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බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ේ 
්ෙවැනි ලංකා ගමනය සිදු වූ

නාගදීප පුෙබිම

බක් පුර පසළ�ොස්වක ළපොළ�ොය අදයි
බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ේ ්ෙවන ලංකාගමනය සිදු වූ බක් 
පුර පස්�ාසේවක ්පා්හාය දිනය අෙයි. චූ්ලෝෙර සහ 
ම්හෝෙර යන නාරජුන් ්ේෙනා අතර ඇති වූ ගැටුමක් 
සමථයකට පත් කිරීම සඳහා උන්වහන්්සේ නාගදීපයට 
වැඩම ක� ්සේක.
එවකට මහා බලසමපන්න ම්හෝෙර නම නා ර්ජක් විය. 
ඔහු්ේ ස්හෝෙරිය කන්වඩමන් නම පරවත්ේ නා රජු හට 
පාවා දුන්නාය. ඒ ්ේෙනාට දාව උපන් පුත්රයා චූ්ලෝෙර 
නම විය. චූ්ලෝෙර නාගයා ෙ  මහා බලසමපන්න විය.  
මිණිප�ඟක්  ්හවත් මැණික් පුටුවක් උ්ෙසා චූ්ලෝෙර හා 
ම්හෝෙර අතර වූ අරගලය අවසාන්ේ  යුද්ධයක් බවට 
පරිවරතනය විය. මිණිප�ඟ සඳහා වූ සංග්ාමය නාගදීප්ේ 
දී පැවැත්වීමට සූදානමව තිබිණි.

සිදුවීමට යන විනාශය දුටු බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙවරම 
්ව්හ්ර සිට ඍදධි බල්යන් නාගදීපයට වැඩම ්කාට 
අහ්සේ වැඩ සිටි ්සේක. ඒ ගමනට ්ෙවරම ්ව්හර 
අස� විමානක සිටි සමිදධි සුමන නම ්ෙවරජු ෙ කිරිපලු 
රුකක් ්ගන එය තථාගතයන් වහන්්සේ හට ඡත්රයක් 
්කාට ෙරමින් පැමිණි්ේය. විශාල නාගයින් පිරිසක් රැසේ 
වූ  නාගදීප භූමිය බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ේ ඍදධි්යන් 
ඝන අන්්ධකාර වී ගි්ේය. එකි්නකා ්නා්ප්නන තරම 
දැඩි වූ ඒ අඳුරට බියපත් නාග්යෝ විලාප නඟන්නට වූහ. 
එවිට ඒ අඳුර අතරින් ආ්ලෝක ්ධාරා විහිදුවාලමින් 
බුදු රජාණන් වහන්්සේ ්පනී සිටි ්සේක. සියලු නාග්යෝ 
බුදුරජාණන් වහන්්සේට වන්ෙනා ක�හ. ෙමනය වූ ඒ 
නාග පිරිසට බුදුරජාණන් වහන්්සේ ජාතක කතා ඇසුරින් 

ගුණමකු බ්වත් එකට එක කිරී්ම විපාකයන්ෙ පහදා දුන් 
්සේක.  බුදුරජාණන් වහන්්සේ අහසින් බිමට වැඩම ක� 
කල්හි චූ්ලෝෙර හා ම්හෝෙර නා රජවරුන් විසින් ඒ වටිනා 
මිණිප�ඟ උන් වහන්්සේට පූජා ක�හ
අනතුරුව පාරි්�ෝගික වසේතුවක් ්ලස වැඳුම පිඳුම කිරීම 
පිණිස ඒ මිණි ප�ඟත් ෙඹදිව සිට ්ගන ආ කිරිපලු රුකත් 
නාග පිරිසට ම ලබා දුන් බුදු රජාණන් වහන්්සේ යළි 
්ෙවරම ්ව්හර බලා වැඩම ්කාට වදා� ්සේක.
වසර 30ක පමණ දීරඝ කාලයක් ්බෞද්ධයන්්ේ 
වන්ෙනාමානවලට පාත්ර ්නාවූ ්ම පුෙබිම රැක ගැන්මට 
විශාල පරිශ්රමයක් දැරූ උතුරු ප�ා්ත් ප්ර්ධාන සංඝනායක 
නවෙගල පදුමකිත්ති නා හිමියන්  එහි විහාරාධිපති ධුරය 
ෙරමින් නාගදීප්ේම දියුණුව පිණිස කටයුතු කරති.

ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2563 ක් වූ බක් පුර පස්�ාසේවක ්පෝය දින
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ස්වභාවික්ව ලැබුණු ප්රතිශක්තිය
අපට අහිමි වුණේ ඇයි
ක�ොක�ෝනො කෙවත් 

ක�ොවිඩ්  19 වසංගතය 
කේ වන විට ක�ෝ�යටම 
විශො� ගැටලුවකව ඇති 
ක�ෝගයකි. චීනකයන් ඇරැඹි 
කේ වසංගතය අද වන විට 
ක�ෝ�ය පු�ො ව්ොපත වීමට 
කේතු සොධ� වූකේ මිනිසොකේ 
ක්රියො�ො��ේ බව අමුතුකවන් 
පැවසිය යුත්තකද කනොකේ.  
කේ අවස්ොකේදී අප ඒ 
සඳෙො මුහුණ දිය යුත්කත් 
ක�කසද යන්න ෙො ඉදිරිකේදී 
කමවන් වසංගත ක�ෝග 
තත්ත්වය�ට අප මුහුණ දිය 
යුත්කත් ක�කසද යන්න ගැන 
පවො අප අවකබෝධකයන් 
�ටයුතු �ළ යුතු කේ.

විකේෂකයන්ම අප කේ 
අවස්ොකේ අවකබෝධ 
��ගත යුත්කත් ක�ෝ�කේ 
දියුණු යැයි සේමත 
�ටව�ට පවො කේ ක�ෝගය 
පො�නය �� ගැන්ම විශො� 
ගැටලුවක වූකේ ඇයිද යන්න 
සේබන්ධවයි. ශ්රී �ං�ොකේ 
වුවද දින�ට ක�ෝගීන් 
කදතුන් සියයක බැගින් 
වොරතො වන්නට වුවකෙොත් 
එය පො�නය �� ගැනීම 
අපෙසු වන බව කමහිදී 
කපන්වො දිය යුතුයි. එයට 
ප්රධොන කේතුව කේ වයි�සය 
ක�ෝගය සුව කිරීමට කේ 
දකවො සථි� ඖෂධයක 
කනොමැති වීමයි. 

වස� 2500�ට කප� 
බුදු�ජොණන් වෙන්කස විසින් 
කපන්වො දුන් පරිදි  කේ සඳෙො 
අප �ළ යුත්කත් මනසින් 
කනොවැටී සිටීම කමන්ම 
සැම විටම අදාළ විකේෂඥ 
උපකදස පිළිපැදීමයි. 
වවද්යවරුන්කේ මතය 
වන්කන්ද ඕනෑම ක�ෝගයක 
පො�නය �� ගැන්මට 
ඖෂධ ක�ත�ේ උප�ොරී 
වුවත් ක�ෝග සුවවීමට 
මනස නි�වුලව තබො ගැනීම 
කේතු සොධ� වන බවයි. 
ඇතැේ දරුණු අසනීප පවො 
සුව �� ගැන්මට මොනසි� 
ඒ�ොග්රතොවය කබකෙවින් 
ඉවෙල වන බවත් කමහිදී  
කපන්වො දිය යුතුයි. 

එකසම ආසියොති� 
�ටවල කේශීය ආෙො� පොන 
අනුව නික�ෝගීභොවය රැ� 

ගත් බවත් කමහිදී කපන්වො 
දිය යුතු කේ. ඒ අතුරින් ශ්රී 
�ං�ොකේ අතීතකේ සිට 
පැවැතකගන ආ  කේශීය 
ආෙො� පොන �ටොකවන් 
සවයංවම ප්රතිශකතියක 
ජනතොවට �ැබුණු බවද 
අප අවකබෝධ �� ගත 
යුතුය. අද කපරුේ�ොයේ, 
ක ව නි ව ැ ල ග ැ ට , 
ක�ොත්තමලලි, ඉඟුරු 
කසොයමින් අප දිවයන්කන් 

ඇයි? කවනදා බිම වැටී 
තිබුණත් අතින්වත් 
අල�න්කන් නැතුව 
ක�ොසකසන් අතු ගො දමන 
කවනිවැලගැට �ැබැලි අද 
ඇතැමුන් ආ�කෂො ��න්කන් 
�න් අභ�ණ ආ�කෂො ��න 
ක�සින් වීම තුළින්ම අපට 
කේ තත්ත්වය වටෙො ගත 
ෙැකිය.

අතීතකේ සිට අප 
ක�ොත්තමලලි, කබලිමල, 
කපොලප�ො ඖෂධ ක�සින් 
කනොව උදය සවස පොනයන් 
ක�සින් එක ��ගත් බව 
අපකේ අතීතකේ ජන ජීවිත 
තුළින් පැෙැදිලි කේ. එකමන්ම 
ආෙො�යට ක�ොත්තමලලි, 
සුදුළූණු, සූදුරු, මෙදුරු, 
ගේමිරිස වැනි කුළුබඩු 
එ�තු �� ගත්කත් 
ආෙො�කේ �සටත් වඩො ඒ 
තුළින් �ැබුණු ප්රතිශකතිය 
නිසයි. ගැමියන් විද්යාඥයන් 
කපෝෂණකේදීන් කනොවුණත් 
ඔවුන් එදා කේශීය ආෙො� 
�බො ගත්කත්ත් කුළුබඩු ඒ 
සඳෙො කයොදා ගත්කත්ත් ඒ 
තුළින් �ද ශකතිය නිසයි.

විකේෂකයන්ම ස�� 
ආෙො� �ටොව�ට හුරු 
වී සිටි කෙයින් නික�ෝගී 
දිවියක ගත ��න්නට 
ෙැකියොවද �ැබුණි. එකෙත් 
අද බහුත�යක කෂණි� 
ආෙො�ව�ට හුරුවීම තුළින් 
සිදුවූකේ සවභොවි�වම අපට 
�ැබුණු ඒ ප්රතිශකතිය අපට 
අහිමි වීමයි.

ශ්රී �ං�ොකේ කමන්ම චීන 
පො�ේපරි� වවද්යවරුන් 
පවො අද පිළි ගන්කන් කත් 
වැනි පොනයන්කගන් කමවන් 
වසංගත ක�ෝගයන් සඳෙො 
ප්රතිශකතිය �ැබුණු බවයි.

අද බටහි� �ටවල විසින් 
විවිධ පරකේෂණ සිදු �� 
අකප කේශීය ඖෂධයන්හි 
අඩංගු ගුණ අන්තරජො�ය 
ෙ�ෙො පළ �ළ විට ශ්රී 
�ං�ොකේ ජනතොවත් එම 

පොනයන් සදෙො හුරුවීම 
අ�ඹො තිකේ. සීත� වතු� 
පොනය පවො අතීතකේ සිට 
කේශීය ජනතොව අනුමත 
�ළ කදයක කනොකේ. 
විකේෂකයන්ම ශ්රී �ොංකීය 
ජනතොව උණුවතු� පොනය 
අගය �ළ බවද කමහිදී 
සිහිපත් �ළ යුතුය. 

අද ක�ෝ�කේ ක�ොවිඩ්  19 
ක�ෝගයට පවො උණුවතු� 
පොනය අනුමත �� 
තිබීකමන්ම එහි අගය වටෙො 
ගත ෙැකිය. 

කේ ක�සින් අපට කත්රුේ 
ගත ෙැකකක කත්රුේ ගත 

යුත්කත් ආෙො� �ටොවද 
ක�ෝ�කේ ඕනෑම �ට� 
ජනතොව�කේ කසෞඛ්ය 
ක�ක�හි බ�පොන බවයි. 
ආෙො� �ටොව කමන්ම 
ප්රමොණය ගැනත් අප 
අවකබෝධ ��ගත යුතුය. 
බුදු�ජොණන් වෙන්කස 
විසින්ද කේශනො �� වදාකේ 
තවත් ආෙො� පිඬු කිහිපයක 
ගැනීමට ෙැකියොව තිබියදී 
ආෙො� ගැනීම නැවැත්වීකමන් 
නික�ෝගී සිරු�ක පවත්වො 
ගත ෙැකි බවයි. එකමන්ම 

ආෙො� කේල කිහිපයක 
කනො�ැබුණත් ජීවිතයට 
එයින් කිසිදු ෙොනියක සිදු 
කනොකේ. 

වස� 25�ට පමණ කප� 
මැකලසියොකේ ෙයි�න්ඩ් 
නැමැති කුළුණක �ඩො 
වැටුණි. එම ක�ොන්්රීට් 
තට්ටුව�ට යට වී සිටි 
අකයක දින 6�ට පමණ 
පසුව කසොයො ගත් අත� 
ඔහුකේ දිවි රැ� ගැන්මද 

අසීරු කනොවීය. එයින් 
අපට කත්රුේ යන්කන් බුදු 
�ජොණන් වෙන්කස විසින් 
කේශනො �ළ පරිදි යේ 
අයකුට දින කිහිපයක කෙෝ 
නි�ොෙො�ව සිටිය ෙැකි බවයි.  

කේ අවස්ොකේ ක�ෝ�කේ 
සියලුම ජනතොව විසින් 
�ළ ෙැකි, �ළ යුතු ප්රධොන 
�ොරයයක ක�ස ආෙො� 
පො�නයද තිකබන  බව 
අවකබෝධ �� ගත යුතුය. 
විකේෂකයන්ම තුන්කේ�ම 
කවනුවට කේල කද�ක 
ගැනීමට පුරුදු වනවො නේ 
ඒ ෙ�ෙො ශරී�යට සැ�කිය 

යුතු සුවයකද �ැකබන අත� 
ආෙො� අඩුකවන් ගැනීකමන් 
ඉතොම කසෞඛ්ය සේපන්නව 
�ටයුතු �ළ ෙැකිය. 

ශ්රී �ං�ොකේ ජනතොව 
ක�ෝගීවන්කන් ආෙො� අඩු 
වීම නිසො කනොව ආෙො� 
වැඩිකයන් ගැනීම නිසො බව 
වවද්යවරුන් විසින්ද කපන්වො 
දී  ඇත. 

මස මොංශ භොවිතයද 
යේ ප්රමොණයකින් කෙෝ 
අඩු කිරීමද කමහිදී යේ 
ආ�ො�ය�  නික�ෝගී 

සිරු��ට ඉවෙල වනු ඇත. 
බුදු�ජොණන් වෙන්කස විසින් 
අනුභව කනො�ළ යුතු ක�ස 
දකවන �ද මොංශ ඇතුළුව  
මොංශ වැඩිකයන් අනුභවය 
චීන ජනතොව විසින් සිදු 
කිරීම යේ අයු�කින් කෙෝ 
ක�ෝග ව්ොපතියට කේතු 
වන්නට ඇති නමුත් චීන 
ජනතොව ඒ ආෙො� �ටොවට 
හුරු වී ඇත්කත් අද ඊකේ 
කනොවන බවද අප අමත� 
කනො�ළ යුතුයි.

ක�කස වුවත් ඇතැමුන් 
පණ පිටින් වොන�යන්කේ 
කගළ සිඳ එයට වයින් දමො 
රුධි�යද සමග පොනය 
කිරීම වැනි ඉතොම අශිෂට 
ආ�ො�කේ �ටයුතු සිදු ��නු 
�බන අත� ඒ අවස්ොකේදී 
එම සත්ත්වයන්කේ 
කේදනොකවන් ෙටගන්නො 
කටොකසීන වයි�සයක වී 
ශරී�යට එ�තු වීමට ඉඩ 
ඇති බව වවද්ය මතයද වී 
තිකේ. එම නිසො එම මොංශ 
අනුභවය සේබන්ධකයන්ද 
අප කමහිදී  ආපසු ෙැරී 
අවධොනකයන් බැලිය යුතුය. 

කගෝලීය වශකයන් 
සිදුව ඇති කේ වසංගත 
තත්ත්වයටද අප විසින් සිදු 
�ළ යුත්කත් පරිස�යට 
අනුගත ක�සින් දිවි කගවීම 
බව කමහිදී කපන්වො දිය 
යුතු කේ. අද වුවද අපට 
නොගරි� විෙො�ස්ොනයන්හි 

ෙො ගේබදට වන්නට ඇති 
විෙො�ස්ොනයන්හි සිටින 
විට ඇතිවන මොනසි� 
ෙැඟීම, කුරුල�න් වැනි 
සතුන්කේ ෙඬ නිසො ඇතිවන 
මොනසි� තෘපතිය ගැන 
අපට අමුතුකවන් වටෙො දිය 
යුතු නැත. පොරිසරි� කවනස 
ඉතො පැෙැදිලිය. 

වරතමොනකේ ඇතැේ 
පුේග�යින් උදෑසනම 
නිවසන් එළියට බැස 
තණක�ොළ පොගමින් ගමන් 
��නු අපට දකනට �ැකේ. 

අතීතකේ ගැමියන් පොවෙන් 
කනොපළඳිමින් ගමන් කිරීම 
නිසො කදපො කපොකළොකේ 
ගැටීම නිසො සනොයු නිසි පරිදි 
ක්රියො��මින්   ශරී� කසෞඛ්ය 
නිසි පරිදි පවත්වො ගැනීමට 
විශො� පිටිවෙ�ක විය.  

එකෙත් අද  පොවෙන් 
කනොග�වන තත්වයට 
පත්ව ඇති ඇතැේ අයකේ 
කසෞඛ්ය තත්ත්වය ගැන සිතො 
බ�න්න. 

භොවනොවද කමහිදී අපට 
දීර්ොයුෂ කමන්ම කසෞඛ්ය 
සේපන්න දිවිය�ට වඩොත් 
උප�ොරී කේ.  

කගෝලීය වශකයන් වුවද 
සියලු ක�ෝ�වොසීන් සිදු 
�ළ යුත්කත්ද තම �කට් 
කේශීයත්වයට අනුව �ටයුතු   
කිරීමයි. අකනක �ට� 
සංස�ෘතිය කෙෝ පොරිසරි� 
සොධ� ඔසකස යොම අපට 
සුදුසු වන්කන් නේ පමණක 
අප අනුගමනය �ළ යුතුය.

එම නිසො අපට හුරු 
උරුමයට අනුව අප �ල 
කගවන්කන් නේ කුමන කෙෝ 
වසංගත  තත්ත්වය�ට 
අපට මුහුණ දිය ෙැකිය. 
එහිදී ඒ පිළිබදව දැනුම ඇති 
විකේෂඥයන් විසින් �බො 
කදන උපකදසද අප පිළිගත 
යුතු කේ.

සංවොදය - තො�� 
වික්රමකස��

මැලේසියාලේ  
ප්රධාන සංඝනායක
ලසන්තුේ ශ්රී ලංකා 
බුඩිස්ට් ලට්ම්පේ 
විහාරාධි්පති හා

මහා කරුණා 
්පදනලම අධ්යක්ෂ  

බූටා්වතණත සරණංකර 
නා හිමි

සුදුසු දේ පමණක් අනුගමනය කරනන

තුන දේදෙන දෙදේෙක් ප්රමාණවත්
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ර�ෝග නිවා�ණයට පිරිත්

අද දවසේ මුලු මහත් ස�ෝකය මුහුණ පා 
ඇති බරපතළම උවදුර  Covid  - 19 වයිරේ 
සරෝගය යි. තවමත් එයට නිසි ප්රතිකාරයක් ස�ායා 
ස�ාගැනීම හමුසේ ස�ෝකසේ �ෑම තත්ත්පර 
30කට වරක් අයකු මරණයට පත්ව� බවක් 
සපස�න�ට ඇත. දැ�ට �ක්්ෂ 10ක පමණ 
පිරි�කට සරෝගය ආ�ාද�ය වී ඇති අතර  ප�ේ 
දහ�කට අධික �ංඛ්ාවක් ස�ාවපුරා මරණයට 
පත්වී ඇත. මිනි�ාසේ පා��සයන ඔබසබහි 
සිදුව� ව්ය��කාරී තත්ත්වයක් බවට සමය පත්ව 
ඇත. විසේ්ෂසයන සමවන අවේ්ාව� දී මිනි�ා 
සයාමු වනුසේ විවිධ අභිචාර �හ උපචාර ක්රමයට 
බව ඈත ඉතිහා�සේ සිටම සපනී ය� කරුණකි.

බුදුරජාණන වහනසේ ජීවමා�ව වැඩ සිටි 
යුගසේදී  විවිධ ව්ය��කාරී තත්ත්වයන එදා 
�මාජසේ ඇති වූ බව �ඳහන සේ.  විශා�ා 
මහනුවර ඇති වූසේද එබඳු එක් ව�ංගතයකි.  
වැේ� �ැති වීසමන ඇති වූ දුර්භික්්ෂය, ව�ංගත 
සරෝග පැතිරීසමන ඇති වූ ජීවිත හානි �හ 
විවිධ අමනුෂ්යයනසගන ඇතිවූ තර්ජ� හමුසේ 
විශා�ාව අමුස�ාසහා�ක්  විය. අනත අ�රණ 
තත්ත්වයට පත් නුවර වැසිසයෝ තම තමන දන�ා 
ආකාරයට �හ සුදුසු යැයි ආරංචි මාත්රසයන 
දැ� ගන�ා ක්රමයනට විවිධ යාගසහෝම කරමින 
විවිධ අභිචාර උපචාර විධීන අනුගම�ය කරමින 
පුදපූජා පවත්වමින යම් �හ�යක් පැතූහ. ඒ 
කිසිදු ක්රමයකින �ැ�සිල�ක් ස�ා වූ අවේ්ාසේ 
බුදුරජාණන වහනසේ එනුවරට තම උපේ්ායක 
ආ�නද හිමියන �මඟ වැඩම කළහ.

 මහා කරුණාසවන යුතුව උනවහනසේ එහිදී 
රත� සූත්රය සේශ�ා කළහ.

යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා
 �ේසගසු වා යං රත�ං පණීතං
 � ස�ෝ �මං අත්ථි ත්ාගසත්�
 ඉදම්පි බුේසධේ රත�ං පණීතං
 ඒසත්� �චසච� සුවත්ථි සහෝතු

සම් ස�ෝකසේ සහෝ සේවා දිව්ය බ්රහම �ාග 
සුපර්ණ ආදී අස�ක් ස�ෝකයක සහෝ සේවා 
පවත්�ා ජාත රූප රජත ආදී යම්තාක් රත්� 
විසේ්ෂ ඇත්ද ඒ සම් සියලු රත්�යන ට වඩා 
බුේධරත්�ය ප්රණීතය, උතුම්ය, අගසනය, උ�ේය. 
සමය �ත්යයකි. �ැබෑවකි. ඒ �ත්යය සහතුසකාට 
සග� �ැපයක් යහපතක්ම සේවා අවුරුදු 

�ාරා�ංඛ්  කලප �ක්්ෂයක් පුරාවට සගාඩ�ඟා 
ගන�ා �ද �ත්ය  ආදී පාරමිතා ශක්තිය ද සිහිපත් 
කරමින ආශිර්වාද කළහ.

 ඛයං විරාගං අමතං පණීතං
 යදජ්ඣගා �ක්යමුනී �මාහිසතෝ
 � සත� ධම්සම්� �මත්ථි කිඤ්චි
 ඉදම්පි ධම්සම් රත�ං පණීතං
 ඒසත්� �චසච� සුවත්ථි සහෝතු

ශාක්ය මුනීන්රයන වහනසේ එකඟ වූ සිත් 
ඇත්සත්, ක්්ෂය �ම් වූ  විරාග වූ, අමෘතය යයි 
කිය� �ද, ප්රණීත වූ යම් නිව�ක් ප�ක් කසේ 
ද ඒ හා �මා� වූ අන කිසි දහමක් �ැත්සත්ය. 
සම් කරුණින ද ඒ දහම උතුම් වූ රුව�කි. සමම 
�ත්යානු බ�සයන  �ැපයක් යහපතක්ම සේවා.

ඛීණං පුරාණං �වං �ත්ථි �ම්්භවං
විරත්තචිත්තා ආයතිසක ්භවේමිං
සත් ඛීණබීජා  අවිරූලහිච්ඡනදා
නිබබනති ධීරා ය්ායං පදීසපෝ
ඉදම්පි �ංසේ රත�ං පණීතං
ඒසත්� �චසච� සුවත්ථි සහෝතු
 

පුරාත� කර්ම රහත් මගින ක්ෂීණ වූසේද, 
අලුත් කර්මයනසේ පහළ වීමකුත් �ැේද, මතු ්භවය 
සකසරහි ස�ා ඇලුණු සිතැති, ක්ෂීණ වූ ප්රති�නධි 
�ංඛ්ා  බීජ ඇති, පු�ර්්භව �ංඛ්ාත �ංේකාර 
වෘේධිය සකසරහි කැමැත්තක් �ැති, ධධර්ය 
�ම්පන� වූ ඒ රහත්හු සම් පහ� සමන අව�න 
සිත නිරුේධ වීසමන පිරිනිසවති. සම්  කරුණින 
ද ආර්ය �ංඝ සතසම් උතුම් රුවස�කි. සම් �ත්ය  

බ�සයන ස�ත් සේවා.
සමස�� බුේධ ධම්ම �හ �ංඝ ය� ත්රිවිධ 

රත්�සයහි උතුම් ්භාවය �ත්ය ක්රියාවක් වශසයන 
�ඳහන කරමින පිරිත් පැන �ගරය පුරා ඉසිනු  
�ැබූසයන උක්ත සතයාකාර උවදුරු දුරු ව යළි 

ස�ෞ්භාග්ය උදා වූ බව �ඳහන සේ.. රත� සූත්රසයන 
පිරිත් කර පැන වැළදීසමන කායික ආබාධ දුරුව 
ය� බව විේවා�යයි. එබැවින සබෞේධ �ම්ප්රදාය 
තුළ සරෝග නිවාරණසේ දී රත� සූත්රසයන අවම 
වශසයන හත් වරක් පමණ �ජ්ඣාය�ය කර 
පිරිත් පැන �ක�ා පා�ය කර කායික අපහසුතා 
මඟහරවා ගැනීමට කටයුතු කළ අයුරු පැරණි 
ලියකියවිලිවලින පැහැදිලි සේ.

එසේම ක්ෂීණාශ්රවයන වහනසේ පවා කායිකමය 
වශසයන සරෝගී තත්වයනට පත් වූ අවේ්ාව�දී 
සබාජ්ඣංග සූත්ර සේශ�ා කර ඇත. මහා කේ�ප 
ස්ර සබාජ්ඣංග සූත්රය මහා සමාේගල�ා� ස්ර 
සබාජ්ඣංග සූත්රය ආදී සූත්ර මහා කේ�ප මහ 
රහතන වහනසේ, මහා සමාේගල�ා� මහරහතන 
වහනසේ අ�නීප වූ අවේ්ාසේදී බුදුරජාණන 
වහනසේ සමම සූත්ර  සේශ�ා කිරීසමන පසුව 
එම කායික අපහසුතා �ම�ය කරසග� ඇත. 
බුදුරජාණන වහනසේ අ�නීප වූ අවේ්ාසේ උන 
වහනසේ සවත වැඩම කළ චුනද මහරහතන 
වහනසේ �වා සබාජ්ඣංග සූත්රය සේශ�ා කරවා 
ගත් බවත්, පසුව බුදුරජාණන වහනසේ සුවය 
�ැබූ බවත්, �ඳහන සේ.එම සූත්රය චුනද ස්ර 
සබාජ්ඣංග සූත්රය යි.

සරෝග �ංසිඳවීම �ඳහා ම සේශ�ා කළ අස�ක් 
සූත්රය ගිරිමා�නද සූත්රයයි. බුදුරජාණන වහනසේ 
�ැවැත් නුවර සදේරම් සවසහර වැඩ ව�� 
�මසේ ගිරිමා�නද මහරහතන වහනසේ සරෝගී 
වූහ. ආ�නද හාමුදුරුසවෝ ඒ බව බුදුරජාණන 
වහනසේට දනවා අනුකම්පා කර ගිජුකුළු 
පේවට වැඩම වනසන �ම් යහපතැයි ආරාධ�ා 
කළහ. “ආ�නද, ද� �ංඥා ඇසීසමන ගිරිමා�නද 
භික්ෂුවට වැළඳී ඇති ආබාධය ඒ සමාසහාසත්ම 
�නීප සවයි. ඔබ එහි සගාේ ද� �ංඥා කියන�ැ“ යි 
බුදුරජාණන වහනසේ ද� �ංඥා වදාළහ. ආ�නද 
හාමුදුරුවන ගිජුකුළු පේවට වැඩම සකාට ධර්ම 
සේශ�ා කළ අතර එය ඇසීසමන ගිරිමා�නද 
හාමුදුරුවන සුවය �ැබූ බව �ඳහන සේ.

එසේම  සූත්රය අනුව සරෝගයන හට ගන�ා 
ක්රමයන වශසයන පිතින ව� සරෝග, ස�සමන 
ව� සරෝග, වාතසයන ව� සරෝග, තුනසදාසින 
ව� සරෝග, සපරළීසමන ව� සරෝග, වි්ෂම 
පරිහාරසයන ව� සරෝග, �ෘතු සපරළීසමන 
ව� සරෝග, වි්ෂම පරිහාරසයන ව� සරෝග, 
උපක්රමසයන ව� සරෝග �හ කර්ම විපාක 
වශසයන ව� සරෝග යනුසවන දක්වා ඇත. 
බ�වත් උපඝාතක කර්මයකින ස�ාව� 
කර්ම විපාක සරෝග ද ඇතුළුව අස�ක් සියලු 
සරෝගාබාධයනව�දී යම් �හ�යක් පිරිසතන 
�බාගත හැකි බව කියැසේ

එබැවින සරෝගාබාධව�ට �ක්වූ අවේ්ාව� 
දී පිරිත පිළිබඳ විේවා�සයන යුතුව 
තුණුරුවන පිළිබඳ ශ්රේධාව ඇතිකරසග� 
පිරිත් සේශ�ා කිරීසමන, සේශ�ා කරවා 
ගැනීසමන, පිරිත් පැන පා�ය කිරීසමන �හ 
අවට ඉසීසමන ආරක්්ෂාවක් �ැ�ස�� බව, 
පූර්ණ �ංසිේධීන �මග �ං�නද�ාත්මකව 
විචාරපූර්වක විමර්ශ�සයන පැහැදිලි සේ.

ක�ොළඹ ක�ොටුව 
ශ්රී සම්බුද්ොක�ෝ� 

විහොරොධිපති 
ආචොර්ය 

ඉත්තකෙමලිකේ 
ඉනෙසර නො හිමි

ක්ෂීණාශ්රවයන් වහන්්සේ පවා 
කායිකමය වශ්යන් ්�ෝගී තතවයන්්ට 
පත වූ අවසේ්ාවලදී ්�ාජ්ඣංග සූත්ර 
්ේශනා ක� ඇත. මහා කසේ්සප ්්� 
්�ාජ්ඣංග සූත්රය මහා ්මාගගලලාන 
්්� ්�ාජ්ඣංග සූත්රය ආදී සූත්ර මහා 

කසේ්සප මහ �හතන් වහන්්සේ, මහා 
්මාගගලලාන මහ�හතන් වහන්්සේ අ්සනීප 
වූ අවසේ්ා්ේදී බුදු�ජාණන් වහන්්සේ ්මම 
සූත්ර  ්ේශනා කිරී්මන් පසුව එම කායික 

අපහසුතා ්සමනය ක�්ගන ඇත. 
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දහමටමුල්තැනක්දී
විපතින්නැඟීසිටිමු

ක�ොක�ෝනො  කෙවත් 
ක�ොවිඩ්  19 වයි�සය අද 
ක�ොව පු�ො �ක්ෂ සංඛ්ොත 
ජනතොව ආසොදනයට පත් 
��න වසංගත ක�ෝග 
�ො��යක් බවට පත් වී 
ඇත. කේ නිසො සමසත 
ක�ෝ�ය බිකයන් ඇළලී 
සිටිනවො පමණක් කනොව 
සමසත ක්රියො�ොරීත්වය 
අඩපණ වී  ඇත. ඉතො බ� 
සේපන්න �ොජ්යකයෝ පවො 
අද අස�ණ ව වෙ වෙො 
ඊට පිළියේ කසොයමින් 
සිටිති. එය එත�ේ ම 
අත්යන්තකයන් ම භයං�� 
කේදවොච�යකි. කසසු 
වසංගත ක�ෝගව�ට 
කබකෙත් පිළියේ ක්රම 
ඇතත් ක�ොක�ෝනො 
වයි�සයට කමකතක් නිසි 
ඖෂධයක් කෙෝ එන්නතක් 
කෙෝ කසොයොකගන නැත. 
ෙැ�ත්, අප කනොසිතන 
ආ�ො�යට එය අපට 
වැ�ඳීකේ අවදානම ද ඉතො 
වැඩි ය. එකෙයින් ආ�ක්ෂ� 
අංශ ෙො කසෞඛ් අංශ 
මෙජනතොව දැනුේවත් 
�ැ� ඇති අවවොද අකු�ට 
ම පිළිපදිමින් වයි�සය 
පැතිරීමට ඇති සියලු 
ඉඩ�ඩ අහු�ොදැමීමට 
සොවධොන ව සතිමත් 
ව සැ�කිලක�න් ෙො 
වගකීකමන් �ටවැසි සියලු 
කදනො ම ක්රියො කිරීම 
අත්යවශ්ය කවයි. �ටවැසි 
ෙැම කදනො ම වගකීකමන් 
ඒ යුතු�ම �ළ කෙොත් 
වැඩි�ල කනො යො ම කමම 
වසංගත උවදුරින් �ටවැසි 
ජනතොව කේ�ොගත ෙැකි 
වනු කනොඅනුමොනය. 

ක�ොවිඩ් 19 වයි�ස 
වසංගතය �ොලීන ව 
මුළු ක�ොවට ම මෙඟු 
පොඩමක් උගන්වො ඇත. 
ක�ොව අනිත්යය කමකනහි 
කනො��න අයට පවො 
ජීවිතය ෙො ක�ෝ�ය 
පිළිබඳ අසථි�ත්වය, ක්ෂණ 
භංගු�ත්වය ෙො කවනස 
වන සුලු බව පසක් �� දී 
ඇත. ධන බ�ය, යුද බ�ය, 
කේශපො�න බ�ය, පිරිස 
බ�ය ආදි සියලු ක�ෞකි� 
බ�යන්හි කබ�හීන බව 
ෙො නිසරු බව ක�ෝ�යො 
වටෙොගනිමින් සිටී. බටහි� 
�ටව� ඇතැේ සංස�කෘති� 
ආචො� සමොචො� පවො උඩු 
යටිකුරු කවමින් පවතී. 
එකෙත් කප�දිග පිළිගත් 
ආචො� සමොචො� බටහි� 

සමොජ ද බුේධිමත් ව සිතො 
වැ�ැඳ ගන්නො සැටිකයක් 
කපකන්. ඒ සමඟ ම 
ක�ෝ�ය සවොභොවි�ත්වය 
කදසට ෙැක�මින් තමතමන් 
පිළිබඳවත් කපොදුකේ මොනව 
වරගයො පිළිබඳවත් නව 
දැක්මකින් ඇස ඇ� බ�න 
අයු�ක් ද පැෙැදිලි ය. ඒ 
අත� ඇතැේ ක�ොටසක් 
සිය අතකෘප්ති�� ආශොවන් 
පිනවීමට නවමං කසොයමින් 
“ළිප ගිනි කමොකළොවන 
කතක් සැළිකේ සිටින 
�කුළුවන්“ කසයින් තමන් 
පත් ව සිටින අනතු� 
කනො දැ� විපත ��ො ම 
ඇදී කගන යන අයු�ක් ද 
කපකන්. 

�ක්වැසි අප ෙැම කදනො 
ම වෙවෙො දැන් �ළ 
යුතු වන්කන් “විපත පවො 
සැපත�ට ෙ�වො�ො කප�ට 
ම යමු �ං�ො“  යන්න 
උකයෝග පොඨය ��කගන 
ජොතියක් ක�ස සොමූහි� 
ව එක්සත් ව ක්රියො කිරීම 
ය. ජොති-කු�-ආගේ පිළිබඳ 
ව පුළුල දැක්මක් ඇතිව, 
මනුෂ්යත්වකේ අගය 
පිළිබඳ ව සිතීකේ දී ඒවො 
පටු සීමොවන් තුළට ක�ොටු 
��ගන්කන් නැති ව පුළුල 
සවිඥානි� මනසින් බ�ො 
මොනුෂි� සොමූහි�ත්වකයන් 
ක්රියො කිරීකේ අවශ්යතොව 
කමහි දී වටෙොගැනීම 
ඉතො වැදගත් ය. යට කී 
�රුණු පිළිබඳ ව පටු 
සීමො ෙදාකගන අන් අයට 
එක�හි ව ක්රියො කිරීකේ 
ෙ�සුන් බව ෙො ආදීනව 
කත්රුේ ගැනීමට කමය 
�දිම අවස්ොවකි.

ව�ක් ක�ොකසොල මෙ�ජු 
මෙ දවොකල බුදු �දුන් මුණ 
ගැසීමට ආ අවස්ොකව� 
“මෙ �ජ, මෙ මේදෙකන් 
ක�ොහි සිට එන්කනහි දැ“ යි 
ඇසූ පැනයට පිළිතුරු කදන 
�ජතුමො, “සවොමීනි, ඉසුරු 
මදකයන් මත් ව, �ොමකයහි 
ගිජු�මින් මැඬුණු, �ොජ්ය 
ස්ොවත්වයට පත්ක�ොට 
මෙකපොකළොව දිනො අධිපති 
ව කවකසන �ජකු විසින් 
�ළමනො �ටයුතු ක�ොත�ේ 
නේ ඇේද, එහි මම 
උත්සු� ව �ොරයබහු� ව 
කවකසමි“ යි පැවැසීය. එහි 
දී බුදු�ජොණන් වෙන්කස 
�ජුට සිහිපත් ��න පෙත 
සඳෙන් �රුණ වත්මන් අප 
විසිනුදු ගැඹුරින් ස��ො 
බ�නු වටී. 

“මෙ�ජ, ඔබකේ විශවොස 

�ටයුතු පුරුෂයකු කප�දිග 
සිට අවුත්, “කේවයන් 
වෙන්ස, අෙස සමොන 
විශො� පරවතයක් සියලු 
සතුන් සුණුවිසුණු ��මින් 
කප�ළීකගන කප�ළීකගන 
එයි, �ජතුමොට �ළෙැකි 
කදයක් වෙො �ළ මැනව“ 
කමබඳු ම වූ තවත් 
පුරුෂයන් තුන් කදකනකුත් 
දකුණු දිගිනුත් බටහි� 
දිගිනුත් උතුරු කදසිනුත් 
අවුත් එබඳු ම වූ පුවතක් 
සැළ ��ති. මිනිසුන් 

නසන, දරුණු කමබඳු බියක් 
ෙටගත් �� දු�බ මිනිසත් 
බවක් �ද ඔබ විසින් �ළ 
යුත්කත් කිකමක් ද ?“

බුදු�ජොණන් වෙන්කස 
ඇසූ එම පැනයට 
�ජතුමොකේ පිළිතු� වූකේ 
“සවොමීනි, භොග්යවතුන් 
වෙන්ස, එබඳු දරුණු බියක් 
ෙටගත් �ලහි ධරමචරයොව 
- සමචරයොව - කුශ� 
ක්රියොව - පුණ්ය ක්රියොව 
ෙැ� කවන කුමක් �ළ යුතු 
වන්කන් ද“ යන්න යි.

බුදුපියොණන් වෙන්කස 
ක�ොකසොල මෙ �ජුකගන් 
තව දු�ටත් ප්රශන ��මින් 
“ජ�ො (ව්ොධි) ම�ණ විසින් 
ඔබ මඬිනු �බන �ලහි 
ඔබ �ළ යුත්කත් කුමක්දැ” 
යි ඇසූ විට �ජුකේ 
පිළිතු� වූකේ ජ�ො (ව්ොධි) 
ම�ණ මැඬගත් �ලහි ද 
ධරමචරයොව - සමචරයොව 
- කුශ� ක්රියොව - පුණ්ය 
ක්රියොව ෙැ� අන් �ළ 
ෙැකි කදයක් කනොමැති 
බව යි. ජ�ො (ව්ොධි) ම�ණ 
බ�සපන් �ජු යටපත් �ළ 
�ලහි ඇත් - අස - රිය 

පොබ� කසනොකවන් වත් 
දක්ෂ ඇමතිවරුන් කගන් 
වත් මෙො ධනස�න්ධකයන් 
වත් පිහිටක් නැති බව 
�ජතුමො ප්ර�ොශ ��යි. 
�ජතුමො කමක�සින් 
එළිද�වු ක�කේ බුේධ 
කේශනොකවහි ම ප්ර�ට �ළ 
සනොතන ය්ොර්ය යි. 

කේ වසංගත ක�ෝගය 
ෙමුකේ මෙත් දු�ට පත් වී 
සිටින ක�ොව කදස බ�ො, 
අපත් එම ව්සනකේ ම 
ආ�ේභ� අවස්ොකවහි 

සිටින කෙයින් අප්රමොදී 
ව  බිය පකස� �ො 
ධධරයවන්ත ව �ළ යුතු 
පිළියේ ෙො අනුගමනය �ළ 
යුතු ආගමි� ෙො කසෞඛ් 
පිළිකවත් සැ�ැකිලක�න් 
කිරීම සියලු පු�වැසියන් 
කේ අවස්ොකවෝචිත 
වගකීම කේ. 

විපත� දී නුවණැති අය 
�ළ යුතු වන්කන් දුක්මුසු 
ව �නගොටුවට බියට පත් 
ව සිටීම කනො ව ප්රඥාකවන් 
ෙො වීරයකයන් ඊට �ළ 
යුතු පිළියම කනොපමො 
ව කිරීම බව කබෞේධ 
සොහිත්යය අපට කියො කදයි. 
ආපදාව� දී කපෞරුෂය ෙො 
ද�ොගැනීකේ ශක්තිය උ�ගො 
බැලිය ෙැකි බව බුදු සමය 
උගන්වයි. 

කේ ප්රශනය මුල 
�ැ�කගන ක�ෝ�යො 
තුළ කිසියේ ධනොත්ම� 
කපළ ගැසමක් ඇති වී 
තිකබන බව කමහි මුලින් 
සඳෙන් �කළමු. ඇතැේ 
ආගේ කක්න්්ර �ැ�කගන 
අන්තවොදී පිරිස සමොජ 
වික�ෝධී ව ප්රචණඩ�ොරී ව 

ෙැසිරුණත් ක�ොව සියලු 
ආගේ දයොව, සොමය ෙො 
ධරමිෂඨ භොවය අවධො�ණය 
��යි. මිනිසො කක්න්්ර 
ක�ොට ක්රියොත්ම� වන 
බුදු දෙම එහි�ො සුවිකශෂ 
තැනක් ගන්නො බව සඳෙන් 
කිරීම අතිශකයෝක්තියක් 
කනො කේ. ආරථි�ය, 
ධනය, �රමොන්ත, 
ව්ොපො�, ��ොව ආදි සියලු 
විෂයයන්ට වටිනො�මක් 
�ැකබන්කන් මිනිසො 
මොනුෂීය ගුණොංගවලින් 
පිරිපුන් ව ප්රබ� ව සිටි 
ත�මට ය. මනුෂ්යත්වය ඒ 
ෙැම කදය�ට ම ප්රශසත 
ප්රතිකපෝෂණයක් �බො කදයි. 
මනුෂ්යත්වය පල�ේ බසින 
�� කභෞති�ය ක�ොත�ේ 
ඉෙළ ගියත් ප�ක් 
නැත. ඒ මනුෂ්යත්වයට 
ප්රතිකපෝෂණය ෙො 
ආක�ෝ�ය �ැකබන්කන් 
ධරමය තුළින් මිස අන් 
කදයකින් කනොවන බව 
අප ගැඹුරින් වටෙොගත 
යුතු කවයි. ධරමකයන් හීන 
වූ �� මිනිසසු තිරිසනුන් 
ෙො සමොන යැ යි පැරැණි 
පඬිවරුන් සඳෙන් ක�කේ 
එකෙයිනි. 

මනුෂ්යත්වය ගැන 
සංකේදී වන මිනිසො තමො 
කවකසන අවට පරිස�ය 
ගැන ද කවකසසින් සංකේදී 
කවයි. සතො සීපොවො ගෙ 
ක�ොළ ඇ� කදාළ ෙො 
සමසත පරිස�ය මොනව 
වරගයො කේ යෙපත ෙො 
සෙජීවනය සමඟ සමපොත 
ව පවතී. ඒ බව පිළිගන්නො 
පුේග�යො මොනුෂි� 
ෙැඟීකමන් සියලු සත්ත්වයො 
ෙො සජීවී ක�ෝ�ය කදස 
කමත් ෙැඟුේ කප�දැරි 
ව බ�න්කන් ධොරමි� 
ශික්ෂණයත් පො�ේපරි� 
ඥානයත් නූතන විද්යාත්ම� 
දැනුමත් උපකයෝගී 
�ැ�කගන ය. නූතන 
අධ්ොපනය තුළ දරුවොට 
එබඳු සේප්රකේශයක් 
කනො�ැකබන්කන් නේ 
ඉදිරි ක�ෝ�ය මීටත් වඩො 
ආත්මොර්�ොමකයන් ෙො 
අතකෘප්ති�� ආශොවලින් 
කපකළමින් එකිකන�ොට 
එක�හි වන සමොජයක් 
නිරමොණය වීම 
කනොවැළැක්විය ෙැකි 
ය. මත් දිය ෙො මත්්රව් 
ජොවො�ේ�රුවන් ��න්කන් 
ද කම ම සේප්රකේශය බිඳ 
කෙළො අනොගත ක�ෝ�ය 
මන්දබුේධි� මොයො�රුවන් 

කගන් පි�වීම මිස අන් 
කදයක් කනො කේ. 

වත්මන් උවදු� පිළිබඳ ව 
සමොජය දැනුේවත් කිරීමට 
ජනතොව සමොජ මොධ්ය 
මඟින් ප්රයත්නයක් ද�යි. 
එක�ස �කේ අනොගතය 
කදස බුේධිමත් ව �ලපනො 
��න පු�වැසියන් තම 
ආගමි� භොවිතයන් 
ප්රඥා සේපන්න ක�ස 
කපෞේගලි� ෙො සමොජීය 
ජීවන පැවැත්මට 
ප්රොකයෝගි� ��ගන්නො 
ගමකන්, කම ම වයි�සය 
පැති� යන මං කපත් 
වෙවෙො වසො දැමීමට 
ද සොමූහි� ව අත්වැල 
බැඳගත යුතුය. කම ම 
අදෘශ්යමොන මො�ොන්ති� 
වයි�සය පුේග� 
ත�ොති�මක්, ජොතියක්, 
ආගමක් කනොස��ො 
සැමට ම දරුණු ක�ස 
බ�පවත්වන කෙයින් 
කමය ප�ොජය කිරීමට 
සියලු කදනො ම සමඟිකයන් 
එ�ොවන් ව උත්සු� 
වීම කනො වළෙො �ළ 
යුතුය. එහි �ො තමොකේ 
පක�සසමටත් වඩො පවුකල 
කුඩොවුන්, වැඩිහිටියන් ෙො 
අන් අයකේ පක�සසම 
ගැන වැඩිමනත් ස��ො, 
�රුණොකේ කපොක�ෝනය 
ක ප ො � ව ො ක ග න 
ආ�ක්ෂො�ොරී වීම මෙත් 
කුශ�යක් කමන් ම 
ක�ොක�ෝනො වසංගතකයන් 
තමොට ෙො අන් අයට 
ආ�ක්ෂොව සැ�ැසීමක් ද 
වන බව සිතිය යුතු ය.

අම�පු� ශ්රී 
ධරම�ක්ෂිත නි�ොකේ 

මෙ නොය� 
බේබ�පිටිය සිරි 
වජි�ො�ොමොධිපති 
තිරිකුණොමකල 

ආනන්ද මෙනො හිමි
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පෙපෙෙ පේට වඩා පොපෙපෙෙ පේ
බලගතු බව සිතට ගනෙ
බුදු දහම විසින් මිනිස් 

වර්ගයාට වර්ෂ දහස් ්ගණනක් 
පුන පුනා අවධාරණය කළ 
සත්යයක් ඇත. එනම් පවකම් 
කකාට කිසියම් සැපක් ලැබිය 
කනාහැකි බව ය. අදැහැමින් 
කලාව දිනිය කනාහැකි බව ය. 
දුක යනු කුමක් දැයි කේරුම් 
්ගත යුතු බව ය. මරුකේ 
අභිකයෝ්ගය ජය්ගැනීමට නම් 
අවකබෝධයකින් යුතු සුවිකේෂී 
ජීවන ප්රතිපදාවකින් ජීවේවිය 
යුතු බව ය. එකහේ කම්වා හිස් 
ප්රලාප කලස සැලකූ අපමණ 
මිනිස්සු තෘෂණාකව කිරුළ හිස 
මත පළඳමින් ධනයම කසවූහ. 
බලයම පැතූහ. කසාබා දහකම් 
සියලු දායාදයන් ද අකාරුණික 
කලස වැනසූහ. සේව ප්රජාව 
අකාරුණික කලස ඝාතනය 
කරමින් යන්්ර සූ්ර මගින් 
ටින්වල ඇසුරූහ. පැකටවලට 
දමා ශීතකරණවල තබා 
්ගේහ. ඒ අන් කිසිවක් සඳහා 
කනාව තමාටේ තම අඹුවට හා 
දරුවන්ට රසමසවුළු කකාට 
බුදීම සඳහා ය. ඒ සඳහාම 
කයාදුන් ්ගණන් වනාන්තර කපා 
දමමින් මහමැඳුරු තනමින් 
කසාබා දහමට වධ හිිංසා කළහ. 
මිණි මුතු කසායා මිහිකතට 
හිිංසා කළහ.

කසාබා දහම නුහුලන 
අකටයුතුම් කරන මිනිසුන්ක්ගන් 
පිරි සමාජයක සිදුවිය හැකි කේ 
දැන් කලාව සිදු කවමින් පවතී. 
අසීමිත ආශාවකින් ධනය කසායා 
ගිය මිනිස්සු මරුකේ සිනහව 
අභිමුව සුසුම්ලති. ආශාකවන් 
රැස් කළ ක�ාලර, කයන්, පවුම් 
කකාළ සී සී ක� විසි කරති. 
ජීවිතයම යදිති. කලාවට කමවන් 
මහේ ව්යසන පැමිකණන අයුරු 
බුදුරජාණන් වහන්කස් විස්තර 
කළ ආකාරය දීඝනිකාකේ 
චක්කවේතිසීහනාද සූ්රකේ 
මැනවින් දක්නට ලැකේ. එකහේ 
දැන් උදාවී ඇේකේ කළකම් 
අනුව පැමිණි අනිටු විපාකයන් 
්ගැන ළකතෝනි දීමට ව�ා මරු 
කතකර පැන් කපාදක් කසවීමට 
වෑයම් කිරීම ය. ගිම්හානකේ 
වසන්තයක් උදාකර ්ගන්නා 
අයුරු කසවීම ය.

ජාතක කපාේ වහන්කස්කේ 
මුලම ජාතක කථා වස්තුව 
වණ්ණුපථ ජාතකයයි. 
කාන්තාරයක ්ගමන් කළ 
පන්සීයක් කවකළන්කදෝ වරක් 

ජීවිත අවදානමකට මුහුණ 
පෑහ. සියලකලෝ එකිකනකාට 
කදාස් නඟමින් “දැන් අපි ඉවරයි. 
දැන් තිකයන්කන් මැකරන්නට 
යැ’යි කියමින් මන්කදෝේසාහීව 
සිටියහ. උතුම් කබෝසතාණන් 
වහන්කස් පමණක් දිරිකයන් 
වැ� බිමට ක්ගාස් දිරිකයන් වැ� 
කටයුතු අරඹා කසසු අය ද 
දිරිමේ කකාට නිරුදක කතකරහි 
දිය උලපතක් මතු කකාට 
සියලලන්ට ජීවේ වීමට සලසා 
දුන්හ. කලෝකය තුළ කමකල 
උදාවී ඇේකේ ද එබඳු කාලයකි. 
නීතිය යුක්තිය ධරමයට අනුව 
ජීවේවීමට බුේධිමේ විය යුතු 
ය. කේශපාලන, කසෞඛ්ය, නීතිය 
හා යුක්තිය පසිඳලන අිංශයන් 
විසින් ඇසට කපකනන මානකේ 
ඇති කබාකහෝ කේ ්ගැටලුවලට  
පිළියම් වශකයන් කයාදනු ඇත.

බුදුදහමින් ශික්ෂිත ජන 
සමාජයක තනි පුේ්ගලයන් 
හැටියට අප එකිකනකාට කමම 
අවස්ථාකවහි දී ඉටුකළ හැකි 
කපාදු ව්ගකීම ්ගැන දැනුවේ 
කවමු. කරණීයකමේත සූ්රය 
හා රතන සූ්රය ඇතුළු කසේ 
පිරිේ කමම පුණ්ය භූමිකයහි 
උකේ හවස සජ්ායනා කිරීමට 
උතුම් බුේධපු්රයන් වහන්කස්ලා 

විසින් කපර දවස සිට පුරුදු 
කරවන ලේකේ කුමක් නිසා 
දැයි සිතා බලන්න. කලෝකය 
පවතින්කන් ඇසට කපකනන 
කදයින් පමණක්ම කනාකව. 
එකලස ක�ෞතික කදයින්ම කලාව 
පවතී යැයි සිතමින් ධනය හා 
අවි ආයුධ බලය කරපින්නා 
්ගේ ඇකමරිකාව වැනි රටවල 
පවා අද වැටී ඇති තේවය කදස 
බැලීකමන් කමම මිථ්ාව කේරුම් 
්ගත හැකි ය. කලෝකකේ කපකනන 
කේට ව�ා කනාකපකනන කේ 
බල්ගතු ය. පින පව, සත්යය, 
ධරමය, යුක්තිය, කරමය, දිව්ය 
භූත යක්්ෂ කරේත ආදීන් සතු 
ශක්තිය හා බලය කපකනන 
කේවලවල ශක්තියට කදකවනි 
කනාකව. එකහයින් කලෝකය 
යනු අපට සිකතන මානකේ 
වැ� කළ හැකි යැයි සිතන 

නරුමයන්කේ පාරාදීසයක් ද 
කනාකව. එහිදී කසාබා දහකම් 
නීති රීතීන්ට අවනත විය යුතු 
ය. අසේපුරු්ෂයන් විසින් දූෂිත 
කලෝකය සේපුරු්ෂයන් නිසාේ, 
දුේශීලයන් විසින් කකකළසන 
කලෝකය සිලවතුන් නිසාේ, 
අධරමකයන් වැනකසන කලෝකය 
ධරමය නිසාේ ආරක්්ෂා වන 
බව අප විසින් දතයුතු සදාතනික 

සත්යයකි.
කමබඳු පසුබිමක කතරුවන් 

ගුණ හඳුනන ඔබ විසින් ඉටුකළ 
යුතු චරයාව කරණීයකමේත 
වැනි සූ්රවල කපන්වා දී ඇත. 
එහි එක් ්ගාථාවක “ඒතිං සතිිං 
අධිටකඨෙය්ය“ යනුකවන් දැක්කව. 
එහි කේරුම “කමම සිහිය නිතර 
තබා්ගන්න’ යන්නයි. කවර 
සිහියක් ද යන්න එහිම විස්තර 
වන්කන් කමකස් ය. එනම්, විේවය 
තුළ කිසිකවකුට කහෝ කිසිවකට 
යහපේ මිනිසුන් විසින් ්ගරහන 
කදයක් කනාකළ යුතු ය. කවනේ 
විදියකින් කිවකහාේ අපරාධ 
කනාකළ යුතු ය. අකනක් කරුණ 
වන්කන් කිසිදු කේදයක් කනාතකා 
සියලකලෝම සුවකස් කවකසේවා 
යනුකවන් පැතීමයි. එකලසින් 
සිතා ඊට අවකාශ සැලසීමයි. 
කමම මමත්රී සහ්ගත කේතනාව 
දුටු කනාදුටු (දිටඨො වා කයව 
අේදිටඨො), දුර කහෝ නුදුකරහි 
කවකසන, උපන් කහෝ උපතක් 
කසායන (භූතා වා සම්�කවසී 
ව) යනාදී සියලු ආකාරකේ 
සේවයන් කකකරහි පැතුරුණු 
සිංකලපයක් විය යුතු ය. එය 
ඇළ කදාළ ්ගිං්ගා තුරු ලතා ආදිය 
පමණක් කනාව තණ ්ගස පවා 
මූලික කකාට ්ගේතක් විය යුතු ය. 
මවක් තම එකම පුතුට ආදරය 
කරන්නාක් කමන් සමස්ත 
විේවය කකකරහි දයාබරිත 
විය යුතු බව බුදුන් වහන්කස් 
කරණීය කමේත සූ්රකයහි අපට 
පැහැදිලි කළහ. කම් මිනිස් කලාව 
එබඳු කේතනාකවන් කවකසන 
මිනිසුන් ඇති බවේ එකහයින් 
ඔවුන් ආරක්්ෂා කරන කලසේ 
රතන සූ්රකයහි දී භූත කරේතාදී 
අමනුෂ්ය කකාටස්වලට විධාන 
කළහ.

එබැවින් බුේධිකයන් පමණක් 
සිතා මිස තරක විතරක 
කරමින් අවදානම් සහිතව කමම 
අවස්ථාකවහි කල කනා ක්ගවන්න.  

කැලණිය 
විශ්වවිද්යාලයේ
පාලි හා ය�ෞද්ධ 
අධ්යයනාංශයේ 

මහාචාර්ය 
මකුරුප්ප 

ධමමානන්ද හිමි 

බුදුදහමින් ශික්ෂිත ජන 
සමාජයක තනි පුද්ගලයන් 
හැටියට අප එකිනනකාට නමම 
අවස්ානවහි දී ඉටුකළ හැකි 
නපාදු ව්ගකීම ්ගැන දැනුවත් 
නවමු. කරණීයනමත්ත සූත්රය 
හා රතන සූත්රය ඇතුළු නසත් 
පිරිත් නමම පුණ්ය භූමිනයහි 
උනද හවස සජ්ායනා කිරීමට 
උතුම් බුද්ධපුත්රයන් වහන්නසලා 
විසින් නපර දවස සිට පුරුදු 
කරවන ලදනද කුමක් නිසා දැයි 
සිතා බලන්න.

බක් පුර පසකළාස්වක කපාකහෝ දිනය අදයි. තථා්ගතයන් 
වහන්කස්කේ කදවැනි ලිංකා්ගමනය සිදු වූකේ අදවන් 
කපාකහෝ දිකනක ය. සිරි සදහම් මඟ යමින් දාන, සීල, 
�ාවනාදී පින්කම්වලට ප්රමුඛේවය  කදන සැදැහැවේ කබාදු 
දනන්ක්ගන්, කපකහවස් සමාදන් වූ උවසු උවැසියන්ක්ගන් 
කවනදා කවකහර විහාර පිරී ඉතිරී ගියද  කමවර පුන් කපෝදා, 
කබාදු ජනතාවට එය අසීරු කාරයයක් ව පවතී. මුළු 
කලෝකයම දරුණු වසිං්ගතයකට මුහුණ දී සිටින බැවිනි. 
කළ යුතු හා විය යුතු ඒ ්ගැන කම්පා වීම කහෝ තැවීම 
කනාව කම් අවස්ථාකව පන්සලට කනාගියද නිකවස් තුළටම 
වී උතුම් කතරුවන් වන්දනා කකාට ආ්ගමික වතාවේහි 
නිරතව, ප්රතිපේති ්ගරුක ව කටයුතු කිරීමට වීරයය 
කිරීම ය. පවුකල සියලු කදනා ම ඊට සහ�ාගි කරවා 
්ගනිමින් උතුම් ත්රිවිධ රේනකේ ආශිරවාදය ලැබ උදා වී ඇති 
උපද්රවයන්ක්ගන් මිදීමට කසත ශාන්තිය සලසා ්ගැනීම ය. 
මුළු කලෝ වාසීන්ට ද   කසත ශාන්තිය ප්රාරථනා කිරීම ය.

එකමන් ම මුළු කලාවක් සසල කළ, කම්පාවට භීතියට 
පේ කළ කමම කකාකරෝනා කරෝ්ග වසිං්ගත තේේවය අප 
කිසිකස්ේ සැහැලලුවට ක්ගන බැහැර කළ යුේතක් කනාකව. 
කිසිදු උස් පහේ කේදයකින් කතාරව, නිලයකින් බලයකින්  
වයස් කේදයකින් කතාරව දුපපේ කපාකහාසේ කවනසක් 
කනා මැතිව හසුවන සියලු කදනා කම් වසිං්ගතය විසින් 
කව්ගකයන් ක්ගාදුරු කර ්ගනිමින් සිටී. අපට කකාතැන කහෝ 
වැරැදී ඇති කසයකි. මිනිසා විසින් දිගින් දි්ගටම අසීමාන්තික 
කලස කසාබා දහම විනාශ කරනු ලැබීම නිසා කසාබා දහමින් 
කපරළා මිනිසාට දුන් දඬුවමක් කලස කබාකහෝ වියේහු 
කම් තේේවය අරථ ්ගන්වති. කබෞේධයන් කලස අපකේ 
සිත,කය,වචනය හසුරුවා ්ගත යුතු තමන්ට කස් ම අනුන්ට 
ද හිත සුව පිණිස වන කලස ය. එය ජීවී පරිසරයට කමන් 
ම, අජීවී පරිසරය කවතද දැක්විය යුතු ආකලපයකි.

අප ආරක්්ෂා කරන ්ගහ කකාළ, ඇළ කදාළ, වාතය, 
ජලය, අප විසින්ද  ආරක්්ෂා කළ යුතුව තිකේ. කපාලිතීන්, 
පලාස්ටික් වැනි විනාශකාරී අපද්රව්ය අවිධිමේ කලස 
පරිසරයට බැහැර කිරීම ආදී කබාකහෝ වැරැදි දීරඝ 
කාලයක් තිස්කස් අප අතින් සිදු කව.  මිනිස් පරික�ෝජනයට 
්ගන්නා ආහාරවලට ඉවක් බවක් කනාමැතිව විස සහිත 
කෘත්රීම රසකාරක මිශ්ර කිරීම සපුරා තහනම් කළ යුතුව 
ඇත. 

එහිදී මිනිසාටද, පරිසරයට ද හිතකාමී කලස කේශීය 
කෘෂි කරමාන්තය නඟා සිටුවීම කකකරහි රාජ්ය අවධානය 
කයාමු ව තිබීම අ්ගය කළ යුතු ය. කබෞේධයන් කලස අප 
සියලු කදනාකේ ව්ගකීම ද හිිංසාකාරී කිසිදු ක්රමකවදයකින් 
කතාරව අපකේ ජීවිත ක්ගා�  නිංවා ්ගැනීම ය. 

කම් එක් පැතික�කි. 

කම් අවස්ථාකව ජාතියක් කලස අපට විශාල ව්ගකීමක් 
පැවරී තිකේ. ඒ කමම කකාකරෝනා වසිං්ගතකයන් තමන් 
ආරක්්ෂා වීම සහ අනුන් ද ආරක්්ෂා කර ්ගැනීම ය. 

කනාසිතූ කලස අසීරු අවස්ථාවන්ට මුහුණ කදන්නට සිදු 
විය හැකිය.

එකහේ සියලලට ව�ා වටින්කන් ජීවිතයයි. පුරවැසියන් 
කලස අප රටක නීතියට අවනත විය යුතු කව. කම් 
අවස්ථාකව නිවැරැදි නායකේවයක් කනාවන්නට අප මාතෘ 
භූමිකේද කලාව බලවේ රටවල කමන් මිනිසුන් සිය දහස් 
්ගණනින් 

මිය යන්නට තිබුණි. අප කම් කමාකහාකේ රජය විසින් 
කසෞඛ්ය ක්කෂ්ර විසින් කදන උපකදස් අකුරට පිළි පැදිය 
යුතු කව. කබෞේධයන් කලස අපට එකම පිළිසරණ උතුම් 
ත්රිවිධ රේනකේ සරණය. ධරමකයහි හැසිකරන තැනැේතා 
ධරමය විසින්ම ආරක්්ෂා කරන බව උතුම්  බුදු වදන ය. 

ධරමකයහි හැසිකරමින්, කමේ සිතිවිලි උපදවා ඒ 
ආනු�ාවකයන් කලෝකය ම සුවපේ වන කලස ප්රාරථනා 
කරමු.

ල�ෝකයම සුවපත් ලේවා!
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ධාර්මික සිතිවිලිවලින් 
රැකවරණය ලබා ගන්්න

සමස්ත ල�ෝකලේ ම 
ජීවතවන මිනිසා ලේ 
ලමාල�ාලත දී  ම�ත වු ්තැති 
ගැනීමට �ක් වී ඇ්ත. ජීවි්තය 
පිළිබඳව අවිනිශ්චි්තව ඇති 
බව ලෙලේ. ඇයි අෙට 
ලමල�ම වුලේ ලමල�ම 
ලවේන පුළුවේ ද?  ලමම 
ව්යසනකාරී ්තතතවය  
නැති කරගේන ක්රමයක් 
තියනවා ද? යනාදි ප්රශ්න 
ගණනාවක් අෙ �මුලවහි 
ඇ්ත. ඇත්ත වශලයේ ම 
ලමය ධරමානුකූ�ව ලතරුේ 
අරලගන ජීවි්තය වඩාත 
ය�ෙත ල�ස ලගාඩ නඟා 
ලගන ජීවතවීමට අවශ්ය  
ෙරිසරය ්තථාග්තයේ 
ව�ේලස  අෙට ලේශනා 
ලකාට වදාළ ලසක. යේ 
ලකලනක් ලේ විශ්වලේ 
්තථාග්ත ධරමය විශ්වාස 
කරේලේ ද අවලබෝධකර 
ගේලේ ද ඔහු ලේ 
ල�ෝකලේ ්තනි වූ ල�ෝ 
ෙරාජි්ත  පුේග�ලයක් 

ලනාලේ. යේ ලකලනක් 
්තමේ ්තති වුවල�ාත ඔහු 
අනාථලයකි. එලස ්තනිවීම 
ල�ෝ අනාථ වීම යේලනේ 
අද�ස කරේලේ ඔබ සි්තනා 
ආකාරයට වඩා ්තරමක් 
ලවනස සවරූෙයකිනි. 

අංගුත්තර නිකාලේ  දසක 
නිෝතලේ  නාථකරණ ධේම 
සූත්ර ලේශනාලේ දී ඉ්තා 
ම ෙැ�ැදිලිව  විස්තරයක් 
දැක්ලේ.  එහිදී භාග්යවතුේ 
ව�ේලස ෙැ�ැදිලි ලකාට 
වදාලේ  “ම�ලණනි , 
පිහිටක් ඇතිව වාසය 
කරේන. පිහිටක් නැතිව 
වාසය ලනාකරේන. පිහිටක් 
ඇතිව වාසය කරන ලකනා 
අනාථයක් ලනාලේ. පිහිටක් 
නැතිව වාසය කරන ලකනා  
අනාථලයක් ලේ. ලමහි දී 
පිහිටක් ල�ස දක්වා ඇතලත 
ධරමලයහි ශක්තියයි. 
කාරණා ද�යක් ලමහි දී 
ලෙේවා දී වදාළ ලසක. 
කිසියේ ලකලනක්  සිලවත 

ලවයි ද  සවලෙ මාත්ර වූ ද 
වරලදහි ඇති බරේතළකම 
දේලේ ද ආරය ශ්ාවකයා 
නියමි්ත ශික්්ා ෙදයේහි 
පිහිටා කටයුතු කරේලේ ද 
ඔහු ධරමලයහි රැකවරණය 
ඇතිව ජීවත ලවේලනකි.  
ලමම පිහිට ලකාට ගැනීම 
සඳ�ා වදාළ ධරම කාරණා 
ද�ය අෙ ල�ාඳිේ ලතරුේ 
ග්ත යුතු යි. යේ ලකලනක්   
බහුශ්ැ්ත ලේද, ඇසූ ධරමය 
ජීවි්තලයහි පුහුණු කරේලේ 
ද, ්තමේලගේ ජීවි්තලයහි 
අසන �ද ධරමය මනා ල�ස 
සිතිේ කයිේ වචනලයේ 

පුහුණු කරන �ේලේ ද, 
යලමක් වීරය ඇතලත ද, 
කල්ාණ මිත්රයේ ඇසුරු 
කරේලේ ද, සබ්බ්රහමචාරීේ 
ව�ේලස ලව්ත ලගාස 
අවවාද �බා ගේලේ ද  ලේ 
ආදි විස්තරාතමක ල�ස ලේ 
කාරණාව ෙැ�ැදිලි කිරීලමේ 
ලෙේනුේ කරේලේ  ධරමය 
්තමේ සමඟ සිටින ක� 
්තමේ අනාථ ලනාවන  බව 
යි. 

යේ ලකලනක් මනා 
සිහිකලෙනාලවේ සිටිනා 
කලහි ්තම ජීවි්තය 
අනාථභාවයට ෙත ලනාලේ.  
ලමහි දී ධරමය අවලබෝධ 
කර ගත ආරය ශ්ාවකයා  
සේමුති ල�ෝකලයේ ල්තාරව 
ෙරමාරථය දැකීමට උතසා� 
ගැනීම සිදු කරයි. ලබාල�ෝ 
ලදලනක් අද දවස දක්වා 
ම ජීවත වූලේ  සේමුති තුළ 
ලේ. එනේ මම මලගේ යැයි 
�ැඟීලමේ ල�ෝකය ග්ර�ණය 
කර ගැනීම යි. ්තමේලගේ 
බ�පුළුවේකාරකේ , මි� 
මුදල ්තනතුරු, වංශය,  පිරිස 
බ�ය වැනි අවිද්යාව තුළ 
ගැලී සිටින සතවයා කටයුතු 

කිරීම ලක්තරේ මුළාවක් 
ද යේන ලේ ලකාලරෝනා 
වසංග්ත ්තතතවය අෙ 
අභියස ඇති විට ෙැ�ැදිලි 
ලේ.  ල�ෝකලේ බ�වත 
ම �ා දියුණු යැයි සේම්ත 
මිනිසුේ ජීවත වූ රටවල 
අතිශය භයානක  විසා�ා 
ම�නුවරක් බවට ෙත වී 
ඇ්ත. ඒ නිසා භාග්යවතුේ 
ව�ේලසලගේ උතුේ බුේධ 
වචනය සැමකලහි ම සත්ය 
වී  ඇති බව අද  අෙට ෙසක් 
කර ලෙේවා ලදයි. 

සියලු ෙරිසරය නිසංස�ය. 
අෙරාධ, සතව ඝා්තන, 

මතෙැේ බීම, කාමයේහි 
වරදවා �ැරීසිේ  සමාජලයහි 
දක්නට ලනා�ැලබයි. එයිේ 
ෙැ�ැදිලි ලවේලේ ෙංච 
ශී� ප්රතිෙතතිය කැඩීයෑම 
ලේ මුළු ම�ත ල�ෝකලේ 
ම විනාශයට ලහතු වී ඇති 
බවයි. ල�ෝකයක් ජීවි්තයක් 
සංවරධනය  යැයි සඳ�ේ 
කරේලේ මිනිසුේලගේ 
ආධ්ාතමික ලමේ ම 
ලභෞතික දියුණුව ද  එක 
ල�ස සිදු විය යුතු යි. 
ආධ්ාතමය ශක්තිමත වන 
විට අෙරාධ �ා අනිකුත 
සමාජ විලරෝධී ක්රියාවේ 
සිදු ලනාලේ. ල�ෝකය 
ලේ්තරේ විෙතතියකට ලහතු 
වී ඇතලත පුේග�යේ තුළ 
ෙවතනා අධික ්තෘෂණාව 
ලහතුලවනි. ්තේ�ා මූ� 
ලේශනාලේ දී භාග්යවතුේ   
ව�ේලස   ලේශනා 
ලකාට වදාළ කාරණාලේ 
දී ල�ෝකලේ ජීවත වන  
මිනිසුේ ්තේ�ාව නිසා  
අල�ා ගැනීම ද  ඉේ 
අනතුරුව එය ්තමාලගේ 
බවට ෙත කර ගේනා 
උතසා�ය ද  ඉේ අනතුරුව 

ලනාලයක් වාද විවාද ලමේ 
ම  අවි ආයුධ �බා ගනිමිේ 
එකිලනකා  විනාශ කරලගන  
බ�වත අකුස� කරමයේ 
උෙදවා ගේනට ගේනා 
උතසා�ය ද  ලෙේවා දී 
වදාළ ලසක. 

වර්තමාන ල�ෝකලේ 
සෑම සතවයකුට ම  ගැටලු 
රාශියකට මුහුණ ොේන සිදු 
වී ඇතලත ලේ ධරම්තාව  
ලහතුලවනි. ්තෘෂණාව අධික 
වූ මිනිසා විසිේ බ�වත 
ල�ස අකුස� කරමයේ රැස 
කරයි. අකුස�ය බ�වත වු 
විට සවාභාවික ෙරිසරය ද 
ලවනස ලේ. ලේ බව ලතරුේ 
ග්ත  �ැකි ලේශනාවක් 
අංගුත්තර නිකාලේ දැක්ලේ. 
අධේමික සූත්ර ලේශනාලේ දී 
ඉ්තා ම ෙැ�ැදිලිව ලේශනා 
ලකාට වදාලේ අකුස�ය 
බ�වත වන විට රාජ්ය 
ො�කයේ අධාරමික වී, 
රාජ්ය නි�ධාරිේ ද ගේ 
දනේ වැසියා ද අධාරමික 
වූ කලහි සවභාව ධරමය ද 
ලවනසවන බව යි. ඉරු  සඳ 
ලදලදනාලගේ ලවනසවීම, 
වි් සහි්ත වැසි ලොළවට 
ඇද වැටීම, වි් සහි්ත දෑ 
මිනිසුේලගේ ආ�ාරයට එක් 
වීම , ල�ඩ ලරෝග ඇතිවීම 
ආදී වශලයේ මිනිසාලගේ 
විනාශය සිදුවන ආකාරය 
ලෙේවා දුේ ලසක. 
ලමවේ කා� වකවානුවක 
දී ලබෞේධයාට ෙමණක් 
ලනාව සියලු සතවයාට ම 
අවශ්ය රැකවරණය ඇතලත 
ධරමය තුළ යි. එනේ 
ආධ්ාතමික රැකවරණයයි. 
ලේ ලමාල�ාලත දී අෙලගේ 
ජීවි්තය ධරමලයේ ශක්තිමත 
විය යුතු යි. එයට අදාළ වන 
ප්රධාන ම කාරණාව වේලේ 
ස්තර සතිෙට්ානයට මනස 
ලයාමු කිරීම යි. විලශ්්ලයේ 
ම කායානුෙසසනාලේ දී 
දක්වන �ද ආනාොන 
සතිය ලමේ ම ඉරියාෙථය 
�ා සතිසේෙජඤ්ඤය  
පුහුණුව ඉ්තා වැදගත ලේ. 
අලනක් කාරණාව වේලේ 
ජීවි්තය ලමේ ම ල�ෝකය 
ලවනස කිරීලේ �ැකියාව 
මමත්රි භාවනාව තුළ දැකිය 
�ැකි ය. ලබාල�ෝ ලදලනක් 
ලේ ගැන දේනා මුත අවශ්ය 
මානසික ඒකාග්ර්තාව ලයාදා 
ගනිමිේ සිදු ලනාකිරීම ලමහි 
දී ලෙලනන ගැටලුවක් ලේ.

ල�ෝක ලසෞඛ්ය 
සංවිධානය ෙවා අවධාරණය 
කර ඇතලත ජීවත වන 
නිවලස සිටින සියලු 

ලදනාට ම ආදරය කරුණාව 
දක්වන ල�ස යි.  මමත්රිය 
යේන ්තමාටත, අේ අයටත 
්තමේලගේ �දවලත ඇති 
මිත්රශීලි සවභාවයයි. ්තමාට 
මිත්රකමක් එලස නැ්තල�ාත 
මමත්රියක් ඇතලත නේ 
අන්යයේට ද ්තමේලගේ 
කරදරයක් ලනාලේ. ලේ 
නිසා ්තමාටත අන්යයේටත 
කරදරයක් ලනාවන 
ආකාරයට ආධ්ාතමය 
සකසා ගැනීම මමත්රිය 
ල�ස  සර�ව ලෙේවා දිය 
�ැකි ය. ලමය කායිකව 
වාචසිකව �ා මානසිකව 
ම සිදු කළ �ැකි යි. එය 
මදනික ජීවි්තලේ දී සිදු 
කර ගැනීලමේ මමත්රි 
චිත්ත සමාධිය ෙවා ඇති 
කර ග්ත �ැකි යි. මමත්රිය 
භාවනාව වඩන ආකාරය 
මජ්ඣිම නිකාලේ අනුරුේධ 
සූත්රලේ දී ලෙේවා දී වදාළ 
ලසක. 

එහි දී ලෙේවා ලදේලේ 
මුලිේ ම ්තමේට මමත්රිය 
පුරුදු කිරීමත ඉේ අනතුරුව 
ක්රමලයේ ප්රලේශය පුළුල 
කරමිේ මුළු ම�ත විශ්වයට 
ම මමත්රිය ෙැතීරීම යි. 
නියම ලබෞේධයා මුළු ම�ත 
විශ්වයට ම  මමත්රිය 
වඩයි. ඔහුට ජාති ආගේ 
ලේශ ලේදයේ නැ්ත. චිත්ත 
ඒකාග්ර්තාව ලගාඩනඟා 
ගනිමිේ සිදු කරන ලමම 
පුහුණුව ම්ත ක්රමලයේ ෙංච 
නීවරණ ධරම ද යටෙත වී 
ධ්ාන දක්වාම ්තමේලගේ 
සි්ත ලමල�විය �ැකි යි. එය 
ඔලබ්බ ජීවි්තයත , නිවසත, 
ල�ෝකයත ලවනස කරයි.

ල�ෝකය ලේතරේ විපත්තියකට පත්්ව 
ඇත්ලත් පුද්ග�යන් තුළ ප්වත්්නා අධික 
තෘෂ්නා්ව ලේතුල්වනි. තණ්නා මූ� 
ලදශ්නාලේ දී භනාග්ය්වතුන්   ්ව්න්ලසේ   
ලදශ්නා ලකනාට ්වදාළ කනාර්නාලේ දී 
ල�ෝකලේ ජී්වත් ්ව්  මිනිසුන් තණ්නා්ව 
නිසනා අල�නා ්ගැනීම ද  ඉන් අ්තුරු්ව එය 
තමනාලේ බ්වට පත් කර ්ගන්්නා උත්සනා්ය 
ද  ඉන් අ්තුරු්ව ල්නාලයක් ්වනාද වි්වනාද 
ලමන් ම  අවි ආයුධ �බනා ්ගනිමින් 
එකිල්කනා  වි්නාශ කරල්ග්  බ�්වත් 
අකුස� කරමයන් උපද්වනා ්ගන්්ට ්ගන්්නා  
බ්වයි.

 ශ්රී �ංකනා රජරට 
විශ්වවිද්යා�ලේ ලයෙෂ්ඨ 

කථිකනාචනාරය 
ආචනාරය 

ඔ�්ගං්වත්ලත් 
චන්දසිරි හිමි යම් කෙකෙක් මො 

සිහිෙල්පොකෙන් සිටිො ෙලහි 
තම ජීවිතය අොථභාෙයට ්පත් 
කොකේ.  කමහි දී ධරමය අෙක�ෝධ 
ෙර ගත් ආරය ශ්ාෙෙයා  සම්මුති 
ක�ෝෙකයන් කතාරෙ ්පරමාරථය 
දැකීමට උත්සාහ ගැනීම සිදු ෙරයි.
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දහම සනාථ කළ
සසාබාදහසේ  පාඩමක්

ක�ොක�ෝනො වයි�සය 
නිසො ක�ෝ�කේ �ටවල් 
රැස� ජනතොව භීතියට 
පතව  ඇති බව 
කනො�හසක්. විකේෂකයන්ම 
යුක�ෝපකේ �ටවල් රැස� 
ජනතොව ්ම�ණ බිකයන 
ජීවත කවනවො. සල්ලි 
ජීවිකත්ම කිය�ො හිතපු 
මිනිස්සු දැන මුදල් ස්පර්ශ 
��නන පවො බය කව�ො. 
ඇ්මරි�ොව හො යුක�ෝපය 
මිහිපිට ඇති දිව්යක�ෝ� 
කස් සිතූ මිනිස්සු අද ඒ 
දිව්යක�ෝ�වලින පණ 
කේ�ොකෙන එළියට පැන 
යනනට කපො� �නවො. 
නවීන විද්යාව, බටහි� 
කබකහත කපතතට 
ක්මන්ම අතිනවීන බටහි� 
කසෞඛ්යය කස්වයට 
සියල්� �ළ හැකි යැයි 
පු�සො�ම් කදඩූ මිනිස්සු 
අද ඇසට කනොකපකනන 
සියුම් වයි�සයක් ඉදිරිකේ 
ප�ොජය වී අවසන හුස්්ම 
කපොද රැ� ෙනනට ප්රබ� 
සටන� නි�ත කව�ො. බණ 
අහනන, භොවනො ��නන, 
පිනක් දහ්මක් ��නන, 
්ම�ක් පහනක් පුදනන 
තියො හුස්්ම ෙනනවත 
කව�ොවක් නැතැයි කියො 
්මහො අවිකේකී ජීවන 
ේමන� හැල්කම් දිවූ 
මිනිසුන  අද හුස්්ම ටි� 
පරිස්සම් ��ෙනනට 
දවකස් වැඩි �ො�යක් 
�ැප��නවො. කසොබොදහ්ම  
කම් සියල්� නිහඬව 
බ�ො සිටී. නවීන විද්යාව 
න්මැති �ෘෘ� අවිකයන 
කසොබොදහ්ම තළො කපළො 
සිය අණස�ට නතුක�ොට 
කෙන සි��� තබනනට 
කව� දැරූ මිනිසො න්මැති 
සිතපිත නැති සතවයො 
සි��� තබනනට, 
නිවසට ක�ොටු�� 

ත බ න න ට , ක � ෝ � ය ්ම 
ත්ම අණස�ට යටත 
��ෙනනට කසොබොදහ්ම 
අද ස්මත වී තිකබනවො.

කසොබොදහ්ම මිනිසොට 
ක්මක�ස සැ�කුකේ අද 
ඊකේ  කනොකේ. මීට 
වස� 673�ට කප�ත 
යුක�ෝපය ක්මවැනි්ම දරුණු 
වසංෙත තතතවයට�ට 
මුහුණදුනනො. එදා 
යුක�ෝපය පු�ෝම පැතිරී 
ගිය ්මහෝමොරිය වසංෙතය 
හඳුනවනු �ැබුකේ 
�ළු්ම�ණය (Black 
Death) ක�සයි. එහිදී 
යුක�ෝපකේ සිටි මිලියන 
20� ජනතොව මිය 
ගිය නිසො එය ක�ෝ� 
ඉතිහොසය තුළ ඇතිවුණු 
දරුණු්ම වසංෙතයක් 
ක�සින ස��නු �බනවො. 
්මහෝමොරිය නම් ක�ෝෙය 
යරසීනියොකපස්ටිස් නම් 
කුඩො බැක්ටීරියොවක් ්මඟින 
ආසොදනය වුණු අත�, 
මීයන ්මත කවකසන 
්මැක්�න විකේෂයක් 
උනකගේ ප්රොථමි� වොහ�යො 
වුණො. එ්ම ්මැක්�ොට 
බැක්ටීරියොව ආසොදනය 
වුණු විට උනකගේ බඩවැල් 
එ්ම බැක්ටීරියොකවන පිරී 
ගියත ්මැක්�ොට ඉන කිසිදු 
හොනියක් වුකේ නැහැ. 
නමුත, එක�ස බැක්ටීරියොව 
ආසොදනය වුණු ්මැක්�ො 
ත්මො කවකසන මීයොකගේ 
කල් උ�ොබී්ම ආ�ම්භ �ළ 
විට උනකගේ බඩවැල් 
බැක්ටීරියො කවන පිරී තිබී්ම 
කේතුකවන උ�ො බිේ රුධි�ය 
� ඳ ව ො ෙ ත ක න ො හ ැ කි ව 
ව්මනය ��නු �ැබුවො. එ්ම 
ව්මනය ස්මඟින පිටතට 
පැමිණි බැක්ටීරියොව, 
්මැක්�ො කල් උ�ො බිේ 
සිදුරින මීයොකගේ සිරු� 
තුළට ඇතුළු වී මීයොව 

ආසොදනය �ළො. එක�ස 
ආසොදිත තතතවයට 
පතවුණු මීයො ්මත කවකසන 
සියලු්ම ්මැක්�නට සහ එ්ම 
්මැක්�න විසින කල් උ�ො 
කබොන සියලු්ම මීයනටද 
ක � ෝ ෙ ය ක් ෂ ණ ක ය න 
වැළඳුණො. ක�ෝෙය 
වැළඳීක්මන ටි� දින�ට 
පසුව ආසොදිත මීයො 
මියයොක්මන පසුව ්මැක්�ො 
ආකේ්ශ�යක් ක�ස 
මිනිසො කසොයො ගියො. 
්මැක්�ො මිනිස් කල් උ�ො 
බීකම්දීද ඉහත ක්රියොවලිය්ම 
සිදුවුණු නිසො ක�ෝෙය 
මිනිසොට ඉක්්මනින්ම 

ආ ස ො ද න ය 
වුණො. එ්ම 
අවදිකේ ක්ම්ම ක�ෝෙකේ 
ක�ෝෙ�ො��යො මීයන සහ 
ඔවුනකගේ සිරුරුව� සිටි 
්මැක්�න බව කසොයොකෙන 
තිබුණත, පසු �ක�� කම් 
පිළිබඳව අධ්යයනය �ළ 
ඔස්ක�ෝ සහ කෙ�ො�ො 
වි ේ ව වි ද්යා � ය න හි 
පරකේෂ� �ේඩොය්මක් 
පවසො සිටිකේ; මිනිස් 
සිරුරුව� සිටි උකුණන සහ 
්මැක්�න වැනි ප�කපෝෂිත 
සතුනද ක්ම්ම වසංෙතයට 
වි්ශො� කේතුවක් වුණු 
බවයි.අදාළ බැක්ටීරියොව 
මිනිස්සිරු�ට ඇතුළු වී දින 
2-7 අත� �ො�යක් ෙතවන 
විට ක�ෝෙ �ක්ෂණ ්මතුවී්ම 
ආ�ම්භ වුණො. එහිදී වසො 
පේ්ධතිය ආසොදනය වී්ම 
නිසො පළමුව ඉකිලි සහ 
කිහිලි ප්රකේ්ශව� සියුම් 
කෙඩි හට ෙනු �ැබුවො. 
ඉන පසුව ක්ර්මකයන වි්ශො� 
වුණු එ්ම කෙඩිව� සැ�ව 
පිරීක්මන පසුව පුපු�ොයෝම 
නිසො ්මහො තුවො� බවට 
පත වුණො. එක�ස තුවො� 
සෑදී ටි� දින�ට පසුව 

අධි� ක�ස කල් ව්මනය 
කෙොස් මිනිසුන මිය යෝම 
බියුකනෝනි� ්මහෝමොරිය 
ක�සින හැඳිනවුණො.

එක�ස ක�ෝෙයට කෙොදුරු 
වුණු පුේෙ�කයකුකගේ 
ේවසන ්මොරෙකේද අදාළ 
බැක්ටීරියොවන වොසය�ළො. 
එ්මනිසෝම බැක්ටීරියොව 
ක�ළ බිඳිති ්මඟින කහෝ 
�ැස්සත ස්මඟ අවට සිටින 
සියලු්ම කදනො කවත පැති� 
යෝම භයොන� තතතවයක් 
බවට පත වුණො. එක�ස 
ක�ළ බිඳිති ්මඟින ක�ෝෙය 

ආසොදනය වුණු 

විට එ්ම 
පුේෙ�යො ්මත 

සැ�ව කෙඩි හට කනොෙත 
අත�, උග්ර �ැස්සක් 
ප්මණක් අඛේඩව 
පැවතුණො. එක�ස දිගින 
දිෙට්ම පැවති  �ැස්ස 
උතසනන වීක්මන පසුව 
�ැස්සත ස්මඟ කල් පිටව 
ගිය ්මහෝමොරිය ක�ෝෙ 
ප්රකේදය නියුක්මෝනි� 
්මහෝමොරිය ක�සින 
හැඳිනවුණො. එ්ම ්මහෝමොරිය 
ප්රකේද කද�ට්ම වඩොවඩොත 
දරුණු වුකේ කසප්ටිසීමි� 
්මහෝමොරියයි. එහිදී ක�ෝෙය 
වැළඳුණු පුේෙ�යොකගේ 
රුධි� සංස�ණ පේ්ධතිය 
බ ැ ක් ටී රි ය ො ක ව න 
පිරීපැවතුණු නිසො ඇඟිලි 
සහ �කුල් �ළුපැහැයට 
හැරී පණපිටින සිටියදී්ම 
කුණු වී හැලීයෝම 
කේදනොත්ම� සිදුවී්මක් 
වුණො. එක�ස වි්ශො� 
කේදනොව�ට මුහුණකදන 
ආසොදිත පුේෙ�යො දින 
කිහිපයකින ්ම�ණයට 
පතවන විට �ළු ෙැසී කුණු 
වී විරූපී තතතවය�ට 
පතව සිටි නිසො ක්ම්ම ්මහො 

වසංෙතය �ළු ්ම�ණය 
ක�සින හැඳිනවුණො. 
ක්ම්ම වසංෙතය උපත 
�බො ඇතකත ද චීනකේයි. 
ඉනපසුව චීනකේ සිට 
කනෞ�ො 12ක් �ළු මුහුද 
හ�හො කෙොස් ඉතොලිකේ 
සිසිලි ව�ොයට ඇතුළු වුණො. 

එක�ස ේමන �ළ 
කවළඳ කනෞ�ොව� සිටි 
මීයන සහ ්මැස්සන ්මඟින 
ක්ම්ම දරුණු වසංෙතය 
යුක�ෝපයට ඇතුළු වුණු 
බවට ්මතයක් පවතිනවො.
එදා ක්ම්ම වසංෙතය 
ඉතොලියට ඇතුළු වීක්මන 
පසුව මුළු යුක�ෝපය පු�ෝම 
පැතිරී ගිකේ ඉතෝමත 
කේෙකයන. ඉතොලියට 
ඇතුළු වුණු වසංෙතය 
ඉතොලිකේ සිට වයඹට 
සංක්ර්මණය වී පිළිකවළින 
ප්රං්ශය, ස්පොඤ්ඤය, හො 
පෘතුෙො�ය යන �ටවල් 
ගි�ෙනු �ැබුවො. ඉන 
කනොනැවතුණු ක්ම්ම 
වසංෙතය එංෙ�නතය හො 
ස්ක�ොට�නතයද විනෝශ 
��මින ජර්මනිය හ�හො 
ස්�ැනඩිකනවියොනු �ටවල් 
කවතටද පැතිරීගියො. 
එක�ස ස්මස්ත යුක�ෝපය්ම 
භීතියට පත �ළ ක්ම්ම 
වසංෙතය 1350 වස� 
වනවිට මිලියන 20 �ට 
දිවි අහිමි ��මින ස්මස්ත 
යුක�ෝපය්ම අ�ර්මණ්ය 
��නනට ස්මත වුණො. කම් 
හො ස්මොනව්ම ක�ෝ�යට 
සුවි්ශො� බ�පෑ්මක් �ළ 
තවත වසංෙතයක් උතුරු 
ඇ්මරි�ො ්මහේවීපයට අයත 
�ටක් වන ක්මක්සික�ෝකේදී 
16 වැනි සියවකස්දී පැතිරී 
ගියො. ඉතෝමත දරුණු ක�ස 
ක්මක්සික�ෝව පු�ො පැතිරී 
ගිය ක්ම්ම වසංෙතය නිසො 
වස� 56ක් තුළ මිනිසුන 
මිලියන 20-25 අත� 
පිරිසක් ්ම�ණයට පතවුණො. 
එහිදී ක්මක්සික�ෝකේ සිටි 
ස්මස්ත ජනෙහනකයන 
80%�ට වඩො මිය යෝම 
ඉතෝමත්ම �නෙොටුදාය� 
සිදුවී්මක් වුණො. 
කසොබොදහ්ම මිනිසොට 
උරු්ම �� දුන අතීත 
ක�ෝෙ විපත පිළිබඳ ක්මහිදී 
දීර්ඝව �රුණු කෙනහැ� 
දැක්වූකේ අද ක�ෝ�ය්ම 
සලිත �� ව්යොප්ත වන 
්මො�ොනති� ක�ොක�ෝනො 
වයි�සකේ බිය�රු බව  
වඩොත තහවුරු කිරී්මටය. 

කසොබොදහකම් ස්වභොවි� 
ක්රියොවලියට විෂ්ම වූ දෑ 
මිනිසුන අතින සිදුවන 
විට කසොබොදහකම් සංයුතිය 
පුපු�ො කෙොස් එ්මගින 
ක�ෝ�යට අතවිඳිනනට 
කවනකන අති්ශය අමිහිරි 
ප්රතිඵ�යනය. �ලින ��ට 
ක�ොව පු�ො පැතිරී යන 
වසංෙතයන ඊට �දි්ම 
නිදසුනය. බුදු�ජොණන 
වහනකස් අංගුතත� 
නි�ොකේ ්ධම්මි� 
සූත්රකයන කපනවො වදාකේ 
කසොබොදහකම් කුරිරු 
හැසිරී්මට පුේෙ�ොනුබේ්ධ 
ක්රියොදා්මයන ඍජුව 
බ�පොන බවයි.

එදා ක්මදා තුළ ්මනු 
සතො �ළ කී කබොකහෝ දෑ 
කසොබොදහක්මන අපට උරු්ම 
��කදන කම් ව්යසනයනට 
මුල් කේතුව වූ බව සිතො 
කසොබොදහ්ම ඉක්්මවො 
කනොයනනට දැන �ො�ය 
එළඹී ඇති බව සැ්මකදනො 
සිතට ෙත යුතු �රුණකි. 
එනිසො අපි ෙතින ක්මන්ම 
සිතින ද කසොබොදහ්මට 
ඇලුම් ��මු. යහපත 
සිතුවිලි වොත�යට මුසු��මු. 
සතොසිවුපොවට ද ක්මත 
සිත පතු�වමු. කම් අසීරු 
අවදානම් අවස්ථොකේදී 
අප එකිකන�ොකගේ ජීවිත 
ආ�ක්ෂොව ෙැන වඩොත 
සැ�කිලි්මත කවමු. �කට 
සම්්මත නීති අණපනතව�ට 
කී�රු �ැබූ කම් දිගු�ොලීන 
විකේ�ය අනරථය පිණිස 
කනොකයොදා අරථවත �ොයි� 
්මොනසි� විකේ�යක් සඳහො 
කයොදවමු. 

ප්රංශයේ 
යේතවනාරාමාධිපති

ප්රංශයේ ප්ධාන 
අධිකරණ සරංඝනායක

මුරරංගාගසයායේ 
ඤාණිසසර නා හිමි      කසොබොදහකම් 

ස්වභොවි� ක්රියොවලියට 
විෂ්ම වූ දෑ මිනිසුන අතින 

සිදුවන විට කසොබොදහකම් සංයුතිය 
පුපු�ො කෙොස් එ්මගින ක�ෝ�යට 

අතවිඳිනනට කවනකන
 අති්ශය අමිහිරි 
ප්රතිඵ�යනය.
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දහම් ඇසින් ක�ොක�ෝනො දකිමු
කුමක්ද මේ ම�ොම�ෝනො 

වයි�සය මෙවත් ම�ෝවිඩ් -  
19 කියනමන?

මේ ප්රශනයට බුදු�ජොණන 
වෙනමසේ ම්දසූ ධරමයට 
අනුව නේ පිළිතු� ඉතො 
පැෙැදිලිය. මජ්ඣිම 
නි�ොමේ මේවදූත සූත්රමේ ඒ 
පිළිබඳව පැෙැදිලිව ්දකවො 
තිමබනවො. 

ඒ සූත්රමේ සඳෙන 
මවනවො මනුෂ්ය ම�ෝ�යට 
මේව දූතයන පැමිමණන 
බව. ඒ යම �ජතුමොමේ 
පණිවුඩ�රුවන ෙැටියටයි. 
එතැන මේවදූතමයෝ 
කියනමන මෙොඳ ප්රිය මනොප 
දිව්යමය බ�යක තිමබන 
බව කියන එ� මනමවයි. 
අප්රිය මේ්දනො සෙගත 
අප්රසනනදාය� සිදුවීේ 
සමුච්චයක කියන එ�යි. 
නේ වශමයන ්දකවනමන 
නේ ජ�ො, ම�ණ, ව්යොධි, 
්දණඩන කියන �රුණු 
ෙත�යි. 

මිනිසො දුසිල් වන විට, 
සදා්චො�මයන බැෙැ� වන 
විට නැවත ඔහු යෙමඟට 
පිවිසිය යුතුය යන �තු එළිය 
දැල්වීමක මෙවත් අනතුරු 
ෙැඟවීමක  ම�සින මේ 
�රුණු පෙළ වනමන. 

මේ නියැදියට අනුව අප 
මත්රුේ ගත යුතු මවනමන 
ජන සමොජයට වරින ව� 
එන ම�ොම�ෝනො වැනි 
විපත් ��්ද� කියනමන යේ 
කිසි අවවෝදයක බවයි. යම 
�ජතුමො කියනමන ම�ෝ� 
සේවභොවය කියන එ�යි. 
ම�ෝ� පො�� ධරමය තමයි 

මසොබෝදෙම. 
මසොබෝදෙම �තු එළි 

්දල්වො කියො සිටිනවො දැන 
ඔබ වෙොම පො�නය විය 
යුතුයි, මේ යන ගමන 
මවනසේ විය යුතුයි කිය�. 
ම�ොම�ෝනො වැනි වංසගත 
ඉතිෙොසය පු�ොමත් පෙළ 
වුමණ ඒ ඒ �ො�ව�වොනු 
තුළ මිනිසොට වැ්දගත් 
පණිවුඩයක ම්දනනයි. 

බ�නන වත්මන 
තත්ත්වය. මිනිසො 
ආ ත් ම ො ර ්ථ � ො මී ත් ව ම ේ 
අනතයටම ගිහිල්�ො. මිනිසො  
තමො තුළ අධිතකමසේරුවක 
ඇති��මගන ක්රියො��නවො. 
“මේ ම�ෝ�ය අයිති මටයි. 
ගෙම�ොළ සතොසීපොවො 
ඇතුළු සියලු පරිස�මේම 
අයිති�ො�යො මමයි“ කියන 
මිථ්ො දෘෂ්ටියට මගොදුරු 
මව�ො මිනිසො තම තමොට 
හිතූ මනොපයට �ටයුතු 
��නන යොම නිසො 
මසොබොව නීතිය සෙමුලිනම 
විනොශ ���ො. 

මසොබොව නීතිය කියනමන 
පං්චශී�යටයි. එම නීති 
පෙ (05) ආගම�ට සීමොවූ 
පැනවීමක මනොමවයි. ඒ 
නීති ඕනෑම ආගම� ඕනෑම 
ජන  වර්ගය�ට ඕනෑම 
�ට�ට මෙෝ ජොතිය�ට 
මපොදුමේ පිළිගත ෙැකි 
විශව සොධො�ණ පැනවීේ 
පෙක. එය �කිනවො 
කියනමන සේවභොව ධර්මයට 
අනුගත වීමයි. එය �ඩනවො 
කියනමන සේවභොව ධරමයට 
පටෙැනිව ක්රියො��නවො 
කියන එ�යි. 

අ්ද වන විට මිනිසො මේ 
සේවභොව ධරමමේ විශව 
නීති ම�ොයි ත�ේ ්දරුණු 
විදියට �ඩ ��නවෝද 
කිය�. නි්දසුනක තමයි 
පළමු සි�ප්දය. සියලුම 
ප්රොණීනට ගරු �ළ යුතුයි. 
සියලු සත්වයිනමේ ම ජීවිත 
පැවැත්ම පිළිබඳ අයිතිය 
පිළිගත යුතුයි කියන එ�. 

මිනිසො  තම තත්ත්වය 
ආත්මොර්ථ�ොමීත්වය ෙමුමේ 
අමත� ���ො අනුගමනය 
��න වැඩ පිළිමවළ ඉතො 
සංමේගජන�යි. ජීවත්වන 
සෑම ජීවිමයකුම තමොමේ 
මගොදුරු බවට පත්�� 

ගැනීම මපොදු 
මිනිසේ ්චරයොවක 
බවට පත්මව�ො. 

සතුන ම�ොමගන 
තේබොමගන �ෑම, 
පුළුසේසොමගන �ෑම - අ්ද 
තවත් එෙොට ගිහිල්�ො 

පණපිටිනම  සතුන 
අනුභව ��න තත්වයට 
පත්මව�ො. මේ ්චරයොව 
තිරිසන සතුනටත් අනත 
වූ තත්ත්වයට පත්වීමක. 
තිරිසන�මටත් වඩො පෙළට 
වැටුණු තත්ත්වයක. කුමක 
නිසො ්ද, මොංශභක්ෂ� සතුන 
එමසේ ��නමන තමනට 
මවනත් ආමේශ�යක 
නැති�ම නිසො. මිනිසොත් 
එමෙම ්ද? මිනිසොමේ කුස 
පු�වොගත ෙැකි අනනතවත් 
සේපත් ආෙො� වරග මේ 
මිහිත�ය මත වැඩී තිමබේදී 
තමයි අස�ණ සතුන බිලි 

ගැනීමට මපළඹී 

තිමබනමන. 
එයට මේතුව 

�ස තෘෂ්ණොව, 
ආත්මොර්ථ�ොමීත්වය. 

ම�ොම�ෝනො වයි�සය 
ගැන වවද්ය විද්යාඥයින 
කියනමන කුමක ්ද? එය 
මිනිසේ ශරී� ගත මව�ො 
තිමයනමන සරපයනමගන 
මෙෝ වවු�නමේ ශරී�වලින 
ය කියන එ�යි ඒ නිගමනය. 

වත්මමනහි චීනමේ 
පණපිටිනම සතුන�ෑමට 
ගැනීම ජනප්රිය වි�ොසිතොවක 
මව�ො. එපමණක මනොමවයි 
තවත් මබොමෙෝ �ටව�ත් 
ම�ෝටි ගණන ජනයො මේ 
අප්චො�යට පුරුදුමව�ො. 

අනන ඒ නිසො 
මසොබෝදෙම ්දඬුවමක දී�ො 
තිමයනමන. ම�ොම�ෝනො 
කියනමන අවවෝදයක, ඔේ 
්දණඩනොත්ම� අවවෝදයක, 
අවවොදාත්ම� ්දණඩනයක. 

මේ තත්ත්වය නුවණින 
විමසො අප මත්රුේ ගත 
යුතුයි. මේ� මසොබෝදෙම 
විසින මනොහිකමුණු අවිනීත 
මිනිසේ සමොජය මවත 
මයොමු��න �්ද වටිනො 
පොඩමක. 

එමනිසො ම�ොම�ෝනො 
වයි�සය නැමැති ්දඬුවමින 
මිම්දනන ප්රති�රම ම්ද�ක 
අනුගමනය �ළ යුතුයි.

ප්ර්ථම පියව� නේ 
වත්මනහි �ජය මගින ම්දන 
අවවෝද ෙො වවද්ය උපම්දසේ 
අකු�ටම පිළිපැදීමයි. 

ම්දවන පියව� නේ 
සත්ත්ව මොංශ අනුභවමයන 
අත්මිදීමයි. සත්ව හිංසනය 
සපු�ොම නවතො ලීමයි. 

මේ වමේම පණිවුඩයක 
තමයි මීට ්දශ�  තුන� 
පමණ �ො�ය� සිට  (HIV/
AIDS) යනුමවන අපට 
මුණ ගැසී තිමයනමන. 
එයට මේතුව තුනවන සි� 
ප්දමේ සීමොව ඉකමවො 
ඛණඩනය කිරීමයි. 

ඒ අනුව අප මත්රුේ ගත 
යුතුයි ඒඩ්සේ ම�ෝගමයන 
මිදීමට ගතයුතු දීර්ඝ �ොලීන 
ෙො සොර්ථ�ම විසඳුම පං්ච 
ශී�මේ තුනවන සි� ප්දය 
ආ�ක්ෂො කිරීම බව. 

මේ ම�සින ස��න විට 
අපට මපනී යන �රුණ 
තමයි  ම�ොම�ෝනො උවදු� 
්දෙේ ඇසින දැ� අවමබෝධ 
��ගත ෙැකි බව. අප 
ධරමය �කිනවො නේ, ධරමය 
විසින අපටත් රැ�ව�ණය 
�බො ම්දනවොමයි යන 
බුේධොවවෝදය ත�මේ 
සිතට මගන ක්රියො කිරීමයි 
මේඅවසේ්ථොමේ �ළ යුතු 
වනමන. 

එහි�ො වැ්දගත් වන 
ධරමොවවෝදය  මමමසේ 
දැකවිය ෙැකියි. 

මේ ධරම පොඨමයන 
උගනවනමන ��්ද� විපත් 
අවසේ්ථොව�දී ක්රියො �ළ යුතු 
ආ�ො�යයි. විපත්තිදාය� 
අවසේ්ථොව�දී අනුවණ 
විදියට ෙැඟීේව�ට වෙල් 
වී ක්රියො මනො��න ම�සත් 
බුේධිමත්ව ඉවසීමමන 
යුතුව එම විපතින අත් 
මිදීම සඳෙො වීරයවනතව 
�ටයුතු ��න ම�සත් ඒ 
ධරමොවවෝදමයන අපට 
උගනවනවො. 

එමනිසො ඒ උපමේශයට 
අනුව �ටයුතු �මළොත් 
මේ ම�ොම�ෝනො වයි�ස 

උවදුරින මිම්දනනට අප 
ෙැම ම්දනොටම පුළුවනි. ඒ 
බව ඒ�ොනතයි. 

ඒ සඳෙො යේ �ැපවීමක 
�ළ යුතුම යි. ඒ තමොමේ 
ආ�ක්ෂොවත්, තම පවුමල් 
ආ්ද�ණීය දූ ්දරුවනමේ 
ආ�ක්ෂොවත්, මපොදුමේ ජන 
සමොජමේ ආ�ක්ෂොවත් 
මවනුමවනි.  �ජයක නීති 
පනවනමන අප ෙැමමේම 
යෙපතටයි.   

දුෂ්��තො මබොමෙොමයි. 
ඒත් ඉවසීමමන �ටයුතු 
��නන. තිමයන මේ 
අ�පිරිමැසේමමන පොවිචචි 
��නන. ්දරුවනටත් 
ආ්දරශමත් ම�ස 
වගකීමමන ක්රියො ��නන. 
මේ දිනව� අඩොළ වී 
තිමබන ්දරුවනමේ 
අධ්ොපන �ටයුතුව�ටත් 
ෙැකි පමණින උප�ො�වත් 
මවනන. 

මසෞඛ්ො�ක්ෂොව පිළිබඳ 
උපම්දසේ ඉතොම වැ්දගත්. 
ඒ වමේම ඔබ මේ 
මමොමෙොමත් මොනසි� 
මසෞඛ්යත් රැ�ගත යුතුයි. 
ඒ සඳෙො ආගමොනුකූ�ව 
්චොරිත්ර ධරමය අනුගමනය 
අවශ්යයි. බණ ්දෙමට, ගුණ 
්දෙමට හිත මයොමු ��නන. 
විපත් දුරු��ලීම සඳෙො 
මේශනො ��න �්ද �තන 
සූත්ර මේශනොවට නි�නත� 
සවන ම්දනන. 

මේ ආ�ො�මයන 
ක්රියො �මළොත් ඔබ 
අප දිනනවොමයි. �ටත් 
දිනනවොමයි. 

ඛේඛෝ විපත්තීසු ප්රතික්රියාන
තස්ා න දීනපපකතිිං භඛෙය්ය
පඤ්ඤානුයාතිංවිරියිං වදන්ති
සබ්බත්්ථ සිද්ධිග්ගහණග්ගහත්්ථිං

මිනිසා 
තම තමාට හිතූ 

මනාපයට කටයුතු 
කරනන යාම නිසා 

සසාබාව නීතිය 
සහමුලිනම විනාශ 

කරලා
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සුවදායක ජීවිතයකට සරල දිවිපෙපවතක වටිනාකම

මිනිසා ල�ෝකලේ 
ජීවතවන අලනකුත තිරිසන් 
සතුන්ලගෙන් ලවන්ලකාට 
හඳුනාගෙත හැකි සුවිලේෂීම 
සාධකය වන්ලන් ඔහු 
සතුව ඇති උසස්, සදාචාර 
සම්පන්න වූ අධ්ාතමික 
ගුණයයි. මනලස් උසස් 
බව නිසා මනුෂ්යයා 
වන්ලන් ය, යනුලවන් බුදු 
දහලමහි සඳහන් වන්ලන් 
ද එයයි. සිය අවශ්යතාව 
්පරිදි ස්වභාව ධරමයට 
බ�්පෑම කළ හැකි එකම 
සතතවයා ද මිනිසාම ලේ. 
මිනිසාලේ ක්රියාකාරීතවය 
මත ල�ෝකලේ ්පැවැතම 
රඳා ්පවතී. එම නිසා 
ලසසු ජීවීන් ලමන් ලනාව 
මිනිසාලගෙන් ල�ෝකයට 
සිදුවිය යුතු ලස්වාවන් රැසක් 
ද ඇත. මිනිසාලේ ්පරම 
යුතුකම වන්ලන් මුළු මහත 
ල�ෝකයටම තම ලස්වය 
�බා දීමයි. සිය ලස්වය ලනා 

පිරිලහළා ල�ෝකයට �බා 
දීමට නම මිනිසාට නිලරෝගී 
සම්පන්න ජීවිතයක් 
තිබිය යුතුය. ල�ඩ ලරෝගෙ 
තම ජීවිතයට එළලෙන 
භයානක උවදුරක් ල�ස 
සැ�කූ මිනිසා දුරාතීතලේ 
්පටන්ම ව්ාධීන්ලගෙන් 
ලතාර ජීවිතයක් ගෙතකිරීමට 
උතසාහ කරන �දී. අතීත 
මිනිසා කල්පනා කලේ 
යක්්ෂ, භූත, ලරේත ආදීන්ලේ 
බ�්පෑම මත එවැනි උවදුරු 
මිනිසා ලවත ළඟාවන 
බවයි. එම නිසා වසංගෙත 
ආදී උවදුරුවලින් ලේරීම 
සඳහා විවිධ අභිවාර 
විධි අනුගෙමනය කළ බව 
ඉතිහාසය පිරික්සීලමන් 
ල්පලන්. 

මිනිසාට �ැලබන 
උතුමම �ාභය නිලරෝගී 
බව යැයි බුදුරජාණන් 
වහන්ලස් ලේශනා කළහ. 

යම ලරෝගොබාධයක් සෑදුණු 
විට එම තැනැතතා ලහෝ 
තැනැතතිය ඉතා අසරණ 
තතතවයට ්පතලේ. දුකට 
්පතලේ. ගි�න් බවට ්පතලේ. 
බුදුරජාණන් වහන්ලස් 
නිලරෝගීකම නිරතුරුව රැක 
ගෙැනීම පිණිස මිනිසාලේ 
්පැවැතම ලකලස් සකස් 
වියයුතු ද යන කාරණය 
සිය ලේශනාවලින් මනාව 
්පැහැදිලි ලකාට ඇත.  

ම හ ා ව ේ ගෙ ්ප ා ළි                
ල ේ ස ජ ජ ක් ්ඛ න් ධ ක ය 
එවැනි එක් ලේශනා 
ලකාටසකි. එලමන් ම 
වැලළක්ෂන ලරෝගෙ හා ඒ ඒ 
අවස්්ාවන්හි බුදුරජාණන් 
වහන්ලස් ලේශනා කරන 
�ද ප්රධාන ලබලහත 
වරගෙ, වරින් වර අනුමත 
කළ අතිලරක ලබලහත 
වරගෙ, ලබලහත සෑදීමට 
භාවිත කළ උ්පකරණ, 
මාංශ ්පරිලභෝජනය ආදි 
ලතාරතුරු හා ප්රතිකාර 
ක්රම ද එහි දක්වා ඇත. 
ගිරිමානන්ද සූත්රලේ 
දී මිනිසාට වැළලදන 
ලරෝගොබාධ ගෙණනාවක් 
දක්වා ඇති අතර ගි�න් 
බවට ්පැමිණි ගිරිමානන්ද 
හිමියන්ට එම ආබාධලයන් 
ක්රමානුකූ�ව සුව්පතවීම 
සඳහා දසසඤ්ඤා ලේශනා 
කළහ. 

එලමන් ම අහිවාතක 
ලරෝගෙලයන් මිදීමට නිවලස් 
බිතතිය ලහෝ වහ�ය 
බිඳලගෙන දුර ගෙමකට ලහෝ 
්පළාතකට ලගොස් ජීවත 
වී එම වසංගෙත ලරෝගෙය 
සමපූරණලයන් ම ්පහව ගිය 
කල�ක නැවත ්පැමිණිය 
යුතු බවද දක්වා ඇත. 

කායික ලරෝගෙ සහ 
මානසික ලරෝගෙ වශලයන් 
මිනිසාට වැලළක්ෂන 
ප්රධාන ලරෝගෙ ලදකක් ගෙැන 
බුදුරජාණන් වහන්ලස් 
අංගුතතර නිකාලේ ලරෝගෙ 
සූත්රලේ දී ලේශනා ලකාට 

ඇත. කායික ලරෝගෙවලින් 
මිදී දවසක් ලදකක් සතියක් 
මාසයක් වසරක් ලනාව 
වසර සියයක් වුවද මිනිසාට 
ජීවත විය හැකි නමුත 
මානසික ලරෝගෙයන්ලගෙන් 
ලතාරව ලමාලහාතක්වත  
සතතවයාට ජීවත විය 
ලනාහැකි බව බුදුරජාණන් 
වහන්ලස් ලේශනා ලකාට 
ඇත. එම නිසා මිනිසාට 
තම ල්පෞේගෙලික ජීවිතය 
්පමණක් ලනාව සමාජ 
ජීවිතය ද සාර්ක කර 
ගෙැනීම සඳහා කායික 
සුවතාව සහ මානසික 
සුවතාව සමබරව ්පවතවා 
ගෙැනීම ඉතා වැදගෙතලේ. 

වරතමානලේ මුළු 
ල�ෝකයම පීඩාවට ්පත 
කරමින් ්පැතිර යන 
ලකාලරෝනා වයිරස් ලරෝගෙය 
හමුලේ සෑම ලදනා ම 
කායිකව ලමන්ම මානසිකව 
ද පීඩාවට ්පතව ඇති 
බව ්පැහැදිලිය. ලමවන් 
අවස්්ාවක බුදුදහලමන් 
අ්ප ගෙත හැකි ආදරශ 
ලබාලහෝය.

එලහත ලමහිදී සාකචඡා 
ලකලරන්ලන් ලරෝගෙපීඩාදී 
ව්වසනයන්ලගෙන් ලතාරව 
නිලරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් 
ගෙතකිරීම සඳහා  තමන්ලේ 
ආහාර ්පරිලභෝජන රටාලේ 
සහ ්පරිසර සංරක්්ෂණලේ 
ඇති වැදගෙතකම පිළිබඳවයි.

බුදුරජාණන් වහන්ලස් 
එක් දාන ලේ�ක් ්පමණක් 
වැළදූ උතතමලයකි. එලමන් 
ම භික්ෂූන් වන්ලස්�ාට ද 
දානය ගෙැනීලමදී සීමාවන් 
්පනවා ඇත. ලමවැනි 
ය්ා�ාභ සන්තුෂ්ටිවාදී 
අලලපේචඡ ජීවිතයක් 
නිරලේශ කරන ලබෞේධ 
ජීවන ක්රමයක් තුළ මිනිසා 
්පමණක් ලනාව ගෙහලකාළ 
සතා සිවු්පාවා ්පමණක් 
ලනාව ්පරිසර සාධක ද 
ලනානැසී ආරක්්ෂා ලවයි. 

ආ ත ම ා ර ් ක ා මී ව 
අරපිරිමැස්ලමන් ලතාරව 
මිනිසා යන ලම ගෙමන 
ලකාතැනින් ලකළවරලේදැයි 
සිතා ගෙැනීමට ්පවා 
බැරි තරමට ල�ෝකයා 
අධි්පරිලභෝජනවාදී හා 
තරගෙකාරී ආරථික රටාවකට  
හුරු වී ඇත.  

අේගෙඤ්්ඤ සූත්රාගෙත 
සිේධි මා�ාලවන්  ්පැහැදිලි 
වන්ලන් ල�ෝකලේ 
ආරමභක අවදිලේ සිටම 
විවිධ ්පාරිසරික අරබුදව�ට 
මිනිසාට මුහුණ ්පෑමට 
සිදු වූ බව යි. රාජ්ය තුළ 
සිටින සියලූ ම ජීවින්ලේ හා 
වෘක්්ෂ�තාව� ආරක්්ෂාව 
සැ�සීම රජුලේ ්පරම 
යුතුකමක් ල�ස චක්කවතති 
සිහනාද සුත  ් රාගෙත දස 
සක්විතිවතව� ද ල්පන්වා 
දී ඇත. ඵලස්ම කුටදතත 
සුත  ් රලේ රාජ්ය කටයුතු 
සැ�සුම කිරීලමදී ්පරිසරය 
හා සතා සිවු්පාවුන් ආරක්්ෂා 
වන ආකාරයට කළ යුතු 
බව ල්පන්වා ලදයි. 

”යස්ස රුක්්ඛස්ස ඡයාස- 
නිසීලදය්ය සලයය්යවා

 
න තස්ස සා්ඛං 

භඤ්ලජය්ය - මිතත දුේලභා 
හි ්පා්පලකෝ”

ලසවන දුන් ගෙසක 
අතතක් සිඳ දැමීම මිත්ර 
ලෝහි ක්රියාවක් වශලයන් 
බුදුදහම ල්පන්වා ලදයි. 
්පාචිතතිය්පාළිලේ නිලරෝගිව 
සිටියදී නිල තණ ලකාළ 
මතලතහි මළ මුත්රා බැහැර 
කිරීම ්පවා වරදක් වශලයන් 
ල්පන්වා දී තිබීලමන් 
්පරිසරයට ලකතරම ආදරය 
කළ යුතු ද යන්න ්පැහැදිලි 
ලේ. පුේගෙ�යාලේ ල්පෞරු්ෂ  
සංවරධනය ්පරිසරයට 
ලයෝග්ය ආකාරලයන් 
සකස් වීම ආධ්ාතමික හා 
ලභෞතික දියුණුවට ලේතු 

වන බව ”්පතිරූ්පලදස 
වාලසාච’’ යන මංගෙ� 
සුත  ් රාගෙත ලේශනාව තුළින් 
ල්පන්නුම කරයි.

්පරිසරය ලකලරහි 
සාහසික ලනාවී ප්රලයෝජන 
ගෙත යුතු යැයි අවධාරණය 
කරන බුදුසමය ්පරිසරය  
දූ්ෂණය කිරීලමන් වැළකිය 
යුතු බව දක්වන්ලන් ්පරිසරය 
ආරක්්ෂා ලවනතාක් 
මානවයාලේ ආරක්්ෂාව 
තහවුරු වන අතර එහි 
අවසානය මානවයාලේ 
අවසානය ද වන බව 
සක්සුදක් ලස් ්පැහැදිලි වන 
නිසාලවනි. මුළු ල�ෝකයම 
අභිලයෝගෙයකට මුහුණ 
දී ඇති ලමවන් අවදියක 
ආ ත ම ා ර ් ක ා මී ත ව ය 
්පලසක තබා මුළු මහත 
ල�ෝකවාසී සතතවයාටම 
යහ්පතක් සැ�ලසන අයුරින් 
ක්රියා කිරීම අ්ප සැමලේම 
වගෙකීම බව කාරුණිකව 
සිහි්පත කරමි.

 

ශීලය...! අප මෙතුවක් කල් සිතූ පරිදමදෙන් ඔබ්බට 
මේ පිළි්බඳව සිතා ්බලමු? සීලය නේ සංවරයයි, සිත 
කය වචනමේ ඇති සංවරයයි, ්බලන්න මේ උදාවී ඇති 
තතතවය පිළි්බඳව? සික්්ඛති, සොදෙමේති මලස වචන 
මදෙකක් අපට නිතර මුණ ගැමසනු ඇත. සික්්ඛති යනු 
හැසිරීෙයි, නිවැරදි මලස හැසිරීෙයි, කුෙක් මකමරහිදෙ 
? අන් අයට අගතියක්. හානියක් මනාවන මලස, මේ 
ව්යසනමයන් මිදීෙට නේ අපිට ශීලයක් තිබිය යුතුයි. 
එනේ අවංක අමයක් විය යුතුයි.

ඔ්බ විමදශගත වී මෙරටට පැමිණි අමයක් නේ 
ඔ්බ එය මනාසඟවා පැවසිය යුතුයි, දෙන්නා මකමනක් 
මවතනේ මේ මොමහාමත ඔ්බ රජයට එය දැන්වීෙට පවා 
නිහතොනී අමයක් විය යුතුයි, එය එක් අතකින් ශීලමේ 
හැසිමරන්නා මකමරහි පවතින ගුණාංගයකි. වැරදි 

පුරුදුවලින් ඔ්බ අත මිදිය යුතුයි, ඒ කියන්මන් ඔ්බ දෑත 
මේදීෙ ආහාර ගැනීෙ ගෙන් බිෙන් යාමේදී සැලකිලිෙත 
විය යුතුයි, එය ශීලය මලස හැඳින්වීෙට පුළුවන. සංවර 
කෙ ශීලයයි, එමේනේ ඔ්බ අන් අයට කුඩා වූ හිංසාවක් 
ඇති මනාවන අයුරින්  හැසිරීෙට වග්බලාගත යුතුයි,  
බුදුරජාණන් වහන්මේදෙ කිසිමවකුට සිතුවිල්ලකින්  
මහෝ හිංසාවක්  ඇති මනාකළ උතතෙමයකි, එමේනේ 
අපදෙ එමේ හැසිරීෙට වග ්බලාගත යුතුය. මෙහි දී අප 
විමේෂමයන් ආරක්ෂක අංශ විසින් ල්බාමදෙන උපමදෙේ 

වලට අවනත විය යුතුය.
එෙ උපමදෙේ පිළිපැදිය යුතුය. ඔවුනමේ දෑේවලට 

වැලිගසා අමේ අරමුණු අපට ඉටු කරගැනීෙට හැකිව 
පවතී. ඒ කිසිෙ කරුණක් නිසා මනාව ඔවුන්මේ ඇති 
කාරුණිකතවය නිසා මවනි, නමුත මකාමරෝනාමවන් 
අපට  කිසිෙ කාරුණිකතවයක් නැත. අනාරක්ෂිතව 
යමෙක් හැසිමරයිදෙ ඔහු බිලි ගැනීෙට මකාමරෝනා 
සූදානේ ව සිටී, එෙ නිසා අමේ රණවිරුවන් 
පිළි්බඳව  මහදෙ මහදියන් පිළි්බඳව සිතිය යුතුයි, 

එෙ පිරිසටදෙ  දෙරුවන් මදෙොපියන් ඇත, ඒ දෙරුවන් 
මදෙොපියන් තෙ ෙව පියා මකමරහි දෑේ දෙල්වා ්බලා 
සිටිනුමේ ආදෙරණීයන් මලස පිළිගැනීෙටය, අපමේ 
මනා හික්මුණුකෙ අසංවර කෙ නිසා ඒ ආදෙරණීය 
දූ දෙරුවන්ට මදෙොපියන් අහිමි කිරීෙට අප මුල් 
මනාවන්මන්දෙ? අමේ රමේ ඉතා වටිනා ොනුෂීය 
සේපත අප විනාශ මනාකරන්මන්දෙ? මේ දුසිල්වතාමේ 
හැසිරීෙ නිසා සිදුවන්නක් මිස සිල්වතා නිසා සිදු 
වන්නක් මනාමේ,  රට ගැන සිතිය යුතුයි, 

මහනුවර ලංකාතිලක රජමහා විහාරවාසී,
වේයනවගාඩ රත්න ශ්රි භික්ෂු විවේකාශ්රම 

අනුශාසක,  නීතියගම චනදිම හිමි

සිල්වත් වී  සු්වපත් ්වන්න
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ආධ්යාත්මික  ගුණයෙන්
උවදුර ජෙගනිමු
   සමස්ත ල�ෝකය ම ලමම ලමොල�ොල්තහි 

අනලේක්ෂි්ත ල�ෝග බියකින් ලමන් ම ල�ෝග 
දුකකින් පීඩොවට පත්කිරීමට අප සැම මුහුණ දී 
සිටින ලකොල�ෝනො උවදු� ලේතු වී තිලේ. දුේපත් 
ල�ෝ ලපොල�ොසත්, දියුණු ල�ෝ ලනොදියුණු ආදී 
කිසිදු ලේදයකින් ල්තො� ව ලමම ල�ෝග භීතිය 
�ො දුක සමස්ත විශවලේ ම මිනිස සමොජය ලවන 
කව�දාකවත් ලනො වූ පරිදි පීඩොවට �ක් ක�මින් 
පවතියි. ලමම ලමොල�ෝත දක්වො ම මොනව 
සමොජය සතු දැනුම, ්තොක්්ෂණය �ො ලමව�ම් 
ලමම අභිලයෝගය ජයගැනීමට අලපොල�ොසත් 
ව ඇති බැවින් බුද්ධශ්ොවකයන් ල�ස ලමබඳු 
ලමොල�ෝතක පිහිට පිණිස පවතින ආධ්ොත්මික 
ශක්තීන් පිළිබඳ අව්ධොනය ලයොමුකිරීම වැදගත් 
ලේ.

  අනලේක්ෂි්ත ම�ො උවදු�කදී එම බියජනක 
්තත්ත්වය ්තමන් සතු ශක්තිය ඉක්මවො පවතින 
බව ලමන් ම නුදුලේදී ම ්තමන් එම ව්යසනලේ 
ලගොදු�ක් බවට පත් වනු ඇ්තැයි යන �ැඟීම් 
නිසැකව ම මිනිස මනස ආ්තතියට ලමන් ම දැඩි 
පීඩොවට �ක්ක�වන්නක් ම ලවයි.

   එබැවින් ලමබඳු ලමොල�ෝතක ශ්ද්ධොවන්්ත 
සි්ත අධිෂ්ොන ලකොට බුද්ධොදී �ත්න්ත ් �ලේ 
ම�ොනුභොව සම්පන්න ගුණ අවලබෝ්ධලයන් යුතු 
සමොධි ග්ත සිතින් ලමලනහි කිරීමට කටයුතු 
කිරීම ම�ත් මොනසික ශොන්තියක් පිණිස ලමන් 
ම කැළඹුණු සිත්ස්තන්හි සැනසීම පිණිස ම 
පවතින බව සත්යයකි.

 එබඳු ලමොල�ෝතක ්තම මොනසික ශක්තිය 
ජවසම්පන්න ව උපදවො එකී පීඩොකො�ක 
ලේතූන් ජයගැනීලම් බ�ය උපදවො ගැනීමට නම් 
්තමන්ට වඩො ආධ්ොත්මික පොරිශුද්ධත්වලයන් 
උසස පොරිශුද්ධ බ�යක පිහිට අවැසිම ය.

   ලම් විශවලයහි තුණුරුවන්ට සම කළ �ැකි 
එබඳු අතිපොරිශුද්ධ ශක්තීන් ලනොපවත්නො 
බැවින් ගැඹුරු ම ශ්ද්ධොවන්්ත සිතින් යුක්්තව 
ම�ොේ්ඝ ල්තරුවන් ගුණ නිවැ�දි සිහිලයන් 
නිවැ�දි අරුත් සහි්ත ව සිහිපත් කිරීම 
ආ�ක්්ෂොව, සුවස�නය �ො අසවැසිල� පිණිස 
ම පවතින්නකි. �්තන සූත්ර ලදශනොව අපට 
උගන්වන �ො සක්ලදවිඳුන් ද සොධු නොද දී 
පිළිගන්නො විශවලේ සත්යය �ො යථොේථය එය 
ම ලවයි.

විද්යාව �ො ්තොක්්ෂණලේ දියුණුව අභිලයෝගයට 
�ක් කිරීමට බුදු ද�ම කිසිදු විටක කටයුතු ක� 
නැ්ත. එල�ත් මතුපිටින් ලපලනන විද්යාත්මක 
දියුණුව අලනක් පොරිසරික සෝධක �ො අලනක් 
සත්ත්වයන්ලගේ විනොශය ලගන ලදමින් සිදු කිරීම 
බුදු ද�ම අනුම්ත ක� නැ්ත. එලමන්ම විද්යාලේ 
�ො ්තොක්්ෂණලේ දියුණුව වඩො සූක්්ෂමව �ො 
කොේයක්්ෂම ල�සින් ලසොබොද�මට අනුග්ත 
ල�සින් �ො ්ධොේමික ල�සින් කළ යුතු බව බුද්ධ 
ලදශනො ලදස බැලීලමන් පැ�ැදිලිය. මිනිසොලගේ 
දියුණුව ල�සින් බුදුද�ම බ�ොලපොල�ොත්තු 
වන්ලන් එවැනි ලවනසකි.

එක් එක් පුදග�යන්ට විවි්ධොකො� ල�ෝගොබෝධ 
වැළඳීම සම්බන්්ධලයන් බුදු�ජොණන් 
ව�න්ලසලගන්  ල්තෝලදය්ය නම් පුල�ෝහි්ත 

බමුණොලගේ පුත් සුභ මොනවකයො විසින් අසන 
�ද පැනයන් �ො බුදු�ජොණන් ව�න්ලස ඒ 
සම්බන්්ධව �බො දුන් පිළිතුරු සම්බන්්ධව 
ලමහිදී පැවසිය යුතුය.

 " බුදු�ජොණන් ව�න්ස,  මනුෂ්යයන් අ්ත� 
විවි්ධොකො� ලවනසකම් ඇති මනුෂ්යලයෝ සිටිති. 
“ යනුලවන් පවසො

බුදු�ජොණන් ව�න්ලසට ප්රශන දා�්ත�ක් 
ඉදිරිපත් ක� අ්ත� එයින් ප්රශන ලදකක අඩංගු 
කරුණු ගැන විමසො බ�මු.

"බුදු�ජොණන්ව�න්ස, ලම් ල�ෝකලයහි විවි්ධ 
ල�ෝගොබෝධ සහි්තව ජීවත්වන්ලනෝ සිටිති. 
භයොනක ල�ෝගයන්ටද ලගොදුරුව ලබොල�ෝ දුක් 
විඳිති.  ලනොලයකුත් චේම ල�ෝග ස� අට අනූවක් 
වූ ල�ෝගයොබෝධයන්ලගන් ස� එකක් ලදකක් 

ල�ෝ තුනක් නිසො ලේදනො විඳින්ලනෝ ලබොල�ෝය. 
ලමයට ලේතුව කිලමක්ද ?  එලසම ල�ෝගොබෝධ 
නැ්තැයි කිව �ැකි ්ත�ම් අයද ඉ්තො අඩුලවන් 
ක�ොතු�කින්, ල�ෝගොබෝධයක් වැළලදන්නන් 
අප අ්ත� සිටිති. ලකලනක්  අපමණ ල�ෝග 
ආබෝධයන්ලගන් පීඩො විඳීමටත් ්තව ලකලනකු 

කිසිඳු ල�ෝගයක් ලනොමැතිව ජීවත් වීමටත් 
ලේතුව කුමක්ද?"

බුදු�ජොණන් ව�න්ලස විසින් ඊට පිළිතුරු 
ල�සින් ලදශනො ක� වදාලේ  ්තම ්තමන් ක�නු 
�බන හිංසොකොරී ක්රියොවන්ලගන් �ැලබන විපොක 
පිළිබද සි්තො ලනොබ�න ඇ්තැම් අය අලනක් අයට 
අතින්, පයින් ප�� ලදන බවත් නින්දා  අවමන් 
ක�න බවත් ල�ෝගී වූලවකුට ඖ්ෂ්ධයක් පවො 
ලනොලදන ආත්මොේථකොමී ල�ස කටයුතු ක�න 
වසංග්ත ල�ෝග ලබෝවන ලේතුවක් දුටු විට ඒවො 
වැළැක්වීමට කිසිඳු වෑයමක් ලනොගන්නො  අන් 
අයලගේ දියුණුවට ඊේෂ්යො ක�න ලකෝපවන 
ගතිලයන් යුත් අය බවයි.  එවන් අය උපන් උපන් 
ආත්මව� අපරිමි්ත ල�ෝගයන්ලගන් පීඩි්තව, 
�ැබූ ජීවි්තය ප්රලයෝජනයක් ග්ත ලනො�ැකිව 
්තදබ� කුෂ්ල�ෝග, උමතු ල�ෝග, අ්තපය 
අහිමිවීම් වැනි ල�ෝගොබෝධයන්ලගන් අන් අයට 
එපොවුණු පුදග�යන් සමොජලයන් ඇනුම්, බැනුම් 
අසන කිසිවකුලගේ පිළිස�ණයක් ලනොමැතිව 
ජීවත් වීම ඉ�්ත සඳ�න් අකුස� කේමව� 
විපොක වශලයන් සැ�කිය යුතු යැයි වදාළ ලසක.

එලසම ්තව ලකලනකුට වචනලයන්වත් 
හිංසොවක් ලනොක�න  ලකෝප ලනොවන, ඊේෂ්යො 
ලනොක�න,  අනුන්ලගේ දියුණුවට කැමති 
ලවති. මමතී ් � ස�ග්ත සි්තම ඇත්ල්තක්ව 
ලවලසති. කරුණොලවන් යුක්්තය. ප්රියශීලීගති 
පැවතුම්වලින් යුක්්තය. ්තව ලකලනකුට කිසිඳු 
අයු�කින් හිරි�ැ�යක් හිංසොවක් ලනොකිරීම 
ලමබඳු අයලගේ සිරි්තයි. ගි�නුන්ට ඇප 
උපසථොන කල�ති. ගි�න් ශො�ො ආල�ෝග්ය 
ශො�ො ්තැනවීමට ඒවො ආ�ක්්ෂො කිරීමට දියුණු 
කිරීමට ක්රියො ක�ති. ල�ඩ දුක් වසංග්ත ල�ෝග 
වැළලඳන ක්රම ල�ෝග වැළැක්වීමට කටයුතු 
ක�ති. ල�ෝගීන්ට ඇප උපසථොන ක�ති. ලමවන් 
පුදග�යන් උපදින �ැම ආත්මයකදීම ල�ඩ දුක් 
ක�ද� හිරි�ැ�වලින් ල්තො� නිල�ෝගී සම්පතින් 
දුටු දුටුවන් පිනවන පැ�ැපත් ලපනුමකින් �ො 
ප්රියශීලී ක්තො බහින් යුත් ඇත්්තන් ලසම උප්ත 
�බතියි.' වදාළ ලසක.

බුදු�ජොණන් ව�න්ලස විසින් එදා සුභ 
මොනවකයොට ලදශනො ක� වදාළ වසංග්ත ල�ෝග 
ලබෝවන ලේතුවක් දුටු විට ඒවො වැළැක්වීමට 
කිසිඳු වෑයමක් ලනොගන්නො පුදග�යන්ට �ො 
ඒවො වැළැක්වීමට පියව� ගන්නො පුදග�යන්ට 
මතු ආත්ම භවයන්හි පමණක් ලනොව ලම් 
ආත්මලේදීම විපොක විඳින්නට සිදු වන බව අපට 
ඇස ඉදිරිලේම ලපලනන්නට තිලේ. වසංග්ත 
ල�ෝග ව්යොේතිය වැළැක්වීම ගැන දන්ලන් ඒ 
පිළිබඳ විලශ්ෂඥයන්ය. ඔවුන් විසින් �බො 
ලදන  උපලදස ඉව්ත �රිමින් ඇ්තැම් ජන්තොව 
කටයුතු කිරීම වසංග්ත ල�ෝග පො�නයට 
ලනොව ව්යොේතියට ලේතු වන්නකි. එවන් 
පුදග�යින් මතු භවයන්හි උපත් ල�ෝගොබෝධ 
ලමන්ම සමොජ පිළි�යන් ල�ස ඉපලදන බව 
අප ලමයින් දැනග්ත යුතුය. ඒ අනුව විශවීය 
ජීවන ප්රතිපදාවක් ල�ස ලදශනො ක� ඇති බුදු 
ද�ම අනුව කටයුතු කිරීමට ඕනෑම ජොතියකට 
ආගමකට අයත් අයට අප�සු ලනොවන්ලන් එය 

ආගමකට වඩො ජන්තොවට ඕනෑම ව්යසනයකදී 
ලමන්ම දියුණු සමොජයක දීත් පරි�ොනිග්ත 
�ොජ්යක ලමන්ම අතිවිශො� ්ධනසකන්්ධයක් 
හිමි අවසථොවකදී වුවත් ජීවත් වීමට අවශ්ය 
මොේගයන් �බො දී ඇති ල�යිනි.       එලස ම අප 
සමොජලයහිම ලබොල�ෝ ලදනො ලනොපැතූ ල�ස 
ලනොසිතූ අවසථොවක පීඩොවට �ක් ව ඇති අද 
වැනි ලමොල�ෝතක ්තම ශක්ති ප  ්�මොණලයන් 
අලප වශලයන් වුව ද අන් අයලගේ ය�ප්ත පිණිස 
�ො දුක් නිවීම පිණිස කටයුතු කිරීලමන් ්තම 
චිත්්තසන්්තොනලයහි උපදින කරුණො-දයො-
දාක්ෂිණ්ොදී ගුණ බ�ය ලමබඳු උවදුරු අභිමුව 
්තමන්ලගේ ම සැනසීම පිණිස ලේතුවනවො ලමන් 
ම පීඩොවන්ට මුහුණ දීමට අවැසි චිත්්ත ශක්තිය 
ජනනය ක�ගැනීමට ද මල�ෝපකොරී වන්නකි.

      අන් අයලගේ දුලකහි දී සස� ව කම්පොවන 
�දවතින් කටයුතු කිරීම කරුණොව නැමැති 
උතුම් �ො උසස ආධ්ොත්මික ගුණය අප 
සිත්හි බ�වත්වීමට ලේතු වන බව ්තථොග්ත 
්ධේමලයන් අපි උලගන ඇත්ල්තමු.

   අප සිත්හි ජනි්ත ක�වන උතුම් �ො පිරිසිදු 
සිතිවිලි අප අවට ඇති පරිස�ය ඇසුරු ලකොට 
ගැනීලමන් උපදවො එම ආධ්ොත්මික ශක්තිය 
්තමන්ලගේ ලමන් ම අන් ලබොල�ෝ ලදනොලගේ සුව 
ලස්ත පිණිස ම උපලයෝගී වන ලස සිතිවිලි, 
ක ් රියොකො�කම් �ො ජීවන �ටොව �ැඩගසවො 
ගැනීම ලමබඳු අවසථොවක සියලු දුෂක�්තො 
ජයගැනීමට ලේතු වන අ්ත� වඩොත් නිවැ�දි 
සි්තකින් �ො සම්මො සතිලයන් ලමම අවසථොවට 
මුහුණ දීමට අවශ්ය ශක්තිය උදාක�වනු ඇ්ත.    

 
 

කැලණිය රජමහා 
විහාරවාසී 

 ආචාරය දෙනියාදේ 
පඤ්ඤාදලෝක 

බුද්ධරක්ඛිත හිමි

විද්යාව 
අභිය�ෝග�ට ලක් 
කිරීමට බුදු දහම 

කිසිදු විටක කටයුතු 
කර නැත. එයහත් 
මතුපිටින් යෙයනන 
විද්යාත්මක දියුණුව 
අයනක් ොරිසරික 
සාධක හා අයනක් 
සත්ත්ව�න්යගේ 
විනාශ� යගන 

යදමින් සිදු කිරීම 
බුදු දහම අනුමත 

කර නැත 
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අඳුරෙහි සැඟවුණු ආර�ෝකයක් තිරෙනවා

ල�ෝක ඉතිහාසලේ පසුගිය අවුරුදු ලෙසීයක 
පමණ කා�ය තුළ ලේ ල�ෝකය වැරැදි ගමනක් ගියා. 
ඒ ගමලේදී ලහාඳ ලේත් සිදු ලනාවුණා ලනලමයි. 
ඒත් ඇති කරගත්  වැරැදි ආර්ථික ප්රතිපත්ති, 
පාරිසරික ප්රතිපත්ති, මනුෂ්ය පරිල�ෝජනය පිළිබඳ 
ප්රතිපත්ති ආදී ලේ සියලල�හි �යානක ඉරණමට 
අෙ අප මුහුණ දී සිටිනවා.

ලකාලරෝනා වයිරසය වසංගතයක් ල�ස 
ල�ෝකය පුරා පැතිලරමිේ තිලබනවා. එයට 
මුහුණ ලෙේනට  ලනාහැකිව ෙස ෙහස් ගණනිේ 
මිනිසුේ මිය යනවා. ල�ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානලේ 
පුලරෝකථනයේට අනුව ලේ වසංගතය නිමාවන 
විට ලකෝටි 4ක් පමණ ජනතාව මිය යාමට පුළුවේ. 
ඔවුේලගේ ඒ උපකලපනය  වරදිේනත් පුළුවේ. ඒ 
වලගේම නිවැරැදි වේනත් පුළුවේ. නමුත් ලේ වලගේ 
ෙරුණු තත්ත්වයකට යේනට අප ලමලතක් ආ 
ගමන බ�පා තිලබනවා. ලේ ව්යසනයත් සමඟ අප 
එය හඳුනා ගත යුතුයි.

ලමවැනි ව්යසනයේ තුළ අප වැනලසේලේ 

ඇයි?  ඒවා තුළ තිලබන ඇත්තම ලේතු ලමානවාෙ 
කිය�ා වටහා ගැනීම අවශ්යයි.  ලමාකෙ, ල�ෝකය 
සංවර්ධන නියාමනයේහිදී  අමතක කළ ලේ 
ලබාලහාමයක් තිලබනවා. සත්ත්ව හා ශාක 
පේධතිය, වාතය, ජ�ය ඒ අතර ප්රධානයි. ල�ාව 
ඇතැේ බ�ගතු රාජ්යයේ පාරිසරික සමුළුව�ට 
පවා  විලේෂලයේම “කියලතෝ“ වැනි සමුළුව�ට 
පවා, අඩුම තරලේ පරිසර දූෂණයට එලරහි, 
ලසාබා ෙහමට එලරහි දූෂණයේ නැවැත්විය යුතුයි 
කියන සාකච්ාවකට ලහෝ සහ�ාගි වූලේ නැහැ. 
පරිසරය කුමක්ෙ කලේ? ඔවුේලගේ රටව� පරිසර 
දූෂණ ක්රියාවලිය  නැවැත්වීමට කටයුතු කළා. දැේ 
වාහනව�ට යේනට ලනාහැකියි. විශා� කර්මාේත 
ශා�ා වසා ෙම�ා.

අප ලත්රුේ ගත යුතු ලෙය තමයි පරිසරය 
අමතක කර�ා මිනිසා ගැන පමණක් සිතා එයිනුත් 
බ�ගතු මිනිසාලගේ  සුල�ෝපල�ෝගී බව ගැන කලපනා 
කරමිේ ආ ගමනක ෙරුණු විපාකයට ල�ෝකයක් 
විදිහට අප අෙ මුහුණ ලෙන බව. අෙ ප්රතිශක්තිය 
පිළිබඳව කතා කරනවා. විලේෂලයේම බුදු 
ෙහම හිේදු ෙහම ආදී, ලපරදිග සේප්රදායලේ 
ප්රතිශක්තිය  ශරීරලයේ පමණක් �ැලබන 
බව පිළි ගේලේ නැහැ. 

ශරීරයයි ආධ්ාත්මයයි ලෙකම 
සමබර වැඩපිළිලවළක් ඔස්ලස් ලගාඩ 
නඟා ගැනීමයි හඳුනාලගන තිබුලේ. 
ඒත් බටහිර රටවල මුල තැන දුේලේ 
තනිකරම කය ඉ�ක්ක කරගත් 
ගමනකටයි. ආධ්ාත්මික ශක්තිය 
ලනාමැතිව ල�ෞතික, කායික 
ශක්තිලයේ පමණක් අභිලයෝගයේට  
මුහුණ ලෙේන පුළුවේ වසංගතයක් 
ලනලමයි. සිරුර ශක්තිමත් කර 
ගේනත් අපට සිත උෙව් කරනවා.  
ලේ නිසා අප හඳුනා ගත යුතුයි 
ල�ෝකයා විසිේ දිගු කා�යක් කරන 
�ෙ අයහපත් ක්රියාදාමයේ පිළිබඳව 
නැවත  වරක් අපට සිතා බ�ේන  
කිය�ා ලේ �යානක ලකාලරෝනා 
වයිරසය අපට නරක සිේධි ඇතුලළ 
ලහාඳ පණිවුඩයක් ලෙනවා. එය තමයි 
වටහා ගේනට ඕනෑ.

දැේවත් අප තමේ සිටින තැනිේ ලවනත්  
තැනකට ගමේ කළ යුතුයි. මමත්රීය, 
කරුණාව, මුදිතාව, උලේක්�ාව යන සතර 
බ්රේම විහරණය මත පෙනේ වූ නැතිනේ 
ලබෝධි සත්ත්ව ධර්මයක පිහිටි සමාජ, ආර්ථික, 
පාරිසරික, ආධ්ාත්මික වැඩපිළිලවළකට මුළු 
ල�ෝකයම එකතු විය යුතු ලවනවා.

තමේලගේ බ� පරාක්රමය වැඩි කර ගේනට 
අලනකා විනාශ කර ස්වාර්ථය ස�සා  ගේනට 
ගිය ඒ කෑෙර ගමනිේ ඉවත් ලවේන මිනිසාට 
සිදු ලවනවා. තනි තනි පුේග�ලයක් විදිහටත්. 
ල�ෝකයක් විදිහටත්. අපලගේ උඩඟුකම නිසා, 
උේෙච්චකම නිසා ජුගුේසාජනක විදිහට ගිය 
ආත්මාර්ථකාමී, ප්රලව්ගකාරී, ගමේ මඟ ලවනස් 
කර ලනාගතලහාත් අනාගතලේදී පැමිලණන 
ව්යසනව�ට උත්තර නෑ, ලේ ලමාලහාලත් අපට 
කරුණාව, ෙයාව, තිලයේනට ඕනෑ. කරුණා 
ෙයා ගුණයේ ලනාමැතිව ලේ ව්යසනලයේ ලගාඩ 
එේනට ල�ෝකයට ලනාහැකියි. අලේ රටට ලගාඩ 
එේනටත් ලනාහැකියි.

ලමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උලේක්�ා, ගුණ මත 
පෙනේ වූ තැන අප ලමලතක් ගහ ලකාළ සමඟ 
කරන ගනුලෙනුව ලවනස් ලවයි. ජ�ය සමඟ, 

සතා සීපාවුේ සමඟ මනුෂ්යයා සමඟ කරන 
ගනුලෙනුව ලවනස් ලවයි. එලස් ලනාමැතිව ලේ 
වසංගත තත්ත්වයට පසුවත්, ලේ කෑෙර ගමනම 
ගිලයාත් ලමවැනි කතාබහ කරේනට නැවත අපට 
ල�ෝකයක් ඉතිරි ලව් යැයි පවා සිතිය ලනාහැකියි. 

ලේ ලමාලහාලත්දී තමේ ගැන සිතිය යුතුයි, 
අනුේ ගැන සිතිය යුතුයි. ලේ �යානක අවස්ථාලව් 
අප කැමැති වුණත්, නැති වුණත් අපට සිදු 
ලවනවා නිවාසගතව ඉේනට. අප ලමාන විදිලේ 
ඇබබැහිකේ එක්ක, ලමාන විදිලේ පුරුදු එක්ක 

ඉෙ�ා තිබුණත් ඊට වඩා 
ලේ ලමාලහාලත්  ජීවිතය වටිනවා. දැඩි සත්කාර 
ඒකකව� ඇඳේ ටික පිරුලණාත් අලේ ලරෝහල 
කාර්ය මේඩ�ව�ට ප්රතිකාර කරේනට පුළුවේ 
ලරෝගීේ ප්රමාණය ඉක්මවා ල�ඩ්ඩු පිරුලණාත්, 
දැනට සිටින මවද්යවරුේලගේ ලහෙ කාර්ය 
මේඩ�ව� ශක්තිය ඔවුේට �බා ලෙන අතලර් ඒ 
සීමාව ඉක්මවා ගිලයාත් විශා� විනාශයකට ලගාස් 
මිනී කඳු ලගාඩ ගැලසේනට වුණත් පුළුවේ. 

තවත්  ලකලනකුලගේ ල�ඩක් ලබෝ කර ගේන ඔබ 
කැමැති නෑ, අකා�ලේ මරණයට ලගාදුරු ලවේන 
ඔබ කැමැති නෑ.

“අත්තානං උපමං කත්වා“
තමේ උපමාවට අරලගන අනික් ලකනාට 

ඒ වලගේ විනාශයක් ලවන විදිහට වැඩ කරේන 
එපා. ලගෙරට ලව�ා ඉේන. ලේ ව්යසනකාරී 
අවස්ථාලව් අප හමුලව් ඇති අභිලයෝගය ලත්රුේ 
ගනිමු. ලේ වලගේ කා�ව� තමයි ල�ෝකලේ 
වටිනාම ලේත් නිර්මාණය  වී තිලබේලේ. අඳුර 
ලගනැවිත් ලෙේලේ අඳුර පමණක්  ලනලමයි. 
අඳුර තුළම ආල�ෝකයකුත් ලගනවිත්  ලෙනවා.  
අලේ ව්යවසායකයේ ලේ අවස්ථාලව් හුස්ම 
ගැනීම පහසු කරන උපකරණ නිර්මාණය කළා. 
ලමපමණ කා�යකට අප රට තුළ මු� ආවරණ 
නිෂපාෙනයක් ගැන කලපනා කලේ නෑ. දැේ විවිධ 
තරුණ කේඩායේ, වැඩිහිටියේ මු� ආවරණ 
නිෂපාෙනය කරනවා. ඒවා පරිත්ාග කරනවා. 

තමේලගේ කා�ය, ශ්රමය අනුේ ලවනුලවේ කැප 
කරනවා. ඕනෑකම තිලබනවා නේ අවාසනාවේත 
කා�ය තුළ වුණත් යහපත් ලේවල උපෙවා ගේන 

පුළුවේ. 
මම මලගේ පේසලල ලගවතු වගාවේ පටේ 

ගත්තා. ලමාකෙ මට නඩත්තු කරේනට 
ලපාඩි හාමුදුරුවේ වහේලස් කිහිප නමක් 
ඉේනවා. දායකයිේට පේස�ට දානය 
ලගලනේනට තබා එළියට බහිේන බැරි  
ෙවසක් ආලවාත්? අප ෙේලන නෑ. ඒ 
නිසා සූදානේ ලවේන ඕන. අඩුම තරලේ 
ඔබට වර්ග අඩි ෙහයක තරේවත් ඉඩ 
ප්රමාණයක් ඇති. වීරිය කලළාත් ඒ 
පුංචි  ඉඩකලඩත් පුංචි ලෙයක් හරි 
වවා ගේනට පුළුවේ. ලේ කා�ය ඊට 
ඉතාම සුදුසුයි.

ඒ වලගේම මතක තබා ගේන 
යුලරෝපලේ තරේ ලේ මහ 
ලපාලළාවට අප තවම හිංසා 
කර නැහැ. වාතයට හිංසා කර� 
නැහැ. අපත් හිංසා කරේනට 
පටේ ගත්ලතාත් කුමක් සිදුලව්විෙ?  
ලසාබා ෙහම තවමත් අපට කුඩා 
අවස්ථාවක් �බා දී තිලබනවා. 
ලකාලරෝනා වසංගතය ආවත් ලේ 
කා�ලේ අලේ ලගායේ කැලපනවා. 

අඹ ගස්ව� ඵ� ෙරනවා. ලකාස් ගලේ 
ලගඩි ටික ලහාඳිේ ලමෝරන කාලල. 

වැ� වරකා සුවඳ ගේව� පැතිලරන 
කාලල. ලේ නිසා අප කේන නැතිව මිය 

යේලේ නෑ. නමුත් පරිස්සේ ලවේන ඕනෑ. 
කැඳ උගුරකිේ  හරි සෑහීමට පත් ලව�ා ලේ 

අවාසනාවේත කා�ලේ ජීවිතය ආරක්ෂා 
කර ගේන ඕනෑ.  ඒ වලගේම රස්තියාදුකාර 
ජීවිතයක් ගත කළා නේ අප අකමැති වුණත් 
ලේ ලමාලහාලත් එයිේ අත මිලෙේනට ඕනෑ. 
අප තථාගත ධර්මයට අනුව ජීවිතය පවත්වා 
ගමු. පවුලල සාමාජිකයිේ සමඟ, අසලවාසීේ 
සමඟ වැඩ කරමු. ලමාන තරේ ෙරුණු 
තත්ත්වයකදී වුවත් ඔවුේ අමතක කරේන 
එපා. ඔවුේට කේන ලබාේන නැතිනේ ලදාර 
ළඟිේ ලහෝ ලගේට්ටුව ළඟිේ ලහෝ කෑම ටිකක් 
තිය� කෑ ගහ� කියේන.

අලේ මිනිස්සු ලගාඩක් ලහාඳයි. අපි ඒ 
වටිනාකේ රැක ගනිමු. රලට් නීතියට ගරු 
කරමු. මවද්ය උපලෙස්ව�ට අවනත ලවමු.

සංවාදය - රමණි සුබසංහ

ආචාරය
මාවරලේ භද්දිය හිමි

ලමත්ා, කරුණා, මුදි්ා, 
උලේක්ා, ගුණ ම් පදනම් 
වූ ්ැන අප ලමල්ක ගහ 
ලකාළ සමඟ කරන ගනුලදනුව 
ලවනස් ලවයි. ජලය සමඟ, ස්ා 
සීපාවුන් සමඟ මනුෂ්යයා සමඟ 
කරන ගනුලදනුව ලවනස් ලවයි. 
එලස් ලනාමැතිව ලම් වසංග් 
්තතවයට පසුවත, ලම් කෑදර 
ගමනම ගිලයාත ලමවැනි 
ක්ාබහ කරන්නට නැව් අපට 
ලලෝකයක ඉතිරි ලේ යැයි පවා 
සතිය ලනාහැකියි. 

දැේවත් 
අප තමේ සිටින 

තැනිේ ලවනත්  තැනකට 
ගමේ කළ යුතුයි. මමත්රීය, 

කරුණාව, මුදිතාව, උලේක්�ාව 
යන සතර බ්රේම විහරණය මත 

පෙනේ වූ නැතිනේ ලබෝධි සත්ත්ව 
ධර්මයක පිහිටි සමාජ, ආර්ථික, 

පාරිසරික, ආධ්ාත්මික 
වැඩපිළිලවළකට මුළු 
ල�ෝකයම එකතු විය 

යුතු ලවනවා.
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දඹදිව වනදනාකරුවන
  මෙරටට මෙන ආ මෙමෙයුෙ

බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ේ 
්ේශනාව වූ්ේ  “බහුජන 
හිතාය - බහුජන සුඛාය“ 
යන්නයි. ඒ ධර්ම ්මාර්ග්ේ 
්ග්මන් කරමින් ජනතාව්ේ 
්්ම්�ාව හා පර්�ාව 
්ෙත ෙ�ෙන්නට කටයුතු 
කිරී්මට ්බෞේධ භික්ෂූන් 
වහන්්සේ කටයුතු කරති. 
භික්ෂූන් වහන්්සේ ්්මරට 
්්මන්්ම වි්ේශයන්හි සිටද 
එ්සේ ්්මරට ජනතාවට 
විශා� ්සේවාවක් සිදු කරති. 

අප ්ේ කියන්නට යන 
කතාවද ්ේ දිනව� ්�ාව 
පුරා පැතිර යන ්කා්රෝනා 
්හවත් ්කාවිඩ් - 19 
වෙං්ගතය නිො අතර්මං වූ ශ්රී 
�ාංකික වන්දනාකරුවන්ට 
පිහිට වූ ්ෙන්නායි හි 
භික්ෂූන් වහන්්සේ න්මක් හා 
ශ්රී �ංකා රජ්ේ ්්ම්හයු්ම 
පිළිබඳ කතාවකි. 

්කා්රෝනා වෙං්ගතය  
්�ාව පුරා ශීඝ්ර්යන් පැතිර 
යෑ්ම ආරේ්භ වූ විට වන්දනාව 
පිණිෙ ඉන්දියාවට ්්ගාසේ 
සිටි වන්දනාකරුවන්ට යළි 
පැමි්ණන ්�ෙ දන්වන 
�දී. ඒ අවසේ්ාව වන විට 
ඇතැේ වන්දනාකරුවන් 
ශ්රී �ංකාවට පැමි්ණන 
ගුවන් ්තාටු්පාළවලින් 
කි්�ෝමීටර දහසේ ්ගණන් 
දුරක සිටියහ. ඔවුහු පණිවිඩය 
�ත් ්්මා්හා්ත් ආපසු 
පැමිණී්ම ආරේ්භ කළද 
නව දිල්ලිය හා ්ෙන්නායි 
ගුවන් ්තාටු්පාළ ්වත 
පැමි්ණේදී ශ්රී �ංකාවට 
පැමි්ණන ්මඟී ගුවන් 
යානා ්්ගාඩබෑ්ම තහනේ 
කරන �දී. ඒ නිො ඔවුන්ට 
පැමිණී්මට ගුවන් යානා 
්නා්මැති වී්්මන් විශා� 
්ගැටලුවකට ඒ පිරිෙ මුහුණ 
දුන්හ.

නව දිල්ලි්ේ හා 
්ෙන්නායි සිට පැමි්ණන 
වන්දනාකරුවන් ්්ගන 
ඒ්මට වි්ේෂ ගුවන් යානා 
රජය විසින් සූදානේ 
කිරී්මට කටයුතු කළ 
අතර වන්දනාකරුවන් 
1200කට අධික පිරිෙක් 
්්ම්සේ අතර්මංව සිටියහ. 
අග්ා්මාත්ය ්මහින්ද රාජපක්ෂ 
්මහතා්ේත් ජනාධිපති 
්්ගෝඨා්භය රාජපක්ෂ 
්මහතා්ේත් වි්ේෂ දැනුේ 

දී්ම ්මත ශ්රී �න්කන් ගුවන් 
යානා ්යාදවන්නට කටයුතු 
්ක්ේ ඒ අනුවය. ඒ 
අනුව නව දිල්ලිය ්වත 
ගුවන් යානා යවන �ද 
අතර ්ෙන්නායි ගුවන් 
්තාටු්පාළින් ්්මරටට 
පැමිණී්මට නියමිතව සිටි 
වන්දනාකරුවන් 590ක් 
ප්මණ සිටි අතර එ්ම 
වන්දනාකරුවන්්්ගන් පළමු 

කණඩාය්ම පැමිණ ගුවන් 
්තාටු්පාළට යා්මට ්පර 
්ෙන්නායි එේ්්මෝරහි 
්කනත් පටු්ම්ේ පිහිටි 
්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ානයට 
ගියහ.

් ෙ න් න ා යි 
එේ්්මෝරහි ්මහා්බෝධි 
්ම ධ්ය සේ ් ා න ා ධි ක ා රි 
ක�වා්න් ්මහානා්ම හිමියන් 
විසින් වන්දනාකරුවන් 
පැමිණි පසු එ්ම පිරිෙ  
වහා්ම වහා්ම ඉන්දියා්ේ 
ශ්රී �ංකා ්මහ ්කා්මොරිසේ 
කාරයා�්ේ නි්යෝජ්ය ්මහ 
්කා්මොරිසේවරයාට ්ේ 
පිළිබදව දැනුේ දුන්්න්ය. 
උන් වහන්්සේ එතැනින් 
්නානැවතී වන්දනාකරුවන්   
ශ්රී �ංකාවට  පිටත් කිරී්මට 
අවශ්ය අ්නක්  ඉදිරි පියවරද 
්ගත්හ. ඒ අනුව ඉන්දියා්ේ 
ශ්රී �න්කන් ගුවන් ේමා්ග්ේ 
කළ්මනාකරු (Country 
Manager) හා ්ෙන්නායි 
ගුවන් ්තාටු්පා්ේ 
කාරය්භාර කළ්මනාකරු 
අ්මතා  ඒ ෙේබන්ධව 

කටයුතු කළහ. ඒ දිනව� 
උන් වහන්්සේට දානය 
්ගැනී්මට පවා ්ේ�ාවක් 
්නාවීය.

එ ් ්ම න් ්ම 
වන්දනාකරුවන්ට අවශ්ය 
සියලු්ම පහසුකේද උන් 
වහන්්සේ විසින් ෙපයා ් දන 
�දී. ඒ ෙඳහා ්ෙන්නායි 
එේ්්මෝරහි ්කනත් 
්ල්න්හි පිහිටි ශ්රී  �ංකා 

්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ානය 
්ේ වන්දනාකරුවන්්ේ 
සියලු අවශ්යතා ්වනු්වන් 
විවෘත කරන �දී.

ව න් ද න ා ක රු ව න් ට 
අවශ්ය  සියලු ආහාර පාන 
ෙපයා ්දන්නට ්මහානා්ම 
හිමි්යෝ කටයුතු කළහ. 
උන් වහන්්සේ සිදු කළ ඒ 
කාරයය සුළුපටු ්නා්ේ.  
ආහාර පාන �බා දිය යුතුව 
තිබු්ණ දහ පහ්ළාසේ 
්දනකුට ්නා්ේ. සිය 
්ගණනකටය.  

ඉන්දියා්ේ වන්දනා්ේ 
පැමිණි වන්දනාකරුවන් 
590 කට වැඩි පිරිෙක් 
එ්සේ ්ෙන්නායි නුවර 
පිහිටි ්මහා්බෝධි ේමා්ග්ේ 
සිට ගුවන් ්මඟින් ්්මරටට 
එවන්නට ්මහානා්ම හිමි්යෝ 
කටයුතු කළහ.

ඒ ජනාධිපතිතු්මා්ේත් 
අ්ග්මැතිතු්මා්ේත් මූලිකව 
්ෙන්නායි දක්වා යවන 
�ද ශ්රී �න්කන් ගුවන් 
යානාවලිනි. කිසිදු ශ්රී �ාංකික 
වන්දනාකරුවකු අතර්මං 

්නාවන ්සේ ්්මරටට 
්්ගන්වී්මට ජනාධිපතිතු්මාත් 
අ්ග්මැතිතු්මාත් මූලිකව 
කටයුතු කරන �දී. 

එක් එක් කණඩායේ පැමිණි 
වි්ගෙ එ්ම කණඩායේ පිටත් 
කර හරින්නට ්මහානා්ම 
හිමි්යෝ ද කටයුතු ්ක්ේ 
ගුවන් යානා පැමි්ණන 
අනුපිළි්වළටය. ්වනත් 
ගුවන් යානා ්නාපැමිණි 

්හයින් ශ්රී �න්කන් ගුවන් 
යානා ්මගින් අවෙන් 
වන්දනා නඩ්ේ සිටි 98 
්දනකු්්ගන් ේමන්විත 
කණඩාය්මද පසුගිය 21 
වැනිදා ්ෙන්නායි නුවර 
සිට ශ්රී �ංකාවට එවී්මට 
්මහානා්ම හිමි්යෝ ්නා්ගත් 
උත්ොහයක් නැත. 

ශ්රී �ංකා්ේ සිට පැමි්ණන 
වන්දනාකරුවන්ට අවශ්ය  
පහසුකේ �බා දී්මට 
උන් වහන්්සේ විසින් 
කා�ාන්තරයක් තිසේ්සේ්ම 
කටයුතු කරන අතර ්්මවර 
ඇති වූ්ේ එහි වි්ේෂ 
අවසේ්ාවකි. ත්ම සියලු 
කාරයයන් ප්ෙක�මින් ශ්රී  
�ාංකික වන්දනාකරුවන් 
යළි එවී්මට උන් වහන්්සේ 
විසින්  ්්ම්සේ කටයුතු 
කරන �දී.

්මහානා්ම හිමියන්ද 
්්මවන් සිදුවී්මකට මුහුණ 
දුන්්න් ප්ර්්ම වතාවටය. 

“්ේ ්බා්හෝ 
වන්දනාකරුවන් පැමිණ 
තිබු්ණ අඩු මි� ගුවන් 

යානාව� නිො ඒ ගුවන් 
ේමා්ගේ ්ේ අවසේ්ා්ේ 
්සේවාව �බා දී්්මන් 
වැළකී සිටියා. ්ම්ම 
පුළුවන්තරේ උත්ොහ ්්ගන 
වන්දනාකරුවන් ශ්රී  �ංකාවට 
පිටත් කරන්න කටයුතු 
කළා. ඇත්්තන්්ම ඒ ෙඳහා 
ඉන්දියා්ේ ශ්රී  �ංකා ්මහ 
්කා්මොරිසේ කාරයා�්ේ 
ෙහායත් ශ්රී  �න්කන් ගුවන් 
ේමා්ග්ේ ඉන්දියා්ේ 
කළ්මනාකාරවරයාත්, ඒ 
ව්ේ්ම ්ෙන්නායි ගුවන් 
්තාටු්පා්ේ කාරය්භාර 
කළ්මනාකාරවරයාත් උපරි්ම 
ෙහායක් �බා දුන්නා. ඒ 
්ගැන අ්ගය කළ යුතු ් වනවා. 
ඔවුන් යළි ශ්රී  �ංකාවට 
පැමිණි්ේ ශ්රී  �න්කන් 
ගුවන් යානාවලින්. ඒ අනුව 
ජාතික ගුවන් ්සේවාව  ්ේ 
කාරය්ේදී විශා� ්සේවාවක් 
සිදු කළා.

්ම හ ා ් බ ෝ ධි 
්මධ්යසේ්ාන්ේදී අපට 
හැකි උපරි්ම ්�සින් අප 
ඒ අයට ෙංග්හ කටයුතු 
කළා. ඒ විතරක් ්න්්මයි 
ඒ පැමිණි නඩ්ේ සිටි 
සියලු ්දනා්ම විෂබීජ 
හරණයටත් අපි කටයුතු 
කළා. ඒ අය්ේ ්ග්මන් ්මලු 
පාවහන් ්ේ සියල්�්ම අප 
විෂබීජ හරණයට කටයුතු 
කළා. එයින් ඔවුන්ට නි්රෝගී 
්ග්මනකට අවශ්ය පහසුකේ 
අපි ෙපයා දුන්නා. ඒ ෙඳහා 
්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ාන්ේ 
සිටි සියලු්ම ්දනා දැඩි 
කැපවී්මකින් යුක්තව 
කටයුතු කළා. අනුරාධපුර 
හා ්මහනුවර  ප්ර්ේශව� 
කණඩායේ ්දකක් තර්මක්  
ප්ර්මාදව කටයුතු කිරි්ම නිො 
නැවත යා්මට ඔවුන්ට ගුවන් 
යානා �බා දී්ම ප්ර්මාද වුණා.  
යේ යේ අෙනීප තත්ත්වයන් 
්ේ අයට හට්්ගන තිබුණු 
නිො අවශ්ය ඖෂධ පවා 
ෙපයා ්දන්නට අප කටයුතු 
කළා.“  ්ෙන්නායි එේ්්මෝර 
්මහා්බෝධි ේමා්ග්ේ 
්ම ධ්ය සේ ් ා න ා ධි ක ා රී 
ක�වා්න් ්මහානා්ම හිමි්යෝ 
එ්සේ බුදුෙරණ පුවත්පතට 
පැවසූහ. 

ශ්රී �ංකාවට පැමිණි 
සියලු වන්දනාකරුවනට 
ආරක්ෂිතව නි්රෝධායන 

්මධ්යසේ්ාන කරා ්්ගන 
්්ගාසේ ඔවුන් ් ෙෞඛ්ාරක්ෂිත 
්�ෙ යළි ්ගේබිේ බ�ා 
්යාමු කරන්නටද කටයුතු 
්ක්ේ ජනාධිපතිතු්මා්ේත් 
අ ්ග ්ම ැ ති තු ්ම ා ් ේ ත් 
උප්දසේ අනුවය. එ්ම 
වන්දනාකරුවන්ට අවශ්ය 
සියලු කටයුතු ෙ�ො 
්දන්නැයි ජනාධිපතිතු්මා හා 
අ්ග්මැතිතු්මා විසින්  වි්ේෂ 
උප්දසේ  �බා දී තිබුණි.

්ේ වන විට ඉන්දියාව 
පුරා්ම ඇඳිරි නීතිය පනවා 
ඇති අතර ්මහා්බෝධි 
්මධ්යසේ්ානය තාවකාලිකව 
වො ද්මා ඇති අතර 
ඉන්දියා්වන් ්ේ තත්ත්වය 
තුරන් වූ පසුව ්ෙන්නායි 
්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ානය යළි  
ශ්රී �ංකා වන්දනාකරුවන්ට 
විවර වනු ඇත. ඉන්දියාව යනු 
ශ්රී  �ංකාව ් ්මන් 64 ගුණයක් 
ප්මණ විශා�ත්ව්යන් යුත් 
රටකි. ඉන්දීය සිතිය්ේ 
ඉතා කුඩා පියවි ඇෙට 
පවා ්නා්ප්නන 
තිතක් ්්මන් දැක්්වන 
තමිල්නාඩු ප්රාන්ත්ේ  
්ෙන්නායි එේ්්මෝරහි පිහිටි 
්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ානය 
්මඟින් සිදු කරන �ේ්ේ 
සුළු පටු ්සේවාවක් 
්නා්ේ. වි්ේෂ්යන්්ම 
්ෙන්නායි ්මහා්බෝධි 
්ම ධ්ය සේ ් ා න ා ධි ක ා රී 
ක�වා්න් ්මහානා්ම හිමියන් 
විසින් සිදු කළ ්සේවාව 
�ක්වාසීන් වශ්යන් අප 
ඉහළින්්ම අ්ගය කළ යුතු ් ේ. 

තාරක වික්රමසේකර

්ෙන්නායි ්මහා්බෝධි ්මධ්යසේ්ානයට පැමිණි වන්දනා පිරිසේ

කලවානේ මහානාම හිමි


