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මර�ය ද�ඩනය 
�බඳ ෙබෞ�ධ මතය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��ධ ධ�මය අ��ංසාව පදන! ෙකොට ඇ� %ව&. රාෂ්ට පාලනය අෙනෙක&. ��ධ 

ධ�මය රාෂට් පාලනයට, රාෂ්ට පාලනය ��ධ ධ�මයට, උපකාර ය. එෙහ, ධ�මා/0ල 
1�තය, රාෂ්ට පාලනය, එකට කළ ෙනොහැ& ය. 

මර5ය ද6ඩනය ගැන ෙබෞ�ධ මතය ය ; �ෙශේෂ මතය= පකාශ කර�නට නැත. 
1�තයට 1�තය= ගැ?ම වැ@ ඉගැ�B! ��ධ ධ�මෙය� නැ� ෙහ;@. තමා ෙC 1�තය 
සඳහා ව, අන�යනට �ංසාව= Eඩාව= &Fම ��ධ ධ�මෙය� Gග�ව;. එෙසේ න! 
ෙකෙනH මැFම ගැන කවර කතා ද? 

Jන= ආරාමයට පැ�L ෙ�� න! අශව්ය� �=මව�නH හා �Mරජාණ� වහ�ෙසේ 
අතර සාකNඡාව= ඇ� �ය. “ඔබ අශ්වය� �=ම ව�ෙ� ෙකෙසේ දැ ;”  �Mරජාණ� 
වහ�ෙසේ ඇQ හ. “ ස්වාR@, මම සමහර අT� පUෂභාවෙය� �කමව�, සමහU� 
මෘMභාවෙය� �=මව�, සමහU� මෘM පUෂ ෙද&� �=මව�”  ; X ය. “  එෙසේ 
�=මව�නට බැY අT� හට Hම= කර/වා දැ”  ; �Mරජාණ� වහ�ෙසේ නැවැත ඇQ හ. 
“ඔZ� මරා දම�”  ; ෙ=[ X ය. 

අන\U වැ ෙ=�, “ඔබ වහ�ෙසේ ]ෂ�ය� �=මව�ෙ� ෙකෙසේ දැ”  ; ඇ� ය. “මම, 
සමහU� නරෙක� නරක �පාක ෙප�නා පUෂ භාවෙය� ද �=මව�. සමහU� ෙහො  ෙඳ� 
ෙහොඳ �පාක ෙප�නා මෘM භාවෙය� ද �=මව�”  ; �Mරජාෙණෝ X හ. “එෙසේ �=මව�නට 
බැY අයට Hම= කර/වා දැ”; ෙ=[ ද ඇ� ය. “ඔZ� මරා දම�”  ; �Mරජාණ� වහ�ෙසේ 
පකාශ කළ හ. එ�ට ෙ=�, “ ස්වාR@, ඔබ වහ�ෙසේ ෙC ශාසනෙය� මැFම තහන! ෙනො ෙ_ 
දැ”  ; ඇ� ය. “එෙසේය, එෙහ, මා මර�ෙ� ඔබ මරණ ෙලසට ෙනො ෙ_. මාෙC මැFම න! 
වරද කළ තැනැ,තා ගණ� ග�ෙ� නැ� වැ &[වකට වැ�ද ග�ෙ� නැ� වැ ෙව� කැර 
ෙකො� කැර තැ`ම ;”  �Mරජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කළ හ. 

ෙමය ��ධ ධ�මෙය� සඳහ� බහ්ම ද6ඩය ;, ඉහළ ම දbවම ;. ෙ! ඉහළ ම දbවම 
කර�ෙ� ද වරද කළ තැනැ,තා හදන අදහ[� ම ය. ඉතා දැ� වරද කළ තැනැ,තා ද 
ෙකෙසේ ෙහෝ හදාග�නට උ,සහ දර/වා �නා මරාදැRම= ��ධ ධ�මෙය� Gග�ෙව;. 
ගණ@� 999 = �@T� මැd අංefමාල පවා වනස�නට ෙහෝ වැනැෙස�නට ෙහෝ ඉඩ 
ෙනො තබා හදාග, සැg ධ�මෙය� සඳහ� ෙව;. ��ධ ධ�මෙය� ෙනො�=hණZ� �=මව/ 
සඳහා hf� සඳහ� කම \න ෙම� ම සතර වැ@ වැ X ඉහළ දbවම ද පනව�ෙ� වරද කළ 
තැනැ,තා හදා ග�නා අදහ[@. ඒ @සා ��ධ ධ�මය අ/වැ කවර දbවම= ෙහෝ Jය k,ෙ, 
හැlම, නැවැත @[ මඟට පhnවාගැ?ම පරමා�ථ කැර ෙගන ය. 

�Mරජාණ� වහ�ෙසේ ෙC කාලෙය� ද රාෂ්ට පාලනය කළ රජවU වරද කළZනට 
ෙනොෙය= දbව! M� හ; දවස්qල තැr හ. එකල වරද කළZනට @යම කළ ෙද�ස් වදය �s/ 
තබා ද&�නට අස�නට බැY තර! තද ය. 

Jන= උ�තර සාමෙ6රෙයෝ උදෑසන ගමන= ය�නාq වැව= අසල පාතය තබා Jයට 
බැස hව ෙසේv හ. ෙ! අතර ආරwක xUෂය� �[� yqබs/ ලැr ෙසොU zYස= වැව 
අසf� Mව�නාq අෙ, \�n ර� Uව� පාතෙය� දමා සැඟැB ග, හ. ආරwක 
xUෂයනට අT %ෙවෝ @රපරාධ % උ,තර සාමෙ6රෙයෝ ය. �@ශච්ය ස්ථානෙය� l 
සාමෙ6රය� ෙC @දහසට සාw� ෙනො B ය. එෙහ;� qල තබ�නට @යම �ය. ෙමය 
දැනග, �Mරජාණ� වහ�ෙසේ qල තබා [gන තැනට ෙගොස් ඉතා දැ| ෙ_දනාෙව� [g 
සාමෙ6රය�  ෙC �ස මත දෑත තබා “ෙමය ඔෙ} ෙපර ක�ම �පාකයකැ”; පවසා දහ! 
ෙදසා රහ, කළ හ. ෙමබ~ ඉතා දUn වධ බ�ධන [යැ[� M�ෙ_ B නh, රාෂ්ට පාලන 
ෙය� ඇ�f ගස�නට ෙනො �ය �Mරජාණ� වහ�ෙසේ එX දbව! වළ= ව�නට ද ෙනො �ය 
හ. එෙහ, රජකම �කගැ?මට ෙහෝ රට �කගැ?මට ෙහෝ අන�යනට �ංසා Eඩා &Fෙ! 
භයානක කම ඉතා තJ� කා වැl යන ෙල[� ඒ රජවUනට දහ! ෙදQ බව ප	බෙතොපම 
�තා�ෙය� මැනැ�� පැහැJ� ෙව;. 
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ෙපර පැවැ� ෙ! දbව! ඉතා ක�කශ ය, දUn ය ; ෙබොෙහෝ ෙදනා &ය�. එය එෙසේ ය. 
එෙහ, ඒ දbව! ෙද�නට [M %ෙ� කලා\ෙර&@. එ;� T� දbවම= Zව ද M� �ට එය 
M�ව� පමණ= ෙනො වැ ඇTෙවෝ ද වරද &Fමට �ය % හ. එ;� අපරාධ අ� B ය. ෙමකල 
�ෙබන දbව! ෙකොතර! ��� දැ ; &ව ෙහො, ඇTව� තබා M�ෙවෝ ද �ය ෙනො ෙව�. අද 
දbව!වල ඇ� ���කම @සා, [රෙගවල �ෙබන පහTක! @සා, ෙබොෙහෝ ෙදනා අපරාධ 
&Fමට �ය ෙනො ෙව�. මර5ය ද6ඩය නතර කළ k,ෙ, ෙබෞ�ධ රටකට ෙනොගැළැෙපන 
@සා ෙනො ෙ_. ෙබෞ�ධ රටකට ෙනොගැළැෙපන ෙ� රජය ම�/, මහජනයා �[/, අපමාණ 
වැ [M කර�l මර5ය ද6ඩනය පමණ= ෙබෞ�ධ රටකට ෙනො ගැළැෙ� ය ; Xෙ! 
ෙ,Uම= නැත. කවර රෙටක ෙහෝ ව�තමාන මර5ය ද6ඩනය නතර කළ k,ෙ, එය 
දbවම= ෙනොවන @සා ය. 

කවර දbවමක ෙහෝ පරමා�ථය �ය k,ෙ, වරද කළ තැනැ,තා, සමාජය, හදා 
ඔqට, සමාජයට, ශා��ය= සැලැ�ම ය. ව�තමාන මර5ය ද6ඩ වන එ�y! ගෙහ� 
ෙහෝ �Mfය x�ෙව� ෙහෝ එ X පරමා�ථය [M ව�ෙ� නැත. එපමණ= ද ෙනො වැ නxU 
��� මැF R ළඟ ජා�ෙය� දUn ෙකෙනH B සමාජයට මඟ කරදරකාරයH ව�නට ද ඉඩ 
�ෙ}. 

�Mරජාණ� වහ�ෙසේ ෙC කාලෙය� �ශාලා මහ/වර පැවැ� fNඡB රාජ�ය 
ස�හා6�ෙව&. ඔZq ෙබෞ�ධ %වාට පT රාජ� පාලන �� ද මැනැ�� සකස් කැරග, හ. 
ඔZ� ෙC ද6ඩ ?� ද සකස් කැරග�න ා ලJ. එ� �@ශ්චයකUව� ෙC �ෙශේෂ ලwණය 
%ෙ� �,�කU වරදට ෙපළැ�ෙ6 කවර කවර ෙහේ�� @සා දැ ; �මසා බලා @දහස් &Fමට 
ය!ත! ෙහෝ කUn ඇෙතො, ඔq @දහස් ෙකොට වරදට ෙපළැ�n ෙහේ�� නැ� ෙකොට ෙහොඳ 
x�ගලයH &Fම ;. එෙසේ @දහස් ෙකොට හද�නට බැY තර! වරද කළ ෙකෙනH Zව ද තද 
දbව! lෙම� ෙහෝ හදාගැ?මට උ,සාහ දැFම ;. ෙ! කමය ෙම කලට Zව ද ඉතා අවශ� ය. 
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