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ෙබෞ� ධ ප�	 
�තය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙබෞ�ධය� ෙවෙසන ෙගදර ෙබෞ�ධ ෙගදර න! ෙ". ෙම� ෙබෞ�ධ ය $ %ෙ" න�� 

ෙනො ව 'යාෙව� හා (ණෙය� හා ෙබෞ�ධ )වනට ය. ෙබෞ�ධ නාමය+ ,-. පම/� 
ෙහෝ ෙබෞ�ධ 1ලෙගයක උප� හැ5. වැ6. පම/� ෙහෝ ෙබෞ�ධ ෙදම78ය� ෙ9 
ද:ව1 ) පම/� ෙහෝ ෙකෙන+ ෙබෞ�ධ ෙනො ෙව�. ෙබෞ�ධ ෙගයක උප� පම/� 
ෙබෞ�ධයා යැ $ ;ය<වා න! ෙබෞ�ධ ෙගවල උප=න �>ස� ස?නට ද, “ෙබෞ�ධ බ�ෙලෝ - 
ෙබෞ�ධ බළ��” ය $ ;ව A, ෙනො ෙ" ද? ෙබෞ�ධ ෙගදරක හැ5. වැ6. පම/� ෙහෝ 
ෙබෞ�ධයා යැ $ ;ය<වා න! ෙබෞ�ධ ෙගවල හැෙදන වැෙඩන ගස් වැD ආ=යට ද, “ෙබෞ�ධ 
ව�ෙබො� - ෙබෞ�ධ ��ස්” ය $ ;ව A, ෙනො ෙ" ද? එය එ ෙසේ ෙනො;ය<වා න! යටැ % 
ක:. අ<ව පමණ+ ෙකන1ට ෙබෞ�ධයා යැ $ ;ය�ෙ� ෙකෙසේ ද? එය ;Gෙසේ? H5H 
නැත. එ ෙහ$� ෙබෞ�ධයා යැ $ ;ව A?ෙ? ෙබෞ�ධ ප�ප?� ඇ?තාට ම ය. ෙත:ව� 
සරණ Lය ෙබෞ�ධය1ට අ6 ම ගණෙ� ප�GD හා ශ�ධා - Nල - ශැත - ත�ාගා= (ණය� 
ව? �Oය A, ය. එ බP ෙබෞ�ධ ප�ප?Q� ෙග� A+ත තැනැ?ත� වාසය කරන ෙගදර ම 
ෙබෞ�ධ ෙගදර ෙ". 

ෙම ෙසේ තම Rෙවස ෙබෞ�ධ Rවස+, වාසනාව�ත ෙගදර+ කර ගැSමට ෙගදරක 
GTනා සෑම ෙදනා ම ආධාර Vය A, ය. ඊට පධාන වග;ය A?ෙ? අXසැ� ෙදෙදනා වන 
බැV� ඒ ෙදෙදනා ZD කැර ෙගන -5රජාණ� වහ�ෙසේ Gය[ ප7D සතරකට ෙබදා දැ+ ) 
හ.  
ප�� සතර 

මර/� ම, ලැෙබන අපාය හා =ව�ෙලෝකය ගැන ආගමෙය� උග�වා �ෙ\. එෙහ? 
එය සමහර සමයවල උග�වන අපාය සහ =ව�ෙලෝකය ෙම� සාවකා^ක - සදහට ම 
ෙනොෙවනස් ව - එක ෙසේ පව?ෙ� ෙනො ෙ". Gය[ සංස්කාර ධමය� අRත� බැV� එය ද 
කෙලක a නැ� b ය$. 

-�ධධමෙc හැTයට තම ෙගදර ම අපාය ෙහෝ =ව�ෙලෝකය ෙහෝ කැර ගත හැ; ය. 
ස?මහD පාසාදෙයක 7ව ද ඉ�නා 8>ස ,ළ (ණ ධමය+, ඔ7ෙනො7නට ෙපේමය+ ෙහෝ 
සමgය+ ෙහෝ නැ? න! ඒ ෙගදර අපාෙය;, ෙහව? Rයම සැපත+ නැ� තැෙන;. 
අ,පැෙලක 7ව ද ඉ�නා 8>ස (ණදහ�� A+ත න!, ඔ7ෙනො7� ෙපේමෙය� හා 
සමLෙය� ස!�ණ න! ඒ පැල ඒකා�තෙය� ම =ව�ෙලෝකෙය;, ෙහව? �තට සැප ඇ� 
තැෙන;. 

“H�jඅH�j පkච?තං 
නාඤ්ෙඤො අඤඤ්ං Vෙසොධෙය.” 

(ධ!මපදය) 
“8>H5 අ8>G5 
බ" තම තමා ෙවත මැ යැ 
අෙනෙක+ අෙන+ ෙකන1� 

8>H5 කළ ෙනො ෙහේ මැ යැ” 
“අ?තනා 1:ෙත ල+pං 
අල+pං 1:ත’?තනා 
න � ල+pං අල+pං වා 
අඤ්ෙඤො අඤ්ඤස්ස කාරෙකො” 

(G>කාළකr/ ජාතකය) 
“තම හට G> ෙනොG> 

කැs ග�ෙ� ෙතෙ! මැ යැ 
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අෙනෙක+ අ� එක1 හට 

G> ෙහෝ ෙනොG> ෙනො ෙකෙt.” 
යන ෙ! ධමන�ායය� අ<ව තම Rෙවස අපාය ෙහෝ =ව�ෙලෝකය ෙහෝ කැර ග�ෙ� 

තම� - ෙගදර GTන7� VG� ම ය. බැහැර GTය1ට එය න! ෙනොකට හැ; ම ය. 
-�ධධමය අ<ව අප uව? ව�ෙ� ෙහව? අෙv uVතය පව?ෙ� එක ෙමොෙහොෙතක ම 

ය. අQත wණය��? ෙනො ව අනාගත wණය��? ෙනො ව දැ� පව?නා - වතමාන 
wණෙය� ය. අQත wණ ගත b ඉවර ෙහ$<? අනාගත wණ ගැන Vශ්වාසය+ තැOය 
ෙනොහැ; ෙහ$<? ඒකා�ත බලාෙපොෙරො?,ව+ තැOය හැ+ෙ+ වතමාන wණය ගැන 
පමණ ය. එ ෙසේ ම අQත ජා� ගැන දැ� GQෙම� වැඩ+ නැත. ම, ජා�ය+ ඇත ද එය 
සැපව? කැර ගැSමට 8� කට A, 7ව ද, එය කවර ආකාරෙය;� ෙ" දැ $ ;ව ෙනොහැ; 
ෙහ$� <වණැ?ත� VG�, ෙ! ලැz ජා�ය තර! වාසනාව�ත උපත+ සමහර Vට Rව� 
ද;න ,: ෙනො ලැOය හැ; ය $ Gතා uVතය ම සවපකාරෙය� සාtථක කැර ග�නට 
උ?සාහ දැ>ය A, ය.  

එ ෙසේ න! Lය ජා� Lයාෙ". එන ජා� ආවාෙ". ම, ජා�ෙය� ස්වtගය ලැ-ෙණො? 
ලැ-ණාෙ". එය ස්|ර නැ� Rසා -5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙදශනා කළ අA>� 8}පැදැ තම 
Rෙවස ම =ව�ෙලෝකය+ කැර ගත A, ය. පහත සඳහ� ප7D සතර Vසත්ර කරන තැන ෙය� 
මළ �Rය යන අtථය ඇ� ‘ඡව’ ශ\දයට ෙ?:! ගැSෙ! පහHව සඳහා ෙපේත ශ\දය අtථ 
වශෙය� ෙයොදන බව සැලැ;ය A, ය.  

1. ෙපේතය1 ෙපේ�යක හා ෙවෙසන ප7ල 

උෙභො ච ෙහො�� 5ස්�ලා - කද>යා පරාභාසකා 
ෙත ෙහො�� ජාRපතෙයො - ඡවා මංවාසමාගතා 

ය! ප7ෙලක භාtයාව, ස්වා��:ෂයා යන ෙදෙදනා ම 5ශN්ලෙයෝ ද ෙහව? තමනට 
අය? ප�GD ආ= GD නැ?ෙතෝ ද, තද මHෙරෝ ද, Rතර ඔ7ෙනො7� බැණ ග�නා ස්වභාවය 
ඇ?ෙතෝ ද, එ ෙසේ ම (ණව,� - GDව,� බැණ ව=� ද, එ ෙසේ ) අXසැ�ෙයෝ (ණ මළ7� 
බැV� මළ තැනැ?ෙතෝ ය, එ+ ව වාසය කරන ෙපේතය1 ෙපේ�යක වැ�ෙනෝ ය. ෙ! 
ෙලෝකෙය� GTන අවාසනාව�ත ම ප7ල ය. ධනස!ප? ආ=ය ෙනොඅ6 ව ඇත? ෙම බP අX 
සැ�යනට න! Rයම සැපත+ නැත. 8ටතට ෙනොෙපෙන�නට ඉතා අමා:ෙව� වසාෙගන 
GTත? ඔ7� ෙ9 �? න! 5ෙක� 8>ලා ය. 

2. ෙපේතය1 ෙද"5වක හා ෙවෙසන ප7ල 

සා�ෙකො ෙහො� 5ස්�ෙලො - කද>ෙයො ප>භාසෙකො 
භ>යා GලවQ ෙහො� - වදඤ්� bතමkඡරා 
සා 8 ෙදb සංවස� - ඡෙවන ප�නා සහ 

ය! ප7ෙලක ස්වා��:ෂයා 5ශ්Nල ද, තද මH: ද, Rතර ;� බ/න ස්වභාවය ඇ?ෙ? 
ද, එෙහ? භාtයාව තමනට අ$� Nලෙය� GDව? ද, 5vප? අසරණය� ෙ9 වචන දැනැ ඒ 
ඒ අවස්ථාෙව� ෙදනH[ ෙ" ද, මH: ග� යට ප? ෙකොට ඇ?Q ද, එය (ණව? බැV� ෙද" 
5වක ) භාtයාවක සමඟ Rt(ණ ෙපේතෙය+ ෙවෙසේ යැ $ ;ව A, ප7ල ෙ". ෙ! ප7ල ද ඒ 
තර! වාසනාව�ත නැත. 

3. ෙදVය1 ෙපේ�යක හා ෙවෙසන ප7ල 

සා�ෙකො �ලවා ෙහො� - වදඤ�් bතමkඡෙරො 
භ>යා ෙහො� 5ස්�ලා - කද>යා ප>භාGකා 
සා 8 ඡවා සංවස� - ෙදවන ප�නා සහ 

ය! ප7ෙලක ස්වා��:ෂයා තමනට අය? Nලා= (ණෙය� A+ත ද, =ය A, තැන aමට 
�:5 ද, මH: ක! යටප? ෙකොට ෙවෙසේ ද, ඒ තැන ම භාtයාව 5ශN්ල ද, =ය A, තැන 
ෙනොෙදනH[ ෙ" ද, Rතර ;� ස්වා�යා හා ෙවන? ෙනොෙය+ ෙදනා ෙහළා තළා කතා 
කරනH[ ෙ" ද එ බP )ව� ෙවෙසන තැන (ණව? බැV� ෙදVය1 බP ) ස්වා��:ෂය1 
හා Rt(ණ භාtයාවක ) ෙපේ�යක ෙවෙසන ප7ල ෙ". ෙ! ප7ල ද එ තර! වාසනාව�ත 
ෙනො ෙ".  
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4. ෙදVය1 ෙද"5වක හා ෙවෙසන ප7ල 

උෙභො ස�ධා වදඤ්� ච - සඤ්ඤතා ධ!මuVෙනො 
ෙත ෙහො�� ජාRපතෙයො - අඤ්ඤමඤ්ඤං 8යංවදා 

ය! ප7ෙලක අXසැ� ෙදෙදනා සැදැහැ ඇ?ෙතෝ ද, =ය A, තැන aමට �:5 ද, Nලා= 
(ණය� ෙග� A+ත බැV� තැ�ප? ව ෙවෙස? ද, ෙකොෙත+ ලාභ ලැOය හැ; 7ව? අA, 
මාtග අ? හැs දැහැ�� uව? ෙව? ද ඒ අXසැ�ෙයෝ ඔ7ෙනො7නට �ය මනාප කතා 
ඇ?ෙතෝ ය. ෙමය (ණෙය� උසස් ) ෙදVය1 හා ෙද"5වක ෙවෙසන ප7ල ෙ". ෙ! ප7ල 
ඉතා වාසනාව�ත ය. ෙම බP අX සැ�ෙයෝ කයට ෙම� �තට ද සැප ඇ� ව වස�ෙනෝ ෙව�.  

II 

ආදශව� ප�ල� 
-5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ9 කාලෙය� දඹ=ව භ9ග න! රට HංHමාර L>ෙය� (ණව? 

ආදtශව? අXසැ� Aවළ+ 7�හ. ෙ! ෙදෙදනාට න�ල න! �ෙත+ V ය.  එ ෙහ$� ඒ 
ෙදෙදනා න1ල8තා (න1ල ෙ9 8යා)න1ලමාතා (න1ල ෙ9 මව) න�� පකට )හ. ෙ! 
ෙදෙදනා ත:ණ කාලෙc a ම -5 ර5� ෙ9 බණ අසා ෙසෝවා� )හ. ෙදෙදනා ම ශ�ධා Nලා= 
(ණය� ෙග� A+තයහ. ඔ7ෙනො7නට �යයහ, මනාපයහ. 

=න+ ෙ! ෙදෙදනා -5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් වැඳැ එක? පෙසක Gට 
න1ල8තා ෙම ෙසේ ; ය : ‘ස්වා�R, ෙ! න1ලමාතාව හා මා එ+ ව වාසයට පැ�/ෙc ඉතා 
,:. Vෙය� a ය. එ දා පට� ෙ! වන ,: අෙv ;G ම අමනාපය+ ෙනො b ය. ෙම ෙත+ 
කලකට මා නරක G�VDල+ ව? ඇ� කර ග?ෙ? නැත, අ� ස්�යක ෙදස <H5H 
බැDෙම;� බැ[ෙ" ව? නැත, එ බP තැන නරක 'යා ගැන කවර කතා ද? ෙම ෙසේ ෙහ$� 
මම ෙ! ජා�ෙc පමණ+ ෙනො ව ම, ජාQ�� ද ෙ! න1ලමාතාව හා එ+ ව වාසයට කැමැ� 
ෙව�’. එ Vට න1ලමාතාව ද ‘ස්වා�R, ඉතා ,:. Vෙය� a එ+ ව වාසයට පැ�/ අෙv 
;G Vෙටක ව? අසමLය+ අමනාපය+ ෙනො b ය. ෙම ෙත+ කලකට මා ද නරක 
G�VDල+ ව? ඇ� කැර ග?ෙ? නැත. වැර= බැDෙම;� පර�:ෂය1 ෙදස බැ[ෙ" ව? 
නැත. එ බP තැන නරක 'යා ගැන කවර කතා ද? ෙම ෙසේ ෙහ$� මම ද ෙ! ජා�ෙc පමණ+ 
ෙනො  ව ම, ජාQ�� ද ෙ! න1ල8තා හා එ+ ව වාසයට කැම� ෙව�’ $ %වා ය. 

-5රජාණ� වහ�ෙසේ ද ෙදෙදනාට ම පශංසා ෙකොට ෙහොඳ අXසැ� Aවළ+ ෙවෙතො? 
ෙ! න1ල8තා හා න1ලමාතාව ෙම� වාසය කට A, ය $ වදාරා ෙ! ෙදෙදන ආදtශයට ගත 
A, ප7ල ෙලස ද වදාළහ. තව? =න+ න1ල 8යා ෙලඩ b ඉතා 5වල අසාධ� ත??වයට 
පැ�/ අවස්ථාෙව� (ණව? න1ල මව (ණව? ස්වා��:ෂයා ෙවතට ෙගොස් තම� (ණ 
;ය�� Gත සනස්ව�� ස,� කරව�� ��යා ෙ9 �තට ශ+�ය ෙද�නට )වා. එ ෙසේ ලැz 
මානGක බලය Rසා න1ල 8යා Hවප? b ය. ඊට පH =ෙනක -5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට 
ෙගොස් ෙ! �වත සැළ ෙකොට එ % (ණ තම භාtයාව ෙවත ඇ�දැ $ න1ල 8යා ඇ� ය. 
-5රජාණ� වහ�ෙසේ ද, “එ ෙසේ ය, ඊට? වඩා (ණ ඇ?ෙ? යැ” $ පකාශ කළහ. 

යට % ෙලස ප7D සතෙර� ලwණ පකාෂ කළ -5රජාණ� වහ�ෙසේ සතරව< ව % 
යහප? ප7ලට ෙම ෙලොව හා පරෙලොව වශෙය� ලැෙබන අ<සස් ද ෙදශනා කළහ. 

අ�ා ස!ප�රා ෙහො�� - ඵාස?ථං උපජාය� 

අ�?තා 5!මනා ෙහො�� - උ��නං සම�^නං, 
ඉධ ධ!මං ච>�ාන - සම�ල\බතා උෙභො 
න�ෙනො ෙදවෙලොකස්�ං - ෙමොද�� කාමකා� ෙනො. 

(අං(?තර - ච,+ක Rපාතය) 
සතරව< ව % ෙහොඳ ම ප7ල+ ව වාසය කරන අX සැ� ෙදෙදනාට අtථෙයෝ (=A.ව - 

ධනය) ෙබොෙහෝ ෙව?. සම ) GD - පැවැ,! ඇ� ඔ7නට ෙගදර පහHෙව�, ෙපේමෙය� හා 
සමgෙය� VGය හැ; ෙ". ඔ7� ෙ9 යහප? පැවැ?ම Rසා ස,රනට න�ර+ - Vපත+ 
ෙනොකළ හැ; ෙ". එ ෙහ$� ස,ෙරෝ ෙනොස,� G? ඇ?ෙතෝ ෙව?. සමාන ) Nලවත ඇ� 
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ඒ අXසැ� ෙදෙදනා ෙම ෙලොව ධමෙය� ��ම? uVතය+ ගත ෙකොට මර/� ම, 
=ව�ෙලෝකෙය� තම� කැමැ� කැමැ� ස!ප? V��� ස,� ව�නාහ.  
න��ය න� ෙව ෙළඳ මහතා 

�වෙය� � ල�කා� Vපෙය� න�=ය න! ෙවෙළඳ මහෙත+ b ය. ඔ� ෙත:ව� සරණ 
Lය (ණව? GDව? උපාසක මහෙත;. ඔ� හා ගෘහබ�ධනයට ඇ,ළ? ) H�� ත:ණ 
කා�තාව �පෙසෞ�දtයෙය� ෙම� ම (ණ ස�ෙව� ද ෙනොඅ6 )වා. ෙම ෙසේ ෙදෙදනා 
දැහැ�� ෙසෙම� හා (ණදහ�� A, ව ෙවෙසන අතර ස්වා��තයාට ෙවෙළඳාම සඳහා 
බැහැරට ය�නට G5 b ය. ෙහේ Gය[ කටA, ස!පාදනය ෙකොට තබා =යA, අවවාද ද a නැ" 
නැ� 8ටරට Lෙc ය. ෙහොඳ (ණව? භාtයාෙවෝ තම ස්වා�යා රT� බැහැර Lෙc ද තම� 
ෙ9 බහ්මචtයය ව? අෙන+ යහප? පැවැ,! ව? ෙවනස් කැර ෙනො ගR�. ෙ! ෙවෙළඳ 
භtයාව ද ��යා බැහැරට ෙගොස් ,� අ7:�ද+ ගත )ෙc නZ5 තම (ණව? බෙ" මඳ15 
අ6ව+ ඇ� කැර ෙනොග?Q ය.  

එ කD� 7� රජ,මා Gව න! අමාත�ය1ට ෙ! ෙවෙළඳ භාtයාව වාසය කරන පළාත 
පාලනය ;¡මට පැවැ¡ ය. ඔ� ඒ නගරයට පැ�ෙණන උ?සවෙය� a Z¢ <වර ම අල�කාර 
ෙකොට සරසා එ� ස්£ �:ෂෙයෝ ද ඇඳ පැළැඳ සැර� GTයහ. ස්වභාවෙය� �ම? ෙවෙළඳ 
භාtයාව අල�කාර ඇP! පැළැP! Rසා ��5� �:ෂය� Zළා කරවන තර! )වා. Gව න! 
අමාත�යා ද <වර G> බල�� b| සංචාරය කරන අතර �ම? ෙවෙළඳ භාtයාව දැක 
කාමෙය� අ�ධ ව ඇය භාtයාව කැර ග�නට GQ ය. තම Rෙවසට Lය ඇමැ�යා ෙවෙළඳ 
භාtයාව ෙ9 ස්V��:ෂයා රT� බැහැර ෙගොස් GTන බව දැනැ 5ත ස්�යක අත ප¤: ද සමඟ 
තම අදහස් ද ;යා එb ය.  

ෙ! (ණව? ෙවෙළඳ භාtයාව ප¤: ද ආපH හරවා ආගම ෙහො�� දැනැ ඉෙගන GT 
ෙහ$� ධමෙය� සඳහ� වන ප>= කාමය� ෙ9 ආaනව න� ෙලG� ;යා ඇ>ෙc ෙම ෙසේ 
ය: 

“කාෙයො’යං 1ණෙප ජාෙතො - 1ණෙපො 1ණෙප රෙතො 
ඉ¥ජාලක�ෙපො’ව - බාලානම’�ප¦ෙතො. 
අෙම§ඣෙපො�ෙකො චායං - ©��ෙතො බාලන�ෙතො 
� ව?�ංසVධ ෙකොªඨාෙසො - ෙකසෙලොමා=ෙකො අයං.” 

ෙ! ශ¡රය Z, මැ/+ ආ= වTනා දැෙය� R�ෙc ෙනො ෙ". H©පVත තැෙනක 
උප�ෙ�? ෙනො ෙ". ම7 1ස නමැ� අපVත ස්ථානෙය� ප.ව1 ෙම� උප�ෙ� ය. ෙම 
ෙසේ උප�නා ) Zළා ) �:ෂෙයෝ තමාට? වඩා මා,ගාම නමැ� 1ණපෙය� ඇ[! 
කර�ෙනෝ ය. ඉ�දජාලෙය� ෙපS Lය �පය+ වැR ෙ! අස්|ර අසාර කය අඥානෙයෝ ®භ 
ෙදෙයකැ $ පාtථනා ෙකෙර�. ෙ! ශ¡රය ෙකස් ෙලො! ආ= ෙද�ස් 1ණපෙය;� A+ත 
ෙහ$� ඇ,ෙළේ අH© �රවා 8ටත G�ය! කළ �පය+ වැR ය. එෙහ? අඥානෙයෝ �ට �ය 
ෙකෙර�. 

ෙම ෙසේ ;යා යැ7ෙc b නZ? කාමෙය� ආ,ර ව GT අඥාන ඇමැ�යා ෙදව< ෙතව< 
ව ද වඩ වඩා? ප¤: a 5ත ස්�ය එb ය. <වණැ� (ණව? ෙවෙළඳ භාtයාව ඊට ද 8},: 
යව�S: 

“59ගෙ¯ො අH° කාෙයො - 1ණෙපො උ+ක�පෙමො 
R�ෙතො ච+±²ෙත� - කාෙයො බාලා�න�ෙතො. 
අDලච!ම පTkඡ�ෙනො - නව� වාෙරො මහාවෙණො 
සම�තෙතො ප9ඝර� - අH° ��ග´ෙයො. 
ආග�,ෙකන කාෙයො’යං - අලංකාෙරන මr�ෙතො 
රාග¯කත ච+µනං - Hභ�පංව =ස්ස�.” 

ෙ! ශ¡රය ඉතා 5ග�ධ ය, අපVත ය, ප.ව� වැෙහන 1ණපය+ වැR ය, 1.කසළ 
ෙගොඩ+ ද වැ�න. <වණැ�ය� VG� R�දා කරන ල�දා ) ෙ! කය ෙමෝඩයනට න! 
ස�ෙතෝෂ උපදව�ෙ� ය. ෙද�ස් 1ණප ෙකොටG� ගහන ව ෙත? ග�ය ඇ� සම;� වසන 
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ලද ඇස්, කන, නාසා= නව ෙදොර නමැ� මහා වණ Zඛව^� 5ග�ධ අH© වහනය ව�ෙ� ය. 
ෙ! ශ¡රය බා�ර අල�කාරය� ෙග� සරසන ල�ෙ� අඥාන ස??වයනට යහප? �පය+ 
ෙම� ෙපෙන�ෙ� ය. ෙ! ආ= න� අA>� කාමය� ෙ9 ආaනව ;යා තම ��යා �� 8ට 
GTන ,: අ� ��ය1 පාtථනා ෙනොකරන බව ද ;යා යැb ය. කාමෙය� අ�ධ ) 
අමාත�යා ෙවෙළඳ �තයා මරා ෙහෝ ඇය භාtයා කර ග�නට Gතා අ�ංසක ෙවෙළඳ පතයා 
මැ¡මට උපාය+ GQ ය.  

ෙ! ¸ඪ අස?�:ෂ අමාත�යා එ බP ම 5ෂට් ම�තකාරය� ෙ9 ද ආධාර ලැබ 
අZෙසොෙහොනකට ෙගොස් ම�ත ජප ෙකොට න�=ය න! ෙවෙළඳ �තයා මර< සඳහා යක1 
8ට? ෙකොට යැb ය. ෙ! ෙ"ලාෙව� ෙවෙළඳ මහතා නැ" නැ� ආපH එ�� GTෙc ය. 
යwයා ද ම�ත බලෙය� හා ඍ�ධ�<භාවෙය� ද wණෙය;� ෙගොස් නැවට ෙගොඩ b ය. 
ෙමය 5� නැෙ" Gය[ ෙදනා ම Oෙය� කෑගා�නට )හ. එ Vට න�=ය න! ෙවෙළඳ �තයා 
ඉ=>යට පැ�ණ කෑගෑෙම� වැඩ+ නැත, ,<:ව� සරණ ය�නැ $ % ය. මරණ Oෙය� 
Oයප? ව GT Gය[ ෙදනා ම "-�ධං සරණං ගkඡා� - ධ!මං සරණං ගkඡා� - ස�ඝං සරණං 
ගkඡා�” $ ;ය�නට ව�හ. -�ධ යන නාමය ඇෙස? ම යකාට එ තැන Gට ගත ෙනොහැ; 
b ය. wණය;� යwයා ආපH හැ¡ අZෙසොෙහොනට Lෙc ය. යකැ5ෙරෝ නැවැත? ම�ත ජප 
ෙකොට යකා 8ට? කළහ. එ Vට ද නැෙ" GTෙයෝ ෙත:ව� සරණ ය�නට )හ. ඒ වර ද යකා 
ආපH පැන ="ෙ" ය. ෙතවන වර ද එ ෙසේ ම b ය. කාමෙය� අ�ධ ) අස?�:ෂ අමත�යා ද 
තමා ෙ9 අ�මතාtථය G5 කැර ගැSමට ෙවෙළඳ �තයා මරා එන ,: ෙසොෙහොෙන� ම 
නැවැQ GTෙc ය. යකැ5ෙරෝ G7 වන වර ද යකා 8ට? ෙකොට යැ)හ. යකා නැවට ඇ,¢ 
ෙව<ව? සමඟ ම එ� GTෙයෝ ෙත:ව� සරණ ය�නට )හ. -�ධ යන වචනය ඇෙස? ම 
යකාෙ9 �ස පැෙළන තර! ෙ"දනා ඇ� b ය. එ$� ෙකොපාVෂට් ) යwයා wණය;� අ7? 
අමාත�යා හා යකැ5:� ද මරා දැ!ෙ! ය. 

Rවැs= යහප? ෙවෙළඳ �තයා ෙ9 uVතයට හා (ණව? ෙවෙළඳ භාtයාව ෙ9 
බහ්මචtයයට ද අන,: කර�නට �දාන! ) අමාත�යාට හා ඊට ආධාර ) යකැ5රනට 
uVතwයට ප? ව�නට G5 Vය. (ණව? අXසැ� ෙදෙදනා ධමය VG� sක ග< ලැබ 
uVතා�තය ෙත+ යහ�� වාසය ෙකොට ක! ) ප>= �ය පරෙලෝ Lෙයෝ ය.  

ය! ;G ප7ෙලක අXසැ� ෙදෙදනා (ණ දහ�� A, ව ස,T� හා <ව/� ද, 
ෙපේමෙය� හා සමgෙය� ද වාසය කර?ෙහො? ඔ7නට ෙම� a ම =ව�ෙලොකෙයක ෙම� 
වාසය කර�නට ලැෙබ<වා පමණ+ ෙනො ව, හ,රනට ද ;G අන,ර+ ෙනොකට හැ; ෙ". 
ධමචා¡ වන ඔ7� Rතර ම ධමය VG� ම sෙක< ලැෙබ�. 

ෙම තැ� Gට තම Rෙවස ෙහොඳ ෙබෞ�ධ ෙගදර+ කර ගැSමට - තම� Rයම 
ෙබෞ�ධය� bමට ඒ ඒ අය ,ළ �Oය A, (ණ, කළ A, A,ක! ආ=ය Vස්තර කර< ලැෙ\. 
එ ෙසේ ම Rයම ෙබෞ�ධය� VG� ධන සැපැ$ය A, අA: හා Vයද! කටA, අA: ද L� 
ෙගදර වාසය කටA, ආකාරය ආ=ය ද ඉතා සැෙකV� සඳහ� කර< ලැෙ\.  

III 

ෙහොඳ ��ෂයා හා ෙහොඳ ස්�ය 
චා,!මහාරා¼කය තාව�ංසය යන ෙදෙද" ෙලොවට අjප� ශකෙදෙ"�දයා Rතර ම 

උය� G> ද;< සඳහා ය$. එ ෙසේ ම එ� යෑමට 8ට? ව�නට ෙපර Gය[ =ශාව� වැ¾ම ද 
G>ත ය. =න+ එ ෙසේ ව�< 5� මාත¿ =ව� �තයා, “ෙදෙව�දය, ෙවදතය හදාර�නා ) Gය[ 
ම<ෂ�ෙයෝ ද, w�යෙයෝ ද, සතර වර! මහරජ� ද, අෙන1? ෙදVෙයෝ ද ඔබ වහ�ෙසේ ව��. 
ෙ! ඔබ වහ�ෙසේ ව��ෙ� කවර1ට දැ?’ $ ඇ� ය. එ Vට ශක ෙදෙව�දයා තම� ව�න 
8>ස සඳහ� ෙකෙර�� ෙම ෙසේ % ය.  

ෙය ගහªඨා �ඤ්ඤකරා - �ලව�ෙතො උපාසකා 
ධ!ෙමන දාරං ෙපොෙස�� - ෙත නමස්සා� මාත^ 

(සංA?ත - ස+කනමස්සන �තය) 
1. 8� කර�නා ),  2. GDව? ),  3. උපාසක (ණය�� 8�Tයා ),  4.  දැහැ�� 

අXද:ව� ර;�නා ) ය! L� ෙකෙන+ ෙව? ද මාත^ය, මම ඔ7� ව�� $ යන ෙ! 
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ශකෙදෙව�දයා ෙ9 ;යමෙන� (ණ <ව/� A, ව L�ෙග$ වාසය කර�නා ) ෙහොඳ 
�:ෂයා හට ශකා= ෙදVය� පවා ව�න බව මැනැV� පැහැ=^ ෙ". ෙම� සඳහ� ) සතර 
(ණය ෙබෞ�ධ ) කවර L�ය1ට 7ව ද ඇ� කැර ගැSම අපහH ෙනො ෙ".  

1. �� න�: Gත ;^T කර�නා ) රාගාaනට ප�පw ) පඥා= ෙශොභන ධමය� හා 
එ+ ව ෙය5ණා ) උප<ප� ත�� ඉෂ්ට Vපාක ෙගන ෙදන ස්වභාවය ඇ� 
ෙචතනාෙවෝ (=G�V^) $. ෙම % 8�, දාන - Nල - භාවනා වශෙය� ,� වැදෑ:! 
ෙකොට ද , දාන ය - Nල ය - භාවනා ය - 8� aම ය - 8� අ<ෙමොද� bම ය - වතාව? 
;¡ම ය -  වැ� �Tය� 8aම ය - බණ ෙද�ම ය - බණ ඇ�ම ය - දෘෂT්ය ඍÅ ;¡ම 
ය $ දස වැදෑ:! ෙලස ද,ඇතැ! ආචාtයව:,  

1 ද� 2 GD 3 භාවනා 
4. 8� ෙද< 5 අ<ෙමෝදනා 
6 බණ’ස< 7 ෙ�සනා 
8. 8=ය A?ත� �ද< සමනා 
9. කර< ද වතාව? 

10. 8�ක: (ණ වැSම? 

11. සරණ 12 G� bම? 

ෙදොෙළොස් 8� දැන කවර යහප? 

(කාව�ෙශේඛරය) 
ය<ෙය� ෙදොෙළොස් වැදෑ:! ෙකොට ද දැ�)හ. 

2. ��ව� බව න�: පඤ්ච 5ශච්>තය� ෙග� �¾ම හා ස,� මැ¡ම ෙසොරක! ;¡ම - 
කාමෙය� වරදවා හැG¡ම - ෙබො: %ම - ෙ+ලා! %ම - ර¢ බස් OÌම - �ස් වද� 
ෙදÍම - වැs= uVකාව යන ෙම$� වැළැෙකන ආuවාෂ්ටමක Nලෙය� A+ත bම 
$. කාමෙය� වරදවා හැG¡ෙම� මද�පානය ද ඇ,ළ? ෙ". 

3.  උපාසකයා න�: “"�ධං සරණං ගෙතො ෙහො) - ධ�මං සරණං ගෙතො ෙහො) - ස+ඝං 
සරණං ගෙතො ෙහො), එ�තාවතා ෙඛො මහානාම උපාසෙකො ෙහො)” $ මහානාම 
�තෙය� වදාළ ප>= -5� දහ! සÎ� සරණ Lය තැනැ? ෙ? ය. ශ�ධා - 1ල - ශැත 
- ත3ාගා4 (ණය�� 8�Ïම Rයම උපාසක ලwණය ෙ". 

4. දැහැ� අ7 ද8 ෙපෝෂණය න�: දැහැ�� සපයා ග? වස්,ෙව� කටA, සංගහ ඒ ඒ 
අවස්ථාෙව� a ෙනො 8>ෙහළා ෙකෙර�� සැප පහH ද සලසා ෙද�� 8නට දහමට ද 
මඟ ෙයොදා ෙද�� භාtයාව ෙකෙර� ෙහොඳ 8ය1 - ෙසොෙහොAර1 - යහ ¢ව1 ෙම� 
පව��� සතර සංගහ වස්,ෙව� ද සංගහ ෙකෙර�� භාය◌�ාව � �,� ෙපෝෂණය 
;¡ම $. 

ෙම % (ණ ඇ� තැනැ?තාට ෙදVය� ෙග� පවා වැP! ලැෙබ<වා පමණ+ ෙනො ව, 
තම� ෙ9 අXද:ව� සමඟ ෙපේමෙය� හා සමgෙය<? Hවෙය� හා ස,�<? වාසය 
කර�නට හැ; ෙව$. ඒ Rසා ම සැම �:ෂය1 VG� ම ෙම % (ණ තම� ,ළ ඇ� කැර 
ග�නට? වැ�=A. කැර ග�නට? උ?සාහ දැ>ය A, ය.  

ඉතා �රාණෙය� H:© න! රජ ෙකෙන+ )හ. එ,මා ෙ9 අගෙමෙහGය ඉතා GDව? 
ය, (ණව? ය. ෙ! බව ද? ශකෙදෙව�දයා ෙමෙහGය ෙ9 (ණ ෙලොවට ද පකට ෙකොට 
(ණදහ! 8¡ෙම� ෙලෝකයා ද උන�5 කරව< සඳහා �Rස් ෙලොවට එ�නට Gතා ග�.  

=න+ H:© රජ� ෙ9 Oස7� උයෙන� GTන Vට ශකෙදෙව�දයා ඍÓය1 ෙ9 
ෙ"ශෙය� එ තැනට පැ�ණ කථා ෙකෙර�� Gට, ෙ�Vය VG� ‘ඔබ කවෙර+ දැ’ $ අසන 
ල5 ව තම� ශකෙදෙව�දයා බව සඳහ� ෙකොට ෙම ෙසේ ද % ය: 
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ඉ¦ෙයො uව ෙලොකස්�ං - යා ෙහො�� සමචා>Ì 

ෙමධාVS �ලවQ - සස්Hෙදවා ප�\බතා 
තා=සාය Hෙමධාය - H©ක!මාය නා>යා 
ෙදවා දස්සනමාය�� - මා<Gයා අමා<සා 

(H:° ජා�කය) 
 1 සම ව හැGෙර�නා ), 2 <වණැ?තා ), 3 GDව? ), 4 නැ�දා හා මාමා ෙදVය� 

ෙකොට සලක�නා ), 5 ප�වතා ධමෙය� A+ත ), ය! ස්£� ෙ! ෙලෝකෙය� ෙව? ද මනා 
<වණැ� 8>G5 'යා ඇ� ම<ෂ� ) එ බP ස්£� දැ%මට ම<ෂ� ෙනො ) ෙදVෙයෝ ද 
පැ�ෙණ�. 

(ණ <වණැ� ෙහොඳ භාtයාව� දැ%මට ෙදVය� කැම� බව?, අෙv ඇසට ෙනො 
ෙප<ණ? එ බP (ණව? ස්£� දැ%මට - ග: ;¡මට ශකා= ෙදVය� පවා පැ�ෙණන බව? 
ෙම$� මැනැV� පැහැ=^ ෙ". යටැ % පස් (ණය ෙබෞ�ධ ) හැම ස්�යක VG� ම 8>ය 
හැ;, 8>ය A, (ණෙයෝ ෙව�.  

1. සම ව හැ�:ම න�: මනා - යහප? - හැG¡ම $. සම පැවැ?ම ය, Vෂම පැවැ?ම යැ $ 
ෙම ෙලොව �RH� ෙ9 පැවැ,! ෙදක;. ඉ� සම පැවැ?ම න! තම� ෙ9 
කථාෙව� හා 'යාෙව� හා ෙලෝකයාට කරදර �>හැර ෙනොවන ෙසේ හැG¡ම $. Vෂම 
පැවැ?ම න! තම� ෙ9 කථා සහ 'යා ෙලෝකයාට කරදර �ංසා �ඩා වන ෙසේ 
පැවැ?bම $. ෙමය ෙම තැන a ෙහොඳ ස්�යක ෙ9 (ණය+ ෙලස සඳහ� 7ව ද L� 
පැV= ස්£ �:ෂ කාට? සාධාරණ ) (ණෙය;. යම1 තම� ෙ9 කථා සහ 'යා 
අන�යනට කරදර ෙනොවන ෙසේ පව?ව<වා න! එය ජන සමාජයට කරන ෙලො1 
ෙසේවෙය;. Hච>තෙයක 8�Ïම Rසා තමනට 1සD ද sස් ෙව$. 

2. නැණව� බව ද �:ෂ පwයට ෙම� ස්£ පwයට ද �Oය A, ය. එ ෙසේ ම Rවැs= 
ÔDපශාස්ත Vෂයෙය� උග?කම ද බ�ශැතභාවය ද �Oය A, ම ය. 

‘අvපස්Hතා’යං �>ෙසො 
බ^ව�ෙදො’ව uර� 

මංසාR තස්ස වÕඪ�� 

පඤ්ඤා තස්ස න වÕඪ� 

(ධ!මපදය) 
‘ඇH8: තැ� නැ�ෙය 

ෙගොන1 ෙම� ජරප? ෙ" 

ඔ� ඇඟ මස් ම, වැෙÕ 

<වෙණ+ න! ෙනො ම වැෙÕ’ 
බ�ශැත භාවය පමණ+ ෙනො ව <වණ ද �Oය A, ය. i ආයෙකෞශල3ඥානය = 

=A.ෙව� දw <වණ ෙහව? ෙ! ෙ! ෙ� ;¡ෙම�, ෙම ෙසේ හැG¡ෙම� ෙදෙලොව 
=A.ව සැලැෙසේ Ö ද�නා <වණ ය, ii අපායෙකෞශල3ඥානය = 8>×ම 8}බඳ දw 
<වණ ෙහව? ෙ! ෙ! ෙ� ;¡ෙම�, ෙම ෙසේ හැG¡ෙම� ෙදෙලොV� ම 8>×ම 
සැලැෙසේ Ö ද�නා <වණ ය, iii උපායෙකෞශල3ඥානය = ස්ථාෙනො©ත පඥාව ය යන 
ෙ! ඥානය� ෙග� ද A+ත Vය A, ය.  

3. ��ව� බව න�: ෙහොඳ �:ෂයා ෙ9 (ණ % තැනැ පකාශ ) ප>= පඤ්ච 5ශ්ච>තය� 
ෙග� වැළැ%ම හා ආuවාෂට්මක Nලෙය� ස!�ණ bම $.  

4. නැ�දා හා මාමා ෙද>ය� ෙකොට සැලැ@ම: ආවාහ Vවාහෙය� ලැෙබන නැ�දාට 
පා}ෙය� ‘සස්H’ ය< ද ස1ෙය� ‘ස්වශැ’ ය< ද මාමාට ‘සHර’ ‘ශ්වØර’ ය< ද 
ව�වහාර ෙ". එ % නැ�දා සහ මාමා ෙදVය� ෙකොට සැලැ%ම ද ෙහොඳ භාය◌�ාවක 
ෙ9 (ණය ෙ". 
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5. ප�වතා ධමය න!: ස්ව�:ෂ ස�,ෂ්Tෙය� A+ත ව තම ��යා ෙදVය1 ෙලස 
සලක�� G�� ව? තම ස්වා� �:ෂයා ඉ+මවා ෙනොGතන, G�ෙන� ව? අ� 
�:ෂය� ෙනොපතන උ,! (ණය $. 

ෙලෝකයා ෙ9 සැලැ%ම නා නා ෙහේÙ� Rසා ෙව$. ඇතැ!� 1ලයට ද ඇතැ!� ධනයට 
ද ඇතැ!� උග? කමට ද ඇතැ!� (ණව? කමට ද සලක�. �� 1ලයට සැලැ%ම දැ� 
ෙලොව නැතැ $ ;ව A, තරමට අ6 b ෙගොස් �ෙ\. ෙකන1 උසස් ව�ෙ� 1ලෙය� ෙනො ව 
'යාෙව� බව -5රජාණ� වහ�ෙසේ ද වදාළහ. 

ෙලෝකයා අතර ධනවතාට සැලැ%ම+ ඇත? එය තාවකා^ක ය. ග<ෙද< කරන 
අවස්ථාෙව� a ඉ=>ෙය� a පමණ+ ලැෙබන ඒ සැලැ%ම 8ටත a ෙනො ලැෙබ$. ධනවතාට 
8ටත a ෙබොෙහෝ ෙස$� ලැෙබ<ෙc R�දා අපහාස ආ=ය $. 

උගතාට ද+වන සැලැ;Dල ධනවතාට ද+වන සැලැ;Dලට වඩා ස්|ර ය. උගතා ෙ9 
අගය ද�ෙනෝ ද උග?, ම ය. උග?, ෙලොව Hලබ ෙනො ෙව�. එ ෙහ$� උගතාට සලකන 
8>ස ස�ඛ�ා වශෙය� Tක ය. එෙහ? එය ෙබොෙහෝ 5රට ම ස්|ර ය. ඉ=>ෙc ෙම� 8ටත a ද 
ඔ�ට සැලැ;^ ලැෙ\.  

(ණවතාට සැලැ%ම හැමදා ම එක ෙසේ ම G5 ෙව$. ෙබොෙහෝ Vට කD ය? ය? සැලැ%ම 
අjක ද ෙව$. පHLය කාලෙය� සැ>A? - Zගල� ෙදෙදනා වහ�ෙසේ ෙ9 ධාÙ� හට දැ+) 
සැලැ;Dෙල� එය මැනැV� පැහැ=^ ෙව$. ධාÙ� ය $ මහජනයා වැ�ෙ� 85ෙ" උ� 
වහ�ෙසේලා ෙ9 ශ¡රය දැ) ස්ථානෙය� ග? =රාLය ඇට කැබ^ වලට ය. ෙසොෙහො� O!� a 
ඊට වඩා ෙලො1 ෙනො=:. ඇට කැබැ^ ද+නට ලැෙබ,5 ඒවා ව��නට තබා ප$� ස්පශ 
කර�නට ව? ;Gෙව+ කැමැ� ෙනො ෙ". එෙහ? යටැ % ධාÙ� වහ�ෙසේලාට 
VGප�ලwයකට? අjක ජනකාය+ වැ�දහ, 85වහ. ෙ! වැ¾ම ෙකෙළේ උ� වහ�ෙසේලා 
ෙ9 1ලව?කමට ද? ධනව?කමටද? නැතෙහො? උග? කමට ද? නැත. (ණව? කමට ම ය. 
ෙම ෙසේ උග? - Ûග? - 5vප? - ෙපොෙහොස? - උසස් ය $ ස!මත ක7:� 7ව ද හැම ෙදනා 
VG� ම හැම තැන a හැම Vට ම එක ෙසේ ව�< ලැෙබ�ෙ� �ද< ලැෙබ�ෙ� (ණව?කම 
Rසා ම ය. එ ෙහ$� හැම =A.වට ම වඩා (ණදහ�� =A.ව උසස් බව සැලැ;ය A, ය. 

-�ධ ධමය ගැන Rයම ත, ෙනොද�නා� -�ධාගමෙය� උග�ව�ෙ� මර/� ම, 
ලබන Hග�මාtගය පමණ+ ය $ Gත�. එය මහ Zළාෙව;. -�ධධමෙය� මර/� ම, 
ලබන Hග�මාගය?, සසර Gය[ 5+ ෙගවා ලබන ෙමොw මාගය? හ>හැT පකාශ ෙකොට 
ඇ?තා+ ෙම� ම ම<ෂ�ය1 ෙ9 ෙම ෙලොව යහපතට ෙහේ,වන හැම ක:ණ+ ද පකාශ 
ෙව$. ෙබොෙහෝ ෙදනා ඉතා H¢ ෙකොට සලකන ෙ9 ෙදොර 8>G5 ;¡ම, වැG;} ;ස ;¡ම 
ආ= ෙ� පවා වැදග? මහ?මය1 ෙලස Rවැs= ෙලස කරන අA: මැනැV� Vස්තර ෙකොට 
ඇ?ෙ? ය. ෙම ෙසේ මහාජනයා  සදාචාරස!ප�න කර< සඳහා -5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙදශනා 
කළ ආචාර S� ස¸හය අ� Vශාල ය.  
ෙබෞ�ධය� ෙ9 උසස් ම බලාෙපොෙරො?,ව වන Rව� Hව ලබනා සැT? ඉතා සාමාන� ෙ� 
හැTයට සැලැෙකන කන ෙබොන යන එන සැT? ෙහො�� Vස්තර b ඇ?ෙ? න! ෙමදෑ,ෙර� 
) ස"ස,� ෙ9 යහපතට ෙහේ, වන අ� ක:. ගැන කවර කතා ද?  

IV 

ම� ෙයෝ 
තම ද:ව� අයහප�� Zදා යහපෙත� ෙයොදා ආරwා ෙකොට ෙපේමෙය� හදා වඩ�ෙනෝ 

ම78ෙයෝ න! ෙව�. 
බහ්මා� මාතා8තෙරො - �\බාච>යා� 7kචෙර 

ආ�ෙණය�ා ච �?තානං - පජාය අ<ක!පකා 
(අ�(?තර - �ක Rපාත) 

ම78ෙයෝ බහම්ෙයෝ ය, ෙශෂ්ඨෙයෝ ය, ZD (:වරෙයෝ ය, ද:ව� VG� ෙගෞරවෙය� 
8=ය A?ෙතෝ ය, ද:ව� ෙකෙර� අ<ක!පා කර�ෙනෝ ය $ ;ය< ලැෙබ�.  
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බහ්මයා Gය[ ස??වය� ෙකෙර� ෛම� ය - ක:ණා ය - Z=තා ය - උෙපwා ය යන 
උ,! පැවැ,! සතෙර� A, ව වාසය කර$. ම7 8ෙයෝ ද ෙ! සතර (ණෙය� A+ත ෙහ$� 
බහ්මෙයෝ = ෙශෂ්ඨෙයෝ ෙව�. 

ම71ස ව� �තයා R5+ Sෙරෝග ව කවරදා ද;Zෙදෝ $ Rතර ම ෙම? Gත ප,:ව�. 
ද:වනට ස්වDප ) ද 5ක+ කරදරය+ ඇ� ) Vට ම78ය� ෙ9 ළය ක!පා ෙව$. ඒ 5;� 
Zදවන ක:ණා Gත පහළ ෙව$. ම78ෙයෝ 7ව ද අන�ය� ෙ9 =A.ව කැමැ?ෙතෝ ම ෙනො 
ෙව�. ඊtෂ�ා ෙනොකර�ෙනෝ ද ෙනො ෙව�. එෙහ? තම ද:ව� ෙ9 =A.ෙව� න! ඊtෂ�ා 
ෙනො ෙකෙර�. තව තව? =A. ෙ" වා $ Z5 G�� ම බල�, පත�. එ ෙහ$� ම78ය� ,ළ 
ද:ව� ෙකෙර� Z=තා (ණය ද ෙනොඅ6 ව ම පවQ. ම78ෙයෝ තම ද:ව� ආවාහ 
Vවාහා=ෙය� බැහැරට Lය ද Z¢වR� ම ඔ7� අ? ෙනො හැර උෙපwක ව = මධ�ස්ථ ව 
සැප 5+ ෙසොයා බල�. ෙම % (ණ සතර Rසා = ෙශෂ්ඨ පැවැ,! සතර Rසා ම78ෙයෝ බහ්ම 
නZ5 ෙව�. 

ෙකන1ට ආචාtයවරෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙන+ ෙව�. ඉ� හැමට පළZ ආචාtයවරෙයෝ 
න! ෙදම78ෙයෝ ය. ÔDප ශාස්තාචාtයව: ක^� කල ව>� වර ෙවනස් ෙව�. එෙහ? 
�වාචාtයවරෙයෝ මර/� Vනා අතෙර� න! ෙවනස් ෙනො ෙව�. ÔDපශාස්තාචාtයය� ෙ9 
ඉගැ�b! නැ� ව ද ෙලොව GTය හැ; 7ව? �වාචාtයය� ෙ9 ඉගැ�b! ෙකොටස නැ� ව 
න! ෙලොව Ôෂ්ට ම<ෂ�ය1 ෙලස වාසය කළ ෙනොහැ; ය. එ ෙහ$� සෑම ෙදනා VG� ම 
අවශ�ෙය� ම දත A, යන - එන - කන - ෙබොන - කතා කරන සැT ආ=ය ඉගැ�ෙව�ෙ� 
�වාචාtය ) ම78ය� VG� ම ය. 

ම78ෙයෝ 8=ය A?ෙතෝ ද ෙව�. ආ�ෙණය� ය�න -5රජාණ� වහ�ෙසේ VG� රහ? 
(ණය+ ෙලස ද ෙයොදන ලද (ණ පදෙය;. 

සැදැහැව,� ෙ9 8� නමැ� O?තර වැ8¡මට ඉතා වTනා 8� 1X: හතර+ ඇ� බව 
-5රජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. 1. "Cරජාණ� වහ�ෙසේ, 2. රහත� වහ�ෙසේ, 3. මෑIය� 
වහ�ෙසේ, 4. �යාණ� වහ�ෙසේ ය< $. ම78යනට උපස්ථාන ;¡ම -5රÅනට රහ? 
උ,මනට කරන උපස්ථානය+ හා සමාන ම 8�කම+ බව මැනැV� පැහැ=^ ෙ".  

ම78ෙයෝ ද:ව� ෙකෙර� අ<ක!පා කර�ෙනෝ ද ෙව�. ද:ව� ෙකෙර� ම78ය� 
,ළ ඇ� ක:ණාව දයාව ෙනො ;ය හැ; තර! ය. ද:ව� ෙ9 යහපත සඳහා තම uVතය 7ව 
ද �ද�නට කැමැ� ෙව�.  

�ව¿ මහරහත� වහ�ෙසේ ෙ9 මෑ/ය� වන KLපාවාසා ද:වා 1G� දර�� 
ස?වසකට? වැ� කාලය+ 5+ V�ද බව සඳහ� ෙව$. =න+ -5රජාණ� වහ�ෙසේ 
Hvපාවාසා අමතා, “ෙකෙසේ ද ඔබP 5ක+ Vඳ තව? ද:ව� ලබ�නට කැමැ� දැ” $ ඇ�හ. 
එ Vට Hvපාවාසා, “අෙ� ස්වා�R! ෙමෙහම 5+ Vඳ එක ද:ව1 ෙනො ව ද:ව� ස? ෙදන1 
7ව? ලබ�නට කැමැ�” $ පකාශ කළා ය. ෙ! එක ක:ෙණ� ම ම7ව:� ද:ව� 
ෙකෙර� ෙකොපමණ ෙපේම කරනවා දැ$ පැහැ=^ ෙ". ද:ව� ෙකෙර� 8යව:� ,ළ ඇ� 
ක:ණාව ෙකොපමණ ද ය�න O!Oසාර රÅ ෙ9 කතා �ව�� පැහැ=^ ෙ".  
ෙහොඳ ම� ය� ෙ" බලාෙපොෙරො�$ව  

අ�ජාතං අ<ජාතං - �?ත�kඡ�� පr�තා 
අවජාතං න ඉkඡ�� - ෙසො ෙහො� 1ලග¯ෙකො 

(ඉ�7?තකය) 
ෙම ෙලොව හා පරෙලොව ද =A.ව බලාෙපොෙරො?, වන පr�ත ම78ෙයෝ, ද:ව� 

වශෙය� තමනට වඩා (ණ <වණැ� අ�ජාත �තයා ද, තම� හා සම ) (ණ <වණැ� 
අ<ජාත �තයා ද කැමැ� ෙව�. 1ලය - පර�ර වනස�නා ), තමනට වඩා අ6 (ණ <වණැ� 
අවජාත �තයා න! කැමැ� ෙනො ෙව�. 

ෙම ෙසේ උසස් බලාෙපොෙරො?,ව+ නැ� ව කවර ආකාරෙයක ෙහෝ ද:ව� ලැÞම 
පමණ+ කැමැ� වන ම78ෙයෝ Rt(ණෙයෝ ය. රටට - ජා�යට හා ආගමට අ�තෙයෝ ය. එ 
බP මව ද:වනට හා ජන සමාජයට හැ�>යක ෙම� ද, 8යා හ,ර1 ෙම� ද උග? 
ෙලෝවැස්ෙසෝ සලක�. 
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Rයම ම78ය� ව�නට බලාෙපොෙරො?, ව�න7� VG� කD ඇ� ව ම, ආවාහ Vවාහ 
වන Vට ම තම� බැ ෙඳන බැß:! කටA?ත ගැන, කDපා�තය ෙත+ පව?නා පර�ෙරක 
ආ=කtතෲ� bෙ! වග %ම ගැන ෙහො�� Gතා බැ^ය A, ය. ෙම කල ෙම බP උදාර 
හැáම;� A, ව ම78ය� ව�ෙනෝ ඉතා 5ලබ ෙව�. ඉ�âයය� 8ණbම ම පරමාtථ කැර 
ෙගන ආවාහ Vවාහ ව�න7� බ�ල bෙම� ජනගහනය වැ� ෙවත?, රටට - ජා�යට - 
ආගමට වැඩ ඇ� ද:ව� වැ� වන බව+ ෙනො ෙපෙ�. 
ම� ය� ෙ" %යම ෙසේවය 

(ණ <වණැ� ද:ව� තැSමට වඩා මහාජන ෙසේවය+, රටට - ජා�යට හා ආගමට 
කරන �තව? බව+ තව? නැතැ$ ම78ය� VG� Rතර G�ෙc තබාගත A, ය. ද:ව� 
තැSම ම78ය� කර<වා Vනා ෙසේවයකය� ලවා කර�න+ ෙනොවන බව ද මතක තබා ගත 
A, ය. RG ෙලස ද:ව� තැSෙ! කා>ය පෙසක තබා නම පG�ධ කර ගැSෙ! අදහG� 
ෙහෝ ෙවන? ෙනොමනා �� අදහG� ෙහෝ මහ sස්b! තබා �� ෙඝෝෂා ;¡ෙම� න! ;G 
Vෙටක? රටට ජා�යට හා ආගමට උපකාරය+ G5 ෙනොව�ෙ� ම ය. එ පමණ+ ෙනො ව 
සමාජය �ෂණය bමට ද ෙහේ, වන බව දස ෙදG� ලැෙබන වාතාව^� පැහැ=^ ෙ". 
ම� ය� ෙ" '$ක�  

A,ක! න! කර�නට බැP. 'යා $. ෙනො කර ම බැ> 'යා $. ම78ය� VG� ද:ව� 
ෙකෙර� පැවැ?Vය A, A,ක! මහා රාÔය+ 7ව?, ඒ GයDල ම ෙම� Vස්තර කර�නට 
ෙනො ෙගොස්, -5රජාණ� වහ�ෙසේ L� Vනෙc a වදාළ A,ක! පහ පමණ+ සඳහ� කර< 
ලැෙ\. 

“පාපා Mවාෙර�), කල3ාෙණ Mෙවෙස�)” $ වදාළ ප>= ද:ව� පV� - අයහප�� 
Zදවා, යහපෙත� ෙයදbම ම78ය� ෙ9 ZD ම A,කම ෙ". ද:ව1 ම7 1ෙසේ 8}Gඳ ග? දා 
පට� ම ෙ! කටA?ෙත� ෙය=ය A, ය. මව ෙ9 ශ¡රය - ආහාරය අ<ව ද:වාෙ9 කය 
වැෙඩ�නා+ ෙම�, මව ෙ9 අදහස් අ<ව ද:වා ෙ9 ද අදහස් වැෙÕ. එ ෙහ$� ෙහොඳ bම 
ෙහෝ නරක bම ෙහෝ 8}බඳ පධාන වග;ය A?තා මව ය. 8යා ද මව ෙ9 ශ¡ර වtධනයට 
ෙපොෂ�ාහාර සපයා ෙද�නා+ ෙම�, ෙහොඳ අදහස් වැ� =A. ව< සඳහා මව ෙ9 �ත නර+ 
ෙනොවන ෙසේ Rතර ම (ණ <ව/� A, ව වාසය කළ A, ය. 

ශ�ධාව? ෙබොNරාජ �මාර මාතාෙවෝ තම 1ෙස� ද:ව1 8}Gඳ ග? බව ද? ෙකෙණ� 
-5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් වැඳ, “ෙයො ෙම අයං භ�ෙත �PQගෙතො �මාරෙකො වා 
�මා�කා වා ෙසො භගව�තං සරණං ගPඡ) ධ�මං ච TUV සංඝං ච” යන ආa� “ස්වා�R, 
මාෙ9 1ෙස� 1මෙර+ ෙහෝ ෙ"වා 1ම>ය+ ෙහෝ ෙ"වා ඔ� ෙහෝ ඇය ෙහෝ -5�, දහ!, 
සÎ� සරණ ය$ ;යා 1ස ෙහො? කල ම ද:වා ෙත:ව� සරණගත කළහ. එ$� ෙත:ව� 
ෙබෙල� ද:වා ආරwා ෙව<වා පමණ+ ෙනොව, අනාගතෙය� උදාර �:ෂය1 bමට ද 
ආධාර ව�ෙ� ය. 

ද:වා උප� පH ද ආදtශෙය� හා උපෙදශෙය� ද, අයහප�� Zදා යහපෙත� ෙයදVය 
A, ය. 1ඩා ද:ව� ෙ9 G>ත ආදශ ගැSම ය, 5� ෙ� අ<ව ;¡ම හා ඇ� ෙ� අ<ව %ම ය. 
එ ෙහ$� ම78ෙයෝ ඉතා කDපනාෙව� කතා කළ A, ය, 'යා කළ A, ය. ය! ;G මව+ 
ද:වා 1ෙසේ GTන කාලෙc රාග , ෙදොෂ, ෙමොහා=ය බ�ල ව වාසය කළා න! ද:වා ද, 
සහජෙය� ම රාග, ෙදොෂ ෙමොහා=ය බ�ලෙය+ ව�ෙ� ය, එ ෙසේ ම මව ෙහොඳ අදහස්ව^� 
A, ව වාසය කළා න! ද:වා ද උදාර අදහස් ඇ?ෙත+ ව�ෙ� ය. උප� පH ද ම78ෙයෝ 
Rතර කලෙකෝලාහල අසමLක!ව^� A+ත ව ෙවෙස? න! ද:වා ද එ බP ම ෙව$. ය! 
;G ම78ය ෙකෙන+ යහප? පැවැ?ෙම� හා කතාෙව� ද, ශ�ධා Nලා= (ණය� ෙග� ද 
A, ව වාසය ෙකෙර? න! ඔ7� Rසා ඇ� වන ද:ෙවෝ ද රටට - ජා�යට හා ආගමට වැඩ 
ඇ?ෙතෝ ම ෙව�. ද:වනට න! තබන Vට ද ෙම ෙත+ කD ෙබොෙහෝ ෙදනා උසස් ෙකොට 
සැලැã Aෙරෝ�ය න! අ? හැර අෙv Ôෂට්ාචාරය අ<ව ආ�ය �ංහල නමU ම තබ�නට 
Gතට ග�ෙ� න! මැනැV.  

ඇතැ� මX�ෙයෝ තම� ම�පැ� ෙබො�� - C� පානය ෙකෙර�� - YCෙවZ ෙයෙද�� 
- [තප] දශනෙයZ ෙලො� ෙව�� _ ද8ව� ඒ ෙදa� bදව�නට උ�සහා දර). එ ෙසේ ම 
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තම� �� ෙනො රc�� - දවසකට වරU ව� "C� ෙනො වd�� - eණ දහ� ෙනො fර�� 
ද8ව� ලවා ඒ �ය�ල කරව�නට වෑය� ෙකෙර). එෙහ� එය න� ෙනො කට හැUකU බව 
පැහැgh ව ම ෙපෙ�. තම� ම?පැ� �! ආ= 5G>?� ෙනො ෙයෙදෙතො? ද:ෙවෝ ද එ බP ම 
ෙව�. ඉ=�, නරක ආශෙය� එ බP 5G>තක ෙය5ණ? එ$� ද:වා Zදවා ගැSම සඳහා 
අවවාද ;¡මට 8}ව�කම ලැෙබ$. ෙබොෙහෝ ෙදම78යනට ද:ව� අයහප�� Zදා ග�නට 
බැ> ව�ෙ� තම� ,ළ පව?නා 5G>? Rසා ම ය. ය! ;G ම78ය ෙකන1� තම� 
දවසකට වර+ ව? -5� වැ¾! ආ= යහපෙත� ෙයෙදෙතො? ඔ7නට ද:ව� ඒ ම  ෙඟ� 
ෙයදbමට Vෙශෂ උ?සාහය+ ග�නට උවමනා නැත. එ ෙහ$� තම ද8ව� ෙහොd� හදා 
වඩා ග�නට කැමැ) වන මX�ය� >�� පළb ව ෙහොඳ ආදශෙය� හා ෙදවk ව 
උපෙදශෙය� ද lmවාචාmයය� >ය no ය. 

H5H කාලෙය� ÔDපශාස්තය� ඉගැ�bම ද ම78ය� ෙ9 A, කෙම;. 
ෙද(:� VG� තම - ද:වනට ෙදන ෙනොමඳ දන න! 

Vය,� සබා මැද - ඉ�ට ඉ=> ව GDප ෙද< මැ $. 
(ෙලෝෙකෝපකාරය) 

අ1: උග�වන Vට ද ආගම ෙපරදැ> ව ම කට A, ය. ආගම දැ<ෙම� ෙතොර උග?කම 
තමනට හා ෙලොකයට අනtථ 8/ස පව�න ෙහ$R. Tක කලකට ෙපර ල+=වට පැ�/ 
භාරත �ත ඒ. එස්. ආt. රාඝවාචාtය ,මා % වTනා %ම ෙබෞ�ධ ම78ය� Rතර ම G�ෙc 
තබා ගත A, ය. “p ලංකාවාq ෙදමX�යව8M, nෂ්මo�ලා ෙr ද8ව� 1ලෙය� ��s 
උo� "�ධාගම අ�හැර ෙ� ෙලෝකෙයZ රජ Xව� වැඩU නැත” යන අවවාදය ඉතා වටෙ� 
ම ය. 

 භාෂාශාස්ත උග�වන Vට ද පළZ ව ස්වභාෂාව ද, ෙදව< ව උපෙයොග = රwාවට 
උවමනා කරන (ෙම කල න! ඉංL^G) භාෂාව ද ඉගැ� Vය A, ය. 8}ව�කම ඇෙතො? 
සාම�ත භාෂා ද = තමනට අවට GTන 7� ෙ9 (Gංහලය න! ෙදමළ හා ��=) භාෂා ද, ඉ� 
වැ�ය හැ; න! ඥා�භාෂා ද = Gංහල භාෂාවට නෑ�:ක! ඇ� පා^ - සංස්කෘත ආ= භාෂා ද, 
ඉ<? වැ�ය හැ; න! භාෂා�තර ද ඉගැ�Vය A, ය. 

කවර භාෂාවU ඉෙගන ග�ත� තම� �ංහල බව Mතර ම �ත තබා ගත no ය. එ ෙසේ 
ව�නට න� තම ආචාර ධමයනට පටහැM ෙනොවන ෙලස ම හැම උගැ�මU ම කට no ය. 
ෙම කල ඉංvh� ඉෙගන ග�නX� ෙබොෙහෝ ෙදෙන�� වැනැෙස�ෙ� තම� �ංහල බව 
අමතක ෙකොට සංකර ෙවස් ග�නට යෑෙමM. ඒ Rසා ම78ය� ෙ9 A,කම Zල Gට ම RG 
V=යට පැවැ?Vය A, ය. 

H5H කාලය පැ�/ Vට ද:වනට ආවාහ Vවාහ කර aම ද ම78ය� ෙ9 A,කම;. 
ෙපර=ග චා>තා<ãල ව H5H ස්වා��:ෂය� ෙහෝ භාtයාව� ෙහෝ ෙසොයා aම ම78ය� 
VG� කට A, ය. ස්වයංවරය ෙහව? තම� ම H5ස්සා ෙතෝරා ගැSම+ ද ස්වDප වශෙය� 
පැවැ?ෙ? ය. එෙහ? එය ෙදම78ය� VG� පZ.වා ෙදන H5ස්ස� ෙග� ෙකන1 ෙතෝරා 
ගැSම �ස ෙම කල බ�ල ෙ"ෙගන යන �,ව+කාර බ�ධන ෙනො ෙ". ඉ�âය දමනය+ 
නැ� රාගෙය� ම? ) ත:ණය1ට ෙහෝ ත:/යකට ෙහෝ තමනට H5H භාtයාව ෙහෝ 
ස්වා�යා ෙහෝ ෙසොයා ගැSම පහH ෙනො ෙ". එ ෙහ$� ම ෙම කල බ�ල ෙ"ගන එන 
�,ව+කාර බ�ධන වැ� කD ෙනො යවා �,ව+කාර ම b ය$. ෙපර අප රට ෙනො�-. 
=+කසාද (ෙමය Gංහල වචනය+ න! ෙකොට කසාද Vය A, ය.) වැ� bෙ! පධාන ෙහේ,ව? 
එය ම ය. Gංහල ෙබෞ�ධ Ôෂ්ටාචාරය අ<ව ආවාහ Vවාහ බ�ධන මරණෙය� Vනා අ� 
ෙලස;� අතර මඟ a කැ�ය හැ+ක+ ෙනො ෙ". එ ෙහ$� ද:වනට ආවාහ Vවාහ කර ෙදන 
ම78ය� VG� වස්,ව පමණ+ ම ෙනො බලා ඔ7නට uVතා�තය ෙත+ යහ�� GTය හැ; 
වන ප>= ඔ7ෙනො7නට සම වන වයස, ග� G>?, (ණ <වණ හා අදහස් ද ඉතා 
සැලැ;Dෙල� Vමසා බැ^ය A, ය. 

 H5H කD� ද:වනට ෙ�පල පවරා aම ද ම78ය� ෙ9 A,කෙම;. ෙදම78ය� ෙ9 
අභාවෙය� ද:වනට ලැෙබන වස්,ව ෙද< ලබ�න+ ෙනො ව උ:මයට අ$� ව�න;. ෙම 
තැන a -5රජාණ� වහ�ෙසේ වදාෙළේ මැෙරන ,: GT�ෙ� නැ� ව ද:ව� ෙ9 =A.වට 
උවමනා අවස්ථාව ෙනො වරදවා H5H ප>= aම ද ම78ය� ෙ9 A,කම+ බව ය.  
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V 

�තෙයෝ 
ම78ය� ෙ9 �ත ස,T� හා ෙපමෙය� �රව�ෙනෝ ද:ෙවෝ ය, �තෙයෝ ය. එ ෙසේ ෙනො 

ව ම78ය� ෙ9 �තට 5+ කරදර ෙද�ෙනෝ ද:ෙවෝ ෙනො ව, ම:ෙවෝ ය. 
අ�ජාත - අ<ජාත - අවජාත වශෙය� ,� වැදෑ:! ) ද:ව� ෙග� අ�ජාත Vය 

ෙනොහැ; න! අ<ජාත ව? ව�නට හැම ද:ව1 ම උ?සාහ ගත A, ය. 
“ම7 8යනට අ6 (ණ �?  අවජාත 

ඔ7 නට සම(ණ ඇ�ෙc  අ<ජාත 

ඔ7 <5 ඉ1? (ණව? �?  අ�ජාත 

;7 ZRව: ෙවෙසසා ෙ!  ,�ජාත 

ෙම$� අ�ජාත �? :වන+  ව�න 

ත=� Gතට ෙගන b>ය  කරප�න 

එ$� ම78ෙයො? නෑෙයො?  සලක�න 

පට� ගR� <ඹ ZPෙන�  8}ග�න” 
(ෙබෞ�ධ ළමයා) 

ෙහොඳ �තා හා *ව 
ඔවාදකා¡ භතෙපො� - 1ලවංසං අහාපයං 
ස�ෙධො �ෙලන ස!ප�ෙනො - �?ෙතො ෙහො� පසංGෙයො. 

(අං(?තර - පංචක Rපාතය) 
ම78ය (:වර වැ� GTය� ෙ9 අවවාද අ<ව 'යා කර�නා ), 1ඩා කල තම� 

ෙපෝෂණය කළ ෙදම78ය� ෙපෝෂණය කර�නා ), <H5H කතාව^� හා 'යාව^� 
1ලවංශය ෙනො 8>ෙහළ�නා ) ෙහව? 1ල G>? කඩ ෙනොකර�නා ), ශ�ධාෙව� හා 
Nලෙය� A+ත ) �තයා ඉතා පශංසා කටA?ෙ? ෙ". ෙහොඳ ම �තා ෙ". එ බP 5ව ඉතා 
පශංසා කටA?Q ෙ". (ෙම� �?ත යන ශ\දය ද � �,� ෙද8>සට ම ෙපො5 බව සැලැ;ය 
A, ය.) 
ද�ව� ෙ" '$ක� 

තස්මා� ෙන නමස්ෙසය� - ස+කෙරය�ාථ පr�ෙතො 
අ�ෙනන අථ පාෙනන - වෙ�න සයෙනන ච 

උkඡාදෙනන නහාපෙනන - පාදානං ෙධොවෙනන ව 

තාය නං ප>ච>යාය - මාතා8,H පr�තා 
ඉෙධව නං පසංස�� - ෙපkච ස9ෙග පෙමොද�. 

(අං(?තර - �ක Rපාතය) 
-5රජාණ� වහ�ෙසේ ම78ය� ෙ9 (ණ Vස්තර ෙකොට ෙහොඳ ද:ව� VG� ම78ය� 

ෙකෙර� 8}පැ=ය A, අA: ද වදාළහ. ම7 8ය� වැ�ද A, ය. ආහාරා=ෙය� ද, පානෙය� 
ද, වස්තෙය� හා ෙසනාසනෙය� ද, Hවඳ දෑ ඇඟ ඇ�D¿ෙම� හා නැහැbෙම� ද ඒ ඒ 
අවස්ථාෙව� පා ෙසේaෙම� හා ෙතD ඇD¿ෙම� ද ස?කාර කට A, ය. එ ෙසේ කරන 
(ණව? ද:වනට ෙම ෙලොව a ම <වණැ?ෙතෝ පශංසා ෙකෙර�. එ බP ද:ෙවෝ �� සැවැ 
ෙද"ෙලොව ඉ8ද Vපාක Hවෙය� අjකතර ස,ටට පැ�ෙණ?. 

ම78ය� වැ¾ම ද ෙපර Gට පැවැ� යහප? ෙබෞ�ධ චා>තෙය;. ෙපර රජව: ආ= 
මෙහො?තමෙයෝ පවා ම78ය� වැ¾ම ඉතා ආදරෙය� කළහ. අrෙබෝ ආ= ෙබෞ�ධ රජව:� 
ම78ය� වැ�ෙ�  ෛචත�ය+ පදäණා කර�නා+ ෙම� පදäණා ෙකෙර�� ය.  

ෙපර GT අ$යා ෙකන1� තම මD¿ මෑ/ය� ෙකෙර� ෙනොRG ෙලස පැවැ� Vටක 
අ!මාට ව��නට % ආකාරෙය� එ වකට පැවැ� ෙබෞ�ධ Ôෂ්ටාචාරය ෙකබP දැ$ පැහැ=^ 
ෙ".  
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“මD^ෙc ඔෙහොම ෙනො කර� අෙප  අ!මාට 

ෙදතෙ� ;> 5�ෙන? අප  ෙද�නාට 

�ෙයන ෙදය+ ෙද�ෙන? අප  ෙද�නාට 

-5� ව�න ෙලස වැඳප�  අ!මාට” 
ෙම කල සමහ: ෙදම78ය� වැ¾ම උවමනා නැතැ $ Gත�. ඇතැ! ම78ෙයෝ පවා 

වැP! වළ+ව�. එය ෙනො මැනැV. 1ඩා කල පට� ම78ය� ව��� �ද�� ග: ෙකෙර�� 
%ක: ව හැෙදන ද:වා ෙලො1 7ව ද ඒ ෙහොඳ ග� ෙනොකඩ ව �:5 කර$. ම78ය� �? 
ෙනො ෙපළ$. එ$� ම78ෙයෝ ද සැනGDෙD ෙවෙස�. එ ෙහ$� ෙහොඳ ෙබෞ�ධ ද:ව� 
දවසකට ෙදවර+ ෙනොහැ; න! වර+ ව? ෙනො වරදවා ම ම78ය� වැ�ද A, ය. එ ෙසේ ම 
ඉතා ආදරෙය� ම78යනට උපස්ථාන කට A, ය.  
ම� යනට වැ-� ./ෙ� ආ0නව 

Zගල� මහරහත� වහ�ෙසේ ෙපර ජා�ෙයක a තම භාය◌�ාව ෙ9 %ම අසා ම78ය� 
මරන අදහG� ඉතා ද:. ෙලස ගැ�හ, ඒ පV� ඒ ආ?මභාවෙc a ම ඉතා 5;� වාසය 
ෙකොට ඉ� මැ¡ අපාෙය� උප�නහ. ඉ<5 අ1ශල කමය ඉවර ෙනො b අ��ම ජා�ෙය� 
රහ? bෙම� පH ව ද ප�Gයය+ පමණ පDෙහො:� ෙග� පහර ලැබ හාD �Tය+ තරමට 
ඇඟ ඇට 16b යෑෙම� ඉතා කනගා� ත??වෙය;� 8>Rව� පෑහ. ෙම$� ම ම78යනට 
වැs= ;¡ෙ! ආaනව පැහැ=^ ෙ". ම78ය� ෙනොසලක�නා 8>ෙහන බව? චrඩාලය1 = 
අවාසනාව�තය1 බව? -5රජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. ම78ය� ෙ9 �තට 5+ ෙදන 
ද:ෙවෝ ප" G5 කර ග�ෙනෝ ය, ම:ෙවෝ ය.  
ම� යනට සංගහ ./ෙ� අ4සස් 

ම78යනට උපස්ථාන ;¡ම උප<ප� ජා�වල අන�ත සැප ලැÞමට ෙහේ, වන මහ 
8�කම+ බව -5රජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. �å� වහ�ෙසේ VG<5 ම78ය� උපස්ථාන 
කට A, ය$ වදාරා ඒ සඳහා ඇතැ! Vනය Ôwා පද ද }�D කළහ. ම78යනට සලක�නට 
ෙකෙන+ නැ? න! ප�සලට එ+ක අ7? 8rඩපාතය ෙගන ෙද�� කව�� ෙපොව�� 
නහව�� Gය[ උපස්ථාන ;¡මට �åනට ද ඉඩ 5�හ. ෙදම78ය� Nලා= (ණය�� 
8��bම හැමට වඩා උසස් සංගහය බව? වදාළහ. 

-5රජාණ� වහ�ෙසේ, සැ>A? මා��ය� වහ�ෙසේ ආa උ,ෙමෝ ද ම78යනට 
උපස්ථාන ;¡ෙම� ෙලොකයාට වTනා ආදtශය+ දැ+)හ. එ ෙහ$� හැම ෙබෞ�ධය1 VG� 
තම ම78යනට ඉතා ආදරෙය� වැ�ද A, ය, 8=ය A,ය. 
මෑ6ය� ෙ" 7ණ 

“8}H� දවසැ Gට දස මස  Z[DෙD 

දර�� 1GR Vඳ Vඳ 5+  තැ7DෙD 

ෙත:ව� 8�ට පත�R හැම  ඇGDෙD 

ෙදVය� ය=� ර;<ව බැඳ  ඇ�DෙD 

O� 7. =න Gට ම ß R� වරා  ෙගන 

>� >ම ��> ;> කැs කැs ෙපොවා  ෙගන 

�� ෙර" Gය[ කැත 1. ගතැ වකා  ෙගන 

G� ෙයR Rබඳ Hව 5ක sක බලා  ෙගන 

කවා ෙපොවා සරසා Gඹැ  සනස්වQ 

ඔවා =a HG>ත අප  හH:වQ 

ලවා (:� Gv සතර ද  උග�වQ 

=වා ß� ම7ව: වැඩ  සලස්වQ” 
 (ෙබෞ�ධ ළමයා) 

ම7ව:� ෙ9 ෙ! ආ= (ණ G� කරන ෙහොඳ � ද:ව� VG� =නපතා ෙදවර+ ෙනොහැ; 
න! ෙනො වරදවා ම එක වර+ ව? වැ�ද A, ය. එය මහා 8�කම;. එ ෙසේ ව�න Vට පහත 
සඳහ� කVය ද %ම ඉතා මැනැV. 



 14 

“=ෙ� පට� මා  උප�න 

ම7 V� 5+ බැහැ  ;ය�න 

ෙදොෙහො? ZP� තබා  ෙම�න 

ව=� ම7R 8�  ලබ�න” 
 යාණ� ෙ" 7ණ 

“5: බැහැ>� ව? =ෙවල+ ෙසොයා  ෙයQ 

ම: කත>� ව? ෙවෙහ� දන  ෙසොයQ 

ෙබො: ග: ම� හැs බැළ ෙමෙහ ව?  ෙකෙරQ 

ම: Zව ව� නZ5 ද:ව� Hව ෙයොදQ 

සාපවG� �>% =ෙවෙල�  ෙයෙදQ 

ෙබෝH¢ෙව� යැෙප�� ද:ව�  වඩQ 

ෙ! අA>� =ව ß 8යව:  �තැQ 

� ද:ව� 8/ස ම හැම 5+  V�Q” 
(ෙබෞ�ධ ළමයා) 

8යව:� ෙ9 ෙ! ආ= (ණ G� කරන ෙහොඳ � ද:ව� VG� දවසකට ෙදවර+ 
ෙනොහැ; න! ෙනොවරදවා ම එ+වර+ ව? වැ�ද A, ය. එය මහා 8�කෙම;. එ ෙසේ ව�න 
Vට පහත සඳහ� කVය ද %ම ඉතා මැනැV. 

“=ෙ� පට� මා  උප�න 

8ය V� 5+ බැහැ  ;ය�න 

ෙදොෙහො? ZP� තබා  ෙම�න 

ව=� 8ෙයR 8�  ලබ�න” 
 

‘ෙබෞ�ධ ෙගදර’  ෙපො�R. 
ෙම� ZD ෙකොටස් ,න 1954 a ‘Gංහල ෙබෞ�ධයා’ පතෙය� ද පළ Vය. 
පඥාපභා 3 
 
ය,:^bම: ඇ!. ඒ. බæල මහතා 


