
 
 

ෙබෞ� ධ ප�ප
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ස�පාදක: 
 

බ�බල
�ෙ ව�රාරාමෙ 
 

ම�ෙහේ පඤඤ්ා�හ මහා නායක 
 

ස්ථ�රය� වහ�ෙසේ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2513 
 

1969 
 



 ii  

ප�න 

පටුන ii 

ෙපරවදන iii 

ෙහාඳ    පුරැෂයා    හා    ෙහාඳ    ස් ය 1 

මවුපිෙය 4 

ෙහාඳ මපියනෙග බලාෙපාෙරාතතව.............................................................5 
මපියනෙග යම ෙස්වය.............................................................................5 
මපියනෙග යතක ....................................................................................5 

පුතෙය 7 

ෙහාඳ පුතා හා ව ........................................................................................7 
දරැවනෙග යතක ......................................................................................7 
මපියනට වැර ෙ ආනව...................................................................8 
මපියනට සංගහ ෙ අනසස් .................................................................8 

ස්වා    පුරැෂයා 8 

කාලකණ පුරැෂයා ...................................................................................9 
ෙහාඳ පුරැෂයා .............................................................................................9 
ස්වාපුරැෂයාෙග කටයත ..........................................................................10 

භායාෙව 11 

නරක භායාෙව .......................................................................................11 
ස්වායාට න කරන භායාව .................................................................11 
ෙහාඳ භායාෙව ........................................................................................11 
ෙහාඳ භායාවෙග කටයත ..........................................................................12 

ෙමෙහකරැවන    හා    ස්වාහ 13 

ෙහාඳ ස්වායා ...........................................................................................13 
ස්වායාෙග යතක ...................................................................................13 
ෙහාඳ ෙමෙහකරැෙව ..................................................................................14 
ෙහාඳ ෙස්වකයාෙග යතක ........................................................................15 

ධනය    සැපය    යත    ආකාරය 15 

ෙලාභය ාෙග ධනය ......................................................................................16 
ෙකතට බැ පඹයා .....................................................................................16 
නවණැ සතපුරැෂයාෙග ධනය ..................................................................17 
ධනය යද කටයත ආකාරය ...................................................................17 

ගහෙග    සිය    යත    ආකාරය 18 
 
 
 



 iii  

ෙපරවදන 
අ�ග
 පැළෑෙ� �� ව�රඤාණ මහානායක  
මා� ය! වහ!ෙසේ $�! සකස් කරන ල'. 

��ධාගම පව
නා රටව� අ�ෙර� ලංකාව අගත�� ලා ��ය ��ෙ�. �ංහල ජා!ය 
ෙ" #� කාලෙය� පට� ම ෙම� ��ධාගම අ$%&�නව පැවැතැ ආ බැ$* 
, , 
දංෂට්ාධා�� වහ�ෙසේ #�ෙකොටැ ෙබොෙහෝ සවඥ ශා89ක ධා�� වහ�ෙසේද ශාඛා 
මහාෙබො; පාතධා� , පාද ලංඡනා> ෙනොෙය? පා9  ෙභෝ�ක ෛචතCය�ද, ර� DEම, 9F 
DEම, මැ�? DEම, සල DEම, සG� DEම ආ>ෙය� සැHI ල
 ර��9 දJK ආ> අෙනක 
ශත උ�ෙ��ක ෛචතCය� ද, අMNH ෙදදහසකට
 ෙපර පට� අද ද?වා ෙම� පව
නා 
බැ$*
, �යK ODටක පයPාQ!ය ෙපොෙත� RSම ය, ඒ වණනාව� ම පාEයට ෙපරළා 
#Kෙලොවැ ෙනොෙය? ෙදස් වැස්ස� ට පෙයෝජනව
 වන ෙසේ අXවා ෙපො
 RSම ය, ඔM�ට 
ම ෙනොෙය? Zකා*[කා අ\ථ ෙයෝජනා ස�න ගැටපද ^ඃශය ග�ථා>ය RSම ය යන ආF� 
පයPාQ! ශාසනස්b!ය ට Mවමනා හැම කට�� ෙම�F ම සIc\ණ e බැ$* 
 ප!ප
! 
ගNක e මහණ ෙමෙහ� උවf උවැ� යන �M D9ස් වැස්ස� $�� gරප\යhiත බැ$� 
ප!ප
! ශාසනයට ජයjkය? වන ෙහl*
 ඉතා ෙපර ෙසෝවා� ආF මගපල ල
 ෙබොෙහෝ 
��-පැ$�ද� ෙම� Mn බැ$� ප!ෙවධ ශාසනය ෙම� අoනව D�Z ෙහl*
, �*Nව� 
පහළ දඹ>වැ මධC ෙ�ශෙය� පවා Zක කලq� �H සස්න අ�Nදහ� ව �ය
 ෙම� අද 
ද?වා 
 ෙනො �r පව
නා ෙහl* 
 �H සf� D�ට e �යK රටව� අ�ෙර� ෙI �ංහළ 
�Sපය අගත�� තබා සැලqය ��ෙ�. 

කNs ෙමෙසේ න#
 දැ� ල?>වැ �� පැ$> ෙදපසම DEෙව
 අ!� ඉතා පහත බැස 
�Zන බව සඳහ� q8ම පවා මහ
 කනගාXවq. �� ෙබෞ�ධය� අතර ජනපධානය� පj� 
ෙම� ප��;යට පැk� ෙබොෙහෝ ෙදනා �ළැ වැv DEෙව
 තබා ප���ව
 නැත. 
සාමානCෙය� ෙපොH ෙබෞ�ධ ජනතාව අතර ද ^යත e >නපතා DEෙවත? නැත. 
��ධස්ථානය� ට එළxම ගැනව
 වැGI DHI පැවැ
Sම ගැනව
 ඉද�ටලාව
 ෙපෙහවස් 
සමාද�Sම ගැනව
 q� 
 සැලq�ල? නැත. ෙමy ෙ�වලට වඩා සැලැq�ෙල� 
නාඩගI, බයස්ෙකෝQ, අf� $�HSI ආ>ය බල�නට ෙය!. ඉඳ�ටලාව
 කරන D�කI 
නI ද�Fම
, D9
 qයැSම
 ය. ඒවා
 පරෙලොව ම තකා ෙනොවැ ෙමෙලොව 
 යI යI ෙ� 
සමග #f ෙකොටැ ම ෙකෙර!. එෙහ
 {රාතන �ංහලෙයෝ එක | බණ ඇ~මට 
!ස්සමහාරාමෙ� �ට අ*රාධ{රයට 
 �ෙයෝ ය. රජවN පවා ඒසා මහ
 රාජකා\යය� 
!�යF
 මසකට සතර >න අට >න ෙදොෙළොස් >න බැ�*
 අට�� සමාද� eහ. “��ළ� 
�ස් ���නට” යl මහ ර�ෙග� ල
 අණට, ෙනොyකNව තම� �ස {දා ප��� �?ෙකෝ 
ය. තම� අත !�s ආ�ධය? !�යF DJර� $�� ෙවළ* ලබk*
 ආ�ධය ඉවත දමා 
ගසා >${දා ප���ම �?ෙකෝ ය. මෑ�ය�ෙ" අසාධC e ෙරෝගයට DEයI D�ස අ# 
හාමස් Mවමනා වැ !�යF
 අතට අfe හාවා පවා ෛමOෙය� #දා හැර මෑ�යනට 
ස
q9ෙය� ම ෙස
 කළහ. එකම >ය�ය� උකස් ෙකොටැ ග
 #දR� මහ සඟනට 
පස්ෙගෝරස ද� H�හ. හ
 අට මස? බැළ ෙමෙහ ෙකොටැ >ය�ය� ^දහස් කර ගැ�ම 
D�ස ඉ!9 කර ග
 කහව* ෙසොෙළොසම ම� e ෙතර නමකට එක D�ඩපාතය? සැපැ�මට 
කැප කළහ. �� පලා ෙකොE� ඉe ඇJ� කැ�
තq� පැෙපk*
 ��නට රසමසMෙල� 
D�ඩපාත දාන H�හ. අMNH ගණ� #��ෙ� ස!ප�ඨාන භාවනාF භාවනාමණස්කාරය� 
ප�s කළහ. >නපතා උප^ෂ�ණ කථා වශෙය� ද ෙපොෙහොය? පාසා ස\ව රාOක 
ධ\මෙ�ශනා වශෙය� ද බණ ඇnහ. දවස් ��ෙ�ෙ� �*Nව� වැGI DHI කළහ. �N� 
වැv�Zය� දැක �නස්ෙන� නැංගා හ. ඔMනට yකNව ගN��ම� හා යථා ශ?�� 
උපස්ථාන ද කළහ.   

ෙI ආF� {රාතන ගෘහස්ථ පව�ත �ංහල ෙබෞ�ධය�ෙ" ප!ප
!ය ගැන සලකා බලා 
කMN� $�*
 තම තම�ෙ" ප!ප
!ය ප!සංසක්රණය කැර ගැ�මට දැ� කාලය 
පැkණ !ෙබන බව �Ks ෙම
 ෙපරදැ9ව ��ප
 කරවIහ. 

�ය) ස**වෙයෝ ,-. ෙව*වා ! 



 1 

ෙබෞ�ධ ප�ප
� 
නෙමෝ තස්ස භගවෙතො අරහෙතො ස�මාස���ධස්ස 

යෙම. 0-! සරණ 1ෙ2 ද, දහ5 සරණ 1ෙ2 ද, ස6! සරණ 1ෙ2ද ෙහෙතෙ5 
උපාසක ෙබෞ;ධ න5 ෙ= ය> 0-රජාණ! වහ!ෙසේ වදාළහ. 

ෙමෙසේ ෙතNව� �ණ දැනෙගන, ෙතNව� සරණ ය�ෙ� �මටදැ l වටහාෙගන 
ෙතNව� සරණ �ය ෙබෞ�ධෙයෝ �� - ��� - උපාසක - උපා�කා යැl �M ෙකොටසකට 
ෙබෙද!. එl� උපාසක උපා�කාෙවෝ �� ෙබෞ�ධෙයෝ ය. ඔM� ද න ! පමණ. 
ෙබෞ;ධෙයෝ ය. ,යම ෙබෞ;ධෙයෝ යැl ෙදෙකොටස? ෙව!. 

ෙබෞ�ධ ෙදම�Dය�ෙ" දNව� Sම ය, ෙබෞ�ධ ෙගදරක ඉපැF හැF වැ�ම ය, ෙබෞ�ධ 
නාමය? !�ම ය, ^කI චා9තය? වශෙය� !සරණ ප��� සමාද� Sම හා ප�ස� යෑම 
ය, ෙබෞ�ධ උ
සව වලට සහභා� Sම ය යන ෙI කNs වR� පමණ? ෙබෞ�ධ eෙවෝ 
නk� පමණ? ෙබෞ�ධෙයෝ ය. 

ෙබෞ�ධ ප!ප
! ඇ
ෙතෝ ^යම ෙබෞ�ධෙයෝ ය. ඒ ෙබෞ�ධ ප!ප
! ස\ව සාධාරණ 
ප!ප
!ය ෙපෞ�ගRක ප!ප
! යැl ෙදෙකොටසකට ෙබෙද!. එl� ෙම� $ස්තර ව�ෙ� 
ස්� {Nෂ - මM Dය - � දN - අJ සැk - ස්වාk ෙසේවක යන ආF {�ගය� �ළ !�ය �� 
ෙබෞ�ධ ප!ප
! DEබඳ $ස්තරෙයq. 

ෙහොඳ �ෂයා හා ෙහොඳ ස් �ය 
චා�Iමහාරා�කය තාව!ංසය යන ෙදෙද�ෙලොවට අ;ප! ශක ෙ�ෙව�යා ^තරම 

උය� �9 දq* සඳහා යl. එෙසේ ම එ� යෑමට Dට
 ව�නට ෙපර �යK >ශාව� වැrම ද 
�9ත ය. >න? එෙසේ ව�* HX මාත� >වC පතයා, “ෙ�ෙව�ය ෙවදතය හදාර�නා e �යK 
ම*ෂCෙයෝ ද,  Oයෙයෝ ද, සතර වරI මහර�� ද, අෙන�
 ෙද$ෙයෝ ද ඔබ වහ�ෙසේ ව�!. 
ෙI ඔබ වහ�ෙසේ ව��ෙ� qනI ෙකෙන�ට ද?”  l ඇ~ යැ. එ$ට ශකෙදෙව�යා තම� 
ව�න D9ස සඳහ� ෙකෙරk� ෙමෙසේ y යැ: 

ෙය ගහ@ඨා Bඤඤ්කරා - Cලව!ෙතො උපාසකා 
ධ5ෙමන දාරං ෙපොෙස!� - ෙත නමස්සා  මාතF. 

                                                (සං��ත ස�කනමසස්න තය) 
1. D� කර�නාe, 2. ��ව
 e, 3. උපාසක �ණය�� D�Zයා e, 4. දැහැk� 

අJදNව� රq�නා e යI �� ෙකෙන? ෙව
 ද, මාතRය, මI ඔM� ව�k l යන ෙI 
ශකෙ�ෙ��යාෙ" qයමෙන� �ණ *ව�� ��ව �� ෙගl වාසය කර�නා e ෙහොඳ 
{Nෂයා හට ශකාF ෙද$ය� පවා ව�න බව මැන$� පැහැ>E ෙ�. ෙම� සඳහ� e සතර 
�ණය ෙබෞ�ධ e කවර ��ෙය�ට Mව ද ඇ! කර ගැ�ම අපහf ෙනො ෙ�. 
1. D� නI, �ත qRZ කර�නා e රාගාFනට ප!ප  e පඥා> ෙශෝභන ධ\මය� හා එ?ව 

ෙයHනා e උපoප� ත�� ඉෂට් $පාක ෙගන ෙදන ස්වාභාවය ඇ! ෙ%තනාෙවෝ 
(�!$R) l. ෙමy D�, දාන - ©ල - භාවනා වශෙය� �� වැදෑNI ෙකොට ද, දානය -
©ලය - භාවනා ය - D� Fම ය - D� අ*ෙමෝද� Sම ය - වතාව
 q8ම ය - වැv�Zය� 
DFම ය - බණ ෙද~ම ය - දෘෂ්Zය සෘ� q8ම ය l දස වැදෑNI ෙලස ද, 

1 ද� 2 ��  3 භාවනා 
4 D� ෙද* 5 අ*ෙමෝදන ා 
6 බණස* 7 ෙ�සනා 
8 D>ය �
ත� {ද* සමනා 
 
9 කර* ද  වතාව
 
10 D�කN �ණ  වැ�ම
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11 සරණ 12 �� Sම
 
ෙදොෙළොස් D� දැන කරව යහප
 

ෙමෙසේ ඇතැI ආචා\යවN (කාවCෙශඛරෙය�) ෙදොෙළොස් වැදෑNI ෙකොට ද දැ?eහ. 
2. ��ව
 බව නI: පඤ්ච Hශච්9තය�ෙග� kFම හා ස�� මැ8ම - ෙසොරකI q8ම - 

කාමෙය� වරදවා හැ�8ම - ෙබොN yම - ෙ?ලI yම - ර� බස් ��ම - �ස් වද� ෙද�ම 
- වැර> ±$කාව  යන ෙමl� වැළැy ආ±වාෂට්මක ©ලෙය� �?ත Sම l. කාමෙය� 
වරදවා හැ�8ෙම� මදCපානය ද ඇ�ළ
 ෙ�. 

3. උපාසකයා නI: 0;ධං සරණං ගෙතො ෙහො� - ධ5මං සරණං ගෙතො ෙහො� - සංඝං සරණං 
ගෙතො ෙහො� එ*තාවතා ෙඛො මහානාම උපාසෙකො ෙහො � > මහා නාම nතෙය� වදාළ 
ප9> �H� දහI ස²� සරණ �ය තැනැ
ෙ
 ශ;ධා - Kල - ශැත - තLාගා' �ණය�� 
D�[ම ^යම උපාසක ල ණය ෙ�. 

4. දැහැk අJ දN ෙපෝෂණය නI: දැහැk� සපයා ග
 වස්�ෙව� කට�� සංගහ ඒ ඒ 
අවස්ථාෙ�F ෙනො D9ෙහළා ෙකෙරk� සැප පහf ද සලසා ෙදk� Dනට දහමට ද මග 
ෙයොදා ෙදk� භා\යාව ෙකෙර� ෙහොඳ Dය� - ෙසොෙහො�ර� - යහ�ව� ෙම� පව!k� 
සතර සංගහ වස්�ෙව� ද සංගහ ෙකෙරk� ෙපෝෂණය q8මl. 
ඉතා {රාණෙය� fNg නI රජ ෙකෙන? eහ. එ�මාෙ" අග ෙමෙහ�ය ඉතා ��ව
 

ය, �ණව
 ය. ෙI බව ද
 ශකෙ�ෙ��යා ෙමෙහ�ය ඉතා ��ව
 ය, �ණව
 ය, ෙI බව 
ද
 ශකෙ�ෙ��යා ෙමෙහ�ය ෙ" �ණ ෙලොවට ද පකට ෙකොට �ණ දහI D8ෙම� ෙලෝකයා 
උන�H ද කරව* සඳහා k^ස් ෙලොවට එ�නට �තා ග!. 

>න? fN³ රජ�ෙ" �සM� උයෙන� �Zන $ට ශකෙ�ෙ��යා සෘiය�ෙ" 
ෙ�ශෙය� එතැනට පැkණ කථා ෙකෙරk� �ට, ෙ�$ය $�� ඔබ කMදැ l අසන ලHව 
තම� ශකෙ�ෙ��යා බව සඳහ� ෙකොට ෙමෙසේ ද y ය. 

ඉ*Nෙයො Oවෙලොකස් ං යා ෙහො!�සමචා�Q 
ෙමධා$R CලවS සස්Tෙ;ව ප�Uබතා 
තාVසාය Tෙමධාය TWක5මාය නා�යා 
ෙදවා දස්සනමාය!� මX�යා අXමාXසා 

(��� ජාතකය) 
1 සමව හැ�ෙර�නා e, 2 *වණැ
තා e, 3 ��ව
 e, 4 නැ�දා හා මාමා ෙද$ය� 

ෙකොට සලක�නා e, 5 ප!වතා ධ\මෙය� �?ත e, යI ස්�� ෙI ෙලෝකෙය� ෙව
 ද, 
මනා *වණැ! D9�H ´යා ඇ! ම*ෂC e එබG ස්�� දැyමට ම*ෂC ෙනො e ෙද$ෙයෝ ද 
පැkෙණ!. 

�ණ *වණැ! ෙහොඳ භා\යාව� දැyමට ෙද$ය� කැමැ! බව
 අෙQ ඇසට ෙනො 
ෙප*න
 එබG �ණව
 ස්�� දැyමට - ගN q8මට ශකාF ෙද$ය� පවා පැkෙණන බව
 
ෙමl� මැනැ$� පැහැ>R ෙ�. යටැ y පස්�ණය ෙබෞ�ධ e හැම ස් Oයක $�� ම D9ය හැq 
D9ය �� �ණෙයෝ ෙව!. 
1. සමව හැ�8ම නI: මනා - යහප
 හැ�8ම l. සම පැවැ
ම ය, $ෂම පැවැ
ම යැl ෙම 

ෙලොව k^f�ෙ" පැවැ�I ෙදකq. ඉ� සම පැවැ
ම නI තම�ෙ" කතාෙව� හා 
´යාෙව� ෙලෝකයාට කරදර �9හැර ෙනො වන ෙසේ හැ�8ම l. $ෂම පැවැ
ම නI 
තම�ෙ" කථා සහ  ́ යා ෙලෝකයාට කරදර �ංසා Dඩා වන ෙසේ පැවැ
Sම l. ෙමය 
ෙමතැනF ෙහොඳ ස්Oයකෙ" �ණය? ෙලස සඳහ� Mව ද �� පැ$> ස්� {Nෂ කාට
 
සාධාරණ M �ණෙයq. යම� තම�ෙ" කථා සහ ´යා අනCයනට කරදර ෙනොවන ෙසේ 
පව
ව*වා නI එය ජන සමාජයට කරන ෙලො� ෙසේවෙයq. fච9තෙයක D�[ම ^සා 
තමනට �ස� ද �ස් ෙවl. 

2. නැණව
 බව ද {Nෂ ප යට ෙම� ස්� ප යට ද !�ය �� ය. එෙසේ ම ^වැර> µ�ප 
ශාස්ත $ෂෙය� උග
කම ද බ�ශැත භාවය ද !�ය �� ම ය. 

“අYපස්Tතා’යං B�ෙසො 
බZව;ෙදො’ව Oර�  
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මංසා, තස්ස ව[ඪ!� 
පඤඤ්ා තස්ස න ව[ඪ� 

(ධ�මපදය) 
“ඇnDN තැ� නැ!ෙය 
ෙගොන� ෙම� ජරප
 ෙ�. 
ඔ� ඇඟමස් ම� වැෙ¶ 
*වෙණ? නI ෙනොම වැෙ¶” 

බ�ශැත භාවය පමණ? ෙනොව *වණ ද !�ය �� ය.  
2.1 ආයෙකෞශලLඥානය - >�sෙව� ද  *වණ ෙහව
 ෙI ෙI ෙ� q8ෙම� හා 

ෙමෙසේ හැ�8ෙම� ෙදෙලොව >�sව සැලෙසේ l  ද�නා *වණ ය,  
2.2 අපායෙකෞශලLඥානය - D9·ම DEබඳ ද  *වණ ෙහව
 ෙI ෙI ෙ� q8ෙම� හා 

ෙමෙසේ හැ�8ෙම� ෙදෙලො$� ම D9·ම සැලෙසේ l ද?නා *වණ ය,  
2.3 උපායෙකෞශලLඥානය - ස්ථාෙනොgක පඥාවය යන ෙI ඥානය�ෙග� ද �?ත $ය 

�� ය. 
3. ��ව� බව නI: ෙහොඳ {Nෂයාෙ" �ණ y තැනැ පකාශ e ප9> පඤ් චHශ්ච9තෙය� 

වැළැyම හා ආ±වාෂට්මක ©ලෙය� සIc\ණ Sම l. 
4. නැ�දා හා මාමා ෙද$ය� ෙකොට සැලැyම, �!ෙය� ආවාහ $වාහෙය� වන නැ�දාට 

පාEෙය� ‘සස්f’  ය* ද ස�ෙය� ‘ශ්වශැ’  ය* ද, මාමාට ‘ස�ර’  හා ‘ශ්ව¸ර’  ය* ද නI 
ෙව!. එy නැ�දා හා මාමා ෙද$ය� ෙකොට සැලැyම ද ෙහොඳ භා\යයාවකෙ" �ණය 
ෙ�. 

5. ප!Mතා ධ\මය නI: ස්ව{Nෂ ස��ෂ්Zෙය� �?තව තම �kයා ෙද$ය� ෙලස 
සලකk� �!�ව
 තම ස්වාk{Nෂයා ඉ?මවා ෙනො �තන උ�I �ණය l. 
ෙලෝකයාෙ" සැලැyම නා නා ෙහේ�ක ^සා ෙවl. ඇතැI� �ල යට ද ඇතැI� ධනයට 

ද ඇතැI� උග
 කමට ද ඇතැI� �ණව
 කමට ද සලක!. k� �ලයට සැළැyම දැ� 
ෙලොව නැතැl qව �� තරමට අ¹ S ෙගොස් !ෙº. ෙකන� උසස් ව�ෙ� �ලෙය� ෙනොව 
´යාෙව� බව �Hරජාණ� වහ�ෙසේ ද වදාළහ. 

ෙලෝකය අතර ධනවතාට සැලැyම? ඇත
 එය තාවකාRකය, ග*ෙද* කරන 
අවස්ථාෙව�F - ඉ>9ෙය�F පමණ? ලැෙබන ඒ සැලැyම DටතF ෙනො ලැෙබl, ධනවතාට 
Dටත F ෙබොෙහෝ ෙසl� ලැෙබ*ෙ� ^�දා අපහාස ආ>ය l. 

උගතාට ද?වන සැලැq�ල ධනවතාට ද?වන සැලැq�ලට වඩා ස්bර ය. උගතාෙ" 
අගය ද�ෙනෝ ද උග�ම ය. උග
� ෙලොව fලබ ෙනොෙව!. එෙහl� උගතාට සලකන D9ස 
සංඛCා වශෙය� Zක ය. එෙහ
 එය ෙබොෙහෝHරට ම ස්bර ය. ඉ>9ෙ� F ෙම� Dටත F ද 
සලකl. 

�ණවතාට සැලැyම හැමදාම එකෙසේ ම �Hෙවl. ෙබොෙහෝ$ට ක� ය
 ය
 සැලැyම 
අ;ක ද ෙවl, පf �ය දා සැ9�
 - #ගල� ෙදෙදනා වහ�ෙසේෙ" ධා�� හට දැ?e 
සැලැq�ෙල� එය මැනැ$� පැහැ>R $ය. ධා�� යl මහාජනයා වැ�ෙ� DHෙ� 
උ�වහ�ෙසේලාෙ" ශ8රය දැe ස්ථානෙය� ග
 >රා�ය ඇට කැබRය, ෙසොෙහො� �I� > 
ඊට වඩා ෙලො� ෙනො >Ns ඇට කැබR ද?නට ලැෙබ� H ඒවා ව��නට තබා පl� ස්ප\ශ 
කර�නට ව
 q�ෙව? කැමැ! ෙනොෙව!. එෙහ
 යටැ y ධා�� වහ�ෙසේලාට $�ප� 
ල යකට
 අ;ක ජනකාය� වැ�දාහ, DHවහ, ෙI වැrම ෙකෙළේ උ�වහ�ෙසේලාෙ" 
�ලව
කමටද, ධනව
කමටද නැතෙහො
 උග
කමට ද? නැත �ණ ව
කමට ම ය, ෙමෙසේ 
උග
 - oග
 - HQප
 - ෙපොෙහොස
 - උසස් �ල ව
 - එෙසේ ෙනොවන �ලව
 ආF හැම 
ෙදනා $�� ම හැම තැනF හැම $ට ම එක ෙසේ ව�* ලැෙබ�ෙ� �ණව
 කමට ම ය. 
එෙහl� හැම >�sවට ම වඩා �ණදහk� >�sව උසස් බව සැලැqය �� ය. 

��ධ ධ\මය ගැන ^යම ත� ෙනො ද�නා� ��ධාගමෙය� උග� ව�ෙ� මර�� ම� 
ලබන fග!මා\ගය පමණ? ය l �ත!. එය මහා #ළාෙවq. ��ධ ධ\මෙය� මර�� ම� 
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ලබන fග!මා\ගය
, සසර H? ෙගවා ලබන ෙමො  මා\ගය
 හ9 හැZ පකාශ ෙකොට 
ඇ
තා? ෙම� ම*ෂCය� ෙ" ෙමෙලොව යහපතට ෙහේ�වන හැම කNණ? ද පකාශ ෙවl. 
ෙබොෙහෝ ෙදනා ඉතා f� ෙකොට සලකන ෙ"ෙදොර D9�H q8ම, වැ�qE qස q8ම ආF ෙ� 
පවා වැදග
 මහ
මය� ෙලස හා ^වැර> ෙලස ද කරන අ�N මැනැ$� $ස්තර ෙකොට 
ඇ
ෙ
 ය. ෙමෙසේ මහජනයා සදාචාරසIප�න කර* සඳහා �H� වහ�ෙසේ ෙ�ශනා කළ 
ආචාර �! ස�හය අ! $ශාලය. 

ෙබෞ�ධය�ෙ" උසස්ම බලාෙපොෙරො
�ව වන ^ව� fව ලබනා සැZ
 ඉතා සාමානC 
ෙ� හැZයට සැලැෙකන කන ෙබොන යන එන සැZ
 ෙහො�� $ස්තර S ඇ
ෙ
 නI 
ෙමදෑ�ෙර� e ස$ ස��ෙ" යහපතට ෙහේ� වන අ� කNs ගැන කවර කතා ද? 

ම��ෙයෝ 
තම ද
ව! අයහප�! `දා යහපෙත� ෙයොදා ආරaා ෙකොට ෙපේමෙය! හදා වඩ!ෙනෝ 

ම=eෙයෝ න5 ෙව�. 
බහ්මා� මාතාeතෙරො - BUබාච�යා� ghචෙර 
ආiෙණයLා ච B*තානං - පජාය අXක5පකා 

(අං��තර �ක �පාත) 
මMDෙයෝ බහම්ෙයෝ ය, ෙශෂ්ඨෙයෝ ය, #� �Nවරෙයෝ ය, දNව� $�� ෙගෞරවෙය� 

D>ය �
ෙතෝය, දNව� ෙකෙර� අ*කIපා කර�ෙනෝය ය l qය* ලැෙබ!. 
බහ්මයා �යK ස

වය� ෙකෙර� කNණා ය - ෛමOය - #>තා ය - උෙප ා ය යන 

උ�I පැවැ�I සතෙර� �� ව වාසය කරl, මMDෙයෝ ද ෙI සතර �ණෙය� �?ත ෙහl� 
බහ්මෙයෝ - ෙශෂ්ඨෙයෝ ෙව!. 

ම��ස ව� {තයා ^H? �ෙරෝග ව කවදා දq#ෙදෝl ^තරම ෙම
 �ත ප�Nව!. 
දNවනට ස්ව�ප e ද Hක? - කරදරය? ඇ! e $ට ම�Dය� ෙ" ළය කIපා ෙවl. ඒ Hq� 
#දවන කNණා �ත පහළ ෙවl. ම�Dෙයෝ Mව ද අනCය�ෙ" >�sව කැමැ
ෙතෝ ම ෙනො 
ෙව!, ඊ\ෂCා ෙනොකර�ෙනෝ ද ෙනො ෙව!. එෙහ
 තම දNව�ෙ" >�s ෙව� නI ඊ\ෂCා 
ෙනො ෙකෙර!, තව තව
 >�s ෙ�වා l #H �!� ම බල! පත!. එෙහl� මMDය� �ළ 
දNව� ෙකෙර� #>තා �ණයද ෙනො අ¹ව ම ෙවl. ම�Dෙයෝ තම දNව� 
ආවාහ$වාහා>ෙය� බැහැරට �ය ද #Kම^� ම ඔM� අ
 ෙනො හැර උෙප කව මධCස්ථ ව 
සැප H? ෙසොයා බල!. ෙමy �ණ සතර ^සා - ෙශෂඨ් පැවැ�I සතර ^සා ම�Dෙයෝ බහම් 
න#H ෙව!. 

ෙකෙන�ට ආචා\යවරෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙන? ෙව!. ඉ� හැම පළ# ආචා\යවරෙයෝ 
නI ෙදම�Dෙයෝ ය. µ�ප ශාස්තාචා\යවN කR� කල ව9� වර ෙවනස් ෙව!. එෙහ
 
c\වාචා\යවරෙයෝ මර�� $නා අතෙර� නI ෙවනස් ෙනො ෙව!. µ�ප ශාස්තාචා\ය�ෙ" 
ඉගැ�SI නැ!ව ද ෙලොව �Zය හැq Mව
 c\වාචා\යය�ෙ" ඉගැ�SI ෙකොටස නැ! ව 
නI ෙලොව µෂ්ට ම*ෂCය� ෙලස වාසය කළ ෙනොහැq ය. එෙහl� සෑම ෙදනා $�� ම 
අවශCෙය� ම දත �� යන - එන කන - ෙබොන කතා කරන සැZ ආ>ය උග� ව�ෙ� 
c\වාචා\ය ම�Dය� $�� ම ය. 

ම�Dෙයෝ D>ය �
ෙතෝ ද ෙව!. ආ�ෙණයC ය�න �Hරජාණ� වහ�ෙසේ $�� රහ
 
�ණය? ෙලස ද ෙයොදන ලද �ණ පදයq. 

සැදැහැව��ෙ" D� නමැ! �
තර S වැD8මට ඉතා වZනා D� �JN හතර? ඇ! 
බව 1. 0-රජාණ! වහ!ෙසේ  2. රහත! වහ!ෙසේ  3. මෑjය! වහ!ෙසේ  4. eයාණ! 
වහ!ෙසේ ය* l. ම�Dයනට උපස්ථාන q8ම �Hර�නට රහ
 උ�මනට කරන උපස්ථානය? 
හා සමාන ම D�කම? බව මැනැ$� පැහැ>R ෙ�. 

ම�Dෙයෝ දNව� ෙකෙර� අ*කIපා කර�ෙනෝ ද ෙව!. දNව� ෙකෙර� ම�Dය� 
�ළ ඇ! කNණාව දයාව ෙනො qය හැq තරI ය. දNව�ෙ" යහපත සඳහා තම ±$තය Mව ද 
{ද�නට කැමැ! ෙව!. 
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~ව� රහත� වහ�ෙසේ මෑ�ය� වන fQපවාසා දNවා ��� දරk� ස
 වසකට
 
වැv කාලය? H? $�ද බව සඳහ� ෙවl. >න? �Hරජාණ� වහ�ෙසේ fQපවාසා අමතා, 
“ෙකෙසේ ද ඔබG Hක? $ඳ තව
 දNව� ලබ�නට කැමැ! දැ”l ඇnහ. එ$ට fQපවාසා 
“අෙ� ස්වා½^! ෙමෙහම H? $ඳ එක දNව� ෙනොව දNව� ස
 ෙදෙන� Mව
 ලබ�නට 
කැමැ!”l පකාශ කළා ය. ෙI එක කNෙණ� ම ම�වN දNව� ෙකෙර� ෙකොපමණ ෙපේම 
කරනවා දැ l පැහැ>R ෙ�. දNව� ෙකෙර� DයවN� �ළ ඇ! කNණාව ෙකොපමණ ද 
ය�න �I�සාර ර�ෙ" කතා {ව!� පැහැ>E ෙ�. 
ෙහොඳ ම��ය
ෙ� බලාෙපොෙරො��ව 

අ�ජාතං අXජාතං - B*ත hඡ!� ප�lතා 
අවජාතං න ඉhඡ!� - ෙසො ෙහො� mලගnෙකො 

(ඉ� �තකය) 
ෙම ෙලොව හා පරෙලොව ද >�sව බලාෙපොෙරො
� වන ප�vත ම�Dෙයෝ, දNව� 

වශෙය� තමනට වඩා �ණ *වණැ! අ!ජාත {තයා ද, තම� හා සම e �ණ *වණැ! 
අ*ජාත {තයා ද කැමැ! ෙව!. �ලය - පර{ර වනස�නා e තමනට වඩා අ¹ �ණ *වණැ! 
අවජාත {තයා නI කැමැ! ෙනො ෙව!. 

ෙමෙසේ උසස් බලාෙපොෙරො
�ව? නැ!ව කවර ආකාරෙය� ෙහෝ දNව� ලැ�ම 
පමණ? කැමැ! වන ම�Dෙයෝ ^\�ණෙයෝ ය. රටට ජා!යට හා ආගමට අ�තෙයෝ ය. එබG 
මව දNවනට හා සමාජයට හැ!9යක ෙම� ද, Dයා හ�ර� ෙම� උග
 ෙලෝ වැස්ෙසෝ 
සලක!.  

^යම මMDය� ව�නට බලාෙපොෙරො
� ව�නM� $�� ක� ඇ! ව ම, ආවාහ $වාහ 
වන $ට ම තම� බැ ෙඳන බැ|NI කට�
ත ගැන, ක�පා�තය? ෙත? පව
නා පර{ෙරක 
ආF ක\තෘ� SෙI වගyම ගැන ෙහො�� �තා බැRය �� ය. ෙම කල ෙමබG උදාර 
හැ¿මq� �� ව මMDය� ව�ෙනෝ ඉතා Hබල ෙව!. එෙහl� ජනගහනය වැv ෙවත
 
රටට - ජා!යට - ආගමට වැඩ ඇ! දNව� වැvවන බව? ෙනොෙපෙ�. 
ම��ය
ෙ� �යම ෙසේවය 

 oණ Xවණැ� ද
ව! තැRමට වඩා මහාජන ෙසේවය., රටට ජා�යට හා ආගමට 
කරන �තව* බව. තව* නැතැ> මpeය! $�! ,තර ��ෙ2 තබා ගත qrය. ද
ව! 
තැRම මpeය! කරXවා $නා ෙසේවකය! ලවා කරව!න. ෙනො වන බව ද මතක තබා ගත 
qr ය. ,� ෙලස ද
ව! තැRෙ5 කාsය පෙසක තබා නම ප�;ධ කර ගැRෙ5 අදහ�! 
ෙහෝ ෙවන* ෙනො මනා Bi අදහ�! ෙහෝ මහා tස්u5 තබා Bi ෙඝෝෂා wxෙම! න5 w� 
$ෙටක* රටට ජා�යට හා ආගමට උපකාරය. �- ෙනො ව!ෙ! ම ය. එ පමණ. ෙනො ව 
සමාජය yෂණය uමට ද ෙහේrවන බව දස ෙද�! ලැෙබන වාsතා වZ! ෙමොනවට පැහැVZ 
ෙ=. 

ම��ය
ෙ� ��ක� 
 ��කI නI කර�නට බැGs ´යා l, ෙනොකරම බැ9 ´යා l. මMDය� $�� 

දNව� ෙකෙර� පැවැ
$ �� ��කI මහා රාµය? උව
 ඒ �ය�ල ෙම� F $ස්තර 
කර�නට ෙනො ෙගොස් �Hරජාණ� වහ�ෙසේ �� $නෙ� F වදාළ ��කI පහ පමණ? 
සඳහ� කර* ලැෙº. 

“පාපා ,වාෙර!�, කලLාෙණ ,ෙවෙස!�”  l වදාළ ප9> දNව� ප$� - අයහප!� 
#දවා යහපෙත� ෙයොදSම මMDය�ෙ" #� ම ��කම ෙ�. දNව� මM �ෙසේ DE�ඳ ග
 දා 
පට�ම ෙI කට�
ෙත� ෙය>ය �� ය. මවෙ" - ආහාරය අ*ව දNවාෙ" කය වැෙඩ�නා? 
ෙම� මවෙ" අදහස් අ*ව දNවාෙ" ද අදහස් වැෙ¶. එෙහl� දNවාෙ" ෙහොඳSම ෙහෝ 
නරක Sම ෙහෝ DEබඳ පධාන වග qව �
තා මව ය. Dයා මවෙ" ශ8ර ව\ධනයට 
ෙපොෂCාහාර සපයා ෙද�නා? ෙම� ෙහොඳ අදහස් වැv >�s ව* සඳහා මවෙ" �ත නර? 
ෙනොවන ෙසේ ^තර ම �ණ *ව�� වාසය කළ �� ය. 
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ශ� ධාව
 ෙබෝ;රාජ �මාර මාත ාෙවෝ තම �ෙස� දNව� DE�ඳ ග
 බව ද
 ෙකෙන� 
�Hරජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් වැඳ “ෙයො ෙම අයං භ!ෙත mh{ගෙතො mමාරෙකො වා 
mමා�කා වා ෙසො භගව!තං සරණං ගhඡ� ධ5මං ච |.} සංඝ ච”යන ආF� ස්වා½^, 
මාෙ" �ෙස� �මර� ෙහෝ ෙ�වා �ම9යක ෙහෝ ෙ�වා ඔ� �H� දහI ස²� සරණ යl 
qයා �ස ෙහො
 කල ම දNවා ෙතNව� සරණ ගත කළහ. එl� ෙතNව� ෙබෙල� දNවා 
ආර ා ෙව*වා පමණ? ෙනොව ආනාගතෙය� උදාර {Nෂය� Sමට ද ආධාර ව�ෙ� ය. 

දNවා පf ද ආද\ශෙය� හා උපෙ�ශෙය� ද අයහප!� #දා යහපෙත� ෙයෙද$ය �� 
ය. �ඩා දNව�ෙ" �9ත ආද\ශ ගැ�මය HX ෙ� අ*ව q8ම හා ඇf ෙ� අ*ව yම ය. 
එෙහl� ම�Dෙයෝ ඉතා ක�පනාෙව� කතා කළ �� ය, ´යා කළ ��ය. යI q� මව? 
දNවා �ෙසේ �Zන කාලෙ� රාග ෙදෝෂ ෙමොහ ා>ය බ�ලව වාසය කළා නI දNවා ද 
සහජෙය� ම රාග ෙදෝෂ ෙමොහා>ය බ�ලෙය? ව�ෙ� ය. එෙසේ ම මව ෙහොඳ අදහස් වR� 
�� ව වාසය කළා නI දNවා ද උදාර අදහස් ඇ
ෙත? ව�ෙ� ය. උප� පf ද ම�Dෙයෝ 
^තර කලෙකෝලාහල අසම�කIවR� �?ත ව ෙවෙස
 නI දNවා ද එබG ම ෙවl. යI 
q� ම�Dය ෙකෙන? යහප
 පැවැ
ෙම� හා කතාෙව� ද ශ�ධා ©ලාF �ණය� ෙග� ද 
��ව වාසය ෙකෙර
 නI ඔM� ^සා ඇ!වන දNෙවෝ ද රටට ජා!යට හා ආගමට වැඩ 
ඇ
ෙතෝ ම ෙව!. 

ඇතැ5 ම=eෙයෝ තම! ම*පැ! ෙබො ! - -5 පානය ෙකෙර ! - �-ෙව� ෙයෙද ! 
- Wතපට දsශනෙය� ෙලො� ෙව ! yද
ව! ඒ ෙද>! `දව!නට උ*සහ දර�, අවවාද 
ෙකෙර�. එෙසේම තම! �� ෙනොරw ! - දවසකට වර. ව* 0-! ෙනො ව� ! - oණ 
දහ5 ෙනො Bර ! ද
ව! ලවා ඒ �ය�ල කරව!නට වෑය5 ෙකෙර�. එෙහ* එය ෙනො කට 
හැ.ක. බව පැහැVZ ව ම ෙපෙ!. තම! ම*පැ! �5 ආ' -��*� ෙනො ෙයෙදෙතො* 
ද
ෙවෝ ද එබ� ම ෙව�. ඉV! නරක ආශෙය! එබ� -��තක ෙය-න* එ>! ද
වා `දවා 
ගැRම සඳහා අවවාද wxමට e�ව! කම ලැෙබ >. ෙබොෙහෝ ෙදම=eයනට ද
ව! 
අයහප�! `දා ග!නට බැ� ව!ෙ! තම! rළ පව*නා -��* ,සා ම ය. ය5 w� ම=eය 
ෙකෙනm! තම! දවසකට වර. ව* 0-! වැ�ම ආV යහපෙත� ෙයෙදෙතො* ඔpනට 
ද
ව! ඒ ම ෙඟ� ෙයදuමට $ෙශේෂ උ*සාහය. ග!නට උවමනා නැත. එෙහ>! තම 
ද
ව! ෙහො�! හදා වඩා ග!නට කැමැ� වන ම=eය! $�! පළ` ව ෙහොඳ ආදsශෙය! 
හා ෙදවXව උපෙ;ශෙය! ද �වාචාsයය! $ය qr ය. 

fHf කාලෙය� µ�ප ශාස්තය� ඉගැ�Sම ද ම�Dය�ෙ" �� කෙමq. 
ෙදo
! $�! තම - ද
වනට ෙදන ෙනො මද දන න5 

$යr! සබා මැද - ඉ!ට ඉV�ව ��ප ෙදX මැ > 
(ෙලෝෙකෝපකාරය) 

අ�N උග�වන $ට ද ආගම ෙපරදැ9ව ම කට�� ය. ආගම දැ*ෙම� ෙතොර උග
කම 
තමනට හා ෙලොකයට අනථ D�ස පව!න ෙහl^. Zක කලකට ෙපර ල?>වට පැk� 
භාරත Bත ඒ. එස්. ආs. රාඝවාචාsය rමා � ව�නා �ම ෙබෞ;ධ ම=eය! ,තරම ��ෙ2 
තබා ගත qr ය. “� ලංකා වාC ෙදම=eයව
,, qෂ්මr!ලාෙ� ද
ව! Kලෙය! e�� 
උr5 0;ධාගම අ*හැර ෙ5 ෙලෝකෙය� රජ pව* වැඩ. නැත”  යන අවවාදය ඉතා වටෙ� 
ම ය. 

භාෂා ශාස්ත උග�වන $ට ද පළ#ව ස්වභාෂාව ද, ෙදව* ව උපෙයොග - ර ාවට 
උවමනා කරන (ෙම කල නI ඉංÁ�) භාෂාව ද ඉගැ�$ය �� ය. DEව�කම ඇෙතො
 
සාම�ත භාෂා ද තමනට අවට �ZනM�ෙ" (�ංහලයනට නI ෙදමළ හා ��>) භාෂා ද, ඉ� 
වැvය හැq නI ඥා!භාෂා ද - �ංහල භාෂාවට නෑ�NකI ඇ! පාE සංස්කෘත ආ> භාෂා ද, 
ඉ*
 වැvය හැq නI භාෂා�තර ද ඉගැ� $ය �� ය. 

කවර භාෂාව? ඉෙගන ග
ත
 තම� �ංහල බව ^තර ම �ත තබා ගත �� ය. එෙසේම 
නI තම ආචාර ධමය�ට පටහැ^ ෙනොවන ෙලස ම හැම ඉගැ�ම? ම කට �� ය. ෙමකල 
ඉංÁ� ඉෙගන ග�නM� ෙබොෙහෝ ෙදෙන�� වැනැෙස�ෙ� තම� �ංහල බව අමතක 
ෙකොට සංකර ෙවස් ග�නට යෑෙම^. ඒ ^සා ම�Dය�ෙ" ��කම #ල �ට ම ^� $>යට 
පැවැ
$ය �� ය. 
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fHf කාලය පැk� $ට දNවනට ආවාහ $වාහ කර Fම ම� Dය�ෙ" ��කෙමq. 
ෙපර>ග චා9තාoÃලව දNවනට fHf ස්වාk {Nෂය� ෙහෝ භා\යාව� ෙහෝ ෙසොයා Fම 
ම�Dය� $�� කට �� ය. ස්වයංවරය ෙහව
 තම� ම fHස්සා ෙතෝරා ගැ�ම
 ද ෙපර 
ස්ව�ප වශෙය� පැවැ
ෙ
 ය. එෙහ
 එය ෙදම�Dය� $�� ප#sවා ෙදන fHස්ස�ෙග� 
ෙකෙන� ෙතෝරා ගැ�ම kස ෙම කල බ�ල ෙ�ෙගන එන ��ව?කාර බ�ධන ෙනොෙ�. 
ඉÄය දමනය? නැ! රාගෙය� ම
 e තNණය�ට ෙහෝ තN�යකට ෙහෝ තමනට fHf 
භා\යාව ෙහෝ ස්වාkයා ෙහෝ ෙසොයා ගැ�ම පහf ෙනොෙ�. එෙහl� ම ෙමකල බ�ල 
ෙ�ෙගන එන ��ව?කාර බ�ධන වැvක� ෙනො යවා ��ව?කාර ම S ය!. ෙපර අප රට 
ෙනො !�s >?කසාද (ෙමය �ංහල වචනය? නI ෙකොට කසාද $ය ��ය.) වැvSෙI පධාන 
ෙහේ�ව
 එය ම ය. �ංහල ෙබෞ�ධ µෂට්ාචාරය අ*ව ආවාහ $වාහ බ�ධන මරණෙය� $නා 
අ� ෙලසq� අතර මග F කැvය හැ?ක? ෙනො ෙව!. එෙහl� දNවනට ආවාහ $වාහ කර 
ෙදන ම�Dය� $�� වස්�ව පමණ? ම ෙනොබලා ඔMනට ±$තා�තය ෙත? යහප!� �Zය 
හැq වන ප9> ඔMෙනොMනට සමවන වයස ග! �9
 �ණ *වණ හා අදහස් ද ඉතා 
සැලැq�ෙල� බැRය �� ය. 

fHf ක�� දNවනට ෙ�පල පවරා Fම ද ම�Dය�ෙ" ��කෙමq. ෙදම�Dය�ෙ" 
අභාවෙය� දNවනට ලැෙබන වස්�ව ෙද* ලබ�න? ෙනොව උNමයට අl! ව�නq. 
ෙමතැනF �Hරජාණ� වහ�ෙසේ වදාෙළේ මැෙරන �N �Z�ෙ� නැ�ව දNව�ෙ" >�sවට 
උවමනා අවස්ථාව ෙනො වරදවා fHf ප9> Fම ද ම�Dය�ෙ" ��කම? බව ය. 

�තෙයෝ 
ම=eය!ෙ� �ත සr�! හා ෙපේමෙය! Bරව!ෙනෝ ද
ෙවෝ ය - Bතෙයෝ ය. එෙසේ ෙන ා 

ව ම=eය!ෙ� �තට -. කරදර ෙද!ෙනෝ ද
ෙවෝ ෙනොව ම
ෙවෝ ය. 
අ�ජාත - අXජාත - අවජාත වශෙය� �� වැදෑNI e දNව�ෙග� අ!ජාත $ය ෙනො 

හැq නI අ* ජාත ව
 ව�නට හැම දNව� ම උ
සහ ගත �� ය. 
ම�  Dයනට අ¹ �ණ {
  අවජාත 
ඔ�  නට සම�ණ ඇ!ෙ�  අ*ජාත 
ඔ�  *H ඉ�
 �ණව
 {
  අ!ජාත 
q�  #^වN ෙවෙසසා ෙI  �� ජාත 

ෙමl�  අ!ජාත {
 Nවන?  ව�න 
ත>�  �තට ෙගන S9ය  කරප�න 
එ l �  ම�Dෙයො
 නෑෙයො
  සලක�න 
ප ට �  ග^! *ඹ #Hෙන�  DEග�න 

ෙහොඳ �තා හා �ව 
ඔවාදකාx භතෙපොC - mලවංසං අහාපයං 
ස;ෙධො Cෙලන ස5ප!ෙනො - B*ෙතො ෙහො� පසං�ෙයො 

(අං��තර පංචක �පාතය) 
ම�Dය �Nවර වැv �Zය�ෙ" අවවාද අ*ව ´යා කර�නා e �ඩා කල තම� 

ෙපෝෂණය කළ ෙදම�Dය� ෙපෝෂණය කර�නා e *fHf කතාවR� හා ´යා වR� 
�ලවංශය ෙනො D9ෙහළ�නා e ෙහව
 �ල �9
 කඩ ෙනො කර�නා e ශ�ධාෙව� හා 
©ලෙය� �?ත e {තයා ඉතා පසංශා කට�
ෙ
 ෙ�. එබG Hව පශංසා කට�
� ෙ� (ෙම� 
{
ත ශºදය � {�� ෙදD9සට ම ෙපොH බව සැලැqය �� ය.) 

ද�ව
ෙ� ��ක� 
තස්මා � ෙන නමස්ෙසයL - ස.කෙරයLාථ ප�lෙතො 
අ!ෙනන අ ථ පාෙනන - වෙ�න සයෙනන ච 

උhඡාදෙනන නහාපෙනන - පාදානං ෙධොවෙනන ච 



 8 

තාය නං ප�ච�යාය - මාතා erT ප�lතා 
ඉෙධව නං පසංස!� - ෙපhච ස�ෙග පෙමොද�. 

(අං��තර �ක �පාතය) 
�Hරජාණ� වහ�ෙසේ ම�Dය� ෙ" �ණ $ස්තර ෙකොට ෙහොඳ දNව� $�� ම�Dය� 

ෙකෙර� DEපැ>ය �� අ�N ද වදාළහ. ම�Dය� වැ�ද �� ය, ආහාරෙය� ද පානෙය� ද 
වස්තෙය� හා ෙසේනාසනෙය� ද fවඳ දෑ ඇඟ ගැ�Sෙම� හා නැහැSෙම� අවස්ථාෙව� පා 
ෙසේFෙම� හා ෙත� ඇ��ෙම� ද ස
කාර කට�� ය. එෙසේ කරන �ණව
 දNවනට 
ෙමෙල ාව F ම *වණැ
ෙතෝ පසංශා කර!, එබG දNෙවෝ k� සැස ෙද�ෙලොව ඉපැද $පාක 
fවෙය� අ;කතර ස�ටට පැkෙණ
. 

ම�Dය� වැrම ද ෙපර �ට පැව! යහප
 ෙබෞ�ධ චා9තෙයq. ෙපර රජවN ආF 
මෙහෝ
තමෙයෝ පවා ම�Dය� වැrම ඉතා ආදරෙය� කළහ. අ"ෙබෝ ආF ෙබෞ�ධ රජවN 
ම�Dය� වැ�ෙ� ෛචතCය? පදÅණා කර�නා? ෙම� පදÅණා ෙකෙරk� ය. 

ෙපර �Z අlයා ෙකෙන�� තම ම�� මෑ�ය�  ෙකෙර� ෙනො ^� ෙලස පැව! $ටක 
අIමාට ව��නට y ආකාරෙය� එවකට පැවැ! ෙබෞ�ධ µෂ්ටාචාරය ෙකබG දැl පැහැ>R 
ෙ�. 

“ම�Rෙ� ඔෙහොම ෙනොකර�  අIමාට 
ෙදතෙ� q9 H�ෙන
 අප  ෙද�නාට 
!යන ෙදය? ෙද�ෙන
 අප  ෙද�නාට 
0-! ව�න ෙලස වැඳප! අ5මාට 

ෙමකල සමහN ෙදම�Dය� වැrම උවමනා නැතැl �ත!. ඇතැI ම�Dෙයෝ පවා වැGI 
වල?ව!. එය ෙනො මැනැ$. �ඩා කල පට� ම�Dය� ව�k� {දk� ගN ෙකෙරk� 
yකNව හැෙදන දNවා ෙලො� Mව ද ඒ ෙහොඳ ග! ෙනො කඩවා {NH කරl. ම�Dය� �
 
ෙනො ෙපළl. එl� ම�Dෙයෝ ද සැන��ෙ� ෙවෙස!. එෙහl� ෙහොඳ ෙබෞ�ධ දNව� 
දවසකට ෙදවර? ෙනො හැq නI වර? ව
 ෙනො වරදවා ම ම�D� වැ�ද �� ය. එෙසේ ම 
ඉතා ආදරෙය� ම�Dයනට උපස්ථාන කට�� ය. 
ම��යනට වැර" #$ෙ� ආ&නව 

#ගල� මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙපර ජා!ෙයක F තම භා\යයාව ෙ" yම අසා ම�Dය� 
මරණ අදහ�� ඉතා දNs ෙලස ගැnහ. ඒ ප$� ඒ ආ
මභාවෙ� F ම ඉතා Hq� වාසය 
ෙකොට ඉ� මැ8 අපාෙ� උප�හ. ඉ*H අ�ශල ක\මය ඉවර ෙනො S අ�!ම ජා!ෙය� රහ
 
Sෙම� පfව ද ප�~ය? පමණ ප� ෙහොN�ෙග� පහර ලැබ හා� kZය? තරමට ඇඟ ඇට 
�¹ S යෑෙම� ඉතා කනගාX ත
වෙයq� D9^ව� පෑහ. ෙමl� ම ම�Dයනට වැර> 
q8ෙI ආFනව පැහැ>R ෙ�. ම�Dය� ෙනො සලක�නා D9ෙහන බව
 ච�ඩාලෙය? 
අවාසනාව�තෙය? බව
 �Hරජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. ම�Dය�ෙ" �තට H? ෙදන 
දNෙවෝ ප� �Hකර ග�ෙනෝ පමණ? ෙනොව මNෙවෝ ද ෙව!. 
ම��යනට සංගහ #$ෙ� අ*සස් 

ම�Dයනට උපස්ථාන q8ම උපoප� ජා!වල අන�ත සැප ලැ�මට ෙහේ�වන 
මහD�කම? බව �Hරජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. ��� වහ�ෙසේ $�* H ම�Dය� 
උපස්ථාන කට�� l වදාරා ඒ සඳහා ඇතැI $නය µ ාපද ද R�� කළහ, ෙවනස් කළහ. 
ම�Dයනට සලක�න ෙකෙන? නැ
නI ප�සලට එ?ක අM
 D�ඩපාතය ෙගන ෙදk� 
කවk� ෙපොවk� නහවk� �යK උපස්ථාන q8මට ��නට ද ඉඩ H�හ. ෙදම�Dය� 
©ලාF �ණය�� D�X Sම හැමට වඩා උසස් සංගහ බව
 වදාළහ. 

�Hරජාණ� වහ�ෙසේ සැ9�
 මා�kය� වහ�ෙසේ ආF උ�ෙමෝ ද ම�Dයනට 
උපස්ථානය q8ෙම� ෙලෝකයාට වZනා ආද\ශය? දැ? eහ. 

ස්වා� �ෂයා 
අ�ද
ව! භාරය ෙහව* ස්වා�*වය උTල!නා ස්වා B
ෂයා න5 ෙ=. 
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කාලක,- ��ෂයා 
ම.� පලා� සාර5� - ඉස්T� මhඡx සෙඨො 
ෙසො ම2හං B�ෙසො ක!ෙතො - ල; ධං යස්ස $නස්ස�. 
ෙකොධෙනො උපනා� ච - eTෙණො ච $ෙභදෙකො 
ක�ටකවාෙචො ඵ
ෙසො - ෙසො ෙම ක!තතෙරො තෙතො. 
අ�ජTෙව� B�ෙසො - සද�ං නාව0�ඣ� 

ඔව�ජමාෙනො mYප� - ෙසයLෙසො අ�මඤඤ්�. 
දවYප);ෙදො   B�ෙසො - සUබ *ෙත� ධංස� 

ෙසො ම2හං B�ෙසො ක!ෙතො - තස් ං ෙහො  අනාමයා 
(%& කාලක'( ජාතකය) 

යI {Nෂය� �ළ ෙකෙළ� �ණ ෙනො දැ�ම, එකට එක yම, එකට එක q8ම, 
ඊ\ෂCාව, මfNකම, කපZ ග!ය ලැෙබන ලැෙබන ෙ� ම
 පැනට nHවට හා කාමෙය� 
වරදවා හැ�8මට ෙයFම, ^තර qÆම, �ෙ
 බැඳග
 ෛවර ඇ! බව, ෙ?ළාI yම, 
ඔMෙනොM� ෙÇද q8ම, සෙදොස් වචන හා ඵNෂ වචන yම, ෙI කට�
ත අද කට�� ය ෙI 
කට�
ත ෙහට කට�� යl q�ම හැ¿ම? නැ! බව, අවවාද කළ $ට qෙපන ග!ය, {� 
උඩ² බව, කාමෙය� ෙලො� බව, kතෙදෝ� බව යන ෙI ග! !ෙබ�ද එබG {Nෂයා ෙවත 
වාසය q8මට මම ඉතා කැමැ
ෙතk, මට එබG {Nෂයා Êය ෙ�. ෙමය �9කාලක�� 
ජාතකෙය� F කාලක�� තැනැ
� තම� �
 ග�නා කාලක�� {Nෂයාෙ" ල?ෂණ 
y සැZය. 

ෙI කාලෙ� ද ෙමබG ග! ඇ! කාලක�� {Nෂය� ^සා ෙගව� ^රය බවට ප
 S 
H? $�න භා\යයාව�ෙ" ගණන f� පX ෙනො ෙ�. 
ෙහොඳ ��ෂයා 

ෙයො වාe Cෙත අථවාe උ�ෙහ 

වාතාතෙප ඩංස ��ංසෙප ච 

}දං eපාසං අ|�යL සUබං 
ර*��වං ෙසො සතනං ,q*ෙතො 
කාල ගතංඤච් න හාෙප� අ�ං 
ෙසො ෙම මනාෙපො ,වෙසවත5� 

අ.ෙකොධෙනො  *තවා චාගවා ච 

C)පප!ෙනො අසෙඨො��ෙතො 
සංගාහෙකො ස�ෙලො ස�හවාෙවො 
මහ*තප*ෙතොe ,වාත p*S 

අ�ං චර!තං අථවා අන�ං 
ආu රෙහො සංගහෙමව ව*ෙත 

වාචං න ම�ජා ඵ
සං කදාW 

මතස්ස Oවස්ස ච තස්ස ෙහො  
(%& කාලක'( ජාතකය) 

යI {Nෂය� �ළ ©ත - උෂ්ණ - වැ� - fලං ආF Æඩා ද මැ� - මHN - ස\පාF� ෙග� 
වන උවHN ද, බඩ�^ - DපාසාF කරදර මද�H �තට ෙනො ෙගන | දව� ෙදෙක� පැkෙණන 
ඒ ඒ ෙගො$කI ෙවළදාI ආF කට�� q8ම, ෙකොපමණ කට�� ඇත
 ද� Fම, �� �yම, 
බණ ඇ~ම ආ>ය ස{රා q8ම, ^තර ඉවසනfK ග!ය, ෙහොඳ kතය� ආශය q8ම, ප9තCාග 
©R බව, ආචාර ©ලෙය� �?තSම, අවංක සෘ� ග!ය, kතයනට සංගහq8ම, මෘH ෙමොෙලො? 
වචන ඇ! බව, මහ
 තන�N ලැ�ණ
 ^හතමා� යටහ
 පැව�I ඇ! බව, ෙහොඳ ෙහෝ 
ෙනොෙහොඳ ෙහෝ කර�නMනට හ#ෙය� හා ෙනො හ#ෙය� සංගහ kස කරදර ෙනො q8ම, q� 
$ටක තද ඵNෂවචන ෙනො yම යන ෙI යහප
 �ණ !ෙබ�ද එබG {Nෂයා ෙවත වාසය 
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q8මට මම කැමැ
ෙතk. මට එබ�දා ඉතා Êයය. මර�� ම� ද එබG {Nෂයා භජනය 
q8මට කැමැ
ෙතk. ෙමය වාසානාව
 තැනැ
� තම� බලාෙපොෙරො
� වන වාසනාව�ත 
{Nෂයා ෙ" ල ණ y සැZය. 

ෙහොඳ ස්වාk{Nෂයා භා\යාව ෙකෙර� �ණව
 Dය� ෙම� ද, සෙහෝදරය� ෙම� ද 
D9�H ෙපේමෙය� වාසය කරl. ‘භ�යාව පරමා සඛා’  l වදාළ ප9> භා\යාව තම�ෙ" පාණය 
වැ^ k�9යක - ෙයෙහRයක �තා අෙනC ානC Êය භාවෙය� වාසය q8ම යහප
 ස්වාk 
{Nෂය� �ළ !�ය �� උසස්ම �ණය ෙ�. ස්වදාරස��ෂ්ඨ බහ්ම  ච\යය - තම 
භා\යාවෙග� පමණ? Ë!SෙI උ�I හැ�8ම හැම ස්වාk {Nෂය� �ළ ම !�ය �� ය. 
න�ල Dයාට ෙම� තම�ෙ" D9�H බව පකාශ කට හැq $ය �� ය. න�ල Dයා �H� 
වහ�ෙසේ ඉ>9ෙ� F “ ස්වා½^, මම ෙI න�ල මව ආවාහ කර ග
ෙ
 ඉතා තNණ කාලෙ� 
ය. එදා පට� ෙමව? වන �N මම අ� ස්Oයක ෙදස නරක බැ�මq� ව
 ෙනොබැ�k’  l 
qය�නට DEව� eෙ� D9�H බහ්මච\යය? �q ^සා ම ය. 

ෙම කල  සමහර ස්වාk{Nෂෙයෝ භා\යාවට කථාq8ෙI F ‘එයා ෙමයා’  ආF වචන 
භා$තා ෙකෙර!. එය ෙනො මැන$. ෙබොෙහෝ $ට ස්වාk{Nෂයා වය�� වැv මහK වන බැ$� 
භා\යාවට නk� කථා q8ෙI වරද? නැ� වා? ෙම� ෙපෙනත
 එයද DEව� තරI අ¹ 
කට�� ය. ‘ ස්වා�, - සා , - හා ෙ! - ෙසො�ර - �යා - ආsය - �ස්ස මාත (!ස්සෙ" 
අIමා, ළමයාෙ" නම කවර? Mව
 එය #ලට ෙයොදා qයත හැq ය.) - පජාපS (ළමl�ෙ" 
මෑ�ෙයෝ) යන ආ>ය ෙබෞ�ධ µෂට්ාචාරය අ*ව භා\යාවට කථා q8මට ඉතා ෙයෝගC බව 
සැලැqය �� ය. 
ස්වා/��ෂයාෙ� කට�� 

උ@ඨාතා ක5මෙධ ෙයLT - අYපම*ෙතො $ධානවා 
සමංකYෙප� O$තං - ස5භතං අXර.ඛ� 

ස   ;ෙධො Cෙලන ස5ප!ෙනො - වදඤ¡් uතමhඡෙරො 
,hචං ම�ගං $ෙසොෙධ� - ෙසො�ානං ස5පරා>කං 
ඉhෙචෙත අ@ඨධ5මා - ස; ධස්ස ඝරෙම�ෙනො 
අ.ඛාතා සhචනාෙමන - උභය� Tඛාවහං 

(අං��තර අ)ඨක �පාත) 
කට�� වලF ෙනොපfබට S\යෙය� �?ත Sම, හැම කට�
ෙත� ම සැලැqRම
 බව, 

කට�� සං$ධාන q8ෙම� {N�ද? ඇ! බව, ආදායමට ස9ලන ෙසේ $යදI q8ම - >$ 
පැවැ
Sම, ^කI ලැ�නාe ෙහෝ ස්ව�ප e ෙහෝ q�ෙදය? අපෙ
 ෙනොහ9න අරපෙරස්සම, 
ශ�ධාෙව� හා ©ලෙය� �?ත Sම, Fමට {N�ද - ෙනොමfN Sම, පරෙලොව යහපත සඳහා 
කට�� කර ගැ�ෙI *වණ යන ෙI කNs අට �� ෙගl වස�නMනට ඒකා�තෙය� ම 
ෙදෙලොව fභ ��;ය සඳහා උපකාර ෙ�. 

මාතාer whචකෙරො - B*තදාර �ෙතො සදා 
අ!ෙතොජනස්ස අ�ාය - ෙයො චස්ස අXO$ෙනො 
උ|!නං ෙයව අ�ාය - වදඤ්¢ ෙහො� Cලවා 
ඤාSනං BUබෙපතානං - V@ඨධ5ෙම ච O$තං 
සමණානං බාහම්ණානං - ෙදවතානං ච ප�lෙතො 
$*� සඤජ්නෙනො ෙහො� - ධ5ෙමනඝරම ාවසං 
ෙසො ක�*වාන කලLාණං - B�ෙජො ෙහො� පසං�ෙයො 
ඉෙධව නං පසංස!� - ෙපhච ස�ෙග පෙමොද� 

(අං��තර පඤ්චක �පාතය) 
දැහැk� ��ෙගl ෙවෙසන *වණැ! යI {Nෂෙය? ම�Dය�ෙ" කට�� සකසා 

q8ම, භා\යාවෙ" හා {තය�ෙ" �ත වැඩ සැල~ම, තම� අ*ව ෙවෙස�නM�ෙ" හා 
කIකN ෙසේවකාF�ෙ" >�sව සැලැ~ම, ��ව
 Sම, >ය �� තැන Fම, ±ව
ව �Zන 
නෑයනට හා k�රනට සංගහ q8ම, kය �ය නෑ k�රනට D� ෙප
 Fම, ශමණය� 
වහ�ෙසේලාට �Mපසෙය� උපස්ථාන q8ම, ෙද$යනට D�ෙප
 Fම, �ණෙය� ��කI 
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ස{රා q8ෙම� යටැ y හැම ෙදනාම ස�X කරව�ෙ� ද ෙහෙතෙI D>ය �
ෙත? - පසංසා 
කට �
ෙත? ව�ෙ� ය. ෙමෙලොව F ඔ� ප�vතය�ෙ" පසංසා හා පරෙලොව fග��� F 
$පාක fව ද ලබl. 

භා�යාෙවෝ 
ස්වා B
ෂයm $�! ෙපෝෂණය කරX ලබ!� භාsයා න5 ෙ=. 

නරක භා1යාෙවෝ 
යා £ත භ�යා වධකා� phච� 

ෙචොx ච අයL ා� ච පා පphච� 

-ස්Cල¤පා ඵ
සා අනාදරා 
කායස්ස ෙභදා ,රයං වජ!S. 

(අං��තර සතතක �පාතය) 
 ස්වාkයාෙ" �තට හා කයට වද Æඩා ෙදන ස්වභාවය ඇ! වධක භාsයාවය, 

ස්වාkයාෙ" ධනය ෙසොරකI ෙකොට ෙනොමනා මා\ගය�� ෙයොදවන ස්වභාවය ඇ! ෙචෞx 
භාsයාවය, ස්වාkයා තමා යටතට ග�නට �තන ස්වාkයා ෙ" කට�� ^� ෙලස ෙනො කරන 
�ල - ධන - Ìපා>ෙය� ම
 S ^කI කකා ඉ�නා ස්වාk භා\යාවය යන ෙI අනාදර 
*�ණව
 Hශ්©ල භා\ය ාෙවෝ මර�� ම� ^රයට ය!. 
ස්වා/යාට �
දා කරන භා1යාව 

ආරාමCලා උයLානං - න' ඤාS පරංmලං, 
-ස්සම�ඩන මXq*තා - යා W*N ම�ජපා>R 

යා ච ,�ෙලොකන�ලා - යා ච ප;වාරඨා>,, 
නව� එෙත� ඨාෙන� - පෙදොස මාහර!�¥ෙයො 

(,ණාල ජාතකය) 
ස්වාk{Nෂයාට ද�වා අවසර ලබා ෙනො ෙගන �� මනාෙQ ආරාමය�� - උය�වල - 

ගංගා #�H ෙවරළවල ෙවන
 අනCය�ෙ" ෙගවල හැ�8මට ය�නා e ද, වස්ත අලංකාර 
q8ෙම� ෙලො� ව �Z�නා e ද, ම
පැ� පානය කර�නා e ද, ^තර ෙදොර කM� ආ>ෙය� 
Dටත එ� එ� බල�නා e ද, අඟ පසඟ ^� ෙලස ෙනො වැෙසන අGk� ��ව ෙදොරකඩ �ට 
මග එෙහ ෙමෙහ බලk� �Z�නාe ද, භා\යාෙවෝ යටැ y නව කNෙණ� ෙනොෙහො
 
නවය? e එක එක කNෙණ� තම ස්වාkයාට ^�දා අෙගෞරව ෙකෙර!. ෙමකල ෙමබG 
�9
 ඇත
 ඒවා ආ\යය �ංහල ෙබෞ�ධ µෂ්ටාචාරයට q�ෙසේ
 ෙනො ගැලෙපන බව හැම 
භා\යාව? $�� ම �ත තබා ගත �� ය. 

ෙහොඳ භා1යාෙවෝ 
යා £ධ මාතා භ¦, ස§ ච 

දාCච භ�යා�ච යා පphච� 

Cෙල ¨ත*තා Wරර*ත සංpතා 
කායස්ස ෙභද ා Tග�ං වජ!� 

(අං��තර ස�තක �පාතය) 
ස්වාkයාට මවක ෙම� D9�H ෙපේමෙය� ෙවෙසන මාතෘ භා\යාවය, ෙසොෙහො�9යක 

ෙම� ෙවෙසන භ�^ භා\යාවය, k�9යක ෙම� අවංක ෙපේමෙය� ෙවෙසන සÍ භා\යාවය, 
දා�යක ෙම� ස්වාkයාට ෙගෞරවෙය� - ෙපේමෙය� හා yකNව ෙවෙසන දා� භා\යාවය, 
යන ෙI ඉතා �ණව
 ��ව
 ෙබොෙහෝ කලක �ට සංවරව වාසය කර�නා e භා\යාෙවෝ 
මර�� ම� fග!ෙය� උප>!. 

ෙකොම ා� යස්සහං භ�යා - සා ෙකො මම ඉස්සෙරො 
(ම.ෙද/ - ෙවස්ස1තර ජාතකය ) 
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“යෙම�ට මම තNණ භා\යාව? ෙවk ද ඒ ඔබ වහ�ෙසේ මාෙ" �kයා ය. මාෙ" 
ඊශ්වරයාය - ෙදlෙයෝ ය”යන ෙI මÎෙ�$යෙ" yෙම� ෙබෞ�ධ µෂට්ාචාරය අ*ව තම 
ස්වාk{Nෂයා ගැන �!ය �� අ�N මැන$� පැහැ>R ෙ�. 

ෙමධා$R CලවS - සස්Tෙදව ප�Uබතා 
(ෙකොසල සං��තකය) 

*වණැ! ��ව
 නැ>මlල� ෙද$ය� ෙකොට සලකන ප!වතා ධ\මය රqන ස්�� 
�Z! l �H� වහ�ෙසේ ෙකොෙසො� රජහට කළ ෙI ෙ�ශනාෙය� ද ෙහොඳ භා\යාවකෙ" 
ල?ෂණ පකාශ ෙ�. 

යස්ස භ�යා rලLවයා සම�ගා 
අXUබතා ධ5මකාමා පජාතා 
ෙකොZ,යා CලවS ප�Uබතා 
දාෙරT ෙව ෙසො*ථානං තදාi 

(මහාමංගල ජාතකය) 
යම�ෙ" භා\යාව තමනට සම e වයස් ඇ
� ද, ෙසේවකය�ෙ" ෙහෝ අහල පහළ අයෙ" 

ෙහෝ ෙ?ළාI අසා අසම� ෙනොව, ‘අD අෙQ µෂ්ටාචාරය අ*ව මරණය ද?වාම යන >ග 
බැIෙමq� බැGනIහ, ක�පා�තය ද?වා ම පැවෙතන දN #*�N පර{ෙරක �Rකය� 
SෙI බැIෙමq� බැGනIහ’  l �තා සමඟව වසා ද, �kයා තමාෙ" #දලට ග
 ෙකEබ¹ව? 
ෙම� �තා තම�ෙ" අණට යට කර ග�ෙ� නැ!ව, �ණව
 මÎ ෙ�S� ��වා? ෙම� 
ස්වාkයා මෙ" ෙදlෙයෝ යl �තk� ස්වාkයාට අ*Ãලව වසා ද, �ණදහමට කැම! ෙ� ද, 
දNව� ඇ
� ෙ� ද, සදාචාර �ලයq� උප�� ද, ප!වත දහම {රා ද භා\යාව� ෙකෙර� 
ඇ! ෙI f�දර �ණ ස#දාය ස්වාk{Nෂයා හට උ�I ම²R යන ෙමl* H ෙහොඳ 
භා\යාවකෙ" ල ණ පැහැ>R ෙ�. ස්වාkයා කථා කරන $ට ෙමකල ඇතැ#� භා$තා කරන 
‘එයා ෙමයා’  ආF වචන හා ස්වාkයාෙ" නම qයා අඬගැ~ම ද ඉතා අෙසෝභනය. ස්වා  - 
ස්වා  Bත - හා5Bතා - මහ*මා ආF වචන භා$තා q8ම මැනැ$. 
ෙහොඳ භා1යාවෙ� කට�� 

ෙයො නං භර� සUබදා - ,hචං අතාe උස්T.ෙකො 
සUබකාමහරං ෙපොසං - හ*තාරං නා�මඤඤ්�. 
න චාe ෙසො¥ හ*තාරං - ඉhඡාචාෙරන ෙරොසෙය 

භ*r ච ග
 ෙනො සUෙබ - ප��ෙජ� ප�lතා. 
උ@ඨා|කා අනලසා - සංග�ත ප��ජනා 
භ!rමනාපා චර� - ස5භතං අXර.ඛ�. 
සා එවං ව*ත� නාx - හ*rඡ©වසාXගා 
මනාපා නාම ෙත ෙදෙව - ය� සා උපප�ජ�. 

(අං��තර පඤ්චක �පාතය) 
යI {Nෂෙය? �යK ක�� ^ර�තරෙය� උ
සහව
 eෙ� යI ස්Oය? ෙපෝෂණය 

ෙකෙ\ ද, එෙසේ ෙපෝෂණය කැෙරන ෙහොඳ භා\යා �යK කැමැ! ෙ� ෙද�නා e ස්වාk{Nෂයා 
ඉ?මවා ෙනො �ත�� ය. ඒ ෙහොඳ භා\යයාව තම� කැමැ! ෙලස හැ�8ෙම� ස්වාkයා 
ෙකෝප ද ෙනො කර�� ය. *වණැ! ඒ භා\යාව ස්වාkයාෙ" �N ෙද�N� මැනැ$� {ද�� 
ය. අලස නැතැ නැ� �Z උ
සහය ඇ! D9වර ජනයාට ද ෙහො�� සංගහ කරන භා\යාව 
ස්වාkයා ස�X වන ෙලස හැ�ෙරk� �kයා සපයන වස්�ව ද ෙහො�� රq�� ය. ෙමෙසේ 
ස්වාk{Nෂයා ෙ" කැමැ
ත අ*ව හැ�ෙරව යටැ y �ණැ! තමනට අl! e ��කI කට�� 
ෙනො D9ෙහළා කරන යහප
 භා\යාව මර�� ම� ෙද�ෙලොව උප>�� ය. 

Tසං$�ත ක5ම!තා - සංග�ත ප��ජනා 
හ*r මනාපා චර� - ස5භතං අXර.ඛ�. 
ස; ධා Cෙලන ස5ප!නා - වදඤ¡් uතමhඡරා 
,hචං ම�ගං $ෙසොෙධ� - ෙසො�නං ස5පරා>කාං 
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ඉhෙචෙත අ@ඨධ5මා - යස්ස $�ජ!� නා�යා 
ත5e �ලව�ං ආi - ධ5ම@ඨං සhචවාVනං 

(අං��තර අ)ඨක �පාතය) 
ෙ"ෙදොර කට�� ^� ප9> සං$ධානය ^යම q8ම, තම�ෙ" සහ ස්වාkයාෙ"
 

නෑදෑk�රනට ෙසේවකයනට සහ අස� වා~නට පස්ථාවා*Ãල ව සංගහ q8ම, ස්වාkයා 
$�� සපයන ලද වස්�ව ම
පැ� පානය - nHව - නෘතC ද\ශනෙය� ෙලො� බව - පමණ 
ඉ�
ව �ය අලංකාරෙලෝලතාවය යන ෙI වස්�ව නාස්! වන මං අMරා ආර ා q8ම, 
ශ�ධාෙව� හා ©ලෙය� �?තSම, Fමට කැමැ
ත හා මfN ෙනො Sම යන ෙI අට කN�� 
�� *වණැ! �ණව
 භා\යාව සතCවාF ��ව
 තැනැ
!ෙයකැ l ෙමෙලොව උග��ෙ" 
පශංසාව ලැබ පරෙලොවද fග! සIප
 ලබl. 

යI q� ෙගදරක භා\යාව ෙහොඳ නI ස්වාkයා සහ දNව*
 ෙහො�� හදා ගැ*ම අපහf 
ෙනො ෙ�. �ණව
 භා\යාවකෙ" වචනයට අවනත ෙනොවන ස්වාk{Nෂය� නැතැl qය�� 
තරI ය. ස්වාkයා ෙකොපමණ ෙහොඳ Mව
 යI ෙගදරක භා\යාව නරක නI ඒ ෙගදර 
අපාෙයq. එෙහl� තම ෙගදර වාසනාව�ත කර ගැ�ෙI සIc\ණ භාරය පව
ෙ� 
භා\යාව ෙවත බව හැම භා\යාවක $�� ම �ත තබා ගත �� ය. 

ෙමෙහකව� හා ස්වා�� 
ෙබෞ;ධ ෙගවල ෙවෙසන ෙමෙහක
ව! හා ස්වා�i ද තමනට අ>� oණය!ෙග! qrව 

තම qrක5 ද ෙනොe�ෙහළා Bර!ෙනෝ ෙව�. 
ෙමෙහකNෙවෝ ස්වා½�ෙ" ෙමෙහ කර ෙදන උපකාර කාරෙයෝ ය. ස්වා½� 

ෙමෙහකNව� ෙ" >�sව සලසා ෙදන ආධාර කාරෙයෝ ය. ෙමෙසේ ෙමෙහකNව� හා 
ස්වා½� ඔMෙනොMනට උපකාරය හ. එෙහl� ෙI ෙද D9ෙසේ ^යම සIබ�ධය 
ඔMෙනොM�ෙ" >�sවට ෙහේ� ෙ�. ��ධ ධ\මෙ� හැZයට ඔMෙනොM� උපකාර කාරය� 
ෙව*වා kස, ෙමෙහ කNවා ස්වාkයාෙ" ද ාසෙය? ව
 ස්වාkයා ෙමෙහකNවාෙ" ණය 
ගැ!ෙය? ව
 ෙනොෙ�. 

ෙහොඳ ස්වා/යා 
ෙහොඳ ස්වාkයා ^යම ස්වාk �ණෙය� D�Zය �� ය.  
‘යාචන’  - *ෙÐ බැ9කI අමාNකI හා *ඹට #දR� ෙහෝ ෙවන ෙදයq� ෙහෝ 

උවමනාව? ඇ! e $ට එය
 මට qය�න. මම හැම $ට ම *ඹට D�ට ව�නට nදානI 
ෙවk l යන ආF වශෙය� තමාෙ" උපකාර ඉ�ල�නට යl අයදනා බව ය. 

‘ස!තාප’  - ෙමෙහකNවා ඉතා අyකN ෙලස කරන වරදට fHf පමාණව
 දÑවI FI 
වශෙය� කැෙරන තරSමය ෙහව
 ම� එබG වරද ෙනොකරන ෙලස කNණාෙව� කරන 
පමාණව
 දÑවI ෙහෝ ත\ජනය. 

‘ඉස්ෙසර’ - ඊශ්වරභාවය ෙහව
 ෙමෙහකNවා තමා වශෙය� පව
වන අ;ප!භාවය 

‘ආශංසා’  - ෙමෙහකNවාෙ" >�sව බලාෙපොෙරො
� Sම ය. ෙහව
 මා යටෙ
 �Zන 
ෙI HQප
 තැනැ
ෙ
 ෙකෙසේ නI ෙI HÍත ත

වෙය� නගා >�sෙව� �XවI ද යන 
උසස් බලාෙපොෙරො
�ව ය. 

‘ක
ණා’  - ෙමෙහකNවාෙ" Hෙක� �ත කIපාවන ස්වාභාවය e දයාවය යන ආF �ණ 
ස්වාkය� �ළ D�Zය �� ය. 
ස්වා/යාෙ� ��ක� 
1. ඒ ඒ ෙමෙහකNව�ෙ" ශ?! ප9> ක\මා�ත ^යම q8ම :- ෙමෙහකNෙවෝ සමහN 

බාලෙයෝ ය. සමහN තNණෙයෝ ය, සමහN මහ�ෙලෝ ය, සමහN ස්�� ය. තNණය� 
$�� කට �� ෙ� බාලය� මහ�ල� $�� ෙනො කට හැq ෙ�. D9kය� $�� කට 
හැq ෙ� ගැහැ�යක $�� ෙනොකට හැq ෙ�. එෙහl� ඒ ඒ අයෙ" ශ?!ය ත

වය 
බලා ම කටහැq පමණට ෙමෙහ ^යම කළ �� ය. 
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ෙමෙහ ^යම q8ම
, එ� �ණෙදොස් ෙසSම
, කළ වරදට දÑවI Fම
 
එ?ෙකෙන� $�� ම කට�� ෙ�. ෙගදරක �Zන �යK ෙදනාම ෙමෙහ ^යම 
කර�නට �යා ම එක ෙමෙහකNෙව? ෙකෙසේ කර�නද? ෙගදර ඇ�ළත ෙමෙහය 
DEබඳ ව නI ගෘහ�ය - ෙගදර හාkෙ� (භා\යයාව)  $�� ද Dටත නI ගෘහ ස්වාkයා 
$�� ද ^යම කට �� ය. ^යම q8ෙIF oග
 ෙමෙහකNවාට එය කරන සැZ
 qයා 
>ය �� ය. ඔ� ෙමෙහය වරHවෙහො
 එක වර ම ෙකෝපෙය� බැණ ෙනො වැF ම� එබG 
වැර> ෙනොකරන ෙලස
, එෙසේ කෙළො
 ෙI ෙI දÑවI ලැෙº$ යl ද අවවාද කට�� ය. 
එෙසේ
 වර�දෙතො
 ඔ� ෙකෙර� කNණාෙව� ෙහොඳ k^ස� කරන අදහ�� ම fHf 
පමාණව
 දÑවම? >ය �� ය. එෙසේ ෙනොව අ!� පl� ගස�නට අµෂ්ට වචනෙය� 
බැණ ව>�නට යෑම වැදග
 මහ�නට fHf ෙනො ෙ�. එෙසේ නැ
නI *ඹ කරන 
ෙමෙහයට ෙI වැX{
 (පvය
) මා ෙකෝප e $ට කරන ගැfI බැsI D�ස ෙI පvය
 
qයා පv ෙදක? >ය �� ය. 

දැ� අප රෙ� ෙමෙහකNව�ෙ" ත
වය ෙබොෙහෝ ෙසl� ම කනගාX උපදවන fK 
ය. සමහර ෙගවල !9ස*නට ද?වන දයාව ව
 HQප
 ම*ෂC e ෙමෙහ�Nවනට ෙනො 
දැ?ෙවl. සමහර $ට නා�නට ෙකස් රM� කපා ග�නට ව
 ඉඩ? ෙනො ලැෙබl. ෙගදර 
ඉ�නතා? �යK ෙදනා ම ^යම කරන ෙමෙහ කට�� ය. එෙසේ ෙකොට
 fK වරෙද� 
පවා ගස�නට බ��නට සැ�ෙසl. !9ස*�ෙ" Hෙක� හදවත පැෙළන තරI 
කIපාවන සමහN�ෙ" �
 k^f�ෙ" Hෙක� යකඩට ගලකට
 වඩා තද Sම මහා 
{Hමෙයq. fප��ධ ව
ම� q$වරය� $�� - 

“!9ස�  ස�� Hක දැක උ*වන  හදය 
k^f�  Hෙක� යකඩට ගලකට  තදය 
ෙමෙල��  ෙලොවට ෙප�වන කNණා  කඳය 
k^f�  ෙනොමැ! ෙලොවක> වඩෙතො
  ෙසොඳය” 

2. ෙමෙහකNවනට ^� ෙසේ වැXQ Fම ද ස්වාkයාෙ" ��කෙමq. ඒ ඒ අයට fHf 
පමාණව
 පvය? ^යම >නෙය� ම >ය �� ය. ඔ�
 k^ස� ^සා පැkෙණන 
ෙනොෙය? කට �� ෙI පvෙය� ම D9මසා ග�නට වන ෙහl^. එය අMN�දකට 
වර?ව
 fඵ ගණෙනq� ෙහෝ වැv කළ �� ය. ඔ�ෙග� ෙපෝෂණය ව�නට අJ දN 
ෙදමාDය ආF� �Z�න�ට නI $ෙශේෂෙය� අ*කIපා කට�� ය. ල?>ව $n 
�ෙරෝÆය කා�තාව? තමාෙ" �ංහල ෙසේවකයාට ල  ගණනq� සංගහ ෙකොට ��s 
බව {ව
 බලන ෙබොෙහෝ ෙදනාට මතක ඇත. �ඩා ෙනොවන අයෙ" පv දÑවI වශෙය� 
කැÆම ද �9ෙතq. එෙසේ ම එය තැ�ප
 ෙකොට තබා ඔ� යන >ෙනක ෙපොR
 සමග Fම 
ද මහා ම �ණෙයq. 

3. HQප
 ෙමෙහකNව� ෙලඩ e $ට ඉතා ආදරෙය� උපස්ථාන q8ම ද ෙහොඳ ස්වාk 
�ණෙයq. ෙපර උ
තමෙයෝ තම ෙගදර !9ස*නට පවා තම� පහf ෙනො බලා �ය!� 
ම උපස්ථාන කළහ. එබG ෙ� ඉතා කලා�රෙයq� ලැෙබන මහ² D�කI ෙලස �!ය 
�� ය. අෙ!eª �ටාෙණෝ අට�� සමාද! ව �ට* 1ල! ෙමෙහක
වාට උපස්ථාන 
කළහ. $ශාඛාෙවෝ සරණ1යදාම* 1ල! අස් ෙවළඹකට උපස්ථාන කළහ. 

4. රසව
 කෑම? ලැ�s $ට තම� පමණ? එl� ස�X ෙනොS HQප
 ෙමෙහකNව� ද 
ස�X q8ම ෙහොඳ ස්වාk �ණෙයq. ^යම ෙබෞ�ධ ෙගවල ෙසේවක ප යට එක බ
 
හැRය� 
 ස්වාk ප යට එක බ
 හැRය� 
 Dස* ෙනො ලැෙº. ෙහොඳ ෙබෞ�ධෙයෝ 
තම� කන ෙබොන පම�� ම ෙසේවකයනට
 සංගහ ෙකෙර!. එෙහ
 අද  සමහර ෙගවල 
බ�ල�ට තරI ෙහොඳ කෑම ෙමෙහකNවනට ෙනො ලැෙබන බව රහස? ෙනොෙ�. 

5. ෙමෙහකNවනට පමාණව
 $ෙ�කය? Fම ද ෙහොඳ ස්වාk �ණෙයq. HQප
කම ^සා 
ෙමෙහකර�නට පැk�ය 
 යකෙඩ� වා
�කර{ ෙකෙන� ෙනොෙ�. ඔ� ද ස්වාkයා 
බG ම ම*ෂCෙය? වන ෙහl� ස්වාkයාට ෙම� ෙසේවකයාට ද $ෙ�කය අවශC l. 

ෙහොඳ ෙමෙහක�ෙවෝ 
^යම ෙමෙහකNව� $��  
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“ෙපේමය”  - ස්වාkයා ෙකෙර� දැv ආදරය ෙහව
 කෑI �I ඇGI පැළැGI ආ>ෙය� ද, 
කා� පනI වR� ද මාෙ" �යK �ත වැඩ සලසන ෙI ස්වාkයා මට ෙකොපමණ �තව
 ද, 
මාෙ" Dයා
 ෙI ෙතෙI ම ය, ම ෙ" මෑ�ෙයෝ 
 ෙI ෙතෙI ම ය යන ආF වශෙය� 
ස්වාkයා ෙකෙර� Êය �ෛතi භාවය. 

“අවංක භාවය”  - ස්වාkයා ස� සතය?ව
 ෙසොර �!� ෙනො ග�නා q� $ෙටක ව
 
කවර කNණq� ෙහෝ ස්වාkයා රවට�නට ෙනො�තන බව - ස්වාkයාෙ" සIc\ණ 
$ශව්ාසයට fHf වන බව ය. 

“Tවච භාවය”  - ස්වාkයාට yකN බව, ස්වාkයා qයන - කර�නට ^යම කරන දෑ 
එෙල�� ම ෙහොඳට
 qÒ ෙලසට
 කරන බව ය, එෙසේ ම ස්වාkයා ෙකෙර� ෙගෞරවෙය� 
�?ත වන බව ය යන ෙI ආF �ණෙය� D�Zය �� ය. 
ෙහොඳ ෙසේවකයාෙ� ��ක� 

1. ස්වාkයාට ෙපර ^�ෙද� නැ�ට කට�� දෑ ෙහො�� q8ම ය.  
2. ස්වාkයා ^�දට �ය පf තැ�ප
 කට�� දෑ තැ�ප
 ෙකොට ෙදොර කM� වසාදැl 

ෙසොයා බලා පfව ^දාගැ�ම ය. 
3. ස්වාkයා H� ෙදය පමණ? ගැ�ම ය. එය ම> නI නැවත qයා ඉ�ලා ග�නවා kස 

*H� ෙදය? ග�නා ෙසොර �ත? ��ෙන� ව
 ඇ! කැ� ෙනො ගැ�ම ය. 
4. තම ෙමෙහය ෙහොඳ හැZ සකසා සIc\ණව q8ම ය. 
5. ස්වාkයාෙ" අ�ණ තැ^� තැන ෙනො yම ය, qය �� �ණ ෙනො සඟවා yම ය.  
යන ආF තම�ෙ" ��කI ද ෙහො�� �H කළ �� ය. 

ධනය සැප"ය #$ ආකාරය 
ප�lෙතො Cලස5ප!ෙනො - ජලම�¦ව භාසS 

ෙහොෙග සංහරමානස්ස - හමරස්ෙසව ඉ�යෙතො 
ෙභොගා ඝ!,චයං ය!� - ච5 ෙකො ¬ ප£ය� 

(5ඝ �කාය %ගාල තය) 
ප�vත e ද, ��ව
 e ද තැනැ
ෙ
 (කG #Hෙනක) දැ�ෙවන ��න? ෙම� 

මහාජනයා අතර බැබැෙලl. මල ෙනොතලා ෙරො� ෙගන ½ බ��නා e බමෙර� ෙම� අ*� 
ෙනො තළා - ෙනොෙපළා දැහැk� S\යය වඩ�නා හට �ඹස? බැ ෙඳ�නා? ෙම� ධනය �ස් 
ෙ�. බමරා ම� වR� ෙරො� ග�ෙ� මල ෙනොතළා, මලට q� ද හා^ය? ෙනො වන ෙලස ය. 
එ ෙම� *වණැ! ස
{Nෂය� $�*H ධන �ස් කට �
ෙ
 මහාජනයා ෙනො ෙපළා 
ධා\kකව බව ෙමl� පැහැ>R ෙ�. 

න අ*තෙහr න පරස්සෙහr 

න B*ත hඡ න ධනං න ර@ඨං 
න ඉhෙඡයL අධ5ෙමන ස ;ම*තෙනො 
ස Cලවා පඤඤ්ාච ධ5 ෙකො �යා 

තම�ෙ" fව සඳහා ෙහෝ අ*�ෙ" fව සඳහා ෙහෝ පව? - අධ\මය? ෙනො කර�ෙ� 
ය. අධ\මෙය� {ත� ෙහෝ ෙනො පත�ෙ� ය. ධනය ෙහෝ රට?  ෙහෝ තමාෙ" වැv >�sව 
ෙහෝ ෙනො පත�ෙ� ය. ��ව
 ව*ෙ�
, *වණැ! ව*ෙ�
, ධා\kක ව*ෙ�
, ෙමබG 
තැනැ
ෙ
 ය. ෙමl� ද ෙනො දැහැk� ධනය ෙහෝ රට? ෙහෝ අ� කවර ෙදය? ෙහෝ ෙනො 
පැ!ය �� බව සඳහ� ෙ�. ධා\kකව ධන සපය�නට �තනM� $�� ෙනොකට�� 
ෙවළදාI පස? ෙ�. එනI  

1. අනCයනට �ංසා q8ම සඳහා උපකාර වන ක¹ q9%g ආF ෙවළදාI 
2. දාස භාවයට k^f� $q�ම 
3. මස් D�ස ස�� $q�ම 
4. ම
 පැ� ෙවෙළඳ ාම 
5. වස $ෂ ෙවෙළඳ ාම ය* l 
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�Hරජාණ� වහ�ෙසේ ෙබෞ�ධය� $�� ෙනො කට �� යl වදාළ ෙහl� හා 
අනCය�ෙ"  කරදරයට - $පතට - ෙහේ� වන ^සා
 ෙI පස් ෙවෙළඳාම හළ �� ය. 

තවද, rලා®ට - තරා>ෙය� කරන ෙසොරකI ය. කංස®ට - ෙනොරං රං ෙලස ෙප�නා 
කරන ෙසොරකI ය. මාන®ට - S සහ� ඉඩI ආ>ය ම^න $ට කරන  ෙසොරකI ය. 
උ.ෙකොටන - අ�ලස් Fම හා ගැ�ම ය. වංචන - වංචාq8මය. ,ක� - මායාෙව� අ*� 
�ව[ම. සාWෙයොග - වංක ´යා සහ කථාය ය* ෙමl*H වැළqය �� ය. 

O$තං ච අධ5ෙමන - ධ5ෙමන මරණං ච යං 
මරණං ධ5 කං ෙස ෙයLා - යං ෙච Oෙව අධ5 කං 

අධා\kක ±$කාවය, ධා\kක මරණය යන ෙI ෙදq� අධා\kක ±$කාවට වඩා ධා\kක 
මරණය ම උ�මැ l වදාෙළේ
 ෙනො දැහැk� ±ව
Sෙම� පfව ෙමෙලොව F හා පරෙලොව F 
මහ
 Hකට ප
වන ෙහl^. එෙහl� ෙකබG අපහfෙවq� Mව
 දැහැk� ම ධන සැපැlය 
�� ය. එය එෙවෙලට අමාN Mව ද පf ව ෙමෙලොව F හා පරෙලොව F සැනැ��ලට හා සැපතට 
ෙහේ� ෙ�. 

ෙලො3ය ාෙ� ධනය 
1. සmෙණො ම2හෙකො නාම - 1� සාXදxචෙරො 

ප.කං eYඵZ මා
2හ - ම2හම2හා� ක©S 

2. තස්ෙසවං $ලප!තස්ස - Vජසංඝා සමාගතා 
ඤ¯ාන eYඵZං ය!S - $ලeෙ*වව ෙසො Vෙජො 

3. එවෙමව ඉෙධකhෙචො - සංඝ�¯ා බiං ධනං 
ෙනව*තෙනො න ඤාSනං - යෙථොං ප�ප�ජ� 

4. න ෙසො අhඡාදනාං භ*තං - මාලං න $ෙලපනං 
අXෙහො� සwං wඤW් - න සංඝ�හා� ඤාතෙක 

5. තස්ෙසවං $ලප!තස්ස - ම2හ ම2හා� ර.ඛෙතො 
රාජාෙනො අථවා ෙචොරා - දායාදා ෙයච අYeය 

ධනමාදාය ගhඡ!� - $ලeෙ*වව ෙසො නෙරො 
1. කGය, ප�ලIය, කG�Rය යන තැ�වල හැ�ෙර�නා e ම�හක නI පÅයා ඉH* ෙගv 

ඇ! {Rල ගසට නැග ‘මෙ" ගසය, මෙ" ගස යැ’l හඬl. 
2. ම�හක පÅයා එෙසේ හඬ�F ම අෙන? පÅ ස�හයා අM
 {Rල ෙගv කා ය!. ඒ 

ම�හක පÅයාට හැÓම පමෙණq. 
3. එෙසේ ම ෙI ෙලෝකෙය� ඇතැI ෙකෙන? ෙබොෙහෝ ධනය �ස් ෙකොට තම�ෙ" 

පෙයෝජනයට ද  ෙනො ග^!. නෑදෑයනට ද fHf ප9> සංගහ ෙනො ෙකෙර!. 
4.  එබG ෙලෝ� ෙතෙI තම� පමණට ඇ�ද �� වස්ත ද, අහාර ද, ම� ගඳ $ලM� ද, 

කැමැ! ප9> එක වර� ද අ*භව ෙනො  කරl. එy දැl� q� නෑෙකන�ට ද සංගහ 
ෙනො  ෙකෙරl. 

5. ඒ #� ෙලෝ�යා “මෙ" ධනය, මෙ" ධනයැl”  හඬා වැලැෙප� Fම, ෙනොක ා ෙනො� 
��කI ද ෙනො ෙකොට ෙපො> ගසා ෙගන ආර ා කර�F රජවN ෙහෝ ෙසොN ෙහෝ පැහැර 
ග^!. එෙසේ ම ෙනො ස�X e උNම?කාරෙයෝ ද ග^!. ෙලෝ�යාට ffI ෙහළා මැෙර* 
$නා අ� කට හැ?ෙක? ෙනො ෙ�. 

ෙකතට බැ5 පඹයා 
ඇතැI� ෙකතකට බැ� පඹය� වැ�නා හ. පඹයා ෙකෙත� බැ�ද >න පට� q� ද 

කෑම? �ම? නැ! ව අ�වය - වැස්සය - D�නය - |ය - දවාලය - ආF q�ව? ෙනො බලා 
>රාප
 වන�N ම ෙකත �ක ෙදl. අපමණ කරදර �9හැර $�දා හැර q�ම ඵලය? අ*භව 
ෙනොකරl. එ� ඵල අ*භව කර�ෙනෝ අ�� ම ය. 
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ඇතැI #� ෙලෝ�ෙයෝ ද අM - වැ� - D^ - | - දව� ෙනොබලා මහ
 ආයාසෙය� ධන 
සපය!. එෙහ
 තමා ෙ" පෙයෝජනයට ද ෙනො ග^!. තම �දNව�ෙ" කට�� සඳහා ව
 
��කI D�ස ව
 ෙනො ෙයොද!. ^කIම ෙපො> ගසා ෙගන �Z!. ෙනොqය හැq තරI 
�9හැර $�දා හැර ඔ�ට අ� ඵලය? නැත. පෙසක �Z�ෙනෝ එ� ඵල අ*භව ෙකෙර!. 
ෙමබG ධනව
 � පඹය� වැ�නාහ. ෙමබG පඹෙයෝ අප රට ද Hබල ෙනො ෙව!. 

*වණැ8 ස���ෂයාෙ� ධනය 
°ෙරො ච $ඤ¢් අග5ම ෙභොෙග 

ෙසො �ඤජ්� whචකෙරො ච ෙහොS 

ෙසො ඤා�සංඝං ,සෙභො හ�¯ා 
අ,�ෙතො ස�ග`ෙප� ඨානං 

(ෙකොසල සං��ත) 
ෛධ\යෙය� �?ත e *වණැ! තැනැ
ෙත ධා\kකව ධනය ලබා ෙතෙI ද ^� 

පමණට පෙයෝජන ග�. ද�Fම ආF D�කI හා ෙලෝකචා9තා> ��කI ද ෙකෙරl. උ�I 
�ණැ! ෙහෙතෙI තම නෑ ස�හයා ද මැන$� ෙපෝෂණය ෙකොට ෙමෙලොව ද ^�දා ෙනො 
ලබා උග
 ස
{Nෂ ෙලෝකයා ෙ" පසංශා ද ලබා පරෙලොව fග!යට ද පැkෙණl. 

ධනය 9යද� කට�� ආකාරය 
එවං ෙභොෙග සමාග!¯ා - අලමෙ�ො mෙල 1� 

චrධා $භෙජ ෙභොෙග - ස ෙව  *තා, ග±S 

එෙකන ෙභොෙග �ඤේජයL - ; u� ක5මං පෙයොජෙය 

චr�ං ච ,ධාෙපයL - ආපදාT භ$ස්ස� 
(7ඝ �කාය %ගාල තය) 

ධා\kකව වස්� සැප�ෙම� සම\ථ e ��ය� $�� සපයා ග
 ධනය ෙකොටස් සතරකට 
ෙබ>ය �� ය. ඉ� ෙකොටස? කෑම �I ඇGI පැළGI D�කI ��කI ආF තමාෙ" 
පෙයෝජනයට ගත �� ය. ෙදෙකොටස? ෙවෙළදාI ක\මා�තාF තම� කරන වCාපාරය� 
ෙ" වැv >�sව සඳහා ෙය>ය ��ය. ෙමය �X {තය�ට ෙ�ශනා කරන ල�ද? බැ$� 
�XවN� වැ^ $ශාල වCාපාරය�� ෙයF �Zන ධනව�� $�� DEපැ>ය �� කමය ෙ�. 
එෙහ
, හැම ෙදනා $�� ඉෙගන ගත �� එ? කNණ? !ෙº. එනI f� ෙහෝ $ශාල ෙහෝ 
කවර පමණක ධනය? සපය�න� $�� Mව ද $ප
��� F ගැ�මට fK ෙකොටස?ව
 
තැ�ප
 කර තැ�ය �� බව l. >නපතා පv ලබන �� කNව� Mව ද අ¹ ම ගණෙ� 
>නකට ශත පහ? ව
 අර #දල? වශෙය� ෙව� කර තැ�ම ෙනො වරදනා ම කට �� ය. 

�*තා ෙභොගා භතා භhචා - $��ණා ආපදාT ෙම 

උ;ධ�ගා ද.�ණා V!නා - අෙථො පඤච්බF කතා 
උප@¨තා Cලව!ෙතො - සඤඤ්තා බහ්මචාරෙයො 
යද!නං ෙභොගං ඉhෙඡයL - ප�lෙතො ඝරමාවසං 
ෙසො ෙම අෙ�ො අXYප*ෙතො - කතං අනXතාeයං 
එතං අXස්සරං මhෙචො - අ�ය ධ5ෙම ¨ෙතො නෙරො 
ඉෙධව නං පසංස!� - ෙපhච ස�ෙග පෙමොද� 

(අං��තර - ච8�ත �පාතය) 
1. �*තා ෙභොගා - ෙභෝගෙයෝ අ*භව කරන ල�දා� ය. ඇතැI� ධනය සපයා තමා ද Ô?! 

ෙනො $�!. ^කIම ෙපො>ගසා ෙගන �Z!. එය ම*ෂCයනට, $ෙශේෂෙය� ෙබෞ�ධයනට 
ෙනොව[. එෙහl� සෑම ෙබෞ�ධය� $�� ම තම� ධා\kකව සපයා ග
 වස්�ව, 
තම�ෙ" පමාණය කෑI  �I - ඇGI පැළැGI - ගම� �ම� ආ>ෙය� ෙයFෙම� ෙහොඳට 
අ*භව කළා ය l ස�X $ය �� ය. 

2. භතාභhචා - ෙපෝෂණය කට�
ෙතෝ ෙපෝෂණය කරන ල�දා� ය. හැම ෙදනා $�� 
ෙපෝෂණය කට�� D9ස? ෙව!. එ ෙස් ෙපෝෂණය කට�� ෙදම�Dය - අJදN - ෙසේවකාF 
D9ස ^� පමණට ෙපෝෂණය q8ම සඳහා ද මෙ" වස්�ව ෙහොඳ හැZ ෙයHවා ය l ද ස�X 
$ය �� ය. 
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3. $��ණා ආපදාT ෙම - මාෙ" $ප
�� ද $ෙශේෂෙය� HN කරන ල�දා� ය. 
ම*ෂCයනට ෙලඩ H?, නෑය�ෙ" හා k�ර� ෙ" $ප
! ආF ෙනොෙය? කරදර �9හැර 
පැkෙණl. ඒවා ස්වභාව ධ\මෙයෝ ය. ඇතැI *වණ නැ! {�ගලෙයෝ ධනය !�යF 
 
එබG අවස්ථාව�� F ^� පමණට $යදI ෙනො q8ෙම� මහ
 කරදරයකට �ණ පා!. 
එය ද ෙබෞ�ධයනට ෙනොවZන ෙහl� තම�ෙ" ධනෙය� ඒ ඒ අවස්ථාෙ� පැk� 
$ප
�� HN කරන ල�දාහ l ද ස�X $ය �� ය. 

4. උ;ධ�ගා ද.�ණා V!නා - ම�ෙය� $පාක ෙද�නා e සංඝදාන ද ෙදන ල�ෙ� ය. �ය 
ජා!ෙය� H� දැl� ෙI ජා!ෙය� වස්� ලැෙබl. ම� ජා!වල F $පාක ලැ�මට ෙI 
ජා!ෙය� >ය �� ය. එෙහl� ම� ජා!වල F සැප ලබ�නට කැමැ
තM � $�� තම 
ධනෙය� >මට ද ෙකොටස? ෙව� කට �� ය. 

5. පඤච්බF කතා - ��කI වශෙය� කට�� cජා පස ද කරන ල�ෙ� ය. ��කI නI 
ෙයHs - බැGs ´යාවl. ෙනො කරම බැ9 ´යාවl. එෙසේ කට�� ��කI �ස? Mව
 
හැම ��ය� $�� ම පධාන වශෙය� කට�� cජා - DFI පස? ෙ�. 1 නෑයනට සංගහ 
q8ම, 2 තම ෙගදරට - ගමට - පළාතට ෙහෝ රටට පැk� ආග��කයනට සංගහ q8ම 3 
kය�ය නෑදෑ k�රනට D� Fම 4 D�කI ෙකොට ෙද$යනට D� Fම 5 රජයට ෙග$ය �� 
බH kල ආ>ය ^� ප9> ෙගSම යන ෙ� ��කI පස ෙ�. 

6. උප@¨තා Cලව!ෙතො සඤඤ්තා බහ්මචාරෙයො - කය - වචනය - �ත යන ��ෙදොර 
සංවර කර ග
, බහ්මචා8 e ��ව
� උපස්ථාන කරන ල�දා� ය. ��� ධන සැප�ම? 
ෙනො කරන බහ්මචා8ව ��ව
ව �ට මහාජනයාට ආද\ශෙය� හා උපෙ�ශෙය� 
fග!මා\ගය ෙප�වන D9සq. එබG ��� වහ�ෙසේලා ³වර - D�ඩපාත - ෙසේනාසන 
- "ලානපතCය යන ෙමl� උපස්ථාන q8ම ද ��ය� ධනෙය� කට �� තවද 
��කෙමq. 
��ෙගl වසන *වණැ!ෙය? යI පෙයෝජනය? සලකා ෙගන වස්�ව 

බලාෙපොෙරො
�ෙ� ද යටැ y ෙලස වස්�ව $යදI කරන තැනැ
ෙ
 “වස්�ෙව� ලබා ගත 
�� පෙයෝජන මා ලැ�ෙ� ය, පfව සැන��ලට ෙහේ�වන �ස� ද �ස් කර ග
ෙ
 ය”  l 
ස�X ෙවl. ෙමෙසේ කට�� කරන *වණැ
ෙ
 ප��� ද මැනැ$� �ක ෙමෙලොව ද ස�Xව 
පරෙලොව ස්ව\ගෙය� $පාක fවෙය� ද ස�X ෙ�. 

&'ෙග" )*ය #$ ආකාරය 
ධනඤ්ජය ෙකොරවC රජ�මා $Öර ප�vතය�ෙග� �� ෙගදර $�ය �� අ�N ඇn $ට 

$Öර ප×�මා එය ෙහො�� පැහැ>R කර ෙදන ලF. ඒ ෙමෙසේ ය. 
න සාධාරණදාරස්ස - න �ඤේජ සා-ෙමකෙකො 
න ෙසෙව ෙලොකාය�කං - ෙනතං පඤඤ්ාය ව; ධනං 
Cලවා ව*තස5ප!ෙනො - අYපම*ෙතො $ච.ඛෙනො 
,වාතp*� අ�;ෙධො - Tරෙතො ස�ෙලො `- 
සංඝෙහොතා ච  *තානං - සං$භා¦ $ධානවා 
තYෙපයL අ!නපාෙනන - සදා සමණ බාහ්මෙණ 

ධ5මකා ෙමා Tතාධාෙරො - භෙවයL ප�Bhඡෙකො 
ස.කhචං ප>
 පාෙසයL - Cලව!ෙත බiස්Tෙත 

ඝරමාවසමානස්ස - ගහ@ඨස්ස සකං ඝරං  
ෙඛමා p*� �යා එවං - එවං X අස්ස සංඝෙහො 
අවLාප�ෙඣො�යා එවං - සhච වා' ච මාණෙවො 
අස්මා ෙලොකා පරං ෙලොකං - එවං ෙපhච න ෙසොව� 

��ෙගl ෙවෙසන ස්වාk {Nෂයා සාධාරණ භා\යා ඇ
ෙත? ෙහව
 
ස්වදාරස��ෂ්ටෙය� ෙතොර ව අ� ස් �� ෙවත ය�ෙන? ෙනො $ය �� ය. එෙසේ ම භා\යාව 
ද ස්ව{Nෂස��ෂ්Zෙය� �?ත $ය �� ය. ෙම� පධාන වශෙය� {Nෂයා අර#s ෙකොට 
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කNs qයා ඇත
 ෙI කNs භා\යාව� $�� ද DEපැ>ය �� ය. රසව
 කෑම? ලැ�s 
$ට ත^යම අ*භව ෙනො කර�ෙන? ද $ය �� ය. *වණ වැ�මට ෙහේ� ෙනොවන ෙලොකායත 
ශාස්තය ෙහව
 ප� D� නැත ආF වශෙය� පව!න නාස්!කවාදය ද ෙසවනය ෙනො කට �� 
ය. ජඩවාද ජඩය�ෙ" = ෙමොඩය�ෙ" yI ය* ද ½ට ම නෙමq. 
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