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සභාපති, ශ්රී. ලිං ා සර්ගව  ය 

ස ස්  ග ේ 

අබු ෆාතිමා 

පුර්වි ාව  
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“ගහේතුවාදී සිංගේශය” නමැති ග්ර්න්යග  ප  ග ොට 

තිබු ලිපියකි. ගමවන් ලිපි ප  රන්න ට  ටයුතු 

 රන්ගන්  හම් අපහාසයට ලක් කිරීගම් අරමුණින් 

ගනොවන බව ඉතා වගකීමකින් යුක්ත ව අවධාරණය 

 ර සටින්ගනමු. අල් කුර්ආනය මගින් විශ්වග  

අධිපති ග විඳුන් විසන් ලබා දී ඇති දිවනමය 

මාර්ගග පගේශය අනුව කිසදු  හම ට අපහාස කිරීම 

ඉස්ලාමි ගයකුට තහනම් ක්රිදයාවකි.  
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هِا ُدونِا ِمن يَْدُعونَا الَِّذينَا تَُسبُّوا َوَلا هَا فَيَُسبُّوا اللَـّ  بَِغْيرِا َعْدًوا اللَـّ

لِكَاۗ ا ِعْلم ا ة ا لُِكل ا َزيَّنَّا َكَذَٰ رْا َرب ِهم إِلَىَٰا ثُمَّا َعَملَهُمْا أُمَّ  فَيُنَب ئُهُم ِجُعهُمْامَّ

  : 6 ﴾108   ﴿ يَْعَملُونَا َكانُوا بَِما

“(විශව්ාසවන්තිනනි) අල්ලාහ ්හැර කුමන  ැයක් ඔවුන් 

අයදින්ගන්   එයට නුඹලා අපහාස ගනො රවූ.” (අල් 

කුර්ආන් 6 : 108) 

ගමය කිසම ඉස්ලාමි ගයකුට ප්රවතික්ගපේප    

ගනොහැකි ඉතාම පැහැදිලි ගමන්ම  ැඩි උපගේශයකි.  

ආගමි  බහුත්වය යයාර්යයක් ගලස පිළිගන්නා 

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් සනාය  රන අල් කුර්ආන් වැකි 

  පහතින් උපුටා  ක්වා ඇත්ගතමු.  

يِن  اها ِِف ادِلِّ  إِْكرا
ِّ  ۖ   َلا ِ

ا الرُّْشُد ِمنا الْغا   2:256 ۗ ا قاد تَّباَّيَّ

“ හම සම්බන්ධ ව බල කිරීමක් ගනොමැත. අයහමඟින් 

යහමඟ පැහැදිලි ව ඇත.” (අල් කුර්ආන් 2 :   256) 

 تُْكِرهُا أَفَأَنتَا ۗ ا َجِميًعا ُكلُّهُمْا اْْلَْرضِا فِي َمن ََلَمنَا َربُّكَا َشاءَا َولَوْا

 10: ﴾99  ﴿ ُمْؤِمنِينَا يَُكونُوا َحتَّىَٰا النَّاسَا

“නුඹගේ පරමාධිපති අභිමත  ග ේ නම් මිහිතලය මත 

සටින සයල්ලන්ම විශ්වාසවන්තිනන් වන්නට ඉඩ 

තිබිණ. එබැවින් මිනිසුන් (සයල්ල) විශව්ාසවන්තිනන් 

http://tanzil.net/#6:108
http://tanzil.net/#10:99
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වන ගලස නුඹ (මුහම්මේ නබිවරය,) ඔවුන්ට බල 

 රන්ගනහි  ?”  (අල් කුර්ආන් 10 : 99) 

ب ُكمْا ِمن اْلَحقُّا َوقُلِا  َشاءَا َوَمن فَْليُْؤِمن َشاءَا فََمن ۗ اارَّ

  18 :﴾٩٢﴿ ۗ اافَْليَْكفُرْا

“සතනය නුඹගේ පරමාධිපතිගගන් යැින (නබිවරය 

නුඹ) පවසවු. එගහිනන්  ැමති අගයකු විශ්වාස 

 රත්වා!  ැමැති අගයකු ප නතික්ගපේප  රත්වා!” (අල් 

කුර්ආන් 18 : 29) 

قُ  ا يا ْعلاُم بِما
ا
ُْن أ يِْهم ِِبابَّار   ۗ ااولُونا َّنَّ

لا نتا عا
ا
ا أ ما ْر بِالُْقْرآِن  ۗ ااوا ِكِّ فاذا

ِعيدِ  ااُف وا ن َيا  ٤0: ﴾٥٤﴿ ما

“ඔවුන් පවසන  ෑ පිළිබඳ ව අපි මැනවින්  නිමු. නුඹ 

(නබිවරය) ඔවුන් ග ගරහි බලපරාක්ර0මය 

ගයො වන්ගනකු ගනොගේ. එබැවින් මාගේ අනතුරු 

ඇඟවීමට බියවන්නා ගවත අල් කුර්ආනය මගින් 

අනුශාසනා  රවූ.” (අල් කුර්ආන් 50 : 45) 

ر   ِكِّ نتا ُمذا
ا
ا أ ْر إِنَّما ِكِّ يِْطر   ﴾٩٢﴿ فاذا لايِْهم بُِمصا  88: ﴾٩٩﴿ لَّْستا عا

 “එබැවින් (නබිවරය) නුඹ උපග ස් ග වු. සැබැවින්ම 

නුඹ උපග ස් ග න්ගනකුමය. ඔවුන් පිළිබඳ ව නුඹ 

http://tanzil.net/#18:29
http://tanzil.net/#50:45
http://tanzil.net/#88:21
http://tanzil.net/#88:22
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වගකීම්  රන්ගනකු ගනොගේ.” (අල් කුර්ආන් 88 : 21 - 

22)     

بُِِّكمْ  ائُِر ِمن رَّ اءاُكم باصا ا فاِلناْفِسهِ  ۗ ااقاْد جا بَْصا
ا
ْن أ ما ِِما  ۗ اافا ْن عا ما وا

ا لايْها عا لايْ  ۗ اافا ناا عا
ا
ا أ ما   :6﴾٢0٥﴿ ُكم ِِباِفيظ  وا

“නුඹලාගේ පරමාධිපතිගගන් වූ සාධ  නුඹලා ගවත 

පැමිණ ඇත.  වගරකු එය නිරීක්පණය  ර බැලුගේ   

එය තමන්ටමය.  වගරකු (එම සාධ  පිළිබඳ ව) 

අන්ධ භාවගයන් සටින්ගන්   එය තමන්ට එගරහි 

වන්නකි. නුඹලා ග ගරහි ආරක්ප ගයකු වශගයන් 

මා නැත (යැින නබිවරය පවසවූ). (අල් කුර්ආන් 6 : 

104)   

لُُكمْ  ما لاُكْم عا ِِل وا ما ُقل ِِلِّ عا بُوكا فا ذَّ إِن كا ا  ۗ ااوا نتُم باِريئُونا ِممَّ
ا
أ

لُونا  ا تاْعما مَّ ناا باِريء  ِمِّ
ا
ُل واأ ْعما

ا
 10: ﴾٥٢﴿ أ

“(නබිවරය) ඔවුහු නුඹව අසතන  ග ේ නම් ‘මාගේ 

ක්රිදයාවන්(හි ඵලවිපා ) මටය. නුඹලාගේ ක්රිදයාවන්(හි 

ඵලවිපා ) නුඹලාට ය. මා  රන  ැිනන් නුඹලා 

නිග ොස් වුවන්හුය. නුඹලා  රන  ැිනන් මම නිග ොස් 

ගවමි’ යැින පවසවූ”. (අල් කුර්ආන් 10 : 41)  

    

http://tanzil.net/#6:104
http://tanzil.net/#10:41
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غُ  ا الرَُّسوِل إَِلَّ ابْلاَلا ا لَعا ا وا  ۖ   مَّ ما ا ُتبُْدونا وا ْعلاُم ما اللَّـُه يا
 5: ﴾٩٩﴿ تاْكتُُمونا 

“(ගේව පණිවිඩය)  න්වා සීගම් වගකීම හැර අන් 

ග යක් රසුල්වරයාට ගනොවීය. තව  අල්ලාහ් නුඹලා 

ගහළි රන  ෑ   නුඹලා වසන්  රන  ෑ    න්ගන්ය”. 

(අල් කුර්ආන් 5 : 99)       

ِن  ِن اتَّباعا ما ْسلاْمُت واْجِِها لِلَّـِه وا
ا
ُقْل أ وكا فا اجُّ ينا  ۖ   فاإِْن حا ِ قُل ِلَِّّلَّ وا

ِيَِّّيا  ِمِّ
ُ
اأْل وتُوا الِْكتاابا وا

ُ
ْسلاْمتُمْ  أ

ا
أ
ا
واۖ   أ ِد اْهتادا قا ْسلاُموا فا

ا
إِن  ۖ   فاإِْن أ وَّ

غُ  لايْكا ابْلاَلا ا عا لَّْوا فاإِنَّما اللَّـُه باِصري  بِالْعِ  ۖ   تاوا  3: ﴾٠٢﴿ باادِ وا

“(නබිවරය) ඔබත් සමග ඔවුහු තර්     විට ‘මාගේ 

මුහුණ අල්ලාහ්ට අවනත  ග මි. තව  මා 

අනුගමනය   වුන්   (ගමගලසම  ග  ය)’ යැින 

පවසවූ. තව  ‘නුඹලා අවනත වූ ගවහු ?’ යැින 

පුස්ත ය ග නු ලැබුවන්ගගන්   උම්මිවරුන්ගගන්   

(පුස්ත ය ගනොග නු ලැබුවන්ගගන්  ) විමසවූ. එගසේ 

ඔවුන් අවනත වුග  නම් ඔවුහු යහමඟ ලබා 

ගත්ගත ය. තව  ඔවුහු පිටුපෑගේ නම් එවිට සැබැවින්ම 

ඔගේ වගකීම වන්ගන් ප්රවචාාරය කිරීම පමණය. තව  

http://tanzil.net/#5:99
http://tanzil.net/#3:20
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අල්ලාහ් ගැත්තන් පිළිබඳ ව සර්ව සුපරික්පා ාරය.”  

(අල් කුර්ආන් 3 : 20)  

ِطيُعوا اللَّـها 
ا
ُرواواأ ِطيُعوا الرَُّسولا وااْحذا

ا
ْتُْم  ۖ   واأ يلَّ فاإِن تاوا

ُغ الُْمِبَّيُ  ٰ راُسوِِلاا ابْلاَلا ا ا لَعا نَّما
ا
  :5﴾٢٩﴿ فااْعلاُموا أ

“අල්ලාහ්ට අවනත වවු. රසුල්වරයාට   අවනත වවු. 

නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් අපගේ රසුල්වරයාගේ වගකීම 

වන්ගන් (අල්ලාහ්ගේ පණිවිඩය) පැහැදිලි ව  න්වා 

සීම යැින නුඹලා අවගබ ධ  ර  ගනිවු.” (අල් 

කුර්ආන් 5 : 92) 

ඉහතින් උපුටා  ක්වන ල  අල් කුර්ආන් වැකි ඉතාමත් 

ම පැහැදිලි ව අපට  න්වා සටින්ගන්  හම පිළිබඳ ව 

බලය ගහ  අන් කිසම ආ ාරය  පීඩනයක් කිසගවකු 

ගවත ගනොගයො වන ගලසය.  හම පිළිබඳ ව ප්රවචාාරණ 

 ටයුතු වල නියැළීම අල් කුර්ආනය අනුමත  රන 

අතර එය අන් අය ව ගපළීම ට ලක් ගනොග ොට    

යුතු  ාර්යයක් ගවින.  

ශ්රී. ලිං ා ප්රවජාතාන්ත්රික  සමාජවාදී ජනරජග  

ආණ්ඩුක්ර0ම වනවස්යාගේ  III වැනි පරිච්ගේ ග  

මූලි  අිනතිවාස ම් පිළිබඳ ග ොටගසේ 10 හා 14 (1)  

http://tanzil.net/#5:92
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වැනි වගන්තීන් පහත සඳහන් අයුරු සටහන් ග ොට 

ඇත.  

3 – 10 “සෑම තැනැත්ගතකුට ම තමන් අභිමත 

ආගමක් ඇ හීගම් ගහ  වැලඳ ගැනීගම්  නි හස 

 , ලේධියක් ගහ  විශ්වාසයක්  ැරීගම් ගහ  

පිළිගැනීගම් නි හස   ඇතුළුව සතීගම් නි හසට, 

හෘ ය සාක්ෂිග  නි හසට සහ ආගමි  

නි හසට හිමි ම් ඇත්ගත් ය”. 

3 - 14. (1) “සෑම පුරවැසයකුට ම -   

 ( අ)  භාපණග  නි හසට සහ ප්රව ාශනය 

ඇතුළු අ හස් ප  කිරීගම් නි හසට;  ( ආ)  

සාම ාමීව රැස්වීගම් නි හසට;  ( ඇ)  

සමාගගමග  නි හසට;  (ඈ)  වෘත්තීය සමිති 

පිහිටුවීගම් සහ වෘත්තීය සමිතිවලට බැඳීගම් 

නි හසට;  ( ඉ)  එ ලාව ගහ  අන් අය හා 

සමග, ප්රවසේධිග  ගහ  ගප ේගලි ව තම 

ආගම, ලේධිය ගහ  විශ්වාසය ඇ හීගමන්, 

පිළිපැදීගමන්, ප්රවගුණණ කිරීගමන් සහ 

ඉගැන්වීගමන් ප්රව ාශ කිරීගම් නි හසට;  ( ඊ)  
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එ ලාව ගහ  අන් අය හා සමග ගහ  ස්වකීය 

සිංස් ෘතිය භුක්ති විඳීගම් හා වැඩි දියුණු 

කිරීගම් නි හසට සහ ස්වකීය භාපාව භාවිත 

කිරීගම් නි හසට;  ( උ)  එ ලාව ගහ  අන් අය 

හා සමග යම් නීතනනුූලල රැකියාව , 

වෘත්තිය ,  ර්මාන්තය , ගව ඳ වනාපාරය  

ගහ  වනවසාය  නියුක්ත වීගම් නි හසට;  (ඌ)  

ශ්රී. ලිං ාව තු  යාම් ඊම් නි හසට සහ අභිමත 

ස්යානය  වාසය කිරීගම් නි හසට; සහ  ( ඒ)  

ශ්රී. ලිං ාවට ගපර ා පැමිමේගම් නි හසට 

හිමි ම ඇත්ගත් ය”.                

අල් කුර්ආනය වර්ප 1400  ට ගපර තහවුරු  ර 
ඇත්ගත්    හම පිළිබඳ ව මිනිසාට ඇති ගමම මුලි  
මිනිස් අිනතිවාස ම් ය. 

ගමම  රුණු සයල්ල ඔබගේ විචාාරශීලී අවධානය 
උග සාය. සමයාන්තර ග  ණයකින් ලිපි ඉදිරිපත් 
කිරීගම් දී උේගේගය ඉස්මතු වීමට ඉඩ ඇති ගහිනන් 
ඉහත  රුණු සවිස්තරාත්ම  ව ඉදිරිපත්  ග මු. 
ගමම සයලු  රුණු සත් හි  රාගගන  පහතින් ඉදිරිපත් 
ග ොට ඇති ගමම ලිපිග  ප්රවධාන මාතෘ ාව ට 
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අවතීර්ණ වීමට ඔබට  ාරුණි ව ආරාධනා 
 රන්ගනමු.   

“පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා 
බුදුන්ගේ ධර්මය” 

(මූලාශ්රහ ී. ඒ. පී. ආරියරත්න) 

ස ස්  ග ේ 

අබු ෆාතිමා 
“බුදුන්ගේ ධර්මය හැටියට අප සාමානනගයන් 

හඳුන්වන්ගන් පැරණි ලියකියවිලි රැස  - එනම් සුත්රහ 

පාඨවල - ඇති අ හස් සමු ායකි. ගම් සුත්රහ පාඨ, ක්රිදස්තු 

පුර්ව  ාලග  සයවස් පහක් පමණ  ට වචානගයන් 

පවත්වා ගගනැවිත් පසුව ගල්ඛන ගත  රන ල  

ඒවාය. එගහත් ගම්  ාරණය නිසාම, ගම් සුත්රහ පාඨ 

ඔස්ගසේ නියම බුේධ ගේශනාව ගසොයා ගත ගනොහැකි 

යැින කීම නිවැරදි ගනොගේ. අනික් අතට ගමය පිරිසදු 

බුේධ ධර්මය ගලස සැලකීම ගහ  අඩු වශගයන් 

සෑගහන තරම් දුරට නිවැරදි බුේධ ධර්මය ගමහි 

 ක්ගවතැින සතීම  සාධාරණ නැත. ධර්මය ගල්ඛන 

ගත   වුන් සතන  රුණු වර්ණනා ග ොට, අලිං ාර 

ග ොට ස ස්    බව අප විසන් ගමහිදී සැලකිය 
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යුතුය. තව  යම් යම් අය සතුටු කිරීමටත් තම පුේගලි  

ඕනෑ එපා  ම් පිරිමසා ගැනීමටත් ගම් රචා යන්ට සදු 

වූ නිසා සතන  රුණු ඒ ගලසම ගල්ඛන ගත වී යැින 

සතීම   අපහසුය. බුදුන් ජීවත් ව සටියදීම භික්ෂුණ් 

අතර ධර්මය පිළිබඳ ව මතගේ  ඇති වූ බව අපි  නිමු. 

ගම් සම්බන්ධගයන්  ැනට අවුරුදු හතර ට ගපර 

ප්රවසේධ  රන ල  ගපොත  ආචාාර්ය එ්වව්ව ග ොන්ස් 

කියන්ගන් කුමක් ? “බුේධ ධර්මය ගසොයන්ගනක් 

බුදුන්ගේ ගේශනාව ගහ  අඩු ගණගන් එ ල 

ගබ ේධිනන්ගේ පිළිගැනීම් ගමොනවා  ැින ගසොයා ගත 

යුතුය. එගහත් පැරණි ගල්ඛන වල ස්වභාවය නිසා 

එගසේ ගසවීමට උත්සාහ කිරීම සම්පුර්ණගයන් නිපඵ්ල 

ගවින.” ආචාාර්ය ග ොන්ස් කියන්ගන් පිරිසදු බුේධාගම 

තබා පැරණි ගබ ේධ සමාජග  පිළිගැනීම්වත් ගසොයා 

ගත ගනොහැකි බවින. ගමහිදී ආචාාර්ය ග ොන්ස් සමග 

සම්පුර්ණගයන් එ ඟ වීමට ගනොහැකිය. බුේධ 

ගේශනාව යම්තම්වත් ගසොයා ගත ගනොහැකි යැින මම 

ගනොකියමි. කුමන  රුණු ගහළි උනත් ඒ  රුණු 

මධනස්ය ව බාර ගැනීමට අප සු ානම් විය යුතුය. 

එගහත් ඊට ප මු ව ගමම පැරණි ගල්ඛන වල නියම 

බුේධ ගේශනාව අඩිංගුණ ගනොගේ  යන ප්රවශ්නය මතු 
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වන්ගන් ඇින  ැින අප විසන් සල ා බැලිය යුතුය. 

පිරිසදු ධර්මය ග්ර්න්යගත කිරීමට එම  ර්තෘවරු අවිං  

උත්සාහයක් ගනොගත්තා ? ගමම ගල්ඛන වල 

එකිගන ට සම්බන්ධ වුත් පිළි ගත හැකි වුත්  රුණු 

 ැක්ගේ නම් එගසේ උත්සහයක් ගගන ඇතැින පිළි ගත 

හැකිය. එගහත් අවාසනාවට ගමන් එකිගන ට 

සම්බන්ධ  රුණු බලාගපොගරොත්තු වූ අපට හමු 

වන්ගන්  එකිගන ට පටහැණි  රුණුින. හර බර 

අනිච්චාා ධර්මය සමග එහි අිංගයක් හැටියට පුරාණ 

ඉන්දියාගේ ගග ත්රික  ඇ හීමක් වූ පුනරුත්පත්තිය   

ගමහි  ැක්ගවින. නිහතමානිත්වග  සිංගක්තය බඳු 

බුදුන් වහන්ගසේ ගබොගහ  තැන් වල  ක්වා ඇත්ගත් සය 

නැණ මහිමය ගැන තමා ම වර්ණනා  රන 

 ිනවාරු ාරගයකු හැටියටින. අ  එක්ග ගනකුදු 

නැතත් තයාගතයන් ගිය සෑම තැනම සය ගණන් 

රහතුන් වූහින සඳහන් ගවින. රහතුන් තම ගුණප්ත 

බලගයන්   ැින කියන ඉර්ධි ප්රවාතිහාර්ය, විජ්ජා ාරී 

පුදුම වැඩ බිනබලග  අලුත් ගිවිසුගම්  ැක්ගවන 

ප්රවාතිහාර්ය ලැජ්ජාවට පත්  රින. එ වර කිහිප 

ග ගනකු ගලස ගපනී සීමට රහත් ග ගනකුට 

පුළුවන. සතුනු විගට  අ ෘශනමාන ව සීමට ඔහුට 

හැකිය. බිත්තියක් ගහ   න් ක් හරහා යාම, 
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ගපොග ොව පලා ගගන යට ට යාම, දිය මත ඇවිදීම, 

අහසන් ගමන් කිරීම, ඉර හඳ තාර ා ඇල්ලීම, යතුරු 

 වුළුවකින් රිිංගා යාම ආදී ගනොගයක් ගේ ඔහුට    

හැකිය. තව  බුදුන් හා රහතුන් වහන්ගසේලා දිවන 

ගල    රා අහසන් ගගොස් එහි වසන ග වි 

ගේවතාවුන් සමග සා ච්ඡා පවත්වා ආපසු එතැින  

 ැක්ගේ. අනික් අතට ගමහි අනික් පැත්ත  

ගනො ැක්ගවතැින කිව ගනොහැකිය. බුදුන් වහන්ගසේ 

උත්තමගයකු හැටියට, සෘේධි ප්රවාතිහාර්ය, ගුණප්ත 

බලගේග ප්රවසේධිග ම බැහැර    බව සමහර තැන  

සඳහන් වී ඇත. උතුම් වූ බ්රබහ්ම විහරණ හා ආර්ය 

අප්ටාිංගි  මාර්ගය ගැන උන්වහන්ගසේ ගේශනා    

බව   ැක්ගවින.  

මින් සතන පින්තුරය ග    ? මමත්රිකය,  රුණාව, 

මුදිතාව, ප නම්  ර ගත් විරාගී තත්වයට  ඟා ගවන 

මාර්ගය  ? නැත්නම් ඒ තත්වයට  ඟා වුවන් සතු වී 

යැින කියන සෘේධි ප්රවාතිහාර්ය ගුණප්ත බලගේග  ? 

මමත්වය බැහැර  රන අනිච්චාා ධර්මය හා 

අනාත්මවා ය  ? නැත්නම් මමත්වය තහවුරු  රන 

පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය  ? ආචාාර්ය ග ොන්ස් විසන් 

ගසේවීමට ම උත්සාහ කිරීම සම්පුර්ණගයන් ම නිප්ඵල 

යැින  ැක්වූ “බුදුන් ගේශනා  ග ේ කුමක්  ?” යන 
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ප්රවධාන ප්රවශ්නයට පිළිතුරු ගසොයා ගත හැකි නම් ගම් 

ප්රවශ්නයට   පිළිතුරු ලැගේවී.  

බුදුන් වහන්ගසේ එව  වූ ආගමි  මත සිංගශ ධනය 

   අගයකු ගනොව අලුත් ග යක් ගසොයා ගත් 

 ාර්ශනි ගයක්ය යන ප නම මතය අගප් විභාගය 

ආරම්භ    යුත්ගත්. රාධාක්රිදප්ණන් බඳු හින්දුන්ගේ 

පිළිගැනීම නම් බුදුන් හින්දු මත  සිංගශ ධනය    

අගයකු බවින. එගහත් උන්වහන්ගසේ අලුත් ග යක් 

ගසොයා ගත්  ාර්ශනි ගය ැින ගනොසල ගතොත් බුේධ 

ධර්මග  ගත යුතු කිසම වැ ගත් ග යක් නැත. 

ඉන්දියාගේ බිහි වූ ගශ්රහේප්ඨතම න්න්ත යා බුදුන් 

වහන්ගසේ යැින කීම අතිශගය ක්තියක් ගනොගේ. 

එගසේනම් එ ල වූ ආගමි  මත වලට සම්පුර්ණගයන් 

ගවනස් වූ ධර්මයක් බුදුන් විසන් ගේශනා  රන ල ැ ින 

අපට පිළිගන්නට සදු ගේ. එවිට, ගබ ේධ ගල්ඛන 

වලින් තත් ාලීන ආගමි  හා  ාර්ශනි  මත බැහැර 

   විට බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම් කුමක්  ැින අපට ගසොයා 

ගත හැකිය. 

ත්රිකපිට ග   ැක්ගවන රහතුන්ගේ ඉර්ධි ප්රවාර්තිහාර්ය 

බැහැර කිරීමට සමහරුන් මැළි ගවතත් උගත් 

ගබ ේධයාට එය අපහසු ග යක් ගනොගේ. එගහත් 



 

16 

ග ොගතක් උගත් වුවත් ගබ ේධයා පුනරුත්පත්ති 

වා ය බුදු  හගම් ජීව රුධිරය ගලස සල ා එහිම ඇලී 

ගැලී සටිනු ගපගන්. මීට ගහේතුව පැහැදිලිය. ගම් 

විශ්වාසය මිනිසාගේ අභනන්තර ආශාව ට  තා 

 රින. එනම් තවත් ජීවත් වීගම් ආශාවින. එබැවින් ගම් 

විශ්වාසය ග  තින්ම බ ා ගැනීමට මිනිසා සු ානම්ය. 

සෑම ආගමක්ම ගම් ආශාව මත ප නම වී ඇත්ගත් 

එබැවිනි. ක්රිදස්තියානිය ස ා ාලි  ආත්මය යන 

විශ්වාසය මත  , ජනප්රියය බුේධාගම 

පුනරුත්පත්තිවා ය මත   ගගොඩනැගී ඇත ග ේගලොව 

යන්ට ගනොහැකි ගවගතොත් අඩු ගණගන් ගම් 

ගල  ග  ගහ  තවත් වරක් ජීවත්වීම ගහොඳගන්. 

මරණයත් සමග සයල්ල අවසන් වනවාට වඩා 

ග ොගහේ ගහ  ජීවත්වීම ගහොඳය. 

එබැවින් බුේධ පරිනිර්වාණගයන් පසු තත් ාලීන 

ඉන්දියාගේ වූ පුරුත්පත්තිවා ය බුදු  හමට ඇතුළු වී 

මුල් බැස ගැනීම පුදුමයක් ගනොගේ. එගසේ ගනොවී නම් 

අන් ආගම් අතර ආගමක් හැටියට නැගී සීමට 

බුේධාගමට ගනොහැකි ගවින. ගබ ේධ ලියකියවිලි 

ස ස්    සිංඝයා ගම් තත්වය  ැන සටියහ. තවත් 

ජීවත් වීගම් ආශාවට  තා  රන අන් ආගම් අතගර් 

මමත්වය බැහැර  රන අනිච්චාා ධර්මය ප්රවචාලිත 
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කිරීගම් අපහසුව  ත් භික්ෂුහු පුනරුත්පත්තිය, ජනප්රියය 

ග විවරුන්, රහතුන්ගේ සෘේධි ප්රවාතිහාර්ය ආදී ජනප්රියය 

අිංග ඕනෑ ගමන්ම බුදු  හමට ඇතුළු   හ. 

මජනාගගම් ජනප්රියය අිංග සල ා බැලීම ගමහිදී 

වැ ගත්ය.  ර්මවා ය හා පුනරුත්පත්තිවා ය ආගම් 

ග ගක්ම  ැක්ගවින.  ලින්  ල ශාස්තෘවරුන් 

ගල  ග  පහ  වන බව  ක්වන ආගම් ග  ම 

එබන් න් 24 ග ගනකු නම්  ර ඇත. මජන 

ලැිනස්තුව වෘපභගගන් , ගබ ේධ ලැිනස්තුව 

දීපන් රගගන්  ඇරගේ. (ගමම අ හස පහත අපගේ 

විමසුගමහි නිවැරදි ග ොට ඇත්ගතමු). ශාස්තෘගේ 

සර්වඥභාවය හා සිංසාරගයන් මිදී නිවනට යාම 

ගැනත් පුජ  පරම්පරාවක් ගැනත් ආගම් ග ගක්ම 

 ැක්ගේ. මජනාගම මුලින් බිහි වූ බව සැලකු    

ග    ග  ග න් ආභාසය ලැබීය යන්ගනන් 

බුදුන්වහන්ගසේ ඒ ආභාසය ඉන් ල  බවක් මම අ හස් 

ගනො රමි. භික්ෂුණ්ගේ බුේධාගම සහ බුදුන්ගේ 

බුේධාගම යනුගවන් බුේධ ධර්මය ග යා ාරය. 

ඉන්දියාගේ අන් ආගම් වලින් ආභාසය ලැබුගේ 

භික්ෂුණ්ගේ බුේධාගමින. ජනප්රියය බුේධාගගමන් ගමම 

අිංග බැහැර    විට බුදුන්ගේ පිරිසදු ධර්මය ඉතිරි 
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ගේ. එනම් අනිච්චාා ධර්මය, අනාත්මවා ය, දුක්ඛ 

සතනය හා මධනම ප්රවතිප ාවින. 

ත්රිකපිට ාදී ගල්ඛන වල  ැක්ගවන සයල්ල බුදුන් විසන් 

ගේශනා  රන ල ැින ගබොගහ  ග නා සල ති. 

බුදුන්ගගන් ප්රව ාශ වී යැින කියන “මාගේ ධර්මය ගපර 

ගනොඇසූ විරූය, ගත්රුම් ගැනීම දුප් රය, සාමානන 

මිනිසාට ගනොවැටගහේ” යන්න ඔවුහු ගනොසල ති. 

අරියපරිග සන සුත්රහග ත් තවත් තැන් වලත්  ැක්ගවන 

පරිදි තම ගැඹුරු දුප් ර ධර්මය ගේශනා ගනොකිරීමට 

බුදුන් ප මුගවන් අ හස්   ත් මානව වර්ගයා ගවත 

 රුණාගවන් පසුව එය ගේශනා   හ.ඉදින් 

පුේගලගයකු නැවත නැවත උපදින බවත් එක් 

ජීවිතය දී    ග ය තවත් ජීවිතය දී පල ග න බවත් 

ගත්රුම් ගැනීම ඉතාම පහසුවා පමණක් ගනොව 

සාමානන මිනිසා වහා පිළිගන්නට  සු ානම්ය. එගසේම 

එය ගපර ගනොඇසූ විරූ ග යක් ගනොව එව ට ඉතා 

ප්රවචාලිත ව තිබු ධර්මයකි. සාමානන මිනිසාට ගත්රුම් 

ගැනීමට අපහසු, ගපර ගනොඇසූ විරූ ගැඹුරු ධර්මය 

නම් පුනරුත්පත්තියක් නැති බවින. අනිච්චාා ධර්මයට 

සම්බන්ධ අනාත්මවා යින. 
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මජනාගගම්ත් බුේධාගගම්ත් ගපොදු අිංග ගමොනවා ැින 

තව ම ක් සයුම් ව ගසොයා බලමු. ජීවිතය දු ක් බව  

දු  ගපර ජාතිග   ර්මය නිසා ඇති වන්නක් බව  

අත්තකිලමතානුගය ගගයන් පුර්ව  ර්මය ජය ගත 

හැකි බව  එගසේ කිරීගමන් මරණින් මතු නිවන්  ැකිය 

හැකි බව  මජනාගගම්  ැක්ගවින. ගම් සතනය 

උගන්වන ලේගේ  ලින්  ල බිහිවුණු තීර්ය  නමින් 

හැඳින්වුණු ශාස්තෘවරිනන් විසනැින මජනගය  

පිළිගත්හ. බුේධාගගම්  ගම් සයලු අිංග තිගේ. එගහත් 

දු  මානව වර්ගයාගේ ප්රවධානතම ප්රවශ්නය බව බුේධ 

ධර්මග   ැක්ගේ. එය අමුතුගවන් ගසොයා ගත යුතු 

සතනයක් ගනොව ප්රවතනක්ප ධර්මයක් හැටියටින බුදු 

 හගම්  ැක්ගවන්ගන්. දු ට ගහේතුව මජනයන් 

 ක්වන පරිදි පුර්ව  ර්මය ගනොගේ. එය ජීවිතග  

ස්වභාවයින. ඉඳුරන් පිනවීම තාව ාලි ය. ඒ නිසාම 

අසම්පූර්ණය. ඉන් දු  ඇතිගේ. ගමහිදී දුකින් මිදීමට 

බුදුන් ඉගැන්වූ මග මජනිනන්ගේ අත්තකිලතානු 

ගය ගගයන් සම්පුර්ණගයන්ම ගවනස්ය. එනම් මැ  

මග සහ මමත්වග  වනාජ සව්භාවය ගත්රුම් ගැනීමින. 

ආත්මාර්යගයන් ගතොර වූ මැ  මග අනුගමනය 

 රන්ගනක් ගම් ජීවිතග දීම (දිට්ගඨේව ධම්ගම්) දුකින් 

මිදී නිවන් ලබින. මමත්වය බැහැර ග ොට තමා   
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මානව වර්ගයා   එ ක්ම බව අවගබ ධ කිරීම දුකින් 

මිදීමින. 

බුදුන් වහන්ගසේත් මජනයනුත් මුහුණ දුන් මුලි  

ප්රවශන්ය දු  පිළිබඳ ප්රවශ්නයින. එගහත් දු ට ගහේතුව හා 

මිදීගම් මග  ැක්වීගම්දී බුදුන් මජනයන්ට වඩා 

හාත්පසන් ගවනස් මගක් ගත්ගත්ය. ප්රවති ාර 

 ැක්වීගමන් සෑහීම ට ගනොපත් මව නවරයා, වැරදි 

මව නවරුන්, ඔවුන්ගේ ගර ග විනිශ්චාය හා 

ප්රවති ාරය  ප්රවතික්ගපේප  ග ේය. මජන ගනොගහොත් 

නිඝන්ටිනන්ගේ ඇ හීම් පිළිගවත්, බුදුන් බැහැර    

අන් ම නි ාය ග්ර්න්ය වල නිතර  ැක්ගේ. 

උ ාහරණයක් ගලස බුදුහු මජ්ජිම නි ාග  ගේව හ 

සුත්රහග දී  ර්මය හා පුනරුත්පත්ති විශව්ාසය සා ච්ඡා 

ග ොට, විග්ර්හ ග ොට එහි ගබො ඳ බව  ක්වති. මිතනා 

විශ්වාසය ගැන බුදුන් අනුගමනය    ක්රිදයා මාර්ගය 

ගැන ගමහිදී යමක් කීමට  ැමැත්ගතමි. ඒ ක්රිදයා 

මාර්ගය නම් නිරීක්පණය    හැකි, ප්රවතනක්ප වූ 

 රුණු පමණක් සතන ගලස පිළිගන්නා ක්ර0මයින. 

සුප්රව ට ගතවිජ්ජ  සුත්රහග  එක් තරුණ බ්රබාහම්ණගයක් 

උත්තරීතර ග වියා වන බ්රබහ්මන් සමග එක් විය 

හැක්ගක් ග ගසේ  ැින බුදුන්ගගන් ප්රවශ්න  රින. ඊට 

බුදුන්ගේ පිළිතුර වුග  කුමක් ? “බ්රබහ්මන් සටින බව 



 

21 

තා  න්ගන් ග ගසේ ? තා  ව ා ගහ  ඔහු  ැ  

තිගේ ?” යනුින. මිනිසාගේ උත්තරීතර අගප්ක්පාව වූ 

බ්රබහ්මන් පුේගලගයකු ගනොවන බවත් බ්රබහ්මන් සමග 

එක් විය හැකි එ ම මග මමත්වගයන් ගතොරව ස ල 

මානව වර්ගයාට මමත්රීි කිරීම බවත් එහිදී 

උන්වහන්ගසේ ගේශනා  රති.  

මජනයන්ගේ  ර්මය හා පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය 

ගැන   බුදුහු සෘජුවම  රුණු  ක්වති. “නිඝන්ටිනනි, 

දු ට ගහේතුව ගපර ආත්මග   ර්මය යැින ගතපි 

විශ්වාස  රන්නාහුය. ගපර ආත්මය  ගතොප ජීවත් වූ 

බවත් ගම් ගම්  ර්මයන්    බවත්  න්ගන් ග ගසේ 

 ?” යනුගවන් බුදුහු මජනිනන්ගගන් ප්රවශ්න  රති. 

ගපර ජීවිතයක් පිළිබඳ ව විශ්වාසය උපහාසයට ලක් 

 රන උන්වහන්ගසේ  ර්මය ගහවත් ගහේතුඵලවා ය 

නිරීක්පණය    හැකි ප්රවතනක්ප ධර්මය ැින  ක්වමින් 

උ ාහරණයක්   ග ති. විස ගපොවන ල  හීයකින් 

මිනිගසක් තුවාල ලබින. ඉන් නැගගන ගේ නාව නිසා 

ඔහු ඉමහත් දු ක් විඳී. අනතුරුව මව නවරයා 

තුවාලයට ගබගහත් ගල්වින. ගේ නාව තවත් වැඩි 

ගවින. එගහත් ප්රවති ාරගයන් තුවාලය සුව ගේ. තව 

දුරටත් ගේ නාවක් නැත. ඔහු සාමානන  ටයුතු වල 

නිරත ගවින.         
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ගමහිදී ගේ නාව ඇති වන්ගන් පැහැදිලි ගහේතු උඩ 

යැින  ැක්ගවින. දු  නැති කිරීම   එගසේම ප්රවතනක්පය. 

අගනග කුට නැතිව ගමොහුටම හීය වැදුගන් ඇින   

යන ප්රවශ්නය ගේ නාව ඇති වීමට ගහේතුව  ැක්වීගම්දී 

අ ා  ගනොවන ගහිනන් ගමහිදී සා ච්ඡා ගනොගේ. 

එබඳු ප්රවශ්න නිසා  ාරණය පැහැදිලි ව තිබියදීම 

අනවශන, ගුණඪ ගේවලට අවධානය ගයොමු ගවින. 

ගැහැනිය  සමග ආලගයන් බැඳුනු මිනිසා පිළිබඳ 

උ ාහරණය   ප්රවසේධ එ කි. එම ගැහැනිය තවත් 

මිනිගසකු සමග හැසගරමින් ප්රීරති ගවමින් සටිනු  කින 

ප මු මිනිසා ත බල මානස  ගේ නාවක් විඳිින. එක් 

අවස්යාව දී ගම් සයල්ල සතින් අත්හල යුතු යැින 

තීරණය  රන මිනිසා එිනන් පසු ගේ නාගවන් මිග ින. 

ගමහිදී   ගේ නාවට ගහේතු වූ  ාරණය ප්රවතනක්ප 

එ කි. එබැවින් ගපර ජීවිතය   ර්මය නිසා ගමය 

ඇති වී යැින ගහ  ඉන් මිදිය හැක්ගක් ඊ ඟ ජීවිතග දී 

යැින ගහ  පිළි ගත යුතු නැත. ගපර ජීවිතය දී 

ගපම්වගතකු ඔහුගේ ගපම්වතියගගන් ගවන් කිරීගම් 

පාප  ර්මය නිසා ගමය සදු වී යැින සතිය යුතු 

ගනොගේ. ගමහිදී ගහේතුවත් ඵලයත් ගම් ජීවිතග දීම 

 කින්නට තිගේ. ගමය ඕනෑම  ල ට ඕනෑම 

තැන ට ගපොදු මිනිස් ගති සම්බන්ධ ප්රවශ්නයකි. 
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මජ්ජිම නි ාග  චුල දුක්ඛ ස් න්ධ සුත්රහග  

 ැක්ගවන්ගන්  ගම් මුලි  අ හසමය. 

බුදුන් විසන් පුනරුත්පත්ති වා ය බැහැර කිරීම ක්රිද: පු: 

6 වැනි සයවගසේදී ඉන්දියාගේ වූ  ාර්ශනි  ඉගැන්වීම් 

වල අසහාය විප්ලව ාරී ලක්පණය වූ බව ගබ ේධ 

ගල්ඛන වල ගනොගයක් තැන් වලින් ගහළි ගවින. 

අනිච්චාා ධර්මය ප මු ධර්ම ගේශනාගවන්ම පැහැදිලි 

ග ගර්. එම ගේශනාව සැලකිල්ගලන් අධනයනය 

 ග ොත් එම ධර්මය භික්ෂුණ්ට වුවමනා අන් මට 

ගවනස්  ර ඇති අයුරු පැහැදිලි ගවින.  හම් ග සුම 

අවසාන පස්වග මහනුන්ගගන් ග ගනකු වන 

ග ොන්ඩඤ්ඤ භික්ෂුව, “හරි හරි, ස්වභාවගයන් 

ආරම්භයක් ඇති සයල්ලටම ස්වභාවගයන්ම 

අවසානයක් තිබිය යුතුය” ින කී විට බුදුන් කීගේ 

කුමක් ? “ග ොන්ඩඤ්ඤ, නුඹ අවගබ ධ  ර 

ගත්ගතහිය” යනුගවනි. එබැවින් අනිච්චාාව නිසා හට 

ගන්නා දු  පිළිබඳ ව සවිස්තර ව  ක්වා ඇතත් ප මු 

ග සුගම් ප නම අනිච්චාා ධර්මය බව තීරණය    

හැකිය. බුදුන්ට වුවමනා වුග  ආරම්භයක් ඇති සයලු 

ග යටම අවසානයක් ඇති බව මුලින්ම  වටහා දීමටින. 

නි සුනක් වශගයන්, උත්පත්තිය සමග පටන් ගන්නා 

ජීවිතය මරණගයන් ග  වර විය යුතුය. ග වැනි  හම් 
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ග සීගම්දී උන්වහන්ගසේ  ගම් අ හස ශක්තිමත් 

 රන්ගන් පුනරුත්පත්තිවා ග  ප නම වන ආත්මය 

බැහැර කිරීගමනි. සයලු සිංස් ාර ධර්මගය  නැගසන 

සුළු යැින අවසාන  හම් ග සුගම් උන්වහන්ගසේ 

 ක්වන්ගන්ත් ඒ මුලි  අ හසමය. නැගසන සුළු 

සිංස් ාරයන්ට ආරම්භයක්  තිබිය යුතුය.  

බුදුන් වහන්ගසේ අවධාරණගයන්  ැක් වූ  ාරණය 

ගමයින. යම් ගහේතුවක් ගහ  ගහේතුන් නිසා හට ගත් 

ග යක් අවසානග දී නැති වී විනාශ වී යා යුතුය. 

ගමහිදී ගහේතුව ගහ  ගහේතුන් යනුගවන් අ හස් 

 රන්ගන් හුග ක් භක්තිය මත ම පිළි ගත යුතු වූ, 

ප්රවතනක්ප ගනොවූ, ඔප්පු    ගනොහැකි ග යක් ගනොව 

පැහැදිලි ක්රිදයා පටිපාටියකි. පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය 

එ ල ඉතා ජනප්රියය විශ්වාසයක් වූ බව බුදුහු    ැන 

සටියහ. එහි අශාස්ත්රීිය බව, ගුණඪ බව හා මිතනාමති  

බව ගපන්වා දීමට උන්වහන්ගසේ උත්සාහ ගත්හ.  

“ආරම්භයක් ඇති හැම ග ය ටම අවසානයක්   තිබිය 

යුතුය” නැතගහොත් “සයලු සිංස් ාරගය  නැගසන 

සුලුය” යනුගවන් බුදුන් අ හස්  ග ේ අගක් මුලක් 

නැති සිංස් ාරග  එක් ජීවිතය  ග ටි  ාලීන බව 

යැින ග ගනකුට තර්     හැකිය. එගහත් 
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උපන්ගනොත් මැගර් යන ඕනෑම ගම ඩගයකුට 

ගපගනන ග යක් ගශ්රහේප්ඨ න්න්ත ගයකු විසන් නැවත 

නැවත අවධාරණය    යුතු ? අනිච්චාා යනුගවන් 

අ හස් වනුග  මිනිසා ඇතුළු සයලු ගේ ගමොගහොතක් 

පාසා ගවනස් වන බව යැින සමහරු තර්   රති. ඒ 

අනුව  මයාත් තරුණයාත් එක් අගයකු ගනොගේ. 

තරුණයාත් මහල්ලාත් එ ම අගයකු ගනොගේ. ගමය 

අනිච්චාා ධර්මයින. එගහත් ගම් ගවනස් වීම   ාටත් 

වැටගහන සරල  ාරණයකි. ගමහි ඇති අලුත් ගසොයා 

ගැනීම කුමක්  ? බුේධ වචානග  ගත්රුමක් ඇති 

වන්ගන් මරණගයන් ගහවත් ස් න්ධයන්ගේ 

විනාශගයන් එහාට පැවැත්මක් නැත යන ගත්රුගමන් 

සැලකු විට පමණි. 

අනාත්ම වා ය ග බන් ක්  ? සිංසාරය පුරා 

ගනොගවනස් වී ගමන්  රතිින  ැක්ගවන හින්දු 

ආත්මයට වඩා ගවනස් පැවැත්මක් ගැන  ැක්වීමට ගම් 

වචානය ගයො ා ගන්නා ල  ? ජනප්රියය බුේධාගගම් 

 ැක්ගවන පරිදි අනාත්ම යනුගවන් අ හස් වනුග  

ගමොගහොතක් පාසා ගවනස් ගවමින් සිංසාරය පුරා 

පවතින යමක්  ? ගවනස් ගවමින් ගහ  ගනොගවමින් 

පවතින ආත්මය යන්ගනහි නිගපේධනාර්යයම අනාත්ම 

යන්ගනන් අ හස් ගනොගේ  ? ඇත්ත වශගයන්ම 
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අනාත්ම යන්ගනන්  ැක්ගවන්ගන් හින්දුන් පිළිගන්නා 

ආත්මයට වඩා ගවනස් ආත්මයක් ගනොව ආත්මයක් 

නැති බවින. උපන් සයලු ග නාම විනාශ ගේ යන 

අනිච්චාා ධර්මග ම අනාත්මවා ය ගැේ ව තිගේ. 

සිංසාරග  මුලක් නැතැින කියන ගහිනන් අගක්   

තිබිය ගනොගහේ. ප මු  හම් ග සීගම්දී ග ොණ්ඪඤඤ්ට 

බුදුන් දුන් පිළිතුගරනුත් එතැන් පටන් අවසන්  හම් 

ග සීම  ක්වා එය බුදුන් විසන් අවධාරණය  ර ඇති 

ආ ාරගයනුත් අපට ගත්රුම් ගත හැක්ගක් අනිච්චාා 

ධර්මය හා අනාත්මවා ය බුේධ ධර්මග  ප නම බවින. 

බුේධ  ාලයටත් ගපර පටන් තිබුණු පුනරුත්පත්ති 

විශ්වාසය සමග ගම් ධර්මය පටහැණි වන ගහිනන් එම 

විශ්වාසය බැහැර    යුතු ව තිගේ. 

 ර්මය හා පුනරුත්පත්තිවා ය බුදුන් වැනි ගශ්රහේප්ඨ 

න්න්ත යකුගගන් බැහැර ගනොගේ ැ’ින මඳක් විමසා 

බලමු. 

 ම් පල ඇති වන්ගන් සතාමතා  රන - 

සවිඤ්ඤාන  - ක්රිදයාවලින් යැින කියනු ලැගේ. 

කිසයම් ගුණප්ත ආ ාරය ට  ර්ම බලගේගයක් ගගොඩ 

නැගී පසු ජීවිතය  දී එය පල ග තැින විශ්වාස  රනු 

ලැගේ. ගමය සදුවන්ගන් ග ගසේ  ැින ගනො ැක්ගවතත් 
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ඒ ප්රවශ්නය ම  ට පගසකින් තබමු. යහපත් ක්රිදයාව ට 

යහපත් ප්රවතිඵලත් නර  ක්රිදයාව ට නර  ප්රවතිඵලත් 

ලැගේ යැින ගබ ේධගය  විශ්වාස  රති. යම් ක්රිදයාවක් 

ගහොඳ ගහ  නර  යැින තීරණය  රන්ගන් කුමන 

මිනුම්  ණ්ඩක් අනුව  ? ශිප්ට සමාජග  සම්මතය 

අනුව ගනොගේ  ? සය ගග ත්රික  සම්මතය අනුව 

වනචාාරී මනුපනගයකු  රන සත්ව ඝාතන මැනිය 

යුත්ගත් ග ගසේ  ? ආදි ල්පි  මිනිසුන් සමහර විට 

මිනී මැරුගේ ගග ත්රික  නීති වලට අනුව ගහොඳ 

හිතින්මය. එය ග බඳු  ර්මයක්  ? උසස් ආගමි  

හැඟීමකින්    බිලි පුජා ග බඳු  ර්මයන්  ?  ැනට 

අවුරුදු 2,000,000  ර ගපර ගල  ග  මානවිනන් 

ගනොවී යැින ගණන් බලා තිගේ. එ ල වූ පක්ෂි,  ෘමි, 

උරග ආදී අගන්  විධ සත්ව වර්ගයන් සම්බන්ධගයන් 

 ර්ම නීතිය බල පෑගේ ග ගසේ  ? ජනප්රියය බුේධාගම 

අනුව කිව හැක්ගක් ගම් සත්විනන් ගවනත් ගල   වල 

මිනිසුන් වශගයන් ඉපදී සටියදී    පාප  ර්මයන් 

නිසා ගමගසේ සත්විනන් ගලස ඉපදුණු බවින. පාප 

ගච්තනාවන් නැති නිසා සතුන්ගේ  ර්මයන්   සදු 

ගනොවන ගහිනන් සෑම සගතකුම ගමගසේ ප මුගවන් 

මිනිගසකු ගලස ඉපදිය යුතු ? බුේධාගමට  ර්මවා ය 
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ඇතුළු    වුන් ගම් ප්රවශ්න ගැන ගනොසතුවා විය 

හැකිය.  

පිරිසදු බුේධ වචානය ගබ ේධ ගල්ඛන ඔස්ගසේ ඉතා 

අපහසුගවන් ගසොයාගත යුත්තකි. එගසේ ගසවීගම්දී 

මුලි  ධර්මය හා පටහැනි වන සුත්රහ පාඨ එගහම 

පිටින්ම බැහැර  රන්නට සමහර විට සදුගේ. බුදුන්ගේ 

ධර්මය කුමක්  යන්න ගැන මුල්  ාලග දීම භික්ෂුන් 

අතර මතගේ  ඇති විය. බුේධ පරිනිර්වාණගයන් 

සයවස් ග  ක් යන්ටත් ප මුව ගබදීම් 18 ක් ඔස්ගසේ 

නි ාය 18 ක් පමණ ඇති විය. පුනරුත්පත්තිවා ය 

ගල්ඛනවලට ඇතුලත් කිරීගම්දී ගම්  ර්තෘවරුන් 

අනුගමනය    ජනප්රියය ක්ර0මයක් නම් කිසයම් 

සුත්රහය ට කිසගසේත් සම්බන්ධ ගනොවූත් එහි මුලි  

අ හසට පටහැනි වුත් ගේ  කීපයක් ඒ සුත්රහයට ඇතුලත් 

කිරීමින. රහත්බව ලැබීගම්දී පසු රන විවිධ 

අවස්යාවල දී කිසයම් භික්ෂුවක් තම පුර්ව ජන්මයන් 

සහි පත්  ර ගන්නා බවත් ඉර්ධි ප්රවාතිහාර්ය ඇති  ර 

ගන්නා බවත් ගම් ගේ වලින්  ැක්ගවින. ගම් නිසා 

ඉහත  ැක්වූ ගේව හ සුත්රහය සහ තවත් සුත්රහ වි ෘත 

ගවින. විහිලුවක් බවට පත් ගවින.  
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නැවත ඉපදීමට ගහේතුව හැටියට  ක්වන  ර්මවා ය 

ගැන පරීක්පා  ර බලමු.  ර්මය නම් විශ්වග  ඇති 

සාධාරණත්වය යැින කියනු ලැගේ. ගමය කිසදු 

ප නමක් ගනොමැති ඇ හීමකි. විශ්වග  කිසයම් ඒකීය 

බවක් ඇති බව ඇත්තකි. ගභ ති  ගල  ය කිසයම් 

මුලධර්මවලට අනුව පවත්නා බව  ඇත්තකි. අපට 

ගත්රුම් ගත හැක්ගක් ගහ  ගත්රුම්    හැක්ගක් 

උත්පත්තියත් මරණයත් අතර ඇති ගේවල් පමණකි. 

මිලින්  ප්රවශ්නග දී  ර්මය අනුව පුනරුත්පත්තිය සදු 

වන අයුරු ගත්රුම් කිරීමට උත්සාහ    නාගගසේන 

හිමියන්ට ගසොයා ගත හැකි වුග  කිරි, ගම රු බවට 

පත්වීම, එක් පහන්  ැල්ලකින් තවත් පහන්  ැල්ලක් 

පත්තු කිරීම,  ලින් සටවූ අඹ ගසකින් අඹ ගගඩියක් 

හට ගැනීම වැනි උපමා පමණකි. ගම්වා 

ගනොගත්ගරන, ගනොගපගනන එහා ගල  ය  සිංසේධ 

ගනොව ගභ ති  ගල  ග  වන, නිරීක්පණය    

හැකි සදුවීම්ය. යතා ගල  යට අ ාල එවැනි උපමා 

මගින් ගනොගපගනන ගුණඪ පරි ල්පනීය සිංසේධි 

පැහැදිලි    හැකි ගනොගේ.  

පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය පැරණි, ගනොදියුණු 
ගග ත්රික ිනන් අතර බිහිවී ඔවුන් අතරම පැවතුණි. කිසදු 
පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් නැතත් තවමත් සමහර 
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මිනිසුන් අතර ගමය පවතින්ගන් පාරම්පරි  ඇ හීමක් 
හැටියටින. පසුගිය ජීවිතයක් මත  ඇතැින 
කියන්ගනකු හමුවූ    ඒ ගැන “පර්ග පණ” කිරීමට 
ගබ ේධිනන් හා භික්ෂුන් අතර මහා උනන්දුවක් 
ඇත්ගත් ගම් නිසාය. තම පුේගලි  ඇ හීම තහවුරු 
 ර ගැනීම සඳහා යම් යම් අය ඒවා ගසොයා බලා 
ඇතත් ඒ කිසවක් සම්පුර්ණ වි නානුකුල විභාගය ට 
ලක්  ර නැත. එගසේ විභාග  ග ොත් ගම්වා  
මගන වි නා මහාචාාර්යවරුන්   මුලා  රමින් භුතවි නා 
පර්ග ප ිනන් යැින කියා ගත් අය භූතිනන් සමග  තා 
   ආ ාරග ම ගප්රව ඩාවල් බව ගහළි වනු නිසැ ය. 
භුතවි නාව පවතින්ගන් මිනිසුන්ගේ රැවගටන 
ස්වභාවය, විගශේපගයන්ම එම පර්ග ප ිනන්ගේ 
රැවගටන ස්වභාවය  මතය. හිංගේරියානු භුතවාදිගයකු 
වූ ලස්ගල  එවැනි භූත හමුව ට පසු එහි සටි පුවත්පත් 
 ලාගේදී ග ොර්ගන්ලිස් ටැගබොරීට කියා සටිග  
කුමක් ? තමාට එවැනි වනාජ භූත හමු පැවැත්වීම 
දිගටම    හැකි වුග  ඒවා ගැන පර්ග පණ කිරීමට 
පැමිගණන විශ්වවි නාල මහාචාාර්යවරුන් ගේ 
රැවගටන සුළු ස්වභාවය නිසා බවය!   

ඔගේ අ හස් අපට  න්වන්න. 

sinhala@islamhouse.com 

 


