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මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් 

   
දහම් අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා වෛර චින්තනයේ නියුතු සුළු 
පිරිසක් මාංශ අනුභවය පිළිබඳව තම දහමේ මුලාශ් රයන්හි සඳහන්  වී 
ඇත්තේ කුමක්ද යන්න ගැන නිවැරදි දැනුමකින් තොරව උද්වේගය 
පමණක් පදනම් කර  ගනිමින් විකෘත මත වාදයන් ඉදිරිපත් කරමින් 
සිටිති. 
 
ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ඇති ආගමික මුලාශ් රයන්හි සඳහන් ක රුණු හා 
ආගමික විද්වතුන්ගේ අදහස් මෙමගින් ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා 
කරන්නෙමු. 
 
ආගමික මුලාශ් රයන් පිරික්සීමේදී පෙනී  ගිය වැදගත් කරුණක් නම් 
කිසිම දහමක් මාංශ අනුභවය අනිවාර්ය කර නොමැති බවය. මාංශ 
අනුභවය පුද්ගලික කැමැත්ත හෝ අ කැමැත්ත පදනම් කර  ගත් 
චර්යාවකි. මේ අතර කිසිම ප් රධාන දහමක් මාංශ අනුභවය තහනම් 
කර ද නොමැත. මෙම කරුණු දැන ගත හැකි වන්නේ උද්වේග චින්තනය 
පසෙක ලා ආගමික මුලාශ් රයන් පරිශීලනය කර බැලීමෙන් පමණි. 
ආගමික විද්වතුන්ගේ මතද මේ සම්බන්ධව වැදගත් වෙයි. ශ් රී  
ලාංකේය සමාජය බහු ජන වාර්ගික හා බහු සංස්කෘතික එකක් වන 
අතර එක් එක් වාර්ගිකයන්ට හා සංස්කෘතීන්ට ආවේනික වූ සිරිත් විරිත් 
පැවතීම ස්වභාවික කරුණකි. ආහාර, ඇඳුම, ආගමික විශ්වාසයන් හා 
නැමදුම් රටාව, විවාහ කටයුතු, අවමංගල කටයුතු යනාදිය මේ අතුරින් 
වැදගත් වන අතර, මේවා එක් එක් කොටසට ආවේනික  වූ සිරිත් විරිත් 
පිළිපදිමින් සිදු කිරීම ද ස්වභාවික දෙයකි.  “මගේ පිළිවෙත නුඹ ද 
අනුගමනය කළ යුතු යැයි බල කිරීමට කිසිවෙකුට අයිතියක් නොමැති 
බව” රටේ ව් යවස්ථාවෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් 
අනුව මෙන්ම අනෙකුත් සිවිල් හා දණ්ඩ නීති සංග් රහයෙන් ද සහතික 
කොට ඇත. ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් මේ පිළිබඳව ඉතා පැහැදි ලි ලෙස 
කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 
“දහම සම්බන්ධව බලකිරීමක් නොමැත. අයහමඟින් යහමඟ පැහැදිලිව 
ඇත.” (අල්-කුර්ආන් 2: 256) 
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“නුඹගේ පරමාධිපති අභිමත කළේ නම් මිහිතලය මත සිටිනා 
සියල්ලන්ම විශ්වාසවන්තයින් වන්නට ඉඩ තිබිණ. එබැවින් මිනිසුන් 
(සියල්ල) විශ්වාසවන්තයින් වන ලෙස නුඹ (මුහම්මද් නබිවරයාණනි ,) 
ඔවුන්ට බල කරන්නෙහි ද?”  (අල්-කුර්ආන් 10:99) 
   
ලොව සිය ලු දහම් මිනිසාගේ චින්තන නිදහස සහතික කොට ඇත. 
අංගුත්තර නිකායේ මහා වග්ගයේ එන කාලාම සුත් රයෙන් බුදුන් 
වහන්සේ දේශනා ක ළේද මෙයයි. එහි කෙටි අර්ථය ඔබගේ අවධානය 
පිණිස පහතින් ඉදිරිපත් කර ඇත්තෙමු. 
 
බුදුන් වහන්සේ කොසොල් රට කේසපුත්ත නියම් ගමට වැඩිය 
අවස්ථාවේ එහි විසු කාලාමයෝ නම් වූ පිරිස උන්වහන්සේට ඉදිරිපත් 
කළේ ඉතා වැදගත් මෙන්ම බුද්ධිමය විමසුමකින් පැහැදිලි ක ළ යුතු  
බැරෑරුම් ප් රශ්නයකි.  
 
“ස්වාමීනි! කේසපුත්තයට පැමිණෙන මහන බමුණෝ තම තමන්ගේ වාද 
අගයමින්, අනුන්ගේ වාද හෙළා දකිති. මොවුන්ගෙන් කවරෙක් ඇත්ත 
කියත්ද? කවරෙක් බොරු කිය ත්ද? කවරෙක් පිළි  ගත යුතු ද? කවරෙක් 
අත්හළ යුතුද? යන විමතියෙන් අපි පසුවෙමු ”. මෙය කාලාමයන් 
ඉදිරිපත් කළ පැනයයි.  
 
උන් වහන්සේ එදා කාලාමයන්ට තේරුම් කර දුන් එම පර්යේෂණය 
කාලාමයන්ට ඉන් පසුවත් සැක විමති ඇති අවස්ථාවලදී ද බොහෝ 
ප් රයෝජනවත් වන්නට ඇත. එය කාලාමයන්ට පමණක් නොව 
සකලවිධ මුළාවීම්, රැවටීම්, අන්ධකාරවල ගිලීම් ආදියෙන් මිදී සත් යය 
අසත් යය වටහා ගැනීමට ඉවහල් වන අගනා පර්යේෂණයකි.  
 
එම පර්යේෂණය පහත දැක්වේ.  
කාලාමයෙනි, යමක ගැන සැකයක් විමතියක් ඇති වීම ස්වභාවිකය. 
සැකයක් ඇති වන්නේ ද සැක කටයුතු දෙයක් ගැනමය. එවැනි සැක 
දුරු කරගෙන ඒ දෙය පිළි  ගත යුත්තේද පිළි  නොගත යුත්තේ දැයි 
තීරණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.  
 
එවැනි තීරණයක් ගැනීමේදී: 
 

1. එය බොහෝ අවස්ථා වල අසා ඇත්තේය, 
2. එය අපගේ ඉපැරණි පරම්පරාගත සම්ප් රදාය වන්නේය, 
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3. එය දුෂමාන ආරංචියක්ව පැවැත්තේය, 
4. එය ලියකියවිලි වල සඳහන්ව ඇත්තේය, 
5. එය අප උගත් ශාස්ත් රයට සරිලන්නේය, 
6. එය එසේ යැයි අනුමාන වශයෙන් සිතෙන්නේය, 
7. එය අපගේ ගුරුවරයාගේ මතයද වන්නේය, 
8. එය අපගේ දෘෂ්ටියට ගැළපේ, 
9. එය තර්කානුකුලව බලන කළ මැනවයි සිතේ, 
10. එය ඉදිරිපත් කරන්නා ගරු කටයුත්තෙක් මෙන් පෙනේ,  

 
වැනි කරුණු මත පිහිටා එය පිළිගැනීමට තීරණය කළ යුතු නොවේ. 
 
“යම් දෙයක් යහපත්ය, කුසල්ය, හා නිවැරදිය යනුවෙන් ඔබටම 
වැටහේද, එය උතුමන් විසින් මැනවයි සම්භාවිකද, එය බොහෝ 
දෙනාගේ යහපත පිණිස වන්නේද, එවිට එය පිළිගෙන පිළිපදිනු. යම් 
දෙයක් අයහපත්ය අකුසලය හා වරදය යනු ඔබටම වැටහේද ඒ දෙය 
උතුමන් විසින් ද නොමැනවයි පිළිකෙව් කරන ලදද එවිට එය 
නොපිළිගනු.”  
 
අද අප වෛර හා ක් රෝධ චින්තනය මත පදනම් වී අන් අය වෙත 
දමා ගසන්නාවූ චෝදනා, මැසිවිලි, හා උද්ඝෝෂණ කෙතරම් දුරට 
ඉහත බුද්ධ භාෂිත දේශනය සමග සැසඳේදැයි සොයා බැලිය යුතු 
නොවන්නේද?  
 
මේ පිළිබඳව ඉස්ලාමීය කෝණයෙන් කරුණු විමසා බලමු. 
 
‘නුඹලා දැන  ගෙන සිටින තත්වයේ අසත් යය සම ග සත් යය නුඹලා 
නොපටලවවු. තවද නුඹලා සත් යය නොසඟවව.ු (අල්-කුර්ආන් 2:42)  
 
බුහාරි හා මුස්ලිම් යන හදීස් ග් රන්ථයන්හි සඳහන් නබි වදන උපුටා 
පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.  
 
‘නියත වශයෙන්ම සත් යය යහපත කරා මඟ පෙන්වයි. යහපත 
ස්වර්ගය කරා මඟ පෙන්වයි. නියත වශයෙන්ම සත් යයවාදියෙක් ලෙස 
අල්ලාහ් විසින් මිනිසෙකු ලියා ගනු ලබන තෙක් ඔහු සත් යය ප් රකාශ 
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කරමින්ම සිටිය.ි නියත  වශයෙන්ම අසත් යය අයහපත කරා මඟ 
පෙන්වයි. අයහපත නිරය කරා මඟ පෙන්වයි. නියත  වශයෙන්ම 
මිනිසෙකු බොරුකාරයෙකු ලෙස අල්ලාහ් විසින් ලියා  ගනු ලබන තෙක් 
ඔහු අසත් යය ප් රකාශ කරමින්ම සිටියි.’ 
 
ආගමික බහුත්වය හා ආගමික නිදහස පිළිබඳව වූ ඉස්ලාමීය 
ඉගැන්වීම් කෙරෙහිද අපගේ අවධානය යොමු කරමු. අන් දහම් වලට 
අපහාස නොකරන ලෙසද ඉස්ලාමය ඉතා පැහැදිලිව උගන්වන්නේය. 
 
“අල්ලාහ් හැර කුමන දැයක් ඔවුන් නමදින්නේද එයට නුඹලා අපහාස 
නොකරව”් (අල් කුර්ආන් 6:108) 
 
“(නබිවරය,) නුඹ මෙසේ පවසවු. මනුෂ් යයිනි , සැබැවින්ම නුඹගේ 
පරමාධිපතිගෙන් වූ සත් යය (අල-්කුර්ආනය) ඔබ වෙත පැමිණ ඇත. 
එබැවින් කවරෙකු (එය අනුගමනය කර) යහමඟ (තෝරා) ගන්නේ ද 
එහි යහ ඔහුටමය. යමෙක් නොමඟ (තෝරා) ගන්නේ ද එහි අයහ 
ඔහුටමය. තවද මම  (නබිවරයා)  ඔබව  (ජනයාව)  (බලකර) පාලනය 
කිරීමට බලයක් ඇත්තෙකු නොවන්නෙමි.” (අල්-කුර්ආන් 10:108) 
 
“සත් යය නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන් යැයි (නබිවර ය) පවසවු. එහෙයින් 
කැමති අයෙකු විශ්වාස කරත්වා , කැමැති අයෙකු ප ් රතික්ෂේප 
කරත්වා” (අල්-කුර්ආන් 18:29) 
 
ඉස්ලාමීය සමාජ චර්යාවන් පි ළබිඳව ඇත ිඉගැන්වීම් වලින් බිඳක් 
කෙරෙහි ද අපගේ අවධානය යොමු කරමු.  
 
“(විශ්වාසවන්තයිනි,) ඔබ නීතිගරුක වන ලෙස ද හොඳ ක ් රියාවන් කරන 
ලෙස ද ඥාතීන්ට උපකාර කරන ලෙස ද අල්ලාහ් සැබැවින්ම ඔබට 
නියම කරන්නේය. අවමානයට ලක ්වන ක ් රියාවන්, පාපයන,් අපරාධයන් 
ආදී දැය (ඔබ කෙරෙහි) ඔහු(අල්ලාහ්) තහනම් කරන්නේය. (මේ දැය) 
ඔබ මතක තබා  ගත යුතු යැයි ඔහු  ඔබට යහ අවවාද දෙන්නේය. ” 
(අල්-කුර්ආන් 16:90) 
 
“(විශ්වාසවන්තයිනි,) නීතිය අකුරටම පිළිපැදීමෙහි අල්ලාහ් වෙනුවෙන් 
ඔබ සාක්ෂි දරවු. මිනිසුන්ගෙන් එක් කොටසක් කෙරෙහි (ඔබ තුළ ඇති) 
ද්වේශය (ඔවුන්ට) අපරාධයක් කිරීමට ඔබව පො ලඹවා නොගනිව.ු 
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(කොපමණ ක් රෝධයන් තිබුණ ද) ඔබ නීතියම ක් රියාත්මක කරවු. එය 
බියබැතිමත්භාවයට ඉතා සමීප වන්නේය. (කුමන අවස්ථාවක දී වුවද) 
ඔබ අල්ලාහ්ටම බිය වවු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔබ කරන දෑ හොඳින් 
දන්නේය.” (අල්-කුර්ආන් 5:8) 
 
“විශ්වාසවන්තයිනි, කිසිම පිරිමියෙකුට අන් කිසිම පිරිමියෙකු සමච්චල් 
නොකළ යුතුය. ඔවුන් මොවුන්ට වඩා උසස් විය හැකිය. (එසේම) කිසිම 
ස්ත් රියක් අන් කිසිම ස්ත් රියකට සමච්චල් නොකළ යුතුය. ඔවුන් 
මොවුන්ට වඩා උසස් විය හැකිය. ඔබගෙන් අයෙකු අන් අයෙකුට 
අපහාස නොකළ යුතුය. (නපුර)ු නම් පටබැඳීම් නොකළ යුතුය. විශ්වාස 
කළ පසු නපුරු නම් පටබැඳීම අති මහත් පාපයකි. ක වරූුන් හෝ 
(මෙයින්) ඈත් නොවුවහොත් ඔවුන් (සීමාව ඉක්මවූ) අපරාධ කරුවන් 
වන්නෝය. (අල් කුර්ආන් 49:11) 
 
පහත සඳහන් ශුද්ධවූ බයිබල් වාක් යය ද අපට පවසන්නේ සත් යයේ 
වැදගත් කමය. 
 
‘ඔබ සත් යය අවබෝධ කරගන් නෙහිය. සත් යය ඔබ නිදහස් 
කරන්නේය.’ 
(ශුද්ධවර ජොහන් 8:32) 
 
හින්දු දහමේ උගන්වන්නේ ද සත් යය එකක් බවය.  
‘ඒකම් සත්ත්’ (රිග්වේදය)   අර්ථය: සත් යය එකකි.  
   
එනිසා අපි සත් යය අවබෝධ කර  ගනිමු. දැනුවත්  වෙමු, වෛරය, 
ක් රෝධය තුරන් කරමු. සාමකාමී, හා සමගියෙන් බැඳුනු මව්බිමක් 
ගොඩ නගමු. ඉදිරි පරපුරට සාමකාමී හා සෞභාග් යයෙන් සපිර ිරටක් 
ගොඩ නගන්නට අවශ් ය අඩිතාලම දමන්නට අදම අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු.   
 
මාංශ අනුභවය පිලිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් 
පේරාදෙණිය විශ්ව විද් යාලයේ පාලි විශේෂවේදී උපාධිධාරී කළුන්දෑවේ 
කමලසිරි හිමි විසින් ලියන ලද “නිර්මාංශ ආහාරය පි ළබිඳ බෞද්ධ 
ස්ථාවරය” නමැති ග් රන්ථ යට එම විශ්ව විද් යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ 
අංශාධිපති ආචාර්ය මුවඇටගම ඤාණානන්ද හිමි විසින් ලියන ලද 
පෙරවදනින් පහත සඳහන් කොටස උපුටා ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.  
ම
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“ලෝකයේ සියලු ජීවීහු ආහාරය මත යැපෙති. එය සර්ව සාධාරණ 
ලෝක නියාමයකි. මෙම කාරණය බුද්ධ දේශනාවෙහි “සබ්බේ සත්තා 
ආහාරට්ඨිතිකා” යනුවෙන් කෙටියෙන් සඳහන් වේ. ආහාරය හෝ ආහාර 
රටාව පාරිසරික සාධක මත බෙහෙවින් රඳා පවතියි. ඒ ඒ පරිසර 
පද්ධතීන්හි ඊටම ආවේණික සත්ත්වයන් මෙන්ම විවිධ ගහ කොළද 
ඇත්තේය. මිනිසා සෙසු සත්ත්වයින්ගෙන් වෙනස් වන කාරණා අතර 
ප් රධාන සාධකයක් නම් ඔහු සතු විචාර බුද්ධිය පදනම් කරගෙන 
ක් රියා කිරීමේ හැකියාවයි. ආහාර විෂයෙහි දී මිනිසා සම්බන්ධයෙන් 
පාරිසරික සාධක වලට අමතරව මානසික සාධකද වැදගත් වන බව 
ප් රකටව පෙනෙන කරුණකි. මනුෂ් යයා තම ආහාර සකස් කර ගන්නේ 
ඔහුගේ ආශාව හා රුචිය ද පදනම් කරගෙනයි. එබැවින් ඔහු පාරිසරික 
සාධක වලට අමතරව තම සිතැඟි අනුව විවිධ දෑ ආහාරයට එක්කර 
ගැනීමට හුරු පුරුදු වී සිටී. ආහාරය පිළිබඳව ආගමික මග පෙන්වීමද 
මේ සම්බන්ධව තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී  ඉතා බලවත් ලෙස බලපාන 
බව අප දැක ඇත්තෙමු. ම
ආහාර චතුර්විධ බව බුද්ධ දේශනාවයි. ඒවා නම් ඵස්සාහාර, 
වීඤ්ඤාණාහාර, මනෝසඤ්චේතනාහාර, හා කබලිංකාර ආහාර 
වශයෙනි. මේ අතර අප ආහාර වශයෙන් සාමාන් යයෙන් සලකනු 
ලබන්නේ කබලිංකාර ආහාරයයි. එම ආහාරය නිර්මාංශ වුවක් හෙවත් 
මසින් තොර වුවක් විය යුතු බව ඇතැම්හු සිතති. එය බොහෝ 
දෙනාගේ සාකච්ඡා සම්මන්ත් රණ වලට බඳුන් වන මාතෘකාවක් බවද 
පෙනේ.”   ම
ම
මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි ගේ “ධර්ම විනිශ්චය ” 
ග් රන්ථයේ 238 වැනි පිටුවෙන් පහත සඳහන් කොටස උපුටා දක්වන්නට 
කැමැත්තෙමු.ම
ම
ප් රශ්න අංක 100: චුන්දකර්මාර පුත් රයා විසින් තථාගතයන් වහන්සේට 
පිළිගැන් වූ සුකරමද්දවය කුමකින් කෙසේ පිළියෙල කරන ලද්දක්ද?ම
ම
පිළිතුර: “සුකරමද්දවන්ති නාතිතරුනස්ස නාතිජින්නස්ස එකජෙට්ඨක 
සුකරස්ස පවත්තමංසං, තං කිර මුදුඤ්චෙව සිනිද්ධඤ්ච හොති තං 
පටියෝදාපෙත්වා සාධුකං පචාපෙත්වාති අත්ථො ” යනුවෙන් 
‘සුකරමද්දවය’ යනු ඉතා ළපටි  ද නොවූ ඉතා තරුණ  ද නොවූ තනිව 
වාසය ක ළ සුකරයකුගේ මෘදු  වූද, සිනිඳු  වූද මසින් පිළියෙ ල කළ 
ආහාරයකැයි මහා පරිනිර්වාණ සුත් ර අටුවාවේ පවසා තිබේ. මෙය 
අටුවාචාරීන් වහන්සේ විසින් පිළිගත් මතයයි. මස් වැළඳුහ යි කීම 



 

9 
 

තථාගතයන් වහන්සේට අගෞරවයක යැයි සැලකු අය අතීතයෙහි ද 
වුහ. ඔවුන්ගෙන් ඇතමෙකු සුකරමද්දවය මෘදු වූ බතට පස්ගෝරස 
යොදා පිසූ ආහාරයකැයි කියන බවත් ඇතමකු තථාගතයන් වහන්සේ 
ගේ පිරිනිවීම සිදු නොවීම සඳහා පිළියෙ ල කළ රසායන බෙහෙතකැයි 
කියන බවත් පරිනිර්වාණ සුත් ර අටුවාවෙහි දක්වා තිබේ. තවත් සමහරු 
සුකරමද්දවය හතු වර්ගයකින් පිළියෙ ල කළ ආහාරයකැයි කියති. 
සුකරමද්දවය ගැන මෙසේ නානා මත පළ කරන අයට ඒවා ස්ථීර 
කිරීමට කිසිම සාක්ෂියක් නැත. සුකර මාංශය පහත් ආහාරයකැයි සිතා 
ඇතැම්හු සුකර මාංශය බුදුන් වහන්සේ වැළඳුහයි කීමට විරුද්ධ වෙති. 
ආහාරයෙන් සුද්ධියක් ඇති වන බව බුදුවරයන් වහන්සේලා නො 
වදාරන්නාහ. ඇතැම්හු බුදුවරු, රහත්හු මත්ස් යමාංශයෙන් යුක්ත ආහාර 
නො වළඳන්නාහ යි සිතා සුකරමද්දවය මසින් පිළියෙ ල කළ අහරක් 
නො වෙති යි කියති. එය ඔවුන්ගේ මතිමාත් රයකි. බුදුන් වහන්සේ 
මත්ස් යමාංශ නො වළඳනා බවට පිටකත් රයෙන් සාධක නො දැක්විය 
හැකිය. වැළඳු බවට නම් පිටකත් රයෙන් හා අටුවාවලින් සාක්ෂ් ය 
දැක්විය හැකි ය.”ම
ම
“සුකර මද්දවය: තරුණ ඌරන්ගේ මාංශය; පැසි ඌරු මස ”. (බෞද්ධ 
ශබ්ද කෝෂය - 1644 වැනි පිටුව) 
ම
ත් රිපිටකයේ, දීඝ නිකායේමමහා පරිනිබ්බාන සුත් රයේ කොටසද පහතින් 
උපුටා දක්වා ඇත්තෙමු.ම
ම
“කැමති තාක් භෝග නගරයෙහි විසු භාග් යවතුන් වහන්සේ ‘ආනන්ද, 
පාවා නුවරට යමු ’ යි, බොහෝ භික්ෂු ණ් සමග පාවා නුවරට වැඩ 
චුන්දකර්මාර පුත් රයාගේ අඹ උයනෙහි වසන සේක. ‘භාග් යවතුන් 
වහන්සේ තම අඹ උයනෙහි වසති’ යි අසා චුන්දකර්මාර පුත් ර බුදුරදුන් 
වෙත ගොස් වැඳ පසෙක හිඳගත්තේය. උන්වහන්සේ ධර්ම කථාවෙන් 
චුන්ද සතුටු කර වුහ. සතුටට පත් චුන්ද භික් ෂුසංඝයා සහිත 
භාග් යවතුන් වහන්සේට පසු  දින දානය සඳහා ආරාධනා කළේය. 
උන්වහන්සේ නිහඬව එය පිළිගත් සේක. චුන්ද ඒ බව දැන වැඳ 
පැදකුණු කොට ගියේය. රෑ ගත  වූ පසු චුන්ද සිය නිවසෙහි බොහෝ 
සුකරමද්දවත් ප් රණීත ආහාර පානත් පිළියෙ ල කරවා කල් දැන්වීය. 
භාග් යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු හැඳ පෙර  වූ සිවුරු පාසිවුරු ගෙන 
චුන්දකර්මාර පුත් රගේ ගෙට වැඩමවා පැනවූ අසුනෙහි වැඩහුන් සේක.ම
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භාග් යවතුන් වහන්සේ: ‘චුන්ද, ඔබ පිළියෙල කළ සුකර මද්දවයෙන් මා 
වළඳවන්න. පිළියෙළ කල අනිත් කෑම් බීම් වලින් භික්ෂු සංඝයා වළඳ 
වන්න’ ම
‘එහෙමයි, ස්වාමීනි’ කියා පිළිතුරු දුන් චුන්ද කර්මාර පුත් ර ඒ අන්දමින් 
වැළඳ වීය.ම
භාග් යවතුන් වහන්සේ: ‘චුන්ද, ඔබේ ඉතිරි සුකර මද්දව වළලන්න. 
චුන්ද, දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ලෝකයෙහි දෙව් 
මිනිසුන් සහිත සත්ව ප් රජාවෙහි තථාගතයන් වහන්සේ හැර එය 
අනුභව කොට දිරවිය හැකි වෙන කිසිවෙකුත් නොදකිමි’.ම
ම
එය පිළි ගත් චුන්ද ඉතිරි සුකර මද්දව වළ දමා භාග් යවතුන් වහන්සේ 
වෙත අවුත් වැඳ පසෙක වා ඩි විය. භාග් යවතුන් වහන්සේ ධර්ම 
කථාවෙන් චුන්ද පහදවා නැගී සිටි  සේක. චුන්දගේ දානය වැළඳු 
භාග් යවතුන් වහන්සේට දරුණු ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගය ඇති විය. 
මාරාන්තික දරුණු වේදනා පවතී. භාග් යවතුන් වහන්සේ සිහි නුවණින් 
පීඩා නොගෙන ඉවසූ සේක. භාග් යවතුන් වහන්සේ ‘ආනන්ද, 
කුසිනාරාවට යමු ’ යි වදාළහ. ‘එසේය, ස්වාමීනි ’ යි ආනන්ද තෙර 
පිළිතුරු දුන්නේය.ම
ම
චුන්ද කර්මාර පුත් රයාගේ දානය වළඳා බුදුරජාණන් වහන්සේ ට දරුණු 
මාරාන්තික රෝගයක් ඇති විය කියා මා විසින් අසන ලදී. 
සුකරමද්දවය වැළඳු බුදුරජාණන් වහන්සේට දරුණු රෝගාබාධයක් හට 
ගත්තේය. විරේචන ඇතිව භාග් යවතුන් වහන්සේ ‘මම කුසිනාරාවට 
යන්නෙමි’ යි වදාළහ.”     ම
ම
(ඉහතින් මහා පරිනිබ්බාන සුත් රයෙන් උපුටා දක්වන ලද කොටසින් එක් 
වැදගත් කරුණක් පැහැදිලි වෙය.ි ශ් රේෂ්ඨ චර්යාවන්ගෙන් හෙබි බුදුන් 
වහන්සේ තමන් වහන්සේ වෙත යහ සිතින් පිළිගන්වනු ලැබූ කිසිවක් 
ප් රතික්ෂේප කිරීම නොකළ අතර මේ අනුව සුකරමද්දවය පිළිගත්තද 
එය අන් කිසිවෙකුට සුදුසු අහරක් නොවන බව පවසමින් ඉතිරි 
සුකරමද්දවය වළ දමන්නට උපදෙස් දීමෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? 
මෙය පැහැදිලිවම සියලු බෞද්ධයිනටම අදාළ වූ උපදෙසක් 
නොවන්නේද?)  
ම
පාතකඩ භික්ෂු අභ් යාස වි ද් යාලාධිපතිව වැඩ විසු රාජකීය පණ්ඩිත 
හේන්පිටගෙදර ඤා ණසීහ මහා නාහිමි පාදයන් ගේ “ගැටල ුතැන් ” 
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ග් රන්ථයේ 85 වැනි පිටුවෙන් පහත සඳහන් කොටස උපුටා දක්වන්නට 
කැමැත්තෙමු.                 ම
ම
“කෘෂිකර්මයට මස් පිණිස සතුන් ඇති කිරීම හා බිත්තර සුල බ කිරීම ද 
අයත් වන බව අපි දනිමු. එසේ ම වගාව රැක ගැනීම පිණිස ගොවියාට 
කරන්නට සිදු වන කුඩා සතුන් විනාශ කර දැමීමේ ප් රාණ ඝාතය ගැන 
ද අපි දනිමු. ධීවර කර්මාන්තය එක්තරා ධනොපා යන ක් රමයක් බව ද 
දනිමු. මේ සියල්ලම බාහිර හැඩහුරුවෙන් තරමක වෙනසක් ඇති වුවත් 
එදත් අදත් මිනිසාගේ ජීවනෝපාය සලසා  දීමේ මාර්ග හැටියට 
සැලකුණු හම්බ කිරීමේ මාර්ගයන්ය. අප එකිනෙකාගේ ප් රතිපත්ති පිරීම 
සඳහා මේ එකද ව් යාපාරයක් බාධකයක් හැටියට සැලකිය නොහැක. 
බුදුන් දවස සතුන් මරන්නෝ මිනිසුන්ට මස් සැපයුහ. මහජනයා ඒ මස් 
මිල දී ගෙන තම තමන් පරිභෝග කළා පමණක් නොව බුදුන් ඇතුළු 
මහසඟනට ඒ මස් සහිත ව දානයද පිරිනැමුහ. මගේ මේ මතය 
ප් රතික්ෂේප කරන සමහර පුද්ගලයන් සිටිය හැකිය. නමුත් මේ මගේ 
පිළිගැනීමයි. ඔවුන් දක්වන හේතු ප් රත් යය ක් රමය උඩ ප් රාණ  
ඝාතයෙන් තොර ව වතුර ටිකක් බීමට වත් නොහැකියැයි මට අදහස් 
වෙයි. එය එක පැත්තක තිබේවා. මිනී මැරිලි නතර කර ගත නොහැකි 
තැනක මස් කෑම නතර කරන්නට බණ කියන්නට තරම් පිස්සුවක් මට 
වැලඳී නැත.”  ම
ම
ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද මහා නාහිමි විසින් සකස් කරන ලද “බුදු දහමේ 
පැන විසඳුම්-1” නම් ග් රන්ථයේ 189-190 පිටු වලින් උපුටා  ගත් විස්තර 
පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. 
ම
22 - ප් රශ්නය: විකිණීම සඳහා වෙළඳ පො ළෙහි තබා ඇති මස් මාංශ 
මිලයට ගෙන පරිභෝග කිරීම පාපයක් වේද?ම
ම
පිළිතුර:- “අපේ ධර්ම ග් රන්ථයන්හි පස් පව්, දශ අකු සල් යැයි අත්හ ළ 
යුතු කරුණු පසළොසක් පෙන්වා ඇත. එසේම ආජීවය කෙලෙසන ජීවන 
මාර්ග පසක් පෙන්වා ඇත. ම

ම
o ජීවත් වීම සඳහා මත්පැන් ආදී මදයට ප් රමාදයට හේතු  

වන දෑ විකිණීම,ම
o ජීවත් වීම සඳහා මස් මාංශ වෙළඳාම් කිරීම,ම
o ජීවත් වීම සඳහා සත්ව ජීවිත වලට හානිකර ව ස  විෂ 

වර්ග විකිණීම,ම
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o ජීවත් වීම සඳහා කෙනෙකුගේ ජීවිතවලට හානිකර අවි 
ආයුධ විකිණීම,ම

o ජීවත් වීම සඳහා සතුන් වෙළඳාම් කිරීම (මසට සතුන් 
විකිණීම).ම

ම
යන මේවා බෞද්ධයාගේ ආජීවය කිලිටි වන අදැහැමි වෙළඳාම්ය. මස් 
මාංශ අනුභවය පවක් වන්නේ මාංශ ලෝලත්වයෙන් අධික කෑදර 
කමින් පරිභෝග කලොත්ය. ප ලතුරු එළව ළ ුබුදින්නෙක් වුවද ඒවා 
කෑදර කමින් පරිභෝග කරයි  නම් සිදු  වන්නේද සිත කිලිටි  වීමයි. 
ලෝභ දෝෂ මෝහ යන තුන  අකු සල් මුලයෝය. ඒවා මුල් වීමෙන් 
කරන සෑම ක් රියාවක්ම සිත කිලිටි කරන්නකි. සාමාන් ය 
පෘතග්ජනයෙකුට දවස පුරාම ඇති  වනුයේ අකු සල සිතය. එය 
සාමාන් ය ස්වභාවයයි. අප කෑම බීම සඳහා වෙළඳ පොළෙන් ගෙන එන 
දේ පිළිබඳව සිතා බැලුවහොත් නොයෙකුත් අදැහැමි ක් රම  වලින් 
සේවකයින් ත ළා පෙ ළා නිෂ්පාදනය කරන දේවල් විය හැකිය. මහා 
පරිමාණ ගොවිතැන් කරන රටවල් ගොවිතැන් වලට ගොවිබිම් වලට 
ටොන් ගණන් වස විෂ යොදා අනන්ත කෘමීන් ක්ෂුද් ර ජීවීන් වනසා ලබා  
ගත් අස්වැන්නකි, අප මුදලට ගනු ලබන නිර්මාංශ ආහාර වන වී, මුං, 
කඩල, පරිප්පු මෙන්ම එළවළ ුපලතුරු යනාදියත්. ඒ බව අද නොදන්නා 
කෙනෙක් නැත. එහෙත් අප එම ද් රව් යයන් මිලයට ගන්නා බැවින් 
අවුරුදු පතා ඉල්ලුමට සරිලන සේ නිෂ්පාදකයෝ තව තවත් ඒවා 
නිපදවති. පාරිභෝගිකයාට එයින් පවක් වේද? මස් මාංශ සත්ව 
මාංශයන් බව දනිමු. ඇතැම් විට අප මැස්සෙක් මදුරුවෙක් තරම් 
සතෙකු හෝ නොමරන පරම අවිහිංසාවාදී අයද විය  හැක. නමුත් මේ 
ආහාර මිලට ගන්නා කිසිවෙකුට ප් රාණ  ඝාත අකුසලයක් හෝ සත්ව 
හිංසාවට අනුබල දීමක් සිදු  නොවේ. මන්ද? අප  තුළ කිසිසේත් එවන් 
චේතනාවන් නැති හෙයිනි. යම් හෙයකින් මස් මාංශ අනුභවය සත්ව 
ඝාතනයට අනුබලයක් වීමෙන් පාරිභෝග කරන්නාට පාපයක් අයත්  වේ 
නම්, කෘමි නාශක යොදා නිපදවන සෑම ද් රව් යයක්ම පරිහරණය 
කරන්නාටද පාපයක් සිදුවේ.ම
අප යම් ක් රියාවක් කිරීමේදී හටගන්නා චේතනාවයි කර්මයක් බවට 
පත්වන්නේ. ඒවා වැල ගිය තැන් මුල ගිය තැන් සොයා ගොස් කර්ම 
සෑදීමක් නම් සිදු නොවේ. අප යම් මාංශ නොවන ආහාරයක්  අනුභව 
කිරීමේදී ඇති වන චේතනාවට වැඩි වෙනසක් මාංශ ආහාරයක්  අනුභව 
කිරීමේදී ඇති  වේ යැයි නොපෙනේ. කෙනෙක් විසින් මර න ලද 
සත්වයෙකුගේ මාංශ අනුභව කිරීමට වැඩි පවක් (කෙනෙක් විසින් මර න 
ලද සත්වයෙකුගේ මාංශ කෑම පවක් නම්) නුතනයෙහි අති  බහුතරයක් 
එලවළු පළතුරු කන අයට සිදු වේ. මෙය මැදිහත්ව සිතා බලන්න. ම



 

13 
 

බුදුන් වදාළ පෙළ දහම තු ළ සත්ව ඝාතනය පවක් ලෙස දක්වා 
ඇතිමුත් මාංශ අනුභවය පවක් වන බවක් වදාළ තැනක් අ පි නොදුටිමු. 
එසේ පවක් වන්නේ නම් මුලින්ම එය පනවනුයේ භික්ෂු ණ්ටය. 
දෙව්දත්ගේ පඤ් ඡ වරයෙන් එකකි භික්ෂුන් දිවිතෙක් මස් මාංශ 
වැළඳීමෙන් වැළකිය යුතුය යන්න. ඒත් ගිහියන්ට නොව පැවිද්දන්ටය. 
ඇරත් බුදුහු එම ඉල්ලීම් සියල්ලම ප් රතික්ෂේප කළහ. මේ පි ළබිඳ 
කරුණු දැකීමට නම් විනය හා සුත් ර පිටකය තරමක් හෝ කියවිය 
යුතුය. නමුත් අපේ බොදුනුවන් බුදුරදුන්ටත් වඩා අවිහිංසාවාදී බවක් 
පෙන්නුම් කළත්, අවිහිංසා බණ දේශනා කළත් පන්සිල් ටික හෝ 
අවංකව රකින්නෝ කී දෙනෙක් සිටිද්ද? ම
හේතුව: සතුන් මැරීමයි. ඵලය: මස් මාංශයි. යම් ක ලෙක හේතුව නැති 
කළහොත් එදාට ඵලයද නැති  වේ. බුද්ධ දේශනාව මැදුම් පිළිවෙතකි. 
කිසිම දෙයක අන්තගාමී බවෙක් ඇත්නම් ඒවා බුදු බණ නොවේ. 
අවිහිංසාවාදී දෙසුමක් පමණි. මේ දෙකම බෞද්ධයා තේරුම් ගත්  විට 
ජීවත්වීම බරක් නොවේ. අත් යවශ් ය නොවන වාද භේද ඇති  කරමින් 
බුද්ධ දේශනාවට ඌන පුරණ එක්  කිරීමට වඩා අපට සමාජය දැහැමි 
කිරීම සඳහා ක ළ යුතු කාර්යයන් කොපමණ තිබේද? තමා ධාර්මිකව 
ජීවත් වෙමින් පන්සිල් රකිමින් වෙළඳප ළෙන් ගත් හෝ ගෙ නැවිත් දුන් 
හෝ කවර මාංශයක් වැළඳුවත් (භික්ෂු ණට අකැපයයි දේශිත මාංශ 
හැර) එය ස්වර්ග සැපයට හෝ මොක්ෂයට බාධාවක් නොවන බවයි 
මගේ අදහස. ”ම( “බුදු දහමේ පැන විසඳුම-්1 ” නම් ග් රන්ථයේ 189-190 
පිට)ු.ම
ම
ඕස්ට් රේලියානු ජාතික ශ් රාවස්ති ධම්මික හිමි (කැ ලණි විශ්ව 
විද් යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ් යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙහි 
ශාස්ත් රපති උපාධිධාරී) විසින් ලියන ලද  “Good Questions, Good 
Answers” නම් ඉංග් රීසි ග් රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය වූ “දහම් 
ගැටළ”ු නම් පොතේ 66 -67 වැනි පිටු ම වලින් උපුටා ගත් තොරතුරු 
පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. (පරිවර්තක: ශාස්ත් ර විශාරද විමලසේන 
විතාන පතිරණ). ම
ම
ප් රශ්නය: බෞද්ධයන් අවශ් යයෙන්ම නිර්මාංශ ආහාර බුදින්නන් විය 
යුතු නොවන්නේද?ම
ම
පිළිතුර:- “බෞද්ධයන් අවශ් යයෙන්ම ශාක භක්ෂකයන් නොහොත් 
නිර්මාංශ ආහාර බුදින්නන් විය යුතු නැත. බුදුන් වහන්සේ නිර්මාංශ 
ආහාර පමණක් වැළඳු අයෙකු නොවූ සේක. උන්වහන්සේ තමන් 
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වහන්සේගේ ශ් රාවකයන්ටද ශාක භක්ෂක ආහාරයක්  පමණක් 
වළඳන්න යැයි දේශනා නොකළ සේක. යහපත් බෞද්ධයන් බොහෝ 
දෙනෙක් අද පවා මස් මාළු සහිත ආහාර බුදිති.ම
ම
ප් රශ්නය: ඔබ මස් ආහාරයට ගන්නේ නම් එමගින් සතෙකුගේ මරණයට 
අනියම් වශයෙන් වගකිව යුතුවේ. එය පළමු ශික්ෂා පදය කඩ කිරීමක් 
නොවන්නේද?ම
ම
පිළිතුර:- ඔබ මාංශ ආහාරයක්  ගත්  විට, සත්වයෙකුගේ මරණය ගැන 
ඔබ අනියම් හා අල්ප වශයෙන් වගකිව යුතු බව සත් යයකි. එහෙත් ඔබ 
එළවළු ආහාරයට ගන්නා විටද තත්වය මෙබඳුය. ඔබේ ආහාරයට 
ගන්නා එළවළු කෘමි සතුන්ගෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ඒවාට කෘමි 
නාශක සහ විෂ යෙදීමට ගොවියාට සිදු වේ. ඒවා ඔබේ ආහාරයට නිසි 
වන අයුරු බේරා ගන්නේ ඒ අන්දමින් කෘමිනාශක යෙදීමෙනි. ඔබේ බඳ 
පටියට හෝ අත් බෑගයට හෝ බෙරයට හම් ලබා ගැනීමටත් ඔබ 
පාවිච්චි කරන සබන් සඳහා තෙල් ලබා ගැනීමටත් මේ හැරුණු විට 
තවත් දහසකුත් එකක් නිෂ්පාදන සඳහා දළ ද් රව් යය ලබා ගැනීමටත් 
සතුන් මැරීමට සිදුවේ. වෙනත් ප් රාණියෙකුගේ මර නය සඳහා අනියම් 
වශයෙන් හේතු කාරක නොවී ජීවිතය ගෙන යාමට අපහසුය. ඔබ පළමු 
වැනි ශික්ෂා පදය සමාදන් වීමෙන් ප් රතිඥා දෙන්නේ කෙ ළන්ිම ප් රාණ 
ඝාතය කිරීමේ වගකීමෙන් ඔබ මිදෙන බවටය.ම
ම
ප් රශ්නය: මහායාන බෞද්ධයන් ආහාර පිණිස මස් ගන්නේ නැහැ 
නොවේද?ම
ම
පිළිතුර:- එය නිවැරදි තත්වය නොවේ. චීනයෙහි පවතින මහායාන 
බුද්ධාගම නිර්මාංශ ආහාරය පිළිබඳව වැඩි වැදගත් කමක් දක්වයි. 
එහෙත් ජපානයෙහි හා තිබ්බතයෙහි මහායාන භික්ෂු ණ් මෙන්ම 
ගිහියෝද සාමාන් යයෙන් මාංශ ආහාරයට ගනිති. ම
ම
ප් රශ්නය: එහෙත් බෞද්ධයා නිර්මාංශ ආහාරයට ගැනීම යෝග් යයයි  
මම කල්පනා කරමි.ම
ම
පිළිතුර:- නිර්මාංශ ආහාර ගැනීමේ පුරුද්දක් දැඩි ලෙසම අනුගමනය 
කරන මනුෂ් යයෙකු සිටිතැයි සිතමු. ඔහු ගති ගුණ වශයෙන් 
ආත්මාර්ථකාමී වංක පහත් පැවැතුම් ඇති තැනැත්තෙකි. එසේම 
නිර්මාංශ ආහාර නොගන්නා එහෙත් පරාර්ථකාමී අවංක ත් යාගශීලී ගති 
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ඇති කරුණාවන්ත මනුෂ් යයෙකු සිටිතැයි සිතමු. මේ දෙ දෙනා අතරින් 
වඩා යහපත් බෞද්ධයා කවරෙක්ද? අවංක හා කරුණාවන්ත 
පුද්ගලයාම වඩා යහපත් බෞද්ධයා වේ. ඇයි? මක්නිසාද යත් ඔහු 
හිතක් ඇති මනුෂ් යයෙකු හෙයිනි. නිර්මාංශ ආහාරයට පුරුදුව සිටින 
තැනැත්තෙකු අපිරිසිදු හදවතක් ඇත්තෙකු විය හැකි සේම, මාංශ 
ආහාරයට ගන්නා තැනැත්තෙකු පිරිසිදු හදවත් ඇත්තෙකු විය හැකිය. 
බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව වැදගත් වන්නේ ඔබේ සිතිවිල්ලෙහි 
පාරිශුද්ධ භාවය විනා ඔබේ ආහාරයෙහි අඩංගු දේ නොවේ. බොහෝ 
බෞද්ධයෝ මත්ස් ය මාංශ ආහාර කොට නොගැනීමට බොහෝ සෙයින් 
පරීක්ෂාකාරී වෙති. එහෙත් ඔවුහු ආත්මාර්ථකාමය, වංක බව, කෘරත්වය 
හෝ ද්වේෂය මැඩ පැවැත්වීමට ඒ අන්දමින් පරීක්ෂාකාරී නොවෙති. 
පහසු කටයුත්තක් වන ආහාරය වෙනස් කිරීමට ඔවුහු පෙ ලඹෙතත්, 
අපහසු කටයුත්තක් වන ඔවුන්ගේ සිත වෙනස් කර ගැනීමට ඔවුහු 
උත්සාහ නොකරති.” (ශ් රාවස්ති ධම්මික හිමි විසින් ලියන ලද  “Good 
Questions, Good Answers” නම් ඉංග් රීසි ග් රන්ථයේ සිංහල 
පරිවර්තනය වූ “දහම් ගැටළ”ු නම් පොතේ 66-67 වැනි පිට)ු    ම
ම
 ඩී. ඒ. එන්. සේනාරත්න මහතා විසින් ලියන ලද “බුදුන් නොවදාළ 
ධර්ම” යන ග් රන්ථයේ 77 වැනි පිටුවේ සිට උපුටා ගත් කොටස් පහතින් 
දක්වා ඇත්තෙමු.දෙහිවල ඇන්ඩර්සන් පාරේ බෞද්ධ සංස්කෘතික 
මධ් යස්ථානයේ අධ් යක්ෂක තැන්පත් පුජ් ය කිරම විමලජෝති  (බොදු 
බල සේනා සංවිධානයේ සභාපති)  හිමියන් හා මහාචාර්ය කාලෝ 
ෆොන්සේකා මහතා විසින් මෙය අගනා බෞද්ධ ග් රන්ථයක් ලෙස 
හඳුන්වා දී තිබේ.  ම
ම
“යමෙක් ප් රාණඝාත අකුසලය කිරීමේදී ඝාතනය කරන ලද ජීවියා 
විශාල සිරුරක් ඇත්තෙක්ද, කුඩා සිරුරක් ඇත්තෙක්ද, ගොඩ 
වසන්නෙක්ද, දිය වස න්නෙක්ද, එසේත් නැති නම් පාද  වලින් ගමන් 
කරන්නෙක්ද, බ ඩ ගා යන්නෙක්ද වැනි භේදවලට අනුව ප් රාණඝාත 
අකුසල කර්මයෙහි අඩු වැඩි වීමක් ඇතැයි නොසිතමි. එහෙත් විනාශ 
කරන ලද ජීවියාගෙන් සමාජයට සිදුවෙමින් පැවතියාවුත් අනාගතයේදී 
සිදුවීමට තිබුණාවුත් සේවාවනට අනුව එම ජීවියා ඇගයෙන මට්ටමේ 
උස්  පහත්කමට අනුව අකුසල කර්මයේ බරපතලකම අඩු වැඩි විය 
හැක. වෙනත් වචන වලින් කියතොත් විනාශ  කරන ලද ජීවියාගේ 
විනාශය නිසා සමාජයට සිදුවන පාඩුවේ ප් රමාණය වැඩිවෙත්ම අකුසල 
කර්මය ද බරපතළ වනු ඇත. ම
ම
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සත්ව මාංශ අනුභව කිරීම, සත්ව ඝාතනයට හේතු  වන හෙයින් එය 
ප් රාණ ඝාතයට අනියම් මගින් අනුබල දීමක් බව ද ඒ නිසාම සත්ව 
මාංශ අනුභව කරන්නාට ප් රාණ  ඝාත අකුසලයේ කොටස් කාරයෙකු 
වන්නට සිදුවන බව ද බෞද්ධයෝ විශ්වාස කරති. එම  විශ්වාසය 
තර්කානුකූලය. එහෙත් සත්ව මාංශ අනුභවයට අදාළ බෞද්ධයන්ගේ 
ජන සම්මත විශ්වාස බොහොමයක් තර්කානුකූල නොවේ. ම
ම
යම්කිසි පෙදෙසක ජනයාගේ සත්ව මාංශ ආහාරයට ගන්නා වාර 
ගණන වැඩිවීම නිසා හෝ සත්ව මාංශ ආහාරයට ගන්නා ජන 
සංඛ් යාව වැඩිවීමෙන් හෝ එම පෙදෙසේ සත්ව මාංශ අලෙවිය දෙගුණ 
වුයේ යැයි සිතමු. එසේ දෙගුණ වන ඉල්ලුම පියවරෙන් පියවර ආපසු 
ගොස් සත්ව ඝාතකයා දක්වාම යා යුතුය. එවිට සත්ව ඝාතකයා එම 
අතිරේක ඉල්ලුම සැපයීම සඳහාත් තම ව් යාපාරය වඩාත් දියුණු කර 
ගැනීම සඳහාත් අතිරේකව සත්ව ප් රමාණයක් ඝාතනය කරනු ඇත. 
එම අතිරේක සත්ව ප් රමාණය ඝාතනය වන්නේ යට කී පෙදෙසේ සත්ව 
මාංශ අලෙවිය දෙගුණ වීමට හේතු  වූ ජනතා කොටස්  වල 
ක් රියාකාරිත්වය නිසාය. එවිට එම අතිරේක ප් රාණ  වල ඝාතන 
කර්මයේ වගකීම එක්තරා ප් රමාණයකට හෝ එම ජනතා කොටස් මත 
ද පැවරෙනු ඇත.ම
මේ අනුව සත්ව මාංශ අනුභව කිරීම, සත්ව ඝාතනයට කෙ ළන්ිම 
අනුබල දීමක් වන හෙයින්, එය ප් රාණ  ඝාත අකුසල කර්මයේ කොටස් 
කරුවෙකු වීමටද හේතුවන බවට ඇති විශ්වාසය තර්කානු කූල වුවද, 
එයටම සම්බන්ධව ජනතාව තු ළ පවත්නා වැරදි විශ්වාසයක් ද වේ. 
එනම් මාළ,ු කරවල, ජාඩි, වැනි ජලජ සතුන්ගේ මාංශ අනුභව කිරීම 
ගව, එළු, ඌරු වැනි ගොඩබිම වසන සිව්පා සතුන්ගේ මාංශ අනුභව 
කිරීම තරම් බරපතළ පාප කර්මයක් නොවන බවට ඇති විශ්වාසයයි. ම
ම
සමහර උග් ර බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාවෝ බොහෝ අවස්ථා වලදී 
“අපි නම් අපේ ගෙවල්වලට කවදාවත් මසක් ගේන්නෙවත් නෑ. ඔය ඉඳ 
හිටලා එහෙමත් වෙලාවක මුදු මාළු ටිකක්, කරෝල ටිකක් ගත්තොත් 
මිසක”, කියනු අප කොතෙකුත් අසා ඇත. මෙවැනි ප් රකාශ  වලට හේතු 
වී ඇත්තේ “ගව ඝාතන විරෝධී ව් යාපාර ”, “ගව පෙරහැරවල් ”, 
“මරණයට කැප වූ ගවයින් මුදා හැරීම” යනාදීන් ඔස්සේ ප් රාණ ඝාතය 
සිදුවන්නේ ගවයා ප් රමුඛ සිවුපා සතුන් ඝාතනය කිරීමෙන් ය යන මතය 
ඔවුන් තු ළට කාවැදී තිබීම විය යුතුය. හින්දු භක්තිකයින් ශුද්ධ  වූ 
සත්වයෙකු ලෙස සලකන් නා වුද, සිංහල ගැමියාට ගොවිතැනට, 
කරත්තයට, හා කිරට බෙහෙවින් පිහිට වන්නා වූද ගවයා අනෙකුත් 
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සිව්පා සතුනට වඩා විශේෂ ස්ථානයක ලා සැලකීම සාධාරණ වුවත්, 
සිවුපාවුන් හා මත්ස් යයින් අතර ජීවිත අගයේ වෙනසක් ඇතැයි 
සැලකීමට හේතු නොපෙනේ.     ම
ම
සංඛ් යාත්මකව සැලකීමේදී, මත්ස් යයකුගේ මරණය නොව 
සිව්පාවෙකුගේ මරණය නම් අඩු ලංසුවෙන් සැලකීමේ සාධාරණත්වයක් 
ඇත. ගවයෙක්, එළුවෙක්, ඌරෙක්, ගෝනෙක්, මුවෙක්, වැනි 
සත්වයෙකුගේ ශරීරයේ මස් කි.ග් රෑ. 100ක් ඇතැයි සිතමු. එවිට මස් 
ග් රෑම් පන්සියයක් මිලදී ගෙන යන්නා, ගෙන යන්නේ සතාගෙන් 1/200න් 
කොටසක් පමණි. ඔහුගේ වගකීම ඒ සතාගේ ප් රාණයෙන් 200න් එක්  
කොටසකට පමණි. ඔහු ගෙදර ගෙන යන මස් ග් රෑම් පන්සියය සකස් 
කොට ගෙදර දහ දෙනෙක් එය ආහාරයට ගන්නේ යැයි සිතමු. එවිට ඒ 
එක්කෙනෙකුගේ වගකීම අර සතාගේ ප් රාණයෙන් 1/200න් 1/10 කට 
පමණි. හෙවත් 1/2000න් කොටසකට පමණි. ඒ අනුව සම්පුර්ණ 
ප් රාණයක වගකීම පැවරෙන්නේ එවන් අයෙකු ආහාර වේල් 2000ක් 
සඳහා මස් ආහාරයට ගත් පසුවය.ම
ම
මාළු කුරියකුගේ බර කිලෝ පහක් යැයි සිතමු. එවිට එම මාළුවාගෙන් 
ග් රෑම් පන්සියයක් ගෙන යන්නා ගෙන යන්නේ සතාගෙන් 1/10න්  
කොටසක් පමණි. ඔහු ගෙදර ගෙන යන මාළු ග් රෑම් පන්සියය සකස් 
කොට ගෙදර දහ දෙනෙක් එය ආහාරයට ගත්තේ යැයි සිතමු. එවිට ඒ 
එක් එක්කෙනාගේ වගකීම අර සතාගේ ප් රාණයෙන් 1/10න් 1/10 
කොටසක් එනම් 1/100න් කොටසක් සඳහා පමණි. සම්පුර්ණ ප් රාණයක 
වගකීම පැවරෙන්නේ එවන් අයෙකු මාළු සහිතව ආහාර වේල් සියයක් 
ගත් පසුවය. ආහාරය සඳහා වියළි හෝ අමු හාල් මැස්සන් ග් රෑම් 
500ක් ගෙදර ගෙන ගොස් එය පිළියෙල කොට පවුලේ සෑම දෙනා එක්ව 
එය ආහාරයට ගන්නේ යැයි සිතමු. එක් අයෙකුගේ කොටස වශයෙන් 
හාල් මැස්සන් 10 දෙනෙකු ලැබු ණේ නම් ඔහුට එම ආහාර වේල නිසා 
ප් රාණ 10 ක වගකීම පැවරේ. තවත් අයෙක් ආහාරය සඳහා කුනිස්සන් 
ග් රෑම් 500ක් ගෙන ගොස් එයින් කුනිස්සන් සම්බෝලයක් සකස් කොට 
පවුලේ සිය ලු දෙනා එකතුව එය ආහාරයට ගත්තේ යැයි සිතමු. එක් 
අයෙකුගේ ආහාර කොටස සඳහා කුනිස්සන් 100ක් ලැබු ණේ නම් ඔහුට 
එම ආහාර වේල නිසා ප් රාණ සියයක වගකීම පැවරේ. ම
ම

ආහාර වර්ගයම ආහාර වේලක් නිසා වනසන ප් රාණ 
සංඛ් යාවම

1. කුනිස්සන්ම 100 යිම
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2. හාල්මැස්සන්ම 10 යිම
3. මුහුදු මාළුම 1/100 යිම
4. මස්ම 1/2000 යිම

ම
ඉහත සංඛ් යා වලට අනුව, ප් රාණ  ඝාතය අංශයෙන් සලකා බලන විට 
ආහාරයට මස් වර්ගයක් අනුභව කිරීමට වඩා කුනිස්සන් අනුභව කිරීම 
දෙලක්ෂ වාරයක පාපයකි. හාල් මැස්සන් අනුභව කිරීම විසි දහ ස් 
වාරයක පාපයකි. මුහුදු මාළු අනුභව කිරීම 20 වාරයකි.ම
එහෙත් පන්සිල් රකින, ප් රාණ ඝාතයට බියක් දක්වන ඒ නිසාම කිසිම 
වර්ගයක දඩමසක් ගෙය තුළටවත් නොගන්නා අපේ ශ් රද්ධා සම්පන්න 
උපාසක උපාසිකාවෝ වගක් නැතිව හාල් මැස්සෝ ඉස්සෝ 
කුනිස්සෝ උයති, පිහති, වළඳීති.” (ඩී. ඒ. එන්. සේනාරත්න මහතා විසින් 
ලියන ලද “බුදුන් නොවදාළ ධර්ම” යන ග් රන්ථයේ 77 වැනි පිටුවේ සිට 
උපුටා ගත් කොටස්).ම
ම
“නුතන බෞද්ධ මතවාද හා ශාසනික අර්බුද” නම් බන්දුල අත්තනායක 
මහතා ලියු කෘතියෙන් 35 වැනි පිටුවේ සිට පහත සඳහන් කොටස 
උපුටා දක්වා ඇත්තෙමු. ම
ම
“ධර්ම සාකච් ඡාවලදී අපෙන් නිතර අසන තවත් ප් රශ්නයකි මේ මස්-
මාළු කෑම සුදුසුද? නුසුදුසුද? කියන කාරණය. අපේ ත් රිපිටකයට අයිති 
බණ පොත්  වල මේ පිළිබඳව දකින්නට ඇති දේ කෙටියෙන් මෙසේ 
දක්වමු. මජ්ජිම නිකායේ මජ්ජිම පන්නාසකයේ ජීවක සුත් රයේ සරල 
සිංහල තේරුමයි මේ.ම
“එක් කලෙක භාග් යවතුන් වහන්සේ ජීවකයන්ගේ අඹ උයනෙහි කරවන 
ලද විහාරයෙහි වාසය කරන කල්හි දිනක් ජීවක තෙමේ බුදුරජා ණන් 
වහන්සේ වැඩ සිටි තැනට පැමිණ මෙසේ ඇසීය. “ස්වාමීනි, මෙවැනි 
කතාවක් මා විසින් අසන ලදී. කුමක්ද යත්, ශ් රමණ ගෞතමයන් 
වහන්සේ තමන් උදෙසා මරණ ලද සතුන්ගේ මස් උන්වහන්සේ වළඳිති” 
යි යන කතාවය.    
“මේ කතාව ඇත්තක්ද? නැතහොත් ඔබ වහන්සේට නැගු අභූත 
චෝදනාවක්ද?” එවිට භාග් යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් “ජීවකය, 
මෙය මා විසින් කියන ලද්දක නොවේ. ඔවුහු මට බොරුවෙන් චෝදනා 
කරනු පිණිස මෙය කියති. ම ජීවකය, මම දැක්ක හෝ ඇසු හෝ සැක 
සිතූ මස් අනුභවය නොකළ යුතු යැයි කියමි. මේ කාරණා තුනෙන් යුක්ත 
නොවූ මාංශය පමණක් වැළඳිය යුතු යැයි කියමි. හෙවත්, නොදක්නා 
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ලද, නොඅසනා ලද, සැක නොකළ මාංශය පමණක් වැළඳිය යුතු යැයි 
කියමි. ම
ජීවකය, මේ ශාසනයෙහි, යම් භික්ෂුවක් යම් ගමක් හෝ නියම්ගමක් 
හෝ ඇසුරු කොට වාසය කරයි. හෙතෙම මෛත් රී සහගත සිතින් එක් 
දිසාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. දෙවන, තුන්වන, සතරවන, උඩ-යට-සරස 
දිසාවන් පතුරුවා වාසය කරයි. ඒ භික්ෂුව වෙත දායකයෙක් පැමිණ 
හෙට දවසට දනට ආරාධනා කරයි. භික්ෂුව එය පිළිගනියි. පසු දින 
දායකයාගේ ගෙදරට වැඩ දානය වළඳයි. මෙසේ වළඳන භික්ෂුවට මම 
ප් රණීත පිණ්ඩපාතයක් වළඳන්නෙමි යන සිතක් පහළ නොවෙයි. එහි 
නොඇලී, නොගැටී, සිහි නුවණින් එය වළඳයි.ම
ජීවකය, එය ඒ භික්ෂුවට හෝ අන් යයන්ට දුක් පිණිස වන්නේ යැයි 
සිතන්නෙහිද?”ම
“නැත ස්වාමීනි, මට එසේ නොසිතෙයි ”, යනුවෙන් ජීවක පිළිතු රු 
දුන්නේය.ම
“ජීවක, ඒ භික්ෂුව නිවැරදිවු ම ආහාරය ගත්තේ නොවේද?”ම
“එසේය ස්වාමීනි. බ් රහ්ම තෙම මෛ ත් රී විහරණ ඇත්තේ  යැයි මා 
විසින් අසන ලදී. ඔබ වහන්සේද මහා බ් රහ්මයා මෙන් මෛත් රී විහරණ 
ඇති බව මා විසින් ඇසින්ම දක්නා ලද්දේ”යැයි ජීවක කීය.ම
ජීවක සුත් රයේ බුද්ධ ශ් රාවකයින් වහන්සේලාට දානය සඳහා මස් 
පිදීම පිළිබඳව පැහැදිලි නිරවුල් අදහස ගැ බ්වී ඇත. ම
ම
ඛුද්දක නිකායට අයත් අපදාන අතරවූ “දේවරතනිය” ථේරාපදානයේ 
පෙර භවයක එම භික්ෂුව “මහ වනයෙහි මුව වැද්දෙක් වූ මම පුජාර්හ 
වූ බුදු රජුන් (පුරාණ බුදු රජාණන් වහන්සේ නමකි) දිටිමි. එම විපස්සි 
බුදු රජුන් වෙත මස් කැබැල්ලක් පිදු පිනෙන් ලෝකයට ප් රධානියෙක් 
වූවෙමි. මේ මස් දානය නිසා මට කාය චිත්ත සම්පත් දෙක ලැබිණ. එය 
නිවන් ලැබීමට උපකාර විය. මම සියලු සම්පත් විඳිමි. මස් දානය නිසා 
මගේ ශරීරයද මෘදුය. සියුම් ප් රඥාව ද ලබමි” යි ප් රකාශ කොට ඇත.ම
ම
මෙබඳුම අවස්ථාවක් මේ ථේරගාථා අත ර “සුචින්තික” ථේරාපදානය 
තුළද දක්නට ඇත. ම
“කේසර සිංහයෙකු මෙන් නිර්භීත මම මහා වනයෙහි හැසිරෙන 
වැද්දෙක්ව සතුන් මරා ජීවත්  වීමි. මට වැඩ කැමති අත්ථදස්සි බුදුරද 
මා සොයා පර්වතයට වැඩියේය. තිත් මුවෙකු මරා කෑමට සුදානම් වන  
විට බුදු රජාණන් වහන්සේ පිඬු  සිඟමින් එහි වැඩි  සේක. උතුම් මස 
ගෙන මම උන්වහන්සේට පිදීමි. උන්වහන්සේ එය පිළිගෙන අනුමෝදනා 
කළ සේක. මම එයින් සතුටුව පර්වතයට ගොස් පසුව එහිදී මිය 
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ගියෙමි. මස් දානයෙහි පිනෙන් හා සතුටු සිතින් එක්දහස් පන්සීය කපක් 
දෙව්ලොව උපන්නෙමි” ම
ම
විනය පිටකයට අයත් නිස්සග්ගිය පාචිත්ති අතර පස්වැන්නට අදාළ 
නිදාන කතාවේදී මෙබඳු කොටසක් දක්නට ලැබේ. ම
“තථාගත බුදු රජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ 
වසන සමයෙක උප්පලවන්නා භික්ෂුණිය පෙරවරු කල්හි සැවතෙහි පිඬු 
පිණිස හැසිර පිඬු වළඳා සවස් කලැ දිවා විහරණය පිණිස අන්ධ 
වනයට ගොස් ගසක් මුල හිඳ සමවත් සුවෙන් පසු වුවාය. මේ 
වේලාවෙහි සොර මුලක් සොරකම් කොට බඩු හා අහර පිණිස මස්ද 
රැගෙන අන්ධ වනයට පිවිසියාහුය. සොරදෙටු තෙමේ දුරදීම  තෙරණිය 
දැක මාගේ පුත් රාදීහු මැයට පීඩා කරතියි සිතා ඇය මඟ හැර වෙන 
මගකින් ගියේය. එසේ ගොස් කිසියම් ස්ථානයක සිට ගෙන ගිය මස් 
ආදිය පිස එයින් අගනා කොටසින් මස් මුලක් බැඳ තෙරණිය සමීපයෙහි 
ගසෙක එම මස් මුල එල්වා මෙය දක්නා ශ් රමණයෙක් හෝ 
බ් රාහ්මණයෙක් හෝ රැගෙන යේවායි කියා සොර දෙටු තෙම යන්නට 
ගියේය. ම
ම
සමවතින් නැගී සිටි තෙරණිය එම මස් මුල ගෙන සවස් කලැ තම 
අසපුවට ගොස් පසු දින මස් මුල තථාගතයන් වහන්සේට පි ළගින්වමියි 
සිතා අන්තරවාසකයෙහි එය පොදියක් කොට බැඳ අහසට පැන නැඟී 
වේළුවනාරාමයට ගියාය. එවිට තථාගතයන් වහන්සේ පිඬු පිණිස ගොස් 
සිටි සේක. තෙරණිය එම මස් මුල තථාගතයන් වහන්සේට පිළිගන්වනු 
මැනවැයි පවසා උදායි තෙරු ණට දුන්නාය. උදායි තෙරණුවෝ ඇයගේ 
අන්තරවාසකය ඉල්ලා සිටියහ....” (විනය නීතිය පැනවීමට මුල්වී ඇත්තේ 
එසේ රෙදිකඩ ඉල්ලීමය.)”ම
විනය පිටකයට අනුව ඇවැත් සිදුවන පාචිත්තී අනු දෙක අතර 
භෝජන වර්ගයේ නවවන වගන්තිය මෙසේය. ම
“ගිතෙල්, වෙඬරු, තලතෙල්, මී, උක් හකුරු, දිය මස්, ගොඩ මස්, කිරි, දී 
යන මේවා මිහිරි බොජුන්ය. යම් කිසි නොගිලන් භික්ෂුවක් මෙම මිහිරි 
බොජුන් තමා සඳහා ඉල්ලා ගෙන වළඳන්නේ නම් පචිතිවේ.”ම
එබඳු තවත් රසවත් කතාවක් විනය පිටකයේ මහාවර්ගයේ 
භේසජ්ජඛන්ධයේ දක්නට ලැබේ. එහි කෙටි සිංහල පරිවර්තනය 
මෙසේය:ම
“එකල්හි එක්තරා භික්ෂුවකට අමනුෂ් යයෙකු විසින් කරන ලද 
රෝගයක් විය. ආචාර්ය උපාධ් යායවරු ඒ භික්ෂුවට උපස්ථාන කරන්නේ 
රෝගය නැති කරන්නට නොහැකි විය. ඒ අමනුෂ් යාවේස වූ මහන 
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තෙමේ ඌරු මස් ලොඹුවට ගොස් අමු මාංශ ද කෑයේය. අමු ලේ ද 
පානය කළේය. ඔහුගේ ඒ අමනුෂ් ය බාධය සංසිඳුනේය. ” (“නුතන 
බෞද්ධ මතවාද හා ශාසනික අර්බුද” නම් බන්දුල අත්තනායක මහතා 
ලියු කෘතියෙන් 35 වැනි පිටුවේ සිට උපුටා ගත් කොටස්).         
ම
පේරාදෙණිය විශ්ව විද් යාලයේ පාලි විශේෂවේදී උපාධිධාරී කළුන්දෑවේ 
කමලසිරි හිමි විසින් ලියන ලද “නිර්මාංශ ආහාරය පි ළබිඳ බෞද්ධ 
ස්ථාවරය” නමැති ග් රන්ථයෙන් උපුටා ගත් කොටස් පහතින් ඉදිරිපත් 
කොට ඇත්තෙමු.  
ම
(පිටු අංක 50-  )ම
“මාංශ ආහාර සදාචාරාත්මක ද යන්න පිළිබඳව නොයෙක් මතවාද මතු 
වෙමින් පවතී.සමහරු මාංශ අනුභවය සදාචාර විරෝධීය යන පදනම 
මත පිහිටා නොයෙක් සමිති සමාගම් මුල්  කරගෙන නිර්මාංශී සමාජයක් 
ගො ඩනැගීමෙහි ලා නිරත  වෙති. සත්ත්ව ඝාතනයේ කුරිරු බව, ජීවත් 
වීමේ අයිතිය මෙන්ම මාංශ ආහාරයෙන් මනුෂ් යයාට සිදුවන අභ් යන්තර 
හා බාහිර පරිහා නිය ඔවුන්ගේ ප් රධාන මාතෘකා බවට පත්  වී ඇත. 
එමෙන්ම නිර්මාංශ ආහාර ක් රමයේ ආරක් ෂිත භාවය සහ යෝග් යතාව 
පිළිබඳව විවිධ පොත් පත් ද පළ කර ඇත. එසේ වුවත් මාංශ ආහාරය 
සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන විට එය සාධාරණීකරණය වීමටද 
නොයෙක් හේතු සාධක ඉවහල් වන බව දක්නට ලැබෙයි. ඒ අතර:-ම
  ම

පාරසරික බලපෑම් ම
  ආගමික බලපෑම් ම
  සංස්කෘතික බලපෑම් ම
  වෛද් ය විද් යාත්මක බලපෑම් ම
ම
යනාදිය ප් රධාන වශයෙන්ම මාංශ අනුභවයට ඉවහල් වන බව 
පැහැදිලි වෙයි. මිනිසාගේ ආගම, සංස්කෘතිය, භූගෝලීය පරිසරය 
යනාදිය තු ළින් මිනිසා මාංශ ආහාර වලට හුරුකර ඇත. එය 
නිරායාසයෙන් සිදුවන්නකි.    ම
ම
පාරිසරික බලපෑම්   
මාංශ ආහාරය සාධාරණීකරණය වීමට බලපෑ ප් රධාන ම සාධකයක් 
වශයෙන් පාරිසරික බලපෑම පෙන්වා  දිය හැකිය. මිනිසා ඇතුළුව 
සමස්ත ජීවී වර්ගයා ම තම ආහාරය සකස් කර ගනු ලබන්නේ තමා 
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ජීවත් වන වටපිටාව (පරිසරය) අනුවය. පරිසරයේ ඇති ආහාරය 
කෙරෙහි සත්ත්වයා නිරායාසයෙන්ම යොමු වෙයි. එය ආහාරය 
සම්බන්ධයෙන් සාමාන් ය නියමයයි. භූගෝලීය සාධක අනුව උත්තර හා 
දක්ෂිණ ධ් රැව ආශ් රිතව ඇති රටවල දීර්ඝ කාලයක් හිම පතනය සිදු  
වන නිසා ශීත සෘතුව පවතී. එවැනි රටවල කෘෂිකර්මාන්තයට ඉඩක් 
නැත. ඉඩක් තිබු ණේ වේ නම් එය ඉතා අල්ප වශයෙනි. එසේ ම කෘෂි 
නිෂ්පාදනයන් බොහෝ කාලයකට තැන්පත් කර තබා ගැනීම ඉතා 
දුෂ්කර කාර්යයකි. මේ අනුව ජීවත්  වන ප් රදේශය හා සලකා බලන  
විට සතුන් මැරීම හා මාංශ අනුභවය නිහතමානීව ඉවසිය යුතු 
වන්නේය. ඒ අන්  කිසිවක් නිසා නොව ඒ ඒ පරිසර පද්ධතීන්හි මාංශ 
හැර වෙනත් යමක් ආහාරය සඳහා නොමැති නිසාය. “තමා වෙසෙන 
පරිසරය හා ජීවත්  වීම සඳහා එක්සිමොවරුන්ට හා ලාප්ලන්තවරුන්ට 
දඩයම් කිරීම හැර වෙන විකල්පයක් නොමැත ” (කප්ලිව්, ෆිලිප් “සියලු 
ප් රාණීන් රැක ගනිමු ” 103-104 පිටු). එක්සිමෝවරු, ලාප්ලන්තවරු ජීවත් 
වන්නේ දැඩි හිම පතනයක් සහිත දේශගුණයකය. ඒ නිසාම ඔවුන්ට 
ශාක ආහාර සොයා ගැනීම අපහසුය. ඔවුන්ගේ ප් රධා ණ ම 
ජීවනෝපාය මාර්ගය වන්නේ මාළු ඇල්ලීමයි. ඊට අමතරව හිමයේ 
ජීවත් වන සතුන් දඩයම් කිරීමෙන් ද ඔවුන්ගේ ආහාරය සපයා  ගනී. 
දැඩි හිම සහිත ප් රදේශ  වල මෙන් ම කාන්තාර  වල ද ප් රධාන 
ආහාරය බවට පත්  වන්නේ මාංශ ආහාරයයි. ඔටු මස් කාන්තාර 
වාසීන්ගේ ප් රධාන ආහාරය වන්නේය. මේ හේතු නිසා නිර්මාංශ 
ආහාරය සෑම තැන්හි ම සාධාරණ නොවන බව පැහැදිලි වෙයි. සෙසු 
සාධක සියල්ල බැහැර ක ළ ද පාරිසරික සාධකය මාංශ ආහාරය 
සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් ම ඉහ ළින් බලපාන බව මේ අනුව පැහැදිලි ය. 
ඒ නිසා සිය ලු දෙනාම බුද්ධිමත්ව සිතා බලා සතුන් මැරීම හා මාංශ 
අනුභවය ඉවසිය යුතුව ඇත. ම
ම
සංස්කෘතික බලපෑම්       ම
බොහෝ පිරිසකගේ එකතුවක් සමාජය ලෙස හඳුන්වයි. සමාජය 
නිර්මාණය වන්නේ එක් අයෙකුට වැඩි පිරිසක් එක්වීමෙනි. එම පිරිසෙහි 
අනන් ය වූ භාෂාව, අනන් ය වූ විශ්වාස පද්ධතිය, පදනම් කරගෙන 
ඔවුනොවුන්ගේ හැසිරීම් රටාවෙහි ස්වභාවය සංස්කෘතිය ලෙස 
හඳුන්වයි. සංස්කෘතියක් බොහෝ සෙයින් ආගමික සබැඳියාවකින් 
පෝෂණය වී ඇති වගක් දක්නට ලැබෙයි. සංස්කෘතිය සාමාන් යයෙන් 
හඳුන්වනු ලබන්නේ ආගමික මුල පදයක් හා සම්බන්ධ කරගෙනය. ඒ 
බව ජන ව් යවහාරය තුළින් මනාව දක්නට ලැබෙයි.ම
ම
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බෞද්ධ සංස්කෘතියම
ක් රිස්තියානි සංස්කෘතිය ම
ඉස්ලාම් සංස්කෘතිය ම
හින්දු සංස්කෘතිය ම
ම
ආදී වශයෙන් සමාජයේ සංස්කෘතිය ආගමික මුහුණුවරකින් හඳුන්වනු 
පෙනෙයි. එයට ප් රධාන ම හේතු සාධකය වන්නේ සංස්කෘතියක් හුදෙක් 
ම ආගම හා සම්බන්ධ වීමයි. ය ම් විශ්වාස පද්ධතියකින් තොර 
සංස්කෘතියක් නැත. ම
ම
බෞද්ධ සංස්කෘතියම
සංස්කෘතිය බොහෝ සෙයින් ම සකස් වී ඇත්තේ ආගමක් සම්බන්ධව 
බව අපි දකිමු. සිංහල සංස්කෘතිය ගත්තද එය බුදු සමය හා එක්  වී 
ඇත. ඒ නිසා සිංහල සංස්කෘතිය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය වශයෙන් 
හැඳින්වීමට තරම් බෞද්ධාගමික මුහුණුවරක් ගෙන ඇත. බෞද්ධ 
සංස්කෘතික සමාජයට අනුව සමාජය කොටස් හතරකි. භික්ෂු-භික්ෂු ණී, 
උපාසක-උපාසිකා වශයෙනි. ඉන් පැවිදි පිරිස භික්ෂු-භික්ෂු ණී ලෙස ද 
ගිහි පිරිස උපාසක-උපාසිකා ලෙස ද සකස් වී ඇත. මාංශ ආහාරය 
සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනවිට උපාසක-උපාසිකාවන්ට සතුන් මැරීම 
තහනම් වුවත් මස් කෑම තහනම් කර නැත. ඒ නිසා තමන් විසින් 
නොමරන ලද, තමන් අනිකෙකු ලවා නොමරවන ලද, සතුන් මරන්නට 
අනුබල නොදෙන ලද යන අවස්ථාවන්ගෙන් යුක්තව මසක් කෑම වරදක් 
නොවේ. වෙළඳ පො ළෙන් රැගෙන එන මස් බොහෝ දෙනා භාවි ත 
කරති. සිංහල සංස්කෘතියට අනුව වැඩිවියට පත්වීම, විවාහය, ගෙට 
ගෙවැදීම, අලුත් අවුරුදු උත්සව ආදී නොයෙක් උත්සව දක්නට ලැබෙයි. 
මේ සෑම අවස්ථාවකදී ම ආහාර වේලක් ලබා දෙනු ලබයි. ම
ම
ආගමික පදනමම
නිර්මාංශ ආහාරය පමණක් ම සාධාරණීකරණය කිරීමට ආගමික 
සාධකයන් ඉවහල් කර  ගත නොහැකිය. ලංකාවේ භාවිත  වන බෞද්ධ, 
ඉස්ලාම්, ක් රිස්තියානි හා හින්දු යන ආගමික ඉගැන්වීම් අධ් යයනයෙන් 
ඒ බව පැහැදිලි වෙයි. මෙම කිසිදු ආගමක මාංශ ආහාරය තහනම් කර 
නැත. නිර්මාංශ ආහාරය ද තහනම් කර නැත. කැමති අයෙකුට මාංශ 
ආහාර ගැනීමේ හැකියාව ද කැමති අයෙකුට නිර්මාංශ ආහාර ගැනීමේ 
හැකියාවද ඇත. ඒ සඳහා ආගම්  වලින් පුර්ණ නිදහසක් 
අනුගාමිකයන්ට ලබා දී ඇත. මාංශ ආහාර කිසිදු ආගමක තහනම් කර 
නොතිබුණ ද ආගම් සියල්ලෙහි ම කෑ යුතු නොකෑ යුතු මස් වර්ග 



 

24 
 

සඳහන් කර ඇත. බුදු  සමයෙහි සඳහන් ආකාරයට තුන් ආකාරයකින් 
පිරිසිදු වූ මාංශය හෙවත් ත් රිකෝටි පාරිශුද්ධි මාංශය භික්ෂු ණ්ට 
අනුමත කර ඇත. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුණ් වහන්සේලාට දේශනා 
කළේ: 
ම
“අනුජානාමී භික්ඛවේ ත් රිකෝටිපරිසුද්ධං මච්ඡමංසං: අදිට්ඨං අසුතං 
අපරිසඬ්කිතන්ති” (මහාවග්ගපාලි IIම594 වැනි පිටුව). ම
ම
යම් මාංශයක් තමා උදෙසා මර න ලද බවට නොදක්නා ලද්දේ වේ ද, 
යම් මාංශයක් තමා උදෙසා මර න ලද බවට නොද න්නා ලද්දේ වේ ද, 
යම් මාංශයක් තමා උදෙසා මරන ලද බවට සැක නොකරන ලද්දේ වේ 
ද මේ තුන් ආකාරයෙන් පිරිසිදු  වූ මාංශය වැළඳීමට සුදුසු බවයි. මෙම 
පැනවීම ගිහි බෞද්ධ උපාසකයන් සඳහා පනවා ඇති බවක් දක්නට 
නැත. ත් රිකෝටි පාරිශුද්ධ මාංශයක් බුදුරදුන් අනුදැන වදාළේ භික්ෂුණ් 
වහන්සේලා සඳහා පමණි. උපාසක උපාසිකාවන්ට ප් රාණඝාතයෙන් 
වැළකිය යුතු බව පමණක් ද්ශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔවුනට 
මස් කෑම සම්බන්ධයෙන් නීති නොපැනවූ සේක. භික්ෂු ණ් වෙනුවෙන් 
නොකෑ යුතු මස් වර්ග දහයක්ද විනය පිටකයේ මහාවග්ගපාලියේ (556-
560 පිටු) සඳහන් වෙයි. මෙම මස් වර්ග දහය භික්ෂු ණ්ට පිළිගැන්වූයේ 
ගිහි උපාසක උපාසිකාවන්ය. එම නොකෑ යුතු මස් වර්ග දහය මෙසේය.ම
ම

1) මිනී මස් (මනුෂ් ය මාංශ)ම
2) ඇත් මස් (හත්ථි මාංශ)ම
3) අශ්ව මස් (අස්ස මාංශ)ම
4) සිංහ මස් (සිංහ මාංශ)ම
5) කොටි මස් (ව් යාඝ් ර මාංශ) ම
6) දිවි මස් (දීපි මාංශ)ම
7) බලු මස් (සුනඛ මාංශ)ම
8) සර්ප මස් (අහි මාංශ)ම

(ත් රිපිටකය ආශ් රයෙන් සංඛ් යාත්මක ධර්ම කරුණු අඩංගු 
ග් රන්ථයක් ශාස්ත් රපති වලතර සෝභිත හිමියන් විසින් “ධම්ම 
මාලා” නමින් සමයවර්ධන පොත්හල මගින් ප් රකාශයට පත් 
කොට ඇත. එම ග් රන්ථයේ ‘අහි මාංශ ’ නම් කොට ඇත්තේ 
‘ඌරු මස්’ වශයෙනි) ම

9) වලස් මස් (අච්ඡ මාංශ)ම
10) (තරස්)කරබානා වලස් මස් (තරච්ඡ මාංශ)ම
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ම
මෙම මස් වර්ග දහය ද බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂු ණ්ට 
තහනම් කරන ලද්දේ සමාජයෙන් මතු  වූ විරෝධතාවය නිසා හා 
වනසතුන්ගෙන් සිදු වූ හිරිහැර අනතුරු හේතු කර ගෙනය. මෙම මස් 
වර්ග ගිහියන්ට නොකෑ යුතු බවට බුදුරදුන් ශික්ෂාපද පනවා නැත. 
ඒනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහියන්ගේ ආහාරය සම්බන්ධයෙන් 
විශේෂ පැනවීම් පනවා නැති බවත්, උන්වහන්සේ අගය කළේ ධාර්මික 
දිවි පැවැත්ම හා නිර්වාණගාමී ප් රතිපදාව බවත් පැහැදිලිය. 
උන්වහන්සේ බාහිර සමාජයේ ආචාර සමාචාර දිවි පැවැත්ම 
ආහාරපානාදිය වෙනස් කිරීමට උත්සාහ නොගත් සේක. මේ නිසා 
න්ර්මාංශ ආහාරය ම සාධාරණීකරණය කිරීමට බුදුදහම එකඟ නොවන 
බව පෙනී යයි.  ම
ම
බුදුන් වහන්සේ මස් වැළඳුවේ ද?  
බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් වැළඳු බවට සුත් ර පිටකයේ හා විනය 
පිටකයේ නොයෙක් තැන්  වල තොරතුරු සඳහන් වේ. එම අවස් ථාවන් 
වශයෙන් අංගුත්තර නිකායේ මනාපදායි සුත් රය, මජ්ඣිම නිකායේ 
ජීවක සුත් රය, සුත්තනිපාතයේ ආමගන්ධ සුත් රය, මහාව ග්ගපාලි 
භේසඡ්ඡඛන්ධකයේ සීහ සේනාපති කතා පුවත, පාරාජිකපාලි 
චීවරපටිග්ගහන ශික්ෂා පදය, දීඝ නිකායේ මහා පරිනිබ්බාන සුත් රයේ 
සඳහන් චුන්දකර්මාර පුත් රයාගේ සුකරමද්දව දානය ආදිය පෙන්වා  
දිය හැකිය. මෙම අවස්ථා බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් වැළඳු බවට 
සාක්ෂි සපයයි.ම
ම
මජ්ඣිම නිකායේ ජීවක සුත් රයේ සඳහන් කතා පුවත මෙසේය. 
බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර ජීවක වෛද් යවරයාගේ අඹ 
වනයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි ජීවක උපාසක  තුමා 
(වෛද් යවරයා) බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ මෙසේ කීවේය. 
“ස්වාමීනි, ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ උදෙසා සතුන් මර න 
බවත්, ඔබ වහන්සේ එම මස් දැන දැන වළඳන බවටත් මා විසින් 
අසන ලදී. ම
ම
“සුතං මේතං භන්තේ සමනං ගොතමං ජානං උද්දිස්සකටං මංසං 
පරිභුඤ්ජති”      
ම
“ස්වාමීනි, ඒ ආකාරයට නොයෙක් දෙනා පවසන්නේ භාග් යවතුන් 
වහන්සේට අදාළ දෙයක්ද? නැතහොත් ඔවුන් ඔබ වහන්සේට කරුණු 
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රහිතව අභූතයෙන් චෝදනා  කරන්නෙහි ද? යනුවෙන් ජීවක උපාසක  
තුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසුවේය. එම ප් රශ්නයට බුදුරදුන් 
පිළිතුරු දුන්නේ මෙසේය. “ජීවකය, යමෙක් මෙසේ කියත් නම්, ශ් රමණ 
ගෞතමයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මිනිස්සු සත්තු මරති, ඒ කාරණය දැන 
දැන ම ශ් රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ තමන් උදෙසා පිළියෙ ල කළ මස් 
වළඳත් කියා කියත් නම් එම කරුණ පවසන ඔවුහු මා විසින් කියන 
ලද්දක් කියන අය නොවෙති. ඔවුහු ම හට අසත් යයෙන් අ භූතයෙන් 
චෝදනා කරන අය වෙති” යනුවෙනි. ම
එසේ බුදුරදුන් ජීවක උපාසක  තුමාට දේශනා කෙළේ තමන් වහන්සේ 
කරුණු තුනකින් පිරිසිදු වූ මාංශය අනුභව කරන බවයි. එසේ ම එය 
වැළඳීමට භික්ෂුණ්ට අනුමැතිය ලබා දෙන බවයි. එම කාරණා තුන නම් 
ඉහතින් සඳහන් කළ තිකෝටි පාරිශුද්ධ මාංශයයි. එනම්:ම

1. අදිට්ඨං - තමා වෙනුවෙන් සතෙකු මැරූ බව නොදුටු,ම
2. අසුතං - තමා වෙනුවෙන් සතෙකු මැරූ බව නො ඇසු, ම
3. අපරිසඬ්කිත - තමා වෙනුවෙන් සතෙකු මැරූ බවට සැක 

නැතිම
මාංශයයි.ම
ම
“ජීවකය, මම මෙම තුන් ආකාරයෙන් පිරිසිදු වූ මාංශය අනුභව කරමි. 
අනුභව කිරීමට අනුමැතිය ලබාදෙමි. ” (මජ්ඣිම නිකායේ ජීවක සුත් රය). 
එසේම සමාජයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සතුන් මරති, 
උන්වහන්සේ එම මස් දැන දැන වළඳත් යැයි බුදුරදුනට චෝදනාවක් 
ඇති වුයේ උන්වහන්සේ මස් වළඳන නිසා බවද මෙයින් පැහැදිලි වෙයි. 
මස් නොකන අයට සමාජයෙන් එවැනි චෝදනා එල්ල වන්නේ නැත. ම
ම
මහාවග්ගපාළියේ භේසඡ්ඡඛන්ධකයේ ද බුදුරදුන් මස් වැළඳු බවට 
තොරතුරු සඳහන් වෙයි. සඳහන් ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ 
විශාලා මහනුවර වාසය කරන කාලයක ලීච්ඡවීහු සන්ථාගාර (රැස්වීම්) 
ශාලාවෙහි රැස්  වී බුදුරදුන්ගේ ගුණ කියත්, භික්ෂු සංඝයාගේ ගුණ 
කියත්, එම අවස්ථාවේ රැස්වීම් ශාලාවේ සිටි නිගණ්ඨ ශ් රාවකයෙකු වූ 
සිංහ නම් සේනාපතියෙක් බුදුරදුන් කෙරෙහි පැහැදී උන්වහන්සේ 
දැකීමට යාමට කැමති  වෙයි. ඒ බව නිගණ්ඨනාථ පුත්තයන් වෙත 
දැනුම් දුන් විට ඔහු මෙසේ කීවේය. “ශ් රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ 
අකිරියවාදියෙකි. එයින් ම උන්වහන්සේ ශ් රාවකයන් හික්මවති. ඔබ 
කුමක් හෙයින් බුදුරදුන් හමුවීමට යන්නෙහිද? ” නිගණ්ඨනාථ පුත්තයන් 
එසේ කී  විට සිංහ සේනාපතියන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීමේ 
අදහස නැති  වී ගියේය. එහෙත් දෙවන තුන්වන වර ද ලීච්ඡවීන් 
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බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කළ විට ඔහුට බුදුන් දැකීමේ 
අදහස යළිත් ඇතිවිය. එම අදහස නිගණ්ඨනාථ පුත් රයන්ට දැනුම් දුන් 
පසු ඔහු දෙවන තෙවන වර ද සිංහ සේනාපතියන් වළක්වනු ලැබීය. 
පසුව සිංහ සේනාපතියන් නිගණ්ඨනාථ පුත් රයන්ට නොදන්වා රථ 
පන්සියයක් සහිතව දහවල් කාලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීමට 
ගියේය. බුදුරදුන් හමුවූ සීහ සේනාපතියන් උපාසකයෙකු බවට පත්වීය. ම
ඔහු නිවසට ගොස් සේවකයෙකු අමතා වෙළඳ පො ළට ගොස් මස් 
ගෙනෙන්නට නියම කළේය. ම
ම
“ගච්ඡ භණේ පවත්ත මංසං ජානාහී තී” (මහාවග්ගපාලි - 592 පිටුව)ම
පසුදා සීහ සේනාපතියා බුදුරදුන් ප් රමුඛ මහා භික්ෂු සංඝයා 
වහන්සේට මස් සහිත ප් රණීත භෝජනයෙන් සංග් රහ කෙළේය. සීහ 
සේනාපතියා උපාසකයෙකු බවට පත්  වූ පුවත හා ඔහු බුදුරදුන්ට මස් 
සහිත දානයක් දුන් පුවත දැන  ගත් නිගණ්ඨයෝ වි ශාලා මහනුවර 
වීදිවල ‘අද සීහ සේනාපතියා තරබාරු සිවුපාවෙකු මරා ශ් රමණ 
ගෞතමයන්ට බත් කරන ලද්දේය. ශ් රමණ ගෞතමයන් තමන් උදෙසා 
කළ මාංශය වැළඳු වේ යැයි  “අජ්ජ සීහේන සේනාපතිනා ථුල්ලං පසුං 
වධිත්වා සමණස්ස ගෝතමස්ස භත්තං කතං. සමණෝ ගෝතමෝ 
ජානං උද්දිස්සකටං මංසං පරිභූඤ්ජතී ’ති පටිචචකම්මන්ති” යි ඝෝෂා 
කළහ. ම
මෙම කතා පුවතින්ද බුදුරජා ණන් වහන්සේ මස් වැළඳු බව තහවුරු 
වෙයි. සීහ සේනාපතියා ‘පවත්ත මාංශය ’ ගෙනෙන්නට කීමෙන් 
නිගණ්ඨයන් ද ‘පවත්ත මාංශය ’ අනුභව කරන්නට ඇති බව සිතිය 
හැකිය. ඔවුන් බුදුරදුන්ට චෝදනා කෙළේ උදෙසා කළ (උද්දිස්සකටං) 
මසක් වළඳන බවටයි. එනිසා පවත්ත මාංශය හෙවත් ත් රිකෝටි 
පාරිශුද්ධ මාංශය ජෛනයන් හා වෙනත් ශ් රම ණයන් ද වළඳන්නට 
ඇත. එනිසා බුදුරදුන් ද ත් රිකෝටි පාරිශුද්ධ මාංශය වැළඳු බවට මේ 
කතා පුවතින් ඉදිරිපත් කර ඇත. ම
ම
මීට අමතරව පාරාජිකාපාලි විවරපටිග්ගහන ශික්ෂා පදයේ ද බුදුරදුන් 
මස් වැළඳු බවට කතා පුවතක් සඳහන් වෙයි. එහි සඳහන් පරිදි 
උප්පලවන්නා මෙහෙණිය පෙරවරු කාලයේ පිණ්ඩපාතයෙන් පසුව අන්ද 
වනයට වැඩම කරවා ගසක් මුල දිවාවිහරණය පිණිස වැඩ සිටියාය. ඒ 
වේලාවෙහි සොරු ගව දෙනක්  මරා අන්ද වනයට පිවිසුණහ. සොර 
නායකයා ගසක් මුල වැඩ සිටින උප්පලවන්නා මෙහෙණීන් වහන්සේ 
දැක මාගේ දරුමල්හු මේ මෙහෙන දක්නාහු නම් වෙහෙසෙන්නාහයි 
(කරදර කරන්නේ යැයි) වෙන මගකින් ගියේය. අනතුරුව ඒ සොර 
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නායකයා මස් පැසුණු විට හොඳ මස් ටිකක් ගෙන කොළ ආදියෙන් ඔතා 
බැඳ උප්පලවන්නා මෙහෙණීන් වහන්සේට ළඟ තැනක “යම් මහණ 
බමුණෙක් මෙය දකිත් නම් එය ගනිත්වා ” යැයි කියා ගසක එල්ලුවේය. 
උප්පලවන්නා මෙහෙණීන් වහන්සේ සමාධියෙන් නැගී සිට සොර 
නායකයාගේ වචනය අසා ඒ මස් ගෙන මෙහෙණවරට ගියාය. පසුදා 
එම මස් පිළියෙල කර උතුරු සිවුරෙහි ඔතාගෙන බුදුරජානන් වහන්සේට 
පිළිගැන්වීමට ජේතවනාරාමයට ගියාය. මෙම කතා පුවතින් ද බුදුරදුන් 
මස් වැළඳු බව තහවුරු වෙයි. මෙහි සඳහන් වැදගත්ම කාරණය නම් 
“ගාවිං වධිත්වා ” යන්නයි. මෙයින් බුදුරජා ණන් වහන්සේ ද ගව මාංශ 
වැළඳු බව කියවෙයි.    ම
ම
අංගුත්තර නිකායේ මනාපදායි සුත් රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඌරු මස් 
වැළඳු කතා පුවතක් සඳහන් වෙයි. බුදුරජා ණන් වහන්සේ විශාලා 
මහනුවර කුටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ  වසන සමයක සෝවාන් ඵලයට 
පැමිණි උග්ග නම් උපාසකයෙක් බුදුරජා ණන් වහන්සේ උදෙසා අපුරු 
ආකාරයක දානයක් පිළියෙ ල කෙළේය. උග්ග ගෘහපතියා බුදුරජා ණන් 
වහන්සේට එම දානය පිළිගැන්වූයේ උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කර න 
ලද බණ පදයක්ද සිහි  ගන්වමිනි.ම “ස්වාමීනී, මා විසින් භාග් යවතුන් 
වහන්සේ ඉදිරියෙහිදී මෙසේ අසන ලදී. එනම් මනාප දේ දන් දෙන 
තැනැත්තා කැමති දෙයක් ම ලබන්නේය ” යන බණ පදයයි. 
භාග් යවතුන් වහන්ස මා ඩෙබරඵල මුසු කළ ඌරු මස්  වලට ඉතා 
මනාපය. එනිසා භාග් යවතුන් වහන්සේ මා කෙරෙහි අනුකම්පා උපදවා  
ගෙන මාගේ ඩෙබරඵල මුසු මේ ඌරු මස පිළිගන්වා සේක්වා. උග්ග 
ගෘහපතියා මෙසේ ප් රකාශ කර බුදුරජා ණන් වහන්සේ වෙත ඌරු මස් 
පිළිගැන්වූ විට උන්වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් එය පිළිගෙන 
වැළඳු සේක. මේ ප් රවෘත්තියෙන් ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මාංශ වැළඳු 
බව සනාථ වෙයි.ම
ම
සුත්තනිපාතයේ ආමගන්ධ සුත් රයේ පෙර බුදුවරු පවා ත් රිකෝටි 
පාරිශුද්ධ මාංශය වැළඳු බව සඳහන් වෙයි. එය මාංශ ආහාරය 
සම්බන්ධයෙන් බුදුවරු එකම ආකල්පයක් දරන බවට සාධකයෙකි. එහි 
සඳහන් ආකාරයට එම කතා පුවත කාශ් යප බුදුරජා ණන් වහන්සේගේ 
කාලයට සම්බන්ධ වෙයි. බ් රාහ්මණ වංශික තිස්ස නම් තාපසයෙක් 
පිරිවර තාපසයන් සහිතව මාංශ ආහාර  වලටත්, මාංශ ආහාර අනුභව 
කරන අයටත් අපහාස කරමින්, බැනවදිමින් සිටියේය. තිස්ස තාපසයා 
ප් රකාශ කෙළේ, මිනේරි, අමු ඇට, තල කොළ, දලු, අල, මුල් පලතුරු ආදී 
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දැහැමින් ලබන දේ වළඳන දැහැමින් සැනසෙන අය කාමය නොපතන, 
බොරු නොකියන අය බවයි. ම
දිනක් කාශ් යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ලිහිණි මස් සහිත ඇල් හාලේ 
බතක් දානය වශයෙන් ලැබ එය වළඳනු දුටු තිස්ස තාපසයා කාශ් යප 
බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විචාළේය. “ඔබ වහන්සේ කලින් 
පැවසුවේ, පිළී ගඳ තමාට කැප නැති බවය. එහෙත් දැන් ඔබ වහන්සේ 
මනාව පිසින ලද ලිහිණි මස් සමග ඇල් හාලේ බත් වළඳති ”. කාශ් යප 
සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේ පිළී ගඳ වශයෙන් සඳහන් ක ළේ කුමක්ද? 
තාපසයා විසින් අසන ලද ප් රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් කාශ් යප බුදුන් 
වහන්සේ ප් රාණ  ඝාතය, වධදීම, අත්පය සිඳීම, සතුන් සිර  කොට 
තැබීම, සොරකම, බොරුකීම, වංචා කිරීම, ක් රෝධයෙන් කල්  ගෙවීම, 
අනුන්ගේ භාර්යාවන් ඇසුරු කිරීම, මෙලොව පරලොව නොපිළිගැනීම, 
පින් පව් නොපි ළපිැදීම ආදී අයහපත් දේ සිදු කිරීම ආමගන්ධය වන 
බවත්, මාංශ ආහාරය ආමගන්ධය නොවන බවත් (ඒසාමගන්ධෝ නහි 
මාංශ භෝජනං) දේශනා කළහ. මෙම සුත් ර දේශනාවෙන් පෙර බුදුවරු 
පවා මාංශ භෝජනය වැළඳු බව කියවෙයි.  බුදුරජාණන් වහන්සේ 
දැහැමින් ලැබුණු ත් රිකෝටි පාරිශුද්ධ මාංශය වැළඳු බව ඉහතින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද පිටකාගත තොරතුරු වලින් මනාව සනාථ වන්නේය. 
ඒ බවට අංගුත්තර නිකායේ මනාපදායි සුත් රය, මහා පරිනිබ්බාන 
සුත් රයේ චුන්දකර්මාර පුත් රයාගේ දානය, පාරාජිකා පාලියේ චීවර 
පටිග්ගහන ශික්ෂා පදයේ එන විස්තරය, මහා වග්ග පාලියේ සීහ 
සේනාපතියාගේ කතාව, යනාදිය උදාහරණ වේ. මේ නිසා මාංශ 
ආහාරය බුදුසමයේ සඳහන් මග ඵල අවබෝධයට බාධාවක් නොවන 
බව දේවදත්ත තෙරුන් විසින් පංච වරයක් ඉදිරිපත් කරන ලදුව 
බුදුරජාණන් වහන්සේ එය ප් රතික්ෂේප කිරීමෙන් පැහැදිලි වන්නේය. 
මෙම පංච වරයේ එක් කාරණයක් නම් “භික්ෂුණ් දිවි ඇති තෙක් මස්-
මාළු වැළඳීමෙන් වැළකිය යුතුය” යන්නය. ම
(යාවජීවං මච්ඡමංසං න ඛාදෙය්යුං යෝ මච්ඡමංසං ඛාදෙය්ය වඡ්ඡං 
නං ඵුසෙය්යාති - චුල්ලවග්ග පාලි II). මෙයට පිළිතුරු වශයෙන් බුදුරදුන් 
දේශනා කළේ “මයා දේවදත්ත අනුඤ්ඤාතං තිකොටිං පාරිශුද්ධං 
මච්ඡමංසං අදිට්ඨං, අසුතං, අපරිසංකිතන්ති ” (චුල්ලවග්ග පාලි II). 
එනම්, තමන් වහන්සේ විසින් ත් රිකෝටි පාරිශුද්ධ මාංශය භික්ෂුණ්ට 
අනුමත කර ඇති බවයි. මෙයින් බුදු දහමින් මාංශ ආහාරය තහනම් 
කරනැති බවත්, බුදු දහමේ ලැබිය හැකි මාර්ග ඵලයන්ට පත්වීමට 
මාංශ ආහාරය කිසිදු බාධාවක් වශයෙන් බුදුරදුන් නොසැලකු බවත් 
පැහැදිලිවේ.” ( පේරාදෙණිය විශ්ව විද් යාලයේ පාලි විශේෂවේදී 
උපාධිධාරී කළුන්දෑවේ කමලසිරි හිමි විසින් ලියන ලද “නිර්මාංශ 
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ආහාරය පිළබිඳ බෞද්ධ ස්ථාවරය ” නමැති ග් රන්ථයෙන් උපුටා ගත් 
කොටස්)ම
ම
එනිසා අපි සත් යය අවබෝධ කර  ගනිමු. දැනුවත්  වෙමු, වෛරය, 
ක් රෝධය තුරන් කරමු. සාමකාමී, හා සමගියෙන් බැඳුනු මව්බිමක් 
ගොඩ නගමු. ඉදිරි පරපුරට සාමකාමී හා සෞභාග් යයෙන් යුත් රටක් 
ගොඩනගන්නට අවශ් ය අඩිතාලම දමන්නට අදම අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු.   
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මාංශ අනුභවය පිළිබඳව කිතුනු හා හින්දු දහම් හි 
ඉගැන්වීම් මෙන්ම මධ් යස්ථ ප් රසිද්ධ ලේඛකයෙකුගේ 
ලිපියකින් උපුටා ගත් කොටස් ද පහතින් ඉදිරිපත් 
කොට ඇත්තෙම.ු  
 
මාංශ අනුභවය පිළිබඳ කිතුනු දහමේ ඉගැන්වීම් ම
ම
දහම් අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා වෛර චින්තනයේ නියුතු සුළු 
පිරිසක් මාංශ අනුභවය පිළිබඳව තම දහමේ මුලාශ් රයන්හි සඳහන් මවී 
ඇත්තේ කුමක්ද? යන්න ගැන නිවැරදි දැනුමකින් තොරව උද්වේගය 
පමණක් පදනම් කර ගනිමින්  විකෘත මත වාදයන් ඉදිරිපත් කරමින් 
සිටිති.ම
ම
ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ආගමික මුලාශ් රයන් හි සඳහන් කරුණු  හා 
ආගමික විද්වතුන්ගේ අදහස්  මෙමගින්  ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා 
කරන්නෙමු.ම
 
මේ පිළිබඳව ශුද්ධ වූ බයිබලයේ වාක් යයන් පරිශීලනය කිරීම 
ප් රමාණවත් යැයි අපි සිතන්නෙමු. 
 
“සමිඳාණන් වහන්සේ මෝසෙස් හා ආරොන් අමතමින් ඔවුන්ට කතා 
කොට ‘ඉශ්රායෙල් ජනයාට මෙසේ කියන්නැ ’යි වදාළ සේක. ‘මිහිපිට 
සිටින සිය ලු මෘගයන් අතරෙන් නුඹලාට කන්නට සුදුසු සත්තු නම් 
මොවුහු ය. කුරය දෙකට බෙදී, වෙන්ව තිබෙන, වමාරා කන මෘගයන් 
කෑමට සුදුසුය. එහෙත් වමාරා කන හෝ  කුරය දෙකට බෙදී ඇති හෝ 
පහත දක්වන මෘගයන් ඔබ නොකෑ යුතුය. එනම්, ඔටුවා වමාරා කන 
නමුත් උගේ කුර දෙකට බෙදී නැත. ඌ අපවිත් ර සතෙකු ලෙස සැලකිය 
යුතුය. පොළොවේ බෙන හාවා වමාරා කන නමුත් උගේ කුර බෙදී නැත. 
ඌ අපවිත් ර ලෙස සැලකිය යුතුය. හාවා වමාරා කන නමුත්, උගේ කුර 
බෙදී නැත. ඌ අපවිත් ර ලෙස සැලකිය යුතුය. ඌරාගේ කුරය බෙදී 
වෙන් ව තිබෙන නමුත් ඌ වමාරා නොකයි. ඌ අපවිත් ර ලෙස සැලකිය 
යුතුය. ඉහත දැක්  වූ සතුන්ගේ මස් නොකෑ යුතුය. උන්ගේ මළකුණු 
ස්පර්ශ නොකළ යුතුය. උන් අපවිත් ර ලෙස සැලකිය යුතුය. ” (ශුද්ධ 
බයිබලය - ලෙවීගේ ව් යවස්ථාව 11:1-8) 
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“ඔබ කිසි පිළිකුල් දෙයක් නොකෑ යුතුය. ඔබට කන්නට අවසර ඇති 
සත්තු නම් ගවයා, බැටළුවා, එළුවා, ගෝනා, තිත්මුවා, වැලිමුවා, වල් 
එළුවා, ඔලු මුවා, කුරන්ගයා සහ වාත මෘගයා යන මොවුහු ය. සතුන් 
අතර කුරය බෙදී වෙන් ව තිබෙන වමාරා කන සෑම සතෙකුම කෑමට 
ඔබට අවසර ඇත. එහෙත් වමාරා කන සතුන් අතරින් හෝ කුර බෙදී 
වෙන් වී ඇති සතුන් අතරින් හෝ කෑමට අවසර නැති සත්තු නම් 
ඔටුවා, හාවා හා බෙන් හාවාය. මොවුන් වමාරා කන නමුත් උන්ගේ කුර 
බෙදී නැත. එබැවින් මොවුන් අපවිත් ර සතුන් මෙන් සැලකිය යුතුය.   
ඌරා කුරය බෙදී ඇති සතෙකු නමුත් ඌ වමාරා නොකන බැවින් 
අපවිත් ර සතෙකු මෙන් සැලකිය යුතුය. උන්ගේ මස් නොකෑ යුතු අතර 
උන්ගේ මළකුණු ස්පර්ශ නොකළ යුතුය” (ශුද්ධ බයිබලය - ද්විතීය නීති 
සංග් රහය 14:3-8) 
 
“සමිඳාණෝ මෙසේ වදාරන සේක: “මාගේ සෙනඟට පිළිතුරු දෙන්න මා 
සුදානම් ව සිටි නමුත්, ඔවුහු මට යාච්ඤා නොකළහ. ඔවුන් හමුවීමට 
මා සුදානම් ව සිටි නමුත් ඔවුහු මා නොසෙවූ හ. ‘මම මෙහිය, මම 
මෙහිය’ කියා කියා පිළිතුරු දෙන්න මා සුදානම් ව සිටි නමුත් මේ ජාතිය 
මට යාච්ඤා නොකළහ. කැරලිකාරයන් වන, හිතු මනාපේ අයහපත් 
මාර්ගයක ගමන් කරන සෙනඟක් දෙසට දවස මුළුල්ලේම මාගේ අත් 
විදහා ගෙන සිටියෙමි. ඒ සෙනඟ මා ඉදිරියෙහි දී නිතරම මා කෝප 
කරති; උයන් වල පුජා ඔප්පු කරති; ගඩොල් පිට සුවඳ දුම් ඔප්පු කරති; 
ඔවුහු සොහොන් වල වාසය කරති; රහස් ස්ථාන  වල රාත් රිය ගත 
කරති; ඔවුහු ඌරු මස් කති; පිළිකුල් කෑම ඔවුන්ගේ භාජන  වල තිබේ.” 
(ශුද්ධ බයිබලය - යෙසායා 65:1-4) 
 
“සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක. ‘උයන් වල පුද පුජා ඔප්පු 
කරනු පිණිස තමන් ම පිරිසිදු කර ගනිමින්, පෙළට ගමන් කරමින්, ඌරු 
මස් ද උරගයන් ද මීයන් ද කන අයගේ අවසානය ළඟය. ඔවුන්ගේ 
ක් රියා හා සිතුවිලි මම දනිමි. විවිධ භාෂා කතා කරන සිය ලු ජාතීන් 
එක් රැස් කිරීමට මම පැමිණෙන්නෙමි. ඔවුන් රැස් වූ ක ළ මාගේ 
තේජාලංකාරය කුමක්දැ යි ඔවුන්ට පෙනෙනු ඇත. ” (ශුද්ධ බයිබලය - 
යෙසායා 66:17)     
 
ඉහත විස්තර අනුව ශුද්ධ බයිබලයේ ඉගැන්වීම වනුයේ ඌරු මස් 
කිතුනුවන්ට කෑමට අවසර නොමැති මාංශයක් වන අතර එය අනුභව 
කිරීම දෙවිඳුන්ගේ දැඩි කෝපයට හේතු  වන කරුණක් බවය. නමුත් 
ඔවුන් ඌරු මස් අනුභව කිරීම  පිණිස බයිබල අනුමැතිය ලෙස 
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පෙන්වන්නේ පාවුළු තුමා රෝම වැසියන්ට යැවූ ලිපියක අඩංගු 
කරණුක්ය. 
 
“කෑම නිසා දේව සේවය කඩාකප්පල් නොකරන්න. හැම කෑමක් ම 
පවිත් රය.” (ශුද්ධ බයිබලය - රෝම 14:20) 
 
පාවුළු තුමා මෙසේ පවසන්නට හේතුව එතුමා එපිස වරුන්ට යැවූ 
ලිපියේ සඳහන් පරිදි ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) නීතිරීති ඇතු ළත් ව් යවස්ථාව අවලංගු කල බව 
විශ්වාස කිරීමයි. ඌරු මස්  අනුභවය තහනම් කිරීමද එවැනි වූ 
නීතියකි. සිය ලු නීතිරීති ඇතුලත් ව් යවස්ථාව අවලංගු කිරීමෙන් ඌරු 
මස් අනුභවය හා බයිබල ඉගැන්වීම් අනුව අනිවාර්ය කටයුත්තක් වූ 
පිරිමින්ගේ ලිංගාග් ර චර්ම ඡේදනය ද අවලංගු කිරීමට පාවුළු තුමා 
විසින් කටයුතු කර ඇත.  
 
“යුදෙව්වන් හා විජාතිකයින් එක්  කරමින් උන් වහන්සේ අප අතර 
සමඟිය ඇති කළ සේක. උන්වහන්සේ මිනිසත් බව ගෙන, ඔවුන් වෙන් 
කළ ඔවුන් අතර වෛරය ඇති කළ, මැද බිත්තිය කඩා දැමු සේක.මේ 
දෙජාතිය නව මනුෂ් යත්වයක් කොට මවා සමඟිය ඇති කරන පිණිස 
උන්වහන්සේ නීති රීති ඇතුළත් ව් යවස්ථාව අවලංගු කළ සේක ” (ශුද්ධ 
බයිබලය - එපිස 2:14-15) 
 
පාවුළු තුමාගේ ඉහත ප් රකාශනය ජේසු තුමාගේ (එතුමා කෙරෙහි 
දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය අත්වේවා) ඉගැන්වීම් වලට සහමුලින්ම 
පටහැනි බව පහත සඳහන් ප් රබල ප් රකාශනයෙන් පැහැදිලි වන්නේය.  
 
“මම (ජේසු තුමා) ව් යවස්ථාවලිය හා දිවැසාවලිය අවලංගු කරනු පිණිස 
ආවෙමි යි නොසිතන්න. මා ආයේ ඒවා අවලංගු කිරීමට නොව, 
සම්පුර්ණ කිරීමටය. සැ බැවින් ම මම ඔබට කියමි, අහස හා පොළොව 
පහ ව ගියත්, සියල්ල පරිපුර්ණ වනතුරු, ව් යවස්ථාවලියෙන් 
ඉස්පිල්ලක්වත් පාපිල්ලක්වත් පහ  වී නොයන්නේමය. එබැවින් මේ 
ආඥා වලින් ඉතා සුළු එකක්වත් කඩ කරන හෝ කඩ කරන ලෙස 
මිනිසුන්ට උගන්වන හෝ කවරෙකු වුව ද, ඔහු ස්වර්ග රාජ් යයෙහි ඉතා 
සුළු යැයි කියනු ලබන්නේය. එහෙත්, ඒවා පිළිපදින, ඒවා උගන්වන 
කවරෙකු වුව ද, ඔහු ස්වර්ග රාජ් යයෙහි උතුම් යැයි කියනු ලබන්නේය. 
මන්ද, ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමින් විනයධරයන් ද පරිසිවරුන් ද ඉක්මවා 
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නොගියොත් ඔබ කිසිසේත් ස්වර්ග රාජ් යයට නොපි වීසෙන්නහු යැයි 
ඔබට කියමි” (ශුද්ධ බයිබලය - ශුද්ධවර මතෙව් 5:17-20) 
 
ඉහත මතයට එකඟතාවක් ඇති ප් රකාශනයක් පේදුරුතුමා විසින් 
පවසා ඇත. 
 
“අකැප, අපවිත් ර දෙයක් කිසි කලෙකත් මම නොකෑවෙමි ” (ශුද්ධ 
බයිබලය - ක් රියා 10:14) 
 
ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය අත්වේවා) මගින් 
දෙවිඳුන් ලොවට පහළ කළ ඉන්ජීල් (ශුභ පණිවිඩය) දහම පාවු ළ ුතුමා 
විසින් කොතෙක් දුරට විකෘ ථ කොට ඇත්තේද යන්න සඳහා තවත් 
උදාහරණයක් ඔබගේ අවධානය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නට 
කැමැත්තෙමු. මෙය අපගේ මුලික මාතෘකාවට අදාළ නොවුවත් 
වර්තමාන කිතුනු දහම පත්  වී ඇති අභාග් යවන්ත තත්වය අවබෝධ 
කර ගැනීමට මෙය බොහෝ  සේ උපකාරී වනු ඇතැයි විශ්වාස 
කරන්නෙමු. පිරිමින්ගේ ලිං ගාග් ර චර්ම  ඡේදනය පිළිබඳව පාවු ළු 
තුමාගේ අදහස් පළමුව ඉදිරිපත් කොට ඉන්  පසුව ශුද්ධ බයිබලයේ 
සඳහන් අනිකුත් වදන් ඔබගේ අවධානයට ඉදිරිපත් කරන්නට 
කැමැත්තෙමු.  
 
“ඔබ චර්ම ඡේදනය ලබන්නාහු නම් ක් රිස්තුන් වහන්සේගෙන් ඔබට කිසි 
ප් රයෝජනයක් නොලැබෙන බව පාවු ළ ුනම් මම ඔබට කියමි ” (ශුද්ධ 
බයිබලය - ගලාති 5:2)  
 
“චර්ම ඡේදනයවත් අචර්ම  ඡේදනයවත් වැදගත් නැත. වැදගත් දෙය 
නම් අලුත් මැවිල්ලක් වීමය” (ශුද්ධ බයිබලය - ගලාති 6:15)   
 
ඉහතින් උපුටා දක්වා ඇති පාවු ළ ුතුමාගේ ඉගැන්වීම් ශුද්ධ බයිබලය 
අනුව කොතෙක් දුරට දෙවිඳුන්ගේ හා ජේසු තුමාගේ (එතුමා කෙරෙහි 
දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය අත්වේවා) ඉගැන්වීම් හා සැසඳේද  යන්න 
ඔබම තීරණය කරන්න. ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) මිහිතලය මත සිටි කාලවකවානුවේදී එතුමන්ගේ 
අනුගාමිකයින්ට ඇති මහත් සතුරෙකුව සිටි පාවු ළ ුතුමා කෙසේ නම් 
දෙවිඳුන්ගේ ඉගැන්වීම් හා ජේසු තුමාගේ (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) ඉගැන්වීම් අවලංගු කරමින් එය අ බිබවා යන 
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නව මත ඉදිරිපත් කරන්නට වරම් ලබා ගත්තේද යන්න විශාල 
ප් රහේලිකාවකි.  
 
“දෙවියන් වහන්සේ තවදුරටත් කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: 
‘නුඹද (ඒබ් රහම් තුමා) නුඹෙන් පසු පරපුරෙන් පරපුරට පැවතෙන නුඹේ 
පෙළපතද මාගේ ගිවිසුම ආරක්ෂා කළ යුතුය. නුඹද නුඹගේ පෙළපත ද 
සමඟ පිහිටුවන, නුඹ රැක  ගත යුතු මාගේ ගිවිසුම නම් මේ ය; එනම්, 
නුඹලාගේ සියලු පිරිමි දරුවන් චර්ම  ඡේදනය කළ යුතුය. නුඹලා 
නුඹලාගේ ලිං ගාග් ර චර්මය ඡේදනය කළ යුතුය. මෙය නුඹලාත් මාත් 
අතර පිහිටු වන ගිවිසුමේ සංකේතය වන්නේය. නුඹලාගේ පෙළපත්  වල 
සියලු පිරිමි දරුවන් දින අටක් වයස් වූ කළ ඔවුන් චර්ම  ඡේදනය කළ 
යුතුය. ඔව්හු නුඹේ ගෘහයෙහි උපන්නෝ වුව ද, නුඹේ පෙළපතට අයත් 
නැති, විදේශිකයෙකුගෙන් මිලට ගත් අය වුව ද, ඔවුන් චර්ම  ඡේදනය 
කළ යුතුය. ගෘහයෙහි උපන් තැනැත්තෝ වෙත් වා, නුඹ මිලදී ගත් 
තැනැත්තෝ වෙත් වා, ඔවුන් චර්මඡේදනය කළ යුතුය. මාගේ ගිවිසුම 
සදාතන ගිවිසුමක් ලෙස නුඹේ මාං ශයෙහි සලකුණු කරනු ලැබිය යුතුය.  
ලිංගාග් ර චර්ම  ඡේදනය නොකළ අචර්ම  ඡේදිත පිරිමි දරුවා ඔහුගේ 
පෙළපතින් නෙරපා දමනු ලැබේ. මන්ද, ඔහු මාගේ ගිවිසුම කඩ කර 
ඇති හෙයිනි.” (ශුද්ධ බයිබලය - උත්පත්ති 17:9-14)   
 
දෙවිඳුන්ගේ මෙම සදා කාලයටම වලංගු වන ලෙස ඇති  කළ ගිවිසුම 
කඩකිරීම කෙතරම් භයානක එකක් ද යන්න ඔබටම වැටහේ යැයි 
සිතන්නෙමු. දෙවිඳුන්ගේ නියෝගයක් වෙනස් කිරීමට හෝ අවලංගු 
කිරීමට බලය ඇත්තේ දෙවිඳුන්ට පමණි. එම වකවානුවේ දෙවිඳුන්ගේ 
මිහිතලය මත නියෝජිතයා වූ ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) මගින් සිදුවිය යුතුව තිබිණි. එසේ නොවී 
දෙවිඳුන්ගේ නියෝජිත වරයාට හා එතුමන්ගේ අනුගාමිකයින්ට සතුරු 
කම් කළ පාවුළු තුමා කෙසේ නම් දෙවිඳුන්ගේ නියෝගය අවලංගු 
කරන්නේද යන්න අප විසින් සිතා බැලිය යුතුව තිබෙනවා නොවේද?  
මේ සමග ශුද්ධ බයිබලයෙන් උපුටා දක්වන ලද ශුද්ධවර මතෙව් 5:17-
20 යන වාක් යයන්ගෙන් ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) ඉදිරිපත් කළ ඉතා වැදගත් කරුණු කෙරෙහි ද 
ඔබගේ අවධානය යොමු කරවන්නට කැමැත්තෙමු. බයිබලයේ අඩංගු  
නීති රීති ඇතුලත් ව් යවස්ථාවලියට පටහැනිව යෑම ස්වර්ග රාජ් ය අහිමි 
කර ගැනීමක් ලෙස ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ 
ආශිර්වාදය අත්වේවා) මෙයින් උගන්වා ඇත. මෙයින් ඔප්පු වන 
පැහැදිලි සත් යය නම් නුතනයේ පවතින කිතුනු දහම දෙවිඳුන් විසින් 
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පහළ කරනු ලැබූ එකක් නොවන බවත් එයට පටහැනි ඉගැන්වීම් අඩංගු 
පාවුළ ුතුමාගේ ඉගැන්වීම් ඇතුළත් එකක් බවත්ය.  
 
ස්නාවක ජොහාන් ( John the Baptist) අටවන දින චර්ම  ඡේදනය 
කරනු ලැබූ බව බයිබලය උගන්වයි. 
 
“තවද, අටවන දා චර්ම ඡේදන පිළිවෙත පිණිස ඔවූහු දරුවා ගෙනැවිත් 
සිය පියාගේ නාමය අනුව ඔහුට සෙකරියස් යැයි නම් තබන්නට 
සැරසුණහ. එහෙත්, ඔහුගේ මව කතා කරමින් ‘එසේ නොවේ; ඔහුට 
ජොහාන් යන නාමය තැබිය යුතු යැ ’ යි කීවා ය. ” (ශුද්ධ බයිබලය - 
ශුද්ධවර ලුක් 1:59-60) 
  
ජේසු තුමා (එතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය අත්වේවා) ඉපදී 
අටවන දින චර්ම  ඡේදනය කරනු ලැබූ බව බයිබලය අපට පැහැදිලි 
කරයි.  
 
“උන් වහන්සේගේ  චර්ම ඡේදන පිළිවෙත සඳහා අට දවස පිරුණු කළ, 
උන් වහන්සේ කුසෙහි පිළිසිඳ ගැනීමට පෙර දේව දුතයා විසින් දෙන 
ලද ‘ජේසුස්’ යන නාමය උන්වහන්සේට තබන ලද්දේය ”  (ශුද්ධ 
බයිබලය - ශුද්ධවර ලුක් 2:21) 
 
සත් යය කුමක්ද යන්න තීන්දු කිරීමේ වගකීම ඔබ වෙතම පවරන්නෙමු.  

 
මාංශ අනුභවය පිළිබඳ 
හින්දු දහමේ ඉගැන්වීම ්

ම
හින්දු දහමේ මුලාශ් රයන් හි මාංශ අනුභවය පිළිබඳව සඳහන් කරුණු 
ද විමසා බලමු. හින්දු දහම දේවවාදී දහමකි. මහා බ් රහ්මයා නම් 
දෙවියන් විසින් තමාගේ ශරීරයේ අංග හතරකින් මිනිස් වර්ගයා කුල 
හතරකට බෙදා මවන ලද බවත් එසේම සමස්ත විශ්වයම එම දෙවිඳුන් 
විසින් මවා පාලනය කරනු ලබන බවත් හින්දු දහමේ පිළිගැනීමයි. 
ආගමික මුල ග් රන්ථ අධ් යයනය කිරීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ සියලුම 
ප් රධාන දහම් මාංශ ආහාරය තහනම් කර නොමැති බවයි. එය එසේ 
වුවද, පිළිගත් මතය වන්නේ නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන්ගෙන් බහුතරය 
ආගමික හේතු මත එය සිදු කරන බවයි. හින්දු දහමේ තත්වයද එයයි. 
හින්දු භක්තිකයන්ගේ පොදු පිළිගැනීම හා විශ්වාසය නම් එම දහමේ 



 

37 
 

ඉගැන්වීම් අනුව මාංශ ආහාරය අනුමත නැති බවයි. එහෙත් හින්දු 
ආගමික මුල ග් රන්ථයන් අධ් යයනය කිරීමේදී මෙම පිළිගැනීම වැරදි 
එකක් බව තහවුරු වෙයි. හින්දු දහමේ නීති හා චර්යා පිළිබඳව ඇති 
ප් රධානතම ග් රන්ථයක් වන “මනුස්මෘති” හි මාංශ අනුභවයට අවසර දී 
ඇති අයුරු දක්නට ලැබෙයි. එහි කෑමට අනුමත හා අනුමත නැති මාංශ 
පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තරයක් ඇත. මනුස්මෘතියේ 5 වැනි පරිච්ඡේදයේ 22 
වැනි ගාථාවේ සිට 56 වන ගාථාව දක්වා මාංශ අනුභවය ගැන අනුමත 
හා තහනම් වර්ග පිළිබඳව විස්තර වෙයි. ම
ම
“මස් බුදින කුරුල්ලන්, ගම්වැසි කුරුල්ලන්, කුර නොබැදෙන සිව්පාවුන්, 
විශේෂයෙන් විට්ටිබ කුරුල්ලා යන මොවුන්ගේ මස් කෑම වර්ජනය කළ 
යුතුයි. ඉත්තෑවා, කබල්ලෑවා, තලගොයා, ඉදිබුවා, හාවා, සහ ඔටුවා හැර 
එක් හනුවක පමණක් දත් ඇති ගෘහාශ් රිත සිව්පාවුන් යන මොවුන්ගේ 
මස් කෑ හැකි යැයි පැවසේ .මහතු, ගම් ඌරු මස්, සුදුලුනු, ගම් කුකුළු 
මස්, ලුණු, රට ලුණු, යන මේවා දැන දැන අනුභව කරන්නා වූ ද්විජයා 
සැඩොලෙක් වෙයි. හොටෙන් ඇන කෑම සොයා ගන්නා කුරුල්ලා, මකුළු 
දැල් වැනි පා ඇති කුරුල්ලා, පා වලින් පොළොව සාරණ කුරුල්ලා, යන 
මොවුන්ගේ මස් හෝ වියළි මස් නොකෑ යුතුය. ” (‘මනුස්මෘති හා මානව 
ශිෂ්ටාචාරය’ – ආරියදාස සෙනෙවිරත්න -208-209 වැනි පිටු)        ම
ම
හින්දු ආගම අනුව මාංශ අනුභවය හා මස් පුජා කිරීමටත් අවසරය 
ඇත. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ම පුජාවට සුදුසු සතුන් මවා ඇත. 
මනුස්මෘතියේ සඳහන් අදහස් සෘග්වේදයේ ද පැහැදිලිව සඳහන් කර 
ඇත. එය සඳහන් ස්ථාන පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.ම
 

ගීතිකා අංකය   වාක් ය අංකයම
16    20  
27    02  
28    02  
36    13  

 
අතර්වාවේදයේ ද ග් රන්ථ අංක නවයෙහි පස් වැනි ගීතිකාවේ 37, 38, 
39 යන වාක් යය යන්හි ද මාංශ අනුභවයට අනුමැතිය දී ඇත. මීට 
අමතරව ස්වාමි විවේකානන්දගේ දේශනා අඩංගු “Theම Completeම
WorksමofමSwamiමVivekananda”මයන ග් රන්ථයේ තුන් වැනි වෙළුමේ 174 
වැනි පිටුවේ මෙසේ සඳහන් කර ඇත. “එක් කලෙක ඉන්දියාවේ 
බ් රාහ්මණයන් ගව මස් අනුභව නොකළේ නම් ඔවුන්ව බ් රාහ්මණයින් 
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ලෙස සලකනු නොලැබීය. ” එම ග් රන්ථයේ ම 536 වැනි පිටුවේ පැරණි 
හින්දු ආගමික සිරිත් විරිත් අනුව යමෙක් හොඳ හින්දු භක්තිකයෙක් 
බවට සලකනු ලැබුවේ ඔහු ගව මස් අනුභව කරන්නේ නම් පමණි 
යනුවෙන් සඳහන් වේ. ම
ම
එසේම මහා භාරතයේ අනුශාසනා පර්වයේ 88 වැනි පරිච්ඡේදයේ 
යෝධීෂ්ඨිරා සහ පිතාමා භිෂ්මා අතර සංවාදයක් සඳහන් වේ. එහිදී  
යෝධීෂ්ඨිරා භිෂ්මාගෙන් අසන්නේ අප සතු වස්තු වලින් කුමක් දානයක් 
වශයෙන් පුජා කළොත් මිය ගිය මුතුන් මිත්තන්ට ක් ෂය නොකළ හැකි 
සදාකාලික විමුක්තියක් ලැබෙන්නේදැයි යන්නය. ඊට පිළිතුරු ලෙස 
භිෂ්මා ඉතා දීර්ඝ විස්තරයක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරයි. එක් එක් සතුන් 
ගේ මාංශ පුජාව අනුව විමුක්තිය ලැබෙන දින ගණන සඳහන් වෙයි. ම
ම
සහල් වලින් පිසින ලද බත්, බාර්ලි වැනි කෑම බීම දුන්නේ නම් මාසයක 
කාලයක් විමුක්තිය ලැබේ.ම
ම
අලුත් මාළු වලින් එම දානය දුන්නේ නම් මාස දෙකක විමුක්තිය ලැබේ. ම
බැටළු මස් දානයෙන් මාස තුනක් ද,ම
හා මස් දානයෙන් මාස හතරක් ද, ම
එළු මස් දානයෙන් මාස පහක් ද,ම
කුරුලු වර්ග වල මස් දීමෙන් මාස හයක් ද,ම
ඌරු මස් දානයෙන් මාස හතක ද ,ම
විත් රමිග මස් දානයෙන් මාස අටක ද,ම
කෘෂ්ණසාර මුව මස් දානයෙන් මාස නවයක් ද,ම
සෙසුව මුව මස් දානයෙන් මාස දහයක් ද, ම
මී හරක් මස් දානයෙන් මාස එකොළහක් ද,ම
හරක් මස් දානයෙන් අවුරුද්දක් ද මෝක්ෂය ලැබේ. ම
ම
ඉහත සඳහන් කරුණු විමසා බැලීමේදී හින්දු භක්තිකයින් වර්තමානයේ 
බහුතරයක් මාංශඅනුභවයෙන් වැළකී සිටියද, හින්දු දහමේ 
මුලාශ් රයන්ගෙන් අපට පැහැදිලි වන කරුණක් නම් මාංශ ආහාර 
අනුභවය එහි තහනම් කර නැති බවයි.     
 
“රාවය” පුවත් පතේ කර්තෘ වික්ටර් අයිවන් මහතා විසින් 
2013 ජුනි ඉරිදා කලාපයට “හරක් මස් වාදය ” නමින් 
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ඉදිරිපත් කළ ලිපියෙන් උපුටා ගත් කොටසක් පහතින් 
ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.  
 
“පසුගිය වෙසක් පොහෝ දිනයේදී ගව ඝාතනයට හා හරක් මස් කෑමට 
විරෝධය පළකරමින් භික්ෂුන්වහන්සේ නමක් දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිටදී 
සිය සිරුරට ගිනි තබා ගනිමින් දිවි නසා ගත්තේය. එක් දේශප් රේමී 
දේශපාලන ලේඛකයෙකු ඉන්ද් රරතන හිමියන්ගේ එම ක් රියාව හඳුන්වා 
තිබුනේ සත්ව අහිංසාව වෙනුවෙන් වෙසක් දිනයේදී කරන ලද බෝසත් 
ක් රියාවක් වශයෙනි. කිරිපිටි ආනයනය වෙනුවෙන් දැවැන්ත 
ධනස්කන්ධයක් රටට දරන්නට සිදුවී තිබෙන බැවින් රටට අවශ් ය කිරි 
රටේම නිපදවා ගතයුතුයැ ’යි කියා බෙරිහන් දෙන්නෝද මේ 
දේශප් රේමීහුය. හරක් මස් විරෝධී ප් රතිපත්තියක් රටේ කිරිපට්ටි 
පාලනය කම්මුතු කිරීමට හේතුවන බව ඔවුන්ට නොපෙනෙන්නේය. 
 
පව් නැති කුකුළු මස.් 
ගව පට්ටි පාලනය ගැන කතා කිරීම මොහොතකට පසුවට තබා අපට 
මෙම සාකච්ඡාව කුකුළු පාලනයෙන් ආරම්භ කළ හැකිය. කුකුලන්ගෙන් 
සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීම වැදගත් වන්නේ භේදයකින් තොරව සියලු 
ජනවර්ගද සියලු ආගම්වලට අයත් අයද අන් සියල්ලන්ටත් වඩා සියලු 
ආගම්වලට අයත් පැවිද්දන්ද කුකුළු මස්ද බිත්තරද ආහාරයට ගන්නා 
නිසාය. අනෙක් අතට පැවිද්දන් හැර සියලු ආගම්වලට අයත් ජනයා 
කුකුළු පාලනයේ යෙදෙන නිසාය. 
 
කුකුලාද පණ ඇති ජීවියෙකි. කුකුලන් මරන ආකාරයද ලස්සන නැත. 
බෙල්ල කැපු පසුද මැරෙන තෙක් කරන උගේ දැඟලිල්ල දකින 
කෙනෙකු තුළ මහත් සංවේගයක් ඇතිවිය හැකිය. කුකුලන් මරන 
ස්ථානවල වටාපිටාවද ඒ ස්ථාන පිරිසිදු කරන තෙක් අවලස්සනය. ඒ 
සියල්ල එසේ තිබියදීත් බෞද්ධයන්ද ඇතුළු ලංකාවේ  සියලු ආගම් 
අදහන්නෝ කුකුළු මස් ආහාරයට ගන්නෝය. සියලු ආගම්වලට අයත් 
පුජකයෝද කුකුල් මස් ආහාරයට ගන්නෝය. වෙනත් කිසිම මසක් සේ 
ම කුකුළු මස් ද නොකන අය සිටිය හැකිමුත් ඔවුන්ගේ සංඛ් යාව විශාල 
නැත. අද ගම්බද අධිශීතකරණ යන්ත් ර ඇති පුංචි කඩවල පවා කුකුළු 
මස් විකුණන්නේය. කුකුළු බිත්තරද ලංකාවේ ජනප් රිය ආහාරයකි. 
බිත්තර හිඟ කාලවලදී අසහනයක් ඇතිවීම වළකනු පිණිස ආණ්ඩුව 
පිටරටවලින් ද බිත්තර ආනයනය කරන්නෙහිය.  
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කුකුළු පාලනය සිය ආර්ථික මාර්ගය කොටගත් විශාල ජනතාවක් රටේ 
සිටින්නේය. ඔවුන්ට එසේ කිරීමට හැකිවී තිබෙන්නේ කුකුළු මස් හා 
බිත්තර කන ජනතාවක් රටේ සිටින නිසාය. කුකුලන් මැරීම තහනම් 
කළහොත් හෝ කුකුළු මස් හා බිත්තර කෑමෙන් මේ රටේ ජනතාව 
වැළකී සිටින තැනකට ගියහොත් රටේ කුකුළු පාලනය තේරුමක් නැති 
ඵලරහිත දෙයක් බවට පත්වන්නේය.  
 
කුකුලාගේ තත්වයට වඩා හරකාගේ තත්ත්වය ලංකාවේදී වෙනස්ය. 
හරකාගේ කිරිවලට නම් මතභේදයක් නැත. රටේ සියලු ජනවර්ගවලට 
හා ආගම්වලට අයත් ජනයා පොදුවේ කිරි බොති. අමු කිරි නොවේ නම් 
ආනයනය කළ කිරිපිටි හෝ බොති. එහෙත් හරක් කිරිවලට ඇති පොදු 
බව හරක් මස්වලට නැත. හින්දුහු පොදුවේ ගව මස් නොකති. එහෙත් 
ඔවුහු කුකුළු මස් හා එළුමස් කති. බෞද්ධයන් අතර ද ගවමස් නොකන 
පිරිසක් සේ ම කන පිරිසක් ද සිටිති. හරියටම සංඛ් යාලේඛන නැතත් 
සමහරවිට නොකන අයගේ ප් රමාණය වැඩිවිය හැකිය. ක් රිස්තු 
භක්තිකයෝ ද ගව මස් කති. ගව මස් මුස්ලිම් ආගමිකයින්ගේ 
ජනප් රියම ආහාරය ලෙස සැලකිය හැකිය හැකිය. 
 
සියලුදෙනාට කිරි අවශ් යය. ඒ ගැන කාටවත් මතභේදයක් නැත. රටට 
අවශ් ය කිරි රටේම නිපදවා ගතහැකි නම් කිරිපිටි ආනයනය සඳහා 
වැයකෙරෙන දැවැන්ත විදේශ මුදල් කන්දරාව වෙනත් ප් රයෝජනවත් 
දෙයක් සඳහා යොදා ගත හැකිය. ඒ මගින් ගවපට්ටි පාලනය රටේ 
වැදගත් ආර්ථික මාර්ගයක් බවට පත්කර ගත හැකිය. අමු කිරීවලට 
ලැබී තිබෙන ඉහළ සහතික මිල, ගවයන් රක්ෂණය කිරීමට ලැබී තිබෙන 
ඉඩ, ගම්වල බොහෝ කුඹුරු ඉඩම් වගා නොකොට පුරන් වීමට ඉඩ හැර 
තිබෙන තත්ත්වයක් යටතේ ඒ ඉඩම් පහසුවෙන් තණබිම් බවට පත්කර 
ගැනීමේ හැකියාව යන සාධක සැලකිල්ලට ගත්විට ගව පට්ටි පාලනය 
ලාභදායී ආර්ථික මාර්ගයක් බවට පත්කළ හැකිය. 
 
මස් නැතිව කිරි තිබිය හැකිද? 
 
එහිදී මතුකළ හැකි මුලික තර්කයක් වනුයේ හරක් මස් කර්මාන්තයක් 
නැතිව කිරි ආර්ථික වශයෙන් ලාබදායි කර්මාන්තයක් බවට පත්කළ 
හැකිද යන ප් රශ්නයයි. ඕනෑම සත්ව පාලනයකදී මස් ප් රයෝජනයට 
නොගන්නේ නම් එම සත්ව පාලනය ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී විය 
නොහැකිය. එය පිළිගත් රීතියකි. මස් පිණිස නොගෙන බිත්තර සඳහා 
පමණක් කුකුලන් ඇති කිරීම ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී වන්නේ නැත. 
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මස් ප් රයෝජනයට නෙගෙන කිරි සඳහා පමණක් හරකුන් ඇති කිරීම ද 
ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී වන්නේ නැත.  
 
රට කිරි වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමට අවශ් ය නම් දිනකට ලීටර 20ත් 
25ත් අතර ප් රමාණයකින් කිරි ලබාගත හැකි හොඳ වර්ගවල 
හරකුන්ගෙන් සමන්චිත කිරිපට්ටි පාලනයකට රට යොමු කළ යුතුය. එක 
යායට පුරන් වී තිබෙන කුඹුරුවල ප් රමාණය සැලකිල්ලට ගත්විට ඒවා 
හරකුන්ට තණ නිපදවන තණ පිට්ටනි බවට පත්කළ හැකි නම් ඒවා ද 
ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී ඉඩම් බවට හැරවිය හැකිය. එහෙත් දියුණු 
හරකුන්ගෙන් යුත් ගවපට්ටි පාලනයකට මිනිසුන් මුදල් ආයෝජනය 
කරනු ඇත්තේ කරනු ලබන ආයෝජනයන්ට සරිලන ලාභයක් 
උපයාගත හැකි නම් පමණය. උසස් වර්ගයේ හරකුන් 100කගෙන් යුතු 
ගවපට්ටියක් කිසියම් කෙනෙකු ආරම්භ කළායැ ’යි උපකල්පනය කරමු. 
හොඳ වර්ගයේ එක හරකෙකු සඳහා ඔහුට රුපියල් ලක්ෂයක් දෙකක් 
අතර මුදලක් වැය කරන්නට සිදුවේ. හරකුන්ගේ වයස අවුරුදු තුනේදී 
උන්ට පැටව් ලැබී කිරි ලබාගත හැකි තත්ත්වයක් ඇතිවේ. එහෙත් එම 
හරකුන්ගෙන් ඔහුට කිරි ලබාගත හැක්කේ අවුරුදු හතක් තරම් කාලයක් 
පමණය. ඉන් පසු කිරි ලබාගත  නොහැකි අඩුවෙන් කිරි ලබාදෙන 
ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී නොවන දෙනුන් බවට පත් වෙති. ඉන් පසු ඒ 
හරක් 100ට ඔහු කරන්නේ කුමක්ද? ඔවුන් මැරෙන තුරු නඩත්තු කළ 
යුතුද? එසේ කළහොත් ඔහුගේ ගවපට්ටි පාලනය අලාභදායී එකක් 
බවට පත්වන්නේය. හරකෙකුගේ ජීව බර කිලෝ 500ක් ලෙස 
සලකතොත් මස් පිණිස ජීවබරට දීමෙන් රුපියල් 75,000ක් පමණ උපයා 
ගත හැකිය. එවිට සිය දෙනාගෙන් උපයා ගත හැකි ආදායම රුපියල් 
ලක්ෂ 75කි. එම ලක්ෂ 75 ආදායමක් බවට හරවා නොගෙන ඔහුගේ 
කිරිපට්ටි කර්මාන්තය ලාභදායී තත්ත්වයක තබා ගත හැක්කේ 
කෙසේද? ඔහුට තම කර්මාන්තය ලාභදායී තත්ත්වයක තබාගැනීම 
අවශ් ය නම් එම හරක් 100 විකිණිය යුතුමය. රටේ ලාභදායී කිරිපට්ටි 
කර්මාන්තයක් පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවනු ඇත්තේ කිරි ලබා ගත 
නොහැකි හා ප් රමාණවත් තරමකින් කිරි ලබාගත නොහැකි දෙනුන් මස් 
පිණිස විකිණීමට පුළුවන්කමක් ඇත්නම් පමණය. එවැනි හරකුන්ට 
ඉල්ලුමක් තිබිය හැක්කේ රටේ හරක් මස් කර්මාන්තයක් තිබේ නම් 
පමණය. 
 
ඉන්දියාවේ හරක් මස් නොකන හින්දුන්ට ලාභදායී කිරිපට්ටි 
කර්මාන්තයක් පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවී තිබෙන්නේ හරක් මස් කන 
මුස්ලිම් ජනතාවක් රටේ සිටින නිසාය. මසට හරක් මැරීම තහනම් 
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කිරීමකින් විය හැක්කේ රටේ මුළු කිරිපට්ටි කර්මාන්තයම නැතිභංග 
කිරීමය. දැන් අපට මේ වාදයේම කොණක තිබෙන නිර්මාංශවාදය 
සාකච්ඡාවට ලක් කළ හැකිය. 
 
නිර්මාංශවාදය හා ප් රෝටීන්            
 
ජීවයේ රසායනික පදනම ලෙස සැලකිය හැක්කේ ප් රෝටීන්ය. සියලුම 
ප් රෝටීන් වර්ග සෑදී ඇත්තේ ඇමයිනෝ අම්ල වලිනි. හැම 
ජීවියෙකුටම සිය පැවැත්ම සඳහා ප් රෝටීන් අත් යාවශ් යය. තමන්ට 
අවශ් ය සියලු ප් රෝටීන් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබී ඇත්තේ 
ගස්කොළන් වලට පමණය. ගස්කොළන් පොළොවෙන් ලැබෙන 
නයිට් රජන් වාතයෙන් ලැබෙන කාබන් හා හිරු එළියෙන් ලැබෙන 
ශක්තිය එකට එකතු කරගැනීම මගින් තමන්ට අවශ් ය ප් රෝටීන් 
නිපදවා ගනී. අනෙකුත් සියලු සත්වයන් ඔවුන්ට අවශ් ය කරන විවිධ 
වර්ගවල ප් රෝටීන් නිපදවා ගැනීමට අවශ් ය කරන ඇමයිනෝ අම්ල 
වර්ග ලබා ගන්නේ ආහාර වලිනි. 
 
මිනිස් සිරුරේ පැවැත්මට හා වර්ධනයට අවශ් ය සමහර ඇමයිනෝ 
අම්ල වර්ග අභ් යන්තරික වශයෙන් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති 
ආහාර මාර්ගයෙන්ම ලබාගත යුතු ඇමයිනෝ අම්ල දහයක් 
හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අම්ල දහයේ නම් මෙහි සඳහන් කිරීම අනවශ් යය. 
ප් රෝටීන ආහාර ගැන කතා කරන විට පෝෂණ විද් යාවේ හා වෛද් ය 
විද් යාවේ “සම්පුර්ණ ප් රෝටීන ” ලෙස සැලකෙන්නේ එම ඇමයිනෝ 
දහයම ඇතුළත් ආහාර වර්ගය. එම ඇමයිනෝ අම්ල දහයම ඇතුළත් 
වන්නේ සත්ව ප් රෝටීන්වල පමණය. ශාක ප් රෝටීනවල ඇත්තේ 
මිනිසාට අවශ් ය ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග දහයෙන් එකක් හෝ කිහිපයක් 
පමණය. පෝෂණ විද් යාවේ හා වෛද් ය විද් යාවේ ශාක ගණයට 
වැටෙන ප් රෝටීන් “අසම්පුර්ණ ප් රෝටීන්” ලෙස හඳුන්වන්නේ ඒ නිසාය 
අපේ ශරීරවල බරෙන් ජලය හැරුණු විට ඊළඟ ලොකුම පංගුව 
සමන්චිත වන්නේ ප් රෝටීන් වලිනි. ඊට පේශි, අස්ථි, සන්ධි, ඉන්ද් රියයන්, 
ග් රන්ථි, නියපොතු, රෝම ඇතුළත්ය. ශරීරයේ ඇති ද් රවවලද ප් රෝටීන් 
ඇතුළත්ය. ශරීරය සෞඛ් ය සම්පන්නව හා නිසි ක් රියාකාරිත්වයක තබා 
ගැනීම සඳහා ඉහත කී ඇමයිනෝ අම්ල දහයම ඇතුළත් සම්පුර්ණ 
ප් රෝටීන් ආහාර ආහාරයට ගැනීම අත් යාවශ් යය. එළවළු ආහාරද 
වැදගත්ය. එහෙත් ශාක ප් රෝටීන් ආහාරවලින් පමණක් එම 
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අවශ් යතාවය සම්පුර්ණ කළ නොහැකිය. නිර්මාංශ ආහාර 
ප් රතිපත්තියක තිබෙන අවුල ඇත්තේ එතැනය.  
 
ආගම් මිනිසුන්ට වැදගත්ය. අපේ ශරීරවලට අදාළ ප් රශ්නවලදී වැදගත් 
වන්නේ ආගමික උපදෙස් නොව වෛද් ය උපදෙස්ය. සිංහල වර්ගයාට 
මස් මාළු කෑමෙන් වැළකී නිර්මාංශ අනුභව කරන ලෙසට දේශනා 
කරන්නන්ගෙන් වැඩිදෙනෙකු අන්ත සිංහලවාදීන් ලෙස සලකිය හැකිය. 
එහෙත් ඔවුන් දැන හෝ නොදැන තමන් ආදරේ කරන වර්ගයා තල්ලු 
කරන්නේ ක් ෂේම භූමියකට නොව මහා අගාධයකටය. ඉන් සිදුවිය 
හැක්කේ රෝගී ජාතියක් ඇති වීමය. 
 
ආහාර අන්තවාදය 
අතීත සිංහල බෞද්ධයෝ අන්තවාදී ආකල්ප දරන්නෝ නොවුහ. ඔවුහු 
වාරි කර්මාන්තයට ශුරයෝ වුහ ’යි කිව හැකිය. ඔවුහු එම වැව් වලින් 
අල්ලා ගන්නා මාළු ආහාරයට ගත්තෝය. පන්සලේ පංගුව ද පන්සලට 
ලබා දුන්නෝය. උගුලක්  අටවා මුවෙකු ගෝනෙකු හෝ වල් ඌරෙකු 
අල්ලා ගත්විට ඒ මස් කෑවේ බෙදාහදාගෙනය. කුරහන් තලප කන්නට 
තිබෙන හොඳම ව් යංජනය ලෙස සලකන ලද්දේ දඩමස්ය. රජ 
මාලිගයට දඩමස් සැපයීමේ රාජකාරිය පැවරී තිබුණේ වැද්දන්ටය. 
මහාවංශයට අනුව මිහිඳු හිමියන් සෘද්ධි බලයෙන් මිහින්තලා 
පර්වතයට වැඩම කළේ දේවානම්පියතිස්ස රජු මුව දඩයමේ යෙදෙමින් 
සිටි අවස්ථාවකදීය. බුද්ධාගම වැළඳ ගැනීම නිසා රජවරුන් දඩයම් 
කිරීමේ සම්ප් රදාය මුළුමනින් අත්හරින ලද බවක් පෙනෙන්නට නැත. 
ශ් රේෂ්ඨ බෞද්ධ රජෙකු ලෙස සැලකෙන පළමු වන පරාක් රමබාහු (1153 
– 1186) රජතුමාද සිය අගබිසව හා රජවාසල නිළධාරීන් සමග ගෝන 
දඩයමේ ගිය බව චුලවංශයේ සඳහන්වේ. 
 
‘රාවයේ’ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකුගේ බිරිඳක් මීට වසර දෙක 
තුනකට ඉහත දී රෝගාතුරව මිය ගියාය. ඇය මියයන්නට පෙර 
වෛද් යවරයා රෝගය හඳුනාගෙන තිබුණේ සිරෝසියාව ලෙසය. එම 
රෝගය සාමාන් යයෙන් සැලකෙන්නේ අධික මත්පැන් පානය කරන්නන්ට 
හැදෙන රෝගයක් ලෙසය. එහෙත් ඇගේ වෛද් යවරයා ප් රකාශ කර 
තිබෙන්නේ එය නිර්මාංශ ආහාර වලට සීමා වීම නිසා ඇතිවී තිබෙන 
දෙයක් ලෙසය. ඇය ගුරුවරියකි. ඇගේ සැමියාට අනුව ඇය දැඩි ලෙස 
නිර්මාංශ ප් රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ගිය කාන්තාවකි. ඇය එම 
රෝග තත්වයෙන් ගොඩගැනීම සඳහා විශාල වියදමක් දරා 
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සිංගප්පුරුවට  රැගෙන යෑමට සැලසුම් කර තිබුණ ද එහි ගෙනයෑමට 
නියමිතව තිබු දිනට පෙර දින මිය ගියාය. 
 
ප් රසිද්ධ ලේඛකයෙකුගෙන් මට අසන්නට ලැබුණු කතාවක් මෙසේය. 
ඔහුගේ බිරිඳ එක් අවස්ථාවකදී මාංශ ආහාර ගැනීම මුළුමනින් නවතා 
නිර්මාංශ ආහාර පමණක් ආහාර ප් රතිපත්තියකට මාරුවිය. ඉන් ටික 
කලකට පසුව ඇය නිතර නිතර ලෙඩ වන තත්ත්වයක් ඇතිවිය. 
ප් රංශයට ගිය අවස්ථාවකදී ඇය එහි වෛද් යවරයෙකුට පෙන්වන ලදී. 
ඇය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ඇගේ ආහාර පුරුදු ගැන කරන ලද කරුණු 
විමසීමකින් පසුව ඇතිවී තිබෙන රෝගී තත්ත්වයට හේතුව වශයෙන් 
වෛද් යවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ එය මාංශ ආහාර මුළුමනින් නවතා 
නිර්මාංශ ආහාර වලට මාරුවීම නිසා ඇතිවී තිබෙන විශේෂ තත්වයක් 
ලෙසය. නැවත සුපුරුදු මාංශ ආහාර පරිභෝජනයට මාරුවන ලෙසට 
වෛද් යවරයා ඇයට උපදෙස් දී ඇති අතර ඉන්පසු ඇය මාංශ ආහාර 
පරිභෝජනයට යොමුවූ බවත් ඉන්පසු නිතර නිතර ලෙඩවන ගතියෙන් 
ඇය නිදහස් වූ බවත් ඔහු කීවේය. 
 
ඉන්දියාවේ නම් නිර්මාංශ ආහාර වලට සීමාවූ අය සඳහා ගොඩ 
නැගුණු ශක්තිමත් ආහාර සංස්කෘතියක් පවතී. එහි ඔවුන්ගේ ආහාර 
වේලකට ධාන් ය වර්ගයක්, අල වර්ගයක්, රනිල ගණයට වැටෙන ආහාර 
වර්ගයක්, එළවළු වර්ග කිහිපයක් හා මෝරු ඇතුළත්ය.. එය මස් මාංශ 
ද ඇතුළත් මිශ් ර ආහාර වේලක් තරම් පෝෂ් යදායී නැතත්, ශ් රී 
ලංකාවේ නිර්මාංශ ආහාරවලට සීමාවී සිටින අය සාමාන් යයෙන් 
ආහාරයට ගන්නා ආහාර වේලකට වඩා පෝෂ් යදායකය. ඉන්දියාවට 
සාපේක්ෂව ගත් කල අපේ රටේ නිර්මාංශ ආහාර සංස්කෘතිය 
තිබෙන්නේ ඉතාමත් දුප්පත් තත්ත්වයකය.  
 
හරක් මස් හා වර්ග වාදය  
දැන් අපට හරක් මස් විරෝධී වාදය යට ඇති වර්ගවාදී මුලයක් වෙත 
ආ හැකිය. අනගාරික ධර්මපාල තුමා හරක් මස් කන්නන් හැඳින් වුයේ 
වසලයන් ලෙසය. එතුමාගේ හරක් මස් විරෝධය තුළ යම් පමණක 
බ් රිතාන් ය විරෝධයක් තිබුනා සේම ඊටත් වඩා මුස්ලිම් විරෝධයක් 
තිබුණි.  
 
ඉංග් රීසීහු ද හරක් මස් කෑවෝය. ක් රිස්තියානි සිංහලයන් සේ ම 
සමහර සිංහල බෞද්ධයෝ ද හරක් මස් කෑවෝය. ඒ සියලුදෙනාට 
වඩා හරක් මස් වැදගත් කොට සැලකුවේ මුස්ලිම් ජනයාය. අනගාරික 



 

45 
 

ධර්මපාල තුමා සුළු ජාතිකයින් සේ ම සුළු ආගමිකයින් ද පහත් කොට 
සැලකුවේය. මුස්ලිම් ජනවර්ගය එතුමාගේ වැඩිම විරෝධයට ලක්වූ 
ජනවර්ගය ලෙස සැලකිය හැකිය. නුතන සිංහල වර්ගවාදයේ නිර්මාතෘ 
වරයා වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ අනගාරික ධර්මපාල තුමාය. ඔහු 
සිංහල වර්ගවාදී අදහස් වලට රාමුවක් දී එය පෝෂණය කොට සිංහල 
ජනයා අතර පතළ කළේය. 1915 දී ඇති වූ සිංහල මුස්ලිම් කෝලාහලය 
කෙරෙහි ඔහු සිංහල ජනයා අතර වැපිරූ මුස්ලිම් විරෝධී අදහස් 
බලපෑවේය. 
 
මුස්ලිම් විරෝධී සිංහල අන්තවාදී කොටස් දැන් උත්සාහ කරමින් 
තිබෙන බව පෙනෙන්නේ ද නැවත එවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට 
රට තල්ලු කිරීමටය. ඒ නිසා රටට හා ජනතාවට විය හැකි විනාශයේ 
තරම ගැන ඔවුන්ට නිසි අවබෝධයක් තිබෙන බවක් ද පෙනෙන්නට 
නැත. දෙමළ ජනයා සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ නොවී අන්තවාදී 
ප් රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්නට යෑමෙන් රටට හා සමාජයට සිදුවූ 
විනාශය සුළුපටු නැත. ප් රභාකරන් පරාජය කර ඇතත් දෙමළ ආරාවුල 
විසඳා ගැනීමට තවමත් හැකිවී නැත. එම තත්ත්වය අන්තර්ජාතික 
තලයේ අප කෙරෙහි බලපාන මහා අවුල් ඇති කිරීමට හේතුවී 
තිබෙනවා සේ ම එම තත්ත්වය පෙරළා රටේ ඉදිරි ගමන අවුල් කිරීමට 
ද හේතුවී තිබේ. 
 
1956 දී භාෂා ප් රශ්නය මතුවූ අවස්ථාවේදී අන්තවාදී තැනකට 
නොගොස් දෙමළ ජනයා සම්බන්ධයෙන් සාධාරණව ක් රියා කිරීමට අපි 
සමත් වීමු නම් දෙමළ ප් රශ්නය ආශ් රයෙන් මේ සා විශාල අර්බුදයක් 
හෝ විනාශයක් ඇති නොවන්නට ඉඩ තිබුණි. සිංහල අන්තවාදය 
දෙමළ අන්තවාදය පෝෂණය කළේය. අවසානයේ සිංහල දෙමළ 
දෙජනතාවට සිංහල හා දෙමළ අන්තවාදයන් වෙනුවෙන් අති විශාල 
වන්දියක් ගෙවන්නට සිදු විය. 
 
ඇතිවූ ඒ සියලු අභාවවාචක අත්දැකීම් වලින් නිසි පාඩම් ඉගෙන 
නොගෙන දෙමළ ප් රශ්නයට අතිරේකව මුස්ලිම් ප් රශ්නයක් ද ඇති කර 
ගන්නා තැනකට ගියහොත් ඒ වෙනුවෙන් රටට හා සමාජයට ගෙවන්නට 
සිදුවන වන්දියේ ප් රමාණය දෙමළ ප් රශ්නය වෙනුවෙන් ගෙවන ලද 
වන්දියේ ප් රමාණයටත් වඩා හුඟක් විශාල විය හැකිය. ඇතිවිය හැකි 
තත්ත්වයේ බිහිසුණු කමේ තරම පෙන්නුම් කර දීම සඳහා මට ඉදිරිපත් 
කළ හැකි සරල තර්කයක් මෙසේය. 
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ප් රශ්න දෙකේ තරමේ වෙනස  
ලංකාවේ සිංහල දෙමළ වාර්ගික අන්තර් සම්බන්ධය තුළ සිංහලයන් 
තුළ එකවිට මහා ජාතික මානසිකත්වයක් සේ ම සුළු ජාතික 
මානසිකත්වයක් ද තිබුණි. සිංහලයන් රටේ බහුතරය වුවද උතුරේ 
දෙමළ ජනයා හා දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ ජනයා එකට ගත් විට 
සිංහලයන්ට තමන් පෙනුනේ තමන් සුළුතරයක් ලෙසය. අනෙක් අතට 
දමිළයන් ලංකාවේදී සිංහලයන්ට සාපේක්ෂව සුළුතරයක් වුවද 
ඉන්දියාවේ හා ලෝක දෙමළ ජනගහනය සමග ගත්විට සිංහලයන්ගේ 
ප් රමාණයට වඩා විශාල වීම නිසා ඔවුන් තුළද මහජාතික 
මානසිකත්වයක් තිබුණි. ආරාවුලේ සංකීර්ණභාවය කෙරෙහි ඒ 
තත්ත්වයද බලපෑවේය. 
 
ලෝක මට්ටමින් ගත්විට ලෝක දෙමළ ජනගහනයේ ප් රමාණය මිලියන 
79 කි.. එය ලෝක ජනගහනයේ අනුපාතිකයක් වශයෙන් ගත්විට 
සියයට 1.14 කි. ලෝකයේ දෙමළ බහුතරයක් සහිත එකම රටක්වත් 
නැත. විවිධ රටවල ජනගහනයේ අනුපාතිකයක් වශයෙන් ගත්විට වැඩිම 
දෙමළ අනුපාතිකයක් සිටින රට ලෙස සැලකිය හැක්කේ ශ් රී ලංකාවය. 
ලංකාවේ දෙමළ ජන අනුපාතිකය සියයට 18 කි. ඊළඟට ජනගහනයේ 
වැඩිම දෙමළ ජන අනුපාතිකයක් තිබෙන රට වන්නේ මුරුසියස් රටය. 
එහි අනුපාතිකය සියයට 8.01 කි තුන්වන ස්ථානය හිමි වන්නේ 
මැලේසියාවටය. එහි අනුපාතිකය සියයට 7.20 කි. හතරවන ස්ථානය 
හිමි වන්නේ සිංගප්පුරුවටය. එහි අනුපාතිකය සියයට 7.10 කි. පස්වැනි 
ස්ථානය හිමිවන්නේ ඉන්දියාවටය. එහි අනුපාතිකය සියයට  5.63 කි. 
දෙමළ ජනයා ජීවත්වන අනෙකුත් සියලුම රටවලට දෙමළ ජන 
අනුපාතිකයක් තිබෙන්න්නේ සියයට එකකටත් වඩා අඩු මට්ටමකය.  
 
අනෙක් අතට ගත්විට මුළු ලෝකයේම දෙමළ ජනගහනයෙන් සියයට 91 
ක්ම (දශ ලක්ෂ 72 ක්) ඉන්නේ ඉන්දියාවේය. ඊළඟට ලොකුම දෙමළ 
ජනගහනයක් ජීවත් වන්නේ ශ් රී ලංකාවේය. එය දශලක්ෂ 3 කි. එය 
ලෝක දෙමළ ජනගහනයෙන් සියයට 2.3 කි. තුන්වැනි තැන හිමිවන්නේ 
මැලේසියාවටය. එහි වෙසෙන දෙමළ ජනගහනය දශලක්ෂ 1.8 කි. එය 
ලෝක දෙමළ ජනගහනයෙන් 1.42 කි.  
 
දැන් අපට මුස්ලිම් ප් රශ්නයේ තරම සොයා බැලිය හැකිය. ලෝක 
දෙමළ ජනගහනය මිලියන 79 ක් වන විට ලෝක මුස්ලිම් ජනගහනය 
මිලියන 1619 කි. ලෝක මුස්ලිම් ජනගහනයේ ප් රමාණය ලෝක දෙමළ 
ජනගහනයේ ප් රමාණයෙන් විසිගුණයකටත් වඩා විශාලය. දෙමළ 
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ජනයා ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 1.14 ක් වනවිට මුස්ලිම් ජනයා 
ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 23 කි. ක් රිස්තියානි ගණයට වැටෙන 
ආගම් අදහන ජනයා (ඔවුහු ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 31 කි) 
හැරුණු විට ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් අදහන ආගම ලෙස 
සැලකිය හැක්කේ මුස්ලිම් ආගමය.        
 
මුස්ලිම් බහුතරයක් සිටින රටවල් සංඛ් යාව 49 කි. රටේ ජනගහනයෙන් 
සියයට 80 කට වඩා මුස්ලිම් ජනයා සිටින රටවල් සංඛ් යාව 38 කි. 
ලෝකයේ වැඩිම මුස්ලිම් ජනගහනයක් ජීවත් වන්නේ අරාබි හෝ මැද 
පෙරදිග රටවල නොව අප ජීවත්වන කලාපය ලෙස සැලකිය හැකි 
දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේය. එම කලාපයේ පමණක් ජීවත්වන 
මුස්ලිම් ජනයාගේ සංඛ් යාව බිලියනයකටත් වඩා වැඩිය. ලෝකයේ 
වැඩිම මුස්ලිම් ජනගහනය සිටින රට වන්නේ ඉන්දුනීසියාවය. එහි 
වෙසෙන මුස්ලිම් ජනගහනයේ ප් රමාණය මිලියන 204 කි. ඊළඟට වැඩිම 
මුස්ලිම් ජනගහනයක් ජීවත්වන්නේ අපේ අසල්වැසි රටක් වන 
පාකිස්තානයේය. එය ගණනින් මිලියන 178 කි.. ඊළඟ ලොකුම මුස්ලිම් 
ජනගහනයක් ජීවත්වන රට වන්නේ අපේ ලඟම අසල්වැසියා වන 
ඉන්දියාවේය. එය ගණනින් මිලියන 177 කි. ඊළඟට වැඩිම මුස්ලිම් 
ජනගහනයක් ජීවත්වන්නේ අපේ තවත් ළඟ අසල්වැසි රටක් ලෙස 
සැලකිය හැකි බංගලිදේශයේය. එහි ජීවත්වන ගණන මිලියන 148 කි. 
 
අපට (සිංහලයන්ට) වඩා ප් රමාණයෙන් තරමක් ලොකු වුව ද මුස්ලිම් 
ලෝක ප් රජාවගේ ප් රමාණය සමග සසඳා බලන විට දෙමළ ලෝක 
ප් රජාවගේ ප් රමාණය හුඟාක් පොඩිය. එසේ තිබියදීත් දෙමළ ප් රජාව 
සමග අවුලක් ඇති කර ගැනීමෙන් අපට සිදුවූ හානිය හා ගෙවන්නට 
සිදුවූ වන්දිය දැවැන්තය. අප එම අත්දැකීමෙන් නිසි පාඩම් ඉගෙන 
නොගෙන ලෝක මට්ටමින් දෙමළ ප් රජාව මෙන් විසි ගුණයකට වඩා 
විශාල මුස්ලිම් ප් රජාව සමග ද අවුලක් ඇතිකර ගන්නට යන්නේ නම් 
අපට ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්නට සිදුවන වන්දිය වඩා දැවැන්ත වනු 
නොවැළැක්විය හැකිය. විනාශයක් ඇති කිරීම පහසුය. ඒ සඳහා අවශ් ය 
වන්නේ ප් රඥාව නොව ආවේගයන්ය. 


