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මේ ම ෝර, කටුක, භයානක වංවාරමේ භිය දැක,  

මේ ආත්මභාලමේම වවර දුකින් එමතර වීමට අධි්ඨාන කරමින්,  

වීර්ය ලඩමින්, 

නිලන් මග පුරන, 'දක්ෂර', 

ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  මේ අහිංවක ල යාමය 

උපකාරයක් ම මේලා! 

ක් තියක් ම මේලා! 

මාර්ගයක් ම මේලා! 

 

තම තමන්ට ලැටමශන ප්රේමාණයට තම තමන්ම  ීවවිත ලට ගපාගනිත්ලා! 

 

අර්ථ මශෝ ල ාකරණ ලැරදි ඇමත්ත්  න මන්කෂ ලරදකට  න මන්ගැම ලා! 

 

අනුනටද අනුකේපා මකමර්ලා! 

 

ලැරදි නැමත්ත් නිලැරදි මදය නිලැරදි මව දකීලා! 

 

මමහි වටශන් ශැම අර්ථයක්  තුළින්ම  න වැමට යශපතක්  මේලා! 

 

තමා තමාටම පිහිටමක්ට ගනිත්ලා.. 

 

යෑයි උන්ලශන්මවේ ඒ මප්ත් මපෂ ඇරඹුමේ ලියා ඇත්තාශ. 
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1.  නත් මව්නාදශමත් අතර පරතරයක්  මන්තනන්න 
 

මේ මුළු මරෝ ධාතු තුශභ, චනමේ ඳරිභාප්ත අර්ථමඹන්භ නිදව තිමඵන්මන් මොතැනද කිඹා 

ඇසුමොත් මදයක්  මනොසිතා එභ ප්ර්ලනනඹ  ියඹ වැකි ිළිතතුය අයවත් උත්තභඹකු තුශ ඵි. 

 

යවතන් වන්මේ ඹනු නිදවමේ ප්ර්තිිමේඵඹි. යවතන් වන්මේමේ සිත සුදු ිළරු ඹක්  මේඹ. එහි ඉඳිටු 

තුඩ තයේත් කිළු ක්  මනොභැත. යවතන් වන්මේ ර්තභානඹ තුශ සිටිමින් එභ සුදු ිළරු මේ චිත්රේ අී. 

ඒා ඒ මභොමවොමත්භ භැකී ඹි. නැත අඳිි. නැත භැකී ඹි. 

 

යවතන් වන්මේ අඳින චිත්රේ ැසන  ය න්මන්ත් මොඩා න්මන්ත් මනොභැත. යවතන් වන්මේ 

ර්තභානඹ තුශ අඳින චිත්රේ වා ඳාිච්චචි යන්මන් නිමමරන  තීන්තඹ. එහි කන බාඹක් , මොමයෝසු 

බාඹක් , ඇලීභක් , ැටීභක් , උමප්ක් ාක්  මනොභැත. ඒා නිවුණු තීන්තඹ. එමවින් උන්වන්මේමේ 

ඇතිමමින් නැතිමන සිත නභැති ිළරු ඹ ැභිච භ මනොකිිතටිි. මොතැනදීත් ත්මඹක්  

පුද්රමඹක්  මනොදකින ඒ සිත නියතුරු අනිතකඹ දැ භැකී ඹන රඳභ අඳිි. එමවින් උන්වන්මේරාමේ 

ජීිචත ැවැල්ලුඹ. යරඹ. ඳැවැියලිඹ. ිචෘතඹ. එඹ නිදවමේ ප්ර්තිිමේඵඹි. ගිහි ඳැිචිය නින් භඟ ඩනා ඔඵද 

භභද මොඹා ඹන්මන් ඔන්න ඔඹ න බාමේ නිදවි. 

 

ජීිචතමේ සිඹලු ඵැීේ හින ශ තැන, එතැන නිදවි. ඳැිචියවීභ වා ගිහි මදරින් ඔඵ ඉත් න්මන්, 

එමතක්  තභා ැසන ශ අිති මො ත් සිඹලු මරෞකි ේඳත් අින් මො  දභාඹ. ඔඵ එමේ සිඹල්ර 

අින්මො  දභා ඳැමිමෙන්මන් ඇි? අින්මො  ඳැමිණි සිඹල්ර අතවැරීභ වාඹ. 

 

මවොඳින් සිතන්න. අින් කිරීභත්, අතවැරීභත් අවි මඳොමශොි මභන් ඳයතයඹ ඇති මදඹකි. ඳැිචිය වීමභන් 

ඳසු ඔඵ ශ යුත්මත් අින් ශ මද්ල් අතවැරීභ  පුරුදු වීභඹ. පුරුදු කිරීභඹ. මභොනද ඔඹ අින්මො  

ඳැමිණි මද්ල්. 

 

භාිළඹන්, ඥතීන්, කාඳාය, ඉඩඩේ, භාජත්ඹ, මොටින්භ ඔඵ මේ ඉන්ද්රිිඹඹන් වඹ  ඇමරන මද්ල් 

අින්මො  දභා ඳැමිෙ ඇත්මත්, ඒ සිඹල්ර අතවැරීභ වා ඹ. දැන් අයමුෙ ඳැවැියලිඹ. 

 

එමේ නේ ඔඵ මොඹා ඹා යුත්මත් අතවැරීභ පුහුණුවීභ  සුදුසු ැසන කිරීභ මනොයන න ථානඹකි. මභොනා ැසන  

මනොයන න ථානඹක් ද? මමශන  ැසන  මනොයන න ථානඹකි. සුමේ සිත ැමඩන න ථානඹකි. එැනි 

ආයෙකඹක් , ශනකාායඹක්  මනොභැති නේ නින් භඟ ඩන ගුරුයඹකුමේ ඇසුය රඵා නිමින් හුදමරා 

කුටිඹ  ඔඵ ඹා යුතුඹ. ආයෙක තෘනො, මෝර තෘනො, ිචනඹ තෘනො, ියක ්රලවනභ තෘනො, 

මඵෝධිත් තෘනො ඹන තෘනොන්  මොටුවුණු න ථාන භඟවරින්න. ඉවත න බාඹන් ලානඹ ැසකීභ , 

සුතිාමී නැත උඳතක්  රැබීභ  ඔඵ  උඳාය නා ිචනා, මේ ආත්භ බාමේ දී නින් දැකීභ උමදා 

ඔඵ  උඳාරී මනොමේ. ඉවත න බාඹන් ඔඵ න ඳර්ල කිරීමභන් නින් භඟ බ භඟක්  ඵ  ඳත්වීභ  පුළුන. 

ැසල්ර වභන ියලා  ාමන ඹැභ, තභත් ඔඵමේ න බාඹ වීභ  පුළුන. ඔඵ ගිහි මදය වැය ආමේ 

ජනප්රිහඹ ැසල්ර භ ාමන ඹැභ  මනො උඩුලඵරා ිළහිනා ඹැභඹ. ඔඵ අදක්  වුමවොත් ශ්රී  සිේඳඹ, 

මදන  ිචමදන  ගිහි ඳැිචිය ේඵන්ධතා, ගුරු මෝර ඵැීේර අත්අඩලගු  ඳැමිණීභ  ඔඵ  සිදුනු ඇත. ඔඵ 

කිසික්  අල්රා මනොන්න. අල්රාමන ඇති සිඹල්ර ක්රලභානුකර අතවැරීභ  පුරුදු යන්න. ඔඵ ඹසින්. 

ජීිචතාමඵෝධමඹන් ඳරිපර්ෙ පුද්රමඹක්  මර අයමුෙක්  ඇති ලානඹ  ඳැමිණි මමනක්  ඵ සිතන්න. 

එමවත් තභා ැන අධි තක් මේරු  මනොඑන්න ඵරාන්න. 
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ාභමේය ශීරඹ, උඳේඳදා ශීරඹ, ඉක් භා ගිඹ ශීරඹක්  මේ ලානඹ තුශ තිමඵන ඵ දකින්න. එභ ශීරඹ 

ත මනකුන් මන් රැිමඹ වැකි මදඹක්  මනො, තභා ිචසින්භ ධර්භ ිචනඹ මද ැඩීමභන් තභා තභාභ 

ිළහි මො  රඵාත යුත්තක්  ඵ සිහි තඵා න්න. 

 

ිචනඹ ඹනු සුමේ නින් භඟ තයෙඹ කිරීභ  ඇති මභරභක්  මි, තභාමේ දෑත් මදඳා න  ැභැත්මතන් ඵැ 

න්නා යඳ ක්  මවෝ තභන්මේ නිදව භයා න්නා මඳෝයඹක්  මනොමේ. ඉවශ අව  ගුන් ඹානඹකින් 

ඹන ගුන් බ මඹක්  නිරුඳද්රිිත ිමභ  ඳතිත වීභ  ඳැයටය ඹක්  උඳමඹෝගී යන්නා මේ, ිචනඹ ඔඵ සුමේ 

නින් භඟ තයෙඹ කිරීභ  මඹොදා න්න. ගුන් බ ඹා තභ මදඳා මඳොමශොමේ න ඳර්ල න ැණින් ඳැයටය ඹ 

අතවැය දභනු ඇත. ිචනඹ ඹනු අමඵෝධඹ රඵමින් නිැැසිය මමින් අතවරින මදඹක්  මි ඵදාන්නා මදඹක්  

මනොමේ. ැැසිය අතවැරීභ  ිචනඹ ඵදා ැනීභ තුශ ැසන න්මන් තේ වාි. තේ වා ඔඵ ැසමන ඹන්මන් 

නිවීභ මද  මනො බඹ යාඹ. ිචනඹ තුශ භා ඇතැිද, භා තුශ ිචනඹ ඇතැිද ග්රපවෙඹ ය මනොැනීභ  අඳ 

ඵරාත යුතුඹ. 

 

ිචනඹ ඹනු තිඹ ව සිහිඹි. ධර්භඹ ඹනු න බාධර්භඹි. ධර්භමේ න බාඹ අනිතකඹි. අනිතකඹ මද 

තිමඹන් ව සිහිමඹන් ඵැලීභ ධර්භ ිචනඹ මද තුශ ජීත්වීභි. ිචනඹ අතකලකඹ. ඒ නැත නැත ැැසිය 

කිරීභ  මනොමේ. ැැසිය කිරීමේ න බාමඹන් යුත් ඳෘථේජන සිත අමඵෝධමඹන් වඳුනාමන ැැසිය 

අතවැරීභ ඹ. ිචනඹ මනුමන් ැඳවීභ ඔඵමේ දුර්රතාකි. ිචනඹ භගින් ැම මින් මනොසි  ඔඵමේ 

දුර්රේ තිමඹන් මවත් සිහිමඹන් යුතු භඟවයා න්න. ිචනඹ ැන ලිඹවුණු මඳොත් සිඹඹක්  ඇමතොත් ඒ 

මඳොත් සිඹඹභ එ භත එ තඵා, මඳොත් සිඹඹ භ උඩින් "ම ්චතනාවල භික් මේ ේභන් දාමි" ඹන බුදු ඵෙ 

ඳදඹ තඵන්න. 

 

නමුත් ඔඵ  ඔඵ ිචලනා නැතිනේ ඔඵ අදක්  නේ, භාන්නඹ, උද්ධ්චච බාඹ, භාර් පර උේභාදමඹන් 

මඳමශන්මන් නේ ගුරුයඹා ව ිචනඹ තුශ හික් මීභ අතකලක ඵ සිතන්න. එමේ මනොවුෙමවොත් ඔඵ භලමුරා 

නු ඇත. ඔමේ වැකිඹාන් ැන අධි තක් මේරු  මනොඑන්න. තීයෙ ැනීමේදී බුද්ධිභත් න්න. ඔඵ 

භන්දාමී මනොන්න. ශීඝ්ර ාමීද මනොන්න. ාර වන්, මඳය සදානේ, ැරසුේලින් හින න්න. කිසිභ 

ආඹාඹක්  මනොයන්න. ඉයව, භවමඳොමශො, ායඹ ආඹාඹකින් මතොය ඒාමේ න බාමඹන් 

වැසිමයන්නා මේ ඔඵ ඔමේ න බාඹ තුශභ නින් භඟ ඩන්න. න බා ධර්භමේභ මො ක්  න්න. 

න බා ධර්භඹත් ඔඵත් අතය ඳයතයඹක්  මනොතඵන්න. ඵැඹන ත්, නැඟ එන ඉයත් ඔඵ ඔමේ සිතිිචලි 

භ න්න. නිදව මොඹා උඩුල ඵරා ඹන මඵමශක්  න්න. බුදු ගුෙ මභමනහි කිරීභ නතා ඔඵ ඳැිචිය 

වමේ ඇිද ඹන්න නියතුරු මභමනහි යන්න. එමේ මභමනහි යනා ායඹක්  ඳාා ඔඵ දකින්මන් 

බුදුයජාෙන් වන්මේ ඵ අත්දැකීමභන් දකින්න. 

 

නිවතභානී ඔමේ දුර්රතා දකින්න. නිවතභානිභ ඹනු හීනභානඹ මනොමේ. භික්ෂුු ඹනු මභමරො සිටින 

ජේඳන්න ඉරක් ඹ යා වමාඹන පුද්රඹාභ ිචඹ යුතුඹ. ඔහු ඉක් භවීභ  භමතක්  මේ තුන් 

මරෝමේත් නැත. භව නමේ තනිභ යෙ ඇතකු මේ ඔඵ මොඹන නිදව ඔඵභ මොඹා ඹා යුතුඹ. ඔඵ 

ඹන මේ භමන්දී යාත්රිනඹ, දවර, ැන , ශීත, කුගින්න මනොදැමනනු ඇත. මේ කිසි  ඔඵ ඳාරනඹ 

කිරීභ  මනොවැකිඹ. මභමරො සිටින ජේඳන්නභ පුද්රඹා මේ ඔඵ මමරන  භායඹා වමා ඹනු ඇත. ඔඵ 

මොඹන නිදව ාක් ාත් යත යුතු ඇත්මත් ඔඵ ිචසින්භඹ. එඹ මදිචඹකු  ්රලවනභඹකු  ශ 

මනොවැක් කි. ඔහු  වැකිඹා ඇත්මත් ඔඵ  ාධුාය දීභඹ. ඔඵ ඉියරිමේ ඔවුන් මදැනිඹ. මේ මුළු ිචලනඹභ 

සියුේමො  ඔමේ මදෝත  මන, ඔඵ මේ මරෝමඹන් එමතය ව මුණියමඹක්  න්න. ඔඵ  එඹ වැකි න්මන් 

එක් මෝ භයෙඹ, එක් මෝ නිවීභ ඹන ඵයඳතර තීයෙඹ ැනීභ  භත් වුමවොත් ඳභෙකි. එිච  ඔඵ 

මොඹන නිදව අර්ථත් යත වැකිඹ. 
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2. ගිහිලත 
 

ඳැිචිය නින් භ ැඩීභ  ඵරාමඳොමයොත්තුන ඔඵ ගිහි සිටින ාරමේදී ගිහිත ේපර්ෙ කිරීභ ඳැිචිය 

නින් භ ැඩීභ  ඳවසුඹ. ඔඵ ගිහිත ේපර්ෙ ය මනොභැති නේ නිවීමේ අයමුෙ වා ඳැිචියවීභ  

ඉක් භන් මනොන්න. ගිහිමත් තිඹිරිමඹ මේ ඳන්රඹ. ඳන්මල් න ාමීන් වන්මේරාමේ න බාඹන් 

ිචිචධ වුද ඒා ඔඵ  අදාශ මනොන ඵ සිතන්න. අනිතක න බාඹ නිා ිචිචධත්ඹක්  ඇතිවීභ න බාිචඹ. 

අඳ පුදුභ ිචඹ යුත්මත් එමේ මනොවුෙමවොත්ඹ. අනුන්මේ ැැසිය ඔඵ අතවරින්න. ඔඵ ඔමේ අයමුෙ යා ඹන්න. 

ඳන්මල්දී වැමභෝමේභ මේඹා, දාඹා ඔඵ න්න. නිදවමේ ජනතා  ඳින්න පුදන්න සිල් ිළරි  

සිේඳඹ ඳඹන්න ඔඵ භැියවත් න්න. අනුන්මේ ඳැමිණීභ දාඹත්ඹ ඔඵ මනොමොඹන්න. ඔමේ අයමුෙ 

උමදා මමවවී සිඹල්ර යන්න. වැභමේභ සිත් තුශ ඇතින රුො මභත්රිනමඹන් ඔඵ ඔමේ 

ආධකාත්මි ලක් තිඹ මරෝඹ  මවොමයන් ලක් තිභත් යන්න. ඔඵ සිදුයන ෑභ ක්රි්ඹා  අනිතකඹ 

දකින්න. ඔඵ භැියවත් ශ ද එහි මුල් තැන අන් අඹ  මදන්න. අත්වැරීභ පුරුදු යන්න. ැමොභ තුටු ය 

ඒ ිළමනන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. දාඹඹන් උමදා මඵෝධිපජා, මඳයවැය, ඨින ිළලේ, දානභාන ලිචධානඹ 

මො  ඔඵ ඒාමේ අනිතක ඳභෙක්  දකිමින් ආධකාත්මි ලමඹන් ලක් තිභත් න්න. අනුන්මේ කු පුයා 

ඔඵ නියාවාය ඉන්න. ඒ ඵ අන් අඹ  මනොවඟන්න. මඹෝෘද්ධ න ාමීන්වන්මේරා සිටී නේ 

උන්වන්මේරා  උඳන ථාන ය උන්වන්මේරාමේ ආශිර්ාදමඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. 

 

භාජමේඹ  ැඳවී අනුන් තුටුමො  අනුන  මේඹක්  මො  ඔවුන්මේ ආශිර්ාදමඹන් ඔඵ ලක් තිභත් 

න්න. රාබඹ කීර්තිඹ ප්ර්ධානත්ඹ මනො, තභ ඉරක් ඹ නින් භඹ කිඹා අයමුෙ සිහියන්න. මරෝඹ  

මොමතක් භවන්සීවී ැඩ ශද මඳොඩ්ඩ ැයදුන ිච  රැමඵන්මන් ල්මුල් මදොන  ඳමයොන  ඵ ඔඵ දකින්න. 

ිචමේචන, අත්පුරුේ, මනොරාවැරීේ, මරෝමේ න බාඹ ඵ දකින්න. අඳ පුදුභිචඹ යුත්මත් ඒා 

මනොභැති නේ ඵ සිතන්න. අනුන්  මේඹ යමින් අනුන් තුටු යමින්, ගුෙ අගුෙ අමින් අනිතකඹ 

දකින්න. මරෝමේ න බාඹ මභමනහි යමින් මරෝමඹන් ත වැකි සිඹල්මරන් ඔමේ ආධකාත්භඹ 

ලර්ධනඹ යන්න. 

 

මයෝගීන්  උඳන ථාන කිරීභ  භැලි මනොන්න. මයෝගිමඹක්  ඹනු මද්දතමඹක්  ඵ දකින්න. මයෝගිඹාමේ මේ 

න බාඹ, ඔහු ිචඳින මේදනාමේ න බාඹ, මයෝමේ න බාඹ ඔඵ  ද මඳොදු ඵ සිතන්න. ඔමේ න බාඹද 

එඹභ ඵ දකින්න. ඔහු  උඳන ථාන ය ඔහුමේ ආශිර්ාදමඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. ඔඵ භා මද තුන  

යක්  භව මයෝවර , ශභා මයෝර , ිළිතා මයෝවශ  මරඩුන් ඵරන මුාමන් ඹන්න. අාධක මයෝගීන් සිටින 

ාට් ටුර ඇිචියන්න. ඔඵ මයෝගීන්මේ දු මඵදාැනීභ  මනොඹන්න. මේදනාමන් 

රමතෝනි මදමින් ඔඵ  ඇමන වඬ ඔමේභ වඬ ඵ අමඵෝධ යන්න. ිළිතා මයෝවමල් හිමන  ැරවී 

ගිඹ. ිළඹයුරු ඉත් ශ මයෝගී ිළලතුන් ඔඵ භ වන් යන්න. හින්ිය සිනභාමේ සුරපීභ ශිල්ිළනිඹ ද 

ශිල්ිළඹා ද මභභ න බාඹ මඳොදු ඵ දකින්න. ඔමේ සිත  නිතය යා සිත් ඇතිමේ නේ ඔඵ ාන්තා 

මයෝවර  ැිමනි ාට් ටු  මරඩුන් ඵරන මේරා  ඹන්න. දරු ප්ර්සතිඹ  සදානේ ව මවෝදය භේරුන්මේ 

මේදනාත්භ වැසිරීේ ය ා ඒ අඹමේ න බාඹ භනුකත්මඹන් මවෝදයත්මඹන් දකින්න. එඹ ඔඵමේ යා 

සිත භයා දභනු ඇත. ඳාරිමබෝගි ිචසිතුරු මරෝමේ ඔඵ මුශා යන ය නවය ිළනාඹන ඳාරිමබෝගි ද්ර.ක 

ිළරීත් සුිළරි මමශ ලකීර්ෙර ෑභ ආවායඹක් භ මේ ඹ මඳෝෙඹ කිරීභ වාඹ ඹන්න දකින්න. එහිභ 

යාක් ඹ ඇති ිචසිතුරු ද නඹ ඵවාලු නීඳායක්ෂු තුා ඇත්මත් කුභන අඳද්ර.කඹක්  වා දැි නුනින් 

දකින්න. භලු පුයා යත්තඹ තල්ලුමො  උජාරු  ඵඩු මනගිඹද අඳ ැමොභ මඳෝෙඹ යන්මන් 

අඳිචත්රේ ලරීයඹක්  ඵ දකින්න. වැභමදඹක් භ භ වන් යැනීභ  ඔඵ දක්ෂුන්න. 

 

ඔඵ ඵඹ ඹනා නේ ඔඵ ාඩිත් අසුන සුදුසු ඕනෑභ අඹකු මනුමන් දීභ  භැලි මනොන්න. ඔඵ 

තයභ  ඹැභ  මොශඹින් ඵඹ නැඟ ඳානදුය  ශලමද්දී, ඔඵමේ අසුන් සුදුසු ඹමභකු  රඵාදීභ  

අලකවුමවොත් ඔඵ එඹ ඳරිතකා යන්න. ත ඹැභ  ඇති දුය ැන මනොසිතන්න. ඔමේ ැඳ අන් අඹමේ 

වුභනා උමදා ැඳයන්න. අන් අඹ ඔඵ  අඥාමන් සිනාසුනිද එඹ මනොතන්න. මේඹ රැබුණු 

මනාමේ ආශිර්ාදමඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. ඔමේ නින් භඟ උමදා මරෝඹාමන් ත වැකි ලක් තිඹ 
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ඔඵ උඳක්රලභශීලී නිදවමේ රඵාන්න. අනුන් ආමිමඹහි මඹොදමින් ඔඵ ප්ර්තිඳත්තිඹ ඩන්න. මරෝඹ 

මුශාමො  ඔඵ මරෝමඹන් එමතයවීභ  භඟ වදාන්න. නින් භඟ මොඹාඹැභ මරෝමේ ඇති 

ආත්භාර්ථාමීභ ක්රි්ඹා ඵ සිතන්න. සිඹල්රන් අත්වැය, සිඹල්රන්භ භ වන් මො මන ඔඵ 

මරෝමඹන් එමතය න්න. 

 

ඔඵ සුමේ මරෝමඹන් එමතය වීභ  දක්ෂු වුමවොත්, මරෝඹාමේභ ඹවඳත උමදා මරෝඹාමේභ ඳයාර්ථඹ 

උමදා ඔඵ  භවන්සි ිචඹ වැකිඹ. ඳයාර්ථඹ උමදා ර්තභානමේ ඔඵ ආත්භාර්ථාමී න්න. 

 

ඉවත ක්රි්ඹාායේ තුිතන් ඔඵ රඵන තු  ආයක්ෂු මදිචඹන් ද අනුමභෝදන් යන්න. ඔඵ ඹන භමන්දී 

ඵාධ භවැය ආයක්ෂුා රාැනීභ  මනොමඳමනන ඵරමේද තුටුමො , ඒ අඹමේ ආශිර්ාදමඹන් ඔඵ 

ලක් තිභත් න්න. අත්වර යුතු මද්ල් අත්වැරීභ  උත්ාව න්න. අත්වර යුතු මද්ල් අත්වැරීභ  අලක 

මේරා ඳැමිමෙනමතක්  ප්ර්භාද යන්න. ඉක් භන් මනොන්න ඵරාන්න. ඔඵ වැභිච භ ඔමේ සිමත් 

අිචචායත් ඵ ිචචායඹ  රක් යන්න. සිත ිචභන්න. ඔමේ සිත  ඉවිතන් ඇති ප්ර්ඥාමේ ඇසින් නියතුරුභ 

සිත භ ිළිතමර් මඹමදන්න. ඇතිමමින් නැතිමන සිත ප්ර්ඥාමේ ග්රපවෙඹ  ැනීභ  සියුේ මර පුහුණු 

යන්න. 

 

ඔඵ තභත් ගිහි ිළලමතකි. ඔමේ ඉන්ද්රිිඹන් ැභති වැභමදඹක් භ අත්දැකීමභන් ය ිච ඵරා එහි අනිතකඹ 

දකින්න. ඔඵ  ඒ නිදව තභ ඇත. අත්මනොිච, අත්මනොදැ අනිතකඹ දකින්න  ඹැමභන් ඔඵ  ඉියරිමේදී 

ප්ර්ලනන භතුවීභ  මවේතුිචඹ වැකිඹ. ඔඵ ැඩිමඹන් ආලා යන, ැභති මදඹක්  මමතොත්, නැත නැත ඒ මදඹ 

යිච ඒ ැභැත්මතන් මිමදන්න. ැභති මදඹ අත්දකිමින් අත්ිචඳිමින්, අමඵෝධඹ රඵමින්, අනිතකඹ දකිමින්, 

අත්වැරීභ  පුරුදුමමින් "ගිහිත" ේපර්ෙ මො  නින් භඟ ඩන්න  සුන්මත  ිළඹනඟන්න. 

 

ගිහි ජීිචතඹ තුශ ඔඵ සිත ඳභෙක්  ඳැිචියයන්න. ඔඵ පුරුදුයන්න, අභ ේඳත් භ හුමදරා ත 

යන්න. ඔඵ ඳරීක්ෂුාය ඵරන්න ඳාවන් මනොදා ඔඵ  ල් මඵොයළු භත ඇිචියඹ වැකිද කිඹා. ඇඳුේ ට්  ර 

මදකින් ජීත් න්න  පුළුන්ද කිඹා. ආවාය මේල් මදක්  ඔඵ  ප්ර්භාෙත්ද කිඹා. ඔඵ ැභතිභ, ආලා 

යනභ රඳඹක්  ඔඵ  අතවරින්න පුළුන්ද කිඹා. ඥාතීන්, මේමදොය අතවැය ජීත් වීභ  වැකිද කිඹා. ඔඵ 

ඉියරිඹ  එන ඕනෑභ අභිමඹෝඹ  මුහුෙදීභ  ලක් තිඹ තිමඵනාද කිඹා. ිළිතතුය "ඔේ" නේ ඳැිචද්ද  දැන් 

ඔඵ ැඵෑභ සුදුන මක් . ඉවත අත්දැකීේ ැරමඳන්මන් ජීිචතමේ තරුෙ ඹමේ ව ඉන් ඔේඵ  මොන  

ජීිචතාමඵෝධමඹන් මේ ආත්භබාමේදීභ නින උමදා වීර්ඹඹ ඩන අධිනඨානවත නින් භඟ ැඩීභ  

වැකි ිළලතුන්  ඳභෙක්  ඵ මවොඳින් සිහිමේ තඵාන්න. ලානඹ ආයක්ෂුා යැනීභ , භනුක, ියක, ්රලවනභ, 

සුති ප්ර්ාර්ථනා යන, ය  ජාතිඹ ආභ ආයක්ෂුාකිරීභ  ඵරාමඳොමයොත්තු ඳැිචිය න ිළලතුන්  ඉවත 

ප්ර්තිඳදා අලක මනොන ඵ රන්න. භන්ද, එභ උතුභන් දුමක් සිටිමින් දුභ ප්ර්ාර්ථනා යන, 

මනොදැනුත්බාඹ නිා ඉවත අයමුණු තුශ ැඳ ඇතැි කිඹනා ඵරාමඳොමයොත්තු තඵාමන සිටින නිාඹ. 

එැනි උතුභන් ආයක්ෂුායමදන ේබුද්ධ ලානඹ ප්ර්මඹෝජනඹ  නිමින්, දක්ෂුඹා මරෝමඹන් එමතයවීභ  

උත්ාවන්ත ිචඹ යුතුඹ. ඔඵ මරෝමඹන් එමතයවීභ  දක්ෂු වුමවොත් එඹ ලානඹ ආයක්ෂුා යන 

මෞයනීඹ න ාමීන්වන්මේරා ද භවත්පර භවානිලල කුරඹක්  නා ඒාන්තඹ. 
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3. නිදශව ් පරිවරය 

 
මේ ජීිචතඹ තුශදීභ නිවීභ ාක්ෂුාත් යැනීභ වා මමවමන භික්ෂුු  නිදවන  ඳරියඹ අතකලකඹ. 

නිදව  එ අර්ථඹක්  ියඹ මනොවැ. මරෞකි. මරෝමෝත්තය වුභනාන් අනු නිදවමේ අර්ථඹ මනන  

මි. මමනක්  ිචලනිචදකාර අධකාඳනඹ, ගුරු ඳත්වීේ, යජමේ ැසකිඹා, මද්ලඳාරනඹ නිදව මර දකිි. මේ 

කිසිත් යදක්  මනොමේ. ඒ තභ තභන්මේ දෘනටීන්ඹ. එමවත් ඒ මරොේතුයා නිර්ාෙ ප්ර්තිඳදා මනොමේ. මභහි 

වන් රුණු අදාශ න්මන් ලානමේ හික් මභන ශභා තරුෙ භික්ෂූපන් වන්මේරා ව  මනො, 

ජීිචතාමඵෝධමඹන් මරෞකි ේඳත් දු ඵ දැ, මේ සිඹල්ර තුිතන් ැසන න්මන් දුභ ඵ දැ, 

ගිහිඵැමිලින් චනමේ ඳරිභාප්ත අර්ථමඹන්භ මිදීමේ ජීිචතමේදීභ නිවීභ ාක්ෂුාත් යැනීභ  ප්ර්තිඳදාමේ 

මඹමදන වීර්ඹන්තඹන් ඹ. මභැනි ත් පුරුඹන් ිචලාර ිළරික්  මේ ලානමේ සිටින ඵ තකඹකි. ඒ භ 

ඹන්න ඔඵ රුචිනේ ඔඵ ද භ ිචෘතඹ. මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ ඔඵ  නිැයිය භ කිඹාදී ඇත. 

නිදව අර්ථත් වීභ  ඔඵ මභමේ සිතිඹ යුතුඹ. භා ඳැිචිය වමේ අනුන  ඵෙ කීභ , ිළරිත් කීභ , ඳන්ල් 

ආයෙක ඳාරනඹ කිරීභ , නාඹ හිමිනභමේ ඊශඟ උරුභක් ායඹා වීභ  මනො, ියක ්රලවනභ ලඥ ැඩීවීභ  

මනො මේ ආත්භමේදීභ නින් භ ඳරිපර්ෙ යැනීභ  ඵ සිතීභ  ඔඵ  ලක් තිඹ තිිමඹ යුතුඹ. මරොේතුයා 

බුදු දන  අනු නිදව ඹනු මභමේ සිතන්න  වැකිවීභි. භායඹාමේ ධර්භඹ අනු නිදව ඹනු මී  ිචරුද්ධඹ 

සිතීභි. 

 

බුදු පුතකු මර මුලින්භ ඔඵ  නිවීභ ඇත්මත් බුදුයජාෙන් වන්මේ ශඟත්, ිළරිත් මඳොමත්, ත්රිනිළ මේ මවෝ 

මනො තභා තුශභ ඵ සිතිඹ යුතුඹ. ඉවත කිසික්  තුශ නිවීභ මනොභැත. දැනුභ, ආදර්ල, භාර්ඹ ඉවත රුණු 

ායො තුශ ඇත. ඒ ැන තර්ඹක්  මනොභැත. ඔඵ ධර්භඹ ඉමනීභ  මඳොතඳත  මඹොමු වුමවොත් ඊශඟ  

සිදුන්මන් දැනුභ, ඳේ ඩිතබාඹ ැඩිවී ධර්භ මද්ලනා, ධර්භ ා්චඡා ඳැැත්වීභ  ඹැභඹ. එමේ මනොභැති 

නේ මිහිරි න යමඹන් බුදුභැදුය , මඵෝ භළු  මොටුවී පජාන් ඳැැත්වීභ ඹ. ගිහි දාඹමඹෝ මේා  ඉතා 

ප්රිහඹි. භික් ෂූන්වන්මේ ද රැමඵන රකුණු, ජනප්රිහඹබාඹ, ැරකිලි ඉවශඹ. මදඳාර්ලනඹ භ ැමඩන්මන් 

මරෞකි මමරන  ධර්භඹන්ඹ. ඒා ලාරි ැඳ ිළණි මවේතුමේ. අානමේ සිඹලු මද් අතවැය ඳැිචියව 

වාමුදුරුමෝ දාඹ ිළලතුන් තුටු යන රඩඹකි. 

 

මභහිදී ඔඵ දක්ෂු ිචඹ යුතුි සිඹල්ර අතවැරීභ . වැඵැි ඔඵ  ඩා දක්ෂු භාර්ඹ ැඩ රකාෙ මිත්රේඹන් ඔඵ 

ආශ්රදඹ ශ යුතුඹ. ඔඵ එඹ භවරින්න එඳා, ඔඵ ලක් තිභත් තැන  එනතුයා , නියතුරුභ ඔඵ ඉියරිමේ 

මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ ැඩ සිටින ඵ, ැරියුත් භමවෝත්තභඹන්, මුරන් භමවෝත්තභඹන් ඔඵ 

ඉියරිමේ ැඩ සිටින ඵ, ඔඵ  අාද මදන ඵ ඔඵ සිතන්න, දකින්න, මී  ඩා ආයක්ෂුාක්  අලක නෑ 

ඔඵ .මභභ භමන්දී, ඔඵ  වැමභෝභ කිඹාවී ැසන යන්න කිඹරා. මභොනද? දැනුභ, ාථා ිළරිත්, සත්රේ, අභිධර්භ, 

ඵෙ... මේ සිඹල්ර ඔඵ අතවරින්න, ඔඵ ැවැල්ලුන්න. වැභ ඵයකින්භ නිදවන න්න උත්ාව න්න. නිවීභ 

කිඹන්මන් මභමවයුභක් . මේ මභමවයුභ  ඔඵ  අලක න්මන් තුන් සිවුයත්, ඳාත්රේඹත්, හුමදරා න කුටිඹත් 

ඳභෙි. ඔඵ ශීරමඹන් භාධිමඹන් ඳරිපර්ෙ ඵ  ඳත් ඇති ඵ ඔඵ  ිචලනානේ, ඔඵමේ ශීරඹ ැන 

ඔඵ  කුකුක්  මනොභැතිනේ, නමේ හුමදරා කුටිඹක්  මතෝයාැනීභ  ඔඵ සුදුන මක් . ඔඵමේ ශීරඹ ැන 

ඔඵ  ිචලනාඹක්  මනොභැතිනේ නමේ කුටිඹ හුමදරා වීභ  ඉක් භන් මනොිචඹ යුතුඹ. ඔඵ ලක් තිභත් 

මනොවීභ භායඹා  මොදුයකි. නමේදී ල්කුටිමේදී අභනුකඹන් ඔඵ වමරක් , මයෝගිමඹක් , භානසි 

මරමඩක්  යනු ඇත. ඔඵ ඳසුඵ  මනොන්න. භැඩ රකාෙ මිත්රේඹකු  මටි භ වන් කිහිඳඹකින් ඔඵ 

ලක් තිභත් කිරීභ  වැකිඹා ඇත. මභහිදී ශීරඹ ඹනු ඔඵ ාභමේයද, උඳේඳදාද, මභොන නාඹ 

න ාමීන්වන්මේමේ මෝරමඹක් ද, ඹන්න මනො, ඔඵ නිැැසිය ඵ  ඔඵ තුශ ඇති ිචලනාඹ ඳභණි. 

මරොේතුයා ධර්භඹ මමයහි, ඔඵ මමයහි ඔඵ ිචලනාඹ තඵන්න. අලක මේරා  රකාෙ මිත්රේඹකුමන්, 

ගුරුයඹකුමන් අලක උඳමදන  රඵාන්න. තභාමේ ආයක්ෂුා  අලකභ මභොමවොමත්දී ඳභෙක්  බාිචතඹ  

මතරුන් ඳින ාථා තුනක් , යණීඹමභත්ත සත්රේඹත්, න්ද ිළරිතත් ඔඵ අර්ථ ලමඹන් දැන සිටිමඹොත්, එඹ 

මවො භ ප්ර්භාෙත්ඹ. ඉතිරි සිඹල්ර ඔඵ අතවරින්න, අත්වැරීමේ ප්ර්භාෙඹ  ඔඵ  නින් භ ැඩීභ 
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ඳවසුයත වැ. අන් සිඹල්ර ඔඵ අතවැරීභ  දක්ෂු වමේ නේ ඳභෙක් , ඔඵ දැන් නින් මභමවයුභ  

සදානේඹ. 

 

වැඵැි මේ න ිච  ඔඵ ශඟ ඳාිච්චචිඹ  මුහුෙ ඵරන ේ ොඩිඹක් , උණුතුය මඵෝතරඹක් , ශීතර  

මඳොමයොන මඳමයෝනඹක් , මේ මේ මද්ල් තිබුමෙොත් ඔඵ තභ සදානේ මනොභැති ඵි මඳමනන්මන්. 

මභොද මේ සිඹල්ර තුශ තිමඵන්මන් "භමේ මේ ැඳ" ිළිතඵ ම ්චතනාි. සිඹල්ර අතවරින්න. එමතක්  

ඔඵ සදානේ මනොභැත. මුහුෙ ඵරන ේ ොඩිඹ අතවැරීභ  ඵැරි මනකු  ඹ අතවැරීභ  කීභ ිචහිළුකි. 

අනිාර්ඹමඹන්භ ඔඵ  වැකිඹ. ඔඵ නැත නැත බුදු මිඳුන් සිතින් භාන්න. ඔමේ වදත  

ඩේභාන්න. නියතුරු ඔඵ උන්වන්මේමේ මමෙහි සිටින ඵ දකින්න. ඔඵ හිමිියරිමේ ිළේ ඩඳාතඹ 

ඩින ිච  ඔඵ ඉියරිමඹන් බුදු මිඳුන් ඩිනා ඵ දකින්න. ැරියුත්, මුරන්, ආනන්ද භමවෝත්තභඹන් 

වන්මේරා සිතින් භාමන ඒ උතුභන් භඟ සිතින් ජීත්න්න. 

 

උන්වන්මේරා භඟ වදතින් මුමුෙන්න. උන්වන්මේරාමේ ඇැතුේ ඳැැතුේ ඔමේ ජීිචතඹ  

එක් යන්න. උන්වන්මේරා නින් අමඵෝධ යැනීභ  ත් මය වීරිඹ භනසින් දකින්න. චක් ඛුඳාර 

භවයවතන් වන්මේමේ උත්ාවඹ සිතින් භාන්න. ඉවත උඳක්රලභ බාිචතමො  ඔඵ නින් මභමවයුභ  සිත 

පුරුදු යන්න. භාය ඵැමි එකිමන ඩාදභමින්ද, අත්වශයුතු මද්ල් අත්වරිමින්ද ඔඵ සදානේ න්න. 

වැඵැි ඔඵ මරෝඹා ඉියරිමේ යවතන් වන්මේ මනකු මර වැසිමයන්න එඳා. එිච  ඔඵ ැම න්මන් 

භායඹාමේ භල්ර ඹ. න බාධර්භඹත් ඔඵත් මදක්  මනො එක්  ඵ  ඳරිර්තනඹ යන්න දක්ෂුන්න, 

ඔඵ ඉියරිමේ තිමඵනා රන  ත් ඔමේ ඹත් ලන්දනඹ මො  ඵරන්න. මදභ ධාතන්මේ ිචිචධත්ඹ 

ඳභෙක්  ඵ දකින්න. 

 

ඔඵ නැතත් හිතන්න, ඔඵ තභ භඟ ැඩීභ  සදානේ න භික්ෂුුක්  ඳභෙි. ඔඵ වැකිතාක්  ිචමේකී 

සිටින්න. ියන  මභ්චචය මේරා බානා ශ යුතුි, යාත්රින නිියයා බානා ශ යුතුි ඹන සිතිිචලි අනිතක 

ලමඹන් දැ අින් යන්න. ඔඵ අධිනඨානඹක්  ඇතියන්න. භා ප්ර්ාර්ථනා යන්මන්, වීර්ඹ ඩන්මන් 

භාමේ අන් හුන භ මේ මඹන් ිළ න මභොමවොමත් කිසිභ ඇලීභක් , ඵැීභක් , ැටීභක්  නැති ිළ කිරීභ  

ඳභෙක්  ඵ සිහියන්න. මභොන මවේතුක්  නිාත් මෝාන්, ෘදාාමී, අනාාමී, අයවත් භාර් පර ැන 

මනොසිතන්න. ඒා මමශන  ධර්භඹන් ඵ සිතන්න. භාර්පර ර  ඇති ආලා අතවරින්න. ඔඵ භාර් පර 

තේ වාමන් අනාාමී වීභ  ගිඹමවොත් ඔමේ ටිනා ජීිචතඹ zඅනාන්නාZ ඵ සිතන්න. ිචමේකී සිතන්න. 

නිියභතනේ නිදාන්න. යශ, ඳවසු, නිදවන  සිටින්න. ඔඵ මේ ආායමේ ප්ර්තිඳදා මඹමදන ඵ 

කිසිමකු  මනොවඟන්න. ඉන්ද්රිිඹඹන් වඹ  පන  න ෑභ රඳඹක් භ අනිතක ලමඹන් දකිමින්, සිතත්, 

ඹත්, ඳරියඹත් භ මනොැටී සිතන්න. 

 

ඔඵ නියතුරුභ සිතන්න, ඔඵ මේ  න් යන්මන් භායඹා භඟ ඵ. ඔඵ  අලක ෑභ මේරාභ භායඹා 

යට්  න්න. ිමඹ න්න්න. තැති න්න්න. ඔඵ  මුලින් කීමන් අරිවත් උතුභන් භ භනසින් 

ජීත්න්න ඹ කිඹරා. ඒ භායඹා යට්  න්න යන මද්ල්. දැන් ඔඵ භායඹා තැති න්න්න. ඒ අරිවත් 

උතුභන්ද අනිතක ඵ දකින්න. ඒ උතුභන්මේ ිළරිනිsවීභ භනසින් දකින්න. එභ ධාතන් වන්මේරාමන් 

මොඩනැගුණු න ථූඳඹන් දකින්න. ඒ ද ිචනාල න ඵ භනසින් දකින්න. 

 

දැන් නැතත් ඔඵ භායඹා යට්  න්න. රුන්ැලි භවාෑඹ, කිරිමමවය භවාෑඹ, ජඹසිරිභා මඵෝ මිෙන්, 

දන්ත ධාතන් වන්මේ සිතින් භාමන ාධුාය මදන්න. දැන් නැත භායඹා තැතින්න්න. ඉවත 

න්දනීඹ පජනීඹ න තන්ද ාරගුණි, මද්ලගුණි, යුදභඹ මවේතන් නිා ිචනාල වී ඹනා දකින්න. මේ 

සිඹල්මල්භ අනිතක ඵ දකිමින් ඔමේ ආධිඳතකඹ භායඹා භත ටිමන් ටි ඳ න්න. 

 

මරෝ ධාතුමේ වැභමදඹභ අනිතකඹ ඔඵ භනසින් දැ භායඹා ේඳා යන්න. තැතින්න්න. දැන් 

ඔමේ යාජාරිඹ මභඹභ ිචඹ යුතුඹ. ායාලක ල්ඳ රක්ෂු ෙනා සි  ඔඵ මුශා යමින්ද, තය 
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අඳාඹ , භනුක, ියක මරෝර  ාල් යමින්ද, ඔඵ මමයහි ආධිඳතකඹ ඳැතිර භායඹා  ටි ටි 

රිදන්න. 

 

මඵොක් සිල තයඹදී ප්ර්තිභල්රඹා  මමින් මමින් ඳවයමදමින්ද, උඳක්රලභශීලී ඳවයමදමින්ද ප්ර්තිභල්රඹා 

මවේඵත්මො  අාන භරු ඳවය කිහිඳඹකින් ඔහු ිමභ දභන්නා මේ, ඔඵද භායඹා උඳක්රලභශීලී 

යට්  න්න. ඔමේ ඉන්ද්රිිඹඹන්  මෝචය න ෑභ රඳඹක් භ අනිතක ලමඹන් දකින්න. දකින රඳ භවරින්න 

එඳා. රඳ ඵමරන් මොඹා ඹන්නත් එඳා. ඔඵ මේත් ද භන්දාමීද මනොන්න. ඔමේ න බාඹ තුශභ ඔඵ 

 යුතු යන්න. දැන් මභොන භාර්පරඹද ඉන්මන්, ත මෝචචය ල් ඹිද? භ  පුළුන් මිද?........... 

 

මේ භාය සිත් ඇතින මභොමවොමත්භ අනිතක ලමඹන් දැ ඳයාජඹ යන්න. ැම න්න එඳා. රඳඹක්  දුටු 

ැණින් එඹ අනිතක ලමඹන් දකින්න. නැත නැත එභ රඳඹ  ඇලීභක්  ඔඵ තුශ ඇතින්මන් එභ රඳඹ 

ිචනිිචද දකින්න  උත්ාවන්න. එමවභ මශොත් ඔමේ ප්ර්තිපර ඉක් භන් මේිච. අදාශ රඳඹ සුරපීs ාන්තා 

රුක්  කිඹා සිතන්න. ඔඵ ඇඹ භේකුමේ සිටිනා දකින්න. ඉන මඩිමඹක් a මරසින් ඳ න්මන, න භාඹක්  

ඵැලුේ මඵෝරඹක්  ැනි භේකුමේ ිචඳි අනන්ත මේදනා, භය ශමතෝනි දීමන මරෝඹ  ිමහින, භශ මුත්රේා 

මොමඩ් දඟරන ශදරු ඹ...... 

 

ශභා, තරුෙ, භධකභ, භවලු ලමඹන් එභ රඳඹ දකින්න. ඔඵ දුටු රන න රඳඹ ඇ ැකිල්රක්  ය දකින්න. 

එභ ඇ ැකිල්ර ඵඩැල්, නවය, භන  එල්රාමන සිටින න බාඹ දකින්න. ඔහුමේ මවෝ ඇඹමේ රඳඹ 

භනසින් නිරුත්මො  ේ, භන , නවය ිචනිිචද මොන , භ නභැති උයඹ  පුයා ඇති ජයාමොඩ දකින්න. 

 

රන න තිබුමේ සුරපී ඇඹ තුශ මවෝ ඔහු තුශ මනො, තභාමේ අිචදකාමන් ිළරුණු අනිතක න සිත තුශ ඵ 

සිහිනුණින් දකින්න. 

 

ඳලච උඳාදානන න්ධඹ, ප්ත මඵොඡ්Cධ, ඳටි්චච මුප්ඳාදඹ, තය තිඳට් ඨානඹ ධර්භතාන් ගියවුන් මභන් 

 ඳාඩේ යන මද්ල් මනො, ඔඵ, රඳමේ අනිතක ඵ දකිමින්, ප්ර්ඥාමන් තී්රාය න ිච  ඔඵ රඵන 

අමඵෝධඹ තුශ මනොදැනුත්භ ඔඵ  ැමඩන්මන් ඉවත ධර්භතාන් ඵ සිතන්න. 

 

ඔඵ තභ සිටින්මන් පුහුණු භට්  භඹ. තභ තයඹ ඳ න් ත්මත් නැත. තභ ඔඵ තයඹ  මුහුෙ දීභ  

ඇඟ උණුසුේ යනාඹ. ලක් තිභත් උණුසුේ න තයභ  තයඹ  ජඹ රැමේ. මභඹ මුළු මරෝ ධාතු 

තුශභ තභ ආධිඳතකඹ ඳතුරුාමන සිටින භායඹා  එමයහි යන  නකි. තයඹකි. තයමඹන් ඔඵ 

ියනුමොත් ඔඵ මරෝමඹන් එමතය  ඹන මමනක් ඹ. ඔඵ මේ මඹදී සිටින්මන් මරොේතුයා බුදුයජාෙන් 

වන්මේරා, ඳමේබුදුයජාෙන් වන්මේරා, අරිවත් උතුභන් උත්තභාිචඹන් තයමො  ජඹත් තයඹ ඹ. 

මේ තයමඹන් යාහුර, මෝඳා, නිමග්රපෝධ ැනි දරුන්ද ජඹමන ඇත. ඳ ාචායා, ඉසිදාසි ැනි ාන්තාන්ද 

ජඹමන ඇත. පුහුණු ාර්ථ නේ ජඹග්රපවෙඹ න ථියඹ. 

 

ඔඵ යශ න්න. ැවැල්ලු න්න. නිදවන  සිටින්න. අලක මේරාමේදී ඳැන් ඳවසු න්න. මඳොයන සිවුය 

දවඩිඹ  නේ මෝදාන්න. කුටිඹ මිදුර ිළරිසිදු තඵාන්න. අනිතක දකිනා කිඹා අිළරිසිදුභ ශඟ  

මනොන්න. අනිතක දකිනා කිඹා ඔඵ අිළරිසිදුභ ශඟ  න්මන් නේ ඔඵ දකින්මන් මුන මප්න්තු අනිතකඹකි. 

එඹ භාය ඵරඹකි. ඔඵ එඹ ඳයාජඹ යන්න. ඔඵ භධකන ථ න්න. අසුබඹ දැකීභ  නේ ාමප්ක්ෂු රන න ව 

ිළරිසිදු ඵ තිිමඹ යුතුඹ. ඒ රන න  මනොඇලීභ  රන න ඔමේ ය මනොැනීභ  ඔඵ ලක් තිභත් ිචඹ යුතුඹ. 

මේ මරෝමේ සිඹලුභ රන න රඳ ඔමේ භ වන් ිචඹ යුතුඹ. හින්ිය සිනභාමේ සුරපීභ නිිතඹත් ැඳිරිඹක් , 

ඇ ැකිල්රක්  මේ දැකීභ  ඔඵ  වැකි ිචඹ යුතුඹ. ඒ අන ථා ඔඵ  රැබුමේ ඇඹ සුරපී ව නිාඹ. රන න 

මනොභැති මරො ඔඵ  අසුබඹ ැඩිඹ මනොවැ. අරන න ඵ  ඹභක්  ඳත්න්මන් රන න තිබුෙමවොත්ඹ. 

භන්ද රන න අනිතක වී අරන න ඇතින ඵැිචනි. මේා මරෝමේ න බාඹන්ඹ. 
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ඔඵ මභමේ අල, වීර්ඹන්ත ප්ර්තිඳදාමේ මඹදී සිටින ිච  මරොේතුයා බුqදුයජාෙන් වන්මේ ඔමේ වදත  

ඩීිච. මභොද දැන් ඔමේ වදත වැඵෑ බුදුකුටිඹක්  නිා. උන්වන්මේ ඔඵ  කිඹාමදනු ඇත. ඊශඟ  තයුතු 

භඟ ලඥා ලමඹන් ඔඵ  ැ මවනු ඇත. මභිච  ඔඵ ද්ධන්ත වන තියාජමඹකු මේ වීර්ඹමඹන් නැඟී සිටීිච. 

ඇි දන්නද? ඔඵ  ප්ර්තකක්ෂු ලමඹන් ැ මවනා මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ ඔඵ ශඟ ැඩසිටින ඵ. 

ඔඵ  භ වන් මදන ඵ ඔඵ  ැ මවේිච. මභහිදී මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ ව නින් භඟ ඹනු 

මදක්  මනො එක්  ඵ ඔඵ  ැ මවේවී. නින් භඟ ඩන්න. බුදු මිෙන් දකින්න. 

 

මේ ිචලනාඹ තුශ ජඹග්රපවෙමේ මදොයටු ඇත. ඔඵමේ උත්ාවමඹන් එඹ ිචෘත යන්න. ඔඵ මදොයටු 

ිචෘත ය තමවොත් මරෝඹ තුශ ඔඵ නිමනු ඇත. එිච  දෑන  ිළඹාත් ැණින් මුළු මරෝඹභ නිරුද්ධ ය 

දැකීභ  ඔඵ  වැකිඹ. ඔඵ  මේ භමන්දී බුදුමිඳුන්ත් අට් ඨි ලඥාමන් දැකීභ  සිදු නු ඇත. එඹ  ඔඵ 

ලක් තිභත් නතුරු රඵර මනොන්න. තභත් ඔඵ  උන්වන්මේමේ භඟ මඳන්වීභ අලකඹ. එමතක්  ඔඵ 

බුදුයජාෙන් වන්මේ භනසින් ඔමේ ආයක්ෂුඹා ලමඹන් ැඩභා න්න දක්ෂු න්න. නිසි මේරා ඳැමිණි 

ිච  ඔඵමේ ලාන තෘන්වන්මේද අතවරින්න ඔඵ  අනිාර්ඹමඹන්භ සිදු මේිච. භන්ද උන්වන්මේ තුශද 

ත්ත්මඹක්  පුද්රමඹක්  මනොන ඵ ඔඵ  අමඵෝධ න නිාඹ. 
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4. අන්තිමයා වීම අගමන්ය... 
  

මේ ආත්භබමේදීභ නින් අමඵෝධ ය ැනීමේ අධිනඨානඹ ජඹැනීභ  ිචර්ඹමඹන් මඳය  ඹන "භික් ටය " 

ත ඹනු ප්රුකි. ත ඹනුමන් වඳුන්න්මන් ආයෙකඹ තෘනොමන් "ආයෙකඹ භමේ, භභ ආයෙකමේ" 

ඹන භභත්මඹන් කුටි වදන ානු ඳන, මොඩනැඟිලි තනන, භල් න මදල් මනොමේ. භික්ෂුු ප්ර්තිඳත්ති 

රු නේ එභ  යුතු ගිහි දාඹඹන් ිචසින් පුයා මදනු ඇත. එමේ මනොන්මන් නේ භික්ෂුුමේ යුතුභ රද 

මදින් තුටු වීභ ව ගිහි ිළලතුන් යුතුේ භඟවරින්මන් නේ, එඹද භ වනක් , මරෝ න බාඹක්  ඹෑි 

මන මරෝමඹන් මිිය ඹැභඹ. භික්ෂුු  උඳරිභ භට්  මින් ඹෑපීභ  අලක තුන් සිවුයන් ඳාත්රේඹත් කුටි ඳවසුභත් 

ඳභණි. නින් භමේ සීභාද මේ අභඹ තුශ මොනු වී ඳතී. බභමේ සීභා මී  ඩා ිචලාර ලමඹන් 

පුළුල්ඹ. 

 

තභා ිචසින් ශ යුතු ත් යාශිඹක්  ආයෙකඹ තුශ ඇත. මිදුල් ඇභදීභ, කුටි ිළරිසිදු කිරීභ, දාන ලාරාමේ 

ක්රි්ඹාායේ, මයෝගී භික්ෂූපන්  උඳන ථානඹ කිරීභ, බුදු භැඳුමර් පජා  යුතු, ැඩිහිටි භික්ෂූපන්  ආන්තු 

භික්ෂූපන්  උඳන ථාන කිරීභ ඹන මේා භික්ෂුු අනිාර්ඹමඹන්භ ශ යුතුඹ. ආයෙකමේ ඳැැත්භත් ිළරිසිදු 

බාඹත්, තභා තුශ භාන්නඹ ැනි මමරන  දුරු ය ැනීභ ත් ත අතිලින්භ උඳාය මේ. භාන්නඹ, 

අවලායභ උඩගු ඵ ඇති කිසිකු  බානාමන් ප්ර්තිපර රැිමඹ මනොවැකිඹ. එැනි අඹ භඟ ැඩ රකාෙ 

මිත්රේඹකු ගුරුයඹකු මදන නිැැසිය උඳමද්ලඹ  ඩා, ඉවිතන් ඹැභ ත්, නිතයභ තභා ගුරුයඹා වීභ ත්, සිතනු 

ඇත. අනුන්  න්දීභ  ැභති මනොනු ඇත. නිවීභ වා ඹන භමන්දී උන , ඳවත්, දුප්ඳත්, මඳෝත්, 

මරොකු, කුඩා ඕනෑභ මදඹ ඉමනීභ  ඹභක්  ඇති නේ එඹ ඉමන ැනීභ  අිළ දක්  ිචඹ යුතුඹ. භාන්නඹ 

ඇති තැනැත්තා  මභඹ ශ මනොවැකිඹ. මේ සිඹල්ර භ මඵමවත තඹ. 

 

ඔඵ ැසිකිිතඹ ිළරිසිදු යන ිච  ඔඵ ිළරිසිදු යන්මන් ැසිකිිතඹ ඵ මනොසිතිඹ යුතුඹ. ඔඵ සිතිඹ යුත්මත් ඔඵ 

ිළරිසිදු යන්මන් ඔඵමේ සිත ඵි. ඔඵ මිදුර ඇභදීමේදී, මිදුර අභියන ඵ ඔඵ මනොසිතිඹ යුතුඹ. ඔඵ සිතිඹ 

යුත්මත් ඔඵ අභියන්මන් ඔඵමේ සිමත් ඇති කුණු ඵි. නින් භඟ  සිත ිළරිසිදු යත යුත්මත් මභමේඹ. 

භායඹාමේ න බාඹ ඔඵ  රකුණු ව මවො නභ රඵාදීභ  ඔඵ මඳශමවීභඹ. ඔඵ රකුණු ියඹ යුත්මත් 

භායඹා  මනො ඔඵමේ නින් භඟ ඹ. 

 

ඔඵ සිතිඹ යුත්මත් ැසිකිිතඹ කිසිමක්  මනොමෝදා ඇත්මත්, මිදුර කිසිමක්  අතු මනොා ඇත්මත් ඔමේභ 

ඹවඳත වා ඵි. ඔඵ ඒ අන ථාමන් ප්ර්මඹෝජන ත යුතුඹ. මභැනි ත් ඔඵ භඟවරින ිච , ඔමේ සිත 

කුණු අශචි ැනි මමරන ලින් ියනඳතා ිළමයන ඵ  වාත යුතුඹ. කුණුලින් ිළරිණු සිත භායඹා  මවො 

මතෝතැන්නකි. ෑභිච භ න ථානමේ සිටින ැඩිපුයභ ඳඩික් ේ මෝදන භික්ෂුු වීභ  ඔඵ භැලි මනොිචඹ යුතුඹ. 

 

නින් භමේ හික් මභන භික්ෂුු ෑභ ිච භ නිවතභානීමේ උඳරිමේ සිටිඹ යුතුි. මමනක්  ඔඵමේ හි ඹ අත 

මේදුද එඹ ඔහුමේ න බාඹ ඹෑි සිතා ඔඵ ඔමේ න බාඹ තුශ මනොැටී සිටිඹ යුතුඹ. ඔඵ වැමභෝ භ ඳසු 

ඳසින් සිටීභ ත්, දවක්  මද් ඔඵ දන්නා වුද, කිසිත් මනොදන්මනක්  මේ ිළරි ඉියරිමේ වැසිරිඹ යුතුඹ. ඔඵ 

මොළුමක්  මනොමේ. අවන මදඹ  ිළිතතුරු මදන අමඹක්  ිචඹ යුතුඹ. මභමේ ඔඵ වැමභෝ භ ඳසුඳසින් ඹැභ  

කිසිභ ඳැකිළීභක්  දැක් ිචඹ යුතු නැත. ඳසු ඳසින් ඹන්නා  ෑභ ිච භ ඉියරිමඹන් ඹන අඹ මද ඵරා ඹැභත් 

ඉමනත වැකිඹ. ඉියරිමඹන් ඹන සිඹල්රන්මේභ ගුෙ අගුෙ, වැසිරීමේ අල චරනමේ න රඳඹ, ිචිචධත්ඹ 

නිරීක්ෂුෙඹ ශ වැක් මක් ඳසුඳසින් ඹන්නා ඹ. ඒ අඹමේ මවො ද, නයද ඔඵ ඵැවැය ශ යුතුඹ. සිඹල්රන් 

තුශ ඇත්මත් තය භවා ධාතන්මේ ිචිචධත්ඹක්  ඳභෙක්  ඵ දැකිඹ යුතුඹ. තභා අන්තිභඹා වීමභන් රද 

අන ථාමන් ඔඵ ප්ර්මඹෝජනඹ න්න. තභා අන්තිභඹා වීමභන් තභන්  අන් වැමභෝභ දකින්න  රැබීභත්, 

ඉියරිමඹන් ඹන අඹ  තභා දකින්න  මනොරැබීභත්, ඔඵ රැබ බාකඹක්  ඵ දකින්න. ඔඵ අහිල මර 

මභභ මරෝ ධාතු තුශ භනුකඹකු  ඹා වැකි මශ්රදේනඨභ භන ඹන ිච  ැඩිහිටි න ාමීන්වන්මේරා ඔඵමන් 

අාිච "ආයුනභතුන් භවෙ වුො  මභොකුත්භ දන්මන නැවැමන්. සිවුරු වැයරා ඹන්න හිතාමනද ඉන්මන්" 
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ැනි ප්ර්ලනන. මභැනි අන ථාරදී ඔඵ මනොදන්නා ඵ වඟන්න. ඔඵ දන්නා ඵ කිඹන්න ගිමඹොත් ඒ 

ැමඩන්මන් භාන්නඹභඹ. ඒ ප්ර්ාලඹ යන්මන් භායඹාඹ. ඔඵ රඵර මනොන්න. ඒ හිමිරු කිඹන මදඹ  

නිවතභානී න් මදන්න. ඔඵ මේ සිඹලු ක්රි්ඹාායේ ඔඵ  අිති මද්ල් මනොන නිා අතවරින්න. 

අනුන්මේ මද්ල් ඔඵ ඔමේ ය මනොන්න. ඔඵමේ මේ අත්වැරීමේ ක්රි්ඹා දැනත යුත්මත් ඔඵභ ඳභෙකි. 

මදැන්මනන් එඹ දැනතමවොත්, ඒ ක්රි්ඹාත්භ වමේ භායඹාඹ. නිවීභ ඔඵ තනිභ ඹා යුතු භනකි. 

අානමේ ඔඵද ඔඵ  අතවැමයනු ඇත. ඔඵද ඔඵ  අතවැමයන මභොමවොත බභන නිභා න මභොමවොති. 

මේ ජඹග්රපවෙඹ  භඟ ිචඹදේ මදන්මන් "ත" ඵ මදයක්  මනොසිතාභ ඔඵ දැනත යුතුඹ. භඟ ිචඹදභ ඹනු 

නිවතභානීභි. නිවතභානීමේ උඳරිභඹ භභත්මේ නිවීභි. 

 

බුරත් මර ඵැඳුෙ ඳඩික් භ, මුත්රේා ව  ඵැඳුන ැසිකිිතඹ, භකුළුදැල් ඵැඳුන දාන ලාරා, නිවීභ වා 

අලක ශභනා ඇති තැන් ඵ අභත මනොයන්න. භභත්මේ නිවීභ ැඵැිචන්භ ඔඵ  අත්දැකිඹ වැක් මක් 

නිවතභානීමේ උඳරිභඹ  ඔඵ ඳැමිණි ල්හිභඹ. 
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5. ශාල්මැව් වාමගනුත් කමටශනක්  
 

මේ ලිිළඹ ලියූ න ාමීන් වන්මේ මේ න ිච  මොහි ැඩ සිටිනාදැි භභ මනොදනිමි. එමවත් උන්වන්මේ 

මේ ිළල ිමමේ කුභක්  මවෝ ැඹුරු න ැඵ අලි, මොටි, ශසුන් භැද ඒ ිචවාරී දවේ සු ිචඳිමින් සිටිතැි 

භභ ිචලනා යමි. මේ මකෝය ටු ලායමේ ිමඹ දැ, මේ ආත්භමේදීභ ය දුකින් එමතයවීභ අිය න් 

යනිමින් ෘජු නින් භමහි භන් ශ උන්වන්මේ රඵා ඇති භපර ැන කිඹන්න  තයේ භභ 

භමතක්  මනොමමි. එමවත් උන්වන්මේ ැඩිඹ යුතු ඵවුන් ඩන උතුභකු ඵ කිඹන්න  භභ මනොඳැකිමරමි. 

තභ අමඵෝධඹ මභන්භ අත්දැකීේද උන්වන්මේ තු ව කුඩා මඳොත් වතය ලන යෙඹ මනොශ  වන් 

මරසින් භා අත  ඳත් ශ උන්වන්මේ මනමඳනී ගිඹව. එමවත් ඒ  වන් මතයේ දාර්ලනිද? ැඹුරුද? 

ආලනචර්ඹභත්ද? 

 

නින් භ  ිළිතඳන් ගිහි ඳැිචිය උබඹ ඳාර්ලනඹන්  මභඹ අනා පජාක්  නු ඇතැි භමේ පුහුදුන් සිත කිඹි. 

මේ සිඹල්ර ඔඵ මත ඉියරිඳත් වුද ඒා ලියූ උන්වන්මේමේ නාභඹ මවිත මනොයන මේ යන රද 

අඹෑදුභක් ද ිචඹ. ර්තෘ අඥත වුද මේ සිඹල්ර ඔඵ වැභමේ ඹවඳත  මවේතුනු නිැඹ. එනිාභ භා රද ඒ 

අතිලින් අනා දවේඳඬුය ලිිළ භාරාක්  මර ඔඵ අත  ඳත් කිරීභ  භ  ඉඩ දුන භැනිච! 

 

නිඹමිත මේරා  දාඹ ිළරි දානඹ දාන ලාරාමේ මේඹ භත තඵා ඇත. එශළු වතයක් , ඵතක් , ඳශතුරු, 

ැිචලි ඊ  අඹත්ඹ. දාඹඹන් ඉත් ගිඹ ඳසු ඔඵ  මභමවභ වඬක්  ඇමනු ඇත. 

 

"ැය  මභොකුත් නැවැ. වාල්භැන මො ටික්  ඵඳිමු ද?" 

 

ප්ිළඹ කුටිමේ ිචනඹානුකර ඳාිච්චචිකිරීභ  ිචඹිත ආවාය ඇත. 

 

ඔඵ ාභමන්ය නිාභ වාල්භැන න් සුද්ද කිරීභ ඔඵ  ඳැමයනු ඇත. ඔඵ එඹ  මනොැම න්න. භඟවැය 

මනොඹන්න. අභිමඹෝඹ  මුහුෙමදන්න. භවය ිච  ඔඵ භන  භාලල මනොශන මමනක්  මන්න පුළුන්. ඒ 

ැන මනොසිතන්න. ඔඵ ඔළු ඩන ඩන වාල්භැන ා ලායමේ ඔමේ භ, ිළඹා, ඥාතිඹා, දරුා  

සිටින්න  ඇතැි සිතන්න. මේ වාල්භැන ා ලායමේ ක් ිචති යජද, මදිචමඹක්  ද, මප්ර්ේතමඹක්  ද ඉන්න  

ඇතැි ඔඵ දකින්න. ඔමේ භ රකාෙ මිත් යඹා සිටින්න  ඇතැිද ඔඵ දකින්න. ෑභ භනුකමඹකු භ, ෑභ 

ත්ඹකු භ මභඹ රඳා ඵරන්න. මේ වාල්භැන ා ලායමේ ඳැිචිය ඉන්න  ඇතැි ද සිතන්න. ඳැිචිය 

සිටිඹත් නැත වාල්භැන මක්  වමේ මමේද ඹන්නත්, ඇිද ඹන්නත් සිතන්න. මේ වාල්භැන ා ලායමේ 

තභ කුසින් යවතන් වන්මේරාද ිමහිමො  ඇතැි සිතන්න ඔඵ දක්ෂු න්න. 

 

ඔඵ රඵන මේ අමඵෝධඹ නිා, වාල්භැන ා ද ඔඵ වදතින් ිළලමදන්න. ඵරන්න ඔඵ වාල්භැන මක් මන් 

රැබු භ වන ැඹුය. 

 

මවොි, ඔඵ භ  වාල්භැන මො අතාන්න ඵැවැ. භභ නිර්භාලලි කිඹරා ැටුනා නේ, ආයෙකඹ වැය ගිඹා නේ 

ඔඵ  මේ භ වන රැමඵනාද? 

 

ඔඵ දැන්භ ඉක් භන්මන්න අලක නැවැ. වාල්භැන ා තුශ ත්මඹක්  පුද්රමඹක්  ඉන්නාද කිඹරා දකින්න. 

මුලින්භ රැබුෙ භ වන ප්ර්මඹෝජනඹ  න්න. ලායමේ ැඹුය දකින්න. ලායඹ ැන ිමඹ ඇතියන්න. 

ඒ ැඩීභ තුශ ඔමේ ප්ර්ඥා ත්රිනේය න ිච  ඔඵ  අමඵෝධඹ රැමේිච. වාල්භැන ා තුශ ත්මඹක්  පුදමඹක්  

මනොභැත, එහි ඇත්මත් අනිතක බාඹ  ඳත්න ධාතු මො න  ඳභෙක් භ ඵ ඔඵ  මභමර ැ මවන්මන් 

නැතිනේ ඔඵ ඉන්න. ඔඵ  ප්ර්ඥා ැමඩන ිච  මභභ ධර්භතාඹ අමඵෝධමේිච. 
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ඔඵ මභන් අමඵෝධඹක්  රඵමින් ඳසුනිච  වාල්භැන මො ඵැඳුභ යඵරන අඹ රඵන්මන් ය තෘනො 

ඳභෙක්  ඵ සිතන්න. ර්තභානමේ ගිහි වුද, ඳැිචිය වුද ඔහු නැත ය වාල්භැන මක්  වීමේ ඉඩ  

එමේභ ිචෘත ඳතින ඵ දකින්න ඔඵ දක්ෂු මන්න. 

 

ය නැත භේකුක් , ිමත්තයඹක්  තුශ  මනොඹන්න  ඔඵ දක්ෂු න්න. එමේ මනොවුෙමවොත් ඹේ ද 

මභභ වාල්භැන ාභ මිනිකු ඉිළද, ඔඵ වාල්භැන මකු ඉිළද ඔඵද මභඳරිද්මදන් ඵැඳුභ  නු ඇත. මඳය 

ඵඹ මේ වාල්භැන ා ඳැිචිය ශ ක්රි්ඹා ර්තභානමේදී ඔඵ මනොයන්න. ඔඵ නිර්භාලලඹෑි උදේ 

ඇනීමභන්, ඔහු භාලලඹෑි ිළිතකුල් කිරීමභන්, ිය ඉල්රන ඉල්රන ය දීමභන් ැසන මන්මන් තන්වාි. ඔඵ 

ශ යුත්මත් ය ඉල්රා ඇතිව සිත අනිතක ඵ දැකීභ ඳභෙක් භඹ. 
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6. මාරයාම  පෂඳනාල 
 

මතත් රාපීඹ ඳරියඹ ැසි ියනර කඩැල්රන්මන් වන ආයෙකඹ ිළේ ඩඳාත ලාරා  දානඹ වා 

ැඩීභ  කිමරෝමී ය මද ඳභෙ දුයක්  තිිමණි. 

 

ඹායුතු භඟ ල් මඵොයලු, ඳු ඵෑවුේ, කුෙටුා, මතල් යරඹා ැනි ර්ඳින් හිත භඟකි. ඳාවන් 

මනොඳශඳින භික්ෂුුමන් ඳාවන් ඳශඳින භික්ෂුුක්  මභමේ ිචභසීඹ 

 

'ඔඵ වන්මේ ඳාවන් මනොදා ඩිනමො  කුල් තුාරමන්මන් ල් ඇමවන්මන් නැතිද?' 

 

'ඇත්මතන්භ නැවැ' 

 

උන්වන්මේ ිළිතතුරු දුන්ව. 

 

'ඒ මොමවොභද?' ඳාවන් ඳශඳින භික්ෂුු මඳයශා ිචභසීඹ 

 

'භභ මභත්රිනඹ යනා. මුලින්භ දල ියලා භ. ඊ  ඳන මේ මේ ැරමේ න , ල්, මුල්, ටු මේ වැභ මදඹ භ 

මභත්රිනඹ යනා. මේ ඳාමර් වමුන ෑභ රක් භ, මුරක් භ, ටුක් භ, අත්තක් භ සුඳත් මේා කිඹරා, 

සුමේ ැමඩ්ා කිඹරා භභ මභත්රිනමඹන් සිතනා. ඒ වැභමදඹ භ භා රු යනා. එිච  ඔඵ  දැමනි 

භවය ල්, මුල්, ටු කුමල් ැදී මේදනා මනොදී ඉත  ඹනා' ඹෑි ඒ ඳාවන් මනොඳශඳින භික්ෂුුන් 

වන්මේ ප්ර්තිඋත්තය දුන්ව. 

 

ැඵැිචන්භ මභඹ ආලනචර්ඹඹක්  මනොමේ. ල්, මුල්, ටුර  ඔඵ මභත්රින යන නිා ඒා භත  ඔඵ කුර 

තඵන්මන්ද වරිභ ඳරින මභන්. ඒා  වානිඹක්  මේද කිඹන අදවසින්. මේ නිා ඔමේ සිහිඹ මවොඳින් 

ැමඩනා. ඳාද මදත් මවොඳින් ඳරින ේ මනා. මේ දුනය භඟ ඳාවන් මනොභැති ඩින ිච ියත්...... 

 

මභැනි දුනය භික්ෂුු චර්ඹාන් නින් භඟ , ඔඵමේ ප්ර්තිඳදා ලක් තිභත් වීභ  හුඟාක්  ප්ර්මඹෝජනත් මනා. 

ඔඵ මභහිදී උඳක්රලභශීලී ිචඹ යුතුඹ. එමේ මනොවුෙමවොත් භායඹා ඔමේ මදඳාර  මිරිැඩි ඟරක්  

ඳශනාභි. එිච  ඔඵ භමන් අාිච මිරිැඩි ඟරක්  ඳැශීභ භික්ෂුු  ැඳැි මන්ද කිඹරා. 

 

ඔේ. ත්තකින්භ ැඳි. මිරිැඩි ඟරක්  ඳැශීභ භික්ෂුු  ැඳ ඵ  ිචනමඹන් අය රැබුණු ියනමේ 

ඳ න් භික්ෂූපන්මේ මිරිැඩි ඟල් ඳාිච්චචිඹ ැඩිිචඹ. එමවත් අරිවත් උතුභන් අඩුිචඹ. 

 

භන්ද, රක්  කුරක්  ටු ඇමනන ිච , භඩ මොඩක් , ර මොඩක් , මයොඩු මොඩක්  ඳෑමනමො  ඹටි 

ඳතුශ  දැමනන එහි න බාඹ, මමයප්පු දභන ඔඵ  මනොදැමනන නිාඹ. සිනිදු ඹටිඳතුශ මමයප්පුමේ ඳව 

රඵද්දී, ඔඵ ිචඳින්මන් ැඳ තෘනොත්, මදඳා ආයක්ෂුාාරී නිා භමන් මේඹත් ඳභණි. මේඹ තුශ 

ඇත්මත්ද තේ වාි. ඔඵ මේත් න්මන්ද, ඩා ඉක් භනින් ඹභක්  න ඳර්ල කිරීභ ඹ. අිතිය ැනීභ ඹ. 

තේ වා තුිතන් මොඩනැමඟන්මන් ඵඹ මි අන් කුභක් ද? 

 

දරුණු තුන් ජීත්න ැරඹ හුමදරා සිටිඹද, මභත්රීප ලක් තිමඹන් ඳරිපර්ෙ නේ ඔඵ  තුන් 

මුෙමනොැමනු ඇත. මභඹ ආලනචර්ඹඹක්  මනොමේ. මවේතුපර ධර්භඹක් ඹ. මවේතු මභත්රිනඹි. එමවත් ඔඵ 

ඩාත් දක්ෂුමඹක්  න්මන් තුන් ඉියරිඹ  මොන  ආයක්ෂු ාථා මවෝ මභත්රිනඹ ඩා තුන් ඉත්ය ැනීභ 

මනොමේ. මභත්රීප ඵරමඹන් තුන් භඟවයා ැනීභි. ඔඵ නඹ  ආමේ තුන් ඔඵ  දභනඹ නාදැි 
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ඳරීක්ෂුෙඹ කිරීභ ත්, ආයක්ෂු ාථාර ලක් තිඹ ඵැලීභ ත් මනොමේ. මේා කිරීමේදී ඔඵ  මමරන  උඳදී. 

ඔඵ  වීයත්ක් ත් ආමයෝඳෙඹ මේ. 

 

'භභ' අතවැරීභ  නඹ  ඳැමිණි ඔඵ, 'භභ' ැන 'වීයථා' නිතය කිඹනු ඇත. මභඹ නින් භඟ  අඩමො ඹකි. 

 

ර්තභානමේ නින්භඟ ජඹන්නන් හිඟවීභ  මේාද මවේතන්ඹ. අිළ ැරඹ  ඹන්මන් ඇත් මොේන් 

වීභ ත්, නි න න්නන් වීභ ත් මනොමේ. මරෝඹ භත අඳ න න භායඹා නැ වීභ ඹ. භායඹා මරෝඹ 

තුශ ඔඵ වීය චරිතඹක්  කිරීභ  උත්ාව මශොත් එභ භාය සිත් ඳැයදවීභ  ඔඵ දක්ෂු ිචඹ යුතුඹ. මරෝඹ භැද 

වීයමඹක් , චරිතඹක්  වීභ මනො වීයත්ඹත්, චරිතඹත්, මරෝඹත් අතවැරීභ  පුහුණුවීභ ඔමේ ාර්ඹඹ ිචඹ 

යුතුඹ. එමේ මනොවුෙමවොත් ැරඹත්, හුමදරාත් ඔඵ  තත් නයඹක් භ නු ඇත. යද ඇත්මත් 

ැරමේත්, හුමදරාමේත්. නයමේත් මනො ඔඵ තුශභඹ. ඔඵ ඔඵ අතවරින්න. එිච  ඔඵ  ඉවත 

සිඹල්ර අතවැමයනු ඇත. ෑභ නින්භඟ ඩන්මනක් භ තභා තභා  මභත්රිනඹ යතයුතු ඇත. එඹ ශ 

වැක් මක් මේ මකෝය ටු බඹාන ලාය දු දැ තභා රින් එමතය භ මය ැඩීමභන්ඹ. මභඹ තභා 

තභා  යතවැකි උත්තරීතයභ මභත්රිනඹි. තභා රින් එමතය වුමවොත් මේ උත්තරීතය මභත්රිනඹ මුළු 

මරෝඹ භ ඳැතියිචඹ වැකිඹ. එමවත් ඔඵද අයෙමඹක් භඹ. ඔඵ ය නැත භැමයන, ඉඳමදන, මරඩමන, 

ඹ  ඹන න බාමේ සිටිමින් අනුන  මභත්රින කිරීභ  ඹැභ බුද්ධිමෝචය මනොමේ. 

 

මරෝඹ  මභත්රිනඹ යන්න  ඹැභ ඳම තඵා, ඔඵ මුලින්භ ඔඵ  මභත්රිනඹ යන්න. එඹ ශවැක් මක් 

මරෝඹ තුශ තභාමේ අයෙබාඹ, අනාථබාඹ මත්රුේැනීමභන් ඳභෙක් භඹ. 
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7. මාර ප්රේතිපදාල 
 

 

මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ නින් භ ඩන්නා භධකභ ප්ර්තිඳදා තුශ හික් මිඹ යුතු ඹෑි අධායෙඹ 

ශව. තුන් සිේයත් ඳාත්රේඹත් ඳභෙක්  දයමින් රුක් මර, ශුනකාාය, ආයෙකත ය දුකින් එමතයවීභ  

අතීතමේ භික්ෂුුන් ැඳිචඹ. බුදුයජාෙන් වන්මේ භධකභ ප්ර්තිඳදා මර, රින් එමතයවීභ  මයඩන 

භික්ෂුු  දැක් වමේ ඔඹ සීභාඹ. ැභති මමනකු  තභ තභන්මේ මමරන  ර ිය ඳශර අනු භධකභ 

ප්ර්තිඳදා අර්ථ දැක් ිචඹ වැකිඹ. ලානඹ තුශ ඊ  අලක නිදව ඕනෑ තයේ ඇත. ිචමේචනඹ කිරීමේ නිදවද 

ඇත. එහි කිසිදු යදක්  මනොභැත. එමවත් ය දුකින් එමතය වීමේ ප්ර්තිපර අනමප්්ෂිවතඹ. ඳාත්රේඹ දයන 

ිළේ ඩඳාති භික්ෂුු  අලක මර්යඹ, ඵන් ැ ඹ ඳා ගිහි දාඹඹාමන් ිචනඹානුකර රඵාත වැකි 

ක්රලභඹ ඳැවැියිතභ ප්ර්තිඳදාමේ වන් ඇත. බුදුයජාෙන් වන්මේ අර්ථ දක් න රද ප්ර්තිපර රැිමඹ වැකි 

භධකභ ප්ර්තිඳදා ඇත්මත් එතැනඹ. භික්ෂුු ිළේ ඩඳාතමඹන් රද මදින් තුටුවීභ, ඹෑපීභ භධකභ ප්ර්තිඳදාි. 

 

ප්ිළඹ කුටිමේ ිචඹිත ආවාය තඵාමන තිමඵන න ථානඹ දානඹ  මිරි , මතර , ඵැදුභ  මභොකුත් 

නැතිනේ වදාැනීභ භධකභ ප්ර්තිඳදා  අදාශ මනොමේ. නමුත් ිචනමඹන් ඊ  පර්ෙ නිදව ඇත. එභ නිදව 

උඳරිභ ලමඹන් ප්ර්මඹෝජනඹ  මන  යුතු කිරීමේ යදක් ද මනොභැත. 

 

භභ නැතත් කිඹමි. 

 

ිචනඹ ඇත්මත් අදක්ෂුඹා ඹ. දක්ෂුඹා රද මදින් තුටුමි. නින් භඟ ැඩීභ  ඵරාමඳොමයොත්තුන භික්ෂුු 

මොඩන්මනක්  මවෝ ැසන යන්මනක්  මනො කුගිනි ෑහීභ  ඳත්ව ර ඉතිරිඹ අතවරින්මනකි. මව  

දක්  ඔහු  නැත. ඔහු ජීත්න්මන් ර්තභානමේඹ. 

 

ර්තභානමේ මභභ අර්ථඹ වාකඹක්  වීභ ද පුළුන. ිචමේචනඹ කිරීභ ද පුළුන. ර්තභානමේ ඳභෙක් 

මනො, බුදුයජාෙන් වන්මේ ජීත් සිටිඹදීද මභභ අර්ථඹ  ිචමේචන එල්ර ිචඹ. ඉතින් අද ැන කුභන 

ථාද? 

 

එමවත් මභභ මභොමවොමත්දී ඉවත භඟ ඩන බුදු පුතුන්, මභභ භඟ ැඩීභ  උත්ව න්නා, වීරිඹ ඩන, 

යෙක් - භඟක්  මොඹනා බුදු පුතුන් ිචලාර ිළරික්  මේ මදයෙ භත ැඩසිටින ඵ අිචාදමඹන් ිළිතත යුතු 

ඇත. උන්වන්මේරා තභන් ැඩ සිටින ැරමේ ඹෑමඳන්මන් ඳාලලකර සිවුමයන්, ිළේ ඩඳාතමඹන් ඹෑි 

ප්ර්සිද්ධිමේ ප්ර්ාල යමින් ඹන zභාධකරුන්Z මනොමේ. උන්වන්මේරා ඉවත අභඹද ඳරිවෙඹ යනුමේ 

ඵදාැනීභ  මනො අතවැරීභ  මනොවැකි නිාඹ. තභ නින් අයමුෙ ජඹන්නාතුරු ඹ ආයක්ෂුා යත යුතු 

නිාඹ. භික්ෂුු ප්ර්තකාමේක්ෂුමඹන් ැශඳිඹ යුත්මත් දාඹඹා පජායන ආවායඹි. එභ ආවාය ය ගුෙ භියඹෑි 

සිතා, ය තෘනොමන් තභන් මවෝ ැඳරු රා,    ය  වදාත් මදඹ ප්ර්තකමේක්ෂුාමො  ැශීභ 

භධකභ ප්ර්තිඳදා මනොමේ. එමවත් එඹ ිචනඹ  එඟ ශ වැකි ඵ භභද ිළිතනිමි. ඹමභක්  එමේ 

යනානේ එඹ ිචමේචනඹද මනොයමි. මේා මරෝමේ ඳතින න බාඹන්ඹ. එමවින් අඳ මනොැටිඹ 

යුතුඹ. 

 

නින උමදාභ ැඳන්නා ප්ිළඹ කුටිඹ, ෑන ලිඳ, උණුතුය මඵෝතරඹ ැනි ලඥාලින් මිියඹ යුතුඹ. මේා 

ඔමේ ය තෘනො අධි යන භායමඹෝඹ. භධකභ ප්ර්තිඳදාත්, ාභසුල්ලිානු භඟත් අතයභැදද අන්තඹක්  

ඇත. එඹ භධකභ ප්ර්තිඳදා මවෝ ාභසුල්ලිානු භ මනොමේ. භධකභ ව ාභසුල්ලිානු මදමක්භ 

එතුකි. මදමක්භ මුසුකි. එඹ වරිඹ භ ඇලීභත් ැටීභත් භැද තිමඵන උමප්ක්ෂුා මභනි. උමප්ක්ෂුා තුශ 

ඇලීභත් ැටීභත් මදභ තිමේ. ඉවත අන ථාමේදී භධකභ ප්ර්තිඳදා ඉක් භා ගිඹ තත්ත්ඹකුත්, 

ාභසුල්ලිානු භඟ න ඳර්ල යන න බාඹකුත් ඇත. අිළ මභඹ  භාය ප්ර්තිඳදා ඹෑි කිඹමු. භධකභ 
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ප්ර්තිඳදා ඹෑි දකිමින් භාය ප්ර්තිඳදා හික් මභමින් අිළ නින් භඟ මොඹන්මනමු. එශමදන ඳැ ා භඟ 

සිටිඹත් ඔඵ කිරි මදොන්මන් ඳැ ාමන් නේ ඔඵ  කිරි මනොරැමඵනු ඇත. එඹ එශමදන මවෝ ඳැ ාමේ යද 

මනොමේ. ඔඵමේ යදඹ. එමවත් ඔඵ ඉියරිමේ එශමදනත් තන බුරුල්රත් මදභ ඇත. 

 

ිචනඹ නභැති මමඹන් ඔඵ එශමදන ියමේලි යමින් සිටිඹා  පරක්  මනොභැත. එශමදනමේ මොභ, මුත්රේා එතු 

යා ද ැඩක්  මනොභැත. ඔඵ එශමදනමන් ඳන මෝ ය රඵාැනීභ  දක්ෂු ිචඹ යුතුඹ. ඔඵ දක්ෂුමඹක්  න්මන් 

එඹ අමඵෝධ ය ැනීමභන්ඹ. ඊ  භඟ ැඵෑ භධකභ ප්ර්තිඳදාි. 

 

තුන් සිවුයත් ඳාත්රේඹත් දයමින් ආයෙක, ශුනකාාය, රුක් මරත තභ ප්ර්තිඳදා ැඩීභ  ඔඵ ැඳවුමවොත් 

අර්ථත් භධකභ ප්ර්තිඳදාක්  ඇත්මත් එතැනඹ. මවො  හිතන්න. ිය මඵොරු කීද, ඔමේ වදත මඵොරු 

මනොකිඹනු ඇත. එඹ ඔඵ  දැකිඹ වැක් මක් ප්ර්ඥාමන් ඳභෙකි. 

 

මරෝමේ ඵරින් නිදවන වීභ  ප්ර්ථභ, ඔඵ ඔමේ ඵරින් නිදවන න්න. ඔමේ ඵරින් ඔඵ නිදවන  ව ිච , ඔඵ 

මභමතක්  දයා සිටිමේ මරෝමේ ඵයභ ඵ ඔඵ  මත්රුේ ඹනා ඇත. තභා  අිති මනොභැති මරෝමේ ඵය, 

අිචදකා නිා දයාමන සිටින ඳෘථේජන ත්ඹමේ මභෝවමේ ිය ඳශර ඔඵ  අමඵෝධ නුමේ ඔඵ 

මරෝමඹන් නිදවන ව ිච දීඹ. ඔඵ ැඵෑ මරභ භධකභ ප්ර්තිඳදාමේ හික් මභමින් නින් භඟ තයෙඹ මශොත් 

මුළු ිචලනඹභ සියුේ මො  ඔමේ මදෝත  ත වැකිඹ. එිච  ඔඵ  මභමවභ දැමන්වී. භා මරෝඹ ජඹත්තාඹ 

කිඹරා. 

 

මරෝඹ ජඹැනීමේ ලක් තිඹ ඔඵ ැභමේ අධකාත්භඹ තුශ ැඟවී ඇත. ඔඵ ශ යුත්මත් එඹ භතුය ැනීභ 

ඳභෙක් භඹ. මභභ ජීිචතමේදී ඔඵ එඹ භතුය ැනීභ  උ ලී වුමවොත් ත ල්ඳ ෙනාක්  ඔඵ  දුක් 

ිචීභ  සිදුනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

8. කුවගින්නද ආශිර්ලාදයකි! 
 

නින් භඟ ඩනා භික්ෂුුක්  නත ාඹ යන ිච , ිළේ ඩඳාතඹ රඵාැනීමේ දුනයතාන්  මුහුෙදීභ  

සිදුවීභ න බාිචඹ. එැනි අන ථාදී කුගින්නද ඔමේ නින් භඟ  ආශිර්ාදඹක්  යත යුතුඹ. 

 

එමවත් මභහිදී ඔඵ කුගින්මන් සිටිනා  දැනතයුත්මත් ඔඵ ඳභෙභඹ. එ ිය  මේරක් , මදක් , තුනක්  

ආවාය මනොරැබීභ ඔඵ  පුදුභ අමඵෝධඹක්  රඵාැනීභ  අන ථා රාමදි. ඔඵ කුගින්මන් සිටින ඵ, 

සිටි ඵ මරෝඹා දැනතයුතු නැත. ා්ෂිවායඹාද, ිචත්තිායඹාද ඔඵභ ිචඹ යුතුඹ. භන්ද ඔඵ මේ 

ඳවයමදන්මන් ඇ  මනොමඳමනන භායඹා ඹ. වරි ඉරක් ඹ භ ඳවයදුන්මනොත් ඳයාජඹ න්මන් භායඹාඹ. 

ඔඵ මභය භායඹා  ඩා දක්ෂු ිචඹ යුතුඹ.මභොද ය මභමතක්  ඔඵ  ඩා දක්ෂුවී ඇත්මත් භායඹාඹ. 

 

භවය ිච  කුගින්මන් අසිරිඹ ඔඵ මභමතක්  ිච නැතු ඇත. ඔඵ දන්මන් 'කුගිනි මනා, ආවායන්නා' 

ඳභෙක්  ිචඹ වැ. ඔඹ චක්රලඹ අඳමේ ියනචර්ඹාමේභ මො කි. මුළු භවත් ත් ප්ර්ජාමේභ න බාඹි. 

නින් භඟ ඩනා භික්ෂුු භන ත ත් ප්ර්ජා  ඩා මනන  ත්මඹකි. මනත් අයමුෙක්  අධිනඨානඹක්  

යා ඹන ත්මඹකි. 

 

ඉය-ව- තායා මජකතික ිචදකා, වවන, වන ත මර්ා ඵරා මරෝමේ සිටින දක්ෂුභ මජෝතීර්මේියඹා ඔඵ  

කීමොත් 'ත ය 50ක්  ඔඵ  ආයු තිඹනා' කිඹරා. ඔඵ  දීර්කායු තිමඹනා කිඹා. ඔඵ ියන කිහිඳඹක්  

ආවාය මනොභැති ඉන්න. ඔඵ භැමයනාභඹ. 

 

ඇි දන්නාද? මේ ඹ  ආවාය මනොදී කුගින්මන් තැබුවභ මවො  අමඵෝධමනා මේ ඹ ආවාය 

නිාභි ඳතින්මන් කිඹරා. මේ ඹ  ආවාය මනොදුන්මනොත් ජීන මර්ා මොඳභෙ ිය  තිබුෙත් ඔඵ 

මිඹ ඹනාභඹ. මේ ඔඵ භවත් උජාරුමන් යාමන, භමේ කිඹා දයාමන සිටින ඹ. ආවායඹක්  

මනොදුන්මනොත් භැමයන ඹක් , මභඹ ිළළුණු න ආවායඹ  අිති ඹක් . ආවාය මනොදුන්මනොත් භැමයන 

ඹක් , ඔඵ  අිති, ඔඵ  ඳාරනඹ කිරීභ  වැකි මදඹක්  මනොමේ. 

 

ඔඵ ප්ර්ඥාමන් ඵැලුමොත් වවන, මජකdතිකඹ, වන ථමර්ා, නාඩි ාක ඔඵ  භායඹා ය ියක් ය ැනීභ  

අ පු භාය උගුරක්  ඵ. මේ උගුර  ඔඵ වසුවී නින් භඟ  අතීර්ෙ න එ ල්දභනා. භභ දන්න 

ඉතාභත් ගුෙත් ත්පුරු නාඹ හිමිනභක්  ඉන්නා, ඉවශ ැසකිඹාක්  මවො භාජ තත්ත්ඹක්  

තරුෙිචමේදී අතවැයරා ඳැිචියමරා. මුිතන් නිවීභ අයමුණු යමන දැඩි වීර්ඹඹකින්  යුතු යපු 

උන්වන්මේ  මජකdතීර්මේියඹක්  ප්ර්ාලය තිමඵනා, ඔඵ වන්මේ නින් අමඵෝධ යන්මන් ත ය 

10 ඳසු කිඹරා. දැන් උන්වන්මේ තභන්  ඳායමී භියඹ කිඹරා ආමිඹ ඳැත්ත දැඩි ඩනා. නින් 

භමඟන් ිළ   ගිහිල්රා. 

 

ශ්රදද්ධාමන් සිඹල්ර අතවැයරා, දුනයභ ආයෙකඹ ඵඩ ඉරිඟු යර ශරා අයමපු භන අද භායඹා 

නත්රා. 

 

භායඹා ඔඵ  වවන, වන ත මර්ා, නාඩි ාක වයවා මදන අනාත ාක ඔඵ ඉයාදභන්න. අමඵෝධ 

යන්නා මේ ඹ ආවායඹ නිාභඹ ඳතින්මන්...ජඹග්රපවෙඹ, උත්වඹත්, වීර්ඹඹත් නිාභි සිදුන්මන 

කිඹා. 
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ලරීයමේ ධාතු මො න  අතරින්, ාමඹෝ ධාතු ඉතාභත්භ මවොඳින් ඳැවැියිත ඔඵ  අමඵෝධ න්මන් ඹ 

කුගින්මන් තැබීමභන්ඹ. ඹ නියාවාය තැබුමොත් ඔඵ  දැමන්වී ආභාලඹ, උගුරු දේ ඩ, භශභාර්ඹ වයවා 

මභොනතයේ මේමඹන් ාමඹෝ ධාතු ක්රි්ඹාත්භ මනාද කිඹරා. ඹ තුශ ආවාය නැති ිච  ාමඹෝ ධාතු 

සිත්මේ ඹ ආක්රලභෙඹ යනා. ාතඹ කුිළත මරා දඟරනා. ඔඵ ශයුත්මත් තිමඹන් ඒ මද ඵරා 

සිටීභභි. 

 

මේ අන ථාමේදී භායඹා ඔඵ  කිඹාවී, 'ඔඵ භැමයන්නද ඹන්මන්, ෑන ට්රයිටීන  වදාන්නද ඹන්මන්. වැදුමනොත් 

වැභදාභ දු තභි. රන්තඹ වැදුමනොත්?......' 

 

මේ කිසි  ඔඵ ඹ ත් මන්න එඳා. මභොද මභමේ ඔඵ  කිඹන්මන් භායඹාභඹ. භායඹා ඹනු 

මමශන ඵරිත, ාභ ැඳඹ භ මරොල්ව, ඇති මමින් නැති න ඔමේ සිතඹ. 

 

ඔඵ එිච  මභමේ සිතන්න. භභ නින් භඟ ඩන භික්ෂුුක් , මේ කුණු ඹ භ  අඹත් මදඹක්  මනොමේ ඹෑි 

අමඵෝධමඹන් අතවැරීභ භඟඩන භික්ෂුුක් . මේ ඹ භශත් භමේ අධිනඨානඹ අත්මනොවරිනාඹ කිඹරා. 

එිච  ඔඵ භායඹා  එර එරා ඳවයමදන භික්ෂුුක්  මනාඹ. මභමේ සිතමින් භායඹ  ඳවයමදමින් ාමඹො 

ධාතු ත තත් අමඵෝධමඹන් දකිමින් එහි අනිතක ඵ ඩනමො , භායඹා ිමඹ  ඳත්මේිච මේ භික්ෂුු 

භායඹා  අහිමිමේිචද කිඹරා. එමවභ හිතරා භායඹා භික්ෂුු  චාටුක්  දභාවී 'ඔඵ මේ ිචියව  මනොා ඉරා 

භමශොත් නින් දකින්නනේ රැමඵන එක්  නෑ' කිඹරා. 

 

ඵරන්න ඳටි භායඹා නින ැනත් ථා යනා. නින ැන අනුේඳාත් යනා. ඔමේ අයමුෙ ැන, 

භායඹාමේ න බාඹ ැන ඔඵ සිහිමඹන්, තිමඹන් මනොසිටිමඹොත් මභය ඔඵ භායඹා  මොටුනාභඹ. 

 

මභොද "භමශොත් නින් දකින්න ඵැරිමි කිඹරා කිඹපු නිා." භායඹා මභමේ කීත් ඔඵ සිතන්මන්, ඔඵ 

මමයහි අනුේඳාමන් ඔමේ සිමත් ව ත් සිතිිචල්රක්  කිඹරා. නින් භඟ ඩන ඔඵ දක්ෂු මන්න ඕමන්. 

මේ භාය උඳක්රලභර  ැ  ඵඳින්න. නමුත් ඵහුතයඹ මභතැනදී ඳයියනා. මභොද 'නින' කිඹන චනඹ 

භායඹා ඳාිච්චචිශ නිා. භායඹා ඳටිභ ි ඔඹ 'නින ඵැරිමි' කිඹන චන ඳාිච්චචි යන්මන්. 

 

වැඵැි ඔඵ මභතැනදී දක්ෂු වුමවොත්, මේ ඹ, මේ මේදනා භමේ මනොමි කිඹරා, මේ ාමඹෝ ධාතුද 

භමේ මනොමි කිඹරා දකින්න. ඉනුත් ඔේඵ  ගිහිල්රා භායඹා ඔඵ  කියූ නිනද භ  අිති මදඹක් මනොන 

ඵ දකින්න. නින  ඇති ආලාද අින් යන්න. ඔඵ  ැමඩන ප්ර්ඥා තුශ ඔඵ නතින්මන් නින් භමේ 

උඳරිභ දුයක්  ගිහිල්රා. වැඵැි උත්වඹ, වීර්ඹ තිමඵන්න ඕමන් නිවීභ උමදා මේ ඹ අතවැරීභ . 

 

දැන් ඔඵ  මත්රුනාද 'කුගින්න ආශිර්ාදඹක් ' කිඹරා කීමේ ඇිද කිඹරා. ඔඵ එමේරක්  මවෝ නියාවාය 

සිටිඹ යුත්මත් ඒ තුිතන් අමඵෝධාත්භ ප්ර්ඥා ර්ධනඹ යැනීභ වා මි හුදු ශිල්ත් ඵ ලමක්තත් 

කිරීභ  මනොමේ. භන්ද ශීරඹද, ආවායඹද ඔඵ ය භ ැන්දාමන ඹන භාය ඵරමේ නිාඹ. 
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9. වැනෑ ප්රේත ාමේක්ෂරාල යනු... 
 

ආවාය මේරක්  ඔඵ මභොන තයාතියභකින් පජාශත්, එඹ ිළිතන්නා අඹ  මභන්භ පජායන්නා ද 

රැමඵන්මන් මභමරො ඳයමරො ලමඹන් අනිතකඹ  ඳත්මන ආයු, ර්ෙ, ැඳ ව ඵරඹි. 

 

ප්ර්ඥා ඩාැනීභ  ඉවත සිඹල්රභ වමඹෝ න්මන්ඹ. 

 

එමවින් අඳ මමවසිඹ යුත්මත් එ මේරද, මදද, නැතිනේ භාලලද නිර්භාලලද, ඳරතුරුද නැතිනේ ඵත් 

කලජනද කිඹා දෘනඨිත වීභ  මනො, ආවාය මභොන න බාමඹන් ත්තද ඉන් මඳෝෙඹ න්මන් නියතුරුභ 

ඹ  ඹන මරඩමන, භැමයන ඹක්  ඵ අමඵෝධය ැනීභ ඹ. ඔඵ න්නා ආවායඹභ ඔඵ දා වරි 

ියනඹ මයෝගිමඹක්  ඵ ද ඳත්ය ඔඵ භයාදභනු ඇත. මයෝගි ඵ  ඳත්වීමේ සිඹඹ  සිඹඹක් භ මවේතු 

ආවාය ර අඩු ැඩි ඵි. 

 

ඔඵ  වැකිනේ ඔමේ ඳාත්රේඹ  පජා යන ඵත්, කලජන, ඳරතුරු, ැිචලි එභ න බාමඹන් මනොදැ ඳාත්රේමේ 

ඇත්මත් අසුචි, මුත්රේා, මේ, මොටු දවඩිඹ මර දකින්න. ඔඵ ශන තැඹිලි, තුය මෝප්ඳඹ මුත්රේා මෝප්ඳඹක්  

මර දකින්න. ශන සුදුළුණු කලජනඹ ලරීයමඹන් ිළ න ාතඹක්  මේ දකින්න. ශන කිරි මෝප්ඳඹ 

ලරීයමඹන් ඉත දභන මභ ගුලිඹක්  මේ දකින්න. ඒ ඔඵ දකින්මන් මනක්  මනො එභ ආවායමේ 

ඹථාන බාඹි. ඇත්ත ඇති ැටිමඹන්භි. ැඵෑ ප්ර්තකාමේක්ෂුාද එඹි. එමේ මනොභැති ඇති ඳදේ ැභති 

ැභැති මද් ශා යාත්රින බුද්ධ න්දනාමේ මඹදී ප්ර්තකාමේක්ෂු ාථා කීභ මනොමේ. 

 

ඔඵ ප්ර්තකාමේක්ෂුා ැනි උතුේ ඉැන්වීේ ර  ිච  ඇඳුේ අන්දන්නන් මනොිචඹ යුතුඹ. භන්ද ඔඵ 

අන්දන්මන් ඔඵ භ නිාඹ. ඔමේ රුචි අරුචිේ, ිය ඳශර, ර්ෙ න රඳඹන්  අනුභ ඔඵ භාන්නා 

ඇඳුේර  රිරන චරිත ඔඵ  භතු යදී රැමඵනු ඇත. එඹ ඔමේභ මතෝයාැනීභි. ඡ්ධාඹනා කිරීමභන් 

මවෝ ප්ර්ාර්ථනාකිරීමභන් රැමඵන මදඹක්  මනොභැත. ඹභක්  රැිමඹ වැක් මක් ක්රි්ඹාත්භබාඹ තුිතන්භඹ. 

 

ඔඵ අිය න් යන්න. ියක මරෝ ර ියක මබෝජන, භනුක මරෝර යාජ මබෝජන, මප්ර්ේත මරෝ ර 

මභ මොටු, තිරින් මරෝර තෙමොශ පුන්නක් කු, නියමේ ගින්දය ආියඹ භවමඳොමශොමේ ඳන  ර  

ප්ර්භානාත්භ යඵරා ඇති භභ තදුය ත්, යඹ  "ිය " මරොල් මනොමේඹ ඹන ැඵෑභ ප්ර්තකාමේක්ෂුා . 

 

එමේ මනොමො  අිළ අහිල දාඹඹාමේ දානඹ, භායඹාමේ මඳොෙඹ වා මඹොදන්මන් නේ අිළ අඳ භ 

ෙඹායඹන් නු ඇත. අිළ  එභ ෙමඹන් නිදවන  ිචඹ වැක් මක් යඹ මවෝ ගුෙඹ ඳසුඳ ඹැමභන් මනො, 

ආවායමේ ව ආවායමඹන් මඳොෙඹ න මේ න බාඹ ඳසුඳ ඹැමභන්ඹ. ප්ිළඹ කුටිමේ, වීදුරු 

අල්භාරිමේ මභෝල් ඩ් මිල්ක් , මඳෝකදාී  කිරිිළටි, ජාතකන්තය නේ ලින් එන මෝිළ ර්, එශළු ී න ට්  

ායමඹන් තැන ඳානර් ආදී මඵෝතල් තිබුෙද උගුමයන් ඳවශ  මත් වැන්ද ප්ර්භානඹක්  ගිරැනීභ  ඵැරි 

දක්  අඳ  එශමමනු ඇත. ඔඵ අද මේ ඹථාර්ථඹ අමඵෝධ මනොයත මවොත් එදා  ඔඵ  මේ මඵෝතල් මද 

ඵරා මශ ගිිතමින් මිඹ ඹැභ  සිදුනු ඇත. මශ ගිමරන්මන් තෘනො නිාඹ. ය මොඹන, ය ඉල්රන 

හිත අනිතකලමඹන් දැකීභ  ඔඵ දක්ෂු වුමවොත් කිසිදා ඔඵ  අමුතුමන් ආවායඹ ප්ර්තකාමේක්ෂුා කිරීභ  

අලක මනොනු ඇත. 

 

ඔඵ ැභතිභ ආවායඹක්  නිතය නිතය ඔඵ  ැශීභ  ැභැත්ත එන්මන් නේ, එභ ආවායඹ ිළළුණු ශ 

මොඩක් , භශ මුත්රේා ලමඹන් දකින්න. ඔඵ  අිති නැති ැභැත්ත ඔමේ යැනීභ  ඹැභ මවේතුමන් ය 

ඔඵ ිචඳි දුක්  න්දයාන්, ර්තභානමේ ිචඳින, අනාතමේ ිචීභ  සිදුන දුක්  මොඩත් මභමනහි යන්න. 

ඔඵ  අිතිඹක්  නැති ආන්තු සිතක්  නිා මභතයේ දුක්  න්දයාක්  ිචඳින, ඳෘතේජන බාමඹන් මිදී 

බුද්මධෝත්ඳාද ාරඹ රැබ භනුක ජීිචතමඹන් උඳරිභ ප්ර්මඹෝජන න්න. 
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ආවායමේ සු, ගිමරන මශ, ඇතිමන සිත, දැමනන ය අනිතක ඵභ සිතන්න. දාඹ ිළලතුන් පජා යන 

ප්ර්භානඹ, ශ්රිත ඵ, ිචිචධත්ඹ ඔඵ ඔමේ ය මනොන්න. ඳරිමබෝජනමේදී ඔඵ නිතයභ ඔමේ සීභා තුශ 

නතින්න. කුමන් අඩක්  ආවායද, මො ක්  ජරඹද, මො ක්  හින ද තැබීභ ඔමේ සීභා යන්න. ඔමේ 

සීභා තීයෙඹ යැනීභ  ලාන තෘන්වන්මේමේ ඉැන්වීේර  මි දාඹ ිළලතුන්මේ ැභැත්ත  

ඉඩමනොමදන්න. මභහි අදවන  රලගුන්මන් මේ ආත්භබාමේදීභ නිවීභ උමදා භඟ ඩන ත්පුරුඹන්  

ඳභෙක්  ඵ මවොඳින් සිහිමේ තඵාන්න. ැභැති ිළලත් උතුභන් ැභැති ආායමඹන් ශන්න. එමවත් 

රින් නිදවන වීභ මඵොමවෝ දුය වීභ  පුළුන් ඵ සිහිමඹන් යුතු දකින්න. 
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10. පරණපුරුදු 
 

අිළ වැමභෝභ ඳැිචිය මන්මන් මේ ය දුකින් මිදීභ අයමුණු යමන. එමවභ ඳැිචියමරා ආයෙකත කුටි 

වදන්න, ඳායල් වදන්න මේ ලර්ධන ැඩ  මඹොමුවීභ අබාකඹකි. 

 

ගිහිමදය මල් මදොයල් අතවැයරා ඳැිචියමන්මන් අතීතමේ ශ මද්ල් නැත යන්න  මනොමේ. ගිහි 

ාමල් ඵාසුන්නැමවේ ඳැිචිය මරා ඵාන  ැමඩ් යනා. මල් භවතා ඳැිචියමරා මඳොත්ලිඹනා, 

අයක් ැමිඹා ඳැිචියමරා මුළුතැන්මි දානඹ වදනා..... 

 

මභඹ මනොිචඹ යුතු මදඹක් . 

 

අිළ සිතන්න ඕමන් අිළ ඳැිචිය වමේ එැනි ලර්ධන ැඩ කිරීභ  මනො සිත ලර්ධනඹ කිරීභ ඹ කිඹා. ඇි 

සිත ලර්ධනඹ යන්මන්, සිත මමශන  ලින් යා ැටී ඇති නිා. එමවින් නින් භමේ හික් මභන ඔඵ 

ශයුත්මත් මොඩනැගීභ මනො, ඩාදැමීභඹ. 

 

සිඹලු මමශන  ඩා දැම ර අඳ භන් යන්මන් නිවීභ මද ඹ. ගිහි ජීිචතඹ පුයා  අිළ මශේ 

මොඩනැගීභි. 

 

ඳවුර, ධනඹ, ේඳත්, භාජ තත්ත්ඹ අිළ මොඩනැග මමශන  න්දි. අිළ ශයුත්මත් එභ ඵය එකිමන 

ිමභ තැබීභි. එභ ඵය ිමභ තඵා ආයෙක ලර්ධන ඵය ඔඵ ය  න්මන් නේ, එඹද මමශන  න්දක් භඹ. අිළ 

ශ යුත්මත් "ැහි ෑනිඹදී, මොටු ැවැනිඹ ැනීභ" මනො මේ මදමදනාභ අතවැරීභඹ. 

 

එමේ මනොශමවොත් ැහි ව මොටු ලින් ඔඵ ලාරි පීනන  මයෝගිමඹක්  යනු ඇත. 

 

'ලානඹ යකින්න, ආයෙක ියයුණු යන්න'... මේා භායඹාමේ රන න අිසිල තැර මක්ක්  මඩිඹ. ඔඵ දක්ෂු 

ිචඹ යුත්මත් අිසිල තයා ඇත්මත් මක්ක්  මඩිඹ  මනො මරෝියඹ වැිතඹ  ඵ අමඵෝධය ැනීභ ඹ. 

 

ලායඹ පුයා  අිළ ආයක්ෂුා ශ ලාන ර, අිළ වැද, පජාශ කුටිර, ආයෙක ර භවයවතන් වන්මේරා 

රක්ෂු ෙනින් ැඩ සිටින්න  ඇත. සුනිතරා, ඳ ාචායරා මෝඳා රා ැනි අන්ත අයෙ අඩිඹ සි  

ඳැමිෙ, අයවත්ඹ රඵාත් උතුභන්ද ැඩ සිටින්න  ඇත. එමවත් අිළ තභත් කුටි, ආයෙක, ල්ැටි ඵඳිමින් 

සිටින්මනමු. ඔඹ මඩොලින් මඩොර ඵැමන්මන් ආයෙක ලර්ධනඹ මනො දුඹ. නිවීමේ භඟ ඹනු 

මඩොලින් මඩොර රා ඉත් කිරීභි. මේ දු අිළ ඊශඟ ඳයේඳයාන් ද උරුභමො  මදන්මනමු. ගිහි 

ිළලතුන්ද මේ මමේභ ියමේලි යමු. 

 

නඹ තිමඵන්මන් එිතයන්න ත්, රන න යන්න  ත් මනොමේ. නඹ න බාමඹන්භ ිළඹරුඹ. අඳ 

ශයුමත් අමප් වදත් ධර්භමඹන් රන න කිරීභි. අමප් වදත් අිළරිසිදු නේ නඹ රන න යන්න  අිළ  

සිදුමේ. එමවත් ඔඵ ැභැති ආයෙක ලර්ධනඹ  නේ ඔඵ එභ නමේභ භතු ආත්භමේදී රුක්  මදිචමඹක්  

,ආයෙක සුයකින මදිචමඹක්  වීභ  පුළුන. එඹ ඔඵ ැභති මදඹභ නිා තුටින් බායතයුතුඹ. මරෝමේ 

න බාඹ ිචිචධඹ. න බාඹ ිචිචධත්ඹ  ඳත්න්මන් අනිතක බාඹ නිාඹ. එමවින් ිචිචධත්ඹ මර අඳ 

දකින්මන් අනිතකි. එඹ අමඵෝධ යැනීභ ධර්භඹ, අනිතකඹ අමඵෝධ යැනීභඹ. 

 

ආයෙකඹක් , ශුනකායඹක්  තුශ  නින් භ ඩන්මනක්  ඹා යුත්මත් ඳරියමේ න බාඹ අමඵෝධ 

යැනීභ  මි තභ තභන්මේ උභනා එඳාේ ර  අනු ඳරියමේ න බාඹ මනන  කිරීභ  මනොමේ. 
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එමේ කිරීමභන් ඔඵ ධර්භඹ අමඵෝධකිරීභ භඟවැය, ධර්භමේ මො න රුමක්  මනා ඇත. අනීඳඹ  

මඵමවත් ැනීභ  මයෝවර  ගිඹ මයෝගිඹා ශ යුත්මත් මයෝඹ  මඵමවත් ැනීභි. 

 

ඔහු එඹ ඳම තඵා මයෝගීන්  උඳන ථාන කිරීභ  ඹන්මන් නේ, ඔහුමේ මයෝඹ ඔහු ිළිතනු ඇත. 

අානා නුමේ මදකයඹාත්, ඖධත් මයෝවරත් තුනභ තිිමඹදී ඔහු මයෝමඹන් මිඹ ඹැභි. අිළ ශ 

යුත්මත් ඵැළුේමඵෝරඹක්  න් මිනින  දුමේ, තිරින් දුමේ, මප්ර්ේත දුමේ ර්බා කුටිඹ  නැත ාල් 

කිරීභ  මනො මේ ර මොමඩ් නැත ාල් මනොවීභ  ඵරාැනීභි. එමවත් ඔඵ ඳතන්මන් ර්බා 

කුටිඹක්  නේ මනොයදාභ ඔඵ  එඹ රැමඵනු ඇත. 
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11. ඇම  කඳුෂ ෂඟ සිත නැලතුණි නේ... 
 

නින් භඟ ඩනා භික්ෂුු  මිළිතමිතන් ිළඬුසිඟාැඩීභ, තභ නින් භඟ ලක් තිභත් යැනීභ  

උඳායන්නකි. ිළේ ඩඳාත ඩින ිච  භික්ෂුු  භ එ මදය සි  ත මදය  ඇත්මත් මනොමඳමනන 

දුයකි. මල්ර නිැසිඹන් මොිචතැන්  යුතුරඹ. දුප්ඳත්භ, ශ්රදද්ධා, ශීරාචයභ, දන්දීමේ ැභැත්ත 

ඔවුන් තුශ ඇත. ියනක්  ිළේ ඩඳාතඹ වා මොිච මදයක්  ඉියරිිළ  ැඩ සිටින ිච , ාන්තාක්  ඳැමිණිඹාඹ. 

ඇඹ තරුෙඹ. කුඩා දරුකු ද ඇඹ ඳසුඳ දු ආමේඹ. ඇඹ එක්  දරු භ ිචඹ වැකිඹ. ඇඹ මදෝත  ැසමන 

ඳැමිණිමේ සීනි මඵෝතරඹකි. එඹ ද අඩක්  හින  තිිමණි. ඇඹ සීනි වැඳි මදක්  ඳාත්රේඹ  පජා ශාඹ. එඳාය භ 

ඇඹ ඉකිා වැඬුාඹ. "වාමුදුරුමන්, මේ දරුමේ තාත්තා වේඵ යන මේතභ මඵොන්න ිචඹදේ යනා. 

මදය මභොකුත්භ නැවැ පජා යන්න, මඵොමවෝ ඵැෑඳත් න යමඹන් කියූ ඇඹ ඉකිැසීඹ. ඇඹ  ිළල 

අනුමභෝදන් ය භික්ෂුු ඉත  ැඩභ ශව. 

 

ාන්තාමේ ඳුළු, ඉකිිමඳුභ, ිචයව මේදනා, පුරුඹාමේ මනොරාවැරීභ, එක් දරු භක්  ඉල්රන 

රුො, මේ සිඹල්ර භායඹා ඔඵ  මදන ආවායඹ. එක් දරු භ මර ඔඵ ඉියරිමේ වඬාැටුමේ භායඹාභඹ. 

ඔඵ  සිතුමෙොත් 'අමන් ඳේ. ඇඹ  ආවාය නැති නිා දරුා  කිරිත් නැවැ. ඳාත්රේමඹන් ඹභක්  දරුා  මදන්න 

ඕමන්. මව  ිමන ට්  මභොනවරි මනත් මදන්න ඕමන....' 

 

මේ ආායමඹන් ඔඵ ඇමේ දු  අනුේඳා යන්න ගිමඹොත්, ඒ ඔඵ අනුේඳා යන්මන් භායඹා ඹ. 

අනාතමේදී භායඹා ඔඵ ගිහිමදයක්  තුශ එක් දරු භමේ දාඹකු යනු ඇත. 

 

වැඵැි ඔඵ දක්ෂුමඹක්  නේ මභමේ සිතනු ඇත. භා ඉියරිිළ  වඬන ඇඹ ලායඹ පුයා  භනුක, මද්, මප්ර්ේත, 

තිරින් දුක්  මර ඉිළද වඬමින්ද, ිචයවමන්ද, පුරුඹා මනොරා වැරීමභන්ද වඬාැටී මේ බුද්මධෝත්ඳාද 

ාරමේදීද ඳුශභ උරුභ යත් මිනින  දුක්  ඵි. ඇඹ මොඹන්මන් අනුේඳාි. රුොි. ඔඵ 

මොඹන්මන් නිවීභි. අනුේඳා, රුො ඉල්ලීභ ඹනු ඹභක්  එතුයැනීභි. නින් භඟ ැඩීභ ඹනු 

අතවැරීභි. ඔඵ ඇඹමේ ඳුශ, දු අතවැරිඹ යුතුඹ. ඳුශ, ඉකිිමඳුමේ න බාඹ මරත්, දරුා භමේ 

න බාඹ මරත් ඔඵ දැකිඹ යුතුඹ. 

 

සිඹලු මදඹ අතවැය, ගිහිමදරින් ඉත් ඹමභක්  නින් භඟ ැඩීභ  ඳැිචිය මන්මන් මරෝඹ  අනුේඳා 

යන්න මනොමේ. අනුන්මේ දු නිවීභ  මනොමේ. තභා තුශ දු නිා ැනීභ ඹ. මේ භන ඔඵ ඹන ිච  

මභත්රිනඹ, රුො ද අනුේඳා ද අත්වැරිඹ යුතු අන ථා ඳැමිමෙනාඹ. මරෝඹා  මභත්රිනඹ, රුො 

දක් මින් ඔඵ  මේ ජීිචතඹ තුශ නින් අමඵෝධඹ රැබීභ  මනොවැකිඹ. ඔඵ තභ මරෝඹ තුශ භැමයන, 

මරඩමන, ඹ  ඹන අයෙ බාමඹන් මිදී මනොභැත. මුලින් ඔඵ මේ අයෙබාමඹන් මිමදන්න. ය 

ැඳ තිමඹනාඹ කිඹන මුශා ඳසුඳ දුන, ත ඳායමී භියඹ කිඹරා ිචලනා යන, රුචි මරෝ ප්ර්ාර්ථනා 

යන ිළන්තුන්  නේ ත ත මභත්රිනඹ, රුො ැනි ගුෙධර්භ ැඩිඹ යුතුඹ. ඒ ිළිතඵ කිසිදු තර්ඹක්  

මනොභැත. වැකි උඳරිභමඹන් එභ ගුෙධර්භඹන් ැඩිඹ යුතුඹ. ඵරන්න, ත්ඹා භායඹාමේ සිත දන්න 

මොතයේ අැභැතිද කිඹරා. එඹාමේ තුරුරභ ඳතනා. භායඹාමේ තුරුශ තභි බඹ. 

භායඹාමේ තුරුමල් උණුසුමේ තලු භයමින් තුටු මමින්, ඉකිමින් වඬමින් ල්ඳ සිඹක්  මෝටි ෙනක්  

ඇිචපු ඔඵ අදත් භායඹා අතියගුමො  මඳන්න ය  මරොල් මනා. මභත්රීප බුදු මිඳුන්මේ ලානඹ මතක්  

නිවීභ ල් දභනා. තත් ල්ඳ ෙනාක් , ආත්භ ද දවන  ෙනක්  භැරී භැරී ඉිළමදමින් ඹේ මවඹකින් 

භනුකඹකු ඔඵ මභත්රීප බුදු මිඳුන්මේ ලානඹ ඇති ව ර ඉඳදුෙමවොත්, එදා ද අද මේභ භායමඹො ඔඵ  

ඊශඟ  බුදු න බුදු මිඳුන්මේ ලානඹ ඇඟිල්ර ියගුමො  මඳන්ාවී. ඔඵ එඹත් ිළිතනීිච. ඒ ආායමඹන් 

ේභා ේබුද්ධ ලාන රක්ෂු ෙනාක්  ඳසුමො  භායඹා ඔඵ ැසමනිචත් තිමඵන්මන්. ඒ නිාභ භායඹාමේ 

උණුසුභ ඔමේ ලරීයමේ උණුසුභ යමන ලායඹක්  පුයා  ඔඵ  දුක්  ායඹක්  උරුභමො  දුන් 
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භායඹාමන් නිදවන  වීභ  නේ ඔඵ කිසික්  ජීිචතඹ  එතුයතයුතු නැත. ඔඵ ශ යුත්මත් සිඹල්ර 

අතවැරීභි. ඵරන්න ඔඵ එතු කිරීභ කිඹන අභාරුමද් යමින් අතවැරීභ කිඹන මරමවසි මදඹ භවරිනා. 

එතු කිරීභඹ ඹනු භායඹාමේ ධර්භඹි. අතවැරීභ ඹනු මරොේතුයා ධර්භඹි. ඔඵ භාය පුමතක් මන්නද 

ැභැති? බුදු පුමතක්  මන්නද ැභැති? 

 

ඔඵ යන්මන් එතුකිරීභ, ැසන කිරීභ මොඩා ැනීභ නේ ඔඵ භායපුත්රේමඹක් භඹ.භයණින් ඳසු ඳෘථේජන ගිහි 

- ඳැිචිය ිළන්තුන් ඳාලලකරමේදී තයඹ  මද්ලන ඳත්ා, ඵැනර් ඔා ඔඵ නින් දක් නු ඇත. ඳෘථේජන 

ගිහි - ඳැිචිය ිළන්තුන්මේ අසචි භල් භාරා ඳශාමන ඔඵ  සිදුන්මන් ත උඳතක්  යා ඹැභ ඹ. එඹ තය 

අඳාඹ වීභ ද වැකිඹ. ියක, භනුක මරෝ වීභ ද වැකිඹ. එමවත් ඒ සිඹල්මල්භ ඇත්මත් දුභඹ. 

 

ිළේ ඩඳාතඹ ැඩීභ නින් භඟ ැඩීභ  අලක රභනා මොඹාඹන භනක්  යැනීභ  ඔඵ දක්ෂු ිචඹ යුතුඹ. 

ඔඵ මොඹා ඹන්මන් ආවාය ඳභෙක්  නේ භායඹා ඔඵ  ආශිර්ාද යනු ඇත. භන්ද ඔඵ ආවාය මොඹා ඹන්මන් 

භායඹාමේ ඳැැත්භ ිළණි ඵැිචනි. දානඹ පජා ශ දාඹඹා  මභත්රීප කිරීභ  අඳ ා ත් වැකිඹ. ඔඵ ශ 

යුත්මත් ැමොභ යන මදඹ මනොමේ. අන් අඹ  ශ මනොවැකි මදඹි. වැමභෝ භ ශ මනොවැක් මක් මනොදුන් 

මනා  මභත්රිනඹ කිරීභි. ිළේ ඩඳාත භමන්දී ඔඵ දක්ෂු වුමොත් මභත්රීප භාධිඹ  ඳත්වීභ  ඔඵ  වැකිඹ. 

ඹමභක්  ආවාය ඳභෙක්  මොඹා ිළේ ඩඳාතඹ ඩිනා නේ ඔහු තුශ ඉතිරින්මන් කුගින්න මනො, බ 

ගින්නඹ. බගින්න නිාතමවොත් සිඹලු ගිනි නිවී ඹනු ඇත. මභමතක්  අඳ ය ඇත්මත් ගින්න  ිළදුරු 

දභාැනීභඹ. ිළදුරු ඳඹන්මන් භායඹා වුද ගින්මනන් දැමන්මන් ඔඵඹ. ගින්මන් න බාඹ ඇිචළීභඹ. 

ිළදුරුර න බාඹ ඇිචළීභ  උඳාරී වීභඹ. භායඹාමේ න බාඹ මේ මද එතු කිරීභඹ. ඔමේ න බාඹ ිචඹ 

යුත්මත් බ ගින්න  මමරන  ිළදුරු මනොදභා, භායඹා  මනොමඳමනන්න  ගින්න නිාදැමීභඹ. 
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12. දුක්  මදන මිතුරා 
 

මරෝඹ කිඹන්මන් දුක් . මරෝඹ දුක්  ඵ  ඳත්න්මන් මරෝමේ තිමඵන සිඹල්ර අනිතක ඵ  ඳත්න 

නිා. අනිතක ව මරෝඹ නිතකබාමඹන් ැනීභ නිා ඔඵ දුක්  ිචඳිනා. මේ මභොමවොමත් ඔඵ නිියභයාමන, 

දවඩිඹ මුගුරු දභාමන මමවමන්මන්, දන්මදන්මන්, ිළලේ සිදුයන්මන්, ිචිචධත්ඹ මොඹාඹන්මන් ඔඹ 

දුමන් අත්මිදීභ ි. දු ඔඵ  අිති මදඹක්  මනොමි. දු අිති මරෝඹ . මරෝඹ  අිති දු ඔඵ අිති 

යමන. ඔඵ මේ මුළු ිචලන ධාතුමේභ අන ක්  මුල්රක්  නෑයභ මවුද ඳඨිච, ආමඳෝ, මත්මජෝ, ාමඹෝ ධාතු 

මො න ලින් ෑදුෙ, නියතුරු මනන න රඳඹක්  මික්  මන මදඹක්  වමුන්මන් නැවැ. භභ, අිළ, ඔඵ..... 

මභමවභ මමනක්  මොතැනියත් වමුන්මන් නැවැ. මභමතක් ඔඵ 'භභ, අිළ, ඔඵ' කිඹා මමනක්  

මුෙැසී ආශ්රදඹ ය ඇත්නේ ඒ වැභමදනාභ නියතුරුභ මරඩ , ඹ , භයෙඹ  ඳත්ව, එමවභ නැතිනේ 

ඳත්මන ිළරික් . ඔමේ සීඹා, ආ්චචි, මරොකු තාත්තා, මරොකු අේභා, අේභා, තාත්තා භැරිරා ඹනමො  පුතා, 

දු, මුනුපුයා, මිනිිළරී මරොකු භවත් මනා. කුභක්  

වාද? 

 

දාවරි ද ආ්චචිරා සීඹරා වීභ වා. 

 

ඔඹ චක්රලඹ මට් අිළ ිය ඹනා. අඳ  ැරිචල්රක්  නැවැ. චක්රලඹ කිඹන්මන් මරෝඹි. මරෝඹ තුශ ත්ඹා 

දුනා. මභඹ චක්රලඹක්  නිා ඉන් ිළ මන්න ා ත්භ ඵැවැ. ඔඵ  මේ මරෝමඹන් ැරමන්න අලක නේ 

චක්රලඹභ නිාදභන්න ඕමන. මේ චක්රලඹ තුශ දුනමො  අඳ  මරෝඹ සුන්දය ඵ මප්නා. ත්තකින්භ 

මරෝමේ සුන්දය ඵක්  තිමඵනා. එඹ ඔඵ  මඳමනනා, න ඳර්ල යනා, ිචඳිනා. යාත්රීප අව මද 

ඵරන්න. එහි යලනමි ශල්රක්  හිත ඳාඹන පුය, නැතිනේ ැහි අවමේ ඳාඹන ඳා  ඳා  මද්දුන්න. ති 

අන්තඹ තයභ, අනුයාධපුය පජා භූමි භතඹ  න්න. තරු ඳමවේ මවෝ රඹ, භාජ ලාරා යාත්රිනමේ 

තිමඵන අසිරිඹ.... 

 

ඔඵ මේාමේ මභොනතයේ ආලනාදඹක්  අත්ිචඳිනාද? ඔඵ මේ සුන්දයත්ඹ කිඹරා දකින්මන් අනිතකි. 

මභොද මේ වැභමදඹක් භ මභොමවොතින් මභොමවොත මනන න නිා. මේ මභොමවොමත් ඳතින න බාඹ, ඊශඟ 

මභොමවොමත් මනන න නිා ඇතින ිචිචධත්ඹ තභි ඔඵ  මේ සුන්දයත්ඹ ඇති යන්මන්. මේ රඳ 

අනිතකබාඹ  ඳත්මනොවී නිතකබාමේ ඳතිනා නේ ඔඵ  ඒාමේ ිචිචධත්ඹක්  මඳමනන්මන් නෑ. 

 

මේ ිචිචධත්ඹ, චභත්ායඹ ඔඵ  දැමනන්මන් රඳඹ අනිතකබාඹ  ඳත්න නිාභි. 

 

රඳඹ අනිතකබාඹ  ඳත්න මේමඹන්භ සිතද අනිතකබාඹ  ඳත්මනා. භන්ද, සිතක්  න  මන්මන් 

රඳ මදක්  ඳන ඹ වීභ නිා. අබකන්තය- ඵාහිය රඳ මදක්  ඳන ඹවීභ නිා න  න සිතද අනිතක වීභ 

මවේතුමන් ඔඵ සුන්දයත්ඹ  ැසම නා. එහි නිතක න බාඹක්  දකිනා. අබකන්තය රඳඹ අේභා නේ ඵාහිය 

රඳඹ තභි තාත්තා. මේ මදමදනාමේ ඳන මඹන් උඳියන දරුා තභි සිත. අේභා, තාත්තා මේභ දරුා තුශ 

ඇත්මත්ද මේඹක්  ඳභෙක් භි. අේභා, තාත්තා භැරුෙවභ අිළ ිමරි ද දරුන් භමේ යන්නා මේ සිතත් 

අනිතකබාඹ  ඳත්න ිච  ත ත සිත් ඳයේඳයාක්  න  ය න්නා. සිත් න කිරීභ  මවේතුන 

අබකන්තය ආඹතන වඹ වරිඹ  ර්භාන්ත ලාරා වඹක්  මේ. 24 ඳැමේභ ක්රි්ඹාත්භි. බාහිය රඳ මේ 

ර්භාන්ත ලාරා  මඹොමුව ැණින් නිනඳාදනඹ සදානේ. මරෝමේ මේත්භ නිනඳාදන ධාරිතාඹ මභභ 

ආඹතන වඹ තුි. ඵාහිරින් ප්ර්ාවනඹ යන අමුද්ර.ක න ඵාහිය රඳ, ආඹතන වමඹන් එ  රැබුෙ 

ැණින් නිනඳාදනඹ (නිමි බාේ ඩඹ) සදානේ. නිමි බාේ ඩඹ තභා සිත. ප්ර්ඥාමන් මතොය ඔඵ  මේ ැන 

සිතන්න ත් ඵැරි තයභ  ලකීර්ෙ ක්රි්ඹාලිඹක්  මභඹ. මරෝමේ ලකීර්ෙ ඵ ඇතිමරා තිමඹන්මන් සිත් 

න වීමේ මේත් ක්රි්ඹාලිඹ නිාඹ. තේ වාමේ ප්ර්භාෙඹ අනු මේ ර්භාන්තලාරාමේ ඉල්ලුභ  ැඳයුභ 

න ථිය ඳඹනා. නිනඳාදනඹ ැඩි න්න ැඩි න්න ලකීර්ෙ ඵ ැඩිනා. මේ ලකීර්ෙ ඵ  මබෞති 
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ියයුණු කිඹරා කිඹනා. න බාිචත්ඹ ිචනාලමො  මොන්ක්රී ට්  නාන්තය ඉියන්මන්, ශීරාචායභ 

ිචනාලය අශීරාචායභ ිමහින්මන්ත්, භැියවත්ඵ ඳයාජඹ ය තයාරීඵ ඇතින්මන්ත් , ආධකාත්මි 

ටිනාේ අභිඵා මබෞති ටිනාේ ඳැතිමයන්මන්ත් අනිතකබාඹ  ඳත්න සිත්ර ලකීර්ෙ ඵ 

නිාභි. අිචදකා නිා ඇතින මේ ලකීර්ෙබාඹ  ඔඵ දාඹකු නා. ඔඵ දාබාමේ, වල්බාමේ 

මඹොදන්මන් තේ වා ිචසින්. අිචදකාමේ තේ වාමේ වැඩතර, න රඳඹ, ර්ෙඹ, යඹ, ගුෙඹ න  න 

සිත්ර ක්රි්ඹාාරිත්ඹ තුශ භනා ිළහි රා තිමඵනා. අේභා, තාත්තාමේ රු ගුෙ දරුා  තිමඵනා මේ, 

අිචදකාමේ වැඩතර මරෝඹාමේ ක්රි්ඹාාරීත්ඹ තුශ මවොඳින් ිචදකභාන මනා. අිචදකා, තේ වා ඔඵ 

මුශායන භවා භමෝඩිඹන් මදමදනකු මේ. ඔඵ මේ භන ඉියරිඹ  ඹන්න ඹන්න ඔඵ  නේබු නාභ මදනා. 

මඳොමවොතා, මෝටිඳතිඹා, මුදරාලි, ඳාරඹා, නාඹඹා, බාඳති..... 

 

භාජමේ ිචිචධ න ථයර ඉවත මො න  ඉන්නා. මේ මඩ් හිමිරු 'මුදරාලි'. ිළ මොටුමේ මතොමඩ් 

හිමිරුත් 'මුදරාලි'. ඳන්ති මේදඹකින් මතොය අිචදකා ිචසින් නේබු නාභ මදනා. 'අේමභෝ වරිභ ාේභීයි, 

ආඩේඵයි, මශ්රදේනඨි. ිළිතැනීභ ඉවශි. භමේ භවත්තඹා මරොක් මක් , ිචධාඹමඹක් , භමේ භවත්තඹ  

ඳැක්  රිඹක්  තිමඵනා. භමේ භවත්තඹා ඇභරිාමේ' වරිභ උජාරු  අිළ කිඹනා. මභමවභ කිඹනමො  

ඔඵ  මනොමත්රුො  ඔමේ   මදමොනින් තේ වා, භභත්ඹ මේමයනා. ඒ කුණුමශ ත් ඩා 

අප්ර්න්නි. ප්ර්ඥා ඩන මනකු  මභඹ වරිභ අප්ර්න්න සිද්ධිඹක්  මන්න පුළුන්. තභා ඉරක්  යන ැඳ 

ෑභ මභොමවොතභ අනිතක මනා. අහිමි මනා. ගිලිමවන, අහිමින මේමඹන්භ ඔඵ නැත නැත 

අිතිය න්න උඳක්රලභ මඹොදනා. සිත ඔඵ  නානාප්ර්ාය උඳමදන  මදනා. වරිඹ  මුදර  වල්ම්චචි නීති 

උඳමද්ලමඹක්  මේ. සිත දන්නා මමල් භරත්, මනළුේ භරක් ඹ කිඹරා ඔප්පු යන්න. සිත  පුළුන් 

අවුරුදු වැ ක්  ඳැන්න ආ්චචි මමනක්  තරුණිඹක්  මර මඳන්න්න. සිත  පුළුන් ිළරිමිමඹක්  ැවැණිඹක්  

යරා මඳන්න්න. මේා  ිචමලේඥ දැනුභ සිත  තිමඵනා. අිචදකා ටියුන් ඳන්තිමේ ල්ඳ සිඹක්  මෝටි 

ෙන සි  තේ වාමේ ිචඹ වදායපු ඉ, ඇතිමමින් නැතිමන සිත් භ රාමන ඹනා. 

 

ඔඵ භැඩිමඹක්  ැන සිතන්න. එභ තා ජරමේද, භමඩ්ද, මොඩිමභද, නිමේද, පීත්න්මන් එභ 

න බාමේඹ. මේ වැභතැනභ ැඳි කිඹරා අල්රාමන. සිතත් ඔඹ මේභ රගින රගින තැන ැඳි කිඹරා 

උඳාදානඹ යන්නා. සිත ඔමේ දුක්  මදන මිතුයාඹ කිඹන්මන් ඔඹ නිාඹ. මේ මිතුයා මද ැමඹන් 

ඵරන්න. එිච  මේ මිතුයාමේ භන් ිමභන් ැන ඔඵ  මවොඳින් දැමන්ිච, ැ මවේවී. මභොහු චඳරමඹක් , 

මදිළ ාට් ටුමක් , මඳමර්තමඹක් . උේභත්තමඹක්  මේභ ිචම  සිල්මතක් , ගුෙමතක් .... 

 

මේ මදිමඩි චර්ඹා ඔඵ  දර්ලනඹ මේිච. මභැනි මදිමඩි මිතුමයක්  ඔඵ  වමුවුමවොත් ඔඵ ඔහුමන් ඈත් 

මනා. ඳරින ේනා මන්ද? 

 

අන්න ඒ මේ සිමත් මදිමඩි ක්රි්ඹාාරීත්ඹ ැන අධකඹනඹ යන්න. අනලක ඵයක්  මනොමන හුමදරාමේ 

මේ අධකඹනඹ යන්න. එිච  ඔඵ  ජීිචමත් මනක්  දැමන්වී. ඔඵ ඹභක්  වඳුනාන්නා ඵ, මොඹාන්න ඵ 

ඔඵ  දැමන්ිච. ඔමේ ජීිචමත් ලකීර්ෙ ඵ දුයන  මේිච. ඔඵ  තිමඵන්මන් නැත නැත සිමත් අනිතක ඵ 

දැකීභ ඳභෙක් භඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

13. "ආදරණීය" නරමප්දිය බිම තනන්න 
 

භවය මදභාිළඹන් ඉන්නා, ඒ අඹ ද දරුන්මේ කීේ ලින් නිදවන  මරා කුල් දවේ ඩමින් ජීත් 

මනා. ඒ අඹ නින ැනත් ථා යනා. ියක ්රලවනභ මරෝ ැනත් ඵරාමඳොමයොත්තු තඵා සිටිනා. මේ 

අඹ මභොන ිළලභ යන්මනත්, ද තයන්මනත් මදමදනා  මදමදනා මොඩාක්  මශන්තු ඵැීභකින්. 

සිදුවත් කුභායඹා ධර්භඹ මොඹාමන ගිමේ ඹමලෝදයා අතවැය දභාඹ. ඇඹ ඳභෙක්  මනො, යාහුරඹන්ද 

අතවැය දභාඹ. මේ අඹ ැන ඵැීමභන් නිවීභක්  මවෝ ්රලවනභ මරෝඹක්  ැන සිතිඹ මනොවැකිඹ. 

ඹමලෝදයාන් ද නිවීභ අමඵෝධමො  න්න  සිදුවත් කුභරුන්ද, යාහුරඹන්ද අත්වැරිඹ යුතු ිචඹ. එ  

ඵැීභකින් නිවීභ අමඵෝධ යත මනොවැ. වරුන් භඟ නිවීභ උමදා ඹා මනොවැ. ඇඹ මවෝ ඔහුද, 

ඔඵ අතවැරිඹ යුතුඹ. අත්වැරිඹ ිච , ඔමේ භඟ නියවුල්ඹ. ඔමේ තනිඹ , ඳාළු  ඔඵ ශඟ සිටින්මන් ඔහු මවෝ 

ඇඹ ඳභෙක්  වුද, ඒ මනා ඹනු මරෝඹභඹ. මුළු මරෝඹ භ ඔඵ තඵා ඵඳින යඳ ි. 

 

ඔඵ දක්ෂු නේ, ඔමේ තනිඹ  ඔඵ ශඟභ සිටින මනා ඔමඵන් අතවැය ඔඵ ධර්භඹ අමඵෝධ යමන, අභ 

ලමඹන් තය අඳාමඹන් මිදුෙ ත්මඹක්  ඵ  මවෝ ඳත්වී, ඇඹ  මවෝ ඔහු  ිළහි මන්න.... 

 

නින් භඟ ඔඵ  තයෙඹ ශ වැක් මක් ඔඵ යර, ඳවසු, ැවැල්ලු න තයභ ඹ. ඔඵ ඔමේභ යමන 

ඔාමන ඹන්මන් ඔහු මවෝ ඇඹ කිඹන ඵය මඳොියඹ වුද ඵය ඹනු ඵයක් භඹ. මරෝමේ ඵමයන් මිදීභ  

මඳයාතු ඔඵ ඔමේ ඵමයන් මිියඹ යුතු ඇත. ඔමේ වරු මවෝ වාරිඹ ඔමේ ිළහි , යෙ ඹෑි ඔඹ සිත 

නියතුරු සිතුද නින් භඟ  ඇඹ මවෝ ඔහු භවා ළුල් ඳර්තඹකි. අතිනත අල්රාමන මදමදනා 

ආදර්ලභත් යුශක්  මර කුල් භමේ තුටින් භන් ශද, දාවරි ද දෑ ිළඹමන මභොමවොමත්, එඹ 

අත අතවැරීභ  ඔඵ  මනොවැකි වුමවොත් එඹ භවා අානාක්  නු ඇත. 
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14. පිරිත් මප්ත 

 
ගිහි - ඳැිචිය ාව  වුද, තභන්මේ ජීිචතඹ ආයක්ෂුා ය ැනීභ , අඳර උඳද්ර., මරඩ මයෝ අභනුක 

මදෝලින් මිදීභ  ිළරිත් ැන ිචලාර ිචලනාඹක්  තිමඵනා. ඒ ිචලනාඹ නිැැසියඹ. ප්ර්තිපරදාඹඹ. නමුත් 

ිළරිමත් ැඵෑ ලක් තිඹ, ැඵෑ ප්ර්තිපරඹ තිමඵන්මන් ඡ්ධාඹනඹ මවෝ ශ්රදෙඹ කිරීභ තුශ මනොමේ. ර්තභාන 

භාජඹ තුශ ිළරිමත් මඹදීභ ඉවත රුණු මද  සීභා න ඵක්  මඳමනන්න  තිමේ. ිළරිමත් අර්ථඹ ජීිචතඹ 

තුිතන් ක්රි්ඹාත්භ කිරීමේ හුරු, පුරුද්ද, දැනුභ භාජමඹන් ඈත්මමින් ඇත. ිළරිමත් ැඵෑ ලක් තිඹ ඇත්මත් 

එහි අර්ථඹ, ජීිචතඹ තුිතන් ක්රි්ඹාත්භ කිරීමභන්ඹ. අමඹක්  භික්ෂුුමන් ඇසුා "ඇි ඔඵ වන්මේ ිළරිත් 

 ඳාඩමභන් මනොදන්මන්, ිළරිත් මඳොතක්  බාිචත මනොයන්මන්" කිඹරා. භික්ෂුු දුන්න ිළිතතුය තභා "ඔඵ 

භික්ෂුුමේ සිත, ඹ, චනඹ ක්රි්ඹාත්භ න න රඳඹ දකින්න. ඒ ඔඵ දකින්මන් ිළරුානා මඳොත්වන්මේඹ" 

කිඹරා. ිළරිත්  ඳාඩේ මනොශා , අනුන  මද්ලනා යන්න  මනොගිඹා , ිළරිමත් ැඵෑ වයඹ ජීිචතඹ  

එතු යමන සිටිනා ිළරිත් මඳොතක්  මේභ. ඔඵත් දක්ෂුන්න ජීිචතඹ ිළරිත් මඳොතක්  යන්න. එිච  ඔඵ 

පජනීඹ මේිච. 
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15. වැනෑ සිහිමයන් උපනා විනය මේ මැයි අගනා 
 

මෞතභ ේබුද්ධ ලානඹ ඇතිමරා, අතීතමේ දමියේ තරමේ තරුෙ, භධකභ, ැඩිහිටි ඹන ර ඵරාය, 

නිරාය, ාභානක, දුගි දුප්ඳත් ඳවුල්ර දරුන් ඳැිචිය බාඹ  ඳත්වී ලානතරඹ ඒාමරෝ මශේ ලානඹ 

තුශ කිසිදු ිචනඹක්  ඳනා මනොතිිමඹදීඹ. 
 

ය 20 ක්  පුයා  අනන්ත අප්ර්භාෙ ිළරික්  නිවී ැනසුමන් ිචනඹ ඳැනවීභකින් මතොයඹ. ඒ උන්වන්මේරා 

තුශ සිහිඹ, තිඹ, නිවීභ මමයහි ඇති වීර්ඹඹ නිාඹ. එමවත් ාලීන ිමහිව තිඹ, සිහිඹ දුර්ර 

භික්ෂූපන්වන්මේරා නිා ිචනඹ ඳැනවීභ  මරොේතුයා බුදුයජාෙන් වන්මේ  සිදුිචඹ. 
 

ිචනඹ ඳැනවමේ තිමඹන්, සිහිමඹන් මතොය තභ අයමුෙ, ප්ර්තිඳදා අභතව න ාමීන්වන්මේරා  තිඹ, 

සිහිඹ ඇතිකිරීභ ඹ. ඒ තුිතන් අනාත ලාන ඳැැත්භ උමදාඹ. භාධිඹ, ප්ර්ඥා තඵා අභ ලමඹන් ශීරඹ 

තුශත් හික් මීභ  අභත්ව භික්ෂූපන් නිා ිචනඹ ඳැනවීභ  සිදුව ඵ ිචනඹ ායො ිචභර්ලනඹ කිරීමේදී 

ැ මවේ. එමවින් ිචනඹ වුරු උමදාද ඹන්න ඳැවැියිතඹ. එමවත් ඔඵ තුශ නිවීභ උමදා අලබාඹ, 

වීර්ඹඹ අධිනඨානඹ ඇති නේ මුල් ය 20 තුශදී ලානමේ භික්ෂූපන් වන්මේරා හික් මුමේ ඹේමේද එමර 

හික් මීභ  ර්තභානමේදී භික්ෂුු  කිසිදු ඵාධාක්  මනොභැත. නිවීමේ ැඵෑ භඟ ඇත්මත් තභා තභා නීති 

ඳනාැනීභකින් මතොය න බාිච සිත, ඹ, චනඹ හික් භා ැනීභ තුශඹ. සිහිඹ තිඹ ඳත්ානිමින් 

ැඵෑ භධකභ ප්ර්තිඳදා තුශ ඔඵ හික් මභන්මන් නේ ලානඹ ආයේබවී මුල් ය 20 තුශදී මභන් ඔඵ ද ැඵෑභ 

බුදුභ ඹන බුදුපුමතක්  ිචඹ වැ. ඔඵ ිචනඹ ැන ැම මින් ජීත්න්මන් නේ එඹ  මවේතු ඔමේ ශීරඹ 

ලක් තිභත් බාඹක්  නැතැි ඔඵ තුශ ඇති ැඹ නිාඹ. ඔඵ ිචනඹ දැඩි මර යකින්මන් ඹෑි ිචනඹ  

ඇමරමින් ජීත්න්මන් නේ එඹද මමශන  ධර්භඹකි. මභහිදී භාන්නඹ ඇතිවීභ න බාිචඹ. නියතුරුභ තභා 

තුිතන් යදක්  සිදුවුොඹ ඹන සිතිිචල්රද, තභා නිැයිය වුොඹ ඹන සිතිිචල්රද ඹන මදභ තුශ ඇත්මත් ඇලීභ 

ව ැටීභඹ. මභඹ නින් භඟ අතයභල යන සියුේ න ථානඹකි. ශීරමඹන් ලක් තිභත් භාධිඹ ඇතිය 

නිමින් ඔඵ අනිතක ලමඹන් සිඹල්ර දකිමින් ප්ර්ඥා ඩාන්න. එිච  ඔඵ  ඉමේභ ඔඵ තුිතන්භ ිචනඹ 

ැසමක්වී. ශීරමඹන් ිළරිමවමින් ිචනමේ යෙ මනොඹන්න. නැත නැත ැයිය යමින් නිැයිය වීභ ලානඹ 

ැසකීමේ ප්ර්තිඳදා ිචඹ වැකිඹ. එමවත් එඹ ැඵෑ නින් භඟ මනොමේ. මභොනඹේ මවෝ ආායඹකින් ේභා 

ේබුද්ධ ලානඹ ැසකීභ අති මශ්රදේනඨ පුෙක ර්භඹකි. ඒ ැන තර්ඹක්  මනොභැත. නින් භමේ 

හික් මභන්නා  ඔහු අල නේ තිඹ, සිහිඹ තුිතන් ිචනඹ න බාිච ඇතිමනා මි එඹ ආඹාඹක්  මන 

ඇතියන්නක්  මනොමේ. 
 

ිචනඹ, තිඹ, සිහිඹ ඹනු තුන් නිවුන් දරුන් මේඹ. තිඹ සිහිඹ ඔඵ ශඟ තිමඵන්මන් නේ ඒ ඔඵ ශඟ 

තිමඵන්මන් ිචනඹි. තිඹ සිහිඹ ඔමඵන් ගිලිහී ගිඹ ිච  ිචනඹද ඔමඵන් ගිිතහී ඹනු ඇත. ඔඵ  මවො 

උදාවයෙඹක් කිඹන්නේ. භික් ටය  හිමන  ව ැසේර මන් ලමඹන් ඵෑභ ිචනඹ  ඳ වැනි නැවැ. 

තිමද  භාඹ  යක්  හිමන  ඵානා. ියන මද තුන  යක්  ැසේර ඵානා. නමුත් ඔඵ ිචනඹ, 

මඳොතඳත අතවැයපු එ භික්ෂුුක්  ඉන්නා. උන්වන්මේ හි ැසේර තිඹ  යක්  එ භි ඵාන්මන්. මන් 

ලමඹන් ඵාන්මන් නැවැ. තිඹක්  ැසේර ාමන ඉන්න එ මමනකු  ප්ර්ලනනඹක් . නමුත් අදාශ භික්ෂුු  

එඹ ප්ර්ලනනඹක්  මනොමේ. භන්ද උන්වන්මේ හික් මභන්මන් ලානමේ ිචනඹ ඳැනවීභ  මඳය තිබ ලාන 

චර්ඹාමේ නිා. එභ භික්ෂුුන් වන්මේ දැඩි කිඹනා භමේ අභාභෑණී ේභා ේබුදුයජාෙන් වන්මේ 

ජීභාන සිටිඹදී කිසිභ ද හි ැසේර මන් ලමඹන් ියන මදදී මනොැප ඵ. මභන්න මේ ප්ර්තිඳදාමේ 

තභා ැඵෑ නින් භඟ හික් මිඹ යුත්මත්. ඔමේ ැසේර ඔඵ  ප්ර්ලනනඹක්  න්මන් ඔඵ ේ ොඩිඹකින් මුහුෙ 

ඵරනා නේ ඳභෙි. ඔඵ ේ ොඩිඹ අතවරින්න. එිච  ැසේරත් ඔඵ  අතවැමර්වී. ිචනඹකින් මතොයභ 

ඔඵත් හික් මේිච. මේ සිඹල්ර භ තිඹ ව සිහිඹ මභන්භ අල ඵද අලකභි. 
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16. මප්ඩි ශාමුදුරුලන්ට ව්ථාලර අනාගතයක් 
 

මෞයනීඹ නාඹ න ාමීන්වන්මේ නභක්  ලානමේ දරුමකු ශ ිච  ඒ ාභමන්ය මඳොඩි වාමුදුරුන් , 

ාභමන්ය ලිඹාඳියලචිඹ රඵාමදන්නත් ලින් රඵාමදන්මන් ඉතිරි කිරීමේ ඵැලකු මඳොතක් . 

 

මභභ ක්රි්ඹා දැන් හුඟක්  ජනප්රිහඹි. නාඹ න ාමීන්වන්මේත්, මඳොඩි වාමුදුරුමෝත්, දාඹ ිළරිත්, 

මදභේිළඹනුත් මඳොඩි වාමුදුරුන්මේ ඉතිරි කිරීමේ ඵැලකු මඳොත ැන වරිභ තුටුි. මඳොඩි වාමුදුරුන්  

ිළරිය  රැමඵන ලියුේ ය දැන් නිරුමන් ිචඹදේ යන්මන් නැවැ. මඳොඩි වාමුදුරුන්  න ථාය 

අනාතඹක් ...... 

 

පුලචි ාමරභ ඉතිරි කිරීභ පුරුදු ශවභ මඳොඩි වාමුදුරුන්  අතවැරීභ අභත මනා. අතවැරීභ අභත 

වුෙ පුලචි වාමුදුරුමෝ තරුෙ ිචඹ  ඳත්වුෙවභ, බඹ  ඉතිරි කිරීභ වා සිේරු වැයඹනා. 

 

පුලචි වාමුදුරුමෝ ැැසිය නැවැ. 

 

පුලචි ාමර ඉරා උන්පු මදඹ මඳොඩි වාමුදුරුමෝ ක්රි්ඹාත්භ යනා. නියමේ ඵැලකු, තිරින් මරෝමේ 

ඵැලකු, මප්ර්ේත මරෝමක් ඵැලකු ර මවො මඳොලිඹක්  මනා. 

 

අානමේ සිඹල්රන්භ එතුවී සිේරු වැයඹැභ ැන තරුෙ න ාමීන්වන්මේරා  මදොන  කිඹනා. 
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 නට ලිපියක්  මඟශැරුමේද? 

 

මේ අානඹක්  මනොමේ. එඹ ජාධි ඇයඹුභක් භඹ. 

 

මභභ ලිිළ භාරා කිඹව ඔඵ ිචසින් අඳ  මදනු රැබ දුයථන ඇභතුේ ෙන, මඹොමු යනු රැබ ලිිළ ෙන, 

අන්තර්ජාරමඹන් එන රද (ඊ-මේල්) න්දයා, ප්ර්භාෙ ය දැක් ිචඹ මනොවැකි තයේඹ. 

 

ිචමුක් තිඹ උමදා න භාර්ඹ ෘජු වන් න තැන, එඹ ැඵැිචන්භ 'ඹව භඟ' ඹෑි මතෝයා ැනීභ  වැකි 

මභතයේ ිළරික්  මේ ිමමභහි ඉිළද සිටින  අඳ  දැනුමේ භවත් ව තු ක් ද භඹ. 

 

තභනුත්, නින් භඟත් ඹන්න මදක්  මනො එක්  යත් අමප් ාරමේ 'වීයඹකු'ව බුදු පුතකුමේ නිර්භර 

චිත්ත න්තානමේ ඉිළද, දවභ  අනු ැශපුණු අදවන  භාරා භහිභඹ දවේ ිළඳාමඹන් මඳළුණු ජාතිඹක්  

අිය කිරීභ  තයේ ජ ේඳන් ව ඵකි අඳ  වැඟුමන්. 

 

මභභ ලිිළ භාරාමේ මඵොමවෝ තැන් ඳැිචිය ඳාර්ලනඹ  යන්නා ව ආභන්ත්රේෙඹක්  මරසින් භතුිළටින් මඳනුෙද, 

ඒ රඳා ැනීභ ගිහි ියිචඹ වු ය ගිනි නින සිසිල් ඳැන් දවයක්  ව ඵ නිැඹ. ගිහි ඳැිචිය මේදඹකින් 

මතොය ඔමේ දවේ සිත රු ශා නිඹතඹ. 

 

මේ භාර්මෝඳමද්ලනමඹන් ඔඵ දවභ දකිද්දී මේ  වන් තැබ බුදු පුතුන් ේරුන්දැි දැනැනීභ  ඔඵ තුශ 

උඳියන ැභැත්ත ඉතා අහිල අලාක්  ඵ ඉඳුයාභ දනිමු. ඒ මවේතුමන්භ මේ  වන් තැබ න ාමීන්වන්මේ 

මයක් දැි, උන්වන්මේ ැඩ සිටිනුමේ මොහිදැි අමඳන් ඇස ිළරිද මඵොමවෝඹ. එමවත් උන්වන්මේ 

හුමදරා ප්රිහඹයන නිාභ, භාජමේ ප්ර්සිද්ධ චරිතඹක්  ඵ  ඳත් ලකීයෙ නා මනු , අප්ර්සිද්ධිමේ 

යශ ියිචඹක්  තයමින් ිළිතමත් ිළරීභ ඳවසු ඵ කිඹා ඇති නිාභ මේ ලිිළ භාරා ඔඵ  ඉියරිඳත් යන අඳ 

ඳා උන්වන්මේ ැඩ සිටින ඉේක්  ැන මවීභ යුතු මනොමේ ඹෑි සිතමු. එඵැිචන් මින් භතු ඔඵ ිචසින් ඒ 

ඳැනඹ අඳ මත ඉියරිඳත් මනොයනු ඇතැිද සිතමු. භන්ද මේ බුද්ධ පුත්රේඹාමනෝ අඳ මනුමන් සිඹ යුතුේ 

භැනිචන් ඉටුය ඇති ඵැිචනි. දැන් අඳ  ඉතිරි ඇත්මත් ඒ අදවන  ිළහි  යනිමින් මේ ය ජඹැනීභඹ. 

තය අඳාමඹන් මිදීභඹ. මභඹ අානඹක්  මනො, ජාධි ආයේබඹක්  මරසින්  වන ඇයඹුමේ වන් 

මශේ එනිාඹ. 

 

මේ භ ඳශමන්මන් උන්වන්මේමේ චන් ලින්භ 'නින  භඟ' මරසින් භාතෘා ය ඇති ඳශමු 

 වන් මඳොමතහි අන්  වනඹ. එමවත් මභතැනින් මභභ ලිිළ භාරා අන් මනොමේ. 

 

'අතවැරීභ' නමින් උන්වනමේ නේ ය ඇති මභභ  වන් භාරාමේ මදැන්න රඵන තිමේ සි  මේ 

අායමඹන්භ ඳශනු ඇත. 'නින  භඟ' මවත් ඳශමු මො සින් ඔඵ රද ජඹ තදුය ත් ර්ධනඹ 

යැනීභ  එඹ ඔඵ  භමවෝඳාරී නු ඇත. 'අතවැරීභ' මො මහි ලිිළ තයභක්  දීර්කඹ. දවේ වයමඹන් 

මනොතිත්ඹ. එඹද ඔඵමේ දවේ ියිචඹ රුමන් රු  ඳත්යනු ඇති  නිැඹ. අිළ ඔඵ  ආයාධනා යමු. 

භව යවතුන් ැඩි භමේ තත් ිළඹයක්  තඵන්න  රඵන තිමේ සි .... 

 

 

 

 

 


