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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 ඳැවිදි උතුමන්ට ඳමණක්  මේ අහිංවක ලමයාමය 

උඳකාරයක් ම මේලා! 

ක් තියක් ම මේලා! 

මාර්ගයක් ම මේලා! 

 

තම තමන්ට ලැටමශන ප්රේමාණයට තම තමන්ම  ීවවිත ලට ගඳාගනිත්ලා! 

 

අර්ථ මශෝ ලමාකරණ ලැරදි ඇමත්ත්  න මන්කෂ ලරදකට  න මන්ගැම ලා! 

 

අනුනටද අනුකේඳා මකමර්ලා! 

 

ලැරදි නැමත්ත් නිලැරදි මදය නිලැරදි මව දකීලා! 

 

මමහි වටශන් ශැම අර්ථයක්  තුළින්ම  න වැමට යශඳතක්  මේලා! 

 

තමා තමාටම පිහිටමක්ට ගනිත්ලා.. 

 

යෑයි උන්ලශන්මවේ ඒ මඳ්ත් මඳෂ ඇරඹුමේ ලියා ඇත්තාශ. 
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1. බුදුන්මගන්ම කමටශන් නාගන්න 
 

ම්බුද්ධ ලානඹක්  මුණගැසී තිබඵන බභැනි දුර්රබ අ් ථාක, ගිහි ඳැවිදි අපි ඩාත් උත්වගන්බන් 

ලානඹ ආයක්ෂාා කයගැමටභස ව ලානබබ ඵය කයගා ගැමටභසඹ. 

 

පිරිත, ධර්භ බද්ලනා, දානභඹ පිිංකම්, විවාය නඩත්තු, ිංර්ධනඹ, දවම් ඳාල්, ආගමික උත්, භාජ 

බේා, භාජ බේා කසයුතු නිා දබේ නිදි බනොරඵා අවිබේකබඹන් සිටින විස ඔඵස දැබනන බබව ඔඵ 

දකින්බන් ලානබබ ඵය කයගා ගැමටභ නිා ඇතිබන බබවක්  බරඹ. බභඹ ැයදි අර්ථකථනඹකි. 

 

ම්බුද්ධ ලානඹ ඹනු ඔඵස ඵයක්  දැබනන බදඹක්  විඹ බනොවැක. එඹ ඔඵ ඵබයන් නිදව්  කයන, ැනසිල්ර 

රඵාබදන බදඹකි. අපි අදිසන් කයගතයුත්බත් ලානබබ ඵය දැරීභස බනො, ලානබබ ැවැල්ලු දැරීභසඹ. 

ලාන ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන විස ඔඵස බබවක්  ඵයක්  දැබන් නම් ඔඵ, ඔඵ ඉදිරිබබභ ප්රෙල්නාර්ථඹක්  තඵාගත 

යුතුඹ. භග බනොභග ගැන සිතීභස ඔඵ නිවතභාමට විඹ යුතුඹ. එබවත් ඔඵ බොඹන්බන් ඔබේ ජීවිතඹස ැඳඹක්  

නම්, තුසක්  නම්, ඔඵස බබව බභන්භ ඵය දැබනනු ඇත. භන්ද ඔඵ නැති ඹභක්  බොඹන නිාඹ. අපි 

බඵෞද්ධඹන් විඹ යුත්බත්ද, ඳැවිදි විඹ යුත්බත්ද ලානබබ ැවැල්ලු දැරීභ වාඹ. ලාන ප්රෙතිඳදාබේ 

බඹදීබම්දී අඳස ඵයක් , බබවක්  දැබන්නම් එඹ අඳස අලන බනොභැත. 

 

ගිහි ඳැවිදි අඳ නිැරැදි බර ආමි ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන විස, බරොේතුරු බුදුමිඳුන්ස භබවේලාකන ලීරාබන් 

ආමිබඹන් පජා ඳත්න විස, එහි ආනිිංල ලබඹන් පජා ඳත්න්නාස සිේඳඹ ගරාබගන එන්බන්ඹ. එඹ 

ආල්චර්ඹඹක්  බනොබේ. බුදු ඵරඹ, ම්භා ම්බුදුයජානන් වන්බේ බකබයහි ඔඵ තුශ ඇති ශ්රරද්ධා ඔඵස 

රැබඵන දිට් ඨධම්භබේදමටඹ කුර විඳාකඹකි. බභභ බෞබාගනඹ භාජබබ අඳස නිතය දකින්න පුළුන්. 

නමුත් කුර විඳාකඹක්  ලබඹන් බෞබාගනඹ රැබඵනවිස අඳ ඳසරා ගන්නා. ඔඵස බම් බෞබාගනබබ 

විඳාකඹ රැබඵන්බන්, බරොේතුයා බුදු මිඳුන් බකබයහි ත තත් ශ්රරද්ධා ඩාබගන උන්වන්බේ බද්ලනා 

කශ ශීර භාධි ප්රෙඥා භාර්ගබබ ඉදිරිඹසභ විල්ාබඹන් ඩින්න. බෞබාගනඹ තුළින් ඔඵස විල්ාඹක්  

රඵාබදන්බන් බම් බදඹ කබශොත් බම් බදඹ රැබඵනා කීභ පිණියි. එවිස ඔඵ දක්ෂා විඹ යුතුයි. ආමිබඹන් 

ප්රෙතිඳත්තිඹස නැඹුරු බන්න. නමුත් අඳ බෞබාගනඹ ඵදාගැමටභස ආමිඹ තුශ සියබනා. එවිස ත තත් 

සිේඳඹ ගරාබගන එනා. අානබබ එභ සිේඳඹ විසින් අඳ ග්රරවනඹකස ගන්නා. එවිස ඔඵ ශීර, භාධි, 

ප්රෙඥා නින් භබ  ඉදිරිඹස බනොඹා, ඔඵ ැඳයි කිඹා සිත තැන නාතැන් ගන්නා. ඳදිිංචි  බනා. බභහි 

ැරැද්දක්  ඔඵස බඳබනන්බන් නැවැ. ඔඵ දැන් බෞබාගනඹ රැබීබභන් භත්බරා. ඔඵස දුය බඳබනන්බන් 

නැවැ. ඔඵ දකින්බන් ශඟ ඳභණයි. ඈත තිබඵන ප්රෙඥා භාර්ගඹ ඔඵස බඳබනන්බන් නැවැ. බභොකද ඔඵ 

ඳසුඳසයි ගභන් කයන්බන්. අබරෝකඹස පිටුඳාමින්, අඳුබර් අතඳතගාමින් අපි බභොනද බම් බොඹන්බන්. 

නැති තුසක් , බෞබාගනඹක්  බොඹනා. ඔඵ බොඹමින් ඹන තුස, බෞබාගනබබ මිම්භ, සීභා, ෑහීභ, 

බනොැහීභ තිබඵන්බන් ඔඵ ශඟභඹ. බම්ාබබ තීයකඹා, විනිල්චඹකරුා ඔබේ ඇති බමින් නැතින සිතභඹ. 

එබවත් ඔඵ බරෝකඹ තුශ කිසිදා වමුබනොන තුස බොඹනා. ැඳ බොඹනා. 

 

ඔඵස රැබීභසත්, අතවැරීභසත් බදකසභ භඟ කිඹන්බන් බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ බකබයහි ඇති 

ශ්රරද්ධායි. ඔඵ බභහිදී දක්ෂා බන්න අලනයි. කුභකසද? රැබීභ අතවැය ඔඵස සිේඳඹ රාබත්කාය රඵාදීභස 

භඟ බඳන්ව බරොේතුයා බුදු මිඳුන් දැකීභස. බරොේතුයා බුදුමිඳුන් උන්වන්බේ දකින්නස, ඔඵස අ් ථා 

රාදී තිබිඹදී, ඔඵ නැති තුසක්  බොඹමින්, නිදිභයා බබවබනා. විඩාබන් අවිබේකබඹන් සිටින ඔඵ 

ඔබඵන් අන්න, බම් බභොබවොබත් ඔඵ බොඹන්බන් එභ නැති තුසභ බන්ද? කිඹරා. 

 

සිඹලුභ භනුනඹන් විසි වතය ඳැබබභ බබවබන්බන් කුභක්  වාද? ඔවුන් ඒ බබවබන්බන් අයිති 

කයගැමටභ වාඹ. ැඩිකය ගැමටභ වාඹ. බභොනා අයිතිකය ගැමටභ වාද? 
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ැඳ, තුස, ගකීම්, නාඹකත්ඹ ැඩිකය ගැමටභසඹ. අයිතිකය ගැමටභසඹ. මිනිා ඳභණක්  බනො, තිරින් 

තාද අයගර කයන්බන්, බබවබන්බන්, ැරියන්බන් ැඳ බවීභ වාඹ. බදවිබඹෝද දින බරෝකර 

ඵැබගන දින ැඳ, දින ජජා විිනන්බන් ැඳඹස ඇති කැභැත්ත නිාඹ. ැඳඹ නිතන ඹෑයි බගන ැඳ 

ඳසුඳභ වමාඹැභ නිා ඔවුන් නියතුරුභ රැ් කයන්බන්ද තන්වාභඹ. තන්වා තුළින් ජනිතන්බන්ද 

අකුරඹක් භඹ. ත්යින්ස ැඳ බවීභ වා ඹන බම් අාර්ථක ගභබන්දී තභන් බනොදැනුත්භ තය 

අඳාඹස ැටී අනන්ත දුක්  විිනමින් ැරි ැරීභස සිදුනු ඇත. බ්රදව්භ බරෝකර ජීත්න මිතන දශල්ික, 

බතරුන් යණ බනොගිඹ බ්රදව්භබඹෝද නැත තය අඳාඹස ැටී දුක් විඳීබම් ් බාඹ ඇත. බ්රදව්භබරෝක ර 

සිටින භනක් දශ්ික බ්රදව්භඹන් වැය අන් සිඹලු ත්ඹන්ස ැඳඹ බොඹාඹන ගභබන්දී අත්නුබබ එකභ 

ඉයණභකි. 

 

දින ැඳ බකටිඹ. තය අඳාබබ දුක ඉතා දීර්ඝඹ. දින බරෝකබබ බදවිඹන් නියතුරුභ අනන්ත කාභ ම්ඳත් 

විිනමින්, එභ කාභ ම්ඳත් රස ත තත් බරොල් බමින්, අධික ආලාබන් කාභඹ ඳසුඳ වමාඹැභ නිාත්, 

නියතුරු තන්වා ැඩීභ නිාත් අකුර රැ් කය ගමට. බම් බවේතුබන් දින ැඳ ඉක් භනින් පිරිහී ඹයි. 

බදවිඹන් නැත තය අඳාඹස ැටීබම් ඉඩකස ඉතාභ ැඩිඹ. එබවයින් දින ැඳ බකටිඹ. තය අඳාබබ 

ජීත්න ත්ත්ඹා, ඔහු විිනන දුක නිාභ නියතුරු වයඹ, බෝෝධඹ හිත ජීත් බේ. එතුළින් ෑභ 

බභොබවොතකභ එභ ත්ඹන් රැ් කයන්බන් අකුරඹක් භඹ. බම් බවේතුබන් අකුල් ැඩිවී, බම් ත්ඹා 

දුබකන් දුකසභ ඳත්බේ. තය අඳාබබ බකොස් කරුන් ඵසභ ඳත්බේ. බ්රදව්භ බරෝකබබ ජීත්න බ්රදව්භඹාද 

තභා විිනන භාධි ැඳඹ අනිතන ඹෑයි දකින බභොබවොබත්භ අරිවත්ඹස ඳත්වීභස වැකිඹා තිබිඹදී, භාධි 

ැඳඹ අනිතන ඹෑයි දකිමින් එහි තුස බොඹන නිා, අරිවත්ඹස තභා විසින්භ බදොයගුළු දභාගමට. 

 

බ්රදව්භ බරෝකබබ, බ්රදව්භ තරර මිතනදශ්ික බ්රදව්භඹන්ද ඇත. ඒ මිනි ් ජීවිත රදී ශීරඹ, භාධිඹ උඳරිභ 

භට් සමින් ැඩීභ නිා බ්රදව්භ ැඳ රඵයි. නමුත් ම්භා ම්බුද්ධ ලානඹ තුශ බතරුන් යණ බනොගිඹ පිරිකි. 

බඵෞද්ධයින් බනොබේ. බම් බ්රදව්භඹන් ප්රෙඥා ඩාබගන බනොභැත. ඔවුන් සිටින්බන් අවිදනා තුශඹ. එැනි 

බ්රදව්භඹන් නැත තය අඳාඹස ැබට්. එබවත් ශීරඹ, භාධිඹ උඳරිභ භට් සමින් ැඩීබම් ආනිිං නිා ඒ අඹස 

කල්ඳ ගණන් බ්රදව්භ ැඳ රැබිඹ වැකිඹ. කදාබවෝ දක බතරුන් මුණගැසී, බතරුන් යණ බගො ්, ප්රෙඥා 

ැඩී, බෝාන් පරඹස ඳත්, බ්රදව්භ බරෝකඹ තුශභ නිවීබම් භඟස ඳත්වීභස බම් අඹස වැකිඹා ඇත. එබතක්  

ඔවුනද නැති තුසක්  බරෝකඹ තුශ බොඹන පිරික් භඹ. ඒ අඹ මිනි ් ජීවිතරදී අතවැරීභ පුරුදුබකොස ඇත. 

එබවත් ඔවුන් අතවැරීභ පුරුදුබකොස ඇත්බත් ප්රෙඥා නිා බනො භාධි ැඳඹස ඇති බරොල්වීභ, තශ්ණා 

නිාඹ. සිඹලුභ ැඳ අතවැරිඹත් භාධි ැඳඹ නිතන ඵස ඇති විල්ාඹ නිාඹ. 

 

ැඳ බොඹන සිඹලු ත්බඹෝ බම් ඹන්බන් කිසිදා තශප්තිභත් බනොන ගභනකඹ. ඔබේ කුටිඹ බද ඵරන්න. 

එහි සුඳවසු පුටු,බම්, ඇ, ඇතිරිලි, ඳාපි් නා, ඳර් , බර්ඩිබඹෝ, ආවාය ඳාන, කිරිපිටි, බඵබවත් තිබඵනාද? 

බම් සිඹල්ර තිබඵන්බන් තභන්බ  ආත්භ ගරුත්ඹ, ැඳ වාඹ.ඒ කිඹන්බන් නියතුරුභ ඔඵ සිටින්බන් 

බදැනිබඹක්  භඟභයි. හුබදකරා නම් බනොබේ. ඔඵභ සිතන්න, තුන් සිවුයත් ඳාත්රෙඹත් කිඹන සීභාබන් 

බකොච්චය දුය් ද ඔඵ ඉන්බන්. එඳභණසභ තන්වා ඔබේ හුබදකරා භකන හිතතා බරා. 

 

ක් විති යජ ඳදවිඹද, යාජ යාජ භවාභාතන ඳදවිද ිංායබබ රඵා ඇති අපි , එභ යජශ්රීිඹ තළුභයමින් යවි ඇති 

අපි. ර්තභානබබදී අනබඵෝධඹ නිා බනොවිපු ය, ැඳ බොඹමින් තයගඹක බඹදී සිටිමු. ිංායබබ ඔඵ 

ක් විති යජ ඳදවිඹ රද බභොබවොබත්දීද එභ ක් විති යජ ඳදවිබඹන් චුතන බභොබවොබත්දීද, ඔඵ එභ ැඳබඹන් 

ෑහීභකස ඳත්බනොවුණි. ඒ නිාභ තන්වාබන් ගැබසමින් ඔඵ නැත නැත ය ැඳ බොඹන ගභනසභ 

ැටුණි. බම් ඔඵ ඹන්බන් එභ භාර්ගබබඹ. බම් භාර්ගඹස ඔඵ දැම්බම් අන් කිසිබකු බනො, අවිදනාබන් පිරි 

ඔබේ සිතභඹ. කෑදය, ගුණභකු, අවිචායත්, ඳිංචකාභඹ බොඹාබගන අඹාබල් ඹන ඔඵබ  ඇති බමින් 

නැතිබන සිතභඹ. බම් කෑදයකභ නිාභ ඔඵ රැබගන ඳැමිණි දුය ත රැබගන ඹැභස නිඹමිත දුය, ඉරක් කම් 

ලින් ප්රෙකාල කශ බනොවැක. ඔඵ කේරුන් වුද ඔඵ බම් බබවබන්බන් ැඳ බවීභ වා බනොබේද? ඔඵ 

බම් පුත්ඳත අතස ගත්බත්ද ඔඹ සිත ඔඵස අණ කශ නිා බන්ද? ඒ සිත දැන් තිබඵනාද? එඹ අනිතන වී 
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බගොසිනි. ඒ සිත ඔඵස අයිති බදඹක්  බනොබයි බන්ද? ඔඵස ආගන්තුකබඹක්  බන්ද? එබවත් අතීතබබ ඹම් 

බභොබවොතක එභ සිත නිතන ඹෑයි සිතා, ඔබේ ඹෑයි සිතා, සිත ක්රි?ඹාත්භක කශා බන්ද? ඒ තුළින් ඔඵ කුරඹක්  

බවෝ අකුරඹක්  රැ ් කශා බන්ද? බම් බදකභ ඔඵස රැබගන ඹන්බන් ඵඹස බන්ද? එබේ නම් අනිත් ඹ 

ලබඹන් බනොදකින ෑභ සිතක් භ ඔඵ ිංායඹස රැබගන ඹනා බන්ද? 

 

ඔඵ නින් අයමුණ කයා ඹන නිවීබම් බභබවයුබම්, ඹම් න්ධි ්ථානඹකදී ඔඵබ  ඉදිරිඹස බරොේතුයා බුදු 

මිඳුන් ඩිනා. එඹ ් ථියයි. නිඹතයි. එබවභ උන්වන්බේ ැඩභ කයරා ඔඵස නින් භබේ ඉතිරි දුය 

ම්පර්ණ කයන්න කභසවනක්  බදනා. එඹ බදන්බන් බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේභයි. උන්වන්බේ 

ඔඵස බදන කභසවන තභයි ඇතිවුණ සිත අනිතනයි කිඹරා දකින්න කිඹන කභසවන. ලා් තශන් වන්බේ 

බදන කභසවනක්  නිා එඹ දැඩි බර ඔඵස දැබනනා. අබඵෝධ බනා. ඒ බභොබවොබත්භ ඔඵ බරොේතුයා 

බුදුයජාණන් වන්බේ දැකපු සිත අනිතන ලබඹන් දකිනා. උන්වන්බේබ  රඳකාඹ, උන්වන්බේබ  

කභසවන, බම් සිඹල්ර අනිතන ලබඹන් දකිනා. ඔඵස ැබඩන ප්රෙඥා තුශ එඹ එබේ නාභයි. බභහිදී ඔඵ 

බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ කිඹරා දකින්බන් ඔඵ තුශ ැබඩන ප්රෙඥායි. ප්රෙඥාත් බරොේතුයා 

බුදුයජාණන් වන්බේත් කිඹන්බන් බදකක්  බනො එකක් ඹ ඹන්න ඔඵස බභහිදී බවොිනන් අබඵෝධ නා. අපි 

හිතන්බන් නැවැ බුදුයජාණන් වන්බේත් ප්රෙඥාත් කිඹන්බන් එකක්  ඵ. එබවත් ඔඵ නිවීබම් බභබවයුබම් 

ක්රි?ඹාත්භක බාඹස ඳත්වීබම්දී ඔඵස බම් ඹථාර්ථඹ අබඵෝධ නා. අද බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ 

ැඩසිටිනානම් ඔඵස බදන කභසවනත් ඔඹ කභසවනභ විඹ යුතුඹ. ඇතිවුණ සිත අනිතන ලබඹන් දකින්නZ 

එඹ තන්වාබන් බතත්බකොස ක්රි?ඹාත්භක බාඹස ඳත්වීභස ඉඩ බනොබදන්න. ඔඵ බභබතක් කබශේද, කයමින් 

සිටින්බන්ද ඇතින සිත තන්වාබන් බතත්කය ක්රි?ඹාත්භකබාඹස ඳත්කිරීභඹ. 

 

ඵරන්න ඔඵ බභොනතයම් ානාන්තද කිඹරා. බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ පිරිණිවී ය බදදව ් 

වඹසිඹඹක්  ඉක් භගිඹද, ඔඵ දක්ෂා නම් ඔඵස පුළුන් උන්වන්බේබගන් කභසවන් රඵාගන්න. උන්වන්බේ 

දකින්න. උන්වන්බේබගන් ආයක්ෂාා රඵාගන්න. උන්වන්බේ ැනසුණු ධර්භ භාර්ගබබ ැනසීභ 

රඵාගන්න. 

 

අසවායදවක්  ඳවන්ද, භල්ද, වඳුන්කරුද, පිරිකයද පජාකය ඔඵ දකින්බන් දින, භනුන ශ්රීික ිංඥාන්භඹ. 

 

එභ ිංඥා බගාමීඹ. එබවත් ඔඵ එභ සිත අනිතන ලබඹන් දැකීබභන් ඔඵ දකින්බන් ධර්භඹයි. ඔඵ දකින්බන් 

බරෝකබබ ැඵෑ ් බාඹයි. වැඵැයි ඔඵ තුශ තභ එභ ලක් තිඹ බභෝදුවී නැති නම්, ඔඵ කශ යුත්බත් ඉවත 

පිිංකම්ර බඹබදමින්, ඔඵ තුශ ඉවත ලක් තිඹ ර්ධනඹ කය ගැමටභඹ. එබවත් ඔඵ එකතැන ඳල්බන, එකතැන 

ඳදිිංචි බන බඵෞද්ධබඹක්  බනොවිඹ යුතුඹ. අත්විිනමින්, අත්දකිමින්, අබඵෝධඹ කයා ඹන බඵෞද්ධබඹක්  විඹ 

යුතුඹ. ඳශථ ජන ත්ඹා කල්භැරීභස ඉතාභත් ප්රි.ඹඹ. අතීතඹ පුයාස කබශේද කල් 

භැරීභඹ. ඵහුතයඹක්  බඵෞද්ධබඹෝ ර්තභානබබදීද වභත්රීම බුදුයජාණන් වන්බේබ  ලානබබදී 

උන්වන්බේබගන් ධර්භඹ අා, නින් දැකීභස ඵරාබඳොබයොත්තු බති. ප්රොර්ථනා කයති. ඔඵ ගිහි බවෝ ඳැවිදි 

වුද බභබේ ප්රොර්ථනා කිරීබම්දී ඔඵ දකින්බන් වභත්රීම බුදුන් බනො, අවිදනායි. ඔඵ ප්රොර්ථනා කයන්බන් 

අවිදනායි. නමුත් වභත්රීම බුදුන්බ  ලානබබදී උන්වන්බේබගන් ධර්භඹ අා නින් දකින්න ඹෑයි ඔඵස 

අණකයන ඔබේ සිත අනිතන ඵ දැකීබභන් ඔඵ දකින්බන් වභත්රීම බුදුයජාණන් වන්බේභයි. උන්වන්බේ 

බද්ලනා කයන ධර්භඹභයි. ඵරන්න ධර්භබබ ආලච්ර්ඹඹ. අද බම් බභොබවොබත්දී ඔඵස පුළුන් වභත්රීම 

බුදුමිඳුන් විසින් බද්ලනා කයන ධර්භඹ දකින්න. අත්විිනන්න. එබවත් ඔඵ තුශ ඇති අවිදනා නිා, ඔඵ දුක්  

විිනමින් කල්ඳ ගණනක්  ය ඈතස ඹන්න ඹනා. අවිදනා විසින් ත්ඹා බභොනතයම් මුරාකයනාද 

ඵරන්න. වභත්රීම බුදුමිඳුන්ත්, උන්වන්බේ බද්ලනාකයන ධර්භඹත් බම් බභොබවොබත් දකින්න අ ්ථා 

තිබිඹදී, බඹස කෑදය අබප් සිත, අපි දුකසභ ඇදබගන ඹනා. වභත්රීම බුදුමිඳුන් බඳන්නම් කිඹා අපිස 

අවිදනා බඳන්නා. 
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ඔඵ දක්ෂාබන්න නියතුරුභ ඇතින සිත අනිතන ලබඹන් දකින්න. සිත ඔඵස අඹත් බදඹක්  බනොන ඵ 

දකින්න. ඔඵස ආගන්තුකබඹක්  ඵ දකින්න. සිත ඔබේ දුක්  බදන මිතුයා ඵ දකින්න. ඔඵ බභබේ දකිද්දී ඔඵ 

තුශ ැබඩන්බන් තය තිඳට් ඨානඹයි. ඔඵ අබඵෝධ කයන්බන් ඳිංචඋඳාදාන් කන්ධඹයි. 

ඳටිච්චමුප්ඳාදඹයි. ප්ත බඵොඡ්ජිංග ධර්භථාඹනුයි. ඔඵ බම් කිසික්  බොඹා ඹා යුතු නැත. වැදෑරිඹ යුතුද 

නැත. ඇතින සිත අනිතන ලබඹන් දැකීබම්දී ඉවත ධර්භතාන් ඔඵ තුශ අඹාබඹන් බතොය ැබඩනු ඇත. 

ඔඵස අබඵෝධනු ඇත. සිබත් අනිතනබාඹ බනොදකින්නා, බම් ධර්භථාන් බොඹාබගන කභසවන් ඳිංති 

බද්ලනා ඳසුඳ ඹා යුතුඹ. ඔහු බම් බොඹන්බන් තභා තුශ තිබඵන බදඹකි. සිඹල්ර බවීභ අතවැය ඔඵ බම් 

තය භවා ධාතන්බගන් ක් වුණ, බදති්  කුණඳඹ ක්රි?ඹාත්භකබාඹස ඳත්කයන, ඇතිවී නැතිවී ඹන සිත ගැන 

ඳභණක්  බොඹන්න. දකින්න. ඒ ඔඵ බොඹන්බන්ද, දකින්බන්ද ධර්භඹයි. 

 

ඔඵස කතයගභස ඹැභස අලනනම් ඔඵ කශ යුත්බත් ඵ්  නැතුභස බගො ් කතයගභ ඵඹකස බගොඩවී, 

ටිකට් ඳතක්  රඵාගැමටභඹ. එවිස ඵඹ ඔඵ කතයගභස රැබගනඹනු ඇත. කතයගභස ඹන ගභබන්දී ඔඵ 

සපිසා බවොිනන් නිරීක්ෂාණඹ කයමින් ගිඹබවොත් ඔඵස කළුතය බඵෝ මිඳුන්ද, ගාල්ර යාඹද, වම්ඵන්බතොස 

ලුණු බල්ාඹද, ති ් භවෑ මිඳුන්ද දැකිඹ වැකිඹ. ඔඵ ඵ ් යථඹස බගොඩ බනොවී ඵ්  නැතුබම් සිටින 

අඹබගන්, එබවත් නැතිනම් භාර්ග සිතිඹභකින් කළුතය බඵෝ මිඳුන් ගැන, ලුණු බල්ාඹ, යාඹ, මුහුද ගැන 

වි් තය බතොයතුරු ඒාබබ ් බාඹ ඇසීභස ගිඹබවොත්, බවීභස ගිඹබවොත් ඔඵස ඵඹ ැයදී අතයභිං වීභස 

සිදුනු ඇත. බභඳරිද්බදන් ඔඵ සිත බද ඵරාසිටින්න. එවිස තය තිඳට් ඨානඹද ඳටිච්චමුප්ඳාඹ, 

ඳිංචඋඳාදාන් කන්ධඹ, ප්ත බඵොඡ්ජිංග ධර්භඹන් බඳබණනු ඇත. දකිනු ඇත. අබඵෝධඹ රඵනු ඇත. 

 

බම්ා බොඹා ටියුන් බනොඹා යුතුඹ. 

 

සිත බද ඵරන්න. සිත ඹනු අනිතනඹයි. බරෝකඹයි. සුන්දයත්ඹයි. අසුන්දය ඵයි. ැඳයි. දුකයි. 

වභත්රෙඹයි.බෝෝධඹයි.බඹයි. නිවීභයි. බකොටින්භ සිත ඹනු බරෝකබබ නිර්භාණකරුායි. 

 

සිත ඹනු දුක්  බගොඩකි.එබවත් ඔහු ඔඵබ  ඳයභ මිතුයාඹ. ඔඵස ැනසිලිඵ ් බතඳරන සුයතරාඹ. වරි භග ා 

ැයදි භඟ බඳන්න ිංචාකරුාඹ. එබේභ ඔඵබ  ගැරවුම්කරුාඹ. එනිා අබඵෝධබඹන් සිත වඳුනාගන්න. 

සිත ඔබේ කරණ මිතුයා කයගන්න. එඹ කශ වැක් බක් සිත අතවැරීබභන්ඹ. සිත අතවැරීබම්දී බරෝකඹද ඔඵස 

භඟවැබයනු ඇත. 

 

ැඳ අනිතන න ඵ දුක දන්නා නිා, ැඳ අරභ දුක ගැබමින් සිටියි. ැඳඹ දන්නා බදඹත්, දුක දන්නා 

බදඹත් ඔඵ බනොදන්බන් ැඳත් දුකත් බදකභ ඇති කබශේ ඔඵස ආගන්තුක, ඔඵස අයිති නැති සිතක්  නිාඹ. ඔඵ 

සිත ගැන දන්බන් නැවැ. සිත ගැන ඵරන්බන් නැවැ. දිනඳතා කණ් ණාඩි බම්ඹ ශඟස ගිහින් හි, රැේර, ඇ, 

කන, දි, දත්, මුහුණ, කුරුශෑ, භ ඵරනා. අඩුඳාඩු තිබුබණොත් විසමින් බඵොනා. ක්රී,ම් ගානා. භා තුශ භා 

ඵරනා. ර් න කයනා. නමුත් සිත ගැන ඵරන්බන් නැවැ. ඔඵ, ැඳ බඹාන සිත, ර ්න බොඹන 

සිතබද ප්රෙඥාබේ කැඩඳතින් ඵරන්න. ඔඵ දකින්බන් ඔඵ බනො, භවා බේගඹක්  ඳභණක් ඹ. 
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2. රීකන්ඩින් කරනු මලනුලට 

අලමනෝධමයන් දකිමු මේ කය 
 

ඔඵ යබට් බතොබට් ිංචායඹ කබශොත් ඔඵස වැභතැනකභ දකින්න රැබඵන බදඹක්  තභයි රඳරානන ආඹතන. 

අතීතබබ අපි ගභක නගයඹක ඇති ඵාඵර් ාප්පුක්  මි බභැනි ආඹතන දැක නැවැ. රඳඹ ර්ණත් කයන 

රඳරානන ආඹතන, ගුන් විදුලි ආඹතනර, රඳාහිමට බේාර රඳරානන ැඩසවන් ඔඵබ  රඳඹ 

ර්ණත් කිරීභ වා, ප්රෙබාල්ය කිරීභ වා බභොනතයම් ැඩසවන් කයනාද. බම්ා බභබවඹන 

වැඩකාය පිිංත් බනෝනාභවත්රුන් බභොනතයම් ආත්භ අභිභානඹකින්ද බම් රඳඹස උරුභ ජාති, ජයා, නාධි, 

භයණ ආදිඹ මුදපු කිරිලින්, බඹෝගට්  ලින්, පිපිඤ්ඤා, කැයට් , බිත්තය සුදු භදලින්, ක්රී,ම්, බජල්, ඩයි 

ර්ගලින් ඳයාජඹස ඳත්කයන්න උත්වගන්බන්. ලරීයබබ බදති්  කුණඳඹභ ර ්න කයන්න, රැළිැටීභ 

නත්න්න, කාන්තිභත් කයන්න, ඇති බයෝභ නැති කයන්න, නැති බයෝභ ඇති කයන්න, සුදු බක ් කළු 

කයන්න, කළු බක්  නා නා ර්ණ ගන්න්න...... 

 

ඵරන්නබකෝ, ආල්චර්ඹභත් ක්රි?ඹාන්විතඹක්  බම්ක. 

 

බම් ක්රි?ඹාන්විතබබ රඳබබ වැඩගන්රා, ඔඳත් කයරා, බභෝ ්තය විරාසිතා, විසිතුරු භාර, ශලු, මුදු 

ඳශන්දරා බම් කඹ අිංග ම්පර්ණ කයරා ගත්තවභ බභොන තයම් වැඩද. බභැනි වැඩකාය පිිංත් බනෝනා 

භවත්රුන් ඹ ් බේදඹකින් බතොය ර්තභානබබ ැහි ැවැරා. බම් අඹ "රීකන්ඩිලන්" කයපු තභ කඹ 

දයාබගන භවත් අභිභානබඹන් යුතු කාරඹ ගත කශත් ඔඵ දන්නාද ඒ අඹ බභොනතයම් බිඹකින්ද 

ජීත්බන්බන් කිඹරා. තභා කශත්රිමභ ක් කයගත් ලරීය ් බාඹ, වැඩඹ, ර්ණඹ අහිමිබේඹ කිඹරා. බම් 

අහිමිවීභ ැශැක් වීභ වා බභොනතයම් බම් අඹ දුක් විිනනද, භවන්සි ගන්නද.. ඒ බබව බන්ද දිබනන් දින 

ඉවශ ඹන රඳාහිමට රඳරානන ැඩසවන්, රඳරානනාගාය, විරාසිතා, ඇඳුම් භාලිගා, විසිතුරු ඳශනා 

ඹන බක්ෂාත්රෙ ර දැැන්ත ර්ධනඹ. බම් පිබිදීභස බවේතු බරෝකඹා තුශ රඳඹසත්, එහි වැඩඹ, ර්ණඹ, 

කාන්තිඹ, රිද්භඹ, රාලිතනඹ අහිමි බේඹ, අඩුබේඹ කිඹන බිඹ නිාභ ඇති වකි. 

 

ඹ්  බේදඹකින් බතොය බරෝකඹා එහි ගිරනුන් ඵස ඳත්වී ඇත. ඔවුන් බම් බොඹන්බන් නැති බදඹකි. 

අනිතන ඵස ඳත්න බදඹකි, එබවයින් ඔවුනස හිමි දුකභ ඳභණකි. රඳරානනාගාය, රඳරානන 

ැඩසවන්, මුදපු කිරි පිපිඤ්ඤා, කැයට් , බිත්තය සුදුභද බම් දුබක්, අවිදනාබේ ිංබ €තඹන්ඹ. 

සිහිසනඹන්ඹ. 

 

ඹබභක්  බම්ාබබ බේා බොඹාබගන ඹන්බන් නම් බවේ අයණබඹකි. දුබකන් මිදීභ පිණි දුක ඇති කශ 

භායඹාභ බොඹාඹැභකි. ජාති, ජයා, නාධි භයණ දුක නැතිකයගැමටභ පිණි ජාති, ජයා, නාධි භයණ දුකභ 

බොඹාඹැභකි. රඳබබ ආල්ාදඹ ඳභණක් භ කථාකයන අවිදනාබේ වලල් ඔඵ බම් ගාල් කයන්බන් දුබකන් 

දුකසභඹ. දුබකන් නිවීභස, ැනසීභස බනොබේ. ඔඵස බම් ජීවිතබබ නිවීභ, ැනසීභ අලන නම් ඔඵ බම් 

අවිදනාබේ වලස න් බනොදිඹ යුතුයි. එහි වබරක්  බගොදුයක්  බනොවිඹ යුතු. ධර්භ භාර්ගබබ ගභන් කයන 

පිිංත් භවත්භ භවත්මීන්, අනන්ත අප්රෙභාන ඔඵස මුණගැසී ඇත. ඒ අඹ ලරීයඹ අ ්ාබාවික බර 

වැඩබනොගැන්ව, ් බාඹ විකශති කයබනොගත් උදවිඹයි. සුදුත් දයාබගන, බඵොබවොභ ිංය ප්රෙන්න, ලාන්ත 

් බාබඹන් භාජබබ ජීත් බනා. බම් අඹ දැකපුවභ බකබනකුස හිබතන්න පුළුන් දින බරෝකබබ 

දින දිනාිංගනානුත් බම් බ භ ඇතිඹ කිඹරා. ඔවුන් ඒ තයභසභ ප්රෙන්න සුන්දය නිා. ඒ අඹබ  

රඳරානන තභයි බුදු ගුණ බානා, වභත්රීම බානා, දාන ශීර ප්රෙතිඳදා. රඳඹ කිඹන්බන් භයණඹක් . රඳඹ 

කිඹන්බන් නාධිඹක් , රඳඹ කිඹන්බන් ඉඳදීභක් . එබවභ බදඹකස බභෝ් තය වැඩතර, රිද්භ දභනා කිඹන්බන් 

භයණඹකස, ඉඳදීභකස, නාධිඹකස බභෝ් තය, වැඩතර, රිද්භ දැමීභක් . ඵරන්න අපි බභොනතයම් අදක්ෂාද? 

වැඵැයි ඉතින් බම් ගැන පුදුභ බන්න බදඹක්  නැවැ. අවුරුදු 80ක්  ජීත් බරා බගදය ආත්තම්භා මිඹ ගිඹවභ 

බගදය ාරඹ භැද්බද තිබඵන ඇබ  මිමට බඳට් ටිඹ බට්ස ඳාස ඳාස විදුලි බුබුලු ැල් දභනා. අත්තම්භාබ  
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ඉදුණු අඳැවැගැනුණු බකොණ් ඩඹ, රැලි ැටුණු අතඳඹ, ඉදුමුණු මුහුණ රයිට්  එළිඹස ර් නස බප්නා. බගදය 

අඹ කිඹනා, ආච්චි  භැරුණත් මුහුණ වරි ර් නයි. මුහුබණ් සිනා රැල්රක්  තිබඵනා කිඹරා. ඵරන්න අපි 

ජාති, ජයා, නාධි, භයණ ආල්ාදඹ කයන වැටි. 

 

සුදු බන හිබක ්රස ර්ණ දානා කිඹන්බන්, 

 

රැළි ැබසන භස, ඇහි ඵැභස, නිඹබඳොත්තස රඳ රානන කයනා කිඹන්බන් භයණඹකස, නාධිඹකස 

ාත්තු කයනා කිරීභක් . ඔඵ හිතරා ඵරන්න, ඳතිකුශඹස ඹන පිිංත් භනාලිඹක්  බඳයරු 10 ස බඳෝරුස 

නගින්න තිබඵනා නම්, රඳරානන ිලල්පිඹා ඇඹ වැඩකයන්න ගන්බන්, ඒ කිඹන්බන් ඇඹබ  ජාති, ජයා, 

නාධි, භයණ වන්න, ඟන්න, ඹසගවන්න ඳසන්ගන්බන් ඳාන්දය තුබන් වතබර් ඳසන්. ඒ විතයක්  

බනොබයි. ඳතිනිඹබ  ලරීයඹ නිබන්නස, ප්රෙන්න බන්න, කාන්තිභත් බන්න අලන උඳබද්  පිළිඳැදීභස 

භාඹස ඳභණ බඳය සිසයි ඇඹ ආයම්බ කයන්බන්. බභොකක් ද බම් උත්වඹ. ජාති, ජයා, නාධි, භයණ 

බනොබඳන්වීබම් උත්වඹයි. වැඵැයි බභතනදී භනාලිඹස වභත්රිමඹ ැඩීභ ගැනත් කිඹරා බදනා. සිත 

න්සුන් තඵාගන්න... 

 

ඵරන්නබකො රඳබබ ආදීනඹ භඟින් ආල්ාදඹ තළු භයමින් භායන භායඹා බභතැනදී වභත්රිමඹ ගැනත් 

කිඹරා බදනා. 

 

භඟුල් බගදය අමුත්බතෝ භැද්බද් දවල් කාරඹ රිංබද්දී බබව, බතබවට් ටු, අවිබේකඹ, දවඩිඹ කඳුළු 

බවේතුබන් භනාලිඹබ  ඟපු ජාති, ජයා, නාධි භයණ ඳවුඩර් දිඹබරා නැත බඳබනන්නස ඳසන් 

ගන්නා. නැත දවල් කෑබභන් ඳ් බේ රඳරානන ිලල්පිඹා භනභාලිඹබ  ජාති, ජයා, නාධි භයණ ඳවුඩර් 

ක්රී,ම්ලින් ාදභනා. වැඵැයි ඉතින් පිිංත් භනාලිඹ භනාර භවත්භඹාබ  නිස ගිඹවභ, ඹස ගැස ජාති, 

ජයා, නාධි, භයණ ඔක් බකොභ බප්න්න ගන්නා. බම්ා දැකරා භනභාරඹා, භනභාලිඹ කම්ඳා බනද? නැවැ. 

බගදය බගනාපු ජාති, ජයා, නාධි, භයණ බකොසභ ගන්නා. භා තුශ ඇඹ ඉන්නා, ඇඹ තුශ භා ඉන්නා කිඹා 

සිතා zඅපි ලුණුයි ඵතුයි කාර වරි ජීත්බමුZ යි ගිවි ගන්නා. ඒ කිඹන්බන් බම් දුක අපි ැඳඹක් භ කයගමුයි 

කිඹන එකයි. "භබ  ජාති, ජයා, නාධි, භයණ ඔඵ ගන්න. ඔබේ ජාති, ජයා, නාධි, භයණ භස බදන්න." තිබඹන 

දුක භදිස අනුන්බ  දුකත් තභාබ  කයගන්නා. විාවඹ නාභබඹන් සිද්දවුබන් එක ැඳඹක්  උබදා දුක්  

බගොඩක්  අයිතිකය ගැමටභකි. ඒ කිඹන්බන් ඇත්තසභ ඒ බගනාබේ භනාලිඹක්  බනොබයි. දුකක් . දුකස අයිති 

බදඹක් . 

 

බම් සිඹලු දුක්  කන්දයා කුභක්  නිාද වසගත්බත්. රඳඹ භබ  කයගැමටභ නිා. බභොකක් ද රඳඹ කිඹන්බන්. 

ඔඵ පිිංත්  ්ාමීන්වන්බේ නභක් බේා, පිිංත් පුරුබඹක් ,  ්ත්රිමඹක්  බේා ඔබේ කඹ. උදාවයණඹස ගන්න. 

කුභක්  නිාද බම් කඹ ඳතින්බන්. ආවායඹ නිාභයි. ජරඹ, බඵබවත් නිාභයි. කුභකින්ද බම් කඹ ැදී 

ඳතින්බන්. ඳඨවි, ආබඳෝ, බත්බජෝ, ාබඹෝ කිඹන තය භවා ධාතන්බ  තද ් බාඹ, ැගිබයන ් බාඹ, 

උණුසුම්  ්බාඹ, ායු ් බාඹ. ඉවත ් බාබබ ධාතන් වතයකින් තභයි බම් කඹ නිර්භාණඹ වී 

තිබඵන්බන්. බම් ධාතන් බන් බන් ලබඹන් ලරීයබබ බකොතැනකත් නැවැ. බම්ක ඳඨවිඹ, ආබඳෝ, 

බත්බජෝ,ාබඹෝ කිඹරා බන් බන් ලබඹන් ගන්න ඵැවැ. ඔඵස උදාවයණඹක්  කිඹන්නම්. ඔඵබ  ලරීයබබ 

තැනකින් භ්  කැඵැල්රක්  කඩරා ගත්බතොත් එභ භ්  කැඵැල්ර තුශ ඳඨවි, ආබඳෝ බත්බජෝ ාබඹෝ ධාතන් 

සිඹල්රභ තිබඵනා. එහි තද ගතිඹ ඳඨවි ධාතු. එහි තිබඵන රුධියඹ ආබඳෝ ධාතු. එහි තිබඵන උණුසුභ 

බත්බජෝ ධාතු, පීඩනඹ තිබඵනා, එභනිා රුධියඹ ගරනා, ඒ ාබඹෝ ධාතු. 

 

ඒ කිඹන්බන් භ ් කැඵැල්ර තුශ ධාතු බකොස්  වතයභ තිබඵනා. නමුත් අඳ ාභානන නවායබබදී භ ් 

කැඵැල්රස කිඹන්බන් ඳඨවි ධාතු කිඹරයි. නමුත් දැන් ඔඵස ැසබවනා ඇති භ්  කැඵැල්ර තුශ ඳඨවි 

ධාතු ඳභණක්  බනො, එකිබනකස මුහුවුණු අබනකුත් ධාතු බකොස්  තුනත් තිබුණු ඵ. 
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ඔඵ මුත්රො බකෝප්ඳඹක්  ගන්න. අපි ාභානන නවායබබදී මුත්රො කිඹන්බන් ආබඳෝ ධාතුස, නමුත් මුත්රො ර 

සියුම් කුඩු  ්බාඹක්  තිබඵනා. ඒ තභයි ඳඨවිඹ. උණුසුම්  ්බාඹක්  තිබඵනා. ඒ තභයි බත්බජෝ ධාතු. 

ැගිබයන ් බාඹක්  තිබඵනා. ඒ තභයි ආබඳෝ ධාතු, බඳන බුබුලු නගින  ්බාඹක්  තිබඵනා. ඒ ාබඹෝ 

ධාතු. බම් කිඹන්බන් මුත්රො ර ධාතු බකොස්  වතයභ අන්තර්ගත තිබුණ ඵයි. අධනාත්මික බවෝ බාහිය ඹම් 

රඳඹක්  බබතොත් ෑභ රඳඹක් භ  ්බාඹ ඉවත ඳරිදිභඹ. නමුත් බභහිදී කථාකයන්බන් අධනාත්මික රඳඹ 

ගැනඹ. ඔඵබ  කඹ ගැනඹ. දැන් ඔඵස ඳැවැදිලිඹ. කඹ ඹනු රඳඹකි. රඳඹ ෑදී තිබුබණ් ඳඨවි, ආබඳෝ, 

බත්බජෝ, ාබඹෝ ධාතන්බගනි. බම් ධාතු බකොස්  වතය නිතයභ බන් බමින් ඳතින්නකි. රඳඹ 

අනිතනබාඹ ලබඹන් අපි දකින්බන් බම් බන් වීභයි. ජාති, ජයා, නාධි, භයණ ලබඹන් දකින්බන් බම් 

බන් වීභයි. බරෝකබබ බේගත්භ ක්රි?ඹාලිඹ රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹයි. බරෝකඹ තාක්ෂාණික 

ලබඹන් බභොන තයම් දියුණු වුද, රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹ දැකීභ පිණි ජාඹාරඳඹකස ගැමටභස 

සිතීභ ඳා බභෝඩකභකි. භන්ද බරෝකබබ ප්රෙබේගකාරීභ බදඹ රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹ නිාඹ. එඹ 

බම් භ ් ඇවැස දැකිඹ බනොවැකිඹ. ප්රෙඥාබේ ඇසින් ඳභණක්  දැකිඹ වැක් කකි. ඒ බේගඹ ඹබභක්  ප්රෙඥාබන් 

දකීද, බවේ තභ කඹද බේගබඹන් අනිතනබාඹස ඳත්න රඳඹක්  බේ දකියි. අබඵෝධබඹන්භ කරකිබර්. 

රඳබඹන් නිදව්  බේ. 

 

රඳබබ අනිතනබාඹ අබඵෝධකයගත් භි්ෂුතස තභ ප්රෙඥාබේ ඇසින් භවා ගල්කුශක්  එක බභොබවොතකින් 

අනිතනබඹන් සියුම්බාඹස ඳත්බකොස සුශබ  ඳාවී ඹන ාබඹෝ ධාතුක්  ඵස දැකිඹ වැකිඹ. භවා ද්ධන්නත 

ගල්කුශක්  සුශඟ ඳාවී ඹන දුභක්  බේ දකිමින් ඒ අබඵෝධඹ රැබුබේ රඳබබ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගබබ 

ප්රෙබේගඹයි. බම් අනිතනබබ ප්රෙබේගඹ දකින්නා රඳඹස ඇති කැභැත්බතන් මිදී නි් යණඹ රැබීභ ඒකාන්තඹ. 

 

ඉවත අකායබඹන් තය භවා ධාතන් අනිතනබාඹස ඳත්න විස, එකිබනක ම්ඵන්ධ ඳතින තය භවා 

ධාතන් අතය සියුම් අකාලධාතුක්  ක ්බේ. බම් අකාල ධාතු දැකිඹ වැක් බක් ප්රෙඥාබන් ඳභණක් භඹ. භ ් 

ඇස බම් අකාල ධාතු බනොබඳබන්. ාභානනබඹන් අකාල ධාතු ලබඹන් වදුන්නුබබ කන් සිදුය, නා්  

සිදුය, නාභිඹ ැනි අකාලඹන්ඹ. එබවත් එඹ ප්රොථමික දැමටභකි. ැඵෑ ඇතිවී නැති වී ඹන අකාල ධාතු 

නිර්භානඹ න්බන් එකභවිස ඳතින්නාව තය භවා ධාතන්බ  ප්රෙබේගබඹන් ඇතිවීභ නැතිවීභ න විස 

ඇතින හිඩැඹ. එභ අකාලඹ කදාවරි අපි ප්රෙඥාබේ ඇසින්භ දැකිඹ යුත්තකි. 

 

ඔඵස යශ උදාවයණඹක්  බඳන්න්නම්. ඔඵ බම්ඹක්  ශඟස ඹන්න. බම් රෑල්රස අඩිඹක්  ඳභණ උඩින් 

ඔබේ අත්ර තඵාගන්න. එක ඇඟිල්රක්  දික්  කයන්න. දැන් එභ ඇඟිල්ර බේගබඹන් බම් රෑල්රස ගැටීභස 

ර ්මින් ඉවශස ගන්න. ඉතා බේගබඹන් බභඹ කයන්න. ඔඵස බඳබන්වී වැභ බභොබවොතකස ඔබේ ඇඟිල්ර 

බම් රෑල්බල් දිනඵ. නමුත් ඇඟිල්ර ඉවශස ඹනවිස බම් රෑල්බල් දින්බන් නැවැ. බේගත් ඵ නිා 

ඔඵස බභඹ දකිනන්ස ඵැවැ. අකාල ධාතුත් ඔඹ බ භයි. තයභවා ධාතන්බ  බේගත් ඇතිවීභ, නැතිවීභ 

නිා ඇතින අකාලඹ භ්  ඇවැස බඳබනන්බන් නැවැ. දැන් ඔඵස ඳැවැදිලියි ඳඨවි, ආබඳෝ, බත්බජෝ, ාබඹෝ 

කිඹන ධාතන් වතයත්, එභ ධාතන්බ  බේගත් බන් වීභත් නිා වසගන්නා අකාල ධාතුත්. 

 

එබවභ නම් ඔඵ භභඹ, භබ ඹ කිඹරා වැඩකයන, ර් න කයන ඔඵ කඹ අයිති කාසද? ඔඵසද? නැවැ. එහි 

ැඵෑ අයිතිකරු තභයි ් බාධර්භඹ. බකොබවොභද බම් කඹ අයිති  ්බාධර්භඹස ඹෑයි කිඹන්බන්. බම් කඹත්, 

් බාධර්භබබභ බකොසක්  නිා බම් කඹ වැදිරා තිබඵන, ඳඨවි, ආබඳෝ, බත්බජෝ, ාබඹෝ ධාතන්බගන්භයි 

් බාධර්භඹ වැදිරා තිබඵන්බන්. 

 

ඒ කිඹන්බන් ඉය, ව, තරු, රාකුලු, භවබඳොබශො, ග ් ැල්, බදවිඹා, බ්රදවභ්ඹා, නිරිතා.... බම් සිඹල්ර 

වැදිරා තිබඵන්බන් වතයභවා ධාතන්බගන්භයි. දැන් ඔඵස ැසබවනා ් බාධර්භඹ වැදිරා තිබඵන්බන් 

තයභවා ධාතන්බගන් කිඹරා. බම් ් බාධර්භබබ ැඵෑභ අයිතිකායඹා තභයි අනිතනඹ. දැන් බභන්න බම් 

විදිවස ඔඵ ඔබේ කඹ අයිති ් බාධර්භඹස කිඹරා ඔඵස ඔප්පුකයගන්න. 

 



11 
 

ඔඵ බභබවභ සිතන්න. බම් වාමුදුරුබෝ අඳත්බනා. වාමුදුරුබෝ අඳත්වුණවභ දාඹකබඹෝ බභොකද 

කයන්බන්. වාමුදුරුන්බ  සිරුය ආදාවනඹ කයනා. ගිණිතිඹනා. වාමුදුරුන්බ  සිරුය ගිනිගන්නබකොස 

එභ ගිනි දළුරස ඔඵ වාමුදුරුබෝ කිඹරා කිඹන්බන් නෑ. ඔඵ කිඹන්බන් බත්බජෝ ධාතු කිඹරා. බම් 

වාමුදුරුන්බ  සිරුය බුය බුයා ගිනිගනිද්දී, බම් ගින්න ඇවිබරන්බන් ලරීයබබ තිබඵන බතල් රස. භ 

භතුපිසස බතල් උනමින් ගිනිගන්නා විස එභ බතල් රස ඔඵ වාමුදුරුබෝ කිඹරා කිඹන්බන් නැවැ. ඔඵ 

කිඹන්බන් ආබඳෝ ධාතු කිඹරා. බම් වාමුදුරුන්බ  සිරුය දැවී අවස නගින දුභස "වාමුදුරුබෝ" කිඹන්බන් 

නැවැ. ඔඵ එභ දුභස කිඹන්බන් ාබඹෝ ධාතු කිඹරා. වාමුදුරුන්බ  සිරුය දැවිරා ඉතිරින අළු රස, ඇස 

කැඵැලිරස ඔඵ වාමුදුරුබෝ කිඹරා කිඹන්බන් නැවැ. ඔඵ කිඹන්බන් ඳඨවි ධාතු කිඹරා. ඔන්න එබවභනම් 

දකින්න වාමුදුරුබෝ දයාබගන සිටි කඹ අයිති කාසද, එභ ලරීයඹ අානබබදී එකතුවුබන් බකොවාසද? 

් බාධර්භඹසභයි. ඳඨවි, ආබඳෝ, බත්බජෝ, ාබඹෝ ් බාඹසභයි. එබවනම් වාමුදුරුන් වැටිඹසත් ගින්න, 

බතල්, දුභ, ඇසකටු, අළු ලබඹන් අපි දකින්බනත් අනිතනබාඹභයි. තයභවා ධාතුබේ විවිධත්ඹයි. ඔබේ 

ජීවිතඹස බභඹ ගරඳාබගන අබඵෝධඹ රඵන්න ඵරන්න. ් බා ධර්භඹස අයිති බදඹ, අනිතනඹස අයිති බදඹ, 

ගින්නස, දුභස, අළුරස, බතරස අයිති බදඹ භබ  කයබගන, අබප් කයබගන  ්ාමිඹා, බිරි කයබගන, අම්භා, 

තාත්තා කයබගන දුක් විිනනා අානාන්තබඹෝ අපි. බභහි ඩා පුදුභ විඹ යුත්බත් බභඹ බනොබේ. බම් කඹ 

භබ  කයබගන, බම් කඹ නිා බභොනතයම් අකුල් අපි රැ් කයගන්නාද. බම් කඹස ආත්භගරුත්ඹ 

රඵාබදන්න, මුල්තැන බදන්න, කැපී බඳබනන්න, ැඳ බදන්න, සිත කඹ චනඹ කිඹන තුන්බදොරින් බභොන 

තයම් අකුල්  ්කයබගන තය අඳාඹස ැටුනාද? ඒ ැටුබන් තභාස අයිති නැති ් බාධර්භඹස, අනිතනඹස 

අයිති බදඹක්  භබ  කයගැමටභ නිා බන්ද. 

 

බම් කථාබේ මුලින් වන් කශ පිිංත් භනාලිඹත්, භනාරඹත් රඳරානන බොඹා ඹන පිිංත් පිරිත් ජාති, 

ජයා, නාධි, භයණ ලින් මිදීභස බඹෝගට් , බිත්තය සුදුභද, මුදපු කිරි, පිපිඤ්ඤා, කැයට්  යණ ඹන පිිංතුන් 

හිතන්න උත්වගන්න තභන් බම් යන්බන්, ැඳ බදන්බන්, ැඳ බදන්බන් තභාස අයිති නැති ගින්දයස,දුභස, 

අලුරස, බතල්රස අයිති බදඹක් භඹ කිඹරා. ඒ නිා ඔඵ දක්ෂා බන්න ඔඹ කඹ රැකගැමටභ, බඳෝණඹ කිරීභ 

උබදා අකුල් සිදු බනොකයගන්න. ඇයි ඔඵ ගින්දයස, බතරස, දුම්රස, අලු රස අඹත් බදඹක්  භබ  

කයගැමටභස නිා අඳාගතබන්බන්. ඉවත  ්බාඹ නිතය බභබනහිකය අබඵෝධඹ රඵාගැමටභස 

උත්වගන්න. දැන් ඔඵ දන්නා ඔඵ ඔඹ භබ  කයබගන බඳෝණඹ කයන්බන්, මුහුණ බෝදන්බන්, 

නාන්බන්, ඇඟ බෝදන්බන්, බඵබවත් බදන්බන්, නාඹකඹා, ඇභැති, බාඳති, බල්කම්, උතුම් භවනාඹක, 

උතුම් අනුනාඹක ඳදවි රඵාබදන්බන් ගින්දයස, දුභස, බතරස, අලුරස අයිති බදඹකසඹ. එබවභනම් ඔඵ ඔඹ 

ඔබේ ඇ, කන, නාඹ, දි, හිබක ්, නිඹ, දත්, භ, භ ් කිඹරා දැක් බකත් ගින්දය, දුභ, බතල්, අලු වැටිඹස 

දැක් බකත් එකිබනකස බන්  ධාතුර බන ්වීභයි. අනිතනබාඹයි. ඔතනින් ඔඹ අනිතන ක්රි?ඹාලිඹ 

නතින්බන් නැවැ. තය භවා ධාතන්බගන්, ඒ කිඹන්බන් නිඹ, දත්, භ ්, ම් ලබඹන් තිබ  ්බාඹ අනිතන 

බාඹස ඳත්වී ගින්දය, දුභ, අළු, බතල් ඵස ඳත්වාබේභ බම් ගින්දය, දුභද, බතල්ද,අලුද ජාති ජයා නාධි 

භයණරස ඳත්වීභ නිා අනිතනබාඹස ඳත්නා. භන්ද ඒාත් තය භවාධාතන්බගන් ැදි රඳඹක්  නිා. 

 

ඔඵබ  ඔඹ කඹ ගින්දය, දුභ, අළු, බතල් ඵස ඳත්වා බේභ ගින්දය ගින්දය ් බාබඹන්භ, දුභ දුභ 

් බාබඹන්භ, බතල් බතල් ් බාබඹන්භ, අළු අළු ් බාබඹන්භ ඳතින්බන් නැවැ. රඳබබ අනිතනබාඹ 

නිා ඒාත් බන් බනා. බම්ා ජරාල්ඳ ඵස, සුශඟ ඵස, රාකුලු ඵස, ැ් , පින්න, රාකුලු, අළු 

දුවීලි, ජරඹ ඵස, ග්  බකොශන් බම්ායින් ඹෑබඳන බඳෝණඹ න භත්නයින් ත්යින් ඵස ඳත්බනා. 

එබවභනම් ඉවත  ්බාඹස ඳත්වබබ ඔබේ කඹභ බන්ද? ඔඵ රඳරානන කශ බඹෝගට් , බිත්තය සුදුභද, 

පිපිඤ්ඤා, ඳවුඩර්, ක්රී,ම්ලින් වර්ණ කයපු ඔඵබ භ ලරීයඹ බන්ද? ඔඵ භව ඳාබර් ගභන්කයන විස ඔඵස 

ඉතා දුගවභන කරබගොඩක්  වමුවුනාඹ හිතන්න. ඔඵ කර බගොඩ කිඹන්බන් බභොකද්ද? කදාවරි අතීතබබ 

දක භනුලනබඹක් , නැතිනම් තත් ත්බඹක් , භබ  කිඹරා දයාබගන සිසපු කඹක් භයි. ඒ ධාතන්බ  

බන් වීභභයි. ඒ ලරීයඹස අතීතබබ එභ පුද්ගරඹා රඳරානන කයන්න ඇති. යන්, රිදී, ඳශන්න ඇති. 
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ඔඵ ඔඹ භවා ාගයඹ බද ඵරන්න. ඔඹ භවා ාගයබබ තිබඵන ෑභ ජර බින්දුක් භ ත්ඹාබ  බනතින් 

ගරාගිඹ කඳුළු, රුධියඹ, දවදිඹ. බම් ලරීයඹ ගිනිගනිද්දී ඇතිව දුභ ජර ා්ඳ ඵස ඳත්වී ඒායින් රාකුළු ැදී 

ඇතිව ැ් . භවා ාගයබබ වැභ දිඹබික් භ මීස බඳය භනුලන ලරීයඹක් භයි. අපි මුහුදු තුය ලබඹන් 

දකින්බන් තය භවා ධාතුබේ විවිධත්ඹ, රඳබබ අනිතනඹ. බරෝකබබ සුරපීභ ිලල්පිඹා බවෝ ිලල්පිනිඹ, ඒ 

සුරුපීබාඹ තිබිඹදීභ මිඹගිඹබවොත්, ඒ සිරුය පුච්චාදැමුබවොත්, එභ කඹත් ඔඹ ැ් සභ, ඔඹ ජරඹසභ, ඔඹ 

ඳසභ, ඔඹ ාතඹසභ, ඒායින් ැබඩන ගවබකොශ, තා සිේඳාසභ එකතුබනා. එබවභනම් බම් කබබ 

බන් වීබම් ් බාබඹන්භ බන්ද ැ් , හිරුඑලිඹ, ජරඹ, ාතඹ.... බකොටින්භ බම්  ්බාධර්භඹ වැදිරා 

තිබඵන්බන්. 

 

ඔබේ බල් නෑකභ නිා ඔඵ අම්භා, තාත්තා, නිංගී, භල්ලී, භාභා, නැන්දා, ආච්චි  සීඹා ලබඹන් වදුන්නා 

බ භ ැ් , ජරඹ භවබඳොබශො, ගවබකොශ ඔබේ බල් ඥාතීන්භයි. ඇයි ඒාත් අතීතබබ ඔබේ කයින්, 

භසින්,බරයින්, ගින්බනන්, දුබභන්, අලුලින් ඇතිව නිා. ඵරන්නබකො භනුලන කඹ. ඒ කිඹන්බන් ඇ, කන, 

නාඹ, ලරීයඹ කිඹන ධාතු ් බාඹ බන් වී රාකුලු, ජරඹ, ඳ් , භවා ාගය, ගවබකොශ, කැලිකර ඵස 

ඳත්වුණා. එභ ් බාඹන් නැත නැතත් බන් බමින් ආයම්බඹක් , අානඹක්  බනොබඳනබනන චෝඹක්  

බේ ඇදීබගන ඹනා. එබේනම් ැ් , රාකුලු, ගින්දය, භවබඳොබශො ඔඵස අයිති නැවැ බ භ, ඔබේ අම්භා, 

තාත්තා, බවෝදයඹා, ඥාතිඹා, දරුා, ඔඵස අයිතිද? බම් සිඹල්ර තය භවා ධාතන්බ  විවිධත්යි. බභ 

විවිධත්ඹ ඇතිවබබ අනිතනබාඹ නිාභයි. එබවභනම් බම් කඹ අයිති තය භවා ධාතන්සයි. තය 

භවාධාතන් අයිත්  ්බාධර්භඹසයි.  ්බාධර්භඹ අයිති අනිතනඹසයි. 

 

අනිතනව බදඹක්  කුභක්  නිා ඔඵ ඔබේ කයගන්නද. ඉවත ් බාඹ අබඵෝධබඹන් ඩන්න, දකින්න, එවිස 

ඔඵස අබඵෝධබඹන් කරකිබර්වී. බම් රඳඹ ගැන කරකිරීභ නිා රඳඹ ඔඵස අතවැබර්වී. අතවැරීභ තුශ ඔඵ 

රඵන්බන් නිදව් වීභයි. බරෝකබබ උතුම්භ ආර්ඹ නිදවයි. 
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3. කය දුලලා ලැඩක්  මේද 

සිත නතර කරනු නැරිනේ 
 

බරොේතුරු බුදුයජාණන් වන්බේ බද්ලනා කයනා කරුණු වතයක්  බනොදැමටභ අවිදනාඹ කිඹරා. බම් කරුණු 

වතය තභයි දුක, දුක ඇතිවීභස බවේතු, දුක නැතිකිරීභ, දුක නැතිකිරීබම් භාර්ගඹ. බභන්න බම් චතුයාර්ඹ තනඹ 

බනොදැමටභ නිා ත්ඹා ජාති, ජයා, නාධි, භයණරස අඹත් බම් කඹ නිබයෝගීබාඹස ඳත්කිරීභ උබදා 

අප්රෙභාණ බබවක්  ගන්නා. යසපුයා තිබඵන ක්රී,ඩාිංගණ, කාඹර්ධන භධන ්ථාන, ජනභාධනර, ක්රී,ඩාගාය, 

භවඳාබර් බදඳ ඇති තණතීරුර පිිංත් බනෝනා භවත්රුන් දුනා, ඇවිදිනා, නාඹාභ කයනා ඔඵ 

දකිනා ඇති. කුභක්  වාද? 

 

ජාති, ජයා, නාධි, භයණ රක් ාගන්න. බරෝකබබ බේගබඹන්භ දුන තා තභයි චීසා. බම් තුනුත් ශභා 

කාරබබදී මිඹඹනා, තරුණ කාරබබදී මිඹඹනා, භධනභ ඹබේදිත් මිඹඹනා. ජාති ජයා නාධි භයණ රස 

නියතුරුභ ඳත්බනා. බරෝකබබ ැඩිභ නඹාභ කයන තා තභයි ඳුයා. එඹා වැභ නිබම්ලඹකභ අත්බතන් 

අත්තස, ගබවන් ගවස ඳනිමින් භවා නාඹාභඹක බඹබදනා. ඒ ඳුබයොත් ශභා කාරබබදී, තරුණ කාරබබදී, 

භධනභ ඹබදි භැබයනා. නියතුරුභ ජාති, ජයා, නාධි, භයණ රස රක් බනා. බම් නිා දිවීභ තුළින්ත්, 

නාඹාභ තුළින්ත් ජාති, ජයා, නාධි, භයණ රක් ාගන්න ඵැවැ බන්ද? අබප් බම් දිවීභ නතයකශ දසයි අපි 

ජාති, ජයා, නාධි, භයණ ලින් අත්මිබදන්බන්. කාබ  දිවීභද? රඳඹස තන්වාබන් දුන සිත, උඳාදානබඹන් 

අල්රාගන්නා සිත දිවීබභන් නතයකශබවොත් එතැනයි දුබක් බකශය. 

 

බම් දිවීභ තුශ, නඹාභ තුශ කුභක් ද ැඟවිරා තිබඹන්බන්. අවිදනාබේ බේගඹයි. ඔඵ බම් දුන්බන් ත තත් 

අවිදනා බදසයි. බරෝකඹ බදසයි. දුක බදසයි. ඔඵ බම් නිබයෝගි කයන්න වදන්බන් බරඩස උරුභ කඹක් . 

ඔඵ ඔඹ භ ්පිඩු ලින් පුයන්න වදන්බන් බරඩස උරුභ රැළිැබසන කඹක් . දිවීබභන්, නාඹාභඹ භඟින් ජාති, 

ජයා, නාධි, භයණ ලින් බම් කඹ මුදාගත්ත බරෝකබබ ඹබභක්  සිටිඹාද? සිටිනාද? නැවැභයි. බම් කඹ ජාති, 

ජයා, නාධි, භයණ රස බතෝතැන්නක් භයි කිඹරා දැකරා, රඳඹස ඇති ඡන්දයාගබඹන් මිදුන තැනැත්තන්භයි 

දුබකන් අත්මිදුබණ්. නමුත් ඳශත ජන ත්ඹා රඳබබ ආදිනඹ, ආදීනඹක්  වැටිඹස බනොදකින නිා ඔහු 

ජාති, ජායා, නාධි, භයණ වමුබේ කම්ඳා බනා. ලිත බනා. බිඹ බනා. භස ර් න අහිමිබයි, භබ  

ර ්න නැතිබයි, භබ  නිබයෝගීකභ නැතිබයි කිඹරා. ලරීයඹ බකට් ටු බකනා, ලරීයඹ භවත්කයබගන තුටු 

බනා. ලරීයඹ භවතබකනා ලරීයඹ බකට් ටු කයබගන තුටු බනා. ලරීයබබ බම්දඹ ැඩි බකනා, බම්දඹ 

අඩුකයබගන තුටු බන්න වදනා. විසමින් ඌනතා බවත් ඒා අඩුබකනා විසමින් ඳාවිච්චි  කයරා තුටු 

බන්න වදනා. බම් සිඹල්ර තුශ තිබඵන්බන් කුභක් ද? 

 

ැඩිබදඹ අඩුකය ගන්නා. අඩුබදඹ ැඩිකය ගන්නා. බකබනක්  අඩුබදඹ උඳාදාන කයනබකොස, ත 

බකබනක්  ැඩිබදඹ උඳාදානඹ කයගන්නා. බකොතැනද බභහි සීභා, කවුද බම් සීභා තීයණඹ කයන්බන්. 

තීයකඹා තභයි ඳශත ජන සිත. අඩුැඩි කයගනිමින් භයණඹ කිඹන සීභා ඉයස අපි බේන්දුබරා, අපි ඒ සීභා ඉය 

ඳසුකයන්බන් අතශප්තිබඹන්. බභොකද ඉවත  ්බාඹන්ස අඳ ඳත්න්බන් භැබයයි කිඹරා හිතරා බනොබයි. 

භා තුශ නිබයෝගීඵ තිබඵනාඹ, නිබයෝගීඵ තුශ භා ඉන්නාඹ කිඹරා ඇති කයගත් උඳාදානඹ නිා, ඒ 

උඳාදානඹ කයගත් බදඹ බිැටීබභන් ඇතින අතශප්තිඹ, භයණ බඹ, ගැටීභ..... 

 

බභන්න බම් ගැටීබම්දී ඔබේ පිහිසස ඔඹ නාඹාභත්, ලරීය ලක් තිඹත්, විසමින් සියප්ත් ඔබේ පිහිසස 

එන්බන් නැවැ. ඉවත සිඹල්ර ඔඵස උරුභකය දුන්බන් දුකක් භයි. නමුත් ඔඵ ජීවිත කාරඹ තුශදී පුqරුදු පුහුණු 

කබශේ කාඹ ලක් තිබබ, නාඹාභබබ, නිතනබාඹ නම් ඔබේ භයණ බභොබවොබත්දී එභ ිංඥාන් ඔඵස 

ඇතිවුබනොත්, අාන කැභැත්ත - උඳාදානඹ ඉවත ් බාඹන්ස ඇලීගිඹා නම්, ඔබේ මීශඟ උඳත 
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චීසාබකුබ  බවෝ ැිනරිඹකබ  කුබේ වීභසද පුළුන්. භන්ද ඔබේ කැභැත්ත ඳරිදිභ, ඔඵ උඳාදානඹ කයගත් 

ඳරිදිභ සුබේ දිවීභසත්, සුබේ නාඹාභ කිරීභසත් ඔඵස රැබඵන නිාඹ. 

 

භි්ෂුතක්  භාධිබඹන් ඳසුන එක් තයා අ් ථාකදී බභන්න බභබවභ දර්ලනඹක්  දැක් කා. ආකාලඹ තුශ, ඒ 

කිඹන්බන් භවබඳොබශොබේ සිස මීසය 200 ක්  ඳභණ ඉවශ විසි බදබනකුබ  ඳභණ කණ් ඩාඹභක් , ැල්ඳාරම් 

ඔන්චි ල්රා ැනි උඳකයණ භත ජිම්නා් ටික්  ැනි ක්රී,ඩාක නියතබනා. බම් අඹ කිසිභ බිඹක්  බනොභැති 

මීසය 200 ක්  ඳභණ ඉවශ සිස බඵොබවොභ රිද්භඹානුකර බීභස ඳතිත බනා. නැත ඉවශස ඹනා. භවා 

අන්තයාකාරී ක්රී,ඩාක්  ඉතාභත් සුබේ බනොබිඹ කයනා. ආකාලබබ දැම රණු ඳාරභක්  ැනි බදඹක්  භත 

පිනුම්, කයණම් ගනා. බම් අඹ බප්රෙේත බරෝකඹස ම්ඵන්ධ පිරික්  බනොබේ. භනුන ් බාබබ බවො අඟ 

ඳඟ හිත සුදු ඳැවැති දිග ව බකොස කලිම් බ භ ටී-ර්ස ලින් ැයසී සිටි පිරික් . භි්ෂුත වඳුනාගත්බත් 

බම් අඹ බද්  ්බාබබ පිරික්  වැටිඹසයි. ඒ අඹ බඳය භනුන ජීවිතබබදී උඳාදානඹ කයගත් ක්රී,ඩා, 

නාඹාභඹ බභතැනදිත් උඳාදානඹ කයබගන. ඒාස කැභති පිරි ඒකයාිල බරා. වැඵැයි බම් අඹ ශ්රි ක බද් 

පිරික්  බනොබයි. බප්රෙේත බරෝකඹස ඩා ටිකක්  ඉවශ  ්බාබබ බද් බකොට් ඨාලඹක් . බම් අඹ තුශ 

ආබරෝකභත් ඵ, ප්රෙබාල්ය ඵ තිබුබණ් නැවැ. ගුප්ත  ්බාඹ ඒ අඹබ  ් රඳබබ තිබුණා. ඔඵ ඹභක්  

උඳාදාන කයගතබතොත් එඹ භතුබඹසත් ඔඵ අයබගන ඹන වැටි ඳැවැදිලියි බන්ද? බවේතුපර ධර්භඹන්ස අනු 

විග්රරව කිරීභක්  ඳභණයි භි්ෂුත බභහි වන් කබශේ. ඔඵ බනදා බ භ දුන්න, නාඹාභ කයන්න භබ  කඹ, 

භබ  ලක් තිඹ, භබ  නිබයෝගීකභ භබ  ර ්න, බඳෞරුලත්ඹ, වැඩඹ නිතනයි කිඹන දශල්ටීන්ස ඹස බනොවී. 

ඉවත සිඹල්ර ඔබේ ඟබබ ඳත්ාගැමටභස බනොවැකිඹ ඹන අබඵෝධඹ තුශ සිටිමින්... 

 

නමුත් බභඹ කයන්න බල්සි නැවැ. ඔබේ ඔඹ භාය සිත නියතුරුභ බම්ාබබ නිතනබාඹ ඳැත්තසභ ඔඵ 

රැබගන ඹනා. අතීතබබ තිබ මිතනාදශල්ටික ශීර ශතඹන්බගන් එකක්  තභයි ලරීයඹස දුක්  දීබභන් ැඳ 

රඵාගැමටභ කිඹන දශල්ටිඹ. නිගන්ඨඹන් ැනි පිරි්  ආන ප්රෙතිබක්ෂාඳ බකොස, උල් හිත  ්ථානර ඇවිදිමින්, 

නිදාගනිමින් ලරීයඹස දුක්  දුන්නා. කුභක්  උබදාද? ැඳ උබදා. අතීත කර්භ බගවීභ උබදා. ර්තභානබබ 

ඔඹ දුන නාඹාභ කයන අඹ බද ඵරපුවභ බකබනකුස සිබතන්න පුළුන් අතීතබබ නිගන්ඨ දශල්ටිබබ න 

ප්රෙබේලඹක් ද බම් කිඹරත්. බභොකද බම් අඹත් අනාගත ැඳ උබදායි බම් දුක්  විිනන්බන්. ඔඵ බම් බදති්  

කුණඳඹ කුභන ිංඥාකින් නිතනබාබඹන් අල්රාගත්තද ඒ තුළින් ඔඵ විිනන්බන් දුකක් භඹ. ඔඵ බකොතයම් 

භවන්සිවී ලරීයබබ භ් පිඩු, බඳනුභ ර් න කයගත්තද ඔඵස බම්ප්රෙතිලනාක් , උණක් , අමටඳඹක්  

වැදුනබවොත් තිඹක්  නඹාභබඹන් බතොයව විස ලරීයඹ නැතත් 'බජොල් වීභස' ඳසන් ගමට. වැඩඹ බන් වී 

ඹයි. බභොනතයම් දුරා, නාඹාභ කයරා, නිබයෝගී තඵාගත්තද වදිසිබබ භඟුල් බගදයකස, උත්ඹකස, 

උත් කාරඹ ඳැමිණිඹවභ ඔන්න නැතත් සීනි, පි්ඨඹ, බම්දඹ ැඩිබරාඹ. ඔඵ ජාති, ජයා, නාධි, භයණ 

බභොන ඳැත්බතන් ඹසගැහුද ඒා දිඹ ඹස ඇති යඵර් බඵෝරඹක්  බභන් ග්රරවණබඹන් මිදුණු ැනින් නැත භතුවී 

එයි. 

 

බම්ාස ප්රෙතිකාය කිඹන පිිංත් වදනරුන්, නාඹාභ කයන භවත්රුන් ඔඵතුභන්රාස වදන උඳබද් , 

නාඹාභ උඳබද්  බද්වී. ඒ භවත්රුන් ඔඵරාස උඳබද්  බදන්බන් ඔවුන්බ  කඹත් ඉවත  ්බාබබභ 

තිබිඹදීභඹ. ඔවුන්ද ඉවත  ්බාබඹන් මිදී නැත. ඔවුනස අමටඳඹක්  වුබවොත් ඔවුන්ද තත් වදනයඹකු 

බතස බගෝ  ප්රෙතිකාය ගත යුතුඹ. එබවත් බම් අමටඳඹස බවොභ ප්රෙතිකායඹ දාශ උත්තභඹා තභයි බරොේතුයා 

බුදුයජාණන් වන්බේ. මුලින්භ උන්වන්බේ අනුනස බඵබවත් කිඹන්නස බඳය තභන් ජාති, ජයා, නාධි, 

භයණ ලින් මිදුනාව. උන්වන්බේ තභ ශ්රරාකඹන්ස අනුදැන දාබල් තුන් සිවුයත්, ඳාත්රෙඹත්, උඳරිභඹ ආවාය 

බේල් බදකකින් ඹෑපීභත්ඹ. උන්වන්බේබ  ශ්රීි මුෙබඹන් නිතයභ බද්ලනාකශ දනක්  වබබ දිනකස එක්  

බේරක්  ඳභණක්  ැශඳීභ ලරීයඹස පුදුභාකාය ැවැල්ලුක්  දනන ඵයි. ඔඵ දි ිංය කයගන්න. යඹස 

ඇති කැභැත්බතන් මිබදන්න. ආවායබබ අශබඹ ඩන්න. එවිස ආඹාඹකින් බතොයභ ඔබේ කඹ ඹම් 

ප්රෙභාණඹකස නිබයෝගී බේවි. ප්රෙන්න බේවි. වැඩබේවී. යඹස ඇති ගිජුබාඹ ඔඵ අතවැරිබඹොත් ඔඵස ඹම් 

ඳභණකස බයෝගීඵ භගවැබර්වී. අතවැරීභ තුශ ඇති ැවැල්ලු සුඹ අත්විඳීභස ඔඵස වැකිබේවි. 
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ප්රෙඥාන්ත පුද්ගරඹා උත්වගන්න ජබන් දීර්ඝ කාරඹක්  ආයු විිනන්න බනොබේ. වැකිතාක්  ඉක් භනින් බම් 

ජාති, ජයා, නාධි, භයණලින් මිදීභසඹ. නැත උඳතකින් මිදීභසඹ. එඹ අර්ථත් කයගන්න ඵැරිනම් ය 

බකටිකය ගැමටභසඹ. බම් බදබකන් බකොයික කයගත්තත් භා තුශ නිතනව නිබයෝගීඵ, ර ්න, වැඩඹ 

තිබඵනාඹ කිඹන අවිදනාබන් මිබදන්න ජබන්. 

 

වැඵැයි භවරු බභන්න බභබවභත් ප්රෙකාල කයනා. තභන් නාඹාභ කශත් අනිතනඹ ඩමින් තභයි කයන්බන් 

කිඹරා. වැඵැයි ඉතින් බම් ධර්භඹත් භාය ධර්භඹක් භ තභයි. වරිඹස දිනබරෝක, භනුලන බරෝක ැඳ බකශය 

නින් ප්රොර්ථනා කයන්න කිඹරා කිඹන භාය ධර්භඹ බ . දින බරෝක, භනුන බරෝක 

ැඳ බකශය නින ගැන විල්ාඹක්  තිඹන්න ඵෑ. බභඹ  ්බාඹන් බදකක් . දිනබරෝක, භනුලන බරෝක 

කිඹන්බන් අල්රා ගැමටභක් . නිවීභ කිඹන්බන් අතවැරීභක් . අල්රා ගැමටභක්  බකශය අතවැරීභක්  ගැන 

විල්ාඹ තැබීභ බනොවිඹ වැක් කක් . ිංායඹ පුයාස කල්ඳ බකෝටි ගණනක්  අපි බම් දුය ගභන ඇවිද්දුබේ 

ඔඹ භාය දන් අපි අබප් කයගත් නිා. 

 

බම් බදබකන් එක ් බාඹකස අපි එන්න ජබන්. එක් බකෝ අල්රා ගැමටභ, එක් බකෝ අතවැරීභ. 

 

ඳශත ජනඹා පුදුභාකාය කෑදයකභකිනුයි තභන් කැභති බදඹ උඳාදානඹ කයගන්බන්. භනුලනඹා ජීවිතබබදී 

මුලින්භ උඳාදානඹ කයගන්බන් බභොකක් ද? තභ භෑනිඹන්බ  ගර්බාඹයි. භේකුබබ ගර්බාබබ ඇතින 

ප්රෙතින්ධි චි ත්තඹ ශදරුබක්  ලබඹන් කරර රඳඹ අල්රාබගන ැඩීබම්දී බම් ශදරුා ගර්බාඹ භබ ඹ 

කිඹරා අල්රා ගන්නා. බම් ගර්බාඹ තුශ දරුා බභොනතයම් දුකක් ද විිනන්බන්. ඵැලුම් බඵෝරඹක්  බ  

ආයණඹකස භැදිබරා, අතඳඹ කුටු කයබගන ැය, රුධියඹ, බම්දඹ, අසුචි , මුත්රො, බඵොකු ඵඩැල්, භනඹ, 

දියව බනොදියව ආවාය.... බභොනතයම් ජයා බගොඩක්  භැද්බදද. භෑණිඹන්බ  කු තුශ ක්රි?ඹාත්භක න ාබඹෝ 

ධාතුස බවත් ාතඹස, බත්බජෝ ධාතුස බවත් ය් නඹස, ආබඳෝ ධාතු බවත් දිඹය ර්ගලින් පීඩනඹස 

රක් බමින්. බම් දරුා ැබඩන්බන්. බභැනි අවිචායත් ඳරියඹක්  භැද බම් දරුා ගර්බාබබ ැඩුණත් ඔහු 

අකභැත්බතන් බනබයි ගර්බාඹ තුශ සිටින්බන්. ඔහු දුකක්  වැටිඹස හිතරා බනබභයි ගර්බාඹ තශ 

සිටින්බන්. බම් දරුා ගර්බාඹ භබ  කිඹරා අල්රාබගනයි බභහි ඳදිිංචි බරා සිටින්බන්. තන්වා නිා 

වසගත් උඳාදානබබ ඵරත් ඵ නිා ඵැගත් තැන භබ  කිඹරා අල්රා ගන්නා. භබ  කයගන්නා. 

ැඳඹක් භ වැටිඹස දකිනා. බම් විදිවස න භාඹක්  ඇෑබභන් බම් දරුා බරෝකඹස බිහිකයන්න බභොන 

තයම් බබවක්  ගන්න බනද? අම්භා, දරුා බම් උඳාදානබඹන් ගරාගන්න බභොනතයම් අහිිංක 

බේදනාක්  විිනනාද? බභොන තයම් තසභන්න ජනිද? ලක් තිඹක්  ැඹකයන්න ජබනද? ඇයි බම් අම්භා බභතයම් 

දුකක්  විිනන්බන්? දරුා තභා උඳාදානඹ කයගත්, භබ  කයගත් ගර්බාඹ අතවැරීභස ඇති අකභැත්ත නිා. 

එඹ භබ  කය අල්රාබගන සිටින නිා. භබ  තැනින් මිදීභස ඇති අකැභැත්ත නිා. අානබබදී භත් 

දරුත් අතය සනක්  තභයි සිද්ධබන්බන්. දරුා ගර්බාඹ අල්රාබගන සිටීභස ප්රෙඹත්න දයනා. භ දරුා 

එලිඹස ගන්න ප්රෙඹත්නඹ දයනා. දරුා තුශ ගර්බා කුටිඹස ඇති උඳාදනඹත්, භස දරුා දැකීභස, අයිතිකය 

ගැමටභස ඇති උඳාදානඹත් අතය සනින් ලක් තිඹ ැඩි භ දිනනා. භස බම් ලක් තිඹ බනොභැතිනම් 

වදනයඹා ැත්කභකින් ඵරවත්කායබඹන් දරුා එලිඹස ගන්නා. දරුා භේකු ගර්බා කුටිඹ උඳාදාන 

කයබගන එහි රැබන්නස වදනා. අම්භා 'භබ  දරුාඹ' ඹන උඳාදානබඹන් දරුා බදෝතස ගන්න අයිති 

කයගන්න වදනා. වදනයඹා තභ ශත්තිඹ උඳාදාන කයබගන දරුා ැත්කභකින් එලිඹස ගන්නා. 

බවදිඹ තභ ශත්aතිඹ උඳාදනඹ කයබගන දරුා උඳද්රක යහිත බරෝකඹස ගන්නස උඳකාය කයනා. බම් 

තය බදනා තුශභ ක්රි?ඹාත්භකන්බන් උඳාදානඹභයි. තභ තභන් කැභැත්බතන් අල්රාගත් බදඹ තභයි බම් 

ැඳඹක්  වැටිඹස දකින්බන්. 

 

දරුා බම් විදිවස බරෝකඹස බිහිබනබකොස බඵරිවන් දීබගන, වලාබගන තභයි බිහිබන්බන්. බභොකක් ද බම් 

කෑගැසීභ, වැභ. භබ  තැන, න භාඹක්  භා ඳදිිංචි වී සිටි තැන භස අහිමිවුනාඹ, අහිමි කශාඹ ඹන 

බේදනාබන්, ඵබඹන්, අයණ බාබඹන් තභයි ඔඹ කෑගවන්බන්. තභාබ  අකැභැත්බතන් අම්භා ව 

වදනයඹා එකතුවී උදුයාගත් නිා තභයි ඔඹ කෑගන්බන්. විබයෝධඹ දක් න්බන්. භබ  තැන අහිමිවුනාඹ 



16 
 

කිඹරා දරුා කෑගවනබකොස ඒ වල අවරා අම්භාස තුටුසිනා ඳවශ බනා. තුටු කඳුළු රනා. භස දරුා 

රැබුණා කිඹරා. 

 

අහිමිවීභ නිා දුකත්, රැබීභ තුශ තුසත් තභයි බදබදනාභ විිනන්බන්. වැඵැයි බම් විඳීබම්  ්බාඹන් 

බභොබවොතකින් අනිතනබාඹස ඳත්බනා. බම් දරුා ගර්බාබබ උඳාදානබඹන් මිදිරා බරෝකඹස බිහිවුනාස 

ඳ් බේ බභොකද බන්බන්. අම්භාබ  උණුසුභ, අම්භාබ  පිඹයුරු උඳාදානඹ කයගන්නා. ඔන්න දැන් හිසපු 

තැනස ඩා බභතන ැඳ වැටිඹස දරුා අල්රා ගන්නා. භේ උණුසුභත්, පිඹයුරුත් භබ  තැන වැටිඹස 

උඳාදානඹ කයබගන ඒ බදක භබ  කිඹරා ආල්ාදඹ කයනා. ඔන්න දැන් භබ  උණුසුබභන්, භබ  

ඹයුරුලින් දරුා ඉත් කයන්න වැදුබොත් දරුා කෑගනා. විබයෝධඹ දක් නා. බභන්න ඵරන්න දැන් 

භේ උණුසුභත්, පිඹයුරුත් උඳාදාන කයගන්න ් බාඹ. ගර්බාබබ විඳීභ අනිතනබාඹස ඳත්වුනා. තත් 

විඳීභක්  අල්රා ගත්තා. බම් විඳීබම් ් බාඹ අනිතනබාඹස ඳත්බමින් ෝභබඹන් තාත්තා, බතොටිල්ර, ශදරු 

ඳාර, ඳාර, විල්විදනාරඹ, රැකිඹා, නි, බිරි, දරුා, මුණුපුයා ආදී ලබඹන් එකක්  අතවැබයද්දී ත 

රඳඹක්  ැඳයි කිඹරා ෝභානුකර භබ  කයගන්නා. 
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4. ආචාර මලඩිමුර නැති යුද වීරයා ලන්න 

 
ර්තභානබබදී ඔඵ සුබෙෝඳබබෝගී නික නවීන ගශව බාණ් ඩ තඵාබගන සුසිනිඳු ඇ ඇතිරිලි, සිනිඳු ඇඳුම් 

ආයිත්තම් ඳරිවණඹ කයබගන ජීත්වුණත්, රක්ෂා ගණන් ටිනා ාවන, යන් රිදී ඳාවිච්චි  කය ඔඹ කඹ කරඑළි 

කශත්, අතීතබබ දක අපි වැබභෝභ ැය, රුධියඹ, බම්දඹ, අසචි , මුත්රෙ, බඵොකු ඵඩැල්, භනඹ, දියව, 

බනොදියව ආවාය ැනි ජයාබගොඩක්  භැද, ඵැලුම් බඵෝරඹක්  ැනි ආයණඹක්  භැද කුටුවී, අප්රෙන්න අමිහිරි 

ගර්බා කුටිඹක්  භබ  බකොසබගන එඹස ඇලී, ඉන් මිදීභස අකභැති ාඹ කයපු බකබනක් භයි. බභැනි 

ගර්බා බකෝටි කීඹක්  අතීතබබදී අපි අබප් කයබගන ඇතිද? අානා බභඹ බනොබේ. බභතයම් ගර්බාරස 

රිිංගාබගන භවා දුකක් , කැභැත්බතන් වින්ද අපි ර්තභානබබදීද උත්ව කයන්බන් ඔබේ ගර්බාබඹන් එැනි 

දුක්  විිනන ත්බඹක්  උඳද්දා ගැමටභසඹ. ඔඹ කැභැත්ත ඔඵ තුශ තිබඵන තාක් කල් ගර්බාඹ භබ  කයගත් 

දරුන් ද, දරුන් භබ  කයගත් භවුරුන්, පිඹරුන්ද වීභ මි රින් මිබදන්න නම් ඵැවැ. 

 

ඔබේ භවුකුසින් දරුකු බරෝකඹස බිහිවුණ ැනින්, ඔඵත් ඔබේ  ්ාමීපුරුඹාත් මුළින්භ බභොකද කයන්බන්. 

නභක්  වදනා, ාගභ, මුරකුරු භග උප්ඳැන්න වතිකඹ භගභ... ඇයි බම් උප්ඳැන්න වතිකඹ? ඵඹයි 

බම් දරුා අහිමි බේඹ කිඹරා. බන බකබනක්  අයිතිකයගමටඹ කිඹරා. ඒ නිා යජබබ බඳොබත් මටතනනුකර 

ලිඹාඳදිිංචි  කයනා. ප්රෙල්නඹක්  වුබණොත් උාවිඹස ගිහින්වරි අයිතිකය ගන්නා කිඹරා. නමුත් ඔඵ සිතන්බන් 

නැවැ බම් දරුා බකොබවේ සිසද ආබේ කිඹරා. භවය විස ගිඹ ජීවිතබබදී බම් දරුා අනන ආගභක, අනන 

ජාතිඹක බන්න පුළුන්, ඹාචකබඹක්  ලබඹන් ජීත්වුණ බකබනක්  බන්නත් පුළුන්. කුර ලබඹන් 

භාජබබ පීඩනඹස ඳත්වුණ බකබනක්  බන්නත් පුළුන්. තිරින් බතක්  බන්නත් පුළුන්. බප්රෙේතබඹක් 

බන්නත් පුළුන්, ඹක්ෂාබඹක්  බන්නත් පුළුන්. බදවිබඹක්  බන්නත් පුළුන්. බ්රදව්භබඹක්  බන්නත් 

පුළුන්. බභබේ සිටි ත්බඹක්  එතැනින් චුත භේකුබේ ප්රෙතින්ධිඹ ඇතිවා බන්න පුළුන්. බම් දරුා 

බඳය ආත්භ බබබ ඔබේභ අම්භා, තාත්තා, ඥාතිබඹක්  බන්නත් පුළුන්. ඒත් ඔඵ දන්බන් නැවැ ඔඵ බම් 

නශන්බන් බඳය ආත්භඹක ඔබේ අම්භා, තාත්තා, එබවභ නැතිනම් අනන ආගභක, අනන ජාතිඹක බකබනක් , 

බප්රෙේතබඹක් , බදවිබඹක් ... කිඹන ම්මුතිබඹන් වැිනන්වුණ ත්බඹක් ඹ කිඹරා. බම් තභයි උඳාදානබබ ඵරත් 

ඵ. නිර්රඡ්ජිත ඵ. උඳාදානබබ බළු, තන්වාබේ දුහුල් ළුබන් අපි ාගන්නා. 

 

ඔඵ බභබවභ සිතන්න. ඔඵ යුද කාරබබ ක්රි?ඹාන්විතබබ බේඹ කයන වමුදා නිරධාරිබඹක් ඹ කිඹරා. ඔඵ යස, 

ජාතිඹ, ආගභ, රැකිඹා නාභබඹන් යුද්ධ කයනා. ඔබේ අතින් මිනිසුන් භැබයනා. අපි හිතමු ඒ මිඹ ඹන 

මිනිසුන් ද්රකවිඩ ජාතික බනොභඟ ගිඹ අඹ කිඹරා. ඔඵස ඒ අඹ බකබයහි අනුකම්ඳාක්  ඇතිබනා, බේදනාක්  

ඇතිබනා. ඒ අඹබ  බදභාපිඹන් ඥාතිඹන් බකබයහි දුකක්  ඇතිබනා. බභැනි සිත් ඳයම්ඳයාක්  ඔඵ තුශ 

ඇතිබමින් නැතිබන බභොබවොතක ඔඵද යුද බිබම්දී මිඹඹනා. බභැනි මිඹඹැභකදී ඔඵ නැත අම්භා 

බකබනකුබ  කුබේ පිළිසි ගැමටභස ඉඩකඩ ජනෑතයම් තිබඹනා. ඒ ආකායඹකස ඔඵ තුශ ඇති ව උඳාදානඹ 

නිා, ඔඵ ද්රකවිඩ භකබ  කුබේ ප්රෙතින්ධිඹ රඵනා. දරුකු බර බරෝකඹස බිහිබනා. ඔඵ දැන් අලුත් 

ම්මුතිඹ තුශ අභිබලේක රඵන්බන් ඹාඳනබබ ද්රකවිඩ ඳවුරක ද්රකවිඩ නභක් , ාගභක්  හිත ද්රකවිඩ දරුබක්  

බරයි. එභ දරුා ඹාඳනබබ බරොකු භවත්වී දැනි විඹස ඳැමිණිඹවභ ද්රකවිඩ කණ් ඩාඹබම් ශභා 

බොල්දාදුබක්  ලබඹන් යාජන වමුදාස එබයහි සන් දිනා. ඵරන්න බභොනතයම් මුශාක් ද? ය 11ක 

කාරඹක්  තුශ සිිංවර වමුදා නිරධාරිබඹක්  ලබඹනුත්, ද්රකවිඩ බොල්දාදුබක්  බරත් භමිකා බදකකස ඳණ 

දුන්නා. බම් භමිකා බභතැනින් නතින්බන් නැවැ. නැත නැත උඳාදානඹක්  නිාභ බඹ කයා ඹනා. ඔඵ 

ර්තභාන ජීවිතබබදී භවත් අභිභානබඹන් යුතු භභ සිිංවර බඵෞද්ධබඹක්  කිඹරා උදම් ඇනුද ඔඵ බඳය 

ආතභබබ අනන අගභක, අනන ජාතිඹක බන්න පුළුන්. බම් ජීවිතබඹන් ඳසු නැත ඔඵ අනන ආගභක, අනන 

ජාතිඹක න භවුකුක උප්ඳත්තිඹ රඵන්න පුළුන්. නමුත් අපි අල්රාගත් බද් තුශ 'භභ' ඉන්නාඹ කිඹරා 

දකිනා. දැන් ඔඵස ඳැවැදිලිබන්න ජබන් කල්ඳ සිඹක්  බකෝටි ගණනක ඈත ඳසන් අපි භැබයමින් ඉඳබදමින් 

ඳැමිණීබම් ගභබන්දී ඔඵ බම් බරෝකබබ වැභ භනුනබඹකුස, බදවිබඹකුස, තිරින් බතකුසභ, බප්රෙේතබඹකුසභ, 

තිරිබනකුසභ, බ්රදව්භබඹකුසභ බල් ඥාතිබඹක්  වී සිටිඹ ඵ. ම්මුතිඹ තුශ බන් ලබඹන් වඳුනාගත්තත් 
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සිඹලුබදනාභ ඔබේ බල් ඥාතීන්භයි. නමුත් බරෝකඹ තභත් ර්ගාදී යුද්ධ කයනා. ඒ අඹ දන්බන් නැවැ 

යුද්ධඹ තිබඵන්බන් යුද බිබම් බනොබේ කිඹරා. ඒත් ඒ අඹ හිතනා යුද්ධඹ තිබඵන්බන් යුද බිබම්ඹ කිඹරා. 

නමුත් යුද්ධඹ තිබඵන්බන්, යුද්ධබබ මර බීජඹන් වසගන්බන් අවිදනා වගත භනුන සිබත්. සිබත් තභයි 

යුද්ධඹ වසගන්බන්. කුභක්  නිාද? තන්වා නිා වසගන්නා උඳාදානඹ බවේතුබන්. ඒක නිා කවුරුවරි 

හිතනානම් බරෝකබබ යුද්ධඹ නතය කශ වැකිඹ කිඹරා, එඹ මිතනාක් භයි. යුද්ධ නතය කයන්න ඵැවැ. 

ඉයකයන්නත් ඵැවැ. වැඵැයි තාකාලික ැඩි ඵරබඹන් ඹසඳත් කය තඵන්න පුළුන්. එඹත් තාකාලිකයි. 

යුද්ධඹ නතය කශ වැක් බක් මිනිසුන් භැරීබභන්, දශ්ටින් භැරීබභන් බනොබේ, මිනිා තුශ අවිදනා 

භයාදැමීබභන් ඳභණක් භයි. අවිදනා මිඹගිඹ තැන උඳදින්බන් විදනායි. ඒ කිඹන්බන් ප්රෙඥායි. ප්රෙඥා ඹනු 

බරෝකබබ විලාරභ යුද්ධබඹන් රඵනා ජඹග්රරවණඹයි. ඒ ජඹග්රරවණබබ ජඹ රඵන්නා වුදිඹ පිරීම්, යාත්රිම බබෝජන 

ිංග්රරවඹන්, ජාතික බකොඩි එවීම්, යතිඤ්ඤා ඳත්තුකිරීම්, ආචාය බඩිමුය බනොභැත. ඇයි? ඒ ඔහු යුද්ධඹ 

අන් කශ බකබනකි. ඔහු නැත රඳඹක්  භබ  කයබගන එඹස ඇලීභස බවෝ ගැටීභස බනොඹයි. රඳඹක්  

උබදා යුද්ධ බනොකයයි. යණ් ඩු බනොකයයි. ඔහු අබඵෝධබඹන් වඳුනනා රඳඹක්  ඹනු අනිතනඹක් ඹ කිඹරා. 

ඔහු යුද්ධ භමිඹ ඳභණක්  බනොබේ. යුද ආයුධ, යුද ආයුධ කර්භාන්ත ලාරා බේභ යුද බේනාද සුණුවිසුණුබකොස 

දභා අන්ඹ. ඔහු බම් සිඹල්ර විනාලබකොස දැමුබේ ආයුධ ඳාවිච්චි  කය බනොබේ. තිඹ සිහිඹ නැභැති ආයුධඹ 

ඳභණක්  ඳාවිච්චි  කිරීබභනි. ඔහු බම් ජඹග්රරවණඹ රඵාගන්බන් ත ත භායිම් අල්රාගැමටබභන් බනො, 

අතවැරීබභන්ඹ. දැන් ඔඵස ැසබවන්න ජබන් බගදය යුද්ධඹත්, ගබම් යුද්ධඹත්, යබට් යුද්ධඹත් වසගන්බන් 

කුභක්  බවෝ උඳාදානඹ කයගත් නිාඹ කිඹරා. උඳාදානඹ කයගත් බදඹ අතවරින්න. එවිස යුද්ධඹ නතිනා. 

ඒත් ඔඵ එඹස කැභති නැවැ. බභොකද ඔඵ උඳාදානඹ කයගත් බදඹ භබ ඹ, එඹ නිතනඹ කිඹරා දකින නිා. ඔඵ 

උඳාදානඹ කයගත් බදඹ යස බන්න පුළුන්, ජාතිඹ, ආගභ, ආත්භගරුත්ඹ, රැකිඹා, තභාබ  ඳැැත්භ, 

නාඹකත්ඹ, බම් අනිතනව ධර්භතාඹන් තභයි ඔබේ ක් වීභස බවේතන් බන්බන්. 

 

බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ බද්ලනා කයනා තන්වා නිාඹ උඳාදානඹ ක්  බන්බන් කිඹරා. බම් 

උඳාදානඹ තභයි ඔඵ ජාති, ජයා, නාධි භයණ කයා රැබගන ඹන්බන්. ඒ නිා ඔඵ ඔඹ දිවීභ, නාඹාභ කිරීභ, 

ලරීයඹ වැදීභ බභොබවොතකස නතය කයරා, එබවභ නැතිනම් ඒා කයන ගභන් විබේකී සිතන්න බභොකක් ද බම් 

කඹ..... භ ්, නවය, ඇස, රුධියඹ, අසචි , මුත්රො, බඵොකු ඵඩැල්, බම්, බොටු... බභහි වදන්න බදඹක්  

තිබඵනාද? බම්ාබබ බභොනා වදන්නද? ජයාක් භයි. පිළිකුරක් භයි තිබඵන්බන්. බභඹ වදන්න බනොබේ 

තිබඵන්බන්, අතවරින්නයි. ඔඵ උබද්ස කබට් තිබඵන කුණුබකශ භබ  බනොබේ කිඹරා ඉතස දභනා. ඇබේ 

තිබඵන කඵ, ලරීයබබ පිරුණු අසචී, මුත්රො භබ  බනොබේ කිඹරා ඉතස දභනා. ලරීයබබ පිරුණු ාතඹ භබ  

බනොබේඹ කිඹරා එලිඹස දභනා. ලරීයබබ පිසන දවදිඹ භබ  බනොබේඹ කිඹරා පිදභනා. අන්න ඒ බ  

ඔඵ තුශ තිබඵන්නාව, 'භා තුශ ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  ඉන්නාඹ. ඔහු නිබයෝගී කයන්න ජනෑඹ. ඔහුබ  

භ ්පිඩු ෝභත් කයන්න ජනෑඹ' කිඹන අවිදනා වගත සිත ඔඵ ඔබේ බනොබේඹ කිඹරා ඉතස දභන්න. භා 

තුශ 'භභ' සිටියි. භා තුශ ආත්භඹක්  තිබේඹ ඹන දශ්ටීන්බගන් මිබදන්න. ඔඵස රැඡ්ජා නැතිද, හිරිකිතඹක්  

අපුරක්  නැතිද භශ කුණකස, භශ කකස අතීතබබ බප්රෙේතබඹකු, තිරිනකු, තිරින් තකු ඔඵ ඔබේ 

කයගන්න. 'භභ' කිඹරා වඳුන්ාගන්න. ඔඵස රැඡ්ජයි බන්ද? 

 

තාභත් ඔඵස රැඡ්ජාක්  බනොදැබනන්බන් නම් ඔඵ බම් සවන නැත නැත කිඹන්න. බම් ඔඵ කිඹන්බන් 

ඔබේ රඳබඹන් නිදව ්වීබම් භාර්ගඹයි. නිවීබම් භාර්ගඹයි. බම් ගැන සිතරා තුටු බනොවී, ඇති ව තුසත් 

අනිතන ඵභ දකින්න. ඇතිව, නැතිගිඹ සිත අනිතන ලබඹන් දැක නිවීබම් භඟස අතීර්ණ න්න. 

 

කබබ ් බාඹ බවොිනන් දකින්න. ඔඵ දැකරා තිබඵනාද ර් න කුකුබරක් . නා නා ර්ණ පිවාටු ලින් 

කුකුරා අරිංකායයි. දකින්න ප්රි.ඹ උඳදන රඳඹක්  එඹාස තිබඵනා. බම් ර් න කුකුරා භ ් කඩඹස 

බගනිහින් පිවාටු බේයභ ගරරා, සුද්ද කයරා, ඹකඩ බකොක් කක, එබවත් නැතිනම් වීදුරු ශීතකයණඹක 

විකිණීභ වා තඵා තිබඵනා ඔඵ දැකරා ඇති. උබ  දැන් තිබඵන්බන් භ ඳභණයි. ර ්න පිවාටු නැවැ. 
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දැන් ඔඵ ඔබේ කඹ බද ඵරන්න. ඔඵ හුබදකරා භනසින් බවෝ වැඵැහින් ඔබේ කඹ නිරුත් කයන්න. 

කැඩඳතක්  ඉදිරිබබ සිස දකිනා බේ ඔබේ කඹ බද ඵරන්න. අය කුකුල් භ්  කබේ එල්රරා තිබඵන වභගවපු 

කුකුශාබ  කඹත් ඔබේ කඹත් අතය බනක්  තිබඵනාද? ඔබේ කඹත් වභගවපු කුකුබරක්  බ භයි. ඔඵ 

භභත්බඹන් පිරුණු ඔබේ සිත රැඡ්ජාස ඳත්කයන්න. සිත අඳවසුස ඳත්කයන්න. භාන්නඹ බි දභන්න. 

කුකුරා ර් න කබශේ උබ  ර ්න පිවාටු බ භ ඔඵත් ර් න කයරා බඳන්නබන් ඔබේ ඇඳුම් 

ඳැශදුම්, ආබයණ, සු විරවුන්. අය කුකුල් කඹ ඵාහිය බද් විසින් අරිංකාය කයනා. ඔඵ ඹථාර්ථබඹන් ඈත් 

කයනා. අවිදනාබන් අන්ධ කයනා බම් බබශබඳොශ කිඹන්බන් අවිදනා විකුණන තැනස. 

බබශබඳොබශේ මුදරාලිරා අවිදනා ඳැකට්  කයරා, බඵෝතල් කයරා, බඳට් ටි කයරා, ර ්න බල්ඵල් අරරා, 

රඳාහිමට දැන්වීම් දභරා, බරොකු බඵෝේ ප්රෙදර්ලනඹ කයරා, විදුලි බුබුලු දභරා අබරවි කයනා. බම් මිනි ්සු 

උබද් ඉරා රෑ බනකම් කර්භාන්තලාරා ර, ැඩබිම් ර රැකිඹා කයන්බන් බම් අවිදනා මිරදී ගන්න ල්ලි 

බොඹන්නයි. එක ඳැත්තකින් ඔවුන්ස අවිදනා නි්ඳාදනඹ කයනා. ත ඳැත්තකින් ඔවුන් අවිදනා මිරදී 

ගන්නා. භාජබබ ඇති නැති  ්බාඹ භත බම් නි්ඳාදනබබ ව මිරදී ගැමටබම් ගුණාත්භකබාඹන් අඩුැඩි 

බනා. බරෝකඹ බාණ් ඩ ව බේා අිංලබඹන් දියුණු බනා කිඹන්බන් අවිදනා දියුණු බනා කිඹන එකයි. 

අවිදනා නි්ඳාදනඹ ව මිරදී ගැමටභ ඉවශ ඹනා කිඹන එකයි. 

 

ඔඵ දැන් නිවී ැනසිල්බල් සිතන්න ඔඵත් අවිදනාබේ දාබඹක් ද? පිිංත් ඔඵ ලරීයබබ නිබයෝගීඵස, දිවීභස, 

නාඹාභ කිරීභස ැඹකයන කාරඹ බම් කඹ අබඵෝධ කයගැමටභස ැඹකයන්න. ඔඵස අයිති නැති ආගන්තුක 

සිත, ඔබේ ඹසතස ගන්න. තිඹ සිහිඹ උඳද්දාගන්න. දුන්න, නාඹාභ කයන්න කිඹන සිත ඔඵ අතවරින්න. 

එවිස දිවීභ, නාඹාභ ඔඵස අතවැබර්වී. දි ිංය තඵාබගන නිබයෝගී න්න. නිබයෝගී ලරීයඹක්  ඇති අබඹක්  

න්න, එහි අනිත් ඹඹ දකිමින්භ. 

 

නිබයෝගී කඹ බරෝකඹස ප්රෙදර්ලනඹ කිරීභස බනො, ය ගභනින් එබතයවීභ වා ප්රෙබඹෝජනඹස ගන්න. 

නිවීබම් බදොයටුස පිවිසීභස ඔබේ නිබයෝගී කඹ ාවනඹක්  කයගන්න. ඔඵ නැත බේගබඹන් දුන චීසාබක් , 

සිරුයස බඵොබවෝ නාඹාම් බදන ඳුබයක් , නාඹාම් යම ආදිඹ උඳාදානඹ කිරීබභන් ඉඳැදුණු අවබේ 

ජිම්නා් ටික්  කයනා බප්රෙේතබඹක්  බනොවීභස ගඵරාගන්න. 
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5. මර්යිර් ීවවිතය 

 
අවිදනා තභයි බරෝකබබ ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ. ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ කිඹන්බන් ඳැැත්භ, විකාලනඹ, විනාලඹ, ඉඳැදීභ 

කිඹන ගරාඹැභ. බනත් චන ලින් ප්රෙකාල වුද බභහි අර්ථඹ ජාති, ජයා, නාධි, භයණභඹ. බරෝකබබ 

ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ අවිදනා නම්, බරෝකඹ දියුණු බනාඹ කිඹන්බන් අවිදනාබේ දියුණුයි. අවිදනාබේ දියුණු 

භනින මිනුම්දණ් ඩ නුබබ ත්බඳොබවොත්කම්, රඵාගත් දැනුභ, උඳාධි, දයන තනතුරු. බකොටින්භ 

අයිතිකයගත් බද්ල් ර ප්රෙගතිඹ, විලාරත්ඹ, ප්රෙභාණඹ අනු දියුණුබේ ් බාඹ තීයණඹ බයි. 

බද්ලඳාරනඥඹකු භනින මිනුම්දණ් ඩ ඔහු රඵාගන්නා භනාඳ ජන්ද ිංෙනායි. වදනයඹා භනින මිනුම් 

දණ් ඩ ඔහු බත ගරාඑන බයෝගීන් ිංෙනායි. ඳාතාර නාඹකඹා භනින මිනුම් දණ් ඩ ඔහු තු පිරිය, ආයුධ 

ප්රෙභාණඹ ව ඔහු කයන විනාලබබ ප්රෙභාණඹයි. බුද්ධිභතා භනින මිනුම් දණ් ඩ ඔහු රඵාගත් උඳාධි වතික 

ප්රෙභාණඹයි. තභා කැභැතිබදඹ දැඩි තශ්ණාකින් අල්රාබගන අල්රාගත් බක්ෂාේත්රෙඹ තුශ ලක් තිභත්බාබඹන් 

සිඹල්ර උඳාදානඹ කයගන්නා පුද්ගරඹා ඹනු දියුණු පුද්ගරඹාඹ. බම් දියුණු කිඹන තැනස ඳැමිණීභස තභයි 

වැබභෝබ භ උත්ාවඹ. ැඩි ැඩිබඹන් අයිති කයගන්න. ැඩි ැඩිබඹන් අයිති කයගැමටභස ඹන ගභබන්දී 

වැබභෝසභ එකභ  ්ථානඹකස එන්න ඵැවැ. පුද්ගර ලක් තිභත්බාඹ භත, බඳය ිංාරික කුල් අකුල් භත 

අයිති කයගැමටබම් විවිධත්ඹන් ඳතිනා. භාජඹ තුශ තිබඵන තයගකාරීත්ඹ ලබඹන් අඳ දකින්බන් තභා 

අයිතිකයගත් බදඹ ත ැඩි කයගැමටභස දයන ප්රෙඹත්නඹයි. අයිති බනොකයගත් බදඹ අයිති කයගැමටභස ඹැභයි. 

බම් තයගඹ වා ඔඵ අතීර්ණ ව විස ඔඵස බගොඩාක්  අකුල් සිද්ධ බනා. භවයවිස ඔඵ 

කර්භාන්තලාරාක් , නාඳායඹක් , බගොවිඳශක්  කයන පිිංබතක්  බන්න පුළුන්. ඔඵ ැඩි රාබඹක්  රඵන්න 

අලන නම්, ත බකබනක්  ඔඵ සීභා කයන්න ජබන්. ඔඵ ත බකනකුබ  බදඹක්  රැබීභක්  සීභාකිරීබභනුයි, 

කප්ඳාදු කිරීබභනුයි ඔඵස ැඩි බදඹක්  රඵාගත වැක් බක්. ඒ තුළිනුයි ඔඵස අවිදනාබේ මිනුම් ද ව ලින් දියුණුයි 

කිඹන ජඹ කණුස එන්න පුළුන්. භි්ෂුතස අලන න්බන් පිිංත් ඔඵ ඔබේ දියුණු වා අනික්  

පුද්ගරඹාබ  අයිතිඹ සීභාකිරීභස ඹාභ තුශ ඔඵ අයිතිකයගන්නා අකුල්ර ප්රෙභාණඹ ගැන ඔඵබ  අධානඹ 

බඹොමුකිරීභඹ. එබේ බනොභැති ඔඵස ආර්ථික විදනා ගැන කිඹාදීභස බනොබේ. භි්ෂුත දන්නා එකභ ආර්ථික 

විදනා අඩුකිරීභඹ. අඩුකිරීභ තුළින් නැති කිරීභඹ. 

 

එකතු කිරීභ තුළින් රැ් කිරීභත්, රැ ්කිරීභ තුළින් විනාලඹත් ධර්භබබ අර්ථඹ බනොබේ. බරෝකබබ අර්ථඹ ඹනු 

දුකයි. දුක වැය බන අර්ථඹක්  බරෝකබබ නැවැ. ඇයි බරෝකඹ දුක? තභ ඟබබ ඳත්ාගතවැකි කිසික් 

බරෝකඹ තුශ බනොභැති නිා. 

 

අවිදනා විසින් ඔඵස බඳන්න බරෝකබබ දියුණු ඹන මිනුම් ද ව අත්කයගැමටභ වා ඔඵ ඹන ගභබන්දී 

බේකඹාබ , ඳාක්ෂිලකඹාබ  නිදව, ැටුඳ, අයිතීන් සීභා කිරීභස ඹැභ නිා ඔඵ බනොදැනුත්භ අයිsති 

කයගන්නා අකුල් බරෝකඹ දියුණුබන්න දියුණුබන්න ප්රෙභාණාත්භක ඉවශ ඹයි. ඒාබබ කර්භ විඳාකඹන් 

බගවීබම් අථාද එඹස ාබප්ක්ෂා ඉවශ ඹයි. ඔඵ තිරින් බරෝකඹ බද ඵරන්න. කිසිභ තකු, ඳක්ෂිලඹකු, 

භාළුකු මුළු රැඹ පුයා සුබේ නිදාගැමටභක්  නැත. ඔඵ නිබේ යාත්රිමඹස සුබේ නිදාබගන අලුඹභ අදි බේ. 

බභැනි නින්දක්  රඵාගැමටභස තිරින් බරෝකබබ ත්ඹන්ස ානා බනොභැත. එභ තුන් ගක 

බකොශඹක් , අත්තක්  ැටුණද බනත් තකුබ  ලේදඹක්  ඇසුණද තිගැ ්සී බිබඹන් ඇවැබර්. සුබේ නිදන්නස 

බම් ත්ඹන්ස බනොවැක් බක් කර්භ විඳාකඹක්  නිා විඹ යුතුඹ. කශ කර්භඹ විඹ යුත්බත් අනුන්බ  නිදව 

සිභාකිරීභයි. අනුන් බිඹගැන්වීභයි. තභාබ  ඵරබඹන් අනුන් භැඩඳත්ා තැබීභයි. බකොටින්භ නිදව 

ඳැවැයගැමටභයි. එහි විඳාකඹන් බර මිනි ් ජීවිතබඹන් චුත තිරින් ආත්භබබ ඉපිද එභ කර්භ විඳාකඹන් 

බගයි. බරෝකබබ ජීත්න ත්ඹා අකුල් බදසභඹ. තභාස රැ ්කයගැමටභ වා අනුන්බගන් 

උදුයාගැමටභසඹ. බම් උදුයාගැමටභ කයන්බන් බඵොබවෝභ නම්බුකාය ෝභඹසඹ. රාබඹ, ගුණාත්භකබාඹ, 

අතිකාර, ආඹතනබබ දියුණු ැනි ර් න දන්, බල්ඵර බභඹස අරා ඇත. භාජබබ බබශබඳොබශේ 

ඳැැත්භ උබදා ඉවත බද්ල් අතනලනඹ. ඒ පිළිඵ තර්කඹක්  බනොභැත. බම්ා නැති කශ බනොවැකි 
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බරෝක ් බාඹන්ඹ. එබවත් බභහි කථාකයන්බන් අවිචායබඹන් බම්ා අයිති කයගැමටභ ම්ඵන්ධඹ. බම්ා 

විචායත් අයිති කයගැමටභස ඹැභ නිා භනුනඹා අතින් රැ් න අකුල් ප්රෙභාණඹත්, අකුල් රැ ්කිරීභ 

ැඩින්න, ැඩින්න අකුල් විඳාකදීබම් ් බාඹද ැඩිනා. බම් ත් ප්රෙජාබ  අකුල් විඳාකදීබම් 

් බාබබ තියුණුඵ ඔඵස බරෝකඹ බද ඵරා සවාගන්න. අතීතබබ කුකුබශක්  අවුරුද්දක්  ජීත්වුණාස 

ඳ් බේ තභයි එභ තා භස භැරුබේ. එඹා අවුරුද්දක්  ජීවිතඹ වින්දා. ඊස ඳ් බේ බම් කුකුශාබ  ජීත්වීබම් 

අයිතිඹ ෝභානුකර කුකුශාස අහිමිවුණා. භාබන් භාඹ ජීත්වීබම් අයිතිඹ බබ්රදොයිරර් කුකුශාස අයිතිබමින් 

දැන් බබ්රදොයිරර් කුකුබශක්  භා බදකකසත් අඩු කරකින් භස භයණා. භා බදකකසත් අඩු කාරඹයි 

ජීත්වීභස අයිතිඹ රැබඵන්බන්. ඇයි බම්? ත්ඹාබ  කර්භඹ විඳාකදීබම් බේගඹ එන්න එන්න ැඩිබනා. 

 

අතීතබබ යකස එක තාක්  බඵල්ර කඳාබගන භැරුණු කුකුබශක්  ර්තභානබබ යකස වඹ තාක්  

බඵල්ර කඳාබගන භැබයනා. ඒ කිඹන්බන් කර්භ විඳාක විිනනා. බරෝකඹ අවිදනාබන් දියුණුස ඹනබකොස 

බම් බබ්රදොයිරර් කකුරා ති බදකකින් භයා භස ගන්න තාක්ෂාණඹක්  ඇතිබේවී. බරෝකඹ එඹ තාක්ෂාණබබ, ත් 

නි්ඳාදන බක්ෂාේත්රෙබබ දියුණුක්  ආල්චර්ඹඹක්  බර දකීවී. බභභ තාක්ෂාණඹ බොඹාගත් විදනාඥඹන්ස උඳාධි 

වතික පිරිනභාවී. වැඵැයි ඉතින් කකුශන්බ  ඳැත්බතන් කර්භ විඳාක දීබම් බේගඹයි බඳබනන්බන්. කුකුශා 

ැඩි ායගණනක්  භැයම් කන ායඹක්  ඳාාභ කුකුශා භැරීභස වවුල්න මිනිාද රැ ්කයන ප්රොණඝාත 

අකුල් ප්රෙභාණඹ බේගත් බනා. ඔන්න දැන් ඔඵ ඵරන්න බභතන දියුණුබාඹස ඳත්වුබන් කුභක් ද? 

අවිදනායි. ත්ඹාබ  දුකයි. කුකුශා භයණ ාය ගණන ැඩි බනා. මිනිාබ  ප්රොණඝාත අකුල් 

ප්රෙභාණඹත් ැඩිබනා. 

 

ත් බරෝකබබ බබ්රදොයිරර් කුකුබරක්  බරා ඉඳබදන්බන්ත්, භස වදන තකු බර ඉඳබදන්බන්ත් කර්භ 

විඳාකඹක්  නිාභයි. අපි බභොනතයම් අනුකම්ඳා කයරා වභත්රිමඹ නිා කුකුල් භ ් බනොකෑත් බබ්රදොයිරර් 

කකුරාබ  අකුල් විඳීබම්  ්බාඹ නත්න්න අඳස ඵැවැ. භ ් කබේ භ ් වා කඩුකයරා තිබඵන 

බබ්රදොයිරර් කුකුබරක්  'අබන් බම් තා භයන්න බදන්න බවො නෑ' කිඹරා ත් කරුණා ඇතිකයබගන මුදල් 

බගා එභ තා බගදය බගනවිත් වැදුබොත් තා ටික දක්  ජීත්බරා භැරිරා ඹනා. භැරිරා ගිහින් 

නැතත් බිත්තයඹක්  තුශභ උඳත රඵාවී, බබ්රදොයිරර් බකබනක්  බරාභ. ඔඵ ඒ තා භයණබඹන් බේරුා 

කිඹරා ඒ තාබ  කර්භ විඳාකබඹන් බේයාගන්න ඵැවැ. තය අඳාබබභ ඉඳබදමින්, ජීත්වීබම් කාරඹ 

සීභාකයගනිමින්, භැරුම්කමින් විඳාකඹන් බගනා. 

 

ඔඵ හිතන්න ඔඹ කුකුළු බගොවිඳශර, කුකුල්භ්  බතොගඹස භයණ කඩර, බබ්රදොයිරර් තුන් භයන මිනි ්සු 

ඉන්නා. බම් එක භනු් බඹක්  දකස තුන් 500 ක්  විතය බඵල්ර කඳා භයාදභනා. බභබවභ ඵරනබකොස 

ඒ භනු ්ඹා ජීවිතකාරඹ තුශ බභොනතයම් නම් තුන් භයන්න ඇතිද? භවය අනන ආගම් ර මිනිසුන් 

සිටිනා, ඒ අඹ දිනඳතා ආවාය වා කුකුල්ලු භයණා. අනුන් භයන භ ඒ අඹ ඳාවිච්චි කයන්බන් නැවැ. බම් 

විදිවස ඵරනබකොස දිනකස බබ්රදොයිරර් 25,000ක්  භයණා කිඹරා හිතමුබකෝ. ඒ වැභ බතක් භ භයන්බන 

භනුනබඹක් . එබවභ නම් බම් කර්භ විඳාකඹ නිා බම් භනුනබඹක්  භැරිරා ගිහින් දිනබරෝබක් උඳදිනාද? 

නැවැ. බිත්තයඹක්  ඇතුබශේභයි උඳදින්බන්. ඇයි? කුකුල් ිංඥා කැභති නිා. කර්භඹ විඳාක දීභස අලන 

නිා. බගන්නස තිබඵන අකුල් ප්රෙභාණඹ ැඩි බන්න ැඩි බන්න, විඳාක දීබම් අ ්ථාත් ැඩිකයනා. 

බම් විඳාක දීබම් ැඩිබාඹ තභයි ර්තභානබබ බම් ත් බරෝකබබ අඩු ආයුෂින් භ්  පිණි ක ්වීබම් 

තාක්ෂාණඹ ඉදිරිඹස ඹන්බන්. වැකි තයම් යාඹනිකඹන්, ආවාය, බඵබවත් බඳොරා ඉක් භනස බරොකුකයරා 

ඉක් භනස භයනා. නැත උඳදින්න. අතීතබබ කයපු භවා අකුල් කඳු බගවීභස අ් ථා උදාකයගන්න. ඔඵ 

බබ්රදොයිරර් කුකුබරක්  කිඹන්බන් අතීතබබ කුකුල් භයන්බනක් භයි. ඔඹ ඳශ්ිභත් එළුබක් , ඌබයක්  වයක්  

නාම්බඵක්  කිඹන්බන් බඳය ආත්භබා ර වයක්  භයන්බනක් භයි. ඔවුන් එභ මිනි ් ජීවිත රදීa එළුන්, 

ඌයන්, වයකුන් දව්  ගණනින් භැර අඹ. ඔඵ භයණඹස කැඳව බතක්  නිදව්  කශා කිඹරා එභ තා 

භයණබඹන් මුදන්න, එභ අකුල් කන්බදන් මුදන්න ඵෑ. ඔවුන් ඒා බගවිඹ යුතුභයි. ඔඵ කශ යුත්බත් 

තුන් භයණබඹන් මුදාගැමටභස ඹැභ බනොබේ. වැකිතාක්  ඉක් භනින් බම් විභ බරෝක ් බාඹ වඳුනාබගන 
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නැත ඔඵ කුකුබරක් , එළුබක් , ඌබයක් , වයබකක්  බනොන්නසඹ. ඒ කිඹන්බන් තය අඳාබඹන් මිදුණු 

බකබනක්  ඵස ඳත්වීභස උත්වකිරීභඹ. 

 

දිනකස බබ්රදොයිරර් විසිඳන්දව ් ගණනින් භයපු මිනිසුන්භයි එඹ නැත බබ්රදොයිරර් කුකුශන් බරා උඳදින්බන්. 

ඒ උඳදින්බන් භැරුම්කන්නභයි. නිදවබේ මිඹඹන්න බනොබේ. නිදවබේ බ  මිදුරක ඇහිබගන කන්න 

බනොබේ. නිදවබේ හිරු එළිබබ, සුශබේ ඳව විිනන්න බනොබේ. නිදවබේ තභ ර්ගඹා භග තුටුබන්න 

බනොබේ. බම් ත්ඹන් කශ කර්භඹන් ඔඹ බගන්බන්. අබප් වභත්රිමඹස කරුණාස ඒ කර්භබඹන් ඒ අඹ 

මුදන්න. ආවාය තාක්ෂාණබබ දියුණුබන් නිඳදන ෑභ බොබේජ්  එකක්  ඳාාභ මීට්  බඵෝල් එකක්  ඳාාභ 

ක ්කශ, ක්  බනොකශ භ ් කැඵැල්රක්  ඳාාභ එභ තුන් භයාදයම මිනිසුන්ස නැත කල්ඳ ගණන් 

තිරින් බරෝකබබ ඉඳද බොබේජ් , මීට් බඵෝල්්  බන්න සිදුබනා. 

 

ඔඹ භස ඇතිකයන තුන් ගැන ඔඵ බවොිනන් නිරීක්ෂාණඹ කයන්න. ඒ තුන් භරුම්කන තුරුභ සීමිත ඉඩ 

ප්රෙභාණඹකයි ජීත්බන්බන්. ඒ තුන්ස ඇවිදීබම් ඉඩකස සීභාකයරයි තිබඵන්බන්. ලක් තිඹ කැරරි ැඹන 

නිා භ ් ඵය අඩුබේඹ කිඹරා. දැන් අලුත්භ බබ්රදොයිරර් කුකුශන් ඇතිකීරීබම් තාක්ෂාණඹ තභයි විලාර කඩුර 

යාක් ක බඳට් ටි තනා, එභ කුඩා බඳට් ටිබබ කුකුරා ඇති කිරීභ. කුකුරාබ  ප්රෙභාණඹස තැූ  එභ බඳට් ටිබබ එභ 

තාබ  හි එළිඹස දැමීභස ප්රෙභාණත් කවුළුක්  තිබඵනා. භස ගන්නාතුරු ඒ කුකුශා ජීත්බන්බන් එභ 

බඳට් ටිඹ ඇතුබශේ. බඳට් ටිබබ ඇති කුඩා කවුළු ඉදිරිබබ ජරඹ ව ආවාය ඳටිඹක්  තිබඵනා. බඳට් ටිබබ කුඩා 

කවුළුබන් බවොස එළිඹස දභරා, ජරඹ ව ආවාය අයබගන බඳට් ටිඹ ැඳඹ කයබගන එඹා එහි ජීත්බනා. 

බම් ෝභබඹන් භ ් ඵය ැඩිබනලු. බභභ තා කඩුබේ සිටිඹත්, බභභ බඳට් ටිබබ සිටිඹත් භා එකවභාබයන් 

භයා භ්  කයනා. එබවත් බම් ෝභඹ ඹසබත් බම් තාස එභ බකටි කාරඹ තුශ ඇවිදීබම් නිදවත් නැතිබරයි 

භැරුම්කන්න බන්බන්. බරෝකඹා බම්ා වඳුන්න්බන් තාක්ෂාණබබ න බොඹාගැමටම් දියුණු ලබඹන්. 

මිනිාස ත්තු භයන්න කිඹරා බඹොමුකයන්බනත් අවිදනාවගත සිතභයි. එභ අකුල් නිා භයණින් භතු 

තිරින් බරෝකබබ ඉඳදුනවභ එභ තිරින් තා ඉක් භනසභ ලරීය ඵය ැඩි කයරා භස ගන්න ෝභඹ කිඹරා 

බදන්බනත් අවිදනා වගත සිතභයි. බරෝකඹ දියුණුබනබකොස ත්ඹාබ  අකුල් ප්රෙභාණඹ ැඩි බනා. 

ආයු අඩු බනා. මිඹඹැබම් බේගඹ, ඉඳදීබම් බේගඹ ැඩිබනා. තිරින් ත්ඹකුබ  ඉඳදීබම් ාය ගණන 

ැඩිබනා කිඹන්බන් එභ තුන් හි කඳාගන්නා ාය ගණන ැඩි බනාඹ කිඹන එකයි. 

 

එක් තයා ඌරු බගොවිඳරක භ්  පිණි විලාර චීන ඌයන් ඇතිකයන්බන් අඩි වතබර් දිග ඳශර, බාග බිත්ති 

ඵැපු කුඩා කුටිරයි. එභ තුන්බ  බරෝකඹ තභයි අය කුඩා කුටිඹ. ඒ තුන්ස ඇවිදින්න බදන්බන් නැවැ. භ ් 

ඵය අඩුබනාඹ කිඹරා. ආවාය ජරඹ ඖධ බදනා ඳභණයි. භවය ඌයන් ලරීය ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත 

ැටිරයි ඉන්බන්. භ්  ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත ැටිරා ඉන්න කුකුබශක් , ඌබයක් , එළුබක් , වයබකක්  දැක් කවභ 

එභ තාබ  අයිතිකරු බභොනතයම් තුසක්  රඵනද. බභොකක් ද බම් රඵන තුස, භතු ආත්භ දව ් ගණනක 

තභාත් තිරින් තකු ඉපිද බම් දුක වතික කයගැමටබම් අවිදනාබේ තුසයි. බභ බභෝඩ ල්ලිකාය 

භනුනඹාබ  ඇ ් අවිදනාබන් වරයි තිබඹන්බන්. එඹා දකින්බන් ැඩි ඹභක්  අයිතිකයගැමටබම් අවිදනාබේ 

සිහිනඹ ඳභණයි. ඒ සිහින සුන්දය තයභසභ, එභ සිහිනබඹන් ඵැිංකු ගිණුබම් ඉරක් කම් ගණන ැඩින 

තයභසභ, එහි විඳාකඹන් බඹානඹකඹ. අවිදනාබන් දෑ්  අන්ධ වුණු බම් ල්ලිකාය භවත්තඹා බභොබවොතක් ත් 

සිතන්බන් නැවැ බම් භ ් ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත ැටිරා ඉන්න තිරින් තා අතීතබබදී ඔහුසත් ඩා ල්ලිකාය 

භවත්තබඹක් ඹ කිඹරා. 
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6. මර්යිර් ීවවිතය II- වෑම තරාතිරමකම ඳාකයන් මලත 

කරුණාමලනි! 

 
බබ්රදොයිරර් කුකුශන් සිඹ ද්  වතළි ් ඳවක ජීවිත කාරඹ තුශ කුඩා කඩුකස බකොටුවී සිස නිසි ඹ්  ැඩුණු 

ඳසු හි ගාදැමීභස රක් වීබම්දී අදාශ ත්ඹන් කර්භ විඳාක බදකක්  බගනා. එකක්  ප්රොණඝාත අකුරඹ. ඒ 

බවේතුබන් හි ගැසුම් කනා. අනික්  අකුරඹ තභන්බ  දියුණු උබදා අනුන්බ  ජීවිතඹ සීභාකිරීභයි. එහි 

විඳාක වැටිඹස තිරින් බරෝකබබ ඉඳදුණද, බසු තිරින් තුන්ස බභන් ඇවිදීබම් නිදවක්  නැති, කුඩා 

බඳට් ටිඹක, කුඩා කඩුක ජීවිතඹ බගනා භැයම් කන තුරුභ.... 

 

බභන්න බම් බදැනි ් බාඹ ගැන ඔඵ ප්රෙබේලම් බන්න ජබන්. බඵෞද්ධ ජනතා ත් ඝාතනඹ කයනා 

හුඟාක්  අඩුයි. නමුත් බභහි බදැනි වන් කශ අනුන්බ  නිදව සීභාකිරීබම් අකුරඹ නම් බඵෞද්ධ 

ජනතා අතින් බඵොබවෝවිස සිද්ධ බනා. බඵොබවොභ ධනත්, බගොඩක්  පින්දවම් කයන අඹබගනුත්, ාභානන 

අඹබගනුත් නාඳාය, ැවිලි, කර්භාන්තලාරා හිමිඹන් අතිනුත් බම් අකුරඹ සිදුවීභස හුඟාක්  ඉඩකඩ 

තිබඵනා. එච්චය අලන නැවැ, තභ බගදය බේඹ කයන බභබවකාය දරුා නිා ඔඵස බම් අකුරඹ 

සිදුබන්න පුළුන්. නිදව සීභා කිරීභ, ැටුප් අඩුබන් දීභ, සීභාකින් බතොය ැඩ ගැමටභ බභොනභ 

ආකායඹස බවෝ සයාකෑභ බඵොබවොභ බඹානක බදඹක් . බරෝකඹ දියුණුබන තයභසභ බභභ අකුරඹ 

බදෝබර්ගරා ඹමින් මිනිා අතින් සිදුබනා. බම් අකුරඹ නිා එහි විඳාකඹක්  වැටිඹස ත්ඹාබ  නිදව 

සීභා බනා. කඩු ජීවිතඹකස ත්ඹා බඹොමුබනා. ගබම්, නගයබබ අඩිබඹන් අඩිඹ බගල් තැමටභ නිා 

මිනිාබ  නිදව සීභාබරා. එදා භනුනඹාස තිබුණ ඇවිදීබම්, බල්රම් කිරීබම් නිදව අද බගදයබදොබර් 

නැවැ. බඳට් ටිබබ කුකුශා බ  අපිත් බකොටුබරා, කඩුබරා. බරොකු බගදයක්  වදාගන්නා. බරොකු 

තාප්ඳඹක් , බරොකු බ ට් ටුක්  දභාගන්නා. බ  ඇතුබශේ භැද මිදුරක්  වදා ගන්නා. ජක තභයි ර්තභානබබ 

මිදුර, එළිභවන. අබප් මිඹගිඹ ආච්චි රා, සීඹරා, ඔඹ ර්තභානබබ නිබේ භැද මිදුර දැක් බකොත් සිනාබේවි. 

බභොකද ඒ ා විලාර බගමිදුල් ඒ කාරර බගදයකස තිබුණා. ර්තභාන බරෝකඹ ක ්බන්බන ත්ඹාබ  

කර්භ විඳාක බගවීභස සුදුසු ් බාබඹන්භයි. 

 

ර්තභානබබ බඵොබවොභ ගරු ගාම්භීය, නම්බුකාය නිා ිංකල්ඳඹ තභයි තට් ටු විසිඳබවේ තිබවේ තට් ටු නිා 

ෝභඹ. බම් දැැන්ත නිා ිංකීර්ණ අව උස වියාජභාන ැජබමන්බන් වරිභ ාඩම්බයබඹන්. එබවත් අඳ 

බම් දකින්බන් අවිදාබේ බිඹකරු තුයාභයි. බම් තුයා අව උස නැගී සිස බරෝකඹාස කිඹන්බන්, 'ඔඵත් 

බභතැනස, බම් උස එන්න' කිඹා. ඔඵත් ඔබේ තනි තට් ටු තට් ටු බදකස උ් කයගන්න කිඹරා. අවිදනාබේ 

ගබඩොලින්, ඔබේ බරෝකඹ විලාර කයගන්න, උ ්කයගන්න කිඹා. අවිදනාබේ භායඹා ඔඵස බදන ඳණිවුඩඹස 

බරෝකඹාබ  ප්රෙතිචායඹ ඳැවැදිලියි. දැන් වැබභෝබ භ ආලා, තයගඹ බකොන්ක්රී,ට්  නාන්තය ඉදිකය ඒා භබ  

කයගැමටභයි. 

 

බම් අතිදැැන්ත නිා ිංකීර්ණර ජීත්න පිිංත් භවත්රු අධිසුබෙෝඳබබෝගී ජීවිත ගතකයන, බඵොබවොභ 

ධනත් අඹයි. බඳය ිංායබබ කයපු භවා කුල් විඳාකඹක්  නිාභයි බභැනි විලාර නිා ර සුබෙෝඳබබෝගී 

ජීවිත රැබඵන්බන්. ඒ ගැන තර්කඹක්  නැවැ. නමුත් බම් කුල් විඳාකඹ ඹටින් සියුම් අකුල් විඳාකඹක්  

ක්රි?ඹාත්භක බනා. අය බඳට් ටිඹ තුශ ැබඩන බබ්රදොයිරර් කුකුශාසත් ඇති තයම් කෑභ, ජරඹ, බඵබවත් 

රැබඵනා. නමුත් ඒ තාබ  නිදව සිභාබරා. දැන් ඔඵ බද ඔඵ අිංක ඵරන්න. ඔඵස බත්බයන්බන් 

නැතිද ඔඵ බභොන තයම් සුබෙෝඳබබෝගී ජීවිතඹක්  ගතකශත් ඔබේ නිදව සීභාබරා කිඹරා. ඔබේ ආච්චි රා, 

සීඹරා ගතකශ නිදව ් බරෝකඹස අනු ඔබේ ජීවිත සිභාබරා බන්ද තිබඵන්බන්? නිදව ් බරෝකඹ වමුබේ 

ඔඵ බඳට් ටිඹක්  තුශ ජීත්න බතක්  බ  බන්ද? 
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ඔඵ උඩුභවල් තරබබ සිස ජබන්රඹ වැය ඳරියඹ බද ඵරනබකොස භස බඳබනන්බන් කුකුශා බඳට් ටිබබ කුඩා 

කවුළුබන් හි එළිඹස දභා බරෝකඹ බද ඵරනා බගයි. ඔඵස නිදව ් බරෝකඹ  ්ඳර්ල කයන්න නම්, 

නිදවබේ හු ්භ ගන්න නම් ඔඵ තිඅන්තබබ නුයඑළිඹස, ගභකස, අඩුභ ලබඹන් විබේකී 

ක්රී,ඩාිංගණඹකසත් ඹා යුතුයි. නැතත් කිඹමි, ඔඵතුභන්රා ැඵෑභ ය පින්කශ පිරික් භඹ. ඒ පින නිාභඹ 

ඔඵස ශ්රීික බාඹ. එබවත් බඳය ආත්භර ඔඵ, තභන් ඹසබත් සිටි බේකඹන්බ  නිදව සීභාකය තඵා ැඩි 

ප්රෙතිරාබ අත්කයගැමටභස ඹැභ නිා බභභ අකුරඹ ඔඵ සිදුබකොස ඇත. එභනිා බම් ජීවිතබබදී ඔඵ ඹසබත්, 

ඔඵබගන් ඹෑබඳන පිරි්  රස ාධායණ රකන්න. ඔඵ වම්ඵකයන මිර මුදල් ලින් බනොභසුරු දාන, 

භාන, පිිංකම් කයනා බ භ බනොබඳබනන ඳැත්ත ගැනත් අධානඹ ඇතිකයගන්න. එබේ බනොවුණබවොත් 

ඔඵ කයනා පිිංකම් නිා භතු ය බකෝටිගණන් ටිනා නිා බාගනඹ රැබුණද, එඹ අය යාක් ක බඳට් ටිබබ 

බබ්රදොයිරර් කුකුශාබ  ජීවිතඹ බ  සීභාබරානම් එඹ අානාකි. 

 

බම් බරෝකඹ ඹමින් ඳතින්බන් ඹායුතු ගභනකි. බරෝකඹ කදත් ගිබබ මුශා බදසඹ. අපි කිසිකුස 

සන්බකොස බරෝකඹ නිැරැදි කශ බනොවැක. නිැරැදිකිරීභස ් ථියව , නිතනව බදඹක්  බරෝකඹ තුශ බනොභැත, 

් ථිය බනොන බදඹක්  ඹබභක්  බකබේ බන ් කයන්නද, එඹ ් බාබඹන්භ බන ්බමින් ඳතී. 

ඝනබාඹත්, දිඹය  ්බාඹත්, උණුසුම්  ්බාඹත්, ායු  ්බාඹත් ඳදභස මුසු වතබයන් එකකස සිඳුා 

නිර්භාණඹ ව බරෝකඹක් , රඳඹක්  බරෝකඹ බර අල්ාදීභ අවිදනාබේ ් බාඹයි. 

 

මිනිා බම් වති දභාබගන, බුල්බඩෝර් දභාබගන චි කන් ගුන්ඹා, ත් කුය බයෝගඹ ඹෑයි කිඹමින් තුන් රක්ෂා 

ගණනින් භයා දභන්බන්ද භ් , බිත්තය, කිරි, බචොකරට් , විනාල කයන්බන්ද රඳඹ ජාති, ජයා, නාධි, භයණරස 

රක් වීභ මිනිාස බන් කශ බනොවැකි නිාඹ. එඹ ් බාබඹන් පීඩා විිනඹ යුතුඹ. ඔඹ තුන් රක්ෂා ගණනින් 

විනාලකයන මිනිසුන් අතින් සිදුන අකුර කර්භඹන් ඊශඟ ජීවිතබබදී බගවීභස ඳරිය බරෝකඹ තුශ 

නිර්භාණඹ විඹ යුතුඹ. භයණ බිබඹන්, වයබඹන්, බෝෝධබඹන් මිඹඹන තුන්ද, එභ අකුල් නිා නැත 

කර්භ බගවීභස අලන බර බරෝකඹ නිර්භාණඹ විඹ යුතුඹ. නිර්භාඳකඹා අවිදනායි. අවිදනා ඌයාබ  භ ් 

ඌයාබ  පිබට් තඵා කඳනා බේඹ. බවේතුපර ධර්භඹන්ස අනු භැබයන්නසද, භයන්නසද ඔහුබ  කර්භ 

විඳාකඹන් විඳීභස අලන භායාන්තික බයෝග, භායාන්තික යුද්ධ නිර්භාණඹ කයයි. බම් භායාන්තික යුද්ධ, 

භායාන්තික බයෝග නිර්භාණඹ කයන්බන්ද අවිදනාවගත සිත විසින්භඹ. භායාන්තික යුද්ධ, භායාන්තික බයෝග 

ඹනු අවම්ඵඹන් බනොබේ. බද් බකෝඳඹන් බනොබේ. බවේතුපර ධර්භඹන්ඹ. බම්ා බරෝකඹ අවිදනාබන් 

දියුණුන්න දියුණුන්න, ත්ඹා රැ ්කයන්නාව අකුල් විඳාකදීභස ක් න්නා ව බරෝකධර්භතාඹන්ඹ. 

එහිදී යුද්ධඹක්  ඹනු, භායාන්තික බයෝග ඹනු අතීතබබ ඔඵ කශ කර්භවිඳාකඹන්බ  කැඩඳතක් භඹ. ඔඵ ඒ 

කැඩඳත බද අවිදනාබන් බතොය ඵැලුබොත් ඔඵ දකින්බන් බඳය ආත්භබර ඔඵ කශ අකුල්ර 

් බාඹන්ඹ. දැන් ඔඵස ැසබවනාද බරෝකඹ බම් න විස ගභන් කයන්බන් බභොන දිලාසද කිඹරා. ඔඵ 

විසින් ඇතිකශ බවේතන්ස විඳාකඹන් ක් වීභස සුදුසු ් බාඹ බදස, ඳරියඹක්  බදස.  

ෑභ ත්බඹක්  තුළින්භ රැ් බන්බන් තනණවාධික චි ත්ත ඳයම්ඳයාක්  නම් තයගකාරීත්ඹ, අයිතිකයගැමටභ 

නභැති අවිදනාබේ ලේදබකෝඹ නම් එඵද බම් බනොදැනුත්භ ඇදී ඹන්බන් බබ්රදොයිරර් කුකුශකුබ  තත්ත්ඹස 

ඳත්කයන දිලාසභඹ. ඒ තයභසභ මිනිා ජාති, ජයා, නාධි, භයණ රස බේගබඹන් රක් බනාඹ, 

බගොදුරුබනාඹ. තාප්ඳ, බ ට් ටු දැම කඩුරස බකොටුබනාඹ. බයෝග බිඹ, භයණ බිඹ, ජර බිඹ, යුද බිඹ 

ැඩිබනාඹ. උඳතත් භයණඹත් අතය කාරඳයතයඹ බකටිබනාඹ. නැත ඉඳදීභ, භයණඹ බේගත් 

නාඹ. බම් බේගඹ කිඹන්බන් දුකයි. බවේතු ඔඵ අවිදනාබන් බතත්කශ සිත ඔඵ අකුරබබ බඹදවීභයි. 

පරඹ ඉඳැදීභ, භයණඹ බේගත්වී දුක ඳසුඳ තයගකාරී වමාඹැමයි. බම් ් බාඹ ඔඵභ නිර්භාණඹ කයගත් 

බදඹක් . 

 

බම්  ්බාඹන් ගැන හිතරා ඔඵ බිඹ ඇතිකයගන්න. ඇයි බභබවභ බන්බන්? ජාති, ජයා, නාධි, භයණ 

තිබඵන්බන් වින්නසද, අබඵෝධ කයන්නසද? 
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බම් බුද්බධෝඳත්ති කාරඹක, ඔඵ බම් උතුම් භනුනත්ඹක්  රැඵ උඳත රැබුබේ නැත තය අඳාබබ 

ැබසන්නද? ඔබේ අම්භස, තාත්තාස, ඔබේ බිරිස, දරුාස ඔඵ බේයන්න ඵැවැ බම් භවා දුබකන්. 

 

ඒ නිා ඔඵ දක්ෂාබන්න. සිඹල්රභ, සිඹල්රන්භ බඳෝණඹ කයන ගභන් ඔඵ කයන නාඳායඹ, විාව 

ජීවිතඹ, බදභාපිඹන් බඳෝණඹ කයන ගභන් එභ ඵැඳීම්රස ඵාධාක්  බනොන බර බම් දුබකන් 

ගැරබන්න. ඔඵ ඳැවිදිබන්නභ අලන නැවැ. ඔඵ කඹ භවණ බනොකයාස කභක්  නැවැ. සිත භවණ 

කයගන්න. ඳැවිදි කයගන්න. එබේ බනොවුණබවොත් ඔඵත්, ඔඵබ  ඹෑයි අල්රාගත් සිඹල්බරෝභත් තය අඳාඹස, 

දුකස ැබට්වී. බබ්රදොයිරර් බකබනක්  බේවි. භවා ගභනක් , භවා දුකක් , භවා විනාලඹක්  ශක් ාගැමටභස ඔඵ කශ 

යුත්බත් විසිරුණු, ලිත වුණු ඔඵ සිබත් ් බාඹ බඵොබවෝභ නිවිැනසිල්බල් අබඵෝධකයගැමටභයි. 

කරඵරබන්න, ඉක් භන්බන්න, ඹභක්  අල්රාගන්න උත්ාවගන්න එඳා. අල්රාගත් බද්ල් අනිතන දකිමින් 

ඳරිවයණඹ කයන්න. ඔඵ බිරි භඟ නිදන ඹනබබ සිටිඹදීත් ජීවිතඹ විිනන්න. එබවත් ඒ විඳීභ අනිතනඵ 

දකින්න. නැත නැතත්, නැත නැතත්, නැත නැතත් එකභ බද් සිදුබන්බන් ඊබබ දබේ සිදුවබදඹ 

අනිතන නිා ඵද දකින්න. බභභ සවන තැබුබේ ඳැවිදි උතුභන් වා බනො ගිහි පිිංතුන් වාඹ. ඒ නිා 

ඔඵ ගිහි ජීවිතබබ ඵැඳීම් භඟ ජීත්බමින්, දුා දරුන්, නාඳාය, රැකී යක්ෂාා නඩත්තු කයමින් නියතුරු 

බතරුන් බකබයහි ශ්රරද්ධාත්, ආර්ඹකාන්ත ශීරඹක්  බර ශීරඹ ආයක්ෂාා කිරීභත්, ඒ කිඹන්බන් තභා අතින් 

බනොදැනුත් බවෝ සිල්ඳදඹක්  කැඩුණබවොත් ඒ වාභ එභ ැරැද්ද නිැයදි කයගැමටභ. ඒ ආකායබඹන් 

අිංක ශීරඹක්  ආයක්ෂාා කිරීභත්, ඔඵ ඇසුරුකයන, ඔඵස අයිති ෑභ බදඹක් භ අනිතන ලබඹන් දකිමින්, භබ  

ආච්චි , සීඹා, අම්භා, තාත්තා රැ ්කයපු, වම්ඵකයපු වැභ බදඹක් භ තිඹරයි භැරුබණ්. කිසික්  අයබගන ගිබබ 

නැවැ. ඒ බ ම් බම් කිසික්  භස අයිති නැවැ. භභ බම් සිඹල්ර දාරභයි මිඹඹන්බන්. බම් බ  ජීවිතබබ 

අනිතනඹ දකින්න. අතීතබබ මිඹගිඹ ඔබේ ඳයම්ඳයාබේ ැඩිහිටිඹන් භඟ ඔබේ ජීවිතඹ ිංන්දනඹ කයන්න. 

බභභ සවබන් තිබඵන බබ්රදොයිරර් කුකුශා, ඌයා, එළුා, වයකා ගැන නිතය බභබනහි කයන්න. ඔඵ එැනි 

බතක්  වුබොත් ඔඵ විිනන දුක බභබනහි කයන්න. අතීත ිංායබබ ඔඵ එැනි තුන්වී හි ් ගැසුම්කෑ 

් බාඹ, බේදනා, භයණබිඹ භනසින් දකින්න. බම් විදිවස භා 3 ක්  ඔඵ ඔබේ සිත පුරුදු පුහුණු කයන්න. 

ඔබේ ජීවිතඹ ිංකීර්ණඵබන් මිබද්වි. ඔඵස දැබන්වි ජීවිතබබ අබඵෝධ කයගැමටභ පිණි බගොඩක්  බද්ල් 

බනොභැතිඵ. ජීවිතඹ භවා බගොඩක්  බර දැනුණද ඔඵස අබඵෝධ කයගැමටභස ඇත්බත් එකක්  ඳභණක්  ඵ 

ඔඵස දැබන්වි. සිත බේා, කඹ බේා ඒ අනිතනඹ ඳභණක් භයි. බම් අබඵොධඹ, බරෝකබබ අබඵෝධඹ රැබීභස 

ඇති දු්කයභ  ්බාඹ වුද, ඔඵ තුශ බවේතු හිත බරෝකඹ දුකඹ ඹන දැක් භ ඇතිකයගතබවොත්, ඔඵස බම් 

දුක අබඵෝධ කයගැමටභ දු්කය කාර්ඹඹක්  බනොනු ඇත. ඔඵත් බම් භනුන ජීවිතබබදී ඔඹ ආකායබඹන් ගිහි 

ජීවිත ගතකයමින්, කම් ැඳ අත්විිනමින්, තය අඳාබඹන් මිදී නැත බබ්රදොයිරර් කුකුබශක් , භස භයණ බතක්  

වීබම් බේදනාත්භක අනතුබයන් ගැරබන්න. තය අඳාබඹන් මිබදන්න. 

 

ඉවත සවන භි්ෂුත බවේතුපර අනු දකිමින් සවන් කශා ඳභණි. එඵැවින් ඩාත් ටින්බන් බදෝ  ඳබයො ් 

බවීභ බනො, එැනි ් බාඹක්  බරෝකබබ තිබේඹ ඹන්න වඳුනාගනිමින් අබඵෝධඹ රැබීභඹ. භන්ද බභහි 

වන් බඳට් ටිබබ ජීත්න, බබ්රදොයිරර් බතක්  අතිවිිනන නිදවබේ ් බාඹත්, ර්තභාන සුබෙෝඳබබෝගී 

නිා ිංකල්ඳඹන් නිා මිනිා අත්විිනන නිදවබේ ් බාඹත් එකස ිංන්දනඹ කිරීභ බකනකුස ප්රෙල්නඹක්  

වීභස පුළුන. ඔඵ බකබර් ලින් බගොබයෝසු ව සිතකින් බනො, නිබකබර් , බකබර්  ලින් තුමටව සිතකින්, 

සියුම් බම් කරුණ දකින්න උත්ාව ගන්න. බඳය භවා කුල් සිදුකයගත්තත්, තභන් තුළින් සිදුව සියුම් 

අකුල් විඳාකඹක් භයි බභඹස බවේතු විඹ යුතු තිබඵන්බන්. 

 

භවය පිිංත් පිරි රක්ෂා ගණන් විඹදම් කයමින්, භවා දාන පිිංකම්, ශීර පිිංකම් කයනා. නමුත් ඒ අඹ තභ 

බේකඹන්ස, අඩුැටුප්, නිදව සීභාකිරීම් කයනා. බම් බවේතුබන් ඒ අඹ පිිංකම් කිරීබම් ආනිිංලඹ නිා 

ශ්රීික ජීවිතත්, අනුන්බ  නිදව සීභාකිරීම් ඳාඳඹස තභාසද භතු ය, සීභාන් තුශස බකොටුව ජීවිත බගන්න 

සිදුවීභ බභහි කර්භ විඳාකඹක්  බන්න පුළුන්. භි්ෂුත බභහි කයන සවන සිඹඹස සිඹඹක්  නිැරැදි 

බනොන්නස පුළුන්. එබවත් ඔඵ එඹ සිඹඹස සිඹඹක් භ ැරැදි ඹෑයි සවාගතබවොත් එඹ ඔබේ අානාක්  

නු ඇත. 
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වැකිතයම් දානභාන පිිංකම් කයනා බ භ ඔබේ බේකඹන්සද ් ාමිඹකු බර ඔඵ නියතුරුභ අිංක 

බන්න. ඔඵ රඵන තුටින් ඹම් ප්රෙභාණඹක්  බවෝ ඔබේ බේකඹාද රඵනා දකින ඔඵ අිංක කැභැති 

බන්න. ඔබේ දක්ෂාබාබඹන් ඔඵබ  බේකඹාද ඔඵ ඹවඳබත් බඹොදන්න. වයඹ, බෝෝධඹ, සයාකෑභ 

ැනි ් බාඹන්බගන් තුමටව සිත කුල් ැඩීභස ශ්රීික බඳොබශොක්  ඵ නිතයභ සිතන්න. ැබඩන කුල් 

නියතුරුභ නිවීභ උබදා උත්තභ ඳායමීධර්භඹක්  බේායි දකිමින් නිවීබම් භඟභ ලක් තිභත් කිරීභස උත්වත් 

බන්න. නාඳාරික ඔබේ ලේදබකෝබබ රාබඹ ඹන චනඹ බනුස බඵදාදීභ, නිවීභ ඹන චන ඔඵ 

බාවිතඹස ගන්න. එඹ ඔඵ ිංායඹක්  පුයාස බනොරැබ ර්තභාන ජීවිතබබ රැබ බරොකුභ රාබඹ නු ඇත. එභ 

රාබඹ ඔඵස නැත ජාති, ජයා, භයණ, නාධිලින් ඔඵස කශ අරාබඹ අන් කයනු ඇත. 
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7. වයුරු වැමඳහි මේ මේ වා මදෝවා 
 

තය අඳාඹ කිඹන චනඹ ඇබනවිස, එහි තත්ත්ඹ විිනන දුක අන වි භනුනඹා තුශ වසවන්බන් බිඹක් , 

තැතිගැමටභක් . බම් තැතිගැමටභ, බිඹ නිාභ භවරු තය අඳාඹ කිඹන චනඹ තභ භතක බකෝබඹන් අයින් 

කය දභනා. එඹ තවනම් චනඹක්  වැටිඹස. ඇ්  රස බඳනි බඳමට තිරින් බරෝකබබ ත්බඹෝ දුක් විිනනා 

දකිනබකොසත්, භනුනබඹෝ සිතනා, අපි තිරින් බරෝකබබ උඳත බනොරඵනා කිඹරා. භනුනඹාස එබවභ 

හිතන්න පුරුදු කශවභ බම් සිත නැභැති ඳාඳ මිත්රෙඹාස, මිත්රෙ බ ද්රකහිඹාස වරිභ බල්සියි ඔඵ, තිරින් බරෝකබබ 

උඳතස අලන බවේතන් ඔඵ තුළින් ක්  කයන්න. තිරින් බරෝකබබ නිරු උඳතකස අලන ගැරබඳන, 

අකුල් ලින් රු ජීවිතඹක්  බභබරොදී ඔඵස රඵාබදන්න. තය අඳාබඹන් අබප් ඇස බඳබනන බරෝකඹ 

තභයි තිරින් බරෝකඹ. තය අඳාඹස අඹත් බප්රෙේත, අසුය ව නියඹ දැකීභස බනොවැකි වුත් ඔඵස නියඹ ගැන, 

බප්රෙේත බරෝකඹ ගැන දැමටභක්  තිබඵනා. එබවත් ඔඵස බම් ප්රෙකාල කයන්නස ඹන්බන් එතයම් වනක්  

බනොන තය අඳාඹස අඹත් අසුය බරෝකඹ ගැනයි. 

 

ඒ අසුය බරෝකඹස අබප් අධානඹ අඩුයි. එබවත් බප්රෙේත බරෝකඹස ාබප්ක්ෂා අසුය බරෝකඹ විලාරත්බඹන් 

ැඩි විඹ යුතුඹ. බරෝකබබ භමි ප්රෙභාණබඹන් වතබයන් තුනක්  ාබගන ඳැතිය තිබඵන භවා ාගයඹ ආශ්රි ත 

තභයි අසුය බරෝකඹ  ්ථානගතබරා තිබඵන්බන්. බම් භවා ාගයඹ තභයි අසුයඹන්බ  නිජබිභ. ත්බඹක්  

බම් අසුය බරෝකබබ උඳතක්  රඵන්බන් ඇයි? භවා ාගයඹස තිබඵන කැභැත්ත, ඡන්ද යාගඹ, උඳාදානඹ නිා 

භයණබඹන් භතු අසුය බරෝකබබ උඳත රඵා භවා ාගයඹස ඵැගන්නා. 

 

ඔඵ දන්නා, ශ්රීි රිංකාබේ මුහුදුකයඹ කිඹරා යස බට් ප්රෙබද්ලඹ වඳුන්නා. බරෝකබබ අනිකුත් යසර මුහුදු 

ආශ්රි ත ප්රෙබද්ල ඔඵ මීස ගරඳාගන්න. බභන්න බම් බරෝකබබ මුහුදු ආශ්රි ත බබන ජනඹා මුහුද තභන්බ  

ජීවිතඹ කයබගනයි ජීත් න්බන්. ඒ අඹ නිසින් එළිඹස ඵැ් ත්, ජබන්රබඹන් එළිඹ ඵැලුත් ඔවුන් 

දකින්බන්, බඳබනන්බන් මුහුදයි. මුහුබද් බඝෝලා, සුශඟ, මුහුදු යර බම් අඹ ැසිකිළිඹස ඹන්බනත් මුහුදස, 

බල්රම් කයන්බන්, විබනෝද බන්බන් මුහුදු බයබශේ. නැතිනම් භව මුහුබද්. ඒ අඹබ  ජීවිතඹභ භව මුහුදයි. 

බම් මුහුද ආශ්රි ත මිනි ්සු ඹෑබඳන්බන් ධීය කර්භාන්තබඹන්. අබප් යබට් ඳභණක්  බනොබේ මුළු බරෝකබබභ 

භවරු උබද් ඉන් යාත්රිම නතුරු, බිලී පිති දභාබගන භාළු අල්රනා. තත් භවරු ජීවිතඹ ගැනත් බනොසිතා 

මුහුද භබ  කයබගන, භබ  ආත්භඹ කයබගන කුඩා බතප්ඳභකින් භව මුහුබද් භාළු දැල් එරනා. තත් 

භවරු  තභ බඵෝට් ටු ලින් මුහුදු ගිඹවභ ආඳසු බගොඩබිභස ඳැමිබණන්බන් ඳසුදා අලුඹභ. තත් භවරු 

ඵහුදින ධීය ඹාත්රො ලින් මුහුදු ගිඹවභ ආඳසු ඳැමිබණන්බන් ති, භා ගණනාකින්. තත් භවරු නැේ 

ලින් මුහුදු ගිහින් භසුන් අල්රා ටින් රස අසුයා තත් භා ගණනක ගභනක බඹබදනා. ඒ තභයි පුළුල්භ 

තාක්ෂාණඹ. 

 

බම් වැභ ධීය කාර්මික භවත්භබඹක් භ භව මුහුද උඳාදානඹ කයගත් අඹයි. බම් අඹබ  ජීවිතඹත් භව මුහුදයි. 

බිරිත් දරුනුත් භව මුහුදයි. තුසත් ඵරාබඳොබයොත්තුත් භව මුහුදයි. ාගයඹ ඔවුන්බ  ආත්භඹයි. බම් 

ආත්භඹ තුළින් තභන්ස ැඳ රැබේඹෑයි ඔවුන් ඵරාබඳොබයොත්තු බනා. බම් ආකායබඹන් ඔවුන් භවා ාගයඹ 

උඳාදාන කයබගන බගොඩබිභස රැබගන ඳැමිබණන්බන් ප්රොණඝාතබබ අ් ැන්නයි. ප්රොණඝාතබබ අ ්ැන්න 

ඹනු ඔවුන් බගොඩබිභස බගබනන භයා දැම භසුන් බසොන් ගණනයි. කුඩා භසුන් ඳභණක්  බනොබේ. කැ් ඵෑවුන්, 

විලාර බභෝරුන්, තල්භසුන්, මුහුදු කඩැල්රන්, බඳොකිරි් න්... බම්ා තභයි මුහුද උඳාදානඹ කයගත් 

මිනිසුන්බ  ප්රොණඝාතබබ අ් ැන්න. 

 

බරෝකබබ තත් පිරික්  සිටිනා, ඒ අඹ භවා ාගයඹ උඳාදානඹ කයගන්බන් බනත් ිංඥාකින්. ඒ අඹ 

විබනෝදඹ උබදා, තුස උබදා, විබේකඹ උබදා, ක්රී,ඩා උබදා, අධනාඳනඹ උබදා භවා ාගයඹ 

උඳාදානඹ කයගන්නා. අපි බම් අඹස කිඹනා බද් , විබද්  ිංචායකඹන් කිඹරා. සුන්දය මුහුදු බයශ තිබඵන 

යසර ඉතාභත් දියුණු ආකායබඹන් ඳැතිරුණු නාඳායඹක්  බම්ක. ිංචායඹකඹන් ැතපුම් ද දව ් ගණනක්  
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දුය කතය බගාබගන යස යසර ිංචායඹස ඹනා. භාරදියින කිඹන යසස යකස රක්ෂා ගණනක 

ිංචායකඹන් පිරික්  ඳැමිබණනා. කුභකසද? භවා ාගයඹ උඳාදානඹ කයගන්න. අබප් යසත් එබවභභයි. 

බරෝකබබ බකොබව පිහිටිඹත් ිංචයක බවෝසරඹක භවා ාගයඹස මුහුණදාපු කාභය බගොඩබිභස මුහුණදාපු 

කාභය රස ඩා මිබරන් අධිකයි. බභඹ ිංචායකඹන් මුහුද උඳාදානඹ කයපු නිා ඇතිවක් . බම් අඹ මුහුබද් 

නාමින්, කිමිබදමින්, ඔරු බඵෝට් ටු ඳදිමින්, බනොබඹකුත් ජර ක්රී,ඩා කයමින් භවා ාගයඹ තුශ තුස බොඹනා. 

බයබශේ භවා අවුකාල්ඨකබබ හිරු එළිඹ තපිනා. මුහුද ඒ අඹබ  ජීවිතබබ බකොසක්  බ . ලුණු තුය, 

රන ් බාඹ ඒ අඹ ් ඳර්ල කයන්බන් දැඩි කැභැත්තකින්. තන්වාකින්. අබප් යබට් සුන්දය ිංචායක මුහුදු 

තීයබබදී බම්  ්බාඹ ඔඵස දකින්න පුළුන්. ඒ අඹබ  ජීවිතඹභ භව මුහුදයි. ඒ අඹබ  ආවායඹ භව මුහුදයි. 

ඒ අඹබ  ඇ ඉල්රන්බන් මුහුබද් සුන්දයත්ඹයි. කන ඉල්රන්බන් යශ බඳයබශන බඝෝායි. නාඹ 

ඉල්රන්බන් පිලී ගයි. දි ඉල්රන්බන් මුහුදු ආවායඹන්බ  යඹයි. ලරීයඹ ඉල්රන්බන් මුහුදු ජරබබ රන 

් බාඹයි. භන ඉල්රන්බන් ඉවත සිඹල්ර ත භදි, ත භදි කිඹන ඉල්ලීභයි. කඹ නැභැති ගුවාබේ ැඟවී 

සිටින සිත නැභැති ඔඵබ  ඳාඳ මිත්රෙඹා ඔඵ බම් මුශා කයන්බන් මුහුද භබ  ආත්භඹයි. ැඳඹයි. බරෝකඹයි 

කිඹාඹ. 

 

ත පිරික්  බරෝකබබ සිටිනා. ඒ අඹ භව මුහුබද් විලාර භඟී ව බාණ් ඩ ප්රොවන නැේර බේකඹන් ව 

ිංචයකඹන්. නැේ රස ිංඥා රඵාබදන ප්රෙදීඳාගාය බේකඹන්. තත් ඵසහිය යසර පිරික්  සිටිනා ඔවුන් 

සිඹ රැකිඹාබන් විශ්රරාභ රඵන විස හිමින සිඹලු දීභනා එකතුකය කුඩා රුල් නැක්  මිරසබගන යටින් යසස 

බතොටින් බතොසස ඹාත්රො කයමින් ජීවිතබබ ඉතිරි කාරඹ බගා දභනා. බම් සිඹලු ආකාය ර අඹ බගොඩබිභකස 

ඳඹ බනොතඵා එක දිගස භා ගණන් ඹාත්රොකිරීභ තුශයි ජීත්න්බන්. ඔවුන් විබනෝද බනා, තුටු බනා. 

බවොස කනා, බවොස බඵොනා, තභා සිටින්බන් භවා ාගයඹ භැද සිය කුටිඹකයි කිඹරා ඒ අඹස 

බත්බයන්බන් නැවැ. භව මුහුද බකබයහි තිබඵන තන්වාබේ ් බාඹ නිා බම් සිය කුටිඹ ඒ අඹ දකින්බන් 

සිහින භාලිගාක්  වැටිඹස. අපි වරිඹසභ බනොදන්නා නමුත් අවරා තිබඵන විදිවස බම් අඹ නැ ගිලුනත් ඵෑන් 

චන් ගවනලු ැඳයි, ැඳයි කිඹරා. භවා ාගයබබ භැරුණත් ැඳයි කිඹන ිංඥාබන්. බම් අඹබ  ජීවිතඹ 

කිඹන්බන් භත්වීභ, ඉන්ද්රිෙඹන් පිනවීභ ඳභණභයි. බම් අඹ මුහුද භබ  කයබගන, මුහුද ආත්භඹ කයබගන, ඒ 

ආත්භඹ තුශ ැඳ ඇතැයි බොඹනා. 

 

බරෝකබබ තත් පිරික්  සිටිනා. ඒ අඹ තභයි කිමිදුම්කරුන්. ගබේලකඹන්. ඒ අඹත් මුහුද තුශ ැඳ 

බොඹනා. ම්ඳත් බොඹනා. ඔක් සිජන් සැිංකිඹක්  කබර් එල්රාබගන එහි ඵය දයාබගන, ගැඹුරු බිඹකරු 

මුහුබද් කිමිබදමින්, ඒා ැඳ වැටිඹස දකිමින් මුහුබද් ැඟවුණු අසිරිඹ, ධනඹ, බනොබඳබනන බරෝකඹ 

බොඹනා. බම් අඹස මුහුබද් රන ් බාඹ, මුහුදු ගැඹුබර් භිඹකරු ් බාඹ බඵොබවොභ සුළු බදඹක් . බභොකද 

භව මුහුද බකබයහි තඵන්නා ව උඳාදානඹ ඊස ඩා ඵරත් නිා. බම් පිරිත් මුහුද ආත්භඹ බකොස දකිමින් එහි 

ැඳ බොඹන පිරික් භයි. භවා මුහුද ආශ්රි ත බබන බකෝටි ප්රෙබකෝටි ගණනක්  භත්නඹන්, කැ් ඵෑන්, 

ලිහිණිඹන් ැනි ඳක්ෂීන්... බම් අඹත් මුහුද උඳාදනඹ කයගත් පිරික් භයි. බම් අඹ තභ ඳිංබ ච්න්ද්රකඹ පිනන්බන් 

භවා මුහුබදන් රඵාගන්නා ආවායබඹන්. ඒ අඹබ  ජීවිතඹ භව මුහුදයි. බම් ෑභ තකුභ භව මුහුද තුශ ැඳ 

බොඹනා. භව මුහුද භබ ඹ කිඹරා දකිනා. භව මුහුද භබ  ආත්භඹ වැටිඹස දකිනා. 

 

ඉවත සවන් කයපු ආකායබඹන් ධීය කර්භාන්තඹ නිා අධනාඳනික, ගබේණාත්භක ව ජීත්වීභ උබදා 

මුහුද උඳාදනඹ කයගත් භනුනන් බ භ තිරින් තුනුත් ගණනින් භවා විලාර ිංෙනාක් . බභන්න බම් මුහුද 

උඳාදානඹ කයගත්, මුහුද භබ  කයගත්, මුහුද තුශ ැඳ බොඹන ඉවත ත්ඹන් කදා වරි දක භැබයන 

බභොබවොබත්, තභා ජීත් න කාරබබදී තන්වාබන් ඵැඳී සිටි භවා ාගයඹ බකබයහි කැභැත්තක් , 

උඳාදානඹක් , ඡන්දයාගඹක් , භතුවුණා නම් ඔහු අසුය බරෝකබබ ඉඳදීභස ඇති ඉඩ ඉතාභත් ැඩියි. බම් බ  

ාගයඹ උඳාදානඹ කය ජීත්බරා අසුය බරෝකඹස ඵැගත්තස ඳ් බේ එභ අසුයඹන්ස පුළුන් භවා ාගයඹ 

භබ  කයබගන ජීත්බන්න. ාගයඹ කශමන්න, පිහිනන්න, කිමිබදන්න. ඒ ඔහු අබප්ක්ෂාා කශ කැභැත්ත 

අල්රාගැමටභ නිා ඒ අසුයඹන් අසුය ජීවිතඹ දුකක්  බකොස දකින්බන් නැවැ. බභොකද එඹා බඳය භනුන 

ජීවිතබබදීත් මුහුද, ජරඹ, එහි රන  ්බාඹ, හිරු යල්මිඹ, මුහුදු සුශඟ, බිඹකරු ඵ දුකක්  වැටිඹස දැක් බක් 
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නැවැ. උතුම් භනුන ජීවිතඹක්  රැබී තිබඵද්දිත් ඉවත කරුණු ැඳක්  කය ගත්ත බකනා අසුය බරෝකඹ කිඹන 

තය අඳාඹස ැටුණවභ එභ ් බාඹ දුකක්  වැටිඹස දකියිද? නැවැ. ඔහු රැබ භවා ැඳක්  වැටිඹසයි එඹ 

දකින්බන්. 

 

පුිංචි  දරුබක්  තභන්බ  මුත්රො අසචි  භග බල්රම් කයනා බ , අසුයබඹොත් භවා ාගයබබ ෑභ දුක් ෙ 

බදෝභන් ඹක් භ භවා ැඳඹක් a බකොසබගන ප්රීනතිබනා. භවා ාගයබබ ආධිඳතනඹ ඳතුයනා. භවා 

ාගයබබ අයිතිඹ, ප්රෙබද්ල බනුබන් ගැබසනා. සන්කයනා. භනුනබඹෝ බම් මුහුදු ප්රෙබද්ලඹ අබප්, බන 

අඹස බභහි භසුන් අල්රන්න ඵැවැ. බම් බයශ අබප් බවෝසරබබ. බන අඹස බභහි එන්න ඵැවැ ැනි අසුය 

ිංඥාර ඵැබගන සිටින නිා අසුය බරෝකබබදී ඒ බද්ල් ඩා පුළුල් සිද්ධබනා. 

 

ඔඵ හිතන්න කිමිදුම්කරුකු ඹම් බේද භව මුහුද තුශ ක්රි?ඹා කයන්බන් කිඹරා. ඔහු දිඹ භතුපිසත් පිහිනනා. දිඹ 

ඹසත් කිමිබදනා. ගැඹුරු දිබඹත් කිමිබදනා. බභන්න බම් කිමිදුම්කරුා බ  අසුයබඹොත් භවයුබර් 

කිමිබදමින් ඳිංචකාභඹ විිනනා. මුහුද බනුබන් තභ ර්ගඹ භඟ සන් දිනා. මුහුබද් ැඳ බොඹනා. 

එඹ තභයි අසුය බරෝකබබ ් බාඹ. භාළුබක්  ඹම් බේද මුහුද දිඹ ැඳැයි කිඹමින් එහි ාඹ කයන්බන් 

පිහිනමින්, කිමිබදමින්, වැඩතර භමින්, තුටු බමින්.... භාළුාස එඹ ැඳඹක්  වුද එඹ තිරින් බරෝකඹයි. 

ත කුඩා භාළු සිඹ දව ගනනින් ආවායඹස ගනිමින් ත කර්භ රැ් කයන එකයි. භාළුා කයන්බන් 

අානබබදී කාබ  වරි දැරකස අසුබරා ජීවිතඹ පජාකයන. අසුයඹන් තශ්ණාබන් භව ාගයඹ 

අල්රාබගන මුහුද බඵදාගැමටභස අයිතිකයගැමටභස වයඹ, බෝෝධඹ, තණ් වා ඩමින් අානබබ 

විනාලබරා ත ත දුකින් දුකස ැබසනා. 

 

භි්ෂුතක්  භාධිබඹන් ඳසුනවිස භවා ාගයබබ මුහුදු ජරඹ භත කිමිබදමින්, තුටු න ත්ඹන් 

කිහිඳබදබනක්  දුටුා. භි්ෂුත බම් අඹ වඳුනාගනු රැබුබේ අසුයඹන් වැටිඹසයි. වැඵැයි බම් අසුයඹන් කිහිඳබදනා 

බඵොබවොභ බත්ජාන්විත, පිරුණු භනුන  ්බාබබ ලරීයඹක්  හිත බඵොබවොභ ලක් තිභත් පිරික් . බම් අඹ 

තනිකයභ කිරි ඳැවැබඹන් යුක් තයි. භනුන හිස ඩා බරොකු හික්  ඔවුනස තිබුණා. බම් අසුයඹන් ඉතා 

ප්රීනතිබඹන් ජරබබ කිමිබදමින්, ජරඹ භතුපිසස එමින් විබනෝද වුණා. බම් සිඹල්බරන් බඳබනන්බන් භි්ෂුතස 

දර්ලනඹ ව අසුයඹන් කිහිඳබදනා අසුය නාඹකඹන් ඵයි. බභොකද ඒ අඹ අසුය බරෝකබබ ජීත්වුණත් දුක්  විිනන 

ඵක්  බඳනුබණ් නැවැ. ඒ අඹබ  සියුම් කබබ පිරුණු ් බාබබ විරුපී ඵක්  බඳනුබන් නැවැ. 

 

භවය විස බම් බදඹ බන්බන් බභන්න බම් විදිවස කිඹරා භි්ෂුත අනුභාන කයනා. ඒත් නිැරැදිභ කිඹන්න 

නම් දන්බන් නවැ. 

 

ඔඹ මුහුදස ආා කයන බකෝටිඳති නාඳාරිකඹන්, ිංචායකඹන් ඉන්නා. බම් අඹ බගොඩාක්  භාජ බේඹ, 

දාන භාන ැනි ක්රි?ඹාර බඹබදනා. බම්ා තුළින් ඔවුන් තුශ කුල් ැබඩනා. නමුත් බම් බකෝටිඳතිඹන් 

භැබයන බභොබවොබත් ඔවුන් තුශ ඇතින්බන් ඉවත භාජ බේා, අනුනස කශ උඳකාය පිළිඵ භතකඹ 

බනොබයි. ාගයඹ බකබයහි උඳාදානඹක් . අබන් භස නැත මුහුදු ැඳ අහිමිබේඹ කිඹා බිඹක් . ඒ ැඳඹ 

බකබයහි ආලාක් . 

 

අබනක බම් භවයක්  බකෝටිඳතිඹන්, ිංචායකඹන් මිතනාදශ්ටිකඹන් වීභ නිා, පිිං ඳේ පිළිඵ විල්ාඹක්  

බනොභැති නිා දානබබ ආනිලිං ඳයබරොදී රැබඵතැයි විල්ාඹක්  බනොභැති නිා ඒ අඹස බම්ා භතක්  

බන්බන් නැවැ. භතකඹස එන්බන් තභන් කයපු, තභන් කැභති ව බදඹ පිළිඵ අල්රාගැමටභක් . බම් බවේතු 

නිා බම් අඹ භයණින් භතු තභන් කැභති ව භව මුහුබද්භ අසුයබඹක්  බර උඳත රඵන්න බඵොබවෝ ඉඩක්  

තිබඵනා. බභන්න බම් අඹ අසුය බරෝකඹස බරෝකබබදී භි්ෂුතස දර්ලනඹ ව ඳරිදි බත්ජාන්විත 

බඳෞරුත්බඹන් යුත් අසුය නාඹකඹන්, ප්රොබද්ශීඹ නාඹකඹන් ලබඹන් උඳත රඵනත් ඉඩ තිබඵනා. 
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ඔඵ බභබවභ සිතන්න, එක ධීය මුදරාලි බකබනක්  ඉන්නා ඔහු අදවන්බන් ක්රි? ්තිඹානි ආගභ. එබවභ 

නැතිනම් මු ්ලිම් ආගභ. ඒ ගැන කිසිභ ගැසලුක්  නැවැ. ඒ එභ භවත්රුන්බ  නිදවයි. එැනි ආගම් 

බක් තිකබඹක් ස ධීය කර්භාන්තඹ ප්රෙතිබක්ෂාේඳ කර්භාන්තඹක්  බන්බන් නැවැ කිඹරා භි්ෂුතක්  හිතනා. ැරැදි 

නම් භාබන්න ජබන්. නමුත් බුදු දවභ ඳැත්බතන් ධීය කර්භාන්තඹ ප්රෙතිබක්ෂාේඳ කර්භාන්තඹක් . අපි බභබවභ 

හිතමු. ඔඹ ධීය මුදරාලිස බරොරර් ඹාත්රො දවඹක්  තිබඵනා කිඹරා. දිනඳතා බවොිනන් කාරගුණඹ 

ඳතිනබකොස බම් ඹාත්රො දිඹමස බගො ් විලාර භාළු අ් ැන්නක්  බගොඩබිභස බගබනනා. බම් අ් ැන්න තභයි 

බඵෞද්ධ ජනතාත් ආවායඹස ගන්බන්. ් ාමීන්වන්බේරාස පජා කබශොත් ශන්බන්. ඉවත එක 

ඹාත්රොකින් භාළු දව්  ගණන් භයරා බගොඩස බගබනන්බන්. එතබකොස දිනකස ඹාත්රො දවඹකින් බභොන තයම් 

භාළු කන්දයාක්  භයා දභනාද? එතබකොස බම් මුදරාලිරා ජීවිත කාරඹ තුශ බභොන තයම් භාළු කන්දයාක්  

භයා දැමීභස වවුල් බනාද? බම් මුදරාලි උදඹස මුහුදුබයශස ඇවිත් තුටුබන්බන් භාළු අ් ැන්න දැකරා. 

ඵරරා. අ ්ැන්න ැඩිබන්න ැඩිබන්න මුදරාලිබ , බේකඹන්බ , තුස සිනව ඵරාබඳොබයොත්තු 

ැඩිබනා. භවයදාස භැරුණු භාළුන්බ  කු තුශ බරෝකඹස බිහි බනොව නමුත් ජීවී ඳැසවුනුන් බකෝටි 

ගණනක්  ඉන්න පුළුන්. බභභ භාළු ඳැසවුත් භැබයනා. බභැනි පිරි්  ජීවිත කාරඹක්  පුයාස රැ් කයගන්නා 

අකුල් ප්රෙභාණඹ ඉරක් කම් ලින් ප්රෙකාල කයන්න ඵැවැ. බභැනි අකුල් නිාත් බඵොබවෝභ දුර්ර, විරපී 

අසුයඹන් ලබඹන් බ භ මුහුදු ඳතුබශේ ගල් බප්රෙේතඹන් ලබඹන්ද ඉඳැදීබම් ප්රෙණතා ඉතාභත් ැඩිඹ. මුහුදු 

ඳතුබශේ සිටින බම් ගල් බප්රෙේතඹන් ගරක් , බකොයල් ඳයඹක් , මුහුදු ලාකඹක්  ලබඹනුයි සිටිනුබබ. බම් බප්රෙේතඹන් 

ඳවශ බන්බන් ගර තුශයි, බකොයල් ඳයඹ තුශයි. විලාර මුහුදු ලාක නිධි තුශයි. බම්ා තභන්බ  නිා 

කයබගන, බන කයබගන බම් අඹ ජීත්බනා. තභා තන්වාබන් අල්රාගත් මුහුද මුයකයන්බන්, 

ඵරාගන්බන් භබ  ිංඥාබන් අයිතිබබ තඵාබගන සිටින්බන් බම් නි තුශ සිසයි. බම් ගල් බප්රෙේතඹන් දිනකස 

බදතුන්යක්  හි ගබරන් භතුබකොස මුහුබද් සපිසා බවොිනන්, තශ්ණාබන් නිරීක්ෂාණඹ කයනා. කවුරු වරි 

ඇවිත්ද, බනත් බකබනක්  අයිති කයබගනද කිඹරා. මුහුද ඳතුබල් ඇති ධන නිධාන, ගිළුන නැේ, භත්න 

ම්ඳත ඵරරා නැත එඹා ගල්බනා. මිනි් සු බම් ධන නිධාන ගන්න එබවභ නැතිනම්, නිරීක්ෂාණඹ කයන්න 

මුහුදු ඳතුශස ගිබඹොත්, ඔන්න බම් අඹ පීඩා කයනා. ඵඹ කයනා. බම්ාස තභයි මිනි් සු බවොල්භන් 

කිඹන්බන්. බම් බවේතන් නිා වයඹ, බෝෝධඹ, තශ්ණා ත ත ැඩි බනා. බම් ත්ඹන් තත් දුබකන් 

දුකසභ ඹනා. අසුය බරෝකබඹන් බප්රෙේත බරෝකඹස, බප්රෙේත බරෝකබඹන් නියඹස ැටී කල්ඳ ගණන් දුක්  විිනනා. 

 

දැන් ඔඵ සිතන්න, ඔඵත් භවා ාගයඹ ජීවිකා උබදා, විබනෝදඹ උබදා, අල්රාගත් තශ්ණාබන් උඳාදානඹ 

කයගත් අබඹක්  නම් භවා ාගයබබ ප්රොණඝාත අ ්ැන්න බගොඩබිභස බගබනන අබඹක්  නම්, තය අඳාඹස 

අඹත්න අසුය බරෝකබබ ් බාඹත්, අසුය බරෝකබබ ප්රෙතින්ධිඹකස අලන කයන බවේතන් ගැනත් 

අධානඹ බඹොමු කයන්න. අසුය බරෝකබබ ප්රෙතින්ධිඹක්  රැබුබොත් ඔඵස කල්ඳ ගණනාකින් බගොඩ ඒභස 

බනොවැකි ඵ දකින්න. රන යඹස ඇති අනලන ආාන්බගන් මිබදන්න. බිඹකරු භව මුහුදස ඇති 

තශ්ණාබන් මිබදන්න. එබේ බනොවුණබවොත් ඔඵභ, ඔඵ කැභති ව ඳරිදිභ කල්ඳ ගණනක්  ලුණු යඹත්, රන 

ජරඹත්, පිලී ගත්, ගැඹුරු බනොගැඹුරු යුයත්, එහි ඇති ධන නිධානත් ඔබේ කයබගන ජීත් බන්න පුළුන්. 

ඔඵස අයිති නැති, ඔඵබ  ඟබබ ඳත්ාගැමටභස බනොවැකි බදඹක්  ඔඵස දුක පිණිභ බවේතුන බදඹක්  

අවිදනා නිා ඔබේ කයබගන, ැඳඹක්  කයබගන දුක්  විිනන්න ඔඵස සිදුබේවි. භවා ාගයඹස කැභති න වැභ 

බභොබවොතකභ ඔඵ අසුය බරෝකඹස ඹැභස භඟ එළිබඳබවළි කයගන්නා වීභ බනොැරැක් විඹ වැකි කරුණකි. 

භවා ාගයඹස ඇති කැභැත්බතන්, තශ්ණාබන් මිදී අසුය බරෝකඹස ඹන භාර්ගඹ ඔඵ ා දභන්න. රැබ 

භනුලන ජීවිතඹ තය අඳාබඹන් මුදාබගන ඔඵත් බරොේතුරු සුඹ අත්විිනන්න. 

 

භවා ාගයබබ ඇති බිඹකරු ඵ බිඹකරු ඵක් භ බරසින් දකින්න. භවා ාගයබබ ඇති ඳාළු, බණක්  

බනොභැති හිරු යල්මිඹ, රන ් බාඹ, පිළිකුරක්  බේභ දකින්න. ඒා ඔබේ කයබනොගන්න. භවා ාගයඹ 

ත්ඹාස අකුරබබ අ් ැන්න ඳභණක් භ උරුභබකොස බදන ඒ අකුල් බවේතුබන් අසුය බරෝකබබ දුකභ 

උරුභ කයබදන භාය ාගයඹක්  ඵස දකින්න ඔඵ දක්ෂාබන්න. භවා ාගයඹස ඇති කැභැත්බතන් මිදී අසුය 

බරෝකබඹන් මිබදන්න. 
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8. මප්රේේත මෝකමේ මනාලිය 

( නම මිව මලන කවුරුන්  නට අනුකේඳා කරන්නද?) 
 

තරුණිඹකබ  ජීවිතබබ සුන්දයභ ඵරාබඳොබයොත්තු බභොකක් ද කිඹර ඇසුබොත් බදයක්  බනොසිතාභ රැබඵන 

පිළිතුය තභයි විාවඹ. තරුණිඹකබ  භබනෝයාජනඹ තුශ බවො ඳවුල් ඳසුබිභක් , බවො භනාරබඹක් , බරොකු 

විාව උත්ඹක් , බඳෝරු චාරිත්රෙ... බම්ාස තිබඵන්බන් බරොකු කැභැත්තක් . බභැනි සුන්දය 

ඵරාබඳොබයොත්තු, ජීවිතඹ භඟ ඵැඳුන ඵරාබඳොබයොත්තු, ජීවිතඹ ජීත් කයපු ඵරාබඳොබයොත්තු... විාවඹ ඹනු 

ජීවිතඹයි, ජීවිතඹ ඹනු විාවඹයි, විාවඹ භබ  ආත්භඹයි කිඹර තඵාබගන තිබඵන ඵරාබඳොබයොත්තු බිඳුන 

විසදී, බදදයා ගිඹ විසදී, අහිමිවී ගිඹ විසදී, තබකකු විසින් බිදැමවිසදී අහිිංක යුතිඹකබ  සිබත් ඇතිබන 

පීඩනඹ බකොබතක් ද? එභ ඵරාබඳොබයොත්තු අහිිංක යුතිඹකබ  සිබත් ඇතිබකොස එඹ විනාලබකොස දැම විසදී, 

සුන්දයභ සිහිනඹ භයාදැම විසදී, ඇඹ තුශ කුභන භබනෝබාඹන් ඇතිබයිද? බභැනි භබනෝබාඹන් තුශදී 

ඇඹ මිඹ ගිඹබවොත්, දිවිනාගතබවොත්, භයාදැමුබවොත්, ඇඹස ඳයබරොදී කුභක්  බයිද? ඔඵ සිතනාද ඇඹ 

තභ ආත්භඹ කයගත්ත ඵරාබඳොබයොත්තු ඇඹස අතවැරී සිත නිරුද්ධ බයි කිඹර. ඇඹ බගොඩනැග සිහින 

භාලිගා, එකතු කශ යන් රිදී ආබයණ, තැන්ඳත්කයගත් ැටුප් මුදල්, බතෝයාගත් භඟුල් ාරි ... බම් සිඹල්ර 

උබදා ඒා අයමුණුබකොසගත් තශ්ණා, උඳාදානඹ ඇඹස අතවැරී සිත නිරුද්ධ බයි කිඹරා. එඹ බනොන 

බදඹක් භයි. එබවභනම් කුභක් ද සිද්ධබන්න පුළුන්. 

 

භික් ෂුක්  භාධිඹ තුශ සිටින විස බභැනි දර්ලනඹක්  දැකගත වැකිවිඹ. බභඹ බප්රෙේත බරෝකබබ බප්රෙේතිඹකබ  

දර්ලනඹක් . වැසිරීබම් යසාකි. ඇඹ කර්භ විඳාක බගන දර්ලනඹකි. තභන් අල්රාගත් උඳාදානබබ ඵරත් 

ඵ නිා ඇඹ විිනනා දුබක් ් බාඹකි. 

 

බප්රෙේතිඹ ඹ අවුරුදු විසි ඳවක ඳභණ තරුණිඹකි. ඇඹ ැයසී සිටිබබ භගුල් දස භනාලිඹක්  ඳශිනන සුදු 

ාරිඹක්  හිත භඟුල් ඇඳුභකිනි. ඇඹ ඉතාභත් කළු ඳැවැති, කිසිඳු ප්රෙන්නබාඹක්  බනොබඳබනන, ගුප්ත 

මුහුණක්  හිත භනාලිඹකි. භනාලිඹක්  බේ වැඳැශබගන ඇවිද්දත් ඇඹ ඇවිදින භශමිනිඹක්  බ ඹ. 

භශමිනිඹක මුහුබණ් ් බාඹ ඇඹස තිබිණි. භනුන බරෝකබබදී තරුණිඹක්  මිඹගිඹවභ ඇඹබ  සිරුය 

බඳට් ටිබබ ඵවා තැන්ඳත් කයන්බන් ඇඹ භනාලිඹක්  බේ වැඩගන්ාඹ. එබවත් එභ බද්වඹ දින බදකක්  ඳභණ 

ගතන විස කළුඳැවැ ගැන්බේ. ඉවත බප්රෙේත භනාලිඹබ   ්බාඹද එබේභඹ. ඇඹ භනාලිඹක්  බේ ැයසී භල් 

බඳොකුයක් ද අතැති බප්රෙAත බරෝකබබ ඇවිදින්මටඹ. නමුත් බප්රෙේතිඹබ  කඹ සියුම් ් බාබඹන් යුක් ත නිා 

ඔඵබ  භ ් ඇස බනොබඳබනයි. ාභාධිභත් සිතස ඇඹබ  සියුම් කඹ දර්ලනඹ බයි. භික් ෂුස ඇඹ දර්ලනඹ 

න බභොබවොබත් ඇඹ සිටිබබ භනුන බරෝකබබ භඟුල් බගදයක ් බාබබ ් ථානඹකඹ. භවයවිස එඹ 

බවෝසරඹක උත් ලාරාක්  වීභසද පුළුන. එබවත් එඹ ඉවශ ් බාබබ භඟුල් උත්ඹකි. භික් ෂුස වැඟී 

ගිබබ බප්රෙේතිඹ තභා කවුරුන් බවෝ විාව කයගමට ඹෑයි විල්ාබඹන්, විාවඹස දැඩි කැභැත්බතන් ඇවිදින 

ඵයි. බප්රෙේත භනාලිඹස විාවවීභස දැඩි වුභනාක්  තිබඵන ඵ බඳනිණිs. ඇඹ භඟුල් ලාරාබේ ාඩිවී සිටින 

අමුත්තන් අතය ඉගනිමින් ලාරාබේ ඇවිදිමින් සිටිනා භික් ෂුස දර්ලනඹ විඹ. 

ඇඹ වරිභ අානාන්තිඹකි. භනුන බරෝකබබදී තඵාගත් විාවඹ පිළිඵ ඵරාබඳොබයොත්තු බප්රෙේත 

බරෝකබබදීද ඇඹස අතවැරී බනොභැත. භික් ෂුස වඳුනාගැමටභස රැබුණ බම් බප්රෙේත භනාලිඹ අය විාව 

උත්ඹස ඇවිත් සිටි පිරිමින් වා විාවඹ ඵරාබඳොබයොත්තු න ඵයි. බභඹ බප්රෙේතිඹබ  උඳාදානඹ පිළිඵ 

හිිංකත්ඹ කිඹාඳාන දුක් මුසු අ ්ථාකි. බප්රෙේත බරෝකබබ සිටිඹද උඳාදානබබ ඵරත් ඵ නිා බවෝ 

ඇඹබ  කර්භ විඳාකඹ නිා ඇඹ විාවඹස ඵරාබඳොබයොත්තු න්බන භනුන පුබතක්  වීභසද පුළුන. බභභ 

කර්භ විඳාකඹ ඇඹස රැබුබණ් භවයවිස අනුන්බ  විාවඹක්  බක්රභක්  කිඹා, බඵොරු කිඹා, ිංචාබකොස 

කඩාකප්ඳල් කිරීභ නිාද විඹ වැකිඹ. එබේත් බනොභැතිනම් තභාබ  විාව සිහිනඹ තබකක්  භයාදැම නිාද 

විඹ වැකිඹ. බකොටින්භ ඇඹස බභ විරපී ් බාඹ රැබුබණ් භැබයන බභොබවොබත්දී බභන්භ ජීත් සිටිඹදී 

වයඹ, බෝෝධඹ, ඊර්නා ැඩීභ නිා ඵ නම් ක් සුදක්  බේ ඳැවැදිලිඹ. තභා මිඹඹන බභොබවොබත් තභාබ  
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විාවඹ විනාල කශ අඹ බකබයහි වයඹ බෝෝධඹ ඇති කයගත් නිා ඔහු බකබයහි වයබඹන් සිඹදිවි 

නාගත් නිා මිඹගිඹ ඳසු විරපී බප්රෙේතිඹක්  වාද විඹ වැකියි. 

 

බකබේ බවෝ ඇඹ භනාලිඹක්  වීබම් සිහිනඹ දයාබගන භඟුල් ාරිඹකින් වැට් සඹකින් ැයසීබගන සුබදෝ සුදු භල් 

කරමක්  අතින් බගන ඇඹ තභත් බප්රෙේත බරෝකබබ යන්මටඹ. බප්රෙේත බරෝකබබ යණ බම් බප්රෙේත භනාලිඹ 

වකරුබක්  බොඹන්මටsඹ. ඇඹ කළු ඳැවැතිඹ, උ අඩි 5' 5" ඳභණි, ආගභ මිථනාදශ්ිකඹ, ජාතිඹ බප්රෙේත 

ජාතිඹයි, කුශඹ තය අඳාඹයි. ඔඵ කැභතිනම් ඇඹස වකරු වීභස ඇඹ කශා බේභ අකුර කර්භ සිදුබකොස 

බප්රෙේත බරෝකබබදී ඇඹ වමුන්න. ඔඵ ඇඹස භඟුල් ාරි, භල්කරම බවිඹ යුතු නැත. භන්ද ඇඹ ඒා 

වැඳැශබගනභ ක්ෂාණික විාවඹක්  ඵරාබඳොබයොත්තුබන් බප්රෙේත බරෝකබබ යන්මටඹ. භනුන බරෝකබබ සිදු 

වාබේ බනො, විල්ාඹ අබ  බකොස රකමි. අවිදනාබන් අන්ධ, කාභබඹන් ඵරිත භනුන බරෝකබබ 

භනුනඹකු ඉවත බඹෝජනාසද කැභති වුබවොත් භික් ෂු පුදුභ න්බන් නැත. පුදුභ න්බන් බභඹස කිසිකු 

කැභති බනොවුණබවොත්ඹ. 

 

දැන් ඔඵස ඳැවැදිලිද භනභාලිබඹෝ ඉන්බන භනුන බරෝකබබ විතයක්  බනොබේඹ කිඹරා? සුදු භඟුල් ාරිඹක්  

වැට් සඹක්  ඇබගන සුදු භල් කරමක්  අතැති බප්රෙේත බරෝකබබ යණ බම් භනාලිඹ භනුන අඳස කිඹන්බන් 

බවො ඳාඩභක් , දුර්රබ ඳාඩභක් , ඇඟ කිළිබඳොරා ඹන ඳාඩභක් . භනුන දිඹණිඹක්  භගුල් ඇඳුභ අිනන්බන් 

ජීවිතබබදී එකභ දයි. ඒත් බප්රෙේත බරෝකබබදී ඇඹ කල්ඳ ගණනක්  භඟුල් ඇඳුභ ඇඟරාබගනභ ඇඹබ  ක_භ 

විඳාකඹ නිා වකරුබක්  බනොභැති දුක්  විිනනා. භනුන බරෝකබබ භනුන දුබක් , පුබතක්  විාවඹක්  වරි 

බනොගිබඹොත් විාවඹ ප්රෙභාද වුබණොත් අවුරුදු වැසක්  ජීත්බරා භැරිර ඹයි. ඒත් බම් බප්රෙේත භනාලිඹස ත 

කල්ඳ ගණනක්  භඟුල් ඇඳුභ දයාබගනභ භනභාරබඹක්  බොඹා ඹන්න සිද්ධ බේවි. එඹාබ  කර්භ විඳාකඹ නිා 

එඹාස කදාකත් භනභාරබඹක්  රැබඵන්බන නැවැ. බම් බවේතුබන් ඇඹ තුශ ත ත ැබඩන්බන් වයඹ, 

බෝෝධඹ, ඊර්නා, යාගඹ, කාභඹ ආදී බද්ඹ. බම්ා දරුණු අකුල් ධර්භඹන්භයි. බභන්න බම් අකුල් නිා 

ඇඹ ත ත විරපීබාඹස ඳත්බමින් ගැබසමින් අානබබ නියබබ ගිනිදලු භතසභ ැබසනා. ඵරන්නබකො 

අනුන් කශ බදඹක්  නිා වය කයරා , බෝෝධ කයරා, ඊර්නා කයර අනුන් නිා බප්රෙේත බරෝකබබ දුක්  විිනනා 

දිඹණිඹ. අනුන් ඵරාබඳොබයොත්තු නැති කශා කිඹර අනුන් ඔබේ සිහින බිදැම්භ කිඹර ඔඵ ඒ අඹස වය 

කයන්න, බෝෝධ කයන්න ඹන්න එඳා. බභොකද ඵරාබඳොබයොත්තු ඔඵස අයිති නැති නිා. ඔඵස අයිති නැති 

ඵරාබඳොබයොත්තුක් , ඔබේ ඟබබ බනොඳතින ඵරාබඳොබයොත්තුක්  ඔබේ කයබගන ඔඵ ඇයි දුක්  විිනන්බන්. 

ඵරාබඳොබයොත්තු තභයි අඳ ජීත් කයන්බන්. එක ඵරාබඳොබයොත්තුක්  බි ැබසනබකොස ත 

ඵරාබඳොබයොත්තුක්  ඇතිබනා. ඵරාබඳොබයොත්තු තභයි ජීවිතඹ. අපි ඵරාබඳොබයොත්තු ඳ් බේ දුනා, ඒා 

අබප් කයබගන. අපිස ැසබවන්බන් නැවැ ඵරාබඳොබයොත්තු මිරිඟුක්  කිඹරා. ඵරාබඳොබයොත්තු කිඹන 

මිරිඟු ඳ් බේ දුරා අය බප්රෙේත භනාලිඹස බරා තිබඵන අරකරිංචි ඹ ඔඵ දැක් කා බන්ද? 

 

ති අන්ත පුත්ඳත්ර ෑභ බාාකින්භ භිංගර බඹෝජනා කී දාවක්  ඳශබනද, ෑභ බාාකින්භ. මිනි් සු 

න්දනාබේ ගිහිල්ර, රැකිඹාස ගිහිල්ර, දුම්රිබබ, ඵ ්යථබබ බභොන තයම් ඵැඳීම් ඇතිකයගන්නද. බම් ඵැඳීම් 

ර බභොනතයම් ිංචාවගත බද්ල් ැඟවිරා තිබඵනාද. බප්රෙොaඩාන්, මුශා කිරීම්, බනොභඟ ඹෑවීම් 

තිබඵනාද. තභාබ  කැභැත්ත උබදා, තභාබ  ැඳ උබදා, තභාබ  ඳැැත්භ උබදා මිනිා බම් බනොභඟ 

ඹෑවීම් කයන්බන් වරිභ කැභැත්බතන්. 

 

බම් භබ භ බවෝදරිඹක් , බම් භබ භ බවෝදයබඹක්  කිඹන වැඟීSභ භාජඹස නැවැ. බම් බවේතු නිාභ 

භාජඹ වයබඹන්, බෝෝධබඹන් පිරිරා. කඳුළින් බතමී ගිඹ විාව වතිකඹ ගිනි අවුළුාබගන එභ 

ගින්බනන්භ තමුන් දැවී ඹන්බන්, බම් බෝෝධඹ නිාභයි. භඟු=ල් ාරිඹ ඵාල්කඹ භතස දභා, භඟුල් ාරිඹභ 

බගරස බතොණ් ඩුක්  වී මිඹඹන්බන් බම් වයඹ, බෝෝධඹ නිාභයි. ඔඵ බුද්ධිභත් න්න. ඔබේ තුස උබදා 

තබකක්  වයබඹන් බෝෝධබඹන් විනාල බනොකයන්න. අහිිංකඹන්බ  අහිිංකබාඹ ඔඵ ඔබේ අවිචායත් 

ඵබේ බගොදුයක්  කය බනොගන්න. අහිිංක ඔඵද බභැනි අවිචායභත් අබඹකුබගන් පීඩාස ඳත්වුද, ඔහු නිා 

ඔඵ වය බෝෝධඹ ඇතිකය බනොගන්න. ඔඵ එක දුකක්  නිා දුක්  බගොඩක උරුභක් කායබඹක් , 
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උරුභක් කාරිඹක්  බනොන්න. ඔඵ තභ ප්රෙභාද නැවැ. ඔඵස තභ බරා තිබඵනා නිැරැදි බන්න. නිැරැදි 

තැනස එන්න. එබවත් අය බප්රෙේත බරෝකබබ බප්රෙේත භනභාලිඹස නම් දැන් ප්රෙභාදයි. ඇඹස දැන් යණක්  නැවැ. 

අහිිංකාවිඹ දුබකන් දුකසභ ඹනා. ඇඹස නිැරැදි බන්න දැන් කිසිභ අ් ථාක්  නැවැ. අබන් බම් 

අහිිංකාවිඹ මිඹ ඹන බභොබවොබත් සිතස ආපු වයඹ බෝෝධඹ අනිතනඹයි කිඹරා දැකගත්තා නම්, බම් සිත 

භබ  බනොබේඹ කිඹරා දැකගත්තානම්, එැනි දැමටභක්  බනොභැති ව නිා භැබයන බභොබවොබත් සිඹලු 

ත්බඹෝ සුඳත්බේා, නිදුක්  බේා, නිබයෝගී බේා කිඹරා හිතුානම්... එබේත් නැතිනම් බරොේතුයා 

බුදුයජාණන් වන්බේබ  බුදු ගුණඹක්  සිහිඹස නගාගත්තා නම්, බුදු රු සිහිඹස නගාගත්තා නම්, එබේත් 

නැතිනම් කාත් චීයඹක්  නගාගත් භික් ෂුක්  භතකඹස නගාගත්තා නම් බදවිඹබන් ඔඹ බප්රෙේත දුබකන් ඇඹ 

ගැරවිරා හිමින්බන් සුගතිඹක් භයි. ඵරන්නබකෝ තිඹයි සිහිඹයි ඇඹස බනොතිබුණ නිා, ඇඹ ද්ධර්භඹ 

ශ්රරණඹ බනොකශ නිා, බුදු ගුණ බනොැඩ නිා, වභත්රිමඹ බනොැඩ නිා ඇඹ නන්නස ආබේ වයඹයි, 

බෝෝධඹයි, කැභැත්ත පිළිඵ උඳාදානඹයි. ඹවඳත අතවැරුණු කර අල්රාගත්බත් අඹවඳතභයි. 

 

භි්ෂුත බම් සවන ලිඹන බභොබවොබත් ැඩ සිටින්බන් කැරෑඵද ආයණනඹක. එභ ආයණනබබ දන් පිරිස 

දානඹ උඹන්නස බරොකු ලාරාක්  වදරා තිබඵනා. අලුත් ලාරාක් . සුදු තීන්ත ගාරා වරි බබව භවන්සි 

බරා දාඹකබඹෝ බභඹ වදරා තිබඵන්බන්. සිබභන්ති බකොට් සඹක්  කැරඹ භැද්බදන් කිබරෝමීසය  බදකක්  

ඳභණ ඔාබගන ඇවිත් බම් අලුතින් වදපු ලාරාබේ සුදු බිත්ති සිඹල්බල්භ දුයකථන අිංක ලිඹරා. එභ අිංක 

ඹටින් පිරිමි ගැවැණු අඹබ  නභ ලිඹරා. බම් නභ ධන ත නභක්  ලිඹරා, බගදය ලිපිනඹත් ලිඹරා, ාවනබබ 

අිංකඹත් ලිඹරා, පි් න්බකොටුබේ කාභයඹකත් බභබවභ ලිඹරා නැති ඇති. බභොනද අපි බම් දාන උඹන 

ලාරාබේ බිත්ති පුයා දකින්බන්. භනුනඹාබ  කාභබබ ආල්ාදඹ විිනන ් බාඹ, බභඹ විකශතිඹක් . නිල්චර 

බනොව, තැන්ඳත් බනොව, විසිරුණු සිතක කැඩඳතක් . පිිංත් දරුබන් ඔඵරා තරුණ කාරබබදීභ බම් භඟ 

එළිබඳබවලි කයගන්බන් ඹවඳතස නම් බනොබේ, අඹවඳතසභයි. අඟුරු කැඵලි ලින් සුදු බිත්තිබබ ඔඵ බම් 

තඵන සවන්, බම් ප්රෙබේලඹ අනාගතබබදී ඔඵ ඵරාබඳොබයොත්තු කඩවීභ නිා වයබඹන් බෝෝධබඹන් පිරී 

ගිඹ සිතකින් බප්රෙේත බරෝකඹස ැටුන බප්රෙේත භනාලිඹස අත්ව දුක්  ත ඉයණභසභ ඳත්කයනු ඇත. එබවයින් ඔඵ 

ප්රෙබේලම්බන්න. කාභඹ අනතුරු හිතයි. කාභ ඵරාබඳොබයොත්තු බි ැබසන බභොබවොබත් ඒ හි ්තැන 

පුයන්බන් වයඹ ව බෝෝධඹ විසින්භඹ. ඒා කාභබබ ආදීනඹන්ඹ. කාභඹ උබදා ඔබේ 

ඵරාබඳොබයොත්තු ඔඵ අල්රාගතත්ද, බිැටුණද එහි ප්රෙතිපරඹ බෝෝධඹයි. වයඹයි. එබවයින් ඔඵ කශ 

යුත්බත් අබඵෝධබඹන් අතවැරීභයි. ෝභබඹන් ඒ අතවැරීභ පුහුණුවීභයි. ජීවිතඹස හුරුකයවීභයි. තය අඳාඹස 

බනොැබසනාඹ කිඹන විල්ාඹ ජීවිතඹස පුරුදු කිරීභයි. වයබබ බෝෝධබබ සිතුවිල්ර බනුස වභත්රීම 

සිතිවිලි නිතය බභබනහි කිරීභයි. තභ ප්රෙතිාදිඹාබ  රු බනුස, තභා දුකස ඳත් කශ පුද්ගරඹාබ  රු 

බනුස, ඔඵ බරොේතුයා බුදු මිඳුන්බ  රු ගුණ සිහිකිරීභයි. ධර්භ යත්නබබ, ිංඝයත්නබබ අනන්ත ව ගුණ 

සිහිකිරීභයි. බභබනහි කිරීභයි. තය අඳාබබ දුක බනුස, සුගතිඹකස උඳතක් රඵාගැමටභස ඔඵස ඔඵ 

අනුකම්ඳා වගත වීභයි. ඔඵ මි බන කවුරුන් ඔඵස අනුකම්ඳා කයන්නද? 
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9. දැමලන වමක් -නිමලන මගක්  

 
ඔඵබ  භ කිඹන්බන බභොනතයම් සුන්දය ර් න බදඹක් ද. ත්ඹා තුශ තභාබ  අල්ාදඹ උබදා ඉතා 

ිංබේදී "බභරභක් " භ. බද්ලගුණික කරාඳඹන් අනු බම් ඳැවැඹ බන්  බනා. භවරුන්බ  භ 

සුදුයි, යතුඳාසයි, කව ඳාසයි, බයෝ ඳාසයි, කළු ඳාසයි, තබශළුයි. බම් විවිධ ර්ගබඹන් යුත් භ ප්රෙබා්ය 

ඳතින්බන් තරුණ කාරබබදිභයි. අපි භ දකින්බන් භ වැටිඹසභයි. 

 

ඉන් එවා දැක් භක්  අඳස නැවැ. භබ  භ යතුබරා, ඉදිමිරා, භබ  භ කළු බරා, භබ  භ ඳැලිර, භබ  

බම් බිබිලි, තුාර, අළුවම්, කඵය දභරා, භබ  භ පිච්චි රා කිඹන චන අපි නිතය බාවිතා කයන. භ භබ  

කිඹර විතයයි අපි දන්බන. කඹ නැභති ජයා පියවු භායඹාබ  තෑගි ඳාර්රඹ අබප්භ කැභැත්ත භත 

ක ්කයගත් තෑගි ඳාර්රඹ ර් නස හිත ශීන ආකායඹස සිනිදු සියුභැලි බර ඳාර්ල් කය තිබඵන්බන 

බභන්. බම් ඇති බන ඉවත වන් කශ බිබිලි, ඳැලීම්... කිඹන්බන කිපීම් ව උයණවීම්. ඇයි බම් 

උයණබන්බන්. කිබඳන්බන්. බවේතන් නිා ඇතිබන්නාවු පරඹක්  තභයි බම් උයණවීම්, කිපීම්. භ, තභන්ස 

එබයහි ් බාඹන් බවේතුබන් ප්රෙතික්රි?ඹා දක් නා. භ ඹනුබන් අඳ ආභන්ත්රෙණඹ කයන ඳඨවි, ආබඳෝ, 

බත්බජෝ, ාබඹෝ ධාතන් එකිබනක ගැබසනා, කිබඳනා. තද  ්බාඹ, දිඹය ් බාඹ, උ්aණ  ්බාඹ, 

ායු ් බාඹ ආදිඹ කිබඳන්නාබ  ් රුඳඹ අනු තුාර, බගඩි ආදිඹ දිඹය ලබඹන්, උ්ණඹ ලබඹන්, 

ායු ලබඹන් පිසසදභනා. 

 

ඔබේ ඔඹ ර ්න භස උණුතුය ැටුබණොත් භස බභොකද බන්බන්. භ යතු බනා, භ පුපුරු දභනා. 

බම්ා බත්බජෝ ධාතුබ ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ. බභන් දුභ, ය ්නඹ පිසබනා. බුබුළු භතුබනා. බම්ා ාබබ 

ධාතුබේ ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ. බම් දිඹ බුබුළු තුාර වසගන්නා. බම්ා ඳඨවි ධාතුබේ ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ. දිඹ බුබුළු 

ර දිඹ පිබයනා. තුාර ලින් ැය ගරනා. බම්ා ආබඳෝ ධාතුබේ ක්රි?ඹාකාරිත්ඹ. ධාතන් වතයභ 

එකසභයි ඳතින්බන්. නමුත් බභහි බන්ලබඹන් දැක් වබේ ැඩි ප්රෙතිලතඹක්  තිබඵන ධාතු නිා. දිඹ බුබුබර 

ැඩි ප්රෙතිලතඹක්  තිබඵන්බන් ආබඳෝ ධාතු. ඵරන්න ඔබේ ර ්න භස උණුතුය ටිකක්  ැටුණු ැනින් භ 

ආකාය ගණනාකින් ප්රෙතික්රි?ඹා දැක් වුා. කාසද පුළුන් බම් ප්රෙතික්රි?ඹා ඇතිබන්න එඳා කිඹර නත්න්න. 

කාසත්භ ඵැවැ. ඇයි? භ භබ  බනොන නිා. තය භවා ධාතන් නියතුරුභ බන් න ් බාබඹන් 

යුක් ත නිා. භ නැභති රඳඹ ඳඨවි ධාතු ැඩි ප්රෙතිලතඹක්  තිබඵන  ්බාඹක් . උණුතුය කිඹන්බන 

බත්බජෝ ධාතු ැඩි ් බාඹක් . බදබදනා අතය භඵයතාඹ නැතිවුන නිා බදබදනා ගැබසනා. කිබඳනා. 

බම් ගැටීභ තභයි පිළි ්සුභ ලබඹන් අපි දකින්බන්. භ කිඹන ඳඨවි ධාතු ක් ණඹකින් දිඹබුබුලු, ැය, 

තුාර, ඵස බන්  වුණා. එක විනාඩි දවඹක්  ඹන්බන් නැවැ බම් බන සිද්ධ බන්න. රඳඹ බන්  වීබම් 

බේගඹයි අපි බම් දකින්බන්. දිඹබුබුලු, ැය, තුාර ඵස ඳත් වුබබ භයි. නමුත් අපි කවුරුත් දිඹබුබුරස, 

ැයස, තුාරඹස භ කිඹර කිඹන්බන නැවැ. අඳ බරෝකඹ අඳස උගන්පු ම්මුති නාභඹනුයි බාවිතා 

කයන්බන. බම් ම්මුතිඹ නිා ඹථාර්තබඹන් අබප් අබඵෝධඹ ා දභනා. අපිස හිතන්න ඉඩ බදන්බන 

නැවැ. හිතන්න ප්රෙබේලඹක්  රඵාබදන්බන් නැවැ. උණුතුය ැටීභස බඳය තිබ සුන්දය භ, උණුතුය ැටුණු 

ැනින් දිඹබුබුරක් , තුාරඹක් , ැය ඵස බන්  වීභස ඵරඳෑ බේගඹ බභොකක් ද කිඹර වදුනාගන්න. ඒ භ 

දිඹබුබුර, තුාරඹ, ැය ලබඹන් දකින්න ඔබේ ඔඹ භ්  ඇවැ දන්බන නැවැ, දක්  නැවැ. 

 

ඔඵ බම් දකින බදඹ, රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹ ලබඹන්භ දකින්න. එඹ ඔඵ සිතස ඳැවැදිලි කය 

බදන්න. ඔඵ බම් දකින්බන බරෝකබඹන් නිවී ඹාභස අලන කභසවනක්  ඵ අබඵෝධ කයගන්න. බම් ඔඵ 

දකින්බන උතුම් ම්බුද්ධ බද්ලනා ඵ අබඵෝධ කයගන්න. 

 

අපි බම් දැක් බක රඳඹ ගැන. දැන් අපි ඵරමු බේදනා ගැන හිතරා. 
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භ උණුතුබයන් පිළි ්බනබකොස ඔඵස බභොනතයම් දැවිල්රක්  පිච්චීභක්  දැනුණද? ඔඵ වලයි, ඔඵ කෑගයි, 

දුකස ඳත්බයි, වදනරුන් බොඹාබගන ඹයි, බයෝවල් ගතබයි. දැන් ඔඵ හිතන්න භස උණුතුය ැටීභස 

බභොබවොතකස බඳය ඔඵ බභොනතයම් තුටින්ද ැවැල්ලුබන්ද සිටිබබ. ඔඵ හිනාබරා, ඔබේ ර ්න භ 

ගැන ශී බරා ඔඵ සිටිබබ . නමුත් උණුතුය ටික භස ැබසන බභොබවොබත්භ, තප්ඳයඹක්  ගිබබ නැවැ 

බේදනාබේ අනිතනඹබාඹ ඔඵස දැනුණා. තුස බනුස දුක, ැවැල්ලු බනුස බේදනා, පිච්චීභ දැනුණා. 

බිඹ දැනුණා. තප්ඳයඹක්  ගිබබ නැවැ. විඳීබම් අනිතනබාඹ ඔඵස දැනුනා, ඔඵ දැක් කා. එබවත් බභඹ විඳීබම් 

අනිතනබාඹ ලබඹන් අබඵෝධබකොස ගන්න ඔඵ දක් බන්බන නැවැ. ඔඵ දකින්බන් බම්ක භබ  කර්භඹ, 

බම්ක භබ  බරා, බනොැරකිල්ර, තුය උණුකර ලිබප් යද, උණු තුය බාජනබබ යද... ැයදිකායබඹො 

බගොඩයි. එඹා ඊශගස උත්ව ගන්බන උණු තුබයන්, ගින්දබයන් ප්රෙබේම් න්න. බේදනාබේ අනිතනබාඹ 

බම්කයි කිඹර දැකරා, ැඳබේදනාක සිස දුක් බේදනාක්  ඇතිවීභස ගතන කාරඹ තප්ඳයඹකසත් ඩා අඩුඹ 

ඹන්න අබඵෝධඹ රඵන්බන නැවැ. බම් විඳීභ උරුභවුබබ භබ  බනොන ලරියඹක්  භක්  භබ  කයගැමටභ 

නිාඹ කිඹර දකින්න දක්ෂා නැවැ. ඔඵබ  භ පිලි ්සීභස බඳයාතු තිබු ැඳ බේදනා භස උණුතුය 

ැටීබභන් ඳසු ඔඵස දැනුණ දැඩි දුක්  බේදනා, බේදනාබේ අනිතනබාඹ පිළිඵද උතුම්භ කභසවනක්  ඵ 

දකින්න ඔඵ දක්  නැවැ. බම් බේදනා ඇතිවුබණ් ් ඳර්ලඹ නිාඹ කිඹන බවේතු දකින්න ඔඵ උත්වා 

ගත්බත් නැවැ. ලරීයඹ කිඹන අධනාත්මික රඳඹත්, උණුතුය කිඹන ඵාහිය රඳඹත්, විඥානඹත් ් ඳර්ලඹ වීභ 

නිා බම් විඳීබම්  ්බාඹ ක ්වුනාඹ කිඹරා ඔඵ දකින්බන් නැවැ. 

 

ඔඵබ  භස උණුතුය ැටුණ බභොබවොබත්භ දැනුණා ව උණුතුය ැටුනාඹ කිඹන වඳුනාගැමටභ 

තත්ඳයඹකින් බන් වී පිළි ්සුනාඹ කිඹන වඳුනාගැමටභ ඇතිබනා. එඹ අනිතනවී දැවිල්රඹ කිඹන 

වඳුනාගැමටභ, එඹ අනිතනවී භ යතුඳාස බරාඹ කිඹන වඳුනාගැමටභ ඇතිබනා. එඹ අනිතන වී ව 

ඉදිමුණාඹ කිඹන වඳුනාගැමටභ ඇතිබනා. එඹ අනිතනවී බභහි දිඹ බුබුළු දැම්භාඹ කිඹන වඳුනාගැමටභ 

ඇතිබනා. එඹද අනිතනඹ වී පිළි් සුන භස ඇල්තුය, ගිබතල්, ඵසර්, බඵබවත් දැම්භාඹ කිඹන 

වඳුනාගැමටභ ඇතිබනා. ඒාද අනිතන බාඹස ඳත්වී වqයඹා, බයෝවර, බඵබවත්, තුාර ැය බම් ආදී 

ලබඹන් ඳැඹ කාරක්  ඇතුශත බභොන තයම් වඳුනාගැමටම් ඇතිවී නැතිවී ගිඹාද? බම් ඇති, නැති ගිබබ 

වඳුනාගැමටම්. එක වඳුනාගැමටභක්  අනිතන වී ඹන්බන් ත වඳුනාගැමටභක්  ක්  කයමින්. ඔඵස බේරාක්  

බදන්බන් නැවැ අබඵෝධඹක්  රඵන්නස. බම් තභයි වඳුනාගැමටභ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹ. ඉවත 

වඳුනාගැමටම් සිඹල්රභ ඳැඹ කාරක්  ඇතුශත ඇතිබරා නැතිබරා ඉයයි. 

 

ඔන්න ඊශඟස බ ච්තනාන් ගැන ඵරමු. වඳුනාගැමටභ කිඹන බවේතු නිා බ ච්තනා ක්  බන්බන්, " 

අබන් භබ  භ පිච්චුබන් අවරා නිා. අවරා තභයි තුය භබ  භස ත්කබශේ. ඔහු ලිබප් ගල් ැයදි 

විදිවස තිේඵ නියි, ඔහු උණුතුය බාජනඹ අතවැරිඹ නියි භා පිච්චුබන්. ඔහු උභනාබන්භයි භා 

පිච්චුබේ. ඔහුස බත් වදන්න, කෑභ වදන්න, උඳ් ථාන කයන්න ගිඹ නියි භා පිච්චුබන්. භස උණුතුය 

ැටුබණ්. භභ මටඳබරා එඹාසත් බවො ැඩක්  කයන්නම්..." බම් ආකායඹස ඔඵ පිළි ්සුනාස ඳසු 

බ ච්තනාන් ඇතිකයගන්නා. බම් බ ච්තනාර තිබඵන්බන් වයඹ, බෝෝධඹ, ඊර්නා, ඳළිගැමටභ.. 

 

එබේ නැතිනම් ඔඵ බභබේ සිතනා. "අබන් භභ අනුන්ස උඳ් ථානඹක්  කයන්න ගිහිල්රා, අනුන්ස බත් 

වදන්න, කෑභ වදන්න ගිහිල්රා භා පිළි් සුබන්. බම්ක බරොකු පිනක් . භස දින භනුන ැඳ රැබඵයි. භස 

මිනි ්සු ප්රෙිංලා කයයි. භබ  ගුණත්බාඹස මිනි් සු ගරුකයයි. අබන් භභ පිළි් සුණු බේරාබේ මිනි් සු භස 

බගොඩක්  උදේකශා. එඹා ශඟ බනොසිටිඹානම් මීස ඩා භා පිච්බචනා. අබන් භා පිච්චුන බේරාබේ භස 

අවල්ලු බගොඩක්  භබ  දුක ැඳ ඵැලුා. බදවිඹන් භස උදේකශා" බම් විදිබවේ කුල් බ ච්තනාන් 

ඇතිකයගන්නා. බම් බදආකායබබභ බ ච්තනාන්බගන් අතිවුබන් කුල් ව අකුල් ිං ්කායඹන්භයි. 

එබේ බනොභැති නම් ඔඵ ඔබේ භ පිළි් සීභ ගැන උබප්ක්ෂාා වගත බන්න පුළුන්. "බභොනා කයන්නද 

බච්චි  බද් වුණා. දැන් ඉතින් ඳබය් ම් බන්න ජබන්. උණුතුබයන් ගින්දරින් ඈත් බරා ඉන්න ජබන්. 

පිච්චුණු තුාර කැශල් ටික ඉක් භනින් බවොකයගන්න ජබන්. එබේ බනොවුණබවොත් භ කැතබේවී" 
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එඹා උබප්ක්ෂාාබන් යුතු නැත බභැනි බදඹක්  බනොන්න ඇතිව තුාර කැශල් බනොභැති මටඳ 

කයගන්න උත්ව ගන්නා. තයභක්  අඩු  ්බාබඹන් වු, බම් උබප්ක්ෂාා තුශ තිබඵන්බන්ත් ඇලීභ, 

ගැටීභභයි. එබේ බනොභැති අබඵෝධඹ බනොබේ. එඹා උත්ව ගන්බන් එඹාබ  කඹ උණුතුරින් ආයක්ෂාා 

කයගන්න. තුාර කැශැල් භකාගන්න. බම් ආකායබඹන් එකිබනකස බන් ව බ ච්තනාන්බගන් ඔඵ 

බභොකක් ද දකින්බන්. බ ච්තනාබේ අනිතනබාඹයි. අනිතනබාබබ බේගඹයි. බම් අනිතනබාඹස ඳත්න 

බ ච්තනාන් ඔඵස කුල් අකුල් කර්භ රැ් කයරා දීරයි අනිතනවී ඹන්බන්. බම් කර්භ විඳාකඹන් බවේතුබන්, 

නැත ප්රෙතින්ධිඹකස, ඉඳදීභකස, නැත නාභ රඳඹකස ඵැගැමටභස අලන විඥානඹන් ක් බනා. 

 

දැන් ඔඵ ඵරන්නබකෝ ඔබේ ඔඹ ර් න භස උණුතුය ටිකක්  ැටුණු බභොබවොබත් තත් ඉඳදීභකස, 

කඹකස ඵැගැමටභස අලන ාධක ඔඵ ක ්කයගන්නා. ඒ ඔබේ අදක්ෂාබාඹ නියි. නමුත් ඔඵ  ්ඳර්ලඹ 

නිා වසගත් බේදනා අනිතන ඵ දුටුානම් බම් බේදනා අනිතන ඵ වඳුනාගත්තා නම්, බම් නාභ රඳ 

බදබකන් මිදීභස, නිබයෝධඹස භාර්ගඹ ක් කයගන්න ඔඵස තිබුණා. ඒත් ඔඵ  ්ඳර්ලඹ අනිතනයි කිඹරා 

දකින්න දක්ෂා වුබන් නැවැ. මුලින්භ ලරීයඹස  ්ඳර්ල වුබන් උණුතුය. ඊශඟස ඇල් ජරඹ. ඵසර්, ගිබතල්, 

බිත්තය ාරු, බකෝභාරිකා ඉ් භ, ඵසහිය ඖධ..... වදනයඹාබ , බවද බොයුරිඹබ , උඳ් ථාඹකඹාබ  

දෑබත්  ්ඳර්ලඹ. බභැනි එකිබනකස බන්ව ් ඳර්ලඹන් නියි ඔඵ ැඳ, දුක් , උබප්ක්ෂාා විඳීම් රැබුබේ. ැඳ, 

දුක් , උබප්ක්ෂාා බරසින් විඳීම් බන්  වබබ ් ඳර්ලබබ අනිතනබාඹ නිාභයි. බේදනාද අනිතනඹ බාඹස 

ඳත්න නියි. සිනිඳු දෑතක්  තුාරඹ පිරිභදින විස දැබනන ැඳ බේදනා, එභ සිනිඳු දෑතින්භ දැවිල්ර 

බඵබවත් තුාරඹස දැමවිස දුක්  බේදනාන් ඵස ඳත්බනා. බවේතු ් ඳර්ලබබ අනිතනබාඹයි. බම් සවන 

භි්ෂුතක්  රැබ අත්දැකීභක්  බවේතුබනුයි සවන් කබශේ. 

 

බම් සවන තඵන දිනබබ උබද්රුබේ තභන්බ  කශනාණ මිත්රෙ  ්ාමීන්වන්බේ නභක්  බයෝගී වීභ නිා ඳැන් 

ඳවසු වීභ පිණි බරොකු බාජනඹකස උණුතුය ක් කය තිබුණා. බාජනඹ බරොකුයි. එහි කස ශඟස 

පිබයන්න උතුයන උණුඳැන් පිරිරයි තිබුබණ්. භික්ෂූුන්වන්බේරා බදනභක්  බම් උතුයන ඳැන් වැලිඹ ඒ 

බාජනබබ යවුම් ආධායක බදබකන් ඔා, ගිරන්  ්ාමීන්වන්බේ ඳැන් ඳවසුබන ඊස ඹාඵද ් ථානඹකස 

ඔාබගන ගිඹා. ඒ බභොබවොබත් එක්  භි්ෂුතක්  උණුඳැන් වැලිඹ ඔාබගන ඹමින් සිටි ආධායකඹ (වැලරඹ) 

ගැශවී, උණු ඳැන් වැලිඹ එභ භි්ෂුතබ  බදඳා භතස වැලුනා. එභ භි්ෂුත පිලි් සීභ නිා ඉත්බන්න උත්ව 

කශත්, උණුතුය අස විසිරී තිබීභ නිා නැත නැත ඳා තඵන්ස සිද්ධ වුබන් උණු ජරඹ භතසභයි. ඒ න 

විසත් බුබුලු නිංමින් උතුයමින් තිබ උණුජරඹ බදඳා භතස ැබසද්දී බකබනකුස සිතන්න පුළුන් බදඳා දිඹ 

බුබුලු ලින් පිබර්වී කිඹරා. ඒත් එක දිඹ බුබුරක් ත් ආබේ නැවැ. ඒත් බදඳා තද යතුඳාස වුණා. ඉදිමුණා. ඒ 

වුනත් ඳසුදා එඹද නැති ගිඹා. 

 

ැඵැවින්භ බභතැනදී ආලච්ර්ඹඹක්  සිද්ධබරා තිබඹනා. ඔඹ සිදුවීභ බන්න විනාඩි දවඹකස විතය බඳයාතු 

එභ භි්ෂුත දැකරා තිබඵනා ඔඹ ් ථානබබ දින ආබරෝකඹක්  භතුවී නැති ඹනා. බම් දින ආබරෝක 

ිංඥා විසින් භි්ෂුතස බඳන්නුම් කයරා තිබඵන්බන් බම් ් ථානබඹන් ඉත් ඹන්න කිඹරා. ඒත් තභන් 

කශනාණමිත්රෙ ් ාමීන්වන්බේ නභකස කයන උඳ් ථානඹක්  නිා, බභතැනින් ඹායුතු ඹෑයි තභන්ස ඇතිව සිත 

එභ භි්ෂුත විසින් අනිතන ලබඹන් දැක අතවැයරා. ඇයි දන්නද බදවිඹන් ආබරෝකඹක්  ලබඹන් බඳමට 

සිටිබබ. පිිංත් බදවිඹන් දුටුා බභභ ් ථානබබ දැඩි අභනුන ඵරබේගඹක්  ක්රි?ඹාත්භක න ඵ. ඒ ක්රි?ඹාත්භක 

ව භාය අභනුන ඵරබේගඹ තභ කුරිරු අයමුණ බකබේ බවෝ ඉටුකයගත්තා. ඒ උණුතුය වැලිබබ වැලරඹ කඩා 

දභා බුබුලු දභන උණුතුය භි්ෂුතබ  බදඳා භතස දැමීබභන්. ඒ ක්ෂාණබඹන් අය දින ඵරබේගඹ ක්රි?ඹාත්භකවී 

එභ උතුයන උණුඳැන් ඹම් ඳභණකස සිසිල් කශා බේභ භි්ෂුතබ  අතවැරීබම් පුරුද්ද නිා නසන උණුතුයත් 

භි්ෂුතබ  සිත අතවැරීභ ඉදිරිබබ ඳයාජඹස ඳත්වුණා. බම්ා එභ භි්ෂුතබ  ජඹග්රරවණඹන් බනොබේ. ධර්භබබ 

ජඹග්රරවණඹක් . ධර්භබබ ආල්චර්ඹඹක් . වැඵැයි ඉවතින් සවන් කබශේ භි්ෂුත අනුභාන කශ බදඹක් . එඹ ැයදි 

බන්නත් පුළුන්. බකබේ බතත් භි්ෂුතබ  බදඳා භතස උණුතුය ැටී පිළි් සුබන් තභන් ය කශ කර්භ 

ඵරඹක්  නිාභයි. ඒක නම් බනොබන්න විදිවක්  නැවැ. අපිභ කයපු බදඹක්  තභයි අඳස සිද්ධබන්බන්. බභැනි 

සිද්ධි ලින් අපිස ත එක බදඹක්  ඳැවැදිලි බනා. කැශෑර, ආයණන ර නින් භඟ ඩන, ැඵෑ බරභ 

අතවැරීභ තුශ ප්රෙතිඳදා ඩන භික්ෂූුන්බ  ආයක්ෂාා උබදා කැරෑ තුශ" මිතනදශ්ික ඵරබේග භග 
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භනක් දශ්ික ඵරබේග ගැබසනා. භනදශ්ික ඵරබේග නිතයභ බඳමටසිටින්බන්, මිථනදශ්ික, පිනස 

අකභැති, කුරිරු ඵරබේග ලින් භික්ෂූුන් ආයක්ෂාා කයගැමටභසඹ.බම් කුරිරු ඵරබේග භික් ෂූන්ස ඹම් කයදයඹක් , 

විඳතක්  අත්ැරැද්දක්  බනතුරුභ ඵරාබගන සිටිනා, ඒ අත්ැරැද්ද භවා විනාලඹක්  ඵස ඳත්කයන්න. එබවත් 

බම් ඳාඳකාරී ඵරබේග, භික් ෂූන්බ  සිත අතවැරීබම් ක්රි?ඹාලිඹ ඉදිරිබබ ඳසු බනොඵරාභ ඳරාඹනා. නැත 

නැත පීඩාකයනා. අතවැරීබම් ක්රි?ඹාලිඹ ඉදිරිබබ භනක් දශ්ික ඵරබේග භික් ෂූන්බ  ආයක් ා උබදා 

නියතුරු බඳනිසිටිනා. උඳකාය කයනා. බදවිඹන්ද තුටුබනා. අනුබභොදන් බනා. 
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10. නි මැව් වයි  නයි 

මදන්නම දැන් වමයි 
 

බම් ලිපිඹ ලියූ  ්ාමීන් වන්බේ බම් න විස බකොහි ැඩ සිටිනාදැයි භභ බනොදනිමි. එබවත් උන්වන්බේ 

බම් පිිං බිබම් කුභක්  බවෝ ගැඹුරු න ගැඵක අලි, බකොටි, ශසුන් භැද ඒක විවාරී දවම් සු විිනමින් සිටිතැයි 

භභ විල්ා කයමි. බම් බඝෝය කටුක ිංායබබ බිඹ දැක, බම් ආත්භබබදීභ ය දුකින් එබතයවීභ අදිසන් 

කයගනිමින් ශජු නින් භබගහි ගභන් කශ උන්වන්බේ රඵා ඇති භගපර ගැන කිඹන්නස තයම් භභ 

භබතක්  බනොබමි. එබවත් උන්වන්බේ ැඩිඹ යුතු ඵවුන් ඩන උතුභකු ඵ කිඹන්නස භභ බනොඳැකිබරමි. 

තභ අබඵෝධඹ බභන්භ අත්දැකීම්ද උන්වන්බේ තු ව කුඩා බඳොත් වතයක ිං් කයණඹ බනොකශ සවන් 

බරසින් භා අතස ඳත් කශ උන්වන්බේ බනොබඳමට ගිඹව. එබවත් ඒ සවන් බකතයම් දාර්ලනිකද? ගැඹුරුද? 

ආල්චර්ඹභත්ද? නින් භගස පිළිඳන් ගිහි ඳැවිදි උබඹ ඳාර්ල්ඹන්ස බභඹ අගනා පජාක්  නු ඇතැයි භබ  

පුහුදුන් සිත කිඹයි. බම් සිඹල්ර ඔඵ බත ඉදිරිඳත් වුද ඒා ලියූ උන්වන්බේබ  නාභඹ බවළි බනොකයන 

බේ කයන රද අඹෑදුභක් ද විඹ. කර්තශ අඥත වුද බම් සිඹල්ර ඔඵ වැභබ  ඹවඳතස බවේතුනු නිැකඹ. 

එනිාභ භා රද ඒ අතිලයින් අගනා දවම් ඳ වය ලිපි භාරාක්  බර ඔඵ අතස ඳත් කිරීභස භස ඉඩ දුන භැනවි! 

 

භභ කිඹන්බන් බභොන තයම් පුිංචි  චනඹක් ද. එක බ භ අකුරු බදකයි. බ මි පුිංචි  අකුරු බදක ත්ඹාස 

බභොන තයම් දුක්  බගොන්නක්  උරුභ කය දීභස බවේත බරා තිබඹනාද. ඔඵ අදක්ෂා වුබවොත් ත බකොබතක්  

නම් දුක්  භතුස ඔඵස උරුභබකොස බද්විද? 

 

භැබයමින්, ඉඳබදමින්, කැබඩමින්, බිබදමින්, ඇතිබමින්, නැතිබමින් බ මි ඳැමිණි දුය බකොඳභණක් ද? භභ 

කිඹන බීජබඹන් රැබුණු අ් ැන්න තභයි ජාති, ජයා, නාධි, භයණ. භභ ගා කයමින් අ් ැන්න බනරනා 

අපි. බම්ක භවා අත් පුරු ගාක් . අරාබදාඹක ගාක් a. රැබඵන අ් ැන්න ජාති,ජයා,නධි,භයණභයි. ඒ 

කිඹන්බන දුකයි. භභ කිඹන බකනාස, භබ  කිඹන බකනාස කර, බඳොර, බඳෝණඹ කයර, තාන්නභාන්න, 

කීර්ති ප්රෙලිංා රඵාදීරා. පුම්ඵර, ගරුගාම්භීය කයර... 

 

බම්ාබඹන් රැබඵන අ ්ැන්න තභයි දුක. බම් දුක ඔඵ ඳසුඳසින් බනැල්රක් බේ ඳන්නනබකොස ඔන්න 

බයෝවල්, මශධ, බජනතිඹ, බද්ාර, බඵෝධි පුජා බවොඹාබගන අපි ඹනා. ඉයඹක්  නැවැ. බ මිා දිබනන් දින 

ජනප්රි.ඹ බනා. බඳෝලිම් දිග බනා. භභ කිඹන ඵය බඳොදිඹ හි භත තඵා බගන ඒ ඵය නිාභ බවම්ඵත්, 

ඵබයන් නිදව්  බන්න වදනා. පුළුන්ද එඹ ඔඵස කයන්න? ඵැවැභයි. බභොකද තභාභයි බ මි ඵය බඳොදිඹ 

කබර් තඵා බගන සිටින්බන්. තභාබ  කැභැත්බතන්භයි. අනුන් ඵබරන් ඳසපු බදඹක්  බනොබේ. භභ 

කැභැත්බතන් භභ ඳසාගත් ඵය බඳොදිඹයි. බගොබනක්  භත, බරුබක්  භත, ඵය ඳසන්බන් අනුන්. ඒත් බ මි 

ඵය ඔඵභ ඳසාගත් ඵයක් . භබ  ඇ, කණ, දි, නාඹ, ලරීයඹ, භන භබ  කයගත්තාස ඳසු ඒාස 

් ඳර්ලන ඵාහිය රඳත් භබ  බනාභයි. භස අයිති නැති අධනත්මික ආඹතන වඹ භබ  කයගත්තා බනුස 

භස අයිති නැති ඵාහිය රඳත් භබ  කයගන්නා. භබ  අම්භා, තාත්තා, බිරිද, දරුා, බවෝදයඹා, භබ  නි, 

රැකිඹා, නාඳායඹ, ාවනඹ.... බභොන ඵයක් ද බම් ඔඵ දයාබගන සිටින්බන්. ත තත් ැඩිකයගන්න 

වදන්බන්. 

 

බභොකක් ද බම් ඇවැ කිඹන්බන්. ඔඵ සිතාබගන සිටින්බන් වරිභ සුන්දය භසසිළුටු බදඹක් ඹ කිඹරා. ඒකයි ඔඵ 

ඇ් බදකස ඳණ බ  ආදයඹ කයන්බන්. ඇ ැඳඹක්  බකොස දකින්බන්. ඇ නිා ැඳ රැබඵතැයි 

සිතන්බන්. බභොකක් ද බම් ඇවැ? ඔඵ භනසින් ඔබේ එක ඇක් , ඔබේභ ඇඟිලි තුඩු ලින් ගරා උගුල්රා 

ඔබේ දෑතස ගන්න. ඇබේ සුන්දයත්ඹ, අසිරිඹ ඔඵස දැන් බඳබනනාද? භ්  බගොඩක් , බරො බගොඩක් , වරිඹස 

සුදු වභ යඹුසන් භදඹක්  බ  යතුඳාස භස ඇලිරා බල් නවය එල්බරනා. බල්, ැය, කඳුලු ගරනා. ඔඵස 

බම් සුන්දය ඇ අබත් තඵාගන්නත් අපුරක්  දැබන්වී. ඔඵස ඔබේභ ඇ දුග ඵ ැසබවේවී. පිළිකුශක්  ඵස 
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ඳත්බේවී. බභොබවොතින් බභොබවොත ඔබේ අත්ර භත තිබඵන ඇ ග ගවනා. කුණු බනා, නිර භැ ්න් 

වනා. ඔඵස දැන් දැබනන්න ජනි, අබන් බම් ඇ නම් භබ  බනොබේඹ කිඹරා. බම් ඇ තුශ භභ නැවැඹ 

කිඹරා. බම් ඇ තුශ ආත්භඹක්  නැවැඹ කිඹරා. බම් ඇ අයිති කුණු භ ්රස, දුගස, නිරභැ් න්ස, බල්, 

නවය, කදුළු, කඵ රස කිඹර ඔඵස බත්බයන්න ඔබන් බරෝකබබ ජනප්රි.ඹභ නළුබක්  නිළිඹක්  තභන්බ  

භන ්කාන්ත ඇ්  බදක නිා බරෝකබබ බකෝටි ප්රෙබකෝටි ගණන් බප්රෙේක් කඹන් පි් සු ට් සනා, කාභබඹන් 

යාගබඹන් භත්කයනා. බම් ඇ්  රස ශී වුණු බප්රෙේක්ෂාකඹන් එක තිඹකදී බකෝටි ගණනක්  බම් ඇ් ර යඹ 

රඵන්න, ආල්ාදඹ විිනන්න සිනභා ලාරාරස, රඳාහිනිඹස එකතු බනා. ඒ සුරපී නිළිඹකබ , 

නළුකුබ  ර් න ඇ ්බදකත් ඉවත  ්බාභයි. ඒ සුන්දය පිිංත් නළුබක් , නිළිඹක්  ිංාරික කුරඹක්  

භතුබරා තුණුරුන් යණ ගිහිල්රා, ධර්භඹ අබඵෝධ බරා, භා නිා භබ  රඳඹ නිා යාගබඹන්, 

කාභබඹන් අන්ධ බාඹස ඳත්වුණ ඇ්  ඇති යසිකඹන්ස භබ  රඳබබ ැඵෑ  ්බාඹ ගැන දැනුත් කයන්න 

අලනයි කිඹරා, තභාස ප්රි.ඹකශ යසිකඹන් බකෝටි ගණනක්  ඹම්  ්ථානඹකස කැරා, zඔඵරා බම් තයම් 

කාරඹක්  යාගබඹන්, කාභබඹන්, ආදයබඹන් ඵැඳුණ බම් ඇ ් බදක භබ  බනොබයි, එයි ැඵෑ සුන්දයත්ඹ 

දැන් ඔඵරා දැකගන්න කිඹරා ඒ ඇ්  බදක තභ ඇඟිලිතුඩු ලින් උගුල්රා යසිකඹන්ස දිගු කබශොත් එකභ 

යසිකබඹක් ත් ඔඹ භ ් ගුළිඹ, බරො ගුලිඹ, බල්, නවය, කඳුලු, කඵ ගුලිඹ තභ අතස තඵා දකින්නත් කැභති 

බන්බන් නම් නැවැභයි. කුණුබන භ්  බරොඹ තභයි අවරාබ  ඇ ් බදක කිඹරා අපි ආදයබබ කබශේ 

කිඹන වැඟීබභන් තභන්භ රැඡ්ජාස ඳත්බේවි. ඔඵ ඔඹ එශළු භාළු ගන්න බශ බඳොබශේ තිබඵනා වයක්  

භ ් විකුණන භ්  කඩ. වයක්  භ්  විකුණන විස එභ භ ් අයිති තාබ  හි භ්  කබේ ප්රෙදර්ලනඹස තඵා 

තිබඵනා. ර්තභානබබ එඹ එබේ බනාද කිඹන්න භි්ෂුත නිැයදිභ දන්බන් නැවැ. ඒ භයණඹස ඳත්කශ 

ගඹාබ  හි බකොසබේ තිබඵන ඇ්  බදක ඔඵ ඵරන්න. එඹ භවා අනුබේදමටඹ දර්ලනඹක් . ඇ විලාර බරා, 

කළුඉිංගිරිඹා උඩ ගිහිල්රා, ඇ ඉදිමිරා, කඳුලු පිරිරා, ඒ කඳුලු මිදිරා. ඔඵ බම් තාබ  ඇ්  බදක උගුල්රා 

ඔබේ අතස ගත්තත්, අය සුන්දය පින්ත් නළුාබ  , නිළිඹබ   ්බාඹභයි. බන තිබඵන්බන් බරොකු කුඩා 

ඵ ඳභණකි. දැන් ඔඵස බත්බයනාද ඇ කිඹන්බන් කුභක් ද කිඹරා. බම් ඇ තද බාබඹන්, දිඹය 

් බාබඹන්, ායු ් බාබඹන්, උණුසුම්  ්බාබඹන් ෑදුණු රඳඹක්  ඳභණක් භ ඵයි. තද  ්බාබඹන් 

තභයි බම් ඇ වැඩ ගන්රා තිබඵන්බන්. දිඹය  ්බාබඹන් තභයි ඇබේ කාන්තිඹ, දීප්තිඹ ඇතිකයරා 

තිබඵන්බන්. ායු ් බාබඹන් තභයි ඇ පුම්ඵරා තඵා තිබඵන්බන්. උණුසුභ තභයි ඇ ප්රෙකශතිභත් තඵා 

තිබඵන්බන්. උණුසුභ අනිතන බාඹස ඳත්බන බභොබවොබත්භ ඇ විකශති බනා, කුණු බනා, නයක්  

බනා, බරඩ බනා, ඇබේ නගන එනා, සුද එනා, කඵ කඳුළු එනා, ැය බල් එනා. 

 

ඇ භැරි භැරී උඳදින රඳඹක් . එභ රඳබබ ජාති, ජයා, නාධි, භයණ තභයි ඉවත වන් කබශේ. බම්ා 

දකිනවිස අපි කම්ඳා බනා. දුක්  බනා. වදනරු බොඹාබගන ඹනා. ඇයි ? බම් ඇ ් බදබක් දුකින් 

මිබදන්න. ඇ උඳදින තාක් කල්භ ඔඵස ඇබේ ඇතින ජාති, ජයා, නාධි, භයණ ලින් මිබදන්න ඵැවැ. ඇ 

කිඹන්බන් භ ් බගොඩක් . ඒක කුණු බනා. ැගිබයනා. ග ගවනා. එඹ භබේ  ්බාඹයි. ඹබභක්  භස 

ආදයඹ කයනා නම් ඔහු කුණුවීභස, දුර්ගන්ධඹස, ැගිරීභස කැභතිබන්න ජබන්. දැන් ඔඵස ත තත් 

ැසබවන්න ජබන් ඇ කිඹන්බන් බභොකක් ද කිඹරා. 

 

භ ් බගොඩක් , බල් නවය බගොඩක් . බභහි වැඩගන්න්න, ඳබය් ම් කයන්න, නරන්න බදඹක්  නැවැ. ඳඨවිබබ 

සියුම් බාඹ, ාබඹෝ ධාතුබේ පිරුණුඵ විසින් ආබඳෝ ධාතුබේ දිළිබන දිඹ ් බාඹ විසින් බත්බජෝ ධාතුබේ 

උණුසුභ, ප්රෙකශතිභත්බාඹ විසින් ර් නස වැඩගන්රා දිගැටි, යවුම්, සියුම් ඉඳදුනු රඳඹක්  ඇ. 

 

බම් කුණු ඇ නිා ඔඵ බභොනතයම් රඳ භබ  කයගත්තාද? ඔඵ විාවක නම් ඔඵ සිතන්න ඹම් දක ඔඵ 

ඔඹ ඇබන් රඳඹක්  දැක් කා. ඔඵභ නිල්චඹ කශා එඹ ර් නයි, සුන්දයයි කිඹරා. රඳඹ නිා ක ්වුණු සිත් 

ඳයම්ඳයා, එඹා ර ්නයි, එඹා වැඩයි, එඹා භස ගැරබඳනා. එඹා උයි, බකොණ් බඩ දිගයි..... අන්න ඔඵ ඒ 

රඳඹස ඵැබනා. ඔඵ ඒ රඳඹ අයිති කයගන්න කැභති බනා. ඇ නිා වසගන්නාව කැභැත්තස ඔඵ 

ඇබරනා. තන්වාක්  ඇතිකයගන්නා. ඇඹබ  රඳඹ භබ  කයගන්න වදනා. දැන් බභොකක් ද බම් භබ  

කයගන්න වදන්බන්. ඇ නිා වසගත්තාව කැභැත්ත. දැන් ඇ කිඹන්බන් බභොකක් ද? අය ඇඟිලි තුඩු ලින් 
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උගුල්රරා ඔබේ අත්රස ගත් භ්  ගුලිඹයි. ඒ ඇ නිා ඔඵ දැන් අයිතිකයගන්න ඹන්බන් කාද? තත් 

රඳඹක් . ඒ කිඹන්බන් තත් කුණුබන භ්  බගොඩක් . ඇබේ ් බාඹත්, ඇ කැභතිව රඳබබ ් බාඹත් 

ඹන බදකභ කුණුබන භස, කුණුබන බරඹස, ජාති, ජයා, නාධි, භයණ රස අයිති බදඹක් භයි. බභබවභ 

බදඹක්  තභයි ඔඵ නැකත් ඵරරා, බඳෝරුස නැගරා, දෑඟිලි ඵැරා,ජඹභිංගර ගාථා කිඹරා බායගන්බන්. භබ  

කයගන්බන්. භබ  කයගැමටබම් තශල්ණාබේ ඵරත් බාඹ නිා ඔඵ ෑහිභකස ඳත්වුබණ් නැවැ. ඉවත චාරිත්රෙ 

ලින් ඳභණක්  ඇඹ ඔබේ කයගැමටභ ගැන. ඔඵ තුශ බිඹක්  ඇතිවුණා, ඇඹ ඔඵස අහිමිබේඹ කිඹරා. ඇඹ 

ඔඵබගන් කවුරුවරි උදුයගමට කිඹරා. ඇඹ ඔඵ අතවැයරා ඹාවී කිඹරා. ඒ නිා ඔඵ ඇඹ යජබබ ලිඹාඳදිිංචි  

බඳොබත් ලිඹරා, ාක්ෂිලකායබඹෝ බදබදබනක්  භඟ අත්න් කයරයි අයබගන එන්බන්. ඇඹ අහිමිබේඹ කිඹන 

උඳාදානබබ ඵරත්කභ නිා ඇඹබ  අයිතිඹ ලක් තිභත් කයන්න ජබන්, නිතනානුකර කයගන්න ජබන්, 

කේරුවරි බභඹා භබගන් උදුයාගත්බතොත් භස උාවි ගිහින් වරි බභඹා රඵාගන්න පුළුන්, මටතිsඹ ඉදිරිබබ 

ඵැඳුණු නිා බභඹා භා දාරා ඹන්බන් නැවැ...... 

 

බකොබවොභ ඵැඳීභක් ද ඵැගත්බත්, අල්රාගත්බත්, උඳාදානඹකය ගත්බත්? 

 

භ ් ඇක්  නිා, තත් භ ් බගොඩකස කයගත්ත ඵැඳීභක් ...... 

 

ඇබේ කැභැත්ත නිා තභන් තත් ඵයක්  කයස ගත්තා. බම් ඵය ැඩී කිඹරා, බම් ඇතිඹ කිඹරා ෑහිභකස 

ඳත්බනාද? නැවැ. ෑහීභක්  නැවැ. ිංායඹක්  පුයාස බගොන්නු බරා, බරුබෝ බරා, අලි ඇතුන් බරා 

ඇද්ද ඵයත් භග ගනිද්දී, බප්රෙේතබඹො, නිරිතුන්, තිරින් තුන් බරා වින්ද දුක්  භග ගනිද්දී, බදවිබඹෝ 

භනුනබඹො බරා භබ  බකොසගත් රඳ ජාති, ජයා, නධි, භයණ භග ගනිද්දි, අබන් බම් බවේස ගත්ත බිරි, 

ැමිඹා බභොන ඵයක් ද කිඹරයි ඔඵස දැබනන්බන. බම් රඳඹ ඔඵස තත් තය අඳාඹක, භනුන, දින 

බරෝකඹක දුක ව ඵය දැරිභස උරුභඹක්  ක් කයබදන බකබනක් ඹ කිඹර දකින්බන නැවැ. බම් අඹස බම් 

ඵය භදි. බම් ැවැල්ලු දයාගන්න ඵැවැ. ිංායබබ ඇද්ද ඵය භග දන බකොස ඔන්න බදන්නාස හිබතනා 

අබන් අබප් ජීවිබත් කිසි පිරිච්ච ඵක්  නැවැ, ඳාළුයි බ . ඵරන්නබකො අබප් බරොකු අක් කර, බරොකු අයිඹර 

දරුබො එක් ක බකොච්චය න්බතෝබඹන්ද ඉන්බන කිඹරා. ඵය ැඩිබන ැඩිබන තයභසයි ඒබගොල්බරෝ 

ජීවිතබබ පිරිච්ච ඵක්  දකින්බන. දැන් බම් ජීවිතබබ පිරිච්ච ඵක් ඇති කයගන්න වදන්බන්. ඒ අඹ ඵයස 

කිඹන්බන්, දුකස කිඹන්බන් පිරුණු ඵ කිඹරා. ඵයක්  දුකක්  නැතිනම් ඳාළුයි කිඹරා. බභොනතයම් ානුකම්පිත 

චන ඳඵැඳුම්ද. බම් භායඹාබ  ලේද බකෝබබ චන වරිභ සුන්දයයි. තාරුණනබබ වදත් බම් චන රස 

වරිභ බරන්ගතුයි. බම් චන බරෝදිබඹන් හින්දපු චතුභධුයක්  බගයි. ඳැවැඹ, යඹ, ගුණඹ සිඹල්රභ 

තිබඵනා. වැඵැයි අනුබ කබශොත් පිච්බචනාභයි. දුකසඳත් බනාභයි. බම් පිච්චි ල්ර ත්ඹාසනම් 

ගාණක්  නැවැ. බභොකද භභ වැදිරා තිබඵන්බන් බත්බජෝ ධාතුක්  උඳබඹෝගී වීබභන් නිා. ඔඹ ගින්න, ඔඹ 

පිච්චීභ ජීවිතබබභ බකොසක් , ාභාජිකබඹක් . අනබඵෝධඹ නිා ගින්නත්, උණුසුභත් භබ  කය ගන්නා. 

භකබ  උණුසුභ, පිඹකුබ  උණුසුභ, බිරි, ැමිඹාබ  උණුසුභ, දරුාබ  උණසුභ, බඳම්තාබ  

බඳම්තිඹබ  උණුසුභ බම් උණුසුබභන් යත්බන්න භභ වරිභ රුසිබඹක් . රඳඹ නිර්භාණඹ බන්න දාඹකවුණ 

බත්බජෝ ධාතු භබ  කයගන්නා. භබ  ඟබබ ඳත්ා ගතවැකි බදඹක්  වැටිඹස ගන්නා. දකින්බන් 

නැවැ, දන්බන් නැවැ බම් රඳබබ විඥානඹ ඳව ගිඹාස ඳ් බේ බම් භභ භශකක්  බනා කිඹරා. ඇතිබමින් 

නැතිබමින් ගරාබගන ඳැමිණි රඳඹ භභ තුශ ඵැගත්තාව විඥානඹ ඳව ඹනබකොස බත්බජෝ ධාතු ඳව 

ඹනා. ඒ කිඹන්බන් උණුසුභ නැතිබරා ඹනා. ඳරිප්පු නාිංජනඹක්  යත් බනොකබශොත් ඳසුදා උදඹස එඹ 

පිළුණු බනා බ  රඳබඹන් බත්බජෝ ධාතු තුමට බනබකොස බම් රඳඹ කුණු බනා, පිළුණු බනා. 

උණුසුභ නැති නිා. ඳඨවි, ආබඳෝ, ාබඹෝ ධාතන් අධික්රි?ඹාකාරිත්ඹස ඳත්බනා. ාබඹෝ ධාතු විසින් 

ඳඨවිඹ ඉදිමීභස ඳත්කයනා. ආබඳෝ ධාතු විසින් ඳඨවිඹ කුණු කයනා. බභොන හිරිකිතිඹක් ද, බභොන 

අපුරක් ද? 

 

බම් ගාම්භීය භභ කුණුබන, ඉදිබභන භශකුණ ඔඵභයි. ඔබේ භ, පිඹා, ැමිඹා, බිරි, දරුා, බඳම්තා, 

බඳම්තිඹභයි. 
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වැඵැයි උණුභ දැන් නැවැ. තිබඵන්බන් සීතරක් , දුගක්  ඳභණයි. ඔඵ ඔහුබ  ඇඹබ  උණුසුභස ප්රි.ඹකශා බේ 

දැන් එභ භශකුබණ් සීතරස, දුගස ප්රි.ඹකයන, එඹ උඳාදානඹ කයගත් පිරිකුත් සිටිනා. එභ ් බාඹභ භබ  

කයගන්න පිරිකුත් සිටිනා. ඒ තභයි නිර භැ් බෝ. ඔඵ උණුසුම් කඹ ැඳඹක්  කයගත්තා. නිරභැ ්බෝ 

ශීතර කඹ ැඳඹක්  කයබගන එඹස බරොල්බනා. ජීත් සිටිඹදී ඔඵ භබ  කයගත් භ, පිඹා, බිරි, ැමිඹා, 

දරුා, බඳම්තා, බඳම්තිඹබ  ඇ, කණ, නාඹ, දි, ලරීයඹ ැඳඹක්  කයගත්තා බේභ එභ රඳඹ භශකක්  

ඵස ඳත්වුණ බභොබවොබත් ඒ ඇ, කණ, නාඹ, දි, ලරීයඹභ කඵයයින්, නරිඹන් ැනි කුණු භස බරොල් 

තුන් තළු භය භයා, භාය භායා ය ඵරනා. ැඳඹක්  බකොස ගන්නා. රඳඹ ඔඵ නුනින් දකින්න. ඔඵ 

කය තිබඵන්බන් අය තිරින් තුන් කශ බදඹභ බන්ද? 

 

තිරින් තුන් කන භ ් කැඵැල්රක්  ඳාා, වැබඳන භ ් කට් සක්  ඳාා, කු පිබයන බභොබවොතක්  ඳාා, දුග 

වභන භ ් කැඵැල්රක්  ඳාා පිනවබබ, පිනවුබන් තිරින් තාබ  ඇ, දි, කන, ලරීයඹ, නාඹභයි. ඔහු බවෝ 

ඇඹ ජීත් සිටිඹදී ඔඵත් කබශේ ඔහුබගන් බවෝ ඇඹබගන් ඔඹ ටික පිනවීභ ඳභණභයි. ඵරනබකොස ජී භස 

බරොල්ව ඔඵත්, අය කුණු භස බරොල්ව තිරින් තාත් අතය ඇති බන කුභක් ද? දැන් අපි හිතන්න ජබන් 

අපි අය තිරින් තාබ , භස බරොල් ව තාබ  ් බාබඹන් ඉදිරිඹස ඹන්න ජබන කිඹාරා. බත්බජෝ 

ධාතුබන් උණුසුම් කයපු භභ - භබ  කිඹන භ අපි ය ඵරනා. රඳඹ අපි ය ඵරනා. ආබඳෝ ධාතුබන් 

සීතර කයපු භශකුණ තිරින් තා ය ඵරනා. බන එඳභණයි. රඳඹ අනිතන ඵ දකින්න. රඳඹ තුශ භභ 

නැවැ කිඹරා දකින්න. ඇ නිා දුකස ඳත් බනොන්න. ප්රෙඥාබේ ඇබන් ඔඵ විිනන දුක දකින්න. ඇ නිා, 

ආඹතන වඹ නිා බරෝකබබභ ඵය ඔාබගන ඹන අදක් බඹක්  බනොබන්න. බභෝවබබ ළුපිලි ලින් 

සුන්දය බර ආයණඹ කය ඇති ආඹතන වඹ බ භ ඵාහිය රඳඹනුත් නියතුරු ප්රෙඥාබන් නිරුත් කය 

ඵරන්න. රැඡ්ජාබන්න එඳා, බිඹ බන්න එඳා. එබවභ බන්න නිඹත ලබඹන්භ ඔතන ත්බඹක්  

පුද්ගරබඹක්  නැවැභයි. 
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11. කුලියට ගත් එළිය කුමට........? 
 

අපි කතාස කිඹනා, භූ නඹා ආබරෝකඹස කැභතියි එබවත් අඳුයස අකභැතියි කිඹරා. නමුත් ඒක එබවභ 

බන්න ඵැවැ. ආබරෝකඹස කැභති භනුනඹාස නිින ඇස, නිදි ඳැදුයස ගිඹවභ තභ කැභැත්බතන්භ විදුලි ඳවන් 

නිාදභා අඳුය භබ  කයගන්නා. අඳුයස කැභති බනා. ආබරෝකඹස අනිතනබාඹස ඳත්වී, අඳුය 

ඇතිබනා බ භ මිනිා බම් ් බාඹන් බදකසභ ඇබරන්බන් තභ සිතුවිලිද අනිතනබාඹස ඳත්න නිා. 

ආබරෝකඹස කැභතිව සිත අනිතනබාඹස ඳත්වී, අඳුයස කැභතිව සිත ඇතිබනා. කල්ඳ ගණන් අපි 

දිනබරෝක ර, භනුන බරෝකබබ, තය අඳාබබ ආබරෝකඹත් අඳුයත් අතය බදෝරනඹ බමින් ගරාබගන 

ඳැමිණි ගභනක්  බම්ක. බම් නිා බම් බදඹාකායබබ කැභැත්ත තභත් අඳස තිබඵනා. නමුත් භනුනඹා අඳුයස 

ඩා ආබරෝකඹස කැභතියි. ඒ නිාභයි විදුලි ඵරාගාය, තාඳ ඵරාගාය ආදී ඵරලක් ති මරඹන් බොඹමින් 

ප්රෙර්ධනඹ කයන්බන්. බම් ් බාඹන්බගන් මිනිා රඵාගන්නා ආබරෝකඹ මිනිා කුලිඹස ගත් බදඹක් . තභා 

අඳුරින් මිබදන්න, බතල් ලින් ජරබඹන්, ගල් අඟුරු ලින් නිඳදව ආබරෝකඹ කුලිsඹස, මිරස ගන්නා. ඒ 

කිඹන්බන් බතල් ලින්, ජරබඹන්, තාඳබඹන්, ආබරෝකඹ රඵාගැමටභස මිනිා භවත් අභිභානබඹන් 

උදම්අනන තාක්ෂාණබඹන් මිනිාස වැකිඹා රැබුණත් ඔඵ තභ දක්ෂා නැවැ තභ සිත තුළින් ආබරෝකඹ 

නිඳදාබගන, ප්රෙඥාබේ ආබරෝකබඹන් බරෝකඹ දකින්න. 

 

ඔඵ ආබරෝකඹ "ආබරෝකඹ" විදිවසත්, අඳුය "අඳුය" වැටිඹසත් විදුලිඹ "විදුලිඹ" වැටිඹසත්, ජරඹ "ජරඹ" 

වැටිඹසත් මි බවේතුපර ධර්භතාඹන් අනු බම්ා දකින්න උත්ව ගන්බන් නැවැ. ජරඹ නැභැති 

ආබඳෝධාතු උඳබඹෝගීකයබගන, එහි ඇති ඳඨවි ධාතුත්, ාබඹෝ ධාතුත් ආධාය කයබගන විදුලිඹ නභැති 

බත්බජෝ ධාතු නිඳදනා. ආබරෝකඹ ලබඹන් අපි දකින්බන් ජරඹ ව විදුලිඵරබබ අනිතනතාඹයි. ඒ 

කිඹන්බන් රඳබබ අනිතනතාඹයි. ගල් අඟු=රු නභැති ඳඨවි ධාතු උඳබඹෝගී කයබගන එහි ඇති ාබඹෝ ව 

බත්බජෝ ධාතු ආධාය කයබගන විදුලිඹ නිඳදනා. විදුලිඹ තුළින් ආබරෝකඹ නිඳදනා. ගල් අඟු=රු 

තාඳඹ, විදුලිඹ, ආබරෝකඹ ලබඹන් අපි දැක් බක් රඳබබ බන් වීභයි. රඳඹ බන් වීබම් ප්රෙබේගඹයි. රඳඹ 

තුශ ඇති භ ් ඇස බනොබඳබනන තය භවා ධාතන්බ  බේගත් ක්රි?ඹාකාරීත්ඹයි. බන් වීභයි. බම් 

ක්රි?ඹාකාරීත්ඹ බන් වීභ ඔඵ ඔබේ ජීවිතඹස ගරඳාගන්න. බම් ලරීයඹ නභැති රඳඹ, ක්රි?ඹාකාරීත්ඹස 

ඳත්කයන සිත නැභැති ලක් ති විබලේබඹන් ප්රෙබාල්ය ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ උඳදා ගැමටභස උත්වන්ත 

න්න. ඔඵ පිරිනිවී ඹනබතක් භ අනිතනබාඹස ඳත්බනොන ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ ඇතිකය ගැමටභස ඔඵස තාඳ 

ඵරාගාය, විදුලි ඵරාගාය, බගොඩනැගීභස අලන බනොභැත. බකෝටි ප්රෙබකෝටි ගණන් ධන් කන්දඹ අලන 

බනොභැත. සිබභන්ති, බරෝව, ගල් අඟු=රු, ජරඹ, ඩීල් බසොන් ගණනින් අලන බනොභැත. ඉිංජිබන්රු උඳාධි 

වතිකඹක්  අලන බනොභැත. බෝල්ට්  33000ස බිඹ විඹ යුතු නැත. අලන න්බන් සිබභන්ති, ගල් අඟුරු, 

ජරඹ ආදිඹ නියතුරුභ අනිතනබාඹස ඳත්න රඳඹන් ඵ අබඵෝධ කයගැමටභයි. බම් සිඹලු රඳඹන්ස 

එකිබනකස බන් ව ප්රෙතිලතබඹන් යුත් තයභවා ධාතන්බගන් නිර්භාණඹව ් බාඹන් ඵ අබඵෝධ කය 

ගැමටභඹ. එවිස ඔඵස භභඹ, භබ ඹ, අනුන්ඹ, අනුන්බ ඹ ඹන ත් පුද්ගර ිංඥාන් ඉත් ඹනු ඇත. ඔඵ 

තුශද, අනුන් තුශද ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  බනොභැති ඵ අබඵෝධබඹන් දකිනවිස, යාගඹ ද්බේලඹ කුභක්  

නිා ඳතින්නද? කවුරුන් නිා ඳතින්නද? බභෝවඹ විසින් ිංායඹක්  පුයාස කයන රද භවා බනොභඟ 

ඹෑවීභ අන්වුණුq කල්හී, අවිදනාබේ අඳුයයි. අවිදනාබේ අඳුය ඳවවීභත් භඟ ඔඵ රඵන නිදව, ැවැල්ලු, 

නිවීභ බභබතක්  ඔඵ දයා සිsටි යාග, ද්බේල, බභෝව ඵය ැවැල්ලු වීබම්, නිබයෝධඹ වීබම් නිදවහි. රකුණකුදු 

බනොතඵා, යාග, ද්බේල, බභෝව, ඇතින සිත භඟ නිබයෝධඹවී ඹන්බන් රඳබබ අනිතනබාඹ මි ත් 

පුද්ගර ිංඥාක්  තභන් තුශ වසබනොගන්නා නිාභඹ. තිඹ ව සිහිබඹන් යුතු රඳඹ බද ඵැලීබම්දී ඔඵ 

අබඵෝධබඹන් රඵන ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ අනිතන න බදඹක්  නම් බනොබේ. තභා පිරිනිවීඹනබතක් භ ප්රෙඥාබේ 

ආබරෝකඹ ඔබේ ඇතින නැතින සිබත් ආබරෝකඹ නු ඇත. බරෝකබබ ඳතින අනිතනබාඹස 

ඳත්බනොන ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ ගැන බම් සවන භි්ෂුත තැබුබේ එක්  නාසී භි්ෂුතක්  දර්ලමටඹ ආබරෝක 

ිංදර්ලනඹක්  ගැන ඔඵ දැනුත් කයන්නසඹ. ඒ තුළින් ඔඵසත් බම් නින් භඟ ැඩීභස ලක් තිඹ, උනන්දු 

තීව්රශ කිරීභසඹ. බම් ආබරෝක ිංදර්ලනඹ ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹක්  නම් බනොබේ. අනිතනඹස අයිති ආබරෝක 
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ිංදර්ලනඹකි. ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ බනුබන්, එඹස උඳවාය ලබඹන් බදවිඹන් දක් න්නස බඹදුණු අතිලඹ 

යභණීඹ ආබරෝක පජාකි. 

 

බේරා එක් තයා හිමිදිරි උදෑනක ඳව ඳසුවී විනාඩි ඳවබශොක්  ඳභණඹ. භික්ෂූුන් වන්බේ නභක්  උතුරු 

ප්රෙබද්ලඹස මුහුණරාබගන තභ කුටිබබ සිස දානලාරාස ඩිමින් සිටිඹව. ක්ෂාණබඹන් උතුරු බද ආකාබඹන් 

සුදු ඳැවැති, කිරි ඳැවැති විලාර ආබරෝක ධායාක්  භි්ෂුත ඉදිරිඹස ඳැමිණ එභ ආබරෝක ගුලි ඇතිබමින් 

නැතිබමින් විනාඩි බදක තුනක ඳභණ කාරඹක්  ිංදර්ලනඹක්  ඳැැත්වීඹ. බභභ ආබරෝක ිංදර්ලනඹ ඉවත 

භි්ෂුත මුල්යස දුටුකි. සිඹල්ර සිදුවබබ ආකාලඹ තුශදීඹ. ආබරෝක ගුලි ලබඹන්, බර්ො ලබඹන් ඉතා 

බේගත් ිංදර්ලන විරාඹක්  භි්ෂුත දුටුබේඹ. බම් චභත්කාය, ආල්චර්ඹඹ බද භි්ෂුත බභොබවොතක්  නැතී 

ඵරා සිටිඹදී ිංදර්ලනඹ තත් ප්රෙබේගකාරී විඹ. එවිස භි්ෂුත නිඹත ලබඹන්භ බභඹ බදවිඹන්බ  ආබරෝක 

ිංදර්ලනඹක්  ඵ අබඵෝධ කයබගන බදවිඹන්ස කශතගුණ දැක් වීභ පිණි අනිතන ිංඥා ගැන ධර්භ 

බද්ලනඹක්  ඉතා බකටිබඹන් කයන රදී. 

 

"බම් ආබරෝකඹ අනිතනයි. ඔඹ දිනශ්රීිඹන් අනිතනයි. ඔඹ ඔඵරා අතිවිිනන දින තුසත් අනිතනයි. ඔඹ දින 

ඇ, කණ, නාඹ, දි, ලරීයඹ, භන අනිතනයි. ඔඹ ආල්ාදඹස ඇබරන්න එඳා. ඔඵරාබ  ඔඹ අනිතනව 

ආබරෝකබඹන්, නිතන ව ආබරෝකඹස පජා ඳැැත්වීභ බනබයි ඔඵ කශයුත්බත්. ඒ නිතන ව ආබරෝකබබ 

උරුභක් කරුන් වීභයි" 

 

ඔඹ අත්දැකීභ එතැනින් අවය වුණා. සිඹල්ර සිදුවී අන්වීභස විනාඩි තුනක්  ඳභණ ඹන්න ඇති. දින 

ආබරෝකඹ බදවිඹාස රැබඵන්බන් පින නිා. ඔඹ පින අවයබරා ඹද්දී ඔඹ ආබරෝකඹ අවයබරා ඹනා. 

ඒ නිා ඔඵ ආබරෝකඹස බරොල්බන්න එඳා. ආබරෝකඹස කිඹන්බන් රඳඹක් භයි. බත්බජො ධාතුබේ ප්රෙතිලතඹ 

ැඩි ආබරෝකබබ ් බාඹ අනිතනඹයි. පිිං අවය බරා බදවිඹන්බ  දින ආබරෝකඹ අන් බනබකොස 

ඔඹ බදවිරුන්ද වලනා, බලෝකබනා, දුක් බනා. අනතනව ආබරෝකඹස බරොල්වීබභන් දුක ඳභණයි 

උරුභන්බන්. ඒ නිා ඔඵ තය භවා ධාතන්බගන් ැදි ආබරෝකඹ, රඳබබ අනිතනඵ දකිමින් අතවරින්න. 

ආබරෝකබබ අනිතනබාඹ අඳුය ඵත්, අඳුබර් අනිතනබාඹ ආබරෝකඹ ඵත් දකිමින්, අඳුයත් ආබරෝකඹත් 

අතවරිමින් පිරිනිවීඹනබතක් භ නිතනබාබබ ඳතින ප්රෙඥාබේ ආබරෝකඹ ඔඵ තුශ ඇතිකයගන්න. ප්රෙඥාබේ 

ආබරෝකබඹන් ප්රෙබාල්ය ව සිබතන් බරෝකඹ බද ඵරන්න. එවිස ඔඵස නියතුරුභ අනිතනබාඹස ඳත්න 

රඳඹන් මි ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  වමුබනොනු ඇත. ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  බනොභැති කර, යාගඹ 

ද්බේලඹ කුභක්  වා, කා වා ඳතින්නක් ද? ඒා නිබයෝධඹවී ඹනු ඇත. යාග, ද්බේල, බභෝවඹන්බගන් 

නිරුද්ධව සිත වරිඹසභ සුදු පිරුසඹක්  බේභඹ. කිසිදු කිලුටු ඵක්  බනොභැති සුදු පිරුසඹ නියතුරු 

ප්රෙබාල්යඹ. ආබරෝකභත්ඹ. යාග ද්බේල බභෝවඹන්බගන් නිබයෝධඹව සුදු පිරුසඹක්  ැනි සිතක්  නැත 

කිලිටින ් බාබබ බනොඳතී. භන්ද කිලුටු වීභස නිතනව, ් ථිය ව, "භබ " ඹෑයි සිතක්  බනොභැති බවයිනි. ඒ 

ඵ තභා අබඵෝධබඹන් වඳුනාගත් ඵැවින් භා තුශ භභ නැතැයි ප්රෙතනක්ෂාබකොස දක් නා රද බවයිනි. 
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12. මේ ම්ල පිරිසිදුම තාක්ෂරණයයි 
 

තාක් ණබඹන් දියුණුස ඳත්ව බරෝකඹා "තාක් ණඹ නිා බරෝකඹ විල් ගම්භානඹක් වී, බරෝකබබ ඳාරනඹ 

මිනිා විසින් සිදුකයනා" ඹන විල්ාඹස ඳැමිණ ඇත. බම් භාඹ තුශ බරෝකඹා බභොනතයම් මුරාස ඳත්වී 

ඇතිදැයි ඹන්න ගැන ඔඵස අබඵෝධඹක්  රඵා ගත වැක් බක් ධර්භඹ අබඵෝධ කයගැමටබභන්භඹ. බරෝකඹා 

තුටුන, බරෝකඹා ජීත්න, බරෝකඹා ඳාරනඹ කයන ඊනිඹා තාක්ෂාණඹ, ක්රි?ඹාත්භකන්බන් ඵරලක් තිඹ 

භඟිනි. ඵරලක් තිඹ හිඟවුණු දිනඹක, ඵරලක් තිඹ නැතිවුණු දිනඹක තාක්ෂාණබබ පිහිබසන් ජීත්න බරෝකඹා 

ඳත්න්බන් භවා අර්බුදඹකසඹ. තාක්ෂාණඹ ඹනු අවිදනායි. තාක්ෂාණඹ ඹනු අ ්ාබාවිකත්ඹයි. එන්ව 

තාක්ෂාණබඹන් ඳරිපර්ණන බරෝකඹ, ආධනාත්මික ලබඹන් පිරිහීභ බරෝක ් ාබාඹයි. තාක්ෂාණබබ දියුණු 

ඹනු අවිදනාබේ දියුණුයි. ර්තභානබබ බරෝකඹ බද ඵැලීබම්දී අපි දකින්බන් අවිදනාබන් ඉතිරීඹන 

තාක්ෂාණබඹන් දියුණු බරෝකඹකි. බරෝකබබ ගුණාත්භක ඵ, දියුණු භනින මිනුම් දණ් ඩ තාක්ෂාණඹයි. 

ඵරලක් තිඹ නැතිවුණු දක ඇනහිටින තාක්ෂාණඹක් ,  ්ාබාවික කාරගුණික බද්ලගුණික තත්ත්ඹකදී 

ඇනහිටින තාක්ෂාණඹක් , බද්ත්බඹන් රකන ඊනිඹා දියුණුකින් මුරාව බරෝකඹාස, බරොේතුරු බුදුයජාණන් 

වන්බේ මීස ය බදදව්  ඳන්සිඹඹකස බඳය බද්ලනාබකොස දාශ ධර්භඹ විසින් අන්ධබාබබ බලීසිටින 

ඔවුන්බ  ශදරු ඵ බවළිකයනු රඵයි. බරෝකඹ තාක්ෂාණබඹන් පිරීඹාභ ඹනු තය අඳාඹද පිරීඹාභයි. තාක්ෂාණ 

අවිදනාබන් මුරාන ත්ඹා ගාල් කයන බේ අඩවිඹ තය අඳාඹයි. 

 

බරෝකබබ ැඵෑ තාක් ණඹ දකින්නනම්,  ්ඳර්ල කයන්නනම් ඔඵ දැකිඹ යුත්බත් බරොේතුයා ධර්භඹයි. එඹ 

ඵරලක් තිඹ නැතිවුණ දිනඹක අතයභිංන, අක්රි?ඹන තාක් ණඹක්  බනොබේ. බඳොේඩ ැයදුණු විස භවා 

විනාලඹන් න තාක්ෂාණඹක්  බනොබේ. අතුරු ආඵාධ ඇතින තාක්ෂාණඹක්  බනොබේ. එඹ ඉතාභ පිරිසිදු 

තාක්ෂාණඹයි. 

 

බරෝකබබ තාක්ෂාණබඹන් දියුණුභ ආඹතනඹ බභොකද්ද කිඹා ඇසුබොත් ඔඵ කිඹාවී ඇභරිකාබේ නාා 

ආඹතනඹ කිඹරා. නමුත් ඔඵ ැයදියි. බරෝකබබ අවිදනාබන් බතොය,  ්ාබාවිකත්බඹන් පිරිපුන්, දියුණුභ 

තාක්ෂාණඹ තිබඵන්බන් නින් භඟ ඩන භි්ෂුත තුශඹ. අරිවත් උතුභන් තුශඹ. එභ භි්ෂුත එභ තාක්ෂාණබබ 

උඳරිභ පරඹ, උඳරිභ සීභා දකින්බන් නින් අාන බභබවයුබම්දීඹ. ඒ තාක්ෂාණ ඳායාදීඹකි. ැඵෑභ විල් 

ගම්භානඹ ඔඵ දකින්බන් බභහිදීඹ. බභභ තාක්ෂාණඹ ඵරලක් තිබඹන් ක්රි?ඹාත්භක න "රකඩ තාක්ෂාණඹක් " 

බනොබේ. එඹ ක්රි?ඹාත්භකන්බන් ඔඵබ  නිර්ාණ ප්රෙඥා භගිනි. බභහිදී ඔඵ දකින බරෝකඹ ඇභරිකාබේ නාා 

ආඹතනඹස කල්ඳ ගණනාක්  සිඹ තාක්ෂාණඹ දියුණු කයමින් ගිඹද දැකිඹ බනොවැකිඹ. ඔවුන්බ  බරෝකඹ 

ප්රොථමික ශදරු ඳන්තිඹකි. ඔඵ බනොදැනුත්කභ නිා එහි සියකරුන් සිටියි. 

 

නින් භඟ ඩන භි්ෂුත අන් නිවීබම් බභබවයුබම්දී , අඟවරු බවෝ බනත් ග්රරවබරෝක බනො, 

දිනබරෝකඹද, බ්රදව්භ බරෝකඹද ඇතුළු මුළු තුන් බරෝකඹභ දකිමින් අබඵෝධඹ රඵයි. බම්ාස ඵරලක් තිඹ 

අලන බනොබේ. නින් භඟ ඩනා භි්ෂුතස තභ භාධිඹ උඳරිභ භට් සභකදී කිසිදු ඵරලක් තිඹකින් බතොය භවා 

ඝණ අන්ධකාය යාත්රිමඹකදී තභ කුටිඹ ආබරෝකභත්කය දැකිඹ වැකිඹ. නින් භඟ අාන බභබවයුබම්දී ඔඵස 

ඔඵබ භ ප්රෙඥා විසින්, ඔඵ ඳැමිණි ිංාය ගභබන් ඈත දුයක්  දක් ා බඳන්නු ඇත. බභඹ වරිඹසභ 

රඳාහිනිඹ ඉදිරිපිස රඳ දකිනා බේඹ. එකක්  ඳසුඳ එකක්  ඳැමිබණ්. ඔඵස ඇත්බත් දකින රඳ ඔ් බේ 

ිංායබබ බඹ දැකීභ ඳභණකි. ිංායබබ  ්බාඹ දැකීභ ඳභණකි. එතැනදී දින බරෝකර ඉපිද ඔඵ විිනන 

රද ැඳ ම්ඳත් ඔඵ දකිනු ඇත. බප්රෙේත බරෝකර ඉපිද බම් බොටු ය කය කය කමින් ගතකශ  ්බාඹන් 

ඔඵ දකිනු ඇත. භනුන බරෝකබබ ඉපිද ඔඵ විින කාභ ම්ඳත්ද, දුක්  බේදනාන්ද ඔඵ දකිනු ඇත. ඔඵ 

යුද්ධබඹන්, තුයන්බගන් භැරුම්කනා, බේදනා විිනනා, අේඵගාතඹන් නා, අන්ධබඹක්  බිහිරි 

පුද්ගරබඹක්  බභන්භ අිංගවිකර ගතකශ ජීවිත බඳබනනු ඇත. තිරින් බරෝකර ඉපිද වයකුන්, ඌයන්, 

කු=කුශන්, එළුන්, භතනයින් බර අනුන්බ  අවයකස ඔඵ භයාබගන කනා ඔඵ දකින ඇත. භයණ 
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බේදනාබන් ඔඵ ශබතෝනි බදනා ඔඵස බඳබනනු ඇත. බභබර ිංායබබ බඹ, ිංායබබ දුය, ිංායබබ 

ගැඹුය සිනභාඳසඹක්  ඔ ්බේ බභන් ඔඵස දර්ලනඹ නු ඇත. 

 

බම්ා ඔඵස ඳවශන ඥානඹන්ඹ. ඔඵස බම් ඥානඹන් ඳවශන්බන්, අබඵෝධන්බන් ජීවිතබබ එක්  

අ් ථාක ඳභණකි. ඉන් ඳසු ඔඵස එභ ඥානඹ ආර්ජනඹ කශ වැක. එනම් නැත නැත බභබනහි කශ 

වැක. භන්ද ඔඵ එභ ය ් බාඹ අබඵෝධකය ඇති නිාඹ. ඵරන්න, බරොේතුයා බුදු මිඳුන් බද්ලනා කශ 

තාක්ෂාණඹ. එකභ එක ඵරලක් තිඹක් ත් බනොභැති, එකභ එක බඵොත්තභක් ත් තද බනොබකොස, 

කැභයාිලල්පීන් ලේදාගාය බනොභැති, කල්ඳ ගණනක්  ඈත ය ඔඵස දකින්න පුළුන්. ඒත් ඵරන්න අපි 

බභොනතයම් දුර්රද කිඹරා. බභැනි උතුම් ධර්භඹක්  තිඹාබගන අපි ධර්භඹ ඉබගනගන්න බේ අඩවිබබ පිටු 

බඳයශනා. ධර්භඹ සුයකින්න තාක්ෂාණබබ පිහිස බොඹනා. බරොකුභ අානා, ධර්භඹ පිළිගන්න 

තාක්ෂාණඹ භඟ ගරඳා එභගින් ධර්භඹ නාථ කිරීභස ඹැභයි. අවිදනාක භවත...... 

 

නවීන තාක්ෂාණඹ මිනිාබ  ආයුකාරඹ දීර්ඝකයගැමටභස, බෞෙන තත්ත්ඹ නැිංවීභස, අධනඳනඹ 

ගුණාත්භකබාඹස ඳත්කිරීභස උඳකායවී ඇති ඵ ඔඵස සිබතන්න පුළුන්. බභභ භි්ෂුතද එඹ අනුභත 

කයනා. එබවත් ඔඵ තාක්ෂාණික බරෝකබබ ැඩිපුය ඳැඹක්  ජීත්බනා කිඹන්බන්, ැඩිපුය ඳැඹක්  දුක්  

විිනනා කිඹන එකයි. ඔඵ ැඩිදුය ඹභක්  ඉබගනගන්නා කිඹන්බන්, ැඩිපුය අවිදනා ඉබගනගන්නා කිඹන 

එකයි. ඔඵ බභොන ආගභකස අඹත්වුද හිතස එකඟ දකින්න. ඔඵ බරඩකයන බයෝග කායකඹත්, ඔබේ 

බරබේ සුකයන ඖධඹත, ඔඵ භයාදභන භරුාත් ඹන තුන්බදනාභ නවීන තාක්ෂාණඹයි. ඔඵ ැඵෑ 

තාක්ෂාණඹ වඳුනාබගන බයෝගඹත්, බයෝගකායකඹත්, භරුාත් ඹන තිබදනාභ ඳයාජඹකය බරොේතුයා 

තාක්ෂාණබබ ැඵෑ හිමිකරුබක්  න්න. ඵරලක් තිබඹන් බතොය බරෝකඹ දිනන්න. දකින්න. 

 

බරෝකඹ තාක්ෂාණික අතින් දියුණුබන්න දියුණුබන්න බරෝකඹ ආධනාත්මික අතින් පිරිබවනා. ආධනාත්මික 

අතින් පිරිබවන බරෝකඹ විසින් බරො ් බාඹ, ් බාධර්භඹ තභන් ඹසතස, තභන්බ  ඳාරනඹ ඹසතස 

ගන්න වදනා. බම් තයගබඹන් කදාවරි දක බරෝකඹා අන්ත ඳයාජඹකස ඳත්බනා. එභ ඳයාජඹ 

බරෝකඹා රඵන්බන් භවා විනාලඹකුත් භඟභයි. එභ භවා විනාලඹ නබතක්  නියතුරුභ අතුරු විනාලඹන් 

බරෝකබබ සිදුනා. බරෝකබබ ් බාඹ බන්  කශවැකි ජගබතක්  බභබතක්  තුන්බරෝකබබභ ඳවශවී 

නැවැ. අනාගතබබදීත් එඹ එබේභයි. අවිදනාබන් බඳබශන ත්ඹා සිතනා බරෝකබබ ් බාඹ තභන්ස 

බන්  කශ වැකිඹ, ඳාරනඹ කශ වැකිඹ කිඹරා. බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේරාසත් ඵැවැ බරෝකබබ 

් බාඹ බන් කයන්න. උන්වන්බේරාස පුළුන් බරෝකබබ ් බාඹ අබඵෝධබඹන් වඳුනාබගන 

බරෝකබඹන් එබතයන්න, ඳාරනඹ බනොකශවැකි බරෝකබබ ් බාඹ ඳාරනඹ කශ වැකි තභ සිබතන් 

අබඵෝධ කයගන්නයි. කුභක් ද උන්වන්බේරා අබඵෝධ කයගත්බත් ? 

 

ආඹාඹක්  බගන බරෝකබබ බන් කශ යුතු කිසිභ බදඹක්  බනොභැති ඵයි. භන්ද නියන්තයබඹන්භ, 

ආඹාඹකින් බතොයභ බරෝකඹ බන් න බවයිනි. භවබඳොබශොද, අකාලඹද, අබනාකාලඹද ඔඵස 

ජඹගතවැක් බක් ඒා බන් කිරීබභන් බනො, නියතුරුභ ඒා බන් න ඵ අබඵෝධ කයගැමටබභන්ඹ. 

බරෝකබබ ් බාඹ බන් කිරීභස ඹන්නාස වමුනුබබ අවිදනාඹ. බරෝකඹ නියතුරුභ බන් න 

් බාබඹන් යුක් තඵ අබඵෝධබඹන් දකින්නාස වමුනුබබ විදනාඹ. 

 

බරෝකබබ ැඵෑභ විදනාඥඹා බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේඹ. උන්වන්බේබ  ැඵෑ ශ්රරාක පුතුනුන්ඹ. 

උන්වන්බේරා බභොනතයම් තාක්ෂාණබඹන් දියුණුද කිඹනානම්, උන්වන්බේරාස ඇ්  පිඹාගත් ැනින් මුළු 

බරෝකඹභ නිරුද්ධබකොස දැකිඹ වැකිඹ. විල්ඹ ඹනු භවා බේගඹකස වසුවුණ හි්  අකාලඹක්  ඳභණක්  ඵ 

උන්වන්බේරා දනියි. බභභ බේගඹ බභොනතයම් ප්රෙබේගකාරීද කිඹනානම්, එභ බේගඹ තුශ දකින්බන් හි් ඵ 

ඳභණක් භඹ. ඒ හි ්ඵ තුශ අයිතිකයගැමටභස, බන් කිරීභස, දියුණුකිරීභස, ිංර්ධඹන කිරීභස, අලුතින් 

බොඹාගැමටභස කිසික් භ නැත. තාක්ෂාණබඹන් බරෝකඹ ජඹගන්නස බයදයන බරෝකඹාද, එභ ගබබ රකඩ 

ඳභණක් භඹ. බරො ප්රෙබේගකාරීභ බේගඹ රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්න බේගඹයි. එඹ අවිදනා බොඹා ඹන 



46 
 

විදනාඥයින්ස දැකිඹ බනොවැක් කකි. එහි දැකිඹ වැක් බක් විදනා බොඹාගිඹ බුදු පුතුන්ස ඳභණක් භඹ. 

විදනාඥඹන්ද බුදු පුතකු වීභස දක්ෂා වුබවොත් ඔහුසද බම් ැඵෑ විදනාබේ හිමිකරුබක්  විඹ වැකිඹ. බභඹ 

කාබ ත් බදරඹක්  බනොබේ. බම් බරෝකබබ ් බාඹයි. ඔඵසද භසද එහි හිමිකරුන් විඹ වැකිඹ. බරොේතුයා 

බුදුයජාණන්වන්බේ අඳ බකබයහි අනුකම්ඳාබන්, භවා කරුණාබන් බම් භඟ බවළිකශ ලා ්තෲන් 

වන්බේඹ. තුන් සිේයත්, ඳාත්රෙඹත් දයමින්, කැරබබ හුබදකරා කුටිඹක, ආයණනඹක ැඩසිටින බුදුපුතුන් 

බරෝකඹ විනිවිද දකින, බරෝකඹ කම්ඳාකයන, බරෝකඹස බනොගැබසන බරෝකඹ ඉක් භාගිඹ ැඵෑභ 

විදනාඥඹන්ඹ. ඵරලක් තිබඹන් බතොය බරෝකඹ දකින උතුභන්ඹ. උන්වන්බේරා තිබඹන් සිහිබඹන් යුතු 

් බාධර්භඹ බද ප්රෙඥාබේ ඇසින් ඵරමින් ධර්භ විනඹ බදක ආයක්ෂාා කයගනිමින් අබඵෝධඹ රඵන 

උතුභන්ඹ. බම්ා බවේතුපර ධර්භඹන්ඹ. තිඹ සිහිඹ බවේතුබන් විනඹ නැභැති පරඹද,  ්බාධර්භබබ 

ඹථා ්බාඹ බභන්භ එහි අනිතනඵද දැකීබභන් ධර්භඹ නැභැතිs පරඹද ඔඵස අබඵෝධනු ඇත. තිඹ 

සිහිඹ නැතිවීබභන් අවිචායඹද,  ්බාධර්භඹ නිතනබාබඹන් ගතබවොත් අධර්භඹද ඹන පරඹන් ඔඵස රැබඵනු 

ඇත. ඔබේ දක්ෂාතාඹන් භත කැභති භාතක්  බතෝයාගැමටභස ඔඵස නිදව ඇත. 
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13. අමන්  න එලන් ඳාකයකු මේ නේ... 

 
ඳාරකබඹක්  බන්න අපි බභොනතයම් කැභතිද? ඳිංති කාභයඹක බේා, ැඩබිභක, ආඹතනඹක, ඳන්රක, 

ගභක, නගයඹක, යසක ඳාරකඹා, නාඹකඹා බන්න අකභැති බකබනක්  බනොභැත. ඔඵ ඔබඵන් අවර 

ඵරන්නබකො නාඹකබඹක්  බන්න ඔඵ අකභැතිද කිඹරා. ඔඵ දැනසභත් නාඹකබඹක්  බන්න පුළුන්. මිනිා 

තයග කයන්බන්ද, සන් දින්බන්ද, අනුනස කැපිලි බකටිලි දභන්බන්ද නාඹකත්ඹස ඳාය ක්  කය 

ගැමටභසඹ. නැතිනම් නාඹකත්ඹ ආයක්ෂාා කයගැමටභසඹ. 

 

වයඹ, බෝෝධඹ, ැකඹ නාඹකත්ඹ බොඹා ඹන ගභබන් අතුරු පරඹක් ඹ. නාඹකත්ඹ බවීභ මිනිාස 

ඳභණක්  උරුභ බදඹක්  බනොබේ. ෑභ ත්බඹකුසභ බඳොදුඹ. ත්ඹා භවා අකුල් ප්රෙභාණඹක්  රැ ් 

කයගන්බන් බම් නාඹකත්ඹස ඇති ගිජුබාඹ නිාඹ. බභැනි අකුල් රැ් කයමින් ඔඵ බම් ඳාරනඹ කිරීභස 

ඹන්බන් කවුරුන්ද? අනුන්භඹ. අනුන් ඳාරනඹ කිරීභස ඹන ඔඵ බභොබවොතක් ත් සිතුාද තභාස තභාත් 

ඳාරනඹ කය ගැමටභස බනොවැකි බරෝකඹක තභාස අනුන් ඳාරනඹ කිරීභස බනොවැකි ඵ. කවුද ඔඵස බම් 

අබඵෝධඹ රැබීභ රක් න්බන්. තන්වායි. අනන්ත අප්රෙභාණ අකුල් සිදුකයගනිමින්, විවිධ සකඳස 

උඳෝභ බඹොදමින්, මුාඵ ් බදොඩමින්, නැතිගුණ බඳන්මින් ඔඵද ඳාරනඹ මුවත් කයගන්නා. 

 

ඵරඹ උබදා බභොනතයම් ගවභයා ගන්නාද, ඳාාදීම් කයනාද, කුරල් කාගන්නාද, අනුනස භඩ ගනාද? 

ඵරඹස ඇති කෑදයකභ, ගිජුඵ නිාභ තළුභයමින් ඉවත චර්ඹාන් සිදුකිරීභ ඵරඹ රඵාගැමටභස කශයුතු 

චාරිත්රෙඹක්  ඵස ඳත්බරා. බම් වැභ බදඹභ බම් අඹ තුටින්භයි කයන්බන්. තිබඵන ැඳ ආයක්ෂාා කයගන්න, 

ඇති ැඳ ැඩිකයගන්න, නැති ැඳ ඇතිකයගන්න බරෝකඹ ඳ් බ දුනා. දුක්  විිනමින් ැඳ බොඹනා. 

ර්තභානබබ බොඹන ැඳ රැබිරා නැවැ. ඒ නිා අනාගතඹ තුශ බොඹනා. ඔවුන් දන්බන නැවැ අනාගතඹ 

කිඹර කිඹන්බන ර්තභානඹසභයි කිඹරා. ර්තභානඹභයි අතීතඹ වබේත් කිඹරා. බම් අඹස වති දැබනන්බන 

නැවැ. විඩාක් , නිදිභතක්  දැබනන්බන නැවැ. ැඳ බවීභස, ආයක්ෂාා කයගැමටභස, ැඩිකය ගැමටභස ඇති 

තන්වා නිා. 

 

තන්වා කිඹන්බන් බවො දක්ෂා භැහුම්කාරිඹක් . ඇඹ විසිවතය ඳැබබභ ඉිනකටුයි, ූ රයි අත තඵාබගනයි 

සිටිනුබබ. ඉන්ද්රිෙඹඹන්ස ඳ් ඹන වැභ කැභැත්තක් භ තද භැ ්භකින් භන්න. දක්ෂා භැහුම්කාරිඹබ  බම් 

බලීභ කල්ඳ ගණනාකස කැබඩන්බන් නැවැ. කැභැත්බතන්භ ය ඵන්ධන රස බකොටුබන ත්ඹාස, 

බම් තන්වාබේ භැහුම්කාරිඹ අතදිගවැය උදේකයනා. කුභක්  වාද? ඔඵ ඵඹ භඟ ඵන්දන්න, උඳාදානඹ 

කයන්න. අපිස හිබතනා බරෝකබබ දක්ෂාභ භැහුම්භවන දරුබෝ ඉන්බන් කටුනාඹක ඳැත්බත් කිඹරා. ඒත් 

ඒක මුරාක් . ඒ අඹ භවන භැහුම් අවුරුද්දකින්, බදකකින් නැතිනම් ඳවකින් දියරා ඹනා. ගැරවිරා ඹනා. 

ඒත් තන්වාබේ භැහුම්කාරිඹ භවන භැහුභ, ගන බළුභ කල්ඳ ගණනාකස කැබඩන්බන් නැවැ. ඇඹස 

විඩාක් , නිදිභතක් , බබවක්  නැවැ. වැභ තත්ඳයඹකභ ඔඵ ඉදිරිබබ ඇඹ සීරුබන් සිටිනා. ඔඵස ඳ් ඹ 

න ෑභ රඳඹක්  භඟභ ඔඵ බේදනා විඳීභස ර් නා. ඇලීම්, ගැටීම්, උබප්ක්ෂාා ලබඹන්. 

 

ඔඵ කදාවරි නිවීභ රඵන්බන් තන්වාබේ භැහුම්කාරිඹ වඳුනාබගන ඇඹබගන් මිදුනුදාසඹ. එබතක්  ඔඵ කුල් 

අකුල් පිsරුණු භඟක නාඹකයින්ද, ඳාරකයින්ද වීබම් බදොශදුක ිංසිඳුාගැමටභස අකුල්භ කයගාගනිමින් 

ගභන් කයයි. 

 

තිරින් බරෝකබබ තුන් ව ඳක්ෂීන් බද ඔඵ බවොිනන් ඵරන්න. ඔඹ තිරින් තුන් කිසිබක්  යාත්රිමඹස බවෝ 

දාරස එක දිගස ඳැඹක්  නිදාගන්බන් නැවැ. ඒ තුන්ස නිදාගන්න ානාක්  නැවැ. පිනක්  නැවැ. ගක 

අත්තක්  බරවුබනොත්, බකොශඹක්  ැටුබනොත්, තත් බතකුබ  වලක්  ඇසුබනොත්..... බම් ආකායඹස 
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නියතුරු බිඹස ඳත්වී නින්ද කැබඩනා. තිරින් තුන් මුළු රැඹභ නිදාගන්බන් ඵබඹන්. බභඹ අවම්ඵඹක්  

බනොබේ. කර්භ විඳාකඹක් භයි. කර්භඹ තභයි බඳය ජාතිර මිනි්  ආත්භ ර ඉඳැදිරා බරොකු කුඩා ඳාරකබඹෝ 

බන්න ගිහින් කයපු අකුල්. මිනි් සු බිඹගන්රා, පීඩනඹස ඳත්කයරා, මුරාකයරා, අතීත බර කයපු 

අකුල් භයණින් භතු විඳාක බදන්බන් ඔඹ විදිවස. බරොකු කුඩා ඳාරකඹන්, නාඹකඹන් මිඹගිඹ ඳසු ඳාිංලකර 

බඳොබල්දී අනුලානා, බද්ලනා, ගුණකථා, ඵැනය, බලෝක ප්රෙකාල, ැයසිලි ලින් ඔවුන් නින් දැක් වුද ැඵෑ 

ඹථාර්ථඹ කටුකඹ. ඔඵ බවොිනන් නිරීක්ෂාණඹ කය ඵරන්න. තිරින් ත් ප්රෙජාබේ නාඹකත්ඹ බනුබන් එභ 

තුන් විඹරුබන් ගැබසන වැටි. විඹරු භයාගනිමින් නාඹකත්ඹස සන්දින විරාඹ. බම් සිඹල්ර එභ 

තුන්බ  ිංාරික හුරුපුරුදුඹ. 

 

ශ්රීි ද්ධර්භඹ ඳතින අ් ථාක, ානාන්ත භනුන විරාඹක්  රඵා, නාඹකත්ඹස ඇති ගිජුබාඹ නිා, 

අනන්ත අප්රෙභාණ අකුල් සිදුකය තිරින් ආත්භඹක්  රැබ ඳසු, නැතනම් කල්ඳ ගණනාකස සුගතිගාමී 

ජීවිතඹක්  නම් රැබිඹ බනොවැකිඹ. භන්ද තිරින් ත් ප්රෙජා තුශ ඇති වයඹ නිා දුබකන් දුක කයාභ, 

තිරින් බරෝකබඹන් නියඹ කයාභ ඇදී ඹාභ එභ ් බාඹ නිාඹ. ඵරන්නබකො බම් තයම් ටිනා භනුන 

ජීවිතඹක්  රඵපු ඔඵ, අනුන් ඳාරනඹ කයන්න ගිහිල්රා කල්ඳ ගණන් අඳාදුක්  විිනන ත්ඹන් ඵස 

ඳත්බනා. බභොන තයම් අානාක් ද. 

 

වැඵැයි භවරු ඉන්නා, බඳය පිිං නිාභ ආඹාඹකින් බතොයභ නාඹකත්ඹ, ප්රෙධානත්ඹ රැබඵනා අඹ. ඒ 

අඹ ඵදාගැමටභකින්, තශ්ණාකින් බතොයභ නාඹකත්ඹ දයනා. ඵහුතයබබ අකභැත්බතන් නාඹකත්ඹ 

අතවරිනා. ඔහු තභන්ස රැබ අ් ථා නිා කුරඹක්  රැ ්කයගන්න දක්ෂා බනා. ඔඵභ සිතන්න. ඔඵ 

ඵදාගත්බතොත් ඔඵස උරුභන්බන් තය අඳාඹභඹ. ඔඵ අතවැරිබඹොත්, භධන ්ථවබොත් ඔඵස සුගතිඹ 

උරුභබනා. 

 

බම් බරෝකබබ ැඵෑභ බශ්රරේ්ඨභ ඳාරකඹා තභයි, බභබරො තභාස ඳාරනඹ කිරීභස තයම් බදඹක්  බනොභැති ඵ 

දකින තැනැත්තා. ඔහු ඉන්බන් ම්භා ම්බුද්ධ ලානඹක ඳභණයි. ඒ තභයි අරිවත් උත්තභඹා. උන්වන්බේ 

තභා තුශ තභා නැතැයි දකිනා. භභ තුශ ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  නැතැයි දකිනා. කුභක් ද එබවනම් බභතැන 

තිබඵන්බන්. බේගඹක් . ඇතිබමින් නැතිබන රඳඹක්  ව සිතක්  ඳභණක්  ඵ දකිනා. ඳ් ඹ නිා 

වසගන්නා බේදනා ත්ඹා ක්රි?ඹාකාරීත්ඹස ඳත්කයනා. ඇතිවුනාව ඳ් ඹද, බේදනාද අනිතන ඵ 

උනවන්බේ අබඵෝධබඹන් දකිනා. ඳාරනඹ කිරීභස ඹභක්  බනොභැති තැන ඳාරකබඹක්  අලන නැවැ. දැන් 

ඵරන්න ඳාරනඹ කිරීභස කිසික් භ බනොභැති තැනක, ඳාරකබඹෝ බන්න ගිහිල්රා මිනි ්සු බභොන තයම් 

බභෝවඹකද බලී සිටින්බන්. අබන් බදවිඹබන් අවිද්ඹා බභොනතයම් අාධායණඹක් ද බම් තඹාස කයන්බන්. 

 

ඳාරකඹන්. ප්රෙධාමටන්, නාඹකඹන් බන්න බයදයන ඔඵස බරෝකබබ බශ්රරේ්ඨභ ඳාරකඹා බන්න භඟක් 

තිබඹනා. ඔඵ බම් භඟ දිනාගත්බතොත් එභ ජඹග්රරවණඹ නැැත උදුයාගන්න බම් තුන්බරෝකබබභ 

කිසිබකුසත් ඵැවැ. ඔඵස කයන්න තිබඵන්බන් සුළු බදඹයි. 

 

"සිබත් ඳාරනබඹන් ඔඵ මිබදන්න. සිත ඳභණක්  ඔබේ ඳාරනඹස ඹසත්කයගන්න" 

 

බභබතක්  කල් ඔඵ ක්රි?ඹාත්භක වබබ ඔඵස අයිති නැති සිත ඔඵස අණකශ භග ඔ් බේඹ. ඔඵ බම් බභොබවොබත්භ 

ඔබේ සිතස නිබඹෝග කයන්න. "දැඩි" නිබඹෝග කයන්න. 

 

"සිත ඔඵ බභතුක්  කාරඹක්  ඔඵස අලන ආකායඹස භා ක්රි?ඹාත්භක කශා. තය අඳාඹස, දින බරෝක, 

භනුන බරෝකර ගාල්කශා. කල්ඳ ගණන් ිංායබබ ඇවිද්දුා. බභතුක්  කල් භභ අවිද්ඹා නිා ඔඵස 

රැටුණා. මින්භතු ඔඵ කිඹන බද් කයන්බන් නැවැ. භභ කිඹන බදඹ ඔඵ කශ යුතුයි" 
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ඔඵස පුළුන් නම් බම් තීයණඹ ක්රි?ඹාත්භක කයන්න, ඔඵ තභයි බම් බරෝ බශ්රරේ්ඨතභ ඳාරකඹා. ඔඵස අයිති 

නැති, ආගන්තුක සිතක් , ඔඵ ඵබබ සියකරුබක්  කයබගන සිටින අාධායණබඹන් ඔඵ මුදාගන්නා 

බශ්රරේ්ඨභ ඳාරකඹා ඔඵ බනා. 

 

ඔඹ ඇතින නැතින සිත ඔබේ ඳාරනඹස ගතබවොත්, ඔඵස පුළුන්කභ රැබඵනා මුළු විල්බබභ ඳාරනඹ 

ඔඵ අතස ගන්න. යසක් , නයගඹක් , ගභක් , ආඹතනඹක් , ඳන්රක් , ආයණනඹක්  බනොබේ මුළු විල්ඹභ. ඔබේ 

නින් බභබවයුබම්දී භාධිබබ උඳරිභ තරඹකස ඳැමිබණන විසක, ප්රෙඥා විසින් මුළු විල්ඹභ අනිතනබාබබ 

බේගබඹන් සියුම්බකොස ඔඵ ඔබේ බදෝතස ගන්නා. රඳඹ අනිතනබාඹස ඳත්බන බේගඹ තුළින් විල්ඹ ඹනු 

තභ දෑතස ගතවැකි හි් බදඹක් ඹ ඹන්න ඔඵ දකිනා. ප්රෙඥාබන් ඔඵ විල්ඹ ඔබේ ග්රරවණඹස ගන්නා. 

බභබතක්  විල්බබ ඳාරනඹස ඹසත්ව ඔඵ, විල්ඹ ඹනු අතිදැැන්ත බේගඹස වසුන, තයභවා ධාතන්බ  

් බාඹක්  ඵ අබඵෝධබඹන් දකිනා. බභබතක්  විල්ඹ බරසින් ඔඵ දකිමින් සිටිබබ ඳ් ඹ නිා 

වසගන්නා බේදනාක්  ඵ දකිනා. ඔඵස දැබනනා ඔඵ බරෝකබඹන් එබතයවුනාඹ කිඹරා. භාධිබබ 

උඳරිභ තරඹකදී ඔඵස ැබඩන ප්රෙඥා තුළිනුයි විල්බබ ඳාරනඹ ඔඵස රඵාබදන්බන්. ඔඵ කදාත් හිතන්න 

එඳා බභොන ධනානබබදීද ඔඵස බම් ඥාණඹන් රැඵබන්බන් කිඹරා. එබවභ හිතුබොත් ඒා බකබශ්  ධර්භඹන්. 

එබේ වුබවොත් නිවීභ ඔබඵන් ඈතස ඹනා. බම්ා ධර්භබබ ආල්චර්ඹඹන්. බවේතුපර ධර්භඹන්. බවේතු තභයි 

ැඵෑ භධනභ ප්රෙතිඳදාබේ හික් මීභ. තුන් සිවුයත් ඳාත්රෙඹත් වැය ඉතිරි සිඹල්ර අතවැරීභ. අත්වැරීබභන් අර්ථත්ව 

නින් භඟ අන් බභබවයුබම්දී, අතවැරීබම් උඳරිභඹ නිාභ තීව්රශය න ප්රෙඥා විසින් ඔඵස බම් ගුණඹන් 

රඵාබදයි. ජීවිතබබ එක් යක්  ඳභණක්  බම් ඥානදර්ලනඹන් ඳවශබේ. ඔඵස ඒා නැත නැත ආර්ජනඹ 

කය දැකිඹ වැකිඹ. එබවත් දැන් ඔඵස බම්ා අලන නැත. එඹ තත් සිදුවීභක්  ඳභණක් භඹ. සිඹල්ර අයිති 

අනිතනඹසඹ. සිදුව එකභ බදඹ ඔඵ ප්රෙභාදබඹන් මිදීභ ඳභණකි. අප්රෙභාදී කශයුත්ත කයගත්තා ඳභණකි. 

 

භනුන බරෝකබබ අනුන්බ  ඳාරකබඹෝ බන්න ගිහින්, තය අඳාඹස ැබසන තභන්බග සිත ඳාරනඹ 

කයබගන බරෝකබඹන්භ එබතයබන්න. බරෝකඹභ ප්රෙඥාබන් සියුම්කය ඔබේ දෑතස ගන්න. ැඵෑ 

ඳාරකබඹක්  න්න. නැත බරෝකඹස බනොඑනා බරසින්භ බරෝකබඹන් වමුලින්භ මිදීඹන්න. ැනසිල්බල් 

නිවීඹන්න. තිබඹන් සිහිබඹන් යුතු,  ්බාධර්භඹ බද ඵරන්න. එවිස ධර්භඹද, විනඹද ඹන බදකභ ඔඵ 

බකබයන් ආයක්ෂාානු ඇත. ධර්භඹ ව විනඹ ඳතබඳොතින් බොඹා බනොඹන්න. නමුත් දැනුභ රැබීභසනම් ඔඵ 

ඳතබඳොත නියතුරු ඳරිවයණඹ කයන්න. 

 

මමන්න ම්ල සුන්දරම ලචන මඳෂ 
 

භනුනබඹකුස, බදවිඹකුස, බ්රදව්භඹකුස බභබරොදී අන්නස රැබඵන බශ්රරේ්ඨභ, උතුම්භ අත්දැකීභ කුභක් ද 

කිඹරා ඔඵ දන්නාද? බම් කිඹන්න ඹන චන බඳශ විල්බබ ඔඵස අන්නස රැබඵන සුන්දයභ චන 

බඳශයි. බම් චන බඳබශේ අර්ථඹ ඉක් භා ගිඹ සුන්දයත්ඹක්  බම් විල්බබ බකොතැනකත් බනොභැත. බම් 

චන බඳබශේ සුන්දයත්ඹක්  ඔඵ දකින්න නම් ඔඵ නින් භග ඩන බකබනක් භ බන්න ජබන්. ඔඵ තුශ දැන් 

කුතුවරඹක්  තිබඵනා බන්ද ඒ සුන්දය චන බඳශ කුභක් ද කිඹරා දැනගන්න. ඒ බභඹයි. 

 

"ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්රභ රැබේවී. ඔඵස බම් සිඹල්රභ රැබඵද්දී, බම් කිසික්  ඔඵස 

අලන බනොබේ. භන්ද බම් සිඹල්ර අනිතන ලබඹන් ඔඵ අබඵෝධ කය ඇති නිාඹ" 

 

ඔඵ බභභ චන බඳශ නිතයනිතය සිහිකයන්න. එවිස ඔඵස සිබත්වී බම් භඟ ගභන් කයන්න. ඵරන්න 

බරෝකබබ ැඵෑභ ඹථාර්ථඹ තිබඹන්බන් බකොතැනද කිඹරා. ත්ඹා ඹන්බන් බභොන මුරාක්  ඳසුඳද? 

ත්ඹා සුන්දයයි කිඹරා දකින්බන් කුභක් ද? 

 

පුළුන් තයම් රැ් කයන්න. බගොඩගාගන්න. අානබබ සිඹල්රභ දභා භැරිරා ඹන්න. දභරා ඹන බද්ල් 

භභඹ, භබ ඹ කිඹරා රැ ්කයන්න ගිහිල්රා රැ් කයපු අකුල් නිා තය අඳාබබ බින්න ඵහින්න. 
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 දරුන්ස, බිරිස රැ් කයරා අකුල් පුයාබගන භැරිරා අඳාගතන්න මිනිා වරිභ දක්ෂායි. 

 

ඵරන්න.... අත්වැරීභත්, රැ් කිරීභත් අවයි බඳොබශොයි බ  බන්  මීකයණ බදකක් . එතයම් ඳයතයඹක්  

තිබිඹදීත් එහි බන ඔඵ දකින්බන් නැවැ. ඔඵ තුශ තිබඵන අවිදනා, තන්වා නිා දයාබගන සිටින ඵය 

බකොඳභණද ඹන්න ඔඵස දැබනන්බන් නැවැ. ඔඵ මුළු විල්බබභ ඵය දයාබගනයි සිටින්බන්. විල්බබ ඵබයන් 

ඔඵ නිදව ් න්න. එවිස ඔඵ බරො නිදව් භ පුද්රගඹා බනා. "භභ, භබ  , අපි, අබප්" කිඹරා කල්ඳ බකෝටි 

ගණනක සිස පුයපු, පුයපු ඵය කද ඔඵ දයාබගනයි සිටින්බන්. ඔඵ තුශ "භභ භබ " කිඹරා බකබනක්  

බනොභැති ඵස ඔඵ ප්රෙඥාබන් දකින බභොබවොබත්, බම් ඵය කද ඔබඵන් ගිලිබවනා. බම් ඵය ඔබඵන් 

ගිලිහීඹාබම්දී එඹ ඔඵස බවොිනන් දැබනනා. ඔඵස දැබනනා, බත්බයනා භවා බනක්  ජීවිතඹ තුශ සිදුව 

ඵ. ඔඵ නුනින් ඵරනා, බභබනහි කයනා, ඔඵ අබඵෝධඹ රඵනා, ඔඵ තුළින් යාගඹ, ද්බේඹ, බභෝවඹ 

නැතිවීගිඹ ඵ. ඒ බකබශ්  ධර්භඹන් නැතිවීබගො ් තිබුබණ් ඒා තිබ ඵස රකුණකුදු බනොතඵාභඹ. එඹයි 

ආල්චර්ඹඹ ධර්භබබ. 

 

ඔඵ සිතන්න අවුරුදු දව්  ගණනක්  ඳැයණි ගක්  තිබඹනා කිඹරා. ඔඵ බුල්බඩෝය කිහිඳඹක්  බඹොදරා ඒ ග 

මුලින්භ උදුයනා. ඔඵ බකොතයම් බබවගත්තත් ඔඵස ඵෑ දලභඹක ප්රෙභාණබබ බවෝ මුල් කැඵැල්රක්  

බඳොබශොබේ බනොසිසන බර එභ ග ඉත්කයන්න. බභොන ආකායඹක්  බඹොදා ග ඉත් කශද පුිංචි  මුල් 

කැඵැල්රක්  බවෝ බඳොබශොබේ තිබඵනා. නමුත් නින් භඟ අන් බභබවයුබම්දී භි්ෂුත තුළින් යාගඹ, 

ද්බේඹ, බභෝවඹ නිවීඹන්බන් ඒා කිසිකබරකත් භි්ෂුත තුශ තිබ ඵස රකුණකුදු බනොතඵාභඹ. ඉතිරි 

බනොකයඹ. 

 

එවිස ඔඵස දැබනබනා ඔඵ බභබතක්  දයාබගන සිටි ඵය ඔඵස අයිති බදඹක්  බනො, බරෝකඹස අයිති බදඹක්  

ඵ. තභන්ස අඹත් නැති ඵයක්  තභන්බ  කයගනිමින්, කයගාබගන ඹන බභෝවඵරිත ඳශත ජන තත්ත්බඹන් 

මිදීභස වැකිවීභ ගැන ඔඵස තුසක්  දැබනන්බන් නැවැ. දැබනන්බන් කශයුත්ත කයගත්තාඹ කිඹන වැඟීභයි. 

ඔඵ බභහිදී ප්රීනති ාකන ප්රෙකාල කයන්න ඹන්බන් නැවැ. බභොකද ඔඵ ජඹග්රරවණඹක්  බනොබේ රැබුබේ. දිනුම් 

කණුක්  බනොබේ ඔඵ ඳසු කබශේ. ත බකබනක්  ඳයාජඹ කශා බනොබේ. ඔඵ ඳශබනිඹා වුනා බනොබේ. බම් 

බරෝකබබ ඳතින ් බාඹ, ඹථාර්ථඹ වඳුනාගත්තා, අබඵෝධකයගත්තා ඳභණක් භඹ. 

 

බරෝකබබ බභභ විජඹග්රරවණඹ, ජඹග්රරවණඹ බනොභයනු රඵන, බරො බශ්රරේ්ඨභ, නිවතභාමටකභ බදෝබර් 

ගරාඹන ජඹග්රරවණඹයි. 

 

ඔඵ බභහිදී කිසික්  රඵා නැත. සිඹල්ර අතවැරුණා ඳභණභඹ. එඹ ජඹග්රරවණඹක්  බනො නිදව් වීභකි. එබවත් 

ඔඵ ඵය දයාබගන සිටින බරෝකඹා අතය, ඔවුන්බ  සිේඳඹ රඵමින්, ඹෑබඳමින් බරෝකබබ ඵබයන් ැවැල්ලු 

න නිදව "නිදවබේ" අත්දකිනු ඇත. ඔඵ රඵන ඒ උතුම් නිදව ඔඵස මි බනත් ඵාහිය බකබනකුස 

බනොදැබනනු ඇත. භන්ද භනුනඹා දයාබගන සිටින ඵය නිා, අනුන්බ  ැවැල්ලුද, නිදවද ඔහු, ඔහුස 

ඵයක්  කයගන්නා ඵැවිනි. ඵය දයාගත් මිනිසුන් අනුන්බ  ැවැල්ලු, තභන්ස ඵයක්  කයගැමටභ ඳශත ජන 

සිරිතඹ. බම්  ්බාඹ නිා ත්ඹා බනොදැනුත් කයගන්නා අකුල් ප්රෙභාණඹ අති විලාරඹ. 

 

බරෝකබබ ඵබයන් ඔඵ නිදව් න්න. නිදවබේ ැවැල්ලු ඵ ගැන ඔඵ බරෝකඹාස කිඹාබදන්න. බරෝකඹත්, 

සිබත්  ්බාඹත් අනිතන ඳභණක් භ ඵ දකින්න. සිත අනිතන ඵ අබඵෝධකය ගන්න. එවිස ආඹාඹකින් 

බතොයභ බරෝකබබ ් බාඹ ඔඵස අබඵෝධබේවී. සිත අතවරුණවිස, ඔඵස බරෝකඹද අතවැබයනු ඇත. 
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14. ඇත් වවිය ඳරදන අතශැරීමේ අවිය 
 

නින් භඟ ඩනා භි්ෂුතකස හුබදකරාබේ උඳරිභඹ රැබිඹ වැක් බක් නඹ තුශදීඹ. බගොදුරු ගබභන් 

කිබරෝමීසර් එකක් , බදකක්  බවෝ තුනක්  ඈතින්, දිඹ අගරක්  මීඳබබ ඇති කුටිඹකන හුබදකරා චනබබ 

ඳරිභාප්ත අර්ථබඹන්භ හුබදකරායි. යක්ෂිලත තුශ ඇති හුබදකරා කුටි රස ඹන අඩිඳාය අලි ඇතුන් ගභන් 

කයන අලිභිංකඩයි. එබවයින් බභැනි කුටි අර යාත්රිමඹස නිතය අලින් ගැබේ. නබබ අලි ඇතුනුත් නින් 

භඟ ඩන භි්ෂුතත් අතය ඇත්බත් පුදුභාකය ඵතාකි. අලි ඇතුන් භි්ෂුතබ  ඉ, සු වඳුනන්නාබේඹ. 

බදබගොල්බරෝභ බදබගොල්රන්ස හිිංා පීඩා කයබනොගනිssති. නිදවස ගරු කයති. නමුත් කැරබබ ආධිඳතනඹ 

බභන්භ අලිභිංකඩර ආධිඳතනඹ බඳන්වීභ අලින්බ  සිරිතඹ. බභැනි අ ්ථාර නගත භික්ෂූුන් වභත්රිමඹ 

ඩමින්, බුදුගුණ ඩමින්, අිංගුලිභාර පිරිත, නාරාගිරි ගාථා ැනි ආයක්ෂාක විධි අනුගභනඹ කයමින් ඇතිවිඹ 

වැකි උඳද්රකඹන්බගන් මිබදයි. ඉවත බාවිතඹන් එක්  එක්  භි්ෂුතබ  අබඵෝධඹ භත බන් ඹ. නියතුරුභ 

කැරඹස ඇතුළුන විස අඳ කයන්බන් නපුරු තුන් මුණබනොගැබේා ඹන්න තභාබ  ආධනාත්මික ලක් තිඹ 

උඳබඹෝගී කයගනිමින් අධි්ඨානඹ කිරීභයි. ඔඵ ඉවශ ආධනාත්මික ලක් තිඹකින් ඳරිපර්ණනම් ඔඵස 

අනිාර්ඹබඹන්භ නපුරු තුන් භඟවැරී ඹනු ඇත. බම්ා බවේතුපර ධර්භඹන්ඹ. ආල්චර්ඹඹන් බනොබේ. බවේතු 

තභා තුශ ඇති ආධනාත්මික ලක් තිඹයි. භවය විස ඔඵ ඩින අඩිඳාබර් ඒ බභොබවොබත් කඩා දැම අතු බකොශ 

ඳාය පුයා ැටී ඇත. ඒ බභොබවොබත් දැම අලි බඵටි ඇත. අලි ග තදින් නවඹස දැබනනු ඇත. එබවත් ඔඵස 

අලින් භඟවැරී බගො ් ඇත. ඔඵ දක්ෂා විඹ යුත්බත් බභැනි ෝභඹකස නපුරු තුන් භඟවැයඹැභසඹ. අත්වැරීභ 

තුළින් ඔඵ රඵන්නාව ආධනාත්මික ලක් තිඹ අතිප්රෙඵරඹ. එැනි ලක් තිඹකින් ඔඵ අධි්ඨාන කශබවොත් ඔඵස 

බනොබත්රුණද බඳොබශොද, ඳරියඹද, නපුරු තුන්ද කම්ඳාස ඳත්බයි. එඹ ධර්භබබ ඵරඹයි. තිරින් 

බරෝකබබ තුන්බගන් ධර්භබබ ඵරඹ බවොිනන් දැබනන තුන් අලි ඇතුන්ඹ. ඒ අඹස බතරුන්බ  ඉ 

බවොිනන් දැබන්. එඹ අනන්ත කාරඹක්  ඳායම්ඳරික නබබ ැඩ සිටින ධර්භඹ අබඵෝධඹ රැබ භික්ෂූුන් භඟ 

ගැසීබභන් එභ තුන් රැබ ආබාඹයි. නාසී භික්ෂූුන් ද දව ් ගණනින් අතීතබබ නබබ ැඩසිටිබබඹ. 

අලි ඇතුන්ද එභ ඳරියබබභ බකොසකි. එබවයින් භික් ෂුබ  ගුණ සු බවොිනන් වඳුනයි. 

 

ඇතුන්බ  කුිංච නාදඹ කුභන බවේතුක්  නිා කයන්බන් දැයි බම් භි්ෂුත බනොදමට. නමුත් එඹ සුඵ නිමිත්තකි. 

කුිංච නාදඹ කයන ඇතුන් තුශ ඒ බභොබවොබත් ඇත්බත් ගාම්භීයත්ඹ, බඳෞරුත්ඹ, අදීනත්ඹ, නාඹකත්ඹ 

ැනි බ ච්තනාඹ. භි්ෂුතක්  ැඩ සිටි කුටිඹ මීඳඹස යාත්රීම ඹාභබබ ඳැමිණි තනි අලිබඹක්  කුටිබබ පිටුඳ එක්  

බකොනක සිස භවා වඬින් කුිංචනාද කබශේඹ. තත් බභොබවොතකින් එභ අලිඹා කුටිබබ අනික්  බකොනස බගො ් 

බදැනි තාසද භවා ලේදඹකින් කුිංචනාද කබශේඹ. මීස බඳය අලි ඇතුන් කුිංචනාද කයනා භි්ෂුත අා 

බනොතිබුණු නිා භි්ෂුත සිතුබේ අලිඹා බක්න්තිබඹන් විඹරුැටී කෑගන ඵයි. කුිංචනාදඹ භවා වලකින් වක්  

පිඹින්නා ් රඳබඹන් බකබයන්නකි. සිහින් පිඹීභකින් ඳසන් ගන්නා වල ෝභබඹන් ැඩිවී භවා 

බදෝිංකායඹකින් අන්බේ. ප්රෙබද්ලඹභ බදෝිංකාය බදයි. කුිංචනාදඹ ඳසන්බගන අන්වීභස තප්ඳය ගණනාක්  

ගතබේ. අන් බේගත් වලස ප්රෙබද්ලඹභ ලිතබයි. තභත් කුිංචනාදඹ ඹනු එඹ දැයි කිඹන්නස භි්ෂුත 

බනොදමට. එබවත් එඹ කුිංචනාදඹ ඹෑයි අනුභාන කයමි. 

 

අලිඹා භවා යත්රිමබබ බභබර බදයක්  කුිංචනාද ඳත්ද්දී භි්ෂුත සිටිබබ බදොය ජබනල් බනොභැති, ඳරියඹස 

නියායණඹ ව නබබ කුටිඹකඹ. ඉදිරිඳ බිත්තිඹ බනොභැති නිා රණුක එල්රන රද ඳයණ සිවුයකින් 

ඉදිරිඳ ආයණඹ කය තිබුණි. ැඵැවින්භ භි්ෂුත සිතුබේ අලිඹා විඹරු ැටී ඇති ඵකි. අලිඹා බේගබඹන් 

කුටිඹ මීඳබබ ැරියන වල භි්ෂුතස බවොිනන් ඇබේ. බකොටින්භ අලිඹා කරඵර  ්බාඹක්  දැක් වීඹ. යාත්රීම 

ඝන අඳුය ව නිවලබාඹ නිා අලිඹාබ  වැසිරීබම් ් ාබාඹ බවොිනන් භි්ෂුතස දැබන්. දැන් බම් ජනිකාස 

ඳැඹ බාගඹක්  ඳභණ බගෝ ඹ. බභැනි විසක දක්ෂා භි්ෂුතකස කශ වැක් බක් එකභ එක බදඹකි. භි්ෂුතස බභභ 

සිදුවීභ අභිබඹෝගඹකි. එබවත් එභ අභිබඹෝගඹ ජඹග්රරවණඹකස වයාගැමටභස එඹ ආිලර්ාදඹක්  කයගැමටභස 

භි්ෂුත දක්ෂා විඹ යුතුඹ. භි්ෂුත කරඵරව අලිඹා ගැන සිතීභ අතවැය, බම් සිතත් බම් කඹත් භබ  බනොබේ ඹෑයි 

අතවැයදභා බකොට් සඹස හිතඵාගත්බත්ඹ. සිත අතවැයදැම නිා කබබ කිසිභ ක්රි?ඹාකාරීත්ඹක්  බනොභැත. 

බරො බලේ ර ්ඨභ අතවැරීභ භි්ෂුත අධි්ඨාන කයන බභොබවොබත්භ ඳරියඹ භව බඳොබශො කම්ඳානු ඇත. 
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දින බරෝක, බ්රදව්භ බරෝක රසද බම් අතවැරීභ දැබනනු ඇත. එහි දින, බ්රදව්භ ැසිඹන්ද සිදුවබබ කුභක් දැයි 

ඵරනු ඇත. 

 

"ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්රභ රැබේවී" කිඹන්බන් බම් නිාඹ. ඔඵ සිඹල්ර අත්වශ 

බභොබවොබත් ඔඵස විල්ඹ කම්ඳාකයන්න පුළුන්. එඹ ඔඵස තත් සිදුවීභක්  ඳභණකි. වඳන්කභක්  බවෝ 

ආඩම්ඵයකභක් බනොබේ. ඔඵ විල්ා කයන්න. භි්ෂුත තභ සිත අතවැයදැම බභොබවොබත් එබතක්  ඳැඹ 

බාගඹකස ැඩි කාරඹක්  කුටිඹ අර කරඵර  ්රඳබඹන් වැසිරුණු තනි අලිඹා ආගිඹ අතක්  බොඹාගැමටභස 

බනොවැකිවිඹ. තනි අලිඹා අතුරුදන්වී ඳැඹ බදකකස ඳභණ ඳසු නැත එභ අලිභිංකඩ ඔ් බේභ නඹ තුශස 

නිවල ඹනා ඇසිණි. භි්ෂුතබ  අතවැරීබම් ලක් තිබබ ඵරඹ තනිඹාසද දැනිණ. 

 

ඉවත සිද්ධිඹ න විස භි්ෂුත කයණීඹබභත්ත සත්රෙඹ වැය බන කිසිභ සත්රෙඹක්  කසඳාඩමින් බනොදැන සිටිබබඹ. 

පිරිත් බඳොතක් ද බාවිත බනොකබශේඹ. ැඵෑභ භධනභ ප්රෙතිඳදා අර්ථගන්න තුන් සිවුයත්, ඳාත්රෙඹත් ඳභණක්  

කුටිබබ තිබුණි. ඵරන්න නින් භඟ ැඩිඹ යුතු භි්ෂුතක්  බම් ජීවිතඹ තුශදීභ නිවීභ ාක්ෂාාත් කයගැමටභස ඹායුතු 

භඟ. කැරඹ තුශස ඩිනවිසභ ජීවිතඹ අතවැයරා. "කැරබබ අලි ඇතුළු නපුරු තුන් සිටිනා. ජීවිතඹස 

අනතුයක්  බයි. කැරබබ ඹක් කු ඹක්ෂාණිබඹෝ ඉන්නා. ඒ අඹ බිඹගන්ාවී, කයදය කයාවී, ආයක්ෂාාකස පිරිත් 

බඳොතක්  බගනිඹන්න ජනි. කන්ද පිරිත දැනගන්න ජබන." බභැනි ිංඥා ඔඵස තිබඵන්න ඵැවැ. බම් ිංඥා 

ඔඵස තිබඵනා නම් ඔඵ කැරඹස හුබදකරාබන්න ඹන්නත් එඳා. ඔඵ ලක් තිභත් නතුරු ඉන්න. භඟැඩු 

කරනාණ මිත්රෙඹන්බගන් උඳබද්  ගන්න. ඔඵ කැරඹස ඹායුත්බත් භභ අතවැරීභස මි භභ ආයක්ෂාා කයගැමටභස, 

බනොබේ. 

 

ඔඵ තුශ අබඹෝභඹ ආත්භ ලක් තිඹක්  තිබඵන්බන ජබන්. එභ ලක් තිඹ ඔඵස බදන්බන් ඔබේ ඳරිපර්ණව ශීරඹ 

ව භාධිඹ තුළින්. නමුත් ඔඵ බම් න විස ශීරඹ, භාධිඹ කයගාබගන සිටින්බන් නැවැ. ඒත් බිමින් 

තඵනා. බභොකද ඒබබ ් බාඹත් අනිතන නිා. දැන් ඔඵස ැබඩන්බන් ප්රෙඥායි. ඔඵස ැබඩන ප්රෙඥා 

ඔඵ දකින අලිඹාද, ඹක්ෂාබඹෝද, ඹක්ෂාණිබඹෝද ඇබන ලේද ව බදෝිංකයද, ඔඵස බඳබනන බදවිබඹෝද, 

බ්රදව්භබඹෝද ඔඵ දකිනුබබ රඳඹක්  ඳභණක් භ ඵයි. රඳබබ ් බාඹ අනිතනයි. භි්ෂුතද, අලිඹාද, කැරඹද 

නියතුරුභ බන්  න තය භවා ධාතන්බ  නිර්භාණබඹෝඹ. අපි භි්ෂුත, අලිඹා, කැරඹ ලබඹන් දකින්බන් 

එකිබනකස බන්  තය භවා ධාතන්ඹ. බම් සිඹල්ර අනිතනබාබබ රකඩබඹෝඹ. එහි ඹබභක්  වඳුන්න 

ම්මුතිඹක්  තිබුණද ඒ තුශ ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  නැතිඵ ඔඵ දමට. එහි ඇත්බත් අනිතන ඳභණකි. 

නැතිබදඹකස ඇලීභ, ගැටීභ උබප්ක්ෂාාවගතවීභ දැන් ඔබඵන් ගිලිහීබගෝ ඹ. ඔඵ දුටු බද් දුටු ඵත්, ඇසුණ බද් 

ඇසුණ ඵත් ඳභණයි දකින්බන්. ඒා ගැන සිතන්න බදඹක්  නැවැ. බභොකද ඒා අනිතනඹස අයිති නිා. 
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15. අභිමයෝගය අලමනෝධයක්  කරගන්න 

 
බභභ ආත්භබාබබදීභ නිවීභ උබදා නාසී භගඩන භි්ෂුත කැරඹස ඇතුළු වීබම්දීභ උඳද්රකඹන් 

භඟවැබර්ායි අධි්ඨානඹ කශද, ද්ධර්භබඹන් ඈත්ව මිනිසුන්බ  ාභාජීඹ, ඳාරිරික විකශතිබාඹන් නිා 

ඔඵ ඉදිරිඹස අභිබඹෝගඹන් ඳැමිණිඹ වැකිඹ. 

 

තුනස අඹත් කැරෑ භායිම් බිම් මිනිසුන් ගාන් වා බඹොදාගැමටභ, තුනස බඩි තැබීභ නිා තුාර රත් 

තුන්, දඩඹම් කිරීභ, අලිබඩි ඳත්තුකිරීභ, භරුැල් ඇසවීභ ැනි බවේතන් නිා බිඹස ඳත් තුන් භවය 

අ් ථාර කැරඹ තුශ විකශති, කරඵරකාරී බර වැසිබයති. 

 

බම්ා ඳාරනඹ කිරීභස ධර්භඹස බනොවැකිඹ. බභොකද බම්ා බරෝකබබ ් බාඹ බවයිනි. එබවත් අත්වැරීබම් 

තිබඵන භවානුබාඹ නිාභ බභැනි විකශති තුන් ඳා භි්ෂුතබගන් භගවැබයනා. 

 

දිනක්  භි්ෂුතක්  කැරෑඵද ගුරුඳායක පිණ් ඩඳාතබඹ ඩිනා. බභභ කැරබබ නිතයභ වැසිබයන තනි අලිබඹක්  

සිටිනා. බභභ තනිඹා මීස භා කිහිඳඹකස බඳය බගොවිඹන් බදබදබනක්  භයාදැම බතක් . බන අලින් බම් 

බඳබදබේ නැවැ. බම් තනිඹා ඳභණයි කැරබබ සිටින්බන්. ඒ නිා බභඹා ැයයි. 

 

භි්ෂුත උදඹ කාරබබ කැරඹ භැදින් ගුරුඳාබර් පිණ් ඩඳාබත් ඩින විස බඳබනනා, ඳාය පුයා අතු කඩා දභරා, 

ග ් ඳතුරු ගවරා ඳායස දභරා වරිඹස වුභනාබන්භ ඳාය අඳවිත්රෙ කයරා බ . තනිඹා බක්න්ති ගිඹ 

් බාබඹන්භ වැසිරී ඇතිඵ බවොසභ ඳැවැදිලියි. භි්ෂුත බවොිනන්භ දන්නා දැන් ඉදිරිබබ තනිඹා ඉන්නා 

කිඹරා. බේරා බඳයරු 6.30ස ඇති. අලි ගත් දැබනනා. ගුරුඳාය භඩකයරා. බඳබර්දා යාත්රිමබබ ැ්  

තිබුණා. ඔඵ දන්නාද බම් බරාබේ භි්ෂුත බභොකද කබශේ කිඹරා. වැඵැයි තභ භි්ෂුතස තනිඹා මුණගැසුබන් 

නැවැ. භි්ෂුතත් ඳැමිණි විරසින්භ ඉදිරිඹස ඩිනා. ගභස ඹන්න එඳැයි පිණ් ඩඳාතඹ බොඹාගන්න. ගභස 

ඹැභස කිබරෝ මීසය 2ක්  ඳභණ දුයක්  තිබඵනා. භි්ෂුත ඉදිරිඹසභ ඩිනා. තනිඹා භග දිගසභ අතුකඩා දභරා, 

බඳොත්ත අනුබ කයන්න ග්  ඳතුරුගවරා. භි්ෂුත බභොබවොතක්  නතිනා. කුභක්  වාද? තභා ඉදිරිබබ ඇති 

අභිබඹෝගඹ ජඹග්රරවණඹකස ඳරිර්තනඹ කයගන්න. භි්ෂුත භනසින් දකිනා, තනිඹා තභන් ඉදිරිඹස 

විඹරුබන් එනා. ඇවිත් බවොලැබරන් භි්ෂුත අමයරා ගන්නා. අයබගන තනිඹා විඹරුබන්භ භි්ෂුත 

බඳොබරොබේ ගනා. භි්ෂුතබ  හිස තනිඹා තභ ඉදිරි ඳාදඹ තඵා ඳාගනා. හි කුඩුබනා. බම් සිඹල්ර 

භි්ෂුත භනසිනුයි දකින්බන්. භි්ෂුත දැබනන දැබනන බේදනා තභාස අඹත් බදඹක්  බනොන ඵ දකිනා. 

කුඩුබන බිබන කඹ තභාස අඹත් නැති ඵ දකිනා. භි්ෂුත දකිනා තභ අාන හු් භ බඳොද ලරීයබඹන් 

පිසබනා. භි්ෂුත නුනින් ඵරනා ඇතිව අාන සිත නැත ප්රෙතින්ධිඹක්  හිත සිතක් ද කිඹරා. භි්ෂුත 

දකිනා අන් සිබත් කිසිභ උඳාදානඹක් , තණ් වාක් , කැභැත්තක්  නැතිඹ කිඹරා. භි්ෂුත අබඵෝධ 

කයගන්නා කැභැත්තක් , තණ් වාක්  බනොභැතිනම් නැත උඳාදානඹක් , ඵැගැමටභක්  බනොභැති ඵ. ඵරන්න 

නින් භඟ ඩන භි්ෂුතක්  ජීවිතඹස අභිබඹෝගඹක බනැල්ර ැටුණු බභොබවොතකදී තභා විසින්භ ජීවිතඹ 

භයාදැමීභස ර ්රා අබඵෝධඹ රඵරා නැැත ජීවිතඹස බේන්දු වුණා. ඵරන්න බරොේතුරු ධර්භබබ විිල්ස 

ඵ. අතවැරීබම් ආල්චර්ඹඹ. 

 

ද දව ්ගණනින් භව යවතන් වන්බේරා අතීතබබ බිහිවබබ බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ බභැනි 

කභසවන් බුදු පුතුන්ස දුන් නිාඹ. බභභ සිදුවීබම්දී භි්ෂුත තුශ ැඩුබන් තය තිඳට් ඨානඹයි. 

 

බභැනි සිදුවීම් භි්ෂුත ඉදිරිඹස එන ආිලර්ාදඹන්ඹ. ඔඵ දක්ෂා විඹ යුතුයි ඔබේ නිවීභ උබදා බම්ා 

ගරඳාගැමටභස.  
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තනි අලිඹාස ඳභණක්  බනො අනිකුත් අභිබඹෝගරදීත්..... 

 

භි්ෂුතබ  දක්ෂාබාඹ නිාභ අභිබඹෝගඹ ඉදිරිබබ ජීවිතඹ අතවැබයනබකොස, ඉදිරිබබ අනිාර්බඹන්භ ඇතැයි 

කිඹරා අනුභාන කශ තනිඹා දකින්න සිටිබබ නැත. තනිඹාස භි්ෂුතබ  ඉ දැබනන සීභාබේ ඉන්න ඵැවැ. 

එඹාස දැබනනා භි්ෂුතබ  අතවැරීබභන් කම්ඳාන බරෝක ් බාඹ. සිඹල්ර ඔඵ අතවරින්න. ඔඵස බම් 

සිඹල්ර රැබඵනා. එබවත් බම් සිඹල්ර ඔඵස රැබඵනවිස බම් කිසික්  ඔඵස අලන බනොබේ. භන්ද බම් 

සිඹල්ර අනිතන ඵ ඔඵ අබඵෝධබඹන් දකිනා. ඔඵද ඔබේ ානාත් භි්ෂුත ජීවිතඹ ඉදිරිඹස අභිබඹෝග ඳතිත 

න විස ඳරා බනොඹන්න, බිඹ බනොන්න. ඹසත් බනොන්න. පිරිත් බඳොත අතස බනොගන්න. බුදු ගුණ 

බනොසිතන්න. ඔඵත් අභිබඹෝගඹත්, ප්රෙතිපරඹත් ඔබේ බනොබේ ඹෑයි දකින්න. එවිස ඔඵ දකින්බන් ැඵෑභ 

බුදුගුණඹයි. 

 

ඔබේ ජීවිතඹ ඔඵභ බරඩ කයන්න, අිංලබාග බයෝගිබඹක්  කයන්න, පිළිකා, ලියුබක්මිඹා, කුගඩු බයෝගිබඹක්  

කයන්න. භග බතොබට්දී ඔඵ ාවනඹකස ඹසවී ලරීයඹ කුඩුබනා දකින්න. ඔඵ ඹස ගිහින් බරල ඇබේ 

අේඵගාතබඹක්  බර දුක් විිනනා දකින්න. ඔඵස රකන්නස බකබනක්  බනොභැති අසචි  භශමුත්රො භත ඔඵ 

ැටී සිටිනා වැටි දකින්න. ඔඵ භනසින් මිඹඹන්න. 

 

ඔබේ සිබත්  ්බාඹ අධනඹනඹ කයන්න. බම් සිඹලු කභසවන් තුළින් ඔඵ තුශ ැබඩන්බන් තය 

තිඳට් ඨානඹ ඵ අබඵෝධබඹන් දකින්න. භයණඹ භනසින් අත්දකිමින්, අත්විිනමින් නැත උඳාදනඹක්  නැති 

අානඹක්  කයා ඹැභස සිත පුහුණු කයන්න. අභිබඹෝගඹ- අබඵෝධඹක්  කයගන්න. ඔඵද නින් භඟස 

අතීර්ණ න්න. නිර්වින්දන, අලිබඩි, ඇත්බගොේන්, බවන්ඩු බනොභැති ද්ධන්ත කුශබබ අලි ඇතුන් 

දභනඹ න ල්චර්ඹත් ධර්භබබ උරුභක් කරුබක්  බන්න. වැඵැයි ඒ අලි දභනඹ කිරීභස නම් බනොබේ. අලි 

දභනඹ කිරීභස ඔඵ තුශ ඇතින සිත වා කැභැත්ත දභනඹ කයගැමටභසඹ. කැභැත්ත අතවැය දැමීභසඹ. 

කැභැත්ත ඹනු ඔඵස අඹත් බදඹක්  බනොන ඵ දකින්න. අනිතනබාඹස ඳත්න සිත ඔඵස බදන අනිතනව 

නිබඹෝගඹක් ඳභණක් භ බරසින් එඹ දකින්න. සිත අතවැරුණු කර, කැභැත්තද ඔඵස අතවැබයනු ඇත. බම් 

බභොබවොබත්ත් ඔඵ ඹම් කැභැත්තකින් ඳසුබනා නම් ඔඵ සියුම් නිරීක්ෂාණඹ කය ඵරන්න. ඔබේ 

අනිතනබාඹස ඳත්න, ඔඵස අයිති නැත. සිත බන්ද ඒ කැභැත්තස ඔඵ බඳොශමන්බන්. බඹ කයා ඔඵ 

කැාබගන ඹන අවිචායත් සිත අබඵෝධබඹන් වඳුනාබගන කැභැත්බතන් මිබදන්න. 
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16. ගමන ඉලරත් මන්මැති 

යන ගමනකුත් මන්මැති තුන් කට ලශල් නිති 

 නත්  රමෝසු කටුලක් ද? 
 

ඔඵ බභොබවොතක්  සිතන්න. අපි අවිදනා නිා බභොනතයම් ැයදි දශ්ිර ඉන්නාද කිඹරා. ඔඵස 

සිබතන්බන්භ "දැන් ලානබඹන් ය බදදව ් ඳන්සීඹක්  බගවිරා අන්, දැන් ලානඹ අතුරුදන් න යුගඹ, 

ධර්භඹ අබඵෝධකය ගැමටභස බම් කානුබේ බනොවැකියි. පිනක්  දවභක්  කයබගන, ඳායමී ම්පර්ණ කය 

ගැමටභයි කශ යුත්බත්" කිඹරා. 

 

බම් සිඹලුභ දශ්ඨීන් අවිදනා නිා ඇතින ඒාඹ. භාජඹ බද ඵැලීබම්දී අපි දකින්බන් විකශති 

් බාඹන්ඹ. අනාගතබබදී ඇතින විකශති ් බාඹ ගැන බකොබොල් යජතුභාබ  සිහින වි් තය කිරීබම්දී 

බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ භනා බඳන්ා දී ඇත. ර්තභානබබ අපි කවි ඵණ, විරිදු ඵණ, කාලීන ඵණ, 

බදපිස කැබඳන චන බඹොදන ඵණ ආදිඹ අන්බනමු. අනාගතබබදී අඳස සින්දුබන් ඵණ කිඹන ් බාඹ 

දැකිඹ වැකිඹ. ් ාමීන්වන්බේ ධර්භානබබ සිස ධර්භගීතඹ ගාඹනා කයන විස ඒ අශ සිටින ිංගීත 

කණ් ඩාඹභ එභ ධර්භ ගීතඹස ිංගීතඹ ඳඹනු ඇත. බම්ා ජනතා අතය, විබලේබඹන්භ තරුණ ඳයපුය අතය, 

ඉතා ජනප්රි.ඹබාඹස ඳත්බේ. ජනතා, තරුණ ඳයපුය ධර්භඹස බඹොමු කිරීභ වා ඳාරකඹන් ද, භාධනඹ ද ත 

තත් ධර්භ ගීත ප්රෙචලිත කයනු ඇත. බම්ාස ඔඵ කරඵර විඹ යුතු නැත. බම්ා බරෝකබබ ් බාඹන්ඹ. අපි 

කරඵර විඹයුත්බත් බභබේ බනොවුනබවොත්ඹ. 

 

අපි කශ යුත්බත් බරෝකබබ බභභ ් බාඹ වඳුනාබගන බරෝකබඹන් මිදීඹැභස බය දැරීභඹ. බරෝකබබ 

් බාඹ අඳස බන්  කශ බනොවැකිඹ. ඔඵ බම්ාස ගැටුනබවොත් ඔඵ ගැබසන්බන් ධර්භඹ භඟඹ. බරෝක 

් බාඹ භඟඹ. අඳ කශ යුත්බත් ගැටීභ බනො අබඵෝධ කයගැමටභඹ. ඔඵ අතීතඹද, අනාගතඹද අතවැරිඹ 

යුතුඹ. ර්තභානඹ තුශ ඳභණක්  ජීත්විඹ යුතුඹ. නින් භඟ ඩන්නා ඹනු ර්තභානඹ තුශ ජීත් බන්නාඹ. 

බවසක්  ගැන ඵරාබඳොබයොත්තුක් , ඊබබ ගැන ඳසුතැවීභක්  ඔහුස නැත. ර්තභානඹ තුශද ඔහු දැකිඹ යුත්බත් 

බභොබවොතකින් අතීතඹස ඹන, බභොබවොතකස බඳය අනාගතඹ වබබ ර්තභානඹ ඵයි. එබේනම් ර්තභානඹ ද 

භාඹාකි, මුරාකි. එඹ නියතුරුභ බන්  බයි. කාරඹ බන් වීභ අබඵෝධබඹන් දකින්නා 

කාරසවන්ලින් ඉත්බේ. කාරසවන් ඳාවිච්චි  කශ වැක් බක් එකිබනකස බන්  විඹන්සඹ. එබවත් 

විල්ඹ තුශ ඇත්බත් එකභ විඹකි. එකභ ඳාඩභකි. එඹ නම් අනිතනඹයි. 

 

ඔඵ ජීත්න්බන් ද අනිතනඹ තුශඹ. එබවත් ඔඵ එඹ බනොදමට. අනිතනබාඹ නිා ඇතින දුක නැති 

කයගැමටභ වා ඔඵ බබවබේ. ඔඵ තුශ ඇති තයගකාරීත්ඹද, බේගඹද, අනිත් ඹබාඹ නිා ඇතින දුක 

අන් කයගැමටභ වා ඔඵ ගන්නා නඹාභබබ ප්රෙතිපරඹකි. ජීත්වීභ ඹනුබන් ඔඵ කයන්බන් ඔඹ 

කාර්ඹඹයි. අබඵෞද්ධ පිිංතුන්සද, සිඹලු ත්ඹාසභද බභඹ බඳොදුඹ. ඔඵ සිනාබන්බන් තුසස ඹෑයි ඔඵස 

සිබතනු ඇත. නැත. ඔඵ සිනාබන්බන් දුක නැතිකය ගැමටභ වාඹ. ඔඵ ආවාය ගන්බන් කඹ පිනා ගැමටභස 

බනො කුගිනි දුක නැතිකය ගැමටභඹ. ඔඵ ඖධ ගන්බන් ලරීයඹ තුටු කිරීභස බනො භයණබඹන් බේරීභසඹ. 

ඔඵ ලරීයබබ සුවිරවුන් තයා ගන්බන් ලරීයබඹන් වභන දුග දුරුකය ගැමටභ ඹ. ඔඵ හිබක ් කළුකය 

ගන්බන්ද සුදු හිබක්  නිා ඇති න දුක නැති කය ගැමටභසඹ. ඵරන්නබකෝ "භභ, භබ " ඹෑයි ඔඵ 

බගොඩගාබගන සිටින දුක්  කන්දක විලාරත්ඹ. 

 

බවොයි ඔඵ බභබවභ සිතන්නබකෝ. ඔඵ ඳන්රස ගිහින් බුදුන්ිනන්බන් අඳාඹස, දුකස ැබසයි කිඹරා ඵඹස. 

එතැනදී ඔඵ බභොකද කයන්බන්. දිනබරෝක, භනුන බරෝක ප්රෙර්ථනා කයනා. ඵරන්න ඔඵ දුබක් සිටිමින් 

දුකභ ප්රොර්ථනා කයනා. භනුන බරෝකබබ ජීත්බමින් එභ දුකභ ප්රොර්ථනා කයනා. අනිතනබාඹස 

ඳත්බන දිනබරෝක දුකභ ප්රොර්ථනා කයනා. පිිංකම් කයරා දුකභ ප්රොර්ථනා කයනා. ඳශත ජන ත්ඹා 
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අගමුර ඳැසළුණ ූ ල් බඵෝරඹක්  බ  ඹෑයි බරොේතුයා බුදුමිඳුන් බද්ලනා කබශේ බම් නිාඹ. වැඵැයි ඔඵ 

නිවීැනසිල්බල් වීර්ඹබඹන් තිබඹන් බම් ූ ල්බඵෝරබබ ඳැසළුභ ලිවාගතබවොත්, ඔඵස එහි අගක්  මුරක්  

භැදක්  බවොස දකින්න පුළුන්. බරවාගන්න පුළුන්කභ තිබීඹදීභයි ඔඵ බම් ඳැසලී සිටින්බන්. ඔඵ බම් 

ූ ල්බඵොරබබ ඳැසලිල්ර ලිවාගතබවොත් ඔඵ ූ ල්බඵෝරඹ නැත ඵදාගන්බන් නම් නැවැ. බභොකද ඔඵ 

අබඵෝධබඹන් දන්නා ූ ල්බඵෝරඹ ඳැසළුම් ් බාබඹන් යුක් ත ඵ. බම් ඳැසළුභ ලිවාගන්න ඔඵස කාරඹ 

ප්රෙල්නඹක්  නැවැ. වැඵැයි ඔඵස නිවතභාමටකභ තිබඵන්න ජබන්. නින් භඟ නිවීබම් ලේදබකෝබබ "අ"ඹන්න 

නිවතභාමට කභයි. නිවතභාමටකභ බනොභැති කිසිබකුස නිවීබම් ප්රෙතිඳදාබේ දලභඹක් ත් ඉදිරිඹස ඹා 

බනොවැකිඹ. භි්ෂුත ගිහි කාරබබදී බකොතැනින්ද, කවුරුන්බගන්ද ඹභක්  ඉබගනගැමටභස වැකි.... ඒ 

ැභබදනාසභ න්දුන්බන්ඹ. ජාතිඹ, ආගභ, ඹ, තයාතියභ, බනොඵැලබේඹ. ගතයුත්ත ගත්බත්ඹ. 

අත්වරයුත්ත අත්වැරිබබඹ. යක්  භි්ෂුත ගිහිකාරබබදී ප්රෙධාන නගයඹක ගභන්කයන විස ඹාචක භනුනබඹන් 

දැඩි බේදනාකින් බඳබශමින්, තභ ගුදභාර්ගබඹන් ඉතස ඳැමිණි අඟල් වඹක්  ඳභණැති ලරීය අඹඹක්  

ලරීයඹ තුශස ඔඵනා දුටුබේඹ. එඹ අර්ල ් බයෝගබබ දරුණු අ් ථාකි. බම් ඹාචක පිිංතාබගන්ද භි්ෂුත 

නිවීභස අලන කරභනා බොඹාගත්බත්ඹ. කුඩා දරුබක් බගන් ඔඵස ඹභක්  ඉබගමටභස වැකිනම් ඔඵ එඹ 

ඉබගනගත යුතුඹ. එඹ කශවැක් බක් නිවතභාමටකභ තිබුබනොත්ඹ. නිවීබම් භඟ උබදා ඔඵස භවුකු පිළිසි 

ැබඩන කරර රඳඹ තුළින් රැබිඹ වැකි අබඵෝධඹ, භවා ඳඬියබඹක් බගන් රැබිඹ බනොවැකිඹ. භන්ද භවා 

ඳඬියඹා පිළිඵ ඔඵස නිැයදි අබඵෝධඹ රඵාගන්නස නම් ඔහුබ  කරර අ් ථාස, බිළිඳු අ ්ථාස 

ඹායුතු බවයිනි. බම් දැකගැමටභස ඔඵ තුශ නිවතභාමටකභ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

තභා ිලල්ත් ඵත්, බානාබන් ඉවශ තත්ත්ඹක සිටින ඵත් සිතමින්, භවා ිංඝයත්නඹස බනොිනන 

පිිංතුන්ද සිටියි. ධර්භඹ දැමටභස නම් අභ ලබඹන් ඔහු තුශ බතරුන් බකබයහි අචර ශ්රරද්ධාක්  තිබිඹ යුතුඹ. 

භවයවිස ශීර, භාධි, බානා භාන්නඹ නිා භවා ිංඝයත්නඹස බනොිනන පිිංතුන් සිටින්බන් මිතනාදශ්ික 

බාබබ වීභසද ඉඩ ඇත. බම්ා නිවතභාමට බනොවීබම් ප්රෙතිපරඹයි. භවාිංඝයත්නඹස නභ ්කාය කිරීභස එභ 

පිිංතුන්ස හි බනොනැබභන්බන් ඒ පිිංතුන්බ  හි භාන්නබඹන් ඵය ඇති නිාඹ. අබුද්බධෝඳත්ති 

කාරබබදීත් ඳබේබුදුරු බරො ඳවශවී ධර්භඹ අබඵෝධ කයබගන නින් දකිති. උන්වන්බේරා භනුන 

බරෝකබබ භේකුක උඳත රඵා ගන්බන් ිංායබබ පුයණ රද ඳායමී ලක් තිඹ අධනාත්භඹ තුශ දයාබගනයි. 

ිංායබබ පුයණ රද අනිතනිංඥාබේ ඉ උන්වන්බේරාබ  අධනාත්භඹ තුශ ැඟවී තිබඵනා. 

උන්වන්බේරා තනිභ, හුබදකරාබේ නගත ධර්භඹ අබඵෝකය ගන්නා. වැඵැයි අබඵෝධකයගත් 

ධර්භඹ ඳබේ බුදුරු විසින් ජනතාස බද්ලනා කයන්න ඹන්බන් නැවැ. ඒ උන්වන්බේරාස බද්ලනා කිරීබම් 

ලක් තිඹ, අබඵෝධඹ නැති නිා බනොබයි. ධර්භඹ අබඵෝධඹ රැබුා කිඹන්බන් එහි ් බාඹ දැක් කා කිඹන 

එකයි. ධර්භබබ ් බාඹ දැක් කා නම් එඹ බද්ලනා කයන්න ඵැරිබන්න ඵැවැ. ඔඵ පිසබකොටුස ගිඹානම් ඔඵ 

දන්නා ඵ් නැතුභ, දුම්රිඹඳශ, බඵෝමිඳුන් බකොතැනද සිටින්බන් කිඹරා පිසබකොටුබේ ් බාඹ ගැන 

කිඹන්න. ඔඵස එඹ කිඹන්නස ඵැරිනම් ඔඵ නිඹත ලබඹන්භ පිසබකොටුස ගිහින් නැවැ. ඳබේබුදුරු තභා 

අබඵෝධකයගත් ධර්භඹ අනුනස බද්ලනා බනොකයන්බන් ධර්භඹ අබඵෝධඹස තඵා, ධර්භඹස ගරුකිරීභසත් 

විලභව, ඳාඳකාරී, මිතනාදශ්ික අබුද්බධෝත්ඳාද කාරඹකදී බකබනකු බනොභැතිවීභයි. ඳබේබුදුරු එැනි 

කාරඹකදී එැනි මිනි්  භාජඹකස ධර්භඹ බද්ලනා කිරීභස ගිඹබවොත් එභ භාජඹ ඳබේබුදුහිමිස "පි් බක් " 

ඹෑයි ඳරිබ කයනු ඇත. ඳවයබදනු ඇත. බභැනි බවේතන් නිා මිනිා රැ ්කයගන්නා අකුල්ර ප්රෙභාණඹ 

උන්වන්බේරා බවොිනන්භ දනියි. ඒ නිා ඳබේබුදුයජාණන් වන්බේරා නබබ හුබදකරාබේ ැඩසිටිමින් 

පිරිනිවීඹති. උන්වන්බේරා මිනිාස බද්ලනා කිරීභස බනොඹන්බන් ඔවුන් බකබයහි ඇති කරුණා, වභත්රිමඹ 

නිාභඹ. බභැනි විලභ කාරරදීත් ඳබේබුදුරු ධර්භඹ අබඵෝධ කයගන්බන් නම්, ධර්භඹ අබඵෝධ 

කයගැමටභස කාරඹ ප්රෙල්නඹක්  බනොබේ. ප්රෙල්නඹ ඇත්බත් ධර්භඹ අබඵෝධකය ගැමටභස ඔඵ කාරඹස බායදීභයි. 

කාරඹ තුශ ඇත්බත්ද බන් වීභ, බගවීඹාභ ඳභණක් භඹ. අතීතඹද, ර්තභානඹද, අනාගතඹද නියතුරුභ 

බන් න, අනිතනඹස ඳත්න ් බාඹන්ඹ. බභතුක්  කරක්  ිංායබබදී කාරඹ විසින් ඔඵ යසා ඇත. 

ඔඵ රැටීභස කාරඹස උදේ කබශේ අවිදනායි. නිතනබාබබ නැති අනාගතඹකස, ධර්භාබඵෝධඹ රැබීභ බාය 

කයන ඳශත ජන ත්ඹා දිඹ පිඳාබඹන් මිරිඟු ඳසුඳ දිඹන මුබක්  බේ නැති අනාගතඹක්  ඳසුඳ 

දිඹයි. ඔහු දිඹන බේගබඹන්භ ඔහු බොඹන අනාගතඹද අවිදනා විසින් ඉදිරිඹස දුනු ඇත. බම් 

අවිදනාබන් ඔඵ බනොමිදුබනොත් දිවීභත්, වතිදැමීභත්, දුකත් වැය ඔඵස අනාගතඹක්  වමුබනොනු ඇත. කල්ඳ 
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ගණනක සිස අනාගතඹස දිඹමින් වතිදභමින් බම් බභොබවොබත් ඔඵ සිටින්බන්ද එභ ් බාබබභඹ. බම් 

බභොබවොබත්ද ඔඵ නින්භඟ ැඩීභ කල්දභා ඇත. භවරු වභත්රීම බුදුමිඳුන් දැක නින් දැකීභ පිණි කල්ඳ 

ගණනක්  අනාගතඹස බගෝ  ඇත. නැති අනාගතඹක්  ඉරක් ක කයමින්, ධර්භඹ අබඵෝධකය ගැමටභස ඔඵ රැබ 

බම් උතුම් අ ්ථා අඳබත් වැරීභකි ඔඵ බම් කයමින් සිටින්බන්. 

 

අබඵෝධඹ අතින් ඔඵ බභතැනැයි සිටින්බන් කිඹරා අධිතක් බේරුකස එන්න එඳා. බභොකද ඔඵ බභතැනයි 

ඉන්බන් කිඹරා කිඹන්න ් ථිය, බන්  බනොන තැනක්  බරෝකබබ නැවැ. ඔඵස, භභ බභතැන සිටිනාඹ 

කිඹරා රැඳීසිටින්න ඵැවැ. ඔඵස එබවභ සිබතනානම් ඔඵ සිටින්බන් අන්තිභඹාසයි. ඔඵස ප්රෙථභඹා බන්න 

නම්, ඔඵස දැබනන්න ජබන් ඔඵ සිටින්බන් අනිතනඹ තුශයි කිඹරා.  ්ථිය තැනක්  නැති බරෝකබබ ඔඵ කශ 

යුත්බත්  ්ථිය තැන් බවීභස බනො අ් ථිය බරෝකබඹන් මිදීඹැභඹ. කාරඹ තුශ අතීත, අනාගත ර්තභාන 

ලබඹන්  ්ථිය ඹභක්  බනොභැත. කාරඹ ඹනු අනිතනඹයි. එනිා කාරඹ, බේරා ඔඵ අත්වරින්න. එවිස අතීත, 

අනාගත, ර්තභාන තුන් කාරඹභ ඔඵස අතවැබර්වි. ඔඵස එබේ දකින්නස ඵැරිනම් ඔඵ සිතන්න, ිංාය 

ගභන්භබ  ඔඵ ගතකයන බම් බභොබවොත බවොභ කාරඹ ඵ. ධර්භඹ අබඵෝධකයගැමටභ පිණි බභැනි 

කාරඹක්  ත කල්ඳ ගණනාකස ඔඵස බනොරැබේවි. ඉක් භනින් හිතන්න. ර්තභානඹ අතීතඹස ඹනා. 

අනාගතඹ ර්තභානඹ බනා. ඔඵ නැති අනාගතඹක්  දකිමින් දුක භඟ බඳයසභ ඹනා. අනාගතඹ, 

අනාගතඹ.... කිඹරා භායඹා ඔඵස බරොකු කැයට්  අරඹක්  දික් කයනා. දුක ැඳක්  කයගත්ත, ැඳ 

ඵරාබඳොබයොත්තුක්  කයගත්ත අපි බම් ඹන්බන් නැති අනාගතඹක්  බොඹාබගන. 
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17. නාාගිරි අදත් ලඩියි 

 
නාරාගිරි ඇතා කීභ ඔඵස දැබනන්බන් බිඹක් . යා බඳොර බරිභතින් බරොේතුයා බුදුයජාණන් ඉදිරිඹස විඹරු 

් බාබඹන් ඳැමිණි නාරාගිරි ඇත් යජු ගැන ඔඵ බවොස අවර තිබඵනා. ඔඵ විල්ා කයයිද දන්බන නැවැ 

බභහි සවන් කයන බදඹ. අදත් පුළුන් අතීතබබ බුදුමිදුන් අභිඹ දනනැම ඒ නාරාගිරි ඇත්යජු දකින්න. 

වැඵයි ඔඵ නාරාගිරි ඇත්යජු දකින්න නම් අතවැරීබම් උඳරිභඹ තුශ ප්රෙතිප්රෙදාබේ බඹබදන භික් ෂුක්  බන්න 

ජබන්. ඒ කිඹන්බන ැඵෑ භධනභ ප්රෙතිප්රෙදාබේ බඹබදන භික් ෂුක් . භික් ෂුක්  ඵදුල්ර දි් ත්රිමක් කඹස අඹත් 

යක්ෂිලතඹක බගොදුරු ගබභන් කිබරොමීසර් එකාවාභායක්  ඳභණ ඈතින් නබබ හුදකරා කුටිඹක ැඩසිටිඹා. 

කුටිඹස ඩින්ස තිබඵන්බන් අලිභිංකඩ ඔ් බේඹ. භික් ෂු ැඩසිටිඹ කුටිඹ බගමිදුලින් තභයි අලිභිංකඩ ැටී 

තිබුබන්. භික් ෂු බම් කුටිඹස ඳැමිණි ප්රෙථභ දිනබබභ යාත්රීම දවඹ බනබකොස අලි තුන්බදබනක්  කුටිඹ පිටිඳ 

ඳැඹ බාගඹක්  ඳභණ අතු බිිනමින් ආවාය බගන අලිභිංකඩ ඔ් බේ ගභස ැදුනා. ඳසුදා උදෑන භි්ෂුත 

පිණ් ඩඳාතඹ ඩිනබකොස භි්ෂුතස බප්නා ගබම් කුඹුරු කීඳඹක් භ අලි විනාලකය තිබීභ නිා මිනිසුන් ඳත් 

සිටි බේදනා. භි්ෂුත බම් බභොබවොත න විසත් කයණීඹ බභත්ත සත්රෙඹ වැය බන කිසිභ සත්රෙඹක්  කසඳාඩමින් 

ඡ්ජාඹනා කිරීභස බනොදැන සිටිබබඹ. පිරිත් බඳොතක් ද බාවිතා බනොකබශේඹ. නිවීභ උබදා ඹන ගභබන්දී ඒා 

අලන බනොන ඵ භි්ෂුත දැනසිටිබබඹ. එබවත් එක් තයා ආයණනඹකදී වමුව ් ාමීන් වන්බේ නභක්  

භි්ෂුතස නාරාගිරි ගාථා ව අිංගුලිභාර පිරිත ද, ක පිරිතද ලිඹා තඵාගන්න ඹෑයි කී නිා භි්ෂුත තනිරල් 

පිටුක එභ ගාථා ලිඹා තඵා තිබිණි. 

 

එහි නාරාගිරි ගාථා බභබර සවන් බකොස තිබිණි. 

 

''භා කුඤ්ජය නාග භාබදෝ 

දුක් ෙිං හි කුඤ්ජය නාග භාබදෝ 

නහිනාග වත ් කුඤ්ජය සුගති බවෝති 

ඉබතෝ ඳයිං ගබතෝ'' 

 

ඉවත ගාථා නිැයදි දැයි භි්ෂුත තභත්  ්ථිය බනොදමට. එබවත් භි්ෂුත බාවිතා කබශේ ගාථාබේ ඉවත ඳද 

වතය ඳභණකි. භි්ෂුත ආලච්ර්ඹඹක්  ඵරාබඳොබයොත්තු බනොවිණ. අලනවබබ තභා බනුබන් බනො, තභන්ස 

පිණ් ඩඳාතඹ පජා කයන දුප්ඳත් දාඹකඹන් බනුබන් තාකාලික බවෝ ඹවඳතක්  කිරීභසයි. ප්රෙතිපරඹ කුභක්  

බේදැයි භි්ෂුත බනොසිතුබේඹ. බනොදත්බත්ඹ. ඊස අමුතු ආඹාඹක් ද, බබවක් ද බනොගත්බත්ඹ. දිනකස ඉවත 

ගාථා විසිඳ්  තාක්  ඳභණ ලේද නගමින් ඡ්ජාඹනා කශව. දින බදකක්  බභබේ ගාථා ඡ්ජාඹනඹ 

කිරීබම්දී.... අරුභඹකි¾ භි්ෂුත භාධිබඹන් ඳසුබද්දී කැශබඹන් භතුන ඇත් රුක්  බඳණිනි. ඇබතක්  බනො 

ඔහු ප්රෙතාඳත් ඇත් යබජකි. දිළිබන ප්රෙබා්ය කලු ඳැවැබඹන් යුත් ලරීයඹ භානන ඇබතකුස ඩා ඳරලින් 

යුක් තිඹ. එඹ වරිඹස බඳයවැබර් ඹන ඇබතකුස ඇඳුම් ආයිත්තම් ඇන්දව ඳසු ඳරරස බඳබනනා බේඹ. දිග 

ඇත්දශ යුගශකි. එහි බකශය බදකස යන්න් බකොපු දභා ඇත. හිබේ ඉදිරි බකොස ආබායණලින් යා 

ඇත. ඇත්යජුබ  ඇ ් බදබකන් ඉතා තියුණු දීප්තිභත් සුදුඳැවැති ආබරෝකධායා බදකක්  විහිබද්. එභ ආබරෝකඹ 

ඉතා තියුණුඹ. ඉවත ගාථා ඡ්ජාඹනා කයන විස බභභ ඇත්රු දිනකස වතය ඳ්  තාක්  භි්ෂුතස 

භාධිබබදී දි ්බේ. ඵරන්න ධර්භබබ ආල්චර්ඹඹ. ඔඵ දක්ෂා නම් මීස ය 2500 කස බඳය ජීත්ව නාරාගිරි 

ඇත් යජුද ර්තභානබබදී දැකිඹ වැකිඹ. 

 

බම් ඇත් යජු දර්ලනඹ වීභත් භඟභ, භි්ෂුත එභ කුටිබබ ැඩ සිටි භා බදක පුයාස ගභස ඳැමිණි අලි ගභස 

තඵා, කුටිඹ අරසත් ඳැමිණිබබ නැත. භි්ෂුත කුටිඹ අතවැය ගිඹ ඳසු කුභක්  වාද ඹන්න භි්ෂුත බනොදමට. 

බභඹ භි්ෂුතබ  ආල්චර්ඹඹක්  බනො, ධර්භබබ ආල්චර්ඹඹකි. අතවැරීබම් ක්රි?ඹාලිබබ ආල්චර්ඹඹකි. 

 

බභහිදී සිදුන බදඹ පුදුභාකායඹ. භි්ෂුතස බම් දින ඇත්යජු භාධිබබදී බඳබනනා බේභ, අලින්සද 
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බම් ඇත්යජු දර්ලනඹ බේ. ඇත්යජුබ  බත්ජ ් දෑ් ලින් විහිබදන ප්රෙබාල්ය ආබරෝක ධායා බදක නිා කැබල් 

අලි බිඹස ඳත්බේ. ද්ධන්ත කුරබබ ඇබතකු දැක ඳරාඹන අලින් බේ ඉවත ගාථා බාවිතා කිරීබම්දී, 

ඡ්ජාඹනා කිරීබම්දී අලි භඟවැය ඹන්බන් නාරාගිරි ඇත්යජු දින ආත්භබාඹක සිස බුදු අණින් යුත් ඉවත 

ගාථාබන් කයන ආයාධනඹත් භඟ ඩින නිාඹ. බරොේතුයා බුදුමිඳුන් අභිඹ දණගැස නාරාගිරි ඇත්යජු, 

බුද්ධ අණින් බම් බභොබවොබත්ද අර්ථත්, නිැයදි නින් භඟ ඩනා බුදු පුතුන් ආයක්ෂාා කිරීභස බඳමට සිටියි. 

බුදු පුතුන්බ  අණස දර්ලනඹ බේ. වැඵැයි ගාථා ඡ්ජාඹනා කශ ඳභණින් එඹ කශ බනොවැක. ගාථා බාවිතා 

කයන්නා තුශ අතවැරීභ උඳරිභබඹන් තිබිඹ යුතුඹ. ඉවත කුටිඹ ඳරිවයණඹ කයන විස භි්ෂුතස තුන් සිවුයත් 

ඳාත්රෙඹත් වැය අන්බදඹක්  එහි බනොතිබිණි. අතවැරීබම් උඳරිභඹ තුශ නාරාගිරි ගාථාබේ ාර්ථකත්ඹ ඔඵත් 

අත්විිනන්න. 

 

භි්ෂුත බම් ලිඹන බභොබවොබත්ද ඉවත ගාථා නිැයදි දැයි බනොදත්බත්ඹ. ඒ එභ ගාථාද භි්ෂුත අතවැය දැම 

නිාඹ. එහි නිැයදිබාඹ බවීභස, එහි ඳද අඩුදැයි බවීභස උන්වන්බේස බම් බභොබවොබත්ද අලන 

බනොබේ. එඹ අතවැරීබම් ් බාබබ උඳරිභඹයි. භි්ෂුත බභභ ගාථාබේ නිැයදිබාඹ බවීභස ගිඹා නම් 

උන්වන්බේස බම් ගාථාබන් ප්රොතිවාර්ඹඹක්  දැකිඹ බනොවැක. භන්ද එබේනම් උන්වන්බේ ගාථා තුශ 

නිතනබාඹක්  දකින නිාඹ. භවයවිස බම් කිඹන ඔඵස ගාථාබේ ඳද අඩු ඵස, ැයදි ඇති ඵස 

විචි කිඡ්ජාක්  ඇතිවිඹ වැකිඹ. එඹ අතවැරීබම්  ්බාඹ බනොබේ. අල්රාගැමටබම් ් බාඹයි. 

 

ඔඵ ඹභක්  බොඹන්බන් නම් බවීභස නිතන ඹභක්  තිබිඹ යුතුඹ. ැයදි බොඹ බොඹා සිටීභ දුර්රතාඹකි. 

රැබුණ බද් ගරඳාගැමටභස ඔඵ දක්ෂා විඹ යුතුඹ. ගාථා, පිරිත ඹනු අනිතන ඳද බඳශකි. එභ අනිතන දකිමින් එඹ 

බාවිතා කිරීභ ප්රෙථිපරදාඹකඹ. භි්ෂුත දන්නා නිවීබම් ප්රෙතිඳදා බභඹයි. එබවත් ඔඵ ආමිඹ තුශ 

බුදුයජාණන්වන්බේස පජා ඳත්න පිිංබතකු නම් ගාථා පිරිත් ර අර්ථ ලබඹන් දැක ඡ්ජාඹනා කිරීභ 

අතනලනඹ. ප්රෙතිපරදාඹකඹ. බරෞකික ජීවිතඹ ඹවඳත් වැඩග් ාගැමටභස උඳකාරී බේ. ඉවත භාර්ග බදක 

ඔඵ ඳසරා බනොගන්න. 

 

බරොේතුයා බුදුමිඳුන් නාරාගිරි ව් තියාජඹාස බද්ලනා කශ ඉවත ගාථා, උඳරිභ භට් සමින් ප්රෙතිපර බඳන්ව 

අ් ථාක්  බර භි්ෂුත ඉවත අ ්ථා දකියි. බුදුයජාණන් වන්බේ ඹම් අයමුණකින් ඉවත ගාථා නාරාගිරි 

ව ්තිඹාස බද්ලනා කශාද, ඉන් ප්රෙතිපර රැබුාද, භි්ෂුතසත් එඹ එබේභ සිදුවිඹ. බුදු දබන් ආල්චර්ඹඹ බභඹයි. 

තනතාඹ බභඹයි. එඹ අත්විිනඹ වැක් බක් අතවැරීභ තුශභ ඳභණි. භි්ෂුත ඔඵස නැතත් කිඹයි. ඔබේ 

අබඵෝධඹ වාභ".... 

 

භි්ෂුත ඉවත කුටිබබ ැඩසිටින භා බදකක කාරඹ තුශදී හුණු මිශ්රර බදොබල් ජරඹ ඳාවිච්චි  කිරීභ නිා 

මුත්රෙභාර්ගබබ ආඵාධ ලින්ද, ආවාය භදකභ නිා බල් ර සීනි හිඟවීබම් ක් රාන්තබඹන්ද පීඩා වින්බද්ඹ. 

එබවත් ඒ ෑභ පීඩාක් භ ජඹග්රරවණඹක්  කයගැමටභස භි්ෂුතස වැකිවිඹ. එභ පීඩාන් නින් භඟස 

ආිලර්ාදඹක්  කයගත්බත්ඹ. නාරාගිරි ව ්තියාජඹා දර්ලනඹ කයගැමටභද එභ ආිලsර්ාදබබ ප්රෙතිපරඹකි. 

ඇතිබන්නාව ් බාවික තත්ත්ඹන්ස මුහුණ බදනා විනා, නිවීභ උබදා උභනාබන් දුක්  විිනඹ යුතුඹ ඹන 

ැයදි භතඹස ඔඵ බනොඑන්න. බභභ අර්ථඹන් ඔඵ ැයදි අයුරින් ක්රි?ඹාත්භක කබශොත් ඔඵ භානසික බයෝගිබඹක්  

වීභසද ඉඩකඩ ඇත. එබවයින් ඔඵ නියතුරුභ භඟැඩ කරනාණමිත්රෙඹකුබගන් ගුරුයබඹකුබගන් අලන 

උඳබද්  රඵාගන්න. ඔඵ බභඹ කිඹා නාරාගිරි ව් තියාජඹා දකින්නස ආලාබන්, ඉවත ගාථා බකොබතක්  

ඡ්ජාඹනඹ කශද, ඔඵස ප්රෙතිපර බනොරැබඵනු ඇත. ආලාබන් අල්රාගත් තැන ධර්භබබ ප්රෙතිපර ශනන බේ. 

ආලා අතවැරුණු කශ ධර්භබබ ප්රෙතිපර උදාබේ. ආලා අතවැබයන්බන් ප්රෙඥා ැඩීබභන් ඳභණක් භඹ. ප්රෙඥා 

ැඩීබම් ජරඹ න්බන්ද, බඳොබවොය න්බන්ද තය තිඳට් ඨානඹයි. තයතිඳට් ඨානබඹන් ඔඵ රඵන පරඹ 

අනිතනඹයි. අනිතනඹ අබඵෝධබඹන් ඔඵස බරොේතුයා බුදුමිඳුන්ද, නාරාගිරි ව ්තියාජඹාද, ඔඵද, තය 

තිඳට් ඨානඹද බරෝකඹද අතවැබයනු ඇත. 

 

බම් සිඹල්ර බභබේ සිදුබද්දී ගම්ැසිඹන් සිතුබේ භි්ෂුත භන්ත්රෙ ගුරුකම් දන්නා කිඹාඹ. භන්ද භි්ෂුත ගභස 

ඩින්නස ගත් කාරබබ ඳසන් අලින් ගම් බනොැදුණු ඵැවිණි. මිනිසුන්බ  බම් භතඹන් නිැයදි කිරීභස භි්ෂුතස 
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අලන බනොවීඹ. අනුන්බ  සිත් තුශ ඇතින සිතිවිලි භි්ෂුතස අදාශ බනොබේ. නමුත් බභබේ ගතබද්දී එක්  

තරුණබඹක්  භි්ෂුත මුණගැසීභස ඳැමිණ තභා වමුදාස ඵැඳීභස ඹන නිා ආයක්ෂාාස ඹන්ත්රෙඹක්  ක්  

කයබදන බභන් ඉල්රා සිටිබබඹ. එහිදී භි්ෂුත එභ තරුණඹාස බභබේ ප්රෙකාල කබශේඹ. පුබත්, භා දන්බන් එකභ 

ආයක්ෂාායි. ඒ තභයි තුණුරුන්බ  ආයක්ෂාා. බන ආයක්ෂාාක්  කයන්න භභ දන්බන් නැවැ'' 

 

බරෝකබබ ඔඵ සුරැබකන බශ්රරේ්ඨභ ආයක්ෂාා බභොකක් ද කිඹරා ඔඵ දන්නාද? 

 

ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. ඔඵස ආයක්ෂාා කයන්න, ආයක්ෂාාබන්න කිසික් භ නැවැ. ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  

නැති තැනකස කුභන ආයක්ෂාාක් ද? කාබගන් ආයක්ෂාාක් ද? කුභක්  ආයක්ෂාාකිරීභක් ද? බභබරො සුයක්ෂිලත එකභ 

පුද්ගරඹා ධර්භඹ අබඵෝධකයගත් උත්තභඹාඹ. 

 

පිිංත් අබඹක්  යක්  භි්ෂුතබගන් ඇහුා ''ඇයි ඔඵවන්බේ පිරිත් කසඳාඩබභන් බනොදන්බන්, පිරිත් බඳොතක්  

බාවිතා බනොකයන්බන්?'' කිඹරා. එවිස භි්ෂුත රඵාදුන් පිළිතුය තභයි, ඔඵ භි්ෂුතබ  සිත, කඹ, චනඹ 

ක්රි?ඹාත්භක න ් රඳඹ දකින්න. ඒ ඔඵ දකින්බන් පිරිානා බඳොත් වන්බේඹ කිඹරා. පිරිත් තිබඵන්බන් 

ඡ්ජාඹනා කිරීභස, ශ්රරණඹ කිරීභස ඳභණක්  බනොබේ. එහි වයඹ, ායඹ, අර්ථඹ ජීවිතඹස එකතු කයගැමටභසඹ. 

ඔඵත් දක්ෂාබන්න, ඔඵබ  ජීවිතඹ පිරිත්බඳොතක්  කයගන්න. එවිස ඔබේ ආයක්ෂාාස ඹන්ත්රෙ, භන්ත්රෙ, ගුරුකම් 

අලන බනොනු ඇත. 
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18. දිලම මෝමක වැඳයි... ඒත්? 

 
අවිදනා ඳැත්තස බරෝකඹ ඵය බන්නස ඵය බන්නස බරෝකඹා ඵය බන්බන් තන්වා බදසයි. අවිදනාබේ 

දරුා තභයි තන්වා. අවිදනාබේ ඵය නිා තන්වාබේ බගොඩ ැඳ බරයි ත්ඹා දකින්බන්. ඒ නිා ත්ඹා 

නියතුරුභ පිිංකම් කයමින් ප්රොර්ථනා කයන්බන් දින බරෝක, භනුන බරෝක ැඳභයි. බභොකද ැඳඹස ඇති 

තන්වා නිා අවිදනා විසින් ඔඵ නියතුරුභ දැනුත් කයනා, බරෝකඹ තුශ ැඳ තිබඵනා කිඹරා. ඔඵ 

ඉදිරිඹස ඳදනා ැඳ ් ඳර්ල කයන්න. 

 

භනුන බරෝකබබ ැඳ ගැන ඔඵස අත්දැකීම් තිබඵනාබන්. දුක්  කන්දක්  විසිතුරු දසනඹක ඔතා, විසිතුරු 

ඇඳුම් ආයිත්තම්, සු විරවුන්, ඹාන ාවන, බගල් බදොයල්, ඳා දරුන් භඟ ැඳඹෑයි සිනාබමින් 

කයගාබගන ඹන භනුන බරෝකබබ ැඳ, ඔඵ අත්දකිනා බඵොබවොභ කැභැත්බතන්. 

 

බම් කිඹන්න ඹන්බන් දින බරෝක ැඳ ගැනයි. බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ බද්ලනා කයනා එක දුප්ඳත් 

භනුනබඹක්  සිටිනා, ඔහුස තිබඵන්බන් දියාගිඹ ඳැල්ඳතක් . එහි වශබඹන් අව බඳබනනා. බිරි වරිඹස 

දය ඉඳරක්  බ . අබවේනිඹ නිාභ විරපි බරා. ධානන භල්බල් අඩිබබ ධානන ටිකක්  තිබඵනා. බම් 

භනුනඹාස තිබඵන්බන් ඔඹ ටික ඳභණයි. බම් භනුනඹාස ඳැවිදිබන්න සිතක්  ආත්, බම් දියාගිඹ ඳැරත්, 

විරපී බිරිත්, හි ් ධානන භල්රත් අතවැරීභස ඔහුස බනොවැකිඹ කිඹරා. ඵරන්නබකෝ තන්වාබේ ් බාඹ. 

 

අනබඵෝධඹ නිාභ, කෑදය සිත් ඇති පිළුණු වී ඹන ආවාය බුදින, බදති ් කුණඳඹකින් යුතු කඹක්  දයන, දවිලි 

අවු ැසි ලින් පීඩා විිනමින් ැඳ බොඹන අපි, ආවාය නිදි විබේකඹ බනොරඵා ැඳ බොඹන අපි, සිත සිත 

ම්ඳත් ඳවශන දින බරෝකඹස ගිඹබවොත් කුභකින් කුභක්  බයිද? 

 

දින බරෝකඹ කිඹන්බන් කාභ පුයඹක් . එහිදී සිත සිත ම්ඳත් ඔඵස රැබඵනා. ඒ සිඹල්ර ඔඵස රැබඵන්බන් 

දින ජජා ලබඹන්. ඔඵ කශ පිිං ර ප්රෙභාණඹස ඔඵ ඉඳබදන දින තර ර ඳිංති බේදඹක් , ඳිංති ඳයතයඹක්  

තිබඵනා. බම් බේදඹ නිා බදවිඹනුත් ගැබසමින් අකුල් කයගන්නා. අතීතබබ කශ කුල් අනු තභයි 

ඔඵස ැඳ රැබඵන්බන්. ඔඵ බභබවභ හිතන්න. භනුනබඹක්  ඉන්නා... ඔහු දුප්ඳත්, උබද් සිස යාත්රිමඹ නතුරු 

ඔහු කුලී ැඩක්  කයරා කීඹක්  වරි බොඹාබගන බගෝ  ඵතුයි ඳරිප්පුයි කාරා ජීත්බනා. ත භනුනබඹක්  

ඉන්නා, ඔහු බවො යජබබ රැකිඹාක්  කයරා බවො ැටුඳක්  අයබගන අයබකනාස ඩා බවො ජීවිතඹක්  

ගතකයනා. ත භනුනබඹක්  ඉන්නා ඔහු බකෝටිඳතිබඹක් . ඔහු තරුඳබවේ බවෝසරඹකස බගෝ  අන්වබල් 

ාඩිවී බේසර්යබඹක්  පිළිගන්න ආවාය ට් බසෝරුස ඇඟිල්ර තඵනා. බභොබවොතකින් බරෝකබබ යත්භ 

ආවාය බේරක්  ඔහුබ  බම්ඹස එනා. ඵරන්න බම් තුන්බදනාභ භනුන බරෝකබබ ඉඳැදුණ භනුනබඹෝ. 

නමුත් ිංායබබ කශ කුල් අකුල් නිා ැඳ රැබීබම් ඳයතයඹක් , සීභාක්  තිබඵනා. මිනිසුන් ද බදබනක්  

ගතබවොත් එභ දබදනාස රැබීබම් ් බාඹන් ද ආකායඹක්  බනා. දින බරෝකබඹත් බම් බ භයි. අය 

බකෝටිඳති නාඳාරිකඹා ආවාය ට් බසෝරුබේ ඇති තභා කැභැති ආවාය ර්ගඹස ඇඟිල්ර තැබ ැනින් තභන් 

කැභතිභ ආවායඹ රැබඵනා බ  බදවිඹන්ස ඹම් ැඳක්  අලන ඹෑයි සිත ැනින් එභ ැඳබඹන් බදවිඹා 

තශප්තිභත් බනා. 

 

සුපිරි බශරකස බගො ් බකබනක්  රුපිඹල් බදසීඹක්  බගරා අයි ්ක්රී,ම් එකක්  කනා. ත දුප්ඳත් අබඹක්  

ගබම් කබේස ගිහින් රුපිඹල් දවබබ අයි් ඳරම් එකක්  කනා. බදබදනාභ භනුනබඹෝ. බදබදනාභ කන්බනත් 

අයි ් ක්රී,ම්. නමුත් බදබදනා රඵනා යබබ ් බාඹන් බන් . ඒ බදබදනාබ  රැබීබම් විවිධත්ඹයි. පිිංකය 

ඇති  ්බාඹන්ස අනු බදවිඹන් දින ජජාබන් තශප්තිභත් බනා. බදවිඹන්ස තිබඵන්බන් ජරාරික කඹක් . 

එභ ජරාරික කඹ ඝන බාඹස ඳත්කයගැමටභස දින බරෝකර බදවිඹන්ස පුළුන් බ භ, භාධිබඹන් 

ඳරිපර්ණ, ප්රෙඥා ඩන භි්ෂුතසද ජරාරික බාබඹන් මුදා ඝන ් බාබඹන් බදවිඹන් දර්ලනඹ බයි. 
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ජරාරික කඹක්  තිබුණද බදවිඹන්ස ආඹතන වඹක්  (රාඹතන) භනුනඹාස බේභ ජරාරික කඹ 

ඇසුරුබකොසබගන පිහිසා ඇත. එබවයින් භනුනඹාස බේභ නියතුරුභ ඇතිබමින් නැතිබන සිත් බදවිඹාසද 

වසගමට. කාභ බරෝකඹක ැඳ විවයණඹ කයන බදවිඹාද තය භවා ධාතන්බගන් නිර්භානඹ ව, අනිතන 

ජරාරික කඹක් ද, නියතුරුභ ඇතිබමින් නැතිවී ඹන සිතක් ද ඇති ත්බඹකි. බදවිඹන් තුශද ත්බඹක්  

පුද්ගරබඹක්  නැත්බත්ඹ. බදවිඹන් ැඳ විිනනා ඹනු, ක්රි?ඹාත්භක බනා ඹනු ් ඳර්ලඹ නිා ඇතින 

බේදනාක්  ඳභණක් භඹ. භනුනයින් ලබඹන් භවා පිිංකම් කයමින් ඔඵ ඹන්නස ප්රොර්ථනා කයනා සුයපුයඹ 

ඔතැනඹ. දින බරෝක ර දින ැඳඹ රැබඵන්බන් දින ජජා බරසින්ඹ. දින ජජා ඹනු සුන්දය 

අත්දැකීභකි. බදවිඹන් බභභ දින ජජා අතවැරීභ උඳරිභබඹන් පර්ණ කශ භි්ෂුතසද, නින් අබඵෝධඹ 

රඵාගත් භි්ෂුතසද අතනලනභ අ ්ථාරදී රඵාබදයි. 

 

ඔඵ බභබවභ සිතන්න. භි්ෂුතක්  හුබදකරා නබබ කුටිඹක ැඩ සිටින විස ආවාය භද ඵ නිා බල් ර සීනි 

අඩුවී අමටඳ බනා. බභඹ සිදුන්බන් යාත්රිමබබදී. භි්ෂුත දැඩි බේදනාස ඳත්බනා. කුටිඹ තුශ ගිරන්ඳක්  

ාදා ගැමටභස සීනි බත්බකොරත් නැවැ. අත්වැරීබම් උඳරිභඹ නිා. භි්ෂුත බභොකද කයන්බන්. රිදුම් බදන, 

කරන්තබඹන් අප්රොණික න කඹත් සිතත් භබ  බනොබයි. භස අඹත් බදඹක්  බනොබේ කිඹරා අතවරිනා. 

බරෝකබබ බශ්රරේ්ඨභ අතවැරීභ ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන භි්ෂුතක්  සිත කඹ අතවරින බභොබවොබත් බරෝකඹ කම්ඳා 

බනා. බරෝකඹ නිරුද්ධ බනා. එඹ දින බරෝක රස දැබනනා. බදවිඹන් බොඹනා බභොකක් ද වුබණ් 

කිඹරා. බදවිඹන් දකිනා අල් තැන ැඩසිටින භි්ෂුතබ  අතවැරීභයි බම් දැනුබන් කිඹරා. ඒ බභොබවොබත්භ 

දින ජජා බදවිඹන් එභ භි්ෂුතස භාධිඹ තුළින් රඵාබදනා. දින ජජා භි්ෂුත විිනන්බන් භනසින්. සීනි 

අලන නම් භි්ෂුතබ  බදෝතස යන්න් ඳාස සීනි අහුයක්  රැබඵනා. අත යන් බ  දිලිබන භි්ෂුත භනසින් 

එඹ විිනනා. ශනා. පිබඹවි සිහිබඹන් අධිබබදී බනොබයි බභඹ බන්බන්. භාධිගත නින්බද්දියි. භි්ෂුත 

ඳැඹ කිහිඳඹකින් අධින්බන් ලරීයබබ තිබ බයෝගී ඵ දුරුවී පර්ණ සුඹ රැබීබභන්. බභොකද ලරීයඹස 

අලන තිබ සීනි ප්රෙභාණඹ දින ජජා ලබඹන් භි්ෂුතබ  ලරීයඹස රැබුණු නිා. වැඵැයි බදවිඹන් ජජා 

බදන්බන් සිත කඹ අතවැරිබඹොත් ඳභණයි කිඹරයි භි්ෂුත සිතන්බන්. ප් යඥා බවොිනන් ැඩීබභන් ඳභණයි, 

අිංකභ කඹ, සිත අතවැරිඹ වැක් බක්. එබවභ වුබණොත් තභයි එභ කම්ඳනඹ දින බරෝකඹස දැබනන්බන්. 

 

දින බරෝකබබ නියතුරුභ ඡ්ජාඹනා කයන වල, විබසක පිරිත් වබේ ් බාබඹන්ද තත් බේරාන්ස 

බකෝවිල් ර පජා තඵනබකොස ලේද පජාබේදී බරොකු නරාකින් නැබගන වබේ  ්බාබඹන්ද ඇබනා. 

නබඹ හුබදකරා කුටි රදී බභභ වල යාත්රීම ඹාභබබදී බවොිනන් ඇසිඹ වැකිඹ. මුහුද ගිංගා දිඹ ඇලි අර අපි 

ාඩිවී සිටිඹදී බභොනතයම් මිහිරි රිද්භඹන් අඳස ඇබනාද. කැරඹක යාත්රිමඹස සුශඟ ඇති බරාස අපරු 

ිංගීතඹන් භැබනා. බම්ා කවුරුත් කයන, ඹන බද්ල් බනොබේ. ඳ් ඹ නිා ඇතින බේදනාන්. කාභ 

බරෝකඹක්  වුද පිනැති බදවිඹන් ජීත්න නිා එභ පිිං භහිභඹ නිාභ බභැනි ඡ්ජාඹනා, ිංගීත රිද්භ 

් බාඹන් දිනතරර රැේබදනා. අය ගබේa මුහුබද් දිඹ ඇල්බල් රිද්භඹ බ . පිබන් ආල්චර්ඹඹ නිාභ 

බදවිඹන් ආ කයන වල රිද්භඹ, ඒ බභොබවොබත්භ ඇතිබරා බදවිඹන් තශප්තිභත් බනා. දැන් ඔඵ 

සිතන්නබකෝ බභැනි කාභ බරෝකඹක ඔඵ උඳත රැබුබොත් බභභ කාභබඹන් ඔඵස අත්මිබදන්න පුළුන් 

බයිද? 

 

ඔඵ භනුන බරෝකබබ පිිංකම් කය රැබ දින කාභ ම්ඳත නිාභ පිරිහීභස ඳත්වී නැත තය අඳාඹස ැටීබම් 

ඉඩකඩ ඉතාභත් ැඩිඹ. දින බරෝකර බුද්ධ යත්නඹද, ිංඝ යත්නඹද ැඩ සිටින්බන් නැත. නමුත් 

ධර්භයත්නඹ ැඩ සිටියි. එබවත් ධර්භඹ භතුකය බඳන්වීභස බුද්ධ යත්නඹද, ිංඝ යත්නඹද ැඩ බනොසිටින 

නිා බදවිබඹෝ අනාථබඹෝඹ. එබවත් බදවිඹන් දක්ෂා නම් ිංඝ යත්නඹ ැඩසිටින භනුන බරෝකඹස ඳැමිණ 

ද්ධර්භඹ ශ්රරණඹ කය අබඵෝධඹ රැබිඹ වැකිඹ. 

 

භි්ෂුතක්  කැරබබ හුබදකරා කුටිඹක ැඩ සිටින විස යාත්රිමබබ ඳැමිණි දිනාිංගනාක්  ගැන ඔඵස කිඹන්නම්. 

එක්  යාත්රිමඹක භි්ෂුතක්  භාධිබඹන් ඳසුන විස දිනාිංගනාක්  දර්ලනඹ විඹ. ඇඹ සිටිබබ ඳාබමින්ඹ. ැඩි 

ඉවශක බනොබේ. ඇඹබ  ් බාඹ අති සුන්දයඹ. ඇඹ සිහින්ඹ. දිගැටිඹ. දිග බක්ල කරාඳඹකින් යුක් තඹ. එඹ 

ඳාදාන්තඹ දක් ා දිගඹ. ඇඹ ප්රෙබාල්ය සුදු ඳැවැතිඹ. ඳැවැදිලි සුදු රාකුශක ඳාසඹ. ඇඹබ  සියුම් ඝන කඹ 
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ප්රෙබා්ය සුදු ඳැවැබඹන් යුක් ත විඹ. වරිඹස ලරීයඹස හියබන සුදු දිග ගවුභක්  ඇසිටිඹා බේඹ. ඇඹබ  

ලරීයබබ බදඳා ප්රෙබද්ලඹ සිහින් වී බගෝ  තිබිණි. ඇඹ භි්ෂුත ඉදිරිබබ තයභක ඉවළින් රුිංගරඹක්  ඳාබනා 

බේ ඳාබමින් සිටිඹාඹ. බභැනි රඳ දර්ලනඹ වීබම්දී භි්ෂුතබ   ්බාඹ බම් ආකායඹස පිිං දීභඹ. "බභභ 

භි්ෂුතබගන් ඔඵස ඹම් කුරඹක් , පිනක්  ගතවැකි නම් එඹ භි්ෂුතබ  ඹෑයි බනොසිතා ඔබේ ඹෑයි සිතා ඔඵ 

අනුබභෝදන් වී සුඳත් බන්න" භි්ෂුත බභබේ සිතවිස ඇඹ නැති ගිඹා. 

 

බදැනි දබේ යාත්රිමබබත් ඇඹ බඳය දින බේභ දර්ලනඹ වුණා බඳයදින සිටි ් රඳබඹන්භ. එදාද භි්ෂුත 

බඳයබේභ පිිං දුන්නා. ඇඹ නැතත් බනොබඳමට ගිඹා. භැඹ බභබේ දර්ලනඹ වුද භි්ෂුතස ඇඹ ගැන 

කුතුවරඹක් , ඇඹ දැකීබම් කැභැත්තක්  බනොතිබිණි. ඇඹ ගැන භතකඹද, අධානඹක් ද බනොතිබිණි. බනොසිත 

බභොබවොතක ඇඹ දර්ලනඹ නා ඳභණි. බම් න විස භි්ෂුත සිටිබබ දින බරෝක ිංඥාලින් මිදීඹ. දින 

බරෝකඹත්, එහි ජීත්න බදවිඹනුත් අසචි බගොඩක්  භත ජීත්න ඳණුකැශක්  බර භි්ෂුත අබඵෝධබඹන් 

දැනසිටිබබඹ. එනිා දිනාිංගනා භි්ෂුතස තත් අනිතනබාඹස ඳත්න රඳඹක්  ඳභණක්  විඹ. බභබේ 

ඳසුබද්දී තුන්ැනි දින යාත්රිමබබ ඇඹ බඳයබේභ දර්ලනඹ විඹ. තුන්ැනි දිනබබදී භි්ෂුත ඇඹස බඳයබේභ පිිං 

දුන්බන්ඹ. ඇඹ බනොබඳමට ගිඹාඹ. ඇඹ ඳැමිණි විස විනාඩි දවඹක ඳභණ කාරඹක්  භි්ෂුත ඉදිරිබබ ඳාබමින් 

සිටින්මටඹ. වතයැනි දිනබබදී ඇඹ බඳය  ්බාබඹන්භ භි්ෂුතස දර්ලනඹ විඹ. භි්ෂුත දැන් ඇඹ ගැන 

අබඵෝධඹ රඵා අන්ඹ. ඇඹස දින තුනක්  පිිං දුන්නද ඇඹස පිිං අනුබභෝදන් වබබ නැත. ඇඹස භි්ෂුත දුන් 

පිිං අනුබභෝදන් වානම් ඳශබනි දිනඹස ඩා බදැනි දිනබබදී ප්රෙබාල්ය විඹ යුතුඹ. ඇඹබ  දිනශ්රීිඹ 

ධනාත්භක ඵක්  විදනාභාන විඹ යුතුඹ. එබවත් එඹ එබේ බනොවිණ. ඇඹ මුල් දිනබබ දර්ලනඹ ව 

් රඳබඹන්භ වතයැනි දිනබබදීද දර්ලනඹ විඹ. බභයින් ඳැවැදිලින්බන් ඇඹස පිිං අනුබභෝදන් බනොව ඵයි. 

බභභ දිනාිංගනා අනුන්බ  පිිං අලන නැති, පිබනන් පිරුණු ශ්රීික දින බරෝකබබ ැඩ න 

දිනාිංගනාක්  ඵයි. ඇඹස භි්ෂුත දුන් පිිං අලන නැත. ඇඹස අලන භි්ෂුත දකිමින් තුටු වීභසඹ. 

නැතබවොත් භි්ෂුතස ගරු කිරීභස, නභ ්කාය කිරීභසද විඹ වැකිඹ. බම් බදකින් කුභක්  වාද ඹන්න භි්ෂුතස 

ඇඹබ  ඉරිඹේ ලින් දැනගත බනොවැකි විඹ. ඇඹ තුටින් ප්රෙබභෝදබඹන් සිටින ඵ ඳභණක්  භි්ෂුත 

වඳුනාගත්බත්ඹ. වතයැනි දිනබබදී භි්ෂුත ඇඹස බභබේ අාද කබශේඹ. "ඔඵ බභොකක් ද බම් කයන්බන්. ඔඵ 

විහිළුක්  කයනාද? ඔඵ කේද? භවය විස ඔඵ භි්ෂුතබ  මිඹ ගිඹ භවුද දන්බන් නැවැ. බන දිනාිංගනාක් ද 

දන්බනත් නැවැ. බම් භි්ෂුත බවස අඳත් බන්න පුළුන්. එබවභ වුබණොත් ඔඵස භි්ෂුත දැකරා තුටුබන්න 

පුළුන් කභක්  නැවැ. ඔඵස පිිං අලන වුද බදන්න බකබනකුත් නැවැ. ඔඵ ඔඹ දින ැඳ අන් වුණාභ 

අයණ බේවි. නැත තය අඳාඹස ැබට්වි. එදාස ඔඵ බේයාගන්න කවුරුත් නැවැ. ඒ නිා ඔඵ බම් පිිං 

අනුබභෝදන් බරා ැඳත් බන්න. තය අඳාබඹන් මිබදන්න. බම් භි්ෂුත බේභ අනිතන ඩන්න" කිඹරා 

භි්ෂුත අනුබභෝදනාක්  කශා. බභබේ අාද කශ ද ඇඹ ඳ් ැනි දිනබබ යාත්රිමබබද බඳය ් බාබඹන්භ භි්ෂුත 

ඉදිරිබබ ඳාබමින් සිටිඹාඹ. ඇඹස පිිං අනලන ඵ දැන් ් ථියඹ. ඇඹස දිඹ යුත්බත් පිිං බනො, ප්රෙඥා ැඩීභස 

ිංඥාක්  ඵ භි්ෂුතස අබඵෝධ විඹ. භන්ද අනුන්බ  පිිං අනලන, භවා පිනැති දිනාිංගනාක්  නිාඹ. ඇඹ 

ය ප්රෙඥා ඩා ඇත. එබවත් දින බරෝකබබ කාභ ම්ඳත් භැද බකළිබරොල් දිවිඹක්  ගතකයන නිා ප්රෙඥා 

ඹසඳත්වී ැඟවී බගෝ  තිබේ. භි්ෂුත දිනාිංගනාබ  ැඟවී තිබ ප්රෙඥා භතුකය දීභස ඇඹ බභබේ දැනුත් 

කබශේඹ. 

 

"පුබත් ඔඵස බම් භි්ෂුත කථාකයන අාන අ් ථා. ඔඵස බදන අාන අාදඹ. දින වතයක් භ භි්ෂුත 

ඔඵස පිිං දුන්නා. ඔඵ ඒා අනුබභෝදන් වබබ නැවැ. ඔඵ බාගනන්තිඹක් . ඔඵ බම් භි්ෂුත බද බවොිනන් 

ඵරන්න. භි්ෂුත ඳරිවයණඹ කයන තුන් සිවුය බද බවොිනන් ඵරන්න. එක බේබරන් ඳභණක්  පිණ් ඩඳාතබඹන් 

ඹෑබඳන බම් ඳාත්රෙඹ බද බවොිනන් ඵරන්න. බම් ඹනඹ, බම් කුටිඹ බද ඵරන්න. භි්ෂුතබ  ප්රෙතිඳදා බද 

ඵරන්න. භි්ෂුතබ  අතවැරීභ බද ඵරන්න. බම් භි්ෂුත අනිතන ඩන්බන් ඹම් බේද ඔඵද ඔඹ දින ැඳ, දින 

ජජා, දින ලරීයඹ, ඔඹ රඳඹ අනිතන ඵ දකින්න. ඔඹ ඇ, කන, නාඹ, දි, ජරාරික ලරීයඹ, සිත අනිතන 

ඵ දකින්න. කදාවරි දිනඹක ඔඹ දින ැඳ අනිතනබාඹස ඳත්වී ඔඵ දින බරෝකබඹන් චුතබේවි. දින ැඳ 

අහිමි න ඵ දැකරා ඔඵ එදාස වලාැබට්වී. ඔඵ ඔඹ ැබඳන් මිදිරා තය අඳාඹස ැබට්වී. පුබත් ඔඵ ඔඹ 

විිනන සිත ඔබේ බනොබයි කිඹරා අතවරින්න. ඔඹ ් ර්¨ණවිංසිඹක්  ඵඳු කඹ ඔඵස අයිති නැති අනිතනඹස 

අඹත් බදඹක්  ඹෑයි කිඹරා අතවරින්න. සිඹල්ර අනිතන ඵ දකින්න. බම් භි්ෂුත ඔඵ දකින අනිතන 
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ිංඥාබන්භ ඔඵ භි්ෂුත බද ඵරන්න. බම් භි්ෂුතද භැබයන, බරඩ බන, ඹස ඹන ් බාබඹන් යුක් ත 

ඵ දකින්න. බම් භි්ෂුත බද නැැත නැත ඵරන්න. ඔඵ අබඵෝධඹ රඵන්න. ධර්භඹ දැක් ක බකබනක්  

බන්න. ඔඵ බෝාන් පරඹස ඳත්බන්න. දින බරෝකබඹන්, තය අඳාබඹන් මිබදන්න. බ්රදවභ් බරෝකඹස 

බගො ් කල්ඳ ගණනක්  වුද ගතකයන්න. ඒකස ප්රෙල්නඹක්  නැවැ. බභොකද කදාත් ඔඵ නැත තය අඳාඹස 

ැබසන්බන් නැවැ. භි්ෂුතස අලන ඔඵ තය අඳාබඹන් මුදන්න පුබත්. භබග පුබත් භි්ෂුත කිඹන බදඹ ඔඵ 

අන්න" භි්ෂුත යාත්රිමබබ ඳැඹ කාරක්  ඳභණ ඉවත ඵණ ලේද නගරා බද්ලනා කශා. එදායින් ඳසු නැත එභ 

දිනාිංගනා බනොඳැමිණිඹාඹ. බනොදුටුබේඹ. ඇඹස කුභක්  වබබ දැයි භි්ෂුත බනොදමට. එබවත් ඇඹ ය 

ප් යඥා ඩා පුරු දිනාිංගනාක්  නිා භි්ෂුත විසින් බද්ලනා කයන රද අනිතන ිංඥා ඒ බභොබවොබත්භ 

අබඵෝධ වීබභන් ඇඹ දින ආත්භබාබඹන් මිදී බ්රදවභ් බරෝකබබ උඳතක්  රඵන්නස ඇතැයි භි්ෂුත අනුභාන 

කයයි. එබවත් එඹ නිැයදි බනොදනිමි. 

 

භි්ෂුතස දිනාිංගනා දර්ලනඹ න්බන් භාධිඹ තුශ සිටිඹදීඹ. එබවත් ඇඹස ඵණ කිඹන විස ඇඹ භඟ කථා 

කයන විස භාධිඹ නැතින නිා ඇඹ දර්ලනඹ බනොබේ. එබවත් ඇඹ එහි සිටින ඵ භි්ෂුත දමට. එභ 

දිනාිංගනාබ  සුකුභාර ඵ, ැවැල්ලු, රාලිතනඹ, රිද්භඹ බකොබතක් ද කිබවොත් ඇඹ ඳශත ජන 

් බාබබ බකබනකුස කාභබබ ඳායාදීඹකි. දින බරෝකඹ ඹනු එැනි කාභ ඳායාදීඹකි. බභැනි කාභ 

බරෝකඹක්  ඔඵ නියතුරුභ ප්රොර්ථනා කයන්බන් නම් එඹ භවා මුරාකි. දින ැඳ නියතුරුභ ඔඵස අකුල් 

රැ ්කය බදන්නකි. භන්ද ඔඵ තුශ බඹස ඇති කැභැත්ත නිා නියතුරුභ තන්වාබන් සිත පිරී ඳතී. දින 

ැඳ විඳීභ ඹනු බභභ කාභ බරෝකඹ තන්වාබන් ඵදාගැමටභයි. ය විඳීභයි. ඒ තන්වා නිා ඇතින අකුල් 

ලින් ඔඵ නැත තය අඳාඹස ගාල් කයයි. එබවත් බභභ දිනාිංගනා මිනි්  ආත්භ ර ඉපිද ප්රෙඥා ඩා 

තිබුණු නිා රැබුණු අ ්ථාබන් ප්රෙබඹෝජනඹ ගැමටභස ඇඹස භවයවිස වැකිවිඹ. ඔඵද කුභන පිිංකභ කශද 

එභ පිිංකම්ර අනිතන ් බාඹ, අනිතන ිංඥා ැඩීභස යශ බවෝ පුරුදුබන්න. දිනකස ඔඵ ඳැඹ කාරක්  

අනිතන ිංඥා ැඩුබොත් එඹ ඔබේ ආධනාත්භඹ තුශ තැන්ඳත් බරා කදාවරි දක ඔඵස ය දුකින් 

ගැරබන්න උඳකාය බනා. 

 

ඉවත දිනාිංගනාත් අතීත ඵ ර පිිංකම් කයරා අනිතන ිංඥා යශ බවෝ ඩා තිබ නියි පිිංකම් නිා 

දින ැඳත්, අනිතන ිංඥා ැඩීභ නිා (රැබුණා නම්) බ්රදව්භ ැඳත් රැබුබණ්. දින බරෝකර ැඩ සිටින 

බදවිරු තුශ භනුන බරෝකබබදී ඩන රද ප්රෙඥා ඇත. එබවත් දින බරෝකබබ කාභ ම්ඳත් නිා ප්රෙඥා 

ඹසඳත් බේ. බභභ දිනාිංගනාද භි්ෂුත ඉදිරිඹස ඳැමිණිබබ තුටුවීභ වාඹ. එබවත් භි්ෂුත ඇඹස සුදුසුභ 

කභසවනින් ඹසඳත් තිබ ප්රෙඥා භතුකය දුන්නාඹෑයි අනුභාන කයමි. බම් ෑභ බදඹක් භ ධර්භබබ 

ආල්චර්ඹඹන්ඹ. භි්ෂුතබ  ආල්චර්ඹඹක්  බනොබේ. ඔඵත් සිඹල්ර අතවරින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්ර රැබේවී. 

සිඹල්රභ ඔඵස රැබඵන විස ඒ කිසික්  ඔඵස අලන බනොබේ. භන්ද ඔඵ සිඹල්රභ අනිතන ලබඹන් 

අබඵෝධකය ඇති නිාඹ. 

 

ඔඵ රක්ෂා ගණන් ධනඹ කාරඹ විඹදම් කය පිිංකම් සිදුකයමින් ප්රොර්ථනා කයන බර  ්ථියභ ඔඵ භවා ැඳ 

හිත බදවිබඹක් , දිනාිංගනාක්  වුබනොත් බභැනි සුකුභාර දින කුභායඹන්, කුභරිඹන් ඔඵ කුල්භත් කයාවී. 

ඔඵ පි් සු ට් සාවී. අානබබ ඔඵස හිමින්බන් බබබ පි් න්බකොටු න තය අඳාඹභඹ. ර්තභානබබද 

බබබ පි් න් බකොටුබේ දුක් විිනන්බන් අතීතබබ අනන්ත අප්රෙභාණ දින භනුන ැඳ විින බකළිබරොල් දින 

දිනාිංගනාන්ඹ. එදා දින ජජා, යාජ බබෝජන ැශ ඔවුන් අද තය අඳාබබ බම්, බොටු, භශමුත්රො, ගින්දය, 

පුන්නක් කු, තණබකොර අනුඵ කයයි. බභඹ නිභා බනොන චෝඹකි. ඳසන් ගැන්භක් , අානඹක්  බනොභැත. 

ඔඵස ඇත්බත් බට් ඹැභ ඳභණකි. ඔඵස මින් ගැරවීභස නම් චෝඹභ නිා දැමිඹ යුතුඹ. ඔඵභ අවුලුාගන්නා 

ගින්න කදාබවෝ දිනඹක ඔඵභ නිාගත යුතුඹ. එඹ බන අඹකුස කශ බනොවැක් කකි. භන්ද ගිණි 

අවුලුන්බන් ඔඵභ නිාඹ. ඔඵභ අවුලුාගන්නා ගින්නකින් ඔඵභ දැබන අිංක එබක් බභෝවඵරිත ත්ඹා 

ඳශත ජන ත්ඹාඹ. 

 

ඔඵස ඉවත කථා කිඹන විස හිබතන්නස ඇති අබන් භසත් බම් අත්දැකීභ රඵන්නස ඇත්නම් කිඹරා. ඔඵ 

එබවභ සිතුබොත් ඔඵස බභභ අත්දැකීභ කදාත් රඵන්න ඵැවැ. ඔඵස එභ අත්දැකීභ රඵන්න නම් ඇතිව එභ 
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බකබර්  සිත අනිතන ලබඹන් දැකරා අතවරින්නස ජබන්. එවිස ඔඵස දිනාිංගනාක්  බනො දිනබරෝකඹභ 

දැකිඹ වැකිඹ. එබවත් ඔඵ ජඹග්රරාවකබඹක්  න්බන් දිනාිංගනාක් , දින බරෝකඹ දැකීබභන් බනො දින 

බරෝකඹභ අතවැරීබභන්ඹ. දින ැඳ දකින, ඳතන සිත තිබඵනතාක්  ඔඵස දින බරෝකඹ අත්වර බනොවැක. 

ඔඵ එහි ඳදිිංචි කරුබකි, ාභාජිකබඹකි. කුළිඹ, ාභාජිකත්ඹ ඉයවුනු තැන, බන තැනක්  බොඹා ඹා යුතුඹ. 

අලුත් තැන බොඹාගන්බන්ද ඔඵ විසින්භඹ. බම් බභොබවොබත් ඔඵ ඉන්නා තැන බතෝයාගන්බන්ද ඔඵභඹ. ඔඵභ 

බතෝයාගන්නා ජිවිතඹස බභොනතයම් ප්රෙල්න තිබුණද ඔඵ බනොගැබසන්න. ඔඵ ගැටුබණොත් ඔබේභ 

බතෝයාගැමටභස ඔඵ කයන බද්රකෝහිකභකි. 

 

මිනිසුන්බගන් සිඹඹස සිඹඹක් භ බයෝගී න්බන් ඉන්ද්රිෙඹන් වඹ පිනවීභස ඹැභ නිාඹ. දිස, කඹස ය ඳව 

බොඹන්නස ඹැභ නිාඹ. දිඹැඩිඹා, අිංලබාගඹ, බකොබර් සබයෝල්, ලිිංගික බයෝග, බම් බයෝග..... 

 

රිඹ අනතුයකින් අිංගවිකර න බයෝගිඹාස එබේ වබබ රිඹදුයා භත්තුය බීභ නිාඹ, නැතිනම් අධික බේගඹ 

නිාඹ. එබේත් නැතිනම් ඳදිකඹාබ  බනොැරකිල්ර නිාඹ. බම් සිඹල්ර තුශ තිබඵන්බන් තන්වාඹ. අපි 

බේගබඹන් ඹන්බන් ඹභක්  ඉක් භනින් ් ඳර්ල කිරීභසඹ. ැඩිපුය අයිතිකය ගැමටභසඹ. ඳශබනිඹා වීභසඹ. 

සිඹල්ර තුශ තන්වායි තිබඵන්බන්. ැඳ බවීබම් බභබවයුභ නිා මිනිා දුකස ඳත්වී බයෝගීබාඹස ඳත්වී 

අයණනා බේභ, දින බරෝකබබ බදවිඹන්ද දිනාිංගනාන්ද ැඳ ඳසුඳ වමා ඹැභ නිා භනුනඹන් බේභ 

පිරිහීභස ඳත්වී දුකස ඇද ැබට්. ඔඵ ඳතන ආල්චර්ඹභත් දින ැඳ ගැන ඔඵ විබේකී නැත සිතාඵරන්න. 

දින බරෝක ඹනු බගොභ පිඩකි. බදවිඹන් ඹනු එඹ අනුබ කයමින් ඳශ්ටිභත් න ඳණු කැශයි. බගොභ කමින් 

තුටුබමින් ඳනුා බවොිනන් ැඩුනු ඳසු බගොභ තලිඹ ඉයබේ. ඳනුන්ස සිදුන්බන් තත් බතකුබ  

බගොදුයක්  වීභස ඳභණි. දින ැඳත ඉවත ් බාඹභඹ. එබවත් දින බරෝකබබද ශීරබඹන් ඳරිපර්ණ, භතු 

ඳායමී ධර්භඹන් ඩන භබවේලාෙන බදවිරු සිටිති. ඒ අඹ තභන් පුහුණු කයන රද ශීරබබ ආනුබාබඹන් සිත, 

කඹ, චනඹ හික් භාබගන සුදුසු කාරඹ ඳැමිබණන තුරු හික් මීබභන් යුතු දින බරෝකබබ දින ැඳ අනුබ 

කයති. බභභ බදවිරු තුශ තිබඵන හික් මීභද තන්වාකි. එභ තන්වා නම් භතු ය ඵරාබඳොබයොත්තු න 

ප්රොර්ථනායි. කැභැත්තයි. ඳායමී අයමුණයි. 
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19. මේ කැඩඳතින්  මේ මුහුණත් නන්න 

 
ත්ඹා හිරිකිතඹකින් බතොය බභොන තයම් අකුර සිදුකයගන්නාද? මිනිසුන් ඳිංච සීරඹ ඳා කඩ කයමින් 

ඳේ සිදුකයගන්බන් වරිඹස ඵරඳත්රෙඹක්  අයබගන බ . බම් අඹස බම්ා කයන්න රැඡ්ජාක්  බිඹක්  නැවැ. 

විබලේබඹන් ත් ඝාතනඹ, කාභඹ යදා වැසිරීභ භවා දුක්  බගනබදන අකුල්. හුඟක්  බරාස අබනක්  

ැයදි සිදුබන්බනත් බම් ැයදි බදක නියි. නිඹත ලබඹන්භ බම් ැයදි ර බඹබදන අඹ ඒාබබ විඳාක 

ලබඹන් බප්රෙේත, භත ආත්භ ර ඉඳැබදනාභඹ. මීස අභතය, තන්වා බප්රෙේත බරෝකඹස ඉතා බවො 

සුදුසුකභකි. 

 

බද්ඳශ, අඹුදරුන් ගැන ඔඵ තුශ ඇති තණ් වා, ඒාස ඇති ආලා අතවැරීභස ඵැරිකභ, ඔඵ පිිං කශද බප්රෙේත 

ආත්භ රස ැටීභස අතිලයින්භ බවේතුබේ. දින, බ්රදවභ් බරෝක ිංඥාන් දැකිඹ වැක් බක් ප්රෙබාල්ය ආබරෝක 

හිතඹ. ඒ අඹ ආබරෝකභත්ඹ. එබවත් බප්රෙේත බරෝකබබ ිංඥා නියතුරුභ අඳුරුඹ. විකශතිඹ. ගුප්තඹ. 

තැතිගත්  ්බාබඹන් යුක් තඹ. කිසිදු බප්රෙේතඹකුබ  ් රඳබබ තුටු ් බාඹක්  දැකිඹ බනොවැකිඹ. භවා 

ප්රෙල්නාර්ථඹකස භැදිවී සිටින්නා බේ වික්ෂිලප්ත ගුප්ත ් රඳඹක්  දර්ලනඹ බේ. එකිබනකාස බන් ව විකශති 

් බාඹන්බ  මුහුණු බප්රෙේතඹන්ස ඇත. මුහුබණ් ෑභ දලභඹක් භ විකශතිඹ. භවය මුහුණු ඳැතැලිඹ. දිගඹ. 

යවුම්ඹ. ඇ, කණ, නාඹ, නශර, හි ඇත්බත් විකශති ් බාඹන්බගන් යුතුඹ. බප්රෙේතඹා ඹනු විකශති 

නිර්භාණඹකි. බප්රෙේතඹාස තිබඵන්බන් ජරාරික කඹකි. භාධිඹ ඩන්නාස එභ ජරාරික කඹ සියුම් ඝණ 

් බාබඹන් දැකිඹ වැකිඹ. බප්රෙේතඹාබ  ජරාරික කඹ තුශ භනුනඹාස, බදවිඹාස, බ්රදව්භඹාස බේභ ආඹතන 

වඹ පිහිසා ඇත. 

 

එබවයින් බප්රෙේතඹාසද සිත් ඇතිබේ. බප්රෙේතඹා අනිතනබාඹස ඳත්බන තය භවා ධාතන්බගන් ක් වුණ, 

ජරාරික කඹක් ද, ඇතිබමින් නැතිබන සිතක් ද ඇති ත්බඹකි. බප්රෙේත බරෝකබබ බප්රෙේතබඹෝ ව බප්රෙේතිබඹෝ 

බදබකොට් ඨාඹභ සිටිති. බම් අඹ නියතුරුභ අඳුය ව ගුප්ත බාඹ තුශ ජීත්න නිා ඒ අඹස නිතයභ ඵඹ 

ව ගැටීභ තුශ ජීත්වීභස සිදුබේ. එඹ අතීත කර්භබබ ප්රෙතිපරඹකි. ඵඹ ව ගැටීභ තුශ නියතුරුභ ජීත්වීභ 

නිා, බප්රෙේතඹාබ  සිත වයඹ, බෝෝධඹ, තණ් වා ැනි අකුල් ධර්භබඹන්ගන් පිරී ඳතී. බප්රෙේත බරෝකබබ 

ජීත්න ෑභ තත්ඳයඹකදීභ ඔහු රැ් කයන්බන් අකුල්ඹ. කුල් අකුල් ගැන බප්රෙේතඹාස වැඟීභක්  බනොභැත. 

එඹ ඔහුබ  කර්භඹයි. දින, මිනිs ් ආත්භර ඉපිද, කයගත් කර්භඹන් බවේතුබන් බප්රෙේත බරෝකඹස 

ඵැගන්නා බප්රෙේතබඹෝ විවිධ ් බාඹන්බගන් යුක් තඹ. 

 

භි්ෂුතස වමුව බප්රෙේතඹන්බ   ්බාඹ වරිභ අපරුඹ. එක්  බප්රෙේතිඹකබ  මුෙඹ බනොභැත. බතොල් එකස ඇලී 

බගො ්ඹ. ඒ බඳය ිංායබබ දන් බනොදීභ ව අනුන් දන් බනොදීභස බඳශමවීබම් කර්භ විඳාක නිා විඹ යුතුඹ. 

තත් බප්රෙේතබඹක් බ  ඇ ්ලින් ගින්දය නිකුත්බේ. ඇ්  නියතුරුභ ගිනි ගමට. අනුන්බ  ජඹග්රරවණ, දියුණු 

ඉසීභස බනොවැකි කශ අකුල් නිා බභබේ වා කිඹ වැකිඹ. 

 

තත් බප්රෙේතබඹක් බ  ඇ්  ලින් සුදු ආබරෝක බදකක්  නිකුත් බේ. ඵල්ඵ බදකක්  බේඹ. අධික තණ් වා නිා 

බප්රෙේත බරෝකඹස ඵැගත්තද, අනුනස ධර්භඹ කිඹාදීභ, අධනාඳනඹ රඵාදීභ ැනි බවේතන් නිා ඇ් ලින් 

ආබරෝකඹ නිකුත්නා විඹවැකිඹ. තත් අ ්ථාක විකශති බනොව ලරීයඹක්  හිත, හි මුඩුකයන රද, යවුම් 

ඳැවැඳත් මුහුණක්  හිත, සිවුයක්  දයාගත් භි්ෂුත බප්රෙේතබඹක්  ආයණන බිභකදී දුටුබේඹ. බඳය ආත්භබබ ඔහු 

භි්ෂුතක්  විඹ වැකිඹ. සිවුඳඹස අධික තණ් වා බවේතුබන් බප්රෙේත බරෝකඹස ඵැගත්තද, කයන රද පිිං ව 

ආමි පජාන් නිා විකශති බනොව ලරීයඹක්  රැබුා විඹ වැකිඹ. බභභ ආයණන භමිබබදීභ සුදු ජාතික 

බප්රෙේතබඹක්  වමුවිඹ. ඔහු විබද්ශීඹ ඵසහිය ජාතික ් රඳබඹන්භ යුක් ත විඹ. ඔහුද විකශති ් බාඹක්  බනොභැති 

ලරීයඹක්  ඇති බප්රෙේතබඹක්  බයි. ඔහු භවයවිස ගිහි බාබඹන් ආයණනබබ සිටි විබද්ිලකබඹක්  බවෝ බභභ 

ඉඩම්ර අතීත අයිතිකාය විබද්ිලකබඹක්  වීභස පුළුන්. එබවත් එභ සුදු ජාතික බප්රෙේතඹා කයන රද පිිං 
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බවේතුබන් විකශති බනොව බප්රෙේත ආත්භඹක්  රැබුද අාන චුති සිබත් ඇතිව තණ් වා නිා බප්රෙේත බරෝකඹස 

ඵැගත්තා විඹ වැකිඹ. 

 

බප්රෙේතඹන් නිතයභ කපුසන් බේ කණ් ඩාඹම් ලබඹන් සිටීභස ප්රි.ඹ කයන පිරිකි. ඔවුන් දර්ලනඹ වීබම්දී 

භවයවිස සිඹ ගණන් සිනභා ඳසඹක්  බේ දර්ලනඹ බේ. 

 

බප්රෙේත බරෝකබබ භවා අරුභඹ ත් බප්රෙේතඹන්ද සිටීභයි. එක්  ආයණන බිභක භි්ෂුත ැඩසිටිඹදී බප්රෙේත බවෝ භත 

් බාබබ මීවයකුන් තුන්බදබනක්  දුටුබේඹ. තුන්බදනාබ භ ඳැවැඹ රා දුඹුරු ඳාසඹ. කිසිදු විකශතිබාඹක්  

බනොභැතිඹ. ාභානන මීවයක්   ්බාබබඹ. එක බප්ලිඹස බම් භත මීවයක්  තුන්බදනා හි බොරමින් සිටිඹව. 

බභොවුනබ  කසල් ඇලී තිබිණි. භි්ෂුත බම් ගැන බොඹා ඵරන විස දැනගන්නස රැබුබණ් එභ ආයණන 

පිහිටුවීභස බඳය එභ ආයණන පිහිටි කැශඹ, භ ් වා බවොය වයක්  ව මී වයක්  භයණ ප්රෙසිද්ධ  ්ථානඹක්  තිබ 

ඵයි. ඒ මීස ය 50කස බඳයදීඹ. අතීතබබ බවොය වයක්  භැර මිනිසුන්, ඒ අඹ කයන රද ප්රොණඝාත අකුරඹ 

නිා භත මී වයක්  බර උඳත රඵා ඇතැයි අනුභාන කශ වැකිඹ. ඵරන්නබකෝ කර්භඹ ඳසුඳසින් එන 

් බාඹ. ඔඵ ආා කශ ් රඳබඹන්භ කර්භඹ ඔඵස විඳාක බදනා. භත මීවයකුන්බ  කසල් ඇලී 

තිබුබණ් ඔවුනස ආවාය බනොරැබීභසඹ. එඹද කර්භබබ විඳාකඹකි. ඔඹ භත ආත්භබඹන් මිබදන බතක්  එභ භත 

මීවයක්  නියාවාය දුක්  විඳී. බම් ආකායබඹන් භත කුකුරන්ද, නගත කුටි රදී භත මුන්ද දර්ලනඹ වී ඇත. 

බම් සිඹල්රන්භ බඳය මිනි්  ආත්භ ර ඉපිද ත් ඝාතනඹ කය වයක් , මී වයක් , කුකුශන්, මුන් භයා භ ් 

කමින් ජීත් ව තුටු ව මිනිසුන්ඹ. ඔවුනස ඔවුන් කශ කර්භඹ අනුරපී ප්රෙතින්ධිඹ රැබී ඇත. ඔවුන් විසින් 

කැභැති කශ බදඹ ඔවුනස රැබී ඇත. තභා කෑභස ආා කශ භ තභාබ භ භ ඵස ඳත්වී ඇත. බප්රෙේත 

බරෝකබබ ජීත්න කිසිබක්  උයණ බනොවිඹ යුතුඹ. භන්ද තභන් කැභැති කශ බදඹ තභන්ස දැන් රැබී ඇත. 

 

බප්රෙේතඹන්බ  බරෝකඹස ඩා බප්රෙේතිඹන්බ  බරෝකඹ හිරිකිතඹ. භි්ෂුතස දර්ලනඹ ව එක්  බප්රෙේතිඹක් කාභඹ 

යදා වැසිරීබම් යදස බප්රෙේත බරෝකඹස ැටුණු කුණු බප්රෙේතිඹක් ඹ. ඇඹ කාභඹ උබදා අඩ නිරුත් ජීත් 

බේ. ලරීයඹ වරිභ අපුරඹ. මුහුණ විරපීඹ. ලරීයඹ කු්ඨ පිරී ඇත. ඵරන්න අප්රෙන්නඹ. මිනි්   ්ත්රිමඹකබ  

් රඳබඹන්භ අඟඳඟ දර්ලනඹ බයි. බඳය ආත්භබබ කාභබබ යදා වැසිරීභ නිා ඇඹස රැබී තිබුබණ්, 

දැකීභස අප්රෙන්න ලරීය ් බාඹක් ඹ. ඇඹ කාභඹ ඹදිමින්, කාභඹ බොඹ බොඹා ඇවිදී. ඇඹබ  අකුල් 

කර්භඹ නිා ඇඹස කාභඹ බනොරැබේ. ඇඹ කාභඹ ඹදින්බන් එනිාඹ. බභැනි කාභ බප්රෙේතිඹක්  භනුන 

බරෝකබබ ් ත්රිමඹක්  බර ජීත්වීබම්දී රැඡ්ජාක්  බිඹකින් බතොය යබද් ඵැඳීභස ක්රි?ඹා කිරීබම් ඳාඳබඹන් 

බභභ බප්රෙේත ආත්භඹ රැබී ඇත. මිනි ් බරෝකබබ බේභ බප්රෙේත බරෝකබබදීද බභභ බප්රෙේතිබඹෝ භවා අකුල් 

සිදුකයගමට. භැඹ බභභ භි්ෂුතබගන්ද කාභඹ ඹෑද්දාඹ. එභ සිත ඇඹස ඇතිබද්දීභ ඇඹ පිච්චී ගිඹාඹ. නියබබ 

ගිනිදැල් භතසභ ඇඹ ැටුණි. භි්ෂුත ඒ ඵ දැන ගත්බත් ඇඹ රබතෝනි බදමින් අතුරුදන්ව නිාඹ. ඵරන්න 

බවො සිහි බුද්ධිබඹන්. බභභ බප්රෙේතිඹ මිනි ් බරෝකබබ ඉඳදිරා ් ත්රිමඹක්  බර කාභඹ යදා වැසිරිරා, බප්රෙේතිඹක්  

බරා බප්රෙේත බරෝකබබද කාභඹ යදා වැසිරිරා නියබබ ගිනිදැල් භතස ැටී පිච්බචනා. බභොන අබාගනඹක් ද. 

බභඹ එභ බප්රෙේතිඹබ  කථා ඳභණක්  බනො ඔඵබ ද කථා විඹ වැකිඹ. 

 

බම් යබට් බභොනතයම් ගණිකා නිා තිබඵනාද? බභොන තයම් ැයදි කාභ බේනඹන් සිදුනාද..... ඔඵ 

එබවභ බනොබන්න පුළුන්. නමුත් එබවභ කයන අඹබ  අනාගත ප්රෙතිපර තභාභ ලිඹන විබාගබබ ප්රෙතිපර 

තභයි. 

 

නවීන තාක්ෂාණික බරෝකබබ භාධන භායයින් අහිිංක ඔඵස දිගුකයන බප්රෙේත බරෝකබබ දෑත, ඔඵ සිහිබුද්ධිබඹන් 

අතවරින්න. ඔඵත් භාධන දරුනුත් සුබේ ැනබන්න. 

 

තත් අපරු බප්රෙේතිඹක්  ගැන සවනක්  තඵමි. ඇඹබ  මුහුණ විරපී බනොභැත. එඹ ඵැලම් බඵෝරඹක්  බ  

යවුම්ඹ. මිටි භවත බප්රෙේතිඹකි. ඇඹ ඳැවැඳත්ඹ. ඇඹස ඵැයරඹක ් බාබබ තය ලරීයඹක්  විඹ. ඇඹ සිටිබබ 

ඇඳුභක්  ඇඟරාබගනඹ. දෑත් බදඳා ඵයා බයෝගඹ ෑදුනු අඹකුබ  බභන් භවතඹ. බම්ා කර්භබබ විඳාකයි. 

ඇඹ බභභ භි්ෂුතස දර්ලනඹ න බභොබවොබත් සිටිබබ භැද බඳයදිග රැකිඹාකස බගෝ  එනවිස රැබගන එන 
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ආකායබබ විලාර ප්රෙභාණබබ සට්  බක්්  එකක්  ව සු විරවුන් බඵෝතල් බදකක්  අබත් තඵාබගනඹ. එක 

අතක සට් බක්ඹද, අබනක්  අබත් කුඩා සු විරවුන් බඵෝතල් බදකද විඹ .බභභ බප්රෙේතිඹ සු විරවුන් බඵෝතල් 

බදක දිගු කයමින් කාභඹ ඹදී. "ඩුඵායි" සට්  බක්ඹද ඇඹ අබත්ඹ. ඇඹ නිඹත ලබඹන්භ භනුන බරෝකබබ 

ඉපිද, විබද්ල රැකිඹාකස භැද බඳයදිග බගෝ  ඳැමිණ දැඩි බර කාභඹ යදා වැසිරීබම් අකුර විඳාකබඹන්, 

මිනි ් බරො ජීත් න විස තිබ "භැද බඳයදිග " ිංඥා භඟභ බප්රෙේතාත්භඹක්  රද කාභ බප්රෙේතිඹකි. ර්තභාන 

භාජඹ බද ඵැලීබම්දී බම්ා සිදුවිඹ බනොවැකි බද්ල් ඹෑයි ඵැවැය කයලිඹ බනොවැක. බභහි සවන් තැබුබේ 

භි්ෂුතක්  භාධිඹ තුශදී දුටු තන සිද්ධීන්ඹ. 

 

බප්රෙේතඹන්බ  බරෝකඹ අඳුරුඹ. බිඹ, තැතිගැන්භ නිා කරඵරකාරීඹ. ඔවුනුත් බොඹමින් ඇවිදින්බන් කාභඹයි. 

ඔවුන්ද ඹන්බන් භනුන බරෝකබබ, දින බරෝකබබ අතීතබබ ජීත්වීබම්දී ඔවුන්ස තිබ ිංඥා විඳීම්, ය වින්දන 

වාඹ. එබවත් ඔවුනස අකුල් ඵරඹ නිා රැබඵන්බන් දුකභඹ. කර්භඹ ව විඳාකඹ ඉතා බවොිනන් 

ගැරබඳන බර බරෝකඹ නිර්භාණඹ වී ඇත. භනුන බරොකබබදී ් ත්රිමඹක්  බර කාභඹ යදා වැසිරීබභන් 

තුටුබේ. එහි විඳාක බර කාභ බප්රෙේතිඹක්  ඉපිද, කාභ පිඳාඹ තිබුණිද එඹ ිංසිඳුාගැමටභස බනොවැකි දුකස 

ඳත්බේ. එභ නිාඹ බප්රෙේතිඹ සු විරවුන් දිගුකයමින්, ඩුඵායි ඵෑගඹ බඳන්මින් කාභඹ ඹදින්බන් කර්භඹ ව 

විඳාකඹ බවොිනන් ගැරබඳන නිාඹ. නෑනා භ් සිනා විාවඹ බ ඹ. බම් වැභ සිද්ධිඹකින්භ නැත නැත 

ඔප්පුන්බන් බරොේතුයා ධර්භබබ තනතායි. 

 

ඔඵද බරොේතුයා භඟ නිැරැදි වඳුනාගන්න. ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. එවිස සිඹල්ර රැබේවි. සිඹල්රභ ඔඵස 

රැබඵන විස ඒ කිසික්  ඔඵස අලන බනොබේ. භන්ද ඔඵ සිඹල්රභ අනිතන ලබඹන් අබඵෝධ කය ඇති 

නිාඹ. අතවැරීබභන් රැබඵන බම් සුන්දය අත්දැකීභ ඔඵ ඔබේත් අත්දැකීභ කයගන්න. ඵ ගින්බනන් නිවී 

ඹන්න. 

 

භි්ෂුත බම් සවන් තඵන්බන් ඔබේ තශප්තිඹ වා බනොබේ. අබඵෝධඹ වාඹ. බම් බඝෝය, කටුක, බඹානක 

ිංායඹ ත්ඹා දුක බොඹාබගන ඹන ගභබන් කැඩඳතකි. දඹාඵය පිිංත බම් කැඩඳතින් ඔඵ ඔබේ මුහුණ 

ඵරන්න. ඔඵස බඳබනන්බන් ඔබේභ මුහුණ නම් ඔඵ තුටුබන්න. ඔඵස බඳනුබණ් බඳබර්තඹකුබ  

බඳබර්තිඹකබ  මුහුණ නම් ඔඵ වාභ අප්රෙභාදීන්න. ප්රෙභාදඹ දුකස බවේතුනු ඇත. භි්ෂුතස යක්  දර්ලනඹ ව 

කිසිඹම් බප්රෙේතබඹක්  බප්රෙේතිඹක්  නැත දර්ලනඹ වී බනොභැත. භවය විස පිිං ගැමටභස වැකි බප්රෙේතඹන් බභබේ 

දර්ලනඹ වී පිිං අනුබභෝදන් බප්රෙේත බරෝකබඹන් චුතනාදැයි භි්ෂුත බනොදමට. 

 

බප්රෙේතයින්බ  ආධනාත්භඹ තුශ ඹසඳත්වී ගිඹ කුර ලක් තිඹක්  ඇත. එභ ඹසඳත්ව කුල් ලක් තිඹ ඹම් අ ්ථා 

රදී භතුකය ගැමටභස බප්රෙේතඹාසද වැකිඹ. තණ් වාබන්, රැ් කයමින්, බගොඩගාගනිමින්, දිා යාත්රීම නිදි 

බනොරඵා ඔඵ බබවබන්බන්ද ඉවත නුයස නෑගම් ඹැභ වාභඹ. ඔඵස පුළුන් ඔඵ ගැන ් ඹිං 

ඳරීක්ෂාණඹක්  කයගන්න. භාජබබ හුඟ බදබනකුස තිබඵන ප්රෙල්නඹක්  තභයි පිනක්  කයගන්න තිබඵන 

අවිබේකඹ. විබේකඹ නැති නිා භවරු බඳොබවොඹ දස ඳන්රස ඹන්බන් නැවැ. බගදය බුදුන් ිනන්බන් 

නැවැ. බඳෝඹස සිල් භාදන් න අම්භරා තාත්තරා බගදය දරුන්බ  ප්රෙල්න බරඩබයෝග ඇතිවුබණොත්, 

මුණුබුයා අමටඳ වුබණොත්, ඵරාගන්න බකබනක්  නැති වුබණොත් සිල්ගන්න එන්බන් නැවැ. යජකාරී, ගකීම්, 

නාඳාය නිා වසගත් අවිබේකබඹන් තභන්බ  බගදය තිබඵන පිිංකභස බනොඹන අඹත් ඉන්නා. තණ් වා 

ඵදාගැමටභ වැය බන බභොකුත් බභහි නැවැ. පිිංකබභන් රැබඵන පිනස ඩා ැඳඹක්  ඔවුන් බොඹනා. බම් 

අඹ වදිසිබබ මිඹගිඹබවොත් ඔඵ හිතනාද විබේකබඹන් ඳණ ඹාවි කිඹරා. ඳණ ඹන්බන් අවිබේකබඹන්භයි. ඒ 

කිඹන්බන් ගැබසන සිබතන්භයි. ප්රෙතිපරඹ ප්රෙතින්ධිඹ තය අඳාඹයි. ඔඵස ඵැරිනම් දින කීඳඹක්  ඔබේ බද්ඳශ, 

නාඳාය, අඹු ැමිඹන්, දුා දරුන්, ගකීම් අතවැය නිදවබේ දුය ඵැවැයක, න්දනාක, හුබදකරාබේ ඹන්න 

බම්ායින් මිදිරා. බම්ා අතවැයරා දින කිහිඳඹක්  හුදබකරාබේ සිටින්න. ඔඵ  ්ථිය ලබඹන් දැනගන්න ඔඵ 

මිඹඹන බභොබවොබත්ත් ඔඵස ඵැරිබනා බම්ා අතවැයගන්න. භැබයන බභොබවොත අති බේගත්භ සිත් 

ඇතිබන නැතිබන බභොබවොතක් . ඔඵ කම්ඳනඹ න බභොබවොතක් . ඔඵ සදානම් බනොවී සිටිබඹොත් ගැබසන 

සිත ඊශඟ ප්රෙතින්ධිඹ අල්රා ගන්බන් බප්රෙේත බරෝකඹභඹ. පිිං කශා කිඹා ැඩක්  නැත. අතවැරීභ පුරුදු බකොස 

තිබිඹ යුතුඹ. භැබයන බභොබවොබත් ඇතින තණ් වා සිතිවිලි අතවැරීභස අබඵෝධඹ තිබඵන්නස ජනෑඹ. භි්ෂුත 
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දුටු බප්රෙේත බරෝකබබ භි්ෂුත එැනි චරිතඹකි. පිිං කිරීභ නිා විකශති බනොව බප්රෙේත ලරීයඹත්, තණ් වා නිා බප්රෙේත 

ජීවිතඹත් ඔහුස රැබී ඇත. බප්රෙේත බරෝකඹස තණ් වා ඵැගත්තද කශ පිිංකම් නිා ර් න ලරීයඹක්  රැබීඹ. 

 

එක්  භවත්භබඹක්  භි්ෂුතස තභන් ගැන බභබේ ප්රෙකාලඹක්  කබශේඹ. " ්ාමීන් වන් භභ දැන් නාඳාය ලින් 

නිදව්  බරා බගොඩක්  විබේකබඹන් ඉන්බන්. වැභ තිඹකභ න්දනාබේ ඹනා. දමදි න්දනා කිරීභස කිහිඳ 

තාක් භ ගිඹා. බුරුභඹ, තායිරන්තඹ ඹන යසරසත් න්දනාබේ ගිඹා. ත යසල් හුඟකස ඹන්න 

ඵරාබඳොබයොත්තුබන් සිටිනා. එහි බඵෞද්ධ සිද්ධ් ථාන ිනන්න ් ාමින් වන්බේ භස ආිලර්ාද කයන්න. 

"එභ යසරස ඹන්න රැබඵා" කිඹරා" භි්ෂුතස ඔහු ප්රෙකාල කශා. ඵරන්නබකෝ එභ භවත්භඹා පිිංකම් 

කයගැමටභ වා නාඳාය අතවැයරා කයන පිිංකම් ර ් රඳඹ. ඔහු නාඳාරිකබඹක්  කිඹරා තැනින් මිදිරා 

ඔහු ිංචායකබඹක්  බරා. අපරු බතෝයාගැමටභක් . බම්කස තභයි බභෝවඹ කිඹන්බන්. ඔහු භි්ෂුතබගන් විභසුා 

බභැනි පිිංකම් කිරීබභන් රැබඵන විඳාක බභොනාද කිඹරා. භි්ෂුත බභබවභ කිේා "ඔඵ ඵරාබඳොබයොත්තු 

තඵාබගන සිටින්බන් ත හුඟක්  බඵෞද්ධ යසරස ිංචායබබ ඹන්න. පිිං කයගැමටභ වා. ඔඵ මිඹඹන විස 

බභභ ඵරාබඳොබයොත්තු සිහිවුබනොත් ඔඵ නිඹත ලබඹන්භ ිංචායක ඳක්ෂිලබඹක්  බනා. බභොකද ඔඵ කැභති 

ිංචායඹස නිා. ඔබේ කැභැත්ත ඳයබරොදී  ්ථියභ ඔඵස රැබඵනා. ඔඵ මිඹඹන බභොබවොබත් ඔඵ ඔඹ 

න්දනාබේ බගෝ  කයගත්ත භවා පිිංකභක්  ඔබේ භතකඹස ආබොත් ඔඵ ් ථිය ලබඹන්භ ශ්රීික මිනි ් බවෝ 

දින ආත්භඹක්  රඵනා. ඔඵ මිඹඹන බභොබවොබත් ඔබේ සිබත් ඇතින වැභ සිතිවිල්රකභ අනිතන ලබඹන් 

දැක් බකොත් ඒ දකින්බන් ධර්භඹ නිා නිඹත ලබඹන් ඔඵ භාර්ගපර රාභී බදවිඹන් ඵඹුන් අතය උඳතක්  

රඵනා. ඔඵ මිඹඹන බභොබවොබත් ඔඹ ගිඹ න්දනා ගභන්, කශ පිිංකම් භතක්  බනොවී ඔඵස බඳය අතවැයදැම 

නාඳාය බද්ඳශ, ් තු භතක් වුබොත් ඔඵ ් ථිය ලබඹන්භ බප්රෙේත බරෝකබබ උඳතක්  රඵන. භි්ෂුත ඔහුස 

අනුලානා කශා, ඔඵ දක්ෂාබන්න ඔඵ කැභැති බදඹ බතෝයාගන්න කිඹරා. භි්ෂුත දන්බන් නැවැ ඔහු බභොන 

බදඹස කැභැති වුණාද කිඹරා. වැඵැයි එක බදඹක්  නම් දන්නා. එදායින් ඳ් බේ ඔහු භි්ෂුත භග අභනාඳ ඵ. 

බම්ක තභයි බරෝකබබ  ්බාඹ. හුඟක්  අඹ කැභැති බඵොරු කිඹරා වරි ඔහු ඔා තඵනාස. ඔවුන් ඹන 

ගභනස රකුණු බදනාස. 
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20. යක්ෂරයා මන්ල ධර්මය දකින්න 
 

බ ගභබන් නාතැන් ඳශර ් බාඹ විවිධත්බඹන් පිරී ඳතී. බම් විවිධත්ඹ බගොඩනැගී ඇත්බත් ත්ඹා 

කයන රද කුල් අකුල් භතඹ. දින, භනුන, බප්රෙේත බරෝකඹන් බභන්භ, ඹක්ෂාඹන්බ  බරෝකඹද අපරුඹ. 

 

ඹක්ෂාඹන්ද බම් භනුන බරෝකඹ තුශභ ජීත්න පිරිකි. ඹක් කු, ඹක්ෂාණිඹන් ලබඹන් බදබකොසක්  ඇති ඵ 

අා ඇතත් භි්ෂුත දැක ඇත්බත් ඹකුන් ඳභණක් ඹ. ඹක්ෂාණිඹන් දර්ලනඹ වී බනොභැත. 

 

ඹකුන්බ  බරෝකඹ ඳැවැදිලි බකොස්  බදකකි. භනදශ්ටික ඹකුන් ව මිතනාදශ්ටික ඹකුන් ලබඹනි. 

භනදශ්ටික ඹකුන් ැඩි ලබඹන් ඳන්ල්, ආයණන, ඳැයණි පුදබිම්, කැරබබ හුබදකරා භික්ෂූුන් න ප්රෙබද්ල 

අරද, මිතනාදශ්ටික ඹකුන් බොබවොන්, අඳුරු ගුවා, ගල්බරන්, කැරබබ අඳුරු ප්රෙබද්ල, දිඹ අගල්, නාන 

බතොසල් ආදිඹ ආල් යබබද ජීත් බයි. 

 

ඹකුන් අඳුයස ප්රි.ඹඹ. ඒ ඔවුන්බ  බඳය කර්භඹ නිාඹ. ඔවුන්ද ජරාරික කඹක්  හිත, එභ කඹ ඇසුරුබකොස 

ආඹතන වඹ පිහිටි ත්බඹකි. ඹක්ෂාඹාද තය භවා ධාතන්බගන් ැදුන ජරාරික කඹක්  හිත, නියතුරුභ 

ඇතින නැතින සිතක්  හිත ත්බඹකි. 

 

භි්ෂුතක්  එක් තයා කැරෑඵද ආයණනඹක කුටිඹක ැඩ සිටිඹදී යාත්රීම දවඹස ඳභණ භාධිඹ තුශ ඳසුන විස 

එකයභ එභ භි්ෂුත ඉදිරිඹස අඩි 6ක්  ඳභණ උැති ද්ධන්ත ලරීයඹක්  හිත භනුන ලරීයබබ  ්බාබඹන් 

යුත් ඹබකක්  දර්ලනඹ විඹ. ඹකාබ   ්බාඹ, වැඩඹ වරිඹසභ කළු ජාතික බඵොක් සිිං ශයඹකු ැනිඹ. තද කළු 

ඳැවැති ලරීයඹකි. ලරීයබබ උඩ බකොස නියායණඹ වී ඇත. ඹස බකොස දනහි දක් ා ඇඳුභකින් ැසී ඇත. 

අත්ර බරොකු ශලු තිබිණි. බකොණ් ඩඹ හි පිබයන්නස බගර බතක්  ැඩී තිබුබණ්ඹ. වැඵැයි කබට් දශ එබවභ 

තිබුබණ් නැත. භි්ෂුත එඹස බඳය ඹබකක්  දැක තිබුබණ් නැත. ඹකා පිටුඳ ත පිරියක් ද ඉන්නා බඳබනයි. 

බනැලි ලබඹනුයි පිරිය බඳබනන්බන්. ජරාරික. භවඹකා බවොස ප්රෙතාඳත් භනුනබඹක්  බ  භි්ෂුත 

ඉදිරිබබ සිටිනා. විනාඩි 5ක්  ඳභණ භි්ෂුත ඹකා බද ඵරා සිටිබබඹ. ඹකා බරබන්බන් නැවැ. එකභ 

ඉරිඹේබන් භි්ෂුත බද ඵරා සිටිනා. භි්ෂුතස ිනන්බනත් නැවැ. භික් ෂු බිඹස ඳත්කිරීබම් වුභනාකුත් 

නැවැ. භි්ෂුතස අබගෞයඹක්  කයන්බනත් නැවැ. ඹකා භි්ෂුත බද අනිමි බරෝචනබඹන් බ  ඵරා සිටිනා. 

භි්ෂුත එවිස ඹකාස පිිං දුන්බන්ඹ. ඹක්ෂා රඳඹ දර්ලනබඹන් බනොබඳමට ගිබබඹ. ඒ ඹක්ෂා රඳඹ නැත භි්ෂුතස 

දර්ලනඹ බනොවිණි. ඔහු භනදශ්ටික ඹබකකි. ඔහුබ  ජීවිතඹ ඹබකක්  වුද එඹ අඳුරු නැත. දුකක් ද නැත. 

බඵොබවොභ බත්ජ් , ප්රෙතාඳත්, බඳෞරුත්  ්බාඹකුයි තිබඵන්බන්. ඒා රැබී තිබඵන්බන් බඳය ජාතිබබ 

කයන රද පිිංකම් නිාඹ. නමුත් බඳය මිනි්  ආත්භඹක ඉපිද භැබයන බභොබවොබත් අන් චුති සිත වයඹක් , 

බෝොධඹක් , ඹභක්  ආයක්ෂාා කිරීබම් කැභැත්තක්  භඟ ඇතිව නිා ඹක්ෂා ආත්භඹක ඉඳැදිරා. ඒත් ඔහු දුකක්  

බනොබයි විිනන්බන්. ඔහු බත්ජ්  හිත ඹභක්  ආයක්ෂාා කයන භනදශ්ටික ඹබකක් . 

 

භි්ෂුතස ඳසු දැනගන්න රැබුණා බභභ ආයණනබබ ය 40 කස ඳභණ බඳය අඳත් ව නාඹක හිමිනභ බභභ 

ආයණනඹස ඉතාභත් ආදයඹ කශ, එඹ ආයක්ෂාා කිරීභස ජීවිත ඳරිතනාගබඹන් කසයුතු කශ ඵක් . එභ නාඹක 

හිමිබ  ආත්භ ගරුත්ඹ ම්ඵන්ධබඹන් ඇතිව ප්රෙල්නඹක්  නිා තභා විසින්භ ආයණනබබ තභ කුටිබබදී බගර 

ැරරාබගන අඳත් ව ඵක් . බභන්න බම් නාඹක හිsමිනභ තභයි භවා ඹක්ෂාබඹක්  බරා බභභ ආයණන 

කුටිබබදී යාත්රිමබබ භි්ෂුතස දර්ලනඹ වබබ. වැඵැයි එභ භි්ෂුත අඳත් වීභස බඳයාතු බවොිනන් සීරඹ ආයක්ෂාා 

කය ගත් නිා, අඳත්වීබභන් ඳසු භනාදශ්ටික ප්රෙතාඳත් ඹක්ෂා ආත්භඹක්  රැබුබේඹ. අඳත් න බභොබවොබත් 

තභාබ  කැභැත්ත වබබ ආයණනඹ ආයක්ෂාා කය ගැමටභඹ. ඒ කැභැත්තස අනුරපීභ ඊශඟ ප්රෙතින්ධිඹ 

නිර්භාණඹ විඹ. තභාබ  කැභැත්ත තභාස රැබිණි. භි්ෂුත භාධිඹ තුළින් එභ ඹක්ෂාඹා දර්ලනඹ කය ගැමටභස 

උත්ාව කශද බභභ ඹක්ෂාඹා එදායින් ඳසු භි්ෂුතස දර්ලනඹ වීභස බනොරැබුබණ්ඹ. ඔහු නිඹත ලබඹන්භ 

භි්ෂුතබ  පින් අනුබභෝදන් ඒ ක්ෂාණබඹන්භ ඹක්ෂා ආත්භබඹන් මිදුන ඵ ඳසු භි්ෂුත ාධක හිත ් ථිය 

දැනගත්බත්ඹ. එඹ භි්ෂුත විසින් බකබේ දැනගත්බත් දැයි බම් බභොබවොබත් සවන් බනොකයමි. ැඵැවින්භ 
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බභොහුස ඹක්ෂාබඹක්  ඹෑයි කීභ ැයදිඹ. බභොහු ඹක්ෂා බේනාධිඳතිබඹකි. බභොහු භි්ෂුත ඉදිරිඹස ඳැමිණ ඇත්බත් 

බවේතු බදකක්  හිතඹ. බගෞය කිරීභස ව පින් ගැමටභසඹ. භි්ෂුතබ  භි්ෂුත ජීවිතබබදී ඉතාභත් බරන්ගතු 

බගෞයමටඹ බර භි්ෂුතස බගෞය කශ ත්ඹා බභභ ඹක්ෂා බේනාධිඳතිඹාඹ. බභභ දර්ලනඹ වීභ ව එහිදී 

භි්ෂුත අත්දුටු බද් ම්ඵන්ධබඹන් නැත බභබේ කිඹමි. 

 

ඔඵ සිඹල්ර අත්වරින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්රභ රැබේවි. සිඹල්රභ ඔඵස රැබඵන විස ඒ කිසික්  ඔඵස අලන 

බනොබේ. භන්ද ඔඵ සිඹල්රභ අනිතන ලබඹන් අබඵෝධ කය ඇති නිාඹ. 

 

ඉවතින් දවන් කබශේ භනදශ්ටික ඹක්  බේනාධිඳතිබඹක්  ගැනඹ. බම් බභොබවොබත් ඔහු ඹක්ෂා ආත්භබඹන් 

මිදී භනුන, දින බරෝකඹක බවෝ එබේත් නැතිනම් සිඹදිවි නාගැමටභස බඳය දු්කය ආයණනක භි්ෂුතක්  

බර ප්රෙජා ඹම් ප්රෙභාණඹකස ඩා තිබීභ බවේතුබන්, භි්ෂුතබ  අතවැරීබම්  ්බාඹද දුටු නිා ප්රෙඥා භතුවී 

බ්රදව්භබරෝකඹස ගිඹා වීභසද පුළුන. බම් ගැන භි්ෂුත  ්ථියභ බනොදමට, අනුභාන කශා ඳභණි. බකබේ බවෝ 

ඔහු සුගතිගාමී විඹ. 

 

මිථනාදශ්ටික ඹකුන්බ  ් බාඹ ඉවත ඹක්ෂා බේනාධිඳතිඹාබ  ලරීය  ්බාඹස ඩා බන් ඹ. එකභ එක 

අ් ථාක මිතනාදශ්ටික ඹබකක්  බනත් ආයණන භමිඹකදී දර්ලනඹ විඹ. එභ ඹකා ඉවත ඹක්ෂා 

බේනාධිඳතිඹාස ඩා උඹ. ලරීයඹ කළු ඳැවැතිඹ. ඇ්  බදක බදොඩම් බගඩි බදකක්  බේ විලාරඹ. ඇ ් යතුඹ. 

බකොණ් ඩඹ අවුල් කැයළි බර බගර දක් ා ැඩී ඇත. භවා බයෞද්රක බඳනුභකින් යුක් තඹ. බභභ ඹකා 

තනිඳිංගරබම් භි්ෂුත ඉදිරිබබ දර්ලනඹ විඹ. බවේ තැතිගත් විරාබඹන් නිබොල්භබන් භි්ෂුත බද ඵරා සිස 

අතුරුදන් විණි. ඔහුබ  බයෞද්රක බඳනුභ නිා ඔහු මිතනාදශල්ටික ඹක්ෂාබඹක්  ඵ අනුභාන කයමි. බභොහුද උඩුකඹ 

නියායණඹ කයබගන සිටිබබඹ. දණහි දක් ා බයදිකඩකින් ැසී තිබිණි. බභභ ඹක්ෂාඹන් කළු ඳැවැබඹන් 

යුක් ත න්බන් බඳය ය බෝෝධඹ, වයඹ ැඩ නිාභඹ. තභා ැඩ බදඹ, තභා කැභති කශ බදඹ තභාසභ 

රැබේ. බරෝක ධර්භඹ එඹයි. 

 

ඉවත ආයණනබබදීභ භි්ෂුතකස ඳැවැඳත් ර්ණබඹන් යුත් ඹබකක්  දර්ලනඹ විඹ. එභ ඹකාස ඳැවැඳත් සිරුයක්  

තිබුණත් එඹ එල්රාැබසන තයඵාරු සිරුයකි. විලාර ඵඩබගඩිඹක්  හිත ලරීයබබ උඩකඹ නියායණ තිබුණු 

අතය දණහි දක් ා බයදි කඩක්  තිබිණි. හිබක් අවුල් ැඩී තිබුණු අතය අයණ ් රඳඹක්  ඔහුබගන් 

ඳශවිඹ. ඔහු ඹක්ෂා ආත්භඹක ඉඳැදුනද ඳැවැඳත් ලරීයඹක්  රැබුබේ බකබේදැයි භි්ෂුත බනොදමට. භවය ආමි 

පින්කම් කිරීභ නිා ප්රෙන්න ලරීය ඳැවැඹත්, අාන චුති සිත බෝෝධඹ, වයඹ ඇතිවීභ නිා ඹක්ෂා ආත්භඹත් 

රැබුණා විඹ වැකිඹ. 

 

ඹක්ෂාඹනුත් කණ් ඩාඹම් ලබඹන් සිටීභස ප්රි.ඹ පිරිකි. ඒාබබ නාඹකඹන් ඇත. මිතනාදශ්ටික ඹකුන්, 

ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන භික්ෂූුන්ස දැඩි බර පීඩා කිරීභස උත්ාව කයයි. භි්ෂුත දක්ෂා බන්න ජබන් අතවැරීබම් 

ලක් තිඹ තුළින් බම් ඳාඳකාරී ඵරබේග ඳයාජඹ කයන්න. අදක්ෂා වුබණොත් කුටිඹ අතවැය ඹන්න බන්බන්ඹ. 

භි්ෂුත ඵරත් අ් ථාර, භි්ෂුතස සිේඳඹ ඳඹන දාඹකඹන් බභභ මිතනාදශ්ටික ඹකුන් ග්රරවණඹස 

ගන්බන්ඹ. ඔවුන් බරඩ කයන්බන්ඹ. බිඹ ගන්න්බන්ඹ. බම් වැභ බදඹසභ බනොයදින ඖධඹ බරොේතුයා 

බුදු මිඳුන් බද්ලනා කය තිබේ. ඒ තභයි ඇතින සිත අනිතන ලබඹන් දකින්න. එවිස ඔඵ දකින්බන් ඹක්ෂාඹා 

බනො, ධර්භඹයි. 

 

භි්ෂුත බභොනභ අ් ථාකදීත් බදවිඹන්, ඵඹුන්, බප්රෙේතඹන්, ඹක්ෂාඹන් දකින්නස ආ කබශේ නැත. බභභ 

සිඹල්රභ අවම්ඵබඹන් දර්ලනඹ ව බද්ල්ඹ. බම් කිසික්  බකබයහි භි්ෂුත ඇලුබන්ද, ගැටුබන්ද නැත. බම් 

සවන් කිඹා ඔඵ බදවිඹන් බප්රෙේතඹන් ඹක්ෂාඹන් දැකීභස ආා බනොකයන්න. භන්ද දැකීභස ත්බඹක්  

බරෝකබබ බනොභැති නිාඹ. ඉවත සිඹලුභ ත්ඹන්ස තිබුබණ් තය භවා ධාතන්බගන් ැදුණු අනිතනබාඹස 

ඳත්න ජරාරික කඹක්  ව අනිතනබාඹස ඳත්න සිතක්  ඳභණි. එහි  ්ථිය ත්බඹක්  බනොසිටිබබඹ. බභහි 

තිබුබණ් ඳ ්ඹ නිා වසගන්නා බේදනා ඳභණක් භඹ. ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  වමු බනොබේ. එනිා ඔඵ 
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දින, ඵඹුන්, බප්රෙේත, ඹක්ෂාඹන් බොඹා බනොඹන්න. එභ රඳ දකින්න ඇති ආලා, දකින්න ඹෑයි කිඹන සිත 

අනිතන ලබඹන් දැක අතවරින්න. එවිස ඔඵ බොඹාබගන ඔඵ බනොසිත අයුරින් ඒ අඹ ඔඵ ඉදිරිඹස එනු ඇත. 

 

ඔඵ බම් සවන තැබ භි්ෂුත කවුරුන්ද ඹන්න බවීභස බබව බනොන්න. ඔඵ ඔඵ ගැන බොඹන්න. බම් 

භි්ෂුතද කිසිදා අනුන් බොඹා ගිඹ බකනකු බනොන ඵ තයබබ සිහි තඵාගන්න. භි්ෂුත බේබේ තභාබ භ 

් බාඹ ඵත් තභාබ  ් බාඹ ගැන බවීබම්දී භි්ෂුතස අබඵෝධ වබබ බරෝකබබභ ් බාඹ ඵත් ඔඵද 

දකින්න. තභාත්, බරෝකඹත් බදකභ නිර්භාණඹ කය දුන්බන් ඇතිබමින් නැතිබන සිත ඵත්, සිත අනිතන 

ලබඹන් අබඵෝධ කය නිරුද්ධ කශ බභොබවොබත් බරෝකබඹන් තභා නිවී ඹන ඵත් දකින්න. බභබනහි 

කයන්න. අප්රෙභාදී සුන්දය දවභක හිමිකරුබක්  න්න. 

 

නැත නැතත් කිඹමි. ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්රභ රැබේවි. ඔඵස සිඹල්රභ රැබඵන විස 

ඒ කිසික්  ඔඵස අලන බනොබේ. භන්ද ඔඵ සිඹල්රභ අනිතන ලබඹන් අබඵෝධ කය ඇති නිාඹ. 
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21. මශ් තැන් මව්යමින් යනලා මලනුලට... 
 

නින් භග ඩන ඔඵස භවා කැරබබ හුබදකරා සිටිඹද බිඹක් , තනිකභක් , තැතිගැමටභක් , දැබනන්බන නැවැ. 

භන්ද, භි්ෂුත තභා තුර තභා සිටින ඵ බනොදකින නිා, බිඹබන්න තැතිගන්න ත්බඹක්  පුද්ගරබඹක්  

දකින්බන් නැවැ. අනුන්බ  බද්ල් ඔඵ ඔබේ කයගන්න ඹන්බන් නැවැ. කැරබබ අතයභගදී ඔඵස 

භනුනබඹක් , දඩඹක් කරුබක් , බතක්  මුණගැසුනද එඹ ඔබේ බනොන ඵැවින් ඔඵ ඒ පුද්ගරඹා බවෝ තාබ  

වැසිරීම් ඉරිඹේ අතවරින. ඔඵ තුශස ගන්බන් නැවැ. ඔඵ නින් භඟඩන විස බභොනභ අ ්ථාකදීත් 

බදැනිබඹක්  බවෝ බදැනිබඹක් බ  උඳකායඹ බොඹන්න ඹන්න එඳා. ඔඵ බදැනිබඹක් බ  උඳකායබඹන් 

කැරඹ තුශ සිටිඹාස ැඩක්  ප්රෙතිපරඹක්  නැවැ. ඔඵ බදැනිබඹක් බ  උඳකායඹ බොඹයි නම් ඒ බොඹන්බන් 

ඔඵබ  ආයක්ෂාාස. ඒ කිඹන්බන් ඔඵ තුශ ආයක්ෂාා කයගන්න ත්බඹක්  ඉන්නා කිඹන එකයි. 

 

සිත ඔඵ මුරාකයන බභැනි සියුම් තැන් ඔඵ ඳයාජඹ කයන්න. බකොතයම් තා ර්ඳඹා සිටිඹද, බභොනභ 

අ් ථාකදීත් බදැනිබඹක්  ගැන බනොසිතා ඔඵ තනිඹභ කැරඹස ඇතුළු බන්න. කුටිඹ බොඹාබගන 

අඩිඳාබර් ඔඵභ ඹන්න. බිඹක්  තැතිගැමටභක්  දැනුණබවොත් ඒ සිත අනිතන ලබඹන් දකින්න. එවිස බිඹ 

ඉත්බරා ඹාවී. කඹ, සිත අතවැයදා ඔඵ ඹන බම් ගභබන් ඔඵස ඵාධා කයන්න කාසත්භ ඵැවැ. එඹ 

අතවැරීභ තුශ ඔඵ රඵන ප්රෙතිරාබඹක් . 

 

භි්ෂුතක්  කැරෑ භඟක්  ඔ් බේ කුටිඹක්  බොඹාබගන තනිභ ඩින විස එභ කුඩා කුටිබබ භා තුනකින් ඳභණ 

භි්ෂුතක්  ැඩ සිසරා නැවැ. දු්කය කුටිඹක් . බභහි භි්ෂුත ගත කබශේ දින වතක්  ඳභණයි. විබද්ශීඹ 

භික්ෂූුන්වන්බේ නභක්  ැඩිඹ නිා ඉත් ගිඹා. භි්ෂුත කුටිඹස ැඩිවිස කුටිබබ ඇතුශත වතබයන් ඳිංගුක්  

ඳභණ බකොසක්  අඩිඹක්  ඳභණ උස තුම ් ඵැරා. එහි රෑලි ඇක්  තිබුණා. ඒ ඇබේ කකුල් බදකකුත් 

තුමස ඵැිනරයි තිබුබණ්. තුම තිබිඹදීභ භි්ෂුත සුබේ රැඹ ඳවන් කශා. ඳසු දා ගබම් ගිහි දරුන් තිබදබනක්  

ඇවිත් තුම ඉත් කශා. 

 

බභැනි අභිබඹෝග රස කිඹන්බන් නින් භඟ කරභනා කිඹරයි. කඹ අතවැරීබම් ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන 

භි්ෂුතස බම්ා හුඟාක්  ප්රෙබඹෝජනත්. වැඵැයි ඔඵ තුම දැකරා ගැටුනානම්, නඹයි ඵඹයි බදකභ සිත ඔබේ 

ශඟස බ නා. තුම දුටු සිත භි්ෂුත අතවැරිඹ නිා නඹයි ඵඹයි බදකභ ඔඵස අතවැරුණා. ඔඵ තුම දුටු සිස 

නිතන ලබඹන් ගත්තා නම් නැති ර්ඳයිනුත් සිටිනා ඔඵස බප්නා. 

 

ඔඵ නිවීභ වා ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන විස ැරසුම් ඔ් බේ, බඳය සදානම් වීම් ඔ් බේ බඳයස ඹන්න එඳා. ඒ ඔඵ 

යසන භාය ඵරඹක් . ැරැ් භක්  වදන්බන් ඹභක්  බගොඩනගන්නයි. ඔඵ බම් ඹන්බන් බරෝකබබ හි්  ඵ 

දකින්නයි. ැරසුම් අතවරින්න. ඉදිරිඹස වමුන තත්ත්ඹස,  ්බාඹස මුහුණ බදන්න. 

 

භි්ෂුතකස දු්කය ආයණනඹකදී ඹ අවුරුදු 80 ක ඳභණ බඹෝශද්ධ, ඉතා ගුණඹවඳත්, ත්පුරු භි්ෂුතක්  

මුණගැසුණා. උන්වන්බේ භි්ෂුත ජීවිතබඹන් ය 40 ක්  භ ගතකයරා තිබඵන්බන් චාරිකාබේ ඩිමින්.  ් 

කාරබබ ඳභණයි එක තැනක ැඩ ඉරා තිබඵන්බන්. උන්වන්බේ ගතකය තිබ ප්රෙතිඳදා නිා භි්ෂුත සිතුා 

උන්වන්බේ බවො අබඵෝධාත්භක භි්ෂුතක්  බන්න ඇතිඹ කිඹරා. භි්ෂුත උන්වන්බේබගන් ඇසුා ඇයි 

ඔඵ වන්බේ එක  ්ථානඹක්  අල්රාබගන බනොයි බම් ආකායබඹන් චාරිකාබේ වැසිරුබණ් කිඹරා. එවිස 

උන්වන්බේ කිඹනා, භස අලන වුණා භභ ආා කශා භභ ඉඳදුන යස දැක ඵරාගන්න. ඒකයි භභ චාරිකාබේ 

වැසිරුබන් කිඹරා. එභ චන ටික උන්වන්බේබ  මුවින් පිසබනබකොස භි්ෂුත උන්වන්බේ තුශ දැක් බක් 

පුිංචි  ාභබන්ය හිමිනභක් . 

 

ඵරන්න බභොන අඳයාධඹක් ද කයබගන තිබඵන්බන්, ිංචායකබඹක්  ඵස ඳත්බරා. 
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අබප් සිත අඳ නියතුරුභ යට් සනා. ඔඵ අධි්ඨානඹක ඉන්න ජබන් සිත ැබඩන සුදුසුභ හුබදකරා 

් ථානඹක්  අයමුණ ජඹගන්නා බතක්  ඇසුරු කයන්න. සිත ඔඵ ිංචායකබඹක්  කයන්න උඳබද්  බද්වී. ඔඵ 

ආයණනබඹන් ආයණනඹස ඇවිද්දාවී. ඔඵ ප්රෙබේලම්න්න. ඔඵ ඹා යුතු ඊශඟ තැන ැරසුම් කයන්න ඹන්න 

එඳා. ඔඵස ඒා අදාශ නැවැ. ඔඵස තිබඵන්බන් බවොිනන් නින් භඟ ැඩීභස සිත ැබඩන ් ථානඹක 

රැබන්නයි. ඉතිරි සිඹල්ර ඔඵ අතවරින්න. කරඵර බන්න, ආඹාඹක්  ගන්න එඳා. ඊස ඩා සුදුසු ඔඵස 

ඹායුතු තැනක්  බේ නම්, ිංඥා භඟින් බනොසිත ආකායඹස ඔඵස ඒා දැබන්වී. ඔඵස තිබඵන්බන් අතවැරීභ 

ඳභණයි. නිවීභ දක් ා භඟ ඔඵස ප්රෙඥා විසින් මුණග ්ාවී. ඔඵ රැබගනඹාවී. එබේ බනොවුණ බවොත් 

තශ්ණා විසින් ඔඵ ිංචායකබඹක්  කයාවී. 

 

ඔඵ බවො තැන් බොඹමින් ඹන්න එඳා. ෑභ තැනකභ ඔඵ බවොිනන් ඉන්න. ඔඵ ඇසුයස බවො මිනිසුන් 

බොඹමින් ඹන්න එඳා. ැබොභ භඟ බවොිනන් ඉන්න පුරුදුබන්න. බරෝකබබ බවොයි, නයකයි තිබඵනා 

මි බවො ඳභණක්  ඔඵස බොඹාගත බනොවැකි ඵ දකින්න. ඔඵ බවො ඳභණක්  බොඹන්බන් නම්, ඔඵස 

බොඹමින් සිටිනා වැය ජීවිතබබ බන කාර්ඹඹක්  බනොභැති නු ඇත. භන්ද ඔඵ බොඹන්බන් බනොභැති 

බදඹක්  බවයිනි. ඔඵ අතවැරීබම් උඳරිභඹ තුශ නින් භඟ ඩන්බනක්  නම් ඔඵ බකොතැනකස ගිඹද 

ආයණනඹක්  බේා, ඳන්රක් බේා එතැන කැශඹුන තැනක්  විඹ වැක. ප්රෙතිඳදාබේ බඹබදන භි්ෂුතස භාය 

ඵරබේග බිඹඹ. ඒ නිා තභ ඵරබකොටුස ඳැමිණි ධර්භබබ ඵරඹ ඳරාවැරීභස ඳරියඹ ඇති කයයි. බරෝකඹ 

තුශ අධර්භ ඵරබේග ර ලක් තිඹ ැඩිඹ. ඔඵ ධර්භඹ අබඵෝධ කයගැමටභස ඹන ගභන භදි පුිංචි කම්, බචෝදනා, 

ඳරීක්ෂාා කිරීම්, බනොරකා වැරීම්, පීඩන, ඵාධා ලින් පිරුණු ගභනකි. ඔඵ බම්ා ඔබේ ගභනස ආිලර්ාදඹක්  

කයගත යුතුඹ. භන්ද බම් සිඹල්රභ බරෝකබබ ඳතින ධර්භතාඹන් වීභඹ. ජනෑභ ඳරියඹකදී ඔඵ "බවොිනන් 

ඉන්න" දක්ෂා බන්න. 
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22. සිහිමයන් නන්න... දශම  න අවමය 
 

ඔඵ ජීත් න්බන් ධර්භ නිබක්තනඹක. ධර්භ කාන්තායඹක බනොබයි. එබවත් ඔඵ ධර්භඹ බොඹනා. 

ැඵැවින්භ ඔඵ බොඹනානම් බවිඹ යුත්බත් ැඟවුණ බදඹක් . බනොබඳබනන බදඹක් .... 

 

ඉන්ද්රිෙඹන් වඹසභ ඳ් ඹ න භායිබම් ධර්භඹ තිබිඹදී ඔඵ එඹ දකින්බන් නැවැ. ආබරෝකඹ තුශ සිටිමින් ඔඵ 

ආබරෝකඹ බොඹනා. බභොකද ඔබේ දෑ ් අවිදනාබන් ැසිරා. ඔඵ ධර්භඹ බොඹන්බන් නම් බරොේතුයා 

බුදුයජාණන් වන්බේ ැඩිඹ භඟ ඹන්න. උන්වන්බේ ගිඹ භග අධනඹනඹ කයන්න. ායිංෙන කල්ඳ රක්ෂා 

ගණනක්  බඳරුම් පුයා ඳැමිණිඹද සිද්ධාර්ථ කුභයාස ඹ අවුරුදු 29 න බතක්  එතුභා ඉරක් ක කයබගන 

ඳැමිණි ඳායමී ගභබන් අයමුණ ගැන දැමටභක්  වැඟීභක්  බනොදැනින. කුභයාස බභභ ිංාරික ඉ භතුවී එන්බන් 

තය බඳයනිමිති දැකීභත් භඟඹ. එබතක්  කුභයා ගතකබශේ සිඹ පිඹා විසින් නිර්භාණඹ කයන රද, ැරසුම් 

කයන රද දුක නැති භාජ ඳරියඹ තුශ බකළිබරොල් ජීවිතඹක් ඹ. ධර්භඹ බොඹාබගන ගිහි ජීවිතබඹන් 

නික් මුණ කුභයා මුලින්භ කබශේ සිඹල්රභ අතවැරීභඹ. ඹබලෝධයා, යාහුර කුභරු, යාජ ම්ඳත් සිඹල්රභ 

අතවැරිබබඹ. ප්රෙථභ අදිඹය එඹ විඹ. සිඹල්ර අතවැයරා කැරඹසයි ගිබබ. ඳරියඹස,  ්බාධර්භඹස ගිහින් 

බභොකද කබශේ? 

 

කුභරුන්ස කිඹවීභස ධර්භ පු් තක බවෝ බානා ඳිංති, ධර්භ බද්ලනා, ධර්භ ාකච්ජා.... බම්ා තිබුණාද? 

ත්රිමපිසකඹ තිබුණාද? බරෝකබබ බතරුන් ඳවශ බරා තිබුබණ් නැවැ. 

 

බභැනි ඳරියඹක කුභයා ගිඹ භඟ කුභක් ද? ඔඵ නිවීැනසිල්බල් සිතන්න. සිතමින් අබඵෝධඹ රඵන්න. 

කුභයා කැරඹස බගෝ  ඵරාබගන සිටිඹා ඳරියඹ,  ්බාධර්භඹ බද. ඇතිබන නැතිබන සිතිවිලි බද. 

බන ඵරන්න දකින්න බදඹක්  කැරබබ තිබුබණ් නැවැ. කුභයා දැක් කා උදඹස හිරු ඳාඹනා. ස හිරු ඵැ 

ඹනා. යාත්රිමඹස  ඳාඹනා. උබද්ස  ඵැඹනා. ැ්  හිනා. ඳාඹනා. පින්න, සීතර, සුශඟ, 

රාකුළු, බද්දුණු එනා ඹනා. නිඹඟඹ එනා, ගිංතුය එනා. එකභ බද් නැත නැත සිදුනා. ග් ර 

දලුරනා, බකොශ ඵස ඳත්බනා, විඹෑබශනා, ැබසනා, නැැත නැැත ඒ බද්භ සිද්ධබනා. භල් 

එනා, බගඩි වැබදනා, ඒා ඉබදනා, බිභස ැබසනා, ඳැශබනා, ඳැශඹ ගක්  බනා, එකභ බදඹ 

නැත නැතත් බනා. හි රැවුර කඳනා. එඹ නැත නැත සිද්ධ බනා. කුගිනි දැබනනා. ආවාය 

ගන්නා. එඹ නැත නැත සිදුබනා. ලරීයබබ වැභ  ්බාඹක් භ, ඳරියබබ වැභ  ්බාඹක් භ නිතන 

බාබබ බනොඳැතී අනිතනබාඹස ඳත්බනා. බඵෝත් කුභරුන් කැරබබ සිටිමින් දකින්න ඇත්බත් ඔඹ 

් බාඹයි. බන දකින්න බදඹක්  කැරබබ නැවැ. එබවභ නම් ඉවත ඳයාඹ තුශ ධර්භබබ අර්ථඹ තිබඵන්න 

ජබන්. සිඹල්ර අතවැරීභ තුශ බඵෝත් කුභරුන්බ  ැවැල්ලු, නිබකබර්  සිත නියතුරුභ භාධිභත් තිබීභ 

නිා ඉවත  ්බාඹන් ඉතා බවොිනන් බඵෝත් කුභරුන්ස බඳබනන්නස, දැබනන්නස ඇත. බඵෝත් කුභරුන් 

ම්භා ම්බුද්ධ ඳදවිඹ අබඵෝධ කයගන්නා බභොබවොත දක් ාභ උන්වන්බේ අබඵෝධඹ රැබුබේ 

් බාධර්භඹ, ඳරියඹ තුළින්භඹ. 

 

් බාධර්භඹත්, තභාබ  කඹත්, සිතත් බද අත්වැරීබභන් භාධිභත් ව සිතින් ඵැලීබම්දී, අනිතන වැය 

බනත් ් බාඹක්  බභහි බනොභැති ඵ උන්වන්බේ දකින්නස ඇත. ඔඹ භඟ තභයි අඳබ  ලා් තෲන් 

වන්බේ නිවීභ වා ගිඹ භඟ. අබුද්බධෝත්ඳාද කාරරදී ඳවරන ඳබේ බුදුයජාණන් වන්බේරාද ධර්භඹ 

අබඵෝධ කයගන්බන් ඉවත බුදුභඟ අනුගභනඹ කයමින්ඹ. ඔබේ අනිතනබාඹස ඳත්න සිත ඔඵස බදන ැඳ, 

බකටි, දුය, කල්භයණ භාර්ග සිබත් අනිතන ඵ දකිමින් අතවරින්න. ැඵෑ ඵදුභඟ ඔඵ ගභන් කයන්න. කිරි 

ගකස ඇමටබම්දී ඹම්බේ කිරි ෑබවේද, ඉවත බුදුභඟ ඔඵ ගතබවොත් නිවීභ ඒකාන්තඹ. භන්ද එඹ බඵෝතුන් 

ැඩි භඟ නිාඹ. ධර්භ විනඹ බදක ඹනුබන් බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ වැිනන්වබබද ඉවත භාර්ගඹභඹ. 

ධර්භඹ ඹනු  ්බාධර්භඹයි. විනඹ ඹනු තිඹයි, සිහිඹයි. එහි අර්ථඹ තිබඹන් සිහිබඹන් යුතු ් බාධර්භඹ 

බද ඵරන්න ඹන්නයි. ලානඹ තුශ මුල් දලක බදක තුශදී, විනඹ ඳැනවීභකින් බතොය ිංඝයත්නඹ 
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හික් මුබණ් උන්වන්බේරා තිබඹන් යුක් ත ් බාධර්භඹ බද ඵැලීභ නිාඹ. එහි ප්රෙතිපරඹ 

ධර්භාබඵෝධඹයි. ඳසු කාලීන ිංඝයත්නඹ තිබඹන් බතොය ් බාධර්භඹ බද ඵැලීභ නිා තිඹ සිහිඹ 

ඇති කිරීභස විනඹ ඳැනවීභස බුදුයජාණන් වන්බේස සිදුවිඹ. 

 

ඔඵ දක්ෂාබන්න තිබඹන් සිහිබඹන් යුතු ් බාධර්භඹ බද ඵරන්න. එවිස ඔඵ දකින්බන් ධර්භබබ 

් බාඹයි. ධර්භබබ  ්බාඹ, බන බදඹක්  බනොබේ. අනිතනඹ ඳභණභයි.  ්බා ධර්භඹත්, ඔඵත් බදකක්  

බනො එකකි. බදකභ නිර්භාණඹ වී ඇත්බත් ඝණ, ද්රක, උණුසුම්, ායු ධාතන්බගන්ඹ. බම්ාබබ ් බාඹ 

අනිතනඹයි.  ්බාධර්භඹත් ඔබේ කඹත් බදකභ ඉවත ධාතන්බගන් ැදි නිර්භානඹන්ඹ. ඇස 

බනොබඳබනන, ප්රෙඥාබන් ඳභණක්  දැකිඹ වැකි ප්රෙබේගකාරී අනිතනබාඹස ඳත්න ඉවත ධාතන්, 

අනිතනතාඹස ඳත්න ායඹක්  ඳාාභ අකාල ධාතුක් ද ඇතිකයයි. එභ අකාල ධාතුද ධාතන් ඇතින 

නැතින බභොබවොතක්  ඳාාභ අනිතනබාඹස ඳත්බේ. බම් සිඹල්රභ ශීර, භාධි, භඟ ඉක් භාබගො ් 

ප්රෙඥාබන් දකින ධර්භබඹෝඹ.  ්බාධර්භඹ බරත්, කඹ බරත් අපි දකින්බන් විවිධත්බඹන් යුතු වැඩඹන්, 

ර්ණඹන්,  ්බාඹන් බරසින් එකිබනකස බන්  ධාතු බකොස්  වතය ඳභණකි. 

 

ඇබේ අවිදනා නිා එකිබනක ම්මුති නඹකින් වඳුන්ාගමට. එබවයින් ඔඵ  ්බාධර්භඹත් කඹත් 

එකබගොඩකස දභන්න. බම්ා ක්රි?ඹාත්භකබාඹස ඳත්න සිත බද ඵරන්න. සිත තුශද ඔඵ දකින්බන් අනිතන 

් බාඹ ඳභණක් භඹ. 

 

ඵාහිය රඳත්, අබනන්තය ආඹතනත්, විඤ්ඤාණඹත් ඳ් ඹවීබභන් ක ්න ආගන්තුක සිත අයිති 

අනිතනඹසඹ. එබවයින් බම් සිඹලු ධර්භබඹෝ අනිතන ධර්භබඹෝඹ. 

 

ඔඵ කශයුත්බත් බම් සිඹල්ර බද තිබඹන්, සිහිබඹන් යුක් ත ඵරා සිටීභභ ඳභණකි. එවිස ඔඵ තුශ 

නියාඹාබඹන්භ ැබඩන්බන් තය ති ඳට් ඨානඹයි. තය තිඳට් ඨානඹ නින් භබේ නිවීබම් තීයක 

ඵරබේගඹයි. කාඹ, චි ත්ත, ධම්භ, බේදනා ඹනු බරෝකඹයි. තය තිඳට් ඨානඹ අබඵෝධබඹන් දැකීභ ඹනු 

ධර්භාබඵෝධඹයි. බරෝකාබඵෝධඹයි. 

 

ඔඵ සිඹල්ර අතවරින්න. අනිතන ව රඳඹ බද අනිතනව සිබතන් ඵරාසිටින්න. එවිස ඔඵස සිඹල්ර රැබේවි. ඒ 

සිඹල්ර ඔඵස රැබඵන විස ඒ කිසික්  ඔඵස අලන බනොබේ. භන්ද ඔඵ සිඹල්රභ අනිතන ලබඹන් අබඵෝධ 

කය ඇති නිාඹ. 
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23. අඳාමේ උඳතක්  
 

ප්රොණ ඝාතඹ කයමින් වයකුන් භයණ රද මිනිබක්  භයණින් ඳසු එභ කර්භ විඳාකඹ බගන දර්ලනඹක්  බභහි 

සවන් කයමි. 

 

බභඹ නියබබ දර්ලනඹකි. වැඵැයි එහි ගිනි දළු බනොවීඹ. තිබුබණ් අඩි 10 ක ඳභණ උ බකොසඹකි. එහි 

වයබකක්  දිබ ලි බකොස ඵැ තිබිණි. ක්ෂාණඹකින් වයකා දිබ ලිකය ඵැ තිබුණු බකොසබබ මුදුනත නිරිබතක්  

ප්රෙතින්ධිඹ රැබීඹ. එභ නිරිතා භි්ෂුත භාධිබබදී දුටුබේ මිනිකුබ  රඳකාඹ හිතඹ. නිරිතාබ  

ජරාරික කඹ භි්ෂුතස ඝන ් රඳබඹන් දර්ලනඹ විඹ. 

 

විඳාකඹ විඳීභ පිණි නියබබ එභ බකොසබබ මුහුණත ඵදාබගන තුටින් එභ තා ඳවශ ව ැනින්, වයකා බද 

ඵරන එභ නිරිතා තුටු සිනා ඳවශ කයනා. භන්ද ඒ බභොබවොබත් වයකා ැඳක්  වැටිඹසයි නිරිතා 

දකින්බන්. එබවත් නිබම්ඹකින් බකොසබබ ඵැ තිබ වයකා තියුණු උල් හිත ත්රිමශරඹක්  ැනි කැබඳන ආයුධ 

බදකක්  අත් බදබක් ඇති බඹෝධ ඹභඳල්බරක්  ඵස ඳත්විඹ. වයකා ඉදිරි ගාත් බදක ඔා ඹභ ඳල්බරක්  ඵස 

ඳත්බද්දී නිරිතා භයවඬින් කෑගයි. තියුණු ආයුධ බදකින් බකොසබබ මුදුනත එල්ලී සිටින නිරිතා දැඩි 

බර ඇනුම් කයි. නිරිතා බිභස ඳැමටභස උත්ව කශද එභ උත්ාවඹ නර්ථ විඹ. භන්ද නිරිතා කනුබේ 

ඇලී තිබුණු  ්බාඹක්  භි්ෂුතස දර්ලනඹ විඹ. ඹභඳල්රා අත තිබ ආයුධ බදකින් ඇමටභ නිා බරෝකබබ 

ත්බඹකුස විිනඹ වැකි දරුණුභ බේදනා විිනමින් නිරිතා රබතෝනි බදනවිස තත් ඹභ ඳල්රන් බදබදබනක්  

ආයක්ෂාකඹන් බේ ඊස නුදුරින් ඵරාසිටිබබඹ. ඹභඳල්රාබ   ්බාඹ අඩි 7 ක්  ඳභණ උැති කළු ඳැවැති කාපිරි 

මිනිබක්  බේ බතොල්, ඇ ් බරොකු බයෞද්රක, උඩුකඹ නියායණඹ වී ඇති, බයදි කඩක්  දනහි බතක්  දැර අබඹකි. 

එභ නියබබ දර්ලනඹ එතැකින් නිභා වුද, භි්ෂුත සිතන්බන් බභභ නිරිතා බේදනාබන් මිඹබගො ් නැතත් 

එභ බකොසබබභ ඉඳැබදමින්, නැත නැතත් එභ විඳාකඹභ කල්ඳ ගණනාක්  විිනන ඵයි. 

 

නිරිතා බකොසඹ භත ඳවශවී එහි ඵැ තිබ වයකා දකිද්දී නිරිතා තුසස ඳත්විඹ. ඒ බභොබවොබත්භ කර්භඹ 

විඳාක දීභ ඇයබේ. භනුන බරෝකබබ වයබකක්  භයන්බන් ඹම් බේද, ආයුධ උඳබඹෝගී කයබගන එභ ආයුධ 

ලින්භ වයකාස අනිමින්, කඳමින් ඌ භ ් කයන්බන් ඹම් බේද, එභ නිරිතාද වයක්  බේලබඹන් බඳමටසිටි 

ඹභඳල්රා විසින් ආයුධ බදකින් ඇන භයා දභනු රඵයි. බභබේ කල්ඳ ගණනාක්  නැත ඉඳැබදමින්, නැත 

භැරුම් කයි. කර්භ විඳාකඹ බගබන බතක්  දුක ඵයඳතශඹ. බභහිදී නිරි තා විිනන බේදනා නිා ඇතින සිත් 

වයඹ, බෝෝධඹ, ගැටීභ ඳදනම් කයගත් ඒාඹ. එබවයින් නියබබ දුක ත තත් ැඩිබමින් දුබකන් දුකසභ 

ඇදී ඹයි. 

 

තුන් බේදනාත්භක භයා දභන, තුනස දුක්  බදන ඔඵත්, බම් ක්රි?ඹාන් කිරීභස බඳය බභොබවොතක්  සිතන්න. 

ඔඵ අනුනස බදන දුක කෲය ද හිිංා බඳොලිඹත් භඟභ ඔඵස රැබේවි. බරෝක ධර්භඹ එතයම්භ ාධායණඹ. 

ඔඵ කැභති කශ බදඹ, ඔඵ ආා කශ බදඹ ඔඵස රඵාබදයි. භනුන බරෝකබබ සිටිඹදී තභා කැභති කබශේ, 

තභන් උබදා බවෝ අනුන් උබදා වයක්  භැරීභසයි. බභඹ ඔඵස විබනෝදඹක් , තුසක්  වාසද ැක නැත. ඔහු 

නියබබ නිරිබතක්  බර ගඹා ඵැ සිටි කණුබේ මුදුනත ඳවශන බභොබවොබත්, කණුබේ ඵැ සිටි ගඹා දැක 

තුසස ඳත්බන්බන්, බඳය ආත්භබබ තභා කැභැති කශ භතක ිංඥා නිාඹ. ඒ නිබම්බබදී නිරිතා රඵන 

තුස කර්භ විඳාකඹස බඳය භතකඹ අධිකිරීභක්  ැනිඹ. 

 

ප්රොණඝාතඹස සිත ඇතින බභොබවොබත්භ එභ සිත අනිතන ලබඹන් දකින්න. එැනි සිත් ිංායබබ ඔඵස භවා 

දුක්  කන්දයාක්  උරුභ බකොස දුන් ඵ දකින්න. උතුම් භනුනබඹක්  බර ඉපිද, බප්රෙේත බරෝකඹස, නියඹස 

ඹැභස රැඡ්ජා ඵඹ ඇතිකයගන්න. නිතය බභභ කර්භ විඳාකඹන් භනසින් අත්දකින්න. අප්රෙභාදී ක්රි?ඹාත්භක 

බන්න. 
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24. ආාමේ වියරුල - කැමැත්මත් මරමතෝනිය 
 

භනුන බරෝකබබ නිරතරරස නිතය බද්ලන ඳැැත්වීභස, මිති - භාගම්, බද්ලඳාරන ඳදවි වා 

තන්වාබන් ක්රි?ඹාකයන පිිංතුනස දැනගැමටභ පිණි බප්රෙේත බරෝකබබ රැ් වීභක ් බාඹ සවන් කයමි. 

 

බභභ රැ ්වීභස බප්රෙේතබඹෝ සිඹඹකස ැඩි ිංෙනාක්  වබාගි වව. බම් අතය සිවුරු දයාගත්, හි මුඩු කශ බප්රෙේත 

භික්ෂූුන්ද විඹ. බම් සිඹලු බදනාභ තරුණ ව භැදිවිබබ බප්රෙේතබඹෝ ව බප්රෙේත භික්ෂූුන්ඹ. භනුන බරෝකබබ අයුරින් 

භික්ෂූුන් ඉදිරි බඳශ ආනර බනොසිටිබබඹ. බප්රෙේත භික්ෂූුන් සිටිබබ බප්රෙේතඹන් භඟ කරබම් අසුන් බගනඹ. 

භවය බප්රෙේත භික්ෂූුන් ඳසුඳභ බප්ලිබබද අසුන්බගන සිටිබබඹ. බප්රෙේත බරෝකබබ බතරුන් ගැන වැඟීභක්  නැති 

නිා, බප්රෙේත බරෝකබබදී භි්ෂුත බප්රෙේතඹා ද භානන බප්රෙේතබඹක් භඹ. 

 

බම් අඹ එකස රැ ්වී බප්රෙේත රැ ්වීභ ඳත්යි. බම් රැ ්වීභ එකභ ගාරබගෝට් ටිඹකි. වැබභෝභ නාඹකඹන් වීභස, 

වැබභෝභ බද්ලන ඳැැත්වීභස, තභ භතඹ දිනවීභස උත්ාව ගමට. අබඹකුස නිදවබේ කතා කිරීභස අබනකා ඉඩ 

බනොබද්. කිසිකු තශප්තිඹස ඳත් බනොබේ. කිසිකුත් තුසස ඳත්බනොවී, ැබොභ දුක බේදනා, 

ඵරාබඳොබයොත්තු කඩවීම් උරුභ කයගනිමින් රැ ්වීභ කඩාකප්ඳල් බේ. එකිබනකාස ඵැණ දිමින් විසිය ඹති. 

 

බඳය ආත්භර අනුනස අ් ථා බනොදී ඵරකාභබඹන් නිරතර දැර, නිරතරරස බරෝබ කශ ගිහි ඳැවිදි 

පිිංතුන් කයගන්නා රද කර්භ ර විඳාකඹන් විගන්නා අයුරු අපරුයි බන්ද? බභභ කර්භඹ විිනන බප්රෙේතඹන් 

තභ බප්රෙේත ජීවිතඹ පුයාස කයන්බන් රැ් වීම් තැබීභ ව රැ ්වීම් කඩාඳල්වීභ නිා දුකස ඳත්වීභඹ. බඳය 

අකුල් ලක් තිඹ නිා බම් අඹස කිසිදාක බප්රෙේත රැ ්වීම් ාර්ථක කය ගත බනොවැක. රැ ්වීම් කඩාකප්ඳල් ව විස 

බප්රෙේතඹන් එකිබනකාස වයබඹන්, බෝෝධබඹන් ඵැණ දිමින්, ඇනබකොසා ගනිමින්, දත්මිටිකමින් සීසීකඩ 

විසිය ඹයි. තභන් නාඹකඹා වීභස ඇති ආලා නිාභ බප්රෙේත බරෝකබබදී ද බම් අඹ භවා අකුල් රැ ්කයබගන 

ත තත් දුකස ඇදී ඹයි. බප්රෙේත බරෝකබබ ගත කයන ෑභ නිබම්ඹකදීභ ඔවුන් රැ් කයන්බන් අකුරඹකි. 

එබවයින් ඔවුනස ය කල්ඳ ගණනාකින් සුගතිඹක උඳත රැබීභස බනොවැකිඹ. 

 

ඔඵ ගත කයන ඔඹ ටිනා භනුන ජීවිතඹ ඔඵබ  අදක්ෂාබාඹ නිා තය අඳාඹස ැටුබණොත් ඔබේ 

අනාගතඹද අඳුරින් අඳුයසභඹ. ඔඵ භුක් තිවිිනන බභොන බදඹත් තන්වාබන් බතොය භුක් ති විිනන්න. අනුන්බ  

අකභැත්බතන් භුක් ති බනොවිිනන්න. ඵරවත්කායබඹන්, බඵොරුබන්, නැති ගුණ බඳන්මින්, තභාස ඩා සුදුසු 

අඹ සිටිඹදී ඔඵ එඹ අයිති කයගැමටභස බනොඹන්න. ඔඵ අසීමිත තන්වාබන් බම්ා අයිති කයගැමටභස 

ගිඹබවොත් බප්රෙේත බරෝකබබ බප්රෙේත රැ් වීම් අිංලබබ ඉපිද, නිතිඳතා ඉවත බප්රෙේතඹන් විිනන දුක විිනඹ වැකිඹ. බප්රෙේත 

රැ ්වීම් කඩාකප්ඳල් වී ගිඹ විස බප්රෙේතඹන් වැසිබයන්බන් හි ගිනිගත් පුද්ගරඹන්, විඹරුබන් දඟරන්නා බේඹ. 

එඹ ඔවුනබ  තන්වාබේ ් බාඹයි. ආලාබේ විඹරුයි. කැභැත්බත් භයරබතෝනිඹයි. 

 

බරොේතුරු බුදුයජාණන් වන්බේබ  ධර්භඹ බම් බද්ල් බභොනතයම් ඳැවැදිලි බද්ලනා කය තිsබඵනාද. බම් 

සිඹල්ර අත්දැකීබභන් අත්දකිද්දී බරෝක ් බාඹන් පිළිඵ ඥාන දර්ලනඹන් ඳවශන බකොස ඔඵසත් 

දැබන්වි ඔඵ ැඵෑ බුදු පුබතක් ඹ කිඹරා. 
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25. වයනමේ මප්රේේතිය 
 

අභනුනඹන්බ  බරෝකඹ වරිභ විවිධත්බඹන් යුතුඹ. විවිධත්ඹ ලබඹන් අපි දකින්බන් නියතුරුභ 

බන් න ් බාබඹන් යුතු අනිතනඹයි. භි්ෂුතක්  එක්  අ් ථාක භාධිබඹන් ඳසුන විස බගදයක ාඹ 

කයන බප්රෙේතිඹක්  දුටුා. ඇඹ ඹ 25 ඳභණ තරුණිඹකබ   ්බාබඹන් යුතු ඵයි භි්ෂුතස වැඟුබණ්. ඇඹ 

අවිාවක ඵක් ද වැඟුණා. භි්ෂුත මුලින් දුටුබේ නිබේ නිදන කාභයඹ. ඒ නිදන කාභයඹ බඵොබවොභ 

පිළිබශස තිබුණා. එහි ගුප්ත ඵකුත් තිබුණා. නිදන කාභයබබ කිසිබක්  සිටිබබ නැවැ. වරිභ ඳාළුසයි 

බඳනුබණ්. භි්ෂුතස දැනුබන් බභඹ ඇඹ භනුන ජීවිතබබදී ඳරිවයණඹ කශ කාභයඹ කිඹරා. නිදන කාභයබබ 

ඹනඹ කළුඳාස ඇ ඇතිරිල්රක්  එරා බකොට් සඹක්  හිත පිළිබශස තිබුණා. කිසිබක්  කාභයබබ නැවැ. 

වරිභ නිල්චරයි. 

 

නමුත් එකඳායසභ අය ඹනබබ එරරා තිබ ඇ ඇතිරිල්ර භෑත් කයබගන තභ ් රඳඹ ඝන බාඹස 

ඳත්කයගනිමින් තරුණ බප්රෙේතිඹ ඇබන් නැඟිස කාභයබඹන් එළිඹස ගිඹා. ක්ෂාණඹකින් නැත කාභයඹස ආා. 

ඇ ඇතිරිල්ර බඳොයාබගන ඇඹ නැත නිදාගත්තා. එබවත් දැන් ඇබේ කිසිබක්  නැවැ. ඇ ඇතිරිල්රත් 

බවොස පිළිබශස නැත තිබඵනා. ඒ කිඹන්බන් බප්රෙේතිඹ ඇ ඇතිරිල්ර ඹස සිsටිනා. කිසිකුස 

බඳබනන්බන් නැවැ. දකින්න ඵැවැ. කවුරුත් හිතන්බන් නැවැ ඇ ඇතිරිල්ර ඹස බප්රෙේතිඹක්  ඉන්නා කිඹරා. 

ඵරන්න ඇඹ උඳාදානඹ කයගත්  ්ථානඹ. ඔඵස හිතන්න පුළුන්ද? 

 

ඔඵ නිබේ කාභයබබ ඹනබබ ඇ ඇතිරිල්ර ඹස බප්රෙේතිඹක් , බප්රෙේතබඹක්  ැතපී ඉන්නා කිඹරා. ඉවත 

භි්ෂුතස ඇඹ ඝන ් බාබඹන් දර්ලනඹ ව නිා බම් බප්රෙේතිඹ දැකගැමටභස වැකිවුණා. ගවුභක්  ඇබගනයි 

සිටිබබ. තරුණිඹක්  වුණත් ඇඹ භරානික, බයෝගී  ්බාබඹන් යුත් බප්රෙේතිඹක් . භි්ෂුත ඇඹ දැක ඇත්බත් 

භරානික, භරමිනිඹක්  ඇවිදින ් රඳබඹන්. මුහුබණ් බිඹ මුසු වැඟීභක්  තිබුණා. භබ  තැන, භබ   ්ථානඹ 

අහිමිබේඹ කිඹන වැඟීභකින් බ  භවත් තන්වා වගත සිතකින් ඇඹ කාභයබඹන් එළිඹස ගිඹ ැනින්භ 

නැත කාභයඹස ඳැමිණ, ඹනබබ ඇ ඇතිරිල්ර ඇතුශස බගෝ  ඇඹබ  ඝන කබබ  ්රඳඹ 

නැතිකයගත්තා. ඇඹ භනුන ජීවිතබබ එභ නිබේ ජීත් ව තරුණිඹක් . ඇඹ බයෝගී මිඹඹන බභොබවොබත් 

තභන් අල්රාගත් තැන බප්රෙේතිඹක්  බර නැතත් ප්රෙතින්ධිඹ රඵන්නස ඇතැයි සිතන්නස පුළුන්. 

ඵරන්නබකෝ ානාන්ත භනුන දිඹණිඹකබ  අානාන්ත නැත උඳත බභොන දුකක් ද කිඹරා. කදා 

ැනසිල්රක් , ගැරවීභක්  රඵයිද කිඹරා. බම් බප්රෙේතිඹ ඇස නැඟ ඇ ඇතිරිල්ර ඹසස ඹන්බන් ඉබඩෝයඹ දැඩි 

කාරඹක තුය රක්  දැක මී වයබකක්  ඹම් බේ තශ්ණාකින් එභ තුය ශස ඵසීද එභ ් රඳබබ 

කැභැත්තකිනුයි. එබර ඇඹ ඇ ඇතිරිල්ර ඹසස බගෝ  නිදා ගමට. එඹ ඇඹ ගත් උඳාදානබබ ඵරත්කභයි. 

බම්ා ඳාඩභස බගන ඔඵත් ් ත්රීම පුරු ඹ්  බේදකින් බතොය කුල් දවම් ඩා ජීවිතබඹන් අතවැරීභ පුරුදුකය 

බභැනි දුක්  බදන තය අඳාබඹන් මිබදන්නස අලන කරුණු කායණා ජීවිතඹස එකතුකය ගන්න. 

 

බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ බද්ලනාකය දාශා, බම් රින් ගැරවීඹන්න නම් ඔඵ මුලින්භ බම් ය 

දුක්  ත ඵ, බිඹකරු ඵ, විලභ ඵ දකින්න ජබන් කිඹරා. බභභ අත්දැකීම්ර ් බාඹ අබඵෝධබඹන් 

වඳුනාබගන බරෝකබඹන් මිබදන්න ඔඵත් වීරිඹ ඩන්න. නියතුරු ඔඵ බභොන පිිංකම් සිදුකශත් බභොන 

ශීරඹක්  ආයක්ෂාා කශත් අතවැරීභ පුරුදු කයන්න. තභාබ  අඹුදරුන්, බ  බදොය, ඉඩකඩම්, නාඳාය, 

ඹානාවන, තභාබ  නිදන කාභයඹ, ඹනඹ ඳා භබ  කය බනොගන්න. ඒා ඳරිවයණඹ කයන්න. භුක් ති 

විිනන්න. ඔබේ ැඳ උබදාද, අනනඹන්බ  ැඳ තුස උබදාද, ලානඹ උබදාද බඹොදන්න. ඔඵද 

තුටුබන ගභන් ඒා අනිතන ඵත් zභබ  අච්චී සීඹා, භබ  අම්භා තාත්තා බම් සිඹල්ර දභරයි, තිඹරයි 

මිඹගිබබ. කිසික්  රැබගන ගිබබ නැවැ. භභ ද බම් කිසික්  අයබගන ඹන්බන් නැවැ කිඹරා, ඉවත බද්ල් රස 

ඇති ඵැඳීභ අල්රාගැමටභ අතවැය ඒා භුක් ති විඳීභස පුරුදුබන්න. ඔඵ ඒා භබ  කය අල්රාගත්තා ඹනු, 

තශ්ණාබන් ඵැඳුනා ඹනු, අතවැයගැමටභස ඵැරි වාඹ ඹනු අානාන්ත උඳතක් නැත ඔඵ ඔබේ 

කයගැමටභකි. 
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26. වංවාරයක්  පුරා ලැරැදුණු තැන... 
 

ශීර, භාධි, ප්රෙඥා ඹනු නිවීභ උබදා ඔඵ ඹා යුතු භාර්ගඹයි. මින් බතොය ඔඵස නිවීභ උබදා භාර්ගඹක්  

බනොභැත. බම් නිවීභ උබදා භාර්ගඹ මි, පරඹක්  නම් බනොබේ. බම් භාර්ගබබ ඔඵ ගභන්බකොස පර අබඵෝධ 

කයගත යුතුඹ. එබේ බනොවුණබවොත් ඔඵ තත් ිංචායකබඹක්  ඳභණක්  නු ඇත. 

 

දින, භනුන, තය අඳාඹද ඔබේ ිංචායබබ නාතැන් නු ඇත. අතීතබඹ ැඩසිටි බුදුයජාණන් 

වන්බේරාබ  ලාන ද දව ් ගණනකදී අඳ ිංචායකඹන් බේ බම් ශීර, භාධි, ප්රෙඥා භාර්ගබබ ගභන් කිරීභ 

ඳභණක්  කශ නිා ර්තභානබබදීද භනුන බරෝකඹ නභැති නාතැන්ඳබශේ තාකාලික නැතුභක්  

කාබගන ඇත. ශීර, භාධි, ප්රෙඥා භාර්ගඹ ඩමින් එහි පරඹක්  අබඵෝධ කයගැමටභස උත්සුක බනොවීභ 

තභත් බරෝකඹ තුශ, දුක තුශ ිංචායඹ කිරීභස බවේතුයි. 

 

බභබේ භාර්ගබබ ගභන් කශද පරඹක්  අබඵෝධ කයගැමටභස අඳස බනොවැකි වී ඇත්බත් අනුන්බ  යදින් 

බනො අඳබ  යදිනි. දිනඳතා ශීරඹන් භාදන් ජීත්න, භකස යක්  අධිශීරඹන් හී පිහිසා ජීත්න රක්ෂා 

ගණනින් යුත් බඵෞද්ධ ජනතා තභන් ශීර, භාධි, ප්රෙඥා භාර්ගබබ ගභන් කයමින් බම් ිංාය බ ගභනින් 

එබතයවීභස අප්රෙභාණ කැඳවීම් කශ ද එහි ප්රෙතිපර ාර්ථක ඵක්  බනොබඳබන්. 

 

කරනාණ මිත්රෙ ආශ්රරබඹන් බතොය ධර්භ භාර්ගඹ ඩන භවරු 'භබ  ශීරඹ, භබ  භාධිඹ', ඹෑයි දශ්ටිගත බේ. 

තත් භවරු 'භා තුශ ශීරඹ භාධිඹ ඇතැයි දශ්ටිගත බේ. ශීරඹ, භාධිඹ ැඩීභ, ආයක්ෂාාකය ගැමටභ නිා 

රැබඵන ආනිලිං බවේතුබන් බරෝකඹාබගන් තභනස රාබත්කාය, ැඳුම් - පිදුම්, සිේඳඹ රැබඵන විස 

ඒාස ඇලීභ බවේතුබන් මුශාස ඳත්බේ. භාන්නබඹන් අගතිඹස ඹයි. තභා තුශ ඇති ශීරඹ නිා, භාධිඹ නිා 

බරෝකඹා, දාඹකඹා, බිරි, ් ාමිඹා, ඥාතිඹා තභන්ස ගරුකශ යුතුඹ, න්දනා කශ යුතුඹෑයි සිතයි. ශීරඹද, 

භාධිඹද ැඩිඹ යුත්බත් අල්රා ගැමටභස, භබ  කයගැමටභස බනො අත්දකිමින්, අබඵෝධඹ රඵමින් 

අතවැරීභසඹ. දශ්ටිගත වීභ ඹනු අල්රා ගැමටභකි. නියතුරුභ අනිතනබාඹස ඳත්න බරෝකඹ තුශ අල්රා 

ගැමටභස කිසික්  බනොභැති ඵ ධර්භ භාර්ගඹ ඩන්නා බත්රුම්ගත යුතුඹ. ිංායඹක්  පුයාස ශීරඹ උබදා 

බම් කඹ ැස සුදුබයදි ප්රෙභාණඹ බේභ භාධිඹ උබදා ඹසඳත් කයගත් සිතුවිලි ප්රෙභාණඹ බභබතකැයි කිඹා 

ගණනකින් කි බනොවැක් කකි. එන් අතීතඹක්  ඳසු කශ අපි බම් ටිනා ජීවිතබබදී ද තත් සිල්බයදි 

ප්රෙභාණඹක් , ඹසඳත් කයගත් සිතිවිලි ප්රෙභාණඹක්  අතීතඹස එකතුබකොස ඒාබබ ආනුබාබඹන් තත් උඳතක්  

කයා ගිඹබවොත් අානාකි. 

 

ඔබේ ඵරාබඳොබයොත්තු නැතත් දින භනුන බරෝකබබ ආල්චර්ඹභත් උඳතක්  නම් එැනි ආල්චර්ඹභත් 

උඳතක්  රැඵ, භනුන - දින බරෝකඹකදී ද්ධර්භඹ අා නින් අබඵෝධ කයගැමටභ නම් බම් ආල්චර්ඹභත් 

සිතිවිල්ර භායඹා විසින් ඔඵස එශනු රඵන යනින් රිදිබඹන් බගත්තම් කශ ඳාඩඹක් භ විඹ යුතුඹ. බම්ාස ඔඵ 

ශීනු ඇත. ජීභාන බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ ැඩ බනොසිටිඹද, වැභ ඳන්රකභ, ආයණනඹකභ, 

බගදයකභ, වැභ වදතකභ බදති ් භවා පුරු රක්ෂාණබඹන් බලෝබාභත් ව බුදුරු බනත ගැබසද්දී, ධර්භ 

යත්නඹ නියතුරුභ ශ්රරණඹ කිරීභස රැබඵද්දී, භවා ිංඝයත්නඹ ජීභාන ැඩ සිටින විසදී, අඳ ශීර භාධි 

ප්රෙඥා භාර්ගබබ ගභන් කය හුදු ිංචායකබඹක්  ඳභණක්  බනොවී, එහි පරඹන් අබඵෝධ කයගැමටභස වැකිවු 

බවොත් එඹ අඳබ  බාගනඹකි. එබේ බනොවී, ම්භා ම්බුද්ධ ලානඹත්, ද්ධර්භ ශ්රරණඹත්, උත්තරීතය භනුන 

ජීවිතඹත්, කරනාණමිත්රෙ බේනඹත් රද බම් ආල්චර්ඹභත් අ් ථාස ඩා අ් ථාක්  තත් උඳතකදී 

ඵරාබඳොබයොත්තු වීභ, අබප්ක්ෂාා වගතවීභ ඹනු දුබක් සිටිමින් තත් දුකක් භ ඳැතීභ විනා දුකින් එබතයවීභ 

බනොබේ. ම්භා ම්බුද්ධ ලානඹත්, එහි ැඵෑ ප්රෙතිඳදානුත් බභොනතයම් බේගඹකින් විකශතිබාඹස 

ඳත්බමින් ඳතිනාද ඹන්න අඳස බඳබනන කරුණකි. 
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ඔඵ බතරුන් යණ ගිඹ බඵෞද්ධඹකු නම් ශීර, භාධි ප්රෙඥා භාර්ගබබ බකොතැනක බවෝ ඔඵ සිටිනා ඹෑයි ඔඵ 

අනුභාන කය ඇත. බභඹ බභභ භාර්ගඹ ැඩීබම්දී ඔඵස ඇතින ලක් තිඹකි. නිවීබම් භාර්ගබබදී ඔඵස වමුන 

ශීරඹ, භාධිඹ ඹන භිංන්ධි බදක ඔඵ නියතුරුභ මුශාස ඳත්කයන භිංන්ධි බදකකි. බම් මුශාබන් 

ඔඵස ගැරවිඹ වැක් බක් ශීරඹ, භාධිඹ ැඩීබම්දී ඒාබබ අනිතනබාඹද, ිලර, භාධිඹ ැඩීභ තුළින් 

ඵරාබඳොබයොත්තුන්බන් ප්රෙඥා ඩාගනිමින් දුක්  බදන රින් එබතයවීභ වා ඵ නියතුරුභ 

සිහිකිරීබභනි. ශීරඹද, භාධිඹද නිතන බාබඹන් අල්රා ගන්නාතාක්  ඔඵස ප්රෙඥා බනොැබේ. භන්ද ඔඵ ශීරඹ 

තුශද, භාධිඹ තුශද නිතනබාඹක්  දකිමින්ද, එහි ආල්ාදඹ ැඳඹක්  බකොස දකිමින්ද අල්රාබගන සිටින 

බවයිනි. ශීරඹක හික් මීබභන් ඵරාබඳොබයොත්තුන්බන් ඒ තුළින් තිඹ ව සිහිඹ දියුණු කයගනිමින් තිඹ ව 

සිහිඹ තුළින් චි ත්ත භාධිඹ ඇතිකය ගැමටභඹ. චි ත්ත භාධිඹ ඇතිකයගත් ඳසු ඔඵ කශ යුත්බත් තභන් 

ඳසුන්බන් ඳශැනි ධනානබබද, බදැනි, බතැනි, චතුර්ථක්  ධනානබබද ඹන්න බවීභ බනොබේ. බවීභස 

උත්aව ගැමටභ බනොබේ. එබේ බොඹන්නස ගිබඹොත් ඔඵ බොඹන්බන් අ් ථිය, අනිතන බදඹකි. ධනානඹද 

නියතුරුභ බන් න බදඹකි. බන් වීභ නිා දුක ඇතිකයන බදඹකි. බම් බවේතුබන් භානසික බරඩුන් 

ඵස ඳත්කයන බදඹකි. ් ථියබාබබ බනොඳතින බදඹක්  තදුයසත් අඳ බවීභස ගිබඹොත්, බොඹමින් 

සිටිබඹොත් බම් ම්බුද්ධ ලානඹ තුශදීද අඳස ධර්භඹ දැකීබම් භාර්ගඹ භගවැරී ඹනුඇත. තය අඳාබඹන් 

මිදීබම් භඟ අඳස අතවැරී ඹනු ඇත. අතීත ම්බුද්ධ ලානරද කයන රද බදඹභ ර්තභානබබදී කශ 

අානාන්තබඹක් භ නු ඇත. 

 

ශීර, භාධි, ප්රෙඥා භාර්ගඹ ැඩීබම්දී ශීරඹ නැභැති තුන්භිං න්ධිබබදී භාධිඹ බදස ඹන බකළින් ඳායද, දින, 

භනුන බරෝක ැඳ බදන දකුණස වැබයන ඳායද, තය අඳාඹස ැබසන භස වැබයන ඳායද ඔඵස 

මුණගැබනු ඇත. ඔඵ බභහිදී දක්ෂා විඹ යුතුඹ, භාධිඹ බදස ඹන බකළින් ඳාබර් ඔබේ ගභනාන්තඹස ඹැභස 

ඔඵ අදක්ෂා වුබවොත්, ැඵෑ කරනාණ මිත්රෙබඹක් බ  උඳබද්  ඔඵස අහිමිවුබවොත් ශීරඹ නිා තිඹ සිහිඹ 

දියුණුකයගැමටභ බනුස තභා යකින ශීරඹ නිා ඇලීභ, ගැටීභ ඇතිකයගතබවොත් ඔඵ නිඹත ලබඹන්භ ශීර 

භිංන්ධිබබදී භාධිඹ බදස ඇති බකළින් ඳාබර් බනොඹා දකුණස බවෝ භස වැබයනු ඇත. ඔඵ දක්ෂා බර ශීර 

භිංන්ධිබබදී නිැරැදි භග බතෝයාබගන භාධිඹ බදස ඇති බකළින් ඳාබර් ඉදිරිඹස ගිඹබවොත් ඔඵස භාධි 

භිංන්ධිඹද මුණගැබනු ඇත. 

 

එහිද තුන්භිං න්ධිඹකි. භාධි භිංන්ධිබඹන් බකළින් ඳාය ප්රෙඥා බදස, එනම් ගභනාන්තඹස ඹන ඳායඹ. 

දින, භනුන, බ්රදව්භ ැඳ බදන දකුණස ඇති ඳායද, තය අඳාඹස ඹන භස වැබයන ඳායද ඇත. බභහිදීද ඔඵ 

ප්රෙඥා බදස ඇති බකළින් ඳාබර් ගභන් කිරීභස දක්ෂා විඹ යුතුඹ. භා තුශ භාධිඹ ඇතැයිද, භාධිඹ තුශ භා 

ඇතැයිද භාධිඹ නිතනබාබඹන් ගැමටභ නිා, භාධිඹ නිා ඇලීභ ව ගැටීභ නිා ගභනාන්තඹස ඹැභ 

ඳබක තඵා ඔඵ දකුණස බවෝ භස වැබයනු ඇත. භාධිඹ තුශ ඇති ිංසිඳීභ, උබප්ක්ෂාාවගත ඵ නිා 

මුශාස ඳත්න්නන් අඳභණඹ. 

 

තභා යකින ශීරඹ ව භාධිඹ නිා තභා තුශ බරෝක ් බාඹන්ස ඇති ඇල්භ ව ගැටීභ බේභ උබප්ක්ෂාා 

තුශද ඇත්බත් අනිත් ඹ පිළිඵද ශුනන දැමටභකි. බභහිදී ඔඵ යකින ශීරඹ, භාධිඹ නිා ඔඵ තුශ ැබඩන්බන් 

බකබර්  බගොඩකි. භභත්බබ අ් ැන්නකි. තභා අනුනස ඩා සිල්බතක් ඹ, තභාබ  ශීරඹ භාධිඹ ඉවශඹ, 

පිරිසිදුඹ ඹන භාන්නඹ, ඉවත ඇල්භ ව ගැටීභස බවේතුයි. ඒ බභන්භ අිංක බනොන ජනෑභ බකනකුස 

දැනුත් බවෝ බනොදැනුත් ැඟවීසිටිඹ වැකි තැනකි ශීරඹ ව භාධිඹ. බම්ා තභන් විසින් තභන් 

යසාගැමටබම් ධර්භතාඹන්ඹ. ඔඵ ැඵෑ බර ශීරඹ තුශ, භාධිඹ තුශ හික් මුණ බකනකු නම් ඔඵ තුළින් 

භාන්නඹ, බරෝක ධර්භඹන්ස ගැබසන  ්බාඹ අභ විඹ යුතුඹ. ඔඵ ගැන ඔඵස ් ඹිං ඳරීක්ෂාණඹක්  කිරීබභන් 

ඔඵබ  ශීරබබ භාධිබබ ් බාඹ ඔඵසභ වඳුනාගත වැකිඹ. ඔඵ  ්ඹිං ඳරීක්ෂාණඹක්  කය ඔඵබ   ්බාඹ 

ඹම් බභොබවොතක අබඵෝධ කයගත්තද ඒ බභොබවොබත් ඔඵ රද නිගභන ඊශඟ බභොබවොබත් ධන බවෝ ශණ 

බාඹස ඳත්නු ඇත. භන්ද ශීරඹ බවෝ භාධිබබ ් බාඹ නියතුරුභ අනිතනබාඹස ඳත්න නිාඹ. 

එබවයින් තභා බභතැන සිටිනා ඹෑයි ් ථිය නිගභනඹකස ඳැමිණීභස කිසිබක් ස බනොවැකිඹ. භන්ද, 

් ථියබාබබ ඳතින බදඹක්  බරෝකඹ තුශ බනොභැති නිාඹ. 
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ඔඵ තුශ ඇති බරෝක ධර්භඹන්ස ඇලීබම් ගැටීබම් ් බාඹ ඟාතැබීභස භාධිඹස ඇත්බත් පුදුභාකය 

වැකිඹාකි. භාර්ගපර උන්භාදඹ ඇතිකයන ප්රෙධාන තුයා භාධිඹයි. භාධිඹ ැඩීභ නිා ඇතින ිංහිිනඹා 

නිා, 'තභා අනාගාමීඹ, අරිවත්ඹ', ඹන මුශාස ඳත්ව පිිංත් චරිත අප්රෙභාණඹ. බරොේතුයා බුදුයජාණන් 

වන්බේස භල් ඳවන් පජා බනොකයන පිිංත් චරිත අඳභණඹ. තභා වැබභෝසභ ඩා බශ්රරේ්ඨඹ ඹන භබනෝබාඹ 

තුශ වැසිබයන චරිත අඳභණඹ. බම් භාධිබබ බගොදුරුඹ. ඉතාභත්භ ඳවසුබන් භාධිබබද අනිතනබාඹ 

ඩමින්, දකිමින් ප්රෙඥා බදස ඹැභස ඔවුනස වැකිවුද භාධි ැඳඹස ඇලීභ නිා එහි නිතනබාඹක්  දැකීභ 

නිා ඔවුහු අතයභග නතයබති. භවය පිිංත් භික්ෂූුන් වන්බේරා දෑ්  අඩන්බකොසබගන ිංසුන් 

ඉරිඹේබන් දානලාරාබේ දානඹ ශති. දානලාරාබේ ාභබණ්ය හිමිනභකබගන් කුඩා යදක්  වුද ප්රෙතිචායඹ 

බක්න්ති ඹැභඹ. බම්ා භාධිඹ තුශ ැඟවී ඇති භායබඹෝඹ. අඳ පිළිඵ අපි ් ඹිංඳරීක්ෂාණ බනොකිරීබම් 

ප්රෙතිපරයි. ඔඵ ම්පර්ණ කශ, ශීරඹත් භාධිඹත් අනිතනඵ දකිමින් බනොැඩීබම් ප්රෙතිපරඹයි. බරෝක 

ධර්භඹන්බ  අනිතනබාඹ බනොදැමටබම් ප්රෙතිපරඹයි. බභැනි පිිංතුන් භාධි භිංන්ධිබබ සිස ප්රෙඥා බදස 

ඇති බකළින් ඳාය භඟවැය භිංමුශාවීභ ඒකාන්තඹ. තභා බකබයහි තභා නිවතභාමට බනොවීභ මීස බවේතුයි. 

අනුන්බ  යද දකින ඔඵ, ඊස ප්රෙතිචාය දක් න ඔඵ, ඔඵ තුශ ඇති යද බනොදැකීභ බභඹස බවේතුයි. එබේ 

ඔඵතුශ ඇති යද ඔඵ බනොදකින්බන් ඔඵ තුශ ඇති භාන්නඹ නිාඹ. බභඹ ැගවී තිබුබණ් භාධිඹ තුශඹ. 

 

නියතුරුභ ඔඵ කැභතිභ අකභැතිභ ් බාඹන් බොඹා බගෝ  ඒාස මුහුණබදන්න. අත්දකින්න. අත්විිනන්න. 

ඒාස ඇබරන්න ගැබසන්න බනොඹන්න. බභබේ ක්රි?ඹාත්භකබමින් ඔබේ ශීරඹත් භාධිඹත් නියතුරුභ 

් ඹිං ඳරීක්ෂාණඹස රක් කයන්න. එවිස ඔඵස ඳවසුබන් ප්රෙඥාබේ භගස අතීර්ණ බන්න පුළුන්. 

 

ශීරඹ ව භාධිඹ ඔඵ විසින් ආයක්ෂාා කයගතයුතු, ැඩිඹ යුතු බදඹකි. ශීරඹ ආයක්ෂාාකයගත් තයභස ඔඵ 

සිල්ත් බේ. භාධිඹ ැඩ තයභස ඔඵබ  චි ත්ත භාධිඹ දියුණුබේ. එබවත් ඔඵ භාධි භිංන්ධිබඹන් ප්රෙඥා 

බදස ගභන් කිරීබම්දී ඔඵ කශ යුත්බත් ආයක්ෂාා කිරීභ බවෝ ැඩීභ බනොබේ. අතවැරීභඹ. ශීරඹ ආයක්ෂාා කිරීභ 

ව භාධිඹ ැඩීභ නිා ඔඵ ඇතිකයගත් චි ත්ත ඒකාග්රරතා ප්රෙබඹෝජනඹස බගන සිබත් ් බාඹ දැකීභඹ. ඳිංච 

උඳාදාන් කන්ධබබ ඇතිවීභ නැතිවීභ දැකීභඹ. ඇති බමින් නැතිබමින් ගරාබගන ඹන සිබත් ් බාඹ 

දැකීභඹ. දකිමින් තභාස අඹත් නැති ආගන්තුක සිත් අතවැරීභඹ. ශීර භාධි භාර්ගඹ ඩන විස ඔඵ කබශේ ශීරඹ 

ආයක්ෂාා කිරීභඹ, භාධිඹ ැඩීභඹ. ඒ තුළින් චි ත්ත භාධිඹ ඇති කයගැමටභඹ. බභබේ භිංමුරාවීම් ලින් බතොය 

සුබේ භාධි භිංන්ධිඹ ඳසුබකොස ප්රෙඥා බදස ඇති බකළින් ඳායස අතීර්ණ වීභස ඔඵ දක්ෂා වුබවොත් ඉන් 

ඔේඵස ඔඵස ආයක්ෂාා කිරීභස බවෝ ැඩීභස බදඹක්  බනොභැත. ඔඵ කශ යුත්බත් භාධිභත් සිතින් සිත බද 

ඵැලීභඹ. සිත බද ඵරමින් ඔඵස ආගන්තුක, ඔඵබ  ඟබබ බනොඳතින, නියතුරුභ අනිතනබාඹස 

ඳත්න ඔඵබ  අක්රී,ඹ කඹ ක්රි?ඹාත්භකබාඹස ඳත්කයන සිබත්  ්බාඹ දැකීභඹ. දකිමින් ඔඵස අයිති 

බනොභැති සිත අතවැරීභඹ. සිතක්  අත්වැබයන බභොබවොතක්  ඳාා ඔඵස කබබ චනබබ ක්රි?ඹාත්භබාකඹ 

අතවැබයනු ඇත. අතවැබයන ෑභ සිතක්  ඳාාභ ඔඵස අතවැබයන්බන් දුකයි. ජාති, ජයා, නාධි භයණ 

ඇතිකයන බරෝකඹයි. නියතුරුභ ඔඵ තුළින් ඔඵ ් ඹිං ඳරීක්ෂාණඹකස රක්  කයන්න. 'භභ' කිඹන චරිතඹ 

වැභ බභොබවොතකභ ඳයාජඹ කය දභන්න. 'භබ  ශීරඹ, භබ  භාධිඹ, භබ  ප්රෙතිඳදා, භබ  ශ්රරද්ධා'...... 

බම්ායින් ඔඵ හි ්න්න. භභ ගැන අඩුබන් කථාකයන්න. භබ  වැකිඹාන් ගැන අඩුබන් කථාකයන්න. 

ඇති බමින් නැතිබන සිතක්  ක ් බනොවුබවොත් බම් කඹ 'භභ' භශකක්  ඵ සිතන්න. අනිතන ිංඥාභ 

ඩන්න. අනිතනඹස අයිති බරෝක ධර්භඹන්ස බනොඇලී, බනොගැටී ප්රෙඥා බදස ගභන් කිරීභස ඔඵ 

දිරිභත්න්න. 

 

ඔඵස බවො ඳැවැදිළි උදාවයණඹක්  බදන්නම්. ඔඵ පිසබකොටුබන් ඵඹක නැග කතයගභස ඹනා ඹෑයි 

සිතන්න. එවිස ඔබේ ගභනාන්තඹ කතයගභ. එබවත් ඔඵ ඵ ්යථබබ ඹන විස කළුතය බඵෝධීන් වන්බේ, 

වචතනයාජඹා, කළුගඟ.... එහි අසිරිඹ දැකරා ඔඵ ඵබඹන් ඵැ ඉවත ් බාඹන්ස ඇලිරා කළුතය 

නතයබනා. ඳදිිංචි බනා. ඔඵස පුළුන්ද කතයගභස ඹන්න. ඵැවැ බන්ද? ඔඵ කළුතයස ඇලුනු නිා එහි 

නතයවුණා. බභබවභ කළුතය නතයබරා එහි අසිරිඹ විිනමින් සිටින විස ඔඵස සිහිඹ ඇතිබනා ඔඵබ  

ගභනාන්තඹ ගැන. එවිස ඔඵ කළුතයස ඇති ආලාබන් මිදිරා නැත කතයගභ ඵඹක නැගරා ගාළුඳාබර් 
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ඉදිරිඹස ඹනා. බභබවභ ඹනබකොස ඔඵ ති් භවායාභ වචතනයාජඹාණන් වන්බේ, තිාැ ආදිඹ දැකීභ 

නිා නැතත් එභ ් බාඹන්ස ආලාබන් ති් භවායාභබඹන් ඵබඹන් ඵසිනා. ඉවත ් බාඹන්ස 

ඇලීභ නිා ඔඵ ති ්භවායාභබබ නතයබනා, ඳදිිංචි බනා. ඔඵස පුළුන්ද කතයගභස ඹන්න? ඵැවැ. 

අතයභග ඹභක්  තන්වාබන් අල්රාගැමටභ නිා ගභනාන්තඹස බනොඹා ඔඵ අතයභඟ නැතිරා. නමුත් භාර්ගඹ 

ඳැවැදිළි තිබඵනා. අලන ප්රොවන ඳවසුකභත් තිබඵනා. එබවත් ඔඵ අතයභග  ්බාඹන්ස ඇලීභ නිා, 

ඒා අනිතන ලබඹන් දැක ඇතවැරීභස අදක්ෂා නිා ඔඵ ප්රෙභාදඹස ඳත්බරා. එබවභ වීභ  ්බාවිකයි. 

කළුතයදීද, ති ්භවායාභබබදීද ඔඵ විිනන්බන් ම්බුදු ඳවයි. ඔඵ තුළින් රැ ්න්බන් කුල් සිත්ඹ. එබවත් 

ඒා අයිති බරෝකඹසයි. අපි බම් කථාකයන්බන් බරෝකබඹන් එබතයවීභ වා ැඩපිළිබරයි. බවොයි ඔඵස 

ති ්භවායාභබබදී නැත ගභනාන්තඹ පිළිඵ තිඹ සිහිඹ ඇතිබරා ඔඵ කතයගභ ඵඹකස බගොඩ 

වුබනොත්, කතයගභස ත බඵොබවොභ බකටි දුයයි තිබඵන්බන්. නමුත් අදක්ෂා, වැභබදඹසභ ඇබරන පිිංතුන් බම් 

බකටිදුය බගාදභා ගභනාන්තඹස බනොඹා අතයභග ඳදිිංචි  බනා. බභඹ ඳශත ජන  ්බාඹයි. බභභ 

් බාබඹන් ඔඵස මිදිඹවැක් බක් ප්රෙඥා ඩාගැමටභස උඳකාය ධර්භඹන් න, නියතුරුභ අනිතනබාඹස 

ඳත්න ශීරඹ ව භාධිඹ අනිතන ලබඹන් දකිමින්, අත්විිනභන්, අබඵෝධඹ රඵමින් අතවැරීභඹ. එබේ 

බනොඩන්නා නින් භබගන් ඈතස ගිඹ බරෝකඹ තුශ ැරියන්බනක්  වීභ අරුභඹක්  බනොබේ. අතයභග 

බනොනැතී බඳයසභ ඹන්න. වමුබන කිසිබක් , කිසික්  භභත්බඹන් නිතනබාබඹන් බනොගන්න. ඔඵස 

ගභනාන්තඹ මුණගැබනු ඇත. 

 

ැඵෑබරභ නින්භබ  හික් බභන්නාස අතවැරීභ ඹනු, අතවැරීබම් සීභා ඹනු ආයණන, ඳන්ර, කුටිඹ. 

සිේඳඹ..... බම් ආදී බබෞතික ම්ඳත් අතවැරීභ ඳභණක්  බනො, ඒාබඹන් භනින සීභාක් , කඩුල්රක්  බනො, 

බම් ඉවශස ගන්නා හු් භ බඳොද නැත නාබඹන් ඳවශස එන විස බම් ජීවිතඹ භයණඹස, විනාලඹස 

ඳත්බනාඹ ඹන සීභා භතකබබ තඵාගන්න. නියතුරුභ නාබඹන් හු් භබඳොදක්  ලරීයඹස ආල්ාඹ 

කිරීබම්දී එභ හු් භබඳොද ලරීයබඹන් පිසකයන බභබවොබත්දී භයණඹ සිදුබේඹ ඹන බරෝකබබ ැඵෑභ ධර්භඹස 

අනු ඔඵ සිතන්න පුරුදුබන්න. 'භභ' ලබඹන් වඳුන්ාගන්නා බම් ආල්චර්ඹත් මිනිාස බම් බරෝකඹ තුශ 

හු ්භක්  ඉවශස බගන එඹ නැත ඳවතස බවරන තයම්ත් කාරඹක්  නිතනබාබඹන් අයිති නැති ඵ 

අබඵෝධබඹන් දකින්න. ආල්ා කයන හු් භ බඳොද ප්රොල්ා කයන බභොබවොත දක් ාභත්, නිතනබාබබ 

බනොඳතින 'භභ' භභත්බඹන් බනොගන්න. 'භබ  ශීරඹ, භබ  භාධිඹ, භබ  විනඹ, භබ  ප්රෙතිඳදා, භබ  

බජනa්ඨත්ඹ' ආල්ා ප්රොල්ා කයනා හු ්භබඳොදක්  තයම් බේරාක්  තයම්ත් නිතනබාබබ බනොඳතින 

අයාජික ධර්භතාඹන් ඵ පිිංත් අපි නියතුරුභ දකිමු. එබේ දකිමින් ශීර, භාධි භාර්ගඹ සුබේ භිංමුරාවීම් 

ලින් බතොය ඳසුබකොස, බරෝකඹස අයිති දුක භබ  කයබගන දුක්  විිනන බරෝකබඹන් මිදීභ පිණි ඔඵස අයිති 

නැති බරෝකඹ ඔබේ කයබදන, අවිදනාබන් බතමුණ, ඇතිබමින් නැතිබන, ඔඵස ආගන්තුක සිත 

අබඵෝධබඹන් දකිමින් අතවරින්න. ඔඵස අතවැබයන අතවැබයන සිතක්  ඳාා, බරෝකඹ අතවැරීභස අලන 

ප්රෙඥා ඔඵ තුශ ැබඩනු ඇත. 

 

ඔඵ බභොන බදඹකස ඇලුනද එභ ඇලීබම් ් බාඹ තුශ ගැටීභද ඇත. ඔඵ බභබවභ සිතන්න. ඹබභක්  ශීරඹස 

ඇබරනා, 'භා තුශ ශීරඹ තිබඵනා. ශීරඹ තුශ භා සිටිනා' කිඹරා දකිමින්, තභා ඉවශඹයි අනනඹන් 

ඳවත්බකොස දකිනා. දු් ශීර බකොස දකිනා. ඔහු භාළු බනොකනා ඳභණක්  බනොබයි, භාළු අනුබ කයන, 

භාළු විකුණන, භාළු විඹන, භාළු අල්රන, භාළු ඇති කයන අඹ භගත් ගැබසනා. ඒ විතයක්  බනොබයි භාළු 

දැරක් , භාළු බඵෝට් ටුක්  දැක් කත් ගැබසනා. ඇයි බම් ගැටීභ? ශීරඹ බකබයහි අන්තාදී ඇලීභ නිායි බම් 

ගැටීභ ඇති වුබණ්. එබවභනම් පිිංත් ඔඵ භවබරොකුස ආයක්ෂාා කයන ශීරඹ තුශ ඇලීභත් ගැටීභත් බදකභ 

බදෝබය ගරා ඹනා. ඒ කිඹන්බන් ඔඵ නිවීබම් භඟ බදස ඹනා බනොබයි. බඹස අලන ිං් කාය 

රැ ්කයන්බනක්  ඵස ඳත්බනා. භාධිඹ බකබයහි ඇලීබම්දී තභා තුශ භාධිඹ තිබඵන නිා අනනඹන් 

සිනාබනබකොස, වලනබකොස ලේද නඟනබකොස, ලේදබඹන් ඵණ ඳදඹක්  පිරිත් ඳදඹක්  කිඹනබකොස ඒ වලස 

ගැබසනා. ඇයි බම් ගැටීභ...? තභා භාධිඹස ඇලීභ නියි. බවොිනන් දකින්න ශීර භාධි බේලබඹනුත් අඳස 

නින්භග අහියබකොස, බභග විශත කය බදන්බන්ද භායඹාභඹ. භාය ධර්භඹන් බවොිනන් අබඵෝධබඹන් 

වඳුනාබගන කශනාණ මිත්රෙ ඇසුයකින් නිවී ැනබන්න. 
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27. මක්මශ්මද...? මෝෝධමේ අව ්ලැන්න 
 

බෝෝධඹ ඹනු වභත්රිමඹස ඩා බරෝකඹ තුශ ඳැතිය ඳත්නා ත්ත් ් බාඹකි. භව බඳබශොබේ ඳ ් අහුයක්  

බදෝතස ගතබවොත්, එභ ඳ්  මිසත් භව බඳොබශොබේ ඳසුත් අතය ඇති ඳයතයඹ ඹම්බේද බරෝකඹ තුශ වභත්රිමඹ 

ව බෝෝධබබ ් බාඹ එබේභඹ. භනුන බරෝකබබ ත්ත්ඹා බඵෞද්ධ බවෝ අබඵෞද්ධ වුද ඹම් බවෝ 

ආචායධර්භ ඳද්ධතිඹකින් හික් බභන නිා, දියුණු සිතීබම් ලක් තිඹක්  ඇති නිා ව දියුණු කණ් ඩාඹම් වැඟීභක්  

ඇති නිා බෝෝධබබ  ්බාඹ දැඩි ප්රෙකස බනොවද තිරින් බරෝකබබ, බප්රෙේත බරෝකබබ, නියබබ ජීත්න 

ත්ත්ඹා තුශ නියතුරු ැබඩන්බන් වයඹ ව බෝෝධඹයි. බෝෝධඹ, වයඹ ඹනු ඔවුන්බ  කර්භ 

විඳාකඹයි. විඳාකඹ නැභැති පරඹ ඔවුනස රැබඵන්බන් බෝෝධඹ ව වයඹ නිාඹ. අපි කැභැති බදඹභ, අපි 

පුරුදු කශ බදඹභ අඳස රඵාදීභ බරෝක ධර්භබබ ් බාඹයි. ඔඹ තිරින්, බප්රෙේත නියබබ දුක්  විිනන ත්ත්යින් 

එභ බරෝක ර කල්ඳ ගණන් දුක්  විිනන්බන් තභන් නිා බනො, අනුන් නිා කයගත් අකුල් නිාඹ. ඔඵ 

බවොිනන් සිතා ඵරන්න. බකබනක්  ඔඵස ඔයා ඵැලුබොත්, ඵැන්බනොත්, ගැහුබොත් භදිපුිංචි  කභක්  කබශොත්, 

තභාබ  බදඹක්  බොයාගත්බතොත්, ඔඵ විබේචනඹ කබශොත්, ඔඵස ඩා ඉවශස ඹනා දැක් බකොත්.... බභබවභ 

බනබකොස ඔඵ ඔහුබ  බදඹ ඔබේ කයබගන, ඔහුබ  ක්රි?ඹා ඔබේ කයබගන ඔඵ තුශ වයඹ බෝෝධඹ 

ඇතිකයගන්නා. ඵරන්නබකෝ අනුන් තුශ ඇතිව බදඹක්  නිා, අනුන් විසින් කශ ක්රි?ඹාක්  නිා ඔඵ විසින් 

ඔඵ තුශ වයඹ බෝෝධඹ ඇති කයගත්තා බ භ එභ ඳාඳ ධර්භඹන් නිා එහි විඳාකඹන් වැටිඹස තිරින්, 

බප්රෙේත, නියබබ අානාන්ත ජීවිත රඵනා. ඔඵ කැභති කබශේ බෝෝධඹ වයඹ නම් ිංායබබ එඹභ රැබීභ 

නිඹතඹක් . බභොකද ඔඵ කැභති කශ බදඹ නිා. 

 

එබවභ නම් ඔඹ තය අඳාබබ දුක්  විිනන ෑභ ත්බඹක් භ ඔතැනස ැටුබන් අනුන්බ  බදඹ තභාබ  

කයගැමටභස ඹැභ නිාභයි. 

 

භා තුශත් භා නැති කශ, අනුන් තුශ භා දැකීභ බම් අානාබේ බවේතුයි. 

 

ඔඹ තය අඳාබබ දුක්  විිනන ෑභ ත්බඹක් භ ඔඵ භභ බ භ ටිනා භනුන ජීවිත ගතකශ භනුනඹන්භඹ. 

භභත්, භබ ත් බනොන "භභ" ආයක්ෂාා කයගැමටභස, ආත්භ බගෞයඹ රැකගැමටභස බගො ්, අඳාදුක්  විිනන 

අානාන්තයින්ඹ. බම් රැබුණු භනුන ජීවිතබබදී ඇති කයගත් බෝෝධඹ වයඹ භයණින් භතු බප්රෙේත 

බරෝකබබ දැඩි බර දුක් විිනන බප්රෙේතයින් බදබදබනකුබ  අතිලඹ දුක් ඛිත  ්බාඹ ඳවත වන් කයමි. 

 

භි්ෂුතක්  භාධිබඹන් ඳසුබද්දී බප්රෙේතයින් බදබදබනකු දර්ලනඹ විඹ. භි්ෂුතබ  භාධිභත් සිතස, ජරාරික 

් බාබඹන් භනුන රඳබඹන්භ සිටි බප්රෙේතයින් බදබදනා දර්ලනඹ විඹ. බදබදනාභ භනුන බරෝකබබදී තභන් 

වැ ඳැශින දිග කලිම් ව කමි ලින් ැයසී සිටින ආකායබඹන්භ සිටිඹව. බදබදනාබගන් එක්  අබඹක්  

සිටිබබ දැඩි විඹරු ් බාබඹන්ඹ. අබනක්  බප්රෙේතඹා බතින් අහිිංක ඵක්  දි් විඹ. විඹරු  ්බාබඹන් යුත් 

බප්රෙේතඹා තභා ඉදිරිබබ සිටි අබනක්  බප්රෙේතඹාබ  බගර බඳබදසින් විඹරුබන් බභන් දෑතින්භ අල්රාගත්බත්ඹ. 

බගර බඳබද දෑතින් අල්රාබගන විඹරු ් බාබඹන් තභාබ  හිබේ අබනකාබ  හි ගාගත්බත්ඹ. බම් 

විඹරුබේ ් බාඹ ඉතාභත් බිහිසුනුඹ. එඹ එතයම්භ බේගත්ඹ. බප්රෙේතයින් බදබදනා හි් බදක ගාගත් බේගඹ 

නිා හි්  බදකභ කුඩුවිඹ. බභහිදී අහිිංක  ්බාබඹන් යුත් බප්රෙේතඹා හි කුඩුවී මිඹ ඹන බභොබවොබත් "අබන් 

භබ  දුබේ" ඹනුබන් ලේදබඹන් විරාඳ වලක්  නැගීඹ. බදබදනාභ රැබ බප්රෙේත ජීවිතබබදී අකුරඹ විඳාක දී 

චුතවිඹ. ඒ ැනින්භ නැත එඳරිද්බදන්භ බප්රෙේත බරෝකබබභ ප්රෙතින්ධිඹ රඵයි. නැතත් බඳයබේභ කර්භ 

විඳාකඹ විඳාක දී නැත නැත භැබයමින් ඉඳබදමින් කල්ඳ ගණන් බම් විඹරු භයණීඹ දුක අත්විිනයි. බප්රෙේත 

බරෝකබබදීද තභා භනුන ජීවිතබබදී ැඩ වයඹ, බෝෝධඹ නිා හි කුඩුඳට් සම් කයබගන මිඹඹන 

බභොබවොබත්දී එක්  අඹකුස භතකඹස ආබේ භනුන බරෝකබබදී තභා උඳාදානඹ කයගත් "භබ  දු" නැභැති 

ිංඥායි. 
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බභොවුන් බදබදනා බප්රෙේත බරෝකබබ උඳත රඵන්බන්ද, බභබර එකස මුණගැබන්බන්ද තභන් කශ කර්භඹ 

නිාඹ. බභහි භවා අානා නුබබ බභබේ බප්රෙේත බරෝකබබ ප්රෙතින්ධිඹ රඵා හි් බගඩි බදක විඹරුබන් 

ගාබගන භයාබගන නැත බප්රෙේත බරෝකබබභ ප්රෙතින්ධිඹ රඵා බදබදනා නැත වමුන බභබවොබත් 

බදබදනාසභ තභන් මීස බඳය බප්රෙේත බරෝකබබ ඉඳැදුණු ඵ බවෝ හි්  බගඩි බදක ගාගනිමින් මිඹ ගිඹ ඵස 

ිංඥාක්  දැබනන්බන් නැති ඵයි. එබවත් බදබදනා නැත මුණගැබද්දී වයබබ ිංඥා භතුවී විඳාකඹ 

ක්රි?ඹාත්භකබයි. 

 

භනුන බරෝකබබ වයඹ බෝෝධඹ ැඩීභ නිා බප්රෙේත බරෝකබබ දුක්  විිනන අානාන්තයින් 

බදබදබනකුබ  කථායි බභඹ. 

 

ඔවුන් බදබදනා මුණගැබන ආත්භඹක්  ඳාාභ ඔවුන් තුශ ැබඩන්බන් වයඹ බෝෝධඹ ඳභණකි. භයණ 

බ ච්තනා ඳභණකි. එබවයින් ඔවුන් බදබදනා ෑභ නිබම්ඹකදීභ බප්රෙේත බරෝකබබදී රැ් කයන්බන් 

අකුරඹක් භඹ. නියතුරුභ රැ ්කයන ඳයඳණ නැසීබම් අකුරඹ නිා ඔවුන් නැත නැත මීස ඩා දරුණු 

විඳාක විිනමින් නියඹස ැබසනා ඒකාන්තඹ. කල්ඳ සිඹක්  බකෝටි ගණනක්  ගිඹද ඔවුනස එයින් ගැරවීභක්  

සිතීභ විහිළුකි. භනුන බරෝකබබ ආල්චර්ඹභත් භනුනබඹක්  ඉපිද "භභ" කිඹන ිංඥා රැකගැමටභස බගෝ  

බභැනි දුකක්  උරුභකය ගැමටභස ඔඵත් කැභතිද? 

 

ඔඵ අකභැති නම් බම් බභොබවොබත්භ ඔඵ වයබඹන් බෝෝධබඹන් මිබදන්න උත්වගන්න. අනුන්බ  බදඹ 

ඔඵ ඔබේ කය බනොගන්න. අනුන්බ  හිබත් වසගත්, ඔහුසත් අඹත් නැති සිතක්  ඔඵ ඔබේ කය බනොගන්න. 

බෝෝධඹ වයඹ හිත සිත් ඔඵ ඔඵස අයිති නැති අනිතනඹස අයිති බදඹක්  ඵ සිතන්න. ඔඵස අඳා දුක්  බදන 

ඳාඳ මිතුබයක් , ආගන්තුකබඹක්  ඔඵ ඔබේ කය බනොගන්න. නපුරු විකුරු ර්ඳබඹක්  දැක ඔඵ භඟවැය ඹනා 

බේ ඔඵද නපුරු, විකුරු සිත් ඇතිවුන කශ ඒාස ඳැමිණි බරසින්භ ඹන්නස ඉඩවරින්න. සිත ඔබේ 

කයබනොගන්න. ඇතිව සිබත් නපුරු ඵ, විකුරු ඵ දකින්න. ඇතිබමින් නැතිබන සිත තිබඹන් සිහිබඹන් 

යුතු ඔඵ ඔබේ කශනාණ මිත්රෙබඹක්  ඵස ඳත්කයගැමටභස බබව ගන්න. 

 

අපි දැන් ඵරමු ඉවත බප්රෙේතඹන් බදබදනා බභොනබ  කර්භඹක්  භනුන බරෝකබබදී කශ නිාද බභභ දුක් ඛිත 

විඳාකඹස මුහුණදීභස සිදුවබබ කිඹරා. ඉවත භි්ෂුත අනුභාන කයනා (නමුත්  ්ථියභ කිඹන්න දන්බන් 

නැවැ) බභහිදී වමුන අහිිංක ් බාබඹන් යුත් බප්රෙේතඹා භනුන බරෝකබබදී විාවඹක්  කයබගන බිරි ව 

එක්  දරුබකු භඟ ර ්න ඳවුල් ජීවිතඹක්  ගතකශ බකබනක් . එකභ දරුා සුයතල් දිඹණිඹක් . බභභ 

් ාමිපුරුඹා බිරිස ව දිඹණිඹස දැඩිබේ ආදයඹ කශ අබඹක් . අානාකස ඔහුබ  ර් න අහිිංක ඳවුල් 

ජීවිතඹස අම්භත බප්රෙේභන්තබඹක්  වය ්බනා බන්න පුළුන්. බභභ අම්භත බප්රෙේභන්තඹා බිරිස ඇති 

තන්වා නිා  ්ාමිපුරුඹා භයාදභා බිරි තභන් අයිතිකයගත්තා වීභසද පුළුන්. අම්භත බඳම්තා අතින් 

බම්  ්ාමිපුරුඹා මිඹඹන බභොබවොබත් අාන ිංඥා උඳාදානඹ බරසින් භතුවබබ "අබන් භබ  දු" ඹන 

ිංඥායි. ඔහුස දැබනන්නස ඇති භබ  දු අනාථ බයි, අයණ බයි කිඹන වැඟීභ. ඒ නිා ඇතිව වයඹ. 

බම් සිඹල්රභ ඇතිවුබන් තන්වා නිාභයි. තභාබ  බරයින් උඳන් අහිිංක සුන්දය දිඹණිඹ, තභා භැබයන 

බභොබවොබත්, විබලේබඹන්භ බිරි ද අම්භත බප්රෙේභඹක ඵැඳී ඒ බවේතුබන් තභා භයාදැබභන බභොබවොබත්දී, 

සුයතල් දිඹණිඹ භතකඹස ඒභ ජනෑභ පිබඹකුස බඳොදු ධර්භතාකි. අානබබදී ඹම් බවේතුක්  නිා අම්භත 

බප්රෙේභන්තඹාද කේරුන් අතින් බවෝ භැරුම්කන්නස ඇත. එබේ බනොභැතිනම් නිSතිඹ ඉදිරිබබ යදකරු වී 

ද වම් රඵා භයාදභන්නස ඇත. බදබදනා තුශභ එකිබනකා බකබයහි, අබනකා (අනුන් නිා) ඇතිකයගත් 

වයඹ බෝෝධඹ බවේතුබන් බප්රෙේත බරෝකබබ උඳත රඵා වයබබ දරුණු ් බාඹ නිා හි ් බගඩි බදක 

විඹරුබන් එකස ගාගනිමින් විඳාකඹන් විඳී. බභහිදී අහිිංක බප්රෙේතඹා විඹරු ැටුණු බප්රෙේතඹා විසින් 

අල්රාබගන ඔහුබ  හි තභාබ  හිබහි ගාබගන බඳොඩිබකොස දභා මිඹඹන බභොබවොබත් "අබන් භබ  දුබේ" 

ඹෑයි අහිිංක බප්රෙේතඹාබගන් අබෝනාක්  නැබගන්බන් (එභ වල ඉතාභ අයණ වලකි. බේදනාත්භක වලකි) 

තභා භනුන බරෝකබබදී දු බරසින් කැභැත්බතන් ආලාබන් උඳාදානඹ කයගත් ිංඥාබේ ඵරත්බාඹ 

නිාඹ. 
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ඔඵ දැන් බවො සිහිබඹන් යුතු දකින්න. බභහි එන අම්භත බඳම්තා කිඹන චරිතඹ තභා තුශ අන්තු බිරික්  

බකබයහි වසගත් තන්වාබේ සිත අනිතන ලබඹන් දැක් කා නම්, ඒ ඳාඳකාරී සිත තභා ඟඹස, තභාබ  කය 

බනොගත්තානම් ර්තභානබබදී ඔහුස බම් දුක විිනන්නස සිදුන්බන් නැවැ බන්ද? 

 

තභා තුශ ඇතිව එක සිතක් , බභොබවොතකින් නැති ඹන එක සිතක්  අනිතන ලබඹන් දක් නස තිබ 

බනොවැකිඹා නිා, ඒ සිත තන්වාබන් බතත්බකොස ක්රි?ඹාත්භක බාඹස ඳත්කිරීභ නිා, කල්ඳ ගණනාක්  

අඳාදුක්  විිනන අානාන්තබඹක්  වා බන්ද? සිතක්  කිඹන්බන් බභොබවොතකින්, නිබම්ඹකින් බන්  බන 

බදඹක්  වුත්, අනිතනබාඹස ඳත්බන බදඹක්  වුත් එභ සිතස පුළුන් ඔඵ කල්ඳ ගණනක්  දුක්  විිනන 

ත්බඹක්  ඵස ඳත්කයන ිං ්කායඹන් රැ් කය බදන්නත්. සිත ඹනු දුක කිඹන්බනත්, බරෝකඹ කිඹන්බනත් 

ඒ නිාභයි. ඇතිවී නැතිවී ඹන එක සිතක්  අනිතන ලබඹන් බනොදකින ායඹක්  ඳාාභ ඔඵ එභ සිත නිා දුකද 

බරෝකඹද අයිතිකයගන්නා. සිතක්  අනිතන ලබඹන් දකින බභොබවොතක්  ඳාාභ ඔඵ දුකද බරෝකඹද අතවැය 

දභනා. 
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28. මියගිය ඥාතියාට  න වැනැවින්ම හිතලත්ද? 
 

ඳවුබල් ාභාජිකබඹක්  මිඹ ගිඹාවභ ත්දබේ, තුන්භාබේ, අවුරුද්බද් බම් ආදී ලබඹන් ධර්භ බද්ලනා ාිංඝික 

දානභඹ පිිංකම් සිදුකිරීභ භාජබබ ඳතින චාරිත්රෙඹක් . ර්තභානබබ බභභ චාරිත්රෙබබ ගුණාත්භක ඵ පිරිහීභ 

බභබරො ඳයබරො ැභබදනාබ භ අානාක් . අඳ හිතමු බගදය  ්ාමි පුරුඹා භැරිර ගිහින් බප්රෙේතබඹක්  

බරා ඉඳදුනාඹ කිඹරා. ඇයි ඔහු බප්රෙේතබඹක්  බරා ඉඳදුබන්. භැබයන බභොබවොබත් ඔහුබ  බිරි දරුන් 

බ බදොය ඉඩකඩම් බකබයහි තණ් වා ඇතිවුණ නියි ඊස ආලාබන් කැභැත්බතන් බගදයස බප්රෙේතබඹක්  බර 

උඳාදානඹ රැබුා. වැඵයි ඔහු ජීත් සිටිඹදී කුල් දවම්ද ැඩ අබඹක් . ඒත් මිඹඹන බභොබවොබත් එභ 

පිිංකභක්  සිහිකශා නම්, සිහිවුණා නම් නිඹත ලබඹන්භ ඔහුස සුගතිගාමී ජීවිතඹක්  රඵන්න තිබුණා. ඔහුස 

බිරි, දරුන්, බ බදොය බකබයහි ඇති ව උඳාදානඹ නිා ඵැඳීම් නිා කුල් සිත් ඹසඳත් තණ් වාබන් 

බතත්වුණ සිතක්  ක ් වුණ නිා තභා කැභති ව, ආලා කශ ඳරිදිභ බිරි දරුන් සිටින නිබේභ බප්රෙේතබඹක්  

බර ප්රෙතිිංධිඹ රැබුා. ඔහු කැභති ව  ්බාඹ ඔහුස රැබුණා. ඔඵ හිතනා ද බම් බප්රෙේත ජීවිතඹ ඔහුස දුකක්  

කිඹරා. නැවැ. ඔහුස දුකක්  නැවැ. ඔහු ැඳඹක්  කිඹරාභයි බම් බප්රෙේත ජීවිතඹ විිනන්බන්. ඔහු කැභති ව 

ප් යාර්ථනා කශ බදඹයි ඔහුස රැබුබණ්. ඔහුස අලන නම් ඔහු පුහුණුබකොස තිබුණා නම් ඔහු කශ කුර 

කර්භඹක්  සිහිඹස නගාබගන බභබනහි බකොස සුගතිඹක්  රඵන්න අ් ථා තිබුණා. නමුත් ඔහු කැභති තැන 

ඔහුස රැබුණා. 

 

දැන් බගදය බප්රෙේතබඹක්  බරා ඉන්න ් ාමි පුරුඹාස පිිං බදන්න ත්දබේ බවෝ තුන්භාබේ පිිංකභ කයනා. 

නමුත් ඥාතීන් කිසිබක්  දන්බන නැවැ භශගිඹ තැනැත්තා බකොබවේ ඉඳදුනාද කිඹරා. නමුත් ඔහු ඉඳදිරා 

ඉන්බන බගදයභයි. දැන් බගදය ධර්භ බද්ලනා පිිංකභස සදානම්. පිිංකභස භවා පිරිකස ආයාධනා කයරා. 

බගදය ඇතුබර, ත්බත පිටිබඹ වැභ තැනභ ඥාතීන්, හිතතුන්. බම් අඹස ිංග්රරව කයන්න මුළුතැන්බගයි කෑභ 

බීභ වැබදනා, කට් රට්  ඵදිනා, භාළු භ ් උඹනා. කෑභ බම්ඹ පිළිබර බනා. භවරු කාේ බල්රබම්, 

තත් භවරු ආගිඹ බතොයතුරු කථා කයනා. ත භවරුන්බ  දුයකථන නාද බනා. පුිංචි  දරුබො 

වලනා. දැන්  ්ාමින් වන්බේ ැඩභ කයර ධර්භ බද්ලනඹ ඳත්නා. බගදය මුළුතැන්බගයි, කාභයර, 

ත්බත පිටිබබ කරඵර. දැන් ඔඵ බවොිනන් හිතන්න. පිිංබදන්න ඵරාබඳොබයොත්තු බන බප්රෙේතඹා බගදයභ 

සිටිනා. ඉවත ් බාබඹන් ඔඵ පිිංකම් කබශොත් බම් බප්රෙේතඹා ඵණ දබ  ඳසන්භ දැඩිබර 

කරඵරබරයි, ගැබසන සිබතනුයි සිටින්බන. භබ  බගදයස මිනි් සු එනා. භබ  බිරි භග මිනි ්සු කතා 

කයනා, හිනබවනා. භබ  ත්බත් මිනි ්සු. බගදය කාභයර මිනි ්සු. භබ  බිරි භස අහිමිබයිද? 

කවුරුවරි උදුයාගමටද? භබ  බිරි බම් බභොකද කයන්බන්. භභ භවන්සිබරා වරිවම්ඵ කශ මුදල් විඹදම් 

කයනා, මිනි ්සුන්ස කන්න බදනා. බභබවභ සිතමින් තන්වාබන් චිංචර  ්බාබඹන් බ  පුයා දුනා. 

ඇවිත් ඉන්න මිනි් සු ල්ලි, යන්රිදී ගනිවී කිඹර එඹා අල්භාරිඹ මුයකයනා. මිනි ්සු බගනා තෑගි ඳාර්ල් 

මුයකයනා. එඹා භවා බිඹකින් ඳසුබන්බන. තභාබ  ඹෑයි උඳාදානඹ බකොස ගත් බදඹ අනුන් ඳරිවයණඹ 

කයනබකොස එඹාස ධර්භබද්ලනඹස න්දීර පිිංගන්න සිතක් , චි ත්ත විබේකඹක්  නැවැ. බප්රෙේතඹා තන්වාබන් 

බිබඹන් අන්ධබරයි බම් බභොබවොත ගත කයන්බන්. ධර්භ බද්ලනඹ  ්ාමින්වන්බේ වභාය කයර පිිංදුන්නත් 

බප්රෙේතඹා ඒ ගක් ත් දන්බන නැවැ. ඔහු බප්රෙේත  ්බාබඹන් තභා උඳාදානඹ කයගත් බදඹ රැකගැමටභ 

උබදායි මුළු කාරඹභ ැඹ කබශේ. ඔහු තුළින් තතත් අකුල් රැ ්කය ගැමටභක්  ඳභණභයි සිදු වුබණ්. 

 

ඔඵ බභබවභ සිතන්න. ඔබේ බගදය ාදඹක්  තිබඵනා. කෑභ බම්ඹ ආවායලින් පිරිරා. ඔබේ බගදය සිටින 

කුඩා දරුා බභැනි අ් ථාක බභොකද කයන්බන්. භඹබේ දරුන් භග බල්රම් කයනා, වැබභෝභ 

අබත් සුයතල් බනා. එඹා ආවාය ගැන සිතන්බන් නැවැ. බභබවභ දඟරරා ආවාය බනොබගබනභ 

නිදාගන්නා. යත් කෑභ බම්ඹක්  තිබුණත් දරුා නිදාගන්බන ඵඩගින්බන්. ඔඵ උඳාඹශීලී බනොවුනබවොත්, 

බප්රෙේත ආත්භඹක්  රැබ පිිං ගන්න පුළුන් අබඹකුසත් අය දරුා කෑභ බනොබගන ඵඩගින්බන් නිදාගන්නා 

ඳරිද්බදන්භ පිිං ගැමටභ අහිමිබනා. බභහිදී ඔඵ දක්  බන්න ජබන් බප්රෙේතඹාබ  සිත කරඵර බනොන 

බනොගැබසන ් බාඹක්  ඳරියඹ තුශ නිර්භාණඹ කයන්න. ාදඹක්  කිඹන්බන එකක් . පිිංකභක්  කිඹන්බන 
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ත එකක් . බම් බදබක් අයමුණු බදකක්  තිබඵන්බන්. ාදඹකින් ැබඩන්බන කාභඹ. පිිංකභකින් ැබඩන්බන 

කුරඹක් . ර්තභානබබ ධර්භබද්ලනඹයි ඳාටිඹයි බදකභ එකසයි ගන්බන්. ධර්භශ්රරණඹ කයන පිිංතුන්ස 

ධර්භඹ ඇබන්බනත් ආවායර ිංඥා භගභයි. බම් බදක ඔඵ ඳසරා ගන්න එඳා. පිිංකභක්  සිදුකිරීභස 

අලනනම් ද්ධර්භඹස ගරුකයන අලනභ පිිංත් ඥාතීන්, හිතතුන් කිහිඳබදනාස ඳභණක්  ආයාධනා 

කයන්න. ත්ත පිබයන්න බනොබේ. බගදය ාරඹ පිබයන්න. ඥාතීන්ස ිංග්රරව කිරීභස අලන ආවායඳාන  

වඹ බනබකොස සදානම්බකොස අන් කයන්න. කුල් ැබඩන ිංඥාන් මි, අනිතන ධර්භඹන් ැබඩන 

ිංඥාන් මි කාභ ිංඥාලින් ඔඵ මිබදන්න. නි ත්ත බවොිනන් පිරිසිදු බකොස ම්බුදු ඳවන දල්ා, භල්, 

සුදඳුම් අල්ා නි ත්ත පිටිඹ බුදුභැදුයක්  කයගන්න.  ්ාමීන් වන්බේබ  බදඳා බදෝනඹ කිරීභස බගොක්  

අත්තක්  විඹාගන්න. බගොක්  අත්තක්  බාවිතාබකොස ඳවන් ඳැරක්  ාදා නැවුම් ඳවනක්  දල්න්න. සු දුම් 

අල්රන්න. බම් ඳවන් ආබරෝකඹ බම් ඝන අන්දකායඹ දුරුවී ආබරෝකඹ ඳතුරුන්නාබේ භබ  ඥාතීන් පිිං 

භද අඳුබර් සිටීනම් බම් ඳවන් ආබරෝකඹ බේ පිබනන් ආබරෝකභත් බේා කිඹර ප්රොර්ථනා කයන්න. බම් 

ආබරෝකඹ ඹම් බේ අනිතනබාඹස ඳත්බේද බභබරසින්භ භබ  මිඹ ගිඹ ඥාතීන්ස ද අනිතන ිංඥාක්  

දැබන්ා කිඹර ඔඵ අනිතන ඩන්න. ඔඵ සිතන්න ඹන්න එඳා බගොක්  අත්තක්  කඳනා කිඹන්බන් 

බඳොල්ල්රක්  විනාල කිරීභක්  කිඹර. භවරු එබවභ හිතරා බම් ටිනා සිරිත් භාජබඹන් අහිමි කයනා. 

බඳොල්ල්රක්  අපිස මිර කයන්න පුළුන් රුපිඹල් ඳන්සිඹඹක්  කිඹරා. එබවත් භාජඹස එකතු තිබ ටිනා 

සිරිත් මිර කයන්න ඵැවැ. අපි අදක් බරා තිබඵනා ර්තභානබබ රුපිඹල් ඳන්සිඹඹකස ටිනා ගුණධර්භ 

මිර කයන්න. බගොක්  අත්තක්  තුශ පිවිතුරු ඵ, නැවුම් ඵ, බෞබාගනඹ විතයක්  බනබභයි විබලේබඹන්භ අද 

අබප් බගදය පිිංකභක්  තිබඵනාඹ කිඹන ිංඥා තිබඵනා. බම්ාබඹන් අබප් සිත්ද ඥාතිඹාබ  සිත්ද නිර 

බනා. භාධිභත් බනා. ඔඵ බගොක්  අත්තක්  බකබයහි බඳොල්ල්රක් ඹ ඹන ිංඥා ඇති කයගත්බතොත්, 

බරෝබ සිතක්  ඇති කයගත්බතොත් එැනි සිතකින් අනුන්ස බදන්න පිනක්  රැ් බයිද කිඹරා හිතන්න ඵෑ. 

ඹබභක්  තුශ බගොක්  අත්තක් , බඳොල්ල්රක් , බඳොල් ගක්  ඳභණක්  බනො බඳොල් ත්තභ භබ  බකොස ගැමටභ 

නිා ඒා තුශ නිතනව ටිනාකභක්  ඇතැයි දැකීභ නිා බඳොල්ත්බත්භ බප්රෙේතබඹක්  ඉඳදීභ බරෝක 

් බාඹභ ඳතිනා. 

 

ඉවත ආකායඹස ඔබේ නි ත්ත පිටිඹ ආගමික ඳරියඹක් , චි ත්ත භාධිඹ ැබඩන ඳරියඹක්  බර 

ක ්බකොස බගන ඥාතිඹාස පිිංදීභස ඔඵ උඳෝභශීලී විඹ යුතුඹ. බගදය ඵාහිය ක්රි?ඹාකායකම් අභ න තයභස 

ඥාති බප්රෙේතඹාබ  සිත පිිංකභ බකබයහි යා තඵාගත වැකිඹ. එබේ බනොවුනබවොත් කෑභ බම්ඹක්  බගදයක 

තිබිඹදී කුගින්බන් නිදාගත් දරුා බේ පිිංකභ සිදුකශද ඥාතිඹා පිිංබනොබගනභ පිිංකභ අවයනු ඇත. 

එබවයින් ඥාතිඹාබ  සිත ඇබරන ගැබසන ් බාබඹන් බතොය පිිං ගැමටභස අලන ඳරියඹ නිර්භාණඹ 

බකොස ඥාති බප්රෙේතඹාස ඔඵ ඳයබරොවින් උඳකාය කයන්න. 

 

ර්තභාන භාජබබ අපි උත්ව ගන්බන් ජීත් සිටින විස තය අඳාබඹන් මිදීභස අලන කුල් දවම් ැඩීභ 

බනො, අනුන්බ  පිිං අලන බනොන සුගතිඹක ඉඳදීභස පුහුණු වීභ බනො, මිඹගිඹ ඳසු අනුන්බ  පිබනන් 

ඹෑබඳන අානාන්තබඹක්  ලබඹන් ජීත්වීභසඹ, මිඹ ඹැභසඹ. භවරු මිඹ ඹන්බන් වත්දබේ තුන්භාබේ 

පිිංකම්රස මුදල් බන්බකොස තඵාඹ. බභබේ පිිංත් ඔඵ ජීත් සිටිඹදීභ භබ  ඥාතිඹා භයණබඹන් භතු භා 

අයණ කයාවී ඹන ිංඥා ඇති කයබගන වභායඹ. ර්තභානබබ ඔඵ තුශ "මිඹ ගිඹ ඳසු භබ  ඥාතිඹා භස 

පිිංබදයි, ඥාතීන්බගන් පිිං ගනිමි" ැනි ිංඥා තිබඵනානම් ඒායින් ාවාභ ඉත් න්න, මිබදන්න. එභ ිංඥා 

තුළින් ඉත් වීභ ඹනු බප්රෙේත බරෝකබඹන් ඔඵ ඹම් ප්රෙභාණඹස මිදුනා න්බන්ඹ. ෑභ බභොබවොතකභ ඔඵ ඔඵ 

බකබයහි, ඔඵ කයන රද පිිංකම් බකබයහි විල්ාඹ තඵන්න. තභා රැකි ශීරඹන් බකබයහි විල්ාඹ තඵන්න. 

බම් උත්තභ ධර්භ භාර්ගඹ ඔඵස විය කශ බරොේතුයා බුදුයජාණන් වන්බේ, ධර්භයත්නඹ, ිංඝයත්නඹ 

බකබයහි විල්ාඹ තඵන්න, සිහිකයන්න, බභබනහි කයන්න. ඉනුත් ඔේඵස බගෝ  බම් සිඹල්ර බකබයහි 

අනිතන ිංඥා පුරුදු කිරීභස ඔඵ උත්වන්ත න්න. අනුන්බගන් බනොඹෑබඳන, තය අඳාබඹන් මිදුන, 

ධර්භබබ ආබරෝකබබ හිමිකරුබක්  බර බම් උතුම් භනුන ජීවිතබඹන් ඔඵ අධි්ඨානඹ ඇති කයගන්න. 
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29. අලවාන මමමශයුම 
 

නින් අබඵෝධඹ රඵාගැමටභ වා ැඵෑ භධනභ ප්රෙතිඳදාබේ හික් බභමින්, තුන් සිේයත්- ඳාත්රෙඹත් දයමින් 

හුබදකරා නින් බභබවයුබම් බඹබදන භි්ෂුත බරෝකබබ ් බාඹ අබඵෝධකය ගැමටභ, එබේ බනොභැතිනම් 

නිවීභ, එක ක්ෂාණඹකින් රඵන අත්දැකීභක්  බනොබේ. 

 

එඹ බභබවයුභක අාන ප්රෙතිපරඹයි. 

 

බභභ බභබවයුභස ඹන කාරඹ ඔඵබ  දක්ෂාතා භත, ඔඵබ  අතවැරීභ භත තීයණඹ න්නකි. ඔඵ අාන 

නින් බභබවයුභස අතීර්ණ න්බන් අාන තීයණඹක්  අයබගනඹ. එභ තීයණඹ "එක් බකෝ නිවීභ, නැතිනම් 

භයණඹ" ඹන්නයි. බභභ අධි්ඨානඹ ඔඵ ගතයුතු න්බන් අිංකභඹ. එභ ඵරාබඳොබයොත්තු බදබකන් බතොය 

බන ඵරාබඳොබයොත්තුක්  භි්ෂුතස බනොභැත. තභ අයමුණ ව සන බරෝකඹාස ඟමින් ක්රි?ඹාත්භක විඹ 

යුතුඹ. තුන් සිේයත්, පිණ් ඩඳාතබඹන් රඵාගන්නා ආවාය බේරත් වැය, ඳැයසිසබභෝල් බඳත්තක් ත් කුටිඹ 

මීඳබබ බනොභැත. "එක් බකෝ නිවීභ, එක් බකෝ භයණඹ" නැභැති අධි්ඨානඹ ඳැවැදිලිඹ. අන් බභබවයුබම් 

බඹබදන භි්ෂුත යුද බිබම් සන් කයන බන්ඳතිබඹක්  ැනිඹ. ඔහු බන්ඳතිබඹක්  වුද ඳසුඳ ැඟවී සන 

බභබවඹන්බනක්  බනො, භවා ිංග්රරාභඹක, සන් බඳයමුබණ්භ සිටින්බනකි. 

 

ඔඵ බභබේ සිතන්න. උතුරු - නැබගනහිය යුද බභබවයුම් ඔඵස භතකයි බන්ද? විවිධ නම් ලින් බභභ 

බභබවයුම් ඳසන් ගැමටභස බඳය, බේනාවිධාඹකඹා කයන්බන් අලන යුද ආම්ඳන්න සිඹල්ර රැ් කයගන්නා 

එකයි. ආයුධ, ගුන් ඹානා, බඵෝම්ඵ, කාරතුක් කු, ඳාඵර වමුදා, මියිර, යුද නැේ.... 

 

බම් සිඹල්ර යුද්ධඹ ඳසන්ගත් ැනින්, සුදුසු තැන්ර සුදුසු ආකායබඹන් බඹොදරා තුරු ඵරමුළු බි දැමීභයි 

කබශේ. යුද ගුන්ඹානබඹන් ගවන්න අලන තැන්රස, යුද ගුන් ඹානබඹන් ගවනා. මියිරබඹන් ගවන්න 

අලන තැනස මියිරබඹන් ගවනා. බඵෝම්ඵ අලන තැනස බඵෝම්ඵ දභනා.... 

 

බම් බ භ තභයි බභබවයුභත්. අන් නින් බභබවයුභස අතීර්ණවාස ඳසු ඔඵ වරිඹසභ බන්ඳතිබඹක්  

බගයි. ඳයභ තුයා න ඔඵ යස ඵැ දභන සිත ගැන අධානබඹන්භයි සිටින්බන්. සිතස එන ෑභ 

සිතිවිල්රක් භ ඔඵ අනිතන ලබඹන් දකිනා. ඇතින ෑභ සිතකසභ ඔඵ ඳවයබදනා. බභොන ආයුධබඹන් ද 

ඔඵ ඳවයබදන්බන්. "අනිතනඹ" කිඹන ආයුධබඹන්. අනිතනබඹන් ඳවයබදන විස ඔඵ තුශ ැබඩන්බන් වා 

අබඵෝධන්බන් තය තිඳට් ඨානඹයි. ඳටිච්ජමුප්ඳාදඹයි. චතුයාර්ඹ තනඹයි. ඳිංච උඳාදාන් කන්ධඹභයි. 

ප්ත බඵොඡ්ජිංග ධර්භථාඹනුයි. බම් ආයුධ ඔඵ අමුතුබන් රැ් කශ යුතු නැවැ. ඔඵස ැබඩන ප්රෙඥා තුශ 

බභභ ආයුධ ඔඵ තුශ රැ් බනා. ඔඵ භාධිබබ ඉවශභ තරඹකදී, ප්රෙඥා විසින් රඵාබදන ඥාන දර්ලනඹන් 

නුණින් යුතු දකිමින් අබඵෝධඹ රඵනා. ෑභ සිතක් භ අනිතන ලබඹන් දකිනා. විශත බකොස ඵරනා. 

අබඵෝධඹ රඵනා. ප්රෙඥාබන් මුවත් බමින් ඉදිරිඹස ඹනා. බම් න විස ආවාය, නින්ද, කබබ ඳවසු ආදී 

බම් අලනතා ඔඵබගන් ගිලිහිරා. ඔඵ "එක් බකෝ නිවීභ. නැතිනම් භයණඹ" කිඹන අධි්ඨානඹ කයාභ ඹනා. 

නින් බභබවයුභ දැඩි ක්රි?ඹාකාරී බන්බන් යාත්රීම, උදඹ කාරඹස. නින්ද එන්බන් නැවැ. නින්දත්, බනොනින්දත් 

අතය  ්බාඹක්  තිබඵන්බන්. ඇවිදිමින්, හිගනිමින්, ැතබඳමින්... බම් ආදී ෑභ ඉරිඹේකදීභ සිත තභ 

ඳාරනබඹන් ඉතස ඹන්න බදන්බන් නැවැ. 

 

බම් න විස භායඹා විවිධ උඳෝභ බඹොදනා. තභා ගිහි ජීවිතබබදී ආලා කශ රඳ,ය,වැඩ රු භරා 

බඳන්නනා. සුරුපී රඳ කාඹ ල්, බ්රදව්භ ිංඥා.. භවා යාත්රිමබබ සිතස බ නා. ඒත් දැන් ඔඵ දක්ෂායි භායඹා 

වඳුනාගන්න. ඔඵ බභහිදී භායඹා රැබගන එන රඳ "අසුබඹ" නැභැති ආයුධබඹන් සුනුවිසුණු කය දභනා. 
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අාන බභබවයුබම්දී භායඹා ඔඵස ඔඵ ආා කශ කාන්තා රුක්  සිහිගන්නා ඹෑයි සිතන්න. භවයවිස 

ඇඹ සුරපී නිළිඹක්  විඹ වැකියි. එවිස ඔඵ එභ රඳඹස බභබවභ කයනා. භනසින් ඇඹ නිරුත් කයනා. 

ඇඹබ  ලරීයඹ කඳාබගන, විනිවිදඹමින් භනසින් එඹ විශත කයනා. ඇබ  ලරීයඹ තුශ තිබඵන ම්, භ් , 

බඵොකු, ඵඩැල්, අසුචි , මුත්රෙ, රුධියඹ, බම්, බොටු, භනඹ, භනසින් බඳොලිතින් උයඹක දභා ඇබ  

ඇසැකිල්ර භත එල්රනා. බභබේ එල්රා ඇඹ භනසින් ඇවිද්දනා. ඳශථ ජන සිත කාභඹස ගාල්කයන 

සුරුපී රඳඹක ඹථාර්ථඹ බවොිනන් දකිමින් ඇසැකිල්ර ත තත් භනසින් ඇවිද්දනා. භායඹා කම්ඳා 

කයනා. බම් න විස ඔඵස අට් ි ක ිංඥා බවොිනන් අබඵෝධබඹන් ැසබවනා. ඔඵස පුළුන්කභ 

තිබඹනා ජනෑභ රඳඹක්  අට් ි ක ිංඥාබන් දකින්න. එනිා බරෝකබබ සුරුපීභ රඳඹ සිතස අාද, එඹ අත 

වරින ් බාබබ ඔඵ සිටිනා. බම් න විස භායඹා දන්නා ඔහුස ඔඵ අතවැබයන්නයි ඹන්බන් කිඹරා. 

 

ඔඵ ගිහි ජීවිතඹ තුශ සිටිඹදී ඔඵ ප්රි.ඹ කශ භනුන බරෝකබබ ් බාඹන් පිළිඵ රඳ දැන් ඔබේ සිතස එනා. 

ඔඵ බම් සිතිවිලි විශතකය අනිතන ලබඹන් දකිනා. ඔඵස බභබවභ සිතක්  ඇතින්න පුළුන්. බම් යබට් 

ඳාරකඹා වුබණොත් භවා ැඳඹක්  ඵ. ඔඵ එබේ බනොන ඵ අනිතන ලබඹන් දකිනා. හිසපු ඳාරකඹන් 

මිඹගිඹ අයණ  ්බාඹ, අාන කාරබබදී ඔවුන් ඳත්ව බයෝගී ් බාඹ, ඵරඹ පිරීහී ගිඹ ඳසු ඔවුන් අත්විින 

භානසික බේදනාන්, ඵරඹ අහිමිව ඳසු ජනතා ඔවුන්බගන් ඈත්ව අයුරු. බඵෝම්ඵරස අසුවී විනාලවී ගිඹ 

ඳාරකඹන්.... 

 

අනාගතබබ ඳාරකඹන්සද ඉවත ් බාඹන් බඳොදුඹ ඹන්න ප්රෙඥාබන් දකිනා. බරෝකබබ ඵරත්භ 

ඳාරකඹා දක් ාද, බරෝකබබ විලාරභ ධනඳතිඹා දක් ාද, බරො සුරපීභ කාන්තා, පිරිමිඹා දක් ාද, අතීත-

අනාගත-ර්තභාන ලබඹන් දකිමින් අබඵෝධඹ රඵනා. ඔඵස ැබඩන ප්රෙඥා විසින් ඔඵස බම් 

අනිතනාබඵෝධඹ රඵාබදමින් නින් බභබවයුබම් බඳයස ඹනා. බභබවභ ඔඵ අබඵෝධඹ රඵනබකොස 

භනුන බරෝකඹස ඇති කැභැත්ත පිළිඵ ිංඥා ඔබඵන් ඵැවැය බනා. ඔඵ තුශ බම් අබඵෝධාත්භක 

ැඩුබණ් ධම්භානුඳ ්නායි. තය තිඳට් ඨාන ධර්භතාඹන් ැඩීබභන් මුවත්න ඔබේ ප්රෙඥා විසින් 

ඔඵස බඳබනන දින බරෝක, බ්රදවභ් බරෝක අනිතන ලබඹන් විනිවිද දකිනා. බම් න විස ඔහුස බදවිබඹෝද, 

බ්රදව්භබඹෝද ිනනා ඵ ඔහු භාධිඹ තුළින් දකිනා. බදවිඹන්ද, බ්රදව්භඹන්ද ඔහුස ිනන්බන් ඔහු බදවිඹන්ද 

බ්රදව්භඹන්ද ඉක් භා ගිඹ බකබනක්  නිා ඵ ඔහු දැනගන්නා. ඔහු එහිදී දින බරෝක, බ්රදව්භ බරෝක භනසින් 

පීයමින් එහි නිතනව ැඳඹක්  ඇතැයිද ඹන්න බොඹනා. ඔහු ඳැවැදිළිභ දකිනා දින, බ්රදව්භ ැඳද අනිතන 

ඵ. ඔහු බඵොබවොභ සියුම් දින බරෝක නිරීක්ෂාණඹ කයනා. භනසින් ඔහු දකිනා, කාභ ම්ඳත් විිනන 

බදවිඹන්, දිනාිංගනාන්. ැඳ පිරිහී, පිිං පිරිහී අඳාගාමී න බදවිඹන්, දින බරෝකබබ දින තරර කශ පිිං 

ර ් බාඹ නිා ඇති ඳිංති ඳයතයඹ. දින ැඳඹස ගිජුවී, දින බරෝකලින් චුතවීභස සිදුව විස බදවිඹන් 

බලෝකන, වලා ැබසන ් බාඹ. ක් බදේ යජුද පිරිහී නැතත් තය අඳාඹස ැබසන ් බාඹ ප්රෙඥා 

තුළින් ඔහු දකිනා. එවිස දින බරෝකඹස ඇති කැභැත්ත, ආලා පිළිඵ ිංඥා ඔහුබගන් ඵැවැයබනා. 

 

ඊශඟස ඔහු බ්රදව්භ බරෝකඹස සිත බභබවඹමින් ඵරනා. ඔහු දකිනා ප්රෙබාල්ය සුදු සිල් ඇඳුබභන් ැයසුණ, 

උතුරු ළුක්  බඳොයාගත් ේ යව්භඹන් එකරා ක් භබන් බඹබදමින් එයමිනිඹා බගොතාබගන භාධිඹ ඩන 

් බාඹ. ඒ අඹත් දුක තුශ සිටිමින් ැඳ බොඹනා. බ්රදවභ්යින්ද ැඳයි කිඹමින් විිනන්බන් අනිතනබාඹස 

ඳත්න භාධි ැඳඹ ඵ ඔහු ප්රෙඥාබන් දකිනා. බ්රදව්භ බරෝකබබ ඉවශභ තරඹක්  තිබඵනා, එහි බ්රදව්භයින් 

කල්ඳ ගණන් එකභ ් බාබඹන්, එකභ ඉරිඹේබන් එයමිණිඹ බගොතාබගන භාධිඹ ඩනා. ගල් රඳ 

බගයි. ඉිනකටු තුඩක් ත් ගැසීභස තයම් ඉඩක්  බනොතඵා බ්රදව්භ බරෝකඹ පීයා ඵරනා එහි නිතන ව කිනම් බවෝ 

ැඳඹක්  ඳතිනාද කිඹා. බ්රදව්භ බරෝකබබ අනිතන  ්බාඹද දැකීභ නිා එඹස ඇති කැභැත්ත ව ිංඥා 

ඔහුබගන් ඉත් බනා. 

 

බම් සිඹල්රභ රඳාහිමට තියඹක රඳ ඇතිබමින් දිබන ආකායඹස බඳනි බඳමට ඔහුස අබඵෝධඹ 

රඵාබදනා. දැන් ඔඵ ආඹාඹක් , බබවක්  ගතයුතු නැවැ. ප්රෙඥාබඟ ත්රීමේයබාඹ නිා බම් සිඹල්ර 

සිද්ධබනා. බභඹ අත්විඳීබභන්භ ඔඵ දැකීභ ආලච්ර්ඹඹක් .බම් සිඹල්රභ ඔඵස ඳවරබන ඥානඹන් විඹ 
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යුතුඹ. බභභ ඥානඹන් විසින් භනුන, දින, බ්රදව්භ බරෝකර ් බාඹ ඔඵස අබඵෝධබකොස බදනු ඇත. 

නින් බභබවයුබම් ඔඵ දැන් සිටින්බන් දින, භනුන, බ්රදව්භ බරෝකරස ඇති කැභැත්ත. ඒාබබ ඵැගැමටභස 

ඇති තශ්ණා වමුලින්භ ඔබඵන් ඉත්බරාඹ. රඳාහිමට තියඹක රඳ ඳවරන්නා බේ ඔහුස ඔහුබ  අතීත 

ජීවිතර ් බාඹන් තය අඳාඹස ැටී විින දුක්  පීඩාන්, තිරින් තුන් බර ඉපිද විින අනන්ත අප්රෙභාන දුක් , 

අතීත ජීවිතරදී රැබ යාජයාජ භවාභාතන අනුබ කශ ැඳ ම්ඳත්, දින ැඳ.... බම්ා ඔහුස දර්ලනඹ නු 

ඇත. බම් ඔහු දකිමින් සිටින්බන් අාන දර්ලනබඳශයි. දැන් ඔඵස බභබතක්  ජීවිතබබ බනොරද බදඹක්  

දැබනනු ඇත. භවා බනක ඉක්  දැබනනාඹ. බම් වැභ අදිඹයකදීභ ඔඵස ප්ත බඵොඡ්ජිංග ධර්භ 

ැබඩනාඹ. ඉවත ධර්භඹන් ැබඩන්න ැබඩන්න ඔඵ ත තත් ජ ම්ඳන්න න්බන්ඹ. වීර්ඹබඹන් බඳයස 

ඹන්බන්ඹ. බභබරො ජීත්න තබඹක්  ඉරක් කඹ කයා වමා ඹැබම් වීර්ඹඹ, බේගඹ, උඳරිභබඹන් 

ක්රි?ඹාත්භකන අ් ථා තභයි නින් බභබවයුබම්දී නිවීභ උබදා වමා ඹැබම් ් බාඹ. භයණඹසත් ඔහු 

නත්න්න ඵැවැ. බභොකද ඔහු බම් න විස දන්නා තභන් බම් බභබවයුබම්දී භැරුණබවොත් තභා භැබයන්බන් 

ධර්භඹ අබඵෝධ කයගත් අරිවත් උත්තභබඹක්  ලබඹන් ඵ. ඔහුස බම් ිංඥා නිබන් අාන බභබවයුභස 

අතීර්ණවීබම්දීභ දැබනනා. ඒකයි ඔහු "එක් බකෝ නිවීභ, නැති නම් භයණඹ" කිඹන අධි්ඨානඹස දැඩි 

එන්බන්. ඔහු දන්නා බම් බදබකන් බකොයික සිදු වුණත් ඔහු ය දුක නිාගන්නා ඵ. එඹ ඔහු දකින්බන් 

ප්රෙඥාබඟ ත්රිමවුයබාඹ නිාඹ. වැඵැයි ඔහු බද ඵරා ඵාහිය කිසිබකුසත් ඒ ගැන සිතාගන්න ඵැවැ. බවොයි, 

එභ භි්ෂුත නින් බභබවයුබම්දී හුබදකරා කුටිඹ තුශදීභ අඳත්වුබවොත් මිනිසුන් කිඹාවී එභ භි්ෂුත භානසික 

බයෝගිබඹක් , ගුරුයබඹක් -ඳන්රක් -ආයණනඹක්  බනොභැති අනාථබඹක් , අහිගුණ් ඨකබඹක් ....... කිඹරා. 

බරෝකබබ ් බාඹ බභබවභයි. බරෝකඹා එබවභ කිේත් උන්වන්බේ අඳත්වබබ නැත. 

පිරිනින්ඳෑාභඹ. පිරිනිවීගිඹාභඹ. එඹ දන්බන් පිරිනිවී ගිඹ උන්වන්බේ ඳභණක් භඹ. බරෝකඹා කුභන 

අදවක්  දැරුද උන්වන්බේස ඉන් පරඹක්  බනොභැත. බරෝකඹාබ   ්බාඹ අදව ් ප්රෙකාල කිරීභයි. 

උන්වන්බේ භයණඹ න විස භනුන, දින, බ්රදව්භ බරෝක ිංඥා අනිතන ලබඹන් අබඵෝධකය එභ 

බරෝකරස ඵැසීභස ඇති තශ්ණා නිරුද්ධ කයදභා තිබුණ නිා නැත උඳාදානඹක්  කයගැමටභස 

තශ්ණාක්  බනොභැත. අාන සිතස අල්රාගැමටභස, ඵැගැමටභස තැනක් , කැභැත්තක්  බනොභැති නම් එභ 

සිත නිවී ඹැභ ් බාඹයි. ආල්චර්ඹභත් ධර්භඹක අාන පරඹ බරෝකඹ අතවැරීභඹ. බරෝකබඹන් මිදීභඹ. 

බරෝකබඹන් එබතයවීභඹ. ඔඵස බරො දරුණුතභ යුධ බිබම් නියායුධ බන්ඳතිබඹක්  බර බරෝකඹ ජඹගන්න. 

ඔඵ දි විජඹ කශ බරෝකඹ, බගර එතුන ර්ඳකුණක්  බේ විසිකය දභන්න. බරෝකඹ ඵදාගත් බරෝකඹාස ඔඵ 

ඳයභාදර්ලඹක්  න්න. ඵදාගත් තැන, රැ ් කශ තැන, බගොඩ ගාගත් තැන ඇත්බත් ැඳක්  බනො දුකක් භ ඵ 

දකින්න. එභ දුබක් නිර්භාණකරු අනිබකකු බනො, තභාබ  සිතභ ඵ දකින්න. නිර්භාණකරු ඔඵ නම් එහි 

ප්රෙදර්ලකඹාද, ප්රෙතිචාය රඵන්නාද, ප්රෙතිරාබ රඵන්නාද ඔඵභ විඹ යුතුඹ. දුක නිර්ානඹ කයන සිත 

අබඵෝධබඹන් වඳුනාබගන තන්වා නිරුද්ධකය දුබකන් ඔඵ අත්මිබදන්න. නිවීබම් බභබවයුබම් බඹබදන විස 

ඔඵස දැබන්වී බම් අතවැරීභ නිා ඔඵ බයෝගිබඹක්  න ඵ, ආවාය භද ඵ, බල් අඩුවීභ, ක් රාන්තඹ, ඇ ් 

බඳමටභ දුර්ර වීභ, ශන කිවුල් ජරබබ හුණු මිශ්රරවීභ නිා ඇති න කුගඩු මුත්රො බයෝග, දත් මුල් දිඹවීභ, 

න්ධි බේදනා...... ඔඵ බම් වැභ සිතක් භ අතවරින්න. බම්ායින් බතොය ඔඵස කදාකත් නිවීභ රඵන්න 

ඵැවැ. කුණුබන, භැබයන, ගගවන කඹ භයාදභා ඔඵ නිවීඹන්න. භැබයන කඹ අයිති තයභවා ධාතුර්න්ස 

නිා එඹ කුණුබමින්, ගගමින්, තුන්ස අවයක්  බමින් තයභවා ධාතන්සභ එකතුබේවි. 

 

 


