භව යවතුන් ැඩි භ ඔ්
ේ
ඔඵ දු්උදා දු්විිනා එවත් අඳ....

ආයණ්
ඹාී බි
් ු ඇැතුම් ඳැැතුම්රින් භන්භ දුනන්ද ලාන්තඹ. එවත් ආයණ්
ඹාී බි්
ු භාජඹ
ිටින්නේ ිවි භාජඹට දුයිනි. ඳවුම් අභ, න තුන් වන නඹේ උන්වන්ේරා ිත් අරා ාඹ යති.
ඇතැභ්
ට ම් චර්ඹා ඳ්
යල්නඹි. ම් ්
ාමීන්වන්ේරා ිවඹ
ි න්ේ දවම් ටඹුතුරට දාඹ වීභ අර්ඳ ඵැවින්
භවය්ිවි ඳියි්ම් චර්ඹා විේචනඹ යන්නා අ්
ථාද අා ඇත්තමි. භඹ නොවඳුනන්නෝ ඒ
නොදන්නාමින් ඳාඳඹන් රැ්
යති. භභ ආයණ්
ඹාී දිවි ඳත ව එවි වය ඳද්ධතිඹ ැන රොට විූත
ුවොත් එඹ නොදන්නාමින් ඳේ රැ්
යන ිවඹ
ි න්ට භන්භ භභ ආයණ්
ඹ ම්ඳ්
යදාඹේ ැඵෑ වයඹ ොඹනා
ඳැවිදි උතුභන්ටද යණ්නු ඇත. ඒ නුන් භභ ඳඬු ිුරු දයන, ඳිණ්
ඩඳාතඹේ ඩින, නඹේ යන,
ඵාවිය ්
යිඹාන් භන්භ ආධ්
ඹාත්භඹන්ද ැඵෑ ඵුදුඳුතකුේ අදව්ඳැතීමි. ආයණ්
ඹ ාඹ ැන ිි්
නොදන්නා අඹකුේ භානිත්ඹට ආයෝඳණඹ වී ඳ්
යල්න ිවඳ
ි ඹ්භතුශමි. ඒාට ාම්බීය ඳිශතු
ි රු ැඳඹ
උනAවන්ේ අරි,ොටි, රුන් න නභැද න අයවත් භූමිඹ ර් කුටිඹ විේී ැඩාඹ යති.
විේඹ අතිලඹින් අඹයන ඒ ඵුද්ධඳුත්
යඹාණෝ එභ විේඹට ඵාධා නොවීභ ඳිණි ිඹ අනන්
ඹතා වෝ

ැඩන න අයණ ැන භවි වන්යනු අැභැති ඵ භභ දනිමි. එනිා ඒ ිි්වන් නොය ම්
ාච්ජා ඳභණ්ඉදියිඳත් යමි.
භභ - ්
ාමීන් වන්, ඇඹි ඔඵ වන්ේරා බි
් න් වන්ේරා රින් භර ැරෑ තුශභ ජීත් න්නට
තීයණඹ ශේ?
බි්
ු - අඳේ ඉර්
ඹ යා ඹන්නට එඹ ඳවු්න නිා
භභ - ඒත් ම් ජීවිතඹ වයි දු්යඹි නේද?
බි්
ු - දු්ය ිඹන චනඹ ඔඵ අර්ථ ද්
න විදිවට නම් එවභ න්න ඇති

භභ - ඔඵ වන්ේ එවභ ඳන්නේ දැන් ඔඵට දු ඳත්තිඹං රා.. ඒ ිඹන්නේ දු වුරුරා නිාද?
බි්
ු - දු වුරුරා නිා නභඹි. දු අඵෝධ යන්න උත්ාව යන නිා
භභ - ඒත් ඹථාර්ථඹ දු්විිනා ිඹන එභඹි...?
බි්
ු - වොඹි භභ ඔඵන් භවභ ඇවුොත්.....
ඳ්
යභාදඹද දු? අඳ්
යභාදඹද දු?
භභ - ඳ්
යභාදඹඹි
බි්
ු - වා... එවනම් ඔඵ ඔඹ ඔේ ාරඹ ව අනිකුත් දේර් ඉතා භවන්ිරා ැරුම් යන්නේ
භොටද? ාරඹට ාඳේ්
 අඳ්
යභාදී න්න නේද? රෞි දේර් ඳවුන් රැ්
යන්න නේද? ඒත් ඒ

ැරුම්රින් ඔඵ රැ්
යන්නේ රෝඹේ ඳැැත්භට අදාශ දේභ නේද? රෝඹේ නැැත්භට නැත්නම් ජාති, ජයා,
ේ
ඹාධි, භයණ ඳිරුණු ම් රෝඹන් ඈත් න්න ඔඵ ැරුම් ්
යනද? ම් කෝය ටු ංායඹන්
ඈත් න්න නේද අඳ්
යභාදී විඹ ඹුත් තේ. ඔයරෝුට අනු ඔඵේ අඳ්
යභාදඹ ඇත්තටභ ඳ්
යභාදඹ්උදාභ
නේද? ඔඹ භවන්ිරා ඳය ැරුම් වදාන්නේ ත තත් දුභ රැ්
යන්න නේද? ඒ ිඹන්නේ ඔඵ දු්
විින්න ැරුම් වදනා. ඒත් අඳි එවභද? අඳ්
යභාදඹ උදාභ ැඳවීභ නිා ාරඹත්, න දඹ්ැනත්
ිිභ ැරැ්
භ්අඳට අදාශ න්නේ නැවැ. ඒ නිාභ ඔඵට ාඳේ්
 අඳ දිවිඹ ැවැර්ලුඹි. අඳට දු අඩුඹි.
ඇත්තටභ එවභ ඵරද්දි අඳට දු්ඇත්තභ නෑ. වැඵැඹි භවභ දඹ්තිඹනා. අඳට ඹම් ඹම් ඳවුම්
අභ තභඹි. රැඵුණු දඹින් තුටු න්න නා. එ ේරින් ඉන්නත් නා. ඳිණ්
ඩඳාතඹ ඩින්නත්
නා. ඒ ඳීඩා්
. වැඵැඹි ඒ ිsි්වා ඔඵ තයම් නම් භවන්ින්න නැවැ. ඔඵ ඉනන්න ඕනි.
ය්
ාර් යන්න ඕනි. අමු දරුන් ඳෝණඹ යන්න ඕනි. ඒත් ඒ ඉයඹ්නැති ටනදි ඔඵට ැඩිඳුයභ
රැ්
න්නේ අකුර්භ නේද? ඒ ටනේ ඉයඹ්තිඹනද? ඒ ශය අවිනිලචි
් තඹි. ඒත් අඳි එවභ
නභඹි. ම් අඳි දැනන ඹන භන්
. ඒේ අානඹ්තිඹනා. එඹ ැඵෑ අානඹ්යා ඹන
භන්
. අඳි එඹ අතිවිිමිනුඹි ම් භන ඹන්නේ . අත් දිමිනුඹි ඹන්නේ. දු්වෝ අඳවු්නිා අඳට
ැඩන්නේ කුර් නම්. දීර්ක ාරීන ඵරද්දී ඒ කුරඹන් දුන් දවටභ මිදන්න අඳට වේතු්නා නම්
ඒ ැඳඹ්නභඹිද?
එවනම් ඹථාර්ථඹ ඔඵ දු්උදා දු්විිනා. අඳි රො ඩාත් ල්
ර්්ඨ ැඳඹ උදා ැඳ විිනා.

භභ - ඳඬු ඳොඳු ිුරු ඳොයන, ඳිණ්
ඩඳාතඹේ ඩින ්
ාමීන් වන්ේරා නයඹේත් ැඩ ඉන්නා.
උන්වන්ේරා තභන්ද ආයණ්
ඹාී බි්
න් රින් වඳුන්ාන්නා. ඒ ිඹන්නේ ආයණ්
ඹාි බි්
ු ම්ඳ්
යදාඹට
නයඹ ඵාධා්නොන ඵද?

බි්
ු - ඩා ැදත් න්නේ ැරේ ිටිමින් ආයණ්
ඹාී රේඵරඹ ාැනීභත් ම් විිමින් ්
යාභාී
රේඵරඹ ා ැනීභත් නභඹි. ඒ දභ අඹිති දුටඹි. බි්
ු ිඹන්නේ ය බිඹ දිමින් ඉන්

එතයන්නට උත්ව යන න්
. ොවේ වෝ බි
් ු්ිටිනා නම් ඒ බි්
ුේ අයභුණ යින්

නිදව්
වීභභ විඹඹුතුඹි. ඒ නිා උන්වන්ේ විින් අනුභනඹ ශ ඹුත් තේ දුින් නිදව්
වීම් භාර්ඹ වත්

ආර්ඹ අ්ටාංි භාර්ඹඹි. ඉතින් ඒට ැරේභ විඹ ඹුතු නැවැ. ඇත්තටභ ආයණ්
ඹ ම්ඳ්
යදාඹ ිඹන්නේ බි
් ු
ඳ්
යතිඳදාටඹි. ඳඬු වඳු ිුරු ඳයවීභත්, ඳිණ්
ඩඳාතඹ ැඩීභත් බි්
ු ම්ඳ්
යදාඹේ අං ද්මි ැඵෑ
බි්
ු ඳ්
යතිඳදාේ වයඹ නභඹි. බි

් ු්නයඹේ ිටිඹත් ඒ ඳ්
යතිඳදා තුශ නම් ැඩ ඉන්නේ, ආයණ්
ඹාී
බි්
ු්රින් උන්වන්ේ වැින්වීභ යද්නැවැනේ? රේඵරඹ ඒ තයම් ැදත් නැවැ.
ඒත් අභත යන්න එඳා ඵුද්ධ දේලනා. නයඹේ ඳශිඵෝධ ැඩි නිඹි zඳිංත් භවණනි, ඔඹ තිඹන්නේ න
නුන්, ්භුර්, වුන්
ඹාාය...

ඉතින් අඳ්
යභාදී න්නZ ිඹරා ඵුදුයජාණන් වන්ේ දේලනා ශේ. ඉතින් උන්වන්ේ ඳා අනුදැන දාශේ
නින් භ ඹැම්දි වුදරා නනුන් ඳයිවයණඹ යන්න ිඹරා වේතු්නිාභඹි. ඵුදු නකු අවේතු
දඹ්දේලනා යන්නේ නැවැ. ඒ ේභ ඵුදු වාභුදුරුො ඇතුළු ිඹලු භව යවතන් වන්ේරා ිඹ ඉර්
ඹන්
ඳුයත්තේත් වුදරා න නුන් ඇුරුයරඹි.එවභ ඵැලුqවභ ඵුදුවාභුදුරුොත් ආයණ්
ඹාාී. ැයිඹුත්
වාභුදුරුොත් එවභඹි. භවා ාල්
ඹඳ භවයවතන් වන්ේත් එවභඹි. තභන්ේ ාර්ඹඹ ඳුයාත්තට ඳු
තදුයටත් නාී ිටීභට එර ඵවුතයඹ්්
ාමීන් වන්ේරාට අල්
ඹ ුණේ නැවැ. ඒටත් වේතු්
තිඹනා. ඳුයඳු ඳායමී අනු අනකුත් ත්ඹන්ටත් ය දුින් එතයවීභට අල්
ඹ භාර්ඹ ඳන්ාදීභ
උන්වන්ේරාේ භරිත්ඹන් ිදුවිඹ ඹුතු තිඵ දඹ්ුණා. ඳ්
යතිඳදා ඩන නකුට නයඹ ඵාධා්
ුණාට ඳ්
යතිඳදා ම්ඳර්ණ යත්තු නකුට නයඹ ඵාධා්න්න ඵෑනේ.
භභ - ්
ාමීන් වන් ඇත්තටභ භොද්ද ම් වුදරා ආයණ්
ඹාී ජීවිතඹ තිඹන න, නැතිනම්
ටිනාභ
බි්
ු - යරඹි. වයිභ නිදව්
. බාවිය ඵරඳෑම් නෑ. ඒ ේභ ාභඹන් අඩුඹි. වයිභ ුදාඹඹි. අර්ඳේච්ජතා
නිා ඵරාඳොයොත්තුත් අඩඹි. එභ ඉර්
ඹ නින නිා ඒ ඳුයාැනීභට ඒ ිඹර්ර ඳවු්
.

භභ - ්
ාමීන් වන්. ආයණ්
ඹාී බි
් ු ැරඹට ඇරිරා. ්
යාභාි බි
් ු නයඹට ඇරිරා. ඉතින් ඒ
දභ එඹි නේද?
බි්
ු - ඇරීභ ිඹන චනාර්ථඹන් ත්තවභ දභ එඹි. ඒත් ඒ අදව නිර්චනඹ ියීභදි එවභ
නැවැ. එතැනදි එඹ දවිදිව්
.

"යභණිඹානි අයඤ්ඤාණි....." ිඹර ඉතා ුන්දය ාථා්ඵුදුවාභුදුරුෝ දේලනා ශා. ඒ තේරුභ තභඹි
්
බාඹන්භ යභණීඹ  නනුන් යවි ාභඹන්න් ඟ ාභාන්
ඹ ජනඹා ිිේත්භ ඇරන්නේ
නැවැ. ඒත් ාභඹන් නොොඹන වීතයාී භුනිරුන් ඒ නනුන්රට ඉතා ඇලුම් යනා ිඹන එඹි.

ඒන් ඳනනා ආයණ්
ඹාී බි

් ු ැරඹට ඇරීභ, නයඹේ ාභඹන්ට ඇරීභට ඩා වැභ අතින්භ ලේ්්
ය්ඨ
ඵ. තේය තේයී ාථා එවභ වොින් ිඹරා ඵරන්න... එතොභට ම් ැන වොින්භ තේරුම්ඹඹි.
තටි්ිඹනානම්, ාභඹන් වොඹාන ුරුත් ැරේට ඹන්නේ නැවැ. ඒාඹින් නිදව්න්නඹි ැරේට
ඹන්නේ. එතොට අයභුණත් ඳියිිදුඹි. වුදරා විේඹට ැභති ඳියි්
, ෑභ අතින්භ ඳීඩාායී,අඳියිිදු, කෝායී
නයඹේ විලේඹන් ම් ේ ාරඹ ඉන්න විතන්නත් නැවැ. ඒඹි ඇත්ත.

භභ - ඔඵ වන්ේරා භයණඹ භත ්
ත
ය් ඳජාට, භත ඵණට, දාඹඹාට ත් ඳතන ඵෝධිඳජාට
වබාීන්නේ නැවැ. ඇත්තන්භ භතැනදි නකුට විතන්න ඳුළුන් ආයණාී බි
් ු වුදු ආත්භාර්ථඹ්
උදා උත්වත් න නකු වැටිඹට. ම් ැන ඔඵවන්ේේ අදව?
බි්
ු - ඔඹ දවිදිවට ඳිශතු
ි රුදන්න ඳුළුන්. ාභාන්
ඹ රෝඹා ඳයාර්ථඹ අර්ථ ද්
න්නේ අන්
ඹඹන්ට
අර්ථඹ්නැතිනම් ඹවඳත්ැරීභ වා ැඳවීභ ිඹන අර්ථඹන්. ඒත් ඇත්තටභ එතැනදි ිදුන්නේ අනුන්
ත තත් දු තුශටභ ාර් ියීභට, දුේ ිටින තභනුත් දු්
විීභඹි.නැතිනම් අනුන්ේ දුේ ොට්
ායඹ්
වීභඹි. ඒ ොවොභද අර්ථත් දඹ්න්න. ඒ ේභ ාභාන්
ඹ රෝඹා ආත්භාර්ථඹ අර්ථද්
න්නේ තභා
උදා රැ්
ියීභ ිඹන නිර්චනඹේ ඳිවට
ි රඹි. ඒත් රෝඹේ ුද තභා දභ ඵරමින් තභා තුශින් ්
රා
තිඹන භුළුභවත් රෝඹභ වත් දු අතවැයීභට, එනම් රැ්
ියීභ නුට අතවැයීභට, ආත්භාර්ථඹ ිඹා
ිඹන්නේ. ඒ්ාභාන්
ඹ ර්
ඵයිත රෝඹාට විතාන්නත් ඵැයි දඹ්
. ංිද්ධිඹ්
. ඒ තුශින් යන්නේ
රො අතිලඹින්භ වි්
මිත වශිදයේ නිා අදටත් අඳ්
යභාන දේ මිනිුන් ම් ංායඹන් දවටභ නිදව්
නා. ඒ නිා ම් ඳ්
යතිඳදා ිිේත්භ ආත්භාර්ථාභඹ්නභඹි. ්
ාර්ථඹ තුශින් ඩා අර්ථත් 
ඳයාර්ථඹ්නිර්භාණඹ ියීභ ිඹරඹි ැඵැවින්භ එඹට ි ඹුත් තේ.
අනිත් විදිවට ඵැලුොත් ඇත්තන්භ නින ිඹන්නේ ආත්භාර්ථඹ්
භඹි. තභා උදා රැ්
ියීභ්භතැනදිත්

නා. වැඵැඹි ඒ ඔඵ ිඹලු දනා රැ්
යන ාභඹන් නොඹි. ඒා අ්
ියීභ තුශින් රැ්
න කුර්රට,
නැතිනම් ඳායමී රට නින්භඟේ ඹන බි
් ු ඇත්තටභ රෝබඹි. එනිා තභඹි ්
න්තය යජතුභා ඵුදුඵ

ඳතාන දරුන් දන්දුන්නේ. දරුන් දදනා දන් දී භුළුභවත් රෝඹේභ දරුන් රාැනීභට උන්වන්ේට
වැිුණේ ඒ ආත්භාර්ථඹ භුර
් යත් නිඹි. ඵුදුරු රො ඳවශන්නේත් ඳශභු තභාට එභ ්
ාර්ථඹ රඵාන
භුළුභවත් රෝඹටභ එඹ රඵාදීභටඹි. ඒ අනු ඳශභු එඹ ආත්භාර්ථඹ්
භඹි. නභුත් ඳු රො ල්
ර්්ඨභ
ඳයාර්ථඹ න්නේත් ඒ ආත්භාර්ථඹඹි. අඳි විතන්නනේ ුරුන්වයි ැරඳද්දී ඔුන් භ ැරඳීභ ඳයාර්ථඹ
රඹිs. ඒ ොඹි තයම් භුශා්
ද?
භභ - අඳි දැ්
ා ආයණ්
ඹ බි්
න්වන්ේරා ඳාත්
ය ළුියීභ, ිුරු භැීභ, ඳඬු ා ැනීභ, ඒ ේභ
ඳාවන්ත් නොභැති ඳිණ
ඩ
් ඳාතඹේ ැඩීභ ැනි ඉතා දු්ය ව වය ාර්ඹඹන්ර ඹදන විදිව.
ඇත්තන්භ අද ම් ිඹලු දේ දාඹඹන් තින් ඉතා ඳවුන් රඵාැනීභට අ්
ථා තිබිඹදීත් එැනි දු්ය
ඳ්
යතිඳදා ඹදීභ අත්
ඹල්
ඹභද? ඒ අනල්
ඹ ඳීඩා්නභඹිද?
බි්
ු - ඵුද්ධාය ූත්
ඹ ව ල්
යභණාය ූත්
ඹඹ ර ෑභ ාරඹභ ිඹලු ඵුදුරුන්, ඳේ ඵදුරුන්
භන්භ යවතන් වන්ේරා විින් අනුභනඹ යනු රඵන ්
යභේදඹ්තිඹනා. ඒ වා ආර්ඹ ඳ්
යතිඳදා
ිඹරා ඳොදුේ ිඹනා. ආර්ඹ ිඹන්නේ උ්
, උත්තභ ිඹන අර්ථඹන් . දේ ඵමුන්ටත් ඩා උ්
බා්
ඹතුන් වන්ේ ඹම් ්
යභේදඹ්අනුභනඹ ශේනම්, ඹම් ්
යභේදඹ්තභ ල්
යා ඳියි උදා
අනුදැන දාශේ නම් ඒ ්
යභේදඹ ඒාන්තඹන්භ රෝඹේ නිැයදිභ ඳියිිදුභ ව ල්
ර්්ඨභ ්
යභේදඹඹි.
එභින් බා්
ඹතුන් වන්ේ තභ ල්
යා ඳියි අන්
ඹ  ිඹලු ල්
යභණ, ේ
යාව්භණ, ්
ත්
යීඹ භන්භ දේ,

ේ
යව්භ ව භාය ඳියින් න්ොට වඳුනාත වැි ඳයිදි ිඹලු ඳියි්අබිඵා ඹන රො උත්ූ්ටභ ඳියි
ඵට ඳත්යනු රැඵුේ එභ ආර්ඹ ඳ්
යතිඳාද භිනුඹි. ඵුදු, ඳේඵුදු ව භවයවත් ඹන තුන් ඳියි විින්භ
අණ්
ඩ ඳත්ාන ආ එභ ඳ්
යතිඳදා ොතයම් ව්ුත් ඒ ඳ්
යතිඳදා රැිඹ ඹුතු න්නේ එඹ
රො ආල්චර්ඹභත්භ ඳෞරුඹ්ොඩනාැනීභ වා වේතුන උත්තභ වත් ආර්ඹ ඳ්
යතිඳදා නිඹි.
නැති ආයණ්
ඹ ඳ්
යතිඳදා නභඹි. ඹම් ල්
යාඹකුට තභ ල්
යාත්ඹ ව ාර්ථත්ඹ ඳිශඵ
ි  ඹම්
අබිභානඹ්ඇත්නම් ඒ ආර්ඹ ඳ්
යතිඳදාේ උන්වන්ේ ඵැන්නේ නින ඔවුේ ඉර්
ඹ නිඹි. දු්ය ුත්
ම්ා ැඩීභන් නඳන් කුර් ඉඳදීභත්, ඉඳදුණු කුරඹන්ේ ර්ධනඹ භන්භ ඵෝධි ඳා්
ි ිඹලු ධර්භතා ැඩි
දිඹුණුවීභත් වේතුනා. ඒ ිඹර්රභ නින්භට උඳායන ඵැවින් ආර්ඹ ඳ්
යතිඳදා ිඹරා ිඹනා.
භභ - ්
ාමීන්වන්, ඔඵ වන්ේ ිේා ඳිණ
ඩ
් ඳාතඹේ ියීභ, ඳඬු ිුරු දැයීභ ආයණ්
ඹ ම්ඳ්
යදාඹේ අං

ඳභණඹි ිඹරා. එවනම් ඔඵවන්ේට විතන වැටිඹට ආයණ්
ඹාී බි්
ු්භොනවිදිවේ න්විඹ ඹුතුද?

බි්
ු - භට විතන වැටි නභඹි. ැඵෑ ආයණ්
ඹාී බි්
ු භොනවිදිවේ න්විඹ ඹුතුද ිඹරා
ඉර්
ඹටභ උත්තයදීරා තිඹනා අඳ ායිඳුත්ත භවයවතන් වන්ේ. ත්
ය ඳිටඹට අඹත් භCධිභ නිාඹේ
දැනි ොටේ තිඵන ගුරි්
ානි ිඹන ත්
යඹන් ර්
නට එඹ ඳැවැදිරි යරා දනා. ගුරි්
ානි ිඹන

බි්
ු උදා දේලනායර තිඵන භභ ත
ය් ඹන් ංකඹා වන්ේරා අතය න ආයණ්
ඹාී බි්
ු්
තුශ තිඵන ර්
ණ 17 ්වි්
තය යනා.

එී ර්
ණඹන්න් තොය න ආයණ්
ඹාී බි්
ුට ආයණ්
ඹාී ිටීභන් න පරඹ කුභ්
දැඹි,

අන්
ඹඹන්න් ැයවීභටත් අඳවා විදීභටත් ිදුන නිා උන්වන්ේරාට එභ දෝඹන්න් දුරුවීභ ඳිණිඹි ම්

ත්
යඹ දේලනා ය තිඵන්නේ. ඒ අනු ආයණ්
ඹාී බි
් ු භොන විදිවේ න්
ද ිඹරා වයිඹටභ අදව්
න්න ඳුළුන්. එවි වන් ආායඹ ආයණ්
ඹාී බි
් ු ම් ිඹන්නා ායණාරින් ම්ඳර්ණ වීභ වෝ ඒ
වා උත්වත් න අඹ්විඹ ඹුතුේ.
1. ේ
යව්භචායීන් වන්ේරා තභන් භ ිටින අන්්
ාමීන්වන්ේරා ැන ඉතාභ ෞයඹන්, ඹටවත්ඳවත්
ඇැතුම් ඳැැතුම්රින් ඹුතු අඹකු වීභ 2. ැඩිවිටි බි්
න් වන්ේරා යවි නිි ෞයඹන් උන්වන්ේරාට
ආන ඳවුම් රාදීභත්, න බි
් න්ේ ආනඹන් උදුයාැනීභන් ැශකුණු බි
් ු්වීභ 3. ඉතා

උදෑනින් භට ඳිණ්
ඩඳාතඹ ඳිණි ැඩීභත් ඉතා දර් වී භට නොඹැභ ඳිණි ඳ්
යේලම්න්නකු වීභ 4. උදේ
ාරඹේදී වෝ දවර ආයාධනාින් තොය ිවි ර්රට ෝඅන්
ඹඹන් වා ාරඹ තියීභන් වත්
විාර චර්ඹාන් ැශිඹ ඹුතු වීභ 5. උඩගු වෝ චඳර බි්
ු්නොවිඹ ඹුතුඹ 6.ාචාර, විුළු චන රින්
ැශකුණු අඹකුවීභ 7. ීරු ර්
ඹාණ මිත්
යඹන් ඇති අඹකු වීභ 8. ඉන්ද්
යිඹ ංයඹන් ඹු
ත
් වීභ 9.

බෝජනඹවි ඳභණ දන්නා අඹකු වීභ 10.නින්දට වර්න්නකු නොවීභ 11. කුීතඹකු නොවී ඇයම වීර්ඹ
ඇත්තකු වීභ 12. භුශා ිවි ඹන් ඹු
ත
් නොවීභ 13. භාවිත ිත් ඇත්තකු වීභ14. ත් ඳිශි ත් ඳියීම්දී
ද්
 ඳ්
යඥාින් ඹුතු බි
් ු්වීභ 15. ත්ති්ඵෝධිඳාර්ල්වි ධර්භ ව ඳ්
යතිභෝ්
 ංය ලිරඹ ඳිශඵ
ි 
ඹභ්විභ ර ඒ ධර්භඹන් භනාර වි්
යව ිsයීභට වැි දැනුභින් න්නද්ධ ිටීභ. 16. රූඳ අරූඳ
භාඳත්ති ඉ්
භාිඹ විභෝ්
ඹ උදා ටඹුතු යන්නකු වීභ 17. උතුම් භාර්පර අඵෝධඹන්න් ඹු
ත
්
බි්
ු්වීභ ඹන රුණුඹි.
භභ ාච්ජාන් ම්
ඹ න්නේ කුභ්
ද? අඳ විින් ඵාවිය නියී
් ණඹ ියීභට ව වැින්වීභට ඹදන ිඹර්ර
අබිබාාඹන්නා ැඵෑ ආයණ්
ඹ ම්ඳ්
යදාඹ ්
යිඹාත්භ න්නේ බි
් ු ඳ්
යතිඳදාේ ආධ්
ඹාත්මිත්ඹ වා ඒාඵද්ධ
ඵඹි. ත්භන් ආයණ්
ඹ ම්ඳ්
යදාඹ ැයිඹුත් - භුරන් භව යවතන්වන්ේරා ැඩි භවි ැඩඳතඹි. එඹ ය
2600්ඳුයා නිරුඳද්
යිතඹ. ඳජනීඹඹ. එඹ භුළුභවත් රෝඹට අත් රාබඹි. අඳ තිරෝගුරු ඵුදුඳිඹාණන්ේ භුඛ්
ඹ
ඳයභාර්ථ ඹේ ුන්දය, ජනඳ්
යිඹ ආයණ්
ඹ ඳ්
යතිඳදා්තුශ තභ ල්
යාඹන් යාතැබීභ නො, ඒ බා්
ඹත් 
ආර්ඹ ඳ්
යතිඳදා තුශ තභ ල්
යාඹන්ේ විභු
ත
් ිඹ ා්
ාත් යන්නට ැරීභඹි. එඵැවින් ැඵෑ ආයණ්
ඹාී

බි්
ු ඳ්
යතිඳදාේ වය ඳද්ධතිඹ විනිලච
් ඹ යැනීභට නොවැි නාී බි
් ු ම්භතඹේ ඳතින වුදු
චර්ඹායටාන් වා ඵැී ං්
ූතිඹ ඵට ඳත් ර්
ණ ිවඳ
ි ඹ්
, ආධ්
ඹාත්භඹ ඩා ැනීභ ඳිණි ඳ්
යාඹෝි
ඹදන්නේ ේද ඹන්න භැනවින් ඳැවැදිරි විඹ. එඹ ිවි ඳැවිදි දඳාර්ල්ඹටභ එේ ටින්නේ ඹෑඹි ිතමි. ඒ
උදා ම් උතුම් දවම් රුණු දානඹ්ය දුන් ඒ ඳිංත් බි්
න්වන්ේේ ඉර්
ඹට භභ කුරඹ ජඹ්
භ
ේා. නින් ඳිණිභ ඳායමී ේා.

ඔඵත් ොඵාදවභත් අතය ඳයතයඹ්නොතඵන්න
ම් කෝය, ටු, බඹාන ංායඹේ බිඹ දැ, ම් ආත්භබාඹේභ ය දුින් එතය වීභට අධි්ඨාන යමින්,
වීර්ඹ ඩමින්,

නින් භ ඳුයන, 'ද්
',

ිවි ඳැවිදි උතුභන්ට ඳභණ්ම් අවිං ේ
ඹඹාභඹ
උඳායඹ්
භ ේා!
ල්
තිඹ්
භ ේා!

භාර්ඹ්
භ ේා!
තභ තභන්ට ැටවන ඳ්
යභාණඹට තභ තභන්ේ ජීවිත රට රඳානිත්ා!
අර්ථ වෝ ේ
ඹායණ ැයදි ඇතොත් ඔඵ නොශ යදට ඔඵ නොැේා!
අනුනටද අනුම්ඳා ර්ා!
ැයදි නැතොත් නිැයදි දඹ නිැයදි ර දීා!
භවි ටවන් වැභ අර්ථඹ්තුශින්භ ඔඵ ැභට ඹවඳත්ේා!
තභා තභාටභ ඳිවට
ි ොට නිත්ා..
ඹෑඹි උන්වන්ේ ඒ ඳොත් ඳශ ඇයමුම් රිඹා ඇත්තාව.
ම් භුළු රෝ ධාතු තුශභ, චනඹේ ඳයිභාඳ්ත අර්ථඹන්භ නිදව තිඵන්නේ ොතැනද ිඹා ඇුොත්
දය්නොිතා එභ ඳ්
යල්නඹට දිඹ වැි ඳිශතු
ි ය අයවත් උත්තභඹකු තුශ ඵඹි.
යවතන් වන්ේ ඹනු නිදවේ ඳ්
යතිබිම්ඵඹඹි. යවතන් වන්ේේ ිත ුදු ඳිරුටඹ්ේඹ. එවි ඉිටු තුඩ
තයම්ත් ිළුට්නොභැත. යවතන් වන්ේ ර්තභානඹ තුශ ිටිමින් එභ ුදු ඳිරුටඹේ චිත්
ය අී. ඒා ඒ
භොවොතේභ භැී ඹඹි. නැත අිඹි. නැත භැී ඹඹි.
යවතන් වන්ේ අින චිත්
ය රැ්ය න්නේත් ොඩා න්නේත් නොභැත. යවතන් වන්ේ ර්තභානඹ

තුශ අින චිත්
ය වා ඳාවිච්චි යන්නේ නිර්තීන්තඹ. එවි කන බාඹ්
, ොයෝු බාඹ්
, ඇරීභ්
,
ැටීභ්
, උඳේ

් ා්නොභැත. ඒා නිුණු තීන්තඹ. එවඹින් උන්වන්ේේ ඇතිමින් නැතින ිත නභැති

ඳිරුටඹ ැභවිටභ නොිශටිි ඹි. ොතැනදීත් ත්ඹ්ඳුද්රඹ්නොදින ඒ ිත නියතුරු අනිත
ඹ
් ඹ දැ
භැී ඹන රූඳභ අිඹි. එවඹින් උන්වන්ේරාේ ජීවිත ැවැර්ලුඹ. යරඹ. ඳැවැදිරඹ
ි . විූතඹ. එඹ නිදවේ
ඳ්
යතිබිම්ඵඹඹි. ිවි ඳැවිදි නින් භඟ ඩනා ඔඵද භභද ොඹා ඹන්නේ ඔන්න ඔඹ ්
බාඹේ නිදවඹි.

ජීවිතඹේ ිඹලු ඵැීම් වි

් ශ තැන, එතැන නිදවඹි. ඳැවිදිවීභ වා ිවි දයින් ඔඵ ඉත් න්නේ, එත්
තභා රැ්
ශ අඹිති ොටත් ිඹලු රෞි ම්ඳත් අඹින් ොට දභාඹ. ඔඵ එේ ිඹර්ර අඹින්ොට දභා
ඳැමිණන්නේ ඇඹි? අඹින්ොට ඳැමිණි ිඹර්ර අතවැයීභ වාඹ.

වොින් ිතන්න. අඹින් ියීභත්, අතවැයීභත් අවඹි ඳොශොඹි භන් ඳයතයඹ ඇති දඹි. ඳැවිදි වීභන් ඳු
ඔඵ ශ ඹුත් තේ අඹින් ශ දේර් අතවැයීභට ඳුරුදු වීභඹ. ඳුරුදු ියීභඹ. භොනද ඔඹ අඹින්ොට ඳැමිණි
දේර්.
භාඳිඹන්, ඥතීන්, ේ
ඹාඳාය, ඉඩඩම්, භාජත්ඹ, ොටින්භ ඔඵ ම් ඉන්ද
ය් ිඹඹන් වඹට ඇරන දේර්
අඹින්ොට දභා ඳැමිණ ඇත්තේ, ඒ ිඹර්ර අතවැයීභ වා ඹ. දැන් අයභුණ ඳැවැදිරඹ
ි .
එේ නම් ඔඵ ොඹා ඹා ඹුත් තේ අතවැයීභ ඳුවුණුවීභට ුදුු රැ්
ියීභ නොයන ්
ථානඹි. භොනා රැ්
නොයන ්
ථානඹ්
ද? ශ්රැ්නොයන ්
ථානඹි. ුේ ිත ැඩන ්
ථානඹි. එැනි ආයණ්
ඹඹ්
,
වන්
ඹාායඹ්නොභැති නම් නින් භඟ ඩන ගුරුයඹකුේ ඇුය රඵා නිමින් වුදරා කුටිඹට ඔඵ ඹා

ඹුතුඹ. ආයණ්
ඹ තූ්ණා, ෝර තූ්ණා, විනඹ තූ්ණා, දිේ
ඹ ේ
යව්භ තූ්ණා, ඵෝධිත් තූ්ණා ඹන
තූ්ණාන්ට ොටුුණු ්
ථාන භඟවයින්න. ඉවත ්
බාඹන් ලානඹ රැීභට, ුතිාමී නැත උඳත්රැබීභට
ඔඵට උඳාය නා විනා, ම් ආත්භ බාඹේ දී නින් දැීභ උදා ඔඵට උඳායී නොේ. ඉවත ්
බාඹන්
ඔඵ ්
ඳර්ල ියීභන් නින් භඟ බ භඟ්ඵට ඳත්වීභට ඳුළුන. රැර්ර වභන දිලාට ාන ඹැභ,
තභත් ඔඵේ ්
බාඹ වීභට ඳුළුන. ඔඵ ිවි දය වැය ආේ ජනඳ්
යිඹ රැර්ර භ ාන ඹැභට
නො උඩුංඵරා ඳිවන
ි ා ඹැභඹ. ඔඵ අද්
 ුවොත් ල්
යී ිේඳඹ, ද්විද්ිවි ඳැවිදි ම්ඵන්ධතා,
ගුරු ෝර ඵැීම්ර අත්අඩංගුට ඳැමිණීභට ඔඵට ිදුනු ඇත. ඔඵ ිි්අර්රා නොන්න. අර්රාන
ඇති ිඹර්ර ්
යභානුකූර අතවැයීභට ඳුරුදු යන්න. ඔඵ ඹින්. ජීවිතාඵෝධඹන් ඳයිඳර්ණ ඳුද්රඹ්ර
අයභුණ්ඇති ලානඹට ඳැමිණි න්ඵ ිතන්න. එවත් තභා ැන අධි ත්
ේරුට නොඑන්න
ඵරාන්න.
ාභණේය ලීරඹ, උඳම්ඳදා ලීරඹ, ඉ්
භා ිඹ ලීරඹ්ම් ලානඹ තුශ තිඵන ඵ දින්න. එභ ලීරඹ ත

නකුන් න් රැබිඹ වැි දඹ්නො, තභා විින්භ ධර්භ විනඹ ද ැඩීභන් තභා තභාභ ඳිවට
ි ොට
රඵාත ඹුතත
් ්ඵ ිවි තඵා න්න.
විනඹ ඹනු ුේ නින් භඟ තයණඹ ියීභට ඇති භරභ්මි, තභාේ දෑත් දඳා ්
 ැභැත්තන් ඵැ
න්නා යඳට්වෝ තභන්ේ නිදව භයා න්නා ඳෝයඹ්නොේ. ඉවශ අවට ගුන් ඹානඹින් ඹන

ගුන් බටඹ්නිරුඳද්
යිත බිභට ඳතිත වීභට ඳැයුටඹ්උඳඹෝී යන්නා ේ, විනඹ ඔඵ ුේ නින්
භඟ තයණඹ ියීභට ඹොදා න්න. ගුන් බටඹා තභ දඳා ඳොශොේ ්
ඳර්ල න ැණින් ඳැයුටඹ අතවැය
දභනු ඇත. විනඹ ඹනු අඵෝධඹ රඵමින් නිැරැදි මින් අතවයින දඹ්මි ඵදාන්නා දඹ්නොේ.

ැරැදි අතවැයීභට විනඹ ඵදා ැනීභ තුශ රැ්
න්නේ තණ්
වාඹි. තණ්
වා ඔඵ රැන ඹන්නේ නිවීභ දට
නො බඹ යාඹ. විනඹ තුශ භා ඇතැඹිද, භා තුශ විනඹ ඇතැඹිද ්
යවණඹ ය නොැනීභට අඳ ඵරාත
ඹුතුඹ.
විනඹ ඹනු තිඹ ව ිවඹ
ි ඹි. ධර්භඹ ඹනු ්
බාධර්භඹඹි. ධර්භඹේ ්
බාඹ අනිත
ඹ
් ඹඹි. අනිත්
ඹඹ ද
තිඹන් ව ිවි ඹන් ඵැරීභ ධර්භ විනඹ ද තුශ ජීත්වීභඹි. විනඹ අත්
ඹල්
ඹඹ. ඒ නැත නැත ැරැදි

ියීභට නොේ. ැරැදි ියීම් ්
බාඹන් ඹුත් ඳූථ්ජන ිත අඵෝධඹන් වඳුනාන ැරැදි අතවැයීභටඹ.
විනඹ නුන් ැඳවීභ ඔඵේ දුර්රතාි. විනඹ භින් ැටමින් නොිට ඔඵේ දුර්රම් තිඹන්
වත් ිවි ඹන් ඹුතු භඟවයා න්න. විනඹ ැන රිඹුණු ඳොත් ිඹඹ්ඇතොත් ඒ ඳොත් ිඹඹභ එ භත
එ තඵා, ඳොත් ිඹඹටභ උඩින් "්ච්තනාවං බි්
ේ ම්භන් දාමි" ඹන ඵුදු ඵණ ඳදඹ තඵන්න.
නභුත් ඔඵට ඔඵ විල්ා නැතිනම් ඔඵ අද්
 නම්, භාන්නඹ, උද්ධච්ච බාඹ, භාර් පර උම්භාදඹන්
ඳශන්නේ නම් ගුරුයඹා ව විනඹ තුශ වි
මී
් භ අත්
ඹල්
ඹ ඵ ිතන්න. එේ නොුණවොත් ඔඵ භංභුරා නු
ඇත. ඔේ වැිඹාන් ැන අධි ත්
ේරුට නොඑන්න. තීයණ ැනීම්දී ඵුද්ධිභත් න්න. ඔඵ භන්දාමී
නොන්න. ලීක්
යාමීද නොන්න. ාරටවන්, ඳය දානම්, ැරුම්රින් වි

් න්න. ිිභ ආඹාඹ්
නොයන්න. ඉයව, භවඳොශො, ායඹ ආඹාඹින් තොය ඒාඹේ ්
බාඹන් වැියන්නා ේ ඔඵ ඔේ
්
බාඹ තුශභ නින් භඟ ඩන්න. ්
බා ධර්භඹේභ ොට්න්න. ්
බා ධර්භඹත් ඔඵත් අතය
ඳයතයඹ්නොතඵන්න. ඵැඹන ත්, නැඟ එන ඉයත් ඔඵ ඔේ ිතිවිරි භ න්න. නිදව ොඹා
උඩුං ඵරා ඹන ඵශ්න්න. ඵුදු ගුණ භනවි ියීභ නතා ඔඵ ඳැවිදි ඹේ ඇඹිද ඹන්න නියතුරු
භනවි යන්න. එේ භනවි යනා ායඹ්ඳාා ඔඵ දින්නේ ඵුදුයජාණන් වන්ේ ඵ අත්දැීභන්
දින්න.

නිවතභානී ඔේ දුර්රතා දින්න. නිවතභානිභ ඹනු වීනභානඹ නොේ. බි
් ු ඹනු භරො ිටින

ජම්ඳන්න ඉර්
ඹ යා වමාඹන ඳුද්රඹාභ විඹ ඹුතුඹ. ඔවු ඉ්
භවීභට භත්ම් තුන් රෝඹේත්

නැත. භව නඹේ තනිභ යණ ඇතකු ේ ඔඵ ොඹන නිදව ඔඵභ ොඹා ඹා ඹුතුඹ. ඔඵ ඹන ම් භනේදී
යාත්
යිඹ, දවර, ැ්
, ලීත, කුින්න නොදැනනු ඇත. ම් ිිට ඔඵ ඳාරනඹ ියීභට නොවැිඹ.

භරො ිටින ජම්ඳන්නභ ඳුද්රඹා ේ ඔඵ ර්භායඹා වමා ඹනු ඇත. ඔඵ ොඹන නිදව ා්
ාත්
යත ඹුතු ඇත්තේ ඔඵ විින්භඹ. එඹ දවිඹකුට ේ
යව්භඹකුට ශ නොවැ්
ි. ඔවුට වැිඹා ඇත්තේ ඔඵට
ාධුාය දීභඹ. ඔඵ ඉදියිඹේ ඔුන් දැනිඹ. ම් භුළු විල්ඹභ ිඹුම්ොට ඔේ දෝතට න, ඔඵ ම්

රෝඹන් එතය  භුණියඹ්න්න. ඔඵට එඹ වැි න්නේ එ්
ෝ භයණඹ, එ්
ෝ නිවීභ ඹන ඵයඳතර
තීයණඹ ැනීභට භත් ුවොත් ඳභණි. එවිට ඔඵ ොඹන නිදව අර්ථත් යත වැිඹ.

ිවිත
"ම් කෝය, ටු, බඹාන ංායඹේ බිඹ දැ, ම් ආත්භබාඹේභ ය දුින් එතය වීභට අධි්ඨාන
යමින්, වීර්ඹ ඩමින්, නින් භ ඳුයන, "ද්
", ිවි ඳැවිදි උතුභන්ට ඳභණ්ම් අවිං ේ
ඹඹාභඹ

උඳායඹ්
භ ේා්ූ ල්
තිඹ්
භ ේා! භාර්ඹ්
භ ේා! තභ තභන්ට ැටවන ඳ්
යභාණඹට තභ තභන්ේ
ජීවිත රට රඳානිත්ා!
අර්ථ වෝ ේ
ඹායණ ැයදි ඇතොත් ඔඵ නොශ යදට ඔඵ නොැේා! අනුනටද අනුම්ඳා ර්ා! ැයදි
නැතොත් නිැයදි දඹ නිැයදි ර දීා!
භවි ටවන් වැභ අර්ථඹ්තුශින්භ ඔඵ ැභට ඹවඳත්ේා! තභා තභාටභ ඳිවට
ි ොට නිත්ා.." ඹෑඹි
උන්වන්ේ ඒ ඳොත් ඳශ ඇයමුම් රිඹා ඇත්තාව.
ඳැවිදි නින් භ ැඩීභට ඵරාඳොයොත්තුන ඔඵ ිව
ි ිටින ාරඹේදී ිව
ි ත ම්ඳර්ණ ියීභ ඳැවිදි නින්
භ ැඩීභට ඳවුඹ. ඔඵ ිව
ි ත ම්ඳර්ණ ය නොභැති නම් නිවීම් අයභුණ වා ඳැවිදිවීභට ඉ්
භන්
නොන්න. ිව
ි තේ තිඹියිඹ ම් ඳන්රඹ. ඳන්රේ ්
ාමීන් වන්ේරාේ ්
බාඹන් විවිධ ුද ඒා
ඔඵට අදාශ නොන ඵ ිතන්න. අනිත
ඹ
් ්
බාඹ නිා විවිධත්ඹ්ඇතිවීභ ්
බාවිඹ. අඳ ඳුදුභ විඹ
ඹුත් තේ එේ නොුණවොත්ඹ. අනුන්ේ ැරැදි ඔඵ අතවයින්න. ඔඵ ඔේ අයභුණ යා ඹන්න. ඳන්රේදී

වැභෝේභ ේඹා, දාඹා ඔඵ න්න. නිදවේ ජනතාට ින්න ඳුදන්න ිර් ඳියිට ිේඳඹ ඳඹන්න ඔඵ
භැදිවත් න්න. අනුන්ේ ඳැමිණීභ දාඹත්ඹ ඔඵ නොොඹන්න. ඔේ අයභුණ උදා වවී ිඹර්ර යන්න.
වැභේභ ිත් තුශ ඇතින රුණා මභත්
යිඹන් ඔඵ ඔේ ආධ්
ඹාත්මි ල්
තිඹ රෝඹට වොයන් ල්
තිභත්
යන්න. ඔඵ ිදුයන ෑභ ්
යිඹාට අනිත
ඹ
් ඹ දින්න. ඔඵ භැදිවත් ශ ද එවි භුර් තැන අන් අඹට
දන්න. අත්වැයීභ ඳුරුදු යන්න. ැොභ තුටු ය ඒ ඳිනන් ඔඵ ල්
තිභත් න්න. දාඹඹන් උදා
ඵෝධිඳජා, ඳයවැය, ඨින ඳිංම්, දානභාන ංවිධානඹ ොට ඔඵ ඒාඹේ අනිත්
ඹ ඳභණ්දිමින් ආධ්
ඹාත්මි
ලඹන් ල්
තිභත් න්න. අනුන්ේ කු ඳුයා ඔඵ නියාවාය ඉන්න. ඒ ඵ අන් අඹට නොවඟන්න.

ඹෝූද්ධ ්
ාමීන්වන්ේරා ිටී නම් උන්වන්ේරාට උඳ්
ථාන ය උන්වන්ේරාේ ආලිර්ාදඹන් ඔඵ
ල්
තිභත් න්න.
භාජේඹට ැඳවී අනුන් තුටුොට අනුනට ේඹ්ොට ඔුන්ේ ආලිර්ාදඹන් ඔඵ ල්
තිභත් න්න.
රාබඹ ීර්තිඹ ඳ්
යධානත්ඹ නො, තභ ඉර්
ඹ නින් භඹ ිඹා අයභුණ ිව
ි යන්න. රෝඹට ොත්
භවන්ීවී ැඩ ශද ඳොඩ්ඩ ැයදුන විට රැඵන්නේ ර්භුර් දෝඳයෝඵ ඔඵ දින්න. විේචන,
අත්ඳුරුම්, නොරාවැයීම්, රෝඹේ ්
බාඹ ඵ දින්න. අඳ ඳුදුභවිඹ ඹුත් තේ ඒා නොභැති නම් ඵ
ිතන්න. අනුන්ට ේඹ යමින් අනුන් තුටු යමින්, ගුණ අගුණ අමින් අනිත්
ඹඹ දින්න. රෝඹේ
්
බාඹ භනවි යමින් රෝඹන් ත වැි ිඹර්රන් ඔේ ආධ්
ඹාත්භඹ ංර්ධනඹ යන්න.
යෝීන්ට උඳ්
ථාන ියීභට භැරි නොන්න. යෝිඹ්ඹනු දේදූතඹ්ඵ දින්න. යෝිඹාේ ඹේ

්
බාඹ, ඔවු විින ේදනාේ ්
බාඹ, යෝඹේ ්
බාඹ ඔඵට ද ඳොදු ඵ ිතන්න. ඔේ ්
බාඹද
එඹභ ඵ දින්න. ඔවුට උඳ්
ථාන ය ඔවුේ ආලිර්ාදඹන් ඔඵ ල්
තිභත් න්න. ඔඵ භා ද තුනට
ය්භව යෝවරට, ශභා යෝරට, ඳිශ
ි ා යෝවශට රඩුන් ඵරන භුාන් ඹන්න. අාධ්
ඹ යෝීන් ිටින

ාේ
ටුර ඇවිදින්න. ඔඵ යෝීන්ේ දු ඵදාැනීභට නොඹන්න. ේදනාන් රතෝනි දමින් ඔඵට ඇන වඬ
ඔේභ වඬ ඵ අඵෝධ යන්න. ඳිශ
ි ා යෝවරේ වි්ැරවී ිඹ. ඳිඹඹුරු ඉත් ශ යෝී ඳිංතුන්
ඔඵ භටවන් යන්න. වින්දි ිනභාේ ුරූඳීභ ලිරඳ
් ිනිඹටද ලිරඳ
් ිඹාටද භභ ්
බාඹ ඳොදු ඵ දින්න.
ඔේ ිතට නිතය යා ිත් ඇතිේ නම් ඔඵ ාන්තා යෝවරට ැබිනි ාේ
ටුට රඩුන් ඵරන ේරාට
ඹන්න. දරු ඳ්
යතිඹට දානම්  වෝදය භේරුන්ේ ේදනාත්භ වැියීම් යටා ඒ අඹේ ්
බාඹ

භනු්
ඹත්ඹන් වෝදයත්ඹන් දින්න. එඹ ඔඵේ යා ිත භයා දභනු ඇත. ඳායිබෝි විිතුරු රෝඹේ
ඔඵ භුශා යන ය නවය ඳිනාඹන ඳායිබෝි ද්
යේ
ඹ ඳියීත් ුඳියි ශ ංීර්ණර ෑභ ආවායඹ්
භ ම්
ඹ ඳෝණඹ ියීභ වාඹ ඹන්න දින්න. එවිභ යා්
ඹ ඇති විිතුරු දටනඹ ඵවාලු නීඳාය්
 තුා
ඇත්තේ කුභන අඳද්
යේ
ඹඹ්වා දැඹි නුනින් දින්න. භලු ඳුයා යත්තඹ තර්ලුොට උජාරුට ඵඩු

නිඹද අඳ ැොභ ඳෝණඹ යන්නේ අඳවිත්
ය ලයීයඹ්ඵ දින්න. වැභදඹ්
භ භටවන් යැනීභට
ඔඵ ද්
න්න.
ඔඵ ඵඹ ඹනා නම් ඔඵ ාඩිත් අුන ුදුු ඕනෑභ අඹකු නුන් දීභට භැරි නොන්න. ඔඵ තයභට
ඹැභට ොශඹින් ඵඹ නැඟ ඳානදුයට ශංද්ද,ී ඔඵේ අුන් ුදුු ඹභකුට රඵාදීභට අල්
ඹුවොත් ඔඵ
එඹ ඳයිත්
ඹා යන්න. ත ඹැභට ඇති දුය ැන නොිතන්න. ඔේ ැඳ අන් අඹේ ුභනා උදා
ැඳයන්න. අන් අඹ ඔඵට අඥාන් ිනාුනිද එඹ නොතන්න. ේඹ රැඵුණු නාේ ආලිර්ාදඹන් ඔඵ
ල්
තිභත් න්න. ඔේ නින් භඟ උදා රෝඹාන් ත වැි ල්
තිඹ ඔඵ උඳ්
යභලීර
ී නිදවේ
රඵාන්න. අනුන් ආමිඹවි ඹොදමින් ඔඵ ඳ්
යතිඳත්තිඹ ඩන්න. රෝඹ භුශාොට ඔඵ රෝඹන්
එතයවීභට භඟ වදාන්න. නින් භඟ ොඹාඹැභ රෝඹේ ඇති ආත්භාර්ථාමීභ ්
යිඹා ඵ ිතන්න. ිඹර්රන්
අත්වැය, ිඹර්රන්භ භටවන් ොටන ඔඵ රෝඹන් එතය න්න.
ඔඵ ුේ රෝඹන් එතය වීභට ද්
 ුවොත්, රෝඹාේභ ඹවඳත උදා රෝඹාේභ ඳයාර්ථඹ උදා
ඔඵට භවන්ි විඹ වැිඹ. ඳයාර්ථඹ උදා ර්තභානඹේ ඔඵ ආත්භාර්ථාමී න්න.
ඉවත ්
යිඹාායම් තුශින් ඔඵ රඵන තුට ආය්
 දවිඹන්ටද අනුභෝදන් යන්න. ඔඵ ඹන භනේදී ඵාධ
භවැය ආය්
ා රාැනීභට නොඳනන ඵරේද තුටුොට, ඒ අඹේ ආලිර්ාදඹන් ඔඵ ල්
තිභත්
න්න. අත්වර ඹුතු දේර් අත්වැයීභට උත්ාව න්න. අත්වර ඹුතු දේර් අත්වැයීභට අල්
ඹ ේරා
ඳැමිණනත්ඳ්
යභාද යන්න. ඉ්
භන් නොන්න ඵරාන්න. ඔඵ වැභවිටභ ඔේ ිතේ අවිචායත් ඵ
විචායඹට ර්
යන්න. ිත විභන්න. ඔේ ිතට ඉවශින් ඇති ඳ්
යඥාේ ඇින් නියතුරුභ ිත භ

ඳිශ
ි ර් ඹදන්න. ඇතිමින් නැතින ිත ඳ්
යඥාේ ්
යවණඹට ැනීභට ිඹුම් ර ඳුවුණු යන්න.
ඔඵ තභත් ිවි ඳිංති. ඔේ ඉන්ද
ය් ිඹන් ැභති වැභදඹ්
භ අත්දැීභන් ය වි ඵරා එවි අනිත්
ඹඹ
දින්න. ඔඵට ඒ නිදව තභ ඇත. අත්නොවි, අත්නොදැ අනිත්
ඹඹ දින්නට ඹැභන් ඔඵට ඉදියිඹේදී

ඳ්
යල්න භතුවීභට වේතුවිඹ වැිඹ. ඔඵ ැඩිඹන් ආලා යන, ැභති දඹ්තොත්, නැත නැත ඒ දඹ
යවි ඒ ැභැත්තන් මිදන්න. ැභති දඹ අත්දිමින් අත්විිමින්, අඵෝධඹ රඵමින්, අනිත්
ඹඹ දිමින්,
අත්වැයීභට ඳුරුදුමින් "ිව
ි ත" ම්ඳර්ණ ොට නින් භඟ ඩන්නට ුන්තට ඳිඹනඟන්න.
ිවි ජීවිතඹ තුශ ඔඵ ිත ඳභණ්ඳැවිදියන්න. ඔඵ ඳුරුදුයන්න, අභ ම්ඳත් භ වුදරා ත
යන්න. ඔඵ ඳයී
් ාය ඵරන්න ඳාවන් නොදා ඔඵට ර් ඵොයළු භත ඇවිදිඹ වැිද ිඹා. ඇඳුම් ේ
ටර
දින් ජීත් න්නට ඳුළුන්ද ිඹා. ආවාය ේර් ද්ඔඵට ඳ්
යභාණත්ද ිඹා. ඔඵ ැභතිභ, ආලා
යනභ රූඳඹ්ඔඵට අතවයින්න ඳුළුන්ද ිඹා. ඥාතීන,් ේදොය අතවැය ජීත් වීභට වැිද ිඹා. ඔඵ

ඉදියිඹට එන ඕනෑභ අබිඹෝඹට භුවුණදීභට ල්
තිඹ තිඵනාද ිඹා. ඳිශතු
ි ය "ඔේ" නම් ඳැවිද්දට දැන් ඔඵ
ැඵෑභ ුදු්
්
. ඉවත අත්දැීම් ැරඳන්නේ ජීවිතඹේ තරුණ ඹේ ව ඉන් ඔේඵට ෝ
ජීවිතාඵෝධඹන් ම් ආත්භබාඹේදීභ නින උදා වීර්ඹඹ ඩන අධි්ඨානවත නින් භඟ ැඩීභට වැි
ඳිංතුන්ට ඳභණ්ඵ වොින් ිවි ඹේ තඵාන්න. ලානඹ ආය්
ා යැනීභට, භනු්
ඹ, දිේ
ඹ, ේ
යව්භ, ුති
ඳ්
යාර්ථනා යන, යට ජාතිඹ ආභ ආය්
ාියීභට ඵරාඳොයොත්තු ඳැවිදි න ඳිංතුන්ට ඉවත ඳ්
යතිඳදා

අල්
ඹ නොන ඵ රන්න. භන්ද, එභ උතුභන් දුේ ිටිමින් දුභ ඳ්
යාර්ථනා යන, නොදැනුත්බාඹ නිා
ඉවත අයභුණු තුශ ැඳ ඇතැඹි ිඹනා ඵරාඳොයොත්තු තඵාන ිටින නිාඹ. එැනි උතුභන් ආය්
ායදන
ම්ඵුද්ධ ලානඹ ඳ්
යඹෝජනඹට නිමින්, ද්
ඹා රෝඹන් එතයවීභට උත්ාවන්ත විඹ ඹුතුඹ. ඔඵ රෝඹන්
එතයවීභට ද්
 ුවොත් එඹ ලානඹ ආය්
ා යන ෞයනීඹ ්
ාමීන්වන්ේරාටද භවත්පර භවානිලං
කුරඹ්නා ඒාන්තඹ.

ඔඵ භායඹා තැතින්න්න...
ම් ජීවිතඹ තුශදීභ නිවීභ ා්
ාත් යැනීභ වා වන බි්
ුට නිදව්ඳයියඹ අත්
ඹල්
ඹඹ.
නිදවට එ අර්ථඹ්දිඹ නොවැ. රෞි. රෝෝත්තය ුභනාන් අනු නිදවේ අර්ථඹ න්ඹි.
න්විල්විද්
ඹාර අධ්
ඹාඳනඹ, ගුරු ඳත්වීම්, යජඹේ රැිඹා, දේලඳාරනඹ නිදව ර දිඹි. ම් ිිත්
යද්නොේ. ඒ තභ තභන්ේ දූ්ටීන්ඹ. එවත් ඒ රොේතුයා නිර්ාණ ඳ්
යතිඳදා නොේ. භවි වන්
රුණු අදාශ න්නේ ලානඹේ වි්
භන ශභා තරුණ බි

් න් වන්ේරා වට නො, ජීවිතාඵෝධඹන් රෞි
ම්ඳත් දු ඵ දැ, ම් ිඹර්ර තුශින් රැ්
න්නේ දුභ ඵ දැ, ිවඵ
ි ැමිරින් චනඹේ ඳයිභාඳ්ත
අර්ථඹන්භ මිදී ම් ජීවිතඹේදීභ නිවීභ ා්
ාත් යැනීභට ඳ්
යතිඳදාේ ඹදන වීර්ඹන්තඹන්ටඹ. භැනි ත්
ඳුරුඹන් විලාර ඳියි්ම් ලානඹේ ිටින ඵ ත්
ඹඹි. ඒ භ ඹන්න ඔඵ රුචිනම් ඔඵටද භ විූතඹ.
රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ ඔඵට නිැයදි භ ිඹාදී ඇත. නිදව අර්ථත් වීභට ඔඵ භේ ිතිඹ ඹුතුඹ.
භා ඳැවිදි ඹේ අනුනට ඵණ ීභට, ඳියිත් ීභට, ඳන්ර් ආයණ්
ඹ ඳාරනඹ ියීභට, නාඹ විමිනභේ ඊශඟ
උරුභ්
ායඹා වීභට නො, දිේ
ඹ ේ
යව්භ ංඥ ැඩීවීභට නො ම් ආත්භඹේදීභ නින් භ ඳයිඳර්ණ
යැනීභට ඵ ිතීභට ඔඵට ල්
තිඹ තිබිඹ ඹුතුඹ. රොේතුයා ඵුදු දනට අනු නිදව ඹනු භේ ිතන්නට
වැිවීභඹි. භායඹාේ ධර්භඹ අනු නිදව ඹනු මීට විරුද්ධඹ ිතීභඹි.
ඵුදු ඳුතකු ර භුරින්භ ඔඵට නිවීභ ඇත්තේ ඵුදුයජාණන් වන්ේ ශඟත්, ඳියිත් ඳොතේ, ත්
යිඳිටඹේ වෝ
නො තභා තුශභ ඵ ිතිඹ ඹුතුඹ. ඉවත ිි්තුශ නිවීභ නොභැත. දැනුභ, ආදර්ල, භාර්ඹ ඉවත රුණු
ායණා තුශ ඇත. ඒ ැන තර්ඹ්නොභැත. ඔඵ ධර්භඹ ඉනීභට ඳොතඳතට ඹොභු ුවොත් ඊශඟට
ිදුන්නේ දැනුභ, ඳණ්
ඩිතබාඹ ැඩිවී ධර්භ දේලනා, ධර්භ ාච්ඡා ඳැැත්වීභට ඹැභඹ. එේ නොභැති නම්
මිවියි ්
යඹන් ඵුදුභැදුයට, ඵෝ භළුට ොටුවී ඳජාන් ඳැැත්වීභටඹ. ිවි දාඹඹෝ ම්ාට ඉතා ඳ්
යිඹඹි.
බි්
න්වන්ේටද රැඵන රකුණු, ජනඳ්
යිඹබාඹ, ැරිරි ඉවශඹ. දඳාර්ල්ඹටභ ැඩන්නේ රෞි ර්
ධර්භඹන්ඹ. ඒා ංායි ැඳ ඳිණි වේතුේ. අානඹේ ිඹලු දේ අතවැය ඳැවිදි වාභුදුරුෝ දාඹ
ඳිංතුන් තුටු යන රූඩඹි.
භවිදී ඔඵ ද්
 විඹ ඹුතුඹි ිඹර්ර අතවැයීභට. වැඵැඹි ඔඵට ඩා ද්
 භාර්ඹ ැඩ ර්
ඹාණ මිත්
යඹන් ඔඵ
ආල්
යඹ ශ ඹුතුඹ. ඔඵ එඹ භවයින්න එඳා, ඔඵ ල්
තිභත් තැනට එනතුයාට, නියතුරුභ ඔඵ ඉදියිඹේ
රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ ැඩ ිටින ඵ, ැයිඹුත් භවෝත්තභඹන්, භුරන් භවෝත්තභඹන් ඔඵ ඉදියිඹේ

ැඩ ිටින ඵ, ඔඵට අාද දන ඵ ඔඵ ිතන්න, දින්න, මීට ඩා ආය්
ා්අල්
ඹ නෑ ඔඵට.භභ
භනේදී, ඔඵට වැභෝභ ිඹාවී රැ්
යන්න ිඹරා. භොනද? දැනුභ, ාථා ඳියිත,් ත
ය් , අබිධර්භ, ඵණ... ම්
ිඹර්ර ඔඵ අතවයින්න, ඔඵ ැවැර්ලුන්න. වැභ ඵයින්භ නිදව්
න්න උත්ාව න්න. නිවීභ ිඹන්නේ
භවඹුභ්
. ම් භවඹුභට ඔඵට අල්
ඹ න්නේ තුන් ිුයත්, ඳාත්
යඹත්, වුදරා න කුටිඹත් ඳභණඹි. ඔඵ
ලීරඹන් භාධිඹන් ඳයිඳර්ණ ඵට ඳත් ඇති ඵ ඔඵට විල්ානම්, ඔඵේ ලීරඹ ැන ඔඵට කුකු්
නොභැතිනම්, නඹේ වුදරා කුටිඹ්තෝයාැනීභට ඔඵ ුදු්
්
. ඔඵේ ලීරඹ ැන ඔඵට විල්ාඹ්
නොභැතිනම් නඹේ කුටිඹ වුදරා වීභට ඉ්
භන් නොවිඹ ඹුතුඹ. ඔඵ ල්
තිභත් නොවීභ භායඹාට ොදුයි.
නඹේදී ර්කුටිඹේදී අභනු්
ඹඹන් ඔඵ වර්
, යෝිඹ්
, භානි රඩ්යනු ඇත. ඔඵ ඳුඵට
නොන්න. භැඩ ර්
ඹාණ මිත්
යඹකුට ටි භටවන් ිවඳ
ි ඹින් ඔඵ ල්
තිභත් ියීභට වැිඹා ඇත. භවිදී
ලීරඹ ඹනු ඔඵ ාභණේයද, උඳම්ඳදාද, භොන නාඹ ්
ාමීන්වන්ේේ ෝරඹ්
ද, ඹන්න නො, ඔඵ
නිැරැදි ඵට ඔඵ තුශ ඇති විල්ාඹ ඳභණි. රොේතුයා ධර්භඹ යවි, ඔඵ යවි ඔඵ විල්ාඹ තඵන්න.
අල්
ඹ ේරාට ර්
ඹාණ මිත්
යඹකුන්, ගුරුයඹකුන් අල්
ඹ උඳද්රඵාන්න.
තභාේ ආය්
ාට අල්
ඹභ භොවොතේදී ඳභණ්බාවිතඹට තරුන් ින ාථා තුන්
, යණීඹභත්ත
ත්
යඹත්, න්ද ඳියිතත් ඔඵ අර්ථ ලඹන් දැන ිටිඹොත්, එඹ වොටභ ඳ්
යභාණත්ඹ. ඉතියි ිඹර්ර ඔඵ
අතවයින්න, අත්වැයීම් ඳ්
යභාණඹට ඔඵට නින් භ ැඩීභ ඳවුයත වැ. අන් ිඹර්ර ඔඵ අතවැයීභට ද්

ඹේ නම් ඳභණ්
, ඔඵ දැන් නින් භවඹුභට දානම්ඹ.
වැඵැඹි ම් න විට ඔඵ ශඟ ඳාවිච්චිඹට භුවුණ ඵරන ණ්
ණාඩිඹ්
, උණුතුය ඵෝතරඹ්
, ලීතරට ඳොයොන
ඳයෝනඹ්
, ම් ේ දේර් තිඵුණොත් ඔඵ තභ දානම් නොභැති ඵඹි ඳනන්නේ. භොද ම් ිඹර්ර තුශ
තිඵන්නේ "භේ ඹේ ැඳ" ඳිශඵ
ි  ්ච්තනාඹි. ිඹර්ර අතවයින්න. එත්ඔඵ දානම් නොභැත. භුවුණ
ඵරන ණ්
ණාඩිඹ අතවැයීභට ඵැයි නකුට ඹ අතවැයීභට ීභ විවිළුි. අනිාර්ඹඹන්භ ඔඵට වැිඹ. ඔඵ
නැත නැත ඵුදු මිඳුන් ිතින් භාන්න. ඔේ වදතට ඩම්භාන්න. නියතුරු ඔඵ උන්වන්ේේ
ණවි ිටින ඵ දින්න. ඔඵ විමිදියිඹේ ඳිණ
ඩ
් ඳාතඹ ඩින විට ඔඵ ඉදියිඹන් ඵුදු මිඳුන් ඩිනා ඵ
දින්න. ැයිඹුත,් භුරන්, ආනන්ද භවෝත්තභඹන් වන්ේරා ිතින් භාන ඒ උතුභන් භඟ ිතින්
ජීත්න්න.
උන්වන්ේරා භඟ වදතින් භුභුණන්න. උන්වන්ේරාේ ඇැතුම් ඳැැතුම් ඔේ ජීවිතඹට එ්
යන්න.

උන්වන්ේරා නින් අඵෝධ යැනීභට ත් ය වීයිඹ භනින් දින්න. ච්
ඳ
ු ාර භවයවතන් වන්ේේ
උත්ාවඹ ිතින් භාන්න. ඉවත උඳ්
යභ බාවිතොට ඔඵ නින් භවඹුභට ිත ඳුරුදු යන්න. භාය ඵැමි
එින ඩාදභමින්ද, අත්වශඹුතු දේර් අත්වයිමින්ද ඔඵ දානම් න්න. වැඵැඹි ඔඵ රෝඹා ඉදියිඹේ යවතන්
වන්ේ නකු ර වැියන්න එඳා. එවිට ඔඵ ැටන්නේ භායඹාේ භර්රටඹ. ්
බාධර්භඹත් ඔඵත් ද්
නො එ්ඵට ඳයිර්තනඹ යන්න ද්
න්න, ඔඵ ඉදියිඹේ තිඵනා රූ්
 ත් ඔේ ඹත් ංන්දනඹ
ොට ඵරන්න. දභ ධාවූන්ේ විවිධත්ඹ ඳභණ්ඵ දින්න.
ඔඵ නැතත් විතන්න, ඔඵ තභ භඟ ැඩීභට දානම් න බි
් ු්ඳභණඹි. ඔඵ වැිතා්විේී ිටින්න.
දිනට භච්චය ේරා බානා ශ ඹුතුඹි, යාත්
යි නිදියා බානා ශ ඹුතුඹි ඹන ිතිවිරි අනිත්
ඹ ලඹන් දැ
අඹින් යන්න. ඔඵ අධි්ඨානඹ්ඇතියන්න. භා ඳ්
යාර්ථනා යන්නේ, වීර්ඹ ඩන්නේ භාේ අන් වු
භ
් ම්
ඹන් ඳිටන භොවොතේ ිිභ ඇරීභ්
, ඵැීභ්
, ැටීභ්නැති ඳිටියීභට ඳභණ්ඵ ිව
ි යන්න. භොන
වේතු්නිාත් ෝාන්, ූදාාමී, අනාාමී, අයවත් භාර් පර ැන නොිතන්න. ඒා ශ්ධර්භඹන්
ඵ ිතන්න. භාර්පර රට ඇති ආලා අතවයින්න. ඔඵ භාර් පර තණ්
වාන් අනාාමී වීභට ිඹවොත්
ඔේ ටිනා ජීවිතඹ අනාන්නා ඵ ිතන්න. විේී ිතන්න. නිදිභතනම් නිදාන්න. යශ, ඳවු, නිදව්

ිටින්න. ඔඵ ම් ආායඹේ ඳ්
යතිඳදා ඹදන ඵ ිිකුට නොවඟන්න. ඉන්ද
ය් ිඹඹන් වඹට ප්
 න
ෑභ රූඳඹ්
භ අනිත්
ඹ ලඹන් දිමින්, ිතත්, ඹත්, ඳයියඹත් භ නොැටී ිතන්න.
ඔඵ නියතුරුභ ිතන්න, ඔඵ ම් ටන් යන්නේ භායඹා භඟ ඵ. ඔඵට අල්
ඹ ෑභ ේරාභ භායඹා
යේ
ටන්න. බිඹ න්න්න. තැති න්න්න. ඔඵට භුරින් ීනේ අයිවත් උතුභන් භ භනින් ජීත්න්නටඹ
ිඹරා. ඒ භායඹා යේ
ටන්න යන දේර්. දැන් ඔඵ භායඹා තැති න්න්න. ඒ අයිවත් උතුභන්ද අනිත
ඹ
්
ඵ දින්න. ඒ උතුභන්ේ ඳියිනිවීභ භනින් දින්න. එභ ධාවූන් වන්ේරාන් ොඩනැගුණු ්
ථඳඹන් දින්න.
ඒ ද විනාල න ඵ භනින් දින්න.
දැන් නැතත් ඔඵ භායඹා යේ
ටන්න. රුන්ැරි භවාෑඹ, ියිවය භවාෑඹ, ජඹියභ
ි ා ඵෝ මි¹ණන්, දන්ත
ධාවූන් වන්ේ ිතින් භාන ාධුාය දන්න. දැන් නැත භායඹා තැතින්න්න. ඉවත න්දනීඹ ඳජනීඹ
්
වූන්ද ාරගුණි, දේලගුණි, ඹුදභඹ වේවූන් නිා විනාල වී ඹනා දින්න. ම් ිඹර්රේභ අනිත්
ඹ ඵ
දිමින් ඔේ ආධිඳත්
ඹඹ භායඹා භත ටින් ටි ඳටන්න.

රෝ ධාතුේ වැභදඹභ අනිත
ඹ
් ඹ ඔඵ භනින් දැ භායඹා ම්ඳා යන්න. තැතින්න්න. දැන් ඔේ
යාජායිඹ භඹභ විඹ ඹුතුඹ. ායාංඛ්
ඹ ර්ඳ ර්
 ණනා ිට ඔඵ භුශා යමින්ද, තය අඳාඹට,
භනු්
ඹ, දිේ
ඹ රෝරට ාර් යමින්ද, ඔඵ යවි ආධිඳත්
ඹඹ ඳැතිරූ භායඹාට ටි ටි යිදන්න.
ඵෝ
ිං තයඹදී ඳ්
යතිභර්රඹාට මින් මින් ඳවයදමින්ද, උඳ්
යභලීර
ී ඳවයදමින්ද ඳ්
යතිභර්රඹා
වම්ඵත්ොට අාන භරු ඳවය ිවඳ
ි ඹින් ඔවු බිභ දභන්නා ේ, ඔඵද භායඹා උඳ්
යභලීර
ී යේ
ටන්න.
ඔේ ඉන්ද
ය් ිඹඹන්ට ෝචය න ෑභ රූඳඹ්
භ අනිත්
ඹ ලඹන් දිනන
් . දින රූඳ භවයින්න එඳා. රූඳ
ඵරන් ොඹා ඹන්නත් එඳා. ඔඵ ේත් ද භන්දාමීද නොන්න. ඔේ ්
බාඹ තුශභ ඔඵ ටඹුතු යන්න.
දැන් භොන භාර්පරඹද ඉන්නේ, ත ොච්චය ර් ඹඹිද? භට ඳුළුන් ඹිද?...........
ම් භාය ිත් ඇතින භොවොතේභ අනිත්
ඹ ලඹන් දැ ඳයාජඹ යන්න. ැටන්න එඳා. රූඳඹ්දුටු ැණින්
එඹ අනිත
ඹ
් ලඹන් දින්න. නැත නැත එභ රූඳඹට ඇරීභ්ඔඵ තුශ ඇතින්නේ එභ රූඳඹ විනිවිද
දින්නට උත්ාවන්න. එවභ ශොත් ඔේ ඳ්
යතිපර ඉ්
භන් ේවි. අදාශ රූඳඹ ුරූඳීs ාන්තා රු්ිඹා
ිතන්න. ඔඵ ඇඹ භේකුේ ිටිනා දින්න. ඉ්
ඩිඹ්
a රින් ඳටන්න, න භාඹ්ඵැලුම් ඵෝරඹ්
ැනි භේකුේ විි අනන්ත ේදනා, භය ශතෝනි දීන රෝඹට බිවින, භශ භුත්
යා ොඩ් දඟරන ශදරු
ඹ......

ශභා, තරුණ, භධ්
ඹභ, භවලු ලඹන් එභ රූඳඹ දින්න. ඔඵ දුටු ර්
න රූඳඹ ඇටැිරර
් ්ය දින්න.
එභ ඇටැිරර
් ඵඩැර්, නවය, භ්එර්රාන ිටින ්
බාඹ දින්න. ඔවුේ වෝ ඇඹේ රූඳඹ භනින්
නිරුත්ොට ම්, භ්
, නවය විනිවිද ෝ
, භ නභැති උයඹට ඳුයා ඇති ජයාොඩ දින්න.
ර්
න තිඵුණේ ුරූඳී ඇඹ තුශ වෝ ඔවු තුශ නො, තභාේ අවිද්
ඹාන් ඳිරුණු අනිත
ඹ
් න ිත තුශ ඵ
ිවන
ි ුණින් දින්න.
ඳංච උඳාදාන්
න්ධඹ, ඳ්ත ඵොඡ්Cධ, ඳටිච්ච භුඳ්ඳාදඹ, තය තිඳේ
ඨානඹ ධර්භතාන් ියුන් භන්
ටඳාඩම් යන දේර් නො, ඔඵ, රූඳඹේ අනිත
ඹ
් ඵ දිමින්, ඳ්
යඥාන් තීේ
යය න විට ඔඵ රඵන
අඵෝධඹ තුශ නොදැනුත්භ ඔඵට ැඩන්නේ ඉවත ධර්භතාන් ඵ ිතන්න.

ඔඵ තභ ිටින්නේ ඳුවුණු භේ
ටභඹ. තභ තයඹ ඳටන් ත්තේ නැත. තභ ඔඵ තයඹට භුවුණ දීභට ඇඟ
උණුුම් යනාඹ. ල්
තිභත් උණුුම් න තයභට තයඹට ජඹ රැේ. භඹ භුළු රෝ ධාතු තුශභ තභ
ආධිඳත්
ඹඹ ඳතුරුාන ිටින භායඹාට එයවි යන ටනි. තයඹි. තයඹන් ඔඵ දිනුොත් ඔඵ
රෝඹන් එතයට ඹන න්
ඹ. ඔඵ ම් ඹදී ිටින්නේ රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේරා, ඳේඵුදුයජාණන්
වන්ේරා, අයිවත් උතුභන් උත්තභාවිඹන් තයොට ජඹත් තයඹටඹ. ම් තයඹන් යාවුර, ෝඳා,
නි
් යෝධ ැනි දරුන්ද ජඹන ඇත. ඳටාචායා, ඉිදාි ැනි ාන්තාන්ද ජඹන ඇත. ඳුවුණු ාර්ථ
නම් ජඹ්
යවණඹ ්
ථියඹ.
ඔඵ යශ න්න. ැවැර්ලු න්න. නිදව්
 ිටින්න. අල්
ඹ ේරාේදී ඳැන් ඳවු න්න. ඳොයන ිුය දවඩිඹ
 නම් ෝදාන්න. කුටිඹ මිදුර ඳියිිදු තඵාන්න. අනිත්
ඹ දිනා ිඹා අඳියිිදුභ ශඟට නොන්න.
අනිත්
ඹ දිනා ිඹා ඔඵ අඳියිිදුභ ශඟට න්නේ නම් ඔඵ දින්නේ භු
් ඳේන්තු අනිත්
ඹඹි. එඹ භාය
ඵරඹි. ඔඵ එඹ ඳයාජඹ යන්න. ඔඵ භධ්
ඹ්
ථ න්න. අුබඹ දැීභට නම් ාඳේ්
 ර්
න ව ඳියිිදු ඵ
තිබිඹ ඹුතුඹ. ඒ ර්
නට නොඇරීභට ර්
න ඔේ ය නොැනීභට ඔඵ ල්
තිභත් විඹ ඹුතුඹ. ම් රෝඹේ
ිඹලුභ ර්
න රූඳ ඔේ භටවන් විඹ ඹුතුඹ. වින්දි ිනභාේ ුරූඳීභ නිශඹ
ි ත් ැියිඹ්
, ඇටැිරර
් ්ේ
දැීභට ඔඵට වැි විඹ ඹුතුඹ. ඒ අ්
ථා ඔඵට රැඵුණේ ඇඹ ුරූඳී  නිාඹ. ර්
න නොභැති රො
ඔඵට අුබඹ ැඩිඹ නොවැ. අර්
න ඵට ඹභ්ඳත්න්නේ ර්
න තිඵුණවොත්ඹ. භන්ද ර්
න අනිත
ඹ
් වී
අර්
න ඇතින ඵැවිනි. ම්ා රෝඹේ ්
බාඹන්ඹ.
ඔඵ භේ අං, වීර්ඹන්ත ඳ්
යතිඳදාේ ඹදී ිටින විට රොේතුයා ඵුqදුයජාණන් වන්ේ ඔේ වදතට
ඩීවි. භොද දැන් ඔේ වදත වැඵෑ ඵුදුකුටිඹ්නිා. උන්වන්ේ ඔඵට ිඹාදනු ඇත. ඊශඟට තඹුතු භඟ
ංඥා ලඹන් ඔඵට ැටවනු ඇත. භවිට ඔඵ ද්ධන්ත ව්
තියාජඹකු ේ වීර්ඹඹන් නැඟී ිටීවි. ඇඹි
දන්නද? ඔඵට ඳ්
යත්
ඹ්
 ලඹන් ැටවනා රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ ඔඵ ශඟ ැඩිටින ඵ. ඔඵට
භටවන් දන ඵ ඔඵට ැටවේවි. භවිදී රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ ව නින් භඟ ඹනු ද්නො
එ්ඵ ඔඵට ැටවේවී. නින් භඟ ඩන්න. ඵුදු මි¹ණන් දින්න.
ම් විල්ාඹ තුශ ජඹ්
යවණඹේ දොයටු ඇත. ඔඵේ උත්ාවඹන් එඹ විූත යන්න. ඔඵ දොයටු විූත
ය තවොත් රෝඹ තුශ ඔඵ නිනු ඇත. එවිට දෑ්ඳිඹාත් ැණින් භුළු රෝඹභ නිරුද්ධ ය දැීභට
ඔඵට වැිඹ. ඔඵට ම් භනේදී ඵුදුමිඳුන්ත් අේ
ඨි ංඥාන් දැීභට ිදු නු ඇත. එඹට ඔඵ ල්
තිභත්

නතුරු රඵර නොන්න. තභත් ඔඵට උන්වන්ේේ භඟ ඳන්වීභ අල්
ඹඹ. එත්ඔඵ ඵුදුයජාණන්
වන්ේ භනින් ඔේ ආය්
ඹා ලඹන් ැඩභා න්න ද්
 න්න. නිි ේරා ඳැමිණි විට ඔඵේ
ලා්
තූන්වන්ේද අතවයින්න ඔඵට අනිාර්ඹඹන්භ ිදු ේවි. භන්ද උන්වන්ේ තුශද ත්ත්ඹ්ඳුද්රඹ්
නොන ඵ ඔඵට අඵෝධ න නිාඹ.

අන්තිභඹා වීභ අනේඹ...
ම් ආත්භබඹේදීභ නින් අඵෝධ ය ැනීම් අධි්ඨානඹ ජඹැනීභට විර්ඹඹන් ඳයට ඹන "බි
් ුට" ත
ඹනු ඳ්රුි. ත ඹනුන් වඳුන්න්නේ ආයණ්
ඹඹ තූ්ණාන් "ආයණ්
ඹඹ භේ, භභ ආයණ්
ඹඹේ" ඹන
භභත්ඹන් කුටි වදන ානු ඳන, ොඩනැඟිරි තනන, භර් න දර් නොේ. බි
් ු ඳ්
යතිඳත්ති රු
නම් එභ ටඹුතු ිවි දාඹඹන් විින් ඳුයා දනු ඇත. එේ නොන්නේ නම් බි්
ුේ ඹුතුභ රද දඹින්
තුටු වීභ ව ිවි ඳිංතුන් ඹුතුම් භඟවයින්නේ නම්, එඹද භටවන්
, රෝ ්
බාඹ්ඹෑඹි න
රෝඹන් මිදි ඹැභඹ. බි
් ුට උඳයිභ භේ
ටමින් ඹෑඳීභට අල්
ඹ තුන් ිුයන් ඳාත්
යඹත් කුටි ඳවුභත් ඳභණි.
නින් භඟේ ීභාද ම් අභඹ තුශ ොනු වී ඳතී. බභඟේ ීභා මීට ඩා විලාර ලඹන් ඳුළුර්ඹ.
තභා විින් ශ ඹුතු ත් යාලිඹ්ආයණ්
ඹඹ තුශ ඇත. මිදුර් ඇභදීභ, කුටි ඳියිිදු ියීභ, දාන ලාරාේ
්
යිඹාායම්, යෝී බි
් න්ට උඳ්
ථානඹ ියීභ, ඵුදු භැඳුර් ඳජා ටඹුතු, ැඩිවිටි බි

් න්ට ආන්තු
බි්
න්ට උඳ්
ථාන ියීභ ඹන ම්ා බි
් ු අනිාර්ඹඹන්භ ශ ඹුතුඹ. ආයණ්
ඹඹේ ඳැැත්භත් ඳියිිදු
බාඹත්, තභා තුශ භාන්නඹ ැනි ර්දුරු ය ැනීභටත් ත අතිලඹින්භ උඳාය ේ. භාන්නඹ,
අවංායභ උඩගු ඵ ඇති ිිකුට බානාන් ඳ්
යතිපර රැබිඹ නොවැිඹ. එැනි අඹ භඟ ැඩ ර්
ඹාණ
මිත්
යඹකු ගුරුයඹකු දන නිැරැදි උඳදේලඹට ඩා, ඉවශින් ඹැභටත්, නිතයභ තභා ගුරුයඹා වීභටත්, ිතනු
ඇත. අනුන්ට න්දීභට ැභති නොනු ඇත. නිවීභ වා ඹන භනේදී උ්
, ඳවත්, දුඳ්ඳත්, ඳෝත්, රොකු,
කුඩා ඕනෑභ දඹ ඉනීභට ඹභ්ඇති නම් එඹ ඉන ැනීභට අඳි ද්
 විඹ ඹුතුඹ. භාන්නඹ ඇති
තැනැත්තාට භඹ ශ නොවැිඹ. ම් ිඹර්රටභ ඵවත තඹ.
ඔඵ ැිිශඹ
ි ඳියිිදු යන විට ඔඵ ඳියිිදු යන්නේ ැිිශඹ
ි ඵ නොිතිඹ ඹුතුඹ. ඔඵ ිතිඹ ඹුත් තේ ඔඵ
ඳියිිදු යන්නේ ඔඵේ ිත ඵඹි. ඔඵ මිදුර ඇභදීම්දී, මිදුර අභදින ඵ ඔඵ නොිතිඹ ඹුතුඹ. ඔඵ ිතිඹ
ඹුත් තේ ඔඵ අභදින්නේ ඔඵේ ිතේ ඇති කුණු ඵඹි. නින් භඟට ිත ඳියිිදු යත ඹුත් තේ භේඹ.
භායඹාේ ්
බාඹ ඔඵට රකුණු ව වො නභ රඵාදීභට ඔඵ ඳශමවීභඹ. ඔඵ රකුණු දිඹ ඹුත් තේ භායඹාට
නො ඔඵේ නින් භඟටඹ.

ඔඵ ිතිඹ ඹුත් තේ ැිිශඹ
ි ිි්නොෝදා ඇත්තේ, මිදුර ිි්අතු නොා ඇත්තේ ඔේභ ඹවඳත
වා ඵඹි. ඔඵ ඒ අ්
ථාන් ඳ්
යඹෝජන ත ඹුතුඹ. භැනි ත් ඔඵ භඟවයින විට, ඔේ ිත කුණු අවචි

ැනි ර්
රින් දිනඳතා ඳියන ඵ ටවාත ඹුතුඹ. කුණුරින් ඳියිණු ිත භායඹාට වො තෝතැන්නි.
ෑභවිටභ ්
ථානඹේ ිටින ැඩිඳුයභ ඳඩි්
ම් ෝදන බි්
ු වීභට ඔඵ භැරි නොවිඹ ඹුතුඹ.
නින් භඟේ වි
් භන බි
් ු ෑභ විටභ නිවතභානීම් උඳයිම් ිටිඹ ඹුතුඹි. න්ඔඵේ විටඹ අත
ේදුද එඹ ඔවුේ ්
බාඹ ඹෑඹි ිතා ඔඵ ඔේ ්
බාඹ තුශ නොැටී ිටිඹ ඹුතුඹ. ඔඵ වැභෝටභ ඳු
ඳින් ිටීභටත්, දව්දේ ඔඵ දන්නා ුද, ිිත් නොදන්න්ේ ඳියි ඉදියිඹේ වැියිඹ ඹුතුඹ. ඔඵ
ොළු්නොේ. අවන දඹට ඳිශතු
ි රු දන අඹ්විඹ ඹුතුඹ. භේ ඔඵ වැභෝටභ ඳුඳින් ඹැභට ිිභ
ඳැිශභ
ී ්දැ්
විඹ ඹුතු නැත. ඳු ඳින් ඹන්නාට ෑභ විටභ ඉදියිඹන් ඹන අඹ ද ඵරා ඹැභත් ඉනත
වැිඹ. ඉදියිඹන් ඹන ිඹර්රන්ේභ ගුණ අගුණ, වැියීම් අං චරනඹේ ්
රූඳඹ, විවිධත්ඹ නියී
් ණඹ ශ
වැ්
ේ ඳුඳින් ඹන්නාටඹ. ඒ අඹේ වො ද, නයද ඔඵ ඵැවැය ශ ඹුතුඹ. ිඹර්රන් තුශ ඇත්තේ තය
භවා ධාවූන්ේ විවිධත්ඹ්ඳභණ්ඵ දැිඹ ඹුතුඹ. තභා අන්තිභඹා වීභන් රද අ්
ථාන් ඔඵ ඳ්
යඹෝජනඹ
න්න. තභා අන්තිභඹා වීභන් තභන්ට අන් වැභෝභ දින්නට රැබීභත්, ඉදියිඹන් ඹන අඹට තභා දින්නට
නොරැබීභත්, ඔඵ රැඵ බා්
ඹඹ්ඵ දින්න. ඔඵ අවිං ර භභ රෝ ධාතු තුශ භනු්
ඹඹකුට ඹා වැි
ල්
ර්්ඨභ භන ඹන විට ැඩිවිටි ්
ාමීන්වන්ේරා ඔඵන් අාවි "ආඹු්භතුන් භවණ ුණාට භොකුත්භ
දන්න නැවැනේ. ිුරු වැයරා ඹන්න විතානද ඉන්නේ" ැනි ඳ්
යල්න. භැනි අ්
ථාරදී ඔඵ නොදන්නා ඵ
වඟන්න. ඔඵ දන්නා ඵ ිඹන්න ිඹොත් ඒ ැඩන්නේ භාන්නඹභඹ. ඒ ඳ්
යාලඹ යන්නේ භායඹාඹ. ඔඵ
රඵර නොන්න. ඒ විමිරු ිඹන දඹට නිවතභානී න් දන්න. ඔඵ ම් ිඹලු ්
යිඹාායම් ඔඵට අඹිති
දේර් නොන නිා අතවයින්න. අනුන්ේ දේර් ඔඵ ඔේ ය නොන්න. ඔඵේ ම් අත්වැයීම් ්
යිඹා
දැනත ඹුත් තේ ඔඵභ ඳභණි. දැන්නන් එඹ දැනතවොත්, ඒ ්
යිඹාත්භ ඹේ භායඹාඹ. නිවීභ ඔඵ තනිභ
ඹා ඹුතු භනි. අානඹේ ඔඵද ඔඵට අතවැයනු ඇත. ඔඵද ඔඵට අතවැයන භොවොත බභන නිභා න
භොවොතඹි. ම් ජඹ්
යවණඹට භඟ විඹදම් දන්නේ "ත" ඵ දය්නොිතාභ ඔඵ දැනත ඹුතුඹ. භඟ
විඹදභ ඹනු නිවතභානීභඹි. නිවතභානීම් උඳයිභඹ භභත්ඹේ නිවීභඹි.
ඵුරත් ර ඵැඳුණ ඳඩි්
භ, භුත්
යා වට ඵැඳුන ැිිශඹ
ි , භකුළුදැර් ඵැඳුන දාන ලාරා, නිවීභ වා
අල්
ඹ ශභනා ඇති තැන් ඵ අභත නොයන්න. භභත්ඹේ නිවීභ ැඵැවින්භ ඔඵට අත්දැිඹ වැ්
ේ
නිවතභානීම් උඳයිභඹට ඔඵ ඳැමිණි ර්වභ
ි ඹ.

භායඹාේ ඳශනා
තත් රාඳීඹ ඳයියඹ ැි දිනර කූඩැර්රන්න් වන ආයණ්
ඹඹ ඳිණ්
ඩඳාත ලාරාට දානඹ වා
ැඩීභට ිරෝමීටය ද ඳභණ දුය්තිබිණි.
ඹාඹුතු භඟ ර් ඵොයලු, ඳු ඵෑුම්, කුණටුා, තර් යරඹා ැනි ර්ඳඹින් විත භඟි. ඳාවන්
නොඳශින බි්
ුන් ඳාවන් ඳශින බි්
ු්භේ විභීඹ
'ඔඵ වන්ේ ඳාවන් නොදා ඩිනොට කුර් තුාරන්නේ ර් ඇවන්නේ නැතිද?'
'ඇත්තන්භ නැවැ'
උන්වන්ේ ඳිශතු
ි රු දුන්ව.
'ඒ ොවොභද?' ඳාවන් ඳශින බි්
ු ඳයශා විභීඹ
'භභ මභත්
යිඹ යනා. භුරින්භ දල දිලාටභ. ඊට ඳ්
ේ ම් ැරඹේ ්
, ර්, භුර,් ටු ම් වැභ දඹටභ
මභත්
යිඹ යනා. ම් ඳාර් වභුන ෑභ ර්
භ, භුර්
භ, ටු්
භ, අත්ත්
භ ුඳත් ේා ිඹරා, ුේ
ැඩ්ා ිඹරා භභ මභත්
යිඹන් ිතනා. ඒ වැභදඹටභ භා රු යනා. එවිට ඔඵට දැනඹි භවය ර්,
භුර්, ටු කුරේ ැදී ේදනා නොදී ඉතට ඹනා' ඹෑඹි ඒ ඳාවන් නොඳශින බි්
ුන් වන්ේ ඳ්
යතිඋත්තය
දුන්ව.
ැඵැවින්භ භඹ ආල්චර්ඹඹ්නොේ. ර්, භුර්, ටුරට ඔඵ මභත්
යි යන නිා ඒා භතට ඔඵ කුර
තඵන්නේද වයිභ ඳයි

් භන්. ඒාට වානිඹ්ේද ිඹන අදවින්. ම් නිා ඔේ ිවඹ
ි වොින් ැඩනා.
ඳාද දත් වොින් ඳයි

් ම් නා. ම් දු්ය භඟ ඳාවන් නොභැති ඩින විටදිත්......
භැනි දු්ය බි
් ු චර්ඹාන් නින් භඟට, ඔඵේ ඳ්
යතිඳදා ල්
තිභත් වීභට වුඟා්ඳ්
යඹෝජනත් නා.
ඔඵ භවිදී උඳ්
යභලීරී විඹ ඹුතුඹ. එේ නොුණවොත් භායඹා ඔේ දඳාරට මියිැඩි ඟර්ඳශනාභඹි.
එවිට ඔඵ භන් අාවි මියිැඩි ඟර්ඳැශීභ බි්
ුට ැඳැඹි නේද ිඹරා.

ඔේ. ත්තින්භ ැඳඹි. මියිැඩි ඟර්ඳැශීභ බි්
ුට ැඳ ඵට විනඹන් අය රැඵුණු දිනඹේ ඳටන්
බි්
න්ේ මියිැඩි ඟර් ඳාවිච්චිඹ ැඩිවිඹ. එවත් අයිවත් උතුභන් අඩුවිඹ.
භන්ද, ර්කුර්ටු ඇනන විට, භඩ ොඩ්
, ර ොඩ්
, යොඩු ොඩ්ඳෑනොට ඹටි ඳතුශට
දැනන එවි ්
බාඹ, යඳ්ඳු දභන ඔඵට නොදැනන නිාඹ. ිනිදු ඹටිඳතුශ යඳ්ඳුේ ඳව රඵද්දී, ඔඵ
විින්නේ ැඳ තූ්ණාත්, දඳා ආය්
ාායී නිා භනේ ේඹත් ඳභණි. ේඹ තුශ ඇත්තේද තණ්
වාඹි.
ඔඵ ේත් න්නේද, ඩා ඉ්
භනින් ඹභ්්
ඳර්ල ියීභටඹ. අඹිතිය ැනීභටඹ. තණ්
වා තුශින්
ොඩනැඟන්නේ ඵඹ මි අන් කුභ්
ද?
දරුණු තුන් ජීත්න ැරඹ වුදරා ිටිඹද, මභත්
යී ල්
තිඹන් ඳයිඳර්ණ නම් ඔඵට තුන්
භුණනොැනු ඇත. භඹ ආල්චර්ඹඹ්නොේ. වේතුපර ධර්භඹ්
ඹ. වේතු මභත්
යිඹඹි. එවත් ඔඵ ඩාත්
ද්
ඹ්න්නේ තුන් ඉදියිඹට ෝආය්
 ාථා වෝ මභත්
යිඹ ඩා තුන් ඉත්ය ැනීභ නොේ.
මභත්
යී ඵරඹන් තුන් භඟවයා ැනීභඹි. ඔඵ නඹට ආේ තුන් ඔඵට දභනඹ නාදැඹි ඳයී
් ණඹ
ියීභටත්, ආය්
 ාථාර ල්
තිඹ ඵැරීභටත් නොේ. ම්ා ියීම්දී ඔඵට ර්උඳදී. ඔඵට
වීයත්්
ත් ආයෝඳණඹ ේ.
'භභ' අතවැයීභට නඹට ඳැමිණි ඔඵ, 'භභ' ැන 'වීයථා' නිතය ිඹනු ඇත. භඹ නින් භඟට අඩොටඹි.
ර්තභානඹේ නින්භඟ ජඹන්නන් විඟවීභට ම්ාද වේවූන්ඹ. අඳි ැරඹට ඹන්නේ ඇත් ොේන් වීභටත්, නඹි
නටන්නන් වීභටත් නොේ. රෝඹ භත අඳ නටන භායඹා නැටවීභටඹ. භායඹා රෝඹ තුශ ඔඵ වීය
චයිතඹ්ියීභට උත්ාව ශොත් එභ භාය ිත් ඳැයදවීභට ඔඵ ද්
 විඹ ඹුතුඹ. රෝඹ භැද වීයඹ්
,
චයිතඹ්වීභ නො වීයත්ඹත්, චයිතඹත්, රෝඹත් අතවැයීභට ඳුවුණුවීභ ඔේ ාර්ඹඹ විඹ ඹුතුඹ. එේ
නොුණවොත් ැරඹත්, වුදරාත් ඔඵට තත් නයඹ්
භ නු ඇත. යද ඇත්තේ ැරඹේත්,
වුදරාේත්. නයඹේත් නො ඔඵ තුශභඹ. ඔඵ ඔඵ අතවයින්න. එවිට ඔඵට ඉවත ිඹර්ර අතවැයනු
ඇත. ෑභ නින්භඟ ඩන්න්
භ තභා තභාට මභත්
යිඹ යතඹුතු ඇත. එඹ ශ වැ්
ේ ම් කෝය ටු
බඹාන ංාය දු දැ තභා යින් එතයටභ ය ැඩීභන්ඹ. භඹ තභා තභාට යතවැි උත්තයීතයභ
මභත්
යිඹඹි. තභා යින් එතය ුවොත් ම් උත්තයීතය මභත්
යිඹ භුළු රෝඹටභ ඳැතියවිඹ වැිඹ. එවත්

ඔඵද අයණඹ්
භඹ. ඔඵ ය නැත භැයන, ඉඳදන, රඩන, ඹට ඹන ්
බාඹේ ිටිමින් අනුනට
මභත්
යි ියීභට ඹැභ ඵුද්ධිෝචය නොේ.
රෝඹට මභත්
යිඹ යන්නට ඹැභ ඳ තඵා, ඔඵ භුරින්භ ඔඵට මභත්
යිඹ යන්න. එඹ ශවැ්
ේ රෝඹ
තුශ තභාේ අයණබාඹ, අනාථබාඹ තේරුම්ැනීභන් ඳභණ්
භඹ.

වාර්භැ්
ානුත් භටවන්
නිඹමිත ේරාට දාඹ ඳියි දානඹ දාන ලාරාේ ම්ඹ භත තඵා ඇත. එශළු වතය්
, ඵත්
, ඳශතුරු,
ැවිරි ඊට අඹත්ඹ. දාඹඹන් ඉත් ිඹ ඳු ඔඵට භවභ වඬ්ඇනු ඇත.
"ැයට භොකුත් නැවැ. වාර්භැ්
ො ටි්ඵිභු ද?"
ඳ්ඳිඹ කුටිඹේ විනඹානුකූර ඳාවිච්චිියීභට විඹශි ආවාය ඇත.

ඔඵ ාභනේය නිාභ වාර්භැ්
න් ුද්ද ියීභ ඔඵට ඳැයනු ඇත. ඔඵ එඹට නොැටන්න. භඟවැය නොඹන්න.
අබිඹෝඹට භුවුණදන්න. භවය විට ඔඵ භ්භාංල නොශන න්න්න ඳුළුන්. ඒ ැන නොිතන්න.
ඔඵ ඔළු ඩන ඩන වාර්භැ්
ා ංායඹේ ඔේ භ, ඳිඹා, ඥාතිඹා, දරුා  ිටින්නට ඇතැඹි ිතන්න.
ම් වාර්භැ්
ා ංායඹේ ්
විති යජද, දවිඹ්
 ද, ඳ්
ර්තඹ්
 ද ඉන්නට ඇතැඹි ඔඵ දින්න. ඔේ භ
ර්
ඹාණ මිත්
යඹා ිටින්නට ඇතැඹිද ඔඵ දින්න. ෑභ භනු්
ඹඹකුටභ, ෑභ ත්ඹකුටභ භඹ රඳා ඵරන්න.
ම් වාර්භැ්
ා ංායඹේ ඳැවිදි ඉන්නට ඇතැඹි ද ිතන්න. ඳැවිදි ිටිඹත් නැත වාර්භැ්
්ඹේ ේද
ඹන්නත්, ඇඹිද ඹන්නත් ිතන්න. ම් වාර්භැ්
ා ංායඹේ තභ කුින් යවතන් වන්ේරාද බිවිොට ඇතැඹි
ිතන්න ඔඵ ද්
 න්න.
ඔඵ රඵන ම් අඵෝධඹ නිා, වාර්භැ්
ාටද ඔඵ වදතින් ඳිංදන්න. ඵරන්න ඔඵ වාර්භැ්
්
න් රැඵු
භටවන ැමුය.
වොඹි, ඔඵ භට වාර්භැ්
ො අතාන්න ඵැවැ. භභ නිර්භාංලඹි ිඹරා ැටුනා නම්, ආයණ්
ඹඹ වැය ිඹා නම්
ඔඵට ම් භටවන රැඵනාද?

ඔඵ දැන්භ ඉ්
භන්න්න අල්
ඹ නැවැ. වාර්භැ්
ා තුශ ත්ඹ්ඳුද්රඹ්ඉන්නාද ිඹරා දින්න. භුරින්භ
රැඵුණ භටවන ඳ්
යඹෝජනඹට න්න. ංායඹේ ැමුය දින්න. ංායඹ ැන බිඹ ඇතියන්න. ඒ ැඩීභ
තුශ ඔේ ඳ්
යඥා ත්
යිේය න විට ඔඵට අඵෝධඹ රැේවි. වාර්භැ්
ා තුශ ත්ඹ්ඳුදඹ්නොභැත,
එවි ඇත්තේ අනිත්
ඹ බාඹට ඳත්න ධාතු ොට්ඳභණ්
භ ඵ ඔඵට භර ැටවන්නේ නැතිනම් ඔඵ

ඉන්න. ඔඵට ඳ්
යඥා ැඩන විට භභ ධර්භතාඹ අඵෝධේවි.
ඔඵ භන් අඵෝධඹ්රඵමින් ඳුනවිට වාර්භැ්
ො ඵැඳුභ යඵරන අඹ රඵන්නේ ය තූ්ණා ඳභණ්
ඵ ිතන්න. ර්තභානඹේ ිවි ුද, ඳැවිදි ුද ඔවු නැත ය වාර්භැ්
්වීම් ඉඩට එේභ විූත
ඳතින ඵ දින්න ඔඵ ද්
 න්න.
ය නැත භේකු්
, බිත්තයඹ්තුශට නොඹන්නට ඔඵ ද්
 න්න. එේ නොුණවොත් ඹම් ද භභ
වාර්භැ්
ාභ මිනිකු ඉඳිද, ඔඵ වාර්භැ්
කු ඉඳිද ඔඵද භඳයිද්දන් ඵැඳුභට නු ඇත. ඳය ඵඹ ම්
වාර්භැ්
ා ඳැවිදි ශ ්
යිඹා ර්තභානඹේදී ඔඵ නොයන්න. ඔඵ නිර්භාංලඹෑඹි උදම් ඇනීභන්, ඔවු
භාංලඹෑඹි ඳිශකු
ි ර් ියීභන්, දි ඉර්රන ඉර්රන ය දීභන් රැ්
න්නේ තන්වාඹි. ඔඵ ශ ඹුත් තේ ය ඉර්රා
ඇති ිත අනිත්
ඹ ඵ දැීභ ඳභණ්
භඹ.

භාය ඳ්
යතිඳදා
රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ නින් භ ඩන්නා භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා තුශ වි
මි
් ඹ ඹුතු ඹෑඹි අධායණඹ ශව.
තුන් ිේයත් ඳාත්
යඹත් ඳභණ්දයමින් රු්
භර, වුන්
ඹාාය, ආයණ්
ඹත ය දුින් එතයවීභට අතීතඹේ
බි්
ුන් ැඳවිඹ. ඵුදුයජාණන් වන්ේ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා ර, යින් එතයවීභට යඩන බි
් ුට දැ්
ඹේ
ඔඹ ීභාඹ. ැභති නකුට තභ තභන්ේ ර්ර දි ඳශර අනු භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා අර්ථ දැ්
විඹ
වැිඹ. ලානඹ තුශ ඊට අල්
ඹ නිදව ඕනෑ තයම් ඇත. විේචනඹ ියීම් නිදවද ඇත. එවි ිිදු යද්
නොභැත. එවත් ය දුින් එතය වීම් ඳ්
යතිපර අනඳේ
් ිතඹ. ඳාත්
යඹ දයන ඳිණ
ඩ
් ඳාති බි්
ුට අල්
ඹ
ර්යඹ, ඵන් ැටඹ ඳා ිවි දාඹඹාන් විනඹානුකූර රඵාත වැි ්
යභඹ ඳැවැදිශ
ි භ ඳ්
යතිඳදාේ
වන් ඇත. ඵුදුයජාණන් වන්ේ අර්ථ ද්
න රද ඳ්
යතිපර රැබිඹ වැි භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා ඇත්තේ
එතැනඹ. බි
් ු ඳිණ්
ඩඳාතඹන් රද දඹින් තුටුවීභ, ඹෑඳීභ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදාඹි.
ඳ්ඳිඹ කුටිඹේ විඹශි ආවාය තඵාන තිඵන ්
ථානඹ දානඹට මියිට, තරට, ඵැදුභට භොකුත් නැතිනම්
වදාැනීභ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදාට අදාශ නොේ. නභුත් විනඹන් ඊට ඳර්ණ නිදව ඇත. එභ නිදව උඳයිභ
ලඹන් ඳ්
යඹෝජනඹට න ටඹුතු ියීම් යද්
ද නොභැත.
භභ නැතත් ිඹමි.

විනඹ ඇත්තේ අද්
ඹාටඹ. ද්
ඹා රද දඹින් තුටුඹි. නින් භඟ ැඩීභට ඵරාඳොයොත්තුන බි
් ු
ොඩන්න්වෝ රැ්
යන්න්නො කුිනි ෑවීභට ඳත් ර ඉතියිඹ අතවයින්නි. වට ද්ඔවුට
නැත. ඔවු ජීත්න්නේ ර්තභානඹේඹ.
ර්තභානඹේ භභ අර්ථඹ වා්
ඹඹ්වීභටද ඳුළුන. විේචනඹ ියීභටද ඳුළුන. ර්තභානඹේ ඳභණ්නො,
ඵුදුයජාණන් වන්ේ ජීත් ිටිඹදීද භභ අර්ථඹට විේචන එර්ර විඹ. ඉතින් අද ැන කුභන ථාද?

එවත් භභ භොවොතේදී ඉවත භඟ ඩන ඵුදු ඳුතුන්, භභ භඟ ැඩීභට උත්ව න්නා, වීයිඹ ඩන, යණ්
භඟ්ොඹනා ඵුදු ඳුතුන් විලාර ඳියි්ම් දයණ භත ැඩිටින ඵ අවිාදඹන් ඳිශ
ි ත ඹුතු ඇත.
උන්වන්ේරා තභන් ැඩ ිටින ැරඹේ ඹෑඳන්නේ ඳාංලකූර ිුයන්, ඳිණ්
ඩඳාතඹන් ඹෑඹි ඳ්
යිද්ධිඹේ ඳ්
යාල

යමින් ඹන zභාධ්
ඹරුන්Z නොේ. උන්වන්ේරා ඉවත අභඹද ඳයිවණඹ යනුඹේ ඵදාැනීභට නො
අතවැයීභට නොවැි නිාඹ. තභ නින් අයභුණ ජඹන්නාතුරු ඹ ආය්
ා යත ඹුතු නිාඹ. බි්
ු
ඳ්
යත්
ඹාේ්
ඹන් ැශිඹ ඹුත් තේ දාඹඹා ඳජායන ආවායඹඹි. එභ ආවාය ය ගුණ භදිඹෑඹි ිතා, ය
තූ්ණාන් තභන් වෝ ැඳරු රා, ටට යට වදාත් දඹ ඳ්
යත්
ඹේ්
ාොට ැශීභ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා
නොේ. එවත් එඹ විනඹට එඟ ශ වැි ඵ භභද ඳිශ
ි නිමි. ඹභ්එේ යනානම් එඹ විේචනඹද
නොයමි. ම්ා රෝඹේ ඳතින ්
බාඹන්ඹ. එවඹින් අඳ නොැටිඹ ඹුතුඹ.
නින උදාභ ැඳන්නා ඳ්ඳිඹ කුටිඹ, ෑ්
රඳ
ි , උණුතුය ඵෝතරඹ ැනි ංඥාරින් මිදිඹ ඹුතුඹ. ම්ා
ඔේ ය තූ්ණා අධි යන භායඹෝඹ. භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදාත්, ාභුර්ර
ි ානු භඟත් අතයභැදද අන්තඹ්
ඇත. එඹ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා වෝ ාභුර්ර
ි ානු භ නොේ. භධ්
ඹභ ව ාභුර්ර
ි ානු දේභ එතුි.
දේභ භුුි. එඹ වයිඹටභ ඇරීභත් ැටීභත් භැද තිඵන උඳේ්
ා භනි. උඳේ

් ා තුශ ඇරීභත් ැටීභත්
දභ තිේ. ඉවත අ්
ථාේදී භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා ඉ්
භා ිඹ තත්ත්ඹකුත්, ාභුර්ර
ි ානු භඟ ්
ඳර්ල
යන ්
බාඹකුත් ඇත. අඳි භඹට භාය ඳ්
යතිඳදා ඹෑඹි ිඹභු. භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා ඹෑඹි දිමින් භාය
ඳ්
යතිඳදා වි්
භමින් අඳි නින් භඟ ොඹන්නභු. එශදන ඳැටා භඟ ිටිඹත් ඔඵ ියි දොන්නේ
ඳැටාන් නම් ඔඵට ියි නොරැඵනු ඇත. එඹ එශදන වෝ ඳැටාේ යද නොේ. ඔඵේ යදඹ. එවත්
ඔඵ ඉදියිඹේ එශදනත් තන ඵුරුර්රත් දභ ඇත.

විනඹ නභැති මඹන් ඔඵ එශදන දිේරි යමින් ිටිඹාට පර්නොභැත. එශදනේ ොභ, භුත්
යා එතු
යාටද ැඩ්නොභැත. ඔඵ එශදනන් ඳ්
ෝ ය රඵාැනීභට ද්
 විඹ ඹුතුඹ. ඔඵ ද්
ඹ්න්නේ එඹ
අඵෝධ ය ැනීභන්ඹ. ඊට භඟ ැඵෑ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදාඹි.
තුන් ිුයත් ඳාත්
යඹත් දයමින් ආයණ්
ඹ, වුන්
ඹාාය, රු්
භරත තභ ඳ්
යතිඳදා ැඩීභට ඔඵ ැඳුවොත්
අර්ථත් භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා්ඇත්තේ එතැනඹ. වොට විතන්න. දි ඵොරු ීද, ඔේ වදත ඵොරු
නොිඹනු ඇත. එඹ ඔඵට දැිඹ වැ්
ේ ඳ්
යඥාන් ඳභණි.
රෝඹේ ඵයින් නිදව්
වීභට ඳ්
යථභ, ඔඵ ඔේ ඵයින් නිදව්
න්න. ඔේ ඵයින් ඔඵ නිදව් විට, ඔඵ භත්
දයා ිටිඹේ රෝඹේ ඵයභ ඵ ඔඵට තේරුම් ඹනා ඇත. තභාට අඹිති නොභැති රෝඹේ ඵය, අවිද්
ඹා නිා
දයාන ිටින ඳූථ්ජන ත්ඹේ භෝවඹේ දි ඳශර ඔඵට අඵෝධ නුඹේ ඔඵ රෝඹන් නිදව්
 විටදීඹ.

ඔඵ ැඵෑ රභ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදාේ වි්
භමින් නින් භඟ තයණඹ ශොත් භුළු විල්ඹභ ිඹුම් ොට ඔේ
දෝතට ත වැිඹ. එවිට ඔඵට භවභ දැනේවී. භා රෝඹ ජඹත්තාඹ ිඹරා.
රෝඹ ජඹැනීම් ල්
තිඹ ඔඵ ැභේ අධ්
ඹාත්භඹ තුශ ැඟවී ඇත. ඔඵ ශ ඹුත් තේ එඹ භතුය ැනීභ
ඳභණ්
භඹ. භභ ජීවිතඹේදී ඔඵ එඹ භතුය ැනීභට උටරී ුවොත් ත ර්ඳ ණනා්ඔඵට දු්විීභට
ිදුනු ඇත.

කුින්නද ආලිර්ාදඹි!
නින් භඟ ඩනා බි
් ු්නත ාඹ යන විට, ඳිණ්
ඩඳාතඹ රඵාැනීම් දු්යතාන්ට භුවුණදීභට
ිදුවීභ ්
බාවිඹ. එැනි අ්
ථාදී කුින්නද ඔේ නින් භඟට ආලිර්ාදඹ්යත ඹුතුඹ.
එවත් භවිදී ඔඵ කුින්නේ ිටිනා  දැනතඹුත් තේ ඔඵ ඳභණභඹ. එ දිට ේර්
, ද්
, තුන්
ආවාය නොරැබීභ ඔඵට ඳුදුභ අඵෝධඹ්රඵාැනීභට අ්
ථා රාදඹි. ඔඵ කුින්නේ ිටින ඵ, ිටි ඵ
රෝඹා දැනතඹුතු නැත. ා්
ිායඹාද, විත්තිායඹාද ඔඵභ විඹ ඹුතුඹ. භන්ද ඔඵ ම් ඳවයදන්නේ ඇට
නොඳනන භායඹාටඹ. වයි ඉර්
ඹටභ ඳවයදුන්නොත් ඳයාජඹ න්නේ භායඹාඹ. ඔඵ භය භායඹාට ඩා ද්

විඹ ඹුතුඹ.භොද ය භත්ඔඵට ඩා ද්
වී ඇත්තේ භායඹාඹ.
භවය විට කුින්නේ අියිඹ ඔඵ භත්වි නැතු ඇත. ඔඵ දන්නේ 'කුිනි නා, ආවායන්නා'
ඳභණ්විඹ වැ. ඔඹ ච්
යඹ අඳේ දිනචර්ඹාේභ ොටි. භුළු භවත් ත් ඳ්
යජාේභ ්
බාඹඹි. නින්
භඟ ඩනා බි
් ු භ්
ත ත් ඳ්
යජාට ඩා න්ත්ඹි. නත් අයභුණ්අධි්ඨානඹ්යා ඹන
ත්ඹි.
ඉය-ව- තායා ජ්
ඹdති්
ඹ විද්
ඹා, වවන, ව්
ත ර්ා ඵරා රෝඹේ ිටින ද්
භ ජෝතීර්ේදිඹා ඔඵට
ීොත් 'ත ය 50්ඔඵට ආඹු තිඹනා' ිඹරා. ඔඵට දීර්කාඹු තිඹනා ිඹා. ඔඵ දින ිවඳ
ි ඹ්
ආවාය නොභැති ඉන්න. ඔඵ භැයනාභඹ.
ඇඹි දන්නාද? ම් ඹට ආවාය නොදී කුින්නේ තැඵුවභ වොට අඵෝධනා ම් ඹ ආවාය නිාභඹි
ඳතින්නේ ිඹරා. ම් ඹට ආවාය නොදුන්නොත් ජීන ර්ා ොඳභණ දිට තිඵුණත් ඔඵ මිඹ ඹනාභඹ.
ම් ඔඵ භවත් උජාරුන් යාන, භේ ිඹා දයාන ිටින ඹ. ආවායඹ්නොදුන්නොත් භැයන ඹ්
,
භඹ ඳිළුණු න ආවායඹට අඹිති ඹ්
. ආවාය නොදුන්නොත් භැයන ඹ්
, ඔඵට අඹිති, ඔඵට ඳාරනඹ
ියීභට වැි දඹ්නොේ.
ඔඵ ඳ්
යඥාන් ඵැලුොත් වවන, ජ්
ඹdති්
ඹඹ, ව්
ථර්ා, නාඩි ා්
ඹ ඔඵට භායඹා ය දි්
ය ැනීභට
අටඳු භාය උගුර්ඵ. ම් උගුරට ඔඵ වුවී නින් භඟට අතීර්ණ න එ ර්දභනා. භභ දන්න

ඉතාභත් ගුණත් ත්ඳුරු නාඹ විමිනභ්ඉන්නා, ඉවශ රැිඹා්වො භාජ තත්ත්ඹ්තරුණවිඹේදී
අතවැයරා ඳැවිදිරා. භුශින් නිවීභ අයභුණු යන දැඩි වීර්ඹඹින් ටඹුතු යඳු උන්වන්ේට
ජ්
ඹdතීර්ේදිඹ්ඳ්
යාලය තිඵනා, ඔඵ වන්ේ නින් අඵෝධ යන්නේ ත ය 10 ඳු ිඹරා.
දැන් උන්වන්ේ තභන්ට ඳායමී භදිඹ ිඹරා ආමිඹ ඳැත්ත දැඩි ඩනා. නින් භඟන් ඳිටට ිවර
ි ර
් ා.

ල්
යද්ධාන් ිඹර්ර අතවැයරා, දු්යභ ආයණ්
ඹඹ ඵඩ ඉයිඟු යර ශරා අයමඳු භන අද භායඹා
නත්රා.

භායඹා ඔඵට වවන, ව්
ත ර්ා, නාඩි ා්
ඹ වයවා දන අනාත ා්
ඹ ඔඵ ඉයාදභන්න. අඵෝධ
යන්නා ම් ඹ ආවායඹ නිාභඹ ඳතින්නේ...ජඹ්
යවණඹ, උත්වඹත්, වීර්ඹඹත් නිාභඹි ිදුන්න ිඹා.
ලයීයඹේ ධාතු ොට්අතයින්, ාඹෝ ධාතු ඉතාභත්භ වොින් ඳැවැදිශ
ි ඔඵට අඵෝධ න්නේ ඹ
කුින්නේ තැබීභන්ඹ. ඹ නියාවාය තැඵුොත් ඔඵට දැනේවී ආභාලඹ, උගුරු දණ්
ඩ, භශභාර්ඹ වයවා
භොනතයම් ේඹන් ාඹෝ ධාතු ්
යිඹාත්භ නාද ිඹරා. ඹ තුශ ආවාය නැති විට ාඹෝ ධාතු
ිත්ේ ඹ ආ්
යභණඹ යනා. ාතඹ කුඳිත රා දඟරනා. ඔඵ ශඹුත් තේ තිඹන් ඒ ද ඵරා
ිටීභභඹි.
ම් අ්
ථාේදී භායඹා ඔඵට ිඹාවී, 'ඔඵ භැයන්නද ඹන්නේ, ෑ්
ේ
යඹිටී්වදාන්නද ඹන්නේ. වැදුනොත්
වැභදාභ දු තභඹි. රන්තඹ වැදුනොත්?......'
ම් ිිට ඔඵ ඹටත් න්න එඳා. භොද භේ ඔඵට ිඹන්නේ භායඹාභඹ. භායඹා ඹනු ශ්
ඵයිත, ාභ
ැඳඹටභ රොර්, ඇති මින් නැති න ඔේ ිතඹ.
ඔඵ එවිට භේ ිතන්න. භභ නින් භඟ ඩන බි
් ු්
, ම් කුණු ඹ භට අඹත් දඹ්නොේ ඹෑඹි
අඵෝධඹන් අතවැයීභ භඟඩන බි්
ු්
. ම් ඹ භශත් භේ අධි්ඨානඹ අත්නොවයිනාඹ ිඹරා. එවිට ඔඵ
භායඹාට එර එරා ඳවයදන බි

් ු්නාඹ. භේ ිතමින් භායඹට ඳවයදමින් ාඹො ධාතු ත තත්
අඵෝධඹන් දිමින් එවි අනිත
ඹ
් ඵ ඩනොට, භායඹා බිඹට ඳත්ේවි ම් බි්
ු භායඹාට අවිමිේවිද
ිඹරා. එවභ විතරා භායඹා බි්
ුට චාටු්දභාවී 'ඔඵ ම් විදිවට නොා ඉරා භශොත් නින් දින්නනම්

රැඵන එ්නෑ' ිඹරා.
ඵරන්න ඳටි භායඹා නින ැනත් ථා යනා. නින ැන අනුම්ඳාත් යනා. ඔේ අයභුණ ැන,
භායඹාේ ්
බාඹ ැන ඔඵ ිවි ඹන්, තිඹන් නොිටිඹොත් භය ඔඵ භායඹාට ොටුනාභඹ.
භොද "භශොත් නින් දින්න ඵැයිඹි ිඹරා ිඹඳු නිා." භායඹා භේ ීත් ඔඵ ිතන්නේ, ඔඵ යවි
අනුම්ඳාන් ඔේ ිතේ වටත් ිතිවිර්ර්ිඹරා. නින් භඟ ඩන ඔඵ ද්
 න්න ඕනේ. ම් භාය
උඳ්
යභරට ැට ඵින්න. නභුත් ඵවුතයඹ භතැනදී ඳයදිනා. භොද 'නින' ිඹන චනඹ භායඹා ඳාවිච්චිශ
නිා. භායඹා ඳටිභටඹි ඔඹ 'නින ඵැයිඹි' ිඹන චන ඳාවිච්චි යන්නේ.
වැඵැඹි ඔඵ භතැනදී ද්
 ුවොත්, ම් ඹ, ම් ේදනා භේ නොඹි ිඹරා, ම් ාඹෝ ධාතුද භේ
නොඹි ිඹරා දින්න. ඉනුත් ඔේඵට ිවර
ි ර
් ා භායඹා ඔඵට ිඹ නිනද භට අඹිති දඹ්නොන ඵ
දින්න. නිනට ඇති ආලාද අඹින් යන්න. ඔඵට ැඩන ඳ්
යඥා තුශ ඔඵ නතින්නේ නින් භඟේ උඳයිභ
දුය්ිවර
ි ර
් ා. වැඵැඹි උත්වඹ, වීර්ඹ තිඵන්න ඕනේ නිවීභ උදා ම් ඹ අතවැයීභට.
දැන් ඔඵට තේරුනාද 'කුින්න ආලිර්ාදඹ්
' ිඹරා ීේ ඇඹිද ිඹරා. ඔඵ එේර්වෝ නියාවාය ිටිඹ
ඹුත් තේ ඒ තුශින් අඵෝධාත්භ ඳ්
යඥා ර්ධනඹ යැනීභ වා මි වුදු ලිර
් ත් ඵ ංේතත් ියීභට
නොේ. භන්ද ලීරඹද, ආවායඹද ඔඵ යටභ ැන්දාන ඹන භාය ඵරේ නිාඹ.

ැඵෑ ඳ්
යත්
ඹාේ්
ා ඹනු...
ආවාය ේර්ඔඵ භොන තයාතියභින් ඳජාශත්, එඹ ඳිශ
ි න්නා අඹට භන්භ ඳජායන්නාටද රැඵන්නේ
භරො ඳයරො ලඹන් අනිත්
ඹඹට ඳත්න ආඹු, ර්ණ, ැඳ ව ඵරඹඹි.
ඳ්
යඥා ඩාැනීභට ඉවත ිඹර්රභ වඹෝ න්නේඹ.
එවඹින් අඳ විඹ ඹුත් තේ එ ේරද, දද, නැතිනම් භාංලද නිර්භාංලද, ඳරතුරුද නැතිනම් ඵත්
ේ
ඹංජනද ිඹා දූ්ඨිත වීභට නො, ආවාය භොන ්
බාඹන් ත්තද ඉන් ඳෝණඹ න්නේ නියතුරුභ
ඹට ඹන රඩන, භැයන ඹ්ඵ අඵෝධය ැනීභටඹ. ඔඵ න්නා ආවායඹභ ඔඵ දා වයි
දිනඹ යෝිඹ්ඵටද ඳත්ය ඔඵ භයාදභනු ඇත. යෝි ඵට ඳත්වීම් ිඹඹට ිඹඹ්
භ වේතු ආවාය
ර අඩු ැඩි ඵඹි.
ඔඵට වැිනම් ඔේ ඳාත්
යඹට ඳජා යන ඵත්, ේ
ඹංජන, ඳරතුරු, ැවිරි එභ ්
බාඹන් නොදැ ඳාත්
යඹේ
ඇත්තේ අුචි, භුත්
යා, ම්, ොටු දවඩිඹ ර දින්න. ඔඵ ශන තැඹිරි, තුය ෝඳ්ඳඹ භුත්
යා ෝඳ්ඳඹ්
ර දින්න. ශන ුදුළුණු ේ
ඹංජනඹ ලයීයඹන් ඳිටන ාතඹ්ේ දින්න. ශන ියි ෝඳ්ඳඹ
ලයීයඹන් ඉත දභන භ ගුරිඹ්ේ දින්න. ඒ ඔඵ දින්නේ න්නො එභ ආවායඹේ
ඹථා්
බාඹඹි. ඇත්ත ඇති ැටිඹන්භඹි. ැඵෑ ඳ්
යත්
ඹාේ්
ාද එඹඹි. එේ නොභැති ඇති ඳදම් ැභති
ැභැති දේ ශා යාත්
යි ඵුද්ධ න්දනාේ ඹදී ඳ්
යත්
ඹාේ්
 ාථා ීභ නොේ.
ඔඵ ඳ්
යත්
ඹාේ්
ා ැනි උතුම් ඉැන්වීම් රට විට ඇඳුම් අන්දන්නන් නොවිඹ ඹුතුඹ. භන්ද ඔඵ
අන්දන්නේ ඔඵටභ නිාඹ. ඔේ රුචි අරුචිම්, දි ඳශර, ර්ණ ්
රූඳඹන්ට අනුභ ඔඵ භාන්නා
ඇඳුම්රට යිරන චයිත ඔඵට භතු යදී රැඵනු ඇත. එඹ ඔේභ තෝයාැනීභඹි. ඡ්Cධාඹනා ියීභන් වෝ
ඳ්
යාර්ථනාියීභන් රැඵන දඹ්නොභැත. ඹභ්රැබිඹ වැ්
ේ ්
යිඹාත්භබාඹ තුශින්භඹ.
ඔඵ අදිටන් යන්න. දිේ
ඹ රෝ ර දිේ
ඹ බෝජන, භනු්
ඹ රෝර යාජ බෝජන, ඳ්
ර්ත රෝ ර භ
ොටු, තියින් රෝර තණොශ ඳුන්න්
කු, නියඹේ ින්දය ආදිඹ භවඳොශොේ ඳ්රට ඳ්
යභානාත්භ
යඵරා ඇති භභ තදුයටත්, යඹට "දිට" රොර් නොේඹ ඹන ැඵෑභ ඳ්
යත්
ඹාේ්
ාට.

එේ නොොට අඳි අවිං දාඹඹාේ දානඹ, භායඹාේ ඳොණඹ වා ඹොදන්නේ නම් අඳි අඳටභ
ණඹායඹන් නු ඇත. අඳිට එභ ණඹන් නිදව්විඹ වැ්
ේ යඹ වෝ ගුණඹ ඳුඳ ඹැභන් නො,
ආවායඹේ ව ආවායඹන් ඳොණඹ න ඹේ ්
බාඹ ඳුඳ ඹැභන්ඹ. ඳ්ඳිඹ කුටිඹේ, වීදුරු අර්භායිඹේ
භෝර්ටඩ් මිර්්
, ඳෝ්
ඹදාඹී ියිඳිටි, ජාත්
ඹන්තය නම් රින් එන ෝඳි ර්, එශළු ඹී්
ේායඹන් තැන
ඳානර් ආදී ඵෝතර් තිඵුණද උගුයන් ඳවශට තේ වැන්ද ඳ්
යභානඹ්ිරැනීභට ඵැයි ද්අඳට එශමනු
ඇත. ඔඵ අද ම් ඹථාර්ථඹ අඵෝධ නොයත වොත් එදාට ඔඵට ම් ඵෝතර් ද ඵරා ශ ිශමි
ි න් මිඹ
ඹැභට ිදුනු ඇත. ශ ිරන්නේ තූ්ණා නිාඹ.

ය ොඹන, ය ඉර්රන විත අනිත්
ඹලඹන් දැීභට ඔඵ ද්
 ුවොත් ිිදා ඔඵට අභුතුන් ආවායඹ
ඳ්
යත්
ඹාේ්
ා ියීභට අල්
ඹ නොනු ඇත.
ඔඵ ැභතිභ ආවායඹ්නිතය නිතය ඔඵට ැශීභට ැභැත්ත එන්නේ නම්, එභ ආවායඹ ඳිළුණු ශ ොඩ්
,
භශ භුත
ය් ා ලඹන් දින්න. ඔඵට අඹිති නැති ැභැත්ත ඔේ යැනීභට ඹැභ වේතුන් ය ඔඵ විි දු්
න්දයාන්, ර්තභානඹේ විින, අනාතඹේ විීභට ිදුන දු්ොඩත් භනවි යන්න. ඔඵට අඹිතිඹ්නැති
ආන්තු ිත්නිා භතයම් දු්න්දයා්විින, ඳූත්ජන බාඹන් මිදී ඵුද්ධෝත්ඳාද ාරඹ රැඵ
භනු්
ඹ ජීවිතඹන් උඳයිභ ඳ්
යඹෝජන න්න.
ආවායඹේ ු, ිරන ශ, ඇතින ිත, දැනන ය අනිත්
ඹ ඵභ ිතන්න. දාඹ ඳිංතුන් ඳජා යන
ඳ්
යභානඹ, ල්
යි ඵ, විවිධත්ඹ ඔඵ ඔේ ය නොන්න. ඳයිබෝජනඹේදී ඔඵ නිතයභ ඔේ ීභා තුශ
නතින්න. කුන් අඩ්ආවායද, ොට්ජරඹද, ොට්වි්
ද තැබීභ ඔේ ීභා යන්න. ඔේ ීභා
තීයණඹ යැනීභට ලා්
තූන්වන්ේේ ඉැන්වීම්රට මි දාඹ ඳිංතුන්ේ ැභැත්තට ඉඩනොදන්න. භවි
අදව්රංගුන්නේ ම් ආත්භබාඹේදීභ නිවීභ උදා භඟ ඩන ත්ඳුරුඹන්ට ඳභණ්ඵ වොින් ිවි ඹේ
තඵාන්න. ැභැති ඳිංත් උතුභන් ැභැති ආායඹන් ශන්න. එවත් යින් නිදව්
වීභ ඵොවෝ දුය වීභට
ඳුළුන් ඵ ිවි ඹන් ඹුතු දින්න.

ඳයණ ඳුරුදු
අඳි වැභෝභ ඳැවිදි න්නේ ම් ය දුින් මිදීභ අයභුණු යන. එවභ ඳැවිදිරා ආයණ්
ඹත කුටි
වදන්න, ඳායර් වදන්න ේ ංර්ධන ැඩට ඹොභුවීභ අබා්
ඹඹි.
ිවි දය ර් දොයර් අතවැයරා ඳැවිදින්නේ අතීතඹේ ශ දේර් නැත යන්නට නොේ. ිවි ාරේ
ඵාුන්නැවේ ඳැවිදි රා ඵා්ැඩ් යනා. රේ භවතා ඳැවිදිරා ඳොත්රිඹනා, අය්
ැමිඹා ඳැවිදිරා
භුළුතැන්ඹි දානඹ වදනා.....

භඹ නොවිඹ ඹුතු දඹ්
.
අඳි ිතන්න ඕනේ අඳි ඳැවිදි ණේ එැනි ංර්ධන ැඩ ියීභට නො ිත ංර්ධනඹ ියීභටඹ ිඹා. ඇඹි
ිත ංර්ධනඹ යන්නේ, ිත ශ්රින් යා ැටී ඇති නිා. එවඹින් නින් භේ වි්
භන ඔඵ
ශඹුත් තේ ොඩනැීභ නො, ඩාදැමීභඹ.

ිඹලු ශ්ඩා දැභ ර අඳ භන් යන්නේ නිවීභ දටඹ. ිවි ජීවිතඹ ඳුයාට අඳි ශේ ොඩනැීභඹි.
ඳුර, ධනඹ, ම්ඳත්, භාජ තත්ත්ඹ අඳි ොඩනැගූ ශ්න්දඹි. අඳි ශඹුත් තේ එභ ඵය එින බිභ
තැබීභඹි. එභ ඵය බිභ තඵා ආයණ්
ඹ ංර්ධන ඵය ඔඵ යට න්නේ නම්, එඹද ශ්න්ද්
භඹ. අඳි ශ
ඹුත් තේ "ැවි ෑනිඹදී, ොටු ැවැනිඹ ැනීභ" නො ම් දදනාභ අතවැයීභඹ.
එේ නොශවොත් ැවි ව ොටු රින් ඔඵ ංායි ඳීන්යෝිඹ්යනු ඇත.
'ලානඹ යින්න, ආයණ්
ඹ දිඹුණු යන්න'... ම්ා භායඹාේ ර්
න අඹිිං තැරූ ේ්ඩිඹ. ඔඵ ද්

විඹ ඹුත් තේ අඹිිං තයා ඇත්තේ ේ්ඩිඹට නො රෝදිඹ වැශිඹට ඵ අඵෝධය ැනීභටඹ.
ංායඹ ඳුයාට අඳි ආය්
ා ශ ලාන ර, අඳි වැදූ, ඳජාශ කුටිර, ආයණ්
ඹ ර භවයවතන් වන්ේරා
ර්
 ණනින් ැඩ ිටින්නට ඇත. ුනිතරා, ඳටාචායරා ෝඳා රා ැනි අන්ත අයණ අඩිඹ ිට ඳැමිණ,
අයවත්ඹ රඵාත් උතුභන්ද ැඩ ිටින්නට ඇත. එවත් අඳි තභත් කුටි, ආයණ්
ඹ, ර්ැටි ඵිමින්

ිටින්නභු. ඔඹ ඩොරින් ඩොර ඵැන්නේ ආයණ්
ඹ ංර්ධනඹ නො දුඹ. නිවීම් භඟ ඹනු ඩොරින්
ඩොර රා ඉත් ියීභඹි. ම් දු අඳි ඊශඟ ඳයම්ඳයාන්ටද උරුභොට දන්නභු. ිවි ඳිංතුන්ද ම්
මඹේභ දිේරි යභු.
නඹ තිඵන්නේ එශියන්නටත්, ර්
න යන්නට ත් නොේ. නඹ ්
බාඹන්භ ඳිඹරුඹ. අඳ ශඹුතේ
අඳේ වදත් ධර්භඹන් ර්
න ියීභඹි. අඳේ වදත් අඳියිිදු නම් නඹ ර්
න යන්නට අඳිට ිදුේ. එවත්
ඔඵ ැභැති ආයණ්
ඹ ංර්ධනඹට නම් ඔඵ එභ නඹේභ භතු ආත්භඹේදී රු්දවිඹ්,ආයණ්
ඹ ුයින
දවිඹ්වීභට ඳුළුන. එඹ ඔඵ ැභති දඹභ නිා තුටින් බායතඹුතුඹ. රෝඹේ ්
බාඹ විවිධඹ.
්
බාඹ විවිධත්ඹට ඳත්න්නේ අනිත
ඹ
් බාඹ නිාඹ. එවඹින් විවිධත්ඹ ර අඳ දින්නේ අනිත
ඹ
් ඹි. එඹ
අඵෝධ යැනීභ ධර්භඹ, අනිත්
ඹඹ අඵෝධ යැනීභඹ.
ආයණ්
ඹඹ්
, වුන්
ඹායඹ්තුශට නින් භ ඩන්න්ඹා ඹුත් තේ ඳයියඹේ ්
බාඹ අඵෝධ යැනීභට මි
තභ තභන්ේ උභනා එඳාම් රට අනු ඳයියඹේ ්
බාඹ න්ියීභට නොේ. එේ ියීභන් ඔඵ
ධර්භඹ අඵෝධියීභ භඟවැය, ධර්භඹේ ොට්
රු්නා ඇත. අනීඳඹට ඵවත් ැනීභට යෝවරට ිඹ
යෝිඹා ශ ඹුත් තේ යෝඹට ඵවත් ැනීභඹි.
ඔවු එඹ ඳ තඵා යෝීන්ට උඳ්
ථාන ියීභට ඹන්නේ නම්, ඔවුේ යෝඹ ඔවු ඳිශ
ි නු ඇත. අානා
නුඹේ මද්
ඹයඹාත්, ඖධත් යෝවරත් තුනභ තිබිඹදී ඔවු යෝඹන් මිඹ ඹැභඹි. අඳි ශ ඹුත් තේ
ඵැළුම්ඵෝරඹ්න් මිනි්දුේ, තියින් දුේ, ඳ්
ර්ත දුේ ර්බා කුටිඹට නැත ාර් ියීභට
නො ම් ර ොඩ් නැත ාර් නොවීභට ඵරාැනීභඹි. එවත් ඔඵ ඳතන්නේ ර්බා කුටිඹ්නම්
නොයදාභ ඔඵට එඹ රැඵනු ඇත.

ඇේ ඳුශ ශඟ ිත නැතුණි නම්...
නින් භඟ ඩනා බි
් ුට ඳිශි ශින් ඳිඬුිඟාැඩීභ, තභ නින් භඟ ල්
තිභත් යැනීභට උඳායන්නි.
ඳිණ්
ඩඳාත ඩින විට බි්
ුට භ එ දය ිට ත දයට ඇත්තේ නොඳනන දුයි. ර්ර
නිැිඹන් ොවිතැන් ටඹුතුරඹ. දුඳ්ඳත්භ, ල්
යද්ධා, ලීරාචයභ, දන්දීම් ැභැත්ත ඔුන් තුශ ඇත. දින්
ඳිණ්
ඩඳාතඹ වා ොවි දය්ඉදියිඳිට ැඩ ිටින විට, ාන්තා්ඳැමිණිඹාඹ. ඇඹ තරුණඹ. කුඩා දරුකු
ද ඇඹ ඳුඳ දු ආේඹ. ඇඹ එ්දරු භ විඹ වැිඹ. ඇඹ දෝතට රැන ඳැමිණිඹේ ීනි ඵෝතරඹි.
එඹ ද අඩ්වි්
 තිබිණි. ඇඹ ීනි වැි ද්ඳාත්
යඹට ඳජා ශාඹ. එඳායටභ ඇඹ ඉිා වැඬුාඹ.
"වාභුදුරුනේ, ම් දරුේ තාත්තා වම්ඵ යන ේතභ ඵොන්න විඹදම් යනා. දය භොකුත්භ නැවැ ඳජා
යන්න, ඵොවෝ ඵැෑඳත් ්
යඹන් ිඹ ඇඹ ඉිැීඹ. ඇඹට ඳිං අනුභෝදන් ය බි්
ු ඉතට ැඩභ
ශව.

ාන්තාේ ඳුළු, ඉිබිඳුභ, වියව ේදනා, ඳුරුඹාේ නොරාවැයීභ, එ්
දරු භ්ඉර්රන රුණා, ම්
ිඹර්ර භායඹා ඔඵට දන ආවායඹ. එ්
දරු භ ර ඔඵ ඉදියිඹේ වඬාැටුණේ භායඹාභඹ. ඔඵට ිතුණොත්
'අනේ ඳේ. ඇඹට ආවාය නැති නිා දරුාට ියිත් නැවැ. ඳාත්
යඹන් ඹභ්දරුාට දන්න ඕනේ. වට
බි්
ේභොනවයි නත් දන්න ඕන....'
ම් ආායඹන් ඔඵ ඇේ දුට අනුම්ඳා යන්න ිඹොත්, ඒ ඔඵ අනුම්ඳා යන්නේ භායඹාටඹ. අනාතඹේදී
භායඹා ඔඵ ිවි දය්තුශ එ්
දරු භේ දාඹකු යනු ඇත.
වැඵැඹි ඔඵ ද්
ඹ්නම් භේ ිතනු ඇත. භා ඉදියිඳිට වඬන ඇඹ ංායඹ ඳුයාට භනු්
ඹ, දේ, ඳ්
ර්ත,
තියින් දු්ර ඉඳිද වඬමින්ද, වියවන්ද, ඳුරුඹා නොරා වැයීභන්ද වඬාැටී ම් ඵුද්ධෝත්ඳාද
ාරඹේදීද ඳුශභ උරුභ යත් මිනි්දු්ඵඹි. ඇඹ ොඹන්නේ අනුම්ඳාඹි. රුණාඹි. ඔඵ ොඹන්නේ
නිවීභඹි. අනුම්ඳා, රුණා ඉර්රභ
ී ඹනු ඹභ්එතුයැනීභඹි. නින් භඟ ැඩීභ ඹනු අතවැයීභඹි. ඔඵ
ඇඹේ ඳුශ, දු අතවැයිඹ ඹුතුඹ. ඳුශ, ඉිබිඳුම් ්
බාඹ රත්, දරුා භේ ්
බාඹ රත් ඔඵ
දැිඹ ඹුතුඹ.

ිඹලු දඹ අතවැය, ිවි දයින් ඉත් ඹභ්නින් භඟ ැඩීභට ඳැවිදි න්නේ රෝඹට අනුම්ඳා යන්න

නොේ. අනුන්ේ දු නිවීභට නොේ. තභා තුශ දු නිා ැනීභටඹ. ම් භන ඔඵ ඹන විට මභත්
යිඹ,
රුණා ද අනුම්ඳා ද අත්වැයිඹ ඹුතු අ්
ථා ඳැමිණනාඹ. රෝඹාට මභත්
යිඹ, රුණා ද්
මින් ඔඵට
ම් ජීවිතඹ තුශ නින් අඵෝධඹ රැබීභට නොවැිඹ. ඔඵ තභ රෝඹ තුශ භැයන, රඩන, ඹට ඹන
අයණ බාඹන් මිදී නොභැත. භුරින් ඔඵ ම් අයණබාඹන් මිදන්න. ය ැඳ තිඹනාඹ ිඹන භුශා
ඳුඳ දුන, ත ඳායමී භදිඹ ිඹරා විල්ා යන, රුචි රෝ ඳ්
යාර්ථනා යන ඳින්තුන්ට නම් ත ත
මභත්
යිඹ, රුණා ැනි ගුණධර්භ ැඩිඹ ඹුතුඹ. ඒ ඳිශඵ
ි  ිිදු තර්ඹ්නොභැත. වැි උඳයිභඹන් එභ
ගුණධර්භඹන් ැඩිඹ ඹුතුඹ. ඵරන්න, ත්ඹා භායඹාේ ිත දන්න ොතයම් අැභැතිද ිඹරා. එඹාේ තුරුරභ
ඳතනා. භායඹාේ තුරුශ තභඹි බඹ. භායඹාේ තුරුරේ උණුුම් තලු භයමින් තුටු මින්, ඉිමින්
වඬමින් ර්ඳ ිඹ්ෝටි ණන්ඇවිඳු ඔඵ අදත් භායඹා අතදිගුොට ඳන්න යට රොර් නා.
මභත්
යී ඵුදු මිඳුන්ේ ලානඹ ත්නිවීභ ර් දභනා. තත් ර්ඳ ණනා්
, ආත්භ ද දව්ණන්
භැයී භැයී ඉඳිදමින් ඹම් වඹින් භනු්
ඹඹකු ඔඵ මභත්
යී ඵුදු මිඳුන්ේ ලානඹ ඇති  ර ඉඳදුණවොත්,
එදාටද අද ේභ භායඹො ඔඵට ඊශඟට ඵුදු න ඵුදු මිඳුන්ේ ලානඹ ඇඟිරර
් දිගුොට ඳන්ාවී. ඔඵ
එඹත් ඳිශ
ි නීවි. ඒ ආායඹන් ම්භා ම්ඵුද්ධ ලාන ර්
 ණනා්ඳුොට භායඹා ඔඵ රැනවිත්
තිඵන්නේ. ඒ නිාභ භායඹාේ උණුුභ ඔේ ලයීයඹේ උණුුභ යන ංායඹ්ඳුයාට ඔඵට දු්ායඹ්
උරුභොට දුන් භායඹාන් නිදව්වීභට නම් ඔඵ ිි්ජීවිතඹට එතුයතඹුතු නැත. ඔඵ ශ ඹුත් තේ
ිඹර්ර අතවැයීභඹි. ඵරන්න ඔඵ එතු ියීභ ිඹන අභාරුදේ යමින් අතවැයීභ ිඹන රවි දඹ භවයිනා.
එතු ියීභඹ ඹනු භායඹාේ ධර්භඹඹි. අතවැයීභ ඹනු රොේතුයා ධර්භඹඹි. ඔඵ භාය ඳුත්න්නද ැභැති?
ඵුදු ඳුත්න්නද ැභැති?
ඔඵ යන්නේ එතුියීභ, රැ්
ියීභ ොඩා ැනීභ නම් ඔඵ භායඳුත්
යඹ්
භඹ.භයණින් ඳු ඳූථ්ජන ිවි ඳැවිදි ඳින්තුන් ඳාංලකූරඹේදී තයඹට දේලන ඳත්ා, ඵැනර් ඔා ඔඵ නින් ද්
නු ඇත. ඳූථ්ජන ිවි
- ඳැවිදි ඳින්තුන්ේ අචි භර් භාරා ඳශාන ඔඵට ිදුන්නේ ත උඳත්යා ඹැභටඹ. එඹ තය අඳාඹ
වීභටද වැිඹ. දිේ
ඹ, භනු්
ඹ රෝ වීභටද වැිඹ. එවත් ඒ ිඹර්රේභ ඇත්තේ දුභඹ.
ඳිණ්
ඩඳාතඹ ැඩීභ නින් භඟ ැඩීභට අල්
ඹ රභනා ොඹාඹන භන්යැනීභට ඔඵ ද්
 විඹ ඹුතුඹ. ඔඵ
ොඹා ඹන්නේ ආවාය ඳභණ්නම් භායඹා ඔඵට ආලිර්ාද යනු ඇත. භන්ද ඔඵ ආවාය ොඹා ඹන්නේ
භායඹාේ ඳැැත්භ ඳිණි ඵැවිනි. දානඹ ඳජා ශ දාඹඹාට මභත්
යී ියීභට අඳ ාටත් වැිඹ. ඔඵ ශ
ඹුත් තේ ැොභ යන දඹ නොේ. අන් අඹට ශ නොවැි දඹඹි. වැභෝටභ ශ නොවැ්
ේ නොදුන් නාට

මභත්
යිඹ ියීභඹි. ඳිණ්
ඩඳාත භනේදී ඔඵ ද්
 ුොත් මභත්
යී භාධිඹට ඳත්වීභට ඔඵට වැිඹ. ඹභ්
ආවාය ඳභණ්ොඹා ඳිණ
ඩ
් ඳාතඹ ඩිනා නම් ඔවු තුශ ඉතියින්නේ කුින්න නො, බ ින්නඹ. බින්න
නිාතවොත් ිඹලු ිනි නිවී ඹනු ඇත. භත්අඳ ය ඇත්තේ ින්නට ඳිදුරු දභාැනීභඹ. ඳිදුරු ඳඹන්නේ
භායඹා ුද ින්නන් දැන්නේ ඔඵඹ. ින්නේ ්
බාඹ ඇවිශීභඹ. ඳිදුරුර ්
බාඹ ඇවිශීභට උඳායී
වීභඹ. භායඹාේ ්
බාඹ ම් ද එතු ියීභඹ. ඔේ ්
බාඹ විඹ ඹුත් තේ බ ින්නට ර්ඳිදුරු
නොදභා, භායඹාට නොඳනන්නට ින්න නිාදැමීභඹ.

ඔඵ න්න ඳියිත් ඳොත
ිවි - ඳැවිදි ාවට ුද, තභන්ේ ජීවිතඹ ආය්
ා ය ැනීභට, අඳර උඳද්
ය, රඩ යෝ අභනු්
ඹ
දෝරින් මිදීභට ඳියිත් ැන විලාර විල්ාඹ්තිඵනා. ඒ විල්ාඹ නිැරැදිඹ. ඳ්
යතිපරදාඹඹ. නභුත්
ඳියිතේ ැඵෑ ල්
තිඹ, ැඵෑ ඳ්
යතිපරඹ තිඵන්නේ ඡ්Cධාඹනඹ වෝ ල්
යණඹ ියීභ තුශ නොේ. ර්තභාන
භාජඹ තුශ ඳියිතේ ඹදීභ ඉවත රුණු දට ීභා න ඵ්ඳනන්නට තිේ. ඳියිතේ අර්ථඹ ජීවිතඹ
තුශින් ්
යිඹාත්භ ියීම් වුරු, ඳුරුද්ද, දැනුභ භාජඹන් ඈත්මින් ඇත. ඳියිතේ ැඵෑ ල්
තිඹ ඇත්තේ එවි
අර්ථඹ, ජීවිතඹ තුශින් ්
යිඹාත්භ ියීභන්ඹ. අඹ්බි්
ුන් ඇුා "ඇඹි ඔඵ වන්ේ ඳියිත් ටඳාඩභන්
නොදන්නේ, ඳියිත් ඳොත්බාවිත නොයන්නේ" ිඹරා. බි
් ු දුන්න ඳිශතු
ි ය තභා "ඔඵ බි

් ුේ ිත, ඹ,
චනඹ ්
යිඹාත්භ න ්
රූඳඹ දින්න. ඒ ඔඵ දින්නේ ඳිරුානා ඳොත්වන්ේඹ" ිඹරා. ඳියිත් ටඳාඩම්
නොශාට, අනුනට දේලනා යන්නට නොිඹාට, ඳියිතේ ැඵෑ වයඹ ජීවිතඹට එතු යන ිටිනා ඳියිත්
ඳොත්ේභ. ඔඵත් ද්
න්න ජීවිතඹ ඳියිත් ඳොත්යන්න. එවිට ඔඵ ඳජනීඹ ේවි.
"ආදයණීඹ" ඵයඳොදිඹ බිභ තඵන්න
භවය දභාඳිඹන් ඉන්නා, ඒ අඹ දූ දරුන්ේ ීම් රින් නිදව්රා කුර් දවම් ඩමින් ජීත්
නා. ඒ අඹ නින ැනත් ථා යනා. දිේ
ඹ ේ
යව්භ රෝ ැනත් ඵරාඳොයොත්තු තඵා ිටිනා. ම් අඹ
භොන ඳිංභ යන්නත්, ද තයන්නත් දදනාට දදනා ොඩා්ශන්තු ඵැීභින්. ිදුවත් කුභායඹා
ධර්භඹ ොඹාන ිඹේ ඹලෝදයා අතවැය දභාඹ. ඇඹ ඳභණ්නො, යාවුරඹන්ද අතවැය දභාඹ. ම් අඹ
ැන ඵැීභන් නිවීභ්වෝ ේ
යව්භ රෝඹ්ැන ිතිඹ නොවැිඹ. ඹලෝදයාන්ටද නිවීභ අඵෝධොට
න්නට ිදුවත් කුභරුන්ද, යාවුරඹන්ද අත්වැයිඹ ඹුතු විඹ. එට ඵැීභින් නිවීභ අඵෝධ යත නොවැ.
වරුන් භඟ නිවීභ උදා ඹා නොවැ. ඇඹ වෝ ඔවුද, ඔඵ අතවැයිඹ ඹුතුඹ. අත්වැයිඹ විට, ඔේ භඟ
නියුර්ඹ. ඔේ තනිඹට, ඳාළුට ඔඵ ශඟ ිටින්නේ ඔවු වෝ ඇඹ ඳභණ්ුද, ඒ නා ඹනු රෝඹභඹ.
භුළු රෝඹටභ ඔඵ තඵා ඵින යඳටඹි.
ඔඵ ද්
 නම්, ඔේ තනිඹට ඔඵ ශඟභ ිටින නා ඔඵන් අතවැය ඔඵ ධර්භඹ අඵෝධ යන, අභ
ලඹන් තය අඳාඹන් මිදුණ ත්ඹ්ඵට වෝ ඳත්වී, ඇඹට වෝ ඔවුට ඳිවට
ි න්න....
නින් භඟ ඔඵට තයණඹ ශ වැ්
ේ ඔඵ යර, ඳවු, ැවැර්ලු න තයභටඹ. ඔඵ ඔේභ යන

ඔාන ඹන්නේ ඔවු වෝ ඇඹ ිඹන ඵය ඳොදිඹ ුද ඵය ඹනු ඵය්
භඹ. රෝඹේ ඵයන් මිදීභට ඳයාතු
ඔඵ ඔේ ඵයන් මිදිඹ ඹුතු ඇත. ඔේ වරු වෝ වායිඹ ඔේ ඳිවට
ි , යණ ඹෑඹි ඔඹ ිත නියතුරු
ිතුද නින් භඟට ඇඹ වෝ ඔවු භවා ළුර් ඳර්තඹි. අතිනත අර්රාන දදනා ආදර්ලභත් ඹුශ්
ර කුර් භඟේ තුටින් භන් ශද, දාවයි ද දෑ ඳිඹන භොවොතේ, එඹ අත අතවැයීභට ඔඵට
නොවැි ුවොත් එඹ භවා අානා්නු ඇත.

ැඵෑ ිවිඹන් උඳනා විනඹ ේ භැඹි අනා
ෞතභ ම්ඵුද්ධ ලානඹ ඇතිරා, අතීතඹේ දමදිේ තරඹේ තරුණ, භධ්
ඹභ, ැඩිවිටි ඹ්
ර ඵරාය,
නිරාය, ාභාන්
ඹ, දුි දුඳ්ඳත් ඳුර්ර දරුන් ඳැවිදි බාඹට ඳත්වී ලානතරඹ ඒාරෝ ශේ ලානඹ තුශ
ිිදු විනඹ්ඳනා නොතිබිඹදීඹ.
ය 20 ්ඳුයාට අනන්ත අඳ්
යභාණ ඳියි්නිවී ැනුනේ විනඹ ඳැනවීභින් තොයඹ. ඒ උන්වන්ේරා
තුශ ිවඹ
ි , තිඹ, නිවීභ යවි ඇති වීර්ඹඹ නිාඹ. එවත් ාරීන බිවි තිඹ, ිවඹ
ි දුර්ර
බි්
න්වන්ේරා නිා විනඹ ඳැනවීභට රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේට ිදුවිඹ.
විනඹ ඳැනඹේ තිඹන්, ිවි ඹන් තොය තභ අයභුණ, ඳ්
යතිඳදා අභත ්
ාමීන්වන්ේරාට තිඹ, ිවඹ
ි
ඇතිියීභටඹ. ඒ තුශින් අනාත ලාන ඳැැත්භ උදාඹ. භාධිඹ, ඳ්
යඥා තඵා අභ ලඹන් ලීරඹ තුශත්
වි්
මීභට අභත් බි්
න් නිා විනඹ ඳැනවීභට ිදු ඵ විනඹ ායණා විභර්ලනඹ ියීම්දී ැටවේ. එවඹින්
විනඹ ුරු උදාද ඹන්න ඳැවැදිශඹ
ි . එවත් ඔඵ තුශ නිවීභ උදා අංබාඹ, වීර්ඹඹ අධි්ඨානඹ ඇති
නම් භුර් ය 20 තුශදී ලානඹේ බි්
න් වන්ේරා වි
භ
් ුණේ ඹම්ේද එර වි
මී
් භට ර්තභානඹේදී
බි්
ුට ිිදු ඵාධා්නොභැත. නිවීම් ැඵෑ භඟ ඇත්තේ තභා තභා නීති ඳනාැනීභින් තොය ්
බාවි
ිත, ඹ, චනඹ වි
භ
් ා ැනීභ තුශඹ. ිවඹ
ි තිඹ ඳත්ානිමින් ැඵෑ භධ්
ඹභ ඳ්
යතිඳදා තුශ ඔඵ
වි්
භන්නේ නම් ලානඹ ආයම්බවී භුර් ය 20 තුශදී භන් ඔඵටද ැඵෑභ ඵුදුභ ඹන ඵුදුඳුත්විඹ වැ.
ඔඵ විනඹ ැන ැටමින් ජීත්න්නේ නම් එඹට වේතු ඔේ ලීරඹ ල්
තිභත් බාඹ්නැතැඹි ඔඵ තුශ ඇති
ැඹ නිාඹ. ඔඵ විනඹ දැඩි ර යින්නේ ඹෑඹි විනඹට ඇරමින් ජීත්න්නේ නම් එඹද ශ්ධර්භඹි.
භවිදී භාන්නඹ ඇතිවීභ ්
බාවිඹ. නියතුරුභ තභා තුශින් යද්ිදුුණාඹ ඹන ිතිවිර්රද, තභා නිැයදි
ුණාඹ ඹන ිතිවිර්රද ඹන දභ තුශ ඇත්තේ ඇරීභ ව ැටීභඹ. භඹ නින් භඟ අතයභං යන ිඹුම්
්
ථානඹි. ලීරඹන් ල්
තිභත් භාධිඹ ඇතිය නිමින් ඔඵ අනිත්
ඹ ලඹන් ිඹර්ර දිමින් ඳ්
යඥා
ඩාන්න. එවිට ඔඵට ඉේභ ඔඵ තුශින්භ විනඹ රැේවී. ලීරඹන් ඳියිවමින් විනඹේ යණ නොඹන්න. නැත
නැත ැයදි යමින් නිැයදි වීභ ලානඹ රැීම් ඳ්
යතිඳදා විඹ වැිඹ. එවත් එඹ ැඵෑ නින් භඟ
නොේ. භොනඹම් වෝ ආායඹින් ම්භා ම්ඵුද්ධ ලානඹ රැීභ අති ල්
ර්්ඨ ඳුණ
ඹ
් ර්භඹි. ඒ ැන
තර්ඹ්නොභැත. නින් භඟේ වි්
භන්නාට ඔවු අං නම් තිඹ, ිවඹ
ි තුශින් විනඹ ්
බාවි ඇතිනා
මි එඹ ආඹාඹ්න ඇතියන්න්නොේ.

විනඹ, තිඹ, ිවඹ
ි ඹනු තුන් නිුන් දරුන් ේඹ. තිඹ ිවඹ
ි ඔඵ ශඟ තිඵන්නේ නම් ඒ ඔඵ ශඟ
තිඵන්නේ විනඹඹි. තිඹ ිවඹ
ි ඔඵන් ිරව
ි ී ිඹ විට විනඹද ඔඵන් ිශව
ි ී ඹනු ඇත. ඔඵට වො
උදාවයණඹ්ිඹන්නම්. බි
් ුට වි්ව රැේර න් ලඹන් ඵෑභ විනඹට ඳටවැනි නැවැ. තිදට
භාඹට ය්වි්ඵානා. දින ද තුනට ය්රැේර ඵානා. නභුත් ඔඵ විනඹ, ඳොතඳත අතවැයඳු
එ බි

් ු්ඉන්නා. උන්වන්ේ වි රැේර තිඹට ය්එටභඹි ඵාන්නේ. න් ලඹන් ඵාන්නේ නැවැ.
තිඹ්රැේර ාන ඉන්න එ නකුට ඳ්
යල්නඹ්
. නභුත් අදාශ බි්
ුට එඹ ඳ්
යල්නඹ්නොේ. භන්ද
උන්වන්ේ වි
් භන්නේ ලානඹේ විනඹ ඳැනවීභට ඳය තිඵ ලාන චර්ඹාේ නිා. එභ බි්
ුන් වන්ේ දැඩි
ිඹනා භේ අභාභෑණී ම්භා ම්ඵුදුයජාණන් වන්ේ ජීභාන ිටිඹදී ිිභ ද වි රැේර න්
ලඹන් දින දදී නොැඳ ඵ. භන්න ම් ඳ්
යතිඳදාේ තභා ැඵෑ නින් භඟ වි
මි
් ඹ ඹුත් තේ. ඔේ
රැේර ඔඵට ඳ්
යල්නඹ්න්නේ ඔඵ ණ්
ණාඩිඹින් භුවුණ ඵරනා නම් ඳභණඹි. ඔඵ ණ්
ණාඩිඹ අතවයින්න.
එවිට රැේරත් ඔඵට අතවැර්වී. විනඹින් තොයභ ඔඵත් වි්
ම්වි. ම් ිඹර්රටභ තිඹ ව ිවඹ
ි භන්භ
අං ඵද අල්
ඹභඹි.

ඳොඩි වාභුදුරුන්ට ්ථාය අනාතඹ්
ෞයනීඹ නාඹ ්
ාමීන්වන්ේ නභ්ලානඹේ දරුකු ශ විට ඒ ාභනේය ඳොඩි වාභුදුරුන්ට, ාභනේය
රිඹාඳදිංචිඹ රඵාදන්නත් රින් රඵාදන්නේ ඉතියි ියීම් ඵැංකු ඳොත්
.
භභ ්
යිඹා දැන් වුඟ්ජනඳ්
යිඹඹි. නාඹ ්
ාමීන්වන්ේත්, ඳොඩි වාභුදුරුෝත්, දාඹ ඳියිත්, දභේඳිඹනුත්
ඳොඩි වාභුදුරුන්ේ ඉතියි ියීම් ඵැංකු ඳොත ැන වයිභ තුටුඹි. ඳොඩි වාභුදුරුන්ට ඳියියට රැඵන රිඹුම්
ය දැන් නිරුනේ විඹදම් යන්නේ නැවැ. ඳොඩි වාභුදුරුන්ට ්
ථාය අනාතඹ්
......
ඳුංචි ාරභ ඉතියි ියීභ ඳුරුදු ශවභ ඳොඩි වාභුදුරුන්ට අතවැයීභ අභත නා. අතවැයීභ අභත ුණ
ඳුංචි වාභුදුරුෝ තරුණ විඹට ඳත්ුණවභ, බඹට ඉතියි ියීභ වා ිේරු වැයඹනා.

ඳුංචි වාභුදුරුෝ ැරැදි නැවැ.

ඳුංචි ාර ඉරා උන්ඳු දඹ ඳොඩි වාභුදුරුෝ ්
යිඹාත්භ යනා. නියඹේ ඵැංකු, තියින් රෝඹේ
ඵැංකු, ඳ්
ර්ත රෝේ ඵැංකු ර වො ඳොරිඹ්නා.
අානඹේ ිඹර්රන්භ එතුවී ිේරු වැයඹැභ ැන තරුණ ්
ාමීන්වන්ේරාට දෝිඹනා.
ඔඵට රිඳිඹ්භඟවැරුණේද?
ම් අානඹ්නොේ. එඹ ජාධි ඇයමුභ්
භඹ.
භභ රිඳි භාරා ිඹ ඔඵ විින් අඳට දනු රැඵ දුයථන ඇභතුම් ණන, ඹොභු යනු රැඵ රිඳි ණන,
අන්තර්ජාරඹන් එන රද (ඊ-ම්ර්) න්දයා, ඳ්
යභාණ ය දැ්
විඹ නොවැි තයම්ඹ.
විභු්
තිඹ උදා න භාර්ඹ ූජු වන් න තැන, එඹ ැඵැවින්භ 'ඹව භඟ' ඹෑඹි තෝයා ැනීභට වැි
භතයම් ඳියි්ම් බිභවි ඉඳිද ිටින  අඳට දැනුණේ භවත්  තුට්
ද භඹ.

තභනුත්, නින් භඟත් ඹන්න ද්නො එ්යත් අඳේ ාරඹේ 'වීයඹකු' ඵුදු ඳුතකුේ නිර්භර චිත්ත
න්තානඹේ ඉඳිද, දවභට අනු ැශඳුණු අදව්භාරා භවිභඹ දවම් ඳිඳාඹන් ඳළුණු ජාතිඹ්අදි ියීභට
තයම් ජ ම්ඳන්  ඵි අඳට වැඟුනේ.
භභ රිඳි භාරාේ ඵොවෝ තැන් ඳැවිදි ඳාර්ල්ඹට යන්නා  ආභන්ත්
යණඹ්රින් භතුඳිටින් ඳනුණද, ඒ
රඳා ැනීභ ිවි දිවිඹ ු ය ිනි නින ිිර් ඳැන් දවය් ඵ නිැඹ. ිවි ඳැවිදි බේදඹින්
තොය ඔේ දවම් ිත රු ශා නිඹතඹ.
ම් භාර්ෝඳදේලනඹන් ඔඵ දවභ දිද්දී ම් ටවන් තැඵ ඵුදු ඳුතුන් ේරුන්දැඹි දැනැනීභට ඔඵ තුශ උඳදින
ැභැත්ත ඉතා අවිං අලා්ඵ ඉඳුයාභ දනිභු. ඒ වේතුන්භ ම් ටවන් තැඵ ්
ාමීන්වන්ේ
ය්
දැඹි, උන්වන්ේ ැඩ ිටිනුඹේ ොවිදැඹි අඳන් ඇ ඳියිද ඵොවෝඹ. එවත් උන්වන්ේ වුදරා
ඳ්
යිඹයන නිාභ, භාජඹේ ඳ්
යිද්ධ චයිතඹ්ඵට ඳත් ංීයණ නා නුට, අඳ්
යිද්ධිඹේ යශ දිවිඹ්
තයමින් ඳිශි ත් ඳියීභ ඳවු ඵ ිඹා ඇති නිාභ ම් රිඳි භාරා ඔඵට ඉදියිඳත් යන අඳ ඳා
උන්වන්ේ ැඩ ිටින ඉේ්ැන වීභ ඹුතු නොේ ඹෑඹි ිතභු. එඵැවින් මින් භතු ඔඵ විින් ඒ ඳැනඹ
අඳ ත ඉදියිඳත් නොයනු ඇතැඹිද ිතභු. භන්ද ම් ඵුද්ධ ඳුත්
යඹානෝ අඳ නුන් ිඹ ඹුතුම් භැනවින්
ඉටුය ඇති ඵැවිනි. දැන් අඳට ඉතියි ඇත්තේ ඒ අදව්ඳිවට
ි යනිමින් ම් ය ජඹැනීභඹ. තය
අඳාඹන් මිදීභඹ. භඹ අානඹ්නො, ජාධි ආයම්බඹ්රින් ටවන ඇයමුම් වන් ශේ එනිාඹ.
ම් භ ඳශන්නේ උන්වන්ේේ චන් රින්භ 'නිනට භඟ' රින් භාතූා ය ඇති ඳශභු ටවන්
ඳොතවි අන් ටවනඹ. එවත් භතැනින් භභ රිඳි භාරා අන් නොේ.

'අතවැයීභ' නමින් උන්වනේ නම් ය ඇති භභ ටවන් භාරාේ දැන්න රඵන තිඹේ ිට ම් අායඹන්භ
ඳශනු ඇත. 'නිනට භඟ' වත් ඳශභු ොටින් ඔඵ රද ජඹ තදුයටත් ර්ධනඹ යැනීභට එඹ ඔඵට
භවෝඳායී නු ඇත. 'අතවැයීභ' ොටවි රිඳි තයභ්දීර්කඹ. දවම් වයඹන් නොතිත්ඹ. එඹද ඔඵේ දවම්
දිවිඹ රුන් රුට ඳත්යනු ඇති  නිැඹ. අඳි ඔඵට ආයාධනා යභු. භව යවතුන් ැඩි භඟේ තත්
ඳිඹය්තඵන්නට රඵන තිඹේ ිට....

ඵුදුන්න්භ භටවන් රඵාන්න
"අතවැයිභ" - 1 ොට

ම්ඵුද්ධ ලානඹ්භුණැී තිඵන භැනි දුර්රබ අ්
ථා, ිවි ඳැවිදි අඳි ඩාත් උත්වන්නේ ලානඹ
ආය්
ා යැනීභට ව ලානඹේ ඵය යා ැනීභටඹ.
ඳියිත, ධර්භ දේලනා, දානභඹ ඳිංම්, විවාය නඩත්තු, ංර්ධනඹ, දවම් ඳාර්, ආමි උත්, භාජ ේා,
භාජ ේා ටඹුතු නිා දේ නිදි නොරඵා අවිේඹන් ිටින විට ඔඵට දැනන ව ඔඵ දින්නේ
ලානඹේ ඵය යා ැනීභ නිා ඇතින ව්රඹ. භඹ ැයදි අර්ථථනඹි.
ම්ඵුද්ධ ලානඹ ඹනු ඔඵට ඵය්දැනන දඹ්විඹ නොවැ. එඹ ඔඵ ඵයන් නිදව්යන, ැනිරර
්
රඵාදන දඹි. අඳි අදිටන් යතඹුත් තේ ලානඹේ ඵය දැයීභට නො, ලානඹේ ැවැර්ලු දැයීභටඹ. ලාන
ඳ්
යතිඳදාේ ඹදන විට ඔඵට ව්ඵය්දැනේ නම් ඔඵ, ඔඵ ඉදියිඹේභ ඳ්
යල්නාර්ථඹ්තඵාත ඹුතුඹ.
භ නොභ ැන ිතීභට ඔඵ නිවතභානී විඹ ඹුතුඹ. එවත් ඔඵ ොඹන්නේ ඔේ ජීවිතඹට ැඳඹ්නම්,
තුට්නම්, ඔඵට ව භන්භ ඵය දැනනු ඇත. භන්ද ඔඵ නැති ඹභ්ොඹන නිාඹ. අඳි ඵෞද්ධඹන්
විඹ ඹුත් තේද, ඳැවිදි විඹ ඹුත් තේද ලානඹේ ැවැර්ලු දැයීභ වාඹ. ලාන ඳ්
යතිඳදාේ ඹදීම්දී අඳට ඵය්
,
ව්දැනේනම් එඹ අඳට අල්
ඹ නොභැත.
ිවි ඳැවිදි අඳ නිැරැදි ර ආමි ඳ්
යතිඳදාේ ඹදන විට, රොේතුරු ඵුදුමිඳුන්ට භවේලා්
ඹ රීරාන්
ආමිඹන් ඳජා ඳත්න විට, එවි ආනිංල ලඹන් ඳජා ඳත්න්නාට ිේඳඹ රාන එන්නේඹ. එඹ
ආල්චර්ඹඹ්නොේ. ඵුදු ඵරඹ, ම්භා ම්ඵුදුයජානන් වන්ේ යවි ඔඵ තුශ ඇති ල්
යද්ධා ඔඵට රැඵන
දිේ
ඨධම්භේදනීඹ කුර විඳාඹි. භභ ෞබා්
ඹඹ භාජඹේ අඳට නිතය දින්න ඳුළුන්. නභුත් කුර
විඳාඹ්ලඹන් ෞබා්
ඹඹ රැඵනවිට අඳ ඳටරා න්නා. ඔඵට ම් ෞබා්
ඹඹේ විඳාඹ රැඵන්නේ,
රොේතුයා ඵුදු මිඳුන් යවි ත තත් ල්
යද්ධා ඩාන උන්වන්ේ දේලනා ශ ලීර භාධි ඳ්
යඥා
භාර්ඹේ ඉදියිඹටභ විල්ාඹන් ඩින්න. ෞබා්
ඹඹ තුශින් ඔඵට විල්ාඹ්රඵාදන්නේ ම් දඹ ශොත් ම්
දඹ රැඵනා ීභ ඳිණිඹි. එවිට ඔඵ ද්
 විඹ ඹුතුඹි. ආමිඹන් ඳ්
යතිඳත්තිඹට නැමුරු න්න. නභුත් අඳ

ෞබා්
ඹඹ ඵදාැනීභට ආමිඹ තුශ ියනා. එවිට ත තත් ිේඳඹ රාන එනා. අානඹේ එභ
ිේඳඹ විින් අඳ ්
යවනඹට න්නා. එවිට ඔඵ ලීර, භාධි, ඳ්
යඥා නින් භේ ඉදියිඹට නොඹා, ඔඵ
ැඳඹි ිඹා ිවූ තැන නාතැන් න්නා. ඳදිංචි නා. භවි ැරැද්ද්ඔඵට ඳනන්නේ නැවැ. ඔඵ දැන්
ෞබා්
ඹඹ රැබීභන් භත්රා. ඔඵට දුය ඳනන්නේ නැවැ. ඔඵ දින්නේ ශඟ ඳභණඹි. ඈත තිඵන ඳ්
යඥා
භාර්ඹ ඔඵට ඳනන්නේ නැවැ. භොද ඔඵ ඳුඳටඹි භන් යන්නේ. අරෝඹට ඳිටුඳාමින්, අඳුර්
අතඳතාමින් අඳි භොනද ම් ොඹන්නේ. නැති තුට්
, ෞබා්
ඹඹ්ොඹනා. ඔඵ ොඹමින් ඹන තුට,
ෞබා්
ඹඹේ මිම්භ, ීභා, ෑවීභ, නොැවීභ තිඵන්නේ ඔඵ ශඟභඹ. ම්ාඹේ තීයඹා, විනිලච
් ඹරුා ඔේ
ඇති මින් නැතින ිතභඹ. එවත් ඔඵ රෝඹ තුශ ිිදා වභුනොන තුට ොඹනා. ැඳ ොඹනා.

ඔඵට රැබීභටත්, අතවැයීභටත් දටභ භඟ ිඹන්නේ රොේතුයා ඵුදුයජාණන් වන්ේ යවි ඇති ල්
යද්ධාඹි.
ඔඵ භවිදී ද්
 න්න අල්
ඹඹි. කුභටද? රැබීභ අතවැය ඔඵට සිව්ඳඹ රාබත්ාය රඵාදීභට
භඟ පඳන්ව පරොව්තුයා බුදු මිඳුන් දැකීභට. පරොව්තුයා බුදුමිඳුන් උන්වන්පේ දකින්නට,
ඔඵට අ්
ථා රාදී තිබිඹදී, ඔඵ නැති තුටක්පොඹමින්, නිදිභයා පපවපනා. විඩාපන්
අවිපව්පඹන් සිටින ඔඵ ඔපඵන් අන්න, පේ පභොපවොපත් ඔඵ පොඹන්පන් එභ නැති තුටභ
පන්ද? කිඹරා.

සිඹලුභ භනු්
ඹඹන් විසි වතය ඳැපේභ පපවපන්පන් කුභක්වාද? ඔවුන් ඒ
පපවපන්පන් අයිති යැනීභ වාඹ. ැඩිය ැනීභ වාඹ. පභොනා අයිතිය ැනීභ
වාද?

ැඳ, තුට, කීේ, නාඹත්ඹ ැඩිය ැනීභටඹ. අයිතිය ැනීභටඹ. මිනිා ඳභණක්
පනො, තිරින් තාද අයර යන්පන්, පපවපන්පන්, ැරියන්පන් ැඳ පවීභ වාඹ.
පදවිපඹෝද දිව්
ඹ පරෝර ඵැපන දිව්
ඹ ැඳ, දිව්
ඹ ඕජා විඳින්පන් ැඳඹට ඇති ැභැත්ත
නිාඹ. ැඳඹ නිත්
ඹ ඹෑයි පන ැඳ ඳසුඳභ වමාඹැභ නිා ඔවුන් නියතුරුභ රැ්
යන්පන්ද
තන්වාභඹ. තන්වා තුළින් ජනිතන්පන්ද අකුරඹක්
භඹ. ත්යින්ට ැඳ පවීභ වා ඹන
පේ අාර්ථ භපන්දී තභන් පනොදැනුත්භ තය අඳාඹට ැටී අනන්ත දුක්විඳිමින් ැරි
ැරීභට සිදුනු ඇත. බ්
යව්භ පරෝර ජීත්න මිත්
ඹ දෘල්ඨි, පතරුන් යණ පනොගිඹ
බ්
යව්භපඹෝද නැත තය අඳාඹට ැටී දුක්
විඳීපේ ්
බාඹ ඇත. බ්
යව්භපරෝ ර සිටින

ේ
ඹක්
දෘ්ඨි බ්
යව්භඹන් වැය අන් සිඹලු ත්ඹන්ට ැඳඹ පොඹාඹන භපන්දී අත්නුපේ
එභ ඉයණභකි.

දිව්
ඹ ැඳ පටිඹ. තය අඳාපේ දු ඉතා දීර්කඹ. දිව්
ඹ පරෝපේ පදවිඹන් නියතුරුභ
අනන්ත ාභ ේඳත් විඳිමින්, එභ ාභ ේඳත් රට ත තත් පරොල් පමින්, අධි
ආලාපන් ාභඹ ඳසුඳ වමාඹැභ නිාත්, නියතුරු තන්වා ැඩීභ නිාත් අකුර රැ්
ය
නී. පේ පවේතුපන් දිව්
ඹ ැඳ ඉක්
භනින් පිරිහී ඹයි. පදවිඹන් නැත තය අඳාඹට ැටීපේ
ඉඩට ඉතාභ ැඩිඹ. එපවයින් දිව්
ඹ ැඳ පටිඹ. තය අඳාපේ ජීත්න ත්ත්ඹා, ඔහු
විඳින දු නිාභ නියතුරු වයඹ, ක්
පයෝධඹ හිත ජීත් පව්. එතුළින් ෑභ පභොපවොතභ
එභ ත්ඹන් රැ්
යන්පන් අකුරඹක්
භඹ. පේ පවේතුපන් අකුල් ැඩිවී, පේ ත්ඹා දුපන්
දුටභ ඳත්පව්. තය අඳාපේ පොට්
රුන් ඵටභ ඳත්පව්. බ්
යව්භ පරෝපේ ජීත්න
බ්
යව්භඹාද තභා විඳින භාධි ැඳඹ අනිත්
ඹ ඹෑයි දකින පභොපවොපත්භ අරිවත්ඹට ඳත්වීභට
වැකිඹා තිබිඹදී, භාධි ැඳඹ අනිත්
ඹ ඹෑයි දකිමින් එහි තුට පොඹන නිා, අරිවත්ඹට
තභා විසින්භ පදොයගුළු දභානී.

බ්
යව්භ පරෝපේ, බ්
යව්භ තරර මිත්
ඹදෘ්ඨි බ්
යව්භඹන්ද ඇත. ඒ මිනි්ජීවිත රදී ශීරඹ,
භාධිඹ උඳරිභ භට්
ටමින් ැඩීභ නිා බ්
යව්භ ැඳ රඵයි. නමුත් ේභා ේබුද්ධ ලානඹ තුශ
පතරුන් යණ පනොගිඹ පිරිකි. පඵෞද්ධයින් පනොපව්. පේ බ්
යව්භඹන් ප්
යඥා ඩාපන
පනොභැත. ඔවුන් සිටින්පන් අවිද්
ඹා තුශඹ. එැනි බ්
යව්භඹන් නැත තය අඳාඹට ැපට්.
එපවත් ශීරඹ, භාධිඹ උඳරිභ භට්
ටමින් ැඩීපේ ආනිං නිා ඒ අඹට ල්ඳ ණන් බ්
යව්භ
ැඳ රැබිඹ වැකිඹ. දාපවෝ ද පතරුන් මුණැසී, පතරුන් යණ පෝ
, ප්
යඥා
ැඩී, පෝාන් පරඹට ඳත්, බ්
යව්භ පරෝඹ තුශභ නිවීපේ භඟට ඳත්වීභට පේ අඹට
වැකිඹා ඇත. එපතක්ඔවුනද නැති තුටක්පරෝඹ තුශ පොඹන පිරික්
භඹ. ඒ අඹ මිනි්
ජීවිතරදී අතවැරීභ පුරුදුපොට ඇත. එපවත් ඔවුන් අතවැරීභ පුරුදුපොට ඇත්පත් ප්
යඥා නිා
පනො භාධි ැඳඹට ඇති පරොල්වීභ, තෘ්ණා නිාඹ. සිඹලුභ ැඳ අතවැරිඹත් භාධි ැඳඹ
නිත්
ඹ ඵට ඇති විල්ාඹ නිාඹ.

ැඳ පොඹන සිඹලු ත්පඹෝ පේ ඹන්පන් කිසිදා තෘප්තිභත් පනොන භනඹ. ඔපබ් කුටිඹ

පද ඵරන්න. එහි සුඳවසු පුටු,පේ, ඇ, ඇතිරිලි, ඳාපි්
නා, ඳර්
, පර්ඩිපඹෝ, ආවාය ඳාන,
කිරිපිටි, පඵපවත් තිපඵනාද? පේ සිඹල්ර තිපඵන්පන් තභන්පේ ආත්භ රුත්ඹ, ැඳ
වාඹ.ඒ කිඹන්පන් නියතුරුභ ඔඵ සිටින්පන් පදැනිපඹක්භඟභයි. හුපදරා නේ
පනොපව්. ඔඵභ සිතන්න, තුන් සිවුයත් ඳාත්
යඹත් කිඹන සීභාපන් පොච්චය දුය්
ද ඔඵ
ඉන්පන්. එඳභණටභ තන්වා ඔපබ් හුපදරා භන හිතතා පරා.

ක්
විති යජ ඳදවිඹද, යාජ යාජ භවාභාත්
ඹ ඳදවිද ංායපේ රඵා ඇති අපි , එභ යජල්
රීඹ
තළුභයමින් යවි ඇති අපි. ර්තභානපේදී අනපඵෝධඹ නිා පනොවිපු ය, ැඳ පොඹමින්
තයඹ පඹදී සිටිමු. ංායපේ ඔඵ ක්
විති යජ ඳදවිඹ රද පභොපවොපත්දීද එභ ක්
විති යජ
ඳදවිපඹන් චුතන පභොපවොපත්දීද, ඔඵ එභ ැඳපඹන් ෑහීභට ඳත්පනොවුණි. ඒ නිාභ
තන්වාපන් ැපටමින් ඔඵ නැත නැත ය ැඳ පොඹන භනටභ ැටුණි. පේ ඔඵ
ඹන්පන් එභ භාර්පේඹ. පේ භාර්ඹට ඔඵ දැේපේ අන් කිසිපකු පනො, අවිද්
ඹාපන් පිරි
ඔපබ් සිතභඹ. ෑදය, ගුණභකු, අවිචායත්, ඳංචාභඹ පොඹාපන අඹාපල් ඹන ඔඵපේ ඇති
පමින් නැතිපන සිතභඹ. පේ ෑදයභ නිාභ ඔඵ රැපන ඳැමිණි දුය ත රැපන ඹැභට
නිඹමිත දුය, ඉරක්
ේ ලින් ප්
යාල ශ පනොවැ. ඔඵ ව්රුන් වුද ඔඵ පේ
පපවපන්පන් ැඳ පවීභ වා පනොපව්ද? ඔඵ පේ පුත්ඳත අතට ත්පත්ද ඔඹ සිත ඔඵට
අණ ශ නිා පන්ද? ඒ සිත දැන් තිපඵනාද? එඹ අනිත්
ඹ වී පොසිනි. ඒ සිත ඔඵට අයිති
පදඹක්පනොපයි පන්ද? ඔඵට ආන්තුපඹක්පන්ද? එපවත් අතීතපේ ඹේ පභොපවොත එභ
සිත නිත්
ඹ ඹෑයි සිතා, ඔපබ් ඹෑයි සිතා, සිත ක්
රිඹාත්භ ශා පන්ද? ඒ තුළින් ඔඵ කුරඹක්
පවෝ අකුරඹක්රැ්ශා පන්ද? පේ පදභ ඔඵට රැපන ඹන්පන් ඵඹට පන්ද? එපේ නේ
අනිත්
ඹ ලපඹන් පනොදකින ෑභ සිතක්
භ ඔඵ ංායඹට රැපන ඹනා පන්ද?

ඔඵ නින් අයමුණ යා ඹන නිවීපේ පභපවයුපේ, ඹේ න්ධි්
ථානඹදී ඔඵපේ ඉදිරිඹට
පරොව්තුයා බුදු මිඳුන් ඩිනා. එඹ ්
ථියයි. නිඹතයි. එපවභ උන්වන්පේ ැඩභ යරා ඔඵට
නින් භපේ ඉතිරි දුය ේපර්ණ යන්න භටවනක්පදනා. එඹ පදන්පන් පරොව්තුයා
බුදුයජාණන් වන්පේභයි. උන්වන්පේ ඔඵට පදන භටවන තභයි ඇතිවුණ සිත අනිත්
ඹයි
කිඹරා දකින්න කිඹන භටවන. ලා්
තෘන් වන්පේ පදන භටවනක්නිා එඹ දැඩි පර
ඔඵට දැපනනා. අපඵෝධ පනා. ඒ පභොපවොපත්භ ඔඵ පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ

දැපු සිත අනිත්
ඹ ලපඹන් දකිනා. උන්වන්පේපේ රඳාඹ, උන්වන්පේපේ භටවන,
පේ සිඹල්ර අනිත්
ඹ ලපඹන් දකිනා. ඔඵට ැපඩන ප්
යඥා තුශ එඹ එපේ නාභයි.
පභහිදී ඔඵ පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ කිඹරා දකින්පන් ඔඵ තුශ ැපඩන ප්
යඥායි.
ප්
යඥාත් පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේත් කිඹන්පන් පදක්පනො එක්
ඹ ඹන්න ඔඵට
පභහිදී පවොඳින් අපඵෝධ නා. අපි හිතන්පන් නැවැ බුදුයජාණන් වන්පේත් ප්
යඥාත්
කිඹන්පන් එක්ඵ. එපවත් ඔඵ නිවීපේ පභපවයුපේ ක්
රිඹාත්භ බාඹට ඳත්වීපේදී ඔඵට
පේ ඹථාර්ථඹ අපඵෝධ නා. අද පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ ැඩසිටිනානේ ඔඵට පදන
භටවනත් ඔඹ භටවනභ විඹ යුතුඹ. ඇතිවුණ සිත අනිත්
ඹ ලපඹන් දකින්න එඹ
තන්වාපන් පතත්පොට ක්
රිඹාත්භ බාඹට ඳත්වීභට ඉඩ පනොපදන්න. ඔඵ පභපතක්පශේද,
යමින් සිටින්පන්ද ඇතින සිත තන්වාපන් පතත්ය ක්
රිඹාත්භබාඹට ඳත්කිරීභඹ.

ඵරන්න ඔඵ පභොනතයේ ානාන්තද කිඹරා. පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ පිරිණිවී ය
පදදව්වඹසිඹඹක්ඉක්
භගිඹද, ඔඵ දක්
 නේ ඔඵට පුළුන් උන්වන්පේපන් භටවන්
රඵාන්න. උන්වන්පේ දකින්න. උන්වන්පේපන් ආයක්
ා රඵාන්න. උන්වන්පේ
ැනසුණු ධර්භ භාර්පේ ැනසීභ රඵාන්න.

අසවායදවක්ඳවන්ද, භල්ද, වඳුන්කරුද, පිරියද පජාය ඔඵ දකින්පන් දිව්
ඹ, භනු්
ඹ ල්
රී
ංඥාන්භඹ.

එභ ංඥා බාමීඹ. එපවත් ඔඵ එභ සිත අනිත්
ඹ ලපඹන් දැකීපභන් ඔඵ දකින්පන් ධර්භඹයි.
ඔඵ දකින්පන් පරෝපේ ැඵෑ ්
බාඹයි. වැඵැයි ඔඵ තුශ තභ එභ ලක්
තිඹ පභෝදුවී නැති
නේ, ඔඵ ශ යුත්පත් ඉවත පිංේර පඹපදමින්, ඔඵ තුශ ඉවත ලක්
තිඹ ර්ධනඹ ය
ැනීභඹ. එපවත් ඔඵ එතැන ඳල්පන, එතැන ඳදිංචිපන පඵෞද්ධපඹක්පනොවිඹ යුතුඹ.
අත්විඳිමින්, අත්දකිමින්, අපඵෝධඹ යා ඹන පඵෞද්ධපඹක්විඹ යුතුඹ. ඳෘථේජන ත්ඹා
ල්භැරීභට ඉතාභත් ප්
රිඹඹ. අතීතඹ පුයාට පශේද ල් භැරීභඹ. ඵහුතයඹක්පඵෞද්ධපඹෝ
ර්තභානපේදීද වභත්
රී බුදුයජාණන් වන්පේපේ ලානපේදී උන්වන්පේපන් ධර්භඹ අා,
නින් දැකීභට ඵරාපඳොපයොත්තු පති. ප්
යාර්ථනා යති. ඔඵ ගිහි පවෝ ඳැවිදි වුද පභපේ
ප්
යාර්ථනා කිරීපේදී ඔඵ දකින්පන් වභත්
රී බුදුන් පනො, අවිද්
ඹායි. ඔඵ ප්
යාර්ථනා යන්පන්

අවිද්
ඹායි. නමුත් වභත්
රී බුදුන්පේ ලානපේදී උන්වන්පේපන් ධර්භඹ අා නින් දකින්න
ඹෑයි ඔඵට අණයන ඔපබ් සිත අනිත්
ඹ ඵ දැකීපභන් ඔඵ දකින්පන් වභත්
රී බුදුයජාණන්
වන්පේභයි. උන්වන්පේ පද්ලනා යන ධර්භඹභයි. ඵරන්න ධර්භපේ ආල්චර්ඹඹ. අද පේ
පභොපවොපත්දී ඔඵට පුළුන් වභත්
රී බුදුමිඳුන් විසින් පද්ලනා යන ධර්භඹ දකින්න.
අත්විඳින්න. එපවත් ඔඵ තුශ ඇති අවිද්
ඹා නිා, ඔඵ දුක්විඳිමින් ල්ඳ ණනක්ය ඈතට
ඹන්න ඹනා. අවිද්
ඹා විසින් ත්ඹා පභොනතයේ මුරායනාද ඵරන්න. වභත්
රී
බුදුමිඳුන්ත්, උන්වන්පේ පද්ලනායන ධර්භඹත් පේ පභොපවොපත් දකින්න අ්
ථා තිබිඹදී,
බඹට ෑදය අපප් සිත, අපි දුටභ ඇදපන ඹනා. වභත්
රී බුදුමිඳුන් පඳන්නේ කිඹා
අපිට අවිද්
ඹා පඳන්නා.

ඔඵ දක්
පන්න නියතුරුභ ඇතින සිත අනිත්
ඹ ලපඹන් දකින්න. සිත ඔඵට අඹත් පදඹක්
පනොන ඵ දකින්න. ඔඵට ආන්තුපඹක්ඵ දකින්න. සිත ඔපබ් දුක්පදන මිතුයා ඵ
දකින්න. ඔඵ පභපේ දකිද්දී ඔඵ තුශ ැපඩන්පන් තය තිඳට්
ඨානඹයි. ඔඵ අපඵෝධ
යන්පන් ඳංචඋඳාදාන්
න්ධඹයි. ඳටිච්චමුප්ඳාදඹයි. ප්ත පඵොඡ්ජං ධර්භථාඹනුයි. ඔඵ පේ
කිසික්පොඹා ඹා යුතු නැත. වැදෑරිඹ යුතුද නැත. ඇතින සිත අනිත්
ඹ ලපඹන් දැකීපේදී
ඉවත ධර්භතාන් ඔඵ තුශ අඹාපඹන් පතොය ැපඩනු ඇත. ඔඵට අපඵෝධනු ඇත. සිපත්
අනිත්
ඹබාඹ පනොදකින්නා, පේ ධර්භථාන් පොඹාපන භටවන් ඳංති පද්ලනා ඳසුඳ ඹා
යුතුඹ. ඔහු පේ පොඹන්පන් තභා තුශ තිපඵන පදඹකි. සිඹල්ර පවීභ අතවැය ඔඵ පේ තය
භවා ධාතන්පන් ්
වුණ, පදති්කුණඳඹ ක්
රිඹාත්භබාඹට ඳත්යන, ඇතිවී නැතිවී ඹන
සිත ැන ඳභණක්පොඹන්න. දකින්න. ඒ ඔඵ පොඹන්පන්ද, දකින්පන්ද ධර්භඹයි.

ඔඵට තයභට ඹැභට අල්
ඹනේ ඔඵ ශ යුත්පත් ඵ්නැතුභට පෝතයභ ඵඹට
පොඩවී, ටිට්
ඳතක්රඵාැනීභඹ. එවිට ඵඹ ඔඵ තයභට රැපනඹනු ඇත. තයභට
ඹන භපන්දී ඔඵ ටපිටා පවොඳින් නිරීක්
ණඹ යමින් ගිඹපවොත් ඔඵට ළුතය පඵෝ
මිඳුන්ද, ාල්ර යාඹද, වේඵන්පතොට ලුණු පල්ාඹද, ති්
 භවෑ මිඳුන්ද දැකිඹ වැකිඹ.
ඔඵ ඵ්යථඹට පොඩ පනොවී ඵ්නැතුපේ සිටින අඹපන්, එපවත් නැතිනේ භාර්
සිතිඹභකින් ළුතය පඵෝ මිඳුන් ැන, ලුණු පල්ාඹ, යාඹ, මුහුද ැන වි්
තය පතොයතුරු
ඒාපේ ්
බාඹ ඇසීභට ගිඹපවොත්, පවීභට ගිඹපවොත් ඔඵට ඵඹ ැයදී අතයභං වීභට

සිදුනු ඇත. පභඳරිද්පදන් ඔඵ සිත පද ඵරාසිටින්න. එවිට තය තිඳට්
ඨානඹද
ඳටිච්චමුප්ඳාඹ, ඳංචඋඳාදාන්
න්ධඹ, ප්ත පඵොඡ්ජං ධර්භඹන් පඳපණනු ඇත. දකිනු ඇත.
අපඵෝධඹ රඵනු ඇත.

පේා පොඹා ටියුන් පනොඹා යුතුඹ.

සිත පද ඵරන්න. සිත ඹනු අනිත්
ඹඹයි. පරෝඹයි. සුන්දයත්ඹයි. අසුන්දය ඵයි. ැඳයි.
දුයි. වභත්
යඹයි.ක්
පයෝධඹයි.බඹයි. නිවීභයි. පොටින්භ සිත ඹනු පරෝපේ නිර්භාණරුායි.

සිත ඹනු දුක්පොඩකි.එපවත් ඔහු ඔඵපේ ඳයභ මිතුයාඹ. ඔඵට ැනසිලිඵ්පතඳරන සුයතරාඹ.
වරි භ ා ැයදි භඟ පඳන්න ංචාරුාඹ. එපේභ ඔඵපේ ැරවුේරුාඹ. එනිා
අපඵෝධපඹන් සිත වඳුනාන්න. සිත ඔපබ් රණ මිතුයා යන්න. එඹ ශ වැක්
පක් සිත
අතවැරීපභන්ඹ. සිත අතවැරීපේදී පරෝඹද ඔඵට භඟවැපයනු ඇත.

ැඳ අනිත්
ඹ න ඵ දු දන්නා නිා, ැඳ අරභ දු ැපමින් සිටියි. ැඳඹ දන්නා
පදඹත්, දු දන්නා පදඹත් ඔඵ පනොදන්පන් ැඳත් දුත් පදභ ඇති පශේ ඔඵට ආන්තු,
ඔඵට අයිති නැති සිතක්නිාඹ. ඔඵ සිත ැන දන්පන් නැවැ. සිත ැන ඵරන්පන් නැවැ.
දිනඳතා ණ්
ණාඩි පේඹ ශඟට ගිහින් හි, රැව්ර, ඇ, න, දි, දත්, මුහුණ, කුරුශෑ, භ
ඵරනා. අඩුඳාඩු තිබුපණොත් විටමින් පඵොනා. ක්
රීේ ානා. භා තුශ භා ඵරනා. ර්
න
යනා. නමුත් සිත ැන ඵරන්පන් නැවැ. ඔඵ, ැඳ පඹාන සිත, ර්
න පොඹන සිතපද
ප්
යඥාපව් ැඩඳතින් ඵරන්න. ඔඵ දකින්පන් ඔඵ පනො, භවා පව්ඹක්ඳභණක්
ඹ.

රීන්ඩින් යනු පනුට අපඵෝධපඹන් දකිමු පේ ඹ
ඔඵ යපට් පතොපට් ංචායඹ පශොත් ඔඵට වැභතැනභ දකින්න රැපඵන පදඹක්තභයි
රඳරාන්
ඹ ආඹතන. අතීතපේ අපි භ නයඹ ඇති ඵාඵර් ාප්පුක්මි පභැනි ආඹතන
දැ නැවැ. රඳඹ ර්ණත් යන රඳරාන්
ඹ ආඹතන, ගුන් විදුලි ආඹතනර, රඳාහිනී
පේාර රඳරාන්
ඹ ැඩටවන් ඔඵපේ රඳඹ ර්ණත් කිරීභ වා, ප්
යබාල්ය කිරීභ වා
පභොනතයේ ැඩටවන් යනාද. පේා පභපවඹන වැඩාය පිංත් පනෝනාභවත්රුන්
පභොනතයේ ආත්භ අභිභානඹකින්ද පේ රඳඹට උරුභ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ආදිඹ මුදපු
කිරිලින්, පඹෝට්ලින්, පිපිඤ්ඤා, ැයට්
, බිත්තය සුදු භදලින්, ක්
රීේ, පජල්, ඩයි ර්ලින්
ඳයාජඹට ඳත්යන්න උත්වන්පන්. ලරීයපේ පදති්කුණඳඹභ ර්
න යන්න, රැළිැටීභ
නත්න්න, ාන්තිභත් යන්න, ඇති පයෝභ නැති යන්න, නැති පයෝභ ඇති යන්න, සුදු
ප්ළු යන්න, ළු ප්නා නා ර්ණ න්න්න......
ඵරන්නපෝ, ආල්චර්ඹභත් ක්
රිඹාන්විතඹක්පේ.

පේ ක්
රිඹාන්විතපේ රඳපේ වැඩන්රා, ඔඳත් යරා, පභෝ්
තය විරාසිතා, විසිතුරු භාර,
ශලු, මුදු ඳශන්දරා පේ ඹ අං ේපර්ණ යරා ත්තවභ පභොන තයේ වැඩද. පභැනි
වැඩාය පිංත් පනෝනා භවත්රුන් ඹ්පේදඹකින් පතොය ර්තභානපේ ැහි ැවැරා. පේ
අඹ "රීන්ඩිලන්" යපු තභ ඹ දයාපන භවත් අභිභානපඹන් යුතු ාරඹ ත ශත් ඔඵ
දන්නාද ඒ අඹ පභොනතයේ බිඹකින්ද ජීත්පන්පන් කිඹරා. තභා ෘත්
රිභ ්
යත්
ලරීය ්
බාඹ, වැඩඹ, ර්ණඹ අහිමිපව්ඹ කිඹරා. පේ අහිමිවීභ ැශැක්
වීභ වා පභොනතයේ
පේ අඹ දුක්
විඳිනද, භවන්සි න්නද.. ඒ පපව පන්ද දිපනන් දින ඉවශ ඹන රඳාහිනී
රඳරාන්
ඹ ැඩටවන්, රඳරාන්
ඹාාය, විරාසිතා, ඇඳුේ භාලිා, විසිතුරු ඳශනා ඹන
ක්
පත්
ය ර දැැන්ත ර්ධනඹ. පේ පිබිදීභට පවේතු පරෝඹා තුශ රඳඹටත්, එහි වැඩඹ,
ර්ණඹ, ාන්තිඹ, රිද්භඹ, රාලිත්
ඹඹ අහිමි පව්ඹ, අඩුපව්ඹ කිඹන බිඹ නිාභ ඇති වකි.

ඹ්පේදඹකින් පතොය පරෝඹා එහි ගිරනුන් ඵට ඳත්වී ඇත. ඔවුන් පේ පොඹන්පන් නැති
පදඹකි. අනිත්
ඹ ඵට ඳත්න පදඹකි, එපවයින් ඔවුනට හිමි දුභ ඳභණකි. රඳරාන්
ඹාාය,
රඳරාන්
ඹ ැඩටවන්, මුදපු කිරි පිපිඤ්ඤා, ැයට්
, බිත්තය සුදුභද පේ දුපක්, අවිද්
ඹාපව්

ංප €තඹන්ඹ. සිහිටනඹන්ඹ.
ඹපභක්පේාපේ පේා පොඹාපන ඹන්පන් නේ පවේ අයණපඹකි. දුපන් මිදීභ පිණි දු
ඇති ශ භායඹාභ පොඹාඹැභකි. ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි භයණ දු නැතියැනීභ පිණි ජාති,
ජයා, ව්
ඹාධි භයණ දුභ පොඹාඹැභකි. රඳපේ ආල්ාදඹ ඳභණක්
භ ථායන අවිද්
ඹාපව්
වඬල් ඔඵ පේ ාල් යන්පන් දුපන් දුටභඹ. දුපන් නිවීභට, ැනසීභට පනොපව්. ඔඵට
පේ ජීවිතපේ නිවීභ, ැනසීභ අල්
ඹ නේ ඔඵ පේ අවිද්
ඹාපව් වඬට න් පනොදිඹ යුතුයි. එහි
වපරක්පොදුයක්පනොවිඹ යුතු. ධර්භ භාර්පේ භන් යන පිංත් භවත්භ භවත්මීන්,
අනන්ත අප්
යභාන ඔඵට මුණැසී ඇත. ඒ අඹ ලරීයඹ අ්
ාබාවි පර වැඩපනොැන්ව,
්
බාඹ විෘති යපනොත් උදවිඹයි. සුදුත් දයාපන, පඵොපවොභ ංය ප්
යන්න, ලාන්ත
්
බාපඹන් භාජපේ ජීත් පනා. පේ අඹ දැපුවභ පපනකුට හිපතන්න පුළුන් දිව්
ඹ
පරෝපේ දිව්
ඹ දිව්
ඹාංනානුත් පේ පේභ ඇතිඹ කිඹරා. ඔවුන් ඒ තයභටභ ප්
යන්න සුන්දය
නිා. ඒ අඹපේ රඳරාන්
ඹ තභයි බුදු ගුණ බානා, වභත්
රී බානා, දාන ශීර ප්
යතිඳදා.
රඳඹ කිඹන්පන් භයණඹක්
. රඳඹ කිඹන්පන් ව්
ඹාධිඹක්
, රඳඹ කිඹන්පන් ඉඳදීභක්
. එපවභ
පදඹට පභෝ්
තය වැඩතර, රිද්භ දභනා කිඹන්පන් භයණඹට, ඉඳදීභට, ව්
ඹාධිඹට
පභෝ්
තය, වැඩතර, රිද්භ දැමීභක්
. ඵරන්න අපි පභොනතයේ අදක්
ද? වැඵැයි ඉතින් පේ ැන
පුදුභ පන්න පදඹක්නැවැ. අවුරුදු 80ක්ජීත් පරා පදය ආත්තේභා මිඹ ගිඹවභ පදය
ාරඹ භැද්පද තිපඵන ඇපේ මිනී පඳට්
ටිඹ පට්ට ඳාට ඳාට විදුලි බුබුලු ැල් දභනා.
අත්තේභාපේ ඉදුණු අඳැවැැනුණු පොණ්
ඩඹ, රැලි ැටුණු අතඳඹ, ඉදුමුණු මුහුණ රයිට්
එළිඹට ර්
නට පප්නා. පදය අඹ කිඹනා, ආච්චි භැරුණත් මුහුණ වරි ර්
නයි. මුහුපණ්
සිනා රැල්රක්තිපඵනා කිඹරා. ඵරන්න අපි ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ආල්ාදඹ යන වැටි.

සුදු පන හිප්
රට ර්ණ දානා කිඹන්පන්,
රැළි ැපටන භට, ඇහි ඵැභට, නිඹපඳොත්තට රඳ රාන්
ඹ යනා කිඹන්පන් භයණඹට,
ව්
ඹාධිඹට ාත්තු යනා කිරීභක්
. ඔඵ හිතරා ඵරන්න, ඳතිකුශඹට ඹන පිංත් භනාලිඹක්
පඳයරු 10 ට පඳෝරුට නගින්න තිපඵනා නේ, රඳරාන්
ඹ ශිල්පිඹා ඇඹ වැඩයන්න
න්පන්, ඒ කිඹන්පන් ඇඹපේ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ වන්න, ඟන්න, ඹටවන්න

ඳටන්න්පන් ඳාන්දය තුපන් වතපර් ඳටන්. ඒ විතයක්පනොපයි. ඳතිනිඹපේ ලරීයඹ නිපන්නට,
ප්
යන්න පන්න, ාන්තිභත් පන්න අල්
ඹ උඳපද්පිළිඳැදීභ ඊට භාඹට ඳභණ පඳය සිටයි
ඇඹ ආයේබ යන්පන්. පභොක්
ද පේ උත්වඹ. ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ පනොපඳන්වීපේ
උත්වඹයි. වැඵැයි පභතනදී භනාලිඹට වභත්
රිඹ ැඩීභ ැනත් කිඹරා පදනා. සිත න්සුන්
තඵාන්න...
ඵරන්නපො රඳපේ ආදීනඹ භඟින් ආල්ාදඹ තළු භයමින් භායන භායඹා පභතැනදී
වභත්
රිඹ ැනත් කිඹරා පදනා.

භඟුල් පදය අමුත්පතෝ භැද්පද් දවල් ාරඹ රංපද්දී පපව, පතපවට්
ටු, අවිපව්ඹ,
දවඩිඹ ඳුළු පවේතුපන් භනාලිඹපේ ඟපු ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි භයණ ඳවුඩර් දිඹපරා නැත
පඳපනන්නට ඳටන් න්නා. නැත දවල් ෑපභන් ඳ්
පේ රඳරාන්
ඹ ශිල්පිඹා
භනභාලිඹපේ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි භයණ ඳවුඩර් ක්
රීේලින් ාදභනා. වැඵැයි ඉතින් පිංත්
භනාලිඹ භනාර භවත්භඹාපේ නිට ගිඹවභ, ඹට ැස ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ඔක්
පොභ
පප්න්න න්නා. පේා දැරා භනභාරඹා, භනභාලිඹ ේඳා පනද? නැවැ. පදය පනාපු
ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ පොටභ න්නා. භා තුශ ඇඹ ඉන්නා, ඇඹ තුශ භා ඉන්නා කිඹා
සිතා zඅපි ලුණුයි ඵතුයි ාර වරි ජීත්පමුZ යි ගිවි න්නා. ඒ කිඹන්පන් පේ දු අපි
ැඳඹක්
භ යමුයි කිඹන එයි. "භපේ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ඔඵ න්න. ඔපබ් ජාති,
ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ භට පදන්න." තිපඹන දු භදිට අනුන්පේ දුත් තභාපේ යන්නා.
විාවඹ නාභපඹන් සිද්දවුපන් එ ැඳඹක්උපදා දුක්පොඩක්අයිතිය ැනීභකි. ඒ
කිඹන්පන් ඇත්තටභ ඒ පනාපව් භනාලිඹක්පනොපයි. දුක්
. දුට අයිති පදඹක්
.
පේ සිඹලු දුක්න්දයා කුභක්නිාද වටත්පත්. රඳඹ භපේ යැනීභ නිා. පභොක්
ද
රඳඹ කිඹන්පන්. ඔඵ පිංත් ්
ාමීන්වන්පේ නභක්
පව්ා, පිංත් පුරුපඹක්
, ්
ත්
රිඹක්පව්ා
ඔපබ් ඹ. උදාවයණඹට න්න. කුභක්නිාද පේ ඹ ඳතින්පන්. ආවායඹ නිාභයි. ජරඹ,
පඵපවත් නිාභයි. කුභකින්ද පේ ඹ ැදී ඳතින්පන්. ඳඨවි, ආපඳෝ, පත්පජෝ, ාපඹෝ කිඹන
තය භවා ධාතන්පේ තද ්
බාඹ, ැගිපයන ්
බාඹ, උණුසුේ ්
බාඹ, ායු ්
බාඹ.
ඉවත ්
බාපේ ධාතන් වතයකින් තභයි පේ ඹ නිර්භාණඹ වී තිපඵන්පන්. පේ ධාතන් පන්

පන් ලපඹන් ලරීයපේ පොතැනත් නැවැ. පේ ඳඨවිඹ, ආපඳෝ, පත්පජෝ,ාපඹෝ කිඹරා
පන් පන් ලපඹන් න්න ඵැවැ. ඔඵට උදාවයණඹක්කිඹන්නේ. ඔඵපේ ලරීයපේ තැනකින්
භ්ැඵැල්රක්ඩරා ත්පතොත් එභ භ්ැඵැල්ර තුශ ඳඨවි, ආපඳෝ පත්පජෝ ාපඹෝ
ධාතන් සිඹල්රභ තිපඵනා. එහි තද තිඹ ඳඨවි ධාතු. එහි තිපඵන රුධියඹ ආපඳෝ ධාතු.
එහි තිපඵන උණුසුභ පත්පජෝ ධාතු, පීඩනඹ තිපඵනා, එභනිා රුධියඹ රනා, ඒ ාපඹෝ
ධාතු.

ඒ කිඹන්පන් භ්ැඵැල්ර තුශ ධාතු පොට්වතයභ තිපඵනා. නමුත් අඳ ාභාන්
ඹ
ව්
ඹවායපේදී භ්ැඵැල්රට කිඹන්පන් ඳඨවි ධාතු කිඹරයි. නමුත් දැන් ඔඵට ැටපවනා
ඇති භ්ැඵැල්ර තුශ ඳඨවි ධාතු ඳභණක්පනො, එකිපනට මුහුවුණු අපනකුත් ධාතු
පොට්තුනත් තිබුණු ඵ.
ඔඵ මුත්
යා පෝප්ඳඹක්න්න. අපි ාභාන්
ඹ ව්
ඹවායපේදී මුත්
යා කිඹන්පන් ආපඳෝ ධාතුට,
නමුත් මුත්
යා ර සියුේ කුඩු ්
බාඹක්තිපඵනා. ඒ තභයි ඳඨවිඹ. උණුසුේ ්
බාඹක්
තිපඵනා. ඒ තභයි පත්පජෝ ධාතු. ැගිපයන ්
බාඹක්තිපඵනා. ඒ තභයි ආපඳෝ ධාතු,
පඳන බුබුලු නගින ්
බාඹක්තිපඵනා. ඒ ාපඹෝ ධාතු. පේ කිඹන්පන් මුත්
යා ර ධාතු
පොට්වතයභ අන්තර්ත තිබුණ ඵයි. අධ්
ඹාත්මි පවෝ බාහිය ඹේ රඳඹක්පපතොත් ෑභ
රඳඹක්
භ ්
බාඹ ඉවත ඳරිදිභඹ. නමුත් පභහිදී ථායන්පන් අධ්
ඹාත්මි රඳඹ ැනඹ.
ඔඵපේ ඹ ැනඹ. දැන් ඔඵට ඳැවැදිලිඹ. ඹ ඹනු රඳඹකි. රඳඹ ෑදී තිබුපණ් ඳඨවි,
ආපඳෝ, පත්පජෝ, ාපඹෝ ධාතන්පනි. පේ ධාතු පොට්වතය නිතයභ පන්
පමින්
ඳතින්නකි. රඳඹ අනිත්
ඹබාඹ ලපඹන් අපි දකින්පන් පේ පන්
වීභයි. ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි,
භයණ ලපඹන් දකින්පන් පේ පන්
වීභයි. පරෝපේ පව්ත්භ ක්
රිඹාලිඹ රඳඹ
අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න පව්ඹයි. පරෝඹ තාක්
ණි ලපඹන් පභොන තයේ දියුණු වුද, රඳඹ
අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න පව්ඹ දැකීභ පිණි ජාඹාරඳඹට ැනීභට සිතීභ ඳා පභෝඩභකි.
භන්ද පරෝපේ ප්
යපව්ාරීභ පදඹ රඳඹ අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න පව්ඹ නිාඹ. එඹ පේ භ්
ඇවැට දැකිඹ පනොවැකිඹ. ප්
යඥාපව් ඇසින් ඳභණක්දැකිඹ වැක්
කි. ඒ පව්ඹ ඹපභක්
ප්
යඥාපන් දකීද, පවේ තභ ඹද පව්පඹන් අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න රඳඹක්පේ දකියි.
අපඵෝධපඹන්භ රකිපර්. රඳපඹන් නිදව්පව්.

රඳපේ අනිත්
ඹබාඹ අපඵෝධයත් භික්
ෂුට තභ ප්
යඥාපව් ඇසින් භවා ල්කුශක්එ
පභොපවොතකින් අනිත්
ඹපඹන් සියුේබාඹට ඳත්පොට සුශපේ ඳාවී ඹන ාපඹෝ ධාතුක්ඵට
දැකිඹ වැකිඹ. භවා ද්ධන්නත ල්කුශක්සුශඟ ඳාවී ඹන දුභක්පේ දකිමින් ඒ අපඵෝධඹ
රැබුපව් රඳපේ අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න පව්පේ ප්
යපව්ඹයි. පේ අනිත්
ඹපේ ප්
යපව්ඹ
දකින්නා රඳඹට ඇති ැභැත්පතන් මිදී නි්
යණඹ රැබීභ ඒාන්තඹ.
ඉවත අායපඹන් තය භවා ධාතන් අනිත්
ඹබාඹට ඳත්න විට, එකිපන ේඵන්ධ ඳතින
තය භවා ධාතන් අතය සියුේ අාලධාතුක්්
පව්. පේ අාල ධාතු දැකිඹ වැක්
පක්
ප්
ය+ඥාපන් ඳභණක්
භඹ. භ්ඇට පේ අාල ධාතු පනොපඳපන්. ාභාන්
ඹපඹන් අාල
ධාතු ලපඹන් වදුන්නුපේ න් සිදුය, නා්සිදුය, නාභිඹ ැනි අාලඹන්ඹ. එපවත් එඹ
ප්
යාථමි දැනීභකි. ැඵෑ ඇතිවී නැති වී ඹන අාල ධාතු නිර්භානඹ න්පන් එභවිට
ඳතින්නාව තය භවා ධාතන්පේ ප්
යපව්පඹන් ඇතිවීභ නැතිවීභ න විට ඇතින හිඩැඹ.
එභ අාලඹ දාවරි අපි ප්
යඥාපව් ඇසින්භ දැකිඹ යුත්තකි.

ඔඵට යශ උදාවයණඹක්පඳන්න්නේ. ඔඵ පේඹක්ශඟට ඹන්න. පේ රෑල්රට අඩිඹක්
ඳභණ උඩින් ඔපබ් අත්ර තඵාන්න. එ ඇඟිල්රක්දික්යන්න. දැන් එභ ඇඟිල්ර
පව්පඹන් පේ රෑල්රට ැටීභට ර්
මින් ඉවශට න්න. ඉතා පව්පඹන් පභඹ යන්න.
ඔඵට පඳපන්වී වැභ පභොපවොතට ඔපබ් ඇඟිල්ර පේ රෑල්පල් දිනඵ. නමුත් ඇඟිල්ර
ඉවශට ඹනවිට පේ රෑල්පල් දින්පන් නැවැ. පව්ත් ඵ නිා ඔඵට පභඹ දකිනන්ට ඵැවැ.
අාල ධාතුත් ඔඹ පේභයි. තයභවා ධාතන්පේ පව්ත් ඇතිවීභ, නැතිවීභ නිා ඇතින
අාලඹ භ්ඇවැට පඳපනන්පන් නැවැ. දැන් ඔඵට ඳැවැදිලියි ඳඨවි, ආපඳෝ, පත්පජෝ, ාපඹෝ
කිඹන ධාතන් වතයත්, එභ ධාතන්පේ පව්ත් පන්
වීභත් නිා වටන්නා අාල ධාතුත්.
එපවභ නේ ඔඵ භභඹ, භපේඹ කිඹරා වැඩයන, ර්
න යන ඔඵ ඹ අයිති ාටද?
ඔඵටද? නැවැ. එහි ැඵෑ අයිතිරු තභයි ්
බාධර්භඹ. පොපවොභද පේ ඹ අයිති
්
බාධර්භඹට ඹෑයි කිඹන්පන්. පේ ඹත්, ්
බාධර්භපේභ පොටක්නිා පේ ඹ වැදිරා
තිපඵන, ඳඨවි, ආපඳෝ, පත්පජෝ, ාපඹෝ ධාතන්පන්භයි ්
බාධර්භඹ වැදිරා තිපඵන්පන්.

ඒ කිඹන්පන් ඉය, ව, තරු, රාකුලු, භවපඳොපශො, ්ැල්, පදවිඹා, බ්
යව්භඹා, නිරිතා....
පේ සිඹල්ර වැදිරා තිපඵන්පන් වතයභවා ධාතන්පන්භයි. දැන් ඔඵට ැටපවනා
්
බාධර්භඹ වැදිරා තිපඵන්පන් තයභවා ධාතන්පන් කිඹරා. පේ ්
බාධර්භපේ ැඵෑභ
අයිතිායඹා තභයි අනිත්
ඹඹ. දැන් පභන්න පේ විදිවට ඔඵ ඔපබ් ඹ අයිති ්
බාධර්භඹට
කිඹරා ඔඵට ඔප්පුයන්න.

ඔඵ පභපවභ සිතන්න. පේ වාමුදුරුපෝ අඳත්පනා. වාමුදුරුපෝ අඳත්වුණවභ දාඹපඹෝ
පභොද යන්පන්. වාමුදුරුන්පේ සිරුය ආදාවනඹ යනා. ගිණිතිඹනා. වාමුදුරුන්පේ සිරුය
ගිනින්නපොට එභ ගිනි දළුරට ඔඵ වාමුදුරුපෝ කිඹරා කිඹන්පන් නෑ. ඔඵ කිඹන්පන්
පත්පජෝ ධාතු කිඹරා. පේ වාමුදුරුන්පේ සිරුය බුය බුයා ගිනිනිද්දී, පේ ගින්න ඇවිපරන්පන්
ලරීයපේ තිපඵන පතල් රට. භ භතුපිටට පතල් උනමින් ගිනින්නා විට එභ පතල් රට
ඔඵ වාමුදුරුපෝ කිඹරා කිඹන්පන් නැවැ. ඔඵ කිඹන්පන් ආපඳෝ ධාතු කිඹරා. පේ
වාමුදුරුන්පේ සිරුය දැවී අවට නගින දුභට "වාමුදුරුපෝ" කිඹන්පන් නැවැ. ඔඵ එභ දුභට
කිඹන්පන් ාපඹෝ ධාතු කිඹරා. වාමුදුරුන්පේ සිරුය දැවිරා ඉතිරින අළු රට, ඇට
ැඵැලිරට ඔඵ වාමුදුරුපෝ කිඹරා කිඹන්පන් නැවැ. ඔඵ කිඹන්පන් ඳඨවි ධාතු කිඹරා.
ඔන්න එපවභනේ දකින්න වාමුදුරුපෝ දයාපන සිටි ඹ අයිති ාටද, එභ ලරීයඹ අානපේදී
එතුවුපන් පොවාටද? ්
බාධර්භඹටභයි. ඳඨවි, ආපඳෝ, පත්පජෝ, ාපඹෝ ්
බාඹටභයි.
එපවනේ වාමුදුරුන් වැටිඹටත් ගින්න, පතල්, දුභ, ඇටටු, අළු ලපඹන් අපි දකින්පනත්
අනිත්
ඹබාඹභයි. තයභවා ධාතුපව් විවිධත්ඹයි. ඔපබ් ජීවිතඹට පභඹ රඳාපන අපඵෝධඹ
රඵන්න ඵරන්න. ්
බා ධර්භඹට අයිති පදඹ, අනිත්
ඹඹට අයිති පදඹ, ගින්නට, දුභට,
අළුරට, පතරට අයිති පදඹ භපේ යපන, අපප් යපන ්
ාමිඹා, බිරි යපන, අේභා,
තාත්තා යපන දුක්
විඳිනා අානාන්තපඹෝ අපි. පභහි ඩා පුදුභ විඹ යුත්පත් පභඹ පනොපව්.
පේ ඹ භපේ යපන, පේ ඹ නිා පභොනතයේ අකුල් අපි රැ්
යන්නාද. පේ ඹට
ආත්භරුත්ඹ රඵාපදන්න, මුල්තැන පදන්න, ැපී පඳපනන්න, ැඳ පදන්න, සිත ඹ චනඹ
කිඹන තුන්පදොරින් පභොන තයේ අකුල් රැ්
යපන තය අඳාඹට ැටුනාද? ඒ ැටුපන්
තභාට අයිති නැති ්
බාධර්භඹට, අනිත්
ඹඹට අයිති පදඹක්භපේ යැනීභ නිා පන්ද.

පේ ථාපව් මුලින් වන් ශ පිංත් භනාලිඹත්, භනාරඹත් රඳරාන්
ඹ පොඹා ඹන පිංත්
පිරිත් ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ලින් මිදීභට පඹෝට්
, බිත්තය සුදුභද, මුදපු කිරි, පිපිඤ්ඤා,
ැයට්යණ ඹන පිංතුන් හිතන්න උත්වන්න තභන් පේ යන්පන්, ැඳ පදන්පන්, ැඳ
පදන්පන් තභාට අයිති නැති ගින්දයට,දුභට, අලුරට, පතල්රට අයිති පදඹක්
භඹ කිඹරා. ඒ
නිා ඔඵ දක්
 පන්න ඔඹ ඹ රැැනීභ, පඳෝණඹ කිරීභ උපදා අකුල් සිදු
පනොයන්න. ඇයි ඔඵ ගින්දයට, පතරට, දුේරට, අලු රට අඹත් පදඹක්භපේ යැනීභට
නිා අඳාතපන්පන්. ඉවත ්
බාඹ නිතය පභපනහිය අපඵෝධඹ රඵාැනීභට
උත්වන්න. දැන් ඔඵ දන්නා ඔඵ ඔඹ භපේ යපන පඳෝණඹ යන්පන්, මුහුණ
පෝදන්පන්, නාන්පන්, ඇඟ පෝදන්පන්, පඵපවත් පදන්පන්, නාඹඹා, ඇභැති, බාඳති,
පල්ේ, උතුේ භවනාඹ, උතුේ අනුනාඹ ඳදවි රඵාපදන්පන් ගින්දයට, දුභට, පතරට,
අලුරට අයිති පදඹටඹ. එපවභනේ ඔඵ ඔඹ ඔපබ් ඇ, න, නාඹ, දි, හිප්
, නිඹ,
දත්, භ, භ්කිඹරා දැක්
පත් ගින්දය, දුභ, පතල්, අලු වැටිඹට දැක්
පත් එකිපනට පන්
ධාතුර පන්
වීභයි. අනිත්
ඹබාඹයි. ඔතනින් ඔඹ අනිත්
ඹ ක්
රිඹාලිඹ නතින්පන් නැවැ.
තය භවා ධාතන්පන්, ඒ කිඹන්පන් නිඹ, දත්, භ්
, ේ ලපඹන් තිබ ්
බාඹ අනිත්
ඹ
බාඹට ඳත්වී ගින්දය, දුභ, අළු, පතල් ඵට ඳත්වාපේභ පේ ගින්දය, දුභද, පතල්ද,අලුද ජාති
ජයා ව්
ඹාධි භයණරට ඳත්වීභ නිා අනිත්
ඹබාඹට ඳත්නා. භන්ද ඒාත් තය
භවාධාතන්පන් ැදි රඳඹක්නිා.

ඔඵපේ ඔඹ ඹ ගින්දය, දුභ, අළු, පතල් ඵට ඳත්වා පේභ ගින්දය ගින්දය ්
බාපඹන්භ,
දුභ දුභ ්
බාපඹන්භ, පතල් පතල් ්
බාපඹන්භ, අළු අළු ්
බාපඹන්භ ඳතින්පන් නැවැ.
රඳපේ අනිත්
ඹබාඹ නිා ඒාත් පන්
පනා. පේා ජරාල්ඳ ඵට, සුශඟ ඵට, රාකුලු
ඵට, ැ්
, පින්න, රාකුලු, අළු දුවීලි, ජරඹ ඵට, ්පොශන් පේායින් ඹෑපඳන
පඳෝණඹ න භත්්
ඹයින් ත්යින් ඵට ඳත්පනා. එපවභනේ ඉවත ්
බාඹට ඳත්වපේ
ඔපබ් ඹභ පන්ද? ඔඵ රඳරාන්
ඹ ශ පඹෝට්
, බිත්තය සුදුභද, පිපිඤ්ඤා, ඳවුඩර්,
ක්
රීේලින් වර්ණ යපු ඔඵපේභ ලරීයඹ පන්ද? ඔඵ භව ඳාපර් භන්යන විට ඔඵට ඉතා
දුවභන රපොඩක්වමුවුනාඹ හිතන්න. ඔඵ ර පොඩ කිඹන්පන් පභොද්ද? දාවරි
අතීතපේ ද භනුල්
ඹපඹක්
, නැතිනේ තත් ත්පඹක්
, භපේ කිඹරා දයාපන සිටපු
ඹක්
භයි. ඒ ධාතන්පේ පන්
වීභභයි. ඒ ලරීයඹට අතීතපේ එභ පුද්රඹා රඳරාන්
ඹ යන්න

ඇති. යන්, රිදී, ඳශන්න ඇති.

ඔඵ ඔඹ භවා ායඹ පද ඵරන්න. ඔඹ භවා ායපේ තිපඵන ෑභ ජර බින්දුක්
භ
ත්ඹාපේ පනතින් රාගිඹ ඳුළු, රුධියඹ, දවදිඹ. පේ ලරීයඹ ගිනිනිද්දී ඇතිව දුභ ජර
ා්ඳ ඵට ඳත්වී ඒායින් රාකුළු ැදී ඇතිව ැ්
. භවා ායපේ වැභ දිඹබික්
භ මීට
පඳය භනුල්
ඹ ලරීයඹක්
භයි. අපි මුහුදු තුය ලපඹන් දකින්පන් තය භවා ධාතුපව් විවිධත්ඹ,
රඳපේ අනිත්
ඹඹ. පරෝපේ සුරපීභ ශිල්පිඹා පවෝ ශිල්පිනිඹ, ඒ සුරුපීබාඹ තිබිඹදීභ
මිඹගිඹපවොත්, ඒ සිරුය පුච්චාදැමුපවොත්, එභ ඹත් ඔඹ ැ්
ටභ, ඔඹ ජරඹටභ, ඔඹ ඳටභ,
ඔඹ ාතඹටභ, ඒායින් ැපඩන වපොශ, තා සිව්ඳාටභ එතුපනා. එපවභනේ පේ
පේ පන්
වීපේ ්
බාපඹන්භ පන්ද ැ්
, හිරුඑලිඹ, ජරඹ, ාතඹ.... පොටින්භ පේ
්
බාධර්භඹ වැදිරා තිපඵන්පන්.
ඔපබ් පල් නෑභ නිා ඔඵ අේභා, තාත්තා, නංගී, භල්ලී, භාභා, නැන්දා, ආච්චි සීඹා ලපඹන්
වදුන්නා පේභ ැ්
, ජරඹ භවපඳොපශො, වපොශ ඔපබ් පල් ඥාතීන්භයි. ඇයි ඒාත්
අතීතපේ ඔපබ් යින්, භසින්,පරයින්, ගින්පනන්, දුපභන්, අලුලින් ඇතිව නිා. ඵරන්නපො
භනුල්
ඹ ඹ. ඒ කිඹන්පන් ඇ, න, නාඹ, ලරීයඹ කිඹන ධාතු ්
බාඹ පන්
වී රාකුලු,
ජරඹ, ඳ්
, භවා ාය, වපොශ, ැලිර ඵට ඳත්වුණා. එභ ්
බාඹන් නැත නැතත්
පන්
පමින් ආයේබඹක්
, අානඹක්පනොපඳනපනන චක්
යඹක්පේ ඇදීපන ඹනා. එපේනේ
ැ්
, රාකුලු, ගින්දය, භවපඳොපශො ඔඵට අයිති නැවැ පේභ, ඔපබ් අේභා, තාත්තා,
පවෝදයඹා, ඥාතිඹා, දරුා, ඔඵට අයිතිද? පේ සිඹල්ර තය භවා ධාතන්පේ විවිධත්යි. පභ
විවිධත්ඹ ඇතිවපේ අනිත්
ඹබාඹ නිාභයි. එපවභනේ පේ ඹ අයිති තය භවා ධාතන්ටයි.
තය භවාධාතන් අයිත් ්
බාධර්භඹටයි. ්
බාධර්භඹ අයිති අනිත්
ඹඹටයි.
අනිත්
ඹව පදඹක්කුභක්නිා ඔඵ ඔපබ් යන්නද. ඉවත ්
බාඹ අපඵෝධපඹන් ඩන්න,
දකින්න, එවිට ඔඵට අපඵෝධපඹන් රකිපර්වී. පේ රඳඹ ැන රකිරීභ නිා රඳඹ ඔඵට
අතවැපර්වී. අතවැරීභ තුශ ඔඵ රඵන්පන් නිදව්
වීභයි. පරෝපේ උතුේභ ආර්ඹ නිදවයි.
ඹ දුා ැඩක්පව්ද සිත නතය යනු ඵැරිනේ

පරොව්තුරු බුදුයජාණන් වන්පේ පද්ලනා යනා රුණු වතයක්පනොදැනීභ අවිද්
ඹාඹ කිඹරා.
පේ රුණු වතය තභයි දු, දු ඇතිවීභට පවේතු, දු නැතිකිරීභ, දු නැතිකිරීපේ භාර්ඹ.
පභන්න පේ චතුයාර්ඹ ත්
ඹඹ පනොදැනීභ නිා ත්ඹා ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණරට අඹත්
පේ ඹ නිපයෝගීබාඹට ඳත්කිරීභ උපදා අප්
යභාණ පපවක්න්නා. යටපුයා තිපඵන
ක්
රීඩාංණ, ාඹර්ධන භධ්
ඹ්
ථාන, ජනභාධ්
ඹර, ක්
රීඩාාය, භවඳාපර් පදඳ ඇති
තණතීරුර පිංත් පනෝනා භවත්රුන් දුනා, ඇවිදිනා, ව්
ඹාඹාභ යනා ඔඵ දකිනා
ඇති. කුභක්වාද?

ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ රක්
ාන්න. පරෝපේ පව්පඹන්භ දුන තා තභයි චීටා. පේ
තුනුත් ශභා ාරපේදී මිඹඹනා, තරුණ ාරපේදී මිඹඹනා, භධ්
ඹභ ඹපේදිත් මිඹඹනා.
ජාති ජයා ව්
ඹාධි භයණ රට නියතුරුභ ඳත්පනා. පරෝපේ ැඩිභ ව්
ඹඹාභ යන තා
තභයි ඳුයා. එඹා වැභ නිපේලඹභ අත්පතන් අත්තට, පවන් වට ඳනිමින් භවා ව්
ඹාඹාභඹ
පඹපදනා. ඒ ඳුපයොත් ශභා ාරපේදී, තරුණ ාරපේදී, භධ්
ඹභ ඹපදි භැපයනා.
නියතුරුභ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ රට රක්
පනා. පේ නිා දිවීභ තුළින්ත්, ව්
ඹාඹාභ
තුළින්ත් ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ රක්
ාන්න ඵැවැ පන්ද? අපප් පේ දිවීභ නතයශ
දටයි අපි ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ලින් අත්මිපදන්පන්. ාපේ දිවීභද? රඳඹට තන්වාපන්
දුන සිත, උඳාදානපඹන් අල්රාන්නා සිත දිවීපභන් නතයශපවොත් එතැනයි දුපක් පශය.

පේ දිවීභ තුශ, ව්
ඹඹාභ තුශ කුභක්
ද ැඟවිරා තිපඹන්පන්. අවිද්
ඹාපව් පව්ඹයි. ඔඵ පේ
දුන්පන් ත තත් අවිද්
ඹා පදටයි. පරෝඹ පදටයි. දු පදටයි. ඔඵ පේ නිපයෝගි
යන්න වදන්පන් පරඩට උරුභ ඹක්
. ඔඵ ඔඹ භ්
පිඩු ලින් පුයන්න වදන්පන් පරඩට
උරුභ රැළිැපටන ඹක්
. දිවීපභන්, ව්
ඹාඹාභඹ භඟින් ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ලින් පේ ඹ
මුදාත්ත පරෝපේ ඹපභක්සිටිඹාද? සිටිනාද? නැවැභයි. පේ ඹ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ
රට පතෝතැන්නක්
භයි කිඹරා දැරා, රඳඹට ඇති ඡන්දයාපඹන් මිදුන තැනැත්තන්භයි
දුපන් අත්මිදුපණ්. නමුත් ඳෘතේජන ත්ඹා රඳපේ ආදිනඹ, ආදීනඹක්වැටිඹට පනොදකින
නිා ඔහු ජාති, ජායා, ව්
ඹාධි, භයණ වමුපව් ේඳා පනා. ලිත පනා. බිඹ පනා. භට
ර්
න අහිමිපයි, භපේ ර්
න නැතිපයි, භපේ නිපයෝගීභ නැතිපයි කිඹරා. ලරීයඹ
පට්
ටු පනා, ලරීයඹ භවත්යපන තුටු පනා. ලරීයඹ භවතපනා ලරීයඹ පට්
ටු

යපන තුටු පනා. ලරීයපේ පේදඹ ැඩි පනා, පේදඹ අඩුයපන තුටු පන්න
වදනා. විටමින් ඌනතා පවත් ඒා අඩුපනා විටමින් ඳාවිච්චි යරා තුටු පන්න
වදනා. පේ සිඹල්ර තුශ තිපඵන්පන් කුභක්
ද?
ැඩිපදඹ අඩුය න්නා. අඩුපදඹ ැඩිය න්නා. පපනක්අඩුපදඹ උඳාදාන යනපොට,
ත පපනක්ැඩිපදඹ උඳාදානඹ යන්නා. පොතැනද පභහි සීභා, වුද පේ සීභා
තීයණඹ යන්පන්. තීයඹා තභයි ඳෘතේජන සිත. අඩුැඩි යනිමින් භයණඹ කිඹන සීභා
ඉයට අපි පේන්දුපරා, අපි ඒ සීභා ඉය ඳසුයන්පන් අතෘප්තිපඹන්. පභොද ඉවත ්
බාඹන්ට
අඳ ඳත්න්පන් භැපයයි කිඹරා හිතරා පනොපයි. භා තුශ නිපයෝගීඵ තිපඵනාඹ, නිපයෝගීඵ
තුශ භා ඉන්නාඹ කිඹරා ඇති යත් උඳාදානඹ නිා, ඒ උඳාදානඹ යත් පදඹ
බිැටීපභන් ඇතින අතෘප්තිඹ, භයණ බඹ, ැටීභ.....

පභන්න පේ ැටීපේදී ඔපබ් පිහිටට ඔඹ ව්
ඹාඹාභත්, ලරීය ලක්
තිඹත්, විටමින් සියප්ත් ඔපබ්
පිහිටට එන්පන් නැවැ. ඉවත සිඹල්ර ඔඵට උරුභය දුන්පන් දුක්
භයි. නමුත් ඔඵ ජීවිත
ාරඹ තුශදී පුqරුදු පුහුණු පශේ ාඹ ලක්
තිපේ, ව්
ඹාඹාභපේ, නිත්
ඹබාඹ නේ ඔපබ් භයණ
පභොපවොපත්දී එභ ංඥාන් ඔඵට ඇතිවුපනොත්, අාන ැභැත්ත - උඳාදානඹ ඉවත
්
බාඹන්ට ඇලීගිඹා නේ, ඔපබ් මීශඟ උඳත චීටාපකුපේ පවෝ ැඳිරිඹපේ කුපේ වීභටද
පුළුන්. භන්ද ඔපබ් ැභැත්ත ඳරිදිභ, ඔඵ උඳාදානඹ යත් ඳරිදිභ සුපේ දිවීභටත්, සුපේ
ව්
ඹාඹාභ කිරීභටත් ඔඵට රැපඵන නිාඹ.

භික්
ෂුක්භාධිපඹන් ඳසුන එක්
තයා අ්
ථාදී පභන්න පභපවභ දර්ලනඹක්දැක්
ා.
ආාලඹ තුශ, ඒ කිඹන්පන් භවපඳොපශොපව් සිට මීටය 200 ක්ඳභණ ඉවශ විසි පදපනකුපේ
ඳභණ ණ්
ඩාඹභක්
, ැල්ඳාරේ ඔන්චිල්රා ැනි උඳයණ භත ජිේනා්
ටික්ැනි ක්
රීඩා
නියතපනා. පේ අඹ කිසිභ බිඹක්පනොභැති මීටය 200 ක්ඳභණ ඉවශ සිට පඵොපවොභ
රිද්භඹානුකර බීභට ඳතිත පනා. නැත ඉවශට ඹනා. භවා අන්තයාාරී ක්
රීඩාක්
ඉතාභත් සුපේ පනොබිඹ යනා. ආාලපේ දැම රණු ඳාරභක්ැනි පදඹක්භත පිනුේ,
යණේ නා. පේ අඹ ප්
පර්ත පරෝඹට ේඵන්ධ පිරික්පනොපව්. භනු්
ඹ ්
බාපේ
පවො අඟ ඳඟ හිත සුදු ඳැවැති දි ව පොට ලිේ පේභ ටී-ර්ට ලින් ැයසී සිටි

පිරික්
. භික්
ෂු වඳුනාත්පත් පේ අඹ පද් ්
බාපේ පිරික්වැටිඹටයි. ඒ අඹ පඳය භනු්
ඹ
ජීවිතපේදී උඳාදානඹ යත් ක්
රීඩා, ව්
ඹාඹාභඹ පභතැනදිත් උඳාදානඹ යපන. ඒාට ැභති
පිරි ඒයාශි පරා. වැඵැයි පේ අඹ ල්
රි පද් පිරික්පනොපයි. ප්
පර්ත පරෝඹට ඩා
ටික්ඉවශ ්
බාපේ පද් පොට්
ඨාලඹක්
. පේ අඹ තුශ ආපරෝභත් ඵ, ප්
යබාල්ය ඵ
තිබුපණ් නැවැ. ගුප්ත ්
බාඹ ඒ අඹපේ ්
රඳපේ තිබුණා. ඔඵ ඹභක්උඳාදාන යතපතොත්
එඹ භතුබඹටත් ඔඵ අයපන ඹන වැටි ඳැවැදිලියි පන්ද? පවේතුපර ධර්භඹන්ට අනු විේ
යව
කිරීභක්ඳභණයි භික්
ෂු පභහි වන් පශේ. ඔඵ පනදා පේභ දුන්න, ව්
ඹාඹාභ යන්න
භපේ ඹ, භපේ ලක්
තිඹ, භපේ නිපයෝගීභ භපේ ර්
න, පඳෞරුලත්ඹ, වැඩඹ නිත්
ඹයි
කිඹන දෘල්ටීන්ට ඹට පනොවී. ඉවත සිඹල්ර ඔපබ් ඟපේ ඳත්ාැනීභට පනොවැකිඹ ඹන
අපඵෝධඹ තුශ සිටිමින්...

නමුත් පභඹ යන්න පල්සි නැවැ. ඔපබ් ඔඹ භාය සිත නියතුරුභ පේාපේ නිත්
ඹබාඹ
ඳැත්තටභ ඔඵ රැපන ඹනා. අතීතපේ තිබ මිත්
ඹාදෘල්ටි ශීර ෘතඹන්පන් එක්තභයි
ලරීයඹට දුක්දීපභන් ැඳ රඵාැනීභ කිඹන දෘල්ටිඹ. නින්ඨඹන් ැනි පිරි්ආන ප්
යතික්
පඳ
පොට, උල් හිත ්
ථානර ඇවිදිමින්, නිදානිමින් ලරීයඹට දුක්දුන්නා. කුභක්උපදාද? ැඳ
උපදා. අතීත ර්භ පවීභ උපදා. ර්තභානපේ ඔඹ දුන ව්
ඹාඹාභ යන අඹ පද
ඵරපුවභ පපනකුට සිපතන්න පුළුන් අතීතපේ නින්ඨ දෘල්ටිපේ න ප්
යපව්ලඹක්
ද පේ
කිඹරත්. පභොද පේ අඹත් අනාත ැඳ උපදායි පේ දුක්විඳින්පන්. ඔඵ පේ පදති්කුණඳඹ
කුභන ංඥාකින් නිත්
ඹබාපඹන් අල්රාත්තද ඒ තුළින් ඔඵ විඳින්පන් දුක්
භඹ. ඔඵ
පොතයේ භවන්සිවී ලරීයපේ භ්
පිඩු, පඳනුභ ර්
න යත්තද ඔඵට පේප්
යතිල්
ඹාක්
,
උණක්
, අනීඳඹක්වැදුනපවොත් තිඹක්ව්
ඹඹාභපඹන් පතොයව විට ලරීයඹ නැතත් 'පජොල්
වීභට' ඳටන් නී. වැඩඹ පන්
වී ඹයි. පභොනතයේ දුරා, ව්
ඹාඹාභ යරා, නිපයෝගී
තඵාත්තද වදිසිපේ භඟුල් පදයට, උත්ඹට, උත් ාරඹ ඳැමිණිඹවභ ඔන්න නැතත්
සීනි, පි්ඨඹ, පේදඹ ැඩිපරාඹ. ඔඵ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ පභොන ඳැත්පතන් ඹටැහුද
ඒා දිඹ ඹට ඇති යඵර් පඵෝරඹක්පභන් ේ
යවණපඹන් මිදුණු ැනින් නැත භතුවී එයි.

පේාට ප්
යතිාය කිඹන පිංත් වද්
ඹරුන්, ව්
ඹාඹාභ යන භවත්රුන් ඔඵතුභන්රාට
වද්
ඹ උඳපද්
, ව්
ඹාඹාභ උඳපද්පද්වී. ඒ භවත්රුන් ඔඵරාට උඳපද්පදන්පන් ඔවුන්පේ

ඹත් ඉවත ්
බාපේභ තිබිඹදීභඹ. ඔවුන්ද ඉවත ්
බාපඹන් මිදී නැත. ඔවුනට අනීඳඹක්
වුපවොත් ඔවුන්ද තත් වද්
ඹයඹකු පතට පෝප්
යතිාය ත යුතුඹ. එපවත් පේ
අනීඳඹට පවොභ ප්
යතිායඹ දාශ උත්තභඹා තභයි පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ. මුලින්භ
උන්වන්පේ අනුනට පඵපවත් කිඹන්නට පඳය තභන් ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණ ලින් මිදුනාව.
උන්වන්පේ තභ ල්
යාඹන්ට අනුදැන දාපල් තුන් සිවුයත්, ඳාත්
යඹත්, උඳරිභඹ ආවාය පව්ල්
පදකින් ඹෑපීභත්ඹ. උන්වන්පේපේ ල්
රී මුපඹන් නිතයභ පද්ලනාශ දනක්වපේ දිනට
එක්පව්රක්ඳභණක්ැශඳීභ ලරීයඹට පුදුභාාය ැවැල්ලුක්දනන ඵයි. ඔඵ දි ංය
යන්න. යඹට ඇති ැභැත්පතන් මිපදන්න. ආවායපේ අශූබඹ ඩන්න. එවිට ආඹාඹකින්
පතොයභ ඔපබ් ඹ ඹේ ප්
යභාණඹට නිපයෝගී පව්වි. ප්
යන්න පව්වි. වැඩපව්වී. යඹට ඇති
ගිජුබාඹ ඔඵ අතවැරිපඹොත් ඔඵට ඹේ ඳභණට පයෝගීඵ භවැපර්වී. අතවැරීභ තුශ ඇති
ැවැල්ලු සුඹ අත්විඳීභට ඔඵට වැකිපව්වි.

ප්
යඥාන්ත පුද්රඹා උත්වන්න ඕපන් දීර්ක ාරඹක්ආයු විඳින්න පනොපව්. වැකිතාක්
ඉක්
භනින් පේ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණලින් මිදීභටඹ. නැත උඳතකින් මිදීභටඹ. එඹ අර්ථත්
යන්න ඵැරිනේ ය පටිය ැනීභටඹ. පේ පදපන් පොයි යත්තත් භා තුශ
නිත්
ඹව නිපයෝගීඵ, ර්
න, වැඩඹ තිපඵනාඹ කිඹන අවිද්
ඹාපන් මිපදන්න ඕපන්.
වැඵැයි භවරු පභන්න පභපවභත් ප්
යාල යනා. තභන් ව්
ඹාඹාභ ශත් අනිත්
ඹඹ ඩමින්
තභයි යන්පන් කිඹරා. වැඵැයි ඉතින් පේ ධර්භඹත් භාය ධර්භඹක්
භ තභයි. වරිඹට දිව්
ඹපරෝ,
භනුල්
ඹ පරෝ ැඳ පශය නින් ප්
යාර්ථනා යන්න කිඹරා කිඹන භාය ධර්භඹ පේ. දිව්
ඹ
පරෝ, භනු්
ඹ පරෝ ැඳ පශය නින ැන විල්ාඹක්තිඹන්න ඵෑ. පභඹ ්
බාඹන්
පදක්
. දිව්
ඹපරෝ, භනුල්
ඹ පරෝ කිඹන්පන් අල්රා ැනීභක්
. නිවීභ කිඹන්පන් අතවැරීභක්
.
අල්රා ැනීභක්පශය අතවැරීභක්ැන විල්ාඹ තැබීභ පනොවිඹ වැක්
ක්
. ංායඹ පුයාට
ල්ඳ පෝටි ණනක්අපි පේ දුය භන ඇවිද්දුපව් ඔඹ භාය දන් අපි අපප් යත් නිා.

පේ පදපන් එ ්
බාඹට අපි එන්න ඕපන්. එක්
පෝ අල්රා ැනීභ, එක්
පෝ අතවැරීභ.
ඳෘතේජනඹා පුදුභාාය ෑදයභකිනුයි තභන් ැභති පදඹ උඳාදානඹ යන්පන්. භනුල්
ඹඹා

ජීවිතපේදී මුලින්භ උඳාදානඹ යන්පන් පභොක්
ද? තභ භෑනිඹන්පේ ර්බාඹයි. භව්කුපේ
ර්බාපේ ඇතින ප්
යතින්ධි චිත්තඹ ශදරුපක්ලපඹන් රර රඳඹ අල්රාපන ැඩීපේදී
පේ ශදරුා ර්බාඹ භපේඹ කිඹරා අල්රා න්නා. පේ ර්බාඹ තුශ දරුා පභොනතයේ
දුක්
ද විඳින්පන්. ඵැලුේ පඵෝරඹක්පේ ආයණඹට භැදිපරා, අතඳඹ කුටු යපන
ැය, රුධියඹ, පේදඹ, අසුචි, මුත්
යා, පඵොකු ඵඩැල්, භනඹ, දියව පනොදියව ආවාය....
පභොනතයේ ජයා පොඩක්භැද්පදද. භෑණිඹන්පේ කු තුශ ක්
රිඹාත්භ න ාපඹෝ ධාතුට
පවත් ාතඹට, පත්පජෝ ධාතුට පවත් ය්
නඹට, ආපඳෝ ධාතු පවත් දිඹය ර්ලින්
පීඩනඹට රක්
පමින්. පේ දරුා ැපඩන්පන්. පභැනි අවිචායත් ඳරියඹක්භැද පේ දරුා
ර්බාපේ ැඩුණත් ඔහු අභැත්පතන් පනපයි ර්බාඹ තුශ සිටින්පන්. ඔහු දුක්වැටිඹට
හිතරා පනපභයි ර්බාඹ තශ සිටින්පන්. පේ දරුා ර්බාඹ භපේ කිඹරා අල්රාපනයි
පභහි ඳදිංචිපරා සිටින්පන්. තන්වා නිා වටත් උඳාදානපේ ඵරත් ඵ නිා ඵැත්
තැන භපේ කිඹරා අල්රා න්නා. භපේ යන්නා. ැඳඹක්
භ වැටිඹට දකිනා. පේ විදිවට
න භාඹක්ඇෑපභන් පේ දරුා පරෝඹට බිහියන්න පභොන තයේ පපවක්න්න
පනද? අේභා, දරුා පේ උඳාදානපඹන් රාන්න පභොනතයේ අහිං පව්දනාක්
විඳිනාද? පභොන තයේ තටභන්න ඕනිද? ලක්
තිඹක්ැඹයන්න ඕපනද? ඇයි පේ අේභා
පභතයේ දුක්විඳින්පන්? දරුා තභා උඳාදානඹ යත්, භපේ යත් ර්බාඹ අතවැරීභට
ඇති අභැත්ත නිා. එඹ භපේ ය අල්රාපන සිටින නිා. භපේ තැනින් මිදීභට ඇති
අැභැත්ත නිා. අානපේදී භත් දරුත් අතය ටනක්තභයි සිද්ධපන්පන්. දරුා
ර්බාඹ අල්රාපන සිටීභට ප්
යඹත්න දයනා. භ දරුා එලිඹට න්න ප්
යඹත්නඹ දයනා.
දරුා තුශ ර්බා කුටිඹට ඇති උඳාදනඹත්, භට දරුා දැකීභට, අයිතිය ැනීභට ඇති
උඳාදානඹත් අතය ටනින් ලක්
තිඹ ැඩි භ දිනනා. භට පේ ලක්
තිඹ පනොභැතිනේ
වද්
ඹයඹා ැත්භකින් ඵරවත්ායපඹන් දරුා එලිඹට න්නා. දරුා භව්කු ර්බා
කුටිඹ උඳාදාන යපන එහි රැපන්නට වදනා. අේභා 'භපේ දරුාඹ' ඹන උඳාදානපඹන්
දරුා පදෝතට න්න අයිති යන්න වදනා. වද්
ඹයඹා තභ ෘත්තිඹ උඳාදාන යපන
දරුා ැත්භකින් එලිඹට න්නා. පවදිඹ තභ ෘත්aතිඹ උඳාදනඹ යපන දරුා උඳද්
ය
යහිත පරෝඹට න්නට උඳාය යනා. පේ තය පදනා තුශභ ක්
රිඹාත්භන්පන්
උඳාදානඹභයි. තභ තභන් ැභැත්පතන් අල්රාත් පදඹ තභයි පේ ැඳඹක්වැටිඹට දකින්පන්.

දරුා පේ විදිවට පරෝඹට බිහිපනපොට පඵරිවන් දීපන, වඬාපන තභයි බිහිපන්පන්.
පභොක්
ද පේ ෑැසීභ, වැŽභ. භපේ තැන, න භාඹක්භා ඳදිංචිවී සිටි තැන භට
අහිමිවුනාඹ, අහිමි ශාඹ ඹන පව්දනාපන්, ඵපඹන්, අයණ බාපඹන් තභයි ඔඹ ෑවන්පන්.
තභාපේ අැභැත්පතන් අේභා ව වද්
ඹයඹා එතුවී උදුයාත් නිා තභයි ඔඹ
ෑන්පන්. විපයෝධඹ දක්
න්පන්. භපේ තැන අහිමිවුනාඹ කිඹරා දරුා ෑවනපොට ඒ වඬ
අවරා අේභාට තුටුසිනා ඳවශ පනා. තුටු ඳුළු රනා. භට දරුා රැබුණා කිඹරා.

අහිමිවීභ නිා දුත්, රැබීභ තුශ තුටත් තභයි පදපදනාභ විඳින්පන්. වැඵැයි පේ විඳීපේ
්
බාඹන් පභොපවොතකින් අනිත්
ඹබාඹට ඳත්පනා. පේ දරුා ර්බාපේ උඳාදානපඹන්
මිදිරා පරෝඹට බිහිවුනාට ඳ්
පේ පභොද පන්පන්. අේභාපේ උණුසුභ, අේභාපේ පිඹයුරු
උඳාදානඹ යන්නා. ඔන්න දැන් හිටපු තැනට ඩා පභතන ැඳ වැටිඹට දරුා අල්රා
න්නා. භව් උණුසුභත්, පිඹයුරුත් භපේ තැන වැටිඹට උඳාදානඹ යපන ඒ පද භපේ
කිඹරා ආල්ාදඹ යනා. ඔන්න දැන් භපේ උණුසුපභන්, භපේ පිඹයුරුලින් දරුා ඉත්
යන්න වැදුපොත් දරුා ෑනා. විපයෝධඹ දක්
නා. පභන්න ඵරන්න දැන් භව්
උණුසුභත්, පිඹයුරුත් උඳාදාන යන්න ්
බාඹ. ර්බාපේ විඳීභ අනිත්
ඹබාඹට ඳත්වුනා.
තත් විඳීභක්අල්රා ත්තා. පේ විඳීපේ ්
බාඹ අනිත්
ඹබාඹට ඳත්පමින් ක්
යභපඹන්
තාත්තා, පතොටිල්ර, ශදරු ඳාර, ඳාර, විල්විද්
ඹාරඹ, රැකිඹා, නි, බිරි, දරුා,
මුණුපුයා ආදී ලපඹන් එක්අතවැපයද්දී ත රඳඹක්ැඳයි කිඹරා ක්
යභානුකර භපේ
යන්නා.

ආචාය පඩිමුය නැති යුද වීයඹා න්න
ර්තභානපේදී ඔඵ සුපෝඳපබෝගී නි නවීන ෘව බාණ්
ඩ තඵාපන සුසිනිඳු ඇ ඇතිරිලි,
සිනිඳු ඇඳුේ ආයිත්තේ ඳරිවණඹ යපන ජීත්වුණත්, රක්
 ණන් ටිනා ාවන, යන් රිදී
ඳාවිච්චි ය ඔඹ ඹ රඑළි ශත්, අතීතපේ ද අපි වැපභෝභ ැය, රුධියඹ, පේදඹ,
අසචි, මුත්
ය, පඵොකු ඵඩැල්, භනඹ, දියව, පනොදියව ආවාය ැනි ජයාපොඩක්භැද, ඵැලුේ
පඵෝරඹක්ැනි ආයණඹක්භැද කුටුවී, අප්
යන්න අමිහිරි ර්බා කුටිඹක්භපේ පොටපන
එඹට ඇලී, ඉන් මිදීභට අභැති ාඹ යපු පපනක්
භයි. පභැනි ර්බා පෝටි කීඹක්
අතීතපේදී අපි අපප් යපන ඇතිද? අානා පභඹ පනොපව්. පභතයේ ර්බාරට
රිංාපන භවා දුක්
, ැභැත්පතන් වින්ද අපි ර්තභානපේදීද උත්ව යන්පන් ඔපබ්
ර්බාපඹන් එැනි දුක්විඳින ත්පඹක්උඳද්දා ැනීභටඹ. ඔඹ ැභැත්ත ඔඵ තුශ තිපඵන
තාක්
ල් ර්බාඹ භපේ යත් දරුන් ද, දරුන් භපේ යත් භවුරුන්, පිඹරුන්ද වීභ
මි රින් මිපදන්න නේ ඵැවැ.

ඔපබ් භවුකුසින් දරුකු පරෝඹට බිහිවුණ ැනින්, ඔඵත් ඔපබ් ්
ාමීපුරුඹාත් මුළින්භ
පභොද යන්පන්. නභක්වදනා, ාභ, මුරකුරු භ උප්ඳැන්න වතිඹ භභ... ඇයි
පේ උප්ඳැන්න වතිඹ? ඵඹයි පේ දරුා අහිමි පව්ඹ කිඹරා. පන පපනක්අයිතියනීඹ
කිඹරා. ඒ නිා යජපේ පඳොපත් නීත්
ඹනුකර ලිඹාඳදිංචි යනා. ප්
යල්නඹක්වුපණොත්
උාවිඹට ගිහින්වරි අයිතිය න්නා කිඹරා. නමුත් ඔඵ සිතන්පන් නැවැ පේ දරුා පොපවේ
සිටද ආපව් කිඹරා. භවය විට ගිඹ ජීවිතපේදී පේ දරුා අන්
ඹ ආභ, අන්
ඹ ජාතිඹ
පන්න පුළුන්, ඹාචපඹක්ලපඹන් ජීත්වුණ පපනක්පන්නත් පුළුන්. කුර ලපඹන්
භාජපේ පීඩනඹට ඳත්වුණ පපනක්පන්නත් පුළුන්. තිරින් පතක්පන්නත් පුළුන්.
ප්
පර්තපඹක්පන්නත් පුළුන්, ඹක්
පඹක්පන්නත් පුළුන්. පදවිපඹක්පන්නත් පුළුන්.
බ්
යව්භපඹක්පන්නත් පුළුන්. පභපේ සිටි ත්පඹක්එතැනින් චුත භව්කුපේ ප්
යතින්ධිඹ
ඇතිවා පන්න පුළුන්. පේ දරුා පඳය ආත්භ බපේ ඔපබ්භ අේභා, තාත්තා, ඥාතිපඹක්
පන්නත් පුළුන්. ඒත් ඔඵ දන්පන් නැවැ ඔඵ පේ නශන්පන් පඳය ආත්භඹ ඔපබ් අේභා,
තාත්තා, එපවභ නැතිනේ අන්
ඹ ආභ, අන්
ඹ ජාතිඹ පපනක්
, ප්
පර්තපඹක්
, පදවිපඹක්
...
කිඹන ේමුතිපඹන් වැඳින්වුණ ත්පඹක්
ඹ කිඹරා. පේ තභයි උඳාදානපේ ඵරත් ඵ.
නිර්රඡ්ජිත ඵ. උඳාදානපේ පළු, තන්වාපව් දුහුල් ළුපන් අපි ාන්නා.

ඔඵ පභපවභ සිතන්න. ඔඵ යුද ාරපේ ක්
රිඹාන්විතපේ පේඹ යන වමුදා නිරධාරිපඹක්
ඹ
කිඹරා. ඔඵ යට, ජාතිඹ, ආභ, රැකිඹා නාභපඹන් යුද්ධ යනා. ඔපබ් අතින් මිනිසුන්
භැපයනා. අපි හිතමු ඒ මිඹ ඹන මිනිසුන් ද්
යවිඩ ජාති පනොභඟ ගිඹ අඹ කිඹරා. ඔඵට ඒ
අඹ පපයහි අනුේඳාක්ඇතිපනා, පව්දනාක්ඇතිපනා. ඒ අඹපේ පදභාපිඹන්
ඥාතිඹන් පපයහි දුක්ඇතිපනා. පභැනි සිත් ඳයේඳයාක්ඔඵ තුශ ඇතිපමින්
නැතිපන පභොපවොත ඔඵද යුද බිපේදී මිඹඹනා. පභැනි මිඹඹැභදී ඔඵ නැත අේභා
පපනකුපේ කුපේ පිළිසි ැනීභට ඉඩඩ ඕනෑතයේ තිපඹනා. ඒ ආායඹට ඔඵ තුශ ඇති
ව උඳාදානඹ නිා, ඔඵ ද්
යවිඩ භපේ කුපේ ප්
යතින්ධිඹ රඵනා. දරුකු පර පරෝඹට
බිහිපනා. ඔඵ දැන් අලුත් ේමුතිඹ තුශ අභිපලේ රඵන්පන් ඹාඳනපේ ද්
යවිඩ ඳවුර ද්
යවිඩ
නභක්
, ාභක්හිත ද්
යවිඩ දරුපක්පරයි. එභ දරුා ඹාඳනපේ පරොකු භවත්වී දැනි
විඹට ඳැමිණිඹවභ ද්
යවිඩ ණ්
ඩාඹපේ ශභා පොල්දාදුපක්ලපඹන් යාජ්
ඹ වමුදාට එපයහි
ටන් දිනා. ඵරන්න පභොනතයේ මුශාක්
ද? ය 11 ාරඹක්තුශ සිංවර වමුදා
නිරධාරිපඹක්ලපඹනුත්, ද්
යවිඩ පොල්දාදුපක්පරත් භූමිා පදට ඳණ දුන්නා. පේ
භූමිා පභතැනින් නතින්පන් නැවැ. නැත නැත උඳාදානඹක්නිාභ බඹ යා ඹනා.
ඔඵ ර්තභාන ජීවිතපේදී භවත් අභිභානපඹන් යුතු භභ සිංවර පඵෞද්ධපඹක්කිඹරා උදේ
ඇනුද ඔඵ පඳය ආතභපේ අන්
ඹ අභ, අන්
ඹ ජාතිඹ පන්න පුළුන්. පේ ජීවිතපඹන් ඳසු
නැත ඔඵ අන්
ඹ ආභ, අන්
ඹ ජාතිඹ න භවුකු උප්ඳත්තිඹ රඵන්න පුළුන්. නමුත්
අපි අල්රාත් පද් තුශ 'භභ' ඉන්නාඹ කිඹරා දකිනා. දැන් ඔඵට ඳැවැදිලිපන්න ඕපන්
ල්ඳ සිඹක්පෝටි ණන ඈත ඳටන් අපි භැපයමින් ඉඳපදමින් ඳැමිණීපේ භපන්දී ඔඵ පේ
පරෝපේ වැභ භනු්
ඹපඹකුට, පදවිපඹකුට, තිරින් පතකුටභ, ප්
පර්තපඹකුටභ, තිරිපනකුටභ,
බ්
යව්භපඹකුටභ පල් ඥාතිපඹක්වී සිටිඹ ඵ. ේමුතිඹ තුශ පන් ලපඹන් වඳුනාත්තත්
සිඹලුපදනාභ ඔපබ් පල් ඥාතීන්භයි. නමුත් පරෝඹ තභත් ර්ාදී යුද්ධ යනා. ඒ අඹ
දන්පන් නැවැ යුද්ධඹ තිපඵන්පන් යුද බිපේ පනොපව් කිඹරා. ඒත් ඒ අඹ හිතනා යුද්ධඹ
තිපඵන්පන් යුද බිපේඹ කිඹරා. නමුත් යුද්ධඹ තිපඵන්පන්, යුද්ධපේ මර බීජඹන් වටන්පන්
අවිද්
ඹා වත භනු්
ඹ සිපත්. සිපත් තභයි යුද්ධඹ වටන්පන්. කුභක්නිාද? තන්වා නිා
වටන්නා උඳාදානඹ පවේතුපන්. ඒ නිා වුරුවරි හිතනානේ පරෝපේ යුද්ධඹ නතය ශ
වැකිඹ කිඹරා, එඹ මිත්
ඹාක්
භයි. යුද්ධ නතය යන්න ඵැවැ. ඉයයන්නත් ඵැවැ. වැඵැයි

තාාලි ැඩි ඵරපඹන් ඹටඳත් ය තඵන්න පුළුන්. එඹත් තාාලියි. යුද්ධඹ නතය
ශ වැක්
පක් මිනිසුන් භැරීපභන්, දෘ්ටින් භැරීපභන් පනොපව්, මිනිා තුශ අවිද්
ඹා
භයාදැමීපභන් ඳභණක්
භයි. අවිද්
ඹා මිඹගිඹ තැන උඳදින්පන් විද්
ඹායි. ඒ කිඹන්පන් ප්
යඥායි.
ප්
යඥා ඹනු පරෝපේ විලාරභ යුද්ධපඹන් රඵනා ජඹේ
යවණඹයි. ඒ ජඹේ
යවණපේ ජඹ
රඵන්නා වුදිඹ පිරීේ, යාත්
රි පබෝජන ංේ
යවඹන්, ජාති පොඩි එවීේ, යතිඤ්ඤා ඳත්තුකිරීේ,
ආචාය පඩිමුය පනොභැත. ඇයි? ඒ ඔහු යුද්ධඹ අන් ශ පපනකි. ඔහු නැත රඳඹක්
භපේ යපන එඹට ඇලීභට පවෝ ැටීභට පනොඹයි. රඳඹක්උපදා යුද්ධ පනොයයි. යණ්
ඩු
පනොයයි. ඔහු අපඵෝධපඹන් වඳුනනා රඳඹක්ඹනු අනිත්
ඹඹක්
ඹ කිඹරා. ඔහු යුද්ධ භූමිඹ
ඳභණක්පනොපව්. යුද ආයුධ, යුද ආයුධ ර්භාන්ත ලාරා පේභ යුද පේනාද සුණුවිසුණුපොට
දභා අන්ඹ. ඔහු පේ සිඹල්ර විනාලපොට දැමුපව් ආයුධ ඳාවිච්චි ය පනොපව්. තිඹ සිහිඹ
නැභැති ආයුධඹ ඳභණක්ඳාවිච්චි කිරීපභනි. ඔහු පේ ජඹේ
යවණඹ රඵාන්පන් ත ත භායිේ
අල්රාැනීපභන් පනො, අතවැරීපභන්ඹ. දැන් ඔඵට ැටපවන්න ඕපන් පදය යුද්ධඹත්, පේ
යුද්ධඹත්, යපට් යුද්ධඹත් වටන්පන් කුභක්පවෝ උඳාදානඹ යත් නිාඹ කිඹරා. උඳාදානඹ
යත් පදඹ අතවරින්න. එවිට යුද්ධඹ නතිනා. ඒත් ඔඵ එඹට ැභති නැවැ. පභොද ඔඵ
උඳාදානඹ යත් පදඹ භපේඹ, එඹ නිත්
ඹඹ කිඹරා දකින නිා. ඔඵ උඳාදානඹ යත් පදඹ
යට පන්න පුළුන්, ජාතිඹ, ආභ, ආත්භරුත්ඹ, රැකිඹා, තභාපේ ඳැැත්භ, නාඹත්ඹ,
පේ අනිත්
ඹව ධර්භතාඹන් තභයි ඔපබ් ්
වීභට පවේතන් පන්පන්.
පරොව්තුයා බුදුයජාණන් වන්පේ පද්ලනා යනා තන්වා නිාඹ උඳාදානඹ ්පන්පන්
කිඹරා. පේ උඳාදානඹ තභයි ඔඵ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි භයණ යා රැපන ඹන්පන්. ඒ නිා
ඔඵ ඔඹ දිවීභ, ව්
ඹාඹාභ කිරීභ, ලරීයඹ වැදීභ පභොපවොතට නතය යරා, එපවභ නැතිනේ ඒා
යන භන් විපව්කී සිතන්න පභොක්
ද පේ ඹ..... භ්
, නවය, ඇට, රුධියඹ, අසචි, මුත්
යා,
පඵොකු ඵඩැල්, පේ, පොටු... පභහි වදන්න පදඹක්තිපඵනාද? පේාපේ පභොනා වදන්නද?
ජයාක්
භයි. පිළිකුරක්
භයි තිපඵන්පන්. පභඹ වදන්න පනොපව් තිපඵන්පන්, අතවරින්නයි. ඔඵ
උපද්ට පට් තිපඵන කුණුපශ භපේ පනොපව් කිඹරා ඉතට දභනා. ඇපේ තිපඵන ඵ,
ලරීයපේ පිරුණු අසචී, මුත්
යා භපේ පනොපව් කිඹරා ඉතට දභනා. ලරීයපේ පිරුණු ාතඹ
භපේ පනොපව්ඹ කිඹරා එලිඹට දභනා. ලරීයපේ පිටන දවදිඹ භපේ පනොපව්ඹ කිඹරා
පිදභනා. අන්න ඒ පේ ඔඵ තුශ තිපඵන්නාව, 'භා තුශ ත්පඹක්පුද්රපඹක්ඉන්නාඹ.

ඔහු නිපයෝගී යන්න ඕනෑඹ. ඔහුපේ භ්
පිඩු ක්
යභත් යන්න ඕනෑඹ' කිඹන අවිද්
ඹා වත
සිත ඔඵ ඔපබ් පනොපව්ඹ කිඹරා ඉතට දභන්න. භා තුශ 'භභ' සිටියි. භා තුශ ආත්භඹක්
තිපබ්ඹ ඹන දෘ්ටීන්පන් මිපදන්න. ඔඵට රැඡ්ජා නැතිද, හිරිකිතඹක්අපුරක්නැතිද භශ
කුණට, භශ ට අතීතපේ ප්
පර්තපඹකු, තිරිනකු, තිරින් තකු ඔඵ ඔපබ් යන්න.
'භභ' කිඹරා වඳුන්ාන්න. ඔඵට රැඡ්ජයි පන්ද?
තාභත් ඔඵට රැඡ්ජාක්පනොදැපනන්පන් නේ ඔඵ පේ ටවන නැත නැත කිඹන්න. පේ
ඔඵ කිඹන්පන් ඔපබ් රඳපඹන් නිදව්
වීපේ භාර්ඹයි. නිවීපේ භාර්ඹයි. පේ ැන සිතරා
තුටු පනොවී, ඇති ව තුටත් අනිත්
ඹ ඵභ දකින්න. ඇතිව, නැතිගිඹ සිත අනිත්
ඹ ලපඹන්
දැ නිවීපේ භඟට අතීර්ණ න්න.

පේ ්
බාඹ පවොඳින් දකින්න. ඔඵ දැරා තිපඵනාද ර්
න කුකුපරක්
. නා නා ර්ණ
පිවාටු ලින් කුකුරා අරංායයි. දකින්න ප්
රිඹ උඳදන රඳඹක්එඹාට තිපඵනා. පේ ර්
න
කුකුරා භ්ඩඹට පනිහින් පිවාටු පේයභ රරා, සුද්ද යරා, ඹඩ පොක්
, එපවත්
නැතිනේ වීදුරු ශීතයණඹ විකිණීභ වා තඵා තිපඵනා ඔඵ දැරා ඇති. උපේ දැන්
තිපඵන්පන් භ ඳභණයි. ර්
න පිවාටු නැවැ.
දැන් ඔඵ ඔපබ් ඹ පද ඵරන්න. ඔඵ හුපදරා භනසින් පවෝ වැඵැහින් ඔපබ් ඹ නිරුත්
යන්න. ැඩඳතක්ඉදිරිපේ සිට දකිනා පේ ඔපබ් ඹ පද ඵරන්න. අය කුකුල් භ්පේ
එල්රරා තිපඵන වභවපු කුකුශාපේ ඹත් ඔපබ් ඹත් අතය පනක්තිපඵනාද? ඔපබ්
ඹත් වභවපු කුකුපරක්පේභයි. ඔඵ භභත්පඹන් පිරුණු ඔපබ් සිත රැඡ්ජාට ඳත්යන්න.
සිත අඳවසුට ඳත්යන්න. භාන්නඹ බි දභන්න. කුකුරා ර්
න පශේ උපේ ර්
න පිවාටු
පේභ ඔඵත් ර්
න යරා පඳන්නපන් ඔපබ් ඇඳුේ ඳැශදුේ, ආබයණ, සු විරවුන්. අය
කුකුල් ඹ ඵාහිය පද් විසින් අරංාය යනා. ඔඵ ඹථාර්ථපඹන් ඈත් යනා. අවිද්
ඹාපන්
අන්ධ යනා පේ පපශපඳොශ කිඹන්පන් අවිද්
ඹා විකුණන තැනට. පපශපඳොපශේ
මුදරාලිරා අවිද්
ඹා ඳැට්යරා, පඵෝතල් යරා, පඳට්
ටි යරා, ර්
න පල්ඵල් අරරා,
රඳාහිනී දැන්වීේ දභරා, පරොකු පඵෝේ ප්
යදර්ලනඹ යරා, විදුලි බුබුලු දභරා අපරවි යනා.
පේ මිනි්
සු උපද් ඉරා රෑ පනේ ර්භාන්තලාරා ර, ැඩබිේ ර රැකිඹා යන්පන් පේ

අවිද්
ඹා මිරදී න්න ල්ලි පොඹන්නයි. එ ඳැත්තකින් ඔවුන්ට අවිද්
ඹා නි්ඳාදනඹ
යනා. ත ඳැත්තකින් ඔවුන් අවිද්
ඹා මිරදී න්නා. භාජපේ ඇති නැති ්
බාඹ භත
පේ නි්ඳාදනපේ ව මිරදී ැනීපේ ගුණාත්භබාඹන් අඩුැඩි පනා. පරෝඹ බාණ්
ඩ ව
පේා අංලපඹන් දියුණු පනා කිඹන්පන් අවිද්
ඹා දියුණු පනා කිඹන එයි. අවිද්
ඹා
නි්ඳාදනඹ ව මිරදී ැනීභ ඉවශ ඹනා කිඹන එයි.

ඔඵ දැන් නිවී ැනසිල්පල් සිතන්න ඔඵත් අවිද්
ඹාපව් දාපඹක්
ද? පිංත් ඔඵ ලරීයපේ
නිපයෝගීඵට, දිවීභට, ව්
ඹාඹාභ කිරීභට ැඹයන ාරඹ පේ ඹ අපඵෝධ යැනීභට
ැඹයන්න. ඔඵට අයිති නැති ආන්තු සිත, ඔපබ් ඹටතට න්න. තිඹ සිහිඹ
උඳද්දාන්න. දුන්න, ව්
ඹාඹාභ යන්න කිඹන සිත ඔඵ අතවරින්න. එවිට දිවීභ, ව්
ඹාඹාභ
ඔඵට අතවැපර්වී. දි ංය තඵාපන නිපයෝගී න්න. නිපයෝගී ලරීයඹක්ඇති අපඹක්න්න,
එහි අනිත්
ඹඹ දකිමින්භ.

නිපයෝගී ඹ පරෝඹට ප්
යදර්ලනඹ කිරීභට පනො, ය භනින් එපතයවීභ වා
ප්
යපඹෝජනඹට න්න. නිවීපේ පදොයටුට පිවිසීභට ඔපබ් නිපයෝගී ඹ ාවනඹක්යන්න. ඔඵ
නැත පව්පඹන් දුන චීටාපක්
, සිරුයට පඵොපවෝ ව්
ඹාඹාේ පදන ඳුපයක්
, ව්
ඹාඹාේ යම
ආදිඹ උඳාදානඹ කිරීපභන් ඉඳැදුණු අවපේ ජිේනා්
ටික්යනා ප්
පර්තපඹක්පනොවීභට
ඵරාන්න.

බ්
පයොයිරර් ජීවිතඹ
අවිද්
ඹා තභයි පරෝපේ ක්
රිඹාාරිත්ඹ. ක්
රිඹාාරිත්ඹ කිඹන්පන් ඳැැත්භ, විාලනඹ,
විනාලඹ, ඉඳැදීභ කිඹන රාඹැභ. පනත් චන ලින් ප්
යාල වුද පභහි අර්ථඹ ජාති, ජයා,
ව්
ඹාධි, භයණභඹ. පරෝපේ ක්
රිඹාාරිත්ඹ අවිද්
ඹා නේ, පරෝඹ දියුණු පනාඹ කිඹන්පන්
අවිද්
ඹාපව් දියුණුයි. අවිද්
ඹාපව් දියුණු භනින මිනුේදණ්
ඩ නුපේ ත්පඳොපවොත්ේ, රඵාත්
දැනුභ, උඳාධි, දයන තනතුරු. පොටින්භ අයිතියත් පද්ල් ර ප්
යතිඹ, විලාරත්ඹ,
ප්
යභාණඹ අනු දියුණුපව් ්
බාඹ තීයණඹ පයි. පද්ලඳාරනඥඹකු භනින මිනුේදණ්
ඩ ඔහු
රඵාන්නා භනාඳ ජන්ද ංඛ්
ඹායි. වද්
ඹයඹා භනින මිනුේ දණ්
ඩ ඔහු පත රාඑන
පයෝගීන් ංඛ්
ඹායි. ඳාතාර නාඹඹා භනින මිනුේ දණ්
ඩ ඔහු තු පිරිය, ආයුධ ප්
යභාණඹ
ව ඔහු යන විනාලපේ ප්
යභාණඹයි. බුද්ධිභතා භනින මිනුේ දණ්
ඩ ඔහු රඵාත් උඳාධි
වති ප්
යභාණඹයි. තභා ැභැතිපදඹ දැඩි තෘ්ණාකින් අල්රාපන අල්රාත් ක්
පේත්
යඹ
තුශ ලක්
තිභත්බාපඹන් සිඹල්ර උඳාදානඹ යන්නා පුද්රඹා ඹනු දියුණු පුද්රඹාඹ. පේ
දියුණු කිඹන තැනට ඳැමිණීභට තභයි වැපභෝපේභ උත්ාවඹ. ැඩි ැඩිපඹන් අයිති යන්න.
ැඩි ැඩිපඹන් අයිති යැනීභට ඹන භපන්දී වැපභෝටභ එභ ්
ථානඹට එන්න ඵැවැ.
පුද්ර ලක්
තිභත්බාඹ භත, පඳය ංාරි කුල් අකුල් භත අයිති යැනීපේ විවිධත්ඹන්
ඳතිනා. භාජඹ තුශ තිපඵන තයාරීත්ඹ ලපඹන් අඳ දකින්පන් තභා අයිතියත් පදඹ
ත ැඩි යැනීභට දයන ප්
යඹත්නඹයි. අයිති පනොයත් පදඹ අයිති යැනීභට ඹැභයි. පේ
තයඹ වා ඔඵ අතීර්ණ ව විට ඔඵට පොඩාක්අකුල් සිද්ධ පනා. භවයවිට ඔඵ
ර්භාන්තලාරාක්
, ව්
ඹාඳායඹක්
, පොවිඳශක්යන පිංපතක්පන්න පුළුන්. ඔඵ ැඩි
රාබඹක්රඵන්න අල්
ඹ නේ, ත පපනක්
 ඔඵ සීභා යන්න ඕපන්. ඔඵ ත පනකුපේ
පදඹක්රැබීභක්සීභාකිරීපභනුයි, ප්ඳාදු කිරීපභනුයි ඔඵට ැඩි පදඹක්රඵාත වැක්
පක්. ඒ
තුළිනුයි ඔඵට අවිද්
ඹාපව් මිනුේ දඬු ලින් දියුණුයි කිඹන ජඹ ණුට එන්න පුළුන්. භික්
ෂුට
අල්
ඹ න්පන් පිංත් ඔඵ ඔපබ් දියුණු වා අනික්පුද්රඹාපේ අයිතිඹ සීභාකිරීභට ඹාභ
තුශ ඔඵ අයිතියන්නා අකුල්ර ප්
යභාණඹ ැන ඔඵපේ අධානඹ පඹොමුකිරීභඹ. එපේ
පනොභැති ඔඵට ආර්ථි විද්
ඹා ැන කිඹාදීභට පනොපව්. භික්
ෂු දන්නා එභ ආර්ථි
විද්
ඹා අඩුකිරීභඹ. අඩුකිරීභ තුළින් නැති කිරීභඹ.

එතු කිරීභ තුළින් රැ්
කිරීභත්, රැ්
කිරීභ තුළින් විනාලඹත් ධර්භපේ අර්ථඹ පනොපව්. පරෝපේ
අර්ථඹ ඹනු දුයි. දු වැය පන අර්ථඹක්පරෝපේ නැවැ. ඇයි පරෝඹ දු? තභ ඟපේ
ඳත්ාතවැකි කිසික්පරෝඹ තුශ පනොභැති නිා.

අවිද්
ඹා විසින් ඔඵට පඳන්න පරෝපේ දියුණු ඹන මිනුේ දඬු අත්යැනීභ වා ඔඵ
ඹන භපන්දී පේඹාපේ, ඳාක්
ෂිඹාපේ නිදව, ැටුඳ, අයිතීන් සීභා කිරීභට ඹැභ නිා ඔඵ
පනොදැනුත්භ අයිsති යන්නා අකුල් පරෝඹ දියුණුපන්න දියුණුපන්න ප්
යභාණාත්භ
ඉවශ ඹයි. ඒාපේ ර්භ විඳාඹන් පවීපේ අAථාද එඹට ාපප්ක්
 ඉවශ ඹයි. ඔඵ
තිරින් පරෝඹ පද ඵරන්න. කිසිභ තකු, ඳක්
ෂිඹකු, භාළුකු මුළු රැඹ පුයා සුපේ
නිදාැනීභක්නැත. ඔඵ නිපේ යාත්
රිඹට සුපේ නිදාපන අලුඹභ අදි පව්. පභැනි නින්දක්
රඵාැනීභට තිරින් පරෝපේ ත්ඹන්ට ානා පනොභැත. එභ තුන්  පොශඹක්
,
අත්තක්ැටුණද පනත් තකුපේ ලබ්දඹක්ඇසුණද තිැ්
සී බිපඹන් ඇවැපර්. සුපේ
නිදන්නට පේ ත්ඹන්ට පනොවැක්
පක් ර්භ විඳාඹක්නිා විඹ යුතුඹ. ශ ර්භඹ විඹ
යුත්පත් අනුන්පේ නිදව සිSභාකිරීභයි. අනුන් බිඹැන්වීභයි. තභාපේ ඵරපඹන් අනුන්
භැඩඳත්ා තැබීභයි. පොටින්භ නිදව ඳැවැයැනීභයි. එහි විඳාඹන් පර මිනි්ජීවිතපඹන්
චුත තිරින් ආත්භපේ ඉපිද එභ ර්භ විඳාඹන් පයි. පරෝපේ ජීත්න ත්ඹා
අකුල් පදටභඹ. තභාට රැ්
යැනීභ වා අනුන්පන් උදුයාැනීභටඹ. පේ උදුයාැනීභ
යන්පන් පඵොපවෝභ නේබුාය ක්
යභඹටඹ. රාබඹ, ගුණාත්භබාඹ, අතිාර, ආඹතනපේ
දියුණු ැනි ර්
න දන්, පල්ඵර පභඹට අරා ඇත. භාජපේ පපශපඳොපශේ ඳැැත්භ
උපදා ඉවත පද්ල් අත්
ඹල්
ඹඹ. ඒ පිළිඵ තර්ඹක්පනොභැත. පේා නැති ශ පනොවැකි
පරෝ ්
බාඹන්ඹ. එපවත් පභහි ථායන්පන් අවිචායපඹන් පේා අයිති යැනීභ
ේඵන්ධඹ. පේා අවිචායත් අයිති යැනීභට ඹැභ නිා භනු්
ඹඹා අතින් රැ්
න අකුල්
ප්
යභාණඹත්, අකුල් රැ්
කිරීභ ැඩින්න, ැඩින්න අකුල් විඳාදීපේ ්
බාඹද ැඩිනා.
පේ ත් ප්
යජාපේ අකුල් විඳාදීපේ ්
බාපේ තියුණුඵ ඔඵට පරෝඹ පද ඵරා
ටවාන්න. අතීතපේ කුකුපශක්අවුරුද්දක්ජීත්වුණාට ඳ්
පේ තභයි එභ තා භට
භැරුපව්. එඹා අවුරුද්දක්ජීවිතඹ වින්දා. ඊට ඳ්
පේ පේ කුකුශාපේ ජීත්වීපේ අයිතිඹ
ක්
යභානුකර කුකුශාට අහිමිවුණා. භාපන් භාඹ ජීත්වීපේ අයිතිඹ බ්
පයොයිරර් කුකුශාට
අයිතිපමින් දැන් බ්
පයොයිරර් කුකුපශක්
 භා පදටත් අඩු රකින් භට භයණා. භා

පදටත් අඩු ාරඹයි ජීත්වීභට අයිතිඹ රැපඵන්පන්. ඇයි පේ? ත්ඹාපේ ර්භඹ
විඳාදීපේ පව්ඹ එන්න එන්න ැඩිපනා.

අතීතපේ යට එ තාක්පඵල්ර ඳාපන භැරුණු කුකුපශක්ර්තභානපේ යට
වඹ තාක්පඵල්ර ඳාපන භැපයනා. ඒ කිඹන්පන් ර්භ විඳා විඳිනා. පරෝඹ
අවිද්
ඹාපන් දියුණුට ඹනපොට පේ බ්
පයොයිරර් කුරා ති පදකින් භයා භට න්න
තාක්
ණඹක්ඇතිපව්වී. පරෝඹ එඹ තාක්
ණපේ, ත් නි්ඳාදන ක්
පේත්
යපේ දියුණුක්
ආල්චර්ඹඹක්පර දකීවී. පභභ තාක්
ණඹ පොඹාත් විද්
ඹාඥඹන්ට උඳාධි වති පිරිනභාවී.
වැඵැයි ඉතින් කුශන්පේ ඳැත්පතන් ර්භ විඳා දීපේ පව්ඹයි පඳපනන්පන්. කුකුශා ැඩි
ායණනක්භැයේ න ායඹක්ඳාාභ කුකුශා භැරීභට වවුල්න මිනිාද රැ්
යන
ප්
යාණකාත අකුල් ප්
යභාණඹ පව්ත් පනා. ඔන්න දැන් ඔඵ ඵරන්න පභතන දියුණුබාඹට
ඳත්වුපන් කුභක්
ද? අවිද්
ඹායි. ත්ඹාපේ දුයි. කුකුශා භයණ ාය ණන ැඩි පනා.
මිනිාපේ ප්
යාණකාත අකු=ල් ප්
යභාණඹත් ැඩිපනා.

ත් පරෝපේ බ්
පයොයිරර් කුකුපරක්පරා ඉඳපදන්පන්ත්, භට වදන තකු පර
ඉඳපදන්පන්ත් ර්භ විඳාඹක්නිාභයි. අපි පභොනතයේ අනුේඳා යරා වභත්
රිඹ නිා
කුකුල් භ්පනොෑත් බ්
පයොයිරර් කුරාපේ අකුල් විඳීපේ ්
බාඹ නත්න්න අඳට ඵැවැ.
භ්පේ භ්වා කඩුයරා තිපඵන බ්
පයොයිරර් කුකුපරක්'අපන් පේ තා භයන්න පදන්න
පවො නෑ' කිඹරා ත් රුණා ඇතියපන මුදල් පා එභ තා පදය පනවිත්
වැදුපොත් තා ටි දක්ජීත්පරා භැරිරා ඹනා. භැරිරා ගිහින් නැතත් බිත්තයඹක්
තුශභ උඳත රඵාවී, බ්
පයොයිරර් පපනක්පරාභ. ඔඵ ඒ තා භයණපඹන් පබ්රුා කිඹරා
ඒ තාපේ ර්භ විඳාපඹන් පබ්යාන්න ඵැවැ. තය අඳාපේභ ඉඳපදමින්, ජීත්වීපේ ාරඹ
සීභායනිමින්, භැරුේමින් විඳාඹන් පනා.

ඔඵ හිතන්න ඔඹ කුකුළු පොවිඳශර, කුකුල්භ්පතොඹට භයණ ඩර, බ්
පයොයිරර් තුන්
භයන මිනි්
සු ඉන්නා. පේ එ භනු්
පඹක්දට තුන් 500 ක්විතය පඵල්ර ඳා
භයාදභනා. පභපවභ ඵරනපොට ඒ භනු්
ඹා ජීවිතාරඹ තුශ පභොනතයේ නේ තුන්
භයන්න ඇතිද? භවය අන්
ඹ ආේ ර මිනිසුන් සිටිනා, ඒ අඹ දිනඳතා ආවාය වා

කුකුල්ලු භයණා. අනුන් භයන භ ඒ අඹ ඳාවිච්චියන්පන් නැවැ. පේ විදිවට ඵරනපොට
දිනට බ්
පයොයිරර් 25,000ක්භයණා කිඹරා හිතමුපෝ. ඒ වැභ පතක්
භ භයන්පන
භනු්
ඹපඹක්
. එපවභ නේ පේ ර්භ විඳාඹ නිා පේ භනු්
ඹපඹක්භැරිරා ගිහින්
දිව්
ඹපරෝපක් උඳදිනාද? නැවැ. බිත්තයඹක්ඇතුපශේභයි උඳදින්පන්. ඇයි? කුකුල් ංඥා
ැභති නිා. ර්භඹ විඳා දීභට අල්
ඹ නිා. පන්නට තිපඵන අකුල් ප්
යභාණඹ ැඩි
පන්න ැඩි පන්න, විඳා දීපේ අ්
ථාත් ැඩියනා. පේ විඳා දීපේ ැඩිබාඹ තභයි
ර්තභානපේ පේ ත් පරෝපේ අඩු ආයුෂින් භ්පිණි ්
වීපේ තාක්
ණඹ ඉදිරිඹට
ඹන්පන්. වැකි තයේ යාඹනිඹන්, ආවාය, පඵපවත් පඳොරා ඉක්
භනට පරොකුයරා ඉක්
භනට
භයනා. නැත උඳදින්න. අතීතපේ යපු භවා අකුල් ඳු පවීභට අ්
ථා උදායන්න.
ඔඵ බ්
පයොයිරර් කුකුපරක්කිඹන්පන් අතීතපේ කුකුල් භයන්පනක්
භයි. ඔඹ ඳෘ්ඨිභත් එළුපක්
,
ඌපයක්වයක්නාේපඵක්කිඹන්පන් පඳය ආත්භබා ර වයක්භයන්පනක්
භයි. ඔවුන් එභ
මිනි්ජීවිත රදීa එළුන්, ඌයන්, වයකුන් දව්ණනින් භැර අඹ. ඔඵ භයණඹට ැඳව
පතක්නිදව්ශා කිඹරා එභ තා භයණපඹන් මුදන්න, එභ අකුල් න්පදන් මුදන්න
ඵෑ. ඔවුන් ඒා පවිඹ යුතුභයි. ඔඵ ශ යුත්පත් තුන් භයණපඹන් මුදාැනීභට ඹැභ
පනොපව්. වැකිතාක්ඉක්
භනින් පේ විභ පරෝ ්
බාඹ වඳුනාපන නැත ඔඵ කුකුපරක්
,
එළුපක්
, ඌපයක්
, වයපක්පනොන්නටඹ. ඒ කිඹන්පන් තය අඳාපඹන් මිදුණු පපනක්
ඵට ඳත්වීභට උත්වකිරීභඹ.

දිනට බ්
පයොයිරර් විසිඳන්දව්ණනින් භයපු මිනිසුන්භයි එඹ නැත බ්
පයොයිරර් කුකුශන්
පරා උඳදින්පන්. ඒ උඳදින්පන් භැරුේන්නභයි. නිදවපේ මිඹඹන්න පනොපව්. නිදවපේ පේ
මිදුර ඇහිපන න්න පනොපව්. නිදවපේ හිරු එළිපේ, සුශපේ ඳව විඳින්න පනොපව්.
නිදවපේ තභ ර්ඹා භ තුටුපන්න පනොපව්. පේ ත්ඹන් ශ ර්භඹන් ඔඹ
පන්පන්. අපප් වභත්
රිඹට රුණාට ඒ ර්භපඹන් ඒ අඹ මුදන්න. ආවාය තාක්
ණපේ
දියුණුපන් නිඳදන ෑභ පොපේජ්එක්ඳාාභ මීට්පඵෝල් එක්ඳාාභ ්
ශ, ්
පනොශ භ්ැඵැල්රක්ඳාාභ එභ තුන් භයාදයම මිනිසුන්ට නැත ල්ඳ ණන් තිරින්
පරෝපේ ඉඳද පොපේජ්
, මීට්
පඵෝල්්පන්න සිදුපනා.
ඔඹ භට ඇතියන තුන් ැන ඔඵ පවොඳින් නිරීක්
ණඹ යන්න. ඒ තුන් භරුේන තුරුභ

සීමිත ඉඩ ප්
යභාණඹයි ජීත්පන්පන්. ඒ තුන්ට ඇවිදීපේ ඉඩට සීභායරයි තිපඵන්පන්.
ලක්
තිඹ ැරරි ැඹන නිා භ්ඵය අඩුපව්ඹ කිඹරා. දැන් අලුත්භ බ්
පයොයිරර් කුකුශන්
ඇතිකීරීපේ තාක්
ණඹ තභයි විලාර කඩුර යාක්
 පඳට්
ටි තනා, එභ කුඩා පඳට්
ටිපේ කුකුරා
ඇති කිරීභ. කුකුරාපේ ප්
යභාණඹට තැන එභ පඳට්
ටිපේ එභ තාපේ හි එළිඹට දැමීභට
ප්
යභාණත් වුළුක්තිපඵනා. භට න්නාතුරු ඒ කුකුශා ජීත්පන්පන් එභ පඳට්
ටිඹ
ඇතුපශේ. පඳට්
ටිපේ ඇති කුඩා වුළු ඉදිරිපේ ජරඹ ව ආවාය ඳටිඹක්තිපඵනා. පඳට්
ටිපේ
කුඩා වුළුපන් පවොට එළිඹට දභරා, ජරඹ ව ආවාය අයපන පඳට්
ටිඹ ැඳඹ යපන
එඹා එහි ජීත්පනා. පේ ක්
යභපඹන් භ්ඵය ැඩිපනලු. පභභ තා කඩුපව් සිටිඹත්,
පභභ පඳට්
ටිපේ සිටිඹත් භා එවභාපයන් භයා භ්යනා. එපවත් පේ ක්
යභඹ ඹටපත් පේ
තාට එභ පටි ාරඹ තුශ ඇවිදීපේ නිදවත් නැතිපරයි භැරුේන්න පන්පන්. පරෝඹා
පේා වඳුන්න්පන් තාක්
ණපේ න පොඹාැනීේ දියුණු ලපඹන්. මිනිාට ත්තු භයන්න
කිඹරා පඹොමුයන්පනත් අවිද්
ඹාවත සිතභයි. එභ අකුල් නිා භයණින් භතු තිරින්
පරෝපේ ඉඳදුනවභ එභ තිරින් තා ඉක්
භනටභ ලරීය ඵය ැඩි යරා භට න්න ක්
යභඹ
කිඹරා පදන්පනත් අවිද්
ඹා වත සිතභයි. පරෝඹ දියුණුපනපොට ත්ඹාපේ අකුල්
ප්
යභාණඹ ැඩි පනා. ආයු අඩු පනා. මිඹඹැපේ පව්ඹ, ඉඳදීපේ පව්ඹ ැඩිපනා.
තිරින් ත්ඹකුපේ ඉඳදීපේ ාය ණන ැඩිපනා කිඹන්පන් එභ තුන් හි ඳාන්නා
ාය ණන ැඩි පනාඹ කිඹන එයි.

එක්
තයා ඌරු පොවිඳර භ්පිණි විලාර චීන ඌයන් ඇතියන්පන් අඩි වතපර් දි ඳශර,
බා බිත්ති ඵැපු කුඩා කුටිරයි. එභ තුන්පේ පරෝඹ තභයි අය කුඩා කුටිඹ. ඒ තුන්ට
ඇවිදින්න පදන්පන් නැවැ. භ්ඵය අඩුපනාඹ කිඹරා. ආවාය ජරඹ ඖධ පදනා ඳභණයි.
භවය ඌයන් ලරීය ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත ැටිරයි ඉන්පන්. භ්ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත ැටිරා
ඉන්න කුකුපශක්
, ඌපයක්
, එළුපක්
, වයපක්දැක්
වභ එභ තාපේ අයිතිරු පභොනතයේ
තුටක්රඵනද. පභොක්
ද පේ රඵන තුට, භතු ආත්භ දව්ණන තභාත් තිරින්
තකු ඉපිද පේ දු වති යැනීපේ අවිද්
ඹාපව් තුටයි. පභ පභෝඩ ල්ලිාය
භනු්
ඹඹාපේ ඇ්අවිද්
ඹාපන් වරයි තිපඹන්පන්. එඹා දකින්පන් ැඩි ඹභක්අයිතියැනීපේ
අවිද්
ඹාපව් සිහිනඹ ඳභණයි. ඒ සිහින සුන්දය තයභටභ, එභ සිහිනපඹන් ඵැංකු ගිණුපේ
ඉරක්
ේ ණන ැඩින තයභටභ, එහි විඳාඹන් බඹානඹඹ. අවිද්
ඹාපන් දෑ්අන්ධ වුණු

පේ ල්ලිාය භවත්තඹා පභොපවොතක්
ත් සිතන්පන් නැවැ පේ භ්ඵය ැඩි නිා ඳැත්ත
ැටිරා ඉන්න තිsරින් තා අතීතපේදී ඔහුටත් ඩා ල්ලිාය භවත්තපඹක්
ඹ කිඹරා.

බ්
පයොයිරර් ජීවිතඹ II
ෑභ තයාතියභභ ඳාරඹන් පත රුණාපනි!
බ්
පයොයිරර් කුකුශන් සිඹ ද්වතළි්ඳව ජීවිත ාරඹ තුශ කුඩා කඩුට පොටුවී සිට
නිසි ඹ්ැඩුණු ඳසු හි ාදැමීභට රක්
වීපේදී අදාශ ත්ඹන් ර්භ විඳා පදක්
පනා. එක්ප්
යාණකාත අකුරඹ. ඒ පවේතුපන් හි ැසුේ නා. අනික්අකුරඹ
තභන්පේ දියුණු උපදා අනුන්පේ ජීවිතඹ සීභාකිරීභයි. එහි විඳා වැටිඹට තිරින් පරෝපේ
ඉඳදුණද, පසු තිරින් තුන්ට පභන් ඇවිදීපේ නිදවක්නැති, කුඩා පඳට්
ටිඹ, කුඩා
කඩු ජීවිතඹ පනා භැයේ න තුරුභ....

පභන්න පේ පදැනි ්
බාඹ ැන ඔඵ ප්
යපව්ලේ පන්න ඕපන්. පඵෞද්ධ ජනතා ත්
කාතනඹ යනා හුඟාක්අඩුයි. නමුත් පභහි පදැනි වන් ශ අනුන්පේ නිදව
සීභාකිරීපේ අකුරඹ නේ පඵෞද්ධ ජනතා අතින් පඵොපවෝවිට සිද්ධ පනා. පඵොපවොභ
ධනත්, පොඩක්පින්දවේ යන අඹපනුත්, ාභාන්
ඹ අඹපනුත් ව්
ඹාඳාය, ැවිලි,
ර්භාන්තලාරා හිමිඹන් අතිනුත් පේ අකුරඹ සිදුවීභට හුඟාක්ඉඩඩ තිපඵනා. එච්චය අල්
ඹ
නැවැ, තභ පදය පේඹ යන පභපවාය දරුා නිා ඔඵට පේ අකුරඹ සිදුපන්න
පුළුන්. නිදව සීභා කිරීභ, ැටුප් අඩුපන් දීභ, සීභාකින් පතොය ැඩ ැනීභ පභොනභ
ආායඹට පවෝ සයාෑභ පඵොපවොභ බඹාන පදඹක්
. පරෝඹ දියුණුපන තයභටභ පභභ
අකුරඹ පදෝපර්රා ඹමින් මිනිා අතින් සිදුපනා. පේ අකුරඹ නිා එහි විඳාඹක්
වැටිඹට ත්ඹාපේ නිදව සීභා පනා. කඩු ජීවිතඹට ත්ඹා පඹොමුපනා. පේ,
නයපේ අඩිපඹන් අඩිඹ පල් තැනීභ නිා මිනිාපේ නිදව සීභාපරා. එදා භනු්
ඹඹාට
තිබුණ ඇවිදීපේ, පල්රේ කිරීපේ නිදව අද පදයපදොපර් නැවැ. පඳට්
ටිපේ කුකුශා පේ
අපිත් පොටුපරා, කඩුපරා. පරොකු පදයක්වදාන්නා. පරොකු තාප්ඳඹක්
, පරොකු
පේට්
ටුක්දභාන්නා. පේ ඇතුපශේ භැද මිදුරක්වදා න්නා. ඕ තභයි ර්තභානපේ මිදුර,
එළිභවන. අපප් මිඹගිඹ ආච්චිරා, සීඹරා, ඔඹ ර්තභානපේ නිපේ භැද මිදුර දැක්
පොත්
සිනාපේවි. පභොද ඒ ා විලාර පමිදුල් ඒ ාරර පදයට තිබුණා. ර්තභාන පරෝඹ
්
පන්පන ත්ඹාපේ ර්භ විඳා පවීභට සුදුසු ්
බාපඹන්භයි.

ර්තභානපේ පඵොපවොභ රු ාේභීය, නේබුාය නිා ංල්ඳඹ තභයි තට්
ටු විසිඳපවේ තිපවේ
තට්
ටු නිා ක්
යභඹ. පේ දැැන්ත නිා ංකීර්ණ අව උට වියාජභාන ැජපමන්පන්
වරිභ ාඩේබයපඹන්. එපවත් අඳ පේ දකින්පන් අවිදාපව් බිඹරු තුයාභයි. පේ තුයා අව
උට නැගී සිට පරෝඹාට කිඹන්පන්, 'ඔඵත් පභතැනට, පේ උට එන්න' කිඹා. ඔඵත් ඔපබ්
තනි තට්
ටු තට්
ටු පදට උ්
යන්න කිඹරා. අවිද්
ඹාපව් පඩොලින්, ඔපබ් පරෝඹ විලාර
යන්න, උ්
යන්න කිඹා. අවිද්
ඹාපව් භායඹා ඔඵට පදන ඳණිවුඩඹට පරෝඹාපේ
ප්
යතිචායඹ ඳැවැදිලියි. දැන් වැපභෝපේභ ආලා, තයඹ පොන්ක්
රීට්නාන්තය ඉදිය ඒා
භපේ යැනීභයි.
පේ අතිදැැන්ත නිා ංකීර්ණර ජීත්න පිංත් භවත්රු අධිසුපෝඳපබෝගී ජීවිත
තයන, පඵොපවොභ ධනත් අඹයි. පඳය ංායපේ යපු භවා කුල් විඳාඹක්නිාභයි
පභැනි විලාර නිා ර සුපෝඳපබෝගී ජීවිත රැපඵන්පන්. ඒ ැන තර්ඹක්නැවැ. නමුත්
පේ කුල් විඳාඹ ඹටින් සියුේ අකුල් විඳාඹක්ක්
රිඹාත්භ පනා. අය පඳට්
ටිඹ තුශ
ැපඩන බ්
පයොයිරර් කුකුශාටත් ඇති තයේ ෑභ, ජරඹ, පඵපවත් රැපඵනා. නමුත් ඒ තාපේ
නිදව සිභාපරා. දැන් ඔඵ පද ඔඵ අං ඵරන්න. ඔඵට පත්පයන්පන් නැතිද ඔඵ පභොන
තයේ සුපෝඳපබෝගී ජීවිතඹක්තශත් ඔපබ් නිදව සීභාපරා කිඹරා. ඔපබ් ආච්චිරා, සීඹරා
තශ නිදව්පරෝඹට අනු ඔපබ් ජීවිත සිභාපරා පන්ද තිපඵන්පන්? නිදව්පරෝඹ
වමුපව් ඔඵ පඳට්
ටිඹක්තුශ ජීත්න පතක්පේ පන්ද?
ඔඵ උඩුභවල් තරපේ සිට ජපන්රඹ වැය ඳරියඹ පද ඵරනපොට භට පඳපනන්පන් කුකුශා
පඳට්
ටිපේ කුඩා වුළුපන් හි එළිඹට දභා පරෝඹ පද ඵරනා පයි. ඔඵට නිදව්
පරෝඹ ්
ඳර්ල යන්න නේ, නිදවපේ හු්
භ න්න නේ ඔඵ තිඅන්තපේ නුයඑළිඹට,
භට, අඩුභ ලපඹන් විපව්කී ක්
රීඩාංණඹටත් ඹා යුතුයි. නැතත් කිඹමි, ඔඵතුභන්රා
ැඵෑභ ය පින්ශ පිරික්
භඹ. ඒ පින නිාභඹ ඔඵට ල්
රී බාඹ. එපවත් පඳය ආත්භර
ඔඵ, තභන් ඹටපත් සිටි පේඹන්පේ නිදව සීභාය තඵා ැඩි ප්
යතිරාබ අත්යැනීභට
ඹැභ නිා පභභ අකුරඹ ඔඵ සිදුපොට ඇත. එභනිා පේ ජීවිතපේදී ඔඵ ඹටපත්, ඔඵපන්
ඹෑපඳන පිරි්රට ාධායණ රන්න. ඔඵ වේඵයන මිර මුදල් ලින් පනොභසුරු දාන,
භාන, පිංේ යනා පේභ පනොපඳපනන ඳැත්ත ැනත් අධානඹ ඇතියන්න. එපේ
පනොවුණපවොත් ඔඵ යනා පිංේ නිා භතු ය පෝටිණන් ටිනා නිා බාේ
ඹඹ

රැබුණද, එඹ අය යාක්
 පඳට්
ටිපේ බ්
පයොයිරර් කුකුශාපේ ජීවිතඹ පේ සීභාපරානේ එඹ
අානාකි.

පේ පරෝඹ ඹමින් ඳතින්පන් ඹායුතු භනකි. පරෝඹ දත් ගිපේ මුශා පදටඹ. අපි
කිසිකුට ටන්පොට පරෝඹ නිැරැදි ශ පනොවැ. නිැරැදිකිරීභට ්
ථියව , නිත්
ඹව පදඹක්
පරෝඹ තුශ පනොභැත, ්
ථිය පනොන පදඹක්ඹපභක්පපේ පන්යන්නද, එඹ
්
බාපඹන්භ පන්
පමින් ඳතී. කනබාඹත්, දිඹය ්
බාඹත්, උණුසුේ ්
බාඹත්, ායු
්
බාඹත් ඳදභට මුසු වතපයන් එට සිඳුා නිර්භාණඹ ව පරෝඹක්
, රඳඹක්පරෝඹ
පර අල්ාදීභ අවිද්
ඹාපව් ්
බාඹයි.
මිනිා පේ වති දභාපන, බුල්පඩෝර් දභාපන චින් ගුන්ඹා, ත් කුය පයෝඹ ඹෑයි
කිඹමින් තුන් රක්
 ණනින් භයා දභන්පන්ද භ්
, බිත්තය, කිරි, පචොරට්
, විනාල යන්පන්ද
රඳඹ ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි, භයණරට රක්
වීභ මිනිාට පන්
ශ පනොවැකි නිාඹ. එඹ
්
බාපඹන් පීඩා විඳිඹ යුතුඹ. ඔඹ තුන් රක්
 ණනින් විනාලයන මිනිසුන් අතින් සිදුන
අකුර ර්භඹන් ඊශඟ ජීවිතපේදී පවීභට ඳරිය පරෝඹ තුශ නිර්භාණඹ විඹ යුතුඹ. භයණ
බිපඹන්, වයපඹන්, ක්
පයෝධපඹන් මිඹඹන තුන්ද, එභ අකුල් නිා නැත ර්භ පවීභට
අල්
ඹ පර පරෝඹ නිර්භාණඹ විඹ යුතුඹ. නිර්භාඳඹා අවිද්
ඹායි. අවිද්
ඹා ඌයාපේ භ්
ඌයාපේ පිපට් තඵා ඳනා පේඹ. පවේතුපර ධර්භඹන්ට අනු භැපයන්නටද, භයන්නටද ඔහුපේ
ර්භ විඳාඹන් විඳීභට අල්
ඹ භායාන්ති පයෝ, භායාන්ති යුද්ධ නිර්භාණඹ යයි. පේ
භායාන්ති යුද්ධ, භායාන්ති පයෝ නිර්භාණඹ යන්පන්ද අවිද්
ඹාවත සිත විසින්භඹ.
භායාන්ති යුද්ධ, භායාන්ති පයෝ ඹනු අවේඵඹන් පනොපව්. පද් පෝඳඹන් පනොපව්.
පවේතුපර ධර්භඹන්ඹ. පේා පරෝඹ අවිද්
ඹාපන් දියුණුන්න දියුණුන්න, ත්ඹා
රැ්
යන්නාව අකුල් විඳාදීභට ්
න්නා ව පරෝධර්භතාඹන්ඹ. එහිදී යුද්ධඹක්ඹනු,
භායාන්ති පයෝ ඹනු අතීතපේ ඔඵ ශ ර්භවිඳාඹන්පේ ැඩඳතක්
භඹ. ඔඵ ඒ ැඩඳත
පද අවිද්
ඹාපන් පතොය ඵැලුපොත් ඔඵ දකින්පන් පඳය ආත්භබර ඔඵ ශ අකුල්ර
්
බාඹන්ඹ. දැන් ඔඵට ැටපවනාද පරෝඹ පේ න විට භන් යන්පන් පභොන දිලාටද
කිඹරා. ඔඵ විසින් ඇතිශ පවේතන්ට විඳාඹන් ්
වීභට සුදුසු ්
බාඹ පදට, ඳරියඹක්
පදට.

ෑභ ත්පඹක්තුළින්භ රැ්
පන්පන් තනණවාධි චිත්ත ඳයේඳයාක්නේ තයාරීත්ඹ,
අයිතියැනීභ නභැති අවිද්
ඹාපව් ලබ්දපෝඹ නේ එඵද පේ පනොදැනුත්භ ඇදී ඹන්පන්
බ්
පයොයිරර් කුකුශකුපේ තත්ත්ඹට ඳත්යන දිලාටභඹ. ඒ තයභටභ මිනිා ජාති, ජයා, ව්
ඹාධි,
භයණ රට පව්පඹන් රක්
පනාඹ, පොදුරුපනාඹ. තාප්ඳ, පේට්
ටු දැම කඩුරට
පොටුපනාඹ. පයෝ බිඹ, භයණ බිඹ, ජර බිඹ, යුද බිඹ ැඩිපනාඹ. උඳතත් භයණඹත්
අතය ාරඳයතයඹ පටිපනාඹ. නැත ඉඳදීභ, භයණඹ පව්ත් නාඹ. පේ පව්ඹ
කිඹන්පන් දුයි. පවේතු ඔඵ අවිද්
ඹාපන් පතත්ශ සිත ඔඵ අකුරපේ පඹදවීභයි. පරඹ
ඉඳැදීභ, භයණඹ පව්ත්වී දු ඳසුඳ තයාරී වමාඹැමයි. පේ ්
බාඹ ඔඵභ නිර්භාණඹ
යත් පදඹක්
.
පේ ්
බාඹන් ැන හිතරා ඔඵ බිඹ ඇතියන්න. ඇයි පභපවභ පන්පන්? ජාති, ජයා,
ව්
ඹාධි, භයණ තිපඵන්පන් වින්නටද, අපඵෝධ යන්නටද?

පේ බුද්පධෝඳත්ති ාරඹ, ඔඵ පේ උතුේ භනු්
ඹත්ඹක්රැඵ උඳත රැබුපව් නැත තය
අඳාපේ ැපටන්නද? ඔපබ් අේභට, තාත්තාට, ඔපබ් බිරිට, දරුාට ඔඵ පබ්යන්න ඵැවැ පේ
භවා දුපන්.

ඒ නිා ඔඵ දක්
පන්න. සිඹල්රභ, සිඹල්රන්භ පඳෝණඹ යන භන් ඔඵ යන
ව්
ඹාඳායඹ, විාව ජීවිතඹ, පදභාපිඹන් පඳෝණඹ යන භන් එභ ඵැඳීේරට ඵාධාක්පනොන
පර පේ දුපන් ැරපන්න. ඔඵ ඳැවිදිපන්නභ අල්
ඹ නැවැ. ඔඵ ඹ භවණ පනොයාට
භක්නැවැ. සිත භවණ යන්න. ඳැවිදි යන්න. එපේ පනොවුණපවොත් ඔඵත්, ඔඵපේ ඹෑයි
අල්රාත් සිඹල්පරෝභත් තය අඳාඹට, දුට ැපට්වී. බ්
පයොයිරර් පපනක්පව්වි. භවා
භනක්
, භවා දුක්
, භවා විනාලඹක්ශක්
ාැනීභට ඔඵ ශ යුත්පත් විසිරුණු, ලිත වුණු
ඔඵ සිපත් ්
බාඹ පඵොපවෝභ නිවිැනසිල්පල් අපඵෝධයැනීභයි. රඵරපන්න,
ඉක්
භන්පන්න, ඹභක්අල්රාන්න උත්ාවන්න එඳා. අල්රාත් පද්ල් අනිත්
ඹ දකිමින්
ඳරිවයණඹ යන්න. ඔඵ බිරි භඟ නිදන ඹනපේ සිටිඹදීත් ජීවිතඹ විඳින්න. එපවත් ඒ විඳීභ
අනිත්
ඹඵ දකින්න. නැත නැතත්, නැත නැතත්, නැත නැතත් එභ පද් සිදුපන්පන්

ඊපේ දපේ සිදුවපදඹ අනිත්
ඹ නිා ඵද දකින්න. පභභ ටවන තැබුපව් ඳැවිදි උතුභන් වා
පනො ගිහි පිංතුන් වාඹ. ඒ නිා ඔඵ ගිහි ජීවිතපේ ඵැඳීේ භඟ ජීත්පමින්, දුා දරුන්,
ව්
ඹාඳාය, රැකී යක්
ා නඩත්තු යමින් නියතුරු පතරුන් පපයහි ල්
යද්ධාත්, ආර්ඹාන්ත
ශීරඹක්පර ශීරඹ ආයක්
ා කිරීභත්, ඒ කිඹන්පන් තභා අතින් පනොදැනුත් පවෝ සිල්ඳදඹක්
ැඩුණපවොත් ඒ වාභ එභ ැරැද්ද නිැයදි යැනීභ. ඒ ආායපඹන් අං ශීරඹක්
ආයක්
ා කිරීභත්, ඔඵ ඇසුරුයන, ඔඵට අයිති ෑභ පදඹක්
භ අනිත්
ඹ ලපඹන් දකිමින්, භපේ
ආච්චි, සීඹා, අේභා, තාත්තා රැ්
යපු, වේඵයපු වැභ පදඹක්
භ තිඹරයි භැරුපණ්. කිසික්
අයපන ගිපේ නැවැ. ඒ පේේ පේ කිසික්භට අයිති නැවැ. භභ පේ සිඹල්ර දාරභයි
මිඹඹන්පන්. පේ පේ ජීවිතපේ අනිත්
ඹඹ දකින්න. අතීතපේ මිඹගිඹ ඔපබ් ඳයේඳයාපව්
ැඩිහිටිඹන් භඟ ඔපබ් ජීවිතඹ ංන්දනඹ යන්න. පභභ ටවපන් තිපඵන බ්
පයොයිරර්
කුකුශා, ඌයා, එළුා, වයා ැන නිතය පභපනහි යන්න. ඔඵ එැනි පතක්වුපොත් ඔඵ
විඳින දු පභපනහි යන්න. අතීත ංායපේ ඔඵ එැනි තුන්වී හි්ැසුේෑ ්
බාඹ,
පව්දනා, භයණබිඹ භනසින් දකින්න. පේ විදිවට භා 3 ක්ඔඵ ඔපබ් සිත පුරුදු පුහුණු
යන්න. ඔපබ් ජීවිතඹ ංකීර්ණඵපන් මිපද්වි. ඔඵට දැපන්වි ජීවිතපේ අපඵෝධ යැනීභ
පිණි පොඩක්පද්ල් පනොභැතිඵ. ජීවිතඹ භවා පොඩක්පර දැනුණද ඔඵට අපඵෝධ
යැනීභට ඇත්පත් එක්ඳභණක්ඵ ඔඵට දැපන්වි. සිත පව්ා, ඹ පව්ා ඒ අනිත්
ඹඹ
ඳභණක්
භයි. පේ අපඵොධඹ, පරෝපේ අපඵෝධඹ රැබීභට ඇති දු්යභ ්
බාඹ වුද, ඔඵ
තුශ පවේතු හිත පරෝඹ දුඹ ඹන දැක්
භ ඇතියතපවොත්, ඔඵට පේ දු අපඵෝධ
යැනීභ දු්ය ාර්ඹඹක්පනොනු ඇත. ඔඵත් පේ භනු්
ඹ ජීවිතපේදී ඔඹ ආායපඹන් ගිහි
ජීවිත තයමින්, ේ ැඳ අත්විඳිමින්, තය අඳාපඹන් මිදී නැත බ්
පයොයිරර් කුකුපශක්
,
භට භයණ පතක්වීපේ පව්දනාත්භ අනතුපයන් ැරපන්න. තය අඳාපඹන් මිපදන්න.

ඉවත ටවන භික්
ෂු පවේතුපර අනු දකිමින් ටවන් ශා ඳභණි. එඵැවින් ඩාත් ටින්පන්
පදෝඳපයෝපවීභ පනො, එැනි ්
බාඹක්පරෝපේ තිපබ්ඹ ඹන්න වඳුනානිමින්
අපඵෝධඹ රැබීභඹ. භන්ද පභහි වන් පඳට්
ටිපේ ජීත්න, බ්
පයොයිරර් පතක්අතිවිඳින
නිදවපේ ්
බාඹත්, ර්තභාන සුපෝඳපබෝගී නිා ංල්ඳඹන් නිා මිනිා අත්විඳින
නිදවපේ ්
බාඹත් එට ංන්දනඹ කිරීභ පනකුට ප්
යල්නඹක්වීභට පුළුන. ඔඵ
පපර්
ලින් පොපයෝසු ව සිතකින් පනො, නිපපර්
, පපර්ලින් තුනීව සිතකින්,

සියුේ පේ රුණ දකින්න උත්ාව න්න. පඳය භවා කුල් සිදුයත්තත්, තභන් තුළින්
සිදුව සියුේ අකුල් විඳාඹක්
භයි පභඹට පවේතු විඹ යුතු තිපඵන්පන්.

භවය පිංත් පිරි රක්
 ණන් විඹදේ යමින්, භවා දාන පිංේ, ශීර පිංේ යනා.
නමුත් ඒ අඹ තභ පේඹන්ට, අඩුැටුප්, නිදව සීභාකිරීේ යනා. පේ පවේතුපන් ඒ අඹ
පිංේ කිරීපේ ආනිංලඹ නිා ල්
රී ජීවිතත්, අනුන්පේ නිදව සීභාකිරීේ ඳාඳඹට තභාටද
භතු ය, සීභාන් තුශට පොටුව ජීවිත පන්න සිදුවීභ පභහි ර්භ විඳාඹක්පන්න
පුළුන්. භික්
ෂු පභහි යන ටවන සිඹඹට සිඹඹක්නිැරැදි පනොන්නට පුළුන්. එපවත් ඔඵ
එඹ සිඹඹට සිඹඹක්
භ ැරැදි ඹෑයි ටවාතපවොත් එඹ ඔපබ් අානාක්නු ඇත.

වැකිතයේ දානභාන පිංේ යනා පේභ ඔපබ් පේඹන්ටද ්
ාමිඹකු පර ඔඵ
නියතුරුභ අං පන්න. ඔඵ රඵන තුටින් ඹේ ප්
යභාණඹක්පවෝ ඔපබ් පේඹාද රඵනා
දකින ඔඵ අං ැභැති පන්න. ඔපබ් දක්
බාපඹන් ඔඵපේ පේඹාද ඔඵ ඹවඳපත්
පඹොදන්න. වයඹ, ක්
පයෝධඹ, සයාෑභ ැනි ්
බාඹන්පන් තුනීව සිත කුල් ැඩීභට
ල්
රී පඳොපශොක්ඵ නිතයභ සිතන්න. ැපඩන කුල් නියතුරුභ නිවීභ උපදා උත්තභ
ඳායමීධර්භඹක්පව්ායි දකිමින් නිවීපේ භඟභ ලක්
තිභත් කිරීභට උත්වත් පන්න. ව්
ඹාඳාරි
ඔපබ් ලබ්දපෝපේ රාබඹ ඹන චනඹ පනුට පඵදාදීභ, නිවීභ ඹන චන ඔඵ බාවිතඹට
න්න. එඹ ඔඵ ංායඹක්පුයාට පනොරැබ ර්තභාන ජීවිතපේ රැබ පරොකුභ රාබඹ නු
ඇත. එභ රාබඹ ඔඵට නැත ජාති, ජයා, භයණ, ව්
ඹාධිලින් ඔඵට ශ අරාබඹ අන් යනු
ඇත.

යුරු ැපඳහි පව් පේ ා පදෝා
තය අඳාඹ කිඹන චනඹ ඇපනවිට, එහි තත්ත්ඹ විඳින දු අන වි භනු්
ඹඹා තුශ
වටවන්පන් බිඹක්
, තැතිැනීභක්
. පේ තැතිැනීභ, බිඹ නිාභ භවරු තය අඳාඹ කිඹන
චනඹ තභ භත පෝපඹන් අයින් ය දභනා. එඹ තවනේ චනඹක්වැටිඹට. ඇ්රට
පඳනි පඳනී තිරින් පරෝපේ ත්පඹෝ දුක්විඳිනා දකිනපොටත්, භනු්
ඹපඹෝ සිතනා, zඅපි
තිරින් පරෝපේ උඳත පනොරඵනාZ කිඹරා. භනු්
ඹඹාට එපවභ හිතන්න පුරුදු ශවභ පේ
සිත නැභැති ඳාඳ මිත්
යඹාට, මිත්
ය ප ද්
යdaහිඹාට වරිභ පල්සියි ඔඵ, තිරින් පරෝපේ
උඳතට අල්
ඹ පවේතන් ඔඵ තුළින් ්යන්න. තිරින් පරෝපේ නිරු උඳතට අල්
ඹ
ැරපඳන, අකුල් ලින් රු ජීවිතඹක්පභපරොදී ඔඵට රඵාපදන්න. තය අඳාපඹන් අපප්
ඇට පඳපනන පරෝඹ තභයි තිරින් පරෝඹ. තය අඳාඹට අඹත් ප්
පර්ත, අසුය ව නියඹ
දැකීභට පනොවැකි වුත් ඔඵට නියඹ ැන, ප්
පර්ත පරෝඹ ැන දැනීභක්තිපඵනා. එපවත්
ඔඵට පේ ප්
යාල යන්නට ඹන්පන් එතයේ වනක්පනොන තය අඳාඹට අඹත් අසුය
පරෝඹ ැනයි.

ඒ අසුය පරෝඹට අපප් අධානඹ අඩුයි. එපවත් ප්
පර්ත පරෝඹට ාපප්ක්
 අසුය පරෝඹ
විලාරත්පඹන් ැඩි විඹ යුතුඹ. පරෝපේ භූමි ප්
යභාණපඹන් වතපයන් තුනක්ාපන ඳැතිය
තිපඵන භවා ායඹ ආල්
රිත තභයි අසුය පරෝඹ ්
ථානතපරා තිපඵන්පන්. පේ භවා
ායඹ තභයි අසුයඹන්පේ නිජබිභ. ත්පඹක්පේ අසුය පරෝපේ උඳතක්රඵන්පන් ඇයි?
භවා ායඹට තිපඵන ැභැත්ත, ඡන්ද යාඹ, උඳාදානඹ නිා භයණපඹන් භතු අසුය
පරෝපේ උඳත රඵා භවා ායඹට ඵැන්නා.

ඔඵ දන්නා, ල්
රී රංාපව් මුහුදුයඹ කිඹරා යට පට් ප්
යපද්ලඹ වඳුන්නා. පරෝපේ
අනිකුත් යටර මුහුදු ආල්
රිත ප්
යපද්ල ඔඵ මීට රඳාන්න. පභන්න පේ පරෝපේ මුහුදු
ආල්
රිත පපන ජනඹා මුහුද තභන්පේ ජීවිතඹ යපනයි ජීත් න්පන්. ඒ අඹ නිසින්
එළිඹට ඵැ්
ත්, ජපන්රපඹන් එළිඹ ඵැලුත් ඔවුන් දකින්පන්, පඳපනන්පන් මුහුදයි. මුහුපද්
පකෝලා, සුශඟ, මුහුදු යර පේ අඹ ැසිකිළිඹට ඹන්පනත් මුහුදට, පල්රේ යන්පන්, විපනෝද
පන්පන් මුහුදු පයපශේ. නැතිනේ භව මුහුපද්. ඒ අඹපේ ජීවිතඹභ භව මුහුදයි. පේ මුහුද
ආල්
රිත මිනි්
සු ඹෑපඳන්පන් ධීය ර්භාන්තපඹන්. අපප් යපට් ඳභණක්පනොපව් මුළු

පරෝපේභ භවරු උපද් ඉන් යාත්
රි නතුරු, බිලී පිති දභාපන භාළු අල්රනා. තත්
භවරු ජීවිතඹ ැනත් පනොසිතා මුහුද භපේ යපන, භපේ ආත්භඹ යපන කුඩා
පතප්ඳභකින් භව මුහුපද් භාළු දැල් එරනා. තත් භවරු  තභ පඵෝට්
ටු ලින් මුහුදු
ගිඹවභ ආඳසු පොඩබිභට ඳැමිපණන්පන් ඳසුදා අලුඹභ. තත් භවරු ඵහුදින ධීය ඹාත්
යා
ලින් මුහුදු ගිඹවභ ආඳසු ඳැමිපණන්පන් ති, භා ණනාකින්. තත් භවරු නැව් ලින්
මුහුදු ගිහින් භසුන් අල්රා ටින් රට අසුයා තත් භා ණන භන පඹපදනා. ඒ තභයි
පුළුල්භ තාක්
ණඹ.

පේ වැභ ධීය ාර්මි භවත්භපඹක්
භ භව මුහුද උඳාදානඹ යත් අඹයි. පේ අඹපේ
ජීවිතඹත් භව මුහුදයි. බිරිත් දරුනුත් භව මුහුදයි. තුටත් ඵරාපඳොපයොත්තුත් භව මුහුදයි.
ායඹ ඔවුන්පේ ආත්භඹයි. පේ ආත්භඹ තුළින් තභන්ට ැඳ රැපබ්ඹෑයි ඔවුන් ඵරාපඳොපයොත්තු
පනා. පේ ආායපඹන් ඔවුන් භවා ායඹ උඳාදාන යපන පොඩබිභට රැපන
ඳැමිපණන්පන් ප්
යාණකාතපේ අ්
ැන්නයි. ප්
යාණකාතපේ අ්
ැන්න ඹනු ඔවුන් පොඩබිභට
පපනන භයා දැම භසුන් පටොන් ණනයි. කුඩා භසුන් ඳභණක්පනොපව්. ැ්
ඵෑවුන්, විලාර
පභෝරුන්, තල්භසුන්, මුහුදු කඩැල්රන්, පඳොකිරි්
න්... පේා තභයි මුහුද උඳාදානඹ යත්
මිනිසුන්පේ ප්
යාණකාතපේ අ්
ැන්න.
පරෝපේ තත් පිරික්සිටිනා, ඒ අඹ භවා ායඹ උඳාදානඹ යන්පන් පනත්
ංඥාකින්. ඒ අඹ විපනෝදඹ උපදා, තුට උපදා, විපව්ඹ උපදා, ක්
රීඩා උපදා,
අධ්
ඹාඳනඹ උපදා භවා ායඹ උඳාදානඹ යන්නා. අපි පේ අඹට කිඹනා පද්
, විපද්
ංචායඹන් කිඹරා. සුන්දය මුහුදු පයශ තිපඵන යටර ඉතාභත් දියුණු ආායපඹන් ඳැතිරුණු
ව්
ඹාඳායඹක්පේ. ංචායඹඹන් ැතපුේ ද දව්ණනක්දුය තය පාපන යට යටර
ංචායඹට ඹනා. භාරදියින කිඹන යටට යට රක්
 ණන ංචායඹන් පිරික්
ඳැමිපණනා. කුභටද? භවා ායඹ උඳාදානඹ යන්න. අපප් යටත් එපවභභයි. පරෝපේ
පොපව පිහිටිඹත් ංචය පවෝටරඹ භවා ායඹට මුහුණදාපු ාභය පොඩබිභට මුහුණදාපු
ාභය රට ඩා මිපරන් අධියි. පභඹ ංචායඹන් මුහුද උඳාදානඹ යපු නිා ඇතිවක්
.
පේ අඹ මුහුපද් නාමින්, කිමිපදමින්, ඔරු පඵෝට්
ටු ඳදිමින්, පනොපඹකුත් ජර ක්
රීඩා යමින් භවා
ායඹ තුශ තුට පොඹනා. පයපශේ භවා අවුාල්ඨපේ හිරු එළිඹ තපිනා. මුහුද ඒ

අඹපේ ජීවිතපේ පොටක්පේ. ලුණු තුය, රන ්
බාඹ ඒ අඹ ්
ඳර්ල යන්පන් දැඩි
ැභැත්තකින්. තන්වාකින්. අපප් යපට් සුන්දය ංචාය මුහුදු තීයපේදී පේ ්
බාඹ ඔඵට
දකින්න පුළුන්. ඒ අඹපේ ජීවිතඹභ භව මුහුදයි. ඒ අඹපේ ආවායඹ භව මුහුදයි. ඒ අඹපේ
ඇ ඉල්රන්පන් මුහුපද් සුන්දයත්ඹයි. න ඉල්රන්පන් යශ පඳයපශන පකෝායි. නාඹ
ඉල්රන්පන් පිලී යි. දි ඉල්රන්පන් මුහුදු ආවායඹන්පේ යඹයි. ලරීයඹ ඉල්රන්පන් මුහුදු
ජරපේ රන ්
බාඹයි. භන ඉල්රන්පන් ඉවත සිඹල්ර ත භදි, ත භදි කිඹන ඉල්ලීභයි.
ඹ නැභැති ගුවාපව් ැඟවී සිටින සිත නැභැති ඔඵපේ ඳාඳ මිත්
යඹා ඔඵ පේ මුශා යන්පන්
මුහුද භපේ ආත්භඹයි. ැඳඹයි. පරෝඹයි කිඹාඹ.

ත පිරික්පරෝපේ සිටිනා. ඒ අඹ භව මුහුපද් විලාර භඟී ව බාණ්
ඩ ප්
යාවන නැව්ර
පේඹන් ව ංචයඹන්. නැව් රට ංඥා රඵාපදන ප්
යදීඳාාය පේඹන්. තත් ඵටහිය
යටර පිරික්සිටිනා ඔවුන් සිඹ රැකිඹාපන් විල්
යාභ රඵන විට හිමින සිඹලු දීභනා
එතුය කුඩා රුල් නැක්මිරටපන යටින් යටට පතොටින් පතොටට ඹාත්
යා යමින් ජීවිතපේ
ඉතිරි ාරඹ පා දභනා. පේ සිඹලු ආාය ර අඹ පොඩබිභට ඳඹ පනොතඵා එ දිට
භා ණන් ඹාත්
යාකිරීභ තුශයි ජීත්න්පන්. ඔවුන් විපනෝද පනා, තුටු පනා. පවොට
නා, පවොට පඵොනා, තභා සිටින්පන් භවා ායඹ භැද සිය කුටිඹයි කිඹරා ඒ අඹට
පත්පයන්පන් නැවැ. භව මුහුද පපයහි තිපඵන තන්වාපව් ්
බාඹ නිා පේ සිය කුටිඹ ඒ
අඹ දකින්පන් සිහින භාලිාක්වැටිඹට. අපි වරිඹටභ පනොදන්නා නමුත් අවරා තිපඵන විදිවට
පේ අඹ නැ ගිලුනත් ඵෑන් චන් වනලු ැඳයි, ැඳයි කිඹරා. භවා ායපේ භැරුණත්
ැඳයි කිඹන ංඥාපන්. පේ අඹපේ ජීවිතඹ කිඹන්පන් භත්වීභ, ඉන්ද්
රිඹන් පිනවීභ ඳභණභයි.
පේ අඹ මුහුද භපේ යපන, මුහුද ආත්භඹ යපන, ඒ ආත්භඹ තුශ ැඳ ඇතැයි
පොඹනා.

පරෝපේ තත් පිරික්සිටිනා. ඒ අඹ තභයි කිමිදුේරුන්. පව්ලඹන්. ඒ අඹත් මුහුද
තුශ ැඳ පොඹනා. ේඳත් පොඹනා. ඔක්
සිජන් ටැංකිඹක්පර් එල්රාපන එහි ඵය
දයාපන, ැඹුරු බිඹරු මුහුපද් කිමිපදමින්, ඒා ැඳ වැටිඹට දකිමින් මුහුපද් ැඟවුණු
අසිරිඹ, ධනඹ, පනොපඳපනන පරෝඹ පොඹනා. පේ අඹට මුහුපද් රන ්
බාඹ, මුහුදු
ැඹුපර් භිඹරු ්
බාඹ පඵොපවොභ සුළු පදඹක්
. පභොද භව මුහුද පපයහි තඵන්නා ව

උඳාදානඹ ඊට ඩා ඵරත් නිා. පේ පිරිත් මුහුද ආත්භඹ පොට දකිමින් එහි ැඳ පොඹන
පිරික්
භයි. භවා මුහුද ආල්
රිත පපන පෝටි ප්
යපෝටි ණනක්භත්්
ඹඹන්, ැ්
ඵෑන්,
ලිහිණිඹන් ැනි ඳක්
ෂීන්... පේ අඹත් මුහුද උඳාදනඹ යත් පිරික්
භයි. පේ අඹ තභ
ඳංප ච්න්ද්
යඹ පිනන්පන් භවා මුහුපදන් රඵාන්නා ආවායපඹන්. ඒ අඹපේ ජීවිතඹ භව මුහුදයි.
පේ ෑභ තකුභ භව මුහුද තුශ ැඳ පොඹනා. භව මුහුද භපේඹ කිඹරා දකිනා. භව මුහුද
භපේ ආත්භඹ වැටිඹට දකිනා.

ඉවත ටවන් යපු ආායපඹන් ධීය ර්භාන්තඹ නිා අධ්
ඹාඳනි, පව්ණාත්භ ව
ජීත්වීභ උපදා මුහුද උඳාදනඹ යත් භනු්
ඹන් පේභ තිරින් තුනුත් ණනින් භවා
විලාර ංඛ්
ඹාක්
. පභන්න පේ මුහුද උඳාදානඹ යත්, මුහුද භපේ යත්, මුහුද තුශ ැඳ
පොඹන ඉවත ත්ඹන් දා වරි ද භැපයන පභොපවොපත්, තභා ජීත් න ාරපේදී
තන්වාපන් ඵැඳී සිටි භවා ායඹ පපයහි ැභැත්තක්
, උඳාදානඹක්
, ඡන්දයාඹක්
, භතුවුණා
නේ ඔහු අසුය පරෝපේ ඉඳදීභට ඇති ඉඩ ඉතාභත් ැඩියි. පේ පේ ායඹ උඳාදානඹ ය
ජීත්පරා අසුය පරෝඹට ඵැත්තට ඳ්
පේ එභ අසුයඹන්ට පුළුන් භවා ායඹ භපේ
යපන ජීත්පන්න. ායඹ ශමන්න, පිහිනන්න, කිමිපදන්න. ඒ ඔහු අපප්ක්
ා ශ
ැභැත්ත අල්රාැනීභ නිා ඒ අසුයඹන් අසුය ජීවිතඹ දුක්පොට දකින්පන් නැවැ. පභොද
එඹා පඳය භනු්
ඹ ජීවිතපේදීත් මුහුද, ජරඹ, එහි රන ්
බාඹ, හිරු යල්මිඹ, මුහුදු සුශඟ,
බිඹරු ඵ දුක්වැටිඹට දැක්
පක් නැවැ. උතුේ භනු්
ඹ ජීවිතඹක්රැබී තිපඵද්දිත් ඉවත
රුණු ැඳක්ය ත්ත පනා අසුය පරෝඹ කිඹන තය අඳාඹට ැටුණවභ එභ ්
බාඹ
දුක්වැටිඹට දකියිද? නැවැ. ඔහු රැබ භවා ැඳක්වැටිඹටයි එඹ දකින්පන්.

පුංචි දරුපක්තභන්පේ මුත්
යා අසචි භ පල්රේ යනා පේ, අසුයපඹොත් භවා ායපේ
ෑභ දුක්
 පදෝභන්
ඹක්
භ භවා ැඳඹක්
a පොටපන ප්
රීතිපනා. භවා ායපේ ආධිඳත්
ඹඹ
ඳතුයනා. භවා ායපේ අයිතිඹ, ප්
යපද්ල පනුපන් ැපටනා. ටන්යනා. භනු්
ඹපඹෝ
පේ මුහුදු ප්
යපද්ලඹ අපප්, පන අඹට පභහි භසුන් අල්රන්න ඵැවැ. පේ පයශ අපප්
පවෝටරපේ. පන අඹට පභහි එන්න ඵැවැ ැනි අසුය ංඥාර ඵැපන සිටින නිා අසුය
පරෝපේදී ඒ පද්ල් ඩා පුළුල් සිද්ධපනා.

ඔඵ හිතන්න කිමිදුේරුකු ඹේ පේද භව මුහුද තුශ ක්
රිඹා යන්පන් කිඹරා. ඔහු දිඹ
භතුපිටත් පිහිනනා. දිඹ ඹටත් කිමිපදනා. ැඹුරු දිපඹත් කිමිපදනා. පභන්න පේ
කිමිදුේරුා පේ අසුයපඹොත් භවයුපර් කිමිපදමින් ඳංචාභඹ විඳිනා. මුහුද පනුපන් තභ
ර්ඹ භඟ ටන් දිනා. මුහුපද් ැඳ පොඹනා. එඹ තභයි අසුය පරෝපේ ්
බාඹ.
භාළුපක්ඹේ පේද මුහුද දිඹ ැඳැයි කිඹමින් එහි ාඹ යන්පන් පිහිනමින්, කිමිපදමින්,
වැඩතර භමින්, තුටු පමින්.... භාළුාට එඹ ැඳඹක්වුද එඹ තිරින් පරෝඹයි. ත
කුඩා භාළු සිඹ දවA නනින් ආවායඹට නිමින් ත ර්භ රැ්
යන එයි. භාළුා
යන්පන් අානපේදී ාපේ වරි දැරට අසුපරා ජීවිතඹ පජායන. අසුයඹන් තෘ්ණාපන්
භව ායඹ අල්රාපන මුහුද පඵදාැනීභට අයිතියැනීභට වයඹ, ක්
පයෝධඹ, තණ්
වා
ඩමින් අානපේ විනාලපරා ත ත දුකින් දුට ැපටනා.

භික්
ෂුක්භාධිපඹන් ඳසුනවිට භවා ායපේ මුහුදු ජරඹ භත කිමිපදමින්, තුටු න
ත්ඹන් කිහිඳපදපනක්දුටුා. භික්
ෂු පේ අඹ වඳුනානු රැබුපව් අසුයඹන් වැටිඹටයි. වැඵැයි
පේ අසුයඹන් කිහිඳපදනා පඵොපවොභ පත්ජාන්විත, පිරුණු භනු්
ඹ ්
බාපේ ලරීයඹක්හිත
පඵොපවොභ ලක්
තිභත් පිරික්
. පේ අඹ තනියභ කිරි ඳැවැපඹන් යුක්
තයි. භනු්
ඹ හිට ඩා
පරොකු හික්ඔවුනට තිබුණා. පේ අසුයඹන් ඉතා ප්
රීතිපඹන් ජරපේ කිමිපදමින්, ජරඹ භතුපිටට
එමින් විපනෝද වුණා. පේ සිඹල්පරන් පඳපනන්පන් භික්
ෂුට දර්ලනඹ ව අසුයඹන් කිහිඳපදනා
අසුය නාඹඹන් ඵයි. පභොද ඒ අඹ අසුය පරෝපේ ජීත්වුණත් දුක්විඳින ඵක්පඳනුපණ්
නැවැ. ඒ අඹපේ සියුේ පේ පිරුණු ්
බාපේ විරුපී ඵක්පඳනුපන් නැවැ.
භවය විට පේ පදඹ පන්පන් පභන්න පේ විදිවට කිඹරා භික්
ෂු අනුභාන යනා. ඒත්
නිැරැදිභ කිඹන්න නේ දන්පන් නවැ.

ඔඹ මුහුදට ආා යන පෝටිඳති ව්
ඹාඳාරිඹන්, ංචායඹන් ඉන්නා. පේ අඹ පොඩාක්
භාජ පේඹ, දාන භාන ැනි ක්
රිඹාර පඹපදනා. පේා තුළින් ඔවුන් තුශ කුල්
ැපඩනා. නමුත් පේ පෝටිඳතිඹන් භැපයන පභොපවොපත් ඔවුන් තුශ ඇතින්පන් ඉවත භාජ
පේා, අනුනට ශ උඳාය පිළිඵ භතඹ පනොපයි. ායඹ පපයහි උඳාදානඹක්
. අපන්
භට නැත මුහුදු ැඳ අහිමිපව්ඹ කිඹා බිඹක්
. ඒ ැඳඹ පපයහි ආලාක්
.

අපන පේ භවයක්පෝටිඳතිඹන්, ංචායඹන් මිත්
ඹාදෘ්ටිඹන් වීභ නිා, පිං ඳව් පිළිඵ
විල්ාඹක්පනොභැති නිා දානපේ ආනිලං ඳයපරොදී රැපඵතැයි විල්ාඹක්පනොභැති නිා ඒ
අඹට පේා භතක්පන්පන් නැවැ. භතඹට එන්පන් තභන් යපු, තභන් ැභති ව පදඹ
පිළිඵ අල්රාැනීභක්
. පේ පවේතු නිා පේ අඹ භයණින් භතු තභන් ැභති ව භව මුහුපද්භ
අසුයපඹක්පර උඳත රඵන්න පඵොපවෝ ඉඩක්තිපඵනා. පභන්න පේ අඹ අසුය පරෝඹට
පරෝපේදී භික්
ෂුට දර්ලනඹ ව ඳරිදි පත්ජාන්විත පඳෞරුත්පඹන් යුත් අසුය නාඹඹන්,
ප්
යාපද්ශීඹ නාඹඹන් ලපඹන් උඳත රඵනත් ඉඩ තිපඵනා.

ඔඵ පභපවභ සිතන්න, එ ධීය මුදරාලි පපනක්ඉන්නා ඔහු අදවන්පන් ක්
රි්
තිඹානි
ආභ. එපවභ නැතිනේ මු්
ලිේ ආභ. ඒ ැන කිසිභ ැටලුක්නැවැ. ඒ එභ භවත්රුන්පේ
නිදවයි. එැනි ආේ බක්
තිපඹක්
ට ධීය ර්භාන්තඹ ප්
යතික්
පේඳ ර්භාන්තඹක්පන්පන්
නැවැ කිඹරා භික්
ෂුක්හිතනා. ැරැදි නේ භාපන්න ඕපන්. නමුත් බුදු දවභ ඳැත්පතන්
ධීය ර්භාන්තඹ ප්
යතික්
පේඳ ර්භාන්තඹක්
. අපි පභපවභ හිතමු. ඔඹ ධීය මුදරාලිට ට්
පයොරර්
ඹාත්
යා දවඹක්තිපඵනා කිඹරා. දිනඳතා පවොඳින් ාරගුණඹ ඳතිනපොට පේ ඹාත්
යා දිඹමට
පෝවිලාර භාළු අ්
ැන්නක්පොඩබිභට පපනනා. පේ අ්
ැන්න තභයි පඵෞද්ධ
ජනතාත් ආවායඹට න්පන්. ්
ාමීන්වන්පේරාට පජා පශොත් ශන්පන්. ඉවත එ
ඹාත්
යාකින් භාළු දව්ණන් භයරා පොඩට පපනන්පන්. එතපොට දිනට ඹාත්
යා
දවඹකින් පභොන තයේ භාළු න්දයාක්භයා දභනාද? එතපොට පේ මුදරාලිරා ජීවිත ාරඹ
තුශ පභොන තයේ භාළු න්දයාක්භයා දැමීභට වවුල් පනාද? පේ මුදරාලි උදඹට
මුqහුදුපයශට ඇවිත් තුටුපන්පන් භාළු අ්
ැන්න දැරා. ඵරරා. අ්
ැන්න ැඩිපන්න
ැඩිපන්න මුදරාලිපේ, පේඹන්පේ, තුට සිනව ඵරාපඳොපයොත්තු ැඩිපනා. භවයදාට
භැරුණු භාළුන්පේ කු තුශ පරෝඹට බිහි පනොව නමුත් ජීවී ඳැටවුනුන් පෝටි ණනක්
ඉන්න පුළුන්. පභභ භාළු ඳැටවුත් භැපයනා. පභැනි පිරි්ජීවිත ාරඹක්පුයාට
රැ්
යන්නා අකුල් ප්
යභාණඹ ඉරක්
ේ ලින් ප්
යාල යන්න ඵැවැ. පභැනි අකුල්
නිාත් පඵොපවෝභ දුර්ර, විරපී අසුයඹන් ලපඹන් පේභ මුහුදු ඳතුපශේ ල් ප්
පර්තඹන්
ලපඹන්ද ඉඳැදීපේ ප්
යණතා ඉතාභත් ැඩිඹ. මුහුදු ඳතුපශේ සිටින පේ ල් ප්
පර්තඹන් රක්
,
පොයල් ඳයඹක්
, මුහුදු ලාඹක්ලපඹනුයි සිටිනුපේ. පේ ප්
පර්තඹන් ඳවශ පන්පන් ර

තුශයි, පොයල් ඳයඹ තුශයි. විලාර මුහුදු ලා නිධි තුශයි. පේා තභන්පේ නිා යපන,
බන යපන පේ අඹ ජීත්පනා. තභා තන්වාපන් අල්රාත් මුහුද මුයයන්පන්,
ඵරාන්පන් zභපේZ ංඥාපන් අයිතිපේ තඵාපන සිටින්පන් පේ නි තුශ සිටයි. පේ ල්
ප්
පර්තඹන් දිනට පදතුන්යක්හි පරන් භතුපොට මුහුපද් ටපිටා පවොඳින්, තෘ්ණාපන්
නිරීක්
ණඹ යනා. වුරු වරි ඇවිත්ද, පනත් පපනක්අයිති යපනද කිඹරා. මුහුද
ඳතුපල් ඇති ධන නිධාන, ගිළුන නැව්, භත්්
ඹ ේඳත ඵරරා නැත එඹා ල්පනා. මිනි්
සු
පේ ධන නිධාන න්න එපවභ නැතිනේ, නිරීක්
ණඹ යන්න මුහුදු ඳතුශට ගිපඹොත්, ඔන්න
පේ අඹ පීඩා යනා. ඵඹ යනා. පේාට තභයි මිනි්
සු පවොල්භන් කිඹන්පන්. පේ පවේතන්
නිා වයඹ, ක්
පයෝධඹ, තෘ්ණා ත ත ැඩි පනා. පේ ත්ඹන් තත් දුපන් දුටභ
ඹනා. අසුය පරෝපඹන් ප්
පර්ත පරෝඹට, ප්
පර්ත පරෝපඹන් නියඹට ැටී ල්ඳ ණන්
දුක්විඳිනා.

දැන් ඔඵ සිතන්න, ඔඵත් භවා ායඹ ජීවිා උපදා, විපනෝදඹ උපදා, අල්රාත්
තෘ්ණාපන් උඳාදානඹ යත් අපඹක්නේ භවා ායපේ ප්
යාණකාත අ්
ැන්න පොඩබිභට
පපනන අපඹක්නේ, තය අඳාඹට අඹත්න අසුය පරෝපේ ්
බාඹත්, අසුය පරෝපේ
ප්
යතින්ධිඹට අල්
ඹ යන පවේතන් ැනත් අධානඹ පඹොමු යන්න. අසුය පරෝපේ
ප්
යතින්ධිඹක්රැබුපොත් ඔඵට ල්ඳ ණනාකින් පොඩ ඒභට පනොවැකි ඵ දකින්න. රන
යඹට ඇති අනල්
ඹ ආාන්පන් මිපදන්න. බිඹරු භව මුහුදට ඇති තෘ්ණාපන් මිපදන්න.
එපේ පනොවුණපවොත් ඔඵභ, ඔඵ ැභති ව ඳරිදිභ ල්ඳ ණනක්ලුණු යඹත්, රන ජරඹත්,
පිලී ත්, ැඹුරු පනොැඹුරු යුයත්, එහි ඇති ධන නිධානත් ඔපබ් යපන ජීත් පන්න
පුළුන්. ඔඵට අයිති නැති, ඔඵපේ ඟපේ ඳත්ාැනීභට පනොවැකි පදඹක්ඔඵට දු
පිණිභ පවේතුන පදඹක්අවිද්
ඹා නිා ඔපබ් යපන, ැඳඹක්යපන දුක්විඳින්න ඔඵට
සිදුපව්වි. භවා ායඹට ැභති න වැභ පභොපවොතභ ඔඵ අසුය පරෝඹට ඹැභට භඟ
එළිපඳපවළි යන්නා වීභ පනොැරැක්
විඹ වැකි රුණකි. භවා ායඹට ඇති ැභැත්පතන්,
තෘ්ණාපන් මිදී අසුය පරෝඹට ඹන භාර්ඹ ඔඵ ා දභන්න. රැබ භනුල්
ඹ ජීවිතඹ තය
අඳාපඹන් මුදාපන ඔඵත් පරොව්තුරු සුඹ අත්විඳින්න.

භවා ායපේ ඇති බිඹරු ඵ බිඹරු ඵක්
භ පරසින් දකින්න. භවා ායපේ ඇති ඳාළු,

පණක්පනොභැති හිරු යල්මිඹ, රන ්
බාඹ, පිළිකුරක්පේභ දකින්න. ඒා ඔපබ්
යපනොන්න. භවා ායඹ ත්ඹාට අකුරපේ අ්
ැන්න ඳභණක්
භ උරුභපොට පදන ඒ
අකුල් පවේතුපන් අසුය පරෝපේ දුභ උරුභ යපදන භාය ායඹක්ඵට දකින්න ඔඵ
දක්
පන්න. භවා ායඹට ඇති ැභැත්පතන් මිදී අසුය පරෝපඹන් මිපදන්න.

