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කDණාෙව? සළක?න:
ෙමම පහත සටහ? කර ඇ6 ස/ධ-ම IJය 2017 වසෙ- සැBතැ*බමස 04 සහ 17 යන ෙදLන Mළ අ6පූජ8ය මහනuවර ව<රබu/> මහ
රහත?වහ?ෙ@ NO? OPකළ ස/ධ-ම සාකQඡාවS.
එම ස*පූ-ණ ෙ/ශනාමාලාව උ?වහ?ෙ@ෙV අවසරය මත, එම
Lනය?W පXගත කරනu ලැබY අතර, එම ෙ/ශනාමාලාව මහ ෙතDZව?
කථාකරන භාෂාෙව?ම, එෙලO?ම ෙමW ඇMළ^ කර ඇ^ෙ^ එම
ෙ/ශනාව?W ඇ6 _ව `ණයට සහ හරව^ බවට SOP හාaයb OP
ෙනාවනu Jcසd.
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01.) බuP? වහ?ෙ@ වනගත ව?න eෙf ඇd?

“දැ $, කැෙG ටය $ට

I ය ලා ෙ$ බu # හාමu # C ෙවJ I ය $ෙ$…
ආරණMගෙතJවා, NනMාගාරගෙතJවා, COඛමQලගෙතJවා. පළෙවEයට
<ෙය$ෙ$ ආරණMගෙතJවා. ආරණM I-ෙ- කැෙG, වනා$තෙS. ඉ<$,
කැෙGට Uයා Iයලා කැෙG ධSමය <ෙයන :$දා ෙනෙව/ෙ$ ය$ට
I-ෙ-. අ9ට ඒ කැෙGට යන එෙක$ ෙලාZ අ[දැ,මO ලබ$ට පු]ව$,
මu^$ම දහමට ෙයාමu ෙව$ට ඉ(ෙසGලම. කැෙGකට U:Gලම බල$ට
ඕෙ$ අ[දැ,ම. ඒ මහ ඝන වනා$තරයක තEවuනහම ෙ[ෙර/ කැෙa
<ෙයන Bbත බව. සැගවuනu බව, භයානක බව. නuහuC බව. ඊළඟට ඒෙO
දවසO, ෙදකO, හතරO ,පහO ගතකරන ෙකාට අර ෙකෙළ( වf$,
සමාජෙය$ ෙව$ෙවලා ඉ$නෙකාට ෙකාhචර අමාCද දවස ෙගව$ට.
දවස ෙකාhච ර jගද? ඊළඟට තම$ට වැටෙහ$ට පට$ග$නවා තම$
ෙකාhචර තEෙවලා වෙk ඉ$න ෙකෙනOද?. ෙකාhචර පා]වO
දැෙනනවද? තම$ ෙකාhචර පුංm ෙකෙනOද?. දැ$ අ9 නගරෙ8
සමාජෙ8 nE(සu[ එOක ඉ$නෙකාට අ9 අහ$කාරකමට මානෙය$
සමාජය[ එOක කැo ෙපෙන$ට pව[ ෙවනවා. අෙත$ට Uයාට ප(ෙ(
ෙqවා/$ ෙව$ වuනහම දැෙන$ට පට$ ග$නවා, මම ෙකාhචර පුංm
nEෙහOද මම ෙකාhචර ෙනාවැදග[ nEෙහOද, මම ෙකාhචර
ෙනාවrනා nEෙහOද Iයලා. සමාජෙය$ ඉව[ වuනාට ප(ෙ( ෙකා/තරq
ෙනාවැදග[ ගන$ ගත ෙනාහැI ෙකෙනOද. අ9 මහ පstතෙයO වෙk
:uවට, ෙලාZ/ Iයලා එfෙ8 :uවට, එෙත$ට Uයාට ප(ෙ( තම/
ෙ[ෙරsට පට$ ග$ෙ$ මෙk ඇ[ත (වvපය.
දැ$ අ9 කැෙG U:Gලා ෙපාt උස තැනකට හx ගලO උඩට හx නැගලා
බ]ෙවා[ එක යායට තEකර ෙකාළපාටට ග( ෙකාල$ rක zතර/
ෙb$ෙ$. ඉ<$ පු#ම පා]වO දැෙනනවා. පු#ම තEකමO දැෙනනවා.
පු#ම :( බවO දැෙනනවා. ෙqක දැෙන$ට ඕෙ$. දැනuෙනා[ තම/ අ9ට
ෙq සසර ෙකාhචර භයානකද? ෙකාhචර #කකද, ෙකාhචර :( තැනOද
Iයලා දැෙන$ට පට$ ග$ෙ$. දැ$ අ9 පා] Eසා තම/, තEකම Eසා
තම/, අසරණ Eසා තම/ සාමQ:කව {( ෙවලා ඉ$ෙ$ nE(සu එකට
සමාජෙ8. යා]n|ෙයJ 9xසO හදාෙගන නෑදෑෙයJ 9xසO ඉ$නවා.
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ඊළගට zවාහ ෙවනවා. දC මGෙලJ හදනවා. දැ$ ෙq ෙමාකටද ෙq? ෙq
තEකම, පා]ව, :(කම වහග$ට. දවස ෙගවාග$ට අමාC Eසා තම/
අ9 zzද zෙනJදාංශ හදාෙග න <ෙය$ෙ$. ෙපා[ ප[ Iයවනවා, සඟරා
Iයවනවා, ෙවන[ zෙනJදජනක •යාව$, €ඩාව$, සාමQ:කව {(0q.
එකuෙවලා යා]n| සමාගq ආjය පව[වෙගන ය$ෙ$. දැ$ ෙq
ඔOෙකාෙග$ම n#නට ප(ෙ( තම/ කැෙGට Uහාම ෙ[ෙර$ෙ$ ෙqවා
නැuව ඉ$නෙකාට තම$ෙk ත[[වය ෙමාක‚ද? එෙ( ඉƒම ෙකාhචර
අමාCද Iයලා.
මම :තනවා කැෙG ට Uහාම අ9ට ඉෙගන ග$ට ෙගාඩO ෙ‚,
අ[දැ,ෙම$ම ලැෙබනවා. මම ෙq Iය$ෙ$ ධSමය අවෙබJධ ෙවනවා
Iයන ෙ‚ ෙනෙව/. නමu [ , මu9r$ ෙනාෙපෙනන ෙ‚ දI$ට
පට$ග$නවා. හැබැ/, ඒක ලබ$ටනq කැෙGකට ය$ටම ෙවනවා. ඒක/
අSණMගෙතJවා I-ෙ-, COඛමQලගෙතJවා, NනMාගාර ගෙතJවා I-ෙ-.
එතන I„ෙ([ම සමාජමය කටයuu නෑ. සමාජ කටයuu නැ<වuනහම,
තEවuනහම තම$ කවuද, තම$ට ෙලJකෙ8 <ෙයන තැන ෙමාක‚ද, pzෙ[
Iය$ෙ$ ෙමාක‚ද Iයලා වැටෙහ$ට පට$ ග$නවා. ඒක තම$ෙk
අ[දැ,ෙම$ ග$ට පට$ග$නවා. හැබැ/ ෙqක පැයO ෙදකO දවසO
ෙදකO ෙනෙව/ rකO jU$ jගට ඉ$නෙකාට තම$ට ෙ[ෙර$ට පට$
ග$ෙ$. කැෙG Iය$ෙ$ ඉතාම භයානක තැනO. පහසu තැනO සu$දර
තැනO එෙහම ෙනෙව/. භයානක ස[u සSපෙයJ, අf ෙකාr වල(සu
ඉ$නවා. :තාග$ටව[ බෑ, මහ වෘOශ ග( ෙකාල$ <ෙයනවා. ඉ<$
ඒකට U:$ම බල$ට ඕෙ$. ඒක Iය$ට නq අමාC/ වචන වf$. මම
ඔය කැෙGට Uහාම මuf$ම අ[zදපු ෙ‚ තම/ ෙqක. එතෙකාට තම/ මට
දැෙන$ට පට$ ග[ෙ[ මම ෙකාෙහාම ෙකෙනOද Iයලා. හැබැ/ ඉ<$ ඒ
rක හxයට අවෙබJධයට ආෙවා[, වැටහu ෙනා[, බය ෙව$ෙ$ නැuව
ඒකට මuහuණ ƒලා ඒ තEකම පා]ව :(බව එOක ඒ මහ ඝන වනා$තෙS
තEෙවලා ආSය BCවC$ෙk උපෙද( මත ඒ මාSගය වැඩuෙවා[ තම$ට
දැෙන$ට පට$ ග$නවා ෙqක තම/ බu#හාමu#CෙවJ අ9ට කැෙGට ය$ට
I-ෙ- Iයලා. එෙ( ෙනාකර අ9 ෙගදර ඉද$, නැ[නq සාමQ:කව භාවනා
මධM(තාන වල, ප$සG වල, එෙහම[ නැ[නq ෙගදර කාමරයO ෙව$
කරෙගන ෙqක කර$ට පු]ව$ද Iයලා අහනවා. ඒකනq ෙව$ෙ$ නෑ.
ඒ Eසාම තම/ බu#හාමu#CෙවJ ආරණMගෙතJ වා, NනMාගාර ගෙතJ වා,
COඛමQලගෙතJවා I-ෙ-. අ9 උ[සාහ කර$ට ඕෙ$, ඇ/ ෙමෙහම අ9ට
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කැෙGකට ය$ට I-ෙ-, :( තැනOට ය$ට I-ෙ- Iයන එක.
†ාෙයJUකව අ[හදා බලලා තම/ ඒ අ[දැ,ම ලබ$ට ඕෙ$. දැ$ මට ඒක
බය නැuව Iය$ට පු]ව$. ෙමාකද මට ඕෙ$ කරලා <‡ෙ‡ බu#$
වහ$ෙ( Iයපු එක ඒ zjහටම කරලම බල$ට. ඒෙක ෙමාකO හx
<ෙයන :$දෙ$ Iයලා <ෙය$ෙ$. ඒක ෙනාකර අ9ට ඕෙ$ දැනuම සහ
ආකGප මත බu‚ධ වචනය අSතකථනය කර$ට Uෙයා[ අ9 අමාCෙවැෙටනවා. අ9ට ලැෙබන ෙදයO නෑ ෙනාමග යනවා zතර/. අ9 ඒ ගැන
zචාරය කර$ට ය$ට ෙහාඳ නෑ ෙමාකද අ9ට ඒකට සu#සuකq නෑ. දැනuම
නෑ. අ[දැ,q නෑ. †ඥාව නෑ. ඉ<$ ෙq වෙk මහා බu#වරෙයO
Iයනෙකාට අ9ට <ෙය$ෙ$ Iයන එක කරලා බලලා ඊට ප(ෙ( ඒ ලබන
අ[දැ,q මත අෙb ඒ †ඥාව jයu‹ කරගැŒම තම/. ඉ<$ ඒක Eසා මම
Iය$ෙ$ ඕෙ$ ෙකෙනZට ෙq Iයපු එක කරලා බල$ට. මම ඒක කරා.
ඒෙO අ[දැ,ම මට Iයාග$ට වචන නෑ. මම ෙq ෙකාෙහාමද Iය$ෙ$
Iයල[ :තාග$ට බැCව, හැෙමJටම †•නයO <ෙයන Eසා/ ඔය
rකව[ Iය$ට ෙපළබuෙ$.
දැ$ කැෙලනq ෙගවG ෙදාරවG නෑ. මuZ[ නෑ. අ9 :rෙයා[ ගG ෙලනක
ගහO යටක තම/ ඉ$ෙ$. එතෙකාට අ9 දැ$ COඛමQල I-වහම zශාල
ග( <ෙයනවා. දැ$ අර නuග ග( එෙහම අu පතර z:ƒ යනෙකාට පහළට
මu G වෙk ඇz Gලා ෙගව G ෙදාර ව G ව ෙk හැෙදන වා. වැ(සට
ෙතෙම$ෙනව[ නෑ. ස[u එෙහම ඉ$නවා. මම දැකලා <ෙයනවා එෙහම
ග(ෙකාල$. Zrයකට වඩා ඉඩ <ෙයනවා ඒ ගහO මuලට Uහාම. ඉ<$ ඒ
වෙk ඒවා තම/ ඔය COඛමQල I-ෙ-. දැ$ NනMාගාර I-වහම ෙගාඩO
අය :තනවා ෙq Eක$ම Eක$ :(තැ නO Iයලා. එෙහම තැනO
ෙනෙව/. දැ$ බu#හාමu#CෙවJ ෙමතE$ අදහ( කෙG සමාජෙය$ අ/$
ෙවhච තැනO.
දැ$ ෙගදරO Iයන එක ග[තහම වහලO <ෙයනව Ž[< <ෙයන
ෙගයO NනMාගාරයO ෙව$ට නq ඒක ගෘහ කටයuu වf$ ඉව[ ෙව$ට
ඕෙ$. ZටuqබයO ෙනෙව/ ඒක. එතන ගෘහ මQfකෙය O නෑ. U:
•යාකාරකq I„වO නෑ. ඊළගට එතන උයාෙගන ක$ෙ$ නෑ. ල/> ŽG
වuර ŽG ෙගව$ෙ$ නෑ. වxපනq බ# ෙගව$ෙ$ නෑ. එෙත$ට යන එන
nE(සu නෑදෑෙයJ බල$ට, යා]ෙවJ බල$ට එනවා වෙk එ$ෙ$ නෑ. ඒක
Eක$ අqබලමO වෙk. එතන ඉ$න •Oෂුව ෙහJ තාපසයා අනu$ෙග
තැනO, එයාෙk කාSයය සදහා එතන ගතකරනවා පමණ/. ඊළඟට එයා
එතන අතහැරළා යනවා. එතෙකාට ඒවා NනMාගාර. දැ$ සමහC
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Iයනවා, ඊෙ8 ෙපෙරදා අ9ට අහ$ට ලැෙබනවා බu#හාමu#CෙවJ රජ
මා^ගාවට[ වඩා zශාෙලට හදපු සuෙඛJපෙභJ‘, ෙ’තවනාරාෙq,
පූSවාරාෙq වෙk තැ$වල ගතකෙS Iයලා. හැබැ/ ෙq කවuCව[ ද$ෙ$
නෑ ෙ’තවනාරාමය Iය$ෙ$ NනMා ගාරයO Iයලා. ඒෙක බඩu මu>ටu
<බuෙ$ නෑ. ඒක වහලවG <ෙයන Ž[< <ෙයන, •Oෂූ$වහ$ෙ(ලාට
{jලා ඒ වනා$තෙS , ඒ ෙ’ත Zමාරයාෙk වෙනJදMාෙ$ සuවපහසuෙව$
nE(සu$ෙග$ ඉව[ව, සuවපහසuෙව$ ,ෙ- ෙq කාමෙභා‘ සuවය ෙනෙව/
ධSමයට ය$න ඕෙ$කරන පහසuකq ස:ත ෙගාඩනැUf rකO හදලා
පූජා කරා.
ඉ<$ ඒවා කවuC හx :තනවානq රජ මා^ගා වෙk Iයලා ඒක ෙමJඩ
කත$දරයO. ෙමාකද ඒවා ගෘහය$ ෙනෙව/. ඒවා Zටuqභ ෙනෙව/.
ඒවාෙ8 කාමෙභා‘ •යාකරකq නෑ. ඉ<$ රජ මා^ගාෙ- <ෙය$ෙ$
කාමෙභJ‘ රෙජZට ඕෙ$ කරන ෙ‚වG. ෙ’තවනාරාෙq එෙහම <බuෙ$
නෑ ෙ’තවනාරාෙq හදලා #$ෙ$ EOෙG” උ[තමය$ට පxහරණය
I•මට හා EOෙG” 0මට 0Sය වඩ$ට. ඒක Eසා එතන I„ම
කාමෙභJ‘ ෙදයO නෑ. කවuCහx Iයනවනq ඒක මා^ගාවO. ෙමෙහම
සැප z$දා Iයලා ඒක අමu ෙබාCවO. ඒක තම$ෙk වා„යට හදාෙගන,
තම$ ඉ$න ප$සල ෙමෙහම හැ#වා, ඒක කමO නෑ, බu#හාමu#CෙවJ :rය
ෙ’තවනාරාෙq ෙq වෙk එකO Iය$ට හදාග[ත එකO zතර/. අEක
ඊළඟට ඒක පූජා කරා Iයලා, බu#හාමu#CෙවJ අවuC# හත^( පහO දහq
ෙදසuවා බu‚ධ[වයට ප[ෙවලා, එයා ඒෙO :rෙ8 නෑ. ෙමාකද බu#වC
සාමනMෙය$ වහලO යට ඉ$ෙ$ NනMාගාරයක ඉ$ෙ$ ව(සාන කෙG
zතර/. වැ(ෙස$ ෙ‡ෙර$ට. ඒ කාෙG U:ෙයJ උප(ථාන කරා „-පෙස$
සං–හ කරා. වැ(ස ඉවර වuනහම ඒෙගාGෙලJ ආපහu සංචාරය කරn$
වනා$තර වල ග( යට, 9#C මඩu වල, වැfතලාවල, ගGෙල$ වල pව[
වuනා සංචාරෙය$ දවස ෙගවn$. ඉ<$ ඒක Eසා NනMාගාරය Iයන
එෙක$ අදහ( ෙව$ෙ$ ෙගදර <ෙයන කාමරයOව [ :( ෙගදරOව[
Iයන එක ෙනෙව/. ගෘහ කටයuu ව^$ ඉව[ ෙවhච තැනO ෙව$ට
ඕෙ$. ඒක තම/ NනMාගාරය Iයලා I-ෙ-. එතෙකාට nE(සu, ගෘහ
•යාකාරකq කරන අය ඉ$ට බෑ. ZටuqබයO ෙව$ට බෑ. ඒක තම/
ෙ[Cම.”
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02.) වනගත'ම සහ කාමය?ෙග? ෙව?'ම

“දැ$ එතෙකාට බu#$වහ$ෙ( අ9ට ෙ‚ශනා කරලා <ෙය$ෙ$ බu#$
ව—$ෙ(ෙk ධSමය 9^පj$ට, ෙq ආSය අ˜ටා$Uක මාSගය 9^පැƒම
සදහා ගතයuu •යාමාSගය.
සQ| Iයවෙගන යනෙකාට අ9ට පැහැj^වම ෙbනවා හැම භාවනාවOම
පට$ ග$ෙ$ අරණMගෙතJවා, COඛමQලගෙතJවා, NනMාගාර ගෙතJවා
Iයලා. ඒ Iය$ෙ$ පළෙවEම ෙ‚ කැෙGකට ය$ට, ගහO මuලට ය$ට,
:( තැනකට ය$ට Iයළා. දැ$ අ9 එදා කතාකරා කf$ කැෙGට Uහාම
එන මQfක හැ‘ම ෙමාක‚ද Iයලා. ඇ[තටම ඉ<$ ඒ අ[දැ,ම ඕෙ$
ෙකෙනZට zදග$ට පු]ව$ ෙවනවා. නමu[ බu#$ වහ$ෙ( සැබැz$ම
කැෙGට ය$ට I-ෙ- ඒ අ[දැ,ම zදග$ට zතරO ෙනෙව/. ඊට එහා
Uය තව ෙලාZ වැඩ සටහටහනක ආරqභයO ග$ට තම/ කැෙGට ය$ට
I-ෙ-. නැ[නq :( තැනකට ය$ට I-ෙ-. එෙහම නැ[නq ගහO
මuළට ය$ට I-ෙ-.
දැ$ ෙමතE$ මQfකව අදහ( කෙS අ9 වාසය කරන ජන සමාජෙය $
අ/$ ෙව$ට Iයන එක. එතෙකාට අ9 ඉ$න, අ9 පxෙභJග කරන Eවස,
ඊළඟට ඇසuC කරන යා] n|/$, නෑදෑ/$, ඊළඟට අEZ[ පxෙභJග
කරන අ9 †ෙයJජනයට ග$න උපකරණ යාන වාහන, ෙගදර ෙදාෙS
<ෙයන බඩuමu>ටu ඒ „යGෙල$ අ/$ ෙව$ට Iයලා තම/ ෙq Iය$ෙ$.
ෙමාක‚ද ඒෙක$ අදහ( කර$ෙ$? ෙමාකද ෙq බu#දහෙq පළෙවEම
කාSය තම/ ෙq කාමය$ෙග$ ෙව$0ම. කාමය$ෙග$ අ/$ ෙව$ට
ඕෙ$. දැ $ බu # $ ව හ $ෙ( I ය න වා ධMාන ය ක ට ස ම වැƒ ෙq ƒ
පළෙවEයටම කාමය$ෙග$ ෙව$ව අZසලය$ෙග$ ෙව$ව †ථම
ධMානයට සමවj$ට Iයලා. එතෙකාට පළෙවEම •යාවfය තම/
කාමය$ෙග$ ෙව$zම. එතෙකාට අෙb ෙගදර, අෙb වාස(ථානය සක(
ෙවලා <ෙය$ෙ$ අ9ට ඕෙ$ කරන කාමය$ පxෙභJග කර$ට පු]ව$
zjහට. ෙගදර <ෙයන බඩuමu>ටu අෙb අවශMතාවය$ට හxය$ට අ9
අරෙගන <ෙය$ෙ$. එතෙකාට අ9 කනෙබාන ෙ‚වG, අ9 ඇසuC කරන
9xස, ෙගදර ඉ$න නෑදෑෙයJ ෙගදර ඇ<කරන බGලා පූසා පවා ඇ<කරලා
<ෙය$ෙ$ අෙb සuට ෙවනuෙව$.
9 of 43

ආරණ$ගත'ම

ඒ Iය$ෙ$ ඉ$™ ය 9න0ම සදහා. එතෙකාට දැ$ ෙq ඉ$™ය 9න0ම
ෙගාෙš ඉදෙගන අ9ට ෙq වැෙš කර$ට බෑ. එතෙකාට කාමය$ෙග$ ෙව$
ෙව$ට Iයලා I-ෙ- ඒක/.
දැ$ උදාහරණයකට එක තැනකj බu#$ වහ$ෙ( අර ෙබJ›රාජ
Zමාරයාට ෙq Eව$ මග වඩ$ට ඕෙ$ පxසරය ගැන Iය‚j අහනවා
U$දර ග$ට ඕෙන ෙකෙනO, සාමානMෙය$ කැලෑවල ඉ$න අය U$දර
ග$ෙ$ œ ෙකJටu ෙදකO අuGලලා. ඉ<$ ඊළඟට බu#$වහ$ෙ( අහනවා
ෙබJ›රාජ Zමාරයෙග$ "ෙබJ›රාජ jෙ8 දාපු, ෙතnhච, ඇuල<$ Ix
ස:ත, ඒ Iය$ෙ$ අමu œයO, ඒ Iය$ෙ$ jෙ8 දැමQ අමu œෙකJටu ෙදකO
අuGලලා U$දර ග$ට පු]ව$ද" Iයලා. දැ$ එතෙකාට ඕෙ$ ෙකෙනZට
ෙ[ෙරනවා U$දර ග$ට බෑ. ෙමාකද මu9r$ ෙතnලා. දැ$ අ9 :තමu
මu9r$ ෙ-fhච එකO වuන[ ඇuලත Ix ස:තනq U$දර ග$න
පු]ව$ද? ඒ[ බෑ. එතෙකාට එෙහමනq U$දර ග$ට ඕෙ$ නq
මu9rනu[ ෙනාෙතමuනu ඒ වෙkම ඇuලත Ix ර:ත zය^ œ ෙකJටu
ෙදකO අuGල$ට ඕෙ$. ඉ<$ ඒ වෙkම තම/ ෙq බu#$ වහ$ෙ(ෙk
Eව$ මග වඩන ෙකාට[. දැ$ 9ට<$ ෙතnලා <ෙය$ෙ$ අර ෙකJටuව
ෙතnලා වෙk. ෙමාක‚ද ෙq කාම$ෙහා‘ ව(•$ පxහරණය කරn$
ඒවා මැද ඉදෙගන අ9 ෙqක කර$ට යනවා. එතෙකාට #කට ෙ—uව
තsහාව I-වෙ$. තsහාව නැ<කර$ට/ දැ$ අ9 කටයuu කර$$ෙ$.
ඉ<$ ෙq තsහාව ෙපJෂණය කරන කාමෙභා‘ ව(u ලග <යාෙගන
ෙqක කර$ට බෑ. ඒ Eසා තම/ I-ෙ- කැෙGකට ය$ට, ගහO මuලට
ය$ට, :( තැනකට ය$ට Iයලා. දැ$ ෙqෙක$ අදහ( කර$ෙ$ අ9
ඉ$න සමාජෙය$ ඉව[ ෙව$ට ඕෙන Iයන එක.
එතෙකාට ෙq අරණMගෙතJවා , COඛමQලගෙතJවා, NනMාගාර ගෙතJවා
Iයන එෙO මQfක අදහස තම/ කාමය$ෙග $ ඉව[ 0ම. එතෙකාට ඒ
කාමය$ෙග$ ඉව[ෙවලා තම/ අ9 ඊළඟ 9යවරට ය$ට ඕෙ$. එතෙකාට
දැ$ කැෙGට Uයාට ප(ෙ( අ9ට ෙ[ෙරනවා, ආරණM ෙ(නාසනයකට
එෙහම නැ[නq ගG ෙලනකට, ගහO මuලට ඒ වෙk ජන NනM
NනMාගාරයකට, 9#C මඩuවකට, නැ[නq ෙසාෙහා$ 9>ටEයකට Uහාම
අ9ට ෙතෙරනවා අ9ට උවමනා කරන I„වO එතන නෑ. ඉදග$ට පුටu නෑ.
Eදාග$ට ඇද$ නෑ ෙගාඩනැU^ නෑ සuව පහසuවට. ල/> නෑ. තව තව
උපකරණ අ9 පාzhm කරන, ෙටfzශ$, ෙරtෙයJ ප[තර යා]n|ෙයJ
I„වO නෑ. කනෙබාන ජා< අ9ට ඕෙ$ ඕෙ$ zjහට නෑ. දැ$ අ9 ෙq
ඔOෙකාම එ^ෙයj පxහරණය කෙS අ9ට දවස ෙගවාග$ට ඉ$™ය
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9නව$ට ඕෙ$ :$දා. හැබැ/ දැ$ කැෙGට Uයාට ප(ෙ( තම/
ෙතෙර$ෙ$ ෙq එකOව[ නෑ. අ$න ඊට ප(ෙ( අ9ට වද ෙද$ට පට$
ග$නවා. ෙමානාද ෙq ෙව$ෙ$. ක$න Uහාම අවශM ෙ‚වG නෑ. කවuC හx
ෙදන ෙදයO ආහාරයට ග$ට ඕෙ$. Eදාග$ට Uහාම ඇදO නෑ. ඉදග$ට
Uහාම පුටuවO නෑ. එතෙකාට හැමෙදයOම <ෙය$ෙ$ අ9ට ඕෙ$ zjහට
ෙනෙව/. අර ෙගදරj අ9 <ය$ :rය අ9ට අවශM/ Iයලා :තන ෙ‚වG
එකOව[ කැෙG නෑ. දැ$ එතන[ ෙලාZ අ[දැ,මO අ9ට zදග$ට
පු]ව$ . දැ$ ෙqව/$ ඉව[වuනහම ෙකාhචර වද ෙදනවද :ත.
ෙකාෙහාමද අෙbම :ත අ9ට වද ෙද$ට පට$ ග$ෙ$ Iයලා. දැ$ අE[
එක ක$ට Uහා ම රස නැ< වuනහම ඕක අ9 ෙතCq ග$ෙ$ නෑ .ෙqක
තම/ අ9ට එ$ට I-ෙ- ෙqක අ[zj$ට ඕෙ$. ෙqවා අ9 හදාග[ත
ෙ‚වG. රස Iයන ෙ‚ ෙගදර අ9ට ඕෙ$ zjහට හැ#වට
දැ$
හqබෙව$ෙ$ නෑ. ඒක Eසා ෙqකට හuC ෙව$ට ඕෙ$ Iයලා :ත$ෙ$
නෑ. අ9ට වද ෙද$ට පට$ග$නවා "ආ ෙqක ෙහාද නෑ, ෙqක රස නෑ,
Eදාග$ට Uහාම ෙq ෙමාක‚ද ෙq <ෙයන †•ෙ$. ෙq Žම Eදාග$ට
පු]ව$ද ෙq පැ#C කඩමGලක, නැ[නq ෙq ගG තලාවක". ඉදග$ට
පුටuවO නෑ. ගලO උඩ තම/ ඕෙ$ වuෙනා[ ඉදග$ෙ$. නැ[නq හැම
ෙවෙGම Žම ඉදග$ෙ$. නා$න Uය[, වuC ෙබා$ට Uය[ ඔය #•කර
පලා[ වල අ9x„# IවuG ස:ත වuර ඇG‘ ස:ත වuර තම/ ෙබා$ට
ෙව$ෙ$. ඒ වෙk හැම අ<$ම පහර ෙද$ට පට$ ග$නවා. දැ$ ෙq
අ[දැ,ම[ zඳග$ට ඔෙ$.
දැ$ බu#$ වහ$ෙ( Iයනවා ෙq Eව$ මග වඩන ෙකනා pzත ආශාව
අතහැරළා ෙමකට බ:$ට Iයලා. දැ$ කැෙGට Uහාම ෙqක ෙතෙරනවා.
එක පැ[ත I$ වන „-පාෙවJ ඉ$නවා. ෙq පැ[ෙත$ බැ]වහම
පxසරෙ8 ෙවන[ ගැට] <ෙයනවා, ග( ෙකාළ$ වල අu කඩා වැෙටනවා.
අනuC දායක/. ඊළඟට කැෙG ෙබාෙහJ භයානක ෙ‚වG <ෙයනවා.
දඩයOකාරෙයJ ඉ$ෙන[ කැෙG. uවOZ බැදලා <ෙයනවා. ක„bපු
ෙපරන nEහා එ$ෙන[ කැෙGට. එතෙකාට අපරාධයO කරලා සැඟzලා
ඉ$ට එ$ෙන[ කැෙGට. Eද$ ෙහාC ඉ$ෙන[ කැෙG. nžමCෙවJ
ඉ$ෙන[ කැෙG. දැ$ ෙqව[ †•න. ඉ<$ ෙqව[ එOක තම/ ෙq ගමන
ය$ට ෙව$ෙ$. ෙqවා <බuනා Iයලා Eව$ මගට භාදා ෙව$ෙ$ නෑ. නමu[
කවuC[ :ත$ට පු]ව$ කැෙG මuZ[ භයානක කමO නෑ. ස‚ද බ‚ද[
නෑ. ෙගදර වෙk ෙනෙව/ ඒක/ කැෙGට ය$ට I-ෙ- Iයලා. නෑ එෙහම
නෑ. අ9 ඉ$න ෙගදරට වඩා, ඒ සuව පහසu තැනට වඩා ෙගාඩා O #•කර
තැනO වනා$තරය Iය$ෙ$. නමu[ එෙත$ට Uයාට ප(ෙ( තම/
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ෙ[ෙර$ෙ$ අ9ට, ෙq කාමය$ ෙකාෙහාමද අ9 පxෙභJග කෙS, කාමය$
නැ<වuනාට ප(ෙ( ෙකාෙහාමද අ9ට „ත වද ෙද$ෙ$ Iයලා.
ඊළගට ෙගදර ඉදලා කැෙGකට Uය[ මතක <යාග$ට ෙගදර බඩuමu>ටu,
නෑදෑෙයJ යා]n|ෙයJ දාලා Uයාට :<$ ඔOෙකාම අර$ කැෙGට ය$ෙ$.
ඊට ප(ෙ( :ත වද ෙද$ට පට$ග$නවා. හැමෙ‚ම මතO ෙවනවා.
ය]n|ෙයJ මතO ෙවනවා. කාපු Ÿපුවා මතO ෙවනවා. ෙවන[
•යාකාරකq මතO ෙවනවා. දැ$ එතෙකාට ඒක[ එOක ෙලාZ
අරගලයO කර$ට ෙවනවා. ඉ<$ ඒක/ බu#හාමu#CෙවJ I-ෙ- 9ට<$
ෙතnhච œ ෙකJටuව වෙk තම/ අ9 ෙකෙළ( ෙගාෙš ඉ$න ෙකාට. ඒෙක$
ඉව[ ෙව$ටම ඕෙ$. ඉව[ වuනාට ප(ෙ( අ9 ඒක[ එOක ඒ අරගලය
කරලා මන„$ම හදාෙගන :ත, ෙකාෙහාම හx අ9 ෙqෙක$ ගැලෙව$ට
ඕෙ$ Iයන අj•ඨානය ඇ<ව ෙqකට ෙයාමuෙව$ට ඕෙ$. ඉ<$ ඒක හx
අමාC වැඩO. ඉතාම #•කර වැඩO. ඉ<$ ඒක ෙනාකර තම/ ෙq
ෙගාඩාO අය ෙගදර ඉද$ භාවනා කරලා ෙසාතාප$න ෙව$ට ය$ෙ$.
සමහC මාfගාවG වෙk අසපු ව ල, ආරාමවල ඉදෙගන බu# ෙවhච
මuEවරෙයා[ ඉ$නවා. අ9 ද$ෙ$ නෑ ෙකාෙහාමද ෙqක වuෙ$ Iයලා.
සමහරzට ඒෙගාGෙලJ ෙවන දහමO Iයනවද අ9 ද$ෙ$ නෑ. „‚ධාSථ
ෙගෟතම බu#$ වහ$ෙ( නq I-ෙ- ෙq zjහට. ෙමාකද වැරjලාව[ අ9ට
ඒ වෙk මා^ගාවල, ඒ වෙk ෙගාඩනැU^වල zශාල ම$jර වල ඉදෙගන
Eව$ දI$ට පු]ව$ කමO <‡බනq „‚ධාSත Zමාරයා අර තම$ට
<‡බ රමM, සuරමM, සuභ Iයන මහා මා^ගා uන දාලා ය$ෙ$ නෑ.
අර සෘu uනට හxය$ට සu‚ෙධJ දන ර’ජුCෙවJ හදලා #$නා Iය$ෙ$
ෙබාෙහJම සuවෙ( ඉ$ට. රටවැ„යා එතෙකාට රාජපුCෂෙයJ, අ$තඃපුරය
ඒ „ය] ෙ‚ <‡බා ෙqවෙ8. ඉ<$ අඩu ගාෙ$ පු]ව$කමO <බuනානq
මා^ගා uනO <බuන එෙO, එකO NනMාගාරයO කරළා ඉ$න rක අE[
ෙදකට දාලා ෙමයාට භාවනා කර$ට <‡බෙ$. ඔය සමහC Iයනවෙ$
දැ$ "මෙk ෙගදර NනMාගාරයO වෙk තම/, කවuC[ නෑ, ෙදාර
වහග[තහම ෙගදර මම zතර/, මහ[තයා වැඩට Uහාම දCෙවJ පාසැG
Uහාම මම zතර/ ඉ$ෙ$, එතෙකාට මට ඒ ෙවලාෙ- භාවනා කරතහැI"
Iයලා. දැ$ ඒක ෙව$ෙ$ නෑ. ෙමාකද ඒක NනMාගාරයO ෙනෙව/, ඒක
කාමෙභJ‘ (ථානයO. ඒක බා:ර සමාජය[ එOක බැjලා <ෙය$ෙ$.
ෙගදර ෙටfෙෆJ $ එක x$k ෙව$ට පු]ව$. ෙk>ටuෙව ෙබG එක නාද
ෙව$ට පු]ව$. තව කවuCහx අහල පහළ ෙකෙනO කතා කරෙගන එ$ට
පු]ව$ නැ$ෙ‚ හx අOෙO හx Iයාෙගන. දැ$ ෙqවට[ උ[තර ෙද$ට
12 of 43

ආරණ$ගත'ම

එපැ/. U:ෙයZට ෙqවා නැuව ඉ$ට බෑෙ$. ඉ<$ ඒක/ මම I-ෙ„‚ධාSත Zමාරයාට එෙහම පු]ව$ කම <බuනානq ෙබාෙහාම සuව පහසu
zjහට ෙqක කර$ට, අර මා^ගා uෙන$ එකO :( කරලා අර$ හx
NනMාගාරයO කරෙගන ඉ$ට <‡බා. හැබැ/ එෙහම වuෙ$ නෑ. ඒක
ෙනෙව/ NනMාගාරය Iය$ෙ$. ZටuqබයO ෙව$ට බෑ. ගෘහ කටයuu
වලට සqබ$ධ ෙවhච ගෘහයO ෙව$ට බෑ. ෙවන තැනකට ය$ට I-ෙ-.
ඉ<$ ඒක Eසා ෙහාඳට මතක <යාග$ට ඕෙ$ අ9ට ඕෙ$ ඕෙ$ zjහට
ෙq Eව$ මෙk ය$ට බෑ. බu#$ වහ$ෙ( Iයපු මාSගය ඒ zjහටම
9^පj$ට ෙවනවා. ෙමාකද බu#$ වහ$ෙ( අ9ට ෙqක I-ෙ- අ9ව ෙq
බය කර$ට ව[, අ9ව අමාCෙ- දා$ටව[, අ9ව අෛධSය කර$ටව[
ෙනෙව/. ¤ෙq ඒකම තම/ ඉ<$ ෙවන ¤මයO නෑ. නැ[නq ඉ<$
ෙමානවා කර$ටද? ඒකට අ9 අනuගත ෙවනවා nසO අ9ට ඕෙ$ zjහට
ඒවා හදාග$ට බෑ. ඒ :$දා තම/ අද සමහර අය Iය$ෙ$ , නෑ නෑ ඔය
ඉ$න තැන ඉද$ භාවනා කර$ට පු]ව$, ෙගදර ඉද$ ඕක කර$ට
පු]ව$, කැෙGට ය$ට ඕෙ$ නෑ, කැෙGට ය$ට Iයලා I-ෙ- නෑ වෙk
අමuu බන . ඉ<$ ෙqකට {වrhච 9xසZ[ ඉ$නවා. ඉ<$ හx
කණගාටu දායක/. ඇ[තටම අව$කවම ධSමය ෙහායනවනq බu#$
වහ$ෙ(ෙk දහම අZරටම 9^පj$ට ෙවනවා. එතෙකාට අ9ට ෙq
කැෙGට ය$ට Iයන එෙක$ අදහ( කෙGම අර කාමය$ෙග$ ෙව$
ෙව$ට ඕෙ$ Iයන එකම තම/. එතෙකාට I„ම ෙ—uවO Eසාව[ අ9
ෙගාඩනගාග[ත සමාජෙ8 <ෙයන තැ$ වල ඉදෙගන ෙqක කර$ට බෑ.
ෙමාකද ඒවා අEවාSය ෙය$ම ෙන¥කqමයට වැෙට$ෙ$ නෑ. ඒවා
කාමෙභා‘ pzත.
එතෙකාට කාමය$ෙග$ ෙව$ව අZසලය$ෙග$ ෙව$ව තම/ අ9 සමා›
වලට, ධMාන වලට සමවj$ට ඕෙ$. එතෙකාට ඒ භාවනාෙව$ ප(ෙ(
තම/ අ9 සතර ස<ප>ඨා නය වඩලා අEhh දැකෙගන සංෙයJජන rක
†හානය කරලා අරහ[වය දOවා ය$ට ෙව$ෙ$. ඒක/ මම I-ෙ- අ9ට
ෙq මාSගෙය$ ගැළ0මO නෑ. ෙqෙක $ බැහැරව අ9ට ඕෙ$ ඕෙ$ අSත
කථන ƒලා අෙb පහසuව සදහා කටයuu කරෙගන Eව$ දI$ට නq බෑ.
අ9ව රවට ග$ට නq පු]ව$.
" අ9 භාවනා කරනවා, අ9 ෙමෙහම ඉ$ෙ$ , අ9ට කැෙaකට
NනMාගාරයකට ය$ට බෑ, අ9ට තව යuuකq වග,q <ෙයනවා, තව
දCෙවJ ෙපාA, එෙහම නැ[නq ර(සාෙව$ තව ෙප$ශ$ ය$ට මට කG
<ෙයනවා".
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ඒවෙk zzධ ෙ—u හදාග$නවා. හැබැ/ ඒ ගම$ම Eව$ දI$ට[
ඕෙ$¦. දැ$ මෙk ලගට එන අය ඇzGලා සමහර ෙවලාවට ඒවා අහනවා,
භාවනා ¤මයO Iයලා ෙද$ට අ9ට[ ෙගදර ඉද$ කර$ට Iයලා. ඉ<$
මම බu#හාමu#Cෙවා I-ව ෙq rක I-වහම, ෙq කැෙGකට ය$ට I-වා
:( තැනකට ය$ට I-වා ගහO මuලට ය$ට I-වා, BCවරෙයOෙග$
අහ ෙගන ෙq ෙ‚ ක ර $ට < ෙය$ෙ$ I -වහ ම , ඒ ෙගාGෙලJ
සමහරෙවලාවට මට බැන බැන යනවා. ෙq (වා§$වහ$ෙ( අ9ට කැෙGට
ය$ට Iයනවා , අ9 ෙකාෙහාමද කැෙGට ය$ෙ$ Iයලා. ඉ<$ ඒක මෙk
වරදO ෙනෙව/. මම Iය$ෙ$ බu#$ වහ$ෙ( Iයපු එක සහ මම[
අ[හදා බලපු එක. ඉ<$ මම ඒක/ ෙප$වා #$ෙ$ „‚ධාSත Zමාරයාට
අර මා^ගා uෙන $ එකO <යාෙගන පු]ව$ කමO <බuනනq Eව$
දI$ට, එෙ( කරනවා. එෙ( ෙනාකෙS එෙ( බැx Eසා. ඉ<හාසෙ8 I„ම
තැනක ආධMා[nක නායකෙයO තම$ෙk Eවෙ( ඉදෙගන, ගෙq ඉදෙගන
I„ම ධSමයO අවෙබJධ කරග[ බවO, ආධMා[nක වSධනයO
ඇ<කරග[ත බවO ෙලJෙO ෙකාෙහව[ සදහනO නෑ. ඔයෙගාGෙලJ
ෙහායලා බල$ට. අ9 ද$න „‚ධාSත ෙගෟතම බu#$ වහ$ෙ( zතරO
ෙනෙව/. ෙ’සu uමා ග[ත[ මම :ත$ෙ$ ෙq zjහ/, නŽ uමාල
ග[ත[ ඒ zjහ/. එතE$ එහා Uය :$# ආගෙq ඉ$න යq යq
සෘ¨වC හා ෙවන[ ආගnක නායකෙයJ ෙq ෙගදර ඉදෙගන ඒෙගාaල$ෙk
ධSමය අවෙබJධ කරා ආධMා[nක වSධනයO ඇ<කරග[තා Iයලා මම
නq අහලා නෑ. ඒක :$දා මම ෙq අනuකqපාෙව $ Iය$ෙ$ . එක
එOෙකනාට ඕෙ$ හැrයට එක එක ෙ‚වG Iය$ට පු]ව$ තම$ෙk
වා„යට. {වෙට$$ට එපා. අව$කවම ෙq ධSමයට ෙයාමuෙව$ට ඕෙ$
නq බu#හාමu#CෙවJ Iයපු එක ඒ zjහටම 9^පj$ට. ඊට ෙqහා අ9ට
ෙකr මාSගයO, පහසu ¤මයO නෑ.
ෙqක පහසu/ ෙqක අමාC[ නෑ. අෙb මනස හuC නෑ. ඒක/ ෙමතන
<ෙයන †•ෙ$. අ9 හැඩගැ:ලා ඉ$න තැන ඉදෙගනම ෙqක කර$ට
යනවා. ඒක කර$ට බෑ. ෙqකට අනuගත ෙව$ට, අර බu#හාමu#CෙවJ I-ව
මගට ය$ට nE(සu බෑ Iය$ෙ$ ෙවන ෙ—uවO Eසා ෙනෙව/. ඇ[තටම
Iයනවනq Eව$ දI$ට කවuC[ කැම< නෑ. ෙqක තම/ ඇ[ත
කත$දෙS. Eව$ දI$ට ඕෙ$ Iයලා :ත$ෙ$, ෙqක ඉවරෙව$ට ඕෙ$
Iයලා :ත$ෙ$ ෙqක #ක/ Iයලා දැනuනනqෙ$. ෙqෙක$ ගැලවuමO නෑ
අ9 ඉ$ෙ$ උBලක Iයලා ෙ[Cෙනා[ෙ$. ඒක/ බu#හාමu#CෙවJ I-ෙෙq ධSමය සසර Žය දOනා Zළපු |ය$ට Iයලා. ෙq එOෙකෙනOව[
සසර Žය දැකලා ෙනෙව/ දහමට එ$ෙ$. ෙqක Eක$ ෙමJ(තෙSට හx
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කවuC[ Iයන Eසා හx, නැ[නq ෙq ඉ$නවට වඩා තව ෙමාකO හx
ආ•වාදයO zj$ට පු]ව$ද, සැපයO ඇ[ද Iයලා :තනවා nසO, ෙq
ඉ$න ¤මෙය$ ගැලෙව$ට ඕෙ$, §ට වඩා ඉහළ තැනකට ෙහාද තැනකට
ය$ට ඕෙ$ Iයලා :තලා දහමට එනවා ෙනෙව/. එෙහම එ$ට නq ඉ$න
තැන ෙදා( දI$ට එපැ/. ඉ<$ එෙහම දැකලා නෑෙ$ කවuCව[. I„
ෙකෙනO මහ]ෙවන එක දI$ෙ$ නෑ, ෙලඩ ෙවන එක දI$ෙ$ නෑ,
කැම< ෙ‚ ෙනාළැෙබ න එක, අකමැ< ෙ‚ ලැෙබන එක ©යය$ෙග$
ෙව$ෙවන එක දI$ෙ$ නෑ. දැ$ ෙqවා දIනවා, දැOක[ ඒෙගාGෙළJ
එක තාවකාfකව දැකලා, ඒක Eක$ මu9r$ U:Gලා ෙමානවහx
ෙදයO කරලා, ෙබJ›පූ ජාවO <යලා, නැ[නq ෙ‚ව පූජාවO කරලා
කාටහx ක$නල-වO කරලා ය$තරයO දාලා, ඇග ෙ‡රෙගන :ත
රව>ටෙගන ඉ$න සමාජයක nE(සu rකO තම/ ෙq Eවන ගැන කතා
කර$ෙ$. එතෙකාට ඒෙගාGළ$ට „‚ද ෙවනවා අර පහසu තැන ඉඳෙගන,
ෙපාt ආ•වාදයO zඳෙගන ෙපාt මනඃකG9ත මෙනJ ෙලJකයක දවස
ෙගව$ට. :ත යට සමහරzට ඇ< ෙqෙක$ ප(ෙ( මම ත-<සාෙඉපෙද/, එෙහම නැ[නq ª—ම ෙලJෙකට ය$ට පු]ව$ ෙව/. නැ[නq
ෙමෙහqමම මනuෂMෙයO ෙවලාම ඉදලා ෛම« බu#හාමu#CෙවJ හqබ
වuනහම ඒ සාසෙ$ මහණ ෙවලා හx සu$දර zjහට, බu#$ වහ$ෙ(
ෙ’තවනාරාෙq :rයා වෙග එදාට ඒෙක ඉƒ, ඉදලා Eව$ දI$ට පු]ව$
ෙව/ Iයලා වෙk. එෙහම „:න ෙලJකයO මවනව යq 9xසZ[
ෙ‚ශකෙයJ හැrයට. ඒක අහෙගන ඉ$න තව 9xසZ[ ඕක කරනවා.
හැබැ/ ඉ<$ අද ෙපාත පත <ෙයනවා අ9ට පහසuෙව$ Iයව$ට පු]ව$.
ඉ<$, ෙqවා Iයවලා බැ¦ෙවා[ ෙතෙර/. සQ| 9ටකය අර$ බැ]ෙවා[
පැහැj^වම බu#හාමu#CෙවJ Iයපු ඔOෙකාම කාෙගව[ zකෘ< කරපුව
නැ<ව ගලපලා ග$ට පු]ව$. ඉ<$ ඒක ඒෙ( <බuනා වuන[, අ9
ෙකාhචර ෙqක I-වා වuන[, තම$ෙk රවටාගැŒම ඊටවඩා ආ•වාද
ජනක Eසා ෙqක uළම ගතකරනවා. ඉ<$ ඒක Eස/ මම Iය$ෙ$ හැම
ෙවළාවකම බu#හාමu#CෙවJ Iයපු එක ඒ zjහටම 9^පj$ට උ[සාහ
කර$ට. ඒ ආරqභය ඒ zjහටම ග$ට ෙවනවා අ9ට. ඒ ඇෙර$ට ෙවන
zකGපයOව[ ෙකr ¤මයOව[ පහසu ¤මයOව[, අ9 :තන ජා<ෙ8
¤මයOව[ නෑ. ඒක තම/ කළයu[ෙ[. එෙහනq අEවාSයෙය$ම Eව$
දIන ෙකනා ෙq 9යවර ග$ට ෙවනවා. අරණMගෙතJවා, වෘOශමQල
ගෙතJවා, NනMාගා ර ගෙතJවා Iයන එකකට ය$ට ෙවනවා. ෙමාකද
කාමය$ෙග$ ෙව$ව තම/ අ9ට ෙq ෙනOඛqම වැඩසටහන ආරqභ
කර$ට ෙව$ෙ$.”
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03.) වනගත'ම සහ gලෙh JWiම

“දැ$

වනගත 0ෙq <ෙයන ඊලග වා„ය තම/, මම අර ක^$
ෙ‚ශනාෙ- I-වා U$දර ඕෙ$ ෙකෙනO œ ෙකJටu ෙදකO අuGලා තම/
U$දර ග$ෙ$. දැ$ U$දර ග$ට බා:x$ ෙතnල[ නැ< අuල<$
Ix[ නැ< ෙකJටu ෙදකZ[ ෙව$ට ඕෙ$ I-වා. දැ$ කැෙGට ආවහම
කාමය$ෙග$ ෙව$ ෙවනවා. එතෙකාට අර ෙකJටuෙ- බා:ර ෙත[ ග<ය
Iයලා අදහ( කරපු ෙ‚ තම/ බu#හාමu#CෙවJ උපමා කෙS කාමය$ට.
ඉ<$ ඒ වෙk අ9 ෙකෙළසu$ෙග$ nෙද$ට, ෙකෙළසu$ෙග$ ඉව[ ෙව$ට
ඕෙ$ :$දා තම/, කාම ෙලJෙක$ අ/$ ෙව$ට ඕෙ$ :$දා තම/,
කැෙaකට ෙහJ ගහO මuලට ෙහJ :( තැනකට ය$ට Iයල I-ෙ-.
අරණM ගෙතJවා, වෘOෂමQල ගෙතJවා, NණMාගාර ගෙතJවා Iයලා I-ෙ-.
දැ$ ඊටප(ෙ( අ9 කැෙGට ආවට ප(ෙ( කාමය$ පxෙභJග කරන
එෙක$ n#නට අෙb :ත n¬ලා නෑ ෙකාෙහාම[ කාමය$ෙග$. එතෙකාට
කාමය$ෙග$ ෙව$වලා, අර œ ෙකාටuෙ- ඇuෙG <ෙයන Ix නැ< කරලා
zය^ (වභාවයකට ග$නවා වෙk :ත[ අ9 9x„- කරග$ට ඕෙ$
ඇuලත <ෙයන ෙකෙළසu$ෙග$. ෙත[ ග<ෙය$. ඒකට තම/ Œවරණ
Iයලා Iය$ෙ$. කාමhඡ$ද, වMාපා ද, ¯නn‚ධ, උ‚දhඡ ZZhඡ,
zmIhඡා Iයන පංච ŒවSණ තම/ බu#$ වහ$ෙ( අර ෙකාටuෙ- <ෙයන
ඇuලත Ix ය$ෙන$ අදහ( කෙS. අ9 දැ$ කාමය$ෙග$ ෙව$ෙවලා
කැෙGට ආවා. ඊළඟට උ[සාහ කරනවා අ9ට ය$න <ෙය$ෙ$ †තම
ධMානයට. ඒකට ය$ටනq අ9 කාමය$ෙග$ ෙව$වu න ා වෙkම
ෙකෙළසu$ෙගනu[ අ/$ ෙව$ට ඕෙ$. පංච Eවරණය$ෙග$ nෙද$ට
ඕෙ$.
එතෙකාට පංච Œවරණය$ෙග $ nƒම තම/ කැෙGට ඒෙq ඊළඟ †ධන
ෙ—uව ෙව$ෙ$. දැ$ එෙත$j වැදග[ම ෙ‚ තම/ ධMානයකට සමවj$ට
Œවරණ වf$ :ත nෙද$ටනq භාවනා කර$ට ඕෙ$. m[ත හාවනාවO
කර$ට ඕෙ$. m[ත සමා›යO ඇ<කරග$ට ඕෙ$. එතෙකාට m[ත
සමා›යO ඇ<කරග$ට නq, සමා›යO ඇ<ෙව$ෙ$ අEවාSයෙය $ම
6ලෙ8 9:ටuවා ට ප(ෙ(. 6ලෙ8 9:ටා තම/ „ත සමා›ගත කර$ෙ$.
භාවනාෙ- ෙයෙද$ෙ$. ඒ Eසා අEවාSයෙය $ වනගත 0ෙම$ අ9
බළාෙපෙරා[u ෙවන ෙදෙවE කාරනය තම/ අර මu^$ කාමය$ෙග$
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ෙව$වuනා වෙk දැ$ අ9 0Sය කරනවා „GෙවෙතO ෙව$ට ඉ(ෙසGලාම.
අ9 #•6ල කq කර$ෙ$ nE(සu[ එOක. සමාජෙ8 ඉ$නෙකාට. අ9
වචනය පාzhm කරලා ෙබාC Iයනවා. ෙOළාq Iයනවා, පCෂ වචන
Iයනවා, :( වචන Iයනවා. එතෙකාට අ9 ෙqවා කර$ෙ$ nE(සu[
එOක. ඊළඟට කය පාzhm කරලා †ාණඝාත කරනවා, ෙහාරකq
කරනවා, කාම nතMාචාරෙ8 ෙයෙදනවා. දැ$ ෙqවා කර$ෙන[ අ9
nE(සu[ එOක. දැ$ කැෙGට ආවට ප(ෙ( අ9 ෙබාC Iය$ෙ$ කාෙග[
එOකද? අ9ට කතා කර$න ෙව$ෙ$ <xස$ ස[u සහ ග( ෙකාල$
එOක. එතෙකාට ඒක කර$ට බෑ. එතෙකාට අ9 ෙකාෙහාම[ කතා
කර$ෙ$ නෑ. අ9ට යමO අහග$ට <ෙය$ෙ$ අෙb BCවරය[ එOක
zතර/. එය[ එOක කතා කරළා අවශM දහq කCණO ඇෙර$ට,
භාවනා උපෙ‚ශයO අෙර$ට අ9ට ෙවන[ කතා කර$ට ෙදයO නෑ.
BCවරය[ එOක අ9ට කවදාව[ පCශ වචන Iය$ට, :( වචන
Iය$ට, ෙOලාq Iය$ට, ෙබාC Iය$ට හqබෙව$ෙ$ නෑ. එතෙකාට
අEවාSයෙය$ම අ9 කැෙGට ආවහම අෙb වචනය සංවර/. එතෙකාට
හxයටම වචනය සංවර ෙව$ෙ$ සමාජෙය$ ඉව[ වuෙනා[ zතර/.
ෙමාකද වචනෙය$ කරන වැරj „යGලම කර$ෙ$ අ9 සමාජය[ එOක
සමාජෙ8 ඉ$නකq. එතෙකාට ඒ වනගත ෙව$ට Iයපු එෙක$, නැ[නq
ගහO මuළට ය$ට :( තැනකට ය$ට, සමාජෙය $ අ/$ ෙව$ට Iයලා
බu#$ වහ$ෙ( †කාශ කර එක †ධාන සාදකයO තම/, ෙ—uවO තම/,
6ලෙ8 9:ට$න අවශMකරන පසuŽම <ෙය$ෙ$ සමාජෙය$ අ/$ ෙවhච
තැන 0ම.
ඊළඟට කය සංවර කරග$ෙන[ එෙත$jම/. අ9 කා/ක #•චxතෙ8
ෙයෙද$ෙන[ nE(සu[ එOක. ෙහාරකq කර$ෙන[ nE(සu$ෙk ෙ‚වG.
අ9 කාමෙ8 වරදවා හැ„ෙර$ෙන[ nE(සu [ එOක. †ාණගාත
කර$ෙන[ ඒ සමාජෙ8 ඉඳෙගන. දැ$ ෙමෙත$ට ආවහම අ9 ඒෙකනu[
වලIනවා. එතෙකාට 6ලෙ8 9:ටනවා. එතෙකාට කවuCහx Iයනවානq
අ9 ෙගදර ඉද$ „G රIනවා Iයලා ඒක එතරqම සාSථක ෙව$ෙ$ නෑ.
ඇ[තටම „G රI$න ඕෙන කරන පxසරය <ෙය$ෙ$ සමාජෙය$ අ/$
ෙවhච තැන. #•6ල කමට ඕෙ$ කරන පxසරය <ෙය$ෙ$ හැම
ෙවලාවකම සමාජය[ එOක. ඒ Eසා තම/ සමාජෙය$ අ/$ ෙව$ට
I-ෙ-. ඒ Eසා තම/ මම අර ක^$ I-වා වෙk „‚ධාSත Zමාරයාට
<‡බා ෙG„ෙය$ම මා^ගා uෙන$ එකO NනMාගාරයO කරෙගන ඉ$ට.
නමu[ ඒක හxUෙ8 නෑ. ෙමයා ෙක^$ම අතහැරලා Uයා. සමාජෙය$
අ/$ 0ම තම/ ෙමතන අදහ( කෙS. එතෙකාට සමාජෙය$ අ/$ ෙවලා
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කැෙGකට ෙහJ :(තැනකට ෙහJ ගහO මuළට Uයාට ප(ෙ( ඔහu
අEවාSයෙය$ම „GවෙතO බවට ප[ෙවනවා. කය වචන ෙදක සංවර/.
ෙමාකද ඒවෙය$ #•චxතෙ8, #රාචාSෙ8 ෙයෙද$ට <ෙයන අව(තාව
වැ:ලා Uය Eසා. ඒකට තම/ කැෙGට ය$ට I-ෙ-. ඊටප(ෙ( තම/ අ9
0Sය කර$ෙ$ අර :ත ඇuෙG <ෙයන ෙකෙළසu$ෙග$ „ත මuදව ග$ට
භාවනාවකට ෙයාමuෙව$ට. දැ$ ඒ භාවනාවකට ෙයාමuෙව$න 0Sය
කරනෙකාට තම/ අ9 ඇ[තටම „Gව[ ෙව$ෙ$. ෙමාකද දැ$ අ9ට
කතා කර$ට ෙදයO නෑ. අ9 කට වහෙගන ඉ$නවා. ආරණMක වuන[,
වනා$තරයකට Uය[ අ9ට nE(සu මuණගැෙහන ෙවලාවG <ෙයනවා.
දැ$ 9sඩපාෙත ය‚j අ9ට nE(සu මu ණ ගැෙහනවා. සමහරzට
වනා$තෙSj[ අ9ට යq යq අය මuණගැෙහ$ට ඉඩ <ෙයනවා. දර
ෙහාය$ට එන nE(සu ඉ$ට පු]ව$. එෙහම නැ[නq ෙබෙහ[ ඖෂධ
ෙහායාෙගන එන nE(සu ඉ$ට පු¦ව$, Eද$ ෙහාC, ක„bපු ෙපරන
nE(සu වෙk zzධ තරා<රq වල අය කැෙල[ නැuවාම ෙනෙව/. නමu[
අ9 ඔවu$ එOක ගනuෙද නuවO නෑ I„ම. ඔවu$ එOක බැƒමO නෑ.
ඇහuෙවා[ ෙමානවහx ෙදයO, ෙනාIයාම බැx ෙදයකට උ[තරයO
#$ෙනා[ nස, nE(සu[ එOක සqබ$ධයO නැ< :$දා අ9ට අර
#රාචාරෙ8 ෙයƒෙq අවශMතාවයO එ$ෙ$ නෑ, සමාජ pzතයO
ගතකරනෙකාට වෙk.
එතෙකාට බu#$ වහ$ෙ( වනගත ෙව$ට ,ෙq †ධාන සාදකයO තම/
එත ෙකාට ෙq ± ල ය . එ ක O කාම ය $ෙග $ ෙව$0ම . අ E ක
අZසලය$ෙග$ ෙව$ ෙව$ට 0Sය කර$ට අවශM ±ලෙ8 9:;ම.
එතෙකාට ෙමෙත$ට ඇzGලා භාවනා කර$ට පට$ ග[තහම තම/ අෙb
6ලය ෙගාඩනැ ෙග$ට පට$ ග$ෙ$. එකO කය වචන ෙදක සංවර
ෙවනවා. කය වචන ෙදක zතරO සංවර ෙවලා බෑ සමා›යකට ය$ට,
Eව$ දIන මාSගය වඩ$ට, ඊට එහා Uය 6ලයO <ෙයනවා .
ඔයෙගාGෙලJ අහලා ඇ< ඔය චuS පාx²‚ධ 6ලය වෙk එකO Iයනවා.
එතෙකාට එෙත$j †ා<ෙමJOෂ සංවරය, ඉ$™ය සංවරය, ආpව
පාx²‚›ය සහ †තM ස$E³තය Iයන ඒ „G හතර තම/
ෙගාඩනැෙග$ට ඕෙ$. †ා<ෙමJOෂ සංවරය Iයලා I-ෙ- ඉ<$
ෙක^$ම ආSය අ˜ටා$Uක මාSගය වැAමම/. ඉ$™ය සංවර 6ලය
Iයලා I-ෙ- දැ$ අ9 වචනය පාzhm කරලා #රාචාරෙ8 ෙනාෙය#නාට,
කය පාzhm කරලා #•6ල කq ෙනාෙකCවට Eව$ දI$ට ඒ 6ලය
zතරO මj. සමා›යකට ය$ට ඒ 6ලය zතරO මj. අ9 තව[ ෙ‚වG
සංවර කරග$ට ඕෙ$. දැ$ ඇ( ෙපŒම <ෙයනවා ඕෙ$ම ෙකෙනZට
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අ$ධ ෙවලා නැ[නq. සමාජෙ8 :ටපු ෙකනා කැළයට ආව[ ඔහuෙk ඇ(
ෙbනවනq ඔහu ල(සන ෙ‚ දIනවා. ල(සන මලO දැOෙකා[ ල(සන/
Iයලා ඔහu ද$නවා. හැබැ/ ෙවනසකට <ෙය$ෙ$, අර තවuෙසO
ෙවනෙකාට Eව$ මෙk යන ෙකනා, ල(සන තම/ ල(සන බව ද$නවා,
ල(සන බව දැOකා පමණ/ Iයන තැනට :ත හදාග$ට ඕෙ$. :ත
පාලනය කරග$ට ඕෙ$. ඒක තම/ ඉ$™ය සංවරය Iයලා Iය$ෙ$.
ඇහuනානq ඇහuනා පමණ/. ඒක ©ය අරමuණO ෙව$ට පු]ව$. අ©ය
අරමuණO ෙව$ට පු]ව$, ©ය අරමuණ Iයලා ඇෙල$ට ය$ෙන[ නෑ.
අ©ය අරමuණ Iයලා ගැෙට$ට ය$ෙන[ නෑ. ©ය අරමu‹ සහ අ©ය
අරමu‹ ෙදකම උෙbOෂාෙව$ අරෙගන, දැOකා පමණ/, ඇහuනා පමණ/,
ආ–ාණය කරා පමණ/ ආƒ වශෙය$ ඕෙ$ම ආයතනයකට එන බා:ර
අරමuණO ඇෙල$ෙ$, ගැෙට$ෙ$ නැuව පාලනයO <යාග$ට ඕෙ$. ඒක
තම/ ඉ$™ය සංවර 6ලය Iයලා Iය$ෙ$. එතෙකාට ඒ 6ලය[
අවශM/.
එතෙකාට ඊළඟට ආpව පාx²‚› ය. ඒ Iය$ෙ$ pව[0ම සදහා I„ම
කපrකමO කර$ෙ$ නෑ. දැ$ එතන තවuෙසO වශෙය$ :rයහම
ෙගාඩO ෙවලාවට 9sඩපාෙත යනවා. දාෙ$ ෙගන[ #$නා වuන[
පරතMාග කරන, නැ[නq පූජා කරන ඕෙ$ම ෙදයO භාර ග$නවා,
ආහාර ෙ-ල හැrයට. „-පසයෙ$ ග$ට <ෙය$ෙන , ´වර, 9sඩපාත,
ෙ(නාසන, Uලානපhච, ඔය හතර තම/ ඕෙන ෙව$ෙ$. එතE$ එහාට
I„වO ඕෙ$ ෙව$ෙ$ නෑ තවuෙසZට. ඔය දැ$ Iයනවා වෙk ෙලාµ
ම$jර, ෙගාඩනැU^, යාන වාහන, සuෙඛJපෙභJ‘ රථ ඒවා අවශM ෙව$ෙ$
නෑ. එෙත$j ඕෙ$ ෙව$ෙ$ මQfක ෙ‚. පා[තෙSට සGf එකuකර$ට[
බෑ. 9sඩපාෙ[ යනවා. 9ඩu„ඟා ය$ෙ$. 9ඩu Iය$ෙ$ ආහාර. ආහාර
ෙ-ල ෙවනuෙව$ අ9 යනවා ආහාර ෙවලාවට පා[තෙS අරෙගන, කාෙගහx
EවසO ඉjxෙ8 :ටග[තහම ඒ කනෙබාන ෙ‚I$ <බuන ෙදයO ෙදනවා.
හැබැ/ මට මතක/ මම 9sඩපාෙ[ යනෙකාට මෙk පා[තෙSට සGf
දාපු nE(සu [ එOෙකෙනO, ෙද$ෙනO :rයා. පළෙවE දවෙ(
ඒෙගාGෙලJ ඒවා පා[තෙSට දැqමහම මම I-වා කCණාකරලා ෙqක
ආපහu ග$ට සGf බාරග$ට බෑ Iයලා. ෙමාකද සGf ක$ට බෑෙ$. ඉ<$
ඒවෙk. ඒෙගාGෙලJ ඒක ෙනාද$නා කමට කෙS. එතෙකාට අ9ට මuදG
9ඩu„ඟා ය$ට බෑ. ර$ කහවනu මසuර$ ඒ කාෙG zjහට බෑ. දැ$ කාෙG
හැrයට සGf. එතෙකාට ෙවන[ ෙ‚[ ග$ට බෑ. ආහාර zතර/
පා[තෙSට ග$ට පු]ව$. පා[තෙS අ9 පාzhm කෙS ආහාරය 9¶ස,
ඊළඟට වuර ෙබා$ට, එෙහම නැ[නq ඇළI$ ෙදාලI$ නා$ට වෙk
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ෙ‚කට ග[තා. මම :ත$ෙ$ බu#$ වහ$ෙ( එකාපාරO අර උCෙවG
කාශMපෙk UEහG ෙග/ :ටපු නාගයනq දාෙගන ආවා ප[තෙS.
ෙගනGලා ගඟ ෙප$නuවා. ෙපාෙ[ <ෙයනවා ෙ$ද එෙහම. ඔ-. ඉ<$ ඒ
වෙk ෙ‚කට අර$ <ෙයනවා. නමu[ අර zjහ ෙ‚වG කරලා නෑ. ධනය
උපය$ට පා[තෙS පාzhm කර$ට බෑ. තම$ෙk එjෙනදා යැෙප$ට
ඕෙ$ කරන ආහාර ෙ-ල ෙවනuෙව $ 9ඩu„ඟා යාමට/ ඒක <ෙය$ෙ$.
එතෙකාට ආහාර, ඊළඟට „වuරO නැ[නq ඇ#මO. ඉ$ඩ තැනO
වැ(ෙ($ 9$ෙ$$ ෙ‡xලා ෙමාකO හx ෙකාළ අu මඩuවO ෙව$ට
පු]ව$, 9#C මඩuවO ෙව$ට පු]ව$ නැ[නq ගහO යට ෙහවනO
ෙව$ට[ පු]ව$. ෙවන[ NනMාගාරයO ෙව$ට[ පු]ව$. ඊළඟට අසŒප
වuෙනා[ ෙබෙහ[. Uලාන†තM Iය$ෙ$ අසŒප වuෙනා[ ඖෂධ ගැŒම.
ඔය තම/ හතර. 9ණඩපාත, ´වර, ෙ(නාසන, Uලා නපhච. දැ$ ඔය
හතර ඕෙ$ම ෙකෙනZට අතMාවශM මQ^ක ෙ‚වG. ෙqවා †<Oෙ•ප
කරලා pව[ ෙව$ට කාටව[ බෑ. Eව$ මෙk <යා ෙqවා නැuව දව( uන
හතරකට වඩා pව[ ෙව$ට[ බෑ. ඒ Eසා ෙqවා අතMාවශM/. හැබැ/
ෙqවා පxහරණය කර$ට ඕෙ$ අ9 „:ෙය$. දැ$ nE(සu කන ෙබාන
ෙදයO තම/ අ9ට ෙද$ෙ$. ඉ<$ ඒවා jව 9නවනවා . ෙකාෙහාම[
U:ෙයJ හද$ෙ$ jව 9නව$ට ඕෙ$ zjහට, කය වSධනය කරග$ට
ඕෙ$ zjහට. නමu[ අ9 ඒවා වළද$ට ඕෙ$ පූජා කරාට ප(ෙ( „:ෙය$.
ෙqක වළද$ෙ$ අ9 ෙq U:ෙයJ වෙk කය වSධනය කරග$ටව[, jව
9නව$ටව[, මදය 9¶සව[, €ඩා 9¶සව[ ෙනෙව/. ª—මචxයාව
පුරනu 9Eස EෙරJ‘ව jz {කග$ට, ·zතය පව[වාග$ට පමන/. ෙq
පා|ෙ8 <ෙයන ආහාර පඨz, ආෙපJ, ෙ[ෙජJ, වාෙයJ Iයන මහා
බQතය$ෙග$ හැ#න ජා< සමQහයO zතර/, ෙමය පxෙභJග කර$ෙ$
කෙ8 පැවැ[ම සඳහා Iයලා „:ෙය$ වළද$ට Iයලා අ9ට I-වා. ෙqක
තම/ 6ලය.
ෙq zjහටම „වuර නැ[නq ඇ-ම පxෙබJ ග කර$ෙන[ U:ෙයJ වෙk
මෙ‚ 9¶ස, †දSශනය 9¶ස ෙනෙව/. z^ වසා ගැŒම[ මැ„
ම#Cව$ෙග$ ආරOෂා ෙවලා ෙසෟඛM {ක ගැŒමට[ පමණ/. එතෙකාට
ෙ(නාසනය පාzhm කර$ෙන[ එෙහම/. ඒක[ U:ෙයJ වෙk කාමය$
9¶ස, සැගෙවලා කරන ෙ‚වG I•ම 9¶ස ෙනෙව/. වැ(ෙ($ අ-ෙව$
9$ෙන$, වන „-පාව$ෙග$ ආරOෂා 0ම සඳහා. ෙබෙහ[ ෙබා$ෙන[
එෙහම/, ෙලඩ ෙහාඳ0ම සඳහා. එතෙකාට ෙq Iයන †ා<ෙමJ Oෂ
සංවරය, ඉ$™ය සංවරය, ආpව පාx²‚›ය සහ †තM ස$E³තය Iයන
හතරම සqපූSණ ෙවනවා. දැ$ ෙමවැE 6ලයක 9:rෙයා[ zතර/
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:තO සමා›ගත කරග$ට පු]ව$. එෙ( කරග[ත ෙකෙනOට zතර/
සංඛාරය$ෙk ඇ<0ම නැ<0ම දI$ට පු]ව$. එතෙකාට ෙqක ෙලාZ
ගමනO.
Eක$ :තලා බල$ට ෙq Iයපු •යාවfය ෙගදර ඉද$ කර$ට පු]ව$ද?
Eක$ :තලා බල$ට ෙකාhචර ගැඹuC †කාශයO බu#හාමu#CෙවJ කරලා
<ෙයනවද Iයලා. දැ$ ඔයෙගාGල$ට ෙගදර හqබකරලා උයාෙගන කන
එක පු]ව$ද ඒ zjහට ක$ෙ$ ෙමෙහ ම/ අනuභව කර$ෙ$ ෙමෙහම/
Iයලා :ත$ට. එෙහම :ත$ට බෑ. ඔයෙගාGෙලJ ඇ-q ග$ෙ$ එෙහම
:තාෙගනද? නෑ. ඔය ෙගාGෙලJ ෙk පාzhm කර$ෙ$ අර Iයපු zjහට
තවuෙසJ වෙk ª—මචxයාව පුර‹ 9Eස ෙනෙ-.
ඒ Eසා I„ම දවසක U:ෙයZට ෙගදර ඉද$ ෙq rක කර$ට බෑ,
කාමෙභJ‘ jzයO ෙගවn$. ඒක Eස/ බu#හාමu#CෙවJ ඒව/$ ඉව[
ෙව$ට I-ෙ-. „ය] ෙ‚ අතහැරලා වනගත වuනාට ප(ෙ( අ9 එතන
zjහට pව[ ෙව$ට ඕෙ$. එතෙකාට, දවසකට සැරයO ගමකට
9sඩපාෙත වt$ට පු]ව$. 9ඩu„ඟා වt$ට පු¦ව$. එතෙකාට, අjන
ඇ#ම, „වuර ෙහJ ඒක පxහරණය කර$ට පු]ව$ ඒ zjහට. කැෙG
<ෙයන ZමO ෙහJ 9#C මඩuව ෙහJ ඒ Zrය පාzhm කර$ට ඕෙ$ ඒ
zjහට. දැ$ ඒක තම/ වනගත0ෙම$ ෙq බu#$ වහ$ෙ( අදහ( කෙS.
එතෙකාට අරණMගත0ම, COඛමQලගත0ම, NනMාගාර ගත0මම යනu ෙq
Iයන, අර මම Iයපු U:ය$ අතර ඉදෙගන කරපු ෙද/$ ඉව[ව යෑම.
ෙවනමම ආධMා[nක වSධනය සදහා ෙලාZ 9qමO පEන එකO ෙq
Iය$ෙ$.
එෙහම නැuව කැෙGට ය$න Iයපු එක අතඇරලා ෙගදර කවදාව[
කැලයO කරග$ට බෑ. ෙගදර NනMාගාරයO ෙව$ෙ$ නෑ. ඒක ෙහාඳට
ෙ[Cq ග$ට. ෙමතන තම/ nE(සu$ට †•ෙ$ <ෙය$ෙ$. ෙqක ෙ[Cq
ග$ට බැCව ෙq පටළෙගන දගලනවා , අර 9qප පE$ට කැම< නෑ. ඒ
ෙවනසට ලOෙව$ට කැම< නෑ. කැලයO ගැන :තාග$ටව[ බෑ. ෙqකට
ය$ට පු]ව$ද? ෙqෙO ඉ$ට පු]ව$ද, මට කවuද ක$ට ෙද$ෙ$, මාව
කවuද බලාග$ෙ$. මහා බයO ඇ<ෙවනවා :තන ෙකාට. මට වuන[ එවැE
ෙ‚වG ඇ<ෙනාවu නා ෙනෙව/ අ9 කැෙGට යනෙකාට. ෙගාඩO ෙ‚ :ත$ට
වuනා. Uයාට ප(ෙ([ ෙගාඩO ෙ‚ :uනා. අ9ට :ත හදාග$ට එකම
ෙදයO <බuෙ$ „‚ධාSත Zමාරයා. ෙමාකද එයාට මා^ගා uනO <බuනා,
අ$[ඃපුරයO <බuනා, යෙශJධරා වැE මහා පstත, බu‚›ම[ වrනා
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භාSයාවO :rයා. රජ ඔටu $න :n IබuGව[ නuව ර සu‚ෙධJදන
ර’ජුCව$ෙk පුතා තම/ ෙq „‚ධSත Zමාරයා. ෙමයා ෙq rක දාල/
ය$ෙ$ කැෙGට. ඉ<$ „‚ධාSථ Zමාරයාට තරq අතහx$ට ෙ‚වG මට
<බuෙ$ නෑ කැෙGට ය‚ƒ. ෙමාකද මට ඔටu$න <බuෙ$ නෑ. මට
යෙශJධරාවO :rෙ8 නෑ. මට රටවැ„ෙයJ :rෙය[ නෑ. ඒක Eසා මට
අතහx$ට ෙදයO ෙලාZවට <බuෙ$ නෑ. අ9ට <බuෙ$ ෙq සාමානM
nE(සu $ෙk සා ම නM පුං m පුං m ෙ‚ව G . ර (සාව / , සාමා නM
මනu(සෙයZට ඕෙ$ කරන කාමෙභJ‘ pවතයකට ඕෙ$ කරන ෙ‚වG
zතර/. අර තරq උස( ෙ‚වG ෙනෙව/. නමu[ „‚ධාSත Zමාරයා ඒ
තරq ෙ‚ව¦[ අතහැxයා නq, අ[හැxය යuu Eසා තම/ අතහැxෙ8.
එෙහම නැuව කර$ට පු]ව$ වuනානq ඒ මාfගා වල ඉඳලා කර$ට
<බuනා. බැx Eසා තම/ ඒවා දාලා U:Gලා කෙS.
ඉ<$ ඇ/ අ9[ ඒ මෙkම ෙනාය$ෙ$. අ9[ ඒකම තම/ ආදSශයට
ග$ට ඕෙ$. අ9[ කළයu[ෙ[ „‚ධාSත Zමාරයා කරපු ෙ‚ම/. ඉ<$
ඒක Eසා අ9ට ෙqක දාලා U:Gලා ඒ zjහටම 9^පj$ට ෙවනවා. ඉ<$
ඒක/ අර කාමය$ෙග$ ෙව$ව, 6ලෙ8 9:ටලා ඊටප(ෙ( තම/ අර „ත
9x„# කරග$ට දගල$ෙ$. කාමhඡ$දය. ඇස කන jව ශxරය 9න0මට
<ෙයන කැමැ[ත, ඊළඟට ඒවා ෙනාළැෙබ නෙකාට, ඊට zC‚ධ අකමැ<
ෙ‚වG ලැෙබනෙකාට හටග$න ගැටuම තම/ ‚ෙ-ශය. වMාපාදය. ඊළඟට
¹නn‚ධය, :ෙ[ <ෙයන කqමfකම, m[ත ෛචත„කය$ෙk මැ^බව.
ඊළඟට උ‚‚hඡ ZZhඡ ය, „ෙ[ <ෙයන ෙනාස$සu$කම, කරපු ප-කq
9^බඳ තැෙවන (වභාවය. ෙනාකළ 9$කq 9^බඳ තැෙවන (වභාවය.
ඊළඟට සැකය, zmIhචාව. ෙමෙහම එකO <ෙයනවද. Eවන Iයලා
එකO <ෙයනවද? බu#ෙක ෙනO Iයලා ෙකෙනO :rයද? zමuO<යO
<ෙයනවද? ෙq හැම ෙ‚ ෙකෙර:ම, බu‚ධ, ධqම, සංඝ ෙකෙර: සහ ෙq
ෙ‚ශනාව ෙකෙර: සැකයO ඇ<ෙවනවා ඕෙ$ ෙකෙනZට. ඒක තම/ හැr.
පෘතkජන මනසක (වභාවය. එතෙකාට ෙq කාqhඡ$ද , වMාපාද,
¯නn‚ධ, උ‚දhඡ ZZhඡ, zmIhඡා Iයන ෙq Œවරණ rක, නැ[නq
ෙq I-ව ෙq ෙකෙළ( rක, ෙq අZසG rක †හාණය කර$ට තම/ අ9
එෙත$ට Uෙ8. කාමය$ෙග$ ෙව$ව 6ලයක 9:ටා 0Sය කරනවා ෙq
Œවරණ rක නැ<කර$ට. ෙq Œවරණ rක නැ<කර$ට නq „ත
සමා›ගත කර$ට ඕෙ$. „ත සමා›යට එ$ෙ$ ෙq Œවරණ නැ<වQ තැන
පමණ/. ෙq Œවරණ පහ නැ<ෙවනෙකාට මuෙව$ෙ$ සමා› „තO.
සමා› „තක <ෙය$ෙ$ zතOක, zචාර, º<, සuඛ, ඒකා–තා Iයන
ධMානා$ග. එෙත$ට තම/ අ9 ය$ට ඕෙ$. ඉ<$ ඒකට පසuŽම සක(
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I•ම තම/ බu#හාමu#CෙවJ අදහ( කෙa අරණMගෙතJවා , වෘOෂමQ ල
ගෙතJවා, NනMාගා රගෙතJවා Iයලා. ඉ<$ ෙqකට ය$ට <ෙයන ¤මය
සහ 9^පj$ට <ෙය න †<පදාව ෙqකම තම/. එතE$ එහාටනq
zකbලයO නෑ. ඔය ඉ$න කාමෙභJ‘ pzතය සැප/ තමා, කාමය$
සැප/ ආ•වාද/ Iයලා බu#හාමu#Cෙවා[ I-වා, #ක/ #ක/ම I-ෙනෑ, හැබැ/ ඉ<$ ඊට වඩා සැප/ ආ•වාද/ †තම ධMානය. †තම
ධMානය ට ය නව න q අ E වාSය ෙය $ම කාම ය $ෙග $ ෙව$ව
අZසලය$ෙග$ ෙව$ව තම/ ය$ට <ෙය$ෙ$. කවuCහx ඔය Iයන »න
කාම සැපයට වඩා උස( ආධMා[nක සැපයO ෙසායනවනq ෙq මාSගය
9^පැjය යuuම/.”
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04.) වනගත'ම සහ ස6පjඨානය වැlම

“දැ$ මම ෙ‚ශනා I:පයO කලා වනගත0ම ගැන. බu#හාමu#CෙවJ
කැෙGට ය$ට I-ෙ-, ගහO මuලට ය$ට I-ෙ-, :( තැනකට ය$ට
I-ෙ- ඇ/ Iයලා. ඒෙක ෙලාZ පදනමO, ෙලාZ පසuŽමO <ෙයනවා.
දැ$ ඕකට zC‚ධ ව ෙනාෙයZ[ ෙනාෙයZ[ ෙ‚වG අද සමාජෙ8
ඇ<ෙවලා <ෙයනවා. සමහC යනවා zශාඛාව වෙk ෙසJවා$ ෙව$ට. තව
සමහC Iයනවා අෙ$9ඩu „ටuuමා වෙk „ටu මැ#ෙS ඉද$ ෙසJවා$
ෙව$ට පු]ව$ Iයලා. ඒ වෙk ෙනාෙයZ[ එක එක කත$දර Iයන අය
ඉ$නවා ෙq උදාහරණ අරෙගන. ඉ<$ මට ෙද$ට <ෙයන උ[තෙS
තම/, එකO මම පැහැj^වම Iයනවා මට තාම ෙකාhචර ෙබෟ‚ධ ෙපාත
පත, සQ| Iෙය-ව[ I„ම තැනක හqබෙවලා නෑ zශාඛාව ෙසJවා$ වuන
බවO. හැබැ/ කතාවO <ෙයනවා ෙසJතාප$න ෙවලා :rයා එයා, අවuC#
හෙ[j ෙසJවා$ වuෙ$ දC මu‹පුෙරJ zශාල සංඛMාවO :rයා, එයා
සQසැටබර¶$ සැර„ලා තම/ බu#හාමu#CෙවJ දI$ට[ Uෙ8, ෙqළ
පලදනාවO <බuනා, ඔයවෙk ෙනාෙයZ[ කත$දර <ෙයනවා. nE(සu$ට
ෙqක හx ආකSෂžය/. ඔOෙකාGලාම බල$ෙ$ zශඛාව වෙk ෙවලා,
ෙසJතාප$න ෙවලා, දC මGෙලJ හදාෙගන කාමෙභJ‘ jzයO ෙගවn$
ය$ට පු]ව$ Iයලා.
මම ද$නා තරn$, මම ද$ෙ$ නෑ ඒක මෙk වරදOද Iය$ට, මට I„ම
තැනක සාO¼යO ලැබuෙ$ නෑ ෙසJතාප$න ෙගාඩක ඉ$නවා Iයලා
zශාඛාව. හැබැ/, zශාඛාව :$# භO<ක කා$තාවO බව Iය$ටනq
ඕෙ$ තරq සාO¼ <ෙයනවා. අර ගෙ½ බැහැලා jය ෙර‚ද 9r$ වuර
ෙ‡• ෙ‡• බu#$ වහ$ෙ( බැහැදI$ට Uයා Iයලා එෙහම සQ| <ෙයනවා.
zශාක උෙපJසත ±ලය ගැන එෙහම සදහ$ ෙවනවා. ඉ<$ zශාඛාව
උෙපJසත ±ලය සමාද$ වuන බව එතන <ෙයනවා. එතන එයා :$# එක
සමාද$ වuන බව ෙbනවා බu#හාමu #CෙවJ උපෙද( ෙදනවා "zශාඛා
ෙමෙහම/ අxය උෙපJසත ±ලය වඩ$ෙ$ " Iයලා, ඔයෙගාGෙG දැකලා
ඇ<. ඉ<$ මම ෙq Eකමට Iය$ෙ$. මට උවමනාවO නෑ zශාඛා ව
ෙසJතාප$න ෙනාෙ- Iයලා තSකයO ෙk$ට, අවශMතාවයO නෑ.
ෙqෙක$ වuෙ$ අර nE(සu :තනවා අ9ට ඒ වෙk බැxද? අ9ට ෙගදර
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ඉද$ ෙqක කර$ට බැxද? ඇ/ බැx අෙ$9ඩu „ටuuමා වෙk ෙව$ට, ඇ/
බැx බu#ෙවලා 9xEව$ පා$ට සu‚ෙධJදන රජuමා වෙk. ෙqවා තම/ ෙq
භාවනාවට, වනගත 0මට එෙර:ව <ෙයන ෙ‚වG.
ඉ<$ මතක <යාග$ට ඕෙ$, දැ$ සමහර චxත <ෙයනවා එෙහම. දැ$
zශාඛාව ෙසJතාප$නම/ Iයලා අ9 IයමuෙකJ. හැබැ/ ඉ<$ මu]
සා:තMෙ8ම zශාඛාවල ඉ$ෙ$ එOෙකන/. සu‚ෙධJදනලා ඉ$ෙ$
එOෙකන/, බා:යලා ඉ$ෙන[ එOෙකන/. ඉ<$ ඒ Eසා අ9ට කවදාව[
ඒවා ෙපා#, කාට[ සාධාරණ EදSශ න හැrයට ග$ට බෑ. අ9 බල$ට
ඕෙ$ හැෙමJටම කර$ට පු]ව$ ෙදයO. දැ$ බu#$ව හ$ෙ(ෙk ෙ‚ශනාව
uල පැහැj^වම ඒක <ෙයනවා. දැ$ ආනාපානස< සQ|ය අර$ බැ]ෙවා[
ඉදෙගන රහ[ ෙවලා නැUr$ට පු]ව$. එකම ආසනයක ඉඳෙගන.
බu#හාමu#CෙවJ ඒ බව Iයල[ <ෙයනවා. බu#$ වහ$ෙ([ Eව$ දැOෙO
ඒ ¤මයටම/. එතෙකාට පැහැj¾ ,ඉඳෙගන ෙqක කරෙගන Uෙයා[
සමා›ය වැtලා ඊට ප(ෙ( zදSශනාවට U:Gලා, අEhච දැකලා, රහ[
ෙවලා ඊට ප(ෙ( ෙhෙතJzමuO<යටම U:Gලා නැUr$ට පු]ව$ එකම
ආසනයකƒ. එකම ඉඳගැŒමකƒ. බu#$ වහ$ෙ( එෙහම ෙ‚ශනා කළා.
හැමතැනකම Iය$ෙ$ මහෙණE, ආනාපාන වඩ$ට Iයලා. ෙමාකද ?
ඒකට ෙ—uවO <ෙයනවා. අනාපා නස<ය වඩන ෙකාට සතර
ස<ප>ඨානයම වැෙඩනවා. ආනාපාන ස<ය වඩන ෙකාට සbත
ෙබා’ජ$ග වැෙඩනවා. ආනාපාන ස<ය වඩනෙකාට ඇ( Eල$කාර
ෙව$ෙ$ නෑ. ආනාපාන ස<ය වඩනෙකාට කය Oළා$ත ෙව$ෙ$ නෑ.
ආනාපාන වඩනවා Iයලා Iය$ෙ$ j>ඨධqම සuඛ zහාර/. අxය zහාර
Iයල[ Iයනවා. „ය] රහත$ වහ$ෙ(ලා ඉ$ෙ$ ආනාපාන ස<ෙ8
„:ෙය$, දැ$ ෙq වෙk ආනාපාන ස< සQ|ෙ8 පු#ම zjහට බu#$
වහ$ෙ( ෙq ආනාපාන ස< භාවනාව වSණනා කරනවා. හැබැ/ ඒ වෙkම
බu#$ වහ$ෙ( ඒ ඔOෙකාම <ෙය‚j[ අ$<මට ස<ප>ඨාන සQ|ය Iයලා
එකO ෙkනවා භාවනා ¤ම z„ එකO එOක. ෙqක එදා ZC රට :ටපු
වැ„ය$ට I-වා Iයලා ෙපෙ[ <ෙය$ෙ$. ZC රෙ> ඒ වැ„ය$ට ෙමාකද
I-ෙ-, සතර ස<ප>ඨානය වඩ$ට, ෙමය වැඩuෙවා[ ෙq zjහට උපxම
කාලය අවuC# හතZ[ අවම වශෙය$ jන හතZ[ ඇuලත රහ[
ෙවනවාම/ Iයලා I-වා. වැරjලාව[ රහ[ ෙව$ට බැxවuෙනා[ ඒ
කාල±මාව uල අනාගා§ නq ෙවනවාම/
Iයලා සහ<ක කරලා
<ෙයනවා. ඉ<$ ඔhචර සQ| දහ අටදාහO <ෙයනවා Iයන සQ|
9ටකෙ8, ෙqක වැඩuෙවා[ අවuC# හතO ඇuලත රහ[ ෙවනවාම/
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Iයලා <ෙයන එකම ෙ‚ශනාව ෙමhචර/. ෙqක වැඩuෙවා[ රහ[ ෙවනවා
නැ[නq අEවාSයෙය$ම අනාගා§ ෙවනවා I-වා. අර ආනාපාන ස<ය
ඔhචර වSණනා කර‚ƒ ෙqක Iය$ෙ$. ඒ ඇ/ කෙS? ඒ බැx අයට.
එකම ආසනයක පැය I:පයO ඉඳෙගන රහ[ ෙවලා නැUr$$ට පු]ව$
බව ආනාපානස< සQ|ෙ8 <ෙය ‚ƒ ඇ/ අර අවuC# හතක වැඩසටහනO
ෙප$නuෙ-. ඒ අ9 හැෙමJටම අර zjහට ආනාපාන වඩලා රහ[ ෙවලා
නැUr$ට බැxබව බu#$ වහ$ෙ( දැකපු Eසා. ඒ තරq අ9ට Zසලය,
ෙකෟශලM මj. අ9 ඒ තරq ඒක †Bණ කරලා නෑ. සසx$ ෙගනාපු
පුC‚ද[ මj. එෙහමනq ඒක වSධනය කරග$ට පු]ව$ යq ¤මයO
<ෙය$ට ඕෙ$. ඒ Eසා තම/ බu#හාමu#CෙවJ අ9ට සතර ස<ප>ඨානය
ෙ‚ශනා කෙS.
දැ$ †•නය <ෙය$ෙ$ ෙq සQ|ය, සQ| 9ටකෙ8 තැ$ ෙදකක <ෙයනවා,
ම’·ම Eකාෙ8 <ෙයනවා ස<ප>ඨාන සQ|ය Iයලා, ඒ වෙkම මහා
ස<ප>ඨාන සQ|ය Iයලා <ෙයනවා ƒග Eකාෙ8. ෙq zjහට Iය‚j[ ෙq
ෙ‚ශනාව කවuC[ කතා ෙනාකර, ෙqක තම/ Eව$ මග කාට[ වඩ$ට
පු]ව$, කාට[ jයu‹ ෙවලා ඉjxයට ය$ට පු]ව$ Iයලා ෙqෙO
<ෙය‚j, අ9ට Eක$ ෙවන[ සu ර $ගනා ෙලJකයO ෙප$වනවා
අ<සuzෙ•ෂ චxතයO ෙදකO අරෙගන. ඉ<$ අ9 ෙමතන ඉ$නවද නැ[ද
Iයලා අ9 කGපනා කරලා බල$ට ඕෙ$. මනඃකG9ත ෙලJෙO, ඒ සu$දර
ෙලJෙO ඉඳෙගන ඉ$නවද? අ9ට පු¦ව$ද zශාඛාව ෙව$ට, අෙ$9ඩu
„ටuuමා ෙව$ට. අ9ට පු]ව$ද බා:ය ෙව$ට, අ9ට පු]ව$ද සu‚ෙධJදන
රජuමා ෙව$ට. නැ[නq අ9ට පු]ව$ද ස$ත< අමාතMයා ෙව$ට. දැ$
ෙමතන අ9ට ගැට]වO <ෙයනවා. දැ$ එෙහම පු]ව$කම <බuනනq
බu#$ වහ$ෙ(ට උවමනා ෙව$ෙ$ නෑ සතරස<ප>ඨානය ෙ‚ශනා
කර$ට. ෙqක අ9 බu‚›ම[ව :ත$ට ඕෙ$.
අ9 ගෙ-ශනා[මකව :ත$ට ඕෙ$. ෙq සQ| rක ඔOෙකාම අරෙගන අ9
බල$ට ඔෙ$ සම(ත z–හය ෙමාක‚ද Iයලා. එතෙකාට සම(ත z–හය
uල <ෙය$ෙ$ චuරා Sය සතM තම/ ෙ‚ශනාව. සQ| දහ අට දාෙහම
Iය$ෙ$ ඒක. ඊළඟට අ9ට කර$ට <ෙය$ෙ$ Eව$ මෙk යන
ෙකෙනZට ආSය අ˜ටා$Uක මාSගය වඩන එක. එතෙකාට ආSය
අ˜ටා$Uක මාSගය වැtය යuuම/. ඔය අE[ අය[ ආSය අ˜ටා$Uක
මාSගය වැඩuවා. දැ$ බා:යට, දැOකා පමණ/, ඇහuනා පමණ/,
ආ–ාණය කරා පමණ/ Iයනෙකාට ඒ uල චuරාSය සතM <ෙයනවා. ඒ
uල ආSය අ˜ටා$Uක මාSගය <ෙයනවා. එයා U:Gලා ගහO යට
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ඉඳෙගන බැ]වා ඇ( ෙදක 9යාෙගන ෙමාක‚ද ෙq බu#$වහ$ෙ( I-ෙදැOක පමණ/, ඇහuනා පමන/ Iයලා, බැ¦වා ඇස/ වSණ/ (පSශ
වuනා z¿ඤාණය හටග$නවා, z¿ඤාණය EC‚ධ ෙව$වා. එතෙකාට
ෙමාක‚ද ෙq Iය$ෙ$. ෙq ඇ<0ම නැ<0ම දැOකා. ෙමාක‚ද ෙමතන
ෙව$ෙ$. ඒ[ සතර ස<ප>ඨානය වැෙඩ$ෙ$. තමා uලට ෙයාමuකරලා
බැ]වා „ත, දැOෙO ෙම$න ෙqක, z¿ඤාණෙ8 ඇ<0ම නැ<0ම තම/
දැOෙO. ඉ<$ ඒ හරහා තම/ ඔහu රහ[ වuෙ$. ඉ<$ අ9[ කළයu[ෙ[
එක. ඒ[ අ9ට බා:යට වෙk නuවණO, ෙකෟශලMයO නැ<:$දා ඒක
I-ව පම¶$ U:Gලා බල$ට තරq ෙමාළයO නෑ. ඒ Eසා තම/
පසuකාœනව බu#හාමu#CෙවJ අ9ට ස<ප>ඨාන සQ|ය ෙ‚ශනා කෙS.
අවාසනාවකට ස<ප>ඨාන සQ|ය බu#$ වහ$ෙ( ෙදශනා කෙG බu#$
වහ$ෙ(ෙk බu‚ධ[වෙය$ ෙකාhචර කාෙළකට ප(ෙ(ද Iයලා Iය$ට
අ9ට සාO¼ නෑ. එෙහනq අ9ට :තාග$න <‡බා ෙqක කව‚ද කර$ට
ඇ[ෙ[ Iයලා. නමu[ මම :තනවා බu#$ වහ$ෙ( ෙබාෙහJ කG
ගතෙවලා, ඕෙ$ම ෙකෙනOට Eව$ දI$ට වැඩසටහනO හද$ට ඕෙ$
Iයලා ෙව$ට ඕෙ$ ෙq භාවනා ¤ම rක Iය$ට ඇ[ෙ[. භාවනා ¤ම
z„ එකO ƒලා <ෙයනවා ෙhෙතJ zමuO< යටම ය$ට පු]ව$. ඉ<$ අ9
ඒක ගැන :ත$ෙ$ නැuව, ඒෙක <ෙයන ¤ෙq 9^පj$ෙ$ නැuව ෙවන
ෙවන ඒවා කතා කරනවා. සතර ස<ප>ඨානය ග[ෙතා[ පට$ ග$ෙනම
ආරණMගෙතJවා, වෘOෂමQල ගෙතJවා, NනMාගාර ගෙතJවා Iයලා.
ආනාපාන ස< සQ|ය ග[ත[ එෙහම/. Uxමාන$ද සQ|ය අර$ බැ¦ව[
දස සංඥා වඩ$ට I-ව[ ඒ[ එෙහම/. බලන බලන හැම තැනකම
<ෙය$ෙ$ ඒක. දැ$ අද තම/ ෙq එක එOෙකනා ඒවා මuZ[ ෙනාකර අර
බණ අහලා ෙසJතාප$න ෙව$ට ය$ෙ$. තව අය ඒ Iයන එක අහ$
:rයහම රහ[ ෙවනවා. බu‚ධ[වයට ප[ෙවනවා. තව ඒවා අහ$
ඉ$නෙකාට „ය] ෙ‚ ඇතහැෙරනවා, මාව z•වාස කර$ට Iයනවා.
ඉ<$ ෙqවා බu#හාමu#CෙවJ ව[ I-ෙ- නෑ. ෙqවා Eක$ ෙ‚ව සංකGප
වෙk. දැ$ තව සමහC බණ අහලා ,දැ$ ඒෙගාGෙළJ U:ව ඉඳෙගන Eව$
සuව z¬නවා. හx පු#ම/ ෙqවා ඇෙහනෙකාට. මම[ ඉ<$ ගෙ-ශනය
කරලා බැ¦වා. ෙහාඳට zභාග පා( ෙවලා, ඒ ෙලවG පා( ෙවලා, ¼ෂM[ව
අර$ zෙ‚ශ ගතෙවලා, රටවG වf$ රටවG වලට U:$ දැ$ තව රටක
ඉඳෙගන සමහC Eව$ සuව z¬නව¦. ඉ<$ ෙq U: ඇ-q ඇඳෙගන
කාමෙභJ‘ jzයO ෙගවn$ Eව$ සuව z¬$ෙ$. ඉ<$ Eව$ සuව z¬$ට
රහ[ ෙව$ට එපැ/. රහත$ වහ$ෙ( ෙකෙනO ෙගදර ඉඳෙගන U: pzත
ෙගවn$ ඉ$ට පු]ව$ද? ඉ<$ ෙqවෙk ගැට] <ෙයනවා. ඇ/ ෙq ෙqක
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කර$ෙ$? දැ$ ෙq එක එOෙකනා අGලෙගන ඉ$නවා, ෙq බණ අහලා
ෙමෙහම කරා, බණ අහලා ෙසJතාප$න වuනා. ඊටප(ෙ( අxය ධMාන
වඩනෙකාට ආෙලJක ෙb$ට පට$ ග[තා. ඉ<$ ආෙලJක ෙb$ටනq ෙq
ඇ( ෙදක 9යාෙගන දගල$ට ඕෙ$ නෑ. ෙq ල/> ඒෙක (zh එක
දැqමනq ආෙලJකය ෙbනවා. එ^යට බැහැලා අහස jහා බැ¦වනq ඉර
ෙbනවා දවGට, Áට හඳ ෙbනවා, තC[ ෙbනවා. ඉ<$ ෙqක Eව$ මඟ
නq, ෙqක ධMාන නq, ෙqක Eවන නq ෙqhචර දගල$ට ඕෙ$ද අ9
Eව$ දI$ට. ෙq සතර ස<ප>ඨානය වඩ$ට ඕෙ$ද? එෙහම ෙව$ට
බෑෙ$. ෙqක rකO බu‚›ම[ව :ත$ට ඕෙ$. ෙමක‚ද ෙq කර$ෙ$
Iයලා මටනq ෙ[ෙර$ෙ$ නෑ. ෙqවා ෙකාෙහද බu#හාමu#CෙවJ I-ෙ-?
බණ අහලා ෙසJතාප$න ෙවනව¦, ඊට ප(ෙ( ආSය ධMාන වඩලා Eව$
දIනවා, Eවන පූSණයට ප[කරනවා. ෙමාක‚ද ෙq Iය$ෙ$ Iයලා
මටනq ෙ[ෙර$ෙ$ නෑ. අ9[ ෙq ගෙ-ශනය කරා. අ9ට[ ඔය †•න
<‡බා. අ9[ ඒ කාෙG ජන©ය අයෙk ධSම ෙ‚ශනා ඇහuවා, ෙපාත පත
Iෙය-වා. අෙනZ[ ආයතන වල <ෙයන ෙ‚වG බලලා ගෙ-ශනා[මකව
බu‚ධ වචනය ෙහායාෙග න U:aලා එෙහ$ ෙමෙහ$ ද$න zjහට සQ|
Iයවලා, අ9 අ$<මට U:Gලා වනගත ෙවලා ඒ BCවC ෙහායාෙගන
ඒෙගාGෙලJ Iයපු ෙ‚ අහලා ඒ Iයපු zjහට භාවනාව වඩලා †ාෙයJUකව
ලබපු අ[දැ,q හරහා ෙqවා Iය$ෙ$.
ෙමාකද ඒ rක කර$ට ඉ(ෙසGලා බණ අහලා ෙසJවා$ වuනානq මම
ෙසJවා$ ෙව$ෙ$ ෙගදර ඉද$. ෙබාෙහJ කලකට ෙපර. පුංm කාෙලම. දැ$
ෙසJවා$ ෙව$ෙ$ බණ අහලානq ෙq රෙ> nE(සu තරq බණ අහන
nE(සu ජා<යO ෙලJෙO තව[ නෑ. දවසට ෙ‚ශනා ෙකාhචර අහනවද?
ෙq ඔOෙකාම ෙසJතා ප$න ෙවhච nE(සu ඉ$ට ඕෙ$. නමu[ එෙහම
ෙකෙනO නෑ. එෙහම බණ අහලා ෙසJවා$ ෙවhච ෙකෙනO නෑ. ඉ<$ ෙqක
Iයන අයටව[ ෙqක අහන අයටව[ ෙq ෙ‚ ෙනාෙ[ෙර$ෙ$ ඇ/ Iයලා
මටනq ෙ[ෙර$ෙ$ නෑ. ෙබාෙහාම අනuකqපාෙව$ මම ෙqක ඉjxයට
ෙk$ෙ$. කවuCහx ෙqක අහලා {වෙට$ෙ$ නැuව ෙq ඇ[ත බu‚ධ
වචෙ$ ෙහායාෙගන ය/ Iයලා. ෙqක මම I-වට 9^ග$ට[ එපා. ඒක/
මම I-ව අද ඉ$Â„ෙය$, „ංහෙල$, ෙවන[ භාශාව$ වfනu[ බu#$
වහ$ෙ(ෙk ෙ‚ශනාව අ9ට Iයවලා ග$ට පු]ව$. ෙබාෙහJ උග[ nE(සu
අෙb රෙ> ඉ$ෙ$ අZC Iයව$ට පු]ව$, :ත$ට පු]ව$. ෙක^$ම
අරෙගන බල$ට ෙq Iයන එක ඇ[තද Iයලා. සමහC බණ Iයනවා,
මම අහ$ ඉදලා <ෙයනවා සQ|ෙ8 කෑGලO අරෙගන Iය$ෙ$. මu^$ නම
Iයනවා. අ$<මට අග කෑGල එයාට ඕෙ$ එක Iයනවා. එෙහම තැE$
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තැන කෑf Iය$ට බෑ. ඒක/ වැෙš. දැ$ සමහC Iයනවා ආනාපාන
සQ|ෙ8 මuලrක Iයලා අ$<මට Iයනවා Eවන දIn$ ආ•වාස
කර$ෙ$ය¦, Eවන දIn$ †ා•වාස කර$ෙ$ය¦. ඉ<$ ෙq අ$<ම
කෑGල. ඒ පtෙපෙG මuG 9යවර rක Iය$ෙ$ නෑ. „:ය ඇuව හu(ම
ග$නවා. jග හu(ම දIනවා. ඊට ප(ෙ( ෙකr හu(ම දIනවා. මu] හu(ම
දIනවා. හu(ම ෙනාදැŒ යනවා. හu(ම „යuq ෙව$වා. ඊට ප(ෙ( „ත
දIනවා. ඊට ප(ෙ( „ත 9:ටuවනවා. ඊට ප(ෙ( „ෙත$ nෙදනවා. ෙqවා
m[ත සංඛාර Iයලා I-ෙ-. කාය සංඛාර I-ෙ- ආ•වාස †•වාස, ඊට
ප(ෙ( m[ත සංඛාර. ඊටප(ෙ( ඒක ස$„ෙදනවා. ඊට ප(ෙ( ඒක ධMාන
වලට ය$වා. ඊට ප(ෙ( ඒක „යuq ෙවලා හx තැනට එනවා. „ත
9:ටuවනවා I-ෙ- ධMාන වල {ෙදනවා Iයන එක. ෙqවා සමත භාවනා.
ඒ Iය$ෙ$ Œවරණ නැ<ෙවන එක zතර/ ඒෙක $ ෙව$ෙ$. ඊටප(ෙ(
„ත මuදවn$ අ•වාස කරනවා . ඒ Iය$ෙ$ ධMාන වf$ ඉව[ ෙවනවා
Iයන එක. ඊටප(ෙ( සාමානM †කෘ< ත[[වයට ඇzGලා සතර
ස<ප>ඨානය, කාය ෙ-දනා, m[ත, ධqම Iයන සතර ස<ප>ඨානයට
„ත ෙයාමu කරහම අEhච දI$ට පට$ ග$නවා. ඒෙO Iයනවා අEhච
දIn$ ආ•වාස කර$ෙ$ය. අEhච දIn$ †•වාස කර$ෙ$ය. ඔ-ද?
නැ[ද? Iයවලා බල$ට ෙපාත අර$. ඊට ප(ෙ( <ෙයනවා zරාගය
දIn$ ආ•වාස කර$ෙ$ය, zරාගය දIn$ †•වාස කර$ෙ$ය.
අEhච දIන ෙකාට zරාගය ඇ<ෙවනවා . ඇෙල$ට ෙදයO නෑ. ඉව[
ෙව$ට :ෙතනවා. ඊට ප(ෙ( EෙරJධය දIn$, Eවන දIn$ Iය Iය
jගටම ෙචෙතJzමuO<ය දOවාම Iයනවා. දැ$ ෙqෙක මuල Iය$ෙ$ නෑ.
අරණMගෙතJවා, වෘOෂමQල ගෙතJවා නෑ. දැ$ බණ අහලා, හu(ම ග$ෙ$
ෙකාෙහාමද Eවන දIn$. Eව$ දIn$ ආ•වාස කරනව, Eවන දIn$
†•වාස කරනවා. දැ$ ෙq අය බණ අහලා ෙසJතාප$න ෙවලා දැ$ අ(සාද
ප(සාද කරා, දැ$ අxය දැහැ$ වැෙඩනවා. ඊටප(ෙ( ෙqෙගාGෙලJ ෙගදර
ඉද$ කාමෙභJ‘ ·zත ෙගවn$ Eව$ සuව zjනවා. ෙq මනOඃකG9ත
ෙදයO. ෙqක තම/ කත$දෙS. ෙපාšඩO ෙහායලා බල$ට.
මම ෙq කාවව[ zෙ- චනය කර$ට ව[, කාවව[ ෙහලා දI$ටව[,
කාෙගව[ ෙකෙර: ‚ෙ-ශයI$ව[ ෙනෙව/ ෙqක Iය$ෙ$. ෙq
අනuකqපාෙව$ Iය$ෙ$. ෙq එක එOෙOනා I-වට {වෙට$ට එපා.
දැ$ දOශ අයෙ$ උග[ අයෙ$ ෙq සමාජෙ8 ඉ$ෙ$. දැ$ ෙq එක
එOෙOනා තම තම$ෙk ද$නා නuව¶$ ෙq බu# දහම z–හ කර$ට
යනවා. ෙභෟ<ක zදMා- ද$න ෙකනා ෙභෟ<ක zදMාෙව$ බu# දහම z–හ
කර$ට යනවා. ෛවදM zදMාව ද$න ෙකනා ෛවදMා zදMාෙව$ බu# දහම
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z–හ කර$ට යනවා. තාරකා zදMාව ඉෙගන ග[ත ෙකනා තාරකා
zදMාෙව$ ෙqක කර$ට යනවා. BC වෘ<ෙ8 ෙයෙදන ෙකනා එයාෙk BC
වෘ<ෙ8 <ෙයන අධMාපන මෙනJ zදMාෙ- ෙනාෙයZ[ ෙ‚වG අරෙගන
ෙqක z–හ කර$ට යනවා. ෙq එකOව[ හxය$ෙ$ නෑ. ෙq ඔOෙකාම
අතහැරළා ෙq දෘ•Ã වf$ njලා 9x„- මනසI$ ෙමෙත$ට ආෙවා[
ෙqක කර$ට පු]ව$. ඒ Eස/ මම ෙq rක Iයාෙග න Uෙ8. ෙමාකද
:ෙත$ෙ$? දැ$ මම ෙමhචර ෙවලා උ[සාහ කෙS ඒක/. දැ$ වනගත
0ම ගැන හxයට †•න <ෙයනවා. කැෙGට ය$ට බෑ. අ9 කා$තෙවJ, අ9ට
පු]ව$ද කැෙGට ය$ට?. කා$තාව Iය$ෙන[ †•නයOෙ$. ඒ †•ෙන$
nෙද$ටනq කා$තාවට කැෙGට ය$ට ෙවනවා. දැ$ කා$තාවO ෙවලා
ඉපƒමෙ$ ෙq ගැට]ව දැ$. ෙමතන දැ$ Iය/, "අ9ව Äශනය කර/
අ9ට පු]ව$ද තEයම ඉ$ට" Iයලා. ඉ<$ තEකමට මuහuණ ෙද$ට
ඕෙ$. මම මuලjම I-ෙ- තEකම, පා¦ව, :(බව, අනාරO¼ත බව,
අසරණ බව, කැෙGට Uහාම ෙq ඔOෙකාම ෙb$ට පට$ ග$නවා. එෙහම
නැuව ෙqක දI$ට බෑ. ඊටප(ෙ( තම/ අ9 ඒකට මuහuණ ƒෙගන ෙqක
කර$ට ඕෙ$. අ9 ෙගදx$ කැෙGට Uයාට අ9 ෙගදර[ :<$ අරෙගන
U:$ <ෙය$ෙ$. ඊටප(ෙ( ඒක වද ෙද$ට පට$ග$නවා. ඒක
අ තහැරග $ට ඕ ෙ$ . ඊ ට ප (ෙ( ඇ u ල < $ Œ ව ර ණ ව ද ෙද$ට
පට$ග$නවා. ඊටප(ෙ( Œවරණ rක නැ<කරග$ට ඕෙ$. ඔයවෙk
†•න ෙගාඩO අ9ට <ෙයනවා.”
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05.) වනගත'ම, `Dවරයා සහ aවන

“දැ$ ෙගාඩO අයට †•නයO <ෙයනවා, මම හැමෙවලාෙවම Iය$ෙ$
බu#හාමu#CෙවJ ෙමෙහම I-වා, ආරණMගෙතJවා, NනMාගාර ගෙතJවා,
COඛමQල ගෙතJවා Iයලා. දැ$ හැෙමJම ෙqක †•න කරනවා . ඊළඟට
ෙq ඔOෙකාටම ඉ(ෙ(Gලා BCවරෙයZ[ ඉ$ට ඔෙ$ අ9ට. දැ$
ෙසJතාප[< අංග හතරO <ෙයනවා ඒෙO පළෙවE එක Å‚ධාව, Å‚ධාව
ඇ<ෙව$න ස‚ධSමÅවණය/ ෙයJEෙසJ මන„කාරය/ ඕෙ$. ඒකට
ස‚ධSමය අහ$ට ඕෙ$. ඒක අහ$ට[ ඒ[ BCවරයා තම/, බu#$
වහ$ෙ( නැ[නq උ$ වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයO. බu# $වහ$ෙ(ෙk
Åාවකයා තම/ BCවරයා ෙව$ෙ$. බu#$ වහ$ෙ( Iයනවා ෙකාෙහාමද
එයා BCවරයා ෙව$ෙ$ Iයලා . දැ$ එකතැනක Iයනවා මහෙණE
යqI„ මනuෂMෙය O, පු‚ගලෙයO :Oමව$ට පු]ව$නq ඒ පු]ව$
ෙව$ෙ$ තථාගතය$ වහ$ෙ(ට ෙහJ උ$වහ$ෙ(ෙk Åාවකෙය Oට
Iයලා. 9හැj^වම බu#හාමu#CෙවJ සQ|යක ෙ‚ශනා කරනවා ඒක.
දැ$, ඊළඟට බu# හාමu # CෙවJ Iයනවා ෙමාක‚ද ෙq තථාගතය$
වහ$ෙ(ට ෙහJ උ$වහ$ෙ(ෙk Åාවකය$ට <ෙයන සu#සuකම අ$ අයව
:Oමව$ට. දැ$ ෙq අ$ අය :Oමවනවා Iයලා Iය$ෙ$ Eවන දOවා
ෙමෙහයවනවා Iයන එක, උපෙද( ෙදනවා Iයන එක. එතෙකාට
ෙමාක‚ද <ෙයන සu#සu කම බu#$ වහ$ෙ(ට ෙහJ උ$වහ$ෙ(ෙk
ÅාවකෙයOට. බu#හාමu#CෙවJ ඒෙකj Iයනවා "මහණE ඒකට ෙ—uව
තම/ බu#$ව හ$ෙ(ට ෙහJ උ$වහ$ෙ(ෙk Åාවකය$ට, තම/ ෙq ෙ‚
කළ හැOෙO , තව ෙකෙනO :Oමව$ට පු ] ව$ Eවන දOවා
ෙමෙහයව$ට පු]ව$. ඒකට <ෙයන සu#සuකම තම/ බu#$වහෙ( ෙහJ
උ$වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයJ පමණ/ කාමයෙ$
ආ•වාදය ආ•වාදය
ෙලසට[, ආƒනවය ආƒනවය ෙලසට[,E(සරණය E(සරණය ෙලසට[
ද$ෙ$ " Iයලා. කාමය$ෙk ආ•වාදය[, අƒනවය[ E(සරණය[
uනම ද$ෙ$ බu#$ වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයJ. දැ$ ÅාවකෙයJ I-වහම
බu#$ වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයJ †ධාන වශෙය$ ආSය ÅාවකෙයJ හතර
ෙදෙනO ඉ$නවා. ෙසJවා$. සකෘ‚ධාගා§, අනාගා§, අරහ[ Iයලා.
ඒෙක$ හැබැ/ රහත$ වහ$ෙ( පමණ/ කාමය$ෙk ආ•වාදය/,
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ආƒනවය/, E(සරණය/ uනම ද$ෙ$. එතෙකාට එතE$ පGෙGහා
ඉ$ෙ$ ෙසJවා$, සකෘ‚ධාගා§ , අනාගා§ Iයන u$ෙදනා අරහ[වයට
ප[ෙවලා නැ<Eසා ඔවu$ පxපූSණ වශෙය$ කාමය$ෙk ආ•වාදය,
ආƒනවය සහ E(සරණය ද$ෙ$ නෑ. එෙහමනq අEවාSයෙය$ම අ9ට
අෙb BCවරයා ෙව$ට ෙවනවා බu#$ වහ$ෙ( ෙහJ , එතE$ ප(ෙ(
උ$වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයJ හැrයට ඉ$න රහත$ වහ$ෙ(ලා. ඔවu$ට
zතර/ තව ෙකෙනO රහ[ ඵලය දOවා ෙමෙහයව$ට පු]ව$ Iයන එක
ෙq ෙ‚ශනා වf$ පැහැj^ ෙවනවා . ඒක අ9 ෙ[Cq ග$ට ඕෙ$, මතක
<යාග$ට ඕෙ$.
එතෙකාට ෙq BCවරයා ෙග$ තම/ අ9 ස‚ධSමය අහ$ෙ$. ස‚ධSමය
Iයලා Iය$ෙ$ චuරාÇ සතM. එතෙකාට වඩ$ට <ෙය$ෙ$ ආSය
අ˜ටා$Uක මාSගය. ආSය අ˜ටා$Uක මාSගය Iයලා ෙද$ට පු]ව$
අරහ[ ඵලය දOවා රහත$ වහ$ෙ(ට පමණ/. එතෙකාට ඔහu තම/
BCවරයා. ඔහu තම/ දහq ෙදස$ෙ$. දහq ෙදසනවා Iයලා Iය$ෙ$
ඇ[තටම Iයනවානq භාවනා ¤මය Iයලා ෙදන එක . අරහ[ ඵලය
දOවා තම$ව ෙමෙහයවන ෙකනා තම/ BCවරයා.
එතෙකාට BCවරයා ෙහJ, ඔහuෙග$ අසාග[ ධSමය ෙහJ ආÇ සංඝයා
ෙකෙර: පැහැƒම තම/ Å‚ධාව Iයලා Iය$ෙ$. එතෙකාට, ඒ uෙන$
එකI$ Å‚ධාව ඇ<කර ග[තට ප(ෙ( ඒ පු‚ගලයා තම/ Eව$ මගට
ෙයාමuෙව$ෙ$, BCවරයාෙග$ අහෙගන ෙකාෙහාමද ෙqක කර$ෙ$
Iය ලා . අ $න අ හ ග $නවා ඊ ට ප (ෙ( භා ව නාව . ඒ ක ත ම /
ස‚ධSමÅවණය Iය$ෙ$ , භාවනාව. ඒක ඊළඟට ෙ[Cq ගැŒම තම/
ෙයJEෙසJ මන„කාරය. ෙqක කමටහන Iයලා ග$ට[ පු]ව$ ,
චuරාSය සතM ෙ‚ශනාවම කමටහනO තම/. ආSය අ˜ටා$Uක
මාSගය[ එOක.
ෙqක rකO ගැඹuC එකO මම ඒක ෙමතන z–හ කර$ට ය$ෙ$ නෑ.
ෙමාකද ශා(«ය ෙ‚ශනාවO කරන තැනO ෙනෙව/ ෙqක.එෙතාෙකාට
Å‚ධාව ස‚ධSමÅවනය, ෙයJEෙසJ මන„කාරය, ඊළඟට තම/
ධSමානu ධSම †<පදාව. ආSය අ˜ටා$Uක මාSගෙ8 අංග අටO
<ෙයනවා, සqම j>Ã, සqම සංකbප, සqමා වාචා, සqමා කqම$ත,
සqමා ආpව. ඊට ප(ෙ( තම/ සqමා වායාම , සqමා ස< සqමා සමා›
එතෙකාට දැ$ ෙq භාවනාව Iයන එකට ය$ෙ$ සqමා වායාම, සqමා
ස<, සqමා සමා› Iයන අංග uන. එතෙකාට ඊට පGෙළහා තව අංග
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පහO <ෙයනවා. සqමා j>Ãයව[ නැ< nE(සu මෙග$ ඇz[ අහනවා
භාවනාවO Iයලා ෙද$ට Iයලා. ඉ<$ ෙqක තම/ <ෙයන †•ෙ$ .
ඉ<$ ෙqක 9^ග$ට බෑ අ9ට. පළෙවE කCනu පහක අ[හැරළා හයෙවE
හ[ෙවE , අටෙවE ඒවා තම/ අහ$ෙ$. එතෙකාට ෙකාෙහාමද අ9 ෙqක
කර$ෙ$. ඒක කර$ට බෑ. අEවාSෙය$ ස‚ධSමය හxයට අහලා සqමා
j>Ãය ඇ<කරෙගන, ෙනOඛqම , අවMාපාද සංකGපනා ඇ<කරෙගන,
ඊටප(ෙ( තම/ ඔහu සqමා වාචා, සqමා කqම$ත , සqමා අpව Iයන
තැනට ය$ෙ$.
දැ$ #Oෙ¥ ඥාණං <බuනනq, #Oඛ සමuදය ඥාණං <ෙයනවනq, #Oඛ
EෙරJධ ඥාණය <ෙයනවනq , #Oඛ EෙරJධ ගාnŒ පrපදායය ඥාණය
<ෙයනවනq ඔහuට සqමා j>Ãය <ෙයනවා. ඔය හතර <ෙයන
මනu(සයට †•නයOද ෙනOඛqමයට යාම. කාමය$ෙග$ ඉව[0ම. ඔහuට
†•නයOද අවMාපාද , අz:ංසා වලට යන එක? දැ$ ඕක <ෙයන nEහට
කැෙGට ය$ට අමාCද? ±ලෙ8 9:ට$ට අමාCද? දැ$ ෙ[ෙරණවද
ෙවනස? ඕක තම/ උ[තෙS. දැ$ ෙqක බැහැ/ Iයලා Iය$ෙ$, අ9ට
අරක <ෙයනවා ෙqක <ෙයනවා I-වට සqමා j>Ãය නෑ. ෙqක තම/
තSෙO. ෙqක තම/ ඇ[ත, ඒක නැuව තම/ අහ$ෙ$. තම$ට මQfක
සqමා j>Ãය නෑ. අඩuගාෙ$ කා/ක වාච„ක සංවරය නෑ. ෙqවා ඇ[තටම
වැෙට$ෙ$ මනuෂM ධSම වලට. ඊළඟට උ[ත• මනuෂM ධSම තම/
භාවනා Iය$ෙ$ zදSශනාව, සතරස<ප>ඨානය. ඉ<$ ඒ මනuෂM
ධSමව[ නැuව ඇzGලා උ[ත• මනuෂM ධSම ගැන අහනවා. ඉ<$ ඒකට
වනගත ෙවලා ෙම$න ෙqක කර$ට I-වහම †•න දානවා. "අ9ට ය$ට
බෑ, අ9ට වග,q <ෙයනවා, යuuකq <ෙයනවා, ෙගදර ඉද$ කර$ට
¤මයO නැ‚ද , Eක$ ඉ$න ෙවලාවට කර$ට භාවනාවO නැ[ද"? මම
ද$ෙ$ නෑ එෙහම ¤ම <ෙයනවද Iයලා.මම ද$ෙ$ බu#$ වහ$ෙ( Iයපු
එක zතර/. බu#$ වහ$ෙ( ෙk ධSමය uල එෙහම එකO <ෙයනවා
Iයලා මට හqබෙවලා නෑ. මට එෙහම අ[දැ,මZ[ නෑ. ඉ<$ දැ$ ෙqක
Iයනවා.
එතෙකාට, ඊළඟට තව †•නයO අහනව කැෙaට Uය[ අෙ$
(වා§$වහ$ස ෙකාෙහාමද BCවරෙයO ෙහායාග$ෙ$. ඉ<$ ඒක
තම$ෙk දOෂකම. කවuC[ BCවරයා ෙබාSš ගහෙගන ඉ$ෙ$ නෑ. මම
රහ[ Iය Iය ය$ට ඇෙk අමාCවO නෑ රහත$ වහ$ෙ(ට. මම
බu#වරයා, මම තම/ එකම මu¶වරයා Iය$ට ඇෙk අමාCවO රහත$
වහ$ෙ(ලාට නෑ. "එ$ට මෙk ලගට , මෙk ෙ‚ශනා අහ$ට ඔයෙගාGෙලJ
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Eව$ දIනවා" Iය$ෙ$ නෑ I„ම රහත$ වහ$ෙ( ෙකෙනO,
බu#ෙකෙනO.එයා ෙදzය$ වහ$ෙ(ව[ , මැවuq කාරෙයOව[ ෙනෙව/.
අර සසර Žය දOනා ෙකනා, සqමා j>Ãය ඇ< ෙකනා ඇzGලා ඇහuෙවා[
ෙqක Iයලා ෙද$ට පු]ව$. ඒක තම$ කර$ට ඕෙ$. වuර <ෙයන තැන
ෙප$න$ට පු]ව$. හැබැ/ වuර ෙපාව$ට බෑ. U:$ ෙබා$ට ඕෙ$ එයා.
ඒ වෙk තම/. දැ$ ෙqෙගාGෙලJ Iයනවා "නෑ I„ෙදයO ඔෙ$ නෑ
ෙමෙහම කරාම හx, පු]ව$න q එ$ට , මම තම/ එකම ජගතා මෙග[
එOක වාද කර$ට ෙකෙනO නෑ". එතනම පැහැjfව ෙbනවා ඒ අය ලඟ
I„වO නෑ. ෙමhචර මම පුqබ$ට ඕෙ$ද?, මම Iයලා එෙකO නෑ Iයලා
දැක ග[තහම. බu # හාමu # CෙවJ මම Iයලා I-ෙ- නෑ. හැබැ/
බu#හාමu#CෙවJ තමාව හ#$වා ග[තා තථාගතෙයJ Iයලා. තථාගත/
Iය$ෙ$ තථය Iය$ෙ$ අවසානය. E>ඨාව. Eවනට Iයන තව[
නමOම තම/. එතෙකාට ඒකට ප[ෙවhච ෙකනා තථාගතෙයJ I-වා.
දැ$ අ9ට තථාගතෙයJ Iය$ට බෑ ෙමාකද එයා I-වා. ඒක ෙවන/. එයා
සqමා සqබu# වරයා. එයා BCවරයා. අ9 ඒවා අහෙගන Uය අය. ඉ<$
අ9ට ඒ ගමන Uයානq , ඒ බu#$ව හ$ෙ( Iයපු ධSමය දැOකානq ,
ඉ<$ මම Iයලා ෙකෙනO නෑ Iයලා දැOකනq , මෙk Iයලා ෙ‚Z[ නෑ.
9qෙබ$ට nEෙහZ[ නෑ. පුqබ$ට ෙ‚Z[ නෑ. දැ$ ෙqක තම/ ඇ[ත
කත$දෙS. ෙqක නැ< nE(සu ෙනාෙයZ[ කත$දර Iයනවා. එතෙකාට
දැ$ ෙqක Iය Iය ඉ$ෙන නෑෙ$. එ$ට මෙk ලගට මම සuමාෙන න
ෙසJවා$ කරනවා, ස<ෙය$ සකෘ‚ධාගා § කරනවා, මාසයO යනෙකාට
අනාගා§ ෙවනවා. මාස uනI$ රහ[ ෙවනවා Iයලා අ9ට Iය$ට
බෑෙ$. එෙහම Iය$ට බu#හාමu #Cව$ට[ බෑ. ඒක/ මම I-ෙ- එෙහම
එෙහම Iය Iය ඉ$න nනu(සu [ නෑ. Iයන අය ඉ$නවනq එ^ෙ8 ලාභ
ස[කාර , ,S< †ශංසා සඳහා ජනතාව මuලාවට ප[කරn$ තම$ෙk
මාන„ක තෘb<ය සඳහා කරන වැඩO පමණ/. ඉ<$ ඒක :$දා හx
පx(සq ෙව$ට ඕෙ$ ෙකාෙහාමද සැබෑ BCවරයා ෙතJරග$ෙ$ Iයලා .
ඉ<$ ඕක ෙගාඩO අය අහනවා. I„ම BCවරෙයO ඔය ත[[වයට ප[
ෙවhච ෙකෙනO ෙබර ගගහා එ^යට ඇzGලා Iය$ෙ$ නෑ මම අහවලා
එ$ට මෙk ලඟට Iයලා.. ඒක තම/ ඇ[ත කත$දෙS. අ9 සQOෂම
ෙව$ට ඕෙ$, දOෂ ෙව$ට ඕෙ$, උපාය6œ ෙව$ට ඕෙ$. 9^ෙවf$
තම$ෙk BණදSම jයu‹ කරෙගන ෙහායාෙගන ෙහායාෙගන ය$ට ඕෙ$.
ඇ[තටම රහත$ වහ$ෙ( ෙකෙනO හ#නග$ට බෑෙ$. ෙමාකද රහ[
ෙවනවා Iය$ෙ$ ඔ]ෙ- අ$ ෙදකO එනවා ෙනෙව/ෙ$. නැ[නq ෙවන
ලZණO පහල ෙව$ෙ$ නෑෙ$. {( වලGලO z:ෙද$ෙ$ නෑෙ$ ෙවසO
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ෙතාරෙs වෙk. ඒක ෙකාෙහාමද අ-නග$ෙ$. අ-නග$ෙ$ ඔහuෙk
<ෙයන EහතමාŒ කම,†ඥාව, හැjයාව, ±ලාචාර කම . එයා අමuu
චxතයO. අ9ට ෙ[Cq ග$ට නq ඔහuව අධMයනය කර$ට ෙවනවා.
ඔහuෙග$ අහෙගන මාSගය 9^පjන ෙකාට, අ9 ඒ වැඩසටහන කරෙගන
යනෙකාට , මාSගය හxනq අ9 ඒක අ[z¬$වා. අ9 අ[ව¬නවා නq
එයා Iයපු මාSගය[ හx, එෙහනq එයා ඊට ඉ(ෙසGලා ඒක අ[zඳලා
<ෙයනවා. දැ$ මම වuන[ යනෙකාට BCවC z(සO වෙk මට ඉ$නවා.
ෙමාකද z(සO ලඟට ය$ට වuෙ$. පළෙවE BCවරයම ඔෙකාම I-වනq
අ9ට ගැට]වO නෑ. එෙහම ෙහායාග$ට බෑ. ඒ අ9 ද$න එෙකනාෙග$ ඒ
ෙ‚ අහග$න වා. එයා එhචර/නq ද$ෙ$ තව ෙකෙනO ලඟට යනවා.
එෙහම එෙහම ය$ට ඕෙ$. දැ$ „‚ධාSථ ෙගෟතම , බu#$වහ$ෙ( වuන[
එදා :ටපු BCවC ලඟට Uයා. ආළාර කාලාම , උ‚දකරාම පු[ථ වෙk
අය ලඟට U:Gලා ඒෙගාGෙලා Iයන ඒවා ඇහuවා. අහලා ඒවා †Bණ කරා.
ඊටප(ෙ( ඒවා පරෙතෙරට Uයාට ප(ෙ( ෙතCනා ෙqක අවසානය
ෙනෙව/, ෙqක Eවන ෙනෙව/, ෙමතන තාම[ පxපූSණ නෑ Iයලා.
ඊළඟට එයා තEයම U:Gලා සතර ස<ප>ඨානය වඩලා ඒ මාSගය
ෙහායාෙගන Eව$ දැOකා. ඉ<$, බu#$ වහ$ෙ([ U:$ <ෙයනවා
ෙහායාෙගන. <ෙයන ෙ‚ ෙහායාෙගන U:$ තම/ අ][ ෙ‚ ෙහායාග[ෙ[.
ඒ වෙk අ9[ EහතමාŒ ෙව$ට ඕන. ද$න ෙ‚ ද$න ෙකනාෙග$ අහෙගන
, †Bණ කරn$ ඒ zjහට ය$ට ඕෙ$.අEක අ9ට සසඳ$ට පු]ව$,
මQfක ෙපාත[ එOක, මQfක සQ|[ එOක . සQ| දහ අටදාහම අ9ට
උවමනා නෑ. ඕෙO අදාල නැ< සQ|[ නැuවා ෙනෙව/. මu] සම(ත සQ|
9ටකය z–හයO කරලා ග[තහම අ9ට ඕෙ$ කරන , සම(ත ෙතCම ,
අවසාන z–හය ග$ට පු]ව$. ඒ අනuව කාට[ 9^ගත හැI ෙපා# සQ|
<ෙයනවා. චuරාSය සතM, ආÇ
අ•ඨා$Uක මාSගය , සතර
ස<ප>ඨානය ෙqවා ෙකාෙතන[ <ෙයන ෙපා# †කාශන. එෙහම නැuව ෙq
පුංm පුංm කෑf අGලෙගන , අතන ෙමෙහම වuනා, ෙමයා බණ අහලා
ෙසJවා$ වuනා, ෙමයා Eදාෙගන ඉදලා නැUr‚j ෙසJවා$ වuනා. ෙමයා වuර
ඇදලා නාන ෙකාට ෙසJවා$ වuනා. ෙqවා අදාල ෙව$ෙ$ නෑ. ෙq ෙපා#
z–හය අරග$ට ඕෙ$. අර Iයන zjහට ෙවනවනq අ9[ ෙසJවා$
ෙව$ට එපැ/ කG ඇuව. කවuC[ එෙහම ෙවලා නෑෙ$. ඒ Eසා අ9ට ඒ
කත$දර, සu$දර ෙලJක ඕෙ$ නෑ. ඇ[ත කත$දෙS, †ාෙයJUකව
කර$ට පු]ව$ ෙ‚ කරෙගන ය$ට ඕෙ$.
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එතෙකාට BCවරයා ෙහායාග$ට ෙව$ෙ$ අෙb †ාෙයJUක •යාකාරකq
uf$ම/. අෙb නuවණ[ වැෙඩන ගම$, අෙb 0Sය[ වැෙඩන ගම$ , අෙb
6ලය[ වැෙඩන ගම$ ද$න ද$ෙ$ ෙ‚ එකu කරෙගන †ාෙයJUකව ෙq
ගමන යනෙකාට අ9ට පxපූ Sණ රහත$ වහ$ෙ(ලා[ හqබෙව/. හැබැ/
ඒක මාSග ය වැAම uල, තම$ෙk නuවණ සහ බu‚›ය jයu‹ I•ම uල
zතර/ හ-නාගත හැOෙO රහත$ වහ$ෙ(ද නැ[ද
Iයන එක.
කවuC[ Iය$ෙ$ නෑ මම රහ[ Iයලා ආපු ගම$. එෙහම Iය$ට
ඒෙගාGල$ට ඇෙk අමාCවZ[ නෑ. හැබැ/ ඇහuෙවා[ , හx zjහට
Uෙයා[, අනuකqපා කරලා ෙමෙහම කර$ට Iයලා , අ9ට කර$ට ඕෙ$
rක 9යවෙර$ 9යවර උපෙද( ෙද/. අ9 ගමන U:Gලා ඉවර වuනහම අ9
ද, Eවන. ඉ<$ ඒක දI$ටනq අ9 ඒ ෙ‚ කළයuu/. ෙqක ෙq හැෙමJම
කර$ෙ$ ෙගාඩ ඉද$ oන$ට උ[සාහ කරන එකෙ$. 9:නuq තටාකය
ලඟට U:Gලා අහනවා ෙqෙO වuර ±තලද? ෙqෙO jග පළල
ෙකාhචරද? ෙqෙක ගඹuCම තැන ෙකාතනද? ෙමතE$ පැ$ෙනා[ වuෙර
Ufලා මැෙර/ද? ෙමතE$ පැ$ෙනා[ ෙකා$ද කැෙඩ/ද?. ඉ<$ ඕක අහ
අහ ඉ$නවා nසO එOෙකෙනOව[ වuරට බැහැලා oන$ෙ$ නෑ. oනලා
බල$ට ඕෙ$. වuරට බැ(සහම ෙතෙම/, ±තල දැෙන/, oනෙගන
යනෙකාට Uෙල/, oනග$ට බැxෙව/, ඉ<$ ඊටප(ෙ( අතපය ගසලා
පාෙව$ට ඉෙගන ගŒ. තව rකO යනෙකාට අතපය ගසලා එෙහට ෙමහාට
ය$ට පුC# ෙව/. ඉ<$ ඒවෙkෙ$. අ9 ඉපෙදනෙකාටම නැUටලා j-ෙනෑෙ$. ඒ පුංm කාෙG වෙk ෙපාšඩ ෙපාšඩ කාෙග හx අතO අGලෙගන
නැUටලා එෙහමෙ$ පුC# ෙව$ෙ$. ඉ<$ ඒ වෙk අ9 කවuCහx BCවC
ෙහායාෙගන ඒ අයෙk උපෙද( මත ෙබාෙහාම EහතමාŒව, අව$කව,
0Sයව$තව ෙq ගමන ය$ට ඕෙ$. අර මම මuf$ I-ව BණධSම rක
<ෙය$ට ඕෙ$. ෙබාCෙව$ ඉව[ ෙවලා BCවරයා එOක ෙq ගමන
යනෙකාට අ9ට පාර ෙපෙන/. BCවරය[ අ$#නගŒ. අෙb ගමන[ ය/.
එෙහම නැuව එ$ට ම$ ලගට මම ෙදනවා රහ[ පෙG Iයන අය ෙනෙව/
BCවC.
දැ$ සමහC අහනවා කවuද රහ[ඵලය #$ෙ$ එයාට Iයලා. එෙහම
අහන nE(සu[ ඉ$නවා, "කවuද Iය$ෙ$ එයා රහ[ Iයලා, කවuද රහ[
ඵලය #$ෙ$ ?". ෙq රහ[ ඵලය කවuC[ ෙදන එකO ෙනෙව/. ෙසJවා$
ඵලය ෙදන එකO ෙනෙව/. ෙqක තමාෙk uල, තමාෙk „<$ දIන
එකO. ඉ<$ ෙqක/ උ[තෙS, හxද? . තමාෙk uල ෙqවා පහළ ෙව$ෙ$.
තමාෙk ආධMා[nක වSධනය uල, ආධMා[මය uල ඇ<වන , වSධනය
ෙවන, තම$ දIන , අ[zjන †ාෙයJUක ෙදයO. දැ$ මම ඇ[ත ෙ‚
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දැOකනq ආ/[ කවuC[ ඇz[ Iය$ට ඕෙ$ද ඔබ අහවලා Iයලා?
තම$ම ද$නවා. ෙමාකද ඒවා කරපු ෙකනා ද$නවා. ෙසJතාප$න ඵලයට
Uය ෙකනාට ෙසJතා ප$න ඵල සමාප[<යO <ෙයනවා. ඒකට සමවjට
පු]ව$. හැම ඵලයකම ඵල සමාප[<යO <ෙයනවා. එතෙකාට ඔෙ$ම
ෙකෙනO ඵලයට ප[වuනහම ඔහu ද$නවා ෙවනසකට ලOවuනා තම$
Iයලා. ඊටප(ෙ( තම$ ඒකට අවධානය ෙයාමu කරනෙකාට ඔහuට ෙb$ට
පට$ ග$නවා තම$ ලග ෙම$න ෙq BණදSම නෑ දැ$ Iයලා. ඒවට
ෙGබG ගැහuෙ- බu#හාමu #CෙවJ හැබැ/, ඒකට ෙGබG ඒක ඕෙ$ නෑ.
තම$ට ෙ[ෙරනවා. තම$ෙk ලග සOකායj>Ãය නෑ Iයලා කවuC[
Iය$ට ඕෙ$ නෑ. මට ±ල‡බත පරාමාස නෑ Iයලා කවuC[ Iය$ට
ඕෙ$ නෑ. මට බu‚ධ ධqම සංඝ ෙකෙර: ෙනාෙසGෙවන †සා දයO
<ෙයනවා Iයලා කවuC[ ෙනෙව/ Iය$ෙ$. තම$ටම ෙ[ෙර$ෙ$ ඒක.
එතෙකාට කවuC[ද ෙද$ෙ$ ෙසJතාප$න ඵලය ?. එෙහම එකO නෑ.
හxද? ෙqක/ උ[තෙS, සකෘ‚ධාගා§ ෙවනෙකාට කාමරාග පrඝ ෙදක
බාගයO නැ<ෙවනවා. ඒක කවuC[ Iය$ට ඕන නෑ. තමා uf$ම තමා
ද$නවා ෙqක. දැ$ කf$ <බuන ආෙ-ග නෑ.කf$ <බuන „uzf නෑ
Iයලා. ඊටප(ෙ( අනාගා§ ෙවනෙකාට ෙ[ෙරනවා දැ$ කාම රාග,පrඝ
වල ඉuC rක[ නෑ Iයලා. කවuC[ Iයලද ඕක ෙව$ෙ$ . නෑ. දැ$
ඔයෙගාGෙලJ ෙමතන ඉ$නවා. උෙ‚ ඉද$ පා$දර නැUටලා IෙලJ §ටS
±යකට වඩා #ර ආෙ- ඔයෙගාGෙලJ ෙනාදැනද? නෑ, දැනෙගන ආෙ-. දැ$
ෙq අහෙගන ඉ$ෙ$ ෙනාදැ නද? දැ$ ඇෙk ම#CෙවO වැහuවහම ගහලා
මර$ට ද$නවානq ඒක ෙනාදැන වuනාද? ම#CෙවO බව ද$නවා , ඇෙk
වහපු බව ද$නවා . ඌ ද˜ට කරපු බව ද$නවා, xෙදන බව ද$නවා,
ගහනවා. ඒවෙk තම/. දානයO #$ෙනා[ තම$ දැනෙගන ෙද$ෙ$.
„Gව[ වuෙනා[ දැනෙගන කර$ෙ$. #(±ල කq කෙරා[ දැනෙගන
කර$ෙ$. ඉඳග[ෙතා[ භාවනා කර$ට දැනෙගනද ඉඳග$ෙ$ නැuවද?
කැෙGකට Uෙයා[ දැනෙගනද ය$ෙ$ ෙනාදැනෙගනද ය$ෙ$?. එතෙකාට
ඉඳෙගන භාවනා කෙරා[ , :ත සමා›ගත වuෙනා[ තමාට ෙ[ෙරනවද ,
නැ[ද? එතෙකාට එෙතනj යqI„ සuzෙ•” ඥාණ දSශනයO පහළ
වuෙනා[ ඒක තම$ද ද$ෙ$ ෙවන කවuCව[ද ද$ෙ$? . කවuC[ Iය$ට
ඕනද? එතෙකාට කාටව[ ෙq සහ<ක ෙද$ට උවමනා නෑ. මාSගය
වැඩuෙවා[ ෙqක හxයනව. †<ඵල තමා අ[zjනවා. තමාෙk uල ,
තමාෙk ආධMා[මය uල ෙqවා පහළ ෙවනවා. තම$ දIනවා අ[zjනවා.
ඒක තව ෙකෙනO Iය$ට උවමනා නෑ. ඒක හxනq †<ඵලය ලැෙබ/ ඒ
BCවරයා Iයපු zjහට. නැ[නq ඒක ෙනාළැෙබ/. එතෙකාට තව
BCවC ෙහායාෙගන U:Gලා හx ඒ ෙ‚ කර$ට ඕෙ$.
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අEක අ9ට ෙපාšඩO සංස$දනා[මකව, ගෙ-ශනා[මකව බu‚ධ
වචනය[ එOක ය$ට පු]ව$. වාසනාවකට අ9ට „ංහෙල$ ෙපාත පත
<ෙයනවා Iයව ග$ට, පා^ම ඉෙගන ග$ට ඔෙ$ නෑ, ෙවන භාශාවO
ඉෙගන ග$ට දගල$ට ඕෙ$ නෑ. ඒ අ<$ ෙq É ලංකා වා±$ට ෙලාZ
වා„යO <ෙයනවා. ඒක කරෙගන ය$ට පු]ව$ . BCවC හqබෙව/.
BCවC ඉ$නවා. රහත$ වහ$ෙ(ලා ඉ$නවා . මම දැනuව[ව අනාගා§
ෙවhච U:ෙයා[ ඉ$නවා. අ9 නq ගq ෙහfකර$ෙ$ නෑ කාෙkව[. එය
ෙනාකළයuu/. ඒෙගාGෙලJ z:$ එfදර- ෙවන එක ඒෙගාaල$ෙk
වැඩO. අ9ට කර$ට බෑ. ඒක ෙහාඳ නෑ. ෙqක තම/ ඇ[ත කතාව. ඉ<$,
ඒක Eසා කාටව[ Iය$ට බෑ," ෙqක කර$ට බෑ, අ9ට BCවC නෑ.
ෙහායාග$ට බෑ, අ9 කා$තාෙවJ Eසා කැෙGට ය$ට බෑ " Iයලා. ඔය rක
Iය Iය ඉ$ට පු]ව$ ,හැබැ/ ඒෙගාaල$ට Eවන හqබෙව$ෙ$ නෑ .
අ9ට ෙදzය$ වහ$ෙ( ෙකෙනO, මැවu q කCෙවO නෑ, අෙ$
ෙqෙගාGල$ට ෙqක කරග$ට බෑ, අෙපJ ෙමයා ගැහැනu ලමෙයO,
කා$තාවO ඒ Eසා මම ෙමයාට Eවන ෙදනවා Iය$ට කැෙGට ය$ට බැx
:$දා. ෙමයාට BCවC නෑ Iයලා ආ ඔ$න ඔයා අනාගා§ Iයලා අත
jOකරලා ෙදන ෙකෙනO නෑ. ඉGලලා †ාSතනා කරලා, යාÊඥා කරලා
හxය$ෙ$ නෑ. ෙqක හxයටම කර$ට ඕෙ$.
බu#$ වහ$ෙ( Iයනවා Ix ඕෙන ෙකනා , එළෙදනෙග බuCෙළ$ම Ix
ෙදzය යuu/, හැබැ/ අඟ අGලෙගන Ix ෙදාව$ට Uයාට, කන අGලෙගන
Ix ෙදාව$ට Uයාට Ix හqබෙව$ෙ$ නෑ Iයලා. ඉ<$ ඒ වෙk
බu#හාමu#CෙවJ ෙqවා ෙබාෙහාම සරල උදාහරණ[ එOක අ9ට Iයලා
<ෙයනවා. ඒ Eසා අEවාSයෙය $ම BCවරයා, අËයයා, අ9 ඒ Iයන
ෙකනා ෙහායාග$ට ඕෙ$. එතෙකාට BCවරයා කවuද Iයන එක[
බu#හාමu#CෙවJ I-වා. කාමය$ෙk ආ•වාදය, ආƒනවය, E(සරණය
uන ද$න ෙකනා. ඒක ද$ෙ$ එතෙකාට කවuද? බu#$ වහ$ෙ( සහ
උ$වහ$ෙ(ෙk ÅාවකෙයJ. ශාවකෙයJ Iය$ෙ$ බu#$ වහ$ෙ( ලගට
ඉ$න රහ[ ඵලයට Uය මහ ෙතෙරවC. ඒ අය අ9ට හqබෙව$ට ෙවනවා.
මම ඒක/ I-ෙ- ඒ අය ෙහායාෙගන ය$ට ෙවනවා ෙබාSš ගහෙගන
ඉ$ෙ$ නෑ. ගමන ය$ට . ඊට පහළ අය[ හqබ ෙව/. ද$න ද$න
ෙකනාෙගන අහෙගන අහෙගන යනෙකාට අවසාෙ$ තම$ ගමන U:$
<ෙය/. ඉ<$ මට Iය$ට <ෙය$ෙ$ ෙමhචර/.
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එෙහම නැuව ෙq පටu ෙ‚වG වf$, ෙq නගෙS ඉඳෙගන සමQහයO
වශෙග$ ඉඳෙගන, ශාලාවල ඉඳෙගන , පුටuවල ඉඳෙගන, ෙ‚ශනාවO
අහෙගන , කනට ඇෙහන :$දා, අ/පෑš එෙක$ නැ[නq ලැbෙටාb
එෙක$ ෙප$වන :$දා , සQ| පාට ෙගනහැර දOවන :$දා Eව$ දI$ට
පු]ව$ Iයලා නෑ. එෙහමනq බu#හාමu#CෙවJ එදා ෙ’තවනාරා ෙq ඕක
„යදහ( ගානකට කරනවා. එෙහම කරපු බවO ෙකාෙහව[ නෑ. බu‚ධ
ෙ‚ශනාෙ- ඕෙ$ම සQ|යO අර$ බැ]ෙවා[ ෙබාෙහJ ෙවලාවට <ෙය$ෙ$
එOෙකෙනOට Iයපු ෙ‚ශනයO. කලාuරI$ තම/ ආරාමයO uල
මහෙණE Iයලා ෙපා# ඇමuමO කරලා <ෙය$ෙ$. ෙබාෙහJමයO
එOෙකෙනOට ෙද$ෙනOට Iයපුව ෙqෙO <ෙය$ෙ$. ඉ<$ අ9 ෙqක
ෙ[Cq ග$ට ඕෙ$. ෙqක ෙ[Cq ෙගන ෙq ගමන යනවා nස අ9 සuව
පහසu කාමෙභJ‘ pzතයO ෙගවන ගම$, නගරෙ8 ඉ$න ගම$, අෙනZ[
අය[ එOක එකu ෙවලා සාමQ:කව , අර මා„කව නැ[නq jනපතා
ස<පතා පව[වන සාමQ:ක හමuවO වෙk ෙqක කර$ට බෑ. ඉ$Â„ෙය$
නq Iය$ෙ$ ෙග>ටuෙගදS, ෙමාක‚ද „ංහෙල$ Iය$ෙ$.? සuහ ද
හමuවO. සuහද හමuවO වෙk එක 9xසO ඇසuC කරn$ හැෙමJෙගම
ප(ෙ( U:$ අරෙහ$ ෙමෙහ$ අහෙගන ෙqක කර$ට යනවා. හැබැ/
ෙq ඔOෙකාGලම ෙහාය$ෙ$ නගෙS.
දැ$, මට[ ඒ කාෙG <බuනා, අ9 ෙStෙයJ එෙO බණ අහනවා , ෙටfzෂ$
එෙO අහනවා, ප$සG වල අහනවා, ෙබර ගහනවා, පූජා <යනවා ,
ෙනාෙයZ[ ෙ‚වG කරනවා, jගට jෙk නq Iයනවා, චu>ටO ෙවලා බණ
අහන ෙකාට අ9 තාම පෘතkජන/ Iයලා Iයනවා. බැ¦වහම උපසqපදා
ෙවලා අවuC# හැ[තෑව/¦, අසQව/¦ තාම[ පෘතkජන/¦. ඉ<$ මට
<බuණ ගැට¦වO එOෙකJ බu#$ වහ$ෙ( ෙ‚ශනා කෙS කර$ට බැx
ෙදයO. ඒකෙ$ තාම ෙqෙගාGෙලJ ෙමhචර කG U:Gලා පෘතOජන.
එෙහම නැ[නq ෙqෙගාGෙලJ ෙබාC කාරෙයJ. ෙq ෙදෙක$ එකO ෙව$ට
ඕෙ$. නමu[ ඇ[ත කත$දෙS ෙවන/. ආරණM ගෙතJවා, NනMාගාර
ගෙතJවා, වෘOෂමQලගෙතJවා Iයලා හැම සQ|යකම <ෙයනවා භාවනා
ගැන <ෙයන. ඉ<$ ෙqෙගා GෙලJ කැෙG ඇ[ද Iයලා :තලා තම/ අ9
කැෙG ෙහායාෙගන Uෙ8. ඉ<$ ඇ[තටම කැෙG ඉ$නවා. ඒෙගාGෙලJ ඒ ඒ
තැ$වල ඉ$නවා. nE(සu අතරට එ$ෙ$ නෑ. ෙq ලාභ ස[කාර ,S<
†ශංසා ෙගාෙš ඉ$ෙ$ නෑ. රහත$ වහ$ෙ( ෙකෙනZට nE(සu දIන
ෙකාට[ Eක$ අර ෙකෙල( ෙගාඩවG කාමය$ Iය$ෙ$ Eක$ UE
අBC වෙk. UE අBC ෙගාඩO අ<$ අGල$ ඉ$ෙ$ නෑෙ$. {(
කර$ෙ$ නෑෙ$. ඉ<$ ඒ වෙk තම/ .
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ඉ<$ ෙහාඳට මතක <යාග$ට මම ෙq වෙk rකO Iයාෙගන ය$ෙ$ ෙq
අ:ංසක nE(සu$ට ෙබාෙහාම අනuකqපාෙව$. මම I-වට 9^ග$ට
එපා. මම ඔයෙගාGල$ට :ත$ට ෙq ෙප$නuෙ-. කCණාකරලා ෙපාšඩO
ගෙ-ශනා[මකව ෙහායලා බලලා ෙq ෙ‚ කරෙගන ය$ට. ෙමාකද
ෙබාෙහාම සu] කාලයO අ9දැ$ pව[ ෙව$ෙන. අවuC# හැ[තෑවO
අසQවOව[ දැ$ ආයuශ නෑ. ඒෙකනu[ බාෙගකට වැtය ෙලඩ දැ$ හuගO
ෙදෙනZට. ෙබJ ෙනාවන ෙරJග වf$ ෙපෙලනවා. ෙබාෙහJ ෙදෙනO ,ඉ$න
9xෙස$ වැt 9xසO pzෙත$ බාගයO ෙගව$ෙ$ ෙබෙහ[ අහuC 9r$
Ufn$. ඒ :$දා දැ$ව[ ෙq ඇ[ත ෙ[Cq ග$ට. නා(< කර$ට
කාලයO නෑ. ස‚ධSමය <ෙයනවා, pවමාන/, ආSය$ වහ$ෙ(ලා
ඉ$නවා, පරෙතරට Uය. භාගMවu$ වහ$ෙ( Iයපු කාමයෙ$ ආ•වාදය
, ආƒනවය , E(සරණය uන ද$න උ[තමෙයJ ෙහායාෙගන U:Gලා
ෙqෙක$ වැඩ ග$ට බල$ට.”

am.
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ගෙfශනය Snමට
* අ6පූජ8ය මහනuවර ව<රබu/> මහ රහත?වහ?ෙ@ෙV

Oයoම පXගත කරන ලද ෙ/ශනා pවනය Sqමට පහත
YOUTUBE සහ FACEBOOK links වලට JNෙස?න.
CHANNEL LINK:

https://www.youtube.com/channel/UCwTkvCz1d-3F1bXbqzfedVQ

LINKS:
“THE PATH TO NIBBANA”
https://www.facebook.com/ThePathToNibbana/
“ස*මා Ljr - SAMMĀ DITTHI”
sබu/ධ ජන සමාජයb උෙදසා, ෙබෟ/ධ ද-ශනය.
https://www.facebook.com/WajirabuddhiTheroSammaDitthi/
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* අ6පූජ8ය මහනuවර ව<රබu/> මහ රහත?වහ?ෙ@ෙV
පXගත කරන ලද ෙ/ශනා සහ ෙ/uත ස/ධ-ම IJ ඇMළ^ එම
ෙවv අඩNය(WEBSITE).
LINK:
“aව? මග - අ6පූජ8ය මහනuවර ව<රබu/> මහ රහත?වහ?ෙ@ෙV
ෙ/ශනා ආxතව සැකසuනu ෙවv අඩNයS”
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si

“The Path to Nibbāna” සහ "සqමා j>Ã - Sammā Ditthi" යන
නn$ ඇ< එම Facebook 9ටuද, YouTube : "අ<පූජŒය මහනuවර
ව·රබu‚› මහ රහත$වහ$ෙ(” යන නn$ ඇ< එම චැනලයද
එෙම$ම, 'Eව$ මග’ (https://www.mahanuwara-wajirabuddhithero.org/si) නn$ ඇ< අ<පූජŒය මහනuවර ව·රබu‚› මහ
රහත$වහ$ෙ(ෙk ෙ‚ශනා ආ³තව සැකසuනu එම ෙව‡ අඩzය
ඇu] ඒ „යGල පව[වාෙගන යනu ලබ$ෙ$ ෙගෳතම බu#රජාණ$
වහ$ෙ( z„$ ෙ‚¼ත ESමල බu# දහම ෙසායන U: 9xසO z„E.
අපෙk අරමuණ සං(කෘ<ක හා සාq†දා/ක ෙ—•$ මත වැලœ Uය
ESමල බu# දහම ඉ(මu කර එය ධqම දානය ෙලස ෙලJකයාහට
ෙබදාහැ•ෙq උ[සාහයO බව කCණාෙව$ සලක$න.
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