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කDණාෙව$ සළක$න:
ෙමම පහත සටහ$ කර ඇ3 ස<ධ/ම IJය 2018 වසෙ/ ඔAෙතBCබ/
මස 28 වන Kන අ3පූජ7ය මහනuවර ව;රබu<= මහ රහත$වහ$ෙ?
)L$ L#කළ ස<ධ/ම සාකMඡාවO. එය උ$වහ$ෙ?ෙR අවසරය මත,
)SෙයBපටයA ෙලස එKන පUගත කරනu ලැබX අතර එම ෙ<ශනාව මහ
ෙතDZව$ කථාකරන භාෂාෙව$ම, එෙලL$ම ෙම^ ඇ_ළ+ කර
ඇ+ෙ+ එම ෙ<ශනාෙව^ ඇ3 `ව aණයට සහ හරව+ බවට OL#
හාbයA L# ෙනාවනu Jcසd.
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“ෙ3 දව4වල ෙගාඩා8 අ:ට, ෙ3 බu# දහම :=බද වාද )වාද ද>$ට
ලැෙබනවා. ABන ෙගාඩා8 එක එ8ෙ8නා කථා කරනවා ෙFනවා. හG
බuHධාගම ෙමාකHද?…., වැරI එක ෙමාකHද?…., කවu ද )කෘK
කර$ෙ$?…., කවuද හG එක >ය$ෙ$?,… එ>ෙනකා ෙබIලා එක
එ8ෙකනා )ෙLචනය කරග$න, ෙබාෙහාම හැලහැF:N බහuල කාලයක
තමO ෙ3 අ: දැ$ ඉ$ෙ$. ඉK$ ෙගාඩා8 අයට ෙ3 ගැටQ ඔ8ෙකාම
ඇKෙවලා Kෙය$ෙ$, හGයට ෙ3… මම Tත$ෙ$ බu# දහම, බu#$ වදාළ
දහම අධ*යනය කෙ/ව+, එෙහම නැ+න3 AUණ කරලා ඒ
අවෙබXධයව+ ලබලා, ලබාග$ට උ+සාහ ෙනාකර , එක එක තැ$ව=$,
ෙපා+ ව=$, අටuවා වN$, ෙවන+ ෙවන+ තැ$ වN$ ග+ත ෙතාර\]
අරෙගන , තම$ කැ^ ෙපෙන$ට ෙහX A_H`ය සදහා ෙහX , නැ+න3 තමා
වටා :Gස8 a4කරග$ට හG, ෙමානව හG ෙb\ cසා ෙ3 කරෙගන යන
වැඩසටහන8 cසා තමO >යලා Tෙතනවා මටන3 ෙ3 වෙd ෙHවe ෙවන
බව ෙF$ට Kෙය $ෙ$. ඉK$, මම ෙ3ක >LෙL ෙ3 අ: ඒ වාෙදට
පැටෙළ$ට ෙනෙමO, අ: ෙ3කට උ+තර ෙහායාග$ට ඕෙ$.
ඉK$, ෙ3කට ෙහාය$ටන3 උ+තර, බu#$ වහ$ෙ4ෙd ෙHශනාව \=$ම
ග$ට ඕෙ$ ෙ3 හG බu# දහම ෙමාකHද >යලා, බuHධ ෙHශනාව ෙමාකHද
>යලා ෙත]3 ග$ට උ+සාහ කර$නට ඕෙ$. ඒ කරලා, ඒ AKපදාව
පුරලා, ඒ බu#$ වහ$ෙ4 අෙF8ෂා කරපු, අ:ට උග$නපු, ඒ උ+තjතර,
ඒ )මu8Kයට ප+ ෙව$ට කටයu\ කරන එක තමO කල යu+ෙ+. ඉK$,
ඒක එෙ4 ෙනාකර U] අසuG$ ඒ අ+දැk3 සTත අයෙග$ ෙ3ක අරෙගන
, තම$ අ+ )දලා ඉවර ෙවලා ෙ3 ෙHශනා කරනවා ෙවනuවට, මට ෙF$ෙ$
ෙගාඩ8 අය ෙපාත Iහා බලාෙගන, වචන අeලෙගන, ෙ3 ෙHශනා කර$ට
lT$ Kෙයනවා. ඒෙක$ තමO ෙ3 ගැටQ ෙගාඩා8 ම\ෙවලා Kෙය$ෙ$
>යලා තමO ෙF$ට Kෙය$ෙ$. හGයට cක$ අර මම කවද+ >යනව
වෙd ජාK අ$ධෙයX අNය බල$ට lTeලා, එක එක අNයෙd අවයව
අeලෙගන, අNයා ෙමෙහමO >යලා Aකාෂ කරා වෙd වැඩ8 කරන බව
තමO ෙF$ෙ$. අcක තව එක8, ෙගාඩ8 අය ෙ3 කතා කරනවා cවන
ගැන, ෙලXෙකX+තර ත++වය ගැන. ෙ3ක ෙe_ එක8 ෙනෙවO. cවන
)4තර කරනවා >යන එක කර$ට පුnව$ cවන දැකපු ෙකෙනoටෙ$.
ඉK$ ඒක+ )4තර කර$ට ෙව$ෙ$ ෙ3 ෙලXෙකX+තර ත++වය8
ගැන )4තර කර$ට ෙව$ෙ$ ෙ3 ෙලෟ>ක වචන වN$ . ෙලXෙකX+තරය
දැකපු නැK , ෙලෟ>ක qc4සu$ට. උදාහරණය8 හැrයට ග+ෙතා+
හGයට අර ෙපාoෙs ඉ$න මාQවාට ඉtබා ෙගාඩuම ගැන >ය$ට
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lයහම ඇKවuන ABෙ$ තමO. ඔයෙගාeෙලX ඒක අහලා අKෙ$. මQෙවX
rක ඉ$නවා ෙපාoෙs. ඉtෙබo+ Trයා. ඉtබා rක දවස8 ෙF$න
Trෙv නෑ. මාQෙව8 අහනවා ෙමාකද යාQෙL ෙ3 දව4 වල ෙF$ට Trෙv
නැ+ෙ+, ෙකාෙbද lෙv >යලා. ඉK$ ඉtබා >යනවා මම ෙගාඩuමට
lයා. ඉK$ මාQවා කවදාව+ ෙගාඩuම දැකලා නෑ. ඉK$ දැ$ මාQවට
හG ආසO දැ$ ෙ3ක දැනග$ට. ඉK$ ABන කරනවා . ඉK$ අරයා
අහනවා, ෙගාඩuම+ ව\ර Kෙයනවද? ෙගාඩuම ^න$ට පුQව$ද?
ඔයවෙd ඉK$ මාQව ද$න අ+දැk3 හරහා තමO ABන කර$ෙ$.
හැබැO ඉK$ ඉtබා >යනවා නෑ ව\ර නෑ, ^න$ට බෑ, ඇ)දෙගන ය$ට
ඕෙ$. හැබැO ඉK$ ෙ3වා කවu]+ දෙ$ නෑෙ$ ෙ3 මාQෙවX. ඉK$ ඒ හා
සමාන ෙදය8 තමO ෙ3 ෙව$ෙ$. බu#$ වහ$ෙ4 ෙ3 දහම ෙහායාෙගන,
මා/ගය වඩලා, ඒ cව$ දැ8කට ප4ෙ4 cවන ෙමාකHද >යලා ෙකාyචර
>Lව+ ෙ+ෙරsෙ$ නෑ, අර මාQවට ෙගාඩuම ගැන >යනවා වෙd තමO.
ඉK$ අද ඒක එෙහම KෙයHI ෙපාෙ+ නැ+න3 ඒ ෙHශනා rක ෙපා+ වල
Nයලා Kෙයනවා එක\ කරලා, ඒක >යවල ඉවරෙවලා, දැ$ දහ3
ෙදසනවා. ඒක+ හGයට අර ජාK අ$ධෙය8 අc+ අයට ව/ණ ගැන
කතා කරනවා වෙd තමO. නැ+න3 ආෙලXකය ගැන කතා කරනවා වෙd
තමO. මම ෙ3 උදාහරණ rක >LෙL ඔයෙගාeල$ට ෙez ෙ3ක ෙත]3
ග$ට එතෙකාට. ඒ හා සමාන සංk/ණ , ගැඹu], පුQe ෙදය8 ෙ3
බu#$වහ$ෙ4 ෙHශනා කෙ}. ඒකO ෙ3ක ෙලXෙකX+තර >යලා >ය$ෙ$,
ඇස කණ Iව නාසය ශjරය >යන ෙ3 ඉ$~ය වලට ෙගXචර ෙව$ෙ$ නෑ,
නැK, එතc$ එහා lය , ෙ3 ඉ$~ය ෙගXචර ත++වෙය$ එNයට lය
ත++වය8 ගැනO බu#$වහ$ෙ4 ෙHශනා කර$ෙ$. හැබැO ඉK$ අ: ඒ
අර රාමu ව \ල ඉදෙගන, ඉ$~ය ෙගXචර ෙලXකය \ල ඉදෙගන ෙ3ක කතා
කර$ට lයහම තමO ෙ3 ABන ඇKෙව$ෙ$ , කeN ගැෙහ$ෙ$, වාද
කර$ෙ$, අරයා )කෘK කරනවා, ෙමයා )කෘK කරනවා, මම තමO හG,
අරයා වැර• >ය >ය ෙ3 ෙ3 වාද )වාද ඇKෙව$ට ෙb\ ෙවලා
Kෙය$ෙ$ ෙ3කO.
ඉK$, අ: බලමu ෙ3ෙක$ ෙගාඩ එ$ට ෙමානවද අ:ට+ කර$ට පුව$
ෙදය8 අ: කeපනා කෙරා+ ෙ3 ඇ+තටම c/මල බu# දහම ෙහායාෙගන
ය$ට පුQව$. අ:ට ඒෙක$ ග+තන3 ෙ3ෙක උ+තෙ/ ඉවරO .දැ$ අ:
ද$නවා පැහැI=වම බu#$ වහ$ෙ4 බuHධ+වයට ප+ෙවලා ඇ)eල
පළෙවc ෙHශනය ධ3මච8කFපව+ථන ස€•ය. ප4වග තවuස$ට >යපු
එක. ඉK$, අ: එෙත$ට lයාන3 ෙ3 ඔ8ෙකාම ගැටQ rක, ඒක \ළ
Kෙයනවා උ+තර rක. ෙමාකද බuHධ ෙHශනාවම අවu]# හත=4 පහම
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කෙ} ධ3මච8කFපව+ථන ස€•ය >යපු rක තමO, එතc$ එහා මuo+
නෑ. බu#$ වහ$ෙ4 අවෙබXධ කරග+ෙ+ ඒ පළෙවc ෙH, ඒ තවuෙසX ප4
ෙදනාට අ)eලා >Lවා. දැ$ ඇ)}ලා එතනI >යනවා බu#හාමu #]ෙවා...
දැ$ තවuෙසා >ය$ෙ$, ප4වග තවuෙසා >ය$ෙ$+ ෙ3 සසර uය දැකලා
එO$ ගැළෙව$ට ‚/ය වඩන :Gස8ෙ$. දැ$ ඒ තව+ අය Trයා.
ප4වග තවuස$ව තමO ෙමයා ෙතXරග+ෙ+ . ෙමාකද අලාර කාළාමලා ඒ
කාෙe Trෙv නෑ. බu#හාමu#]ෙවා ද$න අය T$දා ෙ3ෙගාeෙළX ගාවට
ඇ)eලා එයා පළෙවcයටම >Lව "මහෙණc ෙ3 )මu8Kය සදහා යන
:Gස කළයu\ Aධාන කා/යය8 Kෙයනවා ." මu=$ම කලයu+ත8,
ෙමාකHද?… අ+ හළයu\ අ$ත ෙදක8 Kෙයනවා >Lවා. දැ$ සමහ]
ෙ3 ස€•ය අeලෙගන >යනවා අර අ$ෙත+ අතහG$ට, ෙ3 අ$ෙත+
අතහG$ට, මැදට එනට. ප4ෙ4 මැද+ අතහG$ට >යලා. හැබැO ඉK$,
අර අ$ෙ+ ෙමාකHද? ෙ3 අ$ෙ+ ෙමාකHද ? මැද ෙමාකHද >ය$ෙ$ නෑ.
එෙහම >LෙL නෑ බu#හා මu#]ෙවා . බu#හාමu#]ෙවා >Lවා අ+හළයu\
අ$ත ෙදක8 Kෙයනවා. ෙමාකHද එක අ$තය8?. එක අ$තය8
කාමසuඛeNකානu ෙයXගය >යලා >Lවා. ඊලගට ඒකට AK)]Hධ අc+
අ$ෙ+ ෙමාකHද? අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය >යළා >Lවා.
දැ$, කාමසuඛeNකානu ෙයXගය >යලා >ය$ෙ$ ක3 සැප )•ම. ඉ$~ය$
:නවන එකට. ඉK$ ඒක බu#හාමu#]ෙවX, _Hධා/ථ oමාරයා රජ මැ#ෙ/
ඉදෙගන, මාNගා \නක ඉ$න ගම$, යෙශXධරාව Trයා, අ$තFපුර
Kබuණා රට වැ_යා Trයා, ෙ3 ෙබාෙහාම රජ සැප )$දා. ලැuyච
)මu 8Kය8 නෑ. ඒ cසා තමO ඒක අතහැරළා lෙv )මu8Kය
ෙහායාෙගන. දැ$ ඒ කාෙe අෙනo+ අය+ )මu8Kය ෙහායාෙගන lය
…මය8 Kබuණා. lTeලා ඒ ෙගාeෙලX කෙ/ , ෙ3 පL ෙගවලා ඉවර
කර$ට ඕෙ$ එෙහම නැ+න3 ෙ3 පව අවසානෙv තමO අ: )මu8Kයට
ය$ෙ$ , නැ+න3 4ව/ගයට ය$ෙ$ , නැ+න3 මහා †bමයා ලගට
ය$ෙ$, ෙමාක8 හG ඒ ‡Hධා+මයකට ය$ෙ$ >යන අදහ4 දරq$ පL
ෙගවලා ඉවර කර$ට ඕෙ$ >යලා Tතාෙගන ශjරයට #8 #$නා. ඒ
ශjරයට #8 •ම+ එ8තරා ෙයXගය8, ඒ >ය$ෙ$ ෙ3 )මu8Kය ලබන
…මය8 හැrයට සලකළා තමO ඒක කෙ/ qc4සu. බu#$ වහ$ෙ4+ ඒක
කරා lTeලා. රජ සැප )දලා ලැuyච ෙදය8 නෑ , අතහැරළා lTeලා අර
උHදකාරාම, අලාර කාළාමලා ගාවට lයා . ඊට ප4ෙ4 ඒව+ අතහැරළා
lTeලා එතන+ ධ/මය නෑ >යලා , එයා උ+සාහ කරල බnවා අc+ අය
කරනවා වෙd ශjරයට #8 •ලා. දැ$ ඒ #ක #$න හැr Kෙයනවා
ඔයෙගාeල$ට බල$ට පුQව$ , මහා zහනාද ස€•ෙv. අර$ >යව$ට.
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මම දැ$ කතා කර$ට ය$ෙ$ නෑ. ෙමාකද?…ඒ ස€•ය >Lෙවා+ ෙ+ෙරO
ෙකාOතර3 බu#හාමu#]ෙවා ෙ3 ශjරයට #8 •ම8 කරාද >යලා.
බu # හාමu # ]ෙවා ඒ ස€• ෙv සාGපු+ථට >යනවා, "සාGපු+ථ මම
ෙකාOතර3 අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය AUණ කරාද >යනවාන3, මට
වැˆය ශjරයට #8 #$න ෙකෙන8 නෑ. ඉ$නවාන3 මට සමාන ෙහX ඊට
පහල ෙකෙන8 )තරO" >යලා . ෙමෙහම ල4සනට බu#හාමu#]ෙවා
>යනවා. හැබැO එෙහම කරල+ එයාට )මu8Kය8 ලැබuෙ$ නෑ >යලා
>යනවා. එතෙකාට ඒක තමO බu#හාමu#]ෙවා ෙ3 ප4වග තවuස$ට
ඇ)eලා >LෙL, "මහෙණc ෙ3 )මu8Kය සදහා යන කවu] හG
ඉ$නවාන3 අ+ හළයu\ අ$ත ෙදක8 Kෙයනවා. එක8 තමO
කාමසuඛeNකානu ෙයXගය , අcක අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය" >යලා >Lවා.
එතෙකාට, දැ$ අර අ$තය ෙ3 අ$තය ෙනෙවO ඈ.… අ$ත ෙHක
පැහැI=ව >Lවා. බu#$වහ$ෙ4 හGයට උ+තෙ/ •ලා Kෙයනවා. අ:ට
ඕෙ$ )Iහට අ/ත කථන ෙද$න බෑ. ඒ අ$ෙ+ ෙ3 අ$ෙ+ >Lවහම ඕෙ$
qcෙහoට එක එක අ/ත කථන ෙද$න පුQව$. හGයට අ: ඉ4ෙකXෙe
යන කාෙe ස3මාIŠ‹ය >ය$ෙ$ cවැරI දැkම >Lව වෙd තමO.
cවැරI දැkම ෙමාකHද >යලා ඇහuවහම එක එ8ෙකනා එක එක
පුHගNක අදහ4 >Lවා. ඒ වෙd අ$ත ෙදක ගැන >යන ෙකාට ෙ3ක
පැහැI=ව >ය$ට ඕෙ$. එක8 අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය, අcක
කාමසuඛeNකානu ෙයXගය. කාමසuඛeNකානu ෙයXගය >යලා >LෙL ඉ$~ය
:නවන එක, අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය ෙකLෙL )මu8Kය සදහා ශjරයට
#8 •ම. හැබැO ෙ3 #8 •ම >යන එක දැ$ සමහ] )Œහ කරනවා ෙ3
ආරණ* ගෙතXවා, වෘ8ෂම€ල ගෙතXවා >Lවහම, ෙ3 කැෙeට යන එක+
එක අ$තය8n. ඒක අ+ථ>ලමතානu ෙයXගයn. දැ$ ෙ3 )TQ ෙ3වා.
හැම ස€•යකම භාවනා ව පට$ ග$ෙ$ රණ*ගෙතXවා, වෘ8ෂම€ල
ගෙතXවා, Žන*ාගා ර ගෙතXවා >යලා. ඇO ෙ3 රණ*ගෙතXවා, වෘ8ෂම€ල
ගෙතXවා, Žන*ාගා ර ගෙතXවා >යලා >ය$ෙ$. කාමසuඛ eNකානu
ෙයXගෙය$ ඉව+ වuනා. කාමය$ අතහG$ෙ$. කාමය$ අත හැරළා
කාමය$ නැK තැනකට යනවා >යන එක අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය
ෙව$ෙ$ ෙකාෙහාමද? එතෙකාට ඒ මනu4සයා lTeල lc අLෙL lc
ෙගාඩවe ගහෙගන ඒක මැද ඉ$නවද? zතෙe ෙවLල ෙවLල c]වK$
ඉ$නවද ? එ ෙහම නැ +න3 අ ර ෙබාෙහා ම ල 4සන ට > ය න වා
බu#හාමu#]ෙවX . මම ඒ rක දැ$ >ය$ට ය$ෙ$ නෑ #8 ෙදන හැr
ෙයXගය8 හැrයට.
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ඉK$, එතෙකාට ඒක ෙනෙවO ෙ3 >ය$ෙ$. ෙ3 එක එ8ෙකනාට ඕෙ$
ඕෙ$ )Iහට තම$ෙd වා_යට ෙ3 ධ/මය අ/ත කථන ෙද$න යනවා.
භාවනාව •)ෙ+ට කරපු නැK, ෙන8ඛ3මය අ#ර$ෙ$ ව+ නැK,
හuලග8ව+ වැIලා නැK, උ•සuම8 ෙනාදැcyච qc4සu, ආරණ*ගෙතXවා
>Lවහම >යනවා ෙ3ක ෙ3 අ+ථ>ලමතානu ෙයXගයn. එෙහම එක8
>LෙL නැ Kn . ෙ3 අ +ථ> ල ම තා නu ෙයXග ය ෙමාක Hද > ය ලා
බu#හාමu#]ෙවX ෙබාෙහාම ල4සනට )4තර කරනවා, ධ3මච8ක ස€•ෙv
ඒ )4තෙ/ ෙනාKබuණාට ෙවන+ තැ$ වල+ Kෙයනවා #8 ෙදන හැr,
සැප )දපු හැr බ€`රාජ oමාරයාට >යනවා. "ෙබX`රාජ මට ඒ කාෙe
මා=ගා \න8 Ktබා. මට අ$තඃපුරය8 Kබuනා" >යනව. " ෙ3 තර3
Aමාණය8 මා වටකරෙගන සu’^ කන*ාෙවX Trයා" >යනවා. එතෙකාට
" මාෙd ම=ගාවල Trය දාසය$ට+ අ: ආහා රයට #$ෙ$, ම4 සTත
ඇe හාෙe බ+" ඒ වෙd ෙලා“ කත$දරය8 >යනවා. ෙබාෙහාම ල4සනට
ෙ3වා Kෙයනවා. එතෙකාට ෙ3 ෙදකම cව$ ද>$ට , නැ+න3 )මu8Kය
සදහා භාදO. ඒකO බu#හාමu#]ෙවා >LෙL අ+ හG$ට ඕෙ$ අ$ත ෙදක
තමO කාමසuඛeNකානu ෙයXගයO අ+ථ>ලමතානu ෙයXගයO . හැබැO ඒක
අ:ට ඕෙ$ )Iහට අ/ත කථන ෙද$ට බෑ.
බu#හාමu#]ෙවX කාමසuඛeNකානu ෙයXගය+ >Lවා. අ+ථ>ලමතානu
ෙයXගය+ >යලා Kෙයනවා. මම Tත$ෙ$ ඒ >යපු rක ෙ+]ණා
ඔයෙගාeල$ට, ඉ\] rක ෙහායලා බල$ට. එතෙකාට ෙ3 අ$ත ෙදකO
අ+හළ යu+ෙ+. හැබැO ඒ ෙදක අතහැරළා ෙමාකද කර$ෙ$. cක$
Trයහම හGයනවද? නෑ. බu#හාමu#]ෙවා >Lව නෑ ඒක අතහැරළා
)තර8 බෑ, ඊලගට කර$ට ෙදය8 Kෙයනවා. මම ඒක හ#$වනවා
මධ*ම AKපධාව >යලා. ඇO, අර අ$ත ෙදකට ෙනාවැෙටන T$දා.
අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය+ ෙනෙමO, කාමසuඛeNකානu ෙයXගය+ ෙනෙමO,
ඒ ෙදකටම ෙනාවැෙටන T$දා මම >යනවා ෙ3කට මධ* ම AKපධා ව
>යලා. ෙමාකHද මධ*ම AKපධාව >ය$ෙ$ ? අ:ට ඕෙ$ ඕෙ$ එකHද?
Tෙතන එකHද? නෑ. පැහැI=වම >Lවා අංග අට>$ යu8ත ආ/ය
අ”ටා$lක මා/ගය. ස3මාIr‹ය, ස3මා සංකFප, ස3මා වාචා, ස3මා
ක3ම$ත, ස3මා අ•ව, ස3මා වායාම, ස3මා සK, ස3මා සමා` >යලා
ෙබාෙහාම පැහැI=ව >යනවා. ඊට ප4ෙ4 අර ෙදකට ෙනාවැෙටන T$දා
මම මධ*ම AKපධාව >යලා >යනවා >Lවා. දැ$ පැහැI•ෙ$ එතෙකාට .
ඔය එක එ8ෙකනාෙd බන වN$ අ:ට වැඩ8 නෑ, අර අ$තය අතහG$ට
ෙ3 අ$තය අතහG$ට , ඊට ප4ෙ4 ෙ3ෙ8 මැදට එ$න, ප4ෙ4 මැද+
අතහG$ට, ෙ3 ෙකාෙහ$ෙදX අeල ග+තා. මැද අතහGනවා >යලා
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>LෙL ෙමාකHද? අ$Kමට බu#හාමu#]ෙවX >LෙL ෙමාකHද මධ*ම
AKපධාව+ එෙතර ‚ම සදහා පමණO. කෙ/ Kයෙගන ය$ට ෙනෙමO.
අර හGයට ගඟ>$ එෙතර ෙව$ට හදාග+ත පහuර8 වෙd. ගෙඟ$
එෙතර උනාට ප4ෙ4 පහuර කෙ/ Kයාෙග න ය$ෙ$ නෑෙ$. පහuර
අතඇරලා දාල එයා ය$ට යනවා.
ඒ වෙd )මu 8Kයට lයාට ප4ෙ4 cවන දැ 8කට ප4ෙ4 අ/ය
අ”ටා$lක මා/ගෙය$ වැඩo+ නෑ. එතෙකාට ඒක+ අතහGනවා. මu=$
කාමසuඛeNකානu ෙයXගය සහ අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය >යන අ$ත ෙදක
අතහGනවා. මධ*ම AKපධාව වශෙය$ අ/ය අ”ටා$lක මා/ගය
වඩනවා එෙතර ෙව$ට. cව$ දැ8කට ප4ෙ4 ඒක+ වැඩ8 නෑ. තව
සමහ] මට ඇTලා Kයනවා >යනවා නෑ නෑ ෙ3ක+ පහuරකට සමාන
කෙ/ ධ/මෙය නu+ අeල ග$ට එපාn. දැ$ ආ/ය අ”ටා$lක මා/ගය
වඩ$ෙ$ නැKව ෙකාෙහාමද එෙතර ෙව$ෙ$. පහuෙ/ නැගලා එෙතරට
ය$ෙ$ නැ\ව ෙකාෙහාමද, පහu ර ෙමතන ඉද$ අතහැGෙයා +
ෙමෙතරමෙ$ අ:. ෙම$න ෙ3 වෙd කත$දර+ අ:ට අහ$ට ලැෙබනවා.
මම ෙ3 කවu]ව+ )ෙL චනය කර$ට ෙහලා ද>$ට ෙනෙමO. මම+ ෙ3
සමාජෙv පය ගහලා Tටපු qcෙහ8 හැrයට, අද+ ඉ$න හැrයට, අ:ට
අහ$න ද>$න ලැෙබන , මෙග ලගට අ)eලා >යන අය, ෙවන+ මා/ග
වN$ මෙග$ අහන ABන වN$ ෙ3ක ෙතෙරන T$දO මම ෙ3 rක
කතාකර$ෙ$. දැ$ පැහැI=ද ඔයෙගාeල$ට එතෙකාට. බu#හාමu#]ෙවX
ෙමාකHද >LෙL අ+ හළයu\ අ$ත ෙදක8 Kෙයනවා. එක පැ+ත>$
කාමසuඛeNකානu ෙයXගය. ඒ >ය$ෙ$ ඉ$~ය :න‚ම . අc+ පැ+ෙත$
අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය, ශjරයට #8 •ම. )මu8Kකාqෙය 8 වශෙය$
)මu8Kය ෙසායාෙගන lTeලා ඒක කෙරා+ ඒක+ වැර•. එතෙකාට
අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය සහ කාමසuඛeNකානu ෙයXගය වශෙය$ අ$ත
ෙදක අතහGනවා. ඊට ප4ෙ4 අ: ඒ ෙවනuවට බu#$වහ$ෙ4 ෙHශනා
කරනවා මා/ගය8, අංග අට>$ යu8ත ආ/ය අ”ටාංlක මා/ගය ඒක
තමO මධ*ම AKපධාව >LෙL. අ: ඒක :=පැදලා cව$ දැ8කාට ප4ෙස
ඒක+ අත හG$නට ෙදය8 නෑ අත හැෙරනවා ෙමාකද එතැc$ එහාට
තව#රට+ ෙගcය$ෙන නෑ. ඕක තමO බu#හාමu#]ෙව— >යපු ෙදක. ඔය
තමO H)+වය, Hවය. කතා කරනවා සමහ] ෙ3 ෙදක8 Kෙයනවා >යලා
ඔ$න ෙදක. බu#$ව හ$ෙ4 >යපු ෙදක ඈ H)+වය ෙවන ෙවන ඒවා
ෙනෙමO.
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ඊළඟට ඔය H)+වය8, නැ+න3 ෙදක8 ගැන කතා කරපු තව+ තැන8
බu#$වහ$ෙ4ෙග Kෙයනවා. දැ$ ෙ3 මම ය$ෙ$ අද ඇKෙවලා Kෙයන
අවue ජාලය \ළ ෙ3 හuඟා8 අය ෙ3 දහමට උන$#ව8 ද8වන අයට
ෙලාo ගැටnව8 ෙ3ක. එක එ8ෙකනා එක එක >යනවා. ෙපා+වල ෙලාo
ස€• සංඛ*ාව8 Kෙයනවා ඒවාට ප4ෙ4 කාෙලක ඒවා ෙනාෙ+ෙර නවා
>යලා තව සමහ] NLවා ය3 ය3 අටuවා >යලා, මම න3 ඒවා ෙකrෙය$
හ˜$ව$ෙ$ ‘Footnote’ >යලා එෙහම+ නැ+න3 පා සටහ$ හැrයට.
අරක ෙනාෙ+ෙරන ෙකාට යr$ ගැහuව පා සටහ$ ඒක ඒවා ෙපා+ ෙගාඩ8
එක\ ෙවලා අටuවා බවට ප+ වuණා. මම ද$නෑ ෙ3ක සරලව ෙ+ෙර$ට
මම ෙ3 >LෙL. ඉK$ ෙ3 දැ$ අරක ෙ+ෙර$ෙ$ නෑ ඊට ප4ෙ4 අටuවාව
>යවනවා, අටuවාව ෙ+ෙර$ෙ$ නැK වuණාම තව ෙමාක8 හG එක8
NLවා. ඔෙහාම ඔෙහාම ™කා, rFපc, එෙහම ෙ$ද ? ස$න, ගැටපද
එෙහම >යලා ෙපා+ මාලාව8 Nයවuණ. පු4තකාල :ෙර$න ෙපා+
Nයවuණා, ච\š්ය සත* වe වැ#ණා, දැ$ ෙවලා Kෙය$ෙ$ qc4සu$ට
ෙමාක8ද ඇ+ත ෙමාක8ද හG ඒ, වෙdම ෙHශකෙයා පහල වuනා ධ/මය
දැකල නෑ ධ/මෙv සuළඟ8 ව+ වැIලා නෑ. U]වරයo ඇසu] කරලා නෑ,
බu#$වහ$ෙ4ෙග මා/ගෙv ය$න Kයා ය$න Tතල ව+ නැ\ව. ෙපා+වල
අo] Iහා බලාෙගන අර මාQෙවX rක ෙගාඩuම ගැන ඉtබාෙග $
අහග+තා වෙd අහෙගන ඉ$න මාQව$ට ෙගාඩuම ගැන >ය$ට යනවා
වෙd වැඩ8 තමO ෙ3 ෙව$ෙ$. එෙහම නැ+න3 අර ජාK අ$ධෙයX
ඉපෙදනෙකාටම අ$ධ ෙවලා Trයා, ෙමෙහම අෙලXකය >යලා එක8
Kෙයනවා, ෙම$න ෙමෙහම ව/ණ >යලා ජාKය8 Kෙයනවා >යලා
අහලා Kබuන ෙH අeලෙග න , තව+ අ$ධෙයා$ට ව/ණ ගැන >යනවා
වෙd වැඩ8 තමO ෙව$ෙ$ >යලා තමO ෙF$ට Kෙය$ෙ$.
එතෙකාට ඔය ෙදක8 ගැන >යපු තැන තව තැන8 Kෙයනවා ඔය )Iහට
කතා කරපු බu#හාමu#]ෙවා. දැ$ හuගා8 අය අeලෙගන ඉ$නවා, මම
දැකලා Kෙයනවා කතා කරනවා ආ+ම සංකeපය ගැන. මම ගැන ,
මම+වය ගැන. දැ$ ෙ3ක ගැන )Œහ කෙරා+ හG පු#ම )Iහට ෙ3
බu#$වහ$ෙ4ෙd ධ/මය අද )කෘK ෙවලා Kෙය$ෙ$. ෙලXකෙv :Gස8
Trයා ආ+මය8 Kෙයනවා ,සදාකාNක 4ව/ගයට නැ+න3 )මu8Kයට
යන නැ+න3 ෙද)ය$ වහ$ෙ4 ලගට යන, නැ+න3 සැප )Iන ආ+මය8
ගැන, මම ඒක )4තර කර$ට ය$ෙ$ නෑ. ආ+ම සංකeපය \ල ෙපා+
ප+ >යවනෙකාට එක එක ආග3 වල ඕක Kෙයනවා. ෙ3 ආ+ම
සංකeපය Kෙයන හැමතැනම ෙ3ක Kෙය$ෙ$ ආග3 වල, ඒ ආ+මය
ගලවග$ට තමO _යn ආග3 හැIලා Kෙය$ෙ$ . හG , එතෙකාට දැ$ ඒ
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එක8. ෙමාකHද ෙ3 එක පැ+ත8, ආ+මය8 ඇත >යන :Gස. ඊලගට
තව :Gස8 Trයා, නෑ නෑ එෙහම ආ+මය8 නෑ. භවෙය $ භවයට යන
එෙහම ආ+මය8 නෑ, සැප )Iන ෙකෙන8 නෑ. මරœ$ ප4ෙ4 ෙ3 පඨ),
ආෙපX, ෙ+ෙජX, වාෙයX ඒ rක, ඒ 4ක$ධ වලට එක\ ෙවනවා, හu4ම rක
එNයට lයාට ප4ෙ4 ආපහu ඉපෙදන ෙකෙන8 නෑ. මැෙරන ෙකෙන8 නෑ.
ෙ3 ඉ$න ෙකෙන8 නෑ >යලා ඒ ආ+ම කත$දෙ/ AK8ෙBප කරා. අc+
:Gස >LෙL නෑ ෙමෙහම ඉ$නවා, මරœ$ ප4ෙ4 අ: මැරණා වuන+
ආ+මය අමරžයO. අ: #8 )$දට ආ+මය සැප )Iනවා . ඒ වෙd
හදාග+\ ෙදක8 ෙ$. එතෙකාට ෙ3 ආ+මය8 ඇත ය$න එක
සංකeපය8, ආ+මය8 නැත ය$න තව+ සංකeපය8. ආ+මය8 ඇත
ය$න ආග3 බවට ප+ ෙවනවා, ආ+මය8 නැත ය$න cරාග3 බවට ප+
ෙවනවා. ඒක තමO cරාගqක >ය$ෙ$.
ෙලXෙ8 වැˆෙය$ ඉ$ෙ$ cරාගqකෙයX. ෙමාකද? ආ+ම, ආග3 )Bවාස
කර$ෙ$ නෑ, )ෙBෂෙය$ මා/84 වාIෙයX, ෙභෟKකවාදය කර:$නා
ග+ත qc4සu $ට )Ÿඥානය අමතක කරහම, එෙහම එක8 නෑ. අරක
අeලෙගන 4ව/ගයට
ය$න ෙමෙහම එක8 Kෙයනවා >යලා ඒක
අeලග+තහම ඒක ආගම8 වuනා. ඒ ආ+මය8 ඇත ය$න. සදාකාNක
ආ+මය8 ඇත ය$න සා4වත වාදය හැrයට බu#$ වහ$ෙ4 න3 කරා.
ආ+මය8 නැත ය$න උyෙyද වාදය හැrයට න3කරා. ෙ3 ෙදක+ අ$ත
ෙදක8. දැ$ පැහැI=O ෙ$ද? ෙ3 කOවා] ගහන cරාගqකෙයා ෙ3වා
ද$ෙ$ නෑ. එෙහමන3 පළෙවcයට බu#$වහ$ෙ4 අවu]# ෙදදහ4 ප$_ය
ගානකට ෙපර ෙ3ක >යලා ඉවරO. ෙ3වා අn+ අදහ4 ෙනෙවO. ෙ3වා ෙ3
අද පහලෙවyච පˆව], ෙ3 ෙ3 අද ඉ$න ෙ3 බක පsˆතෙයා ෙතXර
ග+ත ඒවා ෙනෙවO. ෙහායාග+ත ඒවා ෙනෙවO. ෙ3වා එදා ඉදලා qc4සu
ෙ3වා කeපනා කරලා කතා කරලා, කතා කරලා ශා4තෘව] ෙ3වා කරලා
Kෙයනවා, >යලා Kෙයනවා. පැහැI=ද ඒ අ$ත ෙදක එතෙකාට?…
ෙමාකHද ෙ3 පැ+ෙත$ සා4වත වාදය, උyෙyද වාදය. සදාකාNක
ආ+මය8 ඇත ය$න සා4වත වාදය. සදාකාNක ආ+මය8 නැත ෙහX
>_ම ආ+මය8 නැත ය$න උyෙyද වාදය. සා4වත වාIෙයX ආග3
වIෙයX. උyෙyද වාIෙයX cරාගqකෙයX. හGද? දැ$ බu#හාමu#]ෙවX
ෙමාෙ8ටද වැෙට$ෙ$. බu#හාමu#]ෙවX ආ+මය8 ඇත >Lවද? ආ+මය8
නැත >Lවද? එෙහන3 මම ගැන කතා කර$ෙ$. මම+වය8 නෑ >Lවා
>යලා qc4සu >ය$ෙ$ ඇO. මම >යලා ෙකෙන8 නෑ >Lවා >යලා
>ය$ෙ$ ඇO එෙහන3 qc4සu? එෙහම >යනවා ෙ$. ෙකාෙහද
බu#හාමu#]ෙවX එෙහම >යලා Kෙය$ෙ$. මම >යලා නෑ >Lවද
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බu#හාමu#]ෙවX. බu#හාමu#]ෙවX >Lවා ෙම$න ෙ3 අ$ත ෙදක Kෙයනවා.
ආ+මය8 ඇත ය$න එක අ$තය8, ආ+මය8 නැත ය$න තව
අ$තය8. ෙම$න ෙ3 ෙදෙ8 qc4සu ඉ$නවා. ආ+මය8 ඇත >යලා
සමහ] ඒක ස$ත/පණය කර$න ආගම8 හදාග+තා. ඒක නැහැO
>යපු qc4සu ෙභෟKක සැප ස3ප+ )Iq$ මරණෙය$ ම+ෙ+ _යeල
අෙහX_¡ >යලා උyෙyද වාදය අeලග+තා. බu#හාමu#]ෙවX >Lවා
"මහෙණ¢ මම ෙ3 ෙදකම >ය$ෙ$ නෑ. මම ෙමෙහම >යනවා. ෙමාකHද
ෙමය ඇKකල ෙමය ෙL. ෙමය නැK කල ෙමය ෙනාෙL ". හGද, A
Kෙයනවාන3 B Kෙයනවා, A නැ+න3 B නෑ. A cසා B හටග$නවා. A
නැ+න3 B හටග$ෙ$ නෑ. මම ෙ3 සරළ උදාහරණය8 >LෙL. ෙමාකHද
ෙ3 >ය$ෙ$ . අ)£ජා පyචයා සංඛාරා. අ)£ජාව Kෙයනක$ සංඛාර
හටග$නවා. අ)£ජාව Kෙයනක$ තsහාව Kෙයනවා. ඕකO උ+තෙ/.
එතෙකාට ෙb\පලO ෙ$ද ෙ3 කත$දෙ/. අ)£ජාවO එතෙකාට ෙ3
ෙමතන Kෙයන ABෙ$.
අ)£ජාව >යලා >LෙL ෙමාකHද ෙ3?. මම ෙ3 )Iහට, ෙ3 )Iහට
පවKනවා >යලා පරම සත* ෙනාද$නා කම. #8ඛ ආš සත* ෙනාද$නා
කම. #කට ෙb\ව තsහාව බව ෙනාද$නා කම. #ක නැK >jම
තsහාව #] >jම >යන එක ෙනාද$නා කම. ඒ සදහා මා/ගය ආš්
අ”ටා$lක මා/ගය >යලා ෙනාද$න බව තමO අ)£ජාව. #8ඛ ආš
සත* ගැන >යH• බu#හාමu#]ෙවා >යනවා ඉප•ම #කO ජරාව #කO,
මරණය #කO. ඒ කත$දෙ/ >යාෙග න lTeලා අ$Kමට >යනවා
සං>+ෙ+න පංච උපාදාන4ක$ධා #8ඛා. ෙ3 පංච උපාදාන4ක$ධයO
#ක. එතෙකාට පංච උපාදාන4ක$ධය #ක ෙව$ෙ$ ඇO. ඇKෙවන
නැKෙවන T$දා. නැ\ව #ක cසාම ෙනෙවO. ෙ3ක #කන3 qc4සu
ෙමyචර මරාෙගන ඇනෙකාටාෙගන, ෙප$ෙ$ නැ+ද දැ$ ෙවන හැල
හැF:N. බලය සදහා ඇන ෙකාටාග$න හැr. ඈ. යuHධ කරන හැr. උසා)
ගාෙ$ යනහැr. uGඳ 4වාqයා අතෙ/, ද]ෙවX ෙදමL:ෙයX අතෙ/ ෙHපල
ෙබදාග$න බැ]ව ෙකාyචර ජාK ෙවනවද ෙ3. එතෙකාට ෙමාක8 T$දද
ෙ3 ඇණෙකාටාෙගන දගල$ෙ$. සැප ෙහායාෙගන ය$ෙ$. සැප8 Kෙයන
T$දා. සැප8 නෑ >Lවද බu#හාමu#]ෙවා. නෑ සැප Kෙයනවා. ආBවාදය8
නැ+ද, ආBවාදය Kෙයනවා. එෙහම නෑ >Lවාන3 ෙබා]ව8. දැ$ qc4සu
ඇෙd අමා]වටද දැ$ ෙමyචර දඟල$ෙ$, Kෙයනවා. එතෙකාට දැ$ ෙ3
ෙමාකද ෙවලා Kෙය$ෙ$. හැබැO එෙහම >යලා >යනවා ඒෙ8 අ4ෙස+
#කo+ Kෙයනවා. ඒ ද$නා #ක Kෙයනවා. ෙලඩ8 වuනහම ෙLදනා )Iන
එක, කවu]හG මැ]නහම අඩන එක, තම$ට අTq ෙH, කැමK ෙH
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ෙනාලැබuනහම, අකමැK ෙH ලැබuණහම ඒක ෙවනO. නමu+ ඊට එහා lය
#ක8 Kෙයනවා . සං¥+ෙතන පංච උපාදාන4ක$ධා #8ඛා >යලා
බu#හාමu#]ෙවා පංච උපාදාන4ක$ධය8 ගැන >Lවා. ඒක #ක ෙව$ෙ$
සැප නැK cසාම ෙනෙවO. ඇKෙවන නැKෙවන ෙHවe සැපO >යලා ග$ට
බෑ, ඒක ත/කය8. ෙb\ව8 cසා යම8 හටග$න වා න3 ෙb\
නැK‚ෙම$ c]Hධ ෙවනවාන3, ඇKෙවq$ නැKෙවq$ යන ¦යාවNය8
අ:ට අeල$ට බෑ. ඇKෙව‚ නැKෙව‚ යන ෙපන ෙගාඩ8 අ:ට අeලලා
නව+වග$ට පුnව$ද? බෑ. ඒක නැKෙවනවා. Iය බuබuල8 ම\ ෙවනවා
ව\ර u$#ව8 ව\රට වැටuනහම. ඒක එෙවෙeම නැKෙව ලා යනවා.
qGUව8 වෙd ෙFනවා, qGUව >ය$ෙ$ ජලය ෙනෙවO. අරටuව ෙහායන
qcෙහ8 ෙකෙහe කඳ8 අරෙගන ෙකාyචර ප\] ගැෙලLව+ අරටuව8
ලැෙබ$ෙ$ නෑ. ඒ වෙd බu#හාමu#]ෙවා ෙ3 ෙb\rක >Lවා. ෙ3
පංච4ක$ධය සහ පංච උපාදාන4ක$ධෙv ල8ෂණ rක. එතෙකාට ෙ3
පංච උපාදා න4ක$ධය ෙb\ව>$ හටග$නවා, ෙb\ නැKවuනහම
c]Hධ ෙවනවා. ඒකටO #ක >යලා >LෙL. ඇKෙවන නැKෙවන T$දා
qස ෙවන ෙb\ව8 cසා ෙනෙවO. එතෙකාට ෙමාකHද ෙව$ෙ$, ෙ3 පංච
උපාදාන4ක$ධය ඇKෙව$ෙ$ එතෙකාට ෙb\ව>$. ඒක අeලෙගන
ඉ$ෙ$ තsහාව cසා. තsහාව නැK කෙරා+ එO$ qෙද$ට පුnව$.
එO$ qෙදන මා/ගය අš් අ”ටා$lක මා/ගය. q•ම තමO cවන >යලා
දැ8ව€ෙL. ඉK$ අ:ට ෙ3 බu#හාමu#]ෙවා >යපු ආතම සංකeපය,
ආ+මය8 ඇතව+ නැතව+ ෙනෙවO, ෙb\ව>$ හටග$නවා, ෙb\
Kෙයනක3 ෙ3 ¦යාවNය _#ෙවනවා. අ)£ජාව පyචයා සංඛාරා >යලා
ෙ3ක ෙHශනා කරා. බu#හාමu#]ෙවා >Lවා මහෙණc මම ආ+මය8 ඇත
>ය$ෙන+ නෑ, ආ+මය8 නැත >ය$ෙ$+ නෑ , ඒ ෙදකට මැI$ මම
පංච උපාදා න4ක$ධ ¦යාවNය Aකාශ කරනවා >යලා ස€•
වල
Kෙයනවා. ඔLද? නැHද? අ$න තව තැන8 බu#හාමu#]ෙවා මැI$ බන
>යපු. දැ8කද H)+වය. අව4තා ෙදකO Kෙය$ෙ$ මට හ3බuෙවලා
Kෙය$ෙ$, මෙd ෙ+ෙරන )Iහට. එක8 ධ3මච8ක ස€•ෙv >යනවා
අතථ>ලමතානu ෙයXගය සහ කාමසuඛeNකාc ෙයXගය අ+හළ යu\ අ$ත
ෙදක8. ඒ ෙදක ෙවනu ව ට බu# හාමu #]ෙවා ෙයXජනා කරනවා ආš
අ”ටා$lක මා/ගය. ඒක එෙතර‚ම සදහා පමණO. cව$ දැkම සදහා
පමණO. cව$ දැ8කට ප4ෙ4 ඒක+ අතහGනවා >Lවා. හැබැO ඊළගට
H)+වය8 ගැන ෙදක8 ගැන කතා කර$ෙ$ ෙමෙත$I. ආ+මය8 ඇත
ය$න සා4වත වාදය+, ආ+මය8 නැත ය$න උyෙyද වාදය+ ෙලස න3
කරලා. ආ+මය8 ඇත ය$න ආග3 වලට වැෙටනවා , ආ+මය8 නැත
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ය$න cරාගqක >යාග$න ඒ qc4සu $ට වැෙටනවා, ඒ ෙදකම
බu#හාමu#]ෙවා වැෙට$ෙ$ නෑ.
බu#$වහ$ෙ4 ෙ3 ෙදකම නැK ෙවන+ ෙb\ඵල ධ/මතාවය8 ෙHශනා
කරා. පැහැI=ද ෙ3 >යපු rක. ෙ3ක මම ද$ෙ$ නෑ ෙකාෙත8
qc4සu$ට ෙ+ෙරනවද නැ+ද >ය$න. ෙ3ක අවශ*ද නැ+ද >ය$න
ද$ෙ$ නෑ. නමu+ එNෙv Kෙයන ෙ3 ගැටQ සහගත ආගqක ගැටu3 අතෙ/
වාද )වාද අතෙ/, වාද ඇKෙව $න+ ෙb\ෙවලා Kෙයන ක]නu rක8
cසා මම ෙ3ක >LෙL ඔයෙගාeල$ට. ෙ+]ණාද ෙ3 rක. මම ද$ෙ$ නෑ
AෙයXජනය8 ඇ+ද නැ+ද, චuŠට8 Tතලා බල$ට. ෙ3 බu#$වහ$ෙ4ෙd
දහම හGම පු#ම ස€8ෂම, ගැඹu], ඉතාම Ažත, හGම සu$දර දහම8.
හැබැO ෙ3ක ආවාට lයාට වචන අeල$ අර ජාK අ$ධෙයX වෙd ෙ3ක
කර$ට බෑ. ෙපාoෙs Tටපු මාQෙවX වෙd ෙ3ක අධ*යනය කර$ට බෑ.
හGයට ග$ට ඕෙ$ හGයට කර$ටන3. හැබැO ෙ3ෙ8 A¨පල Kෙයනවා,
U] ඇසuරට lTeලා >යපු )Iහට ආරණ* ගෙතXවා, වෘ8ෂම€ල ගෙතXවා,
Žන*ාගාරගෙතXවා, ඒ …මයට lTeලා ෙ3ක, AKපධාව පුරලා තම$ෙd
අ+දැkෙම$ම ග$ට ඕෙ$ එක8. දැ$ මට Kෙයන ෙචාදනාව8ෙ$. ෙ3
4වා©$වහ$ෙ4 හැමෙවෙeම කැෙeට ය$න >යනවා, අ:ට කැෙeට
ය$න බෑ, දාලා ය$න බෑ. ෙමානවද ෙ3 >ය$ෙ$ දැ$ කාමසuඛeNකානu
ෙයXගය අ+හළයu \ අ$තය8. ෙගදර ඉද$ කර$ෙ$ ක3 සැප )Iන එක.
ඉK$ ක3 සැප )දලා බෑ cව$ ද>$ට. ඒකO ය$ට >LෙL. කැෙeට
ය$ට >Lවහම තව :Gස8 >යනවා, කැෙeට යනවා >යන එක
අt>ලමතානu ෙයXගය, ඒක හGය$ෙ$ නෑ. ෙ3 ෙකාළඹ නගරෙv ඉ$න,
ප$සෙe ඉ$න ගෙ3 හාමu#]ෙවා ෙ3ක >ය$ෙ$. ෙ3 lTෙයX ෙ3ක
>ය$ෙ$. බu#හාමu#]ෙවා ෙනෙවO. බu#හාමu#]ෙවා ඒක+ අතහG$ට
>Lවා, ෙ3ක+ අතහG$ට >Lවා. ෙකN$ම කාමය$ෙග$ අO$ ෙව$ට
ඕෙ$. අO$ ෙවලා සමාජෙය$ ඉව+ ෙවලා ෙ3ක වඩ$ට ඕෙ$. හැබැO
සමාජෙය$ ඉව+ ෙව$න qc4සu නැK තැනකට ය$ට ඕෙ$. එ8ෙකX
කැෙe , එ8ෙකX ගහ8 මuල, එෙහම නැ+න3 Žන*ාගා රෙv, හැබැO ඒක
අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය ෙනෙවO. අ+ථ>ලමතානu ෙයXගය >ය$ෙ$
ෙවනම #8 •ම8. ඒක+ ෙ+]3 ග$ට. ඒ ෙදක අතහැරළා මා/ගය
වඩ$ට. මා/ගය ආš අ”ටා$lක මා/ගය, ඒක පට$ග$න ෙකාටම,
භාවනාව පට$ග$න ෙකාට, _යeල පට$ග$නෙකාට පට$ග$ෙ$
ආරණ*ගෙතXවා වෘ8ෂම€ල ගෙතXවා >යලා. ඒක cසා ක]ණාකරලා
මතක Kයාග$න ෙ3 බන ව«රබuH`ෙගන3 ෙනෙවO. හG. ව«රබuH` බන
ෙනෙවO මම ෙ3 >ය$ෙ$. මෙd කට Kබuනට, මට ෙ3 නම Kබuනට
බu#$වහ$ෙ4 වදාළ එකමO >ය$ෙ$.
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ෙහාදට Tතලා බල$ට. එතෙකාට දැ$ හG ෙ$ අ$ත ෙදක. H)+වය. ඒ
එක තැන8, ෙදෙවc එක මම >Lවා ආ+මය8 ඇතද ය$න නැතද ය$න.
cරාග3කෙයX >යන අය+ ෙපා¬ඩ8 පG4ස3 ෙව$ට. cරාගqකෙයා
>ය$ෙ$ මහ ෙලාo ෙක]ෙමX ජාKය8 ෙනෙවO, ෙ3වා අn+ සංකeප
ෙනෙවO, ෙ3වා කාලය8 කතා කරලා qc4සu ඕවට උ+තර ෙහායාෙගන
ඉවරO ෙබාෙහාම සතව/ශ ෙබාෙහX කාලයකට ෙපර. ෙ3 දැ$ ඉ$න rක
ෙදෙන8 ෙ3 Facebook එක හරහා ෙවන ෙවන ඒවා හරහා, මාධ* හරහා
cක$ කා¬ෙබා/¬ ‚රෙයX ෙව$ට යනවා. බu#$වහ$ෙ4 වැc ශා4තෘව]
ඉIGෙv ෙ3ෙගාeෙලX කවuද? ඒ අයට+ අ-ෙයXග කර$වා. ඔය සමහ]
දැ$ Kෙය$ෙ$ එක එක න3 දාල ෙපා+ Nයලා ආග3 ක\ව]$ට
බැනෙගන තම$ෙd නැහැIyච කම ෙප$න$ෙ$. ෙවන මuo+ න3
ෙනෙවO. තම$ ෙනාද$න ෙH ෙනාද$න බව දැනෙගන ඉෙගන ග$ට ‚š
කර$ට. ෙහාදට දැනෙගන කතා කර$ට. අනu$ෙd ෙදය8 අනu$ෙග$
අරග+තාන3 ඒ නම ගම >යලා කතාකර$ට. ඒ ෙHම >ය$ට.
ෙනාෙ+ෙරනවන3 ඒ ෙH ෙනාෙ+ෙරනවා >ය$ට. බuH`ම+ ෙව$ට.
අනu$ෙd ෙH ෙකාeල ක$ට එපා. බu#$වහ$ෙ4 ෙd ධ/මය තම$ෙd
කරග$ට+ එපා. තම$ ඒකට යම8 ඇ\Q කර$ට ය$ට+ එපා. ෙවන4
කර$ට ය$ට+ එපා. බuHධ වචනය ෙකෙළස$ට+ එපා. බu#$වහ$ෙ4ෙd
ධ/මය ෙකෙළස$ට+ එපා. උ$වහ$ෙ4ෙd ධ/මය :=පැදෙගන ෙමෙත8
පැවත එන ආšය$වහ$ෙ4ල ෙකෙළස$ට+ එපා. _වuG දාග+ පමœ$
>_ෙව8 ආšෙය8 ෙව$ෙන+ නෑ. බuHධ®ාවකෙය8 ෙව$ෙන+ නෑ.
ධ/මය අ#නග+තා ෙව$ෙන+ නෑ. බu# දහම ද$නවා >ය$ට+ බෑ.
ෙබෟHධෙය8 ෙව$ෙන+ නෑ. ඒක+ ෙහාදට මතක Kයාෙගන ෙ3ක
ෙබාෙහාම පG4සෙම$ ග$ට.
ෙ3 දහම පG4ස ෙම$ ග$ට ඕෙ$ >යලා බu#හාමu#]ෙවා >යලා
Kෙයනවා. ධ/මය උපමා කරලා Kෙය$ෙ$ ස/පෙයoට. මහා භයාමක
)ෂෙඝXර ස/පෙයoට. ෙ3 ස/පයා, ස/පෙයX අeලන qc4සu
ඔයෙගාeෙලX අහලා ඇK, දැකලා ඇK. ඒ ස/පෙයා අeලන ශා4•ය
ඉෙගන ෙගන ෙබාෙහාම ඉව_Nව$තව, හGයට lTeලා ඒ ස/පයාෙd
ෙබeෙල$ අeලග$ට ඕන, නැ+න3 ඌ දBඨ කරනවා. දBඨ කෙරා+,
ෙලා“ ෙLදනාවකට ප+ෙවනවා. ප+ෙවලා qය ය$ට+ පුQව$. හැබැO
ෙ3 ධ/මය වැරIයට අeල ග+ෙතා+, ස/පයා ඇenවා වෙd ෙනෙවO.
ස/පයාෙd බˆ$ අeලෙගන, වNෙග$ අeලෙගන දBඨ කෙලා+න3
#කකට ප+‚ම ෙහX මරණෙය$ ෙකළවර ෙවනවා ඒක. ධ/ම වරHදවලා
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ග+ෙතා+ න3 මරෙණ$ ෙකළවර ෙව$ෙන+ නෑ ෙබාෙහX කාලය8
අනාගතෙv+ #8 :œස ෙb\ ෙවනවා…#ගKගා© ෙවලා. ෙ3ක ෙපාෙ+
Ktබට ෙනාදැන තමO ඔය ධ/මෙv උ•සuම8ව+ ෙනාදැකපු qc4සu ඔය
එNෙv ෙ3 පා ප$# ෙක=ෙv cයැෙලq$ බu# දහම ප$#ව8 කරෙගන
පO$ ගසq$ _r$ෙ$…. පG4ස3 ෙව$ට!”

be.
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ගෙfශනය Ogමට
* අ3පූජ7ය මහනuවර ව;රබu<= මහ රහත$වහ$ෙ?ෙR

Lයhම පUගත කරන ලද ෙ<ශනා iවනය Ojමට පහත
YOUTUBE සහ FACEBOOK links වලට J)ෙස$න.
CHANNEL LINK:

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

LINKS:
“THE PATH TO NIBBANA”
https://www.facebook.com/ThePathToNibbana/
“සCමා Kkl - SAMMĀ DITTHI”
mබu<ධ ජන සමාජයA උෙදසා, ෙබෟ<ධ ද/ශනය.
https://www.facebook.com/WajirabuddhiTheroSammaDitthi/
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* අ3පූජ7ය මහනuවර ව;රබu<= මහ රහත$වහ$ෙ?ෙR
පUගත කරන ලද ෙ<ශනා සහ ෙ<oත ස<ධ/ම IJ ඇ_ළ+ එම
ෙවp අඩ)ය(WEBSITE).
LINK:
“bව$ මග - අ3පූජ7ය මහනuවර ව;රබu<= මහ රහත$වහ$ෙ?ෙR
ෙ<ශනා ආsතව සැකසuනu ෙවp අඩ)යO”
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si

“The Path to Nibbāna” සහ "ස3මා IŠ‹ - Sammā Ditthi" යන
නq$ ඇK එම Facebook :ටuද, YouTube T "අKපූජ¢ය මහනuවර
ව«රබuH` මහ රහත$වහ$ෙ4” යන නq$ ඇK එම චැනලයද
එෙම$ම, 'cව$ මග’ (https://www.mahanuwara-wajirabuddhithero.org/si) නq$ ඇK අKපූජ¢ය මහනuවර ව«රබuH` මහ
රහත$වහ$ෙ4ෙd ෙHශනා ආ²තව සැකසuනu එම ෙවt අඩ)ය
ඇ\Q ඒ _යeල පව+වාෙගන යනu ලබ$ෙ$ ෙගෳතම බu#රජාණ$
වහ$ෙ4 )_$ ෙH´ත c/මල බu# දහම ෙසායන lT :Gස8 )_c.
අපෙd අරමuණ සං4කෘKක හා සා3AදාOක ෙbµ$ මත වැල¶ lය
c/මල බu# දහම ඉ4ම\ කර එය ධ3ම දානය ෙලස ෙලXකයාහට
ෙබදාහැjෙ3 උ+සාහය8 බව ක]ණාෙව$ සලක$න.
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