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“ තේ ත ෝර, කටුක, භයානක වංවාරතේ භිය දැක, තේ ආත්මභාලතේම වවර 

දුකින් එතෙර වීමට අධි්ඨාන කරමින්, වීර්ය ලඩමින්, නිලන් මග පුරන, 'දක්ෂ', 

ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  තේ අහිංවක ලයයාමය, උපකාරයක් ම තේලා, 

ක් තියක් ම තේලා, මාර්ගයක් ම තේලා. 

ෙම ෙමන්ට ලැටතශන ප්රමාණයට ෙම ෙමන්තේ ජීවිෙ ලට ගපාගනිත්ලා, 

අර්ථ තශෝ ලයාකරණ ලැරදි ඇතෙොත් ඔබ තනොකෂ ලරදකට ඔබ තනොගැතේලා, 

අනුනටද අනුකේපා තකතර්ලා, ලැරදි නැතෙොත් නිලැරදි තදය නිලැරදි තව 

දකීලා. 

තමහි වටශන් ශැම අර්ථයක්  තුළින්ම ඔබ වැමට යශපෙක්  තේලා! 

ෙමා ෙමාටම පිහිටතකොට ගනිත්ලා... ” 

 

ඹෑයි උන්වන්සේ ඒ සඳොත් සඳශ ඇයඹුසම් ලිඹා ඇත්තාව. 
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01. ඔබත් තවොබාදශමත් අෙර පරෙරයක් තනොෙබන්න 

 

සම් මුළු සරෝ ධාතු තුශභ, චනසේ ඳරිභාප්ත අර්ථසඹන්භ නිදව තිසඵන්සන් සොතැනද කිඹා 

ඇසුසොත් සදයක්  සනොසතා එභ ප්රල්නඹට දිඹ වැකි පිිතතුය අයවත් උත්තභඹකු තුශ ඵයි. 

යවතන් වන්සේ ඹනු නිදවසේ ප්රතිිමම්ඵඹයි. යවතන් වන්සේසේ සත සුදු පිරුටඹක්  සේඹ. එහි ඉඳිටු 

තුඩ තයම්ත් කිළුටක්  සනොභැත. යවතන් වන්සේ ර්තභානඹ තුශ සටිමින් එභ සුදු පිරුටසේ චිත්ර අී.. 

ඒා ඒ සභොසවොසත්භ භැකී ඹයි. නැත අඳියි. නැත භැකී ඹයි. 

යවතන් වන්සේ අඳින චිත්ර රැ්  ය න්සන්ත් සොඩා න්සන්ත් සනොභැත. යවතන් වන්සේ 

ර්තභානඹ තුශ අඳින චිත්ර වා ඳාවි්චචි යන්සන් නිසසර්  තීන්තඹ. එහි කන බාඹක් , සොසයෝසු 

බාඹක් , ඇලීභක් , ැටීභක් , උසප්ක් ාක්  සනොභැත. ඒා නිවුණු තීන්තඹ. එසවයින් උන්වන්සේසේ 

ඇතිසමින් නැතිසන සත නභැති පිරුටඹ ැභවිටභ සනොකිිතටියි. සොතැනදීත් ත්සඹක්  

පුද්රසඹක්  සනොදකින ඒ සත නියතුරු අනිතයඹ දැ භැකී ඹන රඳභ අඳියි. එසවයින් 

උන්වන්සේරාසේ ජීවිත ැවැල්ලුඹ. යරඹ. ඳැවැදිලිඹ. විෘතඹ. එඹ නිදවසේ ප්රතිිමම්ඵඹයි. ගිහි ඳැවිදි 

නින් භඟ ඩනා ඔඵද භභද සොඹා ඹන්සන් ඔන්න ඔඹ ් බාසේ නිදවයි. 

ජීවිතසේ සඹලු ඵැී.ම් හි ්ශ තැන, එතැන නිදවයි. ඳැවිදිවීභ වා ගිහි සදරින් ඔඵ ඉත් න්සන්, 

එසතක්  තභා රැ ්ශ අයිති සොටත් සඹලු සරෞකි ම්ඳත් අයින් සොට දභාඹ. ඔඵ එසේ සඹල්ර 

අයින්සොට දභා ඳැමිසෙන්සන් ඇයි? අයින්සොට ඳැමිණි සඹල්ර අතවැරීභ වාඹ. 

සවොඳින් සතන්න. අයින් කිරීභත්, අතවැරීභත් අවයි සඳොසශොයි සභන් ඳයතයඹ ඇති සදඹකි. ඳැවිදි 

වීසභන් ඳසු ඔඵ ශ යුත්සත් අයින් ශ සද්ල් අතවැරීභට පුරුදු වීභඹ. පුරුදු කිරීභඹ. සභොනද ඔඹ 

අයින්සොට ඳැමිණි සද්ල්. 

භාපිඹන්, ඥතීන්, යාඳාය, ඉඩඩම්, භාජත්ඹ, සොටින්භ ඔඵ සම් ඉන්ද්රිඹඹන් වඹට ඇසරන සද්ල් 

අයින්සොට දභා ඳැමිෙ ඇත්සත්, ඒ සඹල්ර අතවැරීභ වා ඹ. දැන් අයමුෙ ඳැවැදිලිඹ. 

එසේ නම් ඔඵ සොඹා ඹා යුත්සත් අතවැරීභ පුහුණුවීභට සුදුසු රැ් කිරීභ සනොයන ් ථානඹකි. සභොනා 

රැ ් සනොයන ් ථානඹක් ද? සසශ ් රැ්  සනොයන ් ථානඹකි. සුසේ සත ැසඩන ් ථානඹකි. එැනි 

ආයෙයඹක් , ශනයාායඹක්  සනොභැති නම් නින් භඟ ඩන ගුරුයඹකුසේ ඇසුය රඵා නිමින් හුදසරා 

කුටිඹට ඔඵ ඹා යුතුඹ. ආයෙය තෘ්ො, සෝර තෘ්ො, විනඹ තෘ්ො, දිය ්රව්භ තෘ්ො, 

සඵෝධිත් තෘ්ො ඹන තෘ්ොන්ට සොටුවුණු ් ථාන භඟවරින්න. ඉවත  ්බාඹන් ලානඹ 

රැකීභට, සුතිාමී නැත උඳතක්  රැබීභට ඔඵට උඳාය නා විනා, සම් ආත්භ බාසේ දී නින් දැකීභ 

උසදා ඔඵට උඳාරී සනොස්. ඉවත ් බාඹන් ඔඵ  ්ඳර්ල කිරීසභන් නින් භඟ බ භඟක්  ඵට 

ඳත්වීභට පුළුන. රැල්ර වභන දිලාට ාසන ඹැභ, තභත් ඔඵසේ  ්බාඹ වීභට පුළුන. ඔඵ ගිහි 

සදය වැය ආස් ජනප්රිඹ රැල්ර භ ාසන ඹැභට සනො උඩුිංඵරා පිහිනා ඹැභඹ. ඔඵ අදක්  

වුසවොත් ශ්රී ස්ඳඹ, සද ් විසද්  ගිහි ඳැවිදි ම්ඵන්ධතා, ගුරු සෝර ඵැී.ම්ර අත්අඩිංගුට 

ඳැමිණීභට ඔඵට සදුනු ඇත. ඔඵ කිසක්  අල්රා සනොන්න. අල්රාසන ඇති සඹල්ර ක්රභානුකර 

අතවැරීභට පුරුදු යන්න. ඔඵ ඹසන්. ජීවිතාසඵෝධසඹන් ඳරිපර්ෙ පුද්රසඹක්  සර අයමුෙක්  ඇති 

ලානඹට ඳැමිණි සසනක්  ඵ සතන්න. එසවත් තභා ැන අධි තක් සේරුට සනොඑන්න 

ඵරාන්න. 
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ාභසණ්ය ශීරඹ, උඳම්ඳදා ශීරඹ, ඉක් භා ගිඹ ශීරඹක්  සම් ලානඹ තුශ තිසඵන ඵ දකින්න. එභ 

ශීරඹ ත සනකුන් සන් රැිමඹ වැකි සදඹක්  සනො, තභා විසන්භ ධර්භ විනඹ සද ැඩීසභන් තභා 

තභාභ පිහිටසොට රඵාත යුත්තක්  ඵ සහි තඵා න්න. 

විනඹ ඹනු සුසේ නින් භඟ තයෙඹ කිරීභට ඇති සභරභක්  මි, තභාසේ දෑත් සදඳා ්  ැභැත්සතන් 

ඵැ න්නා යඳටක්  සවෝ තභන්සේ නිදව භයා න්නා සඳෝයඹක්  සනොස්. ඉවශ අවට ගුන් 

ඹානඹකින් ඹන ගුන් බටසඹක්  නිරුඳද්රිත ිමභට ඳතිත වීභට ඳැයටයටඹක්  උඳසඹෝගී යන්නා සේ, 

විනඹ ඔඵ සුසේ නින් භඟ තයෙඹ කිරීභට සඹොදා න්න. ගුන් බටඹා තභ සදඳා සඳොසශොස් ් ඳර්ල 

න ැණින් ඳැයටයටඹ අතවැය දභනු ඇත. විනඹ ඹනු අසඵෝධඹ රඵමින් නිැරැදි සමින් අතවරින 

සදඹක්  මි ඵදාන්නා සදඹක්  සනොස්. ැරැදි අතවැරීභට විනඹ ඵදා ැනීභ තුශ රැ් න්සන් තණ් වායි. 

තණ් වා ඔඵ රැසන ඹන්සන් නිවීභ සදට සනො බඹ යාඹ. විනඹ තුශ භා ඇතැයිද, භා තුශ විනඹ 

ඇතැයිද ග්රවෙඹ ය සනොැනීභට අඳ ඵරාත යුතුඹ. 

විනඹ ඹනු තිඹ ව සහිඹයි. ධර්භඹ ඹනු  ්බාධර්භඹයි. ධර්භසේ ් බාඹ අනිතයඹයි. අනිතයඹ සද 

තිසඹන් ව සහිසඹන් ඵැලීභ ධර්භ විනඹ සද තුශ ජීත්වීභයි. විනඹ අතයලයඹ. ඒ නැත නැත 

ැරැදි කිරීභට සනොස්. ැරැදි කිරීසම් ් බාසඹන් යුත් ඳෘථේජන සත අසඵෝධසඹන් වඳුනාසන ැරැදි 

අතවැරීභටඹ. විනඹ සනුසන් ැඳවීභ ඔඵසේ දුර්රතාකි. විනඹ භගින් ැසටමින් සනොසට ඔඵසේ 

දුර්රම් තිසඹන් සවත් සහිසඹන් යුතු භඟවයා න්න. විනඹ ැන ලිඹවුණු සඳොත් සඹඹක්  

ඇසතොත් ඒ සඳොත් සඹඹභ එ භත එ තඵා, සඳොත් සඹඹටභ උඩින් “ස ්චතනාවිං භික් ස් ම්භන් 

දාමි” ඹන බුදු ඵෙ ඳදඹ තඵන්න. 

නමුත් ඔඵට ඔඵ විල්ා නැතිනම් ඔඵ අදක්  නම්, භාන්නඹ, උද්ධ්චච බාඹ, භාර් පර උම්භාදසඹන් 

සඳසශන්සන් නම් ගුරුයඹා ව විනඹ තුශ හික් මීභ අතයලය ඵ සතන්න. එසේ සනොවුෙසවොත් ඔඵ 

භිංමුරා නු ඇත. ඔසේ වැකිඹාන් ැන අධි තක් සේරුට සනොඑන්න. තීයෙ ැනීසම්දී බුද්ධිභත් 

න්න. ඔඵ භන්දාමී සනොන්න. ශීඝ්රාමීද සනොන්න. ාරටවන්, සඳය සදානම්, ැරසුම්ලින් 

හි ්න්න. කිසභ ආඹාඹක්  සනොයන්න. ඉයව, භවසඳොසශො, ායඹ ආඹාඹකින් සතොය ඒාසේ 

් බාසඹන් වැසසයන්නා සේ ඔඵ ඔසේ ් බාඹ තුශභ නින් භඟ ඩන්න. ් බා ධර්භසේභ 

සොටක්  න්න. ් බා ධර්භඹත් ඔඵත් අතය ඳයතයඹක්  සනොතඵන්න. ඵැඹන ත්, නැඟ එන ඉයත් 

ඔඵ ඔසේ සතිවිලි භ න්න. නිදව සොඹා උඩුිං ඵරා ඹන සඵසශක්  න්න. බුදු ගුෙ සභසනහි 

කිරීභ නතා ඔඵ ඳැවිදි වසේ ඇයිද ඹන්න නියතුරු සභසනහි යන්න. එසේ සභසනහි යනා ායඹක්  

ඳාා ඔඵ දකින්සන් බුදුයජාෙන් වන්සේ ඵ අත්දැකීසභන් දකින්න. 

නිවතභානී ඔසේ දුර්රතා දකින්න. නිවතභානිභ ඹනු හීනභානඹ සනොස්. භික්ෂු ඹනු සභසරො 

සටින ජම්ඳන්න ඉරක් ඹ යා වමාඹන පුද්රඹාභ විඹ යුතුඹ. ඔහු ඉක් භවීභට භසතක්  සම් තුන් 

සරෝසේත් නැත. භව නසේ තනිභ යෙ ඇතකු සේ ඔඵ සොඹන නිදව ඔඵභ සොඹා ඹා යුතුඹ. 

ඔඵ ඹන සම් භසන්දී යාත්රිඹ, දවර, ැ් , ශීත, කුගින්න සනොදැසනනු ඇත. සම් කිසට ඔඵ 

ඳාරනඹ කිරීභට සනොවැකිඹ. සභසරො සටින ජම්ඳන්නභ පුද්රඹා සේ ඔඵ සසර්  භායඹා වමා 

ඹනු ඇත. ඔඵ සොඹන නිදව ාක් ාත් යත යුතු ඇත්සත් ඔඵ විසන්භඹ. එඹ සදවිඹකුට ්රව්භඹකුට 

ශ සනොවැක් කි. ඔහුට වැකිඹා ඇත්සත් ඔඵට ාධුාය දීභඹ. ඔඵ ඉදිරිසේ ඔවුන් සදැනිඹ. සම් මුළු 

විල්ඹභ සයුම්සොට ඔසේ සදෝතට සන, ඔඵ සම් සරෝසඹන් එසතය ව මුණියසඹක්  න්න. ඔඵට එඹ 

වැකි න්සන් එක් සෝ භයෙඹ, එක් සෝ නිවීභ ඹන ඵයඳතර තීයෙඹ ැනීභට භත් වුසවොත් ඳභෙකි. 

එවිට ඔඵ සොඹන නිදව අර්ථත් යත වැකිඹ.  
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02. ගිහිලෙ 

 

ඳැවිදි නින් භ ැඩීභට ඵරාසඳොසයොත්තුන ඔඵ ගිහි සටින ාරසේදී ගිහිත ම්පර්ෙ කිරීභ 

ඳැවිදි නින් භ ැඩීභට ඳවසුඹ.  

ඔඵ ගිහිත ම්පර්ෙ ය සනොභැති නම් නිවීසම් අයමුෙ වා ඳැවිදිවීභට ඉක් භන් සනොන්න. ගිහිසත් 

තිඹිරිසඹ සම් ඳන්රඹ. ඳන්සල් ් ාමීන් වන්සේරාසේ  ්බාඹන් විවිධ වුද ඒා ඔඵට අදාශ 

සනොන ඵ සතන්න. අනිතය ් බාඹ නිා විවිධත්ඹක්  ඇතිවීභ  ්බාවිඹ. අඳ පුදුභ විඹ යුත්සත් 

එසේ සනොවුෙසවොත්ඹ. අනුන්සේ ැරැදි ඔඵ අතවරින්න. ඔඵ ඔසේ අයමුෙ යා ඹන්න. ඳන්සල්දී 

වැසභෝසේභ සේඹා, දාඹා ඔඵ න්න. නිදවසේ ජනතාට ඳින්න පුදන්න සල් පිරිට ස්ඳඹ 

ඳඹන්න ඔඵ භැදිවත් න්න. අනුන්සේ ඳැමිණීභ දාඹත්ඹ ඔඵ සනොසොඹන්න. ඔසේ අයමුෙ උසදා 

සසවවී සඹල්ර යන්න. 

වැභසේභ සත් තුශ ඇතින රුො මභත්රිසඹන් ඔඵ ඔසේ ආධයාත්මි ලක් තිඹ සරෝඹට සවොසයන් 

ලක් තිභත් යන්න. ඔඵ සදුයන ෑභ ක්රිඹාට අනිතයඹ දකින්න. ඔඵ භැදිවත් ශ ද එහි මුල් තැන 

අන් අඹට සදන්න. අත්වැරීභ පුරුදු යන්න. ැසොභ තුටු ය ඒ පිසනන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. 

දාඹඹන් උසදා සඵෝධිපජා, සඳයවැය, ඨින පිිංම්, දානභාන ිංවිධානඹ සොට ඔඵ ඒාසේ අනිතය 

ඳභෙක්  දකිමින් ආධයාත්මි ලසඹන් ලක් තිභත් න්න. අනුන්සේ කු පුයා ඔඵ නියාවාය ඉන්න. ඒ 

ඵ අන් අඹට සනොවඟන්න. සඹෝෘද්ධ ් ාමීන්වන්සේරා සටී නම් උන්වන්සේරාට උඳ් ථාන ය 

උන්වන්සේරාසේ ආශිර්ාදසඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. 

භාජසේඹට ැඳවී අනුන් තුටුසොට අනුනට සේඹක්  සොට ඔවුන්සේ ආශිර්ාදසඹන් ඔඵ 

ලක් තිභත් න්න. රාබඹ කීර්තිඹ ප්රධානත්ඹ සනො, තභ ඉරක් ඹ නින් භඹ කිඹා අයමුෙ 

සහියන්න. සරෝඹට සොසතක්  භවන්සීවී ැඩ ශද සඳොඩ්ඩ ැයදුන විට රැසඵන්සන් ල්මුල් සදෝ  

ඳසයෝ  ඵ ඔඵ දකින්න. විස්චන, අත්පුරුම්, සනොරාවැරීම්, සරෝසේ ් බාඹ ඵ දකින්න. 

අඳ පුදුභවිඹ යුත්සත් ඒා සනොභැති නම් ඵ සතන්න. අනුන්ට සේඹ යමින් අනුන් තුටු යමින්, 

ගුෙ අගුෙ අමින් අනිතයඹ දකින්න. සරෝසේ ් බාඹ සභසනහි යමින් සරෝසඹන් ත වැකි 

සඹල්සරන් ඔසේ ආධයාත්භඹ ිංර්ධනඹ යන්න. 

සයෝගීන්ට උඳ් ථාන කිරීභට භැලි සනොන්න. සයෝගිසඹක්  ඹනු සද්දතසඹක්  ඵ දකින්න. සයෝගිඹාසේ 

සේ ් බාඹ, ඔහු විඳින ස්දනාස් ් බාඹ, සයෝසේ  ්බාඹ ඔඵට ද සඳොදු ඵ සතන්න. ඔසේ 

් බාඹද එඹභ ඵ දකින්න. ඔහුට උඳ් ථාන ය ඔහුසේ ආශිර්ාදසඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. ඔඵ 

භා සද තුනට යක්  භව සයෝවරට, ශභා සයෝරට, පිිතා සයෝවශට සරඩුන් ඵරන මුාසන් ඹන්න. 

අාධය සයෝගීන් සටින ා් ටුර ඇවිදින්න. ඔඵ සයෝගීන්සේ දු සඵදාැනීභට සනොඹන්න. ස්දනාසන් 

රසතෝනි සදමින් ඔඵට ඇසන වඬ ඔසේභ වඬ ඵ අසඵෝධ යන්න. පිිතා සයෝවසල් හිස්  

ැරවී ගිඹ. පිඹයුරු ඉත් ශ සයෝගී පිිංතුන් ඔඵ භටවන් යන්න. හින්දි සනභාස් සුරපීභ 

ශිල්පිනිඹටද ශිල්පිඹාටද සභභ  ්බාඹ සඳොදු ඵ දකින්න.  

ඔසේ සතට නිතය යා සත් ඇතිස් නම් ඔඵ ාන්තා සයෝවරට ැිමනි ා් ටුට සරඩුන් ඵරන 

ස්රාට ඹන්න. දරු ප්රසතිඹට සදානම් ව සවෝදය භ්රුන්සේ ස්දනාත්භ වැසරීම් යටා ඒ අඹසේ 

් බාඹ භනුයත්සඹන් සවෝදයත්සඹන් දකින්න. එඹ ඔඵසේ යා සත භයා දභනු ඇත. ඳාරිසබෝගි 

විසතුරු සරෝසේ ඔඵ මුශා යන ය නවය පිනාඹන ඳාරිසබෝගි ද්රය පිරීත් සුපිරි සසශ 

ිංකීර්ෙර ෑභ ආවායඹක් භ සම් ඹ සඳෝෙඹ කිරීභ වාඹ ඹන්න දකින්න.  
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එහිභ යාක් ඹ ඇති විසතුරු දටනඹ ඵවාලු නීඳාය තුා ඇත්සත් කුභන අඳද්රයඹක්  වා දැයි 

නුනින් දකින්න. භලු පුයා යත්තඹ තල්ලුසොට උජාරුට ඵඩු සනගිඹද අඳ ැසොභ සඳෝෙඹ 

යන්සන් අඳවිත්ර ලරීයඹක්  ඵ දකින්න. වැභසදඹක් භ භටවන් යැනීභට ඔඵ දන්න. 

ඔඵ ඵඹ ඹනා නම් ඔඵ ාඩිත් අසුන සුදුසු ඕනෑභ අඹකු සනුසන් දීභට භැලි සනොන්න. ඔඵ 

තයභට ඹැභට සොශඹින් ඵඹ නැඟ ඳානදුයට ශිංසද්දී, ඔඵසේ අසුන් සුදුසු ඹසභකුට රඵාදීභට 

අලයවුසවොත් ඔඵ එඹ ඳරිතයා යන්න. ත ඹැභට ඇති දුය ැන සනොසතන්න. ඔසේ ැඳ අන් අඹසේ 

වුභනා උසදා ැඳයන්න. අන් අඹ ඔඵට අඥාසන් සනාසුනිද එඹ සනොතන්න. සේඹ රැබුණු 

සනාසේ ආශිර්ාදසඹන් ඔඵ ලක් තිභත් න්න. ඔසේ නින් භඟ උසදා සරෝඹාසන් ත වැකි 

ලක් තිඹ ඔඵ උඳක්රභශීලී නිදවසේ රඵාන්න. අනුන් ආමිසඹහි සඹොදමින් ඔඵ ප්රතිඳත්තිඹ ඩන්න. 

සරෝඹ මුශාසොට ඔඵ සරෝසඹන් එසතයවීභට භඟ වදාන්න. නින් භඟ සොඹාඹැභ සරෝසේ ඇති 

ආත්භාර්ථාමීභ ක්රිඹා ඵ සතන්න. සඹල්රන් අත්වැය, සඹල්රන්භ භටවන් සොටසන ඔඵ 

සරෝසඹන් එසතය න්න. 

ඔඵ සුසේ සරෝසඹන් එසතය වීභට ද වුසවොත්, සරෝඹාසේභ ඹවඳත උසදා සරෝඹාසේභ 

ඳයාර්ථඹ උසදා ඔඵට භවන්ස විඹ වැකිඹ. ඳයාර්ථඹ උසදා ර්තභානසේ ඔඵ ආත්භාර්ථාමී න්න. 

ඉවත ක්රිඹාායම් තුිතන් ඔඵ රඵන තුට ආය සදවිඹන්ටද අනුසභෝදන් යන්න. ඔඵ ඹන භසන්දී 

ඵාධ භවැය ආයා රාැනීභට සනොසඳසනන ඵරස්ද තුටුසොට, ඒ අඹසේ ආශිර්ාදසඹන් 

ඔඵ ලක් තිභත් න්න. අත්වර යුතු සද්ල් අත්වැරීභට උත්ාව න්න. අත්වර යුතු සද්ල් අත්වැරීභට 

අලය ස්රා ඳැමිසෙනසතක්  ප්රභාද යන්න. ඉක් භන් සනොන්න ඵරාන්න. ඔඵ වැභවිටභ ඔසේ 

සසත් අවිචායත් ඵ විචායඹට රක් යන්න. සත විභන්න. ඔසේ සතට ඉවිතන් ඇති ප්රඥාස් ඇසන් 

නියතුරුභ සත භ පිිතසර් සඹසදන්න. ඇතිසමින් නැතිසන සත ප්රඥාස් ග්රවෙඹට ැනීභට 

සයුම් සර පුහුණු යන්න. 

ඔඵ තභත් ගිහි පිිංසතකි. ඔසේ ඉන්ද්රිඹන් ැභති වැභසදඹක් භ අත්දැකීසභන් ය වි ඵරා එහි අනිතයඹ 

දකින්න. ඔඵට ඒ නිදව තභ ඇත. අත්සනොවි, අත්සනොදැ අනිතයඹ දකින්නට ඹැසභන් ඔඵට 

ඉදිරිසේදී ප්රල්න භතුවීභට සවේතුවිඹ වැකිඹ. ඔඵ ැඩිසඹන් ආලා යන, ැභති සදඹක්  සසතොත්, නැත 

නැත ඒ සදඹ යවි ඒ ැභැත්සතන් මිසදන්න. ැභති සදඹ අත්දකිමින් අත්විඳිමින්, අසඵෝධඹ 

රඵමින්, අනිතයඹ දකිමින්, අත්වැරීභට පුරුදුසමින් “ගිහිත” ම්පර්ෙ සොට නින් භඟ ඩන්නට 

සුන්සතට පිඹනඟන්න. 

ගිහි ජීවිතඹ තුශ ඔඵ සත ඳභෙක්  ඳැවිදියන්න. ඔඵ පුරුදුයන්න, අභ ම්ඳත් භ හුසදරා ත 

යන්න. ඔඵ ඳරීාය ඵරන්න ඳාවන් සනොදා ඔඵට ල් සඵොයළු භත ඇවිදිඹ වැකිද කිඹා. ඇඳුම් 

් ටර සදකින් ජීත් න්නට පුළුන්ද කිඹා. ආවාය ස්ල් සදක්  ඔඵට ප්රභාෙත්ද කිඹා. ඔඵ 

ැභතිභ, ආලා යනභ රඳඹක්  ඔඵට අතවරින්න පුළුන්ද කිඹා. ඥාතීන්, සේසදොය අතවැය ජීත් වීභට 

වැකිද කිඹා. ඔඵ ඉදිරිඹට එන ඕනෑභ අභිසඹෝඹට මුහුෙදීභට ලක් තිඹ තිසඵනාද කිඹා. පිිතතුය “ඔ්” 

නම් ඳැවිද්දට දැන් ඔඵ ැඵෑභ සුදු් සක් . ඉවත අත්දැකීම් ැරසඳන්සන් ජීවිතසේ තරුෙ ඹසේ ව 

ඉන් ඔේඵට සො ් ජීවිතාසඵෝධසඹන් සම් ආත්භබාසේදීභ නින උසදා වීර්ඹඹ ඩන 

අධි්ඨානවත නින් භඟ ැඩීභට වැකි පිිංතුන්ට ඳභෙක්  ඵ සවොඳින් සහිසේ තඵාන්න. ලානඹ 

ආයා යැනීභට, භනුය, දිය, ්රව්භ, සුති ප්රාර්ථනා යන, යට ජාතිඹ ආභ ආයාකිරීභට 

ඵරාසඳොසයොත්තු ඳැවිදි න පිිංතුන්ට ඉවත ප්රතිඳදා අලය සනොන ඵ රන්න. භන්ද, එභ 

උතුභන් දුසක් සටිමින් දුභ ප්රාර්ථනා යන, සනොදැනුත්බාඹ නිා ඉවත අයමුණු තුශ ැඳ ඇතැයි 

කිඹනා ඵරාසඳොසයොත්තු තඵාසන සටින නිාඹ.  
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එැනි උතුභන් ආයායසදන ම්බුද්ධ ලානඹ ප්රසඹෝජනඹට නිමින්, දඹා සරෝසඹන් 

එසතයවීභට උත්ාවන්ත විඹ යුතුඹ. ඔඵ සරෝසඹන් එසතයවීභට ද වුසවොත් එඹ ලානඹ ආයා 

යන සෞයනීඹ ් ාමීන්වන්සේරාටද භවත්පර භවානිලිං කුරඹක්  නා ඒාන්තඹ.  
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03.  නිදශව් පරිවරය 

 

සම් ජීවිතඹ තුශදීභ නිවීභ ාාත් යැනීභ වා සසවසන භික්ෂුට නිදව ් ඳරියඹ අතයලයඹ. 

නිදවට එ අර්ථඹක්  දිඹ සනොවැ. සරෞකි. සරෝසෝත්තය වුභනාන් අනු නිදවසේ අර්ථඹ 

සන්  සයි. සසනක්  විල්විදයාර අධයාඳනඹ, ගුරු ඳත්වීම්, යජසේ රැකිඹා, සද්ලඳාරනඹ නිදව 

සර දකියි. සම් කිසත් යදක්  සනොස්. ඒ තභ තභන්සේ දෘ්ටීන්ඹ. එසවත් ඒ සරෝතුයා නිර්ාෙ 

ප්රතිඳදා සනොස්.  

සභහි වන් රුණු අදාශ න්සන් ලානසේ හික් සභන ශභා තරුෙ භික්ෂූන් වන්සේරා වට සනො, 

ජීවිතාසඵෝධසඹන් සරෞකි ම්ඳත් දු ඵ දැ, සම් සඹල්ර තුිතන් රැ් න්සන් දුභ ඵ දැ, 

ගිහිඵැමිලින් චනසේ ඳරිභාප්ත අර්ථසඹන්භ මිදීසම් ජීවිතසේදීභ නිවීභ ාාත් යැනීභට 

ප්රතිඳදාස් සඹසදන වීර්ඹන්තඹන්ටඹ. සභැනි ත් පුරුඹන් විලාර පිරික්  සම් ලානසේ සටින ඵ 

තයඹකි. ඒ භ ඹන්න ඔඵ රුචිනම් ඔඵටද භ විෘතඹ. සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේ ඔඵට නිැයදි 

භ කිඹාදී ඇත.  

නිදව අර්ථත් වීභට ඔඵ සභසේ සතිඹ යුතුඹ. භා ඳැවිදි වසේ අනුනට ඵෙ කීභට, පිරිත් කීභට, ඳන්ල් 

ආයෙය ඳාරනඹ කිරීභට, නාඹ හිමිනභසේ ඊශඟ උරුභක් ායඹා වීභට සනො, දිය ්රව්භ ිංඥ 

ැඩීවීභට සනො සම් ආත්භසේදීභ නින් භ ඳරිපර්ෙ යැනීභට ඵ සතීභට ඔඵට ලක් තිඹ තිිමඹ 

යුතුඹ. සරෝතුයා බුදු දනට අනු නිදව ඹනු සභසේ සතන්නට වැකිවීභයි. භායඹාසේ ධර්භඹ අනු 

නිදව ඹනු මීට විරුද්ධඹ සතීභයි. 

බුදු පුතකු සර මුලින්භ ඔඵට නිවීභ ඇත්සත් බුදුයජාෙන් වන්සේ ශඟත්, පිරිත් සඳොසත්, ත්රිපිටසේ 

සවෝ සනො තභා තුශභ ඵ සතිඹ යුතුඹ. ඉවත කිසක්  තුශ නිවීභ සනොභැත. දැනුභ, ආදර්ල, භාර්ඹ ඉවත 

රුණු ායො තුශ ඇත. ඒ ැන තර්ඹක්  සනොභැත. ඔඵ ධර්භඹ ඉසනීභට සඳොතඳතට සඹොමු 

වුසවොත් ඊශඟට සදුන්සන් දැනුභ, ඳණ් ඩිතබාඹ ැඩිවී ධර්භ සද්ලනා, ධර්භ ා්චඡා ඳැැත්වීභට 

ඹැභඹ. එසේ සනොභැති නම් මිහිරි ් යසඹන් බුදුභැදුයට, සඵෝ භළුට සොටුවී පජාන් ඳැැත්වීභටඹ. ගිහි 

දාඹසඹෝ සම්ාට ඉතා ප්රිඹයි. භික් ෂූන්වන්සේටද රැසඵන රකුණු, ජනප්රිඹබාඹ, ැරකිලි ඉවශඹ. 

සදඳාර්ල්ඹටභ ැසඩන්සන් සරෞකි සසර ් ධර්භඹන්ඹ. ඒා ිංාරි ැඳ පිණි සවේතුස්. 

අානසේ සඹලු සද් අතවැය ඳැවිදිව වාමුදුරුසෝ දාඹ පිිංතුන් තුටු යන රඩඹකි. 

සභහිදී ඔඵ ද විඹ යුතුයි සඹල්ර අතවැරීභට. වැඵැයි ඔඵට ඩා ද භාර්ඹ ැඩ රයාෙ මිත්රඹන් ඔඵ 

ආශ්රඹ ශ යුතුඹ. ඔඵ එඹ භවරින්න එඳා, ඔඵ ලක් තිභත් තැනට එනතුයාට, නියතුරුභ ඔඵ ඉදිරිසේ 

සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේ ැඩ සටින ඵ, ැරියුත් භසවෝත්තභඹන්, මුරන් භසවෝත්තභඹන් ඔඵ 

ඉදිරිසේ ැඩ සටින ඵ, ඔඵට අාද සදන ඵ ඔඵ සතන්න, දකින්න, මීට ඩා ආයාක්  අලය නෑ 

ඔඵට.සභභ භසන්දී, ඔඵට වැසභෝභ කිඹාවී රැ ්යන්න කිඹරා.  

සභොනද?  

දැනුභ, ාථා පිරිත්, සත්ර, අභිධර්භ, ඵෙ… සම් සඹල්ර ඔඵ අතවරින්න, ඔඵ ැවැල්ලුන්න. වැභ 

ඵයකින්භ නිදව ්න්න උත්ාව න්න. නිවීභ කිඹන්සන් සභසවයුභක් . සම් සභසවයුභට ඔඵට අලය 

න්සන් තුන් සවුයත්, ඳාත්රඹත්, හුසදරා න කුටිඹත් ඳභෙයි. ඔඵ ශීරසඹන් භාධිසඹන් ඳරිපර්ෙ ඵට 

ඳත් ඇති ඵ ඔඵට විල්ානම්, ඔඵසේ ශීරඹ ැන ඔඵට කුකුක්  සනොභැතිනම්, නසේ හුසදරා 

කුටිඹක්  සතෝයාැනීභට ඔඵ සුදු් සක් . ඔඵසේ ශීරඹ ැන ඔඵට විල්ාඹක්  සනොභැතිනම් නසේ 

කුටිඹ හුසදරා වීභට ඉක් භන් සනොවිඹ යුතුඹ. ඔඵ ලක් තිභත් සනොවීභ භායඹාට සොදුයකි.  
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නසේදී ල්කුටිසේදී අභනුයඹන් ඔඵ වසරක් , සයෝගිසඹක් , භානස සරසඩක්  යනු ඇත. ඔඵ 

ඳසුඵට සනොන්න. භැඩ රයාෙ මිත්රඹකුට සටි භටවන් කිහිඳඹකින් ඔඵ ලක් තිභත් කිරීභට 

වැකිඹා ඇත. සභහිදී ශීරඹ ඹනු ඔඵ ාභසණ්යද, උඳම්ඳදාද, සභොන නාඹ ් ාමීන්වන්සේසේ 

සෝරසඹක් ද, ඹන්න සනො, ඔඵ නිැරැදි ඵට ඔඵ තුශ ඇති විල්ාඹ ඳභණි. සරෝතුයා ධර්භඹ 

සසයහි, ඔඵ සසයහි ඔඵ විල්ාඹ තඵන්න. අලය ස්රාට රයාෙ මිත්රඹකුසන්, 

ගුරුයඹකුසන් අලය උඳසද්  රඵාන්න. 

තභාසේ ආයාට අලයභ සභොසවොසත්දී ඳභෙක්  බාවිතඹට සතරුන් ඳින ාථා තුනක් , 

යණීඹසභත්ත සත්රඹත්, න්ද පිරිතත් ඔඵ අර්ථ ලසඹන් දැන සටිසඹොත්, එඹ සවොටභ ප්රභාෙත්ඹ. 

ඉතිරි සඹල්ර ඔඵ අතවරින්න, අත්වැරීසම් ප්රභාෙඹට ඔඵට නින් භ ැඩීභ ඳවසුයත වැ. අන් 

සඹල්ර ඔඵ අතවැරීභට ද වසේ නම් ඳභෙක් , ඔඵ දැන් නින් සභසවයුභට සදානම්ඹ. 

වැඵැයි සම් න විට ඔඵ ශඟ ඳාවි්චචිඹට මුහුෙ ඵරන ණ් ොඩිඹක් , උණුතුය සඵෝතරඹක් , ශීතරට 

සඳොසයොන සඳසයෝනඹක් , සම් සේ සද්ල් තිබුසෙොත් ඔඵ තභ සදානම් සනොභැති ඵයි සඳසනන්සන්. 

සභොද සම් සඹල්ර තුශ තිසඵන්සන් “භසේ සේ ැඳ” පිිතඵ ස ්චතනායි. සඹල්ර අතවරින්න. 

එසතක්  ඔඵ සදානම් සනොභැත. මුහුෙ ඵරන ණ් ොඩිඹ අතවැරීභට ඵැරි සනකුට ඹ අතවැරීභට කීභ 

විහිළුකි. අනිාර්ඹසඹන්භ ඔඵට වැකිඹ. ඔඵ නැත නැත බුදු මිඳුන් සතින් භාන්න. ඔසේ වදතට 

ඩම්භාන්න. නියතුරු ඔඵ උන්වන්සේසේ සසෙහි සටින ඵ දකින්න. ඔඵ හිමිදිරිසේ 

පිණ් ඩඳාතඹ ඩින විට ඔඵ ඉදිරිසඹන් බුදු මිඳුන් ඩිනා ඵ දකින්න. ැරියුත්, මුරන්, ආනන්ද 

භසවෝත්තභඹන් වන්සේරා සතින් භාසන ඒ උතුභන් භඟ සතින් ජීත්න්න. 

උන්වන්සේරා භඟ වදතින් මුමුෙන්න. උන්වන්සේරාසේ ඇැතුම් ඳැැතුම් ඔසේ ජීවිතඹට 

එක් යන්න. උන්වන්සේරා නින් අසඵෝධ යැනීභට ත් සය වීරිඹ භනසන් දකින්න. චක් ඛුඳාර 

භවයවතන් වන්සේසේ උත්ාවඹ සතින් භාන්න. ඉවත උඳක්රභ බාවිතසොට ඔඵ නින් සභසවයුභට 

සත පුරුදු යන්න. භාය ඵැමි එකිසන ඩාදභමින්ද, අත්වශයුතු සද්ල් අත්වරිමින්ද ඔඵ සදානම් 

න්න. වැඵැයි ඔඵ සරෝඹා ඉදිරිසේ යවතන් වන්සේ සනකු සර වැසසයන්න එඳා. එවිට ඔඵ 

ැසටන්සන් භායඹාසේ භල්රටඹ. ් බාධර්භඹත් ඔඵත් සදක්  සනො එක්  ඵට ඳරිර්තනඹ 

යන්න දන්න, ඔඵ ඉදිරිසේ තිසඵනා ර්  ත් ඔසේ ඹත් ිංන්දනඹ සොට ඵරන්න. සදභ 

ධාතන්සේ විවිධත්ඹ ඳභෙක්  ඵ දකින්න. 

ඔඵ නැතත් හිතන්න, ඔඵ තභ භඟ ැඩීභට සදානම් න භික් ටයක්  ඳභෙයි. ඔඵ වැකිතාක්  විස්කී 

සටින්න. දිනට සභ්චචය ස්රා බානා ශ යුතුයි, යාත්රි නිදියා බානා ශ යුතුයි ඹන සතිවිලි අනිතය 

ලසඹන් දැ අයින් යන්න. ඔඵ අධි්ඨානඹක්  ඇතියන්න. භා ප්රාර්ථනා යන්සන්, වීර්ඹ ඩන්සන් 

භාසේ අන් හු ්භ සම් සඹන් පිටන සභොසවොසත් කිසභ ඇලීභක් , ඵැී.භක් , ැටීභක්  නැති 

පිටකිරීභට ඳභෙක්  ඵ සහියන්න. සභොන සවේතුක්  නිාත් සෝාන්, ෘදාාමී, අනාාමී, අයවත් 

භාර් පර ැන සනොසතන්න. ඒා සසශ්  ධර්භඹන් ඵ සතන්න. භාර්පර රට ඇති ආලා 

අතවරින්න. ඔඵ භාර් පර තණ් වාසන් අනාාමී වීභට ගිඹසවොත් ඔසේ ටිනා ජීවිතඹ අනාන්නා ඵ 

සතන්න. විස්කී සතන්න. නිදිභතනම් නිදාන්න. යශ, ඳවසු, නිදව ් සටින්න. ඔඵ සම් 

ආායසේ ප්රතිඳදා සඹසදන ඵ කිසසකුට සනොවඟන්න. ඉන්ද්රිඹඹන් වඹට ප්  න ෑභ 

රඳඹක් භ අනිතය ලසඹන් දකිමින්, සතත්, ඹත්, ඳරියඹත් භ සනොැටී සතන්න. 

ඔඵ නියතුරුභ සතන්න, ඔඵ සම් ටන් යන්සන් භායඹා භඟ ඵ. ඔඵට අලය ෑභ ස්රාභ 

භායඹා ය් ටන්න. ිමඹ න්න්න. තැති න්න්න. ඔඵට මුලින් කීසන් අරිවත් උතුභන් භ 

භනසන් ජීත්න්නටඹ කිඹරා.  
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ඒ භායඹා ය් ටන්න යන සද්ල්. දැන් ඔඵ භායඹා තැති න්න්න. ඒ අරිවත් උතුභන්ද අනිතය 

ඵ දකින්න. ඒ උතුභන්සේ පිරිනිවීභ භනසන් දකින්න. එභ ධාතන් වන්සේරාසන් සොඩනැගුණු 

් ථූඳඹන් දකින්න. ඒ ද විනාල න ඵ භනසන් දකින්න. 

දැන් නැතත් ඔඵ භායඹා ය් ටන්න. රුන්ැලි භවාෑඹ, කිරිසසවය භවාෑඹ, ජඹසරිභා සඵෝ 

මිාෙන්, දන්ත ධාතන් වන්සේ සතින් භාසන ාධුාය සදන්න. දැන් නැත භායඹා 

තැතින්න්න. ඉවත න්දනීඹ පජනීඹ ් තන්ද ාරගුණි, සද්ලගුණි, යුදභඹ සවේතන් නිා විනාල වී 

ඹනා දකින්න. සම් සඹල්සල්භ අනිතය ඵ දකිමින් ඔසේ ආධිඳතයඹ භායඹා භත ටිසන් ටි ඳටන්න. 

සරෝ ධාතුස් වැභසදඹභ අනිතයඹ ඔඵ භනසන් දැ භායඹා ම්ඳා යන්න. තැතින්න්න. දැන් 

ඔසේ යාජාරිඹ සභඹභ විඹ යුතුඹ. ායාිංය ල්ඳ ර ෙනා සට ඔඵ මුශා යමින්ද, තය 

අඳාඹට, භනුය, දිය සරෝරට ාල් යමින්ද, ඔඵ සසයහි ආධිඳතයඹ ඳැතිර භායඹාට ටි ටි 

රිදන්න. 

සඵොක් සිං තයඹදී ප්රතිභල්රඹාට සමින් සමින් ඳවයසදමින්ද, උඳක්රභශීලී ඳවයසදමින්ද 

ප්රතිභල්රඹා සවම්ඵත්සොට අාන භරු ඳවය කිහිඳඹකින් ඔහු ිමභ දභන්නා සේ, ඔඵද භායඹා 

උඳක්රභශීලී ය් ටන්න. ඔසේ ඉන්ද්රිඹඹන්ට සෝචය න ෑභ රඳඹක් භ අනිතය ලසඹන් දකින්න. 

දකින රඳ භවරින්න එඳා. රඳ ඵසරන් සොඹා ඹන්නත් එඳා. ඔඵ ස්ත් ද භන්දාමීද සනොන්න. 

ඔසේ  ්බාඹ තුශභ ඔඵ ටයුතු යන්න. දැන් සභොන භාර්පරඹද ඉන්සන්, ත සෝචචය ල් 

ඹයිද? භට පුළුන් සයිද?……….. 

සම් භාය සත් ඇතින සභොසවොසත්භ අනිතය ලසඹන් දැ ඳයාජඹ යන්න. ැසටන්න එඳා. රඳඹක්  දුටු 

ැණින් එඹ අනිතය ලසඹන් දකින්න. නැත නැත එභ රඳඹට ඇලීභක්  ඔඵ තුශ ඇතින්සන් එභ 

රඳඹ විනිවිද දකින්නට උත්ාවන්න. එසවභ සශොත් ඔසේ ප්රතිපර ඉක් භන් ස්වි. අදාශ රඳඹ සුරපීs 

ාන්තා රුක්  කිඹා සතන්න. ඔඵ ඇඹ භ්කුසේ සටිනා දකින්න. ඉ් සඩිසඹක් a සරසන් ඳටන්සන, 

න භාඹක්  ඵැලුම් සඵෝරඹක්  ැනි භ්කුසේ විඳි අනන්ත ස්දනා, භය ශසතෝනි දීසන සරෝඹට 

ිමහින, භශ මුත්රා සොසඩ් දඟරන ශදරු ඹ…… 

ශභා, තරුෙ, භධයභ, භවලු ලසඹන් එභ රඳඹ දකින්න. ඔඵ දුටු ර් න රඳඹ ඇටැකිල්රක්  ය 

දකින්න. එභ ඇටැකිල්ර ඵඩැල්, නවය, භ්  එල්රාසන සටින ් බාඹ දකින්න. ඔහුසේ සවෝ 

ඇඹසේ රඳඹ භනසන් නිරුත්සොට ම්, භ ්, නවය විනිවිද සෝ , භ නභැති උයඹට පුයා ඇති 

ජයාසොඩ දකින්න. 

ර ්න තිබුසණ් සුරපී ඇඹ තුශ සවෝ ඔහු තුශ සනො, තභාසේ අවිදයාසන් පිරුණු අනිතය න සත තුශ 

ඵ සහිනුණින් දකින්න. 

ඳිංච උඳාදාන් න්ධඹ, ප්ත සඵොඡ්Cධ, ඳටි්චච මුප්ඳාදඹ, තය තිඳ් ඨානඹ ධර්භතාන් ගියවුන් 

සභන් ටඳාඩම් යන සද්ල් සනො, ඔඵ, රඳසේ අනිතය ඵ දකිමින්, ප්රඥාසන් තී්රය න විට ඔඵ 

රඵන අසඵෝධඹ තුශ සනොදැනුත්භ ඔඵට ැසඩන්සන් ඉවත ධර්භතාන් ඵ සතන්න. 

ඔඵ තභ සටින්සන් පුහුණු භ් ටභඹ. තභ තයඹ ඳටන් ත්සත් නැත. තභ ඔඵ තයඹට මුහුෙ දීභට 

ඇඟ උණුසුම් යනාඹ. ලක් තිභත් උණුසුම් න තයභට තයඹට ජඹ රැසේ. සභඹ මුළු සරෝ ධාතු 

තුශභ තභ ආධිඳතයඹ ඳතුරුාසන සටින භායඹාට එසයහි යන ටනකි. තයඹකි. තයසඹන් ඔඵ 

දිනුසොත් ඔඵ සරෝසඹන් එසතයට ඹන සසනක් ඹ.  
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ඔඵ සම් සඹදී සටින්සන් සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේරා, ඳසේබුදුයජාෙන් වන්සේරා, අරිවත් 

උතුභන් උත්තභාවිඹන් තයසොට ජඹත් තයඹටඹ. සම් තයසඹන් යාහුර, සෝඳා, නිසග්රෝධ ැනි 

දරුන්ද ජඹසන ඇත. ඳටාචායා, ඉසදාස ැනි ාන්තාන්ද ජඹසන ඇත. පුහුණු ාර්ථ නම් 

ජඹග්රවෙඹ  ්ථියඹ. 

ඔඵ යශ න්න. ැවැල්ලු න්න. නිදව්  සටින්න. අලය ස්රාස්දී ඳැන් ඳවසු න්න. සඳොයන 

සවුය දවඩිඹ  නම් සෝදාන්න. කුටිඹ මිදුර පිරිසදු තඵාන්න. අනිතය දකිනා කිඹා අපිරිසදුභ 

ශඟට සනොන්න. අනිතය දකිනා කිඹා ඔඵ අපිරිසදුභ ශඟට න්සන් නම් ඔඵ දකින්සන් මු් සප්න්තු 

අනිතයඹකි. එඹ භාය ඵරඹකි. ඔඵ එඹ ඳයාජඹ යන්න. ඔඵ භධය ්ථ න්න. අසුබඹ දැකීභට නම් 

ාසප් ර් න ව පිරිසදු ඵ තිිමඹ යුතුඹ. ඒ ර් නට සනොඇලීභට ර් න ඔසේ ය සනොැනීභට 

ඔඵ ලක් තිභත් විඹ යුතුඹ. සම් සරෝසේ සඹලුභ ර් න රඳ ඔසේ භටවන් විඹ යුතුඹ. හින්දි සනභාස් 

සුරපීභ නිිතඹත් ැඳිරිඹක් , ඇටැකිල්රක්  සේ දැකීභට ඔඵට වැකි විඹ යුතුඹ. ඒ අ් ථා ඔඵට රැබුසණ් 

ඇඹ සුරපී ව නිාඹ. ර ්න සනොභැති සරො ඔඵට අසුබඹ ැඩිඹ සනොවැ. අර් න ඵට ඹභක්  

ඳත්න්සන් ර් න තිබුෙසවොත්ඹ. භන්ද ර් න අනිතය වී අර ්න ඇතින ඵැවිනි. සම්ා 

සරෝසේ ් බාඹන්ඹ. 

ඔඵ සභසේ අිං, වීර්ඹන්ත ප්රතිඳදාස් සඹදී සටින විට සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේ ඔසේ 

වදතට ඩීවි. සභොද දැන් ඔසේ වදත වැඵෑ බුදුකුටිඹක්  නිා. උන්වන්සේ ඔඵට කිඹාසදනු ඇත. 

ඊශඟට තයුතු භඟ ිංඥා ලසඹන් ඔඵට ැටසවනු ඇත. සභවිට ඔඵ ද්ධන්ත ව් තියාජසඹකු සේ 

වීර්ඹසඹන් නැඟී සටීවි. ඇයි දන්නද? ඔඵට ප්රතය ලසඹන් ැටසවනා සරෝතුයා බුදුයජාෙන් 

වන්සේ ඔඵ ශඟ ැඩසටින ඵ. ඔඵට භටවන් සදන ඵ ඔඵට ැටසවේවි. සභහිදී සරෝතුයා 

බුදුයජාෙන් වන්සේ ව නින් භඟ ඹනු සදක්  සනො එක්  ඵ ඔඵට ැටසවේවී. නින් භඟ ඩන්න. 

බුදු මිාෙන් දකින්න. 

සම් විල්ාඹ තුශ ජඹග්රවෙසේ සදොයටු ඇත. ඔඵසේ උත්ාවසඹන් එඹ විෘත යන්න. ඔඵ සදොයටු 

විෘත ය තසවොත් සරෝඹ තුශ ඔඵ නිසනු ඇත. එවිට දෑ්  පිඹාත් ැණින් මුළු සරෝඹභ නිරුද්ධ 

ය දැකීභට ඔඵට වැකිඹ. ඔඵට සම් භසන්දී බුදුමිඳුන්ත් අ් ඨි ිංඥාසන් දැකීභට සදු නු ඇත. 

එඹට ඔඵ ලක් තිභත් නතුරු රඵර සනොන්න. තභත් ඔඵට උන්වන්සේසේ භඟ සඳන්වීභ අලයඹ. 

එසතක්  ඔඵ බුදුයජාෙන් වන්සේ භනසන් ඔසේ ආයඹා ලසඹන් ැඩභා න්න ද න්න. නිස 

ස්රා ඳැමිණි විට ඔඵසේ ලා් තෘන්වන්සේද අතවරින්න ඔඵට අනිාර්ඹසඹන්භ සදු ස්වි. භන්ද 

උන්වන්සේ තුශද ත්ත්සඹක්  පුද්රසඹක්  සනොන ඵ ඔඵට අසඵෝධ න නිාඹ.  
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04. අන්තිමයා වීම අගතන්ය 

 

සම් ආත්භබසේදීභ නින් අසඵෝධ ය ැනීසම් අධි්ඨානඹ ජඹැනීභට විර්ඹසඹන් සඳයට ඹන 

“භික් ටයට” ත ඹනු ප්රුකි. ත ඹනුසන් වඳුන්න්සන් ආයෙයඹ තෘ්ොසන් “ආයෙයඹ භසේ, 

භභ ආයෙයසේ” ඹන භභත්සඹන් කුටි වදන ානු ඳන, සොඩනැඟිලි තනන, භල් න සදල් 

සනොස්. භික්ෂු ප්රතිඳත්ති රු නම් එභ ටයුතු ගිහි දාඹඹන් විසන් පුයා සදනු ඇත. එසේ 

සනොන්සන් නම් භික්ෂුසේ යුතුභ රද සදයින් තුටු වීභ ව ගිහි පිිංතුන් යුතුම් භඟවරින්සන් නම්, 

එඹද භටවනක් , සරෝ ් බාඹක්  ඹෑයි සන සරෝසඹන් මිදි ඹැභඹ. භික්ෂුට උඳරිභ භ් ටමින් 

ඹෑපීභට අලය තුන් සවුයන් ඳාත්රඹත් කුටි ඳවසුභත් ඳභණි. නින් භස  සීභාද සම් අභඹ තුශ සොනු 

වී ඳතී. බභස  සීභා මීට ඩා විලාර ලසඹන් පුළුල්ඹ. 

තභා විසන් ශ යුතු ත් යාශිඹක්  ආයෙයඹ තුශ ඇත. මිදුල් ඇභදීභ, කුටි පිරිසදු කිරීභ, දාන ලාරාස් 

ක්රිඹාායම්, සයෝගී භික්ෂූන්ට උඳ් ථානඹ කිරීභ, බුදු භැඳුසර් පජා ටයුතු, ැඩිහිටි භික්ෂූන්ට ආන්තු 

භික්ෂූන්ට උඳ් ථාන කිරීභ ඹන සම්ා භික්ෂු අනිාර්ඹසඹන්භ ශ යුතුඹ. ආයෙයසේ ඳැැත්භත් පිරිසදු 

බාඹත්, තභා තුශ භාන්නඹ ැනි සසර්  දුරු ය ැනීභටත් ත අතිලයින්භ උඳාය ස්. භාන්නඹ, 

අවිංායභ උඩගු ඵ ඇති කිසකුට බානාසන් ප්රතිපර රැිමඹ සනොවැකිඹ. එැනි අඹ භඟ ැඩ 

රයාෙ මිත්රඹකු ගුරුයඹකු සදන නිැරැදි උඳසද්ලඹට ඩා, ඉවිතන් ඹැභටත්, නිතයභ තභා ගුරුයඹා 

වීභටත්, සතනු ඇත. අනුන්ට න්දීභට ැභති සනොනු ඇත. නිවීභ වා ඹන භසන්දී උ් , ඳවත්, 

දුප්ඳත්, සඳෝත්, සරොකු, කුඩා ඕනෑභ සදඹ ඉසනීභට ඹභක්  ඇති නම් එඹ ඉසන ැනීභට අපි දක්  

විඹ යුතුඹ. භාන්නඹ ඇති තැනැත්තාට සභඹ ශ සනොවැකිඹ. සම් සඹල්රටභ සඵසවත තඹ. 

ඔඵ ැසකිිතඹ පිරිසදු යන විට ඔඵ පිරිසදු යන්සන් ැසකිිතඹ ඵ සනොසතිඹ යුතුඹ. ඔඵ සතිඹ යුත්සත් 

ඔඵ පිරිසදු යන්සන් ඔඵසේ සත ඵයි. ඔඵ මිදුර ඇභදීසම්දී, මිදුර අභදින ඵ ඔඵ සනොසතිඹ යුතුඹ. ඔඵ 

සතිඹ යුත්සත් ඔඵ අභදින්සන් ඔඵසේ සසත් ඇති කුණු ඵයි. නින් භඟට සත පිරිසදු යත යුත්සත් 

සභසේඹ. භායඹාසේ  ්බාඹ ඔඵට රකුණු ව සවො නභ රඵාදීභට ඔඵ සඳශමවීභඹ. ඔඵ රකුණු දිඹ 

යුත්සත් භායඹාට සනො ඔඵසේ නින් භඟටඹ. 

ඔඵ සතිඹ යුත්සත් ැසකිිතඹ කිසසක්  සනොසෝදා ඇත්සත්, මිදුර කිසසක්  අතු සනොා ඇත්සත් ඔසේභ 

ඹවඳත වා ඵයි. ඔඵ ඒ අ් ථාසන් ප්රසඹෝජන ත යුතුඹ. සභැනි ත් ඔඵ භඟවරින විට, ඔසේ සත 

කුණු අශචි ැනි සසර් ලින් දිනඳතා පිසයන ඵ ටවාත යුතුඹ. කුණුලින් පිරිණු සත භායඹාට 

සවො සතෝතැන්නකි. ෑභවිටභ ් ථානසේ සටින ැඩිපුයභ ඳඩික් ම් සෝදන භික්ෂු වීභට ඔඵ භැලි 

සනොවිඹ යුතුඹ. 

නින් භස  හික් සභන භික්ෂු ෑභ විටභ නිවතභානීසම් උඳරිසම් සටිඹ යුතුයි. සසනක්  ඔඵසේ හිටඹ 

අත සේදුද එඹ ඔහුසේ ් බාඹ ඹෑයි සතා ඔඵ ඔසේ ් බාඹ තුශ සනොැටී සටිඹ යුතුඹ. ඔඵ 

වැසභෝටභ ඳසු ඳසන් සටීභටත්, දවක්  සද් ඔඵ දන්නා වුද, කිසත් සනොදන්සනක්  සේ පිරි ඉදිරිසේ 

වැසරිඹ යුතුඹ. ඔඵ සොළුසක්  සනොස්. අවන සදඹට පිිතතුරු සදන අසඹක්  විඹ යුතුඹ. සභසේ ඔඵ 

වැසභෝටභ ඳසුඳසන් ඹැභට කිසභ ඳැකිළීභක්  දැක් විඹ යුතු නැත. ඳසු ඳසන් ඹන්නාට ෑභ විටභ ඉදිරිසඹන් 

ඹන අඹ සද ඵරා ඹැභත් ඉසනත වැකිඹ. ඉදිරිසඹන් ඹන සඹල්රන්සේභ ගුෙ අගුෙ, වැසරීසම් අිං 

චරනසේ ් රඳඹ, විවිධත්ඹ නිරීෙඹ ශ වැක් සක් ඳසුඳසන් ඹන්නාටඹ. ඒ අඹසේ සවො ද, නයද 

ඔඵ ඵැවැය ශ යුතුඹ. සඹල්රන් තුශ ඇත්සත් තය භවා ධාතන්සේ විවිධත්ඹක්  ඳභෙක්  ඵ දැකිඹ 

යුතුඹ. තභා අන්තිභඹා වීසභන් රද අ් ථාසන් ඔඵ ප්රසඹෝජනඹ න්න. තභා අන්තිභඹා වීසභන් තභන්ට 

අන් වැසභෝභ දකින්නට රැබීභත්, ඉදිරිසඹන් ඹන අඹට තභා දකින්නට සනොරැබීභත්, ඔඵ රැබ 
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බායඹක්  ඵ දකින්න. ඔඵ අහිිං සර සභභ සරෝ ධාතු තුශ භනුයඹකුට ඹා වැකි සශ්රේ්ඨභ භන 

ඹන විට ැඩිහිටි  ්ාමීන්වන්සේරා ඔඵසන් අාවි “ආයු්භතුන් භවෙ වුොට සභොකුත්භ දන්සන 

නැවැසන්. සවුරු වැයරා ඹන්න හිතාසනද ඉන්සන්” ැනි ප්රල්න. සභැනි අ් ථාරදී ඔඵ සනොදන්නා 

ඵ වඟන්න. ඔඵ දන්නා ඵ කිඹන්න ගිසඹොත් ඒ ැසඩන්සන් භාන්නඹභඹ. ඒ ප්රාලඹ යන්සන් 

භායඹාඹ. ඔඵ රඵර සනොන්න. ඒ හිමිරු කිඹන සදඹට නිවතභානී න් සදන්න. ඔඵ සම් සඹලු 

ක්රිඹාායම් ඔඵට අයිති සද්ල් සනොන නිා අතවරින්න. අනුන්සේ සද්ල් ඔඵ ඔසේ ය සනොන්න. 

ඔඵසේ සම් අත්වැරීසම් ක්රිඹා දැනත යුත්සත් ඔඵභ ඳභෙකි. සදැන්සනන් එඹ දැනතසවොත්, ඒ 

ක්රිඹාත්භ වසේ භායඹාඹ. නිවීභ ඔඵ තනිභ ඹා යුතු භනකි. අානසේ ඔඵද ඔඵට අතවැසයනු ඇත. 

ඔඵද ඔඵට අතවැසයන සභොසවොත බභන නිභා න සභොසවොතයි. සම් ජඹග්රවෙඹට භඟ විඹදම් 

සදන්සන් “ත” ඵ සදයක්  සනොසතාභ ඔඵ දැනත යුතුඹ. භඟ විඹදභ ඹනු නිවතභානීභයි. 

නිවතභානීසම් උඳරිභඹ භභත්සේ නිවීභයි. 

බුරත් සර ඵැඳුෙ ඳඩික් භ, මුත්රා වට ඵැඳුන ැසකිිතඹ, භකුළුදැල් ඵැඳුන දාන ලාරා, නිවීභ 

වා අලය ශභනා ඇති තැන් ඵ අභත සනොයන්න. භභත්සේ නිවීභ ැඵැවින්භ ඔඵට අත්දැකිඹ 

වැක් සක් නිවතභානීසම් උඳරිභඹට ඔඵ ඳැමිණි ල්හිභඹ. 
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05.  ශාල්මැව්වාතගනුත් කමටශනක් 

 

නිඹමිත ස්රාට දාඹ පිරි දානඹ දාන ලාරාස් සම්ඹ භත තඵා ඇත. එශළු වතයක් , ඵතක් , 

ඳශතුරු, ැවිලි ඊට අඹත්ඹ. දාඹඹන් ඉත් ගිඹ ඳසු ඔඵට සභසවභ වඬක්  ඇසනු ඇත. 

“ැයට සභොකුත් නැවැ. වාල්භැ් සො ටික්  ඵඳිමු ද?” 

ප්පිඹ කුටිසේ විනඹානුකර ඳාවි්චචිකිරීභට විඹිත ආවාය ඇත. 

ඔඵ ාභසන්ය නිාභ වාල්භැ් න් සුද්ද කිරීභ ඔඵට ඳැසයනු ඇත. ඔඵ එඹට සනොැසටන්න. භඟවැය 

සනොඹන්න. අභිසඹෝඹට මුහුෙසදන්න. භවය විට ඔඵ භ්  භාිංල සනොශන සසනක්  සන්න 

පුළුන්. ඒ ැන සනොසතන්න. ඔඵ ඔළු ඩන ඩන වාල්භැ් ා ිංායසේ ඔසේ භ, පිඹා, ඥාතිඹා, 

දරුා  සටින්නට ඇතැයි සතන්න. සම් වාල්භැ් ා ිංායසේ ක් විති යජද, සදවිසඹක්  ද, 

සප්රේතසඹක්  ද ඉන්නට ඇතැයි ඔඵ දකින්න. ඔසේ භ රයාෙ මිත්රඹා සටින්නට ඇතැයිද ඔඵ දකින්න. 

ෑභ භනුයසඹකුටභ, ෑභ ත්ඹකුටභ සභඹ රඳා ඵරන්න. සම් වාල්භැ් ා ිංායසේ ඳැවිදි 

ඉන්නට ඇතැයි ද සතන්න. ඳැවිදි සටිඹත් නැත වාල්භැ් සක්  වසේ සසේද ඹන්නත්, ඇයිද ඹන්නත් 

සතන්න. සම් වාල්භැ ්ා ිංායසේ තභ කුසන් යවතන් වන්සේරාද ිමහිසොට ඇතැයි සතන්න ඔඵ 

ද න්න. 

ඔඵ රඵන සම් අසඵෝධඹ නිා, වාල්භැ ්ාටද ඔඵ වදතින් පිිංසදන්න. ඵරන්න ඔඵ 

වාල්භැ් සක් සන් රැබු භටවන ැඹුය. 

සවොයි, ඔඵ භට වාල්භැ ්සො අතාන්න ඵැවැ. භභ නිර්භාිංලයි කිඹරා ැටුනා නම්, ආයෙයඹ වැය ගිඹා 

නම් ඔඵට සම් භටවන රැසඵනාද? 

ඔඵ දැන්භ ඉක් භන්සන්න අලය නැවැ. වාල්භැ ්ා තුශ ත්සඹක්  පුද්රසඹක්  ඉන්නාද කිඹරා 

දකින්න. මුලින්භ රැබුෙ භටවන ප්රසඹෝජනඹට න්න. ිංායසේ ැඹුය දකින්න. ිංායඹ ැන ිමඹ 

ඇතියන්න. ඒ ැඩීභ තුශ ඔසේ ප්රඥා ත්රි්ය න විට ඔඵට අසඵෝධඹ රැසේවි. වාල්භැ් ා තුශ 

ත්සඹක්  පුදසඹක්  සනොභැත, එහි ඇත්සත් අනිතය බාඹට ඳත්න ධාතු සොට්  ඳභෙක් භ ඵ ඔඵට 

සභසර ැටසවන්සන් නැතිනම් ඔඵ ඉන්න. ඔඵට ප්රඥා ැසඩන විට සභභ ධර්භතාඹ 

අසඵෝධස්වි. 

ඔඵ සභන් අසඵෝධඹක්  රඵමින් ඳසුනවිට වාල්භැ් සො ඵැඳුභ යඵරන අඹ රඵන්සන් ය තෘ්ො 

ඳභෙක්  ඵ සතන්න. ර්තභානසේ ගිහි වුද, ඳැවිදි වුද ඔහු නැත ය වාල්භැ් සක්  වීසම් ඉඩට 

එසේභ විෘත ඳතින ඵ දකින්න ඔඵ ද සන්න. 

ය නැත භ්කුක් , ිමත්තයඹක්  තුශට සනොඹන්නට ඔඵ ද න්න. එසේ සනොවුෙසවොත් ඹම් ද 

සභභ වාල්භැ ්ාභ මිනිකු ඉපිද, ඔඵ වාල්භැ ්සකු ඉපිද ඔඵද සභඳරිද්සදන් ඵැඳුභට නු ඇත. 

සඳය ඵඹ සම් වාල්භැ් ා ඳැවිදි ශ ක්රිඹා ර්තභානසේදී ඔඵ සනොයන්න. ඔඵ නිර්භාිංලඹෑයි 

උදම් ඇනීසභන්, ඔහු භාිංලඹෑයි පිිතකුල් කිරීසභන්, දි ඉල්රන ඉල්රන ය දීසභන් රැ් සන්සන් 

තන්වායි. ඔඵ ශ යුත්සත් ය ඉල්රා ඇතිව සත අනිතය ඵ දැකීභ ඳභෙක් භඹ. 
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06. මාරයාතේ පෂඳනාල 

 

සතත් රාපීඹ ඳරියඹ ැස දිනර කඩැල්රන්සන් වන ආයෙයඹ පිණ් ඩඳාත ලාරාට දානඹ 

වා ැඩීභට කිසරෝමීටය සද ඳභෙ දුයක්  තිිමණි. 

ඹායුතු භඟ ල් සඵොයලු, ඳු ඵෑවුම්, කුෙටුා, සතල් යරඹා ැනි ර්ඳයින් හිත භඟකි. ඳාවන් 

සනොඳශඳින භික්ෂුසන් ඳාවන් ඳශඳින භික්ෂුක්  සභසේ විභසීඹ 

„ඔඵ වන්සේ ඳාවන් සනොදා ඩිනසොට කුල් තුාරසන්සන් ල් ඇසවන්සන් නැතිද?‟ 

„ඇත්සතන්භ නැවැ‟ 

උන්වන්සේ පිිතතුරු දුන්ව. 

„ඒ සොසවොභද?‟ ඳාවන් ඳශඳින භික්ෂු සඳයශා විභසීඹ 

„භභ මභත්රිඹ යනා. මුලින්භ දල දිලාටභ. ඊට ඳ් සේ සම් ැරසේ  ්, ල්, මුල්, ටු සම් වැභ 

සදඹටභ මභත්රිඹ යනා. සම් ඳාසර් වමුන ෑභ රක් භ, මුරක් භ, ටුක් භ, අත්තක් භ සුඳත් ස්ා 

කිඹරා, සුසේ ැසඩ්ා කිඹරා භභ මභත්රිසඹන් සතනා. ඒ වැභසදඹටභ භා රු යනා. එවිට ඔඵට 

දැසනයි භවය ල්, මුල්, ටු කුසල් ැදී ස්දනා සනොදී ඉතට ඹනා‟ ඹෑයි ඒ ඳාවන් සනොඳශඳින 

භික්ෂුන් වන්සේ ප්රතිඋත්තය දුන්ව. 

ැඵැවින්භ සභඹ ආල්චර්ඹඹක්  සනොස්. ල්, මුල්, ටුරට ඔඵ මභත්රි යන නිා ඒා භතට ඔඵ 

කුර තඵන්සන්ද වරිභ ඳරි් සභන්. ඒාට වානිඹක්  ස්ද කිඹන අදවසන්. සම් නිා ඔසේ සහිඹ 

සවොඳින් ැසඩනා. ඳාද සදත් සවොඳින් ඳරි් ම් සනා. සම් දු්ය භඟ ඳාවන් සනොභැති ඩින 

විටදිත්…… 

සභැනි දු්ය භික්ෂු චර්ඹාන් නින් භඟට, ඔඵසේ ප්රතිඳදා ලක් තිභත් වීභට හුඟාක්  ප්රසඹෝජනත් 

සනා. ඔඵ සභහිදී උඳක්රභශීලී විඹ යුතුඹ. එසේ සනොවුෙසවොත් භායඹා ඔසේ සදඳාරට මිරිැඩි 

ඟරක්  ඳශනාභයි. එවිට ඔඵ භසන් අාවි මිරිැඩි ඟරක්  ඳැශී.භ භික්ෂුට ැඳැයි සන්ද කිඹරා. 

ඔ්. ත්තකින්භ ැඳයි. මිරිැඩි ඟරක්  ඳැශී.භ භික්ෂුට ැඳ ඵට විනසඹන් අය රැබුණු දිනසේ 

ඳටන් භික්ෂූන්සේ මිරිැඩි ඟල් ඳාවි්චචිඹ ැඩිවිඹ. එසවත් අරිවත් උතුභන් අඩුවිඹ. 

භන්ද, රක්  කුරක්  ටු ඇසනන විට, භඩ සොඩක් , ර සොඩක් , සයොඩු සොඩක්  ඳෑසනසොට 

ඹටි ඳතුශට දැසනන එහි ් බාඹ, සසයප්පු දභන ඔඵට සනොදැසනන නිාඹ. සනිදු ඹටිඳතුශ 

සසයප්පුස් ඳව රඵද්දී, ඔඵ විඳින්සන් ැඳ තෘ්ොත්, සදඳා ආයාාරී නිා භසන් ස්ඹත් 

ඳභණි. ස්ඹ තුශ ඇත්සත්ද තණ් වායි. ඔඵ ස්ත් න්සන්ද, ඩා ඉක් භනින් ඹභක්  ් ඳර්ල කිරීභටඹ. 

අයිතිය ැනීභටඹ. තණ් වා තුිතන් සොඩනැසඟන්සන් ඵඹ මි අන් කුභක් ද? 

දරුණු තුන් ජීත්න ැරඹ හුසදරා සටිඹද, මභත්රී ලක් තිසඹන් ඳරිපර්ෙ නම් ඔඵට තුන් 

මුෙසනොැසනු ඇත. සභඹ ආල්චර්ඹඹක්  සනොස්. සවේතුපර ධර්භඹක් ඹ. සවේතු මභත්රිඹයි. එසවත් ඔඵ 

ඩාත් දසඹක්  න්සන් තුන් ඉදිරිඹට සෝ  ආය ාථා සවෝ මභත්රිඹ ඩා තුන් ඉත්ය 

ැනීභ සනොස්. මභත්රී ඵරසඹන් තුන් භඟවයා ැනීභයි. ඔඵ නඹට ආස් තුන් ඔඵට දභනඹ 

නාදැයි ඳරීෙඹ කිරීභටත්, ආය ාථාර ලක් තිඹ ඵැලීභටත් සනොස්. සම්ා කිරීසම්දී ඔඵට 

සසර්  උඳදී. ඔඵට වීයත්ක් ත් ආසයෝඳෙඹ ස්. 
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„භභ‟ අතවැරීභට නඹට ඳැමිණි ඔඵ, „භභ‟ ැන „වීයථා‟ නිතය කිඹනු ඇත. සභඹ නින් භඟට 

අඩසොටඹකි. 

ර්තභානසේ නින්භඟ ජඹන්නන් හිඟවීභට සම්ාද සවේතන්ඹ. අපි ැරඹට ඹන්සන් ඇත් සෝන් 

වීභටත්, නයි නටන්නන් වීභටත් සනොස්. සරෝඹ භත අඳ නටන භායඹා නැටවීභටඹ. භායඹා 

සරෝඹ තුශ ඔඵ වීය චරිතඹක්  කිරීභට උත්ාව සශොත් එභ භාය සත් ඳැයදවීභට ඔඵ ද විඹ යුතුඹ. 

සරෝඹ භැද වීයසඹක් , චරිතඹක්  වීභ සනො වීයත්ඹත්, චරිතඹත්, සරෝඹත් අතවැරීභට පුහුණුවීභ ඔසේ 

ාර්ඹඹ විඹ යුතුඹ. එසේ සනොවුෙසවොත් ැරඹත්, හුසදරාත් ඔඵට තත් නයඹක් භ නු ඇත. යද 

ඇත්සත් ැරසේත්, හුසදරාස්ත්. නයසේත් සනො ඔඵ තුශභඹ. ඔඵ ඔඵ අතවරින්න. එවිට 

ඔඵට ඉවත සඹල්ර අතවැසයනු ඇත. ෑභ නින්භඟ ඩන්සනක් භ තභා තභාට මභත්රිඹ යතයුතු 

ඇත. එඹ ශ වැක් සක් සම් සකෝය ටු බඹාන ිංාය දු දැ තභා රින් එසතයටභ සය 

ැඩීසභන්ඹ. සභඹ තභා තභාට යතවැකි උත්තරීතයභ මභත්රිඹයි. තභා රින් එසතය වුසවොත් සම් 

උත්තරීතය මභත්රිඹ මුළු සරෝඹටභ ඳැතියවිඹ වැකිඹ. එසවත් ඔඵද අයෙසඹක් භඹ. ඔඵ ය නැත 

භැසයන, ඉඳසදන, සරඩසන, ඹට ඹන  ්බාසේ සටිමින් අනුනට මභත්රි කිරීභට ඹැභ බුද්ධිසෝචය 

සනොස්. 

සරෝඹට මභත්රිඹ යන්නට ඹැභ ඳස තඵා, ඔඵ මුලින්භ ඔඵට මභත්රිඹ යන්න. එඹ 

ශවැක් සක් සරෝඹ තුශ තභාසේ අයෙබාඹ, අනාථබාඹ සත්රුම්ැනීසභන් ඳභෙක් භඹ.  
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07. මාර ප්රතිපදාල 

 

සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේ නින් භ ඩන්නා භධයභ ප්රතිඳදා තුශ හික් මිඹ යුතු ඹෑයි අධායෙඹ 

ශව. තුන් ස්යත් ඳාත්රඹත් ඳභෙක්  දයමින් රුක් මර, ශුනයාාය, ආයෙයත ය දුකින් 

එසතයවීභට අතීතසේ භික්ෂුන් ැඳවිඹ. බුදුයජාෙන් වන්සේ භධයභ ප්රතිඳදා සර, රින් එසතයවීභට 

සයඩන භික්ෂුට දැක් වසේ ඔඹ සීභාඹ. ැභති සසනකුට තභ තභන්සේ සසර්  ර දි ඳශර 

අනු භධයභ ප්රතිඳදා අර්ථ දැක් විඹ වැකිඹ. ලානඹ තුශ ඊට අලය නිදව ඕනෑ තයම් ඇත. විස්චනඹ 

කිරීසම් නිදවද ඇත. එහි කිසදු යදක්  සනොභැත. එසවත් ය දුකින් එසතය වීසම් ප්රතිපර අනසප්්ෂිතඹ. 

ඳාත්රඹ දයන පිණ් ඩඳාති භික්ෂුට අලය සර්යඹ, ඵන් ැටඹ ඳා ගිහි දාඹඹාසන් විනඹානුකර 

රඵාත වැකි ක්රභඹ ඳැවැදිිතභ ප්රතිඳදාස් වන් ඇත. බුදුයජාෙන් වන්සේ අර්ථ දක් න රද 

ප්රතිපර රැිමඹ වැකි භධයභ ප්රතිඳදා ඇත්සත් එතැනඹ. භික්ෂු පිණ් ඩඳාතසඹන් රද සදයින් තුටුවීභ, 

ඹෑපීභ භධයභ ප්රතිඳදායි. 

ප්පිඹ කුටිසේ විඹිත ආවාය තඵාසන තිසඵන ් ථානඹ දානඹට මිරිට, සතරට, ඵැදුභට සභොකුත් 

නැතිනම් වදාැනීභ භධයභ ප්රතිඳදාට අදාශ සනොස්. නමුත් විනසඹන් ඊට පර්ෙ නිදව ඇත. එභ 

නිදව උඳරිභ ලසඹන් ප්රසඹෝජනඹට සන ටයුතු කිරීසම් යදක් ද සනොභැත. 

භභ නැතත් කිඹමි. 

විනඹ ඇත්සත් අදක් ඹාටඹ. දඹා රද සදයින් තුටුසයි. නින් භඟ ැඩීභට ඵරාසඳොසයොත්තුන 

භික්ෂු සොඩන්සනක්  සවෝ රැ ්යන්සනක්  සනො කුගිනි ෑහීභට ඳත්ව ර ඉතිරිඹ අතවරින්සනකි. 

සවට දක්  ඔහුට නැත. ඔහු ජීත්න්සන් ර්තභානසේඹ. 

ර්තභානසේ සභභ අර්ථඹ වායඹක්  වීභටද පුළුන. විස්චනඹ කිරීභටද පුළුන. ර්තභානසේ ඳභෙක්  

සනො, බුදුයජාෙන් වන්සේ ජීත් සටිඹදීද සභභ අර්ථඹට විස්චන එල්ර විඹ. ඉතින් අද ැන කුභන 

ථාද? 

එසවත් සභභ සභොසවොසත්දී ඉවත භඟ ඩන බුදු පුතුන්, සභභ භඟ ැඩීභට උත්ව න්නා, වීරිඹ ඩන, 

යෙක් - භඟක්  සොඹනා බුදු පුතුන් විලාර පිරික්  සම් සදයෙ භත ැඩසටින ඵ අවිාදසඹන් පිිතත 

යුතු ඇත. උන්වන්සේරා තභන් ැඩ සටින ැරසේ ඹෑසඳන්සන් ඳාිංලකර සවුසයන්, පිණ් ඩඳාතසඹන් 

ඹෑයි ප්රසද්ධිසේ ප්රාල යමින් ඹන භාධයරුන් සනොස්. උන්වන්සේරා ඉවත අභඹද ඳරිවෙඹ 

යනුසේ ඵදාැනීභට සනො අතවැරීභට සනොවැකි නිාඹ. තභ නින් අයමුෙ ජඹන්නාතුරු ඹ 

ආයා යත යුතු නිාඹ. භික්ෂු ප්රතයාස්සඹන් ැශඳිඹ යුත්සත් දාඹඹා පජායන ආවායඹයි. එභ 

ආවාය ය ගුෙ භදිඹෑයි සතා, ය තෘ්ොසන් තභන් සවෝ ැඳරු රා, ටට යට වදාත් සදඹ 

ප්රතයස්ාසොට ැශී.භ භධයභ ප්රතිඳදා සනොස්. එසවත් එඹ විනඹට එඟ ශ වැකි ඵ භභද 

පිිතනිමි. ඹසභක්  එසේ යනානම් එඹ විස්චනඹද සනොයමි. සම්ා සරෝසේ ඳතින ් බාඹන්ඹ. 

එසවයින් අඳ සනොැටිඹ යුතුඹ. 

නින උසදාභ ැඳන්නා ප්පිඹ කුටිඹ, ෑ් ලිඳ, උණුතුය සඵෝතරඹ ැනි ිංඥාලින් මිදිඹ යුතුඹ. 

සම්ා ඔසේ ය තෘ්ො අධි යන භායසඹෝඹ. භධයභ ප්රතිඳදාත්, ාභසුල්ලිානු භඟත් අතයභැදද 

අන්තඹක්  ඇත. එඹ භධයභ ප්රතිඳදා සවෝ ාභසුල්ලිානු භ සනොස්. භධයභ ව ාභසුල්ලිානු 

සදසක්භ එතුකි. සදසක්භ මුසුකි. එඹ වරිඹටභ ඇලීභත් ැටීභත් භැද තිසඵන උසප්ා සභනි. 

උසප්ා තුශ ඇලීභත් ැටීභත් සදභ තිසේ. ඉවත අ ්ථාස්දී භධයභ ප්රතිඳදා ඉක් භා ගිඹ 

තත්ත්ඹකුත්, ාභසුල්ලිානු භඟ ් ඳර්ල යන ් බාඹකුත් ඇත. අපි සභඹට භාය ප්රතිඳදා ඹෑයි 
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කිඹමු. භධයභ ප්රතිඳදා ඹෑයි දකිමින් භාය ප්රතිඳදා හික් සභමින් අපි නින් භඟ සොඹන්සනමු. එශසදන 

ඳැටා භඟ සටිඹත් ඔඵ කිරි සදොන්සන් ඳැටාසන් නම් ඔඵට කිරි සනොරැසඵනු ඇත. එඹ එශසදන 

සවෝ ඳැටාසේ යද සනොස්. ඔඵසේ යදඹ. එසවත් ඔඵ ඉදිරිසේ එශසදනත් තන බුරුල්රත් සදභ ඇත. 

විනඹ නභැති මසඹන් ඔඵ එශසදන දිසේලි යමින් සටිඹාට පරක්  සනොභැත. එශසදනසේ සොභ, මුත්රා 

එතු යාටද ැඩක්  සනොභැත. ඔඵ එශසදනසන් ඳ් සෝ ය රඵාැනීභට ද විඹ යුතුඹ. ඔඵ 

දසඹක්  න්සන් එඹ අසඵෝධ ය ැනීසභන්ඹ. ඊට භඟ ැඵෑ භධයභ ප්රතිඳදායි. 

තුන් සවුයත් ඳාත්රඹත් දයමින් ආයෙය, ශුනයාාය, රුක් මරත තභ ප්රතිඳදා ැඩීභට ඔඵ 

ැඳවුසවොත් අර්ථත් භධයභ ප්රතිඳදාක්  ඇත්සත් එතැනඹ. සවොට හිතන්න. දි සඵොරු කීද, ඔසේ 

වදත සඵොරු සනොකිඹනු ඇත. එඹ ඔඵට දැකිඹ වැක් සක් ප්රඥාසන් ඳභෙකි. 

සරෝසේ ඵරින් නිදව් වීභට ප්රථභ, ඔඵ ඔසේ ඵරින් නිදව් න්න. ඔසේ ඵරින් ඔඵ නිදව්  ව විට, ඔඵ 

සභසතක්  දයා සටිසේ සරෝසේ ඵයභ ඵ ඔඵට සත්රුම් ඹනා ඇත. තභාට අයිති සනොභැති සරෝසේ 

ඵය, අවිදයා නිා දයාසන සටින ඳෘථේජන ත්ඹසේ සභෝවසේ දි ඳශර ඔඵට අසඵෝධ නුසේ ඔඵ 

සරෝසඹන් නිදව් ව විටදීඹ. ඔඵ ැඵෑ සරභ භධයභ ප්රතිඳදාස් හික් සභමින් නින් භඟ තයෙඹ 

සශොත් මුළු විල්ඹභ සයුම් සොට ඔසේ සදෝතට ත වැකිඹ. එවිට ඔඵට සභසවභ දැසන්වී. භා සරෝඹ 

ජඹත්තාඹ කිඹරා. 

සරෝඹ ජඹැනීසම් ලක් තිඹ ඔඵ ැභසේ අධයාත්භඹ තුශ ැඟවී ඇත. ඔඵ ශ යුත්සත් එඹ භතුය 

ැනීභ ඳභෙක් භඹ. සභභ ජීවිතසේදී ඔඵ එඹ භතුය ැනීභට උටලී වුසවොත් ත ල්ඳ ෙනාක්  

ඔඵට දුක්  විී.භට සදුනු ඇත. 
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08. කුවගින්නද ආශිර්ලාදයකි! 

 

නින් භඟ ඩනා භික්ෂුක්  නත ාඹ යන විට, පිණ් ඩඳාතඹ රඵාැනීසම් දු්යතාන්ට 

මුහුෙදීභට සදුවීභ  ්බාවිඹ. එැනි අ් ථාදී කුගින්නද ඔසේ නින් භඟට ආශිර්ාදඹක්  යත 

යුතුඹ. 

එසවත් සභහිදී ඔඵ කුගින්සන් සටිනා  දැනතයුත්සත් ඔඵ ඳභෙභඹ. එ දිට ස්රක් , සදක් , 

තුනක්  ආවාය සනොරැබීභ ඔඵට පුදුභ අසඵෝධඹක්  රඵාැනීභට අ් ථා රාසදයි. ඔඵ කුගින්සන් 

සටින ඵ, සටි ඵ සරෝඹා දැනතයුතු නැත. ා්ෂිායඹාද, විත්තිායඹාද ඔඵභ විඹ යුතුඹ. භන්ද ඔඵ 

සම් ඳවයසදන්සන් ඇට සනොසඳසනන භායඹාටඹ. වරි ඉරක් ඹටභ ඳවයදුන්සනොත් ඳයාජඹ න්සන් 

භායඹාඹ. ඔඵ සභය භායඹාට ඩා ද විඹ යුතුඹ.සභොද ය සභසතක්  ඔඵට ඩා දවී ඇත්සත් 

භායඹාඹ. 

භවය විට කුගින්සන් අසරිඹ ඔඵ සභසතක්  වි නැතු ඇත. ඔඵ දන්සන් „කුගිනි සනා, 

ආවායන්නා‟ ඳභෙක්  විඹ වැ. ඔඹ චක්රඹ අඳසේ දිනචර්ඹාස්භ සොටකි. මුළු භවත් ත් 

ප්රජාසේභ ් බාඹයි. නින් භඟ ඩනා භික්ෂු භ් ත ත් ප්රජාට ඩා සන්  ත්සඹකි. සනත් 

අයමුෙක්  අධි්ඨානඹක්  යා ඹන ත්සඹකි. 

ඉය-ව- තායා සජයෝතිය විදයා, වවන, ව ්ත සර්ා ඵරා සරෝසේ සටින දභ සජෝතීර්ස්දිඹා 

ඔඵට කීසොත් „ත ය 50ක්  ඔඵට ආයු තිඹනා‟ කිඹරා. ඔඵට දීර්කායු තිසඹනා කිඹා. ඔඵ දින 

කිහිඳඹක්  ආවාය සනොභැති ඉන්න. ඔඵ භැසයනාභඹ. 

ඇයි දන්නාද? සම් ඹට ආවාය සනොදී කුගින්සන් තැබුවභ සවොට අසඵෝධසනා සම් ඹ ආවාය 

නිාභයි ඳතින්සන් කිඹරා. සම් ඹට ආවාය සනොදුන්සනොත් ජීන සර්ා සොඳභෙ දිට තිබුෙත් 

ඔඵ මිඹ ඹනාභඹ. සම් ඔඵ භවත් උජාරුසන් යාසන, භසේ කිඹා දයාසන සටින ඹ. ආවායඹක්  

සනොදුන්සනොත් භැසයන ඹක් , සභඹ පිළුණු න ආවායඹට අයිති ඹක් . ආවාය සනොදුන්සනොත් භැසයන 

ඹක් , ඔඵට අයිති, ඔඵට ඳාරනඹ කිරීභට වැකි සදඹක්  සනොස්. 

ඔඵ ප්රඥාසන් ඵැලුසොත් වවන, සජයතියඹ, ව ්ථසර්ා, නාඩි ාය ඔඵට භායඹා ය දික් ය 

ැනීභට අටපු භාය උගුරක්  ඵ. සම් උගුරට ඔඵ වසුවී නින් භඟට අතීර්ෙ න එ ල්දභනා. භභ 

දන්න ඉතාභත් ගුෙත් ත්පුරු නාඹ හිමිනභක්  ඉන්නා, ඉවශ රැකිඹාක්  සවො භාජ තත්ත්ඹක්  

තරුෙවිසේදී අතවැයරා ඳැවිදිසරා. මුිතන් නිවීභ අයමුණු යසන දැඩි වීර්ඹඹකින් ටයුතු යපු 

උන්වන්සේට සජයෝතිය ස්දිඹක්  ප්රාලය තිසඵනා, ඔඵ වන්සේ නින් අසඵෝධ යන්සන් 

ත ය 10 ඳසු කිඹරා. දැන් උන්වන්සේ තභන්ට ඳායමී භදිඹ කිඹරා ආමිඹ ඳැත්ත දැඩි 

ඩනා. නින් භසඟන් පිටට ගිහිල්රා. 

ශ්රද්ධාසන් සඹල්ර අතවැයරා, දු්යභ ආයෙයඹ ඵඩ ඉරිඟු යර ශරා අයමපු භන අද භායඹා 

නත්රා. 

භායඹා ඔඵට වවන, ව ්ත සර්ා, නාඩි ාය වයවා සදන අනාත ාය ඔඵ ඉයාදභන්න. අසඵෝධ 

යන්නා සම් ඹ ආවායඹ නිාභඹ ඳතින්සන්…ජඹග්රවෙඹ, උත්වඹත්, වීර්ඹඹත් නිාභයි 

සදුන්සන කිඹා. 

ලරීයසේ ධාතු සොට්  අතරින්, ාසඹෝ ධාතු ඉතාභත්භ සවොඳින් ඳැවැදිිත ඔඵට අසඵෝධ න්සන් ඹ 

කුගින්සන් තැබීසභන්ඹ. ඹ නියාවාය තැබුසොත් ඔඵට දැසන්වී ආභාලඹ, උගුරු දණ් ඩ, භශභාර්ඹ 
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වයවා සභොනතයම් ස්සඹන් ාසඹෝ ධාතු ක්රිඹාත්භ සනාද කිඹරා. ඹ තුශ ආවාය නැති විට 

ාසඹෝ ධාතු සත්සේ ඹ ආක්රභෙඹ යනා. ාතඹ කුපිත සරා දඟරනා. ඔඵ ශයුත්සත් තිසඹන් 

ඒ සද ඵරා සටීභභයි. 

සම් අ ්ථාස්දී භායඹා ඔඵට කිඹාවී, „ඔඵ භැසයන්නද ඹන්සන්, ෑ ්ට්රයිටී්  වදාන්නද ඹන්සන්. 

වැදුසනොත් වැභදාභ දු තභයි. රන්තඹ වැදුසනොත්?……‟ 

සම් කිසට ඔඵ ඹටත් සන්න එඳා. සභොද සභසේ ඔඵට කිඹන්සන් භායඹාභඹ. භායඹා ඹනු 

සසශ් ඵරිත, ාභ ැඳඹටභ සරොල්ව, ඇති සමින් නැති න ඔසේ සතඹ. 

ඔඵ එවිට සභසේ සතන්න. භභ නින් භඟ ඩන භික්ෂුක් , සම් කුණු ඹ භට අඹත් සදඹක්  සනොස් ඹෑයි 

අසඵෝධසඹන් අතවැරීභ භඟඩන භික්ෂුක් . සම් ඹ භශත් භසේ අධි්ඨානඹ අත්සනොවරිනාඹ කිඹරා. 

එවිට ඔඵ භායඹාට එර එරා ඳවයසදන භික්ෂුක්  සනාඹ. සභසේ සතමින් භායඹට ඳවයසදමින් 

ාසඹො ධාතු ත තත් අසඵෝධසඹන් දකිමින් එහි අනිතය ඵ ඩනසොට, භායඹා ිමඹට ඳත්ස්වි සම් 

භික්ෂු භායඹාට අහිමිස්විද කිඹරා. එසවභ හිතරා භායඹා භික්ෂුට චාටුක්  දභාවී „ඔඵ සම් විදිවට සනොා 

ඉරා භසශොත් නින් දකින්නනම් රැසඵන එක්  නෑ‟ කිඹරා. 

ඵරන්න ඳටි භායඹා නින ැනත් ථා යනා. නින ැන අනුම්ඳාත් යනා. ඔසේ අයමුෙ 

ැන, භායඹාසේ  ්බාඹ ැන ඔඵ සහිසඹන්, තිසඹන් සනොසටිසඹොත් සභය ඔඵ භායඹාට 

සොටුනාභඹ. 

සභොද “භසශොත් නින් දකින්න ඵැරිසයි කිඹරා කිඹපු නිා.” භායඹා සභසේ කීත් ඔඵ සතන්සන්, ඔඵ 

සසයහි අනුම්ඳාසන් ඔසේ සසත් වටත් සතිවිල්රක්  කිඹරා. නින් භඟ ඩන ඔඵ ද සන්න 

ඕසන්. සම් භාය උඳක්රභරට ැට ඵඳින්න. නමුත් ඵහුතයඹ සභතැනදී ඳයදිනා. සභොද „නින‟ කිඹන 

චනඹ භායඹා ඳාවි්චචිශ නිා. භායඹා ඳටිභටයි ඔඹ „නින ඵැරිසයි‟ කිඹන චන ඳාවි්චචි 

යන්සන්. 

වැඵැයි ඔඵ සභතැනදී ද වුසවොත්, සම් ඹ, සම් ස්දනා භසේ සනොසයි කිඹරා, සම් ාසඹෝ ධාතුද 

භසේ සනොසයි කිඹරා දකින්න. ඉනුත් ඔේඵට ගිහිල්රා භායඹා ඔඵට කියූ නිනද භට අයිති සදඹක්  

සනොන ඵ දකින්න. නිනට ඇති ආලාද අයින් යන්න. ඔඵට ැසඩන ප්රඥා තුශ ඔඵ නතින්සන් 

නින් භස  උඳරිභ දුයක්  ගිහිල්රා. වැඵැයි උත්වඹ, වීර්ඹ තිසඵන්න ඕසන් නිවීභ උසදා සම් ඹ 

අතවැරීභට. 

දැන් ඔඵට සත්රුනාද „කුගින්න ආශිර්ාදඹක් ‟ කිඹරා කීස් ඇයිද කිඹරා. ඔඵ එස්රක්  සවෝ 

නියාවාය සටිඹ යුත්සත් ඒ තුිතන් අසඵෝධාත්භ ප්රඥා ර්ධනඹ යැනීභ වා මි හුදු ශිල්ත් ඵ 

ිංසක්තත් කිරීභට සනොස්. භන්ද ශීරඹද, ආවායඹද ඔඵ යටභ ැන්දාසන ඹන භාය ඵරස් 

නිාඹ. 
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09.  වැබෑම ප්රෙයාතේක්ෂාල ඹනු 

 

ආවාය ස්රක්  ඔඵ සභොන තයාතියභකින් පජාශත්, එඹ පිිතන්නා අඹට සභන්භ පජායන්නාටද 

රැසඵන්සන් සභසරො ඳයසරො ලසඹන් අනිතයඹට ඳත්සන ආයු, ර්ෙ, ැඳ ව ඵරඹයි. 

ප්රඥා ඩාැනීභට ඉවත සඹල්රභ වසඹෝ න්සන්ඹ. 

එසවයින් අඳ සසවසඹ යුත්සත් එ ස්රද, සදද, නැතිනම් භාිංලද නිර්භාිංලද, ඳරතුරුද නැතිනම් ඵත් 

යිංජනද කිඹා දෘ්ඨිත වීභට සනො, ආවාය සභොන ් බාසඹන් ත්තද ඉන් සඳෝෙඹ න්සන් 

නියතුරුභ ඹට ඹන සරඩසන, භැසයන ඹක්  ඵ අසඵෝධය ැනීභටඹ. ඔඵ න්නා ආවායඹභ 

ඔඵ දා වරි දිනඹ සයෝගිසඹක්  ඵටද ඳත්ය ඔඵ භයාදභනු ඇත. සයෝගි ඵට ඳත්වීසම් සඹඹට 

සඹඹක් භ සවේතු ආවාය ර අඩු ැඩි ඵයි. 

ඔඵට වැකිනම් ඔසේ ඳාත්රඹට පජා යන ඵත්, යිංජන, ඳරතුරු, ැවිලි එභ  ්බාසඹන් සනොදැ 

ඳාත්රසේ ඇත්සත් අසුචි, මුත්රා, සම්, සොටු දවඩිඹ සර දකින්න. ඔඵ ශන තැඹිලි, තුය සෝප්ඳඹ 

මුත්රා සෝප්ඳඹක්  සර දකින්න. ශන සුදුළුණු යිංජනඹ ලරීයසඹන් පිටන ාතඹක්  සේ දකින්න. 

ශන කිරි සෝප්ඳඹ ලරීයසඹන් ඉත දභන සභ ගුලිඹක්  සේ දකින්න. ඒ ඔඵ දකින්සන් සනක්  

සනො එභ ආවායසේ ඹථා් බාඹයි. ඇත්ත ඇති ැටිසඹන්භයි. ැඵෑ ප්රතයාස්ාද එඹයි. එසේ 

සනොභැති ඇති ඳදම් ැභති ැභැති සද් ශා යාත්රි බුද්ධ න්දනාස් සඹදී ප්රතයාස් ාථා කීභ 

සනොස්. 

ඔඵ ප්රතයාස්ා ැනි උතුම් ඉැන්වීම් රට විට ඇඳුම් අන්දන්නන් සනොවිඹ යුතුඹ. භන්ද ඔඵ 

අන්දන්සන් ඔඵටභ නිාඹ. ඔසේ රුචි අරුචිම්, දි ඳශර, ර්ෙ ් රඳඹන්ට අනුභ ඔඵ භාන්නා 

ඇඳුම්රට රිරන චරිත ඔඵට භතු යදී රැසඵනු ඇත. එඹ ඔසේභ සතෝයාැනීභයි. ඡ්ජාඹනා 

කිරීසභන් සවෝ ප්රාර්ථනාකිරීසභන් රැසඵන සදඹක්  සනොභැත. ඹභක්  රැිමඹ වැක් සක් ක්රිඹාත්භබාඹ 

තුිතන්භඹ. 

ඔඵ අදිටන් යන්න. දිය සරෝ ර දිය සබෝජන, භනුය සරෝර යාජ සබෝජන, සප්රේත සරෝ ර 

සභ සොටු, තිරින් සරෝර තෙසොශ පුන්නක් කු, නියසේ ගින්දය ආදිඹ භවසඳොසශොස් ඳ්  රට 

ප්රභානාත්භ යඵරා ඇති භභ තදුයටත්, යඹට “දිට” සරොල් සනොස්ඹ ඹන ැඵෑභ 

ප්රතයාස්ාට. 

එසේ සනොසොට අපි අහිිං දාඹඹාසේ දානඹ, භායඹාසේ සඳොෙඹ වා සඹොදන්සන් නම් අපි 

අඳටභ ෙඹායඹන් නු ඇත. අපිට එභ ෙසඹන් නිදව්  විඹ වැක් සක් යඹ සවෝ ගුෙඹ ඳසුඳ ඹැසභන් 

සනො, ආවායසේ ව ආවායසඹන් සඳොෙඹ න සේ ් බාඹ ඳසුඳ ඹැසභන්ඹ. ප්පිඹ කුටිසේ, 

වීදුරු අල්භාරිසේ සභෝල්ටඩ් මිල්ක් , සඳෝයදාී  කිරිපිටි, ජාතයන්තය නම් ලින් එන සෝපි ර්, එශළු 

ී  ්්   ායසඹන් තැන ඳානර් ආදී සඵෝතල් තිබුෙද උගුසයන් ඳවශට සත් වැන්ද ප්රභානඹක්  

ගිරැනීභට ඵැරි දක්  අඳට එශසමනු ඇත. ඔඵ අද සම් ඹථාර්ථඹ අසඵෝධ සනොයත සවොත් එදාට 

ඔඵට සම් සඵෝතල් සද ඵරා සශ ගිිතමින් මිඹ ඹැභට සදුනු ඇත. සශ ගිසරන්සන් තෘ්ො නිාඹ. 

ය සොඹන, ය ඉල්රන හිත අනිතයලසඹන් දැකීභට ඔඵ ද වුසවොත් කිසදා ඔඵට අමුතුසන් 

ආවායඹ ප්රතයාස්ා කිරීභට අලය සනොනු ඇත. 

ඔඵ ැභතිභ ආවායඹක්  නිතය නිතය ඔඵට ැශී.භට ැභැත්ත එන්සන් නම්, එභ ආවායඹ පිළුණු ශ 

සොඩක් , භශ මුත්රා ලසඹන් දකින්න. ඔඵට අයිති නැති ැභැත්ත ඔසේ යැනීභට ඹැභ සවේතුසන් 
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ය ඔඵ විඳි දුක්  න්දයාන්, ර්තභානසේ විඳින, අනාතසේ විී.භට සදුන දුක්  සොඩත් සභසනහි 

යන්න. ඔඵට අයිතිඹක්  නැති ආන්තු සතක්  නිා සභතයම් දුක්  න්දයාක්  විඳින, ඳෘතේජන 

බාසඹන් මිදී බුද්සධෝත්ඳාද ාරඹ රැබ භනුය ජීවිතසඹන් උඳරිභ ප්රසඹෝජන න්න. 

ආවායසේ සු, ගිසරන සශ, ඇතිසන සත, දැසනන ය අනිතය ඵභ සතන්න. දාඹ පිිංතුන් පජා 

යන ප්රභානඹ, ශ්රි ඵ, විවිධත්ඹ ඔඵ ඔසේ ය සනොන්න. ඳරිසබෝජනසේදී ඔඵ නිතයභ ඔසේ 

සීභා තුශ නතින්න. කුසන් අඩක්  ආවායද, සොටක්  ජරඹද, සොටක්  හි ්ද තැබීභ ඔසේ සීභා 

යන්න. ඔසේ සීභා තීයෙඹ යැනීභට ලා් තෘන්වන්සේසේ ඉැන්වීම්රට මි දාඹ 

පිිංතුන්සේ ැභැත්තට ඉඩසනොසදන්න. සභහි අදව්  රිංගුන්සන් සම් ආත්භබාසේදීභ නිවීභ උසදා 

භඟ ඩන ත්පුරුඹන්ට ඳභෙක්  ඵ සවොඳින් සහිසේ තඵාන්න. ැභැති පිිංත් උතුභන් ැභැති 

ආායසඹන් ශන්න. එසවත් රින් නිදව් වීභ සඵොසවෝ දුය වීභට පුළුන් ඵ සහිසඹන් යුතු 

දකින්න.  



23 
 

10. අපි යන්තන් තමොන පාතර් 

 

අපි වැසභෝභ ඳැවිදි සන්සන් සම් ය දුකින් මිදීභ අයමුණු යසන. එසවභ ඳැවිදිසරා ආයෙයත 

කුටි වදන්න, ඳායල් වදන්න සේ ිංර්ධන ැඩට සඹොමුවීභ අබායඹකි. 

ගිහිසදය සල් සදොයල් අතවැයරා ඳැවිදිසන්සන් අතීතසේ ශ සද්ල් නැත යන්නට සනොස්. 

ගිහි ාසල් ඵාසුන්නැසවේ ඳැවිදි සරා ඵා්  ැසඩ් යනා. සල් භවතා ඳැවිදිසරා සඳොත්ලිඹනා, 

අයක් ැමිඹා ඳැවිදිසරා මුළුතැන්සයි දානඹ වදනා….. 

සභඹ සනොවිඹ යුතු සදඹක් . 

අපි සතන්න ඕසන් අපි ඳැවිදි වසණ් එැනි ිංර්ධන ැඩ කිරීභට සනො සත ිංර්ධනඹ කිරීභටඹ කිඹා. 

ඇයි සත ිංර්ධනඹ යන්සන්, සත සසශ ් ලින් යා ැටී ඇති නිා. එසවයින් නින් භසේ 

හික් සභන ඔඵ ශයුත්සත් සොඩනැගීභ සනො, ඩාදැමීභඹ. 

සඹලු සසශ ් ඩා දැම ර අඳ භන් යන්සන් නිවීභ සදටඹ. ගිහි ජීවිතඹ පුයාට අපි සශේ 

සොඩනැගීභයි. 

ඳවුර, ධනඹ, ම්ඳත්, භාජ තත්ත්ඹ අපි සොඩනැග සසශ්  න්දයි. අපි ශයුත්සත් එභ ඵය 

එකිසන ිමභ තැබීභයි. එභ ඵය ිමභ තඵා ආයෙය ිංර්ධන ඵය ඔඵ යට න්සන් නම්, එඹද සසශ ් 

න්දක් භඹ. අපි ශ යුත්සත් “ැහි ෑනිඹදී, සොටු ැවැනිඹ ැනීභ” සනො සම් සදසදනාභ අතවැරීභඹ. 

එසේ සනොශසවොත් ැහි ව සොටු ලින් ඔඵ ිංාරි පීන්  සයෝගිසඹක්  යනු ඇත. 

„ලානඹ යකින්න, ආයෙය දියුණු යන්න‟… සම්ා භායඹාසේ ර ්න අයිසිං තැර සක්ක්  සඩිඹ. ඔඵ 

ද විඹ යුත්සත් අයිසිං තයා ඇත්සත් සක්ක්  සඩිඹට සනො සරෝදිඹ වැිතඹට ඵ අසඵෝධය 

ැනීභටඹ. 

ිංායඹ පුයාට අපි ආයා ශ ලාන ර, අපි වැද, පජාශ කුටිර, ආයෙය ර භවයවතන් 

වන්සේරා ර ෙනින් ැඩ සටින්නට ඇත. සුනිතරා, ඳටාචායරා සෝඳා රා ැනි අන්ත අයෙ 

අඩිඹ සට ඳැමිෙ, අයවත්ඹ රඵාත් උතුභන්ද ැඩ සටින්නට ඇත. එසවත් අපි තභත් කුටි, ආයෙය, 

ල්ැටි ඵඳිමින් සටින්සනමු. ඔඹ සඩොලින් සඩොර ඵැසන්සන් ආයෙය ිංර්ධනඹ සනො දුඹ. 

නිවීසම් භඟ ඹනු සඩොලින් සඩොර රා ඉත් කිරීභයි. සම් දු අපි ඊශඟ ඳයම්ඳයාන්ටද උරුභසොට 

සදන්සනමු. ගිහි පිිංතුන්ද සම් මසේභ දිසේලි යමු. 

නඹ තිසඵන්සන් එිතයන්නටත්, ර ්න යන්නට ත් සනොස්. නඹ ් බාසඹන්භ පිඹරුඹ. 

අඳ ශයුසත් අසප් වදත් ධර්භසඹන් ර් න කිරීභයි. අසප් වදත් අපිරිසදු නම් නඹ ර් න 

යන්නට අපිට සදුස්. එසවත් ඔඵ ැභැති ආයෙය ිංර්ධනඹට නම් ඔඵ එභ නසේභ භතු ආත්භසේදී 

රුක්  සදවිසඹක්  ,ආයෙය සුයකින සදවිසඹක්  වීභට පුළුන. එඹ ඔඵ ැභති සදඹභ නිා තුටින් 

බායතයුතුඹ. සරෝසේ ් බාඹ විවිධඹ. ් බාඹ විවිධත්ඹට ඳත්න්සන් අනිතය බාඹ නිාඹ. 

එසවයින් විවිධත්ඹ සර අඳ දකින්සන් අනිතයයි. එඹ අසඵෝධ යැනීභ ධර්භඹ, අනිතයඹ අසඵෝධ 

යැනීභඹ. 

ආයෙයඹක් , ශුනයායඹක්  තුශට නින් භ ඩන්සනක්  ඹා යුත්සත් ඳරියසේ ් බාඹ අසඵෝධ 

යැනීභට මි තභ තභන්සේ උභනා එඳාම් රට අනු ඳරියසේ ් බාඹ සන්  කිරීභට 
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සනොස්. එසේ කිරීසභන් ඔඵ ධර්භඹ අසඵෝධකිරීභ භඟවැය, ධර්භසේ සොට් රුසක්  සනා ඇත. 

අනීඳඹට සඵසවත් ැනීභට සයෝවරට ගිඹ සයෝගිඹා ශ යුත්සත් සයෝඹට සඵසවත් ැනීභයි. 

ඔහු එඹ ඳස තඵා සයෝගීන්ට උඳ් ථාන කිරීභට ඹන්සන් නම්, ඔහුසේ සයෝඹ ඔහු පිිතනු ඇත. 

අානා නුසේ මදයයඹාත්, ඖධත් සයෝවරත් තුනභ තිිමඹදී ඔහු සයෝසඹන් මිඹ ඹැභයි. අපි 

ශ යුත්සත් ඵැළුම්සඵෝරඹක්  න් මිනි්  දුසේ, තිරින් දුසේ, සප්රේත දුසේ ර්බා කුටිඹට 

නැත ාල් කිරීභට සනො සම් ර සොසඩ් නැත ාල් සනොවීභට ඵරාැනීභයි. එසවත් ඔඵ 

ඳතන්සන් ර්බා කුටිඹක්  නම් සනොයදාභ ඔඵට එඹ රැසඵනු ඇත.  
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11. ඇතේ කඳුෂ ෂඟ සිෙ නැලතුණි නේ 

 

නින් භඟ ඩනා භික්ෂුට සපිිතසිතන් පිසිසඟාැඩීභ, තභ නින් භඟ ලක් තිභත් යැනීභට 

උඳායන්නකි. පිණ් ඩඳාත ඩින විට භික්ෂුට භ එ සදය සට ත සදයට ඇත්සත් 

සනොසඳසනන දුයකි. සල්ර නිැසඹන් සොවිතැන් ටයුතුරඹ. දුප්ඳත්භ, ශ්රද්ධා, ශීරාචයභ, 

දන්දීසම් ැභැත්ත ඔවුන් තුශ ඇත. දිනක්  පිණ් ඩඳාතඹ වා සොවි සදයක්  ඉදිරිපිට ැඩ සටින විට, 

ාන්තාක්  ඳැමිණිඹාඹ. ඇඹ තරුෙඹ. කුඩා දරුකු ද ඇඹ ඳසුඳ දු ආස්ඹ. ඇඹ එක්  දරු භ විඹ 

වැකිඹ. ඇඹ සදෝතට රැසන ඳැමිණිසේ සීනි සඵෝතරඹකි. එඹ ද අඩක්  හි ් තිිමණි. ඇඹ සීනි වැඳි සදක්  

ඳාත්රඹට පජා ශාඹ. එඳායටභ ඇඹ ඉකිා වැසිාඹ. “වාමුදුරුසන්, සම් දරුසේ තාත්තා වම්ඵ 

යන සේතභ සඵොන්න විඹදම් යනා. සදය සභොකුත්භ නැවැ පජා යන්න, සඵොසවෝ ඵැෑඳත් 

් යසඹන් කියූ ඇඹ ඉකිැසීඹ. ඇඹට පිිං අනුසභෝදන් ය භික්ෂු ඉතට ැඩභ ශව. 

ාන්තාසේ ඳුළු, ඉකිිමඳුභ, වියව ස්දනා, පුරුඹාසේ සනොරාවැරීභ, එක් දරු භක්  ඉල්රන 

රුො, සම් සඹල්ර භායඹා ඔඵට සදන ආවායඹ. එක් දරු භ සර ඔඵ ඉදිරිසේ වඬාැටුසණ් 

භායඹාභඹ. ඔඵට සතුසෙොත් „අසන් ඳ්. ඇඹට ආවාය නැති නිා දරුාට කිරිත් නැවැ. ඳාත්රසඹන් ඹභක්  

දරුාට සදන්න ඕසන්. සවට ිම් ්  සභොනවරි සනත් සදන්න ඕසන….‟ 

සම් ආායසඹන් ඔඵ ඇසේ දුට අනුම්ඳා යන්න ගිසඹොත්, ඒ ඔඵ අනුම්ඳා යන්සන් භායඹාටඹ. 

අනාතසේදී භායඹා ඔඵ ගිහිසදයක්  තුශ එක් දරු භසේ දාඹකු යනු ඇත. 

වැඵැයි ඔඵ දසඹක්  නම් සභසේ සතනු ඇත. භා ඉදිරිපිට වඬන ඇඹ ිංායඹ පුයාට භනුය, සද්, 

සප්රේත, තිරින් දුක්  සර ඉපිද වඬමින්ද, වියවසන්ද, පුරුඹා සනොරා වැරීසභන්ද වඬාැටී සම් 

බුද්සධෝත්ඳාද ාරසේදීද ඳුශභ උරුභ යත් මිනි්  දුක්  ඵයි. ඇඹ සොඹන්සන් අනුම්ඳායි. 

රුොයි. ඔඵ සොඹන්සන් නිවීභයි. අනුම්ඳා, රුො ඉල්ලීභ ඹනු ඹභක්  එතුයැනීභයි. 

නින් භඟ ැඩීභ ඹනු අතවැරීභයි. ඔඵ ඇඹසේ ඳුශ, දු අතවැරිඹ යුතුඹ. ඳුශ, ඉකිිමඳුසම්  ්බාඹ 

සරත්, දරුා භසේ ් බාඹ සරත් ඔඵ දැකිඹ යුතුඹ. 

සඹලු සදඹ අතවැය, ගිහිසදරින් ඉත් ඹසභක්  නින් භඟ ැඩීභට ඳැවිදි සන්සන් සරෝඹට 

අනුම්ඳා යන්න සනොස්. අනුන්සේ දු නිවීභට සනොස්. තභා තුශ දු නිා ැනීභටඹ. සම් භන ඔඵ 

ඹන විට මභත්රිඹ, රුො ද අනුම්ඳා ද අත්වැරිඹ යුතු අ් ථා ඳැමිසෙනාඹ. සරෝඹාට මභත්රිඹ, 

රුො දක් මින් ඔඵට සම් ජීවිතඹ තුශ නින් අසඵෝධඹ රැබීභට සනොවැකිඹ. ඔඵ තභ සරෝඹ තුශ 

භැසයන, සරඩසන, ඹට ඹන අයෙ බාසඹන් මිදී සනොභැත. මුලින් ඔඵ සම් අයෙබාසඹන් 

මිසදන්න. ය ැඳ තිසඹනාඹ කිඹන මුශා ඳසුඳ දුන, ත ඳායමී භදිඹ කිඹරා විල්ා යන, රුචි 

සරෝ ප්රාර්ථනා යන පින්තුන්ට නම් ත ත මභත්රිඹ, රුො ැනි ගුෙධර්භ ැඩිඹ යුතුඹ. ඒ 

පිිතඵ කිසදු තර්ඹක්  සනොභැත. වැකි උඳරිභසඹන් එභ ගුෙධර්භඹන් ැඩිඹ යුතුඹ. ඵරන්න, ත්ඹා 

භායඹාසේ සත දන්න සොතයම් අැභැතිද කිඹරා. එඹාසේ තුරුරභ ඳතනා. භායඹාසේ තුරුශ තභයි 

බඹ. භායඹාසේ තුරුසල් උණුසුසම් තලු භයමින් තුටු සමින්, ඉකිමින් වඬමින් ල්ඳ සඹක්  සෝටි 

ෙනක්  ඇවිපු ඔඵ අදත් භායඹා අතදිගුසොට සඳන්න යට සරොල් සනා. මභත්රී බුදු මිඳුන්සේ 

ලානඹ සතක්  නිවීභ ල් දභනා. තත් ල්ඳ ෙනාක් , ආත්භ ද දව ් ෙනක්  භැරී භැරී 

ඉපිසදමින් ඹම් සවඹකින් භනුයඹකු ඔඵ මභත්රී බුදු මිඳුන්සේ ලානඹ ඇති ව ර ඉඳදුෙසවොත්, 

එදාටද අද සේභ භායසඹො ඔඵට ඊශඟට බුදු න බුදු මිඳුන්සේ ලානඹ ඇඟිල්ර දිගුසොට සඳන්ාවී. 

ඔඵ එඹත් පිිතනීවි. ඒ ආායසඹන් ම්භා ම්බුද්ධ ලාන ර ෙනාක්  ඳසුසොට භායඹා ඔඵ 

රැසනවිත් තිසඵන්සන්. ඒ නිාභ භායඹාසේ උණුසුභ ඔසේ ලරීයසේ උණුසුභ යසන ිංායඹක්  
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පුයාට ඔඵට දුක්  ායඹක්  උරුභසොට දුන් භායඹාසන් නිදව්  වීභට නම් ඔඵ කිසක්  ජීවිතඹට 

එතුයතයුතු නැත. ඔඵ ශ යුත්සත් සඹල්ර අතවැරීභයි. ඵරන්න ඔඵ එතු කිරීභ කිඹන අභාරුසද් 

යමින් අතවැරීභ කිඹන සරසවස සදඹ භවරිනා. එතු කිරීභඹ ඹනු භායඹාසේ ධර්භඹයි. අතවැරීභ 

ඹනු සරෝතුයා ධර්භඹයි. ඔඵ භාය පුසතක්  සන්නද ැභැති? බුදු පුසතක්  සන්නද ැභැති? 

ඔඵ යන්සන් එතුකිරීභ, රැ ්කිරීභ සොඩා ැනීභ නම් ඔඵ භායපුත්රසඹක් භඹ.භයණින් ඳසු ඳෘථේජන 

ගිහි – ඳැවිදි පින්තුන් ඳාිංලකරසේදී තයඹට සද්ලන ඳත්ා, ඵැනර් ඔා ඔඵ නින් දක් නු ඇත. 

ඳෘථේජන ගිහි – ඳැවිදි පින්තුන්සේ අසචි භල් භාරා ඳශාසන ඔඵට සදුන්සන් ත උඳතක්  යා 

ඹැභටඹ. එඹ තය අඳාඹ වීභටද වැකිඹ. දිය, භනුය සරෝ වීභටද වැකිඹ. එසවත් ඒ සඹල්සල්භ 

ඇත්සත් දුභඹ. 

පිණ් ඩඳාතඹ ැඩීභ නින් භඟ ැඩීභට අලය රභනා සොඹාඹන භනක්  යැනීභට ඔඵ ද විඹ 

යුතුඹ. ඔඵ සොඹා ඹන්සන් ආවාය ඳභෙක්  නම් භායඹා ඔඵට ආශිර්ාද යනු ඇත. භන්ද ඔඵ ආවාය 

සොඹා ඹන්සන් භායඹාසේ ඳැැත්භ පිණි ඵැවිනි. දානඹ පජා ශ දාඹඹාට මභත්රී කිරීභට අඳ ාටත් 

වැකිඹ. ඔඵ ශ යුත්සත් ැසොභ යන සදඹ සනොස්. අන් අඹට ශ සනොවැකි සදඹයි. වැසභෝටභ ශ 

සනොවැක් සක් සනොදුන් සනාට මභත්රිඹ කිරීභයි. පිණ් ඩඳාත භසන්දී ඔඵ ද වුසොත් මභත්රී භාධිඹට 

ඳත්වීභට ඔඵට වැකිඹ. ඹසභක්  ආවාය ඳභෙක්  සොඹා පිණ් ඩඳාතඹ ඩිනා නම් ඔහු තුශ ඉතිරින්සන් 

කුගින්න සනො, බ ගින්නඹ. බගින්න නිාතසවොත් සඹලු ගිනි නිවී ඹනු ඇත. සභසතක්  අඳ ය 

ඇත්සත් ගින්නට පිදුරු දභාැනීභඹ. පිදුරු ඳඹන්සන් භායඹා වුද ගින්සනන් දැසන්සන් ඔඵඹ. ගින්සන් 

් බාඹ ඇවිළීභඹ. පිදුරුර ් බාඹ ඇවිළීභට උඳාරී වීභඹ. භායඹාසේ ් බාඹ සම් සද එතු 

කිරීභඹ. ඔසේ  ්බාඹ විඹ යුත්සත් බ ගින්නට සසර්  පිදුරු සනොදභා, භායඹාට සනොසඳසනන්නට 

ගින්න නිාදැමීභඹ.  
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12. දුක් තදන මිතුරා 

 

සරෝඹ කිඹන්සන් දුක් . සරෝඹ දුක්  ඵට ඳත්න්සන් සරෝසේ තිසඵන සඹල්ර අනිතය ඵට 

ඳත්න නිා. අනිතය ව සරෝඹ නිතයබාසඹන් ැනීභ නිා ඔඵ දුක්  විඳිනා. සම් සභොසවොසත් ඔඵ 

නිදිභයාසන, දවඩිඹ මුගුරු දභාසන සසවසන්සන්, දන්සදන්සන්, පිිංම් සදුයන්සන්, විවිධත්ඹ 

සොඹාඹන්සන් ඔඹ දුසන් අත්මිදීභටයි. දු ඔඵට අයිති සදඹක්  සනොසයි. දු අයිති සරෝඹට. 

සරෝඹට අයිති දු ඔඵ අයිති යසන. ඔඵ සම් මුළු විල් ධාතුස්භ අ් ක්  මුල්රක්  නෑයභ සවුද 

ඳඨවි, ආසඳෝ, සත්සජෝ, ාසඹෝ ධාතු සොට ්ලින් ෑදුෙ, නියතුරු සන් න රඳඹක්  මික්  සන 

සදඹක්  වමුන්සන් නැවැ. භභ, අපි, ඔඵ….. සභසවභ සසනක්  සොතැනදිත් වමුන්සන් නැවැ. 

සභසතක්  ඔඵ „භභ, අපි, ඔඵ‟ කිඹා සසනක්  මුෙැසී ආශ්රඹ ය ඇත්නම් ඒ වැභසදනාභ නියතුරුභ 

සරඩට, ඹට, භයෙඹට ඳත්ව, එසවභ නැතිනම් ඳත්සන පිරික් . ඔසේ සීඹා, ආ්චචි, සරොකු තාත්තා, 

සරොකු අම්භා, අම්භා, තාත්තා භැරිරා ඹනසොට පුතා, දු, මුනුපුයා, මිනිපිරී සරොකු භවත් සනා. කුභක්  

වාද? 

දාවරි ද ආ්චචිරා සීඹරා වීභ වා. 

ඔඹ චක්රඹ ස් අපි දි ඹනා. අඳට ැරවිල්රක්  නැවැ. චක්රඹ කිඹන්සන් සරෝඹයි. සරෝඹ තුශ 

ත්ඹා දුනා. සභඹ චක්රඹක්  නිා ඉන් පිටසන්න ාටත්භ ඵැවැ. ඔඵට සම් සරෝසඹන් 

ැරසන්න අලය නම් චක්රඹභ නිාදභන්න ඕසන. සම් චක්රඹ තුශ දුනසොට අඳට සරෝඹ සුන්දය ඵ 

සප්නා. ත්තකින්භ සරෝසේ සුන්දය ඵක්  තිසඵනා. එඹ ඔඵට සඳසනනා, ් ඳර්ල යනා, 

විඳිනා. යාත්රී අව සද ඵරන්න. එහි යල්මි ශල්රක්  හිත ඳාඹන පුය, නැතිනම් ැහි අවසේ 

ඳාඹන ඳාට ඳාට සද්දුන්න. ති අන්තඹ තයභ, අනුයාධපුය පජා භූමි භතඹට න්න. තරු ඳසවේ 

සවෝටරඹ, භාජ ලාරා යාත්රිසේ තිසඵන අසරිඹ…. 

ඔඵ සම්ාසේ සභොනතයම් ආල්ාදඹක්  අත්විඳිනාද? ඔඵ සම් සුන්දයත්ඹ කිඹරා දකින්සන් අනිතයයි. 

සභොද සම් වැභසදඹක් භ සභොසවොතින් සභොසවොත සන් න නිා. සම් සභොසවොසත් ඳතින ් බාඹ, 

ඊශඟ සභොසවොසත් සන් න නිා ඇතින විවිධත්ඹ තභයි ඔඵට සම් සුන්දයත්ඹ ඇති යන්සන්. සම් 

රඳ අනිතයබාඹට ඳත්සනොවී නිතයබාසේ ඳතිනා නම් ඔඵට ඒාසේ විවිධත්ඹක්  සඳසනන්සන් නෑ. 

සම් විවිධත්ඹ, චභත්ායඹ ඔඵට දැසනන්සන් රඳඹ අනිතයබාඹට ඳත්න නිාභයි. 

රඳඹ අනිතයබාඹට ඳත්න ස්සඹන්භ සතද අනිතයබාඹට ඳත්සනා. භන්ද, සතක්   ් 

සන්සන් රඳ සදක්  ඳ් ඹ වීභ නිා. අබයන්තය- ඵාහිය රඳ සදක්  ඳ් ඹවීභ නිා ්  න සතද 

අනිතය වීභ සවේතුසන් ඔඵ සුන්දයත්ඹට රැසටනා. එහි නිතය ් බාඹක්  දකිනා. අබයන්තය රඳඹ 

අම්භා නම් ඵාහිය රඳඹ තභයි තාත්තා. සම් සදසදනාසේ ඳ් සඹන් උඳදින දරුා තභයි සත. අම්භා, 

තාත්තා සේභ දරුා තුශ ඇත්සත්ද ස්ඹක්  ඳභෙක් භයි. අම්භා, තාත්තා භැරුෙවභ අපි ිමරි ද දරුන් 

භසේ යන්නා සේ සතත් අනිතයබාඹට ඳත්න විට ත ත සත් ඳයම්ඳයාක්  ්  ය 

න්නා. සත්  ්කිරීභට සවේතුන අබයන්තය ආඹතන වඹ වරිඹට ර්භාන්ත ලාරා වඹක්  සේ. 24 

ඳැසේභ ක්රිඹාත්භයි. බාහිය රඳ සම් ර්භාන්ත ලාරාට සඹොමුව ැණින් නි්ඳාදනඹ සදානම්. 

සරෝසේ ස්ත්භ නි්ඳාදන ධාරිතාඹ සභභ ආඹතන වඹ තුයි. ඵාහිරින් ප්රාවනඹ යන අමුද්රය 

න ඵාහිය රඳ, ආඹතන වසඹන් එට රැබුෙ ැණින් නි්ඳාදනඹ (නිමි බාණ් ඩඹ) සදානම්. නිමි 

බාණ් ඩඹ තභා සත. ප්රඥාසන් සතොය ඔඵට සම් ැන සතන්නටත් ඵැරි තයභට ිංකීර්ෙ ක්රිඹාලිඹක්  

සභඹ. සරෝසේ ිංකීර්ෙ ඵ ඇතිසරා තිසඹන්සන් සත් ් වීසම් ස්ත් ක්රිඹාලිඹ නිාඹ. 
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තණ් වාස් ප්රභාෙඹ අනු සම් ර්භාන්තලාරාස් ඉල්ලුභට ැඳයුභ ් ථිය ඳඹනා. නි්ඳාදනඹ ැඩි 

න්න ැඩි න්න ිංකීර්ෙ ඵ ැඩිනා. සම් ිංකීර්ෙ ඵට සබෞති දියුණු කිඹරා කිඹනා. 

් බාවිත්ඹ විනාලසොට සොන්ක්රී්  නාන්තය ඉදින්සන්, ශීරාචායභ විනාලය අශීරාචායභ 

ිමහින්සන්ත්, භැදිවත්ඵ ඳයාජඹ ය තයාරීඵ ඇතින්සන්ත් , ආධයාත්මි ටිනාම් අභිඵා 

සබෞති ටිනාම් ඳැතිසයන්සන්ත් අනිතයබාඹට ඳත්න සත්ර ිංකීර්ෙ ඵ නිාභයි. අවිදයා 

නිා ඇතින සම් ිංකීර්ෙබාඹට ඔඵ දාඹකු නා. ඔඵ දාබාසේ, වල්බාසේ සඹොදන්සන් 

තණ් වා විසන්. අවිදයාස් තණ් වාස් වැඩතර,  ්රඳඹ, ර්ෙඹ, යඹ, ගුෙඹ  ් න සත්ර 

ක්රිඹාාරිත්ඹ තුශ භනා පිහිටරා තිසඵනා. අම්භා, තාත්තාසේ රු ගුෙ දරුාට තිසඵනා සේ, 

අවිදයාස් වැඩතර සරෝඹාසේ ක්රිඹාාරීත්ඹ තුශ සවොඳින් විදයභාන සනා. අවිදයා, තණ් වා ඔඵ 

මුශායන භවා භසෝඩිඹන් සදසදනකු සේ. ඔඵ සම් භන ඉදිරිඹට ඹන්න ඹන්න ඔඵට නම්බු නාභ 

සදනා. සඳොසවොතා, සෝටිඳතිඹා, මුදරාලි, ඳාරඹා, නාඹඹා, බාඳති….. 

භාජසේ විවිධ ් ථයර ඉවත සොට්  ඉන්නා. සම් සඩ් හිමිරු „මුදරාලි‟. පිටසොටුස් 

සතොසඩ් හිමිරුත් „මුදරාලි‟. ඳන්ති සේදඹකින් සතොය අවිදයා විසන් නම්බු නාභ සදනා. „අම්සභෝ 

වරිභ ාම්භීයයි, ආඩම්ඵයයි, සශ්රේ්ඨයි. පිිතැනීභ ඉවශයි. භසේ භවත්තඹා සරොක් සක් , විධාඹසඹක් , 

භසේ භවත්තඹට ඳැක් ටරිඹක්  තිසඵනා. භසේ භවත්තඹා ඇභරිාස්‟ වරිභ උජාරුට අපි කිඹනා. 

සභසවභ කිඹනසොට ඔඵට සනොසත්රුොට ඔසේ ට සදසොනින් තණ් වා, භභත්ඹ සේසයනා. ඒ 

කුණුසශටත් ඩා අප්රන්නයි. ප්රඥා ඩන සනකුට සභඹ වරිභ අප්රන්න සද්ධිඹක්  සන්න පුළුන්. 

තභා ඉරක්  යන ැඳ ෑභ සභොසවොතභ අනිතය සනා. අහිමි සනා. ගිලිසවන, අහිමින 

ස්සඹන්භ ඔඵ නැත නැත අයිතිය න්න උඳක්රභ සඹොදනා. සත ඔඵට නානාප්රාය උඳසද්  

සදනා. වරිඹට මුදරට වල්ස්චචි නීති උඳසද්ලසඹක්  සේ. සත දන්නා සසල් භරත්, සනළුම් 

භරක් ඹ කිඹරා ඔප්පු යන්න. සතට පුළුන් අවුරුදු වැටක්  ඳැන්න ආ්චචි සසනක්  තරුණිඹක්  සර 

සඳන්න්න. සතට පුළුන් පිරිමිසඹක්  ැවැණිඹක්  යරා සඳන්න්න. සම්ාට විසලේඥ දැනුභ සතට 

තිසඵනා. අවිදයා ටියුන් ඳන්තිසේ ල්ඳ සඹක්  සෝටි ෙන සට තණ් වාස් විඹ වදායපු ඉ, 

ඇතිසමින් නැතිසන සත් භ රාසන ඹනා. 

ඔඵ භැඩිසඹක්  ැන සතන්න. එභ තා ජරසේද, භසඩ්ද, සොඩිමභද, නිසේද, පීත්න්සන් එභ 

් බාසේඹ. සම් වැභතැනභ ැඳයි කිඹරා අල්රාසන. සතත් ඔඹ සේභ රගින රගින තැන ැඳයි 

කිඹරා උඳාදානඹ යන්නා. සත ඔසේ දුක්  සදන මිතුයාඹ කිඹන්සන් ඔඹ නිාඹ. සම් මිතුයා සද 

ැසඹන් ඵරන්න. එවිට සම් මිතුයාසේ භන් ිමභන් ැන ඔඵට සවොඳින් දැසන්වි, ැටසවේවී. සභොහු 

චඳරසඹක් , සදපිටා් ටුසක් , සඳසර්තසඹක් . උම්භත්තසඹක්  සේභ විසට සල්සතක් , 

ගුෙසතක් …. 

සම් සදිමඩි චර්ඹා ඔඵට දර්ලනඹ ස්වි. සභැනි සදිමඩි මිතුසයක්  ඔඵට වමුවුසවොත් ඔඵ ඔහුසන් ඈත් 

සනා. ඳරි් ම්නා සන්ද? 

අන්න ඒ සේ සසත් සදිමඩි ක්රිඹාාරීත්ඹ ැන අධයඹනඹ යන්න. අනලය ඵයක්  සනොසන 

හුසදරාස් සම් අධයඹනඹ යන්න. එවිට ඔඵට ජීවිසත් සනක්  දැසන්වී. ඔඵ ඹභක්  වඳුනාන්නා ඵ, 

සොඹාන්න ඵ ඔඵට දැසන්වි. ඔසේ ජීවිසත් ිංකීර්ෙ ඵ දුය්  ස්වි. ඔඵට තිසඵන්සන් නැත නැත 

සසත් අනිතය ඵ දැකීභ ඳභෙක් භඹ. 
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13. අත්ලැල් බැඳතගන පිහිනිය තනොශැක 

 

භවය සදභාපිඹන් ඉන්නා, ඒ අඹ ද දරුන්සේ කීම් ලින් නිදව්  සරා කුල් දවම් ඩමින් ජීත් 

සනා. ඒ අඹ නින ැනත් ථා යනා. දිය ්රව්භ සරෝ ැනත් ඵරාසඳොසයොත්තු තඵා සටිනා. 

සම් අඹ සභොන පිිංභ යන්සනත්, ද තයන්සනත් සදසදනාට සදසදනා සොඩාක්  සශන්තු 

ඵැී.භකින්. සදුවත් කුභායඹා ධර්භඹ සොඹාසන ගිසේ ඹසලෝදයා අතවැය දභාඹ. ඇඹ ඳභෙක්  සනො, 

යාහුරඹන්ද අතවැය දභාඹ. සම් අඹ ැන ඵැී.සභන් නිවීභක්  සවෝ ්රව්භ සරෝඹක්  ැන සතිඹ 

සනොවැකිඹ. ඹසලෝදයාන්ටද නිවීභ අසඵෝධසොට න්නට සදුවත් කුභරුන්ද, යාහුරඹන්ද අත්වැරිඹ යුතු 

විඹ. එට ඵැී.භකින් නිවීභ අසඵෝධ යත සනොවැ. වරුන් භඟ නිවීභ උසදා ඹා සනොවැ. 

ඇඹ සවෝ ඔහුද, ඔඵ අතවැරිඹ යුතුඹ. අත්වැරිඹ විට, ඔසේ භඟ නියවුල්ඹ. ඔසේ තනිඹට, ඳාළුට ඔඵ ශඟ 

සටින්සන් ඔහු සවෝ ඇඹ ඳභෙක්  වුද, ඒ සනා ඹනු සරෝඹභඹ. මුළු සරෝඹටභ ඔඵ තඵා ඵඳින 

යඳටයි. 

ඔඵ ද නම්, ඔසේ තනිඹට ඔඵ ශඟභ සටින සනා ඔසඵන් අතවැය ඔඵ ධර්භඹ අසඵෝධ යසන, 

අභ ලසඹන් තය අඳාසඹන් මිදුෙ ත්සඹක්  ඵට සවෝ ඳත්වී, ඇඹට සවෝ ඔහුට පිහිටසන්න…. 

නින් භඟ ඔඵට තයෙඹ ශ වැක් සක් ඔඵ යර, ඳවසු, ැවැල්ලු න තයභටඹ. ඔඵ ඔසේභ යසන 

ඔාසන ඹන්සන් ඔහු සවෝ ඇඹ කිඹන ඵය සඳොදිඹ වුද ඵය ඹනු ඵයක් භඹ. සරෝසේ ඵසයන් මිදීභට 

සඳයාතු ඔඵ ඔසේ ඵසයන් මිදිඹ යුතු ඇත. ඔසේ වරු සවෝ වාරිඹ ඔසේ පිහිට, යෙ ඹෑයි ඔඹ 

සත නියතුරු සතුද නින් භඟට ඇඹ සවෝ ඔහු භවා ළුල් ඳර්තඹකි. අතිනත අල්රාසන සදසදනා 

ආදර්ලභත් යුශක්  සර කුල් භස  තුටින් භන් ශද, දාවරි ද දෑ පිඹසන සභොසවොසත්, 

එඹ අත අතවැරීභට ඔඵට සනොවැකි වුසවොත් එඹ භවා අානාක්  නු ඇත.  
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14. පිරිත් තපොෙ 

 

ගිහි - ඳැවිදි ාවට වුද, තභන්සේ ජීවිතඹ ආයක්ා ය ැනීභට, අඳර උඳද්ය, සරඩ සයෝ අභනු්ඹ 

සදෝලින් මිදීභට පිරිත් ැන විලාර විල්ාඹක් තිසඵනා. ඒ විල්ාඹ නිැරැදිඹ. ප්යතිපරදාඹඹ.  

 

නමුත් පිරිසත් ැඵෑ ලක්තිඹ, ැඵෑ ප්යතිපරඹ තිසඵන්සන් ජ්ඣාඹනා සවෝ ශ්රෙඹ කිරීභ තුශ සනොස්. 

ර්තභාන භාජඹ තුශ පිරිසත් සඹදීභ ඉවත රුණු සදට සීභා න ඵක් සඳසනන්නට තිසේ. පිරිසත් 

අර්ථඹ ජීවිතඹ තුිතන් ක්රිඹාත්භ කිරීසම් හුරු, පුරුද්ද, දැනුභ භාජසඹන් ඈත්සමින් ඇත. පිරිසත් 

ැඵෑ ලක්තිඹ ඇත්සත් එහි අර්ථඹ, ජීවිතඹ තුිතන් ක්රිඹාත්භ කිරීසභන්ඹ. අසඹක් භික්ටයසන් ඇසුා 

"ඇයි ඔඵ වන්සේ පිරිත් ටඳාඩසභන් සනොදන්සන්, පිරිත් සඳොතක් බාවිත සනොයන්සන්" කිඹරා. 

භික්ටය දුන්න පිිතතුය තභා "ඔඵ භික්ටයසේ සත, ඹ, චනඹ ක්රිඹාත්භ න ්රඳඹ දකින්න. ඒ ඔඵ 

දකින්සන් පිරුානා සඳොත්වන්සේඹ" කිඹරා. පිරිත් ටඳාඩම් සනොශාට, අනුනට සද්ලනා යන්නට 

සනොගිඹාට, පිරිසත් ැඵෑ වයඹ ජීවිතඹට එතු යසන සටිනා පිරිත් සඳොතක් සේභ. ඔඵත් දක්න්න 

ජීවිතඹ පිරිත් සඳොතක් යන්න. එවිට ඔඵ පජනීඹ ස්වි. 
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15. රැවු වශ කණ්නාඩිය 

 

සෞතභ ම්බුද්ධ ලානඹ ඇතිසරා, අතීතසේ දමදි් තරසේ තරුෙ, භධයභ, ැඩිහිටි ඹ් ර 

ඵරාය, නිරාය, ාභානය, දුගි දුප්ඳත් ඳවුල්ර දරුන් ඳැවිදි බාඹට ඳත්වී ලානතරඹ ඒාසරෝ 

සශේ ලානඹ තුශ කිසදු විනඹක්  ඳනා සනොතිිමඹදීඹ. 

ය 20 ක්  පුයාට අනන්ත අප්රභාෙ පිරික්  නිවී ැනසුසන් විනඹ ඳැනවීභකින් සතොයඹ. ඒ 

උන්වන්සේරා තුශ සහිඹ, තිඹ, නිවීභ සසයහි ඇති වීර්ඹඹ නිාඹ. එසවත් ාලීන ිමහිව තිඹ, 

සහිඹ දුර්ර භික්ෂූන්වන්සේරා නිා විනඹ ඳැනවීභට සරෝතුයා බුදුයජාෙන් වන්සේට සදුවිඹ. 

විනඹ ඳැනවසේ තිසඹන්, සහිසඹන් සතොය තභ අයමුෙ, ප්රතිඳදා අභතව ් ාමීන්වන්සේරාට 

තිඹ, සහිඹ ඇතිකිරීභටඹ. ඒ තුිතන් අනාත ලාන ඳැැත්භ උසදාඹ. භාධිඹ, ප්රඥා තඵා අභ 

ලසඹන් ශීරඹ තුශත් හික් මීභට අභත්ව භික්ෂූන් නිා විනඹ ඳැනවීභට සදුව ඵ විනඹ ායො 

විභර්ලනඹ කිරීසම්දී ැටසවේ. එසවයින් විනඹ වුරු උසදාද ඹන්න ඳැවැදිිතඹ. එසවත් ඔඵ තුශ නිවීභ 

උසදා අිංබාඹ, වීර්ඹඹ අධි්ඨානඹ ඇති නම් මුල් ය 20 තුශදී ලානසේ භික්ෂූන් වන්සේරා 

හික් මුසණ් ඹම්සේද එසර හික් මීභට ර්තභානසේදී භික්ෂුට කිසදු ඵාධාක්  සනොභැත. නිවීසම් ැඵෑ භඟ 

ඇත්සත් තභා තභා නීති ඳනාැනීභකින් සතොය ් බාවි සත, ඹ, චනඹ හික් භා ැනීභ තුශඹ. 

සහිඹ තිඹ ඳත්ානිමින් ැඵෑ භධයභ ප්රතිඳදා තුශ ඔඵ හික් සභන්සන් නම් ලානඹ ආයම්බවී මුල් 

ය 20 තුශදී සභන් ඔඵටද ැඵෑභ බුදුභ ඹන බුදුපුසතක්  විඹ වැ. ඔඵ විනඹ ැන ැසටමින් 

ජීත්න්සන් නම් එඹට සවේතු ඔසේ ශීරඹ ලක් තිභත් බාඹක්  නැතැයි ඔඵ තුශ ඇති ැඹ නිාඹ. ඔඵ 

විනඹ දැඩි සර යකින්සන් ඹෑයි විනඹට ඇසරමින් ජීත්න්සන් නම් එඹද සසශ්  ධර්භඹකි. සභහිදී 

භාන්නඹ ඇතිවීභ  ්බාවිඹ. නියතුරුභ තභා තුිතන් යදක්  සදුවුොඹ ඹන සතිවිල්රද, තභා නිැයදි 

වුොඹ ඹන සතිවිල්රද ඹන සදභ තුශ ඇත්සත් ඇලීභ ව ැටීභඹ. සභඹ නින් භඟ අතයභිං යන 

සයුම්  ්ථානඹකි. ශීරසඹන් ලක් තිභත් භාධිඹ ඇතිය නිමින් ඔඵ අනිතය ලසඹන් සඹල්ර දකිමින් 

ප්රඥා ඩාන්න. එවිට ඔඵට ඉසේභ ඔඵ තුිතන්භ විනඹ රැසක්වී. ශීරසඹන් පිරිසවමින් විනසේ යෙ 

සනොඹන්න. නැත නැත ැයදි යමින් නිැයදි වීභ ලානඹ රැකීසම් ප්රතිඳදා විඹ වැකිඹ. එසවත් එඹ 

ැඵෑ නින් භඟ සනොස්. සභොනඹම් සවෝ ආායඹකින් ම්භා ම්බුද්ධ ලානඹ රැකීභ අති සශ්රේ්ඨ පුෙය 

ර්භඹකි. ඒ ැන තර්ඹක්  සනොභැත. නින් භස  හික් සභන්නාට ඔහු අිං නම් තිඹ, සහිඹ තුිතන් 

විනඹ ් බාවි ඇතිසනා මි එඹ ආඹාඹක්  සන ඇතියන්නක්  සනොස්. 

විනඹ, තිඹ, සහිඹ ඹනු තුන් නිවුන් දරුන් සේඹ. තිඹ සහිඹ ඔඵ ශඟ තිසඵන්සන් නම් ඒ ඔඵ ශඟ 

තිසඵන්සන් විනඹයි. තිඹ සහිඹ ඔසඵන් ගිලිහී ගිඹ විට විනඹද ඔසඵන් ගිිතහී ඹනු ඇත. ඔඵට සවො 

උදාවයෙඹක්  කිඹන්නම්. භික් ටයට හිස්  ව රැ්ර සන් ලසඹන් ඵෑභ විනඹට ඳටවැනි නැවැ. 

තිසදට භාඹට යක්  හිස ් ඵානා. දින සද තුනට යක්  රැ්ර ඵානා. නමුත් ඔඵ විනඹ, 

සඳොතඳත අතවැයපු එ භික්ෂුක්  ඉන්නා. උන්වන්සේ හි රැ්ර තිඹට යක්  එටභයි ඵාන්සන්. 

සන් ලසඹන් ඵාන්සන් නැවැ. තිඹක්  රැ්ර ාසන ඉන්න එ සසනකුට ප්රල්නඹක් . නමුත් අදාශ 

භික්ෂුට එඹ ප්රල්නඹක්  සනොස්. භන්ද උන්වන්සේ හික් සභන්සන් ලානසේ විනඹ ඳැනවීභට සඳය තිබ 

ලාන චර්ඹාස් නිා. එභ භික්ෂුන් වන්සේ දැඩි කිඹනා භසේ අභාභෑණී ම්භා ම්බුදුයජාෙන් 

වන්සේ ජීභාන සටිඹදී කිසභ ද හි රැ්ර සන් ලසඹන් දින සදදී සනොැප ඵ. සභන්න 

සම් ප්රතිඳදාස් තභා ැඵෑ නින් භඟ හික් මිඹ යුත්සත්. ඔසේ රැ්ර ඔඵට ප්රල්නඹක්  න්සන් ඔඵ 

ණ් ොඩිඹකින් මුහුෙ ඵරනා නම් ඳභෙයි. ඔඵ ණ් ොඩිඹ අතවරින්න. එවිට රැ්රත් ඔඵට 

අතවැසර්වී. විනඹකින් සතොයභ ඔඵත් හික් සම්වි. සම් සඹල්රටභ තිඹ ව සහිඹ සභන්භ අිං ඵද 

අලයභයි.  
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16. තපොඩි ශාමුදුරුලන්ට ව්ථාලර අනාගෙයක් 

 

සෞයනීඹ නාඹ  ්ාමීන්වන්සේ නභක්  ලානසේ දරුසකු ශ විට ඒ ාභසන්ය සඳොඩි 

වාමුදුරුන්ට, ාභසන්ය ලිඹාඳදිිංචිඹ රඵාසදන්නත් ලින් රඵාසදන්සන් ඉතිරි කිරීසම් ඵැිංකු සඳොතක් . 

සභභ ක්රිඹා දැන් හුඟක්  ජනප්රිඹයි. නාඹ ් ාමීන්වන්සේත්, සඳොඩි වාමුදුරුසෝත්, දාඹ පිරිත්, 

සදභ්පිඹනුත් සඳොඩි වාමුදුරුන්සේ ඉතිරි කිරීසම් ඵැිංකු සඳොත ැන වරිභ තුටුයි. සඳොඩි වාමුදුරුන්ට 

පිරියට රැසඵන ලියුම් ය දැන් නිරුසන් විඹදම් යන්සන් නැවැ. සඳොඩි වාමුදුරුන්ට ් ථාය 

අනාතඹක් …… 

පුිංචි ාසරභ ඉතිරි කිරීභ පුරුදු ශවභ සඳොඩි වාමුදුරුන්ට අතවැරීභ අභත සනා. අතවැරීභ අභත 

වුෙ පුිංචි වාමුදුරුසෝ තරුෙ විඹට ඳත්වුෙවභ, බඹට ඉතිරි කිරීභ වා ස්රු වැයඹනා. 

පුිංචි වාමුදුරුසෝ ැරැදි නැවැ. 

පුිංචි ාසර ඉරා උන්පු සදඹ සඳොඩි වාමුදුරුසෝ ක්රිඹාත්භ යනා. නියසේ ඵැිංකු, තිරින් 

සරෝසේ ඵැිංකු, සප්රේත සරෝසක් ඵැිංකු ර සවො සඳොලිඹක්  සනා. 

අානසේ සඹල්රන්භ එතුවී ස්රු වැයඹැභ ැන තරුෙ ් ාමීන්වන්සේරාට සදෝ  කිඹනා. 


