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           fmrjok 
kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai'''$$$ 
       zzfhda fõ jiaii;x Ôfõ 

ÿiaiSf,da wiudysf;da 
taldyx Ôú;x fihafhda 

iS,jka;iai ®Hdhsfkda ;SZZ 
 
zztl`. is;la fkdue;s ÿiaiS,hdf.a ishla wjqreÿ Ôú;hg 
jvd OHdk jvk is,aj;df.a tl ojil Ôú;h b;d Wiiah'ZZ 
           ^Oïu moh& 
 
 w;s ÿ¾,N nqoafOda;amdo ld,hl § l,d;=rlska ,efnk 
kSfrda.S ñksi;a Ndjhla ,nd.;a Tn iir .ufka§ o msxlï 
l< uyd jdikdjka;fhls' j¾;udkfha § o ksjkaiqj fidhd 
hkakjqkag ta W;=ï ud¾.h újr ù we;' ta i`oyd iS," iudê" 
m%{d fyj;a wd¾h wIaGdx.sl ud¾.h jeäh hq;=h' is,amo 
iudoka ù tajd wdrlaId lsÍu ksjka ±lSfï uQ,sl wÈhrls' tu 
iS,fha o fkdfhla wdldrfha m%fNao mj;S' tkï" Wmiïmod 
iS,h" idufKar oi iS,h" .yÜG oi iS,h" kjdx. iS,h" 
Wfmdai: wÜGdx. iS,h" wdÔj wÜGul iS,h" mxpiS,h wd§ 
jYfhks'  
 
 is,a rCId lsrSu jkdys fuf,dj hym;" mrf,dj iq.;sh" 
Ydka; ksjk hk ;%súO iïm;a f.kfok uyd¾> msxluls' 
is,ajka;hdg fuf,dj jYfhka lS¾;s" m%Yxid" .re i;aldr" 
wkHkaf.a Wmldr wdÈh fkdwvqj Wodm;a jkq we;' mrf,dj 
jYfhka ufyaYdlH foõ ñksia fo.;sj, fndfyda jdr .Kka 
bm§ iem iïm;a ,efnkq we;' tfukau ksjka iqj m;d is,a 
rlskakdg tu foõ ñksia iem iïm;a fl<jr iir ÿlska 



iv 

 

ioygu w;ñ§ ksjka iqj wjfndaO lr.; yelsjkq we;' 
fïjd fufia j;=ÿ we;uqkag fuu iS,h i;hl=ÿ fkdják 
fohla úh yel' ta Tjqkaf.a w{dk Ndjh ksidh' iirla 
t;rla .ek is;Sug ;rï isys kqjKla fkdue;s ksidh' tjka 
ÿiaiS,hka fuf,dj§ o fndfyda mõlï fldg fuf,dj§u 
fndfyda ÿlaú| mrf,dj o ÿ.;s.dó fõ' ksjkska o ÿria fõ'   
 
 uy;a jQ NjfNda. j,ska wdvHh iemj;a jQ Ôú;hla .; 
lrkakjqka o" tod fõ, muKla fidhdf.k b;d wudrefjka 
Ôj;ajk È<skaoka o" hk ish¨fokdu u;=hï Èkl 
taldka;fhkau urKhg m;ajkafkau h' túg Tjqka i;= 
lsisjla mrf,dj lrd f.khd fkdyels jkq we;' mrf,dj 
msysglg fya;= jk tlu foh kï ;uka fuf,dj § lr.;a 
odk" iS,d§ msxlulauh' tneúka ieufokd úiskau fufia 
msxlï lsßug W;aidyj;a úh hq;=h'   
 
 mKdlvqj Y%S mka:drdu úydria:dkfha is,a iudoka jk 
ie±yej;=kag fnod §u i`oyd l=vd oyï .%ka:hla ilid 
fok f,i wmf.a uõmshka wmg wdrdOkd lf<ah' ta wmf.a 
meúÈ Ôú;hg o jir 10 la imsÍu wd§ lreKq lsysmhla 
mokï lrf.kh' tu b,a,Su bgq lsÍu msKsi wm úika fuu 
iS,fha wdksixi kï jQ l=vd .%ka:h ilia lrkakg fhÿks' 
tneúka fuu .%ka:h f.!rjfhka mßyrKh lrñka lreKq 
jgyd .ksñka odk" iS," Ndjkd wd§ m%;sm;a;s mqrñka iir 
ÿlska w;ñ§ ksjka iqj wjfndaOlr .ekSug ieufokd 
úiskau W;aiy lr;ajdæ 
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mqKHdkqfudaokdj 
 

 ukd jQ .sys meúÈ iïnkaOh ;=<ska tu fomd¾Yjfhau hym; 
Wodm;a jk w;r idikfha Ñr meje;aug o th uy;a rel=,la 
jkq we;' .sys msxj;=ka,d fof,dj iqNfi; bgqlr .kafka o 
mkai,;a" yduqÿrejka jykafia,d;a uq,alr f.kh' mKdlvqj Y%S 
mka:drdufha jevjik  .re mQckSh .fka.u irKxlr 
iajdñka jykafia o m%foaYjdiS mskaj;=ka,d Wfoid uy;a jQ 
fiajdjla isÿ lrkq we;' .ï jeishka iqu.g fhduq lrùfï 
wNs,dYfhka Wkajykafia ±yeñ uÕ fmkaùula  isÿlrhs' 
fuu .%ka: iïmdok l=i,a l¾uh fya;=fjka tu iajdñka 
jykafiag ksÿla kSfrda.SS ÑrÔjkh o" §¾>dhqI o Wodm;a fõjdæ 
Wkajykafiag m;k fndaêhlska ksjka iqjh o ie,fiajdhs 
wdYs¾jdo lrñ'  
 
 tfukau frdgqU fm;au. mqrdK úydria:dkdêm;s mQcH 
mdo .ïueo.u CodKsiair iajdñka jykafia ද" u.O úydria:d 
kdêm;s frdgqU ðkr;k iajdñka jykafia o" fï l=i,fha 
wdkqNdjfhka kSfrda.S iqj §¾>diqI ,n;ajdæ m%d¾:kSh wê.u 
hkaf.ka ksjka iqj o wjfndaO lr .ks;ajd hs m%d¾:kd lrñ' 
  
 යමම ග්රන්ථයය වම්පරදනය කිරීයමන්ථ රැව්පත් කර ගත්තර ව කුවල් 
වම්භරරය අ ලත් වී ලදාළා වූ අති පූජණීය නා  උයසන් අරියධම්ම 

මහා ස්ලාමීන් ලහන්සසේට සොව්තුරා බුදුබල පිණිසම සහේතු ලාසනා 

සව්ලා. අප ශට නන්ථ අයුරින්ථ උපකරර කෂර ව අති පූජණීය 

අනුරාධපුරසේ නන්දවිම ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති පූජණීය මීසගොඩ 

සංඝසසෝභන ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති පූජණීය අගුල්ගමුසව් 

අරියනන්ද ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, අති පූජණීය සීගම ඤාණසිරි 

ස්ලාමීන් ලහන්සසේ, ඇතුළු සියලුම ගුරු උතුමන්ථ ලශන්ථයවේරට ද 
වමව්ය යෝක ලරසී මශර වංඝරත්තයට ද ගිහි ක අධ්යරපනය බර 
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දුන්ථ ගුරුලරුන්ථ වැම යදනරටම ද යම පං යබයන්ථ පරරමීදම් පුරරයගන 
නිලන්ථ සුලයයන්ථ වැනසීමටම යශේතු   යලත්ලර! 
 තලද මීට ලවර ශතරකට යපර පරයොල වැපැත් ව අපයේ මව් 
පර්ලයේ ආත්තම්මරට o යම් පං අයිති යව්ලර. මීට ලවර 18කට 
පමණ යපර නැසී ගිය අපයේ පය පර්ලයේ ආත්තම්මරට ද සීයරට ද 
යම් කුවල් අනුයමෝදන්ථ යලත්ලර. ඒ පංලතුන්ථරයේ පරයොල 
ජීවිතයන්ථ ලරවනරලන්ථත යලත්ලර. සුලයවේම පරරමීදම් පුරර නිලන්ථ සුල 
වවර ගනිත්ලරæ 

යමම ධ්්ම දරනය වඳශර යබොයශෝ මුදක් වියදම් යකොට 
අනුග්රශය දැක්වයේ  අ  හැදූලැඩූ මව්පිය සද  ලන ඒ.ඩබ්ලිව් 

මල්ලිකා මෑණියන්, සිරිසසේන අසබ්වික්රම පියාණන් හා සුසන්ත 

අසබ්වික්රම සසහෝදරයා යන අයයි.   යම් පං බයන්ථ ඔවුන්ථ සියලු 
යදනරටම නිදුක් නියරෝගී සුල දී්ඝරයු ැයබත්ලර. යඩයරෝග 
ආබරධ් අප උපද්රල සියල්ක්ම දුරුයලත්ලර.  යම් උතුම් 
දරනරනිවංවය අනුශසින්ථ ඔවුන්ථයේ ජීවිත වදශම් ආයෝකයයන්ථ 
ඒකරයෝකමත් යලත්ලර! යමයොල යශපතද පරයොල සුගතියද 
උදරපත් කරයගන රන්ථත නිලනින්ථ වැනසීමටම යම් කුවල් යශේතු 
ලරවනර යලත්ලර! තලද මව් පය පර්ලයන්ථයේ සියලුම නෑදෑ 
හිතමිතුරු වෑම යදනරටමත් සියලු ගම් ලරසීන්ථටත් සියලු වත්ලයන්ථටත් 
යම් උදරරතර පුණය රභය අයිති යලත්ලර. වැම වමයක් 
ප්රර්යනරලක්ම ුටුකර ගන්ථනට ැයබත්ලර. යම් පංකම වරධු කියර 
අනුයමෝදන්ථ ලන වෑම යදනරටම ලශර ලශරම චතුරර්ය වතයය 
අලයබෝධ් වීයමන්ථ නිලන්ථ දකින්ථනටම ැයබත්ලරයි මමත්රියයන්ථ යුතුල 
ප්රර්යනර කරමි. එයමන්ථම යම් ග්රන්ථයය කට යව්රලට මනර යවේ 
මුද්රණය කරදුන්ථ දිමුතු මුද්රණාසේ අිප තිතුමන් ඇතුු  කා්ය 

මණ්ඩසේ සියු  සදනාටමත් පංසිදු යලත්ලර! ඔවුන්ථයේද යශපත් 
පැතුම් ුටුකරයගන නිලන්ථ දකින්ථනටම ැයබත්ලරයි යමත් සිතින්ථ 
ආශී්ලරද කරමි. 

       මීට,  

       වසුන්ථ ැදි, 

       පජය මරතර අරියවිම හිමි. 
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iS,fhys wkqiia 
 

kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai'''$$$ 
 

zzhd ukqiafiaiq iïm;a;s - hd p foafõiq iïmod 
k id iïmkakiS,iai - bÉpf;da fyda;s ÿ,a,Nd 
wÉpka;ika;d mk hd - whx ksíndk iïmod 
iïmkakiS,iai ufkda - ;fïj wkqOdj;SZZ 

 

 —ñksiaf,dj hï ñksia iem;la we;af;a o" foõf,dj hï 
foõ iem;la we;af;a o" ta ish,a,u is,a we;a;kayg ÿ¾,N 
ke;' w;sYhska Ydka; jQ hï ks¾jdK iïm;a;shla we;af;a o" 
is,aj;df.a is; ta ksjk lrdu hkafka h'˜  
 

 ;=kaf,dald.% jQ Nd.Hj;a jQ wßy;a jQ iuHla 
iïnqÿrcdKka jykafia úiska idrdixLHh l,am ,CIhla 
mqrdjg f,dõ;=rd nqÿnj m;df.k iu;%sxila mdró oï msrE 
fial' fufia fmreï oï mqrd ieÕù .sh p;=rd¾h i;H 
O¾uh iajhxN+ CodKfhkau ;uka jykafia úiskau h,s 
fidhd.;a fial' wk;=rej f,daldkqlïmdfjka foõ ñksiqka 
iys; i;aj m%cdjg o tu .dïNSr jQ ksjka u. fmkajd ÿka 
fial'  
 

 ksjka ±lSu i`oyd wkq.ukh l<hq;= jQ taldhk ud¾.h 
kï iS," iudê" m%{d" ixLHd; wd¾h wIaGdx.sl ud¾.hhs' th 
ksjerÈj wkq.ukh lrkakd uQ,sl jYfhka is,ajf;l= úh 
hq;=h' is,ajka;hdg jkdys ish¨ f,!lsl" f,daflda;a;r 
iïm;a Wodm;a lr.;  yelsjkq we;' wm uy fndai;dKka 
jykafia o iir .ufka mdró mqrK iufha is,a rCId l< 
yeá o tys wkqiia ,nd .;a whqreo fuu l=vd .%ka:h ;=<ska 
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cd;l l;d  3la mdol lr .ksñka olajd we;' is,a rlsk 
´kEu whl=g fufia iS,dksixihka Wodm;a jkq we;' 
tneúka iEu fokdu fuu fndai;a pß; wdo¾Yhg .ksñka 
ukd is,ajf;l= ù ksjka u. .uka .ksñka iißka ñ§ugu 
W;aiy lr;ajd æ 

 
iS, úuxi cd;lh' 

 
 wkka; .=Kfhka iukakd.; jQ ;sf,da.=re iïud 
iïnqÿrcdKka jykafia iej;a kqjr fÊ;jkdrdufha jev 
jik iuhl is,a mßCId lrkakd jQ tla;rd n%dyauKfhl= 
wruqK lrf.k fï cd;lh jod< fial' tkï"  
 

 ;sirKh iys; wLKavj mxpiS, O¾uh wdrCId lrk" 
fõo;%fhys mrf;rg meñKs nuqfKl= iej;a kqjr jdih 
lrhs' Tyq fldfid,a rcq ksid Ôj;a jkafkls' nuqKd b;d 
is;ajf;lehs lshd rc;=ud Tyqg fndfyda .re i;aldr 
iïudk flfr;s' túg nuqKd fufia is;Sh' zz lsfula o fï 
rcq" udf.a cd;s" l=," m%foaY" iuDoaêh ksid ug .re i;aldr 
lrkafka o" ke;fyd;a udf.a iS, iuDoaêh ksid ug .re 
i;aldr lrkafka o ZZ hkqfjks' fuh ksjerÈj mßCId lr.; 
hq;= hehs Tyqg is;a úh' Èkla Tyq rÊcqrejkag fiajh lr ;u 
ksjig hñka isáh § w;ru.§ rchg wh;a i,ams,lska 
fkdlshd tla lyjkqjla wrf.k .sfha h' th ÿgq i,ams,a 
ysñhd n%dyauKhd flfrys .re;ajfhka lsisjla fkdlshd 
yqkafka h' kej; ojil fmr fiau nuqKd úiska lyjkq 
folla wr.;af;ah' túg o i,ams,a ysñhd bjidf.k 
isáhy';=kajk ojfia n%dyauKhd lyjkq ñglau wr .;af;ah'  
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 bkamiq i,ams,a ysñhd Tyqg lshkafka zztïn, n%dyauKh" 
rÊcqrejkaf.a rdc NdKavd.drh fidrlï lrkafka wog ;=ka 
ojila úh'ZZ hkqfjks' miqj Tyq  ;ud úiska rdcH 
NdKavd.drh fidrlï lrkakd jQ fidrd w,a,d .;af;a 
hehs ;=kajrla lE .eiSh' túg t;kg ñksiqka /iajQy' 
fuf;la ojia uyd is,ajf;l= fia weúo ±ka fï lf<a 
l=ula±hs myr lsysmhla .id oE; ne`o f.k f.dia 
rÊcqrejkag ±laù h' rÊcqrefjda Tyq ±l l<lsÍ zznuqK ljr 
ldrKhlska funÿ ÿiaiS, l%shdjla lf<ys±hsZZ lshd zzwrf.k 
hj fudyqg rdcd{dj lrj˜hs lsjQy' túg nuqKd zzrc;=uKs 
uu rdc NdKavd.drh fidrlï fkdflf<ñZZhs lSh' tkï 
l=ula ksid i,ams,a fmdarefjka lyjkq .;af;a ±hs rcq úuiSh' 
zzrc;=uKs" uu tfia lf<a Tn jykafia ug wêl fldg .re 
i;aldr" iïudk lrkafka cd;sh" l=,h" W.;alu wd§ i,ld 
o ke;fyd;a udf.a iS, .=Kh i,ld o hkak mßCIdlr 
±k.ekSu i`oydhs' ±ka jkdys Tnjykafia ug .re i;aldr" 
iïudk lf<a udf.a iS, .=Kh ksidu ñi wksllaa ksid 
fkdjk nj ud yg m%;HCIh' taldka;fhka fï f,dalfhys 
iS,hu W;a;uh" iS,hu m%Odkh" iS,hu fY%aIaGh' fuu 
iS,fhys W;=ï M, fk,d .ekSug .sysf.hs isg mxplduhka 
wkqNj lsÍu m<sfndaO iys;h' Tnjykafiaf.ka 
wjir ,efnkafka kï uu wou fÊ;jkdrduhg f.dia 
i¾j{hka jykafia iómfha uyK jkafkñ' uyrc;=uks" 
ug meúÈ ùug wjir ÿk uekjeZZhs lSh' blaì;s rcqf.a 
wkq±kqu we;sj nuqKdf.a {d;s ys; ñ;=rka Tyq j,lajoa§ o 
foõrï fjfyrg f.dia nqqÿrcqka yuqfõ meúoao;a miq lf<l 
Wmiïmodj;a ,nd.;a y' miq l<l § lugyka jvd 
wßy;ajhg m;aj nqÿrÿka lrd t<U ;uka jykafiaf.a wßy;a 
M, m%;s.dNh m%ldY l<y'  
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 fuu l;d m%jD;a;sh NslaIq ix>hd w;r m%isoaO úh' Èkla 
oïiNd uKavmhg /ia jQ iajdóka jykafia,d fuu 
isÿùu .ek l;d lrñka tu NslaIqjf.a .=K .dhkd lrñka 
isá fial' túg i¾j{hka jykafia oïiNd uKavmhg jev 
jodrd zzuyfKks ±ka ljr l;djlska hqla;j isáfha ±˜hs 
úuiSh' túg fukï l;djlska hqla;j isáfha hehs" NslaIQka 
jykafia,d m%ldY l<y' túg nqÿmshdKka jykafia zz 
uyfKks" ;udf.a iS,h mßlaId fldg meúÈj ;ukag msysgla 
lr.;af;a fudyq muKla fkdj fmr o kqjke;af;da ;udf.a 
is,a mßlaId fldg ;ukag msysgla lr.;af;a he˜hs jodrd 
mQ¾j cd;lhla jod< fial' 
 
ta flfia o h;a" 
 hg.sh oji nrKeia kqjr n%yauo;a; kï rc flfkla 
rdcH lrk iufha wm uyfndai;dfKda tu rcqf.a mqfrdays; 
nuqKd úh' oka§fï n,j;a leue;a;la we;' wLKavj mxp  
iS, O¾uh o rlaId lrkafkls' uyd W.f;la o úh' 
rÊcqrefjda fiiq nuqKkag jvd fudyqg W;a;Í;r f,i .re 
i;aldr iïudk flfrhs' túg nuqKd fufia is;Sh' zz lsfula 
o fï rcq" udf.a cd;s" l=," m%foaY" iuDoaêh ksid ug .re 
i;aldr lrkafka o" ke;fyd;a udf.a iS, iuDoaêh ksid 
ug .re i;aldr lrkafka o ZZ hkqfjks' fuh ksjerÈj 
mßCId lr.; hq;= hehs Tyqg is;a úh' Èkla Tyq rÊcqrejkag 
fiajh lr" ;u ksjig hñka isáh § w;ru.§ rchg wh;a 
i,ams,lska fkdlshd tla lyjkqjla wrf.k .sfha h' th ÿgq 
i,ams,a ysñhd n%dyauKhd flfrys .re;ajfhka lsisjla 
fkdlshd yqkafka h' kej; ojil fmr fiau nuqKd úiska 
lyjkq folla wr.;af;a h' túg o i,ams,a ysñhd bjidf.k 
isáhy' ;=kajk ojfia n%dyauKhd lyjkq ñglau wr .;af;a 
h'  
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 bkamiq i,ams,a ysñhd Tyqg lshkafka zztïn, n%dyauKh" 
rÊcqrejkaf.a rdc NdKavd.drh fidrlï lrkafka wog ;=ka 
ojila úh'ZZ hkqfjks' miqj Tyq  ;ud úiska rdcH 
NdKavd.drh fidrlï lrkakd jQ fidrd w,a,d .;af;a 
hehs ;=kajrla lE .eiSh' túg t;kg ñksiqka /iajQy' 
 
 fuf;la ojia uyd is,aajf;l= fia weúo ±ka fï lf<a 
l=ula±hs lshd nuqKdj msá;, yhd ne`o rc;=ud fj; 
f.k.sfha h' tu hk w;r u. wysl=Kaglfhda mdrj,a whska 
j, isg i¾mhka kgj;s' kl=fgka w,a,;s' fndgqfjka 
w,a,;s' i¾mhska w,a,df.k ;ukaf.a f.f,ys o T;d .kS' 
túg fndaêi;aj n%dyauKhd th ±l zzorejks fï i¾mhska 
iu`. fufia fi,a,ï fkdlrj' fuu i¾mhska f;dmg oIag 
l< úg f;dm Ôú;CIhg m;ajkafka hehs lSh' 
wysl=KaGlfhda lshkafkda" zznuqK" fï i¾mfhda is,ajka;h" 
wdpdr iïmkakh" ;d fia ÿiaiS, fkdfõ' f;da jkdys ÿiaiS, 
ksid wkdpdr f,i rdc NdKavd.drfhka fidrlï fldg 
fidfrls hehs oE;a ne`of.k hkafkaZZ hehs lSy' túg 
fndai;dkka jykafia fufia is;+ y' zzi¾mhka mjd oIag 
fkdlsÍfuka wkHkag ysxid fkdlsÍfuka is,aaj;a hehs 
kï ,n;s' ñksiqka ;=< tjka W;=ï .=KO¾u mj;skafka kï 
b;d w.fka h' fï f,dalfhys i;amqreIhka úika rlaId 
lrk ,o oi iS," wIaGdx. iS, wd§ ish,a,u W;=ï jkafkah' 
tu iS,hg jvd W;a;Í;r" fY%aIaG jQ jia;=jla ;j;a 
f,dalfhys ke;af;a hZZhs is;+y'  
 
 túg tu rdc mqreIfhdaa tu n%dyauKhd rcq fj; 
f.k.sfha h' miqj rcq uú;hg m;aj zzfï lsfula±hsZZ úpd, 
y' túg rdcmqreIfhda lshkafka zz foajhka jykai fï 
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n%dyauKhd rdc NdKavd.drh fidrlï lrk ,o fidfrls' 
tys § rcq wud;Hjrekag ksfhda. lrkafka fï nuKd 
i;amqreIhl= fia uyd is,ajf;l= fia yeisÍ ±ka fidrlï 
lrk fidfrla jkafka kï fudyq yg rdc wd{dj l%shd;aul 
lrjZZ hkqfjka lSh' túg nuqKd zzud l< fidrlula 
ke;ehs ZZ rcqg ±kaùh' tfiakï l=uk lreKla ksid jia;=j 
wr.;af;a±hs úuiQ úg zzrc;=uKs" uu tfia lf<a Tn 
jykafia ug wêl fldg .re i;aldr" iïudk lrkafka 
cd;sh" l=,h" W.;alu wd§ i,ld o" ke;fyd;a udf.a 
iS, .=Kh i,ld o hkak mßCIdlr ±k.ekSu i`oydhs' ±ka 
jkdys Tnjykafia ug .re i;aldr" iïudk lf<a udf.a 
iS, .=Kh ksidu ñi wkslka ksid fkdjk nj ud yg 
m%;HCIh' taldka;fhka fï f,dalfhys iS,hu W;a;uh' 
iS,hu m%Odkh" iS,hu fY%aIaGh' 
 
 zzfoajhka jykai f,dalfhys ,dul jQ i¾mhska mjd 
wkqkag oIag fkdlsÍfuka is,aj;a hehs fndfyda fokd úiska 
m%ixYd lrhs' fï ldrKfhka o iS,hu fY%aIAG o" W;a;u o 
jkafka h' ;jÿrg;a n%dyauKhd fufia o mejiSh' zz uyrc 
fï f,dalfhys is;ska" lhska" jpkfhka wjH;l%u ixLHd; 
jQ wdpdr iS,hu fY%aIag jkafka h' ;jo uyrc wLKavd§ 
Ndjfhka rCId lrk mkais,a" wgis,a" oiis,a wd§ iS,hu 
ksre;a;r jkafka h' fY%aIaG jkafka h' úIf>dar jQ i;ajhka 
mjd is,aj;=ka hehs ñksiqka úiska m%ixYdjg m;alrkq ,o 
hehsZZ ;uka w;ru. § ÿgq ldrKh f.kyer olajñka 
rc;=udg O¾u foaYKd l< fial'  
 
 zz;jo uy rc;=uks" fu;rï wk¾> jQ W;a;Í;r jQ" iS, 
m%;smodj .sys f.or mialï iqj w;r wUqorejka iu`. isáñka 
wLKavj" msßisÿj" W;a;Í;r f,i /l.ekSu m<sfndaOlrh' 
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wmyiqh' tneúka fuu W;=ï iS,fhys o iS,fhka tyd we;a;d 
jQ W;=ï M,hka o fk,d .ekSu i`oyd fï .%duH iem w;yer 
oud iDIs m%jDoHdfjka meúÈ ùug ud yg wjir ,efíjdhsZZ 
wjir b,a,Sh' wk;=rej  tu n%dyauKhd  jia;=ldu" 
laf,aIldu yeroud iDIs m%jDoHdfjka meúÈj ysud, 
jkdka;rhg jeo ;mia Èúhla .;l<y' miqj ta ;=<ska mxp 
wNs{d o" wIag iudm;a;Ska o Wmojd ±yeka iqjfhka 
l,a .;l<y' miq lf<l tu W.% ;fmda f;acia iys; 
jQ ;dmihka jykafia ld,l%shd fldg n%yau f,dalfha 
Wm; ,eîh˜ hkqfjka nqÿrcdKka jykafia fuu O¾u 
foaYkdj f.k yer olajd mQ¾jdmr l;dj .,md iS, úuxi 
cd;lh ksujd jod< fial'  
 
 tiufhys rc msßi kï wo fï nqÿ msßiuh' ta iufha 
mqfrday; n%dyauKhd kï ±ka nqÿ jQ uï u fõ hehs olajd 
jod< fial'  
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uyd iS,j cd;lh' 
 

 uyd ldreKsl jQ Ydka;s kdhl nqÿrcdKka jykafia 
ieje;a kqjr foõrï fjfyf¾ jevisák l,ays miqng jQ 
ù¾h we;s tla;rd NslaIqjla Wfoid fï cd;lh jod< fial'  
 

 ysi .sks .;a;jqka tu .sks ksjkakg W;aidy .kakd fia 
ish,q ix>hd jykafia,d o ksjka olsk ud¾.h ;=< ù¾hh 
jka;j lghq;= lr;s' ta w;r tla;rd NslaIqjla miqng jQ 
ù¾hlska hqla; jQjdh' ta nj ±k.;a nqÿrcqka Tyq f.kajd 
zzienE o uyK f;da miqng jQ ù¾h weoa±hs úprdZZ zztfiah 
iajdóksZZ" hs lSl,ays" uyK kqU ljr ldrKhlska funÿ jQ 
ffk¾hdKssl idikhl mjd meúÈj ù¾h w;ayeßfha o@ fmr 
kqjK we;af;da rdcHfhka msßyS .sho ;ukaf.a ù¾hfhaau isg 
ke;sjQ iïm;a h,s;a ,nd.;af;aa hehsZZ jodrd bl=;a mqj; 
jod< fial' tkï" 
 

ta flfia o h;a" 
 hg.sh oji nrKeia kqjr n%yauo;a; kï rÊcqrejdk 
flfkl=ka rdcH lrk iufhys mqrK ,o fndaê iuNdr we;s 
wm uyd fndai;dKka jykafia ta rÊcqrejkaf.a mq;kqjka j 
Wmkay' Tyq YS,j l=udrfhda hehs m%isoaO úh' fidf<dia 
úfhys§u W.;hq;= jQ isma i;r ish,a, ksujd msh rcqf.a 
wejEfuka rdcHg meñK uyd iS,j rcq hehs m%isoaO úh' 
t;=ud ±yeñka fifuka rg md,kh lrhs' kqjr i;r 
fodrgqfõ yd kqjr uOHfhys o ;u ud<s.h iómfhys o 
okai,a lrjd ÿ.S u.S hdplhskag oka fo;s' tu rc;=ud 
fmdfydh wgis,a yd ks;H jQ mxp YS,h wdrlaId lrkafkls' 
bjiSfuka" ffu;%sfhka" lreKdfjka  hqla;j ish¨ rg 
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jeishka ;u orejka fia i,ld ish,a,kau i;=gq lrjñka 
Od¾ñlj rdcH md,kh lrhs'  
 

 tl< rcqf.a tla weu;sfhla wka;#mqrhg jeo wkdpdrfha 
yeisÍ rdc Nghkag yiq úh' th rc;=udg o 
±k.kakg ,enqKs' miqj rc;=ud  Tyq le`ojd lreKq úuid 
zz ;d l< fkdukd lghq;a; ksid udf.a úð;fhys jikakg 
iqÿiq ke;' ;df.a jia;=j;a" wUq orejkq;a /f.k fjk;a 
rglg m,d hjZZ hs ráka fkrmQy' túg tu weu;shd liS 
ráka kslau f.dia fldfid,a rÊcqrejkg fiajh lf<ah' 
l,ah;au Tyq tu rcqg fndfyda úYajdiS úh' miq Èkl Tyq 
tu rcqg lshkafka zz rc;=uks" nrKeia kqjr rdcH jkdys 
ueiaika ke;s ó johla yd iudkh' rcq jkdys b;du;a 
fnd<`oh' iaj,am jQ fiakdjlska rdcH yer .; yelZZ hs lSh' 
th weiQ fldfid,a rcq nrKeia rdcH kï uy;a jkafka h' 
iaj,am jQ fiakdjlska yer.; fkdyel' fudyq nrKei 
rcqf.a prmqreIfhla fodahs iel is;Sh' miqj —f;da tu rcqf.a 
prmqreIfhla ±˜hs úuiSh' túg tu weu;shd lshkafka 
zzrc;=uks" uu prmqreIfhla fkdfõ' Tn jykafiau ud lS 
ldrKh mßCId l< uekjehs lSh' ñksiqka lsysmfofkla 
fhdojd tu rcqg wh;a .ula fld,a, lkakg i,iajkak' 
túg .ï jeishka fidreka w,a,df.k f.dia rcqg olajhs' tys 
§ tu rc;=ud Tjqkag o~qjï fjkqjg jia;=j § w;yer oukq 
we;'ZZ hkqfjks' túg fldfid,a rcq" fudyq ks¾NS;j 
lshkafka ienEjla hehs is;d Tyq lS wdldrhgu ñksiqka ,jd 
nrKeia kqjr .ïudkhla ux meyeÍh' fidreka w,a,d.;a .ï 
jeishka Tjqka rcq fj; f.k .shy' rcq lreKq úuiSh' zzljr 
lreKlska .ï meyerE oZZ" zzrc;=uks Ôj;a jkakg l%uhla 
ke;s ksihsZZ Tjqka mejiSh' tkï l=ula ksid fuf;la l,a 
ud iómhg kdfjys o@ fu;eka mgka fujka oE 
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fkdlrkakehs wjjdo § Tjqkag Ôj;a jkakg iïm;a o § uqod 
yeßfha h' Tjqka jyd f.dia tu mqj; fldfid,a rcqg ie, 
l<y' th ±k.;a fldfid,a rcq tmuKlskau l%shd;aul 
fkdù fojk jrg o rg uOHfha ckmohla fld,a, leùh' 
th o fmr fiau úh' miqj f;jk jrg o nrKeia kqjr uyd 
ùÓ uOHfha ñkS uerùh' tys§ o rcq fidrekag iïm;a § 
w;ay, y' túg nrKeia rcq jkdyS b;d Od¾ñIaaG flfklehs 
±k.;a fldfid,a rc;=ud nrKei rdcH .ksñhs fiakdj 
f.k kslauqKd y' 
 

 ta iufhys jkdys u;a jQ yiaÓ rdchkao wNsuqlj tk 
l,ays msgqmd m,d fkdhkakd jQ o" ish oyia .Kka 
wl=Kq .ik l,ayso ;e;s fkd.kakd jQ iajNdjh we;s" iS,j 
rc;=udf.a leue;a;la we;s l,ays ish¨ oUÈj rdcHhka o 
yer .kakg iu¾: jQ Tõfkdjqka w;yer fjkaj m,d 
fkdhkakd jQ W;a;u jQ oyila muK uyd fhdaOhka iS,j 
uy rc;=ud i;=j we;' Tjqka ieufokdu fldfid,a 
rÊcqrejka hqoaOhg t;shs wid ;u rc;=ud <`.g f.dia 
lshkafka zz foajhka jykai" fldfid,a rcq nrKei rdcH 
yer.kq msKsi hqoaOhg tñka isákafka h' Tyqg wmf.a rdcHg 
neiai fkd§u u.§u ;,dfm,d w,a,d .ksuqZZhs fhdackd 
l<y' th wid uyd iS,j rc;=ud zz ud ksid orejks wkqkag 
mSvd lsÍfuka m%fhdack ke;' rdcH leu;s 
flfkla .ks;ajdhs tfia fyhska f;dms yeu fkdhjhsZZ 
je,ela úh' fldfid,a rcq rdcH iSudj blau okõ uOHhg 
meñKsfha h' weu;sjre h,s;a iS,j rc;=udg fmrfiau 
lSjyqh' rÊcqrefjda o m<uq mßoafokau th je,elaùh' 
fldfid,a rcq msá kqjr isg zzrdcH fyda fo;ajhs hqoaO fyda 
flfr;ajdhsZZ lshd iS,j rÊcqrejkag yiqka heùh' rcq th 
±l zzud lrk hqoaOhla ke;' rdcH .kakd fialajdhs lshd 
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fmr<d yiqka heùh' kej; o wud;Hjre rcqg lshkafka 
zzfldfid,a rcqg we;=,a kqjr jÈkakg bv fkd§ msá 
kqjr§u ;,dfm,d w,a,d .ksuqZZ hs lSh' rcq m<uq mßoafokau 
th je,elaùh' miqj kqjr jdi,a fodr yrjd weu;sjre 
oyila fokd yd iu. m%didofha u;= uy,a ;,fha isxydik 
uia:lfhys O¾u idlÉPd lrñka yqkafka h' fldfid,a rcq 
uy;a jQ fiakdj yd iu`. nerKeia kqjrgu msúisfha h' 
kuq;a ;ukag i;=re jQ tlu mqreIhl= fyda fkd±l 
rÊcqrejkaf.a ud<s.d fodr iómhg .sfhah' tys § wud;H 
iuQyhd úiska msßjrk ,ÿj isxydikdrEVj jev isák 
ksrmrdO jQ iS,j rc;=ud ±l —wud;H oyila fokd iu`. 
oE;a ne`o wuq fidfydkg f.k f.dia lrjgla muK j<,d 
ouj" túg rd;%sfha § isj¿ka weú;a l< ukd oE lrkq 
we;ehsZZ lSy' 
 

 wk;=rej fldfid,a rcqf.a rdcmqreIhka úiska iS,j  
rc;=ud we;=¿ weu;sjre oyila fokdf.a oE;a msgqmig ne`o 
wuq fidfydklg f.k .shy' fufia lrk l, o iS,j 
rc;=udg ;u i;=re rcq.ek ffjr is;l=ÿ my, fkdù 
h' ;jo fufia urKh i`oyd f.khk .ufka § mjd iS,j 
rcqf.a jpkh blauùug iu;a flfkla o fkdùh' fufia ta 
uyd fndai;=kaf.a mßjdr iïm;a;sh jkdys b;d lSlre 
msßila úh' blaì;s ta i;=re rcqf.a rdcmqreIfhda weu;sjre 
iys; jQ iS,j rcq wuq fidfydkg f.k f.dia rÊcqrejka 
uOHfha ,d wjfYaI weu;sjre oyio mßjdr fldg lrjgla 
muK j<,d" mia ;,d .shdyqh' 
 

 tys § iS,j rcq weu;sjrekag lshkqfha zzi;=re rc;=ud 
flfrys fldamhla fkdfldg ffu;%S lrjhsZZ wjjdo lf<ah' 
miqj uOHu rd;%sfha ukqiai udxY lïyhs kßhka tys wdy' 
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túg rcq yd weu;sjre tl jru y~ ke.Sh' thg ìhm;a jQ 
kßhka m,d .sfhah' kuq;a miqmiska t,jkakl= ke;s ksid 
h,s;a meñKsfha h' fufia ;=ka jrlau kßhka msßi fj; 
meñKsh y' ;=kajru ìh ù m,d .shy' wk;=rej msgqmiska 
t<jkafkl= fkdÿgq ksid fudjqka johlg m;aj we;s nj 
kßhkag jegyqKs' miqj m%Odk kßhd rcq fj;g;a fiiq 
kßhka weu;sjreka oyi fj;g;a <`.d úh' rcq fj; m%Odk 
kßhd tkq ÿgq rc;=ud ksy`vj isáfha h' krshd úiska rcqf.a 
f., veye.kakjd;a iu.u rc;=ud ;u ksláka kßhdf.a 
f., ;rfhka w,a,df.k fmd<jg ;nd 
jefrka ;olr .;af;ah' we;a n, we;s rc;=udf.a fuu 
l%shdfjka .e,úh fkdyels jQ kßhd ury`v ke.Sh' bka ìhg 
m;a jQ fiiq kßhka jkhg m,d .sfhah' m%Odk 
kßhd .%ykfhka ñ§ug i;r mdohkaf.ka ìu myqre.dk úg 
rc;=udf.a <h m%foaYfha ;olr ;snQ mia ;Ügqj nqre,a ù bj;a 
úh' ta nj ±k.;a rcq kßhd uqodyf,ah' nqre,a jQ mi 
w;ßka ;u oE; t<shg f.k ;u Yla;sfhka Tnfudn 
lrleù l%ufhka jf,ka f.dv úh' miqj weu;s u`vq,a, o 
f.dvf.k wuq fidfydfka b|f.k O¾u idlÉPdjka 
mj;ajñka isáh y'  
 

 tiufhys ukqiaihka u< ñkshla wuq fidfydkg 
f.kf.dia oukakdyq hlaIhka fofofkl=f.a iSud uOHfha 
±uQy' túg fï hlaIhka fom, ñksh fnod.; fkdyelsj 
flda,dy, lr .;ay' miqj tl hlaIhl= wm fofokdg fuh 
ksis f,i fnod.; fkdyel' iS,j uyd rc;=ud ±ka fï 
fidfydfkys we;' Tyq Od¾ñlh' t;=ud fuh ksis f,i 
fnod fokq we;ehs lSh' miqj fofokd úiska tu u<l`o rcq 
<`.g f.kf.dia f;dr;=re lSy' miqj rc;=ud lshkqfha 
zzmsxj;a hlaIhks" uu fï ñksh f;dmg fnod foñ' kuq;a ±ka 
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ud wmsßisÿh' kd.kq leu;af;ñ' hkqfjks' hlaIhka fofokd 
f.dia i;=re rÊcqrejkag fjkalr ;snQ iqj`o lejQ meka 
hlaaIdkqNdjfhka f.kú;a rcqg ÿks' iakdkh l< rcqg i;=re 
rcqf.a m;a fldgqfõ ;snQ i¿ f.kú;a ÿka y' ta yeo.;a miq 
isõ oE .`o lr`vqjla o rka lr`vqfjys ,d ueKsla ;,ajeg 
u;af;a ;snQ fkdfhla u,a o f.keú;a ÿkay' iqj`o u,a o 
me<`o isá rcqf.ka h<s l=ula lrfuda oehs hlaIhka úpdf,ah' 
rc;=ud ;ukag nv.sks we;s kshdj weÕjQ ksid i;=re rcqg 
t,jd ;=nQ w.% fNdackh o f.keú;a ÿkay' i;=re rc;=udf.a 
iqj`o lejQ meka iaj¾KdNsxldrfhka rka ;eáh yd iu`. 
f.kdfõh' wk;=rej n;aa lsi o ukd fia ksujd isáúg 
i;=re rcqf.a mi m,j;ska hqla; jQ nq,;a o f.keú;a ÿkay' 
nq,;a ld isá l,ays wksla l=ula lrfuda±hs  úpdf,a h' kej; 
f.dia i;=re rcqf.a biafodr we;s u`.=,a lvqj f.kj hs  
lsjQh' th f.kd miq rcq lvqj f.k ñksh fl,ska isgqjd ysi 
uqÿfka mgka yß ueÈka folg m,d iu iuj hl=ka 
fofokdg ÿkay' rc;=ud lvqj fidaod fldmqfõ oud Wrfha 
t,a,d .;af;ah' ñkSuia ld i;=gg m;a hlaIhka fofokd 
rc;=uks" ;j;a l=ula lrï ±hs úuiS h' tfia kï f;dmf.a 
wdkqNdjfhka ud f.k f.dia i;=re rcqf.a isß 
hyka .nvdfjys ;nd fï weu;s msßi ;u ;ukaf.a ksfjia  
j, isgqjd ,jhs lSh' hl=ka fofokd tu lghq;a; o 
Ndr .;af;ah'  
 

 tiufhys i;=re rc;=ud irik ,o isßhyka .nvdfjys 
iemg ksoñka isáfhah' iS,j rc;=ud hlaIhkaf.a 
wdkqNdjfhka t;kg f.dia lvq m;ska i;=re rcqf.a 
nvg ;Ügq lf<ah' túg tu rcq msì§ myka wdf,dalfhka 
iS,j rc;=ud yÿkdf.k Nhska ;%ia;% úh' fjõ,k y`äka 
hq;=j zzuy rÊcqrejks" funÿ rd;%shl yd;ami /lj,a oud 
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we;s úgl fodrgq jid we;s úgl i¾jdNrKfhka ieriS 
flfia kï wdfjys ±hsZZ úuiSh' túg iS,j rc;=ud ;uka wd 
yeá ish¨ úia;r lSh' tnia weiQ i;=re rcq l<lsreKq is;a 
we;sj pKav jQ mreI jQ ñkSuia lk hlaIhska mjd Tn 
jykafiaf.a .=K l`o y`ÿkhs' ud ukqiaifhla ù o tu .=K 
y`ÿkd.; fkdyels ùñ' ;jo uy rcdfKks" fu;eka mgka 
uu u;= hï ljr l,lj;a fuf;la uy;a jQ 
iS,fhka .=Kfhka hqla; jQ f;dm flfrys fodaIhla 
fkdlrñhs' Èõrd fmdfrdkaÿ ù iudj wheo isáfha h' miqj 
iS,j rc;=ud rdc ihkfha i;mamjd" ;uka ñá wiqkl 
ie;mqks' /h mykaj .sh l,ays rgmqrd fnr ,jd fiakdj" 
weu;sjre" n%dyauK" .ym;s wd§ ish¨ rg jeishka bosrsfha 
iS,j uy rc;=udf.a .=K j¾Kkdjla l<y' h,s iud o 
b,a,d isáhy' ;jo tu rdcH o h,s mdjd § zzfu;eka mgka 
kqU jykafiag Wmkakd jQ i;=re Wmøjhla we;akï th ug 
Ndrh' udf.a wdrlaIdj uOHfha Tn jykafia rdcY%Sh úÈkq 
uekúZZhs lshd fla,dï lS weu;shdg rdc wd{dj 
fldg ;ukaf.a fiakdj o f.k ;u rdcHhg wdmiq .sfhah'  
 

 miqj iS,j uy rc;=ud o i¾jdNrKfhka ieriS Oj, 
p;%h hg irik ,o iaj¾Km¾hxlfha ys`of.k ;ukaf.a 
iïm;a n,d funÿ uy;a iïm;a yd wud;Hhka oyilf.a o 
Ôú; m%;s,dNh;a ud is,ajka;j ù¾hh fkdlf<a kï 
fkd,efnk nj;a" ù¾hfha" iS,fha n,fhkau uu ke;sjqk 
iïm;a h,s ,Èñhs /ia jQ uyd fik`.g O¾u foaYkd l< 
fial' fufia rc;=ud ;jÿrg;a zzmsxj;=ks" is,aj;=kaf.a 
ù¾hfhys M, kï fufia iuDoaêu;a jkafkahZZ hs Woï wkd 
Èú muKska l=i,a l¾u fldg lï jQ mßoafoka ñh 
mrf<dj .sfhah'  
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 Ydia;D jQ nqÿrcdKka jykafia fï O¾u foaYkdj 
f.kyer olajd p;=rd¾h i;H foaYkd l< fial' ta fl<jr 
miqng ù¾hh we;s NslaIQka jykafia wßy;ajhg m;aúh' 
nqÿrcdKka jykafia mQ¾jdmr ikaê .,md fuu uyd iS,j 
cd;lh ksujd jod< fial' tiufhys ÿIaG wud;Hfhda kï 
±ka foajo;a; iaÓúrfhda h' oyila wud;Hfhda kï ±ka nqÿ 
msßih' uyd iS,j rc;=ud kï nqÿ jQ uïu fõ ±hs ;uka 
jykafia olajd jod< fial'  
 

ÿ;sh iS, úuxi cd;lh 
 
 ;sf,djg ;s,l jQ iïnqÿ rcdKka jykafia iej;a kqjr 
fÊ;jkdrdufha jevjik iufha laf,aI ks.%yhla wrnhd 
fuu cd;l foaYKkdj f.kyer olajd jod< fial'  
 
 tla Èkla foõrï uy fjfyfrys jev isá mkaishhla 
muK NslaIQka rd;%sfha uOHu hdufha § ldu ú;¾l l,amkd 
l<dyqh' i¾j{hka jykafiaf.a Èjeig ta ish¨ ;;= meyeÈ<s 
úh' túg    —ilaú;s rcl=f.a rdc Njk ;=< fydreka my, 
jQjd fiaZZ is;d" tu mkaishhla muK NslaIQka jyd /ia 
lrjQy' miqj nqÿrÿka o mekjQ W;=ï nqoaO wdikh u;af;ys 
ys| NslaIQka wduka;%Kh lrñka zzuyfKks" mqrd;kfha 
kqjKe;af;da mõ lsÍfuys ryila kï ke;af;a hs" lshd mõ 
fkdl<dyqhZZ hs jodrd bl=;a j;a f.kyer jod< fial'  
 
ta flfia o h;a" 
 hg.sh oji nerKeia kqjr n%yauo;a; kï rÊcqre 
flfkl=ka rdcH lrk iufhys wm uy fndai;dfKda 
n%dyauK l=,fha bmo jeä úh meñK nrKei Èidmdfudla 
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wdpdßka iómfha mkaishhla muK isiqkag m%Odkj Ys,am 
yeoEÍh' tl< tu wdpdÍkaf.a ÈhKsh újdy lr§ug ld,h 
t<Uqks' isiqkaf.a is,a mßlaId fldg is,ajka;hdg ÈhKsh 
mdjd foñhs wdpd¾hjrhd ;SrKh lf<ah' Èkla ish¨ YsIhka 
le`ojd zzorejks" udf.a ÈhKsh újdy lr §ug iqÿiq jhi 
meñK we;' ta i`oyd jia;%dNdrK wjYHj we;' f;dmf.a 
kEhkaf.a jia;%dNrKu fidfrkau" lsisjl=g fkdfmfkk 
fia f.fkk foaj,a Ndr .;sñ' tfia jeämqru f.fkkakdg 
ÈhKsh mdjd foñZZhs m%ldY lf<ah' miqj Tjqfkdjqka 
f.fkk oE fjk fjku rlaId fldg ;eîh' fndai;dKka 
jykafia lsisjla fkdf.k wd neúka wdpd¾h;=ud úuikafka 
zz wehs orej kqU úiska lsisjla fkdf.fkkafka ±hsZZ 
hkqfjks' fndai;=ka lshkqfha" zzwdpdßka jykai" fmfkk 
fia f.fkk oE Tn jykafia Ndr fkd.kafka h' uu jkdys 
mõ lsÍfuys ryila fkdolskafkñZZhs m%ldY fldg ;jo  
zzwdpdßka jykai fï f,dalfhys m%dK>d;kd§ lrkakd jQ 
i;ajhskag ryila kï ke;' jk foúhka fyda ta mdm l¾uh 
ols;s' w{dK i;ajfhda kï ta  mdm l¾uh ryila hehs 
is;;s' uu ta mdm l¾uhg ryia ia:dkhla fkdolafkñ' wm 
lrk iEu l%shdjlau foúhka fyda ols;a' wukqIHhka fyda 
ols;a' tneúka ck Y+kH ia:dkhla kï ke;af;ah'ZZ  
 
 fï ish,a,gu ukdj ijka ÿka Èidmdfudla wdpdßka 
jykafia m%ldY lrkafka zz orej udf.a ÈhKsh kqUgu iqÿiq 
jkafka h'ZZ hkqfjks' miqj tu ÈhKsh ish¨ 
jia;%dNrKfhka irid fndai;=kag mdjd ÿkafka h' fiiq 
udkjlhkag ;j ;j;a W.;a Ys,amhkaf.ka wjjdo fldg 
iS,dÈh o W.kajd f;dm úiska f.kd jia;%dNrK f.kd ;eka 
j,gu f.kf.dia Ndr fojhs lSfõh'  
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 ;sf,da.=re nqÿrcdKka jykafia zz uyfKks" w{dk jQ 
ÿiaiS, udkjlfhda ÿis,a neúka tod ia;%S m%;s,dNfhka 
msßyqfkah' kqjKe;s udkjlhd is,aj;a neúka ia;%S 
m%;s,dNh ,oafoa úh' ;jo iS," iudê" m%{d" ixLHd; 
wkka; .=K O¾uhka msÍfuka mrf;rg meñKshd jQ uu mdm 
l¾uhkag m%;sÉPkak jQ ia:dkhla kï fkdolsñ' mõ lrk" 
lshk" is;k ;eke;a;df.a tu mdm l¾uh ukqIHhka fyda 
±k .kS' foúhka fyda oel.kS" wukqIHhka fyda oel .kS' 
mdmh kï jika l< fkdyel'˜ hhs Ydia;Dka jykafia O¾u 
foaYkd fldg iS, úuxi cd;lh ksujd jod< fial' tu 
foaYkdj fl<jr mkaishhla ;rï jQ NslaIQka jykafia,d 
ry;a M,fhys msysáfha h'  
 
 tl,ays Èidmdfudla wdpdßka kï ±ka idßmq;a; ia:úrhka 
h' tl,ays kqjKe;s n%dyauK l=udrhd kï ±ka nqÿ jQ uïu fõ 
±hs ;uka jykafia olajd jod< fial'  
 
 

සීය සමසසේ මහත් ඵ ලනු ඇත 
 

 බුදුරදුන්ථ විසින්ථ පැනව සිකපද දිවි හිමියයන්ථ රැකිය යුතුය. 

“කිකීල අණ්ඩං චමරීල ලාිපං - පියංල පුත්තං නයනංල ඒකකං 

තස ේල සීං අනුරක්ඛමානා    - සුසේසා සහෝ  සදා සගාරලා” 

“කිර යේනුල තම බිජුලට රක්නර යවේ ද, යවමර මුලර 

ලලිගය රක්නර යවේ ද, මව් පයයෝ තම එකම පුතර රක්නර යවේ ද, 

එකැව ඇතියයක් එම ඇව රක්නර යවේ ද, සිල් රකින්ථනර ශැම 

කල්හිම බුද්ධ්රදීන්ථ යකය් යගෞරලයයන්ථ මනරල ප්රියශී ව ලවු” 
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ක්දිල එක්තරා සතරුන් ලහන්සසේ නමක්, එක් යවොර 

මුක් විසින්ථ රවකිඳ ලැකින්ථ බැඳ දැමශ. ැව් ගින්ථනකින්ථ 

පලිව්යවන විට ද උන්ථ ලශන්ථයවේ එම ලැ යනොකඩර, සිල් යමයනහි 

කර එහිම භරලනර ලඩර රශත් ඵයට පත්ල පරිනිලන්ථ පෑශ. 

ක්දිල “චීරගුම්භලාසික අම්බඛාදක තිස්ස සතරුන් 

ලහන්සසේ” දු්භික්ෂ කරයේ දී්ඝ මගක ලිනන විට දරනය යනොැී 

ක්රන්ථතල අඹ ගවක් මු ලැතිර සිටියශ. අඹ ඇතත් පළි යනොගත් 

නිවර ඒලර යනොලැෂදීය. එවිට උපරවකයයකු පැමිණ අඹ පැන්ථ 

යපොලර පසුල කරපට තබර යගන ගමට යද්දී තමන්ථයේ සිල් බර 

එහි පරිසිදු බල දැක, සියතහි ප්රීතිය ුපදී එයින්ථම සිත වමරමතමත් වී 

එමගින්ථ විදසුන්ථ ලඩර කරපට යද්දීම රශත් විය. 

 මිහින්තසේ ලැඩසිටි මහා තිස්ස සතරුන් ලහන්සසේ 

අනුරරධ්පුරයට පඬුවඟර ලිනන විට වැමියර ශර කශ කර නිලසින්ථ 

පටවී යන යදලඟනක් බදු කරන්ථතරලක් මිහින්ථතය යදවට යන්ථනීය. 

යතරුන්ථ ලශන්ථයවේ දුටු කරන්ථතරල දත් විදශර පරමින්ථ සිනර සීය. බ්ද 

නගර සිනර සීම නිවර යතරුන්ථ ලශන්ථයවේ ඇයේ දන්ථත පන්ථතිය දැක, 

ඇව යනොබිඳ බර, එම දත් ඇට අරමුණු යකොට අට්ඨික භරලනරල 

ලඩර එහිදීම රශත් ඵයට පත් විය. 

කරඬුසන ලාසී චිත්තගුත්ත මහ සතරුන් ලහන්සසේ ශැට 

ලවරක් යන තුරුත් තම ගල් යයනහි ගල් පයව්යවේ ඇඳ තිබූ 

සිතුලමක් යනොදුටුයව්ය. මිදුයල් ඇති නර ගයවේ මල් පපී ඇති බල 

පලර දැන ගත්යත් මිදුයල් නර මල් යපති ලැටී තිීයමනි. ඒ තරම් 

ලත් උන්ථ ලශන්ථයවේ ලටපට යනොබයි. තමන්ථට කිසියලක් ලන්ථදනර 

කරන්ථනට එන විට ඒ පරිමියයක් ද, ගැශැණියක් ද යන වංඥරල 

පලර උන්ථ ලශන්ථයවේ යනොගනී. දිනක්, රරත්රියේ යද්ලතරලන්ථයේ යද්ල 



19 

 

ආයෝක පජර මධ්යයේ වක්මන්ථ මළුයව්දී මුළු ලනයම උන්ථනරද 

කරලමින්ථ මශ රශත් භරලයට පත් විය. 

කුටුම්බිය පුත්ත තිස්ස සතරුන් ලහන්සසේ ලනරහි ශතලිව් 

යකක් ධ්නය ශැර දමර පැවිදි වයලකි. ආරණයයයහි සිටි උන්ථ 

ලශන්ථයවේ මැරීමට දිනක් යවොර මුක් පැමිණි යේය. එක රැයකට 

පමණක් තම ජීවිතය බර ගන්ථනට ඇපයක් යව උන්ථ ලශන්ථයවේ 

ගක් යගන එමගින්ථ තම කල ඇටය බිඳ ගත්යත්ය. පසුල තමන්ථ 

දිවි හිමියයන්ථ රක්ෂර කෂ උතුම් සීය ආලජනර කර, යව්දනරල 

යටපත් යකොට, අරුණ උදරලත්ම විදසුන්ථ ලඩර අරිශත්ලයට පත්විය. 

යමයවේ අතීතයේ ලැඩසිටි උතුමන්ථ ලශන්ථයවේර සිල් රක්ෂර 

කෂ අයුරු ආද්යට යගන මනර යව සී විශුද්මතය වම්පරදනය 

කර ගත යුතුය. සිල් රැකීම සියත් අවිප්පටිවරරය (විපලිවර යනොලන 

බල) පණිව යව්. අවිප්පටිවරරය ප්රයමෝදය පණිව යව්. ප්රයමෝදය 

ප්රීතිය පණිව යව්. ප්රීතිය, පව්වද්මතය, වංසිඳීම පණිව යව්. පව්වද්මතය 

යවෝමනව්වය පණිව යව්. යවෝමනව්වය වමරමත ආයවේලනය පණිව, 

වමරමත ලෘද්මතය පණිව, නිවූරණය පණිව ලන්ථයන්ථම ය. 

සිල් රැකීයම්දී ලත්තක්ඛන්ථධ්කයේ දැක්යලන තුදුව් (14) ලත්, 

තම යවේනරවනයේ පනලරයගන ඇති ලත් පළියලත් ආදිය ද ලැිනහිටි 

ගුරු උතුමන්ථට කීකරුල මනර යව වැපරිය යුතුය. ධුතරංගයන්ථ 

වමරදන්ථ වීයමන්ථ යයෝගීන්ථයේ නිශතමරනී, අල්යප්ච්ඡතරදී යබොයශෝ 

ගුණ ලැයඩනු ඇත. ඒලර රැකීයමන්ථ වතර වංලර සීයටම මශත් 

උපකරරයක් යව්. නමුත් එම ධුතරංගරදී සී ව්රතයන්ථ වමරදන්ථ වීයම්දී 

තම යවෞඛය තත්ත්ලය, පරිවරය, යද්ගුණරදිය ද තම වමරමත 

මට්ටම් ශර දියුණුයව් ප්රතිඵ ගැන ද සිතර බැලිය යුතුය. යමහි දී 
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වියේයයන්ථම කමටශන්ථ බර යදන ගුරු ව්ලරමීන්ථ ලශන්ථයවේයේ 

උපයදව් අනුරවනර ලැදගත් ලනු ඇත. මන්ථද තමන්ථටත් ලඩර තම 

සියත් මට්ටම, රටරල ගැන කමටශන්ථ යදන ගුරුලරයර දන්ථනර 

බැවිනි. 

සිල් බිඳී යරමට අලව්යර වැෂසුණු විටදී තමන්ථයේ රව්තෘන්ථ 

ලශන්ථයවේ, ගුරු උතුමන්ථ ලශන්ථයවේර, තම ලයව, සීය, තමන්ථයේ 

තත්ලය ආදිය ගැන සිහි කිරීයමන්ථ එම විතකූ මග ශරලරයගන සීය 

රැකගත ශැක. යකයවේ යශෝ තම සීය අපරිසිදු ව විටක දී ඇලැත් 

යදවර ගැනීම, ලත් මරනත් පුරර ගැනීම, සිල් වමරදන්ථ වීම ආදියයන්ථ 

ශර පසුල අමත්ඨරන බ පහිටුලර ගැනීයමන්ථ යළිත් පරිසිදු විය ශැක.  

යමයවේ සික පද වමරදන්ථ වීයමන්ථ ද, පසිඳුරන්ථ හික්මලර 

ගැනීයමන්ථ ද, දැශැයමන්ථ ජීවිකරල යගවීයමන්ථ ද, නුලණින්ථ සිව්පවය 

පරියභෝග කිරීයමන්ථ ද “සතර සංලර සීය” රැක ගත ශැක. 

සිල් පද සිඳ බිද ගනිමින්ථ දුසිල් බලට පත් වීම තුළින්ථද 

අයන්ථක විධ් දුක් කම්කයටොලු උරුම ලනු ඇත. යමයොල ලයයන්ථ 

යදතිව් ලධ් ආදියට පත් වීම, නින්ථදර අපශරවයන්ථට ක් වීමට ද, 

පරයොල ලයයන්ථ තිරිවන්ථ, යප්රේත, අසුර දුක් විඳීමට ද කල්ප 

ගණනින්ථ නරකරදි අපර දුකට ලැටීමට ද දුව්සී භරලය යශේතු ලනු 

ඇත. සීයේ අපරිසිදු බල යශේතු යකොට යගන යපර විස මශ 

යතරුන්ථ ලශන්ථයවේර පලර යමයොල ලයයන්ථ ද පරයොල 

ලයයන්ථ ද මශත් දුකට පත්විය.  
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සිල් අපිරිසිදු වූ භික්ෂුලකසේ කතා ලස්තුල 

සුරද්ධ් ජනපදයයහි වරහුය යපයදයවේ ආෂරරබර 

පටුයනහි යපෝරිමරසී ගං යතර යකොණ්ඩපදි නම් විශරරයක් විය. එහි 

ප්රධ්රන යතරුන්ථ ලශන්ථයවේ තම සීය අපරිසිදු කර ගනිමින්ථ විශරර 

භරණ්ඩ විම යව පරිශරණය කෂශ. පසුල එම යතරුන්ථට 

මරණරවන්ථන කරයේ දරුණු යරෝගයක් ලැෂඳිනි. එම නිවර උන්ථ 

ලශන්ථයවේට පැන්ථ ලැෂඳීමට යලදුන්ථ විසින්ථ තශනම් කරන දී. දිනක් 

මැදියම් රෑ පපරවයයන්ථ යපළුණු භික්ෂුල ුලසිය යනොශැකි තැන තම 

ධ්මකරකය අත ගර බැ වය. එහි පැන්ථ යනොවී ය. කරමරයයන්ථ පටත 

ව යබොන පැන්ථ කෂය බැ වය. මශ පැන්ථ කෂය බැ වය. ආරරමයේ 

යපොකුණු අවෂට යගොව් බැ වය. යම් සියල් ම පැන්ථලලින්ථ හිව් විය. 

අනතුරුල යපෝරිමරසී නදියට යගොව් බැලූ විට නදිය ද වියළී යගොව් 

තිබුණි. උන්ථ ලශන්ථයවේයේ ක්ම යව්ගය නිවර උන්ථ ලශන්ථයවේට යම් 

සියල්ම පැනින්ථ හිව් විය. පසුල වියළුණු ගඟින්ථ එයතරට යගොව් 

තමන්ථ යප්රේත යෝකයේ ුපදීමට යම් ඒකරන්ථත ප්ල නිමිති බල 

කල්පනර කර තම නරන කඩය එහි ව ගවක ගැට ගවර යළිත් 

පැමිණ තම කුටියේ වැතපුයණ්ය. පසු දර උදෑවන උපව්යරයක 

හිමිලරුන්ථ පැමිණි විට තම අත්දැකීම සියල්න්ථට ම ප්රකර කයෂේ 

ය. නමුත් ඒ කිසිලක් කිසියලකුත් වි්ලරව යනොකෂශ. පසුල ග   ඟින්ථ 

එයගොඩ ඇති නරන කඩය යගන විත් වැක දුරු කර ගන්ථනැයි කී ය. 

එවිට එක් භික්ෂුලක් ගඟ තරණය කර නරන කඩය යගනරයව් ය. ඒ 

දැක සියලු යදනර ම වැක දුරු කර ගත්ශ. සියල්න්ථ ම මශත් 

වංයව්ගයට පත් විය. යරෝගී යතර නම වඟ මැද යමයවේ කී ය. “මම 

සිල්පද බිඳ ගනිමින්ථ, වඟ වතු යදයයහි ප්රමරද වීමි. වංඝයරයේ යදය 

මයේ යදයක් යවේ සිතර මර පරියභෝග කයෂමි. මර ගැන සිතර ඔබ ද 

වඟ වතු යදයයහි අප්රමරදී වී, මනරල සිල් ගුණ පුරර ධ්්ම ප්රීතියයන්ථ 
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ම වී්ය යකොට නිලන්ථ සුල වෂවර ගනිව්!” යනුයලන්ථ වැමට අලලරද 

කර භික්ෂුල මිය යගොව් යප්රේත යොල උපන්ථශ. 
 

යම් අනුල දුව්සීත්ලයේ ආදීනල සියල්න්ථටම යපොදු බල 

දත යුතුය. එයමන්ථම අේගික්ඛන්ථයධ්ෝපම ආදී සුත්ර ධ්්මයන්ථ කියලර 

දුසිල් බයලහිත් වංවරරයයහිත් මශත් ආදීනල නිතර යමයනහි කර, 

වංයව්ගය උපදලර මනර සිල්ලයතක් වීමට අදිටන්ථ කරගත යුතුය.  
 

ලැට කඩුළු බැඳ, කුඹුර යනොලපුරර සීටීයමන්ථ කුඹුයරන්ථ ගත 

ශැකි ප්රයයෝජනය යනොැී යනු ඇත. එයමන්ථ ම සී විසුද්මතයයන්ථ 

පමණක් වතුටු වී වමය - විදර්ශනර භරලනර යනොලැීමයමන්ථ වමරමත, 

ප්රඥරලන්ථයගන්ථ ගත ශැකි උතුම් ප්රයයෝජනය යනොැයබනු ඇත. 

එබැවින්ථ භරලනර කරන්ථනන්ථ විසින්ථ භරලනරලට ප්රමුඛ තැනක් දිය 

යුතු ය. එමගින්ථ නිදි ගතල පලතින වති. වමරමත, ප්රඥර ලැනි යශපත් 

ධ්මූතර රැවක් අලමත කරලර ගත ශැක. එය රන්ථත සිතකින්ථ යුතුල 

ක්රමරනුකල පළියලළින්ථ ලැිනය යුතු උතුම් ප්රතිපදරලකි. බුදුරජුන්ථ 

පරිනිලන්ථ පෑමට ආවන්ථන කරයේ යමම රවන මරර්ගය ගැන, සී, 

වමරමත, ප්රඥර, ත්රි ක්ක්ෂර මරර්ගය ගැන යමයවේ යද්නර කෂ යවේක. 

“සීසයන් ලඩන ද හාත් සින්  රිභාවිත වූ සමාිපය මහත් ඵ 

සව්, මහානිසංස සව්. සමාිපසයන්  රිභාවිත වූ ප්රඥාාල මහත් ඵ 

සව්, ප්රඥාාසලන්  රිභාවිත වූ සිත මනා සසේ කාම, භල, දිට්ඨි, 

අවිජ්ජා ආස්රලයන්සගන් මිසදයි” යනුයලනි. 

සියලු යදනර විසින්ථම යම් කරුණු ගැන මනර යකොට වකර 

බර, කයරණ මිත්ර උතුමන්ථයේ ඇසුර බමින්ථ, අමත්ඨරන බ 

පහිටුලර ගනිමින්ථ, මන්ක්රමයරධ්යරයයන්ථම “සී විශුද්ිපය” මනර 

යවේ වම්පරදන යකොට, චිත්ත විශුද්මත ආදී වප්ත විශුද්මතයම නිසියව 

ප්ණය කර යගන වවර දුකින්ථ අතමිදී නිලන්ථ සුල අලයබෝධ් 

කිරීමටම උත්වරශ  ගනිත්ලර!. 
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