
  

1 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

ත්ය ාහන විදර්ලනහ දේලනහ 

 

wrKH fiakdikjdiS mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia' 

  



  

2 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

m%:u uqøKh 

ශ්රී .ව  60   - ඳහරන ර් 6 1  

fojk uqøKh 

ශ්රී .ව  60 1 - ඳහරන ර් 6 17 

 

 

 

“අභත්ං දදදෝ ච දෝ දවෝති, දඹෝ ධම්භභනුහති” 

“ඹදභක් ධර්භහනුලහනඹ කයන්දන්ද, දවේ අභෘත්ඹ දදන්දන්ඹ ” 

ධර්භ දහනඹ පිණියි  

 

 

 

                  ud;r" f.dv.u" ch ksjfia mÈxúj isg mrf,daiem;a ish iajdñmqreIhdjk fnkÜ 
uoafof.a fldä;=jlal= uy;dg iy ish foudmshkago iajdñmqreIhdf.a foudmshkago fomd¾Yjfhau 
ish¨u ñh.sh {d;Skago ksjkaiqj m;d" fldä;=jlal= uy;df.a ìßo Ô .uf.a uy;añh úiska 
wehf.a meúÈ mq;a ud;r liaim ysñhkag;a wehg;a iqÔj;a jk orejkg;a Tjqkaf.a iajdñ 
Nd¾hdjkag;a uqkqnqre ñksìßhka jk f,i÷ nkavdßf.dv" ìkdhd fldä;=jlal=" fki÷ rdcmCI" 
fii÷ rdcmCI" rkaÿ nkavdßf.dv" myk§ rdcmCI iy nd, ñksìßh ìkqß nkavdßf.dv iy 
uqKqnqre ;=,air ksukais;a fldä;=jlal= hk oreoeßhkg;a ish¨u {d;s ys;ñ;%d§kag;a ksÿla 
kSfrda.Sj iqjm;a Ndjho §¾>dhqio m;d uqkqnqre ñksìßhkaf.a wOHdmk lghq;=o i¾jdm%ldrfhka 
id¾:l ùu ioydo ish¨ fokdgu fï f.!;u nqoaO Ydikfhau fï wd;au Ndjfhau W;=ï ksjka 
iqj ksÿla kSfrda.Sj iqjfia wjfndaO lrkakg fï O¾u odkuh mska fya;=fõjdhs m;ñka fï ioyï 
mqia:lh uqøKh lrjd fkdñf,a fnod fok ,È'  
 

fuu ioyï mqia:lh M,,;a fï mskaj;=ka fjk;a ksjka u. m;kd mskaj;a we;a;l=g fuu 
mqia:lh ,nd §ugo ldreKsl fj;ajd'æ fuu O¾u mqia;lh kej; uqøKh lr fkdñf,a 
O¾u odkhla f,i fnod yeÍu ioyd leu;s Y%oaOdjka; mskaj;=kg ˜;ks l=áh˜" 
neoafoa.ïueoao" wm/lal" ud;r hk ,smskfhka tys uq,a mß.Kl uDÿ msgm; fkdñf,a 
,nd.;yelsnj ldreKslj okajd isáuq' ^uqøK úhou tla fmd;la i|yd remsh,a 25ls'& 
ÿrl:k wxlh# 071 - 801 77 83 
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නදභෝ ත්ස බගදත්ෝ අයවදත්ෝ ම්භහ ම්.වේධස  

 

ේධහ .වේධි ම්ඳන්න පිනත්නි, දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ සිඹලු දදනහභ දම් 

ඓයිතිවහසික භහත්ය දඵෝධියහජඹහණන් වන්දේ අභිඹට රැස දරහ දම් ධර්භ 

ශ්රණඹ කයන දේරහ  ඉතින් දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ දවොදින් කල්ඳනහ 

කයගන්නට ඕදන් දම් ධර්භ ශ්රණඹ කයන අසාහදේ ශ්රණඹ  කයනු රඵන්නහ ව දම් ධර්භඹ 

භනහ භළනවින් අන්නට ශ්රණඹ කයන්නට  ඒ දේභ දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ ණුනින් දභදනහි 

කයන්නට නළත් නළත්ත් ණුනින් දභදනහි කයන්නට අධිසඨහන කයදගනයි දම් ධර්භඹ ශ්රණඹ 

කයන්නට ඕදන්  ඉතින් දම් පින්ත් ඇත්දත්ො භත්ක් කයගන්න භදේ ම්භහ ම්.වදුව ඒ බහගයත් 

ව අයවත්  දගෞත්භනම් වු .වදුයජහණන් වන්දේ ඵයණළ ඉසිඳත්න නම් ව මිගදහදේදී 

ඇශ  දඳොදවෝදින ශ්රභණදඹකු විසින් දවෝ ්හවසභණදඹකු විසින් දවෝ දදවිඹකු විසින් දවෝ භහයඹකු 

විසින් දවෝ දරෝකදේ අන් කිසිකු විසින් දවෝ දනොඳළළත්විඹ වළකි දම් අනුත්ත්ය ව ධර්භ චක්රඹ 

දේලනහ කයර දම් දරෝකඹට චතුයහර්ඹ ත්ය ධර්භඹ  අදඵෝධ කයන්නට පිහිටනු රළ.වහ  ඉතින් 

ඒ පිහිටනු රළබූ දවභ ඉවතින් දවන් කර කිසිකුටත් නළත් දනස කයන්නට ඵළවළ  ඉතින් දම් 

ධර්භ දේලනහ භහ විසින් දම් අසාහදේ දම් ඇත්ත්න්ට ඉත්හභත් මභත්රී සිතින් ක්ක්ත් දේලනහ 

කයනු රඵන  භදේ ම්භහ ම්.වදු වු .වදුයජහණන් වන්දේදේ ශ්රී මුද දේලනහට අදහරයි දම් 

ධර්භ දේලනඹ සිදු කයනු රඵන්දන්  ඉතින් දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට දම් ධර්භඹ ශ්රණඹ කිීමභ 

තුලින් දම්  දගෞත්භ .වේධ ලහණදේ දම් ආත්භ බහදේභ උතුම් චතුයහර්ඹ ත්ය ධර්භඹන් නිදුක් 

නීදයෝගී සුදේ අදඵෝධ වීභ දවහ දවේතු හනහ දේහ කිඹහ ප්රහර්ානහ කයමින්  ආර්ර්හද 

කයමින් දම් සිඹලු ඇත්ත්න්ට නළත් නළත්ත් දම් චතුයහර්ඹ ත්ය ධර්භඹන් නිදුක් නී දයෝගී 

සුදේ අදඵෝධ කයගළනීභ දවහ දවේතු දේහ හනහ දේහ කිඹර නළත්ත් ප්රහර්ානහ කයමින් 

සහමීන් වන්දේ විසින් දම් ධර්භ දේලනඹ ආයම්බ කයනු රඵන  

 

දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට භහ විසින් මීට ඉවතින් දවන් කර සත්ර ඳහඨඹ උපුටහ ගනු රළ.වදේ ංක්ක්ත් 

නිකහදේ දන්ධ ංක්ක්ත්දේ උඳඹ ර්ගදේ ත්ත්ට්ඨහන සත්රඹ ඇසුිනන්  දම් ත්ත්ට්ඨහන සත්රඹ 

ඇසුිනන් ඳළඹකට එකවභහයකට ආන්න කහරඹක් තුර දේලනහ කිීමභට රළදඵන්දන් රූඳඹ පිලිඵද 

ඳභණයි  ඉතින් භදේ ම්භහ ම්.වදු .වදුයජහණන් වන්දේ දේලනහ කයනු රඵන දම් රූඳඹ පිිනසිද 

දකින්නහ කිසිඹම් අසාහකදී උතුම් ව අනහගහමී පරඹට ඳත් දන කිඹර  ඉතින්  ඒකයි  භභ දම් 

ඇත්ත්න්ට දම් ධර්භඹ දවොදින් ශ්රණඹ කයන්නට නුණින්  දභදනහි කයන්නටඹයි කිවුදේ  

අදිදඹන් ඉන්නට ඕදන් සිහිදඹන් කල්ඳනහදන් ඉන්නට ඕදන් ඹයි කිඹන්දන්  භභ දළන් භත්ක් 

කයන්නම් භදේ ම්භහ ම්.වදු ව .වදුයජහණන් වන්දේ ඉවත් සුත්රඳහඨඹට අනු දේලනහ කයන 

ත් සාහනඹක් පිලිඵ දක්න්නහව තුන් ආකහයඹකින් නුණින් දභදනහි කයන්නහ වු ඒ 

පින්ත් භික්ෂූ කිසිඹම් කහරඹකදී ඒ ඒ අසාහන් ම්පර්ණ කයගත්ත්ට ඳසදේ උතුම් ව අයවත් 

බහඹට ඳත්දන කිඹර  එත්දකොට භභ දම් සුත්රදඹන් දම් දරහදේ විසත්ය කයන්නට 

උත්වත් දන්දන් නින පිණි දම් ඇත්දත්ෝ අනිහර්දඹන්භ දළනගත්ක්තු ව රූඳඹ පිලිඵදයි  

ඒ දේභ කහරදේරහ අනු දම් ඇත්ත්න්ට නහභඹ පිලිඵදත් උතුම් නින පිණිභ දවේතුන 

දර කිසිඹම් ප්රභහණඹකින් දේලනහ කයන්නට වළකිදේඹයි සිත්න   

 

ඉතින් සත්රඹට අනු කත්භඤච භික්දදේ, රූඳං කිඹර .වදුයජහණන් වන්දේ ඒ භික්ෂූන් 

වන්දේරහදගන් විභනු රඵන  ම්භහ ම්.වදු ව .වදුයජහණන් වන්දේ භ නළත්ත් දේලනහ 

ශ්ර 
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කයනු රඵන “චත්ත්හදයෝච භික්දදේ, භවහ භූත්හ චතුන්නඤච භවහ භූත්හනං උඳහදහඹ රූඳං  ඉදං 

වුචචති භික්දදේ රූඳං” කිඹර   දභොකේද දම් දේලනහ කයන්දන්, පින්ත් භ වදණනි, භවහ භූත්ඹන්  

 

ත්යත් ඒ ත්ය භවහ භූත්ඹන්දේ උඳකහයදඹන් වළදදන්නහ ව  රූඳඹනුත් ත්භයි රූඳඹ කිඹර 

කිඹන්දන්  ඉතින් .වදුයජහණන් වන්දේ ඉවත් ආකහයඹට රූඳඹ කුභක්දළයි කිඹර දේලනහ 

කයන්දන් එභ සත්රදේ ඉවතින් ත් සාහනඹක දක් න ආකහයඹ විභනු රඵන නියි  එහිදී රූඳං 

ඳජහනහතී, රූඳ මුදඹං ඳජහනහතී, රූඳ නිදයෝධං ඳජහනහතී, රූඳ නිදයෝධ ගහමිණී ඳටිඳදං ඳජහනහතී,  

රූඳස අසහදං ඳජහනහතී, රූඳස ආදීනං ඳජහනහතී ව රූඳස නිසයණං ඳජහනහතී ලදඹන් 

.වදුයජහණන් ව න්දේ රූඳඹ ත් ආකහයඹකට ත් සාහනඹක දක් න ආකහයඹට දන් දකොට 

දේලනහ කයනු රඵන   දභහි යශ දත්රුභ න්දන් රූඳඹ ඹනු කුභක්දළයි දළනගන්නහ, රූඳදේ 

වටගන්දන් දකොදවොභද කිඹරත් දළන ගන්නහ, රූඳදේ නළතිවීභට දවේතුත් දළනගන්න, 

දරෝදකො සත්ත්ය ලදඹන් රූඳඹ නළතිකයන්දන් කුභන භහර්ගදඹන්ද කිඹරත් දළන ගන්න  රූඳඹ 

නිහ ඹම් ආලසහදඹක් විදිනනම් එඹත්, එහි ආලසහදඹ විදීභ නිහ ඇතින ආදීනඹත් රූඳ ඹ 

දකදයහි කරකිීම දභන් ඉන් නිදවස වීභත් අ දඵෝධ කයගන්නහ ඹන්නයි   

 

ඉතින් රූඳඹ දළනගන්නහ ඹන්නට දීපු පිලිතුය ලදඹනුයි .වදුයජහණන් වන්දේ ත්ය භවහ 

භූත්ඹනුත් ඒ ත්ය භවහ භූත්ඹන්දේ උඳකහයදඹන් වළදදන්නහව රූඳ පිලිඵදත් දේලනහ කදල්  

එත්දකොට දම් ඇත්ත්න්ට දභත්ළන් සිටයි භභ දම් ධර්භ දේලනඹ කයන්නට ඵරහදඳොදයොත්තු 

න්දන්  ඒ අනු ම්භහ ම්.වදු ව .වදුයජහණන් වන්දේ දේලනහ කදල් චත්ත්හදයෝච භවහ භූත්හ 

කිඹරයි  ත්ත්හදයෝච භවහ භූත්හ කිඹන්දන් දභොනද? ඳඨවි, ආදඳෝ, දත්දජෝ, හදඹෝ ධහතනුයි  

කභදහත් භග ඩන අත්ය දම් ත්ය භවහ ධහතන් ඇටත් හිත්ටත් දකින්නට ඕදන් කිඹන 

ත්ළන ඉන්න එඳහ  ඒක දම් ඇත්ත්න්ට ඵළවළ  එනිහ එඹට කහරඹ නහසතිකයන්න එඳහ  දක ත්ය 

භවහ ධහතන්දගනුත් සිත් ඉදේභ නිදවස දේවි  නමුත් ධහතන්දේ රක්ණ ලදඹන් ම්බහය 

ලදඹන් ආයම්භණ ලදඹන් ම්මුති ලදඹන් ඉගන ගන්න උත්හවත් දන්න  එඹ අඳට 

ප්රදඹෝජනත් දනහ  එත්දකොට අභිධර්භ පිටකදේ දවන් දන ශුේධහසඨකඹ පිලිඵදත්  ඒ 

කිඹන්දන් දම් ධහතු වත්ය උඳකහයදඹන් රූඳ වටගන්නහ විට ඒ කිඹන්දන් දත්දයන විදිඹට දේලනහ 

කදරොත් ඒ ධහතු යහර්භූත් දනදකොට ඒ ධහතන් භග ර්ණ, ගන්ධ, ය, ඕජහ වටගන්න කිඹරයි  

ඒහයින් අඳට ර්ණ ඇට ඳභණක්ද ගන්ධ නහඹට ඳභණක්ද යඹන් දිට ඳභණක්ද ඒ ධහතන් 

එකිදනක ගළටීභ නිහ ඇතිල්ලීභ නිහ ඇතින ලේදඹන් කනට ඳභණකුත් දළනගත් වළකියි  ඒ 

දේභ අඳ ගන්නහ කඵලිංකහය ආවහයඹ දවේතුදන් ඉවත් සිඹළු ආඹත්න හිත් කඹ ඳත්හ 

ගළනීභට, ආඹත්න වදඹහි ප්රහදඹන් කස කිීමභට ඕජහ උඳකහීම දන  නමුත් ප්රහද 

වටගත්දත්ොත් නළත් සඳර්ලඹ වටගන්න  සඳර්ල ආවහයඹ නිහ භදනෝංදේත්නහ ආවහයඹත් ඒ 

නිහ විාහන ආවහයඹත් ලදඹන් නළත් ආවහය චක්රඹක් කස දන කිඹරත් දළනට භත්ක 

තිඹහගන්න  

 

එත්දකොට ඳඨවි ගතිඹ කිඹර දම් ඇත්දත්ෝ කිඹන්දන් දභොකක්ද? ත්ද ගතිඹයි  ඳඨවි ගතිඹ කිඹර 

දම් ඇත්දත්ො ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් ත්ද ගතිඹයි  ත්ද ගතිඹ කිඹන්දන් දම් ඇත් ත්න්දේ කඹට 

දළදනන ගතිඹක්  ඒ දේ, ධහතන්දේ ගති රක්ණලින් වදුනහගළනීභ ට අපි කිඹන්දන් රක්ණ 

ඳඨවි, රක්ණ ආදඳෝ, රක්ණ දත්දජෝ, රක්ණ හදඹෝ කිඹරයි  ත්ද ගතිඹ කදේ 

සඳර්ලදඹන්භයි දළනගන්දන්, නමුත් ඇදන්ද ඳඨවිදේ කර්කල යළු රක්ණඹන් අයමුණු දනහ  

සහමීන්වන්දේ දම් පුටුදේ අසුන් දගන ඉන්නදකොට සහමීන්වන්දේදේ පිටට දළදනන ත්ද 



  

5 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

ගතිඹ අත් රට දළදනන ත්ද ගතිඹ කකුල්රට දළදනන ත්ද ගතිඹ  දම් කිඹන්දන් දභොකේද දම්? 

ඳඨවි ගතිඹයි  එත්දකොට දම් ඇත්දත්ෝ දම් සාහනඹන්හි අසුන්දගන ඉන්නදකොට දම් ඇත්ත්න්දේ 

ක දේ ඒ ඒ සාහනඹන්ට දළදනන ත්ද ගතිඹ ත්භයි ඳඨවි ගතිඹ  ඳඨවි සබහඹ  එදවනම් දම් 

ඇත්ත්න්ට ඳඨවි ධහතුදේ සබහඹ ත් ත්ත් අදඵෝධ කයගන්න දභදවභත් පුළුන්  ඳඨවිඹ 

කිඹන්දන් ළගිදයන සබහඹක් දනදයි  ගරන සබහඹක් දනදයි  උණුසුම් සීත්ර 

සබහඹකුත් දනදයි  ඳඨවිඹ කිඹන්දන් ඳඨවිඹටභයි   දම් ඇත්දත්ෝ කල්ඳනහ කයන්නට ඕදන්  

 

පුම්ඵන වළකිදරන සබහඹද ඳඨවිඹ කිඹන්දන්? නළවළ  ඳඨවිඹ කිඹන්දන් දම් ඇත්ත්න්ට කඹට 

දළදනන ත්ද ගතිඹයි  ත්ද ගතිඹ දළදනනදකොට ත්ද ගතිඹ විත්යයි  දම් ඇත්දත්ෝ දවොට භත්ක 

තිඹහගන්න ටින  ළගිදයන සබහඹක් ත්ද ගතිදේ නළවළ කිඹර  දළන් දම් ඇත්දත්ෝ කල්ඳනහ 

කයන්න ත්ද ගතිඹ ප්රකට දරහ වටගත්ත් දදඹක ත් තිඹන රක්ණ දභොනද?  

 

 ර්ණඹක් තිදඹන්නට පුළුන්  නිලසචිත් වළඩඹක් තිදඹන්නට පුළුන්  නිලසචිත් වළඩඹක් කිඹන්දන් 

දභොකේද? යවුම්, දකොටු, තුන්හුරස වින එදවභත් නළත්නම් අපිළිදරට ළකසුනු නිලසචිත් වළඩඹක් 

තිදඹන්න පුළුන්  ඒත් ඒක පිඹවි ඇට දඳදනන විදිඹට වළභ දභොදවොදත්භ වළඩඹ දනස දන 

දදඹක් දනදයි  ඒ කිඹන්දන් ත්දගතිඹ ප්රකට දරහ ධහතන් යහී  භූත් දනදකොට එඹට නිලසචිත් 

වළඩඹක් රළදඵන  එත්දකොට දම් ඇත්දත්ෝ කල්ඳනහ කයන්න  එදවනම් ත්ද ගතිදඹන් ක්ක්ත් 

දේල්රට වළඩ තිදඹනහ, ර්ණ තිදඹනහ  අර්ණ නමුත් නිලසචිත් වළඩඹක් තිඹන වීදුරු දේ 

දේලුත් ත්ද ගතිඹට අයිතියි  ත්ද ගතිඹ ප්රකට දරහ වටගත්ත් ළලි කළටඹ ත්ද ගතිඹයි  එඹට 

නිලසචිත් ර්ණඹකුයි වළඩඹකුයි ඳතින  ඒ වුනහට ත්ද ගතිඹ ප්රකට දරහ වටගත්ත් දඵොයලු 

කළ ටදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි ළලි කළටදේ ර්ණඹටයි වළඩඹටයි ඩහ දනස  ඒ ර්ණඹයි 

වළඩඹටයි ඩහ කලු ගල් කළටදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  ඒ ර්ණඹටයි වළඩඹටයි  ඩහ දම් 

බිත්තිර ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  දම් බිත්තිර ර්ණඹයි වළඩඹටයි ඩහ දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ 

දකින දම් ව රදේ තිදඵන ඳයහරදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  ඒ ඳයහරඹට ඉවලින් ති ඹන දම් 

ඇත්දත්ෝ දකින උළු කළටදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි ඊටත් දනස   

 
 

ඊට ඩහ දම් සහමීන්වන්දේ ළඩ ඉන්නහ ආනදේ ර්ණඹනුයි වළඩඹනුයි දනස දන්ද? ඒ 

දේභ දම් ඉදිිනදේ තිදඹන දම්දේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  දවොට ඵරන්න  දම් ඉදිිනදඹන් 

තිදඹන දභොනහභ වින දදඹක් තිඹනනම් ඒහදේ ර්ණඹන් වළඩඹන් දනස  දම් ඉදිිනදඹන් 

ළඩ ඉන්නහ .වදුයජහණන් වන්දේදේ ර්ණඹයි වළඩඹටයි ඩහ දම් මචත්ය වන්දේදේ 

ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  ඒ වළඩඹටයි ර්ණඹටයි ඩහ දඵෝධීන් වන්දේදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි 

දනස  දම් ළඩ ඉන්නහ දඵෝධීන්  වන්දේදේ ර්ණඹයි වළඩඹටයි ඩහ ඳහදයන් එවහ ඳළත්දත් 

තිඹන භහය ගදවේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  ඊටත් ඩහ ඵසනළතුභ රග තිඹන දකොදවොම  ගදේ 

ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස නළේද? ඒ දකොදවොම ගදවේ ර්ණඹටයි වළඩඹටයි ඩහ  දඳොල්ගසර 

ර්ණඹයි වළඩඹයි දනස  දම් විදිඹට ඉදිිනදඹන් හඩිදරහ ඉන්නහ පිිනමි ඇත්ත්න්දග ර්ණඹටයි 

වළඩඹටයි ඩහ කහන්ත්හ ඇත්ත්න්දේ ර්ණඹන් වළඩඹන් දනස   

 
 

කහන්ත්හ ඇත්ත්න් ගත්ත්ත් ඒ ඒ ඇත්ත්න්දේ ර්ණඹන් වළඩඹන් දනස  දකදනකුදේ නහදේ 

ර්ණඹයි වළඩඹයි ත් දකදනකුදේ නහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනදයි  ත්ත් දකදනකුදේ  

කදන් ර්ණඹයි වළඩඹයි ත්ත් දකදනකුදේ කදන් ර්ණඹයි වළඩඹයි දනදයි   ඉතින් දම් 



  

6 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

ඇත් සදත්ෝ කල්ඳනහ කයන්න දභොනද දම් විවිධ ර්ණඹන්දගන් විවිධ නිලසචිත් වළඩඹන්දගන් 

යහී භූත් දරහ අපිට දඳදනන්නට තිදඹන්දන්  ඳඨවි ධහතු ප්රකට වුන දේල්  දම් ඇත්ත්න්ට 

අර ඉන්න දකනහ ළගිදයන දේ දේනද? ළක්දකදයන  දේ දේනද? ගරන ළගිදයන 

සබහඹක් දම් ඇත්ත්න්ට අට ඉන්න ඇත්ත්න්දේ දඳදනන්ට නළවළ  එදවනම් අර ඉන්න 

දකනහ ප්රකට කයන් ඉන්දන් ආදඳෝ ධහතුද? ඒ කිඹන්දන් ගරන ළගිදයන සබහඹද එදවභ 

නළතිනම් නිලසචිත් වළඩඹක් ර්ණඹක් හිත් වටගන්නහ ඳඨවි ගතිද? ඳඨවි ගතියි  වළඵළයි දභත්න්දි 

ගන්දන් රූඳ ආයම්භණඹයි කිඹර භත්ක තිඹහගන්න  ඇත්ත්ටභ ඳඨවිඹ ප්රකට කදේ සඳර්ලඹටයි  

නමුත් ඳඨවිඹ ප්රකට දනදකොට නිලසචිත් ර්ණ වළඩ වටගන්නහ නියි එදවභ අයමුණු කයර  

 

ඇහුදේ  ඉතිං එදවනං අර ඉන්න එඹහදේ කදේ ප්රකට කයන්දන් ඳඨවි ගතිඹයි  ඒ විදිඹට දම් 

ඇත්ත්න්දේ දකස දරොම් නිඹ දත් කිඹර දකොටස 6 ක්භ ප්රකට දරහ තිදඹන්දන් ඳඨවිඹ දන්ද? 

එදවනම් දම් ඉදිිනදඹන් දගොඩ ගළහිර තිදඹන්දන් හඩි දරහ දේ දේන්දන් ඳඨවි ධහතු 

දගොඩල් ටිකක් දන්ද? ඳඨවි ධහතුදේ සත්රී පුරු දන් කයන්න දම් ඇත්ත්න්ට පුළුන්ද?  

 
 

භස දගොඩක ගළවළණු පිිනමි දම් ඇත්ත්න්දේ ඇදවන් ඵරර අතින් අල්රර ග සු වින ය වින 

ඵරර කිඹන්න පුළුන්ද? භස දගො දේ ප්රකට ඳඨවිඹයි  එහි ගළවළණු පිිනමි කිඹන්න ඵළවළ දම් 

ඇත්ත්න්ටත් භටත්   ඒ දේභ ත්ද ගතිඹට ඳඨවිඹට දම් ඇත්ත්න්ට ටිනහකභක් දදන්න 

පුළුන්ද? එදවභත් ඵළවළ  දම් පුටුදේ ත්ද ගතිඹ රුපිඹල් 0 යි  දම් දම්දේ ත්ද ගතිඹ රුපිඹල් 1  යි 

කිඹර දදන්න පුළුන්ද? එත්දකොට දම්දටද ටිනකභ දදන්දන් නළතිනම් ත්ද ගතිඹටද? නුණින් 

විභර නළත් නළත් විභර ඵරන්න උත්හවත් දන්න  දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ මුදල් 

දගන්දන් ත්ද ගතිඹට දනදයි  පුටුටයි   

     

 එත්දකොට භභ දළන් දඳන්නුදේ ඵහහිය ඳඨවි ධහතු පිලිඵද  එ දවනම් ආදඹත් භත්ක් 

කයගන්න ඳඨවිඹ ප්රකට දනදකොට නිලසචිත් ර්ණ වළඩ වටගන්නහ  එදවභ වටගන්න ඵ 

දළනදගන දළන් කල්ඳනහ කයන්න ත්භන්දේ කඹ ඇසුරු කයදගන ඳතින ඳඨවි ධහතු ප්රකට 

දකොටස දභොනද කිඹරයි, ඒහදේ දනසවීම් සබහඹනුයි  එදවභනම් දකස ගදවේ ර්ණඹයි 

වළඩඹයි දේද නිඹදඳොත්දත් ර්ණඹයි වළඩඹයි? දකස ගදවේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දේ දනදයි 

නිඹදඳොත්දත් ර්ණඹයි වළඩඹයි  නිඹදඳොත් සදත් ර්ණඹයි වළඩඹයි ර්ණඹයි දේද දදත් 

ර්ණඹයි වළඩඹයි? දදත් ර්ණඹයි වළඩඹයි දේද දි දේ ර්ණඹයි වළඩඹයි  දිදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි 

දේ ද ඹටිදත්ොදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි? ඹටි දත්ොදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි දේද උඩු දත්ොදල් 

ර්ණඹයි වළඩඹයි  දත්ොදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි දේද දම් ඇත්ත්න්දේ නහ දේ ර්ණඹයි වළඩඹයි? 

නහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දේද දම් ඇත්ත්න්දේ කදන් ර්ණඹයි වළඩඹයි? කදන් ර්ණඹයි 

වළඩඹයි දේද දම් ඇත්ත්න්දේ අදත් ර්ණඹයි වළඩඹයි? අදත් ර්ණඹයි වළඩඹයිද දම් 

ඇත්ත්න්දේ අල්දල් ර්ණඹයි වළඩඹයි? අල්දල් ර්ණඹයි වළඩඹයිද දර්දහ ර ර්ණඹයි වළඩඹයි? 

කකුදල් භහඳට ඇගිල්දල් ර්ණඹයි වළඩඹයි ද අදත් භහඳට ඇගිල්දල් ර්ණඹයි වළඩඹයි? 

දත්දයනද දම් පින්තුන්ට  එත්දකොට ඇදේ තිඹන කලු ඉංග්රිිනඹහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයිද? ඇදේ 

තිඹන සුදු ඉංග්රිිනඹහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි  දේනද? දභොකේද දරහ තිඹන්දන්? ඳඨවි ධහතුදේ 

නහනත්ඹ  ඳඨවි ධහතුදේ නහනත්ඹ කිඹන්දන්? ඳඨවි ධහතු ප්රකට දරහ යහී  භූත් දනදකොට 

ර්ණඹන් වළඩඹන් දනස දනහ  ය,  ග, ඕජහන් කෘත්යඹන් දනස දනහ  ඊට ඳසදේ අපි 

ඒට විවිධ නම් ගම් දහගන්න   ඒකයි දම් ඇත්දත්ෝ ඇත්ත්ටභ අදඵෝධ කයන්න ඕන  එදවභ 



  

7 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

ඵරර කිඹන්න  දම් ඇත්දත්ෝ දම් සහමීන් වන්දේ අසුන්දගන ඉන්න වළඩඹ ටයි ර්ණඹටයි 

කිඹන නභ දභොකේද? පුටු කිඹරදන්  ඳළවළදිලියිද?  

 
 

එත්දකොට භභ ත්ත් දදඹක් දම් ඇත්ත්න්ට භත්ක් කයන්නම්  දළන් දම් විදිඹට කදේ ඵහහිය ඳඨවි 

ධහතු ප්රකට දකොටස ටික දළක්කහ  කදේ ඇතුලු දකොටසුත් ඒ විදිඹටභ දකින්න ඵරන්න  කදේ 

ඇතුලු දකොටසනම් දම් ඇත්දත්ෝ දළකර තිඹනද නළේද කිඹර භභනම් දන්දන් නළවළ  නමුත්  

කල්ඳනහ කයන්න වදදත් ර්ණඹයි වළඩඹයි දනොදයි අක්භහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි  අක්භහදේ 

ර්ණඹයි වළඩඹයි දනොදයි කුඩහ ඵඩළදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි  කුඩහ ඵඩළදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි 

දනදයි ේලීවහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි  ේලීවහදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනදයි භවහ ඵ ඩළදල් 

ර්ණඹයි වළඩඹයි  භවහ ඵඩළදල් ර්ණඹයි වළඩඹයි දනොදයි මුත්රහලදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි   

 

මුත්රහලදේ ර්ණඹයි වළඩඹයි දනොදයි කඹ ලක්තිභත් කයමින් ඳතින අසඨීන්දේ ර්ණඹයි 

වළඩඹයි  දම් ඇත්ත්න්ට දේනද? දත්දයනද දනසකම්? දභොන දවේතු කයදගනද දනස 

දරහ තිදඹන්දන්? ධහතුලින් ඳඨවි ධහතු ප්රකට කයදගන  දළන් දත්දයන දන්ද? දම් ඇත්දත්ෝ 

කල්ඳනහ කයන්න දම් දරෝකදේ දම් ඇත්ත්න්ට දදඹක් අල්රර ගන්න වින අල්රන් ඉන්න වින 

දදඹක් හිදත්නනම් තිදඹනනම් ඒ දගොඩහක් දේ ඳඨවි ධහතු ප්රකට වුන දේල්  දන්ද? ඒ 

කිඹන්දන් සිඹඹට අනඳවකට ළඩි දේල් ඳඨවිඹ ප්රකට කයගත් වළඩ ර්ණ   

 

දම් ඇත්දත්ෝ දම්  දරෝදක ඉදන් ව දිවහ ඵර නදකොට ඒ ර්ණඹක් වළඩඹක් තිදඹන දන්ද? ව 

දිඹදරහ ළක්දකදයන දේ දේනද? නළවළ  එහි ප්රකට ඳඨවිඹ  එහි දඳදනන ආදරෝකඹ ප්රකට 

කයන්දන් දභොකේද? දත්දජෝ ධහතු  දත්දජෝ ධහතු කිවුදේ දන ත්න සබහඹට  ඒ අසාහ 

ඇසුරු කයන් ආදරෝකඹ වටගන්න  උණුසුභ ළඩි දන්න දන්න දන සබහඹ ළඩි දන  

ඒ දේභ උණුසුදම් ප්රතිවිරුේධ ඳළත්ත් සිසිර කිඹරත් දම් ඇත්දත්ො භත්ක  තිඹහගන්න  එදවනම් 

දළනට භභ දත්දජෝ ධහතු ගළන දකටිදඹන් කිවු  ඳඨවි, ආදඳෝ ධහතු ගළන දවොදින් අදඵෝධ 

කයන් දම් ඇත්දත්ෝ හදඹෝ ධහතු දත්දජෝ ධහතු ගළනත් දවොදින් දළනගන්න උත්වත් දන්න  

දම් දරහදේ අත්යහලයභ දළනගත්ක්තුභ නිත්ය මුණ ගළදවන බහවිත්දඹ ඳතින ප්රකට ධහතු දදක 

දන ඳඨවි ආදඳෝ ධහතු සබහ ගළන ඔඹ භට්ටමින් දවොදින් දළනගන්න   

 
 

 දළන් භභ කාහ කයන්දන් ආදඳෝ ධහතු ගළනයි  ආ දඳෝ ධහතු කිඹර කිඹන්දන් දභොකේද 

දම් ඇත්දත්ෝ? ගරන ළගිදයන සබහඹ  උයහගන්නහ සබහඹ  දම් ඇත්ත්න්ට ගරන ළගිදයන 

සබහඹන්ට ටිනහකභක් දදන්න පුළුන්ද? ගරන ළගිදයන සබහදේ ඳණ තිදඹනහ දේ 

දළදනනද? භභ, භදේ කිඹර අල්රගන්න පුළුන්ද? භභ භදේ කිඹර අල්රගන්න ඵළවළදන්  

ගරන ළගිදයන සබහඹටනම් දම් ඇත්ත්න්ට ටිනකභක් නළවළ  ඒ වුනහට ගරන ළගිදයන 

සබහඹන්ට දහ ගත්ත් නම් ටික ඵරන දකොට ඒට ටිනහකම් දීරද නළේද? දීරහ  තුයට 

ටිනහකභක් දම් ඇත්දත්ො දීර නළේද?  දදන  දගදයට ගන්න තුයට බිල් දගනද නළේද? 

දගනහ  තුය අඳදත් ඹන්න එඳහ කිඹර  ත්යව ගන්දන් නළතිද? ඇයි ඒ  තුයට ටිනකභ දීපු 

නියි බිර ඹන නියි ත්යව  වළඵළයි නිකම්භ නිකම් ගරන ළගිදයන සබහඹ ගළන විත්යක් 

දළක්කනම්, ටිනකම් නළතිනම් ත්යව ඹනද? නළවළ   
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ඒ දේ දම් ඇත්දත්ෝ දකෝපි තුය ටිකට දත් තුය ටිකට දඳට්රල් ටිකට ීසල් ටිකට ඔඹ ඳළණි ීමභ 

රට භත් ඳළන් රට ටිනහකම් දීරද නළේද? දීරදන් තිදඹන්දන්  දම් ඇත්ත්න්ට ඳළට්රල් දනොමිදල් 

වම්ඵ දනද? දඳොල්දත්ල්, ෂහම් දත්ල් දනොමිදල් රළදඵනද? නළවළදන දන්ද? ඉතින් දම් 

කිවුදේ ඵහහිය දේල්  දම් පින්තුන් තුය කිඹර ගත්ත්ත් කීඹක් නම් දහර තිඹනද  ගදේ තුය, 

ලිදේ තුය, මුදේ තුය  ඇදල් තුය කිඹර කිඹයි  නමුත් දභොනද දම් ඔක්දකොභ ගරන ළගිදයන 

සබහඹ  දම් ත්ය දළනගත්ත්ත් දම් ඇත්ත්න්ට කහරඹ භදියි ඇත්ත් ඇති වළටිදඹන් නුණින් 

දභදනහි කයන්න  එදවභයි දම් සිඹලුදදනහ ත්භන්දේ දරෝකඹ අවිදයහදන් වදන් ඉන්දන්  දම් 

භහජ ක්රභඹ එක්ක නුණින් දභදනහි කයර ීවත් දන්න ඵළින ඵයි ප්රත්යක් කයන් 

තිදඹන්දන්  ඒත් දම් භහජදේ ඉන්න ගභන්භයි දම් ඇත්ත් දකින්න දම් ඇත්දත්ෝ දක් දන්න 

ඕදන්  එදහට අනිත් වළදභෝටභ දළදනන දුක්ද  දදෝභනසඹන්දගන් දුරු දරහ දම් පින්තුන්ටත් 

ඉන්න පුළුන් දේවි  එදහට දම් ඇත්දත්ෝ ීසල් රට මිරක් දගයි  දළනදගන  තුය ටිකට මුදල් 

දගයි  වළඵළයි ඇත්ත් ඇති වළටිදඹන්භ දළනදගන  

 
 
 
 

දවොයි දළන් කල්ඳනහ කයන්න දම් කඹ ඇසුරුකයදගන ආදඳෝ ධහතු නළතිද? කඹ ඇසුරු 

කයදගනත් ආදඳෝ ධහතු ඳතින  කදුළු බිංදු කිඹන්දන් දභොකේද? ගරන ළගිදයන සබහඹ  

කදුළු බිංදුක් දළක්කභ දුක හිදත්න්දන් ආදඳෝ ධහතු දළකරද? නළතිනම් කදුළු බිංදුක් නිහද?  

ආදඳෝ ධහතු වදගන කදුළු බිංදු දඳදනන නිහ  ඇත්ත් ඇති වළටිදඹන් දනොදඳදනන නිහ  

මුත්රහ ටික කිඹන්දන් ගරන ළගිදයන සබහඹ  ආදඳෝ ධහතු  ඒත් මුත්රහ ටිකක් ඇදේ ගෆවුදනොත් 

කළත්යි කිඹර හිත් දලෝකඹට ේදේලඹට ඳත් කයගන්දන් ආදඳෝ ධහතු දනොදඳදනන නිහ  දරඹ 

කිඹන්දන් ආ දඳෝ ධහතුයි   

 

ගරන ළගිදයන සබහඹයි  නමුත් දල් ටිකක් දළක්කභ බඹ දන්දන් කරන්ත්ඹ වළදිර 

ළදටන්දන් ආදඳෝ ධහතු වදගන දරඹ ඉදිිනඹට ආපු නියි  එඹට ටිනකභක් දම් ඇත්දත්ෝ දම් 

ඇත්ත්න්ට දවොයහ දීර තිඹන නියි  දළන් ඳළවළදිලියිද? දම් කඹ ඇසුරු කයදගන ගරන ළගිදයන 

සබහඹන්ට දහ ගත්ත්  නම් ටික දළක්ක දන්ද? දභොනද දළක්දක්? කදුළු කිවු  මුත්රහ කිවු  දල් 

කිවු  දවදිඹ කිවු  දම් දේ දම් කඹට අදහර ත්ත් ආදඳො ධහතු ප්රකට අසාහ 16ක් තිඹන  

අපිභ නම් වදහගත්ත්  දකර දභ දොටු ළයත් එක්කභ  දම් ඇත්දත්ෝ පුංචි කහදල් ඉදදගන භවු 

කුදේ ඉදන්භ වටගත්දත් ඔන්න ඔඹ ටිකයි  හිත්න්න, ගරන ළගිදයන සබහ තුර නිලසචිත් වළඩ 

දකින්න පුළුන්ද? දඵෝත්රඹකට වීදුරුකට දහර තිවුදොත් ඇදයන්න  එදවභ වුදනොත් ඒ ඒ 

වළඩඹන් අයන් තිදඹයි  නමුත් පිටට ඳළමිණුනු ගභන් නිදවස වුන ගභන් ගරන ළගිදයන සබහඹ 

ප්රකට කයන  දඵෝත්රදඹදි ඒ වළඩඹත් වීදුරුදේදී ඒ වළඩඹත් ගන්දන් ආදඳෝ ධහතු නියි   

 
 

ඒ ඵ දන්කයර ණුනින් දභදනහි කයන්න  දම් ඇත්දත්ෝ දන්න හදඹෝ ධහතුත්  එදවභයි  දම් 

කදේ පුම්ඵන වළකිදරන සබහඹන් ඳත්න් ඉන්දන් හදඹෝ ධහතුයි  අත්ක් අල්රර එ.වභ 

ආදේ උඩට භතුදන්දන් හදඹෝ ධහතු දම් කඹ පුයහ ඳතින නියි  දම් ළනි ව හදඹො ධහතුටත් 

ර්ාභහනදේ නම් දීර නළේද? සුලි සුශං කිඹයි  නිිනත් දිග දභෝම් සුශං කිඹයි  වයිඩ්රජන් කිඹයි  

ඔක්සිජන් කිඹයි  නමුත් දම් හදඹෝ ධහත දම් ඇත්ත්න්දගද? අපි කළභති විදිඹට ඳිනවයණඹ 

කයන්න පුළුන්ද? 
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දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ දළනුත් දගදයදිත් නුනින් දභදනහි කයර ඵරන්න දම් කදේ දකස දරොම් 

නිඹ දත් කිඹන ඳඨවි ධහතු ටිකයි ඒ එක්කභ ඳතින දල් මුත්රහ කදුළු දවදිඹ ළනි ආදඳෝ ධහතු ටිකයි 

කඹ ඇතුරට ඳළමිදනන පිටදන හදඹෝ ධහතුයි කඹ ඇසුරු කයන් ඳතින උණුසුභයි ඔක්දකොභ 

එකතු දරහ දන්ද දම් කඹ වළදිර තිදඹන්දන් කිඹර  අපි ධහතුර වළඩඹන්ට ර්ණඹන්ට නම් 

දහදගන ටිනහකම් ඇති කයගත්ත් නිහ දනදයිද අපි අද දුක් විදින්දන් කිඹර  ධහතු ධහතු 

විදිඹට දකින්න දක්නම් අපිට දම් දුක් ලින් නිදවස දන්න පුළුන් කිඹර දේලනහ කයන්දන් 

භභ  දනදයි  අදේ ම්භහ ම්.වදු ව .වදුයජහණන් වන්දේයි  භ දේ ම්භහ ම්.වදු .වදුයජහණන් 

වන්දේ දම් ත්ත්ට්ඨහන සත්රඹ අහන දේ දම් විදිඹට දේලනහ කයන  

 

“කාඤසච භික්දදේ, භික්ඛු තිවිධූඳ ඳිනක්ඛී දවෝති ” ඒ කිඹන්දන් පින්ත් භවදනණි, භික්ෂු තුන් 

ආකහයඹකින් නුණින් විභන  දකදනක් න්දන් දකොදවොභද? “ඉද භික්දදේ, භික්ඛු ධහතුදෝ 

උඳඳිනක්දති  ආඹත්නදෝ උඳඳිනක්දති  ඳටිේච මුේඳහදදෝ උඳඳිනක්දති  ඒං දදෝ භික්දදේ 

භික්ඛු තිවිධූඳ ඳිනක්ඛී දවෝති ”  පින්ත් භවදණනි, දභහිදී භික්ෂු ධහතු සබහ ලදඹන්ද 

ආඹත්න  

 

ලදඹන්ද ඳටිේච මුේඳහද ලදඹන්ද නුණින් විභනහ  අහනදේ භදේ .වදුයජහණන් 

වන්දේ ත් ත්ළනක් පිලිඵද දක්ත්හ ඇති තුන් ආකහයඹකින් නුණින් විභන්නහ ව ඒ භික්ෂු 

ඵමය හඹ ම්පර්ණ කර දකදනක් දනහ කිඹර දේලනහ කයන  එදවභනම් දම් ඇත්දත්ොත් 

ධහතු සබහ ලදඹන් නුණින් දභදනහි කයන එක ටින කිඹර දළන් දත්දයන දන්ද? කුභක් 

උදදහද? නින උදදහභයි  

 

 ඒ නිහ දළන් භභ නළත්ත් දක ටිදඹන් ඳඨවි ධහත  ගළන භත්ක් කයන්නම්  දවොදින් භත්ක් 

කයන්න,  භභ කිවුහ ඳඨවි ධහතුදේ විදලේත්ඹ ත්ද ගතිඹයි කිඹර  ත්ද ගතිඹ තිඹන ත්ළන නිලසචිත් 

වළඩඹකුයි ර්ණඹකුයි වටගන්න කිඹරත් දේලනහ කරහ  ඊටඳසදේ ඒ වළඩඹන්ට ර්ණඹන්ට 

නම් දහගන්න                   

 

කිඹරත් කිවුහ  ඵස එක කිඹර අපි නභක් දහගත්ත්නම් ඒ ර්ණඹකටයි නිලසචිත් වළඩඹකටයි  

නිලසචිත් වළඩඹක් ර්ණඹක් තිදඹනනම් ඒ ඳඨවිඹයි ප්රකට දරහ තිදඹන්දන්  ඒකයි එදවභ නිත්ය 

කිඹන්දන්  ඒ දේභ ඳඨවිඹ ප්රකට දරහ යහර්භූත් වුන වළඩඹකට දම් ඇත්දත්ෝ කහර් එක කිඹර 

කිවුහ  ඳඨවි ධහතන් එක් එක් ආකහයඹට යහර්භූත් දරහ වටගත්ත් වළඩඹන්ටයි ර්ණඹන්ටයි 

එකතුකටයි දම් ඇත්දත්ෝ නිහඹ කිඹර කිවුදේ  දම් කදේ එකතු ට කිඹන  දේ  භත්ක 

තිඹහගන්න, භභ ප්රකට දරහ ප්රකට දරහ කිඹර  නිත්ය දේලනහ කයන්දන් දම් ධහතු වත්ය දන් 

කයන්න ඵළින එකටභ ඳතින දදඹක් නියි  ඒ වත්දයන් එකක් ප්රකට වුන ත්ළනයි  ඊට අදහර 

සබහඹ වටගන්දන්  වත්දයන් එකක් ප්රකටයි කිඹන දදඹ දත්රුම් කයන්නයි ප්රකට දරහ ඹන 

චනඹ ඳහවිේචි කයන්දන්  දළනට නින පිණි ධහතුදේ එකට ඵළඳීභ පිලිඵද එකක් තුර එකක් 

පිහිටීභ ළනි ගළඹුරු කරුණු ගළන ඒ ත්යම් දළනුභක් අලය දන්දන් නළවළ කිඹර දවොදින් භත්ක 

තිඹහගන්න  දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට කයන්නට තිදඹන්දන් ප්රකට ධහතු ඒ ධහතු දර දකිමින් 

භනසිකහය කයන  එකයි   
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ඒ කිඹන්දන් දකින දකින දදඹ ප්රකට දන්දන් ඳඨවි ධහතුටනම් එඹ කසවුනු ධහතු ඒ 

ආකහයහදඹන්භ දකින්නට දම් ඇත්ත්න්දේ සිත් නියන්ත්යදඹන් පුරුදු පුහුණු කයන එකයි, එත්නදි 

ආදඳෝ ධහතුත් හදඹෝ ධහතුත් දත්දජෝ ධහතුත් ඒ විදිඹටභයි නිඹභහකහයදඹන්භයි දකින්දන්  

එයින් අදවස කයන්දන් දම් ඇත්දත්ෝ අවිදයහදන් ඒ ඒ සතන්ට, ඒ කිඹන්දන් ත්ය දරනම් 

ධහතුට දීර තිඹන ටිනහකම් ව නම් ගම් දම් ඇත්ත්න්දේ හිතින් ඉත් කයන් පිිනසිදු ධහතුභ 

දකින්න කිඹන එකයි  නම් ටිනහකම් ඳනන්න එඳහ කිඹන එකයි  ඳළනවීම් කයන්න එඳහ කිඹන 

එක දත්රුම් කදරොත් දම් පින්තුන් කල්ඳනහ කයන්න ඳඨවි ධහතු ප්රකට වුන දම් සහමීන් 

වන්දේ ළඩ හිදින ආනඹට අපි පුටු කිඹර සිංවදරන් නභ දදනදකොට  ඉංග්රීසි ජහතික 

භවත්භදඹක් දභඹට දචඹහ(ර්) කිඹර ඒ බහහදන් නම් කයයි   දම් දදදගොල්රභ පුටුදේ ඹාහභූත් 

සබහඹ ව ධහතු දළක්දක නළතුයි නම් ඳනගත්දත්  

 

 ටිනහකම් ඳනගත්දත්  ඉතින් දදදගොල්රටභ නින උරුභ නළවළ  වළඵළයි පුටු නිහ, දචඹහ(ර්) 

නිහ වටගත් ත්ණ්වහ උරුභයි  සිංවර ජහතිකදඹො ඳඨවි ධහතු යහී භූත් වීභ නිහ වටගන්නහ 

ර්ණඹන් වළඩඹන් දේභ අදනකුත් ධහතන්දේ ධහතු සබහඹන්ද අදඵෝධ දනොදකොට ඒ 

ධහතන්දගන් ළකසුනු රූඳ උදදහ ඳිනවයණඹ කයන්දන් සිංවර ලේද දකෝඹක්  ඉංග්රීසි ජහතික 

භවත්භදඹක් දවෝ භවත්මිඹක් ඳිනවයණඹ කයන්දන් ඉංග්රීසි ලේද දකෝඹක්  ඒ ඒ ලේද 

දකෝඹන්දේ නහභ ඳද, ක්රිඹහ ඳද නහභ විදලේන වළභ දේභ බහවිත්හ කයරයි දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ 

හිත්න්දන් කයන්දන් කිඹන්දන්  නමුත් දම් ඇත්ත්න්ට කදහත් ක්රිඹහක්නම් කයන්න 

රළදඵන්දන් නළවළ කිඹර දන්දන් නළවළ  හිතින්භ නහභ ඳද ටිකක් වදන් හිතින්භ ක්රිඹහ ටිකක් වදන්  

 
 

හිතින්භ ඒ දේල් කයර හිතින්භ ළඳ වින දුක වින වින්ද කිඹර විත්යක් දම් ඇත්දත්ෝ දක 

අනුභහන ලදඹන් වින දළනගනීවී  ඒකත් දම් ඇත්දත්ෝ දම් භහර්ගදේ ගභන් කයන්නට උත්හවත් 

දනනම් විත්යයි  

 

 දවොයි එදවනම් භදේ ම්භහ ම්.වදුයජහණන් වන්දේදේ දේලනඹට අනු භට පුළුන් 

ආකහයදඹන් දම් රූඳඹ ඳළවළදිලි කයන්නට උත්හවත් වුනහ  ඳළවළදිලියි දන්ද? ඊට ඳසදේ භදේ 

ම්භහ ම්.වදු ව .වදුයජහනණ් වන්දේ නළත්ත් දේලනහ කයනහ  “ආවහය මුදඹහ රූඳ මු දදඹෝ  

ආවහය නිදයෝධහ රූඳ නිදයෝදධෝ ” ආවහයඹ දවේතුදනුයි දම් රූඳඹ වටගන්දන්  භදේ ම්භහ 

ම්.වදු ව .වදුයජහණන් වන්දේ ආවහයඹ කිඹර වළදින්වදේ දභත්නදි කඵලිංකහය ආවහයඹයි  ඒ 

කිඹන්දන් පිඩු දකොට රදන ආවහයඹයි  දම් මිනිසුන්ට ත්යින්ට අදහර ආවහයඹයි   

 

දභත්න ඉන්න ඇත්දත්ෝ කහන්ත්හ, පිිනමි කිඹර දන් කය ගත්ත්ට දම් සිඹලු දදනහභ වටගත්දත් 

ආවහයදඹන්භයි  දම් ඇත්දත්ෝ දන්නහ දම් ඇත්දත්ො භේ කුදේ පිලිසි ගන්නට දඳය ඒ භේ කුදේ 

භේ ීමජඹක් ති.වණ  ඒ භේ ීමජඹ භේ කුතුර වටගත්දත් දකොදවොභද? ඒ භේ ගන්නහ ව ආවහයඹ 

ඇසුරු කයදගනයි   ඒ ීමජඹ ීමජඹක් දන්නට ඉසල්රත් අසාහක් ති.වණ  වළඵළයි එත්දකොට 

එඹට භේ ීමජඹයි කිේදේ නළවළ  ඳළවළදිලියි දන්ද? ඒ දේභ ඒ රූඳඹ දක ීමජඹක් ඵට ඳත් 

වුනහභ ඒ ීමජඹට කිවුදේ නළවළ දරුහ කිඹර  එඹට කිවුදේ ීමජඹයි කිඹර  ඒ ීමජඹ කස වුදන් භේ 

කු ඇසුරු කයදගනභයි  භ ගන්නහ ආවහයඹ මුදදඹන්භයි  ඊට ඳසදේ දම් ීමජඹ දක භේදේ 

ආවහයදඹන් දඳෝණඹ දරහ අන් ගර්බහඹ දත්ට ඳළමිදනනහ  භභ දම් විදයත්භක 

නළති යශ විදිඹටයි කිඹන්දන් දම් සිඹලු ඇත්ත්න්ට දත්දයන විදිඹට  ඉතින් ඒ ීමජඹ භදගන් 

දන් ගර්බහඹට ඵළගත් දක භදේ ආවහය රඵහදීදභන් නිදවස දනහ  ඒ කිඹන්දන් 
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ආවහය නිදයෝධ දනහ  ඒ දභොදවොදත් ඳටන් ඒ ීමජඹට භවුදගන් ආවහය රළ.වදන් නළවළ  ඒ නිහ 

එඹ දක් දවෝ දදකක් ගර්බහඹ තුර ඳතීවි  ඒ කහරඹ තුර පිඹකුදේ ීමජඹක් දම් භේ ීමජඹ 

භග එක් දනොවුනදවොත් දම් භේ ීමජඹ භේ කුසින් පිටත්ට ඳළමිදනනහ  එනම් එහි ඳළළත්භ බිද 

ළදටන ආවහය නිදයෝධ වීභ දවේතුදකොටදගන   

 

එනමුත් භේදේ ආවහයදඹන් දන්ව දම් ීමජඹට පිඹකුදේ ීමජඹක් භග එක්න්නට රළ.වදනොත් 

දම් ීමජඹ නළත්ත් භේදේ ගර්බහ බිත්තිඹ භග ම්ඵන්ධ දනද නළේද? ම්ඵන්ධ දන  

එදවභ ම්ඵන්ධවුන දම් ීමජඹ ආවහය මුද ඹහ රූඳ මුදදඹෝ ඹන්න නහා කයමින් භේදේ ආවහය 

ඇසුරු දකොටගනිමින් නළත් නළත්ත් රූඳඹ ර්ධනඹ කයගනිමින් කස කයගන්නහ  දභත්නදි 

රූඳඹ කිඹර කිවුදේ දභොකේද? දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට දත්දයනද? ඳඨවි ආදඳෝ දත්දජෝ හදඹෝ 

ධහතුයි දභත්නදි රූඳඹයි කිඹර කිවුදේ  දළන් දම් රූඳඹ ටික ටික ළදඩන වළඵළයි ත්හභත් මිනිස 

සබහඹක් නළවළ දම් රූඳදේ  එනිහ දම් රූඳඹට ත්හභ දරුහ කිඹන්දන් නළවළ  කිඹන්දන් 

දභොකේද? කශරඹයි කිඹරයි  දභදව භ ටික  ටික ළදඩනදකොට පුංචි අංකුය වත්යක් භතු දන 

අත් කකුල් විදිඹට  ඒත් ආවහයඹ නියි  වළඵළයි ඒහදේ ඇගිලි නළවළ  නිඹදඳොතු නළවළ  දම් 

ඇත්ත්න්ට ඒට අත් කකුල් කිඹන්නත් ඵළවළ  ඒ දේභ හිදේ වළඩඹත් වටගන්නහ  වදත්ත් 

වටගන්නහ  දම් විදිඹට වටදගන ක්රභ ක්රභදඹන් දම් වළඩඹ කුඩහ දරුකුදේ වළඩඹ ගන්නහ  

නමුත් කිසිඹම් ව දවේතුකින් භේදේ ආවහයඹ නිරුේධ වුදනොත් දරුහදේ ආවහයඹත් නිරුේධ 

දනද නළේද? නිරුේධ දනහ එනිහ දරුහ නළත් නළත් ළීසභ නතිනහ  ඇයි ආවහයඹ 

නළතිවුන නිහ  ඳළවළදිලියිද දම් ඇත්ත්න්ට?  

 
 
 
 

එදවනම් දම් දරහදේ දම් පින්ත් ඇත්ත්න්දේ දදභහපිඹන්ට පින් අනුදභෝදන් කයන්න ඒ පින්ත් 

ඇත්දත්ෝ භේ ීමජදේ ඳටන් ඒ භහ දවඹක කහරඹ තුරත් ඳසුත් අදේ ආවහයඹ නිරුේධ දනොකය 

අපිට සුදේ බිහින්නට ීවත් න්නට ඉඩ ළරසුට  ඇස දදක ති.වනට ඇස දේන්දන් නළති 

කහදල් කන් දදක ති.වනට කන් ඇහුදන් නළති කහදල් කට ති.වනට කන්න ඵළිනවුන කහදල් අපි   

ඵරහ ගත්දත් අදේ පින්ත් අම්භයි ත්හත්ත්යි  ඒ නිහ දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ ඒ ගුණඹ සිහිඳත් කයර 

නළත් නළත්ත් ඒ පින්ත් දදභහපිඹන්ට දම් පින්ද අනුදභෝදන් කයන්න  

 

 දවොදින් රැකඵරහ ගන්නට උත්වත් දන්න  එදවභ දභහඹක් කුදේ ඉදර බිහිවුනහභත් 

ආවහයඹ නිරුේධ දන්න දදන්න ඵළවළ   එදවභ වුනත් රූඳඹ නිරුේධ දන  එනිහ දළන් භේ 

කිදයන්  දඳෝණඹ දරහ, දවමින් දවමින් ඝන ආවහයදඹන් දඳෝණඹ දරයි අපි අද දම් ඉන්න 

ත්ළනට අලය කඹ කස කයන් තිදඹන්දන  අඳහ දදඳහ සිවුඳහ ඵහු ඳහ ආදී සිඹලු තුන් නිත්යභ දම් 

විදිඹට කෆභ දවොඹන්දන් ඇයි  ඒ ඒ කඹල් ඳත්හගන්න  නමුත් අපි ඒ පිලිඵද පිිනසිද දළනදගනද 

ඉන්දන් කිඹර දම් ඇත්දත්ෝ නළත් යක් හිත්න්නට ටින  ඉතින් දළන් ආවහය මුදඹහ රූඳ  

 

මුදදඹෝ, ආවහය නිදයෝධහ රූඳ නිදයෝදධෝ කිඹන දදඹත් දම් ඇත්ත්න්ට ඹම් ත්යභකට දත්දයන  

නළත් නළත්ත් දම් කරුණු දවොදින් භනසිකහය කයන්න උත්හවත් දන්නට ඕදන්  එදවනම් 

දළන්  රූඳඹ ගළන දඵොදවෝ කරුණු කිවුහ කිඹර හිදත්න   

 



  

12 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

ත්ත් එකභ එක උදහවයණඹක් දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට භභ කිඹන්නට උත්හව කයන්නම්  දවොදින් 

අවන්න  ණුනින් දභදනහි කයන්නට උත්හවත් දන්න  දවොයි දළන් භභ අපිිනසිදු වුණ ඳස 

ටිකකුත් අපිිනසිදු වුන තුය ටිකකුත් දගනත් දම් ඇත්ත්න්ට දම්හට මිරක් දගන්නයි කිවුදොත් 

දම් ඇත්දත්ෝ භට මිරක් දදනද? නළතිද?  දම් ඇත්දත්ෝ භට මිරක් දගන්දන් නළවළ දම් ඳස 

ටිකටත් තුය ටිකටත්  ඒ දේභ භභ දම් අට තිඹන හත්ඹ ටිකට භට මිරක් දගන්න කිවුත් 

දම් ඇත්දත්ෝ භ ට මිරක් දගන්දන් නළවළ කිඹර භභ දන්න  ඒ දේභ දම් අට ඳතින 

උණුසුභට භට මිරක් දගන්න කිවුත් දම් ඇත්දත්ෝ භට මිරක් දගන්දන් නළවළ කිඹර භභ 

දන්න  එදවභ වුනත් භභ දළන් දම් අපිිනසිදු ඳස ටික ටිකක් කස කයර ප්රභහණත් ආකහයඹට 

තුයත් එකතු කයමින් ඒ භගභ හත්ඹත් දවොදින් රළදඵන්නට රසමින් දවොදින් භළටි කයර 

පිළිභ වන්දේ නභකුත්, භහළුදකුත් පදකුත් කස කයන   

 

එදවභ කස කයගත් පිළිභ වන්දේට භභ දම් ඇත්ත්න්දගන් මිරක් ඉල්ලුදොත් පිළිභ වන්දේ 

දගන භට මිරක් දදනද? නළතිද? දළන් දදනහ  නමුත් දඳය ඳස ටිකටත් තුය ටිකටත් දනොදුන් 

මුදර දම් ඇත්දත්ෝ දළන් භට දදන්දන් ඳස ටිකටද පිළිභ වන්දේටද? පිළිභ වන්දේටයි මුදල් 

දදන්දන්  දළන් එදවනම් ඳස ටික දේනද? නළවළ  දළන් දේන්දන් පිළිභ වන්දේයි  දළන් දම් 

ඇත්ත්න්ට භභ පිළිභ වන්දේ කස කයන්න ගත්ත් අපිිනසිදු ඳස ටික දේනද? අපිිනසිදු තුයටික 

දේනද? නළවළ  දළන් දේන්දන් පිළිභ වන්දේභයි  භහළුභයි  මුර දේන්දන් නළවළ  භභ දම් ඳස 

ටික ගත්දත් ඳඨවි ධහතුට උදහවයණඹක් දරයි  තුය ටික ගත්දත් ආදඳෝ ධහතු උදදහයි  

උණුසුභ ගළන හත්ඹ ගළන කිේදත් ඒ ඒ ධහතන් අදඵෝධ න්නටයි  ඳ කිඹර අපි දහ දගන 

තිදඹන්දන් ඳඨවිඹට කිඹන නභක්  ඳඨවිඹ දනොදකින කභ නිහභයි එදවභ වුදන්  දළන් දම් පිළිභ 

වන්දේ කළඩුදනොත් දම් ඇත්ත්න්ට දුක හිදත්න්දන් යහර්භූත් වුන ඳඨවිදේ විඳිනණහභඹට 

දනසවීභට දනදයි  පිළිභ වන්දේ කළඩුණු දුකටයි  ර්ණඹ දනස දරහ ජයහට ඳත් 

දනදකොට දම් ඇත්ත්න්ට දුක ධහතුදේ විඳිනණහභඹට දනොදයි පිළිභ වන්දේ ජයහට ඹහභ 

ගළනයි  දම් ඇත්ත්න්ට දුක පිළිභ වන්දේට ති.වණු ටිනහකභ අඩුවී ඹහභ පිලිඵදයි  

 
  

භභ දම් වදපු පිළිභ වන්දේ දනත් ආගභක ලහසත්ෘන් වන්දේ නභකදේ නම් දම් ඇත්ත්න්ට 

ටිනහකභක් තිදේවිද? කළීස බිදී ගිදඹොත් දුක්ද දදෝභන්දඹෝ උඳදීවිද? නළවළ  එත්දකොට ඒ 

ශ්රහකඹන්ටයි දුක වටගන්දන්  දළන් දත්දයනද දම් ඇත්ත්න්ට  ඒක නිහ දම් ඇත්ත්න්ට 

දරෝකදේ රූඳ තිඹනකම් ටිනහකම් දදන්න පුළුන්ද ඵළිනද? පුළුන්  දම් ඔක්දකොභ එකභ වළඩ 

ර්ණ වුනහනනම් අදුය ගන්න පුළුන්ද? එක එක නම් දහගන්න පුළුන්ද, ධහතන්  දේ විවිධ ර්ණ 

වළඩ නියි නම් දහ ගත්දත් ටිනහකම් ඳන ගත්දත් නළතිභ ඵළින කයගත්දත් දොඹන්නට 

ගත්දත්  

දවොයි දළන් රූඳඹ පිලිඵද කරුණු ප්රභහණත් ඇති කිඹර හිත්න  දළන් භභ දේලනහ කයන්නට 

උත්හවත් දන්දන ඉතිින කහරඹත් එක්කභ නහභ දකොට පිලිඵදයි  ඉතින් දම් පින්ත් 

ඇත්ත්න්ට දත්රුම් ගන්නට පුළුන් ආකහයඹටඹ දම් දේදනහ ංාහ දේත්නහ පස භනසිකහය 

කිඹර දඵදර දක්න්දන් නළති මුලු නහභ දකොටභ හිත් ලදඹන් අදඵෝධ කයන්නට 

උත්හවත් දන්නම්  දම් ත්ත්ට්ඨහන සත්රදේ භදේ ම්භහ ම්.වදුයජහණන් වන්දේ දේලනහ 

කර ආකහයඹට ඳංච උඳහදහනසකන්ධදඹෝභ රූඳදේ ආකහයඹටභ වත් ආකහයඹට විභනු රඵන   

නමුත් දකටි කහරඹකින් දම් සිඹල්ර ඳළවළදිලි කයන්නට දභඹ අසාහ දනොන නියි ඉවත් 

ආකහයඹට මුලු  

 



  

13 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

 

නහභ දකොටභ සිත් ලදඹන් ඳළවළදිලි කයන්නට උත්හවත් දන්දන්   එනිහ එඹ අවන්න  

දවොදින් භනසිකහය කයන්න කිඹර නළත්ත් භත්ක්කයන  ඒ දේභ දම් සිත් පිලිඵද දළන් දවොදින් 

ශ්රණඹ කදරොත් ඳසු කහරඹක දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ දේදනහ දවොදින් දන් කයගනියි  ංාහ 

දවොදින්  වදුනහ ගනියි  ංසකහය දවොදින් වදුනහ ගනියි  විාහනඹත් දවොදින් වදුනහ ගනියි  ඒ අත්ය 

හයදේ භභ භදක් දම් හිදත් මලික සබහඹ ගළනත් දළනුත් කයර ඉන්නම්  හිත් කිඹන්දන් ඇති 

දරහ නළතිදරහ ඹන දදඹක්  වටගන්නදකොට දඳය දනොතිීමභ වටගන්න  නළතිදනදකොට ඒ 

දේභ ඉතිින නළතිභ නළත්ත්ටභ නළති දන  භත්ක තිඹහගන්න කදහත් ඵහහිය දේල් 

^ñksiqka" f.j,a" fodrj,a& තිඹන ඉන්න කිඹන ත්ළන හිත් තිඹර ඒදේ අනිත්ය ඵරන්න ඹන්න 

එඳහ  වටගන්න  නිරුේධ දන දම් සිදත් අනිත්ය ^rEm" fõokd" ix{d" ixialdr" ú{dkhkays& 

දකින්න  වටදගන නිරුේධවීභ දකින්න  ත්භන් අවිදයහදන් දරෝකඹ වදහගත්වළටි  වදහගන්න වළටි 

දකින්න   

 
 

ඉතිං දම් සිදත් ඇතිවීභ නළතිවීභ ගළන කහරඹ භදි නිහ භභ දකටිදඹන් දත්රුම් කයන්න 

උත්හවත් දන්නම්  හිත්න්න කලුය කහභයඹක දකදනක් ඉදන් එක කිඹන ංදයහ සුදුඳහට 

දඵෝේ එකක කලුඳහටින් ලිඹර ඒ දකොට විත්යක් දේන්න පුළුන් විදිඹට වදර දම් ඇත්ත්න්ට 

දඳදනන්න රසන  ඊට ඳසදේ ඒ එක ංදයහ එකයභ ඉත් කයර දදක කිඹන ංදයහ අය 

විදිඹටභ දඳදනන්නට රසන  දළන් දම් ඇත්ත්න්ට දදක කිඹන ංදයහ භළදින්  එක කිඹන 

ංදයහත් දේනද? නළවළ දළන් දඳදනන්දන් දදක කිඹන ංදයහ විත්යභයි  එත්න එදක් 

කෆල්රක්ත් ඉතිින නළවළ  ඒ කිඹන්දන් එක කිඹන ංදයහ වළඩඹ ර්ණඹ ඉතිින නළතිභ 

නළතිදරහ දදක කිඹන ංදයහට අදහර ර්ණ වළඩ දඳය දනොතිීමභ වටදගන දන්ද? දඳය 

දනොතිීමභ වටදගන කිඹන්දන් දදක කිඹන ංදයහ එක කිඹන ංදයහ අත්දය දනොතිීමභ වටගත් 

නියි  ඒ දේ දළන් තුන කිඹර ංදයහක් දඳන්නුදොත් දදක කිඹන ංදයහ ඉත් කයර 

එත්දකොට දදක කිඹන ංදයහට අදහර ර්ණ වළඩ ඉතිින නළතිභ නළතිදරයි තුන කිඹන 

ංදයහට අදහර ර්ණ වළඩ දඳය දනොතිීමභ ඇ ඇසුරු කයන් වටගත්දත්  දළන් දම් ඇත්ත්න්ට 

දම් ත්ය ළටදවන්න ඕදන්  ඔඹ විදිඹට රූඳභඹ දේලුත් දඳය දනොතිීමභ වටදගන ඉතිින නළතිභ  

 
 

නළතිදරහ අදනක්  ලේද ගන්ධ ය සඳර්ත් දඳය දනොතිීමභ වටදගන ඉතිින නළතිභ නළතිදරහ 

අනිත්යට දනොඹනනම් දම් දරෝකදේ කිසිභ ත්ඹකුට ඇවිදින්න ඵළින දයි  කාහ කයන්න විවිධ 

වඩ අවන්න විවිධ ග සු විදින්න ය ඵරන්න ඵළින දයි   

 

ඒ ඒ ර්ණ වළඩ භහරු දනොවුනනම් දුදක් පුදත්ක් සහමිපුරුදඹක් බිිනදක් ඳනන්න ඵළිනදයි  

ඇයි රූඳඹත් නිත්ය දරහ, ලේදඹත් නිත්ය දරහ  සඳර්ලඹත් නිත්ය දරහ  යඹනුත් නිත්ය දරහ  

ග සුදත් නිත්ය දරහ  එදවභ වුනහනම් දම් ඇත්ත්න්ට වළභදහභ එකභ රූඳඹ එකභ ලේදඹ එකභ 

සඳර්ලඹ එකභ යඹ එකභ ග දවෝ සු විත්යක් තිදඹයි  එනිහ අදඵෝධ කයගන්න උත්හවත් 

දන්න  දම් සිඹල්ර අනිත්ය දුක්ද අනහත්භබහඹභයි උරුභ කයදගන තිදඹන්දන්   ඉතින් දම් 

පින්ත් ඇත්දත්ෝ කල්ඳනහ කයන්න හිත් කිඹර කිඹන් දන් එදවභ අනිත්ය දදඹක්   

දම් ඇත්ත්න්ට හිත් ගළන ඉතිින ටිකත් දත්රුම් ගන්න පුළුන් දන්න භභ දභදවභ ප්රලසණඹක් 

අවන  දේන්දන් ඇවළටද හිත්ටද? ම්පසඹන් ගළන නළති යශයි භභ දම් අවන්දන්  දවොයි 

දේන්දන් හිත්ටයි කිඹර කිඹනනම් දකොදවොභද හිත්ටභ කිඹර ඔේපු කයන්දන්  හිත්න්න සහමීන් 



  

14 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

වන්දේ දම් ආදන් ළඩ ඉන්න  සහමීන් වන්දේ අඳත් දන  දම් සහමීන් වන්දේ 

අඳත් වුනහට ඳසදේ දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට පුළුන් ඇවිල්රහ ඵරන්න දම් සහමීන්වන්දේදේ 

සිත්ද අතුරුදවන් වුදන් ඇද අතුරුදවන් වුදන් කිඹර  දළන් දේන ඇනම් තිඹන  වළඵළයි රූඳ  

 

දේන්දන් නළවළ  එදවනම් අතුරුදවන් දරහ තිදඹන්දන් හිත්යි  ඇයි ඇත් තිඹන, රූඳත් 

තිඹන, දළන් විදිඹටනම් දේන්දන් නළවළ  ඒ කිඹන්දන් විාහනඹ එදවභ නළතිනම් හිත් දම් කදඹන් 

ඉත් දරහ  දම් සිත් කදඹන් ඉත් වුනහට ඳසදේ දම් කඹ ඳතිනද? නළවළ  බිදදන්නට 

විසිදයන්නට ගන්න  ඳළවළදිලියිද? ඒ ඒ ධහතන් ඒ ඒ ධහතන්ටභ තිඹන තිඹන ආකහයඹට එක් 

දන   

 
 

ඒ දේභ දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ භත්ක තිඹහගන්න ධහතුරට දනදයි ලේද ඇදවන්දන්  රූඳ 

දේන්දන්  සඳර්ලඹ දළදනන්දන්  ඇ වටගත්ත් ඳඨවි ධහතුටත් ඒ ඇසුරු කයගත් ආදඳෝ 

දත්දජෝ හදඹෝ ධහතන්ටත් දනදයි දඳදනන්දන්  ධහතුර උඳකහ යදඹන් ඇ වළදුන විත්යයි  

ධහතුරට දේනනම් ඹකඩ රටත් දඳදනයි  තුය රටත් සුශගටත් ගින්දයටත් දඳදනයි, 

ඇදවයි, දළදනයි  එදවනම් දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ කල්ඳනහ කයන්න සහමීන් වන්දේටත් දම් 

ඇත්ත්න්ටත් දඳනිර තිදඹන්දන් ඇවළටද හිත්ටද? හිත්ට දේන්දන්  වළඵළයි ත්හභ ඇවළ තිඹනද 

නළේද? තිඹන  දළන් දම් ඇවළ දගනිහිල්ර හිත්ක් තිඹන දකදනකුට ඵේධ කදරොත් ඒ ඇත්ත්ට දම් 

ඇදන් ආදේ දේන්න ගන්න  ඇයි එදවභ දන්දන් ඒ ඇත්ත්ට හිත්ක් තිඹන නිහ  දත්රුණහද 

දළන්  ඒක විනඹට දම් සාහනඹට විදුලිඹ නළතිනම් දභත්න තිඹන  ඵල්ේ එක ළඩකයන්දන් නළවළ  

වළඵළයි දම් ඵල්ේ එක විදුලිඹ තිඹන ත්ළනකට දගනිහින් විකයහභ ළඩ කයන දේ  එදවනම් 

රූඳ දේන්දන් හිත්ටද ඇවළටද? හිත්ට දන්ද? කණට ලේද ඇහුනද නළතිනම් හිත් වටගත්ත්ද? හිත් 

වටගන්න  එලිදේ තිඹන හිත්ක් ද නළතිනම් දම් භවහ භූත්දඹො ඇසුරු කයගත් කඹක් ඇසුරු 

කයගත් හිත්ටද? දම් කඹ ඇසුරු කයදගනයි හිත් වටගන්දන්   ග සු දළනගන්දන් නවදඹන්ද 

හිදත්න්ද? හිදත්නුයි  ය දළනගන්දන් හිදත්න්ද දිදන්ද?  හිදත්න්  කදේ ඳව දළනගන්දන් 

හිදත්න්ද කයින්ද? හිදත්න්  කදේ ඳව දම් ඇත්ත්න්ට දළදනන්දන් කඹටනම් දම් ඇත්දත්ෝ 

භයණඹට ඳත්දරහ ආදහවනඹ කයණදකොට කඹ පිේදචනහ කිඹර කෆ ගවවි දන්ද?  

 
 
 
 

දළන්  දම් ඉසයවහ දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට දේන දම් ර්ණඹකුයි විදලේ වළඩඹකුයි තිඹන  දළන්  

දම්ක දේන්දන් හිත්ටද? ඇවළටද? හිත්ට  දවොයි දම් දේන හිත්ට දහගත්ත් නභක් තිඹනද? නළතිද? 

තිඹන  දභොකේද දහන නභ? දකෝේඳඹ වින පීිනසි දකෝේඳඹ වින  දම් වළඩඹ නිලසචිත්ද නළතිනම් 

ගරන ළගිදයන සබහ දදඹක්ද? දම්ක නිලසචිත් වළඩඹක්  නිලසචිත් වළඩඹක් මික් නිත්ය වළඩඹක් 

දනදයි  ඒක දවොදින් දත්රුම් ගන්නභ ඕදන්  ඒ කිඹන්දන් ඳඨවි ධහතු ප්රකට දරයි 

තිදඹන්දන් දකෝේඳදේ  ඉතින් ඇයි ඒ ර්ණඹයි වළඩඹයි ඳිනවයණඹ කයර ඒ හිත් වදහ ගන්න  

දළන් ඒ දඳනුන හිත්ට නභක් දහ ගත්ත් දන්  දභොකේද දහගත්ත් නභ? දකෝේඳඹ දන්ද? දකෝේඳඹ 

කිඹන නභ දහගත්දත්ත් දකොදවන්ද? හිදත්න්භයි  එදවභ දහගත්ත් නභට ඕදනනම් අපි කිඹන 

ංාහ කිඹර  ඉතින් දම් ඇත්දත්ොත් ංාහ දරෝකඹක් කිඹර දම් ඇත්ත්න්ට ඳසද ඳසද 

දළදන්වී   දළන් එදවනම් දම් ඇත්  දත්ො ර්ණඹකුයි වළඩඹකුයි දළක්කහ  දළක්දක් දකොදවන්ද හිතින්  

නභකුත් දහ ගත්ත්  නභ දහ ගත්දත් දකොදවන්ද? ඒත් හිතින්  දහගත්ත් නභ දභොකේද? පීිනසි 



  

15 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

දකෝේඳඹ කිඹර  දවොයි දළන් දම් ඇත්දත්ෝ හිත්න දම් පීිනසි දකෝේඳඹ ව ින රසනයි   දරොකුයි  

දගොඩක් දත් අල්රන  යටින් දගනහපු එකක්  වින  ටින, දම්ක භට ති.වණනම් දවොයි කිඹර 

හිත්නනම් ඒ හිත්න්දන් දකොදවන්ද? හිතින්  එදවනම් ඒ හිත්න්දනත් හිතින්භයි  එත්දකොට 

ආදඹත් කල්ඳනහ කයනනම් දම් දකෝේදඳනම් විනඹන්දන් නළවළ   දම්ක දරොකු ළඩියි  ඳයණ 

ඳහටයි  ඉක්භනට කවට ඵළදදන  දම්ක විසිකයර දහන්න ඕදන කිඹර  එදවභ හිත්නනම් ඒ 

විදිඹට හිතුදේ කයින්ද හිතින්ද? හිතින්භයි   

 
 

භභ ඔඹ කිඹපු ත්ළන දම් ඇත්දත්ෝ දකෝේඳඹත් එක්ක වදහගත්ත් දේදනහ ංකහයත් විාහනඹත් 

තිඹන ඵ දවමින් දළනගන්න  ඒත් දළන් ඒ හිත්න්න ඹන්න එඳහ  යශ හිත්න්න  දළන් කල්ඳනහ 

කයන්න දළක්දක් හිතින්, නභ දහගත්දත් හිතින්, දවො නයක හිතුදේ හිතින්   

දළන් හිදත්න දම්ක අල්රන්න ඕදන් කිඹර  ඒ හිත්න්දන් දකොදවන්ද? ඒකත් හිතින්භයි 

හිත්න්දන්  දවොයි දළන් අල්රන  දළන් ඉසල්රභ එක ඇගිලි තුඩකින් අල්රන  දළන් 

අල්රනදකොටභ ගෆවුනහ කිඹර දළන ගත්දත් හිතින්ද ඇගිලි තුඩින්ද? හිතින්  ඒ හිදත් දකෝේඳඹක් 

කිඹරද සඳර්ලඹ වටගත්දත් නළතිනම් නිකම්භ සඳර්ලඹ විත්යද? සඳර්ලඹ විත්යයි  

 

 ඇයි දම් ඇත්ත්න්දේ ඇගිලි තුඩුර රූඳ දළකගන්න ඇස නළවළදන්ද? ඒ නිහ දළනගත්දත් සඳර්ලඹ 

විත්යයි  ඇදවන් ඵරර වටගන්න හිත්ට නම් ඒ දේ නභක් දහගන්න නිකභට වින පුලුනි  

දත්දයන දන්ද? එනිහ  දවොදින් අදඵෝධ කයගන්න සඳර්ලඹ  සඳර්ලඹ වටගන්දන් කඹ 

ඇසුරුකයදගනයි  සඳර්ලදේ දකෝේඳ නළවළ  ත්ණදකොර සඳර්ල නළවළ  යඵර් සඳර්ල නළවළ  ඹකඩ, 

ත්හය, දකොන්ක්රීට් සඳර්ල නළවළ  ඒදවභ හිත් වදර දදන්දන් ඇත් එක්ක කඹ ම්ඵන්ධ 

කයදගනයි  භභ දඳයත් කිවු  දේ, සිහිදේ තිඹහගන්න ඇට පුළුන් රූඳ ඵරන්න විත්යයි  කනට 

පුළුන් ලේද අවන්න විත්යයි  ග සුද දළනගන්දන නහදඹන් විත්යභයි  කඹට පුළුන් සඳර්ල 

දළනගන්න විත්යභයි  ඒ නිහ දම් ඇත්දත්ෝ සිහිදඹන්භ ඒ ඒ ආඹත්නඹට පුළුන් එකභ දේ  ගළන 

දවොදින් නියදි ප්රත්යක් කයරභ දළන ගන්න  ඇ දවේ සඳර්ලඹට කදේ සඳර්ලඹ ම්ඵන්ධ කයන්න 

එඳහ කදහත්  දදකක් තුනක් එකට ඳටරහ ගන්න එඳහ  ත්නි ත්නිභ දකින්නට උත්හවත් 

දන්න  දවොයි දළන් ආදඹත් දකෝේඳඹ ගළන කාහ කයමු  අපි දළන් දකෝේඳඹ අල්රන්න ඕ දන 

කිඹර හිතු  ඇගිලි තුඩ ගෆවුනහභ දකෝේඳදේ ගෆවුනහ කිඹර දළනගත්දත්ත් හිතින්භයි  දළන් 

දකෝේදඳ ඇල්ලු කිඹර තුටු දනනම් ඒ තුටු දන්දන දකොදවන්ද? හිතින්භයි  අල්රන්න 

ඵළින වුදනොත් ඒ දුක් දන්දනත් හිතින්භ දන්ද? දළන් දකෝේදඳ දළකර ඒ ගළන හිත්ර ඒක 

අල්රන්න ගිහින්, අල්රර තුටු දන ත්ළනට එනකන් එක කටක්ත්ත්ක්ත් හිතින් පිට ගිඹපු එක 

ත්ළනක්ත් තිඹනද?  

 
 

ඒ දේභ දම් ඇත්ත්න්දගන් භභ දළන් එක දදඹක් අවන  දම් පින්ත් ඇත්දත්ො දකෝේඳඹ 

ඇල්ලුද නළතිද? භවය ඇත්දත්ෝ කිඹයි ඇල්ලු කිඹර  භවය ඇත්දත්ෝ කිඹයි නළවළ කිඹර  

නළවළ කිඹන්න  දවේතු දභොකේද? භභ දත්රුම් කයන්න දවොදින් අවගන්න  නුණින් දභදනහි 

කයන්න  දළන් හිත්න්න ඵරන්න ඹකඩ කණු දදකක් දදඳළත්ත්ක තිඹන  කණු  දදකටභ ඳණ 

නළවළ කිඹර දන්නදන්  කණු දදදකන් එකක් ඳඨවිඹ ප්රකට අත් කිඹරත් අදනක ඳඨවිඹ ප්රකට 

දකෝේඳඹ කිඹරත් ආදේල කයගන්නනම් ළඩිඹ දවොයි  දළන් දම් එක ඇත්දත්ක් දම් කණු දදක 

රගට ඹන  එඹහට ඳණ තිඹන කිඹරදන් කිඹන්දන්  දළන් අපි ඒ රග ඉන්න ඇත්ත් දම් 

දරහදේ අයමුණු කයන්දන් දම් හිත් විදිඹටයි  දළන් දම් කණු දදක එකට රංකදරොත් ඒ දදන්න 
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එකට ගළටුන කිඹර කණු දදක දළනගනීවිද නළතිද? දන්දන් නළවළ  වළඵළයි දම් භළද ඉන්න දක නහ 

හිත් විදිඹටනම් ළඩ කයන්දන් ඒ කණු දදක එකට ගළටුණු ගභන්  ඒ දකනහ  දම් කණු දදක සඳර්ල 

වුනහ කිඹර දළන ගන්න දන්ද? එදවභ දළනදගන සඳර්ල වුනහ කිඹර කෆ ගවර කිඹයි   හිත්ත් 

අන්න ඒ දේ  සඳර්ල දන දේල් දදකක් ඒ දදන්නහ ගළන කිසිභදදඹක් දළනගන්දන් නළවළ, 

හිත්යි සඳර්ල වුනහ කිඹර දළන ගන්දන්  ඒ නිහ අය කණු දදක දේ අත්ත් දකෝේඳඹත් 

සඳර්ලඹ ගළන දන්දන් නළවළ  ඳඨවිඹ සඳර්ලඹ අදුයන්දන් නළවළ  හිතින් ඳළනර කිඹන විත්යයි 

සඳර්ලඹක් වුනහ, වුදන් දභත්නයි කිඹර  ඒ විදිඹට කඹට ම්ඵන්ධ කයර කාහ  කදරොත් දදඹක් 

දම් කදේ ගළටුනු ගභන් කෆ ගවන සඳර්ල වුනහ කිඹර  එත් ඒක සඳර්ලඹ විත්යභයි  වළඵළයි ඒ 

වළපුණු එක ඇදවේ දන සඳර්ලඹත් එක්ක ගරඳර දම්කයි වළේපුදන් කිඹර කිඹයි  ඇදවේ සඳර්ලඹ 

කිවුදත් හිත්භයි   

 

කදේ සඳර්ලඹ කිවුදත් හිත්භයි  සඳර්ලඹ වටගන්න වළටි දන්න දන්ද? ඇත් රූඳඹත් ගළටීභ 

නිහ විාහනක ඇක රූඳඹ දළනගන්නහ හිත්ක් වටගන්නහ  ඒ දේ අනිත් ආඹත්නරත් 

සඳර්ලඹ එදවභයි  ඉතින්  දම් ඇත්ත්න්ට ඇත්ත්ටභ දකින්න රළදඵන්දන් ඔඹ ආඹත්නර 

වටගන්න සඳර්ල දගොඩක් විත්යභයි  ඒ කිවුදේ හිත් දගොඩක් විත්යභයි  ඵහහිය දදඹක් දනදයි  ඒත් 

ඒ සඳර්ලඹන්ට හිදත්න්භ නම් දහදගන ක්රිඹහ වදහදගන දම් ඇත්දත්ෝ නළති දරෝකඹක් ඇති කයන් 

ළඳ දුක් දේදනහත් ඒ හිත් ඇසුරු කයදගනභ ඇති කයන් බදේ ගභන් කයන  දඳය සිදු වුදනත් 

ඒකභයි  අනහගත්දේ සිදු දන්දනත් ඒකභයි   

 
 

ඒ ත්ත්ඹ භග ඇය ගන්න දම් ඇ ත්දත්ො ඹන එන හිත්න ඵරන වළභ දභොදවොත්කභ දම් ඇත්ත්ටභ 

හිත් තිඹර ඇත්ත් ඇති  වළටිදඹන්භ නියන්ත්යදඹන් දකින්න උත්වත් දන්න  ආදේ දම්ක 

කයන්දන් දකොදවොභද කිඹර අවන්න භහ දවොඹන් එන්න එඳහ  දම් කිඹපු ටික දවොදින් අත්යක් 

නෆය භනසිකහය කයන්න  පුළුන් වළභ දරහදභ දේන වළභ දදඹක් ගළනභ අය දකෝේඳඹ දිවහ 

මුලින්භ ඵරපු විදිඹටභ ඳඨවි ධහතු ප්රකට කයන් වටගත් ර්ණ වළඩදන්ද කිඹන ත්ළන ඉදන් ඒ 

ඇසුරු කයන් ත්භන්භ හිත්න්න ඳටන් ගන්න වළභ දදඹකභ මුර ඉදන් දඳනුදන ඇවළටද හිත්ටද 

කිඹන ත්ළන ඉදන් අල්රර තුටු වින  දුක් වින දනත්ළනටභ  ඇල්ලුද නළතිද කිඹන ත්ළනටභ 

නුණින්භ දභදනහි කයන්න  දම් ඇ වටගන්නට උඳකහීම ව ධහතුරට දේන්දන් නළවළ දන්ද? 

හිත්ට දන්ද දේන්දන් කිඹන දදඹභ දකින්න  නම් ගම් දහගන්න වළටි ක්රිඹහ කස කයගන්න වළටි 

දවොදින් දකින්න  කයන්න කිසිභ ක්රිඹහක් නළවළ ඒ තුර ඳතින්දනත් හිත්ක් වටගළනීභක් විත්යයි 

කිඹර දළනගන්න  දකෝේඳඹට ඇගිල්ර තිවුභ ඇගිල්රයි  දකෝේඳඹයි අත්ය වටගත්දත් සඳර්ල 

හිත්ක් විත්යයි, ඒ වුනහට අතින් දකෝේඳඹ ඇල්ලුහ කිඹර අත්යි දකෝේඳඹයි අත්යට ක්රිඹහඳදඹක් 

වදහගත්දත් භනහ ඹත් නදඹන් කිඹන ත්ළන දකින්න දම් ඇත්දත්ොභ දක් දන්න  ගළහුත්, කළපුත් 

ලිවුත් අත්ගෆත් දේදුත් වහන්සි වුනත් දම් ඇත්ත්න්ට රළදඵන්දන් සඳර්ල හිත්ක් විත්යක්භ ඵ  

 
 

දළනගන්න  රූඳ නිහ වටගත් හිත්ට නම් දහදගන අම්භ දගදය එනහ කිඹර වදහගත්දත් හිතින්භයි 

කිඹර දකින්න  අම්භ වදහගත්දත් දම් හිතින්භ දන්ද කිඹර දකින්න   

 

දගදයත් වදහගත්දත් හිතින්භ දන්ද කිඹර දකින්න  එනහ කිඹන ත්ළන කිසිභ ආකහයදේ ඇ කණ 

නහඹ දි ලීමයඹ කිඹන සාහනඹක් ඇසුරුකයගත් එනහ කිඹන සඳර්ලඹක්, හිත්ක් නළති ඵ 

දකින්න  ක්රිඹහ භනත් අයමුණත් නිහ වටගත් කිසිභ ආකහයඹකින් ක්රිඹහත්භක කයන්න ඵළින 
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දදඹක් ඵ දළනගන්න  භනට ඇවිේදන්න කිඹර අයමුණු ගත්ත්ට වටගන්දන් කඹ ඇසුරුකයගත් 

කහඹ ම්ඳසඹන් නිහ වටගන්නහ හිත් විත්යක් ඵ දළනගන්න  ක්රිඹහන්දේ ඹාහ සබහඹභ 

නිත්ය දකින්නට දම් ඇත්දත්ෝ උත්හවත් දන්න කිඹර නළත්ත් ඉත්හ කහරුණික භත්ක් 

කයන   

 
 

සිත් පිලිඵද දභදවභ දකින වළභ දරහදභ රූඳඹ ධහතු සබහඹයි  ධහතුට දඳනීම් ඇසීම්, ග 

සුද දළනීම්, ය විදීම් සඳර්ලඹන් විදින්නට ඵළවළ කිඹන දදඹත් දවොදින්භ දළනගන්න, දභේචය කල් 

රූඳඹ ධහතු විදිඹට දළක්දක් ඔඹ විදිඹට රූඳඹ අදඵෝධ කයන් නහභ රූඳ දන්කයන් නහභඹට හිත් 

තිඹන්නයි  රූඳඹ දකදයහි දළනදගනභ කරකිදයන්නයි  එනිහ කදේ ඹාහ සබහඹ ධහතු විදිඹට 

දකින ගභන් කඹ කිඹර වටගන්දනත් හිත්ක්භ දන්ද කිඹර දකින්න  ඳඨවි ධහතුදේ ර්ණ 

වළඩඹන්ට නම් දුන්දන් ධහතු දනොදන්නහ දනොදක්නහ ඵ නිහ දේභ සිත් කිඹර දනොදන්නහ 

ඵට සිත්රට නම් ඒ කිඹන්දන් ංාහ දුන්දන් කිඹර දළනදගන අම්භහ ත්හත්ත්හ දු පුත්හ කිඹන 

ංාහන්දගන්  

 

නිදවස දන්න  ත්භහ තුලින්භ වටගත් සිත් කිඹර දනොදන්නහ ඵටභයි ඒ සිත් දකදයහි ළඳ දුක් 

දේදනහ කසකයගත්දත් කිඹර ළඳ දුක් දේදනහදන් උදේක්හ දේදනහට එන්න  ඒ කඹත් ඒ 

අට ඳතින  සිඹලු දේත්  ඇදන් කදනන් නහදඹන් දිදන් භනසින් ගන්න සිඹලු දේත් හිත් 

දනදකොට දකොදවන් ගත්ත්ත් ත්භන් පිිනර තිදඹන්දන් දන් කයන්න ඵළින තුය දේ ආශ්ර 

දගොඩකින්භ දන්ද කිඹර දකින්න  වළභ ක්රිඹහක්භ සිතීභක්භ ත්ය දනොන ආශ්රඹන් දගොඩක් 

විත්යක්භ කිඹර දළනගන්න  එත්දකොට ඳිනවයණඹ කයන්න ඇ කන දි නහඹ කඹක්ත් දම් 

ඇත්ත්න්ට ඉතුරු දන එකක් නළවළ  දම් ත්හක් කල් භනසිකහයකර ත්ය භවහ ධහතුත් හිතින් පිට 

ඳනන්න ඵළවළ දන්ද කිඹර දළනගනියි  භනහඹත්නඹභ ප්රකට දයි   

 

එක එක ඳළතිලින් ඇවිත් මුහුදට ළටුන ගංගහ දේ ඒ ඔක්දකොභ දළන් භවහ හගදර් දේ  දන්ද 

කිඹර දකින්න  දම් දේල්  කහරඹත් භගභ  දළනගන්නදකොට දම් ඇත්ත්න්ට සඳර්ලඹ  ගළන 

දවොදින්භ දළනගන්න  රළදේවි  සඳර්ලදඹන් සඳර්ලඹ භහරු දමින් ඹන සබහඹ අදඵෝධ දයි  

සඳර්ලඹ සඳර්ලඹ විත්යක්භ දයි  සඳර්ලඹ භහ විසින් කර දදඹක් දනදයි  එඹ අනුන් විසින් කර 

දදඹකුත් දනදයි  භහ විසින් දවෝ අනුන් විසින් කර දදඹකුත් දනදයි  භහ විසින් දවෝ අනුන් 

විසින්  දනොකර ඉ දේ වටගත් දදඹකුත් දනොදයි  එඹ ඇත්ත්ටභ වටගන්දන් රහඹත්න 

දවේතුදකොටදගනයි කිඹන ඳටිේච මුේඳන්න බහඹභ හුදු ශ්රේධහකින් දත්ොය, රුචිඹකින් 

දත්ොයභ ඇස ඳභණකින් දත්ොයභ, කරුණු රකහ ඵළලීමි ඳභණකින් දත්ොයභ, භත්හදඹකට ආ 

ඳභණකින් දත්ොයභ රහඹනත්න නිහ සඳර්ලඹ ඇති දනහ ඹන්න ශ්රී ේධර්භඹට අනුභ දළන 

ගනියි, දකින්න පුළුන් දයි  ඒකයි භභ දම් ඇත්ත්න්ට දඳය සඳර්ලඹ දවොදින් ඳළවළදිලි 

දනොකදල්  අහදන් රහඹත්න නිදයෝධඹභ නිනයි කිඹර දළනගන්න ත්ළනට එයි  ඒ කදහත් 

අපි ඇ කන දි නහඹ ලීමයඹ ඳිනවයණඹ කදල් නළවළ කිඹන ත්ළනටභ ප්රාහ ළදඩන නිහ   

 
 

එදවනම් ඒ විදිඹට අදඵෝධ ක යහ ඹන ගභදනදි දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ දළන ගනීවි අවිදයහදන් 

දත්ොය ඳටිේච මුේඳන්නනම්  ත්භන්ට කදහත් ත්භන්දේ දු පුත්හත් ත්භන්ත් දරෝකදේ 

කිසිදු දදඹක්ත් අල්රන්නත් ඳිනවයණඹ කයන්නත් ඵළවළ කිඹර  ඒ දේභ කදහත් ඇල්ලුදේ 

නළවළ කිඹරත් අනහගත්දේ ත් දකොයි ත්යම් ඉඳදුනත් කභදහත් කහටත් කහත් කිසිභ දදඹක්  



  

18 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

කිසිභ දකදනක් අල්රන්න ඵළවළ ඳිනවයණඹ කයන්න ඵළවළ කිඹර  ඇල්ලුදේ හිතින් මික් අතින් 

දනදයි කිඹරභ ප්රත්යක් දයි  ඒ සඳර්ලඹත් ක්ණදඹන් ඇතිදරහ නළතිවුනහ කිඹර 

දළනගනියි  සිත් කිඹන්දන් තිඹනහ ඉන්නහ කිඹර ඳනන්න ඵළින, ඳත්න්න ඵළින දදඹක් ඵභ 

ළ ටදවයි  දඳය දවන් කර ආකහයඹටභ එක් එක් සතන් හිතින්භ  දළකපු ආකහයඹටභ ඒ ඒ 

ර්ණඹන් වළඩඹන්ට අපි දු පුත්හ කිඹර අදේභ හිතින් වදහදගන අම්භහ ත්හත්ත්හ කිඹර වදහදගන 

අපිභ තුටු දන දුක්දන ීවවිදත්ට දළන් ඉදන් දවටභ තිත් තිඹන්න කහරඹ කිඹර දම් ඇත්ත්න්ට 

අදඵෝධ දේවි  දම් .වේධ ලහනදේභ දම් ආත්භබහ දේභ උතුම් නිනභ අදඵෝධ කයගත්ක්තුයි 

කිඹර අදඵෝධ දේවි  ඒ අදඵෝධඹට ඹන ගභන තුරභ දුක්ද දදෝභනස උඳහඹහඹන්දගන් 

දත්ොයවුනු සිඹලු ක්තුකම් දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ ත්භන්දේ අම්භහට ත්හත්ත්හට දුට පුත්හට බිිනදට 

සහමිපුරුඹහට ාහතීන්ට ඉටු කයහවි පුළුන් ත්යම් දනොගළටී දනොඇලී ඹාහ භූත් ාහනඹ තුරභ 

ඉදන්   

 

ඒ දේභ දම් පින්ත් ඇත්ත්න්ට දම් පින්ත් ඇත්ත්න් ඩන භහර්ගදේ ආයක්හට දදඹක් 

අහන ලදඹන් කිඹන්නටත් ඕදන්  ත්භන්ට සුලු දවෝ අදඵෝධඹක් චතුයහර්ඹ ත්ය ධර්භඹ 

පිලිඵද ඇති දනනම් ඒ කිඹන්දන් දුක්ද ත්ය පිලිඵද ඒ කිඹන්දන් නහභ රූඳ පිලිඵද 

ළටදවනහනම් කදහත් ත්භන් භහන්න ඹට ඳළමිදනන්ට ඉඩ දදන්නට එඳහ  ඒක එදවභ දන්දන 

නළවළ  ඒක දවොදින්භ දම් ඇත්දත්ෝ භත්ක තිඹහගන්න  දළන් භට ත්ය ළ ටදවනහ  දළන් භට අඩු  

 
 

ත්යමින් .වදු යහජහණන් වන්දේ දකදයහිත්, ංඝ යත්නඹ දකදයහිත් ශ්රේධහක් නළවළ  ඒකත් 

දම් හිතින්භ වදහගත්ත් දදඹක්දන්  දහනඹත් එදවභයි න්දනහත් එදවභයි  ඒ නිහ භට න්දනහ 

කයන්නත් දහදන දදන්නත් හිදත්න්දන් නළවළ කිඹන ත්ළනට එන්නට එඳහ  දම් .වේධ ලහදන් 

අද අදභ විනහල දරහ ඹයි  ළයදි අයමුණු දරෝකඹට දදන්න එඳහ  සහමීන් වන්දේරහට දහදන 

ටිකත් දනොරළීම ඹයි දම් ඇත්ත්න්දේ භහර්ගපර උන්භහදඹ නිහ  එනිහ අදඵෝධඹ තුර ඇති 

න්දන් හික්මීභයි කිඹර භත්ක තිඹහගන්න   ඒ සිතිවිලිත් ආදඹත් දම් ඇත්දත්ො වදහගත්ත් භහර්ගඳර 

දරෝකඹභ, භහන්නඹභ දන්න පුළුන්  ඉන් නඳන් අකුල් සිත් උඳදන්න දවේතු දන්න 

පුළුන්  සිදුවිඹ ක්ත්දත් යහග ේදේල දභෝව ක්ඹ වීභ මික් දම්ීමභ දනදයි දම් ඇත්ත්න්දේ  

භත්ක තිඹහගන්න දකදනක් උතුම් අර්වත් පරඹට ඳළමිදනනතුරුභ කර්භ කසන දනඵ  දම්  

ඇත්දත්ෝ දවොදින් සිත් කස කයනනම් කර්භඹ කර්භපරඹ විලසහ කයන  ක්ක සත්රදේ දභන් 

දරෝකඹට එක් විසීභ නුසුදුසුඹයි දේලනහ කයන්නට දඳය ත්භන් දරෝකඹ භග එක් හඹ 

කයනහද කිඹන ත්ළන හිත්න්න දම් ඇත්දත්ෝ අභත්ක කයන්නට එඳහ  පින්ත් සහමීන් වන්දේරහ 

ග්රහභහසී, අයණයහසී, නහසී අසුපුහසී  කිඹර දඵදහගන්න එඳහ  දදවි මිනිසුන්ට ඳභණක් 

දනොදයි පින්ත් භික්ෂූන් වන්දේරහටත් ත්රිවිධ යත්නදඹන් දත්ොය පිහිටක් නළවළ  එනිහ සිඹලුභ 

සහමීන් වදන් ේරහ පින්දකත්ක් ඹන අයමුණ ඳත්ගන්න දම් ඇත්දත්ො දක් දන්න ඕදන්  

එනිහ දම් ඇත්දත්ෝ දඵදදන්නත් දඵදන්නත් ඹන්න එඳහ  ඒහ දඵොදවෝ කල් දම් ඇත්ත්න්ට 

දුකට දවේතු දනහ  අම්භහ කයන පින් ඳේ අම්භහට, ත්හත්ත්හ කයන පින් ඳේ ත්හත්ත්හට දු කයන 

පින් ඳේ දුට පුත්හදේ පින් ඳේ පුත්හට සහමීන් වන්දේ නභක් වුන භහ කයන පින් ඳේ භට, ාහති 

හිත්මිත්රහදීදේ පින් ඳේ දන දනභ ඔවුන්ටභ ඵ දවොදින්භ දත්රුම් ගන්න   

 
 

ඒ දේභ පිදන්දි එකතු දන්න, ඳදේදි දුිනන්භ දුයස දන්න, අත්පුරු ඇසුිනන් ඉක්භනින්භ 

අත්මිදදන්න දම් ඇත්දත්ෝ දක් දන්න  භේ සුගතිඹට ඹනවිට දරුන් දුගතිඹට දන් දන්නට 



  

19 i;H {dk úo¾Ykd foaYkd     mQcH ud;r liaim iajdóka jykafia 

පිලින් ඵළේ අදඵෝධ කයගන්නට දම් ඇත්දත්ෝ උත්හවත් දන්න ඕදන්  එනිහ  දකදනක් 

දෝත්හඳන්න දනදකොට ත්ය අඳහදඹන් නිදවස වුනත් කර්භ කස දනහ  භදේ ම්භහ ම්.වදු 

.වදුයජහණන් වන්දේ ඳඨවි සත්රදේදී දේලනහ කයන දෝත්හඳන්න දකදනක්ට ත්ත් දගන්නට 

තිදඵන දුක දයලු දගඩි 7ක් ත්යම් දඳොඩි ප්රභහණඹයි ක්ඹ කර දුක දම් භව දඳොශදේභ ඳස රට 

භහන  කදරොත් කිඹර  ංක්ක්ත් නිකහදේ නිදහන ර්ගදේ අභිභඹ ංක්ක්ත්දේ අභිභඹ 

ර්ගදඹයි දවන් දන්දන්  ඒත් ඒ වත් තුරත් කර්භ කස දන ඵ ආර්ඹ උඳහදඹන්ට රක් 

දන්නට ඉඩ ඇති ඵ දම් පින්ත් ඇත්දත්ෝ අභත්ක කයන්නට එඳහ   

 

කරඵර දන්නට භහර්ගපර උන්භහදඹට ඳත් දන්නට දම් ඇත්ත්න්ට අලය නළවළ  භ දේ ම්භහ 

ම්.වදුයජහණන් වන්දේ දේද සත්රදේදී දේලනහ කයනු රඵන කිකිළිඹක් සිඹ බිත්ත්ය යකින 

අසාහදේ දම් බිත්ත්ය කටු නිඹ අගින් දවෝ මු තුඩින් කඩහගනිමින් දම් ඳළටවුන් බිහිදනහනම් 

දවොයි කිඹර හිත්න්දන් නළවළ කිඹර  ඒ දේ දම් ඇත්ත්න්ටත් ී රදඹන් ක්ක්ත් දන්නට 

පුළුන්නම්, ඉන්ද්රිඹ ංයදේ දඹදදනනම්, දබෝජනදේ ඳභණ දළන ගන්නනම් නිදි දුරු 

කයන්නට පුළුන්නම් දම් ඇත්ත්න්ට භහර්ගපර පිලිඵද විදලේ කරඵරඹක් තිඹහගන්න අලය 

නළවළ  දවොයි එදවභනම් දම්  සිඹලුභ පින්ත් ඇත්ත්න්ට දම් ශ්රී ේධර්භඹ ශ්රණඹ කිීමභ තුලින් 

ඇති කයගත් ශ්රත්භඹ ාහණඹ උතුම් නින පිණිභ දවේතු දේහ කිඹර ආර්ර්හද කයමින් සහමීන් 

වන්දේ දම් දේලනඹ අන් කයනු රඵන  ( ධර්භ දේලනහ සිදු කයනු රළබූ පින්තුන්දේ 

නම්ගම් දභභ දඳොදත්හි වන් දනොකයන රදි ) එදේභ සහමීන් වන්දේ විසින් දම් එක්රැස 

කයගත්ත්හව සිඹලුභ පුණය ංසකහයඹන් භහ ඳළවිදි කරහව හිකදභවුහ ව භහදේ පින්ත් උඳහධයන්  

 
 

වන්දේටත් භහදේ ආචහර්ඹන් වන්දේරහටත් ීවත්න භහදේ පින්ත් භෆණිඹන් වන්දේටත් 

මිඹ ගිඹ පිඹහණන් වන්දේටත් උන්වන්දේරහ ඳත්න්නහව දඵෝධිදඹන් උතුම් නින නිදුක් 
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O¾u foaYkh - 2 
 
 

fydohs fï mskaj;a we;a;kag ud úiska fmr foaYkd lrk ,o rEmh ms,sno kej;;a jeämqr 
lreKq álla meyeÈ,s lrkakhs fï fudfydf;a n,dfmdfrd;a;= jkafka' tksid fï mskaj;a 
we;a;kag ud uq,ska ioyka lrkq ,enQ iq;% mdGh uq, isg úia;r lrkakg n,dfmdfrd;a;= 
jkafka keye' fï mskaj;=ka okakjd rEmh yg.kafka i;r uyd Od;+kaf.kq;a ta weiqre 
lr.;a Wmdodh rEmhkaf.kq;a hknj' iuyr mskaj;=ka oekq;a wikjd rEmh i;r uyd 
Od;=j kï th olskafka fldfyduo lsh,d' ta jf.au oeäj m%;slafIam lrkj i;r uyd 
Od;=j rEmhhs lsh,' iajdókajykafia,dg mjd Wmydihka wmydihka lrkj olskak 
,efnkj' wka;.dó f,i .efgkj" kuq;a nqÿ oyu wka;.dó oyula fkfjhs' tal ta 
mskaj;=kaf.a jereoaola ksid fkfuhs tfyu isÿfjkafka' kqjKska úuid ne,Sfï wvqmdvqj 
ksihs' i;r uyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a ms,sno udf.a iïud iïnqÿrcdKka jykafia fï 
;rï meyeÈ,s lf,a fï we;a;kag rEmh ta wdldrhg olskakg wjYH ksihs' mD;.ack  
 
N+ñfhkqhs wd¾h N+ñhg msúfikafka' tfykï mD;.ackhdg fï lreKq meyeÈ,s lr.ekSfï 
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yelshdj we;súh hq;=uhs' kuq;a thg YS, iudê jevqKq ukila wjYHhs   wd¾h Y%djlhl= 
ìysjkakg' ta jf.au uf.a iïud iïnqÿrcdkka jykafia foaYkd lf,a ˜iS,x iudêx 
m[a[[ap u.a.x fndOdh Ndjhx" m;af;daiañ mrux iqoaêx ksyf;da ;juiss wka;ld;s˜" ta 
lshkafka  YS," iudê" m%{d lshk ud¾.h i;HdjfndaOh msKsi jv,hs mru Y=oaêh ke;skï 
ry;a Ndjh w;am;a flf<a lshk foh lsh, u;l ;nd.kak' tys mj;skafk m%{d" YS, 
iudê wjia:d udrelr, fkfjhs'  
 
fï m%Yakh;a ks;r wik ksihs fï we;a;kaf.u hym; msKsi lsjqfõ' tksid fï we;a;ka 
nqÿrcdKka jykafia blaujkakg hdu iqÿiq ke;ehs lsh, ys;kjd' lsishï fyda mskaj;a uy 
ry;ka jykafiakula l, foaYkdjla mj;skjkï lsisu foaYkhla nqoaO NdIs;h blauj, 
keye lsh, fï mskaj;=kag fydÈka ne¨fjd;a fmfkaú' rEmhg wks;H ÿlaL wkd;au 
;%s,laIkh Wreuhs' tfykï fï mskaj;=ka m%{dfjka olsk rEmhg;a ;%s,laIKh Wreu 
úhhq;=uhs' ;ud olakd rEmfha wks;H" ÿlaL" wkd;au iajdNdjh meyeÈ,sj olskakg 
lshkakg ms,sjka úh hq;=hs' yenehs ;¾lhg wd muKskaj;a u;jdohg wd muKskaj;a yqÿ 
Y%oaOdfjkaj;a reÑhlskaj;a fkfjhs'  
 
m%{dfjkauhs' nqÿrcdkka jykafia" oaj;a;sxidldrh" kjiS;slh mjd foaYkd lf,a" 
Od;=iajNdjhkaf.a wdldrh ksjrÈj oel .kakhs' ;o iajNdjhka" .,k je.sfrk 
iajNdjhka" mqïnk yelsf,k iajNdh;a" ojk ;jk iajNdhkq;a" Od;=fõ úmßKduh ùu;a 
flá ld,hlska uD; foayhla weiqrelrñka oek .kakg mq¨jka fjk tlhs tys 
úfYaI;ajh' ta u.ska wjfndaO lr.kafka lh ms,snojuhs' lfha wkd;au ,laIKhuhs' 
t;=,skau uD; foayh;a fï lh;a w;r fjkila keye lshk {dKh ,nkakg yels fjkj' 
tfyu lsõfõ fï we;a;kag uu fmr ioyka lr, ;shk ksid fï weig fkfjhs 
fmfkkafka ys;ghs lshk tl' uD; foayhl;a weila ;shkj" yenehs fmfkkafka keye' 
wms mßyrKh lrk weig fmfkkafka;a keye" is;ghs fmkSu lshk foa we;s jkafk' 
lfha oekSu;a tfyuuhs'  
 
tfykï fï lh;a uD; foayhlau fkao lshk {dKh fï we;a;kag;a oefkkakg ´fka" 
úch iQ;%fha nqÿrcdKka jykafia foaYkd lr, ;shk h:d box ;:d ta;x h:d ta;x ;:d 
box" wÊCO;a;x p nysoaOd p ldfha pkaox úrdcfha' - fï iú{dkl wY=NH flfia o" fï 
wú{dkl wY=Nho tfiau fjhs' fï wú{dkl wY=Nh  flnÿo" fï iú{dkl wY=Nho ta 
wdldrfhkau fjhs lshk úÈhg' tfyu n,kúg fï we;af;da ;ukaf.a lsh, w,a,.;a; 
fï lh m,uqj ms,sl=,a lrkakg .kakj' ta;a uD; foayhla lshk ;ekg is; tkafk keye' 
kuq;a ms,sl=, ksidu bka ksoyiafjkakg fï we;a;ka idodrK fya;= fidhkj' ms,sl=,a 
lr;a fï we;a;kg ;uka lhla mßyrKh lrkj lshk ;ek ;shkj' miqj m%{dfjka 
tfyu fidhkúg fï lfha uu" uf.a" uf.a wd;auh lr.kakg fkdyelsjQ wkd;au jQ uyd 
N+; rEm;a WmdOdh rEm ál;a uqK.efykj' ta wkqj m,uqj ms,sl=,;a fojkqj fï lh 
yg.;a wkd;au jQ Od;= iajNdjh;a oek.kakguhs nqÿrcdkka jykafia kjiS;slh foaYkd 
lf,a' kuq;a m%{dfjka rEmh weiqrelr.;a Od;= iajdNdjhg iDcqju is; ;shkak mq¨jka 
we;af;d;a bkakj' kduhg ys; ;shkak mq¨jka mskaj;=kq;a bkakj' ta;a kduhg ys; 
;shkak fmr rEmh ms,snoj;a iïmQ¾K lr.;a;kï jákj lsh, ys;kj' taksid ta we;af;d 
fl,skau kduhg ys; ;sh, tfyu l,dg jereoaolao lsh, lshkak uu okafka keye' ta 
ms,sn| lshkakg mq¿jka uf.a iïud iïnqÿrcdKka jykafiag ú;ruhs' 
 
 wmsg lshkakg mq¿jka ksjrÈ fm, fï we;a;kag f;afrk ;rug ú;rhs' b;sx Od;= 
jYfhka rEmh mssßis| olsk fldgkï fï we;af;da Wmdodh rEm" T,dßl" iqLqu" ySk" m%KS;" 
ÿr" ,. rEm ish,a, msßis| oek.kak ´fk' ta;a tlmdrg fkfjhs ld,hlÈ áflka ál' 
tksid l,n, fjkak iqÿiq keye lsh,;a u;l ;shd.kak ´fk' fydohs" oeka fï mskaj;a 
we;af;dkag rEmfha h:dN+; iajNdjh ms,sno álla .enqßka kuq;a ir<j meyeÈ,s 
lrkakghs W;aiyj;a fjkafka' ta ksid fydÈka wykak" kqjKska fufkys lrkakg lsh, 
u;la lrkj'  
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tfykï rEmh lsh, foaYkd lf,a i;r uyd Od;=j;a ta weiqrelr.;a Wmdodh 
rEmhkq;a lsh, oeka okakj' fï mskaj;=kag i;r uyd Od;=j fkdfmkqk;a i;r uyd 
Od;=j ksid yg.;a Wmdodh rEmhka oek.kakg mq¿jka' uu fmr foaYkd l,d i;r uyd 
Od;=j rdYSN+; fjkfldg j¾K" .kaO" ri" ´cd hk Wmdodh rEmhka yg.kakd nj' fïjd 
Y=oaOdIaGlh kñkq;a yÿkajkjd' b;ska fï we;a;kag f,dalfha hula olskak ,efnkjkï 
ta j¾Kh ksihs olskakg oek.kakg ,efnkafka hknj fï we;a;ka oekgu;a okakj' 
i;r uyd Od;=j ksid yg.kakd meyeigyk ms,sn| nqÿrcdkka jykafiahs foaYkd lf,a' 
j¾Kh;a yevh;a hkqfjka fï we;a;kag f;afrk f,i ud ioyka lrkafka thhs' taksid 
fm, oyu wkqjhs uu fï mskaj;=kag fï meyeÈ,s lrkafka' fï mskaj;=ka fï wik O¾uh 
;ukau fm, oyug .,m,d fyda W.;a O¾uOr úkhOr iajdóka jykafia kulf.ka fyda 
úui, iel ;eka ÿrelr.kshs lsh, ys;kj' t;kÈ;a nqÿrcdkka jykafiaf.a foaYkdj 
mßÈu iQ;%hg" úkhg" O¾uhg .,md n,kakehs kej; u;la lrkak leu;shs' 
 
b;ska fï mskaj;a we;af;d oeka tlska tl fjk fjku i;r uyd Od;=j;a tys Wmdodh 
rEmhkq;a ksid rEm Yío .kaO ri iam¾Y yg.kakd wdldrh;a" tajd is; úiska 
tfiake;skï ú{dkh úiska" wd;au wdldrfhka yÿkd .ekSu ms,snoj;a" fï fudfydf;a 
isg" tajd wkd;au wdldrhg olskakg;a W;aiyj;a fjkakg ´fka' wo Èkfha wkd;au 
jYfhkau olskakg W;aiyj;a fjuq lsh, lsjqfõ fmr Èkhkays§ wks;H ÿlaL iajNdjh 
fydÈka fï mskaj;=kag lsh, §, ;shk ksi;a we;eï we;a;kag wkd;auh blauKska m%lg 
fjk ksid;a' tksid uq,skau fï we;af;dkag rEmh msßiso olskak mq¿jka jk ojil uyd 
ksodk iQ;%fha nqÿrcdKka jykafia foaYkd l, rEmfha jeãu ú{dKh ke;sj isÿjkjdo 
ke;so hk lreK fydÈkau meyeÈ,s lr.kakg ´fka' kdufha;a rEmfh;a yg.ekSu tksid 
fydÈka oek.kakg mq¿jka fjkjd' ta jf.au uf.a nqÿrcdKka jykafia foaYkd l, 
wyu[a[;% rEmd" w[a[;% fõokdh" w[a[;% i[a[dh" w[[;% ixldfrys" ú[a[dKiai 
wd.;sx jd .;sxjd pq;sx jd Wmam;a;sx jd jqoaêx jd úrE<aysx jd fjmq,a,x jd 
m[a[dfmiaidós;s fk;x Gdkx úÊc;S hkak;a fydÈka u;lfha ;shd.kakg ´fka' ta 
lshkafka rEmhla ke;sj lsisu wdldrhlg ú{dkhla tkjd" hkjd" jefvkjd" pq; fjkjd 
hkakla fkdue;s njhs" ta jf.au fõokd ix{d ixLdr ke;sj;a neye' ujlf.a wkd;au jQ 
lhla weiqrefldg yg.kakd îch mgú Od;=j m%lgjQ wkd;au jQ i;r uyd Od;=j muKlau  
 
nj;a mshdf.a îcho wkd;aujQ wdfmdaOd;=j weiqrelr.;a i;aj mqoa.,Ndjfhka f;dr i;r 
uyd Od;=j muKlau nj;a fydÈka oek.kak jákj' ta îchka ujf.a fyda mshdf.a ukig 
lsisu iïnkaOhla keye' wdydr fya;=fjka yg.;a wú[a[dkl wkd;au îchka ú;ruhs' 
megjqka ygfkd.kakd lsls<s ì;a;rhla jf.a lsh, ir<j ys;kak' ta ìysjqkq ì;a;rhg 
lsls,shf.a ukfia iïnkaOhla oeka keye' ta jf.au ì;a;rhg megjl= iefokakg 
ú{dkhla ygf.k;a keye' tksid îchka tlaùu;=, ks¾udKh jkafka wkd;au jQ lhla 
iliaùu ioyd jQ ixfiaÑ; îchla muKla nj;a tho ksiai;aj ksÊÔj jQjlau nj;a 
oek.kakg ´fk' wm fï uõ l=fia ms,sis| .;a Èkfh;a" wkd.;fha l=uk uõ l=il 
ms,sis| .;a;;a th tfiauhs' tjeks jQ rEmho ú{dKh weiqrelr fkd.kafkakï leã 
ì§hknj;a wjfndaaO lr.;hq;=hs' tfiau orejl=f,i ujlg;a mshl=g;a tlaj ielish 
yelsjkafkaa wkd;aujQ lhla muKlau nj;a jgyd.ekSu b;du;a jákj'  
 
bka bÈßhg weia lka kdidÈ bkaøshka wkd;aujQ ú{dkh wkqj ielfik w;r ta ioyd jQ 
rEmhka uõ .kakd wdydr iuqofhka wkd;au jQ i;r uyd Od;=jo Wmdodh rEmhkao rdYSN+; 
ùfuka iliafjkq ,nkj' ta ksid kdu rEm ms<sno wjfndaOh,;a mskaj;a we;af;la 
ljodj;a wkd;au jQ lhlaj;a wkd;au jQ ú{dkhlaj;a ;ukag kej; ,nkakj;a fï 
wkd;aujQ lh weiqrelrka ;j;a orefjla lsh, wkd;au jQ kdu rEm ialiaO f.dvla yo, 
fokakj;a fm,fUkafka keye' ÿl yo, fokafk keye' ÿlaL i;Huhs msßis| olskafk' 
lduhkaf.a ysia nj Y=kH;djhuhs m%lg lrkafk' ys;kak fï we;af;d Wm;skau 
mrïmrdfjkau hk udrl frda.hla" .vqjla" wdndOhla wirKlula we;s wïu flfkla 
;d;a; flfkla ;ukag ;shkj jf.au Wm;skau frda.hla" .vqjla" wdndOhla wirKlula 
tlal orefjl= yokak fhduqfjhso lsh," oek oek;a' 
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ta jf.au iuyr mskaj;a we;a;kag lduh lshkafka b;d lrorldÍ wruqKla lsh, ks;r 
u;la lrkj' ta ksid ta ish¨ we;a;kag ,dNhlau fjkakg ta ioyd iqÿiqhs lshd isf;k 
ms,s;=rla jQ i;r uyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a weiqßkau fidhd.kakg mq¨jka' ta 
we;a;kag mq¨jkakï i;r uyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a msßiso olskak thska uolg yß 
ksoyia fjkak mq¨jka fjkj' wms yeuodu;a leu;shs uDÿ rEmhkag" Yíohkag" iam¾Yhkag 
r¿ rEmhkag Yíohkag" iam¾Yhkag jvd' ys;kak isuka;s odmq ìulg jvd wms leu;shs uDÿ 
Tmj;a ghs,a w,a,mq ìula olskak weúÈkak' r¿ Yíohkag jvd wms ñysß uDÿ Yíohkag 
leu;shs fkao@ fï yeu rEmhlu" Yíohlu" iam¾Yhlu" uDÿnj r¿nj ñysß wñysß nj 
;SrKh fjkafka;a" taj wrf.k wdfõ;a i;ruyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;auhs' ta 
lshkafka tajd yg.kak WmldÍjk i;r uyd Od;+kaf.a kdk;ajh wkqjhs' ta lshkafka 
fïjdg uq,a jqfka i;ruyd Od;=j;a ta weiqrelr.;a Wmdodh rEmhkq;a' ia;%s lhla weiqßka 
yg.kakd uDÿNdjh we;s jkafka lh ks¾udKhùu ioyd WmldrjQ Od;=kaf.a;a tys 
WmdOdhrEmhkaf.kq;a yg.kakd uDÿ Ndjh ksihs' 
 
 
 thhs wm meyeÈ,sj wjfndaOfhka oelsh hq;=jkafka' ia;%S lhla weiqrelrf.k yg.kakd 
Yíoh uDÿNdjhg m;a fjkafka ta ioyd odhljk wkd;au jQ i;ruyd Od;=fjka ieÿï,;a 
W.=r" Èj ;,a, f;d,a wdÈh ks¾udKh ù we;s Od;+kaf.a uDÿNdjh ksihs' msßñ whl=f.a 
Yíoh r¿ jkafka;a ta ioyd odhljk fldgia ks¾udKh ù we;s Od;+ka r¿"  ;o 
iajNdjhla .kakd ksihs' ngk,djla ks¾udKh ioyd mGú Od;=j m%lg lr.;a nghla 
Ndú;d lrkq,nkj' wkd;au jQ mGú Od;=fjka ieÿï ,;a ngh ;=,g wkd;au jQ jdfhda 
Od;=j fõ.fhka msîfuka we;sjk Yíoh isÿre weÍu jeiSu ;=,ska md,kh lr fkdfhl=;a 
Yío we;s lrkj' wkd;auhs" wkd;auhs lshk fldg fï we;af;d olskakg W;aiyj;a 
fjkakg ´fka fï lh ;=,g we;=¨jk jdfhda Od;=j wd;auhso lsh,' jdfhda Od;=j uu 
uf.a lr.kak mq¿jkao lsh,' tksid ngk,djl yv yg.;af;a hïfiao ta wdldrhguhs 
i;r uyd Od;=j weiqrelka fï lfhka wkd;au jQ Yíoh ks¾udKh jkafka' tksihs 
nqÿrcdKka jykafia ˜Yíod wk;a;d˜ lsh, foaYkd lrkafka' tfyuhs wïudf.a ;d;a;df.a 
ÿjf.a Yíoh fkd,eìh yels jkafka" wkd;au jkafka' tksihs  Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a 
msßiso fkdokakdlu ;=, wkd;au jQ Od;+kq;a Wmdodh rEmhkq;a wd;au lr.ekSu ;=, ldu 
rd. má> yg.kaafka' 
 
 
fï mskaj;a we;a;kag ;jÿrg;a Yíoh;a ú{dkh;a ms,sno meyeÈ,s jkakg fï mqxÑ 
WodyrKh;a Wmldr lr.kak n,kak' f,dalfha fkdfhla .=jka úÿ,s wdh;k j,ska ,laI 
.Kkska .=jka úÿ,s ;rx. f,dj mqrd fnod yßkj' yenehs fï we;a;kag ta Yíohka kslka 
ysáh lsh, wykakg ,efnkafka keye' taksid fï we;a;kag ÿllaj;a lK.dgqjlaj;a we;s 
jkafka;a keye' ;shkjo ke;so lsh,j;a lshkak neß ;rï' ta;a ojil f¾äfhdajla f.k;a 
úÿ,sh;a ,nd§, ta .=jka úÿ,s ;rx. wikakg i,iaj.;af;d;a tod boka fï we;a;kag ta 
Yíoh ;=,ska wd;auNdj .;sh ksidu ÿl iem yod.kafka ke;so@ mGú wdfmda f;afcda jdfhda 
Od;+kq;a Wmdodh rEmhkq;a weiqre lrka yg.;a .=jka úÿ,s hka;%h úÿ,sh ke;sj ;shkl,a 
lsisu Yíohla yod.;af; keye' ta;a úÿ,sh ,nd ÿkako" WmlrKh;a fydÈka l%shd;aul 
jqkdo@ oeka fmr fkd;snqKq Yío yg.kakj' ta Yío;a f;afrkj' 
 
fï wdlrhguhs i;r uyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkaf.kq;a ilia jQ wkd;aujQ fï lh ;=,g 
ú{dKh nei.;a fudfydf;a mgka Yíoh úfYaIfhka oek .kafka' f¾äfhdaj ksid 
fldfyaj;a .sh f¾äfhda ;rx. Yío lrka ÿl iem yodfokj jf.au' tfia ú{dkfhka 
Yío úfYaIfhka yÿkd fkd.;a;kï wmsg ÿl iem yg.kafka keye" tfyu yÿkd.;a;;a 
m%{dfjkau olskak mq¿jkakï WfmaCIdjuhs we;s jkafka" wkd;au jYfhka olskak 
mq¿jkalu ;snqkkï f.j,a fodrj,a hdk jdyk .,a ms,su jf.au wkd;au jQ Yíoh 
yg.;a;o fkd.;a;o lshk j.laj;a ke;sj fï we;a;kag;a bkakg ;snqK' kuq;a oeka 
ú{dKh Yíoh úfYaIfhkau yÿkd.kakj' ks;H" iqL" wd;au lr, fokj' ta ;=, iemÿla 
WfmaCId fõokd ix{d yefokj' wd;au jQ Yíofhka ksoyia fjkakg neß fjkj' ta  
 
ú{dkfha yÿkd.ekSï fldfydu;a wmsg kj;ajkak neß ksid' kuq;a ljod yß Yíoh 
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yg.ekSfï h:dN+; {dKh fï we;a;kag ,enqkkï wkd;au jQ Yío bÈßfha .yla .,la 
jf.a WfmaCIdfjka bkak ;snqk wgf,da oyfukau lïmd fkdù' 
 
 Yíoh Yíoh ú;rlauhs lshk ;ek bkakg ;snqk uf.a iïud iïnqÿ nqÿrcdkka jykafia 
jf.au" uyd liaim uy ry;ka jykafia jf.au'  tksid wkd;au jQ rEmialkaOhka úiska 
yo, fokafka wkd;aujQ is;sú,suhs lsh, fï we;af;d oek.kak' ndysr;a msg;;a ms,sno 
ukd m%{dfjka n,k mskaj;=kag ;ukaf.a lshk Yíoh mjd wkd;au njuhs jegfykafka' 
ta;=, ta we;af;d Yíoh msglrkafka oekf.kuhs' ta ksid ú{dkh ms,sno ,nk 
wjfndaOh;a ldu rd. má> ÿre lr.kakg fya;= fjkj lshk tl oeka jegfykakg ´fka' 
ta lshkafk ú{dkh ksihs fï wkd;au Yío yÿkd.ekSï hkak;a" ta ú{dkh ksiduhs 
fõokd ix{d fÉ;kd Miai ukisldrhka wd;au jYfhka yg.kafka lshk kqjK yod 
.kakg;a ´fka' ú{dkh wks;Hhs" wkd;auhs lshk ;ekg tkak fï we;a;kag ú{dkh ih 
wdldrhlska l%shd lrkj lshk tl;a Wmldr lr.kak mq¨jka' ys;kak rEmh yÿkd.kak 
fj,djg ta ld¾h ú;rhs" ta ;=, Yíoh yÿkd .ekSu keye' Yíoh yÿkd.kakd úg" .kaOh 
yÿkd.kafka keye' tfyu ta ta wjia:djkaj,È ú{dkh CIKhla mdid we;sfjñka ke;s 
fjñka hkj' ta ta ;ekaj,§ fï  oek.ekSï uu oek.kakjd lshk ;ek fkfjhs 
bkafka;a" bkak ´k;a' wkd;au jQ ú{dkfha oek.ekSuqhs oek.kafk' ú{dkh ksreoaO 
ojig fï lsisu oek.ekSula ke;s fjkj' todg;a Yío ;sfhhs" rEm ;sfhhs yenehs 
úfYaIfhka oek.kak ú{dkhla keye' uD; foayh uD; foayh f,i wjfndaOfhka mj;shs' 
wkd;au ú{dkh wkd;auu fjhs' 
 
Yíofha wkd;au iajNdjh jegyqKq fï we;a;kag .kaOfha wkd;au iajNdjh;a oek.kakg 
fjkj' rEmh fyda Yíoh msßis| olskfldg ta lshkafka tl wOHd;añl iy ndysr 
wdh;khla ksid ú{dkfha we;s fjk ke;sfjk yeá msßis| olskfldg wfkla wdh;k;a 
bfíu fï we;a;kag wjfndaO fjkj' kuq;a Wmldrhla jYfhka wo Èkfha fï we;a;kag 
uu fï wdh;k fõ,dj wkqj mq¿jka ;rñka meyeÈ,s lr, fokakg W;aidyj;a fjkakï' 
.kaOh;a uyd N+;hka ksidu yg.kakd nj fï mskaj;a we;a;kag f;afrkakg ´fka' tfyu 
ke;sj .kaOhla yg.kakg fjk lsisu fya;=jla keye' wkd;au jQ i;r uyd Od;=j ksid 
yg.kakd .kaOh wd;au fjkak mq¿jkao@ fï we;a;kag wem,a f.ähla ,efnk ;ek 
,efnkafka i;r uyd Od;=j ksid yg.;a j¾Kh;a yevh;akï ta j¾Kh yevh wem,au 
lsh, lshkak mq¿jkao@ ta i;r uyd Od;=j ksid Wmka hï lsis .kaOhla kdih wi,g 
tkfldg wem,a f.äh;a kdih we;=,g jdfhda Od;=j tlalu we;=,a fjkjo@ wem,a lsh,  
 
 
lshkak' t;k ,efnkafka olakg fkdyelsjQ wkd;au jQ .kaOhla muKuhs' úfYaI;ajh ta 
.kaOh yg.kakg fya;=jqk ldrKh wem,a fkdfjhs' wkd;au jQ i;r uyd Od;=juhs' ta 
;=, wem,aj;a wem,aj, iqjoj;a ,efnkaafka keye' ú{dkfhka Yíoh wÿkd.;af;a hïfiao 
wkd;au jQ rEmh yÿkd.;af;a;a tf,iuhs' tfiakï wkd;au jQ i;r uyd Od;=j ksid 
yg.;a wkd;aujQ .kaOh yÿkd.;af;a;a tf,iuhs' ú{dKh ksrka;rfhka W;aidj;a 
fjkafka f,dalfha flfkla fohla ;ekla ;shkj lshk ;ek fmkajkaku ú;rhs' tksihs 
ú{dkh udhdldrhl=g Wmudlr nqÿrcdKka jykafia foaYkd lrkafka'  
 
oekg fï mskaj;a we;af;d Th m%udKh u;l ;nd.kak' .kaOfhka miqj fï mskaj;=kag 
yuqfjkafka rihhs' th;a ta wdldruhs' wkd;au jQ i;r uyd Od;=j rdYsN+; fjkfldg ta 
iu.u rihkq;a yg.kakj' yenehs wem,aj;a fo,aj;a  ri fkfjhs' ta lshkafka fohl 
fkdfjhs' ;o.;sh .,k je.sfrk .;sh lshkafka tlla" ta iu. yg.kakd ri lshkafka 
;j;a tlla' wdh;k foll oekSï folla' fï we;af;d okakj lg;=, hula ;shkj lshk 
foh oek.kak wjia:d folla iïmQ¾K fjkakg ´fka' tlla ldh iïMiaih wksl ðúyd 
iïMiaih' ðõyd iïMiaih ke;;a ldh iïMiaih fohla hïla ;shkjd lshk ;ek 
f.fkkj' lg;=, ;sfnk fohlska rih oek.kak mq¨jka b;du;a iq¨ fj,djhs' bkamiq 
th ksreoaO fjkj' rih lshkafka rihg muKuhs' fï we;af;d okakj Èj yryd ta 
lshkafka Èj úksúo wem,a lE,s hkafka keye' ta jf.au c,h Wrd.kafka;a keye' c,h  
 
fyda wem,a fyda len,s hkafka wdudYhghs' Èfjka wem,a len,s Wrd.kafka keye' tfykï 
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fï we;a;kag Èjg rih iu. wem,a oefkkag l%uhla keye' wem,a lsh, oek.kak Èfõ 
weiq;a keye' weia ;snqk;a wem,a lsh, yuqfjk ;ek ;sfhkafk j¾Khl=;a yevhl=;a 
ú;ruhs' tksid Èj fohla oek.;a;d lshk ;ek bkakjkï ta lsishï rihla ú;rhs' ta 
riho iam¾Yh ksid yg.;a fohla muKhs'  
 
iam¾Yh yg.;af;a i,dh;k ksihs lshk máÉpiuqmamkak Ndjhg ys; ;shkak mq¿jkakï 
jvd fydohs' oeka fï we;af;d l,amkd lrkak nv.skakg fohla lk ;ekg tkak l=i.sks 
fõokdj yg.kafka fldfyduo lsh,' l=i.sks fõokdj oefkkafka wdudYh weiqrelrf.k 
yg.;a ldh iïMiaih ksihs' oeka fï we;af;d wdydr .kak hkúg olsk wdydrfhka ta 
lshkafka wdydrhl rEmfhka l=i.sks fõokdj ke;sfjkjo@ tfyu ke;skï wdydrh 
lshk ;ek .kaOhg l=i.sks fõokdj ke;s lrkakg mq¿jkao@ tfyu ke;skï Èj u; 
we;sjk rifhka l=i.sks fõokdj ke;s lrkakg mq¿jkao@ tlu lEne,a,laj;a 
ìkaÿjlaj;a fkd.s,Sfuka' tfiakï wm wdydr l=i;=,gu we;=,alr tys mj;sk ÿla fõokdj 
iem fõokdjla l,hq;=hs' tu iemh wdydrfha rEm iam¾Yfhkaj;a" .kaO iam¾Yfhkaj;a" 
ri iam¾Yfhkaj;a ,ndfokakg neye" iemh ilia fjkafka keye' mq¿jka ldh 
iïMiaifhka muKuhs' tfiakï wehs Th;rï rihka .kaOhka wdydrh;=, fï we;af;d 
fidhkafk' rih ú|skak tmd lshkafka keye" ta;a oekf.k ú|skak' tksid fudavlñka 
wdydrhl ;djld,sl ri ix{djg .kaOhg wiqfj,d ;Kaydfjka nefokakg tmd' wjYH 
foa muKla h:dN+;j oekf.k lr.kak is; yod.kak'  
 
ri úÈk fj,djg ri;a ú|skak' ta;a oekf.ku ú|skak' fï lreKq ksid ;uhs uf.a 
nqÿrcdKka jykafia wdydr .kakdúg muK oek .kakghhs" l=i.sks fõokd ksùug 
.kakhhs foaYkd lrkafk' fld;k muK oeko@ rEmfhaj;a kdifhaj;a Èfõj;a fkdfõ 
ldhiïMiaih we;slrÿka Worfha ke;fyd;a wdudYfha ÿla fõokdj ÿrejk muKg' 
n%yaup¾hdj mj;ajd.ekSug yels muKska fkdueÍ Ôj;a ùug' yenehs wdydrhlska 
n,dfmdfrd;a;=jk wjYH lrk ´cdj m%udKj;aj lhlg wjYHhs' ta ms,snoj;a oekf.ku 
wdydrh olskak' rih .ek m%udKj;a fjhs oekg' 
 
ldhiïMiaih uu fï mskaj;a we;a;kag fmr;a ioyka lr, ;shkj' ldhiïmiaifha§ wmsg 
iDcqju ,efnkafka mGú" f;afcda" jdfhda Od;+kaf.a iam¾Yh oek.ekSuhs' wdfmda Od;=j 
oek.ekSug ,efnkjkï iS;, fyda WKqiqï fyda ;o .;sfhkqhs oek.kakg ,efnkafk 
lsh, uu fï we;a;kag fmr Tmamq lr,;a lsh, ;shkj' ys;kak iS;, lshkafk wd;au 
fohlao@ WKqiqu lshkafka wd;au fohlao@ iS;, oek.kak ;ekla tkfldg ta iS;, 
wkd;au úÈhguhs wkd;au isf;ka oek.kak ,efnkafk' tksid iS;, uu uf.a lr.kak 
tmd' fï we;a;kag hï ;o .;shla oefkkjkï ta ;o .;sh wkd;auhs lshk ;ek kqjKska 
úui, n,kakg ´fka' ;o .;sh" ojk ;jk .;sh" mqïnk yelsf,k iajNdjhkq;a 
wkd;auhs lsh,hs fï lshkafka' wms l:d lrkafka .;s .ekhs' tal fydÈkau f;areï .kak' 
Od;=j .ek fkfjhs' th mg,jd .;a ;ekhs fï we;a;kag .eàï wkjfndaOhka we;s 
fjkafka' fï we;a;kag ysfia lelal=ula we;s jqk;a lsishï fyda ldhsl fõokdjla nv.sks 
fõokdjla we;s jqj;a ta ioyd odhl fj,d ;sfhkafka lfha lsishï fldgil mGú fyda" 
wdfmda fyda" f;afcda fyda" jdfhda Od;+kaf.a tlsfkl iam¾Yùulauhs' ta lshkafka  
ldhiïMiaihhs' iïMiaihla oek.kafka ú{dkfhkqhs' ta lshkafka wkd;au jQ Od;+kaf.a 
iam¾Yh ksid wkd;aujQ oek.ekSu iys; ú{dkhhs yg.kafka' t;fldg fõokdj uu" 
uf.a" wd;au jYfhka .kak mq¿jka ;ekla ,efnkafka keye' 
 
 u;l ;shd.kak uu bkakjkï ;uhs uf.a foaj,a ;sfhkafk" uf.a wd;auh fjkafk' 
tksid ldhsl fõokdj fï we;a;kag bjiSfukauhs orkakg fjkafka' nqoaOd§ W;=ukag 
ldhsl fõokdj bjikakg isÿjqk nj fï mskaj;a we;af;da ;ukag Yla;shla fjk úÈhg 
u;l ;shd.kak' kuq;a ;ukag OHdk n,fhka fõokdj mekfvda,a fm;a;la î, hgm;a 
lr.kakj jf.a ;djld,slj hgm;a lr.kak mq¿jka' yenehs ksÜgdjg fkfjhs' ta jf.au 
lhg yer weigj;a lkgj;a kdihgj;a Èjgj;a ukigj;a fjk wdldrhl ÿla 
fõokdjla lsisu wdldrhlska fï we;a;kag ,ndfokakg neye lshk foh;a fï we;a;kag 
Yla;shla fjhs' fï u. fydÈka jvkjkï' yenehs we.s,af,ka weyeg wekaku" riafkka  
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f;a tlla ìõju" Èj msÉqpdkdkï t;k ;sfhkafk ldhiïMiaih' ldhsl fõokdj' mg,jd 
.kak tmd'  
 
oeka wms l:d lrkafka wfma Ôú;fha we;a;u we;a; wjia:dj' fï f,dalh wmg yo, fok 
wfma is; ke;skï ukdh;kh ms,snoj' nqÿrcdKka jykafia foaYkd lf,a f,dalh nUhla 
muKjQ fï lh ;=,hs lshk foa fï we;a;kag wjfndaO fjkafk ukdh;kh ;=,hs' ta 
úÈhg by; oelajQ wkd;au jQ wNHka;r iy ndysr wdh;k ksid yg.kakd wkd;au jQ 
ukdh;kl=hs wm weiqre lrkafka' by;ska .;a uydN+;hkaf.ka yg.;a wkd;au jQ j¾K 
Yío .kaO rihka iam¾Yhka ndysr ia:dk" i;aj" mqoa., wd;au jYfhka i,lkafka fï 
is;hs' ta yeu ;eklÈu wmsg yuqfjkafka fï lh weiqrelrka yg.kakd is;auhs' tksid 
yels yeu fõ,dfju Ndysr wdh;kh ,efnk ;ek ;sfhkafka wkd;au jQ ialkaO álla nj 
oek.;a; tl jákafk tksihs' tajd oek .ekSu isÿlrkafka ú{dkh ke;skï is;skau 
ksidnj;a fufkys lrkak' wms leu;sjqk;a ke;;a ú{dkh ta yÿkd.ekSï lrknj;a 
oek.kak' ú{dkh lshkafk is;la lshk foau fydÈka u;l ;shd.kak' tksid mq¨jka;rï 
tfyu yÿkd.kakd wjia:dfõ ú{dkhg bvfkd§ m%{djg bv;sh, h:dN+;ju olskak' 
tfyu fmfkk ;ek wmg i;ajfhla mqoa.,fhla ia:dkhla yuqfjkj fkfjhs wkd;aujQ 
rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y iy wruqKq is;au isf;kau wd;aulr, foknju olskak' 
tfyu olsk.uka is; ndysrg fhduqfj,d hula ndysr ;shkjd bkakjd lshk ;ekska 
ksoyia fj,d is; ;=,uhs fï f,dalh f.dvkef.kafka lshk foa wjfndaO lr.kak' ta 
lshkafka fmr ioyka l, wdldrhg ndysr .ek ys;kj lshk ;ek ys;kafka ;ukaf.au 
ys; .ek nj wjfndaO lr.kak' 
 
 ys; lshkafk rEmhla Yíohla .kaOhla rihla fyda iam¾Yhlauhs lshknj ks;r u;la 
lr.kaku ´fk' wms weia werka rEmhla Èyd n,ka ys;=j;a wms lrkafka wfmau ys; .ek 
wfmau ys;ska ys;k tlhs' wms weia mshka ys;=j;a wms ys;kafka wfmau ys;ska wfmau ys; 
.ek ukisldr lrk tlhs' tksid ta fudavlfuka fï mskaj;a we;af;da ksoyia fjkak oeka 
ld,h yß lsh, oek.kak' wms rEmh msßiso olskafka is; .ek oek.kak is;g ;j;a wmsj 
rjÜgkak neßlrkak lsh, u;l;shd.kak' ta ;=,ska weia yuqjg fyda lk yuqjg tk 
rEmhkaf.a fyda Yíohkaf.a h:dN+; iajNdjhuhs we;s fjkafka' ta;a tfyu lsishï 
we;a;l=g rEmh oel,u is; ms,sno ys;kak wjYH fjkafk keye lsh, ysf;kjkï fï 
we;af;d biair lshmq úÈhg uki ms,snoj ;j ;j;a .eUqßkau ys;kak' wmsg wïud ;d;a; 
ÿj mq;d yuq fjkafk wfmau is; ;=,hs lshk úÈhg' ta jf.au wms wïu .ek ys;kj lshk 
;ek ys;kafka wfmau ys; .ekhs lsh, ksrka;rfhka olskak' 
 
 
 
 fldhs fj,djlj;a ys; ndysr wïud ;d;a;d ÿj mq;d f.j,a fodrj,a ;shkj bkakj lshk 
;ekg tkak fokakkï tmd' fï nj fï we;a;kag lsjqfõ rEmfhka neßkï kduhg ys; 
;sh, yß fï u. jvd.kak mq¿jkakï ,dNhlau hym;lau fjk ksihs' 
 
yenehs ;jÿrg;a rEmh msßis| olskj lshk ;ek bkakjkï fï we;a;kag mGú wdfmda 
f;afcda jdfhda Od;=fjka f;drj yg.;a; j¾Khla .kaOhla rihla ´cdjla tfyu 
ke;skï Yla;shla Yíohla iam¾Yhla fï we;af;dkaf. lh weiqre lrf.k fyda ndysr 
f,dalh weiqre lrf.k mj;skjo lsh, n,kak' tfyu lsisu fohla fï we;a;kag fï 
ixidfr olskak wykak ,efnkafk keye' tfykï wkd;au jQ Od;+ka ksid yg.kafka 
wkd;au jQ j¾K yevhkauhs" wkd;au jQ Yíouhs" wkd;au jQ .kaOhkauhs" wkd;aujQ 
rihkauhs" wkd;aujQ iam¾Yhkauhs' tfiau iam¾Yhg Wmldrjk wOHd;añl wdh;kjQ wei 
lk kdih Èj YÍrh yg.kak Wmldr jqfk;a ta wkd;au jqk i;r uyd Od;=juhs' 
tfykï ta ish,a,;a wkd;auhs' ta wkd;aujQ Od;+ka yd Wmdodh rEmhka weiqre lrf.k 
yg.kakd úfYaIhka oek.ekSu kï jQ ú{dKh;a wkd;auuhs' ú{dKhg w;mh ll=,a 
;shkj weúÈkj fï we;af;da oel, ;shkjo@ laIKhla laIKhla mdid tl fohlska 
tllg udre fjkfldg fmr fkd;sîu ygf.k b;=re ke;sju ke;sfjk fohla i;aj 
mqoa., iajNdjfhka fï we;a;kag .kak mq¿jkao@  
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u;l ;shd.kak wU .fya fmd,a yefokafka keye jf.a wkd;au jQ fohla ksid wd;au jQ 
fohla yg.kafka keye'  
 
wkd;au ú{dkh wkd;au jQ lh mßyrKh lrkj rEm olskak' Yío wikak" iam¾Y 
,nkak' yenehs lh ljodj;a ta rEmj;a Yíoj;a rij;a iam¾Yj;a oek.kafk keye' 
jdykfha ßhÿrdg ´fk ;ekg jdykh .shdg jdykh .sfha fldfyo lsh, jdykh okafk 
keye jf.a' wïu lshk rEmh ú{dkfhka ta lshkafka isf;ka oekf.k wïu úÈhg" ta 
wïu ks;H iqL wd;au úÈhg t,sfh ke;skï ndysr bkakj ;shkj lshk úÈhg nei 
.;a;;a ta is;lauhs" tal yg.;af;;a ukfihs' oeka ukig neye ta rEfm ndysr bkakj 
lshk ;ek bokakï ta rEmh wdfhu;a olskak wei ke;sj' yenehs ukfiuhs yg.;af;" 
ygf.k ksreoao jqkd lshk ;ek okakjkï wei mdúÉÑ lrkafk wdfhu;a is;lauhs 
WmÈkafk lsh, oekf.kuhs" ta jf.au weig rEm fmfkkafk keye lshk ;ek 
bof.kuhs' kuq;a tfyu fkdokakd lu ;shk;=re ta lshkafk idukH úÈhg ndysr 
n,kak wei mdúÉÑ lrkak ´fk' ßhÿrd hkak ´fka ;ekg jdykh f.k.shd jf.a' 
yenehs jdykh lsisjla okafk keye' tfykï uki weig lshkj rEmh ndysr ;shkj 
lshk is;sú,af, boka" wdfhu;a n,kjd lshk ;ek yg.kafk is;la nj fkdoek n,kak" 
ta me;a;g" ta ;ekg wei yrjkak lsh,' 
 
 oeka wdfh;a iam¾Y is; ksid uydN+; rEm;a Wmdodh rEmhkq;a ta lshkafk j¾K yev 
weiqre lrka is;a yg.kakj' ta tl ys;lg wdfh;a wr wïu lshk is; .,m, wïu oelal 
lshk ;ekg wdfh;a fï is;skau tkj' tfyuhs wïu wdfh wdfh;a olskafk' yenehs 
ndysrj;a wefikaj;a fkfjhs' ys;skau oel, ys;skau oelmq ys;glg wïu lshk ku 
odf.k ys;skau ta ys; .eku ÿla iem rd. oafõY fuday yod.kafk tfyuhs' yenehs ta ys; 
yg.kak wkd;au i;ruyd Od;=jhs Wmdodh rEmhkqhs Wmldr l,d' oeka fï mskaj;a 
we;a;kag f;afrkak ´fk iam¾Yh ioyd yuqjk wjia:d ;=ku ta lshkafka wei wkd;auhs 
i;ruyd Od;=jhs Wmdodh rEmhkqhs ksid" ta jf.au i;ruyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a 
ksid yg.kakd rEmh;a wkd;auhs" ta wkd;au jQ rEmh yÿkd.;a ú{dkh;a wkd;auhs 
hknj' fï wdldrhg rEmh msßis| oel, ta wkd;au jQ rEmh weiqre lrka yg.kak 
ú{dkh;a fï we;a;kag wjfndaO fjk ojila tkfldg fï we;af;d ;=ka Njhu ;j 
fldhs;rï .sh;a fï wdldrfhka wks;H ÿlaL wkd;au hk ;%s,laIKhg k;=fj,d lsh, 
wjfndaO lr.kshs' 
 
fydohs" fï we;a;kag wdfh;a wjika jrg fmr lsjqj;a kej; u;la lrkakï' fï ál 
fydÈka u;l;shd.kak' ks;r ukisldr lrkak' i;r uyd Od;=j;a Wmdodh rEmhkq;a 
wkd;auhs' tfyu wkd;au rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y wei lk Èj kdih YÍrhg ,efnk 
fldg tajd ta wdldrfhkau wkd;au f,i fmfkkakg fkd§ isf;kqhs tajd wïuf.a rEmh 
;d;a;f.a rEmh lr, fokafk' talhs ießhq;a uy ry;kajkafia k,l,dm iQ;%fha§ foaYkd 
lrkafka ngñá foljf.a kdu rEm ú{dkhg;a ú{dkh kdu rEm j,g;a Wmldrhs lsh,' 
tajf.a wkd;au jQ i;ruyd Od;=jhs Wmdodh rEmuhs wkd;au is;a we;s lrkak Wmdldr 
lrkafk'  wïuf.a Yíoh lrkafka' ÿjf.a mq;df.a iqj| lrkafk' ÿjf.a mq;df.a iam¾Yh 
lrkafk' rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y lshk yeu wjia:djlau wms oek.kafka isf;kauhs' 
lfha lsisu fldgilska fkfjhs' lfha fldgislska fkfjhsu lsh, iel ke;s lrka 
m%;HCI lr,u oek.kakhs lh yeÈ, ;sfhk wkd;au Od;= iajNdjh fydÈkau oek.kak 
´k fjkafk' t;fldghs fï yeufoau isÿ lrkafka" wmsj fï Njh mqrd wrka hkafka wfma 
ys;uhs lsh, oek .kafk' wvqu .dfk fï lh yeÈ, ;sfhk wkd;au Od;= iajNdjh mjd 
oek.;af;a isf;ka lshk foa wjidfk oek .kakj' Bg miafia t;k boka isf;a h:dN+; 
iajNdjhhs olskafk ksjk idCId;a fjk;=reu" ish¨ flf,ia ÿrefjk ;=re' fudlo ish¨ 
flf,ia we;sjqfk ish,a, w,a,.;af; is;skau ksihs' tksid wefika fkfjhs ysf;kqhs 
olskafka lshk foa fydÈkau u;lalr.kak' wei rEmhla olskjd lshk fohlaj;a okafka 
keye' yenehs i;r uyd Od;=fjka yg.;a wei wkd;au jf.au" CIaKhla mdid we;sfj,d 
ke;sfj,d hk mj;ajkak neß is;;a wkd;auhs lsh, isf;kau wjfndaO lrkak' olskjd" 
wykjd lshk ;ekaj, yg.kafk ys;auhs" .eUqßka lsõfjd;a ú{dk is;auhs' ta ys; ys;la 
nj fkdokakd lu;=, ys;g ys;skau wïud ;d;a;d ÿj mq;d lsh, kï odf.k fudavlu ;=,  
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f,daN oafõY yod.kafk ;ukaf.au ys; flfrys lshk foa ksrka;rfhku olskak' 
Ndjkdjla úÈhg weúÈkfldg jdäfj,d bkakfldg ie;ms,d bkakfldg" kskao.shdu  
 
 
wefrkak ks;ru mqreÿ lrkak ta whqßka olskak' olsk rEmys;a .ek" Yío ys;a .ek" 
.kaOys;a .ek" riys;a .ek" iam¾Yys;a .ek isysfhkau w;rlakEr' tfyu olskfldg wmsg 
ljodj;a ndysr fohla ,enqk fkfjhs" is;lauhs yuqfjkafka is;uhs isf;a ta rihka fyda 
kSrihka úÈkafka lshk foh oek.kak' nqÿrcdKka jykafia uyd fõo,a, iQ;%fha§ foaYkd 
lrkafka wruqKq rih fkd.kakd jQ bkaøsh myg is; msysgd" is;hs bkaøshkaf.a wruqKq 
rih wkqNj lrkafka lsh,' t;fldg l,amkd lrkak ljqo leu;s wkd;au jQ uf.a 
fkdjk lhla mßyrKh lrkak' oek oek;a ljqo leu;s wkd;au jQ uf.a fkdjk 
udhdldÍ" /já,sldr ú{dkhla uu lsh, mßyrKh lrkak'  
 
tal;a ÿlu yo, fooaÈ' tksid jefgkqhs kshfrkqhs ^kdu" rEm& foflkau ksoyia fjkak" 
jeg;a kshr;a f.dhï ldkï ldg mjiï ta wudrej lsh lsh bkafk ke;sj' tajf.au uu 
fmr;a lsjqj jf.a wdfha u;la lrkakï fydÈka u;l ;shd.kak ndysr wïu bkakjo 
ke;so lshk tl fkfjhs m%Yafk' tfyu m%YaKhla fï we;af;d wykj' oek.kak" ug 
wïuj yïnfjk úÈfhhs" uu olsk úÈfha je/oaohs fu;k ;sfhkafk' talhs ñÉcd oDIaÀh' 
wïu lsh,jqk;a uu olskafk jerÈhgkï tal jerÈu ;uhs' fldhs;rï ;s;a; jqk;a 
wudrefjka yß uu olskafk wïuj Wk;a yßhgukï tal wïudg fkdjqk;a" ug fï iir 
ÿlska ksoyia fjkak fya;= fjkj' todg ta ;s;a; wuD;hla fjhs' wo fï wïuj ksjrÈj 
olskak neß jqkd jf.a wkka; iifr ug yuqjqk wïu,j yßhg olskak neßjqk je/oaoghs 
wo;a uu fï wïuf.;a mq;d fj,d" wïu flfkla ,n, ÿla úÈkafk' woyß uu fï wïuj 
h:dN+;j oelafld;a fï wïu wd¾hka jykafia kulf.a wïu fjhs' ta wïug;a fï u. 
lshd §, fï iißka ksoyia lr.kak mq¿jka fjhss'  
 
ta hq;=luu msku uÈo mqf;la úÈhg wïu fjkqfjka lrkak ,enqfkd;a' ta;a fïj tfyu 
oek.;a; muKska fï wkd;au ialkaOhkaf.ka ksoyia fjkak neye' ú{dKh 
fkdmsysgkak fhdaksfida ukisldrh mj;ajkak Tsfk' tksid fï kdu rEm ksjrÈj 
wjfndaO lf,d;aa wms iajNdoyfïu bÈhs' yenehs iajNdoyu lshkafka l=re,af,da f.j,a 
fodrj,a fkfjhs' wkd;au jQ i;r uyd Od;=j;a ta weiqre lr.;a Wmdodh rEmhkq;a" 
wkd;au jQ kduhkq;a' ta jf.au wjidk jYfhka fï mskaj;a we;a;kaf.a jvd meye§u ioyd 
uq¨ foaYkhu ixCIsma; lr, uf.a iïud iïnqÿ rcdKka jykafiaf.a Y%S uqL foaYkhlska 
fuu foaYkh wjika lrkq ,nkj' 
 
—wkqrdOh" l=ula is;kafkao@ rEm" fõokd" ix{d" ixialdr" ú{dkh i;ajhdhhs olskafkao@ 
iajdóks" tfia fkdfõuh'˜ 
 
—wkqrdOh" l=ula is;kafkao@ rEm ke;skï fõokdj ke;skï" ix{dj ke;skï" ixialdrh 
ke;skï" ú{dkh ke;skï i;ajhdhs olskafkao@ iajdóks" tfia fkdfõuh'˜ 
 
—wkqrdOh" fuys Tn úiska fï wd;aufhysu" i;H jYfhka" iaÓr jYfhka i;ajhl= fkd,eìh 
yels l,ays" W;a;u mqreIjQ" W;=ï ksjkg meñKshdjQ hï ta ;:d.;hkajykfia kulaa" fjhso" ta 
;:d.;hkajykfia  
 
1 i;ajhd urKska u;af;ys fõhhs fyda  
2 i;ajhd urKska u;af;ys fkdfõhhs fyda  
3 i;ajhd urKska u;af;ys fjhs" fkdu fjhs" fyda  
4 i;ajhd urKska u;af;ys fkdufjhs' fkdjkafkao ke;hhs" hk fï lreKq i;frka fjkaj 
mkjkafkakï Tnf.a ta m%ldYh iqÿiqo@ iajdóks" fï m%ldYh iqÿiq fkdfõ'˜ 
 
—uekú wkqrdOh' uekú' uu fmro" oekAo" ÿl mkjñ' ÿlaLhdf.a ksfrdaOho mkjñ'˜ 
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fydohs tfykï fï flá O¾u foaYkh isÿlsÍfuka jir follg fmr ñh .sh ish 
iajdñmqreIhd î'tï fldä;=jlal= uy;dg;a iqÔj;ajk ish orejkag;a Tjqkf.a 
iajdñmqreIhkag;a ìßkaoEjrekag;a uqKqnqre ñKsìßhkag;a mska wkqfudaoka lrjkakehhs  

 
 
udyg wdrdOkdl, udf.a mskaj;a uEKsfhda Ô' .uf.a uy;añhg;a O¾uh Y%jKh 

lrkakdjQ ord.kakd jQ ish¨ fokdg;a mskaj;a ÈhKsh ukq,aÔ ìkdhd fldä;=jlal=g;a 
wehf.a ujg;a" ifydaoßhka fofokdg;a" ifydaorhdg;a ifydaoßhkaf.a iajdómqreIhkag;a 
ifydaorhdf.a ìßog;a Tjqkaf.a mskaj;a oreoeßhkag;a ish¨u {d;Skag;a fï f.!;u nqoaO 
Ydikfha fï wd;aufhau W;=ï p;=rd¾h i;H ksÿla kSfrda.Sj iqjfia wjfndaO fõjd lsh, 
fu;a is;ska hq;=j wdYs¾jdo lrkj' tfiau udf.a" wmf.a ñh .sh mshdKka fï ish¨ mska 
wkqfudaoka ùfuka fï f.!;u nqoaO Ydikfhau ,o wd;auNdjfha W;=ï ksjkska iekfiajd 
lsh, b;du;a fu;a is;ska hq;=j mska wkqfudaoka lrkj' 

 

෴yeufokdgu f;rejka irKhs'෴ 
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