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 ඔයේ කාලය නමැති ුලේල ආයයෝජ්යනය කරන්න පුලුවන් ය ොෙම බැැංකුව 

සම්බුේධ ශාසනය බව... 

 

 යේශනාව ම න යවලාවක ඒ සම්යබොජ්ජ්යැංග ධර්ම සිය්ලලම සමව වැයෙන 

මරර ඒ යවලාවට පමණක් යසෝරාපන්න ඵලය පිිමටන බව...  

 

 බණ පෙය ම න යවලායේ පින්වතුයන් යසෝරාපන්න ඵලය්ත ශක්රන යේයේන්ද්රො 

පෙවිය්ත එකට ලැයබන්න නම් බණ ඇසීම  යකොයි වයේ පිනක් ෙ බව... 

 

 මනන්ර සසරක් පසු කර ආ මපි යම් බුදු බණින් ඒ සසර ඉදිරියට යාම 

වැලකිය  ැකි බව. 

 

 දුගති යලෝකයට දුගතිය කියලා කියන්යන් කියන බුදු බණ ය්තයරන්යන් 

නැති නිසා බව... 

 

 යම් මරණය කියන එකට යනයමයි මපි බය යවන්න ඕනි, ජ්යාතියටයි බය 

යවන්න ඕයන්, නැ්තනම් ඉපදීමටයි බයයවන්න ඕයන් බව... 

 

 ආර්යන් ව න්යසේලා පිළිකු්ල කරන යේව්ල මනායෙිො පිළිකු්ල යනොකරයි. 

ආර්යන් ව න්යසේලා පිළිකු්ල යනොකරන යේව්ල මනාර්ය යයෝ පිළිකු්ල කරයි 

 

 මනුෂ්යි යලෝකයේ පය ග පු පලියට ඔබ ඕක සුගතියක් කියලා විශසවාස 

යනොයකොට සුගතියක් කරගරයුතු බව... 

 

 ෙ ම තියයන්යන රමන්ව නිවාගන්න ිස රර්ක කරන්න යනොවන බව... 

 

 යකයනක් යසෝරාපන්න යවන්යන් ගුරුවරයයක් ගාව ඉපදිච්ච ෙ ම ය ොඳට 

ඇහුම්කන් දීලා. එය නැං වැෙග්තම යකොටස ඇහුම්කන්දීම බව... 

 

 යම් සම්බුේධ සාසනය යවනුයවන් කවුරු්ත කරන්නෑ යේව්ල. ඔක්යකොම 

කරන්යන් රමන් යවනුයවන්ම බව... 

 

 නිවන ප්රායයෝගික යෙයක්. ඒක කරන්න ඕන යේ විරරක් යනයමයි, කරන 

විදි  මතිශය වැෙග්ත බව... 

 

 සම්බුදු සාසනයේ ඉන්යන් ශ්රාවකයයෝ ිසක් යේශකයයෝ යනයවන බව.. 

 

 කර්මයකින් කරන්න පුළුවන් දුක  ෙන එක විරරක් බව... 

 

 සැංඝයා ඇසුරු කරන්න ඕයන් ෙ මට යනයම් නිවනට ලන්යවන්න බව... 

 

 ෙ ම් වැඩීම  ා මග වැඩීම යෙකක් බව... 

 

 
 



 

ය ොඳයි, යරරුවන් සරණයි සියලු යෙනාටම! මේත පින්වතුනි මපි සියලු 

යෙනාම ෙැන් සූොනම් යවන්යන් සේධර්මය යේශනාවක් ශසරමවණය කිරීමට. ඉතින් ඔබ 

සියලු යෙනාම ෙැන් ඒ සඳ ා ලෑසසති යවලා ඇති. සූොනම් යවලා ඇති. චුට්ටක් බලන්න 

රමන්යේ වටපිටාව දි ා, රමන් ඉන්න පරිසරය  ැකි උපරිමයයන්, යේශනාවක් 

මවධානයයන් ශසරවවණය කරන්න පුළුවන් වාරාවරනය යම් යවලායේ සූොනම් කර 

ගන්න.  

නිරන්රරයයන්ම මපි යම්ක ඔබට මරක් කරනවා, ඒකට වියශේෂ්ය ය ේතුව 

පින්වතුනි, ඔබ විවිධාකාරයේ වැෙ කර කර යේශනාවක් ම නවා ඇති කියලා මපි 

විශසවාස කරන නිසා යනයමයි, නුල්ත සාමාන්යායයන් ඔබ ආරණ්යමයට එන ෙවසට 

ඔබට මරක ඇති, යේශනාවක් යබොය ොම මවධානයයන් රමන්යේ්ත, මනුන්යේ්ත, ෙ ම් 

සමාධියට බාධා යනොවන මයුරින් ඒ යේශනාව ම න්න ඕන කියන කාරණාව පින්වතුනි 

මපි මරක් කරනවා. යමොකෙ ඒක ඉරාම්ත වැෙග්ත යකයනක්යග ෙ ම් මවයබෝධය 

සඳ ා.  

ඉතින් වියශේෂ්යයයන් ඔබ ෙැන් යම් යවලායේ මපිට ඇ ැට යේන මායන් නැති නිසා 

ඔබ ඉන්න පරිසරය ගැන මපිට නිච්චියක් නැති නිසා, ඔබට සිදු යවනවා, ඔබ ඉන්න 

පරිසරය ඒ සඳ ා පුළුවන් රරින් සූොනම් කර ගන්න. ඒ කියන්යන් යගෙර ඉන්න 

ිනිසසසු ඔක්යකොම එළවන්න කියලා යනයමයි කියන්යන්. රමන්ට පුළුවන් මට්ටින්, 

යම් ෙ ම් ශසරලවණය කරන්න ලෑසසති යවන යවලායේ, ඔයේ, ඔබ්ත එක්ක එකට බණ 

ම න්න ඉන්න, පිරිසක් ඉන්නව නම් ඒ මය්ත එක්ක එකතුයවලා, වියශේෂ්යයයන් ඔබ 

ජ්යැංගම දුරකථන වයේ යේව්ල පාවිච්චි කරනවා නම්, පාවිච්චි යනොකරන යකයනක් මෙ 

නැති රරම්, නුල්ත ඒයකන් යනයමයි නම් ඔබ මෙ යම් යේශනාව ශසර වණය කරන්යන්, 

 ැකියාවක් තියයනවනම් ඒ විවිධ මැංයගෝපාැංග පැ්තරකින් තියලා, යපොඩි යවලාවකට 

යම් යේශනාව ශසරවවණය කරන්න සූොනම් යවන්න. එරයකොට ඔබට යේශනායවන් 

ගන්න තියයන උපරිම යේ ගන්න පුළුවන් යවයි. ඒ විරරක් යනයමයි පින්වතුනි 

යේශනායවන් ගන්න තියයන යේ විරරක්, යේශනායවන් ගන්න යේ විරරක් 

උපරිමයයන් ගන්න විරරක් යනයමයි, මරක තියාගන්න, යම් යේශනාව ශසරයවණය 

කරන්නට, ඔබට යම් යලෝයක තියයන වටිනාම යේ, යම් යවලායේ වැය කරන්න සිේධ 

යවනවා පින්වතුනි. ඒ රමයි ඔබට ලැබිලා තියයන මනුසසස කාලය. ඉතින් කාලයට 

වටිනාකමක් යෙන්න රමයි ඔබ  ැම යවලායවම උ්තසා  කරන්යන්. යම් යලෝයක 

ස්තවයා  ැයමෝම්ත එය මයි. රමන්යේ කායලට වැඩිම වටිනාකමක් දීගන්න, ඉතින් 

යම් යවලායේ ඔබ පැය එක මාරක්, පැය යෙකක්, යම් යේශනාව ශසරරවණය කරන්න 

නම් සූොනම් යවන්යන්, ඒ ඔයේ ජීවිරයයන් පැය යෙකක් බව ය ොඳින් මරක තියායගන 

ආන් ඒ පැය යෙකට යේශනාව ම න්නවනම්, ඒ පැය යෙක තුළ ඒ කරන යේ මපි, උපරිම 

සාර්ථක යවන්න පුළුවන් විදියට කරගන්න එක රමයි නුවණට හුරු. ඉතින් ඒ නිසා, ඒ 

කරුණු්ත ය ොඳින් සිිමයේ තියායගන මපි  ැයමෝම යේශනාව ශසර වණය කරන්න 

සූොනම් යවුල. ය ොඳයි එය නම් පින්වතුනි, පළුලයකොටම, තිසරණ ය සිමර පැංච සික්ෂ්යා 

පෙ සමාෙන් වීම සඳ ා සියලු යෙනාම ඔබට ෙැන් යම් තියයන පරිසරය සුදුසුයි නම් ඒ 



සඳ ා, මසුන් වලින් නැගිට, තිසරණය සමාෙන් වීම සඳ ා, මා කිේවායින් පසු යම් 

ආකාරයට සමාෙන් යවන්න.  

 

නයමෝ රසසස භගවයරෝ මර යරෝ සම්මා සම්බුේධසසස!  

නයමෝ රසසස භගවයරෝ මර යරෝ සම්මා සම්බුේධසසස!!  

නයමෝ රසසස භගවයරෝ මර යරෝ සම්මා සම්බුේධසසස!!!  

 

බුේධැං සරණැං ගච්ඡාි......  

ධම්මැං සරණැං ගච්ඡාි...... 

සැංඝැං සරණැං ගච්ඡාි.......  

 

දුතියම්පි බුේධැං සරණැං ගච්ඡාි... 

දුතියම්පි ධම්මැං සරණැං ගච්ඡාි... 

දුතියම්පි සැංඝැං සරණැං ගච්ඡාි.......  

 

රතියම්පි බුේධැං සරණැං ගච්ඡාි... 

රතියම්පි ධම්මැං සරණැං ගච්ඡාි... 

රතියම්පි සැංඝැං සරණැං ගච්ඡාි.... 

 

සරණාගමනැං සම්පූණ්ණැං.... 
 

පාණාතිපාරා යේරමණි සික්ඛාපෙැං සමාදියාි,  

මදින්නාොනා යේරමණි සික්ඛා පෙැං සමාදියාි,  

ුලසාවාො යේරමණි සික්ඛා පෙැං සමාදියාි, 

කායම්සු ිච්ඡාචාරා යේරමණි සික්ඛා පෙැං සමාදියාි,  

සුරායම්රය මජ්ජ්ය පමාෙට්ඨානා යේරමණි සික්ඛා පෙැං සමාදියාි,  

 

තිසරයණ්ණ සේදින් පැංචසීලැං ධම්මැං සාධුකැං සුරක්ඛිරැංක්තවා, මේපමායේන 

සම්පායේර.  

ය ොඳයි සියලුයෙනාම මසුන් ගන්න..... 

ඒ වයේම යේශනාව ශසරමවණය කරන්න ආරම්භ කරන්න ම්තයරන් යම් ෙස 

ෙ සක් යලෝක ධාතුවක ජීව්තයවන, වාසය කරන, මනන්ර සැංසාරයක් පුරාවට, ඔබ්ත 

එක්ක ස  සම්බන්ධ යවලා යම් සැංසාරය පුරාවට කටයුතු කරයගන ආපු, ම ා මති 

ෙැවැන්ර පිරිසක් ඉන්නවා පින්වතුනි. ආන් ඒ සියලු යෙනාට්ත මෙ ඔබට යම් ලැබිලා 

තියයන මවසසථාව සලසා යෙන්නටයි ෙැන් මපි යම් සූොනම් යවන්යන්....  

ඒ වයේම ඒ මරර ඉන්නවා ඔයේ මතින් මවැෙකම් මසාධාරණකම් වලට ලක් 

යවලා, ඉරාම්ත දුක්ඛිර ම්තබැේ වල ඉපදිලා ඉන්න පිරිසස, සම රවිට මෙ ඒ මය ඔයේ 

නිවන් මඟට බාධා කරනවා කියලා ිමරන් ඉන්න පිරිසක් යවන්න්ත පුළුවන් පින්වතුනි, 

ගැලවුමකට එකම එක යෙයයි තියයන්යන්. පුළුවන් රරින් ඒ මයට ඒ ය පර සලසලා 



යෙන එකයි, එො ඔයේ මතින් මවැෙකම්, මසාධාරණකම් යවච්ච පිරිසස මෙ ඔයේ මතින් ඒ 

මය යකයරිම ය පර සිේධ යවන්න පටන් ගනිේදි, ඒ මයයේ සුබ සිේධිය උයෙසා කටයුතු 

කරන්න ඔබ පටන් ගනිේදි, ඒ පැ්තරට ඔයේ ිමර නැඹුරු යවේදී, ඒ පිරිස 

ක්රුමක්රටමයයන්, ඔබ්ත එක්ක ඒ තිේබ ිම්ත මමනාපකම් මර රින්න පටන් ගන්නවා.  

ඉතින් මන්න ඒ නිසා මපි ෙැන් යම් යවලායේ යේශනාව ශසර්වණය කරන්න 

සූොනම් යවන්න කලින්, ෙස ෙ සක් යලෝක ධාතුයේ වැෙසිටින සියලුම යෙවි යේවරාවුන් 

ව න්යසේලා්ත, ඒ මරර වියශේෂ්යයයන්, සක්රල යේයේන්ේරවතුමා ේර ධාන ඉන්ේරර, 

උයේන්ේර්, චන්ේරමයසේකර, ේරනජ්යාප්තති, කියන්නාවූ ඒ සරරවරම් යෙවි රජ්යෙරුවන් 

ඇතුළු ඒ පරිවාර යසේනා පිරිසට්ත, ඒ වයේම මනන්ර සැංසාරයක් පුරාවට ඔබ්ත එක්ක 

යනොයයක් ආකාරයේ ස  සම්බන්ධ යවලා, ස  සම්බන්ධකම් කරයගන, යනොයයක් 

ආකාරයයන් ස  සම්බන්ධ යවලා, කටයුතු කරයගන ආපු පිරිසට්ත, යම් සසථානයට 

එන්නට කියලා ආරාධනය කරගුල, ඇවිදින් යම් ශසරී  ු සේධර්මය ශසරකවණය කරයගන 

උ්තරරීරර මාර්ගඵල මවයබෝධය කිරීම සඳ ා. එය ම නම් මැං ෙැන් යේව ආරාධනාව 

කරනයකොට ඔබ සියලු යෙනාම ිමතින් ඒ මරුලයණන් යම් යලෝක ස්තවයා යකයරිම 

ම ්ත වූ මනුකම්පායවන් මේරිමාණ යම්තරා ස ගර යච්රනායවන් ඒ ආරාධනාව ඒ 

සියලු යෙනා යකයරිම විිමදුවා පතුරුවා  රින්න. ඇවිදින් යම් සේධර්මය ශසරවවණය 

කරන්න. යම් ම ා පුණ්යර කර්මය ෙැකබලා ගන්න. සි්ත ප ෙවායගන මභේයන 

සසථානවල ඉපදිලා ඉන්නවානම් එයින් මරිදීලා, සුගති ම්තබව ලබලා, රථාගර 

සේධර්මය යේශනාව මවයබෝධ කරයගන උ්තරරීරර මාර්ගඵල මවයබෝධ කරගැනීම 

සඳ ා.  

සමන්රා චක්ක වාය්ලසූ - ම්තරා  ගච්චන්තු යේවරා  

සේධම්මැං ුලනි රාජ්යසසස - සුනන්්තතු සේග යමොක්ඛෙැං  

 

ධම්මසසසවන කායලෝ - මයැං බෙන්රා,  

ධම්මසසසවන කායලෝ - මයැං බෙන්රා,  

ධම්මසසසවන කායලෝ - මයැං බෙන්රා.  

 

  ඒ වයේම සියලු යෙනාම පින්වතුනි යම් මනන්ර සැංසාරය පුරාවට රමන්යේ 

මතින් යවච්ච ආර්ය උපවාෙ, ඒ වයේම යම් ශසරී  ු  සම්බුේධ ශාසනයේ රමන්යේ මතින් 

යවච්ච ිමැංගි ිමැංසා මකටයුතුකම් ෙැන් යම් යමොය ොය්ත කමා කරගන්නයි යම් සූොනම් 

යවන්යන්. සියළු යෙනාම රරයේ යම්ක ිමරට ගන්න ඕනි, පින්වතුනි යම් කියන 

කාරණාව ඉරාම්ත වැෙග්ත නිසයි යමය ම  ැමොම මරක් කරන්යන්. 

 ඔයේ මතින් එො වුණු ආර්ය උපවාෙ රමයි මෙ ඔබ ආර්ය මාර්ගයේ යේදි, ඒ 

මාර්ගයට මවිමරකම් බාධා ඇති කරන්යන්. එො ඔයේ මතින් සම්බුදු ශාසනයට 

පින්වතුනි යවච්ච මවැෙකම්, මකටයුතුකම් රමයි පින්වතුනි මෙ ඔබ සම්බුේධ ශාසනයක 

ඵල යනලාගන්න උ්තසා  කරේදී ඔයේ ඒ මගට බාධා කරන්යන්. ආන් ඒ නිසයි යම් 

ඔයේ නිවන් මග කරගන්න සූොනම් යවන යවලායේ ඒ උ්තරරීරර ගුණ ෙරා ග්තර, 

උ්තරරීරර රථාගරයන් ව න්යසේලාට, ඒ වයේම ඒ උ්තරමයන් ව න්යසේලායේ ඒ 

උ්තරරීරර ගුණ ෙරා ගන්න උන්ව න්යසේලාට නිෙ සර සලසලා දුන්න ඒ සම්බුදු 



ශාසනයට රමන්යග මතින් යවච්ච මපවාෙ උපවාෙ තියයනවනම් ඒ සිය්ලල කමාකර 

ගන්නයි යම් සූොනම් යවන්යන්. 

  ඒ නිසා සියලු යෙනාම මැං යම් කියන ආකාරයට යමොය ොරක් සිිමප්ත කරයගන, 

යබොය ොම මවැංක යච්රනාවකින් යුක්රව, යබොය ෝම යට ්ත ප ්තව, ඉරාම්තම 

නි රමානී සිතින් රමන්යේ මතින් යවච්ච මවැෙකම් මසාධාරණකම් වැරදි 

ඒකාන්රයයන්ම මයේ මතින් සිදුවුණා කියන රැනට රමායේ ිමර ප්තකරයගන, 

මවැංකව යම් ආර්ය උපවාෙ කමාකරගන්න, මන්න ඒ විදියට ක්ලපනා කරගන්න.  

මනන්ර සැංසාරයක් පුරාවට මයග ිමර කය වචනය යන තියෙොයරන් ඒ 

උ්තරරීරර වූ බුේධ ර්තනයට, ධම්ම ර්තනයට, සැංඝ ර්තනයට ස  සම්මා සම්බුදු 

පියාණන් ව න්යසේලාට, පයසේ බුදු පියාණන් ව න්යසේලාට, මර ්ත බුදු පියානන් 

ව න්යසේලාට, මනාගාමී සකෘොගාමී යසෝරාපන්න මගඵල ලාභී ඒ උ්තරරීරර ආර්යයන් 

ව න්යසේලාට, ශසරීුා සම්බුේධ ශාසනයට, ෙැන ය ෝ යනොෙැන, බිැංදු මා්තරෙයකින් ය ෝ 

වරෙක් ිමැංගියක්, ිමැංසාවක්, මකටයු්තරක්, මපවාෙයක්, උපවාෙයක්, මප ාසයක්, 

උප ාසයක් කිසියම් පමණකින් ය ෝ සිදුවී ඇ්තනම්... ඒ උ්තරරීරර ආර්යයන් 

ව න්යසේලා මා  ට ෙස ෙ සක් වර, යකෝටි ලක්ෂ්යයක් වර, කමා කර වැෙ වොරණ 

යසේක්වා!... කියලා සියලු යෙනාම ආර්ය උපවාෙ කමා කරගන්න. 

  ඒ වයේම යම් ආර්ය උපවාෙ කමා කරගන්න යවලායේ පින්වතුනි සියලු යෙනාම 

එකවර මධිෂ්යසඨානයක් ිමරට ගන්න රමන්යේ මතින් ින් ම්තරට කිසිදිනක ව්ත යම් 

සිර, කය, වචනය, යන තියෙොරින් ඒ ආර්යයන් ව න්යසේලාට මපවාෙ, උපවාෙ, යවන්නට 

මම යකොය ්තම ඉෙයෙන්යන් නෑ... කියන මධිෂ්යසඨානය ිමය්ත තියායගන ඒ විදියට 

යමොය ොරක් ක්ලපනා කරගන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි සියලු යෙනාම ිමරට ෙැඩි මධිෂ්යසඨානයක් ගන්න යම් ෙම්සභා 

මණ්ෙපය තුළ දීම, යම් ධර්ම යේශනාව තුළ දීම චතුරාර්ය ස්තයාය ධර්මය මවයබෝධ 

කරයගන නිවන් මඟට ේරයවිශසටයක් ගන්නට උ්තසා  ගන්නවා. ඒ කියන්යන් සරර 

මපායයන් සෙ ටම ිදිලා උ්තරරීරර යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටනවා, පිිමටන්න මම 

උ්තසා  ගන්නවා, යවර වීරිය කරනවා, ඒ යවනුයවන් මම සසර පුරාවට කරග්තර 

යම්රාක් පුන්යඟ කුසල කර්ය ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලක්ම යම් යමොය ොය්ත ඇදිලා ඇවි්ලලා 

මට පිිමට යවන්නට කියලා මධිෂ්යසඨාන කරන්න. ඒ වයේම යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටලා 

ඉන්න යම් කිසි යකයනක් ඉන්නවනම් පින්වතුනි, යම් ෙ ම් යේශනාව මවයබෝධ 

කරයගන ඉදිරි මාර්ග පලයන් උපසම්පො කරගන්නවා, මෙ යම් ශසරමවණය කරන ෙ ම් 

යේශනාව ඔබ සියලු යෙනාටම ඒකාන්රයයන් උපකාර යව්තවා කියලා සියලු යෙනාම 

මධිෂ්යසඨාන කරලා, සාධුකාරයක් පව්තවලා, සෙ ම් යේශනාව ශසර වණය කරන්නට 

සූොනම් යවුල.  

ය ොඳයි. ෙැන් මපි යබොය ොම වැෙග්ත වැෙක් කරන්නයි යම් සූොනම් යවන්යන. 

යේශනාව පටන් ගන්න යවලායව්ත මැං සඳ න් කරා පින්වතුනි, ඔබ ෙැන් යම් ගර 

කරන්න යන්යන් ඔබට තියයන වටිනාම යේ. මපි, වටිනා යෙයක් යවන්කරන්න ඕයන්, 

කැප කරන්න ඕයන්, එය ම්ත නැ්තනම් වචනයයන් කියනවා නම්, ආයයෝජ්යනය 

කරන්න ඕයන්, ඒ වයේම ය ෝ එය ම්ත නැ්තනම් ඊට්ත වො වටිනා යෙයක් ගන්නවා 



කියන මධිෂ්යසඨානයේ ඉඳන්. එය ම නැ්තනම් පින්වතුනි මර මයේ කටව යර් කියනවා 

වයේ මතින් පාඩුයි. ඔබ කාලය කියන ඉරාම්තම වටිනා සම්පර වියෙම් කරලා, ඊට වො 

මඩු වටිනාකමකින් යුක්ර යෙයක් නම් මනි්ත පැ්තරට ලබාගන්යන්, ඇ්තරටම මතින් 

පාඩුයි. මරක් කරලා බලන්න පින්වතුනි, ඔබ යම්  ැයමෝම ගර කරන්යන්, එයසේ යමයසේ 

යෙයක් යනයමයි. ඔේ... කාලය රමයි, එයසේ යමයසේ කාලයක් යනයමයි. යමොකෙ ඔබ 

 ැයමෝටම පින්වතුනි යම් කාලය ලබාගන්න යබොය ෝම දුක් ගැ ැට මැේයේ යලොකු 

යවය සක් ෙරන්න සිේධ වුණා.   

යමොකෙ පින්වතුනි යම් ගරයවන්යන් ඔබට යම් ලැබිලා තියයන්යන් මනුෂ්යසයේ 

කාලය. ඒ වයේම රථාගරයන් ව න්යසේ නමක් යම් යලෝකයේ උන්ව න්යසේ යේශනා 

කරපු ෙ ම යම් යලෝකයේ පවතින කාලය. ඒ ෙ ම තුළ  ැසියරන, ඒ ෙ ම තුළ 

ිමක්යමන, ඒ ෙ ම තුළ නියවන්න, ඒ වයේම ඒ ෙ ම තුළ නියවන ගමන් මයනක් 

මයට්ත නියවන්න උෙේ කරන, ම ා සැංඝර්තනය වැෙ ඉන්න කාලය.  

ඔබට මැං ගිය සතියේ මරක් කරලා දුන්නා රථාගරයන් ව න්යසේයේ නැ්තනම් 

යබෝධිස්තවයන් ව න්යසේයේ යබෝධිසම්භාර පුරන්න ෙරපු ශසරසමය, පරිශසරරමය ඒ 

යවය ස, ඒ කාලයට ිමලේ කරගන්න පුළුවන් යේ රමයි පින්වතුනි ම ා සැංඝර්තනය 

ඇසුර. ඔබ මැං කියන එයක් මර්ථය ගන්න. මැං කියන්යන් නෑ එකට එකක් කියලා. 

නුල්ත, යබෝධිස්තවයන් ව න්යසේට සැංඝර්තනයක් කියලා එකක් ිමටියේ නැ ැ, 

උන්ව න්යසේයේ බුේධ්තවය සාක්ෂ්යා්ත කරගන්න උෙේ කරගන්න. ආන් ඒ නිසා 

විසීමසැංක ක්ලප ලක්ෂ්යක් මේරරමාණ දුක් ගැ ැට විඳින්න සිේධ වුණා.  ැබැයි උන් 

උන්ව න්යසේ බුදු යවච්ච් ගමන් පින්වතුනි උන්ව න්යසේට වැටිමච්ච කාරණාවක් 

තියයනවා, ඒ රමයි “මට යම්ක යමච්චර ක්ල කරලා, යමච්චර දුක් විඳලා ලබාගන්න 

සිේෙ උනාට, යම් මනි්ත යලෝක ස්තවයාට යමච්චර යම්ක දුක්විඳලා ලබාගන්න ඉෙ 

තියන්න බැ ැ මට”. යම් බුදුවරුන්ට ිමයරන විදි  යවන්න ඇති. ඔබ ක්ලපනා කරලා 

බලන්න ඕයන් ඇයි උන්ව න්යසේයේ ශාසනය පනවන්යන් කියලා පින්වතුනි. 

උන්ව න්යසේයේ ඒ පළයවනි යේශනායවම යම් සාසනයක් පැයනේවායන්. පලයවනි 

යේශනාව මවසන් යවනයකොටම පින්වතුනි යකොණ්ෙඤසඤ රාපසයා යවලා ිමටපු 

පුේගලයා, පළයවනි යේශනාව මවසන් යවනයකොටම මඤසඤාසිවර යගෝ යකොණ්ෙඤසඤ 

ඒ කියන්යන්, පළුලයවන්ම මවයබෝධ කරග්තර යකොණ්ෙඤසඤ කියන විරුොවලිය 

රථාගරයන් ව න්යසේයේ මතින් පිරිනැුලණා. ඒ උන්ව න්යසේ ම ා සී නාෙයක් කරා. 

ඉතින් පින්වතුනි ඒක ම ා ිමරාගන්නව්ත බැරි ම ා ශසයර්සෂ්යසඨ මවසසථාවක්. යමොකෙ 

මරක තියාගන්න ඕනි යම් බුදුයකයනක් පින්වතුනි යම් සී නාෙය කරන්යන්. සම්මා 

සම්බුදු යකයනක්. පයසේ බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ නමක් යනයමයි යන්.  

යමොකෙ පයසේ බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ නමක්... මපි විශසවාස කරුල..., ෙන්නවා ඇති 

උන්ව න්යසේට යම් ෙ ම යේශනා කරාට මයනක් පිරිසට මවයබෝධ කරගන්නට බැරි 

බව. කියුලයකෝ උන්ව න්යසේ ෙන්නවා ඇති කියලා. යමොකෙ උන්ව න්යසේ සර්වඥ 

යනයමයියන්. ඒ නිසා මපිට එය ම ඒකාන්රයයන් නිගමනය කරන්න මප සුයි. නුල්ත 

උන්ව න්යසේලා ම ා ේරඒඥාවන්ර පිරිසස පින්වතුනි. මපිට ිමරන්නව්ත බැ ැ 

උන්ව න්යසේලා ිමරන යේව්ල, ඒ යකොය ොමෙ උන්ව න්යසේලා කටයුතු කරන්යන් 

කියලා. බුදුවරුන්ට, සම්මා සම්බුදුවරුන්ට විරරයි යෙවැනි. සාරිපු්තර්යන් ව න්යසේට 



වො ේරාඥාවක් තියයන උ්තරමයන් ව න්යසේ නමක් රමයි පින්වතුනි පයසේ 

බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ නමක් කියලා කියන්යන්. ඉතින් ඒවා මපිට ිමරාගන්නව්ත බැරි 

යේව්ල. නුල්ත පයසේ බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ නමක් යබෝධිසම්භාරධර්ම පුරන්යන් 

පින්වතුනි රමන්යේ විුලක්තිය රමන් විසින්ම මවයබෝධ කරගන්න ඕයන් කියලා.  

නුල්ත උන්ව න්යසේලායි, සම්මා සම්බුදුරජ්යාණන්ව න්යසේලායි මරයර තියයන 

යවනස ඔබ ෙන්නවා,... සම්මා සම්බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේලා පාරිරා ධර්ම පුරන්යන් 

යම්ක මට විරරක් මවයබෝධ කරගන්න යනයමයි, මනි්ත යලෝක ස්තවයයෝ සියලු 

යෙනාටම යම්ක මවයබෝධ කරල යෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් යමය මයි උන්ව න්යසේ 

බුදු යවච්ච ගමන් උන්ව න්යසේ ෙන්නවා මැං ඒ ිමරාග්තර යේ ිමරා ග්තර විදි ට සිදු 

යවන්යන් නෑ කියලා. ඒකයි ඒ මවිේයාසව ප  යවන්යන් පින්වතුනි උන්ව න්යසේ 

සම්මා සම්බුේධ්තවයට ප්ත වුණාට පසසයසේ. ඒ කියන්යන් යම් යලෝක ස්තවයා කියන 

යකොටස, යකොටසින් උන්ව න්යසේලාට යගොෙොන්න පුළුවන් උන්ව න්යසේලායේ 

ශාසනය තුළ මර ම  ුලහුෙට යකසස යරොෙක් ොලා ඒ යකසස යරොෙ උෙට ගනිේදී ම  

ුලහුයෙන් ඒයක රැයඳන වතුර බිැංදුව රරම් ේරෙමාණයක් රමයි ම  ුලහුෙට සායේක්ෂ්යව 

ග්ත කල උන්ව න්යසේලාට එක ශාසනයක් තුළ යේරගන්න පුළුවන් ේර්මාණය කියලා, 

බුදුවරුන්ට ඒක වැටය න්යන් බුදු වුණාට පසසයසේ. ඉතින් බුදු යවනකම් ඒක 

ය්තයරන්යන නෑ. බුදු යවනකන් උන්ව න්යසේලා ිමරන්යන් යම් පයට පෑයගන 

කුඹුවයග ඉඳන් නි්ල ර්ලමසා ෙක්වා යම් කාම යලෝකයේ ඊට පසසයසේ සයෙේ යලෝකයේ 

ඉන්න සියලු යෙනාව්ත ඊට පසසයසේ ේරම සමයලෝකයේ ඉන්න සියලු යෙනාව්ත ඒ 

කියන්යන් ම ා ේරව සමයා ෙක්වා පින්වතුනි ඇ ැට යේන්යන නැති ඇමීබාවයේ ඉඳන් 

ම ා ේර  සමයා ෙක්වා සියලු යෙනාවම මැං යගොෙොනවා කියලා රමයි යබෝධිස්තවයන් 

ව න්යසේලාට විවිධ මවසසථාවල ිමයරනවා ඇ්තය්ත. එය ම ිමයරනවා ඇති. මට නම් 

එය ම ිමතිලා නෑ කවොක්ව්ත. එය ම ිමයරනවා ඇති. මපි ඉතින් යම් යන්රම් මයේ 

වැයේ කරයගන මපි්ත එක්ක යන කීප යෙයනක් ඉන්නවා ඇති, ඒ ඔබ කියන පිරිස 

පින්වතුනි, ඔබට්ත ය පරක් කරලා යෙන්න රමයි මපි උ්තසා  කරන්යන්.  

බුදුවරුන් යබෝධිස්තවයන් ව න්යසේලාට තියයන ඒ මනන්ර මප්රමාණ යම්තරා 

කරුණාව පින්වතුනි, මපිට ප ල යවයි කියලා ිමරන්න මමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මපි, 

යමොකෙ මපි යන්යන් පින්වතුනි ඊට යගොෙක් යම ා පැ්තයරන්. යන්රම් වැයේ 

කරගන්න පුළුවන් ගමනක් රමයි යම් යන්යන්. ඉතිැං ආන් ඒ ගමන, ඔබ රමයි ඔබ සියලු 

යෙනා එකතු යවලා ඉන්යන්, යකොය ොම්ත සම්මා සම්බුදු යවලා යම් ගමන කරගන්න 

යනවා නම් එය නම් ඉතින් යම් සාසනයයන් යගොෙයන්න බැ ැ. යමොකෙ බුදුවරු 

යෙනමක් එක කාලයක ප ළ යවන්යන් නැ ැ.  

මපි කියායගන ආපු කාරණාව රමයි සම්මා සම්බුදු පියාණන් ව න්යසේ නමක් 

පින්වතුනි පලයවනි යේශනාව, උන්ව න්යසේයේ මැංගල යේශනාව කරලා ඒයකන් එක 

පුේගලයයක් ය ෝ යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටේදි ඒ උ්තරමයන් ව න්යසේලා පින්වතුනි 

ඒ යවලායේ බුදු ිමරට්ත පින්වතුනි ම ා ප්රසාෙය ජ්යනිර යවනවා. ආන් ඒ ජ්යනිර යවන 

ප්රසාෙය නිසා රමයි පින්වතුනි උන්ව න්යසේ සී  නාෙයක් පව්තවන්යන්. "මඤසඤාසි වර 

යබො යකොණ්ෙඤසඤ" කියලා ඒ උන්ව න්යසේ ම ා සතුටට ප්තයවලා, යම් 



යකොණ්ෙඤසඤ යම්ක පළුලව ය්තරුම් ග්තරා කියලා උන්ව න්යසේ ප්රසාෙය පළ 

කරනවා.  

ඉතින් ඒයක් මපි ගන්න තියයන කාරණාව, උන්ව න්යසේ සම්මා සම්බුදු යවන්න 

ගියපු කාරණාව ඉෂ්යසඨ වුනා කියන එක රමයි උන්ව න්යසේලා ඒ යවලායේ එිම ප්රකාශ 

කරන්යන්. යමොකෙ පයසේ බුදුන් ව න්යසේලා ඔය කියන සී  නාෙය කරන්යන් නැ ැ. 

එය ම කරන්න උන්ව න්යසේලාට බලායපොයරෝතතුවක් ඇ්තය්ත්ත නැ ැ. එය ම 

එකක් පයසේබුදු යකයනක්යේ ශාසනයක් තුළ, නැ්තනම් ඒ බුදු රජ්යාණන් ව න්යසේ 

නමකයේ ජීවිර කරාව බැලුයවෝත එය ම, එය ම යකොටසක් නැ ැ. ඒක පයසේ බුදුන් 

ව න්යසේලාට වලැංගු යෙයක් යනයමයි. ඒක බුදුවරුන්ට. සම්මා සම්බුදුවරුන්ට මයිති 

යෙයක්. ඉතින් උන්ව න්යසේලා පින්වතුනි ක්ලපනා කරනවා යමොකෙ, ිමරාගන්න බැරි 

යම්තරාවක් කරුණාවක් තියයන ිම්ත පින්වතුනි. යමය ම කිේයවෝත යම්තරායේ... 

උ්ලපර. එය ම කිේයවෝත මපි නිවැරදියි. කරුණායේ... උ්ලපර. ඒ කියන්යන් එරනින් 

රමයි පින්වතුනි යම්තරාව කරුණාව වයේ යේව්ල යම් යලෝයකට උපදින්යන්. එය ම 

ක්ලපනා කරග්තරට වරෙක් නෑ. ඒ කියන්යන් සම්මා සම්බුදුපියාණන් ව න්යසේයේ 

නමකයේ ිමරකින්.  

ඉතින් එරයකොට උන්ව න්යසේලාට ක්ලපනා යවනවා ඇති මම යබෝධිසම්භාර 

ධර්ම පුරන්යන්, විසියාසැංඛි ක්ලප ලක්ෂ්යයක් දුක් වින්ො.  ැබැයි ඒ දුක් වින්යේ මට 

ගුරුවරයයක් ිමටපු නැති නිසා. මට කලිණ ිත්රියයෝ පිරිසක් ිමටියේ නැති නිසා. 

විවිධාකාරයේ පිරිසස ආවා රමයි උෙේ කරන්න. ආලාරකාරම, උේෙකරාමපු්තරක ලා 

පසසවග රවුසන් ඒ  ැයමෝම උෙේ කරා රමයි පින්වතුනි, නුල්ත කලිණ ිත්රි්තවය 

උන්ව න්යසේට යෙන්න කවුරු්ත, කිසිම ජ්යගයරක් ිමටියේ නැ ැ. කලිණ ිත්රි්තවය 

කියලා කිේයේ, යම් නිවන් මඟ ෙැකපු, නිවන් මයේ යන්න උෙේ කරන්ෙ පුළුවන්, 

පිරිසක් උන්ව න්යසේට ිමටියේ නැ ැ. ඒ නිසාම රමයි පින්වතුනි උන්ව න්යසේලාට 

එච්චර කාලයක් පාරිරා ධර්ම පුරන්න සිේධයවන්යන්.  

ඔබ මරක තියාගන්න ඕයන් මනි්ත එක, යගෞරම බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ කියලා 

කියන්යන්, ප්රඥා මධික බුදුවරයයක්. බුදුවරු යෙනමක් මරර ප්රඥායේ යවන්සක් නැ ැ. 

නුල්ත උන්ව න්යසේලා ආපු ගමන් මයේ යවන්සසකම් තියයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා 

රමයි, වීෙිාධික බුදුවරුන්, ශ්රේධාධික බුදුවරුන්, ප්රඥාධික බුදුවරුන් වශයයන් 

පින්වතුනි ඉතින් එය ම නම් කරන ක්රනමයේෙයක් තියයනවා. නුල්ත ඔබ ෙන්නවා 

බුදුවරුන් යෙනමක් මසමසමයි. ඒ කියන්යන් බුදුයකයනක් මසමසමයි. උන්ව න්යසේ 

යවන කිසිම යකයනක්ට සමාන නෑ. උන්ව න්යසේ සමාන යවනවා නම් සමාන 

යවන්යන්, රව්ත සම්මා සම්බුදුරජ්යාණන් ව න්යසේ නමකට විරරයි. ඉතින් සමාන 

යවනවා නම් සියලු ආකාරයයන් එය නම් මපිට කියන්න බෑ, එක්යකයනක්යේ ප්රඥාව 

යමච්චරයි, යම්වා පින්වතුනි, කරා කරන්නව්ත වටින යේව්ල යනයවයි. කරා කරන්න 

කිසිම සුදුසුකමක් ලබපු මය යනයමයි පින්වතුනි මපි. බුදු යකයනක්යග ප්රඥාවක් කරා 

කරන්න පුළුවන් ජ්යගයරක් පින්වතුනි යම් තුන් යලෝයක් ඉන්නවනම් ඒ ඉන්යන් බුදු 

යකයනක්ම විරරයි. ඉතින් මපි්ත  රි  රියට ඒවා කරා කරනවා,  රියට මපිට යගෝචර 

යවන යේව්ල වයේ, ඒවා මපිට යගෝචර යවන යේව්ල යනයවයි. නුල්ත ඔබට යම් යම් 

කරුණක් යම් කියන්න උ්තස  ගන්යන් ඔබ යකොයිරරම් වාසනාවන්රයි ෙ කියන 



කාරණාව ස  ඔබට යම් ගර යවන්යන් යමොකක්ෙ කියන එක ගැන ඔබට මරක් කරලා 

යෙන්න.  

ඉතින් බුදු යකයනක්ට ක්ලපනා යවනවා ඇති පින්වතුනි යම් මට යමච්චර 

කාලයක් දුක් විඳින්න සිේධ වුයණ් මට කලිණ ිත්රියයෝ පිරිසක් ිමටියේ නැති නිසා 

කියලා. ඒක යකොයි වයේෙ කියලා කියනවා නම්,  රියට පින්වතුනි ඔබ මම්මා 

යකයනක් නම්, රා්තරා යකයනක් නම්, ඔබට මරකෙ ඔබ ෙරුයවෝ ළඟට මරයගන වාඩි 

කරවයගන සම රවිට ෙරුවන්ට කියලා යෙනවා, 

 "පුය්ත උඹලා ෙන්නෑ මපි ඉයගනගන්න යකොච්චර දුක් වින්ෙෙ කියල. පුය්ත 

උඹලා ෙන්යන නැ ැ රා්තරා ඕයගෝලයලො යපොඩි කාය්ල ඕන් ඔය කියන ම්ලල 

කිිම්ලයල ග යගන රමයි  ැමොම උයේ තුනට නැගිටලා මාකට් එකට ගියේ. ගිිම්ලලා 

රමයි එය ේ එළවළු විකුණලා පුරාට ඉසසයකෝය්ල යන්න ස්ලලි  ම්බ කයළේ. ඉතින් 

පුරාලාව යලොකු ම ්ත කරන්න, පුරාලට උගන්වන්න, යම් යගව්ල යෙොරව්ල  ෙන්න 

රා්තරා යගොෙක් දුක් වින්ො.”..  

ඉතින් ඔය කරාව කියන්යන් පින්වතුනි මර ෙරුවන්ට උනන්දු කරවන්න. එය ම 

යන්? ෙරුවන්ට උනන්දු කරවලා ස  ෙරුවන්ට ඒ තියයන යේ වටිනාකම යපන්වලා 

යෙන්න. ඒ කියන්යන්, යම් ඕයගෝලලන්ට උඹලට යම් ලැයබන යේව්ල යම් ගසසවලින් 

යගඩි එනවා වයේ ආපු යේව්ල එය ම යනයමයි. ඒවා යවනුයවන් යගොෙක් ම න්සි 

වුණා, මම්මා රා්තරා. ඉතින් ම න්සි යවච්ච නිසා ඕයගෝලලන්ට ඒයක වටිනාකමක් 

ය්තයරන්න ඕයන්. ඒව නිකන් නිසසකාරයණ් නාසසති කරන්න එය ම ය ොඳ නෑ. ඔන්න 

ඔය කියන කාරණාව කියලා යෙන්නයන් යම් කරාව කියන්යන්. ඉතින් ආන් ඒ වයේ 

සම්බුදු යකයනක් පින්වතුනි යම් යලෝයක ප ල යවන එක යකොයි රරම් වටිනාකමකින් 

යුක්ර යෙයක්ෙ කියලා යපොේෙක් ක්ලපනා කරලා බලන්න ඕයන්. කාලයේ වටිනාකම, 

මනුසසස කාලයේ වටිනාකම මපි ය්තරුම් ගන්න ඕයන්.  

එරයකොට බුදු පියානන්ව න්යසේ නමක් යම් සාසනයක් පනවනවානම්,..යමොකටෙ? විසි 

මසැංඛඛය ක්ලප ලක්ෂ්යයක් මට දුක් විඳින්න උනාට....( උන්ව න්යසේ ක්ලපනා කරන 

කාරණාව පින්වතුනි  රියට ඔබ මර ෙරුයවෝත එක්ක යමක් කියන්යන්, ඒ ටික කියලා 

ඇ්තරට ඔබ ෙරුවන්, ඔබ සම රවිට පින්වතුනි ඔබ ඒ ෙරුවන්යේ මම්මා නම්, 

ෙරුවන්යග රා්තර්ත එක්ක එකතු යවලා කරා කරනවා යන්ෙ මපි යකොය ොම  රි මපි 

විඳපු දුක් යම් ෙරුවන්ට යනොයෙන්න මපි වග බලා ගන්ෙ ඕයන් කියලා. මපි යගොෙක් 

ම න්සි වුනා නුල්ත මපි මයේ ෙරුවන්ට එච්චර ම න්සි යවන්න ඉෙ තියන්න ය ොඳ නෑ. 

මපි  ම්බ කරන්න යගොෙක් දුක් වින්ො.  ැබැයි මයේ ෙරුවන්ට  ම්බ කරන්න එච්චර දුක් 

විඳින්න තියන්න ය ොඳ නෑ. මපි යගොෙක් ම න්සි ග්තරා. ඉයගන ගන්න, රසසසාව්ල 

ය ොයාගන්න, යගව්ල  ොගන්න, මපි මයේ ෙරුවන්ට එය ම කරන්න ය ොඳ නෑ. 

ඒයගෝලලන්ට මපි ජීව්ත වුණාට වො දුකින් මඩු ජීවිරයක් ලබායෙන්න මපි උ්තසා  

ගන්න ඕනි කියලා, ඕනම මම්මා යකයනක් රා්තරා යකයනක් එකතු උනාම කරා 

කරන කාරණාවක්.)  

(ඉතින් සාසනයේ පින්වතුනි මම්මා්ත රා්තරා්ත යෙන්නම යෙන්නම එක්යකයනක්යන්. 

ඒ කිේයේ මයේ බුදු  ාුලදුරුවන් ව න්යසේයන්.) ... ඉතින් ඒ නිසා රථාගරයන් ව න්යසේ 



ක්ලපනා කරනවා ඇති පින්වතුනි, මපි  ැයමෝම ගැන පුදුමාකාර මනුකම්පායවන් මම 

විඳපු දුක මයේ ෙරුවන්ට යෙන්න බෑ කියලා. මරකෙ ඔබට "රා්තරා", නින් මපි 

වීඩියයෝ එකක්  ැදුවා? සම රවිට මලුයරන් යම් යේශනාව ම න පිරිසස වලට ඒ කාය්ල 

සම්බන්ධ යවලා ිමටියේ නැතුව ඇති නුල්ත ඔය වීඩියයෝ යගොෙක් දුරට ඇති මයේ යවේ 

සයිට් එයක් එය ම, ගිිම්ලලා බලන්න. සෙ ම් සලරූ කියලා යකොටසක් තියයනවා, ඒවා 

මයේ ආරාමයේ සසවාමීන් ව න්යසේලා, මනගාරික ම ්තවරු එකතු යවලායවලා  ෙපු 

වීඩියයෝ. ඔබට යම් විවිධ ෙ ම් කරුණු යබොය ොම ප සුයවන් ය්තරුම් ගන්න  ෙපු 

වීඩියයෝ. ඒ නිසා රා්තරා කියල වීඩියයෝ එකක් තියයනවා බලලා නැ්තරැං ගිිම්ලලා 

බැලුවට වරෙක් නෑ.  

ඉතින් රථාගරයන් ව න්යසේලා පින්වතුනි, රමන්යේ ෙරුවන්යසේ යම් යලෝකයේ, සියලු 

ස්තවයින්ව ෙකිනයකොට උන්ව න්යසේලාට ක්ලපනා යවනවා ඇති, මම විඳපු දුක යම් 

මයට යෙන්න බෑ. එය නම් යකොය ොමෙ මැං යම් දුක ඒ කියන්යන් විසිමසැංඛ ක්ලප 

ලක්ෂ්යයක් මම දුක් වින්ො මයේ යම් ඵලය සාක්ෂ්යා්ත කරගන්න. මයේ ෙරුවන්ට ඒ දුක 

යෙන්න බැ ැ. උන්ව න්යසේලාට වැටය නවා පින්වතුනි ශාසනයක් ඇති කරානම්, 

සම්බුදු ශාසනයක් ඇති කරානම්, මර විසියාසැංඛ්යසයේ ක්ලප ලක්ෂ්යය යේන්න පුළුවන් 

පින්වතුනි යබොය ෝ දුරට සම රක් විට එක ම්තභවයකට. ිමරාගන්න මමාරුයි 

යකොය ොමෙ ඒවා යවන්යන් කියලා, නුල්ත යේන්න පුළුවන් යවන්නැති එක 

ම්තභවයකට, ම්තබැේ යෙකකට, ම්තබැේ සීයකට. එක පින්වතුනි ක්ලපයකට 

යගනාව්ත, විසියාසැංඛ්යකයේ ක්ලප ලක්ෂ්යය, මසැංඛ්ේයේ ක්ලප ලක්ෂ්යයක් කියලා 

කියන්යන් පින්වතුනි ඉලක්කමකින් කියලා ඉවර කරන්න බෑ, යකොච්චර ප්රමාණයක් ෙ 

කියලා. පින්වතුනි එක ක්ලපයක් කියන එක යකොච්චරක්ෙ කියලා ඇහුව ම එක්රරා 

බුලයණක් රථාගරයන් ව න්යසේයගන්, බුදු  ාුලදුරුවන් ව න්යසේ, රථාගරයන් 

ව න්යසේ යෙන පිළිතුර රමයි යයොදුන් ොසයක් දිග, යයොදුන් ොසයක් උස, යයොදුන් 

ොසයක් පළල, යපට්ටියක් මබ ඇට වලින් පුරවලා මවුරුදු සීයකට වරක් ඇවි්ලලා ඒ මබ 

ඇටයක් මයින් කරනවා, එක්රරා මනුසසසයයක්. ෙැන් ඔය යපට්ටිය මබ ඇටවලින් ිමසස 

යවන්න යන කාලය යකොච්චරක්ෙ කියලා ඇහුයවෝත, උ්තරරයක් යෙන්න පුළුවන්ෙ? 

උ්තරරයක් යෙන්න පුලුවන් උනා කියුලයකෝ, යමච්චර මවුරුදු ගානක් කියලා. 

ක්ලපයක කාලය ඊට්ත වො වැඩියි. පින්වතුනි,  ඒ මසැංඛයේ ක්ලපයක් ගැන යනයමයි 

ඒ කියන්යන්. ඒ ක්ලපයක් ගැන. මසැංඛ්යනයේ ක්ලපයක් කියලා කියන්යන් පිැංවතුනි, 

ඒ වයේ ක්ලප මතිශය විශාල ගණනක්. මසැංයකයිය ගනනක් යන්න ගණන් කළ 

යනො ැකි, ගැංගානම් නදිය උ්ලප්තය්ත ඉඳන් ම ා මූහුෙ ෙක්වා ගලායගන යන යම් 

නදීයේ  වැලි කැට ගානට වො යම්  සැංසාරයේ ක්ලප ගණන් මපි ඉපදිලා තියයන්යන්වා 

.ඒ කියන්යන් එක වැලිකැටයක් එක ක්ලපයක් කියලා ග්තයරෝත,  ඊට වො ක්ලප 

ගණන් මපි ඉපදිලා තියයනවා,ඔබයි මමයි, මපි  ැයමෝම.  

යම් මම  ෙලා කියන උපමා එය ම යනයම් පිැංවතුනි. යම්වා ඔක්යකොම රථාගර 

යේශනායේ තියයන උපමා. රව්ත එක මවසසථාවකදී බුදු ාුලදුරුයවෝ යේශනා කරනවා 

යම් යලෝකයේ තියයන සියලූම මෙටිය ඇට, මෙටිය වයේ ඇට ජ්යාතියක්, මෙටිය ඇට 

වයේ  රියට කියන්න ෙන්යන් නෑ, මෙටිය වයේ ඇට ජ්යාතියක් ගුලයකෝ...මරයගන 

පිැංවතුනි ඔබ යකොය ේ  රි රැනකට එකතු කර ගන්නවා. ෙැැං ඒයකන් එක ඇටයක් 

මරයගන ඔබ පැ්තරකින් තියලා ඔබ කියනවා “යම් මයේ මම්මා”. එක ඇටයක් 



මරයගන, යම යලෝයක් තියයන ඔක්යකෝම මෙටිය ඇට ටික එකතු කරයගන පැ්තරකින් 

තියලා, ඒකට යම්  ැම, ුලලු යලෝයකම තියයන සියලුම වනන්රර පීර පීර පීර පීර 

ගිිම්ලලා පිැංවතුනි,  ැම ගසස වල තියයන ඒවා ,බිම වැටිලා තියයන ඒවා, බිම වැයටන 

ගමන් තියයන ඒවා, නරක් යවවී යන ඒවා, ඒ  ැම එකක්ම. ම ා ග්ල පර්වර වලට යට 

යවලා තියයන ඒවා ඒ ැම එකක්ම පිැංවතුනි එකතු කරයගන පිැංවතුනි මරන් ඇවි්ලලා, 

ඒ කියන්යන් යම් යලෝයක් කවො රි ෙවසක මෙටිය ග ක් ප ල උනා නම් ,එො ඉෙන් මෙ 

ෙක්වා තියයන  ැම ග කම ග්තර  ැම මෙටිය ඇටයක්ම මරයගන එක රැනක යගොෙ 

ග ලා , ඊටපසසයසේ ඒයකන් එක ඇටයක් මරයගන...,  

යම්වා පිැංවතුනි රථාගරයන් ව න්යසේලයේ උපමා. ඒ නිසා ඒ උපමා යෙන්යන් පිැංවතුනි 

රමන්ට ෙැයනන්න යමොනරරම් යෙයක්ෙ මපි යම් ලබලා තියයන්යන් කියලා. 

එරකයකොට පිැංවතුනි ඔබට ය්තයරයි ඔබ යම් ඔබ ඔයේ ගරකරන කාලයට යෙන 

වටිනාකම  රිෙ කියලා.  රි නම්  රි. එය නම් ප්රශසනයක් නෑ. ඒක  රිෙ නැේෙ කියලා 

තීරණය කරලා බලන්න රමයි මපි යම්වා ය ොයලා යම් යේශනා වල, රථාගර යේශනා 

වල, ත්රිිපිටකයේ තියයන කරුණු ඇසුරින් ඔබට යමක් යපන්නන්න බලන්යන්. බලන්න 

ඔබ ක්ලපනා කරලා බලන්න. 

එක මෙටිය ඇටයක් මරනයගන පිැංවතුනි ඔබ පැ්තරකින් තියනවා...”යම් යමයේ 

මම්මා”. ඒ කියන්යන් මම්මා යවනුයවන් එක මෙටිය ඇටයක් තිේබා. ඊටපසසයසේ 

ගන්නවා රව මෙටිය ඇටයක්. ෙැන් මර පලයවනි එක පැ්තරකින් තිේබා. ඊලග එක 

ග්තරා. රව එකක් මරයගන ඔබ මර කලින් තිේබ එකට එ ා පැ්තයරන් තියනවා. 

තියලා ඔබ ිමරාගන්නවා “යම් රමයි මයේ මම්මායේ මම්මා”. ඒ කියන්යන් ආච්චි 

මම්මා. ඊටපසසයසේ ඔබ රව එකක් ගන්නවා. රව්ත එකක් මරන් ෙැන් යම් තුන්යවනි 

මෙටිය ඇයට්. යකොච්චරකින්ෙ?  ාරපන්සීයකින් විරර වයේ යන්ෙ? පිැංවතුනි යම් 

යලෝයක් තියයන ඔක්යකොම මෙටිය ඇට. ඒ කියන්යන් ිමරාගන්නව්ත බැරි රරම්. 

මනන්රයි කියලා කිේයවෝත  රියන්? මනන්යරට එකක් මඩුයි  රියන්. එරයකොට රව්ත 

මෙටිය ඇටයක් මරන් ඒක පැ්තරකින් තියලා, මර එකයි යෙකයි පැ්තයරන්, 

එ ාපැ්තයරන් තියලා කියනවා “යම් මයේ ආච්චි මම්මයේ මම්මා”. ඔන්න ෙැන් මම්මා 

,ආච්චි මම්මා, ආච්චි මම්මයේ මම්මා. ඕැං ඔය පිලියවලට පිැංවතුනි, ෙැන් ඔබට 

ය්තයරනවා එක මෙටිය ඇයට්කට එක පරම්පරාවක් ඔබ  ගනන් කරන්යන් යන්. 

පලයවනි ඇයට්ට මම්මා, ඊලග යෙවනි ඇයට්ට ආච්චි මම්මා, ඒ කියන්යන් ඊට කලින් 

පරම්පරාව. ඊලගට රව ඇටයක් තිේබා. ආච්චි මම්මයේ මම්මා. ඒ කියන්යන්  ඊට කලින් 

පරම්පරාව. ඔය ොම තියායගන ගියාම ෙැන් ඔයබ පරම්පරාවයන යම් ඒ ආපසසසට 

යන්යන්. ඒ කියන්යන් මම්මයේ පැ්තය්ත පරම්පරාව. පිැංවතුනි බුදු ාුලදුරුයවෝ යේශනා 

කරනවා “ඔබට යම් ෙවසක ඔය මෙටිය ඇට ඔක්යකොම ටික ඉවර යවනකම් ඔබ ගනන් 

කයරෝත යම් මම්මා, මම්මයේ මම්මා ,එයායේ මම්මා ,එයායේ මම්මා එයායේ මම්මා ,ඒ 

මම්මයග්ත මම්මා ආදී වශයයන් යම් මෙටිය ඇට ඉවර යවනකම් ඔය ොම ගණන් 

කරයගන ගියා්ත, පිැංවතුනි යම් ෙවසක් එයි යන්ෙ ඔය මෙටිය ඇට ඉවර යවන.” යකොච්චර 

කාලයක් ගණන් කරාට පසසයසෙ?... මන්න  රි. එච්චර කාලයක් ගණන් කරාට පසසයසේ 

ඒ මෙටිය ඇට ටික ඉවර යවයියන්. බුදු ාුලදුරුයවෝ යේශනා කරනවා පිැංවතුනි , “ඔය 

මෙටිය ඇට ඉවර උනාට ,යමොකක් ගණන් කරලා ඉවර කරන්න බෑෙ?මර මම්මයේ 

මම්මලා රව තියයනවා ගණන් කරන්න.”  ැබැයි මෙටිය ඇට ඉවර යවලා.ඒ කියන්යන් 



පිැංවතුනි ඔයේ පරම්පරා ගාන ගණන් කරලා ඉවර කරන්න බැ ැ මෙටිය ඇට වලින්.යම් 

යලෝයක් තියයන ඔක්යකෝම මෙටිය ඇට එකතු කරග්තර්ත.  

ෙැන් පිැංවතුන් යපොේෙක් ිමරලා බලන්න යකොය ොම කාලයක්ෙ යම් සසයර්  ආයේ. ෙැන් 

ඔය  ැම ම්තභවයකදිම ඔබ මනුසසසයයක්යන්. ඔය  ැම ම්තභවයකදිම පිැංවතුනි ඔබ 

යෙවි යකයනක් යන්ෙ? සුගතියයම යන්ෙ ඉපදුයන්. ඒකට්ත රථාගරයන් ව න්යසේ 

උ්තරරයක් යෙනවයන්. ආනන්ෙ යම් නිය සිලට ග්තර පසස ටික සමානයි සුගතියට ආපු 

යලෝක ස්ත්තවයන් මැරිලා ගිිම්ලලා,  ආපහු සැරයක් සුගතියේ උපදිනවා නම් උපදින 

රරම. යම් නියසිලට මහු යනොවිච්ච යම් ම යපොලයේ ඉතිරි යවච්ච පසස කැට ටික 

සමානයි, වැලි කැට ටික සමානයි සුගතියකට ඉපදිලා මැරිලා ගිිම්ලලා ආපහු 

දුගතියකටම වැයටන යලෝක ස්ත්තවයන්යේ ේරටමාණයට.  

එය නම් ෙැන් මර කලින් උපමාවයි යම් උපමාවයි යෙක එකට ගලපලා බලන්න 

පිැංවතුනි ඔබ ඉපදිච්ච වාර ගාන ස  ඒ ඉපදිච්ච වාර ගායනන් මනුසසසයයක් උයන් ඒ 

කියන්යන් සුගති ස්ත්තවයයක් කියලා කියන්යන් මඩුම රරයම් මනුසසසයයක් යන්. 

ප්ලල ාම මට්ටම මනුසසසයා. ඒ කියන්යන් යාන්නරම් පිැංවතුනි සරර මපායේ ගැට්යට් 

යෙොයර් වැදිලා තියයන්යන්. යෙොයර් වැදිලා නැවතිලා. රව යපොේෙක් මඩියක් ඉසසසර ට 

ගියා නම් යෙොර ඇරිලා වැයටනවා ඇතුලට. ඒ නිසා යෙොයර් ගැට්යට් වැදිලා නැවතිලා 

තියයන්යන් පිැංවතුනි. සරර මපායේ කියන්යන් සරර මපායේ ම්ලලපු යගෙර සරර 

මපාය. ඕකයන් මට්ටම පිැංවතුනි. එරයකොට එය නම් ිමරලා බලන්න උපමා යෙක 

ගලපයගන මච්චර ගානක් පිැංවතුනි යම් යලෝයක් ඉපදිලා තියයනවානම් මනන්ර 

සැංසායර්,  ැබැයි ඒ මරර මනුසසසයයක් යවච්ච ම්තබැේ ගාන සුගතියේ ඉපදිච්ච ම්තබැේ 

ගාන යකොච්චර මඩුයිෙ කියලා. ෙැන් ඔය සුගතිය කියලා ිමතුවම පිැංවතුනි  ැයමෝම 

ිමරාගන්යන්, සුගතියනැං ඉතිැං ය ොඳයි...යන්. පිැංවතුනි. එය ම ටක් ගාලා ඔබ 

රැවයටන්න එපා. ඔය සුගතියේ උපදිනවා කියලා කිේයේ නියසිලට ග්තර පසස ටිකයන්. 

පිැංවතුනි ඔය නියසිලට ග්තර පසස ටියක් යකොටසක් යවන් කරන්න ඕයන් පිැංවතුනි 

මරූපාවචර බ්රන සම යලෝක වල ඉන්න පිරිසට. බ්රන සම යලෝක  රරක් තියයනවා ඒවා 

මරූපයි. ඒ කියන්යන්? එරනට යන පිරිසට පිැංවතුනි ඒ රැනින් ඉව්ත යවනකම්, ඒ 

රැනින් මයින් යවනකම් යකොච්චර කායලකට පසසයස ෙ... ක්ලප ම ා මති ෙැවැන්ර 

කායලකට පසසයසේ. ක්ලප ෙ සස ගණන් ෙසෙ සස ගණන් වලට පසසයසේ රමයි පිැංවතුනි ඒ 

රැන් වලින් යලෝක ස්ත්තවයා චුර යවලා යවන්ත යලෝක වල උපදින්යන්. ඒ කියන්යන් 

මඩුම රරයම් රූපාවචර බ්රන සම යලෝයකකට එන්න්ත ඊට වො යබොය ෝ කලක් යනවා 

පිැංවතුනි. ඒවා ඒකයි. යම් තිසස එක් යලෝක ධාතුයවන් පිැංවතුනි යෙයකලවර බැලුයවෝත 

එය ම ආයුකාලය ිමරාගන්න බැරි රරම් වැඩියි. ආයු කාලය මඩුම රැනක් රමයි 

පිැංවතුනි යම් කාම යලෝකය කියලා කියන්යන්. ෙැන් ඔය ඔබ ෙන්නවයන් සම ර පුැංචි 

ස්තතු ඉන්නවා පිැංවතුනි උන් ජීව්ත යවන්යන් ෙවසයි. ෙවසින් මැයරනවා. ඉතින් මනුසසස 

යලෝයක්ත ඉන්නවා ෙවසින් මැයරන ිනිසසසු. යම් මරෙරුවා පිැංවතුනි ඉපදිලා ෙවසක් 

ඇතුලර මැරිලා්ත ඉවරයි. ම යර් මම්මයි රා්තරයි නම් ය ොයනවා ෙරුවට ොන්න. ෙැැං 

මැරිච්ච ෙරුවට රමයි නමක් ොන්යන්. එය ම යවන්න පුලුවන්. ඉතිැං ඒවා එක්යකෝ පින 

ඉවර යවලා. එය ම නැ්තරම් කය කැඩිලා. යකොය ොම රි යමොකෙ යම් කාමයලෝයක් 

පිැංවතුනි, යම් මැෙ තියයන කාමයලෝක යකොටයසේ රමයි ආයුකාලය යබොය ෝම මඩු. ඒ 



කියන්යන් ඔබට මපිට. ආයුකාලය යබොය ෝම මඩුයි. නුල්ත තිසස එක් යලෝක ධාතුයේ 

යෙපැ්තරට යනයකොට ආයුකාලය යගොෙක් දිගයි.  

ඉතිැං එය නම් යකයනක්ට ිමයරන්න පුලුවන් සුගතියේ යගොෙක් දිග රැනට 

ගියානම්  රි කියලා. ඔේ  රි රමයි. නුල්ත මයගන් ඇහුයවෝත නම් පිැංවතුනි මම ඒකට 

සුගතිය කියන්යන් නෑ. ඒකට ය ේතුව මරූපාවචර බ්රන සම යලෝයකක ගිිම්ලලා ිමරවුයනෝත 

එය ම පිැංවතුනි, ිමරවුයනෝත කියන්යන් යම් එරනින් එ ාට සැංසායර්  ැමොම එරන 

ඉන්නවා කියන එක යනයම්. ිමරවුයනෝත කියන්යන් ම ා මති දීර්ඝ කාලයක්. ෙැන් 

මනුසසසයයක් මවුරුදු මසූවකට, නැ්තරම් මවුරැදු පන කට පිැංවතුනි ිමයර් යනවා. මපි 

කියන්යන් නැේෙ ිමර වුනා කියලා. යමොකෙ මවුරුදු පන ක් කියලා කියන්යන් 

මනුසසසයයක්යේ ජීවියරන් ය ොෙ කාලයක්යන්. එය නම් ිමරලා බලන්න සැංසායරන් 

ය ොෙ කාලයක් රමයි පිැංවතුනි මරූපාවචර බ්රන සම යලෝයකක ගිිමන් ිමරවුයනෝත එය ම. 

මනික් එක ිමරවුනා කියලා කියන ය ේතුව රමයි පිැංවතුනි, ඔය රැනකට ගියාට පසසයසේ 

කන් යෙකක් නැති නිසා කවොව්ත බුදු යකයනක්යේ බනක් ම න්න යවන්යන් නෑ. 

ඉතින් මට වැටය න පරිදි නම් පිැංවතුනි බුදු යකයනක්ට ිමරකට බණ කියන්න බෑ 

එරනදි. යමොකෙ මරක ඇතියන් බුදු  ාුලදුරුයවෝ ුලලින්ම බණ කියන්න ය ේයේ 

රමන්යේ ගිිම කල ගුරුවරු යෙයෙනාට. ඉතිැං ඒ යෙයෙනම ඒ යවනයකොට ිමටියේ 

මරූයේ. මසිර රාපසයා නම් රැබීයම් උ්තසවයට ඇවි්ලලා පුැංචි කුමාරයට නමක් තියලා 

ඉවර යවලා සතුයටන් සින ා යවලා ඊටපසසයසේ කදුලක් ය ලනවා. ම ල බැලින්නම් මට 

යන්න යවන්යන් මරූයපට. මරූයපට ගියාට පසසයස... යමොකෙ එරනින් එ ාට එයා 

යන්න රැනක් එයා ෙන්යන නෑ පිැංවතුනි. එරනින් එ ාට යෙයක් කරගන්න එයා ෙන්යන් 

නෑ. කරගන්න නම් යම් ඉපදිච්ච පුැංචි කුමාරයා බුදු යවනකම් ඉන්න ඕයන්.නුල්ත මයේ 

ආයු කාලය එච්චර නෑ. යමොකෙ මැං කාම යලෝයක් ඉන්යන්. යම් මනුසසස යලෝයක්. 

එය නම් මැරුනට පසසයසේ ගිිම්ලලා උපදින්යන් මරූයේ. මරූයපට ගියාට පසසයසේ බුදුවරු 

එක්යකයනක් යනයමයි පිැංවතුනි බුදුවරු යකෝටියක් ප ල වුන්ත පිැංවතුනි ඒ එක බුදු 

යකයනක්ටව්ත පිැංවතුනි ෙ ම යෙන්න බෑ. යමොකෙ ෙ ම යෙන්න පුලුවන් කනට විරරයි. 

කයනන් විරරයි පිැංවතුනි යකයනක් යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටවන්න පුලුවන්. 

 ෙැැං මම යම් ඔබට කරාකරන්යන් ඔබට ිමරලා බලන්න යමක්. ඔබ යම් ගර 

කරන පැය යෙක එක මාර ඔබ යම් ගරකරන පැය කීපය තුල යකොයි වයේ කාලයක්ෙ 

කියලා ඔබ ිමරලා බලන්න. ඔබ ඒක ගැන ිමරලා බැලුවම පිැංවතුනි ඔබට ිමයරයි, යම් 

කාලය ගැන ඇයි ඔබට මම යේශනාව පටන් ගන්න කලින් මරක් කරන්යක් කියලා. 

ය ෝන් පැ්තරකින් තියන්න. යේශනාව ම න ගමන් යමොබයි්ල ය ෝන් එක මරට මරන් 

පිැංවතුනි ඒයක් ය ේසසබුක් එක ොගන්න එපා. ෙැැං මම ෙන්නවා යකොච්චර කිේව්ත කරන 

පිරිසක් ඉන්නවා. සම රවිට යම්ක ම  ම ්ත කරනවා ඇති.  

වැයේ යම්කයි. මයේ යුතුකම ඔබට කියන එක. ඔයේ යුතුකම ඔබ යවනුයවන් 

ඒක කරන එක. ඒක යනයම්ෙ ඇ්තර?... මයේ යුතුකම ඔබට කියන එක. ඔයේ යුතුකම, 

මම යවනුයවන් ෙ? එය නම්... ම්ලලපු යගෙර මනුසසසයා යවනුයවන් 

ෙ?...එය නම්...ඔබට උගන්නපු ගුරුවරු යවනුයවන් ෙ? යම් මපි යවනුයවන් ෙ? නෑ 

පිැංවතුනි. ඔයේ යුතුකම ඔබ යවනුයවන් ඒක කරන එක. නැ්තරම් සම රවිට යම් 

යේශනාව ඔබ ොනවා යූටියුේ එයක්, කම්පියුටර් එයක්. ඒක යනවා එක ටැේ එය ක. 



මනික් ටැේ එයක් ඔබ ඔයේ වැෙක්. මනි්ත ටැේ එයක් සම ර විට යේම් එකක් ග නවා 

ඇති. යම්ක්ත යනවා පැ්තරකින්. යම්ක යපොේෙක් ොලා මරක ියුට් කරයගන යේම් 

එක ග නවෙ ෙන්යන්ත නෑ. මපි ිමරනවා එය ම නැතුව ඇති කියලා. නුල්ත ඒක 

යවන්න බැරි්ත නැති නිසයි මම යම් කියන්යන්.  

ෙැැං මම යම් කියන්යන් ඔබ ඩ්රමයිේ කරන ගමන් යම්ක ම නවා. ඒ යවලාව විරරයි 

ඔබට තියයන්යන්. යවන යවලාවක් ඔබ ට නෑ. නැ්තරම් ඔබ රාජ්යකාරිය කරන ගමන් 

කා්ත එක්කව්ත ඔබට කරා කරන්න නැ්තරම් ඔබ කයන් ග යගන යම්ක ම නවා. ඒ 

ගමන් රමයි ඔබ වැයේ කරකගන්යන්. පිැංවතුනි ඒක ගැන යනයමයි යම් කියන්යන්. ඒ 

මට යේන්යන් ඔබට යලොකු උනන්දුවක් තියයනවා. ඉසසසර කයර් යමොකක්ෙ? වැෙ කරන 

ගමන් යමොනවෙ ඇහුයේ බණෙ?  සිැංදු ඇහුවයන්. සිැංදු ඇහුවා, බයිලා ඇහුවා, රැේ ඇහුවා, 

එක එක යේව්ල කරන්න ඇති පිැංවතුනි. යජ්යෝක් කරා ඇහුවා ඇති. එක එක ඒවා කරා. 

 රි... නුල්ත ෙැැං ඔබ වැෙ කරන ගමන් බණ ම නවා පිැංවතුනි. මට නම් යේන්යන් ඔබ 

පුදුම උනන්දුවක් තියයන පිරිසක් විදියට එය ම බැලුවාම. එය ම කරන පිරිසස. 

කරන්නම යෙයක් නෑ මට බණ ම න්න  ම්යබන්යන් මම ඩ්රමයිේ කරන යවලායේ 

විරරයි. ඒ යවලායේ රමයි යම් බණ ටික ම ැං යන්යන්. ඒ නිසා ඔබ බණ එක කයන් 

ග යගන ඩ්රමයිේ කරයගන යනවා. නැ්තරම් කයන් ග නවට වො සම ර යවලාවට 

යපොඩි ප්රශසන තියයනවයන්. වා නයක් එ ායින් ආයවෝත සේයේ ඇය න්යන් නෑ. ඒ 

නිසා වො ය ොෙයි යර්ඩියයෝ එයක් ොයගන ම යගන යනවා. ශේෙය මඩුකරයගන යම් 

මට්ටමකට. එරයකොට වයට් පියට් සේෙ ඔබට ඇය න නිසා.  රි... මට ඒයකන් 

ය්තයරන්යන් ඔබට තියයන උනන්දුව  ා ඕනකම යම්ක කරගන්න.  

 ැබැයි රව යකයනක් ඉන්නවා යවන්න පුලුවන් පිැංවතුනි, මම විශසවාස කරනවා 

එය ම නැතුව ඇති කියලා...නුල්ත ඔබයන් ෙන්යන් ඔබ ගැන. යම් එන්යන් පිැංවතුනි 

යමොනා රි ඔයේ පිනට එන්න ඕන ටික. ඉතිැං ඒ නිසා කියලා ොනවා. ඔබ ගැලයපනවා 

නම් ගන්න. සම ර යකයනක් ඉන්නවා ඇති පිැංවතුනි. යම් පැ්තය්ත යේශනාව එක ටැේ 

එකක්, මනික් පැ්තය්ත ය ේසසබුක්. නැ්තරම් ය ෝන් එයක් ය ේසසබුක්. මරය ේ යේශනාව 

යනවා. ෙැන් බලන්න, ඔබ ඔය ගරකරන පැය යෙකට යෙන ලැංසුව යමොකක්ෙ කියල. ඒ 

කියන්යන් පිැංවතුනි ඔබ යකොච්චර මමාරුයවන්ෙ ඔය පැය යෙක ග්තය්ත? යපොේෙක් 

ක්ලපනා කරලා බලන්න. මම ඔබට යමය ම යපොඩි උපමාවක් යෙන්නම්.  

ෙැන් ිනිසසසු රට යනවා යන්ෙ? සම ර ිනිසසසු ඕසසයපලියා, කැනො.., මපි ිමරුල 

යම් යලෝකයේ යන්න තියයන මමාරුම රට තියයනවා කියලා. ඒ කියන්යන් ඒ රටට 

යන්න වීසා ගන්න  රි මමාරුයි. ඔසසයපලියාව කියලා ිමරුලයකෝ. ඒ රටට වීසා ගන්න 

 රි මමාරුයි. නුල්ත ඔබ යකොය ොම  රි කරලා පිැංවතුනි, එක එක්යකනා පසසයසේ 

ගිිම්ලලා ය ෝම් 500ක් විරර පුරවලා මය්ත තියයන සය්ත වියෙම් කරලා, ඉෙමකු්ත 

උකසස කරලා, ඔබ යකොය ොම  රි ස්ලලි ටිකක් ය ොයායගන ඊට පසසයසේ ඒ ස්ලලි වියෙම් 

කරලා ඔබ යනවා. ෙැන් යකොය ොම  රි වීසා එක්ත  ම්බුනා. ෙැන් ඔය වීසා එක 

 ම්බුනා ඔබට, මපි ිමරුල සතියකට වීසා එක  ම්බුනා කියලා ඔබට. සතියකට සති 

යෙකකට වීසා එක  ම්බුනා ඔබට. ෙැන් ඔය සතියකට  ම්බයවච්ච වීසා එක පිැංවතුනි 

ඔබ ඒ රටට ගියාට පසසයසේ, මට ඔබ කියන්න ඔබ ේලෑන් එකක්  ොයගන යනයම්ෙ 

යන්යන්. සතියක් ෙැන් ඔබ ඒ රයට් ඉන්න  ම්යබනවා  රිෙ?  යගොොක් ම න්සි යවලා 



රමා ඔබ ඒ වීසා එක ග්තය්ත. ඔබ ඒ රටට ගියාට පසසයසේ පිැංවතුනි ඔබ ේලෑන් එකක් 

 ොයගන යනයම්ෙ යන්යන්? ඇ්තරටම ඔබ යන්න කලින්, එක්යකෝ එය  ඉන්න 

යකයනක්ව සම්බන්ධ කරයගන ම ලා බලනවා, යම් මපි සතියකට එනවා. ඔයා 

යපොේෙක් මපිව ඔය ය ොෙ රැන් කීපයකට  මරන් යනවා යන්ෙ? ඒ රයට් බලන්න 

තියයන  රැන් එය ම , ඒ ඒ නරඹන්න තියයන ලසසසන ලසසසන රැන් එය ම තියයනවා 

නම් මපිව ඒ රැන් වලට මරන් යන්න. එය ම නැ්තරම් ඔබ එය ේ  ගියපු ගමන් පිැංවතුනි 

ය ොයලා බලනවා. නැ්තරම් ඔබ යන්න කලින් ඉන්ටර්යනට් එයක්  රි ඔබ ය ොයලා 

බලනවා. එය ම කරනවා ිසක් ඔබ ඒ රටට ගිිම්ලලා, ෙැන් ඕසසයපලියාවට ගියා. 

ඕසසයපලියාවට ගිිම්ලලා මපි ිමරුල ඔබ ඉන්නවා කියලා කුලියට ග්තර කාමරයක, ඒ 

කාමයර් ඉෙයගන, ඔබ,.. ඒ කාමයර් එ ා පැ්තයරන් තියනවා පිැංවතුනි යපොඩි පාර්ක් 

එකක්. ිනිසසසු ඇවි්ත යස්ලලම් කරනවා, ළමයි ඇවි්ලලා යස්ලලම් කරනවා. ිනිසසසු 

බ්ලයලෝ ඇවිේෙවනවා පාර්ක් එයක්. ඉතින් ඔබ ඔය සතිය ගරකරන්යන් මර කාමයර් 

ඉන්නවා, පාක් එකට යනවා, ආයේ කාමයර්ට එනවා, ආයේ පාක් එකට යනවා, ආයේ 

කාමයර්ට එනවා කනවා, යබොනවා, පාක් එකට යනවා. පිැංවතුනි එය මෙ ඔබ සතිය 

ගරකරන්යන්? එය ම නැ්තරම් ම න්සි යවලා ග්තර යම් චාන්සස එයකන් උපරිම        

ප්රයයෝජ්යනය ගන්න යනයම්ෙ ඔබ උ්තස  ගන්යන්? පිටරට ගියපු මයට එය ම යමය ම 

ම්තෙැකීම් ඇති.  

මපිට මරකයි මපි එය ම කරපු  ැටි. සම ර විට පිැංවතුනි, ෙවසස යෙයක් යලෝනේ 

වීයකන්ේ එකක් ආවාම ෙවසස යෙකක නැ්තරම් තුනක ට්රිවේ එක ේලෑන් කරනවා සති 

තුනක් විරර. ඉතින් සම ර යවලාවට ඒ වීයකන්ේ එයක් යවන වැෙක් යයදිලා යන්න 

 ම්යබන්යන්ත නෑ. එරයකොට මර සති යෙකම මපරායේ. නුල්ත ඕනරරම් යවලා 

තියයනවා ෙවසස යෙක තුයන් long weekends එක යන්න සති යෙකක් තිසසයසේ සම රවිට 

නිදි මරායගන ේලැන් කරනවා. ඇයි ය ොයට්ලසස යමොනවෙ කියලා බලනවා. ඒවයේ 

attractions යමොනවෙ කියලා බලනවා. ඒවා යමනවා රි බලන්න තියයන යේව්ල 

කන්න තියයන රැන් යන්න තියයන රැන් ඔය ඔක්යකොම බලනවා පිැංවතුනි. බලලා 

ේලෑන් එකක්  ොයගන, ඔක්යකොම ගානට ේලෑන් කරනවා. යම් යවලාවට රමයි 

යමයරන්ට යන්යන්. ඊට පසසයසේ එරනින් මයින් යවලා ගිිමන් කෑම කන්න යනවා 

යමන්න යම් ය ෝටය්ලට. ඒ ය ෝටය්ල ඉවර යවලා ඊටපසසයසේ ආයේ යමන්න යමරන්ට 

යනවා. ඊටපසසයසේ ආයේ යම් යරසසටුරන්ට් එකට යනවා ය්ත යබොන්න.  

එය ම රමා ේලෑන් කය්ල. ජීවිය්ත යගොෙක් යේව්ල ඒ වයේ රමා ේලෑන් කය්ල. සම ර 

විට ඒ නිසා යවන්න ඇති මෙට්ත යගොෙක් යේව්ල ඉයගන යගන ඒ තුලින් මෙ නිවන් 

මගට ඒවා පාවිච්චි කරන්යන්. නුල්ත මම කියායගන ආව කාරනාව ඒක යනයම්යන් 

පිැංවතුනි.  

මම කියායගන ආව කාරනාව යගොෙක් මමාරුයවන් ග්තර යෙයක් නාසසති යනොකර 

පාවිච්චි කරන එක ගැන.... ෙැැං ඔබ ම න්සි යවලා ස්ලලි  ම්බකරාට පසසයසේ 

යකොය ොමෙ ඔබ ඒක පාවිච්චි කරන්යන? ඔබ ම න්සි යවලා ස්ලලි  ම්බකරානම් 

, ැයමෝම ම න්සි යවලා රමයි, නුල්ත යකයනක් ඉන්නවා පිැංවතුනි එයා යගොොක් 

කායිකව ම න්සි යවනවා පිැංවතුනි ස්ලලි  ම්බ කරන්න. එය ම නැ්තරම් මපි ිමරුල 

මවුරුේයේ මන්තිමට එයාට  ම්යබනවා දීමනාවක් යමකක්  රි. ෙැැං ඒක එයා ෙන්නවා 



මවුරුේෙ පුරාවටම එයා යවලාවට වැෙට ගිිම්ලලා, මසනීප ගායන් වුන්ත යගෙර ඉන්යන් 

නෑ, නිවාඩු ොන්යන් නෑ වැෙට ගිිම්ලලා සම ර විට මගු්ල යගව්ල වලට පවා ලගම 

ඥාතියයොන්යේ යන්යන් නෑ. යමොකෙ ගියයෝත එය ම මවුරැේයේ මන්තිමට එයායේ 

දීමනාව මඩු යවනවා.යබෝනසස එක මඩු යවනවා. ඒ නිසා ඒ  ැම කැපකිරීමක්ම කරලා 

මන්තිමට  ම්බයවනවා ඒ ගාන. ෙැැං ඕක පිැංවතුනි ඔය ේ නිසසකාරයන් නාසසති කරනවෙ? 

නැ්තරම් පිැංවතුනි ඒයක්  ැම සරයක්ම ඔබ යබොය ොම පරිසසසින් පාවිච්චි කරනවෙ?  

ෙැැං ඔබට එය නම් ය්තයරනවයන් පිැංවතුනි ඒ කියපු උපමාව  ර ා ඔබට 

ය්තයරනවා යම් කාරණාවක්. ෙැැං ඔබට මම කියන්යන් යම් යේශනාව ම න්න. යම් 

යේශනාව විරරක් යනයම් ඔබ යකොයි යේශනාව ඇහුව්ත පිැංවතුනි, යේශනාවක් කියලා 

කියන්යන් පිැංවතුනි, ඔයේ ජීවිරයේ ඔය පැය යෙක ගර කරන්න පුලුවන්, ආයයෝජ්යනය 

කරන්න පුලුවන් ය ොෙම බැැංකුව. ඔයේ කාලය නමැති ුලේල ආයයෝජ්යනය කරන්න 

පුලුවන් ය ොෙම බැැංකුව පිැංවතුනි, සම්බුේධ ශාසනය. එය ම නැ්තරම් යම් යේශනාවක් 

ම න යවලාව. 

යේශනාවක් ම න යවලායේ පිැංවතුනි සේර සම්යබොජ්ජ්යැංග ධර්ම සමව 

වැයෙනවා.ආන් ඒ  නිසාමයි පිැංවතුනි යසෝරාපන්න යවන යවලායේ  යකයනක් 

පෘරේජ්යන බාවයේ ඉෙන් ිමරක් පෘරේජ්යනභාවයේ ඉඳන් යසෝරාපන්නභාවයට Switch 

යවන්යන්. යමොකෙ සේර සම්යබොජ්ජ්යැංග ධර්ම ඔක්යකොම පිැංවතුනි ඒ යවලාවට 

වැයෙන්ෙ ඕනා. මනික් මාර්ග පල වලට්ත එය ම රමයි. එරයකොට පිැංවතුනි ඔබට 

ය ොොකාරවම ය්තයරනවා බනක් ම න යේලාවක සේර සම්යබොජ්ජ්යැංග ධර්ම එකට 

වැයෙනවා කියලා ය ොෙ සාක්ශියක්  රමයි බනක් ම න යවලාවක රමයි යකයනක් 

පෘරේජ්යන බවයයන් ම්තිදිලා පලයවනි වරට  ආර්ය භූියට මඩිය තියන්යන්. ඉතින් 

ඒක සිේෙ යවනවා නම් යමොකෙ, යකයනක්ට මාර්ගපල මවයබෝධ යවනවානම් ඒ පල 

ලබන යමොය ොය්ත පිැංවතුනි ඊට යමොය ොරකට කලින් සේර සම්යබොජ්ජ්යැංග ධර්මම 

වැඩිලා තියයන්ෙ ඕනා. ඒ මට්ටමට වැඩිලා තියයන්ෙ ඕනා. මරි ්ත පල සාක්ශා්ත 

කරන්න යන ගමයන්ත එය මයි. යමොකෙ එරනින් එ ාට එක එක මට්ටම් වලට යම්ක 

වොයගන යන්යන්. එරයකොට ඔක්කම ටික එක මට්ටමකට වැඩුනට පසසයසේ මන්න 

එරන එලය සාක්ශා්ත යවනවා. යේශනාවක් ම න යවලාවක විරරක් නම් යකයනක් 

යසෝරාපන්න ඵලය සාක්ශා්ත යවන්යන්, එය නම් ඔබට ය ොෙ සාක්ශියක් පිැංවතුනි 

ඒක. යේශනාව ම න යවලාවක ඒ සම්යබොජ්ජ්යැංග ෙර්ම සිය්ලලම වැයෙන බවට, යමොකෙ 

ඒ යවලාවක පමණයි යසෝරාපන්න ඵලය පිිමටන්යන්. ඒ කියන්යන පිැංවතුනි ඔබට යම් 

ලබා ගන්න පුලුවන් වටිනාම යේ රමයි ඔබට සම රවිට යනොියල ලැයබන්යන්. මෙ 

නම් ඔබ යගෙර ඉෙන් ම න් ඉන්න නිසා ඉන්ටයනට් එකට ටිකක් වියෙම් කරන්ෙ ඕනා 

ඇති. එය මයන් සම රවිට යේටා කාේ  එකක්  රි යමොකක්  රි ඔබ යම් 

ක්ර්මයේයෙකින් වියෙම් කරන්න ඕනා ඇති. ඒක ඔබ මමරක කරන්ෙ ය ොෙ නෑ. යම් 

යේශනාව ඔබට මන්රර්ජ්යාලය  ර ා යගන්න්ත රව යලොකු පිරිසක් පින්වතුනි වියෙම් 

කරනවා. ඒ යවනුයවන් යලොකු යවය සක් ෙරනවා. මපි ිමරුල යවය ස ෙරන්යන් 

යේශනව කරන්ෙ, යේශනව යරයකොේ කරන්ෙ, එඩිට් කරන්ෙ ඒ ටික කරන්ෙ කියලා, 

නුල්ත යම්  ැම යෙයක්ම කරන්යන්  පින්වතුනි, යගෙර ඉෙන් මරන් ආපූ බූෙලයකට 

යනයමයන්. යම් යේශනාව යරයකෝේ යවන කැමරා එක ,යම් යේශනව යරයකෝේ යවන 

කම්පියුටර් එක,යම් යේශනවා එඩිට් කරන්ෙ ඕනා නම් ඒ කම්පියුටර් එක ,ඊට පසසයසේ 



ඒක ඉන්ටයනට් එකට ොන්ෙ මවශි කරන ඒ  ැම යෙයක්ම පිැංවතුනි ඔබ වයේම කවුරු 

ය ෝ යකයනක් ොඩිය ම න්සියයන්  ම්බ කරලා ඒයක් පලයවනි යකොටස සම්බුේධ 

ශාසනය යවනුයවන් පූජ්යා කරා. ආන් ඒයකන් රමයි පිැංවතුනි යම් කියන  ැම යෙයක්ම 

යමරන ප ල යවලා තියයන්යන්.  

මන් නම් පිැංවතුනි එනයකොට යම් එකක් ව්ත මරන් ආයේ නෑ. යම් ඔක්යකොම පිැංවතුනි 

ඔබ වයේම පිරිසක්, ඒ කියන්යන් ඔබ යවනුයවන් පිැංවතුනි යකයනක් ොනයක් දීලා. 

එය නම් ිමරලා බලන්ෙ පිැංවතුනි ඔයේ පුනි ශක්තිය, මවශි නැේෙ යම් යේශනව 

ඇය න්ෙ. එරයකොට ඔයේ පුනි ශක්තියයන් යකොටසක් වැයයවනවා යන්ෙ ඔබට යම් 

යේශනයේ වචන ටික කනට ඇය න යවලායේ...ිමරලා බලන්ෙ.  

ෙැන් ඔබ ය ොෙටම ෙන්නවා යන්ෙ පිැංවතුනි යම් යලෝයක් විපාක වලින් කියලා යම් 

 ැම යෙයක්ම සිේෙ යවන්යන්. ෙැන් මපි රව ඉසසසර ට යේදි කරා කරයගන යුල. 

යපොටක් පෑදීයගන ආව යවලායේ  යපොේෙක් කරා කරුල මපි. යම් යලෝයක්  ැමයෙයක්ම 

විපාක වලට සිේෙ යවන්යන්. කර්මයකින් කරන්යන් පිැංවතුනි, දුක  ෙන එක විරරයි. 

යමොකෙ කර්ම යවන්න නම් මවිෙිාව තියයන්න ඕනා. මවිෙිව රෘෂ්යසණාවයි තියයන රැන 

රමයි පිැංවතුනි කර්ම කියන එක  ැයෙන්යන්. එරයකොට ඒ කර්මයකින් පිැංවතුනි 

 ෙන්යන් දුකක්. කර්මයකින්  ෙන්යන් දුකක්. එය නම් දුක නැ්තය්ත විපාක වල. 

එරයකොට කනට ශේෙයක් ඇය න එයක දුකක් නෑ. කනට ශේෙයක් ඇහුනා කියලා 

දුකක්  ට ගන්යන් නෑ. යමොකෙ දුකක්  ටගන්ෙ එරන ය ේතූ නෑයන්. දුක කියලා 

කියන්යන් ය ේතුවක ඵලයක් නම් දුක කියන ඵලයට ය ේතුව රමයි රෘෂ්යසණාව. ඒර රමයි 

දුක්ඛ සුලෙය රථාගරයානන් යේශනා කය්ල. රන් ාව රමයි දුකට ය ේතුව. රන් ාව 

නිරුේධ කරාම දුක නිරුේධ යවනවා. රන් ාව  ට ගන්යන් පිැංවතුනි, ප්රිිය මදුර 

සසවභාවය ෙැයනන පරිසරයක.   

යං ල ෝලේ පිය රූපං සාත රූපං එත් ලත්සං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති.  

ෙැක්කායන්. ප්රිියයි මදුරයි කියලා ෙැයනනවා නම් මන්න එරන රමයි රණ් ාව 

උපදින්යන්. ප්රිිය මධුර සසවභාවය ෙැයනන්න නම් ඒ ෙැයනන්යන් මවිෙිාව තියයන රැන. 

එය නම් මවිෙිව තිේයබෝත පිැංවතුනි ිමරකට ප්රිිය මදුර සසවභාවය ෙැයනන්වා. ප්රිිය මදුර 

සසවභාවය ෙැනුයනෝත ඒ ිමය්ත රණ් ාව  ට ගන්නවා. රන් ාව  ට ග්තයරෝත 

ඒකාන්රයයන්ම යමොකක්  ටගන්නවාෙ?....ඒකාන්රයයන්ම දුක  ට ගන්නවා.  

ෙැන් මන් ම න්යන් ශේෙයක් ඇය න්ෙ ඔය ටික ඕනා ෙ? ඔය කියන process එක සිේෙ 

යවනවා නම් ශේෙයක් ඇය නවා ෙ?. මපි යකොය ොමෙ ෙන්යන් ඔය කියන process එක 

ශේෙයක් ඇය න්ෙ සම්බන්ෙයක් නෑ කියලා. යමොකක්ෙ මපිට තියයන ප්රධානම 

සාක්ශියක්. “ආනන්ෙ යපොේෙක් යමය ට වැඩියා නම්” කේෙ ඔය කියන්යන්?... 

රථාගරයන් ව න්යසේ. කාටෙ කථා කය්ල?... ආනන්ෙ  ාුලදුරුවන් ව න්යසේ ට. 

ආනන්ෙ  ාුලදුරුවන් ව න්යසේට ඇහුනා යන්ෙ ඒ කියපු යේ... ආනන්ෙ  ාුලදුරුයවෝ නැං 

බුදු ාුලදුරුවන්යේ  පරිණිර්වාණයයන් පසසයසයන් මරි ්ත උයන්. ඒ නිසා මපි ආනන්ෙ  

 ාුලදුරුවන් ව න්යසේව යපොේෙක් පැ්තරකින් තියුලයකෝ.  

එය නම් සාරිපු්තර ර තුන් ව න්යසේට බුදු  ාුලදුරු කරා කරනවා “සාරිපු්තර 

යම ාට යපොේෙක් වඩින්න” එරයකොට සාරිපු්තරයන් ව න්යසේට ශේෙ ඇය නවා. සාරි 



පු්තරයන් ව න්යසේලා මරි ්ත යවලා. පිැංවතුනි මරි ්ත යවච්ච් ිමරක දුක නෑ යන්ෙ? ඒ 

නිසා යන් එකට මරි ්ත ිමරක් කියන්යන්. දුක නැති නිසා යන්. සම්පූර්ණයයන්ම දුක 

ුලලින් වූ ුලලිනුපුටා ෙමපු නිසා ස ුලලින්ම දුක දුක නැති කර ග්තතු නිසා ඒ ිම්තට 

මරි ්ත කියලා කියන්යන්. සසයර් සැරි සැරි සරන්යන් නැති ිමරක්. දුක නැති ිමරක්.  

පීොවක් මැංශු මාත්රියක්ව්ත රරම් නෑ පින්වතුනි. එය නම් දුක නැති යවන්න නැං 

යමොකක් නැති යවන්න ඕයනෙ? යමොකෙ දුක කියලා කියන්යන් ඵලයක්. දුක නැති 

යවන්න නම් යමොකක් නැති යවන්යන් ඕයන ෙ? රණ් ාව නැති යවන්න ඕයන් දුකට 

ය ේතුව නැති යවන්න ඕයන්. දුකට ය ේතුව නැති යවන්න නම් ඒ කියන්යන් රණ් ාව 

නැති යවන්න නැං යමොකක් නැති යවන්න ඕයනෙ ? ප්රිිය මධුර සසවභාවය නැති යවන්න 

ඕන. ප්රිිය මධුර සසවභාවය නැති යවන්න නම් එය ම ිමරක ප්රිිය මධුර සසවභාවයක් 

ෙැයනන් නැති යවන්න නැං ඒ ිමර යමොන පරිසරයේ ඉපදිච්ච නැති ිමරක් යවන්න 

ඕයනෙ? ඒ කියන්යන් ඒ ිමර  ටග්තර පරිසරයේ යමොකක් නැති යවන්න ඕයනෙ? 

මවිෙිාව නැති යවන්න ඕන. එය නම් මවිෙිාව නැති ිමරකක රමයි පින්වතුනි 

රථාගරයන් ව න්යසේ සාරිපු්තරයන් ව න්යසේට කරා කරේදී සාරිපු්තරයන් ව න්යසේට 

මවිෙිාව නැති  ිමරකින් රමයි ඒක ඇහුයන්. ඒ කියන්යන් මවිෙිායවන් පින්වතුනි 

මනුශය මට්ටමකින් ව්ත නැති ිමරක් ඒක. එය නම් ශේෙයක් ඇය න්න මවිෙිාව ඕයන 

යවන්යන නෑ. ප්රිිය මධුර සසවභාවය ඕයන නැ ැ. රණ් ාව  ඕයන නැ ැ.  එය නම් 

කර්මය ඕයන නැ ැ.  දුක ඕයන නැ ැ. ඒ කියන්යන් කර්මය කියන්යන් පිැංවතුනි දුක 

 ෙන වැෙ පිළියවළක්.  

  එතලකොට එලෙනම් කනකට ශබ්දයේ ඇලෙනවා කිය ා කියන්ලන් කර්මයේ 

ලනලම්ලන. කර්මයේ ලනලම් නම් එලෙනම් ඒක විපාකයේ. ක්රිතයා කිය ා ලකොටසේ 

තිලයනව අපි ඒවා පස්ලසේ කතා කරමු පිංවතුනි. ඔේලකොම ඒකට පට වාගන්ලන් 

නැතුව. ලමොකද ක්රිතයා සිද්ද ලවන්ලන් අරිෙතුන් වෙන්ලසේ ට. අපි ඒ ගැන කතා 

ලනොකර...ලමොකද අපි දැං ලම්...අපිට... ඔබට... මට... සිද්ද ලවන ලද් ගැන පින්වතුනි 

අපි කතා කරන්ලන්. එලෙනම් කනට ශබ්දයේ ඇලෙවගනවා කිය ා එන්ලන් විපාක 

ලකොටසේ. එලෙනම් ඔය කනට ශබ්දයේ ඇලෙන්න අවිදාාවේ ඕන් නෑ. එලෙනම් ඒක 

විපාකයේ. එලෙලනම් දැන් ඔබ දන්නවා ලන්ද පිංවතුනි, ලම් ලද්ශනව ඔබට 

ඇලෙන්ලන් විපාකයකින් කිය ා. ලමොකද කනට ශබ්දයේලන් ලම් ඇලෙන්ලන්. ලම් 

ලද්ශනාව නැත්නම්, ලම් ෙඩ, නැත්නම් ලමම ශබ්දය ඔලබ් කලන් වැදුනට පස්ලසේ, ඒ 

වැලදනවා කියන එකත් සිද්ද ලවන්ලන්  පින්වතුනි විපාලකට. ලමොකද ලම් ශබ්දයත් 

විපාකයේ. ඔලබ් කන, ඒ කනත් විපාකයේ. පූරුලේ කරන  ද කර්මයක විපාකයේ. 

එතලකොට කනයි ශබ්දයයි එකට ගැලටන්ලන් ඒත් විපාලකට. කනයි ශබ්දයයි එකට 

ගැටුනට පස්ලස හිතේ උපදිනවා. අපි ඒකට කියනවා ලමොන විඤඤ්ානය කිය  ද ?.. 

ලසෝත විඤ්ඤානය කිය . එතලකොට ඒ ලසෝත විඤ්ඤානය උපදින්ලන් එලෙම 

නැත්නම් උදාලවන්ලන් පිංවතුනි විපාක ශේතිලයන්. එලෙනම් එතලකොට ඒ ලසෝත 

විඤ්ඤානය උපදින, එලෙම නැත්නම් විපාක ශේතිලයන් උපදින ලසෝත විඤ්ඤානය  

ඒ කියන්ලන් ෙටගත් කන පිලිබද හිත, කනට සම්බන්ද ලවච්ච හිත, එතන හිත ෙට 

ගත්තා, ඊටපස්ලසේ ශබ්දයේ අහුනා. දැන් ඒ ශබ්දය පිංවතුනි තනිකර ඔබට ලත්ලරනවා 

ලන්ද විපාක සංසිද්දියේ ලමතන යන්ලන් කිය ා. ඒ කියන්ලන පින්වතුනි ඔලබ් විපාක 



බැ න්ස ්එලකන් ලන්ද ලම්ක දැන් අඩු වුලන. එය නම් යම් සසයර් කවො ය ෝ ෙවසක 

කරග්තර කර්මයක විපාකයක් රමයි ෙැන් යම් පලදීලා තියයන්යන්. මට කියන්න 

පිැංවතුනි යකයනක්ට මතිදුර්ලභ වු රථාගර යේශනාවක් ම න්න  ම්යබන්යන් සසයර් 

කරග්තර ම ා පේකාරකමකට යන්ෙ? රථාගර යේශනාවක්, බුදු ෙ මක්, බුේධ 

යේශනාවක් ම න්න  ම්යබන්යන් සසයර් කරග්තර ම ා මති ෙැවැන්ර පේකාරකමකට 

යන්ෙ? නෑ. සසයර් කරග්තර ම ා පුණි කර්මයක් නිසා. එය නම් පිැංවතුනි ෙැන් ඔබට 

යම් යවලායේ කිසියම් ශේෙයක් ඇය නවා නම් පිනක විපාකයක් යනයම්ෙ 

යගයවන්යන්? ඒ කියන්යන් පිැංවතුනි ඔබ කරග්තර පිැංවල විපාක යනයම්ෙ යම් 

යගයවන්යන්?  

පිැංවතුනි ඔබ ඔබට යගයක්  ොයගන ඇති. ඔබ යගෙරක ජීව්ත යවනවා ඇති. ඒ යගෙර 

පිැංවතුනි ඔබට මෙ  ම්යබලා තියයන්යන්, ඔයේ ම න්සියයන් රමයි යවන්න ඇති. 

නුල්ත පිැංවතුනි ඒක මෙ ඔය ඔරන ප ල යවලා තියයන්යන් ඔයේ විපායකට. කරග්තර 

පිනක විපායකට. මට කියන්න පිැංවතුනි ඒ පිනෙ වැඩි, යම් යේශනාව ඔයේ කනට වදින 

යකොට, ඒ වැදිලා ඒක ඔබට ඇය න්න ඕක යවනුයවන් ඔබ කරග්තර පිනෙ වැඩි? ඔබට 

යකොය ොමෙ ිමයරන්යන්?  

මෙ ෙව්ල පිැංවතුනි ඔබ කෑම කන්න ඇති. කෑම කෑවා. මෙ උයේ, උයේ කෑම කෑවා. 

රෑ ,රෑ කෑම කෑවා. කන්න කෑම තිේබ එක පිැංවතුනි යමොයක් විපාකයක්ෙ? ඒ කෑමක් 

 ම්යබන්න ඔබ කරග්තර පුණිකර්මයේ පුණි ශක්තියෙ වැඩි? එය ම නැ්තරම් 

පිැංවතුනි යම් යවලායේ යන    බණ පයේ කනට ඇය න්න යන  පුණිකර්මයේ පුණි 

ශක්තියෙ වැඩි? ඔබ  ැයමෝම ඔය ොම ලසසසනට ඇෙයගන පැලෙයගන ඉන්නවා ඇති. 

ඇදුමක් පැලදුමක්  ම්යබන්යන් පිැංවතුනි පිනක විපායකට. ඒ පියන් විපායකෙ වැඩි 

නැ්තරම් යම් යේශනාව ම න්න කරග්තර පියන් විපායකෙ වැඩි? 

  එය මනම් ිමරලා බලන්න. පින්වතුනි... ය ොඳට ය්තරුම් ගන්න මම යම් කියන 

කාරණාව. යමොකෙ ඉරාම්ත වැෙග්ත යෙයක් යම් ඔබට කියන්යන්. ඔබ යම් ආයයෝජ්යනය 

කරන්යන් ඔබට තියයන යලොකුම සම්පර. ඒ වයේම ඔබ යම් ආයයෝජ්යනය කරන්යන් 

පින්වතුයන්, ආයයෝජ්යනය කරාම උපරිම ප්රතිලාභ ලැයබන රැන.  ැබැයි ඒ වයේම යම් 

යේශනාව ඇය න යවලායේ පින්වතුයන් ඔයේ පින් ගර යවනවා, වැය යවනවා, ෙව්ල 

කෑම  ම්බ උනාට වො වැඩි යේගයකින්. යමොකෙ යම්වා පින්වතුයන් යගොොක් පින් වැය 

කරන්න ඕන යේව්ල යම්. ඔබ ිමරලා බලන්න ඔබට Account එකක් තියයනවා.පින් 

Account එකක් තියයනවා. යම් සසයර් ඔබ කරග්තර පින් ඔක්යකෝම ඕයක් එකතු 

යවවී, එකතු යවවී ඒ කියන්යන් පින් විපාක ඒයක් එකතුයවනවා. ඊට පසසයසේ 

මවසසථාවක්  ැදිච්ච ගමන් පින්වතුයන් ඒ විපාක ම්ලයලන් රමයි එකක් ඇදිලා එන්යන්. 

ඒ ඇදිලා එනයකොට ඔබට යමන්න යේශනාවක් ඇය නවා කනට. නැ්තනම් බලේදී 

ඇඟට ඇදුමක් වැටිලා. නැ්තනම් බලේදී ඔබට ඉසසසර ා බ්ත පිඟානක් මැවිලා ඒ 

ඔක්යකෝම මර පියන් විපායකට ඇදිලා එන්යන්. බ්ත පිඟායනට ගියානම් පින්වතුයන් 

පින් විපාක වලින් යම් ගානක්, පින්වතුයන් ඒ වයේ සිය ෙ සස ගුණයක් යනවා, 

වැයයවනවා, පින්වතුයන් යම් බණ පෙයක් ඔබට ඇය න්න.  

මයේ ගුරු  ාුලදුරුයවෝ, උන් ව න්යසේ මපට නිරර මරක් කරන්යන් “මයේ 

 ාුලදුරුවයන් ඔබ ව න්යසේලා යමය ේ ඇවි්ලලා පැවිදියවච්ච ගමන් ඔබ ව න්යසේලා 



කරග්තර ඔක්යකෝම පින් ටික ඉවර උනා කියලා.” යමොකෙ ඒකට ය ේතුව පින්වතුයන් 

මපි පැවිදි උයන් සම්බුේධ සාසනයක. නිගන්ඨ සාසනයක යනයම්. මනිලේදීක 

සාසනයක යනයම්. මපි පැවිදි උයන් සම්බුේධ සාසනයක. සම්බුේධ සාසනයක පැවිදි 

යවන්න පින්වතුයන් ම ා මති ෙැවැන්ර පින් ප්රමාණයක් තියයන්න ඕයන්. ඉතින් පැවිදි 

යවච්ච ගමන් පින්වතුයන් ඒ පින් ටික ඔක්යකෝම ගියා. සම රවිට මනුසසසයයක් ඉන්න 

පුළුවන් එයා පැවිදි යවච්ච ගමන් යවන පිනක් කරයගන තිබුයන් නැ්තනම් ෙයෙොසස ගාලා 

බිම ඇෙවැයටනවා. බැලින්නම් පින්වතුයන් එයාට ජීව්තයවලා ඉන්න තියයන පිනු්ත 

ඉවරයවලා ෙැන්. යමොකෙ ඒ රරම් යේගයයන් සිවුරු පටිය යබ්ලය්ල ගැට ග ේදී එයායේ 

පින් ටික ඉවර යවලා. එය ම යවන්න බැරි නෑ. එය ම යවන්න බැරි නෑ පින්වතුයන්.  

 මරකෙ ශක්රන යේයේන්ද්රොයාට ෙැයනන්න පටන්ග්තරාට පසසයසේ, ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය 

ෙැන් මිමි යවන්නයි යන්යන්, එතුමා ෙැන් චුර යවන්නයි යන්යන් කියලා, ශක්රන 

යේයේන්ද්රො තුමා එනවා පින්වතුයන් රථාගරයන් ව න්යසේ ුලණ ගැය න්න. ඔබට මරක 

ඇති. රථාගරයන් ව න්යසේ ුලණ ගැය යන්න ඇවි්ලලා ශක්රන යේයේන්ද්රො රථාගරයන් 

ව න්යසේයගන් බණ ම නවා. ඒ බණ ම නයවලායේ පින්වතුයන්  ශක්රන යේයේන්ද්රොයා 

යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටනවා.  

ඔබට මරක ඇති පින්වතුයන් ඉිමන් කනින් ොඩිය ොන්න පටන්ග්තර යවලායේ, මර 

යබ්ලල වයට් තියයන ම්ල, ඒ කියන්යන් දිවිමය ම්ල ඒවා පරයවන්න පටන්ග්තරාට 

පසසයසේ යම් ඇ  ඟ තියයන පාට දුර්වර්ණ යවන්න පටන් ග්තරාට පසසයසේ රමයි ඒ  

යෙවියන්ට ෙැයනන්න පටන් ගන්යන්, ෙැන්නම් කාය්ල  රි කියලා. ඒ කියන්යන් ෙැන් 

යම් චුර යවන්නයි යන්යන්. ෙැන් යම්යක් ආයු කාලය ඉවරයි. ෙැන් ඊලඟට යමොකක් 

ඇයෙයිෙ ෙන්නෑ. පින්වතුයන් ඊලඟට සම ර විට යකලින්ම ගිිමන් වැයටන්න පුළුවන් 

ප ාස නම් නරකයට. එක එක රැන්වල වැයටන්න පුලුවන්. තිරිසයනක් යවන්න 

පුළුවන්. එය ම යවන්න බැරි නෑ. යම් මෙ සක්විති රජ්ය මනි්ත ෙවයසේ බැලින්නම් 

 ැංයගෝලයලක්. මෙ ශක්රන යේයේන්ද්රොයා මනි්ත ෙවයසේ බැලින්නම්  මී  රයකක්. එය ම 

යවන්න පුළුවන් පින්වතුයන්. නැතිනම් මලයපයර්රයයක්. එය ම යවන්න පුළුවන්. 

යමොකෙ මපි ෙන්යන් නෑ, යමොන යවලායේ යමොන කර්යම්ෙ ඇදිලා එන්යන් කියලා. 

සසයර් කරග්තතු යේව්ල එක එක යවලාවට ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඔබට යන්රන් 

මනුසසස කර්මයක් ඇදිලා ඇවි්ලලා. ඒ නිසා රමයි මපි  ැයමෝම මනුසසසයයෝ යවලා 

ඉන්යන්.   

ෙැන් ඔබට මම යම් කියන්න ආව කාරණාව, ශක්රන යේයේන්ද්රො තුමා පින්වතුයන් ඒ 

යවලායේ එතුමායේ පඩුපු්ල ආසනයයන් බැ ැලා ඇවි්ලලා රථාගරයන් ව න්යසේ ුලණ 

ගැය න්න ආයේ ඇ්තරටම බය යවලා. යමොකෙ ෙැන් යම් සක්විති පෙවිය නැතිනම්  ශක්රන 

යේයේන්ද්රො  පෙවිය නැතියවන්නයි යන්යන්. ශක්රන පෙවිය නැතියවන්නයි යන්යන්. යමොකෙ 

එයාට ෙැනුනා ම්ල පරවී යගන යනවා. ඇ ඟ වර්ණය මවපැ ැ යවනවා. රමන්ට තියයන 

රාජ්යධානි යපොේෙ යපොේෙ මතුරු ෙ න්වීයගන යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වයේ ලකුණු 

ප ළ යවන්න ඇති. ඊට පසසයසේ ඇවි්ලලා පින්වතුයන් බුදු  ාුලදුරුවන්යගන් බණ ම න 

යවලායේ යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටියා. යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටලා පින්වතුයන්, ඒ 

යසෝරාපන්න යවන්න බණ ම න යවලායේ පින්වතුයන් ශක්රන යේයේන්ද්රොයා ෙන්යන්්ත 

නෑ කලින් තිේබ කර්ම ශක්තිය වැය යවලා, ඒ කියන්යන් ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවියයන් 



චුරයවලා ආපහු සැරයක්  ශක්රන යේයේන්ද්රො විදි ටම ප ල යවනවා ඒ යමොය ොය්තම. 

එරන බණ ම න යවලායේ. එතුමා ෙන්යන්ත නෑ එය ම යෙයක් සිේධ උනා  ෙ කියලා. 

ඒක බුදු  ාුලදුරුයවෝ ෙන්නවා.  

ෙැන් මම යම් ඔබට යපන්නන්න මරක් කරන කාරණාව පින්වතුයන්, ඕක සිේධ උයන් 

යමොකක් කරන යවලායේ ෙ? ඕක සිේධ වුයන් පින්වතුයන් රට වැසියන්ට යගව්ල 

යෙොරව්ල  ෙලා යෙන යේලායේ යනයම් යන්ෙ. ඕක සිේධ වුයන් පින්වතුයන් චාතූන්ම ා 

රාජිරයේ ඒ කියන්යන් රාජ්යධානි 4ටම ඉන්න සියලු යෙවියේවරාව න්යසේලා යනොයයක් 

ආකාරයයන් රමන්ට තියයන සැප සම්ප්ත යබො  ො රමන්ට තියයන ධනය සම්ප්ත 

යබො  ො යෙන යවලායේ  යනයමයි යන්ෙ? ඕක සිේධ වුයන්  පින්වතුයන් බණ ම න 

යවලායේ. ඒ කියන්යන් ඒ බණ ම නවා කියලා කියන්යන් යමොන රරම් පුණි 

ශක්තියක් ජ්යනිර යවන වැෙක් යවන්න ඇතිෙ? යකොච්චර ශක්තියක්ෙ කියනවානම් 

පින්වතුයන්, ශක්රන යේයේන්ද්රො සසවභාවය චුර යවලා ගිිම්ලලා ආපහු සැරයක් මරක 

තියාගන්න ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය ලබනවා කියන්යන් යබොය ෝම මති ෙැවැන්ර පුණි  

ශක්තියක් වැයයවලා ගිිම්ලලා. යමොකෙ යම් කාම යලෝකයේ ම  ඉ ල රැන් 

පින්වතුයන් ශක්රන යේයේනුද්රො පෙවිය. ුලළු යලෝකයටම රජ්ය උනාට වො පින්වතුයන් ම  

ෙැවැන්ර පිනක් තියයන්න ඕයන් ශක්රන  යේයේන්ේ රයා යවන්න. නුල්ත ඒවා නිවන්ත 

එක්ක බැලුවා ම නම් යසොයලොසස කලායවන් එකක්ව්ත වටින්යන් නෑ. යකයනක්යේ 

යසෝරාපන්න ඵලයයි ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවියයි යෙයකන් යකෝකෙ වො වටින්යන් කියලා 

ඇ ැේයවෝත මපිට ිමනායනවා ඒ ම න ප්රශසනයට්ත.  රි ඉතින් ඒ නිසා නිවන්ත එක්ක 

ගලපන්න පුළුවන් යෙයක් යනයම්. ලගින් තියන්නව්ත බෑ. යසෝරාපන්න ඵලයට ලගින් 

තියන්නව්ත බෑ ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය. නුල්ත යම් කාරණායවන් යම් කරන්ෙරයයන් 

ඔබට මරක් කරලා යෙන්න  ෙන්යන් ශක්රන යේයේන්ද්රො තුමාට ඒ ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය 

නැතියවලා ආපහු සැරයක් ඒක ඒ යවලායේ ලබන්න යලොකු පිනක් විපාක දුන්නා 

යවන්න ඕයන්, යමොකෙ ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය ලබන යවලායව්ත යලොකු පිනක් වැය 

උනා. එය මනම් ඒ පින් ටික පින්වතුයන් නැවර වාරයක්  ම්බ උනා යන්ෙ? යමොකෙ ඒ 

පින් ටික ඔක්යකොම ඉවර යවලා තිබුයන්. ඒකයන් යම් චුර යවන්න පටන් මරයගන 

තියයන්යන්. යමොකෙ  ඒ යවනකන් කරග්තර පින් සම ර විට පින්වතුයන් සම්බුේධ 

සාසනයේ බණ ම න්න කලිනු්ත සාසනය යවනුයවන් යේව්ල කරා යවන්න ඇති. 

සම ර යේව්ල කරා යවන්න ඇති. ශක්රන යේයේන්ද්රොයායේ ුලලු ජීවිර කරාවම මම ෙන්යන් 

නෑ. එක එක ජ්යාතියේ පින්කම් කරා ඇති. යමොකෙ යන්න කලින් කරලා හුරුයේව්ල 

රමයි පින්වතුයන් ගියාට පසසයසේ්ත කරන්යන්. එරයකොට ඒ පුරුේෙයන්. ඉතින් ඒ නිසා, 

නුල්ත එය ම කරල්ත පින් ටික  ඉවරයේගන එනවා ඒ නිසායි යම් චුර යවන්න කාලය 

ඇවි්ලලා ඇති බව යමයාට ෙැයනන්යන්. නුල්ත යමොකෙ කය්ල. ඇවි්ලලා බුදු 

 ාුලදුරුයවෝ ුලණගැසුනා. මයන් සසවාිනී, මයේ ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය නැති යවන්නයි 

යන්යන්. යමොකක්ෙ මම කරන්යන්. ෙැන් ය ොඳටම බයයවලා. යමොකෙ ශක්රන යේයේන්ද්රො 

තුමාට ඒ යවලාවට ය්තයරන්යන් නෑයන් ඕනකමයි ප්රශසයන් කියලා. යමොකෙ රවම 

යසෝරාපන්න යවලා නෑයන්. ඒ යවලායේ එතුමාට ය්තයරන්යන් බුදු  ාුලදුරුයවෝ ුලණ 

ගැය න්න ආපු ශක්රන යේයේන්ද්රොතුමාට ඒ යවලායේ ය්තයරන්යන්, පින්වතුයන් මට ශක්රන 

යේයේන්ද්රොයා යවන්න ඕයන්. නුල්ත ඒක මට ෙැන් නැති යවන්න යන යන්යන්. මන්න 

ඒකයි දුක කියලා. ඕන යේ නැතියවන්න යන එක රමයි යම් දුක කියලා ය්තයරන්යන්. 



ඒ යවලායේ බණ පෙයක් ම නවා රථාගරයන් ව න්යසේයගන්. ඒ බණ  ම න යවලායේ 

පින්වතුයන් චතුරාර්ය සරි මවයබෝධ යවනවා. මූලික පලයවනි මවයබෝධ මට්ටම 

ලබනවා. යසෝරාපන්න ඵලයේ  පිිමටනවා. ඒ බණ ම න යවලායේ. ෙැන් ිමරලා 

බලන්න පින්වතුයන්, යකයනක්ට යසෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටන්න යකොච්චර පිනක් ඕන 

ඇ්තෙ?  ෙැන් යගොොක් පැති කෙ යම්යකන් ඇරි ඇරි එනවා. ඔයේ පිනට යවන්න ඇති.  

ඔබ ිමරලා බලන්න බණක් ම නවා කියන එයක් වැෙග්තකම මම යපන්වලා යෙන්යන්. 

පින්වතුයන් පුදුම, පුදුම පුණි කර්මයක් ඒක. බණ ම න එක එය ම නම් බණ කියන 

එක යකොය ොම ඇ්තෙ? ෙවසක ඔබ්ත කරන්න ඕයන්. එරයකොට ෙැන් බලන්න ශක්රන 

යේයේන්ද්රොයායේ පින ෙැන් ඉවරයවලා ෙැන් චුර යවන්නයි ලෑසසතියවන්යන්. බය උනා. 

ඇවි්ලලා බුදු  ාුලදුරුයවෝ ගාවට ඇවි්ලලා ෙැන් බණ ම නවා. ඒ බණ ම නයවලායේ 

බුදු  ාුලදුරුයවෝ බණ කියනවා. බුදු  ාුලදුරුයවෝ බණ කියන යකොට පින්වතුයන්, ශක්රන 

යේයේන්ද්රො පෙවිය වයේ 16 ගුණයකට එ ාට ගියපු වටිනාකමක් තියයන යෙයක් 

ලබන්න්ත ඕයන්. ඒ ටික ලබලා ඉවර උනාට පසසයසේ යමක් ඉතුරු උයනෝත ඒයකන් 

ශක්රන යේයේන්ද්රො පෙවිය ලබන්න්ත ඕයන්. ඒ යෙකම සිේධ උයන් යකොයියවලායේෙ මර 

බණ ම න යවලායේ. එය මනම්  ශක්රන යේයේන්ද්රොතුමා්ත පින්වතුයන් බුදු 

 ාුලදුරුවන්යගන් බණ ම න යවලායේ චාතූන්ම ාරාජිරයේ facebook wall එකට 

ගිිම්ලලා ඒයක් update ෙො ඉන්න ඇති යන්ෙ? නැතිනම් ඒයක් ඉන්න මනි්ත ෙෘෙරාෂ්යසඨ 

යෙවියන්යේ wall එයක් add එකට නැ්තනම්  post  එකට like එකක් comment එකක් 

ෙො ඉන්න ඇතියන්ෙ? එය ම කය්ල නෑ පින්වතුයන්. බණ ම න යව ලායේ ශක්රන 

යේයේන්ද්රොයා රමන්යේ තියයන ඔක්යකෝම ටික පැ්තරකින් තියලා , දිේයන යලෝක 4 

තියයන ප්රශසන්ත, රාවාතින්සයේ ඒ කියන්යන් දිේයවයලෝක රව 33ක් තියයනවා, ඒ 

ටියක්  තියයන ප්රශසන්ත පැ්තරකින් තියලා. මනුසසස යලෝයක් තියයන ප්රශසන ටික්ත 

ඔක්යකෝම පැ්තරකින් තියලා පින්වතුයන්  ශක්රන යේයේන්ද්රොතුමාට තියයන ප්රශසයන් 

යමොකක්ෙ කියලා බුදු  ාුලදුරුවන්යේ යේශනාව තුලින් එයා ය්තරුම්ගන්න උ්තසා  

ග්තරා. මට තියයන ප්රශසයන් යමොකක්ෙ කියලා? ඒ කියන්යන් මම නැමැති ප්රශසයන් 

යමොකක්ෙ? මට තියයන ප්රශසයනට වො මම නැමැති ප්රශසනය යමොකක්ෙ කියලා 

ය්තරුම්ග්තරා පින්වතුයන්. මන්න ඒ යවලායේ ඒ බණ පෙය ම න යවලායේ 

පින්වතුයන් යසෝරාපන්න ඵලය්ත ශක්රන යේයේන්ද්රො  පෙවිය්ත නැවර  ම්බ උනා. 

එය මනම් බණ ම නවා කියන්යන් යකොයි වයේ පිනක් යවන්න ඇතිෙ?  යකොය ොම 

කයරෝතෙ? බායගට.නෑ..  රියට කයරෝත. ඒකයි පින්වතුයන් සේර සම්යබොජ්ජ්යැංග ධම්ම 

එකට වැයෙනවා කියන්යන් ඒකයි.  

බුේධ සාසානයක යේව්ල පින්වතුයන් ඔබ කවර කවොකව්ත සුලුවකට රකන්න 

එපා. යම් ම න්යන් බුදු බණයන් පින්වතුයන්. යම් ම න්යන් නිවන් යන බණ. යම් බණ 

ටික ඇය න්න ඔබ කරග්තර පින යමච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. මපි ඒක මරක් 

කරන්යන් කරුණු යෙකක් උයෙසා. එකක් රමයි ඔබ යකොයිරරම් වාසනාවන්ර පිරිසක්ෙ 

කියලා මරක් කරලා යෙන්න.  ැබැයි රව පැ්තරක් තියයනවා ඔබට මරක් කරලා 

යෙන්න. නැ්තනම් ඔබට මමරක යවන්න පුලුවන්. ඒ රමයි ඒ පින තියායගන යම් බණ්ත 

ම න්න බෑ.  



පින්වතුයන් කයේට යනවා රු.1000ක් එක්ක. රු.1000ක් විරරයි මරන් යන්යන්. 

රු.1000යි බඩුයි යෙකම මරන් යගෙර එන්න බෑයන්. ෙැන්නම් රු.1000ක් මරන් ගියා්ත 

යමොකු්ත මරන් නැතිව රමයි යගෙර එන්න යවන්යන්. නුල්ත කියන කාරණාව 

ය්තයරනවායන්. ඔබ කයේ මරන්ගිය ස්ලලියි කයේ තියයන බඩුයි යෙකම මරයගන 

යගෙර එන්න බෑයන්. ස්ලලි දීලා බඩු මරන් එන්න පුලුවන්. ස්ලලි යෙන්යන් නැතිව බඩු 

මරන් එන්න යෙන්යන් නෑයන්. එය මනම් ඒ වයේ රමයි පින්ත.  

යම් බණ ටික ම ේදී ඔයේ පින වැයයවනවා. මන්න ඒක්ත ඔබට මරක් කරලා යෙන්නයි 

මපි කියන්යන් ඔබ යකොයිරරම් පින්වන්රයි ෙ කියලා, යම් වයේ බණ පෙයක් ම න්න 

ලැයබන්න. ඒ කියන්යන් යම් බණ ටික ම ේදී ඔයේ පින වැයයවනවා.  

ඒ පින වැයයවන යවලායේ පින්වතුයන්  ඔබ facebook එයක් ිමටියයෝත එය ම උනා 

කියලා යම් බණ ටික කනට ඇය නවා නම් පින වැයවීයම් මඩුවක් සිේධ යවන්යන් නැති 

බව සියලුයෙනාම ය ොඳ මවධානයයන් ිමරට ගන්න. ඔබ ඒ යවලායේ පින්වතුයන් යවන 

game එකක් ග  ග  ිමටියයෝත, නැතිනම් කා්ත එක්ක  රි යපොඩි chat එකක් ොයගන 

ිමටියයෝත, එය ම නැ්තනම් ඒක යන යවලායේ මයිසසක්රිකම් ටිකක් එය ම යබොයගන 

ෙව්ල කෑමට එය ම පසසයසයන් යපොේෙක් මයිසසක්රිකම් ටිකක් කන්න ඕයන් කියලා ඒක 

කකා ිමටියයෝත පින්වතුයන් යෙයකන්ම එය ම කරා කියලා යේශණාව ම න්න යන 

පින වැයයවන එයක් මඩුවීමක් සිේධ යවන්යන් නෑ. ආයි්ත මම කියන්යන් මම යමය ම 

කිේවට යම් කියන යවලායව්ත සම රවිට එක්යකයනක් යෙන්යනක් ඇති. ඉතින් එය ම 

යනොකරන රරමට ය ොෙයි.  

 යමොකෙ ඔබ යම් ආයයෝජ්යනය කරන්යන් ය්ලසි ප සු යෙයක් යනයමයි. ය්ලසි ප සු 

රැනක යනයමයි. යලොකු රැනක නිසා යගොොක් යනවා. ය්ලසි ප සු යෙයක් යනයම් 

නිසා  ම්බකරගන්න ආයේ මමාරුයවයි . ආය යගොොක් මමාරු යවයි පින්වතුයන්.  

පින්වතුයන් මරක තියාගන්න දුගතියට දුගතිය කියන්යන් ඇඟට දුක යෙන නිසා 

යනයමයි. යමොකෙ ඔයේ ඇගට්ත දුක  ම්බයවනවා යන්ෙ? දුගතිය ට දුගතිය කියන්යන් 

ඇඟට දුක යෙන නිසා යනයම් පින්වතුන්. මනුසසස යලෝයක් ආපු ඔබට්ත ඇගට දුක 

නැේෙ? ඔය කයට දුක නැේෙ? ිමයසේ කැක්කුම්, යකොන්යේ කැක්කුම්, මරය ේ මමාරු, 

යමය ේ මමාරු, බයේ රුොව්ල කීයක් කියලෙ පින්වතුයන්. ඉවරයක් නෑයන්. එය නම් 

කයට දුක එන නිසා යනයම් පින්වතුයන් ඕකට දුගතිය කිේයේ. ඕකට දුගතිය කියලා 

කිේයේ කියන බණ ය්තයරන් නැති නිසා. දුගති යලෝකයට දුගතිය කියලා කියන්යන් 

කියන බුදු බණ ය්තයරන්යන් නැති නිසායි. 

මන්න ඒකයි පිනවතුයන් ඔයේ බ්ලලාට යම් බණ කිේවාට වැෙක් නැ්තය්ත. බ්ලලා 

ඉන්යන් දුගතියේෙ? යකොය ොමෙ ෙන්යන්. බණ ටිකක් කියලා බලන්න ය්තයරයි ෙ 

කියලා. ය්තයරන්යන් නැ්තනම් දුගතිය.  ඔය මරර මනුසසසයයෝ කිිමපයෙයනකු්ත ඉන්න 

පුළුවන් කියන ටික ය්තයරන්යන් නැති. මන්න ඒකයි මම කියන්යන් මර මරූපාවචර 

බ්රන සම යලෝයක් ඉන්න පිරිසට සුගතියේ ඉන්යන් කියලා කියන්යන් ඇයි කියලා මට නම් 

 රියට පැ ැදිලි නෑ. උපදින රැන මනුව සුගතිය යවන්න ඇති. නුල්ත පින්වතුයන්  ඒ 

යගෝලලන්යේ ගතිය නිවන් ගතියට යපරලා ගන්න බෑයන්. යමොකෙ නිවන් ගතියට 

ආර්ය ගතියට යපරලා ගන්න නම් පින්වතුයන් ඉසසසරලා කයනන් බණ ඇය න්න 



එපැයි. කයනන් යම් ආර්ය ගතිය කියන්යන් යමොකක්ෙ කියලා මවයබෝධ යවන්න එපැයි. 

ඒකට ආර්ය යේශනාවක් ම න්න එපැයි, ආර්යන් ව න්යසේ නමකයගන්. ඒ ටික 

එකක්ව්ත සිේධ යවන්න බෑයන් එරන. නුල්ත සුගතිය කියනවා, යමොකෙ කයට දුක නැති 

නිසා. කයක් නෑලුයන් එය ේ. ඉතින් කයට දුක නෑ. ඒ නිසා සුගතිය.  

ඔබ රැවයටන්න එපා පින්වතුයන් ඔබ ඉපදිලා ඉන්යන් සුගතියක, ඒ නිසා කිසි 

ප්රශසණයක් නෑ කියලා. ජීව්තයවන කාලය තුල ඔයේ ගතිය ආර්ය ගතිය කරග්තය්ත 

නැ්තනම්, ඒ කියන්යන් පින්වතුයන් ඉපදිච්ච ඔබ මැයරන්න ලෑසසති උයන් නැ්තනම් 

මපරායේ ඔබ ඉපදුයන්. ඉපදිච්ච ඔබ ආර්ය ගතියට ප්ත වුයන් නැ්තනම් මපරායේ ඔබ 

සුගතියක ඉපදුයන්. මැයරන්න ලෑසසති නෑ කියලා කියන්යන්, ඔබ ආර්ය ගතියට 

ප්තයවනකම් කවොව්ත මැයරන්න යෙන්යන නෑයන් යම් සසයර්. ඇයි මැරිච්ච ගමන් 

යමොකෙ යවන්යන්. ආපහු සැරයක්  ඉපයෙනවා. ඔබට මැයරන්නව්ත යෙන්යන් නෑයන්ෙ 

යම් සැංසායර්. ිනිසසසු බයයි මැයරන්න. බලන්න යකොච්චර වැරදිලාෙ කියලා 

පින්වතුයන්. ිනිසසසු බයයි මැයරන්න, ඇයි?  රියට ආය උපදින්යන් නැතියවයි කියලා 

වයේ.  

පින්වතුයන් යමොකටෙ පින්වතුයන් මැයරන්න බය යවලා. යමක් නැතියවන්න 

බය යවන්න ඕයන් පින්වතුයන් ආය  ම්බයවන්යන් නැ්තනම්යන්. ෙැන් ඔබ ිමරලා 

බලන්නයකෝ ඔබ ගාව තියයන යේව්ල නැතියවයි කියලා ඔබට බයක් ඇතියවන්යන් 

ආයේ ඒ වයේ යෙයක්  ම්බවුයන් නැති උයනෝත යනයම්ෙ? ෙැන් මම්මා යකනක් බයයි 

පුරා මැයරයි කියලා. ඇයි?  ඉතින් ඒ වයේ පුයරක්  ආයේ  ම්බයවන් නැති යවයි 

කියලා බයයි. ඉතින්  රි ඒක සාධාරණයි කියුල යකෝ. ෙැන් ඔබ බ්ත ටික කන ගමන් 

පරිේපු ඇටයක් වැටුනා බ්ත එයකන්. ෙැන් ඔබ බය යවනවාෙ  එක පාරට. මයන් 

යෙවියයන්  මයේ පරිේපු ඇටය වැටුනා යකොය ේෙ ෙන්යන් නෑ. ඇයි ඒ බය යවන්යන් 

නැ්තය්ත. සම රවිට  ැරිලා බලන්යන්්ත නෑ. ෙැක්කා පිඟායනන්  වැටුනා. ගණන් 

ගන්යන්ව්ත නෑ. පසසයසේ මතුගාලා ොනවා.නැ්තනම් යටොමීට. ඔබ ගනන් ගන්යන් නෑයන් 

ඒක, ඇයි? ප්රශසනයක් නෑයන් වැටුනාට. ඇයි බයයවන් නැ්තය්ත. ඒ  වයේ ඒවා 

යකොච්චර තියයනවාෙ. එය මනම් බයයවන්යන් නෑයන් ෙ පින්වතුයන් නැතිවුනාට  

ආපහු සැරයක් ය්ලසියයන් ලබාගන්න පුලුවන් යේව්ල නැති උනා කියලා බයක් නෑයන්. 

නැති උනා කියලා යශෝයකකු්ත නෑයන්, යබොය ොම ප සුයවන් ආය ලබාගන්න පුලුවන් 

 යේව්ල නම්. මම ඔබට කියන්යන් ඇයි යම් ිනිසසසු මැයරන්න බය. ඔබ්ත මැයරන්න 

බයයිෙ? බය යවන්න එපා. ආය ඉපයෙනවා. බය යවන්න එපා මාත්රිරයක්ව්ත. ආය 

ඉපයෙනවා. 

 මනි්ත එක ඔබම ෙන්නවා යන්ෙ පින්වතුයන් ඔබම කියනවා යන්ෙ යම් මයේ යම් පවුය්ල 

මය මපි සසයර් එකට යකොච්චර ක්ල එකට ඉන්න ඇේෙ? කියනවාෙ, නැේෙ? සැංසායර් 

මපි යයනනතුරා යන ගමනක් මපි එකට යුල... පින්වතුයන් ඔය කියන්යන් ිනිසසසු. යම් 

සින්දු කියන ිනිසසසු පවා. ඒ කියන්යන් කලාකරුයවෝ පවා ඔය කියන යකොටස 

ෙන්නවායන්. බණ ම න්න ඕයන් නෑයන් ඒ ටික ය්තයරන්න. රව ඉසසසර ාට්ත යනවා. 

සැංසායර් මපි යයනන තුරා සැරයැටියයන් මපි එකට යුල. ඒ කියන්යන් ඉසසසර ා 

ගමන්ත එයාලා plan කරලා ඉවරයි. ආපු ගමන ගැන්ත ෙන්නවා. යන ගමන ගැන්ත 

ෙන්නවා. ෙැන් ඔබ්ත ෙන්නැේෙ? ඔබ ිමරන්යන් ඔයේ ඔය මම්මා ඔබට පලයවනි වරාවට 



 ම්බඋනා ඇති කියලාෙ? පින්වතුයන් පයට පෑයගන කූඹියා ගැන්ත ඔබ ඔය ොම 

කියනවා යන්ෙ....මයන් යෙවියයන් යම් මයේ පයට පෑගිච්ච කූඹිය්ත මට යකොච්චර 

කාලයක් මට මයේ මම්මා යවලා ඇ්තෙ යම් සැංසායර්. යකොච්චර වරාවක් මට මයියා 

යවලා ඇ්තෙ, නැංගී යවලා ඇ්තෙ, ෙරුවා යවලා ඇ්තෙ ඔය ොම ඔබ ිමරනවා. ඉතින් 

එය ම නම් පින්වතුයන් ඔයේ මම්මා මැයරනවාට බය ඇයි? ආයේ එනවායන් ඔය 

මම්මාම. මම්මා යවලාම ආයේ නැති උන්ත පින්වතුයන් ආයේ  ම්බයවනවායන්. 

එය මනම් ඇයි මැයරන්න බය.  

පින්වතුයන් මරක තියාගන්න ආර්යන් ව න්යසේලා මැයරන්න බය නෑ. ඔබ ආර්යෙ 

නැේෙ කියලා බලාගන්න ය ොඳ ක්රනමයක් ඒක. ඔබ ආර්යෙ, නැේෙ කියලා බලාගන්න එක 

එක ක්රනම තියයනවා පින්වතුයන්. යමොකෙ ආර්යන් ව න්යසේලා පිළිකු්ල කරන යේව්ල 

මනායෙිො පිළිකු්ල යනොකරයි. ආර්යන් ව න්යසේලා පිළිකු්ල යනොකරන යේව්ල 

මනාර්ය යයෝ පිළිකු්ල කරයි. ඔය ොමයන් තියයන්යන්. එකක මනි්ත පැ්තර රමයි මනික් 

එයක්. යෙපැ්තරටම.  

එය මනම් ඔබ බලන්න යම් යලෝයක් වැඩි  රියක් ඉන්යන් මනායෙිෝ.  ැයමෝම 

මැයරන්න බයයි. ඔබ්ත මැයරන්න බයයිෙ? ඔබ්ත මැයරන්න බයයි නම්, ඒ කියන්යන් 

මැයරන්න බයයි කියලා කිේයේ යම් ෙැන් මයේ ජිවිරයේ මරණයක් එන්යන්, යම් ජ්යාති 

පච්චයා මරණ කියන ඒ ශූක්ෂ්යම පැ්තර ගැන යනයම් මම යම් කරා කරන්යන්. කය 

කැඩිලා ගියාට පසසයසේ මැයරන්යන්,  ාට් ඇටෑක් එකක්  ැදිලා මැයරන්යන්, මන්න ඒ 

මරණය. ඇයි ිනිසසසු මැයරන්න බය. ිනිසසසු මැයරන්න බයයි. ය්තරුමක් නෑ ිනිසසසු 

මැයරන්න බයයවලා. යමොකෙ ආයේ ඉපයෙනවායන්. ඒ විරරක් යනයම් ඔය රමන් ලඟ 

ඉන්න මම්මලා මක්කලා, මයියලා, නැංගිලා, ම්ලලිලා, යනෝනා, ම ්තරයලා  ඔය 

 ැමයකනාම පින්වතුයන් ආය   ම්බයවනවා. බය යවන්න යෙයක් නෑ. ඒ යගෝලයලෝ 

යපොේෙක් මැයරනකන් විරරයි බලන් ඉන්න තියයන්යන්. සම රවිට ඒක නිසා යවන්න 

ඇති මැරිලා ඔය එක එක ම්තබැේවල ඉපදුනාට පසසයසේ එච්චර කාලයක් එකට ිමටපු 

මයට කරෙර කරන්යන් ගිිම්ලලා. පුලුවන් රරම් ඒ මනුසසසයායේ විනාෂ්යයට කටයුතු 

කරන්යන්. ඇයි? ඊට පසසයසේ්ත ඉක්මනට ආය එනවායන් රමන් ගාවට ඒ යලෝයක්ට. 

මර ැර ගන්න බැරිවයි ඉන්යන්. ඒ නිසා පින්වතුයන් ආර්යන් ව න්යසේලා මැයරන්න 

බය නෑ. ආර්යන් ව න්යසේලා යමොකටෙ බය. ඔබ කටපාෙින් උ්තරරය යෙයි. යම් ේර 

ශසනය ඔබට මම ඉදිරිප්ත කරන්යන් ඔබ ආර්යෙ නැේෙ කියලා ඔබ ඔයබන් ම ගන්න. 

ඔබ බය මැයරන්න ෙ, ඔබ බය ඉපයෙන්න ෙ. 

ෙැන් ඔබට පින්වතුයන් එකපාරට ක්ලාන්රය ොනවා. ඔබට තියයන යරෝගී ර්ත්තවයක් 

තියයනවා, ඒක්ත එක්ක යෙොසසරර ම ්තරයා කලින් කියලා තියයන්යන්  ක්ලාන්රයක් 

ෙැම්යමෝත ආයේ නම් නැගිටින්යන් නෑ. ෙැන් බලන්න එක පාරට ිමරට බයක් එනවාෙ 

කියලා. යබරි න් යෙයිෙ ෙැන්. එය මනම් මැයරන්න බයයි පින්වතුයන්. ආර්යන් 

ව න්යසේලා මැයරන්න බය නෑයන්. යසේක පුේගලයයෝ ඒ කියන්යන් මරි ්තවයට යන 

ගමන තුල පින්වතුයන් යපොඩි චකිරයක් ිමරට එයි. සාමාන්යරයයන් ිමරන්න මමාරුයි 

යසෝරාපන්න ඵලයයන් එ ාට යකයනක් නිකන් මරලයරෝනි දි දි හූ කිය කිය කෑග යි 

කියලා මයන් මැං මැයරනවා, මයන් මාව යේරාගනි්ලලා කවුරු ය ෝ කියලා. මට එය ම 

 ිමරන්න මමාරුයි කවුරු්ත එය ම කරයි කියලා. යමොකෙ ඒයගෝලයලෝ මරණය කියන 



එක ප්රශසණයක් විදි ට ෙකින්යන් නෑ. ඒ යගෝලයලෝ ෙකින්යන් ඉපදීම ප්රශසණයක් විදි ට. 

ජ්යාතියයි පින්වතුයන් ප්රශසණය විදි ට ෙකින්න ඕයන්. යමොකෙ ජ්යාතියයි දුක. ජ්යාති වුනාම 

රමයි ජ්යරා මරණය කියන එක පින්වතුයන් උරුම යවන්යන්. ජ්යාති යවච්ච රැනයි ජ්යරා 

මරණය කියන එක උරුම. එය මනම් බය යවන්න ඕයන් යමොය ොකට ෙ? ජ්යරා 

මරණයට යනයමයියන් බය යවන්න ඕයන් ජ්යාතියටයන්.  

ඒකයන් මපි ඔබ ට ඉසසසර කියන්යන් මෙ ිනිසසසු පාටි එකක් ොන්න ඕයන් යවලායේ 

මඬනවා. මඬන්න ඕන යවලායේ පාටි එකක් ොනවා. නැේෙ? ෙරුයවක් ඉපදුනුයේලායේ 

ඒ වයට් ඉන්න මය යමොකෙ කරන්යන්.  ැයමෝම එකතුයවලා මඬනවායන්ෙ? යපොේෙක් 

ඒ ෙරුවා දි ා බලන්න පින්වතුයන්. ඒ ෙරුවා මඬන්යන් ඇයි? මයන්! මයපොයි මම 

ආයය්ත ඉපදුනායන්. ඕක නිසා යවන්න ඇති ෙරුවා මඬන්යන්.ඇයි? ප්රභාෂ්යසවර ිමරක්යන් 

තියයන්යන්. ඒක මම විිමළුවට කිේයේ කියලා ය්තරුණායන්. ප්රභාෂ්යසවර ිම්ත තියයන්යන් 

මරි තුන් ව න්යසේලාට. යපොඩි ෙරුවන්ට ප්රභාෂ්යසවර ිම්ත නෑ. ප්රභාෂ්යසවර ිමරක් කියන්යන් 

භවයේ සැරිසරන්යන් නැති ිමරක්. භවයේ සැරිසරන්යන් නැති ිමරක් නිසා ෙ ආයේ 

ඉපදුයන්. සම රවිට ඒ ෙරුවා මඬනවා ඇ්තය්ත මයන්! මයපොයි මම ආයේ ඉපදුනායන්. 

යමොකෙ ඉපදුනාට පසසයසයන ඒක ෙන්යන් ආයේ ඉපදුනා කියලා. ඉතින් මඬනවා. 

ෙැකලා තියයනවා, ම ලා තියයනවා යන්ෙ යකොච්චර මඬනවාෙ කියලා. 

යරොරයරෝන්චියක් නැතිව මඬන්යන්. මන්න මඬනවා, ඒ ඇඬි්ලල  රි. ඔය මඬන 

යවලායේ වයට් ඉන්න පිරිස යමොකෙ කරන්යන්. පාටි ොනවා. Invite කරනවා 

යාළුවන්ට. Wish කරනවා. බැලුම්යබෝල මරන් එනවා යන්ෙ? යකොච්චර යේව්ල 

කරනවාෙ? නමකු්ත ය ොයනවා. ඒ මදිවට ඉසසයකෝල්ත ය ොයනවා. කසාෙ බදින්න 

මනුසසසයයකු්ත ය ොයනවා සතියක් යෙකක් විරර ගිය ගමන්. ඕක යන්ෙ පින්වතුයන් 

ඇ්තර කරාව. 

ඔබ ිමරනවාෙ පින්වතුයන් ආර්යයයෝ ඔය ොම කරයි කියලා. යමොකෙ ආර්ය සසවභාවය 

ඔබ  ය්තරුම් ගන්න පින්වතුයන්. ආර්ය සසවභාවය යම් යලෝයක් සසවභාවයට වො 

සෑය න්න යවනසස. සෑය න්න යවනසස පින්වතුයන්. ඇ ැට යේන්යන් නෑ රමයි ඒ 

යවනස. යමොකෙ ඒක ඇ ැට යේන යවනසක් යනයම්. යමොකෙ ඒක පිට බාිමර 

යවනසසවීම තුල ෙකින්න පුළුවන් යෙයක් යනයම් පින්වතුයන්. ඇඟට සිවුරක් වැටුනා 

කියලා කියන්යන් ආර්ය යනයම්. ඒ කියන්යන් ඇඟට සිවුරක් වැටුණු පමණින් ආර්ය 

කියලා කියන්න බෑ. එය මනම් ඇඟට සිවුරක් වැටිලා නෑ කියන එයකනු්ත ආර්ය 

කියලා කියන්න බෑ. එය මනම් රට්යට් ගාපු සැනින් ආර්යයයක් කියලා කියන්න බෑ. 

එය මනම් රට්යට් ගාන්යන් නැතිව ය ොඳට යකොණ්ෙය පිටිපසසසට පීරලා යජ්ය්ල 

ටිකකු්ත ගාලා ඉන්නවා. ආර්යෙ නැේෙ? කියන්න බලන්න. යකොය ොමෙ කියන්යන්. 

එය ම කියන්න බෑ. යමොකෙ ආර්ය්තවය කියන්යන් යම් ආර්ය භූියට මඩිය තියයනවා 

කියලා කියන්යන් පින්වතුයන් මවයබෝධයක් එක්ක සිදුවන යෙයක්. ආර්ය භූියට 

ප්තවුනා කියන එක ඔබට ඔබ තුලින් බලාගන්න පුලුවන් එක ක්රනමයක් රමයි ඔබ රාම 

මැයරන්න බයෙ කියන එක. ඒ කියන්යන් යමය ම කියන්නම්යකෝ ඉපයෙනවාට වො 

ඔබ මැයරන්න බයෙ? ඔබ යම් යෙයකන් වො බය යමොකකටෙ? ඉපයෙනවාට ෙ 

මැයරනවාට ෙ?. ඒ තුලින් පින්වතුයන් ඔබට යම් මෙ සක් ගන්න පුලුවන් ඔයේ 

මවයබෝධ මට්ටම ඔයේ ආර්යි්තවය යමොකක්ෙ කියලා. යමොකෙ ආර්යයි මැයරනවාට 

වො මපි යසේකයයෝ කියලා ගුලයකෝ. යමොකෙ මරි තුන් ව න්යසේලා මැයරන්න බය නෑ. 



යසේකයයෝ මපි ිමරුල මැයරන්න යපොඩි චකිරයක් වූටි ිමය්ත බයක් සැකයක් තියයනවා 

කියලා. යමොකෙ රාම යම් ඵලය පූර්ණය කරයගන නෑයන්. ඵල පූර්ණය සිේධයවලා නෑ. 

ඒක නිසා රාම මර “මම” කියන සසවභාවය උන් ව න්යසේලායේ ිම්තවල තියයනවා 

මරි ්ත ඵලය පූර්ණය කරගන්නකම්. එරයකොට මැයරනයකොට මැයරන්යන් කවුෙ?  

මැයරනයකොට මැයරන්යන් යම්  “මම” කියලා ෙැයනන  ැම. නුල්ත යසේක්තවයට ප්ත 

උනාට පසසයසේ ඒ පිරිසයගන් ඇ ැේයවෝත පින්වතුයන් ඔබ යම් යෙයකන් වො බය 

යමො කටෙ? මන්න ේර ශසනය. උ්තරරය යමොකක්ෙ?  

ඉප යෙන්න, නැ්තනම් ජ්යාතියට ෙ මැයරන්න   

ඔය යෙයකන් වො බය යමොකකටෙ?  

ඔබ නිකමට ිමරලා බලන්න පින්වතුයන්. සාමානින් මනුසසසයයකුයගන් ඇ ැේයවෝත 

ඔයා බය ඉපයෙනවාට ෙ? මැයරනවාට ෙ?  ඔබ යෙන උ්තරරය යමොකක්ෙ කියලා ආය 

යෙපාරක් මපට ිමය්ත සැකයක් නැතිව කියන්න පුලුවන් යන්ෙ?  මනුසසසයයෝ බය 

යමොකකටෙ? ිනිසසසු බය මැයරන්න පින්වතුයන්. බලන්න ිනිසසසු බයෙ කියලා 

ඉපයෙන්න.  

පින්වතුයන් ඇ්තරටම ිනිසසසු ඉපයෙන්න බය නම් ිනිසසසු ෙරුයවෝ  ෙයි ෙ? ඒ 

කියන්යන් රමන් ඉපදීම යනයම්. රව යකයනකුටව්ත ඔය කියනයේ කරයි ෙ? ෙැන් මම 

යම් කියන්යන් ෙරුයවෝ  ෙන්න එපාව්ත  ාව්ත එය ම එකක් යනයම්. යපොේෙක් ිමරලා 

බලන්න මම යම් කියන කාරණාව. බුේධිම්තව යම් කරුණු ගන්න කරුණායවන්. ඉපදීම 

කියන එක මනුසසසයයක් ෙකිනවා නම් පින්වතුයන් දුකක් විදි ට ඇයි “ම්තරානැං උපමැං 

ක්තවා” කරන්යන් නැ්තය්ත. ඒ කියන්යන් රමන්ව එයරන්ට ොයගන බලන්න. 

ඉපයෙනවා කියන එක දුකක් නම්,  

මපි ගුලයකෝ යමය ම. නැවර උ්තප්තතියක් ගැන විශසවාස කරන්යන් නැති 

මනුසසසයයක් ගන්නයකෝ යපොේෙකට. එය ම ිනිසසසු ඕන රරම් ඉන්නවා. නැවර 

උ්තප්තතියක්... එය ම එකක් නෑ. ඒ කියන්යන් මයළෝත මළා එච්චරයි. ෙැන් ඒ 

මනුසසසයායගන් ඇ ැේයවෝත. බුදු ෙ මක්... යකොය ොම්ත ම ලා නෑ. එය නම් යමොකෙ 

මැයරන්න ආයය ඉපයෙන්යන නෑ කියන එක, එරන එයායේ ිමර තියයන්යන් නෑයන්. 

 රි, එරයකොට එයායගන් ඇ ැේයවෝත, මැයරන්න එකෙ බය? ඉපයෙන එකෙ බය? 

මැයරන එකටෙ බය යවන්න ඕයන්? ඉපයෙන එකට ෙ බයයවන්න ඕයන්? පින්වතුනි ඒ 

මනුසසසයා්ත කියනවා යන්ෙ, මැයරන එකටයි බය යවන්න ඕයන් කියලා. ඉතිැං 

 ්තයෙයියයන් පින්වතුනි යම් නැවර ඉපයෙනවා කියලා විශසවාස කරන්යන් නැති 

මනුසසසයයක්, පින්වතුනි යමොකටෙ මැයරන්යන බය? ඉතින් මැරුන ම ප්රශසන 

ඔක්යකොම ඉවරයියන්. ඉපදිච්ච නිසා යනයවයිෙ පින්වතුනි යමච්චර ක්ල විඳපු  ැම දුක් 

ගැ ැටක්ම විඳින්න සිේධ වුයණ්. යකොටින්ම පින්වතුනි මැයරන්න සිේධ යවලා 

තියයන්යන් ඉපදිච්ච නිසා යනයමයිෙ? මපි එයායගන් ම නවා... වැරදිලාව්ත ආයේ 

ඉපයෙන්න උයනෝත එය ම?  මයන් යකොච්චර යශෝක්ෙ. ඉතින් මැයරන්න සිේධ යවනවා 

යන්, ඔේ, මැයරන්න නම් බයයි. බලන්න, යකොච්චර වැරදිලා ෙ කියලා පින්වතුනි. 

ඒකයි,  



ඒ නිසා ඔබ ය්තරුම් ගන්න ඕන පින්වතුනි යම් ආර්ය්තවය කියලා කියන්යන් ඔබ තුළින් 

ෙැක ගන්න ඒක. ඔබ යකොයිරරම් දුරට ආර්යෙ කියලා, ඔබ තුළින් ෙැක ගන්න. යමොකෙ 

ඕක යපොරක පරක කියයේවා කියලා, ඒක  රියටම මවයබෝධ කරගන්න මමාරුයි 

පින්වතුනි. ඒ කියන්යන් ආර්යයයෝ ප්රිිය කරන යේව්ල, මනාර්යයයෝ ප්රිිය යනොකරයි, 

පින්වතුනි ඕක්ත, ඔය ඔය කියන සසවභාවය ය්තයරන්යන කාටෙ? ආර්යයයෝ නැ්තනම්, 

මනාර්යයයෝ ප්රිිය කරන යේව්ල, ආර්යයිෝ ප්රිිය කරන්යන නෑ කියන සසවභාවය, ඒ වචන 

ටික ය්තයරනවා රමයි ඕන යකයනක්ට. සිැං ල ය්තයරන ඕන යකයනක්ට ඒ වචන ටික 

ය්තයරන්වා. නුල්ත ඔය කියන සසවභාවය, යමොනාටෙ මනායෙිෝ ප්රිිය කරන්යන්. ඉතින් 

මැං ඒවට ප්රිිය කරන්යන් නෑයන්. පින්වතුනි ඔන්න ඔය කියන එක ය්තයරන්යන්, ආෙි 

බවට ප්ත යවච්ච යකයනක්ට යන්ෙ... ඇ්තරටම ඕක මවයබෝධ යවන්යන්?  

ෙැන් ුලහුයෙ ඉන්න මාලුයවකුට කියන්න පුළුවන් යගොෙබියම් තියයනවා කියලා 

යපෝල ගසස? කියන්න පුළුවන්. එයාට ඒක කටපාෙම් කරගන්න්ත පුළුවන්. යපෝල ගසස 

කියලා කියන්යන් යමන්න යම් වයේ එකක් කියලා ඒක ිමරා ගන්න්ත පුළුවන්, චිත්රියක් 

මවා ගන්න්ත පුළුවන්, නුල්ත ඇ්තරටම ඒක ය්තයරන්යන යකොයි යවලායව ෙ? 

ඇ්තරටම ය්තයරන්යන් පින්වතුනි යගොෙබිමට ආපු ෙවසක යන්ෙ? ඒ කියන්යන් 

කවොව්ත මාලුයවකුට ඕක ය්තයරන්යන නෑයන. එය නම් එක්යකෝ මාළුවාට කකු්ල 

යෙකක් එන්න ඕයන්. ඒය ම කරල එලියට ඇවි්ලල පීනන්න පුළුවන් යවන්න ඕයන්. ඒ 

කියන්යන් පින්වතුනි මර භූියට මඩිය තියන්න ඕනි. ඉතින් මයේ උපමායේ  ැටියට 

උපයම්ය ගලපල බැලුයවෝත මනාෙි භූියේ ඉඳන් ආර්ය භූියට මඩියක් තියන්න 

ඕයන්. ආන් එොට යන්ෙ පින්වතුනි ය්තයරන්යන, යම් මරණය කියන එකට යනයමයි 

මපි බය යවන්න ඕනි, ජ්යාතියටයි බය යවන්න ඕයන්, නැ්තනම් ඉපදීමටයි බයයවන්න 

ඕයන් කියලා.  

ෙැන් ඔබ යපොේෙක් ක්ලපනා කරලා බලන්න යම් කියන කරුණු පින්වතුනි. මෙ 

ඔබ ජීවිය්ත එක එක වයසස කාණ්ෙවල ඇති. රරුණ පිරිසක් ඇති. ඊට්ත වො රරුණ 

පිරිසක් ඇති. මැදි වයසට ප්ත යවච්ච පිරිසක් ඇති. ම ළු වයසට ප්ත යවච්ච පිරිසක් 

ඇති. නුල්ත ඔබ  ැයමෝටම ජීවිරයේ යම් යවනයකොට්ත පින්වතුනි, ෙඬුවම් ලැබිලා 

නැේෙ? ඒ කියන්යන් මම්මා ග පු එක යනයමයි, ටීචර් ග පු එක යනයමයි. ඉපදිච්ච 

නිසා ෙඬුවම් ලැබිලා නැේෙ? යකොටින්ම ඔබට ය්තයරන්යන් නැේෙ පින්වතුනි යම් ඉපදීම 

කියලා කියන්යන් යකොටින්ම ඔබව වධකාගාරයකට මරන් යාමක් කියලා. යමොකෙ 

වධකාගාරයට මරන් ගියාට පසසයසේ පින්වතුනි යකොයි යවලායවෙ ෙන්නෑ වෙකයයෝ 

ඇවි්ලලා වෙ යෙන්යන්. ඉපයෙනවා කියල කියන්යන්ත පින්වතුනි වධකාගාරයක් 

ඇතුය්ල ඔබව ොන එක යනයමයිෙ?  

යපොේෙක් ිමරන්න මැං යම් කියන යේව්ල ගැන. යම් ඔබට යවච්ච යේ මැං යම් 

කරා කරන්යන් පින්වතුනි. ඔබට යවලා තියයන යේ. යම් එ ා පැ්තය්ත ඉන්න 

මනුසසසයට යවලා තියයන යේ ගැන යනයමයි යම් ිමරන්යන්, යම් කරා කරන්යන්. ඒ 

නිසා ඔබ ිමරන්න නරකයි "මර  ාුලදුරුයවෝ කියන එක ම ගන්න, ඔය කියන එක" 

එරනට යන්න එපා පින්වතුනි. යමොකෙ එයාට ඕයන නැති නිසා යන් ෙැන්ම ම ගන්යන 

නැ්තයර. ඔබ ම ගන්නයකෝ යම් කියන යේ.  



ඔබ ිමරලා බලන්න ඔයේ ජීවිරයට ොලා. යම් ඉපයෙනවා කියල කියන්යන, 

වධකාගාරයකට ඔබව ොනවා යනයමයිෙ පින්වතුනි? වෙ යනයවයිෙ ඔය යෙන්යන? 

බලන්න ඔය කයක්  ම්බයවලා ඔබ විදින දුක, යකොච්චරක්ෙ කියලා, යකළවරක් 

නැතිව. ඔයේ ඇයේ යකොරනෙ ෙැන් යම් යවනයකොට මසනීපයක් යවලා නැ්තය්ත? 

සාමානින් ඔබ මැදි වයස වයේ පහු යවලානම්, ඉන්යන් යම් යවනයකොට. සාමානින් 

මවුරුදු පන   ැට වයේ වයස එේදී, ඔයේ ඇයේ යකොයි යකොටසෙ ඔබට කියන්න 

පුළුවන් යම්ක නම් මයන් ඇසසව ක් කටව ක් නෑ යාන්රම් පාඩුයේ ඉන්නවා කියලා 

ඔබට යකොයි කෑ්ලල ගැන ෙ පින්වතුනි ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔයේ ඇයේ තියයන..? 

කට ඇරලා බලන්න පින්වතුනි ෙරක් ගැනව්ත එය ම කියන්න පුළුවන්ෙ කියලා. 

පිටිපසසස මරගාලා බලන්න පින්වතුනි යකොණ්ෙ, යකොණ්ෙ ගැනව්ත ඔබට එය ම 

කියන්න පුළුවන්ෙ කියලා. ඔලුව ම්ලලලා බලන්න පින්වතුනි ිමසස කබල ගැනව්ත 

එය ම කියන්න පුළුවන්ෙ කියලා. කකුලක් ම්ලලලා බලන්න පින්වතුනි,  ැමරැනම 

ඕයක් තුවාල නැේෙ කියලා. යපොේෙක් ක්ලපනා කරල බලන්න පින්වතුනි ඔබ මෙට්ත 

යබය ්ත යපති කීයක් ගන්නවෙ ෙවසකට? ඔය ඔක්යකොටම ය ේතුව මරණයෙ? ඔබ 

මැරිච්ච නිසා, ඒ කියන්යන් ගිය ම්තභවයේ මැරිච්ච නිසාෙ පින්වතුනි මෙ යම් ම්තභවයේ 

දුක් විඳින්යන්? ිමරල බලන්න. ඔබ යම් ම්තභවයේ දුක් විඳින්යන්, ගිය ම්තභවයේ 

මැරිච්ච නිසාෙ?  

ඔයේ ෙරුවාට මවැෙක්, ඔයේ ෙරුවාට යමොකක්  රි ිමැංගියක්, ිමැංසාවක් වුයනෝත ඔබට 

දුකයි. ම ්තරයට යමොකක්  රි කරෙරයක් වුයණෝත, ඒ්ත දුකයි. මම්මට ප්රශසනයක් 

වුයනෝත ඒ්ත දුකයි. දුවට ප්රශසනයක් වුයනෝත ඒ්ත දුකයි. රසසසාව නැති වුයනෝත ඒ්ත 

දුකයි. යකොයරෝනා ආයවෝත ඒ්ත දුකයි. කන ගමන් දිව  ැපුයනෝත ඒ්ත දුකයි. ිමරල 

බලන්න, ඉතින් යම් ඔක්යකොම මසසයස පින්වතුනි, ඔය ඔක්යකොටම ය ේතුව ඔබ ගිය 

ම්තභවයේ මැරිච්ච එකෙ? එය ම නැ්තනම් පින්වතුනි යම් ම්තභවයේ ඉපදිච්ච එකෙ? 

ය ොඳට ක්ලපනා කරලා බලන්න.  

ෙැන් ඔබට යම් වීඩියයෝ එක බලායගන යේදි පින්වතුනි සම රවිට මවසසථා කීපයකදී 

යපයනයි වීඩියයෝ කෑලි යෙකක් එකට බේධ කරල වයේ. ඒක ඇ්තරට යමය ම 

යවනවා, සැංසසකරණය කරේදි එය ම කරන්න සිේධ යවනවා, යමොකෙ යම්, යම් 

යරයකෝඩින් එක කරන්යන් ම ා වර්ෂ්යාවක් මැේයේ. එරයකොට ඒ වර්ෂ්යා ශේෙයට ඔබට 

යේශනාව යකොච්චර ය ොඳට යරයකෝේ කර්ත ඇය න්නැති යවයි වටපියට් තියයන ශේෙ 

බාධක නිසා කියලා මපි ිමරල, යේශනාව එරනින් රාවකාලිකව නව්තවනවා. ඊට 

පසසයසේ වැ ැලා ඉවර උනාට පසසයසේ ආයය ෙැන් එරනින් යේශනාව ඉසසසර ට කරයගන 

යන්න ඕනි.  

ෙැන් ඔබටම මරක ඇතියන් මපි යේශනා කරනයකොට යපොේෙක් ඇවි්ලලා බන ම යගන 

ඉේදි සම ර යවලාවට යවන track එය කට වැටුයනෝත එය ම ඔයබන් ම න්න 

යවනවා යකොරනින්ෙ නැවැ්තතුයේ කියලා. ෙැන් එය ම ම න්න මෙ කවුරු්ත නෑ. 

එරයකොට  ැබැයි ඔබට යේශනායේ යවනසක් ෙැයනන්යන නැති යවන්න යම්ක 

කරන්න්ත ඕයන්. ඒ වයේම ඔබට යේශනාව ය ොඳට ඇය න්න්ත ඕයන්. ඒකයි 

පින්වතුනි මපි කිේයේ, යම් යම්ක ඒ රරම් ය්ලසි වැෙක් යනයමයි. නුල්ත මපි විශසවාස 

කරනවා ඔබ යම්යකන් උපරිම ප්රයයෝජ්යනය ගන්නවා ඇති කියලා. ඒ නිසා යම් ෙැන් සුළු 



යමොය ොරකට කලිනු්ත ටිකකට යේශනාව නව්තවන්න සිේධ වුණා, නැ්තනම් යම් ඔබට 

සුපුරුදු පුසසරකාල පරිශ්රයේ ඉඳයගන යම් යේශනාව පටිගර යවන්යන්. ඔබ යබොය ොම 

ෙන්න කියන රැන. ඔයේ ආරාමයේ. ඔබ  ැයමෝම ඇවි්ලලා, ඔබ  ැයමෝම වයේ 

ඇවි්ලලා බණ භාවනා කරපු රැන. ඉතින් ඔබට නුහුරු රැනක් යනයමයි යම්. ඔබට 

ය ොඳට ෙ ම වො ග්තර රැනක්. ඔබ ය ොඳට පින් රැසස කරග්තර රැනක්. එනිසා ඔයේ 

ෙ ම් මවයබෝධයට යගෝචර ෙ ම මවයබෝධ යවන, ෙ ම යගෝචර යවන කදිම 

ධර්මසසථානය රමයි පින්වතුනි යම්. ඉතින් ඒක නිසා මපි ඒ යගොෙක් යේව්ල බලලා 

රමයි ඒ රැන් යරෝරාගන්යන්.  

ඉතින් ඒ නිසා ඒවයේම යම්ක පිටිපසසයසේ යලොකු කරන්ෙරයක් යනවා. ඒ නිසා ඔබ 

 ැයමෝම උ්තසා  ගන්න ඕනි පින්වතුනි, ඒකයි පටන් ගන්නයකොට වටිනාකම ය්තරුම් 

කරලා දුන්යන්. යම්  ැම යෙයක්ම පින්වතුනි  ැදිලා තියයන්යන් ඔයේ වැයේ 

කරගන්න. මන්තිමට ඉතුරුයවලා තියයන්යන් ඔබ වැයේ කරගන්නවෙ, නැේෙ කියන 

එක විරරයි.  

ඒක  රියට නිකැං ෙරුයවක් ඉපයෙනවා පින්වතුනි ම ා ධනව්ත පවුලකට. 

ුලෙලින්  ෙලින් කිසිම මඩුවක් පාඩුවක් නෑ. ය ොඳ මම්ම රා්තර යෙන්යනක්. ඉයගන 

ගන්න ඒවාට මවශි ගුරු රුකම් ලබා යෙන්න ඇති පෙම් පිරිස ඉන්නවා. කෑයමන්, 

බීයමන් මඩුවක් නෑ. ඉඳුම්ිමටුම් වලින් මඩුවක් නෑ. කිසිම යේකින් මඩුවක් නෑ. ඔබ 

ිමරලා බලන්න පින්වතුනි මන්තිමට යම් මනුසසසයායේ ජීවිරයේ එයා මැයරනයකොට 

ිමඟන්යනක් යවලා මැරුයණෝත එය ම. මරකයන් ම ෙැන සිටුතුමා. මන්තිමට 

මැයරනයකොට පින්වතුනි ිමඟන්යනක් යවලා මැරුණා. මන්තිමට මැරුයනෝත 

කාලකන්නියයක් යවලා මැරුයණෝත. මන්තිමට මැරුයනෝත රමන්ට කියලා කිසිම 

යෙයක් කරග්තය්ත නැති, යලෝක ස්තවයාට්ත ය පරක් කරපු නැති, ඔය ේ බ්ත ගිල ගිල 

ඉඳලා, නිකැං මර, නිකැං  ම්බයවච්ච හුසසම ටික නිසා ඒ ටික හුසසම ග්තර, ඔය ේ පාවිච්චි 

කරල ොපු යකයනක් යවලා මැරුයනෝත, නිකැං යම් ම  යපොයළොව උෙ මඩියක් ග ලා 

ඉන්න බිම්කෙක්  ම්බයවච්ච නිසා ඔය ේ පාවිච්චි කරලා... නිකැං  ම්බයවච්ච ප්තරයර් 

කියවනවා වයේ, මන්න එය ම ජීවිරයක් ගර කයළෝත පින්වතුනි යමොනරරම් ිමසස 

ජීවිරයක් යවනවෙ ඒක.  

ඒකයි මරක් කරලා දුන්යන් සුගතියක් කියලා කියන්යන් පින්වතුනි ඔබට යම් 

මනුෂ්යි යලෝකයේ පය ග පු පලියට ඔබ ඕක සුගතියක් කියලා විශසවාස කරන්න එපා. 

පින්වතුනි සුගතියක් කරගන්න යම්ක. මන්න ඒ එරන ඔබ  ැම යවලායවම ිමර 

තියාගන්න. ඔබ යම් ලැබිච්ච මවසසථාව, සුගතියක් කරගන්න. යම්ක automaticaly 

සුගතියක් උනා කියල ිමරන්න යන්න එපා. එය ම ිමරන එයකන් ඔබට මවාසියක් 

යවන්යන. ඒකයි එය ම ිමරන්න එපා කියලා කියන්යන්.  

යකයනක් රර්ක කරයි, එය ම යකොය ොමෙ කියන්යන්, යම්ක සුගතියක්යන්. 

මනුෂ්යසය  යලෝකය කියලා කියන්යන් සුගතියක්යන්. ඔබ ව න්යසේට ඕන ඕන යේව්ල 

එය ම කියන්න පුළුවන්ෙ...? පින්වතුනි මැං යම් රර්කයක් ඉදිරිප්ත කරනව යනයම්යි. මැං 

පටලවා ගන්න කරුණක් ඉදිරිප්ත කරනව්ත යනයමයි, පින්වතුනි. යම් කියන්යන් ඔබට 

ඔයේ ජීවිරයේ වටිනාකම ය්තරුම් යන්න කාරණාවක්. ඔබට ඔයේ ජීවිරයේ වටිනාකම 

ය්තරුම් යන්යන් පින්වතුනි, ඔබ ගිය ම්තභවයේ මසූචි කන යපයර්රයයක් යවලා... මැං 



ඔේපු කරල යපන්නන එක තුළින් නම්,  රි එය ම  රි ඔේපු කරල යකයසේ යවර්ත 

එය ම කියන එක තුළින් නම් පින්වතුනි, ඔේපු කරා, නැරා, එය නම් එය ම කියන 

එක යනයමයිෙ වටින්යන්? එරයකොට යනයමයිෙ ඔබට ඒ වචන ටික ඇහුනාට පසසයස 

නම් ිමයරන්යන් මයන්  ්තයෙයියයන් මැං යකොය ොම  රි මයේ මග වො ගන්න ඕයන්, 

නැ්තනම් මට නම් බෑ ආයය මළ යපයර්රයයක් යවන්න. ඉතින් ඔබ ගිය ම්තභවයේ මල 

යපයර්රයයක් වුණා කියලා කියන එක යන්ෙ පින්වතුනි ඔබට කරන යලොකුම ය පර. 

ආැං ඒ නිසා රමයි පින්වතුනි, ඔබ සරර මපායය ගර කරපු ජීවිරය ගැන මපි කියන්යන්. 

ඔබ ගිය ම්තභවයේ යකොය ෙ මැරිලා, ඔබ ගිය ම්තබවයේ යකොය ෙ ඉපදිලා ිමටියේ 

කියලා පින්වතුනි මට යේන්යන් නෑ. නුල්ත මපි කියනවා යන්ෙ?  ඔබ්ත ගිය ම්තභවයේ 

යමය ම ිමටියා ඇති යන්ෙ? ඔබ්ත මනිවාර්යයයන් සරර මපායේ යන්ෙ වැඩි කාලයක් 

ජීවිරය ගර කයළේ. ඒවා කියන්යන් පින්වතුනි එය ම කියන යකොට නම් ඔබට යම් 

මනුෂ්යසයර ජීවිරයයන් ප්රයයෝජ්යනයක් ගන්න ිමයරන්යන්. ඉතින් එය නම් එය ම කියන 

යසේක්වා කියලා පිැංවතුනි යපරලි යපරලි වඳින්න යන්ෙ ඕයන්? යමොයකන්  රි කමක් නෑ, 

යකොය ොම රි කමක් නෑ පින්වතුනි, ඔබට ඔයේ වැයේ කරගන්න මවශි කරන පරිසරය 

 ැයෙනවා නම්, ඒ මෙෑ. ඒක යන්ෙ බලායපොයරෝතතු යවන්න ඕයන්. ඉතින් ඒකයි.  

ඒ නිසා ඔය කිසිම යෙයක් පින්වතුනි රර්ක වාෙ වලට ොයගන, ඔය ේ නිකැං මර 

රමන්ට නිකැං  ම්බයවච්ච හුසසම යපොෙ යකොය ොම රි යගවා ගන්න ඕයන් කියලා ිමරා 

ග්තර පිරිසස ඇති පින්වතුනි,...ඔබ ඒ මය්ත එක්ක ගැයටන්න යන්න එපා. ඒ මය්ත එක්ක 

රර්ක වාෙ ඉදිරිප්ත කරගන්න යන්න එපා. යම් ෙ ම්ත එක්ක  ැේයපන්න යන්න එපා 

පින්වතුනි, ෙ ම තියයන්යන  ැේයපන්න යනයමයි. ෙ ම තියයන්යන රමන්ව 

නිවාගන්න. රර්ක කරන්න යනයමයි ෙ ම තියයන්යන. ෙ ම තියයන්යන් ඔබව 

නිවාගන්න. ඔබ නිවාගන්න. මන්න ඒ නිසා එය ම කටයුතු කරන්න ඕනි, එය ම 

ක්ලපනා කරගන්න.  

එරයකොට මැං රව පුැංචි කාරණාවක් ඔබට ඉදිරිප්ත කරන්නම්, ඔබට ිමරලා 

බලන්න පින්වතුනි ෙැන් මපි කරා කරා සම ර ිනිසසසු විශසවාස කරනවා කියලා යම් 

නැවර උේප්තතියක් නැ ැ කියලා. එරයකොට ආන් ඒ ිනිසසසුන්යග්ත ඇ ැේවා්ත 

ඒයගෝලයලො යගන් ඇ ැේයවෝත ඉපයෙන්නෙ බය, මැයරන්නෙ බය? කියලා, ඒ 

ිනිසසසු්ත කියන්යන් මැයරන්න බයයි කියලා. ඉතින් යකොච්චර ය්තරුම්ක් නැති 

කරාවක් ෙ කියලා ිමරල බලන්න. ෙැන්  ැබැයි මනි්ත පැ්තයරන් බලන්න පින්වතුනි ඒ 

ිනිසසසුන්යගන් ඇහුයවෝත මැයරන්න කැමතිෙ? නෑ මැයරන්න කැමති නෑ. ඇයි ඒ? මපි 

කැමති සතුටින් ඉන්න. ඒ කියන්යන් ඒ ිනිසසසු මැයරන්න බයයියන්. සාමානින් 

ෙ මක් මවයබෝධ යනොකර ග්තර  ැයමෝම පින්වතුනි මැයරන්න බයයි.  රි මැං යම් 

ඉතින් කියන්යන් වියශේෂ්යයයන් මර ෙැන් ඔබට  ම්බයවයි ඔය වයේ ිනිසසසු. මයේ ජීවිර 

වල්ත ඕන රරම්  ම්බ යවලා තියයනවා. ඒ කියන්යන් ඒ යගෝලල කරන්න කැමති 

රර්ක ඉදිරිප්ත කරන්න. කිේයවෝත එය ම ගිය ම්තභවයේ මල යපයර්රයයක් යවලා 

රමයි ිමටියය කියලා, ඔේපු කර න්, නැ්තනම් මැං පිළිගන්යන් නෑ. ඒ කියන්යන් එයාට 

ය පර කරන්න මපි එයාට ඔේපු කරලා යපන්නන්න ඕයන. ෙැන් ඔබ එයාට ඒක ඔේපු 

කරල, මපි කියුල ඇ්තරටම එයා මල යපයර්රයයක් රමයි කියලා, ඉතින් ඒක ඔේපු 

කරලා යපන්නන්න බෑ රමයි. ඔබට ඒකට සාක්ෂි නෑ. ඔබට ඒක එය ම  රියටම 

සනාථ කරන්න ක්රනමයක් නෑ. නුල්ත යම් ම්තභවයේ ඕන රරම් එයා එය ම යවලා 



තියයනවා, ගිය ම්ත භවයය්ත මළ යපයර්රයයක් රමයි. ෙැන් යම් මනුසසසයා ඒක 

විශසවාස කරන්න කැමති නෑ. එයා විශසවාස යනොකරන එයකන් පින්වතුනි මවැෙක් 

යවන්යන්, ඔබට ෙ? නැ්තනම් ඒ මනුසසසයට ෙ?  

ෙැන් ඔය ොම කර කර ිමටියයෝත එය ම exame එක පාසස කරගන්න  ම්බ යවන්යන් 

නෑ. ගිිම්ලලා රමන්යේ පාෙමක් කරගන්න. නිකන් කාය්ල නාසසති කරගන්න එපා. 

කියලා, යකයනක් කියනවා පින්වතුනි ෙරුයවකුට. කවුරු රි ළමයයකුට කියනවා. 

කාය්ල නාසසති කරන්න එපා මනුසසසයයෝ, ගිිම්ලලා පාෙම් කරගන්න. ඔය යමොකක්ෙ ඔය 

කරන්යන්. ටීවී එක බල බල ඉන්යන්. ෙැන් ඒ ළමයා ම නවා එය ම යවන්යන් 

යකොය ොමෙ? ඔේපු කරල යපන්නන්න. එය ම යවනවා කියලා. ඔේපු කරල යපන්නුයව 

නැ්තනම් මම යන්යන් නෑ පාෙම් කරන්න, මැං යමය මම යමය ම ඉන්නවා. පින්වතුනි, 

ආන් ඒ යවලාවට යමොකක්ෙ කරන්න තියයන්යන්? යමොකෙ පින්වතුනි ඔබ එයාට ඒක 

ඔේපු කරලා යපන්නුයවෝත, මපි ිමරුල ඔේපු කරලා යපන්නුවා කියලා, ෙැන් ඒයකන් 

ය පර යවන්යන් කාටෙ? ඒ මනුසසසයට. ඔේපු කරල යපන්නන්න බෑ. නුල්ත ඇ්තර 

ඒක. එය නම් ඔේපු කරලා යපන්නන්න පුළුවන් වුණා නැරා පින්වතුනි, ඒක පිළිගන්න 

එයකන් ය පර යවන්යන් කාටෙ? ඒ මනුසසසයාට.  

බලන්න පින්වතුනි යම් මනුසසසයන්යේ යම් යලෝයක් ජීව්ත යවන 

මනුසසසයන්යගන් වැඩි  රියකට ය පර කරන්න යකොච්චර මමාරුෙ කියලා. මර 

කරාවක් කියන්යන් පිැංවතුනි නරක වැෙ කරන්න ය්ලසියි, ය ොඳ වැෙ කරන්න මමාරුයි 

කියලා. ඔබ ෙන්නවාෙ ඒයකන් වැඩි  රියක්ම ය ේතුව යමොකක්ෙ කියලා? යම් යලෝයක 

ඉන්න ිනිසසසුන්ට ය පර කරන්න ඒ ිනිසසසු ඉෙ යෙන්යන් නෑ.  ම්බ යවලා නැේෙ 

ඔබට ඒ වයේ ිනිසසසු? ය පර කරන්න පින්වතුනි ආයය,  රියට ව  කන්න යනවා 

වයේ. පින්වතුනි ය පර කරන්න ඉෙ යෙන්යනම නෑයන්. යමොකෙ යගොෙක් යවලාවට 

මර රර්ක වාෙ ඉදිරිප්ත කරනවා. ඒවා රමයි එළියට ොන්යන්. ඉතින් ඔබට සම රවිට ඒ 

වයේ ිනිසසසු  ම්බයවයි. සම ර විට පින්වතුනි, ඔබයි මපි්ත ඒ වයේ ඉන්න ඇති. මපිට 

මෙ ය්තයරනවා යන්ෙ...? ඉතින් මයේ මැටි යමෝ්ල කම නිසා කියලයි ඒ? මයේ යමෝෙකම් 

ඒවා. ඒ නිසා පින්වතුනි කවුෙ දුක් වින්යෙ? මපට ය පර කියලා යෙන්න ආපු මනුසසසයාෙ 

නැ්තරම් මන්තිමට මපිමෙ දුක් වින්යෙ? ඉතිැං... ඒකයි ඉතින්.... මනුකම්පා කරන්න ඕයන් 

පින්වතුනි ඒ වයේ ිනිසසසු ෙැක්ක ම.  

නුල්ත ඔබ්ත ඒ වයේ ය ෝ ඊට සමාන මෙ සස තියයන යකයනක් නම් යපොේෙක් 

ය්තරුම් ගන්න පින්වතුනි. යපොේෙක් මර රමන් යබොය ොම ෙැඩි යලස මරන් තියයන මර 

වාෙ, වියශේෂ්යයයන් ෙ මක් යේශනා යවන යවලාවක, ෙ මක් ශ්රවණය යවන යවලාවක 

පින්වතුනි, ඔබ  ැමයවලායවම යම් ෙ ම්ත එක්ක ගැටි ගැටී "මම ෙන්න එක පුලුවන් 

නම් වැරදියි කියලා ඔේපු කරල යපන්නන්න, නැ්තරැං ඔබව න්යසේ ඔය කියන එක 

ඔේපු කරල යපන්වන්න". පින්වතුනි ඔන්න ඔරන... ඉන්න එපා. ඒ මය ටක් ගාලා ඕකට 

ොගන්න කරාව රමා පින්වතුනි "බුදු ාුලදුරුයවෝත කියලා තියයනවායන් මර කාලාම 

සූත්රියේ..., කියන යේ කියන ඒ පලියට විශසවාස කරන්න එපා, ගුරු පරපුයරන් ආව 

කියලා විශසවාස කරන්න එපා, යපොය්ත තිේබා කියලා විශසවාස කරන්න එපා, රර්ක 

වාෙයට ගැළයපනවා කියලා විශසවාස කරන්න එපා", පින්වතුනි බලන්න ය ොඳට 

ක්ලපනා කරලා, ඔය එක එක ජ්යාතියේ රර්ක වාෙ ඉදිරිප්ත කරන ිනිසසසුන්ට යම් 



ත්රිිපිටකයේ යමච්චර සූත්රි තියයනවා, 84000ක් සූත්රි තියනවා යම් ත්රිිපිටකයේ, ඔච්චරයි 

යන්ෙ  ම්යබලා තියයන්යන, කාලාම සූත්රිය විරරයි ඒ යගෝලලන්ට මහු යවලා 

තියයන්යන්, එකම සූත්රියයි. බලන්න පින්වතුනි යමොන කරුමක්කාරයයෝෙ කියලා. යවන 

එක රැනකින්  රි ම ලා බලන්න. ධම්මචක්ඛපව්තරන සුත්රිය  එය ම ෙන්නවා නම් 

කියන්න බලන්න. ධම්මචක්කේපව්තරන සූත්රියේ යමොනවෙ බුදු  ාුලදුරුයවෝ යේශනා 

කයළේ?, ඒවා ෙන්යන නෑ. සච්චවිභැංග සූත්රිය? ෙන්යන නෑ. ආලවක සූත්රිය? ඒ ෙන්යන්ත 

නෑ. යමොකු්ත ෙන්යන් නෑ. ෙන්න එක සූත්රියක් තියයනවා  ැබැයි: "කාලාම සූ්තරරය". 

ඒක්ත සූත්රිය ෙන්යන් නෑ. නුල්ත කායගන්  රි ම ග්තර ටිකක් තියයනවා. ඒ නිසා 

යමොකෙ කරන්යන් ඔක්යකොටම කලින් පින්වතුනි මන්න ඒක ොගන්නව ඉසසසර ට. ඒ 

කියන්යන් මර shield එකක් ොගන්නවා, filter එකක් ොගන්නවා ඉසසසර ට. ඵලකයක් 

ොගන්නවා ඉසසසර ට පින්වතුනි. මර යුේයෙට යන යසබළු මරන් යන්යන් මය්ත.  

ෙැන් යම් යේරන්න  ෙන්යන් කාවෙ? ඒ යකනාවමයි. ඒ යකනාව යේරන්න තියයන 

යලොකුම බාධකය යමොකක්ෙ? ඒ යකනාමයි. මන්න ඒකයි පින්වතුනි, යම් ෙ ම තුළ 

යන්න ඕයන් විදි   රි යවනසස. පින්වතුනි මනි්ත යලෝක ශාත්රි වලට වො. ඒ නිසා ඔබ්ත 

යම් මරර ඉන්නවා නම්, ෙැන් සම ර විට යම් යේශනාව ඔබට ම ම්යබන් ම න්න 

 ම්යබන්යන. නිකැං youtube එයක් ඔය යමොකක්  රි වීඩියයෝ එකක් බල බලා ඉන්න 

ගමන් ඔබට  ම්බයවනවා යම් යේශනාව. ෙැන් ඔබ ඒක ගන්නවා ම න්න. ඒ මරර 

සසවාමීන් ව න්යසේ කියන සම ර යේව්ල එක්ක ඔබ ගැයටනවා. "එය ම යකොය ොමෙ 

සරර මපායක් තියයන්යන්. යපන්නපැංයකො සරර මපායේ යන  ැටි". මැං කියන්යන් 

පින්වතුනි. වැරදිලාව්ත යම් කියන කරාව ඇ්තර නම්? යපොේෙක් ිමරල බලන්න. 

වැරදිලාව්ත යම් කියන කරාව ඇ්තර නම්? ෙැන් ඔබට කිේයවෝත එය ම සුනාියක් 

එනවා කියලා ඔබ රර්ක කර කරා ඉන්නවෙ "පුළුවන් නම් ඔේපු කරල යපන්නන්න 

සුනාි එනවා කියලා".යම් මනික් ිනිසසසු ඔක්යකොම දුවනවා. ඔබ එයරන්ට යවලා 

බලන් ඉන්නවා. "ඔේපුකරල යපන්නන්න සුනාියක් එනවා කියලා, නැ්තරැං මැං 

ය ්ලයලන්යන් නෑ". සුනාියක් ආයේ නැ්තනම් ය ොඳයි. පාඩුවක් නෑ. සුනාියක් 

ආයවෝත? ඉතිැං යකෝකට්ත ය ොඳයි යන්ෙ පින්වතුනි ඇඟට ගුණයි යන්ෙ, එන්න පුලුවන් 

කියලා ිමරායගන එරනින් මයින් යවලා යන එක. ෙැන් ඔබ ිමරලා බලන්න පින්වතුනි 

ිනිසසසු ස්ලලි ඉතුරු කරන්යන් ඇයි? සම ර විට යම් ෙරු ම්ලයලො ඉන්න ිනිසසසු්ත 

ස්ලලි ඉතිරි කරන්යන නැේෙ?  

 

(මැං යම් කියන්යන පින්වතුනි, ෙැන් යම් මැං ෙන්නවා යවනම පැ්තරක් යම් මපි කරා 

කරන්යන්, නුල්ත ෙන්නෑ යම් ටික ම න්න යකනකු්ත ඇති ඔබ මරයර්. එක්යකයනක් 

 රි ඇති. නැ්තනම් යම්වා නිකැං එන්යන් නෑයන්.) 

 

 රි ෙැන් ිමරලා බලන්න ඔය විදියට එක එක රර්ක වාෙ ඉදිරිප්ත කරන ිනිසසසු ස්ලලි 

ඉතුරු කර ගන්යන් නැ්තෙ? ඇහුයවෝත කියන්යන් "නෑ ඉතින් මපි…"(ඒ යගෝලලන්ට 

ෙරු ම්ලයලෝත ඉන්නවා. පුරා ඕසසට්යර් සුලියායේ. දුව එැංගලන්යර. මයනක් දුව 

කැනොයේ. ඉතින් ය ොඳට ඉයගන ග්තර ෙරුයවො. ඒයගෝලයලෝත ඉන්නවා.  ැබැයි 



බැලුව ම ඒ යගෝලයලෝත රාම ස්ලලි ඉතිරි කරනවා. යම් යජ්යෝඩුව, නාකි යජ්යෝඩුව ස්ලලි 

ඉතිරි කරනවා. ඇයි කියලා ඇහුයවෝත) "නෑ ඉතින් එය ම ගියාට ඉතින් මයේ ෙරුයවෝ 

මපිව ෙවසක බැලුයව නැ්තරැං එය ම". ඉතින් ඇයි ඒකට විරරක් එය ම ක්ලපනා 

කරන්යන්? ඉතින් ඒකට්ත කියන්නයකෝ ඉතිැං ඔේපු කරල යපන්න ැං කියලා. "මයේ 

ෙරුයවෝ මපිව බලාගන්යන් නෑ කියලා ඔේපු කරලා යපන්නුයවෝත මපි ස්ලලි ඉතිරි 

කරන්නම්. නැ්තරැං මපි ස්ලලි ඉතිරි කරන්යන් නෑ. යමොකටෙ නිකම් ම න්සි 

යවන්යන්". පින්වතුනි, එය ම ිමරන් නෑ යන්ෙ පින්වතුනි? 

ඒ යවලාවට එය ම ිමරන්යන් නෑ. ඒකයි කියන්යන්. ඒක රමයි යම් යලෝයක 

ිනිසසසුන්යේ කරුයම. මන්න ඒව නම් පින්වතුනි, මකුස්ල වල විපාක. සසයර කරග්තර 

මකුසල කර්මයන්යේ විපාකයන්. එයාට ිමයරන්යන් නැති එක, ඒ කියන්යන් රමන්ට 

ය පර යවන පැ්තරට ිමයරන්යන් නැති එක, ඒ තියයන්යන් ඒ මය සසයර කරග්තර 

මකුසල ව්ල වල විපාක. ඒ කියන්යන් එක එක ිනිසසසුන්ට මැංචි ඇෙපුවා, රව 

මනුසසසයයක් ය පරක් කරගන්න යේදී ඒ මනුසසසයාට ය පර කරගන්න ඉෙ යෙන්යන් 

නැතුව ඒ මනුසසසයාට යමොකක්  රි වැරැදි ෙෘෂ්යසටියක් ෙැම්මා. මනුසසසයයක් යමොකක්  රි 

ේයාුාපාරයක්  රි යමොකක්  රි ය පරක් කර ගන්න  ෙන යකොට, රමන් දියුණු 

යවන්න උ්තසා යක් උනන්දුවක් නෑ, ඒ නිසා රව මනුසසසයයක්යේ්ත මර ග්තර 

වීර්යෙය, ිමරට ග්ත මෙ ස සම්පූර්ණයයන් විනාශ යවලා යන්න, එයායේ වීර්යයය බාල 

යවලා යන්න යමොකක් ය ෝ වචනයක් ෙැම්මා. යම් සසයර් කර ග්තර ඒවා පින්වතුනි. 

ඔබ මපි  ැයමෝම.ආන් ඒව රමයි පින්වතුනි ෙැන් යම් ය ප්ත මගට ඇ ැයරන්න 

යනයකොට, රව යකයනක් මපිව ය මගට  රවන්න යේදි ඒවා වල විපාක කැරකිලා 

එනවා.   

එය ම නැ්තනම් රව මනුසසසයයක් රව මනුසසසයයක්ට උෙේ කරනවා ෙැකලා, 

ෙැන් ඒ බලන් ිමටපු ඔබට එක  රිගියේ නෑ. මර කියන්යන් දිරවන්යන් නෑ කියලා. 

"යමොකෙ ඒ මනුසසසය යමයාට විරරක් උෙේ කරන්යන්, මට  රියන් නැ්තරැං රව 

ිනිසසසුන්ට  රි ගිිම්ලලා  රියන් නෑයන් යම් යලෝකයේ". ඒ නිසා යමොකෙ කය්ල, රව 

මනුසසසයයක් ඇවි්ලලා රව මනුසසසයයක්ට ය පරක් කියන යවලායේ ඔබ ගිිම්ලලා 

යමොකෙ කයළේ? ආන් ඒ මනුසසසයට කිේවා "යම් ඔය මනුසසසයා කියන යේ විශසවාස 

කරන්න එපා. ඔය කිේවට ඇ්තරෙ කියලා කවුෙ ෙන්යන්" ෙැන් පින්වතුනි ඔය ොම ඔය 

කරපු ඒවල විපාක ෙැන් කැරකිලා එනවා. යමොකෙ ඔබ ඒ කියපු වචනය ටික ම  ග්තර 

මනුසසසයායේ ජීවිය්තට ය පරක් කරගන්න තිබිච්ච චාන්සස එක සම්පූර්ණයයන්ම නැති 

යවලා ගියා. ඔබ දුන්න ෙෘෂ්යසටිය  රි කියලා ිමරායගන, මස්තපුරුෂ්ය ෙෘෂ්යසටිය, මස්තපුරුෂ්ය 

මතිමරාන්රරය  රි කියලා ිමරායගන පින්වතුනි ඒ පැ්තරට කරකවන්න පටන් ග්තරා 

එයායග ජීවිරය. කරලා එො ඉඳන් ඒ මනුසසසයායේ ජීවිය්ත විනායසේ රමා උොවුයණ්. මර 

ය ප්ත වචනයක් ම ල ය පර කරගන්න තිේබ මවසසථාව මිමි යවලා ගියා. කවුරු 

නිසාෙ? ඔය කරග්තර යේ නිසා. ඔබ නිසා. ෙැන් යමොකෙ යවන්යන් පින්වතුනි. ඔබට 

ය පර කවුරු  රි කරන්න උ්තසා  කරේදී, රව මනුසසසයයක් යවන්න ඕන් නෑ, ඔබටම 

ිමයරනවා පින්වතුනි ඔයේ ය පර ඔබට ේයලොක් කරගන්න. යමොකෙ පින්වතුනි ිමරට 

ධම්මයක් බිමන්යන්ත විපාකයට රමා. ඉතින් ඒක්ත කර්මයක විපාකයක් යවන්න 

එපැයි. ඔය කරග්තර මකුසල කර්ම වල විපාක රමයි ෙැන් ඔය බිමන්යන්. 



මම්ත විෙිා සරණ ගිිම්ලලා ිමටපු මනුසසසයයක්. මැං ය ොඳටම ෙන්නවා පින්වතුනි යම් 

කියන කරාව. මැං ිමරන්යන් මට රමා වැඩිපුරම මොල යවන්යන් යම් කරාව. මට 

මොළයි යම්ක ඒ ඔක්යකොටම්ත වො. මම ෙන්නවා පිැංවතුනි, මාව එරනින් ගලවගන්න 

මට යකොච්චර උ්තසා යක් ගන්න වුනාෙ කියල. මෙ මැං යම් ඔබට යේශනා කරන යේව්ල 

ඉසසසර මට කිේවා නම් එය ම මම රර්ක කරනවා. "එය ම යවන්යන් යකොය ොමෙ? 

සරර මපාය ඔේපු කරන්නයකො". ඒ පින්වතුනි සසයර් කරග්තර කර්ම වල විපාක 

විදියට ඔලුවට බිමන්යනම, යකයනක් ඇවි්ලලා සරර මපායක් ගැන යේශණා කයළෝත 

එය ම ඔළුවට ඇවි්ලලා බිමන්යනම ඔය කියන ඒවා යකොය ොමෙ ඇ්තර යවන්යන්? 

ඕවා යබොරු නම්?" ටක් ගාලා පින්වතුනි ඒ ටික ෆි්ලටර් යවනව. ෙැන් යම් ඒ මනුසසසයා 

ඒ ටික කියන්යන් ඇයි? මයේ ය පරට. මට ිමයරන්යන යමොකක්ෙ? "ඔය කියන ඒවා 

යබොරු නැං". ෙැැං එය ම ිමයරන එයකන් මවැෙ යවන්යන් කාටෙ? යේශනා කරන 

උ්තරමයන් ව න්යසේට ෙ? නැ්තරැං රමන්ට ෙ? ෙැක්කෙ එය නම් පින්වතුනි රමන්යේ 

වල රමන්ට කැයපනවා. ඊට පසසයසේ ආයි්ත කපාගන්න යෙයක් නෑ. යමොකෙ කපාග්තර 

එක කලින් කලා. ෙැන් කැයපනවා.   

ඒ නිසා ඔබ පින්වතුනි සැලකිලිම්ත යවන්න. ඒකයි යම් මෙ ෙැන් යම් යගොෙක් 

යවලාවට කරා කරන්යන් යම් යේශනාවක් තුල ඔබ  ැසියරන්න ඕන විදි , යේශනාවක් 

ය ොඳට ශ්රවණය කරන විදිය, යේශනාවකට ඔයේ මවධානය යෙන විදි . යමොකෙ ඒ ටික 

ුලලින්  ෙලා ඉන්න එපැයි. ආරාමයට එනයකොට ය ොඳට ඒ ටික මපි ඔබට 

යකයරේවායන්. කා්ත එක්ක ව්ත කරා කරන්න දුන්යන් නෑ. යකොටින්ම, වතුර 

යබෝරලයක් මරින සේෙයක්ව්ත මපි ඔබට කරන්න යෙන්යන නෑයන ආරාමයට ආවයින් 

පසසයසේ. යේශනාවක් යන යවලායේ එකක්ව්ත බෑ. ය ෝන් ඕ ස කරගන්න ඕයන. මරක 

ඇති යන්ෙ. ආරාමයට යමතුවක් ක්ල ආයව නැති මයට යම්වා  රි මුලතු ඇති. "ඒ 

යමොකේෙ ඒ නීතිය" එය ම රමා ිමයරන්යන්. ඇයි මර මැං කිේයේ කරග්ත ඒවා කියලා. 

යමොකෙ පින්වතුනි මපි ෙන්නවා යේශනාවකට බාධා කයරෝත ආයි එනවා මනි්ත 

පැ්තරට. ඒ නිසා රව යකයනක්යේ ෙ ම් සමාධියට බාධා කයරෝත රමන්යේ ෙ ම් 

සමාධිය ලබන්න යන යමොය ොය්ත ඒකට බාධා යවනවා. ඒක නිසා සියලු යෙනායේ 

ය පර පිණිස කියනවා ඒවා කරන්න එපා. ඒවා කරන්න එපා. ය ෝන් යේන්න එපා 

ආරාමයට. යගනායවෝත ඇවි්ලල ඕ ස කරගන්න. පාවිච්චි කරන්න එළියට ගිිම්ලලා, 

ඔයේ කටයුතු ඉවර උනයින් පසසයසේ. ඔබට මරක ඇතියන්. ඇතුය්ල පින්වතුනි සිලි බෑේ 

එකක්ව්ත මරයගන එන්න බෑ, ඒ එකක්ව්ත බිම තියලා වාඩි යවලා, යමොකෙ ඔබ යම් 

සාලායේ සිලි බෑේ එකක් යගනැ්ලලා ඊට පසසයසේ ඒක සේෙ කරේදී මයනක්  ැයමෝටම 

සේෙබේෙ, බාධක. ඉතිැං  රි කරෙරයි. ඔබ ෙන්නවා යේශනාව්ල මැේයෙ වියේකයක් 

ග්තර්ත මපි ඔබට කියන්යන් පුළුවන් රරම් කරා යනොකර ම ග්තර ෙ ම ය ොඳට 

මනසිකාර කරන්න ෙැන් යම් යවලායේ මවසසථාව ලබා ගන්න.  

මර ර රන් ව න්යසේලා 500ක් වැෙිමටපු කාය්ල පින්වතුනි, ගය න් වැටුණු 

යකොයල්ත සේයේ ඇහුනලු. ඔබට මරක ඇති යන්ෙ ගුරු  ාුලදුරුවන් ව න්යසේ ඔබට 

මරක් කරනවා " ඔන්න ඔබට යෙවනි වියේකය යෙන්නයි යන්යන්. මරි තුන් 

ව න්යසේලා යමිම වැෙඉන්නවා කියලා මපට ඒ්තතු ගන්වන්න.” ඉදිකට්ටක් වැයටන 

සේයෙ මපිට ඇය න්න සලසසවන්න. ඔබ මන්න ඒ විදි ට ඉන්න" කියලා පින්වතුනි 



ඔබට දුන්නා මභියයෝගයක්. මට මරක විදි ට නම් ඔබ  ැයමෝම ඒක ඒ විදියටම 

පිළිග්තරා.  

මට මරකයි පින්වතුනි මයේ ආරාමයේ, මැං ිමරන්යන් පැවිදි පින්කමක් තිේබ 

ෙවයසේ, පිටින් වැෙපු සසවාමීන් ව න්යසේලා පිරිසක් ඔබ ගැන කරා කරා. කරාකරල 

යමොකේෙ කිේයේ "මපි නම් ෙැකලා නෑ යම් රරම් ිමක්ිච්ච පිරිසක්" කියලා. මරකෙ 

ඔබට? මපි කිේවා ඔබට යම් කරාව. උන්ව න්යසේලා කිේයේ "මපි නම් ෙැකලා නැ ැ 

යම් රරම් ිමක්ිච්ඡ පිරිසක්". පැවිදි පින් කම ඉවරයවලා මැං ිමරන්යන් ොනයට ලෑසසති 

යවන යවලායේ ඒ ොනයට සම්බන්ධ යවන පිරිස, ඒ කියන්යන් සසවාමීන් ව න්යසේලා 

ෙන් වළඳලා ඉවරයි ෙැන්, ආපු උපාසක උපාසිකාවන්ට ොයන් ගන්න තියයන්යන. 

ලසසසනට පින්වතුනි යපෝලියමන් යපෝලිමට යේළියයන් යේළියට පිරිස යපෝලිමකට 

එකතු යවලා ගිිම්ලලා ොනය ග්තරා. කවුරු්ත රමන්යග වාරය එනකැං නැගිට්යට නෑ. 

 ැයමෝම යබොය ොම නි ඬව, යබොය ොම නිශසශේෙව ඒ යවලායේ ෙ ම් මනසිකාරයේ 

යයදිලා ිමටියා.  ැයමෝම පිැංවතුනි පුදුම විශසමයට ප්තවුණා "යමොකක්ෙ යම් යවන්යන්? 

යකොය ොමෙ යමය ම යවන්යන්? මපි යමය ම යේව්ල ෙැකලා නෑයන් මීට කලින්". 

මන්න ඒකයි පිැංවතුනි. ම ා යශේෂ්යඨ පිරිසක්.  

ඉතින් එරයකොට ඔබ යම් යේශනාවක් ම න යවලායේ මන්න එය ම රමා ඉන්යන් 

ආරාමයට ආව ම. එය ම පරිසරයක් ඔබට  ෙලා දීලා, එය ම පරිසරයක් තුළ රමයි 

ඔබට ෙ ම ය ොඳට මවයබෝධ කරගන්න සුදුසුම පරිසරය කියලා ඔබට ය්තරුම් කරල 

දීලා පින්වතුනි එය ම ගර කරපු කාලයක් තිේබා. නුල්ත ෙැන් කාලයක් ගර යවලා 

ආපහු සැරයක් පරණ පුරුදු එක යෙක ෙැන් සම රවිට එන්න පටන් මරන් ඇති. ඒකයි 

මම යම් ආයි්ත මරක් කරන්යන් පින්වතුනි.  

රමන් යගෙර ඉඳයගන යම්ක කරයගන යන්න උ්තස  කරන යවලායේ, ය ොඳට යම් 

බණ ටික ම ගන්න ආපහු සැරයක් පුරුදු යවන්න ඕයන්. යමොකෙ ෙ ම ම නවා කියලා 

කියන්යන්, ෙ ම යකයසේ යවර්ත, "ම නවා" කියලා කියන්යන් ඉයගන ගන්න ඕයන් 

කුසලරාවයක්. ඒක ෙක්ෂ්යරාවයක් මපි දියුණු කරගන්න ඕන.  

ඉතින් මම ෙන්න රරින් නම් පින්වතුනි දියුණු යවච්ච රටව්ල වල පින්වතුනි "ම නවා" 

කියන එක උගන්වනවා. යකොය ොමෙ යමක්  රියට ම න්යන කියලා. දියුණුයවච්ච 

රටව්ල වල පින්වතුනි යපෝත ලියවිලා තියයනව. යවනම පින්වතුනි courses තියනවා. 

ඔන්ලයින් ගිිම්ලලා කරන්න පුළුවන්.  රියට ශ්රවණය කරන්යන් යකොය ොමෙ කියල. 

නුල්ත දියුණුයවින් පවතින රට වල ඔබ ම ල නෑ යන්ෙ පින්වතුනි ශ්රවණ රරඟ ගැන? 

ම ල තියයනවෙ.. ශ්රවණ රරග? ම ල නෑ. නුල්ත ඔබ ම ල තියයනවා යන්ෙ කථික 

රරග ගැන? ිමරලා බලන්න පින්වතුනි.  

එයා ය ොඳ කථිකයයක් කියලා මපි සම්මාන යෙනවා, පිළිගන්නවා සමාජ්යය. එයා 

ය ොඳ ශ්රාවකයයක් කියලා පින්වතුනි යකොය ව්ත කියයවන්යන නෑ යන්ෙ.  ැබැයි 

සාසයන් පින්වතුනි ඉන්න රරමක් ඉන්යන් ශ්රාවකයයෝ යන්ෙ? භික්ෂු, භික්ෂුණි, උපාසක, 

උපාසිකා. ඒ කියන්යන් රථාගරයන් ව න්යසේයේ ශ්රාවකයයෝ. "රථාගර ශ්රාවකයයෝ". 

රථාගර යේශකයයෝ" යනයම්යන්. යමොකෙ රථාගරයන් ව න්යසේ රමා පින්වතුනි 

යේශකයාණන් ව න්යසේ. උන්ව න්යසේයේ මනයසේ ඉපදුන ෙ ම් උන්ව න්යසේ යෙසුයේ. 



එරනින් එ ා පැ්තයර පින්වතුනි  ැයමෝම, සියලුම මරි තුන් ව න්යසේලා ස  මරි ්ත 

යවන්න ෙරන උ්තරමයන් ව න්යසේලා සියලු යෙනාම පින්වතුනි රථාගර යේශනාව 

ශ්රවණය කරා, ුලලින්ම. එය නම්  ැයමෝම පින්වතුනි, ුලලින්ම යේශකයයෝ යවන්න 

කලින් ශ්රාවකයයෝ යවන්න ඕයන්. ශ්රාවක්තවය කියලා කියන්යන් යම් පින්වතුනි යම් 

ම සින් කො පා්ත යවන, මම්මයේ බයෙන් එලියට එනයකොට යකයනක්ට පිිමටන 

යෙයක් යනයමයි. ඒක ඉයගන ගන්න ඕයන් ෙක්ෂ්යරාවයක්. ඒ කියන්යන් යෙයක්  රියට 

ම න්න ඉයගන ගන්න ඕයන්. ඒක ඇ්තරටම skill එකක්. එක කුසලරාවයක්. ඒකයි 

කියන්යන් එක එක වැෙ කර කර යම් යේශනාව ම න්න එපා කියලා.  

මර මර කරාව ෙැන් මැං ආයි්ත කියන්න ඕයනෙ? ඔය කිේවට රාම්ත එක්යකයනක් 

යෙන්යනක් ඇති.. රි කැරයි යන්ෙ පින්වතුනි ඒ කරාව ඉතින් මැං ඒක ආයය්ත 

කියන්යන නැතුව ඉන්නම්යකෝ.  ැබැයි එය නම් ඔබ එය ම යනොකර ඉන්න ඕයන්. 

සම ර යවලාවට යම් යේශනා ුලලින් ම න පිරිස එය ම රමා. ෙැන් මැං යම් ආයි්ත 

යමය ම කියන්යන් ඔබ එය ම නම්, යවනසස යවන්න කියලා. සම ර යවලාවට යම් 

යේශනා ුලලින් ම න පිරිස එය ම රමා.  ැබැයි ටික කාලයක් ගියාට පසසයස යේශනා 

ටික ය ොඳට ම ලා, ඊට පසසයසේ ආරාමයට්ත යනවා එනවා, සසවාමීන් ව න්යසේලාව්ත 

ෙැන් ටික ටික ෙන්නවා, ආරාමය ගැන්ත ෙැන් ෙන්නවා. මර මැං එය ම සසවභාවයකු්ත 

ෙකිනවා සම ර යවලාවට. ඒ කියන්යන් ෙ මට ළැංයවන්න ළැංයවන්න, ඇ්තරටම 

ෙ මට වො පුේගලයන්ට ළැංයවන්න ළැංයවන්න, සසවාමීන් ව න්යසේලාට ළැංයවන්න 

ළැංයවන්න, ගුරු  ාුලදුරුයවොන්ට ළැංයවන්න ළැංයවන්න, මර එයක් වටිනාකම නැති 

යවලා යනවා, මඩුයවලා යනවා. සම ර යවලාවට ඔබ මෙ ුලලින්ම නම් යම් යේශනාව 

ම න්යන පින්වතුනි, ඔබ රක්බීරි යවලා වයේ යම් යේශනාව ම න් ඉන්නවා ඇති."මපි 

නැං කවොක්ව්ත යමය ම යේශනාවක් ඇහුයේ නෑ" කියලා වයේ පිැංවතුනි. ඔබට හුසසම 

ගන්න එක්ත මමරක යවලා ඇති. ඒක ඔයටෝමැටික් යවන නිසා යවනවා ඇති. ිමරලා 

හුසසම ගන්න වුණා නම් යමල කට ඔබ මැරිලා. නුල්ත ඔබම ක්ලපනා කරලා බලන්න 

ඔබ කාලයක් තිසසයසේ බණ ම න යකයනක් නම් සම ර විට ෙැන් මවුරුදු යෙකක් තුනක් 

 රරක් ප ක් තිසසයසේ බණ ම න යකයනක් නම් සම ර විට ගුරු  ාුලදුරුයවෝ 

යේශකයාණන් ව න්යසේ  ිමටපු කාය්ල ඒ කියන්යන් උන්ව න්යසේ ගිිම කාලයේ කරපු 

යේශනා වලට පවා සම්බන්ධ යවලා ම යගන ආපු යකයනක් නම්, ඔබ යපොේෙක් ඔබ 

ගැන ිමරලා බලන්න. ඔබ යේශනා ම න්යන් යේශනාවක් පළයවනි ෙවයසේ ම පු 

විදියටම ෙ කියල. නැ්තරම් ෙැන් ටිකක් යවනසස යන්? ෙැන් ඔබ පින්වතුනි යේශනාව 

ම න ගමන් ය ෝන් එක මරට එනවයන් ඔයටෝමැටිකලි? යම් පැ්තයරන් යේශනාවට 

ටැේ එයක් යේදි මනි්ත පැ්තයරන් ය ේසසබුක් යනවා යන්? ෙැක්ක යන්ෙ පින්වතුනි 

වටිනාකම මඩු යවලා තියයන  ැටි. යම් පැ්තයරන් ගුරු  ාුලදුරුයවෝ යේශනාවක් 

කරේදී, කවුරුන්යේ ය ෝ යේශනාවක් යේදි යම් පැ්තයරන් ඔබ කම්පියුටයර් ඇරයගන 

යවන වැෙක් යන්ෙ? 

ෙැන් යම් කවුරු්ත මරුලණු කරල කියනව යනයම්. යම් විපාකයට ඔබට ය පර 

පිණිස ඇයෙන ඒවා. ඒ නිසා "කවුෙ එය ම කරන්යන් සසවාමීනි?", මැං ෙන්නෑ කවුෙ 

එය ම කරන්යන් කියලා. සිරිපාල යවන්නැති. යවන්නැති. ඉතින් ඔයේ නම සිරිපාල නැං 

යම් ඔබ ගැන යනයම් කිේයේ. x නැමැති පුේගලයා. x ඔබ නම් යම් ඔබටයි කියන්යන. ඒ 

x ඔබ යනයම් නම් සම ර විට මනාගරයේ ඔබ x උයනෝත එය ම, ඒ කියන්යන් ෙැනට 



ඔබ x-1 නම් රව ඉසසසර ට රමයි ඔබ x යවන්න ඉන්යන්. මන්න එොට ගන්න යබය ර 

රමයි යම් කියන්න පිැංවතුනි. යමොකෙ  ැමොම යම් ටික කියන්න බැ ැයන්. මපි 

ඉසසසර ට කරා කරයගන යන්න ඕයන්. 

 

ෙැන් ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ය ොඳට ය්තරුම් ගන්න ෙැන් යම් මම ආපහු සැරයක්  ෙලා 

යෙන්යන් පින්වතුනි, ඔබ ආරාමයට නාව්ත ආරාමයේදී ඔබ බණ ම පු විදියක් 

තියයනවා. ආරාමයේදී ඔබට බණ ටික ම න්න පුරුදු යවච්ච ක්රනමයක් තියයනවා. මන්න 

ඒ ක්රනමයට ඕයන් ඔබ බණ ටික ම න්න. යමොකෙ ඔබ බණයි යම් ම න්යන් පින්වතුනි. 

යම් නවකරාවක් කියවනවා යනයවයි. නවකරාවක් ම නවා යනයමයි. යම් සුරැංගනා 

කරාවක් ම න් ඉන්නවා යනයවයි. යම් කරා කරන්යන් පින්වතුනි, ඔයේ පින යම් 

වැයයවන්යන් යම් යවලායේ.  

මෙ ඔයේ කෑම යම්යසට පින්වතුනි  යිේ සසටාර් ය ෝටලයකින් ගන්න පුළුවන් බ්ත 

පිඟානක් සම රවිට බ්ත යගෙර උයලා  රි පිටින් යගන්නලා  රි ආව ඇති. ඒකට 

ගියානම් පින්වතුනි ඔබ කරග්තර පියනන් යම් යකොටසක් ආන් ඒ වයේ ලක්ෂ්ය ප්රයකෝටි 

ගාණක් පින්වතුනි යම් යවලායේ ඔයබන් ගර යවනවා. යමොකෙ ඔබට ශ්රිප සේධර්මයයි යම් 

ඇය න්යන්. රථාගරවරු යම් යලෝයක ප ළ යවලා ඉන්න කාය්ල විරරක් ඔබට 

ම න්න  ම්යබන යකොටසක් පින්වතුනි යම් වැය යවන්යන්. ඉතිැං ආන් ඒ නිසා ඔබ 

පරිසසසම් යවන්න ඕයන්. ඔයබන් යලොකු යෙයක් වැය යවන නිසයි පින්වතුනි මැං යම් 

යමය ම වටිනාකම, යමච්චර යම්ක ගැන කියන්යන් ඔයේ යලොකු යෙයක් වැයයවනවා 

යම් යවලායේ. ඔබට යේන්යන් නැති වුණාට, ඔබට ෙැයනන්යන් නැති වුණාට, යලොකු 

යෙයක් වැය යවනවා යම් යවලායේ. පරිසසසම් යවන්න. ඔයේ ය පර පිණිසමයි මැං යම් 

කියන්යන්. ඔබ ආන්න ඒ මානසික්තවය  රියට  ොගන්න. එරයකොට මපි ගැඹුරු ෙ ම් 

යකොටසස කරා කරන්න පටන් ගනිුල ආපහු වරාවක්.  

ෙැන් ඔයේ ඉ්ලලීම පින්වතුනි, ආරාමයේ සසවාමීන් ව න්යසේලා, ෙැන් ඔබ ගිය සතියය 

වීඩියයෝ එයක් ෙැක්ක්ත ඇති, ඊට පසසයසේ ප්රශසන යගොෙක් ආවයන් මපිට "මයන් මයේ 

 ාුලදුරුවයන් මපිට යම් ඔබ ව න්යසේලා යන මඟ රවදුරට්ත මපිට පැ ැදිලි කරලා 

යෙන්න. ඔබ ව න්යසේලා මපි්ත එක්ක කරා කරපු යකොටසස තියයනවා. එරනින් එ ාට 

ඔබ ව න්යසේලා මනිවාර්යයන් මග වොයගන යනවා ඇති. එරනදි ඔබ ව න්යසේලා 

වෙන මග ඔබව න්යසේලාට මවයබෝධ වන ෙ ම් යකොටසස මපි්ත එක්ක කියන්න. යමොකෙ 

මපිට යගව්ල වල ඉඳයගන ගිිම ජීවිරයක ඉෙයගන ෙ ම ගැන මනසිකාර කරන්න, ඒ 

කියන්යන් මලුයරන් ෙ ම මේෙ ගන්න සම ර විට පරිසරය නැ ැ යවන්න පුළුවන්".  

මරකයන් මැං ඔබට ගිය සතියේ කිේවා පින්වතුනි ෙ ම වෙනවා කියන එකයි මග 

වෙනවා කියන එකයි යෙකක් කියලා. ඔබට යගෙර ඉඳයගන මග වො ගන්න පුළුවන් 

පින්වතුනි. ඒයක කිසිම බැරි කමක් නෑ. සම රවිට ෙ ම වෙන්න මමාරු ඇති. ආන් ඒ 

නිසයි ඔබ යම් ෙ ම ශ්රවණය කරන්යන්. ඔබ මග යනයම්යන් ශ්රවණය කරන්යන්. ඔබ 

මග වෙනවා ෙ ම ම නවා. මපිට ඒ සඳ ා පරිසරය තියයන නිසා පින්වතුනි, භික්ෂූන් 

ව න්යසේලා විදි ට මපි මඟ්ත වෙනවා ෙ ම්ත වෙනවා. ඉතින් ෙ ම එක රැනක 

වැඩුන ම ඇති පින්වතුනි. යමොකෙ මග වැඩුව මයන්, ආර්ය මෂ්යසඨාැංගික මාර්ගය කියලා 



මගයන් වෙන්න තියයන්යන. ඒ නිසා ඒ ෙ ම ඔයේ ිමර තුළ උපදින්න එය ම 

මවශිරාවයක් නැ ැ. ෙැන් යකයනක් යසෝරාපන්න යවන්යන් යකොය ොමෙ? රමන්යේ 

ිමර තුළ ෙ ම ඉපදිලා ෙ? නෑ පින්වතුනි. ගුරුවරයයක් ගාව ඉපදිච්ච ෙ ම ය ොඳට 

ඇහුම්කන් දීලා. එය නැං වැෙග්තම යකොටස ඇහුම්කන්දීම යනයවයිෙ? පින්වතුනි යම් 

මැං යම් කරා කරන ටික ගිිම යලෝකයේ සසයට්ජ් එකක් උෙට නැගලා මරට මයික් එකක් 

මරයගන කරා කරා නම් ඔබ ෙන්නවෙ පින්වතුනි යම් කරාව ඉවර උනාට පසසයසේ මඩු 

රරයම් පින්වතුනි ලක්ෂ්ය ෙ යක් විසසසක්  ම්බ කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂ්ය ප ලවක් 

විසසසක් මනිවාර්යයන්ම  ම්බ කරගන්න පුළුවන්. යමොකෙ යම් ඒ රරම් වටින කරාවක් 

යම් කියන්යන්. යම් වයේ කරාවක් පින්වතුනි  රි නම් සාමානින් කරන්යන්, 

ආයරනයක ඉ ළම යපයළේ ඉන්න නිලධාරී පිරිසකට. රමන්යේ ආයරනය යකොය ොමෙ 

පරිපාලනය කරගන්යන් යකොය ොමෙ කියලා. ය ොඳට ිනිසසසුන්ට ඇහුම්කන් යෙන්න 

යකොය ොමෙ කියලා. ඉතින් ඔබට ෙැන් යම් ටික නිකැං ඇය නවා. නිකැං ෙ ඇය න්යන්? 

ඇ්තරටම නිකැං ෙ යම් ටික ඇය න්යන්?  ඔබ යමොකු්ත වියෙම් කරන්යනම නැේෙ? 

ලක්ෂ්ය ෙ යෙ වියෙම් කරන්යන්? ඊට වො යෙයක් ෙ වියෙම් කරන්යන්? ය ොඳට ිමරල 

බලන්න. ඒකයි  

ඉතින් ඒ නිසා, ඔබට යම් ටික ඇය න්න පින තියයනවා රමයි. ඒක ගැන මපිට 

සැකයක් නෑ. යම් ටික ඇය න්න පින තියයනවා. යම් ටික ම න්න පින තියයනවෙ 

කියන එකයි, මට තියයන ප්රශසනය. යමොකෙ යම් ටික ඇය න්න පින්වතුනි, ඔයේ යගෙර 

ඉන්න බ්ලලාට්ත පින තියයනවා.  ැබැයි බ්ලලා දුගතියේ කියලා කියන්න ය ේතුව 

රමයි, ඌට කියන යේ ය්තයරන්යන් නැති නිසා. යමොකෙ ඌට කියන යේ ම න්න 

ය්තයරන් නෑ. ඇය න්න යමොකු්ත කරන්න ඕයන් නෑ, ඒක ඉයේට යවන යෙයක්. ඒක 

විපායකට යවන යෙයක්. ම න්න නම්, ය ොඳ මවධානයයන් ම න්න ඕයන්, ඒක ම න 

ක්රනමයක් තියයනවා. ෙැන් මයේ පුනි භාරයට සම්බන්ධ යවලා ඉන්න පිරිසස, මපි නිරර 

නිරර මරක් කරන කාරණාවක්, ඕක. ඔබතුමන්ලා ආරාමයේ ළඟින් ඇසුරු කරා 

කියලා, සසවාමීන් ව න්යසේලා ලඟින් ඇසුරු කළා කියලා, කවොක්ව්ත රමන්ට පාඩුවක් 

යවන්න ඉෙ යෙන්න එපා. එය නම් ඔබට්ත කියන්න තියයන්යන් ඒ ටිකම රමයි 

පින්වතුනි.  

ෙැන් ඔබ සියලු යෙනාම එක එක මයුයරන් ආරාමයේ වැෙ වලට සම්බන්ධ 

යවනවා. සම ර ෙැන් මෙ යකොයරෝනාව තිේයබ නැ්තනම් පින්වතුනි, ෙැන් මෙ  වසට ඒ 

කියන්යන්, යසනසුරාො  වසට, කඨින පිැංකම ආරාමයේ ය ව්ත, සර්ව රාත්රිික පරිත්රිාණ 

සේධර්ම යේශනායවන්, කඨින පිැංකම ආරම්භ යවනවා. ඉරිෙට යයයෙන කඨින පිැංකම. 

ඉතින් යකොයරෝනා තිේයබ නැ්තනම් ඔබ මෙ යගෙර නෑ යන්ෙ? මෙ යසනසුරාොයන් යම් 

යේශනාව ම න්යන. එය නම් ඔබ යම් යවලායේ යගෙර නෑයන්, යකොය ෙ ඉන්යන්? 

මනිවාර්යයන් යකොය ෙ ඉන්යන්? මනිවාර්යයන් ආරාමයේ ඉන්යන්. ඉතින් ඒ කියන්යන් 

ඔබ  ැයමෝම පින්වතුනි, රමන්ට කරන්න පුලුවන් උපරිමයයන් යම්කට සම්බන්ධ 

යවලා ඉන්න පිරිස ඉන්යන්. සම ර ොනමාන පූජ්යා කරන පිරිසස ඉන්නවා. ආරාමයේ 

මවශසයනරාවයන් ය ොයලා බලලා ඒව කරන පිරිසස ඉන්නවා. ආරාමයේ වැසිකිලිය 

ය ෝෙල යෙන පිරිසස ඉන්නවා. ලයිට් බිල යගවන පිරිසස ඉන්නවා. යමොකෙ ඒවා මපි කරන 

ඒවා යනයමයියන් පින්වතුනි. ඔබ පින සඳ ා, ඔයේ නිවන උයෙසා ඔබ කරගන්න 

යේව්ල.  



යම් සම්බුේධ ශාසනයේ ඉතින් මපි සාසනය යවනුයවන් කවුරු්ත කරන් නෑ 

යේව්ල. ඔක්යකොම කරන්යන් රමන් යවනුයවන් රමයි. ඔබ්ත එය ම රමයි යවන්න 

ඕයන්. ඒක ගැන ඔබ ලජ්ජ්යා යවන්න එපා. ඔබ ිමරන්න එපා යම්ක නිකැං මයන් ය ොඳ 

නැේෙ ෙන්නෑ, මැං යම් මැං යවනුයවන් කරගන්යන්. නෑ, රමන් යවනුයවන් රමයි 

කරගන්න තියයන්යන්. රමන් යවනුයවන් රමයි පින්වතුනි ඔක්යකොම කරගන්න 

තියයන්යන්. ශාසනයට මවැෙක් කයළෝත, මරක තියාගන්න සාසනයට යනයමයි ඒ 

මවැෙ කයළේ. රමන්ටයි කරග්තය්ත. යමොකෙ සාසනයට මවැෙක් කරන්න බෑ. ශාසනය 

කියලා කියන්යන්, ගුණයක්. ගුණයට මවැෙක් කරන්න බෑයන්. ඔබ යකොච්චර ගැරහුව්ත 

පින්වතුනි, ගුණය විනාශ යවන්යන් නෑයන්. ගුණය එය මමයි. ඔබ යකොච්චර වර්ණනා 

කළ්ත, ගුණය ෙබ්ල යවන්යන් නෑයන්. ඒ ගුණය එය මමයි. ඒ නිසා ඔබ ගුණයට 

මවැෙක්, කරන්න බෑ. කරගන්යන් රමන්ට.  රියට කණ්නාඩියක් ඉසසසර ට ගිිම්ලලා, 

"ඔබ කැරයි" කියලා කියනවා වයේ. කාටෙ කියන්යන්? කණ්නාඩියක් ඉසසසර ට 

ගිිම්ලලා ඔබ කියනවා, " රි ලසසසනයි ඔයා කියලා". ෙැන් කාටෙ කියන්යන්? මන්න ඒ 

වයේ පින්වතුනි සාසනය. කරගන්යන් රමන්ට.  රිෙ?  

ඉතින් එය ම එක එක විදි ට සම්බන්ධ යවලා ඉන්න පිරිසස ඉන්නවා. පුනි 

භාරයේ ඉඳන්, මනි්ත පැ්තරට යනයකොට එක එක මට්ටින් ඉන්නවා. ඒ  ැයමෝටම 

මම මරක් කරන්යන්, ඔබ යකොච්චර ළැං වුණ්ත යම්කට, මරක තියාගන්න බණක් ම න 

යවලායේ, ඒ බණ ම න යකොට ඔබ ඉන්යන් පුනි භාරයේෙ, නැ්තනම් යමොයක්ෙ කියන 

එක යමරනට මොල යවන්යන් නෑ. යමොකෙ ඔයේ නිවන කරගන්න ආයව, යලෝයකට 

ඉපදුයන් ිසක්, ඔබ ආරාමයට ඇවි්ලලා, ආරාමයේ වැසිකිලිය ය ෝෙන්න යනයමයි යම් 

යලෝකයට ආයව. නිවන කරගන්න යලෝකයට ආපු නිසා පින්වතුනි ආරාමයේ 

වැසිකිලිය ය ෝෙන්නවා ිසක්, ආරාමයේ වැසිකිලිය ය ෝෙන්න, යම් යලෝකයට ඉපදිච්ච 

යකයනක් ඔබ මරර ඉන්න විදියක් නෑ. එය ම මය මයේ ආරාමයට සම්බන්ධ යවන්න 

විදි ක් නැ ැ. යමොකෙ ධර්මයයි ඔබයි, යටින් ග න්යන් නෑයන්, හුයෙක් වැසිකිළි යසේදීම 

සඳ ා පමණයි කියලා. මපි කියන්යන් හුයෙක් නිවන් මවයබෝධය පිණිසයි. එය නම් 

කරන  ැම යෙයක්ම නිවන් මවයබෝධය පිණිසයි. එය නම් නිවන් මවයබෝධය පිණිස 

නම් ඔබ ඒවා කරන්යන් පින්වතුනි, නිවන යෙසන යවලාවට යවන කිසිම යෙයක් 

කරන්න එපා. මැං යම් ආයය්ත කියන්යන මර රාජ්යකාරිය කරන ගමන් බණ ම න මය 

ගැන යනයමයි. ඒයගෝලයලො පින්වතුනි  රි යශ්රේෂ්යඨයි.  රි ඒක ගැන මැං කලින් සඳ න් 

කළායන්. යම් කියන්යන් පින්වතුනි බණ ම න යවලාවට යවන යමොකු්ත කරන්න 

යන්න එපා. ඒයකන් ඔබටමයි පාඩුව සිේධයවන්යන්. එරයකොට පින්වතුනි ගැඹුරු ෙ ම් 

යකොටසස කියන්න කලින් ඔබට ඒ කියන යේ ෙරන්න පුළුවන් පරිසරය  ෙලා යෙන්න 

ඕයන්. ඒකයි මැං යම් කරන්න උ්තසා  කරන්යන්. නැ්තනම් බීරි මලින්ට වීණා වයනවා 

යවනවා යන්. ෙැන් ඔබට ය්තයරන්න ඕයන් පින්වතුනි, මපිට ඕන කම තියයන්යන ඔබට 

නිකැං බණ ටිකක් කියවන්න යනයමයි කියලා.  

නැ්තනම් පින්වතුනි ෙැන් යම් මෙ තුන්යවනි යේශනාවයන යම් යන්යන්. එය නම් 

 රිනම් යම් යවනයකොට මම පටිච්චසුලේපාෙය කරා කරන්න පටන් මරන් තියයන්යන 

එපැයි. මපි වෙපු ෙ ම පින්වතුනි ඔබට කරා කරන්න පටන් මරන් තියයන්න එපැයි. 

පින්වතුනි මාන මනුසයට ග න්යන් යකොය ොමෙ කියලා පින්වතුනි මපි යම් ෙවසස වල 

ආරාමයේ මපි වෙන්යන් යම් ෙවසස වල. රනිකර පින්වතුනි ජ්යාතිය  ට ගන්න විදි , 



ජ්යාතිය  ටග්තයරෝත ජ්යරාවට මරණයට යන විදි , මවිෙිව රෘෂ්යසණාව නිසා පින්වතුනි 

රනිකර යම් මම ඉන්නවා කියලා ෙැනුනට ඇ්තරටම මයමක්  ැයෙන්යන් නැ ැ, 

යමරන තියයන්යන් රනිකරම ජ්යාතියක් පින්වතුනි. ඔන්න ඔය වයේ ගැඹුරු මතිශය 

ගැඹුරු ෙ ම් යකොටසස යම්, යම් ෙවසසවල මපි කරා කරන්යන් ආරාමය තුළ. යම් විපාක 

ශක්තිය පින්වතුනි යම් යලෝයක ක්රිකයා්තමක වන ආකාරය, මපි යම් කරා කරන්යන් යම් 

ෙවසස වල ආරාමයේ. නුල්ත එක පාරට  රි නම්, එය නම් පින්වතුනි මපිට බණ ටිකක් 

නම් ඕයන්, ඔබට කියන්න ඕයන් යම් යවනයකොට ඒ ඔක්යකොම කියලා ඉවරයි. 

තුන්යවනි යේශනාව යම් යන්යන්. ෙැන් යම් යවනයකොට ඔබ පැය  යක් විරර බණ 

ම ල. ඉතින් යම් පැය  ය ඇතුළර යම් යවනවිට පින්වතුනි යම් ටික ම ල තියයන්යන 

එපැයි. සම ර විට ඔබ්ත බලන් ඉන්නවා ඇති, මෙව්ත කියයිෙ ෙන්නෑ ටිකක් යමොනවා 

 රි.  ැමොම්ත කියන්යන් යපොය්ත ලියන්න කියනවා, ෙ ම් කරුණු කියන්න කියනවා, 

බණ ම න්න  රියට වාඩියවන්න කියනවා, යවන වැෙ කරන්න එපා කියනවා, යම් 

 ාුලදුරුයවො බණ ෙන්යනම නැේෙ? ඔබට එය ම ිමයරන්න පුළුවන්. පින්වතුනි යම් ෙ ම 

යේශනා කරන්යන් හුයෙක් නිවන් මවයබෝෙය පිනිසයි. ිසක් හුයෙක් බණ යෙසීම 

පිණිසයි යනයවයි. මපිට ඕයන් නෑ ඔබව ධර්මධරයයෝ කරන්න. මපිට ඕයන් පින්වතුනි 

ඔයේ ිමර තුළ නිවන රැන්ප්ත කරන්න. ඒකට ක්රනමක්රනමයයන්, මනුපූර්ව ප්රතිපොවක් 

තියයනවා. ඒක නිසා ඔබ ිමරන්න එපා, යම් ඔබට මවැෙක් කරනවා, ඔයේ කාලය 

නාසසති කරනවා. යම්  ැම යේකින්ම කරන්යන් පින්වතුනි ඔබව සූොනම් කරන එක.  

පය ේ ශිෂ්යි්තව පන්තිය, පය ේ ශිෂ්යි්තවයට ලියන්න පින්වතුනි පටන් ගන්යන කවො 

ඉඳන්ෙ? පය ේ පන්තියේ ඉඳන් යනයමයි යන්ෙ? ඒක ඔබ ය ොඳටම ෙන්නවා යන්. 

පින්වතුනි යමොන්ටි යසෝරියට්ත ොන්න බලනවා යන්ෙ ෙරුවා ශිෂ්යි්තයේ ගැන ේලෑන් 

කරලා. ය ොඳම යමොන්ටියසෝරිය ය ොයන්යන් ඇයි? එයක් පන්තියට යන ළමයට 

ය ොඳම ඉසසයකෝය්ල ය ොයන්යන් ඇයි පින්වතුනි? ශිෂ්යි්තව විභාගය පුළුවන් රරම් 

ය ොඳින් කරගන්න පුලුවන් යවන්න යන්ෙ? ආන්න එරැනට පින්වතුනි යම් පරිසරය 

සකසස කරයගන යන්යන්. ඒනිසා ඔබ ිමරන්න එපා යම් යේශනාව නම් ම ලා වැෙක් 

නෑ, උන්ව න්යසේ පටිච්ච සුලේපාෙය කවෙ ෙ ෙන්නෑ, යේශනා කරන්යන්. ආන් එොට 

ඇවි්ලලා ය ොඳට බණ ටික ම  ගන්න ඕයන්. ඔබ එය ම එන්න එපා. යමොකෙ එය ම 

යම්ක කරන්න බෑ. යකොය ොමෙ ෙන්යන? මපිට ප්රතිඵල තියයනවා. ඒ ප්රතිඵල 

තියයන්යන් මයේ ගුරුවරු මපිට කියන යේව්ල මපි කරන නිසයි. මයේ ගුරුවරු 

කවොක්ව්ත කියලා නෑ පින්වතුනි, උඹලට පටිච්ච සුලේපාෙය විරරයි මැං යේශනා 

කරන්යන්, ම ගනි්ලලා කියලා.   

පින්වතුනි ගුරු  ාුලදුරුයවෝ මපිට දිනපරා යේශනා කරනවා, මඩු රරයම් 

සතියකට ෙවසක් යෙතුන් සැරයක්  රි යේශනා කරනවා ඇවි්ලලා, පැය යෙක තුන 

යේශනා කරනවා, ඒ යේශනා කරන, ඒ කරන යේශනාවල පින්වතුනි මැං කිේවට විශසවාස 

කරන්න, වැඩි  රියක් තියයන්යන් ඒ යේශනාවල උපනිශ්රයන්. ඒ කියන්යන් නිවන 

කරගන්න  ැටි, ිසක් නිවන යනයමයි. ඒ කියන්යන් නිවන යනයමයිෙ? නිවන 

කරගන්න  ැටි. ඒ කියන්යන් වීර්යි වො ගන්න  ැටි.  රියට බණ ටික ම න  ැටි. 

ය ොඳ මවධානයයන් ඉන්න  ැටි. ගරු ගුණ ිමර වො වො ගන්න  ැටි. මනික් මයට ගරු 

කරන  ැටි. රමන් ගාව තියයන ප්රශසයන ය ොයාගන්න  ැටි. ඒ ටික කරා කරල ඉවර 



යවලා සම ර යවලාවට විනාඩි ෙ යක් ප යලොවක් විරර උන්ව න්යසේ ශුේධ නිවන 

යේශනා කරනවා. ඉතින් කලින් යේශනා කයළේ එරයකොට නිවන යනයමයිෙ?  

 ආන්න ඒකයි පින්වතුනි, ඒ නිසා ඔබ ය්තරුම් ගන්න ඕයන්, මපි ඔබ ගැන ිමරන 

විදි , යම්. එය නම් ඔබ ය්තරුම් ගන්න පින්වතුනි, යමරන මපිට ඕයන් ෙ මක් 

යෙසන්න යනයමයි. ඒ මයේ විදි  පින්වතුනි. යමොකෙ මට ඕන්නෑ කායගන්ව්ත ෙ මක් 

ම න්න. මට ඕයන් මයේ නිවන කරගන්න විදි  ෙැනගන්න. මම ආපු ක්රනමයක් 

තියයනවා පින්වතුනි, ඒ ක්රනමය සාර්ථකයි කියලා මට ය්තයරනවා. ආන් ඒකයි ඒ ක්රනමය 

ඔබට්ත කියලා යෙන්යන. මට සාර්ථකයි කියල ිමයරන ක්රනමය එපැයෑ පින්වතුනි මැං 

ඔබට කියන්න. නැ්තනම් මැං යද්රොෝිමයයක් යන්. මම කරන ක්රනමය එකක්, මැං මට, මම 

කරන ක්රනමය ස  මට මවයබෝධ යවලා තියයන ක්රනමය ස  මට  රි කියන ක්රනමය එකක්. 

මැං ඔබට එකක් යේශනා කරන්නෙ?  ාෙ?  

ෙැන් එය නම් ඔබට වැටය න්න ඕයන පිැංවතුනි, යම්  ැම යෙයක්ම කරන්යන 

ඔබ යකයරිම තියන, මප්රමාණ මනුකම්පායවන්. ඒකයි යමොකෙ මපි ෙන්නවා ගිිම 

ජීවිරයේ ඉඳයගන, යගෙර ඉඳයගන බණ ම නවා කියන පරිසරය යමොන රරම් 

සම්බාධක සිමරයි ෙ කියලා. "සම්බායෙෝ ගරා වයසෝ" කියලා පින්වතුනි රථාගරයන් 

ව න්යසේ "රජ්යසස සිමරයි, යකයලසස රජ්යසස සිමරයි ගිිම ජීවිරය" ෙැන් මැං යම් ගිිම 

ජිවිරයට, ඒ කියන්යන් ඔබට ගර නවා යනයමයි යම්. ඔබ ඉන්න රැන ඉඳයගන යම්ක 

කරගන්න විදි  මැං යම් කියන්යන. යමොකෙ නැ්තරැං ඔබට යමය ේ ඇවි්ලලා කරගන්න 

ක්රනමය මැං කියන්නෙ? ඔබ පැවිදි වුණාට පසසයසේ යම්ක කරන්න ඕයන් ක්රනමය මැං 

කියන්නෙ? එය ම නැ්තනම් ඔබ ෙැන් ඉන්න රැන ඉඳලා කරගන්න ක්රනමය කියන්නෙ? 

මන්න ඒකයි යම් කියන්යන්. ඔබට ප්රශසයනට උ්තරයර් ඔබ ගාව තියයනවයන්. එය නම් 

යම් යෙන  ැම මවවාෙයක්ම පින්වතුනි, ඔබ ය ොඳට ිමරට ගන්න. 

කායගව්ත ිමරක් රිේෙවන්න ඕන කමක් නෑ යමරන.  ැබැයි සම ර විට ිමර 

රියෙන්න පුළුවන් යකයනක් යග. ෙැන් ඔබ යම් යේශනාව ම න ගමන් මනික් පැ්තයර 

ය ේසස බුක් බල බල ිමටියනම්, ඔබට ටිකක් ිමර ගැටුනා යවන්න පුළුවන්. ඒ යමොකෙ 

උන්ව න්යසේ එය ම කියන්යන්. මම නව්තවයි ය ේසසබුක් බලන එක. සම ර විට ඔබට 

එය ම්ත ිමතුනා යවන්න පුළුවන්. උන්ව න්යසේ ඔය කිේවට ය ේසසබුක් බැලුවා කියලා 

යමොකෙ යවන්යන්. ඉතින් මට එරයකොට කියන්න ිමයරන්යන් ය ේසසබුක් බලලා 

බලන්න, යමොකෙ යවන්යන් කියලා. ය ේසසබුක් එක්ත එක්ක රර ක් නෑ.  ැබැයි ඔබ 

නිවන කරග්තය්ත නැ්තනම් ඔබට තියයන පාඩුව මට ය්තයරන නිසයි මැං කියන්යන්.  

මැං  ැම යවලායවම පින්වතුනි මාව ො ගන්නවා ඔයේ රැනට. යේශනාවක් කරන 

යවලාවට මැං ඔබව ඔයේ රැනට මාව ොගන්නවා පින්වතුනි. මාව ොයගන බලනවා මම 

ඔබ ඉන්න රැන ිමටියා නම් මට ම න්න ඕයන් ටික යමොකක්ෙ? මැං ඔබ ඉන්න රැන 

ිමටියා නම් මම බලායපොයරෝතතු යවන මවවාෙ යමොනවෙ? මට්ත ගිිම ජීවිරයක් 

තිේබායන පින්වතුනි. මම්ත ඔබ වයේම ිමටපු කාලයක් තිේබා. රාජ්යකාරි කරයගන 

පවුලක් එක්ක ජීව්ත යවච්ච කාලයක් තිේබා. ඒ නිසා මම ෙන්නවා පින්වතුනි ඒ වයේ 

පරිසරයක ඉඳන් යම් කටයු්තර කරගේදි තියයන බාධක යමොනවෙ කියලා. තියයන 

යලොකුම බාධකය රමයි පින්වතුනි  රියට බණ ටික ම ගන්න තියයන බාධකය. 

යමොකෙ එක එක පැතිකෙවලින් පින්වතුනි යලෝක ස්තවයා ඔයබන් යේව්ල 



බලායපොයරෝතතුයවලා එනවා. යකොටසක් එනවා ය ෝන් එක  ර ා. යකොටසක් එනවා 

ඊයම්්ල එක  ර ා. නැේෙ? යකොටසක් එනවා යෙොරට රට්ටු කරලා. යකොටසක් එනවා 

පිටට රට්ටු කරලා. නැේෙ? ඔය බාධක ඔක්යකොම මැේයේ යන්ෙ ඔබට යම්ක කරගන්න 

යවලා තියයන්යන්. එය නම් මම ඔබට කියලා යෙන්න ඕයන්, සිවුරු යපොයරෝ ග්තරට 

පසසයසේ යම්ක කරන  ැටි ෙ, නැ්තනම් ෙැන් ඉඳන් කරන  ැටි ෙ? ඔය ඉන්න රැන ඉඳන්. 

එය නම් එය ම කියනවා නම් ඒ කියන්යන් ඔබ්ත එක්ක තියයන මමනාපයකට ෙ? 

නැ්තනම් ඔයේ ය පර පිණිස ෙ? ඒනිසා ඔබ ය්තරුම් ගන්න.  

 රි, ඉතින් ඒ නිසා සියලු යෙනාම ය ොඳට ය්තරුම් ගන්න පින්වතුනි,  රියට බණ ටික 

ම න්න, එරයකොට ක්රනමක්රනමයයන් ඔබට මම යපොයරොන්දු යවනවා, මපි වෙන ෙ ම ඔබට 

හීන්සැයර් මපි කියලා යෙන්නම්. බයයවන්න එපා. නුල්ත ඒ ටික කියලා වැෙක් නෑ ඔබ 

ෙරන්න සූොනම් නැ්තනම්. ුලට්ටිය මනි්ත පැ්තර  රව යගන පින්වතුනි ඔබ මට 

කිේයවෝත එය ම වතුර  ලන්න කියලා. මට කියන්න ඒ වතුර  ලන  ලන්න ඉ්ලලපු 

ඔබ ෙ යමෝෙ වැයේ කරන්යන්, නැ්තනම් වතුර  ලන මමෙ යමෝෙ වැයේ කරන්යන්? 

නැ්තනම් මපි යෙන්නම ෙ? ඔබ එය ම ඉ්ලලුව්ත කමක් නැ ැ පින්වතුනි මම ොනවා 

නම්, මම  ලනවා නම් ඒකට වතුර එය නම් ඔබට ය්තරිලා්ත නෑ, මට ය්තරිලා්ත නෑ 

යන්ෙ? ඒකයි යම්ක  රි ප්රායයෝගික යෙයක් කියලා මපි ඔබට ගිය සතියය්ත මරක් කයර්. 

ප්රායයෝගිකයි. නිවන, නිවන රරම් ප්රායයෝගික යෙයක් මම නම් ෙැකලා නැ ැ රව්ත. 

ප්රායයෝගිකයි කියලා කියන්යන් පිැංවතුනි ඒක කරන විදි  මතිශය වැෙග්ත. කරන්න ඕන 

යේ විරරක් යනයමයි, කරන විදි  මතිශය වැෙග්ත. ඒක රමයි ප්රායයෝගික යේව්ල වල 

සසවභාවය.  

විෙිාව කියලා කියන්යන් ප්රායයෝගික යෙයක්. ඔබ විෙයාගාරයේ කරන්න ඕන යේ 

විරරක් ෙැන ග්තරා යනයමයියන්, මරකෙ පින්වතුනි විෙිාගාරයේ පරීක්ෂ්යණයක් 

කරන්න යේදි, සසයටේ බයි සසයටේ එකක තිේබා, සසයටේ වන්, සසයටේ ටූ, සසයටේ ත්රිි, 

යමන්න යමය ම කරන්න, යමය ම කරන්න, යමය ම කරන්න. කරන්න ඕන යේ 

විරරක් යනයමයියන්, කරන්න ඕන පරීක්ෂ්යණය විරරක් යනයමයි ඒයක තිේයබ. 

පරීක්ෂ්යණය කරන විදි ්ත තිේබයන පින්වතුනි. ඔක්යකොමටම කලින් තිේයේ නැේෙ 

ලැේ යකෝට් එක ොගන්න කියලා. ඊට පසසයසේ ඇසස වලට මර යගොග්ලසස ොගන්න කියලා 

තිේයේ නැේෙ, යසේ සටි යගොග්ලසස? ඉතින් ඒක යමොකක්ෙ, පරීක්ෂ්යණය්ත එක්ක තියයන 

සම්බන්ධය? යකයනක්ට එය ම ම න්න පුළුවන්යන්. යසෝඩියම් කැටයක් වතුයර් 

ෙැම්ම ම පුපුරනවලු. ඉතින් ඒක, ඒක යටසස කරලා බලන්න කලින් යම් යමොකෙ යම් 

යගොග්ලසස ොගන්න කියන්යන්? ඉතින් ඒකයි යසෝඩියම් එකයි මරර තියයන 

සම්බන්ධයක් නෑයන්. යකයනක්ට එය ම ිමයරන්න පුළුවන් යන්. එය ම ිමයරනවනම් 

යකොච්චර යමෝෙයි ෙ ඒක? එය නම් පින්වතුනි විෙිාගාරයට ගියාට පසසයසේ, ුලලින්ම 

කියලා දුන්න පාෙම, යසෝඩියම් වතුරට ොන  ැටි ෙ? එය ම නැ්තනම් විෙිාගාරය තුළ 

පරිසසසින් ආපු විදි ටම එළියට යන්න පුළුවන් යවන්න රමන්යග පරිසරය  ොගන්න 

විදියෙ ුලලින්ම කියලා දුන්යන්? ඔබ ඒක යබොය ොම ඉවසීයමන් ඉයගන ග්තරා යන්ෙ 

එො? ඕන කම තිේයේ නම් ටක් ගාලා ගිිම්ලලා මරවා මරයගන යම්කට ොන්න, 

යම්යකන් මරකට ොන්න. මරයකන් බීකරයට ොන්න. ඒයකන් ඒකට ොන්න. ඔය ඒ ටික 

යන් ඔබට කරන්න ඕයන් උයන්. නුල්ත ගුරුවරයා ඒක කරන්න දුන්යන නෑ යන්ෙ 

පින්වතුනි? ඒ ඔබ්ත එක්ක තියයන රර වකට ෙ? නෑ එය නම් ඔබට වැටය නවා ඇති.  



ඒ නිසා යම් ඔබ ගැන තියයන මනුකම්පාවටමයි යම් ටික කියන්යන්, මැං යමච්චර 

කියන්යන් පිැංවතුනි යම් කාරණාව ගැන, ඒයක තියයන වැෙග්තකම ස  ඔබට යවන 

විදි කට ිමයරන්න පුළුවන්. යම්ක මීට ටිකක් යවනසස විදියකට ිමයරන්න පුළුවන්, 

ඒකයි මැං කිේයේ යම්ක කියනයකොට්ත යකයනක්ට ිමයරන්න පුළුවන් මය්ත ය ෝන් 

එක තියයනවා නැං, ඔය කිේවට ප්රශසනයක් යවන්යන් නෑ කියලා. ප්රශසනයක් යවන නිසයි 

කියන්යන්. ඔබට ය්තයරයි ප්රශසනයක් යවනවා කියලා, ප්රශසනය යවච්ච ෙවසට. ඊට වො 

ය ොඳ නැේෙ, ගුරුවරයයක් යෙයක් කියේදී, ඒක කලින් ම ග්තර නම්. එරයකොට ඒ 

ප්රශසයන් යවන්යන් නෑයන්.  

ෙවසක් මයේ සසවාමීන් ව න්යසේ නමක් යේශනාවක් කරා පින්වතුනි යම් ලඟදි. ඒ 

යේශනායේ උන්ව න්යසේ සඳ න් කරා යබොය ොම වටින කාරණාවක්. ඔබ කවුරු්ත 

ෙන්න මයේ මයි ටී මැංශය සම්බන්ධයයන් මූලික්තවය මරයගන කටයුතු කරන මයේ 

යර්වර ඥාන  ාුලදුරුවන් ව න්යසේ, උන්ව න්යසේ යේශනායේ පින්වතුනි සඳ න් 

කරනවා, යම් යලෝකයේ කරන්න තියයන මමාරුම ස , ය්ලසිම යෙය, ඔබට නිකැං 

ිමරලා බලන්න යමොකක්ෙ ඒ කිේයේ ඇ්තය්ත කියල?  ෙැන් ඔබට එක එක උ්තරර 

එනවා ඇති. කිරි කන්න. සම ර යකයනක් කියන්න ඇති නිවන් ෙකින්න. ඒව්ත  රි 

යවන්න ඇති. උන්ව න්යසේ යේශනායේ සඳ න් කළා පින්වතුනි යම් යලෝයක තියයන 

කරන්න ය්ලසිම ස  කරන්න මමාරුම යේ රමයි ගුරුවරයා කියන යේ ම න එක 

කියලා. ගුරුවරයා කියන එක ම න එක. ඇයි යම් යලෝයක් ඒක රමයි කරන්න ය්ලසිම 

යේ කියලා කිේයේ? ඉතින් ගුරුවරයා කියන එක ම න්න මුලතු යෙයක් ඕයන් නෑයන්. 

කන් යෙකක් තියයනවා නම්, ම න්න සූොනම් නම්, ෙැන් ම න්නයි තියයන්යන්. 

එරයකොට රමන් ිමරන්න ඕයන්ත නෑ යමොකක්ෙ කරන්න ඕනි කියල. ගුරුවරයා කියන 

යේ කරන්නයි තියයන්යන්. ඒක ය්ලසි නැේෙ?  ැබැයි ඒක රමයි කරන්න තියයන 

මමාරුම යේ. ඒ ඇයි? මූලිකම ය ේතුව රමන්ට ිමයරනවා රමන්  රි කියලා. රමන්ට 

ිමයරනවා රමන්  රි කියලා. රමන් යේව්ල ෙැන ග්තර ම ගුරුවරයා කියන යේව්ල 

එක්ක රර්ක යවන්න පටන් ගන්නවා. රර්ක වාෙ ඇතිකරගන්න පටන් ගන්නවා. ෙැන් 

ඒක  ැයරන්න මනි්ත ඒව ඔක්යකොම කරන්න ිමයරනවා. පින්වතුනි ඒ රමයි ිමය්ත 

සසවභාවය. ඔයේ සසභාවය එය ම යනයමයි ඔය. ිමය්ත සසවභාවය. ඇයි ඒ? මරකෙ මැං 

කලින් කිේවා, යපර කරග්තර කර්මවල විපාක ඔය. යමොකෙ ිමරට ධර්මයක් බිමන්යන් 

කර්මයක විපාකයක් නිසා. එය නම් ඔය බිමන විපාක බහීෙ පින්වතුනි, ඔබ 

මවධානයයන් ඉන්න, ඕන් බැ ැග්තරා සසයර් කරග්තර මුලම මුල, මුල ම ා මස්තපුරුෂ්ය 

කමක් කරපු, මුලම මුල ම ා යමෝෙ වැෙක් කර ග්තතු එකක විපාක බැ ැලා. මට 

ිමරාගන්න බෑ, මට කියන යේ ම න් ඉන්න ිමයරන්නෑ. මට රර්ක කරන්නමයන් 

ිමයරන්යන් යම් කියන යේ්ත එක්ක. ඒක ගැන මවයබෝධයයන් ඔබ බණ ටික ම න්න. 

ෙැන් ඔබ එන එක නව්තරන්න  ෙන්න එපා. ඒක එයි. විපාක නව්තරන්න බෑ 

පින්වතුනි. විපාක එන යවලාවට එනවා. නුල්ත ක්රනමක්රනමයයන් ඔබ යම් ගමන කියන 

විදියට කරයගන ගියාම, ටික ටික යනයකොට පින්වතුනි ඕක ඔය ොම යවන එක නවතී. 

යමොකෙ ඔබට මවයබෝධ යවන්න පටන් ගන්නවා යම් කියන කාරණා. ඊට පසසයසේ ඔබට 

ඒවා කරන්න ිමයරන්යන නෑ. ඉතින් මන්න ඒකයි ඒයක තියයන වැෙග්තකම. 

එරයකොට මර මැං යපොඩි කාරණාවක් ඔබට කියන්නම් කියලා කිේයේ, ඒ රමයි 

මර, යම් යලෝයක් නැවර උේප්තතියක් නෑ කියලා විශසවාස කරන පිරිසස ඉන්යන්. ඒ 



යගෝලලන්යගන් ඇ ැේයවෝත ඒයගෝලයලො මැයරන්න ලෑසසතිෙ? නෑ. නෑ මැයරන්න 

ලෑසසති නෑ. එය නම් යමොකක්ෙ කරන්නෙ කැමති? සතුටින් ඉන්න කැමතියි. එරයකොට 

ඇ ැේයවෝත මපි ෙැන් ඔයා සතුටින්ෙ ඉන්යන්? ඔේ. ඉතින් යමය ම ඉන්නවා වරෙක් 

නෑ. ෙරු පවුල්ත එක්ක, යමොනා  රි තියයන යෙයක් කාල, ඒ, ඒ ඉන්යන් සතුටින්, 

කැමතියි.  ැබැයි ඒ යගෝලලන්යගන් ඇ ැේයවෝත ලබන ම්ත භවයක්, එය ම එේව 

නැ ැ. ඇයි? රර්ක රර්ක. තියයනවා නම් ඔේපු කරල යපන්න ැංයකෝ. රර්ක. 

පින්වතුනි, ඒයගෝලලන්ට ය ොඳ නැේෙ, ලබන ම්ත භවයක් තියයන එක? ඇයි  ්ත 

යෙයියයන් මළාට පසසයස උපදිනවා නම්, ඉතින් ඉපදුයනෝත යන්ෙ ඔය, ඔය කියන 

විදියට ය ොදින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒයගෝලලන්ට ඒක ගුේ නිේසස එකක්යන. ය ොඳ 

සුබ ආරැංචියක්යන්, පින්වතුනි. ලබන ම්ත භවයක් නෑ කියලා ිමරන් ඉන්න මනුසසසයාට, 

ඔය ෙැන් ඔය ඔය ොම ජීව්ත යවලා ඉන්න එක ය ොඳයි කියලා එයා කියනවා නම්, 

එය නම් ය ොඳ නැේෙ යෙයියයන් ආපහු සැරයක් ඉපයෙන එක? ඉතින් ය ොඳින් ඉන්න 

පුළුවන්යන් එරයකොට. එරයකොට යකයනක් කියයි නෑ, නෑ, යමය ම ඉන්න එක ය ොඳ 

නෑ. ය ොඳ යවලාවට යම් යම්කට ආයය ලබන ම්ත භවයක් නැ්තයර, යමය ම ඉන්න 

එක ය ොඳ නෑ. යම් මැං  රිම දුයකන් ඉන්යන්. ඊට පසසයසේ ම න්න තියයන ප්රශසයන් 

රමයි, ඉතින්  රිම දුයකන් නම් ඉන්යන්, ආයය උපදින්යන්ත නැ්තනම්, යමොකටෙ 

මනුසසසයයෝ ඉන්යන්? ඒ කියන්යන්, යමොකටෙ ජීවතුන් මරර ඉන්යන්? ඉන්න එක්ත 

දුකයි නම්, ඉතින් යමොකටෙ ජීවතුන් මරර ඉඳලා ආයය ඉපයෙන්යන්ත නැ්තනම් මලාට 

පසසයසේ, යමොකටෙ ජීවතුන් මරර ඉන්යන්? ම ස ස නෑ නෑ ඉන්න එක ය ොඳයි. ඉතින් 

එය නම් ලබන ම්තබවයක් තියයන එක යකොච්චර ය ොඳයිෙ? 

 ඒකයි පින්වතුනි, රර්ක වාෙ වලට රැනක් නෑ. යමොකෙ ඔය  ැම රර්කයක්ම ම  

පුසස රර්ක. යකොය ොමෙ ෙන්යන? මපි්ත ඔය රර්ක රමයි ෙැම්යම්. ඒව ම ා පුසස රර්ක. 

ඔය එකකටව්ත ඔබ පැටයලන්න යන්න එපා. ඔය එකක්ව්ත, ඔය එකක්ව්ත ඔබ 

ෙරන්න යන්න එපා පින්වතුනි. ිමර ඇතුයලන් ඒ එක එක රර්ක වාෙ, ඒවා පැ්තරකින් 

තියන්න. ඒ කියන්යන් ඒවා එකපාර මයින් කරලා ොන්න කිේව්ත යනයමයි. යපොේෙක් 

පැ්තරකින් තියන්න. පයින් ග ලා ොන්න කිේවා යනයමයි පින්වතුනි, යපොේෙක් 

පැ්තරකින් තියන්න. පැ්තරකින් තියලා, යම් කියන යේ්ත එක්ක, මරක්ත එක්ක රර්ක 

කර කර යන්න යනයමයි කියන්යන්. යම් කියන යවලාවට කියන ටික ය ොඳට 

ම ගන්න. ඊට පසසයසේ ඔයේ යවලාව මරයගන හීන් සීරුයේ, යම් කියන ටික  රි යවන්න 

ඇති කියලා මරයගන පින්වතුනි, යම්ක  රි, එය නම් මම ිමරන් ඉන්න එක යබොරු 

යවන්යන් යකොය ොමෙ කියලා යපොේෙක් ිමරලා බලන්න. යමොකෙ යගොෙක් යවලාවට 

ිමයරන්යන් මම ිමරන එක  රි, යම් කියන එක යකොය ොමෙ යබොරු යවන්යන්? කියලා 

ඔේපු කරන්න  ෙනවා. මැං එය ම මය්ත එක්ක, මට...කරා කරලා තියයනවා පින්වතුනි. 

ඒකයි මැං ඔබට කියන්යන්, ඔබ්ත එය මනම්, එය ම යවනසස, සසවභාවය යවනසස 

කරගන්න. යම් රමයි පින්වතුනි ඔබට ෙ ම ඇේයසෝේ කරගන්න තියයන බාධක,  

මම යම් මයින් කරල ොන්න  ෙන්යන්, ුලලින්ම. මර ගමනක් යන්න  ෙේදි 

පින්වතුනි පායර් තියයන යේව්ල ඉසසසරලා මයින් කරලා ොන්යන්. යලොකු ග්ල, පර්වර 

වයේ ග්ල, ඒවා මයින් කරලා ොන්යන්. යරොඩු යබොරඩු තියන ඒවා මයින් කරලා ොන්යන 

පින්වතුනි, ගමනක් යන්න  ෙේදි. ය ොඳට මතුපතු ගාලා, මසස පසස කරල, ඊට පසසයසේ 

රමයි මේෙන්යන්. එරයකොට  රි ය්ලසියි යම් ගමන යන්න. නැ්තනම් මගක් දුර ගිිම්ලලා 



පින්වතුනි වා නය නව්තවන්න යවන්වායන් මර මැේයෙ තියයන යකොයට් මයින් කරලා 

ොන්න. මැේයෙ තියයන ම ා ගල මයින් කරලා ොන්න. එරයකොට වා යනන් බැ ැල 

එන්න යවනවා යන්. ඉතින් ය්ලසි නැේෙ ඉසසයස්ලලා ඒ ටික යපොේෙක් මයින් කර ග්තරා 

නම්? මඩු රරයම් ඇ ැට යේන මායනක තියයන ටික  රි. ඉතින් ඔය තියයන යලොකු 

බාධකයක් රමයි ිනිසසසු ගාව තියයන රර්ක වාෙ. ආන් ඒ නිසා, ඒ රර්ක වාෙ යපොේෙක් 

පැ්තරකින් තියලා යම් ම ගන්න එක ගැන යම් විශසවාසයක් ිමරට මරයගන, යමොකෙ 

ඔබ ෙැන් ඒ යවනුයවන් කාලය ෙැම්මයන්. ඒ කියන්යන් ඉන්යවසසට් කලායන් පින්වතුනි, 

ෙැන් ඒකට එන ප්රතිලාභයයන් යම් එන්යන්. එරයකොට යම්කට එන ප්රතිලාභය ගන්න 

ඔබ ෙක්ෂ්ය යවන්න. ඒක ප්රතික්යෂ්යේප කරන්න එපා. යමොකෙ එය නම් මපරායෙයන බණ 

ටික ඇහුයේ. ඒ නිසා යම් ටික මරයගන, යම්ක  රි යවන්න ඇති කියලා ිමරායගන, ෙැන් 

බලන්න ඔබ ිමරන් ිමටපු එක යබොරු කරන්න. යමොකෙ මන්න එය ම රමයි පින්වතුනි 

බුදු ාුලදුරුයවෝ කිේයේ ෙ මට ොලා බලන්න කියලා. සූත්රියට ගලපලා බලන්න. 

එරයකොට ඔබ ිමරන් ඉන්න එක යබොරු යවනවානම් පින්වතුනි, ෙැන් ආපහු සැරයක් 

යපොේෙක් බලන්න. ිමරන් ඉන්න එක යබොරු යවන්න යමන්න යම්යක 

එක්සසේලයන්ශන් එකක් ආවෙ? මැං මෙ ම ග්තර යේශනාව තුළින් මැං යමතුවක් ක්ල 

ිමරන් ඉන්න එක යබොරු උනාෙ? ෙැන් ඒක ඔබ මන්න ඒ විදි ට ක්ලපනා කරලා 

බැලුව ම, ඔබට ය්තයරයි පින්වතුනි, යම් යමරන යනොගැලයපන සසවභාවයක් 

තියයනවයන්. ඒ්ත ඔබට ිමයරනවා නම්, නෑ මැං ිමරන් ිමටපු එක රමයි ඇ්තර කියලා, 

සම ර විට ඔබට ඊළඟ යේශනායේ දී ඕක ය්තයරයි. එය ම නැ්තනම් කවුරු රි 

සසවාමීන් ව න්යසේ යකයනක් ුලණ ගැිමච්ච යවලාවක ඔබ ම න්න, "සසවාමීනි 

ඔබව න්යසේ කරපු යේශනායේ මට, යම් ටික ඇ්තරටම මම ම ග්තරා, මට ඒක ඒ 

යවලායේ  රියි කියලා ය්තරුණා. නුල්ත මැං ගාව තියයනවා යමය ම මෙ සක්. ඒකට 

මට යම්ක ොගන්න ය්තයරන්යන් නෑයන්. ඒක ෙැම්ම ම මට ිමයරනවායන් යම් 

ම ග්තර ටික වැරදියි කියලා" මන්න ඒ විදියට ම න්න පින්වතුනි, ිසක් කියන කියන 

එකට පුළුවන්නම් ඔේපු කරල යපන්නන්න? ඔන්න ඔරනින් බණ ම න්න යන්න එපා. 

ඒ ම න බයණන් පින්වතුනි ඔයේ පින් ටික වැය යවනවා කියන එක විරරයි 

සිේධයවන්යන්. ඔබට යමයලෝ වැෙක් යවන්යන් නෑ. ඊට වො ය ොඳයි පින්වතුනි ඒ 

යේශනාව ම න්යන් නැතුව ඉන්න එක. යමොකෙ මඩුගායන් ඔයේ පින් ටික ඉතුරු 

යවනවායන්. එරයකොට ඒයකන් පින්වතුනි මඩු රරයම් මෙ රෑට චිකන් බුරියානි එකක් 

කන්න පුළුවන්යන්. නැ්තනම් මපරායෙ යන්ෙ? කනට බණ ටික්ත ඇිමලා, පින් ටික්ත 

ගිිම්ලලා, මන්තිමට රෑට කන්න යවන්යන් ඊයය ඉතුරු යවච්ච ඉඳු්ල ටික. මපරායෙයන. 

චිකන් බුරියානි එකක් කන්න තියයන යවලායේ පින්වතුනි, ඊයය ඉතුරු යවච්ච පාන් 

කෑ්ලයලන්, පාන් භාගයයන් යප්තරක් කන එක මපරායෙයන.   

 සම්... ඒකයි. ඒ නිසා සියලු යෙනා යබොය ොම මනුකම්පායවන්, යබොය ොම 

කරුණායවන් පින්වතුනි යම් කරුණ මරක් කරන්යන්, ඔබ කවුරු්ත ිම්ත රිෙවා ගන්න 

එපා. කවුරුව්ත යම්ක වරෙවා ය්තරුම් ගන්න්ත එපා. ඔබට ෙ ම්, ගැඹුරු ෙ ම මම යම් 

කියන්න සූොනම් යවන්යන්. යේශනා කරන්න සූොනම් යවන්යන්.  ැබැයි ඊට කලින් 

ඔබ ඒ සඳ ා සූොනම් විය යුතුයි. ඔයේ මානසික පරිසරය ඒ යවනුයවන් සාොගර යුතුයි. 

එය ම නැ්තනම් ගැඹුරු ෙ ම ය්තරුම් කරලා දීලා වැෙක් නෑ. වියශේෂ්යයයන් පින්වතුනි 

යම් වයේ ක්රනමයේෙයක් පාවිච්චි කරලා මපි ෙ ම යේශනා කරන යවලායේ. ඔබ මයේ 



ඉසසසර  නෑ, මට යේන්න යම් කියන යේලායේ යම් කියන ටික ඔබට ය්තරුනාෙ නැේෙ 

කියලා බලන්න. මම ඔය ේ කියායගන යන්න පුළුවන්, නුල්ත ඔබට වචනයක්ව්ත 

ය්තරිලා නැ්තනම්, ෙැන් කියපු එක්ත මපරායෙයන. ම ැං ිමටපු එක්ත මපරායෙයන. ඉතින් 

එය නම් මැං බණ කියලා තියයන්යන් මට බණ කියන්න ඕන නිසායන්. මපිට එය ම 

වුවමනාවක් නැ ැයන් පින්වතුනි. මපිට බණ කියන්න එපා කිේවට පසසයසේ මපි රර්ක 

කරන්න ගියය නෑ යන්, "එය ම යකොය ොමෙ කරන්යන්? මපිට මයිතිවාසිකම් 

තියයනවයන් බණ කියන්න. කරා කරන්න. මූලික මයිතිවාසිකම ිමරට එන මෙ ස 

ඉදිරිප්ත කරන්න." ඔබට ආරැංචි ෙ මපි එය ම කිේවා කියලා?" මපිට කිවුව ම පිටට 

ගිිම්ලලා බණ කියන්න එපා කියලා මපි යමොකේෙ කිේයේ? "බැරිෙ ඒක රාවකාලික 

කරන්යන නැතුව, ජීවිරාන්රය ෙක්වා කරලා යෙන්න." එය ම කිේයේ නෑ. නුල්ත 

එය ම රමයි මපිට ිමතුයන. පින්වතුනි මපි ඉපදුයන් එක කටක් එක්ක. ඒ නිසා පුළුවන් 

රරම් යම්ක  (කට) පාවිච්චි යවන ප්රමාණය රමයි මඩු කර ගන්න ඕන. යමන්න යම් 

යෙක (කන) පාවිච්චි යවන ප්රමාණය රමයි මපි වැඩි කරගන්න ඕනි. සම්බුදු සාසනයේ 

ඉන්යන් ශ්රාවකයයෝ ිසක් යේශකයයෝ යනයමයි. ශ්රාවකයයෝ රමයි පින්වතුනි මරි ්ත 

වුයන්. රථාගරයන් ව න්යසේයේ ශ්රාවක පරිනාමයක් රමයි පින්වතුනි යසොරාපන්නය 

කියලා කියන්යන්. ිසක් යේශක පරිනාමයක් යනයමයි. ඒ නිසා යේශනා කරන්න 

එය ම, එය ම ආසාවක් නෑ පින්වතුනි. පින් සිේධ යවනවා. පින උයෙසා යේශනා 

කරනවා. ඔබට ෙ ම මවයබෝධ කරල යෙන්න. ඔබට්ත ය මග, සුගති මඟ, නිවන් මග 

විවර කරල යෙන්න යේශනා කරනවා.  

ආන් ඒ නිසා ඔබ ය්තරුම් ගන්න ඕනි යම් යේව්ල කියන්යන මපිට ඔබට බණ කියන්න 

ඕන නිසා යනයමයි, යම් යෙන බණ, ඔබ තුළ, නිවන උයෙසා, ඒ කියන්යන් බණ 

නිේබාන කරගන්න. ඔබට පුළුවන් යවන්යන් ඕයන්, ආන් ඒකයි පින්වතුනි මයේ 

පරමාර්ථය. ඒකයි යමය ම කරා කරන්යන්. ඒකයි යමය ම ඔබට මවවාෙ යෙන්යන්. ඒ 

නිසා සියලු යෙනා එක්ක කරුණායවන් ය්තරුම් ගන්න. ය්තරුම් මරයගන කටයුතු කර 

ගන්න ඕයන්.  

ෙැන් ඔබට ගිය සතියය මපි කිේවා, ඔබට තියයන  ප්රායයෝගික ප්රශසන මප යවර 

ඉදිරිප්ත කරන්න කියලා. ඉතින් කීප යෙයනක් එය ම ප්රශසන ඉදිරිප්ත කරලා එවලා 

තිේබා. ඒ ඇ්තරටම මෙ ස තිේයේ එයින් ප්රශසනයක් යෙකක් මෙ මරයගන කරා කරන්න. 

නුල්ත ඊට වො ටිකක් යවනසස යකොටසක් රමයි ඇදිලා ආයේ. ඒක රමයි කියන්යන් 

 ැමොම්ත එක plan එකක් එක්ක එනවා නුල්ත ඊට වො යබොය ොම යවනසස ටිකක් 

රමයි යගොෙක් දුරට සිේධයවන්යන්. ඉතින් ඒක ලෑසසති කරයගන්ත ආවා. නුල්ත 

මන්තිමට යවන පැ්තරක් රමයි ඉවර උයන්. යමොකෙ ඉතින් ඒක යම් බණ එක ම න්න 

ඉන්න පිරිස මනුව රමයි ඒක තීරණය යවන්යන්. මන්තිමට ඔබට ෙවසක ය්තයරයි යම් 

මම  ාුලදුරුයවෝ යේශනා කරනවා යනයම් කියලා. යම් විපාක යගොන්නක් පින්වතුයන් 

යම් ඇයෙන්යන්. ඔච්චරයි සිේධයවන්යන්.  

කර්මයකින් කරන්න පුළුවන් දුක  ෙන එක විරරයි. කර්මයකින් ඔබට බණ 

කියන්න බෑ. කර්මයකින් ඔබට බණ ම න්න බෑ. කර්මයකින් යවන්යන් දුක  ැයෙන 

එක විරරයි. පැ්තරකින් දුකයි. මනි්ත පැ්තයරන් විපාක  ැයෙනවා. එච්චරයි යවන්යන් 

පින්වතුයන්. ඉතින් මන්න ඒක මපි ඔබට ය්තරුම්කරලා යෙන්නම්. ඒවා ඔක්යකෝම 



ය්තරුම්කරලා යෙන්නම් පින්වතුයන්. ඔබට නිවන පූර්ණය කරන්න ඔබයේ මරි ්ත 

ඵලයට මවශි  කරන සියලුම කරුණු කාරණා පින්වතුයන් මපි ඔබට ඇපයවනවා ඒ 

ටික ඔබට ය්තරුම්කරලා යෙන්නම්. මපිට වැහුයනෝත මපි ඔබට ය්තරුම්කරලා 

යෙන්නම්. මපිට වැටහුයන් නැ්තනම් ඉතින් කරන්න යෙයක් නෑ. ඉතින් ඔබ මප ගැන 

විශසවාසයක් තියායගනයන් පින්වතුයන් යම් ගමන එන්යන්.  

කාලයක් තිසසයසේ ඔබ යම් බණ ම යගන එේදී ඔබටම ය්තයරනවා මපි යමය ේ 

ඉෙයගන මල බරල රම්බ රම්බ ඉන්නවා යනයම් කියලා. ඔබටම ය්තයරනවා 

පින්වතුයන් මපි යම් නිවන් මඟ තුල යන පිරිසක් කියලා. යමොකෙ ඔබට මපි කරා කරන 

ෙ ම තුල, මයේ චර්යාව තුල ඔබට ඒවා යේනවා ඇති. මපි විශසවාස කරනවා එය ම. ඒ 

වයේ මපිට්ත පින්වතුයන් ඔබ තුල යවනසක් යේනවා. ඔබ ය මඟට  ැරිලා. ඉසසසර ගර 

කරපු ජීවිරයට වො මෙ යගොොක් යවනසස ඒ ජීවිරය. ඔේෙ නැේෙ? ඉතින් ඒ කියන්යන් 

මපි යෙන ෙ ම ඔබ ගන්න ලෑසසතියි. ඒ ලෑසසති පිරිසක් ඉන්නවා. නැති පිරිස යනවා. 

එච්චරයි . ඔච්චරයි තියයන්යන්. රථාගරයන් ව න්යසේයේ ප ළවීම්ත එක්ක 

පින්වතුයන් උන්ව න්යසේ යෙන යේ ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. නැති පිරිස යනවා. 

එච්චරයි තියයන්යන්. කවේත එය මයි.නැ්තනම් යමච්චර බුදුවරු ඕන්නෑයන්. මනන්ර 

ගාණක් යම් වන විට බුදුවරුන් ප ළ යවලායන්. මනන්ර ගානක් රව ඉසසසර ාට ප ළ 

යවන්න්ත තියයනවායන්. ඉතින් උන් ව න්යසේලායේ සාසනයය්ත නිවන් ෙකින්න 

පිරිසක් ඉතුරු යවන්න එපැයි. නැ්තනම් උන්ව න්යසේලා පේයන්. ඒ නිසා  ැයමෝම 

ය්තරුම් ගන්න ඒ කාරණාව.  

ප්රශසන කිිමපයක් ඇවි්ලලා තිේබා. මපි ඒ ප්රශසන ලබන සතියේ උ්තසා  කරුල යේශනාවට 

මරයගන ඒවා කරා කරයගන යන්න. ඉතින් ඔබට තියයන ප්රායයෝගික ප්රශසන. ඇ්තරටම 

සතුටු උනා ඒ ම පු ප්රශසන ප්රායයෝගික ප්රශසන ිසක්  යම් ෙ යම කරුණු ගැන යනයම් 

තිේයේ. උො රණ පවා ඇතුල්ත කරලා රමයි ප්රශසන ආයේ. යමන්න යමය ම ප්රශසනයක් 

මට තියයනවා සසවාින් ව න්ස යමන්න යම් ප්රශසනයට යකොය ොමෙ මම ෙ ම 

ොගන්යන්. සම ර යකයනක් මම යමය මයි ොන්යන් යම්ක  රිෙ කියලා පවා ම ලා 

එවලා තිබුණා. යමක් උ්තසා  කරලා තිේබා. මන්න ඒක  රි වටිනවා පින්වතුයන්.  

මරකෙ ගුරුවරයායගන් ගිිම්ලලා ගාණ, මයන් ටීච යම්ක  ෙලා යෙන්න කිේව ම 

ගුරුවරයා යමොකක්ෙ කිේයේ. ඉසසසරලා  ෙන් එන්න.  ෙන් ආවට පසසයසේ වැරදිලා නම් 

මම කියලා යෙන්නම්. යමොකෙ පින්වතුයන් එරයකොට ගුරුවරයා ෙන්නවා යමයා  ෙන්න 

 ෙන එක තුල එයායේ මවයබෝධය වැයෙනවා.මඩුරරයම් චක්කයර්  රි පාෙම් ිමටිනවා. 

ඒ  ෙන්න  ෙන එක තුල. ඒ නිසා ය පරක් ිස මවැෙක් යවන්යන් නෑ.  

ඒ නිසා ඔබ ඒ ප්රශසයන් ය්තරුම්ගන්න විදි  ඔබට ය්තයරන විදි ට ඔබ ලියලා එවන්න. 

ප්රශසනයක් නෑ. යකටියයන් ලියන්න. ප්රශසනයක් නෑ. එරයකොට ඒයකන් මවශි යකොටස 

මපි යේශනාවට ගුල. ඒ නිසා ඔන්න ඔය කියන කරුණු ඔබ සියලුයෙනාම ිමය්ත 

ෙරාගන්න. මපි ය ින් සැයර් ඉදිරියේදී යකයමන් යකයමන් ෙවසින් ෙවස ෙ ම කරා 

කරයගන යුල. රව කාලයක් යකොයරෝනා තියයයියන්. ඒ නිසා මපිට කාලය ප්රශසනයකු්ත 

නෑ. නුල්ත වැෙග්තම කාරණාව පින්වතුයන් මර ඔබ ට නිකන් ඔය ේ ෙ ම යෙන්න යනයම් 

මපිට ඕනකරන්යන්. ඒක මයේ වැරැේෙක්ෙ, නැ්තනම් ඔබ ඇ්තරටම ඒකෙ මයපන් 

බලායපොයරෝතතු යවන්යන්. ඔබට ඕන මයපන් ෙ මෙ නැ්තනම් ඔබට නිවනෙ මයපන් 



ඕයන්. ෙ ම නම් ඕයන්, ඇ්තරටම මයපන් වැෙක් නෑ. යමො කෙ ත්රිිපිටකයයන් copyයක් 

ග්තරානම්, internet එයකන් download කරග්තරා නම් ඒයක් තියයනවා කේපරයකට 

ෙ ම. එය මනම් මපිව ඕන්නෑ. සැංඝයා ඇසුරු කරන්න ඕයන් ෙ මට යනයම්. සැංඝයා 

ඇසුරු කරන්න ඕයන් පින්වතුයන් නිවනට ලන්යවන්න. ඒකටයි මට්ට පුරිස පුේගයලෝ 

ඇසුරු කරන්න කියලා කිේයේ. නිවන ගන්න ිසක් ෙ ම ගන්න යනයම්. හුයෙක් ෙ ම් 

මවයබෝධ පිනිසයි යනයමයි. හුයෙක් නිවන් මවයබෝධය පිනිසයි. ඒකයි මම 

යපන්වන්යන්.  ැම පැ්තයරන්ම මපි ඔබව එකම රැන කරා යම් මරයගන යන්යන්. 

එකම strategy එකක් යම් තියයන්යන්.එකම vision එකක් යම් තියයන්යන්. ඒක එේත 

එය මයි. මේත එය මයි පින්වතුයන්.ය ට්ත එය මයි.  ැබැයි ඔබට ඒක ගැලයපන්යන් 

නැ්තනම් සම රවිට යමයරන යනයම් යවන්න පුළුවන් ඔබ  නිවන කරගන්න තියයන 

රැන. නෑ ඔබට ෙ මම නම් ඕයන් එය ම නම් සම ර විට ඔබ යවන රැනකට යවන්න 

ඇති යායු්තය්ත. සම ර විට ඔබ වැරදිලා යවන්න ඇති යම් Youtube  channel එකට 

connect වුයන්. යමොකෙ මපි යන ක්රනමයක් තියයනවා පින්වතුයන්. ඒ ක්රනමයයන් ප්රතිඵල 

ලබන යලොකූ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මයට ය පර කරන්න මපි ය පර කරගන්න 

විදි . ඒ නිසා මපි  කරන යේ රමයි මපි ඔබට යේශනා කරන්යන්. මපි එකක් කරයගන 

මපි ඔබට යවන එකක් කියන්යන් නෑ. ඉතින් ඒ මයට ය පර කරන්න, මපි ය පර 

කරගන්න විදි , ඒ නිසා මපි කරන යේ රමයි මපි ඔබට යේශනා කරන්යන්. මපි එකක් 

කරයගන ඔබට යවන එකක් කියන්න නෑ. එය ම කියනවා නම්, එය නම් මපි 

 යද්රොෝිමයයෝ යන්. මපි කියන ඒවා ම න්න වටින්නෑ එය නම්. ඉතින් ඒ නිසා මපි හීන් 

සැයර් කරුණු කාරණා කරා කරයගන යැං. යම් කියපු කරුණු, දුන්නු මවවාෙ, පින්වතුනි 

ඔබ පුළුවන් රරම් පිළිපදින්න උ්තසා  ගන්න. ඔබ බණ ම න යවලාවට යවන කිසිම 

යෙයකට යයොුලයවන්න එපා. ය ොඳ මවධානයයන්, ෙැන් ගිය සතියේ කියපු යකොටසස 

වගයක් තියයනවා, ෙවසකට ෙ ම් කරුණක් ගන්න කිේවා, මපි විශසවාස කරනවා ඔබ 

ඒව ෙැන් කරන්න පටන් මරන් ඇති කියලා. යමොකෙ ඔය ටික කරන ිමර තුළ රමයි 

පින්වතුනි, ඊට පසසයසේ නිවන යේශනා කරපු ම ඒක පැලපදියම් යවන්යන්. නැ්තනම් 

ඔබ ෙන්නවා වයේ ඉඳියි, නුල්ත ඔබට මවයබෝධ යවලා නෑ.  රි. ඒ නිසා ෙවසකට ෙ ම් 

කරුණක් ගන්න කිේවා, යේශනාවක් පසසයසේ  ැයමෝම විසිරිලා ගිිම්ලලා, රම රමන්යේ 

වැෙ කටයුතු කරගන්යන් නැතුව, යපොේෙක් යේශනාව ම න්න කීප යෙයනක් වාඩි 

උනානම්, ඒ මය එකතු යවලා යපොේෙක් ඒ ම ග්තර කරුණු ටිකක් මනසිකාරය 

කරන්න කිේවා. ඔබ විරරනම් බණ ටික ම ගන්යන් ඒ ටික යපොේෙක් ිමරන්න කිේවා. 

යකොළයක් පෑනක් මරන් ඇවි්ලලා රමන්ට නැයගන ෙ ම් කරුණක්  රි එරන 

ලියාගන්න කිේවා. මරකෙ? ඊට පසසයසේ ෙවයස මන්තිමට ඒ ලියාග්තර ෙ ම් කරුණු ටික 

යපොේෙක් එක සැරයක් කියවගන්න කිේවා, මරකෙ? ඒවා මරක ඇති කියලා මපි 

විශසවාස කරනවා. ඉතින් ඔබට යම් යේශනාව ආයය බොේත ම න්න  ම්බ යවනවා. 

එරයකොට ඔබට සාමානින් මැං ිමරන්යන් තුන්  රර වරාවක්ව්ත යම් යේශනාව 

විකාශනය යවනවා. මැං ෙන්න රරින්. යසනසුරාො යෙසැරයක්. බොො යෙසැරයක් ආදි 

වශයයන්. එනිසා ඔබ ඉන්න රයට්, ඔබ යලෝයක යකොය ේ  රි ෙ ඉන්යන්, ඒකට 

ගැලයපන කාලය මනුව, යවලාව මනුව බලලා සුදුසු විදි ක් බලන්න පින්වතුනි ඒ නිසා, 

මන්න ඒක රමයි ඔබයේ ෙක්ෂ්යරාවය.  රිෙ? ය ොඳයි එය නම් මපි පුණිනුයමෝෙනාව 

සිේධ කරලා, යමරනින් යේශනාව මවසන් කරුල.  



ඒ වයේම පින්වතුනි වියශේෂ්යයයන් ෙැන් යම් පුණිානුයමෝෙනාව යන යවලායේ, ඔබට 

පුළුවන් නම් යේශනාව පුරාවට රැඳී ිමටියනම් පින්වතුනි, පුණිානුයමෝෙනාවට්ත රැඳී 

ඉන්න එක රමයි වැෙග්තකම. ඒක මපිට කරන උෙේවක් එය ම යනයමයි, යමොකෙ 

යම්ක ම නවෙ නැේෙ කියලව්ත පින්වතුනි මපි එය ම ය ොයලා බලන්යන් නැ ැ. 

මයපන් යවන්න ඕන ටික මපි කලා, ඔයබන් යවන්න ඕයන් ටික ඔබ යන් කරගන්න 

ඕනි. ඒක ඔබ කරනවෙ නැේෙ කියලා ය ොයලා බලන්න ඒක පින්වතුනි, ඒක මපිට 

ඉතුරු කරන්න එපා. ඒ නිසා පුණිානුයමෝෙනාව කියලා කියන්යන් ෙස පුනි 

ක්රනායායවන් එකක්. ඉතින් මපරායේ, ඔබට කරන්න තියයන්යන්, යම් කියන ටික 

ම යගන පින් මනුයමෝෙන් කරන්න. ඔබට කියන්න ඕයන්ත නෑයන. කියන ටික ම න් 

ඉන්නයි තියයන්යන.  

ඉතින් ඒ නිසා ඒක පාඩු කරගන්න එපා. ඒ වයේ, ඒ නිසා මර යපොඩි යපොඩි 

රැන්වලින් පින්වතුනි, මපරායේ, ලිසසසලා යන්න යෙන්න එපා. යමොකෙ ඒ යපොඩි යපොඩි 

රැන් යනයකොට මර, මපරායේ ඉතින් ඒවා නිකැං කරගන්න පුළුවන් පින්. යම්ව්ත යලොකු 

යේව්ල ම ා පින් පිැංවතුනි. යමොකෙ ුලළු සසරක් පුරාවට ඔබ්ත එක්ක ිමටපු මයට, ශක්රන 

යේයේන්ද්රො තුමාට පවා පින්වතුනි ඔයබන් ගන්න යමක් තියයනවා යම් යවලායේ. ඔබ්ත 

එක්ක විවිධාකාරයයන් ණය ගනුයෙනු ඇතිකරයගන තියයනවා. ඔයේ මතින් මවැෙකම් 

ලක්යවච්ච පිරිසස, මෙ ඔබට විනාසය කැන්ඳවන්න ඒයගෝලයලො බලන් ඉන්යන්. මන්න ඒ 

යගෝලයලො යම් ස නයක් ලබාගන්න පින්වතුනි, ආයය යේවාල ගායන් යන්න ඕයන 

නෑ. යමොකෙ ඒයගෝලයලෝ බලායපොයරෝතතු යවන්යන් පින්වතුනි ස නය. සම ර 

යවලාවට ඒයගෝලයලො බලායපොයරෝතතු යවන්යන් ඔයේ මතින් මවැෙක් මසාධාරණයක් 

යවච්ච බව ඔබ පිළිගන්න එක. එය නම් පින්වතුනි ඒකට ගිිම්ලලා යපෝල ග න එක 

යනයමයි කරන්න තියයන්යන්. යෙිම කපන එක යනයමයි කරන්න තියයන්යන්. ඒක 

කරන්න ඕන යකයනක් ඉන්නවනම් කරන්න.  රි. මැං කියන්යන් පින්වතුනි එරනින් 

යම ා පැ්තය්ත ඒ මය යකයරිම මනුකම්පායවන්, රමන්යේ මතින් වරෙක් වුණා කියලා 

රමන් පිළිගන්න. එය ම නැේෙ පින්වතුනි ිනිසසසු. ඒයගෝලලන්ට ඕන එකම යේ රමයි 

ඔයේ මතින් වරෙක් වුණා කියලා පිළිගන්න එක. රමන්ට මසාධාරණයක් වුණා කියලා 

ඔබ පිළිග්තරට පසසයසේ ඒයගෝලයලෝ ඒක මර ඇරලා ොනවා. එය ම නැේෙ, ඔබට  ම්බ 

යවලාම නැේෙ ඒ වයේ මය? ඒ කියන්යන් වරෙක් වුණාට පසසයසේ, ඔබ යසොරි කිේවට 

පසසයසේ ආයය පසසයසන් පන්නන්යන් නෑ. යසොරි කියනකැං පසසයසන් පන්නනවා. ඉතින් 

එය ම ඉන්නවා පින්වතුනි. ඉතින් එය ම ිනිසසසු ඉන්නවානම්, ිනිසසසු මලාට පසසයසේ 

ඒ ගති යවනසස යවන්යන් නෑයන්. ඒ ඒ ගති තියයන ිනිසසසු යනොයවන පිරිසකු්ත 

ඉන්නවා, ඔයේ මතින් මවැෙකම් මසාධාරණකම් වලට ලක්යවලා. ඉතින් ඔබට කරන්න 

තියයන්යන්, ඒ මයයේ, රමන්යේ මතින් යවච්ච වැරදි වලට වන්දි යගවන්න, සම රවිට 

ඔබට කරන්න තියයන එකම යේ රමයි ඒ වැරදි පිළිගන්න එක. ඉතින් ඒ වැරදි පිළි 

මරන් යන්ෙ, පින්වතුනි මපි ඒ මයට පුණිානුයමෝෙනාව කරන්යන්. රමන්යග මතින් 

මවැෙකම් මසාධාරණකම් වලට ලක්යවච්ච මයට යම් පින ය ේතු යවලා, ඒයගෝලලන්ට 

ඒ මභවි සසථාන වලින් මර ිදිලා, නිෙ සස කරලා, මන්න ඒ ආකාරයයන්, ඉතින් ඒ නිසා 

ඔබ යම් පුණිානුයමෝෙනාව කියන එක සුළුවට රකන්න එපා. යේශනාව ෙැන් 

ම ග්තරා. ෙැන් පුණිානුයමෝෙනාව යමොකටෙ? එය ම කරන්න එපා. යම්ක ම න්න 



ඔබට යවලාව නැ්තනම් මඩුම රරින් ඔබට පුළුවන් යවලාවක  රි පුණිානුයමෝෙනාව 

කරන්න. මන්න ඒකයි වැෙග්ත කම. ය ොඳයි.  

ය ොඳයි පින්වතුනී එය නම් සියලු යෙනාම සිිමප්ත කරගන්න...,  

මෙ උෙෑසන පටන් යම් යමොය ොර ෙක්වා්ත නන් මයුරින් පින් ෙ ම් කටයුතු වල නියර 

යවලා, සේධර්ම ය ශ්රවණය කරලා, සේධර්මය යේශනා කරවයගන, ත්රිිවිධ ර්තනයට 

වන්ෙනාමාන ඇප උපසසථාන කරයගන යම් නගා ග්තතු මනන්ර මප්රමාණ පුණි කුසල 

ආශීර්වාෙ ශක්තියයන් පළුලයකොටම යමතුවක් කාලයක් යම් ශ්රීත සම්බුදු සාසනයට කර 

උර දීයගන කටයුතු කළාවූ, සම්බුදු සාසනය යපෝෂ්යණය කළා, වූ භික්ෂු, භික්ෂුණී, 

උපාසක, උපාසිකා කියන්නාවූ සිේවනක් පිරිසට්ත, යම් යලෝකයේ යකොය ේ ය ෝ 

රැනක වැෙ ඉඳයගන මග වො ගන්නා වූ උ්තරරීරර සසවාමීන් ව න්යසේලා, භික්ෂු, 

භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා කියන්නාවූ සිේවනක් පිරිසට්ත ඒ වයේම, සම්මා සම්බුදු 

ශාසනයේ චිර ජීවනය උයෙසා යවය ස ම න්සි වී කටයුතු කරන රමන්යේ දිවි 

ිමියයන් කටයුතු කරන ම ා නායක මනු නායක ආදී නානා නම්යගෝත වලින් යපනී 

සිටින්නාවූ උ්තරරීරර ම ා ගරුරර සැංඝර්තනය්ත යම් යමොය ොය්ත සිිමප්ත කරයගන ඒ 

සෑම සියලුයෙනාටම  යම් පුණ්යර ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා  රින්න,  

ඒ වයේම පින්වතුනි ආරාමයේ වැෙ වාසය කරන ගුරු  ාුලදුරුවන් ව න්යසේ ඇතුළු 

සියලුම සසවාින් ව න්යසේලාට්ත මනගාරික ම ්තම ම ්තමීන් සෑම සියලු යෙනාට්ත 

පුනි බාරයට සම්බන්ධව කටයුතු කරන ඒ සෑම සියලු යෙනාට්ත ඒ වයේම ඒ සියලු 

යෙනාම යකයරිම ම ්තවූ, ශ්රේධායවන් යුක්රව රමන්යග ෙ ඩිය ම න්සියයන් කඳුලින් 

උපයා සපයා ග්තරා වූ ිල ුලේල වියපැ ැෙම් කරල, කිසිම මඩුපාඩුවකින් යරොරව 

සිවුපසයයන් සැංග්රව  කරන්නා වූ ඔබ වැනිම ොයක ොයිකාවන් සෑම සියලු යෙනාව්ත යම් 

යමොය ොය්ත සිිමප්ත කරයගන, ඒ සියලු යෙනා යකයරිමම යම් පුණි ශක්තිය විිමදුවා 

පතුරුවා  රින්න. යම් පින් විිමෙවා පැතිරී යායමන් ඒ මයයේ නිවන් මඟට බාධා යවලා 

තියයන යමොනයම් ය ෝ කරුණු කාරණා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලල, ඒ සියලු බාධා කරෙර 

ිමරි ැර ුලලින් නිෙ සස යව්තවා! ඇසසව  කටව , ය ෝව . මවු්ල, යෙේ්ල, සැක සැංකා 

මනවින යකොඩිවින ිමර බන්ධන යම්රාක් ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලයගන්ම නිෙ සස යව්තවා! 

මටමනූවක් යරෝග නව මනූවක් යලෙ මන්රරා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිෙ සස 

යව්තවා! ෙස මකුසලයයන්ම ියේතවා! ෙස කුසලයම වේතවා! ෙස පුණික්රිකයාම 

කර්තවා! නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා! කියලා සාධුකාරයක් දීල පින් 

මනුයමෝෙන් කරන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි යමතුවක් කාලයක් යම් ශ්රීත සම්බුදු සාසනයේ සම්බුදු යේශනයේ 

සම්බුදු ශ්රාකයින් ව න්යසේලා ආරක්ෂ්යා කරයගන ආවා වූ, ශක්රන යේයේන්ද්රො තුමා ප්රධාන 

සයෙේ යලෝකවාසී සියලු යෙවි යේේරාවුන් ව න්යසේලාට්ත, ඒ වයේම ඉන්ද්රො උයේන්ද්රො, 

චන්ද්රොයසේකර, ප්රජ්යාපති කියන්නාවූ යෙවි යේවරාවුන් ව න්යසේලා ඇතුළු ඒ මයයේ 

පරිවාර පිරිසට්ත, ඒ වයේම යක්ෂ්ය යසේනාධිපතිවරු ඇතුළු ඒ මයයේ පරිවාර පිරිසට්ත, ඒ 

වායේම ඔයේ ඉෂ්යසටකාමී ිමරකාි යෙවි යේවරාවුන් ව න්යසේලා සෑම සියලු යෙනාට්ත, 

ඒ වයේම යම් ආරාමයට යන එන සෑම සියලු යෙනාටම ආරක්ෂ්යා සම්ප්තතිය සලසා 

යෙන්නාවූ ග ක් ග ක් ගායන්, යකොළයක් යකොළයක් ගායන විමන් මවායගන 

වැෙසිටින භූමාටු යෙවියන්යේ පටන් මකනිට්ට බ්රන සම යලෝකය ෙක්වා විිමදී පැතිරී සිටින 



සෑම සියලු යෙවි යේවරාවුන් ව න්යසේලාට්ත යම් පුණි ශක්තිය විිමයේවා පැතියර්වා 

පිිමට්තවා, යම් පින් විිමදී පැතිරී පිිමටීයමන් ඒ මයට්ත රමන්යේ නිවන් මගට බාධා 

යවලා තියයන යමොනයම් ය ෝ කරුණු කාරණා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිෙ සස 

යව්තවා! ආයුෂ්යය වර්ණය සැපය බලය පටිභාන ඤාණය පිිමට්තවා! ෙස මකුසලයයන්ම 

ියේතවා! ෙස කුසලයම වේතවා! ෙස පුණි ක්රිකයාම කර්තවා! නිේබාන පරම සුඛයයන් 

සුඛිර රර යව්තවා! කියලා සාධුකාරයක් දීල පින් මනුයමෝෙන් කරන්න.  

ඒවයේම පින්වතුනි ඔයේ සුජීව්තව සිටින මේ යෙමේපියන් සය ෝෙර ඥාති ිමරිත්රිාදී 

පිරිස්ත, ඔබට කරෙරයක් ිමරි ැරයක් යවච්ච යවලාවට ඔබට උෙේ පෙේ කරන්නාවූ 

ය ළු යයය ළියන්, ිතුරු ිතුරියන් ඒ වයේම පින්වතුනි පුැංචි කාය්ල ඉඳන් යම් 

යමොය ොර ෙක්වා ඔබට ගුරු රුකම් ලබා දුන්නා වූ ඒ ගුරුවරු සෑම සියලු යෙනාට්ත ඒ 

වයේම පින්වතුනි, ඔබට ඉඳුම්-ිමටුම්, වාසසසථාන නිර්මාණය කරල යෙන්නට ඔබ 

ජීව්තයවන නිවාස වල ුල්ල පදිැංචිකරුවන් යගන් පටන් මෙ යම් යමොය ොර ෙක්වා ඒ 

යවනුයවන් යවය ස ම න්සි යවලා කටයුතු කරපු සෑම සියලු යෙනාට්ත  

ඒ වයේම, ඔබට මැසි මදුරුවන්යගන් කරෙර ිමරි ැර වලින් යේරිලා ඉන්න ඇඳුම් 

ආයි්තරම් නිර්මාණය කරලා යෙන ඒ යවනුයවන් යවය ස ම න්සි යවලා කටයුතු 

කරන සෑම සියලු යෙනාටම්ත, ඒ වයේම පින්වතුනි මසනීපයක් යරෝගාබාධයක් ඇති 

යවච්ච යවලාවක ඔබට යබය රක් ය ේරක් ලඟා කරලා යෙන්න. ඔබට ඔයේ සුඛ 

වි රණය උයෙසා යවය ස ම න්සි වී කටයුතු කරපු සෑම සියලු යෙනාට්ත යම් නගා 

ග්තරා වූ පුණි කුසල ආශීර්වාෙ ශක්තිය විිමයේවා පැතියර්වා පිිමට්තවා  

ඒ වයේම ඔයේ කුසගින්න, බෙගින්න නිවාගන්නට ඒ යවනුයවන් යවය ස ම න්සි 

යවලා කටයුතු කරපු එො ඈර මතීරයේ ඉඳන් ඒ වැෙ සිටියාවූ ම රජ්ය වරුන්යගන් පටන් 

යම් යමොය ොර ෙක්වා පින්වතුනි ඔබට ොනයයන් මානයයන් ඇප උපසසථාන කරන්න 

ආ ාර යේලක් ඔබට උපයා සපයා යෙන්නට යවය ස ම න්සි වී කටයුතු කරන ඒ සෑම 

සියලු යෙනාට්ත යම් පුණි ශක්තිය විිමයේවා පැතියර්වා පිිමට්තවා.  

ඒවයේම ඔයේ සසවාිෙරුවන් සසවාි දියණියන් යසේවක යසේවිකාවන් ආදි වශයයන් 

පින්වතුනි ඔබයේ සුඛ වි රණය උයෙසා නන් මයුරින් ඔබට උෙේ පෙේ කරන්නාවූ ඒ 

සෑම සියලු යෙනාට්ත යම් පුණි ශක්තිය විිමෙවා පැතිරවා  රින්න. ඒවයේම පින්වතුනි 

වියශේෂ්යයයන් මෙ රයට් යම් ෙරුණු වසැංගර යරෝගයක් පැතිරිලා තියයන  ැදිලා තියයන 

කායලක පින්වතුනි ඒ යවනුයවන්, ඒ යරෝගයයන් මිමැංසක ජ්යනරාව යේරා ගැනීමට 

ම ්තයසේ යවර වීරියක් ෙරලා ම න්සියක් ෙරල දිවා රෑ යනොබලා යවය ස වීරිය ෙරන ඒ 

සෑම සියලු යෙනාට්ත පින්වතුනි රාජ්යරාන්ත්රිික නිලධාරී පිරිස ඇතුළු යකොටග්ත ඒවයේම 

යපෞේගලික මැංශයේ සම්බන්ධ යවලා කටයුතු කරන්නාවූ ඒ සෑම සියලු යෙනාට්ත යම් 

පුණි  ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා  රින්න.  

ඒවයේම යම් රට පාලනය කරන්නාවූ රට සැංවර්ධනය කරන්නාවූ රට ආරක්ෂ්යා 

කරන්නාවූ රටට ආරක්ෂ්යක සම්ප්තතිය ලබා යෙන යම්රාක් පිරිසක් ඉන්නව නම් 

පින්වතුනි ඒ සෑම සියලු යෙනාටම්ත යම් පුණි ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා  රින්න, ඒ පින් 

විිමදී පැතිරී යායමන් ඒ මයට්ත වැළඳී ඇති යමොනයම් ය ෝ යරෝගාබාධ මතුරු මන්රරා 

ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලක්ම නිෙ සස යව්තවා, රමන්යේ නිවන් මඟට බාධා වී තියයන 



යමොනයම් ය ෝ කරුණු කාරණා ඇ්තනම් යම්රාක් ඒ සිය්ලලකින් නිෙ සස යව්තවා 

ඇසසව  කටව  ය ෝව  මවු්ල යෙවු්ල සැක සැංඛාර මනවින ිමර බන්ධන යම්රාක් 

ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිෙ සස යව්තවා ෙස මකුසලයයන්ම ියේතවා ෙස කුසලයම 

වෝතවා ෙස පුණික්රීායාම කර්තවා නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා කියලා 

සාධුකාරයක් දීල පින් මනුයමෝෙන් කරන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි ඔයේ නින් ජ්යන්මාන්රර ගරයවන්නට යයදුනා වූ යම්රාක් පිරිසක් 

ඉන්නවනම් යම් මනන්ර සැංසාරයක් පුරාවට ඔබ්ත එක්ක ස  සම්බන්ධ යවලා කටයුතු 

කරයගන ආවා වූ ඔබට මම්මා, රා්තරා, සය ෝෙර සය ෝෙරී, ඥාති ිමරිත්රිාදීන් සෑම 

සියලු යෙනාටම්ත ඒවයේම, වතුර බින්දුවක රරමකින් වැලි කැටයක රරමකින් ඔබට 

උෙේ පෙේ කළා වූ සින  යපොෙක රරමකින් ිමරක් රිදුනු යවලාවක වචනයකින් උෙේ 

පෙේ කලාවූ යම්රාක් පිරිසක් ඉන්නව නම් යම් මනන්ර සැංසාරයේ පින්වතුනි ඒ සියලු 

යෙනාට්ත යම් පුණි ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා  රින්න.  

ඒ වයේම මනු එක් ක්ලපයක් පුරාවටම ඔබයේ මතින් මවැෙ මසාධාරණකම් වලට ලක් 

යවලා මෙ ඔබව කපනවා, යකොටනවා, මරනවා, කියලා ිමරායගන ඔබයේ යලෞකික 

යලෝයකෝ්තරර මභිවෘේධියට බාධා ඇති කරන්න ිමරායගන ඉන්න යම් පිරිසක් ඉන්නව 

නම් පින්වතුනි, ඔයේ මතින් වුණා වූ ඒ වැරදි වලට මවැෙ මසාධාරණකම් වලට 

වන්දියක් විදියට යම් පුණි ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා  රින්න ඒ සියලු යෙනා යකයරිම 

යම් පින් විිමදී පැතිරී යායමන් ඒ මරර යම් කිසි යකයනක් මභවිගාමීව ඉන්නවනම් 

එයින් මර ියේවා, සම්බුදු සුගතිගාි ධර්මය ලබ්තවා, සසර පුරාවට කරග්තරාවූ 

යම්රාක් ණය ගනුයෙනු ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිෙ සස කර්තවා, ෙස මකුස්ලයයන්ම 

ියේතවා, ෙස කුසලයම වේතවා, ෙස පුනික්රිකයාම කර්තවා, නිේබාන පරම සුඛයයන් 

සුඛිර රර යව්තවා කියලා සාධුකාරයක් දීල පින් මනුයමෝෙන් කරන්න.  

එය නම් පින්වතුනි මවසාන වශයයන් සිිමප්ත කරගුල මෙ උෙෑසන සිට යම් යමොය ොර 

ෙක්වා ඔබ සියලු යෙනාම සේධර්මය ශ්රවණය කරලා නන් මයුරින් පින් ෙ ම් කටයුතු වල 

නියැලිලා යම් නගා ග්තතු මනන්ර මප්රමාණ පුණි කුසල ආශිර්වාෙ ශක්තියය බල 

මිමමයයන් යම් ිිම මඬල මර නැවර වරක් ලක්ෂ්ය ගණනින් මරි තුන් ව න්යසේලා 

ප ල යව්තවා කියලා සාධුකාරයක් දීල මධිෂ්යසඨාන කරන්න.  

ඒ ප ළ වන්නා වූ මරි තුන් ව න්යසේලා මරරට ඔබ සියලු යෙනාටම එකතුවන්නට 

වාසනාව ලැබිලා යම් මනුෂ්යසයම ම්තභවය තුළදිම, ශ්රිප යගෞරම සම්බුේධ ශාසනය තුලදීම, 

බුදු පයසේබුදු ම  ර තුන් ව න්යසේලා නිවී සැනසී පැිණි වොළ නිරි මැංගල, පරම 

සුන්ෙර මමෘර ම ා නිර්වාණ ශාන්තිය ඒකාන්රයයන්ම සාක්ෂ්යා්ත යව්තවා කියලා 

සාධුකාරයක් දීල පින් මනුයමෝෙන් කරන්න. 

ය ොඳයි පින්වතුනි එය මනම් යම්ත ආශීර්වාෙ ලබාගන්න සියලු යෙනාම වන්ෙනා 

කරගන්න. 

රාග ගින්යනන් ියේතවා!  

ේයේශ ගින්යනන් ියේතවා!  

යමෝ  ගින්යනන් ියේතවා!  

නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා!  



නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!  
 

මම ෙ සියළු යලෝක සියලු ස්තවයයෝ  

නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා!  

නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!  

නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!!  
 

රාග ගිනි නියේවා!  

ේයේශ ගිනි නියේවා!  

යමෝ  ගිනි නියේවා!  

නිවන් සැප ලැයේවා!  

නිවන් සැප ලැයේවා!!  

නිවන් සැප ලැයේවා!!!  
 

තුණුරුවන්යේ සූවිසි මනන්ර ම ා ගුණ බයලන් සියළු යලෝක සියලු ස්තවයයෝම 

නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිර රර යව්තවා! 

සාදු! සාදු!! සාදු!!! 

 


