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 පිනට බය යනොවිය යුතු බව්ත පුණ්ය  ශ්තතිය ාා පුණ්ය  
විපාක සුළු යකොට යනොරැකිය යුතු බව. 
 

 “බඩ + ගින්යන්” ආර්ය ාා මනාර්ය යවන්. 

 නිවන - ජීවිරයේ ුලඛ්ය  පරමාර්යය්ත විය යුතු බව. 

 "ධම්යමෝ ායර් ර්තඛ්යති ධම්මචාරී" බව. 

 දුක තියයන්යන, දුරු කරන්න ි්්ත හුරු කරන්න 

යනොවන බව. 

 ප්ර ශසනය්ත පිළිබඳව මපි සිතිය යුතු පිළිවල... 

  එකයලෝස මාා ගින්යනන් ියසන්න යරෝග මූලයටම 

පිළියම් කලයුතු බව.. 

 ආ්සවාසය කියන එක මර උගුල්ත බව... 

 යම් කළු වළාකුල වයේ තියයන රිදී යර්ඛ්යාව සැකගන්න 

ස්තෂ වියයුතු බව. 

 නිවන් යසොරටුව විවර වන්යන් සුදු ිනිසුන්ට පමණ්ය්ත 

බව. 

 “Failure is only a failure, if you fail to learn something” 

බව.. 

 ඔබ මධ යනය කය්ල, යකොයරෝන කියන වවර්ස එක ගැනස, 

නැ්තනම් ඔබට ාැදිලා තියන වවර්ස එක ගැනස? බව 

 ඔබ සම්මජීව යකයන්ත විය යුතු බව... 

 මරිා්තවය ්පුරන තුරු “මට කරන්න පුලුවන් යේ මම කරලා 
ඉවරයි” කියලා කියන්න ඔබට මයිතියි්ත නැති බව.. 

 රැයන් ාැටියට ාැඩ  ගැයාන්න මවශ  බව.. 

 බෑ කියන්න යාේතු යනොය්ොයා කල මය කය්ල 

යකොයාොමස කියලා යාොයලා බැලිය යුතු බව. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ...................................................................................

.................................................................................. 
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හ ොඳයි පින්වතුනි, සුපුරුදු පරිදි ්ේධර්ම යේශනාව්ත ආරම්භ කරන්නට යන 

යම් යමොයාොය්ත ඔබ සියලු යසනාම සැන් යම් යේශනාව ශ්රිවණ්යය කරන්නට ූදසානම් 

වන්න. ඒ ්ඳාා ඔයේ වටපිටාව යේශනාව ඔබට යබොයාොම පාසුයවන් මවධානයයන් 

ශ්රිවණ්යය කරන්න පුළුවන් පරිදි ාැකි පමිනන් ්ක්ස කරගන්න පින්වතුනි. ාැමසාම්ත 

ඔබට මර්ත කරන ආකාරයට ජ්යංගම දුරකයන වයේ යේව්ල ඒ කියන්යන් ඔයේ 

යේශනාවට යයොුල කරලා තියයන මවධානය ඔයබන් උදුරගන්න යමොනවා ාරි යේව්ල 

තියයනවා නම්, ආන් ඒවා යපොඩ්ඩ්ත පැ්තරකින් තියලා යම් යේශනාව පැවැ්තයවන 

ඉරාම්ත සුළු කාලය තුළ ඔයේ පූර්ණ්ය මවධානය යේශනාවට යයොුල කරගන්න පුළුවන් 

ආකාරයයන් කටයුතු කරගන්න. යමොකස ඒක රමයි ඔබ යකොයාොම්ත බලායපොයරෝතතු 

විය යු්තය්ත, යේශනාව්ත ශ්රිවණ්යය කරේදී, ඒ යේශනාව මවයබෝධයට ගන්න 

බලායපොයරෝතතුව්ත ඔයේ සිය්ත තියනවනම්.  

ඉතින් ඒ නි්ා සියලු යසනාම, ්මාරවිට ඔබ යම් යමොයාොය්ත නිවය්ේ රැඳී 

ඉන්නවා යවන්න පුළුවන්, එයාම නැ්තනම් රැකියා කරන ්සයාන වල රැඳී ඉන්නවා 

යවන්න පුළුවන්, යපොඩ්ඩ්ත බලන්න රමන් සුදුසු පරි්රයකස ඉන්යන් කියලා. ඔබ 

ඉන්න පරි්රයට මනුව යේශනාවට මනුගර යවන්න සියලු යසනාම උ්ත්ාාවන්ර 

යවන්න. යාොඳයි එයාමනම් පින්වතුනි ්සාම් යේශනාව ආරම්භ කිරීම ්ඳාා මපි 

ති්රණ්ය ්ිමර පංච සි්තෂා පස ්මාසන් යවලා ඉුල. ඒ ්ඳාා සියලු යසනාම ඔබට සැන් 

යම් යවලායේ ඒ ්ඳාා සුදුසු නම්, ාැකියාව තියයනවා නම්, රම රමන්යේ මසුන් වලින් 

නැගී සිටලා මා කිේවායින් පසු ති්රණ්යය ්මාසන් යවන්න ූදසානම් වන්න, ඊට 

ප්ර යමයයන්, සියලු යසනාම යරවර්ත නම්සකාර පාඨය ්ජ්ජ්යායනය කරන්න.  

නයමෝර්ස් භගවයරෝ මරායරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්!  

නයමෝර්ස් භගවයරෝ මරායරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්!!  

නයමෝ ර්ස්  භගවයරෝ මරායරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්!!!  

මා කිේවායින් ප්සය් කියන්න.  

 

බුේධං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

ධම්මං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

්ංඝං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

 

දුතියම්පි බුේධං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

දුතියම්පි ධම්මං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

දුතියම්පි ්ංඝං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

රතියම්පි බුේධං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

රතියම්පි ධම්මං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

රතියම්පි ්ංඝං ්රණ්යං ගච්ඡාි.....  

 

්රණ්යාගමනං ්ම්පුණ්ණ්යං.....  

 

පාණ්යාතිපාරා යේරමණී සි්තඛ්යා පසං ්මාදියාි 
මදින්නාසානා යේරමණී සි්තඛ්යා පසං ්මාදියාි 
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කායම්සු ිච්ඡාචාරා යේරමණී සි්තඛ්යා පසං ්මාදියාි 
ුල්ාවාසා යේරමණී සි්තඛ්යා පසං ්මාදියාි 
සුරායම්රය මජ්ජ්යපමා සේඨානා යේරමණී සි්තඛ්යා පසං ්මාදියාි 
 

ති්රයණ්යන ්ේධං පංචශීලං ධම්මං ්ාධුකං 
සුර්තඛිරං ක්තවා මප්පමායසන ්ම්පායසය 
 

යාොඳයි සියලුයසනාම මසුන් ගන්න. ඒවයේම පින්වතුනි, එයාමනම් යේශනාව 

ආරම්භ කිරීමට ම්තයරන් මපි සියලු යසනාම යම් මනන්ර ්ං්ාරයේ මපි්ත එ්තක යම් 

මති දීර්ඝ ගමන එකට ආපු, මපි්ත එ්තක එකට ජීව්ත යවච්ච මපිට උසේ පසේ කරපු මේ 

යසමේපියන්, ්යාෝසර ්යාෝසරියන්, ඥාති ිමරිත්රාාදී පිරි්ස මස මයප් මතින් යවන්යවලා, 

මයප් ලඟින් යවන්යවලා, ්මාරවිට සුගති ම්තභවවල ඉපදිලා ඉන්නවා යවන්න 

පුළුවන්, ඒ වයේම මපිට යනොයය්ත ආකාරයයන් උසේ උපකාර කරපු මය, මස ඒ මයට 

මයප් මතින් යම්, ඒ කරපු උසේ උපකාර වලට ප්ර ති උපකාරය්ත සිේධ යවන්න නියිරයි 

පින්වතුනි, ඉතින් කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්ර තිඋපකාරය රමයි, ්ේධර්මය ශ්රිවණ්යය 

යවන යවලායේ, ්ේධර්මය මපිට ලැයබන යවලායව ඒ සියලු යසනාට ඒ ්ේධර්මය 

ශ්රිවණ්යය කරන්නට, ඒ වයේම ඒ පින් කටයුතු වලට ්ම්බන්ධ යවන්නට මව්සයාව 

්ල්ල යසන එක. ඉතින් ආන් ඒ නි්ා, මපි යම් උ්තකෘෂසඨ පුණ්ය  කර්මය සිේධ යවන 

යවලායේ මපි යසවිවරුන්ට ඒවයේම මළගිය ඥාතීන්ට ඒ වයේම යම් ශ්රී  ්ම්බුේධ 

ශා්නය යමතුව්ත කාලය්ත ආර්තෂා කළා වූ ්ක්ර් යේයේන්්රට තුමා ප්ර ධාන ඒ සියලුම 

්ම ්ත සෘෂසටික යසවි යේවරාුනන් වාන්ය්ේලාට යම් ්සයානයට එන්නට කියලා 

ආරාධනා කරගුල, ඇවිදින් යම් ්ේධර්මය ශ්රිවණ්යය කරලා, යම් මාඟු පුණ්ය  කර්මය 

සැකබලායගන, සිර පාසවායගන, යම්කිසි පිරි්්ත මභව ගාීවව ඉන්නවනම්, යම් පින් 

මනුයමෝසන් කර යගන, ඒ මභව ගාීව ම්තබැේ වලින් මර ිදිලා, සුඛිර ුලදිර යවන්නට 

කියලා මධෂසඨාන කරලා ඒවයේම පින්වතුනි ඒ සියලු යසනාටම ්ේධර්මය ශ්රිවණ්යය 

කරන්නට මව්සයාව ්ැලසිලා, ්ේධර්මය මවයබෝධයට ප්තයවලා, උ්තරරීරර 

ධර්මාභි්මය ලබාගන්නට ඒ සියලු යසනාටම ආශිර්වාසය ශ්තතිය වධර්යය ලැයේවා 

කියල, මධෂසඨාන කරලා, මාා යම්තරා ්ාගර යච්රනාවකින් යු්තරව, මම සැන් යේව 

ආරාධනය කරන යවලායේ ඔබ සියලු යසනාම සිතින් ඒ යසවියන්ට මළගිය ඥාතීන්ට 

ආදී ඒ සියලු යසනාටම යම් ්සයානයට එන්නට කියලා ආරාධනා කර ගන්න.  

්මන්රා චක්ර් වාය්ලූද - මත්රාා ගච්ඡන්තු යේවරා,  

්ේධම්මං ුලනි රාජ්ය්ස් - සුණ්යන්තු ්ේග යමෝතඛ්යසං,  

ධම්ම්ස්වන කායලෝ - මයං භසන්රා,  

ධම්ම්ස්වන කායලෝ - මයං භසන්රා,  

ධම්ම්ස්වන කායලෝ - මයං භසන්රා.  

 

යාොඳයි. ඒ වයේම පින්වතුනි, යේශනාව ශ්රිවණ්යය කරන්න ූදසානම් යවන්නට 

කලින්, යම් ූදසානම් යවන යමොයාොය්ත යමතුව්ත ්ං්ාරය්ත පුරාවට මයප් මතින් 

සැනුව්තව යාෝ යේවා යනොසැනුව්තව යාෝ යේවා යම්රා්ත උ්තරරීරර ආර්යයන් 

වාන්ය්ේලාට ්ම්බුදු ශා්නයට මවැඩ ම්ාධාරණ්යකම් සිේස යවලා තියයනවා නම්, ඒ 

සියලුම උපවාස මපවාසයන්ට, කමාව ඉ්ලලා ගැනීම ්ඳාා, කමාකර ගැනීම ්ඳාා යම් 

ආකාරයයන් සියලු යසනාම යමොයාොර්ත ක්ලපනා කරගන්න. මනන්ර ්්යර් පටන් මා 
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යම් පැිින ගමයන් සිර කය වචනය යන තියසොරින් මති උ්තරරීරරවූ බුේධ ර්තනයට, 

ධම්ම ර්තනයට, ්ංඝර්තනයට, ්ම්මා ්ම්බුදු පියාණ්යන් වාන්ය්ේලාට, පය්ේ බුදු 

පියාණ්යන් වාන්ය්ේලාට, මරා්ත බුදු පියානන් වාන්ය්ේලාට, මනාගාීව, ්කෘසාගාීව, 

ය්ෝරාපන්න මගඵල ලාභී උ්තරරීරර ආර්යයන් වාන්ය්ේලාට, ශ්රී  ්ම්බුේධ ශා්නයට, 

සැන යාෝ යනොසැන, වරස්ත ිමංගිය්ත ිමං්ාව්ත ම්ාධාරණ්යය්ත මකටයු්තර්ත මපවාසය්ත 

උපවාසය්ත මපාා්ය්ත උපාා්ය්ත යම්රා්ත සිදුයවලා ඇ්තනම් ඒ සියළුම වැරදි වලට 

මා ාට ඒ උ්තරරීරර ආර්යයන් වාන්ය්ේලා ස් සා්ස වර යකෝටි ල්තෂය්ත වර කමා 

කර වැඩ වසාරන ය්ේ්තවා කියලා, සියලු යසනාම යමොයාොර්ත ආර්ය උපවාස කමා 

කරගන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි සියලු යසනාම යමොයාොර්ත මධෂසඨාන කරගන්න, මනන්ර 

්ං්ාරය්ත පුරාවට ඔබ සියලු යසනාම කර කියා ග්තරාවූ යම්රා්ත පුන  කු්ල 

ශ්තතිය්ත ඇ්තනම්, ඔබ නිවන් සකින්න ප්ර විශසටය්ත ගන්න, නිවන් සකින්න ූදසානම් 

යවන, නිවන් මයේ ඉදිරියට යන්නට බලායපොයරෝතතු යවන යම් යමොයාොය්ත රමයි ඒ 

පුණ්ය  ශ්තතිය ඔබට වැසග්ත යවන්යන්, ඒ නි්ා සියලු යසනාම මධෂසඨාන කරන්න 

පින්වතුනි, යම් ්්යර් යම්රා්ත සානමාන උප්සයාන කරලා, ත්රිධවිධර්තනයට 

වන්සනාමාන කරල, යම්රා්ත කරග්තරා වූ පුණ්ය  ශ්තතිය්ත, කු්ල ශ්තතිය්ත ඇ්තනම් 

යම් යමොයාොය්ත ඔබ සියලු යසනාට ඒ පුණ්ය  ශ්තතිය කු්ල ශ්තතිය ඇදී එ්තවා, ඒ 

පුණ්ය  ශ්තතියේ ආනුභාවයයන් ඔබ සියලු යසනාට යම් ්්තධර්ම මණ්ඩපය තුලදීම 

සා්්ත නයින් ප්ර තිමණ්ිතර වූ උ්තරරීරර ය්ෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටන්නට යාේතු 

වා්නා ්ැකය්්තවා, යම්කිසි යකයන්ත යම් ය්ෝරාපන්න ඵලයේ පිිමටා ඉන්නවනම්, 

ඉතිරි මාර්ගඵලයන් උප්ම්පසා කරයගන, මජ්යරාමර ්ංඛ්ය ාර නිර්වාණ්ය ධාතුව ්ා්තෂා්ත 

කරගන්නට, ඒකාන්රයයන්ම වා්නා ශ්තතිය ලැයේවා කියලා සියලු යසනාම 

මධෂසඨාන කරලා යමොයාොර්ත යම් ්ේධර්ම යේශනාව ශ්රිවණ්යය කරන්නට සියලු යසනාම 

ූදසානම් යවන්න.  

යාොඳයි. ටික්ත නුහුරු නුපුරුදු විදිාටයි මපි මස යම් මයුරින් ුලණ්යගැයාන්යන්, 

්ාමාන යයන් යම් යේශනායේ යකයරන්නට යන ්ේධර්මය ඔබ සියලු යසනායේ පුණ්ය  

ශ්තතිය ආනුභාවයයන්, ඇදී ඇවි්ලලා ඔබට ඒ සාම මවයබෝධ යවන්නට කියලා 

මධෂසඨානය්ත මරයගන ඒ යේශක ්සවාීවන් වාන්ය්ේ යසයන්ත විවර කරන යවලාවට 

පින්වතුනි යබොයාෝ යවලාවට සකින්නට ලැයබන්යන් ඔයේ මූණු. ඉතින් මයප් ආරාමයේ 

ධර්ම ශාලායේ යේශනා යකයරන යවලායේ මපිට යාොඳට යප්නවා ඔබ සියලු යසනාම 

ඒයවනුයවන් ්ැදී පැාැදී, ඉඳයගන, ්මාර යකයන්ත යසොයාෝත ුලදුන් තියායගන 

ම්තයසක එකතු කරයගන යබොයාෝම සැිත මධෂසඨානය්ත ගන්නවා ිමරට. "හේ හවලාහේ 

මට මහේ සසහේ කරගත්ත පුණ්යද ක්තිය  දී  දිල්ලලා හේ හ ම වවහධ   හව්නනට 

 ැකි ාව ලැහේවා. යේශකයන් වාන්ය්ේයගන්, ඒ සාම් ්මාධය තුළින් මපිට මවශ  

කරන සාම, මපිට මවශ  කරන නිවන යේශනා යව්තවා." කියලා. ඉතින් ඊට ටික්ත 

යවන්ස මස යම් යකයරන යේශනාව. නුල්ත පුණ්ය  ශ්තතිය ගැන ඔබ යනොස්ත යේව්ල 

යබොයාෝ, ඔබ යනොස්ත යබොයාෝ යේ තියයනවා පින්වතුනි. යම් පින කියලා කියන්යන් 

මාා පුදුමාකාර යසය්ත. සාම තුළ ඉදිරියට යන්න, යන්න සාම් මග වඩායගන යන්න 

යන්න පින්වතුනි, යම් විපාක ශ්තතිය ගැන, ්්යර් මප කරග්තර කර්මයන්යේ විපාක 

ශ්තතිය ගැන යේව්ල යකයමන් යකයමන් වැටයාන්න පටන් ගන්නවා. යබොයාෝ 

මව්සයාවලදී රයාගරයන් වාන්ය්ේලා යම් පින කියන එක වර්ණ්යනා කරලා තියයනවා. 

"මා භි්තකයේ පුණ්ය ා නම් බාිම්තර" ඔබ යාොඳට මාලා පුරුදු ගායා පාඨය්ත. මායණ්යනි 
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යම් පිනට බය යවන්න එපා. යසවියන්ට, ිනිසුන්ට, බුලණ්යන්ට යම් සියලු යසනාට, 

ශ්රිමණ්යයන්ට යම් පින ඒකාන්රයයන්ම රමන්යේ සුඛ්ය විාරණ්යය උයස්ා, ඒ වයේම 

නිර්වාණ්යගාීව පටිපසාව උයස්ා, ඒකාන්රයයන්ම යාේතු යවනවා කියලා.  

ඒ වයේම පින්වතුනි රව්ත මව්සයාවන් වලදී උන්වාන්ය්ේ, යබොයාෝ පැාැදිලිව 

යේශනා කරල තියයනවා, ම හණ්යනි මට මනුස්සහ ්ත හව්නන උහේ වුහ්න, සසහේ මා 

කරගත්ත පි්න. මට  ේ හවසක ත්රිුිලහදා වට්ටසමා්ත්ිය, ටඩ්වභිඥා ආී  වකහ ්න හේ 

ඥාන ් ළ වුණ්යා නේ, හහසැත්තෑ ඤාණ්ය ් ළ වුනානේ, ටඩ්වසා ාරණ්ය ඥාන මට 

් ල වුනා නේ, ඒ වහේම හේ සසහේ,  ේ හවසක මං ස්තිලිය රජ වුනා නේ, කක්ර   

හේහේ්නද්රන  වුනානේ, ඒ හවලා හහේ සැ් සේ්ත් ිල්නහා නේ, ඒ  ැම හහ ්තම හේ 

පුණ්යද ක්තියහ  ිල්ාක පි්නවුනනි. ඉිය්න ඒ හේකනා කරන සූත්රමහ  වවසාන වකහ ්න 

පි්නවුනනි උ්නව ්නහසේ සඳ ්න කරනවා," ම හණ්යනි මං  ේ හවසක සි ලු 

්තහ්ලක ්නහග්න වත මිදිලා, නි්තහ්ලශීව, වීතරාගී, වීත හහ සි වීතහම හී, වාසනා 

හකහලස් ්වා ්  කරල හාලා, සමද්ත සේුදේ ත්ව ට ්ත්වුණ්යා නේ, ඒ ්ත්වුහේත්, 

හේ පුණ්යද ක්තියහ  මිමම  නිසාමි." කියලා. ආන් ඒ නි්ා පින්වතුනි මපි සුළුවට 

රකන්න යාොඳ නෑ, යම් පුණ්ය  ශ්තතිය කියන එක. යම් පුණ්ය  විපාකය කියන එක. ඒ 

නි්ා ඔබ කුනරු්ත ිමරට මාත්රායකව්ත ්ැකය්ත ගන්න එපා, ඒකයි මා යම් කාරණ්යාව යම් 

යමොයාොය්ත දී ්ඳාන් කරන්යන්. යමොකස ඔබට ිමයරන්යන් පුළුවන් කරුණ්ය්ත මං යම් 

කලින් ්ඳාන් කයළේ. යවන සව්ස වල උන්වාන්ය්ේ මපිට ආරාධනා කරනවා, මධෂසඨාන 

කරන්න. මයප් පුණ්ය  ශ්තතිය ඇදිලා ඇවි්ලලා යම් යේශනාව තුලදී ඔබට මවශ  කරන 

සාම් කරුණු යම් යේශනායේ නැයේවා කියලා. නුල්ත මස මපි එරන නෑයන්. යම් 

යේශනාව ්මාර පටිගර යවන යවලායේ ඔබ එරන නැාැයන්. මපි එරැන නැාැයන් ඒ 

මධෂසඨානය කරන්න එරයකොට යකොයාොමස එයාම යවන්යන්? ඒකයි මං ඔබට කිේයව, 

ඔබ ඒගැන මාත්රාය්තව්ත ්ැකය්ත ිමය්ත තියාගන්න එපා පින්වතුනි. පුන  ශ්තතිය ගැන, 

විපාක ශ්තතිය ගැන, කර්ම ශ්තතිය ගැන ඔබ යනොස්ත යේව්ල, යබොයාෝ යේව්ල, 

යනොස්ත යබොයාෝ යේව්ල යම් යලෝක ධාතුව තුළ තියයනවා. ඉතින් ඒක මයප් ගුරුවරු, 

ඒ වයේම යම් සාම තුළ මපි සකින යේව්ල, මවයබෝධ යවන යකොට්ස තියයනවා ඒ නි්යි 

මස්ත යම් යේශනාව ආරම්භ කරන යවලායේ ඔබට මර්ත කයර්, ඔබ ඒ මධෂසඨානය 

ගන්න, එරයකොට ඔබට මවශ  කරන සාම් කරුණු, ඔබට මවශ  කරන සාම් ාාණ්යය, 

පාළ යවන්නට ඒ ආකාරයයන් ඒ කටයුතු සිේධ යේවි.  

එරයකොට මපි එසා ඉඳන්ම පින්වතුනි ඔබට මර්ත කරා, යම් සාම් මග තුළ යේදි 

කු්ලය කියන එක වඩා ගන්න මනිවාර්යයන් පින කියන එක මර වශ යි කියලා. 

ඉතින් මම ිමරනවා සැන් යම් පසු යවච්ච කාලය තුළ, ඔබට, මපිට යම් ආකාරයයන් 

ුලණ්යගැයාන්න සිේසයවලා තියයන යාේතු, කාරණ්යා ඒ පරි්රය ගැන මම මුලතුයවන් 

්ඳාන් කරන්න මවශ  නෑ. යම් සව්ක, මපි ිමරුල ීවට මුනරුදු සායකට ප්සය්ේ යම් 

යේශනාව ශ්රිවණ්යය කරන යකයන්ත ඉන්නව යවන්න පුළුවන්, ආන් ඒ යකනායග ්ැකය 

දුරු කිරීම පිින්, නැ්තනම් ඒ කුකු් දුරු කිරීම පිින් පමණ්ය්ත, ්ඳාන් කරන්නම්, 

යකොයරෝනා ව්ංගරය ඇවි්ලලා සැන් මා් ගාන්ත යවනව, ඉතිං නිමාව්ත යප්න 

මායනක රවම නැති බව රමයි, මපිට යනොයය්ත විශසවා් ්ාගර ්ා රාජ්ය  වශයයන් ඒ 

රාජ්ය  රාන්ත්රිධක නිලධාරීන් ඒ විවිධ මංශ වලින් මපිව සැනුව්ත කරන්යන්.  

ඉතින් මපි ක්ලපනා කයර් පින්වතුනි, ඔබට යම් කාලය තුළදී ඔයේ කු්ලය පින 

කියන යසක සුර්තෂිර කරගන්න, ඒ වයේම ඉදිරියට්ත දිගින් දිගටම කරයගන යන්න, 
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මයපන් යම් කිසිය්ේ්තම මඩුපාඩුව්ත යනොයවන්න, යම් තියයන පරි්රය තුළ, මයපන් 

විය යුතු යුතුකම වගකීම මයපන් යකයරන්න ඕන කියන කාරණ්යාව මපි ක්ලපනා කරලා 

බැලුවා.  

ඉතින් ඒ වයේම යම් සාම් මයේ යන නිරන්රරයයන් ආරාමයට යන එන ඔබ 

සියලු යසනාම, මරර වියශේෂයයන් යබොයාෝ පිරි්්ත මපි්ත එ්තක ්ම්බන්ධ යවලා, මපිට, 

මයපන් ඉ්ලලීමකු්ත කළා, මපිට බැරිස ඔබ වාන්ය්ේලා මපි ගැන මනුකම්පායවන්, 

ආරාමයට ආපු ගියපු කාය්ල කරාකරයගන ගියපු යම් සාම් යකොට්ස තියයනවා එරනින් 

එාාට ඔබ වාන්ය්ේලා දිගටම මග වඩායගන යනවා, නුල්ත මපිට ්මාර්ත යවලාවට ඒ 

සාම මාන්න ාම්බ යවන්යන් නැාැ. මන්රර්ජ්යාලය ාරාා යම් සව්ස වල මපිට මාන්න 

ලැයබන යේශනා වියශේෂයයන් ඒ කායලදි, ඒ කියන්යන් මයප් ආරාමය නියරෝධායනය 

කරන්න කලින් පැවතුණු, ්ම්මා ්මාධ භාවනා වැඩ්ටාන් වලදී යේශනා කළ සාම්. 

ඉතින් ඒව්ත යගොඩ්ත දුරට ඔබම ්ම්බන්ධ යවලා ශ්රිවණ්යය කරන්නට මව්සයාව ්ල්ා 

ග්තර ඒවා. නුල්ත ඔබ වාන්ය්ේලා එරනින් එාාට මනිවාර්යයන් මග වඩා යගන යනවා 

ඇති, ඉතින් ඒ වඩාගන්න මග තුල ඔබ වාන්ය්ේලාට මවයබෝධවන සාම මපට යේශනා 

කරන ය්ේ්තවා කියලා.  

ඉතින් ඒ නි්ා පින්වතුනි මපි ක්ලපනා කයළේ, යම් කරන කටයු්තර, තුළ යම් 

මපාසුරාවය්ත තිබුන්ත, යකය්ේ යාෝ තියයන ්ම්ප්ත පාවිච්චි කරලා, ඔබට මාා 

්ංඝර්තනයයන් ලැයබන්න ඕනා රැකවරණ්යය සිේධ විය යුතුයි කියන රැන රමයි මපි 

ාැමසාම්ත ඉන්යන්. ඒ නි්ා මපි ක්ලපනා කරා ්තියකට ්ැරය්ත යාෝ, යම් 

ආකාරයයන් ඔබට යේශනාව්ත ශ්රිවණ්යය කරන්නට මව්සයාව ්ල්ලා යසන්නට.  

ඉතින් යම් යේශනාව තුළදී, යම් යේශනාව මාලාව තුළදී, යමරැනින් එාාට කරන 

යේශනාවන් තුළදී, විවිධ ්සවාීවන් වාන්ය්ේලා යේශනා කරයි, එක එක මව්සයා වලදී. 

ඒක, කුනස කියන එක ඔබට මසාළ කරගන්න එපා පින්වතුනි, යකොයාොම්ත ඔබ සාම 

ලබන්නට නම් යම් ආරාමයට එන්යන් යන්යන්, ්ම්බන්ධ යවන්යන්, එයානම් යේශනා 

කරන්යන් කුනස කියන එක වැසග්ත යවන්යන් නැාැ, යකොයාොම්ත. මවශ  යවන්යන් 

ධර්මයයි ඔබයි නම්, ඔබ කියන යකොට් ඔබ විසින් ්පුරා ගර යුතු යසය්ත, මපිට 

කරන්න තියයන්යන් ඔබට සාම යසන එක. ඉතින් ආන් ඒ යසක එකතු යවේදි 

මනිවාර්යයන් ඔයේ නිවන ඉෂසඨ සිේධ යේවි.  

එරයකොට මම ුලලින්ම කරා කයළේ පිංවතුනි යම් ප්ර විෂසටය්ත විදියට, ඇ්තරටම 

ආරම්භය්ත විදියට ග්තය්ත, යම් පින කියන කාරණ්යාව. ්මාර විට යම් ගරයවච්ච 

කාලය, ඔබ විවිධාකාරයයන් ඔයේ ජීවිරය යවන්ස ුනණ්යා ඇති. ්මාර යකයන්තට යම් 

පසුගිය කාලය, මා් මං ිමරන්යන් සැන් මාස මට්ත විරර යවනවා. යම් ප්ර ශසයන් උේගර 

යවලා ව්ංගර යරෝග ර්ත්තවය උේගර යවලා. මුනරුේසකට යබොයාොම ආ්න්නයි සැන්. 

ඉතිං යම් කාලය තුළ පින්වතුනි, යබොයාෝ යසයන්තයේ ජීවිර යගොඩ්ත දුරට යවන්ස 

යවන්න ඇති. බලන්න ක්ලපනා කරල මම යම් කියන කරුණුවල ්ර  ම්ර රාවය 

ඔබ රමයි සන්යන. මං මනුමාන වශයයන් කියන්නම්, එරයකොට ඔබ ගලපල බලන්න 

ඔයේ ජීවිය්ත එස්ත, මස්ත යාට්ත ඕකම රමයි කරන්න තියයන්යන්. යස්න සාමයි 

ඔයේ ජීවිරයයි ගලපගන්න. එරයකොට මං මර කලින් කිේව වයේ  ධර්මයයි-ඔබයි  යසක 

එකට  ගැලයපේදී ඔයේ නිවන යාිිමට සිේධ යවයි. එරයකොට  පින්වතුනි යපොඩ්ඩ්ත 

ක්ලපනා කරලා බලන්න ගරයවච්ච කාලය තුළ ඔයේ ජීවිය්ත යගොඩ්ත දුරට යවන්ස 
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යවන්න ඇති, විවිධ පැතිකඩ ඔ්සය්ේ. ඒ වයේම ඒ ගර යවච්ච කාලය තුළ ඔබට, ඔබ 

ගැන යගොඩ්ත යේව්ල ඉයගන ගන්න මව්සයාව ලැබුන යන්ස. එයාම යනයමයිස 

බලන්න ක්ලපනා කරලා. ඔබ යකොයි වයේ යකයන්තස? ඔබ විවිධ ප්ර ශසනවල දී ඒ 

යේව්ලවලට ුලහුණ්ය යසන්යන යකොයාොමස? යමොකස මපි යම් යේශනා තුළ කරා 

කරයගන ආවා ඔබට මරක ඇති "ඕනෑකම" කියන එක මපි වි්ඳගර යුතු ප්ර ධාන 

ප්ර ශසනය විදියට. එරයකොට ඕනකම තිබුණ්යට, "නැාැ " කියන එක රමයි යලෝක ්්තවයා 

ප්ර ශසනය කියලා සකින්යන්. ඒ නි්ා යලෝක ්්තවයා පුළුවන් රරම් උ්ත්ාා කරන්යන් 

“මට ඕයන් නුල්ත, මට නැාැ” කියන රැනට පිළියම් යයොසා ගන්න.  

නුල්ත මපි කරා කරයගන ආවා පින්වතුනි ඔබට මරක ඇති නැති ුනණ්යාට 

නැතිුනන්ත තිබුන්ත ඕනකම තියයනවා නම් මන්න එරන ප්ර ශසනය්ත තියයනවා කියලා. 

ඒය්ත පල විපාක යගොඩ්ත දුරට ඔබට යම් කාය්ල ම්තවිඳින්න ලැබුණ්ය ඇති. යමොක්තස 

මං එයකන් මසා්ස කරන්යන්, මපි ුලලින්ම යම් ඕනකම ගැන කරා කරේදි ්මාර 

යවලාවට ඔබට මරක ඇති පින්වතුනි ඔබ භාවනා වැඩ්ටාන්වලට  එයාම ඇවි්ලලා, 

මපි ්ාකච්ඡා කරේදී ඒ භාවනා වැඩ වැඩ්ටාන්වල එක මංගය්ත විදියට තිබුයන් 

්ම්ුලඛ්ය ්ාකච්ඡා ්තියට සව්ස  යසක්ත මරක ඇති මඟාරුවාසා  ්ා බ්ර ා්සපතින්සා 

සව්සවල ඒ ඒ ්ාකච්ඡා වටවලදී ඔබට මරක ඇති පින්වතුනි යගොඩ්ත දුරට මපි යගොඩ්ත 

දුරට උසාාරණ්ය ඔබ්ත එ්තක ්ාකච්ඡා කළා මරකස බලන්න.  ඒ කරා කරපු  

මව්සයාවල "යමකට ඕනකම තිබුන්ත නුල්ත ඒ යේ ලැයබන්නෑ." කියන යවලාවට 

්මාරවිට මපට ගන්න සිදු යවච්ච උසාාරණ්ය ඔබට ්මාර යවලාවට ිමතුන ඇති 

පින්වතුනි යම් වයේ යේව්ල මයේ ජීවිරයේ කවසාව්ත යවලා නෑයන්. යම් වයේ යේව්ල 

කවසාව්ත ව්ත මයේ ජීවිය්ත යවන්යන්ත නෑ. ්මාර  යවලාවට ඒ  ග්තර උසාාරණ්ය 

මන්තක්ලපිරයි. උසාාරණ්යය්ත  ාැටියට, මට මාව්ල කෑම කන්න ඕනි. නුල්ත මට ඒ 

කෑම නැාැ. ඒ නි්ා මට දුකයි.  ඔන්න ඔය ප්ර ශසයන් මට ාරියට වි්ඳලා යසන්න කියලා 

මපි ඔබට ප්ර ශසනය්ත විදියට ඉදිරිප්ත කළා. ඉතිං යගොඩ්ත යවලාවට පින්වතුනි ඔබට 

ිමතුන ඇති. ්ාධාරණ්යයි ඔබට එයාම ිමතුනා නම්. ඔබට එයාම ිමතුනා ඇති ඒ උනාට 

එයාම  ම්තසැකීම්ත මට මයේ ජීවිරයේ යගොඩ්ත දුරට ලැබිලා නැාැ. යමොකස, යගොඩ්ත 

යවලාවට මට යම්ත ඕයනනම්  ඒ යේ ලබාගන්න ඒ රරම් මපාසුරාවයන් නෑ. නුල්ත 

බලන්න පින්වතුනි,  යම් ගර යවච්ච කාලය තුළ මපි කරා කරපු සාම මනිවාර්යයයන්ම 

ඔයේ ජීවිරයට ගලපගන්න සිේධ ුනයන්ම නැේස? ඔබ ස්තෂ ුනණ්යා නම් පින්වතුනි, මන්න 

ඒ තුළ ඔබ යගොඩා්ත ඉදිරියට යන්න ඇති. මරක ඇති මපි ාැමසාම්ත මර්ත කරනවා 

මපිට කරන්න පුළුවන් ඔබට සාම යසන එක විරරයි. ඒ සාම ජීවිය්ත උසාාරණ්යවලට 

සාලා ජීවිය්ත ම්තසැකීම්වලට සාලා ගලපගන්න එක වගකීම. ඒකට මව්සයාව එනකං ඔබ 

පුල පුලා බලා සිටියානම් එයානම්, යම් මුනරුේස යන්ස ඔයේ නිවන යවනුයවන් ඔබට 

ාම්යබච්ච යාොඳම මව්සයාව එක මරකින් බැලුවාම. යමොකස සාම ඇ්තරටම 

ප්ර ායයෝගිකව යයොසන්න, සාම apply කරන්න කදිම මව්සයාව්ත ඔබට යම් ාම්බ උයන්. 

රමන්ට ප්ර ශසනය්ත තියයනවා කියලා යාොඳට මතුකරලා යසන්න පුළුවන්, මතුයවලා එන  

මව්සයාව්ත ඔබට යම් ාම්බ උයන්. ඒකයි මං කියන්යන් පින්වතුනි මර කරාව්ත 

තියයන්යන්  " ැම  කළු වලාකුලකම රිී  හේඛාව්ත  දත." කියලා. ාැබැයි ාැම කළු 

වලාකුලකම රිදී යර්ඛ්යාව සකින්න නම්, ඒකට නිවැරදි සැ්තම්ත තියයන්න ඕයන්. 

නැ්තනම් මනු්ස්යය්ත සකින්යන් ඕය්ත කළු වළාකුල විරරයි. ඊටප්සය්ේ ිනි්සසු 

කලබල යවනවා. ිනි්සසු යශෝකයට ප්තයවනවා. දුකට ප්තයවනවා.දු්ත මයසෝනා 
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යසනවා. මයන් කළු වලාකුල්ත. මයන් මයපොයි. නුල්ත ඕය්ත තියන රිදී යර්ඛ්යාව 

සැ්තකනම් පිංවතුනි, ආන් ඒ මය, යකොයි මව්සයාව ආව්ත, ජීවිරයට යමොන ම්තසැකීම 

ආව්ත, ජීවිරය උඩු යටිකුරු ුනණ්ය්ත, මනි්ත පැ්තර යපරලුන්ත පිංවතුනි, ඉයගනගන්න 

යම්ත තියනවා.  ඉංග්රියසි භාෂායේ කියමන්ත තියනවා, “failure is only a failure, if you 

fail to learn something” කියලා. ඒ කියන්යන් ජිවිරයේ මපට එන යම් පරාජ්යය්ත 

තියනවා නම්, එය පරාජ්යය්ත යවන්යන්, එය පැරදුම්ත යවන්යන්, මපි ඒ මව්සයායවන් 

ගන්න තියන පාඩම ගන්න පැරදුයනෝත විරරයි. මරපසු ුනයනෝත විරරයි. යනොාැකි 

ුනයනෝත. මයපොයාෝ්ත ුනයනෝත. එයාම යනොයවන්න ඒක පැරදුම්ත විරර්ත යවන්යන් 

නෑ. යමොකස මපි ඒයකන් ගන්න තියන පාඩම ග්තයරෝත පින්වතුනි, පැරදුම්ත එ්තකම 

ආපු දිනුම්ත තියනවා. ඒ දිනුම රමයි, ඒ ම්තසැකීම තුල මපි මපි ගැන ඉයගන ග්තරා.  

බලන්න ඔබ්ත, මම යම් කියන කරුණ්ය ඇසුරින් ඔබ්ත බලන්න ඔබ යකොයාොමස 

පසුගිය කාලය තුල කටයුතු කරග්තය්ත කියල. යකොයරෝනාව කියන ව්ංගරය පිංවතුනි 

ඔබ ගැන ඔබට කියල දුන්යන් නැේස? ඔබ යම් පසුගිය මා් මට තුල ඇ්තරටම 

ඉයගනග්තය්ත, මධ යනය කය්ල, යකොයරෝන කියන වවර්ස එක ගැනස, නැ්තනම් 

ඔබට ාැදිලා තියන වවර්ස එක ගැනස? ඔබ බුේධම්ත නම් ඔබට මම යම් කියන 

කාරණ්යාව ය්තයරනවා. ඔබ යම් ගරයවච්ච කාලය තුල මධ යනය කය්ල, යාොයල 

බැලුයේ, යලෝකය ගැනස නැ්තනම් ඔබ ගැනස? ඔබ ඉයගන ග්තය්ත, යලෝකය ගැනස 

නැ්තනම් ඔබ ගැනස? සැන් යලයඩ් එයාම නැ්තනම් යම් ව්ංගරය උේගර යවච්ච 

ගමන්, ්මාරවිට ඔබ යබොයාෝ පිරි්්ත, ටික්ත කලබල යවලා යාොයල බලන්න ඇති. 

යමොක්තස යම් යලයඩ්, යකොයාන්ස ආයේ? කවේස මයේ? කාටස ාැයසන්යන්? කාටස 

වැිතපුර යම්ය්ත යරෝග ල්තෂණ්ය මතුයවන්යන්? කාටස වැිතපුරම යම්ක බලපාන්යන්? 

මට්ත යම්යකන් බලපෑම්ත තියනවස? මයේ පුනය්ල මයව යකොයාොමස මම යම්යකන් 

සුරකින්යන්? ඒ යවනුයවන් මම යමොනවස කරන්න ඕනි? ඉතින් ඔය යේව්ල ඔබ 

යාොයල බලන්න ඇති. යනොයයකු්ත යවේ මඩවි, ඒ වයේම මාධ  ාරාා, ටීවී එක ාරාා, 

ග්තර යගොඩ්ත යරොරතුරු , වි්සරර ආදී වශයයන්, ඒ යේව්ල ගැන ඔබ යගොඩා්ත දුරට 

වි්සරර යාොයල බලන්න ඇති. වරස්ත නෑ. යමොකස යම් යපොලයේ, යම් යලෝය්ත ජීව්ත 

යවනරා්ත ක්ල මා යපොලයේ මපි ාැයමෝම පය ගාල ඉන්න ඕනි. ඒ නි්ා මපිට්ත, ඒ 

කියන්යන් යලෝකය මරාැරලා සාල නිවන් සකින්න ආපු මපිට්ත, යම් රා්ත දුරට යවලා 

තියන යම් ව්ංගරයන් බලපෑම්ත තියනවා. නැතුව යනයවයි. යමොකස මපි ාැයමෝම 

ිනි්සසු යන්. ඔ්තයකොටම කලින් මපි ාැයමෝම යම් මා යපොලයේ පය ගාල ජීව්ත යවන 

ිනි්සසු. ඒ නි්ා මයප් ජීවිර්ත පරි්ස්ම් කරගන්න ඕනි. 

යාේතුව, නිවන් සකින්න යම් යකයන්ත ඉදිරිප්ත ුනණ්යානම්, යකයන්ත නිවන් 

සකිනවා කියල මධෂසඨානය ග්තර නම්, මපි ගැන විරර්ත යනවී පිංවතුනි, මපි කිේයේ, 

මපි ඔ්තයකොම, ඒ කියන්යන් ඔබ්ත මයිතියි. මරකයන් ඉ්ස්ර යේශනා, මපිට ඉන්යන් 

මපි විරරයි. මරකයියන් මපි කියපු කරාව? ඒවා මර්ත කරගන්න. එයානම් යම් කරා 

කරන්යන්, ්සවාින්වාන්ය්ේලා විරර්ත යාෝ ආරාමයේ ඉන්න මනගාරික මා්තවරු 

ගැන විරර්ත යනයවයි පින්වතුනි. මපි ාැයමෝම ගැනයි යම් කරා කරන්යන්.  

මපිට්ත පින්වතුනි, මයප් ජීවිය්ත ාරී වැසග්ත. ්මාර්ත විට නිවනට රාම, ුල්ල 

පුරුක එයාම්ත නැ්තනම් ුල්ල මිතය තිේබ නැති, රාම නිවන ගැන මසා්්ත නැති, 

ජීවිරය්ත ාා ්ැ්ඳූ කල, මපි, මනු්ස්යය්තයේ ජීවිරය්ත ගන්යන් නැතිව මපි ගුලයකො 
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තිරි්යන්්තයේ  ජීවිරය්ත, කායගව්ත ිමර රිසවන්යන් නැතිව. එරයකොට තිරි්යන්්තයේ 

ජීවිරයට වඩා පින්වතුනි, ඇ්තරටම සුගති ගාීව ්්තවයයකුයේ ජීවිරය වැසග්ත 

යවන්යන්, ඒ ිමර සුගතියට නැඹුරු යවන්න පුළුවන් නි්ා. ඒ කියන්යන් නිවන ගතියට, 

නිවන් ගතියට නැඹුරු යවන්න පුළුවන් නි්ා. ආන් ඒකයි පින්වතුනි ඒ ජීවිරයේ තියන 

උ්තකෘෂසඨ වටිනාකම තියයන්යන්. 

එරයකොට එයානම් පින්වතුනි යම් ව්ංගර යරෝගය ආපු කාය්ල, මපි්ත යම්ත 

යාොයල බැලුවා.  ඒ කියන්යන් යමොක්තස යම්යකන් යවන බලපෑම, වියශේෂයයන් මපිට 

විරර්ත යනයවයි, ආරාමයට යන එන ඔබ සියලුයසනාට. යමොකස මපිට තිේබ ප්ර ධානම 

ප්ර ශසනය්ත රමයි, සැන් යමරනින් එාාට මපි සාම යගන යසන්යන් යකොයාොමස? ඔබට 

සාම ශ්රිවණ්යය කරන්න මව්සයාව ාසල යසන්යන් යකොයාොමස? ාැයමෝටම රා්තෂිනක 

පාසුකම් නෑ. ාැයමෝටම එක වයේ රා්තෂිනක පාසුකම් නෑ. ්මාර්ත මයට, ්මාර්ත 

මය ආරාමයට බ්ස එය්ත ඇවි්ලල, ත්රිධ-වි්ල එය්ත ඇවි්ලල, වාානයේ ඇවි්ලල, ්තියකට 

්ැරය්ත, ්තියකට යසකකට ්ැරය්ත, බන මාල ගිය පිරි් ඕනි රරම් ිමටිය. ඉතින් ඒ 

මයට ්මාර smart phones නැාැ. ඉන්ටර්යනේ කයන්තෂන් එක්ත නැාැ. එරයකොට 

ඒ වයේ මයට යකොයාොමස යම්ක බලපාන්යන්? ඔය පින්වතුනි මපි ක්ලපනා කරපු 

ප්ර ශසන. 

ඉතින් ඒ විරර්ත යනයවයි. මයප් ්සවාීවන්වාන්ය්ේලා, යපොිත ාාුලදුරුවන් 

වාන්ය්ේලා ඉන්නවා. එරයකොට මනගාරික මා්තවරු, ඒ මරර යපොිත සරුයවෝත 

ඉන්නවා. ඉතින් එරයකොට ඒ ාැයමෝටම, යකොයාොමස යම් කියන කාලය තුලදී මපි 

යමොක්තස කරන්න ඕනි, මපි යකොයාොමස ූදසානම් යවන්යන් යකොයාොමස කියල මපි යම් 

යාොයා බැලීම්ත කළා. නුල්ත මපිට වැටහුණ්යාට ප්සය්ේ පින්වතුනි, යමරනින් එාාට 

කරන්න යසය්ත නෑ , මපි තියන විදිාට යැයපන්න මවශ යි, ආරාමය නියරෝධායනය 

ුනණ්යා. එරයකොට කාටව්ත යන්නට එන්නට බැරි ර්තවය්ත මපිට ාසන්නට සිේස ුනණ්යා, 

පින්වතුනි. ඒක ඇ්තරටම මයප් කැමැ්තරට වඩා, යනොයය්ත රාජ්ය  රාන්ත්රිධක 

නිලධාරීන්යගන්, වියශේෂයයන්ම යමොකස, ආරාමය ඇරියයෝත, යසොර විවර කයළෝත, 

යේේටුව ඇරියයෝත, යබොයාෝ පිරි්්ත ආරාමයට යනවා එනවා. ඒක ඔබ සන්නවා. ඒ 

නි්ා ාැයමෝයගම සුර්තෂිර භාවය ගැන ්ළකල මපිට ඒ තීරණ්යය ගන්න ුනණ්යා. නුල්ත 

මපි ඒ විදිාට යාොයල බලලා යම් කටයුතු ප්ර මාණ්යය්ත සිදුුනණ්යාට ප්සය්ේ පින්වතුනි, 

එරනින් එාාට මපිට ඒක යබොයාොම ්ාමාන  යසය්ත ුනණ්යා.  

යමොකස මපි ාැමසාම්ත කයළේ මපි ගැන යාොයල බලන එක. ඒ කියන්යන්? යම් 

රමන් ගැන යාොයල බලන එක. ඒ කියන්යන් යම් ආ්තමාර්යකාීව බව්ත ගැන යනයවයි 

යම් කියන්යන්. ඔබ බුේධම්තව ය්තරුම් ගන්න ඕනි යම් මම කියන කාරණ්යාව පිළිබඳව. 

බුදුාාුලදුරුයවෝත යේශනා කය්ල පින්වතුනි රමන් ගැන ය්ොයල බලන්න කියල. 

මනුන්යේ යසෝස සකින්න කලින් රමන්යේ යසෝස බලන්න. මනුන්යේ වැරදි මඩුපාඩු 

යාොයන්න යන්න  කලින් රමන්යේ මඩුපාඩු ගැන බලන්න. මන්න ඒ මර්යයයන් මම 

මසා්ස කරන්යන්. රමන්ට යමොක්තස යම් යවලා තියයන්යන්? පින්වතුනි, මස 

යකොයරෝනාව මට බලපෑම්ත කරන්න පුළුවන් යවලා තියනවා යන්ස? ඒ කියන්යන් 

ඇාැටව්ත යප්න්යන් නැති වවර්ස එකකට? ඇාැටව්ත යප්න්යන් නැති වවර්ස 

එකකට බඹය්ත රරම් උ් කය්ත, යේාය්ත සරන යම් මට්ත යකොයරෝනා කියන 

වවර්ස එයකන් බලපෑම්ත කරන්න පුළුවන් යවලා තියනවා. මම මං ගැන කරා 
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කරනවා, ඔබ ඔබ ගැන ිමරාගන්න. පින්වතුන්, මන්න ඒකයි මට ප්ර ශසයන යවලා 

තියයන්යන. මන්න ඒකයි මපි ාැයමෝටම ප්ර ශසයන යවන්න ඕනි. ඒක යන්ස ඔබට්ත 

ප්ර ශසයන ුනයණ්? මන්න ඒකයි මම යම් මාන්යන්. එරයකොට ඔබ යම් යමොයාොර්ත, යම් 

යවලාව්ත යාොයන්නට උ්ත්ා ගන්න ඇති පින්වතුනි, යම් යලෝය්ත යමොනාස යම් ගැන 

තියයන්යන්, යමොනාස විස ාඥයයෝ යම්ක ගැන කරන්යන්, වවස වරු, විවිස ය්ෞඛ්ය  

්තයෂේ්සත්රා වල පිරි්ස යමොනාස යම්ක ගැන කරන්යන්, රට රටව්ල යකොයාොමස යම්ක ගැන 

ූදසානම් යවන්යන්, ආදී වශයයන් යගොඩ්ත යේව්ල ඔබ යාොයන්න බලන්න ඇති. 

්මාරවිට පින්වතුනි මපිට ආරංචියි එක එක යවේ ්යිේ්ස වල එයාම, මස සවය්ේ 

යරෝගය වැළඳුන ප්ර මාණ්යය යමච්චරයි, ඒ වයේම මස සවය්ේ මරණ්ය ප්ර මාණ්යය යමච්චරයි, 

ආදී වශයයන් ාැමසාම මප්යඩ්ේ එක්ත දුන්නා. ්මාරවිට වරුයවන් වරුවට මප්යඩ්ේ 

එක්ත යනවා. ඒ රරමට පින්වතුනි යම් යරොරතුරු බහුලව එන්න පටන් ග්තරලු.  

ඉතින් මම කියන්යන්, පින්වතුනි ඔබ ක්ලපනා කරලා බලන්න, ඔය යරොරතුරු 

ගංගාව ඔයේ යස්ට ගලා යගන එේදි, ඔබට යමොයාොරකට ිමතුනස කියල, "හැ්න මම 

හේ වවරස ්එක ගැන හැනග්නන ඕනි ටික හැනගත්තා. ඒ කි ්නහ්න වහේ හගහර වවට 

්රිසර  සුර්තටා කරග්නහ්න හකොහ ොමහ, ඒ වහේම රට ුනළ  ේකිසි නීිය රීිය 

සමුහා ්ත ්නවනවා නේ, ඒ වහේම  ේ නීිය රීිය හරගුලාසි ඒ වහේම, දදිරිනීිය 

්නවනවනේ, ඒවා මට එ්නන ක්ර ම හේහ ්ත ිය නවා. හැ්න තවදුරටත් මට කර්නන 

ියහ ්නහ්න හේ හලහඩ් ගැන හ ො  හ ො  ඉ්නනවට වඩා, මට  ැදිලා ිය න හලහඩ් 

ගැන හ ො ල ධලන එක".  

මන්න එයාම මව්සයාව්ත ඔයේ ජීවිරයට ආවා යන්ස කියල ප්ර ශසනය්ත මාන්යන් 

මම යම් ඔයබන්. ඔබට යම් රැන්ත ආවා යන්ස පින්වතුනි, ඔබ තීරණ්යය්ත ග්තර යන්ස 

"ාරි සැන් මං මාව්ත, මයේ යගසර මය්ත පරි්ස්ම් කරගන්න සැන් මම සන්නවා. 

යමරනින් එාාට මට කරන්න තියයන්යන් යකොච්චර යලෝයකන් එක එක ආකාරයේ 

යේව්ල ආව්ත, මට සැන් කරන්න තියයන්යන්, මයග  යම් නිවන කරගන්න එක". සැන් 

ඔයිට ්මාන යේව්ල යවනවා පින්වතුනි යවන්ත මව්සයාවකදී ුනන්ත. ඕක මම යම් 

කියන්යන් යකොයරෝනවයි, යම්වයි ඔ්තයකොම ්මානයි කියන එක යනයවයි. නුල්ත 

යපොඩ්ඩ්ත ිමරල බලන්න, සැන් මයප් රයේ, මපි ිමරුල යලෝක කු්ලානය්ත තියන 

කාලයක, මපි ිමරුල ක්රිදකේ කියල. ක්රිදකේ යලෝක කු්ලානය තියන කාලවල පින්වතුනි, 

ාැයමෝටම ඒ කියන්යන් 90% කට එාා පැ්තයර, යම් රයේ ජීව්ත යවන ිනි්සසුන්යේ, 

යබෞේධ, මයබෞේධ සියළු යසනාට 90% කට එාා පැ්තයර පින්වතුනි, ඔලුයේ ාැම 

යවලායවම දුවන්යන් ඒ යලෝක කු්ලානය කියන එක, කියන කාරණ්යාව. ඒ කියන්යන් 

ක්රිදකේ. පින්වතුනි ඒ යවලාවට ිනි්සසුන්ට ඇ්තරටම මමරක යවනවා, යම් මස සවය්ේ 

මම ජීව්ත යවන්යන් යකොයාොමස කියල. යාට සවය්ේ මම ජීව්ත යවන්යන් යකොයාොමස 

කියල. ඒ රරමටම පින්වතුනි ිනි්සසු ඒ තුළ ජීව්ත යවන්න පටන් ගන්නවා. මර ඒ 

යවලායේ ඔලුවට ආපු එක තුළ.  එයාම ුනණ්යාට ප්සය්ේ ිනිසුන්ට මමරක යවනව 

පින්වතුනි රමන් ගැන යාොයාගන්න. රමන් ගැන යාොයල බලන්න. ඇ්තරටම මනු්ස් 

ජීවිරයට ආපු කාරණ්යය කරගන්න. ාරියට ෆි්ලම් එක්ත බලනව වයේ රමයි. ෆි්ලම් 

එක්ත කියන එක ්ාමාන න් යපොිත යවලාව්ත තියන එක්ත යන්. පැය්ත, යසක්ත 

තුන්ත කියන කාලය තුලදී, ඔය සිේස යවන යේ රමයි පින්වතුනි, සැන් ්මාර 

ිනි්සසුන්ට මා් මට්ත ති්සය්ේ සිේස යවලා තියයන්යන්. රාම්ත ්මාර ිනි්සසුන්ට 
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මමරක යවලා තියනවා, යකොයරෝනාවට වඩා ප්ර ශසනය්ත තියනව කියල. රාම්ත ්මාර 

ිනි්සසුන්ට මමරක යවලා තියනවා, යකොයරෝනාවට වඩා ප්ර ශසනය්ත තියනව කියල. මම 

යම් මාත්රාය්ත ව්ත කියන්යන් නෑ, යකොයරෝනා කියන්යන් සුළු පටු ප්ර ශසනය්ත ව්ත, මපි 

ඒක ගැන යාොයල බලන්න ඕනි නෑ කියලව්ත, ඒ යවනුයවන් ිනි්සසු යවයාය්න්න 

ඕනි නෑ කියලව්ත යනයවයි පින්වතුනි.  ඒ ාැම යසය්තම සිේධ විය යුතුයි. යම් සිදුයවන 

විදිා දිගටම සිදුවීම මවශ  නම් ඒ මවශ ය කටයුතු ඒ ආකාරයයන්ම සිදුවිය යුතුයි.  

මම කියන්යන් පිංවතුනි නිවන් සකින්න මධෂසඨානය්ත ග්තර ඔබට යම් සව්ක 

වැටහුණ්යා යන්ස, බඩගින්න කියන ප්ර ශසනය, ඔබට ප්ර ශසනය්ත යවලා තියයන්යන්, ඔබට 

බඩ්ත තියයන නි්ා කියලා. මරකස? ිමය්ේ කැ්තකුම කියන ප්ර ශසනය ඔබට ප්ර ශසනය්ත 

යවලා තියයන්යන් ඔබට ඔළුව්ත තියයන නි්ා කියලා. මරකස? වකුගඩු මමාරුව කියන 

ප්ර ශසනය, ඔබට ප්ර ශසනය්ත යවලා තියයන්යන් ඔබට වකුගඩුව්ත කියන එක්ත පිිමටලා 

තියයන නි්ා කියලා මරකස?  

මරකස මපි ඉ්ස් ර කරා කළා පින්වතුනි, බඩගින්න කියන වචන යසය්ත, 

ආර්යයයෝ සකින දුකකුයි, නැ්තනම් ආර්යයන් වාන්ය්ේලා සකින ප්ර ශසනයයි, 

මනාර්යයයෝ සකින ප්ර ශසණ්යයයි යසක්ත තියයනවා කියලා. මපි මර්ත කරලා යසන්නම් 

ඔබට පරණ්ය යේශනා. ඔබට මව්සයාව්ත ලැබුණ්ය විට ඒවා මාන්න. නැවර නැවර්ත, 

නුල්ත මම යම් මර්ත කරල යසන්යන. එරයකොට බඩගින්න කියන ප්ර ශසනය, ගින්න 

කියන ප්ර ශසනය සකින පිරි්්ත, කු්සසියට දුවනවා. නැ්තනම් ෆ්රිනජ් එකට දුවනවා. කයඩ්ට 

දුවනවා. යමොකටස? ගින්න නිවන්න නං, යමොනව ාරි බඩට සාගන්න ඕනි. ඉතින් 

එ්තයකො ඒ ටික ගන්න ඕනි, නැ්තනම් ඒ ටික යකොයාොමාරි ්ක්සකර ගන්න ඕනි ආදී 

වශයයන්. නුල්ත බඩ කියන එක ප්ර ශසණ්යය විදියට සැකපු මය කු්සසියට දුවලා වැඩ්ත 

නෑයන එරනින් ප්සය්ේ. කු්සසියට යන්න ඕයන් ඒ මය්ත. නුල්ත ඒ ප්ර ශසනය යම් 

පමණ්යකින් නිවා ග්තර ්ැනින් ඒයගෝලලන්ට ප්ර ශසනය ඉවර ුනයණ් නැති බව වැටිමලා 

තියයන්යන් පින්වතුනි.  

යමොකස ගින්න කියන එක ප්ර ශසනය විදියට සැකපු මයට ඒ ගින්න නිවිච්ච ගමන් 

සැන් ප්ර ශසනය ඉවරයි. ාැබැයි බඩගින්න කියන වචන යසය්ත බඩ කියන එක ප්ර ශසනය්ත 

විදිාට සැකපු මයට ගින්න නිවා ගන්න්ත ඕයන් රමයි, නුල්ත ඒ ගින්න නිවා ග්තර 

්ැනින් රාම බඩ තියයනවයන්, ගින්න නිුනනට. එයානම් බඩ තියයනවා කියලා 

කියන්යන් ආපසු ්ැරය්ත බඩගින්න ාැයසනවා, ාැයසනවා මයි. එයානම් ඒකට මං 

යමොක්තස කරගන්න ඕන කියන කාරණ්යාව යකොයි යවලාවකව්ත මමරක යවන්යන් නෑ. 

ඔබට වැටයානවා ඇති මං යම් කියන කාරණ්යාව.   

ඉතිං ආන් ඒ නි්ා පින්වතුනි මං යම් ඔබට මර්ත කරලා යසන්යන්, ඔයේ ුලඛ්ය  

පරමාර්යය කියන එක, ුලඛ්ය  පරමාර්යය්ත යවන්යන්, ඒක පරම මර්යය්ත යවන්යන් 

පින්වතුනි, යමොනම යේ ආව්ත, ජීවිරයට යමොනම මභියයෝගය්ත ආව්ත, යමොනම 

ආකාරයක ගැටළුව්ත ආව්ත, ඒක යකොයරෝනා යවන්න පුළුවන් පින්වතුනි, 

භූිකම්පාව්ත යවන්න පුළුවන්. මාා විශාල ජ්යල ගැ්ලම්ත ඇවි්ලලා රයටන් භාගය්ත 

පින්වතුනි යටයවලා යන්න පුළුවන්, යාොඳට ය්තරුම් ගන්න මං යම් කියන්යන ඔය එක 

යසය්ත ව්ත ප්ර ශසනය්ත යනයමයි, මපි ඒව ගැන යාොයලා බලන්න ඕයන් නැාැ කියලා, 

මාත්රාය්තව්ත මං එයාම යනයමයි මසා්ස කරන්යන්, පිංවතුනි. ඒකයි මං කිේයේ 

යමයාම ව්ංගර යරෝගය ආපු කාය්ල මපි්ත ඒ ගැන යම් රරමකට යාොයලා බැලුවා. 
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යමොක්තස මයපන් යවන්න ඕනි, ඔබ මයප් යම් ආරාමයට ්ම්බන්ධ පිරි්, සුර්තෂිරයි ස? 

මයපන් යමොක්ත ාරි යවන්න ඕයනස? ඒ යේව්ල මපි යාොයලා බැලුවා. ාරියට ඔබ මපි 

ගැන යාොයලා බැලුයේ, මපිට ිමරාගන්නව්ත බැරි විදියට පින්වතුනි.  

මපිට යකොයි විධයකින්ව්ත යම් පසුගිය කාලය තුළ, යම් යසයින් කියලා මඩුව්ත 

යවන්න ඔබ තිේයබ නෑ. මාා ්ංඝර්තනය ාැම යවලායවම්ත පින්වතුනි ඔබ යබොයාෝම 

යගෞරවයයන් ඔයේ පින උයස්ා ඒ මාා ්ංඝර්තනය රැකගන්න ඕයන් කියන රැන 

ඉඳල කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ නි්ා මපිට එයාම කියන්න මඩුපාඩුව්ත ඇ්තරටම සිේධ 

ුනයණ් නැාැ. යමොකස ඔබ සියලු යසනා, යම් සාම තුළ නියවන ඔබ සියලු යසනාම මාා 

්ංඝර්තනයේ වටිනාකම ය්තරුම් මරයගන, ඔයබන් විය යුතු යුතුකම ඔබ සිදුකළා. 

ඉතින් මපි්ත ඒ ගැන යාොයලා බැලුවා යම් යකොට්්ත, නුල්ත පින්වතුනි, ුලඛ්ය  වූ 

පරමාර්යය යවන්ස යවන යසය්ත යවන්න බෑ.  ඒක යම් ්තියේ එක්ත, ඊලග ්තියය 

ුලඛ්ය  පරමාර්යය යවන එක්ත, රව මාය්කින් විරර මයේ ුලඛ්ය  පරමාර්යය යවන 

එක්ත, රව මුනරුදු පාකින් විරර මයේ ුලඛ්ය  පරමාර්යය යවන එක්ත, පින්වතුනි 

එයානම් ඒ ුලඛ්ය  පරමාර්යය්ත යනයමයි. ඒ කියන්යන් ප්ර ුලඛ්ය යවච්ච පරමාර්යය්ත 

යනයමයි. ඒක මූලික පරමාර්යය යනයමයි. පරමාර්යය්ත නම් පින්වතුනි ජීවිරයට එකයි 

තියයන්න පුළුවන්. ඔබ යම් සව්ක ය්ෝරාපන්න ඵලයයිම පිිමටියා නම් පින්වතුනි, 

ජීවිරයට යනයම් ුලළු ්්රටම ඉතුරු යවලා තියයන ්්යර් කෑ්ලල්ත තියයනවයන්, ඒ 

්්යර් වලියේ කෑ්ලල. ඔරනින් එාාට ඉවරයියන. සැන් වලියේ යකොට්යන් දුවන්යන 

ඊට ප්සය්ේ. ආන් ඒ ඉතුරුයවලා තියන ්ං්ායර් පුරාවට භව ාර්ත කියුලයකො, ඔය බව 

ාර පුරාවට පින්වතුනි, එකම එක මරුලණ්යයි තියයන්යන. ජීවිරයේ මනි්ත යේව්ල 

කරනවා. නුල්ත ඒ ාැම යසය්තම ය ෝක්ස යවලා තියයන්යන් එකම එක රැනකට. ඒ 

රමයි නිවන.  

ඉතින් එයානම් ඒක ව්ංගර යරෝගය්ත යවන්න පුළුවන්, මාා කුණ්යාටුව්ත 

යවන්න පුළුවන්, ලැේ ගින්න්ත යවන්න පුළුවන්, එක එක කාලයේදී, යලෝකයේ එක 

එක රැන්වල ඔය වයේ ප්ර ශසන මතු යවනවායන්. සැන් යම් ආයව, ුලළු යලෝයකටම 

බලපාපු ප්ර ශසනය්ත. නුල්ත ඊට ටික කායලකට උඩදී මරක ඇති, ඔ්සයකලියාව පැ්තය්ත 

මාා ලැේ ගින්න්ත ාට ග්තර. මපි ඒ ඉංග්රීඋසි යේශනා වලදී පවා මර්ත කරලා ඒ, 

ඒයකන් බලපෑමට ප්තයවච්ච පිරි් සිිමප්ත කරලා ඒ මයට ආශිර්වාස කළා. ඔබට මරක 

ඇති.  

ඉතිං ඒ වයේ යලෝයක එක එක රැන්වල එක එක කාලවලදී එක එක ප්ර ශසන 

එනවා. සුනාිය්ත ආවා යබොයාෝ කාලයකට උඩදී. ඉතින් ඒවයේ භූිකම්පා එනවා. ඒ 

වයේ. නුල්ත යම් ප්ර ශසනය ුලළු යලෝකයටම බලපෑවා. ාරි, නුල්ත යකොච්චර ුලළු 

යලෝකයටම බලපෑව්ත පින්වතුනි, ඔබ කියන රැන,(යකනාට) ඊට්ත එාා ගිය ප්ර ශසනය්ත 

තියයනවා යන්ස?  

මට කියන්නයකො යමන්න යම්ක. මාන්න ප්ර ශසයනට උ්තරයර්? පිංවතුනි ව්ංගර 

යරෝගයකින් ඔබ පීඩාවට ප්තයවච්ච, ඔබ සන්නවා මං ඊළඟට මාන්න යන ප්ර ශසනය 

යමොක්තස කියලා. ව්ංගර යරෝගයකින් ඔබ පීඩාවට ප්තයවච්ච පළයවනි මව්සයාව ස 

යම්?  ඔබ සන්නවා, බණ්ය මාලා හුරු පිරි් නි්ා, ඔබ ඇසුරු කරලා හුරු පිරි් නම් ඔබ 

සන්නව සැන්. මං ප්ර ශසයන් මාන්න යනයකොටම ඔබ සන්නවා මම යමොක්තස යම් කියන්න 

යන්යන් කියලා. ඉතින් කියන්නයකො පළයවනි මව්සයාවස යම්? යම් ආපු ්ං්ාර ගමන 
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තුළ පින්වතුනි, ඔයිට එාා ගියපු මාා සරුණු යරෝග වලට ඔබ මහු යවලා ඇති. මස ඔබට 

මා්ස්ත එක්ත සායගන යන්න සිේධයවලා තියයන්යන්, පින්වතුනි ්මාර කාල 

තියයන්න ඇති යම් ්්යර්, ඔබට ුලළු ඇඟම පටිවලින් යවලායගන යන්න සිේධ යවච්ච 

මව්සයා. මනු්ස් යය්ත යවලා ඉපදිච්ච මව්සයා ගැන මම යම් කියන්යන්. තිරි්න් ම්තබේ 

වලට ගිිම්ලලා යපයර්ර ම්තබැේ වල ඉඳයගන පින්වතුනි, ඊට වඩා මනන්ර මප්ර මාණ්ය 

වචනවලින් කියා නිම කරන්න බැරි දු්ත කන්සරා විඳපු මව්සයා මපි ීවට කලින් කරා 

කරලා තියනව. මපි ඉ්ස්රාට්ත කරා කරුල. යමොකස ඒයක වැසග්තකම්ත තියයනවා 

කියලා මට, නිකමට වයේ මපිට සැයනනවා පින්වතුනි. සාම් මඟ තුළ ිමටපු, සාම් මයේ 

යන්න පටන් ග්තර, ඒකට ආරම්භය්ත ග්තර, දිගින් දිගටම ඒ තුළ කටයුතු කරපු 

පිරි්ට, " ේහම   හේ ර්තඛිය  ේමචාරී" කියන කාරණ්යාව යාොඳ ආකාරයයන් 

පින්වතුනි, යම් කාලය තුළ දී සිේධ ුනණ්යා ඇති.  

ාැබැයි යම් පිරි්්ත ිමටියා නම් පින්වතුනි "ඔය බණ්ය ටික මපිට ප්සය්ේ මාන්න 

බැරියැ", "බණ්ය නම් කවස මාන්න බැරියැ", "කවසා නම් මාන්න බැරියැ" ඔන්න ඔය 

කෑම එක කාලා ිමටිය නම්, ඔන්න ඔය ෆි්ලම් එක බලලා ිමටියනම්, ඔන්න ඔය පාටි 

එකට ගිිම්ලලා ිමටිය නම්, වී්ත එන්ඩ් එක තියයන්යන බණ්ය මාන්න යන්න 

යනයමයියන්. " ඔන්න ඔයාොම ිමටපු පිරි්ට පින්වතුනි, මරර යම්කිසි යබොයාෝ 

පිරි්කට, මපි ාැයමෝම කියන්යන නැතුව ඉුලයකෝ, ඒ මරර ිමටපු යබොයාෝ පිරි්කට 

පින්වතුනි, යම් කාලය තුළ සැිත යල් මානසික පීඩා ඇති ුනණ්යා ඇති කියලා මට 

ිමයරනවා. සැන් සැන් ටික ටික ඒකට හුරුවීයගන යනවා. නමුත් මිනිසු්නට වමතක 

හවලා පි්නවුනනි දුක ියහ ්නහන, දුරු කර්නන මිස්ත හුරු කර්නන හනහමි කි ලා.  

මස යගොඩ්ත ිනි්සසු කරා කරලා බලනයකොට පින්වතුනි, ිනිසුන්යගන් මාලා 

බලන්න, ඔයා යම් දුක කියන ප්ර ශසයනට යමොකස කරන්යන් කියලා. මපිට ඉ්ස් ර වයේ 

යනයමයි සැන්..., කියලා උ්තරර යසන්න පටන් ගන්යන්..... ඉ්ස්ර වයේ යනයමයි සැන් 

මපිට, මපි සැන් යම්ත කම්ත සැනුම් ය්තරුම් තියයන පිරි්්ත...ඉ්ස්ර වයේ යනයමයි 

මපිට සැන් යම්ත කම්ත ය්තයරනවා. මපි සැන් ඒවට, යම් මපි වැිතය ිමරන්න යන්යන නෑ 

ප්ර ශසන ගැන. ප්ර ශසනය්ත ආයවෝත මපි වැිතය ිමරන්න යන්යන නෑ ප්ර ශසනය ගැන. ඕන 

රරම් ිනි්සසු ඔයාොම උ්තරර යසන්යන නැේස ප්ර ශසන වලට? ්මාරවිට මඩු වයය් 

ඉසන් වැිතිමටියයො බවට ප්තයවේදි ිනි්සසු යගොඩ්ත යවලාවට කරන්යන් වැිතය ප්ර ශසන 

ගැන ිමරන්යන නෑ. ඕනෑවට වඩා ප්ර ශසනය්ත ගැන ිමරන්න එපා. ිනි්සසු ඕනරරම් ඔය 

වයේ කියනවා. පින්වතුනි. 

 යපොඩ්ඩ්ත ක්ලපනා කරල බලන්න, මම යම් එක එක පැතිකඩ ඔ්සය්ේ ඔබට යම් 

කාරණ්යාව කියායගන යන්යන්. පින්වතුනි බුදුාාුලදුරුයවෝ කියලා කියන්යන්, ප්ර ශසනය 

ගැන ඕනාවට වඩා ිමරපු නැති යකයන්ත ස? නැ්තනම් ප්ර ශසයන් ගැන ිමරන්න තියයන 

රරමට ්්යරන් යම් ුලළු තුන් යලෝයකන්ම පින්වතුනි, යම් ප්ර ශසනය්ත තියයනවා, ආන් 

ඒ ප්ර ශසනය ගැන යවන කිසිම යකයන්ත ිමතුවට්ත වඩා ිමරපු යකයන්ත යනයමයිස 

පින්වතුනි රයාගරයන් වාන්ය්ේ කියලා කියන්යන්? එයානම් ිමරලා බලන්න 

පින්වතුනි මස ිනි්සසු ප්ර ශසනය්ත මවාම යගොඩ්ත යවලාවට කියනවා, "ඕක ගැන 

ඕනාවට වඩා ිමරන්න යන්න එපා, මමරක කරලා සාන්න. ප්ර ශසන ගැන ඕනාවට වඩා 

යවොරි යවන්න එපා. ඕනෑම යසය්ත ගැන ඕනවට වඩා ිමරන්න යන්න එපා. ඕක මමරක 

කරලා සාන්න."  මන්න එයාම ිමර හුරු කරගන්නවා. ඒ කියන්යන් දුකට හුරු යවනවා. 
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ාැබැයි රයාගර යේශනායේ කිේයේ, දුකට හුරු වීම්ත ගැන යනයමයි යේශනා 

කරන්යන්. රයාගර යේශනායේ තියයන්යන් දුක දුරු කරන්න. දුක හුරු කරන්න 

යනයමයි. දුක දුරු කරන්න නම් පින්වතුනි ඇ්තරටම ඒ ප්ර ශසයන් ගැන ිමරන්න ඕයන් 

නැේස? ඒ කියන්යන් මයියයෝ මට ප්ර ශසණ්යය්තයන් කියල ිමර ිමරා ඉන්න එක යනයමයි, 

ඔබට ය්තයරනවස යමොක්තස මං යම් කියන්යන් කියලා? ප්රික්න ්ත ියහ නවා නං 

 රි ට ඒ ප්රික්හ්න හත්රුේ ග්නන ඕහ්න. එහ නේ ඒ ප්රික්න  දියවුහ්න හමොක්ත නිසාහ 

කි ලා හත්රුේග්නන ඕහ්න. හමොක්ත නැසුහවොත් හ ඒ ප්රික්හන නැිය හව්නහ්න කි ලා 

හත්රුේ ග්නන ඕහ්න. ආ්න ඒ හ ේුනව නසන හමොක්ත  රි මාේග ්ත ියහ නවහ කි ලා 

හ ො ලා ධල්නන ඕහ්න.  

ඔන්න ඔය ටික ිමරනවට රමයි පින්වතුනි ප්ර ශසනය්ත ගැන ිමරනවා කියලා 

කියන්යන්. ඔරනින් ඔය ටික ගැන යනයමයි නම් ිමරන්යන් ඇ්තරටම ප්ර ශසයන් ගැන 

යනොිමර ිමටියට කම්ත නෑ. නුල්ත ප්ර ශසනය්ත ගැන ිමරනවා නම් ඔන්න ඔය කරුණු 

ාරර ගැන ිමරන්න ඕයන්. ඕක රමයි ආර්ය විනයේ තියයන්යන ප්ර ශසන වි්ඳන ක්ර්මය.  

ඉතින් ඒ නි්ා ජීවිරයට ප්ර ශසනය්ත ආවාම මපි ඔය ප්ර ශසන ගැන ඕනාවට වඩා 

ිමරන්යන් නෑ, මපි ඔය ඉ්ස් ර වයේ ප්ර ශසන ගැන ිමරන්යන් නෑ. ප්ර ශසන ගැන යවොරි 

යවන්යන් නෑ. ඒක වීරකම්ත යනයමයි පිංවතුනි. ඒක නිවට කම්ත. ඒ කියන්යන් 

ප්ර ශසනවලට බයයි. ආන් ඒ නි්යි ප්ර ශසන ගැන ිමරන්යන නැ්තයර. මර යපොිත ලමයි 

ඉන්යන් පින්වතුනි, කළුවර උනාම ට්ත ගාලා යබඩ්ෂීේ එයකන් ඔලුව වාගන්නවා. 

නැ්තනම් යමොක්ත ාරි යලොකු ශේසය්ත ආයවෝත ට්ත ගාලා ඇ්ස යසක පියා ගන්නවා. 

"යමන්න පුය්ත යගෝනිබි්ලලා" කියලා කියපු ගමන් නැ්තනම් යමොක්ත ාරි මය්ත 

තියායගන ඉඳලා, යපොිත කාය්ල සරුයවෝත එ්තක ඔයාොම කරන්න ඇති, ය්්ලලමට. 

එකපාර යපොිත එ්තයකනා බය කයරෝත එයාම, ට්ත ගාලා ඇ්ස යසක පියා ගන්නවා. 

නැ්තනම් යමොයකන් ාරි ඇ්ස යසක වාගන්නවා. නැ්තනම් ුලහුණ්යම වාගන්නවා. 

නැ්තන ම් ගිිම්ලලා ාැංයගනවා, යමොක්ත ාරි ඇඳ්ත යට ාරි, ය්ෝ ාඑක යට ාරි, 

එයාම. ඒ ඉතින් ඒ බය නි්ා යනයමයි ස එයාම කයර්. ඒ...ඒ...උ්තර කාරණ්යාවට 

බයයි. පුළුවන් රරම් ඒයකන් මයින් යවලා ඉන්නව නම් ාරි. ාැබැයි මයින් ුනණ්යා කියලා 

ප්ර ශසයන නැති ුනයණ් නෑයන්. ප්ර ශසයනන් දුවලා යේයරන්න බෑයන් පින්වතුනි.  

යමොකස යම් ප්ර ශසනය ාැමසාම රමන්යග ිමර තුලම, රමන්යේ ිමර ගාවම, තිේබ 

ප්ර ශසනය්තයන්. යම් ්ං්ාර භය, ්ං්ාර ගින්න, රාග ගින්න, ේයේෂ ගින්න, යමෝා 

ගින්න, ජ්යාති ගින්න, ජ්යරා-මරණ්ය ගින්න, යශෝක පරියේව, දු්තඛ්ය, යසෝමන්ස් ගින්න, 

උපායා් ගින්න, යම් පිච්චං නලපති රම්පි දු්තඛ්ය ගින්න, පංච උපාසාන්තක ගින්න, ඔය 

එයකොයළෝස මාා ගින්නම පින්වතුනි ්්ර පුරාවටම ඔයේ ළඟින්ම ඉඳයගන ඔබ්ත 

එ්තකම කටයුතු කරයගන තිබුන ප්ර ශසනය්ත යන්ස? යකොච්චර දිේව්ත යේයරන්න 

ාම්බුනයණ් නෑ යන්ස?  

එයානම් පිංවතුනි ප්ර ශසන ගැන ිමරන්යන් නැතුව ඉඳලා, මපි ඒ ප්ර ශසනය ගැන කරා 

යනොකර ඉුල, ඒක යපොඩ්ඩ්ත පැ්තරකින් තියුල, එයාම කරලා යම් ප්ර ශසයන් වි්ඳන්න 

බෑ, යකොයි ප්ර ශසයන් වි්ඳුව්ත.  

ඉතින් ආන් ඒ නි්ා පින්වතුනි මපි කරා කරයගන ආයේ, ආර්යයයෝ සකින 

දුකකුයි, මනාර්ය යයෝ සකින දුකකුයි තියයනවා. ඇ්තරටම මනා ර්යයයෝ සකින දුක ගැන 
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්මාරවිට ආර්යයන් වාන්ය්ේලා ඕනාවට වඩා කරා කරන්න යන්යන්ත නැාැ. 

ආයය්ත මං කියන්නම්, “වනාේ හ   හකින දුක නැත්නේ, ඒහගෝලහලො ිලඳින දුක, 

ගැන ආේ  ්න ව ්නහසේලා ඕනාවට වඩා කතා කර්නහ්න  ්නහ්න නැ ැ.” යමොකස 

ඒක යනයමයි ඇ්තර දුක කියලා උන්වාන්ය්ේලාට වැටිමලා තියයන්යන. 

උසාාරණ්යය්ත ග්තයරෝත, බඩගින්න. බඩගින්න කියන ප්ර ශසනය, ගින්න කියන රැනට 

ඕනාවට වඩා කරා කරන්න යන්යන් නැාැ. ඒකට රයාගරයන් වාන්ය්ේ සිේප්ය 

පනවනවා. "මායණ්යනි, යමන්න සිුනප්ය. ඔබලට මග වඩා යගන යේදී, ශ්රිමණ්ය 

්සවරූපයයන් කටයුතු කරේදී, ඔබ ගැන පැාැයසන උපා්ක උපාසිකායවෝ ඔබට 

සන්පැන් පූජ්යා කරාවී. පිරිකර පූජ්යා කරාවී. සිුනප්ය පරි්සකාර ලබායේවි. ඒවා පරිාරණ්යය 

කරගන්න." එච්චරයි. "ඒවා පරි්ස් යමන් පරිාරණ්යය කරන්න. දු්සසීලව ඉඳයගන ඒවා 

පරිාරණ්යය කරන්න යන්න එපා. යමොකස ඊට වඩා ගින්නකට වැයටනවා එයාම 

කයළෝත. ඒ නි්ා ඒ මයුරින් කටයුතු කර ගන්න."   

ාැබැයි යාොඳට ක්ලපනා කරලා බලන්න යම් ූදත්රා මූද ාරර සායාන්, වැිත 

ාරිය්ත කරා කරල තියයන්යන, ගින්න ගැන ස, නැ්තනම් බඩ ගැන ස? යමොක්තස ඒ බඩ 

ගැන කියපු ූදත්රාය? ඔබට ය්තයරනවයන මම යමොක්තස යම් කියන්යන් කියලා? යම් 

මාව්ල බඩ්ත ගැන යාෝ, ආමාශය ගැන, ආමාශයමෝපමය ූදත්රාය ගැන කියලා එක්ත 

ගැන යනයමයි මම යම් කරා කරන්යන්. මම යම් කරා කරන්යන් පින්වතුනි බඩගින්න 

කියන කාරණ්යායේදී, ගින්න කියලා යලෝකයා සකින යකොට්්ත තියයනවා නුල්ත, බඩ 

කියන එකයි ප්ර ශසනය කියලා ආර්යයයෝ සකිනවා, ඒ කියන්යන් යරෝගයට ුලල තියයන 

රා්තක්ල, යමොන රරම් වටපිටාවට පිළියම් කල්ත වැඩ්ත නෑ, යරෝග මූලයට පිළියම් 

කරන්යන නැතුව, යරෝග ල්තෂණ්ය වලට පිළියම් කරලා වැඩ්ත නෑ. ාැම යවලායවම 

පිළියම් කරනවා නම් යරෝග මූලය යාොයාගන්න ඕයන්. ආන් ඒ මූලයට යබයා්ත 

කරගන්න ඕයන්.  

ඉතිං බඩ්ත තියයන, මම යම් උපමාවට ග්තය්ත, බඩ්ත තියයන රා්ත ක්ල 

බඩගින්නට විරර්ත පිළියම් කලාට වැඩ්ත නෑ. බඩගින්නට පිළියම් කරන්යන නැේස? 

කරනවා, කරනවා. මපි කුනරු්ත කරනවා. පින්වතුනි රයාගරයන් වාන්ය්ේ්ත කරා. 

්මාර යවලාවට සාන පාත්රාය පියරන්න උන්වාන්ය්ේ සන් වැළඳුව. ්මාර යවලාවට 

සාන පාත්රාය පියරන්න උන් වාන්ය්ේ සන් වැළදුවා. උන් වාන්ය්ේ යේශනා කරනවා 

එයාම පිංවතුනි. එයකන් ඔබ තීරණ්යය කරන්න එපා යකයන්ත ආර්යස, නැේස කියලා 

වළසන සන් ප්ර මාණ්යයයන්. යමොකස පින්වතුයන් ඒ ගින්නකට කරන පිළියම්ත. බයඩ් 

ප්ර මාණ්යය ගැන විරරයි ඒයකන් තීරණ්යය කරන්න පුළුවන්. ිමය්ත ්සවභාවය ගැන තීරණ්යය 

කරන්න බෑයන් ඒයකන්.  

යකයන්ත දිාා බලලා එයා වැිතපුර කනවාව්ත මඩුයවන් කනවා කියලව්ත ඒ 

යකනා කෑසරයය්ත කියලා තීරණ්යය කරන්න බෑ පින්වතුයන්. කෑසරකම තියයන්යන් 

ිමය්ත ි්්ත කෑසරකම තියයන්යන් මය්තව්ත, කයේව්ත, බයඩ්ව්ත යනයම්. ඉතින් ඒ 

නි්ා බඩ කියන රැනට පිළියම් කරගන්නවා කියලා මපි මසා්ස කරන්යන් බඩ්ත 

තියයනරා්ත ක්ල ගින්න ාැයසනවා. යමොකස මස තුන්යේල්ත බඩට සැම්ම්ත ගින්න 

නියවයි යාට උයේ යවනකන්. ආපහු ්ැරය්ත යාට උයේ නැගිටලා බලේදී බඩ 

තියයනවායන්ස එයාමම. ඒ කියන්යන් මනිවාර්යයයන් ඒකට මසාල ගින්න එනවා.  
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ඉතින් ඔය කාරණ්යා මපි කියන්න ාසන්යන් පින්වතුයන් යරෝග මූලය තියයනරා්ත 

ක්ල යරෝගය කියන යේව්ලවලට යබයා්ත කරාට මව්ානය්ත නෑ. යනොකරන්නස? නෑ. 

නෑ. කරන්න. නුල්ත මව්ානය්ත නෑ. මව්ානය්ත නැ්තනම් ාැමසාටම කරන්න සිේධ 

යවනවා. එයරනින් රමයි මර මතුයවන්යන්. කරලා ඇති වැඩකු්ත නෑ. නුල්ත යනොකර 

ඉන්න්ත බෑ. මපි කරා කරා යම් කරුණු පින්වතුයන්. මනිච්චරාවය ගැන මපි කරා කරා. 

යම් මනිච්චරාවය රමයි ඔබට යබොයාොම යම් කාලයදී ඔබ යාොඳට ම්තවිසපු මව්සයා 

ගැන මපි හීන් ්ැයර් කරා කරයගන යන්යන්. මපි ඉදිරියේදී රව කරා කරුල.  

ඔබ ලබාග්තර යබොයාෝ ම්තසැකීම් ප්ර මාණ්ය ඇති පින්වතුයන්. යම් ගර යවච්ච මා් 

මට තුල. ඒකයි මම කියන්යන්. යම් ගරයවච්ච මා් මට පින්වතුයන්  ාරියට ඔබ කෑම්ප් 

එකකට ගිිම්ලලා ිමටියා වයේ. ාරියට ඔබ ජීවිරය කියන යුනිවර්සිටි එය්ත මා් මටක 

යකෝ්ස එක්ත කළා වයේ. සැන් යවනයකොට මා් මටයියන්. ්මාරවිට යම්ක රව 

මුනරුේස්ත ඇදුයනෝත, මුනරුේසකු්ත මා් මටකු්ත. රව මුනරුදු පා්ත ඇදුයනෝත 

යමිතක්ල යකොය්ලජ් ගියා වයේ රමයි. ්මාරවිට ඔබ පිටරට ගිිම්ලලා යම් වයේ යකෝ්ස 

කරනවා. එරයකොට ඒ කාලය තුල පින්වතුයන් ඔබ එකම විෂය්ත ගැන එකම යසය්ත 

ගැන මධ නය කරනවා. සැන් යම්  ගර යවච්ච කාලය තුල ඔබට එකම යසය්ත ගැන 

මධ නය කරන්න රමයි මව්සයාව ාම්බයවලා තියයන්යන්. ඒ ාම්බයවලා තියයන්යන් 

පින්වතුයන් වවයිර්ස එක යකොයිවයේස කියලා ය්තරුම් ගන්න යනයම්. ඇයි ඒ 

වවයිර්ස එකට යකොවිඩ් කියන්යන්. ඇයි ඒකට යකොයරෝනා කියන්යන්. ඒය්ත ාැයඩ් 

නි්ායන්ස? ඔටුන්න්ත වයේ මර එක එක පැ්තරට කෑලි විිමදිලා තියයන නි්ායන්ස 

ඒකට යකොයරෝනා කියන්යන්. ඒය්ත DNA එක යමොනවාස? ඒක ගැන ය්තරුම් ගන්න 

යනයම්. ඒක ගැන බලන්න පිරි්්ත ඉන්නවා. ඒ යගෝලයලෝ විස ාඥයයෝ, වවස වරු. 

ඒ පිරි් ඒවා ගැන යාොයලා බලලා ඒකට යබයාර යසයි.  

නුල්ත නිවන් සකින්න එකතු යවච්ච මපි ඔබට එරනින් එාාට ගියපු යලොකු 

කාරණ්යාව්ත තියයනවා කරගන්න. ඒ කාරණ්යාව කරග්තය්ත නැ්තනම් පින්වතුයන් යම් 

ාැයසන මන්තිම ව්න්ගර යරෝගය යනයම් ඔබට. මන්න ඒකයි යම් කියන්න ාසන්යන්. 

ඔබට පුළුවන් යම් ඔබට ාැයසන මව්ාන ව්ංගර යරෝගය කර ගන්න.  

මරකස මම සව්්ත ඔබට කිේවා පින්වතුයන් එන්නර ගාගන්න කියලා. එන එක 

නරර කරග්තය්ත නැ්තනම් රව යගොඩා්ත ව්ංගර යරෝග එන්න තියයනවා. එන්නර 

ගාග්තයරෝත එන එක නරර කරගන්න පුළුවන්. එන එක නරර යවන්න නම් ඔබ 

කය්ත නැතිව ඉන්න ්සවභාවයට ප්තයවන්න ඕයන්. ඒ කියන්යන් ගින්න නැතියවන්න 

නම් බඩ නැති යවන්න ඕයන්. බඩ්ත යනොතිබිච්ච සව්ට ආයේ කවසාව්ත බඩ ගින්න 

කියන ප්ර ශසනය උසායවන්යන් නෑ. ඒක යරෝග ල්තෂණ්යය්ත. බඩ්ත තිේබ එකයි යරෝගය. 

බඩට පිළියම් කරන්න බෑ පින්වතුයන් යකොච්චරව්ත යම් බඩට කෑම සාලා. ඒකට පිළියම් 

කරන්න නම් මනිවාර්යයයන් බඩ ාැදුයන් ඇයි කියලා යාොයලා බලන්න ඕයන්.  

එරයකොට සැන් එරනින් එාාට ඔබට ිමරන්න පුළුවන් යවන්න ඕයන්. ඔබ ිමරලා 

තියයන්න ඕයන් මම යම් කියන කරුණු. ිමරලා නැ්තනම් සැන් ාරි ිමරුල. ඒකයි මම 

යම් කියන්යන්. යම් ාම්බයවලා තියයන මා් මට, යම් පසු යවච්ච කාලය, ඉදිරියට එන 

කාලය යම්ක ඔයේ ජීවිරයේ පින්වතුයන් මතිශය වටිනා ුලළු ්්රටම පින්වතුයන් 

මතිශය වටිනා කාලය්ත කර ගන්න. යකොයරෝනා ව්ංගරය කියලා කියන්යන් 

පින්වතුයන් යම් යලෝකයේ 99% කට මාා ඝණ්ය කළු වළාකුල්ත. යම් යලෝය්ත 1%්ත 
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යාෝ ඊට්ත වඩා මඩු ප්ර මාණ්යය්ත යවච්ච ඔබට යම්ක රිදී යර්ඛ්යාව්ත යවන්න පුළුවන්. ඒ 

කළු වළාකුල වයේ තියයන රිදී යර්ඛ්යාව සකින්න ඔබ ස්තෂ යවන්න. මන්න එරනයි 

පින්වතුයන් ඔයේ ආර්ය්තවය තියයන්යන්. මන්න එරනයි පින්වතුයන් ඔබයේ යවන් 

තියයන්යන් මනි්ත යලෝක ්්තවයින්ට වඩා.  

මරක ඇති පින්වතුයන් ආර්යයයෝ මනාර්යයයෝ  මරර විවිධ යවන්සකම් ගැන මපි 

ීවට කලින් කරා කරලා තියයනවා. එ්තරරා ආර්ය ඍධය්ත තියයනවා පින්වතුයන්. 

වනාේ හ   පිළිකු්ල කරන හේව්ල ආේ හ   පිළිකු්ල හනොකරි. වනාේ හ   

පිළිකු්ල හනොකරන හේව්ල ආේ හ   පිළිකු්ල කරි. ඒ කියන්යන් මනාර්යයයෝ 

රමණ්යය කරන යේව්ල රමයි ආර්යන් වාන්ය්ේලා පිළිකු්ල කරන්යන්. මනාර්යයයෝ 

පිළිකු්ල කරන යේව්ල, එපා කියන යේව්ල ආර්යන් වාන්ය්ේලාට ඒයකන් ප්ර ශසනය්ත 

නෑ.  

සැන් යම් සව්ස වල යලෝකයේ වැිත ාරිය්ත ඉන්යන් ආර්යයයෝස මනාර්යයයෝස  

එරයකොට යම් සව්සවල යලෝය්ත ාැයමෝම කරා කරන්යන් යමොක්ත ගැනස? ඔබ 

සන්නවා යම් ප්ර ශසයන්ට උ්තරරය. පින්වතුයන් ආර්යන් වාන්ය්ේලා්ත ඔය ප්ර ශසනය ගැන 

ඔය විදිාටම කරා කරනවා නම්, එරන ඒ ඉන්යන් ආර්යන් වාන්ය්ේ නම්තස කියන 

ප්ර ශසනය මතු යවන්න ඕයන්. ආයය්ත මම යම් කියන්යන් යාොඳට ය්තරුම්ගන්න මම 

කියන කාරණ්යාව. පින්වතුයන් මස ්ාරිපු්තරයන් වාන්ය්ේ යම් යලෝක ධාතුයේ වැඩ 

ිමටියා නම් උන් වාන්ය්ේට්ත යම්ක ගැන යාොයලා බලන්න සිේධ යවයි. යමොකස උන් 

වාන්ය්ේ්ත යම් උන් වාන්ය්ේයේ ශිෂ  පරම්පරාව යකයරිම වගකීම්ත තියයනවා. උන් 

වාන්ය්ේයේ ය්ෞඛ්ය  ගැන යම් පමණ්යකින් යාොයලා බලන්න. යමොකස උන් වාන්ය්ේ 

වැඩිමටියයෝත විරරයි උන් වාන්ය්ේයගන් නිවන ්ා්තෂා්ත කර ගන්න ඉන්න පිරි්ට ඒ 

කාරණ්යාව කරගන්න පුළුවන්. උන් වාන්ය්ේට සන් ාැන්ස්ත පූජ්යා කරලා මවීති මාා 

නරකාදියට යන්න ිමටිය මනු්ස් යාට චාතූර් මාා රාජිරය ස්තවා ඒ ගමන් මඟ 

්ම්පූර්ණ්යයයන් යවන්ස කර ගන්න පුළුවන් යවන්යන්. ඒක නි්ා උන් වාන්ය්ේලා වැඩ 

ඉන්නවා යලෝක ්්තවයායේ යාපර පිින්. එයාම නම් උන් වාන්ය්ේ වැඩිමටියා නම් 

උන් වාන්ය්ේට්ත යම් ගැන ය්ොයා බලන්න යවයි යම්රා්ත දුරකට. නුල්ත එරනින් 

එාාට පින්වතුයන් මරිාතුන් වාන්ය්ේලා නම් උන් වාන්ය්ේ ප්ර ශසනය ඉවර කරයියන්. 

ඉවරකරලායන් ඉන්යන්.  

නුල්ත එරනින් එාාට සකින්න ඕන ප්ර ශසනය්ත තියයනවා. ආන්න ඒ ප්ර ශසනය ඔබ 

සැකගර යුතුයි. මන්න ඒකයි මම යම් මර්ත කරන්යන්. ඔයේ ආර්ය්තවය තියයන්යන් 

මන්න එරන පින්වතුයන්. ඇ්තරටම තියයන ප්ර ශසනය යමොක්තස? යලෝය්ත වැිත 

ාරිය්තයසනා මස කරා කරන්යන් යමොක්ත ගැනස? යලෝකයේ වැිත ාරිය්ත ඉන්යන් 

මනාර්යයයෝ නම් පින්වතුයන් ආර්යන්ට්ත ඕකම ප්ර ශසනය්ත යවන්න බෑ. එයාමනම් 

ආර්යන්ට තියයන ප්ර ශසනය යවන එක්ත යවන්න ඕයන්. ඔබට තියයන ප්ර ශසනය යවන 

එක්තස? ඒකයි මම යම් මාන්යන්. සැන් ඇදිරි නීතිය වැටුනා. ඇදිරි නීතිය වැටුනට 

ප්සය්ේ ඔබට තිබුණු යලොකුම ප්ර ශසනය පින්වතුයන් මපි ඉ්ස්ර නම් ්තියකට ්ැරය්ත, 

මාය්කට ්ැරය්ත එලියට ගිිම්ලලා කෑවා. සැන් යන්යන් යකොයාොමස? ඒකස ඔබට ආව 

යලොකුම ප්ර ශසයන්. ක්ලපනා කරලා බලන්න. මපි ඉ්ස්ර නම් ්ති යසකකට ්ැරය්ත 

කයඩන් ආප්ප යගන්ලලා කෑවා. සැන් මයන් ආප්ප කයඩ්ත වාලාස? බලන්න ඒකස 

ඔබට තිබුණු ප්ර ශසයන් කියලා. නැ්තනම් මපි ිමරුල ඔබ. මම යම්  කියන්යන් ඔබට 
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යැයපන්න යම් ආාාරය්ත තියයනවා. නුල්ත ඔබ ඔයේ ජීවන රටාව තුල ඔබ එක එක 

ආකාරයේ ආාාර ක්ර්මයේස වලට හුරුයවලා ිමටියා. ාරි මපි ිමරුල ඔබ ාැමසාම පාන් 

වෑන් එක නැ්තනම් ඒ බයිසිකලය එනකන් බලන් ඉන්නවා උයේට. ඒක රමා ඔබ 

ාැමසාම පුරුදු යවලා ිමටියේ ාැමසාම උයේට ඒයකන් ජ්යෑම් පාන් ගන්න. ඔන්න සැන් 

ඇදිරි නීතිය සාලා. ්ති යසක්ත යනකන් ජ්යෑම් පාන් නෑ. සැන් ඔබට තියයන ප්ර ශසයන් 

යමොක්තස? මයන් මයපොයි ජ්යෑම් පාන් නෑ. ඒකස ප්ර ශසයන්. එයාම නැ්තනම් පින්වතුයන් 

ඔබට තියයන ප්ර ශසයන් මට ජ්යෑම් පාන් නැතිව ඉන්න බෑ වයේ යන්ස? ඒක ප්ර ශසනය්ත 

යන්ස? එරන තියයන්යන් ජ්යෑම් පාන් නැතිවීම යනයම්යන්. එරන තියයන්යන් ජ්යෑම් පාන් 

ඕනවීම. යාොඳට ක්ලපනා කරලා බලන්න පින්වතුයන් ඕනකම කියන එක යාොඳට 

මතුයවච්ච මව්සයාව්ත.  

යමොකස ඕනකම කියන එය්ත යේසනාව සැයනන්යන් ඒක නැති උනාම. ඕනකම 

කියන එක තියයන යකොට සැයනන්යන් ආ්සවාසය. ආ්සවාසය තියයනරා්ත ක්ල යලෝක 

්්තවයාට ප්ර ශසනය්ත තියයනවා කියන එක ගැන මනසිකාර කරන්න ිමයරන්යන්ව්ත 

නෑ. ඒකයන් ආස්වාහ  කි න එක මර උගුල්ත කි ලා ුදදු පි ාණ්ය්න ව ්නහසේ හේකනා 

කර්නහ්න.යලෝක ්්තවයාට ආ්සවාස කියන මර උගුල, ඒ ආ්සවාසය සැනිච්ච ගමන් 

පින්වතුයන් එරනින් එාාට ප්ර ශසයන් ගැන ිමරන්න උවමනාව්ත නෑ. ඇයි සැන් ප්ර ශසනය්ත 

නෑයන් ිමරට සැයනන. ිමරට පීඩාව්ත සැයනන්යන් නෑ. ිමරට යේසනාව්ත සැයනන්යන් 

නෑ. මඬන්යන් නෑ. යශෝක කරන් නෑ. විලාප යසන්නෑ. ප්ර ශසනය්ත නෑ. ාැයමෝම 

ිමනායවලා ඉන්යන්. ාැයමෝම කියන්යන්්ත යකොයියවලායව්ත ිමනායවලා ඉන්න. ාැම 

යවලායේම ිමනායවලා ඉන්න. එරයකොට  කියන්යන්   යබෝයේවා. ඒ නි්ා ිමනාව්ත 

ාැමයවලායේම මූයණ් රසවායගන ඉන්න කියලා. ාැබැයි මපි කියන්යන් යවන්ත 

යාේතුවකට.  

ඔබට මරක ඇති. ඉතින් එරයකොට ආ්සවාසය කියන එක සැයනන යකොට 

පින්වතුයන් ඒක මර උගුල්ත කියන්යන් උගුල්ත. ඒක මාරයා සාපු උගුල්ත. ව්වර්තී 

මාරයා යනයම් ්තය්ලෂ මාරයා. මාරයා සාපු උගුල්ත. යමොකස ඒ උගුලට මහු උනාට 

ප්සය්ේ ප්ර ශසනය්ත තියයන බව වැටයාන්යන් නෑ. නුල්ත ආ්සවාසය සැයනන්යන් නැති 

කාලයේ ඒ කියන්යන් දු්ත පීඩාව යාොඳාකාරව සැයනන යවලායේ, ඕන යේව්ල ලැයබන් 

නැති යකොට පින්වතුයන් මර දුක මතුයවන්න පටන් ගන්නවා. සැන් ඔබ යාොඳට 

ක්ලපනා කරලා බලන්න යපොඩ්ඩ්ත යම් කියන කාරණ්යාව. ඔයේ ජීවිරයේ ඔබට  

ාැලාැප්පීම් එන යවලාවට, දු්ත මයසෝනා එන යවලාවට, ිමරට දුක්ත පීඩාව්ත සැයනන 

යවලාවට, යශෝකය්ත බය්ත එයාම නැ්තනම් මඬන යවලාවක ඔබට ිමයරන්යන් නැේස  

පැ්තරකට ගිිම්ලලා ්මාර යවලාවට මඬලා මඬලා පැය යසක තුන මඬනවා. ඊට ප්සය්ේ  

පැ්තරකට යවලා ිමරනවා මම මඟ වඩන්න ඕයන්. යම්ක ාරියන්යන් නෑ. යමොක්තස 

මට යම් යවලා තියයන්යන්. ඇයි මම යම් යමච්චර දුකට ප්තයවන්යන්. මම මඟ වඩන්න 

ඕයන්. නැ්තරම් ක්ලපනා කරලා බලන්න පින්වතුයන් ඔබට රරාා යන යවලාවක 

කා්ත එ්තක ාරි. යාොඳටම රරාා යනවා. රරාා ගිිම්ලලා බැනලා කරන්න තියයන 

ඔ්තයකෝම කරලා, ාැබැයි ටික්ත යවලා සැන් පැ්තරකට ගිිමලා යපොඩ්ඩ්ත නිවිලා. 

යපොඩ්ඩ්ත cool down යවලා. ටික්ත යවලා ගියාට ප්සය්ේ ඔබට ිමයරන්යන්  නැේස 

ාරිම ලැජ්ජ්යයි. මං මඟ වඩාගන්න ඕයන්. ිමරනවා යන්ස ඔබට ඒ යවලාවට. නුල්ත 

පින්වතුයන් යගොඩ්ත දුරට ඕක ිමයරන් නෑයන්ස ඔබ ්තුටින් ඉන්න යවලාවට. ඒ 

කියන්යන් ජ්යෑම් පාන් කන්න ඕයන්. ජ්යෑම් පාන් ලැබුනා. ජ්යෑම් පාන් එක කන යේලායේ 
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ඔබට ිමයරන් නෑයන්ස? ්තුටින්  රලු මර මර, යරොලකට යලව කකා, මය්ත ගෑවිච්චී 

සීනි කැට ටික්ත යාොඳින් යලව කකා ජ්යෑම් පාන් යගිතය කනවා සැන්.  

ඒ කන යවලාවට ඔබට ිමයරන්යන් නෑ යන්ස යමයරන ප්ර ශසනය්ත තියයනවා 

කියලා. ිමයරනවා ඇති යබොයාෝම සුළු පිරි්කට.  පින්වතුයන් ආන් එරන රමයි යම් 

රනිකර ගිනි යගිතය තියයන්යන්. එරන රමයි පින්වතුයන් රනිකර ගිනි යගිතය 

තියයන්යන්. නුල්ත ඒ යවලාවට ඒක යප්න්යන් නෑ. ඒ යවලාවට ඒක මහුයවන්යන් නෑ. 

ඒක යාොඳට තීවූර්ව සැයනන යවලාව්ත තියයනවා. ඒ රමයි මර ඕන යේ නැති යවලාව.  

සැන් මම යම් කියන්න උ්ත්ාා ගන්යන් යම් පසුගිය කාලයේ යම් ගර යවච්ච 

කාලය ඕකට කදිම මව්සයාව්ත උනා. යමොකස රමන් ගාව සැයවන ප්ර ශසනය්ත තියයනවා 

කියලා යාොඳට මතුයවලා ආවා. යකොයාොමස එයාම උයන්. ඕන යවච්ච යේව්ල. එක 

එක ජ්යාතියේ  ඒවා තිේබා. නානා ප්ර කාර ඕන යවච්ච යේව්ල තිේබා. යර්සටුරන්ේ එකට 

යන්න ඕයන්. යරොටී කන්න ඕයන්.  රයිඩ් රයි්ස කන්න ඕයන්. යකෝතතු කන්න ඕයන්. 

පාටි එකට යන්න ඕයන්. ්තලේ එකට යන්න ඕයන්.  ේ එකට යන්න ඕයන්. යබොන්න 

ඕයන්. යාොඳට කන්න ඕයන්. යාොඳට ඇදුම් පැළදුම් ඇඳලා ඉන්න ඕයන්. මාය්කට 

්ැරය්ත යෂොපින් යන්න ඕයන්. බලන්න යම් වයේ ඒවා තිේයේ නැේස කියලා. පාටි 

එකට යන්න ඕයන්. ප්ය්ල ේරුනන්ඩ් එකට යන්න ඕයන්. ළමයි එ්තක ය්්ලලම් 

කරන්න යන්න ඕයන්. බීච් එකට යන්න ඕයන්. වාායන් යපොඩ්ඩ්ත රුනම්ත ගිිම්ලල 

එන්න ඕයන්.  මලු්ත ටීවි එක්ත ගන්න ඕයන්. යම්ක පරණ්යයි සැන්. යම්ක යාොඳට යප්න් 

නෑ. ඉ්ස්ර නම් පාට පාට යපනුනා. සැන් කළු සුදුවට යප්න්යන් යම්ක ාසා ගන්න ඕයන්. 

බලන්න ඔය වයේ ප්ර ශසන තිබුයන් නැේස කියලා. ්ැලුන් එකට යන්න ඕයන්. යකොණ්යඩ් 

යපොඩ්ඩ්ත ඩයි කර ගන්න ඕයන්. නියයපොතු පාට කර ගන්න ඕයන්. යප්ෂ්ල එක්ත කර 

ගන්න ඕයන්. බලන්න ඔය වයේ ප්ර ශසන තිබුයන් නැේස කියලා යාොඳට ඔයේ ජීවිය්ත. 

මම යම් කියන්යන් ාැයමෝටම යනයම්.  

මම යම්  ඔබ ාැයමෝටම යම් ාැම ප්ර ශසනය්තම තිබුණ්යා කියලා කියනවා යනයම් 

පින්වතුයන්. නෑ මම  කියන්යන් යම් කියන කුලකය තුල යමොක්ත ාරි එක ප්ර ශසනයක 

මාත්රාය්ත ාරි ඔබ ගාව තිේබා ඇතියන්. ාරි එරයකොට මපි යම්  ්ාමාන  ජීවිර ගරකරන 

යබොයාෝම ්ාමාන  ිනි්සසු යවච්ච මපි  ්ාමාන  ිනි්සසු යවච්ච ඔබට යම් යේශනාව 

කරන්යන්. මරිාතුන් වාන්ය්ේලාට යනයම් යම් යේශනාව කරන්යන්. මනාගාීව 

උ්තරමයන් වාන්ය්ේලාට යනයම් යම් යේශනාව කරන්යන්.  ඔබ යබොයාෝම ්ාමාන  

මනු්ස් යය්ත යම් නිවන කරගන්න සැිත උවමනාව්ත තියයන. රමන්යේ ගාව තියයන 

ප්ර ශසයන් රමන් පිළිගන්න ලෑ්සති යකයන්ත කියන රැන ඉසලා මපි කටයුතු කරුල. 

නැ්තනම් කාටව්ත යම් මපාා්  කරනවා එයාම යනයමයි. යම් ප්ර ශසන මයේ ජීවිරයේ 

ඕන රරම් තිේබ ඒවා. ඒවාට පිළියම් කර ග්තරා. පිළියම් කරයගන යනවා. යමොකස ඒ 

පිළියම තුල මපි සැකපු ප්ර ශසනය තියයනවා. ප්ර ශසනය රවදුරට්ත ගින්න යනයම්  ප්ර ශසනය 

බඩ කියන එක මවයබෝධ උනාට ප්සය්ේ මන්න එරනින් එාාට රමයි පිළියම් කර 

ගන්යන්.  

සැන් ඔබ ක්ලපනා කරලා බලන්න ඒකයි මම කියන්යන් ඔන්න ඔය කියන 

ප්ර ශසන.  යාළුයවෝ ාම්බයවන්න ඕයන්. සැන් එයාම ඒවා තිේබා ඇති ඕනරරම්. 

්මාරවිට ඔබ ්ති යසකකට ්තියකට ්ැරය්ත එයාම නැ්තනම් ාැම ්ති මන්රයේම 

යාළුයවෝ ාම්බයවනවා. ්මාරවිට ඔබ යබොයාෝම ්තුටට ප්තඋයන් ඔයේ වැඩ කරන 
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රැන රාජ්යකාරී කරන රැන ඔයේ පිරි් ාම්බුනනාම. එකට එකතුයවලා බ්ත පැකේ එක 

කන යවලාවට. බ්ත එක යලාායගන ාැයමෝම එකතු යවලා යමයායගන් ටික්ත මරයාට 

සානවා. මරයායේ බි්තරයර් යමයාට සානවා. එයාම ක්ර්මයේසය්ත ාැදිලා තිේයේ. ඒ තුල 

රමයි ඔබ වියනෝසය ලැබුයේ. ාරි. ්මාරවිට ඔබ යාළුයව්ත එ්තක එකතුයවලා සිගරේ 

එක්ත යබොනවා. සිගරේ  යබොන එක යාොඳස නැේස කියන එක යනයම් මම යම් 

කියන්යන්. ඊට වඩා යබොයාෝම ගැඹුරු කාරණ්යය්ත. ඒ නි්ා එරැනින් ම්ලලා ගන්නැතිව 

ඉුල. නුල්ත ඒක තුලින් නම් ඔබ ්තුට ග්තය්ත ්මාරවිට ඔයේ ආසරවන්රයය්ත ිමටියා. 

ආසරවන්තිය්ත ිමටියා. එයාව ඔබ දිනපරා ුලණ්යගැයාන්න පුරුදුයවලා ිමටියා. ්තිපරා  

ුලණ්යගැයාන්න පුරුදුයවලා ිමටියා. පන්තියේදී එයාව ාම්බ උයන්. ාැමසාම ය්නසුරාසා 

පන්තිය ඉවරයවලා රමයි එයාව ුලණ්යගැයාන්යන්. එය්ත එ්තක යනවා   ෆි්ලම් එ්තක 

බලන්න  ්තියකට ්ැරය්ත. නැ්තනම් පාටි එකකට යනවා. ෆි්ලම් එක්ත බලන්න ඔබ 

ාරි ආ්යි. මනිවාර්යයයන්ම මලුතින් ෆි්ලම් එක්ත ආයවෝත ඒ ෆි්ලම් එක බලන්න 

යනවාමයි. මෑරකායලදී මළු්ත  ෆි්ලම් ආයව්ත නැතිව ඇති කියලා මම ිමරනවා ාා 

එයාම ආව්ත ඔබට බලන්න විදිා්ත නෑ. ෆි්ලම් යාෝ්ල ඔ්තයකෝම වාලායන් තිේයේ. 

එරයකොට ඒ කියන්යන් පින්වතුයන් මර ඕනකම්, යකොයරෝනා ආවා කියලා ඕනකම් 

වලට යමොකු්ත උයන් නෑයන්. යමොකස යකොයරොනායවන් ඕනකම් නැතිකරලා 

යසන්නයන් නෑ. ඕනකම් ටික එයාමමයි. ඕනකම්  එයාමම තියයේදී සැන් නැතිකම  

මතුයවන්න පටන්ග්තරා.  

ඒ කියන්යන් ඔබට මරකස මපි ඉ්ස් රම යේශනාවක ඔබට ්ඳාන් කලා 

පින්වතුයන් මර ම්නීපය්ත ාැදිච්ච මනු්ස් යය්ත. සැිත  යල් යරෝගාතුර යවච්ච 

මනු්ස් යය්ත. ාැමසාම එයා යබයා්ත යබොනවා. ාැමසාම යබයා්ත යබොනවා. නුල්ත 

කාලය්ත පින්වතුයන් ඒ යබයා්ත යබොන නි්ා ඒ යරෝගයේ යරෝග ල්තෂණ්ය යවච්ච 

කැ්ස්, උණ්ය වයේ යේව්ල යටප්ත කරලා තියාගන්නවා. නුල්ත කවසාව්ත යම් යරෝගයට 

පිළියම යනයම් යම් යබයා්ත යබොන්යන් යරෝග ල්තෂණ්ය වලට. Cough syrup ගැන 

කරා කයර්. කැ්ස්ට ගන්න cough syrup ගැන. ඒයකන් කැ්ස්  යටප්ත කරලා 

තියයනවා. නුල්ත යම් සව්ක යම් මනු්ස්යාට ගමන්ත යන්න සිේධ යවනවා. යමයාට 

මමරක යවනවා පින්වතුයන් එයායේ යබයාර මරන් යන්න. යමයාට මමරක යවනවා 

පින්වතුනි යමයායේ යබයාර මරන් යන්න. සැන් ගිිම්ලලා ්තිය්ත ිමටියානම් ඒ ්තිය 

තුළ යමයා ගර කරන්යන් යකොයාොමස? මර කැ්ස් ආයේ මතු යවන්න පටන් ගන්නවා 

යන්ස? යමොකස යකෝ ස සිරප් එයකන් රමයි කැ්ස් යටප්ත කරලා තියාගන්යන්. යාොඳ 

කරනවා එයාම යනයමයි. කැ්ස්  යටප්ත කරලා තියාගන්නවා. යමොකස යාොඳ කරන්න 

බෑ, යාේතුවට පිළියම් කරන් නැතුව. එරයකොට යමයා යම් ්තිය ගර කරලා ආපහු 

්ැරය්ත යගසර එනයකොට යාොසයටෝම කිමනවා. ්මාරවිට සැන් ය්ල්ත පිට යවන 

රරමට කැ්ස්  නි්ා. ආපු ගමන් එයාට ිමයරන්යන්, ්මාර යවලාවට පින්වතුනි, යම් 

මනු්ස් යායේ යමෝඩකමට ආපු ගමන්ම එයාට ිමයරන්යන්, ඉ්තමනට මර යකෝ ස සිරප් 

එක යබොන්න ඕයන්. ඒ බීලා පින්වතුනි, ටික්ත මර කැ්ස් ආයේ නිුනනට ප්සය් යම් 

මනු්ස් යායේ යමෝඩ කමට ිමයරන්යන නෑ, සැන්ව්ත මං ගිිම්ලලා යසෝසරර යකයන්ත 

ාම්බ යවලා, යම් යලයඩ් යමොක්තස කියල යාොයල, මන්න ඒකට ඇ්තරටම පිළියම් 

කරගන්න ඕයන් කියලා.  

ඔය කරාව තුළ මරකස ඔබට මපි කිේවා, යම් සව්ක රව යකයන්ත, රව 

පුේගලයය්ත, යමයාට ාම්බ යවනවා. එයාට්ත ඔය වයේම ඒ යරෝගය තිේබා. යමයායේ 
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යාළුයව්ත. එරයකොට ඒ යාළුවා ඇවි්ලල යමයායගන් මානවා, "ඇයි ඔයා ාැමසාම 

යකෝ ස සිරප් යබොන්යන? යමොකස ඒකට යාේතුව?" ඉතින් එයා කියනවා, "මට යම් 

කැ්ස්්ත තියයනවා, යම් යකෝ ස සිරප් එක බිේවාම මට ප්ර ශසනය්ත නෑ." ඒ යවලායේ ඒ 

යාළුවා කියනවා, "මට්ත කාලය්ත ඔය කැ්ස් තිේබා. මම්ත ඔය වයේම කැ්ස්ට ඔය 

යකෝ ස සිරප් එ්තක බිබී ිමටියා. නුල්ත සව්ක මට ය්තරුනා යම්ක ාරියන වැඩ්ත 

යනයමයි. ඒනි්ා මම ගියා යසෝසරර මා්තරයව ාම්බයවන්න. ාම්බයවන්න ගියාට 

ප්සය්ේ එයා ්සකෑන් එක්ත කරලා, යාොයාග්තරා යම් යපනාලු වල බැ්තටීරියාව්ත 

තියයනවා. ආන් ඒ බැ්තටීරියා එකට යබයාර්ත තියයනවා. ආන් ඒ යබයාර මට 

දුන්නා. මට ්ති තුන්ත ඒ යබයාර යබොන්න සිේධ ුනණ්යා. නුල්ත ්ති තුන යබයාර 

බිේවට ප්සය්ේ, මයේ යලයඩ් යාොඳ ුනනා. සැන් මර කැ්ස් කියන යරෝග ල්තෂණ්යය 

මතුයවන්යන් නැාැ. යමොකස බැ්තටීරියාවට දුන්යන් ඇන්ටි බයටි්ත එක්ත. එරයකොට ඒ 

ඇන්ටිබයයොටි්ත එයකන් කයර් බැ්තටීරියාව විනා් කරපු එක නි්ා, කැ්ස්ට පිළියම් 

කරපු එක යනයමයි." ාැබැයි බැ්තටීරියාව විනාශ යවච්ච එයකන් පින්වතුනි සැන් 

කැ්ස් මතු යවන්යන් නෑ යන්ස ආයේ. එයානම් යම් මනු්ස්යාට ඒ ්ති තුන නිමා 

උනාට ප්සය්ේ ආයය්ත යකෝ ස සිරප් යබොන්න ඕයන නෑ යන්ස?  

ඔන්න සැන් ඕක මම නැවර නැවර්ත ආයය මතු කරන්න ාසන්යන්. යරෝග 

ල්තෂණ්ය වලට පිළියම් කරන්න එපා යනයමයි, යරෝග ල්තෂණ්ය වලට පිළියම් කරලා, 

යම් යකොයරෝනාව තියයන කාලය්ත පුරාවට පින්වතුනි, ඔබට යරෝග ල්තෂණ්ය වලට 

පිළියම් කරන්න යවයි. කම්ත නෑ කරුල. නුල්ත එරනින් නවතින්න එපා. ඔබ ඊට එාා 

ගමන්ත යන්න ඉන්න යකයන්ත. යන යකයන්ත. යාෝ ගියපු යකයන්ත. එයානම් ඔබට 

ය්තයරන්න ඕයන් පින්වතුනි, යකොයරොනාව කියන එක ඔබට ප්ර ශසනය්ත ුනයණ්, ඔබ 

කය්ත එ්තක ඉපදිච්ච නි්ා. යකොයරොනාව ඔබට ප්ර ශසනය්ත ුනයණ් ඔබට විවිධ ආකාරයේ 

ඕනකම් ඔයේ ජීවිරයේ තියයන නි්යි. ්මාර විට ඔබට යකොයරොනාව කියන වයිර්ස 

එක ශරීරගර යවලා නැතුව ඇති. සැනට්ත නැතුව ඇති. මපි විශසවා් කරනවා, ප්ර ාර්යනා 

කරනවා ඔබට එයාම යසය්ත යනොයේවා කියලා. කිසිම යකයන්තට, ඒ යලයඩ් 

ාැයසන්න එපා කියලා. නුල්ත මයප් ප්ර ාර්යනාව්ල ඉටු යවනවා නම් පින්වතුනි, බැරියැ. 

යාේතු නි්ා පල ාැයසනවා ි්්ත, "කම්ම්ස්  යකෝි කම්ම සායායසෝ", ඔබට මරක ඇති. 

"කම්ම යයෝනි කම්ම බන්ධු කම්ම පටි්න්ධු යම් කම්මන් කරි්ස් ාවම් කල ාණ්යම්වා 

පාපකම්වා". "කල ාණ්යම්වා පාපකම්වා" යාොඳ කර්ම වලට යාොඳ විපාක. වැරදි 

කර්මවලට, නරක කර්ම වලට නරක විපාක. ඉතින් ඔන්න ඔය යසක සායාස කරයගන 

රමයි පින්වතුනි යලෝක ්්තවයා ඉපයසන්යන් යම් ්්රට. ඉතින් එයානම් මයප් 

ප්ර ාර්යනාව්ත කරා කියලා පින්වතුනි, යලයඩ් කාටව්ත ාැයසන් නැතුව තියයයි කියලා 

විශසවා් කරන්න බෑ. ආශිර්වාසය්ත කරන එක යවනම කරාව්ත. නුල්ත රම රමන් 

කරග්තර කර්මඵල රමයි සැන් යම් යලෝක ්්තවයා විඳින්යන්.  

ඉතින් යකය්ේ යාෝ මං යම් කියන්න උ්ත්ාා ග්තය්ත, යම් කාලයේ පින්වතුනි 

ඔබට යාොඳට, යාොඳට, ඔබ ඇ්තරටම නිවන් සකින්න, නිවන් සකිනවා කියන එක ඔයේ 

ුලඛ්ය  පරමාර්යය කරයගන නම් ඉන්යන් පින්වතුනි, ඔබට යම්ක කදිම මව්සයාව්ත. 

මරාරින්න එපා. හේ කළු වළාකුල වහේ ියහ න රිී  හේඛාව හැකග්නන. සැනට්ත ඔබ 

ප්ර මාස නෑ. යමොකස රාම ඔබට යම්, යම් ප්ර ශසනය තියනවා පින්වතුනි. රාම්ත ඔබට යම් 

ප්ර ශසනය තියයනවා, එක එක කාලයට ඇඳිරිනීතිය පනවනවා. හුයසකලා ප්ර යේශ කියලා 

යවලාවකට පනවනවා. ඒ නි්ා යගොඩ්ත කඩව්ල වල ්මාර විට යම් සව්ස වල කඩව්ල 
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වාලා ඇති. කඩව්ල ඇරලා තිේබට යගොඩ්ත යවලාවට ඔබට ඕන කරන බඩු බාිමරාදිය 

යේව්ල යගොඩ්ත මඩු ඇති. ්මාරවිට ඒව ගණ්යන් ගිිම්ලලා ඇති. එක එක ජ්යාතියේ ප්ර ශසන. 

ඉතින් එරයකොට පින්වතුනි ඒ විරර්ත යනයමයි කෑම බීම ්ත ගැන විරර්ත යනයමයි, මර 

මං කලින් ලි්සේ එක්ත කියායගන ගියේ, ඔබට පිරි්ව ුලණ්ය ගැයාන්යන නෑ. යාලුයවෝ 

නෑ. හුයසකලාව කියන එක යලොකු ප්ර ශසනය්ත ිනි්සසුන්ට. ්මාර ිනිසුන්ට පින්වතුනි 

්තුටින් ඉන්න නම් සව් ගර කරගන්න නම් මනිවාර්යයන් එයා එයායේ යාලුයවෝ 

එ්තක කරා කරන්න ඕයන්. ගිිම්ලලා ුලණ්යගැයාන්න ඕයන්. එයාම යනොකයරෝත 

ිනි්සසු, ්මාර ිනි්සසුන්ට එයාම තියයනවා, ්මාර යවලාවට මානසික යරෝග පවා. 

ඒයගෝලලන්ට රනියයන් ඉන්න බයයි. රව යකයන්ත ුලණ්ය ගැහුන්යන් නැ්තනම්, 

සව්්ත යසක්ත ගියය නැ්තනම්, ඒයගෝලයලො මානසිකව, විවිධ මානසික විකෘතිරා වලට 

ප්ත යවනවා. එරයකොට ඒ වයේ ිනි්සසුන්ට යමොකස කරන්යන් සැන්? 

මං ඒකයි කියන්යන පින්වතුනි, මපි, මපි සැක ගන්න ඕයන්, ඔබ මපි සැක ගන්න 

ඕයන් පින්වතුනි, ීවට එාා ගියපු ප්ර ශසනය්ත තියයන බව. යලෝකය්ත යකොයරොනාව ගැන 

කරා කරේදි, ඔබ ය්තරුම් ගන්න ඕයන් පින්වතුනි, ඔබට ඔය වයිර්ස එක ාැදුයන් ීවට 

යබොයාෝ කාලයකට උඩදී කියලා. ඔබට ාැදුයන් පින්වතුනි ජ්යාති ගින්න කියන වයිර්ස 

එක. යකොයරෝනාව කියලා කියන්යන් ජ්යාති ගින්න කියන වයිර්ස එක තියයන යකනාට 

ාැදුනාම යවන යේ. යවන ප්ර ශසනය. ජ්යාතිය කියන ප්ර ශසනය තියයනවා පින්වතුනි. ඒ්ත 

එ්තක එන රාග, ේයේශ, යමෝා, කියන ප්ර ශසනය තියයනවා. මවිස ාව රෘෂසණ්යාව කියන 

ප්ර ශසනය තියයනවා. මන්න ඒ ප්ර ශසනය ඔබ සැක ගන්න ඕයන්. ඒක මමරක කර ගන්න 

එපා. මං ඒකයි යම් වියශේෂයයන් මතු කරන්යන්.  

ඔබට යකොයරෝනාව මමරක යවන්යන් නෑ යකොයාොම්ත. ඒක ගැන මපි 

යේශනාව්ත කරන්න ඕයන් නෑයන්. රූපවාිමනිය සැම්මනම් සවය්ේ පැය විසි ාරයරන් 

පැය විසි පා්තම යනවා ඇ්තය්ත යකොයරෝනා ගැන. එයාම යනයම්ස? ඒ එරයකොට ඔය 

ටික ඔ්තයකොම කියල ඉවර උනාට ප්සය්ේ ඔබට යකොයරෝනාව ගැන මාන්න නැති 

රැන්ත නෑයන් සැන් මස. ප්තරරය්ත ග්තර්ත එරන. ටීවී එක බැලුව්ත එරන. 

ඉන්ටයනේ එකට ගිය්ත එරන. ඒ ාැම රැනම ඒක ගැන තියයන්යන්. ඒ නි්ා ඔබට ඒ 

ප්ර ශසනය මමරක යවන්න විදිා්ත නෑ. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ ාැමයවය්ලම ඒ ප්ර ශසනය ගැන 

කරා කරන නි්ා යලෝක ්්තවයා ඔබ ාැමයවය්ලම ඒ ප්ර ශසයනට උ්තරර යාොයයි. ්ා 

ාැයමෝම ඒ ප්ර ශසයනට උ්තරයර් යාොයන්න උසේ කරනවා. නුල්ත රව ප්ර ශසනය්ත 

තියයනවා යන්ස පින්වතුනි, ්මාර විට ඔබට ඔයේ කල ාණ්ය ිත්රායයෝ මර්ත කරල 

දුන්යන නැ්තනම්, ඔයබ කල ාණ්ය ිත්රායයෝ මර්ත කරලා දුන්යන් නැ්තනම් ඔබට 

මමරක යවන්න පුළුවන්? ඒක මමරක ුනයණ්යෝත ඔබට යමොක්තස නැති යවන්යන්? 

මන්න ඒකයි මං ඔයබන් යම් මාන ප්ර ශසනය? ඔබට යකොච්චර නැතියවන්න යේව්ල 

තියනවස පින්වතුනි, ඔබට ුලඛ්ය  යවච්ච පරමාර්යය මමරක ුනයනෝත. ඒ කියන්යන් ඔබට 

ඇ්තරටම නිවන ුලඛ්ය  පරමාර්යය රාම යවලා නැ්තනම්. යවලා නැ්තනම් යමොක්තස 

කරගන්න ඕනි? ඉතින් මස පටන් ඒක ුලඛ්ය  පරමාර්යය කරගුල මපි. යම් බණ්ය මාන 

පින්වතුනි සියයට මූදවකට මනූවකට එාා පැ්තය්ත ුලඛ්ය  පරමාර්යය නිවන රමයි. 

ආයේ ඒ ගැන යසක්ත නෑ. නුල්ත යම් යේශනාව මාන පිරි් ාැයමෝම මපි්ත එ්තක යම් 

බන යමතුව්ත කාලය්ත මායගන ආපු පිරි්මයි කියලා කියන්න බෑ.  
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්මාර විට ඒ මරර ඉන්න ඇති පින්වතුනි, ආරම්භය්ත ග්තරා නුල්ත දිගටම 

කල ාණ්ය ිත්රා්තවය බලායපොයරෝතතු යවච්ච ආකාරයට ලැබුයණ්ය නැති නි්ා ටික්ත 

මයගන් ඈරට යවන්ුනණ්යා. ඈරට විසි ුනණ්යා. කම්ත නෑ. ටිකයියන් විසිුනයණ්. ආයය 

එන්න ඇතුලට. ආයය එන්න. ඔබට මරක ඇති යන්, මපි කිේවා, මම කලිනු්ත ්ඳාන් 

කළා, මපිට ඉන්යන් මපි විරරයි කියලා. මරකස ගුරු ාාුලදුරුවන් වාන්ය්ේ ඔබට මර්ත 

කළා පින්වතුනි යසන්යන්තව ාසන්න කියලා. ඔබ ාැයමෝම්ත බාරග්තරා යන්ස ඒ 

චැයලන්ජ් එක? පින්වතුනි යම් කාලයේ වියශේෂයයන් ඔයේ මතින් ඒක සිදු විය යුතු 

කාලය්ත. මපිට ඉන්යන් මපි විරරනම් පින්වතුනි ඔබ වයේ ිමරන පිරි්, යම් යලෝකයේ 

මප්පකාය්ත මනු්සය්ේසු, ඒකාන්රයයන්ම. ඔබ වයේ ිමරන පිරි් ඒ කිේයේ යකොයරෝනා 

කියන ව්ංගරය තියයන කායල, යකොයරෝනාවට එාා ගියපු ප්ර ශසනය්ත තියයනවා 

කියලා සකින පිරි් ම්ලප මාත්රායි. එයානම් ඔයේ රැකවරණ්යය, ඔයේ කල ාණ්ය ිත්රා්තවය, 

රව යබොයාෝ යසනාට මර ාවශ යි. මර වශ  කාලය්ත යම් යමොකස, ඒ ප්ර ශසනය මතු 

කරල දුන්යන නැ්තනම් කුනරු්ත යම් කාය්ල ඒ ප්ර ශසයනට උ්තරර යාොයන්යන් නෑ. ඒ 

වයේම පින්වතුනි රා්තෂණ්යය කියන එක යබොයාෝ ය්යින් සැන් ාැයමෝයගම මය්ත 

තියන නි්ා, විවිධ විවිධ ඕනෑ එපා කම් වලට සැන් උ්තරර යාොයන්න පටන්ගන්නවා 

ඒවා ාරාා. ඔබට මං යම් කියන කාරණ්යාව ය්තයරනවා ඇති. ඇයි ඉ්ස්ර කාමය නි්ා 

සාායකට ප්තයවච්ච මනු්ස් යය්තට, ්මාර යවලාවට එයා ්ාමාන  ජීවිරය්ත ගර 

කරපු නි්ා, ඒ වයේම ආරාමයට ්තියට ්ැරය්ත, යස්ැරය්ත ආපුනි්ා, ඒ මනු්ස් යා 

්තියකට ්ැරය්ත යස්ැරය්ත ඒ ගින්න නිවා යගන ගියේ. මඩුම රරින් ඒ ඒ ගින්න, 

්තිය්ත යනකන් ාරි, යම් රරමකට නිවායගන ගියේ. නුල්ත පින්වතුනි මස යකෝ? මස ඒ 

රාපයන් නිවන්යන් යකොයාොමස? රාපය නිවලා යසන කල ාණ්යිත්රාය යකෝ? ඔබ ඒ 

කල ාණ්ය ිත්රායා විය යුතුයි සැන් යම් යවලායේ. යමොකස ඒ යකනා ආරාමයට එන්යන් 

නැති යවයි. නුල්ත රවම ඔබ්ත එ්තක දුරකයනයයන් ්ම්බන්ධ යවනවා ඇති. රාම 

ඔබ්ත එ්තක තියයන යමොක්ත ාරි ගෘප් එකක චැේ කරනවා ඇති. ඔබයි එයයි රාම එක 

ගෘප් එකක ඉන්නවා ඇති යමොක්ත ාරි. එරයකොට මර යසන්යන්ත ාසන්න කියලා ගුරු 

ාාුලදුරුවන් වාන්ය්ේ මපට මර්ත කයළේ, ්මාරවිට පින්වතුනි යම්ක යවන්න ඇති 

ඔබට ඒ යසන්නව යාොදින්ම රැක බලා ගන්න ඕන කාය්ල. දුර්භි්තෂ කාලය්ත යම් 

මතුයවලා තියයන්යන්. තුන්බිය තියන කාලය්ත පින්වතුනි යම්. රාග බිය, ේයේශ බිය, 

යමෝා බිය, සැිත යල් මතු යවලා තියයන කාලය්ත. පින්වතුනි ඔයේ කල ාණ්ය ිත්රා්තවය 

යම් යවලායේ මර වශ යි. යම්ක මපිට විරර්ත රනියයන් කරන්න පුළුවන් යසය්ත 

යනයවයි. ඒ කියන්යන් යම් සිුනරු යපොයරෝග්තතු ්ංඝර්තනයට විරර්ත කරන්න බෑ. 

ාැබැයි ්ංඝයා එකතු යවච්ච රැන, පරමාර්ය ්ංඝයා එකතු යවච්ච රැන පින්වතුනි, ඔය 

මන්ර ම්රණ්ය දු්ත පීඩා විඳින ිනි්සසුන්ට මපිට යාපර කරලා යසන්න පුළුවන්. ඒකට 

ඔබ්ත එකතු යවන්න ඕයන්. එයානම් පින්වතුනි ඔයේ කටින්, යාප්ත වචනය්ත ි්්ත 

මයාපර්ත පිට යවන්න යසන්න එපා වියශේෂයයන් යම් කාය්ල. යලෝක ්්තවයාව 

කාමයට නැඹුරු කරවන වචනය්ත, ඔයබන් පිට යවන්න යසන්න එපා පින්වතුනි. ඔබ 

ලියන වැකියක යේවා, කරාකරන වචනයක යේවා, ඔයබන් ඒවයේ යසය්ත පිට යවන්න 

යසන්න එපා. යකයන්ත එ්තක යටලිය ෝන් එයකන් කරා කරේදී යාළුයව්ත එ්තක, 

පින්වතුනි පුළුවන් රරින් බලන්න යම්ක එකපාරට කරන්න ගිිම්ලලා, ්මාරවිට 

ඒයකනා ඔබ්ත එ්තක කරා කරන්යන්ත නැති යවයි, එයාම යනයමයි මං යම් 

කියන්යන, පුළුවන් රරින්, ඒ යකනාට යගෝචර යවන රරින්, ඒ යකනාට සරන්න 

පුලුවන් රරින් පින්වතුනි, චුේට චුේට යම් පැ්තරට නැඹුරු කරවන්න. නිවන පැ්තරට 



25 නව නව යේශනායේශනා  මාලාව මාලාව --  11  

  

නැඹුරු කරවන්න. ඊට කලින් සුදු මනු්ස්යය්ත කරවන්න. සුදු මනනු්ස්යාට රමයි 

පින්වතුනි යම් සව්ක නිවන් යසොරටුව විවර යවන්යන්.  

ඇ්තරටම සුදු මනු්ස්යය්ත කියලා කියන්යන් නිවන් යසොරටුව ගාව ිමටයගන 

ඉන්න මනු්ස් යා. ආන් ඒ යකනාට රමයි පින්වතුනි කල ාණ්ය ිත්රායය්තයේ යේශනාව්ත 

තුළින් නිවන් යසොරටුව ඇරලා පළයවනි මිතය තියන්යන්. ආර්ය මෂසඨාංගික මාර්ගයට. 

එයානම් කළු මනු්ස්යයෝ සුදු මනු්ස් යයෝ කරන එක පින්වතුනි ඔබ ාැයමෝටම 

කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සුදු මනු්ස්යයෝ කරන ව ාපෘතිය යම් ආරාමයේ එක්ත විරර්ත 

යනයමයි. ඔබ්ත ආරාමයයයන්. මපි ාැයමෝම. මපි ාැයමෝයගම යප්ර ොයජ්ය්තේ එක්ත යම්. 

යම්ක පින්වතුනි ්ම්බුදු ශා්නයේ යප්ර ොයජ්ය්තේ එක්ත. ඇ්තරටම යම්ක යප්ර ොයජ්ය්තේ 

එක්ත. මපි ාැයමෝම එකතු යවලා කරන්න ඕන යසය්ත. ඔබ්ත එ්තතුයවන්න ඕයන් 

ඒකට. මනිවාර්යයන් යමොකස මපිට ඉන්යන් මපි විරරයි.  

යම් යලෝයකට ඔබ වයේ මය යබොයාොම මඩුයි. ඔබ වයේ ිමරන පිරි් යබොයාොම 

මඩුයි. යම් යේශනාව්ත නැති යවන, යමයාම යේශනාව්ත මාන්න නැතියකොට, ඒක 

ගැන ය්ෝ රැුනලට ප්ත යවන පිරි් යබොයාොම මඩුයි. ාැබැයි ෆි්ලම් යාෝ්ල්ස 

වානයකොට ඒක ගැන මඬන පිරි් ඕනරරම් ඉන්නවා. ගයම්ම තියයන යර්සයටොරන්ේ 

ටික වානයකොට, කෑම කඩව්ල ටික වානයකොට, ඒක ගැන පින්වතුනි මඬලා වැලපිලා 

යශෝක කරන පිරි් ඕනරරම් ඉන්නවා. ාැමසාම ්තියකට, ාැමසාම ගෑනු ළමය්ත 

එ්තක කරා කරන්න පුළුවන් නම්, ාැමසාම ගෑනු ළමයා ුලණ්යගැයාන්න පුලුවන් කම 

තිබුනා, නුල්ත සැන් එයා ුලණ්යගැයාන්න බෑ. ඒක ගැන පින්වතුනි මඬන යසොඩන පිරි් 

ඉයාේ යක්ස ග්ස ගානට ඉන්නවා. නුල්ත යමොන රරම් ඇතුය්ල රාග ේයේශ යමෝා ගිනි 

ඇවිලුන්ත, යම් ගින්න නි්ා මං පිච්යචනවා කියන එක ය්තරුම් මරයගන, නැති එක 

යනයමයි ප්ර ශසනය. මට යම් යේව්ල ඕන යවලා තියයන එකයි ප්ර ශසනය. ආන් ඒ ප්ර ශසනය 

නිවාගන්න මයන් මට කල ාණ්ය ිත්රා්තවය ලැබුණ්යා නම්, ඒ කල ාණ්ය ිත්රා්තවය මට ාැකි 

ඉ්තමනින්, ාැකි රරින්, මට ඉ්තමනින් ලැබුණ්යා නම්. ඔන්න ඔය කියන කාරණ්යාව නම් 

ඔයේ ජීවිරයේ ප්ර ශසනය යවලා තියයන්යන් පින්වතුනි, ඔධ වහේ පිරිස වේ්ගාහත් 

මනුස්හසේසු.  

බුදුාාුලදුරුයවෝ ඔබ ගැන රමයි කරා කය්ල. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ වයේ මයට යම් 

කාලයේ යලොකු භාරදූර කටයු්තර්ත තියයනවා කරන්න. පුළුවන් රරම් පින්වතුනි යම් 

ිනිසුන් සුදු ිනි්සසු කරන්න. ඒකට ඔබට කරන්න පුළුවන් ටික කරන්න. ්මාර විට 

ඔබට යටලිය ෝන් යකෝ්ල එයාකින්, වචන කීපය්ත කරා කරල ඒක කරන්න සිේධ 

යවනවා. ්මාරවිට පින්වතුනි "සුදු ිනි්සසු" කියන යපොර්ත ඒ මය මරට දුන්යනෝත 

එයා හීන් සීරුයව ඒක ගැන කියවයි. මරට දීලා විරර්ත නව්තරන්න එපා පින්වතුනි, 

මරට දීලා කියවන්න කියලා, ්මාරවිට ්තිය්ත ගියාට ප්සය් ආපහු ්ැරය්ත, යකෝ්ල 

එක්ත දීලා බලන්න, "මර මං දුන්න යපොර කියයුනවස?" "ඒයක මාව්ල කාරණ්යාව ගැන 

ඔයා යමොක්තස ඔයා ිමතුයේ?" කියලා මාන්න. යමොකස ඒ යවනයකොට එයාට ඒකට 

උ්තරර නැ්තනම් පින්වතුනි මඩු රරින් ඒ ප්ර ශසයනට උ්තරයර් යසන්න ඕයන් නි්ා 

යපොර කියවයි. යමොකස නැ්තනම් ්මාරු පින්වතුනි ්මාර ිනිසුන්යේ පුණ්ය  ශ්තතිය 

මේසවන්න පින්වතුනි යලොකු පරිශ්රිමය්ත සරන්න යවනවා.  

ඇ්තරටම කල ාණ්ය ිත්රායය්ත කියලා කියන්යන් ආන් ඒ වයේ යකයන්ත. මං 

යම් ඔයේ වගකීම ඔබට මර්ත කරලා යසන්යන්. කල ාණ්ය ිත්රායය්ත කියලා කියන්යන් 
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පින්වතුනි රමන්යේ වයේ ඉන්න මයයේ පුන , පුණ්ය  ශ්තතියේ විපාකය මේසලා යසන 

මයට. සැන් ඔබ ආරාමයට ආවට ප්සය් මපි යමොක්තස කරන්යන්? ඔබට, ඔබට නිවන් 

සකින්න මවශ  කරන සාම රමයි පින්වතුනි ්්ර පුරාවට ඔබ කරග්තර පින් වල 

විපාක. ඒ ඒ ඔබට කනට ඒක ඇයාන්යන් ඔයේ විපාකයට. ආන් ඒ පින මේසලා යසන 

පිරි් රමයි ඔයේ කල ාණ්ය ිත්රාය.  

සැන් ඔබට්ත ඒ යේ කරන්න සිේස යවලා තියයනවා. ඔබ කළ යුතුයි, යකොයාොම්ත 

කළ යුතුයි. නුල්ත යම් කාය්ල වියශේෂයයන්. යමොකස යම් කාය්ල ඔබට ඒ යකනාව 

ආරාමයට එ්තකන් එන්න බෑ. ඉ්ස් ර ඔබ කරා ඒක පින්වතුනි. ඔබ යාළුයව්ත ිමටියා 

නම් ප්ර ශසනය්ත තියයන යාලුවව එ්තකන් ආවා. යන් මපි ය්නසුරාසට යනවා ආරාමයට 

ඔය්ත එන්න. ඕන රරම් ඔබ එ්තකං ඇවි්ලලා මපිට කරා කරල තියයනවයන. කරා 

කරවලා තියයනවා යේශනායවන් ප්සය්ේ. “මයප් ාාුලදුරුවයන් යම් මයේ යාළුයව්ත, 

යම් මයේ ඥාතියය්ත, යපොඩ්ඩ්ත යම් යකනාට කරා කරලා වචනය්ත ඔබවාන්ය්ේ 

එ්තක කරා කරන්න මව්සයාව ාසලා යසන්න”. මරකස ඔබ එයාම කරා. නුල්ත සැන් 

ඒක කරන්න බෑ යන්ස? සැන් ඒක කරන්න බෑ කියලා කියන්යන් පින්වතුනි, සැන් මර 

ඇරලා සාන එකස වැයඩ්?  

මං ඔබට යාොඳ කාරණ්යාව්ත කියන්නම් පින්වතුනි යාොඳට ිමය්ත තියාගන්න. 

යාොඳට ජීවිය්තට යම්ක මරකයේ තියාගන්න, ජීවිරයේ ඕනෑම රැනකදී පාවිච්චි 

කරන්න පුළුවන් යසය්ත. ්ාර්යක ිනි්සසු පාවිච්චි කරන ක්ර්මයේසය්ත. පින්වතුනි 

යගොඩ්ත මය යම්ත කරන්න බැාැ කියන්න ඕන රරම් යාේතු තියයනවයන්. යමොකස 

බැාැ කියලා කියන එක ාරි ය්ලසියියන්. ඒකයන තිරි්න් ්්තතු්ත බැාැ කියන්යන්. 

නුල්ත බැාැ කියන්න යනයමයි පින්වතුනි මපි ිනි්සසු යවලා ඉපදුයන්. මපිට ිමරන්න 

පුළුවන් යේව්ල ගැන. මපිට යේව්ල ිමරලා කරන්න පුළුවන්. ාරි. ඒ නි්ා යම්ත කළ 

යුතු නම්, ුලඛ්ය  යවච්ච පරමාර්යය්ත තියයනවා නම්, ඇ්තරටම කරන්න වටින යම්ත 

තියයනවා නම්, බෑ කියල කියන එක යනයමයි උ්තරරය. ඇ්තරටම ්ාර්යක යවච්ච 

ිනි්සසු පින්වතුනි, යමොන රරම් බාධක ඒයගෝලයලො ගාව තිේබ්ත, යමොනරරම් 

යනොාැකියා තිේබ්ත, ්මාරවිට මනු්ස් යයකුට යම්ත කරන්න ඕයන්, එයායග මර්ත 

නෑ. මනු්ස්යය්තට ඕන පින්වතුනි, ්සවිමර් යකයන්ත යවන්න. එයාට ඕනි පීනන්න. 

එයාට ඕයන් ඔලිම්පි්ත රරගයට ගිිම්ලලා පීනන්න. ාැබැයි ්මාර විට එයායේ එක 

මර්ත නෑ. සැන් එයා යකොයාොමස පීනන්යන්? මනු්ස් යාට ඕනි දුවන්න, ාැබැයි එයායග 

කකුල්ත නෑ. සැන් එයා යකොයාොමස දුවන්යන්? ඔන්න ිනි්සසුන්ට තියන ප්ර ශසන. 

එරයකොට යම් යලෝකයේ ම්ාර්යක යවච්ච ිනි්සසු, යාොයලා බැලුයවෝත පින්වතුනි ඒ 

ාැයමෝම, ඒ වයේ ප්ර ශසනය්ත ආපු යවලාවට ඒයගෝලයලො කිේයේ, යමන්න යම් යාේතුව 

නි්ා මට ඒක කරන්න බෑ. යම්ක නි්ා බෑ. ඒක විරර්ත යනයමයි යාේතු සීය්ත තියයනව 

පින්වතුනි ඒයගෝලයලො ගාව බෑ කියලා කියන්න. නුල්ත ්ාර්යක යවච්ච මනු්ස්යය්ත 

යාොයලා බැලුයවෝත පින්වතුනි, ්ාර්යක යවච්ච මනු්ස්යා, එයාට්ත ඒ යේ නෑ රමයි. 

මර නැ්තනම් මර නෑ. ඒක යවන්ස යවන්යන් නෑ. ාැබැයි ්ාර්යක මනු්ස් යා එයා, 

්ාර්යක යවන්න කයර් පින්වතුනි, ම්ත නැති ිනි්සසු, පිනන්යන් යකොයාොමස? මන්න ඒ 

ක්ර්මය යාොයල බැලුවා. කකු්ල නැති ිනි්සසු දුවනවායන්. යකොයාොමස ඒයගෝලයලෝ 

දුවන්යන? මන්න ඒක ගැන යාොයලා බැලුවා.  
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පින්වතුනි ආන්න ඒ වයේ, ඔබ්ත ඔයේ ජීවිරයේ වටිනා පාඩම්ත කරගන්න ඒක. 

යමොනයම් යාෝ මව්සයාවක, සැන් ඔබට යම් කාලයේදී ආරාමයට යන්න එන්න බැරි 

ුනණ්යා. ාරි. එරයකොට සි්ල වැඩ්ටාන් වලට ්ම්බන්ධ යවන්න බැරි ුනණ්යා. යම් 

පන්්ය්ල විරර්ත යනයවයි, ්මාර විට ඔයේ ගයම් පන්්ලටව්ත ඔබට යන්න එන්න 

බැරියවච්ච යබොයාෝ කාලය්ත තිේබා ඇති. ්මාරවිට රාම්ත එයාම යවන්යන් ඇති. 

එරයකොට භාවනා වැඩ්ටාන් වලට ්ම්බන්ධ යවන්න බැරි ුනණ්යා. ාරි. එරයකොට 

පින්වතුනි මර ය්ලසිම යේ රමයි, පන්්ලට යන්න බෑ. ඇයි? ඇඳිරි නීතිය. ඒ නි්ා ඉතින් 

නිවන් සකින්න බෑයන් සැන්. ාාුලදුරුවන් වාන්ය්ලා ුලණ්යගැයාන්න බෑ. ඇයි? බෑයන්, 

යන්න යසන්නෑ යන්. ඒ නි්ා සැන් නිවන් සකින්න බෑ යන්. සැන් සි්ල ගන්න බෑයන, සැන් 

භාවනා කරන්න බෑයන්, බෑයන් බෑයන්, ඒ නි්ා බෑයන්. මරක නි්ා බෑ, යම්ක නි්ා බෑ, 

ඔ්තයකොම නි්ා බෑ. ඉතින් බෑ කියායගන ගිිම්ලලා සව්ක කට ඇරියාම බෑ කියල රමයි 

පිට යවන්යන්.  

ඉතින් ආන් එරනට යන්යන් නැති යවන්න නම් පින්වතුනි ඔබ ්ාර්යක යවන්න 

නම්, ඔබ කරන්න ඕනි යම් ප්ර ශසනය තියයන රව්ත ිනි්සසු ඉන්නව යන්ස? ඒයගෝලයලො 

යමොකස කරන්යන්? මං විරර්ත යනයමයියන්. ඇඳිරි නීතිය සැම්යම මට විරර්ත 

යනයමයියන්. ුලළු රටටම සැම්මයන්. එරයකොට, ඒ්ත එරයකොට නිවන් සකින පිරි්්ත 

ඉන්නවයන. යකොයාොමස ඒයගෝලයලො කරන්යන්? ඒ්ත නිවන යවනුයවන් මාා 

පරිශ්රිමය්ත සරලා, මාා යවයා්්ත සරලා, මාා වීර්යයයන් කටයුතු කරන පිරි්්ත 

ඉන්නවයන්, යකොයාොමස ඒයගෝලයලො කරන්යන්? මං යම් නිවන ගැන කරා කරනවා 

නුල්ත ඔබට යලෝකයේ මයන්ත ඕනෑම රැනකදී යම්ක සාගන්න පුළුවන්. නුල්ත ඒක 

ගැන මම කියන්න යනයමයියන් මම ඔබට යේශනාව කරන්යන්. මම කරා කරන්යන් 

ඔබට නිවන ගැන. ්මාර ිනි්සසු පින්වතුනි ඕක යලෝකය පැ්තරට්ත යබොයාොම 

යලයාසියයන් සානවා. නුල්ත නිවන කියන කාරණ්යායේදී ට්ත ගාලා මමරක කරල 

සානවා. ඔබ එයාම යකයන්ත යනයමයි යන්ස? මපි එයාම විශසවා් කරනවා.  

ාරි. එරයකොට ආන් ඒ වයේ පින්වතුනි ඔබට පිරි්්ත ඇති. ඔබට යාලුයවෝ ඇති. 

ඉ්ස් ර නම් ඒයගෝලයලොන්ට ප්ර ශසනය්ත තිේබාම ඒයගෝලලන්ව ආරාමයට එ්තකන් 

ආවා. මරකස මපි ඔබට කිේවා ඔධ හේමජීව හකහන්ත හව්නන කි ලා. යම් ධර්මයට 

ජීවය යසන්න කියලා. ඔබ තුළින් යපන්නන්න කියලා යම් ධර්මය ජීවමානයි කියලා. 

ුලලින්ම සීඩී එක යසන්න එපා කියලා මං ඔබට කිේවා මරකස? මං ඔබට කිේවා ුලලින්ම 

පින්වතුනි ඔබ තුළින් යපන්නන්න ඔබ සුදු මනු්ස්යය්ත කියලා. ඔබ ඉරාම්ත යාප්ත 

ගති පැවතුම් තියයන යකයන්ත කියලා. ඔබ ගාව ව්ල ගති නැාැ කියලා ඔබ 

යපන්නන්න පින්වතුනි, ඔය පිරි්ට. ඇඩ් එක්ත සාලා යනයමයි. ඒයගෝලයලො ඔබව 

ඇසුරු කරේදී ඒ යගෝලලන්ට ය්තරුම් යන්න පටන් ගන්න ඕයන් යන්ස ඔබ ාරි යවන්ස 

කියලා, සැන් ඉ්ස්රට වඩා. ඉ්ස්ර ඔයේ කටින් පිට යවච්ච වචන යනයම් සැන් 

පිටයවන්යන් කියලා. ඔබ ඉ්ස් ර කටයුතු කරපු විදියට යනයමයි සැන් කටයුතු 

කරන්යන් කියලා, ඒයගෝලලන්ට යප්න්න පටන් ගන්නවයන. ආන් ඒ තුළින් පින්වතුනි 

ඔබ ධර්මයට යම් ධර්මයට, රයාගර ධර්මයට කරන්න පුළුවන් යලොකුම යගෞරව 

බුහුමානය, යලොකුම යගෞරව බුහුමානය ඔන්න ඕක පින්වතුනි. ධර්මයට ජීවය යසන්න. 

ඔබ ධම්මජීව යකයන්ත යවන්න.  
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ආන්න එයාම උනාට ප්සය්ේ, සැන් ඔබට පුළුවන් පින්වතුනි යම් ප්ර ශසනය තියයන 

යවලායේ යකොයාොමස මං මයේ යාලුවට උ්තරරය්ත යාොයල යසන්යන්? මන්න ඒ 

පැ්තයරන් ිමරන්න. ි්්ත, ආරාමය ඉතින් රාම නෑයන්, ාාුලදුරුවන් වාන්ය්ේට සැන් 

කරා කරන්න බෑයන් යමොනව කරන්නස, ඒ මනු්ස් යා ඉතින් විනාශ යවච්චයසන්. මං 

යමොනව කරන්නස. මට කරන්න පුළුවන් ටික මං කරායන්. නෑ නෑ. ඔබට කරන්න 

පුළුවන් ටික රාම කරල නෑ.  

 පින්වතුනි කළ යුතු සිය්ලල කරලා ඉවරයි කියලා මර ප්ර තිඥා යසන්යන මරිාතුන් 

වාන්ය්ේලා ි්්ත එරනින් යමාා කාටව්ත ඔය ප්ර තිඥාව යසන්න බෑ. මට කරන්න 

පුළුවන් ටික ඉතින් මං කරායන්. එරනින් එාාට මට කරන්න යසය්ත නෑ යන්. ඔය 

ප්ර තිඥාව ඔබට යසන්න මයිතිය්ත නෑ ඔබ මරිා්ත යවනක්ල. යම් යලෝයක යාප්ත 

යේව්ල පිනට යාෝ යේවා, කු්ලට යාෝ යේවා, “මට කරන්න පුළුවන් යේව්ල ටික මං 

කළා එරනින් එාා කරන්න යසය්ත නෑ යන්”, කියලා ඔබ ප්ර තිඥා යසන්න යන්ඩ එපා 

කවසාව්ත මරා්තවය ්ා්තෂා්ත කර කරගන්න ක්ල. ඊට ප්සය්ේ කම්ත නැාැ.  

එයානම් පින්වතුනි, සැන් බලන්න. මං යම්...නිකන්...ඔබට ආසර්ශය්ත යවන්න 

විරරමයි මම යමයාම කියන්යන් පිංවතුනි. යකොයරෝනා ආවා කියලා, ඔබ ආරාමයට 

ආයව නැාැයි කියලා, ඔබට බණ්ය මාන්න තියයන මව්සයාව මපි මග ාැරියේ නැාැයන් 

පින්වතුනි. මං නිකමට ්රල උසාාරණ්යය්ත ගන්නම් පිංවතුනි, මපි ඉ්ස්ර ඉංග්රීඋසි 

යේශනාව  පැවැ්තවූයේ ලැප්යටොප් එක්ත දිාා බලායගන. යබොයාෝ විට කුනරුව්ත  

ිමටියය නැාැ එරන බණ්ය ටික මාන්න. ස්ස් ාාුලදුරුයවෝ ගිිම කාය්ල, උන්ාාවාන්ය්ේ  

ිමටියා. උන්වාන්ය්ේ පැවිදි ුනණ්යාට ප්සය්ේ්ත උන්වාන්ය්ේ ිමටියා පැ්තරක වාිතයවලා.  

නුල්ත උන්වාන්ය්ේ නැතුව්ත ්සක්රීපන් එක්ත දිාා බලායගන යේශනා කරපු කාලය්ත 

තිබුනා. ඊට ප්සය්ේ ඔබ ආරාමයට යන්න එන්න පටන් ග්තරාට ප්සය්ේ, ඉරිසා සව්සවල 

මපි පු්සරකාල ශාලායේ පිරි් වාිත කරයගන මපි ඒ පිරි්ට බණ්ය කිේවා. ඒ යේශනා 

පින්ව්තනි යගොඩ්ත ්සවභාවික්තවයකට තියයනවා. යමොකස...ඇ්තරටම ඔයේ ුලහුන 

බලලා, ඔයේ ාැඟීම් දිාා බලලා, එරයකොට ඔබව ඇයානවා මපිට යගොඩ්ත දුරට.. ඔබට 

තියයන ප්ර ශසනය යමොක්තස කියලා, ඔබට යම්ත කිේවම ය්තරුණ්යාස කියලා යරයරනවා. 

නුල්ත යමයාම කරා කරේදි ය්තයරන්යන නෑ, ඔබට ය්තයරනවස කියලා. නුල්ත පිනට 

බාරදීලා තියයනවා ඒ යකොට්. නුල්ත ඔබ යමරන ිමටියනං ඔයේ ුලහුයන් ාැඟීම් වලින් 

ය්තයරනවා. ඔයේ ඇ්ස ඇරිලස තියයන්යන් පියවලා ස කායන එයකන් මපිට යගොඩා්ත 

යේව්ල ය්තයරනවා.  ඊට ප්සය්ේ මපහු ්ැරය්ත යමයාම ප්ර ශසනය්ත ආවා. ඔබට 

ආරාමයට එන්න බැරි යවන කාලය්ත ආවට ප්සය්ේ මපි මර ාැරලා සැයම් ම් නෑ. මයපන් 

යවන්න ඕන යේ සැන් කරලා ඉවරයි කියලා කියන්න බැාෑ පිංවතුින, මරිා්තවය ්පුරා 

ගන්නකං. එරකං මයපන් යවන්න ඕන යසය්ත තියයනවා. ඇ්තරටම පිරිනිවන් පානකම් 

පිංවතුනි මපිට කරන්න යේව්ල තියයනවා. ඔයබන් යම් යලෝක ්්තවයාට යවන්න ඕන 

යාපර්ත තියයනවා. ඔබ වයේ පිරි් යම් යලෝය්ත ජීව්ත යවන එක යම් යලෝක 

්්තවයාට පිනට ලැබිච්ච මව්සයාව්ත. යම් යලෝක ්්තවයායේ පිනට පිංවතුනි ඔබ වයේ 

පිරි්්ත යම් යලෝය්ත ජීව්ත යවන්යන්.  යාප්ත ගති පැවතුම් තියන , සුදු ගති තියන, 

්ාරධර්ම, ගුණ්යධර්ම තියන, නිවන් මයේ යන, රයාගරයන් වාන්ය්ේව ශා්සරෲ 

වාන්ය්ේ කරග්තර, “භගවයරෝ ර්ස් ්ාවකු ාම්සි ං” කියලා කියා ග්තතු, ප්ර තිඥා දීපු 

පිරි්්ත ඉන්න එක පින් පින්වතුනි යම් යලෝක ්්තවයාට මාා පින්ත. ඒක යලෝක 

්්තවයාට මාා භාග ය්ත පින්වතුනි. ඒ නි්ා ඔබ වයේ මයට ය්ලසියයන් කියන්න 
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බැාැ, මට පුලුවන් යේ මම කරල තියයන්යන කියලා. එයාම කියන්න මයිතියි්ත නැාැ 

ඔබට. ඉතින් ඒ නි්ා මපි නැවර්ත යේශනා කරන්න පටන් ග්තරා. රවම්ත ඒ 

යේශනාව්ල, ඉරිසා යේශනාව්ල දිගටම කරයගන යනවා. මස්ත කරන්යන් laptop screen 

එක දිාා බලායගන ්මාර යවලාවට ඉන්නවා පිරි්්ත වාිතයවලා. ්සවාීවන් 

වාන්ය්ේලා, මනගාරික මා්තතුරු, නුල්ත රාම්ත යේශනා කරන්යන් ්සක්රීපන් එක්ත දිාා 

බලායගන. ඉතිං මපි ාැම යවය්ලකම පින්වතුනි මවශ රාවය මනුව ාැඩ ගැයානවා. 

යමොකස මයප් රයාගරයන් වාන්ය්ේ මයප් ගුරුවරු ාැමයවය්ලකම කියලා තියයන්යන් 

ඔන්න  ඔය කාරනාව. රැයන් ාැටියට ාැඩ  ගැයාන්න. ඔබ වාන්ය්ේලා ාැම යවය්ලම 

නම ශීලී යවන්න ඕනම යේකට ාැඩ ගැයාන්න පුළුවන් යවන්න. නරකයකට, 

පාපයකට යනයමයි කරන්න තියයන්යන් යාොඳ වැඩ්ත නං, යාප්ත වැඩ්ත නං, 

කු්ලය්ත නම්, පින්ත නම්,  ඔබ වාන්ය්ේ ාැම යවය්ලම   adjust  යවන්න.  

ඔබව වාන්ය්ේ ාැමයවය්ලකම flexible යවන්න. නම ශීලී යවන්න. ඔබ්ත 

ක්ලපනා කරලා බලන්න පින්වතුනි ඔයබන් යවන්න ඕන යසය්ත තියයනවා යම් 

කාලයේදි. මපි සුදු ිනිසුන්යේ යපොර පුළුවන් රරම් යසයන්තට යසන්න උ්ත්ාා කළා.  

නුල්ත මවා්නාවකට පින් පින්වතුනි, යම්ක යලෝක ්්තවයාට යසන්න උ්ත්ාා කල්ත  

ඇ්තරටම ඔබට වඩා යම නිවන් මයේ ප්සය්ේ ඉන්න යකයනකුට... ්මාර විට ඔබට සුදු 

ිනිසුන්යේ යපොය්ත  යලොකුවට ගන්ඩ  යසය්ත නැති යවන්න පුළුවන්  පින්වතුනි. යම් 

යම් යේව්ල ඇති. නුල්ත ඔබ ඒ  සුදු ගති  රමන් තුල පිිමටුවායගන  සැන් නිවන් යසොරට්ත 

ප්ර විෂසට යවලා ඉන්න පිරි්්ත ඉන්යන්. යබොයාෝවිට... ඔබට වඩා යබොයාෝ පිටුප්සය්න් 

ඉන්න යකොට්්ත ඉන්නවා මයියලන් ව්ත රාම බැාැලා නෑති. යම් යපරායර් යන්න 

පටන් මරන්ව්ත නෑ. ඉතිං මන්න ඒ මයව සුදු ිනි්සසුන් කරන්න රමයි මපි project එක 

පටන් ග්තයර. නුල්ත මවා්නාවක මාර කියන්යන්, යලෝක ්්තවයායේ කරුයම් 

කියන්යන්, එරයකොටම රමයි යම් ව්ංගර යරෝග ර්ත්තවය පටන් ග්තයර. ඉතිං එයාම 

කියලා  මපි  මර ඇරලා සාන්න යාොඳ නෑ. මපි ාැයමෝයගම යුතුකම්්ත තියයනවා  

යමොකස ඔය ාැම යකයන්තම පින්වතුනි සව්ක ඔබට කිරි යපොවපු මම්මලා. සව්ක 

ඔබව ාසාවඩා ග්තතු    ඔබ යවනුයවන් ය්ල සාිතය යපරපු රා්තරලා. මස ්මාරකට  

පිංවතුනි, ම්ලලපු ගයම් ඔබ සන්යන නෑ....යපෝල කඩන මනු්ස්යා, රැට බි යගන 

එන්යන්, ගෑනිට්ත ගානවා. එයාම යවන්න පුළුවන්. නුල්ත ඔබට පිංවතුයන් ඒ 

මනු්ස් යට්ත කරන්ඩ යුතුකම්ත තියයනවා. 

ඔබ යම් යලෝකයට පාළ ුනයණ් ඒ යකනායේ්ත පියන් මිමමයයන් යවන්න 

පුලුළුවන්. ්මාරවිට ඒකයි ඔබ පිංවතුයන් මස නිවන් මගට යයොුල යවලා තියයන්යන්.  

ඒ කියන්යන්ත ඔයබන් යවන් ුනනු යකොට්්ත තියනවා පින්වතුනි.  ආරාමයට යන්න 

එන්න බැරි උනාට, මපි සන්නවා ඔබ මරර යබොයාෝ යසයන්ත ඒ යපෝතප්ත මරයගන, 

රම රමන්යේ සන්න කියන පිරි්සට යබසලා දීලා,  රමන් සන්නා ආයරන වලට යබසලා 

දීලා,  ඒ ආයරන ප්ර ධානින් එ්තක ්ම්බන්ධ යවලා ඒ වයේම පිට රට වල ඉන්න ්මාර 

විට බණ්ය මාන්න රාම බණ්ය මාන්යන් නැති, ඒ පිරි්සට පවා වියේශගර යවලා ඉන්න 

සිංාල ය්තයරන  මයට පවා   එය යපෝත යවලා, යම් පුළුවන් රරම් උ්ත්ාා කරන්යන් 

ඒ ිනි්සසු සුදු ිනි්සසු කරන්න. යමොකස සුදු ිනි්සසු්ත රමයි පින්වතුනි ඊට  රයාගර 

යේශනාව්ත මාල, ය්ෝරාපන්න මාර්ගයට යයොුල යවන්යන්. ඉතින් එය්ත නිවන් මගට 

ප්ර විශසටය්ත තියලා තියයන්යන එිම සුදු මනු්ස් ය්ත. ඒ නි්ා පින්වතුනි යම් යපොර්ත 

යකයන්තයේ මරට යසනවා කියලා කියන්යන්, ඒ යකනායග  නිවයන් ආරම්භය ඔබ 
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්නිටුාන් කරනවා කියනඑක. ඒක මාා භාග ය්ත.  යමොකස ...   ඕක යසපා යසපාර්ත 

කරන්න බැාැ. මනු්ස්යයකුට නිවන් මයේ පළයවනි මිතය තියන එක, ..   සරුයව්තයේ 

මතින් ම්ලලයගන ඒ සරුවායේ පළයවනි මිතය තියවන එක යසපාර්ත කරන්න 

පුලුවන්ස?  ඒකයන් යපොිත සරුයව්ත ඉපදිලා එයා සරුවා ුලලින්ම කරා   කරන්න යේදි  

පුය්ත මම්මා තියන්න, මම්මා කියන්යන කියලා කියන්යන්.  පුය්ත රා්තර කියන්න, 

රා්තරා කියන්න, කියලා.. මම්මයි රා්තරයි රරඟ වදින්යන් ුලලින්ම කියන වචනය 

යමොකේස කියලා. යමොකස පලයවනි වචන යයදී පාර්ත කියන්න  බැාැයන්. ආං  ඒ 

වයේ. 

ඉතිං ඔබට්ත යම් යලෝක ්්තවයාට මාා යාපර්ත කරන්න පුළුවන් කාලය්ත 

යම්ක. ඒ වයේම රමන් ගැන යගොඩා්ත යේව්ල ඉයගන ගන්න තියයන කාලය්ත.   පහු 

යවච්ච කාලය වයේම මනාගරයට එන්න තියයන කාලය්ත කවසා ඉවර යවයිස කියලා 

්මාරවිට මුනරුේස්ත නැ්තරම් මුනරුදු යසක්ත යයි.  මුනරුදු සාය්ත ඇදුන්ත පින්වතුනි  

ඔබට කරන්න ඕන යසය්ත තියයනවා පින්වතුනි. ඔබ ඒ යේ කරන්න.  ඔයේ ුලඛ්ය  

පරමාර්යය මාත්රායකින් යාෝ මමරක කර ගන්න එපා.   එයාම යවනවනම් ඒක ුලඛ්ය  

පරමාර්යය යවලා නෑ රාම.  යමොන ප්ර ශසයන් ආව්ත ජීවිරය යමොන දු්ත ගැාැට ආව්ත, 

යමොනා ආකාරයේ බාධක ඔබට ආව්ත පින්වතුනි,  ඔයේ ුලඛ්ය  පරමාර්යය මමරක 

කරන්න බැාැ.  “භගවහත  තසස් සාවහකො  මස්මි” කියලා ඔබ ාැමසාම ප්ර තිඥා 

යසනවා ඇති. කියලා මපි විශසවා් කරනවා  රාම්ත. මපි නං එයාමයි පිංවතුනි. එසා 

පටන් ග්තර එක රාම්ත එයාම්මම දිගටම  කරයගන යනවා. ාැමසාම උයේ පාන්සර  

නැගිටලා තියලොව්ත ්න්ාලූ ඒ මාා ූදර්යන් වාන්ය්ේ දිාා බලා බලායගන,  ඒක    

නියයෝජ්යනය කරන්න  ඔබ ඉර දිාා බලායගන ඔබ ශ්රිාවක්තවයට  ප්ර තිඥා යසනවා ඇති.  

ඒක දිගටම කරනවා ඇති. ඒ වයේම ාැමසාම රෑට පුණ්ය ානුයමෝසනාව කරනවා ඇති. 

එයාම යන්ස?... මේඨික ්ඥාව වඩන්න කියන්න එපා මපිට. 

ආවට ප්සය් මපි මානවා, එරයකොට මපි බලනවා, කුනස මර උ්ස්න්යන් 

කියලා. නුල්ත මපි ගණ්යන් කරනවට යනයමයි  ඔබ ඒවා කරන්න ඕයන් පින්වතුනි. 

ඔයේ නිවයන් ඒ වගකීම ඔබ ගර යුතුයි. මා මව්ාන වශයයන් යම් ටික 

කියන්නම්. මපි ඉදිරියට කරා කරයගන යුල. ඉ්ස්රාට්ත යම් යේශනාව කරයගන 

යන්න මව්සයාව ලැබුයණ්යෝත විවිධ කරුණු කාරණ්යා ඔ්සය්ේ මපි කරා කරයගන යුල. ඒ 

වයේම නිවන් මගට මවශ  කරුණු කරා කරයගන යුල. ඒ වයේම මපිට මවශ ම  මංගය 

පින්වතුනි, ඔබ ස් මකු්ලයයන් ිදුණු යකයන්ත වීම පින්වතුනි.  බලන්න ක්ලපනා 

කරලා ඔයේ මතින් යම් ගරුනණු කාලය තුළ ස් මකු්ලයට නැඹුරු යවන්න කාර්ණ්යා 

සිේධ යවලා තියයනවස කියලා. එයාමනම් මපි යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ ආපහු ්ැරය්ත ාසා 

ාසාගන්න ඕයන ඒ  මඩු - පාඩු. ඒවා පිංවතුනි නිවන් මගට වාා. රනිකර වා. මපි 

පුළුවන් රරං ඉ්තමනට ඒවා  මයප ජීවියරන් මයින් කරගන්න ඕයන. බලන්න ඔයේ 

මතින් ආයේම්ත මතු යවන්න පටන්මරයගන තියයනවස කියලා යම් යේව්ල. පින්වතුනි 

පසුගිය යේශනා ආයයම්ත මරයගන මාන්න.  පින්වතුනි,  ඒවා යම් යවනයකොට්ත 

නැවර විකාශනය යවලා්ත තියයනවා යාෝ මනාගරයේදී යවන්න නියිරයි. ඒවා 

මාන්න. මාලා බලන්න රමන්යේ මතින් ඒ ව්ල ගති සිේස යවනව ස කියලා?  පුළුවන් 

රරම් ඉ්තමනට රමන්යගන් මයින්කර කරගන්න. ඒ වයේම යවේ මඩවි ාා ාරාා ඒ 
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පරණ්ය යේශනා යබොයාෝම පාසුයවන් ඔබට ශ්රිවණ්යය කරන්න පුළුවන් විදිාට ාැදිලා 

තියයන්යන්.   

පසුගිය යගවිච්ච කාලය තුළ මපි මපයේ යවේ-මඩවිය මළු්ත කළා, පාසුයවන් 

යේශනා ය්ොයාගන්න පුළුවන් යවන විදිාට. ඒ ඔ්තයකොම කරන්යන පිංවතුයන් මයපන් 

යවන්න ඕන යේ ඔබට කරන්න.   ව්ංගරයේ කියලා මපි මයප් වැයඩ් නව්තරන්යන් 

නෑ. යමොකස මපි පැවිදි ුනයණ් පින්වතුනි මයේ නිවන්ත, මනිකු්ත යලෝක ්්තවයාට්ත 

නිවන උසාකර යසන්න. මපි එක ඔයාොම යනයමයි, යකොයාොම, යමොන මාරයය්ත 

මැේසට ආව්ත,  ඕක නව්තවන්න නෑ.  මපයේ  පරිනිර්වාණ්යය සිේධ යවනකන් ඔය 

කියන කටයු්තර නවතින්යන් නැාැ. මයප් නිවන්ත යලෝක ්්ත්තවයායේ නිවන 

යවනුයවන් මපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම යේ ාැමසාම්ත කරනවා. මපි ඔයබන් 

බලායපොයරෝතතු යවන්යන් ඔබ්ත ඒ යේ කරගනී කියලා. ඉතින් ඒ නි්ා ක්ලපනා කරලා 

බලන්න, රමන්යගන් ස් මකු්ලය සිදුයවනවානම් පුළුවන් රරම් ඉ්තමනින් ආං ඒ 

යේව්ල නව්තර ගන්න. ව්ල ගති නව්තර ගන්න. රමන්යේ මතින් වැරදි වචන 

කියයවනවා නං, මනුන්යේ සි්ත රිසවන වචන කියයවනවා නම්, කාමයට නැඹුරු යවන  

කටයුතු රමන් මතින් යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ ආපහු සිේධ යවන්න පටං මරයගන නම්, පුළුවන් 

රරම් ඉ්තමනට නව්තරගන්න පින් පින්වතුනි. එකපාරට යනයමයි යම් යේශනා 

මායගන යේදි ඔබට ය්තයරයි. ආපහු ්ැරය්තය්ත ඒ කරුණු මර්ත කරලා යසන්නම්.   

ඒවා ය්තරුම් මරන්, ඒවා මවයබෝධ කර කරයගන, ඒවා නව්තරගුල මපි. යමොකස ඔබ 

නිවන් සකින්න ආපු යකයන්ත පින් පින්වතුනි. ඒ මභිමානය ාැමයවය්ලම ිමය්ත 

තියාගන්න. කිසිම යේකට ඔයේ ඒ මභිමානය ප්ලයලාාට සාගන්න එපා. ාැමසාම 

රයාගර ශ්රිාවක්තවය  ප්ර කාශ කරන්න පින්වතුනි.  ඒයකන් ඔබට ාැමසාම උයේ පාන්සර 

මලු්ත පන්නරය්ත ලැයබනවාවා පින්වතුනි. මලුයරන් ුලවා්ත තියයවනවා පිංවතුනි 

ඔබයේ ප්ර ඥාවන්ර ිමය්ත. ඒක කරගන්න ාැමසාම. ඒක යනොකර ඉන්න එපා. මං 

කියන්න ගියේ මව්ාන වශයයන්,  ගුරු ාාුලදුරුයවෝ සව්්ත කිේවා ඔබට මරක ඇති   

මට ඕයන් මම කියන නි්ා නිවන් සකින පිරි්්ත යනයවයි. “මට ඕයන් ඔබට නිවන් 

සකින්න ඕයන කරවන්න”. එරයකොට මම කිේව්ත එකයි, නැර්ත එකයි, ඔබ නිවන් සකී. 

මන්න ඒකයි පින්වතුනි මපි ඔයබන් බලායපොයරෝතතු යවන්යන්. ඔබට නිවන් 

සකින්න  ඕනකම ාසාගන්න ගන්න. ඔබයේ ුලඛ්ය  පරමාර්යය, සැිතව, ඒකාන්ර 

වශයයන් යම් නිවන කරා පිිමටුවා ගන්න. ඒ යවනුයවන් යම් යේශනා ශ්රිවණ්යය කරන්න. 

ඒ යවනුයවන් යම් සාම් මනසිකාර කරගන්න. ඒ යවනුයවන් කල ාණ්යිත්රා ඇසුර 

ලබාගන්න. කල ාණ්ය ඇසුර ඔබට පුළුවන් රරින් යසන්න. දීලා මන්න එයාම කටයුතු 

කර ගන්න ඉදිරියේදී මපි රව කරුණු ්ත කාරණ්යා ඔබට යම් යේශනා ඇසුයරන් 

ඉදිරිප්තප්ත කරන්නම්.   මපි ඉ්ස් ර කරා කරපු සාම් යකොට්ස,  ඒ වයේම ඒ දුන්න 

මවවාස මනුශා්නා, ඒවා මපි නෑ නැවර වාරය්ත ඔබට ලබා යසන්න බලායපොයරෝතතු 

යවනවා. ඒවා ඇසුරින් ඔයේ ජීවිරය යපෝෂණ්යය කර ගන්න.  යම් එක්තව්ත ඔබ 

සැනටම්ත ඔබ සන්නවා යවන්න පුළුවන්, යනොසන්නවා යවන්න පුළුවන් පින්වතුනි 

යබොයාොම පාසුයවන් කරන ඒවා යනයමයි. ඇ්තරටම යම්ය්ත ්සවභාවික්තවය  

රැකගන්ඩ මපි වැිත පරිශ්රිමය්ත සරනවා පින්වතුනි. ඔයේ මූණ්ය දිාා බලායගන යම් 

යේශනාව කරනවා යනයවයි. ඒ නි්ා රනිකරම පිනට බාරදීලායි යම් තියයන්යන. 
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ඒ නි්ා ඔබට මවශ  කරුණු යම්යකන් කියයවනවස  කියන එක සන්යන් මම 

යනයමයි. ඒක ඔබටයි වැටයානවා ඇ්තය්ත. ඒක ඔබ කරග්තර පුණ්ය  මිමමයේ 

විපාකයට සිේධ යවනවා ඇති. ඉතින් ඒ නි්ා යලොකු කැප කිරීම්ත මපි ාැයමෝම කර 

කරනවා. ඒක මාා  ්ංඝර්තනයයේ යුතුකම් . ඒක යකොයාොම්ත මපි කරන යේ. ඔයබන් 

යවන්න ඕන යුතුකම් ඔබ කරන්න . පළුලව ඔබ යවනුයවන්  යසවනුව  යමය යලෝක 

්්තව්තවයා යවනුයවන්. ඉතිං ඒ මයුරින් කටයුතු කර ගුල.  මපි ලබන ්තියේ්ත  යම්  

මයුරින්ම නැවර  යවන්ත යේශනාවකින් ්ම්බන්ධ යවන්න බලායපොයරෝතතු යවනවා.  

යාොඳයි; එයානම් පින්වතුනි යේශනාව මව්ාන කරන්න කලින් පුණ්ය ානුයමෝසනාව 

කරලා, පින් බලායපොයරෝතතු යවන ්ෑම සියලු යසනාට යම්  පුණ්ය ානුයමෝසනා ශ්තතිය 

විිමදුවා පතුරුවා ාරිුල. 

යාොඳයි පින්වතුනී එයානම් සියලු යසනාම සිිමප්ත කරගන්න...,  

මස උසෑ්න පටන් යම් යමොයාොර ස්තවා්ත නන් මයුරින් පින් සාම් කටයුතු වල නියර 

යවලා, ්ේධර්ම ය ශ්රිවණ්යය කරලා, ්ේධර්මය යේශනා කරවයගන, ත්රිධවිධ ර්තනයට 

වන්සනාමාන ඇප උප්සයාන කරයගන යම් නගා ග්තතු මනන්ර මප්ර මාණ්ය පුණ්ය  කු්ල 

ආශීර්වාස ශ්තතියයන් පළුලයකොටම යමතුව්ත කාලය්ත යම් ශ්රී  ්ම්බුදු ්ා්නයට කර 

උර දීයගන කටයුතු කළාවූ, ්ම්බුදු ්ා්නය යපෝෂණ්යය කළා, වූ භි්තෂු, භි්තෂුණී, 

උපා්ක, උපාසිකා කියන්නාවූ සිේවන්ත පිරි්ට්ත, යම් යලෝකයේ යකොයාේ යාෝ 

රැනක වැඩ ඉඳයගන මග වඩා ගන්නා වූ උ්තරරීරර ්සවාීවන් වාන්ය්ේලා, භි්තෂු, 

භි්තෂුණී, උපා්ක, උපාසිකා කියන්නාවූ සිේවන්ත පිරි්ට්ත ඒ වයේම, ්ම්මා ්ම්බුදු 

ශා්නයේ චිර ජීවනය උයස්ා යවයා් මාන්සි වී කටයුතු කරන රමන්යේ දිවි 

ිමියයන් කටයුතු කරන මාා නායක මනු නායක ආදී නානා නම්යගෝත වලින් යපනී 

සිටින්නාවූ උ්තරරීරර මාා ගරුරර ්ංඝර්තනය්ත යම් යමොයාොය්ත සිිමප්ත කරයගන ඒ 

්ෑම සියලුයසනාටම  යම් පුණ්යර ශ්තතිය විිමදුවා පතුරුවා ාරින්න,  

ඒ වයේම පින්වතුනි ආරාමයේ වැඩ වා්ය කරන ගුරු ාාුලදුරුවන් වාන්ය්ේ ඇතුළු 

සියලුම ්සවාින් වාන්ය්ේලාට්ත මනගාරික මා්තම මා්තීවන් ්ෑම සියලු යසනාට්ත 

පුන  බාරයට ්ම්බන්ධව කටයුතු කරන ඒ ්ෑම සියලු යසනාට්ත ඒ වයේම ඒ සියලු 

යසනාම යකයරිම මා්තවූ, ශ්රිේධායවන් යු්තරව රමන්යග සාිතය මාන්සියයන් කඳුලින් 

උපයා ්පයා ග්තරා වූ ිල ුලස්ල වියපැාැසම් කරල, කිසිම මඩුපාඩුවකින් යරොරව 

සිුනප්යයන් ්ංග්රවා කරන්නා වූ ඔබ වැනිම සායක සායිකාවන් ්ෑම සියලු යසනාව්ත යම් 

යමොයාොය්ත සිිමප්ත කරයගන, ඒ සියලු යසනා යකයරිමම යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමදුවා 

පතුරුවා ාරින්න. යම් පින් විිමසවා පැතිරී යායමන් ඒ මයයේ නිවන් මඟට බාධා යවලා 

තියයන යමොනයම් යාෝ කරුණු කාරණ්යා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලල, ඒ සියලු බාධා කරසර 

ිමරිාැර ුලලින් නිසා්ස යව්තවා! ඇ්සවා කටවා, යාෝවා. මුන්ල, යසේ්ල, ්ැක ්ංකා 

මනවින යකොිතවින ිමර බන්ධන යම්රා්ත ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලයගන්ම නිසා්ස යව්තවා! 

මටමනූව්ත යරෝග නව මනූව්ත යලඩ මන්රරා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිසා්ස 

යව්තවා! ස් මකු්ලයයන්ම ියස්තවා! ස් කු්ලයම වඩ්තවා! ස් පුණ්ය ක්රිදයාම 

කර්තවා! නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා! කියලා ්ාධුකාරය්ත දීල පින් 

මනුයමෝසන් කරන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි යමතුව්ත කාලය්ත යම් ශ්රී  ්ම්බුදු ්ා්නයේ ්ම්බුදු යේශනයේ 

්ම්බුදු ශ්රිාකයින් වාන්ය්ේලා ආර්තෂා කරයගන ආවා වූ, ශක්ර් යේයේන්්රට තුමා ප්ර ධාන 
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්යසේ යලෝකවාසී සියලු යසවි යේේරාුනන් වාන්ය්ේලාට්ත, ඒ වයේම ඉන්්රට උයප්න්්රට, 

චන්්රටය්ේකර, ප්ර ජ්යාපති කියන්නාවූ යසවි යේවරාුනන් වාන්ය්ේලා ඇතුළු ඒ මයයේ 

පරිවාර පිරි්ට්ත, ඒ වයේම ය්තෂ ය්ේනාධපතිවරු ඇතුළු ඒ මයයේ පරිවාර පිරි්ට්ත, ඒ 

වායේම ඔයේ ඉෂසටකාීව ිමරකාි යසවි යේවරාුනන් වාන්ය්ේලා ්ෑම සියලු යසනාට්ත, 

ඒ වයේම යම් ආරාමයට යන එන ්ෑම සියලු යසනාටම ආර්තෂා ්ම්ප්තතිය ්ල්ා 

යසන්නාවූ ගා්ත ගා්ත ගායන්, යකොළය්ත යකොළය්ත ගායන විමන් මවායගන 

වැඩසිටින භූමාටු යසවියන්යේ පටන් මකනිේට බ්ර ාසම යලෝකය ස්තවා විිමදී පැතිරී සිටින 

්ෑම සියලු යසවි යේවරාුනන් වාන්ය්ේලාට්ත යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමයේවා පැතියර්වා 

පිිමට්තවා, යම් පින් විිමදී පැතිරී පිිමටීයමන් ඒ මයට්ත රමන්යේ නිවන් මගට බාධා 

යවලා තියයන යමොනයම් යාෝ කරුණු කාරණ්යා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිසා්ස 

යව්තවා! ආයුෂය වර්ණ්යය ්ැපය බලය පටිභාන ාාණ්යය පිිමට්තවා! ස් මකු්ලයයන්ම 

ියස්තවා! ස් කු්ලයම වඩ්තවා! ස් පුණ්ය  ක්රිදයාම කර්තවා! නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් 

සුඛිර රර යව්තවා! කියලා ්ාධුකාරය්ත දීල පින් මනුයමෝසන් කරන්න.  

ඒවයේම පින්වතුනි ඔයේ සුජීව්තව සිටින මේ යසමේපියන් ්යාෝසර ඥාති ිමරිත්රාාදී 

පිරි්්ත, ඔබට කරසරය්ත ිමරිාැරය්ත යවච්ච යවලාවට ඔබට උසේ පසේ කරන්නාවූ 

යාළු යයයාළියන්, ිතුරු ිතුරියන් ඒ වයේම පින්වතුනි පුංචි කාය්ල ඉඳන් යම් 

යමොයාොර ස්තවා ඔබට ගුරුාරුකම් ලබා දුන්නා වූ ඒ ගුරුවරු ්ෑම සියලු යසනාට්ත ඒ 

වයේම පින්වතුනි, ඔබට ඉඳුම්-ිමටුම්, වා්්සයාන නිර්මාණ්යය කරල යසන්නට ඔබ 

ජීව්තයවන නිවා් වල ුල්ල පදිංචිකරුවන් යගන් පටන් මස යම් යමොයාොර ස්තවා ඒ 

යවනුයවන් යවයා් මාන්සි යවලා කටයුතු කරපු ්ෑම සියලු යසනාට්ත  

ඒ වයේම, ඔබට මැසි මදුරුවන්යගන් කරසර ිමරිාැර වලින් යේරිලා ඉන්න ඇඳුම් 

ආයි්තරම් නිර්මාණ්යය කරලා යසන ඒ යවනුයවන් යවයා් මාන්සි යවලා කටයුතු 

කරන ්ෑම සියලු යසනාටම්ත, ඒ වයේම පින්වතුනි ම්නීපය්ත යරෝගාබාධය්ත ඇති 

යවච්ච යවලාවක ඔබට යබයාර්ත යාේර්ත ලඟා කරලා යසන්න. ඔබට ඔයේ සුඛ්ය 

විාරණ්යය උයස්ා යවයා් මාන්සි වී කටයුතු කරපු ්ෑම සියලු යසනාට්ත යම් නගා 

ග්තරා වූ පුණ්ය  කු්ල ආශීර්වාස ශ්තතිය විිමයේවා පැතියර්වා පිිමට්තවා  

ඒ වයේම ඔයේ කු්ගින්න, බඩගින්න නිවාගන්නට ඒ යවනුයවන් යවයා් මාන්සි 

යවලා කටයුතු කරපු එසා ඈර මතීරයේ ඉඳන් ඒ වැඩ සිටියාවූ මාරජ්ය වරුන්යගන් පටන් 

යම් යමොයාොර ස්තවා පින්වතුනි ඔබට සානයයන් මානයයන් ඇප උප්සයාන කරන්න 

ආාාර යේල්ත ඔබට උපයා ්පයා යසන්නට යවයා් මාන්සි වී කටයුතු කරන ඒ ්ෑම 

සියලු යසනාට්ත යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමයේවා පැතියර්වා පිිමට්තවා.  

ඒවයේම ඔයේ ්සවාිසරුවන් ්සවාි දියිනයන් ය්ේවක ය්ේවිකාවන් ආදි වශයයන් 

පින්වතුනි ඔබයේ සුඛ්ය විාරණ්යය උයස්ා නන් මයුරින් ඔබට උසේ පසේ කරන්නාවූ ඒ 

්ෑම සියලු යසනාට්ත යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමසවා පැතිරවා ාරින්න. ඒවයේම පින්වතුනි 

වියශේෂයයන් මස රයේ යම් සරුණු ව්ංගර යරෝගය්ත පැතිරිලා තියයන ාැදිලා තියයන 

කායලක පින්වතුනි ඒ යවනුයවන්, ඒ යරෝගයයන් මිමං්ක ජ්යනරාව යේරා ගැනීමට 

මා්තය්ේ යවර වීරිය්ත සරලා මාන්සිය්ත සරල දිවා රෑ යනොබලා යවයා් වීරිය සරන ඒ 

්ෑම සියලු යසනාට්ත පින්වතුනි රාජ්යරාන්ත්රිධක නිලධාරී පිරි් ඇතුළු යකොටග්ත ඒවයේම 

යපෞේගලික මංශයේ ්ම්බන්ධ යවලා කටයුතු කරන්නාවූ ඒ ්ෑම සියලු යසනාට්ත යම් 

පුණ්ය   ශ්තතිය විිමදුවා පතුරුවා ාරින්න.  
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ඒවයේම යම් රට පාලනය කරන්නාවූ රට ්ංවර්ධනය කරන්නාවූ රට ආර්තෂා 

කරන්නාවූ රටට ආර්තෂක ්ම්ප්තතිය ලබා යසන යම්රා්ත පිරි්්ත ඉන්නව නම් 

පින්වතුනි ඒ ්ෑම සියලු යසනාටම්ත යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමදුවා පතුරුවා ාරින්න, ඒ පින් 

විිමදී පැතිරී යායමන් ඒ මයට්ත වැළඳී ඇති යමොනයම් යාෝ යරෝගාබාධ මතුරු මන්රරා 

ඇ්තනම් ඒ සිය්ලල්තම නිසා්ස යව්තවා, රමන්යේ නිවන් මඟට බාධා වී තියයන 

යමොනයම් යාෝ කරුණු කාරණ්යා ඇ්තනම් යම්රා්ත ඒ සිය්ලලකින් නිසා්ස යව්තවා 

ඇ්සවා කටවා යාෝවා මුන්ල යසුන්ල ්ැක ්ංඛ්යාර මනවින ිමර බන්ධන යම්රා්ත 

ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිසා්ස යව්තවා ස් මකු්ලයයන්ම ියස්තවා ස් කු්ලයම 

වඩා්තවා ස් පුණ්ය ක්රීපයාම කර්තවා නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා කියලා 

්ාධුකාරය්ත දීල පින් මනුයමෝසන් කරන්න.  

ඒ වයේම පින්වතුනි ඔයේ නින් ජ්යන්මාන්රර ගරයවන්නට යයදුනා වූ යම්රා්ත පිරි්්ත 

ඉන්නවනම් යම් මනන්ර ්ං්ාරය්ත පුරාවට ඔබ්ත එ්තක ්ා ්ම්බන්ධ යවලා කටයුතු 

කරයගන ආවා වූ ඔබට මම්මා, රා්තරා, ්යාෝසර ්යාෝසරී, ඥාති ිමරිත්රාාදීන් ්ෑම 

සියලු යසනාටම්ත ඒවයේම, වතුර බින්දුවක රරමකින් වැලි කැටයක රරමකින් ඔබට 

උසේ පසේ කළා වූ සිනා යපොසක රරමකින් ිමර්ත රිදුනු යවලාවක වචනයකින් උසේ 

පසේ කලාවූ යම්රා්ත පිරි්්ත ඉන්නව නම් යම් මනන්ර ්ං්ාරයේ පින්වතුනි ඒ සියලු 

යසනාට්ත යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමදුවා පතුරුවා ාරින්න.  

ඒ වයේම මනු එ්ත ක්ලපය්ත පුරාවටම ඔබයේ මතින් මවැඩ ම්ාධාරණ්යකම් වලට ල්ත 

යවලා මස ඔබව කපනවා, යකොටනවා, මරනවා, කියලා ිමරායගන ඔබයේ යලෞකික 

යලෝයකෝ්තරර මභිවෘේධයට බාධා ඇති කරන්න ිමරායගන ඉන්න යම් පිරි්්ත ඉන්නව 

නම් පින්වතුනි, ඔයේ මතින් ුනණ්යා වූ ඒ වැරදි වලට මවැඩ ම්ාධාරණ්යකම් වලට 

වන්දිය්ත විදියට යම් පුණ්ය  ශ්තතිය විිමදුවා පතුරුවා ාරින්න ඒ සියලු යසනා යකයරිම 

යම් පින් විිමදී පැතිරී යායමන් ඒ මරර යම් කිසි යකයන්ත මභව ගාීවව ඉන්නවනම් 

එයින් මර ියේවා, ්ම්බුදු සුගතිගාි ධර්මය ලබ්තවා, ්්ර පුරාවට කරග්තරාවූ 

යම්රා්ත ණ්යය ගනුයසනු ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලකින්ම නිසා්ස කර්තවා, ස් මකු්්ලයයන්ම 

ියස්තවා, ස් කු්ලයම වඩ්තවා, ස් පුන ක්රිදයාම කර්තවා, නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් 

සුඛිර රර යව්තවා කියලා ්ාධුකාරය්ත දීල පින් මනුයමෝසන් කරන්න.  

එයානම් පින්වතුනි මව්ාන වශයයන් සිිමප්ත කරගුල මස උසෑ්න සිට යම් යමොයාොර 

ස්තවා ඔබ සියලු යසනාම ්ේධර්මය ශ්රිවණ්යය කරලා නන් මයුරින් පින් සාම් කටයුතු වල 

නියැලිලා යම් නගා ග්තතු මනන්ර මප්ර මාණ්ය පුණ්ය  කු්ල ආශිර්වාස ශ්තතියය බල 

මිමමයයන් යම් ිිම මඬල මර නැවර වර්ත ල්තෂ ගණ්යනින් මරිාතුන් වාන්ය්ේලා 

පාල යව්තවා කියලා ්ාධුකාරය්ත දීල මධෂසඨාන කරන්න.  

ඒ පාළ වන්නා වූ මරිාතුන් වාන්ය්ේලා මරරට ඔබ සියලු යසනාටම එකතුවන්නට 

වා්නාව ලැබිලා යම් මනුෂසයම ම්තභවය තුළදිම, ශ්රි් යගෞරම ්ම්බුේධ ශා්නය තුලදීම, 

බුදු පය්ේබුදු මා රාතුන් වාන්ය්ේලා නිවී ්ැනසී පැිින වසාළ නිර  මංගල, පරම 

සුන්සර මමෘර මාා නිර්වාණ්ය ශාන්තිය ඒකාන්රයයන්ම ්ා්තෂා්ත යව්තවා කියලා 

්ාධුකාරය්ත දීල පින් මනුයමෝසන් කරන්න. 

යාොඳයි පින්වතුනි එයාමනම් යම්ත ආශීර්වාස ලබාගන්න සියලු යසනාම වන්සනා 

කරගන්න. 
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රාග ගින්යනන් ියස්තවා!  

ේයේශ ගින්යනන් ියස්තවා!  

යමෝා ගින්යනන් ියස්තවා!  

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා!  

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!  
 

මම ස සියළු යලෝක සියලු ්්තවයයෝ  

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා!  

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!  

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිරරර යව්තවා!!!  
 

රාග ගිනි නියේවා!  

ේයේශ ගිනි නියේවා!  

යමෝා ගිනි නියේවා!  

නිවන් ්ැප ලැයේවා!  

නිවන් ්ැප ලැයේවා!!  

නිවන් ්ැප ලැයේවා!!!  
 

තුණුරුවන්යේ ූදවිසි මනන්ර මාා ගුණ්ය බයලන් සියළු යලෝක සියලු ්්තවයයෝම 

නිේබාන පරම සුඛ්යයයන් සුඛිර රර යව්තවා! 

්ාදු! ්ාදු!! ්ාදු!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 


