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o සහම් කරුණු ලියාගන්න...,  

o සව්කට සහම් කරුණක් යසන්න...,  

o යේශනාවක් මව්ානයේ යපොඩ්ඩක්, යකටි ්මායලෝචනයක් කරගන්න...,  

o ඔබ රනියයන් නම් යම් යේශනාව මහන්යන් ඔබ යපොර මරයගන ලියන්න...,  

o ඔබට ිමරට යහොඳට වැටිමච්ච කරුණු ඔබ ඒ යපොයර ්ඳහන් කරගන්න..., 

o දිනපරා සහම් කරුණක් හැයමෝයගන්ම ගන්න..., 

o ප්රාායයෝකවකව යයොසන්න යම් යනයන යේව්ල..., 

o සව් පටන් ගන්නයකොටම පුණනානුමෝයමෝසනාව ්ැලසුම් කරගන්න....... 
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හ ොඳයි පිංවරන්වතුනි එයහනම් සුපුරුදු පරිදි  ්ේධර්ම යේශනය ශ්ර්වණය යනීමම 

්ඳහා  සියලු යසනාම සූසානම් යවන යම්  යමොයහොය්ත මප හැයමෝම යේශනාව ්ශ්ර්වණය 

කරන්න ආරම්භ කරන්න කලින් ති්රණ ්ිමර ශික්ෂා පස ්මාසන් යවලා ඒ කට කටයුතු 

නිසිආකාරව ආරම්භ කරුල. ඉතින් ඒ කටයුතු සියලු යසනාම යම් යමොයහොය්ත රම 

රමන්යේ ඒ ඉන්න ිමටින රැන්වල ඉඳයගන යම් ්ේධර්ම යේශනය ට ්ම්බන්ධ යවන්න 

පුළුවන් හැයන වූ උපරිමයයන්  ්ම්බන්ධ යවන්න පන් පන්වතුනි.ඔබයේ ජ්යිංගම දුරකථන 

වයේ ්ිමර බාසා එන පුලුවන් උපකරණ ුලය ොයහොරකට පැ්තරයනන් තියලා යේශනාවට 

හැයන උපරිමයයන් sub ්ම්බන්ධ යවන්න සියලු යසනාම මධිෂස මධිෂසඨාන කර කරගන්න. 

යහොඳයි එයහමනිං සියලු යසනාම රම රමන්යේ මසුන් වලින් නැකවට ති්රණ ්ිමර පිංච 

ශික්ෂා පස ්මාසන් වීම ්ඳහා හැයමෝම පළුලව යරවරක් නම්්සකාර පසය ්ජ්ජ්යායනා 

කරන්න 

නයමෝ ර්ස්  භගවයරෝ මරහයරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්  
නයමෝ ර්ස්  භගවයරෝ මරහයරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්  
නයමෝ ර්ස්  භගවයරෝ මරහයරෝ ්ම්මා ්ම්බුේධ්ස්  
සියලු යසනාම මා යනව්වට පසු යනයන්න 
බුේධිං ්රණිං ගච්ඡාි  
ධම්මිං ්රණිං ගච්චාි  
්ිංඝිං ්රණිං ගච්ඡාි 
දුතියම්ප බුේධිං ්රණිං ගච්ඡාි  
දුතියම්ප ධම්මිං ්රණිං ගච්චාි  
දුතියම්ප ්ිංඝිං ්රණිං ගච්ඡාි 
රතියම්ප බුේධිං ්රණිං ගච්ඡාි 
රතියම්ප ධම්මිං ්රණිං ගච්ඡාි  
රතියම්ප ්ිංඝිං ්රණිං ගච්ඡාි 
 
්රනා ගමනිං ්ම්පූන්නිං 
 
පාණාතිපාරා යව්රමණි සික්ඛාපසිං ්මාදියාි  
මදින්නාසානා යව්රමණි සික්ඛාපසිං ්මාදියාි 
කායම්  සු ිච්ඡාචඡාචාරා යවරමණී සික්ඛාපසිං ්මාදියාි 
ුල්ාවාසා යව් යවරමණී සික්ඛාපසිං ්මාදියාි  
සුරායමරය මජ්ජ්ය පමාසට්ඨානා යවරමණී සික්ඛාපසිං ්මාදියාි  
ති්ර යන්න ්ේධිිං පිංච සීලන් ධම්මිං ්ාධුකිං සුරක්ඛිරිං මප්පමායසන ්ම්පායසථ 
 
  යහොඳයි සියලු යසනාම මසුන්ගන්න. ඒව වයේම පන්වතුනි යේශනාව ආරම්භ යනීමමට 
ම්තයරන් යසවියන්ට මලළකවය ඥාතීන්ට යමම ්සථානයට එන්න යනයලා මරා ආරාධනා 



කරුල. සියලු යසනාම යහොසාකාරව සිිමප්ත කරගන්න ඔය මරර යම් රථාගරයන් 
වහන්ය්ේයේ ශා්නය තුළ ඒකාන්රයයන්ම නිවන ්ාක්ෂා්ත කරගන්න, නිවනට ුල්ල 
මඩිරාලම තියාගන්න බලායගන ඉන්න පරි්ක් ඉන්නවා පන්වතුනි,  ඒ මය මරර 
වියශේෂයයන් යම් ්්යර් ඔබට මම්මා වුණු, රා්තරා වුණු, ්යහෝසරයයෝ වුණු, ්යහෝසරිය 
වුණු, ඥාති ිමර ිත්රාදීන්න් වූ, පරි්   මනන්රයි මප්රාමාණයි .ඒ වයේම ඒ පරි්ස ඔබ්ත එක්ක  
්ම්බන්ධ යවලා යම් ්ිං්ායර් ගනුමෝයසනුමෝ පව්තවායගන ආපු වාර ගානක් මනන්රයි,  
මප්රාමාණයි. 
 
ඉතින් ඒ නි්ා යම් යවලායව් ඔබට යම් යලෝයක් ලැයබන්න පුළුවන් මති දුර්ලභ ම ශ්රීම 
්ේධර්මය ලැබිලා තියයන යම් යවලායව් දිය හැයන උ්තරීමරරම සානය ධර්ම සානය බැවින් 
ඒ සියලු යසනාම සිිමප්ත කරයගන ඒ සියලු යසනාම යකයරිම මහ්ත මහ්තවූ යම්තරා 
්හගර යච්රනාවයනන් යුක්රව, ඒ සියලු යසනාම යකයරිම ආ්තම මනුමෝකම්පාවවයනන් 
යුක්රව, ඒ මයට්ත යහපරක් මම ඒකාන්රයයන්ම කරනවා යැයි මධිෂසඨානයයන් යුක්රව, 
මප සැන් යේවාරාධනාව කරුල. එයහමනම් පන්වතුනි මම යේවාරාධනාව කරන 
යමොයහොය්ත ඔබ සියලු යසනාම සිතින් යේවාරාසනාව සිිමප්ත කරයගන, ස් සහ්ක් යලෝක 
ධාතුවල වැඩසිටින ඒ ්ෑම සිය සියලු යසනාම සිිමප්ත කරයගන එයාලට යමම  ්සථානයට 
එන්න යනයලා ආරාධනා කරන්න. එවයේම යම් ශ්රීම ්ම්බුේධ ශා්නය ආරක්ෂා කරන  ්රා 
යේයව්න්ද්රායන්තුමා ප්රාධාන සියලු යසවි යේවරාවුන් වහන්ය්ේලා්ත ඒ වයේම පන්වතුනි යමම 
්සථානයට ්සව උ්ත්ාහයයන් යා-ගන්න ඒ-ගන්න යනොහැයන යම් යකයනක් ඉන්නවා නම් ඒ 
යසවි යේවරාවුන් වහන්ය්ේලායේ පිමට හව්හරණ ඇතිව ඒ පරි්ස ව්ත යම් ්සථානවලට 
එක්කන් එන්න යනයලා මධිෂසඨාන කරලා, ඒ පරි්ස ව්ත සිිම කරලා යමම ආකාරයයන් මප 
ආරම්භ කරුල.  
 
්මන්රා චක්ක වාය්ලසූ - ම්ත්තරා ගච්චන්්තතු යේවරා 
්ේධම්මිං ුලනිරාජ්්ස් - සුනන්්තතු ්ේග යමොක්ඛසිං 
 
සම්මක් ්වන කායලෝ මයිං වසන් රා 
සම්මක් ්වන කායලෝ මයිං වසන් රා 
සම්මක් ්වන කායලෝ මයිං වසන් රා 
 
 

ඒ වයේම පන්ව්තනි මප යේශනාව ආරම්භ කරන්න කලින් යම් මනාදිම්ත ්ිං්ාරය තුළ මප 

ආ ගමන තුළ උ්තරීමරර ආර්ේයන් වහන්ය්ේලාට, ්ම්බුේධ ශා්නයට,  සැන යහෝ 

යනොසැන සිදුවුණා වූ වැරදි  ම්ාධාරණකම්, ිමිංකව ිමිං්ා හා මකටයුතුකම්,  යමොයහොරකට 

මප මතින් ඒ යවච්ච වැරදි සිිමප්ත කරයගන,  මප මතින් යවච්ච වැරදි වලට ්මාව මයැස 

සිටිුල.  මප මතින් ඒ සිේධ යවච්ච ආර්ය උපවාස ිමන්ඳා  පන්වතුනි නිවන , නිවනට යන 

ගමන, මතිශය දුෂසකර කරන්නට යහේ යහේතු යවන්න පුළුවන්.  ඒ නි්ා සියලු යසනාම යම් 

කාරණාව සුළුවට රකන්යන් නැතිව, හැයමෝම යම් මනාදිම්ත ්ිං්ායර්  ආ ගමන තුළ රමා 



මතින් යවච්ච ආර්ේ උපවාස කමා කර ගැනීම ්ඳහා සියලු යසනාම යම් ආකාරයයන් 

සිිමප්ත කර කරගන්න. 

හැයමෝම ක්ලපනා කර ගන්නගන්න... පිංවතුනි,  මනන්ර ්ිං්ාරය තුළ මිං යම් ගමන 

තුළින් මයේ  සිර කය වචන යන තියසොරින් යම් උ්තරීමරර වූ ත්රිුවිධ ර්තනයට ්ම්මා ්ම් 

්ම්බුදු පයාණන් වහන්ය්ේලාට පය්ේ බුදු පයාණන් වහන්ය්ේලාට මරහ්ත බුදු පයානන් 

වහන්ය්ේලාට මනාගාමී ්කෘසාගාමී ය්ොරාපන්න මගඵල ලාභී  උ්තරීමරර 

උ්තරමයන්ලාට  ඒ වයේම ශ්රීම ්ේධර්ම ර්තනයට ඒ වයේම ආර්යන මහා ්ිංඝර්තනයට 

යම් ශ්රීම ්ම්බුේධ ශා්නයට  සැන යහෝ යනොසැන  ිමිංකවයක්, ිමිං්ාවක්, ම්ාධාරණයක්, 

මකටයු්තරක්, ම්ාධාරණයක්, මපවාසයක්, උපවාසයක්, මපහා්යක්, උපහා්යක්,  මිංශු 

මාත්රයයනන් පමණ යහෝ සිදු යවලා තියයනවා නම්  ඒ උ්තරීමරර ආර්යන් වහන්ය්ේලා මා 

යකයරිම පරළ  මහා මනුමෝකම්පායවන් යුක්රව  මා හට ස් සහ්ස වරක්ක් ලක්ශ වාරයක් 

යකෝටි ලක්ෂ වාරයක් කමා කර වැඩ වසාරන ය්ේක්වා යයි සියලු යසනා යමොයහොරක් 

ආරහයන උපවාස කමා කරගන්න 

....................................................නිහඬයි......................... 

 එය වයේම ආර්ය උපවාස කමා කරගන්න යම් යමොයහොය්ත හැයමෝම සැඩි මධිෂසඨානයක් 

ිමරට ගන්න පන්වතුනි    තියසොරින් නැවර යනසිදිනක උ්තරීමරර ත්රී් ත්රිුවිධ ර්තනය යකයරිම 

ආර්ය උ්තරමයන්  වහන්ය්ේලා යකයරිම රමන්යේ මතින් ආර්ය උපවාසයක් යවන්නට මම 

ඉඩ තියන්යන් නැහැයි යනයලා මධිෂසඨානයයන් ිමරට මරයගන සියලුයසනාම යමොයහොරක් 

යම් ආකාරයයන් සිිමප්ත කරගන්න.  

්ඳහා ඒ වයේම හැයමෝම මධිෂස මධිෂසඨානයක් ගන්න යම් යවලායව් ඔබ යකොයහේ in the 

ඉඳයගන යම් යේශනාවට ්ම්බන්ධ වුණ්ත කමක් නෑ පන් පන්වතුනි ඔයේ ග්ත යකොරනස 

තියයන්යන යනයලා යනයමයි වැසග්ත යවන්යන උඔයේ ිමර යකොරනස තියයන්යන යනයන 

එකයි වැසග්ත යවන්යන්මන්න ඒ නි්ා ඔබ හැයමෝටම ඒකාන්රයයන් ම යහ යහපරක් 

සිේධයවන යවන්න යන්යන් යමොයහොරක් යම් උසායවලා තියයන්යන්. රමන් ඒනි්ා ්්යර් 

කරග්තර සියලු පුණන ශක්තියයන් යම් යවලායව් ඇදිලා ඇවි්ලලා ඔබ සියලු යසනාම 

යකයරිම යම් නිවන් මඟ විවර යවන්නට්ත නිවන් මඟ විවර යවලා තියයන පරි්සක්ට 

එරනින් එහාට මඩි මඩිරාලම් තියායගන රමන්යේ ගම්න යබොයහොම පහසුයවන් ඉදිරියට 

යන්නට ය ්ක් ධර්ම යේශනාව තුළින් රමන්ට මවශන කරන ඒ සහම් ඒ සහම් සැනුමෝම 

මවවාස මනුමෝශා්නා ධර්මාවයබෝධය ලබා ගන්නට යහේතු වා්නා ලැයබ්තවා යනයලා ්ාදුකාර 

දීන්ලා මධිෂසඨාන කර කරයගන ්ත ධර්ම යේශනාව ශ්ර්වණය කරන්නට+ 

 සූසානම් යවන්න 



   

 10.00    - 15.22 

  මප පසුකවය ්තියේ යම් වැඩ්ටහනට ආරම්භයක් ග්තරා. පසුකවය ්තියේ යේශනාව 

එනයකොට මහන්ඩ ලැයබන්න ඇති, ්මහරවිට පසුකවය ්තියේ යේශනාව මහන්ඩ 

ලැයබන්න්ත නැතිව ඇති.  මප ඒ යේශනාව නැවර වාරයක් ඔබට මහන්න ්ල්සවන්න 

කටයුතු කරන්න බලායපොයරෝතතුවක් තියයනවා. නුල්ත මයප් බලායපොයරෝතතුව 

තියයන්යන්   යමරනින් එහාට ඒ යේශනාව මහන්න ලැබුනා යනොලැබුනා යකය්ේ යවර්ත, 

්මහරවිට පරි්ක් සැන්යගන ඉන්න නැතුව ඇති මප නැවර්ත යම් යේශනා යම් 

ආකාරයයන් යගන එන්න උ්ත්හ ගන්නවා, ඒ යවනුමෝයවන් මප වැඩ්ටහනක්  හසලා 

තියයන්යන යනයලා. එයහයින් සැන් ඔබ සන්නවා පන්වතුනි, ඒ නි්ා යමරනින් එහාට 

හැයමෝම ය්නසුරාසා සහව්ල යේශනාව ්ජීවීව එයහම නැ්තනම්, පටිගර කරපු යේශනාව 

ඔබට පලුල වරාවට යූ ටියුේ නාලිකාව ඔ්සය්ේ ශ්ර්වණය කරන්න ලැයබන මව්සථායව ඒ 

හැයමෝම පුළුවන් රරම් ්ම්බන්ධ යවන්න. නුල්ත යලෝකයේ විවිධ රැන්වල විවිධ රාජ්යකාීම 

වල යයදිලා ඉන්න,  විවිධ මය කාල යව්ලා වලට වැඩ කරන්න සිේධ යවච්ච පරි්ක් 

ඉන්නවා, ඒ නි්ා මප ඒ මයයේ පහසුව ්ඳහා්ත ඒ යේශනාව නැවර වාරයක් විකාශය 

කරන වැඩපළියවළක් සැනට්ත කරයගන යනවා. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබට පුළුවන් හැයන හැම 

විටම, හැම මයුරයනන්ම   පන්වතුනි යම් යේශනා වලට ්ම්බන්ධ යවන්න. 

 මම කවය ්තියේ ඔබට මරක් කළා   යම් ආකාරයයන් යේශනා කරන එක ටිකක් 

මපහසුයි  යමොකස , ඔබ ්ජීවීව  යේශකයන් වහන්ය්ේට ඉදිරියයන්, යම් මූණ ඉ්ස් රහ නැති 

නි්ා, ඔයේ ඉරියව් යනයවන්න මපට මව්සථාව ලැයබන්යන් නැහැ, යම් යනයන යේ 

වැටයහනවස යනයලා මපට බලා ගන්න මව්සථාව ලැබුයේ නැහැ, ්මහරවිට ඔබ 

යේශනායවන් ප්සය්ේ  එවන ප්රාශසන එයහම නැ්තනම් මසහ්ස  යනයවලා බැලුවම රමයි මපට 

ය්තයරන්යන ඔබට යමොන මයුරින්ස ඒ යේශනාව වැටහුයන් යනයලා.  

පන්වතුයන් ඒවයේ  කවය ්තියය්ත කරුණු කාරණා ප්රාශසන වගයක් ඉදිරිප්ත යවලා 

තිබුණා. ඒවාට්ත මප පුලු පුලුවන් විදිහට උ්තරර දීන්යගන යිං ඉ්ස්රහට, ඉදිරියට ඔබට ඒ 

මයුරින් ්ම්බන්ධ යවන්න්ත පුළුවන් ඊයම්්ල ලිපනයක් තියයනවා මයප් සහම් ප්රාශසන 

ඉදිරිප්ත කරන්න. ඒ ඊයම්්ල ලිපනය හරහා ඔබ ප්රාශසනයක් ඉදිරිප්ත කරන්න, එරයකොට  ඒ 

යේශනා කරන ්සවාමීන් වහන්ය්ේ කවුරුන් යහෝ යව්වා, සුදුසු පරිදි මසාළ රැන්වලදි ඔබයේ 

ඒ ප්රාශසනය මරයගන  ඒවට උ්තරර යසන්න බලා බලායපොයරෝතතු යවනවා. ඒ ප්රාශසන 

මහේදි්ත පන්වතුනි, පුළුවන් රරම් උ්ත්ාහ ගන්න ඔබයේ ප්රාායයෝකවක ජීවිරයට මසාළ වන 

මයුරින්  මසාළ වන පරිදි යම් ප්රාශසනය යගොනුමෝ කරන්න. යමොකස මප කවයේ ්තියේ කරා කරපු 

කරුණු ඔබට මහන්න ලැබුනා නම් මරක ඇති,  යම් ගරයවන්යන් ඔබට යම් සහම 



ප්රාායයෝකවකව  යයොසාගන්න කදිම මව්සථාවක්. හේ කළු වලාකුහ ේ රිදී හේඛාව දකින්න 

දක්ෂ හවන්න යනයලා මප ඔබට කවය ්තියය මරක් කළා.  ඒ නි්ා යම් කාලය තියයන්යන් 

පන්වතුනි පුළුවන් රරම්....මර මප...ටි - මකුරකු ගැන කරා කළා මරක ඇති. මරක ඇති 

ඔබට ඒ  වි්සරර.  ටි මකුරක් වයේ යවන්න යනයලා. ඔබට මමරකස සන්යන නැහැ. ටි 

මකුරක් වයේ යවන්න යනයලා යනව්යව් යගොඩක් ධර්මසර යවන්න මවශනරාවයක් නැහැ, 

බහුේපිහේ සහිතං භාසමාහනෝ හවන්න ඕහන් නැ ැ, අප්පංපිටිය සහිතං භාසමාහනෝ 

උනහම ප්රාමාණව්ත පන්වතුනි. යපොඩ්ඩක් සැනග්තරාට කමක් නැහැ,  මනුමෝන්යේ හරක් 

බලන යගොප්ලයලක් යවන්යන නැතිව රමන්යග වැයඩ් ඒ යනව්යව්?....ඒ මහග්තතු සහම 

රමන්යේ ජීවිරයට සායගන, රමන්යේ නිවන කරගන්න උනන්දුයවන්, උ්ත්ාහයයන්,  

වීර්ය් නන්, කටයුතු කරන මයටයි මප ඒ ප්රාශසන ඉදිරිප්ත කරන්න යනයලා මව්සථාව හසලා දීන්ලා 

තියයන්යන්. ඔබ යකොයි ආකාරයයන් ප්රාශසන යයොුලකරලා තිබුණ්ත, මපට යම් වයේ 

වැඩ්්ටහනක ඇ්තරටම ගන්න මව්සථාව ලැයබන්යන්, ප්රාුලඛ්තවය යසන්යන්, 

ප්රාායයෝකවකව රමන්ට තියයන ප්රාශසන යලහා ගන්න උ්ත්හ  කරන පරි්ට. යමොකස යගොඩක් 

යවලා යම් යේශනාව පව්තවන්න මපට මව්සථාව ලැයබන්යන් නැහැ, ඒ වයේම ්තියකට 

්ැරයක්, ඉතිිං  ඒ නි්ා යම් ලැයබන කාල පරා්ය තුළ, යම් පරි්රය තුළ, මප පුළුවන් රරම් 

උ්ත්ාහවන්ර යවුල,  ඔබට යමම සහම් ප්රාායයෝකවකව භාවිරා කරන විට ඇතිවන ගැටලු 

ගැන කථා කරන්න.   

 ඒ නි්ා හැයමෝම පන්වතුයන් රමන්ට හැයන උපරිමයයන්  යම් යේශනාවට 

්ම්බන්ධ යවන්න.  ්මහර විට ඔබට යම් යේශනාව පළයවනි මව්සථායව් විකාශනය කරන 

විට යම්ක මහන්න ලැබුයණ නැ්තනම්,  මනිවාර්යයන් ඒ යේශනා යසවන වර විකාශනය 

වන යවලාවක් යහොයායගන මහන්න. මහල ඒ යේශනායව් යනයන යේව්ල මනසිකාර 

කරන්න.  ඉතිිං යම් කාලය තුලදි ඔබට මම ිමරන්යන් කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය 

යකොට්, ඉතින් ඔබට කරන්න පුළුවන් යකොට්ස උපරිමයයන් කරන යකයනක් බවට 

ප්තයවන්න පන්වතුනි.  එරයකොට රමයි රමන්ට  යමතුවක් බැරි යවලා තිබුණු යකොට්ස  

ඇ යරන්න පටන් ගන්යන්, එව්වා පුළුවන් බවට ප්තයවන්යන්. කවසාව්ත යම් යලෝකයේ  

මට යසයක් කරන්න බෑ මහව්ල යේ, මහව්ල මහව්ල යේ, නැහැයි යනයලා යනය යනයා ඉන්න 

ිනි්සසුන්ට  කවසාව්ත  පන්වතුයන් යනසිම දිනක, එරැනින් එහාට පම්මක් තියන්න 

ඒයගෝලලන්ට මව්සථාවක් ලැයබන්යන් නැහැ පන්වතුනි.  හැමසාම්ත ඒ යගෝලයලො බැහැ 

යනය යනයා ඉන්නවා විරරයි. 

 මප කවය ්තියය්ත කරා වුනා මම යම් ආයයම්ත කරා කරන්යන් ඒක යගොඩාක් 

වටිනා කරුණක් නි්ා... යමොකස යගොඩාක් පරි්ර ්ාධක පන්වතුයන් ්ැකසිලා 

තියයන්යන් නැති යවන්න පුළුවන් පන්වතුනි... ඔබයේ නිවන් මගට යහේතුවන , ඒ 

යනයන්යන් ඔබට කලනාණ ිත්ර ඇසුර ලැයබනවා  යවන යසයක් යනයමයි,  නිවන් මඟට 



ඕයන් ධර්මයයි ඔබයි.  ඔබ ඔබ ගාව ඉන්නවා එයහනම් සහම ලැයබන එක් විරරයි ඔබට 

පටින් කරගන්න ඕන යේ.  

ඉතින් ඒ සහම ලැයබන එකට යම් බාධාවක් තියයන්යන් පුළුවන්. නුල්ත, ඒ බාධාව 

රමයි මප යම් වැඩ්ටහන හරහා දුරු කරන්න උ්ත්හ ගන්යන්. ඔබ සක්ෂ යවන්න 

පන්වතුනි, ඒ ගන්න සහම මනිවාර්යයන්ම ඔබයේ ජීවිරයට යයොසා ගන්න. ටී අකුර  ැඩය 

ගත්තු මනුස්සහයක් හවන්නයි කිව්හව්, එක ද ේ කරුණක් දිහේ ප ලට බහින්න. ප ලට 

බහින්න කිව්හව්, තමන්හග ජීවිතහේ අත්දැකීේ වලට කිඳා බහින්න. යගොඩක් සහම් කරුණු 

එකතු කරගැනීයම් මවශනරාවයක් නෑ. එක සහම් කරුණක් මරයගන, එක කර්ම්සථානයක් 

මරයගන, රමන්ට මවයබෝධ යවච්ච යමොකක් යහෝ එක සහම් කරුණක් මරයගන පන්වතුනි, 

ආේ ඒකට රමන්යේ ජීවිරයේ ම්තසැකීම්, රමන් ඇලිච්ච රැන් ගැටිච්ච රැන්, ුලලා යවච්ච 

රැන් ඔය යනයන යකෝණය තුළින් බලන්න. ඔය යනයන යලන්්ස එක තුළින් බලන්න. 

එරයකොට ඔබට ය්තයරන්න පටන් ගන්නවා පන්වතුනි එක සහම් කරුණක් යහොඳයටෝම 

ප්රාමාණව්ත යනයලා යම් වැයඩ් කරගන්න. සැන් යබොයහෝ පරි්ස භාවනාව ප්රාගුණණ කරනවා ඇති 

යගව්ල වල ඉඳයගන. මිං යම් ඔබට ඉ්ස් ර ඉඳලා යනයපු කාරණාවක් පන්වතුනි. මම 

භාවනාවක් වඩනවා නම් යගොඩක් යවලාවට වඩන්යන් ආර්ය මමත්රිුයමයි. ඉතින් එසා 

ඉඳන්ම්ත මයේ ගුණරුවරයා මට ුලලින්ම හඳුන්වල දුන්න භාවනාව ඒක. ඉතින් මට 

භාවනායව යසෝෂයක් යපන්න නැහැ පන්වතුනි, ජීවිරයේ තියයන ප්රාශසන විරරයි මට යසෝෂ 

විදියට යපයනන්යන්. රාග, ේයව්ශ, යමෝහ, විරරයි යසෝෂ විදියට මට යපයනන්යන. ඉතින් 

ඒ නි්ා ඒ රාග ේයව්ශ යමෝහ එන ප්රාශසන ආර්ය මමත්රී් යනයන කර්ම්සථානය තුළින් යහොඳ 

ආකාරයයන් යලහා ගන්න රමයි මප කටයුතු කරන්යන්. ඔබ්ත ඒ වයේ යවන්න. මම යම් 

යනයන්යන ආර්ය මමත්රිුය හැයමෝම කළ යුතුයි යනයලාම යනයමයි. නුල්ත ඇ්තරටම කළ 

යුතුයි. නුල්ත ඔබට වැටයහන යමොකක් යහෝ කර්ම්සථානයක් ඇති. ආන් ඒ කර්ම්සථානය 

මරයගන ඔබට වැටයහන යමොකක් යහෝ සහම් කරුණක් ඇති. ආන් ඒ සහම් කරුණ 

මරයගන, රමන්යේ ජීවිරයේ තියයන ම්තසැකීම් වලට සාලා බලන්න. එරයකොටයි ඔබට 

යම් ගමන ඉදිරියට යාගන්න පුළුවන් යවන්යන්. යහොඳයි.  

ඒ වයේම පන්වතුනි, සැන් ඔබ කාලයක් ති්සය්ේ ආරාමයට, ඒ යනයන්යන් ආරාමයට 

ආපු කාලයේ ඔබට මරක ඇති මප දිකවන් දිගටම පන්වතුනි ඔබ තුළ යම් සුදු ගතිය 

පිමටවන්න ්ෑයහන්න උ්ත්ාහ ග්තරා. ඒක ඔබට්ත ඒ උනන්දුව ඒකාන්රයයන්ම තිේබා, 

ඒ නි්ාමයි ඔබ ආරාමයට ආයව්. යමොකස ඔබ හැයමෝම සන්නවා පන්වතුනි නිවන් මග 

යනයන එක පටන් ගන්යන්, සුදු ගතිය තුළින්. නරක මනුමෝෂනයයක් එකපාර යශ්ර්ේෂසඨයයක් 

යවන්යන් නැහැ. නරක මනුමෝ්ස් යයක් ඉ්ස්රයවලා යහොඳ මනුමෝ්ස්යයක් යවනවා. ඒ යහොඳ 

මනුමෝ්ස් යා රමයි ඊට ප්සය්ේ නිවනට මරන් යන්න, කලනාණ ිත්රයයක්යේ ඇසුර ලැබුණට 

ප්සය්ේ, ඒ යේ කරගන්න පුළුවන් යවන්යන්. ඉතින් ඕන් ඔය යනයන සුදු ගතිය පන්වතුනි, 



ඇ්තරටම ිමරට ආකර්ෂණය යවන ගතියක්. සුදු පරි්ක් ඇසුරු කරේදීන්, මයප් ිමරට ඒ සුදු 

ගතිය ආයරෝපණය යවනවා. හරියට කාන්සමක්, යකඩයක් මරයගන ඒ කාන්සම මතු්ලලේදීන් 

මර යනයපු යකඩය කාන්සමක් බවට යකයමන් යකයමන් හැයරනවා වයේ. ඔබ්ත පන්වතුනි 

සුදු ගතිය ඇසුරු කරේදීන්, ඔබ්ත සුදු ගති තුළ පිමටන්න පටන් ගන්නවා. ඕන් ඔය සුදු ගතියට 

රමයි පන්වතුනි, ඊට ප්සය්ේ නිවන යනයන එක හඳුන්වා යසන්න පුළුවන්. නිවන විවර 

කරලා යසන්න පුළුවන්. ඒක රමයි රාමය. ඉතින් ඒ නි්ා හැයමෝම බලන්න ඕයන් 

පන්වතුනි, ඔයේ, ඔයේ නිවනට තියන බාධා ඔබ හඳුනාගන්න. ඒ යනයන්යන් පන්වතුනි, 

තනිහයන් නැගී සිටින්න පුළුවන් තරේ උත්සා  ගන්න. රනියයන් නැගී සිටින්න, රමන්යග 

හැයනයාව හසා ගන්න. සැන් ඔබට යම් කාලය ඒක යලොකු ම්තසැකීමක් වුනා. ්හ ඉදිරියට්ත 

එයහමයි. තමන් තමන්ව දීපයක් කරහගන වාසය කරගන්න කියලා එදා බුදු  ාමුදුරුහවෝ 

හේශනා ක ා. තමන්හග හිසට තම අතමය හසවනැල්ල. එයහනම් පන්වතුනි රමන් සියලු 

යසනාම, ඔබ සියලු යසනාම, උ්ත්ාහවන්ර යවන්න ්සව උ්ත්ාහයයන් යම් ගමන 

කරගන්න. මප හැම යවලායවම පුරුදු උයනෝත පන්වතුනි, හැම යවලායවම පුරුදු උයනෝත, 

ගුණරුවරයයක් ලඟින් ඉඳයගන මපව ර්ලලු කරන්න ඕයන් යනයලා, හැම යවලායවම මප 

පුරුදු උයනෝත ගුණරුවරයයක් ලඟින් ඉඳලා, හැම යවලායවම මපයේ වැරදි යපන්න යපන්න, 

මපව ඉ්ස් රහට මරන් යන්න ඕයන් යනයලා, ඔය ගුණරුවරයා නැති යවන සව්ක් තියයන්න 

පුළුවන්. යම් සැන් ගුණරුවරයා මිං. යම් යනයලා යනයන්යන්, ම්ස ය්ල කයක් එක්ක ඉන්න 

පුේගලයයක්. සහම ගුණරුවරයා කරගන්න ඕයන් රමයි. ඒක හරි. සහම ගුණරුවරයා කරග්තරට 

ප්සය්ේ ඒ ගුණරුවරයා හැම යවලායවම ඔයේ ගාව ඉන්නවා. ඒකයි යනයන්යන් 

ය්ෝරාපන්නයයක් පර ප්රාරනය රිමරයි යනයලා. යමොකස පර ප්රාරනය රිමර වන යකයනක්ට 

පටින් එන ප්රාරනය මවශනවන්යන් නැති නි්ා, රමන් ගාව සැන් මවශන යවන ප්රාරන සැන් 

පිමටලා තියයන්යන්. සැන් එයා ්සව ප්රාරනයයන් යුක්රයි. ඒකයි පර ප්රාරනය ඕයන් නැති 

යවන්යන්. යමොකස ඒ යනයන්යන් පන්වතුනි, යම් නිවන් සයනන සහම් කාේඩය යහොඳට ඒ 

යකනායේ ිමරට මවයබෝධ යවලා තියනවා. ඒ නි්ා එරනින් ප්සය්ේ ජීවිරය ජීව්තයවින්  

යනවා. ජීවිරය භුක්ති විඳිනවා. ජීවිරයට එන ම්තසැකීම් සිය්ලලම, රමන් ිමර ඇතුය්ල 

මවයබෝධයට ප්තයවච්ච, ඒ සහම තුළින් බලන්න හැයනයාව සැන් එයා තුළින් යගොඩ නැකවලා 

තියයන්යන්. 

 ඒ යනයන්යන් පන්වතුනි ඒ මනුමෝ්ස් යා, ඒ පුේගලයා ,ඒ යනයන්යන් ය්ෝරාපන්න ආර්ය 

ශ්ර්ාවකයා යමරැන් පටන් යසපයින් නැගී සිටින්න මවශන කරන ශක්තිය යම් පුේගලයා තුළ 

යකයමන් යකයමන් නැගී ගැන නැගී යගන එනවා. ඒ යනයන්යන් ය්ෝරාපන්න ඵලය 

පිමටන්න කලින් පෘථේජ්යන මානසික්තවය යනයන්යන් පන්වතුනි බඩගාන මානසික්තවය. 

බඩ ගාන්යන් මර සරුයවො යන. නුල්ත මර සරුවා යම් කායලක යසමව්පයන්යගන් රමන්යේ 

්යහෝසරයයක්යේ උසව් ඇතිව පන්වතුනි යම් සව්ක යමයා උ්ත්ාහ ගන්නවා. ඔබ 



හැයමෝම එයහම කරායන. කරන්යන් නැතිව යනයවයි. මම, ඒ ජීවිරය ගර කළ මවධිය 

ඔබට මරක් කරලා යසන්යන්, මන්න ඒ කරපු යේමයි පන්වතුනි, යමරනට්ත සාගන්න ඕන. 

මස ඔබ ඇවිදිනවා යන්ස කායගව්ත උසව්වක් නැතිව?... මම යම් යනයන්යන් වය්ට කවිමන් 

ඇයඳන් නැකවට ගන්න බැරි ්සවභාවයක් යනයවයි. ඉ්ස්ර ඔබ මප හැයමෝම බඩ ගෑවා. ඊට 

ප්සය්ේ  සන ගෑවා. සණගාන්න පටන් ග්තරට ප්සය්ේ පන්වතුනි පන්වතුනි, මප බැලුවා 

මනි්ත පරි් සණගාන්න නෑයන්. යම් මයේ වයට් ඉන්න පරි් සන ගන්යන නෑයන. ඒ 

යගෝලයලො  ඇවිදිනවා.මට වඩා යවන්ස යසයක් ඒයගෝලයලො කරනවා. ඒයගෝලයලො එයහම 

කරන නි්ා යබොයහොම පහසුයවන් එහාට යමහාට යන්න මව්සථාව තියයනවා. කරසරයක් 

ආවම යබොයහොම පහසුයවන් යේයරන්න පුළුවන්. නුල්ත මම යම් සණ ගායගන  යන්යන්.  

මට යම් හැට පැයක් යනවා කූඹියයක් ආයවෝත ඒ කූඹියා ට වඩා යව්යගන් මට යන්න බෑ. 

නුල්ත  බ්ලලා  දුවයගන එේදි මයියා දුවනවා. ඒ්ත මට එයහම දුවා ගන්න බෑයන. හැබැයි 

මයියා දුවනවා යනයන්යන් මට්ත එයහනම් දුවා ගන්න පුළුවන් යවන්න ඕන. ඔන්න ඔය ටික 

ඔළුවට යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ වැයටනයකොට පන්වතුනි, ඒ වයේම වයට් ඉන්න මය  එයාට උසව් 

කරේදි,... රාමරාමයයන් මර සන ගහන එක ඉඳන් යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ මර පය දිග ඇරලා,..... 

එයහ යමයහ තියන වයට් තියයන යම්්යක් පුටුවක් ම්ලලයගන රව යකයනක්යග මරක් 

හරි ම්ලලයගන පන්වතුනි,...හීන් ්ැයර් යමයා නැකවටින්න උ්ත්ාහ ගන්නවා.  ඔබ කරපු 

යේ යන්  මම යනයන්යන්. හීන්්ැයර් නැකවටින්න පටන් මරයගන, නැකවට්ට ගමන් ඉන්න බෑ 

රමයි. ්මහරු නැකවට්ට ගමන් ආපහු වැයටනවා. හැබැයි ඔබ සන්නව යන්ස පන්වතුනි,.. ඔබ 

යකොච්චර ඔය ම්තසැකීමට ුලහුණ දුන්න්ත කවුරු්ත ඕක මර ඇරියේ නෑ යනයලා. ඇවිදින්න 

ඕන යනයන මධිෂසඨානය ඔබ ග්තරට ප්සය්ේ මරකස,... මප කවය ්තියේ මුඛ  පරමාේයය 

ගැන කරා කරා. ඔබ යකොයහොමහරි ඇවිදිනවා. ආයි ඇවිසලා ි්ක් මම යම්ක නරර 

කරන්යන් නෑ. හැයමෝටම ඇවිදින්න පුළුවන් නම්  මට විරරක් බැරිඇයි? යම් හැයමෝටම 

පුළුවන් නම් යමච්චර යව්යගන් රමන්ට ඕන හැම රැනටම යන්න,... ඇයි මට විරරක් බැරි.  

එයාට පුළුවන් නම් මට්ත පුළුවන්. ඔබ එයහම යනයවයිස ක්ලපනා කයළේ. එයාට පුළුවන් 

නම් මට්ත පුළුවන්. එයහනම් පන්වතුනි,... මස යම් පරි්ට ්ාමානන මනුමෝ්ස්යට ිමයරන්න  

මරන් තියයනවා පන්වතුනි,.. මට බෑයන්.. මස මට බෑයන් යනයලා ිමතුනට එසා රව 

යකයනක් කරන දිහා බලායගන එයාට පුළුවන් නම් ඇයි මට බැරි යනයල ිමතුන. ඒ 

යනයන්යන් රමන්ට්ත යම්ක මනිවාර්යයන් කරන්න පුළුවන් යනයලා ිමතුනා. ඉතින් එයහනම් 

බලන්න පන්වතුනි, ඔබ්ත එසා බඩගාලා, සනගාලා, ඊට ප්සය්ේ යසපයින් නැකවට්ටා. 

නැකවටලා ඇවිදින්න පටන් ග්තරා. ඇවිදින්න පටන් ග්තර ඔබට මස යනසි ප්රාශසනයක් නැතුව දු 

වන්න්ත පුළුවන්. 

දුවනවා විරරක් යනයවයි මස ඔබ තුන් පම්මක් පනිනවා.  පන්වතුනි, සහම මයග්ත ඔය 

ආකාරයයන්ම ඕබ තුල ඔය වර්ධණය සිේධ යවන්න ඕන. යවන්ක් නෑ. පන්වතුනි,... 



යමොන පැ්තයරන් බැලුව්ත එකම ටිකක් මපට කරන්න තියයන්යන්.කරන්නයි තියයන්යන්. 

කරන්යනෝ,..... ඔබ සන්නවා ඊළගට එන වචනය. “කරන්හනෝ දිනන්හනෝ”. කරන්යනෝ 

දිනන්යනෝ. යනොකරන්යනෝ, යනොකරන්යනෝ දිනන්යන නෑයන්. එරයකොට “සැනගන්යනෝ 

දිනන්යනෝ” යනයවයි. සැනයගන සරායගන කරන්යනෝ දිනනවා. ඕකට තමයි එදා බුදු 

 ාමුදුරුහවෝ   කිව්හව් ඉස්හසල්ලා හ ොදින් අ ගන්න. අ ල දැනගන්න. ඊට පස්හසේ එක 

හ ොදින් දරාගන්න. දරාගත්ත හේ ඊට පස්හසේ හමොකක් කරන්නද කිව්හව්?... හ ොඳින් ඒක  

භාවිතා කරන්න, හ ොඳට ඒක හයොදවන්න. අන්න එතහකොට තමයි ම ණ ඔබට ප්රනතිඵලල 

ලබා ලබාගන්න පුළුවන්. යම් පැවිේයේ ප්රාතිඵල ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්. යම් පැවිේස 

යනව්වහම ිමර පැවිදි කරනවා යනයලා ඔබ ිමරාගන්නයකෝ. ිමර පැවිදි කරගන්න ඒක තුළ 

තුළ ලබාගන්න යම්ප්රාතිඵලයක් තියයනවා නම් පන්වතුනි,... යම් මමා සුවය විඳින්න ඔබට 

හැයනයාව තියයන්යන එරයකොට. ඒ නි්ා... සැන් බලන්න එයහනම් හැයමෝම පන්වතුනි,... 

ඔබ යමොන මට්ටමට ස යම් නිවන් මඟ තුළ ගුණරුවරයයක්යේ උසව් නැතිව යන්න පුළුවන් 

මට්ටම හසායගන තියයන්යන්. පන්වතුනි,... මපට ඕන  ඇ්තරටම මන්න ඒ යේ ඔබට ලඟා 

කරවන්න. 

ඔබ යම් ආරාම ට හැමසාම යන එන එක යනයමයි මයප් බලායපොයරෝතතුව. ඇ්තරටම මයප් 

බලායපොයරෝතතුව පුලුවන්නම් ඇවි්ලලා  යම් ආරායම් නවතින්න. ඒ යනයන්යන් යගසර 

තියන බඩු ුලට්ටු ඔක්යකොම ටීවී ටී එකයි ෆසරිජ් එකයි   ඔක්යකොම මරන් යමයහ එන්න 

යනයනවා යනයවයි.  ය්තයරනවයන්... යම් එන්න යනයන්යන ඒව තියලා. ඒව තියලා එන්න 

පුළුවන් මානසික්තවය හසායගන ඊට ප්සය්ේ යමයහට එන්න. බයලන් එන්න එපා. යමොකස 

යමයහේ ඇවි්ලලා දුක්විඳින්න ඕන නෑ. යම් දුක දුරු කරගන්න එන්යන්. දුක න්ා ගන්න ඕන 

රැන ට ඇවි්ලලා දුක් විඳින්න ඕන නෑ. ්මහරවිට රරුණ පරි්ක් ඇති මම නම් යකොයරෝනා 

ඉවර උනාට ප්සය් මම ආරාමයට යන එක යනවමයි. ඇ්තරටම ඔබ මරර එයහම පරි්ක් 

නැේස? ඔබ මරර පරි්ක් නැේස? මප ිමරුල රරුණ යකෝලයලක් යනයලා. ිමරායගන ිමටිය 

මම නම් යකොයහොම හරි  ආරාමයට යනවා. හැමසාම ආරායම් ය්නසුරාසා, ඉරිසා, බසාසා, 

යේශනා වලට ආවා.  ්සවාමීන් වහන්ය්ේලා්ත සැක්කා. ්සවාමීන් වහන්ය්ේලා්ත එක්ක කරා 

කළා. මනගාරික මහ්තවරු්ත සැක්කා. ඒ මය්ත එක්ක්ත කරා කළා. කරා කරලා යමයාට 

සැන්නම් ිමතිල තියයන්යන් මම නම් යකොයහොම හරි යම්ක කරගන්න ඕන. හැබැයි යමොකක් 

යහෝ එක ප්රාශසනයක් නි්ා ඒක සාලා ඉන්න බෑ. ්මහර විට යාලුයවලා ඉන්න ගෑනුමෝ ළමයා. 

්මහරවිට යපෝන් එක. ්මහර විට එයා පදින බයික් එක. ්මහරවිට බයයි එයා කන්න 

කැමති  කෑම ටික කන්න හම්බ යවන්යන් නැති යවයි යනයලා. ්මහරවිට ඔය ප්රාශසන ඔබට 

ඇති. යුතුකම් වගකීම් ගැන යනයමයි මම යම් කරා කරන්යන්. එරනින් එහාට සාලා  එන්න 

ඕන යනයලා ඔයේ ිමර ඔබටම  යනයන,.... යමොනවස ඔය ඔබ ම්ලලා ම්ලලන් ඉන්යන්?..... 

සාලා යන්න යසයක්ස?.... යමච්චර යම් ගුණරු හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේ හැමසාම කරා කරනවා. 

ආරාධනා කරණවා රරුණ යකෝලයලොන්ට එයහම කර ගන්ඩ යනයලා. ඇයි ඔබට යම්ක 



සාලා යන්න බැරි. ඔයේ ිමර ඔබට ඕන රරම් වස යසනවා ඇති. එරයකොට හැබැයි හැමසාම 

ක්ල සසා ිමටිය. රව සව්ක් කවිම්ලලා බලුල.... රව ්තියක් කවිම්ලලා බලුල.... රව මා්යක් 

ඉඳලා බලුල.... රව මා් යසකයනන් මම බලන්නම්.... සැන් බල බල ඉඳලා ඉසලා එක පාරට 

යහනහුරා කඩා කඩාවැටුණා යන්... සැන් ්මහර විට ඔබට ිමයරනවා ඇති,... මයන් මම එසා 

කවයා නම් මස මම ආරායම්. ගුණරු හාුලදුරුයවෝ  යේශනා කරන  සහම්ත මහයගන 

උන්වහන්ය්ේයගන් කර්ම්සථාන මරයගන...... මප යබොයහෝම වටින වැඩ්ටහන් කීපයක් 

ආරාමයේ පටන් මරන් තියයනවා. මයප් ්සවාමීන් ්සවාමීන් වහන්ය්ේලායේ,  මනගාරික 

මහ්තවරුන් යේ, ඒ වයේම ්ම්බන්ධ යවලා ඉන්න මනගාරිකා පරි්ට්ත මර්ථයයන් 

ධර්මයයන් යපෝෂණය කරන්න. ඒ වැඩ්ටහන් යබොයහොම ්ාර්ථක යල් ආරාමයේ 

කරයගන යනවා. යමොකස ඔබට යමයහේ එන්න බැරි වුණා යනයලා මප මග වඩන එක නරර 

කරලා හරි යන්යන් නෑ. යමොකස මප ඉන්න රැන් වලට මපට තියන පරි්රයේ  මප යම් 

වැයඩ් යකොයහොම හරි යම් වැයඩ් කරගන්න ඕන. ඔබ මයපන් බලායපොයරෝතතු යවන්යන්ත 

ඒක යනයම් ස?  ඔබ ආරාමයට එන්න බැරි යවනයකොට මප මග වඩන එක නව්තරන්න 

යනයල ස? එයහනම් රාම සන් යසන්යන් ඇයි?, ඔබ සන් පූජ්යා කරලා මධිෂසඨාන ගන්යන් -යම් 

සානය වලඳලා ඔබ වහන්ය්ේලා වහා වහා මග ඵල පූර්ණය නරයගන මපට්ත ඒ නිවන් මග 

විවර කරලා යසන්න යනයලා. එයහම යන්ස? එක්යකෝ ඔබ සන් පූජ්යා යනොනර ඉන්න ඕන, 

ඔබ බලායපොයරෝතතු යවනවනම් මප එරනින් එහාට මග ඵල පුරන්යන් නැතිව ඉන්න ඕන 

යනයලා. එයහම නෑ. ඒ නි්ා ඔබ්ත බලායපො යරෝතතු යවන්යන් පන්වතුනි ඔබ ආවා, 

යනොආවා මප යමයහ ඉසයගන මග වඩාගුල. ඉතින් ඒ නි්ා පසුකවය කාලය තුල 

විවිසාකාරයේ වැඩ්ටහන් මප හසලා යපොඩි හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේලාට, යලොකු හාුලදුරුවන් 

වහන්ය්ේලාට, උප්ම්පසා හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේලාට, මනගාරික මහ්තතුරුන්ට, මලුයරන් 

ආපු මනගාරික මහ්තතුරුන්ට, කාලයක් ති්සය්ේ යමයහ ිමටපු මනගාරික මහ්තතුරුන්ට, 

ඉතින් හැයමෝටම යබොයහෝම ්ාර්රක වැඩ්ටහනක් කරයගන යනවා. සැන් යම් 

යකොයරෝනා හැදුනට ප්සය්ේ මප රාම මරාමයේ පැවිදි පන්කමක් කය්ලම නෑ. යමොකස මප 

යම් සව්ක කරනවානම් ඔබ්ත ්ම්භන්ස කරයගන රමයි කරන්න මයප් බලායපොයරෝතතුව 

තියයන්යන්. යමොකස මරකයියන් ගුණරු හාුලදුරුවන්යේ්ත, යම් ඔක්යකොම මයප් පවුල. ඉතින් 

ඔයේ සරුයවෝ රමයි පන්වතුනි යම් පැවිදි යවන්න ඇවි්ත තියයන්යන්. හරි.එක මම්මා 

යකයනක්යේ රා්තරා යකයනක්යේ සරුයවක් යවලා යම් යලෝයකට ඉපදිලා නුල්ත යම් 

සව්ක සිවුරට ආවනම් පන්වතුනි, එසා ඉසලා ඔබ හැයමෝම මම්මලා රා්තරලා. ඒක මම  

ඔබට ඉ්ස් ර ඉසලම යනයන කාරනාවක්. මට ඒක මවන්කවම සැයනන නි්යි මම ඒ යේ 

යනයන්යන්. ඉතින් යම් මයප් ඉන්න මනගාරික මහ්තතුරුන්ට්ත හැයමෝටම්ත එයහමයි. 

ඉතින් මම්මා රා්තරා, මම්මලා රා්තරලා පරි් ඉන්න රැන එපැයි ඒ සරුවා පැවිේසට යන්න. 

ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ ආරයමට එන්න මව්සරාව ලැබිච්ච ගමන් යබොයහෝ විට මප ඒ සරුවන්ව 

යම් පරි්ක් එරනින් එහාට ඒයගෝලයලොන්යේ ජීවිය්ත යලොකූ බලායපොයරෝතතුයවන් ිමටපු 



යලොකූ කඩයිමක් යලොකූ මහා පුනන ශක්තියක් ඒ සරුවන්යේ ජීවිර වලට එකතු කරන වැඩ 

පලියවලක් මප කරනවා. ඒ යනයන්යන් ඒ සරුවන්ව පැවිදි කරවනවා. ඉතින් ඒ සරුවන්ව 

පැවිදි කරවන්න මප යහොස වැඩ්ටහනක් කරයගන යනවා. ඉතින් ඒ වැඩ්ටහන තුල 

යමොකස ඉ්ස්ර ඔබට මරක ඇති ්ාමානනයයන් මා් මවූරුේසකට විරර ්ැරයක් මප පැවිදි 

පන්කමක් තිේබා.නුල්ත සැන් මප මරයර් ඉන්නවා පන්වතුනි ඊට ඉරාම්ත වැඩි ඊට වඩා 

යගොඩක් ක්ල මප ගාව මනගාරික ිමටපු පරි්ක්. ඉතින් ඒ නි්ා ඒ සරුයවෝ යබොයහෝම, 

යබොයහෝම සක්ශ යල් ඒ සරුයවෝ ඒ මහ්තතුරු යබොයහෝම සක්ශ යල් යම් බන සහම 

යහොසට මවයබෝස කරයගන සැන් ඒ යගෝලයලෝ යේශනා කරන්න්ත හැයනයාව හසායගන 

තියනවා. ඒ වයේම විනය ්ම්භන්සයයන්, මවශන ඒ කරුනුමෝ යකොට්ස සන්නවා. ඒ නි්ා 

හැමපැ්තරයනන්ම පන්වතුනි පුදුමාකාර විදියට යපෝශනය යවලා. මර්රයයන් සර්මයයන් 

ඉරාම්ත ්තුයටන් ිමරාගන්න බැරි රරම් ්තුයටන් පන්වතුනි යම් යගෝලයලෝ ජීවිය්ත 

යමයහ ගරකරනවා. මයප් ්සවාමීන්වහන්ය්ේලා,මනගාරික මහ්තවරු එකතු යවලා 

ඇ්තරටම යම්යක් වීඩියයෝ එකකු්ත හසලා තියනවා.ඔබට ඒ වීඩියයෝ එක මස මප යම් 

වැඩ්ටහයනන් ප්සය් ඔබට යපන්නන්න බලායපොයරෝතතුවකු්ත තියනවා. ඒක බලන්න. 

එරයකොට, ඔබ,මප ඒ වීඩියයෝ එයකන් ඔබට යනයන්න උ්ත්හා කරන්යන් පන්වතුනි රව 

දුරට්ත ඔබ ඔය පරි්රයේ ිමර යවලා ඉන්න ඕන නෑ. මිං යම් කරා කරන්යන් පරි්ක් ිමටියා 

ඇති. මයන් මට ඇවි්ලලා යම් වැයඩ් කරගන්න ඕන. ගුණරු හාුලදුරුයවෝ ලග ඉසයගන 

ආරායම් ඉන්න මනික් ්සවාමීන්වහන්ය්ේලා ලග ඉසයගන මට යකොයහොමහරි යම්ක 

කරගන්න ඕන. මිං ඉපදුයන් යම් ්සහා.මයේ ජීවිය්ත මපරායේ මම නා්සති කරන්න සූසානම් 

නෑ.්මහරවිට පන්වතුනි ඔබට යසමව්පයන්යේ ආශිර්වාසය මව්රය්ත ලැබිලා 

තියයන්යන්.නුල්ත ්මහරවිට යපොඩි යසයක් නි්ා ඔබ ප්ස් ගැහුවා ඇති.හැබැයි මස ඔබට 

ය්තයරනවා යන්ස පන්වතුනි ඒ ප්ස් ගැහුයව මපරායේ යනයලා. සැන් ඔබට ඒක රිව්ස 

කරන්න බෑයන්.එරයකොට සැන් යම් ප්රාශසයන් ඉවරයවනකම් ඔබට ඉන්න සිේස 

යවනවා.යබොයහෝදුරට. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ මදිශසඨානයක් ගන්න පන්වතුනි මසම යම් වැයඩ් 

ඉවරයවච්ච ඉවරයවච්ච ගමන් ප්රාශසයන් ඉවරයවච්ච ගමන් ආයයනම් මම බල බල ඉන්යන් 

නෑ යමොක්ස ඔය පන්වතුනි ඔබට ලැයබන්න කවිම්ලලා ි්ස යවච්ච චාන්්ස එකක් ඔය 

තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නි්ා ආපහු ්ැරයක් ඒ වයේ මව්සරාවක් ඇවි්ලල යනකම් 

බලායගන ඉන්න එපා ්මහරවිට ඊලග පාර යන්න තියයන්යන් යකොයරෝනාව යනයමයි 

්මහරවිට ඊලග පාර යන්න තියයන්යන ඔයේ ජීවිය්ත. ආන් එසාට ප්සය් පන්වතුනි ඒක 

රර්ඩ් චාන්්ස එකක් එන්යන් නෑ. ඉතින් ඒ නි්ා සියලු යසනාම ඒ මයුරින් ක්ලපනා 

කරන්න. රමන්ට පුලුවන් මට්ටින් ක්ලපනා කරගන්න පන්වතුනි. සැන් මිං යම් යනයන 

යේව්ල ඔබ හැයමෝම ඔබට ගැලයපන මට්ටින් ය්තරුම් ගන්න. යමොකස යම් යේශනාව 

මහනවානම් පිංවතුනි සීයක්, සිය යසයනක් මහනවා යනයුලයකෝ, ඒ සියයසනාටම ජීවිරයට 

මවශන කරුණු එයනන් එක මට යනයන්න හැයනයාවක් නැති බව ඔබට ය්තයරනවයන්.ඔබ 

හැයමෝම යවන්ස. .............. විවිසයි. ජීවිය්ත ම්තසැකීම් යවන්ස. ඔබට තියන ප්රාශසන යවන්ස.  



නුල්ත ඔබ සක්ශ වුයනෝත යම් යසන යේශනාව යම් කරන යේශනාව ඔයේ ජීවිය්ත තියන 

ප්රාශසන වලට ගලපගන්න. මන්න එරනයි පන්වතුනි ඔයේ ජ්යයග්ර හණය තියයන්යන්. ඉතින් ඒ 

නි්ා මිං සැන් පරි්කට ආරාසනා කරනවා එන්න ඇවි්ලලා මප්ත ඒක්ක එකතු යවලා 

මනගාරික යවලා රමන්යේ නිවන කරගන්න පරි්රය මප හසලා දීන්ලා තියනවා.ඒකට 

එන්න.ඇවි්ලලා ්ම්භන්ස යවන්න. නුල්ත ඔරන් පරි්ක් ඉන්න පුලුවන් රාම එයහම 

කරගන්න මමාරු. ඒ යගෝලයලෝන්ට තියයන්යන ුලකු්ත සාලා එන්න බැරි කම යනයමයි 

යවන්න පුලුවන්. ඒ යගෝලයලොන්ට තියයන්යන යුතුකම් ්හ වගකීම් වලින් බැදිලා 

තියනවා. ඒ මය කලබල යවලා වැඩක් නෑ. ඒ ඒක ය්තරුමක් නැති වැඩක්. ඉතින් කරගන්න 

බැරියවච්ච යේ ගැන මඬ මඬා ඉසලා වැඩක් නෑයන්. කරගන්න පුලුවන් හැමයේම කාන්න 

ඕනා හැබැයි. රමන්ට කරන්න පුලුවන් උපරියම් කරන්න.කරන්න බැරි යේ ගැන කරා 

යනොකර ඉන්න. ය්තරුමක් නෑ ඒ ගැන කරා කරලා.කරන්න පුලුවන් යේ ගැන උපරියම් 

කරන්න.ඒ නි්ා හැයමෝම පන්වතුනි රමන්ට පුලුවන් උපරියමන් යම් යේ කරගන්න. සැන් 

මයප් තියනවා වය්ස සීමාවක්.ඒ වය්ස සීමාව පැනලා ඉන්න පරි්ක් ඉන්නවානම් යකොච්චර 

උනන්දුව තිේබ්ත පන්වතුනි මපට මව්සරාව යසන්න විදියක් නෑ යම් යවලායව ඔබට 

යමයහට ඇවි්ලලා හැමසාම යමයහට ඉන්න මව්සරාව හසලා යසන්න බෑ. සැන් එයහනම් 

යමොකක්ස කරන්න තියයන්යන්? මයන් මයේ යහොස කාය්ල කවයායන්. යමොනවා කරන්නස 

සැන් ඉතින් බෑයන්. එයහනම් ඉතින් සැන් මපට නිවන් සයනන්න බෑයන්. ඒ එයහම යනයමයි 

පන්වතුනි. කවුරු්ත කීයව් නෑයන් ඔබට ආරායමට යන්න එන්න බෑ යනයලා. ඒකයි. රමන්ට 

කරන්න පුලුවන් උපරිමයයන් කරන්න. යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා බලන්න පන්වතුනි, 

කකු්ල යසක නැති මනුමෝ්ස්යා,කකු්ල යසක නැති මනුමෝ්ස්යාට ඔබට තියන කම්ප්ය්ලන් එක 

නෑ යන්ස? ඔබ යනයනවා මට සැන් වය්යි. ඒ නි්ා මට සැන් පැවිදි යවන්න බෑ. මන්න ඒක 

රමා ඔබට තියන කම්ප්ය්ලන් එක.මට සැන් වය්යි. ඒ නි්ා මට සැන් පැවිදි යවන්න බෑ. 

යම් ආරාමයේ. මයන් බලන්නයකෝ මම සැන් යකොයහොමස නිවන කරගන්යන්? කකු්ල 

යසකම නැති රරුණ මනුමෝ්ස් යට ඔය ප්රාශසයන් නෑ යන්ස? එයා ඔය ගැන කම්ප්ය්ලන් 

කරන්යන් නෑයන්. එයාට තියන ප්රාශසයන් යමොකක්ස? එයා යනයනවා යසවියයන් මයේ යම් 

කකු්ල යසක නැති නි්ා මම යකොච්චර රරුණ වුන්ත මට මස පැවිදි යවන්න බෑ. .................  

 යම් පසුකවය කාලය තුල මපට යගොඩාක් ලියුම් ආවා. යමොකස ්ාමනනයයන් 

ිනි්සසුන්යේ ිමය්ත යමොකක් යහෝ ප්රාශසනයක් ීඩඩාවක් ආවාම ්ාමනනයයන් ඔබට මරක 

ඇතියන් මප හුරු යවලා තියයන්යන් මයප් යහොසම යාලුවට කරා කරන්න. ප්රාශසනයක් ආවාම 

ඒක යනයමයිස කයර්? යකෝ්ල එකක් දුන්නා.නැ්තරම් කවිම්ලලා යාලුවව හම්බුනා. යහොසම 

යාලුවට කරා කරන්යන්. ඒ යහොසම යාලුවට රමයි මප එසා සන්යන් නැතුව හරි කලනාණ 

ිත්රයා යනයලා කීයව්. මස්ත පන්වතුනි ඔබ කලනාණ ිරයා මලුයරන් හදුනයගන. මස 

යබොයහෝ පරි්ක් ඒක කරනවා. යබොයහෝ පරි්ක්. සැන් යම් කවය කාලය තුල ලියුම් ආවා බර, 

යබොයහෝ, යබොයහෝ ප්රාමානයක්. ඒ ලියුම් වල ජීවිය්ත, ජීවිය්ත ජීව්ත යවනයකොට ිනි්සසුන්ට 



තියන ප්රාශසන. ඒ යගෝලයලෝ සහම තුල ගලපගන්න හැටි. ඇ්තරටම ඒ යගෝලයලෝ ඒවල 

ලියලා එවනවා. රව්ත ්මහර මය ගලපගන්න මපහසුවක් වුනානම් ඒවට මවශන කරන 

උපයස්ස ඉ්ලලලා එවනවා. ඉතින් ඒවා යබොයහොම වටිනවා පන්වතුනි. ඒ යනයන්යන් යම් මස 

ඉසන් හැයමෝම ලියුම් ලියන්න යනයලා යනයමයි මම යම් යනයන්යන්.  මම යම් යනයන්යන් 

පන්වතුනි,යමන්න යම් කරාව යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා බලන්න. ඔබ හැයමෝම සැකලා 

තියනවා යන්ස ඔය සූපයව්දිනියයෝ, සූපයව්දියයෝ ලියලා තියන යපෝත තියයන්යන්. ඒ 

යනයන්යන් යරසිප බුක්.යමොකක් හරි කෑමක් උයන්න යරසිප එක. යම් යපෝත හසලා 

තියනවා ඔබ සැකලා ඇතියන්. සැන් ඔය යපෝතවල පන්වතුනි එක එක යරසිීඩ්ස හසන හැටි 

ඔය යපොය්ත තියනවා. මහව්ල ජ්යාතියයන් යමච්චරක් සාන්න. යම් ජ්යාතියයන් යමච්චරක් 

සාන්න. යම් ටික යපොඩ්ඩක් හැදි ගාන්න. ඊට ප්සය්ේ විනාඩි පහක් ලියප් තියන්න. ඊට 

ප්සය්ේ ලුනුමෝ බලන්න ආදීන් වශයයන් තියනවයන්. ඔබ යනයවල්ත ඇති. ඔබ යහොසට ඒවා 

පරිශීලනය කරලා ඇති. සැන් යගොඩක් දුරට පන්වතුනි ඔය යපොරවල නෑ යන්ස යහොේසට 

ලුනුමෝ සාන්න යනයලා තියනවා ි්ක් ඒ යහොේසට ලුනුමෝ වැඩි වුයනෝත යමොකක්ස කරන්න ඕන 

යනයලා යගොඩක්දුරට යපොය්ත නෑ යන්ස පන්වතුනි. ්මහරවිට එයහම යපෝත යවනම ඇති. 

නුල්ත ්ාමානන යරසිප බුක් එකක් ග්තයරෝත ඒයක් තියනවා පන්වතුනි ලුනුමෝ, නැ්තරම් මප 

ගුල සීනි යනයලා  සීනි ය්ත හැදි යසකක් සාන්න නැ්තරම් සීනි යම්්ස හැදි යසකක් සාන්න 

යනයලා යනව්වට ප්සය්ේ සීනී යම්් හැදි පහක් වැටුයනෝත එයහම යමොකක්ස කරන්න ඕන 

යනයලා ඒ යපොය්ත නෑයන්. ඒක ප්සය් රමා ය්තයරන්යන් සීනී වැඩි වුනා යනයලා. යමොයකෝ 

කරන්න ඕන යනයලා පන්වතුනි ්මහරවිට යපොය්ත නෑ. යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා 

බලන්න ඇයි ඒක යපොය්ත නැ්තය්ත යනයලා. ඇයි ඒක යපොය්ත නැ්තය්ත? ඒ යනයන්යන 

යප්රාොසීඩියර් එක විරරයි යපොය්ත තියයන්යන්. යප්රාොසීඩියර් එක වැරදුයනෝත යමොකක්ස 

කරන්න ඕන යනයලා යපොය්ත නෑයන්. ඒ යමොකක්ස ඒකට යහේතුව? ඔරන කරුනුමෝ යසකක් 

ඔබට මරක් විය යුතුයි. පලයවනි කාරනාව. වැරයසන යකනාට වැරයසන්යන් යකොරනස 

යනයන එක ිමරන්න මමාරුයි. යබොයහෝ යසයනක්ට වරදින රැන් තියනවා. ඒ යනයන්යන් 

යබොයහෝ යසයනක් එකම රැනයනන් වරදින මව්සරා තියනවා. හරි. එරයකොට යගොඩක් දුරට 

එයහම තියන ඒවා ඒ යගෝලයලෝ යරසිප බුක් එයක්ම ඒක වලක්වගන්න යප්රාොය්්ස එක 

ලියලා තියනවා. ඒ යරසිප බුක් එයක්ම ලියලා තියනවා ඒ යරසිප එයක්ම ලියලා තියනවා 

යගොඩාක් දුරට හැම ගැන යබොයහෝ බහුරරයකටම එකම රැන වරදිනවානම් ආන් ඒ වැරැේස 

යනොයවන්න රමයි යරසිප එක ලියලා තියයන්යන. යගොඩාක් දුරට එයහමයි. නුල්ත මනි්ත 

පැ්තයරන් බැලුයවෝත යම් යරසිප එක ඇ්තරටම ම්තහසාබලන්න යන පරි්ක් ඉන්නවානම් 

සිය යසයනක් ඉන්නවානම් ්මහරවිට සියයසනාට වරදින රැන් සීයක් තියනවා. එරයකොට 

ඒ සීයම යපොරට සැම්යමෝත එයහම යරසිප යසකකට වඩා ලියන්න හම්යබන්යන් නෑ 

යපොය්ත. හැබැයි යපොරක් ගන්නවනම් ඒයක් තියයන්යන් පරිප්පු හසන විදියයි 

යපෝල්ම්යබෝල හසන විදියයි. එරනින් එහාට යසයක් ලියන්න හම්යබන්යන් නෑ යපොය්ත. 

යමොකස ඒ රාම් පන්වතුනි වරදින්න රැන් තියනවා. ඒ පලයවනි කාරනාව. යසවනි 



කාරනාව. යරසිප බුක් ග්තරට ඔය යරසිප යපෝතවල තියන රරම් යරසිප ඔක්යකොම 

හසන්යන් කවුස යම් යලෝයක් ඉන්න? සැන් ඔබ ඔබට ඔබ යගසර තියන ඔයේ යගසර 

තියනවා යරසිප බුක් එකක්. ්මහරුන්යේ ඉ්ස් රම ග්තර එකක් යවන්නැති. ඔව් මර යශ්ල 

එයක් සාලා තියයන්යන් දූවිලි බැදිලා තියයන්යන්. මන්න ඒ යපොර. යමයහමයි...දූවිලි 

බැදිලා තියයන්න යහේතු යසකක් තියයන්න පුලුවන්. එකක් රමයි ඔබට උනන්දුවක් නෑ. 

ඕනකමක් නෑ. ග්තරා. නුල්ත සැන් ඒක පාවිච්චියක් නෑ. ඉතින් යසවනි කාරනාව රමයි ඔබ 

සැන් සහම් මග යන පරි්ක්. ඒ නි්ා ඔබට සැන් එයහම යම් එක එක ජ්යාතියේ යරසිප ම්තහසා 

බලබල එයහම යම් ර්ව්ත කෑම කන්න යනසිම වුවමනාවක් නෑ. මස කන්යන් යපෝල 

්ම්යබෝලයි බතුයිනම් යහට කන්යන් බතුයි යපෝල්ම්යබෝලයි. හරි . ඒ නි්ා ඒ විවිස්තවය 

ඇති ඔබට. සැන් ඒ මට්ටින් යනවනම් ඉතින් ප්රාශසනයක් නෑ. මප හැමවිටම හැයමෝම ඒ 

නි්ා මප හැයමෝම එයහමයි.  ඒ නි්ා රමයි සැන් ඔය යරසිප බුක් එක යශ්ලෆස එයක් යපෝත 

ලාච්චුයව් තියනවා දූවිලි බැදිලා තියනවා කවුරු්ත ඒක ප්රායයෝජ්යනයට ගන්යන් නෑ යනයලා. 

හරි කමක් නෑ. ඉතින් මම යනයන්න හසන්යන් යකය්ේ යහෝ ඔය හැම යරසිප එකක්ම 

වැරදුනහම කරන්න ඕන යේ ඔය යපොය්ත ලියලා නැ්තය්ත ඔය යපෝත ගන්න නැ්තරම් ඔය 

යපෝත ලියන ිනි්සසු සන්නවා යම් යපොර ගන්න මයයගන් ඕනනම් සියේට පහක් යම් 

යපොර ගන්න මයයගන් සියේට පහක් යම්යක් තියන හැම යරසිප එකක්ම හසලා බලයි 

යනයලා. ආන් ඒ නි්ා පන්වතුනි, හසලා බලන්යන් නැති යකනාට එන්නැති ප්රාශසන ගැන 

යපොය්ත ලියන්න ඕයන් නෑයන්. සැන් යහොඳට ය්තරුම් ගන්න මිං යම්, මිං යම් යනයන්න 

හසන කාර්ණාව යමොකක්ස යනයලා ය්තරුම් ගන්න. යම්ක නිරර සහමට ගලපලා බලන්න. 

මම යමොකක්ස යම් යනයන්යන් යනයලා. හරි. එරයකොට යරසිප බුක් එයක් මප යනයුල යරසිීඩ්ස 

සීයක් තියයනවා. යම් යරසිප බුක් එයක්. ඔය යරසිප සියයයන්ම තියයන්යන පන්වතුනි යම් 

්ාමානනයයන් යකයනක් ඕක හසායගන යන්න ඕන විදිහ. ුලලින්ම මර එළවළු ටික ගන්න. 

යම් ටික ගන්න. යම් ටික යහොඳට යහෝසලා ගන්න. ටික යවලාවක් පැ්තරයනන් තියලා 

තියන්නන. ඊට ප්සය්ේ ලුණු ගාලා තියන්න. යමොනවා හරි කරල තියන්න. ිරි්ස සාලා 

තියන්න. ඊට ප්සය්ේ කපන්න, යකොටන්න. ලියප් සාන්න. හැඳි ගාන්න. කහ සාන්න. යහෝ 

යමොනව හරි, ඔයහොම තියයනවයන් පන්වතුනි. යමොනව යමොනව හරි ඇති. එරයකොට ඕයක් 

තියයන්යන් ්ාමානනය යප්රාොසීඩියර් එකක්. ්ාමානන රාමයව්සය. නුල්ත ඔය යපොය්ත, නැහැ 

ලුණු වැඩි වුයනෝත යමොකක්ස කරන්න ඕනි යනයලා. මම සැකල තියයන යරසිප බුක් වල 

නම් එයහම නැහැ. ඔන්න මප්ත ඕව යනයයව්වා. ඒ යනයන්යන් යපොරක් යගනාවා, එක 

පටුවක් යනයයව්වා. ඉතින් සීනි වැඩි උයනෝත යමොකස කරන්න ඕනි යනයලා යගොඩක් දුරට 

යපොය්ත නෑ. ිරි්ස වැඩිවුයනෝත යමොකක්ස කරන්න ඕනි. යනරි වැඩි වුයනෝත යමොකක්ස 

කරන්න ඕනි? යගොඩක් දුරට පන්වතුනි ඒ ටික යපොය්ත නෑ. ඒ යනයන්යන් වැරදුයනෝත 

යමොකක්ස කරන්න ඕනි යනයලා යගොඩක් දුරට යපොය්ත නෑ. ඒ වයේම ඒයක තියයන 

යමොකක් හරි යසයක්, ඒ සැන් මප ිමරුල, ඒකට සාන්න යනයනවා ගම්ිරි්ස. සැන් ගම්ිරි්ස 



යගසර නෑ යහොයාගන්න. ගම්ිරි්ස නැ්තනම් යමොකක්ස කරන්න ඕනි? ඒ යවනුමෝවට 

යමොකක්ස සාන්න ඕයන්. ඉඳලා ිමටලා එකක් යසකක් ගැන යනයයි. යම් යමන්න යම්වා 

නැ්තනම් යම්වා සාන්න යනයලා. මර ඒක රමයි වැඩි හරියක් යසයනක්ට තියයන ප්රාශසයන්. 

එයහනම් යබොයහෝයසයනක්ට ඕක හසායගන යේදි එකම රැන් වලින් වරදින රැන් 

තියයනවයන්. ආිං ඒ මයට. නුල්ත හැම ජ්යාතියටම නෑයන් පන්වතුනි. යම්ක නැති උයනෝත 

යම්ක සාන්න. යම්ක නැති උයනෝත යම්ක සාන්න යනයලා. එරයකොට ඒක නැති වුයනෝත 

යමොකක්ස සාන්යන යනයලා ඒක ආයය යවනවායන්. ඒක නි්ා එයහම ලියන්යන නෑ. 

එයහම යනොසාන යහේතුව රමයි,... යම්කයි වැසග්ත කාරණාව. එයහම ලියන්යන් නැති 

යහේතුව රමයි පන්වතුනි, ඔය යපෝත ලියන ිනි්සසු සන්නවා, යම් යපෝත ගන්න මයයගන් 

සියයට පහක් ඉඳී, ඇ්තරටම යම් යරසිප එක හසලා බලන. සියයට පහක් ඉඳී. ඉතුරු සියයට 

මනූ පහම යපොර මර ගනියි, පටුවක් යසකක් යනයවයි, යම්ක නම් මම කවසහරි හසන්න 

ඕයන්. යම් විදිහටම, යම්ක යම් වීක් එන්ඩ් එයක් මම ෂුවර් එකටම හසනවා. වීක් එන්ඩ් එක 

ඇවි්ලල කවයා. හැබැයි ඒක හැදුයන් නෑ. ඔන්න ඔයහොම රමයි සිේධයවන්යන්. ඒ යනයන්යන් 

පන්වතුනි ඒ ිනි්සසු ඒක සන්නවා. ඒ ිනි්සසු ඒක සන්න නි්ා ඉතිිං මච්චර ලිය ලියා 

යපොය්ත පටු එකතු කරන්න ඕයන් නෑ, ඒයගෝලලන්ට. ඒ යවනුමෝයවන් මහන්සි යවන්න 

ඕයන් නෑ. හමොකද ඒ ප් රශ්න මතු හවන්හන් ප්රනාහයෝකවකව හේක කරන්න යන හකහනකුට 

විතරයි. මන්න ඒක රමයි වැසග්ත කාර්ණාව. ලුණු වැඩි වුයනෝත යමොකක්ස කරන්න ඕයන් 

යනයන කාරණව යනයන්න ඕයන් ලුණු වැඩි යවච්ච යකනාට යන්ස? ලුණු වැඩි යවන්න, ලුණු 

වැඩි යවන්න තියා එයා යහොේස හසන්න පටන් මරයගන ව්ත නැ්තනම්, එයාට ලුණු වැඩි 

උනහම යමොකක්ස කරන්න ඕයන් යනයලා යනයලා දුන්නහම වැඩක් නැහැයන. එයාට 

ඒයකන් එහාට කරා කරලා වැඩක් නැහැ. එයාට ුලලින්ම උනන්දු කරවන්න ඕයන යහොේස 

හසන්න. ඒකයි පන්වතුනි ඒ ඒක හසලා ඉවරයවලා යෆොයටෝ එකක් සාල තියයන්යන, ඒ 

යරසිප බුක් එයක්. යහොඳ ල්ස්නට, පාට කරලා. ්මහර ඒවා, යඵොයටෝ යශොප් වයග සාලා. 

ය්ොෆසට් යවයාර් වල සාලා. යබොයහොම යම් වර්ණ ගන්වලා, හරි ශාර්ප් ඒවා, හරි බ්රෝයිට් 

යපොයටෝ්ස. ඒව සැක්කහම මනුමෝ්ස්යයකුට හසන්න ිමයරනවා. මන්තිමට මන්න ඒක රමයි 

ුලලින්ම ඕනි. හසන්න ිමයරන්න ඕයන්. හසන්න ිමයරන මනුමෝ්ස්යා රමයි ලුණු සාන්න 

කවිම්ලලා ලුණු වැඩි යවන්යන්. හසේදි. හසන්න ිමතුනට මදි. හසන්න්ත ඕනි. ඉතින් ඒ 

හසනයකොට රමයි ලුණු සාන්න කවිම්ලලා ලුණු වැඩි යවන්යන්. ආන් එරයකොට රමයි 

පන්වතුනි, ප්රාශසනයක් එන්යන් සැන් ඔන්න ලුණු වැඩි වුණා. සැන් මම යමොකක්ස කරන්න 

ඕනි යනයලා. නුල්ත ඔය ප්රාශසයන එන්යන් යපොර ගන්න මයයගන් සියයට පහකට විරරයි. 

යමොකස සියයට පහක් විරරයි පන්වතුනි, ඇ්තරටම ඔය යපොය්ත පටුවක් ඇරලා, ඕයක් 

තියයන එක ඇ්තරටම කරන්න යන්යන්. යමොකස පිංතූරය බැලූ බැ්ලමට නම් ල්ස් නයි. 

යනයවන්න්ත ය්ලසියි. හැබැයි ඕයක තියයන එක හසන්න කවයාම යන්ස පන්වතුනි, 

කරනයකොට තියයන රයේ ය්තයරන්යන්. බඩු ටික කයඩ් කවිම්ලලා යේන්න ඕනි. ඉතින් 



ඒකට කයඩ් යන්න ඕනි. කයඩ් යන්න බැලුවහම මහ්තරයා නෑ යගසර. මහ්තරයා නැතුවට 

කමක් නෑ, මිං හරි වාහනය මරයගන පසවායගන යන්නම් යනයලා බැලුවම වාහයන් යර්ල 

ඉවරයි. යර්ල ටික ගහලා බැලුවම වාහනයේ පැච් එකක්. ඔය වයේ ප්රාශසණ ඕන රරම් 

නැේස? ඔය ඔක්යකොම්ත හසලා බලේදි යකොයරෝනා නි්ා කඩව්ල වහලා. සැන් යකොයහොමස 

පන් වතුනි යරසිප එක හසන්යන්. සැනි ආයයම්ත ඔය ටික මකුලයගන යගසර එනවා යම් 

යපොය්ත තියයන යමව්වා කරන්න පුළුවන්ස ිනි්සසුන්ට යනයලා යපොර පැ්තරයනන සාලා 

යටකයව් එකක් ඕඩ කරනවා යකෝ්ල එකක් සාලා. ඒවා හසන රැන් තියයන්යන් එරනින් 

යගන්න ගන්නවා. 

0.44 

 සැන් බලන්න ඒ, මිං යම් යනයන්න උ්ත්හ කරන්යන් පන්වතුනි ඔය යගොඩක් යරසිප 

බුක්්ස වල ඒ යනයන්යන් ගුණරුවරයයක්යන් ඕක ලියල තියයන්යන. ඔය ඒ විෂය ්ම්බන්ධ 

ගුණරුවරයයක්. ඒ ගුණරුවරයා යහොඳටම සන්නවා මිං යම් යනයන යේ කරන්යන් සියයට පහක් 

විරරයි. පහක් නැ්තනම් සහයක්. සහයක් යනයුලයකො. ඉතුරු සියයට මනුමෝවම යම් යපොර මරන් 

යයි, ඇ්තරටම සියයට සීයක් ග්තයරෝත යම් යපොර සයනන මයයගන්, සැන් යපොර කයඩ් 

තියලා තියයනයකොට පන්වතුනි, සයනන මයයගන් සියයට වි්ස් ක් යම් යපොර ගනියි. ඒ 

ගන්න සීයට වි්සය්න් සියයට සහයක්, නැ්තනම් මප යනයුලයකො සියයට මසූවක් යම් සියයට 

වි්ස් ක්යන් යම් යපොර ග්තයර. ඒ ග්තර මයයගන් සියයට මසූවක් ඇ්තරටම යම් යපොර 

යගනැවි්ත තියයන්යන් යනයවන්න. නැ්තනම් කරන්යන් යපොඩ්ඩක් පන්තූර ටික බැලලා, 

පැ්තරයනන් තියයනවා ප්සය්ේ බලන්නම් යනයලා. හැමසාම ප්සය්ේ රමයි බලන්යන්. යනයවයි. 

යනයවන මයයගන් සියයට සහයක් නැ්තනම් සියයට පහක් ඇ්තරටම යම්යක් තියයන ටික 

කරන්න උ්ත්හ කරන්යන්. ආිං එරයකොට පන්වතුනි බලන්න ගණන් හසලා බලන්න, ඒ 

මනුමෝ්ස් යා, යපොර ලියන මනුමෝ්ස්යා, නැ්තනම් ඒ ගුණරුවරයා සැන් ඒ යරසිප එයක් ලුණු වැඩි 

උනහම කරන ඕනා යේ ලියන්න ඕයනස ඒ යපොය්ත, මර සියයට පහ යවනුමෝයවන්. යමොකස 

එරන ඉන්යන් ්මහරවිට මය්ත ගණන් කරන්න පුළුවන් ප්රාමාණයේ පරි්ක් විරරයි. 

එරනින් යමහා පැ්තය්ත ඉන්න ඔක්යකොම මය ඇ්තරටම යපොයරන් ප්රායයෝජ්යනයක් 

මරයගන නැහැ. ඇ්තරටම යරසිප බුක් එයහයනන් ප්රායයෝජ්යනයක් ග්තරා යවන්යන් ඒයක 

තියයන යේ හසපු යකයනක් විරරයි යන්ස? යරසිප බුක් එකක ප්රායයෝජ්යනයක් ග්තරස යනයලා 

ඔබ මට යනයන්න? යනයන්න, ඔබම යනයන්න. එරයකොට මට ඇයහන්යන නැහැ ඔබට 

ඇයහයි. හා ඔබම යනයන්නයකො යරසිප බුක් එක ග්තර මයයගන් කයඩ් තියයනයකොට ඒ 

යශ්ලෆස එයක් තියනයකොට සැක්පු යකනාට යම් යපොයරන් වැඩක් ග්තරස? යරසිප බුක් 

එයකන් වැඩක් ග්තරා ස, කයඩ් තිබිලා යපොර සැක්කා, සැන් ඒයකනා වැඩක් ග්තරා ස ඒ 

යපොයරන්? ඔන්න යපොර යගසර යගනාවා, යපොර යගසර යගන්ලලා සැන්, නැ්තනම් යපොර 

්්ලලි දීන්ල ග්තර. ඉ්ස් රයවලා කයඩ් සැක්කා, සැන් ්්ලලි දීන්ලා ග්තරා. ්්ලලි දීන්ල ග්තර 



යකනාට යපොයරන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්ස? වැඩක් ග්තරා ස? ඔබ සන්නවයන් උ්තරයර්. 

යකොයහොමස සන්යන? ඇයි රාම මර යපොර තියයන්යන් යෂේ්ලප් එයක්. මන්න යපොර යගසර 

යගනාවා. යගසර යගන්ලල්ත, ඕක සැන් ටීයපෝ එයක් තියලා තියනවා, "ඕක මිං යකොයහොම 

හරි මස සවය් යනයවන්න ඕයන්", සැන් ටීයපෝ එයක් තියලා තියයන මනුමෝ්ස් යා සැන් 

යපොයරන් වැඩක් ග්තරස? යපොයරන් වැඩක් ග්තයර නෑ. යපොයරන් වැඩක් ග්තරා 

පන්වතුනි, සැන් ඒ යපොර තියයන නි්ා ටීයපෝ එක යහ්ලයලන්යන් නෑ. ඉ්ස්ර 

යහ්ලයලනවායන් ටීයපෝ එක. මර එක කකුලක් යකොටයි යන්. සැන් ඒ ටීයපෝ එක උඩ 

යපොර තියයන නි්ා, යපොර බරයි යන්. යපොය්ත බර නි්ා ටීයපෝ එක යහ්ලයලන්යන් නෑ. 

යපොයරන් වැඩක් ග්තරා. බයරන් වැඩක් ග්තරා. යපොයරන් වැඩක් ග්තයර නෑ. ඔව් යන්. 

හරි... එරයකොට ...සැන් ඒ යපොර මරට්ත ග්තරා සැන්. හව්ට ය්ත ටිකක් යබොන ගමන් මම 

යකොයහොම හරි යපොර ටිකක් යනයවන්න ඕනි, යපොර මරට්ත ග්තරා. ඔන්න සැන් යපොය්ත 

සැන් යපරලලා බලනවා. යමොනවාස යම්යක් යම් තියයන්යන, චයිනී්ස යනයලා යවනම ඇති. 

යවජියට්රියන් යනයලා යවනම ඇති. ඉන්දියන් යනයලා යවනම ඇති. යමොන්යගෝලියන් 

යනයලා යවනම ඇති. හන්යගෝලියන් යනයලා යවනම ඇති. එක එක ජ්යාතියේ ඕලියන්ලා 

තියයනවා යන්.  එරයකොට යපොර බලලා, බලනවා යමොනවාස උයන්යන් යනයලා, යමොනවස 

ල්ස්න පන්තූර යන් තියයන්යන් යකොයහොම්ත එහා පැ්තයරන් යසන්යනක් වාඩි යවනවා. 

ඒයගෝලයලෝත බලනවා, "මයන් මම්යම් යම්ක හසලා යසන්නයකෝ". "මයන් යනෝයන් යම්ක 

හසලා යසන්නයකෝ." ඔයහොම ඉතින් රව යකයනක් යනයනවා. යම්ක හසලා දුන්යනෝත මිං 

යගසර මතුගාලා යසනවා. යම්ක හසලා දුන්යනෝත මම ඔයාව මහයර් එක්කිං යන්නිං. ඉතින් 

යම්ක හසලා දුන්යනෝත යම්වා යසන්නම්, මරක හසලා දුන්යනෝත යම්වා යසන්නම්, යනයලා 

යපොර යසපැ්තයර වාඩි යවලා සැන් එක එක ඕඩර්්ස යනවා. බලේදි ඔබ රමයි යට්කයව්   

යවන්යන්. ඔබට ඕඩර්්ස එනවා. එරයකොට සැන් ඕක යනයවලා ඉවර යවලා, රාම සැන් යම් 

යපොයරන් ප්රායයෝජ්යනයක් ග්තරස? යපොයරන් ගන්න තියයන වැයඩ් ග්තරස රාම? ඒ 

යනයන්යන් මර ගුණරුවරයා යම් යපොර ලිව්යව්, ඔබට යපොය්ත තියයන පන්තූර ටික බල බල 

ඉන්න යනයවයියන්. ඔබට ඕඩර්්ස එන්න්ත යනයමයියන්. ඇ්තරටම යපොර ලියලා 

තියයන්යන් පන්වතුනි, යපොය්ත තියයන යරසිප එක, ඒ මනුමෝ්ස්යා යමොකටස පන්වතුනි ඒ 

සාන්න ඕනා සීනි ටික මැනලා, ඒ සාන්න ඕනා ඒ එළවළු ටික කපල මැනලා, ඈ, ඒ 

ඔක්යකොම මැනල රරාදියය තියලා මැන මැන එයා ලියනවා., යම් යපොය්ත. එයහමයන් එයා 

යපොර ප්රිැන්ට් කරල තියයන්යන. පේලිශස කරලා තියයන්යන්. ඉතින් ඒ එච්චර යසයක් 

කරන්න ඕයන් නෑයන්, ඔබ කරන්යන් යපොර මරයගන යනයවලා පන්තූර ටික බලන එක 

විරරයි නම්, එයහනම් ඉතින් ග්ර ෑම් සීයක් ස, ග්ර ෑම් පන්සියයක්ස යනයන එක යවන්ක් 

නැහැයන්, යපොර බලන යකනාට. එයාට මන්තිමට බලන්න තියයන්යන පන්තූරයක් යන්. 

නුල්ත යපොර, ඇ්තරටම හසන යකනාට, යපොර යනව්යව්, ඒයක තියයන යරසිප එක 



ඇ්තරටම හසන යකනාට රමයි සීයයි පන්සියයයි මරයර් යවන් සැයනන්යන් යලොකුවට. 

ආන් ඒ නි්ා රමයි එයා, එයා පන්සියය යනයලා වැරදිලා ලියන්යන් නැතුව, සියය ලියලා, 

ආයේ යචක් කරා හරිස යනයලා. එරයකොට එයහම කරලා තියයන්යන් ඇ්තරටම ඒක හසන 

යකනාට. නුල්ත රාම ඔබ මර ය්ොෆා එක උඩ වාඩියවලා යම් යපොර යනයයව්වා විරරයි. 

රාම යපොයරන් ගන්න තියයන ප් රයයෝජ්යනය ග්තය්ත නෑයන්. හරි.. ඊට ප්සය්ේ සවය්ේ 

යමොකස කරන්යන්? සැන් ඔබ ්මහරවිට යශොපන් යනවා. සැන් යම් බඩු ටික, යමයින් යම් 

ටිකකු්ත යේන්න ඕනි, යම්ක හසලා බලන්න. "යම්ක මිං ලියා ගන්නවා." යෂොපනුමෝ්ත යනව. 

යෂොපන් කවිම්ලලා යමොකස කරන්යන්, ඒ බඩු්ත ගන්නවා. සැන් ඔය ටික ඔක්යකොම හරි 

පන්වතුනි, මර හරි ඉන්්සටන්ට් ්තුට ගන්න පුළුවන් රැන්යන්. සැන් වැඩක් කරන්න පටන් 

ග්තරහම, වැඩක් පටන් ගන්නයකොට, ඒ වැයඩ් ගැන ිමරන එක, ්හ වැයඩ්ට මවශන කරන 

බඩු ටික එකතු කර කරගන්න එක හරි ය්ලසියි. 

50:03 

50:03 

මපට මරකයි ඉ්ස්ර මප පාඩම් කරපු හැටි. ඔබට්ත මරක ඇති. ඔය ඒයලව්ල කාය්ල 

පාඩම් කරේදි පන්වතුනි, ම..උයේ මප, මිං ිමරා ගන්නවා, උයේ හරි, මිං උයේ කෑම කාලා, 

නිවාඩු සව්ක් යනයුලයකො, හරියට මිං උයේ හරට පටන් ගන්නවා පාඩම් කරන්න. හය්ත 

ඉඳන් රෑ හර යවනකම් මිං පාඩම් කරනවා. ආයේ නැකවටින්යන්ව්ත නෑ. එයහම රමයි ිමරා 

ගන්යන්, උයේ නැකවටලා ඊට ප්සය්ේ සැන්, නැකවටින්යන ව්ත නෑයන්, ඒ නි්ා මවශන කරන 

ඔක්යකොම ටික සැන් ලඟ තියාගන්න ඕනි. යමොකස නැ්තනම් නැකවටින්න යවනවා යන්. ඒ 

නි්ා ඔක්යකොම ටික තියා තියාගන්නවා. එරන තියයනවා, යපෝත ටික යගන්ත 

තියාගන්නවා යකොයහොම්ත. ඊට ප්සය්ේ හදිසියය යකෝ්ල එකක් එයහම ආයවෝත, එරයකොට 

දුවලා යන්න එපැයි යමරනින් නැකවටලා, ඉතිිං නැකවටින්යන් නෑ යනයලා මප මධිෂසඨාන 

කරලයන් තියයන්යන. ඒ නි්ා ්මහර විට යමොබයි්ල යෆෝන් තිේයබ නෑ ඒ කාය්ල ඒ නි්ා 

යමොකස කරන්යන්, ලෑන්ඩ් ලයින් එක ගලවයගන ඇවි්ලලා යමරනින් හයි කරගන්නවා. 

ඇයි සැන් යම් නැකවටින්යන නෑ. යමොකස සැන් මසම පාඩම් කරන්නයි සැන් යම් යන්යන්. හරි. 

ඊට ප්සය් යම්, යකෝප්පයක් යගන්ත තියා ගන්නවා වතුර යබෝරලයක් එක්ක, යමොකස 

වතුර ඕන උයනෝත එයහම යබොන්න ඕයන්, එරයකොට වතුර යබෝරලය යගන්ත, වතුර 

යබෝරලය ඉවර වුයනෝත එයහම ඒ නි්ා යකෝකට්ත යනයලා මර වතුර යබෝර්ල පැක් එකක් 

යගනාවානම් හරි. යමොකස ඒව ඉවර උයනෝත ආයය නැකවටින්යන නෑයන් සැන්. ඒ නි්ා ඒ 

ටික යගන්ත තියා ගන්නවා. ඊට ප්සය්ේ, ඊට ප්සය්ේ සැන් හදිසියයව්ත ය්ත එකක් එයහම 

හසාගන්න ඕන වුයණෝත, නිදිමරක් එයහම ආයවෝත, නිදිමර යපොඩි ගතියක් ආයවෝත 

එයහම, ය්ත එකක් යකොෆි එකක් හසාගන්න යගසර කු්සසියට යන්න ඕන උයනෝත එයහම 



ආයේ නැකවටින්න යවනවා යන්, යම්ක කැයඩනවායන් සැන් යම්. යම් පාඩම් කරන යම් 

ග්තර ගැම්ම කැයඩනවා. ඒ නි්ා යමොකස කරන්යන්, ම.. ය්ත යකොළ පැකට් ටිකක්, ම..සීනි 

ටිකක්, යනරි පටි ටිකක් මරන් ඇවි්ලලා ඒ ටික තියාගන්නවා. හැබැයි වතුර උණු කරගන්න 

එපැයි, ආ ඒකට මර ඉන්යවශන් හීටර්්ස තියයන්යන, ආන් ඒ එකක් යගන්ත තියා ගන්නවා 

ෆසලා්සක් එක්ත එක්ක. යම්ය්ේ උඩ රමයි යම්, යම් පැ්තය්ත යපෝත ටික, යම් පැ්තයර ය්ත 

හසන බඩු ටික. ඊට ප්සය්ේ සැන් මරක් යවනවා, සැන් ටිකක් යවලා ඉන්නයකොට යපොඩි 

බඩකවන්නකු්ත එයිස සන්යන් නෑ ඔයහොම යනයකොට. යම් යකොයහොම්ත ඔය ටික කරේදි සැන් 

පැය යසකක් විරර කවිම්ලලයන්. ඒ නි්ා යකොයහොම්ත මර උයේ කාපු කෑම යව්ල, සැන් හරි 

සැන්, බඩකවන්නට හැීමයගන එන්යන, ඒ නි්ා යමොකස කරන්යන්, බි්සකට් පැකට් එකක්, 

යසකක්, රව යසකක් වයේ, ඇවි්ලල සැන් යම්ය්ේ උඩ තියාගන්නවා. සැන් ඔය ටික 

ඔක්යකොම ලෑ්සති කරයගන සැන් ඔන්න, පටන්ගන්නයි යන්යන. ඒ පටන් ගන්න 

යනයකොට ිමරනවා යම්, ්මහරවිට යපොඩ්ඩක් යම්,ම..යම් යපොඩ්ඩක් යම්, යබෝරින් වයේ 

එයිස සන්නෑ. ඒ නි්ා ්මහර විට යපොඩ්ඩක් යබෝරින් වුයනෝත එයහම යපොඩි යමොකක් හරි 

යවන ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න වයේ, ්මහරවිට යපොඩ්ඩක් යවන යපොරක් නිකන් නව 

කරා යපොරක් හරි ඒ වයේ චුට්ටක් ඉඳලා ිමටලා යපොඩි යපක් එකක් ගන්න්ත එපැයි. ම..ඒ 

නි්ා කවිම්ලලා යමොකක් හරි යපොරක් මරන් එනවා. රව යපොරක් මරන් එනවා. නැ්තනම් 

යපොඩි යේම් එකක් මරන් එනවා. ඉතින් ඔය ඔක්යකොම පැ්තරක තියයනවා. සැන්, සැන් 

රාම පටන් මරයගන නෑ පාඩම් කරන්න. සැන් ඔබට ය්තයරනවායන් සැන් යම්, යම් 

ම්තසැකීම් මට විරරයි යන්ස පන්වතුනි තියයන්යන යම් යලෝයක? කාටව්ත යම් ම්තසැකීම් 

නෑයන්? ඒ නි්ා මිං යමයහම යනයන්යන් ඔබට යම් ම්තසැකීම් නැතුව ඇති, ඒ නි්ා 

ප්රාශසනයක් නෑ, යම් ම්තසැකීම් තියයන මට පන්වතුනි යහොඳටම මරකයි, යසයක්, වැඩක්, 

කරන්න පටන් ගන්න කලින් යම් ිමර පන්වතුනි යකොච්ච්ර රැවයටනවස යනයලා. යකොච්ච්ර 

රැවයටනවස යනයලා, එක එක ජ්යාතියේ කරන්සර හස හස පන්වතුනි, මර වැයඩ් 

යනොයකයරන්නම, මවශන කරන පරි්රය හසින්, මන්තිමට වැයඩ් යනොයකයරන 

පරි්රයයන් හසලා තියයන්යන, ි්ක් වැයඩ් යකයරන පරි්රය යනයමයි. ිමරන් ඉන්යන් 

යකොයහොමස? වැයඩ් කරන පරි්රය යම් හසන්යන් යනයලා. නුල්ත හැයසන්යන් වැයඩ් 

යනොකරන්න පරි්රය. යමොකස ඔය පරි්රය හසලා ඉවර යවේදි පන්වතුනි, සැන් වැයඩ් 

කරන්න යවලාවක් නෑයන්. රෑ හර යවලා පන්වතුනි, පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න යන්න 

යනයකොට. රව ඉතින් තියයනවා, යම් පෑන ඉවර වුයනෝත එයහම? යම් ඇයි උයේ හය්ත 

ඉඳන්, රෑ හර යවනකන් යම් යනෝට්්ස ගහන්න යන්යන්. පාඩම් කරන යකොට පෑන ඉවර 

යවන්න පුළුවන්යන්. කාබන් පෑන. ඒ නි්ා රව පෑන් යසක තුනක් වයේ ළඟට යගන්ත තියා 

ග්තයරෝත වටිනවා. ඒවයේම ඔය යනෝට් එක ල්ස්නට හසන්න එපැයි, ඒ නි්ා නි්ලපාට 

විරරක් තියලා හරියන්යන් නෑ. පාට පාට පැන් ටිකක් යේන්න ඕනි. පාට පෑන් යගසර 



නෑයන්. ඉවරයවලා. ඒ නි්ා, යමොකස කරන්න තියයන්යන්? මනිවාර්යයන්ම කයඩ් යන්න 

යවනවා. පාට පෑන් ටිකක් මරන් එන්න. ඒනි්ා සැන් ඔක්යකොම වැඩ පැ්තරයනන් තියලා, 

්රම්ත ගලවලා පැ්තරයනන් තියලා, ආයය ඇඳුම්කු්ත ඇඳයගන කයඩ් යනවා සැන් 

්ප්තතු්ත සායගන. ්්ලලි්ත මරයගන, මම්මායගන් ඉ්ලලයගන සැන් කයඩ් යනවා. යම් 

කයඩ් යන්යන්, යම් මර යනෝට් එක ලියන්න පෑන් ටිකක් යේන්න. සැන් සව්ල යසකයි 

යවලාව. රව පැය පහයි තියයන්යන් පන්වතුනි වැයඩ් මව්න් කරන්න. හැබැයි රාම පටන් 

මරන්ව්ත නෑ. හැබැයි පටන් ග්තයර යකොයහොමස? මිං යමරනින් නැකවටින්යනව්ත නෑ 

යනයලා. කයඩ් කවිම්ලලා ආවට ප්සය් සැන් සව්ල කෑම කන යවලාව. හසම්. හැබැයි මප, 

නව්තරන්යන නෑ වැයඩ් පටන් ග්තරට ප්සය්ේ. කෑම කාල ඉවර යවලා ඉතින් ඔන්න 

යපොඩ්ඩක් වාඩි යවලා උන්නට ප්සය්ේ යපොඩ්ඩක් නිදිමරයි. සැන් යමොකස කරන්යන්? 

නිදිමය්තන් යම් වැයඩ් කරන්න බෑයන් යකොයහොම්ත. ඊට ප්සය්ේ යම් මන්තිමට යනෝට් 

ලියනවා යනයලා යපොය්ත ඉරියන් මඳින්න යවන්යන. චිත්ර පන්තිය යනයමයියන් යම්. මිං 

ඉන්යන් මැ්ත්ස ක්ලා්ස එයක්යන්. ඒයක් ඉතින් ඉරි මඳින්යන නෑයන්. එයක් තියයන්යන 

ගණන් හසන්න. ඒ නි්ා යමොකක්ස මිං කරන්න ඕයන් යපොඩ්ඩක් නිසාගන්නවා. චුට්ටක්. 

වැඩිය යනයමයි. වැඩිම උයනෝත පැය යසක තුනක් විරර. වැඩිය යනයමයි. යපොඩ්ඩක් 

නිසාගන්නවා. ඇයි පැය යසක තුනක් යනව්යව්? ිමරාගන්යන් යකොච්චර නිසාගන්නවා 

යනයලස? විනාඩි පහයළොවයි. විනාඩි පහලවක් නිසාගන්නවා යනයලා, විනාඩි පහලවයනන් 

නැකවට්ට මය ම්ත උ්ස් න්න? ය්තයරනවා යන්ස පන්වතුනි යම් ිමර කරන විංචාව. මර මන් 

කලින් මර පැවිදි වන කරාවක් ගැන යනව්යව්?  52.44 ඔය වයේ විංචා නැේස ඔරන ඕන 

රරම්? මිං නිං යකොයහොමහරි පැවිදි යවනවා, යම් මවුරුේස යසසා්ස වි්ස් යනයලා යනයන්යන් 

මිං යම් බලන්න ල්ස් න ඒ යසසා්ස වි්ස්, මිං යසසා්ස වි්සය්ේ පැවිදි යවනවා යනයලා 

යකොච්චර මට එයහම යනයන්න්ත පුලුවන් උනානිං. මිං මනිවාර්යයයන්ම යසසා්ස වි්ස්  මයේ 

ජීවිරයේ මලු්තම කාලයක්, මලු්තම මවුරුේසක්..... හසම්? එයහම පටන් ග්තර මවුරුේසක් 

යන්ස?... එයහම යන්ස යබොයහෝ යසයනක්ට? යකොයරෝනා ආවා, නාවා, බලන්න ඔබ, වැයඩ් 

යනොයකයරන්න පරි්රය හැදුයන් නැේස යනයලා? වැයඩ් කරන්න පරි්රය හසන්න මප 

ිමරායගන. පන්වතුනි, සහම් මයේ යනයකොට්ත ඕක ඕන රරම් යවනවා. මර යරසිප යපොය්ත 

කරාවට ආපසු ්ැරයක් කවිම්ලලා එුල. ඒ යරසිප එක ලියන ඒ, ඒ ගුණරුවරයා නැ්තනම් ඒ 

සූපයව්දියා නැ්තනම් ඒ යපොර ලියන කතුවරයා පන්වතුනි ලුණු වැඩි උනහම යමොකක්ස 

කරන්න ඕයන් යනයලා ලියන්යන නෑ ඒ යපොය්ත, යමොකස යහේතුව? ලුණු වැඩි යවනවා 

යනයන ප්රාශසයන් එන්යන, ඇ්තරටම කවිචියයන් නැකවටලා කු්සසියට කවිම්ලලා බඩු ටික එකතු 

කරයගන, මර භාජ්යනයට සාලා, ලුණු සාන රැනට ආපු මනුමෝ්ස්යට රමයි පන්වතුනි ලුණු 

වැඩි යවනවා යනයන ප්රාශසයන් එන්යන. ඒ ප්රාශසනය ආපු යවලාවට එයා ඒ යවනකම් කරන්න 

ඕනි ටික කරල නම් යබොයහෝ දුරට පන්වතුනි එයාටම වැටයහනවා යමොකක්ස මිං කරන්න 



ඕයන් යනයලා. යමොකස ඒ යනයන්යන් යමයා ඇ්තරටම උයන මනුමෝ්ස් යයක්. ඒ යනයන්යන් 

කුක් යකයනක් යනයමයි. නුල්ත යමයා ඇ්තරටම උයන යකයනක්. ඒ යනයන්යන් එයා 

උයනවා. එයා එයා යම් ිමතින් උයනව යනයවයි. එයා ඇ්තරටම උයනවා. එයා උයන්න 

සන්නවා යම් පළපුරුේසක් තියයන යකයනක්. ඒක රමයි යම් යපොර මරයගන ඇවි්ලලා ඊට 

වඩා යමක් එයාට ඉයගන ගන්න යම් ඕයන් යවලා තියයන්යන. එයා යගොඩක් දුරට සන්නවා 

පන්වතුනි ලුණු වැඩි උනහම යමොකක්ස කරන්න ඕයන් යනයලා. ආයය එයාට මුලතුයවන් 

යනයලා යසන්න ඕයන් නැහැ. එයහම නැ්තනම්, එයාව ්ම්බන්ධ, එයාට ්ම්බන්ධයවන්න 

පුළුවන් රව පරි්ක් ඉන්නවා. ඒ යනයන්යන්, යම් උයන්න උනන්දුව ඕනෑකම තියයන 

එයහම නැ්තනම් යම් උයනවා යනයන ශා්සත්රය යමක් සන්න යනයන යකයනක් ගැන යමයා 

සැනුමෝව්ත. ඒ නි්ා ලුණු වැඩි වුයනෝත යමයාට පුළුවන් එයාට කරා කරලා මහගන්න. ඒක 

යපොය්ත ලියන්න ඕයන නෑ. හැබැයි යපොය්ත ලියන්න ඕයන් යමොකක්ස? යම්ක උයන්න. 

මන්න ඒකට රමයි ල්ස් න පන්තූරය සාලා තියයන්යන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පන්වතුනි 

යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා බලන්න ඕන. 

  යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා බලන්න ඔබ්ත යම් නිවන් මගට යේදි, ඔය වයේ රැන් 

වල, ඔබ ිමරයවනවස යනයලා. ඒ යනයන්යන් නිවන් සයනන පරි්රය හසාගන්න ඕයන් යනයලා 

මන්තිමට හැදිලා තියයන්යන් නිවන් යනොසයනන පරි්රය. සැන් ඔබ යගසර, සැන් යම් පසුකවය 

කාලයේදීන්, ්මහරක් පරි් පන්වතුනි, මප ිමරුල යේ්නාවක් යන යවලාවක. හරි මප යූටියුේ 

එයක් සැම්මායන් යේශනා. ්මහරවිට යේශනා යනවා. ඔබ යේශනා යරයකෝඩ් කර ග්තතු 

එකක් හරි, ඩවුන්යලෝඩ් කර ග්තතු එකක් හරි, මහන්න සූසානම් යවන යවලාවක, බලන්න 

යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා කරලා, ්මහර ඔබ ඒ යේශනාව මහන්න පටන් ගන්න පරි්රය හැදුවා 

යන්ස පන්වතුනි. යේශනාව පැය යසකයි. යේශනාව මහන්න පරි්රය හැදුවා යන්ස පැය 

තුනහමාරක් ති්සය්ේ? එරයකොට මන්තිමට ඒ පරි්රය හසලා ඉවර යවේදි පන්වතුනි, සැන් 

යේශනාව මහන්න යවලාවක් නෑ යන්ස? බලන්න එයහම වුයේ නැේස යනයලා? ය්ත 

එකකු්ත හසායගන ඇවි්ලලා, බි්සකට් එයහකු්ත මරයගනම ඇවි්ලලා, හදිසියයව්ත 

බඩකවන්නක් වුයනෝත යේශනාව මැේයේ, ඔය ටික ඔක්යකොම කරලා ඉවර යවේදීන් සැන් 

යේශනාව කයන් ගහලා පටන් ගන්න යනයකොට නින්ස යන්න පටන් මරන් යන්ස? යමොකස, 

මහන්සියි ය්ත එකයි බි්සකට් එකයි හසලා. කු්සසියට කවිම්ලලා උයලා, මන්තිමට බි්සකට් 

එකක් හසන්න යනයලා කවයේ. හැබැයි යව්ලක්ම උයලා පිංවතුනි. ඇයි යම් යේශනාව 

මහන්න. ඉ්සය්්ලලා ඒ ටික කරයගන ඉන්න එපැයි. සැන් මිං යකොයහොමස යම්වා සන්යන්? 

යමොන යපොයරන් යනයවලාස? ඒ යපොරට යනයනවා බුක් ඔෆස ලයිෆස යනයලා. ජීවිරය නැමැති 

යපොර. මන්න ඒ යපොයරන් යනයවලා රමයි මිං යම් බලන්යන්. යම් යහොඳ, ආහස, යම් 

බුක්යෂොප් වල ඇති ඒ යපොර යහොයාගන්න පුළුවන් හරි, ආහස. ඔබ්ත බලන්න, ඔබ ලඟම 



තියයන බුක් යශොප් එයක් ඒ යපොර ඇති. කවිම්ලලා යහොයලා මරයගන යනයවලා බලන්න. 

බුක් ඔෆස ලයිෆස.  

ඉතින් මිං යම් යනයන්න පිංවතුනි, ඔබ සහම් මයේ යේදි, ඔය ආ්තම විංචාවට 

මහුයවන්න එපා. ආත්ම වංචාවට අහුහවන්න එපා. පුළුවන් රරම් රමන් කරන්න ආපු 

කාරණාවට හැම යවලායවම මූලික්තවය යසන්න. ඔබ කරන යගොඩක් යේව්ල පන්වතුනි 

නැ්තනම් යව්්සට් යවයි. මපය්ත යන ඒවා. මර යපොර මරයගන ආපු මනුමෝ්ස්යා යපොර 

යනයවන්න, යපොර මරන් ඇවි්ලලා යපොරට රැප් එකක් සාලා, රැප් එකක් සානවා යපොය්ත. පට 

කවරයක් සානවා. මට යනයන්න තියයන්යන් ඔය යපොය්ත පට කවයර් සාන එකයි, ඒ යපොය්ත 

කතුවරයා ඒ යපොය්ත ලියපු කාරණාව සිේධ යවනවා යනයන එකයි මරයර් තියයන 

්ම්බන්ධය යමොකක්ස? යමොකක්ස ඒ යපොය්ත කතුවරයා යපොය්ත ලියන්න කාරණාව? යහේතු 

යවච්ච කාරණාව? යකොයහොමහරි මනුමෝ්ස්යයක් එක්යකයනක් හරි යම් යපොර යනයවලා 

යම්යක තියයන යේ කරයි. මිං යම් යමච්චර මහන්සියයන් හසලා, යම් යමච්චර 

මහන්සියයන් යම්වා මැනලා යනරලා මැනලා, යම් යපොය්ත ලියලා, ග්ර ෑම්, ිලි ග්ර ෑම් ගානට මිං 

ලියල යම් තියයන යේ, යම් ිනි්සසු යම්ක කරයි. යනයලා ිමරන යේ සිදු වුණාස පන්වතුනි 

යපොරට පට කවරයක් සැම්ම යනයලා? සිදු වුන්යේ නෑ යන්ස? නුල්ත යගොඩ යසයනක් 

කරන්යන් ඕක යන්ස? පට කවර සසා ඉන්න එක යන්ස? ඉතින්, ඉතින් ඇ්තරටම බැලුවහම 

ඒ යපෝතවල තියයන ඒවා මන්තිමට ප්රායයෝජ්යනයක් ගැයනන්යන් නෑ. සැන් ඔබ මම යම් 

නිකන් එක යපොරක් ගැන යනයන්යන්. ඔබ යපොඩ්ඩක් ිමරලා බලන්න ඔයේ කබඩ් එයක්, 

ඔයේ යගසර තියයනවා යපොඩි ලයිබ්රිර එකක් හරි නැ්තනම්, බුක් කබඩ් එකක්. 57.50 ඔය, 

ඔය බුක් කබඩ් එයක් තියයන ඔබ යගනාපු හැම යපොරක්ම ඔබ යනයවලාස තියයන්යන්? 

යගනාපු යපෝත නම් තියයනවා බර යලෝඩ් එකක්. යම්ක නම් යකොයහොමහරි යනයවනවා. යම් 

කරාව යම්ක නම් මම යනයවනවාම රමයි. යම් යපොර නම් ආයේ යම් ජීවිරයේ යබොයහොම 

්ාර්ථක යවන ිනි්සසු යම් යපෝත රමයි පරිශීලනය කරන්යන්. යම් යපොර රමයි ඇසුරු 

කරන්න යහොඳ. ජීවිරයේ -හව් ටු බිකම් ්ක්ය්්සෆු්ල- ඒකයි යපොය්ත නම. ඒක නම් මම 

මනිවාර්යයන්ම යනයවනවා. මම යලොකු ගානක් දීන්ලා යම් යපොර ග්තයර. යාළුවන්ට්ත 

යනයන්න ඕනි. යාලුවන්ට්ත යනව්වා. යනයවන්න යනයලා. සැන් යාලුවන්ට යවලා තියයන්යන් 

ඔබට යනයන්න ඒ යපොර යනයවන්න යනයලා. එයහම නැේස? එයහම යපෝත නැේස, ඔයේ 

යගසර? ඉතින් මයප් යගසර විරරස එයහම යපෝත තිේයේ? ඔය ඔයේ යගසර එයහම යපෝත 

තිේයබ නැේස? තියයන් නැේස මසට්ත? එයින් මග, නිවන්ත ඔන්න ඔය වයේ යනයමයිස, 

්මහර මයට? ඔබ එයහම යකයනක් යවන්න එපා. නිවන්ත ඔයහොම යවන්න යසන්න එපා.  

ඒ නි්ා නිවන යනයන එක පන්වතුනි යබොයහොම ප්රාායයෝකවක යසයක්. ඒ නි්ා ඔබ ඒවා 

මම මර යනයන්න පටන් ග්තය්ත. ඔබ ප්රාශසන එවනයකොට මප ගාවට මපට, තියයන 

ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන එවේදි, ඒක ප්රාායයෝකවක ප්රාශසනයක්ම කරන්න. ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන එේදි 



රමයි මප සන්යන් ඇ්තරටම යම් කරන යකයනක්ටයි යම් ප්රාශසයන මතු යවලා තියයන්යන 

යනයලා. නැ්තනම් යකොච්චරව්ත ඔබ සහම ගැන ප්රාශසන මප ගාවට එව්වට, ඇ්තරටම ්මහර 

යවලාවට ඒ ප්රාශසන පන්වතුනි මපට යම් වයේ වැඩ්ටහන් වලදීන් යේශනා වලදීන් ඉදිරියට 

එන්න තියයන ්ම්භාවිරාවය මඩුයි. යමොකස මවිංකව මපට නම් හැයඟන්යන් රාම්ත යම් 

සහම්ත එක්ක තියයන ප්රාශසනයක් යමයාට යම් තියයන්යන. යම් ධර්මයයි ඔබයි ප්රාශසනයක් 

යනයමයි යම් තියයන්යන. ධර්මයයි ධර්මය යි ප්රාශසනයක්. නැ්තනම් ඔබට ධර්මය්ත එක්ක 

තියයන ප්රාශසනයක් ි්ක් ඔබට ඔබ්ත එක්ක තියයන ප්රාශසනයක් යනයවයි පන්වතුනි. 

ඒ නි්ා එවන ප්රාශසන පුළුවන් රරම් ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන කරන්න. ආන් ඒ ප්රාශසන මිං යම් 

යනයන්යන ඔබට සහම වැටයහන්නෑ යනයලා තියයන යමොකක් හරි ප්රාශසනයක් තියයනවනම් 

ඒක එවන්න එපා යනයලා එයහම යනයමයි. ඒවා එවන්න. මම යම් යනයන්යන් යගොඩක් දුරට 

මප ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන වලට රමයි මූලික්තවය යසන්න ඕයන්. ඔබ්ත එයහමයි යවන්න ඕනි. 

ඔයේ යාළුයවක් ඇවි්ලල පන්වතුනි ්මහර විට ඔබ්ත සහම් ්ාකච්ඡාවක් කරන්න යනයල 

එයි ඉදිරිප්ත යවලා. ්මහරවිට එයහම පරි් ඇති. මප කවසාව්ත ඒක එපා යනයන්යන නෑ. 

යබොයහොම යහොඳයි පන්වතුනි, ඔබ, ඔබට මවයබෝධ යවච්චයේ විරරක් නම් ඔබ කරා 

කරන්යන්, යනසිම ප්රාශසනයක් නෑ. හරිස? එරයකොට ඔබ්ත එක්ක එකතු යවන්යන් සහම් 

්ාකච්ඡා කරන්න පරි්. සැන් ඒ සහම් ්ාකච්ඡා කරන්න පරි් එකතු වුණාට ප්සය්ේ 

පන්වතුනි, චි්තරක්ෂණය, චි්තරක්ෂණයේ කෑලි කීයකට කඩන්න පුලුවන්ස? නැ්තනම් 

චි්තර, චි්තර වීථියක් චි්තර චි්තරක්ෂණ කීයක් තියයනවස යනයන එක පන්වතුනි 

 ප්රාායයෝකවක ප්රාශසනයක්ස? එරයකොට නැ්තනම් යම් භවිංග චලන, භවිංග උපච්යේසන, පිංච 

ධාරා, යවෝතරපන, ජ්යවන ජ්යවන ජ්යවන ජ්යවන යනයලා කීපාරක් යනවස? ඒක ප්රාායයෝකවක 

ප්රාශසනයක්ස? නැ්තනම් ඒක ධර්මයේ තියයන ප්රාශසනයක්ස? සැන් ඔය ප්රාශසනයට යමොන 

උ්තරරය දුන්න්ත පන්වතුනි ඔබට, ඔබට රාගය ේයව්ශය යමෝහය තුයනන් යකොයිකස ක්ෂය 

යවන්යන්? එරයකොට හරියටම යනයනවා. යම් ජ්යවන හරයි. ඒ, ඒ ප්රාශසනයට උ්තරරය 

ග්තරාට ප්සය්ේ ඔබට රාගයස ේයව්ෂය ස යමෝහය ස ක්ෂය යවන්යන්? ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන 

යනයන්යන් මන්න ඒවා යනයමයි පන්වතුනි. ඒවා ධර්මයේ තියන ප්රාශසන. ඒව තියයන්යන 

පන්වතුනි, යම් වැයඩ් කරයගන ඉවර යවච්ච මයට වි්ඳගන්න, එයහම නැ්තනම් ධර්මය 

යේශනා කරන මයට, ්සවාමීන් වහන්ය්ේ නමක් යහෝ කවිම පරි්ක් ඉන්නව නම්, 

ඒයගෝලයලො සහම මධනයනය යනීමම ්ඳහා, නැ්තනම් යම් සහම වැඩීම ්ඳහා, ඒ වයේ 

කාරණාවක් ගැන ිමතුවට කමක් නෑ. හැබැයි මග වඩනවා යනයලා යනයන්යන් සහම් 

වඩනවාට යනයමයි.  

මඟ වඩන එකයි සහම් වඩන එකයි යනයලා යනයන්යන් ්ම්පුර්ණයයන් යවන්ස 

යසයක්. ඔබ කරන්න ඕයන් මග වඩන එක. මග වැඩීමටයි තියයන්යන් ආර්ය මෂසටාිංකවක 

මාර්ගය තියයන්යන්. සහම් වැඩීමට රමයි ත්රිුපටකය තියයන්යන. ඒ නි්ා ඔබ වඩන්යන් 



ත්රිුපටකයස නැ්තනම් ආර්ය මෂසටාන්කවක මාර්ගයස යනයලා පන්වතුනි යපොඩ්ඩක් ක්ලපනා 

කරල බලන්න. ප්රාායයෝකවක පැ්තරට පන්වතුනි පුළුවාන් රරම් නැරුරු යවන්න. මිං යම්ක 

හැමසාම්ත යනයන්නම්. ආයේ ආයය යනයන්නම් පන්වතුනි. පුළුවන් රරම් ඔබ ප්රාායයෝකවක 

පැ්තරට ඔයේ ජීවිරය නැරුරු කරවා ගන්න. වියශේෂයයන්ම සහම. යමොකස සහම යනයලා 

යනයනයකොට පන්වතුනි මර ිමය්ත සරන්යන් යමක්ස ධර්මය යනයල යනව්වට ප්සය්ේ, 

ිනි්සසුන්ට ිමයරන්යන් යම් ිමය්ත සරන යේ ්ම්බන්ධයයන් මප රව මප්යඩ්ට් යවන්න 

ඕයන්. රව ඒක ඩීයට්්ල කරගන්න. යමොකස ඒක ිමය්ත සරන යසයක්යන් ඒක. කරන යසයක් 

යනයලා නෑයන් ඒක, ිමය්ත සරන යේ, ිමය්ත සරන යේ රමයි සහම. පන්වතුනි ිමය්ත සරන යේ 

රමයි සහම. ඉතින් ඒ යේ ිමරට සරන්න පුළුවන් යවන්යන් පන්වතුනි ිමර සුේස යවලා 

තියයන රරමට. නැ්තනම් ඕක, ඕක සැනුමෝමක්. මරක තියන් ඉන්න ටික යනයමයි පන්වතුනි 

ඔබ සරන යකොට්. ඔබ සරන යකොට් යනයලා යනයන්යන් පන්වතුනි ඔබ සරන, ඇ්තරටම 

ඔයේ ිමරට සරන්න පුළුවන් යකොට්. සැන් යබෝරලයක් තියයනවා පන්වතුනි, ඒකට 

පුරවන්න පුළුවන් ිලි ලිටර් පන්සීයයි. එහා පැ්තයරන් රව යබෝරලයක් තියයනවා, ඒකට 

ලිටර් එකහමාරක් පුරවන්න පුළුවන්. ඒ ලිටර් එකහමාර තියනවා, ඒ යබෝරය්ල තියයන 

ලීටර් එකහමාර යවච්ච යමොකක් හරි... වතුර යනයුලයකෝ. ඒ ලීටර් එකහමායරන් යමහා 

පැ්තය්ත තියයන යබෝරල යට ඇති වැයඩ් යමොකක්ස? සාන්න පුළුවන් ිලි ලීටර් පන්සීය 

නම්, මර ලීටරයයනන් ඇති, මර ඉතුරු ලීටරයයන් ඇති වැයඩ් යමොකක්ස?  1:02.45 

යනසිය්ේ්තම වැඩක් නෑ යන්ස? එයහනම් යම් යබෝරලයට සරන්න පුළුවන් ිලි ලීටර් 

පන්සීයයි. එයහනම් පන්සියයකට වඩා එක බිිංදුවක්ව්ත සාන එක මපරාධයක් යන්ස? 

මපරාධයක් යනයන්යන්, සහම්ත මපරායේ. ඒ සහම යේශනා කරන්න ගන්න මහන්සිය්ත 

මපරායේ. ඒ වයේම ඒ යබෝරලයට ඇති වැඩකු්ත නෑ. ්මහරවිට ඒ යබෝරලය මර පන්සීය 

මරයගන ඒ පන්සීය පාවිච්චි කරලා ඉවර උනාට ප්සය්ේ, රව පන්සීයක් ඉ්ලලිං ආයවෝත 

රව යස්ැරයකට යසන්න ඉඩ තියයනවා පන්වතුනි. ඇයි රව ලීටරයක් තියයනවා එහා 

පැ්තය්ත. නුල්ත පන්සීය විරරක් ගන්න පුළුවන් යබෝරලය, රව මනි්ත ලීටරයම 

ඉ්ලලුයවෝත එයහම, ලීටර් එකහමාරම ඉ්ලලුයවෝත එකපාරම? ඇ්තරටම යන්යන් 

යකොච්චරක් මරයගනස? ිලි ලීටර් පන්සියයයි මරයගන යන්යන්. යමොකස ඉතුරු ලීටරය, 

ලීටරය සාන්න යබෝරලයේ ඉඩක් නෑ. ඉතින් ඔබ්ත, මිං යම් ඔබට කරුණායවන් මරක් 

කරන්යන් පන්වතුනි හැයමෝයගන්ම පුළුවන් රරම් යම් යේශනාව ශ්ර්වණය කරන ඔබ සියලු 

යසනාම, යමොකස මප යම් කරන්යන් පන්වතුනි ඔබව නිවනට මරයගන යන එක. ඔබව 

නිවනට උනන්දු කරවන එක. ඇ්තරට මරයගන යනවට වඩා ඔබට, නිවනට යන්න යනයලා 

උනන්දු කරවන එක. යමොකස මට ඔබයේ මතින් ම්ලලයගන නිවනට යන්න බෑ. ඉතින් 

නිවනට යන්න ඔබට කරන්න ඕන ටික රමයි මපට යනයන්න පුළුවන්. නිවන යනයන්යන 

පන්වතුනි මතිශයින්ම ප්රාායයෝකවක යසයක්. මතිශයින්ම ප්රාායයෝකවක යසයක්. ඒක සීයට 

යසසීයක් පන්වතුනි ප්රාායයෝකවක යසයක්. නිවන යනයලා යනයන්යන්. සරාග්තර යම් යකොට්ක් 



තියයනවයන් පන්වතුනි, මහග්තර මහග්තර යම් යකොට්ක් තියයනවා. නුල්ත එරනින් 

ප්සය්ේ ඒක ්ම්පූර්ණයයන්ම ප්රාායයෝකවක යයොසා ගැනීම තුලයි තියයන්යන්. යහොඳට 

බලන්න. ත්රිුපටකය වුණ්ත යනයවලා බලේදීන් ඔබට ඕන රරම් යපයනයි පන්වතුනි 

රථාගරයන් වහන්ය්ේ, භික්ෂූන් වහන්ය්ේලාට යනව්යව්, ම ණ ඔබට හේ කාරණාව 

වැටහුනා ද? වැටහුනා ස්වාමීනි. එහ නේ වැටහිේචහේ කියන්න බලන්න. ඒ වැටහිේචහේ 

කියන්න කියල කිව්වට පස්හසේ පින්වතුනි, ත්රිමපිටකහේ තිඵහයන හපොත් පනස ් තර ක්ක්වව 

කිව්හව් නෑ හන්ද, බුදු  ාමුදුරුවන්ට අනිත් පැත්තට? බුදු හාුලදුරුයවෝ මම යමන්න යම් 

සූත්රය සන්නවා, බුදු හාුලදුරුයවො මම යමන්න යම් සූත්රය සන්නවා. බුදු හාුලදුරුයවො මම 

යමන්න යම් සූත්රය්ත සන්නවා. නෑ භික්ෂුව මම ඔබට එක කරුණක් යන් යනව්යව්. මන්න 

ඒක වැටිමච්ච කරුණ යනයන්න? ඉතින් එච්චරයන් කරා උයන්. ඒ භික්ෂූන් වහන්ය්ේ 

රමන්ට වැටිමච්ච්යේ ගැන බුදු හාුලදුරුවන්ට ප්රාතිඥා යසනවා. ඒක පැහැදිලියි. යනයල ඉවර 

උනාට ප්සය්ේ බුදු හාුලදුරුයවෝ යනයනවා හරි මහණ ඔබට ය්තරිලා තියයන්යන්. මන්න 

යන්න රුක්ෂ මූල, ශුනනාගාර, ආරණන සැන් කවිම්ලලා, සැන් ඉඳලා ස යනව්යව්? නෑ. සැන් 

කවිම්ලලා. සැන් කවිම්ලලා. සැන් කවයාට ප්සය්ේ රව ටිකක් මහගන්න හම්බ යවන්යන් නෑ යන්ස 

බුදු හාුලදුරුවන්යගන්? බුදු හාුලදුරුවන්යගන් යනයමයි යමොන හාුලදුරුවන්යගන් ව්ත. සැන් 

රව්ත මහගන්න හම්බ යවන්යන් නෑයන්. යමොකස මවශන තිේයේ රව මහගන්න යනයමයි, 

මවශනරාවය තිේයේ මහග්තර ටික සැන් ප්රාායයෝකවකව යයොසන්න. යමොකස ඔය ප්රාායයෝකවකව 

යයොසායගන යනයකොට පන්වතුනි මන්න ඒ භික්ෂුවට මතුයවනවා ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන. සැන් 

යහොඳට ය්තරුම් ගන්න යම් යනයන කාරණා ගැන, යමොකස යගොඩක් වැසග්ත යම් යනයන යේ. 

බුදු හාුලදුරුවන්යේ යේශනායව් නනාය මවයබෝධ කරග්තර භික්ෂුව ඒක එරනින් ප්සය්ේ 

මවයබෝධ යවලා තියයන බව බුදු හාුලදුරුයවෝත එක්ක කතිකා කර ග්තරට ප්සය්ේ, බුදු 

හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේ යේශනා කරනවා හරි සැන් යන්න. මහන වඩින්න, කවිම්ලල ඔයේ මග 

වඩායගන යන්න. යමොකස බුදුහාුලදුරුයවෝ සන්නවා ඒ භික්ෂුවට ඉන්නවා ්ඝ පරපුරක්. බුදු 

හාුලදුරුවන්ට කරන්න තියයන්යන් මවශන කරනයේ යමන්න යම්කයි කරන්න ඕයන් 

යනයලා යනයන ටික විරරයි. ඒ යේ කරයගන යනයකොට එන ප්රාායයෝකවක ප්රාශසනවලට උසව් 

ඉ්ලල ගන්න ඉන්නවා ්ඟ පරපුරක්. යමොකස ්ිංඝ පරපුර යනයලා යනව්යව කවුස? ඉම්යපෝර්ට් 

කරපු පරි්ක් ස? නෑ පන්වතුනි, ඒ වයේම රව යකයනක්. බලන්න ඒ යකොච්චර පන්වතුනි, 

හරිම, හරිම පළියවලයි යම් වැඩ, යම් යම් ්ම්බුේධ ්ා්නය, හරිම ල්ස්නයි පන්වතුනි 

යම්ක හැදිලා තියයන රාමයව්සය. ඒයක මපට යගොඩක් දුර ඉයගන ගන්න තියයනවා. මප 

මයප් ජීවිරයේ යකොයහොමස මග වඩා ගන්යන් යනයලා යනයන එක, ඔබ කවිම ජීවිරයේ 

යකොයහොමස මග වඩා ගන්න ඕන යනයන එක පන්වතුනි රථාගරයන් වහන්ය්ේ පනවපු 

ශා්නය තුළ, ඒ දිහා බලලා ඉයගනගන්න. සැන් බලන්න එරයකොට ඒ භික්ෂූන් වහන්ය්ේ 

වයට් ඉන්න පරි්්ත, රව්ත භික්ෂූන් වහන්ය්ේලා, උන්වහන්ය්ේලා්ත පන්වතුනි යබොයහෝ 

දුරට රථාගරයන් වහන්ය්ේයගන් යහෝ උන්වහන්ය්ේයේ ශ්ර්ාවක පරිණාමයයනන් යහෝ යම් 



සහම් කරුණක් මහග්තරා. එක කරුණක්, කරුණු යගොඩක් යනයමයි, යම් ටී මකුර වයේ ඒ 

යනයන්යන්, එක කරුණක් මහග්තර. එක කරුණක් මහයගන සැන් යමොකස කයළේ, ආන් ඒ 

කරුණ කවිම්ලලා වඩායගන යනවා, වඩන්න උ්ත්ාහ ගන්නවා. ඒ වඩන්න උ්ත්ාහ ගනිේදීන් 

පන්වතුනි මමාරු යවන රැන් නැේස? මප්රාමාණව තියයනවා. ඒක හැබැයි දුෂසකර යවන රැන් 

නැේස? යමොකස නැ්තයර පන්වතුනි, යකොච්චර තියයනවස. දුක්ඛා පටිපදා. දණ්ඩ අක්ඥ්ඥා. 

හේ අක්ඥාවන් ලබාහගන හබොහ ොම, හබොහ ොම දුෂ්කරයි. යබොයහොම මමාරුයි. යම් 

ප්රාතිපසාව යබොයහොම දුෂසකරයි. එයහම පරි්කු්ත ිමටියා යම් ශා්නයේ. සුඛා පටිපසාව සුඛා 

මභිඤසඤා ලබා ග්තර පරි්කු්ත ිමටිය. එයහම පරි්කු්ත ිමටියා. ්ාරිපු්තරයන් වහන්ය්ේ 

වයේ පරි් එයහම. නුල්ත රව යකොට්ක් ිමටිය පන්වතුනි ඒයගෝලලන්ට යබොයහොම 

දුෂසකරයි යම්, යම් මාර්ගය. ්ෑයහන කටුකයි. යමොකස ්්රක් පුරාවට මර උ්තරමයන් 

වහන්ය්ේලා රරම් පාරිරාවන් පුරා යගන නැ්තනම්, ඉතින් සැන් ඒ මයට සැන් තියයන්යන 

පාරිරා පුරන්න. ඉතින් පාරිරා පුරන එක රමයි ඔය මමාරු. ඉතින් ඒ පාරිරා පුරා 

යගන යනයකොට, ඒ පාරිරා පුරා ගන්න මවශන කරන පරි්්ත පන්වතුනි රථාගරයන් 

වහන්ය්ේ ්ා්නයක් විදිහට හැදුවා. ්ිංඝ පරපුර යනයලා. ඒ පරපුයර් ඉන්යන් කවුස? ඒ 

පරපුයර් ඉන්යන්ව්ත පන්වතුනි ඒ වයේම රව යකයනක්. මපට ඉන්යන් මප විරරයි යන්? 

මන්න ඒ වයේම පරි් රමයි පන්වතුනි ඒ ිමටියේ. ඉතිිං ඒ පරි් මරර ිමටිය පිංවතුනි මඩු 

වැඩි වශයයන්  රථාගරයන් වහන්ය්ේයගන් මහග්තර යේ කර යනයාග්තර පරි්ස. ්මහර මය 

ිමටියා ඒක ඉවරකරපු පරි් , ජ්යාතිය ක්ෂය කරලා. ්මහර මය ිමටියා ජ්යාතිය ක්ෂය කරන්න 

රව ඔන්න යමන්න ඉන්යන.  රව යකොට්ක් ිමටියා රව භව හරක්  ඇතුළර මනිවාර්යයන් 

ජ්යාතිය ක්ෂය කරගන්නවා. ඔන්න ඔය යනයන පරා්යේ ඉන්න එක එක පරි්ස ිමටියා.  ඉතිිං 

ඔන්න  ඔය පරි් ඇතුලට මර භික්ෂුව කවිමන් වැඩියහම  ඒක  රුක්ඛමූලයක යවන්න 

පුලුවන්, ශුනනාගාරයක යවන්න පුලුවන්, මරණනයක යවන්න පුලුවන්, යකොයහ යහෝ 

යවන්න පුලුවන්. යම් තුන් යලෝයක යකොයහේ හරි කමක් නෑ පිංවතුනි මර භික්ෂූව මරනට 

වැඩියට ප්සය් ඉන්නවා නම් උන්වහන්ය්ේට  උසව් කරන ්ිංඝයා වහන්ය්ේලා, ඒ 

යනයන්යන් කලනාණ ිත්ර පරි්ක්, ඒ යනයන්යන ඒ හාුලරුයවො වයේම යම් සහම මවයබෝධ 

කරයගන ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන්න පටන්  ග්තර යකයනක් මන්න  ඒ ප්රාායයෝකවකව  

යම්ක කරන්න පටන් ග්තර යකයනක් ලඟට රමයි මර භික්ෂුවට  යන්න යනව්යව්.  යමොකස 

ලුණු වැඩි  යවන්න පටන් ගන්යන නැ්තනම් ලුණු වැඩි යවනවා යනයන එක සිේධයවන්යන් 

ලුණු සාන්න යන යකනාට.  ලුණු සාන යකනාට  ලුණු වැඩි වුණාට ප්සය්ේ එයා සන්නවා මිං 

වයේම  යම් යේ යවච්ච මය  රව ඇති. එයහනම් මිං ඒ යකයනක්යගන්  මහ ග්තරා නම් 

හරි. මර සූපයව්දියා ගාවට යන්න ඕන නෑ  නැ්තනම් යපොර ලියපු යකනා ගාවට  යන්න 

ඕනෑ නෑ පිංවතුනි. ඇ්තරටම යපොය්ත තියයන්යන ඕන  නෑ ඒ කාරණාව. සැන් එයහනම් 

ිමරල බලන්න ත්රිුපටකය දිහා බලායගන යකයනක් ිමරනවනම්  මට ත්රිුපටකයේ දිහා 

බලලා නිවන් සයනන්න පුළුවන් යනයලා  මටනම් පන්වතුනි ඒක ිමරා ගන්න මමාරුයි.  



ත්රිමපිටකහය තමයි  පින්වතුනි මූලික  ද ේ කරුණු තිඵහයන්හන්. නමුත් හකොහ ොමත් ද ේ 

අවහබෝධය  ලබාගන්න නේ කල ාණ තුතුරු ුරකරක් අවශ  හවනවා. ඊට පස්හසත් 

පින්වතුනි ඒ හේ ප්රනාහයොකවකව කරහගන යේදි  තමන් වැහටන තැන් තිඵහයනවා, තමන් හිර 

හවන තැන් තිඵහයනවා, තමන් අහු හවන තැන් තිඵහයනවා. පින්වතුනි ආත්ම වංචාවට  අහු 

හවන තැන් අනන්තයි අප්රනමාණයි. මං හකොහ ොමද දන්හන?   රියට  රි! අනන්තයි 

අප්රනමාණයි  පින්වතුනි ආත්ම  වංචාවට අහුහවන තැන්. ලාභ, කීේතිඵ, ප්රනශංසාවලට අහුහවන 

තැන් හබොහ ෝයි. රමන්යග වැරැදි රමන්ට යප්න්යන නැති බව මප කවුරු්ත සන්නවායන 

පන්වතුනි? ඉතින්  එයහනම් එක්යකෝ ්ාර ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂයක් නැ්තනම් විසි ම්ිංඛන 

ක්ලප ලක්ෂයක් යපරුම් පුරන්න ඕන. එරයකොට රමන්යග වැරදි රමන්ටම  යප්න්න පටන් 

ගන්නවා. යනසි යකයනක්යගන්  උසව්වක් නැතුව.  විසි ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂයක් යපරුම් 

පරුවහම. එයහම නැ්තනම් පන්වතුනි ්ඟ පරපුර ඉන්න ඕන රමන්ට උසව් කරන්න. සැන් 

එයහනම් ිමරලා බලන්න එක්යකො යකයනක්ට රමන්යග වැරදි රමන් විසින්ම 

යහොයායගන රමන්යග මග වඩායගන යන්න නම් කායගව්ත උසව් පසව් නැතුව විසි ම්ිංඛන 

ක්ලප ලක්ෂයක් මවම පාරිරා පුරන්න ඕන. එයහම නැ්තනම් පන්වතුනි සැන් ඔය 

මහරහරන් වහන්ය්ේලා ිමටියය පන්වතුනි, මසූ මහා රහරන් වහන්ය්ේලා. 

උන්වහන්ය්ේලායග බැලුවහම කරන්සරය, යගොඩක් යවලාවට උන්වහන්ය්ේලා  නියර 

විවරණ ලබලා තියයන්යන ක්ලප ලක්ෂ යකට උඩදි. රථාගරයන් වහන්ය්ේ නියර විවරණ  

ලැබුයව ්ාරා්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂ යකට උඩදි. ඒ යනයන්යන් ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂ  හරරක්. 

නුල්ත මරිහතුන් වහන්ය්ේලා පන්වතුනි ක්ලප ලක්ෂ යකට උඩදීන්. එරයකොට ඒ යනයන්යන 

උන්වහන්ය්ේලා ්මහරවිට මග්ර ්සථාන ගරු උ්තරමයන් වහන්ය්ේලා. එරයකොට 

උන්වහන්ය්ේලාට  පාරිරා පුරන්න මච්චර කාලයක්  කවයේ නැති පාඩුව, ඒ යනයන්යන් 

ඔබට යවන් ය්තයරනවායන එරන? රථාගරයන් වහන්ය්ේයග  ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂ 

හරරයි මරිහයතුන් වහන්ය්ේයග ක්ලප ලක්ෂ යයි. ඔය යසක මරර යවන් ඔබට ිමරාගන්න 

පුලුවන්යන පන්වතුනි. ඔය යවන් පුරවන්යන යමොකයනන්ස? යපොඩ්ඩක් ිමරලා බලන්න. 

එරයකොට ය්තයරයි පන්වතුනි කලනාණ ිත්රයා යනයන්යන යකොයි රරම් වටින යකයනක්ස 
යනයලා.  රථාගරයන් වහන්ය්ේ හසපු  ්ිංඝ ශා්නය, ්ිංඝයා වහන්ය්ේලා. ඒ යනයන්යන 
මපට ඉන්යන මප විරරයි යනයන කාරණායව වැසග්තකම ඔබට ය්තයරයි. බුදු හාුලදුරුවන්ට 

පන්වතුනි, ඒ යනයන්යන යබෝධි්්තවයන් වහන්ය්ේට කවුරු්ත ිමටියය නෑ  උන්වහන්ය්ේට 
වරදිනයකොට ඔබ කරන්යන වැරදි යසයක් යනයලා යනයන්න. කවුරු්ත ිමටියය නෑ. ඇ්තරටම 
උන්වහන්ය්ේ වැරදි යේ නව්තවලා හරි යේ කරන්න යේදි ිමටියය "යම් බුලණා යමච්චර 

යවලා මප්ත එක්ක ඉඳලා ආහාර ප්රාතික්යෂේප කරනවා යනයලා, මධික දුක් යසනවා යනයලා 

යම් කයට සැන් බලන්නයකො යම් කරන යේ? මප  සාලා යිං. මන්න එයහම පරි්ක්යන 
ිමටියය. ඒ යනයන්යන වැරදි යේ නව්තවලා හරි යේ කරනයකොට එයාව මරහැරලා සාලා 
කවයපු පරි්ක් ිමටියය. ආන්න ඒ නි්ා පන්වතුනි උන්වහන්ය්ේට රනියම උන්වහන්ය්ේයග 
වැරදි යහොයා ගන්න සිදු වුණා. රනියම යහොයා ග්තරා යනයලා යනයන්යන උන්වහන්ය්ේ ඒ 



යවනුමෝයවන් පාරිරා පරුවා. ඒක රමයි ්ාර ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂ යක් ති්සය් කයර් නියර 
විවරණ හම්බුනාට ප්සය්. එරයකොට මරිහතුන් වහන්ය්ේලා, සැන් මග්ර  යශ්ර්ේෂසඨ මග්ර ්සථාන 

ලබාග්තර  මරිහතුන් වහන්ය්ේලා බිිමයවන්නයන පන්වතුනි එච්චර කාලයක් ඕයන. 
්මහර විට ඔබ මප වයේ පරි්ස පන්වතුනි මරිහ්ත යවන්න මප එච්චර ක්ල පාරිරා පුරන්න 
ඕයන නෑ. ්මහරවිට උන්වහන්ය්ේලා ක්ලප ලක්ෂ යක් යපරුම් පරුවනම් ්මහරවිට මප 
ක්ලප සී යයනන් යසසීයයනන් විරර ්මහරවිට   කරගන්න පුලුවන් ඇති. සැන් ඒ ආපු ගමනක් 
යවන්න ඇති පිංවතුනි යම් එන්යන. ඒයක මග යකොට් යම් යනවා ඇ්තයර මප 

හැයමෝයගම. ඉතිිං එයහනම් යම් මග යකොට් යේදි , මරයක පාඩුව පයවන්යන 
යකොයහන්ස? යවන් යවන්? මරන තිේබයන ්ාර ම්ිංඛන ක්ලප ලක්ෂ යක්.මපට  

තියයන්යන්  ලක්ෂ යසකක් නම්, තුනක් නම් ක්ලප ලක්ෂ සීයක් නම්, නැ්තනම් ක්ලප 

සීයක් නම්? යකොයහන්ස ඒ මදි පාඩුව පුරවන්යන? මන්න ඒ මදි පාඩුව පුරවන එක රමයි 

පන්වතුනි ්ිංඝ ර්තනය යනයලා යනයන්යන, ඒක රමයි කලනාණ ිත්රයා යනයලා යනයන්යන. 
ඔබට ඒයකන් ය්තයරනවා කලනාණ ිත්ර ඇසුර යනයන්යන යකොච්චර වටිනවාස යනයලා. සැන් 
එරයකොට කලනාණ ිත්ර ඇසුර නැතුව මප ිමරුල යකයනක් පැවිදි යවලා බුදු යවන්න 
යනයවයි යන්යන, පය්ේ බුදු යවන්න්ත යනයවයි යන්යන, මරිහ්ත යවන්නයි 

බලායපොයරෝතතුව තියයන්යන. යකයනක් ිමරාගන්නවා මිං පැවිදි යවනවා, ඊට ප්සය් 

යකොයහේ හරි කැලෑවකට කවිමන් ඉන්නවා. මමාරුයි යන? එයහම ම්ලප මාත්ර මතිශය මහ්ත 

පුණනවන්ර පරි්ස, මපට ිමරාගන්නව්ත බෑ ඒ උ්තරම මානසික්තවය. මට නම් ිමරාගන්න 
මමාරුයි. එයහම එක්යකයනක් යසන්යනක් ඇති පන්වතුනි. මප ිමරුල සීයක් ඉන්නවා 
යනයලා. එරනින් යමහා පැ්තයර පන්වතුනි බහුරරය යකයනක් ිමරාග්තයරෝත එයහම, "මිං 

පැවිදි යවලා මිං යනවා කැලෑවකට, මිං යනවා ගුණහාවකට. රනියයන් හුසකලා යවලා 

ඉන්නවා." සැන් ඔය කරන්න හසන්යන පන්වතුනි බුදු හාුලදුරුයවො කරන්න හසපු යේ යන්ස? 

බුදු හාුලදුරුයවො ඕක කයළේ ජීවිර කාලයක් ඇතුලර ස? නැ්තනම් ම්ිංඛන ක්ලප ගානක් 

ඇතුලර ස? ිමරාගන්නව්ත බැරි රරම් කාලයක් කවයා යන්ස පන්වතුනි උසව්වක් නැතුව යම් 
වැයඩ් කරන්න. ඉතිිං මස යම් ඇහැට යප්න, යමච්චර උසව් කරන පරි්ක් ඉඳිේදි එයහනම් 
ඔබ මරයර කවුරු්ත පන්වතුනි ිමරාගන්න නරකයි මට නම් ඕයන පැවිදි යවලා යකොයහේ හරි 
කවිම්ලලා පැ්තරකට යවලා ගහක් යටට යවලා ගුණහාවක් ඇතුලට කවිම්ලලා ඇලක් යසොලක් 
ගාව වාඩි යවලා මිං මග වඩායගන යනවා. පුලුවන්! ටිකක් ක්ල යයි! බැරි නෑ! ඉතිිං 
යමයහම නහය ම්ලලන්න තියයන එක ඔලුව වයටන් සාලා ම්ලලන්යන යමොකටස යනයලා 

කරාවක් තියයන්යන පන්වතුනි. එච්චර දුක් විදින්න ඕයන නෑයන? සැන් එයහනම් 
රාමයව්සයක් යමරන තියයනවා. ්ිංඝයා ඇසුරු කරයගන යම්ක කරගන්න. ඒ ්ිංඝයායග 
වැසග්තකම මිං යනයන්යන. ආයය්ත යම් කරා කරන්යන ප්රාායයෝකවක්තවය ගැන. යමොකස 

පන්වතුනි ්ිංඝයා වහන්ය්ේලා යනයන්යන ඔබ වයේම මග වඩන පරි්ක්.    මන්න ඒ මයට 

රමයි ්ිංඝයා යනව්යව - 'මට්ඨ පුරි් පුේගයලෝ ශ්ර්ාවක ්ිංයඝෝ' - එරයකොට ඔබ්ත ඒකට 
මයිතියි. ඔබ්ත යම් නිවන් මග යන්න පටන් ග්තරනම් ඔබ්ත ඒකට මයිතියි. මරකස මිං 
සව්ක් ඔයබන් ඇහුවා මයප් ආරාමයට යන එන ටිකක් වයසින් වැඩි, මප ආච්චි සීයා 
යනයලා කරා කරුලයකො. ඒ යනයන්යන ඔබට මට ආච්චි සීයා යවන්න සුදුසු ව යය් ඉන්න 
යකයනක් ලඟ ඔයේ සරුවා තියන්න බය යකයනක් ඉන්නවනම් මර උ්ස්න්න යනයල මම 

ඇහුවා සව්ක් යේශනාවකදි? ඔබ කවුරු්ත එසා මර ඉ්සසුයව නෑ. ඒ යනයන්යන ඔබම එසා 



පලිග්තරා යන්ස පන්වතුනි යම් වයේ පරි්කයේ ඇසුර ලබන්න හම්බ යවනවා යනයන්යන 
මයප් සරුයවක්ට්ත මතිශයින්ම මහ්ත යහපරක් සිේධ යවන යසයක් යනයලා? ඉතිිං ඒ 
යමොකක්ස පන්වතුනි එරනදි මප කරා වුයන්. යම් ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන එයක් තියයන 
වැසග්තකම. යමොකස ප්රාායයෝකවකව කරන්න යේදි රමයි පන්වතුනි ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන 
එන්යන. ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන එේදි ආන්න ඒ ප්රාශසනවලට උසව් කරන්න පරි්ක් හැම 
යවලායවම ඔබ ගාව තියාගන්න. ඔබ ගාව නැ්තනම් මන්න එයහම පරි්ක් ගාවට ඔබ 
යන්න. ඒක රමයි ඔබට යමයහට එන්න යනයන්යන. ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන්න යේදි එන 
ප්රාශසන වි්ඳගන්න. යමොකස යමයහම්ත ඔබට යේශනාව මහන්න පුලුවන්. සැන් යම් කරන 
යේශනාව මප ආරායම කර්ත එකයි ඔබ එයහදි කර්ත එකයි. යගසරදි කර්ත එකයි. 
යේශනාව යේශනාව. නුල්ත යම්ක ප්රාායයෝකවකව කරන්න ඕන යකනාට රමයි පන්වතුනි 

යමයහට ඇවි්ලලා, ලඟින් ඉඳයගන යම්ක කරගන්න උවමනාව තියයන්යන. ඉතිිං ආන්න 

ඒ නි්ා,  මිං යම් දිග කරාවක් මප කරා කරයගන ආයව, යම් ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන්න 
යනයන එක ්ම්බන්ධයයන්. ඉතිිං ප්රාායයෝකවකව කරන්න රමයි ඔබට එක එක ආකාරයය 
රාමයව්ස මප යනයලා තියයන්යන. කාල ්ටහනක් හසාගන්න යනයල යනව්වා,ඔබ කරන්න 
ඕන යේව්ල ලියායගන ලකුණු කරන්න යනයල යනව්වා. ඔබ ඒවා යගන්ත මපට යපන්නුමෝවා. 
ඇ්තරටම යනයන්න හරි ්තුටුයි පන්වතුනි. ඔබ මරර පරි්ක් මපට එවලා තිේබා. ඒ 
යනයන්යන මවුරුේසක ඇවෑම ්නිටුහන් යනීමම ්ඳහා, ඒ යනයන්යන මවුරුේසක් ති්සය් 

මහ්තරයයක් යහෝ යනෝනා යකයනක්, ඒ යනයන්යන මයප් බණ මහන ඔබ මරර පරි්ක් 

කවුරු හරි මපට report එක එවලා තිේබා යම් තියයන්යන ඔබ වහන්ය්ේ මපට කරන්න 
යනයපු යේව්ලවල මවුරුේයේ වාර්රාව. හරි වටිනවා පන්වතුනි ඒවා. ඒ යනයන්යන කරන්න 
යනයපු යේව්ල ටික කරලා, ඒවා යකොයළේ ලකුණු කරලා, ඒවා ල්ස් නට print  කරලා, 

type  කරලා   ඒ ඔක්යකොම කරලා එවනවා. යම් මවුරුේයස ිමරායගන ිමටපු මයග target 

එක, S.M.A.R.T. goals හසලා. නිවන් මග ්ම්බන්ධයයන් එයා S.M.A.R.T. goals 
හසලා. මිං ිමරායගන ිමටියය යම් යවනයකොට යම් මට්ටමට යම්ක කරගන්න. මට 
කරගන්න පුලුවන් යවලා තියයන්යන යම් මට්ටම. යමන්න යම්යකදි, මිං යමයරන්දි 
යපොඩ්ඩක් ිමරවුණා. සැන් බලන්න පන්වතුනි ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන යනයවයිස ඔබට මතු 

යවන්යන? සැන්  යම් රාමයව්ස ඔබට යනයලා ඔබ ඇ්තරටම කරනවානම් එරනින් ප්සය් 
මතුයවන්යනම ප්රාායයෝකවක ප්රාශසන රමයි. යමොකස මප හඳුන්වලා තියයන්යන ප්රාායයෝකවක 
රාමයව්සයක්යන. සැන් smart goal එකක් යනයලා යනයන්යන goal එක ගැන ිමර ිමර 

ඉන්න මනුමෝෂනයාට  මවශන යසයක්ස, නැ්තනම් goal එක කරන්න පටන් මරන්, ඒ 

යනයන්යන ඒ goal එක ලඟා කර ගැනීම ්ඳහා ඒ goal එකට යන්න  යකයනක් පලයවනි 
මඩිය තිේබට ප්සය් එයාට එන්න පටන් ගන්න යකොට්ක් ගැන යනයවයි ස ඔය 
S.M.A.R.T. goal එකයනන් cover කරන්යන? ඉතිිං S.M.A.R.T. goal එකක හැම 

යවලායවම තියයන්යන realistic යසයක්, practical යසයක්,ප්රාායයෝකවක යසයක්. එයහනම් 
ඒවා තියයන්යන ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන මයට. ආන්න ඒ නි්ා රමයි ප්රාායයෝකවක 
රාමයව්ස මප හඳුන්වලා යසන්යන. එරයකොට ඒ ඒ යේව්ලවල තියයන ප්රාශසන රමයි ඒ 
මහ්තවරු මපට එවන්යන.   මහ්තරයයක් යහෝ යනෝනා යකයනක් යහෝ කවුරුහරි. ඉතිිං ඒ 

වයේ  ප්රාශසන වලට පන්වතුනි මප ආයය යනොපයනලව ඒ පරි්ට පුලුවන් උපරිමයයන් මප 

උසව් කරනවා. යමොකස මප යහොඳටම  සන්නවා යපොර යනයවලා පැ්තරයනන් තියපු යකයනක් 



යනයවයි යනයලා. ඒ වයේම මප සන්නවා යමයහ මවි්ලලා යපොර මරන් යන්නිං යනයලා ිමර 
ිමරා ඉන්න යකයනක් යනයවයි යනයලා. බලුල! නැ්තනම් යමයා ටීයපෝ එක යහ්ලයලන 
නි්ා ්්ලලි දීන්ලා යපොරක් මරන් කවිම්ලලා ටීයපෝ එක උඩ තියපු යකයනක් යනයවයි යනයලා 
යහොඳටම මප සන්නවා. යමොකස එයහම යනොයවන්න යමයහම report එකක් එවන්න 

යහේතුවක් නෑ. ඉතිිං මවුරුේයස මන්තිමට එයා report එක එවලා. යම්වාට මට A* හම්බුනා, 

මට B හම්බුනා, මර ළමයි  වාර විභාගය ඉවර  යවලා මවුරුේයස මන්තිමට යසමව්පයන්ට 

ඇවි්ත report එක යපන්නන්යන. මන්න ඒ වයේ.  ඉතිිං යමොන රරම් ඒ පරි්ට ්තුටක් 

සැයනන්නැේස පන්වතුනි? ඇ්තරටම යම් මවුරුේස තුල මයේ ප්රාගතිය. සැන් ඒ මවුරුේස ඉවර 

වුණාට ප්සය් ඔයේ ඇහැට යප්න්යන  ඒ ප්රාගතිය තියයනවනම් ඔබට මාත්රයක්ව්ත 

්ැකයක් එන්න විදියක් නෑයන පන්වතුනි මග වැයඩනවස සන්යන නෑ, මිං මග වඩනවා 

හරිස සන්යන නෑ? ඒකට රමයි යන්ස ඒ රාමයව්සය හදුන්වලා දුන්යන්? ඔය ප්රාශසනය මයපන් 

යමරනින් එහාට ඇහුවට කමක් නෑ ඔය යනයන ටික කරනවා නම්. “්සවාමීනි! මට මග 

වැයඩනවස සන්යන නෑ, මට හරියට sure නෑ.” ඒ යවලාවට මට  මහන්න තියයන්යන, 
"යකෝ මර රියපෝට් එක යපන්නන්න බලන්න." ඒක දිහා බලලා මම උ්තරර යසන්නම්. 

යමොකස මට ිමර යනයවලා උ්තරර යසන්න බැහැයන්. ඒ නි්ා ඔබ ඒ report එයක් ඉදිරිප්ත 

කරලා තියයන්යන්  ඇ්තර නම්  මන්න ඒ ස්තර දිහා බලායගන මට යසන්න පුළුවන් 

පන්වතුනි උ්තරරයක්. යම්ක රමයි මසහ්ස කරලා ඇ්තය්ත, යම්ක රමයි යවලා ඇ්තයර 
යනයලා. නැ්තනම් මප නිකිං මයාය්ල මවිදින්යන. ්මහරවිට ඊළඟට යනයන යේ්ත රවදුරට්ත 
ආපහු ්ැරයක් මලුතින් දිරවගන්න ඕන යසයක්. ඒ නි්ා යහොඳට සියලු යසනාම ය්තරුම් 
ගන්න පන්වතුනි යම් එක යේශනාවක් ඔබට ඇති ප්රාායයෝකවකව යයොසා ගන්න. මප 
ඉ්ස් රහට කරා කරන යේශනා, යපර කරා කරපු යේශනා ඒ හැම යේශනාවකම පන්වතුනි 
ඔබ එක කරුණක් මරයගන ප්රාායයෝකවකව යයොසන්න. ඔබට තිඵහයන රාග, ේහව්ශ, හමෝ  

ප්රනශ්න පින්වතුනි. ුත්තටම ඔබට හපොතක් අරන් ලියන්න කියලා අපි ඉස්සර මතක් කරා. 

මග වඩා ගන්න යනයකොට, මප ිමරුල සැන් ඔබ භාවනා කරන්න යනයකොට පැයක් 
තියයනවා භාවනා කරන්න. ඒ භාවනා කරන්න වාඩි යවන්න එපා පන්වතුනි මර යපොර 
ඔයේ මරට ගන්යන් නැතුව. සැන් යමයහම යනව්වහම යකයනක්ට ිමයරන්න පුළුවන්  ඕක 
ඉතිිං යපොර මරට ගන්නම ඕයන් නෑයන් ිමය්ත තියා ග්තරහම හරියන. පන්වතුනි එයහම 

යනයන මය හැමසාම ිමය්ත තියා  ග්තරහම හරි යනයලා ිමරායගන එයහමම රමයි යන්යන්. 

කවසාක්ව්ත යම්ක කරගන්න  හම්යබන්යන නෑ. කරග්තර්ත හරිම දුෂසකර යවනවා. ඒ 

යනයන්යන් ගුණරුවරයයක් ඉන්යන් පන්වතුනි ඔයේ ඉලක්කයට ඔබට ළඟා යවන්න ය්ලසිම  
රාමය යනයලා යසන යකනා. යනයලා යසන්න රමයි ගුණරුවරයයක් ඉන්යන. ඒකට යන්ස යම් 

යේශනා ටික මහන්යන? ඔබට ගුණරු ඇසුර මවශන නි්ා යන්ස? ඉතින් එයහනම්  ඔබ භාවනා 
කරන්න වාඩි යවන්න කලින් පන්වතුනි යපොරක් මරයගන ලියාගන්න. යම් මප කරන 
යේව්ල ඔබට යනයන්යන්.  එරයකොට ඔබ මස සවය්ේ මට යමයහම ප්රාශසනයක් තියයනවා. 
සහම් මනසිකාරය කරන යවලායව් ඒ ගැන මනසිකාරය කරන්න ඕන. ්මහරවිට භාවනා 

කරන්න පටන් ගන්න යවලායව් යවන්න  පුළුවන් ඔයේ මරට මරට යපොරයි පෑනයි හම්බ 

වුයේ.  මන්න ඒ යවලායව් හරි ලියන්න මනසිකාරය  කරන්න යන ප්රාශසනය. පටු ගනන් 
ලියන්න   යනයනවා යනයවයි පන්වතුනි. යප්ලි යසක තුනයනන් ලියන්න ඔබ යමොකක් ගැනස 

ක්ලපනා   කරන්න යන්යන් යනයලා. යමොකක්  ගැනස මනසිකාරය කරන්න යන්යන් 



යනයලා. ඒයක වටිනාකම! වටිනාකම රමයි පන්වතුනි ටිකක් යවලා කවයාට ප්සය් ිමර 
එයහ යමයහ දුවන්න පටන් ගන්නවා. සැන් මර යපොර යහව්ත යපොය්ත ලියාග්තර කරුණ 

යහව්ත ඔයේ ගුණරුවරයා ඔබ ලඟින්ම ඉඳන් ඔබට යනයනවා, "හා! හා! නිසාගන්න යනයවයි 

වාඩිවුයන්, ඕක ගැන ිමරන්න  යනයමයි වාඩි උයන්." "යමන්න වාඩියවච්ච කාරණාව, 

යමන්න යම්ක ගැන ිමරන්න." "යමන්න යම්ක යන් සැන්  කරන්න ඕන?" ඔන්න ඔයහොම 

යනයනවා.  ඉතින් එරයකොට ඔබට තියයන්යන් ඒක මනුමෝව කටයුතු කරයගන යන්න.  සැන් 
ඔබට මරක් කරලා යසනවා හැම යවලයවම. ඉතින් ඒ නි්ා පන්වතුනි ඒවා යබොයහොම 
ප්රාායයෝකවක යේව්ල. ඒ නි්ා ඔබ පුළුවන් රරම්  උ්ත්ාහ ගන්න පන්වතුනි ඔයේ නිවන 

ප්රාායයෝකවක  කරගන්න. මිං පටන් ගන්නයකොට්ත යනයන්න උ්ත්ාහ ග්තය්ත ඔබ්ත සියලු 

යසනා්ත රනියයන් නැගී සිටින්න ඕන සැන්. හරි!  මරක තියාගන්න සැන් මප යේශනා සැන් 

කරන්න  පටන් ග්තරා යනයලා යනයන්යන්, "සැන්නම්  මිං ආයය නිවනට රමයි මිං යම් බල 

බල ිමටියේ යේශනාවක් මහන්න බැරිව ිමටියේ මයේ නිවන්ත slowdown වුණා. සැන් 
කමක් නෑ යකොයහොම හරි ්සවාමීන් වහන්ය්ේලා යේශනා ටික කරනවා සැන් එරනින් එහාට 
නිවන රමයි යනයලා. එයහම යවන්යන් නෑ   පන්වතුනි. ඇ්තරටම ඔබට බලාගන්න තිබුනා 
යම් ආකාරයේ යේශනා ඔබට මහන්න ලැබුයණ නැති කාය්ල ඔබට බලාගන්න තිේබා ඔබ 
ඇ්තරටම නිවනට යන යකයනක්ස නැති යකයනක් ස යනයලා. යමොකස යේශනා  යගොඩක් 

මහන එක තුල යනයවයි නිවන තියයන්යන. රමන්ට එන ප්රාශසන ප්රාායයෝකවකව  වි්ඳ ගන්න 
එක. මිං යපොඩි ල්ස් න කරාවක් යනයන්නම්. ලඟදි ්සවාින්වහන්ය්ේ නමක් එක්ක මිං කරා 

කරේදි උන්වහන්ය්ේයේ ප්රාායයෝකවක ප්රාශසනයක් ඇවි්ලල මා්ත එක්ක කරා කරා.  යමොකක්ස 

ප්රාායයෝකවක ප්රාශසයන? සැන් ඔබ සන්නවා...මිං ිමරන්යන මප ්ඳහන්..නෑ කවය ්තියේ ඉිංග්රීනසි 
යේශනායව් ්ඳහන් කරා, මිං ඔබට යම් යවලායව් සැනුමෝව්ත යනීමමක්  කරන්නම්. කඨින 

පිංකම  සිේධ යවනවා  ආරාමයේ 28-29 යනයන සව්ස යසයක්. ඒ යනයන්යන 29 යනයන 

සවය් කඨින පිංකමක් සිේධ යවනවා, 28 යවනිසා ්ර්ව රාත්රිුක පරි්ත යේශනාවක් සිේධ 
යවනවා. මප හැම මවුරුේයසම යම් වැඩ්ටහන යමයහම කරයගන ආවා යගොඩක් පරි්ට පිං 
රැ්ස කරගන්න රමන්යග නිවන් මගට පන එකතු කරගන්න යබොයහොම වටිනා මව්සථාවක් 
පන්වතුනි. ඒ නි්ා ඔබට ආරාමයට එන්න යන්න බැරි වුණාට ඔබ පුළුවන් මට්ටින් 

්ම්බන්ධ යවන්න. ඒ යනයන්යන් ්ාදු කාරයක් දුන්නහම, මදිස ්ාධුකාරය? ්ාදුකාරය 
දුන්නහම ඇති.  ඒ  ්ාධුකාරය රමයි ඔබට ඊට ප්සය්ේ ඊලගට එරනින් එහාට  යන පන 
කරන්න ිමර පිමටුවන්යන. ඔබට කරන්න ිමයරන්යන ්ාධුකාරය නම් ්ාධුකාරය යසන්න 

පන්වතුනි. ්ාධුකාරයය  යනසි ප්රාශසනයක් නෑ. මරකයන්   මනාථපේඩික සිටුතුමයි මර 
පැ්තරක ිමටපු මනුමෝෂනයාටයි, එක්යකයනක් යකෝටි ගානක් දීන්ලා, වියසම් කරලා ආරාමයක් 

හැදුවා.  රව යකයනක් පැ්තරක ඉසලා ්ාදු කාරයක්  දුන්නා. ඒ යනයන්යන මතින් වියසම් 
යවන ගාන මනුමෝව යනයවයි පනවතුනි යම් ශා්නයය පන සිේධයවන්යන්. පනයි කු්ලයයි 
ඔබ කරගන්න නම් ආයව් පන ජ්යනිර යවන විදියට කටයුතු කරන්න. ඒවට ඔබ කැමති පරිදි 
්ම්බන්ධ යවලා කටයුතු කරගන්න. මයප් පුණනභාරයේ  මහ්තතුරු ්ම්බන්ධ යවලා ඒ 

්ම්බන්ධයයන්, යමොකස ඒක මයප් ්සවාමීන් වහන්ය්ේලා යලොකුවට ්ම්බන්ධ යවලා 
්ිංවිධානය වන යසයක් යනොයවයි. ඒක ්ාමානනයයන් යලෝක ්ම්මරයය හැටියට ඒ සායක 
පරි්ස, මප සායකයයො යනයලා හඳුන්වුලයකෝ කරාවට. නැ්තනම් මප සායකයයෝ යනයලා  

ක්ලපනා කරන්යන නෑ ඔබ යනසිම යකයනක්.  ඔබ මයප් ශ්ර්ාවකයයෝ ්හ ශ්ර්ාවිකායවෝ. 



සිව්වනක් පරිය් නෑයන් භික්ෂුණී භික්ෂුණී සායක සායිකා යනයලා. සිව්වනක් පරිය්ේ 
ඉන්යන්  භික්ෂු  භික්ෂුණී උපා්ක උපාසිකා. ඔබ උපා්ක උපාසිකා යනයන මට්ටයම් රමයි 
ආරාමයේ ්සවාමීන් වහන්ය්ේලා ඔබව ගණන් ගන්යන්. එයහනම් ඔබ්ත ඒ මනුමෝව කටයුතු 

කරන්න ඕයන. ඔබ යම් ආරාමයට එන්යන  සන් ටිකක් පූජ්ය කරන්න විරරයි  නම් එයහනම් 

ඉතින් උපා්ක උපාසිකා ස යනයලා  යසවරක් ිමරන්න යවනවා. ඒක මප එසා ඉසන්ම 

යනව්යව්  සන් පූජ්යා කරන්න විරරක් ආරාමයට එන්න ිමරන්න එපා යනයලා. සායන යේන්න 

විරරයි, එසාට විරරක්නම් ඔබට එන්න පුළුවන් නම් කමක් නෑ. ඇවි්ලල හැබැයි 
යේශනාවට්ත ඉඳලා යන්න. මරකස මප ඉ්ස්ර ඉඳන්ම යනව්වා යේශනාවට ඉන්න බැරිනම්  

සායන  යනොයගන ආව්ත කමක් නෑ යනයලා. යමොකස... මප හැම යවලායවම ්ලකන්යන 

පන්වතුනි  ඔබ  යකොයහොමහරි යම් නිවන් මයේ ආරම්භයක් හරි මරන් යසන්න ඕයන් ඔබට 
යකොයහොම හරි. මන්න ඒ යවනුමෝයවන් රමයි මප උ්ත්හ ගන්යන හැම යවලායවම. ඉතිිං ඒ 

නි්ා ඕක කඨින පිංකමක් යනයන එක යගොඩක් දුරට  පන්වතුනි සායක සායිකා පරි්ස ්හ ඒ 

පුණනභාරයේ ්ම්බන්ධ පරි්ස  එකතුයවලා කරන යසයක් නුල්ත ඔබ හැයමෝටම ඒකට 
්ම්බන්ධ යවන්න පුළුවන්. ඒක ්ාධුකාරයයනන්ස නැ්තනම්  ඔබට එරනින් එහාට යමක් 
කරන්න පුළුවන්නම් එයහමස යනයන එක ඔබ තීරණය කරන්න. ඔබ කැමති විදිහක් 

කරන්න. ඒක ඔබට මසාල යකොට්ක්. නුල්ත යකය්ේ යහෝ 28-29 යනයන සව්ස යසයක් 
පරිත්රාණ ධර්ම යේශනාවක් පැවැ්තවූවා ්ර්වරාත්රිුක. ඒක යම් මවුරුේයස්ත ඒ ආකාරයයන්ම 
මප කරනවා ආරාමයේ. රාක්ෂණික ප්රාශසනයක් ගැටලුවක් ආයව් නැ්තනම්න මප 

බලායපොයරෝතතු යවනව පන්වතුනි ්ම්පූර්ණ වැඩ්ටහනම  ඔබට ්ජීවීව ්ම්බන්ධ 
යවන්න මව්සථාව හසලා යසන්න. රාක්ෂණික ප්රාශසනයක් යනයලා යනව්යව් ්මහර යවලාවට 
මන්රර්ජ්යාල  පහසුකම් ආදීන් වශයයන් ්මහර යවලාවට කරන්ට් යනව පිංවතුනි එසා 

මහවැ්ස්ක්  කඩා හැලුයනෝත එයහම පන්වතුනි මපට යනයන්න බෑ.  ඒවා මයප් පාලනයේ 

තියයන යේව්ල යනයවයි.  ආරාමයේ මපට කරන්ට් නැතිවුණාම කරන්ට් එක ලබා ගන්න 

පහසුකම්  ඔබ විසින්ම ්පයලා දීන්ලා තියනවා මයප් පන්ව්ත පරි් විසින්. නුල්ත 

telephone lines එයහම නෑ.  යම් පැ්තයර කරන්ට් එක කවයයෝත යටලියෆෝන් ලයින් එක 

කඩා වැයටනවා, ඒ ය්ේවාව.  ඉතින් එරනින් ප්සය්ේ කරන්ට් එක එනකන් ඉන්න යවනවා 

telephone ලයින් එක වැඩ කරන්න. telephone ලයින් එක වැඩ කයර් නැ්තරිං ඔබ 
සන්නවයන් එරනින් එහාට ඉන්ටයනට් එක ගන්න බෑ.  ඉන්ටයනට් එක නැ්තනම් ඔබට ඒ 
වැඩ්ටහන ්ජීවීව විකාශය කරන්න හම්යබන්යන නෑ. ්මහර සව්සවල මපට ඔය ්ජීවීව 

ඉිංග්රීනසි යේශනා එයහම කරේදි, ඉිංග්රීනසි යේශනා වලට ්ම්බන්ධ යවන පරි්ස සන්නවා ඇති, 
්මහර සව්සව වලට එක දිගට ්ති යසක තුන ප්රාශසන එනවා. මප පුළුවන් රරම් උ්ත්ාහ 

ගන්නවා පන්වතුනි ඒ  වයේ ප්රාශසණ වලට්ත වික්ලප රාමයක් යහොයා ගන්න. නුල්ත සැනට 

මපට  ඒ ප්රාශසනයට ුලහුණ දීන්යගන රමයි කටයුතු කරයගන යන්න සිේධ යවන්යන්. යමොකස 

මිං ිමරන්යන ඒකට එයහම කරන්ට් කවය්ත යනොකඩවා service එකක් යසන්න පුලුවන් 

telephone line එකක් ගන්න, leased lines යනයලා තියයන්යන, ඒවා යගොඩාක් ිල 
මධිකයි. ඉතින් ඒ නි්ා මප හැම යවලායවම උ්ත්ාහ ගන්යන පන්වතුනි පුළුවන් රරින් 
යම් සහමට ුල්ල රැන දීන්ලා කාටව්ත  කරසරයක් බරක්  යනොවී ඔබට නිවන ලඟාකර යසන්න 

බලන්යන. ඉතිිං ්මහර යවලාවට පරි්ස ඉදිරිප්ත යවලා ඒවට ඉතිිං රමන්ට පුලුවන් රරින් 
යම් සහමට ුල්ල රැන දීන්ලා, කාටව්ත කරසරයක් බරක් යනොවී, ඔබට නිවන ලඟාකර යසන්න 



බලන්යන. ඉතින් ්මහර යවලාවට පරි්ස ඉදිරිප්ත යවලා ඒවට ඉතින් රමන්ට පුළුවන් 
මට්ටයමන් උසව් කරනවා. ඉතින් ඒවා ඔබ ඔබට ගැළයපන විදිහට, ඔබට සුදුසු විදිහට ඒවා 
යහොයලා බලලා, ඒවා පුන්යභාරයේ මහ්තවරු්ත එක්ක ්ම්බන්ධ යවලා, ඒ කටයුතු 
කරගන්න.  
 

ඉතින් මිං යනයායගන ආයව් පන්වතුනි, 28 29 යනයන සව්ස යසයක් ඔය වැඩ්ටහන 

තියයනවා. ඉතින් ඒකට සැන් පරි්ත මේඩපයක් යම් සව්ස වල ලෑ්සති වීයගන යනවා 

ධර්මශාලායව්. සැන් මම යනයායගන ආයව්, ්සවාමීන් වහන්ය්ේ නමක් එක්ක කරපු කරාවක් 

ගැනයන.ඉතින් ඔය පරි්ත මේඩපයේ සැන් ඔරන හසායගන යේදි සැන් එරන යපොඩ්ඩක් 

මයප් මනගාරික මහ්තවරුන් ටිකක් ඉතින් එරන එකතුයවලා ඒ වැඩ ටික කරනවා. ඒකට 

මවශන කරන පරි්රය හසනවා. ඉතින් ඒ ශාලාව යපොඩ්ඩක් පළියවලක් කරනවා. ඉතින් ඒ 

මරර මයප් ්සවාමීන් වහන්ය්ේ නමක් එරන උන්වහන්ය්ේ යපොඩ්ඩක් හව්ස වරුයව් කවිම්ලලා 

්ක්මන් කරන්න ඕයන් යනයලා ිමතිලා ධර්මශාලාවට වැඩලා.සැන් උන් වහන්ය්ේ ්ක්මන් 

කරන්න ග්තරම සැන් එරන ්ේස බේසලු ටිකක්.ඉතින් උන්වහන්ය්ේ බලලා "මට ්ේස 

බේස්ත එක්ක භාවනා කරන්න බෑයන්. ඉතින් මිං එයහනම් යවන යකොයහට හරි වඩින්න 

ඕනි" යනයල උන්වහන්ය්ේ වඩින්න පටන් ග්තරලු. වැඩලා රව රැනකට වඩිේදි, එරනින් 

ඉව්ත යවලා යවන රැනකට වඩිේදීන් පන්වතුනි, එරන හැමරැනම කූඹිලු. හැමරැනම නයි 

කූඹි. ඉතින් එරන මඩිය ගහලා ඉන්න බැරි රරමටම හැමරැනම, ඒ ප්රයේශය වයට්ම නයි 

කූඹිලු. ඉතින් උන්වහන්ය්ේ ආයිම්ත ්ැරයක් ක්ලපනා කරා "ඇයි යම් මට යම් භාවනා 

කරගන්න? යමච්චර යහොඳ යසයක් මිං කරන්න උ්ත්ාහ ගනිේදීන් ඇයි යමච්චර බාධා 

එන්යන්? මිං යමොකක් හරි කරග්තර ්්යර් කරග්තර කර්මයක්ස මන්සා" යනයලා 

උන්වහන්ය්ේ ක්ලපනා කළා. ඉතින් උන්වහන්ය්ේ බලනවා, "ඉතින් ඇ්තරටම යම් භාවනා 

කරන්න මම උ්ත්ාහ ග්තරට, මට ිමයරනවා ඉතින් යම්වා, යම් ්ේස බේස එන එක 

බාධයි,යම් කූඹියයෝ ඉන්න එක බාධායි" යනයලා. එයහම ිමතිලා හැබැයි ටිකක් යවලා 

කවයහම උන්වහන්ය්ේට ක්ලපනා යවලා "ඒ උනාට ඉතින් ඇ්තරටම යම් මයේ ගාව 

යනයම්ස ප්රශසයන් තියයන්යන්" යනයලා. 

 

හැබැයි ඔන්න බලන්න පන්වතුනි, ප්රාායයෝකවකව යපරලන රැන, හරිස. උන්වහන්ය්ේ 

ක්ලපනා කරලා "සැන් මට සැන් යම් යවලායව් යමරනම භාවනා කරන්න ඕහන් යනයන එක 

යන්ස ප්රාශසයන්? ඒ වයේම මට සැන් යම් ්ේස බේස්ත එක්ක භාවනා කරන්න බෑ යනයන එක 

යන්ස ප්රාශසයන්? ...ි්ක් ්ේස බේස එනවා යනයන එක යනයමයි යන්ස ප්රාශසයන්". 

 

සැන් මර යමච්චර යවලා එළියට ඇඟි්ලල දික් කරයගන ිමටපු උන් වහන්ය්ේ, සැන් යමොකස 

කරන්යන්, රමන්යේ පැ්තරට ඇඟි්ලල හරවා ග්තරා. එයහම ිමරලා පන්වතුනි, ටිකක් 

යවලා උන්වහන්ය්ේ මනසිකාර කරලා, ඉතින් ්ාමානනන් එරන යපොඩ්ඩක් උන්වහන්ය්ේ 

ක්ලපනා කරයගන ඉඳලා ඊට ප්සය්ේ යකොයහොම හරි එරනින් ඒ පරි් ඉව්ත යවලා 



ඊටප්සය්ේ උන්වහන්ය්ේ එරැනට කවිම්ලලා වාඩියවලා භාවනා කරයගන කවිම්ලලා ශාලාව 

ඇතුය්ල. 

 

එසා හව් ඇවි්ලලා මා්ත එක්ක ඔය කරාව යනයේදීන්, සැන් මප කරා කරනයකොට, සැන් 

උන්වහන්ය්ේ මා්ත එක්ක කරාව යනයලා ඉවර උනහම මිං ඇහුවා "මයප් හාුලදුරුවයන් 

එරයකොට සැන් ඔබ වහන්ය්ේ මර ධර්මශාලායවන් ඉව්ත උනායන්. ඉව්ත උන යහේතුව 

යමොකක්ස?"  

 

"ඉතින් එරැන ්ේස බේස. ඒ නි්ා භාවනා කරන්න මමාරුයි" 

 

"ඊට ප්සය්ේ මර රව රැනකට වැඩියේ එරැන යමොකේස භාවනා කරන්න තියයන 

බාධකය?. එරන භාවනා කරන්න තිේබ ප්රශසනය යමොකක්ස බාධකය යමොකක්ස?" 

 

"එරන හැමරැනම කූඹි. ඒ නි්ා භාවනා කරගන්න බාධක" 

 

"ඊට ප්සය් යමොකස උයන්?"  11.29 

 

උන්වහන්ය්ේ යනයනවා "මිං ුලලින්ම ිමතුව යම් ඇයි යම් මටම යම් ප්රාශසණය එන්යන්. භාවනා 

කරන්න කවයහම ඔය ප්රාශසණ ඔක්යකොම එන්යන. නුල්ත මට ප්සය්ේ ය්තරුණා මිං යම් 

භාවනා කරන්න ඕන යමන්න යමරන. මම යම් ආකාරයයන් භාවනා කරන්න ඕන.මට 

යමයහම ්ේස බේස නැතිව භාවනා කරන්න ඕයන්. ඒක යනයවයියන් ප්රාශසයන යනයලා මිං 

ිමරන්න පටන් ග්තරා" යනයලා. මිං යනව්වා, එරයකොට ඒ යවලායව් මම මහපු ප්රාශසනය රමයි 

"එරයකොට මයප් හාුලදුරුවයන්, ඔබ වහන්ය්ේ මර මන්තිමට ිමරපු ටික තියයන්යන් ඒ 

මන්තිමට ිමටපු ටිකට යනයන වචයන යමොකක්ස මයප් ්ා්නය තුල? ඒ යනයන්යන් මට යම් 

භාවනා කරන්න ඕයන් යවලා තිේබ එක යන්ස ප්රාශසනය.  ි්ක් යම් යමරන ්ේස බේස 

තියයන එක ව්ත, යමරන යම් කූඹි ඉන්න එක ව්ත ඒක යනයම් යන්ස ප්රාශසනය. මට යමරන 

යම් යවලායව් යම් විදිහට භාවනා කරන්න ඕයන් යවච්ච එක යන්ස ප්රාශසයන් යනයලා ිමරන 

එකට මප ශා්නය යනයන වචයන යමොකක්ස" යනයලා. උන්වහන්ය්ේ ක්ලපනා කරලා 

යනයනවා "මහස!, ඒකට යනයන්යන් භාවනාව යනයලා යන්ස?" යනයලා. 

 

හරියට හරි, එරයකොට පන්වතුනි මන්තිමට මර ශාලායව් ්ේස බේස තිේබ නි්ා ්හ 

උන්වහන්ය්ේ ඊට ප්සය්ේ වැඩපු රැන කූඹි ිමටපු නි්ා, මන්තිමට උන්වහන්ය්ේට යවලා 

තිබුයන් යමොකක්ස? භාවනාව යන්ස? එරයකොට උන්වහන්ය්ේ එරනින් ඉව්ත යවන්න 

උ්ත්ාහ කයළේ යමොකස? එරන යමොකක් කරන්න බෑ යනයල ිමරලස? එරන භාවනා 

කරන්න බෑ යනයලා ිමරලා. මන්තිමට පන්වතුනි සැක්කස, පරි්රය හස හස ිමටියා 



උන්වහන්ය්ේ. භාවනා කරන්න ඕයන් යනයලා පරි්රයක් හසන්න හැදුවා. නුල්ත පරි්රය 

යවන්ස කරන එක තුළ යනයමයි උන් වහන්ය්ේයේ භාවනාව සිේධ වුයේ. සැක්කස 

පන්වතුනි. ඒකයි යනයන්යන් යම්ක ප්රාායයෝගීකරණය කරගන්න ඕන යනයලා. ඒකයි යනව්යව් 

පාඩම් කරන්න යනයලා වාඩි උනාට ප්සය්ේ යපෝත ටික එකතු කරගන්න පැය යසකක් 

තියාගන්න එපා යනයලා. යමොකස යපෝත ටික එකතු කර ග්තර යනයල පන්වතුනි එයාට 

පාඩම යවලා නෑ. එයහනම් භාවනා කරන්න ඕයන් යකනාට ්ේස බේස නැති රැනක්, ළමයි 

කෑගහන්යන් නැති රැනක්, ටීවී එක ඇයහන්යන් නැති රැනක්,සීරල නැති රැනක්,මව්ව 

නැති රැනක්,ර්සයන් නැති රැනක්, සාඩිය සාන්යන් නැති රැනක්,මර ගඳ එන්යන් නැති 

රැනක්,යමච්චර සුවඳ එන්යන් නැති රැනක්, මර කෑම එයක් පපඩම් බැසලා තියයනවා 

මන්න ඒයක සුවඳ එන්යන් නැති රැනක්, ඔය ඔක්යකොම රැන් ටික යහොයලා යනයකොට 

පිංවතුනි මන්තිමට ඔයකන්ම යන්ස භාවනාව යනයන එක කඩා කප්ප්ල යවලා තියයන්යන්. 

ඔය ිමටපු රැනම ඉඳයගන පිංවතුනි රමන්ට ක්ලපනා කරන්න මව්සථව හම්බයවච්ච 

යවලායවදි ිමතුවනිං යම් යම් යවලායව් යමරන මට භාවනා කරන්න බැරි ඇයි?...මන්න 

ඒකට යන්ස පිංවතුනි යම් ්ම්බුේධ ්ා්නයේ භාවනාව යනයලා යනයන්යන්. ටක් ගාලා 

රමන්යේ පැ්තරට ඇඟි්ලල දික්යවච්ච ගමන් පිංවතුනි, එරන භාවනාව යනයවයිස සිේස 

යවන්යන්? සැන් බලන්නයකෝ ඔය වයේ යකොච්චර රැන් වලට හවු යවනවස යනයලා. මස යම් 

යගොඩක් ප්රාායයෝකවක පැ්තරක් යම් යපන්නලා දීන්ලා තියයන්යන්. මප නනාය වශයයන් කථා 

කරයගන යුල ඉ්ස් රහට. පටිච්ඡ ්ුලප්පාසය ස, මනිච්ඡ දුක්ඛ මන්තර ස මප කථා කරයගන 

යිං ඉ්ස්රහට. හැබැයි මිං ුලලින්ම හසන්යන් ප්රාායයෝකවක පරි්රය හසන්න. එක පාරට යම 

යලොකු සහම් කරුණු යනයන්න මවශන නෑ. යමොකස ඔබ සහම සන්න පරි්ක්. යම් යේශනාව 

මහනවා යනයන්යන් පිංවතුනි කාලයක් ති්සය්ේ ඔබ ආරාමයට ්ම්බන්ස යවච්ච පරි්ක්. 

යමහම යේශණා සානවා යනයලා ඔබ සැනග්තය්ත යකොයහොම ස? වට්්සඇප්, ්සකයිප් ගෲප්, 

වයේ ඔය යමොනවා හරි එකයනන් ඔබ ්ම්බන්ස යවලා එවයගන් පනිවුඩ සැන ග්තරා. ඉතිිං ඒ 

පනිවුඩය යනයවනවා යනයන්යන් යමොකේස? ඒයකන් එන පනිවුඩය යකොයහොම හරි ඔබ 

ලඟට ආවයන් පිංවතුනි, එය ඔබ යනයවලා හරි යනයවපු යකයනක් කථා කරලා, යකෝ්ල 

කරලා යනයලා හරි , ඔබම ආරාමයට කථා කරලා යේශණාවක් යනවස යනයලා මහලා හරි, 

යවේ මඩවියයන් හරි,  යකොයහොම හරි සැනග්තරයන්. ඒ යනයන්යන් ඔබ යාව ජීව යම්ක්ත 

එක්ක ්ම්බන්ධ යවලා ඉන්නවා. ඒ යනයන්යන් යකොටින්ම මයප් කලන වැට. ඒ යනයන්යන 

ඔබ සන්නවා යම් වැඩ ්ටහන ගැන. ඒ යනයන්යන් ඔබ සහම තුල ඉන්න යකයනක්. සැන් 

ඔබටයි මම යම් කථා කරන්යන්. ඒ නි්ා ඔබ යකොයහොම්ත සහම කරුණු වශයයන් සන්නවා 

පිංවතුනි. රන්හාව නි්යි..... යනයනයකොටම ඔබ සන්නවා ඊලඟට යනයන්න ඕන වචනය. මිං 

යනයන්න ඕන නෑ. යම් පැ්තරට ඉර ඇඳලා යම් පැ්තරට ඉර මඳිේදි ඔබ සන්නවා යමොකේස 

යම් ඇන්යේ යනයලා. මර හය්ත ඉලක්කම, මරකයි යන්ස මප යබෝඩ් එයක් සාපුවා. ඒවා ඔබ 

සන්නවා. එරයකොට උඩිනුමෝ්ත කවන්සර යටිනුමෝ්ත ගන්සර මැදින්.....යනයනයකොට ඔබ සන්නවා 

යනයන්න ඕන එක. මර ත්රිුෂූය්ල කථාව යනයේදි ඔබ සන්නවා යමොකේස කථා කරන්න නන 



යනයලා. ඒ යනයන්යන් ඔබ යහොඳින් සහම් කරුණු සන්නවා. එරයකොට සහම් කරුණු සන්න 

පරි්කට මිං යම් යනයන්යන් ප්රාායයෝකවකව යම්ක කරන හැටි. මයප් සිවමාන් වහන්ය්ේලා 

ගාව මට යේශණයක් කරන්න ආරාධණාවක් කල්ත පිංවතුනි, යගොඩක් දුරට කථා 

කරන්යන් ප්රාායයොකවක පැ්තර. යමොකස මම යහොඳටම විෂසවා් කරන මයේ ජීවිරයේ තියයන 

යලොකුම ම්තසැකීම පිංවතුනි, යගෝඩාක් යේව්ල සැනගන්න වුවමනාවක් නෑ, මිං මයේ 

යලෞයනක ජීවිරයය්ත යම් ්ාර්ථක්තවයක් ලැබුවනම් ඒ ඒ යහේතුව නි්ාමයි. මම යම් 

යලොයකට එයන් න් යගොඩාක් යේව්ල සන්න යකයනක් යනයමයි පිංවතුනි. හැබැයි මම සන්න 

එකම යේ රමයි මනි්ත ඔක්යකෝම සැන ගන්න නැතුවට සැන ගන්න යුතු යේව්ල තිබුනා. ඒ 

රමයි සැනග්තර එක යේ හරි යහොඳට කරන්න. රමන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිමයයන් 

නරන්න. මන්න එරයකොට පිංවතුනි යගොඩාක් සන්න යක නාට වඩා යගොඩාක් ඉ්ස්රහට 

යන්න පුළුවන්. ඒ යනයන්යන් රරඟයක් යනයම් යම් තියයන්යන්. නුල්ත මප මප රනියයන් 

නාවන් මයේ යන්න එපෑ. එයහම යන්නනම් පිංවතුනි මපට කරන්න තියයන්යන් පිංවතුනි, 

යගොඩාක් යේව්ල සැනගන්න එක යනයම්, සන්න යේ යබොයහෝ උනන්දුයවන් කරන එකයි. 

ඉතිිං ඔබ හැයමෝම උ්ත්හා කරන්න ඕයන් ඒ කාරනාව කරන්න. ඉතිිං මම ඒ හාුලදුරුයවෝ 

එක්ක කථා කරපු යවලායව් මප කථා වුයන් එරයකොට ඔබ වහන්ය්ේට  ඇ්තරටම භාවනාව 

යවලා තියන්යන් මර බාසක යසක ආව නි්ා යන්ස යනයලා. සැන් එයහනම් ඔබ උ්තරර 

යසන්න..... උන්වහන්ය්ේට භාවනා කරගන්න යන්ස පිංවතුනි ඒ බාසා යසක එරනට ආයව්. 

්මහරවිට ඒ ධර්මශාලායව් ශේසයක් තිේයබ නැ්තරිං එයහනම් වුණා උන්වහන්ය්ේ ්ම 

්මහරක් විට එරන වාඩි යවයි. ්මහරවිට සන්යනම නැතුව යපොඩ්ඩක් ඇ්ස යසක්ත පය 

යවයි. ්මහරක් විට උන්වහන්ය්ේ සහම් මනසිකාර කරන්ට පටන් ග්තරට උන්නාන්ය්ේ 

සන්යනම නැතුව යමොකක් හරි උන්වහන්ය්ේ කරපු පනක් ගැන යහෝ යමොකක් හරි කවිම 

ජීවිරය යසයක් යහෝ යමොකක් යහෝ යසයක් ගැන ිමර ්මහරට යන්ඩ පුළුවන්.  නුල්ත 

ඇ්තරටම යමොකස යම් මව්සථායව් උන්වහන්ය්ේ මයේ ිමය්ත ප්රාශසනයක් තියයනවා යන්ස? 

මන්න ඒ යසයට යකලින්ම ිමර focus වුණා පන් පන්වතුනි.  යමොකස ඇ්තරටම මප 

ගැයටන පරි්රයේ යහොඳ ගුණරු ගුණරුවරයයක්. බලන්න එරන්ත තියයනවා මපට ගන්න 

යලොකු පාඩමක්. සැන් යගොඩක් මය කැමති ඔය බණ භාවනා කරන්න යබොයහොම නිශසශේස 

පරි්රයකට කවිම්ලලා. ඉ්ස් ර මයප් ආරාමයට ආවා ිනි්සසු පැවිදි යවන්න ඕයන් යනයලා,  

ඇ්තරටම පැවිදි යවන්න යනයමයි ්මහර පරි්ස ආවා ඇ්තරටම වියේශගර යවලා ඉන්න 

වියේශවල ජීව්තයවන වියේශ වල ජීව්ත යවන ලිංකායව පරි්ස යනයමයි. වියේශිකයයෝ. 

එයහම යනයුලයකො. ්මහර පරි්ස  ආවා පන්වතුනි ඇවි්ලල එයගෝලලන් යහව්යව මයප් 

ආරායම් ඇළක් යසොළක්, යකොයහේ හරි නි්සකලිංක පරි්රයක් තියනවස යනයලා, හුසකලා 

යවලා භාවනා කරන්න. ප්ය්ලන් එකක නැගලා ටිකටු්ත මරන් යනයලෝමීටර් සහ්ස ගානක් 

ඇවි්ලල තියනවා පන්වතුනි ගහක් යහොයායගන, ඇළක් යහොයාගන, යසොළක් යහොයාගන, 

ගඟක් යහොයාගන. රබර් ගහක් යහොයායගන. ්මහරවිට ඊට වඩා ය්ලසි ඇති රබර් පැළයක් 

යහොයාගන එයහ යකොයහ හරි ිමටවගන්නවා. නැ්තනම් පන්වතුනි ඒ රටවල ඇ්තරටම යම් 



වයේ රැන් තියනවා. යබොයහෝම නි්සකලිංක, ඇළක් ගලන යසොළක් ගලන ගහක් යට ඉන්න 

රැන්. නිවුටන් මහ්තරයයග ඔලුවට ඇප්ල යගඩිය වැටුයන පන්වතුනි ලිංකායව් ඇප්ල 

ගහක් යට යනයමයියන්. ඒ යනයන්යන් එයහම යබොයහෝම යහවන තියන රැන් තියනවා ඕනි 

රරම්. ්මහරවිට පන්වතුනි ලිංකාවට්ත වඩා. යමොකස ඒ රටවල භාවනාව යනයන පැ්තර 

ගැන යගොඩාක් ඒයගෝලයලො වර්ණනා කරනවා. ඒයගෝලයලො ්මහරවිට මප යම් කථා 

කරන භාවනාව ගැන මවයබෝධයක් නැතුව ඇති, ඒ ිනි්සසු ිමරන් ඉන්න භාවනාවක් 

තියනවා ඇතියන්. ඒයක් යහොඳක් නැතුව යනයමයි. ඒයගෝලයලො කරන්යන් යගොඩාක් දුරට, 

කවිම්ලලා ිමර එක්රැන්  කරගන්න උ්ත්ාහ කරන එක. ්මහර මය යගොඩාක් දුරට ිමරට 

එන යක්න්ති, ිමරට එන යලොකු යලොකු ප්රාශසන කාලයක් යටප්ත කරගන්න පුලුවන්. ඒ 

තුළින් ඉ්ස්රට වඩා ටිකක් සුදු ිනි්සසු ගතිය මතු යවනවා. ඉතින් යහොඳයි , ප්රාශසනයක් නෑ. 

ඉතින් මන්න ඒ වයේ රැන් ඕනි රරම් තියනවා. හසලා තියන කෘතීම ඒවා තියනවා 

්සවාභාවික ඒවා තියනවා. මයප් රටව්ල වලට වඩා යකොච්චර යලොකු රටව්ලස? නුල්ත එයහේ 

ඉඳලා යමයහට එනවා ඒ වයේ රැනකට කවිම්ලලා ඉන්න. නුල්ත ඒයගෝලයලො ඇවි්ලලා 

උ්ත්ාහ ගන්යන් මර ිමරට යබොයහෝම ප්රිැයමනාප පරි්රයක්. ිමරට යනසිම ගැටි්ලලක් 

එන්යන නැති පරි්රයක්. යමොකස යගසර ිමටියයෝත ්ේසබේස. ළමයින්යේ ්ේස ටීවී එයක් 

්ේස යනෝනයේ ්ේස මනි්ත යනෝනයේ ්ේස. ඉතින් ඕවයේ ්ේසබේස. නුල්ත යමයහට 

ආයවෝත, යමයහ වයේ නි්සකලිංක පරි්රයකට කවුරු්ත කැමතියි. යමොකස ඒවයේ රැනක 

යන්ස භාවනා කරන්න තියයන්යන? සැන් බලන්න ගැයටන පරි්රයය තියන උසව්ව මන් 

යපන්නලා යසන්නස පන්වතුනි?  ඔයේ ිමර ගැයටන පරි්රයක ඉඳගන ඔබට මග 

වඩාගන්න පුලුවන්නම් පන්වතුනි ඒක ඇ්තරටම ඔබට යලොකු පුෂස එකක් යසනවා. 

පටිප්සය්න් ඉඳන් ඔබට යලොකු ර්ලලුවක් යසනවා ඔයේ වැයඩ් කරගන්න. යහේතුව , ඔබ 

ගැයටන පරි්රයක ඉේදි පන්වතුනි යකොයි යවලාවකව්ත ඔයේ ිමර කර්ම්සථානයයන් 

මයින් යවන්යන නෑ යන්ස? ඒ යනව්යව්, ඔන්න සැන් ිමරුල ඒ ්ේසබේස එන පරි්රයට ඔබ 

යනවා භාවනා කරන්න. මප ිමරුල ඔබ භවනා කරන්න යගසර වාඩි උනා. එහා පැ්තයර 

කාමයර් ටීවී එක සාලා. යගසර මනි්ත ිනි්සසු ටීවී එක බලනවා. සැන් යමොකක්ස කරන්න 

තියයන්යන්? හැයමෝටම ටීවී බලන එක රහනම් කරන්න! නෑ නෑ ඒක යනයමයි කරන්න 

තියයන්යන් යනයලා මන් සැන් යම් යනයන්න යන්යන්. ඔබ සැන් ඔය කාමයර් ඉඳගන භාවනා 

කරන්න යේදි පන්වතුනි එහා පැ්තය්ත ටීවී එක ඇයහනව. සැන් ඔබ වාඩි උයන් භාවනා 

කරන්න. සැන් ඔබට ටීවී එයක් ්ේයස ඇයහන වාරයක් ගායන් ඔබට මරක් කරලා 

යසන්යන් නැේස ඔබට ප්රාශසනයක් තියනවා යනයලා? මරකස මප කවය ්තියය කථා උනා? 

ිමරට ්තුටක් එන යවලාවට ිමරට ය්තයරන්යන් නෑ ිමරට ප්රාශසනයක් තියනවා යනයලා. 

හැබැයි ිමර ගැයටන හැමයවය්ලම ිමරට ය්තයරනවා යම් ිමය්ත ප්රාශසනයක් තියනවා මන් 

යම් ප්රාශසයන යමොකක් හරි කරගන්න ඕනි යනයලා. සහමක් යනොසන්න යකනා යම් ප්රාශසයනට 

උ්තරයර් යහොයන විදිය ්ම්පූර්ණයයන්ම වැරදි ්හ යවන්ස. එයා යන්යන් ටක් ගාලා 

යලෝයක් යවන්ස කරන්න. හැබැයි සහමක් ය්තරුම් ග්තර යකයනක් පන්වතුනි ඇ්තරටම 



ඔය වයේ පරි්රයක ඉන්නයකොට, ඒ යනයන්යන සහම ය්තරුම් ග්තරගමන් සියලු ගැටීම් 

යකලවර යවන්යන් නෑයන්. ඒකට ඉතින් මනාගාමී මට්ටමට යහෝ එරනින් එහාට යන්න 

ඕනි පන්වතුනි, සියලු ගැටීම් නවතින්න. එරයකොට සහමක් ය්තරුම් ග්තර යකයනක් මඩුම 

රරයම ය්ෝරාපන්න මාර්ගයේ ඉන්න යකයනක් යකොටින්ම රමන්යග පැ්තරට ඇඟි්ලල 

දික් කරගන යමන්න යමරනයි ප්රාශසයන තියයන්යන් යනයලා යනයා ගන්න විශසවා් කරන 

මවයබෝයස තියන යකයනක්ට පන්වතුනි රමන් ගැයටන පරි්රය හැමයවය්ලම 

ගුණරුවරයයක්. හැමයවය්ලම මරක් කරලා යසනවා, ඔන්න ්ේයේ ගැයටනවා යන්ස? ඔන්න 

්ේයස ගැයටනවා යන්ස? ... කවසස ්තියකට ්ැරයක්ස සව්කට ්ැරයක්ස? නෑ පන්වතුනි. 

එයා වාඩි උයන් භාවනා කරන්න නම් ටීවී එක එහා පැ්තයර සාලා තියන යවලාවක නම් ඒ 

කාලය පුරාවටම දිකවන් දිගට දිකවන් දිගට එයාට ඒ ්ේයස ඇයහනවා. එරයකොට ඒ කාලය 

පුරාවටම එයාට මරක් යවන්යන් යම් ිමර ගැයටනවා, යම් ිමර ගැයටනවා යනයලා. ඊට 

ප්සය්ේ පන්වතුනි යමයාට තියයන්යන් රමන්යග පැ්තරට ඇඟි්ලල දික් කරගන්න. යමොකස 

ිමර ගැයටන්යන් එලිය පැ්තරට ඇඟි්ලල දික් කරග්තර නි්යි. යම් මන් කරා කරන්යන් 

රමන්යේ පැ්තරට ඇඟි්ලල දික් කරගන්න සන්න යකයනක් නුල්ත යම් යවලායව් එයා 

එයහම කරගන්න රාම යම් ිමර හසාගන්න ගමන් ඉන්යන්. සැන් එයාට ටක් ගාලා රමන්යේ 

පැ්තරට ඇඟි්ලල දික් කරගන්නයි තියයන්යන්. ඔබට මරකස මන් ඔබට ඉ්ස්ර මරක් 

කලා ඔයේ එලාම් එක ඔබ තියලා තියයන්යන් පහට මවදි යවන්න නම් , එලාම් එක 

යමොකක් හරි යහේතුවකට හරර හමාරට වදිනවා. මට යනයන්න ඔය එලාම් එක 4.30ට 

කැරයකව්යව කවුස? සැන් ඔබ කාලයක් ති්සය්ේ බණ මහන පරි්ක් නම් ඔබ සන්නවා 

ප්රාශසයනට උ්තරයර්. යමොකක්ස උ්තරයර්? කවුස එලාම් එක කැරයකව්යව්? ගුණරු 

හාුලදුරුයවෝ. හරියට හරි. ඒ යනයන්යන් ඔබට නිවන් සයනන්න උසව් කරන ගුණරුවරයා. ඒ 

යනයන්යන් පන්වතුනි ඔයේ පන. ඔයේ පුණනශක්තිය රමයි යම් යවලායව ඔබට ප්රාශසනයක් 

තියන බව ඔබට යබොයහෝම පැහැදිලිව යනසිම ්ැකයක් නැතුව ඔබට යපන්නලා දුන්යන්. 

ිමර කැයඩන යවලායව් ප්රාශසණයක් තියයන බට යපන්නලා යසන්න ය්ලසි යන් ස?  

ඉතින් ඒ යවලායව් මයප් හාුලදුරුයවෝ යමොකස කරලා තියයන්යන්.උන්වහන්ය්ේ ඒක ගැන 

මනසිකාරය කරලා ඇවි්ලල මා්ත එක්ක යනව්වට ප්සය්ේ මප කරා උයන්. මයප් 

හාුලදුරුවයන්, ඇ්තරටම ඔබ වහන්ය්ේට ඒ ශාලායව් ිමටපු යවලායව් යන්ස යහොසටම 

භාවනාව යවලා තියයන්යන්. යමොකස ඔබ වහන්ය්ේ ඒ යවලායව් ටිකක් යවලා කවිම්ලලා 

මනසිකාර කරලා රමන්යේ පැ්තරට ඇඟි්ලල දික් කරග්තරා යන්ස හරව ග්තරා යන්ස "මට 

යම් යවලායව් යමරන භාවනා කරන්න ඕයන්, යමන්න යම් පරි්රයක් තුළ, මන්න එක 

රමා මයේ ප්රශසයන" යනයලා ඔබ වහන්ය්ේට වැටයහන්න පටන් ග්තරා යන්ස? මන්න 

එරන යන්ස ප්රශසන තිේයේ? මන්න ඒක කඩාගන්න එකටම යන්ස භාවනාව කරගර 

යු්තය්ත? එයහමනම් සැන් උන්වහන්ය්ේටම මප කරා කරලා යපන්නලා දුන්න පන්වතුනි,  

භාවනාවට, නැ්තරිං යම් දුක යනයන එක හසාගන්යන් රමන්ම රමයි යනයලා. යම් 

ිමය්ත ප්රශසන පන්වතුනි, ඔක්යකොම හසාගන්යන ිමරම රමයි. ිමර දුයනන් ්සවයිංයපෝෂිරයි, 



යකොටින්ම යනයනවා නම්. ිමරට දුක ඕන යවලාවට ටක් ගාලා ිමර සන්නවා දුක 

හසාගන්න.ඉතින් ්තුට හසා ගන්න බෑ එයහම ිමරට. ඒ යනයන්යන්, මිං යම් යනයන්යන් 

නිරාි් ්තුට ගැන යනයමයි. ඒ යනයන්යන දුක නැති ්තුට ගැන යනයම්. දුක තිඵහයන 

සතුට. ඒ යකොයහොමස? යමොකස දුක තිඵහයන සතුට හසාග්තයරෝත පන්වතුනි දුක ිමතින් 

හසාගන්නව, ්තුට පටින් එනවා. එයහමයන් යවන්යන්. ්තුට එන්න ඕන පටින්. ඒකයන් 

මයි්සක්ීමම් එක කන්යන් කයඩන් මරයගන ්්ලලි දීන්ලා. නුල්ත ිමර ඇතුය්ල "අයිස ්ක්රීේ 

එක ඕනෑකම" යනයන දුක ිමර ඇතුය්ල හසාග්තයර.  ඒක  මයි්සක්ීමම් නි්ා හැදිච්ච එකක් 

යනයවයි. හැබැයි මයි්ස ක්ීමම් එක නැතිකම, නැ්තනම් මයි්සක්ීමම් යම් යවලායව් 

යහොයාගන්න බැහැ, නැ්තරම් ක්ීමම් එක දියයවලා, මයි්සක්ීමම් එක ම්ලලි උදුරයගන කවයා, 

ඔය ඔක්යකොම පටින් ආව ප්රශසන. එරයකොට දුක යේන්යන පටින්. සැන් එරයකොට උ්තරර 

යහොයන්න යන්යන් යකොයහස, දුක තියයන්යන පිට නම්? පටට රමා උ්තරර යහොයන්න 

යන්යන්. පිට යනයන්න ුහේ පිට යනයමයි. පිටස්තරයට රමයි උ්තරර යහොයන්න 

යන්යන. නුල්ත ප්රශසනය තියයන්යන රමන් ගාව යනයලා ය්තරුම් ග්තර යකනා පන්වතුනි, 

ඒ යනයන්යන් යම් දුක යනයන එක හැයසන්යන්ම යම් ිමර ඇතුය්ල යනයලා ය්තරුම් ග්තර 

යකනා, සැන් පට්ත එක්ක එයාට ්ම්බන්ධයක් නෑ දුක ්ම්බන්ධයයන් උ්තරර යහොයන්න. 

එයා රනිකර මවයබෝධ කරග්තරා යම් දුක හැයසන්යන් මයේ තුළ, යම් ිමර තුළ. එයහනම් 

යම් ිමර තුළටයි මිං බිමන්න ඕයන් උ්තරර යහොයන්න. ඔන්න ඔය මවයබෝධයට ආපු ගමන් 

පන්වතුනි, ඔය මනසිකාරයට වැටිච්ච ගමන් සැන් එයා කරන වැයඩ්ට මප ්ා්නයේ 

යමොකක්ස යනයන්යන්? යනයන වචයන යමොකක්ස? මන්න ඒකට රමයි භාවනාව යනයන්යන් 

  එයහනම් ඔය භාවනාව කයර් පළඟක් බැඳයගන වාඩියවලා ස?  ඔය භාවනාව කයළේ 

ගහක් යට වාඩියවලා ස? ඇළක් යසොළක් ලග වාඩි යවලා ස? ළඟ වාඩියවලා යනයම්, ීඩන 

ීඩන කර්ත, ජ්යබු ගහ ගහ කර්ත, කරනම් ගහ ගහ කර්ත, ගයහන් ගහට පැන පැන කර්ත, 

පන්වතුනි ප්රශසනයක් නැහැ. ඔය මනසිකාරයය නම් යයයසන්යන් මන්න එරනයි භාවනාව 

තියයන්යන. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ ප්රායයෝකවක යවන්න පුළුවන් රරම්.යම් කාලය තුලදීන් 

රනියයන් නැගී සිටින්න රමා මට ඕයන්. ඔබ සියලු යසනා රනියයන් නැගී සිටින්න. 

මප ිමරුල පන්වතුනි යහට ුලළු ලිංකාවටම කරන්ට් යනවා. නැ්තනම් යම් 

ප්රයේශයට කරන්ට් යනව. ඒයගෝලයලෝ යනයනවා "රව ්ති තුනක් යනවා, රව මා් තුනක් 

යනවා කරන්ට් එක යසන්න. එරකම් යමොකක් හරි ක්රමයව්සයයනන් ඔබ ජීව්ත යවන්න. 

කරන්න යසයක් නැහැ". මප ිමරන යේව්ල යනයමයියන් යවන්යන්. ඔබට සැන් 

ය්තයරනවයන ඔබ ිමරන යේව්ලම යවන්යන නෑ යනයලා යම් යලෝයක. ිමරන්යනම නැති 

යේව්ලයන් පන්වතුනි යම් යලෝයක සිේධ යවන්යන. හරි. ඉතිිං එයහනම් "එයහම යකොයහස 

මා් තුනක් කරන්ට් යන්යන්, එයහම යවන්යන් යකොයහොමස" යනයල ිමතුවට වැඩක් නෑයන්. 

සැන් ිමරන් නැති යේව්ල යවනවයන් පන්වතුනි. ඉතිිං එරයකොට එයහම වුණා යනයුල. සැන් 

ඔබට යකොයහොමස යම් යේශනාව මහන්න හම්යබන්යන? එරයකොට යම් යේශනාව මහන්න 



හම්යබන්යන නැහැ. යමොකස මපට පටට වඩින්න බෑ යේශනා කරන්න. ඒ යනයන්යන් මර 

ප්රශසන නි්ා යනයමයි. යකොයහොම්ත පටට වඩින්න බෑ ආරාමය ්සවයිං නියරෝධායනය 

කරල තියයන්යන. ඒ නි්ාම පටරට වඩින්යන් නැතුව ආරාමය ඇතු්ල ඉඳයගන කරන 

යසයක් රමයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට සැන් යම් යේශනාව යේන්න මව්සථාව 

හම්යබන්යන නැතුව යනවා. එරයකොට ඔබ ්සවයිංයපෝෂිර නැ්තරිං? එරයකොට youtube 

එයකන් යේශනා සාන්න හම්යබන්යන්ත නෑ සැන්. යමොකස කරන්යන්? ඔබට රනියයන් 

නැගී සිටින්න නම් සැන් යමොකස කරන්යන්? මන්න ඒක රමා ප්රශසයන් යවන්යන් 

පන්වතුනි. ගුණරුවරයයක් නැති සව්ට,  

මරකයන් හිස ්පුටුහව් කේමස්යානය? ටිකක් වඩන්න පන්වතුනි ඒ යනව්ව යේව්ල. 

හිස ්පුටුහව් කේමස්යානය මරකස? සව්ක යම් පුටුව ිම්ස යවනවා. සව්ක යම් පුටුව ිම්ස 

යවන්යන් (මලු්ත කරුණක් එකතු උනායන්) එක්යකෝ පන්වතුනි යම් පුටුව ිම්ස යවනවා මප 

නැති නි්ා. නැ්තනම් යම් පුටුව ිම්ස ඔබ නැති නි්ා. යමොකස නැ්තනම් පන්වතුනි යම් පුටුව 

එක්යකයනක් ිමටිය්ත නෑ වයේ යන්. එයහනම් ිම්ස. එයහම නැ්තනම් පන්වතුනි ඔබවයි 

මපවයි ්ම්බන්ධ කරන යමොකක් හරි මාධ්යයක් තියයනවා නම් මන්න ඒ මාධ්යය නැති 

නි්ා. ඒ්ත පුටුව ිම්ස රමා. ිම්ස වයේ යන් සැන්. ඔය තුයනන් ඕන එකක් යවන්න පුළුවන් 

යවයි. මන්තිමට යනව්ව එකයන් යම් යවලා තියයන්යන් සැන්. යම් කාය්ල. ඉතිිං එරයකොට 

යමරනින් යන්න්ත පුළුවන්. ඔරනින් යන්න්ත පුළුවන්. මැදින් යන්න්ත පුළුවන්. ඉතිිං ඔය 

යකොරනින් කවය්ත පන්වතුනි මන්තිමට ඔබ ම්රණයි යන්ස? මිං කැමති නෑ පන්වතුනි 

ඔන්න ඔය වාක්ය යනයන්න. ඔබට යකොරන කවය්ත ඔබ ම්රණයි යනයලා. මිං මකමැති ඔය 

වාක්ය ඔබ්ත එක්ක යනයන්න. මට ඕයන් පන්වතුනි යම් යලෝයකට යහන ගැහුව්ත කමක් 

නෑ, ්ාදු ්ාදු! ඔබතුමා ඔබතුමී යම් වැයඩ් කරග්තරායන්. මඩුම රරයම් ය්ෝරාපන්න 

ඵලයේ පිමටියා. සැන් ඔබට ගුණරුවරයයක් ිමටියා යනොිමටියා, රමන් තුළ යම් ගුණරුවරයා 

යනයන යේ ්සථාපර යවලා තියයන නි්ා, යහොඳට යම් රමන්යේ ිමරට මවයශෝෂණය යවලා 

තියයන නි්ා, එරනින් එහාට ඔබට රනියයන් යම් වැයඩ් කරයගන යන්න පුළුවන්. මන්න 

එසාට පන්වතුනි ඔබ ආරාමයට නාවට කමක් නැහැ. ආයවෝත ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. 

නාවට කමක් නෑ. 

මපට විශසවා්ය යසන්න පන්වතුනි ආන් එයහම යනයන්න පුළුවන් යවන්න. එරයකොට 

පන්වතුනි ඇ්තරටම මප යමයහම මහන්සි යවන්න ඕන නෑයන්. ඒකයන් ඇ්තර කරාව. 

මප යමයහම මහන්සි යවන්න ඕයන් නෑයන් එරයකොට. ඒ යනයන්යන් යමයහම කර කර 

ඔබව පුළුවන් රරම් යම් සහම් මයගන් ඈ්ත යනොවී තියාගන්න, ම්්තපුරුෂයන්යේ 

ේරහණයට වැයටන්යන් නැති යවන්න තියාගන්න යපොඩි යවයහ්ක් ස යම් සරන්යන්. යම් 

යවලායව්ත මම කැමරා එකක් දිහා බලායගන යම් කරා කරන්යන්. ඉතින් ඔබ ිමරලා 

බලන්න, ඔබට ඕන යේ යමොකක්ස යනයලා මම ිමරන්න්ත ඕයන් නුල්ත ඔබව යප්න්යන 

නැහැ. පනට බාරදීන්ලා රමා ඉන්යන්. නුල්ත ඔබ කරලා බලන්න පන්වතුනි. එරයකොට ඔබට 



වැටයහයි සහම් ්මාධියකට නැයගන ්සවභාවයක් එක්ක යකොයහොමස ඒක සිේධ යවන්යන් 

යනයලා. මප කරයගන යේදීන් ්මහර විට රව හුරු යවයි. නුල්ත ඒයක් යම් යසෝෂයක් නැතුව 

යනයම්. නුල්ත මප කරයගන යනවා. ඉතින් මම යනයන්යන පන්වතුනි, යම්ක යලොකු 

යවයහ්ක්.ඉතින් යම් යවයහ් මප යවන්න ඕයන් නැහැ මපට ිමරට විශසවා්යක් ආව නම්, 

පන්වතුනි ඔබ හැයමෝම, යමොන ම්්තපුරුෂයයක්ට ව්ත සැන් යමරනින් එහාට ඔබට ළිං 

යවන්න බැහැ යනයලා. මන්න ඒක රමා මප ඔයබන් බලායපොයරෝතතු යවන්යන්.ඒකම රමයි 

පන්වතුනි ඔබට මපට යසන්න පුලුවන් යලොකුම තිළිණය.යමොකස එයහම කරාට ප්සය්ේ 

මයප් ිමර නිසහ්ස. මප සන්නවා පන්වතුනි, මම්මා රා්තරා වයේ ඔබ මපව බලා ගන්යන්. 

යනසිම යේයනන් මඩුපාඩුවක් යවන්න යසන්යන් නෑ. සානයයන් මානයයන්ස සිවුප්යයන් 

යනසිම විදියයනන් මඩුපාඩුවක් කරන්යන් නෑ. රමන්ට කන්න තියයන කෑම ටික මහා 

්ිංඝර්තනයට නැ්තරිං ඉ්සය්්ලලා උන්වහන්ය්ේලාට සානයක් විදිහට පළියයල කරල පූජ්යා 

කරලා, වහන්ය්ේලා වළඳලා ඉවර යවලා යමක් ඉතුරු මප කන්නම් යනයන මට්ටයමන් 

ිමරන පරි් ඕයනරරම් ඉන්න බව මප සන්නවා පන්වතුනි ඔබ මරර. ඉ්ස් ර මප එක එක 

කරා යනයල තියයන්යන ිනි්සසු ගැන. ණය යවවී පන්වතුනි මහා ්ිංඝර්තනයට සන් 

දුන්යන්. ඒවා එස්ත එයහමයි, මස්ත එයහමයි පන්වතුනි.ඒ වයේ ශසයර්ෂසඨ ිනි්සසු යම් 

යලෝයක් හැමසාම ඉන්නවා. ්ා්නයක් තියයන රාක් ක්ල, රථාගරයන් වහන්ය්ේ යේ 

උණුසුම යම් මහයපොයළොයව් සැයනන රාක් ක්ල, යම් ග්ස යකොල වල වැදිලා යම් හමන 

සුළයේ රථාගරයන් වහන්ය්ේයේ සුවඳ සැයනන රාක්ක්ල පන්වතුනි යම් වයේ ිනි්සසු 

ඕන රරම් යම් යලෝකයේ ඉන්නවා. ඕන රරම් යනයන්යන් ඉන්නවා. ඔබ වයේ පරි් 

ඉන්නවා පන්වතුනි යම් යලෝයක. ඉතින් ආන් එයහම පරි්ක් ඉන්නයකොට,ඔබ්ත, ඔබ වයේ 

ඒවයේ පරි්ක් ඉන්නයකොට ඔබට යම් මප යම් කරන යේ කරන්න මප යකොයහොම්ත ්ැදීන් 

පැහැදීන් සිටිනවා. යමොන රරම් බාධක උන්ත මප කරනවා. නුල්ත ඔබ මන්න ඒ වයේ පරි්ක් 

බවට ප්ත වුණා නම් යමොනරරම් ම්්තපුරුෂයයක් ආව්ත ඔබව නිවනින් ඈ්ත යවන්යන් 

නෑ. ම්ලලපු යගසර ගෑනුමෝ ළමය එක්ක පැනලා යන එක ගැන ප්රශසනයක් නෑ පන්වතුනි. 

ඒක මපට ප්රශසනයක් යනයම්. නුල්ත ඔබ නිවනින් ඈ්ත යවන් නෑ. ඒ යනයන්යන් ඔයේ ගති 

නියර වුණා. ගති නියර උනානම් මපට එච්චරයි ඕයන්. ඒ යවනුමෝයවන් පන්වතුනි මප යම් 

යවයහ් යවන්යන්. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබ්ත ඒ යවනුමෝයවන් යවයහ් යවන්න ඕන. පුළුවන් 

රරම් ඔබ කරන යේ ප්රායයෝකවක කරගන්න.සැන් යම් යේශනාව මහලා ඉවරයවලා "මයන් 

යෂෝක් යහොඳ යේශනාවක් කරා" යනයලා ටීවී එක්ත වහලා නැ්තරිං ඉන්ටර්යනට් එක ඔෆස 

කරලා ඊට ප්සය්ේ ඔබ සුපුරුදු පරිදි කටයුතු කරයගන යනවාස, එයහම නැ්තරිං, මිං 

යනයන්නම් පන්වතුනි ඔබට මසහ්ස යනිමපයක්. මම යම් යේශනා ප්රායයෝකවක කරගන්න 

විදිහ ්හ කරපු විදිය, කරන විදිය ආදීන් වශයයන්. මම කරන එක යසයක් රමයි ඔබ සැකලා 

තියයනවා, යම් මයප් ආරාමයට යන එන මය සයනන්න ඇති, හැම යවය්ලම මම නම් 

යේශනාවකට එන්යන් යපොරකුයි පෑනකුයි මය්ත තියායගන. ඒ යේශනායව් යනයන හැම 

කරුණක්ම මම ලියායගන ලියායගන යන එක යනයම් මිං කරන්යන් පන්වතුනි. ඒ 



යේශනාව මහනයකොට මයේ ිමර ඇතුය්ල වැයඩන යම් සහමක් ඒක යේශනායව් යනයයවච්ච 

කරුණම යනයමයි නුල්ත ඒ කරුණ ඇසුයරන් මට වැටිමච්ච යමොකක් හරි, මන්න ඒ 

කරුණ ගැන මම යකටි ්ටහනක් සාගන්නවා. ඇයි යකටි ්ටහනක් සාගන්යන්? යකටි 

්ටහනක් සාගන්යන් පන්වතුනි මම ඊළඟට මනසිකාරය කරන්න වාඩි යවන යවලාවක් 

තියයනවායන්. භාවනාවක් කරන්න යනයලා යනයුලයකො. ඒ වාඩි යවන යවලාවට පන්වතුනි, 

මර යකටි ්ටහන් ටික්ත මා ගාව තියයනවා. ඒ යනයන්යන් ගුණරුවරයා යනයල යසේදි මට 

වැටිමච්ච යකොට් , ආන් ඒ යකොට් මිං වඩනවා. ඊට ප්සය්ේ මර යපොය්ත ලියා ගන්න 

යකොට ඒක යහොඳටම මට මරකයේ තියයනවා. ඒක මමරක යවන්යන් නෑ. ්මහර 

යවලාවට ටක් ගාලා කරුණ ආවම ලියාගන්න එකක් තිේයබ නැති උනහම ්මහර විට 

ඊළඟ සව්ක් යසකක් කවයායින් ප්සය් "එසා යහොඳ කරුණක් ආව මට සැන් මරක නෑ". 

ඔයහොම යවලා ඇති ඔබට. නුල්ත ඒක යවන්යන නෑ ඔය යනයන යේ කරානම්. මන්න ඒක 

එක පැ්තරක්. 

 

යසවැනි කරුණ පන්වතුනි ඒ යපොය්ත ලියාගන්න කරුණු යපෝත ගුණ්ලලන්ට යනයවන්න 

යනයමයි. යපොය්ත ලියාගන්න කරුණු පන්වතුනි එක්යකෝ එසාම රෑ නින්සට යන්න කලින් 

රමයි යහොඳම, රෑ නින්සට යන්න කලින් ඒ කරුණු ටික මරයගන එක පාරක් යනයව 

ගන්නවා. ඔබ ලියාග්තර කරුණු ටිකම යනයවේදීන් පන්වතුනි යේශනායව් කරපු කරුණු ටික 

ඔක්යකොම ඔබට මරක් යවලා එනවා ඒ නි්ා. සැන් ඔබට පන්වතුනි කාර්යබහුල්තවය නි්ා 

යම් යේශනාව යසතුන් ්ැරයක් මහන්න යවලාවක් නෑ. යසපාරක්, යසතුන් ්ැරයක් 

විකාශනය වුණාට ඔබට ඒක මහන්න යවලාවක් නැහැ. හරි යවන්න පුළුවන්. නුල්ත ඔබ 

යපොය්ත ලියා ග්තර කරුණු ටික ඔබට යනයවන්න පුළුවන්යන පන්වතුනි. ඒක ඔබ එසා රෑම 

යනයයව්යවෝත එසා මර ඔබ මහග්තර යේශනාව පන්වතුනි එයක් ඔබට ිමරට යහොඳට වැදිච්ච 

යකොට්ස ටික ආපහු ්ැරයක් මතුයවලා එනවා. පුලුවන්නිං ආයි මහන්න යේශනාව. නුල්ත 

බැරි යවනවා නම් කරන්නම යසයක් නැ්තනම් පන්වතුනි යම් යේ ඊට වඩා යහොඳයි යමොකු්ත 

යනොකර ඉන්නවාට වඩා. 

 ඊට ප්සය්ේ පන්වතුනි යේශනාව ඉවර කරලා සැන් ඔබ තුන් හරර යසයනක් වාඩි 

යවලා නම් යම් යේශනාව මහන්යන, මප ිමරුල යගසර පරි් සැන් හරර ප්ස යසයනක් එකතු 

යවලා හ්ත මට යපොලක වාඩියවලා රමයි යම් යේශනාව මහන්යන. යම් යේශනාව ඉවර 

උනාට ප්සය්ේ ටීවී එක වහලා ඊට ප්සය්ේ "යම් මම්යම් යමොනාස සන්නෑ කන්න 

තියයන්යන්" ඔන්න ඔරනට යන්න එපා පන්වතුනි. ටික යවලාවක් මරයගන, විනාඩි 

පහයලොවක් ගන්න, විනාඩි සහයක් ගන්න. විනාඩි සහයක් මරයගන පන්වතුනි, යපොඩ්ඩක් 

ඔබ මූලික්තවය මරයගන, ඔබ යගසර රා්තරා යවන්න පුළුවන් මම්මා යවන්න පුළුවන් 

යකොයහොම හරි, යගසර වැඩිපුර යම් සහම කරා කරන, සහම ටිකක් වැඩිපුර ය්තරිලා ඉන්න 

කවුරුහරි යකයනක්, ඒ යලොකු පුරා නම් කමක් නෑ. යලොකු දුව නම් ඒ්ත කමක් නෑ. පුිංචි 

දුව නම් ඒ්ත කමක් නෑ. යගසර ඉන්න වැඩට උසව් කරන්න ඉන්න ඒ මනුමෝ්ස් යා නම් ඒ්ත 



කමක් නෑ පන්වතුනි, කවුරු වුණ්ත කමක් නෑ, ඔය පරි් එකතු යවලා යපොඩ්ඩක් පිංවතුනි 

ඔය යේශනායව් යකරිච්ච, කරා යවච්ච කරුණු ගැන, ඔබට යහොඳට ිමරට වැදිච්ච කරුණ 

ගැන, යපොඩ්ඩක් මනි්ත මය්ත එක්ක යබසා හසාගන්න. මස හාුලදුරුයවෝ යේශනා කයළේ 

යමයහම කරුණක් ගැන. ඒක නම් මට යහොඳටම ිමරට ය්තරුණා. මට, මට ය්තරුණා 

යමන්න යම් විදියට. මනි්ත මය්ත එක්ක යපොඩ්ඩක් යබසාගන්න පන්වතුනි. එරයකොට 

හැයමෝටම යපොඩ්ඩක් චාන්්ස එකක් යසන්න, රමන්ට වැටිමච්ච යේ එකතු කරන්න එරනට. 

්මහරවිට පන්වතුනි යේශනාව ඔබට ි්ස යවච්ච යගොඩක් යේව්ල, යමොකස ිමරට ිමය්ත 

ගතිය මනුමෝවයන් යේව්ල ඇේය්ෝේ යවන්යන්. උරා ගන්යන්. එරයකොට එක එක්යකනාට 

උරාග්තර යකොට් යවන්ස. ඒ නි්ා යගසර හරර ප්සයසයනක් ඉන්නවනම්, 

ඒයගෝලලන්යග වාසිය ගන්න ඔබ. ඒ, ඒ ිනිසුන්ට බ්ත රම්බ රම්බ යසන එයක් වාසිය 

ගන්න. ඒ ිනි්සසු යවනුමෝයවන් සාඩිය මහන්සිය හලලා මහන්සි යවලා ඒයගෝලයලො 

යවනුමෝයවන් කෑම බීම ආදීන් වශයයන් ඒ යේව්ල යසන එයක් වාසිය ගන්න. ඕකයන් පන්වතුනි 

පවුලක් යනයන්යන්. පවුලක් පන්්ලක් යවන්යන් ඔයහොම යන්. ඉතින් යගසර තුළ ආරණන 

හසාගන්න. ආරාමයට එන්න බැරි උනාට යගසර ආරාමයක් හසාගන්න බැරි නෑයන්. යගසර 

ආරාමය කරගන්න. ඉතින් යගසර ආරාමයක් නම් පන්වතුනි, යගසර ධර්ම රාජ්යයන්, ධර්ම 

රාජ්යනය රජ්ය කරන්න ඕයන්. ධර්මය රජ්ය කරන්න ඕයන්, යගසර. එරයකොටයි ඒක ධර්ම 

රාජ්යනයක් යවන්යන්. එරයකොට රමයි යගසර ආරාමයක් යවන්යන්. මයප් ආරාමයේ රජ්ය 

කරන්යන් ධර්මය. කටක් කටක් ගායන් යනයයවන්යන් ධර්මය. හැම යවලායවම 

මනසිකාරය යකයරන්යන් ධර්මය. උයේ රෑ, දිවා රෑ යනොබලා පන්වතුනි මප, මප 

මනසිකාරය කරන්යන් ධර්මය. මප ධර්මයට රමයි යමරන හැම යවලායවම රැන 

තියයන්යන. ඒකයි ධර්මයයි ඔබයි උයන්. ඉතින් ඔයේ යගසර්ත එයහම කරගන්න. 

එයහමනම් මඩුම රරින් පන්වතුනි යම් යේශනායව්, සැන් ඔය කරාව ඉවර උනාට ප්සය්ේ, 

යටලි ඩ්රාාමා එකක් ඉවර උනාට ප්සය්ේ, යටලි ඩ්රාාමා එක ඉවර කරලා නැකවට්ට ගමන් 

ඔක්යකොම එරනින් යනවස, නැ්තනම් ටිකක් ඒක ගැන කරා කරකර ඉන්නවාස? යම් 

බලන්නයකෝ, යම් මර, මර සුසීම මර, මර යකෝලලට යනයපු යේ හරි නෑයන්, යනයපු කරාව. 

ඉතින් විනාඩියක්ව්ත ඔයහොම කරා යවන්යන් නැේස? මඩු රරින්, යනෝනා නැකවටලා 

කු්සසියට කවයාට ප්සය්ේ, මහ්තරය කු්සසියට එනවා යන් ්මහර යවලාවට, ය්ත එකක් හසා 

ගන්න හරි. ඒ යවලාවට හරි යම් නිකිං හරි ඕක ගැන යනයයවනවා යන් යමොකක් හරි යසයක්. 

බලන්න යේශනාවක් මව්ානයේ දීන් යකොයහේ තියයන ්මායලෝචනය යවනවස යනයලා. 

කමක් නෑ යමතුවක් ක්ල උයන් නැ්තනම්. මස ඉඳන් පටන් ගන්න. ඇයි යවන්ස යවන්න 

තියයන යහොසම සව් කවසස? මස, මස... මස යවන්ස යවනවා. මස යවන්ස යවන යකනා 

යනයමයිස පන්වතුනි, යහට මහා යශ්ර්ේෂසඨයයක් බවට ප්තයවන්යන්. එයහනම් මස යවන්ස 

යවන්න. එයහනම් පන්වතුනි මස පටන්, ඔබ යම් යේශනාව ඉවර උනාට ප්සය්ේ, යමොන 

යේශනාව හරි කමක් නෑ. ඔබ්ත එක්ක වාඩි යවලා රව යසන්යනක් ඇහැව්වා නම්, රව 



එක්යකයනක් ඇහැව්වා නම්, එය්ත එක්ක හරි. යමොකස මහන පරි් මඩුයවන රරමට ඔබට 

ඒ, ඒකට යන යවලාව මඩු යවනවා. මප යනයුල යගසර යලොකු පරි්ක් ඉන්නවනම්, මප 

යනයුල පහයළෝස යසයනක්, විසියසයනක් එකතුයවලා නම් යේශනාව මහන්යන්, එරයකොට 

යසන්නා යසන්නා එකතුයවලා කරා කරගන්න. මට වැටහීච්ච යේ රව යකයනකුට 

යනයන්න. රව යකයනකුට වැටච්ච යසය රමන්ට යනයන්න. එරයකොට පන්වතුනි ඔබට ඒ 

යවලායව් කලනාණ ිත්ර්තවයක් ලැයබනවා. ඔබට ි්ස යවච්ච කරුණු යගොඩක් ඔබට මනි්ත 

යකනායගන් ගන්න පුළුවන් යවනවා. ්හ ඔබට වැටිමච්ච යසය රව යකයනකුට යනයලා දීන්ම 

යනයවයිස පන්වතුනි, රමන්ට වැටිමච්ච යසය රව රව යහොඳින් වටහා ගැනීමට තියයන 

යහොඳම රාමය. දුන්නහම යන්ස ඒක ලැයබන්යන්. බලන්න ඔය ඔක්යකොම ටික ක්ලපනා 

කරලා බැලුවහම ඔන්න යම් ප්රාායයෝකවකව කරන හැටි. ඊට ප්සය්ේ ඔබ එදියනසා ඒ ජීවිරයේ 

ඔබ ග්තර එක කරුණක් මරයගන ඔබ ්මහරවිට යපොය්ත ලියා ග්තර එකක් හයිලයිට් 

කරගන්න. එරයකොට යහොඳට මප යේශනායව් මවයබෝධයවච්ච කරුණක් යපොය්ත ලියලා 

ඉවරයවලා ඒක හයිලයිට් කර ගන්න. මස සව් පුරාවට පන්වතුනි ඔබ ඔය යනයන කරුණ, 

මනසිකාරය කරපු වාරව්ල ගණන සවය්ේ මන්තිමට යපොය්ත එහා පැ්තය්ත ලියන්න. මප 

ිමරුල යනව්වා යමොකක් හරි යම් යම්, මප ිමරුල මප කරා කරා, මප කරා කරා උසාහරණයක් 

විදියට සැන් ිනි්සසු එක එක යේව්ල වලට එක්්සයනයු්්ස යසනවා. හරි. එරයකොට 

එක්්සයනයු්්ස යසන්නැතුව මප යනයුල පන්වතුනි ්මාවට කරුණු යනයන්යන නැතුව රමන්ට 

තියන යසයින් උපරිම යේ කරගන්යන් යකොයහොමස යනයලා ක්ලපනා කරන්න. නුල්ත ඔබ, 

ඔබ මනිච්ච දුක්ඛ මන්තර යනයමයි, ඒ උනාට නිවනට උපනිශ්ර්ණය. කමක් නෑ, රමන්ට 

වැටයහන කරුණ ගන්න. ඕක නම් ඔයේ ිමරට යහොසටම වැදුයන්, මන්න ඒක එහා 

පැ්තයරන් රරු ලකුණක් සාගන්න. යපොය්ත ලියා ග්තතු රැන. ඊට ප්සය්ේ පන්වතුනි මස 

සව් ඇතුලර ඔබ කටයුතු කර ගන්න කවයහම, ඔබට ඕක, ඕක ප්රාායයෝකවකව යයොසන්න 

මව්සථාව හම්බ යවයි. ්මහර විට යමොකක් හරි කෑමක් හසන්න කවයාම යමොකක් හරි බඩුවක් 

නෑ. ඉතින් ඒ යවලාවට ඔබට යමොකක් හරි යලෞයනක පැ්තයරන් බැලූයවෝත එයහමයි. ඒකට 

යමොනවා හරි වික්ලපයක් යයොසාගන්න යවනවා. තියයන යසයින් යකොයහොමස මම 

කරගන්යන්? ඒක කරන යවලායව් පන්වතුනි ඔබට මර සහම් කරුණ මරක් යවලා එයි. 

මන්න ඒ යවලායව් ඔබ ක්ලපනා කරල බලන්න, රයිට් සැන් මට යමන්න යම් සව්ට 

ආරාමයට යන්න බෑ. ඒ උනාට මිං යම්ක යයොසා ගන්න ඕනා යකොයහොමහරි. යම්ක මිං 

යකොයහොම හරි යම් යවලායව් යපොඩ්ඩක් සහම ගැන මනසිකාරය කරගන්නවා. යම් 

යවලායව් මයේ ිමර ගැටුණ ස මරක නෑ යනයලා. තියයන විදියට මම යකොයහොමහරි 

හැඩගැයහන්යන්. මිං යකොයහොමස තියයන යසයයනන් වැයඩ් කරගන්න පුළුවන් යකයනක් 

බවට ප්තයවන්යන්. මයේ නිසි, මනිසි කම් යනයන යේ පැ්තරයනන් සාන්න මිං යකොයහොමස 

සක්ෂ යවන්යන්. පන්වතුනි පටන් ග්තරට ප්සය්ේ ඕක දියේ යනවා ඔබ. එයහනම් ඔබ 

මනසිකාරය කරන ඔක්යකොම ටික මම සැන් ඔක්යකොම ඔබට යනයන්න ඕයන නෑ, ඒයකන් 

ප්සය්ේ. යමොකස සහම වැයඩන්යන් පන්වතුනි මනසිකාරය කරන්න පටන් ග්තරහම. සහම 



තියයන ිමරටයි සහම ඇයසන්යන්. ඉතින් මපට කරන්න තියයන්යන් ඔබව සහම් මගට 

සම්මවන්න. එරනට ්සටාර්ට් එක දුන්නට ප්සය්ේ ඔබ තුළින් පන්වතුනි සහම මතුවීයගන 

එනවා. ඒ නි්ා යම් යේශනායව් යකයරන, යනයයවන යමොන කරුණ හරි කමක් නෑ 

පන්වතුනි, ඒක යලෞයනක වශයයන් ඔබට වැසග්ත කරුණක් යනයලා ිමයරන්න පුළුවන්, 

එයහම නැ්තනම් යලෝයකෝ්තරර වශයයන් මප කරා කරපු සහම් කරුණක් යවන්න පුළුවන්. 

යමොකක් යහෝ කමක් නෑ. ඔබට යහොඳටම ිමරට වැදිච්ච කරුණ මරයගන ආිං ඒක ගැන 

යසතුන් ්ැරයක් ව්ත සව් තුළ ිමරන්න. ඒක මනසිකාරය යවච්ච වාර ව්ල ගාන ඇවි්ලල 

යපොය්ත ලියන්න, සවය්ේ මන්තිමට. පන්වතුනි ඔබට එච්චර නම් ඒ සව් තුළ කරන්න 

පුළුවන්, ඒක්ත යගොඩක් යසයක්, යගොඩක් යලොකු යසයක් ඔබ ඔබ යවනුමෝයවන් කරගර යුතු 

සව්ක් යවනවා. සව් නි්සකාරණයේ යගවුයන නෑ. ගර වුයේ නෑ. ඔබ සහම් මයේ ිමටපු 

සව්ක් මස. ඔබට ඇ්තරටම ්තුටු යවන්න පුළුවන් මස්ත මම මග වඩාගන්න මයගන් මට 

කරන්න පුළුවන් උපරිමයයන් මම කලා යනයලා. මන්න පන්වතුනි ප්රාායයෝකවකව කරන 

රාමය. එරයකොට ඔයේ සරුවන්ට, දිනපරා සරුවන් විසින් නිසා ගන්න යන්න කලින් ඒ 

සරුයවෝත එක්ක විනාඩි සහයක් පහයළොවක් කරා-බ්ස කරනවා නම්, ඒ සරුයවෝ මඩු රරයම් 

ඔබ කවිම්ලලා නිදිකරවන්න හරි පන්වතුනි සරුවන්යේ කාමරයට කවිම්ලලා හරි ඔවුන්ව 

නිදිකරවනවානම් පන්වතුනි සව්කට සරුවන්ට සහම් කරුණක් උගන්වන්න. මයප් 

ආරාමයේ ගුණරුවරයයක් ඉන්නවා හැම ්සවාමීන් වහන්ය්ේ නමක් ්ඳහාම ඒ සියලු යසනා. 

මප ගුණරු හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේ ඇරුණුයකොට මනි්ත සියලු යසනා. මප කවිම්ලලා 

හැයමෝයගන්ම සහම් කරුණක් ගන්නවා. ඒ යනයන්යන් රමන්ට ගුණරුවරයා යවච්ච ්සවාමීන් 

වහන්ය්ේ ගාවට කවිම්ලලා උන්වහන්ය්ේ සහම් කරුණක් යනයන්න ඕයන්. එරයකොට 

උන්වහන්ය්ේ යනයනවා සහම් කරුණ. ඒ යනයන්යන් මස සවය්ේ යම් සහම යමන්න යම් 

ආකාරයයන් රමයි මනසිකාරය උයන්. යමන්න යම් ආකාරයයන් රමයි මට ඒක ිමරන්න 

හම්බ උයන්. මව්සථාව ලැබුයේ. ඉතින් එරයකොට, එරයකොට ඒ සහම් කරුණ පන්වතුනි, 

තුළ එයා ඒ සව් තුළ ජිව්ත යවලා තියයනවා. මඩු රරින් ඒ සහම් කරුණ ගැනව්ත මරක් 

කරපු මපට විනාඩි යසකක් කවයා යනයල ිමරුල සැන් රෑට ඔයේ යගසර සැන් මම්මා නම් රෑ 

සරුවන් නිදි කරවන්යන් මප ිමරුල සැන් දුවයි පුරයි යසන්නා ඉන්නවා. මම්මා 

එක්යකයනක්ව බාරගන්නවා. රා්තරා මනි්ත යකනාව බාරගන්නවා. එරයකොට සැන් යම් 

මම්මයි රා්තරයි යසන්නා යම් සරුවන්ව නින්සට සාන්න යන්න කලින් පන්වතුනි "ස්ත ටික 

මැේසස පුය්ත?" ඒ ටික ඔක්යකොම කරා හරි. සැන් නිසා ගන්න කලින් පුරා ඇවි්ත මාව 

හම්බයවන්න ඕයන්. ඇයි? වඳින්න ඕයන්. මරකස? මමරක කරන්න එපා. ඒ වඳින්න යන, 

වඳින්න කලින් පන්වතුනි ඒ සරුවායගන් මහන්න "හරි පුය්ත මස සහම් කරුණ යමොකක්ස?" 

"යමොකක්ස මස සහම් කරුණ?" සහම් කරුණ යනයල යනව්යව පන්වතුනි මස සව් ඇතුලර ඒ 

සරුවා සහම යයොසා ග්තර එක මව්සථාවක් ගැන මහන්න. පන්වතුනි මයප් වජිර ඥාන 

හාුලදුරුයවෝ්ත කරනවා ඕක. මවුරුදු එයකොළහක් යසොළහක් යවච්ච උන්වහන්ය්ේ්ත ඕක 

කරනවා පන්වතුනි. එයහනම් ඔබට යනොකරන්න යහේතුවක් නෑ. ඔයේ සරුවන්ට කරන්න 



බැරි යවන්න යහේතුවක් නෑ. ඔබට පුළුවන්, ඔබට පුළුවන් ඔයේ බිරිඳ්ත එක්ක ඒසා සහම් 

කරුණ යනයන්න. බිරිඳට පුළුවන් ්සවාිපුරුෂයා්ත එක්ක රමන්යේ සහම් කරුණ යනයන්න. 

මිං යම් යනයන්යන සහම තුළ නම් ඉන්යන් ඔබ සියලු යසනා. එයහම යනයන්න පුළුවන්. ඉතින් 

සහම තුළ රාම ්සවාිපුරුෂයා නැ්තනම් පන්වතුනි එයාව යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ සහමට ගන්න 

ඒක ඔයේ වගකීම. ඒකයන ඔයේ කලනාණ ිත්ර්තවය යනයලා යනයන්යන්. එරයකොට ඔබට 

කරා කරන්න පුළුවන්යන් ිනිසුන්යේ ගුණණය ගැන පන්වතුනි. ඒක්ත සහම් කරුණක් යන්. 

"මස යකොයහොමස ඔයාට කවුස උසව් කයළේ මස සව් තුළ? ඔයාට උසව් කරපු මය කවුස?" 

එයහම නිකමට මහන්න බලන්න පුළුවන්. එරයකොට යනයයි," මස උසව් කරා යනයලා 

යනයන්යන්, නෑ මස මස ඔයාට කවුරු්ත උසව් කරාස?" උසව් කරපු මය ඉන්නවස? ්මහරවිට 

ඔබ ඉ්ස්ර යවලා යනයනවා," යම් සන්නවාස වැඩක්, මස මට යමන්න යමයහම ප්රාශසනයක් 

වුණා, ඒ යවලායව් මට මරයා ඇවි්ලලා මට ්ෑයහන උසව්වක් කලායන්. මස ඔයාට කවුරු්ත 

උසව් කයර් නැේස එයහම, යමොනාහරි ඔයාට තිබුන ප්රාශසනයකට?" මන්න මහනවා 

පන්වතුනි. ඒ යවලාවට ඒ ිමර තුළ මනිච්ච දුක්ඛ මන්තර වැයඩන්යන් නැතියවන්න 

පුළුවන් පන්වතුනි, නුල්ත ඒ ිමර ඒ ගුණණයට නැරුරු යවනවා යන්ස ඒ යවලායව්? ඒ 

යනයන්යන් සුදු ගතිය එක පාරක් හරි දිව්වා යන්ස ඒ ිමර තුළ? ඔය සුදු ගති දුවන දුවන 

වාරයක් ගායන් යන්ස පන්වතුනි ඔය ිමරට නිවන මවයශෝෂණය යවන නිවන ආකර්ෂණය 

යවන පරි්රය හැදීන්යගන එන්යන. ඉතින් මන්න ඒක යන්ස ඔබ ඒ පුේගලයට යසන්න ඕයන්.  

එයහනම් යම   ප්රාායයෝකවකව කරන, ප්රාායයෝකවකරණය තුල ප්රාායයෝකවකරණය යනයන 

ය්තමාව යටය්ත පන්වතුනි ඔබ මනිවාර්යයන් මස පටන් සව්ට සහම් කරුණක් ගන්න. ඔයේ 

සරුවන්යගන්, ඔයේ ්සවාි පුරුෂයායගන් පුලුවන්නම් එයහම, බිරිඳ නම් එයහම, හරි නිරර 

එයහම යසයව්ය්ල එකතු යවලා කරා කරන යාලුයවෝ ඉන්නවනම් ඔබට, මප ිමරුල ඔබ 

මරර තියයනවා සහම් ්ිං්සයක්. හරි ඒක ඔයේ යබොයහොම කලනාණ ිත්ර  පරි්ක් ඉන්නවා. 

ඉතින් එයහනිං මප යනයුල සහ පහයළෝස යසයනක් ඉන්නවා යනයලා ඕයක්, ඒ ගෲප් එක තුළ 

ඔබට පුළුවන් යන්ස යසන්න යසන්නා එකතු යවලායවලා සව්කට විනාඩි පහක් යකෝ්ල 

එකක් දීන්ලා සහම් කරුණු ්ාකච්ඡා කරන්න. ඒ පැය ගණන් යන්න ඕයන නෑ ඒ යකෝ්ල 

එකට. ඒ රමන්ට වැටිමච්ච සහම් කරුණ මනි්ත යකනා්ත එක්ක යනයනවා. එයාට ඒක, ඒක 

ගැන කරා කරනවා, ඒ ගැන යපොඩ්ඩක් "ආ එයහමස, යබොයහොම යහොඳයි ඒ ගැන යමන්න 

යමයහම පැ්තරකු්ත මම ඒ ගැන සයනනවා" යනයලා ්මහර විට ඒකට යපොඩි යයෝජ්යනාවක් 

එකතු කරනවා. එයා සයනන පැ්තර. ඊට ප්සය්ේ මහනවා "ඔබට වැටිමච්ච සහම් කරුණ 

යමොකක්ස" යනයලා. සැන් එය්ත යනයනවා පන්වතුනි, බලන්න එරයකොට ඒ යසන්නා තුළ යම් 

යම් කරන වැඩපළියවළ තුළ පන්වතුනි, සහම යනයන එක තුළ රමයි ඔබ ඒ යසන්නයේ 

කයනක්ෂන් එක හැයසන්යන්.   

ඒක යනයමයි ස යවන්න ඕයන්. සැන් ඔබයි මපයි මරර කයනක්ෂන් එක හැදිලා 

තියයන්යන් යකොයහොමස යම් ආරාමයේ? සැන් ඔබ සැන් ඔබ යමයහට ආයව නැර්ත 



පන්වතුනි, හරි, ඔබ මප්ත එක්ක ්ම්බන්ධ යවලා තියයන්යන් යකොයහොමස? සැන් ඔබට, 

ඔබට සැයනන්යන් නැේස පන්වතුනි, මප ඔබ ගැන ිමරනවා යනයලා. මපට සැයනන්යන 

නැේස ඔබ යම් මඟ වඩනවා යනයලා. ඒ නි්ා යනයමයිස යම් යකොයහොම යකොයහොම හරි 

පිංවතුනි යම් යම් සහම ඔබට පුළුවන් රරින් යේන්න උ්ත්ාහ ගන්යන්. යම් මප යම් යම් 

සිේස යවන යසය මප මරර සහම යනයන ලින්ක් එක මප මරර තියයන නි්ා. මප සහයමන් 

්ම්බන්ධ යවලා ඉන්යන්. යවන ්ම්බන්ධයක් නැහැ යන් ඔබයි මපයි මරර. මප යනසිම 

යකයනක් මරර යවන ්ම්බන්ධයක් නැහැයන්, මමයි රව ්සවාින් වහන්ය්ේ නමක් මරර්ත 

එයහම ්ම්බන්ධයක් නැහැයන්. තියයන්යන් සහම. එරයකොට ඒ සහම තුළ රමයි මප 

්ම්බන්ධ යවලා තියයන්යන් හැයමෝ්ත එක්කම. සහමයි ඥාතියා යවලා තියයන්යන් 

පන්වතුනි. ධර්මය තුළ රමයි විශසවා්ය යගොඩනැකවල තියයන්යන. ඉතිිං ආන්න ඒ සහම 

යහොඳට යපෝෂණය කර ගන්න. එරයකොට පන්වතුනි ඔබ වයට් කලනාණ ිත්රයයෝ 

පරි්ක්මයි හැයසන්යන්. ඒ නි්ා ඔයේ පවුල ඇතුය්ල පට පටන් ගන්න රාම කාලයක් 

නැ්තනම්, සුදුසු කාලය යනයමයි නම් මස ඔයේ පවුල ඇතුය්ල පන්වතුනි වියශේෂයයන්ම 

ඔයේ සරුයවෝත එක්ක යම්ක කරන්න බැරි යසයක් යනයමයි. සව්කට සහම් කරුණක් 

ගන්න. ඒක යම් යලොකු පටිච්ච් ්ුලප්පාස සාග්තර යලොකු සහම් කරුණක් යවන්න ඕයන් නෑ. 

යබොයහොම යපොඩි යසයක් යවන්න පුළුවන්. ්මහරවිට යපොඩි දුව ඇවි්ලල යනයයි, "මම්යම් 

මට මස කූඹියයක් කකුලට පෑගුණනා යන්. ඒ කූඹිය පෑකවච්ච යවලායව් මට ිමතුණා ඒ කූබියා 

යකොච්චර නම් දුක් විඳින්න ඇේස යනයලා. මයන් ්රර මපායට යන එක නම් යමොන රරම් 

භයානක ස." "්ාදු ්ාදු දුයව්." යනයලා මම්ම්ත යපොඩි යමක් ඒකට එකතු කරන්න පුළුවන්. 

"එයහම රමයි පුය්ත. ්රර මපායට යන්න නැතියවන්න මප යමොනවස කරගන්න ඕනි? 

මනිවාර්යයන් ය්ෝරාපන්න ඵලයේ පිමටන්න ඕයන්. එයහනම් ය්ෝරාපන්න ඵලයය 

පිමටන එක යන්ස පුය්ත කරගන්න තියයන්යන? ඔය කූඹියා උයනෝත එයහම සව්ක, 

කූඹියා උයන් නැේස දුව සව්ක? උනා. එයහනම් ආයය උයනෝත එයහම, ඒක 

වලක්වගන්න යන්ස පුරාට මිං හැමසාම යම් සහම් මග වඩා ගන්න, යම් බණ ටික මහන්න 

යනයලා යනයන්යන්. ඉතින් මන්න එයහම කරුල පුය්ත. හරි එයහනම් යහට ඔයා ්රර මපාය 

ගැන යනය යවච්ච යේශනාවක් යහොයායගන එන්න ඕයන්. ඇවි්ලල මප්ත එක්ක ඒක මහුල, 

විනාඩි සහයක්. කරා කරුල, නැ්තනම් ඒක මහලා ඊළඟ යහට සවය්ේ ඔයා මට ඒයකන් සහම් 

කරුණක් යනයන්න." මන්න පන්වතුනි යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ ඒ සරුවන් සහම් මගට යයොුල 

කරන්න තියයන රාම. සිිංහයලන් යනයන්න බැරිනම් ඉිංග්රීනසියයන් මහන්න. මයප් සරුවා 

කැමැති නෑ සිිංහල කරා කරන්න. එයහම්ත ඉන්න පුළුවන්යන්. එයහනම් ඉිංග්රීනසියයන් 

කරා කරන්න, ප්රාශසනයක් නෑ. ඉිංග්රීනසියයන් කරා කරන්න බැරිනම් යසමයළන් මහන්න. 

ප්රාශසනයක් නෑ පන්වතුනි. භාෂාව ප්රාශසනයක් යනයමයි. බැරිනම් හ්සර ්ිංඥායවන් හරි කමක් 

නෑ, ඔබට ඒ සහම් කරුණ සව්ට එකක් ගන්න පන්වතුනි, නැ්තනම් ලියලා යසන්න 

යනයන්න. යකොච්චර වටිනවස පන්වතුනි. එරයකොට ඔයේ යගසර ආරණනයක් යවනවයන 



නිකිංම. එරයකොට යගසරට්ත ගහගන්න පුළුවන්යන් යපොඩි යබෝඩ් කෑ්ලලක්, ධර්මයයි 

ඔබයි යනයලා හුයසක්ම නිවන් මවයබෝධය පණි්යි යනයලා. එරයකොට ඔබ ඔය යගසර 

ිමටිය්ත එකයි, යමයහ ිමටිය්ත එකයි. මන්න එයහම පරි්රයක් මපට ඕයන් ඔබ තුළ 

හසවගන්න. එරයකොට ඔබ රනියයන් නැගී සිටිනවා. එරයකොට හැම යවලායවම මප ඉන්න 

ඕයන් නෑ ඔබව ම්ලලයගන ඉන්න. ඔබ වැයටයි යනයලා මපට ිමරට බයක් එන්න ඕයන් නෑ 

පන්වතුනි. මපට ඔබ ගැන යහොඳ විශසවා්යක් ඇතියවනවා. ඒක යවන්න නම් 

ඒකාන්රයයන්ම පන්වතුනි ඔබ යම්ක ප්රාායයෝගීකරණය කරගර යුතුමයි. යකොච්චර ඔබ 

සහම සැන ග්තර්ත යකොච්චර කරා කර්ත, මප්ත එක්ක ඇවි්ලලා ්මහර යවලාවට පටිච්ච 

්ුලප්පාසයයි, මරකයි, යම්කයි, මභිධර්මයයි ඔක්යකොම පන්වතුනි යනයලා, යලොකුවට වි්සරර 

විග්ර හ කරයගන ්ාකච්ඡා කරලා කරලා එයහම කවයා යනයල පන්වතුනි මපට කවසාක්ව්ත 

ඔබ ගැන එයහම විශසවා්යක් ඇති යවන්යන් නෑ. විශසවා්ය ඇතියවන්න නම් පන්වතුනි 

"විශසවා්ා පරමා ඥාති" ප්රාඥායවන් ුලදුන්ප්ත යවනයකොටයි විශසවා්ය ලැයබන්යන්. ප්රාඥාව 

යනයලා යනයන්යන් පන්වතුනි යපොය්ත තියයන කරුණු ටිකට යනයමයි. යපොය්ත තියයන 

කරුණු එකක් ව්ත සන්යන නැති උන්ත කමක් නෑ පන්වතුනි ඒ යකනායග ිමර නිිලා නම්. 

ඒ යකනායේ ිමරට රාගය එනයකොට රාගයට කරන්න ඕයන් යමොකක්ස යනයලා සන්නවනම්, 

රාගය්ත එක්ක හැප්යපනවා නම් එයා, ේයව්ශය්ත එක්ක හැප්යපනවා නම්, යමෝහය්ත 

එක්ක හැප්යපනවා නම් සවසින් සව් පන්වතුනි යම් යලෝකයයන් මරඇරිල නිවන් මගට 

යනවනම්, සවසින් සව් පන්වතුනි උ්තරීමරර මානසික ගුණණධර්ම ඒ පුේගලයායේ සිර තුළ 

යකයමන් යකයමන් වැයඩන්න පටන් මරන් නම් පන්වතුනි ආන් ඒ යකනා ගැන මපට 

විශසවා්යක් තියාගන්න පුලුවන්. ඒ ි්ක් ඔබ යකොච්චර සහම කරා කර්ත සහම තුල "ඒ ටු 

ඉය්ඩ්" යනව්ව්ත පන්වතුනි, වැඩක් නෑ මපට. මපට ඔබ ගැන විශසවා්යක් හසාගන්න විදිහක් 

නෑ. එයහම යනයමයි විශසවා්ය හැයසන්යන්. ඔබට මප ගැන විශසවා්ය හැදිලා තියයන්යන් 

මප යගොඩක් සහම කරා කරලා යනයමයි නි්ා යනයමයි යනයලා මපට යහොඳටම විශසවා්යි. 

ඔබ මප ගැන විශසවා් කරන්යන් පන්වතුනි මප සහම් මයේ යන පරි්ක් නි්යි. මම 

කවසාව්ත ත්රිුපටකය යනයවයගන ඇවි්ලලා ඔබට යේශනාවක් කරන්යන් නෑ. යමොකස 

ත්රිුපටකයය තියන කරුණු ටික ඔබටම යනයව ගන්න පුළුවන් නි්ා. ඔබට ඕන කරන්යන් 

පන්වතුනි ඒ ත්රිුපටකයේ තියයන කරුණු මම මයේ ජීවිරයට සායගන, ඊට ප්සය්ේ මම ඒ, 

ඒක සාගන්න යකොට මට හම්බයවච්ච ප්රාායයෝකවක ම්තසැකීම්, එරයකොට මම වැටිච්ච රැන්, 

මම මට දුෂසකර යවච්ච රැන්, ඊට ප්සය්ේ මම ඒවා වි්ඳ ග්තර හැටි, ඒවයේ ම්තසැකීම් 

ඔබට්ත ආයවෝත යකොයහොමස ඔබ කරන්න ඕයන්, මන්න ඒ ටික මහගන්න යනයමයිස 

පන්වතුනි ්ිංඝයා වහන්ය්ේලා ඉන්යන්. සැන් ඒක යන්ස මප ඉ්සය්්ලලා්ත කරා කයර්. 

්ිංඝයා වහන්ය්ේලා ඉන්යන් පන්වතුනි, ප්රාායයෝකවකව නිවන් මග වඩන පරි්කට 

ප්රාායයෝකවකව උසව් කරන්න. ඒනි්ා ඔබ යපොයරන් ගන්න ඕන යේ මයපන් ගන්න එන්න 

එපා. මයපන් ගන්න ඕන යේ යපොයරන් ගන්න යන්න්ත එපා. ඒ යසයකන් ඒ යසකට 



කරන්න බෑ පන්වතුනි. ඒකයි ධර්මර්තනය ්ිංඝර්තනය යනයලා යසකක් තියයන්යන්. 

නැ්තනම් බුේධ ර්තනය ධර්ම ර්තනය තිේබනිං ඇතියන්. ්ිංඝර්තනයක් ඕයන් නෑයන්. ඒ 

වායේම බුේධර්තනයයි ්ිංඝර්තනයයි යනයල යසකක් තිේබ්ත ඇතියන්. එයහනම් 

ධර්මර්තනයක් ඕයන් නෑයන්. එයහම නෑයන් පන්වතුනි. ත්රිුවිධ ර්තනයම ඕයන්. ධේම 

රත්නය ුරකරු කරන්න. සංඝ රත්නය ුරකරු කරන්න. ධේම රත්නය දරාගන්න. සංඝ 

රත්නය ුරකරු කරන්න, එතහකොට ඔබ බුේධ රත්නය තු  පිහිටයි. මන්න ඒකයි යවන්න 

ඕයන්. ඔබ තුළ බුේධ ර්තනය පිමටන්යන්, ඔබට කරන්න තියයන්යන් ධර්මර්තනය 

සරාගන්න, ්ිංඝර්තනය තුළ හැසියරන්න. ඒ, ඒ පරි් ඇසුරු කරයගන ඔබ තුළ ඒ ගුණණාිංග 

පිමටුවාගන්න. එරයකොට ඔබ තුළ බුේධ ර්තනය යනයන එක වැඩිලා එයි. ඊට ප්සය්ේ ඔබ 

සව්ක බුදු යවයි. තුන්රරා යබෝධියක්ම තියයන්යන. ඒකයි. ඉතින් ඒ නි්ා මස සවය්ේ මට 

ඔබට ඇ්තරටම යනයන්න ඕන යවච්ච කාරණාව රමයි පුළුවන් රරම් යම් කරන යේ 

ප්රාායයෝකවක කරගන්න. ප්රනාහයෝකවකව කරගන්න තරමටයි ඔබට හේහක් ප්රනතිඵලල තිඵහයන්හන්. 

මප ඔයබන් බලායපොයරෝතතු යවන්යන්ත මන්න ඒ ටික. ඔබ යකොච්චර යේව්ල සැන 

ග්තර්ත වැඩක් නෑ, යගොඩක් යේව්ල සැනයගන, යගොඩක් යේව්ල මනික් මයට්ත යනය යනය, 

යගොඩක් යේව්ල රමන්ට්ත යනය යනය, රමනුමෝ්ත පැටලිලා, මනික් මයව රට පටලව ගන්න 

හැදුවට පන්වතුනි යනසිම ය්තරුමක් නෑ. සන්න ටික ගැන ඔබ යවොරියවන්න යන්න එපා. 

සන්යන් චුට්ටයි යනයලා ඔබ යවොරියවන්න එපා. මයන් මිං චුට්ටයියන් සන්යන, යනසි 

ප්රාශසනයක් නෑ. මප කවසාක්ව්ත පන්වතුනි, ඔබට, ඔබට යසෝස යනයන්යන් නෑ ඒකට. චුට්ටයි 

සන්යන, යබොයහොම යහොඳයි පන්වතුනි ඒක. ්මහර සැනගන්න සැනගන්න රරමට 

පන්වතුනි ඔබ නිවනින් ඈ්තයවනවා. කරාවකු්ත යනයනවා, "උග්තතු බිිමයවන කායලක 

රහ්තතු බිිමයවන්යන යබොයහොම මඩුයවන්" යනයලා. යම් ලඟදි මට ඇහුණා මයප් 

යසොඩම්යගොඩ නායක හාුලදුරුවන්යේ යේශනාවක් තුළ, උන්වහන්ය්ේ ්සහන් කරනවා 

පළියවරක, "යම් උග්තතු, උග්තතු යනයන පරි් බිිමයවන්න බිිමයවන්න රහ්තතු යනයන 

පරි් යබොයහොම මඩුයවන් බිිමයවන්යන් යනයලා. මධනායකයයෝ බිිමයවන කායලට 

ධනායකයයෝ බිිම යවනවා යබොයහොම මඩුයි. ඒක හරි. උන්වහන්ය්ේ යනයනවා යේශනායව් 

ඔබ, පරි්කට උන්වහන්ය්ේ කරා කරන යවලායව් යනව්යව්, බුදු යවන්න්ත සැන් ිනි්සසු 

සන්නවා. ිනි්සසු බුදු යවන හැටි්ත සන්නවා. ්ම්මා ්ම්බුදු යවන හැටි්ත සන්නවා. මන්න 

ඒකයි ප්රාශසනය. සන්න නි්ා රමන්ට ිමතිලා තියයන්යන් මන්න ඒක රමන්ට වැටිමලා 

තියයනවා යනයලා. නුල්ත ඒ නි්ා මර ප්රාායයෝකවකව කරන්න තියයන යකොට් යගොඩක් දුරට 

යකයරනවා මඩුයි. ඉතින් ඒ නි්ා මප හැයමෝම, මප හැයමෝම, ඔබ මප හැයමෝම කළ යුතු 

යේ රමයි පන්වතුනි, එසා රථාගරයන් වහන්ය්ේ, නැ්තනම් යබෝධි්්තවයන් වහන්ය්ේ 

කයළ්ත ඔය ටිකම රමයි. උන්වහන්ය්ේට වැටිමච්ච ටික උන්වහන්ය්ේ එසා සවය්ේ වැඩුවා 

පන්වතුනි. ඊළඟට ඊළඟ සවය්ේ වැටිමච්ච ටික ඊළඟ සවය්ේ වැඩුවා, ි්ක් උන්වහන්ය්ේ 

බලන් ිමටියේ නැහැ ඔක්යකොම ටික වැටයහන කිං. වැටිමච්ච ටික වැඩුවා. ඒ වැයඩනයකොට 



ඊළඟ රැන, ඊළඟ ටික ඇදිලා ආවා. ඒ යවනයකොට, ඊළඟ ටික ඇදිලා ආවා. ඒ යවන 

යවනයකොට ඊළඟ ටික ඇදිලා ආවා. ඔන්න ඔයහොම පන්වතුනි, ධර්මය විසින් ධර්මය 

පුරවනවා, නිේබාන පරරරයට යාම ්ඳහා. සැන් බලන්න පන්වතුනි ගැලයපන්යන නැේස? 

ධර්මය විසින් ධර්මය පුරවන්න නම් ආපු ධර්මය වඩන්න ඕයන්. ඒ වැයඩනයකොට ඊලග 

ධර්මය ඇදිලා එනවා. ඊට ප්සය්ේ ඊලඟ එක ඇදිලා එනවා. ඊට ප්සය්ේ ඊලඟ එක 

ඇයසනවා. වැයඩනයකොට ඊලග එක ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයහොමයි ඔය කාරණාව 

සිේධයවන්යන්. 

 ඉතින් ඒ නි්ා හැයමෝම පන්වතුනි යබොයහොම උ්ත්ාහයයන්, උනන්දුයවන් 

ක්ලපනා කරගන්න ඕන යේ රමයි, යම් සහම් මඟ තුළ යන එක. ඇ්තරටම යබොයහොම 

ප්රාායයෝකවකව කරන්න ඕන යසයක්. සරාගන්න යහොඳට. යහොඳට ශ්ර්වණය කරලා ඒ ටික 

යහොඳට සරායගන, යහොඳට වඩා ගන්න. ඊට ප්සය් මර යනයපු ඒවයගන් කරුණු යනිමපයක් 

කරා කළා ඔබට සැන් මරක ඇති,  

සහම් කරුණු ලියාගන්න යනව්වා.  

සව්කට සහම් කරුණක් යසන්න යනව්වා.  

යේශනාවක් මව්ානයේ යපොඩ්ඩක්, යකටි ්මායලෝචනයක් කරගන්න ඔබ  

යනිමපයසනා මරර,  

ඔබ රනියයන් නම් යම් යේශනාව මහන්යන් ඔබ යපොර මරයගන ලියන්න.  

ඔබට ිමරට යහොඳට වැටිමච්ච කරුණු ඔබ ඒ යපොයර ්ඳහන් කරගන්න.  

්මහර යකයනක් ඉන්න පුළුවන් යේශනාව මහගන්න ගමන් එයාට ලියන්න 

මමාරුයි. සැන් යම් යේශනාව ඔබට ඊළඟ පාර මහන්න ටිකක් යවලා ඉන්න්ත එපැයි. ඉතින් 

එරයකොට ්මහරවිට ටිකක් මමාරුයි. ්ාමානනයයන් ය්නසුරාසා යන යේශනාව මප සන්න 

රරින් මයය්ත බසාසා ඔබට මහන්න මව්සථාව හම්බයවනව. ඒ වයේම පන්වතුනි රෑට්ත 

යම් යේශනාව ආපහු ්ැරයක් විකාශනය යවනවා. ඒ නි්ා පන්වතුනි තුන් හරර පාරක් ව්ත 

යම් යේශනාව ්තිය තුළ ඔබට මහන්න හම්බයවනවා. ඉතින් ඒ නි්ා ඔබට යේශනාව ි්ස 

වුණා යනයන එක යලොකු ප්රාශසනයක් කරගන්න එපා. නුල්ත මප ිමරුල යමොකස යම් යේශනාව 

යන යවලායව් සහම් කරුණු ලියන එක ටිකක් බාසායි නම් ඉතින්, ඒ යවලායව් ඔයේ 

මවධානය කැයඩනවා නම් ප්රාශසනයක් නෑ. යහොඳට යේශනාව මහයගන ඊට ප්සය්ේ යපොය්ත 

ලියන්න. ඉවර යවච්ච ගමන් ලියන්න. නැ්තනම් මමරක යවනවායන්. ඉවර යවච්ච ගමන් 

විනාඩි සහයක් විරර මරයගන යපොඩ්ඩක් මරක් කර කර ලියන්න. යමන්න යම් කරුණු 

යමන්න යමයහම කරන්න යනව්වා, යමන්න යමයහම කරුණක් යනව්වා, ්මහර යකයනක් 



ඉන්න පුළුවන් මහන ගමන් ලියාගන්න පුළුවන්. එයාට ඒ හැයනයාව තියයනවා, හැබැයි 

යේශනායව යනයන ටික ි්ස යවන්යන්ත නැතුව. එයහම නම් එයහම කරගන්න. ඊට ප්සය්ේ 

ඔයේ යගසර ඉන්න යසතුන් යසයනක් ඉන්නව නම් ඒ කට්ටිය්ත එක්ක එකතුයවලා 

යපොඩ්ඩක් කරා කරගන්න. මයනක් යකනායගන් මහන්න "යමොකක්ස ඔයාට මස වැටිමච්ච 

සහම් කරුණ?" යනයලා.   

දිනපරා සහම් කරුණක් හැයමෝයගන්ම ගන්න, මස පටන් ඒ, ඒ යහොඳ පුරුේසක් ඒක. 

මයප් ආරාමයේ මප කරන පුරුේසක්. මස පටන් ඔබ ඒ වැයඩ් පටන් ගන්න. සව්කට සහම් 

කරුණක්. දිනකට සහම් කරුණක්. මස සවය්ේ සහම් කරුණක්. සවය්ේ පුව්ත යනයලා ආදි 

වශයයන් තියයන්යන්. ඒ වයේ සහම් කරුණක්. සවය්ේ සහම් කරුණ, ඔබ යකයනක්ට භාර 

යවන්න ඕනි, කාට හරි. යපොයරොන්දු යවන්න මිං ඔයාට මනිවාර්යයන්ම සවය්ේ සහම් කරුණ 

යනයනවා. ඒක සරුයවක් මම්මා රා්තරට යවන්න පුළුවන්, රමන්යේ වැඩිිමටි 

්යහෝසරයයකුට යවන්න පුළුවන්, මාමට යවන්න පුළුවන්, ආච්චි මම්මට සීයට යවන්න 

පුළුවන්. ඔය තියයන්යන් ආච්චි මම්මල සීයලාට යකොච්චර යේව්ල කරන්න තියයනවස? 

සරුයවො යවනුමෝයවන් කරන්න තියයන්යන්, සරුවන්යේ හුරර්ල බල බල ඒ සරුවන්ට කන්න 

යබොන්න යසන එක විරරක් යනයමයි පන්වතුනි. ඒ ආච්චි මම්මලාට සීයලාට යලොකූ යසයක් 

කරන්න තියයනවා. රමන් යකොච්ච්ර ම්තසැකීම් ලබා ග්තර පරි්ක්ස. 2:15:05 

ඒ වයේම වියශේෂයයන් යම් සහම තුළ ඉන්න පරි්ක් නම්, මරක තියාගන්න යම් 

ආරාමයට එන හැයමෝම එසා මර ඉ්සසුවා, ඔබ ගාව රමන්යේ සරුවා තියන්න යනසිම 

යකයනක් බය නෑ යනයලා. ඉතින් මන්න ඒ වයේ යශ්ර්ේෂසඨ පරි්ක්. ඉතින් රව වය්ට කවයා 

යනයලා සහම තුළ, ශා්නය තුළ කවුරුව්ත යරොඩ්ඩක් යවන්යන් නෑ, ඒ යලෝයකට. නුල්ත 

ඔබට යලොකූ කාර්යභාරයක් තියයනවා කරන්න. ඒ නි්ා ඒ සහම් කරුණ ගන්න එක 

කරන්න.   

ප්රාායයෝකවකව යයොසන්න යම් යනයන යේව්ල. ටයිම් යට්බ්ල හසාගන්න ඒ යේව්ල 

පන්වතුනි යම් වන විට්ත කරලා නැ්තනම් මලුතින් කරන්න පටන් ගන්න. මර වාර්රාවක් 

ලියාගන්න යනව්වා. ඒවා ටික් කරන්න යනව්වා සවය්ේ මන්තිමට, ඒව කරන්න පන්වතුනි. 

සවය්ේ පටන් ගන්නයකොටම මව්ානය කරන්න තියයන පුණනානුමෝයමෝසනාව එයහම 

කරන්න යනව්වා මරකස, "්සටාර්ට් වි්ත ස එන්ඩින් මයින්ඩ්" යම් යලෝයක දියුණු යවන 

ිනි්සසු ්ාර්ථක යවන්න පාවිච්චි කරපු රාම.  

ඉතින් එරයකොට ඒව පන්වතුනි පාවිච්චි කරන්න. සව් පටන් ගන්නයකොටම ඔබ 

එසා සව් මව්ානයේ කරන්න තියයන පුනනණන මනුමෝයමෝසනාව පටන් මරයගන, සව් 

පටන් ගන්නයකොටම කරල ඉවරයි. ඒ යනයන්යන් එරයකොට ආයය රෑට කරන්න ඕයන් 

නැති නි්ාස? නෑ නෑ. එරයකොට පන්වතුනි ඔබ ක්ලපනා කරනවා "මිං මස සව් ඇතුළර 



යමොනවස මිං කරගන්න ඕන පන් ටික". ආන්න ඒ ටික ගැන ඔබ ඔය උයේ පාන්සර, යමොකස 

ඔබ කරනවා පුණනානුමෝයමෝසනාවක්. සැන් ඔබ සව් ගරකරන්යන පන්වතුනි යකොයහොම හරි 

ඒ ටික මිං කරනවා යනයලා. ඒ පුණනානුමෝයමෝසනාව මස මට රාත්රිුයේදීන් කරන්න පුළුවන් 

යවන්යන් ඕයන්. එයහම නැ්තනම් මට මස කරන්න ඕයන් පන් ටික මිං කරයගන නෑ. සැන් 

බලන්නයකෝ, යහොඳ යහොඳ යගෝ්ල එකක් යන්. එරනම ්සමාර්ට් යගෝ්ල එකක් හැදුයන් 

නැේස? මන්න ඒකයි යනයන්යන් පන්වතුනි, ඒකයි, යම්ක ප්රාායයෝකවකව කරන්න. 

ප්රාායයෝකවකව කරනයකොට සියලු යසනාට ඒකාන්රයයන්ම, ප්රාතිඵල ඒකාන්රයි. ආයේ 

යනසිම ්ැකයක් ිමය්ත තියාගන්න එපා. යමොකස මප සන්යන් ඒ ඒයක් ප්රාතිඵල මපට ලැයබන 

නි්යි. ඒකයි මප මුලතු යසයක් කරන්යන නෑ පන්වතුනි, ඔබට යනයන ටිකමයි මප 

කරන්යන්, මලු්ත මැජික් එකක් එයහම, ඔබට යනොයනයන යකොට්ක් නෑ, මප කරන 

පැ්තරකට යවලා. එයහම යේව්ල නෑ. සහම තුළ පන්වතුනි ඔබට, ඔබට යගෝචර යවන 

යේව්ල විරරයි මප යේශනාවල යනයන්යන්. ඒක හරි. යමොකස ඔබට යනොය්තයරන යේව්ල 

යනයලා වැඩක් නෑයන්. ඉතින් එයහනම් යම්ක ඕෆස කරල්ත යනයන්න පුළුවන්යන්, කැමරා 

එක. ය්තරුමක් නෑයන් එයහම. ඔබට ය්තයරන යකොට්ස විරරයි මප යනයන්යන්. නුල්ත 

යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ පන්වතුනි ඔබට මස ය්තරුණාට වඩා යහට යනයන, ඊළඟ ්තියේ යේශනාව 

තුළ දීන් ඊට වඩා යසයක් ය්තයරනවා. ඉතින් ඒක එයහම යවන්න එපැයි. සහයමන් නම් සහම 

ඇදිලා එන්යන් එයහනම් ඒක එයහම යවන්න ඕයන්. ඒ හැයරන්න පන්වතුනි ඔය 

ප්රාායයෝකවකව කරන යේව්ල, රමයි මප ඇ්තරටම යම් ආරාමයේ වැඩි හරියක් කරන්යන්. 

යබොයහොම ප්රාැක්ටික්ල මප. ඒ නි්ා රමයි මපට ප්රාතිඵල හම්බ යවන්යන්. ඉතින් ඒ කරන 

යේව්ල රමයි ඔබට්ත කරන්න යනයන්යන්. ඉතින් ඔබට කරන්න යනයනවා පන්වතුනි මප 

පැවිදි වරක් තුළ කරන ඒවාලින් මප ඔබට කවිම වරක් තුළ ඉඳයගන කරන්න පුළුවන් 

උපරිමය කරන්න යනයලා. ඒයකන් ඔබ ගාව, ඔබට ්මහරවිට ඒ මප යනයන ටියකන් 

්මහරවිට සියයට හැටක්, හැ්තරෑවක්, මසූවක් කරගන්න පුළුවන් වුයනෝත ඒක යලොකු 

යසයක්. ඔබට කරන්න පුළුවන් සියයට සහය නම්, පන්වතුනි ඒක්ත යලොකු යසයක්. යමච්චර 

කාලයක් ඔබ ඒ ටික කලාස? ්ිං්ාරයක් ති්සය්ේ කලාස? සියයට එකක්ව්ත කලාස? මන්න 

ඒකයි යනයන්යන් පන්වතුනි. කරන්න පුළුවන් උපරිමයයන් කරන්න. කරන්න බැරි හේ 

ගැන, මාත්රියක්වත් පරකතැවිලි හවන්න එපා. හමොකද කරන්න බැරි හේවල් ගැන පරකතැවිලි 

වුණා කියලා කවුරුත් සාේයක මනුසස්හයක් වුහණ් නෑ.  ැබැයි කරන්න පුළුවන් උපරිමය 

හනොකරපු මනුස්සය කවදාකවත් සාේයක මනුස්සහයක් උහනත් නෑ. එහ නේ 

සාේයකත්වයට යන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිමය, තමන්ට ආත්ම වංචා කර ගන්හන් 

නැතුව සියලු හදනාම කරගන්න දක්ෂ හවන්න.  

යහොඳයි එයහමනම් මප පුණනානුමෝයමෝසනාව කරල යම්ත ආශිර්වාස කරලා යේශනාව 

හමාර කරුල. යහොඳයි පන්වතුනි එයහනම්, සියලු යසනාම එයහනම් සිිමප්ත කර ගුල මස 



උසෑ්න පටන් යම් යමොයහොර සක්වා ත්රිුවිධ ර්තනය වන්සනාමාන උප්සථාන කරයගන 

්ේධර්මය ශ්ර්වණය කරලා ්ේධර්මය යේශනා කරවයගන, සහම් මනසිකාරයේ යයදිලා, 

විසර්ශනා කර්ම්සථාන වඩලා, ලබා ග්තරා වූ මනන්ර මප්රාමාණ පුනන කු්ල ආශිර්වාස 

ශක්තිය පළුලයකොටම යමතුවක් කාලයක් ශ්රීම ්ම්බුේධ ශා්නයට කර උරදීන්යගන කටයුතු 

කළා වූ භික්ෂු භික්ෂුණී උපා්ක උපාසිකා යනයන්නාවූ සිව්වනක් පරි්ට්ත යම් යලෝකයේ 

යකොයහේ යහෝ රැනක ඉඳයගන මග වඩාගන්නාවූ භික්ෂු භික්ෂුණී උපා්ක උපාසිකා 

යනයන්නාවූ සිව්වනක් පරි්ට්ත ඒ වයේම මහනායක මනුමෝනායක ආදීන් වශයයන් නා නා නම් 

යගෝත වලින් යපනී සිටින ඒ මති උ්තරීමරර මහා ්ිංඝර්තනයට්ත යම් ලබා ග්තරා වූ 

මනන්ර මප්රාමාණ පුනන කු්ල ආශිර්වාසය සියලු ශක්තිය විිමයේවා පැතියර්වා පිමට්තවා, ඒ 

වයේම ආරාමයයිම වැඩ වා්ය කරන ගුණරු හාුලදුරුවන් වහන්ය්ේ ඇතුළු සියලුම ්සවාමීන් 

වහන්ය්ේලාට්ත ඒ වයේම පන්වතුනි ඔයේ යගව්ල යසොරව්ල, ගම් ආදීන් වශයයන් ඒ ප්රායේශ 

පළා්ත වල වැඩ වා්ය කරන, ඒ ඔබට ආ්න්නයයන් වැඩ වා්ය කරන ඒ ්සවාමීන් 

වහන්ය්ේලා, යමයහනින් වහන්ය්ේලා ආදීන් වශයයන් ඒ සියලු යසනා වහන්ය්ේලා්ත යම් 

යමොයහොය්ත සිිමප්ත කරයගන ඒ උන්නාන්ය්ේලාට්ත යම් පුණන ශක්තිය විිමදුවා පතුරුවා 

හරින්න. ඒ වායේම යම් ආරාමයේ ඉන්න මනගාරික පරි්්ත ඒවයේම මනික් ්ම්බන්ධ 

යවලා කටයුතු කරන මනගාරිකා පරි්ට්ත, ඒ වයේම පුනන භාරයට ්හ ්ම්බන්ධ වී 

කටයුතු කරන යම් ්ෑම සියලු යසනාටම්ත යම් පුණන ශක්තිය විිමයේවා පැතියර්වා 

පිමට්තවා ඒ ්ෑම සියලු යසනා යකයරිම මහ්තවූ යගෞරවාසරයයන් යුක්රව රමන්යේ සාඩිය 

මහන්සියයන් කඳුයළන් උපයා ්පයා ග්තරාවූ ිල ුලස්ල විය පැහැසම් කරලා සිව් පසින් 

යනසිම මඩුපාඩුවයනන් යරොරව සායක වන්නාවූ ඒ ්ෑම සියළු යසනාටම්ත ඒ පුණන ශක්තිය 

විිමයේවා පැතියර්වා පිමට්තවා. ඒ පුණන ශක්තිය විිමදීන් පැතිීම යායමන් ඒ මයට වැළඳී 

ඇ්තරාවූ   යමොනයම් යහෝ යරෝගාබාධ, මතුරු මන්රරා ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලක්ම න්ා 

ධූරිිංභූර යව්තවා ඇ්ස වහ කට වහ යහෝ වහ මවු්ල යේවු්ල ්ැක ්ිංඛාර මනවින යකොඩිවින 

ිමර බන්ධන යම්රාක් ඇ්තනම් ඒ සිය්ලලම න්ා ධූරිිංභූර යව්තවා, යම්රාක් යසෝෂ 

මන්ධකාර පාප මන්ධකාර ඇ්තනම් යම් සිය්ලයලන්ම නිසහ්ස යව්තවා, ස් මකු්ලයයන් 

ියස්තවා ස් කු්ලයම වඩ්තවා ස් පුනනක්රිසයාම කර්තවා, නිේබාන පරම සුඛයයන් සුඛිර 

රර යව්තවා යනයා ්ාදු කාරයක් දීන්ලා පන් මනුමෝයමෝසන් කරන්න.  

  

 

 

 


