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��ෙ� බල ම	මය 
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��ෙ� ඇ� �ණ 
“මහා ෙතජව	 තතාය සම	 තෙතො ස තානං භයං උප� දවං උපස� ගං ච තාය� 

ර� ඛ�� ප� තං”  ය� මහා ස� ද�� �වරණ පාඨ ෙහ!� මහා ෙ"ජස් ඇ� බැ�� 
ස""වය� හට පැ�ෙණන භය උපදවා*ය හා"ප+� ම හැම  ෙල+� ම වළකා ආර/ා 
ෙකෙ0� !, ප2"ත - 42" න5  ෙ6. 

“�ප" � ප8බාහාය - ස9 බස5 ප"� +�:යා 
ස9බ ;<ඛ �නාසාය - ප2"තං බ ෑථ මංගලං” 

�ප"� වැළැCම 4Dස", +යE ස5ප" +�ධ කරGම 4Dස", +යE ;< වැනැ�ම 
4Dස" ෙහේHව�නා I මංගල ස5මත 42ත ෙ�ශනා කර�ෙ� මැනැ�. ෙද වැK වාරය�� 
“ස�බ  �ඛ !නාසය”  ෙව�වට 4LෙවL�, “ස�බ භය !නාසාය”  +යE භය වැනැ�ම 
4Dස" “ස�බ ෙර ා ග් !නාසාය”  +යE ෙරෝග වැනැ�ම 4Dස" Nයා ෙයොද�ෙ� න5 
මැන�. 

ෙමය 42" ෙ�ශනාවට වැඩමකර +8න මහාසංඝයා වහ�ෙසේට දායක 4�වH� �+� 
චා2තා�Tල ව ආරාධනා කර� ලබන 4Lෙවළ !. ෙම� 42තN� බලාෙප ාෙරො"H වන 
Uණය ද ඇHළ" V �ෙ9. +යE �ප"� වළ<වා +යE ;< - භය - ෙරෝගය� �නාශ ෙකොට, 
Gඝ ාXෂ ස5ප" Kෙරෝග ස5ප" ආ*ය ලබා ගැ�ම, 42" ෙ�ශනා කරවා ගැ�ෙම� 
පරමා0ථය ෙහව" ඉහළ ම බලාෙපො ෙරා"Hව ෙ6. 42තN� යට C බලාෙපොෙරො"Hව 
ස5�0ණ කරගැ�මට 4ට�� ලැ ෙබන උපකාරක ධ0ම සහ ඇHළ�� ලැෙබන උපකාරක 
ධ0ම වශෙය� උපකාරක ධ0ම ස[හයක ෙ\ එ<Vෙ5 බලය ආධාර ෙ6. 

බා�ර උපකාරක ධ�ම 
 ෙමකල ස5මත කරෙගන �ෙබන ප2* 42" යැ! ෙවන ම ^ත ෙ�ශනාව< _;රජාණ� 

වහ�ෙසේ පකාශ කළ් නැත. උ� වහ�ෙසේ ෙද^ ^වා^දහස< ධ0මස්කaය� අHෙර� ය5 
ය5 ෙලඩ ;< ආG �ප" පැ�ණ අවස්ථාව�� G ඒවා ;cකර� සඳහා මහා කcණාෙව� 
පකාශ කළ ^තය� එ<ෙකොට 42" ය! ස5මත කර තැeම �0වාචා0යවc� ෙ\ ක fියාවN. 

මහා කcණා සමාප"�ෙය� නැhට ෙලොව බලා වදාරා ස""වයනට පැ�D ;< නැ� 
කර� සඳහා වදාළ ^ත ධමය� Kසා ෙම� වචනය< පාසා උ� වහ�ෙසේ ෙ\ මහා කcණාව 
කා වැG �ෙ9. ඒ මහා කcණාෙව� එදා ෙම� ම අද ද ස""වය� ෙ\ ;< ;c ෙකොට ස5ප" 
ළඟා කර Gෙ5 බලය රඳා පව��ෙ� ය. 

ෙ5 42" ^තය�� ඇHළ" V �ෙබ�ෙ� _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ\ K0මල ධ0මය!. 
ම�ෂ�ය� ෙ\ ෙදෙලෝ යහපතට ෙහේHවන ධ0මය�ෙග� ෙම� ම N+ කෙලක ෙවනස් 
ෙන ා වන සත�ය� වන චHරාය�  k සත�ය ආG උසස් ධ0මය� ෙග� ද X<ත ය. _;රජාණ� 
වහ�ෙසේ l mඛෙය� ම ෙ�ශනා කළ ර"නතෙn Uණ ද ඇHළ" ය. 

අoc; ෙදදහස් ප��යකට" වැ� කාලය< mpqෙල� ෙ5 K0මල ධ0මය Kසා ෙලොවට 
සැලැrණ ශා��ය අ� �ශාල ය. +යE ;< නැ�ෙකොට පරම rවය ලැsව� ෙ\ සංඛ�  ාව 
ෙනො Nය හැN තර5 ය. ෙ5 K0මල ධ0මෙය� ඒ බලය අද ද ෙනො අt ව පවu. +යE ;< 
නැවැත vපදනා ෙලසට ම නැ+ය හැN ය. එෙසේ න5 සාමාන� ;< කරදර �ප" නැ�ම ගැන 
කවර කතා ද? එෙහ!� ෙ5 42ෙත� සත� I ධ0ම බලය ද රඳා පව"ෙ� ය. 

“අ$පමාෙණො &�ෙධො අ$පමාෙණො ධ(ෙමො අ$පමාෙණො සංෙඝො”  ! වදාළ ප2* _�ධ - 
ධ5ම - සංඝ යන x�ධ ර"නෙn Uණ අන�ත ය. අපමාණ ය. ෙ5 _;Uණ ඇ�5 මාතෙය� 
පවා සසර ;< නැ� කළo� ෙ\ සංඛ�යාව ද �ශාල ය. ඇතැ5y ඍ�: �ෙශේෂය< නැ� ව ද 
ෙ5 _;Uණ බලෙය� අහ+� පවා {යහ. ඒ _;Uණ බලය අද ද ෙනො අt ව පවu. දහ5 Uණ 
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හා සඟ Uණ ද එෙසේ ම ය. ෙ5 42ෙත� ඒ අ� ප2|�ධ ර"නතෙය� Uණ බලය ද රඳා 
පව"ෙ� ය. 

ක�ණා ෛම� සහගත �ත  
}~� වහ�ෙසේලාට 42" ෙ�ශනා කර�නට Kයම කර ඇ"ෙ" ද කcණා ෛම� 

සහගත +�K. ෙපර �ශාලා මහ�වර ;0}/ - ෙරෝග - අම�ෂ� යන x�ධ මහා �ප"�ෙය� 
රට" වැ+යා" ෙ9රාගත හැN Iෙn _;රජාණ� වහ�ෙසේ වැඩම ෙකොට 42" ෙ�ශනා 
N�ෙමK. එ� 42" ෙ�ශනා කෙළෝ _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ\ Kයමය ප2* අනඳ මා��ය� 
වහ�ෙසේ ය. mp නගරෙය� ඇ�*�� 42" පැ� ඉ+�� mp රාxය ම 42" ෙ�ශනා කළ 
අනඳ මා ��ය� වහ�ෙසේ එය ෙකොතර5 කcණාෙවN� කර�නට ඇ"දැ! වැටැෙහ�ෙ� 
එදා එ� පැවැ� ත"වය ෙමෙන� කරන �ට ය. කවර කෙලක  oව ද 42" ෙ�ශනා කරන 
}~� වහ�ෙසේලාට Kයම කර �ෙබ�ෙ� “ෙ*සා+යා �, පාකාර	තෙර, �යාමර�ං 
ප�තං කෙරො	ෙතො ආයස්මා ආන	දෙ/ෙරො !ය කා0ඤඤ් 2තං උප3ඨෙපවා”  ! 
N� ප2* එදා �ශාලා  මහ �වර 42" ෙ�ශනා කළ අනඳ මා��ය� වහ�ෙසේ ෙම� කcණා 
ෛම� +" උපදවාෙගන 42" ෙ�ශනා කළ XH බව!. කc� ෙමෙසේ ෙහ!� ෙ5 42ෙත� 
+qව" Uණව" }~� වහ�ෙසේලා ෙ\ කcණා ෛම� බලය ද රඳා පව��ෙ� ය. 
කcණාෙව� හා ෛමxෙය� 42" ෙ�ශනා කරන }~� වහ�ෙසේලා හැම ^තය< පාසා ම 
“එ ේතන ස6ච ව7ෙජන ෙසො8 ෙත ෙහො9 ස�බදා”  - ෙ5 සත� වචනෙය� ඔබට සැමදා ම 
ෙසත<  ෙ6වා”  ! සත� �යා ෙකෙර�. සත� �යාෙව� �;ම බලය< පව"ෙ� ය. 

ස�ෙචන වාෙච�දකං �  ගාධ� 
�ස54 ස�ෙචන හාය�� ප��තා 
ස�ෙචන ෙදෙවො ථනයං  පවස්ස� 
ස�ෙච �තා K9_�ං ප�ය�� 

 
සත� �යා බලෙය� ගැ�c *ෙය� ද බැසග�. මහා ක�4න රජHමා පැ�*ව�නට එන 

�ට හm I මහා ගංගාව�� බැස ෙපොෙළොෙව� ෙම� ගම� ෙකොට පැ�Dෙn සත� �යා 
බලෙයK.  

සත� වචනෙය� ෙඝෝර �ෂ ද නැ+ය හැN ය. ර� �+� �ෂ ෙපI ඊෙය� �*� ලැs 
සාම �මාරයා +�ස� නැ� ව ඇද වැ�ෙ� ය. මරණාස�න ව +8 �මc ෙවතට පැ�D 
Uණව" අඳ ෙදමා4ය�ෙ\ සත� �යා බලෙය� �ෂ mpමK� ම බැස ෙගොස් �මc පකෘ� 
+�ය ලැ_ෙ6 ය. 

සත� වචනෙය� වැ+ වැස්ස�ය හැN ද ෙ6. +2සඟෙබෝ ආG Uණව" රජවc සත� �යා 
බලෙය� වැ+ වැස්සI සැ8 ඉ�හාසය ද�නoනට මතක ඇත. 

සත�ෙය� 4�8යාy K0වාණය පා0ථනා ෙකෙර�. �y;� කම Kසා ය5 ය5 rp ෙදෝෂ 
ඇත" දැන දැන ෙබොc ෙනො Cම Kයත �වරණ ලැs ෙබෝ:ස""වවc�ෙ\ ධමතාෙවN. 
සත�ෙය� 4�ටා කරන පා0ථනාෙව� +යE සසර ;< ෙගවා පරම rවය වන Kවන පවා 
ලැ�ය හැN න5 සාමාන� ෙලඩ;< නැ�ෙකොට rවප" Vම එතර5 අ�c ෙදය< ද? 

+qව" Uණව" }~� වහ�ෙසේලා ද කcණාෙව� හා ෛමxෙය� X<ත ව මහා 
කcණාෙව� හා ෛමxෙය� X<ත ව මහා කාcDක _;රජාණ� වහ�ෙසේ  ෙ\ සත� 
ධ0මය පකාශ ෙකොට ෙ5 සත�ෙn බලෙය� ෙසත< ශා��ය< සැලෙසේවා! ෙලඩ ;< 
;c  ෙ6වා! *ගා+2 Kෙරෝ� ස5ප" ලැෙ9වා! Nයා සත� �යා කරන �ට ෙනො සැලැෙසන 
යහපත< නැතැ! Nව XH ය. ෙමෙසේ 42ෙත� සත� �යා බලය ද ෙනො අt ව ම රඳා 
පව"ෙ� ය. 

ෙද�ව� 
ෙගවq හා මහා වෘ<ෂ ආශය කරෙගන සාමාන� ෙද�වc� වාසය කරන බව _�ධ 

ධ0මෙය� සඳහ� ෙ6. 42" ෙ�ශනාව පට�ග�නට ෙපර ෙද�ය�ට ද 42" අස�නට 
පැ�ෙණ�නට ය! ආරාධනා N�ම +2ත ය. සම�\දෘෂ්8ක ෙද�වc 42" අස�නට ඉතා 
කැම� ය. එෙහ!� තම�ෙ\ �ත �ත මෙහේශාක� ෙද�යනට ද ද�වා ඔo�; කැඳවාෙගන 
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42" අස�නට පැ��ම �මා� ෙද�ය�ෙ\ +2ෙතN. ඔo�ෙ\ පැ��ම Kසා අqෙ�ශාක� 
ෙපේතාGy ෙවෙතො" එතැK� බැහැර V ය�. එෙහ!� ෙපේතාG අම�ෂ�ය� Kසා ඇ� �ය 
හැN කරදර �_ණා න5 එය නැ� V ය!. එෙසේ ම 42" ඇ�ෙම� සHටට පැ�ෙණන 
ෙද�ෙයෝ ද තමහට 42" ඇ�මට උපකාර I 4�වHනට �ප" ;cN�5 ස5ප" ළඟා කර G5 
ආG rp rp උපකාර ෙනො ෙකර�නාy ෙනො ෙව�. 

ෙමෙසේ 42ෙත� Uණ ලබාGමට 4ට�� ලැෙබන උපකාරක ධ0ම ස[හය< එ<ෙව!. 
ෙමC කc� 8ෙක� oව ද �ප" ;cෙකොට ස5ප" ළගා කර Gම කළ හැN බව �වD� 
කqපනා කරන කා හට oව ද වැටෙහේ ම ය. 

අභ�ත�ක උපකාරක ධ�ම 

��ෙ� හාස්ක  හා ක�ම ෙ!ගය 
ශ�ධාව හා පඤ්ඤාව ද ෙයොKෙසෝ මන+කාරය හා උප� �ත ස�ය ද යන ෙ5 ධ0මය� 

Kසා තම�ෙ\ ස�තානෙය� පහළ වන �සල �"තෙයෝ ඇHළ�� ලැෙබන උපකාරක 
ධ0මෙයෝ න5 ෙව�. 

�"ත ෙ6ගය අ��ඝ ය. පමාණය දැ<Vමට උපමාව< ද නැ"ෙ" ය. සාමාන� ඇසට 
ෙපෙනන ෙද!� ඉතා ෙ6ගෙය� �යා කැෙර�ෙ� �;� ෙක�ම ය. �"ත ෙ6ගය ඊට වඩා 
ෙකොතර5 බලව" දැ! Nවෙහො" �;�ය< ෙකොටන /ණෙයක G +" +ය ගණන< ඇ� �ය 
හැN ය. ඒ +" Kක5 උප*නවා ෙනොව ලැ_� අරm� අ�ව V� ප�ප�න ව ෙ6ගෙය� 
;ව". එය එෙසේ න5 පැයකG දවසක G ��ත කාලයක G ෙකොපමණ +" පහළ �ය හැN ද? 

ෙමෙසේ පහළ ව�නා I හැම �"ත V�යක ම �සq ෙහෝ අ�සq ෙහෝ ජව� න�� +" 
සත< උපG. �සලා�සල ක0ම  ය! Nය�ෙ� ෙ5 +" හතට ය. ෙ5 ජව� +" වලට ෙපර 
උප*�ෙ� ෙවො�පන ෙහව" මෙනො�වාරාව ජන න�� �යා +ෙතN. ඒ අවස්ථාෙව� 
ෙයොKෙසෝ මන+කාරය" එළඹ +8 +�ය" �_ණා න5 K+ මඟට හැරVම Kසා �සq 
ජව� පහළ ෙව!. අෙයොKෙසෝ මන+කාරය" m�ඨසස්�ය" �_ණා න5 අ�සq ජව� +" 
පහළ ෙව! . ෙ5 හත අHෙර� පළm ජව� +ත අ ාෙසවන පතයය< නැ� ෙහ!� ඉතා ;0වල 
ය. �පාක ෙදෙතො" *�ඨධ5මෙවද�ය �පාක වශෙය� ෙ5 ජා�ෙය�ම පමණ< �පාක ෙද!. 
හ" වැK ජව� +ත mq හෙය� ලැෙබ� ආෙසේවන පත�ය Kසා ඉතා පබල ය. උපප ජ 
ෙ6ද�ය �පාක වශෙය� ලබන ජා�ෙය� ම �පාක Gමට ශ<�ය ඇ"ෙ" ය. ෙ5 ජව� +" 
ෙදෙ< �පාක ෙ5 ජා�ෙය� හා ¢ළඟ ජා�ෙය� �පාක *ය ෙනො හැN oෙවො" අෙහෝ+ ෙව!. 
ඉ*2ෙය� �පාක *ය ෙනො හැN ෙව!. 

ෙමC ෙද +ත හැc� �ට ඉ�2 ජව� +" පෙහේ ම අපරාප2ය ෙ6ද�ය �පාක වශෙය� 
Kව� අවෙබෝධ ෙකොට 42Kව� පානා Hc �පාක Gමට ශ<�ය අ ැ"ෙ" ය. එක ��තයක G 
£ස් කරන ෙමබ¤ ක0මය�ෙ\ සංඛ�ාව ෙනො Nය හැN තර5 ෙ6. එය එෙසේ න5 ෙ5 
සංසාරෙය� අනා*ම" කාලය< mpqෙල� සැ2 සරනා අය ෙකොපමණ ක0ම £ස්කර ඇ�ද? 
එෙහ!� සෑම රජ� Hළ ම මහ �ඟ�න� Vෙ5 ක0ම ශ<�ය ෙම� ම, සෑම �ඟ�ෙන� 
Hළ මහරජ� Vෙ5 ක0ම ශ<�ය< ද ඇ"ෙ" ය. එෙසේ ම ම¥ාXෂ්ක Vෙ5 හා ෙරෝග බyල 
Vෙ5 ද ක0ම ෙම� ම GරඝාXෂ්ක Vෙ5 හා rවප" Vෙ5 ක0ම ද ෙනො Nය හැN තර5 £ස්කර 
ඇත. 

Kල මැස්සා අr�යට හා ¢ මැස්සා rවඳට ඇG ය�නා< ෙම�, ෙ5 ජා�ෙය� අ�සල 
ක0ම කර�නා ෙවතට ෙපර ජා� වල කරන ලද අපරාප2ය ෙ6ද�ය අ�සq ක0ම ද, �සල 
ක0ම කර�නා ෙවතට අපරාප2ය ෙ6ද�ය �සq ක0ම ද �පාක Gමට ඇG එ!. 

ශ�ධාෙව� හා පඥාෙව� X<ත ව 42" අසන �ට ෙකෙන� Hළ පහළ 
ව�ෙ�  ෙසොමනස්ස සහගත ඤාණ ස5පX"ත +" ය. ඒ සමඟ ම ඒ තැනැ"තා Hළ බල 
පව"ව�ෙ� ෙ5 42ෙත� බලෙය� �ප"� ;cV GඝාX ස5ප" හා �ෙරෝග ස5ප" වැ� 
*X� ෙ6වා යන බලාෙපොෙර"Hව !. �"තෙ6ගය අ��ඝ බැ�� පැය< පමණ කq 
ශ�ධාෙව� හා පඥාෙව� ද 42" අසා +8න �ට ෙකොතර5 �සq +" පහළෙව�වා ඇ"ද? 
සතෙළොස් �"ත/ණය�ෙ\ කාලය< ඇ� �"ත V� වශෙය� බැEව" {Dය ෙනො හැN 
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තර5 ෙ6. අ�මාන වශෙය� �"ත V� දසදහස< ය! +තා බලm. ඒ හැම �"ත V�යක ම 
ෙමෙලොව G �පාක Gෙ5 ශ<�ය ඇ� පළm ජව� +" ද දසදහසN. පළm ජව� +" ;0වල 
ය. තKයම �පාක *ය ෙනො හැN තර5  ෙ6. එෙහ" ;0වලය� දස දහස< එ< I �ට මහා 
බලය< ලබන බව ෙනො රහසN. ෙ5 පළm ජව� +" ස[හය �+� ෙපර කරන ලද 
අපරාප2ය ෙ6ද�ය ක0මයනට �පාක Gම සඳහා ඉ*2යට ඒමට මඟ පාදා ෙද� ලැෙ9.  

සසර සැ2 සරන කාලවල G £ස්කරන ලද �ප"� ;cෙකොට ස5ප" ලබා Gමට ශ<�ය 
ඇ� �සල ක0මය�ෙ\ පමාණය �මා�කා�ත ය. එෙහ!� ෙ5 අවස්ථාෙ6 තම�ෙ\ 
+ෙත� බල පව"වන ෙලඩ ;< ආ*ය ;c ෙකොට ආXරාෙරෝග�ාG ස5ප" ලබාගැ�ෙ5 
බලාෙපොරා"Hව අ�ව සසර G කරන ලද එබ¤ �පාක ශ<�ය< ඇ� ක0ම ඉ*2යට 
පැ��ෙම� ;< ;cV ස5ප" සැලැෙස!.  

42ෙත� ෙකොතර5 බලය< ඇත" අස�නා Hළ N+ �ශ්වාසය< නැ"න5 Kයම Uණය 
ෙනො ලැ ෙබ !. එෙසේ ම �ශව්ාසය ඇත" 42" ෙ�ශනා කරන �ට ෙකෙලස් වසඟ ව ෙහෝ ෙනො 
සැලැNqෙq ෙහෝ අසා +�ෙම� ද Kයම Uණය ෙනො ලැෙබ!. �ශ්වාසය ඇත" ශ�ධාෙව� 
අසා +8ය" �පාක Gමට බලව" අ�සල ක0මය< ඉ*2ප" Iෙවො" 42ෙත� Kයම Uණය 
ෙනො ලැ�ය හැN ෙව!. 

��ත ඇ#මට %ය& �ෙබ'ෙන ් )ම* +සා ද? 
ෙ5 ෙලෝකවා�� අතර ¨ය යැ! ��2 යැ! ස5මත I ශ9දෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙව�. 

ෙකෙන�ට ¨ය I ශ9දය ෙකෙන�ට ¨යතර ෙනො ෙ6. තව"  ෙකෙන�ට ¨යතම ෙ6. අ� 
ෙකෙන�ට අ¨ය ෙ6. එෙහ" 42" ශ9දය හැම ෙදනාට ම එක හා සමාන ව ම ¨ය යැ! Nව 
හැN ය. 

_;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ�ශනා කළ එක ^තය< මාතෘකා ෙකොට ස" දවස< ධම 
ෙ�ශනා කර�වා යැ! ප+�ධ කෙළො" mq *නෙය� අ��ශාල ජනකාය< පැ�ෙණනවා 
ඇත. ෙදවන *නෙය� 42ස අt ෙව!. ෙත වැK *නෙය� ඊට" අt ෙව!. හ" වැK *නය වන 
�ට දායක මහතා" ෙ�ශකය� වහ�ෙසේ" පමණ< �ය හැN ය. ෙ�ශකය� වහ�ෙසේ ඉතා 
��ත ෙලස ෙ�ශනාව කර�. ඉතා මැනැ�� කc� පැහැ*� කර ෙද�. එෙහ" *න හෙ" ම 
එක ම ධ0මය න5 මහජනයාෙ\ ¨ය භාවය *ෙන� *න ම අtVම ෙනො වැළැ<�ය හැ<කN. 

හ" වැK දවෙසක 42" ෙ�ශනාව< ය! ප+�ධ කෙළො" mq *නෙය� ද �ශාල 42ස< 
පැ�ෙණ�වා ඇත. ෙදවැK *නෙය� 42ස වැ�ෙව!. හ"වැK *නය වන �ට පr V ආ 
ෙකෙන�ට ස¢ප �ය ෙනො හැN කර5 අ��ශාල ජනකාය< පැ�ෙණ�වා ම ය. ෙ�ශකය� 
වහ�ෙසේලා එක පදය<ව" ෙතෝරා ;�ෙ� නැත. අසා +8යo� හට ෙ"ෙර�ෙ�" නැත. 
එෙහ" අසා +8නo�ෙ\ ©�ය න5 ෙනො Nය හැN තර5 ෙ6. 

42ත ම�ෂ�යනට පමණ< ෙනො ව �2ස�� හට ද ඉතා ¨ය බව ෙනොෙය< කථාව�� 
ෙපෙන�නට �ෙ9. කවර රෙටක oව ද ෙබ ෟ�ධයනට පමණ< ෙනොව අෙබෞ�ධයනට ද ඉතා 
¨ය ය. 42ත ෙමතර5 ¨ය Vමට පධ ාන ෙහේHව එය _�ධ භා¬තය< Vම!. ධම  ෙ�ශනා කරන 
�ට ද පකාශ කර�ෙ� _�ධ භා¬තය� oව ද එය ෙ�ශකය�ෙ\ වචනව�K. 42" ෙ�ශනා 
කරන �ට එය ෙ�ශනා කර�ෙනෝ ඉස්4qල< පා4qල< ව" ෙනො ෙවනස් ව _�ධ වචනය ම 
Nය�. 

අ�c K+ ෙලස ෙයGෙම� අ ැ�වන වචන ශ<�ය ද ඉතා බලව" ය. ෙහෝ�ෙn අ�c 
එ< අකාරයN� ෙයොදා C �ට අස�නo�ෙ\ ඇස් රH වන තර5 දc� �ය හැN ය. අ¨ය 
�ය හැN ය. තව" ආකාරයN� C �ට අස�නo�ෙ\ ඇස්ව�� සH� ක¤p වUcව�නට 
4Lවන. ෙමකළ ඇතm� �ශ්වාස ෙනො කරත" ෙස"ක�, වස්ක� ආ*ෙය� �ෙබ�ෙ� ද 
අ�c 4��Vෙ5 බලය හා ගණ 4�ටVෙ5 බලය !. සාමාන� ම�ෂ�යාෙ\ �ත සH� N�මට 
ෙද�ය� ඉ*2ෙය� ඒවා Cම +2ත< oව" Kයම ෙලස තැv ෙස" ක�ෙය� වස්ක�ෙය� 
බලය එය තන�වා" සමග ම පකට ෙව!. 

��ෙත' ආ.ෂ වැෙඩ'ෙ' ෙකෙසේ ද? 
42ෙත� ආXෂ වැෙඩ�වා න5 ව2�වර 42" Nයවා ගැ�ෙම� අoc; +යගණන< 

�ව"�ය හැN ෙනො ෙ6 දැ! ෙකෙන�ට ත0ක කර�නට 4Lවන. ෙම� ආXෂ වැෙඩ�වා ය! 
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Nය�ෙ� අmHෙව� ආXෂ *<Vම< ෙනොව උ�ප"�ෙය� ලැs ආXෂ අතරමඟ +ම< 
නැ� ව ස5�0ණෙය� �®�නට 4Lව� Vම ය. 

ස""වයාෙ\ උ�ප"�ය ලබාෙදන ක0මයට ජනක ක0මය ය! Nය� ලැෙ9. සෑම 
ෙදනා ම උ�ප"�ය" සමඟ මරණය" ෙගන එ�. ඔoනට �ව"�ය හැN කාල ප2�ෙ¯දය 
ෙහව" ආXෂ ද එ� ම ඇHළ" V ඇ"ෙ" ය. යම� අoc; හැට< ෙහෝ හැ"තෑව< ෙහෝ 
අ^ව< ෙහෝ �ව" ව�නට 4Lව� ක0ම ශ<�යN� උප�නා න5 Kය�ත කාලයට වඩා 
දවස< ව" �ව"�ය ෙනො හැN ය. එෙහ" ඊට ක�� මරණය න5 +;�ය හැN ෙ6. යම� 
අoc; අ^ව< �ව"ව�නට 4Lව� ක0මයN� උප�න" එ ් අoc; අ^ව ම �ව" ව�නට 
ඉඩ ෙනොG උප°ඩකාG ක0ම බලෙය� ෙනොෙය< බාධා පm�වා මරණය +; කර�නට ඉඩ 
�ෙ9. ඉ*� යම� ෙ5 ෙ5 ෙද!� �ප"� - ෙලඩ;< හා මරණය ද සැලෙස�ෙ� ය, ෙ5 ෙ5 
ෙද!� ස5ප" - �ෙරෝග භාවය හා G0ඝාXෂ සැලැෙස�ෙ� ය! දැනෙගන +�ෙය� 
�වD� හා සැලැNqෙල� �යා කෙළො" ඔyට උප�� ලැs ස5�0ණ ආXෂ පමාණය ම 
±<� �®�නට 4Lව� ෙව!. 

යෙම< ම!q අ^ව< ය�නට පමාණව" පැටq හා එං³� ෙතq දමා ග" ෙහොඳ ෙමෝට0 
රථය< ෙගන මඟට බ�. ඔyෙ\ රථෙය� ම!ල අ^ව< ;ව�නට හැම ශ<�ය< ම ස5�0ණ 
ව ඇත" ඒ ගමන වළ<වා දැ�ය හැN බාධා අතරමඟ G ෙකොපමණ පැ�ෙ�� ද?  මඟ අoරා 
+8න ජනයා - පාර හරහා ;වන පKන ළම!� - මඟ ගම� කරන �2ස�� - ඉ*2යට එන 
රථවාහන - ක¤ පqල5 වංU මා0ග බාධක ආG බා�ර බාධා රා´ය�" තම�ෙ\ ෙනො 
සැලැNqල, K*මත, ෙව2මත, ආG ඇHළ�� පැන නhන බාධාව�" Kසා  - ම!ෙල� - 
ෙදෙක� - �ස්ෙස� - �ෙහ� ගමන වැළැC ය�නට 4Lවන. එෙසේ ම K*මත ආG ෙනො 
සැලN�" නැHව 4ට�� පැ�ෙණන ෙනොෙය< බාධා" මඟ හරවා ෙගන +�ෙය� හා 
�වD� රථය පැෙද6ෙවො" ම!q අ^ව ම ය�නට 4Lවන. ෙකොෙත< සැලැNqෙල� රථය 
පදවාෙගන {ය" ම!q අ^වකට වඩා න5 යා ෙනොහැN ය. ඊට වඩා යාමට එ� දව� ශ<�ය 
නැ� ෙහ!K. එෙසේ යෙම< අoc; අ^ව< �ව" ව�නට ක0ම ශ<�ය ඇ� ව උප�න" එය 
Kයම කාලයට පථම +G ය�නට ෙහේHවන ෙනොෙය< බාධා පැ�ෙණ!. ඉ*� ඒ තැනැ"තා 
ආහාර - �හරණ - සෘH - ��ගලාG ස�පායය� K+ෙසේ පව"ව�� +��වD� �යා 
කෙළො" +යE බාධා මැඩෙගන අoc; අ^වම �ව" ෙව!. ෙකොෙත< +� �වD� �යා 
කළ" ඔyට න5 අoc; 80 ට වඩා �ව"�ය ෙනොහැN ය. ඊට වඩා ඉමට ක0ම ශ<�ය නැ� 
ෙහ!K. 

42" Nයවා ගැ�ෙම� m�� සඳහ� කළ ප2* බා�ර උපකාරක ධ0මය, ආභ��ත2ක 
උපකාරක ධ0මය යන උපකාරක ධ0මය�ෙ\ බලෙය� තම� �+� සසර G £ස් කරන ලද 
ආXෂ ව0ධනය කළ හැN ක0ම ඉ*2යට පැ��ෙම� උප�� ලැs ආXෂ අතරමඟ ෙනො +ඳ 
ස5�0ණෙය� ෙගව�නට 4Lව� ෙව!.  

3ගා�� ලැ5ම 
ෙපර එ<තරා බmණ�ට �ෙත< +8ෙn ය. තම �ත තාපසය� දN�නට ෙ5 අත 

දcවා" £ෙගන {ය බmණාට දැනග�නට ලැ_ෙ� �ඩා දcවා ස�යN� මැෙරන බව ය. 
එය වළ<වා ග�නට කමය< ඇ^ �ට _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙග� අසා දැන ග�නැ! 
තාපසයා Cෙ6 ය. බmණා දcවා" £ෙගන _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට {ෙn ය. දcවා ෙ\ 
මරණය +;�ය හැN බව දැනග" බmණා එ!� mදවා ගැ�මට මඟ< �ෙ9 දැ! ඇrෙ6 ය. 
උ�වහ�ෙසේ ෙගදර ම�ඩපය< තනා }~� වැඩම කරවා ස�ය< 42" ෙ�ශනා කර�නට 
Kයම කළ ෙසේක. බmණා වහා ම ෙගොස් ම�ඩපය ආG කටXH 4Lෙයල කෙළේ ය. 
_;රජාණ� වහ�ෙසේ }~� 4ට" කළහ. }~� වහ�ෙසේ ෙගොස් 42" ෙ�ශනාව ෙනො 
නව"වා ම පැවැ"Iහ. ස"වැK *න _;රජාණ� වහ�ෙසේ ද වැඩම කළහ. 42" අවසාන V 
අටවැK *න උෙ� දcවා ලවා _;රජාණ� වහ�ෙසේ වැ�දI අවස්ථා ෙ6� G උ�වහ�ෙසේ 
“ :ඝා;ෙකො ෙහො9”  ! වදාළ ෙසේක. එ!� *ගා+2 ලැබ අoc; එක+ය �ස්ස< �ව" ව 
+8ෙn ය. 

ෙ5 �මාරයා උප�ෙ� ද අoc; එක+ය �ස්ස< �ව" ව�නට ක0ම ශ<�ය අ ැ� ව ය. 
එෙහ" ඔy �+� සසර G කරන ලද අ�සල ක0ම බලෙය� යක�ට ��V ��තයට 
අනHර< Vම ෙම*නට එළඹ H_ෙ� ය. 42ෙත� බලෙය�" _�ධා�භාවෙය�" 42" 
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ඇ�මට පැ�D මෙහේශාක� ෙද�ය�ෙ\ බලෙය�" ය/යාට ඉ*2යට එ�නට ෙනො හැN 
Vම Kසා ඒ බලව" ක0මය මඟ හැ� {ෙn ය. එ!� උප�� ලැs ස5�0ණ ආXෂ �®�නට 
�pව� �ය.  

ෙම� G ශකයාෙ\ �වත 4Lබඳ පශ්නය< පැන න�. ශකයා ආXෂ ෙගVම Kසා 
_;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් වැ�ෙ� ය. උ�වහ�ෙසේ “ :ඝා;ෙකො ෙහො9”  ! 
වදාර�වා" සමඟ ම ශකයා මැ� නැවැත" ශකා"මභාවය< ලැ_ෙ6 ය. එය /ණයN� 
+;Iව< Kසා අන�යනට ෙනො ෙප�ණ" මැ� ඉපGම< �නා ෙගV {ය ආXෂ අ� ෙලසN� 
*<Vම< +; ෙනො ෙ6. 

��ෙත' 6ෙරෝ8 භාවය ලැෙබ'ෙ' ෙකෙසේ ද? 
42" ෙ�ශනාකරන }~� වහ�ෙසේ හැම ^තය< පාසා “එෙතන ස6චව7ෙජන 

ස�බෙරොෙගො !නස්ස9”  “ෙ5 සත� වචනෙය� +යE ෙරෝග වැනෙසේවා !”  පා0ථනා 
ෙකෙර�. සාමාන� අයට වඩා භා�ත +" ඇ� +qව" Uණව" }~� වහ�ෙසේලා 
කcණාෙව� හා ෛමxෙය� කරන පා0ථනාෙව� ෙලො� බලය< පවu. ෙබොc ෙනො Nයන 
��E ෙනො කරන 42ස< ෙකෙන� මැ* කරෙගන “4ස්සා 4ස්සා”  ! ෙබොෙහෝ ෙ6ලාව< 
Cෙවො" ෙනො වරදවා ම 4සr් වැෙට�නට 4Lවන. එෙසේ ම සත� I ධ0මය පකාශ ෙකොට 
“�ෙරෝග ෙ6වා! �ෙරෝග ෙ6වා!”  ! Uණව" 42ස< �+� සත� �යා කරන �ට �ෙරෝග 
Vම �;මය< ෙනො   ෙ6. �ෙරෝ� ව�නට තම�ෙ\ +ත Hළ �ෙබන �ශ්වාසය හා 
බලාෙපොෙරො"Hව ද ඊට ආධාර ෙව!. 42" අසා +8න �ට m�� සඳහ� කළ ප2* පහළ 
ව�ෙ� �සq +" ය, 42+; +" ය. ඒ �සq +"වල බලෙය� ෙපර සසර කරන ලද 
Kෙරෝග ස5ප" සැලැ+ය හැN ක0මයනට �පාක Gමට මඟ පෑෙද!. ඒ �ත 42+;Vම Kසා 
ෙq 42+; ෙව!. එ!� ෙබෙහ" ඇඟට අqල!. ඉ<මK� Uණ ලැෙබ!. ඒ ෙහේHෙව� ෙලඩ 
rව ෙව!. �ෙරෝ� ෙව!.  

_;රජාණ� වහ�ෙසේ අස�ප I අවස්ථාෙව� 42" Nයවා ග"හ. එ!� උ�වහ�ෙසේ 
ෙලොවට ආද0ශය< ;� ෙසේක. ඒ Kසා එදා පට� අද වන Hc" ෙබෞ�ධ 4�වH� අස�ප I 
අවස්ථාෙව� G 42" Nයවා ගැ�ම +2ත< වශෙය� ම පව"වාෙගන එ� ලැෙ9.  

42ෙත� ද වචන ශ<�ය ඉතා උසස් ෙලස 4�ටා ඇ"ෙ" ය. ෙනොෙ"ෙරන බසN� 
Nය�G" 42" ඇ�මට ෙමතර5 ¨ය V �ෙබ�ෙ� _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙහොඳ +�� ෙහොඳ 
ෙදය< අරm� ෙකොට ෙහොඳ ෙ� සංගහ ෙකොට ෙහොඳ හැ8යට අ�c ෙයොදා පකාශ කළ Kසා 
ම ය. 

මහජනයා නා නා උ"සව සඳහා එ<£ස් ෙව�. එබ¤ අවස්ථාවල G පැ�ණ +8යo�ෙ\ 
[� ෙදස කqපනාෙව� බල�න. “�ෙ" ස්වභාවය [ෙණ� ෙපෙන!”  යන පස්ථා 4cළ 
අ�ව ඒ ඒ අයෙ\ ඇHළත, ෙකබ;දැ! [�ව�� දැනගත හැNෙව!. ඉතා ඉහළ ©� 
උ"සවයකට පැ�Do� අතර ද හැමෙදනා ම එක ෙලස සH� ව�නාy ෙනො ෙව�. ඉතා 
ඉහL� සH� ව�නාo� අතර ද Kයම පෙමෝදය< නැත. කට�රා +නා � සHට 
ෙප�ව�නට උස්සහ දර�. එෙහ" ඔo�ෙ\ �ත �රා රාග - �ෙ6ෂ - ෙමෝහ - මද - මාන - 
ඊ0ෂ�ාG ෙකෙල+� Kසා Kයම සHට< සැන+qලක නැත. ඒ අතරට පැ�D ෙකෙන�ට ද 
කට �රා �නා සHට< හැර �ත �රා Kයම සHට< ඇ�කර ගත ෙනො හැN ය. 42ත< 
අස�නට පැ�D 42ස< ෙදස ද කqපනාෙව� බල�න. ෙබොc �නා නැත. එෙහ" 42ස 
+8�ෙ� ෙකොපමණ සHටN� ද? ෙනො සH8� +8නා ෙකෙන�; ෙසොයාගත ෙනො හැN 
ෙව!. 42ත Nයවාග�නා බලව" ෙරෝ{යා ද +8�ෙ� ඉමහ" ©�යNK. ¢ට ෙහේHව 
කවර< දැ! සලකා බලm. 

:;ධ රශ්= මාලා 
_;රජාණ� වහ�ෙසේ ආG උHම�ෙ\ �සවටා �ෙබන රශ්� මාලාව ගැන ෙබෞ�ධෙයෝ 

ෙහො®� දK�. අ�ප��ත ඇතැm� එය ගැන සැක උපදවත" Kයම උගH�හට න5 N+; 
සැකය< නැත. අෙ� ඇසට ෙප�ණ" ෙනො ෙප�ණ" හැම ෙදනාෙ\ම ශ�රෙය� රශ්�ය< 
K�"  ෙවන බව �ද�ාඥෙයෝ 4LගK�. ෙකෙන�ෙ\ රශ්�ය ප�<ෂා ෙකොට ඔyෙ\ අදහස් 
පකාශ කර�නට ද 4Lව� බව නVන �ද�ාඥෙයෝ Nය�. ධ0මෙය� සඳහ� ස5m� සත�ය 
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පවා ෙකොතර5 ස�්රදැ! ෙම!�" තහoc ෙව!. ඒ Kසා _;රජ  ාණ� වහ�ෙසේෙ\ රශ්� 
මාලාව ගැන �ද�ාඥයනට �;මය< ව�නට කcණ< නැත. උ� වහ�ෙසේෙ\ අ�ප�ත 
අදහස් Kසා රශ්� මාලාව ද ඉතා පභාස්වර ය. ෙ5 රශ්�ය ද �c£ස් සඳ £ස් ෙම� 
අන�ය�ෙ\ කෙය� ස්ප0ශ ෙව!. 42+; +තැ"තා HL� K�"වන රශ්�ය ද ඉතා 
ශා��කර ෙහ!� _;රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට පැ�Dයාy ©�ෙය� ඔද වැt� 
+තැ"ෙතෝ Iහ. 

42" ෙ�ශනා කරන +qව" Uණව" }~� වහ�ෙසේලාෙ\ +" කcණා ෛමxෙය� 
42ලා ය. ඒ අවස්ථාෙව� G උ� වහ�ෙසේලාෙ\ ශ�රෙය� K�"වන රශ්�ය ද අ�ප�ත ය, 
ශා��කර ය. 42" අසා +8�ෙනෝ ද පඤ්ච �ලෙය� 4�ටා ශ�ධාෙව� හා භ<�ෙය� ද 
XHව 42" අස�. එ�ට ඔo�ෙ\ ශ�රෙය� K�" ව�ෙ� ද ඉතා සංr� රශ්�ෙයN. 
ෙමෙසේ K�"වන රශ්� ධාර ාෙවෝ අවට හැම තැන ම පැ�� ෙය�. ම�ෂ�ය�ෙ\ ශ�රවල 
කාවැG ය�. ෙග! �"� වල පවා හැ° +8�. ෙමෙසේ තම� Hළ හට ග�නා 42+; අදහස් 
Kසා" බැහැ2� අo" තම ශ�රෙය� හැ° +8 ප�ත රශ්� ධාරාව� Kසා" 42" අස�නට 
පැ�ෙණන හැම ෙදනාට ම අපමණ ©�ය< ඇ�ෙව!. 42" ෙ�ශනා කළ තැන ඒ උපකරණ 
+යqල ම බැහැර කළ පr" *න Cපය< යන Hc එ� පැ�D ආග�Hකය�ට oව ද අmH 
හැ¸ම< පහළ ෙව!. ඒ අවට පැ�c� ශා�ත රශ්�ය Kසා ඔy Hළ ද සංr� බව< ඇ� ෙ6. 
ෙම� ඇ� සත�තාව එබ¤ අවස්ථාවක G කqපනාෙව� +8�න�ට මැන�� දත හැN ෙව!. 
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