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�� ර�� �� �නෙ� � වදාළ ම��ය ��ක� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��ක� ය� කර�නට බැ"# $යා %, ෙනො කර ම බැ( $යා %. ම*+ය� ,-� ද/ව� 

ෙකෙර� පැවැ0,ය �� ��ක� මහා රා1ය2 *ව0 ඒ -ය4ල ෙම� 6 ,ස්තර කර�නට 
ෙනො ෙගොස් 9"රජාණ� වහ�ෙසේ :� ,නෙ; 6 වදාළ ��ක� පහ පමණ2 සඳහ� කර� 
ලැෙ>. 

“පාපා �වාෙර�	, කල ාෙණ �ෙවස�	”  % වදාළ ප(? ද/ව� ප,� - අයහප�� 
@දවා යහපෙත� ෙයදැAම ම*+ය� ෙB @4 ම ��කම ෙC. ද/වD ම* Dස +E-ඳග0 දා 
පට� ම ෙ� කට�0ෙත� ෙය?ය �� ය. මව ෙB ශGරය - ආහාර අ�ව ද/වා ෙB කය 
වැෙඩ�නා2 ෙම� මව ෙB අදහස් අ�ව ද/වාෙB අදහස් වැෙJ. එෙහ%� ද/වා ෙB ෙහොඳ 
Aම ෙහෝ නර2 Aම ෙහෝ +Eබඳ පධාන වගOව�0P මව ය. +යා ද මව ෙB ශGර වQධනයට 
ෙපොෂ�ාහාර සපයා ෙද�නා2 ෙම� ෙහොඳ අදහස2 ?�# ව� සඳහා මව  ෙB �ත නර2 
ෙනොවන ෙසේ Sතර ම Tණ �වU� �� ව වාසය කළ �� ය. 

ශWධාව0 ෙබෝXරාජ Dමාර මාතාෙවෝ තම Dෙස� ද/වD +E-ඳ ග0 බව ද0 ෙකෙණ� 
9"රජ ාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් වැඳ “ෙයො ෙම අයං භ�ෙත ���ගෙතො �මාරෙකො වා 
�මා�කා වා ෙසො භගව�තං සරණං ග�ඡ	 ධ�මං ච  !" සංඝං ච”  යන ආ6�, ස්වාYS, 
මාෙB Dෙස� Dමෙර2 ෙහෝ ෙCවා Dම(ය2 ෙහෝ ෙCවා ඔ[ 9"� දහ� ස\� සරණ ය% 
Oයා Dස ෙහො0 කල ම ද/වා ෙත/ව� සරණ ගත කළ හ. එ%� ෙත/ව� ෙබෙල� ද/වා 
ආර]ා ෙව�වා පමණ2 ෙනො ව අනාගතෙය� උදාර _/ෂයD Aමට ද ආධාර ව�ෙ� ය. 

ද/වා උප� ප` ආදQශෙය� ද උපෙWශෙය� ද අයහප�� @දා යහපෙත� ෙයදැ,ය 
�� ය. Dඩා ද/ව� ෙB -(ත ආදQශ ගැaම ය, "b ෙW අ�ව OGම හා ඇd ෙW අ�ව eම ය. 
එෙහ%� ම*+ෙයෝ ඉතා ක4පනා ෙව� කථා කළ �� ය, $යා කළ �� ය. ය� O- මව2 
ද/වා Dෙසේ -hන කාලෙ; රාග, ෙදෝෂ, ෙමෝහ ආ?ය බ[ල ව වාසය කළා න� ද/වා ද 
සහජෙය� ම රාග, ෙදෝෂ, ෙමෝහා?ය බ[ලෙය2 ව�ෙ� ය. එෙසේ ම මව ෙහොඳ අදහස් වi� 
�2ත ව වාසය කළා න� ද/වා ද උදාර අදහස් ඇ0ෙත2 ව�ෙ� ය. උප� ප` ද ම*+ෙයෝ 
Sතර කලෙකෝලාහල අසමjක� වi� �2ත ව ෙවස0 න� ද/වා ද එබk ම ෙව%. ය� O- 
ම*+ය ෙකෙන2 යහප0 පැවැ0ෙම� හා කතාෙව� ද ශWධා lලා? Tණය� ෙග� ද වාසය 
ෙකෙර0 න� ඔ*� Sසා ඇ� වන ද/ෙවෝ ද රටට - ජා�යට - ආගමට හා භාෂාවට වැ ඩ 
ඇ0ෙතෝ ම ෙව�. ද/වනට න� තබන ,ට ද ෙමෙත2 ක4 ෙබොෙහෝ ෙදනා උසස් ෙකො ට 
සැලැn �ෙරෝoය න� අතහැර අෙp 1ෂට්ාචාරය අ�ව ආQය -ංහල නම2 ම තබ�නට -තට 
ග�ෙ� න� මැනැ,. 

ඇතැ� ම*+ෙයෝ තම� ම0පැ� ෙබො��, "�පානය ෙකෙර��, d"ෙව� ෙයෙද��, 
sතපh දQශනෙය� ෙලො4 ෙව�� u ද/ව� ඒ ඒ ෙද%� @දව�නට උ0සහ දර�, අවවාද 
ෙකර�. එෙසේ ම තම� -4 ෙනොරO��, දවසකට වර2 ව0 9"� ෙනොවv��, Tණ දහ� 
ෙනො_ර��, ද/ව� ලවා ඒ -ය4ල කරව�නට වෑය� ෙකෙර�. එෙහ0 එය න� ෙනො කට 
හැ2ක2 බව පැහැ?E ව ම ෙපෙ�. තම� ම0පැ� x� ආ6 "-(0� ෙනො ෙයෙදෙතො0 
ද/ෙවෝ ද එබk ම ෙව�. ඉ?� නරක ආශෙය� එබk -(තක ෙයkණ0 එ%� ද/වා @දවා 
ගැන ීම සඳහා අවවාද OGමට +Eව�කම ලැෙබ%. ෙබොෙහෝ ෙදමා+යනට ද/ව� අයහප�� 
@දවාග�නට බැ( ව�ෙ� තම� �ළ පව0නා "-(0 Sසාම ය. ය� O- ම*+ය ෙකනD� 
තම� දවසකට වර2 ව0 9"� වැ6� ආ6 යහප0 $යා� ෙයෙදෙතො0 ඔ*නට ද/ව� ඒ 
ම   ෙඟ� ෙයදAමට ,ෙශේෂ උ0සහය2 ග�නට උවමනා නැත. එෙහ%� තම ද/ව� ෙහොv� 
හදා වඩාග�නට කැමැ� වන ම*+ය� ,-� පළ@ ව ෙහොඳ ආදQශෙය� හා ෙදව� ව 
උපෙWශෙය� ද �QවාචාQයය� ,ය �� ය. 

`"` කාලෙය� 14ප ශාස්තය� ඉගැ�Aම ද ම*+ය� ෙB ��කෙමO. 
“ෙද%&� '(� තම - ද&වනට ෙදන ෙනොමඳ දන න� 

'ය,� සබා මැද - ඉ�ට ඉ0� වැ 12ප ෙද3 මැ 4” 
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(ෙලෝෙකෝපකාරය) 
අD/ උග�වන ,ට ද ආගම ෙපරදැ( ව කට�� ය. ආගම දැ�ෙම� ෙතොර උග0කම 

තමනට0 ෙලෝකයට0 අනQථ +Uස පව�න ෙහ%S. hක කලකට ෙපර ල2?වට පැ�U 
භාරත _ත ඒ. එස්. ආ:. රාඝවාචා:ය �මා e වhනා eම ෙබෞWධ ම*+ය� Sතර ම -�ෙ; 
තබාගත �� ය. “; ලංකාවා< ෙදම=>යව&�, ඔබ ෙ@ ද&ව� Aලෙය� >�B උ,� 
DEධාගම අතහැර ෙ� ෙලෝකෙයH රජ =වJ වැඩ! නැත.”  

භාෂා ශාස්ත උග�වන ,ට ද පළ@ ව ස්වභාෂාව ද, ෙදව� ව උපෙයොග - ර]ාවට 
උවමනා කරන (ෙමකල න� ඉං:(-) භාෂාව ද ඉගැ�,ය �� ය. +Eව�කම ඇෙතො0 
සාම�ත භාෂා ද - තමනට අවට -h�න*� ෙB (-ංහලයනට න� ෙදමළ - ��?) භාෂා ද, 
ඉ� වැ�ය හැO න� ඥා� භාෂා (-ංහල භාෂාවට නෑ [/ක� ඇ� පාi සංස්කෘත ආ6 භාෂා) 
ද, ඉ�0 වැ�ය හැO න� භාෂා�තර ද ඉගැ�,ය �� ය. කවර භාෂාව2 ඉෙගන ග0ත0 
තම� -ංහල බව Sතර -ත තබාගත ��%. එෙසේ ව�නට න� තම ආචාර ධQමයනට 
පටහැS ෙනොවන ෙලස හැම ඉගැ�Aම2 ම කට�� ය. ෙමකල ඉං:(- ඉෙගන ග�න*� 
ෙබොෙහෝ ෙදනD වැනැෙස�ෙ� තම� -ංහල බව අමතක ෙකොට සංකර ෙවස් ග�නට 
යෑෙමS. ඒ Sසා ම*+ය� ෙB ��ක� @ල -ට ම S- ,?යට පැවැ0,ය �� ය. 

`"` කාලය පැ�U ,ට ද/වනට ආවාහ ,වාහ කර6ම ෙදම*+ය� ෙB ��කෙමO. 
ෙපර?ග චා(තා�nල ව ද/වනට `"` ස්වා� _/ෂය� ෙහෝ භාQයාව� ෙහෝ ෙසොයා 6ම 
ම*+ය� ,-� කට �� ය. ස්වයංවරය ෙහව0 තම� ම `"ස්සා ෙතෝරා ගැaම2 ද ෙපර 
ස්ව4ප වශෙය� පැවැ0ෙ0 ය. එෙහ0 එය ෙදම*+ය� ,-� ප@#වා ෙදන `"ස්ස� ෙග� 
ෙකෙනD ෙතෝරාගැaම �ස ෙම කල බ[ල ෙCගන එන ��ව2කාර බ�ධන ෙනොෙC. 
ඉ��ය දමනය2 නැ� රාගෙය� ම0 � ත/ණයDට ෙහෝ ත/Uයකට ෙහෝ  තමාට `"` 
භාQයාව ෙහෝ ස්වා�යා ෙහෝ ෙසොයා ගැaම පහ` ෙනො ෙC. එෙහ%� ම ෙමකල බ[ල ෙCගන 
එන ��ව2කාර බ�ධන වැ� ක4 ෙනො යවා ��ව2කාර ම A ය%. ෙපර අප රට ෙනො�9# 
?2කසාද (ෙමය -ංහල වචනය2 න� ෙකොට කසාද ,ය �� ය.) වැ� Aෙ� පධාන ෙහේ�ව0 
එය ම ය. -ංහල ෙබෞWධ 1ෂ්ටාචාරය අ�ව ආවාහ ,වාහ බ�ධන මරණෙය� ,නා අ� 
ෙලසO� අතර මඟ 6 කැ�ය හැ2ක2 ෙනො ෙව%. එෙහ%� ද/වනට ආවාහ ,වාහ කරෙදන 
ම*+ය� ,-� වස්�ව පමණ2 ම ෙනො බලා ඔ*නට �,තා�තය ෙත2 යහ�� -hය හැO 
වන ප(? ඔ*ෙනො*නට සම වන වයස, ග� -(0, Tණ �වණ හා අදහස් ද ඉතා 
සැලැO4ෙල� ,මසා බැiය �� ය. 

`"` ක4� ද/වනට ෙWපළ පවරා 6ම ද ම*+ය� ෙB ��කෙමO. ෙදම*+ය� ෙB 
අභාවෙය� ද/වනට ලැෙබන වස්� ෙද� ලබ�න2 ෙනො ව උ/මයට අ%�ව�නO. ෙම 
තැන 6 9"රජාණ� වහ�ෙසේ වදාෙළේ මැෙරන �/ -h�ෙ� නැ� ව ද/ව� ෙB ?�#වට 
උවමන ා අවසථ්ාව ෙනො වරදවා `"` ප(? 6ම ද ම*+ය� ෙB ��කම2 බව ය. 

 

-ංහල ෙබ ෟW ධයා 1955.01.15 
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