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�� ර�� �ල කා�තාවනට �� අවවාද  
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��ධ ධ�මෙය� �ෙශේෂෙය� !ල #� හට ෙදන ලද අවවාද රා'ෙය(. *+ෂ ප,යට 

වඩා �ෙශේෂ අවවාද රා'ය. ස්/ ප,ය සඳහා පකාශ කෙළේ ය3(4 රෙටක යහප5 සමාජය. 
ඇ� (7මට න3 ම8ව+� 49ව5 :ණව5 �ය ;< බැ�? . 

ස්වා�*+ෂයාෙ@ පධාන5වය පව5ෙ� ධන ස3ප5 ආB බා�ර කට;< ස3පාදනෙය� 
ය. ෙ@ ෙදොර පාලනය5 # ද+ව� ?4 ෙලස තැEම5 අF� භා�ය�ාවට ය. ය3 ෙගදරක 
භා�ය�ාව 49ව5, :ණව5, නැණව5 න3 ඒ ෙගදර හැෙදන වැෙඩන # ද+ KLස එ බN ම Oම 
?රායාසෙය� ම 4P ෙවF. 

යහප5 භා�ය�ාවනට අවනත ෙනොවන ස්ව ා�*+ෂෙය. නැතැ F (ව ;< ය. ඉතා 
නරක ග� පැවැ<3 ඇ� *+ෂය� පවා යහප5 භා�ය�ාව� ?සා Rමඟට බැසැග5 අ;+ 
පකාශ වන *ව5 අප රෙT ද Pබල නැත. එෙසේ ම සමහර ස්වා�*+ෂය� ෙ@ ෙනොමනා 
හැ473වලට5 ද+Uක3 හා අපරාධවලට5 භා�ය�ාව� ෙ@ P�වල ක3 V9 වන බව 
ෙහොW� �මසා බලන �ට මැනැ�� වැටැෙහF. 

භා�ය�ාවනට ෙ�ශනා කළ ධම ෙකොTඨාශය� 4ය9ල සඳහ� (7ෙම� ZKය [.වන 
?සා ෙම� �වාහයට \දාන3 වන !ල!මLය� හට ෙදන ලද අවවාද පමණ. සඳහ� කර] 
ලැෙ^. 

උ@ග 4ටාණ� ෙ@ ?වෙස� තම #ව+� �වාහ කරෙදන මංගලය. එළaෙb ය. 
4ටාෙණෝ �Pරජාණ� වහ�ෙසේ වැඩම කරවා ද� Kdග�වා අවසානෙය� ෙමෙසේ සැළ කළ 
හ. 

“ඉමා ෙම භ�ෙත 	මා
ෙයො ප�	ලා� ග�ස්ස��. ඔවද� තාසං භ�ෙ� භගවා, 
අ�සාස� තාසං භ�ෙත භගවා, යං තාසං අස්ස �ඝර�තං "තාය #ඛායා�” 
“ස්වාe?” මාෙ@ ෙ3 !මාLකාව+ - #ව+ �වාහ O ප�!ලය� කරා ය�නා හ. 

භාග�ව5 �Pරජාණ� වහ�ෙසේ ඔ8නට ෙබොෙහෝ ක9 �ත Rව Kgස ෙහේ< ව�නා h අවවාද 
B වදාරන ෙසේ. වා! අ]ශාසනා කරන ෙසේ. වා!” 

ෙ3 ආරාධනය Kdග5 �Pරජාණ� වහ�ෙසේ, උප�දා පට� අපමණ P. ග?�� හැම 
යහපත. ම සැලැ\ ෙදම8Kය� අ5හැර, අj5 ම k�තයකට ප5 O eට පථම (4 ම 
ස3බ�ධය. ෙනො<�U අj5 තැනකට යන ෙ3 !මාLකාවනට එ� B වාසනාව�ත k�ත 
ගත (7මට උපක ාර වන පහත සඳහ� කරන අවවාද රා'ය පකාශ කළ ෙසේක. 

“තස්ස භ%ස්සාම &'()ඨා+�ෙයො - ප,ඡා�පා��ෙයො - .ංකාරප0ස්සා%�ෙයො - 
මනාපචා
�ෙයො - 3යවා4�ෙයො�. එවං " 	ම
ෙයො 678ත'බං” 
ඉර පායන <+ ?ඳාග�ෙ� නැ� ව ස්වා�*+ෂයාට පථම ��[L පා�දර නැmට ඒ ඒ 

කට;< සං�ධනය (7ම, 
n ?ඳන �ට ද හැමට ම පථම ?�දට ෙනො ෙගොස් පR දා උදෑසනට 8වමනා දෑ ෙසොය ා 

බලා ?යම ෙකොට, ඇ<ළත තැ�ප5 කට;< දෑ එ ෙසේ කර �ෙ^ ද ආB ෙකොF කට;<5 
�මසා බලා හැමට පR ව ?�දට යෑම, 

?යම වශෙය� ස්වා�*+ෂයාට කරන උපස්ථානා[ය හැර [නපතා ම ස්වා�යා ෙවතට 
ෙගොස්, ස්වාe?, තV�නා�ෙසේ ෙ@ Rව පහR සඳහා කළ ;< යම. ඇ�දැ F ඇ�ම, එෙසේ ම 
�ෙශේෂ හැම කට;5ත. ම ස්වා�යා ෙ@ අ]මැ�ය ලබාෙගන (7ම ෙම� ම ස්වා�යා ෙ@ 
වචනයට qක+ Oම, තම� ෙ@ හැම කට;< ම ස්වා�යාට5 අ� අයට5 කරදර ෙනොවන 
ෙලස ම (7ම, හැම �ට ම ස්වා�යාෙ@ ස<ට හා ෙපේමය වැ� වන ෙලස ම rයා (7ම, 

‘මහා &ඤඤ්ා නාම මනාපකථා ෙහො��.’ - මහා *ණ�ව�තෙයෝ න3 sය මනාප කථා 
ඇ5ෙතෝ ෙව� F ය�න ?තර ම 4�ෙb තබාෙගන, ඇRව� මන වඩන VP ෙමොෙළො. මට 
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4Zt වචන ම කථා (7ම යන ෙ3 ක+U මැනැ�� පව5ව�ෙනV ය F �.�ය ;5ෙ5 ය. 
තව ද ]ඹලා �4� ෙමෙසේ ද �.�ය ;< ය. 

“ෙය ෙත භ��ග=ෙනො භ%ස්ස�� මාතා� වා 3තා� වා සමණ - බාහ්මණා� වා ෙත 
ස7ක
ස්සාම ග= ක
ස්සාම මාෙනස්සාම @ෙජස්සාම අ'භාගෙත ව ආසෙනොදෙකන 
@ ෙජස්සාමා’� එවං " ෙවො 	ම
ෙයො 678ත'බං” 
ස්වා� !ලයට vය පR එ� B තම ස්වා�යා �4� “ෙ3 මාෙ@ මෑgෙයෝ ය, Kයාෙණෝ ය, 

මහණබVෙණෝ ය F ග+ �wම� කර] ලබන ය3 (4 ෙකෙන. ෙව5 ද ඔ8නට ග+ 
�wම� කර�ෙනV. තම� ෙවතට පැ�g කල RPR ෙලස ඉP3 �x3 Bෙම� හා කෑ3 y3 
ආ[ෙය� සංගහ කර�ෙනV F ]ඹලා �4� �.�ය ;5ෙ5 ය. 

“ෙය ෙත භ�� අ'භ�තරා කCම�තා උEණා� වා කFපාසා� වා තG ද7ඛා 
භ%සස්ාම අනලසා තතෑපායාය Jමංසාය සම�නාගතා අලං කා�ං අලං සං%ධා��� එවං 
" ෙවො 	මා
ෙයො 678ත'බං” 
!මLෙය?, ස්වා�යා ෙ@ එ{ ෙලො3 ය, ක* *{� ය යන ෙමF� ෙගදර <ළ B කැෙරන 

ය3 ක�මා�තය. ෙ|ද එ� ද, �ය ;< ය. අනලස ව ෙය[ය ;< ය. ]වg� �මසා බලා 
තම� ද කළ ;< ය. අ]� ලවා කැර�ය ;< ය F ද ]ඹලා �4� �.�ය ;5ෙ5 ය. ෙමq 
ක�මා�ත ෙම කල ෙගව9වල නැත5 හැම ෙගදරක ම �ෙබන ඉ83, Kw3, මැw3, ෙග<3 
ආB !P මහ5 කට;<වල ද, �ය ;< ය. අනලස ව ෙය[ය ;< ය ය]ෙව� ෙම කලට 
ගැළැෙප�නට 4තට ගත ;< ය. 

“ෙය ෙසො භ�� අ'භ�තෙරො අ�ෙතොජෙනො දාසා� වා ෙපස්සා� වා කCමකාරා� 
වා, ෙතසං කතං ච කතෙතො ජා�ස්සාම, අකතං ච අකතෙතො ජා�ස්සාම, Lලානකානං ච 
බලාබලං ජා�ස්සාම, ඛාදMයං ෙභොජMයං චස්ස ප,චෙයන %භNස්සාමා�. එවං " ෙවො 
	මා
ෙයො 678ත'බං” 
!මLෙය?, ස්වා�යා ෙ@ අභ��තර h දා4 දාසෙයෝ ය, පg8ඩ පණ5 ෙගන යන 

ෙමෙහක+ෙවෝ ය, බරවැඩ කරන ක3ක+ෙවෝ ය යන ෙමො8� �4� ෙ3 ෙ3 කට;< කරන 
ල[, ෙ3 ෙ3 කට;< ෙනොකරන ලB ආB වශෙය� ෙමෙහක+ව� ෙ@ කට;< ෙහොW� බලා 
ග?V F ද, ඔ8� ෙ@ කාය ශ.�ය අ]ව කට;< ?යම (7ම ද, ඔ8නට කෑම y3 ආ[ෙය� 
?4 ෙලස සංගහ (7ම හා ඔ8� ෙලඩ h �ට ෙබෙහ5 සපයාB3 ආ[ෙය� ෙහොW� 
උපස්ථාන (7ම ද යන ෙ3 කට;<වල ෙයෙද�නට ද ]ඹලා �4� �.�ය ;5ෙ5 ය. 

“ යං භ�තා ආහ
ස්ස� ධනං වා ධඤඤ්ං වා රජතං වා ජාතOපං වා, තං ආර7ෙඛන 
P��යා සCපාෙදස්සාම, තස්ස භ%ස්සාම අQ�R අෙථM අෙසොES අ%නාT කාෙයො’�. 
එවං " ෙවො 	මා
ෙයෝ 678ත'බං” 

    (අං:5තර - පඤ්චක ?පාතය) 
!මLෙය?, ස්වා� *+ෂයා ධන - ධාන� ෙහෝ ර� LB කහවU ආ[ය ෙහෝ සපයා 

ෙගෙන�ෙ� ද එය �ක බලා ග�ෙනV, නානා P4L5 සඳහා ෙනොෙයොද�ෙනV. ෙසොර4�� 
ෙගන තම� හට උවමනා දෑ� ෙනොෙයොද�ෙනV. �නාශ ෙනොකර�ෙනV යැ F ]ඹලා �4� 
�.�ය ;5ෙ5 ය. 
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