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තස්මා � �ෙධොස්� බහ්මණ 

-ෙසල$තය 

බාහ්මණය, (ඃඛ සත�ය න� + ජා�ජරා, ධමස.හය එක0 පාසා ෙගනැ ෙ� ෙහේ2ෙව� 
අ3ත� යැ, (0 යැ, අනා4ම යැ 5  6දශනාඥානෙය� :;<ඳැ - ෙව� ෙව� ෙකොට - ද�නා 
ල!ෙ! ය. ස@දයසත�ය න� + තෘෂ්ණාව ෙහව4 (කට ෙහේ2ව ච2D6ධ ආDයමාගෙය� @G 
<ඳැ නසන ල!ෙ! ය. 3ෙරොධසත�ය න� + 3වාණය සතර මඟ JවK� පස0 කරන ල!ෙ! 
ය. මාගසත�ය න� + ආDයඅෂ්ටාL Mකමාගය <4සත�� ඉපැදැO� වශෙය� වඩනා ල!ෙ! 
ය. එ ෙහ5� මම  ( න� ෙව�. 

 !ධ ශRදෙය� 3වචනාDථ ද0ව�ෙනෝ ද, “���තා ස චා!’" ��ෙධො” යJෙව� 
සතර ආDයසත�ය� අවෙබොධ කැV ග4 තැනැ4ෙ4  !ධ න� ෙW 5 පකාශ කළහ. යටැ 
සඳහ�  (රජාණ� වහ�ෙසේ ෙZ අදහස4 3වචනාDථය4 අJව, “ච#රා%යසත�ය 
අවෙබොධ කැ( ග* උ*තමයාණ, වහ,ෙසේ ��ධ න/ ෙව"” 5 [ව \2 ය. 

ෙ� ච2රාDයසත�ය ය�ෙන� ‘ච#’ = සතර ය�න4 ‘සත�’ = සැබෑව ය�න4 කාට4 
ඉතා පැහැ,_ ය. එෙහ4 ‘ආ%ය’ = උ2� ය�න මඳ0 සැක උපදවන ab ය. සත� න� උ2� 
6ය \2 ම ෙනො ෙW දැ5 තක [dමට ඉඩ ඇ� ෙහ53. සත� න� උ2� බව සැබෑ ය. එෙහ4 
ෙම� ෙවෙසසා දැ0Oමට කfg hපය0 ඇ4ෙ4 ය. 
1. ආDයය� වහ�ෙසේ ෙදශනා කළ ෙහ5J( ආDයසත� න� ෙW. ස�මාස� ( - පෙසේ ( - 

ෙසෝවා� ආ, සතර මඟ සතර පල ප4i මැ ආDයෙයෝ න� ෙව�. එ5J( ස�මාස� (i 
මැ හැමට @G අd න� ෙව�. අ1 න/ 2 ස/මාස/�3, ෙද5 ෙහ6, ද ෙම සතර අ1 න/ 
ෙ7. 

2. ආDයභාවය <( කැV ෙදන ෙහ5J( ෙ� සත� සතර ආDය න� ෙW. ෙකනj ආDය 
වJෙk ච2රාDයසත�ාවෙබොධෙය� ෙසෝවා� ඈ සතර මඟ සතර පලයනට පැ�mෙම3. 
එ ෙහ5� අ1බ7 සාහ9ෙය93 ෙම සතර අ1 න/ ෙ7. 

3. ෙ� සත� සතර [< කෙල0� ( ෙබොf ෙනොවන ෙහ5� ද අ� ෙලසකට ෙනොෙපරෙළන 
ෙහ5� ද ආDය න� ෙW. අnf කoපාට යැ 5 hම සත�ය0 pව4 එය 6ද�ාඥයjට 
a(පාට ෙනොකට හැ0ෙ0 ෙනො ෙW. එෙහ4 ෙම� සඳහ� වන ජා�ජරා, ධමය� :qබඳ 
අ3ත�ා, ස්වභාවෙයෝ න� [<වjට4 ෙවනස් කළ ෙනොහැ[ ෙව�.  ( රජාණ� 
වහ�ෙසේ යම0 (කැ 5 වදාළ ෙසේ0 න� එය එදා4 (0 මැ යැ. අද4 (0 මැ යැ. අෙන0 
සත�ය� :qබඳ ව ද ෙවනස් ෙනොවන ස්වභාවය4 ෙම ෙසේ මැ යැ. එ ෙහ5� [< 
කෙලකැ ෙවනස් ෙනොවJෙය� ද අ� අතකට ෙනොෙපරෙළJෙය� ද ෙම සතර අ; න� 
ෙW. 

“අd @3 ෙදaෙය� 

අdබW සාහJෙය� 

[< කෙලකැ ෙනොවරදෙන� 

ෙම සතර අd න� ෙW” 
��ධ - ස���ධ - ස�මාස���ධ 

ෙ� ආDයසත� සතර දැනග4 උ4තමෙයෝ  !ධ - ස� !ධ - ස�මාස� !ධ යැ 5 ෙත 
ෙකොටසකට ෙබෙද�. 1. ආDයසත� සතර අවෙබොධ කැVග4 <යb උ2මනට මැ  !ධ යැ 5 
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[ව හැ[ pව ද ෙ� ෙබ(ෙම� ලා රහත� වහ�ෙසේ මැ ගැෙන�. 2. ස� !ධ යJ අJ� ෙZ 
උපෙදශය0 නැ� වැ ච2රාDයසත� තම� මැ අවෙබොධ කැVග4 හැම උ2මනට මැ ෙය,ය 
හැ[ pව ද ෙම� v පෙසේ  (� වහ�ෙසේ මැ ගැෙන�. 3. ච2රාDයසත� පෙරොපෙදශ ර�ත වැ 
අන�යනට4 අවෙබොධ කරවJ හැ[ ෙසේ දැනග4 උ4තමයා මැ ස�මාස� !ධ න� ෙW. 

රහත� වහ�ෙසේට අJ� ෙZ උපෙදස් නැ� වැ සත� සතර අවෙබොධ කැV ගත 
ෙනොහැ[ ය. එෙහ4 පෙරොපෙදශෙය� pව ද දැනැ ග4 ෙ! අන�යනට අවෙබොධ කැV6ය 
හැ[ ය. මහJවණැ� සැ;\4 මා��යනට පවා අස්සx රහත� වහ�ෙසේ ෙZ උපෙදශය 
ලැෙබන 2f සත�ාවෙබොධය කැV ගත ෙනොහැ[ 6ය. එෙහ4 උ� වහ�ෙසේ දහ� ෙදසා 
සත�ාවෙබොධය කැV+ව� ෙZ ගණන ao ෙනො O ය. පෙසේ ( රජාණ� වහ�ෙසේට 
සත�ාවෙබොධය සඳහා අJ� ෙZ උපෙදශය0 උවමනා නැත. එෙහ4 තම� දැනැ ග4 ෙ! 
ෙගොoවා (y <�නය ෙම� අන�යනට [යා ,ය ෙනොහැ[ ය. එ ෙහ5� පෙසේ (� වහ�ෙසේ 
ස� !ධ න� ව2( ස�මාස� !ධ න� ෙනො ෙව�. රහත� වහ�ෙසේ  !ධ න� ව2( 
ස� !ධ න� ෙනො ෙව�. එෙහ4 අන�යනට අවෙබොධ කැV6ය හැ[ ෙහ5� ස�මා !ධ යැ 
5 [ව හැ[ ය. අන�යනට4 අවෙබොධ කැV6ය හැ[ ෙසේ ච2රාDයසත�ය තම� ම දැනග4 
උ4තමයාණ� වහ�ෙසේ ම ස�මාස� !ධ න� වන ෙසේක. ෙම� v 6ස්තර ව�නාi 
ස�මාස� ( රජාණ� වහ�ෙසේ මැ යැ.  
කමෙය� වැ�� උ�මා 

 (රජාණ� වහ�ෙසේ අ� ෙබොෙහෝ සමයය�� ඉෂට් ෙදවතාව� - මහෙද6ය� ෙම� 
එක වරට ෙලොව4 මවා ෙගනැ පහළ + ෙකනj ෙනො වැ කමෙය� ,\g + උ4තමයාණ 
ෙකෙන[.  

ෙනො MKය හැ[ තර� ,{ කලකට ෙපV {ණJවK� සාමාන� �3සj වැ ඉ:දැ 
මෑKය� සමඟ නැෙව[� යJෙk මහස\V මැද v නැව |} Mෙk ය. එ5� |ය ප4 ෙනො + 
ෙ� Oර~fෂයාෙණෝ තම� ,6 ( ෙනො තකා මෑKය� :ට මතැ තබාෙගනැ :�න�නට 
ව�හ. ෙ� උදාර �යාෙව� ඔද වැ�g ~fෂයාෙණෝ, “@o ෙලොව ම සසර ([� @දවJ 
සඳහා ම2  ( ව�ෙන� ‘5 <�හ. ෙම අප මහසතාණ� ෙZ @G පැ2ම යැ. එ තැනැ <ට 
කමෙය� {ණJවK� ,\g ව�නට පට� ග4හ.  
පළ� �වරණ ලැ�ම 

�� සාරාසැ[ ක� ලකකට ෙපV වැඩ <� vපL කර  (රජාණ� වහ�ෙසේෙZ කාලෙය� 
අප ෙබෝසතාෙණෝ (= (බැW� ඇbg උ2මාෙණෝ) මහසැප4 ඇ� පpෙලකැ ඉපදැ :ෙමධ 
ප;<ත න�� ප<!ධ වැ <ට M� සැප4� කල[d <යb ධනධාන� මහාජනයාට v තpස් 
ෙවස් ෙගනැ ධ�ානලා� වැ p$හ. ෙබොෙහෝ කාලය0 @oGෙල�  ( Oම :qබඳ වැ <ත�� 
බ<� [ය�� {ණද� ~ර�� <� ෙබෝසතාෙණෝ =ප>කර  (රජාණ� ෙZ පහළ Oම අසා 
ෙසො�න<� උ2රා Mයහ. කාලය0 {ණද� ~රා <� ෙබෝසතාණනට කැමැ� න� එ තැනැ v 
ම සW ෙකෙලස් නසා රහ4 O 3ව� දැhමට :qව�කම �|K. එෙහ4 හැ[ තා0 අ� 
ස2J( ([� @දවා තමJ( 3ව� aව වළඳJව ඉටා  (ර(� පා@ලැ වැදැ ෙහො4හ. 

vපLකර  (රජාණ� වහ�ෙසේ ද ඔp� ත2 දැනැ ෙගනැ, ඔp� අදහස් ෙනොද�නා M� 
පැ6, :;ස් මැදැ “ෙ/ තැනැ*ෙ* අ:ව@ කාලෙයB ෙගෞතම න�, �3ව,ෙ, ය” 5 
6වරණ (=ෙහq කැV) වදාළ ෙසේක. ෙමය පළ@ 6වරණ ලැ�ම 5. 
��ධකාරකධම 

ෙබෝසතාෙණෝ 6වරණ ලැ� දා පට� දාන - �ල - ෛනෂ්කම� - පඥා - ODය - �ා�� - 
සත� - අ�ෂ්ඨාන - ෛම� - උෙප�ා යන ෙ� එ0 එ0 පාර�තාව� පාරE - උපපාරE - 
පරම*පාරE 5 2� 2� ප;!ෙද� ~ර�� ද නෑයනට �ත වැඩ සැලැ�ම න� + 
ඥාත�%ථච%යා යැ, ෙලෝකයාට �ත වැඩ සැලැ�ම න� + ෙලොකා%ථච%යා යැ, කරන [යන 
දැ තම� ෙZ ,\gවට බාධා ෙනොවන ෙසේ JවK� පැවැ4Oම න� + ��Hච%යා යැ යන 
2� හැ<dෙම� ද, a(a තැන \2 ෙ! vම යැ, �යවචන |mම යැ, ආශය කර�නp� ෙZ 
ෙදෙලෝ වැඩ සඳහා පැවැ�ම යැ, සමානා4මතා පැවැ4ම යැ යන හැම ෙදනා ෙකෙර� 
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:;නැ�ය \2 සතර සංගහෙය, ද, උ2� දfව� vම යැ, මහn ධන vම යැ, උ2� භාDයාව� 
vම යැ, ඇස් ක� ඈ තම� ෙZ ශdරාවයවය� vම යැ, <ය,6 :vම යැ යන පස් මහ J=ෙම, 
දැ5  (බව <( කැර ෙදන {ණදහ�� කමෙය� ,\g ෙව�� අp4 ෙවස2f අ4බැW� 
මහෙපොෙළෝ ක�පා ෙකෙර�� මහද� v ඉ� සැවැ ෙදWෙලොවැ උප�හ. එ� v, “දැ, �3 
ව,නට කලැ” 5 ෙදW බ�� ෙZ අය(ම :qෙගනැ a(a කාල යැ, රට යැ, ෙදශ යැ, jල යැ, 
මව යැ යන පස් මහ බැL/ බලා @o ෙලොවැ අ<;ම4 ෙපර3�� පහළ ෙකෙර�� b�|m 
සG උය�� v aෙදොp� ර�ට දා වැ මහාමායා ෙ!O j<� |� +හ.  
ගෘහවාසය 

:නැ� ~තj ලැ�ෙම� අ�ශ5� ��යට ප4 a!ෙධොදන රජ2මාෙණෝ ~තාට න� 
තබJ සඳහා <ය ගණන0 බ@ණ� කැඳැ+හ. එ5J( �ෙWදෙය� අගතැ� ප4 බ@ණ� අට 
ෙදනj ෙතෝරාග4හ. ෙද�ස0 මහලjෙණ� හා අ$ව0 jඩා ලjෙණ� ද සැVag 
jමfෙZ �ස~ව :;0සා බැ� බ@ණ� අ2ෙර� ස4 ෙදෙන0 ඇ�_ ෙදක0 ඔසවා “ඉN, 
OBෙග6 P5Q න/ සR�" රජ ෙව". පැ�N 2Q න/ �3 ෙව"” 5 පකාශ කළහ. ඔpන’තV 
හැමට වඩා වය<� අ� pව ද JවK� වැ� <� ෙකො�ඩඤ්ඤ බ@ණාෙණෝ “ෙ/ ෙතෙ/ 
එක", ම �3 ෙ7” 5 පවසා <!ධාDථ යන නාමය තැ�හ.  

�ය ~තයා  ( වJවාට වඩා ස06�රජ වJ කැමැ� + :ය මහරජාෙණෝ රජ jමරj 
වශෙය� දැනැ ගත \2 <�සතර මැනැ6� ඉගැ�+හ. jමf ද ආචාDයවරය� ~(ම 
කරව�� \!ධ�Gපා,ය හා භාෂාශාස්ත ද මැනැ6� උග4ෙ4 ය. 2fg 6යට පැ�K <(හ4 
jමfෙවෝ ප<!�ෙk \!ධ�Gප ද0වා නෑය� ෙZ හා රටවැ<යා ෙZ ද <4 ,නා ග4ෙතෝ ය. 
එ5� ස2ටට ප4 :ය මහරජාෙණෝ <(හ4 jමf M�සැප4� ඇb� කරවJ සඳහා 
යෙශොධරා ෙ!O� ආවාහ කැV v රජ[ස ද පවරා (�හ. ෙබෝසතාෙණෝ ෙහම�ත - M�හ - 
වස්සාන යන 2� ඍ2වට ගැළැෙපන රම� - aරම� -  භ යන 2� පහය�� අපමණ රජ<; 
6¡�� p$හ. <යb  !ධකාරක ධමය� ස~රා අ��ම ආ4මභාවෙය� <� මහස4i 
රජසැප4� ස්වGප + ද ඇGම0 ඇ� ෙනො කළහ.  

ඇමැ�යj සමඟ උයනට යන ෙබෝසතාෙණෝ අතර මඟ v ජරප4 තැනැ4තj ද ෙලඩ 
+වj හා මළ ෙකෙනj ද දැකැ ෙලොO සැපතට බලව4 ෙලස ම කල[fණාහ. අවසානෙය� 
පැ6, ෙවශධා;යj දැකැ පැහැදැ එ බ¢ ෙවස0 ෙගනැ ෙමො�ය ෙසOෙ� අ�ෂඨ්ානය ඇ� 
කැV ග4හ. ඒ අතර මැ යෙශොධරා ෙ!O� j<� ~4 jමරj |� + බව අස�නට ලැ|ණ. 
දfෙප�� :ණා Mය <තැ� ෙබෝසතාණ� ෙZ @6� 3j4 +ෙk “රාQ ජාෙතො බVනං 
ජාතං = රාiෙව0 උප�ෙ� ය. බ¤නෙය0 ඇ� O ය.” යJ 5. පමා Oම a(a නැතැ 5 
වටහාග4 මහසතාෙණෝ එ ,න ම ¥ �ය ෙ!6යට ද ෙනො [යා ඡ�නාමාත�යා සහාය 
කැVෙගනැ M� ෙග5� 30ම ෙගොස් උfෙවG දනWවට පැ�ණ පැ6, +හ.  
� !ම 

තpස් පැ6!ෙද� පැ6, + ෙබෝසතාෙණෝ රජගහ JවV :§ <ඟා වැ�යහ. උ� වහ�ෙසේ 
ෙZ සංa� ගමනට මැ (yම�� පැහැ(g W/Wසාර රජ2මාෙණෝ “මහ රාජ�ෙය� අඩ0 බාර 
ග�නැ” 5 අයැද <�යහ. එය ප�ෙ�ප කළ ෙබෝසතාෙණෝ උfෙවG දනWවට මැ වැ�යහ. 
එ� v තව4 තාපසවf පස්ෙදෙන0 උ� වහ�ෙසේ ෙකෙර� පැහැv එ0 +හ.  

එ වකට තpස� අතV ඉතා උසස් තැන0 ෙගනැ වැඩ p$ ආලාරකාලාම හා 
උ�දකරාමXත යන මහප©වf� ෙවතට Mය ෙබෝසතාෙණෝ ඔp� සමය ද මැනැ6� ඉෙගනැ 
:qෙව4 ද ස~රා උසස් ධ�ාන ද ලබාග4හ. එ ෙසේ මැ එය ෙමො�ය ෙනොවන බව ද වටහා 
ග4හ.  

එ කල පැවැ� හැª� අJව ෙමො�ය ලබ�නට න� ශdරයට «ඩා [dෙම� ෙය,ය \2 
ම ය. ෙබෝසතාෙණෝ ද එය මැ අJගමනය ෙකෙර�� සාpf!ද0 අපමණ (ෂක්ර�යා ෙකොට 
ඉතා ෙවෙහසට ප4 +හ. එෙහ4 ඉ� [<( පල0 ෙනො O ය. එය ෙමො�මාDගය ෙනොවන බව 
වටහාග4 මහසතාෙණෝ (කරව4 (=(ෂක්ර වත) අ4හැV මධ�ම ප�පදාවට බැසැ ග4හ.  

ෙකො;ඩඤඤ් - භ�Nය - ව[ප - මහානාම - අස්ස\ යන පස්වග තපස්i ෙබොෙහෝ 
කාලය0 ෙබෝසතාණනට උපස්ථාන කළාi ෙව�. ෙමො�මාDගය න� (කරව4 :dම ය යන 
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හැªම 3සා ෙබෝසතාණ� ෙZ (ෂ්කර�යා උග ව4 මැ පස්වග තpෙසෝ වඩා4 ස2y +හ. ළඟ 
v මැ  ( ෙවJවා ඇතැ5 ඔpi 6ශව්ාස කළහ. ඒ අතV ෙබෝසතාණ� (කරව4 අ4හැdම 
පස්වග තpස� ෙZ බලව4 කල[dමට ෙහේ2 6ය. ඉ�� න� <!ධාDථ තාපසයා  ( ව�ෙ� 
නැතැ 5 ඔWi �රණය කර ග4හ. කල[dම ෙකොතර� බලව4 +වා දැ5 [වෙහො4 ඔWi 
ෙබෝසතාණ� අතහැර Mයහ.  

iෙදකලා + ෙබෝසතාෙණෝ, එ5� පaබට ෙනො O :§ <ඟා වළඳා ශdරය :qදැ{� 
ෙකොට aවෙය� කG ෙගව�නට +හ. ෙG මස් 6ය® ඇට ස� පමණට වැහැd Mය ශdරය 
කමෙය� වැෙඩ�නට 6ය. ෙනො ෙප¯ Mය ෙද�ස0 මහ~;ස් ලjg හා අ$ව0 jඩා ලjg 
ද ෙපෙන�නට 6ය. ෙනරඤ්ජරා නv �රෙය� උfෙවG දනWෙව� මහ Jගf0 ෙසවෙණ�  
කG ෙගවන ෙබෝසතාෙණෝ “ආනාපාන ස"” භාවනාෙව� ෙයෙද�නට ද +හ. ආහාරෙය� 
ෙබෝසතාණ� ෙZ ගත ද භාවනාෙව� <ත ද වැෙඩන අතV ෙවස0 මාසෙk ~රපසෙළොස්වක 
එළැ°ෙk ය.  

ෙනරඤජ්රා නv �රෙය� + ෙසනා¯ න� 3ය� ග�� :ජාතා න� <y (ව0 +වා. ඕ 
ෙතොෙමෝ ස²පෙය� + මහ Jගfක ෙවතට ෙගොස් “සැ�]ලයට ෙගොස් පළ_ වරට XෙතR 
ල3ෙ` න/ aRෙද�යාට මහා bජාවR කෙර�” 5 බාරය0 +වා. එය එ ෙල<� <(Oම 3සා 
<y³ වසර0 පාසා කරන මහා �ජාව ද ෙවස0 ~රපසෙළොස්ව0දා උෙ!ට ෙයv 2 ෙ� ය. ඕ 
ෙතොෙමෝ ඉතා ��; [;බත0 :qෙයළ ෙකොට ර�පෙත0� බහා තව ද ර�පෙත[� වසා 
�ස මතැ තබාෙගනැ දැස්සක සමඟ මහJගfක ෙවත පැ�Kයා ය. එ f0 @ලැ වැඩ<� 
ෙබෝසතාණ� (y ඕ ෙතොෙමෝ “අද f0ෙද6යා මා ෙZ ´රපායාසය <ය’�� මැ :qග�නට 
ආෙk වනැ” 5 මහ4 ෙසො�න<� [;බ4 පාතය මහසතාණනට :qගැ�+හ.  

ෙබෝසතාෙණෝ ද, “මාෙZ  (Oම 3යත බවට ෙමය ෙහොඳ ෙපර 3�4ෙතකැ” 5 
ෙසො�නස් වැ ,ය නහා ද� වළඳා ,වා කාලය f0 ෙසවෙණ� මැ ෙග+හ. �fVස් අ� ව4 මැ 
ග�� එෙතර වැ එ�නට +හ. අතV මඟැ v ෙසොcය න� බ@ණj හ@O තණ�� අට0 ද 
ලදහ. ෙබෝසතාෙණෝ ඇස2 f0@ලැ එය හළා අaන :qෙයළ කැV ග4හ.  

<pසැ[ ක� ලක0 පැf� ~රා <යG :� <;� ප;�ණ වැ <� ෙබෝසතාෙණෝ “ඇට 
ස� ඉ�; වැ ෙG මස් 6ය® ය2(  ( ෙනො O ෙනො නැ���” යන ච2රL ග 
ODයා�ෂ්ඨානෙය� තණ අa�� වැඩ i�හ. ඒ ඇ<Gෙල� මැ වසව4� මාරයා සහ:;ව;� 
එ තැනට පැ�Kෙk ය. ෙබෝසතාණ� ෙZ  (Oම වළ0වJ සඳහා ෙහේ :qව� හැම 
උස්සාහය0 ම දැd ය. නා නා ෙවස් ෙගනැ නා නා අ6ෙය� ,@4 ෙසේනා ස�ත මාරයා පරදා 
දැ. ෙබෝසතාෙණෝ ෙකෙලස් න� + දස මාරෙසේනාව� සමඟ සටනට ව�හ. අෙ�වා සහස් 
කG :� පාර² ආ,  !ධකාරක ධමය� ෙZ බලෙය� ෙසෝවා� - සකෘදාගා� - අනාගා� - 
අDහ4 යන සතර ආDයමාDගෙය� සW ෙකෙලස් @G <ඳැ නස��, @o ෙලොවැ 
ෙමොහා¤කාරය වනස�� පඥාෙලොකය ප2fව�� ස�මාස� ( බව ලැ� ෙසේක.  
ප�සා"ස් හ$%  ෙසේවාව 

 ( O ස4 ස� ෙගවා බරණැස ඉ<පත�� ද�ස0 පව4වා පස්වග මහg� 3ව� දැ0+ 
තැ� පට� අpf!දකට නව මස0 ෙහෝ අටමස0 ෙහෝ ස4 මස0 ෙහෝ ග�� ගමට ඇ6,�� 
Mය Mය තැනැ ඉංZ¶< පැ5� පැයකට වඩා 6ෙWක ෙනො ෙගනැ තම� aව ෙනො තකා අJ� 
aව සඳහා වැඩ කළ ෙසේක. ආග/ - රාෂ්ට - ජා" - ]ල ආN fg3 ෙභදයR ෙනො සැලැh 
�3රජාණ, වහ,ෙසේ හැම ෙදන හට එක ෙසේ ෙම* g", ෙස* කළ ෙසේක.  

ෙම ෙසේ අpf( හතqස් පහ0 @oGෙG ස්වGප + ද ලාභය0, ~දස4කාරය0, hD� 
පශංසා,ය0 ෙනො තකා ‘ෙ/ ස**වය, 3f, _දව,ෙන�’ 5 යන කfණා ෙපරදැ; 
අදහ<� මැ ෙලොවට අපමණ ෙස4 aව සලසා ගණ3� මැ $6< අL ඛ�ය0 ස44වය� 
3ව� ද0වා අpf( දහස් ගණන0 යන 2f උපදනා :� ඇ� ස44වයනට යහපත සඳහා 
ෙම ෙලොව ,\gව යැ, පරෙලොව ,\gව යැ, ෙලෝෙකො4තර ,\gව යැ යන හැම සැපත0 මැ 
ලැ�ෙ� ශ0�ය ඇ� අ$සාර දහස0 ධමස්ක¤ ෙදශනා ෙකොට තබා, සW  ([ස 3මවා, 
අ��ම ෙමොෙහොෙත� v පවා ෙවතට පැ�K aභද ප;වාජකයා ද 3ව� ද0වා සංස්කාර 
ධමය� ෙZ අ3ත� භාවය ෙලොවට පළ ෙකෙර�� :;3ව� පා වදාළ ෙසේක.  
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උ� වහ�ෙසේ :;3ව� පෑෙk න@( එ බ¢ උ4තමයj <� බවට ඉ�හාස 
~රා6ද�ා4මක ග¸ෙයෝ ද, ධා2 න�� පකට භස්මාවෙශෂය� හා ෙනොෙය0 
නෂට්ාවෙශේෂෙයෝ ද, aවා$ දහස0 ධමස්ක�ධෙයෝ ද සා¹ ෙද�.  
අ()තෙරො ස,ා ස�මාස���ෙධො 

 ( රජාණ� වහ�ෙසේ අ�තව2� වනසන, �තව2� සනසන, �තව4 සWවනට මැ 
�තවැඩ සලසන ඉ�ෙද6 ෙකනj� ව4, ෙලොව4 ෙලෝවැ<යා4 මවන ර[න පාලකයාණ 
ෙකනj� ව4 ෙනො වැ, ස්වප� 6ප� මධ�ස්ථ යන හැම ෙදනා ෙකෙර� මැ සම ෙම4 
<�� හැම ,\gව0 මැ ලබා ග�නා මාගය ෙද$ අJශාසකය� වහ�ෙසේ ෙකෙන[. එ 
ෙහ5�  (රජාණ� වහ�ෙසේ ම,  

‘2�ෙහ� [ºචං ආත�පං 
අ0 ඛාතාෙරො තථාගතා’ 

Jඹලා ෙZ යහපත සඳහා Jඹලා මැ උ4සාහ වැ�ය \2 ය. තථාගතවරෙයෝ iෙද0 මඟ 
[යා ෙද�ෙනෝ යැ 5 වදාළහ.  

ඒ අJශාසනා ද ඒ ඒ ස44වය�  ෙZ ච;තාJ¼ල වැ මැ කළ ෙසේක. ශාවකය� ෙග� 
�ජා බලාෙපොෙරො42 ෙනො + ෙසේක. ශාවකයනට ද§ව� ද ෙනොකළ ෙසේක. ඒ හැම 
අJශාසනාව0 ම ෙම ෙලෝaව පරෙලෝaව හා 3ව�aව ද ලැෙබන ප;, මැ කfණාෙව� හා 
ෛම�ෙය� ද කළ ෙසේක. උ� වහ�ෙසේ ෙZ <යb අJශාසනා @ලැ �ලය4 මැදැ සමා�ය4 
අගැ පඥාව4 පකාශ වන ප;, �6ධ කල�ාණ4වෙය� ස~රා මැ කළ ෙසේක. උ� වහ�ෙසේ 
ෙZ තව ද 6ෙශෂ ල�ණය0 න� සෙවො4කෘෂට්  ( බව තම� මැ �� කැVග�ෙ� නැ� වැ 
කාට4 ෙපො( පද6ය0 බව ෙද�ම ය. උවමනා න�  !ධකාරක ධමය� ස��ණ කරන කවර 
ෙකනjට pව4  ( 6ය හැ[ බව ෙද$ ෙසේක. ‘අහං සkා අ9*තෙරො = ම� අJ4තර - 
හැමට වඩා උසස් - ශාස්තෘවරයා ෙව�. සkා ෙදවම9ස්සානං = ෙදW�3a� ෙZ 
අJශාසකයා ෙව�’ 5 වදාෙළේ ද එ ෙහ53.  

ෙම ෙලෝ පරෙලෝ :ව - හා ෙලොP#රා :ව හා 
සැලැෙසන ෙස ෙද7නරනට - මහ ඇn අ9ස:, කළ 

එක මැ මහසතරQ හට - මා ෙo වැpම ෙ7 වා 
මහාකා%-ෙකො ස�මාස���ෙධො 

 (රජාණ� වහ�ෙසේ මහාකාf Kක ද + ෙසේක. (ඃ½තය� ෙකෙර� වඩා4 කfණාව 
දැ0+ ෙසේක. දවසකට 6<සතර ෙකෝ� ල�වාරය0 මහාකfණා සමාප4�යට සමවැv, ‘මම 
අද කවර] 3f, _දව/ දැ’ 5 උෙ! සවස ෙලෝකයා ෙදස බැ� ෙසේක. එ ෙසේ මැ ([� �දැ6ය 
හැ[ එක ස44වයj සඳහා pව ද ෙයො(� <ය ගණ� මඟ ෙගවා වැඩම කළ ෙසේක. ඒ සඳහා 
කවර කරදරය0 pව ද 6¡�නට කැමැ� + ෙසේක.  

:ෙමධ තාපස කලැ රහ4 O 3ව� අවෙබොධ කැVගත හැ[ වැ �|ය v4, ‘මා වැ3 
Oර~fෂයjට ත3යම 3ව� දැhම \2 ෙනො ෙW යැ’ 5 <තා, ‘ ( O අෙන0 ස44වයJ( 
([� @දව�’ 5 සසV සැ; සර�නට බැසැ ග4ෙ4 ද මහාකfණාව 3සා ම ය.  

 ( Oෙම� පa ව ද ,නපතා මැ තම� ෙZ 6ෙWකය සඳහා මඳ ෙWලාව0 මැ තබා ෙගනැ 
ඉ�; ස��ණ කාලය අJ� aව සඳහා ෙයොදා වදාෙළේ4, b"ග*ත"ස්ස ෙතf� වැ3 
jgග4 ෙල�� jbෙණ� ළෙත4 මවක ෙම� <ය�� නහවා වදාෙළේ4, අසරණ �;ස� 
ස2� ෙZ ෙබ_ කපා පැවැ4+ යාග ෙහෝම තම ශාවකය� 6<� ෙනොකට \2 යැ 5 තහන� 
ෙකොට වදාෙළේ4 අන�යනට �ංසා «ඩා :Kස පව�න ආ\ධ ෙවෙළදා� ආ, පස් ෙවෙළදා� 
ෙබෞ!ධයනට තහන� ෙකොට වදාෙළේ4 උ� වහ�ෙසේ ෙZ මහාකfණාව 3සා ම ය. 

එ දා �වbනට බ4 කරJ සඳහා ao:යා 6<� හැර දමන ලද අසරණ ෙසොපාක දfවා 
([� @දවා ගැ¯ම සඳහා මහ ¥ අ@ෙසොෙහොනට වැඩම ෙකොට වදාෙළේ4 මා ෙZ  (රජාණ� 
වහ�ෙසේ ෙZ මහාකfණාව 3සා ම ය. මා ෙZ  (රජාණ� වහ�ෙසේ කfණාෙව� :fg 
හෘදය0 ඇ� ෙසේක. ෛම�ෙය� :;g �ත0 ඇ� ෙසේක. “කaණාqතලහදයං = jbK� 
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<�G <4 ඇ�; නෙමො මහාකාarකස්ස තස්ස = ඒ මහකාfKකය� වහ�ෙසේට මා ෙZ 
වැ¢ම ෙW වා” 5 පැවැaෙW ද එ ෙහ53.  

“ය/ ෙලෝ#ෙමR ෙකළ ගණ, කJ’9* ෙනොB/ ක@ 

එR ව, ඉතා 3කර දෑ ෙකෙර�, ෙබොෙහෝ 3R 

�,ෙ� ද ෙලෝවැඩ තකා ]Lෙණ, මහ* 2 

ඒ ස/�3, හට මෙo නැමැuම ෙ7 වා!” 
ස.බඤ්1 ස�මාස���ෙධො 

 (රජාණ� වහ�ෙසේ සවඥයහ. එ ෙහ5� උ� වහ�ෙසේ අ�තෙය� + දෑ ෙම� මැ 
අනාගතෙය� වන දෑ ද ෙහො¡� මැ දැනැ වදාළ ෙසේ0 න� පරමාg ෙබෝ�බය වැ3 ෙ! ගැනැ 
පකාශ ෙනොෙකෙළේ ම�දැ 5 අස�නට ඉඩ0 ඇ� ෙලස0 ෙපෙන�නා0 ෙම� ම බණ 
ෙනොද2 ( “අ:4 උග2�හ” 5 දැෙපන ඇතැ� අඥෙයෝ අස�. 

සවඥ යැ 5 [යන මහෙද6යනට න� බැbව4 ෙනො බැbව4 ෙලොවැ <(වන තා0 ෙ! 
එක 6ට ෙපෙ� ල. හැම ෙදය මැ ෙපෙ� න� ස44වය�ෙZ <ff [ස වැ3 ඉතා :qjG 
කට\2 �යා ද ෙපෙනJවාට [< ( සැකෙය0 නැත. එ බ¢ :qjG කට\2 ෙ! 3තර මැ 
ෙපෙ� න� අෙහෝ! මහෙද6 pව4 ෙමොන පW පල vම0 ද? ඇ4ත වශෙය� ඒ මහෙද6යනට 
එ ෙසේ ෙලොවැ වන තා0 ෙ! එක6ට ෙපෙ� න� ඔpනට අංෙගොඩ වැ3 
උ�ම4තකාෙරොග�ශාලාව_� ප�කාර ග�නට <( වJ ඇතැ5 <�ම අපහa ෙනො ෙW. එ බ¢ 
මහෙද6ය� අ�� පරස්පර 6ෙරො� ෙනොවන ෙදa� කැfණා න� එය ෙකොපමණ ~(මය0 ද? 

 (රජාණ� වහ�ෙසේට එ බ¢ ෙප¯ම0 2 ෙ� නැත. එ ෙසේ 2 ණා න� උ� 
වහ�ෙසේට ස්වGපමාත + ද සමා�ය0 ව4 පරස්පර 6ෙරො� ෙනොවන න�ායාJ¼ල + 3මල 
ධමය0 ෙදශනා [dෙ� ශ0�ය0 ව4 ලැෙබ�ෙ� නැත.  (� වහ�ෙසේ ෙZ 
සවඥතාඥානය - <යGල ද�නා Jවණ - ආවDජනාප�බ!ධ ය. යම0 බැ_ය \2 යැ  5 <තා 
වදාරා බැbව ෙහො4 උවමනා දැ <යGල මැ ෙපෙන5. එ ෙසේ බැ� 6ට [< ද ඇ6dම0 නැ� 
වැ ෙපෙනන ෙහ5� අනාවරණඥාන යැ 5 ද, හා4පස මැ - හැම පැ4ත මැ - ෙපෙනන 
ෙහ5� සම,තචRw යැ 5 ද [යැෙවJ ෙk4 ෙ� සවඥතාඥානය මැ 5. එ5� h ය 
ප�ස�ÂදාමZග පාqෙය�:  

න තස්ස අ�Nxඨ’�ධc fඤ්z 

අෙථො අ�ඤඤ්ාත’මජා{ත�බං 
ස�බං අ�ඤඤ්ාg යදc ෙඤය�ං 
තථාගෙතො ෙතන සම,තචRw 

ෙ� ෙලෝකෙය� උ� වහ�ෙසේ ෙZ සවඥතාඥානයට ෙනොෙපJg [< ද ෙදය0 නැත. 
එ ෙසේ මැ ත2 6මසා ෙනොද4, �රණය ෙකොට ෙනොදත හැ[ [<වj4 නැත. දත\2 හැම 
ෙදය0 මැ උ� වහ�ෙසේ දැනැ වදාළහ. එ ෙහ5� උ� වහ�ෙසේ සමතැස් න� වන ෙසේක. ෙම 
ෙසේ මා ෙZ  (රජාණ� වහ�ෙසේ  ( ෙකනj� 6<� දත \2 හැම ෙදය0 මැ දැනැ වදාළ 
ෙහ5� සවඥ ද වන ෙසේක. 

ස7ෙ,මඬල හා - g7පස් ෙදොෙළොස් අ}~, 

අගමඟනැr, J��දැ - ෙමරමා ද J��දැ2 

�3රජ#ම, හට - මා ෙo වැpම ෙ7 වා! 
ෙහ�වා2 ස���ෙධො 

�3රජාණ, වහ,ෙසේ ෙහ#වා= ද වන ෙසේක. ෙ� ෙලෝකය :qබඳ <යGල මැ 3ක� 
ඉෙR හටග�නවා ෙනො වැ ෙහේ�� ෙZ සමවායෙය� ෙහව4 එ0Oෙම� හටග�නා බව ෙද$ 
ෙසේක. එෙහ4 <යGල කමෙය� මැ <( ෙW යැ 5  !ධකමවාදය0 ෙහෝ එකෙහ2වාදය0 
ෙහෝ පකාශ ෙනො කළහ.  !ධාගමය නා නා ෙහ2වාදෙය[. එ ෙහ5� කමය ද එ5� පධාන 
ෙහේ2ෙව[. ඒ 3සා  !ධ ධමය ස�:�ඩනය ෙකොට (= හjoවා) [ය4 ෙහො4 ෙහ2ඵල 
ධමෙයකැ 5 [ව \2 ය.  
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තව ද,  (රජාණ� වහ�ෙසේ තම� ෙZ ඉ�Åයයනට පත�� +ව0 මැ (= හ@ +ව0 මැ) 
ෙද$ ෙහ5� පත��වාN න@( වදාරන ය� ෙදය0 ඒ ෙදෙය� ඇ� තා0 66ධ 6ෙශෂය� 
ෙව� ෙව� ෙකොට 3< ෙසේ ෙබදා වදාළ ෙහ5� �භාජ�වාN න@(, එ[ෙනකට 6f!ධ 
ෙනොවන ප;, ධමය ෙදශනා කළ ෙහ5� අ   � වයවා= න@( ෙව�.  
� 3ණ 

 ({ණෙයෝ අන�තයහ, අපමාණයහ, [යJ _යJ තබා <තා ද ෙනො 3�ය හැ0කාහ. 
ඉතා ඉ0මනට කතා කරන ස�මාස� ( ෙකනj� 6<J( Æ6තකාලය @oGෙල� අ� 
[<ව0 ෙනො [යා  ({ණ මැ hව4 Æ6ත කාලය ෙගO යJවා �ස  ({ණ න� 3ම ෙනො 
ෙව5. එ ෙහ5� hහ.  

“��ෙධොJ ��ධස්ස භෙණය� ව;ණං 
ක[ප/J ෙච අඤඤ්මභාසමාෙනො 
�ෙයථ ක[ෙපො zර=ඝම,තෙර 

ව;ෙණො න �ෙයථ තථාගතස්ස” 
“_� කප]3 දවස් 

�3ෙකන]93 වැ9ව* 

ෙනොෙගෙවන මහ�ණැ"ෙයෝ 
ෙව" අප ෙලොව’ග හ�ෙයෝ” 

ෙම� <යb  ({ණෙයෝ සාධාරණ {ණෙයෝ යැ, ආසාධාරණ {ණෙයෝ යැ 5 ෙද 
ෙකොටසකට ෙබෙද�. එ5� සාධාරණ �ණෙයෝ න� ෙවන4 ස44වය� 2ළැ ද ඇ� 6ය 
හැ[ ෙපො( {ණෙයෝ ය, පෘථZජන - ෛශ0ෂ අDහ4 -පºෙචක !ධාv� ෙකෙර� ද ඇ� 6ය 
හැ[ �පස�පත�ාvi ය. අසාධාරණ �ණෙයෝ න� ස�මාස� ( ෙකනj� ෙZ 
ස�තානෙය� හැV ෙවන කවරj 2ළැ ව4 ඇ� 6ය ෙනොහැ[ {ණෙයෝ ය. ෂÇ අසාධාරණ 
ඥාන ච2Dෛවශ�ාරද�ාvi ය.  

ෙම ෙසේ ෙලොවට අපමණ ෙස4 aව සැලැ$, අපමණ {ණැ� ෙලොෙකො4තර + 
සවඥරාෙජො4තමයාණ� වහ�ෙසේට මා ෙZ නමස්කාරය ෙW වා! 
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