පුබ්බෙ අනනුස්සුබෙසු ධම්බෙසු

පඤ්ඤා උදපාදි

mQcHmdo udkalvj, iqoiaik iajdóka jykafia

පුබ්බෙ අනනුස්සුබෙසු ධම්බෙසු

පඤ්ඤා උදපාදි
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ධෙම ානන

පිිසස ි

බසෝදුපේ ෙැලීෙ:
රදජ්ඩීයමපණයකඩිත,මශදසකතරපතිම
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ේ නෝාද ාම-ම011ම2752352
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ාදතරම-මේ ඩක.මජී.මාදණිදාසමානතදම-ම071ම4438747මම-මම077ම3295174
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2017-08-21 දින ෙසවක්කුලබම් දී කරන ලද ධර්ෙ බද්නන
්ේ ාදමතසකසමභ ලේ තදමඅරනේ තදමසේාදමසේබද කධසකස

පඨව පඨවබො දිස්වා පඨවස්ම නිබ්බින්දෙි
නිබ්බින්ද වරජ්ජෙි; වරාගා වෙුච්චෙි; වෙුේෙස්ම
වෙුේෙමෙි ඤාණ බ ාෙි
ඛීණා ජාෙි, වුසිෙ ෙර ්ෙචරි , කෙ කරණී , නාපර
ඉේථේො ා’ෙි පජානාෙි
සදාම පූජ්්ීය, ල්ක ්ීයම ානදම සඝරතක්ේ ය්කම අලසර යි.ම ශර කධදම
සේප්ක්මඩදරැණිඩමපි්කලතු්ි, ේ ේමපි්කලතකමසියලුමේ  ්දාමසූදා්ේම
ේ ල්කේ ්කම ේ  දව්තුරද බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම අපම ේ ඩේ රනිම
අ්දඩේපදේ ල්කම ේ  කශ්දමඩළමස කධර්ාේ ය්කම බිඳඩකම ශරලණයයමඩර්ක්ම
යි.ම ාද ි්කම ාම ාතඩකම ඩර්ලදම නැාම ේ  ්දටාම ිසේ ශකෂේ ය්කම ාම ේ ේම
ේ  කශ්දලම ආරේභේ යකම පට්කම අලස්ක ේ ල්ඩේම ාම ඉතදාතකම
ඕේ ්ඩමි්ක,ම සිතම ේ ්දේ යඩකම ේ ්දේ යඩකම අරාදණයදම ල ටම දුල්ක්ටම
ේ ්දම දී,ම ේ ේම ේ  කශ්දලටම ාම සිතම ේ ාේ නයල දම ඕ්ැඩමි්කම ධර්ායම
ශරලණයයමඩර්ක්මඩිය ද.ම
පි්කලතු්ි,ම ේ ේම ස කධර්ායම අලේ බෝධම ේ ්දම ලදණයදම ්ිසද, අලේ බෝධම
ඩර ්ක්මබැරිලදණයදම ්ිසද,මඅතිම දිර්ඝමසසදරයඩම අපමනැාේ ඩේ ්ඩකම
ාම ඉපේ  මි්ක,ම ාැේ රමි්ක,ම ාැේ රමි්ක,ම ඉපේ  මි්කම එ්ලද.ම ඒතකම
භලේ ය්කමලැනි දම්ිසදමඅපටමේ පේ ්්කේ ්කම්ෑ.ම්ාදතකමඅ ම ලේ සකමදීම
නරිම අපම බද කධිාතකම ලදේ ණයදතක, ්දලණයැතකතකම ලදේ ණයදතක,ම ේ ේම ධර්ායම
දැඩ ්ක්ම අපටම පදළුල්ි.ම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකේ  කම ඩද ේ යකදිතකම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ධර්ාම ේ  කශ්දලඩකම ඩර දම අලස්කම ලදණයනාම
ේ  දවදඩකම ේ  ේ ්ඩකම ්ිල්කම දැඩකඩද.ම ානරනත්කලන්කේ සක දම ලදණයතකම
ධර්ාම ේ  කශ්දම ඩළනාම ේ  කශ්දලම අලසද්ේ යකම ේ බදේ නෝම ේ  ේ ්ඩකම
්ිල්කම ඩි්ලද. ්ිල් ඩිය්මඑඩම ඩි්ක්මපදළුල්කමඑඩඩක.ම
නැබැයිම ඒඩම ේ පේ ්්කේ ්කම -ම දැ්කම ාාම ලටදපතම ේ ාේ නාම ඩර දම
ේ ප්ක්දේ ලදතක,ම ේ ේඩම ේ පේ ්්කේ ්කම ඩදටම ? ඒම දිනදම බ දේ  ්ම
1

ඉ්ක්මේ ඩ්දටම ,මඅනඩමබ දේ  ්ම ඉ්ක්ම ේ ඩ්දටම ? බ දේ  ්ම
ඉ්ක්මේ ඩ්දටමයි.මඒමලේ  ක, ්ිල්මේ ාද්මතරේමේ ා්ක්මේ ේඩමයිම
ඩිය දම ේ ප්ක්දලතකම එයදම ඒඩම බ ්කේ ්කම ්ැතක්ේ,ම ඒම ඩිය්කේ ්කම
සිතම ේ යදාදඩර දම ේ නදඳටම අන්කේ ්කම ්ැතක්ේ,ම ේ ාදඩඩකම ම ේ ේම
ඩිය්කේ ්කම ඩිය්ම එඩම අන දම බ ්කේ ්කම ්ැතක්ේ, සිතම අයදේ  කම
ය්ක්ම ඉවම ඇර ද, සිතටම එ්ම එ්ම ිසතර්ඩම ල ටම එඩතුම ේ ල දම
ේ ්දේ යඩකම ේ ්දේ යඩකම ේ  කල කම සිතම සිතදම ඉ්ක්ලද ්ේම ලටදපතම
ේ ප්ක් කදිමඅනඩමබ දේ  ්මඉ්ක්ලදමලේ  ක, එයදටතකම ේ පේ ්්ලම ?
්ෑ.ම ලටදපතම ේ ප්ක්්ම ේ ඩදටම ේ ේම බ ්ක්ම ඩිය දම ේ ප්ක්්ම
ේ ඩදට,ම ඒම දිනදාම ේ ඩේ ්ඩකම බ ්ලදම ලේ  කම ේ ේම ේ  කශ්දලම ඩර්ම
ේ ඩදටම සිතම ිසසිේ ර්ක්ම ේ ්දම දීම ේ බදේ නදාම උලා්දේ ල්කම ේ ේම
ේ ාදඩඩකම ම ඩිය්ක්ම න ්කේ ්කම ඩිය දම බ ්ලද ්ේම ේ ඩේ ්ඩක,ම ඒම
්දලණයඩකම තිය්ම නැාම ේ ඩේ ්ඩුටම ාම ්ිල්ම ඩිය්ම එඩම ඩි්ක්ම
පදළුල්කම එඩඩක.ම ‘ේ ා්ක්ම ේ ේඩටම ේ ්කම ම ේ ේම ්ිල්කම ඩි්ලදම
ඩිය්කේ ්ක;ම ඩිය ද.ම ඒම ්ිල්කම දැඩපදම නැාම ේ ඩේ ්ඩකම ාම ේ ේම සසදරම
දුඩමඅලස්කමඩර ්ක්ලද ාමයි.ම
ේ ඩේ ්ඩුටම ේ නදඳටම ේ ේම ඩිය්ම ේ  කම දිනදම බ දේ  ්ම නිටිේ යදතකම
ේ නදඳටමාමේ ්දමේ තකරැ්තක,ම‘ඇතකතටමාමේ ේඩමතායිම ්ිල්මේ ්කම ම
එේ න්ේ;මඩිය දමිසශකලදසයඩකමේ නෝමතිය්ලද ්ේමේ ප්ක්්මේ ඩදට,ම
ඒමිසශකලදසයට, ඒමශර කධදලටමඩිය්ලද නරද්ධානුසාීමඩිය ද.මඇතකතටම
ාම ්ිල්ම ඩිය්කේ ්කම ේ ාේ නාම ධර්ාතදලයඩකම ේ ්කම ම ඩිය දම
ේ ඩේ ්ඩුටම ධර්ාතදලයම ේ පේ ්යි ්ේ,ම එයදටම ඩිය්ලදම යටතකම
පිරිේ සයි්කම ධම්ොනුසාීමඩිය ද.මඒමේ  ්ක්තකම අ්දාද්ේ ය්කම ්ිල්ම
ඩිය්කේ ්කම ේ ා්ක්ම ේ ේඩයිම ඩිය දම ඇ නීේම ාදතරයඩකම තිේ යයි,
ධර්ාතදම ාදතරයඩකම තිේ යයි.ම ඒම පද ක යි්කම ේ  ේ  ්දටම ඩිය්ලදම
ඨිෙකප්පි ඩිය ද.මඨිතඩපකපිම ඩිය දමඩිය්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම ? ේ ේමාදළුම
ස නසඩකම සඩකල ම ාම ි්ිේ  ්ම ිස්දශේ ල්ක්ම ඩ කපම ිස්දශයඩකම
තිබදේ ්කම ්ාදදු,ම අරම ධර්ාතදම ේ  ඩම දැඩපදම ේ  ්ක්දම ේ සෝලද්කම ඵ යටම
පතකේ ල්මතදඩකම ේ ේමේ  ෝඩයලතක, ඩ කපයලතකම ිස්දශමේ ල්කේ ්කම ්ෑ.ම
එඩම පද ක ේ යඩකම ්ිසද.ම එතේ ඩදටම බ ්ක්ම ේ ේම ධර්ායම ේ ාද්ම
තරේමලටි්ලදමඇ ක මඩිය්මඑඩ.ම
2

ඒම්ිසදමේ ේමඩතදමඩර්මබණයමටිඩමඅපටමේ තකරැේ ්දතක,මඇතකතටමාම
අපම බදපදමා්දසකසමජීිසතයමනිසකම්ෑ.මඅපම බදපදමා්දසකසමජීිසතේ ය්කම
පරේ යෝජ්්යඩකම තකතද.මඒමලේ  කම ාමඅපටමඅේාද, තදතකතද, දුල, පදතද,
සේ නෝ රයද, සේ නෝ රී, ඥාතිම නිතතශී්කම ේ ලච්චම ඒම අයේ  තකම ඇසකම
ේ  ඩමපද දමේ  ්ක්මඅපටමපදළුල්ි.මඒම්ිසදමේ ේමඅලසකථදේ ව්මදීමාාම
උතකසදනලතකම ේ ල්ලදම ‘්ිල්ම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම ේ ා්ක්ම ේ ේඩ;ම යිම
ඩිය්ම එඩම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකේ  කම පණිිසවයටම අ්දල,ම පැනැදි ිම
ඩර දම ේ ප්ක්්ක්,ම ඩිය දම ේ  ්ක්. ඒඩම ේ තකරැේ ්ක්ම පදළුල්ක,
ඒඩම ඩි්ක්මපදළුල්කම ්දලණයඩකම තිය්මඕේ ්ාමේ ඩේ ්ඩුටමේ නදඳි්කම
අනේ  ්ම නිටිේ යදතක. ානදම ැඹදරඩකම ේ ්දේ ව්, තීඩකෂණයම යි.ම නරිාම
සියදේ.ම ේ ේම ධර්ායම සියදේ.ම ්ාදතකම ේ ේඩම ඕේ ්ාම ්දලණයඩකම තිය්ම
ේ ඩේ ්ඩුටම බැරිම ්ෑ.ම ලයසම අලදරැදුම නේ තකම අයතකම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකේ  කම ඩද ේ යකම චතුරදයයම සතයයම අලේ බෝධම
ඩර තකතද.ම අලදරැදුම එඩසියිසසිම ලයසකම ිනි ක දම පැිසදිම ේ ලච්චම අයතකම
චතුරදයයම සතයයම අලේ බෝධම ඩර තකතද.ම ේ ේම ඩදරණයදලම
ේ තකරැේ ්ක්ම එඩම ්දලණයඩකම තිය්ම ේ ඩ්දටම ඒම තරේම අපනසදම ්ෑ,
පනසදම යි.ම ඊ දලටම ානදම ලැවඩුතකම ්ෑ.ම ්ිල්කම ඩි්ක්ම සදළුම
ඩාටන්ඩි්කම පදළුල්ක.ම නැබැයිම ඒඩටම තධයයයඩකම තිේ ය්ක්ම
ේ ල්ලද. රරයයයඩකම තිේ ය්ක්ම ේ ල්ලද.ම ඒඩම ේ  ල්දම ඩදරණයදලඩක.ම
්ාදතකම ඉසකස ක දම ේ ේම ඩිය්ම ේ  ක,ම ේ ප්ක්්ම ේ  කම ේ තකේ ර්ලදම ම
ඩිය දම බ ්ක්ම ේ ඩෝ, ේ ේඩතකම එඩකතරදම ිසදිේ යකම භදෂදලඩක, ආර්යම
භදෂදල.ම ේ ේම භදෂදලම ේ තකරැේ ්ක්ම පදළුල්කම ේ ලයි ම ඩිය්ම එඩම
ේ නදඳටමබ ්ක්.
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ේ  කශ්දම ඩර්ලදම ‘පඨව පඨවබො දිස්වා

පඨවස්ම නිබ්බින්දෙි, නිබ්බින්ද වරජ්ජෙි; වරාගා වෙුච්චෙි;
වෙුේෙස්ම වෙුේෙමෙි ඤාණ බ ාෙි ඛීණා ජාෙි, වුසිෙ
ෙර ්ෙචරි , කෙ කරණී , නාපර ඉේථේො ා’ෙි පජානාෙි’ම -ම
ඔ්ක්ම ්ිලේ ්කම පණිිසවය.ම පඨිසයම පඨිසයම නැටියටම යේඩිසි
ේ ඩේ ්ඩකම දැඩකේ ඩදතක, පඨිසේ යකම ඩළඩිේ ර්ලද.ම පඨිසම ධදතුේ ව්ම
ඩළඩිේ ර්ලද.ම ේ පදඩිම අයතකම ඉ්ක්ම ්ිසදම ාාම ේ ේලදම ඔඩකේ ඩදාම
පැනැදි ිම ඩර දම ේ  ්ක්ේ.ම ඩළඩිරැ්නාම තා්කම ාම ඩළඩිේ ර්
්ිසදම තා්කම ඒම පඨිසම ධදතුේ ව්ම ඇේ  ්කේ ්කම ්ෑ.ම ඇේ  ්කේ ්කම ්ැතිම
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්ිසදම තා්කම පඨිසම ධදතුේ ල්කම මිේ  ්ලද.ම ‘නිබ්බින්ද වරජ්ජෙි;
වරාගා වෙුච්චෙි’ම පඨිසම ධදතුේ ල්කම තා්කම මිේ  ්ලද.ම තා්කම එඩකඩම
පඨිසම ධදතුල, පඨිසම ධදතුලම එඩකඩම තා්කම ්ෑ, මිේ  ්ලද.ම මිදු්නාම
‘වෙුේෙස්ම වෙුේෙමෙි ඤාණ බ ාෙි’ම මිදු්නාම ‘මිදු්ද;ම ඩිය්ම
්දලණයඩකම එ්ලද.ම ේ ඩදේ නදාම ම ්දලණය? ‘ඛීණා ජාෙි’ ාේ  කම ඉපදීාම
ඉලරයි,ම ඉපදීාම ්ැතිම ඩළද.ම ‘වුසිෙ ෙර ්ෙචරි ’ම යාඩකම සඳනදම සි කම
රැඩකඩද ්ේ, සාදධිමලැවදලද ්ේ,මභදල්දමඩළද ්ේමඒමබරනකාචරියදලම
දැ්කම ාාම පදර දම අලසද්ම යි.ම ‘කෙ කරණී ’ම ඩළම යදතකතඩකම තිබද්ද
්ේමඒඩමාාමඩර දමඉලරයි.ම ‘නාපර ඉේථේො ාෙි’ම‘ාටමාතකේ තකම
ඩළම යදතකතඩකම ්ෑ;ම ඩිය්ම පරතයේ ව්ඩකෂදම ඥාණයයම තා්කම ේ ඩේ රනිම ාම
උපදි්ලද.මමිදු්නාමමිදු්තකමඑඩකඩමාම්ිලේ ්කම්දලණයමඋපදි්ලද.
එතේ ඩදටම අපිම ඉසකේ ස ක දම ේ පදඩ්වඩකම බ ාද.ම ්ිල්ම නඳු්කල්ම
්ාඩකම තිය්ලද.ම අපිම සදාද්යේ ය්කම ඩිය්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම ?
‘අජ්රදාරම ්ිල්’ම ඩිය දම ේ ්කම ? ‘අජ්ර’ම ඩිය්ම ලච්ේ යකම ේ තකරැාම
ේ ාදඩඩකම ? ජ්රදලඩකම ්ෑම ඩිය්ම එඩම යි.ම ජ්රදලම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම
පදළිේ ය්ක, අේ පකම භදෂදේ ල්කම තකේ තදතකම ානලුම බල, ඇසකම
ේ පේ ්්කේ ්කම ්ෑ, ඩ්කම ඇේ න්කේ ්කම ්ෑ, අතපයම ල  ුම ්ෑ.ම ේ ේම
ලේ  කම ශරීරයම දිර්ම සකලභදලයටම පතකේ ල්ම එඩටම ඩිය්ලදම ජ්රදලම
ඩිය ද.ම ‘අජ්රයි’ම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම ජ්රදලඩකම ්ෑ.ම ‘අාර’ම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්කම ාරණයයඩකම ්ෑ.ම ානලුම බලඩක, ාරණයයඩකම ්ැති, ‘අජ්රදාරම
්ිල්ඩක’.ම ඩදයිඩම ාද්සිඩම ේ සෝඩ,ම පරිේ  කල, දුඩකඛ, ේ දාා්සකස,
උපදයදසමඩිය්මේ සෝඩමඩිරීාඩකම්ෑ, ්ාමඩියමඩියද,ම ුණයමඩියමඩියදම
අඬ්මබලටමතායිම පරිේ  කලයමඩිය්කේ ්ක.මඒ සිේ තකම පරිේ  කලයඩකම ්ෑ.ම
දුඩඩකම ්ෑ, ේ දාේ්සඩකම ්ෑ, ේ ලේ නසඩකම ්ෑ, සීෙිභූබොස්ම
නිබ්ෙුබො, ්ිලදේ ්කමේ ලමි, සිසි කමලූේ යකමේ ලමිමඩිය දමඩිය්ලද.ම
ඒම ජ්රදාරණයම ්ැතිම අජ්රදාරම බලම ැේ බ්ක්ම ්ේම ැේ බ්ක්ම
ේ ල්ලදමේ ාදඩඩකම ? උපදි්මනැාේ  යඩකම ා,මඇතිේ ල්මනැාේ  යඩකම
ාම ජ්රදාරණයයටම පතකේ ල්ලදම ේ ්කම ? ඉපේ  ්ම නැාේ ඩේ ්ඩකම ාම
ජ්රදාරණයය්කේ  ්කමයදඩකතයිමේ ්කම ? අජ්රදාරමේ ල්ක්ම්ේමේ ල්ලදම
ේ ාදඩඩකම ? ්ූපදි්ක්මේ ල්ලද.ම ජාෙි නිබරාබධා ජරාෙරණ බසාක
පරිබදව දුක්ඛ බානෙනස්ස උපා ාසා නිරැජ්ඣන්ෙි.ම ජ්රදාරණයම
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ේ සෝඩමපරිේ  කලය්කේ  ්කමමිේ  ්ක්ම්ේ,මඒලදම්ිරැ කධමේ ල්ක්ම්ේ,ම
්ිරැ කධම ේ ල්ක්ම ේ ල්ලදම ේ ාදඩඩකම ? ජ්දතිය,ම ්ැතක්ේම ඉපදීා.ම
ඉපදීාම ්ැතිම ඩර දම අජ්රදාරම ේ ල්ම එඩටයි,ම ්ිල්ම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්ක.ම
ේ ාත්මතිය්මසදිසේ ශකෂිඩාමේ ේමශදස්ේ යකම ‘පුබ්බෙ අනනුස්සුබෙසු

ධම්බෙසු චක්ඛු උදපාදි, ඤාණ උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, වජ්ජා
උදපාදි, ආබලාබකා උදපාදි 1 බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකටම ේ ේම දුඩම යිම
ඩිය දමේ පරමේ ්දමඇසදමිසරෑමධර්ායඩකමේ ඩේ රනිම්දලණයමපනළමලදණයද.ම
එතේ ඩදටම ේ ේම ජ්දතිම ්ිේ රෝධයම පිළිබඳලම ේ  ෝඩේ යකම ඩලදාලතකම ඩිසිාම
ේ ඩේ ්ඩකේ  ්කම
අන දම
්ැතිම
පණිිසවයඩකම
තායිම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකටම අලේ බෝධම ලදේ ණයක, අලේ බෝධම ඩර තකේ තක.ම
ඒඩයිමේ ේමචතුරදයයමසතයය,ම්ැතක්ේමේ ේම්ිල්මේ ේමශදස්ේ යකමාම
ිසතරයිම තිේ ය්කේ ්කම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක.ම ජ්දතියම ්ිේ රෝධම ඩර ද,ම
ජ්රදාරණයම ්ිේ රෝධම ඩර්ම පණිිසවයම තිේ ය්කේ ්කම ේ ේම බද කධම
ශදස්ේ යකම මිසඩම ේ ල්ම තැ්ඩම ේ ්දම ේ ලයි.ම එතේ ඩදටම ේ ේම ජ්දතියම
ඩිය්මඑඩ, ඉපදීාමඩිය්,මඑඩමබදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ඉතදමසදිසේ ශකෂීම
ඩරාම උපදයඩි්ක, ැඹදරැම ර්ශ්යඩි්කම ේ ප්ක්්ලද.ම අපටම අලශයම
යේතදඩකම අජ්දරදාරමබලඩකම ්ේමඒමඅජ්රදාරමබලම ැේ බ්මපණිිසවයම
ේ ප්ක්්ලද.මඒම්ිසදමේ ා්ක්මේ ේ ටිඩමේ නදඳටමඅන ්ක්මඕේ ්ක.
උපාදලඩකම ඩේ ළදතක, අපිම උදැ ක ඩුතකම අරේ  ්ම නදඹනඩකම දලටම
ිනි ක දමනදඹනමේ ඩදට දමාැටි ටිඩඩකම ්ක්ලද.ම ඩදටතකම ාැටිමඩිය්ම
ටිඩම පැනැදි ියිම ේ ්කම ? ඔ්ක්ම ඔයම ාැටිම ල ටම තායිම පදළිේ ය්කම
‘පඨිස’ම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක.ම ත ම තිය, පසක, ේ පදළලම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්කම අපි.ම සිනේ  ්කම අපිම ේ පදළලම ඩිය්ම එඩම ලේ  කම තායිම
‘පඨිස’ම ඩිය්කේ ්කම ‘ත ම සකලභදලය’.ම ඒඩම ලැඩිම ලශේ ය්කම ේ පදළේ ව්ම
තිය්ම ්ිසදම තායිම පඨිසයම ඩිය දම අපටම ේ පදළලම ේ ප්ක්්කේ ්ක .ම
ඔ්ක්ම නදඹනඩකම දලටම ිනි ක දම අපිම නදඹනම ේ ඩදට දම පසකම ටිඩඩකම
්ක්ලද.ම ඒම පසකම ල ටම තායිම පඨිසම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම පදළිේ ය්ක,
සිනේ  ්කම අපිම පසකම ඩිය දමඩියාදම ේ ඩෝමේ තකරැේම ්ක්.මපඨිසයමතලම
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ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්රය, සංයුත්ත නිකාය, මහාවග්ගපාළි, සච්චසංයුත්තං
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ටිඩඩකම ැඹදරටම ිසසකතරම ේ ල්ලදම ්ාදතකම පසකම ඩිය්ම ාට්ටාම දැ්ටම
සිනිඩර ්ක්මේ ඩෝ.ම
ඔයම නදඹනඩම තිය්ම ාැටිම සතකත්වේ යඩකම ඩිය දම ඔයේ  ද ක ්කටම
නිේ ත්ලම ? පද ක ේ යඩකම ඩිය දමනිේ ත්ලම ? ආතකායඩකම තිය්ලදම
ඩිය දමනිේ ත්ලම ? ්ෑමේ ්කම ? ේ නදඳටමබ ්ක්.මඔයමාැටිමටිඩටම
ලතුරම ටිඩඩුතකම දා දම අ් දම එඩම එඩම නැවල ටම අපිම රෑපම ටිඩඩකම
න දමතිබ්ේ බදතක, දැ්කම ේ ේමරෑපල මනැවයමඅපටමඅ ක ්ක්මපදළුල්කම
ම ාැටිම ටිඩම අනදේ ල්කේ ්කම ්ැතුල? ාාම ඩිය්ම එඩම ේ තකේ ර්ලදම ?
ාැටිමටිඩමේ ඩදට දමඅ් දමාැටිමටිේ ඩ්කම අපිමඑඩමඑඩමනැවයටමරෑපම
ටිඩඩකම න ්ලද.මදැ්කම ේ ේමඅලඩදශමධදතුලමතුළමාැටිමටිඩමරදශිම ේ ලච්චම
නැවයම ේ ්කම ම තිේ ය්කේ ්ක:ම ඒම නැවයම ිසතරඩකම අපටම අ ක ්ක්ම
පදළුල්කම මාැටිමඅනදේ ල්කේ ්කම ්ැතුල? බෑ.මාැටිමල මනැවයමේ ්කම ?
ඔ්ක්මඔයමඑබඳුමාැටිමරෑපයඩක, නැවයඩකමඅේ පකමඇසකමඉදිරිපිටටමආලදම
ඩිය්ක්ම ේ ඩෝ. ආලනාම ඔ්ක්ම ාැටිම රෑපයඩම නැවයම ේ පේ ්්කේ ්ක.ම
අපටම ේ ්කම ේ පේ ්්කේ ්ක.ම ේ පේ ්්ම ේ  යටම අපිම නිත්ලදම
අශකලේ යඩකේ  කම රෑපයඩකම ඩිය ද.ම ඩව් ම නිත්කේ ්කම දැ්කම ේ පේ ්්ම
ේ  යට? අපිම යි.ම අශකලේ යඩකේ  කම රෑපයඩකම ඩිය දම නිත්ලද.ම අපාම
නිත දම අශකලේ යඩකේ  කම රෑපයම ඩිය්ම අ නසි්කම අරම ාැටිම ටිඩම දිනදම
බැලුලනා,මදැ්කමඅපටමඒමාැටිමටිඩමේ පේ ්්කේ ්කමේ ඩදේ නදාම ? අශකලම
රෑපයඩකමනැටියටමේ ්කම ? අශකලේ යඩකේ  කමනැවයඩකමනැටියට.
ඊටම පසකේ සකම ඔයම ාැටිම ටිේ ඩකම තිය්ම තලම නැවයඩකම අරේ  ්ම ඒම
නැවයටමඅපිමනිත්ලදමේ ේඩම ලේ යඩකමඩිය ද, නිත දමඒමනැවයමදිනදම
බ ්ලදම ලේ යඩකේ  කම රෑපයඩකම ඩිය ද.මදැ්කම ඒමනැවයමේ පේ ්්කේ ්කම
ේ ඩදේ නදාම ? ලේ යඩකේ  කම රෑපයඩකම ඩිය ද.ම ඊටම පසකේ සකම තිය්ම
නැවයඩකම අරේ  ්ම ඒම නැවයටම ේ ේම සකතරිම රෑපයඩකම ඩිය දම නිත්ලද.ම
නිත දමඒමරෑපයමදිනදමඅපිමබ ්ලදමේ ේමසකතරීමරෑපයඩකමඩිය ද.මදැ්කමඒම
රෑපයම ේ ාද්ම ිසදිනම ? සකතරීම රෑපයඩක.ම ඊම දලටම අලඩදශම ධදතුේ ව්ම
රදශිම ේ ල දමතිය්මාැටිමටිඩමේ පේ ්් ේ ඩදටමඒමේ පේ ්්මනැවයටම
අපිම නිත්ලදම පදරැෂේ යඩකම ඩිය ද.ම නිත දම ඒම පදරැෂයදම ඩිය්ම
අ නසි්කම අරමාැටිමරෑපයමදිනදමබ ්ලද.මදැ්කමඒමරෑපයමේ පේ ්්කේ ්කම
ේ ඩදේ නදාම ? පදරැෂමරෑපයඩකම නැටියටමයි.මදැ්කම අපටමබදනිරි්කම අශකල
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රෑප, ල රෑප, සකතරීම රෑප, ා්දසකසම රෑපම නේබේ ල්ලදම ේ ්කම ?
නේබේ ල්ලද.ම
ේ නදඳටමබ ්ක්මේ ාත්මයථදර්ථය,මාාමඅශකලේ යඩකම ඩිය දමබැලුලද
ඩිය දම ාැටිම ටිඩම ේ ල්සක ේ ල්ලම ? ාාම ලේ යඩකම ඩිය දම බැලුලදම
ඩිය ද, සකතරියඩකම ඩිය දමබැලුලදමඩිය ද, පදරැෂේ යඩකම ඩිය දමබැලුලදම
ඩිය දම ාැටිම ටිඩම ේ ල්සකම ේ ල්ලදම ? ්ෑ.ම ාැටිම ාැටිම ාම යි.ම ්ාදතකම
ාැටිම ටිඩම සකතරීම රෑපයඩකම ඩිය ද,ම පදරැෂම රෑපයඩකම ඩිය ද, අශකලම
රෑපයඩක, ලම රෑපයඩකම ඩිය දම බ ්කේ ්කම ඩව් ම ාැටිමටිඩ දිනද? අපිම
යි.ම බදනිරම නදළඟඩි්කම ේ  දඩුම
ඩකම ේ පරළ දම ්ැතක්ේම ේ පදලුම
ඩෑ ක ඩි්ක අරම ාැටිම ටිඩම ේ පදඩිඩරේ  ්ම ිේ යදතක, ‘අපරදේ  කම අරම
සකතරීම රෑපයම ඩැවදණයද, අරම පදරැෂම රෑපයම ඩැවදණයද, අරම අශකලම රෑපයම
ඩැවදණයද,ම අරම ලම රෑපයම ඩැවදණයද;ම ඩිය දම අපටම ේ පේ ්යි, අපටම
ේ තකේ රයිම ේ ්කම ? අපටම එේ නාම ේ තකේ ර කදිම දැ්කම පි්කලතු්කටම
ේ පේ ්්ලදම මඑඩමේ  යඩක,මපදරැෂයදමඩිය ද, සකතරියමඩිය ද, අශකලයදම
ඩිය ද, ලයදම ඩිය දම අපිම ඒම දිනදම බැලුලට,ම අේ පකම ර්ශ්යටම
ඔබ්ේ බ්කම ඒඩතකලයඩකම තිය්ලදම ඔයම ඩිසිාම ේ  යඩටම අයිතිම ්ැතිම
යථදර්ථයඩක, පසකමටිඩ, පඨිසයමපඨිසය ාමයිමේ ්කම ? නරි.ම
ඒම උපාදලම ලේ  ක,ම පි්කලතු්කම අේාද, තදතකතද, දුල, පදතද, අයියද,
අඩකඩද, ්ැ්කදා, ාදාද, උපදසඩම ානතකතයද, උපදසඩම අේාද,
නදාදදුරැේ ලෝම ඩිය දම යේම තදඩකම ්ෑ ෑඩේම පලතකල්ම රෑපයඩකම ්ක්,
නැාමරෑපයඩකම ාමබතක, පද්ක, ඩව්පි, ාදමඇටමඩිය්කේ ්කම සතකත්වයි්ක,
පද ක යි්කම ? බතකම ටිඩඩකම තකේ තදතක, පද්කම ඩෑ ක ඩකම තකේ තදතක,
ඩව්පිම ඇටයඩකම තකේ තදතක, ආනදර.ම එබඳුම ලූම ආනදරයඩි්කම ාම ේ ්කම ම
නැේ  ්කේ ්ක? නරි.ම
ඔයම ඕේ ්ාම රෑපයඩකම අපිම ිසාර්ශ්යම ඩරාද. අපටම රැලදම ඩිය දම
නිේ ත්මරෑපයඩකම ්ක්, දැ්කමනිේ තකමඅ නසමපැතකතඩි්කමතිය්ක්.මේ ේම
රෑපේ යකමසකලභදලයම ්ක්.මඔයමඩිය්ම්ෑ ෑඩේමල ි්කමඇසදරැමඩර්ම
නැාම රෑපයඩකම ාම ේ ඩසක, ේ  දේ, ්ිය, තක, නාම ඩිය්ම ේ ේ ලේ  කම
ේ ඩදටසකම ටිේ ඩ්කම ේ ්කම ම නැදි දමතිේ ය්කේ ්ක? ේ ඩසකම ටිඩමසේපූර්ණයම
ඩප දමබිාටමදැේේ ාදතකම ‘ේ ඩසක;මඩිය දමේ පේ ්යිම මිසඩමපද ක ේ යඩකම
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ේ පේ ්්ලම ? ්ෑ.ම ඒම ේ ඩසකම අරම නදඹනම ේ ඩදට දම අපිම ාැටිම ටිඩම
තකතදම ේ ්ක.ම ඒම ාැටිම ල ම තිය්ම ත ම තිය, පඨිසම තියා ාම යිම
ේ ඩසකම ඩිය්ම එේ ඩකම තිේ ය්කේ ්තක.ම අරම නදඹසකම ාැටිම ටිඩම යි,ම ේ ඩසකම
ඩිය්මටිඩමයිමසාද්ා ාමයි.මනදඹසකමාැටිමටිඩමේ ඩේ ්ඩකමේ ්දමේ ලයිම
ාම යිම ඩිය්ම ඒඩම පැනැදි ිම යිම ේ ්කම ? ඒම ලේ  කම ේ ඩසකම ඩිය්ම ටිඩම
ේ ඩේ ්ඩකමේ ්දමේ ලයි ාමයි.ම
ඊටම පසකේ සකම ේ ේම ශරීරේ යකම තිය්ම ේ  දේ, ේ රෝාඩූපම ටිඩම ඩප දම අපිම
පැතකතඩටම දැේේ ාදතකම ේ ඩේ ්ඩකම ලම ේ පේ ්්ලම ? ්ෑ.ම ේ රෝාඩූපම
ටිඩම ිසතරඩකම ේ පේ ්යි.ම ඒම ේ රෝාඩූපම ටිඩම ඩිය්කේ ්තකම අරම නදඹේ නම
තිබ්බම ාැටිම ටිඩටම සාද්ා ාම යි, පඨිසම ධදතුල.ම ඊටම පසකේ සකම ්ිය,
තක, නා, ාසක, ්නර, ඇට, ඇටමිදුළුමේ ේ ලේ  කමත මේ ඩදටසකමිසසකසඩකම
ේ ේම ශරීරේ යකම තිේ ය්කේ ්ක.ම ඔයම නැාම ේ ඩදටසඩකම ාම සාද්ා ාම යි,ම
ඩිසිදුමේ ල්සඩකම ්ෑ,මඅර පඨිසමධදතුලට.මනදඹනඩි්කම ේ ඩදට දම තකතම
ාැටිමටිඩටමසාද්ා ාමයි.ම
ඊටම පසකේ සකම ිඳඩ, ලැලඩ,ම ේ පදඩුණයඩම තිය්ම ලතුරම ටිඩඩකම
තකේ තදතක,මඒමලතුරමටිඩමේ ඩේ ්ඩකම පද ක ේ යඩකම ඩිය දමනිේ ත්ලම ම
පි්කලතු්කට? ්ෑ.මඒමසකලභදලයටමඩිය්ලදමආේ පෝම්මලැ ිේ ර්ම
සකලභදලයටමඩිය්ලදමආේ පෝමඩිය ද, ජ් ය.මඅපිම ්ැ්කදා, ාදාද, දුල,
පදතද, අේාද, අපකපච්චිමඩිය දමනිතදේ  ්මඉ්ක්ම ශරීරයඩමේ භෞතිඩම
සකලභදලයමපිත, ේ සා, සැරල, ේ  ක, දාඩිය, ේ ේ මේ ත ක, ඩඳුළු, ලදරැණයදම
ේ ත ක, ේ ඩළ, ේ සදටද, ාදතරදම ඩිය දම ්ක්ම ේ ේලද,ම ේ  කම ටිඩඩකම
තකේ තදතක, ේ ඩළම ටිඩඩකම තකේ තදතක, ේ සදටදම ටිඩඩකම තකේ තදතක,
්ැ්කදා, ාදාද, අයියද, තදතකතද, අේාදම ඩිය දම ේ සදටදම ටිේ ඩකම
ේ පේ ්්ලම ? ්ෑ ෑඩා? ්ෑ.ම ඒම ්ම ලැ ිේ ර්ම සකලභදලයම යි,
ිේ ඳක,මලැේ ව්මතිය්මසකලභදලයමයිම සාද්ා ාමයි.ම(නිතමේ ඩදනදටලතකම
ය්කේ ්කම්ැතුලමේ නදඳටමඅනේ  ්මඉ්ක්)ම
බදනිරම නිරැම රශකමියම ්ිසදම ේ නෝ ි්ිම ේ  දවඩකම ්ිසදම ේ නෝම අපට
උණයදසදාඩකම දැ්දේ ්දතක,ම ඒම ි්කේ ්්කම එ්ම උණයදසදාම යි,ම ේ ේම ශරීරේ යකම
පැලැතකාටම ේ නකතුම ේ ල්,ම ඩ්ම ේ බද්ම ආනදරපද්ම දිරල්ක්ම
ේ නකතුේ ල්,ම ඉ්කද්රියම ාදනදඩුර්ක්ම ේ නකතුම ේ ල්, ශරීරේ යකම පැලැතකාටම
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ේ නකතුේ ල්මඋණයදසදාමයිම සාද්ා ාමයි. ඩිසිදුමේ ල්සඩකම ්ෑ.මබදනිරම
සකලැ කම ේ සද ලමි්කම නා්ම සදළඟඩකම දිනදම බ ්ක්, සදළඟටම
බවදභදණයකවම උවම යල්ක්ම පදළුල්ක, ිසසිරල්ක්ම පදළුල්ක, තැ්ම තැ්ම
ේ  ්ිය්ක්ම පදළුල්ක.ම ්ාදතකම සදළඟම ඩිය්කේ ්කම ේ ඩේ ්ඩකම ?
පද ක ේ යඩකම ? සතකත්වේ යඩකම ? ්ෑ.ම ඒම ලේ  කම ාම යිම ේ ේම ශරීරයඩම
තිය්මඅශකලදස, පරශකලදසමලදතය, ඉඩකඩදල,මඔඩකඩදරයමඑ්මඋ කමධඞ්ම ාම
ලදතය, ා ම ාූතරම බැනැරම ඩර්ම අේ ධෝ ාම ලදතයම ේ ේම ඩිය්ම ලදතම
සකලභදලය්ක. ේ ඩටිේ ය්කම තකතනාම අපිම ේ ාච්චරම ඩද යඩකම
්ෑ ෑඩමි්කම පලතකලපද, පලතකල්ම ඩි්ම ේ ේම ේ  ෝඩේ යකම සතකත්වයි්කම
පද ක යි්කම ඩිය දම නිත්ම ේ ේම ේ  ෝඩේ යකම තිය්ම රෑපල ම ේ භෞතිඩම
්ිර්ාදණයයම පඨිස, ආේ පෝ, ේ තකේ ජ්ෝ, ලදේ යෝම ඩිය්ම සතරම ානදම
ධදතු්කටමයිමඅයිති.ම
අරමාැටිමටිඩමඅලඩදශමධදතුලමතුළමඑඩමඑඩමනැවමල ටමරදශිම ඩර දම
තිබ්බද ලේ  ක,ම අලඩදශම ධදතුලම තුළම සතරානදධදතුලම එඩම එඩම
ආඩදරේ ය්කම රදශිම ේ ල දම ේ ේම තිය්ලද.ම අපිම දැඩකඩදම ාැටිම ටිඩම
අනදේ ල්කේ ්කම ්ැතුලමනැවයමඅ ක ්ක්මබැනැමේ ්ක.මේ ්කම ? ඒමලේ  කම
ේ ේම ඩිසිාම රෑපයඩම සතරානදධදතුලම අනදම ේ ්දම රරම නැවයම අ ක ්ක්ම
බෑ.මේ ේමසතරානදධදතුලමඅලඩදශමධදතුේ ව්මරදශිමේ ල දමතිය්මනැවයම
යි.ම ඔ්ක්ම ඔයම සතරානදධදතුම රෑපම මිටියඩකම අේ පකම ඇසකම ඉදිරිපිටටම
එ්ේ ඩදට, සතරානදධදතුම රෑපයම ඩිය්කේ ්කම සතකත්වේ යඩකම ?
පද ක ේ යඩකම ? ්ෑ,මසතකත්වේ යඩකම ේ නෝමපද ක ේ යඩකම ේ නෝමආතකායඩකම
ේ නෝම ේ ්දම ේ ලයි ාම යි.ම අපිම ේ භෞතිඩම රෑපම ටිඩම ඔඩකේ ඩදාම
ිසශකේ  කශණයයම ඩර දම බැලුලනා, එබඳුම ලූම රෑපයඩකම අේ පකම ඇසකම
ඉදිරිපිටටම එ්ේ ඩදටම රෑපේ යකම ඇතකතම ේ ්දම ්ක්දඩාම ්ිසද, අරම
ාැටිමටිේ ඩකම රෑපයමේ පේ ්්මේ ඩදටමඅපිම ලමරෑපයඩකම ඩිය දමනිතුලදම
ේ ්ක, ඒම ලේ  කම අරම සතරානදධදතුම රෑපයම අේ පකම ඇසකම ඉදිරිපිටටම
එ්ේ ඩදටම ඒම රෑපයම අරබයදම ේ ේම ාේ  කම රැලදම ේ ්කම ඩිය දම අපිම
නිත්ලද. නිත දමඒමරෑපයමදිනදම රැලදමඩිය්මඅ නසි්කමබ ්ලද.ම
බැලුලනාම පි්කලතු්ි,ම දැ්කම තිය්ම ේ  ෝෂයම තායිම සතරානදධදතුලම
තිය්මතැ්මේ ේම රැලදමඩිය්මනැඟීාට, ේ ඩේ ්ඩකම ඩිය්මනැඟීාටම
ඩිය්ලදම අේෙවාදම උපාානන ම ඩිය ද.ම රැේ ලඩකම ඩිය්ම නැඟීේ ා්කම
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රෑපයමදිනදමබැලුලනාමතිය්මේ  ෝෂයමතායිම පද ක ේ යඩකම ්ිර්ාදණයයම
ේ ල්ලද.ම දැ්කම අරම රෑපයම අපටම ේ පේ ්්කේ ්කම ේ ඩදේ නදාම ?
ේ ඩේ ්ඩකමලේ  මයි.ම
අරමලේ  කමාමසතරානදධදතුලමඅලඩදශමධදතුේ ව්මරදශිමේ ල දමතිය්ලද.ම
ඒම සතරානදධදතු රෑපයඩම නැවයම අේ පකම ඉසකසරනටම එ්ේ ඩදටම ඒම
නැවයටම අපිම නිත්ලදම ‘අේාද;ම ඩිය ද. අේාදම ඩිය දම නිත්ලදම
ිසතරඩකම ේ ්දම ේ ලයි, ඔයම නිේ තකම තිය්ම ්ිමිතකේ ත්කම ඒම රෑපයම දිනදම
බ දේ  ්ම ‘අේ ්කම අේාදම ේ ාේ නාම ේ ාේ නාම උ ව්ම ඩළද, ේ ාේ නාම
ඩළද;මඩිය දමේ බදේ නදාමේ සේ ්නස,මආ රයමඩිය්ම තිම තා්කම තුළම
ඇතිේ ල්ම ිසදිනටතකම නිත්ලද. නිත දම අේ පකම සිේ තකම තිය්ම අ නසි්කම
අේාදම ඩිය දම අරම රෑපයම දිනදම බැලුලනා, දැ්කම අරම ාැටිම ටිඩ,ම
සතරානදධදතුලම ලැනි ද,ම අපටම ඒම රෑපයම ේ පේ ්්කේ ්කම ේ ඩදේ නදාම
? අේාදම ලේ  ක, ේ ඩේ ්ඩකම ්ිර්ාදණයයම ේ ල ද.ම පද ක ේ යඩකම
ඉපේ  ්ලද.ම
ේ ේම ලේ  කම රෑපේ යකම ඇතකතම ේ ්දම ්ක්දඩාම ්ිසදම ේ  ෝඩයදම
ඩිය්කේ ්කම ඇසකම ඉදිරිපිටටම එ්ම එ්ම රෑපම ල ටම සතකත්ව, පද ක ම
නැඟීාඩකම සිේ තකම ආේ රෝපණයයම ඩරේ  ්,ම (ඒඩටම ඩිය්ලදම තණයකනද,
උපදදා්මඩිය දම-මේ ඩේ  සක)ම රැලදමඩිය්මඅ නසමසිනිඩර්ක්, සිනිම
ඩර්ම ේ ඩදටම ඒම සිේ තකම තිය්ම නැවයම ඒම ්ිමිතකතටම බ ්ක්ම
තා්කේ  කම ඩැාැතකතඩකම තිේ යම යි.ම ේ ඩේ ්ඩකම ඩිය්ම නැඟීාතකම නිේ තකම
තිේ යයි.මඔයමඩැාැතකතමයි, ඔයමනැඟීාමයිම අරමසතරානදධදතුම රෑපයම
පැතකතටම තැබදලනාම තිය්ම ේ  ෝෂයම තායි, ේ ඩේ ්ඩකම ්ිර්ාදණයයම
ේ ල්ලද.මපද ක ේ යඩකම්ිර්ාදණයයමේ ල්ලද.ම
ඊටම පසකේ සකම දැ්කම අපිම සතරානදධදතුම රෑපම ටිඩම ඇසකම ඉදිරිපිටටම එ්ම
එ්මනැවමල ටමඅේාද, තදතකතද, දුල, පදතද, අයියද, අඩකඩද, ්ැ්කදා,
ාදාද, සීයද, ආච්චිමඩිය දමනිතමනිතමඒමිසදිනටමඅපිම ේ ේමරෑපමටිඩටම
සිතමතබ්ලද.මදැ්කම අලඩදශමධදතුලමතුළමරදශිම ේ ලච්චමසතරානදධදතුම
රෑපමමිටියමඉනිේ ර්ම ලසඩකමඑ්ලද ාමයි.මදිර්ම ලසඩකමඑ්ලද ාමයිම
රෑපය.ම එතේ ඩදටම අපටම ේ පේ ්්කේ ්කම ේ ඩදේ නදාම ? ‘අේාදම ේ  වම
ලදණයද, අේාදමාැරැණයද, තදතකතදමේ  වමලදණයද, තදතකතදමාැරැණයද, දුලම
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ේ  වම ලදණයද, පදතදම ේ  වම ලදණයද, පදතදම ාැරැණයද;ම ඩිය්ම තැ්ඩි්කම
තායිමඅපටමදුඩමඑ්කේ ්ක.ම
ේ ේම දුඩටම ේ නකතුලම ජ්දතියම යි.ම ේ ාදඩඩකම ම ජ්දතිය? රැේ ලඩකේ  කම
ඉපදීා.මඅේාදේ  කම ඉපදීා, තදතකතදේ  කම ඉපදීා, තා්කේ  කම ඉපදීා, ේ ේම
ශරීරයම තා්කම ඩිය්ම එඩතකම එේ නාම යි.ම එතේ ඩදටම ජ්රදාරණයම දුඩටම
ේ නකතුලමේ ාදඩඩකම ? ජ්දතියම යි.ම ජ්දතියම ඩිය්ම ේ ඩදටම ඉපදීාම ඩිය්ම
ේ ඩදට, අපිම ේ බදේ නෝම ේ  ේ ්ඩකම නිතදේ  ්ම ඉ්කේ ්ක, නිතදේ  ්ම
නිටිේ යකම ාව්ම ඩුසඩි්කම බිනිේ ල්ම එඩම තායිම ඉපදීාම ඩිය ද. ඔයම
ඉපදීාම ේ ේම සදස්ේ ය්කම බැනැරම අයතකම ්ක්ලද.ම එත්ම
පද ක ේ යඩකේ  කම ඉපදීාම ේ ්ේ ලයිම ලදමේ ණයක,ම එත්ම සතරානදධදතුම
රෑපේ යකම ඉපදීායිම ලදේ ණයක, සකඩ්කධම ටිඩම ිසතරයිම උප්කේ ්ක.ම තලාම
සකඩ්කධම ටිේ ඩකම අයිතිඩරැලදම ්ෑ.ම දුඩකම ිසඳි්ම පද ක යදම ්ිර්ාදණයයම
ේ ල දම ්ෑ.ම අපිම ේ ාේ නාම නිතුේ ලදතක:ම ‘අ්ක්ම ඔයදම ැ්ම ානදම
්ද ුණයයඩකම අනල දම ඩිව්ලද;ම ඩිය දම ඩිව්ේ ලදතකම තා්කටම ැජ්ජ්දම
නිේ ත්ලදමේ නෝමදුඩමනිේ ත්ලදමේ ල්කේ ්ම්ැතකම ? ේ ල්ලද.මඒමදුඩ,
ැජ්ජ්දලමිසඳි්කේ ්කම පද ක යදමයි.මසතරානදධදතුලටමේ ්ේ ලයිම ඒමදුඩම
එ්කේ ්ක,ම පද ක යටම යිම එ්කේ ්ක.ම එතේ ඩදටම ‘ඔයදටම අනල දම
බණි්ලද;ම ඩිව්ේ ලදතක, අනලේ  ඩක,ම තලම ේ ඩේ ්ඩකම උප ක ලපදම ්ිසයි,
තා්කලම උප ක පදම ්ිසයිම තා්දතක, තා්කටම බණි්ක්තකම ේ ඩේ ්ඩකම
ඉ්කේ ්ක.මේ තකරැණයදම මාාමඩියපදමඑඩ:
ඒමලේ  කම ාමදැ්කම ේ ාේ නාමඉ්ක්මේ ඩදටමඩ්මඩැපදේ ලදතක, තා්කේ  කම
ඩ්ම ඩැපදලදම ේ ල්කේ ්කම ්ැතකම ? ාේ  කම ඩ්ම ඩැපදලදම ඩිය්ම දුඩාම
එ්ලදම ේ ්කම ? ඒම පද ක යදටම යිම රිේ  ්කේ ්ක.ම පඨිසම ධදතුලටම
ේ තකේ ර්කේ ්කම ්ෑ, පද ක යදටම යිම දැේ ්්කේ ්ක (දුඩකම ේ ව් ්දලම
ේ ්ේ ලයි). ේ  ෝඩයදමඑඩමසකපර්ශයඩි්කමේ  මපදරඩකමදුඩකමිසඳි්ලද.මඩ්ම
ඩප්ම ේ ඩදටම ඩදයම සේපසකසේ ය්කම එ්ම දුඩකම ේ ව් ්දලඩුතකම දැේ ්යි ,
ාේ  කම ඩ්ම ්ැතිේ ලච්චම දුඩතකම ිසඳියි.ම ඇසඩකම ැේ  ව්ේ ලදතක, අතඩකම
ඩැපදේ ලදතක, ඩඩුළඩකම ඩැපදේ ලදතක, ැනදේ ලදතක,ම ‘ාටම බැ්ක්ද, ාේ  කම
ඇසම අ්කධම ලදණයද, ාේ  කම ඩඩුළම ඩැවද්ද;ම ඩිය දම පද ක භදලයඩි්කම
දුඩකම එ්ලදමේ ්කම ? ේ  වමේ ල්මේ ඩදටමාාමඅනල කම ේ  ේ වඩක, ාටම
අනල කම පිළිඩදලම තිේ යයි,ම අනල කම ේ රෝ යම තිේ යයිම ඩිය දම තා්කටම
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දුඩකම ිසඳි්ක්ම පදළුල්කම ේ ්කම ? තා්කම ාැේ රයිම ඩිය දම නිත දම දුඩකම
ිසඳි්ක්ම පදළුල්කම ේ ්කම ? ඒම ඔඩකේ ඩදාම තා්කම උප්ක්ම ්ිසදම යි,
තා්කේ  කමඉපදීාටමයි.ම
පි්කලතු්කම ්ක්ලම ම තා්කලම ඉපේ  ්ක්ම ේ නකතුලම ේ ාදඩඩකම ම
ඩිය ද: තා්කලමඉපේ  ්ක්මඩරාමේ  ඩඩකම තිේ ය්ලද, ාාමඋපාදලඩකම
ඩේ ළදතක: සි්ාදමශද දල මචිතරපටිමබ දමතිය්ලදමේ ්කම ? සි්ාද
ශද දලඩටම ියදා (ාාම ඩිය්ම එඩම ඇතකතම ම ඩිය දම ිනි ක දම
බ ්ක්)ම ේ ් ටිව් (negative)ම එේ ඩකම තිය්ම රෑම සටන්ම අරේ  ්ම
ඩැාරදලම නරනදම ආේ  ෝඩම ධදරදලඩකම එ්ලදම ේ ්කම ? ඒම එ්ම
ආේ  ෝඩේ යකම තිේ ය්කේ ්කම ේ ් ටිව්ම (negative)ම එේ ඩකම තිය්ම රෑම
සටන්මයි.මඕඩමපතිතමේ ල්ක්මතිරයඩකම ේ ්දමතිබදේ ්දතකම අපටමරෑපම
ේ පේ ්යිම ? ්ෑ.මේ නදඳයි,මතිරයමතිය්ලද, ේ ් ටිව්ම(negative)මඑේ ඩකම
රෑම සටන්ම අරේ  ්ම එ්ක්ම ආේ  ෝඩම ඩිරණයම ්ැතක්ේ,ම රෑපම
ේ පේ ්යිම ? ්ෑ.ම ේ ් ටිව්ම (negative)ම එේ ඩකම රෑම සටන්ම අරේ  ්ම
එ්මආේ  ෝඩමඩිරණයයටමතිරයඩකම නේබ ලදේ ණයදතක, ආේ  ෝඩමඩිරණයතකම
තිය්ලද, ඒඩම පතිතම ේ ල්ක්ම තිරයඩුතකම තිබදේ ්දතකම ේ ාදඩඩකම ේ ලයිම
? අපටමරෑපමේ පේ ්යි.මඑේ නාමේ ්කම ?
ඒම ලේ  කම ේ ්දේ යඩකම ේ ්දේ යඩකම ආඩදරයටම ාැටිම ටිඩම අලඩදශම
ධදතුේ ව්මරදශිමඩර දමතිය්මනැවමටිඩම(නදඹනඩකමේ ඩදට දම තකතමාැටිම
ටිඩ)ම ඩි්ක්මතිරයමලේ  කම ඩිය ද.මඕඩමඅපිම දැඩ දමා්දසකසේ යඩකේ  කම
රෑපය, අශකලේ යඩකේ  කම රෑපය, සකතරියඩේ  කම රෑපය, පදරැෂේ යඩකේ  කම
රෑපයම ඩිය්ම අ නසකම ටිඩම ඇතිඩරේ  ්ම ේ ේම අ නසකම ටිේ ඩකම සටන්ම
ඇතුල, එබඳුම සිතඩි්කම ාැටිම ටිඩම දිනදම බ ්ම ේ ඩදටම නරියටම අරම
ේ ් ටිව්ම(negative)මඑඩඩමරෑමසටන්මඅරේ  ්මආේ  ෝඩමඩිරණයමටිඩම
ලැේ ට්ලදම ලේ  ක, ාාම ා්දසකසේ යඩකේ  කම නැවය, සකතරියඩේ  කම නැවයම
ඩිය දම බ ්ම ේ ඩදටම සතරානදධදතුම රෑපයඩකම අනදම ේ ්දම ලදේ ණයදතක,
ඒතකම ාටමබලුමරෑප, සකතරීම රෑපමනේබේ ල්කේ ්කම ්ෑ.මඅ නසමතියදේ  ්ම
ේ ප්ද්ම රෑපයටම ාාම බ ්ක්ම න ්ම ේ ඩදටම රෑපයම ්ැතක්ේම එබඳුම
රෑපම නේබේ ල්ලදම ? ්ෑ.ම ේ නදඳයිම ාැටිම ටිඩම ාැටිම නැටියටම දැඩ දම
ාාම අශකලේ යඩක, නරේ ඩඩක, ා්දසකසේ යඩකම ඩිය දම නිත්කේ ්කම ්ෑ.ම
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බ ්කේ ්කම ්ෑ.ම ාැටිම ටිඩම ාැටිම නැටියටම ඩි්ලද.ම එතේ ඩදටතකම
ා්දසකසේ යඩක, සකතරීමරෑපයඩකමඋපදියිම ? උපදි්කේ ්කම්ෑ.ම
ඒේ ඩ්කම ාාම ාතඩකම ඩේ  කම අ ම පි්කලතු්කම සිනිම ඩර්ක්ම තා්කේ  කම
රැේ ලඩකල, ඔ්ක්ම ඔයම රැලදම ඩිය දම සිනිඩර්ම ේ  කම නැදි දම
තිේ ය්කේ ්කම ේ ඩදේ නදාම ම ්ක්ලදම ? අරම අපිම ඉසකස ක දම ඩිව්ලම
ිසදිනටම ාම ඩ්ේ බද්ම ආනදරේ ය්කම නැදුණයදම සතරානදධදතුම රෑපම
මිටියඩකම තායිම ඇසකම ඉදිරිපිටටමආේ ව්.මේ ල්මේ ාදඩුතකම ාම්ෑ.මඒමරෑපම
මිටියඩකම එ්ම ේ ඩදටම රෑපේ යකම ඇතකතම ේ ්දම ්ක්දඩාම ්ිසදම ේ ේම
රෑපේ යකම්ිමිතකතමසිතටමඅරේ  ්,මේ ේමාේ  කම රැලදමඩිය දමතණයකනදලම
ඇතිේ ල්ම ිසදිනටම නිත ද, දැ්කම බ ්ක්ම ඒම ්ිමිතකතම සිනිම ඩර්ම
ේ ඩදටමනිේ තකම ඩැාැතකත, ආ රයමඩිය්ම තියඩකම තිය්ලදම ේ ්කම මඒම
්ිමිතකතම එඩකඩ? ඊටම පසකේ සකම ්ාතකම එඩකඩම ේ ේම රැලද,ම පද ක යදම
ඩිය්ම නැඟීාතකම තා්කේ  කම තිය්ලද.ම ඔ්ක්ම ඔයම ටිඩටම තායිම අරම
ේ ් ටිව්ම(negative)මඑේ ඩකම රෑමසටන්ම තකතමආේ  ෝඩමඩිරණයමලේ  ක,
ඔ්ක්ම ඔයම ආ රයම ේ සේ ්නසම ඩිය්ම නැ ීේම ටිඩතක, සතකත්වේ යඩක,
පද ක ේ යඩක, රැේ ලඩකම ඩිය්ම නැඟීාතකම ආේ රෝපණයයම ඩර තකතම
සිතඩි්කම ඩ්ේ බද්ම ආනදරේ ය්කම යදඩකතම රෑපයම දිනදම බැලුලනාම
තිය්ම ේ  ෝෂයම -ම ඕඩටම තායිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම තණයකනද,
උපදදා්, භලම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක, භලම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක.ම ේ ේම ඩදාම
භලයම ඩිය්කේ ්කම සතරානදධදතුම රෑපයටම යි.ම තණයකනදලම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්කම රැලදමඩිය්මේ ඩදට, සිනිම ඩර්මේ ඩදටමසිේ තකම ඇතිේ ල්ම
ඩැාැතකතම යි.ම ේ ේම රැලදම ාම යිම ඩිය්ම පද ක ම නැඟීාටම තායිම
උපදදා්යම ඩිය්කේ ්ක.ම ඔයම ේ  ඩම සතරානදධදතුම රෑපයම පැතකතටම
තැබදලනාම ේ ල්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම ? ජ්දතිම ඩිය්කේ ්ක, ඒම රෑපයම
ේ ඩේ ්ඩකම ලේ  යිම තා්කටම ේ පේ ්්කේ ්ක.ම සතරානදධදතුම රෑපයම
අේාදමනැටියටමයිම ේ පේ ්්කේ ්ක.මතදතකතදමනැටියටමයිම ේ පේ ්්කේ ්ක.ම
දුල, පදතදමනැටියටමයිමේ පේ ්්කේ ්ක.මාාමනැටියටමයිමේ පේ ්්කේ ්ක.ම
අපටමේ ේමජීලතකේ ල්මේ  ෝඩය, ඒඩයිම සතරානදධදතුම රෑපයමනරියටම
තිරයම ලේ  ම යි.ම ඒම සතරානදධදතුම රෑපම අරබයද, දැ්කම ේ ාේ නාම
ඉඳේ  ්මතදතකතදලමසිනිමඩර්ක්මපදළුල්කමේ ්ක.මඅේාදලමසිනිමඩර්ක්ම
පදළුල්කම ේ ්ක.ම සිනිම ඩර්ම ඔයම ්ිමිතිම ටිඩටම තායිම තණයකනදම උපදදා්ම
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ඩිය්ම තිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ේ ප්ක්්කේ ්ක.ම ඔයම තණයකනද,
උපදදා්ම ඩිය්ම තිම (ඒම නිේ තකම තිය්ම පද ක ම සකලභදලයතක,
තණයකනදලතක)ම ිසතරඩකම තිබදේ ණයදතක,ම සතරානදධදතුම රෑපයඩකම අනදලදමේ ණයකම
්ැතක්ේ,ම ඒතකම ජ්දතියම ්ෑ.ම ඉපේ  ්ක්ම ිසදිනඩකම ්ෑ.ම අපිම ්ිඩාටම
ඩිව්ේ ලදතකම ඔයමඇතකත්කටමාැරිච්චමඩලදරැනරිම ඟාම්ෑ ෑමේ ඩේ ්ඩකම
සිනිඩර්ක්, නැේ ාෝටම ාම පදළුල්කම ේ ්කම සිනිඩර්ක්: දැ්කම සිනිඩර්ම
ේ ඩදටම නිේ තකම සතකත්ව,ම පද ක ම නැඟීාතකම ේ නදඳටම තිේ යයි, ඒම ආ රයම
ේ සේ ්නසම ඩිය්ම තිම ටිඩතකම තිේ යයි.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම තණයකනදම
උපදදා්ම ඩිය්ම ටිඩම තිය්ලද.ම රෑප අේෙබො සෙනුපස්සෙිම -ම
රෑපයම ආතකාම ලශේ ය්කම ඩි්ම එඩටම ඩිය්ලදම අේෙවාද උපාානන .ම
ආතකායඩකම ඩිය්මනැඟීා, පද ක ේ යඩක, සතකත්වේ යඩකම ඩිය්මනැඟීාටම
ඩිය්ලදමදිට්ඨි උපාානන .මේ ේමනිේ තකම ඇතිම තිම යි.මඒමඑඩකඩමආ රය,ම
ේ සේ ්නසම ඩිය්ම තිතකම තිේ යයි.ම දැ්කම තා්කේ  කම ාැරිච්චම ඥාතියදලම
සිනිම ඩර්ක්.මසිනිම ඩළදටමඑයදමඉ්ක්ලම ? ්ෑ.ම්ෑමඩිය්ක්මතිය්ම
සදඩකෂියම ේ ාදඩඩකම ? ඔයම නිේ තකම තිය්ම තියම නැපි දම පලති්ක්ම
ලර්තාද්මසතරානදධදතුම රෑපයඩකම ්ෑ.මේ නදඳටමබ ්ක්මඩ්ේ බද්ම
ආනදරේ ය්කමනැදු්දමේ ඩසක, ේ  දේ, ්ිය, තක,මනේ,මාසකමඩිය්මඩුණයපම
ේ ඩදටසකම තිසකම ේ  ේ ඩ්කම යදඩකතම සතරානදධදතුම රෑපයම ිසතරයිම
්ැතකේ තක, සිනිම ඩර්ක්ම පදළුල්කම තියම ඉේ බ්ාම තිේ යම යි. එතේ ඩදටම
නිත්ක්මපදළුල්කම තිය,මසිනිමඩර්ක්මපදළුල්කම තියමතිය්ලදම්ාදතකම
ඒම තියටම අනදේ ල්ක්ම ලර්තාද්ම සතරානදධදතුම රෑපයඩකම ්ැතිම
ලදණයනාමේ ාදඩ මේ ල්කේ ්ක? ජ්දතියම්ෑ, ඉපදිච්චමේ ඩේ ්ඩකමඉ්ක්ලම
? ්ෑ, එතේ ඩදටමඩිය්ලදමේ ාදඩඩකම ? ාැරි ද.ම
නැබැයිම දැ්කම සිනිම ඩර්ක්ම පදළුල්කම තියටම අතීතම සතරානදධදතුම
රෑපයමඇසදරැමඩේ ළදතකම ‘නිටියද’මඩිය දමඅපටමදැේ ්යි.මඅතීතේ යකම දීතකම
දැඩපදමතැ්ඩමතිබදේ ණයකමසතරානදධදතුමයිමඩිය දමඅතීතමරෑපයමපිරිසිඳම
දැඩකේ ඩකම ්ැතක්ේම - ඒඩයිම රෑපයම අතීත, අ්ද ත, ලර්තාද්,
ආධයදතකමිඩ, බදනිරම ඩිය්ම ේ ේම තු්කම ඩද ේ ය්කම ාම බ ්ක්ම
ඩිය්කේ ්ක.ම ේ නදඳටම බ ්ක්ම දැ්කම අපටම තදතකතදම සිනිම ඩළම නැඩිම යි.
යේමආ රයඩක, ේ සේ ්නසඩකම තිය්ලද ්ේමඔඩකේ ඩදාමටිඩමතිේ යයි.ම
තිබදණයටම සිනිම ඩර්ම ේ ඩදටම නිතම ්ැමි දම පලති්ක්, නිතම බරේ ල දම
පලති්ක්ම සතරානදධදතුම රෑපයඩකම ්ෑම ලර්තාද්ේ යක. එතේ ඩදටම
14

ඩිය්ලදම ේ ාදඩඩකම ? ඉපදි දම ්ෑ.ම දැ්කම ඒඩම ඇතකතම ම එතේ ඩදට?
ජ්දතියඩකම තිේ ය්ලම ? ේ ඩේ ්ඩකේ  කම ඉපදීාම තිය්ලම ම දැ්ක? නිේ තකම
තියම තිය්ලදම තදතකතදම ඩිය දම සිනිම ඩළම නැඩියිම ාට.ම ්ාදතකම ාටම
ඒඩමඇතකතම මදැ්ක? ණයදේ  ණයදමඩර්ක්මපදළුල්කම ? ජීලතකමේ ල්ලම ?
්ැනැ.
්ාදතකම ාේ  කම නිේ තකම තිය්මඔයම තිම ටිඩටමඩ්මේ බද්මආනදරේ ය්කම
නැදුණයදම සතරානදධදතුම රෑපම මිටියඩුතකම අනදම ලදේ ණයදතක, එතේ ඩදටම
ේ ාදඩ ම ේ ල්කේ ්ක:ම තදතකතදම ඉ්ක්ලද.ම අ ක ්ක්ම පදළුල්ක,ම ඩතදම
ඩර්ක්මපදළුල්කම-මතදතකතදමඉ්ක්ලදමේ ල්ලද.
ඒමලේ  කම ාමයි,මපි්කලතු්කම ්ක්ලදම මඑතේ ඩදටමතදතකතදම උපදි්ක්,ම
තදතකතදමඇතිම ේ ල්ක්මඩරාමේ  ඩඩකම තිබදණයද.මසතරානදධදතුම රෑපයතකම
ඕ්ම ලදණයද,ම ඒම රෑපයම තදතකතදම ඩිය්ම නැඟීාම ඇතුල,ම ෘෂකටියම ඇතුලම
ඊටම ්ැඹදරැම ේ ලච්චම බලඩුතකම තිේ ය්ක්ම ඕ්ම ලදණයද.ම ේ ේම තිම ේ  ඩ,ම
සකඩ්කධම සනම ේ ඩේ  සකම ඩිය්ම තිම ේ  ඩ,ම ්ැතක්ේම තණයකනද,ම
උපදදා්,මභලමඩිය දමඩිය්කේ ්කම ඒඩමයි.මභලමඩිය්කේ ්කම ඩදාමභලයම
්ිේ යෝජ්්යමේ ල්කේ ්කමනැාමේ ල දේ ව්මාමසතරානදධදතුමරෑපයඩි්ක.ම
ඔයම ටිේ ඩකම ේ  ෝෂයම ේ ාදඩඩකම :ම සතරානදධදතුම රෑපයම තිබදේ ණයදතකම
ාාම‘තදතකතද;මඩිය දමනිත්මේ ඩදට,මඒම තියමසතරානදධදතුම රෑපයටම
්ැඹදරැතකම ලදේ ණයදතක,මාටමේ ේම තිම ේ  ඩම්ිසදමතදතකතදමේ ඩේ ්ඩකේ  කම
ඉපදීාම ැේ බ්ලද.ම සතරානදධදතුම රෑපයම දිර්ක්,ම දිර්ක්ම ාටම
ේ පේ ්්කේ ්කමතදතකතදමලයසටමය්ලදමලේ  මයි.මසතරානදධදතුමරෑපයම
ඩැවදේ ණයදතකම බිඳුේ ණයදතකම ාටම ේ තකේ ර්කේ ්කම තදතකතදම ාැරැණයදම ලේ  ම
යි.මඊටමපසකේ සකම තදතකතදටමබැණයපදම දුඩ,ම නපදම දුඩ,ම්ි්කදාමඩරපදම දුඩ,ම
අපනදසම ඩරපදම දුඩම ඩිය දම සතකත්වම පද ක භදලේ ය්කම ාාම යේම තදඩකම
දුඩකමිසඳියිම්ේ,මඒමතදතකතදේ  කමඉපදීාම්ිසදමයි.
ඉපදීාටම ළඟම ාම ඩදරණයදලම ඩදාම භලය,ම ්ැතක්ේම භලයම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්කම සතරානදධදතුම රෑපයම යි.ම භලයටම ේ නකතුම ලදේ ණයක,ම
සතරානදධදතුලම දලටම එ්ක්ම ේ නකතුම ලදේ ණයක,ම ඒම රෑපයම සතකත්වේ යඩකම
පද ක ේ යඩකම ඩිය්ම අතකතලද ම උපදදා්යම යි.ම ඒඩටම එ්ක්ම ේ නකතුම
ලදේ ණයකමඑයදටමඩැාතියි,මඒමරෑපයටමඩැාතියිමඩිය්මතණයකනදලමයි.මේ ේම
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තණයකනදම උපදදා්ම ඩිය්ම තිම ේ  ේ ඩ්කම තායිම ේ නදඳයි,ම ේ ඩේ ්ඩකම
ඩිය්ම ටිඩයිම ේ ේම රදාදලම තිේ ය්කේ ්කම ේ ේම නිේ තක.ම (ේ තකරැණයදම ේ ්කම ම
ඩිය්මඑඩ:)මඑයදමේ නදඳයි,මපද ක ේ යඩක.මඅේාද,මතදතකතදමඩිය්ම තිම
ේ  ඩම ඩිය්ම ේ ඩදටම තණයකනදම උපදදා්ම ඩිය්ම තිම ේ  ඩම තිේ ය්ලද.ම
ඒඩම සතරානදධදතුම රෑපයටම තැබදලනාම ේ ාදඩ ම ේ ල්කේ ්ක:ම භලම යි.ම
සතරානදධදතුමඩිව්ේ ව්මභලමයි.මභලමලදේ ණයදතකමේ ල්මේ  ෝෂයමේ ාදඩඩකම
:මජ්දතිමයි.මජ්දතිමඩිව්ේ ව්මේ ාදඩඩකම :මපද ක භදලේ යකම්ිර්ාදණයයමයි.ම
ේ ාත්ම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ඉපදීාම දුඩඩකම ඩිය දම ේ  කශ්දම ඩේ ළක,ම
ේ ේමාා,මේ ේමාේ  කම දුල,මපදතද,මඅේාද,මතදතකතද,මඅයියද,මඅඩකඩද,මර්කම
රිදී,මමි මාද කමඩිය දමේ ේමේ  ෝඩේ යකම්ිර්ාදණයය,මේ  ෝඩේ යකමඉපදීාටම
යිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ජ්දතියම ඩිය දම පැේ ්ව්ේ ව්.ම ජාෙි පච්ච ා

ජරා ෙරණ, බසාක, පරිබදව, දුක්ඛ බානෙනස්ස උපා ාසා
සම්භවන්ෙිම-මබ ්ක්මේ ේමඉපදුණයදමඅයම්ිසදමේ ්ේ ලයිම මේ  වමරරා,ම
ානළුම රරා,ම ාරණයය,ම රැල්කම අඩීඩරැම රරා,ම ේ ේම පරශක්ම ැටළුම
ඔඩකේ ඩෝාම තිේ ය්කේ ්කම රැල්කම ඉ්ක්ම නි්කදා,ම තා්කම ඉ්ක්ම නි්කදාම
ේ ්ේ ලයිම :
ශරැතලතකම ආයයම ශරදලඩයදම ්ක්ලදම දුේ ඛඛම ණංණයම -ම ඉපදීාම දුඩඩකම
ඩිය දම ්ක්ලද.මඋප්කේ ්දතක,මතා්කම උප්කේ ්දතකම තා්කටමබැණයදේම
අන්ක්ම ේ ල්ලද,ම ්ි්කදාම අන්ක්ම ේ ල්ලද,ම සීේ ත්ක,ම උෂකණයේ ය්ක,ම
ාැසිම ාදුරැ,ම අව්ම සදළම ල ි්කම පීවදම ිසඳි්ක්ම ේ ල්ලද,ම ුටිම ඩ්ක්ම
ේ ල්ලද,ම අ්ිතකම ්ෑ ෑයි්කම ේ  වම ේ ලච්ච,ම ාැරිච්චම දුඩකම ිසඳි්ක්ම
ේ ල්ලද,මතා්කේ  කමඅතපයමඩැපිච්ච,මඩුවදමේ ලච්චම-මේ ේමදුඩකමිසඳි්ක්ම
ේ ල්ලදමතා්කම උප ලදම තකේ තදතක.මඅේාද,මතදතකතද,මඅයියද,මඅඩකඩද,ම
දුල,ම පදතදම උප ලදම තකේ තදතක,ම පරියම ිසපකපේ යද ම දුඛඛ,ම අපරියම
සේපරේ යද ම දුඛඛ,ම නිත්ම ේ  කම ේ ්දම ැීමේ ේම දුඩකම -ම ේ ේම සියලුම දුඩකම
ිසඳි්ක්මේ ල්ලද.මේ තකරැණයදමේ ්කම :
ඒම ිසදියටම ාම යිම ඩදාම උපදදා්යම සතරානදධදතුලටම පතිතම ඩළනාම
ඩදාම ලසකතුම ්ිර්ාදණයයම ේ ල්ලද.ම ර්කම රිදී,ම ාදතුම ාැණිඩක.ම අපිම අරම
ඩ ි්කම ඩියපදම ේ  කම ්ක්.ම ලසකතුලඩම ේ භෞතිඩම තතකත්වයම ේ නදඳටම
ිසාර්ශණයයමඩේ ළදතක,මපිදුරැ,මේ ඩමිඩ කමලේ  කමේ  යඩි්කමතායිමඩවදාසිම
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ලේ  කම ේ  කල කම ්ිර්ාදණයයම ඩර්කේ ්ක.ම ඔයම ඩවදාසියඩම යේම චිතරයඩක,ම
ලර්ණයයඩකම ඇඳ දම තිබ්ේ බදතක,ම ඒම ඇනැටම ේ පේ ්්ම චිතරම සටන්ම
ඩදටතකම සාද්ම යි.ම ඔයම චිතරයඩකම අේ පකම ඇසකම ඉදිරිපිටටම ආේ ලදතකම
සානරම ිසටම අපටම ේ ේඩම රැපිය කම ප්කදානඩකම ඩිය දම නිේ ත්ක්ම
පදළුල්ක.ම ප්කදානඩකම ඩිය දම නිත්ම ේ ඩදට,ම ප්කදානඩකම ඩිය දම
ඩි්ලදතකම එඩකඩම ා,ම ඒම තායිම ඩදාම උපදදා්ය.ම එතේ ඩදටම ාම
ලටි්දඩාඩුතකම තිේ යයි.ම ප්කදානම ලටි්දඩේ ා්දතක,ම ලටි්දඩාම
ප්කදාේ න්දතකම ේ ල්කම ඩර්ක්ම බැනැ.ම ප්කදානඩකම ඩිය දම ඩි්ම
ලටි්දඩාම අපම තුළයිම ඇතිේ ල්කේ ්කම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක,ම ේ පදඩිම
ළාේ යඩකම ඔයම රෑපයම ඩියි,ම ්ාදතකම එයදටම ේ ේේ ඩකම ලටි්දඩාඩකම
ේ තකේ ර්ලදම :ම්ැනැ.මේ ප්ීාමසාද්මයි.මේ පේ ්්මේ  යමතුළමේ ේම
ලටි්දඩාමතිබදණයදම්ේමඩදටතකමඑ්ක්මඕ්.ම
ඊ දලටම අපිම ඩියාදම සේාතයඩකම දැේේ ාදතකම අ ම ඉඳ දම ේ ේම ේ ඩදළයම
ල  ුම ්ැනැම ඩිය ද,ම එදාටතකම ේ පේ ්යි.ම ඒතකම ලටි්දඩාම එ්කේ ්කම
්ැතිම ේ ලයි.ම එතේ ඩදටම ඩවදාසියම ඩි්ම ේ ඩදටම ප්කදානඩකම ඩිය්ම
ලටි්දඩාම සනම ප්කදානඩකම ඩිය්ම දැඩකාම ඇතිේ ල්කේ ්කම ඩදම තුළම :ම
තා්කමතුළමයි.මඒමනිේ තකමතිේ ය්ම තිමටිඩ,මප්කදානඩකමඩිය්ම තිමටිඩම
අරමපිදුරැ,මේ ඩමිඩ කම ටිඩඩි්කම නැදුණයදම ඩවදාසියමාතමපතිතමඩේ ළදතක,ම
සතරානදධදතුම රෑපයමාතමපතිතමඩේ ළදතකම තිේ ය්මේ  ෝෂයමේ ාදඩඩකම
:ම ප්කදානඩකම උපදි්ලද.ම ප්කදාේ නකම ේ ඩදළයඩකම පි්කලතු්කටම උපදියි.ම
පිදුරැ,මේ ඩමිඩ කමල ි්කමනැදුණයදමඩවදාසියතකමේ ්ේ ලයිමප්කදාන.මඑේ නාම
්ැති්ේම ඒඩම ිසතරඩකම තිබදණයතකම ප්කදානම උපදි්කේ ්කම ්ැනැ.ම
ලටි්දඩාඩකමා්ේ සකමේ ්දම ැබදේ ණයදතකමඋපදි්ලදම :ම්ැනැ.ම
ඒමරෑපයමතිබදණයදටමා්ේ සකමඒමරෑපයමප්කදානමේ ්ක,මේ ාච්චරමලටි්ලදම
ේ ්කම ඩිය දම රෑපයම ඩි්ම ේ ඩදටම ේ ඩ්දම ේ ඩ්දේ  කම ා්සම තුළම
ලටි්දඩේම ආේ ව්ම ්ැතක්ේම ප්කදාේ නකම ේ ඩදළයඩකම ්ිර්ාදණයයම
ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම ා්සම තුළම ප්කදාේ නකම ේ ඩදළයඩකම තිේ ය්ලද,ම ඒඩම
ලටියිම ඩිය දම දැ්කම සිනිම ඩර්ක්ම පදළුල්ක.ම ්ාදතකම ඇසකම ඉදිරිපිටටම
ඩවදාසියම ඇිස ක දම ්ැතක්ේ:ම ඒතකම පරිනරණයයම ඩර්ක්,ම දුඩම එ්ක්ම
ප්කදානඩකම ඉපදි දම තිේ ය්ලදම :ම ්ැනැ.ම ා්ේ සකම ඔයම තිම ටිඩතක,ම
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ඇසකම ඉදිරිපිටටම රෑපයතකම ආේ ලදතකම ේ ාදඩඩකම ේ ලයිම :ම ප්කදානඩකම
උපදියි.ම
දැ්කම ප්කදාේ නකම ේ ඩදළයඩකම උප්ක්දම ඩිය්කේ ්කම ඒම ේ ඩදළයම
ඉරැේ ණයදතකම තා්කටම දුඩම එ්ලදම ම ්ැතකම :ම එ්ලද.ම ඩවදාසියඩකම
ඉරැේ ණයදතකම තා්කටම දුඩම එ්කේ ්කම ඇයි:ම ඔයම ඩවදාසියම පිච්චදේ ණයදතකම
තා්කටමදුඩමඑ්ලදම ම්ැතකම :මේ ව්ේ යෝමඩෑේ ලදතක,මීනේ යෝමඩෑේ ලදතක:ම
ඩවදාසිම ඩෑ ක ඩකම ේ ව්ේ යෝම ඩ්ම ේ ඩදටතකම තා්කටම දුඩම එ්ලදම ්ේ,ම
ඩවදාසිම ඩෑ ක ඩකම ීනේ යෝමඩ්මේ ඩදටතක,මඉේ රණයමේ ඩදටතකම දුඩමඑ්ලදම
්ේ,ම ඔයම දුඩටම ේ නකතුලඩකම තිේ ය්ක්ම ඕ්ම ේ ්කම :ම ඉපදීාඩි්කම
ේ තදරලමදුඩඩකම තිේ යයිම :මදුඩටමේ නකතුලමේ ාදඩඩකම :මජ්දතිය.මඩදේ  කම
ජ්දතියම :ම තා්කේ  කම ේ ව්ලද,ම ලසකතූ්කේ  කම ේ ව්ලද,ම ජ්දතියම සකලභදලම
ේ ඩදටමඇතිම යේමතදඩකම ේ  යමතිේ යයිම ,මනැාමේ  යඩි්කම ාමදුඩමඑයි.ම
පි්කලතු්කටම ඒම දුඩම ආේ ව්ම ප්කදානඩකම ඉපදුණයදම ්ිසදම යි.ම ප්කදානඩකම
පි්කලතු්කටමඋප්කේ ්කම ඩුාඩකම ්ිසදම :මඇසකම ඉදිරිපිටටමආපදම රෑපේ යකම
ඇතකතම ේ ්දම ්ක්දඩාම ්ිසදම ේ ේඩම ප්කදානඩක,ම ේ ාච්චරම ලටි්ලදම
ඩිය්ම නැඟීාඩකම ඇතිම ඩරේ  ්,ම ඒම නැඟීේ ා්කම අරම රෑපයම පැතකතටම
්ැඹදරැේ ලච්චම්ිසදමයි.ම
ප්කදානඩකම ලටි්ලදමඩිය්මේ ඩදටමලටි්දඩාමදැේ ්්මඑඩටමඩිය්ලදම
තණයකනදල,ම ප්කදානඩකම ඩිය දම ේ තකේ ර්ම එඩටම ඩිය්ලදම ඩදාම
උපදදා්යමඩිය ද.මතණයකනද,මඋපදදා්.මභලමඩිය දමඩිය්කේ ්කමඩවදාසියම
තිේ ය්ම පැතකතටම නිතම තැබදලනාම ජ්දතිම -ම ප්කදාේ නකම ේ ඩදළයඩකම
උප්ක්ද.ම
දුඩමඋප ක ලදේ  ්මපරිනරණයයමඩර්කේ ්ක.මඒමලේ  ක,මඩවදාසිම ේ ඩදළයම
ලේ  කම තායිම ඩ්ම ේ බද්ම ආනදරේ ය්කම නැදුණයදම ඩිසිාම ලටි්දඩාඩකම
්ැති,ම ිසඤකණංණයයම ්ිරැ කධම ලදණයනාම ඉදිමි ද,ම ්ි කේ ල ද,ම පදපදර ද,ම
ේ පදළලටම දියේ ල දම ය්,ම පසකේ ල දම ය්ම සතරානදධදතුම රෑපම
මිටියඩකම ිසතරයිම ඇසකම ඉදිරිපිටටම එ්කේ ්ක.ම අරම පිදුරැම ේ ඩමිඩ කම
ටිඩඩි්කම නැදුණයදම ඩවදාසියම ලේ  ක,ම සතරානදධදතුම රෑපය.ම ඕඩම ඩි්ම
ේ ඩදටම ලටි්දඩමි්ක,ම ආ රයම ේ සේ ්නසම ඩිය්ම එඩටම තායිම
තණයකනදලම ඩිය්කේ ්ක.ම ඩදාම උපදදා්ය.ම ඔයම ඩදාම උපදදා්යටම
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අතකතලද ම උපදදා්යතකම එඩතුම ලදේ ණයදතකම සතකත්වේ යඩක.ම දිට්ඨිම
උපදදා්යතකම එඩතුම ලදේ ණයදතකම ආතකායඩකම ඩිය දම එතේ ඩදටම තා්කටම
ේ පේ ්යි,ම නිේ තකම ඇතිේ ලයිම තියඩකම රැලදම -ම රැලදටම ආ ේ රයි.ම
තදතකතදම -ම තදතකතදටම ආ ේ රයි.ම අේාදම -ම අේාදම ආ ේ රයිම ලේ  කම
තැ්ඩි්කම තායිම ේ ේමපද ක භදලයමයි,මතණයකනදලමයිම ඩිය්ම තිම ේ  ඩම
ා්ේ සකමඑඩතුමලදණයනා.ම
ඔයම තිම ටිඩම සතරානදධදතුම රෑපයටම තැබදලනාම පි්කලතු්කටම අරම
ප්කදානඩකම ්ිර්ාදණයයම ලදණයදම ලේ  කම ්ිර්ාදණයයම ේ ලයිම තා්කම ල.ම
්ිර්ාදණයයම ේ ලයිම අේාද,ම තදතකතද,ම අයියද,ම අඩකඩද,ම ්ැ්කදා,ම ාදාද,ම
් ි,ම ා ක ිම -ම ේ ේම ලේ  කම මි්ිසද්ක,ම සතකත්වයි්ක,ම පද ක යි්කම
්ිර්ාදණයයමේ ලයි.මඉපේ  යි.මඋප්ක්නාමඒමසතකත්වමපද ක ය්කටමජ්රදම
ාරණයමදුඩමඅයිතියිමාමයි.මජ්රදමාරණයමදුඩමිසඳි්ක්මේ ල්ලද.ම
එතේ ඩදටම ශරැතලතකම ආයයම ශරදලඩයදම ්ක්ලදම තා්කේ  කම ේ ව්ලද,ම
අ්ිතකම සතකත්වයි්කේ  ක,ම පද ක යි්කේ  කම ේ ව්ලද,ම ද්රලයම ඩදරණයදල්කේ  කම
ේ ව්ලද,ම ඉපදීාඩකම තිබදේ ණයදතකම දුේ ඩ්කම ේ ල්කම ේ ල්ක්ම බැනැම ාම යි.ම
ඉපදීාමාමදුඩඩක.ම
අපිම්ිඩාටමඩිව්ේ ලදතකමදැ්කමේ ාේ නාමඉ්ක්මේ ඩදටමලදතයඩකමඑේ නාම
ිේ යදතකම ඩදටතකම ැජ්ජ්දම නිේ තයිම ,ම ්ැතකම :ම නිේ තයි.ම ඇයිම ැජ්ජ්දම
නිේ ත්කේ ්ක:ම තලම අයම ඉ්ක්ම නි්කදාම ේ ්ේ ලයිම :ම තා්දතකම ඉ්ක්ම
නි්කදා,ම තලම අයතකම ඉ්ක්ම නි්කදාම ේ ්ේ ලයිම :ම ේ ේම ේ  ෝඩයම ඇතකතම
ේ ලච්චමබලමාමදුඩඩක.මේ නදඳටම ඩි්ක්.මේ ල්මඅාදතුමදුඩඩකමඑපද.මේ ේම
ේ  ෝඩයම ඇතකතම ේ ලච්චම බලම ාම දුඩඩක.ම ේ ේම ඉපදීාම ාම දුඩඩකම අපට.ම
රනත්කලන්කේ සකම ්ාඩටතකම එේ නාම දුඩම එයිම :ම ැජ්ජ්දලම එයිම :ම
්ැනැ.මඇයිම එ්කේ ්කම ්ැතකේ තක:මඉපදීාම්ැතිම ඩර ද.මඩදේ  කම :මතලම
සතකත්වය්ක,මපද ක ය්කේ  ක,මතා්කේ  කමඉපදීාම්ැතිමේ ල ද.මේ තකරැණයදම
ේ ්කම :
එතේ ඩදටම ඉසකේ ස ක දම ාම ඉපදීාම දුඩඩකම බලම ්ක්ලදම එයද.ම
උප්කේ ්දතකම ජ්රද,ම ාරණය,ම ේ සෝඩ,ම පරිේ  කල,ම දුඛඛ,ම ේ  ෝා්සකස,ම
උපදයදසම ඇතිම ේ ල්ලදම ාම යිම තා්ක,ම අ්ද්කම සනම ඕ්ෑාම ලසකතුලඩකම
අරබයද.මඉපදුේ ්කම ේ ඩදේ නදා මඩිය්මඑඩම ්ක්ලදම-මඩදාමධදතුේ ව්ම
19

්ේමසතරානදධදතුමරෑපයමඩදාමධදතුලම්ිේ යෝජ්්යමේ ල්කේ ්කමා.මරරම
ටිඩඩකම පැ ේ ල්කේ ්කම ්ැනැම ේ ්කම ඩළුම ඩකම උවම දැේාදට.ම රරම ටිඩම
පැ ේ ල්කේ ්කම ේ ඩදේ න :ම ාවම සනිතම බිාඩ.ම ඒම ලේ  කම ඩදායම
පැ ේ ල්කේ ්කම ්ැනැම නැාම තැ්ඩා.ම ඩදායම පැ ේ ල්කේ ්කම පඨිස,ම
ආේ පෝ,ම ේ තකේ ජ්ෝ,ම ලදේ යෝම ඩිය්ම සතරානදධදතුම රෑපයඩකම ඇසදරැම
ඩරේ  ්මාමිසතරයි.ම
එතේ ඩදටම ේ ේම සතරානදධදතුම රෑපයතක,ම ඒම රෑපයම අරබයදම ේ ඩ්දම
ේ ඩ්දේ  කම ා්ේ සකම තිේ ය්ම ලටි්දඩේම සනම ේ ඩෝණයම -ම පද ක යි්ක,ම
සතකත්වයි්ක,ම ේ  කල කම ඩිය්ම අ නසදතක,ම ඒලදම එඩකඩම තිේ ය්ම
ලටි්දඩාදතකම ා්ේ සකම තිේ ය්,ම ඒම ටිඩතක,ම සතරානදධදතුම රෑපයතකම
ඩිය්මේ  ඩමාමඑඩටමඑඩතුම ලදණයදාම-මඒඩයිම තණයකනද,මඋපදදා්,මභලම
-ම භලම පච්චයදම ජ්දතිම ඩිය දම ේ ප්ක්්කේ ්ක.ම ඒම තිම ේ  ඩම ාම එඩටම
එඩතුම ලදණයදාම ්ිර්ාදණයයම ේ ල්ලදම ේ  ෝඩය.ම තා්කේ  ක,ම
පද ක යි්කේ  ක,මසතකතකමලයි්කේ  කමඉපදීාමේ ල්කේ ්කමඑේ නාමයි.ම
බැරිේ ල දම ා්ේ සකම එේ නාම තිම තිබදණයතකම සතරානදධදතුම රෑපයම
්ැතක්ේ,ම ඒතකම ඉපදීාඩකම ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම ා්ේ සකම තිේ ය්ම තියටම
පලති්ක්තකම බැනැ.ම සතරානදධදතුම රෑපයම තිේ ය කදීම ා්ේ සකම
ලටි්දඩායි,ම ඒම රෑපයම අරබයදම ේ ්දේ යඩකම ිසදිේ යකම ේ ඩෝණයයිම ්ැතිම
ලදේ ණයදතක,ම ඒතකම පද ක යි්කේ  ක,ම ේ  කල කම ල ම ඉපදීාඩකම ේ ල්කේ ්කම
්ැනැ.ම ේ ේම ඉපදීාම ේ ල්ක්ම ිසඤකණංණයයම රෑපයඩටම බැස ්ක්ම ාම
ඕ්.ම
ප්කදානම ඩිය්ම තියම තායිම ඩර්ාම ිසඤකණංණයයම ේ ල්කේ ්ක.ම ඇසකම
ඉදිරිපිටටමඑ්මරෑපයමතායි,මේ පේ ්්මරෑපයමතායිම සතරානදධදතුම
රෑපය.ම ඔයම නිේ තකම තිේ ය්ම තිම ටිඩ,ම ්ැතක්ේම ිසඤකණංණයයම
රෑපයඩටම බැසම තකතනාම තායිම ජ්දති.ම අරම නිේ තකම තිේ ය්ම තිම ටිඩම
ඇසකම ඉදිරිම පිටටම එ්ම රෑපයටම තැබදලනාම ේ ල්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම :ම
ඩවදාසිේ ය්කමප්කදානඩකමඋපදි්ලද.මඒමලේ  කමේ ේමරෑපමටිඩමසතකත්වය්ක,ම
පද ක ය්කම ඩිය්ම නැඟීාඩකම අේ පකම ා්ේ සකම තිේ යයි.ම ඒඩටම
සතරානදධදතුම රෑපයමපරතයයමලදණයනා,මභලයමපරතයයමලදණයනාමඅපටම
ේ ල්ලදමජ්දතිය.මතා්කේ  ක,මපද ක ය්කේ  කම ඉපදීාමේ ල්ලද.මඋප්ක්ම
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ේ ඩ්දටම ේ ්දම ාැරීම ඉ්ක්ම බැනැම ාම යි.ම උප්ක්ම ේ ඩ්දටම ේ  වම
ේ ්දරරම ඉ්ක්ම බැනැම ාම යි.ම උප්ක්ම ේ ඩ්දම ේ  වම ේ ල්ලදම ාම යි.ම
උප්ක්මේ ඩ්දමානළුමේ ල්ලදමාමයි.මාරණයයටමපතකමේ ල්ලදමාමයි.ම
ඒම්ිසදම ජාෙි නිබරාබධාම-මයේමතැ්ඩමඉපදීාම්ැතක්ේ,මතා්කේ  කම
ඉපදීාම ්ැතක්ේ,ම ේ ේම ‘ාාම යි;ම ඩිය දම තා්කටම නිතද ්ක්ම
පදළුල්කඩාම ්ැතක්ේ,ම ේ ේම අ්ිතකම සතකත්වය්ක,ම පද ක ය්කම ඩිය්ම
නැඟීාම උපදි්කේ ්කම ්ැතක්ේ,ම ේ ේම ර්කම රිදී,ම ාදතුම ාැණිඩකම ඩිය්ම
තියම උපදි්කේ ්කම ්ැතක්ේ,ම අජ්රදාරම යි.ම ජ්රදම ාරණයයටම පතකම
ේ ල්ක්ම ේ  යඩකම ්ැනැ.ම ානළුම ේ ල්ක්ම ේ ඩේ ්ඩකම ඉ්ක්ලදම :ම
ේ ඩ්දම්ැතක්ේ:මේ  වමේ ල්ක්මේ ඩේ ්ඩකම ඉ්ක්ලදම :මදැ්කම අපටම
ඩිය්ක්ම ේ ල්කේ ්කම අේාදම ේ  වේ ල ද,ම සීයදම ේ  වේ ල ද,ම ආච්චිම
ේ  වේ ල ද,ම පදතදම ේ  වේ ල ද,ම දුලම ේ  වේ ල දම ේ ්කම තිේ ය්කේ ්ක,ම
ේ ්ක:මනරි.මඅපිමඅනාදම -මපඨිසමධදතුලම මපදතද:මආේ පදමධදතුලම මපදතද:ම
ේ තේ ජ්දම ධදතුලම ම පදතද:ම ලදේ යදම ධදතුලම ම පදතද:ම අපිම පදතදම ඩිය දම
ඇඟි ක ම දිඩකම ඩර්ම රෑපේ යකම ේ භෞතිඩම ්ිර්ාදණයයම ඔයම
සතරානදධදතුම ටිඩමේ ්කම :මඑේ න්ේමඒමසතරානදධදතුලමිසපරිණයදාම
ලදණයනාම පදතදම ාළම දුඩම ිසඳි්කේ ්කම ඇයිම අපි:ම ේ ාදඩඩකම ්ිසදම :ම
පදේ තඩකලම උප ලදම තකතම එේ ඩකම ේ  ෝෂය.ම අපිම ්කේ ්කම ්ැනැම ේ ේම
නදා තකේ තකමදුඩයිමඩිය්මඑඩ.ම
එතේ ඩදටම එයදම ්ක්ලදම රැල්කම ේ  වම ේ ල ද,ම ානළුම ේ ල ද,ම
ාැරි ද,ම ්ැතක්ේම ේ ාද්ලදම නරිම ේ  යඩි්කම රැල්කම ්ිසදම එ්ම දුඩම
ේ ්දම ේ ල්ක්ම ්ේ,ම ්ෑ ෑයි්ක,ම සේ නෝ රයි්කම ්ිසදම එ්ම දුඩකම ේ ්දම
ේ ල්ක්ම ්ේ,ම තා්කම ්ිසදම එ්ම දුඩකම ේ ්දම ේ ල්ක්ම ්ේ,ම ේ  කපළම
ලසකතුලම ්ැතිරරේ ා්කම ේ ල්සකරරේ ා්කම එ්ම දුඩකම ේ ්දම ේ ල්ක්ම ්ේ,ම
ේ ාදඩඩකම ම ේ ල්ක්ම ඕ්:ම ජ්දතියම ්ැතිේ ල්ක්ම ඕ්.ම ඩදේ  ම :ම
තා්කේ  කම ඉපදීාම ේ ල දම ්ැතිේ ල්ක්ම ඕ්.ම අ්ිතකම සතකත්වය්කේ  ක,ම
පද ක ය්කේ  කම ඉපදීාම ්ැතිේ ල්ක්ම ඕ්.ම ලසකතූ්කේ  කම ඉපදීාම
්ැතිේ ල්ක්මඕ්.
ේ ේම ශදස්ේ යකම ජ්දතියම අ්ිතකම අයටම ලවදම ේ ල්සක.ම ආර්යම භදෂදලඩකම
ඩිය දමඩිව්ේ ව්මඒඩයිමාා.මපදළුල්කම්ේමේ තකරැේම ්ක්.ම
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ජ්දතිම ්ිේ රෝධයමඩිය දම ඩිය්කේ ්කම ේ ේමපද ක භදලේ යකම ේ ්දමඉපදීා.ම
ඒඩම ේ ල්ක්ම පදළුල්කම -ම අපිම දැඩකඩදම ජ්දතියම ඇතිේ ල්කේ ්කම ඩරාම
ේ  ඩඩි්කමේ ්ක.මසකඩ්කධමයි,මේ ඩේ  සදමයිම ේ  ඩමාමඑඩටමඑඩතුේ ල ද,ම
තණයකනදම උපදදා්ම ඩිය්ම ටිඩම භලයටම පරතයයම ලදේ ණයදතකම ේ ්කම ජ්දතියම
ේ ල්කේ ්ක.ම එේ න්ේම ජ්දතියම ්ැතිම ඩර්ක්තකම ඩරාම ේ  ඩඩකම තිේ යයි.ම
ේ ාදඩඩකම :ම සකඩ්කධම ටිඩම ්ැතිම ලදණයතකම ඉපදීාම ්ැතිම ේ ල්ලද.ම
ේ ඩේ  සකම ටිඩම ්ැතිම ලදණයතකම ඉපදීාම ්ැතිම ේ ල්ලද.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම
පද ක ේ යඩක,ම රැලදම ඩිය්ම නැඟීාම ්ැතිම ලදණයතකම ේ ඩේ ්ඩකම
උපදි්කේ ්කම ්ැනැ.ම රැලදම ේ නදඳයිම ඩිය්ම ඩැාැතකතම තිේ ය්ලද.ම
්ාදතකම සතරානදධදතුම රෑපයම ්ැතිම ලදේ ණයදතක:ම ඒතකම ඉපේ  ්කේ ්කම
්ැනැ.ම ේ ල්සඩකම තිේ ය්ලදම නැබැයි.ම රැලදම නරිම ේ නදඳයිම ඩිය්ම
නැඟීාම තිේ ය්ලද.ම සතරානදධදතුම රෑපයම ිසතරඩකම ්ැතිම ලදේ ණයදතකම
ේ ඩේ  සකම ටිඩම තිේ ය කදීම රෑපයම ්ැතිම ලදණයනාම ාැරැණයදම ඩිය දම
ඩිය්ලද.ම රෑපයම තිේ ය කදීම ේ ඩේ  සකම ටිඩම ්ැතිම ලදේ ණයදතක:ම ්ිලදණයදම
ඩිය්ලද.ම්ූපදි්ලද.මේ ල්සමඑච්චරමයි.ම
තදතකතදම ඩිය දම ාටම සිනිම ඩර්ක්ම පදළුල්ක.ම සිනිම ඩර්ම ේ ඩදටම ේ ේම
තිම ටිඩම ඔඩකේ ඩෝාම තිේ යයි.ම ්ාදතකම ේ ේම තිම ටිඩම ජ්දතියම ඇතිම
ඩර්ක්ම ඇතකතටම ාම ඉ්ක්ම ේ ඩේ ්ඩක,ම ජීලතකේ ල්ම ේ ඩේ ්ඩක,ම
උප්ක්ම ේ ඩේ ්ඩකම ඩර්ක්ම ්ේ,ම ාටම අලශයම යිම ේ ේම තිම ටිඩටම
සතරානදධදතුම රෑපම මිටියඩක.ම ්ැතිම ලදේ ණයදතකම උප්ක්ම ේ ඩේ ්ඩකම
ේ ල්ලදම :ම්ැනැ.මේ නදඳයි,මඋප්ක්මේ ඩේ ්ඩකම ේ ්දමේ ල්ක්ම්ේ,ම
ඉපදීාම ්ැතිම ඩර්ක්ම ්ේම ඩරාම ේ  ඩඩකම තිේ යයි.ම ේ ේම නිේ තකම තියම
තිේ ය කමදීමාමරෑපයම්ැතිමලදේ ණයදතකමඉපදීාම්ැතිමේ ල්ලද.මනැබැයිමඒම
ඉපදීාම්ැතිමරරාටමාරණයයමඩිය දමඩිය්ලද.ම
ඔයම ඉපදීාම ්ැතිම ඩර්ක්ම තලතකම ඩරායඩකම තිේ ය්ලද.ම රෑපම මිටියම
එේ නාම ාම තිේ ය කදී,ම ඒම රෑපයම අරබයදම ලැරදිම ෘෂකටිය,ම ේ ඩේ  කසයම
අයි්කම ඩර තම නැඩිම යි.ම තදතකතද,ම තදතකතදම ේ නදඳයිම ඩිය්ම නැඟීාම
අයි්කම ඩර දම ේ ේම පඨිසයම පඨිසයම ේ ්කම ම ඩිය දම බැලුේ ලදතක,ම ඒතකම
ේ ඩේ ්ඩකම්ිර්ාදණයයමේ ල්කේ ්කම්ැනැ.
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රෑපයම පිරිසිඳම දැඩ දම ඒම රෑපයම ේ ඩේ ්ඩකම ඩිය්ම දැඩකාම සනම ඒඩටම
තිේ ය්ම ඇ ීාම ්ැතිම ඩළනාම ඒඩටම ඩිය්ලදම ‘්ිලදණයද;ම ඩිය ද.ම
පද ක භදලයම ්ිලදණයද.ම ්ිරැ කධම ලදණයද.ම ඉපදීාම ්ැතිම ඩළදම ේ ල්ලද.ම
ේ ඩේ ්ඩකේ  කමඉපදීාම්ැතිමඩළදමේ ල්ලද.ම
ඒඩයිම පඨව පඨවබො දිස්වා පඨවස්ම නිබ්බින්ධෙිම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්කම -මේ ා්ක්මේ ේමචතුරදයයමසතයයම ්ක්දමශරැතලතකම ආයයම
ශරදලඩයදම ජාෙිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, වයාධිපිපි දුක්ඛා, ෙරණම්පි

දුක්ඛ, අප්පිබ ි සම්පබ ාබගාපි දුක්බඛා, පිබ ි වප්පබ ාබගාපි
දුක්බඛා,
ම්පිච්ඡ න ලභෙි ෙම්පි දුක්ඛ, සඛිේබෙන
පඤ්චුපාානනක්ඛන්ධා දුක්ඛාම -ම ඉපදීේ ා්කම පට්කම අරේ  ්ම
ේ ඩටිේ ය්කම ඩිය්ලදම ්ේම පචඋපදදා්සකඩ්කධයම -ම පද ක ේ යඩකම
්ිර්ාදණයයම ඩර තකතම සකඩ්කධම ටිඩම ාම දුඩඩක.ම දැ්කම ේ ේම පද ක ේ යඩකම
්ිර්ාදණයයම ඩර තකතම සකඩ්කධම ටිඩම අරම සතරානදධදතුම රෑපයටම
අයිතිතකම ්ැනැ.මඒඩයිම ේ ාත්මතිේ ය්මපරශක්ය.මේ ේමනිේ තකම තිේ ය්ම
පද ක ේ යඩක,මතදතකතදමඩිය්මනැඟීේමටිඩටමඅයිතිතකම්ැනැ.ම
අපටම ේ පේ ්්ම චිතරපටයම තිරයටම අයිතිතකම ්ැනැම ේ ්ක:ම එේ න්ේම
ේ ් ටිව්ම එේ ඩකම රෑම සටන්ම අරේ  ්ම එ්ම ආේ  ෝඩම ඩිරණයම ල ටම
අයිතිම :මඒමආේ  ෝඩමඩිරණයම මඅපටමේ පේ ්්මරෑපය:ම්ැනැ.මේ ේම
ේ  ඩාතකම ේ ්ේ ලයි.ම ේ ේම ේ  ේ ඩ්කම බැනැරතකම ේ ්ේ ලයි.ම ්ාදතකම ේ ේම
ේ  ඩම එඩටම එඩතුම ලදණයනා,ම ආේ  ෝඩම ඩිරණයම යි,ම තිරයම යිම ඩිය්ම
ේ  ඩාම එඩටම එඩතුම ලදණයනාම ඒම ේ  ඩටාම අයිතිම ්ැතිම එඩඩකම අපටම
්ිර්ාදණයයමේ ලයි.මරෑපයඩකමේ පේ ්යි.ම
ඒම ලේ  කම තණයකනදම උපදදා්ම ඩිය්ම තිම ටිඩම සතරානදධදතුම රෑපයටම
පතිතම ලදණයනාම අපටම අේාදේ  කම රෑපයඩක,ම තදතකතදේ  කම රෑපයඩකම
නේබේ ලයි.ම ේ ා්ක්ම ේ ේම රෑපයටම යිම පචඋපදදා්සකඩ්කධේ යකම රෑපම
සකඩ්කධයමඩිය දමඩිය්කේ ්ක.මඒඩමදුඩමාමයි.මේ ාදඩ මජ්දතියමසකලභදලම
ේ ඩදටමඇතිමධර්ායඩකමාමයි.ම
එතේ ඩදටමශරැතලතකමආයයමශරදලඩයදම ්ක්ලදමජ්දතිපිමදුඩකඛදම-මඉපදීාම
දුඩඩකම ාමයි.මතා්කේ  තක,මඅේ ්ඩකම අයේ  තක,මේ ේමේ  කල කම නැාමඑඩඩම
ාමඉපදීාමදුඩඩකම ාමයිම ඩිය දමඑයදම ්ක්ලද.මදුඩටමේ නකතුලමතණයකනද,ම
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උපදදා්,මභලමඩිය්මේ ා්ක්මේ ේමේ නකතුම ටිඩ,මලර්තාද්මේ නකතුම ටිඩම
යිම ඩිය දතකම ්ක්ලද.ම එතේ ඩදටම ේ නදඳටම ඩි්ක්ම පද ක භදලයතකම
ා්ේ සම යි.ම ඩැාැතකතතකම ා්ේ සම යිම ඩිය්ම එඩයිම තණයකනද,ම උපදදා්ම
ඩිය්ම එේ ඩ්කම ඩිය්කේ ්ක.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම සතකත්වේ යඩකම ඩිය්ම
නැඟීාටම තායිම අතකතලද ම උපදදා්යම ඩිය්කේ ්ක.ම ආතකායඩකම ඩිය්ම
නැඟීාටම තායිම දිට්ඨිම උපදදා්යම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක.ම ර්කම රිදීම ඩිය්ම
බවදාදට්ටද,ම ඩදර්ම ලදන්ම ඩිය්ම නැඟීාටම තායිම ඩදාම උපදදා්යම
ඩිය්කේ ්ක.ම ේ ේම සතරම උපදදා්යම ්ේම ඩර්කේ ්කම ඒම තණයකනදලම
ේ යේ  ්ක්ම තිේ ය්ම ්ිමිති.ම ඔයම තණයකනද,ම උපදදා්ම ඩිය්ම තිම ටිඩම
සතරානදධදතුලටමතබපදම්ිසදමයිමේ ේමඋප්කේ ්කමඩිය දතකම ්ක්ලද.ම
ඊටමපසකේ සකම ජ්දතිම ්ිේ රෝධයම-මේ ේමජ්රදමාරණයමදුඩකම ේ ්දමඑ්ක්ම්ේම
ඉපදීාම්ැතිම ඩළමයදතුයිම ඩිය දම ්ක්ලද.මතා්කේ  ක,මඅ්ිතකම අයේ  ක,ම
ේ ේම නැාම ේ  යඩම ාම ඉපදීාම ්ැතිම ේ ල්ලද.ම ඉපදීාම ්ැතිම ේ ල්ක්ම
්ේම ේ ාදඩඩකම ම ේ ල්ක්ම ඕ්:ම භලයම ්ැතිේ ල්ක්ම ඕ්.ම
සතරානදධදතුම රෑපයම ඇසදරැම ඩර්ම ාට්ටේ ා්කම මිේ  ්ක්ම ඕ්.ම
ේ ඩේ ්ඩක,ම පද ක ේ යඩකම ඩිය දම ඇසදරැම ඩර්ම තිේ ය්කම මිේ  ්ක්ම
ඕ්.මඒඩමේ ල්ක්ම්ේමතණයකනද,මඋපදදා්මඩිය්මේ ේමනිේ තකම තිේ ය්ම
තියම අයි්කම ඩර්ක්ම ේ ල්ලද.ම ේ ේම ේ ඩේ  සකම ටිඩම සතරානදධදතුම
රෑපයටමපතිතමේ ්දම ලදේ ණයදතකම ේ ඩ්දම්ිර්ාදණයයමේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම
දුඩම්ිරැ කධමේ ල්ලදමඩිය දම්ිේ රෝධයතකම ්ක්ලද.මඔ්ක්මදැ්කම එයදම
දුඩතකම ්ක්ලද,ම දුඩම ඇතිම ේ ලච්චම නැටිතකම ්ක්ලද,ම ඒම ඇතිම ේ ලච්චම
ඩරායම්ැතිමඩළනාමදුඩම්ිරැ කධමේ ල්ලදමඩිය දතකම ්ක්ලද.ම
ඊටම පසකේ සකම දුඛඛම ්ිේ රෝධ දමි්ීම පරතිපදාලම -ම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම
ේ ාදඩඩකම :ම සේාදම දිට්ඨිය.ම රෑපේ යකම සැබෑම සකලභදලය,ම සැබෑම
සකලභදලේ ය්කම ාම ේ ප්ක්්ලද.ම ඇතකතම ඇතිනැටිේ යකම ේ ප්ක්්ලද.ම
එච්චරම ාම යිම ඩර්කේ ්ක.ම රෑපේ යකම ඇතකතම ඇතිනැටිේ යකම ේ ාදඩඩකම :ම
ඉෙබෙව කා  ථාඨිථ ථාපිස ිෙ ධාෙුබසා පච්චබවක්ඛෙිම -ම
ේ ේමඩයමයේේ සකම පලතියිම ,මයේේ සකම පිනිටදමපලතියිම ,මඑේ සකම ඇතකතම
ඇතිනැටිේ යකම සිනිම ඩර්ලද.ම අේථි ඉෙස්ම කාබ
පඨවීධාෙු
ආබපාධාෙු බෙබජාධාෙු වාබ ාධාෙු.ම
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තලම පැතකතඩි්කම තකේ තදතකම අපටම නිත්ක්ම පදළුල්කම ේ ්කම ඩරායම
දැ් තකේ තදතකම ේ ේම රෑපම ටිඩම අශකලම රෑපම ලදේ ණයක,ම ඇතකම රෑපම ලදේ ණයක,ම
සකතරීමරෑපමලදේ ණයක,මා්දෂයමරෑපමලදේ ණයකමේ ේමිසදියටමයි.ම
රෑපේ යකම සකලභදලයම නදඹනඩකම ේ ඩදට දම තකතම ාැටිම ටිේ ඩ්කම නැදුණයදම
නැවම ටිඩ,ම ඔයම නැවම ටිඩම සකතරීම රෑප,ම පදරැෂම රෑපම ලදේ ණයකම නදා තකේ තකම
ේ ා්ක්මේ ාේ නාමයිම ඩිය දමඩරායමඅපිම ්ක්ලදම්ේ,මඅපිම ්ක්ලදම
ාැටිම ටිඩම ාැටිම ිසදියටම බැලුේ ලදතක,ම ේ ේම ාැටිම අලඩදශම ධදතුලම තුළම
රදශිේ ල දම තිේ ය්ම නැවම ඩිය දම බැලුේ ලදතකම සකතරීම රෑප,ම පදරැෂම රෑප,ම
අශකලම රෑප,ම ලම රෑපම ේ පේ ්යිම ම අපට:ම ්ැනැ.ම ාැටිම ටිඩම ඩැවදණයදම
ලසටම සකතරීම රෑපයම ඩැවදණයද,ම පදරැෂම රෑපයම ඩැවදණයද,ම ාැටිම රෑපයම
ඩැවදණයදමඩිය්මදුඩමඑයිම :ම්ැනැ.
ඒම ලේ  කම එඩම ේ  යයිම එයදටම ඩර්ක්ම තිේ ය්කේ ්ක.ම සිසඤකණංණයඩ,ම
අිසඤකණංණයඩම සියලුම ාම රෑපම පඨිසම ධදතුයි.ම එඩාම පඨිසම සඤකණංලම
ලව්ක්මපදළුල්කම ්ේ.මඅපිම ්ිඩාටමඩියාදම ේ ේමනැාමේ  යඩකම ාමඑයදම
ඩි්කේ ්කම අලඩදශම ධදතුලම තුළම රදශිේ ල දම තිේ ය්ම සතරානදධදතුලම
නැටියටම යි.ම ඩදායම පරිේ භෝජ්්යම ඩර්ක්ම ය්ක්ම ේ  ්කේ ්කම ්ැනැ.ම
අපිමඩියාදම රැලදමඩිය දමසිනිේ ල්මේ ඩදටමතා්කමේ නදඳටාම ්ක්ලදම
ේ ේම රැලදමඩිය්ම තියමසතරානදධදතුම රෑපයටමතැබදේ ලදතකම තිේ ය්ම
ේ  ෝෂයම ්ක්ලදම -ම ේ ාදඩඩකම :ම ඒම රෑපයම ේ ඩේ ්ඩකම ඩිය්ම තියම
්ිර්ාදණයයම ේ ල්ලද.ම ේ ඩේ ්ඩකලම උපදි්ලද.ම රෑපයම ඩැවදණයද,ම බිඳුණයදම
ලසටම ේ ාදඩ ම ේ ල්කේ ්කම එතේ ඩදට:ම රැලදම ාැරිච්චම දුඩම ිසඳි්ක්ම
ේ ලයිම ඩිය දම දුඩතකම ්ක්ලද.ම ාාම රැලදම ඩිය්ම ේ ේම තියම
සතරානදධදතුම රෑපයම ඇසදරැම ේ ල්ක්ම ේ  ්කේ ්කම ්ැනැම ඩිය්ම
තැ්ඩි්කම ඇසදරැම ේ ල්ක්ම දු්කේ ්කම ්ැතක්ේම ඒම රෑපයම ේ ඩේ ්ඩකම
ඩිය්ම තියමඋපදි්කේ ්කම ්ැනැ.මඑේ නාමලදේ ණයදතකම රැලදම්ිසදමඑ්ම
සියලුමදුේ ඩ්කමමිේ  ්ලදමඩිය දම ්ක්ලද.ම ්ක්ම්ිසදම රැලදමඩිය දම
සිනිේ ල්ම ේ ඩදටම නිතම ්ැඹදරැම ේ ල්ලදම ්ේම රැලදම ඩිය දම
රෑපයඩට,ම ඒම රෑපයම දලටම ඩකෂණිඩලම ්දලණයම ේ  ්ිනි ක දම ඒම
රෑපේ යකම ඇතකතම ේ ප්ක්්ලද,ම ‘්ැනැ,ම එත්ම තිේ ය්කේ ්කම
සතරානදධදතුම ේ ්ක;ම ඩිය ද.ම එේ නාම ඩිව්ලදටම නිතම පිළි ්කේ ්කම
්ැනැ.ම‘්ෑ,ම රැලදමඉ්ක්ලදමාමේ ්ක;මඩිය දමනිේ ත්ලද.මඊටමපසකේ සකම
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‘ේ නදඳයි,ම ඉ්ක්ලදම ්ේම රැලදම දලටම ිනි ක දම ාාම ඇ කලුේ ලදතක,ම
පරිේ භෝජ්්යමඩර්ක්මය්ලද.මඅති්කම ඇ කලුලද.මනරි.මඅතමඩිය්කේ ්ක,ම
අනදේ ල්කේ ්කම නා,මඒමඩිය්කේ ්කම පඨිසමධදතුල.මාසකම ඩිය්කේ ්කම පඨිසම
ධදතුල.ම ්නරම ඩිය්කේ ්කම පඨිසම ධදතුල.ම ේ නදඳයි,ම රැලදම ඉ්ක්ලදම
්ේම ඉ්ක්ම රැලදම අ ක ්ක්ම ේ ඩදම ිනි ක ද.ම තා්කම ාම ඩිය්ලද.ම
ඇ කලුේ ලදතකම -ම ඔළුේ ල්කම ඇ කලුේ ලදතකම එත්ම ේ ඩසක,ම අනදේ ලයිම පඨිසම
ධදතුල.ම අ ක ්,ම අ ක ්ම තැ්ම ඒම රෑපමේ යකම දැ්කම තා්කටම අනදලදේ ණයකම
ේ ාත්,ම දැ්කම අනදලදේ ණයකම ේ ාත්,ම ේ ඩෝම අනදලදණයදම ම රැලද:ම ඩිය දම
තා්කේ  ්කමාමඅන්මිසදියටමේ ප්ක්්ලද.ම
එේ නාමඔපකපදම ඩර්ක්මබැරිමලදේ ණයදතක,මබැරිේ ල්මනැාමේ ල දලඩමාම
ේ ේම නිේ තකම තියම අරම රෑපයටම ේ ප්ක් දම ඒම රෑපයම ේ ඩේ ්ඩකම ාම
ඩර්ලද.ම පද ක භදලයම උප ක ද,ම දුඩම ේ  ්තකම ේ  ්ලදම ාම යි.ම අරම
ිසදියටම ‘්ෑ,ම රැලදම ඩිය්ම නැඟීාම තිබදණයදටම එත්ම තිේ ය්කේ ්කම
සතරානදධදතුම ේ ්ක;ම ඩිය දම බ ්ලද.ම බැලුලදටම අපිම ඩකෂම ්ැනැම
ඉ්කද්රියමලැඩි දම්ැතිම්ේමනිතමපිළි ්කේ ්කම්ැනැ.ම‘්ැනැ,ම රැලදමාම
තායිමඒමරෑපය;මඩිය දමේ ප්ක්්ලද.මනිතටමේ ප්ක්්ලදමනිේ ත්ක.ම
ඒම ේ ල දේ ව්ම දීම තා්කම ඒම රෑපයම පරිේ භෝජ්්යටම ිනි ක ද,ම ‘ේ නදඳයිම
රැලදමඇසදරැමඩර්ක්මය්ක්මඑේ න්ේ;මඩිය්මතැ්ටම ිනි ක දමඒම
රෑපයම ඇ කලුේ ලදතකම රැලදම ඩිය දම ේ ඩදත්ම ම ඇ කලුේ ව්:ම අ ක ්,ම
අ ක ්ම තැ්ම ේ ප්ක්්ලදම ේ ඩදේ නදාම :ම ‘ආ,ම ේ ාත්ම පඨිස,ම
ේ ාත්ම ආේ පද;.ම එතේ ඩදටම අරම රැලදම ඩිය්ම අ නසටම ඒම රෑපයටම
බැස ්ක්මඉවම්ැනැ.මේ තකරැණයදමේ ්කම :
ඊටමපසකේ සකම අපිම ඩියාදම ඩදර්මඑඩමඩිය දමසිනිම ඩර්ක්මපදළුල්ක.මසිනිම
ඩර්ලදතකම එඩකඩාම ේ ප්ක්්ම නැවත යම තකේ තදතකම ‘්ෑ,ම ඒම
සතරානදධදතුම රෑපේ යකම නැවයම ේ ්ක;ම ඩිය දම ේ ප්ක්්ලද.ම ේ ාදඩ ම
එේ නාම ේ ප්ක්්ක්ම බැරිම ේ ල්ම ේ ඩදටම ඩදර්ම එඩම ඩිය්ම නැඟීාතක,ම
නැඟීේ ේමතිේ ය්මලටි්දඩාතකමසතරානදධදතුමරෑපමමිටියටමතැබදලනාම
ඒම සතරානදධදතුම නැවයම ඩදර්ම එඩඩකම ාම ේ ල්ලද.ම ලදන්යඩකම ාම
ේ ල්ලද.මඑයදටමඑච්චරමඒඩමලටි්ලදතකමේ ල්ලද.ම
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ඊටම පසකේ සකම ඒම සතරානදධදතුම රෑපම මිටියම ඩුවදේ ලච්ච,ම නැපකපිච්ච,ම
තැ ිච්චම ලසටම ේ ාච්චරම ලටි්ම ලදන්යම ඩැවදණයදම ේ ්කම ඩිය්ම
තැ්ඩි්කම දුඩකම ිසඳි්ක්ම ේ ල්ලද.ම ඒඩයිම තිේ ය්ම ේ  ෝෂය.ම ලදන්යම
පරිනරණයයමඩළදටමපරශක්යඩකම ්ැනැ.මආශකලද යඩකම ්ැතුලදමේ ්ේ ලයි.ම
ඩදර්ම එේ ඩකම ය්ක්ම පදළුල්ක,ම ලදන්ේ යකම ය්ක්ම පදළුල්ක,ම ජීපකම එේ ඩකම
ය්ක්මපදළුල්ක.මආශකලද යඩකම්ැතුලදමේ ්ේ ලයි.මආදී්ලමේ බදේ නෝමයි.ම
දුඩකම ිසඳි්ක්මේ ලයි.ම රැලදමනදා තකතදටමඩාඩකම්ැනැ.ම රැලදේ  කමාූණයම
බ දම සතුටදම ලදණයදටම ඩාඩකම ්ැනැ.ම අේා ද,ම තදතකත දම ඇසදරැම
ඩළදටම ඩාඩකම ්ැනැ.ම ආශකලද යඩකම ්ැතුලදම ේ ්ේ ලයි.ම තිේ යයි,ම
පදළුල්ක.මආදී්ලමේ බදේ නෝමයි.මඒඩද්කතේ ය්කම ඒමආශකලද යමතුළමදුඩම
ැබ්ේ ල දමතිේ ය්ලද.මදුඩමේ යදි දමතිේ ය්ලද.මඒමආශකලද යමිසඳි්ලදම
්ේමඒමඑඩකඩාමතිේ ය්මානදමිසශද මදුඩඩකම ිසඳි්ක්තකම බ දේ  ්මාම
ආශකලද යම ිසඳි්ක්.ම රැලදේ  කම ාූණයම බ දම සතුටදම ේ ල්ක්ම පදළුල්ක.ම
සතරානදධදතුම රෑපම මිටියම රැලදම ඩිය්ම නැඟීාම ආේ රෝපණයයම
ඩරේ  ්ම ඒම දිනදම බැලුලනාම ාටම ේ පේ ්්කේ ්කම රැේ ලඩකම ාම යි,ම
රැලදම දිනදම බ දම ේ බදේ නෝාම සතුටදම ලදණයම නැඩියිම ාට.ම රැලදේ  කම
ාූණයමබ දම සතුටදම ේ ල්ක්මපදළුල්ක,මඩටනඬමඅන දම සතුටදම ේ ල්ක්ම
පදළුල්ක,ම ඉඹ දම සතුටදම ේ ල්ක්ම පදළුල්ක,ම ලවදේ  ්ම සතුටදම ේ ල්ක්ම
පදළුල්ක.මපචමඩදාය්කමාමතිේ යයි.ම
ඒම ලේ  කම ාම යිම ආදී්ලය.ම ඔයම රැලදම ේ නටම ලේ සකම දීම ලදන්යඩටම
නැපකපි දම චපකපේ ල ද,ම ඩුවදේ ල ද,ම ේ පදඩිේ ල දම ාැේ ර්ක්ම පදළුල්ක.ම
පිළිඩදලඩකම නැදි දම ාැේ ර්ක්ම පදළුල්ක.ම ේ නදඳම ඩර්ක්ම බැරිම
ේ රෝ යඩකම නැේ  ්ක්ම පදළුල්ක.ම රැලදටම ේ ්ේ ලයිම රෑපයටම ේ ල්ක්ම
පදළුල්කම ඒඩ.ම නැබැයිම එදාටතකම රැලදටම ේ ාේ නාම ලදණයදම ඩිය්ම
තැ්ඩි්කම ිසඳි්ක්ම බ දේ  ්ම ඩර්ක්.ම රැලදේ  ්කම සතුටදම ේ ල්ක්ම
ේ ල්මේ  යම රැලදේ  ්කම ිසඳි්ක්මබ දේ  ්.මඔබටම රැලදේ  ්කම එ්ම
දුඩම ිසඳි්ක්ම අපනසදම ්ේ,ම රැලදම ්ිසදම එ්ම සතුටතකම ්ූප ල්ක්ම
ේ ල්ලද.මේ තකරැණයදම මාාමේ ේමඩිය්මඑඩ:
ඒම ලේ  කම තා්දතකම එේ නාම යි.ම ේ ේම තා්කම ඉ්ක්ලද.ම ාාම ේ ාේ නාම
ේ ඩේ ්ඩක,ම ේ ාච්චරම ේ ාච්චරම ේ  කල කම තිේ ය්ම ේ ඩේ ්ඩක,ම ේ ාේ නාම
ේ ාේ නාම ඩර්ක්ම පදළුල්කම ේ ඩේ ්ඩක,ම ේ ාේ නාම ේ ාේ නාම දායඩයි්කම
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ඉ්ක්ලද,ම ්ැතක්ේම ේ ාේ නාම නැඩියදල්කම තිේ ය්ලදම ඩිය දම
තා්කේ  ්කම තා්කම ැ්ම සතුටදම ේ ල්ක්.ම නැබැයිම ඊම දලම
ේ ාදේ නදේ තකම දීමතා්කටමඑ්ම්ි්කදාමඅපනදස,මඇ්දේමබැණයදේ,මතදව්ම
පීව්,මබව ි්ක්,මපිපදසදල කම ටිඩතකමාටමිසඳි්ක්මබ දේ  ්මතා්කලම
පරිනරණයයම ඩර ්ක්.ම ඒම දුඩකම තා්කටම එපදම ්ේම ාටම දුේ ලඩකම
ඉ්ක්ලද,ම පදේ තඩකම ඉ්ක්ලද,ම ්ෑ ෑයි්කම ඉ්ක්ලද,ම ඥාතී්කම ඉ්ක්ලදම
ඩිය දම තා්කේ  ්කම එ්ම ආශකලද යතකම අතනැරම ්ක්ම ේ ල්ලද.ම ාාම
ේ ාේ නාම ේ ඩේ ්ඩක,ම ේ ාේ නාම රසකසදලඩකම තිේ යම යි,ම ේ ාච්චරම
ඉේ  ්දාඩකම තිේ යම යි,ම ේ ාච්චරම දැ්දාඩකම තිේ යම යි,ම ාටම ේ ේම රැල්කම
ඉ්ක්ලද,මේ  ල කමතිේ ය්ලද,ම්ෑ ෑයි්කමඉ්ක්ලද,මේ ාේ නාමඉ්ක්ලදම
ඩිය දම ේ ේම තා්කලම උප ලදේ  ්,ම තා්කේ  ්කම තා්කටම සතුටදම
ේ ල්ක්ම පදළුල්ක.ම ආශකලද යඩකම ්ැතුලම ේ ්ේ ලයිම තිේ යයි.ම ඔයම
ආශකලද යම
තුළම
්ි්කදා-අපනදස-ඇ්දේ-බැ්දේ-තදව්-පීව්ම
ේ ඩළලරඩකම ්ැතිම දුඩඩක.ම ඒම ිසතරඩකම ේ ්ේ ලයිම ාරණයේ ය්කම පසකේ සකම
සතරම අපදම දුඩතකම අයිතිම යි.ම ඒඩයිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ේ  කශ්දම
ඩේ ළකම ආශකලද යම ටිඩයි,ම ආදී්ලම ේ බදේ නෝම යි.ම ඒම ්ිසදම ඩැාැතිම
ේ ල්ක්මඕ්මේ ාදඩඩටම :මජ්දතිම ්ිේ රෝධයට,මඅජ්රදාරමබලට.මජ්රදම
ාරණයම ්ැතිම ඩාම ා,ම අජ්රදාරම බලම ා,ම සැපඩක.ම අජ්රදාරම ේ ල්කේ ්කම
්ූපදි්මේ ඩ්දටමයි.මේ ්දමනට ්ක්දමඩාටමයි.මතා්කලමේ නෝමඅ්ිතකම
අයල.ම ඒඩම ඩර්ක්ම පදළුල්කම ඩදාම භූමිේ යකම සතරානදධදතුම රෑපයම
පිරිසිඳමදැඩ දමඒමරෑපමඅරබයදමතා්ක,මපද ක යි්ක,මසතකත්වයි්ක,මඩිය්ම
ඩැාතිමසනමා්ේ සකමතිේ ය්මමිමිමේ  ල දමදා දමඉපදීාම්ැතිඩරම තම
නැඩිමයි.මදුේ ඩ්කමමිදියමනැඩිමයි.ම
ඒම ්ිසදම ඩදය තදසතිය,ම ඩදයද්දපසකස්දල,ම ්ැතක්ේම
පචඋපදදා්සකඩන්ධය්කේ  කම උ යම ලැයම -ම ඉෙි රෑප ඉෙි
රෑපස්සසෙුදබ ා ඉෙි රෑපස්ස අත්ථඞ්ගගබො -ම ේ ේම ාදර් ය.ම ේ ේම
රෑපේ යකම ේ ඩසකම ේ  දේම්ියම තකම සේමාසකම ඩුණයපමේ ඩදටසකම තිසකේ  ඩඩකම
ේ ්කම ම තිේ ය්කේ ්ක,ම ඩ්ම ේ බද්ම ආනදරේ ය්කම නැේ  ්ලදම ේ ්කම ම
ඩිය දමබ ්ලද.මබ ්මඩාටමචතුරදයයමසතයයමඅලේ බෝධමේ ල්ලද.ම
ඔච්චරයිම බ ්කේ ්ක.ම ඇයිම ඒ:ම එයදම ේ ාේ නාම බ ්කේ ්කම ඇයි:ම
බ ්කේ ්කම චතුරදයයම සතයේ යකම ්දලණයම තිේ ය්ම නි්කදාම යි.ම ේ ාේ නාම
බ ්ක්ම අාතඩම ේ ල්ම නැාම ේ ල දලඩම ාම ාාම ඩිය්,ම තණයකනදම
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උපදදා්මඩිය්ම තියමේ ේමරෑපයමාතමපතිතමේ ල ද,මාදලම්ිාමදණයයම
ඩර දම දුඩම ේ  ්ැතකම ේ  ්ලදම ේ ්කම මඩිය දම දුඩම යිම දුඩකඛම සාද යතකම
්ක්ලද.මේ ේමරෑපේ යකම ඇතකතමඇතිම නැටිේ යකම බ මබ දමඉ්ක්මේ ඩදටම
ාාම ඩිය්ම තියම ේ ේම රෑපයම ාතම පතිතම ේ ල්කේ ්ම ්ෑ.ම එේ නාම
ලදේ ණයදතකම ාදලම ්ිාමදණයයම ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම එේ නාම ලදේ ණයදතකම ාටම
්ි්කදා-අපනදස-ඇ්දේ-බැ්දේම අන්ක්ම ේ ල්ම සියළුම දුේ ඩ්කම ්ි නසකම
ේ ල්ලදම ේ ්කම ම ඩිය දම ්ිේ රෝධයටතකම ්දලණයම තිේ ය්ම නි්කදාම යිම
ේ ායදම ේ ේම රෑපේ යකම ඇතකතතක,ම ඒඩටම ේ නකතුම ටිඩතකම -ම ඇතිරරාතකම
්ැතිරරාතකම බ ්කේ ්ක.මඅරම්දලණයමපිටිපසකේ සකම ේ ල්ාමතියද තකතනාම
රෑපයතක,මඩ්මේ බද්මආනදරේ ය්කමරෑපයමඇතිේ ල්ලදම්ැතිේ ල්ලදම
බ ්ක්මිසතරාමාමයිමඕ්.මඑේ නාම්ැතක්ේමේ ේමනැාමරෑපයඩකමාතකම
සතරානදධදතුම ේ ්ක.ම ේ ේම නැාම රෑපයඩකම ාම සතරානදධදතුම ේ ්කම ,ම
සතරානදධදතුලම අලඩදශධදතුලම තුළම රදශිම ේ ල දම තිේ ය්ම නැවම ේ ්කම
,ම ඩිය දම ිසතරයිම නිත්කේ ්ක.ම ඒම නිත්ඩාටම ආශරලක්ෂයම ේ ල්ලද.ම
චතුරදයයමසතයයමඅලේ බෝධමේ ල්ලද.මඑච්චරයිමනිත්කේ ්ක.ම
ඇයිම ඒ:ම එයදම ්ක්ලදම ාාම ේ ාේ නාම නිත්කේ ්කම ේ ාේ නාම නිත්ක්ම
බැරිේ ල්ම නැාම ේ ල දලඩම ාම නිේ තකම තිේ ය්ම ති,ම අතකතලද ම
උපදදා්යමේ ේමාතමපතිතේ ල දමපද ක යි්ක,මසතකත්වයි්කමඩිය්ම තියම
සතරානදධදතුලම ාතම පතිතම ේ ල දම තලම සතකත්වේ යඩකම පද ක ේ යඩකම
උපදි්ලදමේ ්කම ,මදුඩමඋප ක ්ලදමේ ්කම මඩිය දතකම ්ක්ලද.මාාමේ ේම
ිසදියටමබ ්මේ ඩදටමේ ේමසිේ තකම තිේ ය්ම තිම ටිඩමසතරානදධදතුලටම
බැස ්කේ ්කම ්ැනැ.ම එේ නාම ලදේ ණයදතකම සතකත්වයි්කම පද ක යි්කම
්ිාමදණයයමේ ල්කේ ්කම්ෑමේ ්කම මඩිය දතක,මදුඩමඋපදි්කේ ්කම්ෑමේ ්කම ම
ඩිය දතකම ්දලණයම යි.ම ඒම ්ිල්ටම ්දලණයම තියදේ  ්,ම ්ිේ රෝධයටම
්දලණයම තිේ ය්ම නි්ක ම යිම ේ ේම නැාම රෑපයඩකම ාම සතරානදධදතුම යිම
ඩිය දමබ ්කේ ්ක.ම
ඒම ලේ  කම චතුරදයයම සතයයම ඉේ  ් ්ක්ලදම ේ නදඳට.ම ේ ඩේ ්ඩුටම
ඔේ නදාම ිස ර්ශ්දම ඩර්ක්තකම බැරිම ්ේම ේ ල්ාම තලම සාථම
ඩාටන්ඩකම ලව ද,ම නිතම ටිඩඩකම දියදණයදම ලදණයදටම පසකේ සකම ේ ේම රෑපයටම
නිතම තබ්ලදම ේ ේඩම සතරානදධදතුම යිම ඩිය ද.ම දැ්කම තලාම බැලුලදටම
බ ද ්ක්ම බැරිම ්ේ,ම රැලදම ාම යි,ම ා්දසකසයදම ාම යිම ඩිය දම ්ේම
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ේ පේ ්්කේ ්ක,මඅපිමේ බදේ නෝමඩද යඩකමඅේ පකමනිතමාමඋපදදා්යමඩර දම
යිමතිේ ය්කේ ්ක.මඒමලේ  කමඩරාමතිේ ය්ලද.
ඉති්කම ාාම ේ ාතැ්ම දීම ාතඩකම ඩේ ළකම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ්ිල්ම
ඩිය දමේ ප්ක්දේ ව්මඉපදීාම්ැතිමඩර්මඑඩටමයි.මේ ේමසතරානදධදතුම
්ැතක්ේම ේ ේම සකඩන්ධම ටිඩම තිේ ය කදීම ේ ඩේ  සකම ටිඩම ්ැතිඩර දම
සතකත්ව-පද ක මභදලේ ය්කම එ්මසියලුමදුේ ඩ්කම ්ි නසකම ේ ලච්චිමතැ්ටම
ඩිය්ලදමඅනුපදිබස්ස පරිනිවමාන මඩිය ද.මරනත්කලන්කේ සකම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්ම සතකත්ව-පද ක ම භදලේ ය්කම එ්ම ිසඳි්ම සියලුම දුඩකම ්ැතිම
ඩර දමසකඩන්ධමටිඩමිසතරඩකම පරිනරණයයමඩර්ලද.මසකඩන්ධමටිඩම-මදැ්කම
අපිම ඩියාදම ේ ේම රෑපයම සතරානදධදතුයිම ඩිය්ම ්දලණි්කම පරිනරණයයම
ඩර්ලද,ම ‘ාා;ම ඩිය්ම නැඟීේ ේම අ්දසයම ලතකම ්ැනැ.ම ාද්ම අ්දශයම
ේ  ලද්දමඩිය දමඩිය්කේ ්කමේ ේමරෑපේ යකම‘ාා;මඩිය්මනැඟීාමේ  ලදණයදම
ලසටම අ්ද දමිම යි.ම එතේ ඩදටම නිේ තකම ‘ාා;ම ඩිය්ම නැඟීාම එ්ලද.ම
ඒේ ඩකම තිේ ය්ම ්දාධාමම ටිේ ඩකම ‘ාා;ම ඩිය්ම නැඟීාම ේ  ලදණයදම ලසටම
ාතකේ තකමඩටයදතකතඩකම්ෑමඩිය්මතැ්ඩටමඑ්ලද.ම
එතේ ඩදටම ේ ේම සතකත්වයි්කම පද ක යි්කම ේ  කල කම ඩදරණයදම ඩිය්ම
නැඟීාඩකම ්ෑම රෑපයම පිරිසිඳම දැඩපදම ලසට.ම පඨිසම ධදතුේ ව්,ම
සතරානදධදතුේ ව්ම ්ෑ ෑයි්කම ඩි්කේ ්කම ්ෑම එයද.ම සතරානදධදතුේ ව්ම
බවදාදට්ටදම ඩි්කේ ්කම ්ෑම එයද.ම සතරානදධදතුලම සතරානදධදතුලම
නැටියටම ිසපරීතම ේ ්දම ලූම ා්සඩි්කම ඩි්ලද.ම එේ නාම දැඩ දම
ේ ඩේ  සකම පිරි්ිරරේ ා්කම පිරි්ිේ ල්ලදම ඩිය්කේ ්කම එයදම ා්දෂයය්කටම
අයිතිම ේ ඩේ ්ඩකම ේ ්ේ ලයි.මා්දෂයමේ  ෝඩේ යකම සේ යෝජ්්යඩකම එයදටම
්ැනැ.ම එයදම ේ  ිසය්කට,ම බරනකාය්කටම අයිතිම ේ ඩේ ්ඩුතකම ේ ්ේ ලයි.ම
බරනකායි්කම දලමතිේ ය්මසේ යෝජ්්යඩුතකම එයදටම ්ැනැ.මඑයදමඅරෑපීම
බරනකායි්කටම අයිතිම ේ ඩේ ්ඩුතකම ේ ්ේ ලයි.ම ඒම ්ිසදම තිේ ය්ම
සේ යෝජ්්යඩුතකම ්ැනැ.ම ඩදාම ේ  ෝඩේ යකම ඉපදීාම ්ැතිම ඩර ද,ම රෑපම
ේ  ෝඩේ යකම ඉපදීාම ්ැතිම ඩර ද,ම අරෑපම ේ  ෝඩේ යකම ඉපදීාම ්ැතිම
ඩර දම සකඩන්ධම ටිඩම ිසතරඩකම පරිනරණයයම ඩර්ලද.ම ඒඩටම ඩිය්ලදම
ේ සෝපදිේ සකසම ්ිබ්බද්යම ඩිය ද.ම සකඩන්ධම ටිඩම ිසතරඩකම තිේ ය කදීම
පිරි්ිිස ද.ම ේ ඩේ  සකම පිරි්ිරරේ ා්කම පිරි්ිිස ද.ම අජ්රදාරම ේ ල ද.ම
ජ්රදාරණයයටම පතකේ ල්කේ ්ඩකම ්ෑ.ම ජ්රදාරණයම දුඩඩකම ්ෑම එයදට.ම
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අජ්රදාරයි.මඅජ්රදාරම්ිලණයමක්ෂදතකම ක්ෂදතකම ඩර තකතදමජීලතකලමඉ්ක්ම
ා්ක.මේ ්දමඉපදීාමක්ෂදතකමක්ෂදතකමඩර තකතදමජීලතකලමඉ්කේ  කදීමා.මඒම
සකඩන්ධම ටිඩම අලදරැදුම පණයනඩකම නරි,ම නැටඩකම නරිම තිේ ය්ඩේම තිබි දම
ඒේ ඩමආයදම ස්කතතියමඅතනැරැණයදම ලසටමඒමසකඩන්ධමටිඩතකම ්ිරැ කධම
ේ ල දම ය්ලද.ම පරතිසන්ධියඩටම ය්කේ ්කම ්ැනැ.ම එතේ ඩදටම ඩිය්ලදම
අනුපදිබස්ස පරිනිවමාන මඩිය ද.ම
අ්දපදදාමපරි්ිලමද්ම සනම අ්දපදිේ සකසමපරි්ිලමද්ම ඩිය්කේ ්කම ේ  ඩඩක.ම
ඩිසිලඩකම උපදදා්ම ලශේ ය්කම ේ ්දම ේ  ්ම මිදීාටම ඩිය්ලදම අ්දපදදාම
පරි්ිලමද්ම ඩිය ද.ම ්ැති්ේම රනත්කලන්කේ සකම ඩිය ද.ම ඩකේ  කශම
පරි්ිලමද්ය.ම එතැ්ටම ිසතරයිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ධාමම ේ  කශ්දලම
ඩර්කේ ්ක.ම ේ නදඳටම ාතඩම තබද ්ක්ම අනුපාාන පරිනිවමාන ට,
ක්බල්න පරිනිවමාන ට වෙර ි ෙුදුරජාණන්ව න්බස් ධෙම බද්නනා
කරලා ෙිබ න්බන් ම සකඩන්ධය්කේ  කම පිරි්ිරරාම ේ ල්ලදම ඩිය්ම එඩම
ධාමතදලයඩකම එතැ්ටම ආපදම ේ ඩ්දට.ම එතැ්ටම බණයම ඩිය්කේ ්කම
්ැනැ.ම බණයම ඩිය දම ්ැනැ.ම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම චතුරදයයම සතයයම
ේ  කශ්දම ඩේ ළකම ජීලතකලම ඉ කදීම ක්ෂදතකම ක්ෂදතකම ඩර ්ක්ම මිසඩම ේ ේම
සකඩන්ධම ටිඩම පරිනරණයයම ඩර කදීාම ක්ෂදතකම ක්ෂදතකම ඩර ්ක්ම මිසඩ,ම
ාරණයේ ය්කම පසකේ සකම ජ්දතියම ්ැතිම ඩර්ම එඩඩකම ේ ්ේ ලයි.ම එේ නාම
එඩඩකම්ෑමජ්දතිේ යක.ම
ජ්දතියම ේ  ආඩදරයි.ම භව පච්ච ා ජාෙි.ම සතකත්ව-පද ක ය්කේ  කම
ඉපදීාඩුතකම තිේ ය්ලද,ම සකඩන්ධය්කේ  කම ඉපදීාඩුතකම තිේ ය්ලද.ම
පරතිසන්ධිම ලශේ ය්කම නට තකේ තකම සඛාර පච්ච ා වඤ්ඤාණ,

වඤ්ඤාණ පච්ච ා නාෙරෑප, නාෙරෑප පච්ච ා සළා ෙන,
සළා ෙන පච්ච ා ඵස්ස, ඵස්ස පච්ච ා බවදනාමඩිය දමඩිය්කේ ්කම
සකඩන්ධය්කේ  කම නට ැ්ීාම යි.ම පදරදණයම ඩාමයටම සකඩන්ධම ටිඩම
නට ්ක්ලද.ම ඒඩම ධාමතදලයඩක.ම ේ ඩේ ්ඩකම ේ ්ේ ලයි,ම පද ක ේ යඩකම
ේ ්ේ ලයි.මදැ්කම ේ ේමේ ේසයමඩිය්කේ ්කම ේ ඩේ ්ඩකම :මපද ක ේ යඩකම :ම
්ෑ.ම නැබැයිම ේ ේඩටම ේ ල්සඩකම තිේ යයිම අ්දපදදි්ක්ම යි.ම ඩාමම
පරතයේ ය්කම ේ ්ේ ලයි.මේ ේමඩයතක,මේ ේමේ භෞතිඩමතතකත්වයමාමයි.මේ ේම
රෑපේ යකම තිේ ය්මේ භෞතිඩමතතකත්වේ යකම ේ ල්සඩකම තිේ යයි.මේ ේමරෑපයම
ඩාමම පරතයේ ය්ක.ම තා්කම ඩිය්ම රෑපයම ඩාමම පරතයේ ය්ක.ම එච්චරයි.ම
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ඒඩටම ඩිය්ලදම උපදදි්ක්ම ඩිය ද.ම ේ ේම ේ ේසයම ඩිය්ම එඩම
අ්දපදදි්ක්ම යි.ම ේ භෞතිඩම තතකත්වයම එඩයි.ම ේ ේඩම ඩාමම පරතයේ ය්කම
ේ ්ේ ලයි,ම ඍතුම පරතයේ ය්කම රදශිේ ල දම තිේ ය්කේ ්කම ේ ේසයම ඩිය්ම
එඩ.මේ ේමශරීරයමඩ්මේ බද්මආනදරය,මනිේ තකම තිේ ය්මඩාමම තියටම
අ්දලම රදශිේ ල දම තිේ ය්කේ ්ක.ම අපිම ‘ාා;ම ඩිය දම නිතුලදට,ම ඔයම
ේ  ේ ල්ිමඅදියරයිමේ ේම‘ාා;මඩිය දමනිත්මඑඩ.ම
ඔ්ක්ම ඔයම ලේ  කම ආයත්ම ටිඩඩක,ම සකඩන්ධම ටිඩඩකම තායිම උප්කේ ්ක.ම
එතැ්ම පද ක ේ යඩකම ්ෑ.ම දුඩකම ිසඳි්ම සතකත්වේ යඩකම ්ෑ.ම ධාමතදලයඩක.ම
සකපශශේ ය්කම ේ ව් ්දලම ඇතිේ ල්ලද.ම සකපශශයම ්ැතිේ ල්ම ේ ඩදටම
්ැතිේ ල්ලද.ම සකපර්ශේ ය්දතකම නඳු්ද ්ක්ම පදළුල්කඩාම එ්ලද.ම
සකපශශයම ්ැතිේ ල්ේ ඩදටම නැඳි්ීාම ්ැතිේ ල්ලද.ම ආනදරයම ්ිසදම
රෑපයමඇතිේ ල්ලද.මආනදරම්ැතිේ ල්මේ ඩදටම්ැතිේ ල්ලදම-මේ ේඩම
ධාමතදලයඩක.ම
එබඳුම ආයත්ම ටිඩම අරබයදම ේ පේ ්්ම ඇේ න්ම තැ්ම ඩකලදම ාම
සකඩන්ධය්කේ  කම පැ්ැරරාම ධාමතදලයඩක.ම ඒම ටිඩටම ලතශාදණයේ යකම ඇතිම
ඩර ්ක්ම තණයකනදම උපදදා්යම ඩිය්ම ේ ේම තිම ටිඩම අරම ධාමතදලයඩකම
ලූම සකඩන්ධම ටිඩටම ආපනදම තැබදේ ලදතකම ේ ාදඩම ම ේ ල්කේ ්ක:ම ඒඩයිම

බවදනා පච්ච ා ෙණ් ා, ෙණ් ා පච්ච ා උපාානන, උපාානන
පච්ච ා භව ඩිය දමඩිය්කේ ්ක.මඅරමසකපශශමආයත්මපැතකතටමආේ යතකම
ඒම තිම ටිේ ඩ්කම ිනි ක ද.මඑතේ ඩදටම්ිර්ාදණයයමේ ල්ලදමපද ක
ේ ඩ්ද.මඅ්ක්මජ්දතිය.මඅ්ක්මේ ඩ්දමඉපදු්ද.ම

යද.ම

ාව්මඩුසේ ය්කම උප්ක්මතැ්මතිේ ය්කේ ්කම ීමජ්මපරේපරදල,ම්ැතක්ේම
සකඩන්ධය්කේ  කම පැලැතකාම යි.ම නඩි්කම තලම ේ  ඩියඩකම නැේ  ්ලදම
ඩිය්ම එඩ,ම ඒම ේ  ඩිේ ය්කම නඩකම නැේ  ්ලදම ඩිය්ම එඩම ීමජ්ම
පරේපරදලම යි.ම ඒම ලේ  කම ේ  ාව්පිය්කම ්ිසදම ශරීරයම ඇතිේ ල්ලද.ම ඒම
ශරීරයතකමඒමිසදියටමාමඑේ නාමය්ලදමඩිය්මේ ේඩමීමජ්මපරේපරදලඩක.ම
රෑපල ම නැටිම යිම ඒ.ම රෑපේ යකම පැලැතකාම යි.ම එතේ ඩදටම ඔ්ක්ම සකපශශම
ආයත්ම නේ යකම ඇතිරරාම ඩකලදම ාම පුබර කෙස්ස කම්ෙස්ස ඉධ
පටිසන්ධධිපි පච්ච ාම ේ පරම ඩළදම ලූම ඩාමයම ේ ේම උතකපතකතිම භලයට.ම ේ ේම
පරතිස්කධියටම ේ නකතු.ම ේ ාතැ්ම සන්ධියඩක.ම ඊටම පසකේ සකම ලතශාදණයේ යකම
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ඇතිඩර ්ක්මේ පේ ්්මඇේ න්මේ  කම ඇතකතමේ ්දම ්ක්දඩාම්ිසදම
ේ පේ ්්ම ඇේ න්ම ේ  කම ්ිමිතිම නදාේ  ්,ම ඒඩටම තණයකනදම උපදදා්ම
ේ ල ද,මේ පේ ්්මඇේ න්මපැතකතටමාමතබ්මඑඩටමතායිම අිසජ්ජ්දසඛදර-තණයකනද-උපදදා්-භලමඩිය දමඩිය්කේ ්කමලතශාදණයමේ නකතුමටිඩ.ම
තිබ්බනාම තිේ ය්ම ේ  ෝෂයම ේ ාදඩඩකම :ම ජ්දතිම යි.ම තා්කම ්ිර්ාදණයයම
ේ ල ද,මපද ක ේ යඩකම ්ිර්ාදණයයමේ ල ද,මේ  ෝඩයමඇතකතටමාමනැදි ද.ම
දැ්කම ඉ්ක්ඩේම තා්කලම ජීලතකම ඩරල්ක්,ම තා්කේ  කම අයම ජීලතකම
ඩරල්ක්,ම ේ ලේ නසි ද,ම ේ ලේ නසි ද,ම ේ ලේ නසි ද,ම ේ ලේ නසි ද,ම
ේ ලේ නසි දම දුඩම උප ලදේ  ්,ම දුඩම ්ිලද ්ක්.ම ේ පටර කම දා ද,ම
ි්ිඩූරඩකම න ද,ම ි්ිම තියදේ  ්,මඊටමපසකේ සකම ේ ාදඩම මඩර්කේ ්ක:ම
දැ්කම ඉති්කම ේ ඩදළම අතුතකම ඩව දම න ්ක්ලදම ්ිලද ්ක්,ම ේ  ෝ්ිතකම
ේ තා දම න ්ක්ලදම ්ිලද ්ක්,ම ඒතකම ්ිලද ්ක්ම බැනැ.ම ේ ාදඩ :ම
අරම ි්ක්මසැරමලැඩියි.ම
ඉති්කම ඔේ නදාම ඔේ නදාම ඩරම ඩරම ඉඳ දම පද ක භදලයම ්ිසදම ිසඳි්ම
දුඩකම ටිඩම ේ ේම ජීිසතේ ය්කම ඉලරයි.ම ඒම පද ක භදලයම දුරැම ේ ්දම ලදණයදම
්ිසදම ා,ම ඒම අිස යදේ ල්කම තකතම ්ිමිතකතම ාම ාද කඩරේ  ්ම ්ැලතතකම
සකඩන්ධම ටිඩම නට ්ක්ලදම ේ ල්ම තැ්ඩ.ම ආේ යතකම සකඩන්ධම ටිඩම
නට ්ක්ලද.ම දැ්කම පද ක යදම ේ ්ේ ලයි.ම ඒඩයිම ේ ේම ජීිසතේ යකම
්ෑ ෑයි්කම ඊ දලම ජීිසතේ යකම ්ෑ ෑයි්කම ේ ්ේ ලයි.ම අ ම ඉ්ක්ම අේාදතදතකතද-සේ නෝ ර-සේ නෝ රිය්කම ඊ දලමජීිසතේ යකම ඇයිම එේ නාමාමඅයම
ේ ්දම ේ ල්කේ ්ක:ම ඊ දලටම ිසඤකණංණයයම බැසම ්කේ ්කම ේ ල්ම තැ්ඩම
රෑපයඩටම්ේ,මඑත්මනැේ  ්මපරිසරේ යකමසකඩන්ධමටිඩමනැදුණයනාමඒම
සකඩන්ධම ටිඩටම ආපනදම අලුේ ත්කම ාම තණයකනදම උපදදා්ම ේ ල දම සකඩන්ධම
ටිඩටමතිබ්බනාමඑතැ්ම්ෑ ෑයි්කමටිඩමආේ යමනැේ  ්ලද.ම
සතකත්වයදම භලේ ය්කම භලයටම ය්කේ ්කම ්ැනැ.ම පටිච්චසාදපකපද ම
ධාමතදලයඩකම ්ිසදම සකඩන්ධම ටිඩම ඉපදි දම ෙණ්  ජබනෙි පුරිබසාම -ම
තණයකනදේ ල්කම
පදරැෂභදලය,ම
පද ක භදලයම
ේ  ෝඩේ යකම
උප ක ලද ්ක්ලදම මිසඩ,ම උප ක ලදේ  ්ම දුඩකම ිසඳි්ලද.ම ේ ේම ේ  ෝඩයම
ේ ාතැ්මාමඅතනැේ ර්ලද.ම
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ආේ යතකම සකඩන්ධම ටිේ ඩකම ඇතකතම ේ ්දම ්ක්දඩාම ්ිසදම තණයකනදම
උපදදා්යමආේ යතකමඋපදි්මතැ්මේ  ෝඩයමනදා ්ක්ලද.මනදාේ  ්මදුඩකම
ිසඳි්ලදම එතැ්ම ා.ම දුඩම ාම උප ල්ලද.ම දුඩම ාම පලති්ලද.ම ේ ල්ම
ේ ාදඩුතකම ්ැනැ.ම ආේ යතකම ඒම දුඩම අලේ බෝධම ේ ්දම ලදණයදඩාම ්ිසද,ම
ේ ඩේ  සකම ටිඩම දුරැම ේ ්දම ලදණයදම ්ිසද,ම ආේ යතකම සකඩන්ධයම
පනළේ ල්ලද.ම පටිච්චසෙුප්පාද ධම්බෙසු ඤාණ.ම එතේ ඩදටම එයදම
්ක්ලදම සතකත්වයදම ාරේ ණය්කම පසකේ සකම උපදි්ලදම :ම ්ෑ.ම ඇයි:ම
සකඩන්ධම ටිඩටම දැ්කම ේ ඩේ  සකම ටිඩම නදාේ  ්ම දැ්කම ්ේම සතකත්වයදම
ඩිය්ම එඩම නදා තකේ තක,ම ආේ යතකම ාරණයදස්ක්ම ේ ාදේ නදේ තකම දීම
ේ ල්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම :ම සකඩන්ධම ටිඩම පරතිසන්ධිම ලශේ ය්කම -ම ්ැතක්ේම
ිසඤකණංණයයම ්ිසදම ්දාරෑපම ේ ල්ලදම ඩිය්ම ධාමතදලයඩකම ේ ල්ලද.ම
ේ ඩේ ්ඩකම උපදි්ලදම ේ ්ේ ලයි.ම ේ ාතැ්ම තණයනදලම සකඩන්ධම ටිඩටම
තබ ද,මපද ක යදමඋප ල්මඑඩම්තරමඩර ද,මඅජ්රදාරමේ ල්මඑඩටම
තායිම බසෝපදිබස්ස නිබ්ොනම ඩිය දම ඩිව්ේ ව්.ම සකඩන්ධය්කම පරතිසන්ධිම
ලශේ ය්කම ්ැතක්ේම සකඩන්ධය්කම ්ැලතම පරතිස්කධිම ලශේ ය්කම
පැමිේ ණය්මඑඩම්තරේ ල්මඑඩටමයිමඅනුපදිබස්ස පරිනිවමානමඩිය දම
ඩිය්කේ ්ක.
ේ ේම ්ිල්ම ේ  ම ආඩදරයඩි්කම පැේ ්ව්ේ ව්ම ජ්දතියම ේ  ම ආඩදරයඩි්කම
ේ ල්ම ්ිසම යි.ම සකඩන්ධය්කේ  කම ඉපදීාතක,ම පද ක ය්කේ  කම ඉපදීාතක.ම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ධාමම ේ  කශ්දමඩේ ළකම සතකත්ව-පද ක භදලයමේ ්දම
ඉපදීාටමයි.ම ුරැමබරමතිේ ය්කේ ්කම ඒමටිඩටමයි.මලැඩිමබරමතිේ ය්කේ ්කම
ඒම ටිඩටම යි.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම ේ ේම ඩයටම ැේ ට්ම දුඩඩකම සානරම ිසටම
ිසඳි්ක්මේ ේමඇතකත්කම ඩැාැතිම ේ ලයි.ම්ාදතකම ාද්සිඩමදුඩමඊටමලවදම
දුඩඩක.ම අපිම ඩියාදම :ම ‘උඹටම ේ ේම පිනිේ ය්කම එඩම සැරයඩකම අ්ි්ක්ම ,ම
උේ ේම රැලදම ාම උේ ේම ඇසකම ේ  ඩම ඉදිරිපිටම ඩෑ ිම ඩෑ ිම ඩප දම
ාර්ක්ම ;ම ඩිය දම ඇනදේ ලදතකම ේ ාදඩටම ම ඩැාැතිම ේ ල්කේ ්ක:ම ේ ේම
ාේ  කම ඩයටමපිනිේ ය්කම අ්ි්ක්මඩිය්මඑඩටමඩැාැතිම ේ ල්ලදමේ ්කම
:ම බ ්ක්ම ඩදයම සේඵසකසේ ය්කම උපදි්ම ේ ව් ්දලම ිසතරම යි.ම ඔයම
ඇතකත්කටම එබඳුම ේ ව් ්දලඩකම උපදි්ලදම ම රැලදම ඩෑ ිම ඩෑ ිල ටම
ඩප්මේ ඩදට:ම්ෑ.මඔයමඇතකත්කම ිසඳි්කේ ්කම ා්ේ ස්කම ේ ්ේ ලයිම :ම
ේ ඩේ  සකම ්ිසදම යි.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම ේ ඩේ  සකම ්ිසදම එ්ම දුඩ,ම දුඩම
ලැඩියි,මබරමලැඩියි,මඩදයමසේඵසකසේ ය්ක,මසකඩන්ධය්කේ  ්කමඑ්මදුඩටම
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ලවද.ම පිළි ්ක්ලදම ම ඒඩ:ම ඒම ්ිසයිම ලැඩිම බර,ම ුරැම බරම බනදම
තබ්ලදම ඩිය්කේ ්කම ේ ේම ේ ඩේ  සකම ්ිසදම එ්ම දුේ ඩ්කම මිේ  ්ක්යිම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකමපදරමේ ප්ක්දේ ව්.ම
චතුරදයයමසතයයමේ ප්ක්්කේ ්කමඑේ ත්කටමයි.මජාෙි පි දුක්ඛා ජරා පි
දුක්ඛාම ඩිය්ම ේ ඩදට,ම ඉපදීාම දුඩඩකම ඩිය්ම ේ ඩදටම ේ නදඳටම ාතඩම
ඇතුල,ම ්දලණයම ඇතුලම තබද ්ක්ම පි්කලතු්කලම උප ලද තකත,ම ාදලම
උප ලද තකත,ම පි්කලතු්කලයිම ාදලයිම උප ලද තකතම ේ ේම ේ  ෝඩයටම යිම
ඩිව්ේ ව්.ම ේ ාේ නාම නේබේ ල්ම ේ ේම ේ  ෝඩයටම යිම ඉපදීාම ඩිය දම
ඩිව්ේ ව්.මේ ේඩමලදේ ණයකමේ ඩේ  සකමටිඩයි,මසකඩන්ධමටිඩයි,මේ  ඩමාමඑඩටම
එඩතුේ ල ද,මසකඩන්ධයිමේ ඩේ  සදයිමඅතරමතිේ ය්මසේබන්ධතදලයමඑඩකම
ේ ඩේ ්ඩකම ේ නෝම ්ැතිම ලදේ ණයදතකම ේ ේම ඇතකත්කේ  යිම ාේ  යිම ේ  ෝඩයම
ඇතකතම ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම ඒඩටම ේ ඩේ  සකම ටිඩම ්ැතුලම සකඩන්ධම ටිඩම
්ැතිම ලදේ ණයදතකම ජීිසේ තන්ද්රියම පලති්කේ ්කම ්ැනැ.ම රෑපම ජීිසතින්ද්රිය,ම
්දාම ජීිසතින්ද්රියම පලති්කේ ්කම ්ැනැ.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම ජීලතකේ ල්ක්ම
බැනැ.මඒමඩිය්කේ ්කම ාැේ ර්ලද.මරනත්කලන්කේ සකම ්ාඩකම ඩිය දලතකම
ේ  ෝඩේ යකමධාමයඩකලතකමඩිය්ක්මේ ඩේ ්ඩකමඉ්කේ ්කම්ැනැ.ම
රෑපම ටිඩම තිේ ය කදී,ම සකඩන්ධම ටිඩම තිේ ය කදී,ම ්දාරෑපම ේ  ඩම තිේ ය කදීම
ේ ඩේ  සකම ටිඩම ්ැතිම ඩේ ළදතක,ම ඒතකම පි්කලතු්කේ  තකම ාේ  තකම ඉපදීාම
්ැනැ.ම ේ ාේ නාම ්ෑ.ම ේ ේම ාාම ේ ල්කේ ්කම ්ෑ.ම ේ ේම ඔයම ඇතකත්කම
ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම ේ ේම ඇතකත්දම යි,ම ාාම යිම ේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම
ේ පේ ්්ලදම ්ේම යාඩක,මේ පේ ්්මේ  කම එඩකඩම ඔයම ඇතකත්කම ්ැනැ.ම
ඔයම ඇතකත්කම එඩකඩම ේ පේ ්්ම ේ  කම ්ැනැ.ම ේ පේ ්්ම ේ  කම තුළම ඔයම
ඇතකත්කම ්ැනැ.මඔයමඇතකත්කම තුළමේ පේ ්්මේ  කම ්ැනැ.මේ පේ ්්ම
ේ  කම එඩකඩම ඔයම ඇතකත්කම ්ැතිේ ල්ම ේ ඩදට,ම පි්කලතු්කම එඩකඩම
ේ පේ ්්ම ේ  කම ්ැතිේ ල්ම ේ ඩදට,ම පි්කලතු්කම ේ ාේ  දලටම අයිතිම
ේ ඩේ ්ඩකම ේ ්දම ේ ව්ම ේ ල්ලද.ම පි්කලතු්කම පරේ  දලටම අයිතිම
ේ ඩේ ්ඩුතකම ේ ්දමේ ව්මේ ල්ලද.මේ ාේ  දලමපරේ  දලමේ  ඩටාමඅයිතිම
ේ ඩේ ්ඩකම ප්ල්ක්තකම බැනැ.ම දුේ ඩකම අලසද්යම යිම ඒ.ම ේ ේම
පද ක භදලේ යකමේ ්දමඉපදීාම්ිසද.ම
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ඔච්චරම ැඹදරඩකම ඕ්ම්ැනැ.මේ ේමඩදරණයදමටිේ ඩ්කම ාාමාතඩකම ඩේ ළකම
ේ  ෝඩයදම ඩි්ලදටම ලවදම තීක්ෂණයම ්දලණයඩකම ඇතිඩරම ්ක්ම ජ්දතියම
ඩිය දම ඩිව්ේ ව්ම ේ ාදඩඩක ම ඩිය්ම එඩ.ම එම පාණයඩි්කම ාම චතුරදයයම
සතයයම ඩි්ලදමඑයද.මචතුරදයයමසතයයම ්ක්ලදමඩිය දමඩිය්කේ ්කම
ශරැතලතකම ආයයමශරදලඩයද,මඉපදුේ ණයදතකම ජ්රදමාරණයමදුඩමාමයිම ඩිය දම
දුඩකඛම සතයයම ්ක්ලද.ම දුඩටම ේ නකතුලම ඩිය්ම ේ ඩදටම ඉපේ  ්ක්ම
තිේ ය්මේ නකතුම ටිඩ,මතණයකනද-උපදදා්-භලමඩිය්මේ ා්ක්මේ ේමටිඩයිම
-ම භලම ඩිය දම ඩිව්ේ ව්,ම ේ පරම අිස යදම සඛදරේ ය්කම නට තකතම ේ ේම
සකපශශම ආයත්මනය.මඒේ ඩකම ඇතකතමේ ්දම ්ක්දමඩාම්ිසදමනට තකතුම
තණයකනද-උපදදා්මඩිය්ම ේ ඩේ  සකම ටිඩමආපනදම ඒමාතමාමතබ්මඑඩම
තායිම පද ක ේ යඩකම ්ිර්ාදණයයම ේ ල්ක්ම ේ නකතුලම ඩිය දතකම ්ක්ලද.ම
තණයකනද-උපදදා්ම භලයටම පරතයයම ේ ්දම ලදේ ණයදතක,ම තණයකනදලම ්ිරැ කධම
ලදේ ණයදතකම දුඩම ්ැතිම ේ ල්ලදම ඩිය දම ඩිව්ේ ව්,ම තණයකනද-උපදදා්යම
්ැතිලදේ ණයදතකම ආපනදම අරමසතරානදධදතුලම්ැතක්ේම්දාරෑපමේ  ඩම
පැතකතටම ේ ්දම ිේ යදතකම ඉපේ  ්කේ ්කම ්ැනැ.ම දුඩම ්ැනැ.ම සම්ො
දිට්ඨි.ම
ඒම්ිසදමඑයදමදුඩතකම ්ක්ලද.මදුඩමඇතිේ ලච්චිමනැටිතකම ්ක්ලද.මදුේ ඩකම
්ිේ රෝධයම ්ිල්තකම ්ක්ලද.ම ්ිල්ම එයදම ඩි්ලද.ම ඉපදීාම ්ැතිම
ඩේ ළදතකම ජ්රද-ාරණයම ්ැතිේ ල්ලදම ාම යිම ඩිය දතකම ඩි්ලද.ම ඉපදීාම
්ැතිේ ල්ම නැටිතකම ඩි්ලද.ම රෑපයම පිරිසිඳම දැඩ දම ේ ඩේ  සකම ටිඩම
්ැතිමඩේ ළදතකමේ ්දමඉපේ  ්ක්මපදළුල්කමඩිය දතකම ඩි්ලද.මඒම්ිසදම
අපරාදදීලම පරතිපදාලම පදර්ලද.ම ේ ාදඩටම :ම ඩදාභූමිේ යකම ්ේම රෑපයම
පිරිසිඳම ඩි්ක්මේ ලේ නේ ස්ලද,මනිේ තකම තිේ ය්ම තිම ටිඩ,මආශරලමධාමම
ේ  ලද ්ක්.ම
රෑප-අරෑපම භලේ යකම ්ේම ්දාම ධාමම ටිඩම පිරිසිඳම ඩි්ලදම නිේ තකම
තිේ ය්ම ආශරලම ේ  ලද ්ක්.ම ේ  ලදණයනා,ම ආශරලක්ෂයම ලදණයනා,ම ේ ේම
ේ ඩේ  සකම ටිඩම සකඩන්ධම ාතම පතිතම ේ ල දම ඉපදීාම ේ ල්කේ ්කම ්ෑම
ඩිය්ම ්දලණයම තිේ ය්ලද.ම ේ ඩළලරටම ියනා,ම සියලුාම ආශරලක්ෂයම
ලදණයනාම ්ක්ලදම දැ්කම ේ ාදඩඩකම :ම ඉපදීාම ඉලරයි.ම ඩදේ  :ම
තා්කේ  ක,ම අ්ිතකම අයේ  ක.ම ඩදාම ේ  ෝඩේ යකම සියලුාම ේ  යි්ක,ම
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ඉපදීේ ා්කම මිදි ද.ම රෑපම ේ  ෝඩේ යකම ඉපදීේ ා්කම මිදි ද.ම අරෑපම
ේ  ෝඩේ යකමඉපදීේ ා්කමමිදි ද.මතු්කමභලේ යකමාමඉපදීාම්ැතිඩර ද.ම
ඒඩම යිම ඛීණා ජාෙි.ම රනතකම ලදණයදම ඩිය දම ඵ ම පරතයේ ලක්ෂදම ඥා්යටම
ඩිය්ක්ම තිේ ය්කේ ්කම ේ ාදඩඩක :ම ඉපදීාම ්ැතිම ඩළද.ම ඉපදීාම ්ැතිම
ඩළදම ඩිය්ම එේ ඩ්කම ඩිය්ලදම ේ ාදඩඩකම :ම අජ්රදාරම ලදණයදම ඩිය්ම
එඩමඩිය්ලද.මාාම්ිලද්දමඩිය්මඑඩමඩිය්ලද.මඉපදීාම්ැතිමඩළද.
ඒම ලදේ  කම ාම වුසිෙ ෙර ්ෙචරි .ම යාඩකම සඳනදම භදල්දම ඩළදම ්ේම
දැ්කම ඒඩමඩර දමඉලරයි.මනැාදාාමඩර්ක්මඕ්ම්ැනැ.මරෑපයමපිරිසිඳම
ඩි්ක්ම ්ේම ේ ලේ නසදේ ්කම ේ ාදඩටම :ම ඩදාම භූමිේ යකම ඉපදීාම ්ැතිම
ඩර්ක්ම යි.ම රෑපයම පිරිසිඳම දැඩ දම ඉලරේ ල්ම ේ ඩදටම ඩදාම භූමිේ යකම
ඉපදීාම ඉලරයි.ම ්දාම ධාමම ටිඩම පිරිසිඳම දැඩකේ ඩකම ේ ාදඩටම :ම රෑපම
අරෑපමභලේ යකම ඉපදීාම්ැතිඩර්ක්මයි.ම්දාමධාමම ටිඩමපිරිසිඳමදැඩ දම
ඉලරේ ල්ම ේ ඩදටම රෑපම අරෑපභලේ යකම ඉපදීාම ්ැතිම ඩර දම ඉලරයි.ම
්දාම රෑපම ේ  ඩම පිරිසිඳම ඩි්ම ේ ඩදටම තු්කම භූමිේ යකම ඉපදීාම
්ැතිඩර දම ඉලරයි.ම එතේ ඩදටම දැ්කම ඉපදීාම ්ැතිම ඩළද.ම ්ැතිලදණයද.ම
එයදමා්දෂයේ යඩුතකම ේ ්ේ ලයි.ම ේ  ිසේ යඩුතකම ේ ්ේ ලයි.මබරනකාේ යඩුතකම
ේ ්ේ ලයි.ම ඒම ඩලදරැලතකම ය්ම ණයයටමය්කේ ්කම ්ැනැ.ම යාඩකම සඳනදම
ේ ේම බරනකාචරියදලම පිරැලදම ්ේම දැ්කම ඒඩම පදර දම ඉලරම යි.ම නා පර
ඉත්ථේො ාෙි.ම ාතකේ තකම ඩර්ක්ම ේ  යඩකම ්ැනැ.ම ඩටයදතකතම ඩළදම
ඩිය්මපරතයේ ලක්ෂදමඥා්යමඋපදි්ලද.ම
එතැ්ටම යිම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ධාමම ේ  කශ්දම ඩේ ළක.ම දුඩම පිරිසිඳම
ඩි්ලදම ්ේම සාද යම ්ක්ලදම ාම යිම එයද.ම සාද යම ්ක්ලදම ්ේම
්ිේ රෝධයම ්ක්ලදම ාම යිම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක,ම ේ ේම ඉපදීාම ඩිය්ම
ඩදරණයදලම දුඩඩකම ාම යිම ඩිය්ම ේ ඩදටම එයදම ්ක්ලදම දුඩම පිරිසිඳම
ඩි්ක්ම ්ේම ඉපේ  ්කේ ්කම ේ ාේ නාම යිම ඩිය දම යිම සූතරේ යකම
තිේ ය්කේ ්ක.ම ේ ඩේ  සකම ටිඩම සකඩන්ධය්කම ාතම තබ දම ඉපදුේ ණයදතකම
ඉපදීාමදුඩමාමේ ්කම ඩිය්මේ ඩදටමසාද යමඅනදේ ල දමාමයි.මඑතේ ඩදටම
ඉේ බ්ාම ඩිය්ලදම ේ ඩේ  සකම ටිඩම සකඩන්ධම ාතම තැබදේ ව්ම ්ැතක්ේම
උපදි්කේ ්කම ්ැනැ.ම දුඩම ්ිරැ කධම ේ ල්ලදම ේ ්කම ඩිය්ම පණිිසවයම
තිේ ය්ලදම ඒම ර්ශණයේ යක.ම ේ  පැතකතඩම ලණයශම ලේ  කම තායි.ම එතේ ඩදටම
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පරතිපදාලම ේ ල්ලදම එේ න්ේම ාාම ේ ේම සකඩන්ධම ටිඩම පිරිසිඳම දැඩ දම
ේ ඩේ  සකම්ැතිමඩර්ක්මඕේ ්කමඩිය ද.ම
ඔයම ර්ශණයයම ැ්ම්ිසැඩමේ ල්ක්.මඔයම ර්ශණයයමදැ්ේ  ්ම ඉලරම
ේ ල දම දැ්කම පරතිපදාලට,ම සාම සත ිසකම ඩාටන්කම ල ි්කම ඕ්ෑාම
ඩාටනණයඩකම උ ව්ඩර ්ක්.ම ්දාම ධාම,ම රෑපම ධාමම ිස ර්ශණයදම ඩර්ම
ඕ්ෑාම ඩරායඩටම ිස ර්ශණයදම ඩර්ක්.ම ඒම ේ ාද්ම ේ  යඩකම ේ ඩරැලතකම
එයදම දීඝශම ලශේ ය්කම ඩළතක,ම ේ ඩටිේ ය්කම ඩළතක,ම සතරසතිපට්ඨද්යම
ඩළතක,ම ඩුා්ම සකඩන්ධයඩකම ලැවදලතක,ම ආශරලක්ෂයම ේ ල්ලද.ම ේ ේඩම
ඩර්කේ ්කම ඇයිම ඩිය්ම ්දලණයම ්ක්ලදම ්ේ,ම ්ිල්ම ඩි්ම ්ිසද,ම
දැඩපදම්ිසද.ම
දැඩකඩම ්ිල්ඩකම උේ  සදයිම එයදම ේ ේම ය්කේ ්ක.ම ේ ්දම දැඩකඩම ේ  යඩකම
අරබයදම ේ ්ේ ලයි.ම ඉපදීාම ්ැතිම ඩේ ළදතකම අජ්රදාරම ේ ල්ලදම ාම යිම
ඩිය දමදැඩකඩද.මඉපදීාමඇතිේ ලච්චිමනැටිතකම දැඩකඩද.මඉපදීාම්ැතිේ ල්ම
ඩරායම ැ්තකමසැඩම්ෑමඑයදට.මේ ාේ නාමඩේ ළදතකම්ූපදි්ක්මපදළුල්කම
ඩිය ද.ම ඒම නි්කදාම ේ ්දම ඉපදීාම දැඩම දැඩම යිම ේ ේම පරතිපදාලම පදර්කේ ්ක.ම
ඒඩද්කතේ ය්කම ාම එයදටම පදළුල්කම ේ ලයිම ේ ේම බරනකාචරියදලම අලස්කම
ඩළදමඩිය දමපරඩදශමඩර්ක්මයේම ලසඩ.ම
එේ නාම්ැතුලමඅ ම ලේ සකමදීමඅපිමඩර්මලැේ ඩ්මතායිමාාමඅරමාතඩකම
ඩේ ළක,මබදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ේ  කශ්දමඩර්කේ ්ක,මඉ්ිාඟඩකම බඳි්ලද.ම
ඉ්ිාඟම බඳි්ම පද ක යදම දලටම ිනි ක දම අන්ලදම ‘උඹම ේ ාදඩම ම
ඩර්කේ ්ක:;ම ‘ඉ්ිාඟඩකම බඳි්ලද.;ම ‘ේ ාදඩටම ම ඉ්ිාඟම බඳි්කේ ්ක:;ම
‘ේ  දව්ැ ි ක ටම ් ි්ක්යි.;ම ‘ේ ඩදේ න ම ඔයම ේ  දව්ැ ි ක ම
තිේ ය්කේ ්ක:;ම ‘ ්කේ ්කම ්ැනැ.;ම ‘ේ ඩදච්චරඩකම ඒම ේ  දව්ැ ි ක ම උසම
:;ම‘ ්කේ ්කම්ෑ.;ම
ඉ්ිාඟඩකම බඳි්ලද.ම බඳි්ම ඉ්ිාමඟි්කම ් ි්ක්ම ය්ම ේ  දව්ැ ි ක ම
ේ ඩදේ න මතිේ ය්කේ ්කම ඩිය දම ්කේ ්තකම ්ැනැ.මඒඩමේ ඩදච්චරම උසම
මඩිය දම ්කේ ්තකම්ැනැ.ම‘ානේ ණය්ිමේ ේමපද ක යදේ  කමඩරියදලමනිසකම
එඩඩකමේ ්ේ ලයිම ;මඩිය දමඅන්ලද.ම
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ඒම ලේ  කම ්ිල්කම ඩි්ක්ම පරතිපදාලඩකම ්ේම අපිම ඔඩකේ ඩදා දම ාම
පදර්ලද.ම ේ ාදඩඩකම ම ්ිල්:ම ්කේ ්කම ්ැනැ.ම ේ ඩදේ නම ම
තිේ ය්ේ ්ක:ම ්කේ ්කම ්ැනැ.ම ඒඩම දැඩකඩම :ම ්ෑ.ම ්කේ ්තකම ්ෑ.ම
දැඩකේ ඩතකම ්ෑ.මේ ඩදේ න මතිේ ය්කේ ්කම ඩිය දම ්කේ ්තකම ්ෑ.මනැබැයිම
පරතිපදාලඩකම ්ේමපදර්ලද.ම්ිල්කම ඩියිම ඩිය ද.මේ ාේ නාමය්මේ ඩදටම
්ිල්කමදැඩකඩමනැඩිමයිමඩිය ද.ම
අරමපදරැෂයදේ  කම ඉ්ිාමබැඳි ක මයි,මඅේ පකම ්ිල්ටමා මලැඩි ක මයිම
සාද්ම යි.ම ්ාදතකම ්ිල්කම ඩි්ලදම ඩිය්කේ ්කම ේ ා්ක්ම ේ ේඩම යිම
ඩිය දම ඉසකේ ස ක දම ්ිල්ම අ්දාද්යටම නරිම එයදම දැඩ දම තිේ ය්ක්ම
ඕ්.මඩ යද්මමිතරම ඇසදේ ර්ක,මස කධාමම ශරලණයේ ය්කම ඩර්කේ ්කම ්ිල්ම
ේ ප්ක්්ම එඩම යි.ම ්දලණයඩකම තිේ ය්ම ේ ඩ්දම ්ිල්ම ඩිය්කේ ්ම
ේ ා්ක්මේ ේඩමේ ්කම මඩිය දමජ්දතිම ්ිේ රෝධයම ඩි්ලද.මඊටමපසකේ සකම
තායිම එයදම දැඩකඩම ්ිල්ම අරභයද,ම දුටදම ධාමයම අරභයද,ම පරපරතයම
රනිතයිම ඩිය දමඩිය්කේ ්කම දුඩම්ිේ ල්මතැ්මඑයදමදැඩකඩද.මඒමසඳනදම
එයදමා මලව්ලද.මඑයදමඩලදාමනරිම ලසඩමඒමඩදරණයදලමක්ෂදතකමක්ෂදතකම
ඩර ්ක්ම ඉ ඩකඩයඩකම තිේ යයි.ම ේ ා්ක්ම ේ ාතැ්ටයිම ය්කේ ්කම
ඩිය ද.ම
ඒඩටම ඩදාම භූමිේ යකම සතරානදධදතුම රෑපයම ිසතරයිම බ ්කේ ්ක.ම ලැවම
ඩටයදතුම ඩර කදී,ම උය කදිම පින කදීම ්ිඩාටම ේ ේම නැාම ේ  යඩකම ා,ම
සිසඤකණංණයඩම අිසඤකණංණයඩම සියලුම ේ  කාම අලඩදශම ධදතුලම තුළම
සතරානදධදතුලම රදශිම ේ ල දම තිේ ය්ම නැවම ේ ්ක ම ඩිය දම නිතම නිතදම
බ ම බ දම නිටියතක,ම ආශරලක්ෂයම ේ ල්ලද.ම එේ නාම බ ම බ දම ඉ්කේ ්කම
ඇයිම ඩිය්ම්දලණයමඑයදටමදැ්කම තිේ ය්ලද.මඑේ නාමබ මබ දමඉ්ක්ම
බැරිේ ල්ම නැාම ේ ල දලඩම ාම ඩමිසය,ම ේ ඩදසකස,ම ඉ ,ම ාදට්ටිය,ම
නට්ටියම ඩිය්ම තිම ඒම ාතම පතිතම ේ ල දම ේ ේම ද්රලයම ්ිර්ාදණයයම
ඩර්ලද.ම ඊටම පසකේ සකම ඒම ද්රලයම එඩකඩම තායිම නිතම නිතදම ා්සම
්දේ  ්දම ඩර්කේ ්ක.ම ේ  ෝඩය.ම සතරානදධදතුල ම නැවම එඩකඩම
තා්කේ  කම ඇතිේ ල්මමිමිමඇතකතේ ල දම ඊටමපසකේ සකම තා්කම ඒමඑඩකඩම
යිම ්දේ  ්දම ඩර්කේ ්ක.ම ේ ඩේ  සකම ටිඩම ේ ල්ාම පැතකතඩ.ම
සතරානදධදතුලම ේ ල්ාම පැතකතඩ.ම ේ ේම ේ  ්ක්දම පතිතම ේ ල දම
්ිර්ාදණයයම ඩරපදම ේ  කම ඊටම පසකේ සකම ඇතකතම යිම එයදට.ම එයදම ාදට්ටියම
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ැ්,මාදට්ටිේ යකමබතකමඋය්මනැටි,මනද කමේ ඩදච්චරඩකමදා්ක්මපදළුල්කම ,ම
ලතුරම ේ ඩදච්චරඩකම දා්ලද ම ඩිය්ම එඩම තායිම එයදේ  කම පරශක්යම ඊටම
පසකේ සක.මඒඩමඇතකතාමේ ල ද.මදැ්කමේ  ෝඩයමඇතකතාමලදේ  මයි.ම
ඊම දලටමඔච්චරමඇතකතමේ ලච්චිමේ  ෝඩයමනරිාමපදදුාමිසදියටමයිමඅ්ිතකම
පැතකතටම ය්කේ ්ක.ම නිතද ්ක්ම ාම බැරිම ේ ලයි.ම ේ ේම ේ  ෝඩයම ාම
ේ බදරැලඩකම ේ ල ද.ම ස්වප්නූපො කාො.ම ඔයම ඇතකත්කටම නී්ම
ේ පේ ්්ලදම ේ ්ක.ම ේ  ල කේ දාරල ක,ම ඉවඩවේ,ම මි්ිසද්ක,ම සතකත්වයි්ක,ම
ඩෑාීමාම ේ පේ ්්ලදම ේ ්ක.ම ඇයිම ඒඩටම නී්ම ඩිය්කේ ්ක:ම අ ක ්ක්ම
බැනැ.මපරිනරණයයමඩර්ක්මබැරිම්ිසදමයි.මේ ේමේ පේ ්්මේ  කල කම ඔයම
ඇතකත්කම ්ක්ලදම ම අ ක ්ක්ම බැරි,ම පරිනරණයයම ඩර්ක්ම බැරිම
ලදේ ණයදතකමේ ේමඔඩකේ ඩෝමාමනී්ේ ල්ලදමේ ්ක මඔයමඇතකත්කටමඩිය ද.ම
ේ ේම ේ පේ ්්ම ේ  කම ාටම අ ක ්ක්ම බැරිම ්ේම ාටම නී්යඩකම ේ ල්ලද.ම
දැ්කම ේ ල දම තිේ ය්කේ ්කම අ ක ්ක්ම පදළුල්කම නි්ක යිම ඔයම ඇතකත.ම ඒම
ඩිය්කේ ්කම ේ පදට්ඨබ්භම ධදතුලට,ම සතරානදධදතුලටම සදේ පකක්ෂලම යිම
ාටම ඩදාේ  ෝඩයම ඇතකතම ේ ල දම තිේ ය්කේ ්ක.ම ඔයම ඩරායම ඩරේ  ්ම
ය්ක්ම ඩිය දම ඩිය්කේ ්ක,ම ේ පේ ්්,ම ඇේ න්,ම දැේ ්්ම නැාම ේ  කම ාම
සතරානදධදතුලම ේ ල්කම ඩර්ලදම ඔයම ඇතකත්ක.ම අ ක ්ක්ම බැනැ.ම
ඇ කලුේ ලදතකම අනදේ ල්කේ ්කම පඨිසධදතුලම යි.ම අනදේ ල්කේ ්කම ආේ පෝම
ධදතුලම යි.ම රැලදම ඩිය දම සිනිම ඩළම නැඩිම යි.ම අ ක ්ක්ම ිනි්කම
න ්ලද.මබෑ.මඑත්මසතරානදධදතුලයිම ඩිය දමේ ප්ක්්ලද.මාදට්ටිය.ම
සිනිම ඩළම නැඩියි.ම අ ක ්ක්ම ිේ යදතකම පඨිසම ධදතුලම යි.ම සිනිම ඩර්,ම
සිනිම ඩර්ම එේ ඩකම ධදතුලම ේ ප්ක්්ම ේ ඩදටම අ ක ්ක්ම බැනැ.ම
පරිේ භෝජ්්යමඩර්ක්මබැනැමඩදාලසකතු.ම රැලද-ේ  ර-ර්ක-රිදී-ාදතුාැණිඩකම ඩිය දම සිනිම ඩළම නැඩියි.ම ා්ේ ස්කම ඩදාය.ම ්ාදතකම ඩදායම
පරිේ භෝජ්්යටම ය්ක්ම ේ  ්කේ ්කම ්ැනැ.ම පරිනරණයයම ඩර්ක්ම
ේ  ්කේ ්කම ්ැනැ.ම ්දලණි්කම ිනි ක දම ේ ප්ක්්ලද.ම අ ක ්ක්ම බැනැ.ම
අ ක ්කේ ්කම පඨිසම ධදතුලම යි.ම අනදේ ල්ම ධදතුලම ේ ප්ක්්ම ේ ඩදට,ම
ේ ප්ක්්මේ ඩදටමේ ල්කේ ්කම ේ ාදඩඩකම :මේ ප්ද්දටමඅ ක ්ක්මබැරිම
ලදේ ණයදතකම නී්යඩකම ේ ල්ලද.ම ස්වප්නූපො කාො.ම ඩදායම නී්යඩකම
ඩිය්මතැ්ටමආපදම ලසටයිම ඩදාේ ය්කම මිේ  ්කේ ්ක.මඑදාටම වවච්බඡව
කාබෙ ිම -ම ඩදාය්කේ  ්කම ේ ල්කම ේ ල ද,ම වවච්බඡව අකුසබල ිම -ම
ඩදාච්ඡන් ම ලයදපද ම ඩිය්ම පචම ්ීලරණය,ම අඩුස ම ධාමය්කේ  ්දතකම
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ේ ල්කම රරාම්ිසද,මඅධිඩමපරීතියඩක,මසැපයඩකම දැේ ්්ලද.මඒමපරීතියටමයි,ම
සැපයටමයිම නිතමඑඩඟමේ ල්ලද.මඒමඑඩඟේ ල්මසාදධියටමඩිය්ලදම

වවච්බඡව කාබෙ ි, වවච්බඡව අකුසබල ි ධම්බෙ ි සවෙක්ක
සවචාර වබවකජ පීෙිසුඛ පඨෙ ඣානමඩිය ද.ම
එදාටම ඔයම ඇතකත්කටම ඩදාම ේ  ෝඩම ්ෑ ෑයි්කම ්ැනැ.ම නැබැයිම බරනකාම
ේ  ෝඩම ාට්ටේ ේම ්ෑ ෑයි්කම ඉ්ක්ලද.ම ඒම ඩිය්කේ ්කම සතරානදධදතුලම
පිළි ්කේ ්කම ්ැනැ.ම අේාදම ඉ්ක්ලද,ම තදතකතදම ඉ්ක්ලද,ම දුලම පදතදම
ඉ්ක්ලදම ඩිය ද.ම ේ ේම සතනානදධදතුේ ව්ම දුඩකම ිසඳ්ම ්ෑ ෑඩේම
තිේ ය්කේ ්කම ඔයමඇතකත්කේ  කම නිේ තකම ේ ඩේ  සකම ටිඩමාතමයි.මඇතකතටම
ාම සතරානදධදතුේ ව්ම තිේ ය්ලදම ේ ්ේ ලයි.ම ඒම ේ ඩේ  සකම ටිඩම
මිදු්නාම නිේ තකම ්දාධර්ාම ටිේ ඩකම ්ෑ ෑඩේම ඇතිේ ව්ිස.ම ඒම ලදේ  කම ාම
ආරේාණයම පඨිසම ආේ පෝම ේ තකේ ජ්ෝම ලදේ යෝ,ම අරාදණයඩකම ඇතිඩර ්ක්ම
උ ව්ේ ල්ම පඨිස-ආේ පෝ-ේ තකේ ජ්ෝ-ලදේ යෝම ඩිය්ම ාට්ටේ ේම ේ  ෝඩයම
ාැේ ලයි.ම ඒඩටම ඩිය්ලදම රෑප භවම ඩිය ද.ම එතැ්තකම රෑපයඩකම
තිේ යයි.ම නැබැයිම ාේ ්ෝාේ ය්ක.ම ඒඩතකම ේ ේම ලදේ  කම ාම ේ ාේ ්නිම
ඩර්ක්.ම
අදාළමටිඩමාතඩකමඩේ ළක,මඕේ ්කමලදේ ණයකමාටමේ  දවදඩකමේ ්ේ ලයි.ම්ිල්ම
ඩිය්ම එඩම ඩි්ක්ම පදළුල්කම එඩඩකම ඩිය්ම එඩම ේ ප්ක්්ක්ම යි.ම
්ිල්කමදැඩ දමාම්ිල්කම ඩි්මපරතිපදාලමලව්ක්මඩිය්මපණිිසවයමයිම
ාටම ඩිය්ක්ම ඕ්ෑම ලදේ ණයක.ම ්ිල්ම ේ ප්ක්්ක්ම ේ ඩේ ්ඩකම ේ නදඳම
ඉන්ද්රියම ශඩකතියම තිේ ය්ම ්දලණයම තිේ ය්ම ා්දෂයයි්කම ේ ල දම අපිම
ඉ්ක්ම ඇති.ම ඒතකම ්ිල්ම ේ ප්ක්්ක්ම ේ ඩේ ්ඩකම අපටම නේබලදේ ණයකම
්ැතිම නි්කදාම අ්්කතම ජ්දතිම සසරම ලැරදු්ද.ම ්ිල්ම ේ ප්ක්්ම
ේ බදේ නෝමසතකපදරැෂයි්කමේ  ෝඩේ යකමඋප්ක්ද.මඅේ ්කමඒමඩද ේ යකමඅපටම
ා්දෂයේ යඩකම ේ ල්ක්ම බැරිේ ලච්චිම ්ිසද,ම ධාමයම ේ තකරැේ ්ක්ම
බැරිේ ලච්චිම ්ිසදම ්ිල්ම බ ද ්ක්ම බැරිලදණයද.ම අපිම ේ පේ ර්තම
ේ  ෝඩේ යකම නිටියද,ම අසදරම ේ  ෝඩේ යකම නිටියද,ම ්ිරයම ේ  ෝඩේ යකම නිටියද,ම
අසඤකඤත ල ම නිටියද.ම සානරම ිසටම සතකපදරැෂම උතකතාේ යෝම
ේ  ෝඩේ යකම පනළේ ල දම ්ිල්ම ේ ප්ක්දලද.ම අේ ්කම අපටම ඒඩම
බ ද ්ක්ම තරේලතකම ඔළුලඩකම ්ැනැම -ම ාන් බද කධිඩම යි.ම ඩ්ම
ඇේ න්කේ ්කම ්ැනැ.ම ඇසකම ේ පේ ්්කේ ්කම ්ැනැ.ම ඒම ලේ  කම ඉන්ද්රියම
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ආබදධම සනිතම යි.ම ඒතකම ්ිල්ම ලැරදු්ද.ම ඕඩටම ඩිය්ලදම
අෂකඨදුෂකඨක්ෂණයම ඩිය ද.ම ක්ෂණයම සේපතකතිේ ය්කම ඩ යද්ම මිතරම
ඇසදේ ර්කම ්ිල්මේ ප්ක්්මඅයතකම ේ  ෝඩේ යකම ඉ්ක්ලද.මඅපිතකම ඉන්ද්රියම
ිසඩෘතිම ේ ්දරර,ම ා්දෂයයි්කම ේ ල ද,ම ේ ප්ක්්ම ්ිල්ම බ ්ක්ම
ඇනැඩුතකමතිේ යයි,ම ඩි්ක්මපදළුල්කඩාඩුතකමතිේ යමයි.මඑබඳුමනැඩියදලම
ඇතිලම ේ ප්ක්්ම ේ  කම ඩි්ලද.ම අ්ක්ම එයදම ක්ෂණයම සේපතකතිේ ය්කම
ලැවඩකම තකතදමේ ල්ලද.
ඒම්ිසදම්ිල්මේ ප්ක්්ක්තකම ඩට්ටියමඉ්ක්මඕ්.ම්ිල්මබ ්ක්ම
පදළුල්කඩාමතිේ ය්ක්තකමඕ්.මේ  පැතකතමාමලැරදුේ ණයදතකමලරදි්ලද.ම
ඉති්කම ාාම ේ ේම සදස්යටම පදළුල්කම තරේම සදධදරණයයඩකම ඩර්ලද.ම
ාාමාතඩකම ඩළදමේ ාතැ්ටමඑ්ක්මාේ  කම ජීිසතේ යකම නදඟඩකම දුඩකම පීවදම
සනිතයි.ම නැබැයිම ාාම දුඩකේ ල්කේ ්කම ්ැනැ.ම ාාම ඩදටලතකම ේ  ෝඩයටම
බණයම ඩිය්ක්ම ේ ේම ා්කම ා ම ආරේභම ඩේ ළකම ්ැනැ.ම සසරම දුඩයි,ම
දුේ ඩ්කම එේ තරම ේ ල්ක්ම ා ම ේ නදයද ්ක්ලදම ඩිය්ම තැ්ඩි්ක,ම
්ිල්කම ඩි්ලද,ම සසේ ර්කම එේ තරම ේ ල්ලදම ඩිය්ම සතකපදරැෂම
අ නසි්කම ාම යිම පැිසදිම ලදේ ණයක.ම ාාම එදාම ඉඳ්කාම ඒම සඳනදම ාම
උතකසදනලතකම ලදණයද.මඋතකසදනලතකම ේ ල දමේ ල දමේ ල ද,මඩ ි්කම ඩ ට,ම
ඩ ි්කම ඩ ටමතිබදණයදම ේ ේම ර්ශණයේ යකම ැඹදරැම ැඹදරැම ැඹදරැම ැඹදරැම
රරමආලද.ම
ාාම ාතඩකම ඩර්ලද,ම ේ ාතැ්ි්කම එනදටම ාේ  කම ේ  කශ්දම ැඹදරැම
ේ ල්කේ ්කම්ැනැ.මේ ේම ර්ශණයේ ය්කමාාමසෑනීාඩටමපතකේ ල්ලද.මයේම
ඩිසිම ේ ඩේ ්ඩුටම ේ ේඩම ්ිල්ම ේ ්ේ ලයිම ්ේ,ම ේ ේඩම ේ තකේ ර්කේ ්කම
්ැති්ේම ාාම නැේ ාෝටම ාම ාතඩකම ඩර්ම ේ  යඩකම තායි,ම තලම දුරටතකම
ාාම එඩකඩම එ්ක්ම එපද.ම ේ ායි්කම ේ තදර,ම ේ ල්ම ේ  කශඩයි්කම
ලන්කේ සක දම ේ නෝම ේ ල්ම ේ  කශ්දම අ්ද ා්යම ඩරමි්කම ම ධාමයම
ේ නව්ලදටමඩාඩකම්ෑමඩිය්මඑඩතකමාතඩකමඩර්ලද.මේ ේමාේ  කම්ිල්කම
ා මේ සරරේ ේමඅලසද්යටමඇිස ක ද.මආේ යමාටමාද ශයඩකම ේ සදය්ක්ම
්ෑ.මතිේ ය්කේ ්කම ාද ශයඩකම ලව්ලදම්ේම ලව්ක්ම මිසඩ,මාටමආේ යම
ේ නදය්ක්මා ඩකමඉතුරැේ ල දම්ෑ.මේ ේම ර්ශණයේ ය්කමාාමසෑනීාඩටම
පතකේ ල්ලද.මතලමේ ඩේ ්ඩකම ඒඩමපිළි ්කේ ්කම ්ෑ,මේ තකේ ර්කේ ්කම ්ෑම
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ඩිය දම එයදම ේ ල්දේ ල්කම ේ නදය්ක්ම ාාම ය්කේ ්කම ්ෑ.මාාම ආේ ලතකම
්ැනැමතලමේ ඩේ ්ඩකම ේ ල්දේ ල්කම ේ නදය්ක්.මේ ේමබණයමඅන්මපිරිසම
ේ ල්ක්ම පදළුල්ක.ම ේ  ෝඩයම ේ ල්ක්ම පදළුල්ක.ම ඕඩටම ලවදම ්ිල්ම
ේ ල්ම එඩඩකම ේ ල්ක්ම ඇති,ම ේ ල්ම ිසදියඩකම ඇතිම ඩිය දම ඩදටම ේ නෝම
පරශක්ම තිේ යකම ්ේම ඒලදටම ිසසඳුේම ේ නදයද ්ක්.ම ඒලදටම ිසසඳුේම
ාේ  ්කම බ දේ පදේ රදතකතුම ේ ල්ක්ම එපද.ම ාාම ආේ ව්ම ාටම සසේ ර්කම
එේ තරම ේ ල්ක්ම යි.ම ේ ේම ර්ශණයේ ය්කම ාාම සෑනීාඩටම පතකේ ල්ලද.ම
ාේ  කම දුඩම ්ිේ ල්ලදම ඩිය දම ාටම ේ පේ ්්ලද.ම ඒම ්ිසදම ාාම සතුටදම
ේ ල්ලද.මාාම්තරමේ ල්ලද.
ේ ේඩමේ තකේ ර්කේ ්කම ්ැතිම ේ ඩේ ්ඩකම ඉ්ක්ලදම්ේ,මනැේ ාෝටමාමාාම
ාේ  කම අ්ිතකම ේ  කශ්දම ල තකම ාතඩකම ඩර දම තිේ ය්ලද,ම මි්කම පසකේ සකම
ාේ  කම බණයමඅන්ක්මඑපද.මාාමඑඩකඩමඑ්ක්මඑපද.මාදලමඅ්දඩරණයයම
ඩර්ක්මඑපද.මතලමදුරටතකම ැඹදේ ර්කමනදාදදුරැේ ලෝමඅපටමඩිය දමේ  යිම
ේ ්කමඩිය්මඅ නසඩුතකමනිත්ක්මඑපද.මම
්ාදතකම ේ ායිටම ලවදම ේ ේම දුඩම පිරිසිඳම ඩි්ක්ම ේ ප්ක්්ම ඩරාම අලුතකම
ේ ලයි,ම දියදණයදම ේ ලයි.ම සාද යම ේ ප්ක්්ම නැටි,ම ්ිේ රෝධයම ේ ප්ක්්ම
ඩරාම දියදණයදම ේ ලයි.ම ඒම දැඩපදම ේ ේම ්ිල්ම ාම පිරිසිදුම ේ ල්ලදම මිසඩම
ේ ල්ම ීනටම ඔබ්බඩකම ්ේම ේ ්ේ ලයිම ඩිය්ම එඩතකම ාතඩකම ඩරමි්කම අ ම
ාේ  කමේ  කශ්දලමඅලස්කමඩර්ලද.ම
නැාමේ  ්දටමාමේ තරැල්කමසරණයමයි.ම
ේ ේඩම එඩම පදරටම ාම බැරිම ්ේම අතනරි්ක්ම එපද.ම ේ තකරැේ ්ක්ම
උතකසදනලතකම ේ ල්ක්.ම නැාදාාම අේ පකම න ලතකම තුළම ඇිසලුණයදම ි්ක්ඩකම
යදතුඩේ,ම ල ඩීේ,ම ්ෑ ෑඩේම අබියසම දීම ාදලුම ජීිසතයටම ාම බණයඩකම
අන්ක්,ම ිසේ ව්ඩයඩකම ්ක්ම ේ ාදඩුතකම ්ි නසඩකම ්ෑම අ ම ඩදටලතක.ම
ේ ඩළලරඩකම ්ැතිම ේ  ෝඩයඩටම බැඳි ද,ම ල ඩීේම රදශියඩකම ඇතකතම
ේ ල ද,ම ාදලුම ජීිසතයාම අපිම දියඩර්ලදම අේ පකම යදතුඩේ,ම ල ඩීේම
ේ ල්දේ ල්ක.මඅපිම ඔඩකේ ඩෝමාමසැපමිසඳි්ක්මඋතකසදලතකම ේ ල්මඅයමයි.ම
සැපම ිසඳි්ම අයම ේ ්ේ ලයිම ඩලදරැලතක.ම ේ  ල කම න ්ලද,ම රැල්කම
න ්ලද,ම ඉවඩවේම ්ක්ලද,ම යද්ම ලදන්ම ්ක්ලද.ම ේ ේලදම එඩතුම
ඩර්කේ ්කම ේ ාදඩටම :ම සැපම ිසඳි්ක්ම යි.ම සැපම ිසඳි්ම ද්රලයම එඩතුම
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ඩර ද,ම එඩතුම ඩර දම තිය දම ාැරි දම ය්ලද.ම ්කේ ්තකම ්ැනැ.ම
ේ  ෝඩයදම ඩර්කේ ්කම ේ  ල කම න ්ලද.ම සැපේ සකම ඉ්ක්ම ේ ්ක.ම ලදන්ම
්ක්ලද.මතලාමඑඩතුම ඩිරීේ ේමසීාදලඩකම තිේ ය්ලදම මබ ්ක්මේ ඩදම
සැපම ිසඳි්ක්.ම ිසඳම ිසඳම ඉ්ක්ම බැනැ.ම තලාම සැපම ිසඳ්ක්ම ඩරැණයදම
එඩතුම ඩර්ලද.ම රෑපලදනිණියඩකම ්ක්ලද,ම ශීතඩරණයයඩකම ්ක්ලද,ම
ඉවාඩකම ්ක්ලද,ම ේ  යඩකම ්ක්ලද.ම ේ ේම සැපම ිසඳි්ක්ම ඩරැණයදම
එඩතුම ඩරම ඩරම ඉඳ දම ාම ාැරි දම ය්ලදම මිසඩ,ම සැපම ිසඳ්ම අයම
ඩලද මඩිය්ක්මාට.ම
අ ම ේ ්ේ ලයි,ම ාදළුම සසේ ර්දිතකම ඩේ ළකම ඕඩයි.ම ේ ාෝවම ේ ල්ක්ම එපද.ම
බද කධිාතකම ේ ල්ක්.ම දුල්ක්්කම ලදේ  කම දුල්ම සාදජ්ම රටදලටම එඩතුම
ේ ල දම දුල්ක්ටම එපද.ම අ්දතකාම ලූම රෑපයඩුතක,ම ඒම අරභයදම
ඇතිඩර තකතම සිතුිස ිම ටිඩඩි්දතකම ්ිර්ාදණයයම ේ ලච්චිම ේ  ෝඩයටම
ඩිය්ලදම ිසඤකණංණයේ යකම ාදයදලඩකම ඩිය ද.ම ිසඤකණංණයයම ්ාැතිම
ාදයදඩදරයදම ිසසි්කම ක්ෂම ේ  සම ාල්ම ම ාදයදලඩම අපිම ඔඩකේ ඩෝාම
පැට ි දම යිම ඉ්කේ ්ක.ම අේා-තදතකතද-දුල-පදතද-සේ නෝ රේ යෝසේ නෝ රිේ යෝම ඩිය දම ඇතිඩර තකතම ල ඩීේම ල ි්කම මිදි දම ය්ක්ම
බැරි,ම ේ බ්රි දම ය්ක්ම බැරිම තරේම ඇතකතම ාම ේ ල දම ේ ේඩම අපට.ම
එයිටතකම එනදම බැේාඩකම තිබදණයතකම ඒම බැමිතකම ිනි කම ේ ල්ලදම
සේාදදිට්ඨියට.මඊටතකම එනදමේ  ෝඩයම ඇතකතමේ ලච්චිමඩාඩකම තිබදණයතක,ම
ඒමබැමිතකම ිනි කම ේ ල්ලදමේ ේමචතුරදයයමසතයයම ්ක්දම්දලණයට.මඒම
්දලණයමඊටමලවදමබ ලතක.මඒම්ිසදමේ ේම්දලණයමඅතනරි්ක්මඑපද.ම
ඊම දලටම ඔයම ඇතකත්ක්ටම නිේ තයිම ේ ේම සතරානදධදතුම බ ම බ දම
ඉ්ක්මේ ඩදටම ේ  ල ක-ේ දාරල ක-දූම රැේ ලෝ-්ෑ ෑේ යෝමේ ේලදම ේ ාදඩුතකම
්ැතිම ේ ලයිම ේ ්කම අපටම ඩිය දම ලේ  කම නිේ තයිම ්ේ,ම ඒම තා්කලම
අතනැර දමබ ්මනි්ක මයි.මතා්කලතකම එඩකඩමබැලුලතකම ඔයමඇතකත්කම
නිත්ක්ම එපදම ඩදායම අතනැරැණයදම ඩිය දම දුඩඩටම පතකේ ල්ලදම
ඩිය ද.ම
ා්දෂයම ේ  ෝඩේ යකම ඉ්ක්ම චඩරලර්තිම රජ්ජ්දරැේ ලෝම ඩිය දම ඩිය්කේ ්කම
ාදළුම ේ  ෝඩයටම ාම අධිපතිම එඩම රජ්ජ්දරැේ ලෝම යි.ම ේ ේම චඩර ලර්තිම
රජ්ජ්දරැේ ලෝම නිඟ්කේ ්ඩකම ය්ම
්යටම ය්ලදම ඩිය්ලදම
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චදතුර්ානදරදජිඩම දිලයම ේ  ෝඩේ යකම අ්කතිාටමාම අවදම නිඟ්ම ේ  ිසයදටම
සදේ පකක්ෂල.ම නිඟ්ම ේ  ිසයදම ඩිය්කේ ්කම අ කේ පකශදඩයම ේ  ිසයදටම
සදේ පකක්ෂලම චඩරලර්තිම රජ්ජ්දරැේ ලෝම ඩිය්කේ ්කම නිඟ්කේ ්ඩකම ය්ම
්යටම ය්ලද.ම රජ්ම ේ බදජ්ද්කම ලළඳ්ම රජ්ම ේ ඩේ ්ඩුටම
නිඟ්කේ ්ඩකේ  ්කම නිඟදම ඩද දම අතටම අර තකතම බතකම ටිඩඩකම දැඩ දම
තණයකනදලම නිේ තකිසම :ම ්ෑ.ම නිඟ්ක්දටම ්ේම තණයකනදලම නිේ තයිම රදජ්ම
ේ භෝජ්්ම දිනදම බ දම ේ ්කම :ම ඒම ලේ  කම චදතුර්ානදරදජිඩේ යකම ඉ්ක්ම
ේ ඩ්දටම ඩලදාලතකම ා්දෂයම ේ  ෝඩේ යකම තණයකනදලඩකම ්ේම ්ැනැ.ම
ා්දෂයය්කටම්ේමඒේ ඩකමතණයකනදලමඑයි.මඒම්ිසදමඩදායමඅනැරිේ යදතකම
දුඩටමපතකේ ලයිමඩිය දමනිත්ක්මඑපද.ම
චදතුර්ානදරදජිඩේ යකම ඉ්ක්ම ඉනළම ාම ාම ේ  ිසයද,ම ආශකචයයාතකම ාම
ේ  ිසයදමතව්තිසදේ ව්මඉ්ක්මනිඟ්මාමාට්ටේ ේමේ  ිසයදටමසදේ පකක්ෂලම
නිඟ්ඩාටමය්ලද.ම
ඊටම පසකේ සකම තව්තිසදේ ව්ම ඉ්ක්ම ඉනළම ාම ආශකචයයාතකම ේ  ිසයදම
යදාේ යකම ඉ්ක්ම පනතකම ා,ම අ කේ පකශදඩයම ාම ේ  ිසයදටම සදේ පකක්ෂලම
නිඟ්ම ්යටමය්ලද.මඔේ නදා,මඔේ නදා,මඔේ නදා,මඔේ නදාම ිනි ක දම
ඩදාම ේ  ෝඩේ යකම ඉ්ක්ම ඔඩකේ ඩෝාම රෑපීම බරනකාේ  ෝඩේ යකම බරනකාම
පදරිසජ්ජ්යම ඩිය්ම අ්කතිාම පනතකම බරනකාම පදරිසජ්ජ්ේ යකම ේ  ිසය්කටම
සදේ පකක්ෂලමනිඟ්ම ්යටමය්ලද.
ඔේ නදාම ිනි ක ද,ම ිනි ක ද,ම ිනි ක ද,ම ිනි ක දම රෑපම භලේ යකම ඉ්ක්ම
ඉනළම ාම ේ ඩ්දම අරෑපම භලේ යකම ඉ්ක්ම ේ ඩ්දටම සදේ පකක්ෂලම නිඟ්ම
්යටම ය්ලද.ම ්ිල්කම දැඩපදම රනත්කලන්කේ සකටම සදේ පකක්ෂ ලම තු්කම
භූමියම ාම නිඟ්කේ ්ඩකම ය්ම ්යටම ය්ලද.ම ්ිල්ම ඩිය්ම එඩම
එච්චරමසැපඩක.ම
අජ්රදාරම ්ිල්,ම ජ්දතියඩකම ්ැති,ම ජ්රදලඩකම ්ැති,ම ව්මයදධියඩකම
ාරණයයඩකම ේ සෝඩමපරිේ  කලමදුඩකඛමේ  ෝා්සකසයඩකම ්ැතිම බදදුමපේ සකබදදුම
ානරනත්කලන්කේ සක දම ්ිරරම සැ්සීම පැමිණයම ලැවම ලදාළදම ලූම ්ිල්ම
ඩිය්ම ලච්ම ටිඩඩි්කම නඳු්කල්කේ ්තකම ේ ේම පද ක භදලේ යකම ්ිරරාම
ේ  ේ නසිම ්ිරරාඩකම ේ ්ේ ලයි.ම ඒම ්ිරරාම ඩිය්ම එඩට,ම ඒම සැපයටම
ේ  ිසය්දතකම ඊෂයදම ඩර්ලද.ම ඒම ිසඳ්ම සැපයට.ම නිබ්ොන පරෙම
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වදන්ෙි

ෙුද්ධාම -ම ්ිල්ම උතුේම ාම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සක දමේ  කශ්දමඩර්ලද.ම

සැපයඩකම

ඩිය දම

ඉති්කම ඒම ්ිසදම නැාේ  ්දටම ාම ාතඩකම ඩර්ලදම ේ ේම උතුේම
බද කේ ධදතකපද ම ඩද ේ යක,ම ා්දෂයම ජීිසතයම ැබදණයදම ේ ල දේ ව්ම ස කධාමයම
තිේ ය්ම ේ ේම ලටපිටදේ ව්ම ේ ේම ඉපේ  මි්කම ාැේ රමි්ක,ම ාැේ රමි්කම
ඉපේ  මි්කම ය්ම සසදරම ා්ම ්තරම ඩර දම තා්දතකම මිදි ද,ම අේ ්කම
ාටම අේාද,ම තදතකතද,ම සේ නෝ රයද,ම සේ නෝ රීම ේ ලච්චම ේ ේම
ා්දෂයය්කේ  කම සසරම ා්ම න දම බැ් දම නරිම ේ ේම බණයම ටිඩම
ඩිය දමදුඩම්ිල දමේ  ්ක්.මඒඩමතායිම සතකපදරැෂඩා.මඔයමඇතකත්කම
අ ම ාදළුම ජීිසතයම පදරදලටම ාම අේාදම තදතකතදලම බිාලතකම ේ ්දතියදම
ඩ්ක්ම ේ බද්ක්ම දු්කේ ්දතක,ම උපසකථද්ම ඩේ ළදතක,ම සදේ ඛෝපේ භෝ ීම
යද්ම ලදන්ම අරේ  ්ම දු්ක්දම ඩිය්ක්.ම ඔයම ඇතකත්කටම ඩිරිම දු්කම
අේාදට,මඔයමඇතකත්කම ේ පෝෂණයයමඩළමපියදටමඔයමඇතකත්කම යදතුඩේම
ඩේ ළකමඅලදරැදුමපණයනඩකමිසතරයි.මඊ දලමභලේ යකමඋප්ක්නාමඩලද මඔයම
උපසකථද්ම ඩර්කේ ්ක:ම ්ාදතකම ඔයම ඇතකත්කටම පදළුල්කම ්ේම ාටම
අේාදම ේ ලච්චි,ම ාටම තදතකතදම ේ ලච්චි,ම සේ නෝ රම සේ නෝ රිය්කම ඥාතිම
නිතතශී්කම ේ ලච්චිමේ ඩ්දටමචතුරදයයමසතයයමඅලේ බෝධමඩරල්ක්,ම
ඉපදීාම දුඩඩකම ඩිය දම ේ ප්ක් ද,ම ්ූපදීාම සැපඩකම බලම අලේ බෝධම
ඩරල්ක්,ම ඒඩටම ය්ම ාදලතම ේ ප්ක්්ක්ම පදළුල්කම ්ේම ඔබම ඒම
ජීිසතයටම පිනිටම ලදණයද.ම සැබෑාම ආ රයම එයයි.ම අ්්කතම සසදරයඩටම
පිනිටමලදණයදමේ ල්ලද.ම
ඉති්කම නැාම ේ  ්දටම ාම ඒම සතකපදරැෂම තියම පිනිටදලද!ම ඔබම ්ිසදම
ේ බදේ නෝම ේ  ේ ්ඩකම සසරි්කම එේ තරම ේ ව්ලදම ඩිය්ම අ නසි්කම ේ ේම
ේ  කශ්දලමඅලස්කම ඩර්ලද.මනැාමේ  ්දටමාම්ිලමද්මසේපතකතියමාම
අලේ බෝධමේ ව්ලද!
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අජ්රදාරමේ ල්ක්ම්ේම්ූපදි්ක්මේ ල්ලද.ම ජාෙි නිබරාබධා

ජරාෙරණ බසාක පරිබදව දුක්ඛ බානෙනස්ස උපා ාසා
නිරැජ්ඣන්ෙි.මජ්රදාරණයමේ සෝඩමපරිේ  කලය්කේ  ්කමමිේ  ්ක්ම
්ේ,මඒලදම්ිරැ කධමේ ල්ක්ම්ේ,ම්ිරැ කධමේ ල්ක්මේ ල්ලදම
ජ්දතිය,ම්ැතක්ේමඉපදීා.මඉපදීාම්ැතිඩර දමඅජ්රදාරමේ ල්ම
එඩටයි,ම්ිල්මඩිය දමඩිය්කේ ්ක.ම
ේ ාත්ම තිය්ම සදිසේ ශකෂිඩාම ේ ේම ශදස්ේ යකම ‘පුබ්බෙ

අනනුස්සුබෙසු ධම්බෙසු චක්ඛු උදපාදි, ඤාණ උදපාදි,
පඤ්ඤා උදපාදි, වජ්ජා උදපාදි, ආබලාබකා උදපාදි
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකටම ේ ේම දුඩයිම ඩිය දම ේ පරම ේ ්දම ඇසදම
ිසරෑමධර්ායඩකම ේ ඩේ රනිම ්දලණයමපනළමලදණයද.මඑතේ ඩදටමේ ේම
ජ්දතිම ්ිේ රෝධයම පිළිබඳලම ේ  ෝඩේ යකම ඩලදාලතකම ඩිසිාම
ේ ඩේ ්ඩකේ  ්කම අන දම ්ැතිම පණිිසවයඩකම තායිම
බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකටම අලේ බෝධම ලදේ ණයක,
අලේ බෝධම
ඩර තකේ තක.ම ඒඩයිම ේ ේම චතුරදයයම සතයය,ම ්ැතක්ේම ේ ේම
්ිල්ම ේ ේම ශදස්ේ යකම ාම ිසතරයිම තිේ ය්කේ ්කම ඩිය දම
ඩිය්කේ ්ක.මජ්දතියම්ිේ රෝධමඩර ද,මජ්රදාරණයම්ිේ රෝධමඩර්ම
පණිිසවයම තිේ ය්කේ ්කම ේ ේම බද කධම ශදස්ේ යකම මිසඩම ේ ල්ම
තැ්ඩම ේ ්දේ ව්.ම එතේ ඩදටම ේ ේම ජ්දතියම ඩිය්ම එඩ, ඉපදීාම
ඩිය්,ම එඩම බදදුරජ්දණය්කලන්කේ සකම ඉතදම සදිසේ ශකෂීම ඩරාම
උපදයඩි්ක, ැඹදරැම ර්ශ්යඩි්කම ේ ප්ක්්ලද.මඅපටමඅලශයම
යේතදඩකම අජ්දරදාරම බලඩකම ්ේම ඒම අජ්රදාරම බලම ැේ බ්ම
පණිිසවයම ේ ප්ක්්ලද.ම ඒම ්ිසදම ේ ා්ක්ම ේ ේ ටිඩම ේ නදඳටම
අන ්ක්මඕේ ්ක.
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