උන්මාදිනී
ස්ත්රී ජීවියය් යථාර්ථය,
කුණාල ජාකය ඇස්තුරින්...
අයිතිය :දහම් මිතුරු මිතුරියන් අතරේ, රෙනස් කිරීමකින්
රතොර ෙ ඊ රම්ල් කිරීම කිසිදු අෙසරයක් රනො මුති
ෙ සිදුකළ හුකි ය. තෙ ද කරුණොකර රමය හීන
ශ්රද්ාොෙ තති ිිරිස් රෙත ඊ රම්ල් කිරීරමන්
ෙළකින්න.
පරිවර්ථනය, පරිඝණක අකුරු ස්තුකස්තුම හා පරකානනය දහරම් හුසිරරනු කුමති ර ොරහෝ ිිරිසකට
අිරමොදය තති කිරීම ිිිස, එක්තරො ිංච
උිොදානස්කන්ායක් විසිනි.
ප ොත සැකසීමට දායක වූ භික්ෂූන් වහන්පස් නමකප ්
අවසරය ඇතිව පමපස් unicode අක්ෂර වලින්
යතුරැලියනය කර අන්තර්ජොල සංස්කරණයක් පලස සකස්
කර පෙදා හරින ලදී.

ඇරඹුමට යපර වදනක්
★ උන්මාදිනී යනු
01. ස්තරිය ිබිෙව ව පෙිසතසත්වයන් වහන්පස් විසින්
අතීතපය් දි සිදුකරන්නට පයදුනු දහම් පදසුමක කරැණු
ඇතුබත් පකොට අ ප ් ප ෞතම සම්මො සම්ෙුදු රජොණන්
වහන්පස් විසින් පද්ශනො කරන ලද කුණොල ජොතක පද්ශනොව
ොදක කර නිමින් සකස් කරන ලද රන්යයකි. පමහි සවහන්
සිදු වීම් සියල්ල පම් සසර සයුපර් අතීතපය් යම් දිනයක දී
සිවූ සතය වවො ම පේ.
02. පමය ස්තරීන් පකපරහි ද්පේශපයන් ලියන ලද
රන්යයක් පනොපේ. ස්තරීන් ප ් නු ුණ ්ස්මතු පකොට
ඔවුන්හට හර ැසීම උපදසො ලියන ලද්දක් ද පනො පේ.
ස්තරීන් ව සමොජය තුබ හීන තත්වයකට ඇද දමො
ුරැෂොසත තය තුරැවන්නට ලියන ලද්දක් ද පනො පේ.

★ උන්මාදිනී ස්තකස්ත් කිරීයේ අරමුණු
01. සංසොර සො රය වනො හී පකබවරක් ැන පනො
හැකි තරම් දීර්ඝ වූ ත් අති භයොනක වූ ත් පඝිර කටුක දුක්
වලින් ිරී ්තිරී ිය එකකි. ව සසර සයුරින් නිදහස් විය
හැක්පක් සම්මො සම්ෙුදු රජොණන් වහන්පස් නමක ප ් උතුම්
ධර්මය ශරවණය කරන්නට ලැීමපමන් සු ව ධර්මයට අනුව
ධම්මොනුධම්ම ටි දාපේ නිරත වීපමන් ය. ව ෙුදු රජොණන්
වහන්පස් විසින් පද්ශනො පකොට වදාබ රම දුර්ලභ ධර්මය
දැන් අ ට අසන්නට ලැපේ. ව අනුව ධම්මොනුධම්ම ටි දාපේ
හැසිරීපම් අවස්යොව අ ට නැවත ත් උදාවී තිපේ.
එනිසො වීරියවන්ත කුල ුතරයන් විසින් කබ යුත්පත්
සසපර් සැම දා ම කරමින් ැමිණි කොම සම් ත් භුක්ති විඳීම
මදකට පහි පසක දමො, වහ වහො නිවන් ම සම් ූර්ණ

කිරීමට උත්සොහ කිරීම යි. නිවන් මඟ රි ූර්ණ කරන්නට
නම් ඔහුට ෙඹසර ජීවිතයක් ත කරන්නට සිදුපේ.
නමුත් ෙඹසර ජීවිතයක් තකරන්නට සිතට ්ඩ ලෙො
පනො පදන, ිහි ජීවිතය තුබ ම සිත අලවො තෙන පද්වල්
අතරින් ස්තරියට හිමි වන්පන් රධොන තැනකි. ඇය පකපරහි
ඇල්ම අත්හැර ත පනො හැකි ව සිටිනො ුරැෂයො නැවත
නැවතත් උ තක් කරො ම යන්පන් මේ වැස්සිය කරොයන
කුඩො වසු ැටපවකු පස් යැයි ෙුදු රජොණන් වහන්පස් වදාබ
පස්ක. එම නිසො උන්මොදිනී සකස් කිරීපම් එක් අරමුණක්
වන්පන් ස්තරී වසඟයට ත් ව සිටින දහම් අවපෙිධ කිරීපම්
වොසනොව ඇති කුල ුතරයන් ව නිවන් මප ් අ රමොදී කිරීම යි.
02. තව ද ෙඹසර ජීවිතයක් ත කරන උතුමන්ට
වො ස්තරිය පකතරම් සම්ෙොධ ිණිස වතින්පන් ද යන
කරැණ ෙුදු සමිඳුන් ප ් උතුම් පද්ශනො ඇසුරින් අ ට සොධක
සහිත ව දැක්විය හැක.
ස්තරිය ෙඹසර ජීවිතයට මලකඩයක් (ඉත්ි මලං
රහ්මචරියස්ස) ෙව පද්ශනො පකොට වදාබ තැන් කිහි යක් ම
සූතර ිටකපය් දක්නට ලැපෙන අතර ස්තරිය ක ස සර් පයකුට
උ මො පකොට වදාබ පද්ශනයක් ද කණ්ණස ් සූතරය යන
නමින් සූතර පද්ශනො අතර පේ.
ැවිදි ජීවිතයක් ත කරන ස්වොමින් වහන්පස්ලො
ස්තරිය සම්ෙන්ධපයන් කටයුතු කබ යුත්පත් පකපස් ද යන
කරැණ ැන ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ිරිනිවන් මඤ්චකපය්
දී වදාබ පමම දහම් කරැණු පදස ෙලන්න.
ධර්මභොණ්ඩො ොරික ආනන්ද ස්වොමින් වහන්පස් ෙුදු
රජොණන් වහන්පස් ප න් පමපස් අසො වදාබ පස්ක.

“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස ස්තරීන්
අනු මන කබ යුත්පත් කුමක් ද?”

පකපරහි

“ආනන්දය, පනො දැක සිටින්න, (අදස්සනං ආනන්ද).”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස දක්නට ලැෙුනපහොත්
අනු මනය කබ යුත්පත් කුමක් ද?”
“ආනන්දය, කයො පනො කර සිටින්න, (අනොලොරිෝ
ආනන්ද).”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස යම් පහයකින් කයො
කරන්නට සිවුවපහොත් කටයුතු කබ යුත්පත් පකපස් ද?”
“ආනන්දය, (සතර සති ට්ඨොනය තුබ) සිහිය
ිහිටුවො ත යුතු ය, (සති ආනන්ද උිට්ඨොරි්තබ් ො).
(මහො රිනිේෙොන සූතරය)
මූලික ව ම ස්තරිය දැකීපමන් වබකින පලස ස්වොමින්
වහන්පස්ලොට පද්ශනො කරන්නට නම්, ස්තරිය ෙඹසර
ජීවිතයට පකතරම් සම්ෙොධකයක් ද යන්න අ ට ැහැදිලි
පේ.
නමුත් වර්තමොන සමොජ කරමය අනුව ස්තරීන් සම
කටයුතු කිරීමකින් පතොර ව දහපම් හැසිරීමක් ද
ෙලොප ොපරොත්තු
පනො හැකි නිසො ස්තරිය ප ් ආදීනව
පහොඳින් පත්රැම් ප න සිටීම ෙඹසර ජීවිතය සොර්යක
කර ැනීමට පහ්තුවක් වන්පන් ය.
විපශ්ෂපයන් ම ස්වොමින් වහන්පස්ලො ප ් ැවිදි ෙව
ආරක්ෂො කර ැනීමට නම් ස්තරියප න්
රපේසම් වීම

අවශයපයන් ම සිදු විය යුතු කරැණකි. එම නිසො පමය
ස්වොමින් වහන්පස්ලොට ද ්තො රපයිජනවත් වනු ඇත.
03. දහපම් හැසිරීම සවහො ඇත්ත වශපයන් ම
ුරැෂයන්ට වඩො ස්තරියට ඇත්පත් අ හසු
රිසරයකි.
හුපදකලොපේ වනොන්තරයකට ප ොස් ෙණ භොවනො
කර න්නට වො රිසරයක් ඔවුන්ට එදා පස් ම අද ද
පහොඳින් ලැපෙන්පන් නැත. ලැෙුණ ද එය දුෂ්කරතො
මධයපය් ය. එම නිසො ස්තරියක් පලස සසපර්
මන්
කරන්නට සිදු වුව පහොත් එය අවොසනොවන් ප ොන්නකට
තවත් අවොසනොවක් එක් වීමකි. පහන් වැටුනු මිනිසොට
ප ොනො ඇන්නො වැනි සිදු වීමකි. එම නිසො දහපම් හැසිපරන
ින්වත් ශරොවිකොවන් ප ් සිත් තුබ ස්තරී භොවය පකපරහි යම්
ඇල්මක් ඇත් නම් එය දුරැ පකොට ප න (සසපර් යන්නට
සිදු වුවපහොත්) ප ි ිකො උ ොසිකො තුමිය පමන් ස්තරී
භොවපයන් නිදහස් වී සසර දුකින් ්ක්මණින් ම නිදහස් වීපම්
අවස්යොව උදාකර ැනීමට රැකුල් දීමක් වශපයන් ද, පමම
රන්යය සකස් වී ඇත.

★ උන්මාදිනී හි ඇුළ් කරුණු ස්තෑම ස්ත්රියකට
ම යපාදු ද?
ඇත්පතන් ම එය එපස් පනො පේ. දිවි පදවැනි පකොට
දහපම් හැසිරැනො වූ ද හැසිපරන්නො වූ ද ෙුදු රජොණන්
වහන්පස් ප ් මඟ-ඵල ලොභී ආර්ය ශරොවිකොවන්ට පමම
කරැණු කිසිපස්ත් ම අදාබ පනො පේ. එපස් ම සිල් ුණ දම්
රකිමින් සිටිනො ශරොවිකොවන්ට ද පමම කරැණු අදාබ පනො පේ.
එම නිසො එම ආර්ය ශරොවිකොපවි සියලු පදනො ම
අ හට සමොසතය භජනය කරන පස්ක් වො.

★ වියන්ෂ කරුණක්
විපශ්ෂපයන් ම පමය කියවන්නො වූ ස්තරී ොර්ශවයට
තමන් ප ් සිත තුබ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ැන ඇති
ශරද්ධොපේ තරම මැණ ැනීමට අඟනො අවස්යොවක් හිමි පේ.
පමය කියවො ෙුදු රජොණන් වහන්පස් වත් ධර්මයත්
අතහරින්නට යම් තැනැත්තියක් තැත් කරනවො නම් එය එම
තැනැත්තිය ප ් අවොසනොව ෙව පනො කිව මනො ය. තව ද
ෙමුණු සමොජය තුබ ුරැෂොසත තයයට යටත් වහල් ජීවිතයක්
ත කබ ස්තරියට ්න් නිදහස් වී රම නිවහල් භොවය
භුක්තිවිදීපම් වොසනොව උදාවූපය් ද මහො කොරැණික ෙුදු
සමිඳුන් නිසො ම ෙව සිත තෙො ත යුතු කරැණකි. (ර ්රී
ගො ො කියෙත් ෙො!)
තව ද ධර්මයට අනුව ුරැෂ උ තට වඩො ස්තරී උ ත
යම් කිසි අල්
ුණයභොවයක් නිසො ඇතිවන එකක් ෙව
ආදපයන් ම ිබි ත යුතු කරැණකි.
එම නිසො ස්තරී භොවය ැන ඇති ඇල්ම දුරැ පකොට
සසර උ ත පකබවර කර නු කැමති ින්වත් ශරොවිකොවන්
ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ප ් උතුම් පද්ශනයක් වන අං ුත්තර
නිකොපය් ‘සංරයෝග විසංරයෝග ාම්මිරියොය සූතරය’ කියවත්වො!
 https://pitaka.lk/main?n=32148
 https://pitaka.lk/bjt?b=25&p=365
පමය කියවන ින්වතියන්ට ද තමන් ප ් ජීවිත වඩ
වඩොත් සිල්වත් පකොට ප න ධර්මපය් හැසිරී උතුම් නිවනින්
සැනපසන්නට වොසනොව උදා පේවො !
සියලු පදනොට ම ්තො ්ක්මණින් සසර දුකින්
නිදහස් වීපම් භො ය ලැපේවො !

රතරුෙන් සරණ යි !
ඝ ෝර කටුක සසරින් සදහට ම නිදහස් වූ උත්තම මහරහත්
ඝමඝහණිවරු ඇතුළු භාග්යවතුන් වහන්ඝස් ඝග්්
ආර්ය ශ්රාවිකාවන්ට අප ඝග්් නමස්කාරය ඝේවා !

යස්තෝමා මහරහ් යමයහණියට පාපී මාරයා යමයස්ත් කිව්වා

“ඉසිවරුන් විසින් ලුබිය යුතු දුලබ වූ යම් ඒ (අරහත්) පදවියක්
ඇද්ද, එය දෑඟුල් නුවණ ඇති ස්තරිය විසින් ලුබිය නනො හුකි යි.”
යස්තෝමා මහරහ් යමයහණිය මාරයාට යමයස්ත් පිළිුරු දී වදාළා

“සිත නහොඳින් සමොහිත නම්, අවනබෝධඥානය ත් තිනබනවො නම්,
ධර්මයන් මුනවින් විදර්ශනො පරඥානවන් දකිනනකනොට ස්තරී වොවය
කුමක් කරන්න ද?.
යම් කිසි අනයක් මම ස්තරියක්, මම පුරුෂනයක්, මම කිසියම්
නකනනක්, කියො සිතනවො නම් මොරයො විසින් ඔය කථොව කිව
යුත්නත් එවුනි නකනනකුට යි.”
(යස්තෝමා ස්තූරය - ස්තංයු් නිකාය - ස්තගාථ වර්ගය)

1
ගලන ගඟකි ජීවිය්....
අප ් ජීවිපත් කියන්පන් ලොප න යන නදියක් වප ්
එකක්. පෙොපහි ම ශොන්ත ව සුපදි සුදු වැලි තලො අතරින්
ලැසි මපන් ලො ප න ෙසින නදී දිය කව සමහර තැන්
වල දි සැඩ රැෂ විදියට පේ පයන් ලොප න යනවො. ල්
මුල් වල හැ ිලො රිදී ොට ප ණ ෙුෙුලු ඇති කරනවො. එක
ොරට ම කඩොප න හැපලනවො.
ජීවිපතත් ව වප ් ම තමයි. අප ් ජීවිත සමහර
කොලවල දී සුන්දර විදියට ලැසි මනින් ලො ප න යනවො.
සමහර අවස්යොවල දී ල් මුල් වල හැ ්ප නවො. තවත්
අවස්යොවල දී කඩොප න වැපටනවො. ව අවස්යො හැම එකක
දි ම එක වප ් සතුටින් ්න්න අ ි හැපමිට ම ෙැහැ. නමුත්
ව හැකියොව ලෙො න්න කරමයකුත් තිපයනවො.
පසොඳුරැ නදියක් වප ් ලොප න යන ජීවිපත්, හැමදා
ම සතුටින් ත කරන්න නම්, ව ජීවිතය ැන හැම පදයක්
ම අ ි දැන න්න ඕපන්. අවපෙිධ කර න්න ඕපන්. නමුත්
ජීවිපත් අවපෙිධ කර න්න එක විශොල අභිපයි යක්. ්තින්
පම් ඔෙ කියවන්න හදන්පනත් ඔපේ ජීවිපත්ට අවපෙිධයක්
එකතු කර න්න ුලුවන් පදයක්. ්තින් ව නිසො පම් සුන්දර
වප ් ම යයොර්යවත් සිදු වීම පෙොපහි ම අවධොනපයන් යුතු
ව කියවන්න.

යරෝහිණී....

‘පරිහිණී’ කියන්පන් ලස්සන නමක්. ්න්දියොපේ
තිපෙන පරිහිණී නදිය ත් ව වප ් ම ලස්සන යි. සුවිසල්
වැලි තලො මැද්පදන්, ල් කු ස අතරින්, ලො ප න යන
පරිහිණී ංඟොව, දකින දකින හැපමිප ම පනත් සිත් වලට
සතුට කැන්දප න ආවො. ව විතරක් පනපමයි පම් ංඟොවට
කිට්ටුව ිහිටල තිෙුණ කිඹුල්වත් නුවර ත් පදවුදහ නුවර ත්
වොසය කර ු මිනිසුන් ප ් ආර්ිකය ශක්තිමත් කරන්න ත්
පම් පරිහිණී ංඟොපවන් ලෙො දුන්පන් අ මණ දායකත්වයක්.
කිඹුල්වත් නුවර ශොකය ිරිස ත් පදේදහ නුවර පකිලිය ිරිස
ත් තමන් ප ් න ර අතපර දී අමුණු ෙැවල, මහ සමුදුර
කියල වල්ලභයො පසොයො ප න යන පම් සුන්දර නදී
ලලනොව ප ් ව මනට යම් කිසි ෙොධොවක් එල්ල කබො.
ව පවන පද්කට පනපමයි තමන් ප ් ප ොවිතැන්
ෙත්වලට නදී දිය කපව් සහපයි ය ලෙො න්න. පම් ශොකය
පකිලිය පද ිරිපස් ම ප ොයම් ැසුපන්, කුඹුරැ සරැසොර
වුපන් එක ම නදිපය් ජලපයන්. හැම පදනො ම පෙොපහි ම
සමඟිපයන්, ‘දිය වර’ කරමයට ජලය පෙදාප න රිහරණය
කබො. නමුත් හැම පද් ම පවනස් පවන්න වැඩි කොලයක් ත
පවන්පන නෑ පන...

නදී දිය කඳ රහ වුනා....
එක කොපලක ප ොපසොන් මොපස නියඟයක් ඇති
වුණො. තමන් ප ් මනට ෙොදා කර ු නිසො ද මන්ද, නදී දිය
කව මිනිසුන් එක්ක තරහ වුනො. සුන්දර පරිහිණී නදිපය්
ජලය අඩුපවලො ිපය ෙලොප න ්ඳිද්දි. ව ො කරල තිෙුණ
ලො දලු ප ොයම් මැපරන්නට ටන් ත්තො. වත් එක්ක ම
මිනිසුන් ප ් සිත් සතනුත් මැලපවන්න ටන් ත්තො. දුක
පශිකය ව හිත්වලට රිං න්න වැඩි කොලයක් ත වුපන්
නැහැ. තමන් පෙොපහි ම මහන්සි පවලො ව ො කර ු,
නිල් ොටට කිරි වැදී ප න එන ප ොයම් ටික මැරිල

යනපකොට මිනිස්සුන්ට හිතුපන් තමන් ප ් ජීවිපත්
නැතිපවලො යන්න හදනවො කියල යි. තම තමන් ප ් ප ොයම
පේර න්න පද ිරිස ම උනන්දුපවන්න ටන් ත්තො. ව
අතපර ම කොටත් පහොපරන් ඊරිසියොවත් සිත්වලට රිං ුවො.
තමන් ප
කුඹුරැයොය
හුකරප න අනිත්
ිරිස ප ්
කුඹුරැවලට ඇදිල යන වතුර ටික දැක්කො ම කොට කොට ත්
්වසන්න ටිකක් අමොරැ වුනො.

ණ්හාව යුද්ධයට මුල යි....
්තින් පදහ නුවර ප ොවි මහත්තුරැ ටික කිඹුල්වත්
නුවර ප ොවි මහත්තුරැන්ට පමපහම කිේවො.
“වයි... පම් අහ ල්ලො.. පමපහම
ිපයොත් අ ි
පදප ොල්ලන්ට ම පවන්පන් එකට මැපරන්න. පම් වතුර ටික
අ ි පදප ොල්පලො පෙදා න්ට ිපයොත් පදප ොල්ලන් ප ම
කුඹුරැ ටික මැරිලො යනවො. අප ් කුඹුරැ ැපහන්පන් එක දිය
වරකින්. වක හින්ද අ ිට ්ස්පසල්ලො වතුර දී ල්ලො. ඊ බඟට
ෙැරියැ උඹල ප වව ස්ස න්ට.”
පම්
වප ්
පයිජනොවකට
ශොකය
ිරිස
කැමතිපවන්පන නෑ කියන එක කියන්ට ත් පදයක් පනො
පවයි. ්තින් ශොකය ිරිස පමපහම කිේවො...
“ආ... වක හරි වැඩක් පනව.. උඹල ප ප ොයම්
ැහුණො ම, උඹල පහොවට අටුපකොටු ුරවො නියි. එතපකොට
අ ි රන් රිදී මුතු මැණික් ප ොදි ෙැවප න, මලු උස්සප න
උඹල ප ප වල් ොපන් ඇන්ට එන්න ඕපන. අ ිට නම්
ුලුවන් කමක් නෑ වක කරන්ට. අප ් ප ොයම්
ැපහන්පනත් එක ම දිය වරකින්. ඕන නම් ්ස්පසල්ලො
අ ිට වතුර ටික දී ල්ලො. ඊට ස්පස් උඹලො කැමති පදයක්
කර නිල්ලො.”

පම් පයිජනොවට පකිලිය ිරිස ත් එකඟ වුපන් නෑ.
පදප ොල්ලන්ට ම ඕන වුපන් තම තමන් ප ් ප ොයම් ටික
රැක න්ට යි.

ද්යව්නය මහා ස්තාවදය යි....
්තින් පකිලිය ිරිස, ‘අ ි වතුර පදන්පන නෑ’ කියල
ශොකය වංශිකයන්ට කිේවො. ශොකය ිරිස ත්, ‘අ ි ත් වතුර
පදන්පන නැහැ’ කියල පකිලිය ිරිසට කිේවො. පම් විදිහට
ශොකය පකිලිය පද ිරිස එකිපනකොට ෙැණ න්ට ටන්
ත්තො. රණ්ඩුව ටිකක් දුරදි
ියො.
එක්පකපනක් නැ ිටලො අනිත් ැත්පත් පකපනකුට
ැහුවො. හරකො ු පකනො ත් ප රලො හර දුන්නො. පම්
විසියට පම් පද ිරිස
හ මරො
න්ට
ටන්
ත්තො.
එකිපනකොට ජොති කුල ප ිතර කියමින් ෙැණ න්ට ටන්
ත්තො.
ශොකය වංශපය් මූලොරම්භක රජ කුමොරවරැ තමන්
පවනත් ප ිතරයක් එක්ක මිශර පවයි කියල ෙපයන් තමන්
ප ් ම පසොපහොයුරියන් සරණ ොවොප න තමයි ශොකය
වංශය බිහි කරල, රැකප න ආපේ.
පම් කොරණය මතක් කර ු පකිලිය වංශිකපයි
කිඹුල්වත් නුවර වොසීන්ට පමපහම ෙණින්ට වුණො.
“පෙොලපතොප ් මහ
උන් ප ් ම සපහිදරිපයො
පන. එවුන් ව පලොකු කරප
ව වප ් ජොතියක් තිපයන

එවුන් හිවල්ලු, ෙල්පලො වප ්
ත් එක්ක එකට හිට ු ජොතියක්
න ද අ ිට ප ොරවන්ට එන්පන්.
පතො ි ඇත්තු අරප න ආවත්,

අස්සපයො අරප න ආවත්, කඩු
පමොකක් කරන්ට ද?”

ිහි අරප න ආවත් අ ිට

ගස්ත් යෙනයක් ුළ බිහි වුන පරපුර....
පම් විදියට කිේවට පමොකද පකිලිය වංශිකයන් ප ්
මූලොරම්භය සිදු වුපනත් හරි ම අ ූරැ විදියකට.
කිඹුල්වත් නුවර හිටිය, එක්තරො බිසවක්. ව බිසවට
කුෂ්ට පරි යක් වැබඳුනු නිසො ඇය ව ව නුවරින් ිටමං
කබො. කුෂ්ට පරි යක් වැබඳීම නිසො ම තමන් ප ්
න රපයන් ිටමං පවලො ස්පෙනයක වොසය කරමින්,
තමන් ප ් පරි යට රතිකොර සිදු කර ත්ත රජ පකපනක්
පම් බිසව ව දැක්කො. ්න් ස්පස් ඇයට ත් රතිකොර කරල
ඇය ප ් කුෂ්ට පරි ය ත් සුව ත් කර ු ව රජතුමො ව බිසව
තමන් ප ් පමපහසිය කරප න අර ස් පෙපන් ම වොසය
කබො. ්තින් ඔවුන් ප ් ර ුර බිහිවුපනත් ව ස් පෙපන් ම
යි.
්තින් ශොකය වංශිකයින් පම් සිදුවීම සිහි ත් කරල
පකිලිය වංශිකයින්ට පමපහම පදාස් කියන්ට වුනො.
“පතොප ් එවුනුත්, තිරිසනුන් වප ් ්න්ට තැනක්
නැතිව, ස් පෙනයක හිට ු එවුන් පන. ව කුෂ්ට පකොල්ලන්
ව පලොකු කරප න ද අ ි ව භය න්වන්ට එන්පන්. උඹල
සිවුරඟ පසනඟ අරප න ආවත් අ ිට පමොකක් කරන්ට ද?”
පම් විදියට පම් ශොකය වංශික හො පකිලිය වංශික
ප ොවි ිරිස් එකිපනකො සමඟ රණ්ඩු දෙර කරප න, ඊට
ස්පස් ව ැන අදාබ ඇමතිවරැන්ට කිේවො.

ඇමතිවරැ ව ුවත රජ දරැවන්ට කිේවො. එතපකොට
ශොකය රජදරැපවො, “නං ිල ත් එක්ක හිට ු එවුන් ප ් හැටි
ප න්වන්නම්” කියල සටනට සූදානම් පවලො කිඹුල්වත්
නුවරින් නික්මුණො.
පකිලිය රජදරැවනුත්, “පකොපබොම් ස් පෙපන් හිටවු
එවුන් ප ් හැටි ප න්වන්නම්” කියල සටනට සැරසිලො
පදේදහ නුවරින් නික්මුණො.
පම් විදියට පම් පදනුවර වොසීන් හැන්දෑ කොපල සටන්
කරන්ට පරිහිණී ංඟොප ං ්වුරට එක් රැස්වුණො.

ෙුදු යදයන යයාමු වුනා....
්තින් පම් ශොකය පකිලිය පද ිරිස යුද්ධයකට
සූදානම් පවද්දි, ඈත හිට ු අසිරිමත් පකපනක් ප ් පනත්
පදක පම් සිදුවීමට පයොමු පවලො තිෙුණො. ව තමයි පලික
ශොන්තිදායකයොණන් වූ භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ප ්
මහො කරැණොපවන් ිරී ්තිරී ිය ෙුදු පනත් පදක.
ඇත්තට ම ව භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පම්
මුලු තුන් පලිකයට ම තිලකයක් වප යි. උන්වහන්පස්
සියලු ඤාණ සො රපය් රපතරට ත් වුනො. ව වප ් ම
අනන්ත
ුණ දරොප න වැඩ සිටියො. ව භො යවතුන්
වහන්පස් තුන් පලිකපය් ම සිටින සත්වයින්ට යහ ත ඇති
කර ැනීමට අනුශොසනො කරනවො. ජොති ජරො මරණ ආදී දුක්
වලින් ිරැණු සංසොර සො රපයන් සත්වයින් ව එපතර
කරවලො නිර්වොණ ක්පෂ්ම භූමියට ත්කරවන්පන ත් ව ෙුදු
සමිඳුන් ම තමයි.

්තින් ව පවනපකොට ෙුදු රජොණන් වහන්පස් වැඩ
සිටිපය් සැවැත් නුවර අපන් ිඬු සිටුතුමො විසින් කරව ු
පේතවන ආරොමපය් යි.

මහාකාරුණියකෝ නායථෝ....
පවන දා වප ් ම එදත් උදැසන අප ් භො යවතුන්
වහන්පස් සූ විසි පකිටි ලක්ෂයක් නයොයන්ප න් ස ිරැණු
මහො කරැණොසමො ත්තියට සමවැදිල ිහිට පවන්ට ඕපන
කොට ද කියල විමසල ෙැලුවො. ව විදියට මහොකරැණො
සමො ත්තියට සම වැදුනු තයො තයන් වහන්පස් ප ් කරැණො
ජොලයට හසු වූපය් පම් සටනට සැරසී සිට ශොකය පකිලිය
පද ිරිස යි. ද්පේශය කියන නියඟය නිසො ශොකය පකිලිය
පද ිරිපස් සිත් සතන් වල ඇවිලුනු විහිංසො ිනි දැල් නිවො
දාන්න, පරිහිණී නදිපය් විතරක් පනපම් මුලු මහ සමුදුපර් ම
ජලය අරප න ආවත් ෙෑ කියන එක ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
තමන් වහන්පස් ප ් ෙුදු නුවණින් දුනුවො. නමුත් තමන්
වහන්පස් ප ෙුදු හවමඬලින් ලොප න යන අමොදම්
වැස්පසන් නම්, ව සිත් සතන් නිවො සනසන්න ුලුවන්
කියල ත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් දුටුවො.
්තින් එදා ප රවරැපේ භො යවතුන් වහන්පස් සැවැත්
නුවරට ිඬු සිඟො වැඩියො. ිඬු සිඟො වැඩල, දන් ැන්
වබවල, අපන් ිඬු සිටුතුමො ්තොමත් ශරද්ධොපවන් යුතු ව
සම් ූර්ණපයන් ම සඳුන් ලී වලින් කරව ු ව කිබිපය්,
භොවනො සුවපයන් වැඩ සිටියො.
ඊට ස්පස හවස් කොපලදි, රත් ල් ුහොවකින්
නික්මිලො යන පක්ෂර සිංහ රොජපයක් වප ්, ොත්තර සිවුරැ
ත් අරප න න්ව කුටිපයන් නික්මුණු භො යවතුන් වහන්පස්,
පරිහිණී නදී තීරපය් ශොකය පකිලිය පද ිරිස රැස් පවලො
සිටින තැනට වැඩම පකොට වදාබො.

එතැනට වැඩ ම කබ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පද ිරිස
මැද ආකොසපය් බඟක් ෙැව ප න වැඩ සිටියො. ශොකය
පකිලිය පද ිරිස ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව දකින්ට කලින් ව
පද ිරිස සංපේ යට ත් කරන්ට ඕපන කියල භො යවතුන්
වහන්පස් තීරණය කබො.

අස්තිරිම් ය ඒ ෙුදු ගුණ....
ඊට ස්පස් ව මහර්ෂී වූ තයො තයන් වහන්පස් සිදු
කපබ් අ ි කොටවත් හිතො න්ටවත් ෙැරි තරම් ආශ්චර්යවත්
පදයක්. ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ක්ෂණයකින්, ‘නීල කසිණ’
සමො ත්තියට සමවැදුනො. පදතිස් මහො ුරැෂ ලකුණු වලින්
පශිභමොන වුන ව ශොකය සිංහ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ප ්
නිල්වන් වූ පක්ෂ ධොතූන් ප න් ්තොමත් ඝණ නිල් ොටින්
යුක්ත රශ්මොලොවක් හොත් ස ම ැතිපරන්නට ටන් ත්තො.
ව රශ්මිය පම් පලිකධොතුව ුරො ම ැතිරයන්නට
ඇසි ිය පහබන තරම් කොලයක් වත් ත වුපන් නැහැ. අහස්
කුස ඝණ නිල් ොට නිසො මුලුමනින් ම අන්ධකොර වුනො.
සටනට සැරසිලො හිට ු ශොකය පකිලිය පද ිරිසට සිදු
වුපන් පමොකක් ද කියල හිතො න්ට වත් ෙැරි වුනො. ඔවුන්
අතිශයින් බියට ත් වුනො. සංපයට ත් වුනො.
්න් ස්පස භො යවතුන් වහන්පස් ඝණදුර බිවලමින්
ර්වතයක් මුදුනින් උදාවන බහිරැ මඬලක් වප ්, තමන්
වහන්පස් ප ් ශ්රී ශරීරපයන් සවණක් ඝණ ෙුදු රැස්
විහිදුවමින් ශොකය පකිලිය පද ිරිසට ම තමන් වහන්පස් ව
දර්ශනය පවන්නට සැබැස්වුවො.

භො යවතුන් වහන්පස් කියන්පන් ශොකය වංශිකයින්
ප ් පශර්ෂ්ඨතම ඤාතිවරයො යි. ්තින් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
ව දැක ු ශොකය වංශිකයින් පමපහම කල් නො කබො.
“අප ් පශර්ෂ්ඨ ඤාතිවරයොණන් වහන්පස් පමතැනට
වැඩම කපබ් අ ි පම් කරන්ට සූදානම් වුන යුද්ධය දැකල, අ ි
ැන අනුකම් ොපවන් ම යි. ෙුදු රජොණන් වහන්පස් වැඩ
සිටිද්දී තවත් පකපනකු ප ් ශරීරයක් විනොශ කරන්නට අ ිට
නම් ෙැහැ.”

කෑලි කුපුව් කමක් නෑ....
එපහම හිත ු ශොකය වංශික රජදරැපවො හැම පදනො
ම තම තමන් ප ් ආයුධ බිම දැම්මො. පදේදහ නුවර පකිලිය
රජදරැවනුත්, “අ ි ව ැරදුවත් කමක් නෑ. කැ ුවත් කමක්
නෑ. ිච්චුවත් කමක් නෑ. අ ි නම් කිසි ම පදයක් කරන්පන
නැහැ” කියල තම තමන් ප ් ආයුධ ත් බිම දැමුවො.
ඊට ස්පස පද ිරිස ම ෙුද්ධොලම්ෙන රීතිපයන් යුතු
ව භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පදසට ඇවලි ෙැව
ප න නිශ්ශේද ව සිටියො.
ව අවස්යොපේ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ආකොසපයන්
බිමට වැඩම පකොට වදාබො. ශොකය පකිලිය පද ිරිස
්ක්මණින් ම පරිහිණී ං ො තීරපය් සුන්දර වැලි තලොවක්
මත්පත ෙුදු රජොණන් වහන්පස්ට වැඩ සිටින්නට ආසනයක්
ැපණේවො.
අ ප ් භො යවතුන් වහන්පස් අවරන් ිර මුදුපන්
ෙෙබන සූර්ය මණ්ඩලය වප ්, උ මොකරන්නට ෙැරි තරම්
ෙුද්ධශ්රීපයන් විරොජමොන පවමින් ව ආසනපය් වැඩ සිටියො.
ශොකය පකිලිය රජදරැවන් පද ිරිස ත් ෙුදු රජොණන්

වහන්පස්ට වන්දනො කරලො ව සුන්දර වැලි තලොපේ ම එකත්
පසකින් හිව ත්තො.

වුරට ් යුද්ධ කළා....
ශොකය පකිලිය පද ිරිස පම් විදියට රැස් වුපන් ඇයි
කියල දැන ප න හිටියත්, ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ඔවුන්ප න්
රැස් වූපන් ඇයි කියල විමසො වදාබො.
එවිට ඔවුන් පමපහම ිබිතුරැ දුන්නො.
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, අ ි රැස් වුපන් යුද්ධ
කරන්ට යි”
“ඔෙලො ප ් යුද්ධය කුමක් නිසො ද?” ෙුදු රජොණන්
වහන්පස් අසො වදාබො.
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, පරිහිණී
වතුර ලෙො න්ට යි.”

ංඟොපේ

“රජදරැවනි, වතුර පකොයි තරම් වටිනව ද?”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, වතුර නම් එච්චර
වටින පදයක් පනපමයි. අල් වටිනොකමකින් යුක්ත පදයක්”
“රජදරැවනි ප ොපබොව පකොච්චර වටිනව ද?”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, ප ොපබොව අනර්ඝ
පදයක්.”
“රජදරැවනි, රජදරැවන් පකොයි තරම් වටිනව ද?”

“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, රජ දරැවන් නම්
පෙොපහි ම වටිනවො.”
“රජදරැවනි, අල් වටිනොකමක් ඇති ජලය නිසො
යුද්ධ කරල, මහො අනර්ඝ රජ දරැවන් වන ඔෙලො විනොශයට
ත් පවන්නට සූදානම් පවන්පන් ඇයි? රජදරැවනි, කිසි ම
දවසක රණ්ඩු කිරීපමන් ආශ්වොදයක් නම් ලැපෙන්පන්
නැහැ.”
පම් විදියට පද්ශනො කර ු ෙුදු ියොණන් වහන්පස්,
රජවරැන් ප ් කලහය සංසිවවන්නට ජොතක කයොවන්
තුනකුත් පද්ශනො පකොට වදාබො.

වවරයයන් වවරය යනා ස්තන්ස්තියඳ්....
එතන දි ්ස්පසල්ලො ම පද්ශනො කපබ් ‘ඵන්දන’
ජොතකය යි. ඵන්දන ජොතකපයන් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
පද්ශනො කපබ්, කරැණු රහිත පදයක් මුල් කරප න ඇති
කර ත් විවොදයක් නිසො එක වබපහකුත් වෘක්ෂ
පද්වතොපවකුත් අතර ඇතිවුනු ෙද්ධ වවරයක් පම් කල් ය
ුරොවට ම වතින ආකොරය යි.
ව වප ් ම එක්තරො හොපවක් ප ් වචනය විශ්වොස
කර ු නිසො පයොදුන් තුන් දාහක් විතර විශොල හිමොල
වනොන්තරපය් හිට ු මුව, සිංහ, වයොඝර වප ් හැම සපතක් ම
මුහුදු ෙත් පවන්ට ටන් ත් හැටි විස්තර පවන ‘දද්දභ’,
ජොතකය තමයි ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පදපවනියට පද්ශනො
කපබ්. එතන දි ෙුදු රජොණන් වහන්පස්, අනුන් ප ් වචන
විමසීමක් නැතිව ිබි ැනීපම් අනතුර රජදරැවන්ට ප න්වල
දුන්නො.

එක කැට කිරිල්ලියක් තුන් තැනකින් මද වැ ිපරන
ඇත් රපජක් ව විනොශ කබ හැටි කියැපවන ලටුකික ජොතකය
ත් පද්ශනො පකොට වදාබ ෙුදු රජොණන් වහන්පස්, සමහර
කොලවල දී වල සත්වයින් වො විශොල සත්වයින් ප ් සිදුරැ
දකින ෙව රජ දරැවන්ට ැහැදිලි කරලො දුන්නො.
්තින් පම් විදියට ශොකය පකිලිය පද ිරිපස් කබහය
සංසිවවන්නට ජොතක කයො තුනක් ම පද්ශනො කබ ෙුදු
රජොණන් වහන්පස් ව පද ිරිස තව දුරට ත් සමඟි
කරවන්නට වෘක්ෂ ධර්ම ජොතකය ත්, වට්ටක ජොතකය ත්
කියන ජොතක කයො පදක ත් පද්ශනො පකොට වදාබො. ජොතක
කයො ඇසුරැ කරප න පද්ශනො කර ු ව සුමධුර දහම් කයොව
අහප න හිට ු රජ දරැවන් පෙොපහි ම සතුටට ත් වුනො.

දහේ ගඟ ගලා.....
ඊබඟට ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව රජ දරැවන් ප ්
සිපත් ඇති පවලො තිෙුණ ද්පේශය දුරැ කරවන්ට අත්තදණ්ඩ
සූතර පද්ශනොව පද්ශනො පකොට වදාබො. ව සූතර පද්ශනොව
ශොකය පකිලිය රජ දරැවන් ප ් පදසවන් අතරින් සිත් සතන්
තුබට ලොප න ිපය් ලැවු ිනි නිවො සනසවමින් මිහිකත
මතට ඇදහැපලන ආකොශ ංඟො රවොහයක් වප යි.
සියලු සත්වයන්ට ම උතුම් වූ ව සර්වඥ
රොපජිත්තමයොණන් වහන්පස් ප ් පම් උතුම් ධර්මයට සවන්
දුන්න රජ දරැපවි හැම පදනො ම අතිශයින් ම සතුටින්
පසොම්නසින් ිණො ියො. ව වප ් ම පම් විදියට ත් හිතන්නට
ටන් ත්තො.
“අපන්....! අප ් ෙුජොණන් වහන්පස් පමපතන්ට පනො
වැඩියො නම්, අ ි හැම පදනො ම, එකිපනකො ව මරොප න

පමතන පල් ඟක් කර න්නවො. භො යවතුන් වහන්පස් නිසො
තමයි අ ි ජීවිතය ලෙො ත්පත්.
අප ් පම් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ිහි ප දර හිටියො
නම්, පදදාහක් පකොපදේ තිපයන පම් මුලු ෘිවිපය් ම අසදිස
රජතුමො හැටියට අභිපෂ්ක ලෙනවො. ව වප ් ම තමන්
වහන්පස්ට සමොන ෙලපයන් යුක්ත
ුතුන් දහසකුත්
ලෙනවො. එපහම වුනො නම් අ ි හැම පදනොට ම ත් ිරිවර
රජවරැ පවන්නට තිෙුණො.

ෙුදු කරුණාව අනන් යි....
අපන් ... ව වුනත් සත් දවසකින් හබ පවන්නට
තිෙුණු ව සක්විසි රජකම ත් අප ් භො යවතුන් වහන්පස් අත
හැරියො. ව වප ් ම ජය භූමියක් වප ් තිපෙන කිඹුල්වත්
නුවර ත් අතහැරියො. මණ කරන්නට ෙැරි සත්රැවන්
නිධොන හතරක් වප ් වන රොජයය ත් අතහැරියො. පම් හැම
පද් ම අතහැර දමලො
ිහින් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
සර්වඥතො ඥානය ලෙො ත්පත් අ ි ැන ම අනුකම් ොපවන්
ම යි.”
පම් විදියට හිත ු ශොකය පකිලිය රජ දරැපවි,
පද ිරිපසන් ම පදසිය ණහ ෙැ ින් කුමොරවරැ න්සියයක්
ැවිදි කරන්ට ෙුදු රජොණන් වහන්පස්ට භොර දුන්නො.
ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව න්සියයක් කුමොරවරැන් ව
උතුම් ැවිදි බිමට ඇතුබත් කබො.
ඊට ස්පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව න්සියයක්
ස්වොමින් වහන්පස්ලො ත් සමඟ කිඹුල්වත් නුවර සමී පය්
තිෙුණු හිමොලවනය ත් එක්ක වකොෙද්ධ වුනු මහොවනයට
වැඩම කබො.....
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නිහඬ වන ගුෙක අස්තිරිය....
ව මහො වනය ුදුමොකොර සුන්දර තැනක්. ව වනය
ුරො ම, අඹ දඹ පකොබඹ කරඹ රඹ ස ු නො නො
පකොපෙිලීල පලොල් කිණිහිරි පහි ලු ඇසබ ඵරහැන්ද
කපණ්රැ දුනුමඩලො වැටපක් කරොපක් වප ් සුන්දර ස්
වැවිල තිෙුණො. ව හැම හක ම අතු අඟ සුවව විහිදුවන මල්
ි ිලො තිෙුණො. ව වප ් ම මිහිරි ඵල හට ප න තිෙුණො. ව
ස්වල අතු තර වැබවප න පසොඳුරැ ලිය වැල් ්හබට ඇදී
ප ොස් තිෙුපණ් ුදුම සුන්දර විදියට යි. ව වප ් ම ව ස්වල
අතු අ ්වප න ඵල වැල අනුභව කරල මත් වුන, ිරො
පෙොකල පමොණර සැබබිහිණි සක්වොබිහිණි කුණොල ආදී
අතිශයින් විචිතර කුරැල්ලන් ප ් සුවිසිරි නොදපයන් ව මහො
වනය නිරන්තරපයන් ම රොව රතිරොව නැංවුණො.
ව ස්වල අතු තරින් පසවන වුණු රැක් මඬුලු යට,
සමහර තැනක සුපදි සුදු වොලුකො තලයන් තිෙුණො. ව වප ්
ම සමහර තැනක පනොපයක් වර් පය් මල් ඳුරැ වලින්
ැවසී ත් ල් තලො තිෙුණො. ව ල් තලො මත්පත පසෙඩ
සමූහයන් ිරිවරොප න නොද කරමින් ිල්විදහොප න රඟ
පදන මත් වූ පමොණරැන් නිරන්තරපයන් ම දක්නට ලැෙුණො.
ව වප ් ම ව මහො වනය පනොපයක් ප ොදුරැ අනුභව
කරමින්, තමන් ප ් මෘ ොං නොවන් සමඟ මන් කරන
විවිධොකොර මුව රංචු ආදී සිවු ොවුන් ප න් ිරී තිෙුණො.
ව විතරක් පනො පවයි රසන්න සීතල මිහිරි ජලය
නිල් ොටට ිරී ්තිපර් තිපෙන ප ොකුණු ව වනපය් පෙොපහි

තැන්වල තිෙුණො. ව ප ොකුණු පනලුම් මහපනල් කුමුදු
කල්හොර පහල්මැලි ආදී පනොපයක් ජල
ුෂ්ඵයන්ප න්
පසිභමොන පවලයි තිෙුපන්.

වස්තන්යෝදයානයක් වයග යි....
ව ප ොකුණු වල ්වුරැ පකබවපර් නඳුන් සඳුන්
ක සවැල් ක ුරැ පදවුදුරැ තුවරලො වප ් එක ප ොකුරට මල්
ිප න ස් වර් වැවී තිෙුණො. ව ස් වල අතු අ සිය
දහස් ණන් මල් කිණිති නිරන්තරපයන් ම ි ී සුවව
විහිදුවමින් තමයි තිෙුපන්. ුම් නද පදමින් අහසින් ෙසින මී
මැසි සමූහයො ව මල් අ රඟ පදමින් පරොන් උරො පෙොන
අයුරැ නිරන්තරපයන් ම ව වනය තුබ දී දැක ත හැකි යි.
ව වප ් ම සුපදි සුදු වැලි තබො අතරින් බැසි
මනින්
ලො ෙසින ඇබ පදාල ආදිපයන් පමන් ම
ර්වතයන් ප ් මුදුනින් ලො හැපලන දිය ඇලිවලිනුත්
කිඹුල්වත් නුවර මහො වනය සිසිල් පවමින් තිෙුණො. ව දිය
ඇලිවලින් විසිපරන දිය බිඳු ස්ඵටික මොණිකය වප යි.
ඇත්තවශපයන් ම කිඹුල්වත් නුවර ආසන්නපය්
ිහිටො තිෙුණු මහො වනය කියන ව වනොන්තරය හැමදා ම
වසන්පතිදයොනයක් වප ් රම රමණීය යට තමයි දර්ශණය
වුපන්.
්තින් මහොකරැණො ඇති අප ් ෙුදු රජොණන්
වහන්පස් අලුතින්
ැවිදි බිමට
ත් වූ ව ස්වොමින්
වහන්පස්ලො න්සියනම ත් සමඟින් මහො වනපය් තමයි ව
දවස්වල වැඩ සිටිපය්.
මහො වනපය් වැඩ සිටින ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
දවස් හයක් කිඹුල්වත් නුවරට ත්, දවස් හයක් පදේදහ

නුවරට ත් භික්ෂූන් වහන්පස්ලො ත් සමඟ
වඩින්නට තීරණය පකොට තිෙුණො.

ිණ්ඩ ොතපය්

ව අයුරින් භො යවතුන් වහන්පස් අලුපතන් ැවිදි වූ
ස්වොමින් වහන්පස්ලො ත් සමඟ ිණ්ඩ ොතපය් වඩින විට
කිඹුල්වත් නුවර ිරිසට ත් පදේදහ නුවර ිරිසට ත් හරි ම
සතුටු යි. ව පද ිරිස ම ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ඇතු ස භික්ෂු
සංඝයොට ්තො ්හබින් ුද සත්කොර කරන්නට ටන් ත්තො.
්තින් පම් විදියට දවස ොපන් ිණ්ඩ ොපත් වඩින
පකොට අර අලුතින් ැවිදි වූ ස්වොමින් වහන්පස්ලො න්සිය
නමට සම්ෙුද්ධ ශොසනපය්
ිබිපවත්
ුරන එක
ැන
අකැමැත්තක් ඇති වුනො. පමොකද ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො
තමන් ප ් ම කැමැත්පතන් පනොපවයි ැවිදි වුපන්.

පුවිදි වුන අයට ව් ඉන්න යදන්නෑ....
ව අතරතුර තව ත් පදයක් සිදු වුනො. ව ස්වොමින්
වහන්පස්ලො ප ් ිහි කොපල් භොර්යොවරැ පකපබස් ඇතිපවන
විදිපය් ලියුම් ලියො ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො පවත යැේවො.
එපහම කපබ් ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො ප ් අදහස් දැන ප න
තමන් ප ් මතයට නම්මො න්නො අදහසිනුයි.
ව ලියුම් කියව ු ස්වොමින් වහන්පස්ලො ප ් සිත්වල
රො ය ඇති වුනො. ෙුද්ධ ශොසනය තුබ සිල් ුණ දම් රැකීම
ැන තිෙුණු අකැමැත්ත ්තො මත් වැඩි දියුණු වුනො.
භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො
ප ් සිත් සතන් තමන් වහන්පස් ප ් ෙුදු නුවණින් රීක්ෂො
කරන අවස්යො පේ දී, පම් ස්වොමින් වහන්පස්ලො ප ් සිපත්
තිෙුණු අකැමැත්ත දුනුවො. එපස් දුනු ෙුදු රජොණන්
වහන්පස්ට පම් විදිපය් සිතුවිල්ලක් හබ වුනො.

“මො වප ් සර්වඥ පකපනක් බඟ සිටිය දී ත් පම්
භික්ෂූන් වහන්පස්ලොට ෙුදු සසුන ැන අකැමැත්තක් ඇති
වුනො. පම් භික්ෂූන් වහන්පස්ලො ප ් අකැමැත්ත දුරැ කරවීම
ිණිස පද්ශනො කබ යුත්පත් කුමන ධර්මයක් ද?”
එපස් සිතො නුවණින් විමසො ෙලන ෙුදු රජොණන්
වහන්පස්ට පම් කුණොල ජොතක පද්ශනොව ඇසීපමන් ව
ස්වොමින් වහන්පස්ලො ප ් සිපත් ඇති ඇති අකැමැත්ත දුරැ
වී යන ෙව වැටහුනො.

හිමාල වනය කරා....
්න් අනතුරැව ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ප රවරැපේ
සිවුරැ ප ොරවොප න ො සිවුරැ අරප න කිඹුල්වත් නුවරට
ිණ්ඩ ොතපය් වැඩම කබො.
ිණ්ඩ ොතය වැබඳීපමන්
අනතුරැව භො යවතුන් වහන්පස් අර නවක ස්වොමින්
වහන්පස්ලො න්සියනම තමන් වහන්පස් පවත කැවවනු
ලැෙුවො. කැවවො පමපස් අසො වදාබො.
“මහපණනි, ඔෙලො සුන්දර වූ හිමොල වනය දැක
තිපෙනවො ද?”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, අ ි හිමොල වනය දැක
නැහැ”. ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො ිබිතුරැ දුන්නො.
“එපස් නම් හිමොලවනපය් චොරිකොපේ වඩින්නට
කැමති ද?”
“ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස, හිමොල වනපය්
චොරිකොපේ වඩින්නට සෘද්සත ෙල නැති නිසො, අ ි පකපස්
නම් වඩින්ට ද?”

“මහපණනි, යම් පකපනක්
යනවො නම්, ැමිපණනවො ද?”

විසින්

කැවවොප න

“එපස් ය, ස්වොමීනි භො යවතුන් වහන්ස” කියො ව
ස්වොමින් වහන්පස්ලො ෙුදු රජොණන් වහන්පස්ට ිබිතුරැ
දුන්නො.

හිමව් පව්යව් අස්තිරිය....
එවිට භො යවතුන් වහන්පස් තමන් වහන්පස් ප ්
සෘද්සතපයන් ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො න්සියය ත් රැප න,
ියුම් විලක් කරො ියඹන රොජ හංස සමූහයක් වප ්, අහසට
ැන නැඟිලො හිමොල වනයට වැඩම කබො. හිමොල වනයට
වැඩම කබ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො
ත් සමඟ අහපස් වැඩ සිටිය දී ම, හිමොල වනපය්
සුන්දරත්වය ව ින්වත් ස්වොමින් වහන්පස්ලොට ප න්වො
වදාබො.
දි ින් බලින් පයොදුන් තුන්දහසක් මණ විශොල,
හිමොල ර්වතපය් ිහිටල තිෙුණු රන් ර්වත, රිදී ර්වත,
මැණික් ර්වත, ්ඟුල් ර්වත, අඤ්ජන ර්වත, ොංශු
ර්වත, ස්ඵටික
ර්වත, වප ් පනොපයක් ආකොරපය්
සුවොසූදහසක්
ර්වත මුදුන් භො යවතුන් වහන්පස් ව
ස්වොමින් වහන්පස්ලොට ප න්වො වදාබො.
ව වප ් ම ං ො, යමුනො, අචිරවතී, සරභූ, මහී යන
ංචමහො ංඟොවනුත්, කර්ණමුණ්ඩ, රයකොර, සිංහ ර ොත,
ඡද්දන්ත, මන්දාකිනි, කුණොල කියන විලුත්, තිය ් ලො කියන
අතබ ල ත්, සක් රැවන් ආකර ත් කියන පම් හැම පද් ම,
තමන් වහන්පස් ප ් ආනුභොවපයන් ව ස්වොමින්
වහන්පස්ලොට ප න්වො වදාබො.

ෙුදු රජොණන් වහන්පස් විසින් පම් විදියට හිමොල
වනපය් සුන්දරත්වය ප න්වන ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො
න්සියනම ප හිපත් ිහි කොපල භොර්යොවරැන් ැන ඇති
පවලො තිෙුණු කැමැත්ත අඩුපවලො ියො.

යයාදුන් හුටක් උස්ත ගල් ලාවක් ....
ඊට ස්පස් භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව
භික්ෂූන් වහන්පස්ලො ත් රැප න ආකොශපයන් බිමට වැඩම
කබො. හිමොල වනපය් ෙටහිර ැත්තට පවන්ට ිහිටල
තිෙුණො පයොදුන් හැටක් මණ උස ල්තලොවක්. ව ල්
තලොව මුන පයොදුන් හතක් උස, කල් යක් ුරො ම පනො
නැසී වතින සල් සක් ිහිටො තිෙුණො. ව සල් ස ොමුල
තුන් පයොදුනක් මණ වූ රන්සිරිපයල් ල්තලොවකුත් ිහිටල
තිෙුණො.
්තින් ආකොශපයන් බිමට වැඩම කබ භො යවතුන්
වහන්පස් අර ස්වොමින් වහන්පස්ලො න්සියය ත් සමඟ
අන්න ව සල් ස පසවපන් රන්සිරිපයල් ල්තලොව මතට
වැඩම කබො.
මහො සො රපය් දිය කව සුන්දර කරවමින් සිය දහස්
ණන් රශ්මි මොලො විහිදවොප න විරොජමොන වන තරැණ
සූර්ය මණ්ඩලය වප ් තමයි භො යවතුන් වහන්පස්, සවණක්
ඝණ ෙුදු රැස් විහිදුවමින් ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො
ිරිවරොප න රන්සිරිපයල් ල්තලොව මත වැඩ සිටිපය්.
ඊට ස්පස් අ ප ් භො යවතුන් වහන්පස් කුරවීක
පකවිල්පලකු ප ් හඬ
රදවන අෂ්ඨොං
සමන්වො ත
ෙරහ්මස්වරය විහිදුවමින්, තමන් වහන්පස් ප ් ශ්රී මුේපය්

සු න්ධපයන් මුලු හිමොලවනය ම සුවවවත් කරවමින් භික්ෂූන්
වහන්පස්ලො අමතල පම් විදියට රකොශ පකොට වදාබො.
“මහපණනි, පවන කිසි තැනක දී දකින්නට පනො
ලැෙුණු පදයක් පම් හිමොල වනපය් දී දුනුපවොත්, එය රකොශ
කරන්න.”

යමයහම ් උපස්ත්ථානයක්....
ව අවස්යොපේ.දී, එක්තරො පකවිල්ලන් පදපදපනක්
දඬු පකිටුවක පද ැත්ත තමන් ප ් පහොටවලින් අල්වොප න
ව පකිටුව උඩ පකොවුල් රපජක් ව හිඳුවොප න අහසින්
මන් කරනවො. ව පකොවුල් රජතුමො ප ් ්දිරිපයනුත්,
ිටු සිනුත්, උඩිනුත්, යටිනුත්, පද සිනුත්, පකොවුල් අඟනන්
අටපදනො ෙැඟින් හතබිස් අට පදපනක් ියඹොප න යනවො.
පම් ආශ්චර්යවත් සිදු වීම පම් ස්වොමින් වහන්පස්ලො
දැක්කො. දැකල භො යවතුන් වහන්පස් ප න් පම් සිදුවීම ැන
අසො සිටියො.
ව අවස්යොපේ.දී තමයි කොලපයන් වැසී තිෙුණු පම්
විශ්මිත සිදුවීම භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව ස්වොමින්
වහන්පස්ලො ඇතු ස පලිකයට පහබි පකොට වදාපබ්....
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තයො ත ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පම් විදියට පද්ශනො
කබො.
“මහපණනි, පෙොපහි ්ස්සර කොපල් පම් පකොවුල්
ක්ෂි විපශ්ෂය මොප ් වංශයක්. ව අතීතපය් මම ත් පම්
විදියට පකොවුල් රපජක් ් දී සිටියො. ව දිනවල මට ත්
පමපස් උ ස්යොන කරනු ලෙනවො. ව කොපල් පෙොපහි
ක්ෂීන් සිටියො.
ක්ෂි කනයොවන්
න්සියයක්, ‘්ඳින් අ
ප ්
රේජුරැවන් වහන්පස් පම් ආසනපයන් ිලිහී වැටුන පහොත්,
ියො ත් වලින් ිබි න්පනමු’ යි කියො, යටින් ියඹොප න
යනවො. ව වප ් ම තවත් ක්ෂි කනයොවන් න්සියයක්,
‘ආකොශපයන් එන අේ රශ්මිපයන් අ ප ් රජතුමො පනො
ප පබ්වො’ කියො, අේව වැබැක්වීම ිණිස ආකොශ වියනක්
පස් උඩින් ියඹොප න යනවො.

3500 ක යග් උපස්ත්ථානය....
තවත් න්සියය ෙැඟින් වූ පකොවුල් අඟනන්, ‘අ
ප ් රජතුමොට සීත සුබං, රීශ්ම දුහුවිලි, රඬලො ආදිපයන්
ීඩොවක් පනො පේවො යි’ යන අදහසින් පද සින් ෙැඳි
තිරපමන් ියඹොප න යනවො. න්සියය ෙැඟින් වූ තවත්
පකවිලියන්, වනපය් හැසිපරන ප ො ල්ලන්, වනකොර්මිකයින්
ආදී ිරිස් විසින් දමො සන කැට කැබිලිති, ප ොලු මු ුරැ, ලී
දඬු ආදිපයන් පකොවුල් රජු ව ආරක්ෂො කර ැනීම ිණිස
්දිරිපයන් ියඹො යනවො. ව වප ් ම තවත් ක්ෂි කනයොවන්

න්සියයක් ‘අ ප ් පම් රජතුමොට තමන් සිටින ආසනපය්
සිටීමට අකැමැත්තක් ඇති පනො පේවො’ කියො, විසිරි මටසිලුටු
රියංකර වචන වලින් කයොකරමින් සු සින් යනවො.
එපස් ම තවත්
න්සියයක්
මණ වූ
ක්ෂි
කනයොවන් පනොපයකුත් අඹ දඹ එල් පකපසල් ආදී ඵලවැල
වලින් පකොවුල් රජු ප ් කුස ිනි ආදිය නිේ සන්තර් ණය
කරමින් ියඹො යනවො.
ව විදියට ව ක්ෂි කනයොවන් ප න් උ ස්යොන
ලෙමින් සිටි ව පකොවුල් රජතුමො ප ් නම තමයි කුණොල
කියල කියන්පන්.

එද ් ඇ් දැන යගන ස්තිටියා....
ව කුණොල රේජුරැවන්ට ක්ෂි කනයොවන් තුන්දහස්
න්සියයක් නිරන්තරපයන් උ ස්යොන කබො. ව
ක්ෂි
කනයොවන් කුණොල රේජුරැවන් ප ් සිත සතුටු කරවීම
ිණිස, ඔහු ව රැප න උයනින් උයනට,
ංපතරින්
ංපතරට,
ර්වතපයන්
ර්වතයට, අඹ වනපයන් දඹ
වනයට, දඹ වනපයන් පදල් වනයට පදල් වනපයන් ්ඳි
වනයට ආදී වශපයන් සුන්දර සුන්දර ස්යොන කරො ියඹො
යනවො.
්තින් පම් කුණොල රජතුමො නිරන්තරපයන් පම් ක්ෂි
කනයොවන් තුන්දහස් න්සියයක ප ් ආදර ප ෞරව ලෙමින්
වොසය කබ ත් හැම විට ම ව පකොවුල් අඟනන්ට පනො සතුටු
වචන වලින් තමයි කයො කරන්පන්.
“නීච පකල්ලනි, පහොර පකල්ලනි, ධූර්ත පකල්ලනි,
අසත් ුරැෂ පකල්ලනි, දුරොචොර පකල්ලනි, පකපබහි ුණ
දන්පන් නැති පකල්ලනි, හැම ැත්තට ම හමන සුබ ක්

වප ් හිතිච්ච හිතිච්ච තැනට යන චණ්ඩොල පකල්ලනි,
නැසියේ නැසියේ” ආදී වශපයන් තමයි ව කුණොල රජතුමො
ව ක්ෂි කනයොවන්ට කයො කරන්පන්.”
පම් විදියට ව අතීත විස්තරය පකටිපයන් පද්ශනො
කබ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව භික්ෂූන් වහන්පස්ලොට පම්
විදියට රකොශ පකොට වදාබො.
“මහපණනි, මම එවැනි ජීවිතයක ් දී සිටිය ත් ස්තරී
ජොතිය පකපබහි ුණ පනො දන්නො ෙව දැන ප න සිටියො.
පෙොපහි වඤ්චොවන් සිදු කරන්නට අතිශයින් දක්ෂ ෙව දැන
ප න සිටියො. ආනොචොරශීලී ෙව පහොඳින් පත්රැම් අරප න
සිටියො. ව වප ් ම මම ව ස්තරීන්ට වසඟ වී ජීවත් වුපන්
නැහැ. ස්තරීන් ව මප ් යටතට තමයි ත් පකොට ප න
සිටිපය්.”

කුමු් ටික ටික අඩුවුණා....
ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පම් අයුරින් පද්ශනො කබ ව
භික්ෂූන් වහන්පස්ලො ප ් සිපත් ුරොණ භොර්යොවරැන් ැන
ඇති තිෙූ කැමැත්ත තව දුරට ත් අඩු වී සොසනය පකපරහි
ඇති තිෙුණු පනො කැමැත්ත ත් යම් තරමකින් අඩු වී ියො.
එවිට ෙුදු රජොණන් වහන්පස් නිශ්ශේද වුණො.
ව පවලොපේ තවත් පකවිල්ලන් පදපදපනක් පවනත්
පකොවුල් රපජක් ව කලින් වප ් ම පකිටුවක ්න්වවොප න,
හය ැත්තකින් තවත් පකොවුල් කනයොවන් හතර පදනො
ෙැ ින් ිරිවරොප න එම ස්යොනයට ියඹො ආවො. අර ින්වත්
ස්වොමින් වහන්පස්ලො පම් සිදුවීම ත් දැක්කො. දැකල
භො යවතුන් වහන්පස් ප න් ව ිබිෙව ව විමසො සිටියො.

“මහපණනි, මම යම් කොපලක කුණොල නම් රජු වී
සිටියො ද, ව කොලපය් මොප ් මිතර වූ ූර්ණමුේ නම් වූ ඵුස්ස
පකිකිල නම් රපජක් සිටියො. පම් ඔහු ප ් වංශය යි.”
ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පමපස් පද්ශනො කබ විට ව
ස්වොමින් වහන්පස්ලොට ව සිදුවීම ැන විස්තර වශපයන් දැන
ැනීපම් කැමැත්තක් ඇති වුණො. ව කැමැත්ත දැන ත්
භො යවතුන් වහන්පස් පමපස් පද්ශනො පකොට වදාබො.

කුණාල විල....
“ ින්වත් මහපණනි, පම් හිමොල වනපය් ්තො සුන්දර
වූ කුණොල නම් විලක් තිපෙනවො. එ විපලහි ඕලු පනලුම්
මහපනල් ආදී පනොපයක් ජලජ කුසුම් හට න්නවො. ව
සුන්දර කුණොල විල වටො පදල්, එබකිව, ඇසතු, ියුම්තුරැ,
නො, කීණ, ඇසබ, ෙක්මී, ස ු, දුනුපක්, වප ් පනොපයක් ස්
වැල් තිපෙනවො. ව වප ් ම යක්ෂ රොක්ෂ නො සු ර්ණ
කිඳුරැ ආදීනුත් සිද්ධ විදයොධරයිනුත් හන පම් හිමොල
වනපය් අතිශයින් ම ට විහිපදන නොදයක් ඇති, ්තො සුන්දර
ඇස් සඟලක් ඇති, ිරි ුණ් මුේයක් ඇති, ූර්ණමුේ නම්
ඵුස්සපකිකිල රේජුරැ පකපනක් වොසය කබො.
පම් ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට ත් උඩින් යටින්
පද සින් ්දිරිපයන් හො සු සින් ආරක්ෂොවට යන පකොවුල්
කනයොවන් නස් පදනො ෙැඟින් තුන්සියයකුත්, ඵලවැල
කවමින් යන පකොවුල් අඟනන් නහකුත් වශපයන් පකොවුල්
කනයොවන් තුන්සිය ණහක් උ ස්යොනය ිණිස සිටියො. ව
පකොවුල් කනයොවන් ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො ව කුණොල
රජතුමො ව පමන් ආරොමපයන් ආරොමයට උදයොනපයන්
උදයොනයට අඹ වනපයන් දඹ වනයට දඹ වනපයන් තල්
වනයට තල් වනපයන් ප ොල් වනයට ප ොල් වනපයන්
පදල්වනයට ලින් ලට විලින් විලට ංපතරින් ංපතරට

වඩොප න යමින් ව රජු ප ් චිත්ත රීතිය වැඩි දියුණු කරමින්
දවස් තකරනවො.
්තින් පම් විදියට පම් ඵුස්ස පකිකිල රේජුරැපවි
පකොවුල් අඟනන් ප ් උ ස්යොන විඳිමින් ව පකොවුල්
අඟනන්ට පනොපයක් අයුරින් රසංශො කරනවො.
“නැ ණිවරැනි ්තො ම පහොව යි. නැ ණිවරැනි ්තො
ම පහොව යි. පම් වප ් ස්වොමිපයක් ප ිෂණය කිරීම, ඔෙලො
වැනි කුල අං නොවන්ට ්තො ම සුදුසු පදයක්”, ආදී වශපයන්
ව පකොවුල් රේජුරැපවි ව පකවිලියන්ට වසනවො.

යමයහම ් චපල කමක්....
එක දවසක් පම් ඵුස්ස පකොකිල රේජුරැපවි, තමන්
ප ් මිතර කුණොල රේජුරැවන් ව ෙැහැ දකින්නට ිරිවර ත්
සමඟින් ැමිණියො.
ව විදිහට ිරිවර සමඟින් එන ඵුස්ස පකිකිල
රජතුමො ව කුණොල රජතුමො ප ් ක්ෂි කනයොවන් දැක්කො.
දැකලො ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට ප ර මන් කබො. ආදර
ප ෞරව දැක්වුවො. ඊට ස්පස් පම් විදියට කිේවො.
“ස්වොමීනි, පම් කුණොල රේජුරැපවි නම් හරි ම සැර
ඵරැෂ පකපනක්. අ ිට කයො කරන්පන් හරි ම සැර වචන
වලින්. අ ි දවල් රෑ නැතුව පනොපයක් යට උ ස්යොන කබ ත්
අ ි ව කිසි ම දවසක රිය වචනයකින් සනසන්පන් නැහැ.”
ව කයොව අහ ු ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො, ‘පහොවයි මම
ව ැන කයො කරල ෙලන්නම්පකි’ කියො, පකොවුල් අඟනන්
අස්වසල කුණොල රජතුමො ොවට ියො. ිහිල්ලො කුණොල
රජතුමො ත් සමඟ ිබිසවර කයො ෙස් කබො.

ඊට ස්පස් පම් විදියට කිේවො.
“ රිය කුණොල රජතුමනි, අම්මප
ොර්ශවපයනුත්
ිරිසිදු තොත්තප
ොර්ශවපයනුත් ිරිසිදු උ තක් තිපෙන,
පම් උත්තම අංඟනොවන්ට එකදි ට ෙණින එක පහොව නෑ
පනොවැ. වැරදි වැඩ කරන අනොචොරපය් හැසිපරන ස්තරීන්ට
වො කරැණු ප න්වලො පදන්න ඕපන් ප ෞරව ඇතුව ම යි,
්තින් පම් වප ් අය ැන කවර කයො ද?”.
පම් කයොව අහ ු කුණොල රේජුරැවන්ට තරහො
ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට පමපහම කිේවො.

ියො.

ගුහුණුන්ට යට වන පණ්ියින් ස්තිටි ් ද..?
“බොමක අදහස් ඇති නීච යහ සව, පමතනින්
ිටපවලො යන්න. බොමක අදහස් ඇති නීච යහ සව, නැසී
යන්න. ැහැණුන් විසින් රදවන ලද ඔෙට වඩො වියපතක්
තව පකොපහද?”
පම් විදියට කුණොල රජතුමො පනො සතුටු වචන රකොශ
කබො ම ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට කියො න්නට පදයක්
නැතුව ියො. එපහම්ම ම ආ සු හැරිල තමන් වසන තැනට
ිටත් වුනො.
්තින් ටික දවසකින් පම් ූර්ණ මුේ කියන ඵුස්ස
පකිකිල රජතුමොට පල් අතීසොර පරි යක් ඇති වුණො. ශරීරය
ෙලවත් විදියට රිදුම් පදන්නට ටන් ත්තො. පම් පරි ය
නිසො ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො ප ් ජීවිතය මරණොසන්න
වුණො. පම් තත්වය දැක ු ව රේජුරැවන් ප ් ක්ෂි කනයොවන්
පමපහම හිතන්නට ටන් ත්තො.

යමන්න ආදයර් රම....
“දැන් නම් පමයො පහොවට ම පලඩ පවලයි ්න්පන්.
පමයො ප ් ජීවිතය රැපකයි කියල නම් හිතන්න ෙැහැ.
්ක්මනට ම මැපරන ොටකුයි තිපයන්පන්. දැන් පමයො ප න්
පමොන රපයිජනයක් ද?”
පමපහම හිත ු ව ක්ෂි කනයොවන් එපකක් නෑර
සියලු පදනො ම ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො ව අතහැර දමලො
කුණොල රේජුරැවන් පවත ියො.
කණ්ඩොයම් වශපයන් එක ප ොදියට තමන් කරො එන
පකොවුල් අඟනන් ව කුණොල රජතුමො දුර දීම දැක්කො. දැකල
පමපහම ඇහුවො.
“වයි චණ්ඩොල පකල්ලපන් ... උඹල ප ් ස්වොමි
ුරැෂයො පකොපහද?”
“අපන් ස්වොමීනි, අප ් ඵුස්ස පකිකිල රේජුරැවන්ට
පල් අතීසොර පරි යක් වැබදුනො. දැන් නම් ජීවත් පවයි
කියලො හිතන්න ෙෑ. මැපරන ොටක් තමයි තිපයන්පන්. වක
නිසො, ‘ඔෙ වහන්පස් හරි අ ි ව රැක න්නවො නම් පහොවයි’
කියල හිතල අ ි ඔෙ වහන්පස් බඟට ආවො.” කියල ව
පකොවුල් අඟනන් ිබිතුරැ දුන්නො.
පකවිල්ලන් ප ් පම් කයොව අහ ු කුණොල
රේජුරැවන්ට ින්නට දම ු ලුණු වප ් දැඩි පකි යක් ඇති
වුණො. ව පකි පයන් පමන්න පම් විදියට ෙණින්න ටන්
ත්තො.
“වයි අසත් ුරැෂ, නුවණ නැති, පහොර පකල්ලනි.
වහො ප රපලන සිත් තිපෙන පකපබහි ුණ පනො දන්නො

හුබඟක් වප ් වහො කරකැපවන චණ්ඩොල පකල්ලනි, නැසී
ලයේ නැසී ලයේ”
පම් විදියට ව පකොවුල් කනයොවන්ට පදාස් කිේ
කුණොල රජතුමො වහො තමන් සිටි තැනින් නැ ිටලො ඵුස්ස
පකිකිල රජතුමො ිලන් වී සිටි තැනට ියො. ිහිල්ලො බං
පවලො ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො ප ් මුහුණ පෙොපහොම
කරැණොපවන් ෙලල නම කියලො කයො කබො. එතපකොට ඵුස්ස
පකිකිල රජතුමො ත් පෙොපහි ම ආයොසපයන් පම් කයො
කරන්පන් කවුද කියල මුහුණ හරවලො ෙැලුවො. එතපකොට
කුණොබ රජතුමො පම් ැමිණ සිටින්පන් තමන් ෙව හඳුන්වො
දුන්නො.

ස්තුෙෑ මිුරුකම...
අනතුරැව තමන් ප ් පහොටින් හො ියො ත්වලින්
බංකරප න තමන් ප ් ශරීරපය් පහොවොප න, පල් අතීසොර
පරි යට සුදුසු පනොපයක් ආකොරපය් පෙපහත් වර්
ප න්වො ප න කවො ප ොවො එම පරි ය සුව ත් කබො.
ඵුස්ස පකිකිල රජතුමො සුව ත් පවලො ්න්නවො
කියල ආරංචි වුණ එතුමො ප ් පකොවුල් අඟනන් ආ හු
ඇවිල්ලො කලින් වප ් ම ව රජතුමො ව ිරිවරො ත්තො. ්තින්
කුණොල රේජුරැපවොත් කී දවසක් එතැන ම නැවතිලො
්වලො විසිරි ඵල වැල ප න්වොප න ඵුස්ස පකිකිල
රජතුමොට කැේවො. ව නිසො ටික දවසකින් ම ව රජතුමො ප ්
ශරීරය ප ර පස් ම ෙලවත් වුනො. පහොවට ම නිපරි ී වුනො.
එතපකොට කුණොල රජතුමො ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට
පමපහම කිේවො.

“ ින්වත් යොලුවො, දැන් ිරිවර ස්තරීන් එක්ක සුව පස්
වොසය කරන්න. මම මප ් වොසස්යොනයට යනවො.”

දැන් මයි ය්රුයණ්....
ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට තමන් ප ස්තරීන් ප හැටි
දැන් නම් ටිකක් පත්රිලයි තිෙුපන්. ව නිසො එතුමො පමපහම
කිේවො.
“යොලුවො, මප ් පකිකිලොං නොපවි මම පහොවට ම
පලඩ වුනො ම මප ් මුහුණවත් ෙලන්පන් නැති ව, මොව
අතහැරදමලො ියො. ව වප ් දූර්ත පකල්ලන්ප න් මට කිසි
ම රපයිජනයක් නැහැ”
ව කයොව අහ ු පෙිසතසත්ව කුණොල රජතුමො පමපහම
කිේවො.
“ ින්වත් යොලුවො, දැන් ඔෙට ස්තරීන් ප ් නු ුණ
සිහි ත් වුන නිසො, මම ත් මම දන්නො නු ුණ ඔෙට කියලො
පදන්නම්. වක පහොඳින් අසන්න.”
පමපහම කිය ු කුණොල රජතුමො තමන් ප ් යහලු
ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොව ත් එක්ක ප න හිමොල වනපය් අර
ල්තලොව මත තිෙුණු සල් රැක් පසවනට ියො.
ව සල් රැක් පසවණ අසල තිෙුණු තුන් පයොදුන්
රන්සිරිපයල් ල් තලොපේ එක් පසකින් ඵුස්ස පකිකිල
රජතුමො තමන් ප ් ිරිවර ත් සමඟ සිටියො.
පම් සිදුවීම දැක ු ර්වත වල වොසය කරන පදවිවරැ,
“අද කුණොල රජතුමො මපනිසිලො තලය මත හිවප න
සර්වඥ විලොශපයන් ධර්මය පද්ශනො කරනවොලු, ව ධර්මය

අසන්නට රැස් පවන්න” කියො එකිපනකොට වසන්නට වුණො.
පමය පඝිෂොවක් පමන් ැතිර ියො.
ව ශේදය චොතුම්මහොරොජික පදේපලොපේ පදවිවරැන්ට
ත් අසන්නට ලැෙුණො. ්තින් ව කරමපයන් සපදේපලොපේ ම
පදවිවරැන්ට පම් ණිවිඩය අසන්නට ලැෙුණො. සපදේපලික
වොසී පදවිවරැ ත් පෙොපහි ිරිසක් ව ධර්මය පද්ශනො කරන
තැනට රැස් වුනො.

ස්තදහේ ඇස්තුමට රැස්ත්ී...
ව වප ් ම පෙොපහි නො
ිරිස් ද, සු ර්ණ ිරිස් ද,
හිමොලවනයට ආසන්න ව ිහිටි වනොන්තර වල භූමොටු පදරැ
ද පම් සදහම් පඝිෂොව නිසො එතැනට රැස් වුනො. ව දවස්
වල ‘අනද’ කියල ිජු බිහිණි රපජක් දස සහසක් මණ ිජු
බිහිණියන් ිරිවරොප න ිජුකුලු ේපේ වොසය කරනවො. පම්
ධර්ම පද්ශනො කොලය ැන අසන්නට ලැෙුණු ව ිජු බිහිණි
රජතුමො ත් තමන් ප ් ිරිවර ත් සමඟ ැමිණිලො එකත්
පසක හිව ත්තො.
ව වප ් ම ව දවස් වල නොරද කියන ත ස්වීන්
වහන්පස් පකපනක් තමන් ප ් දසදහසක් මණ වූ ප ිල
ත ස්වීන් වහන්පස්ලො ත් සමඟ හිමොල වනපය් වොසය
කරනවො. ව තො සයන් වහන්පස්ලො සියලු පදනො ම
අභිඤ්ඤාලොභී උත්තමයන් වහන්පස්ලො. ව නොරද ත ස්වීන්
වහන්පස් ත් කුණොල රජතුමො ත් හිත මිතරපයි. ්තින් නොරද
තො සයන් වහන්පස්ට ත් තමන් ප ් මිතරයො අද ධර්මය
පද්ශනො කරන ෙව අසන්නට ලැෙුණො. ‘මම ත් අද ධර්ම
පද්ශනොව අසන්නට ඕනෑ’ කියො තමන් ප ් ප ිල ත ස්වීන්
වහන්පස්ලො ත් සමඟ රන්සිරිපයල් ල් තලොව මතට වැඩියො.
සර්වඥ පකපනකුන් වහන්පස් ප ් ධර්ම පද්ශනොවකට ිරිස

රැස් පවනව වප ් තමයි එදා පෙිසත් කුණොල රජතුමො ප ්
ධර්ම පද්ශනොව අසන්නට ිරිස රැස් වුපන්.....
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ස්තාදු ! ස්තාදු !! නමඳිමු ස්තදහේ....
්තින් කුණොල රජතුමො සොදුකොර මැද්පද් තමන් ප ්
ධර්ම පද්ශනොව ටන් ත්තො. කලින් සවහන් කබො වප ් ම
ධර්ම පද්ශනොවට මොතෘකොව වුපන් ස්තරී ොර්ශවපය් නු ුණ
යි. කුණොල පෙිසතසත්වයන්ට ව ජීවිතපය් දී ජොතිස්මරණ
ඤාණය හබ වී තිෙුණො. ්තින් උන්වහන්පස් තමන් ්ස්සර
ජීවිතවල දැක ු ස්තරීන් ප ් පදිෂ ූර්ණමුේ කියන ඵුස්ස
පකිකිල රේජුරැවන්ට කියන්ට ටන් ත්තො.
“ ින්වත් යහලු ූර්ණමුේ, පෙොපහි ්ස්සර කොපල්
පම් දඹදිව ම ියවරැන් පදපදපනක් ඇති ස්වො ුරැෂයන් ස්
පදපනක් ඇති කණ්හො කියල රොජකුමොරිකොවක් ් දුනො.
යහලු ූර්ණමුේ, මම දැන් කියල පදන්න හදන්පන්
අන්න ව කුමොරිකොව ප ් විස්තරය යි.
පෙොපහි ම ්ස්සර කොපල් කසී රපට් ෙරහ්මදත්ත
කියල රජපකපනක් වොසය කබො. ්තින් පම් රජතුමො විශොල
පස්නොවක් අරප න
ිහිල්ල පකොපසොල් රපට් හිට ු
පකොපසොල් රජතුමො ව මරණයට ත් කරලො ව රජතුමො ප ්
රොජය අල්ලො ත්තො. ව වප ් ම පකොපසොල් රේජුරැවන් ප ්
අ ර මපහ්ෂිකොව තමන් ප ් අ බිසව ෙවට ත් කර ත්තො.
ව පද්විය ෙරහ්මදත්ත රජතුමොට දාව දියණි පකපනක් බිහි
කබො. ෙරහ්මදත්ත රජතුමොට කලින් දරැවන් සිටිපය් නැහැ.
්තින් පම් දරැ උ පතන් සතුටට ත් වුන ෙරහ්මදත්ත

රජතුමො තමන් ප ් අ
පලස දැනුම් දුන්නො.

බිසවට කැමති වරයක් ලෙො

න්නො

ව බිසව, එම වරය ැනීම තමන්ට සුදුසු අවස්යොවක
දී සිදුකිරීමට අවසර ප න එය කල් තැෙුවො. ව ් දුණු
කුමොරිකොවට කරිෂ්ණො යන නම තැෙුවො. ්තින් පම් කරිෂ්ණො
කුමොරිකොව කරමපයන් වැඩිවියට ැමිණුනො. එක් දිනක් අ
බිසවුන් වහන්පස් තමන් ප ් කරිෂ්ණො දියණිය තමන් පවත
කැවවො පමපහම කිේවො.
“දුපේ.. ඔයො ුංචි කොපල්, ඔයො ප ් ියො ඔයො
පවනුපවන් කැමති වරයක් න්න කියල මට කිේවො. දැන්
ඔයොට කැමති වරයක් ලෙො න්න.”

ලුජ්ජ නුිකයේ රමක්...
ඊට ස්පස් ව කරිෂ්ණො කුමොරිකොව තමන් ලෙො ත
යුත්පත් කුමන වරයක් ද කියො කල් නො කරන්නට වුනො.
ඇය රජ කුමරියක් නිසො කිසි පදයක අඩුවක් ඇයට තිෙුපණ්
නැහැ. නමුත් ඇය ්තො ම ත් රො ොදික තැනැත්තියක්. ව
නිසො ඇය තමන් ප ් ලැේජො ෙය නැති කරප න පමපහම
කල් නො කබො.
“මට ස්වො ුරැෂපයක් හැර පවන කිසි පදයකින්
අඩුවක් නෑ. ව නිසො මම මප ් වරය හැටියට
ස්වො ුරැෂපයක් ව ්ල්ලන්නට ඕනෑ.”
එපහම හිත ු ඇය ව ෙව තමන් ප ් මෑණියන්ට
කිේවො. අ බිසව ත් ව කරැණ තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයො වූ
ෙරහ්මදත්ත රජතුමොට සැලකබො.

ෙරහ්මදත්ත රජතුමො ත්, ‘එපහනම් කැමති ුරැෂපයක්
පතිරො න්න’ කියො නුවර ුරො අණපෙර යවො ුරැෂයන් රැස්
කරවූවො. කරිෂ්ණො කුමොරිකොව ත් කැමති ුරැෂපයක් ව
පතිරො ැනීම
ිණිස, මල් මොලොවන් ද රැප න,
සර්වොභරණයන් ප න් සැරසී උතුරැ සීමැදුරැ කවුලුව අසල
සිට ෙලො ප න සිටියො.
රැස්පවලො හිට ු හැම ුරැෂපයක් දිහො ම ෙැලුවත්
ඇය ප ් හිතට හරියන පකපනක් ව ුරැෂයන් අතර සිටිපය්
නැහැ. ව නිසො ඇය අප ්ක්ෂො භං ත්වපයන් යුක්ත වූ
ෙැල්පමන් යුතු ව ෙලො ප න සිටියො.
ව දවපස් ම ොණ්ඩව රොජ ප ිතරපය් අර්ජුන, නකුල,
භීමපස්න, යුධීෂ්ධීර, සහපද්ව කියන රොජ කුමොරවරැ ස්
පදනො තක්සලො නුවර දිසො ොපමොක් ආචොර්යයන් වහන්පස්
ඇසුපරන් ශිල් ශොස්තර ්ප න ප න, ුණ පදාස් රීක්ෂො
කිරීම සවහො දඹදිව ුරො චොරිකොපයන අතරතුර ෙරණැස්
නුවරට ත් ැවිසියො.

පස්ත් යදනා ම ඕයන....
්තින් පම් කුමොරවරැන්ට ත් අර අණපෙරය
අසන්නට ලැෙුණො. ව
ිබිෙව ව විමසො දැන ත් පම්
ස්පදනො ත් කරිෂ්ණො කුමරිය ප ් ස්වයංවර උත්සවය
ැවැත්පවන තැනට
ියො.
ොණ්ඩව ප ිතරපය් පම්
කුමොරවරැ
ස්පදනො ප
ශරීර රත්තරන්
ිබිම වප ්
්තොමත් සුන්දර යි. පම් කුමොරවරැ ස් පදනො දැක ු කරිෂ්ණො
කුමොරිට ව ස් පදනො ැන ම දැඩි රො යක් ඇති වුනො. ඊට
ස්පස් තමන් ප ් මෑණියන්ට පම් විදියට කිේවො.

“මෑණියනි, අර රන් ිබිම වප ් ෙැෙපලන කුමොරවරැ
ස් පදනොට ම මම කැමති යි. මට ව ස් පදනො ම විවොහ
කර න්නට ඕනෑ.”
එපහම කිය ු කරිෂ්ණො කුමොරිකොව ව කුමොරවරැ
ස්පදනොට ම මල් මොලො දැමුවො. රජ බිසවුන් වහන්පස් පම්
ැන ෙරහ්මදත්ත රජතුමොට ැවසුවො. ව ුවතට සවන් දුන්න
ෙරහ්මදත්ත රේජුරැවන් ප ් සිපත් ව ැන කැමැත්තක් ඇති
වුපන් නැහැ. නමුත් තමන් වරයක් ලෙො දී තිෙුනු නිසො
රජතුමොට කිසි ම පදයක් කර න්නට පනො හැකි වුනො. ඔහුට
සිවුපන් කරිෂ්ණො කුමොරි ප ් අදහසට ්ඩ පදන්නට මණ යි.

අයහෝ ! යමවුනි ජීවි...
්තින් රජතුමො ව කුමොරවරැන් කවපරකු ප ් ුතුන් දැ
යි කියො විමසො සිටියො. ඔවුන් ොණ්ඩව රොජ කුමොරවරැන් ෙව
දැන ත් ෙරහ්මදත්ත රජතුමො තමන් ප ් සිපත් ඇති වුන
පනොසතුට නැති කරප න සතුටට
ත් වුනො. ව
කුමොරවරැන්ට මහත් වූ සත්කොර සම්මොන කරල රොජ
කුමොරවරැන් ස් පදනො ට කරිෂ්ණො කුමොරිය ව සරණ ොවො
දුන්නො.
ව කුමොරිකොව ත් තමන් ප ් සත්මහල් රොසොදපය් ව
කුමොරවරැන් ස් පදනො සම කොමපස්වනපය් පයපදමින්
වොසය කරන්නට වුනො.
ව දවස්වල එම සත්මහල් රොසොදපය් රධොන පදාරටුව
අසල විසිලු මුහුණක් ඇති, අත් ො පකොර වූ,
ුපේ මුහුණ
තිපෙන්නොක් පස් ප පනන, එක්තරො විරෑ ී කුදු මිනිපසක්
සිටියො. පම් පකොර මිනිසො දුටු සැණින් කරිෂ්ණොවන් ප ් සිපත්
ඔහු ැන ත් ්තො දැඩි රො යක් හට ත්තො. ්තින් රොජ
කුමොරවරැන් ස්පදනො රොසොදපයන් ිටතට ිය අවස්යොවක

තමන් ප ් රො ය ්වසො ත පනො හැකි වී ව ඇය පකොර
මිනිසො සමඟ අනොචොරපය් හැසිරැනො. ්න් සු ඔහුට පමපස්
කිේවො.

කපටි රැජිණ....
“මම ඔයොට තරම් පවන කොටවත් ආදපර් නෑ. පම්
රජකුමොරවරැන් ස්පදනො මරල උන් ප ් පෙල්පලන් ලන
පල් වලින් ඔයො ප ් සිරි තුල් පහිදන්ට මම කැමති යි”. පම්
ආදී වශපයන් ව පකොර මනුස්සයොට චොටු ෙස් කියන්න
ටන් ත් කරිෂ්ණො, රජ කුමොරවරැ අතරින් වැඩිමහලු පකනො
සම එක් වූ ඔහු ප ් සිත න්නට පමපස් කියනවො.
“ස්වොමීනි, පම් අනිත් කුමොරවරැන්ට වඩො මම
ප ොඩොක් ම ආදපර් ඔෙ වහන්පස්ට යි. ඔෙ වහන්පස්
පවනුපවන් මප ් ජීවිපත් උනත් රිතයො කරන්ට මට
ුලුවන්. මප ් ිය රජතුමො කලුරිය කබො ම මම පම් රොජය
ඔෙට ලෙො පදනවො.”
වැඩිමහලු කුමොරයො ොව දී පමපහම කියන කරිෂ්ණො
අනිත් කුමොරවරැන් සමඟ එකතු වූ විට ත් පවන පවන ම ව
විදියට ම කියනවො.
්තින් ව කුමොරවරැ ත් පම් චොටු ෙස් වලට රැවටිලො,
‘පම් තැනැත්තිය මට ම යි වැඩි ුර ආදරය කරන්පන්, මැය
නිසො තමයි ්දිරිපය් දී මට රජ පවන්න ත් ුලුවන්
පවන්පන්’ යැ යි පවන පවන ම සිතො ඇයට වඩ වඩො ත්
පසපනහස දක්වනවො.
පම් විදියට ටික දවසක් තපවන පකොට පම් කරිෂ්ණො
කුමොරිකොවට අසනී යක් හැදුනො. වැඩිමහලු රජ කුමොරයො
කරිෂ්ණො කුමොරිකොව ප ් හිස තමන් ප ් ඔපඩොක්කුපේ තෙො

ප න සිටියො. අනිත් කුමොරවරැ සතර පදනො කරිෂ්ණො කුමොරි
ප ් දෑත් පද ො ිරිමදිමින් සිටියො. අර අත් ය පකොර වූ
මිනිසො ත් එතැන ොමුල වැතිරී හිවප න සිටියො.
පම් අවස්යොපේ.දී කරිෂ්ණො කුමොරිකොව, හිස
අල්වොප න සිටි වැඩිමහලු රජ කුමොරයොට, “ස්වොමීනි, ඔෙ
වහන්පස් තරම් රිය පකපනක් තව ත් නම් මට නැහැ. ඔෙ
වහන්පස් මැපරන තැන මම ත් මැපරනවො. ්තින් මට
සුවපස් ජීවත්පවන්ට ුලුවන් වුපනොත් මප ් ිය රජතුමො
ප න් සු ව ඔෙ වහන්පස්ට පම් රොජය ලෙො පදනවො.” යන
අදහස ව කුමොරයොට පත්රැම් යන රිදි තමන් ප ් හිසින්
සඤ්ඤාවක් කබො. ව විදියට කිරීපමන් වැඩිමහලු රොජ
කුමොරය ප ් සිපත් තමන් පකපරහි කැමැත්තක් ඇති
පකපරේවො.

දියවනු් ස්තළකුණු කළා....
ව විදියට ම, ව අදහස ම ඇති පවන ආකොරයට
අනිත් කුමොරවරැන් හතර පදනොට ත් අත් ො වලින් පවන
පවන ම සඤ්ඤා කබො. ොමුල සිටි කුදාට ත්, “ඔෙ මට ්තො
ම රිය යි. ්තින් ජීවත් වුපනොත් ඔෙට තමයි මම වැඩි ුර ම
පසපනහස දක්වන්පන්” කියො දිපවන් සඤ්ඤාවක් කබො.
පම් හය පදනො ම කලින් පවන පවන ම කරිෂ්ණො
සමඟ කයොෙස් කරප න සිටි නිසො පම් සිදු කබ සඤ්ඤා
පත්රැම් ත්තො. වැඩිමහලු අර්ජුන කුමොරයො දෑත් පද ොවලින්
හො දිපවන් පම් ස්තරිය කබ විකොරය දුටුවො. දැකලො “පම් ස්තරිය
මට සඤ්ඤාවකින් යමක් ඇපඟේවො නම්, පම් කුදා ඇතුලු
අනිත් අයට ත් ඇපඟේපේ වක ම යි. එකත් එකට ම පම්
ස්තරිය පම් කුදා එක්ක ත් සම්ෙන්ධයක් ඇති කරප න
සිටිනවො” කියො පත්රැම් ත්තො.

්න් සු ව තමන් ප ් ෙොල සපහිදරයන් සතර
පදනොට කයො පකොට ිටතට කැවවොප න ියො. කැවවොප න
ප ොස් පමපස් ඇසුවො.
“කරිෂ්ණොවන් මට හිසින් කබ සඤ්ඤාව ඔෙලො දැක්කො
ද?”
“එපස් ය, අය්යණ්ඩි, අ ි දැක්කො.”
“ව සඤ්ඤාපවන් අදහස් කපබ් කුමක් දැ යි කියො
දන්නවො ද?”
“නෑ අ ි දන්පන් නැහැ.”

යමන්න ස්තළකුයණ් ය්රුම....
්න් සු ව අර්ජුන කුමොරයො ව සබකුපණ් පත්රැම
තමන් ප ් සපහිදරයින් සතර පදනොට ැහැදිලි පකොට
දුන්නො. ව වප ් ම ව කුමොර වරැන්ප න් ඔවුන්ට කබ
සඤ්ඤාවල පත්රැම ද අසො දැන ත්තො. අනතුරැ ව කුදු
මිනිසොට කබ සඤ්ඤාව දුටුවො ද කියො ත් කුමොරවරැන්ප න්
අසො සිටියො. ව කුමොරවරැන් එම සඤ්ඤාව දැක තිෙුපන්
නැහැ. ්තින් ව කුදාට කපබත් තමන්ට කබ සඤ්ඤාව වැනි
එකක් ම ෙව ැහැදිලි කර දුන් අර්ජුන කුමොරයො, ව ිබිෙව
ව නිසැක භොවයට ත් වීම ිණිස කුදා ව ප න්වො ව ැන
රශ්න කබො. කුදු මිනිසො එය සතයයක් ෙව පහබි කබො.
පම් විදියට පම් රොජ කුමොරවරැ ස් පදනො ව ස්තරිය
ප ් අනොචොර කරියො සියල්ල රතයක්ෂ පලස ම පත්රැම්
ත්තො. පත්රැම් අරප න පම් විදියට කල් නො කබො.

කුණහිල් ෙුල්ලියක් වයග යි....
“අ ි වප ් උතුම් රජ ප බ තකට අයිති, ්තො ම
කඩවසම් කුමොරවරැ ස් පදපනක් එක්ක ත්, පම් වප ්
ඇදකුද තිපෙන, විහිලු ශරීරයක් තිපෙන, දැලි කුණු ප රො
ත්ත කුපදක් එක්ක ත් අනොචොරපය් හැසිපරන්න තරම්
ලැේජොවක් නැති පම් ෑනි, මීනි කුණකට ්ව අල්ලන
කැණහිල් ෙැල්ලියක් වප යි. පම් වප ් අනොචොරපය්
හැසිපරන ස්තරීන්ට පමොපල් තිපෙන පමොන මිනිහ ද ආදරය
කරන්පන්.”
පම් විදියට ස්තරීන්ට නින්දා කබ කුමොරවරැ ස් පදනො,
‘දැන් ්තින් පම් ිහි ජීවිතපය් ආදීනව අ ි පහොවට පත්රැම්
ත්තො. තව දුරට ත් පම් ිහි ප දර ත කරන එක කිසි ම
පත්රැමක් ඇති පදයක් පනො පවයි.’ කියො කතො ෙස්
කරප න ආ සු පනො ෙලො ම හිමොල වනය ෙලො ිටත් වුනො.
හිමොල වනයට ප ොස් සෘෂි රවෘජයොපවන් ැවිදි බිමට ත්
වුනො. ්න් සු අ රමොදී ව ෙණ භොවනො පකොට ධයොන
සමො ත්තීන් උ දවොප න, කිසි දිපනක කොමයන් තුබින්
ලැබිය පනො හැකි උත්තරීතර සැ තක් විඳිමින් ජීවත් වී
කලුරිය පකොට ෙරහ්මපලිකපය් ් දුනො.”
්තින් ව අර්ජුන කුමොරයන් තමයි
වී උ න්පන්.

සු ව කුණොල රජ

ඊබඟට කුණොල රජතුමො තමන් අතීත භවයක දී දුටු
තවත් කොරණයක් ඵුස්ස පකිකිලයන්ට කියන්නට වුනො.
“පෙොපහි ම ්ස්සර කොපල් දඹදිව ෙරණැස් නුවර
‘ ණ්ඩිත ොලිනී’ කියල නම තිපෙන තැනැත්තියක්, සිවුරක්
වැනි පදයක් ප ොරවොප න යම් කිසි සීලයක් සමොදන් වී එය
ආරක්ෂො කරමින් වොසය කබො. ඇය පසොපහොපන් තමයි

න්සලක් තනවො ප න වොසය කපබ්. ව වප ් ම පම්
තැනැත්තිය දවස් හතරකට එක් වරක් මණ යි ආහොර
අනුභව කපබ්. ්තින් ව න්සපල් වොසය කරමින් ෙරණැස්
නුවරින් ිණ්ඩ ොතය ලෙො ප න උ ර විදියට ත ස් රකිමින්
සිටි ව කොන්තොව ෙරණැස් නුවර ්ර හව පමන් රසිද්ධ වුනො.

නයමෝ පණ්ි පාලිනී...
පකොයි තරම් නම් රසිද්ධ ප ෞරව ෙහුමොනයට ලක්
වුනො ද කියනවො නම්, ව දවස් වල යම් කිසි පකපනකුට
කිවිසුමක් ිපයොත් පහි ය ැකිලී වැපටන්නට ිපයොත්
පහි, “නපමි ණ්ඩිත ොලිනී” කියො ඇය සිහි ත් පකොට
නමස්කොර කරනවො. ්තින් පම් විදියට මුලු ෙරණැස් නුවර ම
ජීවත් වුන මිනිසුන් ප න් ුද ූජො සත්කොර ලෙො නිමින් ව
කොන්තොව වොසය කරන දවස්වල, ෙරණැස් නුවර මිනිස්සු
සැණපකබියක් ටන් ත්තො. මිනිස්සු තැන තැන මණ්ඩ
සොදා ප න, සඳුන් ආදිපයන් සුවවවත් කරප න, රො පෙොමින්
මස් ආදිය කමින් නටමින් යමින් සතුටු පවන්නට ටන්
ත්තො. ්තින් පම් විදියට මත් ැන් පෙොමින් සිටි එක්
මිනිපසක් අතින්, රො ඔඩමක් ලිස්සො වැපටන්නට ියො. එවිට
ඔහු “නපමි ණ්ඩිත ොලිනී” කියො අර ස්තරිය සිහි ත් පකොට
නමස්කොර කබො. ව රො මණ්ඩ පය් රො පෙොමින් සිටි මිනිසුන්
අතර සිටි එක්තරො නුවණැති ුරැෂපයකුට පමය ඇසුනො.
එවිට ඔහු පමපස් ැවසුවො.
“වයි පමිඩ කොලකණ්නියො, ජරොවුනු හිත් තිපයන
ස්තරීන්ට නමස්කොර කරන එක පමිඩයන්ට නම් ැබප න
පදයක්”
එතපකොට අර මනුස්සයො පමපහම කිේවො. “යොලුවො
එපහම කියන්න එ ො. උතුම් ුණ තිපයන උන්වහන්පස්ට
වැරදි වචන කියල නරකොදිපය් උ දින්ට එ ො.”

යමානව ද ඔට්ටු...?
එවිට අර නුවණැති ුරැෂයො, ‘කහවනු දහසකට ඔට්ටු
අල්ලනවො නම්, දවස් හතක් ඇතුබත ඇප ් තවුස් පවස්
හරවො, සියලු අලංකොර ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසී, පම්
රො මණ්ඩ පය් ම රො ඔඩමක් අතින් අරප න, නටව නටවො
රො පෙොන තැනට වැඩ සිද්ද කරනවො’ කියො රකොශ කබො. ව
වප ් ම ‘ස්තරී ජොතිය කියන්පන් ස්ිර අදහසක ිහිටො ්න්ට
ුලුවන් ිරිසක් පනො පවයි’ කියො ද ැවසුවො.
පම් කයොව අහ ු අනිත් මනුස්සයො, ‘වකොන්තපයන් ම
ව ත ස්වීන් වහන්පස් ප ් ත ස කොටවත් උ ුල්ලන්ට ෙැහැ,
එපහම කරනවො නම් කහවනු දාහක් ඔට්ටුයි’ කියො ඔට්ටුවට
එකඟ වුනො.
්තින් පම් විදියට ඔට්ටුව සවහො එකිපනකො ව
ප ොපරොන්දු කරප න සොක්ෂි ිණිස තව කිහි පදපනක්
වත් තෙො ත්තො.
ඊට සුදා හිමිදිරිපය් ම අර නුවණැති ුරැෂයො තො ස
පේශයක් අරප න ණ්ඩිත ොලිනී ප ් න්සලට සමී
තැනකට ිහිල්ලො සූර්ය නමස්කොරය කරමින් සිටියො.
ණ්ඩිත ොලිනී උදෑසන ිණ්ඩ ොතයට යන විට පම්
තො ස පේශය අරප න සිටි ුද් ලයො ව දැක්කො. දැකල
පමපහම කල් නො කබො.
“පම් නම් එකත් එකට ම මහොනුභොව සම් න්න
තො සයන් වහන්පස් නමක් පවන්ට ඕනැ.”
එපහම හිත ු ඇය අර තො ස පවස් ප න හිට ු
තැනැත්තො බඟට ිහිල්ලො පමපහම කිේවො.

“ස්වොමීනි, මම ත් පම් පසොපහොන මැද, උ ර විදියට
ත ස් රකින පකපනක්. ඔෙ වහන්පස් ප ් ශොන්ත භොවය
දැකලො මප ් සිත ැහැදුනො. ඔෙ වහන්පස්ට වන්දනො
කරන්න තමයි මම පම් ආපේ.”
ඊට
ස්පස්
ණ්ඩිත
ොලිනී, එපහම්ම ම බිම
ප රබිලො අර තො ස පවස් ප න හිට ු පකනොට වන්දනො
කබො.

පිරිමින්ට ් මායේ ියයනවා....
නමුත් පහොර තො සතුමො ඇය දිහො ෙැලුපේවත් ඇය
ත් සමඟ කයො කපබ්වත් නෑ. ව විදියට කයො ෙහ පනො කර
සිටිපය් තමන් ්තොමත් ුණවත් පකපනක් කියන ෙව
ණ්ඩිත ොලිනීට අඟවන්න යි. පදපවනි දවපස් ත් ව විදියට
ම කටයුතු කබො.
තුන් පවනි දවපස් තො සිය පහොර තො සතුමොට ආදර
ප ෞරවපයන් වන්දනො කබ විට, ‘වැඩි ුර කයො ෙහ
පමොපක්ට ද? ඔන්න ඔපහ වන්දනො කරල කරෙොප න යන්ට’
කියල ඔහු තො සියට ැවසුවො.
හතරපවනි දවපස්, වන්දනො කබ සු, ‘පකොපහොම ද,
ිණ්ඩ ොතපයන් ද ජීවත් පවන්පන්?’ යන වචන ටික
මණක් ව පහොර තො සතුමො ණ්ඩිත ොලිනිය ප න්
විමසුවො.
්තින් එදා තො සියට පහොවට ම සතුටු හිතුනො.
පමොකද එදා තො සයො වචන කිහි යක් කයො කබො පන. ව
නිසො තමයි ප ොඩොක් සතුටු වුපන්.

ස්පවනි දවපස්, තො ස පවස්
ත්
ුද් ලයො
ණ්ඩිත ොලිනී ප ් සිත දිනො ැනීපම් අදහසින් ම ඇප න්
ප ොඩොක් පතොරතුරැ විමසො සිටියො.
හයපවනි දවපස්, ැමිණිලො වන්දනො කබොට
පහොර තො සතුමො ඇප න් පමපහම ඇහුවො.

ස්පස්

යමාකක් ද යේ ස්තංගීය්....?
“නැ ණිය, පමොකක් ද පම් අද ෙරණැස් නුවර
ැත්පතන් ඇපහන සං ීත ශේදය”
“ඇයි ස්වොමීනි, ඔෙ වහන්පස් දන්පන් නැද්ද?
ෙරණැස් නුවර සැණපකලියක් ටන් අරප න පන. ්තින්
ව සැණපකබිපය් සතුටු පවන මිනිස්සුන් ප ් ශේදය තමො ව
ඇපහන්පන්.”
එවිට, ව ැන ඇල්මක් නැති පකපනක් වප ් පහොර
තො සතුමො තො සියට පමපහම කිේවො.
“ආ එපහම ද? ඕවප න් ්තින් අ ිට වැඩක් නෑපන.
්තින් නැ ණිය ඔෙට දවස් කීයකින් ද ෙත් ටිකක් වබවන්ට
ලැෙුපණ.”
“ස්වොමීනි, මම දවස් හතරකට වතොවක් තමයි ෙත්
අනුභව කරන්පන්. ඔෙ වහන්පස් දවස් කීයකට වතොවක් ද
ෙත් වබවන්පන්?”
ණ්ඩිත ොලිනී එපහම අහ ුවො ම, නිතර ම ෙත්
කන පහොර තො සයො, පෙොපහි දිනකින් ආහොර පනො ත්
පකපනක් වප ්, පමපහම කිේවො.

“නඟො... මම නම් ෙත් වබවන්පන් දවස් හතකට එක
සැරයයි. මම අවුරැදු හයක් තිස්පස් ම පම් විදියට උ ර ත ස්
රකිනවො. වත් ව ත ස්කමින් කිසි ම වැඩක් උපන් නැහැ
පනොවැ. පම් පවනකම්ම මට කිසි ම විපශ්ෂ පදයක් ලෙො
න්ට ෙැරිවුනො. ්තින් නඟො, ඔෙ දැන් අවුරැදු පදාබහක්
තිස්පස් පම් විදියට උ ර ත ස් රැකල පමොනවත් ලෙො ත්ත
විපශ්ෂ පදයක් එපහම තිපයනව ද?”

යස්ත්රම අමක වුනා...
“අපන් ස්වොමීනි, පමොන ුණ විපශ්ෂයක් ද? පම්
අවුරැදු පදාබහට ම මට කිසි පදයක් ලෙො න්ට ෙැරි වුනො.”
“ඇත්තට ම නඟො.. කොම සැ තකුත් නැති ව, ැවිදි
සැ තකුත් නැති ව ත කරන පම් ජීවිපත් පත්රැම පමොකක්
ද? පම් දුක් තැවුල් තිපයන්පන් අ ිට විතරක් ද මන්ද.. දැන්
නම් මට පම් ජීවිපත් එ ො පවලො තිපයන්පන්. මම පම්
ැවිද්ද අතහැරල දාල, හුඟක් මිනිස්සු අනුභව කරන ව අති
සුන්දර ංච කොමයන් අනුභව කරන්න ටන් න්නවො. මට
නම් පම් දුක තව ත් විඳින්න ෙැහැ.”
්තින් පහොර තො සයො ව විදියට කිේවහම, ච ල
හිතක් තිපයන ණ්ඩිත ොලිනීට පස්රම අමතක වුනො.
තමන් ුරමින් සිටිය සීලය ත් අමතක වුනො. මිනිස්සුන්
ප න් ලෙ ු ුද සත්කොර සියල්ල ත් අමතක වුනො. තමන්
ප තත්වය ැන ඇයට කිසි ම සිහියක් ඇති වුපන් නැහැ.
ඇය ප ් හිපත් ව පවනපකොට ත් ව තො සයො ැන යම් කිසි
ඇල්මක් ඇති පවලයි තිෙුපන්.
්තින් ඇය ව තො සයොට පමපහම කිේවො.

“ස්වොමීනි මම ත් පම් තො සකම
තකරන්පන්
කැමැත්තකින් නම් පනපමයි. ්තින් ඔෙ වහන්පස් මොව
අතහරින්පන් නැත්නම්, මම ඔෙ වහන්පස්ට භොර්යොව
පවන්නම්.”
්තින් ණ්ඩිත ොලිනී ප ් පම් පයිජනොවට පහොරට
තො ස පවස් ත්ත ව ුරැෂයො කැමති වුනො. කැමති පවලො
ඇය ව අත් පනො හරින ෙවට ප ොපරොන්දු වුනො.

මළ පුඩුවක ෙුඳුනු මුව යදන යස්ත්....
ඊට ස්පස් මබ ුඩුවක ෙැඳුනු මුව පදනක්
වචන කියන මබ ුඩුපේ ෙැඳුනු ණ්ඩිත ොලිනී,
ඇරල අර ුරැෂයො ත් එක්ක ෙරණැස් නුවරට
අනොචොරපය් හැසිරැනො. ඊට ස්පස් අර ඔට්ටු අල්ල
මණ්ඩ යට ිහිල්ලො රො ඔඩමක් ප න්නො ප න
්වප න මත් ැන් බිේවො.
ඔට්ටු අල්ල ු මනුස්සයො අර නුවණැති
කහවනු දහසක් ලෙො දුන්නො.
්තින් පමන්න පම් විදියට යි
‘අ ණ්ඩිත ොලිනී’ වුපන්. ඇය සු කපලක
නිසො ැේ ත්තො. ්තින් ව විදියට ඇය
සමඟ ංච කොමය විඳිමින් තමයි තමන් ප
කොලය තකපබ්.

වප ්,
සිවුරැ
ිහින්
ු සුරො
එකට

ුරැෂයොට

ණ්ඩිත ොලිනී
දී අර ුරැෂයො
දරැ මුණු ුරන්
් ජීවිපත් ්තුරැ

පම් විදියට කුණොල රජතුමො තමන් දැක ු ස්තරීන් ප ්
නු ුණ ඵුස්ස පකිකිල රජතුමොට රකොශ කබො.
ඊබඟට තවත් සිදුවීමක් විස්තර කබො.

යමන්න ව් කුරැට්ටුවක්....
ප ොඩොක් ්ස්සර කොපල් දඹදිව කසී රපට් ෙරහ්මදත්ත
කියල රේජුරැපකපනක් වොසය කබො. ව රජතුමො පකොපසොල්
රපට් පකොපසොල් රජතුමො ව මරණයට ත් කරල ව රොජය
තමන් ප ් යටතට ත්තො. ව වප ් ම ර්භනී ව හිට ු
පකොපසොල් රජතුමො ප ් අ ර මපහ්ෂිකොව, ර්භනී ෙව දැන
දැන ම තමන් ප ් අ පමපහසිය ෙවට ත් කර ත්තො.
ව බිසව දසමසක් ත වුනොට ස්පස් රන් රෑ යක්
වප ් සුන්දර ුත් කුමපරක් බිහි කබො. ව කුමරො ව දැක ු රජ
බිසව පමපහම කල් නො කබො. “පම් ුතො වැඩිවියට ත්
වුනො ම, පම් මප හතුරප
ුතො පන කියල, ෙරණැස්
රජතුමො පම් දරැවො ව මරන්නට ුලුවන්. අනුන් අතින්
මැපරනවොට වැඩිය මප ් ුතො, නිකම්ම මැරිල යනවො නම්
පහොව යි.”
එපහම හිත ු රජ බිසව, කිරි මවකට කයො කරල,
දරැවො ව පරදි කැෙැල්ලක නිදි කරවල, පසොපහොනට ිහින්
දමන්න කියො ඇයට භොර දුන්නො.
ඇය ත් ව විදියට ම වැඩ කටයුතු සිදුකබො.
මිය ිය පකොපසොල් රජතුමො ව පවනපකොට
පදවිපකපනක් පවලො තමයි ් දිලො හිටිපය්. ්තින් ව
පද්වතොවො තමන් ප ් දරැවො පසොපහොනට දමනවො දැකල, ව
පවපල් ම ිහින් ආරක්ෂොව ිණිස රැකවල් දමො ත්තො.
්තින් ව ආරක්ෂක පද්වතොවො ප ් ආනුභොවය නිසො,
ප ො ල්පලකුට අයිති එලුවන් රංචුවකින් එක්තරො එ ස
පදනක් අර ුංචි කුමොරයො ව තමන් ප ් කකුල් අතර තෙො
ප න දණ බිම ඇණප න කිරි ප ොවන්නට ටන් ත්තො.

පම් විදියට දවසට තුන් හතර වතොවක් ම කිරි ප ොවො,
එතැනින් ෙැහැර පනො වී සමී ස්යොනවල ම ඇවිදිමින්
ප ොදුරැ කනවො. එ සවන් ෙලො න්නො ප ො ල්ලො එ ස පදන
ප ් පම් කරියොව දැක්කො. ්න් සු බඟට ිහින් වි රම් පකොට
ෙැලුවො.

කරුයමට ද..? පිනට ද..?
එවිට එතැන වැතිර සිටි රන් රැවක් පමන් සුන්දර
බදරැවො ව පම් එ ස ප ො ල්ලොට දැක න්නට ලැෙුණො.
්තින් ඔහුට පම් ුංචි කුමොරයො ැන දරැ පසපනහසක් ඇති
වුනො. ඊට ස්පස් ව ප ො ල්ලො පම් දරැවො ව තමන් ප ්
නිවසට රැප න ිහින් භොර්යොව අතට ත් කබො. නමුත් ව
භොර්යොව වව ස්තරියක්. ව නිසො දරැවොට කිරි පදන්නට ඇයට
හැකියොවක් තිෙුපන් නැහැ. කිරි දීම භොර වුපන් අර එ ස
පදනට ම යි. පම් දරැවො ව ප ො ලු ප දරට ප නො දවපස්
ටන් ුදුම පදයක් සිදුවන්නට ටන් ත්තො. ව ප ො ල්ලො
ප ් එ ස ට්ටිපය් සිටිය එ ස පදනුන් දවසට පදතුන් පදනො
ෙැ ින් මිය යන්නට ටන් ත්තො. පම් සිදුවීම ැන
විමසිලිමත් වුන ප ො ල්ලො පම් විදියට කල් නො කබො. “පම්
පකොල්ලව ප ට ප නො ු දවපස් ්වන් මප ් එ ස පදන්නු
පදන්න තුන්පදනො එක දවසට මැපරනවො. පම්
පකොල්ලප න් මට පමොන රපයිජනයක් ද?”
ව විදියට කල් නො කබ ප ො ල්ලො, පම්
ුංචි
කුමොරයො ව හැලියක් ඇතුබට දමල, ඇතුලට ජලය පනොයන
විදියට ත් වොතය මණක් යන විදියට ත් ියනකින් වහල,
ං ොපේ ොපකොට හැරියො. ්තින් පම් හැබිය ං ොපේ
ොපවලො
යනපකොට
ෙරහ්මදත්ත
රේජුරැවන්
ප ්
රජමොබි ොපේ අලුත්වැඩියො කටයුතු කරන චණ්ඩොල
වංශිකපයක් තමන් ප ් භොර්යොව ත් සමඟ මුහුණ
පසිදන්නට ංපතරට ප ොස් සිටියො. ඔහු පම් ොපවලො යන

හැබිය දැක්කො. දැකල පේ පයන්
ඔසවොප න ප ොඩට ප නොවො.

ීනොප න ප ොස් එය

නුව ් රජ මුදුරට...
ියන ඇරල ෙැලුවො ම ඇතුපල් හිට ු කුමොරයො ව
දැක්කො. චණ්ඩොල වංශිකයොට ත් භොර්යොවට ත් පදන්නොට ම ව
ුංචි දරැවො ැන පසපනහසක් ඇති වුණො. ්න් ස්පස් ව
දරැවො ව තමන් ප ් ප දරට ප නැවිත් ප ිෂණය කරන්නට
ටන් ත්තො. ්තින් කොලය ත වුනො. දැන් පම් කුමොරයො
ප ් වයස අවුරැදු හතක් අටක් මණ ඇති. ව දරැවො තමන්
ව හදා වඩො ත් පදමේ ියන් සමඟ රජ මොබි ොවට යන්නට
ටන් ත්තො. සු ව අවුරැදු දහසයක් මණ වූ විට තනිව
ම රජ මොබි ොවට ප ොස් එහි කබ යුතු කටයුතු සිදු කරන්නට
ත් පම් කුමොරයො ුරැදු වුනො.

ඈ.... කුරඟනේ වූවා ය...
්තින් පම් රජතුමො ප පවනත් බිසවුන් වහන්පස්
පකපනකු ප ‘කුරඟවී’ කියල දුවක් සිටියො. පම් දියණිය
්තො ම ලස්සන යි. කුමොරය ත් සැපඩොල් නිවසක හැදී
වැඩුනත් රජ කුලපය් ම ් දුනු නිසො ්තොමත් විශිෂ්ට රෑ
පසිභොවකට හිමිකම් කිේවො. ව වප ් ම මිහිරි වචන තමයි
පම් කුමොරයො කයො ෙහ කරන්පන්.
එක දවසක් අර කුරඟවී රොජ කුමොරියට පම් කුමොරයො
ව දකින්නට ලැෙුනො. දැක්ක අවස්යොපේ ටන් ව කුමොරියට
පම් කුමොරයො ැන කැමැත්තක් ඇති වුනො. පවන කිසි
පකපනක් ැනවත් ඇලුම් කරන්පන් නැතිව පම් කුමරිය,
කුමොරයො වැඩ කටයුතු කරන තැනට ැමිණ ෙලොප න
සිටිනවො. පම් විදියට පම් පදන්නො එකිපනකො ව
නිරන්තරපයන් දැකීම නිසො ඔවුන් අතර සම්ෙන්ධයක් හට

ත්තො. ්න් සු රජ මොබි ොපේ ආවරණය වූ ස්යොන වලට
පවලො අනොචොරපය් පයපදන්නට ටන් ත්තො. පම් විදියට
මොසයක් විතර ත වුනො. පකොපහොම හරි පම් සිදුවීම කුරඟවී
කුමොරි ප ් රිවොර ස්තරීන්ට දැක න්නට ලැීම රජතුමොට සැබ
කබො. රජතුමොට පහොවට ම තරහො ියො. අර කුමොරයො ව
අත්අඩං ුවට ත්තො. ්න් ස්පස් ඇමතිවරැ රැස්කරලො, පම්
විදියට කිේවො.

යදවියන් යග් ම පිහිට යි..!
“ඇමතිවරැනි පම් චණ්ඩොල ුතරයො පම් වප ් පනො
කටයුතු වැඩක් සිදු කබො. පමොහුට දිය යුතු දඬුවම කුමක් ද?”
“මහ රජතුමනි පමොහු විසින් සිදු කරල තිපෙන්පන්
උ ර අ රොධයක්. පමොහුට පවන කිසිපවකුට ත් පනො පදන
ආකොරපය් පනොපයක් වද දීල සු ව මරණයට ත් කරනවො
නම් පහොව යි.” ඇමතිවරැ ිබිතුරැ දුන්නො.
ව ක්ෂණපය් ම, ව කුමොරයො ප ් ආරක්ෂක පද්වතොවො
රොජ මපහ්ෂිකොව ප ් ඇඟට ආපේශ වුනො. ඇය වහො ම
රජතුමො බඟට ියො. ිහිල්ලො පම් විදියට කියො සිටියො.
“මහ රජතුමනි, පම් දරැවො සැපඩොල් දරැපවක්
පනොපවයි. පකොපසොල් රේජුරැවන්ට දාව මප ් කුපස්
ිබිසිවප න ඔෙ වහන්පස් ප ් පම් රජමොබි ොපේ දී මො වද ු
දරැවො තමයි පම්. එදා මම දරැවො මරොදමයි කියො සිතො, ඔෙට
දරැවො මැරැණු ෙවට පෙොරැ කියො අමු පසොපහොපන් දැම්මො.
එතන දී එ ස ප ො ල්පලක් ප න ප ොස් ප ිෂණය කබො.
ඔහු තමන් ප ් එ ස පදනුන් මැපරන නිසො සැබියක දමො ො
පකොට යැේවො. එවිට අප ් පම් මොබි ොපේ අලුත් වැඩියො වැඩ
කරන චණ්ඩොලයො ව හැබිය දැකල කුමොරයො ව රැප න
ප ිෂණය කබො.”

පමපහම කිේවත් රජතුමො එය විශ්වොස කරන ොටක්
ප පනන්නට තිෙුපන් නැහැ. එවිට පද්වතොවො බිසව ලවො
පමපස් කියවූවො. “පම් කොරණය ඔෙ වහන්පස්ට විශ්වොස
නැත්නම්, ව හැම පදනො ම ප න්වො විමසො ෙලන්න.”

කරුමයක් උරුම වුනා...
පම් කයොව අහ ු රජතුමො, කිරිමව ත් එ ස ප ො ල්ලො
ත්, චණ්ඩොල වංශිකයො ත් යන තුන් ක්ෂය ම ප න්වො
කරැණු විමසො සිටියො. කයොව සතයයක් ෙව දැන ත්
රජතුමො, කුමොරයො ජොති සම් න්න අපයක් නිසො සුවව ැන්
කබ දහසයකින් හිස පසිදා නහවො ආභරණවලින් සරසො
කුරඟවී කුමොරිකොව ඔහුට ම සරණ ොවො දුන්නො.
පම් කුමොරයො ව මුලින් ම හදා වඩො ත් ප ො ල්ලො
ප ් එ සවන් මියැදුන නිසො පම් කුමොරයොට ‘වබක’ කුමොරයො
කියො නමක් ද තැෙුවො. ්න් සු ව ෙරහ්මදත්ත රජතුමො වබක
කුමොරයො ප ් ිය රේජුරැවන් වූ පකොපසොල් රජතුමො සතු
පස්නො වොහන ආදිය ලෙො දී ිය රජතුමො සතු රොජය ද ලෙො
න්නො පලස රකොශ කබො.
්තින් ව වබක කියන කුමොර රජතුමො කුරඟවි කියන
බිසවුන් වහන්පස් වත් රැප න තමන්ට උරැම රොජය කරො
ප ොස් ව රොජයපය් ොලන කටයුතු ටන් ත්තො.
පම් වබක රජතුමො අනොය ව හැදුනු වැඩුනු නිසො
කිසි ම ශිල් යක් දැන ප න හිටිපය් නැහැ. පම් ෙව දැන ත්
ෙරහ්මදත්ත රජතුමො වබක කුමොර රජතුමොට ශිල්
උ න්වන්නට ‘ජල ’ නම් කුමොරපයකුට ුරැ තනතුර දී
ිටත් පකොට හැරියො.

්තින් වබක කුමොරය ත් ව ජල කුමොරයොප න්
ශිල් ොදිය ්ප න ප න, ‘අපන් පම් මප ් ආචොර්යයන්
වහන්පස් පන්...’ කියො ඔහුට තමන් ප ් රොජයපය්
පසපනවිරත් තනතුර ලෙො දුන්නො.

අයහෝ ! යමවන් දූ වරු....
ටික කොපලකින් අර කුරඟවී කියන බිසව පම් ජල
ත් සමඟ සම්ෙන්ධයක් ඇති කරප න අනොචොරපය්
හැසිරැනො. ජල
පසපනවියො පම් කුරඟවී බිසවට
වස්තරොභරණ ආදිය පහොපරන් යවනවො. ව යවන්පන් තමන්
ප ් ධනන්පත්වොසික කියන ප ිලයො අත යි. ්තින් පමොකද
වුපන් අර කුරඟවී බිසව පම් ධනන්පත්වොසිකයො සමඟ ත්
අනොචොරපය් හැසිරැනො.”
්තින් අන්න ව විදියට කුරඟවී නම් අංඟනොව සිදු
කරන්නට පයදුනු අනොචොරයන් ිබිෙව ව එදා කුණොල
රජතුමො තමන් ප ් ධර්ම පද්ශනොපේ දී රැස්වී සිටිය ිරිසට
ැවසුවො.
තවදුරට ත් ස්තරීන් ප ් අනොචොරයන් ැන
කරන කුණොල රජතුමො තව ත් සිදුවීමක් ැවසුවො.

රකොශ

වයස්තට ගියාට යකයළස්ත් අඩු යවන්යන් නෑ...
“යහ ස ූර්ණමුේ, පෙොපහි ම ඈත අතීතපය් ෙරණැස්
නුවර ෙඹදත් නමින් රජ පකපනක් සිටියො. ව රජතුමො ප ්
ියො වුපන් පකිසල පද්ශපය් පකොපසොල් රජතුමො යි. ්තින්
පම් පකොපසොල් රජු ප ් බිසවට, ව කියන්පන් ෙඹදත් රජු
ප ් මෑණියන්ට තමන් ප ් ුතො වූ ෙඹදත් රජු ව දකින්නට
ෙරණැස් නුවරට යන්නට අවශය වුනො. ්තින් ඇය රජතුමො
ප ් ද අවසර අරප න මහ ප රහැරකින් ෙරණැස් නුවරට

ිටත් වුනො. ව යන අතර තුර පකොපසොල් රටට ත් ෙරණැස්
නුවරට ත් අතරතුර එක්තරො නියම් මක ලැ ුම් ත්තො. ව
ෙරොහ්මණ පම් ්තොමත් කඩවසම් ඤ්චොල චණ්ය යන
නමින් යුත් කුමොරපයක් සිටියො. පම් කුමොරයො ව බිසවුන්
වහන්පස්ට තෑ ි පෙි
යවො තමන්ට ඇය ත් සම
කොමපස්වනපය් පයපදන්නට අවශය ෙව දන්වො සිටියො.
බිසවුන් වහන්පස් ත් ව ඬුරැ ිබිඅරප න කුමොරයො ප ්
කඩවසම් භොවය ත් දැක ෙලො ත්තො. ්න් ස්පස් ව
කුමොරයො පකපරහි රො පයන් යුතු ව ඔහු ත් සමඟ
කොමපස්වනපය් පයපදමින් එහි ම කිහි දවසක් කොලය ත
කබො. සු ව පකොපසොල් රටට ප ොස් තමන් ප ් ුතණුවන්
ෙැහැ දැක, නැවත එම මට ැමිණ, එහි දවස් කිහි යක්
අනොචොරපය් හැසිපරමින් තපකොට ෙරණැස් නුවරට ියො.
්තින් පම් බිසව එතැන් සිට නිරන්තරපයන් ම
පනොපයක් පහ්තු දක්වමින් තමන් ප ් ුත් රජු ෙලන්නට
යනවො. ව යන එන අතරතුර අර පමහි දවස් කිහි ය
ෙැ ින් නැවතී සිටිමින් ෙරොහ්මණ කුමොරයො සමඟ
අනොචොරපය් හැසිපරනවො.....

5
හඳුනාගන්න යමන්න ස්ත්රිය....
ව විදියට තවත් අතීත කයොවක් විවර කබ කුණොල
රජතුමො ූර්ණ මුේ පකිකිල රජතුමොට පම් විදියට කිේවො.
“යහලු ූර්ණමුේ, ස්තරී ජොතිය කියන්පන් දුස්සීල
ිරිසක්, පෙොරැකියන සුලු ිරිසක්, පනොපයක් සඨක ටි
මොයො රපයි දන්නො ිරිසක්.
යහලු ූර්ණමුේ, පම් මහො ප ොපලොව රන් රැවන් මුතු
මැණික් වලට ත්, වෘක්ෂ ර්වත ආදියට ත් පනොපයක්
සු න්ධවත් පද්වල් වලට ත් දුර් න්ධවත් පද්වල් වලට ත්,
උත්තම පද්වල් වලට ත් අධම පද්වල් වලට ත් ැවතීමට
ිහිට පවන පදයක්. ස්තරීනුත් අන්න ව වප ් ම තමයි.
පකපබස් වසඟයට ිය ස්තරිය, සියලු රජ ෙමුණු පවබව
ප ොවි ආදී උතුම් ිරිසට ත්, පකවු ස කීඩ නො ආදී
පනොපයක් අධමයින්ට ත් යන හැම පදනොට ම කොමරතිපය්
පයපදන්නට ිහිට පවනවො.
ව වප ් ම යහලු ූර්ණමුේ, ඔෙ දැකල ඇති සැඩ
රැෂ සිංහයින්. ව සිංහයින් තමන් ප ් නියප ොතු සහිත
දෑත් පද ො හතපරන් සහ, උල්දත් තිපෙන කටින් කියන ස්
තැනින් මුවන් ආදී සිවු ොවුන් අල්වොප න පල් මස් අනුභව
කරනවො. අන්න ව වප ් ම යි පම් ස්තරීන්. ඔවුන් රෑ ශේද
න්ධ රස හස කියන පම් ස් තැනින් ස්වර්ණදාස වැනි
ුරැෂයන් ව වො අල්ලොප න ඔවුන් ප ් ශීල සංවරය කියන
පල් මස් අනුභව කරනවො.

“ය ො රචෝරරෝ ය ො දිද්රාෝ ෙොිර ෝෙ විකත් නී
ඉස්සසිංගමිෙොෙට්ටො දුජිව්හො උරරගෝ ය ො”
ින්වත් ූර්ණමුේ, විශොල වනොන්තර මැදින් වැටී
තිපෙන මොර් තිපෙනවො. පම් මොර් වල ංචොයුධ සන්නද්ධ
වූ පහොරැ සිටිනවො. ව පහොරැ ව මොර් පය් මන් කරන,
මිනිසුන් සු ස න්නොප න ප ොස් ඔවුන් ප ් ඇඳුම්
ැබඳුම් ආදී වස්තරොභරණ ැහැර න්නවො. ස්තරීනුත් අන්න
ව වප ් ම තමයි, තමන් ප ් රෑ ශේද න්ධ රස හස
යන පම්
ංචකොමයන්ප න්
ුරැෂයන් ප ොබඹවොප න
ඔවුන් සතු වස්තුව ැහැර න්නවො.

විෂ මිනර රා වයග යි...
ව වප ් ම යහලු ූර්ණමුේ, විෂ මිශර රො අනුභව කබ
පේෙද්පදි විනොශයට ත් පවනවො. අන්න ව වප ් ම තමයි
ංචකොමය නැමති විෂ රො ිරැණු ස්තරීන්ට වසඟ වූ
ුරැෂපයි කබයුතු පද් පනො කබ යුතු පද් හඳුනන්පන් නැහැ.
කබ යුත්ත අතහරිනවො. පනො කබයුතු පද්වල් ම පෙොපහි
පසයින් සිදු කරනවො.
යහලු ූර්ණමුේ, පම් පලිකපය් සිටින පවපබන්පදි
තමන් ප ් භොණ්ඩ ැන ම යි වර්ණනො කරන්පන්. පම්
පලිකපය් සිටින ස්තරීනුත් ව වප ් ම තමයි. ඔවුන් තමන්
තුබ තිපෙන නු ුණ සියල්ල සඟවො ප න නැති ුණ
වර්ණනො කරනවො.
්ස්ස කියල මුව ජොතියක් සිටිනවො. ව මුවන්ට
කරකැවී ්හබට එසවුනු අඟක් තිපෙනවො. අන්න ව වප ් ම
ස්තරීන් ප ් සිත ත් ්ස්ස මුවො ප ් අඟ වප යි. ්තො
්ක්මණින් කැරකැවී ප රපලන සුලු යි. පෙොරැ කීම ම
ස්වභොවය කරප න සිටින ස්තරීන් දිව පදකක් ඇති සර් යන්

වැනි යි. පසොයො න්නට දුෂ්කර විදියට සඟව ු අසුචි වලක්
වප යි. වස්තරොභරණ වලින් සුන්දර විදියට සැරසිලො ඇවිදින
පම් ස්තරීන් කසල ිරැණු වලක් වප යි.
පම් මහො සො රයට ලක්ෂ ණන් ංඟො ලොප න
ෙසිනවො. ව ං ොවලින් පමොපහොතක් වත් පනො නැවතී
විශොල ජල රමොණයක් සමුදුරට එක් පවනවො. ව වුනත් මහ
සමුදුර නම් ිපරන්පන් නැහැ. ව වප ් ම ස්තරී ජොතිය ත්
කොම පස්වනපයනුත්, දරැවන් වැදීපමනුත්, සැරසීපමනුත්
යන කරැණු තුපනන් කිසි දිපනක ිපරන්පන් නැහැ.
තෘ ්තියට ත් පවන්පන් නැහැ.

මස්ත් කන රකුස්තියන් පිරිස්තක්...
පම් පලිකපය් සිටින රකුසියන් මස් අනුභව
කරන්නට ම යි ිජුපවලො ්න්පන්. ව නිසො කිසි දිපනක
පවනත් සම් ත් දීපමන් තෘ ්තියට ත් කරන්න ෙැහැ. මස්
මොංශ ම ෙලොප ොපරොත්තු පවනවො. ව වප ් ස්වරෑ යක්
තමයි ස්තරීන්ට ත් තිපෙන්පන්. ඔවුන්ට කොම පස්වනය කිරීම
ිණිස ්තො දැඩි ිජු ෙවක් තිපෙනවො. ව නිසො පෙොපහි සැ
සම් ත් ඇති පකපනක් සමඟ ජීවත් වුනත් කොම පස්වනය
කිරීමට ම කැමැත්ත ඇතුව තමයි ජීවත් පවන්පන්.
මොරයො කියන්පන් ුණ අ ුණ රීක්ෂො කරන්පන්
නැති ව සියලු ම සත්වයින් ව මරණයට
මුණුවන
පකපනක්. ස්තරීනුත් ව වප ් ම යි. කොම පස්වනය කරන්නට
ජොති කුල ප ිතර කිසි පදයක් රීක්ෂො කරන්පන් නැහැ.
්ස්පසල්ලො ම පකපලසුන්ප න් වසඟ කරලො ුරැෂයන් ප ්
සීලය බිව දමනවො. ්න් අනතුරැ ව ව ුරැෂයන් වප ් ම
තමනුත් අ ොපය් ිහින් උ දිනවො.

ින්නට ඇත් කුණක් හසු වුනත්, අස් කුණක් හසු
වුනත්, මීනීකුණක් හසු වුනත්, ෙලු කුණක් හසු වුනත්, ැරඬි
කුණක් හසු වුනත්, ව හැම පද් ම කිසි ම පභ්දයකින් පතොර
ව ුච්චල දමනවො. ස්තරීනුත් උත්තම අධම පභ්දයක් නැති ව
ුරැෂයින් ව පකපලස් නැමැති ින්පනන් ුච්චො දමනවො.

ස්ත්රිය ් නදියක්...
ලො ප න යන නදිය හැම පදයක් උසුලොප න
යනවො. ස්තරීනුත් ව වප ් ම තමයි. හැම පදනොව ම ඇසුරැ
කරනවො.
හමො ප න යන සුබඟට පම් අසූචි ව පම් මල් සුවව
කියල පවනසක් නෑ. ව සුවව හැම පදයක් ම රැප න තමයි
කැමති තැනකට සුබඟ හමො ප න යන්පන්. ස්තරිය ත් අන්න
ව සුබඟ වප යි. චණ්ඩොල පකපනක් සමඟ වප ් ම කුලවත්
පකපනක් සමඟ ත් කොම පස්වනය කරන්නට එක වප ්
කැමති යි.
රන්රුෙ අවිරස්සො ච
විසරුක්රඛෝ විය නිච්චඵලො
නොසයන්ති ේරේ ර ෝගං
රතනොනන්තකරිත්ිරයෝ
පම් ස්තරීන් සිපන්රැ ර්වතය වප යි. තමන් පවත
එන හැම ුරැෂපයක් ව ම සමොන විදියට දකිනවො. සමහර
වනොන්තර වල අඹ ස් වප ් ස් වර් යක් තිපෙනවො. වවො
අඹ ප ඩි වප ් ම සටහන් තිපෙන ප ඩි වර් යකින් හැමදා
ම ිරිල යි තිපෙන්පන්. ව වප ් ම මලුත් අඹ මල් වප ් ම
යි. දකින පකපනකුට හිපතන්පන් ‘පම් නම් පෙොපහොම මිහිරි
ඵල තිපෙන සුන්දර අඹ සක්’ කියල යි. නමුත් ව අඹ
හලොහල විපෂන් යුක්ත යි. යම් කිසි පකපනක් ව අඹ අනුභව

කපබොත් එසැනින් ඔහු ප ් ජීවිතය පකබවර පවනවො. අන්න
ව වප ් ම සුන්දර විදියට ප පනන විෂ අඹ ප ඩියක් වප ්
ස්වරෑ පයන් යුක්ත ස්තරීන් ප ් ස්කම් ුණයන්ට යම්
පකපනක් වසඟ වුපනොත් ව පකනො වහො විනොශ පවලො
යනවො.
ව විතරක් පනපමයි යහලු ූර්ණමුේ, තමන් ප ්
ස්වොමි ුරැෂයො කොම පස්වනපය් පයපදන්නට ෙැරි තරමට
වයසට ියො ම, ව ස්වොමි ුරැෂයොප ් ම ධනය පවනත්
මිනිපසකු කරො යවො ව ධනය විනොශ පකොට ඔහු සමඟ
අනොචොරපය් හැසිපරමින් රීති පවන්නට ත් පම් ස්තරීන් දක්ෂ
යි.

මාර යාණ්ඩුවක්....
ින්වත්
ූර්ණමුේ, සමහර වැද්පදි මුවන් වැනි
සත්තුන් ව අල්ලො න්නට රහස් තැන්වල මල ුඩු තෙනවො.
අන්න ව වප ් පම් ස්තරී ජොතිය කියන්පන් මුලු පලිකය ම
අල්ලො ැනීමට මොරයො එල ු පසොර මල ුඩුවක් වප යි.
අන්න ව නිසො ව වප ් ස්වරෑ පයන් යුක්ත ස්තරී ජොතිය
ැන යම් කිසි පකපනක් පලිෙ කරනවො නම් ව පකනො
සපතක් වප යි.
ව විතරක් පනො පවයි, පම් ස්තරීන් කියන්පන් පශිකය
ම උ ද්දවන ස්යොනයක් වප යි. පරි යන්ට වොසස්යොනයක්
වප යි. උ ද්රව ඇති කරන්නට මොරයො වප ් දක්ෂ යි. ව
වප ් ම දඩුවම් දීල ෙැව දමන දඟ ප යක් වප යි.
දහසකුත් එකක් මොයොවන් සැඟවිලො තිපෙන
ුහොවක්
වප යි. ්තින් ව වප ් ති ුණ ඇති ස්තරීන් ැන යම් කිසි
පකපනක් විශ්වොස කරනවො නම් ව පකනො සත්වයන් අතර
අධම පකපනක් කියල යි, ්ස්සර කොපල ජීවත් වුන
සත් ුරැෂයන් රකොශ කපබ්.

යහලු ූර්ණමුේ, පම් විදියට පම් පලිකපය් ස්තරීන්
ප ් නු ුණ පෙොපහොම යි. නමුත් ෙරහ්ම පලිකපය්
හැපරන්නට පවනත් කිසි ම තැනක ස්තරීන් ව පනො
දකින්නට ලැපෙන්පන් නැහැ. අන්න ව නිසො ඔවුන් ැන
රිස්සමින් කටයුතු කබ යුතු යි.
්තින් පම් විදියට පනොපයක් ආකොරපයන් ස්තරීන් ප ්
නු ුණ රකොශ කබ කුණොල රජතුමො තව දුරට ත් ස්තරීන් ප ්
නු ුණ දක්වන්නට වුනො.

ෙුහුර යනා ුබිය යුු වස්ත්ු හර...
යහ ස ූර්ණමුේ, පවනත් ප දරක පනො තැබිය යුතු
පද්වල් හතරක් තිපෙනවො. ව තමයි කරත්තය, ප ොනො,
වපදන, සහ භොර්යොව. යම් පකපනකුට කරත්තයක් ණයට
දුන්පනොත් ව පකනො සීමොව ්ක්මවල ව කරත්තය ධොවනය
කිරීම නිසො ව කරත්පත් පරිද කඩල දානවො. ව වප ් ම
රමොණය ්ක්මවලො ෙර ඇද්දවීපමන් ප ොනො ව මරල දානවො.
ැටවු ්න්න පදනුන්ප න් රමොණය ්ක්මවලො කිරි පදවීම
නිසො ව ැටවුන් ව මරලො දානව. ව වප ් ම තමයි පහොවට
තිවත රකින ස්තරියක් වුනත් ඤාති කුලයකට ිහිල්ලො
කොලය ත කරන්නට ටන් ත්පතොත් ො මිතර පස්වනය
නිසො දූෂණය වන්නට ුලුවන්. අන්න ව නිසො නුවණැති
ුරැෂයො පම් කොරණො ැන සැබකිලිමත් පවලො ස්තරිය ව
ස්යොනයන්ප න් ආරක්ෂො කරනවො.
ූර්ණමුේ, ව වප ් ම අවශයතොවයක් පයදුන විට දී
රපයිජනයට ත පනො හැකි වස්තූන් හයක් තිපෙනවො.

ව තමයි, දුනුදිය රහිත මින්න, නෑ කුලපයහි සිටින
බිරිව, රතීරපය් තිපෙන නැව, කඩ ඇණය බිදුනු කරත්තය,
දුර සිටිනො මිතුරො, විටු මිතුරො යන හය.

කරුණු අටකින් පහ් කරනවා...
්තින් ූර්ණමුේ, ස්තරිය තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයො ව
කරැණු අටක් සම්ෙන්ධපයන් හත් පකොට සිතනවො. තමන්
ප ් ස්වොමි ුරැෂයො දිබිඳු නම්, පරි ී නම්, වයසට ිහිල්ලො
නම්, පේෙදු කමට වැටිලො නම්, පමිඩ නම්, ෘහ කටයුතු
වල රමොදී ව ්න්නවො නම්, හැම වැඩක දී ම තමන්ට යටත්
ව ්න්නවො නම්, හැම ධනයක් ම තමන්ට පදනවො නම්, යන
කරැණු අපටන් හත් පකොට සබකනවො. හත් පකොට
සබකො අතහැර දමනවො.
ව වප ් ම පම් ස්තරීන් කරැණු නවයකින් තමන් තුබ
ඇති ද්පේශය රකට කරනවො. තමන් ප ් ස්වොමියොට පනො
දන්වො මල් වතු ආදියට යනවො, උදයොනවලට යනවො,
ංපතොටට යනවො, නැදෑ ප වල්වලට යනවො, අපනකුත්
ප වල්වලට යනවො, කැඩ තින් ෙලමින් වස්තරොභරණයන්
ප න් සැරසීපමහි ම පයදී සිටිනවො, මත් ැන්
ොනය
කරනවො, කවුලු ආදිපයන් ්වත ෙලොප න සිටිනවො.
අඟ සඟ දක්වමින් පදාරකඩ සිටප න සිටිනවො. පම් කරැණු
නවය උ පයි ී කරප න පසොර සැමියන් සමඟ ඇසුරට
වැපටන්නට ත් ඔවුන් දක්ෂ යි. ව පමපහම යි.
ව ස්තරීන් තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයොට දන්වන්පන්
නැතුව මල් වතු, ඵලවැල වතු ආදියට යනවො. ිහිල්ලො ව
ස්යොනවල දී පසොර මිනිසුන් සමඟ වොසය කරනවො. ඊබඟට
තමන් ප ් ප දරට ආ සු ඇවිල්ල, ‘මම පම් අහවල් වෘක්ෂ
පද්වතොවොට යො යක් කරන්ට ියො. ෙලි පතොවිල් කරන්ට
ියො’ ආදී වශපයන් පෙොරැ කියමින් තමන් ප ්

ස්වොමි ුරැෂයො ව සනසවනවො. ව වප ් ම ‘මට පමන්න
පමයො පම් උදේව කරල පදන්න එන්ට කිේවො. දී ු ණයක්
්ල්ලො න්ට තිපයනවො. මම පම් වක ්ල්ල න්ට යනවො.’
ආදී වශපයන් තමන් ප ් ස්වො ුරැෂයන්ට පෙොරැ කියො,
පසොර සැමියන් කරො යනවො. ිහිල්ලො තමන් ප ් කටයුතු
්ටු කර න්නවො. ඊට ස්පස් ආ සු තමන් ප ් ප දරට
ඇවිල්ලො, පදාරකඩ හරි, ජපන්ලයක් බඟ හරි සිටප න තමන්
ප ් අඟ සඟ, ෙොහිර අයට ප න්වනවො.

යමන්න හළිස්ත් මායේ...
ව වප ් ම පම් ස්තරීන් ස්වොමි ුරැෂයො ව ්ක්මවො
හැසිරීම ිණිස ර ුරැෂයන්ට ස්තරී ලීලො හතබිහක් මණ
දක්වනවො. යහලු ූර්ණමුේ, ව ස්තරී ලීලො හතබිහ පමන්න
පමපහම යි.
සමහර ස්තරීන්, “අද ස්වොමි ුරැෂයො ප දර සිටිනවො
නම් පම් සඤ්ඤාව පදන්නම්, පනො සිටිනවො නම් පම්
සඤ්ඤාව පදන්නම්” ආදී වශපයන් තමන් ප ් පසොර
සැමියන් සමඟ කලින් ම කයො ෙස් කර න්නවො. ්න්
අනතුරැ ව ඔහු ැමිණි විට ඈනුම් ඇරීම ඇඟ මැලි කැයම
(වි ම් ති) ආදී ව සඤ්ඤා ලෙො පදනවො.
පම් ස්තරීන් යම් කිසි පදයක් බිමට දමලො, ව පද්
අර න්නට නැපමනවො වප ් බිමට නැමිලො (විනමති) තමන්
ප ් ිට ැත්ත ප න්වනවො. යොම් ඊම් ්ඳීම් සිටීම් සක්මන්
කිරීම්, ැබවප න සිටින ආභරණ ැනීම් ආදී වශපයන්
විවිධොකොර විලොස දක්වනවො (විලොසති).

යේවා යොරු යනා යව්....

( ර ුරැෂයන් ්දිරිපය්) අත් ො ඇඟිලිවලින් බිම ්රි
අඳිනවො (විලිඛති). එක වර ම තමන් ප ් ඇඳුම් ආදිය සකස්
කරප න, ප ොපරිප න බිත්ති ජපන්ල, පදාර කවුලු ආදියට
පහ්ත්තු පවමින් ලැේජොවට ත් වුනො (විලජ් ති) පමන්
හඟවනවො. නියප ොතු වලින් නියප ොතු ටනවො (නරේන
නඛං ගට්රට්ති). එක් යකින් අපනක් ය ිරිමදිනවො
(ිොරද්න ිොදං අක්කමති). ලී පකිටුවලින් බිම ්රි අඳිනවො
(කට්රඨ්න ිඨවිං ලිඛති). තමන් ප ් පහි අනුන් ප ් පහි
දරැවන් වඩොප න උඩට ඔසවනවො (දාරකං උල්ලංරේ්ති).
නැවත ොත් කරනවො (ඕලංේොරි්ති). ව දරැවන් සමඟ
තමන් පසල්ලම් කරනවො (කීළති). තමන් සමඟ ඔවුන්ට
පසල්ලම් කිරීමට අවස්යොව ලෙො පදනවො (කීළොරි්ති).
දරැවන් ව සිඹිනවො (චුම් ති). තමන් ව සිඹවො න්නවො
(චුම් ොරි්ති). ව දරැවන්ට කවනවො ( ුඤ් ති). ව දරැවන්
ලවො තමන්ට කවො න්නවො ( ුඤ් ොරි්ති). ව වප ් ම ෙොල
දරැවන් අතට යම් කිසි මලක් පහි ඵලයක් පහි පදනවො
(දදති). නැවත එය ්ල්ලනවො (ආයොචති). කුඩො දරැවන්
පසල්ලමට යම් කිසි පදයක් කබ විට තමනුත් එය නැවත
කරනවො (කතමනුකරරෝති). උස් හඬින් කියනවො (උච්චං
ොසති).
හත් හඬින් කියනවො (නීචං
ොසති). සිදු
වූ යම් කිසි පදයක් ිරිස මැද දී වසන් පකොට කියනවො
(අවිවිච්චං ොසති). සු ව හුපදකලොපේ විපේකපයන් සිටින
විට විවෘත පකොට කියනවො (විවිච්චං ොසති). නැටීපමන්
(නච්රච්න),
ී කීපමන් (ගීරත්න), වොදනය කිරීපමන්
(ෙොදිරත්න), හැඬීපමන් (රරෝදිරත්න), විවිධ විලොසිතො
දැක්වීපමන් (විලසිරත්න), විවිධ පලස සැරසීපමන්
(වි ූසිරත්න) නිමිති දක්වනවො. මහ හඬින් සිනොපසනවො
( ග්ේති), පහොරැහින් ෙලනවො (රික්ඛති). උකුල නටවනවො
(කටං චොරල්ති). රහස් ප පදස නටවනවො (ගුය්හ ණ්ඩකං
සඤ්චොරල්ති). කලවො බල් කරනවො (ඌරුං විෙරති). නැවත
්ක්මනින් හකුලො
න්නවො (ඌරුං ිිදහති).
ියයුරැ
ප න්වනවො ( නං දස්රස්ති). කිහිල්ල ඔසවො ප න්වනවො

(කච්ඡං දස්රස්ති). ඇඳුම් ෙුරැල් පකොට ප
ප න්වනවො (නො ිං දස්රස්ති). ඇස් ප ොඩි කරනවො
නිඛණති). ඇහි ෙැම නටවනවො ( මුකං උක්ඛිති).
ස නවො (ඔට්ඨං ිලිඛති). දිව පසොලවනවො
නිල්ලොරල්ති). ඇඳුම් ලිහනවො (දුස්සං මුඤ්චති).
අඳිනවො (දුස්සං ිට න්ාති). පකොණ්ඩය ලිහනවො
මුඤ්චති). නැවත ෙඳිනවො (සිරසං න්ාති).

කණිය
(අක්ඛං
පතොල
(ජිව්හං
නැවත
(සිරසං

්තින්
ින්වත්
ූර්ණමුේ, පමන්න පම් කරැණු
හතබිපහන් ස්තරිය ස්වොමි ුරැෂයො ව ්ක්මවො යෑම ිණිස
(පවනත් ුරැෂයන්ට) ලීලො දක්වනවො.

ද්යව්නයයන් යුු ස්ත්රිය හඳුනාගන්න....
ව වප ් ම යහලු ූර්ණමුේ, කරැණු විසි හකින්
ද්පේශපයන් යුතු ව සිටිනො ස්තරිය හඳුනො ත යුතු යි.
තමන් ප ් ස්වොමියො ව, ‘අහවල් මට දුන්න ණය
්ල්ලවොප න එන්න, අහවල් කටයුත්ත කරප න එන්න’ ආදී
වශපයන් කියො ෙැහැර යවනවො. ව වප ් ම ස්වොමි ුරැෂයො
ප ් ෙැහැර වොසය කිරීම වර්ණනො කරනවො (ිෙොසං
ෙණ්රණ්ති). ස්වොමි ුරැෂයො ව ෙැහැරට යවො පසොර සැමියන්
සමඟ අනොචොරපය් හැසිපරනවො. ව වප ් ම ෙැහැරට ිය
තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයො ව සිහි ත් කරන්පන් වත් නැහැ,
(ිෙුත් ං න සරති). ෙැහැර කටයුත්තකට ිය ස්වොමි ුරැෂයො
ආ සු ැමිපණන විට ව ිබිෙව කිසි ම අයුරකින් සතුටු
වන්පන් නැහැ, (ආගතං නො ිනන්දති). තමන් ප ්
ස්වොමි ුරැෂයො ප ් නු ුණ කියනවො, (අෙණ්ණං තස්ස
ණති). ඔහු ප ් කිසි ම ුණයක් කියන්පන් නැහැ, (ෙණ්ණං
තස්ස න ණති). ස්වොමි ුරැෂයොට අවැඩ සිදු කරනවො,
(අනත් ං තස්ස චරති). ඔහුට යහ තක් වන දෑ සිදු කරන්පන්
නැහැ, (අත් ං තස්ස න චරති). ඔහු පවනුපවන් පනො කබ

යුතු දෑ සිදු කරනවො, (අකිච්චං තස්ස කරරෝති). කබ යුතු දෑ
සිදු කරන්පන් නැහැ, (කිච්චං තස්ස න කරරෝති).

යෙෝස්ත් නුවණ පුදුම යි...
තදට ඇඳුම් ඇවප න නිදා න්නවො, (ිරිදහිත්ෙො
සයති). ව වප ් ම තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයොට ිටු ො නිදා
න්නවො, (ිරම්මුඛී නිිජ් ති). ව පම් අත ප රපලනවො,
න ුරැ වචන පත ලනවො, (ිරොෙත්තක ොතො රඛෝ ින රහෝති
කුංකුමිය ොතො). දීර්ඝ ව සුසුම් පහබනවො, (දීේං අස්සසති).
‘මට ්සරපදයි, මප ් ෙඩ රිපදනවො’ ආදී වශපයන්
පනොපයක් රලො කියමින් තමන් පේදනොපවන් ප පබන ෙව
අඟවනවො, (දුක්ඛං රව්දයති). නිතර නැ ිටිමින් මල මූතරො හ
කිරීම ිණිස ිටතට යනවො, (උච්චොරිස්සොෙං අ ිණ්හං
ගච්ඡති). පම් විදියට කටයුතු කරමින් ( ර ුරැෂ
අප ්ක්ෂොපවන්) සිය ස්වොමි ුරැෂයො ප ් කොම පස්වන අදහස
නැති පකොට දමනවො.
ව වප ් ම තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයො උණු පභිජන
අවශය ෙව කියූ විට සීතල ආහොර ලෙො පදනවො. සීතල
පදයක් කැමති වූ විට උණු පභිජන ලෙො පදනවො. පම්
විදියට ස්වොමි ුරැෂයො ප ් අදහස් වලට විරැද්ධ දෑ ම සිදු
කරනවො, (විරලෝමං ආචරති). පවනත්
ුරැෂපයකු ප ්
ශේදයක් ඇසුණු සැණින් එයට තමන් ප ් කණ පයොමු
කරනවො, (ිුරිුරිසසද්දං සුත්ෙො කණ්ණරසෝතවිෙරරමෝදහති).

ඇවිදින යදපා....
සිය ස්වොමි ුරැෂයො පෙොපහි ම දුක් මහන්සි වී උ යො
ස යො න්නො ධන ධොනය විනොශ පකොට විසුරැවො දමනවො,
(නිහතර ෝගො රඛෝ ින රහෝති). අසල්වැසියන් සමඟ
අනවශය පලස පකපලස් වැ ිපරන ආකොරපය් හිත

මිතුරැකම් ඇති කරප න වොසය කරනවො, (ිටවිස්සරක්හි
සන් ෙං කරරෝති). ඇවිදින කකුල්වලින් ම යුතු ව
නිරන්තරපයන් පසොර සැමියන් මුණ
ැසීම
ිණිස
සංචොරපය් පයපදනවො, (නික්ඛන්තිොදා රඛෝ ින රහෝති
විසිඛොනුචොරනී). තමන් ප ් සැමියො පකපරහි ද්පේශපයන්
යුතු ව පනො සතුටු සිතින් යුතු ව ඔහු ්ක්මවො අනොචොරපය්
හැසිපරනවො, (අතිචොරිනී රඛෝ ින රහෝති සොමිරක් අගොරෙො
ිදුට්ඨමනසංකි්ිො). නිරන්තරපයන් පදාරකඩට වී සිටිනවො,
(අ ිණ්හං ද්ෙොරේ තිට්ඨති). එපස් සිටප න කිහිලි වප ් ම
අපනකුත් අවයව ත් ියයුරැ ආදිය ත් ෙැහැරට ප පනන
පස් කටයුතු කරනවො, (කච්ඡොනි, අංගොනි, නොනි දස්රස්ති). ව
වප ් ම නිතර නිතර ඔෙ පමොෙ ප ොස් වට ිට ෙලනවො,
(දිරසෝදිසං ගන්ත්ෙො රික්ඛති).
්තින් ූර්ණමුේ පමන්න පම් කොරණොවලින් තමයි
ද්පේශපයන් යුතු ව සිටින ස්තරිය හඳුනො ත යුත්පත්.
‘සබ් ොනදී ෙංකගතී සබ්රබ් කට්ඨමයො ෙනො
සබ්ිත්ිරයෝ කරේ ිොිං ල මොරන් නිෙොතරක්’
යහලු ූර්ණමුේ, හැම ංඟොවක් ම වක් වූ මනක්
තමයි යන්පන්. හැම වනොන්තරයක් ම පකොබ අතු ආදී
කොෂ්ටමය පද්වල්වලින් තමයි සෑදී තිපෙන්පන්. අන්න ව
වප ් ම අවස්යොවක් ලැෙුපනොත් හැම ස්තරියක් ම ො ී
ධර්මපය් හැසිපරනවො.
්තින් කයො ෙස් කරන්නට සුදුසු අවස්යොවක් පහි
අනොචොරපය් හැසිපරන්නට සුදුසු රහස් තැනක් පහි
ලැපෙනවො නම්, හැම ස්තරියක් ම පවනත් ුරැෂපයක්
නැන්නම් කුණු ශරීරයක් ඇති, සහමුලින් ම දෑත් පද ො නැති
කුපදක් සමඟ පහි අනොචොරපය් හැසිපරනවො.

පම් කොන්තොවන් කියන්පන් මිනිසුන් ප ් සිත් වල
ඇල්ම ඇති කරවන ිරිසක්. පනොපයක් ුරැෂයින් ිබිෙව ව
හිත හිතො ්න්නො ිරිසක්. නි රහ කරලො පදාස් ප න්වලො දීල
හික්මවන්න ෙැරි ිරිසක්. පම් ස්තරීන් ව මුලු හිතින් ම සතුටු
කබ ත්, ඔවුන් හැසිපරන්පන් පවසඟනන් වප යි. අන්න ව
නිසො නුවණැති මිනිසුන් ඔවුන් ව විශ්වොස කරන්පන් නැහැ.
ස්තරීන් කියන්පන් හැම පදනොට ම ප ොදු පතොටුප ොලවල්
වප යි.
්තො මත්
ිබිකුල් ස්වරෑ පයන් යුක්ත පකොර
මිනිසුන් ැන දැඩි පසපනහසින් කොලය ත කබ ස්තරීන්
ිබිෙව ව පෙොපහි විස්තර දැන න්නට ුලුවන්.
යහලු ූර්ණමුේ දැන් මම ඔෙට කියන්ට යන්පන් ව
වප ් කයොවක්.....
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කින්නරා යද්ී...
පෙොපහි ්ස්සර අතීතපය් ෙරණැස් නුවර කණ්ඩරී
කියල රජ පකපනක් සිටියො. ව රජතුමො වසවර්තී දිවය ුතරයො
වප ් අති මනරම් රෑ පශිභොවකින් යුක්ත යි. පම් රජතුමො
නිරන්තරපයන් ම ංචකොම සම් ත් අනුභව කරමින් තමන්
ප ් කොලය ත කබො. පම් රජතුමොට ආහොර ිසින්පන් වො
සුවව දර පයොදාප න යි. ්තින් පම් කණ්ඩරී රජතුමොට
වර්ණනො කරන්නට ෙැරි තරම් සුන්දර රෑ ස ුවකින් යුක්ත
කින්නරො පද්වි කියල අ රමපහ්ෂිකොවක් සිටියො. ව වප ් ම
පම් රජතුමොට තමන් ප ් වයපස්, එකට ශිල් ශොස්තර
්ප න ත්ත දැන උ ත් ංචොල චණ්ඩ නම් ුපරිහිතපයක්
සිටියො.
පම් රජතුමො ප ් මොබි ො වුර බඟ, දඹ සක්
තිෙුණො. පම් දඹ පස් අත්තක් රජ මොලි ොපේ හතින්
තිෙුණු වහබයකට දික් පවලයි තිෙුපණ්. පම් දඹ ස යට
්තො ිබිකුල් වූ ෙැලිය පනො හැකි ශරීර අවයව ඇති සතර
ොතය ම පකොර වූ එක්තරො පකොපරක් සිටියො. එක් දවසක්
කින්නරො පද්විය සීමැදුරැ කවුලුපවන් ිටත ෙලන විට පම්
පකොරො ව දැක්කො. දුටු සැනින් ව ිබිකුල් සහ ත පකොර
මිනිසො ැන කින්නරො පද්විය ප ් සිපත් රො යක් හට
ත්තො.
්න් සු එදින රොතරී කොලපය් රජතුමො ප ් පකපබස්
දාහය සංසිවවො ඔහු නිදා ැනීම ිණිස යහනට ිය විට, පම්
කින්නරො පද්විය පසමින් නැ ිට ප ොස්, පහොව රස

මසවුපලන් යුක්ත ආහොර භොජනයක් ද සකස් කර ත්තො.
අනතුරැ ව ජපනල් කවුලුපේ කඹයක් ෙැවලො, පහමීට
මොලි ොපේ හත වහලයට නැමී තිෙුණු දඹ අත්තට ෙැස්සො.
ව දඹ අත්ත දිප ් ප ොස් අර පකොර මිනිසො සිටින තැනට
ෙැස්සො. ්න් සු ව පකොර මිනිසොට තමන් සකස් කරප න
ිය කෑම ටික කැේවො. ්න් සු ඔහු සමඟ ො කරියොපේ
පයදුනො. ඊබඟට බිමට ෙැස්ස කරමයට ම රොසොදයට නැ ් ො.
තමන් ප ් ඇපඟ් තැවරී තිෙුනු කුණු දුහුවිලි ආදිය
පසිදාප න ඇපඟහි සඳුන් තවරොප න රජතුමො සමඟ ව
යහපන් ම සැතැ ුනො. ්තින් කින්නරො පද්විය පම් කරියොව
ුරැද්දක් කර ත්තො. ඇය නිතර ම අර පකොරො සමඟ
අනොචොරපය් හැසිපරන්ට යනවො. නමුත් රජතුමො පම් ිබිෙව
ව ව ක්වත් දන්පන් නැහැ.
්තින් එක දවසක් රජතුමො තමන් ප ් න රපය්
චොරිකොපේ ිහිල්ල නැවත රජ ප දරට එනපකොට පම් දඹ
ස් පසවපන් වැතිරී සිටි ිබිකුල් වූ පකොර මිනිසො ව දුටුවො.
දැකලො ුපරිහිත ෙමුණො ප ් මුහුණ ෙලො පමපහම කිේවො.
“පම් ෙලන්න ුපරිහිත, මනුස්ස ප ර්තපයක් ප හැටි.
ඈ...යොලුවො.. පම් වප ් ිබිකුල් එපකක් එක්ක ත් එකට
්න්න ෑනු පම් පලිපක ්න්නව ද දන්නෑ...?”

අස්තනු මුන යදවියයන්....
ව කතොව අහ ු ව පකොර මිනිහො පලොකු ආඩම්ෙරයක්
ඇති කරප න පදාපහොත් මුදුන් දී ප න රජතුමොට
ඇපසන්නට පමපහම කිේවො. “අපන් පම් දඹ
සට
අසත ෘහිත පද්වතොවුන් වහන්ස, අසනු මැන ඔෙ වහන්පස් ම
තමයි ව ැන දන්පන්...”
්තින් පකොරො කර ු පම් කරියොව දැක්ක රජතුමො ප ්
ුපරිහිත ෙමුණො, කල් නො කබො ‘එකත් එකට ම රජතුමො

ප ් අ බිසවුන් පම් දඹ හ දිප ් ඇවිල්ලො පම් පකොරො
සමඟ අනොචොරපය් හැසිපරනවො පවන්ට ඕනෑ’ කියලො.
එපහම හිත ු ුපරිහිත ෙමුණො රජතුමොප න් පමපහම
ඇසුවො.
“රජතුමනි, රොතරිපය් දී බිසවුන් වහන්පස් ප ් ශරීර
හස පමොන වප ් ද?”
“යොලුවො.. පහ්තුවක් නම් දන්පන් නැහැ. නමුත්
රොතරිපය් දී බිසවුන් වහන්පස් ප ් ශරීර හස උණුසුම් නැහැ.
සීතල යි.”

යේ වයග් යද්වලු ් යවන්ට පුලුවන් ද..?
“එපහනම් රජතුමනි, පවන ෑනිපයක් පනො පවයි,
ඔෙ වහන්පස් ප ් අ පමපහසිය ම පම් ුද් ලයො ත් සමඟ
අනොචොරපය් හැසිපරනවො.”
“ඈ...
ුපරිහිත, පමච්චර පශිභමොන ශරීරයක්
තිපෙන, ව උත්තමොං නොව පම් ිබිකුල් එකො ත් සමඟ
පකොපහොම ්න්න ද?”
“රජතුමනි, මොප ් වචනය විශ්වොස කරන්පන්
නැත්නම්, අද ්වන් පහොව රීක්ෂොපවන් ්න්ට”. ුපරිහිත
ෙමුණො රජතුමොට අවවොද කබො. රජතුමො ත් ‘පහොවයි
ුපරිහිත’ කියො ිබිතුරැ දුන්නො.
්තින් රජතුමො එදින පමපහසිය සමඟ සැතැ ී, ‘අද
නම් පම්ක පහොයල ෙලන්ට ඕනෑ’ යැයි සිතො, නිදා න්නො
පේලොවට නින්ද ිය අපයක් පමන් සිටියො. බිසව ත් රජ තුමො
පකොයි පවපල් නිදා නී ද කියල හිත හිතො තමයි සිටිපය්.
්තින් රජතුමො පෙොරැවට නිදා ත්තොම, ඇත්තට ම නිදා

ත්තො කියල හිත ු පමපහසිය කෑම ොර්සලයකුත් අරප න
හිමීට ම කලින් වප ් ම හබට ෙැස්සො.

අට ම අහු වුනා....
එවිට රජතුමො ත් පවන ොරකින් හිමීට හබට
ෙැහැල අඹ පස් පසවනැල්ලට මුවො පවලො ෙලො ප න
සිටියො. එදා බිසවුන් ිලො බඟට යන්නට ටිකක් රක්කු වුනො.
්තින් පම් නිසො ව පකොර මිනිසොට බිසවුන් ැන තරහක්
ඇතිවුනො. ඔහු “පමොකද ෑනිපය පමච්චර රක්කු වුපන්..?”
කියල රජ බිසවට තමන් ප ් පකොර අතින් කපණ් ොරක්
ැසුවො. “අපන් ස්වොමීනි.... ්තින් රජතුමො නිදා න්න කම්
්න්ට එ ැයි. ඕකට ්තින් තරහ න්ට ව ො. පකොපහොම හරි
මම ආවපන...” කියල, පම් බිසව පනොපයක් වචන වලින් ව
පකොරො ව සනසන්නට වුනො. ව පවලොපේ පම් රජ බිසව
හැසිරැපන් පකොරො ප ් ප දර ඔහු යටපත් ්න්න ඔහු ප ් ම
භොර්යොව වප යි.
අර පකොරො හ ු කපණ් ොර නිසො බිසවුන් ප ් එක
කුණ්ඩලොභරණයක් ැලවිලො රජතුමො බඟට වැටුනො. රජතුමො
ව කුණ්ඩලොභරණය අහුලො ප න, ‘පම් ටික පහොවට ම ඇති..
ඊබඟට මුන් කරන පද්වල් ෙලන්ට ඕපන නැහැ.’ කියො සිතො
රජ ප දරට ආ සු ියො.
්තින් රජ බිසව එදා ත් ව පකොර මිනිසො සමඟ
අනොචොරපය් පයදිල, කලින් දවස්වල වප ් ම ආ සු ඇවිල්ලො
රජතුමො ප ් ඇපව් නිදා න්නට හැදුවො. නමුත් එදා රජතුමො
වකට ්ඩ දුන්පන් නැහැ.
සු දා රජතුමො, ‘මම දී ු හැම ආභරණයකින් ම
සැරසිලො එන්න’ කියො කින්නරො පද්වියට අණ කබො.

්තින් රජබිසව තමන් ප ් කුණ්ඩලොභරණය රන්
කරැවො ප ් ප දර යැයි කියො පනො ැමිණ සිටියො. එවිට
රජතුමො බිසවුන්ට සැරසී එන්න කියො දැඩි පලස ම අණ
කබො. ්තින් කින්නරො පද්වී එම කුණ්ඩලොභරණය පනොමැති
ව රජතුමො බඟට ැවිසියො. එවිට රජතුමො බිසවුන් ප න්
පමපහම ඇසුවො.
“පද්විය.. පකි ඔපේ කුණ්ඩලොභරණය”
“අපන් ස්වොමීනි, එක තැනක් ලුදු වුන නිසො,
අලුත්වැඩියො කරන්ට රන් කරැවො ප ් ප දරට යැේවො”
එතපකොට රජතුමො රන්කරැවො ප න්නුවො. ප න්වො,
‘පම් බිසවුන් ප ් කුණ්ඩලොභරණය ප න ප ොස් පෙොපහි
දවසක් තෙො ප න පනොදී ්න්නට පහ්තුව කුමක් ද?’ කියො
ඔහුප න් ඇසුවො. එවිට රන්කරැවො පහොවට ම භය පවලො,
‘අපන් පද්වයන් වහන්ස, මම නම් ත්පත් නැහැ.’ කියො
කිේවො.

මම යි ර්රන් කාරයා...
්තින් රජතුමො බිසවට ම වැරද්ද වරො, පම් විදියට
කිේවො. “වයි චණ්ඩොල ෑනිපය්.. උඹ ප ් කුණ්ඩලොභරණය
ත්ත රත්තරන් කොරයො මම ම යි.” කියො තමන් අත තිෙූ
කුණ්ඩලොභරණය බිසවුන් ප ් පද ො මුලට විසිකබො. එවිට
රජ බිසව පහොවට ම භය වුනො. ඊට ස්පස් රජතුමො
ුපරිහිත ෙමුණො ප න්වො, ‘යොලුවො, ඔෙ කිය ු පද් ඇත්තක්
ම තමයි. පම් ස්තරිය අර පකොර මිනිසො සමඟ අනොචොරපය්
හැසිපරනවො.’ කියො, බිසව රැප න ප ොස් හිස
සො
දමන්නට අණ කබො.

්තින් ුපරිහිත ෙමුණො බිසව රැප න ප ොස් රජ
ප දර එක්තරො තැනක සැඟවුවො. සඟවො රජතුමො පවත
ැමිණ, රජතුමොට පමපහම කිේවො.

එන්න... මම යපන්වන්නේ...
“මහරජතුමනි, බිසවුන් ැන කිප න්ට එ ො. හැම
ස්තරියක් ම ඔය වප ් තමයි. ්තින් ඔෙ වහන්පස් ස්තරීන් ප ්
නු ුණ ත් සටක ටි රපයි ත් දකින්ට කැමති නම්,
පවස්වලොප න මොත් සමඟ පම් ජන දපය් චොරිකොපේ යන්න
එන්න. මම ඔෙ වහන්පස්ට ප න්වන්නම්.”
පම් අදහසට එකඟ වුන රජතුමො, තමන් ප ්
මෑණියන් වහන්පස්ට රජය
වරො දී, පවස්වලොප න
ුපරිහිත ෙමුණො ත් සමඟ ිටත් ියො. පයොදුනක් මණ
ප ොස් එක්තරො මොර් යක් අයිපන් නිදාප න සිටියො.
ව පවලොපේ. එක්තරො ෘහ තිපයක් තමන් ප ්
ුතරයොට භොර්යොව කරදීම ිණිස කුමොරිකොවක් කැවවොප න
එනවො. විශොල මං ල උත්සවයක්
වත්වලො මහො
ප රහැරකින් තමයි පම් කුමොරිකොව කැවවොප න එන්පන්.
පම්ක දැක ු ුපරිහිත ෙමුණො රජතුමොට පමපහම කිේවො.
“මහරජතුමනි, ්තින් ඔෙ වහන්පස් කැමති නම්,
කලින් පවනත් මිනිසුන් සමඟ ්වල නැති පම් කුමොරිකොව
ඔෙ වහන්පස් ත් සමඟ සත ් වන්ට මට ුලුවන්”
එතපකොට රජතුමො පමපහම කිේවො.
“යොලුවො... පම් පමොනව කියනව ද? මහ ප රහැරකින්
එන පම් ස්තරිය පකොපහොම ලෙො න්ට ද? ඕක නම් කරන්ට
ුලුවන් පදයක් පනපමයි.”

“එපහනම් රජතුමනි, මප ් වැඩ ෙලන්න” පමපහම
කිය ු ුපරිහිත ෙමුණො, ්ක්මණට ම ොපරන් ටිකක්
ඇතුබට පවන්ට, වපට්ට තිර ඇදල රජතුමො ව ව තිර
ඇතුපල් තැෙුවො. ්න් සු ොර අයිනට පවලො හඬමින් සිටියො.
්තින් අර ෘහ තියො එතැනට ඇවිල්ල, අඬන්නට
පහ්තුව සුවො. ුපරිහිත ෙමුණො පම් විදියට ිබිතුරැ දුන්නො.

ඕක ස්තුළු යදයක් යන්...
“අපන්
ින්වත්නි, මප ් බිරිව
ර්භනී පවලයි
්න්පන්. ්තින් උදේවට කවුරැ ත් නැති නිසො, මම ඇය ව
ඇප ් පදමේ ියන් ප නිවසට ප නිහිං අරින්ට හිතො ප න
එක්කප න ආවො. පම් අතර මඟ දි ම ඇයට විලිරැදාව
හැදුනො. අර ප ්න තිරය ඇතුපබ මහ දුකක් විඳිනවො. වත්
මට කරන්ට පදයකුත් නැහැ. මට එපතන්ට යන්ට ත් ෙැහැ.
අපන් ුලුවන් නම් එක ෑනු පකපනක් පදන්න.”
“ඕක සු ස පදයක් පන. අ ි ත් එක්ක ප ොඩක්
කොන්තොපවි ඇවිල්ලො ්න්නවො. එතනින් එක්පකපනක්
පදන්නම්”. ෘහ තියො එපහම කිේවහ ම ුපරිහිත ෙමුණො
පම් විදියට කිේවො.
“වත් ප ොඩි
ැටලුවක් තිපෙනවො. අප ් කුල
චොරිතරයක් තිපෙනවො. කනයො ස්තරියක් තමයි දරැපවක්
වදන්න උදේ කරන්ට ඕපන. එපහම උදේ කරන කනයොවට
ප ොඩොක් යස ්සුරැ ත් ලැපෙනවො.”
ුපරිහිතයො එපහම කිේවහම අර ෘහ තියො හිතුපේ
වක ඇත්තක් ම තමයි කියල යි. ්තින් ඔහු හිතුවො, ‘පම්ක
නම් පෙොපහොම සුභ නිමින්තක්. මප ් පම් පල්ලිට පහොවට

දරැමුණු ුරන් ලැබිල අප ් ප දර ස්ීර පේවි. පම්ක පම්
ෙමුණ පහොවට දැන ප න ම යි කියන්න ඇත්පත්.’ ්තින්
වපහම හිත ු ඔහු තමන් ප ් ුතොට සරණ ොවොපදන්නට
කැවවොප න යන අර කුමොරිකොව ව උදකිරීම ිණිස යැේවො.

අනංගයා වයග යි....
කුමොරිකොව ත් ඇදල තිෙුණු තිරය ඇතුබට ියො ම,
අනං යො ප ් වප ් සුන්දර රෑ යක් තිපෙන රජතුමො ව
දැක්කො. දැක්ක මන් රො ය ඇති වුනො. ්න් සු ව ව
රජතුමො ත් සමඟ අනොචොරපය් හැසිරැණො. රජතුමො ත් ‘මැප ්
අභිනව කරියොව වො පම් වප ් පන’ කියල පෙොපහොම
සතුටට ත් පවලො, තමන් ප ් ලක්ෂයක් වටින ප ්රැස් මුද්ද
ලවලො ව කුමොරිකොව ප ් ඇඟිල්පල් ැබො. ්න් සු ඇය
ිටත් වුනො.
ෘහ තිතුමො, ව කුමොරිකොව ප න් වද ු දරැවො ැන
විමසුවො. එ ව කුමොරිකොව ිබිතුරැ දුන්පන්, රන්වන් ුපතක්
වැදුවො කියල යි. ෘහ තිතුමො ත් ව ැන පෙොපහො ම
සතුටට ත් පවලො ඇය රැප න ිටත් වුනො.

ොවට

්තින් ව පවලොපේ ුපරිහිත ෙරොහ්මණයො රජතුමො
ියො. ිහිල්ලො රජතුමොට පමපහම කිේවො.

“දැක්ක ද රජතුමනි, කලින් ුරැෂයන් සමඟ වොසය
පනො කර ු කනයොස්තරී කුමොරිකොවන් ප ් ො ී කරියො පම්
වප ් නම්, අනිත් ස්තරීන් ප ් ේකම් ැන කවර කයො ද?”
පම් පවලොපේ ුපරිහිතයො රජතුමො ප ් ප ්රැස් මුද්ද
නැති ෙව දැක්කො. ්න් සු රජතුමො ප න්, ‘රජතුමනි,
කුමොරිකොවට කිසියම් පදයක් දුන්නො ද’ කියො ඇසුවො. ප ්රැස්
මුද්ද ලෙොදුන් ෙව රජතුමොප න් දැන ත් ුපරිහිතයො,

“අයිපයි.. රජතුමනි ව පහොර පකල්ලට ව වප ් වටිනො
පදයක් දුන්පන් ඇයි...?’ කියො සු සින් ලුහු ෙැවප න
ප ොස් ව කුමොරිකොව නැ ී යන කරත්තය අතින් අල්ලප න
නවත්වනු ලැෙුවො.
ෘහ තිතුමො
ැමිණ
ුපරිහිතයො පමපහම කිේවො.

කොරණොව

විමසුවො.

එවිට

යමාකක් ද යහාරකම...?
“පම් කුමොරිකොව, මප ් ෙැමිණිය බඟ තිෙුණු මුද්ද
පහොරකම් කරප න, ඇවිල්ලො. එක ලෙො න්න යි මම පම්
ආපේ.”
ව පවලොපේ ව කුමොරිකොව, “අපන් උඹ කර ු
පහොරකමක මහත” කියො ඔහුට අඟවනු ිණිස ුපරිහිතයො
ප ් අල්ල පකොනිත්තො මුද්ද ආ සු ලෙො දුන්නො.
්තින් පම් විදියට ව ඤ්චොල චණ්ඩ නම් ුපරිහිත
ෙමුණො ස්තරීන් ප ් නු ුණ පනොපයක් කරමවලින් රජතුමො ප ්
සිතට වත්තු ැන්වූවො. ්න් සු තවදුරට ත් නු ුණ රීක්ෂො
කිරීමට දඹදිව චොරිකොපේ ිටත් වන්නට සූදානම් වුනො.
එවිට රජතුමො පමපහම කිේවො.
“යොලුවො... මුලු දඹදිව ම ඇවිද්දත් පම් ස්තරීන් ප ්
නු ුණ පම් වප ් ම නම්, තවදුරට ත් ව පද්වල් දැකීපමන්
අ ිට පමොන ඵලක් ද? පම් දැක්ක ටික පහොවට ම ඇති” කියො
ආ සු ෙරණැස් නුවරට ම ආවො.
්න් සු ුපරිහිත ෙමුණො, ‘සියලු ස්තරීන් ප ් නු ුණ
පම් වප ් තම යි, ස්තරී ජොතිය ො ී අදහස් ඇති ිරිසක්. ව

නිසො කින්නරො පද්වියට සමොව පදන්න කියො’ රජතුමොප න්
්ල්ලො සිටියො. රජතුමො ත් ඇයට සමොව දී අ බිපසි
තනතුරින් හකබො. පවනත් බිසවුන් වහන්පස් නමක් අ
බිසව ෙවට ත් කර ත්තො.
අර පකොරොව ත් ඝොතනය කපබ් නැහැ. ඔහු ව
එතැනින් ්වත් පකොට, රජ ප දර ැත්තට නැමුණු දඹ
අත්ත ද ක ො ්වත් කබො. ්න් සු ව ුපරිහිතයො ප ්
අනුශොසනො රිදි රොජය ොබන කටයුතු සිකබො.
්තින් පම් විදියට ස්තරීන් ප ් නු ුණ රකොශ කබ
කුණොබ රජතුමො තවදුරට ත් ව ැන සවහන් වන කයොවක්
පම් විදියට ්දිරි ත් කබො.

අයහෝ.. පංචපාපා...
“යහලු ූර්ණමුේ, ප ොඩක් ්ස්සර පම් දඹදිව ම
ෙරණැස් කියලො නුවරක් තිෙුනො. ව නුවර ‘ෙක’ කියන
රජතුමො ්තොමත් දැහැමින් පසපමන් රොජය ොලනය සිදු
කරමින් වොසය කබො.
ව නුවර නැප නහිර වොසල් පදාරටුපවන්
ිටත
වීදියක එක්තරො දු ් ත් ප දරක ‘ ංච ො ො’ යන නම
තිපෙන දියණියක් වොසය කබො.
ඇය ප ර ජීවිතයක ත් දු ් ත් ප දරක යි ් දී
සිටිපය්. ්තින් ව ප ර ජීවිතපය් එක දවසක ඇය තමන් ප ්
නිවසට මැටි ැසී ම ිණිස මැටි අනොප න සමින් සිටියො.
එදින ම පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් නමකට තමන්
වහන්පස් වොසය කරන
ර්වත
ුහොපේ මැටි ආපල්
කර ැනීපම් අවශයතොවයක් ඇති වුනො. ව
පස් ෙුදු
රජොණන් වහන්පස් මැටි ලෙො න්පන් පකපස් දැ යි කියො

කල් නො පකොට, ෙරණැස් නුවර සමී යට වැඩිය පහොත් ලෙො
ැනීමට හැකි පේ යැයි සිතො, ොත්තර සිවුරැ රැප න අර
ස්තරිය සිටින නිවස අසලට ප ොස් වැඩ සිටියො.
එම ස්තරිය සිතුපේ පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
ිණ්ඩ ොතය ිණිස වැඩම පකොට සිටිනවො කියො යි. නමුත්
නිවපස් ආහොර ොන තිෙුපන් නැහැ. එම නිසො ඇය ව ෙව
පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්ට අඟවො සිටියො. නමුත් පස්
ෙුදු රජොණන් වහන්පස්ට අවශය වන්පන් මැටි නිසො පස්
ෙුදුජොණන් වහන්පස් ආ සු වැඩිපය් නැහැ. එතැන ම වැඩ
සිටියො.

කළ කේ පල යදනවා ම යි...
පම් ෙව දුටු අර ස්තරියට පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
ැන ද්පේශයක් ඇතිවුනො. මුහුණ ුලුටු කරප න පස් ෙුදු
රජොණන් වහන්පස් පදස රවො ෙැලුවො. ්න් සු ව, “පම්
හොමුදුරැවන්ට, මැටි ත් ුදුම පදයක් වප ් යි..” කියො සිතො
විශොල මැටි ිඩක් ප නැවිත් පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
ප ් ොතරයට දැම්මො. පස් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ත් එම
මැටි රැප න ප ොස් තමන් වහන්පස් වැඩ වසන ර්වත
ුහොපේ මැටි ආපල් කබො.
්තින් අර ස්තරිය, සු කපලක ආයුෂ ප වී යෑපමන්
කලුරිය කබො. අවශය කුමක් දැ යි පනො දැන, පනො සිතො නමුත්
මැටි ිබි ැන්වූ නිසො ව කුශල කර්මපය් වි ොකයක් වශපයන්
දිවයමය හසක් ෙඳු ශරීර හසක් ඇතුව ෙරණැස් නුවර
සමී පය් මුලින් සවහන් කබ ස්යොනපය් ඇය ් දුනො. පස්
ෙුදු රජොණන් වහන්පස් පදස කි ී ෙැලූ නිසො මුහුණ ත්, අත්
පදක ත්, කකුල් පදක ත් යන ස්යොන හ විරෑ ී ව තමයි
ඇය ් දුපන්. පම් කොරණය නිසො තමයි ඇයට ංච ො ො
යන ලැෙුපන්.

රජකම ් අමක වුනා...
්තින් දිනක් ෙරණැස් රේජුරැපවි රොතරී කොලපය්
අ රසිද්ධ ව පවස්වලොප න තමන් ප ් නුවර රීක්ෂො කිරීම
ිණිස ිටත් වුනො. නුවර රීක්ෂො කරමින් ඇන අතරතුර
ංච ො ො ප ් නිවස ඇති දිසොවට ත් ැමිණුනො. ංච ො ො
ත් තමන් ප ් පසොපහොයුරැ පසොපහොයුරියන් සමඟ
පකබිපදපලන් කොලය ත කරමින් තමයි සිටිපය්. ඇය
එකවර ම පනො දැන ප ොස් රජතුමො ප ් අතින් ඇල්ලුවො. ව
ස් ර්ශය ත් සමඟ ම දිවයමය ස් ර්ශයක් ලැෙූ පකපනක්
පමන් රජතුමොට රකෘති ස්වරෑ පයන් සිටින්නට පනො හැකි
වුනො. ව කුමොරිකොව ැන දැඩි කැමැත්තක් ඇති වුනො.
ඇය විරෑ ී වුනත් රජතුමො ඇප ් අත අල්වොප න,
‘ඔෙ කොප ් දියණියක් දැ’යි කියො විමසො සිටියො. එවිට ඇය,
තමන් අසවල් වීදිපය් ජීවත් වන දු ් ත් තැනැත්තියක් ෙව
රජතුමොට රකොශ කබො. ්න් සු රජතුමො ඇප න් විවොහ වී
සිටින තැනැත්තියක් ද නැද්ද යන ව විමසො සිටියො. ඇය
විවොහ දිවියට ත් පනො වූ තැනැත්තියක් ෙව දැන ත්
රජතුමො, “මම කැමති යි ඔෙ ව විවොහ කර න්නට. ව ෙව
ඔෙ ප ් පදමේ ියන්ට ්ක්මණින් ප ොස් කියන්න” කියො
ඇය ව ිටත් පකොට හැරියො.

අපට ් වඩා දුප්ප් වයග යි...
ඇය ත් තමන් ප ් නිවසට ප ොස් තම පදමේ ියන්ට
ව ෙව වසො කබ යුත්පත් කුමක් ද කියො විමසො සිටියො.
එවිට පදමේ ියන් පමපස් වසො සිටියො.
“අපන් ඔහු අ ිට ත් වඩො දු ් ත් පකපනක් වප යි.
කමක් නෑ. පදන්න ම කැමති නම් පම් විවොහයට අ ි ත්
කැමති යි”

ඇය රජතුමො පවත ප ොස් ව ෙව ඔහුට රකොශ කබො.
රජතුමො ත් එදින ඇප ් නිවපස් සැත ී ොන්දරින් ම
රජමොලි ොවට
ිටත් වුනො. එදින
ටන් රජතුමො
නිරන්තරපයන් ම රජප දරින් ිටත් වී පවස්වලොප න
ංච ො ො ප ් නිවසට ප ොස් ඇය ත් සමඟ සැතප නවො.
පවන කිසි ම ස්තරියක ප ් මුහුණවත් ෙලන්පන් නැහැ.
පම් විදියට ටික කොලයක් ත වුනො. හදිසිපය් ම
ංච ො ො ප ් ියොණන්ට පල් රහණි පරි යක් වැබදුනො.
වවදය වරැන්ප න් ව ැන අහ ුවො ම ඔවුන් ැවසුපේ.
කිරි, මීකිරි ිපතල් හකුරැ පයොදා දිය මිශර පනො පකොට සොදන
ලද කිරිෙතක් අනුභව කපබොත් ව පරි ය සුව වන ෙව යි.
නමුත් ඔවුන් දු ් ත් නිසො එවැනි ආහොරයක් සකස්
කර න්නට හැකියොවක් තිෙුපන් නැහැ. ව නිසො
ංච ො ොවන් ප ් අම්මො ඇයට පමපහම කිේවො.
“දුපේ, උපේ මනුස්සයොට වත් කියල ෙල ං. උන්දැට
වත් ුලුවන් පවයි ද කියල පම් කිරිෙත ප නත් පදන්ට.”
“අපන් අම්පම්.. එයො අ ිට ත් වඩො දු ් ත් පකපනක්
කියල යි මට හිපතන්පන්. ව උනත් මම කියල ෙලන්නම්.
අම්මො දුක් පනොවී ්න්නපකො..” ංච ො ො ිබිතුරැ දුන්නො.

අන්ඃපුරයට යකින්නක්...?
එදා රේජුරැපවි එන පවලොවට ංච ො ො කයොෙස්
පනො කර දුකින් වප ් හිටියො. රජතුමො ව ැන විමසූ විට
කොරණය ඔහුට කියො සිටියො. එවිට රජතුමො, “පසොඳුරිය, පම්ක
නං ප ිසතුන් ප ් පෙපහතක්. අපන් ්තින් මම පකොපහොම
ද පම් වප ් පෙපහතක් ලෙො න්පන්..” කියො කිේවො. ව
වප ් ම රජතුමො පමපහම ත් කල් නො කබො.

“මම පම් විදියට හැම දවසක ම පම් ප දරට එන්නට
ටන් ත්පතොත් වක මට අනතුරැදායක යි. පම් තැනැත්ති ව
අන්තඃ ුරයට ප නිච්පචොත්, ‘අප ් රේජුරැපවි යකින්නක්
ප නල්ල අන්තඃ ුරයට දැම්මො’ කියල බිසවුන් වහන්පස්ලො
මට විහිලු කරන්ට ුලුවන්. වක හින්ද පම් න රපය් ්න්න
හැම පදනොට ම මැය ප ් ශරීර හස ප න්වල, නින්දාපවන්
ල, අන්තඃ ුරයට අරප න යන්ට ඕපන”

පුදුම උපකරමයක්...
එපහම හිත ු රජතුමො, ‘පහොවයි පසොඳුරිය, මම
පකොපහොම හරි ව වප ් කිරිෙතක් අරන් එන්නම්. ඔෙ පශික
කරන්ට එ ො.” කියල ඇය ව සැනපසේවො. ්න් සු රජතුමො
එදා
ංච ො ො සමඟ
තපකොට,
සුපවනිදා උපද් ම
රජප දරට ියො. ිහිල්ලො සුදුසු අකොරපයන් කිරිෙතක් සකස්
කරවො ත්තො. පකොල ත් ප න්වො ප න ෙත්මුල් පදකක්
ෙඳින්ට ටන් ත්තො. ව ෙඳින අතරතුර එක් ෙත්මුලක්
ඇතුබට තමන් ප ් හිස බඳින මැණික දමො ෙත් මුල
එතුවො.
්තින් එදා හැන්දෑපේ පම් ෙත් මුල් පදක ත් අරප න
ංච ො ො ෙලන්ට ිය රජතුමො ව ෙත් මුල් පදක ඇප ්
අපත් තෙල පමපහම කිේවො. “මම පෙොපහොම දු ් ත්
පකපනක්. පම් ෙත් මුල් පදක ත් පෙොපහොම අමොරැපවන්
තමයි පහොයො ත්පත්. අද පමන්න පම් ෙත් මුල කන්ට
කියන්න. පහට පම් ෙත් මුල කන්ට කියන්ට.” ව විදියට
කිය ු රජතුමො මැණික දා ු ෙත් මුල සුවදාට අනුභව කරන
විදියට කටයුතු පයොදා ෙත් මුල් පදක පවන පවන ම
ංච ො ො අත තැෙුවො.

ංච ො ො ත් රජු ැවසූ පලසට ම වසො ියොණන්ට
ෙත් මුල දුන්නො. ්තින් ප ොඩොක් රසවත් විදියට, පෙොපහොම
ප ිෂණ ුණයකුත් ඇතිව හද ු ෙතක් නිසො, ටිකක් අනුභව
කර ුවො ම ව ියො ප ් අසනී ය අඩු වුනො. ව ෙත් මුපලන්
්තුරැ ෙත් ංච ො ො ප ් මව ත් අනුභව කබො. මැණික දා ු
ෙත් මුල හුව දා අනුභව කරන්නට තෙො ත්තො.

වහා ම පරීක්ෂා කරන්න...
රේජුරැපවොත් හුවදා රජ මොලි ොවට ිහිල්ලො, මුහුණ
කට පසිදාප න, තමන්ට ැබඳීම ිණිස චූඩො මොණිකය
රැප න එන්න කියො පස්වකපයකුට ැවසුවො. පස්වකයො
මැණික තෙන තැන ෙැලුවත් එය එතැන නැති නිසො
රජතුමොට ව ෙව ැවසුවො.
්තින් රජතුමො ඇතුල් නුවර රැකවල් පයොදා වහො ම
රීක්ෂො කරන්න කියො අණකබො. ව විදියට රීක්ෂො කබත්
මැණික පසොයො න්නට ලැෙුපණ් නැහැ. එවිට ‘ ිටිනුවර
දිබිඳු නිපවස්වල වො, සැබිවලං ආදිපය් ත් පකොබවල ඔතන
ලද ආහොර ොන ආදිපය් ත් රීක්ෂො කරන්ට’ කියො රජතුමො
ප න් අණ ලැෙුනො.
්තින් ව විදියට රීක්ෂො කරන විට ංච ො ො ප ්
ප දර ෙත් මුල ඇතුපබ් තිීම මැණික ලැෙුණො. රොජ
ුරැෂයින් ඇප ් පදමේ ියන් අත්අඩං ුවට ප න ‘පමන්න
පද්වයන් වහන්ස පහොරැ’ කියො රජතුමො බඟට රැප න ආවො.
රැප න විත් කරැණු විමසො සිටියො.

අයන්.. අපි නේ යනා යවයි...
එවිට ංච ො ො ප ් ියො රජතුමොට පමපහම කිේවො.

“අපන් රජතුමනි, පම් මැණික ත්පත් අ ි නම්
පනොපවයි. ඕක ෙත් මුලක් අස්පස් දාලො අ ිට ප නත්
දුන්පන් පවන පකපනක්”.
“එපහනම්, කවුද පම් මැණික පහොරකම් කරල
ප නත් දුන්පන්...?”
“පද්වයන් වහන්පස් ඔය ෙත් මුල අ ිට ප නත්
දුන්පන් අප ් ෙෑණො පකපනක්”
“දැන් පකොපහද ව ෙෑණො ්න්පන්..?”
“අපන් පද්වයන් වහන්ස අ ි නම් දන්පන් නැහැ.
අප ් දියණිය නම් දන්නවො.”
පදමේ ියන් ව විදියට කිේවො ම ංච ො ොප න් ව
ිබිෙව ව අසො දැන න්නො පලස රජතුමො අණකබො.
ඇයප න් ව ැන ඇසූවිට ඇය ැවසුපේ. තමන් ප ්
ස්වොමි ුරැෂයො රොතරිපය් ම ැමිණ රොතරිපය් ම ිටත් වන
නිසො තමන් ඔහු හඳුනන්පන් නැති ෙව යි.
රොජ ුරැෂයින් ව ෙව රජතුමොට දැන්නුවො. එවිට
රජතුමො අමුතු ම උ කරමයක් පයදුවො.
ංච ො ො ව
රොජොං නයට ප න්වො, අත දමන්නට
මණක් හැකි
කවුලුවක් සහිත තිරයකින් ඇය ව වට කරන පලස ත්, ්න්
සු ව මුලු රපද්ශපය් ම මිනිසුන් රැස් කරවො ඔවුන් ප ් අත්
අර කවුලුපවන් ඇතුබට දැමූ සු එම අත් අල්ලො ෙලො
ස් ර්ශපයන් තමන් ප ් ස්වොමි ුරැෂයො ව අල්ලො පදන පලස
ඇයට වසන පලස ත් රජතුමො රොජ ුරැෂයන්ට අණකබො.
්න් සු රොජ ුරැෂපයි ත් ංච ො ො සිටින තැනට ප ොස්
ඇප ් රෑ ය දැක, පනො සතුටු ්තො ිබිකුපලන් යුතු ව අතින්
පනො අල්ලො ම රොජොං නයට ප නැවිත් කවුලුවක් ඇති

තිරයකින් වට කබො. ්න් සු ව රපද්ශපය් මිනිසුන් රැස්
කරවො කවුලුපවන් ඇතුබට අත දමන්නට අණ කබො.

ආනායවන් වියරු වුටුණා...
ංච ො ො ත් තිරය ඇතුපබ් සිට දමන දමන අත
අල්ලො ෙලො ‘පමොහු පනො පවයි, පමොහු පනො පවයි’ කියො
හැර දමනවො. ්තින් ඇප ් ව ස් ර්ශය ලැෙූ හැම මිනිපසක්
ම දිවය හසක් ෙඳු ව හස්ත ස් ර්ශයට ඇලී ඈතට පනො
ප ොස් බඟ ම සිටිනවො.
‘පම් ස්තරියට දඩ නියම කරනවො නම්, ව දඩය ප වො
පහි, මැයට වහල් පහි මප ් භොර්යොව කර න්නවො කියො’
සිතමින් හැම මිනිපහක් ම දුර පනො ප ොස් සිටින්නට වුණො.
වචනපයන් කියො ඔවුන් ව ්වත් කරන්නට පනො හැකි වූ
නිසො රොජ ුරැෂයින් ප ොලු මු ුරැ ප න හර පදමින් ඔවුන්
ව ෙැහැර කරන්නට ටන් ත්තො. සියලු ම පසපනවිවරැ,
ඈ ොවරැ, මො ොවරැ, ඇතුලු ව යුවරේජුරැපවි වො වියරැ
වැටුනවුන් පමන් එතැන ම කැරපකන්නට වුනො.
සියලු ම න ර වොසීන් විමසො ෙලො නිම වුනත් පසොරො
පසොයො න්නට හැකි වුපන් නැහැ. ්තින් අවසොනපය් ්තිරි
වුපන් රජතුමො මණ යි. රජතුමො ත්, “මම ද එපහනම්
පහොරො” යනුපවන් වසමින් ප ොස් කවුලුපවන් ඇතුබට අත
දැම්මො.

යමන්න යහාරා...
රජතුමො ප ් අත අල්ලො ත් ංච ො ො, ‘පමන්න
පහොරො, පමන්න පහොරො’ කියො, රජු ප ් අත අල්ලොප න ම
මහ හඬින් කෑ ැසුවො. ්තින් රජතුමො ඇය අත අල්ලප න
සිටිද්දී ම, ඇමති වරැන්ප න් ඔවුන් සිතන්පන් කුමක් ද කියො

විමසුවො. ව ඇමතිවරැ ත් තමන්ට හිතුණු හිතුණු පද්වල්
කිේවො.
්තින් රජතුමො, ඇමතිවරැන්ට පමපහම කිේවො.
“ඇමතිවරැනි, මැය ප ් හස පනො දන්න ඔෙලො
සියලු පදනො ම මට නින්දා කරයි කියො මම ෙය වුනො. මප ්
අන්තඃ ුරයට මැය ඇතුල් කර න්නො අදහසින් තමයි මම
පමය සිදු කපබ්. ්තින් දැන් මට කියන්න, පම් තැනැන්තිය
වඩො ත් සුදුසු කොට ද?” එ සියලු පදනො ම ‘ඔෙ වහන්පස්ට යි
සුදුසු’ කියො රජතුමොට ිබිතුරැ දුන්නො.
ඊට ස්පස් රජතුමො ඇය ව සත්රැවන් ප ොඩක් උඩ
සිටුවො ැන් වත්පකොට තමන් ප ් අ බිසවුන් ෙවට ත්
කර ත්තො. ඇප ් පදමේ ියන්ට ත් මහත් වූ සැ සම් ත්
ලෙො දුන්නො.
්න් අනතුරැ ව සිදු වුපන් හරි ම ුදුම පදයක්.
ංච ො ො ව අ පමපහසිය කර ත් දා ටන් රජතුමො නඩු
විසවන්පන් වත්, පවන කිසි ම රොජකොරියක් කරන්පන් වත්
නැහැ. ව විතරක් පනොපවයි අන්තඃ ුරපය් සිටින දහසය
දහසක් මණ බිපසිවරැන්ප න් එක් බිසවක් පදසවත්
රො පයන් යුක්ත ව ෙලන්පන් නැහැ. ්තින් ව අපනකුත්
බිපසිවරැ ්රිසියොපවන් යුතු ව පතොරතුරැ රීක්ෂො කරමින්
සිටියො.
එක් දිනක් පම් ංච ො ො නම් බිසව, තමන් සුදු
ැහැති ඇපතක් ිට නැඟී සවමඩල ිරිමදිනවො සිහිනපයන්
දුටුවො.

කාමය ් ස්තිහිනයක් වයග් මයි...

්තින් පම් සිහිනය ැන රජතුමොට ැවසූ විට
රජතුමො නිමිති ශොස්තර දන්නො නිමින්ත ොටකයින් ප න්වො ව
ැන විමසුවො. ව සිහිනපය් සැෙෑ අරැත වන්පන් ඇය
රජවරැන් පදපදපනකු ප ් බිසව ෙවට ත් පවනවො යන්න
යි. නමුත් නිමින්ත ොටකයින් අපනකුත් බිපසිවරැන්ප න්
කලින් ම අල්ලස් ලෙො ප න යි සිටිපය්. ව නිසො ඔවුන්
පෙොරැවක් ප ොතො පමපස් කිේවො.
“මහරජතුමනි, බිසවුන් සුදු ඇපතක් ිට සිටීපම්
අර්යය නම් ඔෙ වහන්පස් මරණයට ත් පවන ෙව යි.
සවමඬල ිරිමැදීපම් අර්යය වන්පන් නුඹ වහන්පස් සතුරැ
රජු අතට හසුවන ෙව යි.”
්තින් පම් කයොව අහ ු රජතුමො පෙොපහොම භයට
ත් වුනො. ෙය පවලො ඔවුන් ප න් කබ යුතු පද් ැන
විමසුවො. එ ව නිමින්ත ොටකයින් පමපහම කිේවො.
“රජතුමනි ස්තරීන්ට වද පදන එක සුදුසු පදයක් පනො
පවයි. එය කබ පනො හැකි පදයක්. නමුත් කබ හැකි එක
පදයක් තිපෙනවො. බිසවුන් වහන්පස් ව නැවකට නංවො
ං ොපේ ොපකොට හරින්න.”
්න් සු රජතුමො බිසවුන් වහන්පස් ව නැවකට නංවො,
ව නැවට රමොණවත් රිදි කෑම ීමම වස්තරොභරණ ආදිය ත්
දමො මධයම රොතරිපය් දී ං ොවට මුදා හැරියො.
්තින් සුවදා ව නැව ොවරිය කියන රජතුමො ප ්
රොජධොනිය අසලින් මන් කරන්නට ටන් ත්තො. එදා
ොවරිය රජතුමො ිරිවර ත් සමඟින් නැඟී ජල කරීඩොදිපයහි
පයපද් සිටියො. ්තින් ංච ො ො බිසවුන් වහන්පස් ව රැ ත්
නැව ්ස්පසල්ලො ම දැක්පක්
ොවරිය රජතුමො ප ්
පසපනවිරත්තුමො යි. ඔහු ව නැව දැකලො නැව මො සතු යි

කියො කිේවො. රජතුමො එය අසො නැපේ තිපෙන පද් මො සතු
යි කියො කිේවො.

ආ... ඔයා ද යේ පංචපාපා..?
නැව සමී යට ආවො. නැපේ සිටි යකින්නක් ෙඳු
ංච ො ො බිසව දුටු රජතුමො, ‘ඔෙ කවුරැන් ද..?’ කියො
ඇසුවො. එ ව බිසව සිනො සී, ‘ෙක නම් රජු ප ් ංච ො ො
බිසව කියන්පන් මට තමයි’ ආදී වශපයන් සිහිනයක් දැකීපම්
ටන් සියලු විස්තර ව රජතුමොට ැවසුවො.
පම් බිසව ප ් නම ව වනවිට රසිද්ධ එකක් වී
තිෙුණො. ්තින් ොවරිය රජතුමො, “එපහනම් ඔෙ ද ංච ො ො
බිසව කියන්පන්” කියො බිසවුන් ප ් අතින් ඇල්ලුවො.
අත ඇල්ලූ මණින් ම ව ශරීර හස ැන වොරිය
රජු ප ් සිපත් දැඩි රො යක් හට ත්තො. ව රජතුමො ත්
ංච ො ො බිසව තමන් ප ් අ පමපහසිය ෙවට ත්
කර ත්තො. ්තින් එදා ටන් ොවරිය රජු ත් පවන කිසි ම
බිසවක ප ් මුහුණවත් ෙලන්පන් නැහැ. ව ංචො ො ො
පතොපමි ොවරිය රජු ප ් ජීවිතය ෙඳු වුනො.
පම් විස්තරය ෙක රජතුමොට අසන්නට ලැෙුණො.
්තින් ෙක රජතුමො පමොකද කපබ්, ‘මප ් බිසව ොවරිය රජු
ප ් අ පමපහසිය කරප න සිටීමට ්ඩ පදන්පන් නැහැ
කියො’, පස්නොව රැස් කරප න මහත් අභිමොනයක්
උ දවොප න ොවරිය රජු ප ් නුවරට පමප ොඩින් නුවරක්
තනොප න, “එක්පකි බිසව එවනව ද? නැත්නම් යුද්ධ
කරනව ද?” කියො ණිවිඩයක් යැේවො.

ව ණිවිඩය ඇසූ ොවරිය රජතුමො ත් යුද්ධයට
සූදානම් වුනො. පම් සිදුවීම දැක ු රජවරැ පදන්නො ප ් ම
මන්තරීවරැ පම් විදියට එකිපනකො සමඟ කතොෙස් කබො.

ඇදහිය යනා හුකි වුන් ස්තය යි...
“ බමු ස්වොමියො ෙක රජු නිසො, පම් බිසව ෙක
රජතුමො සතු යි. නැවින් යන විට ලෙො ත් නිසො පම් බිසව
ොවරිය රජතුමො ත් සතු යි. ්තින් අන්න ව නිසො පම් බිසව
එක රජපකපනක් ොව දවස් හත ෙැ ින් රජවරැ පදපදනො
ොව ම සිටිය යුතු යි”. එපස් කතිකො කර ත් ඇමතිවරැ එය
රජවරැන්ට ත් දැනුම් දී ඔවුන් ව සංසිවපවේවො.
්තින් පම් ංච ො ො දැන් රජවරැ පදපදනොට ම අයිති
යි. ඇය දවස් හතක් ෙක රජතුමො බඟ සිටිනවො. ්න් සු ව
ඔරැවක නැඟී වොරිය රජතුමො බඟට ප ොස් ඔහු බඟ දවස්
හතක් සිටිනවො. පම් විදියට එපතර පමපතර යන අතපර් ඟ
මැදට ැමිණි විට, එම රජවරැන් පදපදනො ත් මදි වී, ඔරැව
දින කෙර හැදුනු පකොර මොලුකොරයො සමඟ ත් පම්
ංච ො ො අනොචොරපය් හැසිපරන්නට ටන් ත්තො.”

ව් ස්තිදු ීමක් ....
පම් විදියට කුණොල රජතුමො තමන් දැක ු ව සිදුවීම ත්
ූර්ණමුේ නම් වූ ඵුස්ස පකිකිල රජුට රකොශ කබො. ඊබඟට
තවත් සිදුවීමක් විස්තර කබො.
යහලු ූර්ණමුේ, පෙොපහි ම ්ස්සරකොපල් ෙරහ්මදත්ත
කියන රේජුරැපකපනකුට ිං ියොනි කියලො අ බිසවක්
සිටියො. ්තින් පම් බිසව දවසක් සීමැදුරැ කවුලුව ඇරල
ෙලනපකොට මඟුල් අස් ප ොේවො දැක්කො. දැකලො ඔහු පකපරහි
රො ය ඇති කරප න, රේජුරැවන් නිදා
ත් සීමැදුරැ

කවුලුපවන් ෙැස ප ොස් ඔහු සමඟ අනොචොරපය් පයපදන්නට
ුරැදුවුනො. ්න් සු ව නැවත රජ මැදුරට ැමිණ සඳුන්
සුවව තවරොප න රජතුමො සමඟ සැතප නවො.
්තින් එක දවසක් රජතුමොට මධයම රොතරිපය් දී
බිසවුන් ප ් ශරීරය සීතල ෙව පත්රැනො. ව ැන රීක්ෂො
කබ යුතු යැයි රජතුමො සිතො ත්තො. සුවදා පෙොරැවට නිදා
ප න සිටියො. රජතුමො ඇත්තට ම නිදා ප න සිටිනවො යැයි
සිතූ බිසව හිමීට නැ ිටලො ිටත් වුනො. රජතුමො ත් පනො
දැපනන විදියට ිටු සින් ියො. පම් විදියට ිය ු රජතුමොට
තමන් ප ් බිසව අර අස්ප ොේවො සමඟ අනොචොරපය්
හැසිපරනවො දකින්නට ලැෙුණො. රජතුමො ආ සු ැමිණිලො
නිදා ත්තො. බිසව ත් ආ සු ැමිණ සු ස යහපන් නිදා ත්තො.
සුව දා රජතුමො ඇමති මණ්ඩලය මැද ම ඇප ් පම්
වරද රකොශ කබො. ස්තරීන් කියන්පන් පම් වප ් නු ුණ
තිපෙන ිරිසක් කියො, කබකිරී දඬුවම් දිය යුතු වරදට සමොව
දී ඇය ව අ බිපසි තනතුපරන් හ පකොට පවනත් බිසවක්
ත් පකොට ත්තො....
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කර් යරෝයද් වයග යි...
්තින් ව විදියට අතීත සිදු වීම් පද්ශනො කබ පෙිසත්
කුණොල රජතුමො තව දුරට ත් ස්තරී ජීවිතපය් යයොර්යය පහබි
පකොට වදාබො.
“යහලු ූර්ණමුේ, පම් ස්තරීන් කුඩො පද්ට ත් තමන් ප ්
ස්වොමි ුරැෂයො ව විනොශ පකොට පසොරැන් සම
වො එක්
පවනවො. ස්තරීන් කියන්පන් වහො ප රපබන සිත් ඇති
ිරිසක්, පකපබහි ුණ පනො දන්නො ිරිසක්, පද්රිහී ිරිසක්,
්තින් අන්න ව නිසො භූතොවිෂ්ට පනො වූ කිසි ම ුරැෂපයක්
ස්තරීන් ව විශ්වොස කරන්පන් නැහැ.
ස්තරීන් කබ පද් දන්පනත් නෑ. කබ යුතු පද් දන්පනත්
නෑ. මව පහි ියො පහි සපහිදර සපහිදරියන් පහි
දන්පනත් නෑ. ලේජො විරහිත, ්ක්ම වූ ුණ දහම් ඇති
ස්තරීන් තමන් ප ් ම සිපත් වසඟයට යනවො.
රොණය හො සමොන ව තමන්ට අනුකම් ො කරන,
පෙොපහි දවසක් එකට වොසය කබ ුරැෂයන් ව වො,
අවස්යොවක් ලැෙුපණොත් මැඩ වත්වනවො. අතහැර දමනවො.
එම නිසො ස්තරීන් ව විශ්වොස පනො කබ යුතු යි.
පම් ස්තරීන් ප ් සිත අත්තක් අල්ලොප න තවත්
අත්තක් අල්ලන වඳුරන් වප යි. සුබඟින් පසබපවන
අතු තර වප යි. උස් හත් පභ්දයක් පනො මැති ව වැපටන
ස් පසවන වප ් ස්තරීන් ප ් සිත එක තැනක ිහිටන්පන්

නෑ. ව වප ් ම ස්තරීන් ට තිපෙන්පන්, වහො ප රපලන
කරත්ත පරිදයක් වප ් පනොපයක් අරමුණු වලට ප රපබන
සිතක්.

වදන් වලට රැවයටන්න එපා...
්තින් යම් කිසි ස්තරියකට තමන් පසොයො ෙලද්දී
ුරැෂපයක් සතු ව ලෙො ත යුතු වස්තුවක් පහි යම්
කිසිවක් තිපෙන ෙව දකින්නට ලැෙුපණොත්, එතපකොට
කොම්පෙිජ පද්ශපය් මිනිසුන් දිය පසපවල් වලින් අශ්වයින්
අල්ලො න්නවො වප ්, මෘදු වචන වලින් ව ුරැෂයො ව
තමන් ප ් වසඟයට න්නවො.
්තින් පසොයො ෙලද්දී ුරැෂයො තුබ ත යුතු පදයක්
නැත්නම් එතපකොට, ඟ තරණය කබ විට හුර අත
හරිනවො වප ් ුරැෂයො ව අතහැර දමනවො.
සිරල්සූිමො සිඛීරිෙ සබ් ක්ඛො
තික්ඛමොයො නදීරිෙ සීේරසෝතො
රස්ෙන්ති රහ්තො ිියමි්ිියඤ්ච
නොෙො ය ො ඕරකුලං ිරඤ්ච
පම් ස්තරීන් ුරැෂයන් ප ් සිත් අලවන නිසො ලොටු
වප යි. රො
ින්පනන් හැම පදයක් ම ුච්චො දමන නිසො
ින්න වප යි. පේ පයන් ලො යන ං ොව වප ් පම්
ස්තරීන් තියුණු මොයො වලින් යුක්ත යි. ව වප ් ම පම් ස්තරීන්
එප ොඩ පමප ොඩ පදක ම ඇසුරැ කරන නැවක් වප ් රිය
අ රිය හැම පදනො ව ම පස්වනය කරනවො.
න තො ඒකස්ස න ද්වින්නං
ආිරණෝෙ ිසොරිරතෝ
රයෝ තො මය්හන්ති මඤ්රඤයය

ෙොතං ොරල්න ොාරය්
පම් ස්තරින් එක්පකපනකුට විතරක් අයිති නෑ.
පදපදපනකුට විතරක් අයිති ත් නෑ. විවෘත කර ු සල් ිබක්
වප යි. යම් කිසි පකපනක් ව ස්තරීන් ව මප ් කියල
හිතනවො නම්, ඔහු දැබකින් සුබඟක් වබක්වන්න හදනවො
වප යි.
ය ො නදී ච ින්ර ෝ ච ිොනොගොරං ස ො ිිො
ඒෙං රලෝකිත්ිරයෝ නොම රව්ලො රත්සං න විජ් ති
ං පතොටුප ොබවල් වලට පෙොපහි පදපනක් ෙැහැලො
ස්නොනය කරනවො. ැන් ොනය කරනවො. ස්තරීනු ත් අන්න ව
පතොටුප ොබ වප ් තමයි. රො මණ්ඩ යකට ත් කැමති කැමති
පකනො ිහිල්ලො රො පෙොනවො. ස්තරීනු ත් අන්න ව රො
මණ්ඩ වප ් තමයි. රැස්වීම් ශොලොවල කැමති කැමති
පකනො ිහිල්ලො රැස් පවනවො. පම් පලිකපය් ස්තරීනුත් අන්න
ව රැස්වීම් ශොලො වප යි. ඔවුන්ට සීමොවක් නෑ.
ේතොසනසමොරහ්තො කණ්හසි්ිසිරූිමො
ගොරෙෝ හි තිණස්රස්ෙ ඕමසන්ති ෙරං ෙරං
පම් ස්තරින් ින්නට සමොන යි. කලු සර් පයකු ප ්
හිසකට උ මො කරන්ට ුලුවන්. අලුත් අලුත් තණ පකොබ
පහොයො ප න යන හරක් වප ් ඔවුන් ුරැෂයන් අත හරිමින්
අලුත් ුරැෂයන් පසොයනවො.
පකොච්චර දවසක් දැක්ක ත්, පකොච්චර බං පවලො
කොලය ත කබ ත් පම් පලිකපය් රජතුමො ත්, සර් යිනු ත්,
මත් වූ ඇතුනුත් විශ්වොස කරන්නට ෙැහැ. ව නිසො ඔවුන් ව
ඇසුරැ කබ යුත්පත් සිහිපයන් ම යි. ස්තරීනු ත් අන්න ව

වප ් තමයි. පකතරම් කොලයක් ඇසුරැ කබ ත් විශ්වොස
කරන්ට ෙැහැ. සැෙෑ ස්වරෑ ය දැන න්ට ත් ෙැහැ.
පම් නිසො ප ොඩොක් ලස්සන කොන්තොව ත්, පෙොපහි
පදනොට රිය තැනැත්තිය ත්, නැටුම් ැයුම් වලට දක්ෂ ස්තරිය
ත්, පවනත් අපයකු ප ් භොර්යොව ත් යන පම් ස්තරීන් ව
පස්වනය පනො කබ යුතු යි. ධනය නිසො වත් ඇසුරැ පනො
කබ යුතු යි.
පමන්න පම් විදියට කුණොල රජතුමො සර්වඥයන්
වහන්පස් නමක් පමන් පනොපයක් කරම වලින් තමන් දැක්කො
වූ ත් පලිකපය් ැවත එන්නො වූ ත් ස්තරීන් ප ් නු ුණ කැටි
වූ ධර්ම පද්ශනොවක් කබො. ව ධර්ම පද්ශනොවට සවන් දුන්නු
එතැනට රැස් පවලො සිටි දහස් සංේයොත ිරිස පදාපහොත්
මුදුපන් තෙො සියදහස් ණන් සොදුකොර දුන්නො.
ව සුන්දර ධර්ම පද්ශනොවට සවන් මින්න ‘අනද’
කියන ිජුබිහිණි රජතුමො ත් තමන් දන්නො වූ ස්තරීන් ප ්
නු ුණ ව අවස්යොපේ දී පම් විදියට ොයො වලින් රකොශ කබො.

යමානව දුන්න් වුඩක් නෑ...
“පම් පලිකපය් යම් කිසි මිනිපසක් තමන් ප ්
සත් ුරැෂකම නිසො පනොපයක් මොණිකය රත්නයන් ප න්
ිරැණු සතර මහො සො රපයන් වට වූ පම් මුලු මහත්
ප ොපලි තලපය් ම රොජයශ්රීය යම් ස්තරිපයකුට ලෙො දුන්න ත්,
ව ස්තරිය අවස්යොවක් ලැෙුපණොත් ඔහු ්ක්මවො පවනත්
පකපනක් සමඟ අනොචොරපය් හැසිපරනවො. ව නිසො ව වප ්
සිහියක් පනො මැති ස්තරීන් ප ් වසඟයට නම් පනො යො යුතු
යි.

දහයක් වුදුව් වින්වාස්ත කරන්න එපා....
ව වප ් ම පෙොපහි ම උත්සොහවත්, පනො සුෙසිනො
වීරියකින් යුක්ත, තරැණ අවදිපය් ටන් එකට සිටි තමන්
ප ් රිය ස්වොමි ුරැෂයො යම් කිසි කටයුත්තක් ිණිස ෙැහැරට
ිය විට ත් වි තකට ත් වුන විට ත්, පවනත් කිසියම්
කටයුත්තක් ඇති වූ විට ත් ඔහු හැර දමො පවන එපකක්
සමඟ ල ින එක තමයි පම් ස්තරීන් ප ් ස්වභොවය. ව වප ්
ම පම් ස්තරීන් තමන් ප ් ුරැෂයො නැවත ැමිණි විට
“අපන් ඔයො පකොපහද ිපය්...? ඔයො නැතිව මම පම් හරි ම
දුපකන් හිටිපය.” ආදී වශපයන් කියමින් පසපනහස
හඟවමින් හඬනවො. නමුත් කිසි පලසකින් වත් විශ්වොස කබ
පනො හැකි යි.
න විස්සරය් ඉච්ඡති මන්ති රිොරසෝ
න විස්සරය් රරෝදති රම් සකොරස්
රස්ෙන්ති රහ්තො ිියමි්ිියඤ්ච
නොෙො ය ො ඕරකුලං ිරඤ්ච
‘මැය මට ආදපරයි’ කියො ස්තරිය ව විශ්වොස පනො කබ
යුතු යි. ‘මැය මං බඟ හඬනවො’ කියො ස්තරිය ව විශ්වොස පනො
කබ යුතු යි. මක් නිසො ද යත්: එප ොඩ පමප ොඩ පදක ම
පස්වනය කරන නැව පමන්, ස්තරීන් ද රිය අ රිය පදපදනො ම
ඇසුරැ කරන නිසයි.
න විස්සරය් සොඛිුරොණසන් තං
න විස්සරය් මින්තිුරොණරචෝරං
න විස්සරය් රො ො සඛො මමන්ති
න විස්සරය් ඉත්ී දසන්නමොතරං
(ඇතුබත සර් යින් සිටිය හැකි නිසො) රණ පකොබ
ඇතිරිය ැන විශ්වොස කරන්නට ෙැහැ. ‘කලින් යොලුව පන’

කියො ම් හරන පහොරො ැන විශ්වොස කරන්නට ෙැහැ.
මප ් පහොව යොලුපවක් කියො රේජුරැවන් ව විශ්වොස
කරන්නට ෙැහැ. ුතුන් දහයක් වදා සිටිය ත් ස්තරිය විශ්වොස
කරන්නට ත් ෙැහැ.

ස්ත්රීන්ට ඇයලන්යන් ොලයයෝ යි...
ඇත්පතන් ම ෙොලයන් විසින් ම ඇලුම් කරන,
්ක්මවො ිය සිල් ඇති, හික්මීමක් නැති, ස්තරීන් ැන විශ්වොස
පනො කබ යුතු යි. ප ොඩොක් ප ර්මපයන් සිටියත් ව භොර්යොව
ැන ත් විශ්වොස පනො කබ යුතු යි. පමොකද? ස්තරීන්
පතොටුප ොබවල් වප යි.
හරනයයු ඡින්රදයයුම්ිි රේදරයයයුං
කණ්ඨම්ිි රඡත්ෙො රුධිරං ිිර යයුං
මො දීනකොමොසු අසඤ්ඤතොසු
ොෙං කරේ ගංගොතිත් ූිමොසු
සැමියො නසන, සිඳින, සිවවන, පෙොටුව සිව පල්
පෙොන, බොමක අදහස් ඇති, සංයමයක් නැති,
ං ො
පතොටුප ොබවල් වැනි ස්තරීන් පකපරහි කැමැත්තක් නම් ඇති
කර න්නට එ ො.
මුසො තොසං ය ො සච්චං
සච්චං තොසං ය ො මුසො
ගොරෙෝ හි තිණස්රස්ෙ
ඕමසන්ති ෙරං ෙරං
පම් ස්තරීන් ප ් පෙොරැව ඇත්ත වප යි. ඇත්ත
පෙොරැව වප යි. තණ බිපමන් ිට පහොව පහොව තණ පකොබ
පසොයො යන වයන් වප ් ස්තරීන් පවනත් ුරැෂයන් පසොයො
යනවො.

පම් ස්තරීන් මනිනුත් ෙැල්පමනුත් මව සිනොපවනුත්
ෙොප ට ඇඳුම් ඇඳීපමනුත් මිහිරි වචන කීපමනුත් ුරැෂයන්
ව ප ොබඹවනවො.
රචෝරිරයෝ කඨිනොරහ්තො ෙොළො ච ලිසක්ඛරො
න තො කිඤ්ි න ොනන්ති යං මනුස්රස්සු ෙඤ්චනං
පම් ස්තරීන් කියන්පන් පහොරැ විපශ්ෂයක්. තද සිත්
තිපෙන ච ල ජොතියක්. දුෂ්ට සිත් තිපෙන නමුත් හකුරැ
වප ් මිහිරි වචන ඇති ිරිසක්. පම් මිනිස් පලිකපය්
යම්තොක් වංචො තිපෙනවො නම් වවොප න් ස්තරීන් පනො
දන්නො කිසිවක් නෑ.
අසො රලෝකිත්ිරයෝ නොම රව්ලො තොසං න විජ් ති
සොරත්තො ච ිගබ් ො ච සිඛී සබ් ේරසෝ ය ො
පම් ලොමක වූ ස්තරීන් හැම විට ම රො පයන් ඇලිල යි
්න්පන්. නුසුදුසු ඇවතුම් ැවතුම් වලින් යුතු ව යි ්න්පන්.
සියල්ල දවන ින්න වප ්, හැම පදයක් ම වනසනවො.
ඔවුන්ට සීමොවක් නම් නෑ.

පරිය අපරිය ය ධ යනා කා...
ස්තරීන්ට රිය පකපනකුත් නෑ. අ රිය පකපනකුත් නෑ.
එප ොඩ පමප ොඩ පදක ම ඇසුරැ කරන නැව වප යි. ස
වැබවප න යන වැල වප ් ධනය පහ්තුපවන් ස්තරීන්
ුරැෂයන් ව වැබව න්නවො. උසස් හත් පභ්දයකින් පතොර
ව ධනය ඇති ුරැෂයො කරො ම තමයි පම් ස්තරීන් මන්
කරන්පන්.

්තින් පමන්න පම් විදියට අනව නම් ිජුබිහිණි
රජතුමො ස්තරීන් ැන ැවසූ සු, නොරද නම් තො සයන්
වහන්පස් ත් තමන් වහන්පස් ප ් නුවණ ෙලපයන් පම්
විදියට ස්තරීන් ප ් නු ුණ ොයොවලින් දක්වන්නට වුනො.

ෘප්ිම් කළ යනා හුකි කරුණු හර...
පම් පලිපක් කරැණු හතරක් ුරවො නිම කරන්නට
ෙැහැ. ං ො දහසක ජලය පනො නැවතී ලොප න ියත්
මහො සො රය ුරවන්නට ෙැහැ. පේද හදාරන ෙමුණන් ව
පේද හැදෑරීපමන් කිසි දිපනක තෘ ්තියකට ත් වන්පන ත්
නැහැ. පනොපයක් වස්තූන් ප න් යුක්ත මහ ප ොපබොව ම
ජය
ත්තත් රජවරැ තෘ ්තිමත් පවන්පන් නැහැ. ිට
සක්වබක් පහි රොර්යනො කරනවො.
ඒෙරම්කොය ඉත්ියො අට්ඨට්ඨ ිතිරනෝ සියො
සූරො ච ලෙන්තො ච සබ් කොමරසොරහො
කරරයය නෙරම් ඡන්දං ඌනත්තො හි න ිූරති.
ස්තරීනුත් අන්න ව වප ් ම යි. හැම ස්තරියකට ම සූර
වීර, මහො කොය ෙල, ඤාණ ෙල ඇති සියලු සැ සම් ත් ලෙො
පදන්නට ප ොපහොසත්, සියලු කොමොශොවන් සන්තර් ණය
කරන්නට හැකියොව ඇති, ස්වොමි ුරැෂයන් අට පදනො ෙැ ින්
දුන්නත්, නව වැනි පහොර සැමිපයකුත් පසොයනවො. ඌන
භොවය නිසො ම ිපරන්පන් නෑ.
සබ්ිත්ිරයෝ සිඛරිෙ සබ් ක්ඛො
සබ්ිත්ිරයෝ නදීරිෙ සබ් ෙොහිනී
සබ්ිත්ිරයෝ කණ්ටකොනං ෙ සොඛො
සබ්ිත්ිරයෝ ානරහ්තූ ෙ න්ති

සියලු ස්තරීන් ින්න වප ් හැම පදයක් ම කො
දමනවො. සියලු ස්තරීන් ං ොව වප ් හැම පදපනක් ව ම
උසුලොප න යනවො. සියලු ස්තරීන් කටු ස්වල අතු වප යි.
සියලු ස්තරීන් ධනය නිසො ුරැෂයන් ව පස්වනය කරනවො.
ෙොතඤ්ච ොරල්න නරරෝ ිරොමරස්
ඕසිඤ්ියො සොගරරම්කිොිනො
සරක්න හත්ර ්න හරනයය රේෝසං
රයෝ සබ් ොෙං ිමොදාසු ඔස්සරජ්
යම් ුරැෂපයක් කොන්තොවන්ට තමන් ප ් රහස්
රකොශ පකොට ව රහස් ිටතට පනොයො රකින්නට උත්සොහ
කරනවො නම්, ඔහු දැබින් සුබං නවත්වන්නට උත්සොහ
කරනවො වප යි. එක අත්ලකින් මහ සමුදුපර් දිය හිස්
කරන්නට හදනවො වප යි. තමන් ප ් එක ම අතින් අත් ුඩි
සන්නට හදනවො වප යි.

මාලුවා ගිය පාර වයග යි...
ස්තරීන් අතර සතය ්තො දුර්ලභ යි. පහොර
ස්වරෑ පයන් යුතු ෙහු ෙුද්සතක ස්තරීන් ප ් අදහස් වතුපර් ිය
මොලුන් ප ් මොර් ය පමන් දැන න්නට දුෂ්කර යි.
පම මණ යැයි කියන්නට ෙැරි නු ුණ
මුදු පමොපලොක් වචන ඇති, පකපබස් රතිපයන්
හැකි ස්තරීන්
ං ො වප යි. ස්තරීන් තමන්
කරන්නන් සතර අ ොපය් ිල්වන ෙව දැන ප
දුරින් ම දුරැ කබ යුතු යි.
ආෙට්ටනී මහොමොයො රහ්මචරියවිරකෝිනො
සීදන්ති නං විදිත්ෙොන ආරකො ිරිෙජ් රය්

ඇති, නමුත්
ිරවිය පනො
ව ඇසුරැ
න ඔවුන් ව

අනුන් පමිහනය කරන මහො මොයො ඇති, ෙඹසර
ජීවිතය විනොශ පකොට දමන ස්තරීන් ව ඇසුරැ කරන අය
සතර අ ොපය් ිල්වන ෙව දැන ප න ඔවුන් ව දුරින් ම දුරැ
කබ යුතු යි.
යම් ස්තරියක් ආදරය නිසො පහි ධනය නිසො පහි යම්
කිසි ුරැෂපයක් ව ඇසුරැ කරනවො නම්, හස ලැෙූ ලැෙූ
තැන ුච්චො දමන ින්න පමන් ්තො ්ක්මණින් ව ුරැෂයො
විනොශ පකොට දමනවො. ු සස්සො දමනවො.
පම් විදියට නොරද නම් තො ස්වීන් වහන්පස් තමන්
දන්නො ආකොරපයන් ස්තරීන් ප ් නු ුණ පද්ශනො කබො.
ව අවස්යොපේ දී පෙිසතසත්ව කුණොල රජතුමො, නැවත
ත් පම් විදියට වසන්නට වුණො.

ස්තිහියයන් යනා ස්තිටියයා් නේ අමාරුයව්...
“පම් පලිකපය් ණ්ඩිත මිනිසුන් සිටිනවො. ඔවුන්
සියුම් මුවහතක් ඇති කඩුවක් අතින් ත් පසොපරක් සම
වුනත් කයො ෙස් කරනවො. ව වප ් ම මීනි කන රොක්ෂයින්
සම කතො කරන්නට වුනත් ඔවුන් භය වන්පන් නැහැ. උ ර
විෂ තිපෙන විෂපඝිර සර් යින් සමඟ කයො ෙහ කරන්නට
වුනත් ඔවුන් ප ් සිපත් ැකිබීමක් නම් ඇති වන්පන් නැහැ.
නමුත් හුපදකලොපේ සිටින ස්තරියක් සමඟ නම් ඔවුන් කයො
ෙස් කරන්පන් නැහැ.
නැටීම, ී කීම, කයොව, සිනොව යන පම්වො ආයුධ
කරප න සිටින ස්තරීන් පලිකයො ප ් සිත් යට ත් කරනවො.
මිනිසුන් ව ප ොබඹවො කො දමන යක්ෂ දිවයිපන් රකුසියන්
වප ්, සිහිය ිහිටුවො පනො ත් ුරැෂයන් ව විනොශ කරනවො.

පම් ස්තරීන්ට හික්මීමක් නැහැ. සංවරයකුත් නැහැ.
මත් ැන් වලට හො මස්වලට ිජුවූ ව ස්තරීන් මහො සො රපය්
පමිපරක් ිලින තිමිං ල නම් මොලුවො වප ් ුරැෂයො දුකපස්
උ යන ධනය විනොශ කරනවො.
මිහිරි ස්වරෑ පයන් යුක්ත
ංචකොම සැ ත ම
ප ොදුරැ කරප න සිටින, උඩඟු වූ අස්ීර සිත් ඇති, අසංවර
ස්තරීන්, ං ොවන් ඇද න්නො මහො සො රය වප ් රමොදී
ුරැෂයො ව තමන් ප ් වසඟයට න්නවො.
යම් ස්තරියක් ප ර්මය නිසො පහි ංචකොමයන් විඳීමට
පහි ධනයට ඇති ඇල්ම නිසො පහි යම් ුරැෂපයක් බඟ
නැවතුපනොත්, ුණපයන් ින්නක් වප ් ෙෙලන ුරැෂපයක්
ව වුනත්, රො ද්පේශ වලට වසඟ වුන ව ස්තරීන් විනොශ
පකොට දමනවො.

එන්යන් නේ පණ පුදායගන...
පම් ස්තරීන්ට ධන ධොනය වලින් ආ්ය වූ ප ොපහොසත්
ුරැෂපයක් ව දැක න්නට ලැෙුණපහොත් ජීවිතය රිතයො
කරන්නට එන පකපනක් වප යි ඔහු බඟට යන්පන්. ්න් සු
රො පයන් රත් වූ සිත් ඇති ඔහු ව, සල් සක් පවලො න්නො
මොලුවො වැලක් වප ් ්තො දැඩි ව පවලොප න ීඩොවට ත්
කරනවො.
ලස්සනට සැරසීපමන් අලංකොර කර ත් ශරීර හො
මුහුණු ඇති, සිය ණන් මොයොවන් ප ් දක්ෂ ව ස්තරීන් සම්ෙර
නම් වූ අසුරයො පමන්, මොයොකොරපයකු පමන් පනොපයක්
ආකොරපයන්
ුරැෂයො ප ් සිත අලවනවො. හඬ නඟො
සිනොපසනවො. මදහස ොනවො.

ව විතරක් පනො පවයි, මහො පත්ජසකින් යුක්ත
ස්යොපනිචිත රඥාපවන් යුක්ත, පෙොපහි
ිරිසක් විසින්
සත්කොර සම්මොන ලෙන්නො වූ පලික ූජිත වූ උත්තම
ුරැෂපයක් වුනත්, යම් යකින් ස්තරියක ප ් වසඟයට ත්
වුනපහොත් ඔහු රොහු ප ් රහණයට හසු වූ සව පදේ ුත්
පමන් පතද රහිත භොවයට ත් පවනවො. විනොශ වී යනවො.
කි
තමන් ප
වසඟයට
වි තකට

ුණු දුෂ්ට සිත් ඇති සතුපරක් තමන්ට අහුවුනු
් සතුපරකුට කරන්පන් යමක් ද, ස්තරීන් ප ්
ත් වූ තණ්හො සහිත ුරැෂයො ඊට වඩො විශොල
ත් පවනවො.

තො කුරල්සු විසිඛන්තරේසු ෙො
රො ාොනිනිගරම්සු ෙො ිුන
ඔඩ්ඩිතං නමුිිොසෙොකරං
චක්ඛුමො ිරිෙජ් රය් සුඛත්ිරකෝ
පම් ස්තරීන් ප වල්වල ත්, මොවත් අතර ත්, න ර
රොජධොනිවල ත්, ම් නියම් ම් වල ත් මොරයො විසින් අටවන
ලද මර උ ුලක් වප යි. දැලක් වප යි. එම නිසො නුවණැස්
ඇති, පදපලොව සැ කැමති ුරැෂයො ස්තරිය දුරින් ම දුරැ
කරනවො.

යමෝඩ යවයළන්යදක් යවන්න එපා...!
යම් කිසි පකපනක් පදේ මිනිස් සැ ත උදා කරන
ෙඹසර ජීවිතය අතහැර දමො අනොර්ය වූ කොමපස්වනපය්
පයපදනවො නම් ඔහු පදේපලොවින් ප රබී නිරයට
වැපටනවො. වටිනො මැණිකක් දී පනො වටිනො පදයක් න්නො
බොමක පවපබන්පදක් වප යි.

ස්තරීන් ප ් වසඟයට ිය ව අනුවණ තැනැත්තො
පමපලොව දී ත් රපලොව දී ත් ැරහීමට ලක් පවනවො. තමන්
විසින් ම කර ත් කර්මයන් විවවීමට, කොල නියමයක් පනො
මැති ව පදේ මිනිස් පලිකපයන් ිලිහී අ ොයට යනවො. කු ස
අශ්වපයක් පයොද ු කරත්තයක් පනො මඟ යනවො වප යි.
ස්තරී වසඟයට ිය ව තැනැත්තො අතිශයින් ම දුක්
තිපෙන නිරයට ද යකඩ කටුවලින් යුතු කටු්ඹුල් වනයට ද
වැපටනවො. ව වප ් ම තිරිසන් පලිකය ත් ප ර්ත විෂය ත්
කොලකඤ්ජක අසුර නිකොය ත් ්ක්මවො යන්නට ඔහුට
ුලුවන් වන්පන් නැහැ.

මරායගන මුයරන අය වයග යි...
රමොදී භොවයට ත් වුනු කොන්තොපවි, රමොදී වූ
ුරැෂයන් ප ් නන්දන උදයොනපය් දිවය කරීඩො කරමින් සැ
විඳින්නට ඇති අවස්යොව ත් මනුෂය පලිකපය් සක්විති රොජ
සම් ත්තිය ත් නසො දමනවො. ව වප ් ම ව ුරැෂයන්ට දු ති
ත් සලසො පදනවො.
එම නිසො යම් කිසි පකපනක් ලැේජො ෙය ඇති
කරප න සත් ුරැෂ ධර්මයන් ප ් ිහිටො ස්තරීන්ට වසඟ
පනො සිටිනවො නම් ව තැනැත්තො සරත් කොලපය් අහපස්
දිදුලන සූර්යයො පමන් පම් පදවිසිස් පලිකය ෙෙුලුවනවො.
දිබ් ඛඩ්ඩඩරතිරයෝ න දුල්ල ො
චක්කෙත්තිචරිතඤ්ච මොනුරස්
රසොණ්ණෙයම් නිලයො ච අච්ඡරො
රය් චරන්ති ිමදාහනත්ිකො
යම් කිසි පකපනක්, ‘මට නම් ස්තරීන් ප න් වැඩක්
නැහැ’ කියො ඇල්ම දුරැ පකොට හැසිපරනවො නම්, ඔවුන්ට

දිවයමය කරීඩොවන් ප ් ඇල්ම ත්, විසිස් පලිකපය් සක්විති
සැ ය ත්, රන් විමන් වල සිටිනො දිවයොං නොවනුත් දුර්ලභ
වන්පන් නැහැ.
කොමාොතුසමතික්කමො ගති
රූිාොතුයො රෙෝ න දුල්ලර ෝ
වීතරොගවිසයූිිත්තියො
රය් චරන්ති ිමදාහනත්ිකො
යම් කිසි පකපනක් ‘මට නම් ස්තරීන් ප න් වැඩක්
නැහැ’ කියො ඇල්ම දුරැ පකොට හැසිපරනවො නම්, ඔවුන්ට
කොම ධොතුව ්ක්මවීපමන් ලැපෙන රෑ භවපය් උ ත ත්,
වීතරො ී අනො ොමී උතුමන් උ දින සුද්ධොවොස ෙඹපලොපේ
උ ත ත් දුර්ලභ වන්පන් නැහැ.

නිවන ඕයන් නේ, ස්ත්රීන් අහරින්න...
සබ් දුක්ඛසමතික්කමං සිෙං
අච්චන්තං අචලිතං අසංඛතං
නිබ් ුරත්හි සුචීහි න දුල්ල ං
රය් චරන්ති ිමදාහනත්ිකො
නිවන කියන්පන් පකපලස් ිනි නිවී ිය තැනක්.
හැම දුකක් ම ්ක්මවො ිය තැනක්. නිර්භය භොවය ඇති
කරන තැනක්. කිසි දිපනක පවනස් පනො වන පදයක්.
පකපලසුන් ප න් කම් ො පනො වන පදයක්. පහ්තු ඵල
දහමින් සකස් පනො වූ පදයක්. ිරිසිදු අය විසින් ම ලෙො ත
යුතු පදයක්. යම් කිසි පකපනක් ‘මට නම් ස්තරීන් ප න්
වැඩක් නැහැ’ කියො ඇල්ම දුරැ පකොට හැසිපරනවො නම්,
ඔවුන්ට අන්න ව අමො මහ නිවන අවපෙිධ කර ැනීම ත්
දුර්ලභ වන්පන් නැහැ.”

්තින් පමන්න පම් විදියට එදා හිමොල ර්වතපය් තුන්
පයොදුන් උසැති රන්සිරිපයල් ල්තලොව මත වැඩ හිදිමින්
කුණොල කියන පෙිසත් රජතුමො, ස්තරීන් ප ් නු ුණ විදහො
දැක්පවන ආකොරයට තමන් ප ් ධර්ම පද්ශනොව ැවැත්වුවො.
ව උතුම් ධර්ම පද්ශනොව ශරවණය කබ, පදේ ෙඹුන්
ඇතුලු විශොල ිරිසක්, ්තොමත් සතුටින් යුතු ව සොධුකොර
නංවමින් ව පද්ශනොව අනුපමිදන් වුනො. ්න් සු ව කුණොල
පෙිසත් රජතුමොට ස්තූති කරල වන්වනො කරල ිටත් පවලො
ියො.
අනද නම්
ිජුබිහිණි රජතුමො ත්, නොරද නම්
ත ස්වීන් වහන්පස් ත් ඵුස්ස නම් වූ පකොවුල් රජතුමො ත් තම
තමන් ප ් ිරිවර සමඟින් තමන් වොසය කරන ස්යොනවලට
ම
ිටත් පවලො
ියො. කුණොල කියන පෙිසතසත්වයන්
වහන්පස් ත් තමන් ප ් ිරිවර ත් සමඟ තමන් ප ්
වොසස්යොනය කරො ියො.

ස්තදහේ ඇස්තීයමන් ම යදව්යලාව ඉපදුනා..
පම් කුණොල රජතුමො ප ් ධර්ම පද්ශනොවට සවන්
දුන්න සියලු පදනො ම වප ් කොමයන් ැන කබ කිරීමක්
ඇති කරප න අ රමොදී ව ින් දහම් දියුණු කරප න දිවය
පලිකවල ම ් දුනො.
පම් විදියට එදා භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්,
අලුපතන් ැවිදි වූ ස්වොමින් වහන්පස්ලො න්සිය නමට
හිමොල
ර්වතපය් තුන් පයොදුන් උසැති රන්සිරිපයල්
ල්තලොව මත වැඩහිඳිමින් පම් පද්ශනොව වත්වො වදාබො.
අප ් පෙිසතසත්වයන් වහන්පස් ව කුණොල රජතුමො
පවලො හිට ු කොපල්, ඵුස්ස කියන පකොවුල් රජතුමො පවලො

් දිලො සිටිපය් උදායි ස්වොමින් වහන්පස් යි. ව දවස්වල
නොරද කියන තො සයන් වහන්පස් පවලො ් දිලො සිටිපය්
අ රශරොවක සොරි ුත්ත මහරහතන් වහන්පස් යි.

හිමාල කන්ද වයග් දුකක් යගවා දැේමා...
්තින් ස්තරීන් ප ් නු ුණ ්තො පහොඳින් කියැපවන
පම් සුන්දර ධර්ම පද්ශනොවට සවන් දුන්න ව ස්වොමින්
වහන්පස්ලො න්සියය ම පම් ධර්ම පද්ශනොව ්තො සතුටින්
සොධුකොර නංවමින් ිබි ත්තො. ව ධර්ම පද්ශනොව අවසන්
පවනපකොට ව ස්වොමින් වහන්පස්ලො තමන් ප ් හිපත්
ිබිපවත් ුරන්න තිෙුණු අකැමැත්ත දුරැ කරප න, පම්
දුක්ිත සංසොපරන් හිමොල ර්වතය තරම් ම දුක් ප ොඩක්
පකබවර කරල දමල, පසිතො න්න ඵලයට ත් වුනො.
ඊට ස්පස් අ ප ් ස්වොමී වූ ව භො යවත් ෙුදු
රජොණන් වහන්පස්, අලුපතන් ියොසර කිරීමට ුරැදු පවන
ුරැ ස ැටවුන් ව ිටු සින් තෙො ප න ියඹො යන පයොදුන්
එකසිය ණහක් මණ විශොල මහො පත්ජොන්විත ුරැ ස
රොජපයක් වප ්, ව ින්වත් ස්වොමින් වහන්පස්ලො ත් තමන්
වහන්පස් ප ් සෘද්සත ෙලපයන් කැවවොප න නැවත
කිඹුල්වත් නුවර මහොවනයට ම වැඩම කබො.
්න් ස්පස් භො යවත් ෙුදු රජොණන් වහන්පස් ව
ස්වොමින් වහන්පස්ලොට තව දුරට ත් ෙණ භොවනො කරන හැටි
්තො සුන්දර විදියට කියල දුන්නො. ව ධර්මයට අනුව අ රමොදී
ව ෙණ භොවනො කර ු ව ින්වත් ස්වොමින් වහන්පස්ලො
න්සියනම ම ්තො ්ක්මණින් ම හැම දුකක් ම පකබවර
කරල දාල, ශොන්ත නිර්වොණය අවපෙිධ කර ත්තො.
එදා ව උත්තම මහරහතන් වහන්පස්ලො න්සියයත්
සමඟ ෙුදු රජොණන් වහන්පස් කිඹුල්වත්නුවර මහොවනපය්

වැඩ ්න්නපකොට තමයි, දසසහශ්රී පලික ධොතුපවන් අනන්ත
අ රමොණ පදේ ෙඹ ිරිසක් ෙුදු රජොණන් වහන්පස්වත් ව
රහතන් වහන්පස්ලොවත් දැක ෙලො න්නට මහොවනයට
ැමිණුපන්. අන්න ව දවපස් තමයි ෙුදු රජොණන් වහන්පස්
ව මහරහතන් වහන්පස්ලො ඇතුලු පදේ මිනිස් රජොවට අති
උත්තම මහො සමය සූතර පද්ශනොව පද්ශනො පකොට වදාපබ්.

සොදු! සොදු!! සොදු!!!

