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කා යාලෙය ්ප්රශණ් ෛමත්රෙියන ් සඳාගත ් මත ්යවුතියක ෙග ්කතාව 
- පජ  බතේගාඩ ඤාණානනද් හි  

ෙමත් වැ ෙ  නිවැරද මය ෙවත සිත් ෙයාමු මට ෙපර පද්ගලෙයක 
ආතතියට ල  ව සහ  ඉන ් ණ තවත් අවස්ථාව  ෙමවර අපි සලකා බලමු. ෙ  
අවස්ථාව උදාවෙ  කානත්ාවක ෙග ්කා යාල තෙය්ද. ඈ මත් යුවතිය . 
අදාළ කා යාලයට ඈ අ තින් ම ෙස්වයට බැ නාම මු  කා ය ම ඩලයම ඈ 
ගැන අවධානය ෙයාමු කරනන් වණා. ඊ ට ෙහත්ව ඈට තිබූ වෘත්තය සු සකු  
ෙමන්ම ඈ ෙයෟවනිය  ද ව නිසා. එෙහත ්ඒ කා ය ම ඩලෙය් ෙස්වෙය් නිරතව 
සි  ෙජ ෂ්ඨ ෙස් කාව  ෙ  ෙයෟවනිය හා දැ  ඊරෂ ාව න් ෙපෙළන්නට වණා. 
ඈ එතර  ප ස පත්තිය  නැති තැනැත්තිය . ඒ වෙග්ම ඇෙග් අධ ාපන 
සු සුක  ද ෙ  අ ත් ත යට වඩා අඩු ම ටමකයි තිබුෙ . ඒත් කා යාලෙය් 
සිය  අය ෙ  අ ත් ත ය හා ත  ෙමන් කාන්තාවන් ඉතා අඩුෙවන් 
ෙස්වය කළ අදාළ කා යාලෙය් ෙශෂ්ෙයන් ප ෂ පා ශවෙය් අවධානය තමා 
ෙවතින ්ගලිිහ ීය න් තිෙ  යැයි ෙ  ෙජ ෂ්ඨ ෙස් කාවට සෙිතනන්ට ඇත.ි 

ෙ ධෙයන ්දැෙව න් ෙ  කාන්තාව ෙ  ත ය පිළිබඳ අසත  ෙතාරත  
ඇතළත් කතා ෙගාත න ්මු  කා යාලය පරා පතරවා හැ යා. ෙ  සඳහා ඈ 
උපෙය ග ීෙකාට ගත්ෙත් ඈ ම මනසින ්මවා ගත් ඇතැ  ක ණ.  

ෙ  නව යුවතයි ෙ  තත්වය දැන ගතේත් සෑෙහන කල  ගත ෙමන ්පසුව යි. ෙකෙස් නමුත් ෙ  යුවතිය ය  
පමණකට ධ මයට ෙයාමු  සි යා. ලැ ගනි්න  ෙස් ඈ ගැන පැති ණ කතා ඉද ෙය් ඈට තරම  ෙහ  
ෙනාසැල සි නන්ට හැ වෙ  ඒ වාසනාව නිසයි. ඒත් දගනි් දගටම ඇත ිව අප්රසනන් වාතාවරණය නිසා ඈට 

යාව තිත්ත වණා. ඈ  ෙගදර නවතනින්ට පවා සිතවා.  

ඒත් අවසානෙය්ද ඊට පිළිය  ලැබුෙ  ධ මෙයන්ම යි. ඈ ඉතා ද ෂ ෙලස ෛමත්ර ීභාවනාව වැඩුවා. මුල් 
කාලනව අදාල ෙජ ෂ්ඨ ෙස් කාව ද න හැම ටකම සයි  අප්රසනන් හැඟී  ඈ තළ මතවණත්, පසුව ඈ 
ප වන් හැම ෙමාෙහාතකද ම 'සුවපත් ෙ වා' යි සිතනන්ට ප  වණා.  

ඈ නිනේදන් පි ෙ  ම ෛමත්රී සහගත සතිින්. බස් ෙය් කා යාලයට අ ාෙ ත්, කා යාලයට ඇත  වෙණත්, 
කා යාලෙය් ගත කෙළත් ෛමත්රී සිති ලිම සිෙත් රඳවා ෙගන. 

බු රජාණන ්වහනේස ්ෙදශ්ණා කළා එකම පෙතක ඇති මව  ඒ පත්රය ා ෙකෙරහි ද වන ෛමත්රිය හා සමානව 
සිය  ෙල  වැස්සන් ෙදස බලනන්ැයි යා.  ෙමවැන ිතත්වය  ද වාම අෙප් සිත් දයුණ කළ යුතයි. ෙමෙස් 
කල  ගත ෙවද්ද ෙ  යුවතයිට දැනණුා ඈ අවට කා යාල ප සරය ෙවනස් ෙව න ්පවතින බව. ෙබාෙහ  අය 
ඈ හා යළි ත්රශීලි වනන්ට පටන් ගතත්ා. ඒ අය ෙමෙත  ඈ වරදවා වටහාෙගන සි  බව පාෙපා චාරණය 
කරන්නට පවා ෙපළඹුණා. ෙමය ඈ ලද ශාල ජයග්රහණය  බව ඈ නිහඬව වටහා ගත්තා. අද වන ට ඇය 
ෙ  තත්වය මු මනනි්ම ජයග්රහණය කර අවසන.් ඇය හා උරණව සි  ෙජ ෂ්ඨ ෙස් කාව පවා ඇය හා 
හිතවත් වණා. තමා ෙ  නව යුවතියට ෙකතර  ෙකෙණහිලකි  කළත් ඇය තමාට සි  ටක ෙපරළා පහර 
ෙනා න් බව ඇය වටහා ගන්නට ඇති. 

ෙ  ෙයෟවනිය අද වන ට පසුවනේන ්ඉතාම සුවපත ්ජයග්රාහී මානසිකත්වය න්. ඈ දනන්වා ඈ සි ෙටක 
පි හුෙ  නැති බව. ඈ පළිගන්නට ෙපළඹණුා න , ඈත් තමාට ෛවර කළ කාන්තාවට එෙරහිව කතා ෙගතවා 
න  පරාජය ලබන්ෙන් ඈ ම යි. ඒත් ඈ ජයගත්තා ෛමත්රිෙයන්. ඈ අද අත් ඳන ෙ  ජයග්රාහී සිති ලල් ශාල 
සැනසලි්ල , සතට . එවැන ිජයග්රාහී හැඟී  ඔබටත් අත් ඳනන්ට ප වන්, තෙය්ද ඇතිවන සු  සු  
ගැට වලද පවා ද්ෙ ෂය මුල් ෙකාට ෙනාෙගන ෙමත් වඩන්න ට ප  ෙමන්.  

අපි ඉතා සරලව ෙමෙහම හතිමු. ඔබ වාහනයක ගමන් කර න් සි නවා. තවත් වාහනය  ඔබ හබුැඳ එ න් 
ඔබව හප්පා දමන්නට හදනවා, ෙ  අවස්ථාෙ  ද ඔබ කළ යුත්ෙත් කම  ද? ඔබත් ඒ වාහනය හප්පා 
දමනන්ට උතස්ාහ කෙළාත් ඔබටත්, ඔෙ  වාහනයට ත් හානි ෙවනවා ෙන ්ද? 

ඉතා ෙහාඳන් සිතා බලන්න, ඔබ කළ යුත්ෙත් ඔබ ගමන ්ගනන්ා මා ගය ෙවනස් ම ෙනාෙ  ද යා. ඔබ 
නාශ මට බලාෙපාෙරාතත් වනන්ා දේ ෂ මාවෙත් ගමන් කරදද්, ඔබ ඒ මාවෙතන් ෙවන ්ව ෙවනත් 

මාවත  ෙත රා ගත යුතයි. එන  ෛමත්රී මාවතයි. එ ට ඔබත් ඔෙ  වාහනය ත් ෙදකම ගැලෙ .  

එෙස් න  අප ිඒ මාවෙත් ගමන් ගනන්ා ආකාරය ගැන මසමු.  

ආතතියට ඉතා ම සු ස ුප්රතිකාරය වන අභ න්තර ත්සාව ගැන අප ගියවර සාක ඡා කළා. බාහිර 
ත්සාව න ් ෙ  තත්ත්වයට පිළිය  ෙසායා ගත ෙනාහැ  බව ඔබට  දැන් පැහැදල ිඇති. 

ආතතියට වඩා සු සු පිළියම ෙමත් වැ ම බව දැන් ඔබ දන්නවා. බුද්ධ ෙද්ශණාවට අනවු ම ෙමත ්වැ ෙ  
(ෛමත්ර ීභාවනාව) මය දැන් අපි ෙගෟරව ය ස්වා න් වහනේස ්ෙගන් ඉෙගන ගනිමු. 
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පද්ගලෙයක ආතතික තත්ත්වයට පත් ව ට ඉතා සු  ෙද්කටත් ඒ පදග්ලයා තළ ෙක පය, ද්ෙ ෂය ඇති 
ෙවනවා. එෙහත් ඔහු ෙහ  ඇයි තමාෙග් සිත පිළිබඳව ෙහාඳ අවධානය න් පසු ෙමන ්ෙ  තත්ත්වය හ නා 
ගත හැ  යි. ඉතා ෙහාඳ කල්පනාකා  බව න් සතිාමතා ම ඒ ෙ තනා බැහැර කළ යුතයි.  

තමාෙග් ත අභ න්තරයට තමා ම ය  සි යහපත් ෙදය  කර න ්ඉන්නා බව ෙම ට ඔහටු වැටෙහනවා. 
ෙ ක හ යටම අෙප් කයට තවාලය  සි  ව ට ඒ ගැනම අවධානෙයන්, ප්රෙ ශෙමන් එය සුවපත ්කර ගැනීමට 
ෙකෙනක ෙවෙහෙසනවා වෙග් ම වැඩ .  

අ ප දැන් තවාෙල ගැන ෙනාසලකා යා කළ ෙහාත් ඒ තවාලය පෑ ෙමන් වැ  දයුණ ෙවනවාෙන්. ෙමන්න ෙ  
වෙග් ම, පෙරස්සම න් සිතත් ක ගත යුතයි.  

ආතතිය යනු අභ න්තර තවාලය  ස ෙවන ෙදය  ෙනාෙවයි. ෛවරය, ෙ ධය යනේන් ඒ වෙග්ම 
අභ න්තර තවාල. ෙ  සියල්ල එකට එක  ස බනධ්යි. ඒත් කාලය  සැළ ල්ෙලන් 'ෙබෙහත ්කළා ම' ෙ  
තත්ත්වය සමනය ෙවනවා. යෙයන් ම ඒ ක කාලය ගත කළ යුතයි. එ ට මහා සැනසිලල්  තමාට ම උදා 
ෙවන බව ඒ පද්ගලයාට ම වැ ටෙහනවා. 

දැන ්අපි බුදධ් ෙද්ශනාෙ  එන නිවැරද ම ආකාරයට ෙමත් වැ ෙ  මය ෙදසට ෙයාමු ෙවමු. එහි ද ෙ  පාඨ 
උගත යුත ෙවනවා.  

1. මම ෛවර නැත්ෙත  ෙව වා 
2. තරහ නැත්ෙත  ෙව වා 
3. ඊ ෂ ා නැත්ෙත  ෙව වා 
4. පඩා නැත්ෙත  ෙව වා 
5. සුවෙස් වත් ෙව වා 
6. ශාන්ත සුවයට පත් ෙව වා 

බලනන් ෙ  පටන ්ගැන්ම පවා ෙමාන තර  ආශ්ච යවත් ද යා, සිය  පද්ගලෙයක තළ ෛවරය, තරහව 
සහ ඊ ෂ ාව නැති ව ට පමණයි අදාල පද්ගලයා  පඩා වන් ෙගන ්නිදහස් ෙවන්ෙන්. තමා තළ ෙ  හැඟී  
පවතින ත  ම සිෙවකට සැබෑ ෙලස ම පඩාෙවන් ෙදන්නට බැහැ. ෙ ක ෙබාෙහ  අයට වැටෙහන්ෙන් නෑ.  

ෙ  ආකාරයට  පඩා වලනි් ෙතාර ව පද්ගලයා ළඟය සුවෙස් වත් ෙවනවා. ශාන්ත සුවය යන ුනි වාණය 
යි.  

ෙ  ආකාරයට තමා ගැන ම හිප වාරය  ෙමෙනහි ෙමන් පසු ව ෛමත්රිය හාත්පස පත වනන්ට පටන් 
ගත යුත යි. එහි ද මා ෙමන් ම මාෙග් නිවෙස් සි නන්ා ව සිය  ම සතත්්වෙය  ෛවර නැත්ෙත  ෙවතව්ා ආද 
වශෙයන ්ෙ  පාඨ හය ම ෙමෙනහි කරනන් ලඟට, 

1. මා ෙමන ්ම අසල්වාස ීසිය  සත්ත්වෙය  ... 
2. මා ෙමන ්ම මාෙග් ගෙ  වාසය කරනන්ා ව සිය  සත්ත්වෙය  ... 
3. මා ෙමන ්ම නගරෙය් වාසය කරන්නා ව සයි  සත්ත්වෙය  ... 
4. මා ෙමන ්ම මාෙග් පළාෙත් සි නන්ා ව සිය  සත්ත්වෙය  ... 
5. මා ෙමන ්ම මාෙග් රටවාස ීසයි  සත්ත්වෙය  ... 
6. මා ෙමන ්ම ෙල ක වාසී සිය  සත්ත්වෙය  ... 
7. අහෙසහි ද, ෙපාෙළාෙවහි ද, ජලෙයහි ද වාසය කරනන්ා ව සිය  ම සත්ත්වෙය  ෛවර නැත්ෙත  ... 

ආද වශෙයන් ෙමත් සිත මු  මහත් ශ්වයට ම පැතිර ය යුතයි.  

ෙමතැන ද හෙුද  ෙ  පාඨ යැ ම ෙහ  ෙමෙනහ ි ම පමණ  සෑෙහනේන ්නැහැ. එහ ිඅදහස සැබෑ ෙලස 
ම ග්රහණය කරෙගන මු  ශව්යට ම ෙමත් සිත පතරවනන්ට උතස්ුක මයි වැදගත්.  

ෙ  ෛමත්රී තත්ය ඉතාම බලවත් ෙදය . එය සු ෙශෂ් ශ තිය . ෙමෙස් ෙමත් පැතිර මට හු  ව ට ඔබට 
ම ඔබ තළ ඇතිවන ෙවනස අත් ද නන්ට හැ  ෙ . ෙමහි ආනිශංස බු රජාණන ්වහන්ෙස් ෙපන්වා ද වදාළා. 
සුවෙස් නිදයි, සුවෙස් පි ෙදයි, ප  සනී ෙනාද යි, මනුෂ යිනට්, අමනුෂ යිනට් ප්රිය ෙ . ෙද යනට් ද ප්රිය ෙ . 
මුහුෙ  ෙපනුම පැහැපත් ෙ . ආද වශෙයන ්ක ණ ගණනාව  ඒ ආනිශංස අතර ද වා තිෙබනවා. ෙකෙනකට 
ෙද යනේග ්ක ණාව ලබා ගැනීමට වවමනාන  ෛමත්ර ීභාවනාව ඊට සු සු ම මය . 

එෙස්ම ෙ  භාවනාව ෙකෙනක ඇ දන, යම  කරන, වාහනයක ගමන ්කරන, ඉඳෙගන, සටිෙගන ආද ඕනෑම 
අවස්ථාවක, ඕනෑම ඉ ය වක, ද ප්රගණ කළ හැ යි. ඒ සඳහා මුලනි් ම ෙ  පාඨ හිපය කට පාඩ  කර 
ගනන්. එෙස්ම මු  ශ්වයට ම මු  හදවතනි් ම ෙමත් පතන්නට ඔබ ද ෂ ය යුතයි. ෙ  සඳහා ම 
මෙයන් ඔෙ  සිත හු  කරවා ගැනීමට උනන්  වනන්. 
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ෙ  මහා ශ්වෙය් සිය  ෙල ක ධාත බු  නවුණට ෙපනුණා. අපෙග ්පිය  ඇසට ෙනාෙපෙනනා ධාකාර 
ෙල කවල ෙවෙසන සත්ත්ව ව ගයා උන්වහන්ෙස් දය  ෙන්ත්රෙයන් ටවා. ඒ උන්වහනේස් ෙග ් ජාචරණ 
ස පන්න ගණෙයන් ස්වලප් ෙකාටස  පමණයි. 

ඒ සිය  ෙල ක පිළිබඳ දැන ඒ සියලේල ් ද ගිය ෙහයින් උන්වහනේස් ෙල ක  ෙ . ෙබාෙහ  අය ඉතිපිෙස  
ගාථාව ය න් උෙද ්හවා බු න ්වැන්දත් ෙ වා හ ිඅ ථ ෙනාදැනයි එෙස් කරන ්ෙන්. ඒ නසියි ෙ  ක ණ මා 
මත කරනේන.් 

ධ මය බබළනේන් එය වෘත ව තරමට යැයි යන්න බුද්ධ වචනය යි. ඒ අනුවයි පාළි භාෂාෙවන්, ෙපා  
ජනයාෙගන ් රස්ථව පැවති ධ මය වෘත ෙකාට බහුතර ජනයා ෙවත ස ප කර මට අප උතස්ාහ දැ ෙ . 
අද වන ට එයින් ඉතා ඉහළ ප්රතිඵල ලැ  තිෙබනවා. ල ෂ සංඛ ාත ජනකාය  ධ ම දැනුෙමන් ෙප ෂණය 
කර මට අපට හැ  වණා. 

ඒ වාෙග්ම ෙමත් වැ ම ගැන කතා ෙ  ද ඉතා වැදගත් ක ණ  තිෙබනවා. එන  ෛමත්රිය යනු ෙකෙන  
අභ න්තර වශෙයන් මනෙස් ඇති කරගනන්ා ව ක ණා ගණය . ෙමය ම ත්ත සමා ය ද වා ව ධනය කළ 
හැ යි. ඉවසීම, අනුක පාව වැනි ගණාංග ෙමහි ද උපෙය ගී කර ගත යුතයි. ඒ වාෙග් ම අප ිෛමත්ර ීකරන 
අතරතරදත් දගින් දගටම අපට අන් අයෙගන් කරදර සි වනන්ට ප වන්. එය ඉවසාෙගන දගනි් දගට  ම ෛමත්ර ී
කරන පද්ගලයා පමණයි ජය ලබනේන.් ෙමනන් ෙ  කාරණය ඉතා වැදගත්.  

ෙකෙනක ෛමත්රී කරනේන ප්රධාන වශෙයන් ම තමන ්තමනව් ම පෙරසස්  කර ගනන්යි. ෙම ට ඒ පදග්ලයාෙග ්
හිත ෙනාපි හී පැවතම ඊට ෙහ්තවයි. 

ඒ වාෙග ්ම ෙමත් වැ ම ට ස බන්ධ, බුද්ධ කාලෙය් ද සි  ව සිද් ය  මා ද වනන් . ඒ කාලෙය් ද එ තරා 
භි ෂව  ස පෙයක දෂට් ෙමන ්ක ය කළා. ෙම ට ෙබාෙහ  භි ෂන් වහන්ෙස් බු රජාණන ්වහනේස ්
හමුවට පැ ණ ෙ  ගැන දනව්ා සි යා. එ ට උන්වහනේස ්ෙ  සිද් යට ෙහ්ත පාදක ව ඉතා ක ණාෙවන ්ඒ 
භි ෂන ්හට ෙපන්වා නන්ා. ක ය කළ ඒ භි ෂව ස ප රාජ කල ෙවත සිය ෙමත් සිත පත වා හැ ෙය් 
ෙනාමැති බව අප භාග වතන් වහනේස ්ප්රකාශ කළා. ය  ෙහය න් ඒ භි ෂව ස ප රාජ කල ෙවත සිය ෙමත් 
සිත හිෙද වා න  ෙමවැනි ස ප දෂට් ම න් ක ය ෙනාකරන බව ද උනවහනේස් ෙපන්වා න්නා. 
ඉන්පසුව ස ප රාජ කල හතර  ෙබදා ද වන බු රජාණන් වහනේස ්ඒ සිය   කල ෙවත ෙමත ්සිත පැතිර ම 
හැම ෙකෙනකට ම ෙමත් පි ත  බව ද ප්රකාශ කර තිෙබනවා. 

එෙහත් ෛමත්රී ත්තෙය් බලය මහා බලෙ ගය  බව බහතුර ෙබෟද්ධයන ්දන්ෙන් නැහැ. ෙ වා ගැන ක ණ 
සහිතව පහදා ෙදන්නට සවික සි ෙය් නැහැ. ඒකයි ෙහත්ව. 

දැන ්බලනන් අපි නිතර ජයමංගල ගාථා යනවා. ඒත් ඒවායින් ෙකාපමණ ෛමත්රී ත්තය ව ණනය 
ෙකෙරනවා දැයි දනේන ් ෙයන්  ෙදෙන  ද? 

අප භාග වතන් වහනේස ්නාලාගි  හස්තිය දමනය කෙළ් හ යට ම නිෙසකට වෙග ්ෛමත්රෙියන් කතා කරල 
යි. රා ෙගන අවසහිිෙයන් දව එන හස්තියා අමතා උන්වහනේස ්ෙමෙස් වා. 

'ඇෙත , අමා ෙ  වැෙටන්න එපා...' ඇයි බැ ෙවලාවත් හස්තිය උන්වහන්ෙස්ට හානි මට උත්සාහ ගතේතාත් 
අමා ෙ  වැෙටනේන හස්තියා ම යි. උනවහනේස ්ට සමි හානිය  මට සමෙතක මු  ශ්වෙය් ම සි ෙය් 
නැහැ. ඒ නසියි උන්වහන්ෙස ්එක පය වත ්පිටපසට ෙනාගත්ෙත්. ඒ මහා බුද්ධානභුාවය යි. ෙමවන් 
ශාස්තෘත්වය  ෙවනත් සිම තැනක අපට හමුෙවනවා ද? තමන් ට අභිෙය ගය  ඇති වන  ෙටක ද ආයුධ 
දරනේන ්න  එයින් ම පැහැදලි වන්ෙන් ශාස්තෘත්වෙය් අඩු හුඬුක  පමණයි. එෙස් ම සිෙවකට හැ  වවා 
න  උන්වහන්ෙස් මැඩ පවතව්න්නට, යටපත් කරනන්ට, නාශ කර දමන්නට එයින ්ද ප්රකට වනේන ්නියමාකාර 
ශාස්තෘත්වය  ෙනාෙවයි ෙන්. 

ෙමහි ද තවත ්සු ෙශෂ් වශෙයන් සඳහන් කළ යුත යම  තිෙබනවා. සයි  පද්ගලෙයක ට ෙපර සඳහන ්කළ 
ආකාරයට ෙමත් වැ ම කළ ෙනාහැ  ෙස ්හැ ෙඟ් න  ෙමත් වඩන තවත ්ආකාරය  දැ ය හැ යි. අප 
කලින් දැ වෙය් ෛමත්රී තත්ය ප්රෙදශ් වශෙයන් ප ල් කර න් වඩන ආකාරය යි. දැන් අප ඉද පත් කරන 
මයත් බු රජාණන් වහනේස ් ෙශෂ් වශෙයන් ෙද්ශනා කරන ලද්ද .  

ෙමහි ද සි  වන්ෙන් දශා අනවු ෙමත් සිත පැතිර ම යි. ෙමතැනදත් ෙපර සඳහන් කළ ආකාරයට ම ඒ පාඨ 
හය ම ෙයාදා ගත යුතයි. මා ෙමන් ම මාෙග ්නිවෙස් සි නන්ා ව ... ආද වශෙයන් ෙමෙනහි ෙනාෙකාට, උත  
දශාෙ  සි නන්ා ව සිය ම සත්ත්වෙය  ... උත  අනු දශාෙ , නැෙගනහරි දශාෙ , නැෙගනහිර අන ුදශාෙ , 
දකණ දශාෙ  ආද වශෙයන් අට දශාවට ත්, උඩ දශාෙ ත්, යට දශාෙ ත ්ආද වශෙයන ්දස දශාව අනුව 
ෙමත් වඩන්න. 

ඇතැ  ෙකෙනකට ෙමය වඩා පහසු වන්නට ප වන්. ඒත් ෙ  අප දැ ව ආකාර ෙදකට ම ෙමත ්වැ ම තවත් 
ෙහාඳයි. 
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දැන ්අපි ෙමත ්වැ ෙ  අනසුස් පිළිබඳ බුදධ් කාලන සත්රය  මසා බලමු. අප ිකව ත් දනන්වා සාර 
රජතමා ෙග් කතා පවත. අජාසත්ත කම  ඔහු ෙග ්පත්රයා. ෙ  ද වා ම  කස පිළිසිඳගත් ට පවා ඒ 
ෙද් යට උපනේන් අමුතම ආකාරෙය් ආසාව . පියරජතමා ෙග ් රය පානය ෙ  පිපාසාව  ඒ ෙද් යට 
ඇති වණා. එතැනද ම තමා කමාරයාට නම වැටෙ  අජාත - සත්ත නපූන් සතරා.  

ෙකාෙහාම හ  කමාරය ා ඉප ණා. පියරජතමා ඉතාමත් ම ආදරෙයන ්ද වා හදා වඩා ගත්ත ා. අවසානෙය් ද 
ත ණ කමාරයා පියාණන්ෙගන් රාජ ය ඉල්ලා හි යා ම පියතමා රාජ ය නන්ා. සාර රජතමා ඒ වන 
ටත් ෙස වාන ්ව උතත්මෙය . එතමා රාජ  පාලනය කෙළ් යුතකම  හැ යට තරයි. රජ ඉසු  ගැන ශාල 

ඇල්ම  තිබුෙ  නැහැ. 

ෙ  සියල්ල කළත් අජාසත්ත කමාරයා පියරජතමා සිරගත කළා. ෙනාෙය  වධ පැ ණව ා. ආහාර ෙනාද 
පියතමා අඩපණ කළා. ඔහු හැම ටම සිතෙ  පියරජ තමාට ත ජනය  ෙ  යල යි. 

අවසානෙය් ය  පතල් පළා දමා ණ ෙගාරකා ඒ තවාල වලට ඇත  කරන්නට නෙිය ග න්නා. ඒත් ෙ  සිම 
ෙටක ද රජතමා තමාෙග් සිත පි ෙහනන්ට ඉඩ නේන් නැහැ. ෙවනත ්ෙකෙනකට ෙ  හැ  වධ පැ ණවා න  

ෙමානවා හතිා  ද? ෙමාන තර  න  ශාප කරා  ද? ආත්මෙයන් ආත්මයට පළි ගනන්ා බව යා  ෙන් ද? 

ඒත් සාර රජතමා ඒ සිව  කළා ද? නෑ. ඔහු ඒ ෙවනුවට ෙවනත ්යම  සිතනන්ට ප   සි යා. 
ද්ෙ ෂය ට ඒ සිෙත් ඉඩ  ලැබුෙ  නෑ. ඔහ ුසිරගත  සි නාතර ඔහටු ෙපෙනනවා බු රජාණන් වහනේස් පිඬු 
සිඟා ව න හැ .  

'අෙන ්බු  රජාණන් වහන්ෙස් ට ෙ  තර  සෘද්  ප්රාතිහා යය තිෙබනවා, එෙහම ෙවලත් මා ෙ රා ෙනාගනන්ා 
හැ ', ආද වශෙයන් රජතමා කල්පනා කළා ද? නෑ. රජතමා දැන සි යා කල්පනා කළ යුත්ෙත් ෙමානවා ද, 
ෙනාකළ යුත්ෙත් ෙමානවා ද යා.    

ඉතින් ඇත්තට ම බු රජාණන ්වහන්ෙස් සිර ෙගදර කඩා කව ෙවන් ඇ ත් ප්රාතිහා යය ෙනාපෑවාට 
උනවහනේස ්රජතමා ෙග් ප ණ ආර ෂාව සළසා තිබුෙ  නැද්ද?  

අවසානෙය් ද රජතමා ය ගයිා. ෙද ෙයක ව යි ඉප ෙ . අන්න බු රජාණන් වහන්ෙස් සලසා තිබූ ආර ෂාව, 
ඉතිං ඒ ෙද යා බු රජාණන ්වහනේස ්හමුවට ඇ ත් යනවා සකෘදාගා  මට යි දැන් තම උතස්ාහය යා. 
ඔහටු තමාට පැ ණව වධ බන්ධන ගැන මතකය  පවා නැහැ.  

ඔහු ෙස වාන්  සි  නසිා අනිවා යයෙයන ්ම සගුතිගා ව ම යි ඉපෙදන්ෙන. උප ම වශෙයන ්ලබනේන් භව 
හත යි. ඒ අතරතර කාලෙය ්ද සිය   ෙකළවර කරනවා. 

දැන ්බලනන් තමාෙග් සිත ආර ෂා කර ගැනීම ම යි තමාට පිළිසරණ පි ස පවතනි්ෙන්. 

අපි හැම ටම අනුන ්ගැන ෙසාය ා බලනවා. ඒත් අපි අප ිගැන ම ෙහායා බලනවා ද? අෙප් හිත් ගැන 
වැටහීම  තිෙබනවා ද? ෙනාපමාව ෙ  ක ණ වටහාෙගන ඔබ ත් තාවෙබ ධය ට පැ ෙණන්න උත්සාහ 
දරනන්. 

සාක ඡා ෙකෙළ් - තනූජා ධ මපාල   


