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පෑස්�ම6 නැත. එෙම� lන අදහස් ඇ0තා උZ% අදහස් ඇ0ත7 සමඟ ද, උZ% අදහස් 
ඇ0තා lන අදහස් ඇ0ත7 සමඟ ද එ6_ම ෙනොවන ෙදයV. යකඩ ෙදකම ර0 ( කැල 
එක6 ෙලසට පෑස්ෙස�නා6 ෙම� අදහස් සම ( �ට එ6ෙකනා ෙම� ස%බ� ෙව . �ත 
ෙව . එෙහ0 ෙ% ස%බ�ය උZම� අතර න% මැන�. lනය�ෙx lන සමාගමය න% ඉතා 
අනථකර ය. එ � 7ඩා කලැ ෙදමj{ය� \]වරය� �'�ෙහොඳ �Zර� ෙතෝරා Lය 9Zය. 
ත]ණ කාලෙය� තම� �'� ම ෙහොඳ �Zර� ෙතෝරා ගැJම කට9Z ෙ2. 

ම�ෂ�යා උප�� {P'5ය, යහප0 ය. ලැෙබන ආශය අ�ව ෙවනස් ෙව . ස්වභාවෙය� 
{P'5 වZරට සාය% කෑM දැ��ට එ6jk සාය% කෑhෙh පාට ඇ�ව�නා6 ෙම?. නරක 
�Zර�ෙx ආශය ?සා ෙහොඳ අය පවා ඉතා නර6 වන සැG, ෙනොමග wය අ9] අජාතශත 
ආS� ෙx *ව0වM� හා ඉතා නරක අය පවා ෙහොඳ ආශය ?සා ෙහොඳ ස0*]ෂය� ( සැG 
අං\Mමාල ආS�ෙx *ව0වM�  ද වටහා ගත හැVය. T�ම0 වාසනාව�ත U�තය6 ගත 
VWමට �තය7 අවශ� ව�නා6 ෙම� ම ෙහොඳ �තය7 ෙතෝරා ගැJම ද ඉතා අවශ� ය. මඳ 
දැ7ෙමV� ව0 4< ආශෙයV� ව0 ෙකෙන7ෙx ෙහොඳ නරක ෙ0]% ගත ෙනොහැVය. 
තඹ {0තල ආS බ�වල {ට�� රතං ගා ර� බ� ෙලස ෙප�ව�නා6 ෙම� ඇZළත නරක 
ග� ඇ�ව {ට�� යහප0 ස්වභාවය6 ෙප�ව�නා ( �?ස්4 ද බFල ය. එෙහ � වදාළ හ. 

“න ව]ණ ^ෙපන නෙරෝ #ජාෙනෝ 
න *ස්සෙසේ ඉස්සරදස්සෙ(න 
#සඤඤ්තානං � *යඤජ්ෙ(න 
අසඤඤ්තා ෙලෝක� මං චර(�” 

-ෙකෝසල සං90තය 

පැහැෙය� සටහ?� - �?සා ෙනො දතැ හැ6ෙක යැ 
මඳ දැ6ෙමV� පමණ6 - ෙනො �ස්වස්ෙන යැ ෙනො �මසැ 
ෙමොනවට දැ}kව� - ල7ෙණ� {ටත ෙපෙනනා 
ෙනොදැ}kෙවෝ ද හැ'ෙර0 - ෙබෙහ�� ෙම ස0ෙල2� 

-ෙබෞධ ළමයා 
ය% V'ව7 ෙකෙර� �ශව්ාසය6 තැ�මට, ෙකෙන7 �Zර7 ෙලස ගැJමට ක]k 

හතර6 ෙහො�� පW/ා කළ 9Z බව X5 රජාණ� වහ�ෙසේ ෙකොෙසොh රජහට පකාශ කළහ. 
1. “සංවාෙසේන ෙඛො මහාරජ ;ලං ෙව4ත=බං”   
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මහරජ, එ6ව වාසය VWෙම� �ලය - �ලාචාරකම දත 9Zය. ය% V'ව7 සමඟ එකට 
වාසය කරන �වණැ0තාට කතාව - �නාව - ගමන�මන - ඉ�ම - '�ම - කෑම - �ම - ආLය 
පව0වන ආකාරෙය� ඔFෙx �ලාචාරකම වටහා ගත හැV  ෙව . එය ද දවස6 ෙදක6 
ෙනොව L\ කල6 ෙහො�� පW/ා කට 9Zය. 
2. “සංෙවෝහාෙරන ෙඛො මහාරාජ ෙසොෙචය5ං ෙව4ත=බං”  

මහරජ, කථා ව�වහාරෙය� ඔFෙx {P'5කම දත 9Z ය. ඇතැ% අය {ට�� ෙහොඳ 
බව6 ෙප�න�ෙ� _ න}0 ඇZළ�� ඉතා නරක ය, අදහස් ඉතා න*]ය.ෙකෙන7ෙx 
අදහස් එ�යට එ�ෙ� කථාෙව?. කථාෙව� අදහස් දත හැV jන0 එය දවෙසV� 
ෙදෙකV� කළ ෙනො හැVය. L\ කල6 පW/ාෙව� කථා කර�න7ට ඔFෙx අදහස් අ�ව 
{P45කම ෙහෝ අ{P'5කම  දැන ගත හැV ෙ2. 
3. “ආපදා# ෙඛො මහරාජ ථාෙමෝ ෙව4ත=ෙබෝ” 

මහරජ, �ප0��� පව�න ආකාරෙය� ඥාන ශ6�ය ෛධ�යය දත 9Z ය. ෙබොෙහෝ 
ෙදනා �ප0��� S තැෙව�, ළතැෙව�, 44% ෙහෙළ�. “චපෙ`න සහ ස්ෙනහඃ සවථා න 
කතව5ඃ”  � , පPL ඉතා 4< ෙද � 5 ෙවනස් වන චපලය7 සමග ෙසෙනහස6 න% V' 
�ෙටක0 ෙනොකට 9Z ය. �රය7 ම ෙසොයා ආශයට �Z]කමට ගත 9Z ය. 
4. “සාක&ඡාය ෙඛො මහාරාජ පඤඤ්ා ෙව4ත=බා” 

මහරජ, සාක�ඡාෙව� පඥාව දැන ගත 9Z ය. “ෙස� ෙයො අ�
ෙතො ම�යා උෙdෙතො 
නෙතව �
ෙතෝ ම�*dපMෙනෝ” - �වණ නැ� �Zරාට වඩා �වණැ� හZරා ෙහොඳ යැ  
වදාළ ෙහ � �වණ ඇ� �Zර7 ම ආශයට ගත 9Z ය. �වණැ0තා ?ස] බස් ෙනො 
ෙදොඩ . ෙදෙලොවට ම වැඩ ඇ� සත� ( ද ��P (ද අථව0 ( ද වචන ම කතා කර  . එෙහ � 
සාක�ඡා VWෙම� S ඔFට �වණ ඇ� නැ� බව දත හැVය. 

“�Mය� X3ෙසෝ �Mනෙසe 

න ච හාෙයථ කදාf Yල5ෙසe 

ෙසgඨ:පනමං උෙ�� idපං 
තස්මා අ
තෙනෝ උ
ත3ං භෙජථ” 

-අං\0තර �ක ?පාතය 

“ත  ම හට පහ0 අය ෙසjෙ� {Pෙහ�ෙ� 

ස  ම අය ෙසjෙ� එම තZෙය� ෙනො නම ෙහ�ෙ� 

සැ  ම �� වැෙ� උZම7 ෙසjනට ය�ෙ� 

ත  ම හට වැ�ය7 ම බජෙ� එ බැ��ෙ�” 
ෙමෙසේ ෙහො�� පW/ා කර බලා තමාට වඩා \ණ �වe� උස්(ව7 නැ0න% 

සමානය7 ව0 ආශයට ග�ෙ� මැන�. එෙසේ0 ෙනො ලැෙබෙතො0 එකචයාව ත?යම හැ'Wම 
- Fෙදකලා වාසය උZම  X5රජාණ� වහ�ෙසේ ද වදාළහ. 

“ෙනෝ ෙj ලෙභථ �පකං සහායං 
ස� ං චරංසාk *හා3 lරං 
රාජා ව රgඨං *mතං පහාය 

එෙකෝ චෙn මාතUග රඤේඤේව නාෙගෝ” 
-ෙකෝස%� ජාතකය 

�වණැ� මනා පැවZ% ඇ� - ෛධයෙය� 96ත - එකට හැ'ෙරන �Zර7 ෙනොලැෙ� 
න% තම රාජ�ය අ0 හැv හැ'ෙරන රජ7 ෙම� ද, ඇ0}ළ අ0 හැv ත?ෙයම හැ'ෙරන 
ඇත7 ෙම� ද ත?යම හැ'ෙර�ෙ� ය. 

“චරං ෙච නා ග&ෙඡය5 - ෙසය5ං ස4සම
තෙනො 
එකච3යං දළ්හං කoරා - නp බාෙ` සහායතා” 

-ධ%මපද බාලවxග 
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�Zර7 වශෙය� තමාට වඩා උසස් (ව7 ෙහෝ තමා හා සම (ව7 ෙහෝ ෙනොලැෙ� න% 
එකචයාව ස්�රව ම කර�ෙ�ය, Fෙදකලාව වාසය කර�ෙ�ය. බාලය� සමග එ6_ෙම� 
ඵල6 නැත. 

“භජ(� ෙසේව(� ච කාරණqා 
��කාරණා $`ලභා අ�ජ�
තා 
අ
තgඨ පඤඤ්ා අ#fමrස්සා 
එෙකෝ චෙර ඛNග*සාණ කdෙපෝ” 

-ඛxග �සාණ [තය 

ෙබොෙහෝ ෙදනා ය% V'ව6 බලාෙපොෙරො0තZෙව� ම ෙසේවනය බජනය ෙකෙර�. 
?ක]ෙd �ත ධමය ස%�ණ VWම6 වශෙය� ෙසේවනය කරන �Zෙරෝ ෙමකලැ 5ලබ 
ෙව�. වැ�ෙදනා තමාෙx වැෙ� ම බලනා මහ කැත �?ස්4 ය. ඒ ?සා කඟෙ2ණාෙx ත? 
අඟ වෙx ත?ෙයම වාසය කර�ෙ�ය. ෙ% ක]k වM� නරක �Zර� ආශය VWමට වඩා 
එකචයාව ෙහව0 ත?යම වාසය උZ% බව පැහැLM ෙව . �ත පෙ�ද හා 5�ත 4�ත ල/ණ 
ද ෙබොෙහෝ ය. ඒ 'යhල ෙම� දැ6�ය ෙනොහැV ෙහ � අත�ාවශ�ක ක]� ස්වhපය6 
මZ ද6ව� ලැෙ�. 
ආ�ම �තයා 

තමහට 'Gන ෙහොඳම �තයා ෙතෙ% ය. අ
තා� අ
තෙනෝ නාෙථෝ ෙකෝ� නාෙථෝ 
පෙරෝ �යා - තමහට {�ට ෙතෙ% ම ය, අ� කවෙර6 {�ට ෙ2ද? අ
තනාථා Z�ඛෙj 
*හරථ අ
තසරණා අනඤඤ්සරණා - තමහට ෙතෙ% ම {�ට ෙකොට වසj, අ��ෙx {�ට 
ෙනොපතj යන ආS ෙද4% වM� හැම �Zරාට ම වඩා ආ0ම �තයා ෙහොඳ බව ඔ�* ෙව . 
තම �ත ෙහොඳ හැG {��වා ගත ෙහො0 එ � තමනට ලැෙබන {�ට අ� කවර7ට ව0 
ලබාLය ෙනො හැVය. 

න තං මාතා sතා කoරා - අඤේඤ වා s ච ඤාතකා 
ස7මා පt�තං f
තං - ෙසය5ෙසෝ නං තෙතෝ ක  ෙn 

-ධ%මපද �0තවxග 

මනා ෙකොට {��වන ලද 'ත ඒ තැනැ0තා අ�ශෙය� උ0තම කර�ෙ� ද එය 
ෙදම2{ය�ට ෙහෝ අ� නෑ ෙකෙන7නට ෙහෝ කළ ෙනො හැVය. 

එෙසේ ම තමහට තමා ම �Zරා ද �ය හැV ය. “චර(� බාලා $7ෙ7ධා අ�
ෙතෙන ව 
අ
තනා” - ෙබොෙහෝ �ඪෙයෝ Z� ම තමහට හZ]ව වාසය ෙකෙර�   වදාෙළේ එෙහ ?. 

“4ෙසෝ 4සං යං තං කoරා - ෙju වා පන ෙj3නං 
�&ඡා පt�තං *
තං - පාsෙයෝ නං තෙතෝ කෙර” 

-ධ%මපද �0තවxග 

වරදවා {��  වන ලද '�� ඒ තැනැ0තා අ�ශ � ලාමක පාපක කර�ෙ� ද එය 
ෙවන ෙහොර7ට ෙහෝ හZර7ට ෙහෝ ෙනොකළ හැVය. 

තමාට 'Gන ෙහොඳම �Zරා මනා ෙකොට {�� වන ලද තමාෙx ම �ත බව0 තමාට 'Gන 
ෙලො7ම හZරා වරදවා {�j වන ලද තමාෙxම �ත බව0 ෙම � වටහා ගත හැVය. 

ෙලොව 'Gනතා6 අෙන6 �Zර� වය'� වයසට කM� කලට පස්ථාවෙය� ෙවනස් 
ෙවත0 ආ0ම �තයා න% V' කෙලක0 ෙවනස් ෙනොෙ2. හැම වයසට හා කාලයට 'Gය 9Z 
එක ම �Zරා0 ආ0ම �තයා ම ය.   
පාණසම �තයා 

“භ3යා ව පරෙමො සඛා” භාය◌�ාව හැමට වඩා උසස් �Zරා යහ<වා යැ  වදාළ ෙහ � 
ස්වා�*]ෂයාෙx පාණසම �තයා න% භාය◌�ාව ය. ස  භPයා - ෙයෙහ� �Pය ෙහොඳ 
භාය◌�ාව ෙලස X5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙuශනා කළ ෙහ � ෙහොඳ අ¡ සැ�ය� යහ<ව7 හා 
ෙයෙහ�යක ෙම� වාසය කට 9Z ය. ෙකෙන6 Uව0ව 'Gන Z] පාණය ෙව� 
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ෙනොව�නා6 ෙම� ෙබෞuධ ¢ෂ්ටාචාරය අ�ව Uව0ව 'Gන Z] අ¡සැ�ය� ෙx ෙව� 
_ම6 නැත. එ ෙහ � අ¡ සැ�ෙයෝ ඔjෙනොjනට පාණසම �තෙයෝ ෙව�. 
ගෘහ �තෙයෝ 

“මාතා �
තං සෙ� ඝෙර” ෙගදර �Zරා න% අ%මා යැ  වදාළ Xu ධ වචනය අ�ව 
ෙගදර 'Gන ෙහොඳම �Zෙරෝ ෙදම2{ෙයෝ ෙව�. 7ඩා කල හැෙද� වැෙඩ�ෙH 
ෙදම2{ය�ෙx ආශෙය?. ද]ව� ෙහොඳ _ම ෙහෝ නර6 _ම ෙහෝ ම2{ය�ෙග� ලැෙබන 
ආදශ හා උපෙuශ අ�ව '5ව�නV. එෙහ � �ත ශ�දාථය අ�ව තම ද]ව� �ත වැඩ 
සැලැ�ම වශෙය� ස්ෙ�හය0 ෙකෙර�� ඇවැෙඩ� න*ෙර� }දවා £% වශෙය� 
ආර/ා0 ෙකෙර�� තනා න% ඒ ෙදම2{ෙයෝ ෙහොඳ ම �Zෙරෝ ෙව�. 

එෙසේ ෙනොව \ණ ධම ගැන හැ¤ම6 ව0 නැ�ව Fෙද6 කඳ බඩ මහ0 ෙකොට ¢hප 
ශාස්තඤාණය පමණ6 ලබා ෙද�� ද]ව� තනා න% “මාතා ශතැඃ sතා ෛවu”   V¥ පPL 
එබ5 ෙදම2{ෙයෝ ෙගදර ම 'Gන සZෙරෝ ෙව�. ද]ව� ?' ෙලස ෙනොහැSෙම� ඒ 
ෙදම2{ය� ද]වාට පමණ6 ෙනොව }< ජන සමාජයට ම අපරාධය6 කරදරය6 කරන 
ෙහ ?. 
�ත �පෙය� ��න අ�තෙයෝ 

“අඤඤ්ද
xහෙරෝ �
ෙතෝ - ෙයෝ ච �
ෙතෝ වyපෙරෝ  
අrdsයං ච ෙයෝ ආහ - අපාෙ�# චෙයෝ සඛා” 

�තයාෙග� යම6 ගැJමට ම බාලාෙපොෙරො0Z වන අඤඤ්ද
xහර �තයා ය. 
වචනෙය� පමණ6 සංගහ කරන වyපරම �තයා ය. �තයාට ප4ව වන ෙහොඳ6 ෙහෝ 
නරක6 ෙහෝ ෙනොසලකා ඒ ඒ ෙවලාවට පමණ6 සZ� VWමට කතා කරන අrdsයභාt 
�තයා ය. හැම {Plමකට ම හjh වන අපායසහාය �තයා ය යන සතර ෙදනා �ත 
ප�Iපකෙයෝ ය, �තIපෙය� ෙපJ 'Gන අ�තෙයෝ ය, හZෙරෝ ය.  

ෙමබ^ �තෙයෝ කවර කාලවල0 5�ලභ ෙනොෙව�. ෙමකල ද 'G�. ෙමබ^ අය හ^නා 
ග0 ප4 ෙසොර සZර� 'Gන මග6 අ0හP�නා6 ෙම� ආශෙය� 5] කළ 9Z බව 
X5රජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කළහ. 
 �තයා 

7�තයා න% පහ0 අයහප0 ග� ඇ� �තයා ය. ඔFෙx කථා ;යා '��M ෙගොෙරෝ4 ය. 
අ��ෙx ෙ6ලා% ආLය අස , �ශවාස කර . 4< ක]kවල S පවා �ත ධමය �� , 
අමනාප ෙව , ෛවර ෙව .  

7�තෙයෝ මැG කල වැ�නාහ. මැG කල ඉතා ෙලෙහ'ෙය� ��ද හැVය. ?ය {G� 
ත§� VW% වැ? 4< පහරV� 5 ��ද හැVය. නැවත පෑස්�ම ද ඉතා අපහ4 ය. අමා]ෙව� 
පෑස්4ව ද වර ෙපෙන , කැලල ෙපෙන . 

7�තයා ද ඉතා 4< ක]ෙණ� S ෙ�ද ෙව . නැවත සමw VWම ඉතා අපහ4 ය. ඉL� 
අමා]ෙව� සමw කළ0 �ෙ0 කැලල කහට තබා ග? .   

“පා� පාදෙයෝඃ පත� ඛාද� පෘෂ්ඨ මාංසං 
කnෙ] නලං %ම s ෙරෞ� ශෛනn *fත7  
mදාං �^ප5 සහසා ප*ශත5 ශUකඃ 
සව◌ං ඛලස5 ච3තං මශකඃ කෙරො�” 

ය�ෙය� �ෙතෝපෙuශෙය� සඳහ� වන පPL 7�තයා මැෙhPයා ම5]ව7 හා 
සමානය. ම5]වා පළ}ව පා}ල අවට හැ'ෙර�� 'G . අනZ]ව කනට ද ෙකො^ර�� 
{Gප'� ෙh ද උරා ෙබො . එපමණV�5 ෙනො නැව� �ෂ �ජ දමා ය . 5�ජනයා - 7�තයා 
ද පළ}ව අj0 වG� {G� හැ'ෙර�� 'ට ඉතා ��P ෙලස ෙ6ලා% ආLය කනට ෙකො^ර 
ෙකො^රා Vය . ඒ අතර ම �තයා ෙග� ගත හැV ෙකොටස ග? . එපමණV�5 ෙනො නැව� 
�තයා ෙx U�තය පවා නැ� �ය හැV මහා ෙ�ද කර �ෂ �ජ ද දමා ය . 
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 �ත ල"ණ 
“න තං උ7භයෙ
 4ස්වා - න ච �ං ප|න(ද�  
ච�}�ස්ස න දදා� - ප|ෙලොමං ච ව
ත�. 
අ�
ෙත තස්ස භජ� - �
ෙත තස්ස න ෙසේව� 

ව]ණකාෙම �වාෙර� - අ�ෙකොස(ෙ
 පසංස�. 
��හං ච තස්ස න�ඛා� - තස්ස ��හං න �හ� 

ක7මං තස්ස න ව]ෙ(� - පඤඤ්ස්ස නdපසංස�. 
අභෙව න-� තස්ස - භෙj තස්ස නන-) 

අ&ඡ3යං ෙභෝජනං ල�ධා - තස්ස rdප�ජෙත ස� 

ගෙතෝ නං නාr ක7ප� - අෙහෝ ෙසොs ලෙභය5ෙතෝ 
ඉ&චෙත ෙසොළසාකාරා - අ�
තස්�ං ප�g�තා 
ෙය� අ�
තං ජාෙනය5 - 4ස්වා #
වා ච ප]� ෙතෝ” 

-�0තා�0ත ජාතකය 

�තයා දැක සZ� ෙනො_ම, කතා ෙනො,Wම, �තයා තම� ෙදස බැa කලැ ෙනොබැ£ම, 
�]uධව කතා VWම, �Zරාෙx හZර� ආශය VWම, �Zර� ආශය ෙනොVWම, �Zරාෙx 
\ණ Vය� කැම�යj� වළකා දැ¨ම, අ\ණ Vයනjනට පශංසා VWම, තමාෙx රහස් 
ෙනො,ම, �Zරාෙx රහස් එMදර2 VWම, �Zරාෙx කට9Z වණනා ෙනොVWම, �වණ ගැන 
පශංසා ෙනොVWම, {Plම ගැන කැම� _ම, L9kව ගැන ෙනොකැමැ� _ම, රසව0 කෑම6 
ලැXණ �ට �තයා අමතක VWම, රසව0 ෙදය6 �Zරාට0 ෙදන අ�ක%පාව6 නැ�_ම යන 
ෙ% ක]k ෙසොෙළොස (16) 7�තයාෙx ල/ණෙයෝ ය. ෙ% , ල/ණය� දVන අසන 
�වණැ0තා �'� 7�තයා බජනය ෙනොකළ 9Z . 5] කළ 9Z යැ  X5රජාණ� වහ�ෙසේ 
වදාළ ෙසේක. 
ස��තයා 

ස��තයා න% යහප0 ග� ඇ0තා ය. ?වැරL කථා ;යා හා '��M ඇ0තා ය. කවර 
ක]ණකS ව0  ෙ�ද ෙනො_, �තයා අයහප�� }දව�� යහපෙත� ෙයොදව�� ආශය කරන 
තැනැ0තා ය.  

ස� �තෙයෝ රං කල වැ�නාහ. රං කල ෙලෙහ'ෙය� ��ද ෙනො හැVය. ඉතා 
අමා]ෙව� ��ද0 ඉතා ෙලෙහ'ෙය� පෑස්'ය හැVය. එෙසේ පෑස්4 ප4 V'5 කැලල6 ඇ� 
ෙනොෙව . }h කලය ෙම� ම ෙව . ඇතැ% �ට }h කලයට වඩා ඔපම§ට% ෙව . 

ස� �තයා ද ෙලෙහ'ෙය� ෙ�ද කළ ෙනො හැVය. ඉතා අමා]ෙව� ෙ�ද කළ0 නැවත 
සමw VWම ඉතා පහ4 ය. සමw ( ප4 �ෙ0 කහට6 තබා ෙනො ග? . ඇතැ% �ට }h 
වරට0 වඩා �Z]කම තහj] ෙව . එබ^ ස� �තය� හතර ෙදන7 ගැන X5රජාණ� 
වහ�ෙසේ වදාළ වදාළහ. 

“උපකාෙරෝ ච ෙයෝ �
ෙතො - ෙයෝ ච �
ෙතො #ෙඛ $ෙඛ 

අq�ඛාo ච ෙයෝ �
ෙතො - ෙයෝ ච �
තාrක7පෙකො 
('ඟාෙලෝවාද 4තය) 

454 තැන S ෙනොම4]ව �Zරාට උපකාර කරන උපකාරක �තයා ද, සැපෙත� ෙම� ම 
�ප ෙත� ද අ0 ෙනොහරනා #ඛ$�ඛ �තයා ද, ෙමෙලොව පරෙලොව L9kවට මග Vයා ෙදන 
අq�ඛා� �තයා ද �තයාෙx පමාද ෙදෝෂ ඇ� jව0 ඒවා ගැන ෙනොසලකා ?තරම 
අ�ක%පාෙව� ;යා කරන අrක7පක �තයා දැ  යන ෙමොjF ස� �තෙයෝය. 
ස� �ත ල"ණ 

$�දදං දද) *
තං - $�කරං වා s �=බ� 

අෙථො sස්ස $�
තා� - ඛම� $�ඛමා�s. 
��හං චස්ස අ�ඛා� - ��හස්ස ප3�හ� 

ආපදා# න ජහ� - �ෙණන නා� මඤ්ඤ�. 
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යස්�ං එතා� ඨානා� - සං*�ජ()ධ XNගෙ` 

ෙසො �
ෙතෝ �
තකාෙම� - භmත=ෙබො තථා*ෙධෝ. 
-අං\0තර ස0තක ?පාතය 

යෙම6 Sමට අමා] වGනා ෙu තම �Zරාට ෙu ද, 5ෂක්ර දෑ ෙකෙ� ද, වැරSෙම� ෙහෝ 
Vෙම� ෙහෝ �Zරා �'� Vයැjk ර< පෙරොස් බස් පවා ඉවසා ද, තමාෙx රහස් �Zරාට 
Vයා ද, �Zරාෙx රහස් තම�ෙx රහස් ෙම� පකට ෙනොෙකෙ� ද, �ප0��l S අ0 ෙනොහW 
ද, ධනය නැ�_% ආS අවස්ථාව��S �Zරා පහ0 ෙකොට ෙනොසලකා ද යන ෙ% 4�Z] 
ල7k යම7 ෙකෙර� ෙව0 ද එබ^ ස� �තයා බජනය කට 9Zය. 

මහා කා]eක X5 රජාණ� වහ�ෙසේ ෙx ෙuශනාවට ගැලෙපන ෙසේ බැහැP ප|ව� ද 
ස��ත ල/ණ පකාශ කෙළේ ෙමෙසේ ය. 

“පාප( �වාරය� ෙයොජයෙ
 �තාය 

�හ5ං ච �හ� �ණා( පක� කෙරෝ� 

ආප�ගතං ච න ජහා� දදා� කාෙලෝ 
ස( �ත ලJණ�දං පවද(� ශ(තඃ” 

තම �තයා පාපෙය� - අපරාධෙය� - න*ෙර� වළකා ගැJම0, යහපෙත� - \ණ 
දහෙම� ෙයද_ම0 �තයාෙx \ණය6 පකාශ කට9Z අවස්ථාව6 පැ�eය ෙහො0 මඳ75 
ෙනොසඟවා ෙහ� ෙකොට ,ම0, අන�ය� අතර ෙහ� ෙනො කට9Z ය  ක�කා කර ග0 ය% 
රහස6 ෙවෙතො0 කවර ක]ණ6 ?සාව0 එය ෙහ� ෙනොVWම0, ස%ප0�ෙය� ෙම�ම 
�ප0�ෙය� ද තම �Zරා අ0 ෙනොහැWම0, �Zරාට කවර ආකාරෙයක ෙහෝ Lය9Z 
උවමනාව6 ඇ� ( �ට මඳ75 ම4] ෙනො_ තමාෙx කට90ත6 ෙම� 'තා ඒ උවමනා ෙu 
Sම0 යන ෙ%වා යහප0 කල�ාණ �තයාෙx ල/ණෙයෝ ෙව�. 

“න*ෙර? වැළැ,ම0 - යාපෙ0l ෙයSම0 

\ණ ෙහ�ෙකොට ,ම0 - ෙන6 රහස් ෙදොස් ෙනො පෑම0 

�පෙත� ෙනො හැWම0 - කhl Sම0 P� දෑ 
4�Z] ල7k ෙව0 - � Vය0 ස0 \ණැ0ෙතෝ” 

ෙනොහළ %& �&රා 
sෙයො ච ග� භාව�ෙයෝ - ව
තා ච වචන�ඛෙමො 
ග7�රං ච කථං ක
තා - ෙනො චgඨාෙ( �ෙයොජෙය 

යස්�ං එතා� ඨානා� - සං*�ජ()ධ XNගෙල 

ෙසො �
ෙතො �
තකාෙමන - අqකාමාrක7පෙකො 
අs නා�යමාෙ(න - භmත=ෙබො තථා*ෙධො 

-අ® \0තර ?කාය 

ය% �තය7 දV�න - කතා කර�න හා ආශයට oය ෙ2 ද, ග] VWමට 454 ෙ2 ද, 
පශංසා කට9Z ෙ2 ද, කට9Z ෙනොකට9Z ෙහොඳ ෙනොෙහොඳ Vයා Sමට සමථ ෙ2 ද? 

තමාෙx අ� පා� වැරL ෙප�වා 5� කල සZG� {�ගJද, හ} ( �ට ?ස්සාර කතා 
ෙනොෙකොට ගැ¡] අථව0 කතා ෙකෙ� ද, ආශය කර�නj� �454 ;යාව�l ෙහෝ �454 
ස්ථානය�l ෙනො ෙයොදා ද යන ෙ% \ණය� ඇ� �Zරා L9kව කැමැ0ත� �'� 
ෙනෙරප� ලබන කh� ද අ0 ෙනොහැර ම බජනය කට9Z ය. ෙමබ^ �Zරාෙx ආශය ෙකෙසේ 
ව0 ෙනො හළ 9Z ය. 

න භෙ� පාපෙක �
ෙත - න භෙ� X3සාධෙම 

භෙජථ �
ෙත කල5ාෙණ - භෙජථ X3#
තෙම 

-ධ%මපද පd�ත වxග 

5ශච්PතාLෙය� ඇak පාප �තය� ෙසේවනය ෙනොකර�ෙ� මැනැ�. පහ0 ග� ඇ� 
අධම *]ෂය� ෙසේවනය ෙනොකර�ෙ� මැන�. කල�ාණ �තය� ෙසේවනය කර�ෙ� න% 
මැනැ�. උසස් ග� පැවZ% ඇ� උ0තම *]ෂය� ෙසේවනය කර�ෙ� මැනැ�. ෙමය 
X5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙx කා]eක අවවාදය  . 
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යZ]M_ම: ඇ%. ඒ. බ²ල මහතා 


