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ම��ෙයෝ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
තම ද�ව� අයහප�� �දා යහපෙත� ෙයොදා ආර!ා ෙකොට ෙපේමෙය� හදා වඩ�ෙනෝ 

ම&'ෙයෝ න( ෙව�. 
“බහ්මා� මාතා	තෙරෝ - �බාච�යා� ��චෙර 
අ�ෙනය�ා ච �තානං - පජාය අ�ක�පකා” 

- අං+,තර, �ක -පාත 
ම&'ෙයෝ බහම්ෙයෝ ය, ෙශෂ්ඨෙයෝ ය, �3 +�වරෙයෝ ය, ද�ව� 45� ෙගෞරවෙය� 

'8ය 9,ෙතෝ ය, ද�ව� ෙකෙර� අ:ක(පා කර�ෙනෝ ය ; <ය: ලැෙබ�. 
බහ්මයා 5ය@ ස,,වය� ෙකෙර� ෙම,තා - ක�ණා - �8තා - උෙB!ා යන උC( 

පැවැC( සතෙර� 9C ව වාසය කර;. ම&'ෙයෝ ද ෙ( සතර +ණෙය� 9Dත ෙහ;� 
බහ්මෙයෝ - ෙශෂ්ඨෙයෝ ෙව�. 

ම& Eස ව� පතයා -GD ව -ෙරෝග ව කවදා ද<� ෙදෝ ; -තර ම ෙම, 5ත පC�ව�. 
ද�වනට ස්ව3ප H ද GකD කරදරයD ඇ� H 4ට ම&'ය� ෙJ ළය ක(පා ෙව;. ඒ G<� 
�දවන ක�ණා 5ත පහළ ෙව;. ම&'ෙයෝ &ව ද අන�ය� ෙJ 89Mව කැමැ,ෙතෝ ම ෙනො 
ෙව�. ඊOෂ�ා ෙනොකර�ෙනෝ ද ෙනො ෙව�. එෙහ, තම ද�ව� ෙJ 89Mෙව� න( ඊOෂ�ා 
ෙනො ෙකෙර�. තව තව, 89M ෙQවා ; �R 5�� ම බල�, පත�. එෙහ;� ම&'ය� Cළ 
ද�ව� ෙකෙර� �8තා +ණය ද ෙනොඅSව ම ෙව;. ම&'ෙයෝ තම ද�ව� ආවාහ 4වාහ 
ආ8ෙය� බැහැර ව Tය ද �Rම-� ම ඔ&� අ, ෙනො හැර උෙB!ක ව මධ�ස්ථ ව සැප GD 
ෙසොයා බල�. ෙමX +ණ සතර -සා - ෙශේෂ්ඨ පැවැC( සතර -සා ම&'ෙයෝ බහම් න�G 
ෙව�. 

ෙකෙනEට ආචාOයවරෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනD ෙව�. ඉ� හැමට පළ� ආචාOයවරෙයෝ 
න( ෙදම&'ෙයෝ ය. \3පශාස්තාචාOයව� ක]� කල ව^� වර ෙවනස් ෙව�. එෙහ, 
_Oවාච ාOයවරෙයෝ මර`� 4නා අතෙර� න( ෙවනස් ෙනොෙව�. \3පශාස්තාචාOයවරය� 
ෙJ ඉගැ�aම නැ�ව ද ෙලොව 5bය හැ< &ව, �Oවාච ාOයය� ෙJ ඉගැ�a( ෙකොටස නැ� 
ව න( ෙලොව \ෂට් ම:ෂ�යE ෙලස වාසය කළ ෙනොහැ< ය. එෙහ;� සෑම ෙදනා 45� ම 
අවශ�ෙය� ම දත 9C යන - එන, කන - ෙබොන, කතා කරන සැb ආ8ය ඉගැ�ෙව:ෙd 
�OවාචාOය H ම&'ය� 45� ම ය. 

ම&'ෙයෝ '8ය 9,ෙතෝ ද ෙව�. ‘ආeෙනය�’ ය�න fGරජාණ� වහ�ෙසේ 45� රහ, 
+ණයD ෙලස ද ෙයොදන ලද +ණ පදෙය<. 
�� ��� සතර 

සැදැහැවC� ෙJ '� නැමැ� g,තර වැ'hමට ඉතා වbනා '� Ei� හතරD ඇ� බව 
fGරජ ාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. 

1. fGරජාණ� වහ�ෙසේ  2. රහත� වහ�ෙසේ  3. මෑ`ය� වහ�ෙසේ  4. 'යාණ� 
වහ�ෙසේ ය: ;. ම&'යනට උපස්ථාන <hම fGරnනට රහ, උCමනට කරන උපස්ථානයD 
හා සමාන ම '�කමD බව මැනැ4� පැහැ8o ෙQ. 

ම&'ෙයෝ ද�ව� ෙකෙර� අ:ක(පා කර�ෙනෝ ද ෙව�. ද�ව� ෙකෙර� ම&'ය� 
Cළ ඇ� ක�ණාව දයාව ෙනො <ය හැ< තර( ය. ද�ව� ෙJ යහපත සඳහා තම q4තය &ව 
ද _ද�නට කැමැ� ෙව�. 

�වr මහ රහත�වහ�ෙසේ ෙJ මෑ`ය� H sBපවාසා, ද�වා E5� දර�� ස, 
වසකට, වැ� කාලයD GD 4�ද බව සඳහ� ෙව;. 8නD fGරජාණ� වහ�ෙසේ sBපවාසා 
අමතා, ෙකෙසේ ද, ඔබt GකD 4ඳ තව, ද�ව� ලබ�නට කැමැ� දැ ; ඇuහ. එ4ට 
sBපවාසා, “අෙ� ස්වාv-, ෙමෙහම GD 4ඳ එD ද�වE ෙනො ව ද�ව� ස, ෙදනE &ව, 
ලබ�නට කැමැ� ;” පකාශ කළා ය. ෙ( එක ක�ෙණ� ම ම&'ය� ද�ව� ෙකෙර� 
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ෙකොපමණ ෙපේම කරනවා දැ ; පැහැ8o ෙQ . ද�ව� ෙකෙර� 'යව�� Cළ ඇ� 
ක�ණාව, ෙකොපමණ ද ය�න g(gසාර රn ෙJ කතා _ව�� පැහැ8o ෙQ. 
ෙහොඳ ම��ය� ෙ� බලාෙපොෙරො��ව 

“අ�ජාතං අ�ජාතං - �ත �ඡ"� ප#$තා 
අවජාතං න ඉ�ඡ"� - ෙසො ෙහො� )ලග,ෙකො” 

- ඉ�&,තක 

ෙම ෙලොව හා පරෙලොව හා 89Mව බල ාෙපොෙරො,C වන පw�ත ම&'ෙයෝ ද�ව� 
වශෙය� තමාට වඩා +ණ :වණැ� අ�ජාත _තයා ද තම� හා සම H +ණ :වණැ� අ:ජාත 
_තයා ද කැමැ� ෙව�. Eලය පර_ර වනස�නා H තමනට වඩා +ණ :වණ නැ� අවජාත 
_තයා න( කැමැ� ෙනො ෙව�. 

ෙමෙසේ උසස් බලාෙපොෙරො,CවD නැ� ව කවර ආකාරයක ෙහෝ ද�ව� ලැxම පමණD 
කැමැ� වන ම&'ෙයෝ -O+ණෙයෝ ය, රටට ජා�යට හා ආගමට අ�තෙයෝ ය. එබt මව 
ද�වනට පමණD ෙනොව ජනසමාජයට ම හැ�^යක ෙම� ද, 'යා හCරE ෙම� ද උග, 
ෙලෝ වැස්ෙසෝ සලක�. 

-යම ම&'ය� ව�නට බලාෙපොෙරො,C ව�න&� 45� ක3 ඇ� ව ම ආවාහ 4වාහ 
වන 4ට ම තම� බැ ෙඳන බැy�( කට9,ත ගැන, ක3පා�තය ෙතD පව,නා පර_ෙරක 
ආ8 කOතෘ� aෙ( වගXම ගැන ෙහො{� 5තා බැ]ය 9Cය. ෙම කල ෙම බt උදාර 
හැ|ෙම<� 9C ව ම&'ය� ව�ෙනෝ ඉතා Gලබ ෙව�. ඉ}යය� 'නaම ම පරමාOථය 
කරෙගන ආවාහ 4වාහ ව�න&� බeල aම -සා ජනගහනය වැ� ෙවත, රටට - ජා�යට - 
ආගමට - භාෂාවට වැඩ ඇ� ද�ව� වැ� වන බවD ෙනො ෙපෙ�. 
ම��ය� ෙ� �යම ෙසේවාව 

+ණ :වණැ� ද�ව� තැ�මට වඩා මහජන ෙසේවයD, රටට - ජා�යට හා ආගමට කරන 
�තව, බවD තව, නැතැ ; ම&'ය� 45� -තර 5�ෙd තබාගත 9C ය. ද�ව� තැ�ම 
ම&'ය� කැර:වා 4නා ෙසේවකය� ලවා කරව�නD ෙනොවන  බව ද මතක තබා ගත 9C ය. 
-5 ෙලස ද�ව� තැ�ෙ( කා^ය පෙසක තබා නම ප5�ධ කරගැ�ෙ( අදහ5� ෙහෝ 
ෙවන, ෙනොමන ා _e අදහ5� ෙහෝ මහා �ස්a( තබා _e ෙඝෝෂා <hෙම� න( <5 
4ෙටක, රටට ජා�යට හා ආගමට උපකාරයD 5G ෙනොව�ෙ� ම ය. එපමණD ද ෙනොව, 
එය සමාජය �ෂණය aමට ද ෙහේC වන බව දස ෙද5� ලැෙබන වාOතාව]� ෙමොනවට 
පැහැ8o ෙQ. 
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යC�]aම: ච�ත ලDමා3 මහතා 


