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��රජාණ� වහ�ෙසේ �� � පළ� අ !"ෙද� ම තම� � ෙප ාෙරො��ෙව� �ෙද& 

සඳහා රජගහ &වරට වැඩම කළ හ. එ� . බණ අසා 010සාර ර2 ප�ඛ ෙබොෙහෝ ෙදනා 
ෙසෝවා� වැ ෙත!ව� සරණ 6ය හ. ෙ78වන න1 රජ උයන ද �� පාෙමො: මහ සඟනට <. 
ය . ��රජාණ� වහ�ෙසේ එ� වැඩ ෙවෙසන සඳ 0�0සාර ර2 ෙ= ඥා� ෙපේතයනට <� 
ෙද�නට ය ? @යම කළ හ. ෙමය �ය6ය � හට <� .ෙ1 ආර1භය ?. 

ෙ1 <� .ම <Cබඳ වැ ෙම කල ෙබොෙහෝ ෙදනා Eළ ෙනොෙය: Fම� ඇ� බව ඉතා 
පකට ය. ෙ1 <� ය�ෙ� කවර ම ෙඟI� ද? <� ලැෙබ�ෙ� ෙකෙසේ ද ආ. ෙනොෙය: 
පශන් නඟ�ෙනෝ ඉතා බLල ය. එෙසේ පශ්න IMම ඉතා මැනැF. අ�ධ Fශව්ාසය 
�"ධධOමයට ෙනො ගැළැෙප?. සැකය ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙග� ෙබොෙහෝ @�දා ලැ�වI. 
සැක නැ� කැරගත හැ:ෙ: පශන් ෙකොට දැ&ම <PQ� කැරගැRෙම@. �"ධාගමෙය� “ෙ"ව 
රහස්” නැත. කවර ක!ණ: <Cබඳ වැ ෙහෝ පශන් IMමට IS ම බාධාව: නැත. පශන් 
IMෙ1 @දහස ෙලෝකයාට �� මෙහෝTතමයාෙණෝ ��ජාණ� වහ�ෙසේ ය. එය කාලාම 
UතාWෙය� මැනF� පැහැWC ෙව?. දැRම <PS� කැරගැRමට පශ්න කර�න � හට 
පශංසා කළ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙග� අ� පY�තකමට පශ්න කර�න � හට ෙබොෙහෝ 
@�දා ද ලැ0ණ. 

ෙබොෙහෝ ආග	 භ��යට - �ශ්වාසයට �� තැන ෙදත� ��ධාගමෙය  �� තැන 
ලැෙබ"ෙ" පඥාවට ය. “පඤ්ඤාය ප()*ඣ�” යන ��ධ වචනෙය" එය පැහැ./ ෙව0. 
��ධාගමෙය  1"ක	 උසස් ව"ෙ" 4ව5" �මසා බලා ක67 දැනැෙගන කළ පමණට 
ම ය. ෙබොෙහෝ ආග	 1ට�" බලන �ට ලස්සන ය, රසව� ය; ක67 වශෙය" �මසා බලන 
�ට න	 =රස ය. ��ධාගමය 1ට�" බලන �ට ක>කෂ ය, @ෂක්ර ය; ක67 වශෙය" 
4ව5" �මසා බලන �ට ඉතා රසව� ය, පඥාෙගොචර ය. 

�ය6ය � හට <� .ම වැ@ Zයා ද <ට�� බලන Fට @රOථක ෙලස ෙපෙන�නට 
<Cවන. එෙහT ක!\ ෙහො]� Fමසා බලන Fට ෙකොතර1 කමවT ද, අOථවT ද, 
පඥාෙගොචර ද ය& වැටැෙහ වා ඇත. එෙහ?� �ය6ය � හට <� .ම ගැන පශන් IMම 
ඉතා මැනැF. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙමය @යම කළ කාලෙය� ද ජා7ස්ෙසොC න1 බාහ්මණයා 
ෙමබb පශ්නය: උ� වහ�ෙසේ ෙග� FමU Fට එය ඉතා මැනැF� පැහැWC කැර �� හ. එය 
ඉතා කමවT  ව ද ක!\ ස�ත වැ ස්cට IMම එ තර1 පහQ ෙනො dය. එෙහT මෑතක . 
ඇ� � නdන Fද�ාTමක @පැදd1 @සා එය ෙලෙහSෙය� ඔgh කළ හැI ය. 

ජා\ස්ෙසො@ බාහ්මණයා ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස්, “ස්වාi@, �ය6ය � 
හට <� �� Fට එය ලැෙබ�ෙ� ෙකෙසේ ද? ක !� හට දැ” ? ඇ� ය. උ� වහ�ෙසේ ෙ= 
<CEර �ෙj යමk <� ෙද&වා න1, අෙන: තැනැTතා එය <Cග�නට ද 
බලාෙපොෙරොTEෙව� Sl&වා න1 එය ලැෙබන බව ය. .මT ග�නට බලාෙපොෙරොTE 
dමT ෙම� ලා ඉතා අවශ� ක!\ ෙදක බව ෙම?� පැහැWC ය. 

�� අ�ෙමෝද� ෙනොව�ෙනෝ 
යමk මැMෙගොස් ම&ෂ� ෙලෝකෙය� උප�නා න1 ඔLට <� ලැෙබ�ෙ� නැත, 

බලාෙපොෙරොTEව: නැ� ෙහ?@. �@ස් ෙලොවැ උප� අප ක !� වT 6ය ජා�ෙj අෙg 
නෑෙයෝ කවරL දැ ? ෙනොද�නා ෙහ?� ඔ � ගැන බලාෙපොෙරොTEව: නැත . 

යමk �Pස� ජා�ෙය� උපන ෙහොT ඔLට ද <� ලැෙබ�ෙ� නැත. ෙබෝසT 
�Pසනkට හැර සාමාන� �Pස&� හට 6ය ජා�ය ගැන තබා ෙ1 ජා�ය ගැන වT හැnම: 
නැ� ෙහ ?@, නරකෙය� උප�නLට ද බලාෙපොෙරොTEව: නැ� @සා <� ලැෙබ�ෙ� 
නැත. නානා dධ ෙප ත්ය� අතර පරදToපpd න1 ෙපේත @කාය: ෙව?. ඔ L හැම Fට ම 
<� බලාෙපොෙරොTE ෙව�. එෙහ?� ඔ නට න1 ෙනො වරදවා ම ලැෙබ?. 
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ෙදFය� අතර උපන ෙහොT බලාෙපොෙරොTEෙව� Slය ෙහොT <� ලබාගත හැI ෙව?. 
ෙදFය� අතර උපWන ෙබොෙහෝ ෙදනාට අqකතර ස1පT @සා ෙ1 ෙලොවT නෑදෑ �තවTE� 
අමතක ෙව�. ඉW� බලාෙපොෙරොTE  ව ෙහොT ලබාගත හැI ය. 

ෙ1 ක!\වr� පැහැWC ව�ෙ� ෙනො වරදවා ම <� ලැෙබන තැන ෙපේතෙලො ්කය බව 
?. ෙ1 @සා වැදගT පශන්ය: උපW?. �ය6ය තැනැTතා ෙකොෙහේ උප�නා දැ ? ෙනොද@තT 
<�ෙපT ප�\ව�ෙ� මැෙරන තා: ෙදනා ෙපේතය� වන @සා ද? <CEර, ‘නැත’ ය& ?. 
කOම Fපාකඥානය �"ධ ඥානෙයI. එ ෙහ?� පෘථ=ජනයk ෙ= ඊ ළඟ උgපT�ය ෙකබb 
දැ ? කාට වT Iව ෙනොහැI ය. Wවැස් ඇ�යkට  ව ද Iවහැ:ෙ: උප�නාට පQ වැ ය. 
ෙකෙනk ෙ= ලබන උgපT�ය S� කැෙරන ජනක කOමය kම: දැ ? @යම ෙකොට uමට 
රහත� වහ�ෙසේ නමකට වT ෙනොහැI ය. ඉW� ය1 අkශල කOමෙයක FපාකෙයI� 
ෙප ්තෙලෝකෙය� උපත ෙහොT එ?&� �දවන මහා ක!ණාව @සා උප� තැන ෙනොද@තT 
<� .ම SPත ය. 

තව ද පශ්නෙයI. ඉW� බලාෙපොෙරොTE වන තැනැTතා ෙප   v ්ත ෙලො ්කෙය� wප�නා 
න1 <නට ව�ෙ� kම: ද? අපෙT යනවා ද? ඊට <CEර, ‘නැත’ ය& ?. තම� අදහස් 
කරන තැනැTතා ෙපේත ෙලො ්කෙය� නැතT තම� ෙග� එබb <�කම: 
බලාෙපොෙරොTEෙව� ඉ�නා ෙනොෙය: ෙදනා ඒ අතර Slය හැI ය. සමහර Fට ෙපර 
ජා�වල නෑ සබඳක1 ඇ�ය� ද Slය හැI ය. 010සාර රජEම� ෙ= ඥා� ෙපේතය� කyප 
ගණන: �8yෙy <� බලාෙපොෙරොTEෙව� Sl බව S� කළ zE ය, එෙහ?� තම� 
අදහස් කරන නෑයා, නැත ෙහොT ෙවන නෑයk ෙහෝ ඒ <න අ&ෙමො ්ද� d QවපT ෙව&වා 
ඇත. 

තව ද පශ්නෙයI. තම� ෙ= නෑයා ෙපේත ෙලෝකෙය� උප�නා න1 �� <න 
අ&ෙමෝද� d QවපT ව&වා ඇත. එෙසේ න1 එ: වර: <� ��නාම පමාණවT ෙනොෙ7 ද? 
නැවැත නැවැතT <� .ෙ1 අදහස kම: ද? ඉතා වැදගT පශන්ෙයI. ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ <න 
නෑයාට ප�\වා ඔL QවපT කරන අදහS� එෙසේ කර�. තම� ෙ= නෑයා ෙපේත ෙලො ්කෙය� 
උප�නා, <� ග�නට බලාෙපොෙරොTEෙව� Slයා, එෙහT ඔL එ� උප� ජනක කOමය 
බලවT න1, තව කල: එ� �: F{මට Q�Q වැ උප�නා න1, ඔLට <� ෙදන ෙවලාව 
අමතක ෙව?. එෙසේ අමතක  ෙවොT නැවැත <� ෙදන E! ඔLට එය ලබාගත ෙනොහැI ය . 
ඉW� කOම බලTවය @සා �y වර අමතක  ෙවොT ෙදවැ@ වර ෙහෝ එෙසේT ෙනොහැI 
 ෙවොT E� වැ@ සතර වැ@ වර ෙහෝ <න ලබාග�නට හැI ව& සඳහා නැවැත නැවැතT 
<� ෙද�. 

ද�ා�මක සාධකය� 
දැ� ෙ1 කමවT <Cෙවළ ඔgh IMමට නdන Fද�ාTමක @පදdම: වන |ව� F�rය 

ය�තය ෙගන බල�. |ව� F�rය පචාරක ස්ථානෙය� ශ}දය @kT  ෙකොට .මT එය 
ලබාගැRමට ය�තය Uදාන1 කැරෙගන බලාෙපොෙරොTE dමT යන ෙද ක!ණ ස1�Oණ � 
Fට කවර ම  ෙඟI� ෙහෝ ෙගොS� ශ}දය ඇෙස&වා ෙනොෙ7 ද? එය අපට මහ h�මෙයI. 
මඟ: ෙපෙන�නට නැත. ක10ය: නැත. ශ}දය ය�ෙ� ෙකෙසේ ද? එය ලැෙබ�ෙ� 
ෙකෙසේ දැ ? අපට ෙනොෙය: Fම� පහළ Fය හැI ය. ෙ1 Fද�ාව ෙසොයාගT මා>ෙකෝC 
Eමාට ෙ1 ශ}දය යන මඟ <Cබඳ සැකය: E�ණා ද? ඒ Fද�ාව උසස් ෙලස ඉෙගනගT ෙම 
කල උගEනට ෙහෝ සැකය: �ෙබනවා ද? ඇTෙත� ම නැත. ශ}දය ලැෙබන කමය ඔ � 
ද�නා ෙහ?@. එෙසේ ම <� ලැෙබන කමය ද සOවඥය� වහ�ෙසේ �ට හ. ඊට සමාන රහT 
මඟ &වණ ලබාගT උEෙමෝ ද එය �ට හ. ෙමකල  ව ද Wවැස් &වණැ�ෙයෝ එය ද@�. 
පචාරක ස්ථානෙය� ය1 බb ශ}දය: @kT කළා ද ඊට සමාන � ශ}දය: එය ලබාග�නට 
Uදාන1 කැරෙගන Sl ය�තෙය� උප.. ~Tත ෙ7ගය F�r ෙ7ගයට වඩා බලවT ය. 
එෙහ?� ෙකෙනk ඇ� කැරගT ~Tතය අQව�� හට ලැෙ}වා ? @kT කළ Fට එය 
ග�නට බලාෙපොෙරොTE � තැනැTතා Eළ ද සා�! සා�!! Iයා එය අ&ෙමෝද� dෙම� ඒ 
අ&වැ kසy ST පහළ ෙව?. එ?� ඔLට සැප ලැෙබ?. 

බලාෙපොෙරොTE නැ� තැනැTතාට <� ලැෙබ�ෙ� නැත ය& ද පකාශ Fය. ෙකෙන: 
පචාරක ස්ථානයට ෙගොස් අQව�� හට ඇෙසේවා ? ඉතා ඕනෑක�� කථා කළ හ. ඒ ශ}දය 
@kT d ද 6ෙj ය. එෙහT බලාෙපොෙරොTE වන තැනැTතාට |ව� F�rය ය�තය: නැT 
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න1, එෙසේ ම E�ණT එය බාර ගැRමට ය�තය Uදාන1 කැරෙගන ෙනොSlයා න1 
ඇෙස&වා ද? IS ෙසේT ෙනො ඇෙස?. එෙම� ම ෙකොතර1 ඕනෑකමI� <� ��නT අදහස් 
කර�නා <� ලබා ගත ෙනොහැI උgපT�ය: ලැ�වා න1 ලබාගතහැI තැෙනක  වද 
බලාෙපොෙරොTEව: නැ� වැ Slයා න1 <න ලැෙබ&වා ද? ෙනො ලැෙ} ම ය. 

ඊ ළඟ පශ්නය, බලාෙපොෙරොTE තැනැTතා නැT න1 <න අපෙT ය&වා ද ය�න ?. 
පචාරක ස්ථානයට ෙගොස් අQව�� හට ඇෙසේ වා ? කථා කළ Fට අදහස් කරන තැනැTතා 
ෙනො ඇU පම�� ඒ ශ}දය අපෙT ය&වා ද? නැත. එ බb ශ}දය: එන E! තව ෙනොෙය: 
ෙදනා ය�ත Uදාන1 කැරෙගන Sl�නට <Cවන. ඔ � ඒ ශ}දය අසා ඉ� පෙයෝජන 
ලබ&වා ඇත. එෙසේ ම <න: ලැෙබන E! බලා Slන ෙවන ෙකෙන: ෙහෝ ඒ <න 
අ&ෙමෝද� d සැපයට පැ�ෙණ?. යමk ෙම?� ෙලෝකය ාට යහපත: ම ෙ7වා ? Sතා 
වචනය: ෙහෝ කl� <ට කළ Fට අෙන: අය ඇQවT ෙනො ඇQවT ඔLට යහපT Sත පහළ 
ෙව?, දැ&ම Wz\ ෙව?, එෙසේ ම ‘�� වැඩ: ෙ7වා’? ක!ණා S�� <� �� Fට එය 
අෙන: අය ලැ�වT, ෙනොලැ�වT ඔL Eළ kසy ST පහළ ෙව?. එ?� <න වැ� ෙව?. 

ඊළඟ පශ්නය, නැවැතT <� .ෙ1 අදහස kම: ද? ය�න ?. අවශ�ෙය� Wය zE 
ෙහ?@ ය& <CEර ?. මහාජනයා FS� ෙනො වරදවා ම ඇSය zE රජෙj ෙහෝ සමාජෙj 
ෙහෝ @ෙ7දනය:  ෙවොT |ව� F�rය ම�� ෙද E� වර පචාරය IMම SPත ය. සමහර Fට 
දහ පහෙළොස් වර ද පචාරය කැෙO. |ව� F�rය ය�තය: ද ඇTෙT ය, එ?� @ෙ7දන 
පචාරය වන ෙ7ලාව ද ද@�, එය අස�නට ද බල ාෙපොෙරොTEෙව� Sl?. එෙහT කටzE 
බLල  ෙවොT ෙ7ලාව අමතක Fය හැI ය. එෙසේ අමතක  ෙවොT නැවැත පචාරය වන E! 
ෙනො ඇSය හැI ෙව?. පළ� වර ෙනො ඇQව ෙහොT ෙද වැ@ E� වැ@ වර ෙහෝ දහ පහෙළොස් 
වැ@ වර ෙහෝ ඇSය හැI වන පPW ඒ @ෙ7දනය නැවැත නැවැතT පචාරය කැෙO. එ ෙම� 
ම �ය6ය තැනැTතා <� ලබා ගත හැI තැෙනක උපW?; <� ෙදන බව ද ද@?; එය ග�නට 
ද බලාෙපොෙරොTE ෙව?; එෙහT ඔL එ� උප� කOමය බලවT න1 ඒ ෙ7ලාව අමතක d 
ය?. එෙසේ අමතක  ෙවොT නැවැත ෙදන E! <� ෙනො ලැ0ය හැI ෙව?. ජනක කOමෙj 
බලවT කම @සා පළ� වර අමතක d <න ෙනොලැ�වා න1 ෙදවැ@ E� වැ@ වර ෙහෝ දහ 
පහෙළොස් වැ@ වර ෙහෝ ලැ0ය හැI වන පPW නැවැත නැවැතT <� ෙද?. 

ෙබො� ��ෙවතට ෙනොගැළැෙපන � � 
ෙ1 න?� සලකා බලන Fට �"ධාගමෙය� සඳහ� වන මළ � S� IMෙ1 කමය 

ෙහවT �ය6ය � හට <� .ෙ1 <Cෙවළ ෙකොතර1 කමවT ද, අOථවT ද, පඥාෙගොචර දැ ? 
කාටT වැටැෙහ&වා ඇත. මළ � සඳහා හැ�ම, ෙශෝක dම, ෙසොෙහොනට ෙගොස් පහ� 
දැydම, මy වඩ1 තැ�ම ��රජාණ� වහ�ෙසේ අ&මත ෙනො කළ ෙසේක. හැ�ෙම�  ෙශෝක 
dෙම� පහළ ව�ෙ� අkසy ST ය. එ?� තම� හට වT අ&� හට වT යහපත: 
ෙනොව&වා පමණ: ෙනො වැ, තමනට අkසy ද S� ෙව?. ඒ ෙමොෙහොතට ෙහෝ තම� 
|ණෙය� <Pෙහ?. S�හT kම! උප� දා රජ ෙගදරට පැ�� ධ�ානලා� කාලෙ�වල 
ත සාෙණෝ kම!ෙ= අනාගතය බලා Sනා � ෙද ව& වැ හැ� හ. ඒ හැ� ෙමොෙහොෙත� උප� 
අkසy ST @සා ඔL උTතර ම&ෂ� |ණය: වන ධ�ානෙය� පවා ඒ ෙමොෙහොතට ෙහෝ 
<PL\ හැl S� කළ zE ය. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ �ය6ය � හට <� ෙද�නට ය ? @යම කළා Fනා E� වැ@ 
Wන, හT වැ@ Wන, අට වැ@ Wන ආ. වශෙය� Wන @යමය: ෙනො කළ හ. එය උ� 
වහ�ෙසේට ෙපර පට� මළ � S� IMමට පැවැ� චාPතෙයI. ෙබෞ"ධයනට ද ෙ1 චාPතය 
අ&ගමනය IMමට පධාන ක!\ ෙදක: අර�\ කැරගත හැI Fය. සමහර Fට ඉතා 
ෙහො]� Sl අය පවා අ��ම ෙමොෙහොෙත� නරක ST පහළ dෙම� �ග�ෙය� උප� බව 
ෙපෙන?. එෙහT එ බ�ෙදෝ වැ� කy එ බb තැ�වල �: ෙනො F]�. ඔ � හT ද ෙින� අට 
Wෙන� එ?� �. Qග�ෙය� උප� බව කථා පවෘT�වr� ෙපෙන?. එ ෙහ?� එබb අය 
පවා එෙසේ �ෙදන Fට ෙ1 <න ද ප�\වා අqකතර ස1පT�යට ප�\ව& සඳහා හT Wෙන� 
අට Wෙන� <� ප�\ව�. එෙසේ ම ෙමෙසේ Wන @යමය: �ෙබන Fට <� ලබන අයට 
එ:තරා පහQ: ෙව?. අෙg නෑය� අපට <� ෙද�ෙ� අQවy Wනවල ය? Sතා Wනය 
ෙනොවරWන ෙලසට බලාෙපොෙරොTE Fය හැI ෙව?. 
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ෙමෙසේ ක!\ වශෙය� සලකා බලන Fට Wන @යමෙj චාPතය හළ zE ෙනොෙ7. එෙසේ 
ම Wනයට වහy Fය zE ද ෙනො ෙ7. �"ධාගමෙය� <�ක1 උසස් ව�ෙ� කරන අයෙ= 
STවල ශ"ධා පඥා. ෙශෝභන ෛචතSකය� ෙ= පමණට Fනා Wනෙය� වT බා�ර 
අලංකාරෙය� වT ෙනො ෙ7. සමහර <�වTL �"ධාගමෙය� <�ක1වල @යම තTTවය 
ෙනොසැලැuම @සා �ය6ය � හට <� .ෙ1 Wනය <Cබඳ ෙනොෙය: අසE� අමනාප 
හදාග�නා බව ෙපෙන?. ඇතැ1 Fට කr� බාරගT ප�සෙy ෙවන කටzE @සා ෙහෝ එ u 
Wනට <�කම බාර ෙනො ගත ෙහොT ස්වාi� වහ�ෙසේ සමඟ ද අමනාප ෙව�, දායක ක1 ද 
අT හP�. එය ඉතා ෙනො මැනF. @වැ�W චාPත ෙනො හළ zE බැF� එu <� .ම @ය�ත 
Wනයට <Cව� න1 ඉතා මැනැF. එෙහT Wන ෙවනස් dම <�කෙ1 අ�ව: ෙකොට සැලැuම 
සහ�r� ම අT හල zE ය. 

පැ� වැ!ෙ" � ත 
වැදගT .මනාෙවක . පැ� සා��යට ගැRම hරාණ චාPතෙයI. kමාරයkට ඔ��න 

පවරා.ෙම� . �ස පැ� වැ�මT kල කා�තාවක ස්වා�යkට පවරා .ෙම� . අත පැ� 
වැ�ම ආWයT ෙපරWග SPT බව ක !T ද@�. @වැරW චාPතයට ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
F!" ධ ෙනො �හ. එෙහ?� ආරාම �ජාWෙය� . උ� වහ�ෙසේ අත පැ� වඩා කළ හ. <න ද 
වැදගT .මනාෙවI. එෙහ?� එදා පට� ෙ1 ද:වා ම Fෙශේෂෙය� �ය6ය � හට <� .ෙ1 
. ෙ1 යහපT චාPතය ෙනො කඩවා පැවැTෙT ය. එය කරන Fට ද පැ� ලබන භාජනය උEරා 
ෙj වා යන ක!ණා හැnම: එ?&� පහළ ෙව?. <න වැදගT .මනාව: ෙහ?� <PS� 
භාජන ෙගන Q� වත: අEරා ඒ මතැ තබා පැ� වැ�ම ද නැණවE� ෙ= SPතI. ඔ��න: 
.ෙ1 . හා kල කා�තාවක .ෙ1 . එය කරන ෙගෞරවාකාරය S� කළ zE ය. ෙමෙසේ සලකා 
බලන Fට <� .ෙම� . පැ� වැ�ම වැදගT චාPතය:  ව ද එය ෙනොIMෙම� <�කම අ� 
�L� ෙන ාවන බව ද Sත තබාගත zE ය. ෙබෞ"ධෙයෝ අ�ධ Fශව්ාසය අTහැර &ව�� 
ක!\ Fමසා බලා <�ක1 IMෙම� ෙයෙදT වා! 
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