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මෙෙ කවි සතිුවිලි පහල වීෙට ෙලු් වූම ් 

මද්වාමලග්ෙ කන්මද්මගදර මපාත්ගුල්ගල අරණ්ය මස්නාසන වාස ී 

අති පජූනී  කටුකුරුන්මද් ඤාණ්නන්ද සව්ාමීන් වහන්මස්මග් සහ 

මීතිරිගල නිසස්රණ්වන අරණ්ය මස්නාසන වාසී 

අති පජූය උඩඊරි ගෙ ධම්ෙජීව සව්ාමීන් වහන්මස් සහ 

අති පජූය උඩුගම්මපාල ධම්ෙරංසි සව්ාමීන් වහන්මසල්ාමග් 

ධර්ෙ මද්ශනාවන් .
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මුලේ ඉංගරීසි කෘති්  ේ ්ෙරවදන 

ර්ා ස ාස ෝ සසයින් ණය ගැති අති සර්ෂ්ඨ ගුරැවරැන් සෙසෙසනකු 
වන අති පූජ්ය ධම්ර්ජීව ස්වාමීන්ව න්සස් ස  අති පූජ්ය ධම්ර්රංසි 
ස්වාමින්ව න්සස් ර්ුණගැසීර්ට ලැබීර් ර්ට ර් ත් ආීර්වාෙයක් විය. 
උන්ව න්සස්ලාසගන් ලත් අධයාත්මික ර්ඟසපන්ීර්, ර්ට 
සපර ුරැවක්  ා පරස ෝධයක් සගන සෙන්නක් විය. සර්ර් කවි ලිීර්ට 
අවසානසය් ර්ා සයාර්ු වුසන් අතිපූඡ්ය කටුකුරැන්සේ ඤාණනන්ෙ 
ස්වාමීන්ව න්සස් සග් සේන කියවා සවන් දීසර්න් පසුවය. (ර්ර් 
ඔ ුව සර්සතක්  ර්ු ී නැතත්). උන්ව න්සස් සග් ධර්ර් සේනා  ා 
ධර්ර් ගරන්ථ නිසා ර්සග්  ෙවත සතුටින් පිරී ඉතිරී ගිය අතර ඉක්ිති 
ර්ර් ර්සග් ර්තකයට එන සෑර් සෙයක්ර් ලිීර්ට පටන් ගතිමි. එය 
 රියට ජිග්සසෝ පරස ්ලිකාවක අවසාන සකාටස නිවැරදි තැනට 
වැටුණාක් සර්න් විය. ලිීර්ට අෙ ස් ර්ට සංචාරය කරන විට, ර්ධයර් 
රාතරිසය් නිදා සිටින විට ස  ර්සග් එදිසනදා කටයුතුවල සයදී සිටින 
විට වැනි අසාර්ානය ස්ථානවල ජ්නිත වූ ඒවාය. ර්ර් රාතරිසය් නිදිවරා 
සගන ධර්ර් සේනා කියීර්ටත්/සවන් දීර්ටත් පුරැදුව සිටිසයමි. දිය 
සුළිය, චලන චිතරය, ඒකල අ ිරෑපන, ර්ැජික් යෂ්ටිය පිළි ඳ කවි 
ලියැවුසණ් පූජ්ය කටුකුරැන්සේ ස්වාමින්ව න්සස් ආභාෂය 
නිසාසවන්ර්ය. 

අති පූජ්ය ධම්ර්ජීව ස්වාමීන්ව න්සස් සග් ස  අති පූජ්ය 
ධම්ර්රංසි ස්වාමින්ව න්සස් සග් සේනා වලින් ර්ා ල ාගත් වටිනා 
අෙ ස් රාියක් පරකා කිරීර්ට ලැබීර් සගෞරවයක්  ා ආීර්වාෙයක් 
සලස ර්ර් සලකමි. උන්ව න්සස්ලා ඉතා සුළු වචන පරර්ාණයකින් 
ස ාස ෝ සේ පරකා කරන අතර උන්ව න්සස්ලා අවට වාතය පවා 
ස ාස ෝ සේ අපට උගන්වයි, අපට ආෙර්යක්ර් සපයයි. 

ර්සග් සපෞේගලික අත්ැකීම් කි ිපයක් ෙ කවිවලට නඟා ඇති 
අතර, ර්ර් ධර්ර්සය් නාර්සයන් ඉදිරිපත් කිරීර්ට උත්සා  කරන 
පණිවිඩ ගැනීර්ට තරම් ඔ  නි තර්ානී වනු ඇතැයි ර්ර් 
 ලාසපාසරාත්තු සවමි. ර්ර් ලියා ඇති එක කවියක්වත් අවර් වසයන් 
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ඔසේ ජීවිතය වඩා ස ාඳ අතට  ැරීර්ට ස ්තු වනු ඇතැයි ර්ර් 
 ලාසපාසරාත්තු සවමි, ර්න්ෙ ර්සග් පෑන ර්තින් ර්ල්පැල ගැන්වුණු 
වචන ර්සග්ර් ඒවා සනාව ර්ා තුලින් ගලා ආ ෙ ම් පණිවිඩ පර්ණක් 
නිසාය. 

සම් සියලු ධර්ර් සේනා වලට සවන් දීර්ට අපට අවස්ථාව 
ල ා දී කළ අගනා සස්වය සවනුසවන් අරැණ ර්නතුංගට ර්ා 
අවංකවර් ස්තූතිවන්ත විය යුතුය. 

නිස්සරණ වනය ස  භාවනා සලෝකය ර්ට  ඳුන්වා දීර් ගැන 
කර්ල් ඇඹුල්සෙනියට ර්සග් අවංක කෘතඥතාව පළ කරමි. සම් කවි 
පරකායට පත් කිරීර් සඳ ා අරැන්ෙතී චන්ද්රතිලක සැර්විටර් කළ 
දිරිගැන්ීර්ට ර්ර් ස්තූතිවන්ත සවමි. සංස්කරණය කිරීර්ට වටිනා 
කාලය සයදූ ර්ැණික් කලුප නට ර්සග් අවංක ස්තූතිය. ගරන්ථය 
සම්පුර්ණ කිරීර්ට නිරෑපණ එකතු කිරීර්ට කළ සයෝජ්නාව ගැන  ද්රජී 
සර්ටත්, ඉතා සකටි කාලයක් තුළ අදිනලෙ වටිනා නිරෑපණ සඳ ා 
සසංක ෙසනායකටත් ර්සග් ස්තූතිය  ිමි සේ. 

අවසාන වසයන් සර්ර් සපාත සාර්ථකව නිර් කිරීර්ට ර්සග් 
පවුසල් අයසගන් ලත් ස සයෝගයට ස  ආෙරයට ර්ර් ස්තූතිවන්ත 
වන්සනමි. 

සර්ර් සපාත ලිීසර්න් ලැස න සියලු ආනිසංස ර්සග් 
සෙර්ාපියන්ට (දිවංගත පියා ස  ජීවර්ාන ර්ව), අධයාත්මික ගුරැවරැන්, 
ර්සග් පවුල, ර්සග් ජීවත්වන ස  නැසීගිය ඥාතීන්ට ස  ර්සග් සියලු 
කළයාණ මිතුරන්ට පිරිනර්සනනමි. 

ඔ සග් සියලු අධයාත්මික සි ින සැ ෑ සේවා! 

ඔ  සැසවාර් සසර දුසකන් නිෙ ස් සේවා! 

මීට, 
කතෘ. 
23 ඔක්සතෝ ර් 2013.  
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ෙරිවර්තිකාව්ගනේ 

ර්ා අතට "Mind your own business" කෘතිය පත් වූසය් මීට වසර 
කි ිපයකට සපරය. එය ර්සග් කාර්යාලසය් ත ා සගන ඒ කාවයයන් 
නිතර කියීර්ට ර්ර් සයාර්ු ී  සිටිසයමි. එ ි අන්තර්ගත ධර්ර් කාරණා 
ර්ාසග් ජීවිතයට ර් ඟු පිටුව ලක් ල ා දුන්සන්ය. ඉතා අගනා 
අන්ෙමින් ඉදිරිපත් කර ති ූ ඒ ගැඹුරැ ධර්ර් කාරණා ර්සග් කලයාණ 
මිතුරැ පිරිසටෙ කියවන්නට දුන්සනමි. 

සම් ගරන්ථය, සිං ල භාෂාසවන් ඉදිරිපත් කළස ාත් විාල 
පිරිසකට ය පතක් සැලසසන නිසා ර්ර් ඉඳ ිට ඒවා පරිවර්තනය කර 
ර්සග්  ිතවතුන් සර්ග ස දා  දා ගත්සතමි. එවන් අවස්ථාවක තිළිණි 
දිල් ානි සසායුරිය  ුඟ සෙසනක් සග් පරසයෝජ්නය සලකා ර්ුළු ගරන්ථය 
ර් සිං ලට පරිවර්තනය කරන්නැයි ර්ට සයෝජ්නා කළාය. 

ඉන්පසු අතිපූජ්ය ධර්ර්ජීව ස්වාමීන්ව න්සස්සග්ත්, 
කතෘවරියසග්ත් අනුර්ැතිය ඇතුව ර්ර් ර්ුළු ගරන්ථයර් සිං ලයට 
පරිවර්තනය කරන්නට පටන් ගත්සතමි. සම් ඔ  අතට පත්ව ඇත්සත් 
ඒ පරයත්නසය් පරතිඵලයයි. 

තර් වටිනා කාලය සයාදා ගනිමින් සම් ගරන්ථය සංස්කරණය 
කිරීසර්න් අතිපූජ්ය චන්ෙරතන ස්වාමින්ව න්සස් ල ාදුන් සනාර්ෙ 
ස සයෝගයටත්, ගරන්ථයක් වසයන් සගානු කිරීර්ට උපකාර කල 
අතිපූජ්ය ධම්ර් සුභද්ර ස්වාමීන් ව න්සස්ටත්, සසෝදුපත්  ැලීසර්න් 
ස ය දුන් පූජ්ය  ණ්ඩාරසවල සේධාතිස්ස ස්වාමීන්ව න්සස්ටත්, 
ර්නරම් සලස චිතර ඇඳ දුන් සුර්ුදු ර් ත්මියටත්, අගනා පිටකවරයක් 
සකස්කර දුන් අමිල් කුර්ාර ර් තාටත් ර්ාසග් කෘතඥතාවය පළ කරමි. 
සම් ගරන්ථය ඔ සග් අධයාත්මික ගර්නට යම් ස ෝ අනුගර යක් වනු 
ඇතැයි ර්ර් වි්වාස කරමි. 

අප සියලු සෙනාටර් සතයාවස ෝධය ර් සේවා !! 

පරිවර්තිකාවසගන් 
ජ්ූලි 2020.
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පරාර්ථනා කරර්ු භාවනාවට සපර... 

සර්ය ර්සග් පළර්ු පර්යංකයයි 

ර්ර් ර්සග් අසනක් සියලුර් ර්තකයන් ර්කා ැම්සර්මි 

ර්ර් කිසිවක්  ලාසපාසරාත්තු සනාවනස්නමි 

ර්ර් කිසිවක්  ාර සනාගන්සනමි 

සිදුවන කිසිසෙයකින් ර්ට  ලපෑර්ක් සනාවන්සන්ය 

ර්ර් සියල්ල අත ැර ැර්ුසවමි 

ර්ට සතිය පවත්වා ගැනීර්ට  ැකි සේවා 

ර්ර් ර්සග් වැඩක් පර්ණක්ර්  ලා ගන්සනමි ! 
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අප ෙකින ස  අසන සෑර් සෙයක්ර් 

ස්පර්, සුවඳ, රස, සතුටින්  ාරගත්, 

තැන්පත් සේ ෙර්න සලස. 

 ුදු ර්නඃකල්පිතය ඒවා. 

අස ෝ! සකාතරම් කැර්තිෙ ර්වා ගැනීර්ට අපි 

ර්නසින් සංවාෙ ඇති කර ගනිමින් 

සම් සසවනැලි ගර ණය කර ගැනීර්ට 

ඒවාට වර්ණ දී 

වර්ධනය කර ගනිමින්.....  ීන කර ගනිමින්.... 

ඒවා ර්ර් කියා ගනිමින්. 
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පසසකට වන්න..... 

ගලා එන සිතුවිලි වලින් 

සනාකරන්න පරවා යට  ාධා. 

 

සසසර්න්  ලා ඉන්න ඒ..... 

පාසවන අතු කැ ලි සෙස 

සකාස න් ආවෙ, සකාස ාර් ආවාැයි සනාෙන්නා 

 

සර්ාස ාතක විරාර්යක්..... 

සනාගැඹුරැ ජ්ලය පෑදීසර්න් 

ැකගත  ැකිෙ ඔ ට පාතාලය? 

 

සත්තරාසසය් සසවනැලි..... 

අස ෝ! නිෙ සස් ඡ්ායාවක් 

සැඟව ඇත සම් පතුලක් නැති පරවා ය යට 
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පුර සඳ පලා සගාස් අතුරැෙන් වුනා සන්ෙ? 

රිදීවන් පතරයන් ිර් වැටී ිඳී ගියා සන්ෙ? 

ර්  සපාසළාව  ඩමින ්කම්පා වුනා සන්ෙ, 

ඔ  තනිව වාඩි ී ආවර්ජ්නය කළ එර් රාතරිසය් ? 

ෙරා ගත  ැක්සක් නම් ස ෝධිසත්වසයකුට පර්ණක්ර්ය 

දිගු කළ ෙෑතින් ඒ නැගූ විලාප 

සනානැවසතන චකරයක ගිනිැල් 

ැසවමින්.... නිර්ාවක් සනාර්ැතිවර්. 

 

අස ෝ!  ෙවසත් ඔසේ පිරී ඉතිරී ගිය ඒ ආෙරය 

ර්විතයට පත් කලා සිටි සැසවාර් ඔ  වටා. 

ස ෝධිසත්වයකටු පර්ණක්ර්ය එසස් කළ  ැක්සක් 

කිසිවකුට නම් සනා ැක එය ඉක්ර්වන්නට. 

කතාන්ෙර දිග  ැසරන්නට පටන් ගත් විටදී, 

ර්  සපාසළාව සවේලුවා පාලනය කරගත සනා ැකි ී. 

ැක  ලා ගැනීර්ට පවා එය, 

ඇයට සනාර්ැති විය ක්තියක් 

එර් සර්ාස ාසත් ඔ  ෙකිමින් සිටි සේ. 

 

ස ළි කළා ඔ  ර්ායාව, 

රැවටිලි, රගපෑම් ස  සියලු ගිවිසුම් ගැන. 

පිිදුණා සුදු සනලුම් අවසන, 

සනාකිලටිිව ඉල්සපමින් 

සකසලසසන්න නියමිතව ති ුනු ර්ුත්. 
 

  



 

13 | 

 

 ලන්න ඇඟිල්ල දි ා ඔසේ 

දික් කර ඇති  ා ිරයට 

තිසේෙ ඔ ට අයිතියක් 

සචෝෙනා එල්ල කිරීර්ට විකරර්ාන්විතව සර්සස්? 

 ලන්න ඔසේ  ිසට උඩින්! 

දිදුලන රැස් වළල්ල සකෝ ඔසේ 

එසස් සුදුසුකම් ල ා ගැනීර්ට? 
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සපසන් ර්ට ඔසේ  ෙවත 

වැසී ඇති අඳුරැ මීදුසර්න් 

 ානියක් කිරීර්ට අර අඳින 

ෙවාලන ඔ  සේෙනාසවන් 

 

 ුස්ර් ර්ර් ගන්සනමි 

උරා ගනිමින් ේසේෂසය ්වලාකුළු 

ඒවා ැන් පිරිසිදුය 

දිදුලන ර්සග් ඇතුළාන්තය නිසා. 

 

සම් පිරිසිදු  ුස්ර් ර්ර් ස ලන්සනමි 

ළඟා සවමින් ඔ  සවතට 

පිරිසිදු කරමින් ඔසේ සසවනැලි 

ඔසේ දීප්තිර්ත් පැවැත්ර් අනාවරණය කරමින්. 
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පුටසුේ වාඩි ී 

භූමිකාව අත් සනා ැරර් කිසි විසටක 

අවයය ෙර්න සංස්කරණය කිරීර්ට 

සිනර්ා වැඩ සගාඩකි ඇත්සත්. 

අඳුරැ ව වැඩි නම් තවත් ස ාඳය 

ප සුසවන් රවටා ගත  ැකිය 

රීල් එක කරකැසේ 

කිසි විසටකත් අවසන් සනාවන ජ්වනිකා සර්ග. 

 

අලවන්න එකිසනකට 

අප ඇතුලට ගත් සෙ ්

තෘෂ්ණාසේ ර්ාතරාවක ්

පර්ණකි අපට අවයය. 

ඒවා තිරයට යවන්න 

අප කුල්ර්ත්ව තියන්නට 

ග ඩා කර ත ා පසුව ගැනීර්ට 

 ිස් වු සකාටස් පුරවනන්ට. 

 

ආසලෝක ිඳක් 

පර්ණකිය අවය 

ස ළි කිරීර්ට වෘත්තානත්ය 

ඇතුළත සැඟව ඇති. 

නිර්ර්ාණකරැවා  සුව ඇත! 

තිරසය් සම් ෙෘයර්ාන වූ 

ගලා සගන ගිය සම් ෙර්න වල 

 ිතූ සෙයක් නම් නැත 
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සූදානම් වන්න ර්ු ුණ දීර්ට ැඩි සලස 

ෙරාගත සනා ැකි ජීවිත සේෙනාවනට් 

කඩා ප ත් වනු ඇත ඒවා 

නිරසයන් එන  ලසේග සර්න්. 

උත්සා  කරන අයට නිෙ ස් ීර්ට 

සම් දිගු දාර්සයන් 

සම් ජීවිතසය්දීර් 

 ලාසපාසරාත්තු විය යුතුය ඒවා. 

ඔ ව 

ෙණගස්වනු ඇත, 

වැඩි  ලයකින් 

සපර ඔ  කර ඇති 

නරක සේවල් නිසා. 
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උත්සා  කරේදී ඉදිරියට යාර්ට දිය රැළ 

 සුසේ සම් දිය සුළියට එය 

 සුී ඒ සැඩ ප රටර් 

නිර්ර්ාණය කරගනී පාතාලයක් එය. 

ඇෙගනී අතු ස  සකාළ පවා එතුළට 

එ ි අර්රණීය  රය සපෝෂණය කිරීර්ට 

ගැලීර්ක් නැත, වර්ධනය සේ එය තවත් 

එ ි ජ්වය වැඩිවත්ර්. 

ටිකක්  ිතා  ැලූ විට 

අපිත් ඒ වසග්ර්ය 

 සු ී ඇත නිර්ක් නැති චකරයකට 

තෘෂ්ණාව නිසා එස ් සර්ස ් ීසසිවන. 

 ෙන විට සපෝෂණය කරිීර්ට  ෙවත 

සම් සනාසැනසසන ර්ෘගයාසග් 

 සුසේ ගර ණයට අපි 

සර්ර් භරර්ණය වන චකරසය්.  
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ඔ  සතපලන  ැර් වෙනක්ර්... 

පියවරකි පසුගාමී 

සතිර්ත්වන  ැර් සර්ාස ාතර්... 

සපරට යෑර්කි පරගතිීල.ි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සතිසයන් සිටින විට 

ඔ  සුසර කරාවි සර්ර් නාලිකාව 

එ ි ගුර්ුගුර්ුව සර්ග 

ඒ ස්පන්ෙනය 

විර්ුක්තිසය්. 
  



 

19 | 

එපා ගින්නට සදාස් කියන්න 

එ ි ස්වභාවය ැීර්යි. 

සවනසකසනකු ැසවන විට සකෝපසයන් 

ඈත්ව සිටින්න එ ි තාපසයන්. 

පරතිකරියා කලස ාත් ඔ  

ඉන්ධන සපයන්සන් 

වි ිදුවාලීර්ටය එ ි ැවැන්ත පියාපත්. 

පසු සින්න, සර්ච්චලයට පත්වූ විට පවා 

එපා පුළුස්සා ගන්නට ඔ ව 

වවරී ගිනිැල්ලට පිදුරැ ෙර්ා. 
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කල් ෙර්න්න... කල් ෙර්න්න... 

ස ජ් ගතිය එයයි ඔසේ 

 ලා ඉන්න ලැස න කම් අංගසම්පූර්ණ තැනක් 

පරිපූර්ණ සුවප සුව ඇති. 

 

 ා ිරයට සදාස් කියනන් 

ේෙවලට... ගුරැවරයාට... 

 ැර් තැනර් ස ාඳ ර්දිය. 

පණිවිඩය සත්රැම් ගැනීර්ට අසර්ත්ය ඔ  

සනාසලකා සැඟවුණු අරැත පවා. 

වරෙ ඇත්සත් ඔ  තුළය 

ර්නුෂය ගතියකි සාධාරණීකරණය 

පරිපූර්ණත්වය සසීර් ඵලදායකෙ 

ර්ාර්ගය ඇත්සත්  ාධා ර්ැෙ සන්ෙ? 
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ඔ  ගන්නා තීන්දු තීරණ වල 

සේදිකාව ර්ර්ත්වයයි. 

සැසඳීම්, නිෙ සට කරැණු, 

ඒවා සියල්ලර්  දාර්ර්යි පතුලට වැසටන 

ස්ථාපිත කිරීර්ට ඔසේ ර්ර්ත්වය 
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ඉඩ සෙන්න වර්තරියට ඔසේ  ෙවත පුරවන්නට 

 ුඟක් අවයයි...  ිස් කිරීර්ට ඒ  ඳුන 

කුණු වලින් පිරී ඉතිරී ඇති. 

සැඟවිලා ඇත්සත්ය ඒවා... සියුම්වට... 

නිරතුරැව පල්සවමින් 

වැළලිලා ගැඹුරැ සලස 

සම් ස්වයං ර්ුළා ස්ථර. 

 

 

 

 

 

 

 

වර්තරිය කරන්න ඔ ටර්,  ිස් කළ ඒ  ඳුන පුරවමින් 

වත් කරන්න ඉන්පසු 

අවට සටිිනා අයට. 

දුෂ්කරය ර්ුලින්ර් 

සර්ාව දී ගැනීර්ට ඔ ටර් 

පුදුර්යට පත් සේවි 

සගාඩගත් ඒ කුණුකන්ෙල් ෙකින විට ඔ . 
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කැන්වසය විඥාණයයි, 

එ ි චිතරය අසප්ර් කර්ර් පිළිිඹු කරයි; 

වර්ණ තෘෂණ්ාසේ සසවනැලි ය. 

සම් සියල්සලන් ඔේ ට 

ඇත්සත් ාන්ත නිෙ සකි. 
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ඔ ට ලැස න ස තිකය කුර්ක්ෙ 

ඊළඟ ජීවිතය සගන එන සතුට ගැන? 

ඔ ට ස තික විය  ැක්සක් සකසස්ෙ 

ඔ  සිතන අවසාන තීරණාත්ර්ක සිතුවිල්ල ගැන? 

ඔ ට පාලනය කර ගන්නට  ැරි විට 

ඊළඟ සර්ාස ාසත් ඇත ිවන ඔසේ සිතිවිලි පරවා ය 

ඔ ට  ලපෑම් කළ  ැකි සේවිෙ 

ඔ සග් අවසන් සිතුවිල්ලට? 
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සිතූ  ැටිසය්ර් ඔ  

නිෙ ස් යැයි කියා ේසේෂසයන් ස ෝ රාගසයන් 

රිංගා ඒවි ඒවා වඩාත් ර සිගතව 

පිටුපස සදාසරන් ඔ ව අඬවන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සනාකිරීර් 

සනාකළ යුතු සේ 

වඩා උතුම් ය 

පින් කරනවාට වඩා 

ර් ා පරිර්ාණසයන්. 
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අන්ධසයෝය අපි 
අඳුසර් අතපතගාන 

 ැඟීර්ක් නැති කිසිර් 
අපි ඇසුරැ කරන අය ගැන. 

 

දිනක ලැ ුසනෝතින් අපට සපනීර් 
ර්විතයට පත් සේවි අප 

ැක්ර් ඇති අය 
ස  ැක්ර් ති ූ අය 

අපට ර්ග  ැරැණු  ැටිත් 
ඔවුන්ට ලිස්සා යාර්ට ඉඩ දුන් එක ගැනත්. 
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සෑර්  ුස්ර්ක් සර්ගර් ඔ  ගන්නා වර්තරීසයන් 
සර්ාව ලැසේ ඔසේ පේ මිලියනයකට. 

සෑර්  ුස්ර්ක් ඔ  ගන්නා සතිසයන් 
සකටි කරාවි ඔසේ පුනර්භව ධාරාව 

සෑර් අඩියක් සර්ගර් ඔ  ත නා සතිසයන් 
ර්ැකීයාවි ඔ  ආ අඩිපාර 

ඒ වසග්ර් සෑර් අඟලක ්සර්ගර් ඔ  අත රිනා... 
සගීයාවි ඔසේ ර්ර්ත්වය. 
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යාන්තර්ට ස ෝ දුටුසවාත් ඔ  

රාගසය් ස ෝ වවරසය් 

ස ාසරන්ර් පලායෑර්ට  ෙන සිතුවිලි 

යන්නට එපා කථාවට ඒවා සර්ග. 

 

ඇෙගනීවි ඔ ව ඒ සෙසට 

ැන ගන්නා විට ඔ  එය 

සගාඩක් දුරදිග සගාස්  ර්ාරය 

පරර්ාෙ වැඩි සේවි ලි ා ගැනීර්ට 

ඔ  ඇති කර ගත් ගැටලු ඒ නිසා. 
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සිනාසසන විට අප 

අඬාසගන ඒවි සේෙනාව අප සෙසට 

අඬන විට අප 

 ිනාීසගන ඒවි සේෙනාව අප සෙසට. 

 

සෑර් විටර් සිදුවන්සන් එකර් සෙයකි 

ස ෙන්සන් අපර්ය 

ඒවා සෙපැත්තයි 

එකර් කාසිසය්. 
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ැනුවත්ව ගන්නා විට  සු්ර් 

ැනුවත්ව ස ලනා විට  ුස්ර් 

පරිතයාග කර ඇත ඔ   ා ිර සලෝකයර් 

ඔසේ අතීතය, අනාගතය පවා. 

 

ර්ුළු වි්වයර් නිෙ ස් කර ඇත ඔ  

ැන් ඔසේ ර්ායිර් ඔසේ සර් විතරක්ය 

අසීරැර් සේ කර ඇත ඔ  

සර්ාස ාතකට අත ැරීර්... 

නිර්ක් නැති සම් සගාඩගැසීර්ක 

රජ්ුන්සගත් රසජ්ක් විය ඔ . 
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සච්තනා කරන විට ඔ  

සේගවත් සේ ඔසේ ර්නස 

ි ි සේවි එනිසා 

සේගවත් ජ්වන් සිත්  තක්. 

නතර කරයි අවසානසය් එය 

පරර්ාණු ස ෝම් යක්… 

ග ඩා කර එ ි  ලය 

ඇතුළාන්තසය් කර්ර් සලස. 
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රැකගන්න දිව ඔසේ 

කතා කරන්න අතයවය නම් පර්ණක්. 

සුනුවිසුනු කර සනාගන්න නි්ේෙතාවය 

පිඹිසෙන ඔසේ ඇතුළාන්තසය්. 

පිටවන වෙන්, 

ස  ඇතුළත කතා   

සලෝක සෙකර් නවත්වන 

“උතුම් නි ඩතාවය” එයයි. 
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ඈත්සවන්න ඔ  

සුස ෝපසභෝගී සෑර් සෙයකින්ර් 

වැලඳ ගන්න 

අල්සප්ච්ඡ්තාවය 

සියල්ල අත  ැරීර්ටය ඔ  සර් ි ආසේ 

ඉලක්කය සර්යයි ඔසේ, 

ගණන් ගන්නට එපා 

තවත් සේවල් ඉල්ලා කරන ඉල්ලීම්... 
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සවළඳ ලකණුකි සුස ෝපසභෝගීත්වය 

ජ්යගරා කයන් සග් සනාව 

පරාජිතයනස්ග් 

පා නඟන නිරය සෙසට. 

අධික සලස 

ගිල ැමීර් සැප සම්පත් 

ගලන සැරව වසග්ය  රියට 

විාල තුවාලයක. 

සීර්ාවන් ඉක්ර්වා සගාස් ඇත ඔවුන් 

සංසේෙන ර්ායිම්වල 

සසා ාෙ ර් සවි ල ගන්වා දුන් 

සාර්ානය භාවිතය සඳ ා. 
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එකසස් ඉන්න 

 ා ිර සලෝකය සස්ර් 

අඳින්න එසලසර් 

කරියා කරන්න එසලසර් 

සනාසෙන්න කිසිදු ඉඟියක් ඔසේ පිළිසවත් පළිි ඳව. 

කියන්න ඇ ුම්කන් දීර්ට කැර්ති අයට පර්ණක් 

ස ළි කරන්න සිතැඟි ඔ වන් අයට පර්ණක්, 

නැතස ාත් ඔ ට ප ර වැසේවි 

ඔසේ අෙ ස් වලින්ර්.  
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සම් කරියා ස  චලන වලට ඔේස න් 

ඇත්සත් තස සර සං යාත කම්පනය 

සම් සවනසව්න භූ ෙර්නය 

කර ඇත්සත් රැවටීර්කි. 

සපසනනස්න් ර්තුපටි පර්ණි අපට 

එය නිර්ර්ාණය කරන ර්ායාසේ 

කඩා වැසටනු ඇත ඒ සියල්ල 

අවසානසය් අපි අසරණ වූ විටදී. 
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අපි ව ලුන්ය 

අසප්  ැඟීම් 

තෘප්තිර්ත් කිරීර්ට  ැඳී සිටිනා; 

අසප්ර්ය සම් ෙම්වැල් 

අප විසින්ර් අගුළු ෙර්ා ඇති 

නිෙ ස් විය  ැකිය අපට 

ඇත්තටර් අවය නම්. 

විවෘත  න්ධනාගාරයක ිසර්ය 

ස්වයං තීන්දුවකි සර්ය 

සතස ට්ටවු ස  වධ ිංසා 

ිත්ති වලින් වටව ඇත.ි 

අතීතය ස  අනාගතය නර්ැති 

කාලපාලකයන් ඇති 

සපලඹුසණ් අපි 

අවිෙයාව නම්වූ ර්ත්ද්රවය නිසාය. 
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පීඩාව කරන විට එ ි කෘතයය 

තලා සපලා ෙර්මින් ඔ ව.... 

ර්තක ත ා ගන්න ඔ  එ ි සෙ ලක  ිරකර 

වධ සෙන සර්වලර්කි එය. 

උපත නිසාය සම් සියල්ල 

සර්යයි සතයය.. 

අපි  සුව ඇත නිර්ක් නැති සම් වටවලල්ලක... 

භරර්ණය සවමින් සනාකඩවා 

තවත් සේ ගැන තණ් ා කරමින් යන. 
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ඉති ාස පිටුවල සඳ න්ය ආ්චර්යර්ත් සලස 

සවන් වූ අයුරැ සාගර තරංග 

යගධා ප රින් 

නීල ර් ා සයෝධයාසග් අසයෝර්ය ක්තිසයන්. 

රජ්වරැ ස  ස ්වායන් 

අති විාල පිරිසක් සර්ග 

ර්  ර්ු ුෙ තරණය කසළෝය එවිට 

ඉන්දියානු භූමිය ආකරර්ණය කිරීර්ට. 

 

දිස් විය ර්ු ුසේ පතුල එවිට 

එක ක්ෂණයකට 

දිස්වුනු සියුම් ර්න්ෙපරභාවක්සස්.... 

නිර්ක් නැති සම් ගැඹුරැ ර්නසස ි 

කිමිදුනා ඔ  ගැඹුරට 

ඒ නි්චල පරවා යට 

ර්කා ෙර්න්නට නම් සනා ැක ැන් සකාස තර්් 

ඔ  දුටු සේ එ ි පත්සල.් 
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සිනාසසන්සන් ර්ර් කළ යුතු නිසාය එය 

එසස් කිරීර්, අසප්ක්ෂා කරන නිසාය, 

 ිස් ර්වාපෑර්ක් මිස අන් කිසිවක් සනාසේය එ ි. 

 

ෙකිමි ර්ර් ර්ු ුණත 

විකෘති  ලසේගවල 

විසිතුරැ කැටයම්වල සැඟව ඇති. 

 

සපසනන්නට පුළුවන එ ි ආත්ර්ාර්ථකාමී  වක් 

නර්ුත් සවන සෙයක් සනාර්ැත ර්ට කළ ැකි 

වට ා ගන්නට එපා එය වරෙවා.... 

 

ැන් ස ාඳටර් ඇති ර්ට 

සවර ෙරමි නැවත සනාපැමිණීර්ට ර්ර් 

සලෝකයට ඔ  ඔසේර් යැයි කියා ගන්නා. 
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තරස න් කඩාපැන 

ගැස න  ැතිව 

අර්තකය ඔ ට 

ඔ  කවුෙ කියාවත් 

ගැලවිලාය ඔසේ සවස් ර්ු ුණ 

පැකිළිලාය ඔසේ පය 

ඇතුල්සවලා ඔ  තුළට 

තණ් ාසේ සසවනැලි 
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යම් යම් සේ අත  ැරිය  ැකි නිසා 

තෘෂ්ණාව පාලනය කර ගතිමි යැයි සතුටු සේවි ඔ  

නර්ුත් පිටත ර්ැ ුම් ඉවත් කළ පර්ණින් 

සම් වියන ලෙ තෘෂ්ණා යාරවලින් 

ගැලසවන්නට නම්  ැරිය ඔ ට. 

සසායා ගන්න යට නූල 

පට වැටණුු ආාවනස්ගන් 

නිර්ක් නැති ඉඳිකටු ප රලත් 

පරිස්සමින් ගැලවිය යුතු සම් නූල් ජ්ාලය 

තෙ කරනු ඇත සියල්ලර්.... 

සීරැසවන්, සනාැසනනන්ට ගලවා සනාගත ස ාත් 
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අල්ලාගත් විට යෂ්ටියක් 

සෙසකළවර  දාසගන ඇත ඔ  

උපත ස  ර්රණසය් 

කඩා ගන්නට නම් සනා ැක ඒවා එවිට. 

ළං වන විට ඔ  එක් සකානකට 

ඈත් සේවි ඔ  අන් සකළවරින් 

නිෙ ස් ීර්ට ඇති එකර් ර්ග නම් 

අත ැරීර්ය.... 

ර්ුළු යෂ්ටියර්. 
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සවස සක් කරගන්නට එපා සතිර්ත්ීර් 

ඇලුනස ාත් ඔ  එයට එසස් වනු ඇත එය. 

සවස සක් කරගන්න එපා පරඥාව 

ඇලුනස ාත් ඔ  එයට එසස් වනු ඇත එය. 

 

ඒවාට සගෞරව කිරීර්ට, වන්ෙනාර්ාන කිරීර්ට 

සනා ැකිය ඔ ට. 

ඒවා සනාසවනසව් පවතින්සන්ත් නැත. 

සම්වා පවතින විට ඊට අගයක් සෙන්නට එපා. 

සම්වා සනාපවතින විට ඊටත් අගයක් සෙන්නට එපා. 

සර්න්න සර්යයි ර්ැෙ ර්ාවත. 
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සුළු සර්ාස ාතකට පරීතයික් සගන දී 

සම් සදාකාලික දුසකන් 

ඔ  රවට්ටවා 

ඔ ු ඔ ට දිනන්නට ඉඩදී ඇත. 

ැනට ඔ  සතුව ඇති සේ 

සකාස ාර්ත් ඔ  ෙර්ා යා යුතුය 

ඔ ට අ ිමි වූ සේ 

සගන සේ ඔ ට පීඩා. 

දිනන්සන් ඔ ුර්යි සෑර් විටකර් 

සර්ර් කඹ ඇදීසම් දී 

සතුට ළගා කර ගත  ැකි එකර් කරර්ය නම් 

ඔ  අත ැරීර්ය. 

 ලන්න එවිට ඔ ු පරදින  ැටි 

එකර් කරර්ය සර්යයි ඔ ට 

පරාජ්ය කිරීර්ට  ැකි ඔ ුව.  
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සෑර් සෙයක්ර් නරක 

සිදු වන්සන් ඇයි ඔ ටර්? 

අසාධාරණයි සන්ෙ 

ර්ෘදුව සැලකීර් වැරදි කරැවන්ට 

ඔ ට වඩා? 

ැකිය සනා ැක අතීතය ඔ ට 

ඔ  කර ඇති සේ. 

විනා කළ ජීවිත ඔ  

අනුන්ට දුන් දුක් ගින්ෙර. 

 

ඔ  ැන් විඳිනා සේ 

ඔ සග්ර් උරැර්යන්ය 

සාධාරණෙ සදාස් පැවරීර් අන් අයට 

සුදුසු සේර් ලැ ුනු විට ඔ ට? 
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එරමිණිය සගතීර්ටර් අවය නැ ැ ඔ ට 

ර්නස නිවසට සගන ඒර්ට. 

 

ඉඩ සෙන්න  ැර් සර්ාස ාතර් 

ගලා යාර්ට  ැර් කූපයක්  ර ාර් 

 ලා ඉන්න ර්නස සර්ස ය වන අයුරැ 

ගත එය අනුගර්නය කරන අයුරැ, 

අ ණඩ්ව අදින 

සනාසපසනන ඒ ලණුව. 

 

රෑකඩය ඔ ය 

නටවනස්න් කවුෙ? 

ආත්ර්යක් එ ි සනාර්ැත 

සම් සියල්ල රැවටිලිය. 

 

තිරය පිටුපසට යන්න 

 ලන්න රෑකඩ නටවනන්ා සෙස 

සනාර්ඟ යවා ඇත අපව 

සියල්ල ර්වා පෑම්ය.  
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ඇස් තිසයන්සන ෙකිනන්යි සුන්ෙර සේ, 

කන් තිසයන්සන අසනන්යි මි ිරි සේ, 

නාසය තිසයන්සන විඳින්නයි සුවඳ සේ, 

දිව තිසයන්සන විඳින්නයි රස සේ. 

සර් තිසයන්සන ල න්නයි රස ප ස 

ර්නස තිසයන්සන සිතන්නයි අපට අවය සෙ ්

සම්වා පවතින්සන් එසලස කියායි අප සිතන්සන්. 

නර්ුත් සම් සෑර් එකකර්් කුණුවන ර්ළකුණුය 

සලෝභය විගලනය වන ඇතුලතින්ර්. 

නිරසය් සදාරවල්ය සම්වා 

අනිසි සලස භාවිතා කළස ාත් අපි, 

ඇෙ ෙර්ාවි අපව අතිය සතුටකට ස ෝ සේෙනාවකට. 
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ඇලී සිටින්සනර්ු සිතුවිලි වලට අපි 

සංසේෙනාවන් අල්ලාසගන 

ඒවා  ැර් එකක්ර් අසප් කියා 

 ිමිකම් පෑර්ට අයිතියක් ඇතැයි සිතා. 

පරතිකරියා කරමින් දිගින් දිගටර් 

අ ණඩ් වට වළල්ලකය අප 

නිර්ක් නැති ෙම්වැලකි එය 

අසප් පැවැත්සම් පරිණාර්සය්. 
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සට න් ී ඇත ධර්ර්ය 

අප ෙකින සෑර් සෙයකර් 

ඔප්පු කිරීසම් ර්ුද්රාවක 

වනතික පතරයක. 

ඕනෑර් සෙයක් වස්තුවකි 

ඔ ට සර්සන ි කිරීර්ට 

ධර්ර්ය සර් ි ැන් ඇත 

විස්ෂසයන් අප තුළර් 

 ලන්නට එපා සවන සකාස ්වත්. 
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 ා ිරසය් අුභ සේ ති ුනාසේ 

ඔ ට ස්පර් ීර්ට ඉඩ සනාසෙන්න ඒවාට 

අවට කුරිරැකම් ති ුනාසේ 

ඔ  සවත ළඟා ීර්ට ඉඩ සනාසෙන්න ඒවාට 

කිසිවකට ඇතුළාන්තයට එන්න ට ඉඩ සනාසෙන්න 

ස ාඳ ස ෝ නරක ස ෝ 

එක  ා සර්ානයි  ැර් සෙයක්ර් 

නර්ුත් ඔ යි ඒවා සල් ල් කරන්සන්  රි ස ෝ වැරදි සලස. 
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පිළිකුසලන්  ැකිසලමින් 

කළ සෙයට සදාස් කියන්න. 

සූදානම් නැ ැ අපි කවදාවත් 

දීර්ට අපට සර්ාව. 

අපි  ැසර්ෝටර්  ැකිය 

එතැනින් ගැලීර්ට 

වැරදි පිළිගැනීර්ට 

ඒවා පසසක තැබීර්ට. 

ඒත් පසුතැවිලි සවමින් අපි 

සිදු වූ  ානිය ගැන 

වට ා සනාසගන කිසි විසටකත් 

“ැන ගැනීර් තර්ා උතුම්ර් සෙය”  ව එය 

සෙවැනි වන 

උතුම්ර් මිනිසුන්ට. 
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සර් ර විට ඔසේ අවධානය ගිලි ී යාවි 

ඔ ට සාක්ෂාත් කර ගත යුතු සෙයින් 

කැලඹිලි ස ිත දිය රැළි ර්ධයසය් 

සම් සලෞකික සැලසුම් නිසා. 

ස ෙතා පවත්වා ගැනීර්ට කාලයයි සම් 

එකර් සි ිනයක් ඇති අය සර්ග 

ර්තක් කර දීර්ට ෙකින්සන් ඔ  සි ිනයක්  ව 

අවදි වන්නට... ගසා සගන යෑර්ට සපර 

සම් දියරැළි සර්ග. 
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 ඹා ගි ින්ෙ කාලය 

ඔ  සර්ග ඔ ට 

ඉන්නට ඇති කාලයත් සසාරා සගන 

පසු ට ීර්ට කාලයකතු් ඉතිරි සනාකරර්? 

 

අර්තක සනාකරන්න ඔ  සතුව ඇති  ව 

නිැල්සල් යන සම්  ුස්ර් රැල්. 

උෙේ කරන එක්ීර්ට 

ඔ සග් ඇතුළාන්තය සර්ග. 

කර ගන්න එය සතෝතැන්නක් 

ඔසේ නිව න, ඔසේ ගැලවුර් 

සියුම් සලස පසුිසම් ඇති 

ඔ ට යා  ැකි නැවත නැවතත්. 

 

ඩැ ැගන්න සම් නිෙ සස් කුඩා ඉඩකඩ 

අතරතුරා ඔසේ කාර්යයන් 

සවන කාලයක් කුර්කටෙ ඔ ට 

නිෙ ස් ීර්ට අවසානසය්. 
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සර්ු සෙන්න, අතීතයට 

අවය නෑ, අනාගතය 

පිළිගනිර්ු සාෙරසයන් සම් සර්ාස ාත 

ර්ර් ැන් සර්තන. 

ර්ා සර්ග තනිවර් 

“කළ යුතු” සේ නතර කර 

ගලායන සිතුවිලි සර්ග පර්ණක්ය 

ර්ර් ැන් සර්තන. 

සරාස ෝ නිසලය 

ආයතන වල්ර්ත් සවලාය 

නවතා ගැනීර් දුෂ්කර ය. 

නර්ුත් ර්ර් ැන් සර්තන. 

සිතුවිලි  ීලෑ සේ 

ඇතුළාන්තයට නැසම් ඒවා 

සර්ාස ාතක නිෙ සකි 

සතුටු සවමි ර්ර් ැන් සර්තන. 
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සම් පසු විපාක 

පසුතැවිල්ලට පත්කරනස්න් අපව 

කළ යුතුව ති ූ සේ සනාකළ නිසා 

ඒ පීඩනය පැවති විට. 

අපට අපවර් අ ිමි වූ ආකාරය, 

ඒ සර්ාස ාසත් දී, 

පුපුරැ ගසමින් රිදුම් සෙයි එය ැන් 

නිරාවරණය වූ... 

අලුත ස ස ත් ැර්ූ තුවාලයක් සස් 

සංසේදීය..... 

කුඩාර් ස්පර්යකටත් පවා 

 ර්න සුළසඟ්. 
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සකසස්ෙ ඔ ට ර්ැනිය  ැක්සක් 

ඔසේ පු ුණුසේ සන්ධිස්ථාන? 

පරතිසරෝධය, ඉවසීර්කට  ැසරනු ඇත 

ඉවසීර්, සාෙර පිළිගැනීර්කට  ැසරනු ඇත 

සාෙර පිළිගැනීර්, සර්ාව දීර්කට  ැසරනු ඇත 

සෙෝෂාසරෝපණය නැවසතනු ඇත එර්නිසා. 
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සිතුවිලි වලට ඇලී සිටින්සනර්ු අප ි

සංසේෙනයන් අල්ලාසගන 

ඒවා සියල්ලර් අසප් යැයි  ැසඟ් 

 ිමිකම් පෑර්ට අයිතියක් ඇතැයි සිසත්. 

පරකිකරියා සර්ග දිගටර් අපි 

අ ණඩ් රවුර්කය 

නිර්ක් නැති ෙම්වැලකි එය 

අපසග් පරිණාර්සය්. 
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ආසලෝකය ස්පර් වූ 

ර්ල් වලින්   ුතරය 

තුළ ති ුසන්ය අඩුපාඩු 

සපළුසණ්ය ඔවුන් දුක් පීඩාවන්සගන්. 

සාර්ානය ස ෝ සර්ාජ්සයන් සකාන් කළ, 

සපාදු ජ්නතාවය ඔවුන ්ස ාස ෝ දුරට. 

එතරම් ැනුර්ක් ස ෝ සථ්ාවරයක් සනාති ණුි ඔවුන්ට 

ජීවිතසය්, ඒ අවසථ්ාසේ දී. 

ැනුර්  ාධා වුවාෙ 

 ැ ළුණු අයට ඒ කාලසය්? 

ැන් වසග්ර් 

වයාකූල වූ සසසු ර්නුෂය වර්ගයාට? 

අඩු වන තරර්ට වඩා ස ාඳය 

සපන්ීර්ට ඇති අකුරැ ඔ ට 

ඔසේ නර් පිටුපස 

සනාවන  ව ඔ  පරභ ූ

වළක්වා ගන්නා ආසලෝකය. 
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 ඳුන්වන්න එය පූර්ණ සතුට සලස 

කෘතඥතාව..... ආෙරය සලස.. 

නැතිනම් සිත නැති අවස්ථා සලස 

ඒවා සියල්ලර් ර්ූලාරම්භයන්ය 

ඉදිරියට ඒර්ට ඇති විාල ගැටලුවල. 

යට සගාස් ඇති.... සැඟවුණු සේවල්..... 

ජ්යගත යුතුය 

ර්ායාසේ අඳුරැ මීදුර් 

පරඥාසේ ආසලෝකසයන්. 
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ඊනියා ාන්තිය සර්ාකක්ෙ සම් 

සනාෙකිමි සතුටක් නම් සකාස ත්ර් සර් ි 

නි්චලව සිටීර් දුෂ්කර ය ර්ට 

සර්ාස ාතකටවත්, කිසරි් අයුරකින්වත්. 

 

වැඩි ී තිසේ ර්සග් දුක ්සේෙනා 

තර  යයි ර්ට සුළු ේෙයකටත් 

ඉරියේ සවනස් සනාකර ඉන්නට  ැරිය ර්ට 

ඊර්ෂයා කරමි ඉන්නා අයට එසස්. 

 

වැසට් නින්ෙට ස ාස ෝ විට ර්ර් 

සන්සුන් ර්නස නැති ී යයි නිවසස් සිටින විට 

උත්සා ය ර්සග් උර්තුවකැයි සිතන ඔවුන් 

ස ාඳයැයි කියති සපර සිටි ර්ර් ැනට වඩා. 
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 ලාසපාසරාත්තු ඇතිව වාඩි සවනස්න පර්යංකයට ඔ  

තීරණය කර නි්චලව සිටීර්ට යම් කාලයක් 

නර්ුත් දුෂ්කරය සර්ර් චලනයන් නැවැත්ීර්. 

වටිනාකම් සෙන්සන  ා ිර සලෝකය 

කරියාීලී අයටයි 

අගය කරන්සන්, ර්තකසය් රැසඳන්සන් 

අතිෙක්ෂ අයයි 

නර්ුත් එය එසස් සනාසේ සම් සවලාසේ දී. 

එනිසා සර්ර් සසීර් අත් රිර්ු අපි නි ඬතාවය සඳ ා 

සිතමින් ර ස නිසලභාවය යැයි කියා 

නර්ුත් ඇත්ත වසයනර්් ැන් ඇත්සත් 

කිපුණු කැළඹුණු  ලසේගයි 

පරතික්සෂ්ප කරන තාක් කල් ඔ  භාර ගැනීර්ට 

පළස යට සවන සර්ර් කරියාවලිය 

කිසි විසටකත් සාර්ථක සනාවනු ඇත 

භාවනා කිරීර්ට ඔ  ෙරන පරයත්නය. 
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අකර්ැතියි අපි සැසවාර් 

නි ඬතාසේ  ඩට 

අවසන පැමිණි විට එය 

අසප් සදාරටවු ළඟට. 

ඇෙගැනීර්ට  ෙන්සන් අපි ැන් 

කුර්න ස ෝ චලනයක් 

ර්කා ැමීර්ට සම් නීරසකර් 

අපසග් ඇතුළාන්තසය් අගුළු අරින. 

සතුට ස ෝ දුක 

පර්ණි අප ෙන්සන් 

අපට සනාසපසන්ෙ 

අතර ර්ැෙක් ? 

ර්ට්ටර් සර්යයි 

අප සිටිය යුතු 

ඇතුළත  ැලීර්ට නම් ගැඹුරින් 

අසප්  ෙවත් තුළට.  
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පරගතියක් නැත කිසිර් 

රික්තයක සිටිමි ර්ර් 

සවනස  ඳුනා ගත සනා ැක ර්ට ැන් 

ආ්වාස පර්වාසසය්. 

ආසලෝක, උේදීපන අසප්ක්ෂා කසළමි ර්ර්, 

සකාස ්කටවත් නැති සම් තත්ත්වය නම් සනාසේ 

වයාකූල සේ තවත් ර්ා සවන් සෙන විට 

ඔවෙන් වලට අසනක් අය සෙන. 

“ආ! සම්ක පරගතියක්”, 

අවසාන ඔ ත් එ ි විත් සිටී. 

ඇලීර්ක්, ආාවක් සනාර්ැත 

නිරීක්ෂකයාය ඔ  ැන්. 

කිසිවක් සනාකරන්න, සංසන්ෙනය සනාකරනන් 

සම්  ුෙකලාව නිරතුරැව පවත්වා ගන්න 

අනාවරණය කර ගැනීර්ට සූදානම්ය ැන් ඔ , 

ගැඹුරැර් අවස්ථාව ඔ සග් පැවැත්සම්.  
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පරක්සෂ්පණය කරනස්නර්ු අපි අපසග් සංසේෙනා 

 ිස් තිරයක් ර්තට 

එ ි සාරයක් සනාර්ැත 

ඒ අරර්ුණු කරන සේ රඳවා ගැනීර්ට 

 

උත්සා  කරන්සනර්ු වර්ණ ගැන්ීර්ට අපි 

සම් විාල අවකාය 

නිෂ්ඵල පරයත්නයකි එය 

 ිස් අ සස් චිතර ඇඳීර්ට කරන උත්සා යක් සර්න්. 
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ඉඩ  රින්න ඒ අත්විඳින ආසලෝකයට 

එ ි කිරණ ඔ  ර්තට වි ිදුවන්නට 

ඔ  පසු කර ඔ  තුළ සැඟී සිටින්නට 

නවර්ු කෙම්භයක අවයාජ් කරියාවලියකි 

වැරදිලාවත්  ලන්නට එපා ඒ සෙස, 

එසස් කළස ාත් එය පසු සිනු ඇත. 

අ ණඩ්ව සයසෙන්න, සර්සන ි කරන්න 

ඔ  ආරම්භ කර පටන්ගත් සේ 

පිිසෙනු ඇත ළෙරැවා අවසන 

කාන්තාවක් සලසට ස ාස ෝ ආකර්ෂණීය. 

ඇය ඔ  ඉදිරිපිටට එන ුඇත 

සසමින් අතර ර්ැෙ කිසිවක් සනාර්ැති සතක් 

අවසානසය් ඔ  වැලඳ ගනු ඇත ඇය 

ඇසග් දිදුලන පියාපත් වලින්. 
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සලෝකයා ෙකීවි දුර්වලකර්ක් සලස 

ගැම්ර්ක් නැති පුේගලසයක් සලස 

රසයක් ස ෝ වර්ණයක් සනාර්ැති 

පු ුණු කරන විට ඔ  අත ැරීර්. 

වැඩි වැඩිසයන් අල්ලා ගන්නා විට 

වැඩි වැඩිසයන් ලැසේවි සම්ර්ාන ඔ ට 

ර්ල්ර්ාලා ස  පෙක්කම් සර්ගර්. 

ඔ  තර්යි ෙක්ෂයා. 

ආපසු සගීර්ට පැමිණි විට කාලය 

ඔ  ල ාගත් සියල්ල සඳ ා 

ැන් සකාස ෙ ඒ මිනිස්සු 

පරංසා කළ ඔ ට ඒ අභිර්ානයන්ට? 
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සට න් තැබීර් නවත්වන්න 

භාවනා කරන විට ඔ  

ර්තක ත ා ගැනීර්ට උත්සා  කළස ාත් 

එ ි ගැම්ර් අ ිමි සේවි ඔ ට. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආවර්ජ්නය කළ  ැකිය ඔ ට 

භාවනාව අවසන් වූ පසු 

සියල්ල නැවත පැමිසණ්වි ඔ  සවතට එවිට 

 රියට දිය ප රකින් ගලා එන වතුර සස්. 
  



 

69 | 

 

 

 

සතිර්ත්ව ත නා  ැර් පියවරක්ර් 

ස නයක් සේවි මි ිකත උසුලන  රට 

සත්සර්වි සැ ැල්ලු  වක් ඇයට 

ලැස න ලයාන්විත පා ප සසන් ඇයට 

එ ැවින් රැක ගනීවි ඇය අපව 

ඇයසග් වි්ව ළයර්ඬල තුළ 

සකාතරම්ෙ ඒ ආීර්වාෙය 

සතිර්ත් සක්ර්න අපට ල ා සෙන. 
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වර්තර්ාන සර්ාස ාත 

පරතයක්ෂයක ි

සැ වින්ර් අත්විඳිය  ැකි 

පවතින්නකි එය 

එකර් සාක්ෂියයි එය 

පැවැත්ර් කුර්ක් ැයි කියා. 

 

වර්තර්ාන සර්ාස ාත 

නිර්ර්ලයි 

අකුසලසයන් සතාරයි 

ආෙරයටත් වඩා  ලවත් 

සලාකුර් කුසලතාවයයි එය 

මිනිසසකුට ල ා ගත  ැකි. 
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කරගන්න 

ඔ සග් සර්සන  ිකිරීම් - ඔසේ රැකවරණය 

ඔ සග් සගයි වැසිසයෝ - පණිවිඩකරැවන් 

සගෙර සදාසර් වැඩ - ඔසේ භාවනාව 

ඔසේ නිවස - ඔසේ භාවනා වැඩර්ුළුව. 
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කරන්න  ලන්න වැරදි කරියාවක් 

සතිසයන්. 

කරන්නට  ැ ැ ඔ ට එය. 

කළත් එස ර් ඔ , 

වඩාත්ර් නීරස, සවස සකාරී කරියාව වනු ඇත එය 

ඔ  සර්සතක් කර ඇති. 

නැති සේවි නැවත එය කිරීර්ට ක්තියක් ඔ ට මින්පසු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වරෙවා සත්රැම් ගන්නට එපා සර්ාධිය, සතිය යැයි කියා. 

සර්ාධිය පර්ණක් තනිව ඇතිවිට එය සකසලසනු්ට සමීපය. 

නර්ුත් සපරර්ුසණ් ත ාගත් විට සතිය, 

සර්ාධිය ඉසේටර් වැසඩනු ඇත 

පරඥාව ෙ පැමිසණ්වි ැන ්කඩතුරා ඉවත් කර 

සැ ෑ ස්වභාවය ස ළි කරමින්.  
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අපි ඉපදී ඉන්සන්ර් විනි්චය කරන්නටය 

සෙවියන් උවත් එසස්ර්ය 

එසස් කරන්නැතස්ත් කවුෙ? 

එය සතියයි. 

එක සර්ාස ාතක් පරර්ාණවත්ය 

ඔ ට දිනා ගැනීර්ට 

වි්ව සම් න්ධතාවයක් 

පූර්ණ සතිර්ත්භාවය තළුින්. 

ගැලවුම්කරැවා කවුෙ? 

අප තුළය එය 

සැඟවුණු, නිසද්රාපගත 

ඔ ු පූර්ණ සතිර්ත්භාවයයි. 

ඇත්සත් එක් ර්ාර්ගයක් පර්ණි 

සර්ර් දුකින් ගැලීර්ට 

 ුදුන් සග් ර්ග එයයි 

සතිර්ත් ීර් තුළින්. 
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සර්න්න! එලා ඇත 

තෘෂ්ණාසේ ැල 

නාර්-රෑප නූල් 

වලින් වියන ලෙ. 

 

සකළවරක් නැති ැලකි එය 

උගුලකි සගාදුරැ අල්ලන්නට ැර්ූ 

සංසේදි සදාරටු අසල සැඟී සිටිමින් 

පිනීර්ට ඉන්ද්රිය ය මින්. 

 

අ ණඩ් සැපයුර්කි එය 

සනානවතින උත්සවයක් සඳ ා සැකසසන 

සේදිය පිරීර්ට නිරසය් 

අසප්ර් අභාවය සවනසුවන්. 
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ර්නස අනාරක්ෂිතය, අසරණය 

ර්රණසය් සදාරටුව විවෘතය. 

උෙේ කළ  ැක්සක් කාටෙ ැන් ඔ ට 

සි ිකල්පනාව නැවතිලාය 

සිරසවලා ඉන්සන ඔ  

ඔ ර්  දාගත් සලෝකයක. 

ආගමික සජ්ජ්ායනා 

පූජ්නීය පරතිරෑප 

සියල්ලර් ඵලක් නැත 

ඔ ට සත්රැම් ගත සනා ැක. 

ඔසේ අවධානය ැන් ඇත්සත් 

යු ුසුළුව සූදානම් ීර්ට 

ඔසේ නික්ර්යන 

අවසාන ජ්වනිකාවට. 
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ර්රණය සේෙනාකාරී වන්සන් 

සකසලස් වලින් පරිැණු 

අයට පර්ණක්ර්ය. 

සෑර් සර්ාස ාතකර් ඔ  මිය යන  වත් 

මිලි තත්පරයක් පවාවත් 

ඔසේ පැවැත්ර්ක් ඔ ට නැති  වත් 

ැන ගත් දාට 

ඒ අවස ෝධය නිසා ඇතිවන කම්පනය, දුක 

සවන ර්රණයකට සැසඳිය සනා ැකි වනස්නය් 
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රඟ ෙක්වනස්න් අපි  ැසර්ෝර් 

ඒක පුේගල රංගනයක්ය 

අභිනයන් ස  චලනයන් ෙ 

නි ඬ අභිරෑපනය 

සෑර් සෙයක්ර් අපි පරි රණය කරන 

පවතින්සන් නැති සේවල්ය 

අස ෝ! සර්ාන වි ිළුවකේ 

අසප් සම් ජීවිතය.  
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තදින් අල්ලා ගන්නට එපා සිතුවිලි 

වර්ගීකරණය කරන්නටත් එපා 

ඒවා ඔ  සනාසේ 

එස ර් කරන්නට ඒවා ඔ ට අයිති සනාසේ. 

ඒවා සපර්රණය වනස්න්, ඇවිසලනස්න් 

නයාය පතරයකට අනුවය 

ඔ  විසින්ර් සකසා ඇති 

සනාැනුවත් කමින්ර්. 

වර්ග කිරීර්ට උත්සා  කළස ාත් ඒවා 

ඔ ට වැටස ව්ි 

ලැයිස්තුවට තවත් ෙෑ එක් කරන  ව ඔ  

යම් සේලාවක ැල්සවනන්ට. 

නතර කිරීර්ක් නම් සනාර්ැත 

පරතිකරියා දාර්යකි එය 

නැවැත්ීර්ට ඇති එකර් ර්ඟ නම් 

ඒවා සර්ග සටන් සනාකර ඔ  සතිර්ත් ීර්ය. 
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සවස්වලා ගන්න 

ස ාඳවන්න පසුිර්ට 

ඉලක්කයක් වනු ඇත 

ඔ  එසස් සනාකළස ාත්. 

ඉඩ සනාසෙන්න අන් අයට ඔ ව කැපී සපන්වන්ට 

සර්ූ යක් අතර දී 

විනි්චය කරනු ඇත ඔ ව... සචෝෙනා කරනු ඇත 

ඔ ට 

ඔස න් වන සුළු වැරැේෙකටත් ඔවුන්. 
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සලාකුර් කඩුල්ල සේෙනාවයි 

අපි තරණය කළ යුතු 

තීරණාත්ර්ක සන්ධිසථ්ානයකි එය 

අපට  ර්ු වන අප යන ර්ඟ අතරතුර. 

එය  ාධකයකි 

ස ාස ෝ විට අප  ිර ී සිටින 

එක්සකෝ සපාර  ඳිනු නැත්නම් යටත් සවනු මිසක 

ඔස ්  ලාසගන ඉන්සන් නැ ැ අප ඒ සෙස. 

ඒවා පැමිසණනස්න් රළ ප රවල් සස්ය 

වඩාත් තීවර සවන්න ගනී ඊළඟට 

නර්ුත් විෙ ා ෙක්වන්සන් ඒවා, 

අපි යටපත් කළ දුක් සේෙනාය. 

සනාඇසලන්න, සනාගැසටන්න 

යතුර සර්යයි 

පැනගන්නට 

සනාසයක්  ාධා ඇති කරන සම් පරාසසයන් ගැලසවන්නට. 
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සකතරම් සුළු කාලයක් ෙ ඇත්සත ඔ ට 

වාඩි ී ආවර්ජ්නා කරිීර්ට 

රාජ්කාරි ඇත ඔ ට 

කළ යුතු  ා ඉටු කළ යුතු. 

එනර්ුත් අවය නම් ඇරඹිය  ැකිය ඔ ට 

ඉතාර්ත් සරලව 

යන්න සෙන්න ඔය සිතුවිලිවලට 

පැමිණි විගසර් 

අවය නෑ 

කරන්නට විස්ෂ සෙයක් 

යන්න එපා ගර ණයට 

ඔසේර් යැයි කියා ගන්නා ඔය සිතුවිලි. 
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ඔසේ පු ුණුව  ාල්දු කර සනාගන්න 

අන් අයට කියා පා 

ඔ  ඔ ර් ප ත් කර ගැනීර්කි එය 

ඔ  සංසන්ෙනය කරන්සන් නම් 

ිර් වැටීර්කි එය 

පරකා කළස ාත් ඔ  එසස් 

 

අවස ෝධයට පත් අය නි තර්ානී ය 

ඔවුන් තුළ කිසිසස්ත්ර් නැත තරඟයක් නම්. 
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සර්ර් කලකිරීම් සංසිඳීර්ට නම් සනා ැකිය අපට 

 ෙවතත්, ආත්ර්යත් කා ෙර්න අපසග් 

සංසේෙනයනට් ඇති සම් නිර්ක් නැති ආාවන් 

ර්ු ුණ දුන්  දිසි ර්රණ. 

 

අපසග් දුක්ිතභාවය ගැන අපසග් අවධානයක් සනාර්ැත 

සිදුවන විනාය එනිසාර් 

තියුණු ේසල්ඩ් තලයක් සලවකන්සනර්ු අපි 

පැණි රස මීපැණි ආසල්ප කර ඇති. 
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ස්වාභාවික  ුස්ර් 

 ල ත්කාරකම් සනාකර, ආයාසයක් සනාසයාදා 

අපැ ැදිලි ආරම්භයකි 

පරකට වනස්න්  ුස්ර් රැල්සල් ර්ැෙ පර්ණි. 

ඔ  සර්ග ර්ු ුණට ර්ු ුණලා 

ඔසේ පරතිරෑපය වඩාත් පැ ැදිලි ය ැන් 

 ුස්ර් වඩ වඩාත් සියුම්ය 

සවන් කර ගත සනා ැක. 

ජ්ලය නිසලය 

පතුල විනිවිෙ සපසනනස්න් ය 

ඉවසීසර්න්  ලා සිටිනස්න් 

දිය යට සැඬප ර ැක ගැනීර්ටය. 

කම්පන පරවා ය 

යටින් සවේලමින් පසුකර යන 

පටන් ගන්සන් සියුම් කම්පන වලින්ය 

ඒවා ස ළිෙරේ කරිීර්ට සපරාතුව. 
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සම් “ර්ර්” යනු ර්ායාවකි 

අපට ස්පර් කළ සනා ැකි අඳුරැ සසවනැල්ලකි 

කලකිරීර්  ා සවස ස සගන සෙන්නකි 

කවදාවත් අපි අත් රිනස්න් නැති ර්ුළාවකි 

සත්රැම් ගත සනා ැකි සංසිේධියකි එය 

ගිවිසුම් සම්මිරණයක. 

 

සර් ර විටක එයින් පලායෑර්ට උත්සා  කරන්සනර්ු අපි 

නිතයාරය සනාසලකා එ ි 

නිෂ්ඵල සලස දුවමින් 

නර්ුත් එය කිසි විසටකත් එ ි පෙනර් නම් අත්සනා රී 

අපි කඩා ෙර්න තාක් කල් 

එ ි පරම්පරාවට ඇති ස ්තුන්. 
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සම් ඇස් සෙක රවට්ටය ිඅපව 

අනිත් ආයතනෙ එසස්ර්ය 

කුඩා සංඥාවක් ඇතුළතට සගන 

නිරාවරණය වූ විාල පරාසයකින්. 

ඒවා අර්ථ නරිෑපණය කරන්සනර්ු අපි 

අසප්ර් පටිපතකට අනවු 

සතයය ගර ණය කිරීර්ට අසර්ත්ය අපි 

අන්ධ ී අඳුරැ මීදුසර්න්. 

 

 

 

 

 

 

සම් චින්තන කරියාවලිය නවත්වන්නට සනා ැකිය ඔ ට 

සංසක්ත සර්ග ස්පන්ෙනය වන 

අපිර් ගර ණය කර අල්ලාගත්. 

 

ඒවාට එන විදි ටර් යන්න සෙන්න 

ර්ැකී යන සර් ාසර්න් ජ්ල ර්තුපිට අදින ලෙ 

කිසිදු සලකුණක් සනාතියා 

කිසිදු ස ෝඩුවාවක් සනාත ා. 
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සේනා කරනස්න් අවි ිංසාවයි අපි 

වවරයට ඉඩ සනාසෙර්ු වලක්වන්නට 

කිසිසවකටු අප සවතට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක 

අසප් වැරදිවලට. 

 

ආෙසරයි  ැසර්ෝර් තර්න්සග් ආගර්ට 

එය අපකීර්තියට පතව්නු ැකීර්ට අකර්ැතිය ඔවුන් 

නි ඩව කතා කරර්ු අපි 

ආෙර්යක් ී අන් අයට. 

 

ප ත් කළස ාත් අන් ආගර්ක් 

විනා කර ගනස්නර්ු එර්නිසා අපි අසප් සෙය 

ියගුලුකර්ක් සනාසේ නි ඬ ව 

එයයි උතුම් කරර්සේෙය. 

සනාකිරීර් පරතිකරියා. 
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ීලය අවතක්සස්රැ සනාකරන්න 

එය වැෙගත්ය සර්ාධියට 

සනාසලකා පසසකට ෙර්න්සන් නම් 

සර්ාළසය් සැත්කර්ක් වැනි ය එය 

වැසිකිළිසය් සිදු කරන 

ඔ සග් ර්නස අනිවාර්යසයන්ර් උන්ර්ත්තක කරන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔසේ ගුරැවරයාට ඇතත්ටර් සැ ැදී ඇත්නම් ඔ  

වචන කි ිපයක් පර්ණක් පරර්ාණවත්ය 

එක  ැල්ර්ක්, සින වක් ස ෝ ඔ ු ගැන සිතුවිල්ලක් 

ස ාඳටර් ඇතිය 

සම්සපර්ෂණයක් ඇතිීර්ට. 
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පරීතිසයන් කුල්ර්ත්ී සටිින්සනර්ු අපි වනන ලෙ ර්ැජික් ෙණ්ඩ නිසා 

වීවූ සාකෂ්ිකරැසවෝය අපි, වි්ර්සයන් ගර ණය කර ඇත්සතර්ු 

රවටයි ෙෑස් අපව, සපන්වමින් පරසයෝග 

සනාැනුවත,් නිකන්ර් රැවසටන අඥානසයෝය අපි. 

 

උදාවන ෙවසට පරඥාව 

සම් “ර්ායාවන්” විනවිිෙ ැක 

විජ්ජ්ාවන් අතුරැෙ න් සේවි, ඇතුළත කලකිරීර්ක් ඇති කර. 

අප විසින්ර් සගාඩනගන ලෙ සම් ආත්ර්ය, මිතයාවක්ර් වූ නාර්ය 

පුළිඟු වැනි රෑපත් ර්නසත් 

එර්ගින්ර් නිර්ර්ාණය කරන දූවිලි. 

 

තවදුරටත් සතුටට පත් සනාවනස්නර්ු අපි එවිට, 

අපට ඇතස්ත්  ිස්  ැල්ර්කි ැන් 

ර්ංර්ුළා ී සිටිසයර්ු අපි, සම් සංඥා නිසා සසර පුරාවටර්. 
  



| 90 

 

 

 

 

ඉඩ සනාසෙන්න කිසිසවකුටවත් ඔ ට  ලපෑම් කිරීර්ට.. 

ස්විච් පුවරැවක් සනාසේ ඔ  

අන් අයට පාලනය කිරීර්ට 

ඔසේ  ිතැඟි ස්වභාවයන් ස  චලනයන්. 

 

සතිර්ත්භාවය තිිය යුතුය 

නි්ේෙතාව..... පරතිකරියා සනාකරිීර්..... පරතිකරියා සනාකරිීර් 

සර්යයි ර්ැෙ ර්ාවත 

කරියාත්ර්ක කරවන 

පරාසයෝගික කරර්ය. 
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සලකුණු  ා සංඥා ර්ඟනි්  ඳුනාසගන 

ඒවා විචිතර කරසගන 

වචන වලින් අතිසයෝක්තියට නංවනස්න් අපි 

ර්සර්කැයි සිතා ගනිමින්. 

 

යථාර්ථය ර්ඟ  ැසර් අපට 

අපසග්ර් විවාෙයක පැටලී 

ඇතුළත සංවාෙ සර්ග 

ර්ර්සයක් යැයි රැවටී. 

 

සංසේෙනා යනු ගසස් කඳයි 

අතිසයෝක්තියට නැංීර් එ ි අතුයි 

පුළුල්ව,  ර ට පැතිසරමින් 

අන්ෙර්න්ෙව ඉ ාගාසත ්යන. 
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ගාස්තුව අධිකයි 

එ ි කරර්සේෙය ෙෘඩ යි 

සෙගුණයක් සගවනස්නර්ු අපි 

භුක්ති විඳින සම් සියල්ල සඳ ා. 

පැය ගණන් සයෙවූ රර්ය 

දුක් කන්ෙරාසේ  ර 

නින්ෙක් නැති රාතරී 

සියල්ලර් සකාටස්ය ඔ  උපයන වැටුසප ි. 

සර්යයි ාපය 

සනාෙන්නා නිසා අපසග් කර්තවයය ගැන 

සර් ි ආසේ ඇයි කියා අපි 

සම් සලෝකසය් ආීර්වාෙය ල ා ගැනීර්ට  ව. 

 

ගිණුම් ස්ෂය අඩසුවමින් යයි 

වියෙම් කරන්සනර්ු අප ි

සකලවරක් නැතැයි කිසි විසටකත් සනාසිතා 

ජීවිත් ීසම් සර්ර් අරගලය සඳ ා. 
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පියවර වල  ර 

සර් ර තැන් පර්ණි සගෝචර 

ර්  සපාළවට ැසනන  ර 

අණ කරයි සක්ර්නට. 

සිතුවිලි ප ර සෙයි 

දිගටර් 

අඩු සේ සේගය 

සගෝචර සේ චලනයන් 

පියවර සැ ැල්ලුය ැන් 

ඇවිදීසර්න් එකර් තැනක 

ආගන්තුකසයකු සග් ඇවිදීර්කි 

අ සස් පාසවමින්. 

ෙරැ නැළවිල්ලක් මිමිනුසවයි 

ෙරැවා නිදිය ැන් 

නැවත්ීර්ට සුදුසු සේලාවයි සම් 

යාර්ට ර්ෘදු සලස වාඩි ී ඇතුළාන්තයට පිවිසරී්ට. 
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වචන, සරල වචන, 

ස ්තුවකි ර්ානසික පීඩාවන්ට 

අවතක්සස්රැ සනාකරන්න 

නැසගන දිය රැළි 

 ුසෙක් අෙ ස් ැක්ීර්කින් 

සියල්ලටර් ස ්තුව වන. 

 

වැෙගැම්ර්කට නැති වචන 

නිකම් කාලය ගත කිරීර්ට 

සනාගැඹුරැ ය 

වටිනාකසර්න්. 

 

ඒ සවනුවට කපන එක ස ාඳයි 

එළසෙසනකසුග් උගුර 

කරනවාට වඩා 

සර්වැනි අතිර් ත් 

අකුසලයක්. 
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ර්ර් වතුර සවමි 

නි්චිත  ැඩයක් නැති 

අනුවර්තනය වන 

ර්ා සිටිනා තැනට අනවු. 

 

පාටක් සනාර්ැත 

රසයක් සනාර්ැත 

අේවිතීය ර්ුත් 

තෘෂ්ණාසේ කිසිදු ස ෝඩුවාවක් ෙ සනාර්ැත. 

 

ර්ර් වතුර සවමි 

 ැර් සර්ග ර්ුසු සවමි 

ජීී  ා අජීී 

සැර්ට වර්තරිය කරමි. 

 

ර්ර් වතුර සවමි 

අස්ිර, ගලායන 

කිසිර් සලකුණක් සනාත න 

ර්ා නිෙ ස්ය .  
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සම් සර්ාස ාසත් අවධිර්ත්භාවය 

ක්තිර්ත් කරාවි ඊළඟ සර්ාස ාත 

සෑර් අවදි සර්ාස ාතක ්ර් ක්තිය ල ා සේවි 

අසනසක් පැවැත්ර්ට 

සුළු සර්ාස ාතක අවධියක් පවා 

වටිනා ආසයෝජ්නයක ි

ඒවා සකදිනක ස ෝ උපකාර කරාවි 

අප ගැන අවස ෝධ කර ගැනීර්ට 
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නීරස, සාර්ානය 

එදිසනදා සගෙර වැඩ 

අනගි අවස්ථාවන් ඔ ට 

සතිය පවත්වා ගන්නට 

 

ඒවා සපෞේගලිකය, කායිකය 

චලනයන්ෙ   ුලය 

ර්නසට ප සුය 

එ ි රැදී සිටීර්ට.... 

 

කරන්න 

ර්ුළු  ෙවතින්ර් 

පිරිසිදු කිරීම්, සස්දීම් 

කුර්න කාර්යයක් වුවෙ 

සසමින්  ා අවධානසයන් 

 

 ලා ඉන්න 

සියලු ඉරියේ සෙසර් ඔසේ 

සම් කාලය තුළ එවිට 

ඔ  සර්ග ඔ  ඉදීවි.  
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සතිර්ත්භාවය ඇත 

සෑර් සිතුවිල්ලකර් 

එය දුර්වල ස ෝ ක්තරි්ත් විය  ැකිය 

ඒ සියල්ල රඳා පවතී. 

එය දුර්වල නම් ඔ  ව සලකි 

කිසි පාලනයක් සනාර්ැති 

එය ක්තිර්ත් නම් 

ඔ  සෙස  ලා සිටින තුන්වන පුේගලසයකි ඔ . 
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සාර්කාමි ව වඩාත් දුරස්ථය සිතතුළ 

පටන් ගත් විට ඔ  

පා තැබීර්ට නි්චල ජ්ලය ර්ත. 

අවුල්ස ගත තත්ත්වයන්ටය 

ඔ ට ර්ු ුණ දීර්ට වනස්න් 

සතිර්ත්භාවය වැඩි දියුණු වන විට. 

සකෝපයට පත් 

තර්ාටර් සදාස් පවරා ගන්නා 

වැරදි සසායන 

සර්වසතෝභද්ර වාදිසයක් 

 වට පත්වනු ඇත ඔ . 

වතුර කැළඹී ඇත ැන් 

සෙන්න යම් කාලයක් 

එ ි ඇති ර්ණ්ඩි වලට 

තැන්පත් ීර්ට. 
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ආයුර්සේෙ ඹෞෂධයක් වැනිය සතිර්ත් ව 

පලර්ුව එය උගර කරයි සරෝග ලක්ෂණ 

සුව කිරීර්ට සපර සරෝගය 

කිසිර් ස ෝඩුවාවක් සනාත ාර්. 
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ැනුවත්භාවයට පර්ණි 

පුළුවන් 

ඔසේ සපෞේගලික චාරිතර 

පූජ්නීය කිරීර්ට. 

ැනුවත්භාවයට පර්ණි 

පුළුවන් 

ඔසේ වැසිකිළිය 

සිේධස්ථානයක් කිරීර්ට. 
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ආෙරය 

සනා ඳුනයි  ාධක 

ගලා යයි නිෙ සස් 

ිඳ ෙර්මින් සීර්ාවන් 

කිසිසවකු නැත 

ස්පර් සනාකළ 

ස්ථානයන් සනාර්ැත 

ගසේෂණය සනාකළ. 

විෂ  රණයට නියර් ර්ාතරාව එයයි 

 ිලේ කිරීර්ට 

ඔ  කළ පේ වලට. 
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ඔ සග් සකෝපයට රජ් ීර්ට ඉඩ ලැ ුසණ් 

ඉඩක් සනාර්ැතිවූ නිසාය 

ර්නසට සිතීර්ට 

එයට ගර ණය ී ඇතස්ත් කුර්ක්ෙ කියා. 

 

සතිර්ත්භාවය ල ාසෙයි ඒ පරතරය 

විරාර්යක් ත ා ඇතුළාන්තයට යෑර්ට 

සගාදුරැ ීර්ට ආසන්නව සිටින විට ඔ  

ඔසේර් තෘෂ්ණාවට. 
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ආෙරය දුකක් කර සනාගන්න 

තෘෂ්ණාව ස ිත ආෙරය 

අනිවාර්යසයන්ර් එසස් ය. 

ආෙරයට සීර්ාවන් සනාර්ැත 

අභිපරායන් සනාර්ැත 

එය අවකාය සර්න් සනාර්සුරැය 

අසීමිතය, අනන්තය. 

 

 

 

 

 

 

 

අසතිර්ත් සෑර් සර්ාස ාතක්ර් 

සියුම් ස්ථරයකි 

දීප්තියක් නැති, ර්ුලාවූ, ැල්ලකි එය ආවරණය කරන 

පිරිසිදු සැ ෑ ආත්ර්ය. 

සර්ාස ාතක සතිර්ත් ව 

ගැඹුරැ  ලවත් කප්පාදුවකි 

සර්ර් පටලය කපා ෙර්න 

ස්වාභාවික කාන්තිය අනාවරණය කර. 
  



 

105 | 

 

රාගසයන් ඉපිෙ ඇත, රාගසයන්  ැඳී ඇත 

සෑර්  ා ිර ෙර්නයකර්් 

එ ි පෑසනන් අවධාරණය කර ඇත. 

අපසග් රැධිරසය් ධාවනය වන  ලය එයයි 

සිසතයි අපිට එය ස්වභාවික 

ර්ූලික අවයතාවයක් සලස. 

ඔ  තනිව සිටින ෙවසක 

ර්ුළු  ෙවතින්ර්  ුස්ර්ට අවධානය සයාර්ු කළ දාට ඔ  

වසංගතය සපසනනු ඇත ඔ ට 

අසප් න ර වල දුවන. 

එවිට පර්ණක් ැන ගනු ඇත ඔ  

සතිර්ත්භාවසය් නිර්ර්ලත්වය 

එය සෙන සපාසරාන්දුව 

සම් සරෝගය සුව කිරීර්ට. 
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වැරදි වචන 

නිවැරදිව උච්චාරණය සනාකළ ඒවා පවා 

අමි ිරි, අපරසන්න 

අෙක්ෂ සලස පැවසූ ඒවා පවා 

ආෙරසයන් ර්ුදා  රිනු ලැ ුසේ නම් 

නපුරැ සච්තනාවකින් සතාරව 

වැලඳ ගනීවි සියලු සෙනාර් ඒවා 

 ලසම්පන්න ස්පන්ෙන සර්ග එවාසය්; 

අඩුපාඩු අර්තක සේවි මිනිසුන්ට 

ඒවාසය් ඇති සෙෝෂ ස ාඳ සේවි 

ඔවුන් අවදිසේවි... 

පිරිසිදු සිතුවිලි සලසට ස්පර් සේවි ඒවා 

 ෙවත් තුළ ඔවුන්සග්. 
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ඔවුන්සග් සේෙනාව පාගා සනාෙර්න්න 

ඔ ට ඉල්පිය සනා ැක 

ඔවුන්සග් භස්ර්ාවස්ෂ ර්තින් 

ඔ  සසර පුරා රැස්කල ගර්න් ර්ලුය ඒවා 

ඔ  කරග සගන ආ 

ඔසේ පෙනර්ය 

ඔවුන් සනාර්ැති වුවස ාත් 

ඔ  ිර් වැසටනු ඇත 

ඔ ට පරගතියක් සනාලැසේවි 

ඔ  අසර්ත් ී ඇත 

ගැලීර්ක් නම් නැත ඔ ට 

ඔසේ පු ුණුව 

ඔසේ ආෙරණීයයන්ට සගනසේ නම් 

ආතතියක්. 
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ආරම්භක සර්ාධිය 

ඔ  අල්ලා සගන සිටින යෂ්ටියයි 

ඔ සග් සම් දීර්ඝ, උතත්රීතර ගර්සන් 

ර්ුදුනට යන ර්ාර්ගය පුරාවට. 

 

ර්ාර්ගය රළු වූ විට 

ඔ  ිර් වැසටන්නට යන්න විට 

ඔ  නැවත ස්ථාපනය වන්සන් 

එ ි උපකාරය අල්ලාසගනයි. 
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විඥානය 

ූනයය.... ගැඹුරැය.... 

අඳුරැ රික්තයකි; 

නාර් - රෑප 

පරක්සෂ්පනයන්ය 

එ ි ර්තුපිට පර්ණක්ර් ඇතිවන; 

ර්නස යනු සසවනැල්ලය 

නාර්ය ර්ත වැටුණු ; 

අ ණඩ්ව සවනස්වන ඡ්ායාරෑප ර්ාලාවකි.. 

ආත්ර්යක් සර් ි සනාර්ැත 

ර්ර් යැයි කීර්ට සකසනක් ෙ සනාර්ැත. 
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භාෂාව අනු ල සෙයි 
ඉලිප්පීර්ට අසප් ර්ර්ංකාරය 
වයාකරණ  ා වචන වයු ය 
ස ාය සෙයි රැවටීර්ට. 
 
සංකල්ප නිර්ර්ාණය කර 
ඇතුළට යමින්.... ඔවුන්සග් සදාරකඩ වලටත් එ ා 
අපි ජීවත් වනස්න් පරිකල්පනයකය 
ර්වාගත් සසල්ලම් නිවාසයකය. 
 
පරඥාසවන් අපි ැකගත් ගත්විට 
සර්ෝ නය ී ඇති  ැටි අපි 
සම් වකරාටිකර්ට 
සකටුම්පත් ර්ඟින් සම් නම් කිරීසම් අන්තරාය. 
 
සියල්සල ි ස ාලෙ  ව සපසනනු ඇත 
 ුසෙක් විකාරයකි එය 
එවිට අපි මිසේවි 
ත ණ් ාසවන් ඇලී 
ර්ර්ත්වසය් වල්පැලෑටිසය් එතී, 
වැරදි ෙෘෂ්ටිසය් පය පැකිලී සිටීසර්න් 
 
අපි නිෙ ස් වනු ඇත.... 
සම් විපරිත ැකීසර්න්.... 
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රික්තයක් තුළ ල න සැනසීර් 

ඵලදායී නැත 

එතරම් සර්ෂඨ් සෙයක් සනාවනස්න්ය එය 

අවසානය ෙ සනාවනස්න්ය..... 

 

අවුල්ස ගත තත්ත්වයන් තුළ ල න සැනසීර් 

සර්ෂඨ්තර් සෙයයි 

සනාසසල්සවන එයයි 

නියර් අවසානය... 
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ඉස්සර ර්ර් සකක්කක් ීමි 

පැටලුසනමි නිරතුරැවර් සේවල් සර්ග 

ර්ට කිසි අදාළත්වයක්ර් නැති . 

එය ප සු විය අන් අයට 

ර්ා කුපිත කිරීර්ට, ර්ට සේෙනා ඇති කිරීර්ට 

ර්ර් දුන් පරතිප ර ඒවාට අවසන  ැර්විටර් සගන ආසේ කඳුළු 

ස  ෙරාගත සනා ැකි සේෙනාය . 

සතිර්ත් ව 

සකළින් කළා එ ි ඇෙය 

ගලා යයි ැන් සේවල් ඔස ් 

සනාපැටසලමි ඒවාට 

පුළුවන් ර්ට  ිනා සවන්න ගලන රළ සෙස  ලා 

“ස ාෙ වැසඩ් ඔ ට” 

ර්ර් ර්ටර් කියා ගනිමි 

ඒවා අයිති ර්ටර් මිස 

සවන කිසිසවකුට සනා ැක සදාස් පවරන්න. 
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ඉවසීසර්න් ෙරාගන්න 
සෙෝසර ගලන කරෙර වැල 

රාජ්කීය ෙරැගැ  නිසා ඇති වන සේෙනාව ෙරා සිටින රැජිනක් 

සර්න්. 

සකතරම් ආඩම් රෙ ඇය 

දුෂ්කරතා වැලඳ ගනී ඇය 

අර්නාපයක් නැත ඇයට 

ෙනී ඇය අනාගත රසජ්කුව 

තර්ා ෙරා සිටිනා  ව. 

 

අවර් වසයන් ඔසේ කරෙර 

පැමිසණනස්න් ඔ ට  ැසිරවිය  ැකි විටකය 

ඒවා ක්තිර්ත් සවනස්න් නැ ැ 

සනාැනුවත්ව අල්ලා ගන්නට ඔ ව සවනත් දිවියක දී. 

 

දුෂ්කරතා සාෙරසයන් පළිිගනිර්ු එ ැවින් 

සතිර්ත්ව ස  නිවැරදි ැක්සර්න් 

ගැේ ෙරා සිටින අභිසාරිකාවක් සනාසේ ඔ  

අසතුට.... පැමිණිලි.. වවරය උතුරා ගලන. 
  



| 114 

 

 

ගන්න  ුස්ර්.... සර්ාස ාතක් 

සතිසයන්... 

සෑර් දිනකර්... 

අවර් වසයන් ගතවන කාලයට 

ර්ලක සුවඳ ැනීර්ට. 

 

 

 

 

 

 

 

 

කිේසවාත් ඔ ට  ැ ැ කියා 

කාලය සසායා ගන්නට එයට 

සම් තරම් සරල සෙයක ්සඳ ා 

එසස්නම් ඔ  සර්ෝඩසයකි 

ර්නුෂයසයකු නම් සනාසේ.... 

අන්තය ව සලකුටත් වඩා. 
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දියුණු වන විට සතිය 

වැඩි වැඩිසයන් ෙකිනු ඇත ඔ  

සතිය නැති සර්ාස ාතවල් 

එසර්න්ර් ඒවාට ස්වයං-සදාස් පැවරීම්. 

 

ස්වාභාවිකය එසස් ීර් 

එවැනි පසු ෑම් පිළිගත යුතුය ඔ  

නැත පාලනය කළ  ැකි කිසිවක් ඔ ට 

විස්ෂසයන්ර් ඔ  ර්ුලාකල සම් ර්නස 

ජීවිත ගණනාවක් පරුාවටර්. 

 

ඒ නිසා සදාස් සනාකියන්න, තරවටු සනාකරන්න 

අවසන සතිය නැවත නිවසට පැමිණි විට 

ැන ගන්න එය අයාසල් සගාස් ති ූ  ව පර්ණක්. 
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වර්තර්ාන සර්ාස ාසත ්සතිර්ත් ව 

නිෙ ස් කරයි අසනක් සියලුර් සත්ත්වයන් 

ඔසේ ර්නසස ි ගර ණසයන් 

එ ාට සර් ාට විසි කිරීර්ට ඔවුන් 

රාගය ස  ේසේෂය සර්ග ඔසේ. 

 

වඩාත්ර් පූජ්නීය කාලය එයයි 

සම් න්ධ සනාවන නිසා සවන කිසසිවකු 

නියැලීර්ට ඔ ට 

කර්ා කළ සනා ැකි පාපයකට. 
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සම් සලෝකසය්, 

සතයක්වත් වැය සනාවන, 

සියලු නපුසරන් නිෙ ස්, 

එකර් සේ ඔසේ  ුස්ර්ය. 

අන්තර්ගතය එ ි..... 

විර්ුක්තිසය් ර්ාවත. 
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ැන් සම් සර්ාස ාසත් සතිසයන් සිටීර්ට 

අසතිර්ත් විය යුතුය ඔ  

සසසු සලෝකයර් ගැන 

සර්ය විාලතර් දානයයි 

සකසනකටු කවදා ස ෝ දිය  ැකි..... 

 

සිතන තරර්ට ඔ , 

සපර කළ අකුසල් ගැන, 

වැඩි වැඩිසයන් කාපට් කරන්සන් ඔ ..... 

අපායට යන ර්ාර්ගය ය. 

නිරයට යන ගර්න සුර්ට වනු ඇත එවිට 

මිය යන විටදි ඔ . 
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සර්ාස ාතකට ස ෝ කරන භාවනාව ඔ  

සර්සතක් කළ අගනාර් සේ වන්සන් සකසස් ෙ? 

 

එය එකර් කාලයයි 

ඔසේ වංචනික ර්නස 

අතීතයට ස ෝ අනාගතයට පදින්නට 

සවනත් කිසිසවකු භාවිතා සනාකරන. 

 

එය එකර් කාලයයි 

සර් ර්ට්ටසම් සටිීර්ට  ැකි ඔ ට 

අතීත ස  වර්තර්ාන 

ර තන්ව න්සස්ලා සර්ග, 

ස්පන්ෙනය සවමින්..වි ිදුවමින්..... 

ාන්ත ය පත් කම්පන... 

වසට්ටර්. 
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ආරම්භ කළ  ැකිය සැර්විටර් භාවනාව ඔ ට 

ීලසයන් සතාරව. 

නර්ුත් ඔසේ පු ුණුව 

ඇත්තටර් වැඩි දියුණු ීර්ට නම් 

අවයය ඔ ට විනයක්. 

සවිර්ත් පාලනයක් 

ඔසේ ඉන්ද්රිය පටි ේධ ආාවනට්. 

නැතස ාත් කරන්සන් ඔ  

ඔ වර් ර්ුළා කිරීර් පර්ණක්ර්ය. 
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සතිය ඔසේ තුන්වන විනිසුරැ ය 

ඔසේ කරියාවන් සට න ්කරන. 

 

කර ඇත්නම් ඔ  යම් කරියාවන් 

සතිසයන් යුක්තව, 

උපකාරී වනු ඇත එය ඔ ට 

නැවත සි ි කර, ආවර්ජ්නය කර, සතයය ස ළි කර ගැනීර්ට. 

එය ඔසේ සාක්ෂියයි 

එකර් සේ එයයි 

පක්ෂගරා ී සනාවන සම් සලෝකසය්. 
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සර්ාජ්ය පරංසා කරන ස ාස ෝ සේ 

ඇත්තටර් අපව වයාකලූ කරන සේවල්ය 

ඒවා පරවර්ධනය කරන ර්ායාවන් 

අවසාන නැගී සිටිනු ඇත අපට විරැෙධ්ව. 

 

ඒවා පරතිඥා සෙන්සන් සතුට මිස සේෙනා ල ා දීර්ට සනාසේ. 

සදාකාලිකත්වය, මිස සකටිකතාවක් සනාසේ. 

නයායන්සගන්  ා ලසස්න කතන්ෙර වලින් පිරී ඇත ඒවා. 

අවලක්ෂණ ගති සඟවා අතුගා ෙර්ා යටට. 

 

සුස ෝපසභෝගී ජීවන රටාවන,් සුන්ෙර වටපිටාවන් 

සැපට  ැදුණු මිනිසුන්, අලංකාර ඇදුම් පැළඳුම් 

සලෝකය ය පත් කිරීර්ට උත්සා  කරන්සන් අපි 

පරතික්සෂ්ප කිරීසර්නි සම් සපරසළන සේෙනාවන්. 
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නිරැපද්රිතව සේරීර්ට  ැකිය ස ාස ෝවිට 

දුෂ්කරතා  ා කරෙර වලාකුළු වලින් 

නර්ුත්  සු සනාී සේසරන්නට නම් සනා ැක 

ඔ ට පරතිලාභ සෙගුණ වන විට 

ලැස න පරංසාවන්  ා කීර්ති වලින්. 

 

ඒවාසය් දිගු අඬු ගැන තැකීර්ක් නැත අසප් 

එය ගින්නකි දිය යටින් ගර්න් කරන 

සකාටු වනස්න් සර් ිය අප ස ාස ෝ සෙන 

විෙසුන් වඩා සනාර්ැති නම් ඔ . 

 
  



| 124 

 

 

ඔසේ ඉරියේ සවනස් කරිීර්ට යෑසර්න් 

ඔ  ආවරණය කරගන්සන්.... 

දුසක් ර්ු ුණතයි. 

 

නි්චලව සිටින්න 

අනාවරණය කරගන්න 

ර්ු ුණත 

ස ළි කරසගන 

නිෙ ස් වන්න. 
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භාවනා කිරීසම්දී ඇතිවන සේෙනා 

සපර ුරැවකි. 

ඒවා සූදානම් කරනු ඇත ඔ ව 

සේෙනා විඳ ෙරා ගැනීර්ට 

ඔ සග් ර්රණ ර්ංචකසය්දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැපප සුව සනාසසායන්න 

ර්ෘදු කුෂන් ර්ත. 

සේෙනාව පවතිනු ඇත 

ඔ  සකසස් ස ෝ සකාතැන ස ෝ වාඩිී සිටියත්. 

සේෙනාව  ට ගත් තැන සිටය 

සැ ෑ භාවනාව ආරම්භ වන්සන්. 
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අත්වැස්ර්ක් වැනිය සතිර්ත්භාවය 

ඔසේ ජීවිතසය් ඕනෑර් සෙයක්  ැසිරවිය  ැකි ර්ුත් 

 ලපෑර්ට ලක් සනාවන. 

සතිර්ත්භාවය 

ැනුවත්භාවයයි 

තෘෂ්ණාසවන් සතාර.... 
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ගන්න සෑර්  ුස්ර්ක්ර් 

ැන් ඉපදුණු ළෙරැසවක ුසස් 

ස ලන්න සෑර්  ුස්ර්ක්ර් 

ර්රණ ර්ංචකසය් ස ලන අවසන්  ුස්ර් සස්. 

 

භුක්ති විඳින්න සෑර්  ුස්ර්ක්ර් 

පලා යාර්ට ඉඩ සනාදී. 

ජීවය ල ා සෙන නිසා සනාව 

 ලය ඇති නිසා  ුස්ර්ට, 

දුක අවසන් කිරීර්ට, 

සම් ජීවිතය ලඟා කර දුන්. 
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 ැ ැර සනායන්න ඔසේ අභිපරායසයන ්

ඉඩ සෙන්න අන් අයට සලෝකය පාලනය කරන්නට. 

විෂර්තාවය, නපරු ඇත සෑර් විටකර් 

සවනස් කළ සනා ැක සලෝකය ඔ ට. 

විනි්චය කිරීම්  ාධා කර සනාගන්න ඔසේ ඉලක්කයට. 

ඔසේ වැඩක් ඔ   ලා ගන්න 

ර්තකසය් ත ා ගන්න ස්වර්ණර්ය වචන ටික 

ඉක්ර්න් කරන්න, පරර්ාෙ සනාවන්න 

සම් ැන් සර්තැන සිටින්න. 
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සචෝෙනා එල්ල සේවි ඔ  කාලය කා ෙර්න  වට 

ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීර් සඳ ා කිසිදු ගැම්ර්ක් නැති  වට 

ර්නුෂය වර්ගයාසග ්සසව්යට කැපී නැති ආත්ර්ාර්ථකාමීසයක් 

යැයි කියා 

සවන කිසිදාක නැති සලසට ඒවි සචෝෙනා. 

 

සේදිකාව භාර සෙන්න අන් අයට 

සෑර් ෙර්නයකර්  ැ සළන්නට  ා තරඟ කරන්නට 

දිස්නය අවය පැවැත්ර්ට කැර්ති අයට ය 

සම් වයාජ් කරීඩාව ැක ඇති ඔ ට සනාසේ. 

 

උතුම් ිර්කය ඔ  පා ත න්සන් 

ර තන්ව න්සස්ලා සග් පාෙ ස්පර් කර ඇති 

අත  රින්නට එපා, තවර් නැත පරර්ාෙ. 

සර්ර් ක්ෂණ සම්පත්තිය නම් නැවත ල ා ගන්නට සනා ැකිය 

ඔ ට  
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ඉේ ාව විපත් වලින් ආරක්ෂා කරන, 

පිටකටුව සර්න් 

විපස්සනා සයෝගියා 

තර්ා ආරක්ෂා කරගනස්න්, 

සති සන්නා සයන්ය 

කිසිසවකටු  ා කිසිවකට  ලපෑම් කළ සනා ැකිය ඔ ුට. 

 

 

 

 

 

 

සර්ර් පරතික්තිකරණ අවකාය 

අසප් සිතුවිලි අතර ඇති 

භාවිතයට සනාගත්, සර්ර් පරතරය, 

සන්නා යයි සයාදා ගත  ැකි 

නිෙ සස් ජීවත් ීර්ට. 
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දිදුලන ආසලෝකය ඔ  

අන්ධකාරය තුළ පා නැගීර්ට ර්ට එළිය දුන් 

ඒත් ැන් ඔ  අත  රින්නට කාලය පැමිණ තිසේ 

සම් සැඟවුණු පිස්සුව ර්ා දුටුව නිසා. 

 

ඔ  ගැන ති ූ විස්ෂ පරසාෙය ැන් නැතිව සගාස්ය 

තවදුරටත් ඔසේ වසඟයට නතු සනාසවමි ර්ර්. 

ඔය දිදුලන ආසලෝකය විනිවිෙ දුටිමි ර්ර්, 

ඔ ත් ඔවුන් වසග්ර්ය 

දිලිසසන  ලසේගයන්සග් නර්තනයක්ය, 

ඝන දුම් තිරයක්ය.. 

අවසන සත්රැම් ගතිමි ර්ර් එය. 
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සංඥා ර්ැකී ගිය විට 

සර්ර් ස ාඳ වූ භූ ෙර්නසය් 

ඔ ට සවන්කර  ඳුනාගත සනා ැක 

ඔ ට සත්රීම් සිදු කිරීර්ට සනා ැක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විර්ුක්තිසය් ර්ාවත ඇතස්තන්ර් 

ආත්ර්ාර්ථකාමී ගර්නකය්. 

ඔ ට අත රින්නට සිදු වන විට 

ඔසේර් පැවැත්ර් පවා 

සකසස්ෙ ඔ  එල්ලී සිටින්සන් 

ඔ  අවට සිටින අන් අයට? 
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අපිරිසිදු සිතුවිලි පර්ණක් සනාව 

පිරිසිදු සිතුවිලි ෙ 

ඔ ව ඇෙ ෙර්නු ඇත 

සර්ර් නිර්ක් නැති පුනර්භව අගාධයට. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සර්ාධියට සනාඇසලනන් 

එය ර්ත්ද්රවයයක්ය...ඇේ ැ ියක් වැනිය 

යථාර්ථය නම් 

සම් සියල්ල අවුල් ජ්ාලාවක්  වය... 
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සියලුර් සච්තනා තල්ලු කරයි ඔ ව තව භවයකට. 

අවසාන ඒවා දුක  ැර අන් කිසිවක් සගන සෙන්සන් නැත. 

අභිපරායන් අඩු කර ගනන් 

සතිය වැඩි දියුණු කර ගන්න 

සියලු ස ්තු නතර කිරීර් 

කිසිදු  ලපෑර්ක් ඇති සනාකරනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අසනක් අයට ඔ ට රිෙවිය සනා ැක 

ඔ ට විඳීර් අවය නැතිනම්. 

ඔ  දුක් විඳින්සන් ඔ ට අවය නිසාය 

ඔ  තවර්ත් ැක නැති නිසාය 

දුක් විඳීර්ට කිසසිවකු සනාර්ැති  ව. 
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රෑප, සසවනැලි  වට පත් වනු ඇත 

සසවනැලි, ෙළ සට න්  වට පත් වනු ඇත 

ෙළ සට න්,  ුදු කම්පන වනු ඇත 

ඒවා පවා ස ාඳ ී ූනය වනු ඇත. 

 

ර්ුලදී තුන්වන පුේගලසයක් සිටිනු ඇත 

ඉන්පසු තවත් අසයකු  ලා සිටීර්ට පටන් ගනු ඇත 

සෙසෙනාර් අතුරැෙ න් වනු ඇත... සියල්ලර් 

නැතිව යනු ඇත. 

කිසිසවකු ඉතිරි සනාවනු ඇත 

 ුසෙක් ූනයත්වය මිස... 
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ඔ  ෙකින ෙවසට 

සම් යාන්තරණය, සම් කරයිාවලිය 

ඔ ට ආපසු යා සනා ැකිය, ඔ  ගත කළ ජීවිතයට. 

ඒ ර්තකය ඔ ව ස ාල්ර්න් කරනු ඇත 

අළු යට සැඟව ඇති ගිනිපුපුරැ සර්න් 

ඔ ට සි ි කර සෙමින්, සරෙම් කරමින් 

ඔ ට කිසිදාක නැවත 

සපර සටිි සකනා සවනන්ට සනා ැකි වනු ඇත. 

 

ඔ  කුර්ක් කළත් 

උේදීපනයන් නැවත ල ා ගැනීර්ට 

ඒවා නීරස වනු ඇත 

කිසි විසටකත් එය සපර සස් සනාසවනු ඇත. 

සතයයට ඔ  තුළට ගිලා  සින්නට ඉඩ  රින්න 

උත්තරීතර නිෙ සක්, ාන්තියක්, ස නයක් ළඟා සේවි එවිට 

ඔ  සර්ය පිළිගත් සර්ාස ාසත් සිට 

ඔ ට කිසිදාක නැවත 

සපර සටිි සකනා සවනන්ට සනා ැකි වනු ඇත.  
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සර්ානවා උනත් කර්ක් නැ ැ 

ඔ ට කීර්ට සකාසතක් සේ ති ුණෙ 

අසන්නා සූදානම් නැතිනම් 

එය කියන්නට එපා 

නැතස ාත් එය තවත් 

 ිස් කථාවක් වනු ඇත. 

 

ස ාඳර් භාෂාව කුර්ක්ෙ 

පැ ැදිලි කළ සනා ැකි සේ පරකා කරන? 

එය තර්යි නි ඬතාවසය් භාෂාව. 
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සේෙනාව, සනාසන්සුන ්දිය සුළියක් වැනිය 

 ල ත්කාරසයන් කපාසගන 

ප ළට ඇදී යන. 

සතියට ඉඩ සෙන්න 

විසි කළ ගලක් වන්නට එතුළට 

යෑර්ට, රළ සපති කපා සගන 

ගැඹුරට, සසායා යමින් 

පතුල ස්පර් කිරීර්ට අවසන. 

එය තැන්පත් වනු ඇත 

ජ්ලසය ිර්, නර්ුත් සංසනු්ව 

අවසන සගෙරවිත් 

කල ලය ෙකිමින් 

එයට උඩින් ගර්න් කරන. 
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සර්ර් සරල ෙ ර් 

වචන  ා සිතුවිලි වලනි් 

විකෘති කරගන්න එපා, සංකීර්ණ කරගන්න එපා 

ඒවා අන් කිසිවක් සනාසේ... 

ඔසේර් සකසලස් මිසක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔසේ පු ුණුවට ඇසලන්න එපා. 

එය  රක් කර ගන්න එපා, 

ඔ ට ෙරාසගන සිටීර්ට සිදු වන. 
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පරර්ාණු පවා සෙෙරැම් කයි 

ඔසේ නාර්ය සඳ න් කරනවිට 

ෙකින්නට  ැකි නම්  ැසර්ෝටර් ඒ තරංග 

ඔසේ නාර්ය නිසා ජ්නිත වන. 

 

ගස්වැල් වලට පණ අවුත් 

සපාසළාව අවදිව 

වාතය ආසරෝපණය ී ඇත 

ඔවුන්ට තාර් ර්තකයි. 

සම්ර්ා සම් ුේසධෝ! 
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වර්තරිසය් ආසලෝකය 

ර්ා සවලා සගන ඇත 

එ ි ආවරණය ඝණී ඇත 

සනා ැකිය තවදුරටත් ෙරාගන්නට ර්ට 

 

නිෙ ස් කිරීර්ත් සර්ග එය, ර්ා පිපරිී යයි 

ර්ුදා ැරිය ඒ වර්තරිය 

ර්ා අසල ස  දුර සිටින 

සියලු සත්ත්වයන් සිප සගන. 

 

ඉ ළ අ සස් 

දිදුලන ආසලෝකයකි ර්ර් 

එලා ඇති ැලක් සස් 

සියලු සත්ත්වයන්ර්  සු කර ගැනීර්ට. 

 

 

 

 

 

 

 

 

සියලුර් සත්ත්වයින් දුසකන් මිසෙත්වා ! 




	මුල් ඉංග්රීසි කෘතියේ පෙරවදන
	පරිවර්තිකාවගෙන්



