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ස"වකා&න (යාණ+ෙග+ ෙමෙලාවට උ2ම වූ
පර67ත 9ජානන ප;9ඩය; ෙදවැ? ප;9ඩය;
පලමු ප;9ඩය ආගBක ප"වතයC ෙDEෙව+
ෙමෙලා9+ වස+ව පැවF;.ඔ" ද$ව&, ෙකෙන* උප-.ෙන සත1 ගෙ"ෂණය
67මට:; එය ආර>භ වනුෙA දැනුම උෙදසා:, ෙමම
අනාවරණය EF වන G$ EයවH ගණනාව* ෙලාව
බලා EKෙAය; ඔබෙL මැවු>ක$වාෙණM ෙලMකය තවN
බලගැ.Oමට සPQ දRශනය උපෙයMT කරග.නාහුය;
එදවස එGමාෙණM ෙමාෙස:ක දRශනය එවු ෙHක; V.
පසු 6G දRශනය පහල වූ ෙHක; එය -ව1මය Oද1ාව
ෙලසද හැX.ෙ"; එY ආර>භක ධා[. Hවභාවය
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ධRමෙA ආර>භක ධා[.ම ව.ෙ.ය; O\වෙA
මැවු>ක$ ස.&ෙ"දනය කරනුෙA පර]Nත Oජානනය
_`බඳ bcධ `යOdල හරහාය; එය සෑම Oටකම ෙ>
ආකාරෙය.ම EF Oය; අfතෙA- දRශනය
-වැEව$.ෙග. ලබාගතNෙN පර]Nත Oජානනය
මg&; ම.දයN සෑම ෙදයකටම ෙhGව* සහ
අරමුණ* ඇj බැO&; ෙදOය.ෙL දRශනය අන.තය;
ම.දයN O\වය අන.ත බැO&; එම &සාම එය ෙලාව
පුරා පැjෙරනු ඇත; Eයk භාෂාව.ට එය ප7වRතනය
වනු ඇත; එY බලපෑම ෙකාෙත*ද යN එමg.
ධෙ.\වර ෙභෟjකවාදය mද වැෙටනු ඇත; ම.ද යN
නව සදචාර පcධjය* ෙලMකයට ලැෙබන &සාය; එම
පcධjය සාමෙA සහoවRශය ෙකෙරY බලපවNවනු
ඇත; සදාකා`ක _යාණ.ෙග දRශනය සෑම Oටම
ෙලMකය ප7වRතනය කරනු ඇත; V. ෙපර පෘqOය
මත එය EF වූ අයු7.ම; නව ෙcව වාක1 වRතමාන
V&H ආNම OE. කරන ලද ඉdsම6; එය ඔබ ෙවත
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_7නමන ල-; ඔෙt පැවැNෙ> සෑම ෙමාෙහාතකම එය
ඔබ OE. අය-නු ලැබු පසු එය ඔබට _7නමනු ලැmu;
නව ෙcව වාක1 යනු bcධ `යOdෙd -vව6; පලමු
කාරණාව උNසහවN Oම වන අතර ෙදවැ& කාරණය
දැහැV Oම:; පලමු කාරණාව සදාත&ක ෙ" ම.දයN
ඔෙt ආNමය &ර.තරෙය. තම.ෙග ආර>භය _`බඳ
ගෙ"ෂණය කර:; ෙදවැ& කාරණය න> භ*jමN
බෙ" ගනුෙදනුව:; ෙලMකය පලමුව ෙදාH පවරනුෙA
Eයkම ආග> වලට:; ෙදOය. වහ.ෙHෙL දRශනෙA;
මානව සදාචාර පcධjෙA ආග> යැ: 6යග.නා දෑ
OE. ඉ. ෙපර භ*jමNව jබූ ෙලාව ෙබදා ඇත;
ඔවුනට එෙH 67මට අ:jය* ෙනාමැත; ඇNෙN එ*
ෙදOයw පමණ* බව ඔවු. අමතක කර ඇත; ඇNෙN
එ* සත1ය* පමu; ෙබදා ෙව. කල හැ*ෙ* සාත.ට
පමණ* වන අතර ඔහු ඔහුවමද ෙබදා ෙව. කර:;
ආගVක ආNම වු කs ෙරාමානු යුගෙA EK
භ*jමG.මය; අfතෙA EF වු වැරැ- &වැරැ4

කරගැ.ම උෙදසා ෙදOය.ට නැවත උපත ලබන ෙම.
ඔවු. ක.නල" කලහ; පx*ෂාව ඔවු. ෙවත ඉ-7පN
කරන ලy; සෑම ආගVකයwම අමතක ෙනාකල
යුNෙත,සෑම ආNමය*ම තම.ෙග ඉරණම හමුෙ"
පx*ෂාවට ල* වන බව:; පRවතෙA ආNමය. වන
ඔබ ඈත ෙලMක වලy එෙH කලහ; ඔබ අෙන*
ක.ඩාය> ෙව. කලහ; ඔබ ෙවනN සNවය. Gල
ආN|ය කලහ ඇj කලහ; ඔබ අෙන* }හෙලMක
ෙභෟjක පුද ~V ව`. _රවූහ; ඔබ නැවතN
පෘqOයටද එෙHම කලහ; එම ෙhG &සා මු`.ම
O&\චය ෙකෙරනුෙය ඔබව:; •jය උdලංඝනය
6xෙම. ඔබ ‚Hjයා& OෙරMƒ අයw ව.ෙනය; ෙcව
ආඥාව කඩ කරන සෑම අයwම, ඇNත වශෙය.ම එම
&සාම; ඔබ පවසාO පුජ•ය ම" පd`ය 6යා; එN මා
ඔබට 6යනවා ෙමෙලාව 6Eව* පුජ•ය ෙහා bcධ
නැත 6යා. &යම &හතමා• බවට කවර පදO
නාමය*වN අවශ1 ෙනාෙ", එවැ& නාමය. HවRගෙA
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රාජධා&යට අදාල ව.ෙ.ද නැත; ඔෙt ඉතා wඩා වු
}හෙලMකයN එෙHමැ:; පෘqOය නැමැj }හ FහුOdල
ද.ෙ. _යාණ. සහ සමහර -වැE ව$ පමණ6; එයට
ෙhGව න>, ෙජෙහාවා _යාණ.ෙග සPQ O\වය
අන.ත Oම:; Oශාල Qමට Eතන 6EවwN Oශාල
ෙනාෙ"; ෛවශ1ාව යන වදන ඔබ ෙවනුෙව. `යන
ලcද6; ම.ද යN ඔබ ගනුෙදනු කර.ෙ. මාෙL
-ව1මය •jය සමඟ:; අ.ධ පුcගලය. ෙවනN අ.ධ
පුcගලය. OE. ෙමෙහයවයනු ලබj; ඔවු. ඔෙt
වැර- තවN අ.ධ පුcගලය. කරා ෙගන යj; නව
දRශනය පැjෙරන Oට, ඔබෙL ආNමෙA
ආNමාRථකාVNවය නැමැj පRවතය කැˆ යනු ඇත;
පRවතය යන වදන 6Eවක සදාකා`ක බව හගව.ෙ.
නැත; පෘqOය සාෙ‰*ෂ වන අතර සදාකා`ක නැත;
ඔෙt පd`ය සදාකා`ක යැ: ඔබ Eත:; &රහංකාර
හදවN ඇNතවු. පමණ* සදාකා`කNවය YV
කරගනු ඇත; මාෙL පලමුව උප. පුG; ෙමම පRවතය
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මත තම පd`ය ෙගාඩ නගන බව පැවසුෙ" මානව
වRගයාෙL අනාගතය දැ6ෙම&; ම.දයN සුRය
ŠNවය සෑම තැනකම පවf;
අfතෙA,වRතමානෙA,අනාගතෙA; ඔහු Fටුෙ" wම*ද?
ඔහු ඔෙබ Eයk වැර- Fටුෙ"ය; ඔබට වඩා ෙවනH වූ
&සා ඔබ අYංසක සGනට Yංසා කළ සැK Fටුෙ"ය; ඔබ
ඔවු.ව දŒඩනයට ල* කල සැK ඔහු Fටුෙ"ය; ඔබෙL
වැරැ- ෙප.වා yම &සාම ඔබ OE. උගG. හා
ප•ව$. Yංසාවට ල* කල ආකාරය ඔහු Fටුෙ"ය;
ඇNත වශෙය.ම පවj.ෙ. එ* රෙජwය , එන>
Eයkම රජුෙග.ෙL රජු වු -ව1මය _යාණ. බව දැන
දැනN, ඔබ OE. පෘGOය මත ෙවනN රජු. 6$k
පලැ.F අයු$ ඔහු බලා EKෙAය; ෙcව ආඥාව රජව$
Qමට උග.ව.ෙ. නැත; එY ඉගැ.ෙව.ෙ. සෑම
ෙදය* ගැනම &හතමා• Qමට:; ෙcව ආඥාව මරණය
පාපය* යැ: පැහැ-`වම ෙcශනා කර jmයy,
_යාණ.ෙL ද$ව. ඔවු.ෙනාඋ. මරාග.නා දෑN
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වලට ඔබ ආŽRවාද කළ ආකාරය ඔහු Fටුෙ"ය;
භ*jෙA ගනුෙදනුව ඔහු Fටුෙ"ය; ඔෙt ආNමෙA සෑම
Fරාචාරය*ම ඔහු Fටුෙ"ය; නැවතN Yංසනයට පN
වනවාට වඩා නැවත උප-.ෙ. නැjව Yyම යහපNය;
HවRගය ඔබෙL ආගම හFන.ෙ. නැත; එෙම.ම
_යාණ.ෙL ද$ව. ෙබදා ෙව. 67මට ෙවර දරන
සදාචාරය. හF.ෙනN නැත; HවRගය හFනන එකම
පුජ•ය Hථානය න> කRමය නමැj පුජ&ය Hථානය:;
පවjන පැරuතම &ෙයMගය න> ‚යාව:; ඔබෙL ඉතා
wඩා ෙලාව mYQමට •ථම සහ දැනුN කRමය ඉතා
සුOශාල ෙලMකවල _`ගනු ලබ:; කRමෙA පුජuය
Hථානය 6E කෙලකy FහුO` බවට පN ව.ෙ. නැත;
ඔෙt ෙභෟjක පුජ&යHථාන එෙH FහුO` බවට පN
ෙව:; ඒ සමගම ෙභෟjක නමHකාරය අවස. ෙව:;
එය 6E -ෙනක ඉගැ.Oය යුG නමHකාරය* ෙනාෙ";
ම.ද යN එම නමHකාරෙA wහකNවය පවj; ඔබ
ෙලාකෙA ඉ-7 ගමන සදාචාරය සහ අධ1ාNVක යන
8

අංශ ෙදෙක.ම, EයවH OHස6. පමණ අඩාල ෙකාට
ඇත.-

ඔ" wඩා පුතණුව&; ෙමම -ව1මය ]‘ෙය. ෙප.නු>
කර.ෙ. යු*jය mY ව.ෙනN ’වය mY වන
ආකාරටම වන බව:; Eයkම මනුෂ1 ආNමය. ෙමම
යු*jය HවRගෙය- අN දැ*කහ; ම.ද තම.ෙග
යු*jය දැ“ෙ> අ:jය Eයdලටම ලබා ෙදන ල-;
HවRගෙය සෑම ෙදය*ම පවf; ආධ1ාNVක වශෙය.
9

සලකන කල 6Eවw අ.ධව ෙමෙලාවට පැVuෙA
නැත; ඔබෙL ‚යා අනුව යු*jය හැඩ ගැෙස:;
ම.දයN සෑම අෙය*ම තම.ෙග HවRගය තම.ම
ෙගාඩනගා ගැ•මට -"$> y ඇj බැO&; යු*jෙA
•jය සPQ ෙcව ආඥාව Gල බල පවNව:; එම Vනු>
දŒෙඩ.ම ඔබවN ම&නු ලැෙt; ඔෙබ සෑම අදහසකටම
අරමුණ* ඇත; ඒ සෑම අරමුණ*ම HවRගෙAෙභෟjක හා සPQ වනු ඇත; ආධ1ාNමය OE. අරමුණ
ෙකෙලසු Oෙටක එම අරමුණ O&\චය ෙක$ණු ඇත;
මනුෂ1 E$ර යනු මහා ස*ව`. mY වූ චු>බක බල
වල •jපලය6, ඒවා -ව1මය බල න> ෙ"; යමw *ෂු”
ම•ටෙම. -ව1මය භාවය •j*ෙ–ප කර.ෙ.ද, ඔහු
තම ද$ව. ෙවනුෙව. ෙහාඳම ෙc පතන තම
_යාණ.වද •j*ෙ–ප කර.ෙ.ය; යෙම* තම
_යාණ. •j*ෙ–ප කර.ෙ. න> ඔහු තම සදාකා`ක
බව •j*ෙ–ප කර.ෙ.ය; ම.දයN අන.ත වු ෙද"
ෙලMකවලy ඔවු.ෙL EN 6යවනු ලබන &සාය; එෙHම
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එම -ව1මය සNවය. OE. EN 6යවcy එය
ෙකෙරනුෙA O&\චය G—&; යෙම* තම _යාණ.
•j*ෙ–ප කර.ෙ. න>,එම පුcගලයා ෙද" ෙලාවට
ඇG˜ Qමද •j*ෙ–ප ෙකෙරනු ඇ; ඔබ ෙමෙලාවකරන සෑම ෙදයකටම •jOපාකය* එෙලාව- අN වනු
ඇත; ඔෙt ආNමය ෙකාY gයද, •jය එකම වනු ඇත;
මාෙL O- &ෙයMග ඉහළyN පහළyN එකම වනු ඇත;
ෙවනH වනුෙA ඒ ෙමාෙහාෙN බල පවNනා දRශනය
පමණ6; ඔෙt යු*jය ආධ1ාNVකය, ඉ-7යටN එෙH
වනු ඇත; ෙභෟjක වHG. ඔෙt ’Oතෙය සදාකා`කව
රැෙද.ෙ. නැත; ඔෙt දැනුම අනුව සෑම ආNමයකම
පරම යථාRථය යනු සදාකා`ක බව:; එය ෙභෟjක
ශxරය YVව පැවjය- දැනුන අdපකා`ක බව ෙනාෙ";
මාංශෙය. සැF> ලද E$ර* පතන ලද කල, එයට
අවසර ෙදන ලy; එම අවසර yම ෙවන 6Eම අවසර
yමකට සමාන ෙනාෙ"; එම ශxරය OE. පතන ලද
හැඩ තල වලටද අවසර _7 නමන ල-, ආෙ"uය සෑම
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ෙකෙන*ටම ෙපාFෙ"; පදාRථ සහ ආධ1ාNමය යන
ෙදකටම ඇNෙN එකම අ:f.ය; ඒ අංග ෙදකම ඉds>
කරj; ඒ අංග ෙදෙ*ම •j ඒකාබcධ ෙ"; එය
HවRගෙA- gOසුෙ> ෙනෟකාව ෙලස හැX.ෙ";
ආධ1ාNමය ”ව1 බවට පN 6xෙ> ‚යාව`ය
අහ>බය* ෙනාෙ"; එය දැ™ වග“ෙම. EF ෙකෙR; එය
එෙH ෙනාෙ" යැ: “ම ෙකෙන*ව &.දාවට ල*
6xම* ෙව:; යෙම* තම.වම &.දාවට ල* කර
ග.ෙන න>; ඔහු තම. Gල EKන ෙදOය. වහ.ෙH
&.දාවට ල* කර.ෙ.ය; ඔෙt &Rමාතෘවරයා සෑම
තැනකම EKන බව ඔබට උග.වා නැjද? Eතා ගත
හැ6 හා ෙනාහැ6 ආකාර ව`.; ඇNෙත.ම ඔබ එය
ද.ෙ. කට වහ7. Vස ඔෙtම දැනුෙම. ෙහM
උNසාහෙය. ෙනාෙ"; එෙහN තම.ෙග උNසහෙය.;
කැපQෙම. ෙසාය.නාට එGමා හමු ෙ"; ම.දයN
ෙවෙහස ව.නාට තම.ෙග ෙවෙහසට ස7ලන ෙH
පා7ෙතMšක •ධානය ෙකෙරන බැO&; ඔබට ෙමම
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’OතෙA- ෙබාෙහM ෙc ගෙ"ෂණය කළ හැක; එෙH
jmයyN ඔබ, ඔබට POතය ලබා F. _යාණ. _—බඳව
ගෙ"ෂණය ෙනාකර.ෙ. න> ඔබට HවRගයට ඇG˜
Oය ෙනාහැ6ය; කෘතෙ"y ෙනාෙව.න. 6E -න
ඇG˜ Q ෙනාමැත; &හතමා•ව තම Pවන ගමෙ.
පx*ෂා වලට බF. වුෙවා පමණ* ඇG˜ වනු ඇත;
ම.දයN එම පx*ෂණය. &හතමා• අය OE.
බලාෙපාෙරාNG වන ලy; ෙකනw POතෙA සෑම
ෙමාෙහාතකම ල* වන සෑම පx*ෂාව*ම ඔවු. OE.
අය-න ලFව ඔවු.ට •ධානය කරන ලද ඒවාය; ඔෙt
මරණය EF Oය යුG ආකාරය සහ එY ල*ෂණ පවා
ඔබ OE. අය-න ලද ඒවාය; ඔබ මුහුණ F.
පx*ෂාව. G—. ඔබ උසHම සදාචාර vණ ස>පූRණ
6xමට අය-න ල-; ම.ද යN එවැ& සදාචාර ව`.
ෙතාරව ඔබට HවRගයට ඇG˜ Qමට ෙනාහැ6ය;
එවැ&ම vණධRම පෘGOය මත ඉගැ.Qමට අය-න
ලcෙc ඔබ OE&; ඉ. පසු ෙcව ආඥාව. ඔබ ෙවත
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දායාද කරන ලy; ඒවා Vනු> දඬු ෙ"; ඒවා:. ඔබව
ම&නු ලැෙt; ඒවා ෙමම පෘqOෙයY ප7පූRණNවය
_uස ෙhG ෙ"; එෙම.ම මනුෂ1 ආNම වලට 6E -න
මා අධ1නය කළ ෙනාහැක; එනමුF මාෙL ෙcව ආඥාව
අනුව සදාචාරාNමකව -O ෙනාෙගQම අ.ධකාරෙA -O
ෙගQම6; ම.ද යN එOට ඔබට 6E -ෙනක
_යාණ.ෙL ෙසවණට ලඟා Qමට ෙනාහැ6 වනු ඇත;
ඔබ ආෙලMකෙය. ඈN Q ගත කරන කාලෙයy
අපුRවතම දෑ ඔබට අYV වනු ඇත; ඔබෙග ඉතාම wඩා
ප7ණාමෙAy ඔබට අYV වු අංක දැන ගැ•මට ඔබට
නැවත උපත ලැœමට EF වනු ඇත; ඔබ ආයාචනා කරනු
ලැබු යු*jය ආර>භ වනුෙA ඔෙt මනෙසY හටග.නා
ඉතාම wඩා අදහස සමg&; එය එෙH Oය යුGය, ම.ද
යN ඕනෑම ෙදයක ආර>භය ඉතාම wඩා ෙනාg&ය
හැ6 ෙදය6; HවRගය හා එY -ව1මය යු*jෙAy
පලමුවN; -ව1මය _යාණ. වන ෙජෙහාවා ඉ-7ෙAyN;
එෙම.ම ඔෙබෙL මනෙH ඇj Oය හැ6 wඩාම ෙදය
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ඔබෙL EGO` ෙ"; ඔබ -නපතා ජනනය කරන
EGO`ම ෙ"; ඔබ HවRගෙයy අය-න ලද ඒවාම ෙ";
ඔබට දැෙනන එෙහN ෙනාෙපෙනන ඒවාම ව; ඔෙt Eයk
අදහH ෙභෟjකව O\වයට ගම. කර:; එම EGO`
වලටද ඔබට වාෙLම අ:jය* ඇත; ඔබ පදාRථමය
වශෙය. උපත ලැœමට ආයාචනා කෙdය,ඒවාද එෙHම
ආයචනා කළහ; කාලය හා අවකාශෙA PවN Qමට ඔබ
ආයචනා කෙdය; ඔෙt අදහHද එෙHය; ඉහළ
පවj.ෙ.ද පහළ පවjන ෙcවdමය; ඉds>වල
උ$මය Eයdලටම එක හා සමානය; මහා සNවෙයාද
*ෂු” සNවෙයMද ආයාචනා කරj; සPQ පදාRථය.
ආයාචනා කරන ෙHම සPQ YH බවද ආයාචනා කර:;
Eයk ෙcම ෙදOය. OE. •ධානය කරනු ලබ:; ම.ද
උ.වහ.ෙH අන.තය; ඔෙt අදහH O\වය හරහා ෙපර
ෙනාවූ Ož, ඔබට ගණනය කළ ෙනාහැ6, උ.වහ.ෙH
පමණ* ද.නා Fරවd ගම. කර:; ඔබෙL අදහH
ම.දා6u œජය. ෙලස HවRගය හŸනා ග&:;
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ඒවා:. ඔෙt ෙලMකය. mYෙ"; එය මාෙL
HවකැමNත:; සෑම අයwම තමාෙLම HවRගය
ෙගාඩනඟාග&:; ම.ද ඔබ සෑම අයw Gලම b”
•මාණව`. _යාණ.ෙL උ$මය පවf; සාමාන1
මනුෂ1ය. අතරද _යw සG දෑ තම ද$ව.ට උ$ම
ෙ"; ඉහළ ‚යාව`යද පහළ ‚යාව`යට සමාන ෙ";
ඔෙt _යාණ.ෙග. ඔබට දායාද වන උ$මය
අOYංසකය; ම.ද ෙතMරා ගැ.ම ඔබෙL HවකැමNත:;
ඔබ අN පN කර.නා දෑ ඔබෙL කැපQම හා උNසහය
&ස:; එම &සා ඔබ කළ “ දෑ ඔබෙL ආ&ශංසය:;
_යාණ. මැQෙමY 6Eව* Vල6. ෙතාරව ලැෙබ.ෙ.
නැත; සෑම ෙදයකටම වKනාකම*, Vල* පවf;
ම.දයN wසල ආ&ශංස ෙනාමැjව 6Eවwට
HවRගයට ඇG˜ Oය ෙනාහැ6ය; ෙද" ෙලාව සැප
ස>පN ඔබෙL ෙලMකයට වඩා ෙබාෙහM ඉහ—. පවf;
6Eම ෙභෟjක O.දනය* HවRගෙAy
wසලා&සංශය* ව.ෙ. නැත; Oෙ\ෂෙය.ම එව.
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O.දනය. ෙcව ආඥාවට O$cධ ෙ" න>; එව.
ඉගැ.Q> -v කල* පවj.ෙ. නැත; ම.දයN
&Rමාතෘ. වහ.ෙH •ධානය කර.නා ෙHම නැවත
ලබා ග•; ඔබෙL ෙභෟjකවා- මුලධRම මා වනු ඇත;
ම.දයN සෑම ෙදයකටම කාලය* පවf; Eයdලම ෙcව
ආඥාවට අනුව සාෙ‰*ෂ ෙ"; එය ඔබ මුහුණ F.
පx*ෂා වලy ඔබ ආයාචනා කළ සාෙ‰*ෂතාවය:;
ඔෙt Pවන ¡මෙA mඳ වැ¢ම යනු ඔෙt බ.ධනෙය mඳ
වැKම:; &හතමා• පුcගලය.ට එය මහා සංEcƒය*
වනු ඇත; සූරාකෑම* හා අවම. 6xම* වනු ඇත;
ෙදOය. වහ.ෙH ඉ-7ෙA Eයdලම සමාන ෙ"; එම
&සා 6Eවw F‰පNව ෙහM ෙපාෙහාසNව උප-.ෙ.
නැත; එවැ& තNවය. උදාවූෙA ෙ> ෙමාෙහාෙN
පමණ* පවjන, අෙ‰*ෂා සහගත ආNමය.
ෙhGෙව&; ඒ ආNම තම ප7ණාමෙAy ඉතාම පසුගා|
වූහ; ෙමම අdපකා`ක ආකdප &සාම ඔවු. ෙලාව
යටN කර ගNහ; ෙ> Eයkම ය*ෂය. ෙලMකය OE.ම
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O&\චය ෙකෙරනු ඇත; ම.ද යN 6Eවw තම
ආNමය &.දාවට ල* වනවාට කැමj ෙනාෙවj;
ෙදOය.ෙL දRශනෙA ආෙලMකය ෙලාව ෙවනH කරනු
ඇත; HවRගෙA `යැO ඇNෙN ඒ ආකාරෙය&; පෘථුOය
‚යා ෙකාට ඇNෙN ‚යා 67මට උපෙදH ලැœ ඇj
ආකාරයට O$cධ ආකාරෙය&; EයවH ගණනාව*
මුkdෙd මාෙL ෙcව ආඥාවල එෙH `යැQ පවf; ඕනෑම
_—ෙවලක පලමුව EK.ෙ. &හතමා• අයවkන1; ඔබ
ෙcව ආඥාවට wම* කෙdද? ඕනැම ෙදයක පලමුව
EKන &සා මාෙL &රහංකාර ඉතා සු˜ අයව˜.
ෙලMකය පාලනය කර.නාහුද? ඇNත වශෙය.ම නැත;
ඔවු. &.දාවට ල* Q ඇj බව මට ෙප& ය:; ඔවු.ට
ඔබ ඉහළ පැළැ.jය යැ: හŸ.වන අමර£යNවෙA
ෙකාටස* බවට පNQමට ෙනාහැ6 Q ඇත; එවැ&
පැළැ.jය* ඇj 6xමට ඔබට අ:jය* y ඇNෙN
කවෙර*ද? එය මාෙL bcධ `යO` වල ෙකාෙh ෙහM
සඳහ. Q ඇjද? ඇNත වශෙය.ම මා අහංකාර
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&Hසාර ය*ෂය. වන ඔබට පවසනුෙA &Rමාතෘ.
OE. පැළ ෙනාකරන ලද Eයkම වෘ*ෂය. මු`නුFරා
දැෙමනු ඇත; සෑම සPQ ප7ණාමය*ම ඒ අයු. EFQ
ඇත; ඔබව &Rමාණය ෙකාට ඔබව රජු. බවට පN
කෙ¤ කවු$හුද? එකම _යාණ. රජු.ෙගN රජු බව
නුඹ ෙනාද.ෙ.ද? රජු යන තNවය ෙමෙලාවට අයN
එක* ෙනාවන අතර එය අයN ව.ෙ. ෙද" ෙලාවට:;
ෙමY සාත. අධ1ාNVක රජු ෙලස හැX.ෙ"; -ව1මය
ෙcව ආඥාව Eයdලටම ෙපර &හතමා• Qමට
උග.ව:; එය තම.ම රජ Qමට උග.ව.ෙ. නැත;
රදළ පැළැ.jෙA ශාප ලN ය*ෂය. වන ඔබට මා
තරෙA 6යා EK.ෙ. HවRගයට ඇG˜ Oය ෙනාහැ6
බව:; ඔබN සමගම ඔබෙL ෙතවැ& පර>පරාව වන
ෙත* ද$ව.ටද ඇG˜ Oය ෙනාහැ6ය; ම.ද යN
ෙජෙහMවා _යාණ.ෙL සPQ O\වෙA සෑම
•ෙ"uය*ම ෙනාවරyම ස>ෙ¦ශණය ෙ"; අවම
වශෙය. ඉතා wඩා වූ තNපරයක තර> වූ කාලය*වN
19

අපෙN ෙනාය:; ම.දයN තNපරයකටN අඩු කලකවුවද EF වන පාපය* වුවද HවRගයට ඇG˜ Qම
වලක:; ශාප ලN රජ ව$&, ඔෙt අYංසක ද$ව.
ඔබට ශාප කරනු ඇත; ම.ද ඔබ &සා ඔවුනටද
HවRගය අYV වන බැO&; ඒ සමඟම ඔෙt ශාපලN
දRශනය _`ප-න එකF ගැහැ&ය* ෙහM _7Vයw ෙහM,
රදළ යැ: 6යා ග.නා එකF ය*ශයw ෙහM HවRගයට
ඇG˜ ෙනාවනු ඇත; ම.ද එම ෙcශය හFන.ෙ. O\ව
මූලධRමය වන පුණ1කRම පමණ6; Eයk &රහංකාර,
අවංක සු˜ PQ. OE. ආයචනා කෙd එය:; පෘGOය
මත රජවු අයෙLද, ආNම OE. G§චNවෙය. රවටනු
ලැබු අයෙLද ආNමවලට අෙනwN PO.ෙL පැවැNම
අj •බල ෙලස බලපා:; එම පැවNෙමY -ව1මය
y‰jය* හැ$න ෙකාට බුcƒමය හරය* ෙනාමැත; ය>
ෙලMකයක රජ ෙකෙනwව ෙනාEK සාත. ෙකෙනw
ෙනාමැත; ෙමම දRශනය ෙමෙහයවනු ලබ.ෙ. සාත.
OE&; ඔහු O‰ලව 6xමට පට. ගN ෙමාෙහාෙN Eටම
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ඔහු OE. ෙමෙහයෙව:; ඔහු හා එ*ව O‰ලව කල
හමුදා ෙHනාද, රජw OE. ෙමෙහයවනු ලබන ජාjය*
ෙලස කd` ගැ මට ආයාචනා කළ වු.ද; සාත.ෙL
ෙHනාවට අයN ෙ"; ඔබ Eයdල.ම පැVuෙA
HවRගෙය&; ය*ෂයා පැVuෙAද එතැ&&; ඔබ අතර
EF වනවා ෙHම එෙH HවRගෙA EKයy ආNම ෙවනN
සNවය.ෙL පු$F හු$ Q EKj; ඉහළN පහළN EF
ව.ෙ. එකම ‚යායව`ය:; සාත.ෙL අනුගාVකය.
ආගVක අය ,ධනවN අය ෙහM රජව$. අතර EKj;
ෙමාවු. බලෙ"ගෙA •jපNj mY කරන ශාපලN
අයව˜. ෙ"; එෙහN 6Eම ය*ෂයw ඉj7 ව.ෙ.
නැත; -ව1මය _යාණ.ෙL සPQ වදන Eයdලම _7EF
කර:; Eයdල ප7වRතනය කර:; ඔහු පලමුව
ෙමMෙHක ධRමෙය. පසුව 6G දහෙම. හා අවසන
ෙදOය.ෙL බැට˜වාෙL දහෙම. ෙලාව ෙවනH කල
අයු7.ම; තම. OE.ම මාංශෙය. මවන ලද ෙලMකය
තම සPQ වචනෙය. ෙවනH 6xම තර> පහසු යම*
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O\වෙA මැවු> ක$වාට තවN ෙනාමැත; -ව1මය
ෙමාෙහාතකට ෙපර ආෙලMකය පවfවා ය: පවසා
ආෙලMකය මැවු වචනයම:; සෑම bcධ `යOdල*ම
මැවූ වචනයම:; ඔබට ෙcව ආඥාව දායද කළ
වචනම:; පලමුව බුcƒමN බව සහ ඉ. පසුව ෙභෟjක
•j _`බඳව ඔබව O&\චය කරන වචනයම:;
ම.දයN සෑම ආNමය*ම ආයාචනා කෙ¤ ඒ
ආකාරයටම බැO&; ඔවු. ආයාචනා කෙ¤ POතෙA
සෑම ෙමාෙහාතකම වාෙL අවස. O&\චයෙA-ද
පx*ෂාවට ල* Qමට:; මාෙL bcධ `යOdල අවෙබMධ
කරගැ•ෙ>y ඇj වූ අපහසුතාවල Eට සෑම ෙදය*ම
ඔබ ඉdkම කළ ඒවාය; ෙදOය.ෙL බැට˜වාෙL දහෙ>
ඉතාම wඩා OHතර පවා; ඔබම HවRගෙA- ආයාචනා
ෙකාට ඇj අයු7. ඔබට අදෘශ1මාන දෑ පවා
HවRගෙය. පාලනය ෙ"; ඔබට ෙගMචර ෙනාෙවන
ස.ෙ"දනා; ඔෙt EGO`, අදහH, අරමුණු වලට අN
Oය යුG යු*jය; ඔබම HවRගෙAy එෙH ආයාචනා
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ෙකාට ඇත; ඔබ ඔෙt මූලාර>භෙයY අභාවයද එෙHම
ආයාචනා ෙකාට ඇත; එෙHම ඔබව මැවූ ආකාරය හා
එY OHතරN , නමුN ඔබට සෑම ෙදය*ම දැන ගැ•මට
හැ6 වනු ඇත; ම.ද ඔබ පෘGOෙAy ෙදOය.ෙL
බැට˜වාෙL ආෙලMකය දැන ගැ•මට ආයාචනා කළ
&සාය; ඔබව දැනුෙම. අHවසාල.න යැ: ඔබ
ආයාචනා කෙdය; ඔබ නව දRශනය* ඉdk> කෙdය;
ෙමම දRශනය පහළ Qම &සා ඇj වූ පුFමය ඔබම
ඉdk> කළ එක6; එය |ට ෙබාෙහM කලකට ෙපර පහල
Oය යුGව jmන; පූජ&ය පRවතෙA -ව1මය භාවය හා
O\වාස&ය ෙනාවන බව &සාම සත1 ඔෙබ. සැඟව
පැවැjන; ඔවු. සGව ෙදOය.ෙL බැට˜වාෙL පූජ•ය
`යO` පැවැjන; පළමු `යO` ඔවු.ෙL දෑතට ෙදන
ල-; ම.ද ඔවු.ව පx*ෂාවට ල* කරන ල-; සෑම
ආNමය*ම පx*ෂාවට ල* ෙව:; තම.වN
_`ෙනාග.නා _`ගැ&ම* උග.වන ෙමාවු. ය*ෂය.
ෙ"; ඔවු. පලමුව සත1 දැන ගැ•මට ඉds> කළහ;
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එම ඉdsම ඔවු.ට •ධානය කරන ල-; ඔවු. සත1
සැඟවුෙA ඔවු.ෙL හදවෙතY වූ ආRමාRථය නමැj ගල
&සාය; ෙමම පර>පරාව ෙම.ම V. මG
පර>පරාව.ද ඔබට සාප කරනු ඇත; ඔබ වැ& ය*ෂ.
&සා ෙමම මනුෂ1Nව HවRගයට ඇG˜ ෙනාවනු ඇත;
ම.ද ෙගවුණු සෑම තNපරය*ම Yංසනයෙය.
ෙගවුෙŒ ෙව:; තNපරයක ෙහM ඊටN අඩු කාලය*
Gළ පමණ* Yංසාව* EF වුවN HවRගයට ඇG˜
ෙනාQමට එය •මාණවNය; ඔබ ෙලMකෙය. සත1
සැඟQෙම. මනුෂ1Nවය තව තවN HවRගෙය. ඈN
කෙdය; ම.ද ඔබ පාපය තව තවN ]රHථා: කෙdය;
වරෙදY PවN වූ තNපර ගණන ඉතා වැ™ය; ඔබ සෑම
ෙකෙනwම වසරක- ඔබ PවN වූ තNපර ගණන,
ගණ. බැ`ය යුGය; ඒ වයස ෙදාෙළාහ පසු වුවා:.
පසුවය; ඊට බාල OෙAy සෑම ආNමය*ම ෙදOය.
ඉ-7ෙAy අYංසකය; මාෙL අYංසකය.ට එ*
තNපරයකy ෙහM අවැඩ* කළවු. HවRගයට ඇG˜
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ව.ෙ. නැත; ම.ද යN `යැQ ඇNෙN තම.ට අනු.
සලකනවාට අකමැj ආකාරයට තම. අනුනට
ෙනාසැල6ය යුG බව:; එම &සාම නරක _යw, මවක,
සු˜ _යw, wඩ>මා ෙකෙනw මාෙL ෙcශයට ඇG˜
ව.ෙ. නැත; ඔවු.ෙL ෛදවය. මාෙL
අOYංසකය.ෙL යු*jයට භාජනය වනවා ඇත; ම.ද
සෑම wඩා අයwම මාෙL HවRගෙA- Oශාල ෙ"; සෑම
&හතමා• සු˜ අෙය*ම ෙදOය. ඉ-7ෙA මූ`කNවය
ග.නා බව ඔබට උග.වා නැjද? ෙම:. පැහැ-`
ව.ෙ. සෑම *ෂු” ෙදය*ම ෙජෙහMවා _යාණ.ෙL
යු*jය ඉ-7ෙA මූ`ක ෙ"; එම &සාම ඔෙt ආNමය
HවRගෙA- මූ`ක ෙනාෙ"; මූ`ක ව.ෙ. ඔෙt ආNමය
OE. ගRහාවට ල* කල අය:; ඔෙt ආNමයට
•මුකතාවය ඉds> කළ ෙනාහැ6ය; ම.ද ඔබට
&ෙයMග ෙකාට jබුෙ. අ. සෑම ෙදයකටම වඩා
&හතමා• වන ෙලසය; අවස. ෙකනා සෑම Oටම
&හතමා•ය, සරලය; ඔහු තම.ට වැදගNකම*
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ෙනාෙද:; ඇNතවශෙය.ම මා ඔබට 6යනුෙA තම.වම
වැදගN ෙකාට සලක.නා HවRගයට ඇG˜ ෙනාෙ";
එම ෙනාගැළෙපන වැදගNකම තNපරයකට අඩු කළ*
පමණ* පැවGනද; එෙH වැදගNකම* ආžඪ කරගN
F–ට EN ඇj 6Eවw HවRගයට ඇG˜ ෙනාෙ"; ෙමම
මනුෂ1NවෙA mඳවැ¢ම වැරැ- ෙම.ම ෙලෟ6ක
සංකdපය* &සා EF Oය; එය ඔබ Gළට කා.F වූෙA
පූජ&ය පRවතෙA වැර- සදාචාර ඉගැ.Qම &සාය;
EයවH ගණනාව* මුkෙd ෛවශ1ාව O\වාසෙය.
ගනුෙදනු ෙකාට ඇත; ඇයෙL තාවකා`ක ආශාව.ට
අනුව කටයුG ෙකාට ඇත; ඇය සරල &හතමා•
අයව˜. සැල6dලට ගNෙN නැත; &හතමා• අය
සුෙඛMපෙභMg POත ගත කර.ෙ. නැත; ඔවු.මව
රව•ටාග.ෙ. නැත; ම.ද සෑම සරල &හතමා•
අයwම අප“RjමN කාල ප7§ෙ«දය* ගත කර:;
සෑම ෙභෟjක වා-යwම ඉතාම *ෂු” වRතමාන* පතන
පසුගා| ආNම6; තව FරටN ආNමය.ට අදාළ •j.
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_—බඳව ෙනාසැල6`මත1; පා‰ වහ.ෙH යැ: 6යා
ග.නා අයෙLN ල*ෂණ එෙHමැ:; ෙමවැ& සNවය.
HවRගය හŸන.ෙ. නැත; ම.ද එවැ& 6Eවw
ෙමෙත* ඇG˜ Q නැත; 6Eම ආගම* හŸන.ෙ.
නැත; එෙH Q ඇNෙN අන.ත වූ •j &සාය; එ:.
එක* න> O\වය අන.ත Qම:; ෙකතර> අන.ත ෙ"
දැ: 6වෙහාN සෑම මවාගැ.මකම සත1ය* Oය
හැ6ය; අෙන* •jය න> ෙකෙන* තම.ෙLම
HවRගය තනා ගැ.ම:; අ.න ඒ ආකාරෙය. පා‰
ව$. හා ඔවු.ෙL අනුගාVකය. ෙභෟjක වKනාකV.
යුG දRශනය* හා ඒ G—. ඔවු.ෙLම ෙලාව* තනා
ගNහ; ම.ද සෑම ෙලMකය*ම ෙද" ෙලාව6. වටQ
ඇත; සෑම අයwම තම.ෙLම HවRගය තනා ග•;
ෙභෟjක වKනාකම යනු ෙද" _යාණ. OE. පැල කළ
වෘ*ෂය* ෙනාෙ"; එය HවRගය හŸන.ෙ. නැත; එය
මාෙL අOYංසකය. ෙනාසලකා හ7න 6Eම
දRශනය*, Oද1ාව* ෙහM ස>•දාය* හŸනා ග.ෙ.
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නැත; ම.ද මා ඉතා පැහැ-`ව ඔබට 6යා EKනුෙA
ෙමම ෙලMකය පාලනය කළ යුNෙN සරල, &හතමා•
අය OE. බව:; ම.ද ෙcශෙA වඩාN මූ`ක ව.ෙ.
නැත; ඉහළy වඩාN මූ`ක ව.ෙ. ඔවු. වන අතර
පහළ-ද එෙHම Oය යුGය; නමුN EF Q ඇNෙN එY
අෙන* පැNත:; ෙමෙලාව පාලනය කර.ෙ. ෙcශෙAඒ සඳහා ආයාචනය ෙනාකළ අය OE&; අ.ධකාරෙA
ආNමය. OE. ඔබව පාලනය කරV. ඇත; ම.ද
ඔවු. EKන තNNවය අනුව ඔවු. එය ආෙලMකෙA
නාමෙය. ෙනාකරන &ස:; ඔවු.ෙL කතාවල මා ගැන
සඳහන* ෙනාමැj බැO&; ඔවු.ෙL අරමුණ
&Rමාතෘවරයා ෙනාෙ"; ඔවු.ෙL අරමුණ
සදාකා`කNවය ඉ-7_ට සුසුම* තර> wඩා වන
අdපකා`කNවය:; මම ඔවු.ෙL මනස 6යවV; මම
ඔවු.ෙL ගණනය 6x> ද6V; ම.ද මම සෑම තැනකම
EKV; ඔවු. ඔවු.ෙLම අŸ$ ෙලMක ෙගාඩනගන බව
මම ද6V; මම ඔබට &යත වශෙය.ම 6යන වග න>,
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G§ච උඬv පාලක:& ඔබ 6Eෙව* වැ™ කd
පවj.ෙ. නැත; මාෙL &ෙයMග _— ෙනාගN 6Eවw
පවj.ෙ. නැත; මා ඔබට සහjක වනවා ය>
ෙහය6. ආර>භෙA Eට ෙ> ෙලMකය &රහංකාර, සරල
අය OE. 6E -ෙනක O&\චය* අවශ1 ව.ෙ. නැත;
O&\චය &Rමාණය කරන ලcෙc Yංසාවාy.
OE.මය; 6Eම Yංසකයw _යාණ.ෙL ෙcශයට
ඇG˜ ෙනාෙ"; &jය සෑම Oටම ඔබ Gලම පැවjන;
”ව1ය හා ආNමය Eත.ෙ. ඔවු.ෙLම •j වලට
අනු¬ලව:; ම.ද උ$මය* නැj 6Eෙව* ෙනාමැත;
Eයdල.ටම සමාන අ:f. පවf; 6Eෙව* _යාණ.
ඉ-7ෙය සු˜ ෙනාෙ"; ෙමම අ:f. Eතාගත හැ6
Eයkම ආකාර වලට •කට ෙ"; ඔබ ෙලMකය Gළ ඉdලා
EK Eයkම ආකාර ඔවු.ෙL ආයාචනා ෙයාමු කරනු ඔබ
Fටුෙ"ය; }හ වාසHථාන වලට පැVuමට ෙපර අනාගත
HවභාවෙA මුල”ව1 සමඟ ස>මුjයට එලෙබන ලy;
ඔෙt පැවNෙ>- ඔබ ද6න Eයdලම පාෙh ඔබ -ව1මය
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ස>මුjෙA- ඉdලා EKන ල-; එම ෙhGව &සාම
ෙජෙහMවා _යාණ.ෙL සPQ O\වය Gළ ”ව1 හා
ආNම යන ෙකා•ටාශ ෙදකටම O&\චය සඳහා එකම
අ:jය පවj.ෙ.; ඒ ෙකා•ටාශ ෙදකටම &දහH
කැමැNත* ඇත; ඒවා එ6ෙනකාෙග. Hවාය*ත ෙ";
එය එෙH නුනා න> යු*jෙA ප7පූRණNවය*
ෙනාමැjවනු ඇත; 6EවwෙL අ:f.වල සමG`ත
බව* ෙනාමැj වනු ඇත; _යාණ.ෙL යු*jය, අන.ත
ආකාර ව`. •කට වුවN එය එකම වනු ඇත; ම.ද
ඔහු Gළ පවjන 6Eම ෙcකට මා මා:> ෙනාමැත;
සෑම යු*jය*ම ඇj ව.ෙ. සNවය. OE. EF
කරන එකම ‚යා ව`&; POතෙA හරය එය:; එය
යෙම*ෙL පැවNම G—. උග.නා ෙදයම ෙව:; ආNම
Eයdලම එකම ෙ"ගෙය. දැනුම ලබා ග.ෙ. නැත;
සමහ$ අෙන* අයට වඩා ෙ"ගෙය.; ෙමම •jය ඔබ
අතර පවjන කා:ක අසමානතාව ෙප.නු> කර:; ලබා
ග.නා සෑම දැනුම*ම ඔබ Gළ Hථාපනය ෙ"; නමුN
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අන.ත ෙකMණය6. බැ- Oට Eයdලම සාෙ‰*ෂ ෙ";
ඔෙt සPQ සාෙ‰*ෂ අංගවල උපල*ෂණ හා •Vjය
&Rමාණය කර.ෙ. ඔබම:; උපල*ෂණ ඇj ව.ෙ.
ඔෙt Efෙ> මූලධRම සහ HවRගෙA ඔෙt ආධ1ාNVක
අනු_—ෙවළ මත:; ෙහාඳම තNNවය ලබා ගත හැ*ෙ*
&හතමා• බව සහ ®jෙය. යුGව EF කරන ‚යා
G—&; ෙදOය.ෙL ෙcශෙA -ව1මය ෙකාVයු&H•
වාදෙA අනූපුරකය ෙහාX. &x*ෂණය කර.න; එය
තම POතය Gළy සGටු ෙනාවූ ද$වwෙL, දRශනෙය.
යුG වු -ව1මය ෙකාVයු&H•වාදය6; එවැ.ෙන*
HවRගයට ඇG˜ ව.ෙ. නැත; ච7තය මුLධ වූ
6Eවw ඇG˜ ව.ෙ. නැත; එම මුLධ බව ෙහM
ආෙ"ගය ෙමාෙහාත* පමණ* පැවGනද; ඔබ
Eයdල.ම HවRග රාජධා&ෙA- සෑම අවHථාවකyම
සැනEdෙd, සGK. කd ෙගQමට ෙපාෙරා.F Q ඇත;
මුLධ Oෙම. HවRගයට ඇG˜ Oය ෙනාහැ6 ඔබ ඔබ
දැන EKෙAය; ඔෙt කාලෙAy ඔබ නැවත නැවත
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ෙකMපයට පN වූෙA න> ඒ V&සා OE. ෙතMරා ග.නා
ලද අසාධාරණ Pවන රටාව &සාය; එවැ& රටාවල
&Rමාතෘ.ට O&\චයෙA- ව.- ෙගOමට EF වනු
ඇත; ම.ද ඔවු. එෙH ඉdk> කළ බැO&; එය ඔවුනට
•ධානය කරනු ඇත; සූරා කන ධනවාදය ඇj කළ
ය*ෂ. මත -ව1මය යු*jෙA ස>පූRණ බලයම
ෙයෙදනු ඇත; ෙමම ආශාෙ" හා •බලභාවෙA ය*ෂය.
සදාත&ක _යාණ.ෙL -ව1මය •jය උNකRෂයට
පN 67මට උ.වහ.ෙHට ෙපාෙරා.F වුහ; ෙමම Pවන
රටාව යහපN බව හා සුවපහසුෙ" Oද1ාෙ" ඵලය6;
එය ෙමම ෙලMකෙA රාමුව ෙ"; එම රාමුව දැ.
අවසානයට පN ෙවV. පවj; ම.ද අkN කාලයක
ආර>භයට පැVණ ඇත; නව කාලය*, නව
සදාචාරය*, නව අරමුණ* ඇj නව ෙලMකය*,
&Rමාතෘ. Eයdලම අkN කරන ඔබ ෙනාද.ෙනYද?
අවස. O&\චය ආර>භ වනුෙA ෙදOය.ෙL
බැට˜වාෙග දRශනය &සාය; ම.ද යN ෙදOය.ෙL
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•jය කඩ කරන සෑම අවHථාවකම ඇj ව.ෙ.
ෙ"දනාව පමණ6; ඔබ POතෙA අයු*jය
අNදැ*ෙ*ය; එම අයු*jය පැන නැLෙL ෙදOය.
වහ.ෙH OE. &Rමාණය ෙනාකළ HවRග රාජ1 OE.
ෙනාද.නා Pවන රටාව6&.ඇdෆා සහ ඔෙ>ගා
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GH කලC බලා JK අනාවරණය පට+ ගැනුෙM
ෙකෙNද?
- ඇPෆා සහ ඔෙTගා - ෙහාඳ:, ෙ> අහ.න; මා
උ.ෙ. අෙන* අය වාෙLම:; මා සෑම Oටම උ.ෙ.
එෙHමැ:; වර* _යාණ. OE. මා හට පැවසුෙ" එකම
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ෙවනස ෙමYy මා OE. අණ _`පැ-ම: බව:; මා ළඟ
තවමN පවjන සටහ. ෙපාතක `Qමට ඔහු OE. මා
ෙපාලඹවන ලy; ඔහු මා හට පuවුඩය* F.ෙ.ය; එY
සඳහ. වූෙA : පුත,ඔබට අවශ1 ෙදOය.ට ෙHවය
6xමටද නැjන> ඔෙt ෙලෟ6ක POතයදැ: ඔබ OE.
ෙතMරාගත යුGය; එය ඔෙt කැමNත6; ම.ද අෙන*
සෑම අෙය*ම වාෙL ඔබN ඉdලා EKෙA &දහH
අ±•ාය6; උ.වහ.ෙH මට Efමට V&NG Gනක
කාලය* F. ෙHක; ඔබ ෙN$> ගත යුNෙN
උ.වහ.ෙH මට ෙතMරා ගැ.මට අවHථාව* F. බව:;
මා Eතා EKෙA ඔහුට පර]Nත Oජානන ඥානෙය.
_`G$ yමට: - නැත පුත,ඔබ එය ඉdk> කෙ¤
`²තව:.
ෙජෙහMවා _යාණ& ,මා ඔබව අනුගමනය කරV, ම.ද
V&සා යනු අමර£ය ෙකෙන* ෙනාෙ",අමර£ය අයw
අනුගමනය 6xමට මා වඩා කැමNෙතV.
සෙහUදරයා : නමුN එදවස ඔබ wඩාද?
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- ඇPෆා සහ ඔෙTගා: ඔ",මා wඩා:.
සෙහUදරයා : වයස අවු$F හෙN- ඔබට සෑම ෙදය*ම
වටහා ගැ•මට හැ6 වූෙAද?
- ඇPෆා සහ ඔෙTගා : ඔ" ඔ"; එම සටහ. ෙපාත
තවමN මා සGව jෙබනවා; එම _ටු ගN වු -v කාලය
&සා කහ පැහැ Q ඇත; ඉ. පසු _යාණ.
පැවසුෙ" :ඔ" පු‘ය, මා එය දැන EKයා,නමුN ඔබට
පx*ෂණය සමN Qමට EF වනවාම:. ම.ද එෙH
සමN ෙනාOෙම. ඔබට 6EF අNදැ“ම* ෙනාලැබ:.
සෙහUදVය : ඒN හ-EෙAම ඔබව ෙතMරාගැ.ම &සා
ඔබ පුFමයට පN වූෙA නැjද?
- ඇPෆා සහ ඔෙTගා : මා ඔබට ෙමෙH
6ය.න>,Ejය හැ6 සෑම ෙදය*ම ෙදOය.ෙග.
ඉdk> කළ ෙදවd ෙ".අෙන* අය &පදQ> ඉdk>
කළN මා ඉdk> කෙ¤ සත1:.
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ෙමම පර>පරාව සදහා ඉ-7පN ෙකෙරන ෙදOය.ෙL
බුcƒමය O&\චය

අනාගතෙWX JY වන ෙZ.ඉ-7ෙAy EF වන ෙc එ* එ* පුcගලයා මත රදා පවf;
ම.ද `යැQ ඇNෙN සෑම අයwම තම.ෙL ‚යා අනුව
O&\චය ෙකෙරන බව:; -ව1මය O&\චය වයස
ෙදාළෙh Eට ෙකෙන* Gල පහල වූ Eයk අදහH මත
පදන> ෙ"; -ව1මය O&\චයට මුහුණ ෙනාෙදන එකම
ෙකා•ටාශය ද$ව. පමණ* ෙ"; -ව1මය O&\චය
සලකනු ලබ.ෙ. පx*ෂාව EF වන කාලය Gලy
වැ™YKය. පමu; තNපරයකy Eතන ලද ෙc,
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ස>පුRණ පැවැNෙ>y Eතන ෙcට සමාන ෙ"; එය Eතන
ලද ආකාරයට ආෙලMකවN POතය* ලබා ගNෙN ෙහM
ආෙලMකවNPOතය* අYV කරගNෙN ෙ"; ෙදOය.ෙL
ෙc අ Vත ෙ"; *ෂු” මානEක උNසාහය* ෙවනුෙව.
_ෙදන උ$මය සRවකාsන ෙ".ඇPෆා සහ ඔෙTගා
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අභ1වකාශ Oද1ාව යනු පර]Nත Oජානන `යOdල වන අතර එY
සංෙ*තය ෙදOය.ෙL බැට˜වා ෙ".
ෙමම මහා ප7මාණ පර]Nත Oජානන `යැOdෙd කතෘ. ඇdෆා හා
ඔෙ>ගා ෙ".ඔහු 1978 වසර වන Oට ]s හා ෙ‰$වලy bcධ
`යැO` 4000 * පමණ රචනා ෙකාට ඇත.
ෙමම අනාවරණය _—බඳව අනාවරණ ෙපාෙN bcධ `යQdල සහ
බැට˜වා (5 වැ& ප7§ෙ«දය) ෙලස ක`. අනාවැ6 පවසා ඇත.
ෙමම අභ1වකාශ Oද1ාව සෑම ෙදයකම මුලාර>භයN, ඉ-7යට EF
ව.ෙ. wම*ද ය.නN පැහැ-` කර:.
ෙමම අනාවරණය ෙවනුෙව. EයවH ගණනාව* බලා EKන ල-.
එම අනාවරණය පෘGOය පුරාම පැjෙරනු ඇත.සෑම භාෂාවකටම
ප7වRතනය වනු ඇත.එයට සහභාT ෙනාවන ප7වRතකයw
39

ෙනාEKනු ඇත; ම.ද ප7වRතනය ෙකෙරන සෑම අwරකටම ආෙලMක
6රණ* •ධානය ෙකෙරනු ඇත.
ෙ> දැ*ෙව.ෙ. මු”ා වල අනාවරණය:; එ:. අදහH ෙකෙරනුෙA
_යාණ. OE. එවනු ලැබූව* පමණ* ය.න:,ඔබට ෙදOය.ෙL
බැට˜වාෙL bcධ `යැOdල `Oය හැක.
ෙදOය.ෙL බැට˜වාෙL Eයkම අනාවරණ G• කඩදාE හා ඝන
කඩදාE ව`. &ම වූ ස.නH වල `යැO ඇත; ෙලMකයට දායාද
6xෙම. අනG$ව bcධ `යැOdල ස>පුRණ වනූ ඇත,ඒවාෙA
දැනුමට ෙකලවර* ෙනාවනු ඇත.

ආයුෙබMව.,ඔබව V&H ප7වRතනය 6xෙ> ව1පෘjයට _`ග&මු.
අප පර]Nත Oජානනය පuOඩෙA ප7වRතන ඉ-7පN කර.ෙ.
එY ආර>භක ෙහM ඇdෆා අ-යෙර&.
ෙමම පuOඩය රචනා ෙකාට jබුෙŒ •ංශ භාෂාෙව&.
}හ •ජාව ෙමම ප7වRතන අනුමත කළ යුGය.එමg. ෙයMජනා
ව.ෙ. ෙහාඳම ප7වRතන ෙ".
ඔබට *`* 6xෙම. ෙමම ෙපාත පහසුෙව.ම බාගත හැක.
ක$ණාකර පහත ෙවt _ටුව භාOතා කර තාරකා Oද1ාව හා
ඉ-7යට EF වන ෙc _—බඳව 6යව.න.
https://www.alfayomega.com/si/
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