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එකාර්ට් ය ොයේයේ Stillness Speaks 

පරිවර්තනය අමිතා කුමුදිනී ය ේවාවිතාරණ 

 

Power of Now නම් වන යලෝකයේ ම ත්  ඬක් ඇති කළ ග්රන්ථථය සනනීමම  ම  

නමින්ථ සිය පළමු පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කළ පරිවර්තිකාව දනන්ථ එම යේඛකයායේ ම 

තවත් කෘතියක් අප  ප්රදානය කරි. 

 

සිය පළමු පරිවර්තනය සාර්ථකව ඉටුකළ යේ කාව තුළ පරිවර්තනය යනු කුමක්ද 

යන්ථන පිළිබඳව මනා වන හීමක් තියබන බව යපනී යි. වියශේෂයයන්ථ ම පළමු 

පරිවර්තනය සාර්ථක වීම යනු කලාතුරකින්ථ සිදුවන්ථනකි. ඊ ත් වඩා වියේශ සරසවියක 

විදයා ාචාර්යවරියක විසින්ථ සිං ල පරිවර්තනයක් කිරීම වඩාත් විරළ සිදුවීමකි. පරිවර්තනය යන්ථන. 

වියශේෂයයන්ථ සාහිතය ය ෝ දර්ශනය පරිවර්තනය කිරීම යකතරම් අීමු  කාර්යයක් දනි යන්ථන අප 

ව  ා ගත යුතුය. යම් පිළිබඳව ප්රක  දාර්ශනික කවියකු වන ඛීලේ ිබ්රරාන්ථ තුමා යමයසේ සඳ න්ථ 

කරි. 'පරිවර්තන කාර්යය යනු සනබෑ කලාවකි. ඒ වනාහි එක් බසක අසිරිය තවත් බසක අසිරිය බව  

යපරළීයම් ප්රතිනිර්මාණ ්රියාවයයයි. 

 
ඇයේ පළමු පරිවර්තනය එම අභියයෝගය ජයයගන තිබුණු බව අපි දුටිමු. දාර්ශනික කෘතියක් 

පරිවර්තනයේ දී මුහුණ යදන්ථන  සිදුවන ප්රධාාන ගන ුවව නම් ුදදුුද වචනය යතෝරා ගනනීමි. ඇය ඇයේ 

කෘති යදයක් දී ම එය යබොය ෝ දුර  සාර්ථක ව සිදුකර තියබන බව යපනී යි. පරිවර්තිකාව යමහිලා 

සමත් වන්ථයන්ථ යවන කිසිවක් නිසා යනොව ඇය යමම යමොය ොත තුළ දිවියගවමින්ථ ාධායාත්මික 

මාර්ගය  අවතීර්ණය වී සිටින බනවිණිි ම   නයේ. 

එකාර්ට් ය ොයේ යනු වත්මන්ථ යලෝකයේ සිටින සතයාවයබෝධාය ලන  උතුයමකි. (සම ර 

යකයනකු  යමය තරමක් මතයේදය  තුඩුයදන ප්රකාශනයක් විය  නකිය.) යකයසේ නමුත් එතුමා යයයන 

කියන කාරණා වයයන්ථ ද එය එයසේ ම යනි  නය න බව කිවයුතුය. දිවි ානිකර ගන්ථන  පවා සරීම සිටි 

යමතුමා  එක් රාත්රියක දී අේතවතය අවයබෝධා  බ බව ය වත් විශ්වය ස  තමා යනු යදකක් යනොව 

එකක් බවත්, සනබෑ සංහිඳියාව ප ළ බ බවත් ීමමා බන්ථධාන විරහිත යමත්තා-කු ණායවන්ථ සිත පිරීගිය 

බවත් එතුමා සිය පළමු යපොයත් සඳ න්ථ කරි. (සතයාවයබෝධාය වනාහි යබ්ේධායන්ථ විසින්ථ පමණක් ම 

ලනබිය  නකි තත්වයකනි යන විශ්වාසය දනඩිව පවතින සමාජයක දී යවනත් ඇදහියය සහිත සංස්කෘතියක 

යකයනකු  එම අවස්ථාව  පත්විය  නකියනි කීම තරමක් බරපතල ප්රකාශයක් යවි. ප ත සඳ න්ථ 

කාරණය යකයරහි අවධාානය යයොමුකරන යලස මම ඔයබන්ථ ඉේලා සිටිමි: වස දී මරණය  කනපකළ 

යසොක්රටීසස් තුමා බලන්ථන , එතුමායේ මරණ දඬුවම ්රියාත්මක කරන්ථන  ය ෝරා කීපයක  කයයන්ථ 

එතුමායේ යගෝලයයක් සිරයගදර  පනමියණි. තව පනය කීපයකින්ථ මරණය  කනපවන්ථන  සිටින එතුමා 

ුදව නින්ථයේ සිටීස! ටික යේලාවකින්ථ අවදි බ එතුමා යගෝලයායගන්ථ යමයසේ විමසි:  

“ඔබ ායව දනන්ථ ද?“   

“නන න, මා එන වි  ඔබ තුමා නින්ථයේ හිටියය.“  

“එයසේ නම් ඇි ඔබ මා අවදි යනො කයළ?“   

“මා ඔබ තුමායේ නින්ථයේ ුදන්ථදරත්වය යදස බලයගන හිටිය!“   

ය ෝරා කීපයක් තුළ මරණය  කනප වන්ථන  සිටින, බිය ස  ාශාව පිරි සාමානය මිනිසකු  එයසේ 

නින්ථද යතිි ඔබ සිතන්ථයනහි ද?යමම කාරණාව යවන ම කතාකළ යුතු වන්ථනකි.) 

යලොව ප ළ වන සියලු පයසේ බුදුවු  යබ්ේධා ද? 



බුදුද ම  අනුව අයේ  දවත වනාහි බබළමින්ථ පවතින්ථනකි. “පභස්සරමිදං භික්ඛවේ චිත්තං, 

තංචව ෝ ආගන්තුවක්හි උපක්කිවේවසේහි උපකිළිට්ඨං. “එය බාහිරින්ථ පනමියණන යකයලස් මයයන්ථ 

අපිරිසිදු වී ඇත.“(ම ායාන බුදු ද යම් සියලු යදනා ම යබෝසතුන්ථයනි  ඳුන්ථ වන්ථයන්ථ යමම අු තිනි. 

හිට්ලර්, යේවදත්ත තුළ ද බුේධා ස්වභාවය පවතී) 

එකාර්ට් ය ොයේ සඳ න්ථ කරන නිශ්චලත්වය යනු යමම ප්රභාස්වර  දවත ම ද?  

යපරදිග දර්ශනයේ දී මුනි යන වදන ඉතා වනදගත්ය. ඉංදියාව, චීනය ාදි යපරදිග ර වල සිටියයෝ 

මුනිවරයයෝය; (සාමානයයයන්ථ බ හිර ර වල වනඩිුරර ිනන්ථතකයන්ථ ගනන සඳ න්ථ යේ; සම ර අය 

යසොක්රටීසස් වනනි උතුමන්ථ ද ිනන්ථතක ගණය  දමා කතා කළත් එතුමා මුනිවරයයකි.) නි නඬියාව තුළ 

සිටින්ථයනෝය. බුදුන්ථව න්ථයසේ ‘ශාකයමුනි‘ නමින්ථ  ඳුන්ථවන්ථයන්ථ එබනවිනි. ලඕට්ස උතුමා ද මුනිවරයයකි. 

ම ාවීර උතුමා ද මුනිවරයයකි. මුනිවු  නි නඬියාව තුළ දිවියගවන අතර, එම නි නඬියාව තුළින්ථ ම 

විශ්වය  ා සම්බන්ථධායවති. 

නි නඬියාව ස  යමම යමොය ොත එක  යන යදකකි. නි නඬියාව පාදක කරයගන යමම 

යමොය ොත කරා පනමිණීම භාවනායවහි පදනමි. තවත් ාකාරයක  යම මගින්ථ  ාලය ස  අව ාශය 

යන යදක එක්කිරීම ද සිදුයේ. සතියයන්ථ ාශ්වාස කරේදී “යම් දනන්ථ යමතනන“ සිටින බනවින්ථ කාලය ස  

අවකාශය යවන්ථ යනොයේ. යමම කාරණය ාධායාත්මික ාචාර්යවු න්ථ යසේ ම උසස් සංතඥතෝයයෝ 

කලාකු යවෝ දකිති. එපමණක් යනොව විදයාෝයයෝ සිය යසොයනගනනීම් කරන වි  ද නි නඬියාව ස  යමම 

යමොය ොත තුළ සිටිමින්ථ, සිතිවිේයලන්ථ යතොර යමොය ොතක දී එම යසොයාගනනීම් සිදුයේ. ප්රංශයේ 

හිතවතකු  යයපියක් යයයන ඇේබර්ට් අින්ථස් ින්ථ සිය යසොයා ගනනීම් යදයක් ම ප්රතිලල තමා  ලනබුයණ් 

තමා යම් ාකාරයක සමාධියක සිටියදී බව කියි: එකක දී ය යතම වයීලනය වාදනය කරමින්ථ සි  ඇති 

අතර, අනික් යසොයාගනනීයම් දී උයනක් තුළ වි   නද  සවන්ථ යදමින්ථ සි  ඇත. යවනත් ාකාරයක  

කියන්ථයන්ථ නම් එය ‘ප ළවී‘ ඇත්යත් ඔහු බුේධිය (intellect) ප්රයයෝජනය  යනො ගනිමින්ථ සිටි 

අවස්ථාවක දීය! උසස් සංතඥතෝයකු නිමනවුමක් කරේදී බුේධිය භාවිතා කරතිි කිසි යසේත්ම සිතිය යනො 

 නකිය. “වාදනයක දී වඩා වනදගත් වන්ථයන්ථ ස්වර යදකක් අතර තියබන නි නඬියාවි“ යනුයවන්ථ යම් 

සංතඥතෝයකු ප්රකාශ කර ඇත්යත් එබනවින්ථ විය නකිය. 

“ගයත්, ඨියත්, නිසින්ථයන්ථ, ුදත්යත්, ජාගයර්, භාසියත්, තුන්ථහීභායේ සතිසම්පජානකාරී ය ෝති.“ 

යනුයවන්ථ බුදුන්ථ ව න්ථයසේ දිවියේ සෑම ඉරියේවකදී ම සතියයන්ථ සිටින්ථනනි ය වත් ‘යමම යමොය ොයත්‘ 

ම දිවි යගවන්ථනනි අප  උපයදස් යදති. 

යේුදස් ව න්ථයසේ යමම යමොය ොත අවධාාරණය කරන ාකාරය බලන්ථන: 

“එබනවින්ථ ය   පිළිබඳ ව සිතිවියය වයයන්ථ මියදන්ථන: ය   ඇතිවන සිතිවියය ය   තියබන යේවේ 

පිළිබඳවය.“(මනතිේ 6:34) 

අර්වින්ථ ෂ්රඬි ර් විදයාෝයා යමයසේ කියි: 

“සද   ම ස  නිරන්ථතරයයන්ථ ම පවත්යන්ථ දැන් පමණි; ඒ එක ම ස  අවිනශ්වර දැන්ය; කිසි ම 

අවසානයක් යනොමනති එක ම යදය දැන් ය වත් වෙෙ වෙොව ොත යවි!“ 

“යමම යමොය ොයත් අනන්ථතය දකින්ථ!“ යනි වියයයම් ්රයේක් කවියා කියන්ථයන්ථ යමය ම යනොයේද? 

ඛීලේ ිබ්රරාන්ථ තුමා ‘මුනිවර අසුරව‘ කෘතියයහි දී යමම යමොය ොත දකින ාකාරය යදස බලන්ථන: 

“එයසේ නම් යමම පස් වයයන්ථ මි ක් අත  ගන්ථන, නුඹ ඒ තුළ බීජයක් යනොය ොත් පනුයවකු 
දකින්ථයනහිද? නුයේ අත ප්රමාණවත් පරිදි විශාල නම්, ඉවසියයවන්ථත නම්, එම බීජය වනාන්ථතරයක් බව  
පත්විය  නක්යක්ය. එයලසින්ථ ම එම පනුවා ුදර නන්ථ පිරිසක් බව  පත්විය  නක්යක්ය. බීජ වනාන්ථතර 
බව  පරිවර්තනය කරන්ථනා බ ද, පනුවන්ථ ුදර නන්ථ බව  පරිවර්තනය කරන්ථනා බ ද, අවුු දු කාල යමම 

එළැඹි වෙොව ොවත්, යමම ක්ෂණවේ ය වත් යමම දැන් හි යකො ස් කාරයන්ථ වන බව අමතක යනො 

කරන්ථන. සියලු ම අවුු දු කාල යමම එළැඹි වෙොව ොත, ක්ෂණය ය වත් දැන් වන්ථයන්ථය.“ 

නි ැඬියාව ස  වෙෙ වෙොව ොත ග්ර ණය කරගන්ථයන්ථ බුේධියයන්ථ යනොව. අයේ සම ර යබොදුනු 
බුේධිමතුන්ථ භාවනාව තර්කය සමග බේධාවී තියබන යදයක් යලස දකින බව යපයන්ථ. එය එය ම පිටින්ථ ම 
වනරදි පිළිගනනීමකි. සතයය  එයරහිව යාමකි. 
යමම යමොය ොත යකොපමණ ප්රබල ද යන්ථන දනනගනු උයදසා භාවනාව ප්රගුණණකළ යුතුමය. 



 
එකාර්ට් ය ොයේ කතා කරන යමම  නිශ්චලත්වය ස්පර්ශ කළ නකි එක ම ාකාරය යමම යමොය ොත 

ග්ර ණය කිරීමි. යමම යමොය ොත ග්ර ණය කරගනනීයම් ්රියාවයයය යනු මුනිවත ය වත් නි ැඬියාව කරා 

යාමි. යමම යමොය ොත තුළ සතියයන්ථ සිටියදී ඊළ   මම ය වත් අස්මිමානය අය ෝසි වන්ථන  ප න්ථ 

ගනී. යමහිදී බුදුන්ථ ව න්ථයසේ භාවිතා කළ සතිය යන අතිශය වනදගත් වන වචනය අප  නනතුව ම බනරි 

යදයක් යවි. යමම වචනය බ හිර භාෂාවන්ථ  පරිවර්තනය කිරීයම්දී වචන එකක් ය ෝ යදකක් යයොදා 

ගන්ථන  ය ෝ අලුත් යයදුමක ාකාරයයන්ථ භාවිතා කරන්ථන  ය ෝ සිදුයවි.(උදා: තිච් ඤතාන්ථ යතිවරයා 

ප්රංශ බසින්ථ එය Pleine conscience වශයයන්ථ භාවිතා කරි.)  අද දවයසේ බ හිර යේඛකයයෝ යමම 

වචනයයහි අු ත ගන්රයවන නවකථා පවා යයයමින්ථ සිටිති. උදා: පාඔයලෝ යකොේයයෝයේ Veronicka 

Decide Morrer ය වත් යවයරෝනිකා මනයරන්ථඩ තීරණය කරි කෘතිය දනක්විය  නකිය. දිවිනසා ගන්ථ  

තනත්කළ යවයරෝනිකායේ වෑයම අසාර්ථක  බ පුද ඕ මරණ සතියයන්ථ යුතුව ජීවත් වන්ථන  ප න්ථ ගනී. 

එයසේ ජීවත්වන  නම යමොය ොතක ම ඇය භීතියකින්ථ යතොරව මරණ සතියයන්ථ දිවියගවි. (එය සිං ල  

යපරීලයම් දී යයොදා ඇති වචනය සතිය වියයුතු වුවත් පරිවර්තක භවතා ‘දනනුවත් භාවය‘ යන්ථන භාවිතා 

කර තිබීම කණගාටුව  කු ණකි!) 

ම ා සංතඥතෝ යමොසාර්ට් සිය පියා  යයයූ අවසන්ථ යයපියයහි තමා බියකින්ථ චකිතයකින්ථ යතොරව  නම 

රැයක ම නින්ථද  යේදී මරණය සිහිකරන බව යයයා තිබුණු බව යමම යමොය ොයත් මයේ සිහිය  එි! 

සිත සිතිවයයවයයන්ථ මුදවාීලම සඳ ා සතිය භාවිතා යවි. සිතිවියය වයයන්ථ මිදීම තුළින්ථ ය වත් සිත 

නනතිකිරීම තුළින්ථ විමුක්තිය ලනයබි. 

යමම අවස්ථාවන්ථ එකක් වත් බුද්ධිය ය ෝ තර් ය තුළින්ථ ග්ර ණය කරගත යනො  නකිය. ඒ සඳ ා 

අනිවාර්යයයන්ථ ම බවුන්ථ වනඩිය යුතුි. බවුන්ථ වඩන්ථයනෝ ම වෙෙ වෙොව ොතට අවසානයක් වනොෙැති 

ාකාරය දකිති. බුේධිමය වයයාමය බුදුන්ථ ව න්ථයසේ ය ෝ යවනත් කිසිදු ාධායාත්මික 

මාර්යගෝපයේශකයකු අනුදන්ථයන්ථ නනත. 

යමම පූර්ව  නඳින්ථවීම් සමූ ය ඔබ යවත යගන ායේ “නිශ්චලත්වයේ කථනය“ තුළ  ප්රයේශයක් 

පරිේයදනි. 

අපයේ පරිවර්තිකාව සතිය යන්ථන මනාව ව  ායගන තියබන බව ඈ යමම කතුවරයායේ කෘති 

යදකක් ම සිං ල  යපරීලම  උනන්ථදුවීම තුළින්ථ අප  දනකගත  නකිය. භාවනා මාර්ගය  අවතීරණය 

යනො බ යකයනකු යමවන්ථ කෘතියක් පරිවර්තනය  ඉදිරිපත් යවතිි සිතිය යනො නකිය. එවනන්ථනකු අතින්ථ 

යමවන්ථ යපොතක් පරිවර්තනය වුවත් එය සාර්ථක යවතිි සිතන්ථන  යනො නකිය. ඇයේ පරිවර්තන යදක 

සාර්ථක වන්ථයන්ථ ඈ ‘මග  පිළිපන්ථ‘ යකයනකු වන නිසා යනි මම උදක් ම විශ්වාස කරමි. 

එකාර්ට් ය ොයේ යමයසේ යයයි: “නිශශ්්රදතාවය  සවන්ථදීයමන්ථ ඔබ තුළ ඇති නිශ්චලත්වය අවදි 

යවනව.“ (‘නි නඬියාව  සවන්ථ දීයමන්ථ ඔබ තුළ ඇති සංහිඳියාව අවදි යේ‘ යනුයවන්ථ මා අතින්ථ යමය 

යයයයවන්ථන  තිබුණි!) 

එතුමා තවදුර ත්: “ඔබ අව  ඇති නිශ්ශ්රදතාවය ගනන සනළකියයමත් වන යමොය ොයත් දී ඔබ 

සිතන්ථයන්ථ නනති බව ඔබ  යපයනි. ඔබ තුළ දනකීමක් මිස සිතීමක් සිදුවන්ථයන්ථ නන න.“ 

“ඔබ සංයේදනය කරන යදය  ා ඔබ අතර ඒකීයත්වයක් දනයනනව. ඔබ  ා සෑම යදයක් අතර ම ඇති 

ඒකීයත්වය දනනීම යනු තමත්රියිදාදරයි.“ 

බුදුද යම් කු ණාව ස  ප්රෝාව යන යදකාරණය එක  ගමන්ථ කරන්ථනකි. යබෝමනඩ දී බුදුන්ථව න්ථයසේ 

තුළ ප ළ බ ප්රෝායවහි එක් කාරණයක් නම් තමන්ථ ව න්ථයසේ ස  විශ්වය එකියනක  බනඳී පවතින බවි. 

විශ්වය ස  තමන්ථ එකක් නම් ඉය්ර ම විශ්වය යකයරහි යමත්තා-කු ණාව ප ළවීම ස්වාභාවික යවි. 

බුදුද යම් කු ණාව ස  ප්රෝාව එකියනක  අනුපූරක යදකක් වන්ථයන්ථ එබනවිනි. 

සිතිවියය මගින්ථ සිදුවන ඇබනේදියක් නම් සතයය කනබයයවල  කනීමමි; සංකේප නමනති කනබයයවල  

කඩා දනමීමි. 

ප්රෝාව යනු සිතීයම් ප්රතිලලයක් යනොයවි. මී  ඉ තින්ථ දනක් බ අින්ථස් ින්ථයේ යසොයනගනනීම් යදක 

සිදු බ ාකාරය යමයනහි කිරීයමන්ථ එය ප ුදයවන්ථ ව  ාගත  නකිය. 



“අප පත්වන මුලාව නම් අප තුළ උපදින සිතුවියය අප ය යනුයවන්ථ ව  ා ගන්ථන  ප න්ථ ගනනීමි. 

දෘෂ්ටි (ාගමික, යේශපාලන, විදයාත්මක) ඇති වන්ථයන්ථ සිතිවියයවල  යථාර්ථය ය ෝ සතයය ය ෝ 

යගොනුකර ගත නකි යනි යන වනරදි විශ්වාසය තුළිනුි. දෘෂ්ටි යනු සාමූහික සංකේප හිරයගවේ. ුරදුමය 

නම් මිනිුදන්ථ තම හිරයගවේවල  කනමති වීමි. එය  ය ේතුව, ඒ හිරයගවේ ඔවුන  ුදරක්ෂිත  නඟීමක් 

ස  ‘මා දන්ථනවා‘ කියන වයාජ  නඟීමක් ලබාදීමි.“ එතුමා තවදුර ත් යයයි. (ප ත සඳ න්ථ කරන 

කාරණය යකයරහි ද ඔබයේ අවධාානය යයොමුකළ යුතුයනි  ඟිමි. කරණීයයමත්ත ුදත්රයේ එන: ‘දිට්ඨිංච 

අනුපගම්ම‘ යන්ථන වේයපොල රාහුල හිමියන්ථ ඇතුුව සියලු යදනා විසින්ථ ම ‘වනරදි දෘෂ්ටිවල  යනොවනටීස‘ 

යනුයවන්ථ සිං ල  යපරලා ඇත. සනබවින්ථ ම බුදුන්ථව න්ථයසේ උගන්ථ වන්ථයන්ථ නිවන්ථ අවයබෝධාය පිණිස  රි 

ය ෝ වැරදි කිසි ම දෘෂ්ටියක  යනො වනටීස සිටිය යුතු බවි! ඔු ව කර  යනොගන්ථනනි උන්ථව න්ථයසේ අප  

උගන්ථ වන්ථයන්ථ එබනවිනි) 

එකාර්ට් ය ෝයේ යමයසේ ද සඳ න්ථ කරි: “අභයන්ථතර වශයයන්ථ යමම යමොය ොත සමග 

යපළගනීමමදඑකතුවීම දුයකහි අවසානයි. ඔබ දුක් විඳල නනත්නම් මනුෂයයකු  නටිය  ඔබ තුළ ගනුරරක් 

නන න, නි තමානී බවක් නන න, කු ණාවක් නන න. ඔබ යම් යමොය ොයත් යම් යපොත කියවන්ථයන නන න. 

දුක විසින්ථ මමත්වය යන කවචය පලා විවර කරනව. ඉන්ථ පුද එය එහි කාර්යය ඉටුකර  මාර කරනව. 

දුක අවශය වන්ථයන්ථ ඔබ තව දුර ත් එය අවශය යනොවන බව අවයබෝධා කරගන්ථනා තුු  පමණි.“ 

යමහි දී බුදුන්ථ ව න්ථයසේ දුක්ඛං අරිය සච්චං යනුයවන්ථ උතුම් දු  ගනන කළ සඳ න යකයරහි ඔය්ර 

අවධාානය යයොමුකරවනු කනමනත්යතමි. 

“ජීවිතය  ඉඩ  රින්ථන; ඊ  පවතින්ථන  ඉඩ යදන්ථන.“ එකාර්ට් ය ෝයේ තවදුර ත් කියි. 

යපොයත් එන  නම වනකියක් ම ඔබ  ාධායාත්මික අවයබෝධාය ලබා යදතිි කිවය ොත් එය පමණ 

ඉක්මවා කීමක් ය වත් අතිශයයෝක්තියක් යනොයේ.  

පාඨක ඔබ තුළ යපොත කියවීයමහි ාශාව අවුුවවනු පිණිස ඉ ත උුර ා දනක්වීම් කයළමි. 

තව එක් කාරණයක් සඳ න්ථ කරනු කනමනත්යතමි. පරිවර්තිකාව යමම පරිවර්තනයේ දී ඈ  යම් යම් 

අය විසින්ථ යදන ලද උපයදස් යකයරහි වුවමනාව  වනඩි අවධාානයක් යයොමුකළ නිසායදෝ ඈ සිය පළමු 

පරිවර්තනයේ දී ප්රක කළ ‘ගලායගන යන‘ බස ඇයේ යදවන කෘතියේ යම් යම් තනන්ථවල දී  මුයනොවන 

බව කීම ඈ  කරන ාසාධාාරණයක් යනොයවතිි සිතමි. යදවන මුද්රණයක දී වඩා ස්වාධීනව තමායේ ම 

බසකින්ථ එම ඇවනසි යවනස්කම් කරයතොත් කෘතිය මී ත් වඩා සාර්ථක වනු ඇතනි ම   නයේ.  

අප යමම යයපියයහි කතාකළ සතිය, නි නඬියාව ස  සංහිඳියාව පිළිබඳ ව මසියත් ප ළ බ යකටි 

කවියක් දක්වන්ථන  ම  අවසර යදන්ථන: 

අවස්ථා තුනක්  
ගසක් තිය්ර මා යයනන මාවත 
එය කුමක් දනි යනොදනී ම සිත 

    (පෘථේජන) 
එක් දිනක් බනලුයවමි ගස  යදස 
දනන්ථ දනිමි කුමක්දනි එම   ගස 

             (සමථ) 
එයසේ බනීලම ුරු ේදක  ගිය  බනවිනි 
ගස  ා මා එකක් යනි ම  වන හිණ 

 (විදර්ශනා) 
 

මණ්ඩාවල පඤ්ඤාවංස හිමි 

mdpannawansa@gmail.com 

යවොෂින්ථ න්ථ යබ්ේධා වි ාරයේදීය 

යදසනම්බර් 31. 2012 

 

 



 

 


