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නාලපිටියේ අරියලං හිමි 

අපි එක දිගට යඵොයශෝ යේාලක් බාලනා කිරීභ යනොයලයි, ලැදගත් යේ 

ලන්යන්. ලැදගත් යේ ලන්යන් යභොකක් ද? සිහිය උඳදලා ගැනීභත්, ඒ උඳදලා 

ගත් සිහිය රැක ගනිමින් සිහියයන් ලාවය කරන්න පුරුදුවීභත් තභයි, ලැදගත් 

ලන්යන්. අපි යේ ජීවිතයේ දී යේ ප්රභාණයකින් යශෝ සිහිය දියුණු කර 

ගත්යතොත්, ඒක පුංචි ාබයක් යනයේ; විා ාබයක්. සිහිය දියුණු කර 

ගැනීයභන් භ යි යකයනකු වංවායරන් නිදශව ්වීභ සිේධ ලන්යන්.  
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අපි බාලනා කරන්යන් යභොකටද...?’ සිහිය දියුණු කිරීභ පිණිව යි. ඇයි අපි සිහිය 

දියුණු කෂ යුත්යත්...? සිහිය දියුණු කිරීයභන් තභයි වවරට ඵැයන වල්බාලය 

නැති කර ගන්න පුළුලන්කභ තියයන්යන්. වවරට ඵැයන්යන යකොතැනින් ද? 

යේ ඇව, කණ, නාවය, දිල, රීරය, භනව 
කියන ආයතන ඔවය්වේ වවරට ඵැඳිා 

යනලා.  

එතයකොට යකොතනින් ද ඵැයන්න ඳටන් 

ගන්යන්...? වඳ්ර්යයන්. වඳ්ර්ය තභයි 

ඵැයන්න ඳටන් ගන්න තැත. එතයකොට 
වඳ්ර්ය සිදුලන අලවථ්ායේ අඳට සිහිය 

නැතිනේ අපි ඵැඳිා යනලා. සිහිය 
ඳරිපූර්ණ කර ගත්යතොත් වඳ්ර්ය සිේධ 

යලයි. නමුත් ඵැඳිා යන්යන් නෑ. 
එයශනේ සිහිය දියුණු යලන්න යලන්න 

වඳ්ර්ය ඔවය්වේ ඇතිලන ඒ ඵැයන 

වල්බාලය ටිකින් ටික ලියශන්න ඳටන් 

ගන්නලා. යේ කක අපි සිහිය ඳරිපූර්ණ 

ලයයන් දියුණු කයෂොත් එදාට වඳ්ර්ය සිේධ යලයි. ශැඵැයි ඵැඳිා යන්යන් 

නෑ. එදාට ඇයශන් දැක්යකොත්, දැක්කා විතර යි. කයණන් ඇසුයලොත් ඇසුලා 

විතරයි. ඒ ඳරිපූර්ණ ලයයන් සිහිය දියුණු යලන දලවට. එයශනේ අපි විසින් 

කෂ යුත්යත් සිහිය දියුණ කිරීභ යි. ඒ සිහිය දියුණු වීභ තභයි බාලනා ල තුෂ සිදු 

කරන්යන්. සිදු ලන්යන්. ඉතින් ඒකට උඳකාර වීභ පිණිව භ තභයි යේ කාරණා 

අල්ය ලන්යන්. වේධර්භ ර්ලණය, ධර්භ වාකච්ඡා, වභථ විදර්නා, යේ 

කාරණා නිසි කට කිරීභ තභයි, වුලභනා කරන්යන්. 

ඒ ‘ නිසි ක’ කියන්යන් යභොකක්ද කියන එකත් අපි දැන ගත යුතු ලනලා. 
එයශභ නැත්නේ අපි යභක් යතෝ්රායේරා යනො යගන කයෂොත් එයින් අයප්ක්ා 

කරන ප්රතිපය අඳට ඵා ගන්න ඵැරිල යනලා. ඒ නිවා තභයි, නිසි කට ඒ 

කටයුතු කරන්න අපි පුරුදු විය යුත්යත්. ඉතින් යයභකුට ඒක කරන්න 

යත්යරන්යන් නැති නිවා තභයි, සුදුසු අය ඇසුයර් ඉයගන ගන්න වුලභනා 

කරන්යන්. ඒ නිවා කඵ යනොවී අපි ටික ටික යේක ඉයගන ගත්යතොත්, අඳට 

යේ කරන යේ ලැටහීභක් ඇතිල කරන්න පුළුලන් කායක් එයි. 
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ඉතින් සිහිය දියුණු කරන්න කරන්න ඕන යභොකක්ද....? සිහිය උඳදලා ගැනීභ 

තභා කරන්න ඕන. සිහිය තිබුයණොත් තභා, ඒ සිහිය දියුණු කරන්න පුළුලන්කභ 

තියයන්යන්. සිහිය උඳදලා ගන්යන නැතිල බාලනා කයෂොත්, ඒ බාලනායලන් 

අයප්ක්ා කරන යේ සිේධ ලන්යන් නෑ. සිහිය උඳදලා ගත්යතොත්, අන්න ඒ 

උඳදලා ගත් සිහිය දියණු කිරීභ තභයි බාලනාල ලන්යන්. 

ඒ නිවා අර අපි එක දිගට යඵොයශෝ යේාලක් බාලනා කිරීභ යනොයලයි, ලැදගත් 

යේ ලන්යන්. ලැදගත් යේ ලන්යන් යභොකක් ද? සිහිය උඳදලා ගැනීභත්, ඒ 

උඳදලා ගත් සිහිය රැක ගනිමින් සිහියයන් ලාවය කරන්න පුරුදුවීභත් තභයි, 

ලැදගත් ලන්යන්. එතයකොට, කරන කාය යකටි ලන්න පුළුලන්. යකටි 

කායක් ශරි කභක් නෑ. අපි සිහිය උඳදලායගන සිහියයන් ඒ කටයුතු කරන්න 

පුරුදුලන්න ඕන. කක් යේ විදිශට පුහුණු වීයභන් අඳට පුළුලන්කභ තියයනලා 

සිහිය දියුණු කර ගන්න. 

ඉතින් අපි යේ ජීවිතයේ දී යේ ප්රභාණයකින් යශෝ සිහිය දියුණු කර ගත්යතොත්, 

ඒක පුංචි ාබයක් යනයේ; විා ාබයක්. සිහිය දියුණු කර ගැනීයභන් භ යි 

යකයනකු වංවායරන් නිදශව් වීභ සිේධ ලන්යන්. ඒ නිවා අපි ලෑයේ කරා 

පුළුලන් ප්රභාණයකින් සිහිය දියුණු කර ගන්න ඵන්න ඕන. යකයනක් 

හිතන්න පුළුලන්, භභ කාය ලැඩි කරා බාලනා කයෂොත්, ඒයකන් භට 

වාර්ථකත්ලය ඇති කර ගන්න පුළුලන් කියා. ඒ නිවා වභශර අය කාය ලැඩි 

කරන්න උත්වාශ කරනලා. ඳැයක් යදකක් තුනක් ඔය විදිශට බාලනා කරන 

කාය ලැඩි කරන්න තභයි ලෑයේ කරන්යන්. එයශභ කාය ලැඩි කිරීභ 

යනයභයි, අනිලාර්ය අංගය. එයශභනේ අනිලාර්යය ලන්යන් යභොකක් ද?....? 

සිහිය උඳදලායගන, ඒ උඳදලා ගත් සිහිය පිට යනො ගිහිල්ා, ඒ සිහිය ඳලුදු කර 

ගන්යන් නැතිල, සිහියයන් භ ඉන්න පුරුදුවීභ තභයි අනිලාර්යයයන්භ කෂ යුතු. 

එතයකොට යේ කක දී ඒ පුහුණුයේ ප්රතිපයක් විදියට ලැඩි කායක් සිහිය 

ඳලත්ලායගන ඉන්න අඳට පුළුලන්කභ ැයඵනලා. අන්න එයා, වාර්ථක යි. 

වභශර විට විනාඩි දශයක් ඳශයෂොලක් ලන්න පුළුලන්. වභශරවිට ඳැයක්, 

යදකක් ලන්නත් පුළුලන්. සිහියයන් නේ ඉන්යන්, එයා වාර්ථක යි. ඳැය යදක 

තුනක් වුණත් එයා සිහිය නැතිල නේ ලාවය කරන්යන්, එයා යකොච්චර දීර්ඝ 

කායක් බාලනා කෂා කිේලත් එයා වාර්ථක නෑ; අවාර්ථක යි. ඒ නිවා අපි 

කවුරුත් කල්ඳනා කරන්න ඕන පුරුදුයලන්න ඕයන සිහිය උඳදලායගන ලාවය 

කරන්න. බාලනාල ඇරැඹීභට නේ සිහිය උඳදලා ගැනීභයි සිදුවිය යුතු ලන්යන්. 
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ඒකට පුංචි උඳක්රභයක් භභ කියා යදන්නේ. අපි හිතමු අපි මභත්රී බාලනාල 

කරන්න ඳටන් ගන්නලා කියා. දැන් බාලනාල පුරුදු ලන්න ැශැවත්ි ලනලා. 

ඉතින්, යගොඩක් අය කරන්යන් ආලා, ඉ ගත්තා, ඉතින් මභත්රීය ලඩන්න 

ඳටන් ගන්නලා. වභශර අය කියනලා ‘බාලනා කෂා. ටික ;ලාලක් ගියායින් 

ඳවය්වේ, බාලනාල යශොට යකයරනලා, ඒත් යකොයශේ ගියා ද දන්යන් නෑ.... 

යකොයශේ හිටිය ද කිය යත්යරන්යන් නෑ...’ කියනලා. තලත් වභශර අය 

කියනලා ‘යගොඩක් යලා බාලනා කෂා... යකොච්චර යලා කෂා ද කියලත් 

දන්යන් නෑ...’ කියනලා. ඉතින් ඒ ලයේ කියන අය ඉන්නලා. ඒ යේලල් ලලින් 

යප්න්යන් ඒ අය සිහිය උඳදලායගන නැති ඵලයි. සිහිය උඳදලාගන්යන් නැතිල 

අපි බාලනා කරන්න කරන්න, තියයන සිහියත් යභොට යලා යනලා, තියයන 

සිහියත් දුර්ල යලා යනලා. 

ඒ නිවා ආරේබයේ දී භ සිහිය උඳදලා ගැනීභයි. අපි පුරුදු ලන්න ඕන. භභ ඒකට 

පුංචි උඳක්රභයක් කියන්නේ. බාලනා කරන්න ඳටන් ගන්යකොට මුලින් භ 

කඵ ලන්න එඳා. කඵ ලන්යන් නැතිල සිත, කය යදක වැශැල්ලු 

වල්බාලයයන් තියා ගන්න. වැශැල්ලු වල්බාලයයන් තියායගන, අපි යේ තැන 

නේ බාලනා කරන්යන්, එතැන තභන්ට පුළුලන් සුදුසු විදියකට ලාඩි ලන්න. 

බාලනායේ දී ලාඩිවීභ පිණිව තභන්ට පුළුලන් සුදුසු විදියක් තියයනලා. ඒ සුදුසු 

විදියට ලාඩිලන්න. ලාඩියලා සියත් කඵ වල්බාල තියයනලා නේ, ඒලා අත 

ශරින්න. ඊෂඟට යත්රුේ ගන්න, යශොඳින් හිතට ගන්න, භභ යේ බාලනාල ටික 

ටික කරා පුරුදුලන්න ඕයන්... ‘ කියා. 

එතයකොට හියත් තියයන කඵ වල්බාලය අඩු යලා යනලා. එයශභ නැත්නේ 

අයප් හිතට කඵ ගතියක් එන්න පුළුලන්. කඵ වල්බාලය තිබුයණොත් අපිට 

සිහිය උඳදලා ගන්න ඵෑ. ඒ නිවා යශො භ යේ තභයි ‘භභ යේ බාලනාල ටික ටික 

පුරුදු ලන්න ඕන...’ කිය කල්ඳනා කරන්න. එතයකොට ඒ කඵය අඩු 

යලා යනලා. ඊට ඳවය්වේ අපි ඇව් ලශ ගන්න යඳර යශොට යත්රුේ ගන්න 

තභන් ඉන්යන් යකොයශේ ද... කියා. බාලනාලට ඇව ්ලශගන්න ඕන යන්? ඒ 
ඇව් ලශගන්න කලින් භ යශො සිහියේ තඵා ගන්න තභන් ඉන්යන් යකොතනද 

කියා. 

දැන් අපි හිතමු ඔඵ යේ ාායේ ඉන්නලා කියා. ඇව් ලශ ගන්න කලින් අපි 

යත්රුේ ගන්න ඕන ‘භභ යේ ාායේ ඉන්යන්....’ කියා. ඊට ඳවය්වේ ඇව ්

ලශයගනත් සිහියට ගන්න, ‘භභ යේ ාායේ ඉන්යන්.... කියා. අපි හිතමු යේ 

බිත්තිය යකෂලයර් ඉන්නලා කිය. එතයකොට හිතන්න ‘භභ යේ ාායේ 
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යකෂලයර් ඉන්යන්’ කියා. ඊෂඟට ඇව් ලශයගනත් හිතන්න ‘භභ යේ 

ාායේ යකෂලයර් ඉන්යන්....’ කියා. අන්න එඳභණින් භ සිහිය උඳදින්න 

ඳටන් ගන්නලා. 

නැත්නේ ඇව් ලශ ගත්ත ගභන් එයා ඉන්යන් යකොයශේද කියා එයාට භ 

යත්යරන්යන නෑ. එයා ාායේ ද ඉන්යන්, කුටියේ ද ඉන්යන්, යගදර ද 

ඉන්යන් කියන එක ටිකකින් අභතක යලා යනලා. ඇයි එයාට තියයන්යන් 

බාලනා කරන හිත. කඵයල් තභයි තියයන්යන්.  

ටිකකින් එයා යකොයශද ඉන්යන් කියාලත් දන්යන් නෑ. ඒ නිවා ලාඩිලනයකොට 

භ සිහිය උඳදලා ගන්න. ඒකට පුංචි උඳක්රභයක් තභා, භභ දැන් කිේයේ. ඒකට 

ලැඩි යලාලක් ගන්න එඳා. පුංචි යලාලකින් හිතන්න, භභ යකොතන ද ඉන්යන් 

කියා. විනාඩි බාගයකින් විතර ඒක කරන්න පුළුලන්. දලව් කීඳයක් එයශභ 

පුරුදු ලනයකොට, තභන්ට ඒක කරන්න අභාරු නෑ’ යල්සියි. 

එතයකොට ඇව් ලශගත්ත ගභන් අපි දන්නලා, කුටියේ නේ ඉන්යන් ‘කුටියය යි 

භභ ඉන්යන්’ කියා. ඊට ඳවය්වේ යශමිහිට තභන් ලාඩි යලා ඉන්න ඉරියේලට 

සිහිය පිහිටුලා ගන්න. යශොට හියතන් යත්රුේ ගන්න, භභ යේ විදියට 

ලාඩියලා ඉන්යන්....කියන එක.  

එතයකොට තලදුරටත් සිහිය පිහිටලනලා. ඒකටත් ලැඩි යලාලක් ගන්න එඳා. 

ඒක පුංචි යලාලකින් පුරුදු ලන්න. ටික දලවක් යභයශභ කරනයකොට අපිට 

යේලා පුරුදු යලනලා. අපි ලාඩි යලා ඉන්න ඉරියේල යශොඳින් යත්රුේ ගත්තට 

ඳවය්වේ, අපිට යශමිහිට පුළුලන් අදාෂ අරමුණට හිත පිහිටුලා ගන්න. අපි හිතමු 

අපි මභත්රී බාලනාල යි පුරුදු ලන්න යන්යන් කියා. ඒත් එකඳාරට භ බාලනා 

භනසිකාරයට යන්න එඳා. 

 


