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ේිතීය ර්ුද්රණය - 2020 ර්ොර්තු

නිස්සරණ වනය අරණය සස්නාසනය, මීතිරිගල.
කර්තෘ
රොණි යස්නොරත්න රොජපක්ෂ

අයිතිය:
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය සංරක්ෂණ ර්ණ්ඩලය
මීතිරිගල, 11742
දුරකථනය: 033 3339193
nissaranavanaya@gmail.com
www.nissarana.lk

ISBN : 978-955-4877-13-9

ර්ුද්රණය

යකොලිටි පරින්ටර්ස්
17/2, පැඟිරිවත්ත පොර,
ගංයගොඩිල, නුයග්යගොඩ.
දුරකථනය: 0114870333

පිදුම
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය පිහිටුවො
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යම් කෘතිය උපහොරයක් යලස ශරේධො භක්ති පූර්ණව පූජො කරමි.

පටුන
පිදුර්

iii

පටුන

v

පූර්ිකො
vii
1. නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය - සංක්ෂිප්ත හැඳින්ීර්ක් 1
2. අරණය යස්නොසනයය් ආරම්භය
7
3. යස්නොසනය පිහිටුීර් සහ අයසෝක ීරරත්න ර්හතොයග් යස්වය 11
4. අති දුර්ලභ පරඥා ආයලෝකයක් 19
නොයක ස්වොමීන්වහන්යස්යග් ධර්ර් ගරන්ථවල උධෘත...
31
5. චරිත සුධො ලතිකො
6. අරණයවොසී සංඝ පීතෲ පරම්පරොයේ ස්වොමීන් වහන්යස්ලො

37
47

අ) යගෞරවොර්හ පොනදූයේ යේර්ොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ධර්ර් යේශනොවල උධෘත

47
53

ආ) යගෞරවොර්හ මීතිරිගල ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ධර්ර් යේශනොවල උධෘත -
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යෙයහින්ර් කෘතඥ යවමි. යම් කෘතිය රචනො කිරීර්ට ර්ො හට අනුෙල
දුන් යහ්ර්න්ත රණවක ර්හතොට ියශ්ෂ ස්තුතිය පළ කරමි.
ෙොල ියය් පටන්ර් යෙෞේධ ධර්ර්ොනුකුල පරිසරයක අප
ඇතිදැඩි කරමින් ධර්ර්ය යකයර් අප යයොර්ු කළ, සිංහල සහ ඉංගරීසි
භොෂොවල ර්නො පරිචයක් ලෙො දුන්, අපයග් උතුම් යෙර්ොපියන් වන
ිදුහල්පති ඩී. එස්. යස්නොරත්න ර්හතො සහ ිදුහල්පතිනි ඩී. එම්.
යස්නොරත්න ර්හත්මියට, යම් කෘතිය රචනයයන්ෙ පරිශීලනයයන්ෙ
ලැයෙන කුසලය අත් යේවො!
අති පූජය නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්ලොයග් ධර්ර්
යේශනොවලින් සහ ධර්ර් ගරන්ථවලින් යකොටස් උේධරණය කිරීයම්දී ඒ
ඒ ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ියශ්ෂ චරිත ලක්ෂණ ිෙහො දැක්යවන පරිදි
එර් උධෘත යතෝරොගැනීර්ට ියශ්ෂයයන් උත්සුක ීමි.
තවෙ, නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය හො සම්ෙන්ධ
භොවනොනුයයෝගීන්ට අතිශයින් වැෙගත් වන යහයින් , ර්ූත භොගයය්දී
අති පූජය පොනදුයර් චන්ෙරතන ස්වොමීන් වහන්යස් ිසින් ර්ජ්ඣිර්
නිකොයය් ආනොපොනසති සූතරය ආශරයයන් පවත්වන ලෙ අගනො ධර්ර්
යේශනොවලියයන් යකොටස් උේධරණය කයළමි.
යම් කෘතියට කදිර් පිට කවරයක් නිර්ර්ොණය කළ අමිල් කුර්ොර
ර්හතොටත් යශෝභන අන්ෙමින් යනොපර්ොව ර්ුද්රණ කටයුතු නිර් කළ
යකොලිටි පරින්ටර්ස් ආයතනයය් කොර්ය ර්ණ්ඩලයටත් ස්තුති කරමි.
- කර්තෘ
2019. 11. 30
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1. නිස්සරණ වනය අරණය සස්නාසනය සංක්ෂිප්ත හැඳින්ීමක්
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය, ශ්රී ලංකොයේ
අරණයක සම්පරදාය ඒ වූ පරිේයෙන්ර් අනුගර්නය කරන පැරණිතර්
අරණය යස්නොසන කිහිපය අතුරින් එකකි. යර්ය පිහිටුවන ලේයේ 1967
දීය. යස්නොසනය පිහිටුීර් පිළිෙඳ ිස්තර යෙවන පරිච්ඡයේෙයයහි
දැක්යේ.
1967 ජූලි 13 වැනිදා ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් තවත්
ස්වොමීන් වහන්යස්ලො තුන්නර්ක් සර්ග යර්හි වොසය ඇරඹූහ. ර්ුල්
කොලයය්දීර් ගිහි යයෝගීන් 15 යෙයනක්ෙ සසුන්ගත ී පරථර් යයෝගොවචර
සංඝ පරම්පරොවට ඇතුළත් වූහ. කරර්යයන් යර්ර් සංඛ්යොව වැඩි ිය.
අරණය යස්නොසනයය් කීර්ති නොර්ය ියේශවලෙ පැතිරීර් නිසො
ියේශික ගිහි පැිදි යයෝගොවචරයයෝ භොවනො කිරීර් සඳහො යර්හි
පැමියණන්නට වූහ.
ආරම්භයය් සිට අති පූජය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් ර්හ යතරැන්
වහන්යස් යස්නොසනයය් නොයක ධුරය සහ පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය
ධුරය ෙරමින් නිසි ර්ොර්යගෝපයේශකත්වය දුන්හ. උන්වහන්යස් ෙුරැර්
ිපස්සනො භොවනො කරර්යෙ ශ්රී ලොංකික යයෝගොවචර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයග් භොවනො අත්දැකීම් සහ උගැන්ීම්ෙ එක් කරමින් ශ්රී
ලොංකික අරණයක සම්පරදායක් බිහි කළ යස්ක. ඒ අනුව, යර්ර්
යස්නොසනය පිහිටුීර් ශ්රී ලංකොයේ යෙෞේධ ශොසන ඉතිහොසයය් ඉතො
වැෙගත් යුගයක ආරම්භය ිය.
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පිණ්ඩපොතය සඳහො අරණයයයන් ෙැහැරට වැඩර් කරන
ස්වොමීන් වහන්යස්ලො.
(ර්ුලින්ර් වැඩර් කරන්යන් අති පූජය ශ්රී ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන්
වහන්යස්ය.)

ශ්රී ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්යග් කීර්ති නොර්ය, යම්
භවයය්දීර් නිර්වොණය සොක්ෂොත් කළ යුතුය යන ආෙර්ශ පොඨය, එර්
අරර්ුණින් යුතුව භික්ෂූන් වහන්යස්ලො භොවනොවට කැප ීර් යන
කරැණු නිසො ඒ කොලය තුළදීර් මීතිරිගල නිස්සරණ වනය
යස්නොසනය යර්රට අතිශයින්ර් යගෞරවයට පොතර ිය; ඉර්හත්
ආකර්ෂණයකින්ෙ යුතු ිය. සර්වඥයන් වහන්යස් ධරර්ොන කොලයය්
පැවැති පරිේයෙන්ර් ධර්ර්යට අනුකුල වූ දැඩි ශික්ෂණයකින් හො
සංයර්යකින් යුතුව යර්ර් යස්නොසනයයහි ෙුේධ ධර්ර්යත් භොවනොවත්
උගැන්ීර් ඊට යහ්තු ිය. හුයෙකලො නිසංසල නිහඬ චර්ත්කොරජනක
වනගත පරිසරය භොවනොවට ර්නො පසුබිර්ක් සකස් කයළ්ය. යර්ර්
ආරම්භක යුගය සොර්ථක ීර්ට පූජය ශ්රී ඥානොරොර් ර්හ යතරැන්
වහන්යස්යග් පරඥාවන්ත භොවය, කැප ීර්, ෙලවත් අධිෂ්ඨොනය, අසීමිත
නිහතර්ොනය සහ ඉවසීර් ර්යහෝපකොරී ිය.
අති පූජය ශ්රී ඥානොරොර් ර්ොහිමිපොණන් 1992 අයපර්ල් 30 වනදා
අපවත් වූ පසු උන්වහන්යස්යග් පරධොන ශිෂයයකු වූ යගෞරවොර්හ
පොනදූයේ යේර්ොනන්ෙ යතරැන් වහන්යස් යස්නොසනයයහි නොයක
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ධුරයටෙ පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය ධුරයටෙ පත් ී වර්ෂ 15 ක් පුරො
ඉර්හත් ශොසනික යස්වයක් කළහ. උන්වහන්යස් 2006 අයපර්ල් 30 වනදා
අපවත් වූහ. ඉක්බිති නොයක පෙියට පත් වූයය් යගෞරවොර්හ මීතිරිගල
ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස්ය. උන්වහන්යස්ෙ යස්නොසනයට ිශිෂ්ට
යස්වයක් යකොට වර්ෂ 2015 දී අපවත් වූහ. ඉන් පසුව නොයක පෙියට
සහ පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය පෙියට පත් ී සිටින්යන් යගෞරවොර්හ
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජිව යතරැන් වහන්යස්ය.
යර්ර් සංඝ පීතෘ පරම්පරොව ෙුේධ ධර්ර්ය ගැඹුරින් හදාරො, එර්
නයොයොත්ර්ක දැනුර් භොවනොයවන් ලෙොගත් අත්දැකීම් සර්ග සංකලනය
යකොටයගන, අරණය යස්නොසනයය් ර්ුල් පරර්ොර්ථ ඒ වූ පරිේයෙන්ර්
පවත්වොයගන පැමිණ ඇත. උන්වහන්යස්ලො ෙුේධ ධර්ර්යය් සහ
සතිපට්ඨොන භොවනො කරර්යය් අිච්ඡින්න පැවැත්ර් තහවුරැ කරමින්,
යම් භවය තුළදීර් සංසොර ිර්ුක්තිය සොධොගත හැකි ෙවට
අධිෂ්ඨොනයක් සහ පරෙල ිශ්වොසයක් යයෝගොවචරයින් තුළ උපෙවති;
ඒ සඳහො ඵලදායී යලස ර්ග යපන්වති.
1977 පටන් යර්ර් යස්නොසනයට පැමිණ නතර ී භොවනො
පරගුණ කළ ෙටහිර ජොතික හිමිවරැන් අතුරින් යකෝිෙ හිමි, යෙෝධි හිමි,
පඤ්ඤවයරො හිමි, ෙුේධයනට් යවබ් අඩියය් නිර්ර්ොතෘ යර්ත්තොිහොරි
හිමි සහ ධම්ර්දීප හිමි ියශ්ෂයයන් සඳහන් කළ යුතු උතුයර්ෝ යවති.
නොයක ර්හ යතරැන් වහන්යස්ලොයග් උත්සොහයත් කැප ීර්ත්
නිසො අරණය යස්නොසනයය් යභෞතික දියුණුවක්ෙ යම් කොලය තුළදී
ඇති ිය. ර්ුල් කොලයය්දී යස්නොසනය භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට සහ
පිරිමි ගිහි යයෝගොවචරයින්ට පර්ණක් සීර්ො ිය. එයහත් යර්හි කීර්ති
නොර්ය පැතිර යොර්ත් සර්ග, කොන්තොවන්ට ෙ භොවනො කිරීයම් අවස්ථො
සලසො යෙන යලස යෙොයහෝ යෙෞේධ පිරිස් ිසින් කරන ලෙ
ඉල්ලීම්වල පරතිඵලයක් යලස ෙොහිර පිණ්ඩපොත පරිශරයය් අලුතින්
යගොඩනැගිලි සොෙන ලදුව, වර්ෂ 2011 දී යයෝගොවචර කොන්තොවන් 30
කට පර්ණ යන්වොසිකව සිට භොවනො කිරීයම් භොගයය උදා ිය. එය
ියශ්ෂ ඉදිරි පියවරකි. ඉක්බිතිව එර් යගොඩනැගිලි වඩොත් ිස්තීර්ණ
3

|

| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
කරන ලෙ යහයින්, වර්ෂ 2017 සිට කොන්තො සහ පිරිමි යයෝගොවචරයින්
90 කට පර්ණ යන්වොසික පහසුකම් සැලසී ඇත.
දැනට වර්ෂ 15 ක පර්ණ සිට ෙවස් 5, 7 සහ 10 යන්වොසික
භොවනො වැඩ සටහන් පවත්වනු ලැයබ්. යම්වොයින් සර්හරක් භික්ෂූ න්
වහන්යස්ලො, සොර්යණ්රයන් වහන්යස්ලො, ෙසසිල් ර්ූණිවරැන්,
ගුරැවරැන්, ශිෂයයින් ආදී ියශ්ෂිත පිරිස් සඳහො යවන් ී ඇත.
තවෙ, යම් අන්ෙයම් ෙවස් කිහිපයක භොවනො වැඩ සටහන්
වොර්ෂිකව ියේශවල පැවැත්ීර් වර්ෂ 1997 දී ආරම්භ ිය. දැනට
කැනඩොව, ඇයර්රිකො එක්සත් ජනපෙය, ර්හො ෙරිතොනයය,
ස්යලොයේකියොව, ඔස්යටර්ලියොව, නවසීලන්තය, ඕර්ොනය, සිංගප්පුරැව
යන රටවල එර් වැඩ සටහන් පවත්වනු ලැයබ්. යර්යින් ඇතැම් රටවල
සති පොසල වැඩ සටහනෙ පැවැත්යේ.
සර්වඥයන් වහන්යස් නිවනට ඒකොයන ර්ොර්ගය යලස
යපන්වො වදාළ සතර සතිපට්ඨොනයට පෙනම් වන සතිර්ත් ෙව
සර්ොජයට - ියශ්ෂයයන් පොසල් සිසුන්ට - හඳුන්වොදීර් සඳහො 2016 දී
“සති පොසල” නමින් වැඩ සටහන් ආරම්භ කිරීර් ියශ්ෂයයන් සඳහන්
කළ යුතුය.
තවත් ියශ්ෂ පරගතියක් වන්යන් 2016 පටන් නොයක ස්වොමීන්
වහන්යස්යග් අනුගරහය යටයත් යස්නොසන කිහිපයක් රයට් ිිධ
යපයෙස්වල කරියොත්ර්ක ීර්ය. ඒවො නම් ිජිතපුර දුටුගැර්ුණු අරණය
යස්නොසනය, ඉර්දූව ධම්ර්ිජය අරණය යස්නොසනය, කඩුයවල සති
පොසල් කඳවුර, කිරිඳිවැල පිළිසරණ භික්ෂුණී භොවනො ර්ධයස්ථොනය
සහ යප්රොයෙණියය් යෙෝයගර් සති පොසල් කඳවුරයි.
ියශ්ෂයයන් සඳහන් කළ යුතු තවත් කරැණක් නම්,
අරණයයය් ර්හ යතරැන් වහන්යස්ලොයග් වටිනො ධර්ර් යේශනො
ඇතුළත් ගරන්ථ, උන්වහන්යස්ලො ිසින් රචිත ධර්ර් ගරන්ථ සහ
ියේශික ස්වොමීන් වහන්යස්ලොයග් ඇතැම් ගරන්ථවල පරිවර්තන
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100,000 ක් පර්ණ පසුගිය කොලය තුළදී ර්ුද්රණය කරවො ධර්ර් දාන
වශයයන් යයෝගොවචරයින්ට පරිතයොග කිරීර්යි.
යම් අයුරින්, මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය
පසුගිය වර්ෂ 52 තුළ ශ්රී ලංකොවට පර්ණක් යනොව සර්ස්ත යෙෞේධ
යලෝකයටර් අනුපයම්ය වූ යස්වයක් කර ඇත.

අරණයයය් පහළ යකොටයස් පිහිටි දාන ශොලොයේ බිතු සිතුවර්ක්.
යර්හි දැක්යවන්යන් කොශයප ෙුදුන් වහන්යස්යග් සර්යය් වූ සිේධියකි. ෙුදු ෙහර්
අන්තර්ධොන ීර්ට යපර නිවන් දැකීර්ට අධිෂ්ඨොන කරගත් යහළු හත්යෙයනක්
ඉතො පරපොතොකොර කඳු ර්ුදුනකට නැග, ඉණිර්ග යපරළො ෙර්ො භොවනො කයළෝය.
භොවනොව යකයරහි ඇති අසීමිත කැප ීර්, ධධර්යය සහ අධිෂ්ඨොනය
ර්ැනැින් යපන්වන යම් චිතරය භොවනොනුයයෝගීන්ට ර්හත් ආෙර්ශයක් යෙයි.
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2. අරණය සස්නාසනසය් ආරම්භය
ඉදිරි පිටුවල ඇති ඡොයොරූපවලින් දැක්යවන්යන් 1968 අයගෝස්තු අග
සිට යනොවැම්ෙර් අග ෙක්වො කොලය තුළ අරණය යස්නොසනය වැඳ
පුදාගැනීර් සඳහො රයට් සූර් යෙසින්ර් ෙසෙහස් ගණන් ජනයො පැමිණ,
දානය පිළියයළ කිරීර් ආදී කටයුතුවල යයයෙන ආකොරයයි.
(යම් ඡොයොරූප ගන්නො ලේයේ අයසෝක ීරරත්න ර්හතොයග් ෙූනො
යකනකු ිසිනි.)
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3. සස්නාසනය පිහිටුීම සහ
අසසෝක ීරරත්න මහතාසග් සස්වය
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය පිහිටුීර් පිළිෙඳව ිස්තර
කිරීයම්දී, ඒ සම්ෙන්ධයයන් පරධොනතර්, වැෙගත්ර් යර්යහය ඉටු කළ
අයසෝක ීරරත්න ර්හතො ගැන පරථර්යයන් පැවසීර් අතයවශය යේ.
ගොල්යල් මිනුවන්යගොඩ පරසිේධ ස්වර්ණොභරණ යවළඳසල්
හිමියකු වූ පී.යේ. ීරරත්න ර්හතො සහ එර් ර්හත්මිය හට 1918
යෙසැම්ෙර් 12 වැනිදා උපන් ෙොලර් පුතරයො වූ අයසෝක සිය අධයොපනය
ගොල්ල සංඝමිත්තො ිදුහයලන් සහ ර්හින්ෙ ිදුහයලන් ලැබීය. නිවයස්
පැවැතියය් ආගමික පසුබිර්කි. එයහයින් කුඩො කොලයය් පටන් ධර්ර්යට
ලැදි වූ යහයතර් සූර් පුන් යපොයහොය ෙවසකදීර් අටසිල් සර්ොෙන් ිය.
යනොවරෙවො ගුවන් ිදුලි ධර්ර් යේශනො සියල්ලට සවන් දීර්ෙ සිරිතක්
ිය.
1943 දී පියොයග් අභොවයයන් පසුව අයසෝක සහ වැඩිර්හලු
සයහෝෙරයො පියොයග් යවළඳ වයොපොරය භොරගත්හ. අයසෝක 1950
ෙශකයය්දී යවළඳ වයොපොරය ිශොල වශයයන් දියුණු කයළ්ය.
ස්ිට්සර්ලන්තයයන් අගනො ඔරයලෝසු සහ ජර්ර්නියයන් උල්පත් පූන්
ආනයනය කයළ්ය. ිශොල ධනයක් එක්ැස් කයළ්ය. එයස් වුවෙ
ඔහුයග් පරධොනතර් අරර්ුණ වූයය් ෙුේධ ධර්ර්ය පරචොරය කිරීර්ත් සිය
ආධයොත්මික දියුණුව වගො කරගැනීර්ත්ය. යම් අනුව වයස 53 දී
යහයතර් වයොපොරික කටයුතුවලින් යෙොයහෝ දුරට ඈත් ී, ඉතො වැෙගත්
කොර්ය 3 ක් ඉටු කයළ්ය: එනම් ජර්ර්න් ධර්ර්දූත සංගර්ය පිහිටුීර්,
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ජර්ර්නියය් ෙර්ලින් නුවර යෙෞේධ ිහොරය ආරම්භ කිරීර් සහ මීතිරිගල
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනය යගොඩනැංීර්ය.
1951 දී අයසෝක පරථර් වරට ෙටහිර ජර්ර්නියට ගියය්ය. යෙවන
යලෝක යුේධය නිසො ඉතොර් බියකරැ වයසනවලට යගොදුරැ ී සිටි එහි
ජනයොට යහොඳර් පිළිසරණ වන්යන් ෙුේධ ධර්ර්ය හඳුන්වොදීර් යයි
වටහොගත් යහයතර් ලංකොවට පැමිණ, 1952 දී ලංකො ධර්ර්දූත සංගර්ය
පිහිටුීය. යර්හි ර්ූලස්ථොනය යලස යකොළඹ යෙෞේධොයලෝක ර්ොවයත්
නිසංසල යපයෙසක යගොඩනැගිල්ලක්ෙ යයොදාගත්යත්ය. 1957 දී එය
ජර්ර්න් ධර්ර්දූත සංගර්ය යනුයවන් නම් කරන ලදි. එහි අනුශොසක
වූයය් සුපරකට පඬි රැවනක් වූ ජර්ර්න් ජොතික අති පූජය ඤාණොතියලෝක
ස්වොමීන් වහන්යස්ය.

1953 දී පූජය ඥාණයපොනික හිමියන් සර්ග අයසෝක.

1954 දී අයසෝක ජර්ර්නියය් ෙුේධ ශොසනය ස්ථොපනය කිරීයම්
අරර්ුණින් රැපියල් ෙසලක්ෂයක අරර්ුෙලක් ආරම්භ කයළ්ය. යම් සඳහො
ඔහු ජර්ර්නිය පුරො චොරිකොවක යයදී ලෙොගත් වැෙගත් යතොරතුරැ
ආශරයයන් සකස් කළ පතරිකො ලංකොවොසීන්ට යෙදා හැර ිශොල ර්හජන
ර්තයක් ඇති කයළ්ය. යර්ර් සත්කොර්යයට රජයය් අනුගරහයෙ
ලැෙුයණ්ය.
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මීළඟ පියවර යලස 1957 ජූනි 15 වැනිදා යගෞරවනීය ස්වොමීන්
වහන්යස්ලො තුන්නර්කයගන් යුක්ත පරථර් ධර්ර්දූත පිරිස ජර්ර්නියට
සිය චොරිකොව ආරම්භ කයළෝය. එහි සැපත් වූ උන්වහන්යස්ලො ෙර්ලින්
නුවර ර්න්දිරයය් වැඩ වොසය කරන්නට වූහ.
අයසෝක සිදු කළ යෙවන වැෙගත් කොර්යය නම්, අභොවපරොප්ත
ආචොර්ය යපෝල් ඩොල්යක් ර්හතො සතු, ෙර්ලින් නුවර පිහිටි ර්න්දිරය
1957 දී මිලයට යගන පරථර් ලොංකික ධර්ර්දූත ස්වොමීන් වහන්යස්ලො
පිරිස එහි ස්ථොපනය කිරීර්යි. පසු කයලක ෙර්ලින් යෙෞේධ ිහොරය
යයි නම් කරන ලේයේ යර්ර් ර්න්දිරයයි.

පරථර් ධර්ර්දූත පිරිස, වයම් සිට - පූජය යේමින්ෙ හිමියයෝ, ධර්ර්යස්න
ීරරත්න ර්හතො, (යර්ොහු ධර්ර්දූත පිරිසට අයත් යනොීය.) පූජය යසෝර්
හිමියයෝ, පූජය ිනීත හිමියයෝ.
යම් ඡොයොරූපය ගන්නො ලේයේ 1957 ර්ැයි ර්ොසයය්දී ෙම්ෙලපිටිය
වජිරොරොර්යය්දීය.

ඔහුයග් තුන්වන වැෙගත් කොර්යය - එනම්, මීතිරිගල නිස්සරණ
වනය අරණය යස්නොසනය පිහිටුීර් - පිළිෙඳ අෙහස හටගත්යත් 1961
අයපර්ල් 12 වැනිදා ජර්ර්නියය්දීය. ඉතිහොසයය් ර්ුල් වරට රැසියොනු
ගගනගොමියකු අභයවකොශයට යොර් නිසො ර්ුළු යලෝකයර් උෙම් වූ පුවත
ගුවන් ිදුලියයන් අසො සිටි අයසෝකට ඒ ක්ෂණයයහිර් සිතී ඇත්යත්,
ඊට වඩො ඉතොර් උසස් වන්යන් සංසොරයයන් ඉවත් ීර්යි කියොය. “අපට
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ඇති ඥානවන්ත සැලැස්ර් වන ආර්ය අෂ්ටොංගික ර්ොර්ගය අනුව
ීර්යයයන් කරියොත්ර්ක කළයහොත් ඒකොන්තයයන්ර් ධයොන ර්ොර්ග ඵල
යම් ජීිතයය්දීර් ලෙොගැනීර්ට හැකිය. එයහයින් ගිහි ජීිතයයන්
යනොපර්ොව ඉවත් ිය යුතුය. යම් අත් යෙක නැවත ධනය ඉපැයීර්ට
යනොයයොෙවමි” යන පරෙල අධිෂ්ඨොනය එදා ඔහු තුළ ඇති ිය.
යනොපර්ොව ශ්රී ලංකොවට පැමිණි යහයතර් පරම්පරො 4 ක් පුරො
ඉතො සොර්ථකව පවත්වොයගන ආ යවළඳ වයොපොර කටයුතු 1965
ර්ොර්තුයේදී අවසොන කයළ්ය. ඉක්බිතිව භොවනොවට සුදුසු ස්ථොනයක්ෙ
ගුරැවරයකුෙ යසොයොගැනීර් අවශය වූයයන් යහයතර් සුදුසු ස්ථොනයක්
යසීර් පිණිස ර්ොස 6 ක් පර්ණ තිස්යස් යෙොයහෝ දුෂ්කරතො ිඳිමින්
රට පුරො සංචොරය කයළ්ය.
ලංකොයේ ර්ූත භොගයය් ිසූ උතුම්ර් භොවනො ආචොර්යවරයකු
වූ අති පූජය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් යකොළඹ ජර්ර්න්
ධර්ර්දූත සංගර්යය්දී පරථර් වරට හර්ු ීයම් භොගයය 1964 දී අයසෝකට
ලැෙුණි. යම් හර්ු වූයය් තර්ො යසොයමින් සිටි ගුරැවරයොර් යයි යහයතර්
අවයෙෝධ කරගත්යත්ය. ඒ අනුව යර්හිදී පැවැති සොකච්ඡඡොව ඉතො
ඵලදායී වූයයන් පූජය ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස්ෙ අයසෝකයග්
සත්කොර්යයට එක් වූහ. “යහට ඉඳල අපි යෙන්නට යම් උතුම්
යලෝයකෝත්තර වැඩ පිළියවළ පටන්ගන්න පුළුවනි” යයි උන්වහන්යස්
එයේයල් පැවසූ ෙව උන්වහන්යස්යග් ස්වයං චරිතොපදානයයහි
සඳහන්ය. තවෙ, උන්වහන්යස් යර්ය “අති උදාර අෙහසක්” යයි ර්හත්
යස් අගය කළහ.
යර්යින් පසුව අයසෝක සුදුසු ස්ථොනයක් යසීර් පිණිස ඇතැම්
ිට තනිවර්ත් ඇතැම් ිට ස්වොමීන් වහන්යස් සර්ගත් ර්ොස හයක්
පර්ණ පුරො ර්හත් දුෂ්කරතො ිඳිමින් ලංකොයේ ගරොමීය පරයේශ රොශියක
සංචොරය කයළ්ය. යම් පිළිෙඳ එක් නිෙසුනක් පර්ණක් අප උතුම්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ස්වයං චරිතොපදානයයන් යගන හැර ෙක්වමි.
(කළුගල අරණයය යසොයො ගිය ගර්න)
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“....... එහි අයිතිකොර ර්හතො යම් සඳහො එය සම්පූර්ණයයන්
පරිතයොග කිරීර්ට කැර්ැති ෙව හඟවො තුෙුණු යහයින් ඉතො
අර්ොරැයවන් අපි එහි ගියයර්ු.
“සැප්තැම්ෙර් 6 (දින යපොත) - උයේ 8 ට පිටත් ීර්ු...... සවස
2 ට පර්ණ පැලවත්යතන් යහවැස්සට යගොස් පයින්ර් කැයල් ගර්න
සිදු ිය. වැස්ස තිෙුයණ්ය. සැතපුම් 3 කි; 10 ක යවයහස දැයනයි......
“සැප්. 8, 9 –කළුගල ගර්නින් ෙලවත් යතයහට්ටුවකි.
යේෙනො පවතියි. කළුගල අරණයයයහි අයිතිකොර ..... රොලහොමි
වූයය් නැත. උන්නැයහ් ර්ුලින් යම් ආරම්භයට සතුට පරකොශ
නර්ුත් පසුව යවන තැනක් යසොයොගැනීර්ට දැනුම් දුන්නොලු.
නිෂ්පරයයෝජන වුවත් අයශෝක ර්හතො එයින් නැවැතුයණ් නැත.

තෙ
හර්ු
කළ
යම්

“යම් කොලයය් ර්ැ අරන්කැයල් අරණයය සම්ෙන්ධයයනුත්
යර්ෙඳු ර් සිදුීයර්කි. ඊළඟට නිකවැරටියට ර්ඳක් ඈතින් පිහිටි
නොගම්යසෝයල් නම් ස්ථොනයෙ ෙැලීර්ට ගියයර්ු. ගර්න් දුෂ්කරතො නිසො
එය අත්හැර ෙර්න්නට සිදු ිය.......”
යම් වන ිට ස්වොමීන් වහන්යස් වයස අවුරැදු 60 ෙ ඉක්ර්වො
සිටියහ. එයස් තිබියදීත් සුදුසු අරණයයක් යසීර්ට උන්වහන්යස්
යවයහසුණ තරර් පුදුර් සහගතය. එය උන්වහන්යස්යග් පිතර
අධිෂ්ඨොන ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි.
යම් යසිල්ල යකළවර වූයය් මීතිරිගල රජයය් රක්ෂිත වනයට
පැමිණි පසුවය. යකොළඹ සිට සැතපුම් 30 ක් පර්ණ දුරින් ගම්පහ
දිස්තරික්කයය් කිරිඳිවැල ආසන්නයය් පිහිටි යම් වනය එකල
හැඳින්වුයණ් “මීතිරිගල ර්ූකලොන” නමින්ය. යම් ිශොල වනොන්තරයය්
හුයෙකලො ෙව, නිසසල ෙව සහ ශොන්ත ෙව නිසො ශ්රී ඥානොරොර්
ර්ොහිමිපොයණෝ එය යයෝගී ජීිතයට ඉතොර් සුදුසු ෙවට අනුර්ත කළහ.
ඒ අනුව, 1964 දී අයසෝක ීරරත්න අනූනව අවුරැදු ෙදු කරර්ය යටයත්
යම් රක්ෂිත වනයයන් අක්කර 100 ක්ෙ නැවත තවත් අක්කර 384 ක්ෙ
තර්ොයග් යපෞේගලික නර්ට පවරොගත්යත්ය. ඉක්බිති සිය යපෞේගලික
ධනය යයොදා, ස්යේච්ඡඡොයවන් ඉදිරිපත් වූවන්යග්ෙ ආධොර ඇතිව
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|

| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
යස්නොසනය සඳහො යගොඩනැගිලි තැනීර් ආරම්භ කයළ්ය. වර්ෂ 3 ක්
තරම් සුළු කොලයක් තුළදී භොවනො කුටි ආදී ර්ූලික නිර්ැවුම් අවසොන
ිය.
1967 ජුලි 13 වැනිදා යගෞරවොර්හ ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන්
වහන්යස් තවත් ස්වොමීන් වහන්යස්ලො තුන්නර්ක් සර්ග යර්හි වොසය
සඳහො වැඩර් කළහ. යම් සිහි කටයුතු අවස්ථොව යවනුයවන් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො හැත්තූ නර්කට පර්ණ සංඝගත ෙක්ෂිණොවක් පිරිනර්න
ලදි. පරථර් භොවනො වැඩ සටහන 1967 ජුලි 22 වැනිදා ආරම්භ ිය.
පූජය ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් අයසෝක ීරරත්න
ර්හතොයග් නර්ටර් අනුරූප වූ ීර අපරතිහත පරයත්නය අගය කළ අයුරැ
උන්වහන්යස්යග් ස්වයං චරිතොපදානයය් එන යම් පරකොශයයන් යපයන්.
“....... යම් ර්හො උතුම් වැඩ පිළියවයළ් ආරම්භය යකයළ් ෙලවත් වූ
අධිෂ්ඨොනයයකින් යුතුවය. එයහත් පරර්ුඛ් ආරම්භකොරී ීර පුරැෂයොට
පරතිඥානුරූපවැ වැඩට ඇතුළු වන්නට ඉඩකඩ යනොසැලසුයණ්ය......”

1972 අයගෝස්තු 22 - පූජය මීතිරිගල ධම්ර්නිසන්ති ස්වොමීන් වහන්යස්
පැිදි වූ ෙවස
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|

එදිනර් සිය කුටිය ඉදිරියය් සක්ර්යනහි යයදී සිටියදී

අපවත් ීර්ට ර්ොස කීපයකට යපර
17

|

| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
අයසෝක ීරරත්නයග් අධිෂ්ඨොනය යර්යස් ර්ුදුන්පත් වූයයන්
යහයතර් 1972 අයගෝස්තු 22 වැනිදා මීතිරිගල ධම්ර්නිසන්ති නමින්
පැිදි ී, නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් යටයත් දිගටර් භොවනො පරගුණ
කළහ. 1999 ජූලි 2 වැනිදා, වයස 80 දී අපවත් වූහ. එයස් වුවෙ
උන්වහන්යස්යග් ජීිතයය් පරර් නිෂ්ටොව අප ඉදිරියය් කදිර්ට සදා කල්
ිෙයර්ොන යවයි.
නිස්සරණ වනය යස්නොසනය ගැන අති පූජය නොඋයයන්
අරියඤාණ ස්වොමීන් වහන්යස් “අර්ො බින්දු” ගරන්ථයය් පළ කළ ර්හඟු
පරකොශයක් දැක්ීයර්න් යම් පරිච්ඡයේෙය අවසොන කිරීර් වටයන්ය:
“නිස්සරණ වනය ආරම්භ වූසය්ම නිවන් දැකීමට සයෝගය භූමියක්
සලසිනි. ‘නිස්සරණ වනය’ යන නම සයදුසණ්ම ඒ නිසාය. හැම
සෙනාටම සසුසනහි ඇතුළත පිටත හැඳිනගැනීමට ඉඩ සලසමින්
මාහිමිපාසණෝ නිස්සරණ වනය සගාඩනැගුහ.”
“සියලු දුසිරිත්වලට රජෙහනක්ව තිබූ මීතිරිගල මූකලාන අෙ
සයෝගී රජෙහනක්ය. යක්ෂ සපර්ත පිසාචයන් අරක්සගන සිටි මීතිරිගල
කැලය අෙ සමයක් ෙෘෂ්ටික සෙවියනට වාසස්ථානයකි...”
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4. අති දුර්වලභ පරඥා ආසලෝකයක් අති පූජනීය මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සස්...
නිස්සරණ වනය ආරණය යස්නොසනයය් ජීවනොලිය සහ එහි පැතිර
ගිය පරඥා ආයලෝකය වූයය් අති පූජනීය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් නොයක
ස්වොමීන් වහන්යස්ය. යස්නොසනය ආරම්භ වූ 1976 වර්ෂයය් සිට 1992
අපවත් වන තුරැර් එහි පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය සහ නොයක පෙි
දැරූ උන්වහන්යස් ෙුේධ ශොසනයට අනුපයම්ය වූ යස්වයක් කළ යස්ක.
ගිහි පැිදි භොවනොනුයයෝගීන්ටත් දායකයින්ටත් ියේශික ස්වොමීන්
වහන්යස්ලොටත් උන්වහන්යස්යග් නිර්ර්ල ආධයොත්මික ෙලය ඉර්හත්
ඵලදායී ආකර්ෂණයක් ිය. ර්හො සංඝ රත්නයට උන්වහන්යස් ර්හඟු
ජීවර්ොන ආෙර්ශයක් වූහ.
ෙකුණු පළොයත් ෙේජර් යපයෙයස් තික්කනොයගොඩ ගයම් ිසූ
යෙේදුව ජයතුංගයග් යදාන් ෙස්තියන් අප්පුහොමි ර්හතොට දාව
වට්ටග්යගොඩ හොමියන්ට 1901 යෙසැම්ෙර් 11 වැනිදා උපන් ළෙරැවො
යදාන් දියයස් ජයතුංග නම් ිය. සත් හැිරිදි වූ ිට යම් ෙරැවො පවුයල්
නූයකු වූෙ අලියයතොල්යල් ිහොරස්ථොනයය් අධිපති හිමියන් වූෙ පූජය
යෙේදුව ිර්ලයජෝති ස්වොමීන් වහන්යස්ට භොර කරන ලදි. අවුරැදු
තුනහතරක් යර්හි සිට ඉයගනගත් ෙරැවො ඉක්බිතිව යේවයගොඩ ශ්රී
ිජයොරොර්ොධිපති පූජය ර්ොතයල් අග්ගධම්ර්ොලංකොර ර්ොහිමියන්ට භොර
කරන ලදුව වැඩි දුරටත් ඉයගනීර් ලැබීය. එහි ිසූ පූජය කළුතර
යප්ර්රතන ස්වොමීන් වහන්යස් සොර්යණ්ර ෙණ ෙහම්, වත් පිළියවත්
ආදිය උගැන්වූහ. යම් කුල ෙරැවො 1917 යෙසැම්ෙර් ර්ොසයය්දී ර්ොතර
ඥානොරොර් නමින් පැිදි ිය. ඉතො කැප ීයර්න් යුතුව, යෙොයහෝ
රොතරිවල නිදිවර්ජිතව ෙුේධ ධර්ර්ය ර්ූල ගරන්ථ පරිශීලනය කළහ.
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සිංහල සහ පොලි හොෂො පරගුණ කළහ. යකයස් වුවෙ, යම් කොලයය්
පටන්ර් ගණ සංගනිකොයයන් යවන්ව සිටීයම් අභිරැචියක්
උන්වහන්යස් තුළ පැවැතිණි.
1922 ජුලි 4 වැනිදා ශොස්තරයවල්ලියය් උපයස්න ර්හො යතරැන්
වහන්යස්යග් උපොධයොයත්වයයන් උපසම්පදාව ලැෙූ ඥානොරොර්
ස්වොමීන් වහන්යස් දිගටර් අධයොපන කටයුතු කළහ. සංස්කෘත භොෂොව
පිළිෙඳ ර්හත් රැචියක් පැවැති යහයින් අති පූජය ර්ුල්යලගර් ශ්රී
සීලොලංකොර ර්හො ස්වොමීන් වහන්යස් යවතින් සංස්කෘත උයගන, එහි
ිශොරෙ දැනුර්ක් ලෙොගත්හ. ඉක්බිතිව වැල්ලවත්යත් ශ්රී ධර්යර්ෝෙය
පිරියවයන්ෙ ගම්පහ ජයයශ්ඛ්රොරොර්යය්ෙ ටික කලක් පරොචීන පන්තිවල
උගැන්වූහ. යම් අතරතුර අතිශය ධධර්යයයන් යුතුව අඛ්ණ්ඩව
භොවනොයේෙ යයදුණහ. ර්ක්නිසොෙ යත්, ඒ කොලයය් පටන්ර්
උන්වහන්යස්යග් ඒකොයන පරර්ොර්ථය වූයය් යම් භවයය්දීර් නිර්වොණය
සොක්ෂොත් කිරීර්ය.
යම් අතර, ලංකොයේ පරිහොනියට පත් වන සංඝ ශොසනය නගො
සිටුීයම් අරර්ුණින් 1915 දී පූජය කඩවැේදුයේ ජිනවංස ස්වොමීන්
වහන්යස් වැඩ සටහනක් ආරම්භ කළහ. ඒ අනුව 1915 ජුනි 18 වැනිදා
අම්ෙලන්යගොඩ යෙල්දූව ියේකොරොර් තයපොවනයයහිදී, පූජය
රස්නකවැයේ ශ්රී සේධර්ර්වංශ ර්හො යතරැන් වහන්යස්යග්
ර්ූලිකතත්වයයන්, යර්රට යනොයයක් ගම්වලින් යතෝරොගත් වැෙගත් කුල
පුතරයින් ැසක් පැිදි කරවො ශ්රී කලයොණි යයෝගොශරර් සංස්ථොව
පිහිටුවන ලදි. ඒ වනොහි රට ර්ුළුල්යල් පැතිර පැවැති රොර්ඤඤ
නිකොයික අරණය ිශොල සංඛ්යොව එක්සත් කිරීර්ක් ිය. යර්ර් නව
සංස්ථොයේ නොයක ධුරය සහ පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය ධුරය
ඥානොරොර් හිමියන්ට පිරිනර්න ලදි. ඒ නොයකත්වය යටයත් තරැණ
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉතොර් නිවැරදි ඉයගනීර්ක් ලැෙූහ. ඥානොරොර්
ස්වොමීන් වහන්යස් යර්ර් සංස්ථොවට අයත් යෙොයහෝ යයෝගොශරර්වලත්
වන යසනසුන්වලත් වරින් වර වසමින්, යයෝගොවචර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොට ධර්ර් ිනය උගැන්වූහ; කර්ටහන් දුන්හ.
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ඒ හො සර්ගර් උන්වහන්යස් යෙෞේධ භොවනො කරර් ගැන ර්හත්
උනන්දුයවන් යසොයන්නට වූහ. පුරොණ ලංකොයේ ර්හ යතරැන්
වහන්යස්ලො පරගුණ කළ ිෙර්ශනො භොවනො කරර්ය ඉර්හත්
දුෂ්කරතොවකින් යසොයොගත් ෙව උන්වහන්යස් ඉඳුරැයේ උත්තරොනන්ෙ
ර්හ යතරැන් වහන්යස්ට පවසො ඇත. තවෙ, 1958 දී ෙුරැර් රටින් යර්හි
වැඩර් කළ සුජොත යතරැන් වහන්යස් (ර්හො සී සයොයඩෝ ර්හ යතරැන්
වහන්යස්යග් ශිෂයයයකි) පරර්ුඛ් යතරැන් වහන්යස්ලො ෙනේකන්ෙ
ියවකොශරර්යට වැඩර්වන ලදුව, සුජොත යතරැන් වහන්යස්යගන්
ෙුරැර් සතිපට්ඨොන ිෙර්ශනො භොවනොව පරගුණ කළහ. පුහුණුව
අවසොනයය්දී, පූජය ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් අති ෙක්ෂ හො නිපුණ
කර්ර්ස්ථොනොචොර්යවරයකු යලස පිළිගන්නො ලදි. යම් කොලය තුළදී
ෙුරැර් - ශ්රී ලංකො භික්ෂු සම්ෙන්ධය යෙයහින් දියුණු ිය. මීට පසුව
ලංකොයේ ඉතො උගත් ියත් පරිණත ර්හ යතරැන් වහන්යස්ලො පවො
භොවනො පරගුණ කිරීර්ට ඥානොරොර් ර්හ යතරැන් වහන්යස් යවත
පැමිණියහ.
කලින් පරිච්ඡයේෙයය් සඳහන් කළ පරිදි, අයසෝක ීරරත්න
ර්හතො සහ පූජය ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් හර්ු වූයය්
යර්සර්යයහිදීය. (1964) උන්වහන්යස් අරණය යස්නොසනයකට සුදුසු
ස්ථොනයක් යසොයමින් ීරරත්න ර්හතො සර්ග ඉතො දුෂ්කර යපයෙස්වල
පයින්ර් වැඩර් කළහ. අන්තියම්දී මීතිරිගල රක්ෂිත වනය යතෝරොයගන
යර්ර් අරණය යස්නොසනය ස්ථොපනය කළ පසුව, 1967 ජූලි 13 වැනිදා
උන්වහන්යස් තවත් ස්වොමීන් වහන්යස්ලො තුන්නර්ක් සර්ග පැමිණ
එහි වොසය ආරම්භ කළහ. ඉක්බිති ඉතො කරර්වත්ව ඵලදායී යලස
යයෝගොවචරයින්ට භොවනො පුහුණු කරන්නට වූහ. උන්වහන්යස්යග්
කීර්ති කෙම්ෙය යර්රට පර්ණක් යනොව ියේශවලෙ පැතිර ගිය යහයින්,
ියේශික ගිහි පැිදි යෙොයහෝයෙනො යර්හි පැමිණ භොවනො පුහුණු වූහ.
අති පූජය අප නොහිමියන්යග් අසර්ොන යපෞරැෂය, පරතොපවත්
උත්තුංග භොවය සහ ආයරෝහ පරිණොහ සම්පන්න භොවය පිළිෙඳව
යර්හිදී ියශ්ෂයයන් සඳහන් කළ ර්නොය. එයෙ උන්වහන්යස්යග්
සර්ස්ත කොර්ය සොධනයට පරෙල යහ්තුවක් වන්නට ඇත. උන්වහන්යස්
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“උතුම් ර්යහෝත්තර් සඟ පිරිස අතරින් උත්තුංග යේහධොරී වූ, කැප
පඬුවලින් කසට වූ තුන්සිවුයරන් කය වසොයගන, පොතරය කයර්
එල්ලොයගන යගොටුඅත්ත සුරයතහි රඳවොයගන, රහතන් වහන්යස්
සිහිගන්වමින් ශොන්තව වැඩර් කරන උතුර්න් වහන්යස් නර්ක්” යයි
පූජය අම්පිටියය් ර්ංගල ර්හ යතරැන් වහන්යස් “අර්ො බින්දු” කෘතියය්
සඳහන් කරති.
නිස්සරණ වනය අරණය වොසය අප උතුම් ස්වොමීන්
වහන්යස්ට යකොයි තරම් පරිය ීදැයි උන්වහන්යස්යග් ස්වයං
චරිතොපදානයයන් ර්නොව යහළි යවයි:
“ර්යග් ජීිතයය් අග යකොටස යගවො ලන්නට සිදු ී
තියෙන්යන්, මීතිරිගල නිස්සරණ වනයය් නිරතුරැ භොවනො
ර්නසිකොරයයන් ඉතො ඕනූකමින් කල් යගවන, ඉහොත්ර්යය් ර්ැ ධයොන,
ර්ොර්ග ඵල යන උත්තරීතර ගුණයන් ලැබීයම් එකර් පරොර්ථනොව
කියොයගන සිටුනො යයෝගොවචර පිරිසක් ර්ැෙය.”
දුර්ලභ ගණයය් ගුරැවරයකු වූ පූජය ඥානොරොර් ර්ොහිමියයෝ,
යන්වොසික යයෝගොවචර භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට ඉතො ධධර්යවත් ී
අපරර්ොදීව භොවනො කරන යලස නිරන්තරයයන් සිහිපත් කරමින්
උනන්දු කළහ. සිය ආෙර්ශයයන්ෙ එය යපන්වො දුන්හ. සූර් ිටර්
සතිර්ත්ව යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් සිටින යලස අවධොරණය කළහ.
“ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ වැඩර් කළත් භොවනොව යනොකඩො දිගටර් යගනියන්න
ඕනූ” යයි නිතර අවවොෙ කළහ. අපවත් ීර්ට ර්ොසයකට යපරෙ
යස්නොසනයය් සියලු සංඝයො වහන්යස්ලොට යම් අවවොෙය දුන්හ. භික්ෂු
ජීිතයය් ර්ූලික චර්යො ධර්ර්ය භොවනොව ෙව උන්වහන්යස් නිතර
අවධොරණය කළහ. ෙුදුවරයකු යලොව පහළ ීර්, පූර්ණ ර්නුෂය ආත්ර්
භොවයක් ලැබීර්, ෙුේධ ශොසනයය් පිහිට ලැබීර්, ශරර්ණ ජීිතය,
කලයොණ මිතර ආශරය යන අති දුර්ලභ කොරණො සම්පූර්ණ ී ඇති යම්
භවයය්දීර් නිවන් සොක්ෂොත් කළ යුතුර් ෙවට සිය භික්ෂු සහ ගිහි
ශිෂයයින්ට නිරතුරැව උපයෙස් දුන්හ. ිෙර්ශනො ධුරය වැඩීර්ට අවශය
පරිසරය සොධො දුන්නො පර්ණක් යනොව, පරතිපදාව සඳහො උපයෙස්
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දුන්නො පර්ණක් යනොව, ඒ සඳහො සිය ජීිත පැවැත්යර්න් ර්හඟු
ආෙර්ශයක්ෙ දුන්හ.
පොලි සහ සංස්කෘත ර්ූලොශර ර්හත් රොශියක් පරිශීලනය යකොට
ෙුේධ ධර්ර්ය ගැඹුරින්ර් අවයෙෝධ කරගත් උන්වහන්යස්, එය
පරොයයෝගිකව
සතයොවයෙෝධය
සඳහො
යයොදාගන්නො
අයුරැ
උන්වහන්යස්ටර් සුියශ්ෂී කරර්යකින් සොර්ථක යලස යයෝගොවචරයින්ට
උගැන්වූහ.

අති පූජනීය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් ර්හො නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්

නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්යග් අති දුර්ලභ ගුණයක් යර්හිදී
ියශ්ෂයයන් සඳහන් කළ ර්නොය. එනම්, කිසිර් ියටකත්
ඒකොධිපතියකු යනොීර්ය. උන්වහන්යස් සූර් ිටර් අනුන්යග් ර්තයට
කන්යෙන, අනුන්යග් ර්තය සොධොරණ නම් යනොපැකිළ ඊට හිස නර්න,
පරියශීලී ස්වභොවයයන් යුක්ත වූ උතුයර්කි. අරණය යස්නොසනයය්
පොලනය පිළිෙඳව තනි තීරණ ගත හැකි වුවෙ, උන්වහන්යස් යේශීය
ියේශීය සියලු යන්වොසික සංඝයො වහන්යස්ලො ැස් යකොට, තීරණ
ගැනීයම් අයිතිය උන්වහන්යස්ලොට පැවරූහ. අන්තිර් ෙොල සංඝයො
වහන්යස්ටත් අෙහස් පරකොශ කිරීර්ට සර්ොන නිෙහසක් දුන්හ. ඒ
හැර්ටර් සොවධොනව ඉවසීයර්න් ර්ධයස්ථව සවන් දුන්හ.
පූජය ඥානොරොර් හිමියයෝ ර්හො පඬිවරයයකි. උන්වහන්යස්
ිපස්සනො සහ සර්ථ භොවනො කරර් ිගරහ කරමින් ලියූ යපොත් තුළින්
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අෙටත් පරෙල ජීවර්ොන ශක්තියක් සහ අනුපරොණයක් උපදියි. සිංහල,
පොලි සහ සංස්කෘත භොෂො පිළිෙඳ පුළුල් සහ ගැඹුරැ නිපුණත්වයක්
ඇතිව සිටි උන්වහන්යස්, සිය ගැඹුරැ භොවනො අත්දැකීම් තුළින් ලැෙූ
පරතියේධය තථොගත ධර්ර්ය හො ගළපමින් ගරන්ථ රචනො කළහ.
උන්වහන්යස් රචනො කළ ගරන්ථ අතුරින් ශර්ථ ිෙර්ශනො
භොවනො ර්ොර්ගය, ිෙර්ශනො පරපුර, අට්ඨොරස ර්හො ිපස්සනො, සත්
අනුපස්සනො ආදිය යයෝගොවචරයින්ට ඉතො වටිනො පරයයෝජනවත්
ර්ොර්යගෝපයේශ යේ. ියශ්ෂයයන්ර් යයෝගොවචයරොපයෙශය කෘතිය
යයෝගීන්ට අතයවශය වූ ිශිෂ්ට අත්යපොතකි. සප්ත ිශුේධිය සහ
ිෙර්ශනො ඥාන නර්ැති ිශිෂ්ට ගරන්ථය සකස් කයළ් නිස්සරණ වනය
අරණය යස්නොසනයය්දී ිපස්සනො භොවනොව පිළිෙඳව උන්වහන්යස්
යයෝගොවචරයින්ට කළ යේශනොවලියක් ඇසුරිනි. ගැඹුරැ ිෙර්ශනො
අත්දැකීම් ිගරහ කරන යර්ර් සප්ත ිශුේධි ිගරහය, ිෙර්ශනො භොවනොව
පිළිෙඳව එවකට පැවැති ිශොල අඩුවක් පිරීය.
පොලි භොෂොයේ යෙයහින් පරිණතව සිටි උන්වහන්යස්
ිසුේධිර්ග්ග ටීකො ගරන්ථය සංයශෝධනය කළහ. ජොතක යපළට
සන්නයක් ලියූහ. අභිධර්ර්ොර්ථ සංගරහය සිංහලට යපරළුහ.
පටිසම්භිදාර්ග්ග පොළිය ඇසුරින් රචනො කළ යතසැත්තූ ඥාන වන්ෙනො
ගොථො අතිශයින් ජනපරිය ිය. පොලි ෙයස් ිශිෂ්ට දැනීර්, උන්වහන්යස්ර්
පොලියයන් රචනො කළ චරිත සුධො ලතිකො, සොධු චරිත සුධො ර්ංජුසො
ආදී යපොත්වලින් යර්ොනවට පැහැදිලි යේ.
උන්වහන්යස් සංස්කෘත ෙයස්ත් එතරම්ර් නිපුණ වූ යහයින්
පස්වන සියවයස් භොරතයය් ිසූ යශර්ෂ්ඨ කීන්ද්ර අශ්වයඝෝෂ
පොෙයන්යග් යසෞන්ෙරනන්ෙ ර්හො කොවයය සිංහලට නැගුහ. තවෙ
රොර්ඤ්ඤ නිකොය පිහිටුවූ අති පූජය අඹගහවත්යත් ඉන්ද්රොසහවරඤාණ
ස්වොමීන් වහන්යස් පිළිෙඳව සංස්කෘත ශ්යලෝක 115 කින් යුක්ත වූ
ඉන්ද්රොර්ෂභ ර්හො ස්වොමි ශතකම් ගරන්ථය ලියූහ; චිත්තර්ධි වර්ධනම්,
පරොතඃ කෘතයය යන යපොත්ෙ සංස්කෘත භොෂොයවන් රචනො කළහ. ඉහත
ෙක්වන ලේයේ උන්වහන්යස් ිසින් රචිත කෘති කීපයක් පර්ණකි.
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උන්වහන්යස්යග් නිහතර්ොනය ර්ැනින් දැක්යවන්නකි, ස්වයං
ලිඛිත චරිතොපදානය. උන්වහන්යස්යග් අපවත් ීයර්න් වසරක් ඉකුත්
ීර් නිමිති යකොටයගන පළ කරන ලෙ “අර්ො බින්දු” යපොයතහි පළ වූ
යර්ර් චරිතොපදානයයහි උන්වහන්යස් යර්යස් ෙක්වති: “ර්ො යර්හි
ෙලොයපොයරොත්තු වන්යන්, ර්යග් ජීිතයට සම්ෙන්ධවැ ලැයෙන, සැබි
ෙව යනොඉක්ර්ැ, යහොඳ නරක යෙපැත්ත ර්ැ ිෙහො දැක්ීර්ටය.” ඒ
පැවසූ පරිේයෙන්ර් උන්වහන්යස් එහි ෙක්වො ඇත්යත් තර්න්
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වහන්යස්යග් ගුණවලට වඩො දුර්වලකම්ය. උන්වහන්යස් යහළි
යනොකර සිටි අසීමිත ගුණ කෙම්ෙය යහළි කර ඇත්යත් අති පූජය
ෙලන්යගොඩ ආනන්ෙ ධර්තරය නො හිමි, අති පූජය ර්ඩියහ් පඤ්ඤාසීහ
නො හිමි, අති පූජය ඉඳුරැයේ උත්තරොනන්ෙ නො හිමි ආදී උතුර්න්
වහන්යස්ලොය.
අති පූජය ස්වොමීන් වහන්යස්යග් නිර්ර්ල ආධයොත්මික ෙලය,
ගැඹුරැ පරඥාව, ිශිෂ්ට ශීල සම්පත්තිය සහ අසීමිත නිහතර්ොනය අති
ියශ්ෂ ගුණොංග ිය. ඇසුරැ කළ සියලුයෙනොටර් ඒ ගුණොංග ර්නො
ආෙර්ශයක් දුන්යන්ය. උන්වහන්යස්යග් පරෙල උගැන්ීර්ක් වූයය්,
අනයයින්ට ෙරක් යනොී ස්වොධීනව භොවනො කළ යුතු ෙවයි. ියපත්
වූ පසුව පවො තර් කටයුතු සියල්ලක්ර් සතිර්ත්ව තනිවර් කරගනිමින්
උන්වහන්යස්ර් එය ආෙර්ශයයන් ශිෂයයින්ට දැක්වූහ.
උන්වහන්යස්යග් තවත් ියශ්ෂ ගුණොංග වූයය් ඉර්හත් දුක්
යේෙනො ඉවසො ෙරොගැනීයම් ශක්තිය සහ ඕනූර් ෙොධකයක්
දුෂ්කරතොවක් ඉදිරියය් සන්සුන්ව උයප්ක්ෂොයවන් සිටිමින්, කරැණො
ධර්තරියයන් පරතිචොර දැක්ීර්යි. පරිතයොගයයන් කරැණොයවන් පිරී ගිය
උන්වහන්යස්, තර්න්ට යපෞේගලිකව ලැෙුණ පිරිකර සියල්ල අයනක්
භික්ෂූන්ට යෙදා දුන්හ.
ර්හො නොයක අේිතීය පඬි රැවනක් වූ උන්වහන්යස්යග්
නිහතර්ොනය සහ අල්යප්ච්ඡඡතොව ිස්ර්යජනක ිය. තර්න්වහන්යස්
යනොෙන්නො යේ සහ අත්වැරදි යනොපර්ොව පිළිගනිමින්, ඒවො නිවරෙ
කරගනිමින් දැක්වූයය් හිරි ඔතප් සහ ශීල සම්පත්තිය පිළිෙඳ යශරෂ්ඨ
ආෙර්ශයකි.
අප නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්යග් අල්යප්ච්ඡඡතොව සහ නිහතර්ොනය
ර්ැනැින් දැක්යවන සටහන් යෙකක් උන්වහන්යස්යග් දින යපොතින්
යගන හැර ෙක්වමි:
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“1961. 1. 11 - පොංශුකූල සිවුර ර්ැසීර් සඳහො නූල් ඉදිකටු ලැබිණි.”
“1962. 9. 20 - වර්ෂයකට වැඩි කොලයක් ැකි එකොසනිකොංගය අෙ
නැවතුණි.”

නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය් නිර්ර්ොතෘවරයින් යෙයෙනො වහන්යස්
එක්ව දැක්යවන දුර්ලභ ඡොයොරූපයක්.
1974 දී යකොළඹ යරෝහල් කොර්රයක් තුල ගිලන්ව වැඩසිටින ර්හො යතරැන්
වහන්යස් සහ පූජය ධම්ර්නිසන්ති ස්වොමීන් වහන්යස්

වරක් උන්වහන්යස් යේවැල්යෙණියය් අරණයයයහි වැඩසිටියදී
කුඩො දාන ශොලොයවහි පිල් අගුයේ ඇණතෙොයගන වොඩි ී කුඩො
ර්ුට්ටියක් ලිප තෙොයගන සිට ඇත. එහි පැමිණි ආගන්තුක
යතරැන්වහන්යස් නර්ක් යම් ඇයිදැයි ර්හත් සංයේගයයන් ිර්ැසූ ිට
“ර්ං යම් යනල්ලි ගිලන්පස ටිකක් හෙනවො” යි සිනොර්ුසුව පැවැසූ
යස්ක.
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තවත් වයරක නිස්සරණ වනයය්දී තර්න්වහන්යස්යග් සුපුරැදු
කුටිය අත්හැර, පහසුකම් අඩු යවනත් කුටියක වොසයට ගියහ. එදින
ැයය්දී යහයන් යේයන් නිසො බිර් පැදුරැ කෙලක සැතපී සිටිනු දැක
ිර්ැසූ ිට, යවනත් ස්වොමීන් වහන්යස් නර්කට කුටිය දී යර්හි පැමිණි
ෙව පවසො, “භොවනො කරන ඇත්තන්ට පුළුවන් තරම් සැප පහසුකම්
යෙන්න එපොයැ” යිෙ පැවැසූ යස්ක.
අරණය යස්නොසනයක නොයක ර්හො ස්වොමීන් වහන්යස් නර්කයග්
අල්යප්ච්ඡඡතොව සහ නිහතර්ොනය සැෙැින්ර් ආශ්චර්යජනකය!!
අච්ඡඡරියං භන්යත -අබ්භූතං භන්යත
යම් අයුරින් සිය උදාර යශර්ෂ්ඨ සොධු චරිතයයන් ශිෂයයින්ට
ර්හඟු ආෙර්ශයක් යෙමින් වැඩිසූ අප නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් 1992
අයපර්ල් 30 වනදා අපවත් වූහ. ඒ වන ිට උන්වහන්යස් ශ්රී කලයොණි
යයෝගොශරර් සංස්ථොයවහි වර්ෂ 40 ක් පුරො අනුපයම්ය යස්වයක් කර
තිෙුණි. තවෙ නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය් වර්ෂ 25 ක් පුරො
වැඩ සිටිමින්, එහි පර්ණක් යනොව යවනත් අරණය යස්නොසන
යෙොයහෝ ගණනකෙ යයෝගොවචර භික්ෂූන් ිශොල සංඛ්යොවකට කරමිකව
භොවනො උගන්වො තිෙුණි. ර්ැයි 7 වනදා ගල්දූව යයෝගොශරර් භුමියය්දී
ෙසෙහස් ගණන් ෙැතිර්තුන් ඉදිරියය් ආදාහන පූයජෝත්සවය
පැවැත්වුණි.
උන්වහන්යස්යග් සුයප්ශල ශික්ෂොකොමී ගුණය, සිල්වත් ෙව,
සදාචොරොත්ර්ක ෙව, චිත්ත ඒකොගරතොව, භොවනොයේ පරිණතිය, අති
ගැඹුරැ ධර්ර් ඥානය, ගැඹුරැ පරඥාව, අල්යප්ච්ඡඡතොව, නිහතර්ොනය,
අසීමිත කරැණොව සහ ධර්තරිය, අහිංසක ෙව, ආදී යශරෂ්ඨ ගුණොංග
අෙ ෙක්වොර් ශිෂයොනුශිෂය සංඝයො වහන්යස් පරම්පරොව ිසින් ඉර්හත්
යස් යගෞරව පූර්වකව අගයනු ලැයබ්. යම් ිශිෂ්ට ආචොර්යවරයො
යටයත්, ඒ ඇසුයර් තර්න් ගත කළ ජීිතය ජීවර්ොන තථොගතයන්
වහන්යස් හර්ු ීර්ක් හො සර්ොන යයි ඒ ශිෂය ස්වොමීන් වහන්යස්ලො
පවසති. වර්තර්ොනයය් උන්වහන්යස් අප අතර යනොර්ැති වුවෙ, ඒ
යශරෂ්ඨ යතිවරයොණන් වහන්යස්යග් ධර්ර් ඥානය, පරඥාව සහ නිවැරදි
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භොවනො ර්ොර්ගය අෙත් යයෝගීන්ට ඉතො පැහැදිලි නිවැරදි
ර්ොර්යගෝපයේශක ආයලෝකයක් ලෙො යෙමින්, ීර්යය ධධර්යය
උයෙයෝගය සහ අනුපරොණය උපෙවමින්, සතයොවයෙෝධය පිණිස වන
ඒකොයන ර්ොර්ගය ඔස්යස් අප යයොර්ු කරවයි.

අති පූජනීය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර් ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස්යග්
භෂ්ර්ොවයශ්ෂ තැන්පත් කළ ධචතයය පිහිටි ර්න්දිරය.
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නායක ස්වාමීන්වහන්සස්සග් ධර්වම ග්රන්ථවල උධෘත...
1. ශොසන දියුණුව නම් පරියත්ති, පටිපත්ති, පටියවධ ගුණ වැඩීර්යි.
සසුන් දියුණුවට වැඩ කරන්නන් යම් ගුණ දියුණු වන යස්
නුවණින් සලකො ඉදිරිපත් ිය යුතුයි.

(ර්ොහිමියන් වහන්යස්යග් දින යපොතින්)
2. ඉතො කුඩො කල පටන් ධර්ර් සංඥාවන් දියුණු යකොටයගන, එහි
එක්තරො නැවතීර්කට පත් ී ධම්ර් නිේඣොනක්ඛ්න්ති ස්වභොවය
යකයණහි යකයණහි සිත් තුළ ෙලපොනො කල්හි, යලෝකයොයග් හිස්
වැඩ අර්ධ මිථයො ගරහණයක් - මිරිඟුවක්, දිය ෙුෙුළක් යස් වැටහී
යනු පුදුර් යනොයේ.
(ස්වයං ලිඛිත චරිතොපදානය)
3. යවස් වළො සිත් තුළ පහළ වන යකයලසිලි සිතුිලිෙ යයොග
කර්ර්යට ෙොධකව පැලයඹන යහයින් ඒවො පිළිෙඳ යත්රැර්ක්
යයොගොවචරයොට තිබිය යුතුය. ෙන්නො සතුරොට වඩො යනොෙන්නො
සතුරො භයඞ්කරය.
(යයොගොවචයරොපයෙශය)
4. “යයොගොවචරයො නිෙන්යන් නැත” යන්යනහි යත්රැර් පරර්ොෙ
නින්ෙක් ඔහුට නැත යන්නයි. භොවනොරම්ර්ණයක සිත රඳවො
නින්ෙට ෙැස, පිබිදීයර්දී එය නැවත යනොකැඩී යන යලස සිතට
ගැනීර් යනොපර්ො නින්ෙ ෙව සලකනු.
(එර්)
5. අත්තුක්කංසන පරවම්භන යෙක තර්ො තුළ පහළ ීර්ට කිසි
ආකොරයකින් ඉඩ යනොයෙනු. ර්ොර යස්නො යෙකක් වූ යර්ොවුන් අතට
පත් යයොගොවචරයො ර්ොරයො අතට පත් ීර් යනොවැළැක්ිය යහන
යස් සිදු වන්නක් යහයිනි.
(එර්)
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6. පරර්ොණය ඉක්ර්වො කරන කථොව, වැඩපළ, නින්ෙ, කූර්, ීර්යය
යන යම්වො නිසො ඉක්ර්නින් ඔහුයග් පරිහොනිය සැලයසන්යන්ය.
එයහයින් හැර් තැනදීර් පරර්ොණය සලකනු.
(එර්)
7. තිරිසනුන් යකෝලොහල කරනවො ඔෙ දැක ඇත. එය ඔවුන්යග් සිතට
ිරැේධ යෙයක් ඉදිරියය්දී ෙකින්නට ලැෙුණු ිටය. ඒ නිසො
තිරිසනො කළහ කරන්යන් තර්ොයග් අෙහස් සර්ෘේධ යනොවන
කල්හිය. යනොයහොත් තර්ොයග් සිතැඟිවලට පරතිිරැේධ යෙයක්
ඉදිරිපත් වූ ිටය. යර්ෙඳු යේ නිසො ඔෙත් යම් ගණයට ඇතුළත්
ීර්ට සිදු යවන ෙව සිතොගත යුතුය.
(එර්)
8. සතිර්ො - යර්ය, පැහැදිලි සිහිකල්පනොයවන් යුක්ත පුේගලයො යන
අර්ථය යේ. එය යයෝගොවචරයො ිසින් දියුණු කරගත යුතු, දියුණු
කරයගන භොවනොවත් සර්ග දිගටර් නිතර නිතර භොිත කළ යුතු
ගුණයකි. සතිය ආධයොත්මික ගුණ පක්ෂය හුවො ෙක්වන, ගුණවලට
පක්ෂපොතිත්වයක් ෙක්වන, සියත් ඇති වන ියශ්ෂ තත්ත්වයකි.
කුදු ර්හත් සූර් කරියොවක්ර් සිහියයන් යුක්තව කිරීයර්න් යර්ර්
ගුණය යහොඳින් සියත් තහවුරැ යේ. ඒ සම්ෙන්ධයයන් උපයේශයක්
සලකයතොත්, සතිය දියුණු කරගැනීර්ට නිතරර් යහමින් වැඩ කළ
යුතුය. කරන වැඩ කලෙලයයන් කිරීර් යයෝගොවචර ජීිතයට
යනොගැළයප්. සූර් කරියොවක්ර් සැලකිල්යලන් කළ යුතුය. එිට
සිහිය යහවත් සතිය වැයේ. සතිය දියුණු ී සර්ොධිය තහවුරැ යේ.
පරඥාව පහළ වන්යන් යර්යලස තහවුරැ වූ සර්ොධියයනි. යම්
ධර්ර්තොවයි. යම් සඳහො ර්ුලින්ර් වැෙගත් වන්යන් සතියයි.

(ආනොපොනසති භොවනොව)
9. යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය ඉදිරියය් යයොදායගන “ර්යර්ක් යකොයින්ෙ?
‘ර්යග්’ කිය හැකිකයර්ක් ස්කන්ධ - සංස්කොරයන් පිළිෙඳව යකයස්
ලැයබ්දැ” යි සලකො ෙැලීර්ක් කළයහොත්, සිත් තුළ පහළ වන්යන්
පිරිසිදු - සැහැල්ලු ගුණ සන්තොනයයකි. ඕනූකම් නැත.
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අල්ලොගැනීම් නැත. ඓහික ශොන්ති රසය නම් යර්යයි.........

(ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ස්වයං චරිතොපදානය)
10. පරො සම්ෙන්ධ කරයගන කළර්නො වැඩවලදී එහි සඵලත්වයක
යල්ශයකුදු දැකගත හැකි වන්යන් පළර්ුයවන් තර්ොයග් සිත් සතන්
ේයේෂ, යර්ෝහ, යලොභොදියයන් කිළිටි කරයගනයි. යෙවනුව තර්ජන
වර්ජනොදියයන් පරොයග් සිත් සතන් තුළ යයථොක්ත ක්යල්ශයන්
පහළ යකොට, ඔවුන් පහත් අඩියකට යහළො ලීයර්නි. යර්යින්
යතොරව යෙපැත්යත්ර් යහොඳ පිරිසිදු සිත් සතන් රකිමින් වැඩක්
සිදු කරන්නට ලැයෙන්යන්, කලොතුරකින් පහළ වන පුණය
සම්පන්න ර්හො පුරැෂයකුට පර්ණි.
(එර්)
11. සියතහි ඇති ෙලවත්ර් යලයේ යර්ෝඩකර්ය. එයට යහ්තු පයසකි.
එනම් පඤ්ච නීවරණයන්යග් වැඩීර්යි. පඤ්ච නීවරණයන්යග්
වැඩීර්ට කොයික දුශ්චරිත, වොචසික දුශ්චරිත සහ ර්ොනසික දුශ්චරිත
යහ්තු යවයි. දුශ්චරිත වැඩීර්ට යහ්තු වන්යන් ඉන්ද්රිය සංවරය
නැති ීර්යි.
(භොවනො ර්ොර්ගය)
12. අසති අසම්පජඤ්ඤ යෙකට අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරය යහ්තු
යවයි. අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරය වැයඩන්යන් සැදැහැ නැතිකමිනි.
සැදැහැ නැතිකර්ට අසේධර්ර් ශරවණය යහ්තු යවයි. ඒ වනොහි
නියර් ර්ග ෙක්වන ෙහම් යනොඇසීර්ත් අනියම් ර්ග ෙක්වන මිථයො
ෙහම් ඇසීර්ත් යන යෙකය. එයට අසත්පුරැෂ ආශරය යහ්තු යවයි.
යම් අගුණ පරම්පරොව වැඩීර්ට ර්ුල් වන්යන් පොප මිතර යස්වනයයි.

(එර්)
13. භොවනො කරන්නකුට සම්පත්ති පහක් ඕනූ යකයරයි. ශීල
සම්පත්තිය, කලයොණ මිතර සම්පත්තිය, ශරවණ සම්පත්තිය, ීර්ය
සම්පත්තිය, පරඥා සම්පත්තිය, යන පසය. යම් පස සම්පූර්ණ ීර්ට
පිරිසිදු අෙහස් සයකින් යුක්ත යවමින් කම්ර්ොවරණ, කියලසොවරණ,
ිපොකොවරණ, අස්සේධතො, අච්ඡඡන්දිකතොවන්යගන් යවන්ව වැඩ
යගන යො යුතුය.
(එර්)
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14. දුක්ඛ් ලක්ෂණය යයෝගොවචරයො හට පරකට යනොීර් පිණිස පරධොන
වශයයන් යහ්තු වන්යන් ඉරියොපථයයන් (ඉරියේ පැවැත්ීයර්න්)
වැසී තිබීර්ය. එෙැින් ඒ ගැන ියශ්ෂයයන් සලකො ෙැලිය
යුත්යත්ය. පරධොන ඉරියොපථ සතයරකි. එනම් හිඳීර්, සිටීර්, ගර්න
හො සයනයයි. හැර් යර්ොයහොතක්ර් අප ගත කරන්යන්, හැර්
කටයුත්තකර් අප යයයෙන්යන් යම් සතරින් එකක් තුළය.
එයහයින් යම් ඉරියොපථ සර්ග දැඩි ෙැඳීර්ක් අප තුළ තියබ්.
“ඉරියොපථ අපට සැප යගන යෙයි” යි හැඟීර්ක් අප සිත්හි කොවැදී
තියබ්. යම් කිසි ඉරියේයවක සිටින ිට පීඩොකොරී ස්වභොවයක්
දැනුණයහොත්, වහො අප යවනත් ඉරියේවකට ර්ොරැ වන්යන් සැප
ෙලොයපොයරොත්තුයවනි. ඒ පීඩොකොරී ස්වභොවය හැර් ඉරියේවක්
තුළර් අන්තර්ගත වන ෙවක් අපට අවයෙෝධ යනොයේ. උෙය - වය
යෙකින් ඇති වන පීඩනය නිසො සූර් යර්ොයහොතකර් උේගත වන
දුක වසොගැනීර්ට අපි ඉරියේව නර්ැති යකෝෂය තුළ
සැඟයවන්යනර්ු.
(සත් අනුපස්සනො)
15. “අනිතයයි! අනිතයයි!” යනුයවන් සංස්කොර හැර් යෙසින්ර් ර්ුරගො
කීවත්, සංසොරයය් දීර්ඝ කොලයක් තුළ පුරැදු කිරීයර්න් සියතහි ර්ුල්
ෙැසගත් “සංස්කොර නිතයය” යන හැඟීර් (= නිච්ඡච සඤ්ඤාව) දුරැ
කිරීර් පහසු යනොවන්යන්ය. අනිතයතොව ගැන යකොතරම් ඇසුවත්,
යකොතරම් කියයේවත්, යකොතරම් සිතුවත්, එපර්ණකින්ර් නිතය
සංඥාව පහ ී අනිතය සංඥාව (=“සංස්කොරයයෝ අනිතයයයෝය” යන
හැඟීර් - හැඳිනීර්) සියතහි තහවුරැ යනොයේ. ඒ සඳහො ියශ්ෂ
උත්සොහයක් යයොදා සිත තැන්පත් කරයගන, ිෙර්ශනො භොවනොව
ර්ගින් සංස්කොරයන්යග් අනිතය ස්වභොවය තර්ො ිසින්ර් පරතයක්ෂ
කළ යුතු වන්යන්ය.
(එර්)
16. සයදාරින් එකකට ඉදිරිපත් වූ අරර්ුණු පිළිෙඳව ඇති වන යේෙනොව
ආස්වොෙය කරමින්, ිපරීත සඤ්ඤාව අනුව තණ්හො ර්ඤ්ඤනොව
උපදියි. ඊට අනුකුල යවමින්, ිපරීත සඤ්ඤාව ර්ුල් යකොට ජනිත
සයදාස් ිතර්ක පෙනම් යකොටයගන ර්ොනය ර්තු ීයර්න්, අරර්ුණ
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“ර්ර් - සතු” යහෝ “අනියකක් / අනිකකු - සතු” යහෝ යනුයවන්
ර්ඤ්ඤනො යකයරයි. ඉදින් “අනියකක්” යහෝ “අනිකකුයග්” යයි
තීරණය වුවයහොත්, “ර්ර්” ට සොයප්ක්ෂකව අරර්ුණ උසස්ය යහෝ
සර්ොනය යහෝ පහත්ය යහෝ යනුයවන් වැඩි දුරටත් ර්ැනීයර්ක්
වන්යන්ය.
(එර්)
17. අිේජොයවන් වැසුණු චිත්ත සන්තොනයයක සයදාරින් අරර්ුණු
ගන්නො හැර් ියටකර් තණ්හො - දිට්ි - ර්ොන යන ර්ඤ්ඤනො
අතුරින් එකක් යහෝ කරියොත්ර්ක වන ආකොරය ගැන සලකො ෙලන
ිට, “ර්ර් යවමි” යන කල්පිතය යකතරම් පරෙල යලස ඒ චිත්ත
සන්තොනයය් කොවැදී ඇත්ෙ යන්න පැහැදිලි වනු ඇත. එෙැින්
ෙකින, අසන, ගඳ සුවඳ ිඳින, රස ිඳින, පහස ිඳින, සිතන,
හඳුනොගන්න, යේෙනො ිඳින, ශරීරය කරියොත්ර්ක කරන, සිත කය
පොලනය කරන, කිසි යම් ස්ිරසොර “ර්ර්” යකනකු යවතැයි දැඩි
ිශ්වොසයක් සියතහි ර්ුල් ෙැසගනියි. යම් “ර්ර්” ෙොහිර යලෝකයයන්
යවන් වුණු ස්ධවරී ස්වොධීන ඒකත්වයක් යලසින් ර්ඤ්ඤනො
යකයරයි.
(එර්)
18. “ආෙරය” යනු යලෝකයය් ඉතො පරෙල වචනයකි. එය හැර් ිටර්
ආශොව හො සම්ෙන්ධය. නිෙසුන් - ෙරැවකු පිළිෙඳ ආෙරය ආදිය.
යම් යලෞකික ර්ට්ටයම් සිට යලෝයකෝත්තර ර්ට්ටර්ට - එනම්,
තණ්හොයවන් භරිත වූ යලෝකයට ඔබ්යෙන් ඇති ධර්තරියට - පත්
ිය හැක්යක් “ආෙරය” යවතින් තණ්හොව නම් අංගය යවන් කර,
“ර්ොනසික දුක් හො ශොරීරික දුක් රහිතව - සියල්යලෝ නිදුක් යවත්වො.
සන්තුෂ්ටියට සැපතට පත් යවත්වො” යයි පරොර්ථනො කිරීයර්න්
පර්ණකි. ආෙරය හො ෙැඳී ඇති තණ්හොව නර්ැති අංගය ෙරැණු
ෙවට පත් ී, ආෙරයට පොතර ී ඇති අය යපළන්නට පටන්ගනී.
හොනිදායක වන්යන් යර්න්න යම් තණ්හොව කරියොත්ර්ක ීයම්දීය.

(ිර්ුක්ත ිර්ුක්තිය)
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19. ශරේධොව ිිධ ර්ට්ටම්වලින් යුතුය. එයහත් එය හුයෙක්ර් අන්ධ
ිශ්වොසය යනොයේ. එය වනොහි අවයෙෝධය (පරඥාව) සර්ග එකට
වර්ධනය වන අචල ිශ්වොසයයි. ර්ක්නිසොෙ යත්, යර්කු ෙුදුන්,
ධර්ර්ය හො සංඝයො යකයරහි අචල ශරේධොව ඇති කරගන්යන් ඒ
තරිිධ රත්නය ිසින් නියයෝජනය කරනු ලෙන ගුණොංග
සැෙැින්ර් වටහොගත් කල පර්ණකි. නිෙසුන් වශයයන්, යර්කු
තර්ොයග්ර් ශොරීරික හො ර්ොනසික කරියොවලී ඇසුරින් යකළින්ර්
අනිච්ඡච ෙව වටහොගත් ිට, ධර්ර්ය යකයර් ඔහුයග් ශරේධොව අචල
යලස තහවුරැ යේ; ඒ අනුවර් ෙුදුන් හො සංඝයො යකයරහිෙ ශරේධොව
එයස්ර් තහවුරැ යේ. ශරේධොව ඉතො පරෙලව වර්ධනය වූ ිට
“ෙලයක්” ෙවටෙ පොලක ශක්තියක් (“ඉන්ද්රියයක්”) ෙවටෙ පත්
යවයි.
(එර්)
20. ර්ැණික් ගරන්නකුට තනිකර ර්ැණික් හර්ු වන්යන් නැත. වැලි ගල්
යෙොරලු ර්ැදි කරයගනයි ර්ැණික් සැඟී පවත්යන්. එයර්න්
තනිකර යහොඳර් පුේගලයන් පුහුදුන් යලොව යකොතනකවත් ඇතැයි
සිතිය යනොහැකිය. පුේගලයකුයග් දුර්වලකම් අතරින් ඔහුයග්
යහොඳකම් දැක ෙලො සැනයසන්නටයි අප පුරැදු ිය යුත්යත්.

(අති පූජය කඩවැේදුයේ ශ්රී ජිනවංස ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස් සර්ග
කළ පරකොශයක්)
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5. චරිත සුධා ලතිකා
නසමා මසහසිසනා...
1. ලංකොය රොජති චිරං ර්ුනිරොජ ධම්ර්ං
තං ර්ොරිසො! කථ ර්නුත්තර ර්ුත්තරිං යනො
සම්පොලයොර් මිති නන්ෙන කොනනම්හි
යෙයවසු යෙව සභතිං කිතො ෙභූව.

නිදුකොණනි! සම්ර්ො සම්ෙුදු ර්ුනිරදුන්යග් යතවැෙූරැම් සසුන් ගුණ
ෙහර් ලක්දිේහි යෙොයහෝ කලක් තුළ යනොනැසී පවත්යන්ය. අපයග් ඒ
උතුම් සසුන් ෙහර් ර්ත්යතහිදු යකයස් නම් ැකගන්නයර්ෝදැයි යර්යස්
යෙේයලොව නඳුන් වයනහි ර්ුළු දුන් යෙේ පිරිස්හි කථො ෙයහක් පහළ
ිය.
2. ඤත්වොන තං සපදි සොසන ර්ොර්යක’යකො
යෙයවො ගතොයුත ර්යවක්ඛඛිය යෙවපුත්තං
උප්පජ්ජතූ’ති භුි සොසන වුද්ධධි යහතුං
වයොපොරයිත්ථ සහයෙව ගයණහි යතහි.

සම්ෙුදු සසුයනහි ලැදි වූ එක් යෙේ පියතක් එයකයණහි ඒ අෙහස
සිතට යගන, ආයු පිරිහී ගිය එක් යෙියකු පිරික්සො ෙලො, මිනිස් යලොව
ෙුදු සසුන් වැඩුම් සඳහො උපෙයන් ර්ැනවැයි ඒ යෙේ ර්ඬුල්ල සර්ගින්
ඔහු යර්යහයීය.
3. යසො සොරියතො කුසලර්ූල ර්යනොර්ෙස්සී
සම්පස්සි යසොගත කුලං කුලයකතුභූතං
රයඨඨ ජයනසු ිදියත ඉධ ර්ොතුලොයක්ඛඛ්ය
පීයත සර්ුබ්භි තහිං සපරත්ථයවදී

පිරිසිදු දැකුම් ඇති, කුශල යහ්තූන් ර්තු යකොට සිහිපත් කරවනු
ලැෙූ ඒ යෙේ පිත් යතයම්ෙ අත් වැඩ පර වැඩ සලකමින් කුලයන්
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අතයරහි උසස් වූ යෙොදු කුලයක් යෙේ නුවණින් දිටීය. යර්ලක්දිවැ
ර්හජනයො අතර පරසිදු වූ, යකත්වතු ආදියයන් දියුණු වූ ර්ොතයල් නම්
යපයෙයසහි වූ සලකන ලෙ ඒ කුලයයහි උපත ගත්යත්ය.
4. ආජම්ර්යතො සිසුර්ුඛ්ං සර්යපක්ඛඛ්ර්ොනො
සන්තො කදාචි පිතයරො නලභිංසු තිත්තිං
සීසං ජගොර් සුකුර්ොරවයරො කුර්ොයරො
සම්පස්සතං තු සහයපර් භයරන වුද්ධධිං

උපයත් පටන් ෙරැවොයග් ර්ුව ර්ඬල යවත්හි යනත් යයොර්නො
සැනසිලි සිතැති යෙර්ේපියයෝ කිසි කයලකුදු සනො සියත් සූහීර්කට
පත් යනොවූහු. යර්යස් යම් සිවුර්ැලි කුර්ොර යතයම් (යෙර්ොපියන්) යපම්
ෙරින් ෙලො සිටියදී සිේවැෙූරැම් වූ යහ්තු සම්පත්තියයන් යනොඅඩුව
ලැබීයර්න් කල් යනොයවො වැඩි ිය පත් ිය.
5. යර්ධොියනො’ථ සුසුයකළි සර්ුස්සුකස්ස
දිස්වොස්ස සන්ත පකතිං පිච යෙහකන්තිං
යසොසඤ්ච ර්ඤ්ජු කරීක රැතොනුකොරිං
සුත්වො’හු යහසත්ති අයං ජින නන්ෙයනො’ති

ඉක්බිති වයසට නිසි පරතිභො පූර්ණ නුවණින් යුත්, සුදුසු කුර්ර
යකළියෙයලහි නියැලි, උදාර සිතැ’ති යම් කුර්රොයග් සන්සුන්
පැවැත්ර්ෙ, දැකුම්කලු සිරැරැ පැහැය දැක ෙ, කුරී යකිලි හඬ අනුව
ගිය මිහිරි කටහඬ ඇසීයර්න්ෙ යම් යතයම් ර්තු ඒකොන්තයයන් ෙුේධ
පුතරයයක් වන්යන් යැයි වැඩිහිටි නූයයෝ පැවසූහ.
6. තං පොපයිංසු ගරයවො ගරැ භත්තිනින්නො
සික්ඛඛ්ොනුරූප සර්යය ගරැයනො සකොසං
පබ්ෙොජයිංසු යතයයො නචියරන වණ්ණ
සික්ඛඛ්ොදි පොටව සර්ඞ්ගින ර්බ්භකං යත

ගුරැ ෙැතියයන් නැමීගත් සිතැ’ති යෙර්ොපියයෝ ඒ කුර්රැවො
සසුන්ගත කරනු සඳහො ගුරැන් යවත පැමිණවූහ. ඒ යතිවරයයෝ
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අකුරැකරණයයහි හො යහරණ ිනයයහි හසළ ඒ ෙරැවො පැිේෙ
දීයර්න් සසුන්ගත කළහ.
7. කොරැඤ්ඤනීර භරියතො සුිසුද්ධධ යචයතො
රොර්ඤ්ඤ වංසික යතීන ර්ුපජ්ඣභූයතො
ආසී සුමිත්ත ගුණවො හි සුමිත්ත නොයර්ො
යථයරො තදානි භූි පත්ථට කිත්තියඝොයසො

කුලුණු දියයන් සැදුම් ලත් පිරිසිදු සිත් සතන් ඇති රොර්ඤ්ඤ
වංසික සඟ පරපුයරහි ර්ුල්වත් යතර තැන්පත් වූ, අතිශයින් මිතුරැ
ෙවට පත් යහ ගුණ සතන් යුත් ගුණ ෙත් යලෝ ෙනන් තුළ පතල යයසෝ
යඝෝස ඇති වරොපිටියය් සුමිත්ත නම් හිමි යකයනක් එකල ලක්
යපොයළෝ යතයලහි වුහු.
8. ඤත්වොන තං ිරගුණං වරෙන්ධුවග්ගො
යථයරන පුබ්ෙගරැනො සහර්න්තයන්තො
සයබ්ෙ සර්ොනර්තියනො සුිනීතයර්නං
තං පොපයිංසු ජිනසොසන වුද්ධධියහතු

ගුණවත් නූ සිය මිතුරැ ර්ඬුල්ල ිර ගුණ පිරිපුන් ඒ යතර
හිමිපොණන් හැඳිනයගන යපරගුරැ යතර හිමිපොණන් හො ෙ සොධු සොමීචි
යපරට යගන යෙයණමින් හැර්යෙන එක්සිත්ව ර්ැනැින් හික්ර්ුණු
යතල කුර්රැ සම්ෙුදු සසුන් ගුණ වැඩුම් සඳහො ඒ හිමිපොණන් යවතට
පැමිණවූහු.
9. යථරොවයලොකිය යතිතරජර්ත්ථකොයර්ො
පබ්ෙොජයිත්ථ පුන සන්තතියගොපනත්ථං
යසො යපසයලො සුපටිත්ති රයස නිර්ුයග්ගො
තස්සන්තියක වසති සොසන සොරෙස්සී

වැඩ කැර්ැති ඒ යතර හිමිපොයණෝ තර්න් යවත එළඹ සිටුනො
යහරණපොණන් යෙස ෙලො, සිය සසුන් පිළිෙැඳි යනොසුන් පැවැත්ර්
ැකගන්නො සඳහො ඔහු යළිත් පැිේෙට පත් කළහ. පරියශීල වූ
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යහයතයම්ත් පිළියවත් රයසහි ගිලුයණ්, ෙුදු සසුයනහි හරය
ෙන්නොසුලුව උන්වහන්යස් ඇසුයරහි යවයසයි.
10. යයො රොර්ඤ්ඤ නිකොයියකසු පඨයර්ො යනතො ර්නීසිස්සයරො
තං ඉන්ෙසභයථර පුඞ්ගවර්යතො පොයපසි යර්නං ගරැ
සීලක්ඛඛ්න්ධභිධොන යථර පවරච්ඡන්දානු රූපං තයතො
තත්ථොයං ලභි අග්ගධම්ර්මිති සංනොර්ං යනතුත්තර්ො

ඉක්බිති ඇදුරැ හිමිපොයණෝ උතුම් පැණවත් වූ රොර්ඤ්ඤ නිකොයික
යම් ආදිර් ර්හ නොහිමි යකයනක් වූහුෙ, ඒ ඉන්ද්රසභ නම්
ර්හයතරපොණන් යවත නව පැිේෙ ලත් යහරණපොණන් පැමිණවූහු.
ඉක්බිති සීලක්ඛ්න්ධ හිමිපොණන්යග්ෙ අභිරැචිය පරිදි එහිදී යම්
යහරණපොයණෝ අග්ගධම්ර් යන උතුම් නොර්යෙ ර්හ නොහිමි යවතින්
ලැෙූහ.
11. වත්තොනි පරිපූයරයන්තො
ිනීයතො යති නන්ෙයනො
සර්ොරොධයි තං සංඝ
පිතරං ිර යචතයසො

ඒ යහරණපොයණෝ වත් පුරමින් ිනීත වූ ස්ිර සිත ඇති ඒ සඟ
පියොණන් සිත් ගත්හ.
12. සීසං සික්ඛඛ්ොපයී යසොත
ර්ොගයර්සු යථොිධි
පයපසි උපසම්පත්තිං
සංයඝො රොර්ඤ්ඤ වංසියකො

ඒ නොහිමිපොණන් වහන්යස් යහරණපොණන් යනොයෙෝ කලකින්
ආගර්යන්හි හික්ර්වූහු. රොර්ඤ්ඤ වංසික සංඝයො ඒ යහරණපොණන්
ිධි පරිේයෙන් උපසම්පත්තියටෙ පැමිණවූහු.
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13. සුමිත්තව්හ ර්හොයථයරො
උපජ්ඣොයයො අහූ තහිං
කලයොණ වංසියකො පඤ්ඤා
නන්ෙ නොයර්ො ර්හො යතී

සුමිත්ත නම් ර්හ යතරපොයණෝ එහිදී උපොධයොය වූහ. කලයොණ
වංසික වූ පඤ්ඤානන්ෙ හිමිපොයණෝෙ,
14. ඉන්ෙසයභො ච යසො සීලක්ඛඛ්න්ධ නොයර්ො යතී තථො
වදිසුං පඨර්ං කම්ර්
වොචං ර්ුනි වයචො යථො

ඒ ඉන්ද්රසභ හිමිපොයණෝෙ සීලක්ඛ්න්ධ හිමිපොයණෝෙ ෙුේධ වචනය
පරිදි පරථර් කර්ර් වොකයය කීහ.
15. ර්හො යථරන්වයය ජොයතො
සුිසුද්ධධ ගුණොලයයො
තයතොයං නවයකො චොපි
භික්ඛඛ්ු යලොකො’භි සම්ර්යතො

යම් යහයකින් යම් හිමිපොයණෝ අිච්ඡින්න යථර පරම්පරොයවහි
වූවොහු අති පිරිසිදු සීලොදී ගුණයනට වොසස්ථොන වූ යස්ක්ෙ, එයහයින්
නවක වූවොහුර් සැදැහැවත් යලෝකයොයග් ෙුහුර්න් ලැෙූහ.
16. සයඞ්ඝො යථරත්ත ර්ොයොතං
ිනයම්හි ිසොරෙං
ඨයපසි කොරකයත්තච
සඤ්ඤා යලඛ් ධුයර තථො

රොර්ඤ්ඤ නිකොයික සංඝ යතයම්, ර්හො යතර ෙවට පත් ිනයයහි
ිශොරෙ වූ යර්තුර්න් ෙශවර්ගික කොරක සභොයවහිෙ එයස්ර් සඤ්ඤා
යල්ඛ්ක ධුරයයහිෙ තුෙූ යස්ක.
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17. තදාව අග්ගධම්ර්ොලං කොර මිතයව්හයං අදා
උපජ්ඣොය ධුයරනොපි
පච්ඡො සංයඝො ිර්ොනයී

සංඝ යතයම් එකල්හිර් අග්ගධම්ර්ොලංකොර නොර්ය දුන් යස්ක.
පසුව උපේඣොය ධුරයයන්ෙ ෙුහුර්න් කළ යස්ක.
18. ර්හො ගුණ සර්ූයහන
යථර වංසොවතං සිතං
ආදිස්ස චරිතං තස්ස
භත්ති පග්ගහිතං භී

ර්හනීය ගුණ සර්ූහය යහ්තු යකොටයගන ස්ථිර වංශයට ර්ුදුන්
ර්ල්කඩ වූ ආෙර්ශවත් චරිතය භක්තියයන් ගන්නො ලේයේ ිය.
19. සිධොය නිධං වංසං
පීතං පීතං සුයහොෙයය
ිනිධොය නිජං යචයතො
සග්ගකොය ර්ලංකරි

ඒ හිමිපොයණෝ ස්වකීය රොර්ඤ්ඤ නිකොය අතිශයින් දියුණුවට පත්
යකොට සුභ ිපොක ඉපැත්යර්හි සිත පිහිටුවො ස්වර්ග ශරීරය සැරසූහ.
20. ඉයච්චවං සච්ච සයන්ධොෙය පිය වචයසො තස්ස රොර්ඤ්ඤ වංස
යසොධස්සත්ථම්හ රූපී නිජවරගරැයනො සග්ගයොතොදි වයස්ස
සම්පයත්ත පුඤ්ඤකයම්ර් සර්ුදිත සුර්හො නොෙ සජ්ජන්තු ර්යජ්ඣ
සියස්සො තං භත්ති යවගො පර්ුදිත ර්නයසො යකොචි ෙයස්සති භොවං

යර්යස් සතයයයන් සතයය ර්තු කරන්නො වූ පරිය වචන ඇති ඒ
රොර්ඤ්ඤ නිකොය නර්ැති ර්හ පහයයහි ටැඹක් වැනි වූ උතුම් සිය
ගුරැ හිමිපොණන්යග් ස්වර්ග පරොප්තියයන් ර්ුල් වර්ෂයයහි පැමිණි
පින්කයර්හි ර්ුළු යෙවුණු, ඉර්හත් සතුටින් යුත් ජනයො ර්ැෙ කිසි යම්
ශිෂයයයක් ගුරැ භක්ති යේගයයන් පිනොගිය සිතින් යම් අෙහස ෙක්වයි.
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පච්චාහානුස්සරණං...
1. යයො යසො සික්ඛඛ්ොගරැ යථතො
සච්චසයන්ධො ගුණොලයයො
අග්ගධම්ර්ොෙයලංකොර
සොමියන්දා ගරැයනො ගරූ

අග්ගධම්ම්ර්ොලංකොර නම් ඇති අප උතුම් ඇදුරැ හිමි යකයනක්
වූහුෙ, උන්වහන්යස් ශික්ෂොවන් ගුරැ යකොට පැවතුණහ. ස්ිර පැවතුම්
ඇති වූහ. සතයයයන් සතයය ගළපන යකයනක් වූහ. යර්ත් කුලුණු
ආදී ගුණයනට ස්ථොන වූහ.
2. තස්ස සයලලඛ්තොදීනං
ගුණොනං ගුණිතො ගති
ර්හො යතින්ෙ සන්දීප
වයචො ර්ග්ග ර්ුදාහරී

උන්වහන්යස් තර්න්යග් සයල් පැවතුම් ඈ ර්ුළුයෙවුණු
ගුණයන්යග් පැවැත්ර් යපර ර්හො නොහිමිවරැන් යගන පූ වෙන් ර්ගට
නිෙසුන් කළහ.
3. තදීයො ර්ධුරො වොණී
ර්යනො සයන්දාහ යදාහිනී
හිතකොරිණී ජන්තූනං
ර්ුනින්ෙ කරැණො යථො

උන්වහන්යස්යග් සිත් පැතුම් සොදා යෙන මිහිරි ෙස, ර්ුදු කුලුණු
ගුණය යස් සත්ත්වයන්යග් හිත වැඩ කරනසුලුය.
4. තහිං ඛ්න්ති පරක්කන්ති
චොග යර්ත්තොදිකො ගුණො
යතයජො සම්පොදිකො භොසුං
ධම්ර්ම්හි ව ිසුද්ධධතො
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උන්වහන්යස් තුළ පිහිටි ඉවසීර්, ධධර්යය, පරිතයොගය, ධර්තරිය
ආදී ගුණයයෝ ෙශ කුසල ෙහම්හි පිරිසිදු ෙව යස් යතෙ සපයනසුලුව
ෙැෙළුණොහ.
5. ෙයො තස්සුදිතො සුද්ධධො
පතිසංඝ ර්මිස්සිතො
භත්ති වත්ථුත්තයය නිච්ච
මිවොනුපහතො’ත්තනො

උන්වහන්යස්යග් පිරිසිදු කුලුණු ගුණය සඟ නර්ක් පොසො
යනොර්ුසුව ර්තු වූයය් තුනුරැවයනහි නිති පැවති ගුණය තණ්හොයවන්
යනොයපළුණු පැතුර්ට සර්ොන ීයර්නි.
6. ර්ර්ො යචරින්ෙ යච සියද්ධධො
ද්ධවොයරන තිියධන පි
යදායසො යර් අනුර්යත්තො’පි
ඛ්ර්තං කරැණො නියධ

ර්ොයග් ඇදුරැ හිමිපොයණනි, කුලුණු නිෙන් හිමියයනි, ර්ො
තියදාරින්ර් ඉතො සුළු යදායසක් යහෝ සිදු ී නම් එයට කර්ොව යෙනු
ර්ැනි.
7. නර්ොමි චරණ යර්භොජං
භජොමි ගුණ සොගරං
සරොමි වචනං තුය්හං
සියස්සොහං යත භයවභයව’ති

ඇදුරැ හිමිපොයණනි, ඔෙ පො තඹර නර්කර කරමි. ඔෙ ගුණ ර්ුහුෙ
ෙජයනමි. ඔෙ සරැ ෙස් නිති සර්රමි. කුදු ර්හත් භවයය් ර්ර් ඔෙ සිසු
ෙරැ යවමි.
අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් විසින් රචිත, ස්වකීය
ආචාරසයාත්තම මාතසල් අග්ගධම්මාලංකාර මහා ස්වාමීන්ර චරිතය
නිමිසය්ය.
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අති පූජය ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් ිසින් රචිත කෘති
කිහිපයක් ර්ුද්රණය යනොකළ අත් පිටපත් වශයයන් ආරක්ෂිතව පවතියි.
2017 වර්ෂයය් යපෙරවොරියය්දී, අප ිසින් යර්යහයවන ලදුව රොජය
යල්ඛ්නොරක්ෂක යෙපොර්තයම්න්තුයේ නිලධොරීහු අරණයයට යගොස්
යථො පරිදි එර් අත් පිටපත් සංරක්ෂණය කළහ.
ඒ අත් පිටපත් අතුරින්, පොලි භොෂොයේ ිශිෂ්ට දැනුර් සහ
නිර්ර්ොණ යකෞශලයය යර්න්ර් අසීමිත ගුරැ යගෞරවයෙ ර්ැනැින්
ිෙහො දැක්යවන පරිදි ෙන්ධනය කරන ලෙ එක් පොලි ගොථො පඞ්ක්තියක්
අප උතුම් ස්වොමීන් වහන්යස්ට උපහොර වශයයන් යර්යස් පළ කරර්ු.
- කර්තෘ
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6. අරණයවාසී සංඝ පීතෲ පරම්පරාසේ
ස්වාමීන් වහන්සස්ලා
අ) සගෞරවාර්වහ පානදූසේ සේමානන්ද නායක ස්වාමීන්
වහන්සස්
යගෞරවොර්හ ශ්රී ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් ීයර්න්
අනතුරැව යස්නොසනයය් නොයකත්වයට පත් වූයය් යගෞරවොර්හ
පොනදූයේ යේර්ොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්ය. පූජය ඥානොරොර් ස්වොමීන්
වහන්යස් 1967 ජූලි 13 වැනිදා යස්නොසනයය් යයෝගොවචර භික්ෂු
සම්පරදාය ආරම්භ කරමින් එහි වොසයට පැමිණි ෙවසට පසුවදාර්
යේර්ොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්ෙ එහි වොසයට පැමිණ, ඉතො කැප
ීයර්න් යුතුව සිය සම්පූර්ණ සහොය දුන්හ. නොයක හිමියන්යග්
යසවණැල්ලක් යස් සිටිමින් සියලුර් කොර්යවලට උපකොරී වූහ.
ර්ොතර දිස්තරික්කයය් තිහයගොඩ පොනදූව ගරොර්යය් ිසූ යෙේදුව
පතිරණයග් සිඤ්යඤෝ සහ වේලත්යෙොක්ක ගර්යග් යලොකු හොමියන්
යන යෙපළට පුතුන් තියෙයනක් සහ දියණියන් තියෙයනක් වූහ. පුතුන්
අතුරින් ෙොලයො දියයෝනිස් නම් ිය. 1911.03.04 දින උපන් යහයතර්
වයස 7 දී තිහයගොඩ රජයය් පොසලට ඇතුළු කරන ලදි. ඉක්බිති
යෙිනුවර අපැක්ක රජයය් පොසලින් ේිතීයික අධයොපනය ලෙො
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ පූජය තොරයප්රියය් සුර්නසොර ස්වොමීන් වහන්යස් ිසින් සිය ආචොර්යවර
යගෞරවනීය යේර්ොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් සිහිපත් කරමින් ලියන ලෙ
ලිපියකින් උපුටොගත් යකොටසකි.
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යර්ොනිටර් ිභොගයයන් සර්ත් ිය. එය රජයය් ගුරැ පත්ීර්ක් සඳහො
සුදුසුකර්ක් වුවෙ, ගුරැ වෘත්තිය පරිය යනොකළ යහයතර් තර්ොයග්ර්
යවළඳ වයොපොරයක් ඇරඹීය. එය හැඳින්වුයණ් “යසොල්ෙර කයේ”
නමින්ය. ීර්යය සහ කැප ීර් නිසො යහයතර් ර්හත් ධනයක් ැස්
කරගත්යත්ය.
තරැණ ියය් සිටර් ඔහුයග් පරතිපත්ති ගරැක ෙව සහ අවංක
ෙව කැපී යපනුණ අතර, යහයතර් යෙයහින් පරොර්ථකොමීෙ ිය.
යෙර්ොපියන්ට ඉතො යගෞරවයයන් ආෙරයයන් යුතුකම් යනොපිරියහළො
ඉටු කයළ්ය. සිය ගයම් සහ අසල ගම්වල ිහොරස්ථොනවලට
යෙයහින් උපකොර කයළ්ය. ගයම් ඇත්තන්ට යෙොයහෝ පිහිට ිය. එක්
නිෙසුනක් නම්, එක් ගම්වැසියකුයග් නිවස පිළිස්සී ිනොශ වූ ිට අලුත්
නිවසක් සොදාගැනීර්ට උපකොර ීර්යි. යහයතර් තවත් ගම්වැසියකුට
නිවසක් තනොගන්නටත් ගෘහ භොණ්ඩ ගන්නටත් ර්ුෙලින් උපකොර
කයළ්ය.
තරැණ ියය්දී පටන්ර් දියයෝනිස් ර්හතො පසයළොස්වක
යපොයහොයට ෙසසිල් සර්ොෙන් ිය. තවෙ, සිය ගර් වන උඩුයේ පිහිටි
ිජයසුන්ෙරොරොර්යය් උන්නතිය පිණිස ිශොල වශයයන් ධනය පූජො
කයළ්ය. වර්තර්ොන නොයක ධුරය ෙරන පූජය කඩවැේදුයේ සොසනතිලක
හිමියයෝ ඒ පිළිෙඳව යගෞරව පූර්වකව සඳහන් කරති. දියයෝනිස් ර්හතො
සිය ධනය වැය කරමින් 1953 දී ශ්රී සුර්ංගල නමින් ෙහම් පොසලක්
ආරම්භ කයළ්ය. ෙහම් යපොත්, යම්ස, පුටු යනොදිය මිල දී ගත්තො
පර්ණක් යනොව, ගුරැවරැන්යග් ගර්න් ියෙම්ෙ යනොකඩව යගීය. මීට
අර්තරව, අසල ගර්ක් වන ගලයෙොඩ පිහිටි ිහොරස්ථොනයටත්
යර්යස්ර් උෙේ කයළ්ය. ඒවො ර්ැනැින් වොර්තොගත ී ඇත. යහයතර්
1956 ෙුේධ ජයන්තිය යවනුයවන් එහි කටයුතු රොශියක් ආරම්භ කයළ්ය.
ෙහම් පොසලක් පිහිටුවො ඒ සඳහො යපොත් පත්, යම්ස, පුටු ආදිය සැපයීය.
එහි ගුරැවරැන්යග් ගර්න් ියෙම්ෙ නිතිපතො දැරීය.
යම් අතරතුර දියයෝනිස් ර්හතො තුළ භොවනො කිරීර්ට පැවැති
ෙලවත් ආශොව නිසො, පූජය යදාඩම්පහළ කිධජ ස්වොමීන් වහන්යස්
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ිසින් රොහුල ිෙයොලයය්ත් පිටයෙනිය සහ වලස්ර්ුල්ල භොවනො
ර්ධයස්ථොනවලත් පවත්වන ලෙ වැඩ සටහන්වලට යහයතර්
පළර්ුයවන්ර් සහභොගි ිය. පූජය ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් සහ
පූජය ජිනවංස ස්වොමීන් වහන්යස් ආරම්භ කළ ශ්රී කලයොණි යයෝගොශරර්
සංස්ථොයේ ශරේධොවන්ත අනුගරොහකයකු වූ දියයෝනිස් ර්හතො, කිරින්ෙ
පුහුල්වැල්යල් පැවැත්වුණ භොවනො වැඩ සටහන්වලට නිතිපතො
සහභොගි ිය. ශ්රී කලයොණි යයෝගොශරර් සංස්ථොයේ ශොඛ්ොවක් වූ යර්හි
දියුණුව සහ චිරස්ිතිය සඳහො සිය ධනය යයදීය. ියශ්ෂයයන් භොවනො
ශොලොව යගොඩනැංීර්ට ධනය යෙයහින් වැය කයළ්ය.
ගිහි යගය අත්හැරීර්ට දියයෝනිස් ර්හතො තුළ පරෙල ආශොවක්
තිෙුණ නර්ුත් සිය ර්ූණියන් ැක ෙලොගැනීර් සඳහො යහයතර් දිගටර්
කැප ිය. එතුමියයග් අභොවයයන් පසුව යහයතර් පැිදි ීර්ට තීරණය
කයළ්ය. සිය සොර්ථක යවළඳ වයොපොරය සහ අයනකුත් සියලු වස්තුව
සිය යසොයහොයුරියන්ට සහ ඔවුන්යග් ස්වොමි පුරැෂයින්ට භොර කළ
දියයෝනිස් ර්හතො, රැවන්වැල්යල් ශ්රී යරෝහණ යයෝගොශරර්යය්දී පොනදුයේ
යේර්ොනන්ෙ නමින් 1960 ජුනි 5 වනදා පැිදි ිය. ඉක්බිති යේර්ොනන්ෙ
හිමියයෝ පූජය ඥානොරොර් හිමියන් සහ පූජය ජිනවංස හිමියන් යටයත්
භොවනො පරගුණ කළහ. තවෙ, වඩොත් ගැඹුරින් භොවනො ඉයගනීර් සඳහො,
උන්වහන්යස්ලොයග් අවසරය ඇතිව යහෝර්ොගර් ර්ොකුඹුයර් පිහිටි
භොවනො ර්ධයස්ථොනයය් නතර වූහ. යර්හි නොයක ධුරය දැරැයේ
සුපරසිේධ කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය ෙුරැර් ජොතික ඌ පණ්ඩිතොභිවංස
ස්වොමීන් වහන්යස්ය. යේර්ොනන්ෙ හිමියයෝ වස් කොලය එහි ගත
කරමින් භොවනො පරගුණ කළහ. ඉක්බිති රැවන්වැල්යල් ශ්රී යරෝහණ
යයෝගොශරර්යය් ගිහි යයෝගීන්යග් කර්ර්ස්ථොනොචොර්ය යලස කටයුතු
කිරීර්ට එහි වැඩර් කළහ. එහිදී උන්වහන්යස්ට ඉතොර් යගෞරව
පුරස්සරව සලකන ලෙ ෙව යල්ඛ්නගත ී තියබ්.
1967 ජූලි 13 වැනිදා මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය
යස්නොසනය ආරම්භ කරන ලෙ අතර, ඊට පසුවදාර් යේර්ොනන්ෙ
ස්වොමීන් වහන්යස් එහි වොසයට පැමිණ, අති පූජනීය ඥානොරොර්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් සියලු කටයුතුවලට සම්පූර්ණ සහොය දුන්හ.
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1973 ර්ොර්තු 4 වැනිදා පූජය ජිනවංස ස්වොමීන් වහන්යස් යවතින්
උපසම්පදාව ලෙො, ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් යටයත් දිගටර්
භොවනො පුහුණු වූහ. යේර්ොනන්ෙ හිමියන් අතිශයින් සිල්වත් සරල
ශික්ෂොකොමී නිහතර්ොනී භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක් ෙවත් පැිදි ජීිතය
ඉතොර් යගෞරවනීය යලස ගත කළ ෙවත් යල්ඛ්නගත ී ඇත.
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1992 දී අති පූජය ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත්
වූ පසු නොයක ධුරයට පත් වූ පූජය යේර්ොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්
එර් කටයුතු යනොකඩව ඉදිරියට යගන ගියහ.

ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් ීර්ට ර්ඳ කලකට යපර

අරණය යස්නොසනය සඳහො වයවස්ථො ර්ොලොවක් සම්පොෙනය
කිරීයම් ියශ්ෂ හො අතයවශය යර්යහය ඉටු කරන ලේයේ උන්වහන්යස්
ිසිනි. උන්වහන්යස්යග් ධර්ර් යේශනො ගණනොවක් ර්ුද්රණය යකොට
ඇත. ආසන්න ෙණ - අනොථපිණඩියකෝවොෙ සූතරය, ර්හො යගොපොලක
සූතරය, ර්හො ිජය සූතරය, ලොභ සත්කොර කීර්ති පරශංසො, නිස්සරණ
පටිපදා, ිර්ුක්තියය් ෙසිධි සම්පත්ති යනු ඒවොයින් සර්හරකි.
උන්වහන්යස් වයස 96 දී, එනම් 2006 ජූලි 1 වැනිදා අපවත් වූහ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

යර්ය ර්ුද්රණය යකොට යනොර්ැත.
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ස්වාමීන් වහන්සස්සග් ධර්වම සද්ශනාවල උධෘත
1. සිල් පුරන්නො සීලයයන් පහ යකොට ක්ෂණයකින් දුශ්ශීලයයක්
පොපියයක් ෙවට පත් කළ හැකි, ශර්ථ ිෙර්ශනො වඩන
යයෝගොවචරයො ක්ෂණයයන් සෙහටර් භොවනො යනොවඩන්නකු කළ
හැකි, ධයොන ලොභියො ධයොනයයන් පහ කළ හැකි, අභිඤ්ඤා
ලොභියො අභිඤ්ඤායයන් පහ කළ හැකි, යසෝවොන් ආර්ය ශරොවකයො
සකදාගොමී ිය යනොදී එහිර් නවතො තැබිය හැකි, සකදාගොමී ආර්ය
ශරොවකයො අනොගොමී ිය යනොදී නැවැත්ිය හැකි, රහත් උතුර්ොට
නියරෝධ සර්ොපත්තියට සර්වැදීර්ට ඉඩ යනොදිය හැකි, අසීමිත
ශක්තියක්, ෙලයක් ලොභ සත්කොරයන් යකයරහි ඇති ෙව
ියශ්ෂයයන් ෙත යුතුය. යර්යස් දැන ලොභ සත්කොර යනොපැතිය
යුතුය.
(ලොභ සත්කොර කීර්ති පරශංසො)
2. ගිහි යගයි ිසීර් කටු ලැහැෙක ගර්න් කිරීර්ක් වැනි කරි යොවකි.
පැිදි ීර් කටු ලැහැබින් නික්ර් එළිර්හන් යපයෙසකට පිිසීර්
වැනි සත්කරියොවකි. භොවනො කිරීර් එහි සුව යස් ිසීර් වොයගයි.
භොවනො කරන කල්හි සියත් පහළ වන කොර්ොදී නො නො ිතර්කයයෝ
ඒ එළිර්හන් ස්ථොනයයහි ගැවයසන නයි යපොයළොං ආදී නපුරැ
සතුන් යර්න් සැලකිය හැකිය. ිතර්ක පහ කරගැනීර්, නපුරැ
සතුන්යගන්ෙ යබ්රී වඩො රර්ණීය ශොන්ත පරිසරයකට ඇතුල් ීර්
යර්න් සිතිය යුතුය.
(එර්)
3. අරණයවොසී යයෝගොවචරයොට යෙොයහෝ ලොභ සත්කොර ලැබිය
හැකිය. පරශංසො සහගත වචනෙ කනට වැයටයි. දායක පිරිසෙ
කරර්යයන් වැඩි ිය හැකිය. ඔවුන් සර්ග කතොෙස් කිරීර්ටෙ ඔවුන්
සතුටු කිරීර්ටෙ ඔවුන්ට ෙණ කීර්ටෙ ඔවුන්යග් ආරොධනො
භොරගැනීර්ටෙ යනොදී යනොයයක් යේ යකයරහි වයොවෘත වන්නට
සිදු ිය හැකිය. ගරොර්ොන්ත යස්නොසනවල ර්හො සංඝයො
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| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
වහන්යස්යගන්
ඉටු
වූ
ශොසනික
වැඩ
යකොටස
යයෝගොවචරයොයගන්ෙ ෙලොයපොයරොත්තු ිය හැකිය. එයස්
වුවයහොත් කුර්කින් කුර්ක් යේෙ යනු සිතිය යනොහැකිය. (එර්)
4. යයෝගොවචරයොයග් පරර්ොර්ථය සීල, සර්ොධි, පඤ්ඤා, ිර්ුක්ති,
ිර්ුක්ති ඤාණෙස්සන යන පඤ්ච ධර්ර්යන්යග් පරතිලොභයයි.
පණ්ඩිත යයෝගොවචරයො එය ර්නො යකොටර් ලෙොගන්නවො.
අපණ්ඩිත
යයෝගොවචරයො
ඒ
පස්වැෙූරැම්
උත්තරීතර
ධර්ර්යන්යගන් පර්ණක් යනොව සීල සර්ොධි ිපස්සනො පඤ්ඤාදී
යලෞකික ධර්ර්යන්යගනුත් පිරියහනවො.

(ර්හො යගොපොලක සූතරය)
5. යොම්, ඉඳීම්, සිටීම්, එසීම්, පහත් කිරීම් ආදී සියලු කරියො කිරීර්ට
යපර, කරනු කැර්ති සිත් යර්යනහි කිරීර්ට පුරැදු වුවයහොත් ඒ
කරියොවන්යග් යහ්තුව කිසිවකුයගන් යනොඅසො තර්ොටර් දැනගන්ට
පුළුවන් යවනවො. කරියො යනු රූපයයි. චිත්තජ රූප යයෝගොවචරයොට
පහසුයවන් වටහොගන්ට පුළුවනි. එයස්ර් ඍතුජ රූපත් ආහොරජ
රූපත් පහසුයවන් වටහොගන්නට පුළුවන්. කර්ර්ජ රූප යම්වො යයි
වටහොගැනීර් ශරේධොයවන් කළ යුතුය යනු ර්යග් අෙහසයි. (එර්)
6. යම් යස් ෙර්රැ ර්ල්වලටත් ඒවොයය් වර්ණයන්ටත් සුවඳටත්
හොනියක් යනොවන යස් ර්ල්වලින් යරොන් ගන්යන්ෙ, එයස්ර් පැිේදා
ිසින් කිසිවකුටත් හොනියක් යනොවන පරිදි කරෙරයක් යනොවන
පරිදි ගයර්හි හැසිරිය යුතුය.
(එර්)
7. එක් කර්ටහන් අරර්ුණක්ර් යර්යනහි කරමින් සිටිය යුතුය කියො
ිෙර්ශනො භොවනොයේදී නියර්යක් නැහැ. ඒ ෙව පැහැදිලිවර්
යපයනන තැනක් තර්යි සක්ර්න් භොවනොව. අප ිසින් එක්
කරියොවක් හැටියට සලකන, කතො කරන, ගර්න ඇත්ත වශයයන්ර්
කරියො රොශියකින් හො සිත් රොශියකින් යුක්තයි.
(ිජය සූතරය)
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8. නිතර යපයළන ස්වභොවය නිසො පංචස්කන්ධය දුකයි.
පංචස්කන්ධය දුක ෙව අවයෙෝධ යනොීයම් යහ්තුව දුඃඛ් ලක්ෂණය
යනොවැටහීර්යි. දුඃඛ් ලක්ෂණය යනොවැටහීයම් යහ්තුව ඉරියවු
ර්ොරැ කිරීර්යි. එෙැින් දුඃඛ් ලක්ෂණය අවයෙෝධ කිරීර්ට කැර්ැති
නම් එකර් ඉරියේවකින් යෙොයහෝ යවලොවක් භොවනො කළ යුතුය.
ඉරියවු භොවනොව දුඃඛ් ලක්ෂණය අවයෙෝධ කරගැනීර්ට ඉතො පහසු
භොවනොවකි.
(එර්)
9. තණ්හො ර්ොන දිට්ි යන යකයලස් සතුරන් තියෙනොයගන් එයකක්
ඉස්සර යවනයකොට තව එයකක් උයග් පිටිර්ුයේ එල්ලීයගන
එනවො. යර්ෙඳු අවස්ථොයේදී යයෝගොවචරයො ිසින් කළ යුත්යත්
ඉදිරියට ආපු එකොට තෙ යපොලු පහරක් දීර්යි. පිට පිට පහර
යෙකතුනක් යහෝ දීර්යි. ඌට යපොලු පහර වදිනවත් සර්ගර්
පස්යසන් එල්ලී සිටි යෙන්න ඌ අතහැර යනොයපනී යනවො. යම්
කීයර්න් අෙහස් කරන්යන් වර්තර්ොන වශයයන් එළඹ සිටි අරර්ුණ
වහොර් යර්යනහි කිරීර්යි. (එර්)
10. අස්මිර්ොනය, පඤ්චස්කන්ධය ර්ර්ය කියො ගන්නො වූ සක්කොය
ෙෘෂ්ටිය
යනයවයි.
රූපය
ර්ර්ය
යනොදී
වශයයන්
පඤ්චස්කන්ධයයහි ඇති වන සක්කොය ෙෘෂ්ටිය යවන ක්යල්ශයක්.
රූපය ර්ර්ය යනොදී වශයයන් ඇති වන අස්මිර්ොනය යවන
ක්යල්ශයක්. යෙක යෙකක්. යම් යෙකින් ර්ර්ය යන ෙෘෂ්ටිය
යසෝවොන් ර්ොර්ගයයන් පරහීණ යවනවො. අස්මිර්ොනය අර්හත්
ර්ොර්ගයයන් පරහීණ යවනවො. සත්ත්වයොට ලැයෙන්නො වූ පරර්
සුඛ්ය නම්, අස්මිර්ොනයොයග් දුරැ කිරීයර්න් ලැයෙන සැපයයි.
11. රූපොදී යම් කොර්නීය වස්තුවක් යනොයහොත් කොර් අරර්ුණක් ඇස
කන නැහැය ආදී සයදාරින් එක්තරො යදාරකට අරර්ුණු ීම්
වශයයන් ඉදිරිපත් වුවයහොත් රූපයක් ශබ්ෙයක් ආදී වශයයන්
එයකයණහිර් යර්යනහි කළ හැකි නම්, ඒ අරර්ුණ උපොදාන ෙවට
යනොපැමිණ, භවයට යනොයගොස්, භයවොත්පත්තියටෙ යහ්තුවක්
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යනොී නිරැේධ ී යයි. අරර්ුණ යර්යනහි කළ යුත්යත් තෘෂ්ණො
ර්ොන දිට්ියයන් යතොරවය. නුවණින්ර් යර්යනහි කළ යුතුය. එයස්
යර්යනහි කළ හැක්යක් එළඹ සිටි සිහිය නුවණ ඇති අයට
පර්ණයි.
12. ිෙයොව නිවැරදිව හදාරන්නකු ිසින් ිෙයොවට පරතිිරැේධ වූ
අිෙයොව ගැනෙ ර්නො දැනුර්ක් ඇති කරගත යුතුය. එයස්
යනොෙතයහොත් අිෙයොව ිෙයො යේශයයන් හිතවතකු, මිතරයකු,
අනුශොසකයකු යනොයහොත් ර්ොර්ග යේශකයකු යර්න් ඉදිරිපත් ී
ිෙයො ර්ොර්ගයය් යපරර්ුණ යගන ිෙයොර්ථ පුේගලයො ර්ුළො යකොට
යනොර්ග යවො තර්ො (අිෙයොව) ර් නැගී සිටිනු ඇත. අිෙයොව නැගී
සිටි කල්හි ිෙයොව (පරඥාව) කැලර් නැත. පුේගලයො ර්හො
යර්ෝඩයයක් යවයි. සකල යලෝකයොයග්ර් සතුයරක් යවයි.

(අර්ො බින්දු)
13. පිස්සු මිනිසොට තර්ොයග් පිස්සුව යනොදැයන්. එයර්න්ර් අිෙයොව
ඇති පුේගලයොට තර්ොයග් අිෙයොව යනොදැයන්. ඔහුට දැයනනුයය්
අිෙයොව ිෙයොව යලසිනි. යනොරහත් සියලුයෙනො යකයරහි
අිෙයොව ඇත. එයහත් අඩු - වැඩිකම් ෙක්නො ලැයබ්.
(එර්)
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ආ) සගෞරවාර්වහ මීතිරිගල ධම්මාවාස
නායක ස්වාමීන් වහන්සස්
ර්ොතර මිදිගර් රත්යගොරයකවත්ත ගරොර්යය් වොසය කළ යහ්න්යගොඩයග්
අර්ලිස් අප්පුහොමි ර්හතොයග් සහ ිදානපතිරණයග් සිසිලියොනො
ර්හත්මියයග් තුන්වන පුතරයො වූ ජිනදාස 1931.07.06 දී උපත ලැබීය.
ඔහුට වැඩිර්හලු යසොයහොයුරියන් තියෙයනක් සහ යසොයහොයුරන්
තියෙයනක් වූහ.
පවුයල් ෙොලයො වූ කුඩො ජිනදාස මිදිගර් පළොයත් පොසලකට
යගොස් ෙක්ෂ යලස ඉයගනගත් නර්ුත් කුඩො ියය් පටන්ර් පැවැතියය්
පැිදි ීයම් පරෙල ආශොවකි. ඉතො කුඩො කොලයය්ර් යහොඳ කුසල් අෙහස්
පහළ වුණ ෙවත් යලෝකය පිළිෙඳව යහෝ නිවන පිළිෙඳව ෙන්යන්
නැතත් නිවන් දැකීයම් කැර්ැත්ත තිෙුණ ෙවත් ර්හ යතරැන් වහන්යස්
පසු කයලක පැවසූහ. යම් නිසො යම් කුල ෙරැවො කුඩො ියය් පටන්ර්
ගයම් ිහොරස්ථොනයය් ිිධ ආගමික කටයුතුවලට යෙයහින්
සහභොගි ිය.
යම් අතරතුර පැිදි ීයම් ෙලවත් අභිලොෂයක්ෙ හටගත්
යහයින් යහයතර් ඊට සුදුසු ගුරැවරයකු යසොයන්නට ිය. පවුයල්
සියල්ලන්ටර් ආෙරය කළ නර්ුත් ෙැඳීර්ක් යනොතිෙුණ අතර, පැිදි
ීයම් ආශොව නිසො යගෙරින් පැන යොර්ට පවො යෙොයහෝ ිට සිතී ඇත.
වයස 17 දී යහයතර් තර්ොට පැිදි ිය හැකිදැයි පොසයල් ආචොර්ය
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ යම් යකටි චරිතොපදානය සකස් කරන ලේයේ 2011 ඔක්යතෝෙර් ර්ොසයය්දී
නිස්සරණ වනය යස්නොසනයය් භොවනො කළ ගිහි ර්හතකු ර්හ යතරැන්
වහන්යස් සර්ග කළ සොකච්ඡඡොවක් ඇසුරිනි.
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ස්වොමීන් වහන්යස් නර්කයගන් ඇසීය. එයහත් උන්වහන්යස් ඒ
ඉල්ලීර් අධධර්යවත් කළහ.
පොසලින් අස් වූ ජිනදාස තරැණයො ර්රදායන් පිහිටි සිය ඥාති
සයහෝෙරයකුයග් යවළඳ සලක ටික කලක් යස්වය කයළ්ය. එහිදී
අයනකුත් ආගම් ගැන කරැණු දැනගැනීර්ට ර්හත් ආශොවක් හටගත්
යහයින් අසල පිහිටි කයතෝලික යේවස්ථොනයට නිතර යගොස් පියතුර්ො
සර්ග සොකච්ඡඡො කිරීර් සිරිතක් ිය. යහයතර් යෙොැල්යල් ර්ුස්ලිම්
පල්ලියටෙ යකොටයහ්යන් හින්දු යකෝිලටෙ ගියය්ය. යම් ිර්ංසන නිසො
ෙුේධ ධර්ර්ය පිළිෙඳ ඔහුයග් ිශ්වොසය සහ ශරේධොව තවත් අධික ිය.
වර්ෂ 1960 දී පර්ණ ජිනදාස තරැණයො ර්ැලිෙන් ිස්යකෝතු
සර්ොගයම් අධීක්ෂක තනතුරක් ලෙොගත්යත්ය. පරොර්ථ චර්යොයේ හැර්
ිටර් යයදුණ යහයතර් ඉතො සරල සැහැල්ලු අහිංසක දිි යපයවතක්
යගීය. යභෞතික සැප සම්පත් තනතුරැ ආදිය යකයර් කිසිර්
සැලකිල්ලක් යනොදැක්ීය. ඔහු පූර්ණකොලීන ැකියොවක් කයළ් හුයෙක්ර්
දිි පැවැත්ර් උයෙසො පර්ණක් ිය. වයස තිස්ගණන් වන ිට
යහයතර් මීතිරිගල නිස්සරණ වනය යස්නොසනයය් පැිදි ීර්ට
අධිෂ්ඨොන කරගත්යත්ය. තර්ොට අස් ීර්ට අවශය ෙව ආයතන
පරධොනියොට දැන්වූ ිට, අස් ීර් යවනුවට යවන අංශයකට ර්ොරැ
කරන්නම් යයි පරධොනියො පවසො ඇත. ජිනදාස තරැණයොයග් ක්ෂණික
පිළිතුර ී ඇත්යත් “යකොයි ෙරොන්ච්ඡ එකට දැම්ර්ත් අපොයට යන්ෙ
යන්යන්?” කියොය. තර්ො වැඩ කයළ් අනුන්ට හිරිහැරයක් යනොවන පරිදි
යන්තම් ර්ුෙලක් උපයොයගන ජීිතය පවත්වන්නට යයිෙ සිය අභිලොෂය
වන්යන් පැිදි ීර් යයිෙ ඔහු වැඩි දුරටත් පවසො ඇත.
ඉක්බිතිව යහයතර් මීතිරිගල අරණය යස්නොසනයට යගොස්
පූජය ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් පරථර් වරට හර්ු ිය. ඒ
අවස්ථොව සිය ජීිතයය් යශර්ෂ්ඨතර් යර්ොයහොත යයි පූජය ධම්ර්ොවොස
හිමියයෝ ඉතො යගෞරව පූර්වකව සිහිපත් කරති. ගිහියකු යස් එහි ගිය
ර්ුල්ර් ෙවයස්දී යහයතර් අටසිල් සර්ොෙන් ී, යසයර්න් යසයර්න් පූජය
ඥානොරොර් හිමියන්යග් කුටියට පිිසුණි. උන්වන්යස්ට නර්ස්කොර
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යකොට යහන අසල බිර් වොඩි ිය. නොයක හිමියයෝ යහන ර්ත වොඩි ී,
යම් ගර්නක යයදීර් සඳහො අවශය යේ ර්ල්ලක අසුරමින් සිටියහ. යම්
තරැණයොයග් පැමිණීර් දුටු නර්ුත් නිහඬවර් සිය කොරියයහිර් නිරත ී
සිටියහ. ර්ඳකින් යනත් යකොනින් ෙලො “යර්ොකෙ යම් උපොසක ආයේ?”
යි ිර්සූහ.
“අයන් අයප නොයක හොර්ුදුරැවයන්, ර්ට පැිදි යවන්න ිශොල
කැර්ැත්තක් තියයනවො. ඒත් ඒ ගර්න යන්න ර්ට කිසි යකයනක් අත
යෙන්යන නූ. ර්ර් යනොයයක් යෙයනක් හම්ෙ වුණො. ඒත් කිසි යෙයක්
හරි ගියයත් නූ, යහොඳ ගුරැතුයර්ක් හම්ෙ වුයණත් නූ” යයි පිළිතුරැ
ලැෙුණි. යම් ෙැගූපත් ර්ෘදු ඉල්ලීර්ට පූජය නොයක හිමියන්යගන් ර්ෘදු,
එයහත් ස්ිර පරතිචොරයක් ලැෙුණි. “ආන්න ඒකට තර්යි අපි ඉන්යන.
අපි යස්රර් සංසොරයය් එකට ගර්න් කළ කට්ටිය”.
ඉර්හත් පරීතියයන් පිනොගිය තරැණයො (පසු කයලක යතරැන්
වහන්යස්යග්ර් වචනයයන් - “ර්ට ඉතින් ෙුදු අම්යර්ෝ, තිෙුණ සතුට
කියලො නිර් කරන්න ෙැහැ”) නොයක හිමියන්ට නැවතත් නර්ස්කොර
යකොට කුටියයන් පිට ිය. තර්ො පැමිණ ඇත්යත් ඉතොර් නිවැරදි
තැනට ෙව ඔහුට දැන් ස්ිරය. ඒ ෙවයස් පටන් පූජය ඥානොරොර් හිමියයෝ
ඔහුයග් ආචොර්යවරයො වූහ. 1971.06.30 මීතිරිගල ධම්ර්ොවොස නමින්
පැිදි වූහ. සොර්යණ්ර කොලයය්ර් උන්වහන්යස් පවසො ඇත්යත් දැන්ර්ර්
උපසම්පදා ීර්ට අවශය නැති ෙවත් තර්න්ට අවශය වන්යන් භොවනො
කිරීර් ෙවත්ය. නොයක හිමියයෝෙ ඊට කැර්ැත්ත පළ කළහ. ඉතොර් කැප
ීයර්න් ධධර්යයයන් සහ ීර්යයයන් යුතුව නිරන්තර භොවනොයේ
යයදුණ ධම්ර්ොවොස හිමියයෝ ර්හත් දුෂ්කරතො ඉවසූහ. යෙොයහෝ ෙවස්වල
ෙහවල් දානය යනොයගන, ඇතැම් රොතරි කොලවල නිදි නැතිව, භොවනො
කළහ. යර්යස් දැඩි ීර්යයයන් භොවනො කිරීර් නිසො අවස්ථො කීපයකදීර්
යෙයහින් ගිලන් වූහ.
උන්වහන්යස් 1978. 06. 08 දින පූජය ඥානොරොර් නොයක
ස්වොමීන්වහන්යස් යවතින් උපසම්පදාව ලැෙූහ. ඉන් පසුවත් දිගටර්
භොවනො පරගුණ කළහ. උන්වහන්යස් තර් ආචොර්යයන් වහන්යස් ගැන
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| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
ඉතොර් යගෞරව පූර්වකව සඳහන් කරමින්, කිසිර් ියටකත් රළු වචන
භොිත යනොකළ ෙවෙ සූර් ිටර් සියලුයෙනොටර් කරැණොයවන්
ර්ධයස්ථව උයප්ක්ෂො සහගතව පැවතුණ ෙවෙ පැවසූහ. තවෙ, සිය
ආචොර්යයන් වහන්යස් තර්න් වහන්යස්ට නිරතුරැව යෙයහින්
ධධර්ය දුන් ෙව ියශ්ෂයයන් පැවසූහ.

පිණ්ඩපොතයය් වඩින පූජය ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස්

යපොත පත වැඩිපුර කියවො නැති ෙව පැවසූ ිට, එය වැෙගත්
නැතැයිෙ ධර්ර්ය දැක අවයෙෝධ යකොට ඇති නිසො ඒ අත්දැකීර්
චතුරොර්ය සතයය හො ගළපමින් ධර්ර් යේශනො කරන්නැයිෙ නොයක
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ස්වොමීන් වහන්යස් උපයෙස් යෙමින් ධධර්යවත් කළහයි පූජය
ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස් පවසති.
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ියශ්ෂ ගුණොංග වශයයන් සරල ෙව,
අල්යප්ච්ඡඡතොව සහ අසීමිත නිහතර්ොනය කැපී යපනුණහයි
උන්වහන්යස්යග් සේධිිහොරික ස්වොමීන් වහන්යස්ලො පවසති.

පූජය මීතිරිගල ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස්
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| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
පූජය ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන් වහන්යස්යග් අතහැරීයම් ස්වභොවය
යකොයි තරම් උසස්ෙ යත්, උන්වහන්යස් ගිහි කොලයය් සිය පවුල ගැන
ර්ූත භොගයය්දී යර්යස් පැවැසූහ: “ර්ර් තර්යි පවුයලන්ර් ෙොලයො.
එතයකොට අපිට හිටියො සයහෝෙරියයෝ යෙන්යනක්. නැහැ,
තුන්යෙයනක්....... ඊළඟට අයියලො තුන්යෙයනක්. දැන් එයිනුත් එක්
යකයනක් ඉන්නවො කියලො දැනගන්න ලැෙුණො. අනික් යෙන්න
ර්ැරැණො කියල ආරංචි වුණො, නර්ුත් ර්ර් ගියයත් නැහැ. ර්ට ෙලන්න
යන්න අවශයතොවකුත් නැහැ. යර්ොකෙ සංසොර ගර්යන් එයොලත් එකයි,
ර්ොත් එකයි කියලො ර්ට හිතුණො.”
පූජය පොනදූයේ යේර්ොනන්ෙ නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් 2006
ජූලි ර්ොසයය්දී අපවත් ීයර්න් ඉක්බිතිව පූජය ධම්ර්ොවොස ස්වොමීන්
වහන්යස් යස්නොසනයය් නොයක පෙියට පත් වූහ. එතැන් සිට වර්ෂ
අටක් පර්ණ අරණයක සම්පරදාය ිශිෂ්ට යලස ැකගනිමින්, ධර්ර්ය
සහ භොවනො කරර්ය සජීීව පවත්වොගනිමින් ර්හත් ශොසනික යස්වයක්
කළ උන්වහන්යස් 2015.01.28 දින අපවත් වූහ.
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ස්වාමීන් වහන්සස්සග් ධර්වම සද්ශනාවල උධෘත 1. දැන් යකයනක් කථො කරනයකොට අපි එයොව හඳුනනවො; යර්යො
ගිහියයක්ෙ, පැිේයෙක්ෙ, යර්ොනවොෙ කරන්යන් කියලො අපි
ෙන්නවො. සොර්ොනයයයන් එයො සර්ොජයය් හැසියරන හැටි ෙන්නවො.
ිඤ්ඤාණං අනිෙස්සනං කීවහර් ඒ ිඤ්ඤාණයට යප්න්යන් නැහැ
යර්ොකක්වත්. යර්යො ගැහැනියක්ෙ පිරිමියයක්ෙ තිරිසයනක්ෙ
යෙියයක්ෙ යර්ොකක්වත්ර් යප්න්යන් නැහැ. සංස්කොර යගොඩක්
ඇති යවලො නැති යවලො ගියො ිතරයි. ඉතින් ර්ුළු ිශ්වයර්
යප්න්යන් ධොතු ිදිහටයි. ිඤ්ඤාණයට ෙැලුවහර් යප්න්න යෙයක්
නැහැ. අල්ලගන්න යෙයක් නැහැ. ඔන්න නිවයන් ලක්ෂණය.
2. අෙ ධර්ර්ය ගැන නියර් හැඟීර්ක් නැති නිසො තර්යි යම්
ර්නුස්සයයෝ පරර්ොෙයට වැටිලො ඉන්යන්. එතයකොට සතයය ෙකින්න
එපොයැ නිවයන් වටිනොකර් දැනගන්න; යලෝකයය් තියයන
භයොනකකර් දැනගන්න. ර්ර් යපන්වන්යන් ඔය යෙක තර්යි. ඔය
යෙක දැක්කොයින් පස්යස් තර්යි ඔන්න ෙුදුරජොණන් වහන්යස්
ෙකින්න පුළුවන්කර් තියයන්යන්.
3. දැන් යම් ෙුදුරජොණන් වහන්යස් ර්ුල සිටර් යපන්වන්යන් හික්මීර්
යන්. හික්මීර් කියන්යන් යර්ොකක්ෙ? ිනය අනුව වැඩ කිරීර්යි.
එතයකොට හියත් කීකරැකර්ක් ඇති යවනවො. හියත් කීකරැකර්ක්
ඇති යවන ිට ෙන්යනර් නැතිව කයය් කීකරැකර්ක් ඇති
යවනවො. ඔය සොර්ොනය හැඩගැසීර්. ඕක භොවනොවට ගියොර්
යෙොයහෝර් පහසුයි, හිත සංවර කරයගන වැඩ ටික කරගන්න.
ඒකයි යම් “ිනය” යපන්නුම් කරලො තියයන්යන්.
4. යලෝක සත්ත්වයොයග් සිත නිවනට නැඹුරැ වන්යන් නැත්යත්
යර්ොකෙ? සිය කැර්ැත්තක් ඇති වන්යන් නැත්යත් යර්ොකෙ? යර්යහ්
අල්ලොයගන ඉන්න නිසො. අල්ලන්ට යෙයක් නැති තැන
අල්ලොයගන ඉන්නවො. අල්ලයගන ඉන්න ඉන්න යවන්යන්
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යර්ොකෙ, අර නිතය වශයයන්ර්යි ෙලන්යන්. සැප වශයයන්ර්යි
ෙලන්යන්. ආත්ර් වශයයන්ර්යි ෙලන්යන්. ඒවො නැති යවන හැටි
සම්පූර්ණයයන්ර් වැටහුණොර් අතහරිනවො.
5. දැන් “යේෙනො පච්ඡචයො තණ්හො” කියලො තියනවො. ඊළඟට සැරියුත්
ර්හ රහතන් වහන්යස් යපන්වලො තියනවො ඵස්ස, යේෙනො,
සඤ්ඤා, යච්ඡතනො, ර්නසිකොර කියලො. එතනින් ෙැලුවහර්ත් අර
ඵස්සය, ිඤ්ඤාණය ඵස්සය කරගත්තොර් යේෙනොව ඇති යවනවො.
යේෙනොව ඇති වුණොර් යර්ොකෙ යකයරන්යන්? සඤ්ඤාව ඇති
යවනවො. යකොයහොර්ෙ යම් සඤ්ඤාව ඇති යවන්යන් ? අන්න අර
ඝනයට අනුවයි. සම්ර්ුතියට අනුව යම් ර්නුස්සයයක්, යම්
තිරිසයනක් කියලයි ෙැලුයව. ඝනයට අනුව ෙලනයකොටර් ඇති
යවනවො සඤ්ඤාවක්. ඒ සඤ්ඤායවන් තර්යි හඳුනොගන්යන් යම්ක
පණ නැති වස්තුවක්, යම් පණ තියයන සත්ත්වයයක් - හැඩයි,
රැවයි, පරිය ර්නොපයි කියලො අල්ලොගන්නවො යම්වො.
6. ඝන සඤ්ඤාව බිඳීයර්න් තර්යි, අනිතයතොව දැකලො නැවත
නැවතත් යම් නොර් රූප යෙක අනිතය වශයයන් ෙලොයගන
යනයකොට දුක වශයයන් යප්න්යන්. යම් ිදිහට පුදුර් ධර්ර්යක්
යන් ඇතුළත තියයන්යන්. යකෝ ඉතින් සංසොරයය් අපිට
අවස්ථොවක් තිෙුණයැ යම්වො යහොයන්න? නැති නිසො යන් යර්ච්ඡචර
කල් අපි දියගන් දිගටර් ආයේ. තවතවත් යම්කට ඉඩ තිබ්යෙොත්
කවදා ෙුදුවරයයක් හර්ු යවන්ඩෙ? කවදා ෙුේධ සොසනයක් ලෙන්ඩෙ?
කවදා ර්නුස්සයයක් යවලො උපදින්ඩෙ? යර්න්න සංසොර ගර්යන්
තියයන භයොනකකර්! දැන් යම් යහොඳ අවස්ථොවක් ලැබිලො
තියනවො.
7. නොර් රූප යෙයක් චලනයන් ෙකිනයකොටයි වැටයහන්යන් සංඛ්යත්
ස්වභොවය. සංඛ්යත් කියලො යපන්වන්යන් යම් සතර ර්හො
භූතයන්යගන් සැදුණ රූප යකොටස් එකතු යවලො කරන වැඩ
යකොටස. ඉතින් ඕක යකයරන්යන් යකොතනෙ? යම් රූප කයය්යන.
දැන් රූප කය යහොඳට පරීක්ෂොයවන් ෙලොයගන ෙලොයගන
යන්යන්. අන්න ඒ ෙලොයගන යනයකොට සම්ර්ුතිය ටික ටික
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කැඩිලො බිඳිලො යනවො. ඒ කැඩි කැඩි ගිහිල්ලො තර්යි, ආදීනව
ලක්ෂණය යප්න්න පටන්ගන්යන්. යහොඳට යප්නයකොට තර්යි
කලකිරීර් ඇති යවන්යන්.
8. සූර් සත්ත්වයයක් තුළර්, සූර් වස්තුවක් තුළර් එක්තරො
ධර්ර්තොවක් තියනවො. යර්ොකක්ෙ යම් ධර්ර්තොව? යහ්තුවකින්
හටගත්තො වූ යර්ක් යේෙ, ඒක අස්ිරයි. කැයඩනවො, බියඳනවො.
එයහනම් යර්ොකක්ෙ යර්තන යවන්යන්? යර්ොකක්ෙ ධර්ර්යය්
ස්වභොවය හැටියට යපන්වලො තියයන්යන්, ඒ සූර් යෙයක්ර්
යවනස් යවනවො. යවනස් යවනවො නම් යර්ොකක්ෙ තියයන්යන්?
අනිතයතොව යන්.
9. සංසොර ගර්න පටන්ගන්යන් කවුෙ? තෘෂ්ණොව. තෘෂ්ණො වශයයන්,
සැප වශයයන් අල්ලොගත්යත් යර්ොකක්ෙ? ක්ෂණයක් ක්ෂණයක්
පොසො යවනස් වන සංස්කොර යකොටස්. යර්න්න යම්ක දැනගත්ත
යකනොට තර්යි සසර කලකිරීර් ඇති වන්යන්. තෘෂ්ණොවක් ඇති
යවී නැති යවී යනවො. යම් කිසිර් යෙයක් ස්ිර වශයයන්
පවත්වන්න ෙූ. යලෝකය අනිතය වශයයන්, දුක් වශයයන්,
අනොත්ර් වශයයන් ෙලන්න ඕනූ. එතයකොට යර්තන යකයනක්
නූ ෙකින්න. ඉන්යන් ිඤ්ඤාණය ිතරයි. එයො කියන හැටියට
තර්යි වැඩ කරලො තියන්යන්. නිවන් ගර්න වළකන්න ගර්න්
කරවන්යනත් හිත.
10. තණ්හොව නැත්නම් නැවත අල්ලොගැනීර්කට ඉඩක් නැහැ. ඒ
තණ්හො ෙන්ධනය සම්පූර්ණයයන්ර් නැති කරලො ඒයක ආදීනව
දැකලො කලකිරිලො නිස්සරණයට පත් වුණොර් තර්යි, නිීර්ට පත්
යවන්යන්. එතයකොට අර තිබිච්ඡච ගින්ෙර ෙර ටික යස්රර් ඇෙලො
දානවො. පත්තු යවච්ඡච එක එයහර්ර් නිිලො යනවො. නැවත ගින්න
පත්තු යවන්න අවශය උපකොරක යේවල් යර්ොකුත් නැහැ. අර්ු ෙරත්
නැහැ, ියළි ෙරත් නැහැ. සම්පූර්ණයයන්ර් නිිලො ගියො.
11. නිවනට ගියොර්, අයපෝයි ඒකට ගියොර් (හරියට එතන සත්ත්වයයක්
පුේගලයයක් ඉන්නවො වයග් යත්රැම් අරයගන) අපට යම්
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| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
ඉන්ද්රියයන්යගන් යකෝ සැපක්? ඇයහන් යකොයහොර්ෙ සැප
ිඳින්යන්? දියවන් යකොයහොර්ෙ සැප ිඳින්යන්? නොයහන්
යකොයහොර්ෙ සැප ිඳින්යන්? කයයන් යකොයහොර්ෙ සැප ිඳින්යන්?
හියතන් යකොයහොර්ෙ සැප ිඳින්යන්? කියලො ඔන්න පස්සට
යනවො. අයන් ඔය නිවන ටිකක් පහු වුණොයේ. අපිට තව සැප
ටිකක් ිඳගන්න ඕනූ කියලො කල් දානවො. එතන පහළ යවන්යන්
යර්ොකක්ෙ? අිෙයොව, යර්ෝඩකර්. අිෙයොව අන්ධකොරයයන් අර
නිවන් ර්ග වහනවො.
12. ෙුදු ෙහයම් යපන්නල තියයන්යන් යකොයහොර්ෙ යම් ධර්ර්යය්
තියයන ගැඹුර? හරියට සොගරය උඩ ඉඳල පතුලටර් යනව වයග්
වැඩක්ය යම් වැඩ පිළියවළ කියල. යම් සම්පූර්ණ ධර්ර්යය්
වටිනොකර් යපන්නල තියයන්යන් ර්ුහුයේ උඩ යකොටස හැටියට.
එතයකොට ටිකක් ර්ැෙ හරියට යන ිට හො අන්තිර් පහළට යන
ිට “ධර්ර් රසය” යපයනන හැටියට යන් යපන්නල තියයන්යන්.
ඒ නිවන් දැකීයම් වටිනොකර් තර්තර්න්ටර් වටහොගැනීර්ටයි
උන්වහන්යස් යේශනො කරල තියයන්යන්.
13. ිෙර්ශනො භොවනොව කරයගන යනයකොට, තර්න්ටර් දැකගන්න
පුළුවන් යම් දුක තියයන්යන් යකොයහෙ? දුක ඇති වන්යන්
යකොයහොර්ෙ? යම්කට යහ්තුව කුර්ක්ෙ? කියලො තර්න්යග්
නුවණින්ර් දැකගන්ඩ පුළුවන්කර් තියනවො. නැතිව යපොතපයත්
තියයන ධර්ර් යේශනො කියවො කියවො හිටියට කවදාවත් එය
යත්රැම්ගන්යන් නැහැ. අන්න අර ිනයට අනුව හික්මිලො, සිත
සංවර කරයගන කය සංවර කරයගන, ිෙර්ශනො භොවනොවක
යයයෙනයකොට සම්පූර්ණ සිත තුළ තියයන දුක දුකක් හැටියට
අවයෙෝධ කරගන්ට පුළුවන් යවනවො. එතයකොට ඒකට යහ්තුවත්
යප්නව යන්.

(යම් උධෘත සියල්ලර් “භොවනො අත්දැකීම් සහ කර්ටහන් යේශනො”
කෘතියයනි.)
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ඇ) සගෞරවාර්වහ කටුකුරැන්සද් ඤාණනන්ද
නායක ස්වාමීන් වහන්සස්
යථරවොෙ ෙුදු සර්ය පිළිෙඳව ශ්රී ලංකොයේ ර්ූත භොගයය් ිසූ සුපරකට
යශරෂ්ඨ උතුම් පඬිවරයකු වූ කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන්
වහන්යස් මීතිරිගල නිස්සරණ වනය යස්නොසනයය් දීර්ඝ කොලයක්
වොසය කළො වූෙ එර් සංඝ පීතෘ පරම්පරොයේර් එක් ියශ්ෂ තැනක්
දැරැවො වූෙ යතිවරයයකි.
ගොල්ල දිස්තරික්කයය් හෙරොදූව කටුකුරැන්ෙ ගරොර්යය් වොසය කළ
ිදුහල්පතිවරයකු වූ එච්ඡ. ජී. නිකුලස් අයබ්වර්ධන ර්හතොයග් සහ
ලිසියො ීරයස්කර ර්හත්මියයග් පුතරයො යලස 1940 ජූලි 10 වන දින
උපන් නන්ෙසිරි අයබ්වර්ධන ගොල්යල් ර්හින්ෙ ිෙයොලයයන්
අධයොපනය ලැබීය. ඉක්බිති යප්රොයෙණිය ිශ්විෙයොලයට ඇතුළු ී
ියශ්ෂ ිෂය යලස පොලි භොෂොව හදාරො, 1962 දී පරථර් පන්තියය්
යගෞරව උපොධියක් දිනොගත්යත්ය. 1967 වන යතක් එහි කිකොචොර්ය
ධුරයක් දැරීය.
ිශ්විෙයොලයය් ආචොර්ය උපොධිය සඳහො යහයතර් Concept
and Reality in the Early Buddhist Thought යන ර්ොතෘකොව යටයත්
ෙුදු ෙහර් පිළිෙඳ ගැඹුරැ ිගරහයක් කරමින් නිෙන්ධන යයෝජනොව
ඉංගරීසි ෙසින් ලිීය. එර් යකටුම්පත කියැවූ ජර්ර්න් ජොතික පූජය
ඤාණයපෝණික ස්වොමීන් වහන්යස් එය යෙයහින් අගය කරමින්,
ර්හනුවර යෙෞේධ ගරන්ථ පරකොශන සංගර්ය ලවො 1971 දී ර්ුද්රණය
කරන්නට සැලැස්වූහ. යර්ය අෙ යෙෞේධ යලෝකයය් ර්හත්
සම්භොවනොවට පත් පරොර්ොණික ගරන්ථයක් ී ඇත. (පැිදි වූ පසු
ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්ර් එය “පැරණි යෙෞේධ චින්තොයේ
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සංකල්පය සහ යථොර්ථය” යන නමින් සිංහල ෙසට පරිවර්තනය
කළහ.)
ෙුේධ ධර්ර්ය පිළිෙඳ අති ගැඹුරැ සහ පුළුල් අවයෙෝධයයන්
යුක්ත වූ අයබ්වර්ධන තරැණයො ගිහි ජීිතය අත්හැර 1967 වසයර්දී
යදාඩන්දූව යපොල්ගස්දූව අරණය යස්නොසනයයහිදී කටුකුරැන්යේ
ඤාණනන්ෙ නමින් පැිදි ිය. උන්වහන්යස් ජර්ර්න් ජොතික පූජය
ඤාණිර්ල ර්ොහිමියන්යගන් ර්ුල් කොලයය්දී භොවනොව ඉයගනගත්හ.
වර්ෂ 1972 දී මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයට වැඩර්
යකොට, ශ්රී ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් යටයත් භොවනො පරගුණ
කළහ. ෙශක යෙකක් පර්ණ පුරො කිට්ටු ආචොර්ය ශිෂය
සම්ෙන්ධතොවකින් ෙැඳුණ යම් යශරෂ්ඨ යතිවරයින් යෙයෙනො
වහන්යස්යග් සහසම්ෙන්ධය, තථොගත ධර්ර්ය අවයෙෝධ කිරීර්ත් එය
භොවනො ර්ොර්ගයයන් දැක පරතයක්ෂ කිරීර්ත් එක් කළ අගනො නව
යුගයක් ිය. එක් ආකොරයකින් සලකන ිට, ිෙර්ශනො ධුරය සහ
ගරන්ථ ධුරය එක් කළ අේිතීය යශර්ෂ්ඨ යුගයක් ිය.
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය් වොසය කළ
යයෝගොවචර භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට ධර්ර් යෙශනොවලියක් පවත්වන
යලස ර්හො නොයක පූජය ශ්රී ඥානොරොර් ස්වොමීන් වහන්යස් කළ
ආරොධනයක් පරිදි ඤාණනන්ෙ හිමියයෝ 1988 වර්ෂයය්දී යේශනො
යපළක් පැවැත්වූහ. තථොගතයන් වහන්යස් ිසින් යේශිත ගම්භීර වූ
ගම්භීරොර්ථවත් වූ ශුනයතො පරතිසංයුක්ත සූතර, යථරවොදී අට්ඨ කථො
සම්පරදායට ගැති යනොී අදීනව ිගරහ කරමින් පැවැත්වූ යර්ර් ගැඹුරැ
යේශනො තිස්තුන පසු කයලක “නිවයන් නිීර්” යනුයවන් ගරන්ථ
යපළක් යලස පළ ිය. එර් ගැඹුරැ සූතර යකොටස් පිළිෙඳව
අට්ඨකථොවල ඇති නිරවෙය යනොවන යහෝ අසම්පූර්ණ ිගරහ පරඥාවන්ත
හො කුශොගර යලස ිර්සමින්, වචනයක් පොසො ිශ්යල්ෂණය කරමින්,
වචනවල යල්ශොර්ථ සහ නිරැක්ති ිගරහ කරමින්, ර්ැණික් පතලකින්
ර්හොර්ඝ ර්ැණික් ර්තු කරන්නො යස් නිර්ර්ල ෙුේධ ධර්ර්ය ර්තු කරමින්
උන්වහන්යස් කළ යම් ිගරහය අේිතීය යේ. යර්යින් උන්වහන්යස්යග්
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ධර්ර් ගම්භීරත්වයෙ ිශ්යල්ෂණ කුසලතොවෙ ර්ැනැින් පරකට යවයි.
නිර්ර්ල ෙුේධ ධර්ර්ය නම් යම් යයි ිගරහ යකොට යහළි කළ යර්ර්
යේශනොවලිය ෙුේධ ශොසනයය් චිරස්ිතියට ර්යහෝපකොරී යවයි.

නිස්සරණ වනය අරණයක සම්පරදාය සහ පරතිපදාව ර්ැනැින් පිළිබිඹු වන
ර්හඟු අවස්ථොවක්
පරඥාවන්ත, උදාර, ධර්ර්ොනුධර්ර් පරතිපන්න, ධර්තරී කරැණො ගුයණෝයප්ත
උපොධයොයයන් වහන්යස් සහ ආර්ය ධර්ර්යයහි ිනීත, සුයප්ශල ශික්ෂොකොමී,
නිහතර්ොනී, සුවච ශිෂය ස්වොමීන් වහන්යස්.

ගිහි කොලයය් පටන්ර් ශොස්තරීය සහ ෙුේධි ගයේෂණයට ර්හත්
රැචියක් දැක්වූ යහයින් ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් පොලි, සංස්කෘත
සහ ඉංගරීසි භොෂො ඥානයෙ තරිපිටකය පිළිෙඳ ගැඹුරැ ඥානයෙ ඇසුරින්
ගරන්ථ රොශියක් ලියූහ. පටිච්ඡච සර්ුප්පොෙ ධර්ර්ය, ර්නයස් ර්ොයොව,
පැරණි යෙෞේධ චින්තොයේ සංකල්පය සහ යථොර්ථය, “පහන් කණුව”
ධර්ර් යෙශනො යපළ, ස්පර්ශයය් ආශ්චර්යය, ආදී යපොත් ඉතො ිශෙ
යලස ෙුදු ෙහයම් ගැඹුරැ කරැණු ිගරහ කරයි. උන්වහන්යස් ිසින්
සිංහල භොෂොයවන් යපොත් 65 ක් ලියන ලදි.
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උන්වහන්සස් විසින්ම යර්යින් යපොත් 30 ක් ඉංගරීසි භොෂොවට
පරිවර්තනය කරන ලදි. යර්ර් යපොත්වල ඇති ධර්ර් කරැණු යකොයි
තරම් ගැඹුරැෙ යත්, ඒවො පරිවර්තනය කළ හැක්යක්ෙ උන්වහන්යස්ටර්
පර්ණකියි ිේවත්හු එක යහළො පවසති. යම්වො යෙෞේධ යලෝකයය්
රටවල් රොශියක ිේවතුන් ිසින් පරිශීලනය කරනු ලැයබ්. යම් යෙෞේධ
පඬිතුර්න් වහන්යස් යර්න්ර් යර්ර් කෘතිෙ ඔවුන්යග් ර්හත් යගෞරව
ෙහුර්ොනයට පොතර ී ඇත. ඉංගරීසි, ජර්ර්න්, පරන්ස ආදී ජොතයන්තර
භොෂොවලටත් යර්ර් කෘති කීපයක් පරිවර්තනය යකොට තියබ්.
ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ගැඹුරැ සහ පුළුල් ධර්ර් ඥානයත්
පරඥාවත් සියුම් ිශ්යල්ෂණ කුශලතොවත් සිංහල, පොලි, සංස්කෘත,
ඉංගරීසි යන භොෂොවල ිශිෂ්ට දැනුර්ත් නිසො යර්ර් ගරන්ථ ඉර්හත්
ශොස්තරීය අගයකින් යුතු යේ.
පූජය ඥානොරොර් නොයක යතරැන් වහන්යස් අපවත් ීයර්න් පසු
පූජය ඤාණනන්ෙ හිමියයෝ 1995.02.23 දින මීතිරිගලින් යවන් ී,
කූගල්යල් යේවොයල්ගර් යපොත්ගුල්ගල අරණයයයහි වොසයට ගියහ.
එහි වසර ිස්සක් පර්ණ තිස්යස් ගරන්ථකරණයය්, ධර්ර් යේශනො
පැවැත්ීයම් සහ භොවනො උගැන්ීයම් යයදුණහ. ඉක්බිතිව 2015.06.28
දින ඉංගිරියය් කරඳන ෙම්ර්ුල්යල් යස්නොසනයට වැඩර් යකොට ඉතොර්
අපරකටව භොවනොනුයයෝගීව වොසය කළහ. ගැඹුරැ අසහොය ධර්ර්
ඥානයත් අතිශය අල්යප්ච්ඡඡ ෙවත් සිල්වත් ෙවත් රූක්ෂ දිි යපයවතත්
නිසො යෙෞේධ යලෝකයොයග් ර්හත් යගෞරවොෙරයට සහ අභිවොෙනයට
පත් වූ උන්වහන්යස් 2018 යපෙරවොරි 22 දින අපවත් වූහ.
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පූජය කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් - 1994

අති පූජය ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් ීයර්න්
පසුවෙ, උන්වහන්යස් ිසින් ජීිත කොලය තුළදී යහළි කරන ලෙ
ගැඹුරැ නිර්ර්ල ෙුේධ ධර්ර්ය ඇතුළත් ගරන්ථ ර්ුද්රණය කරමින් සහ
අන්තර්ජොලයට ඇතුළු කරමින් “කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ සෙහම්
යසනසුන් භොරය” උන්වහන්යස්යග් කොර්ය සොධනය අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට
යගන යයි. එයහයින් උන්වහන්යස්යග් ගරන්ථ සියල්ලර් යර්රට සහ
ියේශවල යෙෞේධ ගිහි පැිදි සියලුයෙනොට යනොකඩව පරිශීලනය
කිරීර්ට අවස්ථොව සැලසී ඇත.
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ස්වාමීන් වහන්සස්සග් ධර්වම ගරන්ථවල උධෘත 1. චින්තනයය් ආරම්භක පියවර ‘ිතක්ක’ යන්යනන් හැයඟන අතර,
එහි පරතිඵලයක් වශයයන් ඇති වන සංකල්පනයය් ිහිෙ යොර් හො
ිස්තොරය ‘පපඤ්ච’ යන්යනන් සූචිත ෙැේ හැයඟ්.

(පැරණි යෙෞේධ චින්තොයේ සංකල්පය සහ යථොර්ථය)
2. අයනක් අතට ‘පපඤ්ච’ යන පෙය වඩො පුළුල් අරැතක් ෙනවමින්,
පුහුදුන් පුඟුලොයග් කොල්පනික ‘කුළුමීර්ො’ ගොල කඩොයගන දිව යන
හැටි ඉඟි කරයි. සොයප්ක්ෂක අර්ථයකින් වුව ‘ිචොර’ යන්න
ර්ොනසික යලෝකයයහි කරමික පොලන තන්තරයක් හඟවතැයි
ගතයහොත් ‘පපඤ්ච’ යන්යනන් හැයඟන්යන් පොලනයට නතු
යනොවන ිප්ලවකොරී තත්ත්වයකි.
(එර්)
3. ිතක්ක ිචොර නර්ැති යදාරටු පොලනය කරගැනීයර්න් පපඤ්චය
දුරලීර්ට යෙන ලෙ සුියශ්ෂ උපයෙස් ෙුදුෙහයර්හි ඉතොර්ත්ර් ර්ූලික
ආචොරොත්ර්ක ඉගැන්ීම් තුළෙ ෙක්නට ලැයබ්.
(එර්)
4. යකතරම් ිතක්ක, පරිිතක්ක, ර්හොපුරිසිතක්ක ඇති වූ ෙව
කියතත් පපඤ්චයයන් ිර්ුක්ත ෙව ිර්ුක්ත පුේගලයොයග් සුියශ්ෂ
ලක්ෂණයකි. යම් වනොහි ර්ුනිවරයො තුළ ඇති නිහඬ ෙව
හඳුනොගැනීයම් ඉඟියකි. ර්ුනිවරයො නිහඬව සිටින්යන් කතො
යනොකරන ිට පර්ණක් යනොයේ. කතො කරන ිට පවො ර්ුනිවරයො
නිහඬය. ‘ර්හයණනි, ර්ර් යලෝකයො සර්ග ිවොෙ යනොකරමි.
යලෝකයො ර්ො සර්ග ිවොෙ කරයි.’ යන ියරෝධොභොසයක් වැනි ෙුදු
වෙන අර්ථවත් වන්යන් යම් නිසොය.
(එර්)
5. පටිච්ඡචසර්ුප්පොෙයය් ේවොෙසොංගය කියන්යන් නිෙර්ශනයි. ඒවොයය්
යට තියයන්යන් පරතයය සම්ෙන්ධතොවයි. අිේජො පච්ඡචයො
සංඛ්ොරො, සංඛ්ොර පච්ඡචයො ිඤ්ඤාණං, කියලො එතනින් ඉවර
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යවන්යන් නැහැ ඒ සර්ුෙය පැත්ත. නර්ුත් අන්න ෙුදුරජොණන්
වහන්යස් යපන්නුවො යම් අවස්ථොවක අිෙයොව නිරැේධ වුයණොත්,
අිෙයොව නිරැේධ වුණො කියන්යන් පරඥාව පහළ ීර්යි. අිෙයොව
නිරැේධ යවනවො කියන්යන් පරඥාව පහළ ීර්යි. එතයකොට පරඥා
ආයලෝකය පහළ ීර්ත් එක්කර් ඒ ක්ෂණිකවර් අර කියොපු
සංස්කොරත් ඉවරයි. නොර්රූපයත් ඉවරයි. සළොයතන ඉවරයි.
ඔක්යකොර් ඉවරයි.
(පටිච්ඡච සර්ුප්පොෙ ධර්ර්ය)
6. ර්රණ යර්ොයහොත ළං වන ිට අපි අයප් ජීිත කඹයයන් අපට
ඉතුරැ ී ඇති අන්තිර් ටික - අන්තිර් පණ - සකන්ෙ - ගිළිහී
යන්නට යනොදී අල්ලොයගන සිටීර්ට අදිර්ු - අදිර්ු - අදිර්ු. එයහත්
අප අදින හුස්ර් සුසුර්කින් යකළවර වන්යන් යනොවැළැක්ිය හැකි
යෙය අනිවොර්යයයන්ර් සිදු වන ෙව හැයඟන නිසොය. අයනක්
පියළ් සිටින ර්ොරයොයග් ගරහණය දැඩිය. ඔහු අපවත් අප සතු
සියල්ලත් ඔහුයග් පිළට ඇෙගැනීර්ට තරයය්ර් ඉටොයගන ඇති ෙව
යපයන්. අප සතු සියල්ල අයප් පංචස්කන්ධයයි... (හිතක ර්හිර්)
කඹ ඇදිල්ල ගැන කලින් කී අර්ුතුර් ෙක්ෂතොව පිහිට වන්යන්
යර්න්න යම් යර්ොයහොයත්දීය. ඒ ෙක්ෂතොව නම් අතහැරීසම්
හැකියාවයි. ෙරයගොඩවල් පහර් අතහරින්න. එිට ර්ොරයොට
‘සකාන්ෙම් මාරැවක්’ සිදු වනු නියතය. අයප් සංසොර කඹ ඇදිල්යල්
ිශිෂ්ටතර් අවසොන ජවනිකොව එයයි. එනම් මාර පරාජයයි.

(හිතක ර්හිර්)
7. ර්රණොනුස්සති භොවනොව ‘අර්ෘත’ නම් වූ නිවන් සුවය ෙක්වො යගන
යන භොවනො කර්ටහනකි. ර්රණ සතිය වැඩීයම් යහොඳර් කරර්ය
නම්, එය අයප් ආශ්වොස - පරශ්වොස කරියොවලියය් රිේර්ය අනුව පුරැදු
පුහුණු කිරීර් ෙව ෙුදුපියොණන් වහන්යස් වදාළහ. ‘ආශ්වොස පරශ්වොස යෙකක් අතර ර්යග් ර්රණය සිදු ිය හැකිය’ යනුයවන්
නිතර ගැඹුරින් යර්යනහි කරන්නො අර්ො ර්හ නිවනට වහවහො ළං
වන ෙව ෙුදුපියොයණෝ වදාළහ.
(එර්)
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8. සතිර්ත්ව, දැනුවත්ව, යනොපර්ොව, වහවහො යර්යනහි කිරීර්
යකයලස් ර්ොරයො සර්ග ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො කරන සටනක් වැනිය.
කඩු හරඹයය් ෙක්ෂයො සතුරොයගන් එන - එන කඩු පහර තර්ොයග්
කඩුයවන් වළක්වොගනී. ිතර්ක වැඩී යො යනොයෙන යස් ශීඝරයයන්
යර්යනහි කිරීර් ිෙර්ශනො භොවනොයේ ර්ූලික අභයොසයකි. (එර්)
9. ර්ුළු ජීිතය තුළර් අපි යකළවරක් නැති එකතු කිරීම්, අඩු කිරීම්,
යෙදීම්, වැඩි කිරීම් සහිත ගණනක් සූදීර්ට යවයහයසර්ු. ගණන
යකතරම් දිග වුවත් එහි අවසන් පියවර වශයයන් ඇත්යත්
බින්දුයවන් වැඩි කිරීර්ය. (එර්)
10. හැර් මිනියහක්ර් සසාසහාන් සකාතකි. හැර් ර්ුහුණක්ර් සවස්
මුහුණකි. (එර්)
11. ඉඳහිට යහෝ තමාසග්ම අවර්ඟුලට සහභොගි ීර් ර්ැනි. (එර්)
12. ‘ඊයය්’
‘යහට’
‘අෙ’

- ඊයය් රෑ දුටු හීනයකි.
- අෙ රෑ ෙකින හීනයකි.
- ෙවල් හීනයකි.
(එර්)

13. අප ෙකින යේර් අයප් ෙර්ශන පථය අවුරො ලන ෙව වැටයහන්යන්
ිනිිෙ දැකීයම් හැකියොව ඇති වූ ිටය.
(එර්)
14. මාන්නය - යපොදු යේයපොළක් (පඨි, ආයපො, යතයජො, වොයයො)
අයථො යලස තර්ො සතු කරගැනීර්කි. තර් සහජීීන් ර්ොනසිකව
සූරො කූර්කි.
(එර්)

15. ඔයබ් ‘වාහනසය්’ යකොටස් ගලවො නැවත සි කරන හැටි
ඉයගනගන්න: 1. අත් ඇට 2. පො ඇට 3. යකණ්ඩො ඇට. 4.කලවො
ඇට 5. උකුල් ඇට 6. පිටකටුව 7. හිස්කෙල
(එර්)
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ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සස්සග් සිරි චරිතය
(අති පූජය උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්
ිසින් රචිතය.)
කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් ීයර්න් වැඩි
කලක් ගත වන්නට යපරොතුවර්, අති පූජය ධම්ර්ජීව නොයක ස්වොමීන්
වහන්යස්යග් ර්ූලිකත්වයයන් යුතුව සැදැහැවත් කිහිපයෙයනක්,
ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් පිළිෙඳ අනුස්ර්රණ ගරන්ථයක්
සම්පොෙනය යකොට පරථර් වර්ෂ පූර්ණ සංවත්සරයය්දී එළි දැක්ිය යුතු
යයි අෙහස් කළහ. ඒ අනුව ලිපි ලිීර්ෙ ආරම්භ කළහ.
එයහත් එයස් අනුස්ර්රණ ගරන්ථයක් සම්පොෙනය කිරීයම්
අෙහසක් නැතැයි කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ සෙහම් යසනසුන් භොරය
ිසින් ෙන්වන ලෙ යහයින් ලිපි සම්පොෙනය නතර කරන ලදි.
යකයස් වුවෙ, ඒ වන ිට අති පූජය ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස්
ලිපියක් ලියො අවසන් යකොට තිෙුණි. එර් ලිපිය අති පූජය ඤාණනන්ෙ
ස්වොමීන් වහන්යස්ට කරන උපහොරයක් යලස යර්ර් කෘතියයහි පළ
කිරීර්ට තීරණය කයළර්ු.
- කර්තෘ
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අෙ ර්ොර්තු 14 දා අපවත් ී ෙවස් 22 යි...

නිල්ලඹ පරිච්සෙදය.
1985 වන ිට නිල්ලඹ ගිහි භොවනො ර්ධයස්ථොනය යගොේින්
සර්රරත්න ර්හත්ර්යොයග් කරියොකොරී සම්ෙන්ධතොව ර්ත ලස්සනට දුවන
අවධියයි. ර්ො වැන්නකුට කියොපු තැනක්. ලෙ ලෙ අවස්ථොවල හුඹහකට
රිංගන නයයකු වයග් රිසි පරිදි අපි කිහිපයෙයනක් යම් නිල්ලඹ
ියේකයට ඇදී ගියය් නිසගයයන්ර්යි. යදාස්තර පරනොන්දු ර්හතො කියල
දුන්නො තර්යි සතිපට්ඨොනය එකර් ර්ග ෙවත් හරියට කයළොත් අවුරැදු
හතකින් සොර්ථක වන ෙවත්. නර්ුත් ර්ට සැකයි ටිකක්. ඉතින් උත්සොහ
කරන්න කලින් යම් සැකය ගැන කථො / සොකච්ඡඡො කළො නිල්ලඹදි.
ෙවසක් කර්ලසිරි හොර්ුදුරැයවෝ සොකච්ඡඡොවකදී යම් පරශ්නයට
උත්තරයක් වශයයන් Freed Freedom කියල යපොතක් දීල ර්ට කීව
කියවල ෙලන්න යම්යක යපරවෙන කියල. ර්ර් ර්ුළු යපොතර් කියයේව
රහ වැටිල. යපොයත් කර්තෘ හංගලයි යපොත ලියල තිෙුයණ්. යපොයත්
කියයවන පණිිඩයත් ර්යග් පරශ්නයට උත්තරයත් යසොයන ර්ට
ර්ුණගැහුයණ් ර්ොතර ඥානොරොර් කියන මීතිරිගල නිස්සරණ වනයය්
ර්හ නොයක හොර්ුදුරැයවෝ. ර්ර් ර්ුලින් හිතුයව අපවත් යවච්ඡච නොයක
හොර්ුදුරැ නර්කයග් යපොතක් කියල. නර්ුත් කල් යන්න කලින් ආරංචි
උනො යම් යලොකු හොර්ුදුරැයවෝ වැඩ ඉන්නව, නර්ුත් හර්ු වන්න අපහසු
ෙව. ර්ර් හර්ු ීර්ක් ගැන කල්පනොව පැත්තක තියල යම් යපොත අනුව
භොවනො කරන්න හිතුව හියත් උනන්දුව වැඩිකර්ට. පස්යස් උපුල් ර්ල්ලි
හම්ෙ යවලො සුයෙොධොරොර්යය්දී යම් කියන සත්ත ිසුේධිය ගැන ඇහුව.
උපුල් ර්ල්ලි යපොතක් දීල ර්ට කීව “ර්ර්ත් ඒ ගැන වැඩිය ෙන්යන්
නැහැ නර්ුත් යම් යපොත කියවල ෙැලුයවොත් යහොඳයි” කියල. ඒ
යපොයත් තිෙුයණත් ර්ොතර ඥානොරොර් කියන යලොකු හොර්ුදුරැවන්යග්
ලියර්න් ිස්තරයක් “සත්ත ිසුේධිය සහ ිපස්සනො ඥාන” නමින්.
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යම්ව කියව කියව නිල්ලඹ තනි කුටියය ඉඳගන තනියර්
භොවනො කළො. හරියට යබ්ත් තුණ්ඩුවයි යවෙ යපොතයි වයග්. පරනොන්දු
යදාස්තර ර්හත්තය උපස්ථොයකය වයග් ළඟ. සති යෙකක් යනයකොට
ර්ට ර්ොතර ඥානොරොර් කියන යලොකු හොර්ුදුරැවන් ර්ට ළඟ ඉන්නව
වයග්. ෙලන්න යන්න පුදුර් කඩිර්ුඩියක් ඇති උනො. යම් අතර වොරයය්
ර්ට රස්සොයවන් අස් යවන්න උනො..... ඇන්නූවයි!
යර්න්න යර්වන් වොතොවරණයක් ඇතිව ගර්නට හිත යයදුවත්
අපට සහතිකයක් නැහැ යලොකු හොර්ුදුරැයවෝ හම්ෙ යවන්න පුළුවන්
යවයි කියල. නර්ුත් පරනොන්දු යදාස්තර ර්හත්තය කීව ඔතන ඤාණනන්ෙ
කියල හොර්ුදුරැ යකයනක් ඉන්නව ර්ර් ෙන්න, වරක් ලියුර්ක් ලීව හර්ු
යවන්න යන්න කියල, නර්ුත් යන්න ෙැරි උනො කියල. ඕන යෙයක්
යවන්න කියල ඒ යහෝඩුවොව දියග් ගර්න ගියො. යවලොවත් ගත යවලො
අපි යනයකොට. කුස්සියය් වළං යහෝෙන කැපකරැ අපි දැකල කියනව
ඇහුණ “ඔය යන්යන් 21 කුටියය් හොර්ුදුරැවන්යග් නූයයෝ” කියල අපට
ෙොධ කරන්යන් නැතිව යන්න ඇරිය.
ගියය් 21 කුටියට. ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු උයන් Concept and
Reality වයග් යපොතක් ලියපු සුදු හොර්ුදුරැ යකයනක්. යනයකොට අපි
21 කුටියය දිහොවට, යකට්ටු, නහර පූදිච්ඡච සිංහල හොර්ුදුරැ යකයනක්
වතුර ෙොල්දියක් අරයගන ඉස්සරහින් වැඩිය. අපිත් කථො යනොකර
අනුගර්නය කළො. කුටියට ගිහිං සිවුරක් ඇඳයගන එළියට ආයේ ඒ
හොර්ුදුරැයවොර් තර්යි. පරනොන්දු ර්හත්තය එක්ක කථොව පටන්ගත්තො
ර්ට ර්තක හැටියට සංස්කොර ගැන. ආධුනික ර්ර්ත් අහයගන හිටිය.
කථොව හරි ගැඹුරැයි. එතයකොට පරනොන්දු යදාස්තර ර්හත්තය ර්ොව
හඳුන්වො දුන්න. ර්ර් කියවූ යපොත්වල ිස්තරයකුත් ඒත් එක්ක
කියවුණො. එතයකොට 21 කුටියය් යම් හොර්ුදුරැයවො කිවුව “එයහනං
ගිහිං යලොකු හොර්ුදුරැයවො වන්ෙනො කරර්ු යන්ෙ” කියල. ර්ට අෙහගන්න
ෙැරි උනො යම් තරම් ඉක්ර්නට යම් තරම් පහසුයවන් යලොකු
හොර්ුදුරැයවො වන්ෙනො කරන්න ලැබීර් ගැන. යන ගර්න් ර්ට සතුට
ඉහිලුම් නැතිව ගිහින් යම් 21 කුටිය හොර්ුදුරැවන්යග් ළඟින්ර් පස්යසන්
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යන ගර්න් ර්ර් කීව “ර්ර් ස්වොමීන් වහන්යස් උතුම් කලයොණ මිතරයයක්
වශයයන් සලකනව යම් කළ උපකොරයට” කියල. එයින් නතර යනොී
ර්ර් තව දුරටත් කීව “ස්වොමීන් වහන්යස්ත් ර්ර් මිතරයයක් යලස
සලකන යස්ක්වො” කියල. ස්වොමීන් වහන්යස් ආපසු ර්ො දිහොවට හැරිල
ෙැලුව තොයලන් ර්ට යත්රැණො ර්ර් පැහි වචනයක් කීව ෙව. යම් තර්යි
කටුකුරැන්යේ ඤාණනන්ෙ හොර්ුදුරැයවෝ.
ඊගොව ජවනිකොව - අපි ගිහින් වැඳල යකටියයන් ආගිය පුවත් සැල
කරල යලොකු හොර්ුදුරැයවො වන්ෙනො කළො. ර්යග් හිත පිරිල ඉතියරනව
හීනයක් හැෙූ උනො කියල. ර්ර් දැක්ක කවුරැත් වයග් අපි හිටියය
වර්තර්ොන යර්ොයහොයත් ගිලිල කියල. ගර්න සොර්ථකයි!
එතැන් පටන් ර්ට 21 කුටිය හොර්ුදුරැයවෝ යලොකු අයිය
යකයනක් වයග් සැලකුව ිතරක් යනොයවයි ර්ට අදාළ ශොසනික
කටයුතුවලදි යකළින්ර් වගකීර් අතට අරයගන වැඩ කළ හැටි පුදුර්යි.
ර්ට තිෙුයන ර්ල්ලි යකයනක් වයග් එයහයි කියන එක පර්ණයි. ර්යග්
ගිහි ආරොමික ජීිතය, සොර්යණ්ර ෙණ ෙහම් කියොදීර්, ධම්ර්ජීව කියල
නම් තැබීර් සහ උපසම්පදාවට අදාළ කටයුතු සියල්ලර් සියතට යගන
කටයුතු කළ ආකොරය ගැන හියතනයකොට ණයගැති ෙවක් දැයනනව
ශොසනික යගෞරවයක් ර්ුසු. නිස්සරණ වනයය් අපි කොටත් ස්වොමීන්
වහන්යස් සැලකුයේ එයහර්යි. යලොකු හොර්ුදුරැයවොත් යම් ෙව යහොඳින්
දැනයගන හිටිය.

නිවසන් නිීම සද්ශනා
නිස්සරණ වනයය් ඒ කොයල නිතිපතො ෙණ කීර්ක් නැහැ. ර්ොසයකට
වතොවක් යම් නිවයන් නිීර් යේශනයක් 10 කුටියය් පැවැත්වුණො
යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් ර්ුල් කරයගන. ඒක හරිර් අරැර් යෙයක්
උනො ර්ො වැනි නවක ආධුනික පැිේයෙකුට ියශෂයයන්. ර්ර්
අවස්ථොව ගත්ත ඒ ෙණ කරැණු ගැන ිස්තර ිර්සන්න. ඉතොර්ත්
උනන්දුයවන් පිළිතුරැ දුන්නො පර්ණක් යනොව පුජය ඤාණනන්ෙ
ස්වොමීන් වහන්යස් ර්තු ර්ට යෙශනොවල යපරනිමිතිත් යහළි කළො.
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කලක් යන ිට යේශනො පටිගත කිරීර් හො ර්තු යේශනවල අන්තර්ගතය
රස ිඳීර් වැනි කරැණු නිසො ර්ට ලැෙුණු ස්වොමීන් වහන්යස්යග් සමීප
ඇසුර, නිස්සරණ වනයය් කවුරැත් ෙන්නො පරසිේධ යෙයක්.
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ගැඹුරැ ඉංගරීසි යපොත් කියවො
යත්රැම්ගන්න තරම් භොෂො දැනුර් ර්ට නැති නර්ුත් හැකි තරම් පරශ්න
ඇසීර් හරහො ර්ට යත්රැණො යම් සිදු වන්යන් හැෙූ ශොසනික
යපරළියක් ෙව. ඒ නිසො ර්ට යවන යලෝකයක් තිෙුයණ් නැහැ
ධර්ර්යයන් පිට. ර්ර් උනන්දු උනො යම් සිංහල යේශනො යහළි
ෙක්වන්න. ර්ුලින් ර්ුලින් උන්වහන්යස් තෙ කැර්ැත්තක් යනොදැක්වූයය
එර්ගින් අනවශය පරශ්න පැන නගී කියල හිතලයි ර්ර් හිතන්යන්.
නර්ුත් යපැත්ත කරනයකොට කොලයත් සර්ග එකඟතොව පළ කළො.
ර්ර්ත් ෙන්න පර්ණින් යතුරැ ලියනය පුරැදු යවලො 22 යේශනයය් පටන්
ටයිප් කළො. යේශනො ලස්සනට ලියන්න තරම් හැකියොවක් තිෙුණ
පියෙස්සන හිමියන් එතැනට පොත් උයන් අයප්ර් පිනට.
යම් අතර වොරයය් යලොකු හොර්ුදුරැයවො අයපන් ියයෝ උනො.
නිස්සරණ වනය සොර්ොනය යලසට කටයුතු යකරැණො. යම්
වකවොනුයේ ර්ට ෙුරැර්යට වඩින්න ආරොධනොව ආවො. ඒකට
ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් ර්ුලින් අකර්ැති උනො. ර්යග් ෙලවත්
ආසොව නිසො කැර්ැත්ත දුන්න නර්ුත් අපයග් “ඥාන ශක්තිය“ යර්යින්
පිරියහන ෙව කීවත් ර්ට එවකට ඒක වැටහුයණ් නැහැ. ර්ර් ෙුරැයර්
වැඩියට පස්යස් ධම්ර්සුයනත්ත හිමි ටයිප් කිරියම් කටයුත්ත කරල
නිවයන් නිීර් ර්ුද්රණයට තල්ලුවක් දුන්න.
ර්ර් නැවත ලංකොවට වඩින ිට ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන්
වහන්යස් මීතිරිගලින් නික්ර් ගිහින්. එතැන් පටන් අයප් සම්ෙන්ධය
ටිකක් දුරස් උනො. ර්ර් උත්සොහ කළො හැකි තරම් ඒ අඩුව පිරිර්හින්ට,
නර්ුත් අංග සම්පූරණයයන් කරන්න ෙැරි උනො. නිවයන් නිීර්
යේශනො ර්ුද්රණේවොරයය් ීර් හිතට ඉස්පොසුවක් උනො. ඒ යපොත්වලට
ෙලොයපොයරොත්තු උන ිදියට කොයගන්වත් ියේචන එල්ල උයන්
නැහැ. ඒ යවනුවට රට්ටු දැනගත්තො යර්යහර් ස්වොමීන් වහන්යස්
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නර්ක් වැඩ සිටින ෙව යම් යපොත් නිසො. පහන් කණුව යේශනො හරහො,
යම් නිවයන් නිීර් යේශනො අන්තර්ගතය තව දුරටත් ඉදිරියට දියුණු
උනො. ඒත් පරසිේධ යේශනො පැවැත්ීර් ස්වොමීන් වහන්යස් පරතික්යෂ්ප
කළො. ෙන්න ෙන්න අය යස්නොසනයට ගිහින් නිවයන් නිීර් යේශනො
ඇහුව. යම් යේශනො ිලොසය නිසො අපට වචනයක අර්ථය නිරැක්තිය
හො නිදානයට අදාළ යල්ශොර්ථ ඇහිඳීර් පුරැදු උනො. එයහර් සූතර යේශනො
හරහො යකරැණ යම් යේශනො යපළ ශොස්තරීය නිෙන්ධන යුගයය්
යපරළියක් ඇති කළො.
යලොකු හොර්ුදුරැයවො ආවරණය දුන්නො. නිස්සරණ වනය
ආරම්භය ලෙල දුන්න. ස්වොමීන් වහන්යස් කරර්කරර්යයන් අනුපූවම
ආකොරයයන් යගත්තර් යගතුව. අපි ෙලොයගන හිටිය යේදිකොව ළඟටර්
යවලො. ෙුේධ ජයන්තියට පස්යස් සිදු උන යම් ිශොල ධර්ම ආයලෝකය
අප සිසොරො පැතිර ගියො. යනොසිතූ යනොිරූ පිරිසක් අර්ො රස බීගත්තො.

අසනකුත් ශාස්තරීය නිබන්ධන
ස්වොමීන් වහන්යස් යපරළිය ආරම්භ කයළ් යම් නිවයන් නිීර් යේශනො
එළි ෙක්වන්න යෙොයහොර් කලින් යප්රොයෙණිය ිශ්විෙයොලයීය
කිකොචොර්යවරයකුව ගත කළ ගිහි කොලයයර් ෙව යහළි වන්යන්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග්ර් පරථර් කෘතිය වන Concept and Reality in
Early Buddhist Thought (1971) කියීයර්නි. යර්ය තර් ආචොර්ය
උපොධිය සඳහො නිෙන්ධන යයොජනොවක් යලස ඉදිරිපත් කරන ලේයේ
ර්ො ෙන්නො යලසට ර්හොචොර්ය යක්. එන්. ජයතිලක ර්හතො යටයත්
යප්රොයෙණිය ිශ්විෙයොලයය් සිටියදීය. නර්ුත් එර් නිෙන්ධන
යයෝජනොව අනුර්ත ී නැත. ඒ යවනුවට යවනත් ර්ොතෘකොවක් ඉහළින්
යයොජනො වූවත් එය තර්ොට සිත්ගන්නොසුලු යනොීර් නිසො එර් ආචොර්ය
උපොධිය පිළිෙඳ අෙහස අතහැර පැිදි බිර්ට පත් ීර් ඉක්ර්න් ී ඇත.
පැිදි ී තර් අෙහසට අනුව ර්ුල් නිෙන්ධන යයොජනොව අනුව කටයුතු
කරේදී, යෙෞේධ ගරන්ථ පරකොශන සමිති සර්ුත්පොෙක ජර්ර්න් ජොතික
ඥානයපෝණික හිමියන් යම් ගැන උනන්දු ී, කෘතියය් යකටුම්පත
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යගන්වොයගන, එය වැඩි දියුණු කරන්නට දිරි දී යපොතක් වශයයන්
යෙෞේධ ගරන්ථ පරකොශන සමිතියය් ර්ුද්රණය කරන ලේයේ 1971 දීය.
ර්ුද්රිත යපොත කියවූ ර්හොචොර්ය යක්. එන්. ජයතිලක ර්හතො යම් යපොයත්
යපරවෙනටර් ආචොර්ය උපොධියක් යෙන්න වටිනවො යැයි කියූ ෙවක්
ස්වොමීන් වහන්යස් පැවසීය. නර්ුත් යම් කිසිවක් යනොෙන්නො, දැන්
සිටින ආචොර්ය උපොධිධොරීන් යම් හොර්ුදුරැවන් කිසිර් උපොධියක් නැති
නිකම්ර් නිකං භික්ෂුවක් (භික්ෂු ඤාණනන්ෙ) යැයි ස්වොමීන්
වහන්යස්යග් යපොත් ඉවත ලන්යන් පිට කවරය පර්ණක් කියීයර්න්
පසුව ෙව ස්වොමීන් වහන්යස් දැන සිටි යස්ක.
ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් ීර්ට ආසන්නයය් ස්ටීවන් එවන්ස්
නර්ැති සුදු ර්හත්තයයක් ිසින් යම් යපොත ියේචනය කර ලිපියක්
පළ කරන ලදි.1 ඒ ගැන ස්වොමීන් වහන්යස්ට යලඩ ඇයඳ් සිටින ිට
ර්තක් කළ ිට, ඊට ඉතොලි ජොතික ධම්ර්දින්නො භික්ෂුණිය ිසින් ලියන
ලෙ පිළිතුර2 පරර්ොණවත් ෙව ස්වොමීන් වහන්යස් දුවමල හඬින් පැවසීය.
යර්ර් යපොත් ස්වොමීන් වහන්යස් අතින්ර් සිංහල ෙසට නැගීර් යම්
යලඩ කරෙර ර්ැෙර් සිදු ීර් අරැර් සිදුීර්කි. නැතිනම් එර් අඩුව
පිරීර්ට තරම් තවත් යකයනක් යර්යලොව නැත.
එර් ඉංගරීසි යපොත්වලින් යහළි කළ අෙහස් නිවයන් නිීර්
යේශනොවලින් තව තවත් ඔපවත් වූවොක් පර්ණක් යනොව, ඉහත දැක්වූ
අවස්ථොනුකූල පරිදි සිංහලට නැංීර්ත් ඉයබ්ර් සිදු ිය. ඉංගරීසි ෙන්න
ලොංකික අයටත් යර්ර් සිංහල පරිවතමන තව තවත් ධර්මයය් පැතිකඩ
යහළි කළො යන්න යනොකියොර් ෙැරිය. සිංහල භික්ෂුවක් සතු ධර්ම
ගම්භීරත්වය පිළිෙඳ, ිචක්ෂණ ෙුේධිය පිළිෙඳ, යතෙවත් අපයග්
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ඉතිහොසගත වොර්තො ඉදිරියට යගන යූර්ට ස්වොමීන් වහන්යස්ට හැකි
උයන් යම් උත්කෘෂ්ට ඉංගරීසි දැනුර් නිසො ෙව කවුරැත් අිවොෙයයන්
පිළිගන්නො කරැණකි. යම් කරැණු නිසො යලෝක ශොසනයයහි යම්
චරිතය කැපී යපයනන්යන්, යර්වන් ශොස්තරීය දැනුර්ක් නිරවුල්ව යහළි
යකොට, ඉන් නතර යනොී අප වැන්නවුන්ට එය අරණයක භික්ෂුවක්
යලස කරියොවත් කළ ඒ භූමිකොව ශොසනයය් එතරම් සුලභ නැති නිසොය.
එය සොර්ොනය අංකුරයක් යලසින් පටන්යගන, අප ඇස් ඉදිරිපිට
දැවැන්ත වනස්පති රැකක් යලස වැඩුයණ් යම් කියලෝ තිස්යෙකක්
පර්ණ වු යකසඟ ශරීර කූඩුව තුළය.
ර්ට හියතන්යන් යම් ිස්කම් ෙස්කම්වලට ස්වොමීන් වහන්යස්
සතුව පැවති සංස්කෘත භොෂො දැනුර් යර්ොන තරම් ඉවහල් වන්න ඇේෙ
යන්නයි. ඒ සංස්කෘත භොෂො දැනුර් නැති අපට, ස්වොමීන් වහන්යස් දැක
ඇසුරැ කළ පින් ර්හිර්යයන් තවත් පශ්චොත්තොප ීර්ට යෙයක් ඉතිරි
නැත.

පහන් කණුව
පහන් කණුව පරිච්ඡයඡෙය ස්වොමීන් වහන්යස්යග් චරිතයට යපරළියකි.
ඒ තුළ ිශොල පිරිසක් ස්වොමීන් වහන්යස් ඇසුර ලැෙූහ. යපොත් ලිීර්
සහ ෙණ යෙසීර් ෙොධොවකින් යතොරව සිදු ිය. ස්වොධීන පැිදි ශිෂය
පරපුරක් බිහි ිය. ස්වොධීනව අෙහස් යලොකයොට යහළි කිරීයම්
යපෞරැෂත්වයක් යම් කොලයය් වර්ධනය ිය. සොර්ොජික පරශ්නවලට
ර්ුහුණ දීර් ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ජන්ර් ගතිය නුවුණත් පහන් කණුව
එයට ඉඩ යනොතෙො යර්ර් ජීිතයට අභියයෝග එල්ල කයළ් අනුකම්පො
ිරහිතවය. කරර්යයන් ඒවොට ර්ුහුණ දීර්ට සිදු ීර් හරහො අර්ුතු
භූමිකොවක් / චරිතයක්, යම් ශත වෂමය යපරළීර් සිදු ීර් සර්ගර් යම්
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් සමීප ඇසුර ලැෙූවන් ිසින් නිරීක්ෂණය කරන
ලදි.
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ස්වාමීන් වහන්සස්සග් සිත් ගත් චරිත.
මීතිරිගල ගත කළ සර්යය් වැඩියයන්ර් අගය කළ චරිතය වූයය් ර්ොතර
සිරි ඥානොරොර් යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් ෙව පරසිේධය. මීට අර්තරව
අයර්රිකන් ජොතික යකොිෙ හිමි චරිතය, ජර්ර්න් ජොතික ඤාණිර්ල
හිමි චරිතය සහ ර්හො කොශයප ස්වොමීන් වහන්යස්යග් චරිතය යන
යම්වො ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ජීවන ගර්නට ෙලපූ ෙව සතයයකි.
ඉංගරීසි ජොතික ඥානීර හිමි, ඩබ්. එස් කරැණොරත්න යන චරිත
යපරර්ග සකස් කර දී ඇති ෙවක් යම් චරිත වර්ධනය හැෙූරීයම්දී
දැකගත හැකි අතර, එදිරිීර සරච්ඡචන්ද්ර ර්හතොයග් යපොතෙ සෘජු යස්
ෙලපො ඇත.
යම් ලියන ර්යග් මිම්ර්ට අනුව රූක්ෂ ජීිතයකට පරිය කළ
නර්ුත් ස්වොමීන් වහන්යස් ඊට පරර්ොණවත් ශරීර ශක්තියකින් යුක්ත
යනොවූ ෙව ර්ර් නිතර ර්තක් කයළමි. එය පිළිගත් ෙවක් ෙක්නට
යනොතිෙුණ නර්ුත් ඒ සම්ෙන්ධයයන් තර්ොයග් සොර්ොනය දැනුර් ර්ඳ ෙව
පරකොශ ිය.
යර්යලසටර් අවසොන කොලයය් සූතර යේශනොවල දැක්යවන
ධර්තරී භොවනො, දැනට ෙහුල භොිතයය් ඇති කරර්යට පටහැණි ෙවට
ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ර්ත දැක්ීර්ක් ිය. ලියො ෙක්වන ලෙ අවස්ථොෙ
ඇත. යම් සම්ෙන්ධයයන්ෙ දිගින් දිගට සොකච්ඡඡො කරන ිට සියලු
සත්ත්වයන් යවත යර්ත් වැඩීර් නියර් කරර්ය ෙව හුවො ෙක්වන්නට දැඩි
යලසටර් උත්සොහ කයළ්ය. ඒ යවනුවට දැනට භොිත කරන,
පරථර්යයන් තර්ොට ධර්තරී කිරීයර්න් ආරම්භ කරන භොවනො කරර්ය
ියේචනයට ලක් කයළ්ය.

අතහැරීම
ිශ්විෙයොල ආචොර්යවරයකුව සිට ගිහි යගයින් නික්ර් යූර් ඒ
වකවොනුව වන ිට එතරම්ර් සුලෙ යෙයක් යනොයේ. දුලමභ යෙයකි. ඒ
අභිනිෂ්කරර්ණයට සොක්ෂි ීර්ට අපට යනොහැකි උනත් අප ෙන්නො
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කොලය තුළදී ස්වොමීන් වහන්යස් ිසින් අතහරින ලෙ යේවල්
අෙහොගන්න ෙැරි තරම්. ඒ අතර යදාඩන්දූව, මීතිරිගල නිස්සරණ වනය,
යපොතුහැර, පහන් කණුව ස්ථොනය, වට්ටොරර් ස්ථොනය, පහන් අරණ
භූමිය, ධර්ම ගරන්ථ ධර්ම ශරවණ ර්ොධය භොරය යන යර්කී යනොකී යේවල්
අතහරින ලෙ ආකොරය අෙහන එක දුෂ්කරය. හිත ර්ුසුප්පු කරවනසුලු
යම් යේවල් සිදු යවේදී ර්යග් හිතත් යම්වො අසො දැනගනිමින් ර්ර්ත්
යර්ොකක්යෙෝ පොඩර්ක් ලැෙුයවමි. ජීවන චරිතය තුළින්ර් යර්ය අපට
හුවො ෙක්වො ස්වොමීන් වහන්යස් අපවත් වූයය් යථරවොෙ පරපුයර් තවත්
යථරවොදී ර්හ යතරැන් වහන්යස් නර්ක් යලසිනි. නිහඬ ෙණක්
යලොවට ර්ුරගොේදීය.
පැිදි ජීිතය තුළ චොරිකොවලට - ගර්නට - ර්ැලිකර්ක් දැක්වූ
ස්වොමීන් වහන්යස්, ඒ ගැන අප ිර්සූ ිට යලෝකය තර්ො වටො
කැරයකේදී යර්ොකටෙ යලෝයක් වයට් යන්යන් යැයි යපරළො පරශ්න කිරීර්
අපට හුරැය.
යම් තොක් පූජය ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් පිළිෙඳ ජීවන
යතොරතුරැ ියශ්ෂයයන් රචනො කයළ් ධම්ර්ජීව හිමි සර්ග සමීපව ගත
කළ කොලය සම්ෙන්ධ යතොරතුරැ නිසො, ඒවො හරියට ධම්ර්ජීව හිමි
චරිතොපදානයටත්, වැඩි කරෙරයකින් යතොරව කවදා යහෝ පොේච්ඡචි කළ
හැකි වනු ඇත.
පූජය ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් සම්ෙන්ධ යලෞකික ජීවන
යතොරතුරැ ර්ර්ත් දැනගත්යත් ස්වොමීන් වහන්යස්යග් අපවත් ීයර්න්
පසුවය. ඒත් පුවත් පත්වල පළ වූ ලිපි අනුවය. ඒවොත් යර්යට ඇතුළත්
කිරීර් යර්හි ලො අවශය යැයි හැඟුණ නිසො යර්යලස ඇතුළත් කරර්ු.
ගිහි නර්

-නන්ෙසිරි අයබ්වර්ධන.

උපත

-1940 ජුලි 10.

ගර්

-ගොල්ල හෙරොදුව, කටුකුරැන්ෙ.

ර්ව

-ලිසියො ීරයස්කර.
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පියො

-නිකුලස් අයබ්වර්ධන.

ර්ූලික අධයොපනය

-ගොල්ල ර්හින්ෙ ිෙයොලය.

උසස් අධයොපනය

-යප්රොයෙණිය ිශ්විෙයොලය, පොලි පරථර්
පන්තියය් උපොධි සොර්ර්ථය

ැකියොව

-සහකොර
කිකොචොර්ය,
ිශ්විෙයොලය.

ගිහි යගය අතහැරීර්

-1967 සියල්ල අතහැර යදාඩම්දූව, යපොල්ගස්දුව
ියේක යස්නොසනය.

ආචොර්යයන් වහන්යස් -පූජය
කඩුගන්නොයේ
ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස්.

යප්රොයෙණිය

ඤාණොයලෝක

1967 සිට 1972 ෙක්වො පස් වසක් කොලය තුළ වැඩ සිටීයර්න්
පසු මීතිරිගල නිස්සරණ වනයය් වැඩ සිටින පූ ජනීය ර්ොතර සිරි
ඥානොරොර් ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස් ගැන ලැෙුණු ආරංචිය අනුව, එර්
උපසම්පදාව පරතික්යෂප යකොට මීතිරිගලට වැඩර් කරන ලෙ අතර, යම්
කොලය සොර්යණර නර්ක් යලස ගත යකොට ඇත. යම් කොලය තුළ
වරින් වර ජර්ර්න් ජොතික ඥානිර්ල ස්වොමීන් වහන්යස් වන්ෙනො
කිරීර්ට වැඩර් යකොට ඇති අතර, එක් වොරයකදී තදින් කරැණු
ගැන්ීයර්න් පසු නැවත උපසම්පදාව ලෙොගත්යත් සිරි කලයොණි
යයෝගොශරර් සංස්ථොයවන්ය. උපසම්පදාව යර්යලස අලුත් කරගත් පසු
නවකයකු යලස පූජනීය ර්ොතර සිරි ඥානොරොර් ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස්
යටයත් ගත කළ කොලයය් අන්යත්වොසිකයකු යලස ඉතොර්ත්
නිහතර්ොනීව කටයුතු කරේදී, පූජනීය ර්ොතර සිරි ඥානොරොර්
ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස් “යම් ර්හ යතරැන් වහන්යස්ලො යර්ොකටෙ
සිවුරැ යහෝෙගන්න, හිස ෙොගන්න අවසර ගන්යන්” යැයි ිහිළුයවන්
එය වළක්වො ලන්න උත්සොහ කළ ෙව පරකොශ කයළ් ඒ සර්ය සිහිපත්
කරමිනි.
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එයස්ර් ඒ සර්යය්දී පූජනීය ර්ොතර සිරි ඥානොරොර්
ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස්ට සිත් කරෙර කරන යෙයක් ඇති ිට තර්න්
වසන කුටියට හැරමිටිය ඇන ඇන වඩින ෙවත් ර්තක් කයළ් සුහෙ
පිළිසඳරකදීය. යම් සුහෙ ඇසුර තුළින් ලෙ පූජනීය ර්ොතර සිරි
ඥානොරොර් ර්ොහිමිපොණන් වහන්යස් පිළිෙඳ ගුණ චරිතය කටුකුරැන්යේ
ස්වොමීන් වහන්යස් යලොවට යහළි කයළ් යම් රචනය ර්ුල ඒ සඳහන්
කළ යපොත් තුළිනි. ඒ යපොත් එර් නිසොර් පුදුර්ොකොර යුග යර්යහවරක්
කයළ් සර්ොජ පරිවතමනයක්ෙ කරමිනි. ඒ අපයග් යපර පින් ර්හිර්යක්
යලස දැයනන ිට යෙනර් වහන්යස්ලොර් අපයගන් සර්ුයගන හර්ොරයි.
ඒ සඳහො ඉවහල් වුණු භොෂො දැනුර්, කරැණු යපළගැස්ර්,
උපර්ොලංකොරොදිය නිස්සරණ වනයටර් ආයේණික වූවක් යලස යපයන්.
පසුව යහළි කරන ලෙ “නිවයන් නිීර්” යේශනො යම් යර්යහවර
පුළුල් කරමින් තුෙූ කොලයය් අපිදු නිස්සරණ වනයට යස්න්දු උයනර්ු.
එදා යර්දා තුර කොලයය් නිස්සරණ වනයය් හැදී වැඩුණ ර්ට හිතුයණ්
යම් ධර්මර්ය යපළහර යකොතැනත් වයග් තියයන යපොදු එකක් යලස
නර්ුත් දැන් යම් වන ිට අපි යම් යේශනො නැවත නැවතත් අසමින්,
ලියමින්, පරසිේධ කරමින් එහි ධනසර්ගික වටිනොකර් හඳුනොගනිමින්
සිටිර්ු. යර්යලස යර්ය යථරවොදී සසුයන් කැපී යපයනන අභිවෘේධියක්
ීර්, එයට සොක්ෂි ීර්ට නිස්සරණ වනයට එන්න ලැබීර් හො දිගින්
දිගට ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ඇසුර ලැබීර් ගැන උඩ ඉන්න යේව ෙරහ්ර් සභොවන් පවො ඊර්සියොයවන් ෙලනවො ඇතැයි ර්ට හියත්.
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ඈ) සගෞරවාර්වහ උඩඊරියගම ධම්මජීව
නායක ස්වාමීන් වහන්සස්
වර්තර්ොනයයහි මීතිරිගල නිස්සරණ වනය යස්නොසනයයහි නොයක
පෙියත් පරධොන කර්ර්ස්ථොන පෙියත් ෙරනු ලෙන්යන් යගෞරවොර්හ
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස් ිසිනි.
යප්රොයෙණිය නගරයට ආසන්න උඩඊරියගර් ගරොර්යය් ිසූ
කකුසඳ ර්ුදියන්යස්ලොයග් ඩිංගිරිෙණ්ඩො ර්හතොට සහ ෙණ්ඩොර
ර්ැණියක් ර්හත්මියට 1952. 02. 05 උපන් කරැණොරත්න, ෙරැවන්
එයකොයළොස්යෙනකුයගන් නවවැනියො ිය. පවුයල් සියලු ෙරැයවෝ ගර්
අසල පිහිටි සුයෙෝධොරොර් ිහොරස්ථොනයය් ෙහම් පොසලට නිතිපතො
යගොස් ෙුදු ෙහර් ඉයගනගත්හ. ගරැ නොයක හිමියයෝ සිය ර්ූණියන්
පිළිෙඳව සඳහන් කරමින්, ඇය උතුම් යහගුණවලින් පිරිපුන් ෙවත් සිය
ෙරැවන්ට ෙොල ියය් පටන්ර් ආෙර්ශයයන් යහගුණ උගැන්වූ ෙවත්
පවසති.
කරැණොරත්න ශිෂයයො පරොථමික අධයොපනය යප්රොයෙණිය
පුෂ්පදාන යෙෞේධ මිශර පොසයලන්ෙ ේිතීයික අධයොපනය යප්රොයෙණිය
ර්හො ිෙයොලයයන්ෙ ලැබීය. ඉක්බිති යප්රොයෙණිය ිශ්විෙයොලයට
1975 දී ඇතුළත් ී කෘෂිකර්ර්ය පිළිෙඳ ිෙයොයේදී උපොධිය (B Sc)
දිනොගත්යත්ය. එර් ිශ්විෙයොලයය්ර් කෘෂිකර්ර්ය පිළිෙඳ පශ්චොත්
උපොධියෙ හැෙූරීය. 1982 දී යනෝීජියොනු සර්ොගර්ක් වන “ගරීන් ෆොම්”
ආයතනයය් පූර්ණකොලීන ැකියොවක් කරන්නට ිය. පසුව ඔහු එහි
පරධොන ිධොයක නිලධොරියො යලස උසස් කරන ලෙ අතර, 1987 දී
ැකියොව අත්හයළ්ය.
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යහයතර් යෙවන වර්ෂයය් උපොධි අයප්ක්ෂකයකුව සිටියදී
අසනීප වූ පියොට සොත්තු කිරීයම් යයදුණි. පියොයග් ර්රණයයන් කම්පො
වූ ඔහු තුළ ගිහි යගය අත්හැරීර්ට ෙලවත් අභිලොෂයක් ඇති වුවෙ
ර්ූණියන්යග් දැඩි ඉල්ලීර් නිසො අධයොපන කටයුතු නිර් කයළ්ය. යම්
කොලය තුළ යහයතර් යප්රොයෙණිය නිල්ලයේ භොවනො ර්ධයස්ථොනයට
නිතිපතො යගොස් කරර්ොනුකුලව භොවනො කයළ්ය. 1987-88 වර්ෂවල එහි
පරිපොලන යල්කම් යලසත් කටයුතු කයළ්ය. තවෙ, ිශ්විෙයොලයය්
“යේළුවන ධර්ර් සංසෙය” නමින් යුත් කලයොණ මිතර පිරිසක් සර්ග
ධර්ර් සොකච්ඡඡොවල යයදුණි. යම් කොලයය්දී වූ ියශ්ෂ සිදුීර්ක් නම්,
ඔස්ටරලියොනු ජොතික පූජය ශරොවස්ති ධම්මික ස්වොමීන් වහන්යස් ආශරය
කරන්නට ලැබීර්ය. යර්යින් කරැණොරත්න තරැණයො තුළ ධර්ර්ය
පිළිෙඳව පැවැති ආශොව තවත් වැඩි ිය. තවෙ, සතිර්ත් ීර් පිළිෙඳ
ර්ූලික පොඩර් උගැන්ීර් ගැන ධම්මික හිමියන්ට කෘතඥ වන ෙව පූජය
ධම්ර්ජීව හිමියයෝ නිරතුරැව සඳහන් කරති.
1988 වර්ෂයය්දී කරැණොරත්න මීතිරිගල නිස්සරණ වනය
ආරණය යස්නොසනයට යගොස් ශ්රී ඥානොරොර් ර්හ යතරැන් වහන්යස්
ෙැහැදැක, එහි නතර ිය. යනොවැම්ෙර් ර්ස 16 වැනිදා ධම්ර්ජීව නමින්
පැිදි ී 1990 ජුනි 18 දින උපසම්පදාව ලැෙූහ. ඒ වර්ෂයය් අයපර්ල්
ර්ොසයය්දී උන්වහන්යස්යග් ර්ූණියන් අභොවපරොප්ත වූ යහයින් යම්
උතුම් පින්කර් දැකගැනීර්ට එතුමියට යනොහැකි ිය.
1988 සිට 1992 ෙක්වො කොලය තුළ පූජය ධම්ර්ජීව හිමියයෝ
නොයක ස්වොමීන් වහන්යස්යග් උපයෙස් යටයත් භොවනො පුහුණු වූහ.
උන්වහන්යස්යග් උපයේශකවරයො වූයය් පූජය කටුකුරැන්යේ
ඤාණනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස්ය. ශ්රී ඥානොරොර් නොයක ස්වොමීන්
වහන්යස්යග් ජීිතයය් අවසොන වර්ෂ 1 1/2 තුළ ධම්ර්ජිව හිමියයෝ
සොත්තු කරමින් උන්වහන්යස් ැක ෙලොගත්හ.
1992 දී නොයක හිමියන් අපවත් වූ පසුව 1993 දී ධම්ර්ජීව
හිමියයෝ ෙුරැර්යට වැඩර් යකොට, පණ්ඩිතොරොර්යය් පූජය සයොයඩෝ ඌ
පණ්ඩිතොභිවංස හිමියන් යටයත් 1993 සිට 1996 ෙක්වො කොලය තුළ
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ඉතො දැඩි භොවනො පුහුණුවක යයදුණහ. ආරණය යස්නොසනයය්
යගොඩනැගිලි කර්ර්ොන්තයට උපකොර ී, එහි ිශොල යපොකුණක්
කැණීර්ටෙ සහභොගි වූහ. උන්වහන්යස් ෙුරැර් ෙස පිළිෙඳව යම්
සර්යය්දී පරිණත වූ අතර, 2005 දී ගරැ පො ඔක් සයොයඩෝ ස්වොමීන්
වහන්යස් ශ්රී ලංකොවට වැඩර් කළ අවස්ථොයේදී නිල පරිවර්තක යලස
කටයුතු කළහ.

පූජය ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස්
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වර්ෂ 1996 දී ආපසු ලංකොවට වැඩර් කළ උන්වහන්යස් 2006
යතක් ගැඹුරැ යලස භොවනො පරගුණ කළහ; තරිපිටකය හැෙූරැහ.
ඉක්බිති යස්නොසනයය් පරධොන කර්ර්ස්ථොනොචොර්යවර යලස කටයුතු
කළහ. නොයක හිමියන් වූ අති පූජය ධම්ර්ොවොස හිමියන් 2015 දී අපවත්
ීයර්න් පසු නොයක ධුරයට පත් වූහ.
සතිර්ත් ෙව පුහුණු කිරීර් කොලයක පටන් යලෝකයය් රටවල්
ගණනොවකර් පරධොන තැනක් ගත් කරියොවලියකි. එයින් ලැබී ඇති ර්හඟු
පරතිලොභ ගණනොවක් වොර්තො ී තියබ්. එය ශ්රී ලංකොවට පරථර් වරට
හඳුන්වොදුන්යන් පූජය ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස්ය. සතිපට්ඨොන
භොවනොයේ පෙනර් වන සතිය ඉතො වැෙගත් යකොට සලකන ස්වොමීන්
වහන්යස් ධර්ර් යේශනො සහ භොවනො වැඩ සටහන් සියල්ලර්
යක්න්ද්රගත යකොට තියෙන්යන් සතිර්ත් ෙව දියුණු කිරීර් යකයරහිය.
මීට පරධොන වශයයන් යහ්තු ී ඇත්යත් උන්වහන්යස් වර්ෂ 35 ක
පර්ණ කොලයක් තුළ ජීිත පර්යය්ෂණයක් යලස සතිය පුහුණු කරමින්
යපෞේගලික අත්දැකීයර්න් ඇති කරගත් පරෙල ිශ්වොසයයි.
උන්වහන්යස් කළ අති ියශ්ෂ කොර්යයක් නම් “සති පොසල”
යන සංකල්පය බිහි යකොට එය කරියොත්ර්ක කිරීර්ය. සතිර්ත් ෙව ඉතොර්
සොර්ථකව උගැන්ිය හැක්යක් ළර්ො ියය්දී යයි ෙලවත් යස් අෙහන
ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස් 2016 ර්ොර්තු ර්ොසයය්දී “සති පොසල” පරථර්
පොසල් වැඩ සටහන ආරම්භ කළහ. යර්ය දැන් රට පුරො පොසල් රොශියක
කරියොත්ර්ක යේ. යර්හි ඉතො වැෙගත් ලක්ෂණ යෙකක් යේ. එකක් නම්,
යර්ර් වැඩ සටහන සම්පූර්ණයයන්ර් ආගම් ජොති යභ්ෙවලින් යතොර
ීර්යි. එහි පරතිඵල යලස ෙමිළ සහ ර්ුස්ලිම් පොසල්වලෙ යර්ර් වැඩ
සටහන් යෙයහින් ජනපරිය ී ඇත. යෙවන ලක්ෂණය නම්, යර්ර්
වැඩ සටහන් කරියොත්ර්ක කිරීර්ට සියගණන් සම්පත් දායකයින් හුයෙක්ර්
ස්යේච්ඡඡොයවන් ඉදිරිපත් ී සිටීර්යි.
අධයොපන අර්ොතයොංශය යම් වැඩ සටහන පරතිපත්තිර්ය
වශයයන් පිළියගන ඇත. තවෙ, රජයය් පොසල් සියයක යර්ර් වැඩ
සටහන කරියොත්ර්ක කිරීයම් ර්ූලික කටයුතු දැනට සිදු යවයි. පරොථමික
පන්තිවලට සතිර්ත් ෙව උගැන්ීර් සඳහො ගුරැවරැන් පුහුණු කිරීර් දැන්
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ආරම්භ කර ඇත. ියේශ ගණනොවකත් සති පොසල වැඩ සටහන්
කරියොත්ර්ක යවයි. තවෙ, සතිය පිළිෙඳ වැඩ සටහන් උසස් අධයොපන
ආයතන, ිශ්විෙයොල, යරෝහල්, යවනත් රජයය් සහ යපෞේගලික
ආයතන ආදී සර්ොජයය් ිිධ යකොටස් සඳහො පවත්වනු ලැයබ්.

පූජය ධම්ර්ජිව ස්වොමීන් වහන්යස් පිණ්ඩපොතයය් වඩින අයුරැ.

සඳහන් කළ යුතු ියශ්ෂ කරැණක් නම්, සතිර්ත් ෙව පිළිෙඳ
යලෝක සර්ුළුව 2018 වර්ෂයය් ශ්රී ලංකොයේදී පැවැත්ීර්යි. යර්යට
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ලංකොයේ යර්න්ර් යලෝකයය් රටවල් ගණනොවකෙ අදාළ ිිධ
ක්යෂ්තරවල ිේවත් පිරිස් යෙොයහෝ ගණනක් සහභොගි වූහ.
නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් තුළ ධර්ර් යේශනො පැවැත්ීර්
පිළිෙඳ ියශ්ෂ යකෞශලයයක් ඇත්යත්ය. වර්ෂ ගණනොවක් තිස්යස්
පොලි ර්ූලොශර ගැඹුරින් පරිශීලනය යකොට ෙුේධ ධර්ර්ය පිළිෙඳව ලෙොගත්
කුශොගර දැනුර්ෙ භොවනොයවන් ලැෙුණු අත්දැකීම්ෙ ිෂයොන්තර පුළුල් සහ
ගැඹුරැ ඥානයෙ එක් යකොටයගන, ඒ සියල්ල හරහො, ගැඹුරැ ධර්ර්
කරැණු සරල ෙසින් යේශනො කිරීර් නිසො උන්වහන්යස්යග් ධර්ර්
යේශනො යෙයහින් ජනපරිය ී ඇත. ර්හො සතිපට්ඨොන සූතරය ගැඹුරැ
සහ ිස්තීර්ණ යලසින් ිගරහ කරමින් 2006 -– 2008 කොලය තුළ
පැවැත්වූ ධර්ර් යේශනො 107 යර්යින් ියශ්ෂ යවයි. යර්ර් යේශනො දැනට
ගරන්ථ වශයයන් පළ කරයගන යනු ලැයබ්. තරිලක්ෂණ යේශනො, සත්ත
යෙොේඣංග යේශනො, අනුග්ගහිත සූතරය, භේයෙකරත්ත සූතරය ආදී සූතර
යේශනො රොශියක්ෙ ගරන්ථ වශයයන් ර්ුද්රිතය.
සිංහල, පොලි, ඉංගරීසි සහ ෙුරැර් යන භොෂො පිළිෙඳ ිශොරෙයකු
වන පූජය ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්යස් ිපස්සනො භොවනො කරර්ය සහ
සතිය පිළිෙඳ යපොත් 40 ක් පර්ණ (ස්වතන්තර කෘති සහ පරිවර්තන)
පළ කර ඇත. උන්වහන්යස් අති පූජය ර්හොසී සයොයෙෝ ර්හො යතරැන්
වහන්යස්යග් “ර්හො සී ිපස්සනො හොවනො කරර්ය - ිපස්සනො
නයප්පකරණය” නම් ඉතො වැෙගත් කෘතිය සහ අති පූජය
පණ්ඩිතොභිවංස ස්වොමීන් වහන්යස්යග් කෘති කිහිපයක් ෙුරැර් ෙසින්
සිංහලට පරිවර්තනය කළහ. ජර්ර්න් ජොතික අනොලයයෝ ස්වොමීන්
වහන්යස් සහ ඇයර්රිකන් ජොතික ඤාණයපොනික ස්වොමීන් වහන්යස්
සතිය පිළිෙඳව ලියො ඇති පරොර්ොණික කෘති යෙකක්ෙ පරිවර්තනය
කළහ.
යම් අනුව, නොයක ස්වොමීන් වහන්යස් පරිණත ෙක්ෂ
කර්ර්ස්ථොනොචොර්යවරයකු, සර්වඥ යේශිත ගම්භීරොර්ථවත් සූතර ලිහිල්
යකොට යේශනො කරන ිශිෂ්ට ධර්ර් යේශකයකු, ගැඹුරැ ධර්ර්ය ලිහිල්ව
පැහැදිලි කරමින් ගරන්ථ රචනො කරන පඬිවරයකු සහ සතිය යන
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ර්හඟු ගුණය සර්ොජගත කරන පරථර් පුයරෝගොමී ස්වොමීන් වහන්යස්
යලස යෙෞේධ යලෝකයට ර්හත් යස්වයක් කරති.
උන්වහන්යස්යගන් කර්ටහන් උපයෙස් ලෙන භොවනොනු
යයෝගීන් යකෙඳු අනුපරොණයක් ලෙත්ෙ යන්න පිළිෙඳව කදිර් නිෙසුනක්
යර්හිදී ෙක්වමි. යම් නම්, 2019 යනොවැම්ෙර් 11 සිට 20 ෙක්වො
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය්දී සංඝයො වහන්යස්ලො
යවනුයවන් පවත්වන ලෙ භොවනො වැඩ සටහනට සහභොගි වූ පූජය
කුඹුරැයවල සීලොනන්ෙ ස්වොමීන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කළ ශ්යලෝක
ෙන්ධනයකි.

pNwan> te izva> sNtu, - පන්ථානඃ සත ශිවාඃ සන්තු
ඔබවහන්සස්සග් සියලු පරාරථනාසවෝ සමෘේධ සවත්වා!
sttàvrà}apaqvenàgLÉ<
yitgu[simt< }anaidramàyat<,
Am&trssmavet< vnaNte invas<
ùdyjkmlEÉR®ya ÉvNt< nmaim.
සතතපරවරපරඥාපාටසවනපරගල්භං
යතිගුණසමිතං ඥානාදිරාමපරයාතං
අමෘතරසසමාසවතං වනාන්සත නිවාසං
හෘෙයජකමලලරභක්තයා භවන්තං නමාමි

නිරතුරැ උතුම් පරඥාපොටවයයන් සර්න්ිත නිරහංකොර වූ ෙ,
යතීශ්වර ගුණයන්යගන් යශෝභොවත් (අති යගෞරවොර්හ) ඥානොරොර්ොදි
ර්හො ස්වොමීන්ද්රයන්යග් පරපුයරන් පැවත එන්නො වූ ෙ, අර්ො නිවන්
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රසය හො එක් වූ වන භූමියක වැඩ සිටින්නො වූ ෙ, ඔෙවහන්යස් (ර්ො)
හෙවයත් හටගත් භක්ති පේර්යයන් නර්ස්කොර කරමි.
iv;mÉvinraex< sMàkzeRn ivà<
Aimtgu[g[a¼enaepzaeÉavdat<,
%pzmÉvraegEvER*vEzardTy<
inihtcr[hSt¢ah p'!®ya nmaim.
විෂමභවනිසරාධං සම්පරකරසශන විපරං
අමිතගුණගණාඞ්සගසනාපසශාභාවදාතං
උපශමභවසරාලගරලවෙයලවශාරෙතයං
නිහිතචරණහස්තගරාහ පඞ්ක්තයා නමාමි

ිෂර් වූ භව නියරෝධය ර්ුළුර්නින්ර් ෙන්නො වූ ෙ, අපරර්ොණ ගුණ
ගණොඞ්ගයන්යගන් සර්න්ිත යශොභොයවන් අලංකොරවත් වූ ෙ, සංසොර
යරෝගයන්යග් වයුපශර්නයට ෙක්ෂ අපරර්ොදී වූ ධවෙයවරයකු වූ ෙ,
(ඔෙවහන්යස්යග් පො පියුම්) තෙන ලෙ අත් පො යපළින් යුතුව
නර්ස්කොර කරමි.
àwmidvsyavÄavdetav kal<
mnszmnkmaeRpay idÚ< suicÄ<,
tpszimtpap¬eznaz< ÉvNt<
Aivg[kt y< sMpapkm¡ ]mNtu.
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පරථමදිවසයාවත්තාවසෙතාව කාලං
මනසශමනකරසමාපාය දින්නං සුචිත්තං
තපසශමිතපාපක්සලශනාශං භවන්තං
අවිගණකෘත යං සම්පාපකරමං ක්ෂමන්තු

(යර්ර් නිස්සරණ වන අරණට) පැමිණි පළර්ුවන දිනයය් සිට
යම් ෙක්වො ස්ර්ෘති චිත්තය (සතිර්ත් ෙව) පවත්වොගැනීර්ට අවශය
උපොය ර්ොර්ගය කරැණොයවන් යපන්වො දුන්නො වූ ෙ, තයපෝ ගුණයයන්
ශර්නය කරන ලෙ යකයලස් ඇත්තො වූ ෙ ඔෙවහන්යස්ට (අපයගන්)
යම් වරෙක් සිදු වුණි නම් එයට සර්ො වන යස්ක්වො.
cNdn< zItl< laeke c<dnadip c<Ôma>, cNÔcNdnyaemRXye zItla
saxusg
< t>.
චන්ෙනං
ශීතලං
සලාසක
චන්ෙනාෙපි
චන්රචන්ෙනසයාරමසධය ශීතලා සාධුසංගතඃ.

චන්රමාඃ

-

සඳුන් සිසිලස ලෙො යෙන ෙව යලෝකයය් පරකට කරැණකි.
චන්ද්රොයලෝකය එයටත් වඩො සිසිලස ලෙො යෙයි. සත්පුරැෂයන් හො එක්
ීයර්න් ලැයෙන සිසිලස සඳුන් සහ චන්ද්රොයලෝකයයන් ලැයෙන
සිසිලසටත් වඩො සැපයකි.
ඔෙවහන්යස්ට යතරැවන් සරණ පතමි.
කුඹුරැයවල සීලොනන්ෙ හිමි.

යම් සංස්කෘත ශ්යලෝක පඬ්ක්තිය යපොතට ඇතුළත් කිරීර්,
සංස්කෘත භොෂොයේ කූටපරොප්තව සිටි අති පූජනීය ර්ොතර ශ්රී ඥානොරොර්
ර්හො ස්වොමීන් වහන්යස්ට කරන පූයජෝපහොරයක් යලසින්ෙ සලකමි.
-කර්තෘ
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ස්වාමීන් වහන්සස්සග් ධර්වම සද්ශනාවල උධෘත 1. සතිය පිළිෙඳව යනොෙන්නො යකනො ඒ පිළිෙඳව ගන්න ර්ූලිකර්
පරයත්නය අනුව තර්යි පසු කොලයය් ස්ිරසොර සතියක්, සුපතිට්ිත
සතියක්, යෙොේඣංග සතියක්, ඇති කරගන්න ශක්තිය ලෙන්යන්.
ඒකයි යර්තනදි ර්තක් කරන්යන්. යර්යහර් ර්ුලින් ර්ුලින් පරතිඵල
නැති වුණොට ඒ ගන්න උත්සොහය කවදාකවත් සොංසොරික වශයයන්
යහෝ ජීිත වශයයන් යහෝ අහක යන්යන් නම් නැහැ. ඒ යර්ොකෙ,
යම් යලෝයක් කිසිර් කිසි යකයනක් ඒකොයන, නිවැරදි, හරි යන
කරර්යකට සතිය ඉයගනයගන නැහැ. එයහර් කරන්නත් ෙැහැ.
හැර්දාර් වරේෙනවොර්යි. ඒ නිසො සතිය පිහිටුීයම් ිෂයයහි කරන
වැැේෙ වැැේෙර්යි. ඒකට අපි කියන්යන් ධර්ර් හුරතලයක් කියලො.

(සත්ත යෙොේඣංග යේශනො)
2. සතිපට්ඨොනය දියුණු යේගන යනයකොට, ආනොපොනය වයග්
පිම්බීර් හැකිළීර් වයග් එක පුංචි පිිසුර්කින් ගියොට සතිය තහවුරැ
යවනයකොට, ස්ිර යවනයකොට, සුපතිට්ිත යවනයකොට, ඒයක
ිිධොංගීකරණ, එයහර් නැත්නම් ිිධ යස්වොවල් පටන්ගන්නවො.
ඒ ිිධොංගීකරණයට සිතිිලි ආහොර යවනවො. ශබ්ෙ ආහොර
යවනවො. යේෙනො ආහොර යවනවො. ඒවො ඒ කොයල් යවනයකොට
ධර්ර් කොරණො ර්තු කරලො යෙන තවත් යදාරටු ෙවට පත් යවනවො.
ඒ නිසො දැන් ඒක ෙොධොවක් ිධියට හිතන්නත් එපො, ලොභයක්
ිධියට හිතන්නත් එපො. අරර්ුණ අරර්ුණක් වශයයන් ගන්න.

(ර්හො සතිපට්ඨොන සූතර යේශනොවලිය -1)
3. සූර් යකයනක්ර් තර්තර්න්යග් රන් තලිය, එයහර් නැත්නම්
පරභොස්වර හිත තියොයගන ඒක රොගයයන් යතත් කරමින්
ේයේෂයයන් පළහමින් යර්ෝහයයන් අවුල් කරමින් ඉල්ල ඉල්ලො
අඬනවො රන් තලියක්, ඉල්ල ඉල්ලො අඬනවො පැහැසරකර්ක්, ඉල්ල
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ඉල්ලො අඬනවො පරභොස්වරකර්ක්, ඉල්ල ඉල්ලො අඬනවො ිශුේධියක්.
ඉතින් සර්වඥයන් වහන්යස් යම්කට රන් තලියක් යගනත් යෙනවො
කියලො හිතන්නත් එපො. උන්වහන්යස් තර්න්යග් අතට යෙනවො
පහුරැගොලො ෙලන්න ඒසනි සලොකොවක්. එයහර් නැත්නම් කූරක්,
යම්ක යපොේඩක් පහුරැගොලො ෙලන්ඩ. එතයකොට ිශුේධිය පහළ
යවනවො. ඒ පහුරැගූර් යප්න්යන ටිකක් හීයරන යෙයක් ිදියට.
ඒකට ආතොපි සම්පජොයනො....... ආදී ිිධ ගුණ අවශය කරනව.

(එර්)
4. “ඉධ භික්ඛ්යේ භික්ඛ්ු.” ර්හයණනි, භික්ෂුවක් “කොයය කොයොනුපස්සී
ිහරති.” කයයහි කය අනුව ෙලමින් වොසය කරයි. යම් කය ිිධ
පැතිවලින් ෙලන්න පුළුවන් කරර් තියනවො. එහි යම් ඕළොරික කය,
යගොයරෝසු භොවය, රූප ස්වභොවර්යි යර්තන අෙහස් කරන්යන්.
කොයය කොයොනුපස්සී ිහරති, ආතොපි, සම්පජොයනො, සතිර්ො, යම්
ඔක්යකොර් සංයේගපරොප්ත, එයහර් නැත්නම් සංසොර භය දැක්කො වූ,
යයෝගොවචරයො තුළ තිබිය තුළ සුදුසුකම් ටිකයි. ෙුේධොගම් යවන්ට
ඕනූ, ආසියොයේ ඉපදිලො තියයන්ට ඕනූ, පැිදි යවලො ඉන්ට
ඕනූ..... යර්ොනර් යෙයක්වත් ඒයක ඇත්යත නූ. ඒයක අවශය
කරලො තියයන්යන් සංසොර භය දැක්කො වූ, සංසොරයයන්
ගැලයවන්න කටයුතු කරන්නො වූ පුේගලයොයග් ර්ොනසික
සැකැස්ර්.
(එර්)
5. ෙුදුහොර්ුදුරැයවො පහළ යවන්න ඉස්යසල්ලො යලෝයක හිතුයව යර්ක්
දිහො ෙලනයකොට හැඟීම් පහළ යවන එක යහොඳයි, හැඟීම් පහළ
යවනවො, ඒක යවච්ඡචොවයි, ඒක තර්යි රස ින්ෙනය කියන්යන.
නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්යස් දැනගත්තො යර්තන තර්යි අපි අහු
යවන තැන. ඒ නිසො උන්වහන්යස් අපිට යයෝජනො කළො පුළුවන්
නම් ඒ ටික දිහො ෙලලො යපොට්ටයයක් වයග් ඉන්න කියල. ඇස්
අන්ධ යවච්ඡච යකයනක් වයග් ෙලො ඉන්න කියල. එයහර් නැත්නම්
ෙලලො ෙලපු ර්තින් ර්තිර්තොන්තර, හැඟුම් පහළ කරන්යන නැතුව
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යනොදැක්කො වයග් හිටිය නම් ඔන්න අන්තිර් ෙක්ෂ ිපස්සනොව.

(අනුග්ගහිත සූතරය)
6. කයය් කය අනුව ෙලමින් ජීවත් යවන්න හෙනයකොට, කයය් කය
අනුව ෙලමින් ජීවත් යනොයවච්ඡච අන්ධ පෘථග්ජන කොලයට වඩො
ඉඳුරන් සූක්ෂ්ර් යවනවො. ඉඳුරන් පරසන්න භොවයට පත් යවනවො.
සංයේදී භොවය වැඩි යවනවො. යම් සංයේදී භොවය වැඩි ීර් නිසො
පුංචි ෙොධොවක් ආවත් පුංචි හිරිහැරයක් ආවත් ර්හ යර්රක් ිදියට
යප්න්න පටන් අරගන්නවො.
(එර්)
7. ඕනූර් යෙයක් ඇති යවමින් නැති යවමින් යන යෙයක් නම් ඒක
ඒකොන්තයයන්ර් යපළීර්ක් ෙව, ඒක ඒකොන්තයයන්ර් තැීර්ක්
ෙව, නැත්නම් දුකට යහ්තු වන ෙව - එක චිත්තක්ෂණයක්වත්
කිසිර් ඉස්පොසුවක් යෙන්යන් නැහැ. සූර් නොර්-රූපයක්ර් දුක් ෙව
අවයෙෝධ යවච්ඡච ෙවසට තර්යි ඒ පුේගලයොට යත්යරන්න
පටන්ගන්යන් නොර් කියන්යනත් අනොත්ර් ධර්ර්යක්, රූප
කියන්යනත් අනොත්ර් ධර්ර්යක්, නර්ුත් යම්ක අනිතය දුක්ඛ්
අනොත්ර් කියන ලක්ෂණ තුයනන් යකයලසිලො තියයන්යන්, කියන
එක.
(සත්ත යෙොේඣංග යේශනො)
8. සර්වඥයන් වහන්යස් නීවරණ ගැන කථො කරනයකොට කියනවො
ඒවට “පඤ්ඤා නියරොධියකො” කියලො. නීවරණ ධර්ර් කියන්යන්
පරඥාව ර්ුවො කරන අන්ධ කරන යෙයක්. “අන්ධකරයණෝ.” නීවරණ
නැති යවච්ඡච ගර්න් අපි ඔය හිතුවට යෙොේඣංග වඩන්යන් නිවන්
ෙකින්න කියලො, ඉන් යර්පිට අයප් හැකියොවල්, අයප් තියයන වැඩ
ගන්න පුළුවන් ගතිය, පුදුර්ොකොර යවනසකට ලක් යවනවො. කිසිර්
යකයනක් ඒක එනකල් හිතන්යන් නැහැ යම් තරම්ර් යෙොේඣංග
ධර්ර්වලින් අයප් හැකියො, නැතිනම් ර්නුස්ස හිතක තියන පූර්ණ
ශක්තිය ර්තු කරයි කියලො.
(සත්ත යෙොේඣංග යේශනො)
9. අපි පර්යංකයය් ඉඳලො නැගිටින යවලොවක් යවන්ට පුළුවන්.
එයහර් නැත්නම් සක්ර්යන් ඉඳලො රූපයක් ෙකින යවලොවක්
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යවන්ට පුළුවන්. සේෙයක් අහන යවලොවක් යවන්ට පුළුවන්.
හිතුිල්ලක් නැයගන යවලොවක් යවන්ට පුළුවන්. සක්ර්යනන්
පිටත්ව යන යවලොවක් යවන්ට පුළුවන්. පිණ්ඩපොයත වඩිනයකොට
ර්ගදී හම්ෙ යවන අතුරැ ෙොධො අවස්ථොවක් යවන්ට පුළුවන් - යම්
සම්පජඤ්ඤය පිළිෙඳ ර්ූලධර්ර්ර්ය දැනුර් අපිට කරියොවට නංවන්න
යගොඩක් අවස්ථො තියනවො.
(එර්)
10. යම් ආකොරයකට තර්න් කරන්න ගිය ටිකට, හිතල කරපු ටිකට
ිතරයි වග යවන්න ඕනූ. අන්න ඒ වග යවන ටික නතර කිරීර්ට
අපි ශීල ශික්ෂො, සර්ොධි ශික්ෂො, පරඥා ශික්ෂො කියන පරතිපදාවට
ගිහිල්ල, හිතල කරන යේවල් කරර්යයන් නතර කරගන්නවො.
භොවනොයේදී රූප ෙලන්න එපො, යපනුණට කර්ක් නැහැ. ශබ්ෙ
අහන්න එපො, ඇහුණට කර්ක් නැහැ. ගඳ දැනුණට කර්ක් නැහැ.
රසට රස යග්ෙය ඇති කරගන්න එපො, දිවට රස දැනුණට කර්ක්
නැහැ. කයට සුයඛ්ෝපයභෝගී යේවල් අස්යස් යන්න එපො, ඇඟට
පහස දැනුණට කර්ක් නැහැ. හිතට හිතන්න එපො.

(තරිලක්ෂණ යේශනො)
11. ෙුදුරජොණන් වහන්යස් සඳහන් කරල තියනවො නියොර් ධර්ර් පහක්
- චිත්ත නියොර්, කම්ර් නියොර්, උතු නියොර්, ධම්ර් නියොර්, බීජ
නියොර් වශයයන්. යම් නියොර් ධම්ර් එකක්වත් කරියොත්ර්ක
යවන්යන නැහැ අපි ඒවොට ඇඟිලි ගැහුයේ නැත්නම්. යම් නියොර්
ධම්ර් තියයේදි ඇඟිලි ගහන හැර් එකටර් සංසොරයය් යගවන්න
ඕනූ. කවදා යහෝ නියොර් ධම්ර්වලට අනුව අපි හැඩගැහිච්ඡච ෙවසට
කියනවො තථතොව කියලො. තථොගත කියලො.
(එර්)
12. ශරේධො, ිරිය, සති, සර්ොධි, පරඥා ආදී යම් ඉතොර්ත්ර් වැෙගත් ගුණ
ධර්ර් ටික පවො අතහැරිය යුතුයි නිවන් ෙකින්න නම්.
යයෝගොවචරයට අතහරින්න යවන අනික් අර්ොරැර් එක තර්යි,
සියුම්ර් එක තර්යි, යර්යතක් කල් සංසොරයය් යගනොපු රැචි
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අරැචිකම් කියන, ර්නොප අර්නොප කියන, සැප කැර්ති වන ගතිය
අතහරින්න යවන එක. හර්ගහන්න යවන එක.
(එර්)
13. අපි කවදාක යහෝ අනිච්ඡචත්වයට, දුක්ඛ්ත්වයට, අනොත්ර්ත්වයට යන
ආකොරයට සිතිිලි රටොව, ජීවන රටොව සකස් කළ කලයොණ
මිතරයන්යග් ඇසුර ලෙල අනිච්ඡච දුක්ඛ් අනොත්ර්, නැත්නම්
තරිලක්ෂණ පටිසම්පරයුක්ත යේශනොවලට ඇහුම්කන් යෙමින්
කටයුතු කයළොත් අපිට යපරහැරට එකතු යවන්න පුළුවන්. (එර්)
14. ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටසට ආවට පස්යස් යයෝගොවචොරයට හතර
ඉරියේවර් සතිපට්ඨොන යවනවො. සූර් අරර්ුණක්ර් භොවනොවක්
ෙවට පත් යවනවො. ඒක නිසො යයෝගොවචරයො ියේක ගන්නවො
කියලො යෙයක්, ආපසු හැරී ෙලනවො කියලො යෙයක් යර්තනදී ඉයබ්
යකයරන්යන් නැහැ. ඒ නිසො (අපි කොයොනුපස්සනො යකොටස් වයග්
ර්තු කරගන්න යවලොයේදී සිහිපත් කරගත්ත වයග්) එතනදිි
අහනවො අපි යකොතනින්ෙ පටන් අරගන්යන්? භොවනොවක්
යකොයහොර්ෙ පටන්ගන්යන්? අපි ගිහිව ගත කරන්යන්, යකොයහොර්ෙ
භොවනොව පටන් අරගන්යන්?එයහර් නැත්නම් සර්හර ිට පැිදි
යවලො ගත කරන්යන්, යර්ොකක්ෙ ර්ට යම් චරියතට ගැළයපන
භොවනොව? ආදී වශයයන් ඒ භොවනො අරර්ුණ ඉදිරිපත් කරගැනීර්
ආධුනිකයොට ිශොල පියවරක්. දැන් අහන්න තියයන්යන් යර්ොකක්ෙ
භොවනොව යනොයවන්යන්? යකොතනෙ භොවනොවක් යනොී යන්යන්?
යකෝකෙ අල්ලන්න පුළුවන්යන් කියලයි.

(ර්හො සතිපට්ඨොන සූතර යේශනොවලිය 4 - ධම්ර්ොනුපස්සනො)
15. ධම්ර්ොනුපස්සනොවට ගියොට පස්යස් ඒ යයෝගොවචරයට වටපිට ෙල
ෙල ඉන්ට යෙයක් නූ. එන ඕනූර් ධර්ර්යක් - ඇයහන්, කයනන්,
නොසයයන්, දියවන්, ශරීරයයන්, හියතන එන ඕනූර් යෙයක් යර්යනහි කරලො ඒ අනුව සල්ලක්ඛ්ණය පවත්තලො, නැත්නම්
ර්නසිකොරය පවත්වලො ඒ ර්නසිකොරය ිපස්සනොවට නංවලො,
එයින් හරයක් ගන්න ඕනූ.
(එර්)
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16. අපි ඉයගනගත්තො සුඛ් යේෙනො, දුක්ඛ් යේෙනො පිළිෙඳව. ඒවො ගැන
අපි හරි ියශ්ෂඥයයෝ. නර්ුත් අදුක්ඛ්ර් සුඛ් යේෙනොයේ තර්යි අපි
හුඟ යවලොවට ඉන්යන්. ඒක ෙන්යන් නැහැ. ඒක ෙන්යන් නැති
නිසො ඇති වන අන්ධකොරයය් භයොනකකර් යකොච්ඡචරෙ කියනවො
නම්, ඊගොවට එන සුඛ් දුක්ඛ් යෙයකන් සැප ිතරක් ර්ට යේවො දුක යනොයේවො කියලො ර්හො යර්ෝඩකර්කට වැයටනවො.
(එර්)
17. සර්වඥයන් වහන්යස් කියනවො, ර්හයණනි, නිවන අවයෙෝධ
කරන්න නම් කොර්ය ගැන දැනගන්න ඕනූ,කොර්යන්යග් නිදානය සම්භවය දැනගන්න ඕනූ, කොර්යන්යග් ිිධ වූ නොනොකරණය
දැනගන්න ඕනූ, කොර්යන්යග් ිපොක දැනගන්න ඕනූ, කොර්
නියරෝධය දැනගන්න ඕනූ, කොර් නියරෝධ ගොමිනී පරතිපදාව
දැනගන්න ඕනූ කියලො.
(එර්)
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7. ආනාපානසති සූතරය (ම. නි) භාවනාව පිළිබඳව කරැණු
ෙුදුරජොණන්වහන්යස් වහන්යස් ිසින් යේශිත සූතර අතුරින්
ආනොපොනසති භොවනොව පිළිෙඳව ිස්තරොත්ර්කව, එපර්ණක් යනොව
වඩොත් පුළුල් ආකොරයකින් කළ යේශනයක් ර්ජ්ඣිර් නිකොයයහි
ආනොපොනසති සූතරයය් අන්තර්ගත යේ.
යර්හි ියශ්ෂත්වය වන්යන්, හුයෙක්ර් ආනොපොනසතිය යන
එකර් කර්ර්ස්ථොනය ඇසුරින් සතර සතිපට්ඨොනයර් පරිපූර්ණ කරගත
හැකිය යනුයවන් තථොගතයන් වහන්යස් කර ඇති පරකොශයයි.
“ආනොපොනසති භික්ඛඛ්යව, භොිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපඨඨොයන
පරිපූයරන්ති”. යර්ය අප සොර්ොනයයයන් ර්හො සතිපට්ඨොන සූතර
යේශනොවලින් අසො ඇති කරර්යට වඩො යවනස්ය. එයහයින්ර් ඉතො සිත්
ගන්නොසුලුය.
ආනොපොනසති භොවනොව නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
ආරම්භක යුගයය් පටන්ර් පුහුණු කරනු ලෙන පර ධොනතර් භොවනො
කරර්යක් වන යහයින්, ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් එන ඉහත සඳහන් සූතරය
අපට ියශ්ෂ වැෙගත්කර්කින් යුතු යේ. නිස්සරණ වනය
යස්නොසනවොසී පූජය පොනදුයර් චන්ෙරතන ස්වොමීන් වහන්යස් ිසින්
භොවනො වැඩ සටහනකදී යර්ර් සූතරය ඇසුරින් ර්හඟු යේශනොවලියක්
පවත්වන ලදි. සූතරය පිළිෙඳ ගැඹුරැ ිගරහයක් වූ යහයින් යර්ර්
යේශනොවලිය ගරන්ථයක් යලස ර්ුද්රණය කරන ලදුව, යයෝගොවචරයින්
අතයර් යෙයහින් ජනපරිය ිය. පහත දැක්යවන්යන් එර් කෘතියය්
උධෘත කීපයකි.
- කර්තෘ
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1. යම් ර්ුළු කයය්ර් පරභවය, එයහර් නැත්නම් ඕළොරික කයය් ර්ූල
පරභවය වශයයන් සලකන්න පුළුවන් ආශ්වොසය පරශ්වොසය. ඒකයි
ධම්ර්දින්නො රහත් යතරිණින් වහන්යස් චූල යේෙල්ල සූතරයය්දී
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය “කොය සංඛ්ොරය” කියලො
හඳුන්වන්යන්. යම් කිසි යකයනක් ආනොපොනසතියය් යම් ිදියට
නියැයලනවො නම්, යම් ිදියට නිරීක්ෂණය කරනවො නම්, ඒකයි
ෙුදුරජොණන් වහන්යස් යපන්වලො යෙන්යන්, යම් කයයි දැකලො
තියයන්යන් කියලො.
(කොයොනුපස්සනො - 20)
2. ෙුදුරජොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පරෙල පරකොශයක් කරනවො. යම්
එකර් ආනොපොනසතිය වැඩීයර්න් සතර සතිපට්ඨොනයකුත් දියුණු
යවනවො. ඒ වයග්ර්යි සප්ත යෙොේඣංග ධර්ර්ත් දියුණු යවනවො.
අවසොනයය් ිේජො ිර්ුත්ති කියන ධර්ර්තො යෙකත් දියුණු යවනවො.

(කොයොනුපස්සනොයවන් යෙොේඣංග දියුණු ීර් - 93)
3. ර්හො සතිපට්ඨොන සූතරයය් ආනොපොනසතියත් එක කර්ටහනක්
වශයයන් ෙුදුරජොණන් වහන්යස් යේශනො කරලො තියනවො. ඒ
වයග්ර් තවත් කර්ටහන් රොශියක්, භොවනො කරර් රොශියක් ර්හො
සතිපට්ඨොන සූතරයය් අන්තර්ගතයි. දැන් යම් කථො කරන්යන්
ආනොපොනසති සූතරය තුළ යකොයහොර්ෙ සතර සතිපට්ඨොනය
අන්තර්ගත යවන්යන් කියන එක ගැනයි. යර්තන යලොකු
යවනසක් තියනවො. අයතන්දි කථො කරන්යන් සතිපට්ඨොනය
ඇතුයළ් ආනොපොනසතියත් එක කරර්යක් වශයයන්. නර්ුත් යර්තනදි
කථො කරන්යන් ආනොපොනසතිය තුළ යකොයහොර්ෙ සතර
සතිපට්ඨොනය වැයඩන්යන් කියන ආකොරය. එතයකොට
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන යන යම් කිසි යයෝගොවචරයයක්
ඉන්නවො නම් එයොට යර්ෙඳු කරර්යක් දැනගැනීයම්දී යලොකු සතුටක්
ඇති යවනවො. යම් වඩන ආනොපොනසති භොවනොවර් දිගටර්
කරයගන ගියයොත් ර්ට යම් සතර සතිපට්ඨොනයර්ත් දියුණු
කරගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො කියලො යලොකු සතුටක්
දැයනනවො.
(චිත්තොනුපස්සනො - 50)
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4. අපි යම් යන්න පටන් අරන් තියන ර්ොර්ගය කරර්ොනුකුලව වැයඩන
ර්ොර්ගයක්. අපි කොටත් අපි ඉන්න තැනින් පටන්ගන්න පුළුවන්. ඒ
කියන්යන් අපි යම් යන්යන් ආයරෝපණය කරගත් ර්ොර්ගයක
යනයවයි.
වර්තර්ොනයය්
අපි
පටන්ගන්නවො.
අපි
පටන්ගන්නයකොට හිත ඉෙොගොයත් යනවො. නො නො පරකොර
අරර්ුණුවල යනවො. යකයලස් අරර්ුණුවල නියැයලනවො. යම්
ිදියට යෙොයහොර් යනොහික්ර්ුණු හිතක් තර්යි අපි දැන් යම්
හික්ර්වන්න උත්සොහවත් යවන්යන්. යම් යනොහික්ර්ුණු හිතක්ය
තර්න්ට තියයන්යන් කියලො, යම්ක නම් කවදාවත් ර්ට කරන්න
ෙැහැ කියලො, ිපිළිසර යවන්නවත් පසුගොමී යවන්නවත් යනයවයි
ධර්ර්ය තියයන්යන්. යම් ර්ට්ටමින් තර්යි කවුරැත් පටන් අරන්
තියයන්යන්. යම් ිදියහ් අදාන්ත හිතක් තර්යි දාන්ත භොවයට, දැර්ුණු
භොවයට එදා ෙුදුරජොණන් වහන්යස්ත් ර්හ රහතන් වහන්යස්ලොත්
පත් කරයගන තියයන්යන්.

(කොයොනුපස්සනොයවන් යෙොේඣංග දියුණු ීර් - 95)
5. අපි භොිත කරන කර්ර්ස්ථොන, අපි භොවනොව සඳහො පොිච්ඡචි කරන
අරර්ුණු, කිසි යස්ත්ර් හිත ර්ුළො කරන අරර්ුණු යනයවයි. අපි
සොර්ොනයයයන් රූපයක් දැක්කොර්, අපි කැර්ති ලස්සන රූපයක්
දැක්කොර් අපිට කිසිර් ීර්යයක් යයොෙන්න අවශය නැහැ. ඒ රූපය
ඔස්යස් අයප් හිත දුවයගන යනවො. නිරොයොසයයන්ර් අයප් හිත
පරණ පුරැේෙට ඒ රූපය ඔස්යස් දුවයගන යනවො. අපිට ආයය්
ෙයලන් ඒයක හිත රඳවලො තියන්න අවශය නැහැ. යර්ොකෙ, හිත
ර්ුළො කරන ස්වභොවයක්, හිත ඇෙ ෙැඳගන්නො ස්වභොවයක් ඒ
අරර්ුයණහි තියනවො. නර්ුත් දැන් යම් අපි කතො කරන භොවනො
අරර්ුණ හරිර් උදාසීන අරර්ුණක්. හුස්ර් ැල්ලක් කියන්යන් කිසි
යස්ත්ර් හිත ඇෙ ෙැඳගන්නො අරර්ුණක් යනොයේ. එයහනම්
යර්ොකෙ යර්ෙඳු අරර්ුණක් භොවනො සඳහො යයොදාගන්යන්?
පින්වත්නි, යර්ෙඳු අරර්ුණකින් තර්යි හිත යකයලසුන්යගන්
ර්ුදාගන්න පුළුවන්.

(කොයොනුපස්සනොයවන් යෙොේඣංග දියුණු ීර් - 100)
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6. ෙුදුරජොණන් වහන්යස්යග් වචනයයන්ර් කියන්යන්, දැන් සතිර්ත්
යවලො ඉන්න අතයර් ඔයහ් කම්ර්ැලිකයර්න් ඉන්නවො යනොයේ.
හැෙැයි යම් යෙයක් කරනවො. “කරනවො” කියන වචනය පොිච්ඡචි
කළොට, හරිර් සියුම්වයි යම් යේ කරන්යන්. ෙුදුරජොණන් වහන්යස්
යේශනො කරන්යන් “තථො සයතො ිහරන්යතො තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය
පිචයති”. දැන් යම් ඇස්පනොපිට වර්තර්ොනයය් දැයනන ආශ්වොසය
ගැන පරඥායවන් දැනගන්නවො. පරඥායවන් යහොයල ෙලනවො. ඊළඟට
“පිචයති”. ියශ්ෂයයන් යහොයල ෙලනවො. “පරිීර්ංසං
ආපේජති”
යම්
පිළිෙඳව
ිර්සිලිර්ත්
යවනවො.

(කොයොනුපස්සනොයවන් යෙොේඣංග දියුණු ීර් - 101)
7. ර්ැදිහත් සිතකින් යේෙනො දිහො ෙලන යයෝගොවචරයයක් ඒ දිහො
ෙලන්යන් යේෙනොව නැති කරගැනීයම් අෙහසින් යනොයවයි. ඒ
යවනුවට යේෙනොව එයොයග් භොවනො අරර්ුණ ෙවට පත් යවනවො.
යම් යේෙනොව කියන අරර්ුයණ් සිටිමින්ර්, එර් අරර්ුණ යකොයහොර්ෙ
ිිධ අන්ෙමින් යවනස් යවන්යන්, යකොයහොර්ෙ ඒක සියුම්ව
හටගන්යන්, ඒක ිිධ අන්ෙමින් චලන ස්වභොවයක් ඇති
කරන්යන්, ඇතැම් යවලොවට පැතියරන්යන් යකොයහොර්ෙ, ඇතැම්
යවලොවට යම් සුළු පරයේශයක් හරහො පැතියරන්යන් යකොයහොර්ෙ,
ඊළඟට තර්න් යනොදැනුවත්වර් ඒක පහව යන්යන් යකොයහොර්ෙ,
දුරැ යවලො යන්යන් යකොයහොර්ෙ, ඊළඟට තර්න්යග් පොලනයකින්
යතොරව යවනත් තැනක යේෙනොවක් හටගන්යන් යකොයහොර්ෙ,
ඒකත් අර ිදිහට යවනස් යවන්යන් යකොයහොර්ෙ, ඒ යේෙනො පහව
යන්යන් යකොයහොර්ෙ - යම් ිදියට තැනින් තැන ක්ෂණිකව
හටගන්නො යම් යේෙනො ර්ැදිහත් සිතින් නිරීක්ෂණය කිරීර්ට යම්
ර්ට්ටයම්දී යම් යයෝගොවචරයොට හැකියොවක් ලැයෙනවො.

(යේෙනොනුපස්සනො - 36)
8. අපි ර්ුලටර් ඇිල්ලො හිත දිහො ෙලන ිට, ඒ ෙැලීයම්දීත් අපි හියත්
පහළ වන කිසිර් චිත්ත ස්වභොවයක් ර්යග් කරගන්යන් නැතිව,
යම් චිත්ත ස්වභොවය හුදු චිත්ත ස්වභොවයක් පර්ණක් ෙව
යත්රැම්ගනිමින්, ඔන්න අපි ඒක ටික ටික අත්හරිනවො. යම්
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කරියොවලිය දැකගැනීර් හරහොර් යලොකු පරයර්ෝෙයක් දැයනනවො.
යර්ොකෙ, යම් චිත්ත ස්වභොව ඇති යවනවො. ඒවො ටික යවලොවක්
පැවතිලො, ඒවොර් නැති යවලො යනවො. ඒ වයග්ර් යම් චිත්ත
ස්වභොව අපිව ර්ුළො කරන්න හෙනවො. නර්ුත් අපි සතිර්ත් යවලො
ඒවොයින් ර්ුළො යවන්යන් නැතිව ඉන්න ිට, ඒවොර් නැති යවලො
යනවො.
(චිත්තොනුපස්සනො - 58)
9. අයප් තියයන ිිධොකොර යකයලස් පරවණතො, යකයලස් පුරැදු
යත්රැම්ගන්යන් නැතිව අපිට යකයලස් යගොන්යනන් නිෙහස්
යවන්න හැකියොවක් නැහැ. අයප් තියයන යකයලස් පුරැදුවලින්
හිත නිෙහස් කරගන්න පුළුවන් අපිටර්යි. ෙුදුරජොණන්
වහන්යස්ටවත් ෙැහැ අයප් තියයන යකයලස් පුරැදු අයපන්
උදුරලො දාන්න. භොවනොවක් හරහො ටියකන් ටික අපි පරිණත
යවේදීයි යත්යරන්න ගන්යන් ර්යග් හිත නම් හරිර් රොග භරිත
හිතක්. ර්යග් හිත නම් ේයේෂයටයි යන්යන්. ර්යග් හිත
නිදාගන්නර්යි කැර්ති. නැත්නම් ර්යග් හිත රූප ෙලන්නයි කැර්ති.
අන්න අපි යත්රැම්ගන්නවො අයප් චරිත ස්වභොවය. යම් නිසො අපි
නිහතර්ොනී ිය යුතුයි අයප් යකයලස් ඉතිරියි කියලො
යත්රැම්ගන්න.
(චිත්තොනුපස්සනො - 163)
10. ෙුදුරජොණන් වහන්යස් යපන්වපු යම් නිවන් ර්ොර්ගය යකයලස්
සංසිඳුවමින් යන ර්ොර්ගයක්. එතන එතන යකයලස් හටගන්නවො.
එතන එතන යකයලස් දුරැ කරනවො. එතන එතන
යකයලසුන්යගන් දැයවන්න ගන්නවො. එතන එතන නිවොගන්නවො.
අපි අෙ භොවනො කරලො අවුරැදු ගොනකින් නිවන් ෙකිනවො යවනුවට,
එයහර් නැත්නම් භව ගොනකට පස්යස් නිවන් ෙකිනවො යවනුවට,
වර්තර්ොනයය් හියත් දැීර්ක් තියනවො නම්, ඒ යකයලස් එතනර්
සංසිඳුවොගැනීර්ක්, ඒ යකයලස් එතනර් නිවොගැනීර්ක් හරහො
එතනර් නිීර්ක් තියනවො. ෙුදුරජොණන් වහන්යස් යපන්වන යම්
ධර්ර් ර්ොර්ගය එතන එතන නිිනිී යන ර්ොර්ගයක්.

(ධම්ර්ොනුපස්සනොයවන් යෙොේඣංග දියුණු ීර් - 186)

109

|

| නිස්සරණ වනය යස්නොසනය
11. අයප් හියත් ඇතුළත සංසිඳීර්ක් නැත්නම්, ඇතුළත තෘප්තිර්ත්
භොවයක් නැත්නම්, ඒ හිත නිරන්තරයයන්ර් පිටතින් අරර්ුණු
යහොයනවො. හිත ඇතුළත තෘප්තිර්ත් නම්, හිත ඇතුළතර් සතුටක්
තියයනවො නම්, අපි එළියයන් සතුට යහොයන්න අවශය නූ.
යර්ොකෙ, ඇතුළත සංසිඳිලො. හිත ඇතුළතර් සතුටුයි. ඒ නිසො
ධර්ර්ය ගැඹුරට යන්න ගැඹුරට යන්න, හිත නිකං නතර යවලො
වයග් ස්වභොවයක්, හිත එතනර් සංසිඳිලො වයග් තියන
ස්වභොවයක්, හියත් නිිච්ඡච ස්වභොවයක්, හිත තෘප්තිර්ත් යවච්ඡච
ස්වභොවයක් පැන නගිනවො.

(ිේජො ිර්ුත්ති දියුණු ීර් -209)
12. ිපස්සනොයවන් වැඩිච්ඡච හිතක් යෙොයහෝර් අකම්පිතයි. අපි
සොර්ොනයයයන් කියනවො යනොසැයලන ර්නසක් කියලො. යහොඳට
පිරිසිදු යවලො පිරිසිදු යවලො, ඔන්න අකම්පිත හිතක් ෙවට, තොදී
සිතක් ෙවට, යම් සිතපත් යවලො.

(ිේජො ිර්ුත්ති දියුණු ීර් - 211)
13. යයර්ක් කරර්ොනුකුලව භොවනොව දියුණු කරයගන යනයකොට
පර්යංක භොවනොවට, සක්ර්නට ිතරක් යනයවයි, තර්න්යග් ර්ුළු
ජීිතයටර් භොවනොව පැතියරන්න ඕනූ. කරර්ොනුකුලව ජීිතය
පුරොර් පැතිරිච්ඡච භොවනොවක නියැයලන යකයනකුට උයේ අවදි
යවච්ඡච යර්ොයහොයත් ඉඳන් රොතරි නින්ෙට යන යර්ොයහොත ෙක්වොර්
තියයන්යන් භොවනොවක්. එයො එක්යකෝ කයත් එක්ක ජීවත්
යවනවො. නැත්නම් යේෙනොවක් එක්ක ජීවත් යවනවො. යවන
වැඩක නියැයලේදීත් අපිට අවශය නම් පුළුවන් හිත දිහො
ෙලොයගන ජීවත් යවන්න. නැත්නම් පහළ යවන ිිධොකොර
යේෙනො ගැන දැනුවත් යවන්න. නැත්නම් කය ගැන දැනුවත්
යවන්න. යම් ිදියට එයොයග් ර්ුළු ෙවස පුරොර් යනොසිස්ව ඒ
තැනැත්තො ගත කරනවො.

(ිේජො ිර්ුත්ති දියුණු ීර් - 217)
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8. සත් බුදු වන්දනා
ිපස්සිස්ස නර්ත්ථු
සිඛිස්සපි නර්ත්ථු
යවස්සභුස්ස නර්ත්ථු
නර්ත්ථු කකුසන්ධස්ස
යකොණොගර්නස්ස නර්ත්ථු
කස්සපස්ස නර්ත්ථු
අඞ්ගීරසස්ස නර්ත්ථු
නයර්ො යතසං සත්තන්නං

-

චක්ඛඛ්ුර්න්තස්ස සිරීර්යතො
සබ්ෙභූතොනුකම්පියනො
නහොතකස්ස තපස්සියනො
ර්ොර යසනො පර්ද්ධදියනො
ෙරොහ්ර්ණස්ස වුසීර්යතො
ිප්පර්ුත්තස්ස සබ්ෙධී
සකයපුත්තස්ස සිරීර්යතො
සම්ර්ො සම්ෙුද්ධධොනන්ති.

ිපස්සී භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො,
අනන්ත පුයඤ්ඤා, අනන්ත ඤායණො, අනන්ත ගුයණො,
අනන්ත යතයජො, අනන්ත ඉද්ධධි, අනන්ත ජුති.
සිඛී භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
යවස්සභු භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
කකුසයන්ධො භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
යකොණොගර්යනො භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
කස්සයපො භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
අම්හොකං භගවො අරහං සම්ර්ො සම්ෙුයද්ධධො...
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සත්තියර් ෙුද්ධධො භගවයන්තො, අරහයන්තො, සම්ර්ො සම්ෙුද්ධධො,
අනන්ත පුඤ්ඤා, අනන්ත ඤාණො, අනන්ත ගුණො,
අනන්ත යතජො, අනන්ත ඉද්ධධිර්න්තො, අනන්ත ජුතිර්න්තො.
ර්ය්හං නොථො, ර්ය්හං දීපො, ර්ය්හං තොණො,
ර්ය්හං යලනො, ර්ය්හං පටිසරණො.
අනන්ත පුඤ්ඤා ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි පුඤ්ඤචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
අනන්ත ඤාණො ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි ඤාණචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
අනන්ත ගුණො ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි ගුණචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
අනන්ත යතජො ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි යතජචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
අනන්ත ඉද්ධධිර්න්තො ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි ඉද්ධධිචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
අනන්ත ජුතිර්න්තො ෙුද්ධධො භගවයන්තො,
අනයන්තහි ජුතිචයක්කහි ර්ං රක්ඛඛ්න්තු සබ්ෙදා.
(අනයයන්ට කියන ිට යර්හි ‘ර්ය්හං’ යන්න යවනුවට ‘තුය්හං’
යයිෙ ‘ර්ං’ යන්න යවනුවට ‘ත්වං’ යයිෙ සුදුසු අවස්ථොවලදී
යයොදාගත යුතු යේ.)
අති පූජනීය ශ්රී ඥානොරොර් ර්හො ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ියශ්ෂ
උපයෙස් පරිදි, අරණය යස්නොසනයය් සියලු සංඝයො වහන්යස්ලො
ිසින් සන්ධයොයේ ෙුේධ වන්ෙනොයවන් පසුව යම් ගොථො පඞ්ක්තිය
සේඣොයනො කරනු ලැයබ්.
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