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පපරවදන
මීතිරිගල නිස්සරණ ෙනය ආරණය වස්නාසනවය්
පරධාන
කම්මට්ඨානාචාර්ය ධුරන්ධර අති පූජ්නීය උඩඊරියගම ධම්මජීෙ මහ වතරැන්
ෙහන්වස් 2022 වපබරොරි 5 ෙන දිනට සිය ජීෙන ගමන් මවගහි සත්ෙන
දසකයට පා තබයි. කමටහන් ගුරැෙරයකු හා ෙයක්ත පරතිබල ධර්ම
වද්ශකයානන් ෙහන්වස් වකවනකු වලස උන්ෙහන්වස් පසු ගිය දසක තුනකට
අධික කාලයක් තිස්වස් දසදහස් ගණනක් වදස් විවදස් වයෝගාෙචරයන් හට
සතිපට්ඨානය ෙඩමින් තම තමන් ලැබූ මනුස්සත්ත පටිලාභය වදවලාෙ
සාර්ථකත්ෙය සඳහා වයාදාගැනීමට ධර්මවයන් වමන්ම ආදර්ශවයන් ද උපකාර
කර ඇත.
වමම උතුම් අෙස්ථාවේදී උන්ෙහන්වස්වග් ධර්ම ශාස්තරීය වස්ොෙ
ඇගයීම සඳහා වමම උපහාර ගරන්ථය පිරිනැමීමට ලැබීම සතුටට කරැණකි.
වමම ගරන්ථය රචානා කළ පූජ්ය බණ්ඩාරවෙල සද්ධාතිස්ස හිමියන්
වප්රාවදණිය විශ්ෙ විදයාලවයන් සමාජ් විදයාෙ පිළිබඳ උපාධිය ලබා (1977)
සරසවි ඇදුරකු හා මානෙ සම්පත් කළමණාරණ උපවද්ශකයකු වලස වස්ෙය
කරන අතරම ෙෘතියට අදාල වපාත් රාශියක් පරකාශයට පත්කර ඇති අතර
වකාළඹ විශ්ෙ විදයාලවය් මහාචාර්ය වපර්ම කුමාර ද සිල්ො මහතා සමඟ සම
කතෘත්ෙවයන් ඉදිරිපත්කරන ලද නූතනත්ෙය පශ්චාත් නූතනත්ෙය හා නෙ
සමාජ් විදයා නයාය නම් ගරන්ථය 2018 ෙසවර් ජ්ාතික සාහිතයය සම්මාන
උළවල්දී ෙසවර් විශිෂ්ඨ තම කෘතිය වලස සම්මානවයන් පුද ලබා ඇත. විශරම
ලැබීවමන් පසු 2017 ෙසවර් සිට ගරැ ධම්මජීෙ හිමිපානන් යටවත් විපස්සනා
භාෙනාෙ පරගුණකළ අතර නායක හිමියන්වග් කැපකරැ වලසද දායකවී
ඇත. දැනට පැවිදිවී නාහිමියන්වග් සති පාසල හා අවනකුත් ශාසනික
කටයුතුෙලට සහාය වෙමින් සිටී.
ගරැ ධම්මජීෙ නායක හිමිපාණන්වග් හැත්තෑවෙනි ජ්න්ම සංෙත්සරය
වෙනුවෙන් වමම කෘතිය රචානාකර පූජ්ාකිරීම වෙනුවෙන් එම හිමියන් හට
අපවග් ස්තුතිය පිරිනමමු.
අති උතුම් වස්ොෙ අඛන්ඩෙ දිගුකාලීනෙ ඉටුකිරීම සඳහා නාහිමියන්
හට චිර ජීෙනය හා සුඛී සුෙපත් භාෙය ලැවබ්ොයි පරාර්ථනා කරමු.
වහ්මන්ත රණෙක - සම වල්කම්
නිස්සරණ ෙන වස්නාසන සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
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1. පරපේශය
‘අනුගේගහිත සූතරයට අනුව කමටහනේ බණකේ අහනේන ැබුලනේ
බුරැමලයේ ලනේවාසිකව පණේිතාරාමලයේ වැඩසිටි කා ලයේ අතිපූජය
ඕවදාචාර්ය ඌ. පණේිතාභිවිංස සේවාමීනේ වහනේලසේලගනේය. සිතේ කාවදින
ල සට ලදේශනා කළ තැනේ පටනේ, එය භාවනා ජීවිතයට සම්බනේධ්
කරගැනීමට උතේසහ කරන අතලර්, අලනකුතේ ලයෝගාවචරයනේ සමඟ ලමය
ලබදාගැනීමට ගතේ උතේසහායකේ ලමල ස සිිංහ බණ ලපාතකේ ල ස අද
එළි දකී.’
වදදහස් දහඅට ෙසවර් මාර්තු විසි හතර ෙන දින පරකාශයට පත්ෙු
අනුග්ගහිත සූතර වද්ශනා මාලාෙ සහිත දහම් වපාතට අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස් විසින් ලියන ලද වපරෙදවන් ඇතුලත් ඉහත
පරකාශවයන් එම ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් ශාසනික ජීවිතවය් පරමාර්ථය හා
ස්ෙභාෙය මැනවින් පරකට ෙන්වන්ය.
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග් ශාසනික ජීවිතය වමතරම්ම
ෙන්දනීය හා පූජ්නීය තත්ෙයකට පත්වී අද ෙන විට වලෝකවය් ජීෙත්ෙ
සිටින දක්ෂතම විපස්සනා කමටහන් ගුරැෙරයා යන විරැදාෙලිය ලැබී
ඇත්වත් ඉහත සඳහන් වත්මාෙ ඔස්වස් දිගින් දිගටම වෙවහස වනාබලා
ෙැඩකිරීම නිසාය. අනලස්ෙ කඩිසරෙ කාය ජීවිත නිරවප්ක්ෂෙ ෙැඩකිරීම
නිසාය.
ඈත අතීතවය්දී වමන්ම ෙර්තමානවය්දී ද බුදු සසුනට ඇතුළුෙන
හා ඉන් පිටෙන පිරිස් පිළිබඳෙ විවශ්ෂයක් වනාමැති වලස වපවනන්වන් ,
එය පරමාණවයන් විශාල නිසාම පමණක් වනාෙ, බුදු දහවම් මිහිරි ඵල
ෙළඳා තමනුත් සාසනයත් බැබලවීමට සමත් පරාඥයන් ඒ පිරිස් අතර දුලභ
නිසාමය. මනාෙ සකස් වකාට ෙපුරන ලද වකවතහි අස්ෙැන්න
පරමාණවයන් වමන්ම ගුණවයන්ද උසස් තත්ෙයකට පත්ෙන්නාක් වමන්,
ඉතා වෙවහස මහන්සිවයන් දිගුකලක් තිස්වස් කරන ලද ආර්ය
පර්වය්ෂණයක පරතිඵලයක්ෙු අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් සසුන්
ගතවීම හා ජීවිතය, තමන්ෙත්, ඇසුරට පත්ෙන සියළු වදනාෙත්, අඳුවරන්
ආවලෝකයට කැඳෙන පහන් ටැඹක් වී බබලන්වන්යැයි පැෙසීම
අතිශවයෝක්තියක් වනාවේ.
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2. දඟකාර ගැමි පකාලුවා
වප්රාවදණිය උඩඊරියගම ගම්මානවය් විසූ ජී. වක්. ඇම්
ඩිංගිරිබන්ඩා හා සී. බී.ආර්. බන්ඩාරමැණිවක් යන මා-පිය වදපළවග්
නෙෙැනි දරැො වලස එක්දාස් නෙසිය පනස් වදවක් වපබරොරි මස
පස්ෙන දින උපත ලැබූ කරැණාරත්න බණ්ඩා, ළමා කාලවය් සිටම දඟ
මල්ලක් ෙූ අතර පෙුවල් අයවග් වමන්ම ඇසුරට පත්ෙූ සියළු වදනාවග්ම
හිත් දිනාවගන ගජ් මිතුරකු බෙට පත්ෙූවය්, එම දඟ ගතිය නිසාමය.
වකතරම් පරිණත භාෙයට පත්ෙුෙත් අදද ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් චරිතය
තුල දඟකාර ගති නැතුොම වනවේ. දිනපතාම දහෙල් දහය හමාර හා
එවකාළහ කාලය තුළ වයවදන ‘වභෞතික විදයා විවනෝදය’ වලසින්
උන්ෙහන්වස්ම හඳුන්ොගන්නා ෙැඩ වකාටස, එදා දඟකාර කවම් ෙර්තමාන
ස්ෙරෑපය වලස ගත හැකිය. එවස්ම ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් ශාරිරික හා
මානසික සජීවි බෙ දිවනන් දින පන්නරය ලබමින් ඔප ෙැවටන්වන්, වතද
ගැන්වෙන්වන් ද වමම දඟකාර හිතුෙක්කාර ගතිය නිසාමය. දහෙල්
දානවයන් පසුෙද බහුතරයක් වදනා වකටි නින්දක් සහිත විවේකයකට
යහන් ගතවෙත්දී ධම්මජීෙ හිමිපාණන් සක්මනට වහෝ කළ යුතු ෙැඩක
වයවදන්වන්ය. දරැෙන් එවකාළහක් අතර නෙෙැනියා වීම නිසාම
වදමාපියන්වග් හා වලාකු අප්පච්චචිවග් වමන්ම ෙැඩිහිටි සවහෝදරයන්වග් ද
හුරතලය හා ආදරය වනාඅඩුෙ ලැබීමට හැකිවිම දඟකාර කවම් උපත විය
හැකිය. වමම දඟයා ගැන එකල සිටි මිතුරකු පැෙසුවේ ( ලඟ ඉන්ඩ බවය්
බෑ අඩුම ගාවන් සරම හරි කඩල දානෙ) වලසය.
වගාවිතැනින් හා දෑවත් කර්මාන්තවයන් පෙුල නඩත්තුවීම නිසාත්,
එක්දහස් නෙසිය හතලිස් ගණන්ෙල සාමානය ගැමි පෙුලකට අයත්
අහිංසක ආකල්ප සහිත ජීෙන රටාෙ නිසාත්, කරැණාරත්නට කුඩාකල
සිටම ලද වදයින් සතුටුෙ, පැමිණි දුක් පැණිරස වලස විඳ ගැනීවම්
පුරැද්දත් අත්දැකීවමන්ම ලැබිණි. වමම පෙුල් සමහර විවටක
ෙත්වපාවහාසත්කම් ෙලින් අඩු ෙූෙත් ගුණයහපත්කම් ෙලින් කිසිවස්ත්ම
අඩු වනාෙූ බෙ, ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් වමන්ම පෙුවල් අවනක් අයවග්ද
අදත් දැකිය හැකි චරියාවෙන් හා පරතිපදාවෙන් පැහැදිලිවේ.
වප්රාවදණිය මධය මහා විදයාලවය්දී සිප් සතර හදාරණ අතරම
වගදර මේපියන්වග් ෙැඩට උපකාරවීමද, දඟකාර කවම් අංගයක් වලස
වගවී ගිය අතරම, කුඩා නංගී සමඟ කඩවයන් වගදරට එදිවනදා අෙශයතා
රැවගන ආ ගමන්ෙල දී සිදුෙූ වද්ෙල් සුන්දර මතකයන් වලස පෙතී.
පියාණන් කළුගල් සක්ක බැම්ම බඳින විට, තැනට ගැලවපන වලස සක්ක
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ගල වසායා දීවම් අභයාසවය්දී, පියාවගන් ලද උපවදස්, වෙවහස
මහන්සිවයන් වගාඩනඟන හරෙත්, වතදෙත්, ජීවිතයකට පදනම සැකසීය.
කුඹුරට බැස ෙැඩිහිටියන් හා හරි හරියට හීයට සහභාගිවීවමන් හා නිසි
පරිදි නියරයට මඩ තැබීවමන්ද, වපෝරැ ගෑවමන්ද, ලද පරාවයෝගික පුරැද්ද
හා දැනුම පසුකාලීන ජීවිතයට මහා සම්පතක්විය. කෘෂි විදයාපීඨයට
වත්රැණු පසුෙ, මහාචාර්යෙරැන්ට ඉදිරිවයන් සිටිමින්, පරාවයෝගික
කෘෂිකර්මාන්තය ගැන කථාකිරීමට හැකිෙූවය්, පියාවග ඇසුවරන් ලද
කළපුරැද්ද හා වමම දඟකාර කම නිසාමය. පසුකාලීනෙ චිත්ත සන්තානය
තුළ ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමංසා යන සතර සෘද්ධිපාද වලසින් වමෝරා
ෙැඩුවන් වමම දඟකාර කවම් බීජ්ය විය හැකිය.
හිවත් හයිය වකවස් වෙතත්, පාසැල් වගාස් එන අතර තුරදී සිදුෙූ
ඇබැද්දීන් අදටත් පාඩම් වලස හිවත් පෙතී. එම අෙස්ථාෙන් ස්ොමීන්
ෙහන්වස් විසින්ම වහළි කරනු ලබන්වන් තම චරිතවය් අෙයාජ් හා
නිහතමානී ගුණයද පරකටෙන
හා ඉස්මතු ෙන අන්දමින්ය. වලාකු
අප්පච්චචි ඉතාම ආදරවයන් ඔලුෙ අත ගා ගණන් පාඩවම් එකතුකිරීම හා
ෙැඩිකිරීම පමණක් කියා දුන්නද, කරැණාරත්න ඉවගනගත්වත් අඩුකිරීම
හා වබදීම පමණක් බෙ, අද ජීවිතය හැඩ ගැස්වී ඇති ආකාරය බලන විට
වපවන්. පාසැල් කාලවය්දී ඉවගනීමට අයියලා අක්කලා තරම්ම
උනන්දුෙක් වපන්ෙූවය් නැතත්, තරැණ වියට එළවඹන විට සියල්ල
වියයුතු ආකාරවයන් සිදුවිය.
පාසැල් අධයාපනය නිමාෙන විට දඟකාරකමත්, දක්ෂතාෙයත්,
බුද්ධියත්, එක්ෙ කරියාත්මකෙූ බෙ, කැවඩට් කණ්ඩායවම් ලාන්ස් වකෝපරල්
පදවිය ලැබීවමනුත්, වප්රාවදණිය සරසවිවය් කෘෂිවිදයා පීඨයට ඇතුලු
වීමට සුදුසු වලස උසස් වපළ විභාගය සමත්වීවමනුත් සනාථවේ. උසස්
වපළ සමත්වීම හා සරසවි පිවිසුමට සුදුසුකම් ලැබීම පිළිබඳෙ අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමිපාණන් ෙර්තමානවය් කරන වහළිදරේෙ, එනම් තමන් සරසවි
පිවිසුම ලැබූවය් වදෙන ෙර විභාගවයන් සමත්වීම නිසා බෙ පැෙසීම, එම
චරිතවය් අෙයාජ් බෙ හා නිහතමාණී ගුණය පරකට කරෙන්නකි

3. සරසවි වරමින් විශ්වයට පරපේශය
එක්දහස් නෙසිය හැත්තෑෙ දශකවය් සරසවියට ඇතුළුවීම යනු
සැබවින්ම විශ්ෙයට පරවේශය ලැබීමක් හා සමාන විය. ඒ වහ්තු වදකක්
නිසාය. පළමුෙැන්න නම් එකළ කෘෂිවිදයා පීඨයක් තිබුවන් වප්රාවදණිය
විශ්ෙ විදයාලවය් පමණක් වීම නිසා, එම අෙස්ථාෙ උදාපත්ෙූවය් දක්ෂයන්
අතර දක්ෂයන් ෙූ සුළුපිරිසකට පමණක් වීම නිසාය. වදෙන කරැණනම්
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ලංකාවේ එක්දහස් නෙසිය විසි ගණන්ෙල සිට පනස් ගණන් දක්ො සිදුෙූ
ආණ්ඩුකරම හා වද්ශපාලන පරතිසංස්කරණ නිසා සිදුෙූ මහා සමාජ්
වපරළිවය්, සජීවී පරතිඵල කරලියට පැමිණිවය්, නෙසිය හැට, හැත්තෑෙ
දසකවය් පටන් වීම නිසාය. එක් උදාහරණයක් දක්ෙතවහාත්,
යටත්විජිතොදවය් දායාදයක් වලස ලැබුණු උසස් අධයාපනවය් හා රැකියා
ක්වෂ්තරෙල ඉංගරීසි භාෂාෙට තිබූ විවශ්ෂ ෙරපරාසාද ඉෙත්වී, ස්ෙජ්ාතික
භාෂාෙන් ෙන සිංහලයට හා වදමළට තැන ලැබිනි. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
ස්ොමීන් ෙහන්වස් ෙැනි තෙත් දහස් ගණනක් ගැමි දරැෙනට (වමම
සටහන ලියන මම ද ඇතුලුෙ) උසස් අධයාපනයට හා උසස් යයි සම්මත
රැකියාෙලට වදාර විෙෘත ෙුවන් වමම වපරළිය නිසාය.
සම්බුද්ධ සාසනය හා ධර්මය සම්බන්ධවයන් ගතවහාත් වදදහස්
පන්සීවය් බුද්ධ ජ්යන්තිය මුලික කරවගන තරිපිටකය සිංහලට පරිෙර්තනය
කිරීම හා සමගාමීෙ සිදුෙූ කරියාකාරකම් නිසා, බුද්ධාගම පිළිබඳ ආකල්පෙල
පුනර්ජීෙනයක් සිදුවිය. ඒ සමඟම පුෙත්පත් කලාෙ, නෙකථා, නාටයය,
චිතරපටි ආදී කලා ක්වෂ්තර ෙල විශාල ඉදිරි පිම්මක් ඇතිවී,
ස්ෙවද්ශානුරාගය පුබුදුෙන සමාජ් සංචලනවය් පරවේගයක් බෙට පත්විය.
අධයාපන අංශවය් විශාල වපරළියකට හා පිම්මකට මංවපත් විෙරකරමින්
නිදහස් අධයාපන කරමය හඳුන්ොදීම හා එහි එක් අංගයක් වලස රට පුරාම
මධය මහා විදයාල ජ්ාලයක් ආරම්භ කිරීම නිසාත්, ශිෂයත්ෙ විභාගවයන්
සමත්ෙන දිළිඳු පෙුල්ෙල දරැෙන් හට එම මධය මහා විදයාලෙල ඉවගනීම
සඳහා පහසුකම් සැපයීම නිසාත්, සාමානය පෙුල්ෙල දරැෙන් හට සමාජ්
සංචලනවය් ඉදිරි ගමනට ජ්ෙය සැපයීමට වමන්ම, ඉන් ඵල
වනලාගැනීමටද අෙස්ථාෙ උදාවිය.
අධයාපනය, සාහිතයය, කලාෙ යන අංශෙල ඇතිෙූ පරවබෝධයත්
සමඟ වපාතපත කියවීම ඉවගනීවම්ම වකාටසක් බෙට පත්විය. අද කාවල්
වමන් සන්නිවේදන උපාංග හා කරමවේද බහුල වනාෙූ යුගවය් සාමානය
ජ්නතාෙවග් විවනෝදාංශය ෙූවය්, වපාතක් පතක් කියවීම හා ගුෙන් විදුලිවය්
පරචාරයෙූ මුෙන් පැලැස්ස ෙැනි නාටයයක් රස විඳීමය. අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමිපාණන් වමම අෙස්ථාෙ මැනවින් භාවිතාකර ඇති බෙ ධර්ම
වද්ශනා අතර තුරදී උපුටා දක්ෙන කවි, ගීත හා කතන්දරෙලින් සනාථවේ.
වමම ොතාෙරණය තුළ විශ්ෙ විදයාලයට ඇතුලුෙූ කරැණාරත්න,
එම මහාර්ඝ
අෙස්ථාවෙන් සතුටුදායක ඵල වනලාගත් බෙ, ඉදිරි ජීවිත
විෙරණවය්දී දැකිය හැකිය. දිනපතා සරසවියට පැමිණිවය් පුරැදු වගදර සිට
නිසා, මිතුරැ ඇසුර දහෙල් කාලයට පමණක් සීමා ෙූෙත්, බැච්ච එවක්
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ජ්නපරියම පුද්ගලයන් වගන් එක් අවයකු ෙූවය් දඟකාර විහිලුත්, ඕනෑම
අෙස්ථාෙක සහවයෝගය අෙශය මිතුරන් හට වනාමසුරැෙ උදේ උපකාර
කළ නිසාත්ය. කරැවග් කාර්යශූරත්ෙය ෙඩාත් කැපී වපනුවන්,
මහඉලුප්පල්ලවම්දී හා උඩුවෙල ෙත්වත් දී වයදුණු පරාවයෝගික
කරියාකාරකම් ෙලදීය. විවශ්ෂවයන් උඩුවෙල ෙත්වත් ක්වෂ්තර ෙැඩෙලදී
ඔලුෙ ෙටා ජ්ටාෙක් බැඳවගන, ඊට උඩින් වතාප්පියක්ද දමා ගත් වම් හැඩි
දැඩි වද්හධාරී තරැණයා වග් සජීවී සකරීය බෙ නිසාම, අන්ෙර්ථ නාමය
වලස අරාබි රවට් රජ් වකවනකුවග් නමක් ද ලැබිනි. අදත් බැච්ච එවක්
ෙැඩිවදවනක් වමම චරිතය හඳුන්ෙන්වන් එම නමින්වීම විවශ්ෂයකි.
ඉවගනිවම් ෙැඩට සූරයකු බෙ පිටට වනාවපන්නුොට ඇතුලතින්
දිගු කාලීන බලාවපාවරාත්තු ඇතිෙ ඉවගන ගත්වත්ය. පරීක්ෂණාගාරය
තුලත්, ක්වෂ්තරවය්දීත්, යම් යම් සංකල්ප විදුහුරැ ඇසින් බලමින්
පරාවයෝගිකෙ අධයයනය කිරීම තුල, ස්ෙභාෙ ධර්මවය් පැෙත්ම පිළිබඳෙ
විශ්වල්ෂනාත්මක චින්තනයක් නිර්මාණය විය. ඊට අමතරෙ සිංහල
මාධයයවයන් පරීක්ෂණෙලට වපනී සිටියත්, ඉංගරීසි මාධයයවයන්
පන්තිෙලට සහභාගිවී, ඉංගරීසි බස භාවිතය දියුණුවීම නිසා බාහිර දැනුමට
වදාර විෙෘත ෙුවන්ය. පසුකාලීනෙ මවනෝ විදයාෙ හා සමාජ් විදයාෙ
වමන්ම, වථ්රොදී හා මහායාන බුද්ධාගම පිළිබඳෙත්. එවස්ම වථ්රොදී
බුද්ධ ධර්මවය් දාර්ශනික හා පරාවයෝගික බෙ ඉස්මතු ෙන බටහිර
වල්ඛකයන් අතින් ලියෙුනු වල්ඛනද අසීමාන්තිකෙ කියො පුළුල් පදනමක
සිට දැණුම පරිහරණය කිරීමට හැකිෙූවය් එම හුරැෙ නිසාමය.
ෙර්තමානවය් වමතරම් වහාඳින් ධර්ම ඥාණය ෙගා ෙර්ධනය කරගත්වත්ත්,
එම ධර්ම අෙවබෝධය පැහැදිලිෙ හා නිරෙුල්ෙ වදස් විවදස් වයෝගාෙචරයන්
හට සිංහල හා ඉංගරීසි භෂා වදවකන්ම ලබා දීවම් කුසලතාෙය ෙර්ධනයවී
ඇත්වත්ත්, එම කැපවීම නිසාය.
සරසවි අධයාපනය ලබන කාලය තුළ ෙුෙත්, පාසැල් කාලවය්දී
දහම් පසැල් ගිය වප්රාවදණිය ශ්රී සුවබෝධාරාරාමවය් විහාරාධිපතිෙ
එකල ෙැඩසිටි වදමළ භාෂාෙටද පරවීනයකු හා දක්ෂෙූ ධර්ම වද්ශකයන්
ෙහන්වස්වග් වද්ශනාෙලින් ලද පන්නරය හා උත්වපර්රණය වනාමැවකන
අන්දමින් හිත් ෙැදී තිබුනි. චුල්ල වේදල්ල සූතරය ඉතාම දක්ෂ වලස
විෙරණය කවළ් එම හිමියන් බෙ අදටත් මතකය. එම ආභාෂය නිසාම
නිතර නිතර ශ්රී සුවබෝධාරාමයට යමින්, එහි පුස්තකාලය භාවිතා කරමින්
හා පූජ්ණීය ෙත්වත්ගම ධම්මාොස හිමියන් සමඟ ඇසුර පෙත්ෙමින්, බුද්ධ
ධර්මය පිළිබඳ හැඟීම දැනීම ෙර්ධනය කරගැනීම, කරමකරමවයන් ජීවිතය
පිළිබඳ යතාර්ථය වකවරහි අෙධානය වයාමුවීමට බලපෑවේය.
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4. ජීවිතපය් හැරවුම් ලක්ෂයක් කිං කුසල ගපේෂී
විදයා අධයාපනය තුලින් ලද පන්නරය බුද්ධ ධර්මවය් එන
නයායන් - උදාහරණයක් වලස, පටිච්චච සමුප්පාද නයාය විදයාවේ එන
reductionism (ලඝුකරණය) ෙැනි නයායන් සමඟ සාවප්ක්ෂ වකාට
බැලීමට වපළඹවීය. වමම කාලය තුළදීම ඕස්වටර්ලියානු ජ්ාතික සුදු
හාමුදුරැනමක් ෙූ එස්. ධම්මික හිමියන්වග් හමුවීම තීරණාත්මක සිද්ධියක්
විය. බුද්ධ ධර්මවය් යථාර්තොදී පරාවයෝගික ෙටිනාකම මඟ හැර, ලාමක
අවප්ක්ෂාෙන් හා පිංකම් පසුපස හඹා යාවම් ගතානුගතික භාෙවය්
ආදිනෙය හා සැබෑ ධර්මය නම් එළවඹන වමාවහාත පිළිබඳෙ අෙධිවයන්
සිටීම බෙ දැනගැනීම, සමස්තයම වෙනස් කිරීමට සමත්විය. පූජ්නීය
ඥාණවපෝණික හිමියන් විසින් රචිත Power of mindfulness වපාත
කියවීමට ලැබීම සිදුවෙමින් පැෙති මානසික වෙනසට අළුත් මානයක්
එකතුකවළ්ය. එතැන් සිට වප්රාවදණිය සරසවිවය් බුද්ධ ධර්මයට ලැදි
කණ්ඩායමක් මූලිකවී පිහිටුොගත් වේළුෙන ධර්ම කණ්ඩායමට එක්වී, ධර්ම
සාකච්චඡාෙලට හා භාෙනාෙට වයාමුවී නෙමු වලෝකයක සැරිසැරීම
ආරම්භවිය. එවහත් ධම්මික හිමියන්වග්ම උපවදස් මත නෙ ගමන් මඟ
පිළිබඳෙ කිසිෙකු හට වහළි වනාකිරීමට අදිටන් කරගත්වත් අනෙශය
පරශ්න මඟ හැරීම සඳහාය. එවහත් හිත ෙසංගාවගනම සිටීම අසීරැ
නිසාවදෝ, වගදර වගාස් අම්මා හා අක්කලා සමඟ ධර්ම රහස් පැෙසීම ඒ
අයට හුරතලයක් ෙූ බෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස් අතීත මතකයන් පෙසන
අෙස්ථාෙලදී පැහැදිලිෙ වපවන්. මහාචාර්ය ලීලී ද සිල්ො මහත්මිය විසින්
භික්ෂූන් ෙහන්වස්ලා උවදසා ගැටවේ පන්සවල්දී පෙත්ෙන ලද පාලි භාෂා
පන්තියට සහභාගිවීම කරැණාරත්නවග් හිත ධර්මය ඇතුලතට නැවීමත්,
ගිහි ජීවිතවයන් මිදී, සම්පූර්ණ කාලය ධර්මය වෙනුවෙන් කැපකිරීවම්
කැමත්තත් පැහැදිලි කරන සිද්ධියකි. වමම පන්තිවය්දී හමුෙූ බර්න් විශ්ෙ
විදයාලවය් මිර්වකෝ ෆ්්රීබා මහතා සමඟ සම්බන්ධවීම දිගුකාලීන හා
ගැඹුරැ ශාසනික මිතුදමක් විය.
වම් අතර තුර එක්දහස් නෙසිය හැත්තෑ හවත්දී සරසවිවය්
අධයාපනය ලබන කාලවය්දීම පියාණන් වරෝගාතුරවීමත්, සියලු පරතිකාර
හා උත්සාහයන් අෙසන පියතුමා වමවළාෙ අතහැර යාමත් නිසා, ජීවිත
බලාවපාවරාත්තු පිළිබඳෙ නැෙත සිතා බලන තත්ෙයකට කරැණාරත්න
පත්විය.
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වකවස් ෙුෙත් පශ්චාත් උපාධියත් නිමො, ෙසර හයක කාලයක්
ජ්ාතයන්තර සමාගමක පරධාන විධායක නිළධාරී වලස රැකියාෙක
නිරතෙන අතර තුරත්, ධර්මය හැදෑරීම හා පරාවයෝගිකෙ පිළිපැදීම අත්
හැරිවය් නැත. එම කාලය සිහිගන්ෙමින් ධම්මජීෙ හිමියන් පෙසන්වන්
නිල්ලඹ පරිසරවය් නිහඞ බෙත්, සාකච්චඡාෙලදී මතුෙූ ධර්ම ඥාණයත් විසින්
තමාෙ පරීතිවයන් පරවමෝදයට පත්කළ බෙත්ය.
නිල්ලඹදී වගාඩ්වවින් සමරරත්න මහතා හා එහි පැමිණි ධර්ම
පිපාසාවෙන් වපළුණු රිචඩ්ව වඩ්වවිඩසන් හා වජ්ෝසප් වගෝලඩිස්ටයිම් ෙැනි
බටහිර ජ්ාතිකයන් හා සංොදයට ලැබුණු අෙස්ථාෙ ධර්ම ඥාණවය් නිම්
ෙළලු පුළුල්කිරීමට සමත්විය. ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් ෙර්තමානවය් ඉතාම
පරබලෙ, ඉස්මතුෙ වපවනන අවනකුත් ආගමික දර්ශනයන්වග් හරයාත්මක
අගයන් ඉෙසීවම් හා ඇගයීවම් පරෙනතාෙය එම දර්ශනය පුළුල්වීවම්
පැහැදිළි සාක්ෂියකි. එම සතුටුදායක කාලය තුලම සිදුෙූ එක්තරා සිද්ධියක්
තරැණ වයෝගාෙචරයා තුළ කුකුසක් මතුකවළ්ය. නිල්ලඹ භාෙනා සැසියක්
අෙසන්කර ආපසු වප්රාවදණිය බලා එන ගමවනහිදී පැමිණි කණ්ඩායම
සමඟ සාකච්චඡාවේදී තම භාෙනා අත්දැකීම ගැන සඳහන් කරන
අෙස්ථාවේදී එහි සිටි එක්තරා ෙැඩිහිටි සරසවි ඇදුවරක් පැෙසුවේ, ‘අවන්
පුවත්, දැනගත්තට කමක් නැහැ. කරන්න නම් යන්න එපා. පිස්සු
හැවදනො’ කියාය. වමය තරැණ වයෝගාෙචරයාවග් හිතට වපාල්ලකින්
දමා ගැසුො ෙැනිවිය. ඒ සමඟම ධම්ම්ක හිමියන්වග් උපවදස් මතක්වී
නිහඞවිය. පසුකාලයක වමම සිද්ධිය මතක්කරමින් ඥාණාරාම
ස්ොමීන්ෙහන්වස් සමඟ ඇතිෙූ සාකච්චඡාෙකදී, එම පරකාශය නිසා තමාවග්
ෙසර දහයක කාලයක් අපවත් ගිය බෙ පෙසන විට, ඥණාරාම හිමියන්
පෙසා ඇත්වත්, ‘තනි ජීවිතයක පැත්වතන් බලන විට ෙසර දහයක්
දිගුකාලයක් ෙුෙත්, සංසාරයට සාවප්ක්ෂෙ බලන විට ෙසර දහය කුමක්ද?’
යන්නය.
ධර්ම පුහුණුවේ සාර්ථකත්ෙය සනිටුහන් කරමින් වගාඩ්වවින් මහතා
විවද්ශගතෙන විට එම ස්ථානය කරැණාරත්න වයෝගාෙචරතුමා හට
භාරකර ගිවය්ය. වමම කාලය තුළදීම පූජ්නීය බලංවගාඩ ආනන්ද
මමතරීය හා අම්පිටිවය් රාහුල හිමියන් ෙැනි සංඝ පීතෘෙරැන් හමුවී,
උපවදස් අනුසාසනා ලබාගැනීමට තරම් වම් ජීවිතය වපර කරන ලද
පිණින් පිරී තිබිණි. මහනුෙර වබෞද්ධ වපාත් පරකාශන සමිතිය (BPS) හා
සම්බන්ධවෙමින් අති පූජ්නීය හිමිෙරැන්ෙන ඥාණවපෝණික හිමියන් හා
භික්ඛු වබෝධි හිමියන් ෙැනි පරමාණික උගතුන් හා ඇසුරට පත්වීම පටු
මතොදෙලට වනාෙැටී ධර්මය, ධර්මය වලසින් අෙවබෝධ කරගැනීමට හා
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නිර්භයෙ පරකාශකිරීමට හා වද්ශනා කිරීමට ශක්තිය හා පුරැද්ද ලබා දී
ඇත. ෙර්තමානවය් බහුතරයක් වදනා සර්ෙ ආගමික ොදය වේදිකාවේදී
වමෝස්තරයක් බෙට පත්කරගත්තත්, ධම්මජීෙ හිමියන් සැබෑම බුද්ධ පුතරයකු
වලස අවිරැද්ධ පරතිපදාවේ හිඳිමින්, අන්මත ඉෙසමින් කටයුතුකිරීම නිසාම,
ජ්ාතික ආගමික සීමාෙලින් වතාරෙ සියලුම මනුස්ස පරජ්ාෙ තුළ සතිමත්
බවේ පණිවිඩය ශක්තිමත්ෙ හා පරාවයෝගිකෙ පිහිටුවීමට හා ස්ථාපිත
කිරීමට සමත්වී ඇත.
තමාවග් ධර්ම කුසලතාෙයන් ඔප් නංොගැනීමට වමන්ම,
හිතමිතුරන්වග් ධර්ම ඥානය ෙැඩිදියුණු කිරීමත් අරමුණුකරවගන, නායක
හිමියන්වග් අනුගරහවයන් ශ්රී සුවබෝධාරාමවය්දී භාෙනා පන්තියක් එකදාස්
නෙසිය අසූ තුවන්දී ආරම්භකර පෙත්ො වගන ගිවය් දැඩි කැපවීමකිනි. එම
පුරැද්ද අනාගතය වෙනුවෙන් සූදානම්වීමක් වලසද අර්ථ ගැන්විය හැකිය.
ඒ ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමංසා ඍද්ධිපාද කරියාත්මක ෙූ අෙස්ථාෙකි

5. විමර්ශන හා පර්පය්ෂණ
බාහිර ජීවිතය තුල වමම කරියාකාරකම් සිද්ධවෙමින් පෙතින අතරම
කරැණාරත්න වයෝගාෙචරතුමාවග් සිත අභයන්තරවය්ද විප්ලෙයක්
සිද්ධවෙමින් පැෙතිනි. එම විප්ලෙය පිළිබඳෙ ඔස්වපන්ස්කි නම්
වල්ඛකයාවග් නයායාත්මක අදහසක් උපවයෝගී කරගනිමින් පසුකාලිනෙ
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් විස්තර කරන්වන් වමවස්ය. අභයන්තර
වෙනසක් සඳහා සූදානම්ෙන සිතක පහත සඳහන් කරැණු හතර දැකිය
හැකිය.
• තමා පිළිබඳෙම දැඩි ස්ෙයංවිවේචනාත්මක සිතුවිලි උපදී. (Selfcriticism) පරසිද්ධිවය්ම සිල්පද කඩමින්, හැදුනු වගදර නැහැදුනු

තරැණයා වලස හැසුරැණු තමන් හට හරියට සිල්පද රකිමින්
හික්මීමක් සහිත පැවිදි ජීවිතයක් ගතකළ හැකිද?
• සමාජ් අසාධාරණයන්ට විරැද්ධෙ පරභල හටනක් සිතතුල ඇතිවේ.
(Radicalism) පැවිද්ද හා සිල් පද ඉල්ලලා ගන්නා භක්ෂූන්

ෙහන්වස්ලා එම ශීලය වනාරකින්වන් ඇයි?
• සියල්ලම සමෙ සාධාරණෙ සිදුවිය යුතුයයි සිවත්.( Social
justice) බුදුන් ෙහන්වස් නියම ධර්ම මාර්ගය පැහැදිළිෙ වපන්ො

තිබියදී සියළු වදනාම ලාමක කුසල් පසු පස හඹා යන්වන් ඇයි
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• සිදුෙන
සියළුම
(Perfectionism)

වද්ෙල්

පරිපූර්ණෙම

සිදුවිය

යුතුය.

සියළු වදනාම තම තමාට අයත් සියළු
කටයුතු පිරිසිදුෙ නිෙැරදිෙ සම්පූර්ණෙ කළ යුතුය.

එකල පැෙති පැවිදි සමාජ්යට සාවප්ක්ෂෙ වමම කරැණු හිත තුල
විගරහ ෙූ අතර වමම කරැණු සියල්ල වමවස් අංග සම්පූර්ණෙ සිදුෙන
සමාජ්යක් ෙර්තමානවය් වනාමැති බෙත්, බුදුන් ජීෙමාන සමවය්ද
භික්ෂූන් අතර අලජ්ජජීන් සිටි බෙද වත්රැම් ගැනීමට සෑවහන ජීවිත
අත්දැකීම් සහිත වයෝගාෙචරතුමාට ෙැඩි දෙසක් ගිවය් නැත.
පැවිදිවීම සඳහා හිත හදාගත්තත්, කිසිෙකු හට ඒ බෙ වහළි
වකරeවේ නැත. එවහත් තමා ඒ සඳහා වකතරම් සූදානම්දැයි දැනගැනීම
සඳහා කරන ලද පරීක්ෂණය රසෙත් සිද්ධියකි.
භාෙනා පන්තියට පැමිණි ඉතාම හිතෙත් මිතුරන් තිවදනකුට අෙම
අඩුම-කුඩුම සමග දින තුනක ගමනකට සූදානම්වී පැමිවණන වලස
දැන්වීය. නියමිත දිනවය්දී කණ්ඩායම උදවයන්ම මහනුෙරින් බසයට
වගාඩවී දහෙල් ෙන විට අනුරාධපුරයට වස්න්දුවිය. හෙස් ෙන තුරැම
අනුරාධපුර ශුද්ධ භූමි පරවද්ශය පුරාම එම ස්ථානෙල පුරාවිදයා ෙටිනකම්
හඳුන්ො වදමින් සංචාරය කළහ. හෙස නිදාගැනීමට සුදානම්කර තිබුණු
ස්ථනය අමුම අමු නරාෙලක් විය. කරැණාරත්නට වකවස් වෙතත් පිරිසට
මදුරැෙන් හා මැක්කන් පිරි අපිරිසිදු එම පරිසරවය් රැය පහන්කිරීම නම්
මහම දුකක් විය. එවහත් මිතරත්ෙවය් නාමවයන් ඉෙසා සිටීමට පිරිස
තීරණය කළහ. වකවස් වෙතත් වදවෙනි දෙසටද අනුරාධපුර සංචාරය
නිමවකාට මිහින්තලයට යාමට පිටත්ෙූෙත්, මඟ වගො තිබුවන් පුත්තලම
වදසටය. ඒ අධිකතර වෙවහස නිසාමය. වකවනකුවග් උපවදස් මත
නැෙත හැරී පා ගමනින්ම මිහින්තලවය් පන්සලට අඳුවර්ම ඇතුලුෙන විට
එහි සිටි නාහිමියන් තරැණියන් වදදවනකුද සිටි වමම කණ්ඩායමට
නැෙතීමට අෙසර දුන්වන් කැමත්තකින් වනාවේ. වකවස් වෙතත් ෙැවෙන්
දිය නාවගන කණ්ඩායමම එකතුවී පිරිත් කියන විට එම හිමියන් ද පැමිණ
බිස්කට් හා වත්ෙලින් සංගරහ කිරීම බඩට වමන්ම හිතටද නෙ පණක් ලබා
දුන්වන්ය. වමම දුෂ්කර ගමවන් අරමුණ පැහැදිලිෙූවය් ආපසු නුෙරට
පැමිණීවමන් පසුෙය. ‘මට අෙශය උනා අෙම පහසුකම්ෙලින් යැවපන්න
පුළුෙන්ද කියල වටස්ට් කරලම බලන්න.’ පැමිණි පිරිසට පින්
අනුවමෝදන්කර ගමන අෙසන්විය.
දැන් අභිනික්මණ සඳහා සියල්ල සූදානම්ය. එවහත් අම්මාවගන්
අෙසරය ලැවබන පාටක් නැත. අෙසානවය්දී වගාඩ්වවින් සමරරත්න
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මහතාද ඇතළු නිවයෝජිත
පිරිසක් වගදරට වගාස් අම්මා හමුවිමට
තීරණය කළහ. එහිදී ෙැඩිමහල් සවහෝදරයන් හය වදවනකුවග් මඟුල්
වපාවටෝ වපන්ෙූ අම්මා වපාඩිපුතාවග් වපාවටෝ එක තැබීමට සූදානම්
තැනද වපන්ෙූොය. බලාවපාවරාත්තු වනාෙූ තත්ෙය නිසා අන්ද මන්ද වී
සිටින විට, ආගන්තුක සත්කාර වලසින් ලැබුණු වත් වකාප්පයක් බී,
අෙසරය ගැන වනාවිමසාම වපරලා පැමණීමට නිවයෝජිත පිරිසට සිදුවිය.
වකවස් ෙුෙත් මීතිරිගලට ගිය කරැණාරත්න අති පූජ්නීය ඥානාරාම
හිමියන් සමඟද සංොදයට ගිවය් විවේචනශීලීෙ හා විමසුම් හැඟීවමන්මය.
සමථ විදර්ශනා භාෙනා, සප්ත විශුද්ධි හා විදර්ශනා ඥාණ,
සත්තානුපස්සනා ආදී භාෙනා උපවදස් ගරන්ථෙල ලියවී තිබුණු ගැඹුරැ
භාෙනා අත්දැකීම් අති පූජ්නීය ඥාණාරාම හිමියන්වග් චර්යාෙ පුරාෙටම
විදයාමානෙනු දකින විට, තමන් ගත් තීරණය ඉතාම නිෙැරදි බෙ
කරැණාරත්න හට අෙවබෝධ විය. ඉතාම අඩුවෙන් කථාකරමින් පූජ්නීය
කටුකුරැන්වද් ඥාණානන්ද හා නාඋයවන් අරියධම්ම
හිමියන් ෙැනි
වයෝගාෙචර පිරිසක් දැඩි හික්මීමකින් යුතුෙ භාෙනා මාර්ගවය් වමවහයෙනු
දැකීම කරැණාරත්න හට උත්වපර්රණයක් විය.

6. භව ගමන පකළවර කරන්නට අනුපුබ්බ කරියා,
අනුපුබ්බ සක්ඛා, අනුපුබ්බ පටිපදා
පැවිදිෙන දිනය උදාවිය. පැවිදිවීමට වපර අෙසන් ෙරට ඥාතීන් හට
ෙඳින විට කිරි අක්කා බිම වපරලී ඇඞුෙත් කරැණාරත්නවග් වනතට
කඳුළක් ආවේ නැත. එවහත් පැවිදිවීවමන් පසුෙ පැමිණි විට අන් ඥාතීන්
තමන් ෙහන්වස්ට ෙඳින විට කඳුලක් කම්මුල දිවග් පහලට රEරා ෙැවටන
විට නෙක හිමියන් පැෙසුවේ, ‘මම වමතනට එන්න වකායි තරම් කාලයක්
ගත්තාද, දුකක් වින්දාද’ කියාය. වම් අන්දමින් ඉතාම වසල්ලක්කාර හා
සැහැල්ලු එවහත් ගැඹුරැ අන්දමින් කිං සච්චච ගවේෂී හා සද්ධාණුසාරී
ජීවිතයක් ගතකරමින් සිටි කරැණාරත්න තරැණයා පූජ්ය උඩඊරියගම
ධම්මජීෙ බෙට පත්ෙූවය් එක්දහස් නෙසිය අසූඅවට් වනාෙැම්බර්
දහසයෙන දිනදීය. මුලින් සඳහන් කරන ලද පරිදි අති පූජ්නීය ඥාණාරාම
නාහිමියන්වග් උපාධයත්ෙය හා පූජ්නීය ඤාණනන්ද හිමියන්වග් ඉගැන්වීම්
හා උපවදස් මත මහන දම් පුරා, සාමවණ්ර අෙධිය පසු වකාට, එක්දහස්
නෙසිය අනූවේ ජ්ූනි මාසවය්දී ගල්ූෙ සීමාමාලකවය්දී අධිශීල සහිත
උපසම්පදාෙට පත්විය.
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එතැන් සිට අති පූජ්නීය ඥණාරාම හිමියන් විසින්ම ලියන ලද
වයෝගාශරම සංස්ථා ෙයෙස්ථාෙට හා කතිකාෙතට අනුෙ අරණයගත
භික්ෂූන් ෙහන්වස් නමක් වලස භාෙනාෙ ෙඩමින්, තමා විසින්
වසායාවගන එන ලද විමුක්ති මාර්ගවයහි ගමන් කරන අතරම, පූජ්නීය
ඤාණනන්ද හිමියන් පරමුඛ ෙැඩිහිටි හිමිෙරැන්වගන් ලැබුණු දැණුම හා
ආදර්ශය, තම ගමනට අත්ෙැලක් කරගත්වත්ය. වමම අෙධිය ෙන විට
මීතිරිගල ෙන වසනසුනද භාෙනා වයෝගීන්වග් පර්වය්ෂණ මධයස්ථානයක්
බෙට පත්වී තිබිනැයී පැෙසීම අතිශවයෝක්තියක් වනාවේ. අති පූජ්නීය
ඥාණාරාම හිමියන් හට අෙශය ෙූවය් හැකිතාක් දුරට වමම ජීවිතවය්දීම
පිළිවෙත පුරා පරතිඵල ලැබීමය. සමහර පිරිස් සමථයට හා අභිධර්ම
මාර්ගයට ෙැඩි පරියමනාප බෙක් දැක්වීම නිසා, මූලික අරමුණින් පිට පනින
බෙක් දක්කට ලැබිණි. වමම තත්ෙයට පීළියමක් වලස බුදුන්ෙහන්වස්වග්
ධර්මයට අනුෙ සූතර පිටකය ආශරවයන් නිෙන් මඟ පැහැදිළි කිරීමට
පූජ්නීය ඤාණනන්ද හිමියන්හට ආරාධනා කරන ලදී. එෙැනි උතුම්
ආරාධනාෙක් ෙූෙත් එක්ෙරම භාර ගැනීමට පූජ්නීය ඤාණනන්ද හිමියන්
අදිමදි කවළ් හා පසුබට ෙූවය් මත විවිධත්ෙවය් තිබූ බරපතළකම නිසාම
විය හැකිය. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් දඟකාර හිතුෙක්කාරකම්
යහපත් ආකාරවයන් කරියාත්මකවීමට අෙස්ථාෙ එළඹුවන්ය. මතොදීමය
ෙශවයන් ගතාණුගතිකත්ෙවයන් මිදීමට මාන බලමින් සිටි අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමියන්, පූජ්නීය ඤාණනන්ද හිමියන් හට සවියක්විය.
පසුකාලීනෙ පැෙසුණු ආකාරයට පූජ්නීය ඤාණනන්ද හිමියන්වග්
වද්ශනාෙලදී මතොදී සටන දියත්කරන විට පරාවයෝගික ක්වෂ්තරවය්
බලඇණිය වී ඇත්වත් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්මය. එම මැදිහත්වීම
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් ධර්මඥාණය ෙැඩීමට වමන්ම
භාෙනාවයෝගියකු වලස පරිණතවීමටද මහත් පිටුබලයක් ෙූ බෙ
පෙසන්වන් කෘතගුණ පූර්ෙකෙය.
අති පූජ්නීය ඥාණාරාම මහ වතරැන්වග් ජීවිතවය් අෙසාන
කාලවය්දී අගරඋපස්ථායක වෙමින් ගුරැ පූජ්ා පැෙත්වීමට අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමියන් හට අෙස්ථාෙ ලැබිණි. නායක හිමියන් ලඟින්ම
ඇසුරැකිරීමට අෙස්ථාෙ ලැබීම නිසා තමන්ට ලැබුණු වලාකුම ොසිය
වලස අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් සලකන්වන්, සියලු ගුණ ෙඩාවගන
එම ගුණයන් වහළිවනාකර ෙසංගාවගන උතුම් උසස් ජීවිතයක් ගතකරන
ආකාරය ඉවගනුමට අෙස්ථාෙ ලැබීමය. වකවස් ෙුෙත් සියලු සංස්කාර
ධර්මයන් අනිතය බෙ පසක් කරමින් එක්දහස් නෙසිය අනූතුවන්දී අති
පූජ්නීය ඥාණාරාම හිමියන් අපෙත්ෙූ පසු අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්
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තම වයෝගාෙචර ජීවිතය පරාවයෝගිකෙ සවිමත් කරගැනීවම් මංවසවීවම්
අරමුණින් බුරැමයට ෙැඩම කළහ.
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් පැවිදි ජීවිතවය් එකම
පරමාර්ථය සතිපට්ඨානය ෙැඩීම හා තෙ තෙත් වයෝගාෙචරයන් ඒ සඳහා
වපාළඹෙමින්, ඔෙුන්වග් භාෙනාමය ඥාණය ෙර්ධනය කරගැනීමට
උපකාරවීමය. ඒ අතින් බලන විට ස්ොමීන් ෙහන්වස් බුරැමයට ෙැඩමවීම
සිංහල වබෞද්ධයින්වග් ොසනාෙක් යැයි කීම යුක්ති සහගතය. වමම
ස්ොමීන් ෙහන්වස් බුරැමයට ෙඩින සමවය් බුරැම රට විපස්සනා
භාෙනාවේ වක්න්රස්ථානය බෙට පත්වී තිබුවන්ය. අති පූජ්නීය මහා සී
සයාවඩෝ හිමියන් විසින් එම රවට් පැෙති පැරණි ආරණය සම්පරදායන්
මැනවින් හදාරා, වමම විපස්සනා භාෙනා කරමය සම්පූර්ණ
මාර්වගෝපවද්ශයක් වලස සකසා, විපස්සනා නයප්පකරණය නම් අගනා
ගරන්ථය එළි දක්ො ඇත.
දැනට පාෙුක් කරමය නමින් හඳුන්ෙන භාෙනා කරමය වමන්ම
වගාවයන්කා තුමාවග් භාෙනා කරමයද උපත ලැබුවේ බුරැම වද්ශවය්ය. ඊට
අමතරෙ හයෙැනි මහා සංඝායනාෙ බුරැම රවට්දී සිදුවීමත්, එයට
ලංකාවේ අති පූජ්නීය වපාල්ෙත්වත් බුද්ධදත්ත, බලංවගාඩ ආනන්ද
මමතරීය ෙැනි හිමිෙරැන් ෙැඩම වකාට, පරසිද්ධියක් ලබා තිබීමත් නිසා,
සිංහල වබාද්ධයන්වග් වගෞරෙ ආදරයට පාතර වී ඇත. එවස්ම බුරැමවය්
භාෙනාකර තිබීම භික්ෂු ජීවිතවය් උසස් තත්ෙයක් වලස පිළිගැනීමක්ද
සමහර වබෞද්ධයන් අතර පෙතී.
වකවස් වෙතත් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස් බුරැමයට
ෙැඩම කිරීම තමන්ට වමන්ම තෙත් වබාවහෝ වදවනකුටත් අති උතුම්
පරතිඵල ලබාවදන්නක් විය. උන්ෙහන්වස් අති පූජ්නීය සයාවඩෝ ඌ.
පණ්ඩිතාභිෙංස හිමියන් යටවත් විපස්සනා භාෙනාෙ පුහුණුවී, දහස්
ගණනකට වසත සලසන භාෙනා ගුරැෙරයකු හා දක්ෂතම කමටහන්
ගුරැෙරයකු වීය. එයට අමතරෙ ෙර්තමානවය් අති පූජ්නීය භෙනා
ගුරැෙරයකු වලස චිරපරසිද්ධ මහා සී සයාවඩෝ ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග්
විපස්සනා නයප්පකරනය නැමති උපවද්ශ ගරන්ථය හා අති පූජ්නීය
සයාවඩෝ ඌ. පණ්ඩිතාභිෙංස මහවතරැන් විසින් රචිත වම් අත්බෙවයහිදීම
(In This very life) හා පූජ්ය භික්ඛු අනාලවයෝ විසින් ලියන ලද සතිමත්
බෙ යන
වපාත් තුන සිංහල බසට පරිෙර්තනය වකාට සිංහල
වයෝගාෙචරයන්වග් පරවයෝජ්නය සඳහා තිළිණ වකාට ඇත. ඊට අමතරෙ
බුරැම බසින් පළෙූ භාෙනා උපවදස් සහිත ලියවිලි රාශියක් සකසා
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භාෙනා වලෝකය සරැ වකතක් බෙට පත්කිරීමට දායකවී ඇත. වම් අතර
පූති මුත්ත වභ්සජ්ජජ්ය හා සතිවය් බලමහිමය යන වපාත් වදක අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් අතින් රචනාවිය. ඊට අමතරෙ හිමියන්වග්
හරෙත් ධර්ම වද්ශනා ඇතුලත් වපාත් රාශියක් ශරාෙකයන් විසින් මුරණය
වකාට ධර්ම දානය වලස වබදා හැර ඇත.
පරියප්තිය හා පරතිපත්තිය යන අංශ වදවකහිම මනා පරිචයක්
ලබා භාෙනා කිරීම හා කරවීම යන වදවකහිද පරිපූර්ණ අත්දැකීම් ඇති අති
පූජ්නීය පණ්ඩිතාභිෙංශ හිමියන් යටවත් භාෙනා පුහුණුෙ ලැබීම
වයෝගාෙචරවයක් ලබන උතුම්ම අෙස්ථාෙකි. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
ස්ොමීන් ෙහන්වස් කලයාණ මිතර සම්පත්තිවය් අනභිබෙනීය බෙ විස්තර
කරන්වන් අති පූජ්නීය පණ්ඩාතාභිෙංස හිමියන් ආදර්ශයට වගනය. එම
වද්ශනාෙට අෙධානවයන් යුතුෙ සෙන් වයාමා සිටින විට එම කලයාණ
මිතර ගුණාංගයන් එතරම් සජීෙ වලස අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වෙත
සම්වපර්ෂණයවීම සැබවින්ම ශාසනික සම්පත්තියක් බෙ සිවත්. කමටහන්
ගුරැෙරයකු වලස අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් දක්ෙන දස්කම් බුරැමවය්
අති පූජ්නීය පණ්ඩිතාභිෙංස හිමියන්වග් හා මාතර ඥාණාරම හිමියන්වග්
දක්ෂකම්ෙල එකතුෙක් බෙ පැෙසීම යුක්ති සහගතය.
වදදහස් පහ ෙසවර්දී ඇති පූජ්නීය පාඔක් සයාවඩෝ හිමියන් හා
මහා සී සයාවඩෝ හිමියන් ලංකාෙට ෙැඩි අෙස්ථාවේදී නිළ පරිෙර්තක
වලස කටයුතු කරන ලද්වද් ධම්මජීෙ හිමිපාණන් ෙහන්වස්ය.

7. පස්නාසනපය් භාවනා පරතපදාපේ නව නැම්මක්
ෙර්ෂ එක්දහස් නෙසිය අනූහවය්දී නිස්සරණ ෙන වසනසුවණ්
සංඝයාවග් ඉල්ලීම පරිදි බුරැමවය් සිට වපරළා ෙැඩි අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
ස්ොමීන් ෙහන්වස් ෙර්ෂ වදදහස් හය පමණෙන වතක් භාෙනාවේ
වයවදමින් වසනසුවන් සඟපිරිසට විපස්සනා භාෙනාෙ උගන්ෙන අතවර්ම
පාලි භාෂාෙ හා තරිපිටක ධර්මය පිළිබඳෙ තම අෙවබෝධය හා පරිචය
ශක්තිමත් කරගත්වත්ය.
නිස්සරණ ෙනය වසනසුන සකස්වී තිබුවන් අභයන්තර ෙශවයන්
වයෝගාෙචර ජීවිතය සකස්වීමට මිසක, පිටස්තර ජ්නතාෙට වස්ෙය කිරීම
පිණිස වනාවේ. පිටස්තර දායකයන් හට අෙස්ථාෙ ලැබුවන් නිස්සරණෙන
වසනසුවන් ොසයකරන වයෝගාෙචරයන් හට සිේපසය ලබා දීමට පමණි.
වමම තත්ෙය වෙනස්වී නිස්සරණෙන වසනසුන සුොසූදහසක් ජ්නතාෙට
භාෙනාෙ පුහුණුෙන තැනක් බෙට පත්වීම ආරමිභ ෙූවය්ත්, එම
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පරෙනතාෙය ෙර්ධනය ෙූවය්ත්, අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස්
නිසාමය. මුලින්ම ආරාධනය පැමිණිවය් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්
ළමා කාලවය් දහම් පාසැල් ගිය, තරැණ කාලවය්දී බණ දහම් ඉවගනගත්
වප්රාවදණිය ශ්රී සුවබෝධාරාම විහාරවයනි. ඒ වෙසක් වපාවහාය දෙසක
බණ වද්ශනා කිරීමටය. එෙකට නිස්සරණෙන වසනසුවන් අධිපති භාෙය
ඉසුලූ පූජ්නීය පානූවේ වේමානන්ද හිමියන්වගන් අෙසර ලැබුවන්
පහසුවෙන් වනාවේ. වකාන්වද්සි වගාඩක් සමඟය. වකවස් වෙතත් ගමන
ඵලදායී ෙූ අතර, දීර්ඝකාලීන වෙනසකටද, පරෙනතාෙයකටද මඟ පෑදුවේය.
එම කාලවය්දීම දහම් සාකච්චඡා හා වපාත්පත් වබදාදීම නිසා
නිස්සරණෙන වසනසුන හා සම්බන්ධෙ සිටි කමල් ඇඹුල්වදනිය මහතාද
පිරිසක් සමඟ සම්බන්ධෙ පැමිණ පූජ්නීය වේමානන්ද ස්ොමීන් ෙහන්වස්
මුණ ගැසී අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් ධර්ම වස්ොෙ වකාළඹ
පරවද්ශයටත් ලබාවදන වලසට ඉල්ලීමක් කරන ලදී. එම අෙස්ථාවේදී එම
හිමියන් ෙහන්වස් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් ෙටිනාකම වමන්ම,
නිස්සරණෙන වසනසුවන් සාම්පරදායික ෙටිනාකමද දක්ෙමින්, පරාණයට
පරාණයක් කැපවී ෙඩම්මෙන වලසත්, සියලු ෙගකීම් දරාගන්නා වලසත්,
ෙගකීම භාරවදමින් එකඟ කරගත්වත්ය.
ඒ අනුෙ වකෝට්වට් මැටි අම්බලම අසල වපරපාසැල්
වගාඩනැගිල්ලක මාසික ෙැඩසටහනක් වලස ආරම්භකර, පසුෙ
සහභිගිෙන පිරිස ෙැඩිවී ඉඩකඩ මදිවීම නිසා, වහ්ෂාන් වසන්දනායක
මහතාවග් වගදරදීත්, වකාළඹ 5 දම්රිවි ආයතනවය්ත්, පසුෙ ඇලන්
මැතිණියාරාම පන්සවල්දී මාසිකෙ ෙැඩසටහන් පෙත්ෙන ආකාරයට
පරිෙර්තනය විය. වමම ෙැඩසටහන්ෙල විවශ්ෂත්ෙය ෙූවය් ඒො හුවදක්
ධර්ම වද්ශනා පමණක් වනාෙ විධිමත් විපස්සනාෙට වයාමුෙන භාෙනා
ෙැඩසටහන් වීමය.
වදදහස් දහය ෙර්ෂවය්දී අම්බුළුොෙ භාෙනා මධයස්ථානවය්දී දින
පහක වන්ොසික ෙැඩසටහනක් තරැණ පිරිසකට පැෙත්ෙුනු අතර එයට
වයෝගාෙචරයන් තිහක පිරිසක් සහභාගිවිය. එම ෙැඩසටහවන් වත්මාෙ
ෙූවය් ධර්මස්කන්ධවය් ගුණ විස්තර කිරීමය. ඊට පසුෙ එහිදීම ඥාතීන්
සඳහා වන්ොසික ෙැඩමුළුෙක් පැෙත්ෙුනු අතර එහි වත්මාෙ ෙූවය් රථ
විනීත සූතරයයි. එතැන් සිට සෑම ෙර්ෂයකම දින දහවය් වන්ොසික භාෙනා
ෙැඩසටහන් එකක් වහෝ වදකක් බැගින් අම්බුළුොෙ මධයස්ථානවය්දී
පෙත්ෙන ලදී.
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බුරැම බසත් බුරැමවය් උපත ලැබ වලාෙ පුරා ෙයාප්තෙූ භාෙනා
කරම පීළිබඳෙ පරවීනත්ෙය ලබාගත් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන්
ෙහන්වස් එම කුසලතාෙයන් නිස්සරණ ෙනවය් අති පූජ්නීය ඥාණාරාම
ස්ොමීන් ෙහන්වස් විසින් ෙගා ෙර්ධනය කරන ලද භාෙනා කරමවේදය
සමඟ මනාෙ සුසංවයෝග වකාට, වම් ජීවිතය තුලදීම අත්හදා බලා පරතයක්ෂ
ෙශවයන් පරතිඵල ලද හැකි භෙනා මාර්ගයක්, පරාවයෝගික කරියාකාරකම්
සහිතෙ නිර්මාණය කරන ලදැයි කීම, අතිශවයෝක්තියක් වනාෙන බෙ
පැහැදිලි ෙන්වන් එහි වයවදන විටය.
ගිහිවගහි දහසක් කටයුතුෙලින් නිදහස්ෙ වන්ොසික භාෙනා
ෙැඩමුළුෙකට සහභාගීෙන වයෝගාෙචරයකුවග් කායික හා මානසික වපර
සූදානම සඳහා වපාළඹෙන දැණුෙත් කිරීවම් ෙැඩපිළිවෙල එයට සාක්ෂි
සපයයි.
එම ෙැඩපිළිවෙල තුල වයෝගාෙචරයාවග් සම්පූර්ණ දිනචරියාෙම
සැලසුම් සහගතය. වයෝගාෙචර ජීවිතවය් ඉතාම ෙැදගත් අංගයක්ෙන
කමටහන් ශුද්ධකරගැනීම සඳහා සකසා ඇති ෙැඩපිළිවෙල වයෝගාෙචරයා
තුළ විශාල දැනුමක් අෙවබෝධයක් හා උත්වපර්රණයක් ජ්නිත කරෙන සුළුය.
කමටහන් ොර්තා ලියන හැටි ඉගැන්වීමම, ජීවිතවය් අවනකුත් ෙැඩද
කරමාණුකූලෙ පිළිවෙලට කරගන්නා හැටි උගන්ෙයි.
සෑම භාෙනා ෙැඩසටහනක්ම සතිපට්ඨානය ෙැඩීම මූලික
කරවගනම කරියාත්මක කිරීම “ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං
පූවජ්ජමි” යන බුදුෙදන සහතික ෙශවයන්ම කරියාත්මක කිරීමකි. සෑම
භාෙනා වයෝගිවයකුම ෙැඩසටහන අෙසන්කර වපරළා යන්වන් ජීවිතවය්
හෑම කරියාකාර කමකදීම සතිය ෙැඩීම පිළිබඳෙ අධිෂ්ඨානයක් සිත්හි
දරාවගනය.
භාෙනා කාලය තුල ගිහිජීවිතවය් සුපුරැදු අංගයන්ෙන කාර්යබහුල
භාෙවයන් හා ගණසංගානිකාරාමතාෙවයන් මිදී හුදකලාෙ වෙවසමින්
එකම අරමුණක් මත හිත රඳො ගැනීමට හා විවේක වීමට අෙශය
පාරිසරික පසු බිම ෙැඩසටහන් තුල ආවේනික අංගයක් බෙට පත්වී ඇත.
වයෝගාෙචරයකු ෙැඩසටහනට පැමිණි මුල් දින වදවක්දී නුහුරක්, පාලුෙක්
දැණුනද, ධර්ම වද්ශනාෙලට සෙන් වදමින් හා කමටහන් ශුද්ධෙන හැටි
අත්දකින විට වයෝගාෙචරයා අභයන්තරවයන්ම වෙනස්වීමට පටන් ගැනීම
ධර්මානුකූල ගමනක ආරම්භයක් බෙට පත්වේ.
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වම් ආකාරවයන් වන්ොසික ෙැඩසටහන් වදසිය හතලිස් හතක්
පමණ පෙත්ො ඇති අතර, වමම සෑම ෙැඩසටහනකටම වයෝගාෙචරයන්
අසූෙක් හා සියයක් අතර පරමාණයක් සහභාගිවී ඇත. වකාවරෝනා
මෙරසය ෙයාප්තිය නිසා වන්ොසික භාෙනා ෙැඩසටහන් පැෙත්වීමට
වනාහැකිෙූ විට අරම්භ කරන ලද සූම් (Zoom) තාක්ෂණය ඔස්වස්
කරියාත්මකෙන දුරස්ථ භාෙනා ෙැඩසටහන් වම්ෙන විට (30/9/2021) පනහ
ඉක්මො ඇති අතර ඒ හෑම ෙැඩසටහනකටම සියයකට අධික පිරිසක්
සහභාගිවී මදනික කාලසටහනකට අනුෙ භාෙනා වකාට කමටහන්
ොර්තා ඉදිරිපත් කරන බෙම නිස්සරණ ෙනවය් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
හිමියන්වග් භාෙනා කාර්ය සඳහා ඉටුකරන ලද කාර්යභාරයට හා සාර්ථක
කැපවීමට ජීෙමාන සාක්ෂියකි

8. ධර්ම පද්ශනා පරතපත්තය හා පරතපදාව
ධර්ම වද්ශනා පරතිපත්තිය පිළිබඳෙද යමක් සඳහන් කිරීම අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමියන්වග් වමන්ම නිස්සරණෙන වසනසුවන්ද පරතිපත්ති දායක
හා පරතිපත්ති ගරැක බෙට සාක්ෂියක් ෙනු ඇත. මීට වපර පැෙති
ධම්මපදවය් ගාථාෙක් වහෝ ජ්ාතක කථාෙක් පදනම්කරවගන ධර්ම
වද්ශනයක් පැෙත්වීවම් පිළිවෙත වෙනුෙට වයෝගාෙචර කරියාෙට ගැලවපන
අන්දවම් අදහස් සහිත සූතරයක් පාදක කරවගන දින කීපයක් එකකට
එකක් යා වදන අන්දමින් ධර්ම වද්ශනාෙලියක් පැෙත්වීම තුල
වයෝගාෙචරයාවග් අෙවබෝධය කරමිකෙ ෙර්ධනය ෙනු කාය සාක්ෂි
වලසින්ම දැකිය හැකිය. සූතර අනතර්ගතය සතිය ෙැඩීවම් භාෙනා
කමටහනක් වලස විගරහකිරීම විවශ්ෂ දක්ෂතාෙයකි. එම වද්ශනාෙලීන්
අතර පුරාවභ්ද සූතරය මුල්කරවගන කරන ලද වද්ශනා විසි තුනද, චූල
සුඥ්ඥත සූතරය හා අවනණ්ජ් සප්පාය ආදී සූතර මුල්කරවගන කරන ලද
වද්ශනාෙන් හා සප්ත වබාජ්ජජ්ංග ධර්ම මුල්කරවගන කරන ලද
වද්ශනාෙන්ද, අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස් තුල ධර්ම ඥාණය
හා භාෙනාමය ඥාණය වකතරම් දුරට සුසංවයෝගවී ඇත්දැයි මනාෙ පරකට
කරයි. සතිපට්ඨාන සූතරය මුල්කරවගන කරන ලද වද්ශනා ඇතුලත් වපාත්
වපළ අටුොෙක් ෙැනිය.
සමස්ථයක් වලස ගත්විට ඇති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වග් ජීවිතවය්
හැරෙුම් ලක්ෂය ඇතිෙූවය් සුදු ජ්ාතික පූජ්ය ධම්මික හිමියන්වග් උපවදස්
මත සතිය පිහිටවීම පිළිබඳ අදහසත් සමඟමය.
ඒ අනුෙ අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වග් මුළු පැවිදි ජීවිතයම
සතිපට්ඨානය විය. උන්ෙහනවස්
භාෙනාකළත්, ධර්මවද්ශනාකළත්,
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කමටහන් ශුද්ධකළත්,
තබාවගනමය.

ඒ

සියල්ලම

සතිපට්ඨානය

පදනම

වලස

“කාවල්න ධම්ම සෙනං” හා “කාවල්න ධම්ම සාකච්චඡා” යයි කියා මංගල
සූතරවය් තිබුනත්, අප රවට් සාම්පරදායික හා ජ්නපරිය ධර්ම වද්ශනා හා
සාකච්චඡා තුල ඇත්වත් එදිවනදා ජීවිතවය්දී පින් සිදුකරගැනීම ගැන හා එම
පින් බලවයන් අනාගත භෙ ෙලදී මීට ෙඩා සැප සම්පත් ලබන ආකාරය
පමණය. එයින් සිදුවී ඇත්වත් සාමානය ජ්නතාෙ තම ජීවිත කාලය
පුරාෙටම පින් දහම් කරමින් අත්හැරීම වෙනුෙට භෙ තන්හාවෙන් පිරී
කල්ගතවකාට අෙසානවය් අසරණෙ අනාථෙ මිය යාමය. මරැො සමඟ
අෙසාන සටවන්දී පින් වපාවත් ලියා ඇති වද්ෙල් පිළිබඳෙ
මතක්කරගැනීමට තරම් සිහියක් පෙතින්වන් නැත. මැරැණාට පසුෙද
ඹහුවග් නමින් පින්කම්ය. සංසාර චකරය වනනැෙතී ඉදිරියටම යන්වන්ය.
බුදුන්ෙහන්වස් වද්ශනාකළ පරිදි “සචිත්ත පරිවයෝදපනම්” (සිත පිරිසිදු කර
ගැනීම) යන්නට ඉඩක් ලබාගන්වන්ම නැත. එවහත් නිස්සරණෙනය
නිර්මාණය කරන ලද ඥානෙන්ත පින්ෙතුන් ෙන, පූජ්ය ධම්ම නිසන්ති හා
අති පූජ්නීය ඥාණාරාම හිමියන්වග් උතුම් පරාර්ථනා ඉස්මතුකරමින් අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් පින් ඇති සියළු වදනා හට තම සිත පිරිසිදු
කරවගන ධර්මවය් ආවලෝකය ලබා සැනසීම උපයා ගැනීමට ආරාධනා
කරන්වන්ය. සමහර වද්ශකයන් සාමානය ජ්නතාෙ හට ගැඹුරැ ධර්ම
කරැණු අෙවබෝධ කරගැනීමට ශක්තිය නැතැයි කියා, ජ්නතාෙ
අෙතක්වස්රැෙට පත්කර, දිෙය වලෝක සැප ගැන ෙර්ණනාකරත්දී, අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්, ‘අපි දන්නා තැනින් පටන්වගන වනාදන්නා
තැනට යාමට ඉවගනගනිමු’යි ජ්නතාෙ මධර්යමත්කරමින් බුද්ධ ධර්මවය්
හරය අසන්නාවග් සිත තුළ ශක්තිමත් අයුරින් ෙගා ෙර්ධනය කරන
ආකාරය ආනන්ද ජ්නකය. සමස්ත බුද්ධ ධර්මවය් හරය අන්තර්ගතෙූ
දසුත්තර සූතරය, ධර්ම වද්ශනා මාලාෙන් වලස වෙනත් සාධක සූතර ෙලින්
කරැණු වගන හැර පාමින්, අසන්නාවග් සිවත් වකවලස් මළ වසෝදා යන
අන්දමින්, ෙර්තමාන ජීවිතවයන් උදාහරණ සහිතෙ කරැණු පැහැදිළිකර
වපන්ෙන වස්ක.
වමයට උදාහරණයක් වලස අනුග්ගහිත සූතර වද්ශනාෙලිවය් සඳහන් ෙැකි
කීපයක් උපුටා දක්ෙමු. ‘භික්ෂුන් ෙහන්වස්ලා හැම විටම මනස විෙෘතෙ
තියාගන්න ඕනි. එකම අදහසකට සීමාකරන්න වහාඳ නැහැ. අප අතර
සාධනීය වදබසක් නැත්නම් ඉදිරි ගමනක් නැහැ. එක තැන වමට්ටැහි
වෙනෙ. පිහිය මුෙහත තියා ගත්තම ඒවකන් ෙැඩ ගන්න ඕනි. නැත්නම්
21

ආවයත් මළ කනෙ. හැම ආස්ොසයක්ම, හැම පරශ්ොසයක්ම, අළුත් එකක්
විදිහට බලන්න පුරැදුවෙන්න ඕනි. අද භාෙනා කරයි කියල, වහට නිකං
හිටිවයාත් නිකම්ම වමට්ටැහි වෙනෙ. මතුපිටින් වපවනන සම්මුති
ධර්මවය් තිවයන්වන් ආර්ික ොසියක් ලබාගන්න හැටි විතරයි. අපි
සම්මුති වලෝකය ඇසුරැ කරන්වන කෑදර කමටයි. ඒවකන් වෙන්වන
සංසාවරට අහුවෙන එක.’
‘එනිසා අපි ෙස්තුෙක් වදස බලල එහි ධර්මතාෙය වත්රැම් ගන්න උත්සහ
කරන්න ඕනි. සම්මුතිය විනිවිදවගන එම ෙස්තුවේ අනිත්තයත්ෙය,
දුක්ඛත්ෙය, අනාත්මත්ෙය වත්රැම් ගන්න උත්සහ කරන්න ඕනි.’
‘ඒ නිසා තමයි වකවනකුට පටිසම්භිදා පරාප්ත වෙන්න නම් පරිපුච්චඡාෙ
තිවයන්න ඕනි. කෙදාෙත්ම තමන් දන්නෙ කියල හිතන්න එපා. මට
ෙැටහුවන් වමවහමයි. ඒක එවහම ගලපන එක හරිද කියල දැනුම් වත්රැම්
ඇති අයකුවගන් අහල සැක දුරැකරගන්නම ඕනි.’
වමම කරමවේදය භාවිතා කරමින් නිස්සරණෙනය තුළ වමන්ම ඉන් පිටතත්
විධිමත් වලස දින හවත් හා පවහ් ෙශවයන් කළ භාෙනා ෙැඩසටහන්
හාරසීයකට අධික පරමාණයකදී, ධර්මවද්ශනා දහස් ගණනකදී, පැහැදිළි
කරන්වන්, සතිය පිහිටුොවගන ජීවිතවය් එදිවනදා කටයුතුෙලදී, සතිවයන්
යුතුෙ ෙැඩකරන්වන් නම් පරශ්න අඩු බෙය. ජීවිතය බරක් වනාවී
සැහැල්ලුවෙන් වගවිය හැකි බෙය.
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපානන් ෙහන්වස් බුද්ධ ධර්මවය් ගැඹුරැ හරය
වහෙත් “ඒහි පස්සික ගුණය, ඕපනයික ගුණය හා පච්චචත්තංවේදීතබ්වබෝ
ගුණය,” ඉස්මතුකර දක්ෙමින් ශරාෙකයා හට සම්මුතිය හා පරමාර්ථය
විනිවිද යාමට උනන්දු කරෙන්වන්ය.
පුරාවබ්ද සූතරය පදනම් කරවගන පෙත්ෙන ලද ධර්ම වද්ශනා විසි තුන
ශරෙණය කර අෙසන්කරන විට, වයෝගාෙචරයා තම සිතින් නිෙන ස්පර්ශ
කරන තත්ෙයට පත්ෙන ආකාරවයන් සිත ශරද්ධාවෙන් හා ධර්ම ඥාණවයන්
මුහුකුරා යන ආකාරයට පැෙත්වීම අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්
සැබැවින්ම අෙවබෝධය ලබා ඇති බෙට/වකවලස් සංගරාමවයන් ජ්ය ලබා
ඇති බෙට සාක්ෂියක් වලස ගතහැකිය. චූල සුඥ්ඥත සූතරය වද්ශනය අතර
මඟදී අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් පෙසන්වන් එෙැනි වද්ශනාෙන්
ආධුනික මනසකට ටිකක් බර ෙැඩි ෙූෙත් කරමාණුකූලෙ ධර්ම ඥාණය
වමෝරන විට අෙවබෝධවීමට අෙස්ථාෙ උදාෙන බෙත්ය. ෙඩා වහාඳ වදයින්,
වහාඳ වදය පරිස්ඨාපනය කිරීවම් කරමවේදයට අනුෙ යන වමම ධර්ම
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චාරිකාෙ, වයෝගාෙචරයා හට සම්මුතිය හා පරමාර්ථය විනිවිද දැක
අෙවබෝධය ලබාගැනීමට උපකාරෙන බෙට පසුගිය කාලය තුල කාය
සාක්ෂි වලස දැක ඇත්වතමි.
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපානන් ධර්මවය් ඇති ගැඹුරැ අදහස් හා
සංකල්ප ශරාෙක මනස තුලට කාෙද්දන්වන් ඉතාම සිත්ගන්නා
ආකාරවයන්ය. උදාහරණයක් වලස චංකි සූතරවය් එන කාපටික නම් තරිවේද
පරාප්ත බමුණු තරැණයා හා බුදුන් ෙහන්වස් අතර ඇතිෙන සංොදය
උපවයෝගී කරගනිමින් කිසියම් ආගමික සංකල්පයක ඇති හරයාත්මක
ගැඹුරැබෙ හා පරාවයෝගික භාවිතය පිළිබඳෙ විස්තර කරන ආකාරය
අපූරැය. සංොදවය් අෙසානයට යන විට ඒ සඳහා සුදුසුම ගුරැෙරයා
වතෝරාගැනීම සඳහා සුදුසු උපවදස් මාලාෙකි.
• ගුරැෙරයා කියන වද් කරන හා කරන වද් කියන ෙගවීමක් සහිත
අයකු වීම
• ගුරැෙරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන සංකල්පය වහෝ කරමවේදය
ගුරැෙරයා විසින් අනුගමනය වකාට පරතිඵල ලබා තිබීම
• අෙම ෙශවයන් තෙත් එක් අයකු වහෝ එම කරමය අනුගමනය
වකාට පරතිඵල ලබා තිබීම
• ඕනෑම අවයකුට පරාවයෝගිකෙ වයදීවමන් පරතිඵල පරතයවේක්ෂණය
කළ හැකිවීම ආදිය දක්ෙයි.
එම සංොදය අෙසන්ෙන විට අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපානන් ද බුදු මඟ
නිෙැරදිෙ අනුගමනය කර පරතිඵල ලබා ඇත්තකු බෙ වහළිවීම ෙැලක්විය
වනාහැකිය.
ධර්ම වද්ශනා ගැන සඳහන්කරන විට විවශ්ෂවයන් සඳහන්කළ
යුක්තක්නම් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් කිසිම වහ්තුෙක් නිසා තම
මූලික අරමුණින් බැහැර වනාෙන බෙය. වම් සඳහා දැක්විය හැකි වහාඳම
උදාහරණය නම් මෑතකදී තම වසාවහායුරාවග් අභාෙය මුල්කරවගන
ඥාතීන් හා හිතෙතුන් මුල්වී සංවිධානය කරන ඤාතකා ධර්ම වද්ශනාෙකදී
පැෙසූ අදහස්ය. ‘ඤාතියා උනත්, කෙුරැ උනත්, බුදුන් ෙහන්වස්වග්
වද්ශනාෙට අනුෙ කළ යුත්වත් සතිපට්ඨානය ෙැඩීමයි. කෙුරැ උනත් මාත්
එක්ක සම්බන්ධ වෙනෙනම්, ඒ සතිපට්ඨානය ෙැඩීම හා කමටහන්
සුද්දකිරීම හරහා තමයි. වෙන සම්බන්ධකම්ෙල වත්රැමක් නැහැ.’
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් දියුණු පමුනු කරවගන ඇති ගැඹුරැ ධර්ම
ඥානය හා විශ්වල්ෂණ ශක්තිය වහාඳින්ම වහළි ෙන්වන් නිෙවන් නිවීම
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වද්ශනාෙලිය පිළිබඳෙ නිස්සරණ ෙනවය්දී කරනු ලබන සමාවලෝචන
සාකච්චඡා මාලාවෙහිදීය. පූජ්නීය කටුකුරැන්වද් ඤාණනන්ද හිමියන් විසින්
ශරාෙක සිත් සතන් රැවගන ගියාට ෙඩා ෙැඩි ගැඹුරකට වගන වගාස්,
නිෙන සාක්ෂාත් කරගැනීවම්දී පුද්ගල සන්තානය පැෙතිය යුතු වකවලස්
රහිත සුපිරිසිදු භාෙය හා ඊට සමගාමීෙ සැබැවින්ම පැෙතිය හැකි
සාවප්ක්ෂෙ වකවලස් රහිත තත්ෙය පිළිබඳෙ ධර්මාණුකූල මඟ වපන්වීමට
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් සමත්ෙන්වන්ය. ඒ පිළිබඳෙ සාකච්චඡාෙක්
ආරම්භ කිරීම වබාවහෝ ඉඩ කඩ ඉල්ලා සිටින කාර්යයක් වහයින් එය
පසුෙට කල් තබමු.
එක් එක් සූතර වද්ශනාෙක් ආශරවයන් කරැණු දැක්වීම විචිතර උෙත් රචනය
දිග් ගැවහන නිසා වමම පරාවයෝගික උදාහරණ පරමාණෙත්යයි සිතමි.
වයෝගාශරම සංස්ථාවේ කිකාෙත ෙයෙස්ථාෙ ලියූ එහි පරථම උපාධයයන්
ෙහන්වස්ෙූ අති පූජ්නීය මාතර ඥාණාරාම හිමියන් ෙැඩසිටිවය් මීතිරිගල
නිස්සරණෙන වසනසුවන්ය. ආරම්භවය් සිට අද දක්ොම එම ෙයෙස්ථාෙ
කිකාෙත සතියකට ෙරක් සඟ පිරිස එකතුවී කියවීම පුරැද්දක් කරවගන
තිබීම සංස්ථාවේ නිර්මාතෘන් හට දක්ෙන වගෞරෙයකි. ඒ අතරම අති
පූජ්නීය මාතර ඥාණාරාම හිමියන්වග් මඟ වපන්වීමට අනුෙ වයෝගාෙචර
දින චරියාෙ ඉටුකරන නිස්සරණෙන වසනසුට අනුබද්ධෙ තෙත්
වස්නාසන තුනක් විජිතපුර, ඉමූෙ හා කඩුවෙල පෙත්ොවගන යාම අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් විසින් අනාගතය වෙනුවෙන් ඉටුකරනු ලබන
අගනා වමවහෙරකි. වමම ස්ථාන හතවර්ම ෙැඩොසය කරණු ලබන
සංඝයා සතියකට ෙරක් නවීන සූම් තාක්ෂණය පදනම් කරගනිමින් අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් පරතාපෙත් නායකත්ෙය යටවත් ධර්ම විනය
කරැණු සාකච්චඡා කිරීම ගරැ කටයුතු සාසනික වමවහෙරකි.

9. භාවනා වැඩසටහන්
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපානන් විවද්ශීය රටෙල පෙත්ෙන ලද
භාෙනා ෙැඩසටහන් පරමාණයද සියය ඉක්මො ඇත. සෑම ෙසරකම
නියමිත කාල පරිච්චවේදයකදී ඉතා සංවිධානාත්මක ආකාරවයන් යුවරෝපය,
ඇමරිකාෙ, ඔස්වටර්ලියාෙ හා නෙසීලන්තය ආෙරණය ෙන ආකාරයට
කාලසටහන සකසා, ගමන් කරන කාලය හැර එක් නිොඩු දිනයකුදු
වනාලබාම විවිධ වද්ශගුණ තත්ෙයන් යටවත් වන්ොසික වයෝගාෙචර
පිරිවස් ධර්ම හා භාෙනාමය ඥානය ෙර්ධනය ෙන ආකාරයට ෙැඩසටහන්
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කිරීමට අෙශය කායික හා මානසික නිවරෝගීභාෙය ලැවබන්වන් “ධම්වමෝ
හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී” යන ධර්වමෝපවද්ශයට අනුෙ විය යුතුය.
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන් කමටහන් සුද්දකරන ආකාරය
විස්තර වනාෙුනවහාත් එම හිමියන්වග් සාසනික වස්ොෙ හා භාෙනාෙ
පිළිබඳෙ ලියන සටහනක් සම්පූර්ණ ෙන්වන් නැත. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
හිමියන්ම පෙසන්වන් ‘ෙණ මුඛය වහාඳින් පාදා පිරිසිදුකර වබවහත් දැමීම
තුලින් පමණක් තුොලය සුෙෙන බෙය.’ ඒ අනුෙ කමටහන් සුද්ධකිරීවම්දී
වයෝගාෙචරයාවග් සැබෑම මානසික තත්ෙය වහළිෙන තුරැ පරශ්ණ ඇසිය
යුතු බෙය. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වමම කරියාෙලිය හඳුන් ෙන්වන්
‘උසාවියට කැඳවීම’ වලසය. ආරම්භවය්දී වයෝගාෙචරයා හට නුහුරක් හා
වකෝල ගතියක් දැණුනද, එහිදී අසනු ලබන සෘජ්ු පරශ්නෙලට පිළිතුරැ දීම
හරහා තමාවග් සිත වකවළස්ෙලින් මිදී පිරිසිදුෙනු දකින විට
වයෝගාෙචරයා ආනන්දවයන් පරඥාෙට ගමන්කරන ආකාරය තමන්ම
අෙවබෝධ කරගන්වන්ය. වමම කරමවේදවය් විවශ්ෂ ොසිය නම්, එක්
වයෝගාෙචරයකුවග් කමටහන ශුද්ධෙන විට නිරායාසවයන්ම තෙත්
වබාවහෝ වදවනකුට එම දැනුම සම්වපර්ෂණය වීමය. වම්ෙනවිට ස්ොමීන්
ෙහන්වස් දහස් ගණනකවග් කමටහන් ශුද්ධකරගැනීමට මඟ වපන්ො ඇති
අතර, උපුටාගත් පරශ්වණෝත්තර ඇතුළත් ගරන්ථයක් සියපත සියපැන නමින්
පළකර ඇත. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග්ම භාෂාවෙන් උපුටා
දක්ෙන්වන්නම්, ‘හැදිච්චච වගදර නැහැදිච්චච තරැණයා’ වයෝගාෙචර
ජීවිතයට වයාමු ෙූවය් සුදු ජ්ාතික පූජ්ය එස්. ධම්මික හිමියන් විසින් සතිය
පිළිබඳෙ පාඩම කියා දීවමන් පසුෙය. පියතුමන්වග් අභාෙය ඇතුලු විෙධ
වහ්තුකාරණා නිසා ජීවිතයට නෙ මානයක් වසායමින් සිටි තරැණයා එම
පණිවිඩය නියමාකරවයන් අෙවබෝධ කරවගන ගිහි ජීවිතවය සම්බාධක
සහිත භාෙය හා අර්ථ විරහිත ස්ෙරෑපයද අෙවබෝධ කරගනිමින්, ජීවිතවය්
සුන්දරතම අෙදිවය්දි වෙවහස මහන්සිවයන් උපයා, සපයාගත්, දැන
උගත්කම වමන්ම, ෙෘත්තීය පළපුරැද්දද, අළුයම ලූ වකල පිඞක් වමන්
ඉෙත දමා, ෙනගතෙ ෙසර තිහකට ෙැඩිකාලයක් සතිමත් බෙ ෙැඩීය. වමම
කැපවීවම් හා උත්සහවය් පරතිඵල සමාජ්ය වෙත වබදා දීවම්දී නිර්වලෝභී
හා අනලස්ෙූ ආකාරය ඉහත සඳහන් වතාරතුරැෙලින් සනාථවේ.
යථාොදී තථාකාරී ගුණය බුද්ධ දර්ශනවය් උතුම්ම ගුණාංගයකි.
වමම ගුණය අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන් තුළ මැනවින් පිහිටා ඇති
බෙ ජීවිත පැෙත්ම තුළින්ම පරකාශවී ඇත. බුද්ධ ධර්මවය් උගන්ෙනු ලබන
අනිතය දුක්ඛ හා අනාත්ම දර්ශනය උගන්ෙනො වස්ම, එය පුද්ගලිකෙ හා
පරාවයෝගිකෙ පිළිගැනීම අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් ජීෙන රටාෙය.
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වමයට වහාඳම උදාහරණයනම්, අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වකාවරෝනා
මෙරසය පැතිරීවම්දී දැරෑ හා අනුගමනයකරන ලද ආකල්පය හා කරි යා
කලාපයයි. විෂබීජ් ෙයාප්තිය ආරම්භවය්දීම සෑම රටකම පාවහ් සිය දහස්
ගණනින් මැරී ෙැවටන විට, මුළු වලාෙම බිවයන් සලිතවී හඞා ෙැවටන
විට, උන්ෙහන්වස් පරකාශකර සිටිවය් ස්ෙභාෙ ධර්මවය් විවිධ පරෙනතා
ෙරින් ෙර මතුවී නැෙත යටපත්ෙන බෙය. මීට වපරද චිකන් ගුන්නයා,
ඇන්තරස් වඩංගු ෙැනි වරෝග තත්ෙයන් පැමිණ මැකී ගියා වස්ම
වකාවරෝනාෙද මැකී යනු ඇති බෙත්, එනිසා ආරක්ෂක කරම පිළිපදිනො
මිසක පරමාණය ඉක්මො කළබල වනාවිය යුතු බෙත්ය. අද ෙන විට
ස්ෙභාෙ ධර්මය විසින්ම එම තත්ෙය තහෙුරැකර ඇත. හිමියන්වග් යථාොදී
තථාකාරි ගුණය ෙඩාත් වහාඳින් පැහැදිලිෙන සිද්ධියක් වමහි සඳහන්
කරන්වන් එම අෙංක අෙයාජ් ගුණයට ගරැකිරීමක් වලසය. ෙර්ෂ වදදහස්
දා හවත්දී පමණ දිනක් පහල ධර්ම ශාලාවේ හෙස ධර්ම වද්ශනය අෙසන්
කරමින් කියා සිටිවය් අනිතය බෙ නිතරම පිළිගත යුතුයි. ‘දැන් මම වම්
ධර්ම වද්ශනය හමාර කර උඩහ කුටියට ෙැඩම කරන විට සර්පවයක්
දෂ්ඨකර මරණයට පත්උෙවහාත් මරණ පරීක්ෂණ වහෝ ජීවිත රක්ෂණය
වහෝ ගැන කතාකිරීම වත්රැමක් වනාමැති කථාෙකි.’ එනම් ජීවිතවය්
වනාතිර බෙ නිතරම සිහි තබාගත යුතු බෙය. තමන් පිළිබඳ විශ්ොසය
විනා වෙනත් කිසිම බාහිර බලවේගෙල පිහිට පිළිබඳ විශ්ොසයක් අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් තුල කිසිම දිනක විදයාමානෙනු දැක නැත්වතමි.

10. සත පාසල
අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන් විසින් සමාජ්යට පරධානය කරන ලද
උසස්ම හා උතුම්ම දායදය නම්, ොණිජ්ොදවය් හා වතාරතුරැ තාක්ෂණික
වමෙලම්ෙල අසීමාන්තික බලපෑම නිසාම වියෙුල්ෙ ගිය සමාජ්යක
මානසික විඩාවෙන් හා අසහනවයන් පීඩාෙට පත්වෙමින් සිටි පිවපන
කැකුළු ෙැනි ූ දරැ පරම්පරාෙ වෙත සිහිවය් (සතිවය්) බලමහිමවයන්
අසහනවයන් මිදී සුෙ පත් විවේකී මනසකින් ජීවිතයට මුහුණ වදන හැටි
කියා දීමට මුල පිරීමය. වමම කරියාෙලිය ආරම්භ කිරීවම්දී පෙතින
සම්පරදායික මතොදයන්ට සාවප්ක්ෂකෙ මුහුණ දීමට සිදුෙූ පරධාන ගැටලු
වදකකි.
බුද්ධ ධර්මවය් එන පරධාන සංකල්ප ෙලින් එකක් ෙන සතිය සංකල්පය
එතරම් පහසුවෙන් හය හතර වනාවත්වරන දරැෙන් අතට පත්කිරීම
සම්බන්ධෙ සම්පරදායික වබෞද්ධ සමාජ්වය් තිබුණු ආකල්පයට මුහුණ දීමය.
ඒ සඳහා අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් වයාදාගත්වත් පූජ්නීය
26

ඥාණවපෝණික ස්ොමීන් ෙහන්වස් විසින් හඳුන්ො දී තිබුණු සති මාතරය
(Bare attention) යන්න වයාදා ගැනීමයි. වදෙනුෙ පැමිණි පරශ්නය නම්
සුපිරිසිදු ශීලයකින් වතාරෙ සතිය ෙැනි ආගමික ෙටිනාකමක් ඇති
සංකල්පයක් හඳුන්ො දීම සුදුසුද යන්නය. ජ්ාතයන්තර දැනුමින් වමන්ම
දිගුකාලීන භාෙනාමය ඥාණවයන්ද පරිපූර්ණවී සිටි හිමියන් එම තත්ෙය
පැහැදිළි කරන ලද්වද්, පුද්ගලයකු සතිමත්ෙන විට ඇතිෙන මානසික
මුහුකුරා යාම තුළ, තමාෙම උපමාෙට වගන සිතීම තුළින්, සමාජ් සදාචාර
ධර්මෙලට ගරැකිරීමට පුරැදුෙන බෙත් එමඟින් ස්ෙයං ශික්ෂණයක්
ඇතිෙන බෙ වපන්ො දීමයි. සති පාසැවල් කරමික ෙර්ධනය හා ෙයාප්තිය
සමඟ ඉහත සඳහන් කරැණු වදකම පරාවයෝගිකෙ සනාථවිම අති පූජ්නීය
ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග් දුරදක්නා හා පරිණතෙූ ඥාණවය් සපරමාණික බෙ
වපන්වීය.
දැනට ජ්ාතික වමන්ම ජ්ාතයන්තර තලයද ෙසාගත් අතුපතර විහිදුොගත්
මහා රැකක් වලසින් වපවනන සති පාසැල සංකල්පය පරාවයෝගිකෙ
ආරම්භ කවළ් ඉතාම සරල ආකාරවයන්ය. වදදහස් පහවළාෙ ෙර්ෂවය්
අවගෝස්තු මාසවය් දිනක හෙස් ෙරැවේ මීතිරිගල අෙට දහම් පාසැල්
දරැෙන් පිරිසක් එකතුකරගත් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්, සතිමත් බවේ
ෙටිනාකම හා එය පුහුණුෙන ආකාරය සාකච්චඡාකර, පරාවයෝගික පුහුණුෙක්
කරන ලදී. ඒ මාසවය්ම විසිපස්ෙන දින ළමුන් ගුරැෙරැන් හා වදමාපියන්
දැනුෙත් කිරීවම් ෙැඩසටහනක් කරියාත්මකවිය.
ඊ ලඟ පියෙර වලස වදාම්වප් අධයාපන වකාට්ඨාශවය් විදුහල් හතලිස්
අටක
විදුහල්පතිෙරැ හා ගුරැෙරැන් දැනුෙත් කිරීවම් ෙැඩසටහනක්
කිරිඳිවෙල මහා විදයාලවය්දී පෙත්ෙන ලදී. එයට මෙදය තරා ද වමල්
මහත්මිය හා මහාචාර්ය ලක්ෂමන් ජ්යතිලක මහතාද සහභාගිවීම
විවශ්ෂයක්විය.
ඊට පසුෙ මෙදය තාරා ද වමල් මහත්මියවග් සහභාගිත්ෙය මඟින්
වකාළඹ වපරස්බිටීරියන් විදයාලවය්දී වකාළඹ අෙට විදුහල්ෙල
විදුහල්පතිෙරැ හා ගුරැෙරැ සමඟ සති පාසැල පිළිබඳ සාකච්චඡාෙක්
පැෙත්විණි. එහි පරතිඵලයක් වලස වකාළඹ කවතෝලික පාසැලක්ෙූ
වපරස්බිටීරියන් පාසැවල් ළමුන් සඳහා සතිය පුහුණුවීවම් ෙැඩසටහනක්
පැෙත්වීය. ඉන් ඉක්බිති වකාළඹ විශාකාෙ ඇතුලු විදයාලෙලත්, පළාත්
බද පාසැල් රාශියකත්, ළමුන් සඳහා සතිමත් බෙ පුහුණුකිරීවම්
ෙැඩසටහන් පැෙත්වීය. වමම ෙයාප්තිය සමඟ වදාම්වප් පරවද්ශවය් වමන්ම
27

පාලින්ද නුෙර පාසැල් විසි අටක ළමුන් සඳහා සති පාසැල පුහුණුකිරීම්
කරන ලදී.
ළමුන් සඳහා සතිමත් බෙ හඳුන්ො දීවම්දි භාවිතා කරන ලද සුවිවශ්ෂී
සංකල්පයක් ෙූවය් ආරක්ෂාෙ පිළිබඳ කටයුත්වත්දී ඉබ්බා කරියාත්මකෙන
ආකාරය පැහැදිලිකිරීමය. තමන් අනතුරකට මුහුණ දී ඇතැයි වත්රැම් ගත්
විගසම ඉබ්බා කරන්වන් තම හිස සහ අඬු ටික කටුෙ ඇතුලට දමාවගන
නිවසාල්මවන් සිටීමයි. එයම උපවයෝගී කරගනිමින් ෙර්තමානවය් ජ්නපරිය
ෙචනයක් බෙට පත්වී ඇති SMS යන්නට නෙ අර්ථකතනයක් වදන ලදී.
Slowly- වසමින්- නැෙතිල්වල්
Mindfully- සතිමත්ෙ
Silently - නිශ්ශබ්දෙ
වමම වකටි වයදුම දරැෙන් අතර ජ්නපරිය පාඨයක් බෙට පත්වී සති
පාසවල් වත්මාෙක් විය.
ආරම්භවය්දී සතිමත් ොඩිවීම හා සතිමත් ඇවිදීම යන කරියාකාරකම්
වදකකින් හා උත්වත්ජ් ජ්නක වකටි වද්ශනයකින් ආරම්භෙූ වමම
ෙැඩසටහන්, අත්දැකීම හා දැනුම මුහුකුරා යනවිට සතිමත් ආහාර ගැනීම,
සති කරීඩා ආදිය ඇතුලුවී පූර්ණ සති සංෙර්ධන ෙැඩසටහන් බෙට
පරිෙර්තනය විය. ඒ අතර අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග්
භාෙනා
පුහුණු
ෙැඩසටහන්ෙලට
සහභාගිෙන
ඕස්වටර්ලියාවේ
වයෝගාෙචරයින් හා ඔෙුන්වග් දරැෙන් සති පාසැලට සම්බන්ධවීම නිසා
සති පාසැල් සවකල්පය නෙ තාක්ෂණික දැනුම හා නවීන තම සති
කරීඩාෙලින් වපෝෂණයවී, සහභාගිෙන දරැෙන්වග් වපෞරැෂය ෙර්ධනයවී,
පහසුවෙන් අභිවයෝග ජ්යගතහැකි ආවේග පාලන හැකියාවෙන් යුත්
ශක්තිමත් මානසික තත්ෙයක් ෙර්ධනයෙන ෙැඩසටහනක් බෙට පත්විය.
කැළණි ගඟ අසබඩ මිටියාෙවත් පිහිටි සුන්දර බිම්කඩක් සීලෙති
වහට්ටිආරච්චචි මහත්මිය විසින් සති පාසලට ලැබීමත් සමඟ බාලදක්ෂ
කඳෙුරැෙල ස්ෙරෑපය ගත් සති කඳෙුරැ පැෙත්වීමට හැකිවීම නිසාත්,
පාසැල් ළමුන් සිය ගණනකට එකම බිමක සවහෝදර බැම්වමන් බැඳී
සතිමත්ෙ විවිධ කරීඩාෙල වයදීමට අෙස්ථාෙ ලැබීම නිසාත්, සතිඅන්ත
දිනෙලදී දරැෙන් සිය ගණනින් කඩුවෙල පිහිටි සති කඳෙුරැ භූමියට
රැස්වීමට පුරැදුවිය. වදමාපියන්ද විභාග වක්න්රීය අධයාපන කරමය නිසා
පීඩාෙට හා අසහනයට පත්වී සිටින තම දරැෙන් හට සහනශීලී
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මිතරත්ෙවයන් හා සුහදතාෙවයන් පිරි ආත්මාර්ථකාමී තරඟය වෙනුෙට,
සහවයෝගවයන් අභිවයෝග ජ්ය ගැනීවම් කලාෙ පුහුණුකිරීම සඳහා
කඩුවෙල සති පාසැලට රැවගන ඒවම් පුරැද්දක් ඇතිවිය.
සති පාසැල සංකල්පය ජ්නගතවී දරැෙන් සඳහා ෙූ සුහදශීලී ෙැඩසටහනක්
බෙට පත්ෙන විට සති පාසැල සංකල්පය හා කරියාකාරකම් ගුණාත්මක
අතින් ෙර්ධනය වීවම් ෙැඩසටහන් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග්
උපවදස් මත කරියාත්මකවිය. පාසැල්ෙල සතිමත්වීවම් ෙැඩසටහන් සඳහා
ඉල්ලුම ෙැඩිෙන විට සති පුහුණුකරැෙන්, පුහුණු කිරීවම් ෙැඩසටහන්ද
විධිමත් අයුරින් සංෙර්ධනය විය. පුහුණුකරැෙන් සඳහා ළමා මවනෝ
විදයාවේ මූලික හා පරාවයෝගික දැනුම ඇතුලත් පාඨමාලාෙක් පෙත්ො, සිය
ගණනක් පුහුණුකරැෙන් දැනුමින් හා කුසලතාෙවයන් පිරිපුන් පිරිසක් බෙට
පත්කිරීමට හැකිවිය.
සතිපාසැල සංකල්පය නිර්මාණය කර දරැෙන් හට තිළිණ කිරීවම්දී අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග් සිවත් දරැෙන් වකවරහි වකතරම්
දයානුකම්පාෙක් තිබුවන්ද යන්න පැහැදිලි වෙන පරකාශයක් සිහිගැන්වීම
කාවලෝචිතයයි සිතමි. සති කරිඩා සැලසුම් කිරීවම්දී බුද්ධි ෙර්ධනයට
වබවහවින් උපකාරෙන දාම් කරීඩාෙ, වචස් කරීඩාෙ ෙැනි කරීඩා ඇතුලත්
වනාකිරීමට තීරණය විය. එයට වහ්තුෙ ෙශවයන් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
හිමිපාණන් වපන්ො වදන ලද්වද් සති කරීඩා මඟින් ළමා මනස තුල
ෙර්ධනය විය යුත්වත්, ජ්වයන් ජ්ය ලබන තරඟකාරිත්ෙය වනාෙ, වබදා
හදාගැනීවම හා සහවයෝගීතාෙවයන් ෙැඩකරගැනීවම් පුරැද්ද ෙගා ෙර්ධනය
ෙන කරීඩාෙන් බෙය. එම තත්ෙය බුද්ධ දර්ශනවය් එන සතර සංගරහ ෙස්තු,
එනම් දානය, පරිය ෙචනය, අර්ථචරියාෙ හා සමානාත්මතාෙය යන ගුණ
ධර්ම ළමා මනවස් පැලපදියම් වීමට උපකාරෙන බෙය.
පාසැල් දරැෙන් අරමුණු කරවගන සති පාසැල සංකල්පය නිර්මාණය
ෙූෙත් එහි උපවයෝගීතාෙය පරකටෙන විට සමාජ්වය් ආතතියට හා
අසහනයට වගාදුරැෙූ අවනකුත් ෙෘත්තීය කණ්ඩායම්ද සති පාසැවල් පිහිට
වසායා කඩුවෙල වබෝමිරිවය් සති පාසැල පරිශරයට පැමිණීමට පටන්
ගත්හ. නිතරම අපරාධ කල්ලි සමඟ ගැටීමට සිදුෙන වපාලීසිවය් නිළධාරී
මහතුන් මුලින්ම පැමිණි අතර, සතිමත්ෙ වස්ෙයට පිවිසීම තුලින් තමන්වග්
ආතතිය කළමනාකරණය කර ගැනීමට වමන්ම, තම වස්ොදායකයන් හට
ඵලදායී වස්ොෙක් සැපයීවම් කුසලතාෙයද ලැවබන බෙ ෙටහාගත් එම
නිළධාරී කණ්ඩායම, සියලුම වපාලිස් නිළධාරීන් හට එම අෙස්ථාෙ
ලබාදීම සුදුසු බෙ නිර්වද්ශ කළහ.
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නිරන්තරෙ ෙෘත්තීය ආතතියට පත්ෙන තෙත් කණ්ඩායමක්ෙන
බන්ධනාගාර නිළධාරීන්වගන් ආරම්භ ෙූ සතිමත්ෙ වස්ොෙට පිවිසීවම්
ෙැඩසටහන්, වම් ෙනවිට මත්රෙය ෙලට වගාදුරැ ෙුෙන් පුනරැත්ථාපනය
(විවශෝධනය) සඳහා සතිමත් බෙ සාර්ථකෙ වයාදාගත හැකිය යන අදහස
කරියාත්මක වෙමින් පෙතී. බන්ධනාගාර තුළ රැඳවියන් වමන්ම නිලධාරීන්
සතිමත් භාෙනාෙට වයාමුවී සිටිනු දැකිය හැකිය. වම් අයුරින් සමාජ්වය්
හෑම ක්වෂ්තරයක්ම ආෙරණය ෙන පරිදි සතිමත්බෙ එදිවනදා කාර්යයන්
සඳහා සාර්ථකෙ වයාදාගත හැකිවීම “ඒකායලනෝ අයිං භිකේඛලේ මගේලගෝ
චතේතාලරෝ සතිපට්ඨානා”යන බුදු ෙදන පරාවයෝගික සතයයක් හා
යථාර්ථයක් බෙ සනාථකර දැක්වීමට අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්
සමත්වී ඇත.
වදදහස් දහ අවට්දී ලංකාවේ සති පාසැල පදනම මඟින් සංවිධානයකරන
ලද සතිමත් බෙ පිළිබඳ ජ්ාතයන්තර සමුළුෙ (Global Summit on
Mindfulness) මඟින් ජ්ාතයන්තරවය්දී හා බටහිර රටෙල අධයපන හා
සමාජ් ෙෘත්තීය සංෙර්ධනය සඳහා සතිමත් බෙ වයාදාගැනීම පිළිබඳෙ
පුළුල් දැක්මක් හා අෙවබෝධයක් ලබාගැනීමට හැකිවිය.
වමම සමුළුෙ පෙත්ෙන කාලවය්දී මහා බරිතානය සති සංකල්පය සමාජ්
සංරක්ෂණය සඳහා වයාදා ගැනීවම්දී ලංකාෙට ඉදිරිවයන් සිටියත්, මෑත
කාලයෙන විට ලංකාවේ සති සංකල්පය පරාවයෝගිකෙ වයාදාගැනීම ෙඩාත්
සාර්ථක නිසා, එම කරමය අනුගමනය කිරීම සඳහා ලංකාවේ උපවදස්
ඉල්ලා සිටීම අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග් සතිපාසැවල් සාර්ථක
භාෙය පරාවයෝගිකෙ සනාථවීමකි.
වමම සියලුම කටයුතු කිසිම ආකාරයක මුදල්මය පරතිලාභ ෙලින් වතාරෙ
පරිතයාගය මුල්කරගත් ස්වේච්චඡාවෙන් කැපෙූ පිරිසක් අතින් සිදුවීම අති
පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග් උත්තරීතර නායකත්ෙවය් හා මඟ
වපන්වීවම් විශිෂ්ඨතම පරතිඵලයකි.
සති පාසැල සංකල්පය බිහිවීම හා සංෙර්ධනය වීම ලංකාවේ අධයාපන
පරතිපත්ති සංවශෝධනවය් ලා ඉමහත් බලපෑමක් ඇතිකිරීමට අෙස්ථාෙ
ලැබීම එක්තරා අන්දමක මදවෙෝපගත සිද්ධියක් බෙට පත්වෙමින් පෙතී.
දසක ගණනාෙක් තිස්වස් එක තැන පල්වෙමින්, සිසු දරැෙන්ට හා
ගුරැෙරැන්ට වමන්ම අධයාපන පරිපාලකයන් හටද ආතතිය හා අසහනය
නිර්මාණය කළ පන්තිකාමර අධයාපනවය් වෙනසක් ඇතිකිරීමට ජ්ාතික
අධයාපන ආයතනය ගන්නා කරියාමාර්ගයන් හට සැලකිය යුතු ධනාත්මක
වෙනසකට සති පාසැල සංකල්පය හරහා කරන ලද වයෝජ්නා පිළිවගන
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ඇත. ඒ අනුෙ ඉදිරි අධයාපන හා විෂයමාලා සංෙර්ධනවය් සමාජ් හා
චිත්තවේගීය ඉවගණුම් (Social and Emotional Learning) යටවත්
පාසැල් දරැෙන් සඳහා සතිමත් බෙ පුහුණුවීම සඳහා අෙශය ඉවගණුම්
රෙය (Teaching Material) සකස් වෙමින් පෙතී. ඉදිරි පාසැල් ොරවය්දී
වමම පරතිසංස්කරණ කරියාත්මක වීමට නියමිතය. ඒ පිළිබඳෙ ඉදිරිවය්දී
ධනාත්මකෙ හා සතුටුදායක අන්දමින් කථාකිරීමට හැකිෙන බෙට
පාසැල්ෙලදී ලද අත්දැකීම් සාක්ෂි දරයි.
ජ්න මාධය විසින් හසුරැෙන ෙර්තමාන සමාජ්වය් තමාවග් ෙැඩසටහනක්
වහෝ තමා පුද්ගලිකෙ ජ්නපරිකර ගැනීම සඳහා මාධයවය් පිහිට පැතීම හා
මාධය කරැෙන් පසු පස යාම සුලභ දර්ශනයකි. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
හිමියන් නිහඞෙ, වසමින්, නිෙැරදි සිහිවයන් යුතුෙ, තම කටයුත්ත
අඛන්ඩෙ කරවගන ගියා මිසක, කිසි දෙසක ජ්නමාධය පසුපස ගිවය්
නැත. සතය ෙශවයන්ම එම හිමියන් සමහර මාධයයන් මඟින් කරනු ලබන
අකටයුතු දැක, ඒො ජ්ඩමාධය වලසින් හැඳින්වීමට පසුබට ෙූවය් නැත.
එවහත් අදෙන විට සති පාසැල සංකල්පය සමාජ් ගතවීවම් පරෙනතාෙය
හා එමඟින් සිදුෙන සමාජ් බලපෑවම් සීගරතාෙය නිසාම සියළුම
ජ්නමාධයයන් අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන් පසුපස ෙැටී ඇත. වමම
අෙස්ථාෙ මැදහත් සිතින් ඉෙසමින් සති සංකල්පවය් අඛණ්ඩ ෙයාප්තිය
සඳහා මාධය මැදිහත්වීම භාවිතා කරනො විනා කිසිම අයුරකින් ජ්නමාධය
මත යැපීමක් බලාවපවරාත්තු වනාෙන බෙ වපන්ො වදන්වන් වබාවහෝ
වදවනකුට ආදර්ශයක් වලසින්ය.

11. කුටපරාප්තය
සති පාසැල පිළිබඳ වමම සාර්ථකත්ෙය, අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ
හිමිපාණන් ෙසර හතලිහකට ආසන්න කාලයක් , පරාවයෝගිකෙ, අඛණ්ඩෙ,
සතිපට්ඨානය ෙඩමින්, වගාඩනගන ලද ධර්මමය මචතයවය් වකාත හා
චූඩාමණිකය පැළඳවීමට සමාන යයි කීම අතිශවයෝක්තියක් වනාෙ
යථාර්තයක්ම යයි පිළිගැනීමට අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමියන්වග්
පරාවයෝගික හා සරල ජීෙන පැෙත්ම ගැන දන්නා සියලුවදනාම කැමති
ෙනු ඇත.
නිමි.
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පසු වදන
වමම රචනය ලිවීම ආරම්භ ෙූවය් ශාක්ෂාත් කළ යුතු දහම් කඳු පහ නමින්
පළෙන වපාතට වපරෙදනක් වලසය. අති පූජ්නීය ධම්මජීෙ හිමිපාණන්වග්
ධර්මාෙවබෝධ ඥාණය හා භාෙනා අත්දැකීම් විස්තර කිරීමට උත්සහ කිරීවම්දී
රචනය දීර්ඝ විය. ධම්මජීෙ හිමියන්වග් චරිතයම පුද්ගලත්ෙය ඉක්මො යන
ධර්ම පරම්පරාවෙන් පිරී ඇත. එනිසා එම චරිතය වදස බැලිය යුත්වත් ධර්ම
පරම්පරාෙක් වදස බලන ආකාරවයන් යයි අත්දැකීම අනුෙ විශ්ොශ කරමි.
එනිසාම එෙැනි උතුම් චරිතයක් පිළිබඳෙ සටහනක් ලියා තැබීම අනාගත
පරපුරට ආදර්ශයක් ෙනු ඇතැයි සිතමි.
ස්ොමීන් ෙහන්වස්වග් ගිහක
ි ාලය පිළිබඳ වතාරතුරැ සපයා දුන් වප්රාවදණිය
සුවබෝධාරමවය් සති කණ්ඩායමට හා සමකාලීන සරසවි මිතුරැ කැලට
ස්තූතිෙන්ත වෙමි. අත් පිටපත කියො රචනවය් ගුණාත්මක බෙ දියුණු කරගැනීම
සඳහා උපකාර කළ දායිකාෙට ද ස්තුතිෙන්ත වෙමි. වමම රචනයට වපරෙදනක්
සපයා දීවමන් හා මුරණ කටයුතු සම්බන්ීකරණවයන් සහය ෙූ නිස්සරණ ෙන
වස්නාසන සංරක්ෂණ මණ්ඩලවය් සම වල්කම් වහ්මන්ත රණෙක මහතාටද
කෘතඥ්ඤ වෙමි. මුරණ කටයුතු මනාෙ කරදුන් වකාලිටි පරින්ටර්ස් ආයතනයටත්
එහි කාර්ය මණ්ඩලයටත් ස්තුතිෙන්ත වෙමි.
වමම රචන ලිවීම සඳහා අතයාෙශය ෙූ විවේකය සහිත වන්ොසික පහසුකම
සපයා දුන් සති පාසල පදනවම් භාෙනා උපවද්ශක පූජ්නීය අතුරැගිරිවය් ධම්ම
විහාරී හිමියන්ටද පුණයානුවමෝදනා පූර්ෙක ස්තුතිය පුදකරමි.
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