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උතමු් ශ්රී සධර් මය ම  වින් රි ්්යිම රමින රි  ුදුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රළ සෙම සිණඇස ූන්මූ ධහ  ර ුරරදැම ිසතරමවම් ගව ීි  
ෙණිිස ්ෙසගර ෙරඥා  ක්දශම ්ව ක රම රිි ම  හතර ෙශ්ශර මරර ධමන 
 හණකණමයම මන් රිද්ර සරණගරගලසගර  වතඳිු රිම ඉ හතර ගමුව සගෞමවසම රි 
රමි ෙදනයණ දිස නධිණවම ිසම්   

කතමුණමයම සතය  ෙිච්චකස දෙරෙණධම  සරර්්  ්ණත ු යමති යී 
ධහම් රමවනද වල ්මයථ රමිණසධින රි ්ෙ හම ලුණසධි ස   
 ගසෙ රිවී ම ් තමව  ගමව සරවණින රි වහ රිසසරලණ ස ග ෙවතරවි 
සණර්චඡණ ් රිතමයාණලම තළුිි ර ්ෙ ස ග සුදා ගව ීි  සහ  ණමයගම වවඩී ම 
්වශය වවධගතර  සතූර ්ස රිි ම ලවීම  ්ෙ ලවු ූ  හතර ාණගයමරර සලස 
සලර ද  සලෞරරි සහ සලනසරනතරතම සම් ණ කට්ඨිම ්තම සවිස  යමයම 
 ණමයගම ්මඹ රිි  ෙදළුව රි සලනසරනතරතම සම් ණ කට්ඨිම ඇති සරිණම 
ෙ නරර ුව  රණමණ දිෙසරසිණව ිිවවම කව වඩි යරණමම සහ න්ධමයශිණව 
යමම්ා ව රිස රි ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වී  තලිු රි ුව  ිිසමන්ම ම දි 
හමගතර සධම ිවතවිී  සිණව ූිෙ කි සරවාණවම ුව  ් ිි්චක සඤරඤාව 

ිිවවම කව වඩ රිස රි සරසසරධ යී ්ෙ ිසිණදැි සිිච ධහසම් ගවඹදමව  තව රි 
සරෙමයශ රරිී ම ්ෙම රමි සම් උෙරණමම ගවි ඔුත ුණම ඉතණ තර 
රෘතඥ සව ද   

ඔුත ුණසගර විචිණ රණලම සහ ශර ම ්ෙ සව දිසව රි රවෙ රම  සම් 
ලවු ූරරෂන සම්ෙතරතසිමර විචිණර  ගවි ිිතම ්ෙම  තරර රම සධින රි  
්තාිමරම සසසම රි එතම වී ම ිම් ධහ  ධ රිි -ධරිි සරසිරර ව රිි  
ධහ  ාණන්තණ ුහදලීරතණ රම රිි  රමිි උෙසධසර වලිි ර ්ෙව 

ිිම රිතමසම රි  කශ්ග රිවින රි  සලනසරනතරතම  ණමයගම සවත ්ෙව සමණ ද 
රරිී  ගවි ඔුත ුණම ්ස රිරවණමමරර ෙිි ර  ිිව රි ධරිි ණ සතරර ස ව රි 
රලයණි ිනතර ඇසදමරර ලවසවවණමි ෙරණමයථිණ රම ද   ත ු තරසතරතර ස වව ිි  
්මය  දාි ම රමමදත ු වල ිිමවල ීම ්වශය ශරරතමි  ෛ්මයම  ිිසමනගි 
සම්ෙතරතමි ඔුත ුණම ලවසවවණ! සම් සගෞත  ුදධර්  ශණසිසමර  ිිව ිි රි 

ිිසේවණ ම රිි  ්ෙසගර ්වර ෙවත ුම ි  



iv 
 

 ිනමගමි යධමණීම සධ ණෙමිිර වි ඇගරි සර ෛවධයමතරි   ැවිරසිසර 
ෛවධයමතරි   සහ එ්ච ීම  වීමමතරි  ෙමිණනිර ඇතුළු ිනමගමි සමිලු ඥා තීිරම 
සම් ෙිි ර ්ිදස නධිර සේවණ! ්ෙ සමිලු සධිණමතර ්මය ණවසුන්ම ෙණිිස  සම් 
්මය දාි ම රසුලම සහරතුවණසිණ සේවණ!  

 ෙිි ර රව ති සමිලු සධිණ  ස   ධහම් ෙදසරතරම එළදිැරරවී ම දාමරතරවම 
සවෙමසී ිර ලවසුි ෙිි ර ්ිදස නධිර රමගිතිරවණ  උතුම් ්මය ණවසුන්ම 
ෙණිිස  සම් ෙිි  සහරතු සේවණ!  සණුර! සණුර! සණුර!!! 

                                  -  ෛවධය ර ලර සතිරි සරනිර  ඔසරසමරලමිණව  

 රළුසුනන්ල සමනහසලර සසරවම රළ ෛවධයවමව ෙශි්සරර - සමිලු සතරවමිරසගර  
ිවිිර  ඟ උසධසණතර  ඒ ්මසගර සධ ණෙමිිරම ිවිිර  ඟ සඳහණතර ෙි 
ෙණිිසම ි 

 ඉ රර සරණිරර සිණසෙසිි සසම ග ිරර උමව  රමගතර ්ෙම ඒ ග ි 
්වසිර රමගවි ීම උෙරණරී වි  ෙරඥා ව උදාරම ගවිී ම දුුරිර සධරශිණ රළ 
සෙම සිණඇසූ න්මූ ධහ  ඉතණ තර සමලව ෙවහව කල ි රමිනිර සදන්සශරෂි 
ෙශ්ශර මරර ධමි ෙිි රවතර මන්ිරද්ර සරණගරගලසගර  වතිඳුිරම සම් සගෞත  
ශණසිසමරී   වහ වහණ කතුමණමය සතයම ්මය ම ්වසුන්වී  ෙණිිසතර  ස   
සතර රණමයම තවුරමමතර රමසගි මණ  සඳහණ ්වශය ශරරතිම ෛ්මය හණ 
ිුිරරර ිසිමනග ි සදවම ලවසවවණම ි ෙරණමයථිණ රමිරසිර මතරි ෙදම රණිරති ෙීශ්සර 
 හතරිනම න්සිි  ි 

 ෙමසලනසවෙතර එසර  ඒරිණමර ෙමිණම  ජී  ඒරිණමර  වම  ඩී  ඩව  ස මසිහ 
සරවණිනෙදමවෂමණම  ල්ර ිර සහ මත්තර මි සසහනධමමිර සධසධිණ සහ 
ෙමසලන සවෙතර සමිලු  ඥා තීිරම ෙි ෙණිිසතර  සදජීවතරව සිිචි දූධමවවිර  
සසහනධශ්මිර ඇතුළු ෙවදලරවල සණ ණත්රමිරමතර  ්ෙම  හඟු සසරවමරර රමි 
 හණකණමය මන්ිරද්ර සරණගරගලසගර  වතිතු ිරමතර  එතු ණසගර ෙමිණනිරමතර උතුම් 
ිමියවණිම ්වසුන් රමගවි ීම ස   ්මය  දාි ම රසුලම සහරතුසේවණ! 

                                                       - ෙ ී ඇම්  ස මසිහ ිනම   

 ෙමසලනසවෙතර ඇලරු ට් ්ළුතරග ගමුවසගර වි  ණසගර සරවණිනෙදමවෂමණම ෙි 
ෙණිිස ස   ්මය දාි ම රසුලම සහරතුසේවණ! ්ෙම උතමු් සසරවණවරර රමි 
්ෙසගර ගමුව රලයණනිනතර  හණකණමයම සරණගරගලසගර  හතණම හණ එතු ණසගර 
ෙමිණනිරම උතුම් ිමියවණිම ්වසුන් රමගවි ීම ස   රසුලම සහරතුසේවණ! 

                                                          - A. W. ධ සලිරවණ ිනම  

 ගණලරල  ඇලරෙිිචම ෙ කචි S. K. මනීම ෙමිණනිරසගර ාිවණශ් 27  කිම සමසධි 
ාිර   කිමම යශමීයවණධ රරිී    සම් උතමු් ්මය  දාි ම රසුල ුලසමිර 
ිුිරරර  ිසිමනග ීසදවම  ීමයඝණමදෂ ෙරණමයථිණ රමි ්තම  ෙවදසලර සව මතර  සලණව 
සමිලු සධිණමතර ්මය ණවසුන්මමහ සහරතු සේවණ!  හණකණමයම මවී සරණගරගලසගර 



v 
 

 වතිතු ණ ඇතුළු ෙවදසලර සව ම ිුිරරර ිසිමනග ී සදවම ලවසවවණ! සම් ්මය  
දාිසමර යිශිස සව ම  ිවිිර ්වසුන්ම ෙණිිස  සහරතු සේවණ!  

                                                - ඊෂණණි  කමණිම 

 ෙමසලන සවෙතර සරර  එලර  එසර  ඒ  සහුිරුර සහ ෙමිදාස ෙට්ිචමරුඹදම 
ෙමිතු ිරලණ ඇතුලු සමිලු ඥා ති හෛිතෂීි රසගර  තු ාවමිර සදගතිගණමී වී මතර  
සමිලු ඥා ති හෛිතෂීි රම උතමු් ්මය ණවසුන්ම සඳහණතර මවවිර  තුෂණශ්  මවචිම 
සහුිරුර න්සිි ර ස   ්මය  දාිම සඳහණ සෙමි ලධ දාමරතරවම ඔවදි ම 
කතුමණමයම සතයම ්වසුන්ම ෙණිිස සහරතු සේවණ! 

 දාමරතරවම සහර ණ න්දාිසගර ිනම - ෙවදසලර ිනමගමි සමිලු සධිණම ෙි ෙිණිස 
සහ ්ෙ සව ම කතුමණමයම සතයම ්වසුන් සේවණ! 

 සිණ  1/15  ගරණ සව ධ්ි   ණවත  සධෙණි   ෙිරි ෙිිිචම ෙ කචිව සමි 2118-11-
19  කි ිනම ෙමසලණව ගමි තිවසුණමදවණව ග සගර ෙමිදාස  හතණම සහ ිනම 
ෙමසලණව ගමි සධ ේෙමිිර වි තිවසුණමදවණව ග සගර ු දුි ර ්ෙරෙදහණින ෙමිණම   

K.  කිරහණින  ූණිමිරම  සසරන්සර ් මසශි් ගනුවමය්ි ෙමිණම  K.P.K. ග ිණමණ 
 ූණිමිරම  සම් ෙිි ර ්තරසේවණ! සම් ෙිි ර ුසලිර සම් ධහම් සෙණතර සරසි  
රමිවි සූ  සධිණම  උතුම් කතුමණමය සතයම ්වසුන් සේවණ!   

ස මම බිශ්ඳ සහ ධමවවිර තිසධිණ    

 ඩී එසර  ඈෙණසිහ ෙමිණනිර  ් ෙ සගර  ාමසසරරම ෙමිණනිර  ීම ඩී  ෙධර ණවතී 
ාමසසරරම  ූණිමිර  මම් වණිසරර රලුසශූ්ම ෙදචි ්ම් ණ  ීම ඩී එම්  
ෙදචි වණිසරර  ඩී ඒ  ධමණසසරි   සරසිි ණ මි ඥා තීිර ඇතුළු සමිලු  ෙමසලන 
සවෙතර ඥා ති හතිිනතුමිරධ  ්ෙ ස ග ජීවතර වී ෙමසලන සවෙතර සමිලු සධිණම  
ෙි ෙවිනනවී  සහ ිමියවණි ්වසුන්ම ෙරණමයථිණ රරිී මතර  ්ෙ සමිලු 
සධිණම  ිමියවණි ්වසුන්ම සරිච රලරිි ර  ලවසවවණම ිෙරණමයථිණ රමිනිර 
ඈෙණ සහ ත මණ න්සිි ර දාමරතරවමරර ධමි ලී  

 2117 11 15  කි ්වදමවුර 59රර යමද වළඳා සමනගණතුමව සමි ්ෙ ්තශ්ිර න්සමනවූ 
ෙමගහසතණම වතුසගධම ෙ කචිව සිිච එ්ච  එිර  රසුද ණවතී  ූණිමිරම සසම 
වසි තුමණවම ස විර ව ූ්රලර  මනමරම ෙතරවී ම සුිරසිණසේවණමධි  ස   
්මය දාි ම රසුලම ඇමම ිවිිර ්වසුන්ම ෙණිිස  උෙිශිරම සේවණ මමධි 
ෙරණමයථිණ රම ද  තවධ එිර  එ්ච  රසුද ණවතී  හතරිනමසගර සදජීවතරව සිිචි 
ධමණුම සරවණිනෙදමවෂමණ වි ීම  ත්ිමතරි   හතණ ඇතුළු ුරවණ ධමවවිරමධ  
 දනදු දමව ිනණිබිශ්මිරමධ ිිුරරර ිසිමනග ිසදවම සහ චිම ජීවිම ෙරණමයථිණ රම ද  
සධරශරමණනිර වි  හණකණමයම මන්ිරද්ර සරණගරගලසගර  වතිඳුිරම ස   රණමයමම 
තවුරමමතර ඉ කශ්මම  රමසගි මණ ම ිුිරරර ිසිමනග ි සදවම ලවසවවණමධි  
්වසණිසමර ඔහද ෙති සුනධිමරිි ර ිවිිර ්වසුන්ම ෙණිිස  සහරතුවණසිණ 
සේවණමධි ෙත ද  



vi 
 

 වලසර දලරසලර ෙ කචි සශි්සසරි  සහ රසුදම් න්සේසසරරම මි සධෙලසගර ිනමගමි 
ඥා ති ිනතරණී සව ම ෙි ෙණිිසතර මවී සරණගරගලසගර  හතණනිරම උතමු් ිවිිර 
සණරරෂණතර රමගවි ී ෙණිිසතර ඔවදි ර සධෙල න්සිි ර සම් සඳහණ දාමරතරවම ධමි 
ලී  එස ිර  සරර ීම  න් ලණ ගිරධම, එ්ච ඒ  හිි රි ි් ෙරෙදහණින රඹදමවෙිිචම, 
්රමුවසගණඩ සහ එ්ච ජී  දුධරධිරණ  ණරණන්ම න්සිි ර  ිනමගමි සමිලු ඥා ති 
ිනතරණීිරම ෙි ෙණිිසතර, සදත්වතරව සිිචි සධ ේෙමිිර ඇතුලු සමිලුසධිණම  
සසතරෙතණතර දාමරතරවම ධමිලී  

  ණතම, ෙඹදමන, ර ුණමතුග  ණවසතර සදි ලිර එ කශ්සූශ්ම, ෙධර සලීි වීමසිහ 
සධ ණෙමිිර සහ සදිනඳු ෙදතණ, රළණි  කමණිමසගර ධ දාමරතරවසමිර මදතර ස   
්මය  ෙදසරතරම ෙශ්හමනම රමි සමිලුසධිණම  උතමු් ්මය ණවසුන්ම සේවණ! 
එස ිර  සසම රතසමය ්තම ව සිිච ්ෙ ධහම්  ගම සමණ දරළ රලයණනිනතර 
මවීිරද්ර සරණගරගලසගර  හතණම සම් ාවසමරී   උතමු් කතුමණමයම සතයම 
්වසුන් සේවණ!! ්ෙ සමිලුසධිණම  ිුිරරර ිසිමනගාිණවම ලවීම ඉරර ිර 
ිවිිර ්වසුන්ම ෙණිිස  ස   ්මය දාි ම රසුලම සහරතු වණසිණ සේවණ!!! 

 ුවධරධසගර  ුරමණවතී  හතරිනම ිිනිර ිනමගමි සමිලු ඥා තීිරම ෙි ෙණිිසතර, සම් 
සෙණත රමිවි සමිලු සධිණමතර කතුමණමයම සතයම ්වසුන්ම ෙණිිසතර සම් 
්මය දාි ම රසුලම සහරතු වණසිණ සේවණ! 

 ිම් වශසමිර සඳහිර සිණරළ  ිදසගරසගණඩ සදාද්රණමණ සමර   ණතම   ණතසලර 
ඇතුළු සිණසමරතුර සරථණිවල ්මය  සණර්චඡණ වලම සම්ුිර්  වී සම් සඳහණ 
දාමර ව ූ සමිලු  ෙිි රවතුිරම ස   උතමු් ්මය දාි ම රසුලම ිවිිර 
්වසුන්ම ෙණිිස  සහරතුවණසිණ සේවණ!  
 

 ස   සෙණත ෙශ්ඝනර රරිී ම සහණම දැරරව ූ ් මතුග  හතණමතර   කලරමවරරෂි 
 හතරිනමමතර  ෙමිරවමම සරසණ ුරිර ්ිනලර  හතණමතර  සෙණතම ගවළසෙි 
සෙමවධිරර ලමිණ ුරිර සරණසරවතරසතර ්ශ්මන් ල හිිනමිරමතර  ිිුරරර 
ිසිමනගාිණවම සහ ඉරර ිර ිවිිර ්වසුන්ම සඳහණ  ස   ්මය  දාි ම 
රසුලම සහරතුවණසිණ සේවණ! 
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ොප්රැදන 
 
 ෙදහදුර රි දැිීම්  ට්ම  සාණිිමමි  (සඤ ජ න ් ි) එම 
ඉඳුම රි  ඟි රි ලවසුි ්තරදැරමී්  ට්ම මි  සසද රි ෙළිසිවතම ්මතර 
සසරඛ  ට්ම  ්ාාිණිිමමි  (අභිජ න ් ි) එම සවසසසර දිවණි රි 
සහවතර සමනිිසසන ිසරිණමසම රි දැර ීමි  ෙරතිෙදාව ෙශි්ෙද රි රළ 
්සසරඛ  ට්ම  ෙශ්ාණිිමමි  (ප්රිජ න ් ි) ඒ ිිසණ සසදි ර ෙිළසිවසතර 
ී ාණන්තණ න්මමදතරසතර ්ාාිණිණති  ට්ම මි   

 ඇසතර මූෙතර, රිතර ශවධතර, ිවහවමතර ග්්මතර,  කවතර 
මසමතර, රමතර ෙහසතර,  ිසතර සරලරෙතර මි සළණමති 
සම්ු්්තණව ඔසරසසර ්ෙි ්තරදැරමී් ලු ද  ඒ ිිිනත ි වලම ්ෙි 
ඇසල ද  ගවසම ද රැවසම ද  ො ෝභො න  ඇසලි තවිතර රැවටී  
තසිව  ද ොේෂො න  ගවසමි තවිතර රැවටී  තසිව  සිණ ඇසලි,  
සිණ ගවසමි සගහසති උසෙර්ණසවහතිර ොමෝහො න  මදතු ිිසණ 
රැවටී  තසිව  ඒ ්න්ධයණසව රි, ්සමනිිසසන ිසරිණමසම රි මදරරත 
ිිසමි   

 ්ෙ රැවසම රිස රි ර ුරම ධ? ිණ මූෙමමමි  ඵසරසම, 
 ිසරිණමම ඔසරසසර න්ඤරඤානම න්සි රි  වණ සධි සළණමතිිර 
මූෙිිිනති මණගණ දිසම, ෙිචඝණ දිසම, ්න්ේාණ දිසම ්ව ක රමගිිින රි 
්ෙි න්ඳගිි ද  හඳුිණගිි ද  ස්චතිණ  ව ද  අනුස  තතරතරව 
ප්රි ුට්ඨ න වී මණගසම රි, ධරසේෂසම රි, ස නහසම රි හවසිරී  
ැය් කිරමණය  ි  සම් සරවාණවම රරිමණතර ර ව රිස රි මම් තණරර ධ, ඒ 
තණරර සරසර ව රිස රි සසමමි   

 සළණමතිිර ිිිනත ි  දනගවසස රිස රි  ිසරිණමමමමි  
(මනසකි රස්බභැ  සබ්ොබධ්බම ) ිිිනති ස දධම ව රිස රි ඵසරසම 
ෙරතයසමිි  (ඵස සසමදු   සබ්ොබධ්බම ) 1 ඵසරසම වසූමර ඉ රිද්රිමමතර 
්ම දනතර න්ඤරඤානමතර එරරතව රි වී මි  ස මමි, ෙදහදුර රි ්තරදැරීම් 
සලනරසමර ස දධම  දැ රි ්ෙි සලනාම, ධරසේෂම, ස නහම ි වති 

                                                             
1 රි ූලර සතූරම - අඞ්ගුත්තරනිකාය, අට්ඨකනිපාතතො, සතිවග්ත ො  
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සරසලසර තළුිි ර සළණමතිිර සලනරම ්තරධර ිද  ්ෙි සරසලසර සහිත 
ස්චතිණ සහතිව ්තරධරිි රස රි න්ඤරඤානම න්සිි ර  වණ ුර රි 
ිණ මූෙම ම  (ප්ස ස නොර  දක ඛි් ි න මරූප්) දැර දැිග රිස රි ඒ 
 වන්ලරල මි  (දිස ැ න ැ  ඤස ස් ි ්  නිොමැ) 2   වණගතර සලනරම 
ඇතරතරර මමි ්ෙි සති ද  (නිවිට්ඨ න මරූප්ස ම ඉද සච්චන ් ි 
මඤ ඤ් ි) 3  සම් යරණමසම රි ස්චතිණ ම ්ාිසසරරමනම රිසගර 
ස දධම දිවණි රි දැර ී එහි ෙරහණනම ෙණිිස සේ  එ ඟි රි සණ්ණතර 
ව රිස රි ිිසමන්මමි  ස හි ී සවසසසිි ර ්ව්ණමනම රම රිස රි 
හමගතර සධමර ිවතවිී  ගවි සිණව ‘‘ඉමස ම අස්  ි ඉද න 
ොහ ් ි;; මි ්මය ියණමමම ් දිව ස දධම සිණ සමුරි න්ම සිණ 
හමග රිි ණ ුවමි   

 සම් ්මය තණව සණර්චඡණ  ණමයගසම රි සමළ සලස සලනරමණම 
ෙහදා සධින රි මහ ච  ය, රවීන්ද්්ර ොක ග ග ොග  මහ්   න්සිි ර ෙවතරවි 
ලධ සණර්චඡණ රෙීමරර ඇතුළතර ‘‘බුදුදහම දැක ගනිමු - 12” රෘතිම දැ රි 
ඔු ්තම ෙතර වී තසිව  එත ුණසගර න්සශරෂ ෙරමතරිම ස දධම වූ සධර 
ිිමවධර්  රරිී ම සවසහස ී සව දිවම ‘‘සමදු  ධ් ම්  ැ” දිවණි රි 
දැර ී තළුිි ර ස දධම ෙරහණනම රරිී  ෙළිිු ඳව ්මය රණමී රිම ෙවහව කලි 
රරිී මි  න්ඤරඤානසමර  වසවි ිණ මූෙ  ණමණසේ ස දධම ෙිළිුඳ 
ෙරතය සම්ු්්තණව දිවණි රි ධරිි ව ිම්, එම ඇතරතරර සසර ග රිිණ 
ෙදමවධරධ රර සම රි ්ඩද සේ  ඒ න්මණගම ෙණිිස, ිිසමන්ම ෙිණිස 
වවසඩි ිිවසවධිර ෙඤරඤාවමි  ‘‘ඉමස ම අස් ි ඉද න ොහ ් ි” 
මි ිිසමන් ියණමම ්මයථසම්ෙ රිි  ව රිස රි එන්මමි  සම් සිමදම් 
තවි ්මය රණමී රිම සතරමවම් රම සධ රිි  එත ුණ ග රිි ණ උතරසණහම 
සඵල සේවණ  තව තවතර ධහම් සසරවණව රි සවෙම ීම එත ු රිම 
මතරි තරම යශීමයවණධම, ිිුරරර ිිසමනගී ුව සේවණමි ්ෙි යශිසිම 
රම ද   

ොක ස ැ්  ෝ   අරි විම  හමි  

2018. 11. 09 

                                                             
2  හණන්මූහ සතූරම - ඛදධරධරිරිණම  සදතරතිෙිණත  ්ට්ඨරවගරසගණ 
3 ධරවමතණිදෙසරසිණ සතූරම - ඛදධරධරිරිණම  සදතරතිෙිණත   හණවගරසගණ  
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22-16-211  දින සුභ්ර ර මො    ප ප්මැම්  ැ  ධ් ම ස කච්ඡ ැ 
 

ප්ඨම සමද ධි ම රප්ඤ හ ස ් ර  

එක සම  භගැ  ර ජගොහ විහර්  ිොැළුැොන ක න දක නිැ ොප්. අථම 
ො   ආ ස ම  සමද ධි ො න භගැ  ෝ නුප්සකම, උප්සකමත්ව  
භගැන ්  අභැි ොදත්ව  එකමන ්  නිසදිි. එකමන ්  නිසනි ොන  ො   
ආ ස ම  සමද ධි භගැන ්  එ් දොැ ච  ම ොර  ම ොර ් ි භන ෝ , 
ැචු්ච් .ි කි්  ්  ැ්   නු ො   භන ෝ  ම ොර  ැ  අස ස ම රප්ඤ ඤ්  ් ි 
ැ ් ි? 

 ්  ථම ො   සමද ධි අ්  ථි චක  ු, අ්  ථි රූප් , අ්  ථි චක  වුිඤ ඤාණය, 
අ්  ථි චක  වුිඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම . අ්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ිැ . අ්  ථි ොස ් , අ්  ථි සද දා, අ්  ථි ොස ් විඤ ඤාණය, 
අ්  ථි ොස ් විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , අ්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ිැ . අ්  ථි ඝ න, අ්  ථි ගන ධ , අ්  ථි ඝ නවිඤ ඤාණය, 
අ්  ථි ඝ නවිඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , අ්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ි ැ . අ්  ථි ජිේහ , අ්  ථි රස , අ්  ථි ජිේහ විඤ ඤාණය, 
අ්  ථි ජිේහ විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , අ්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ි ැ . අ්  ථි ක ො  , අ්  ථි ොඵ ට්ඨබ්බ , අ්  ථි 
ක  විඤ ඤාණය, අ්  ථි ක  විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , අ්  ථි ් ්  ථම 
ම ොර  ැ  ම රප්ඤ ඤ්  ්  ි ැ . අ්  ථි මොන , අ්  ථි ධ්බම , අ්  ථි 
මොන විඤ ඤාණය, අ්  ථි මොන විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , අ්  ථි 
් ්  ථම ම ොර  ැ  ම රප්ඤ ඤ්  ්  ිැ . 

 ්  ථම ච ො   සමද ධි න්  ථි චක  ු, න්  ථි රූප් , න්  ථි චක  වුිඤ ඤාණය, 
න්  ථි චක  වුිඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , න්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ි ැ . න්  ථි ොස ් ...ොප්.... න්  ථි ඝ න...ොප්.... න්  ථි 
ජිේහ , න්  ථි රස , න්  ථි ජිේහ විඤ ඤාණය, න්  ථි 
ජිේහ විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , න්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  
ම රප්ඤ ඤ්  ්  ිැ . න්  ථි ක ො  ...ොප්..... න්  ථි මොන , න්  ථි ධ්බම , 
න්  ථි මොන විඤ ඤාණය, න්  ථි මොන විඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම , 
න්  ථි ් ්  ථම ම ොර  ැ  ම රප්ඤ ඤ්  ්  ිැ ’් .ි 
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සම් සතූරසමර ී සිනධරධි සරවණින රි වහ රිසසර දුුරමාණන රි වහ රිසසරසග රි 
 ණමමණ ගවි ෙරශරි  රමිවණ  ‘සරවණමීිි   ණමමණ  ණමමණ මවම ි රිම දි 
ලවසව  සරණෙ නරිි ර  ණමමණ සහන  ණමමණ ෙවිවී  ව රිස රි ධ: ’ 

එන්ම දුුරමාණන රි වහ රිසසර ෙළිතිුමව සධිවණ - ‘සිනධරධි මම් තවිර 
ඇස ඇතරසතර ධ  මූෙසමන ඇතරතණහද ධ  කරරඛද න්ඤරඤානම ඇතරසතර ධ  
කරරඛද න්ඤරඤානමම ්ම දනද සවි ්ම්  ඇතරසතර ධ  එතවි ම ර   
ොහෝ ම ර   කි    ප්නැන ප්රඥපප් ් ි ක  ් ොි නැ ’  එතවි  ණමමණ 
රමිලණ ෙිව රිි  ෙදළුව රි   

දුුරමාණන රි වහ රිසසර න්ඤරඤානම  ණමණරණමසමරමු උෙ ණ රමිවණ  
සම්  වත්රර එරම   ණමණවම ්හදසවි සරිණම  න්ඤරඤානම රිමි 
සධම එසහ   ෙළිගි රිි  සරිණම  ණමමණ ඉ රිි වණ  ත රි ළඟ 
 ණමමණ ඉ රිි වණධ  ිවතරධ රමිලණ ුලණග රිි සහණඳ න් කමරර සම්ර   

ඇසම  රිම  ිණසමම   කවම  රමම න්තමරර සිසවමි   ිසමතර සම් 
න් කමම  දුුරමාණන රි වහ රිසසර  ණමමණ සහන  ණම ෙරඥෙරතිම 
ඇතසිවි හවිච සධරශිණ රමිවණ   

ඊළඟම දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ - ‘සිනධරධි මම් 
තවිර ඇස ිවතිිම්  මූෙ ිවතිිම්   කරරඛද න්ඤරඤානම ිවතිි ම්  
කරරඛද න්ඤරඤානමම ්ම දනද සවි ්ම්  ිවතිි ම්  එතවි  ණමමණ 
සහන  ණමමණ රමිලණ ෙිවි ෙරඥෙරතමිරර තසිම රිස රි ිවහව’ රිමලණ  
එතවි  ණමමණ රමිලණ ෙිව රිි  ුවහව  ්ිිතර යමති වලමතර 

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සම් යරණමමම  සධරශිණ රමිවණ   

දැ රි  ණමමණ ඉ රිස රි සරණම ි සවලණවමධ   ණමමණ ිවතරසතර සරණමි 
සවලණවමධ රමිලණ ත රිම  සතරසම රිි ඕි  යමති හම 
තසිමිවණ ිම්  ණමමණ ඉ රිිවණ  යමති හම ිවතිිම්  ණමමණ 
ිවහව  එතසරණම  ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ිම් යමති වලි රි 
ිනසධ රිි  සවිවණ  එසහිම්  ණමමණසග රි ිනසධ රිි  - ් ම සව රිි 
- සම් ජීන්ත රණලම තළු ෙදළුව රි  මහත රි වහ රිසසරම ජීවතරව සිිචධරී  
 ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ෙදළුව රි වදනණ  ඒ ිිසණම ි ්ාම-් ම 
රමි රිස රි  



3 

 

න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්ම්  ගවිතර ්ෙ ි සහණඳම න් ස රිි ඕි  
සම් සම්ු රි් ව  තරර රමගත මදත ු තවතර සතූරමරර ත මි 
 ණලුඞ්ඛයෙදතරත සතූරම 4   දුුරමාණන රි වහ රිසසර  ණලුඞ්ඛයෙදතරත 
සරවණින රි වහ රිසසරසග රි ්හිවණ - ‘ ණලුඞ්ඛයෙදතරත මම්රිසි 
කරරඛදන්ඤරසඤමය ව ූ මූෙමරර තසිමිවණ ිම්  ඒ මූෙම දැ රි 
සෙසි රිසිතර ිවහව  ්තීතසමර දැරලණතර ිවහව  ්ිණගතසමර 
ධරිි රි  ලවසු රිසිතර ිවහව  රවදා හශ් ධරිි රි ලවසුම ි රිමලණ 
හති රිි තර ුවහව  එසහ  මූෙමරම ක රිධමරර  මණගමරර ඇතසිවමිධ’ 
රමිලණ  ‘ිවත සරවණිනිි’ රමිිවණ  එතසරණම දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
රමිිවණ  ‘එසහිම්  ණලුඞ්ඛයෙදතරත ස රිි ස සහ  හරිරස රිි  - 
දිට්ොඨ දිට්ඨම්  ් , සොු්  ස්ු ම්  ් , මොු්  ම්ු ම්  ් , විඤ ඤාෝ  
විඤ ඤා් ම්  ් ’  දැර ී දැර ී ෙ නරර වදසනණතර කරරඛදන්ඤරසඤමය වූ 
මූෙමරර තසිම රිි ුවහව  කරරඛදන්ඤරසඤමය ව ූ මූෙමරර ිවතිිම් 
ඇහව තසිම රිි තර ුවහව  මූෙ ිවතරිම් ඇහවම රම රිි  රෘතයමරර 
ිවහව  ඇහවරර තසිමිවණ රමිි එසරර සතරමව රර ිවහව  

ඇහව සහ මූෙ හමගතරසතර ිවතිිම් කරරඛද න්ඤරඤානමරුතර 
තසිම රිි ුවහව   ්දෙනිරඩිර සතූරසමර5 සඳහ රි සවිවණ - චක් ුඤ ච 
ප්ටිච්ච රූොප් ච උප් ප්ජ්ජ්  ි චක  වුිඤ ඤාණය ් ණිය ණය සඞ්ග් ි 
ඵස ොස  - ඇහව සහ මූෙ ිිසණ කරරඛද න්ඤරඤානම හමග රිි වණ 
රමිලණ  එසහිම් ඇහව සහ මූෙ හමගතරසතර ිවතරිම් කරරඛද 
න්ඤරඤානම හමග රිි  ුවහව  ඒ තුි  ිවතිි ම් කරරඛදන්ඤරසඤමය වූ 
මූෙමරර රමිලණ ්මය තණවමරර තසිම රිි තර ුවහව  ්ෙම එසහ  
සරවාණවමරර හතිණග රිි  ුවශ් වදනණම ඇහව  මූෙ  කරරඛද න්ඤරඤානම 
ඉරර වණ ගමි  ිසම  කරරඛදන්ඤරසඤමය ව ූමූෙ ඉරර වණ ගමි  ිසම 
එසහ  සරවාණවමරර තසිමිවණ  ඒ ත ම ි ණමමණ ඉරර වණ ගමි  ිස  
ඕවණ තළු ජීවතරසවිවණ ිම් එති  ණමමණ ඉ රිි වණ රමිලණ සම් 
සිනධරධි සතූර වල සඳහ රි සවිවණ   

                                                             
4  ණලුඞ්රයෙදතරත සතූරම - සමදතරත ිරිණම  සළණමතිවගරගම  සවධිණ සමදතරතම  
ඡලවගරගම 
5  ්දෙනිරඩිර සතූරම -  ේඣි  ිරිණම   දලෙනරනණසරම  සහීිණධ වගරගම  
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 ණමමණ ස ග ඉ රිි  රව තධි   ණමමණසග රි ිනසධ රිි  රව තධි රිමලණ 
සහණඳම හතිලණ ුල රිි   ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ිම් යමති 
හසම රි  ිනසධ රිි  සවිවණ  යමති තසිමිතණරර රලර එති 
 ණමමණ ඉ රිි වණ  යමති හමසගි ිවතවිදනණ රමිලණ ුවලුවතර  ඒ 
රමි රිස රි ඇතසිවලණ ිවතසිවි ්මය තණවම ුවලුවතර  ණමමණ 
ඉ රිි වණ රිමලණ දිවනම සෙසි රිි ඕි  ඒර හශ්මම  ණමමණ 
ඇතසිවලණ ිවතවිදනණ රමිලණ රමිි රමි ිරර වසගර සවිවණ  
එතසරණම සෙම සිණතීිම  හමසගි  ඉතමුව ිවතුව  ිිමවධර්  වදනණ 
රමිලණ රමිිවණ ිම් එති  ණමමණතර සෙම සිණතීිම  හමසගි  
ඉතමුව ිවතවු  ිිමවධර්  වදනණ රමිලණ රමි රිි සවිවණ  එතසරණම 
රරෂනමරර රරෂනමරර ෙණසණ  ණමමණතර උෙ කිවණ   

්තමරර ිවතවු යමති ඉතණ  සේගසම රි ඇතසිවිවණ 
ිවතසිවිවණ රමිලණ රමිිවණ ිම්  සම් ඇතවිී  ිවතවිී  සරණ්චකම 
සේගසම රි වදනතර  ණමමණ හව  ස ණසහණසතර  ඉ රිි වණ  (චිතරෙිචමර 
සවි සවි  තසිමි මූෙ මණ ද සේගසම රි මිසරණම මඟෙූ රර  
සජීවීරමනමරර තසිමි ුවරර සෙසිිවණ වසගර)  ඒ ිිසණ ඇතිවී  
ිවතවිී  ුවල ී තළුි රි න්තමරර  ණමමණ ඉරර වණ ම රිි ුවශ් ුව 

දිවනම වවමසහ රිි  ඕි   

සිනධරධි- ණමෙඤරහ සතූර සධරශිණසේ සම් ්මය  රමවන ෙවහව කලිව 
සෙ රිි ලණ තසිමිවණ  එතසරණම  ණමමණ ිවතසිව රිි  ිම් ඇහව 
ිවතසිව රිි  ඕි - න්  ථි චක  ු,  න්  ථි රූප් , න්  ථි 
චක  වුිඤ ඤාණය, න්  ථි චක  වුිඤ ඤාණයවිඤ ඤාණය් බ්බ  ධ්බම  
සව රිි  ඕි  එතසරණම ත ම ින්  ථි ම ොර  ැ , ම රප්ඤ ඤ්  ් ි ැ  
සව රිස රි. ඔම රිමි  ණමමණ එතසරණම ිවහව  දැිම ිම්  ණමමණ 
්සෙර ළඟි රි  ඉ රිිවණ  ඒ ිිසණ  ණමමණ ිවතිරමග රිි  ිම් ඇහව  
මූෙ  කරරඛද න්ඤරඤානම ඇසදමව සිණසව රිි  ඕි  ඒ වසගර  කරරඛද 
න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය තර ිවතසිව රිි ඕි  එදාම  ණමමණ ්ෙ 
ළඟ ිවහව රමි රිි  ෙදළුව රි සවම ි එතසරණම  ණමමණතර එරරර 
ඉ රිි වණධ   ණමමණසග රි ිනසධිවණධ රමිි එර තසිම රිස රි ත රි 
ළඟ ුව වවමසහ රිි  ඕි   
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සමද ධි-ස්  ් ප්ඤ හ ස ් ර  

‘ස්  ෝ   ස්  ෝ  ්  ි භන ෝ  ැචු්ච් ,ි ක්ි  ්  ැ්   නු ො   භන ෝ  
ස්  ෝ   ැ  අස ස ස්  ් ප්ඤ ඤ්  ්  ිැ ් ි’ – සතරව  සතරව මමි රිම දි 
ලවසව  සරවණිනිි සරණෙ නරිි ර සතරත්ව සහන සතරත්ව ෙරඥෙරත ි සහන 
ව රිස රි ධ රමිලණ සිනධරධි සරවණින රි වහ රිසසර ෙරශරි  රමිවණ   

රලිි ර සඳහ රි රළ සිනධරධි- ණමෙඤරහ සතූරම තළු තිසමි 
යරණමමම  ඉතශි් ෙණල ිවකි ිචර සමසධිවණ  ‘සිනධරධි මම් තවිර 
ඇස ඇතරසතර ධ  මූෙසමන ඇතරතණහද ධ  කරරඛද න්ඤරඤානම ඇතරසතර ධ  
කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන ඇතරතණහද ධ  එහ ි ස්  ත්ව   
ොහෝ ස්  ත්ව    න ප්මනවීම ොහෝ ඇ්  ෝ   ’.   

‘සිනධරධි මම් තවිර ඇස ිවතරසතර ධ  මූෙසමන ිවතරතණහද ධ  කරරඛද 
න්ඤරඤානම ිවතරසතර ධ  කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන 
ිවතරතණහද ධ  එහ ි සතරත්වමණ සහන සතරත්වමණ මි ෙවිවී  සහන 
ිවතරසතරම’.   

ඒ වසගර යමති හමම  රමිිවණ  එතසරණම  ණමමණ ෙවසිේවණ 
වසගර සතරත්වමණතර ෙවිසව රිස රි ඒ යරණමමම ම ි එතිි රි ්ෙම 
ග රිි  සව රිස රි සතරත්වමණ ඉ රිි හව  තවිර   ණමමණතර ඉ රිි වණ 
රමිලණම ි ‘   හිිචසමණතර  ණමමණ’ ඉ රිි වණ ම ි ඔම සධ රිි ණ  
ඉ රිස රි රවදමව හිිචසමණතර ධ: යමති තිු දසනණතර  යමති 
ඉෙුරසනණතර ඔම සධ රිි ණ  උෙ කිවණ  යමති ිවත ි වදසනණතර ඔම 
සධ රිි ණ  ිවතසිවිවණ  ඇතසිවි-ිවතසිවි යමති ති දුසනණතර 
ඔම සධ රිිණ  ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ  සේගම වවඩි වදසනණතර  
සිණරඩවණ ඔම ඇතසිවි-ිවතසිවි සධිරධිම වදසනණතර ්ම චිතරෙිචම 
වසගර  ඇතසිවි-ිවතසිවි ‘  තර’ ඉ රිිවණ   ණමමණතර ඉ රිි වණ  
්ෙම  ණමමණ ඉ රිි වණ රමිලණ සෙසි රිස රි ිවහව  ත රිව න්තමමි 
සෙසි රිස රි!  
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සමද ධි-දුක  ප්ඤ හ ස ් ර  

‘දුක   දුක  න ්  ි භන ෝ  ැචු්ච් ,ි ක්ි  ්  ැ්   නු ො   භන ෝ  
දුක   ැ  අස ස දුක  ප්ඤ ඤ්  ්  ිැ ් ි’ – ස ති ී ුරර සහ ුරරරඛ 
ෙරඥෙරතමි ෙවතිි රස රි ර ුරි රිධ රමිලණ සිනධරධි සරවණින රි වහ රිසසර 
ෙරශරි  රමිවණ  

‘සිනධරධිම  මම් තවිර ඇස ඇතරසතර ධ  මූෙසමන ඇතරතණහද ධ  කරරඛද 
න්ඤරඤානම ඇතරසතර ධ  කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන 
ඇතරතණහද ධ  එහ ි දුක ොහෝ දුක  න ප්මනවීම ොහෝ ඇ්  ෝ   ’.  

(්සිරර යමති වලමතර ඔම යරණමමම  සමසධිවණ)  

‘සිනධරධි මම් තවිර ඇස ිවතරසතර ධ  මූෙසමන ිවතරතණහද ධ  කරරඛද 
න්ඤරඤානම ිවතරසතර ධ  කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන 
ිවතරතණහද ධ  එහ ිුරර සහන ුරර මි ෙවිවී  සහන ිවතරසතරම’.  

එතසරණම යමති තසිමිවණ ිම් එති  ණමමණතර ඉ රිිවණ  
සතරත්වමණතර ඉ රිිවණ  ුරරතර තසිමිවණ  යමති ිවතිි ම් ඔම 
එරරරවතර ෙවිසව රිස රි ිවහව  ඊළඟම; 

සමද ධි-ො  කප්ඤ හ ස ් ර  

‘ො  ොක  ො  ොක ්  ිභන ෝ  ැචු්ච් ,ි ක්ි  ්  ැ්   නු ො   භන ෝ  

ො  ොක  ැ  අස ස ො  කප්ඤ ඤ්  ්  ි ැ ් ි’ – සලනරම සහ 
සලනරමෙරඥෙරතමි ෙවතිි රස රි ර ුරි රිධ රමිලණ සිනධරධි සරවණින රි 
වහ රිසසර ෙරශරි  රමිවණ  

‘සිනධරධිම  මම් තවිර ඇස ඇතරසතර ධ  මූෙසමන ඇතරතණහද ධ  කරරඛද 
න්ඤරඤානම ඇතරසතර ධ  කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන 
ඇතරතණහද ධ  එහ ි ො ෝක  ොහෝ ො ෝක   න ප්මනවීම සහන 
ඇතරසතරම’.   

‘සිනධරධි මම් තවිර ඇස ිවතරසතර ධ  මූෙසමන ිවතරතණහද ධ  කරරඛද 
න්ඤරඤානම ිවතරසතර ධ  කරරඛද න්ඤරඤානසම රි ධතමදත ු ්මය සමන 
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ිවතරතණහද ධ  එහ ි සලනරම සහන සලනරම මි ෙවිවී  සහන 
ිවතරසතරම’.  (්සිරර යමති වලමතර ඔම යරණමමම  සමසධිවණ)  

එතසරණම  ණමමණ  සතරත්වමණ  ුරර  සලනරම - යමති ඇත ි රලරහි 
ඔම සිමලරල  තසිමිවණ  යමති ිවතිිම් ඔම එරරරවතර 
ෙවිසව රිස රි ිවහව   

 ්දෙනිරඩිර සතූරමතර ස තවිම ගළෙග රිි ෙදළුව රි  චක  සු ම ස් ි, 
රූොප් ස් ,ි චක  වුිඤ ඤාොණය ස් ි - ඇස  මූෙ  කරරඛදන්ඤරඤානම 
ඇත ි රලරහ ි ඵසරසමරර ෙවිසවිවණ  යමති සරෙමයශමරර තසිමිවණ 
ිම් ඔම සමිලරල  තසිමිවණ  සලනරම  තසිමිවණ   ණමමණතර 
ඉ රිි වණ  සතරත්වමණතර ඉ රිි වණ  ුරරතර තසිමිවණ  යමති 
හමගතරසතණතර ඔම සමිලරල  හමග රිිවණ  එසහිම් යමති 
‘ඇතවිදනණ-ිවතවිදි ණ’ රමි රිමණ ඉඳලණ හශ්ම රිස රි ිවහව  ්ෙි 
ඇතසිවි-ිවතසිවි  ණමමණ  සතරත්වමණ  ුරර  සලනරම තිමණගතරසතණතර 
 ණමමණම  සතරත්වමණම  ුරරම  සලනරමම ්හදසවි ුව ධරිි රි  ඕි  

ඉතිි ර    සම් සතූර තළුිි ර සෙ රිව රිි හධ රිස රි - ‘ඇතසිවිවණ-
ිවතසිවිවණ’ රමිලණ ුල ුලණ ඉඳලණ ඇත ිධ රිමි එරම ි එසහ  
ුවල ී සලනසරනතරතම  ණමයගම - සලනරසම රි එසතම සවි  ණමයගම 
සිණසවම ි රමිි එර සතරමවම් ග රිි   ඒර සලනරමම ්මිති 
න් සී රර  ්ෙ ිරම රිස රි මූෙසමර ්ිිතය ුලිවණ  ්ිිතය ව ූමූෙම 
ධරිි රස රි ිවහව  තසිමි මූෙමර ්ිිතය ධරි රිි  ්ෙ ිහශ් ධරරෂමි - 
මූෙමරර තසිමිවණ ඕර සවිසර සවිවණ  ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ 
රමිලණ ුලිවණ  ි දතර අනි් ය ැ  රූප් ක   කහණ ස රි ඔම ුවලුසේ 
රමිි එර ්ෙම සෙසි රිස රි ිවහව  එසහ  ධරිි රි  ්ෙි තව  
ධරරෂ   ක  ස තවි සහණඳම දිවණි රි න් සමි මදත ුගවඹදමව තවිරර   

ිිතය රම රිි  ුවශ් ්මයථසම රි ්ිිතයම ි රමිලණ ධරිි රි  ඕි  
්ිිතය රමි රිස රි ිිතය රම රිි ුවහව  ෙහිමිදව රිි  ුවහව රිමි 
්මයථමම ි ්ෙ ි ිිතම රමිි උෙ ණව  තරර රමගතරසතණතර - වතුසමය 
ඉ රිි  ුලරලණ ්ිිතයම ි රිම රිමණ ඉ රිි  ෙදළුව රි  ඉ රිි ුලරලණ 
්ිිතයම ි රිමි එරම ි ්ිිතය ව ූ ුලරසලරර රමිි එරම ි ්වසරථණ 
සධරරර  ්ිිතය ව ූුලරලණ රිමි සරණම ුලරලණව ෙහිමිදව රිි  ුවහව  
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ුලරලණසගර ්ිිතය ුලිවණ රමි රිස රි ඉ රිි ුලරලණ සවිසර 
සවිවණ  ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ ුලිවණ  රරෂනමරමවතර 
ෙහිමිදව රිි  ුවහව රමිි එරම ත මි සලනසරනතරතම  ණමයගසමර 
්ිිතය රමිලණ රමි රිස රි  චිතරතරරෂනමරම සහන ෙහිමිදසවණතර ඒ 
රරෂනමම ිිතය සවිවණ ස රිධ රමිලණ සම් න් සි රර  සධර ්තම 
සවිස සහණඳම දිවණි රි ධරිි රි ධරරෂ සව රිි  

ඕිූ  යමතිමරර ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ ුලි සරණම  
ඇතසිවි ස ණසහණසතර ඒ යමතිම හමසගි තිසමිවණ  එති ී 
යමති ෙශි්සඳි දැරලණ ිවහව  හමගතරතණ රමි රිස රි ඒ ස ණසහණසතර 
ී ස දධම සහ ඵලම රමිි සධර  සම කලණ  ුරර සහ ුරරරඛ ස දධම 
සම කලණ  ඒ හමගතරත සධම ඇතසිවලණ-ිවතසිවි එර සලනර 
්මය තණවමරර  ්ෙ ි ඇතසිවලණ-ිවතසිවි සධම ඉරර වණ ගහිලිරලණ 
ිවහව  ඒසර රි ින කලණ ිවහව  ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ුව දැරලණ ිවහව   

ඒ ිිසණ සලනරසම රි එසතම සව රිි  ිම් සෙම සිණතීිම  හමසගි  
ඉතමුව ිවතවු  ිවතසිවිවණ රමිලණ ුල ුලණ ඉඳලණ හශ්ම රිස රි 
ිවහව  ඊම එහණ සධමරර ්ෙ ිධරිි රි ඕි - හමගතරත ස ණසහණසතර ී  
වමයත ණිසමර ී ස ණරරරධ වදසනර රමිලණ න් ස රිි ඕි  දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ ්තීතම ගවි ුලලණ වවඩරතුර ිවහව  
්ිණගතම ගවි ුලලණ වවඩරතුර ිවහව  ි දතර වමයත ණිසමර රම රිි 
සධමරර තසිමිවණ  ඒ ත ම ි ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   ධ්බම ් ්  ථම 
් ්  ථම විප්ස ස් ි 6  වී   වමයත ණිසමර ෙරතයම රිසග රි උෙ රි 
්මය තණවමරර තසිමිවණ ිම් එති එති න්ධමයශිණ රම රිි රිමලණ 
සධරශිණ රමිවණ  ඇතසිවලණ-ිවතසිවිවණ රමිි එර සලනසරනතරතම 
න්ධමයශිණවරර සිසවම ි සතම සතෙිට්ඨණිමම ් දිව ිිවවම ක 
න්ධමයශිම සව රිස රි ඇතවිදසනර සරණසහණ ධ රමිලණ ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ීවදසනණතර න්තමම ි වමයත ණිසමර - හමගතර රරෂනසමර ී 
ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ීසව රිි  ඕි   

මූෙම ගවි ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනණතර ඒර රණමණ දිෙසරසිණව 
සවිවණ  සේධිණව රි ගවි ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනණතර ඒර 

                                                             
6 ාධරසධරමතරත සතූරම - -  ේඣි ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  න්ාඞ්ගවගරගම  
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සවධිණ දිෙසරසිණව සවිවණ  සතිර ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනණතර 
චිතරතණ දිෙසරසිණව සවිවණ  හතිම ්ම දනද සවි ්ම්  ගවි ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනණතර ්ම් ණ දිෙසරසිණව සවිවණ  සතම 
සතෙිට්ඨණිම ත ම ි එර   ණමයගම රමිලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ ුලි 
එර සිසවම ි ඇතවිී -ිවතිවී  සම් සලනරමණම ඉ රිද්රිම සගනකම 
සධමරර  ශවධමරර ඇතවිදනණ - ඒ ශවධම ිවතවිදනණ රමිලණ 
සරණසහණ ධ දැිගතරසතර: ඉ රිද්රිමරිි ර  යමතිමරි රි  රි හමගතරත 
ිිසණ ත ම ිශවධමරර ඇතවිදනණ ිවතවිදනණ රමිලණ රේිසේ   

එතසරණම රි හමසගි ිම් සිනධරධි- ණමෙඤරහ සතූරමම ් දිව 
එතවි  ණමමණතර හමසගි ඉවමම ි සතරත්වමණ  ුරර  සලනරම රිමි 
සම් සමිලරල  එතවි හමසගි  න්ඤරඤාන හමම න්ඤරසඤමය වූ 
්මය තණ තසිමිරම් එති  ණමමණ ඉ රිිවණ  න්ඤරසඤමය ව ූසධමරර 
ගවි ත ම ි ඔම ඇතවිදනණ ිවතවිදනණ රමිලණ රේිසේ  ඇතිවදන 
ිවතවිදන ුව දැිගතරසතර න්ඤරඤානමරි රි   ණමමණ  සතරත්වමණ  ුරර  
සලනරම තසිමිවණ ිම් ඇතවිදනණ ිවතවිදනණ රමිලණ ුලි එර  
සලනසරනතරතම  ණමයගම සව රිි ුවහව ස රිධ: ඒවණ යමති වලම 
සගනකම සධමරර ිනසරර යමති ඉරර වණ මූ රර සිසවම ි  

යමති ඉරර වී  සඳහණ ්වශය  ණමයගමරමු ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
ි රර සධරශිණ රම රිස රි  ඉතිි ර ධහ  ධරිි රි  ඕි ්මම සම් 
සධරශිණ හතසම රි  සම් ගවි සතරමවම් ග රිි  ෙදළුව රි   ණමමණසග රි  
සතරත්වමණසග රි  ුරසර රි  සලනරසම රි එතම සව රිි  ඕි ිම් ්ෙි 

දුධර්  උෙසධරශම ෙළිෙි ක රිි ඕි  වමයත ණිසමර ම රර හමගතරතණ ිම් 
දුුරමාණන රි වහ රිසසර ඒ ෙළිිුඳව ස ණරරරධ රම රිි  රේිසේ: සතම 

සතෙිට්ඨණිම වඩ රිි රිමිවණ  සමදු  ධ්බම නුප්ස ස ි ැ  සව රිි 
රමිිවණ  එති එති  න්ධමයශිම රම රිි රිමිවණ  
ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   ධ්බම ් ්  ථම ් ්  ථම විප්ස ස් ි සව රිි 
රමිිවණ  ඔම සධම රම රිස රි ිවතවු ්ෙම ඕි න් කමම ඇතසිවලණ-
ිවතසිවි එර ුල ුලණ හිිචමණම සලනරසම රි එතම සව රිි  ුවහව  
හම සිණගතරසතණතර න්තමම ි එතමවී රර සව රිස රි  ඒ ිිසණ එතම 
සව රිි  ිම් ්ෙම දුධර්  සධරශිණවම ් දිව රරිමණරම රිි සවිවණ  

දුුරමාණන රි වහ රිසසර ීෙද වවඩ ෙළිසිවල සහණම රිි  සවිවණ   
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ුරසර රි ිනසධ රිි  තසිමි එර   ණමයගම සතම සතෙිට්ඨණිම රිමලණ 
දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ  එසහ  ිම් වමයත ණිසමර 

සතම සතෙිට්ඨණිම වඩ රිි සවිවණ  ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ීසව රිි 
සවිවණ  හමගතරත සධම හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ ුල රිි 
සවිවණ   ණමමණ  සතරවමණ  සලනරම  ුරර හමගතරතණ ිම් හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ රමිලණ ුල රිි සවිවණ  රවදමව ස ණිවණ සධරශිණ 
රළතර  ත රි වඩ රිස රි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමෙද යමයම 
 ණමයගමධ ිවතරි ම් තව  සලනරමම ්මති ි ණමයගමරරධ රමිලණ සහණඳම 

දිවණි රි ත  ත රිම  න් ස රිි සවිවණ   

සලෞරරි  ණමයගමම ි සලනසරනතරතම  ණමයගමම ිසව රි රමලණ දැිග රිි 
ත රි ධරරෂ සව රිි  ඕි  ( හණකතරතණරීසර සතූරම7) සම් වඩ රිස රි 
සලනරමම ්මති ිසධමරරධ  සලනරසම රි එතම සවි  ණමයගමරරධ රිමි 
එර සහණමණග රිි  ධ් සව රිි   ුරර ඇතසිවලණ ිවතසිවි  ට්ම  
ුලලණ ිවතිි වණ ධ  ුරසර රි එතමසවිවණ ධ රමිි එර ත  ත රිම 
්මති ි වවඩරර   ණමමණ ඇතසිවලණ ිවතසිවි  ට්ම  ුලලණ 
ිවතිි වණ ධ   ණමමණ ඉරර විවණධ රමිලණ ුලි එර ත  ත රිම 
්මති ිවවඩරර  

ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   ධ්බම ් ්  ථම ් ්  ථම විප්ස ස් ි රිමි තවි 
න්ෙසරසතී රිම රිස රි ස ණරරරධ රමිි එර සතම සතෙිට්ඨණිසම රි 
ෙවහව කල ි රමිවණ  සතම සතිෙට්ඨණිසමර හව තවිර  රිම රිස රි 
ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  රිමලණ  හමසගි ිවතවිදනණම ර රර 
ිවහව  හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණම රිි   එතසරණම සතම 
සතෙිට්ඨණිම ෙම රිගතරතණ සවිවණ   

එතසරණම සම් සිනධරධි සතූර හතසම රි  ෙවහව කල ි සවිවණ යමති 
හමගතරසතණතර  ණමමණ  සලනරම  සතරත්වමණ  ුරර රමිි සිමලරල  
හමගතරතණ රමිලණ  යමතිමරර (උදා: ඇස) රමිි සරණම එති ාණති 
හතමරර සමසධිවණ - ඇහව  මූෙම  කරරඛද න්ඤරඤානම  කරරඛද 
න්ඤරසඤමය ව ූ ්මය තණ  ඔම හතසම රි එරරර සහන හමගතරසතණතර 
 ණමමණම ්හදවදනණ  සලනරමම ්හදවදනණ  ුරර උෙ රිිණ  සතරත්වමණ 

                                                             
7  හණකතරතණරීසර සතූරම -  ේඣි  ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  ්ිදෙධවගරගම  
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හමගතරතණ - එතසරණම එති ‘  තර’ උෙ රිි ණ  එසහිම් ඕවණ 
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ ්ෙම සහණම රිි  සවිවණ  ස දධමරර 
ිිසණම ි හමග රිස රි  ඔම හතම  ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ්මය  රිමලණ 

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ  ඉසව ෙහල සවිවණ 
සිසවම ි ඒවණ සඛතම ි සහරතෙුරතයසම රි හමග රිස රි  සඛතමි  
ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ම ි ්න්ධයණ ෙරතයසම රි රිමලණ සධරශිණ රමිවණ  
දැ රි ්ෙ ි ඒ ිචර සහණමණග රිි  ඕි  ඒරම ත ම ි ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ී සවිවණ රමි රිස රි  ඇහව  මූෙම  කරරඛද න්ඤරඤානම  
කරරඛද න්ඤරසඤමය ව ූ ්මය තණ හමගතරතණ ිම්  ඔම හතසමය  
න් ස රිි  සධමරර තසිමිවණ - හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ 
ුල රිි තසිමිවණ   

්ෙ ි ෙරණසමනගරිව සම් රමිෙද ිචර ්තරධරිි රි උතරසණහ රම ද  දැ රි 
සලරසිරර රූගහිවණ  එති සලනරමරර හමගතරතණ  මූෙමරර 
හමගතරතණ රමිලණ සෙසිිවණ ධ: ඌ රූගහි ශවධමතර ඇතසිවලණ 
ිවතසිවිවණ ස රිධ: එතසරණම ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ 
රේිසේ යමති වලිි ර දැිසගි ධ  ිවතිිම් දිවණි රි දැිසගි ධ: 
යමතිමරි රි ත ම ි දැිසගි තසිම රිස රි  රසන රි ත මි 
රමි රිස රි ඔම ශවධම ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ  ඒර 
යමතිමම සගනකම වදන සධමරර  එසහිම් ඇතවිී -ිවතවිී රර ගවි 
රේිසේ යමති වලම ්හදසවලණ ස රිධ: ශවධම ෙලිි් මසගි  ශවධම 
ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ රිමිවණ  මූෙම ෙලිි් මසගි  ඒ 
මූෙම ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමිලණ රමිිවණ  ඒර සලනරසමර 
සුිරසවි සධමම ්ව්ණිම සමණ ද රමි ඕිූ  සරසිරර ධ රිි 
සධමරර  ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමි රිස රි ෙිච්චකස දෙරෙණධම 
සිසවම ි ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ රමි රිස රි ඉ රිද්රිම සගනකම 
සධමරර  ඒර යමති වලිි ර රිමි සධමරර  සලනරමම ්මිති 
රතණවරර  ඔම සලනරම ඉරර වණ මි ධමයශිම සිසවම ි ඕර 
සලනරමම ්මති ිඇතරතරර   

සලනරමම ්මිත ි ඇතරත යමයම ධමයශිසමරී   දසණවරර සවිවණ 8 
(ධරවමතණ දිෙසරසිණ සතූරම) යමයම ධමයශිම ගවි ්හලණ තසිමි 

                                                             
8 ධරවමතණිදෙසරසිණ සතූරම - ඛදධරධර ිරිණම  සදතරත ිෙිණතම   හණ වගරගම 
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සරිණමම ිඒ ුව සෙසි රිස රි - ස ්චකම රලර සුණමවවරර ගවි ස රි 
රතණ රමලණ තසිම රිස රි රමිලණ  ශවධම ඇතසිවිවණ-ිවතසිවිවණ 
රමිි එර සුණමවවරර තර සිසවම ි හවුවමි ඒර සුණමවවරර 
සිණසව රිස රි රණමධ: සලනරමණම  න්ඤරඤානසම රි රමිෙද සධමරර 
ෙළිි් මසගි ත ම ි ඔසහණ  රමි රිස රි   වත්රරරණමමණ රමිෙද සධම ඒ 
න් කමම  ෙලිගිතරතණ  එතසරණම ඒර ඉරර වණ ම රිි  ිම් ෙරඥා සව රි 
ධරිි රි  සවිවණ  ෙරඥා ව වඩ රිි  ිම් දුුරමාණන රි වහ රිසසරසගර 
්මය ම සහණම රිි  සවිවණ  ්ෙම ඕි ඕි සධරවලර රමලණ 
හශ්ම රිස රි ිවහව  ඇතරත ධරිි රි ිම් දුධර්  සධරශිණව ස ණරරරධ 
රමිලණ දිවණි රි න් ස රිි සවිවණ  එතසරණම සෙසිිවණ ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ී න්ම මදතමු ි රමිලණ  ඇතසිවලණ-ිවතිසවිවණ රිමි 
තවිි රි එහණම ගහිලිරලණ හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ ුල රිි 
සවිවණ  ඇතවිදන-ිවතවිදන ශවධම ේචකදෙරෙ රිි ව ූ ස ණසහණසතර 
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමලණ ුල රිි  සවිවණ   

එතසරණම සම් සදාසළණසර යමතිම  ඇතසිවිවණ ිවතසිවිවණ 
ත ම ි ඒවණ ඇතසිව රිස රි සරණසහණ ධ රමිලණ ුල රිි  එසහ  
සහණමි සරණම සලනරමම ්මතිි සහරත ු ිචර ත ම ි ්ෙම  දලි රි  
්හදසව රිස රි  ඒ සහරත ු ්න්ධයණව ධරරවණ  සහණමණසගි ම රිි ඕි  
සහරත ු සහණමණසගි මිසරණම  දළණව  ස නඩර  ්හදසවිරම්  
ස දධම ුල රිි ඕි  වමයත ණි සධිරධිම  න් ස රිි  ඕි  ිචරරර 

දිවණි රි ුවලුසවණතර සෙසිිවණ ඇතසිවලණ ිවතසිවිවණ රිමි 
එරතර රණලමම ්හදසවලණ රමිි රතණවරර රමිලණ  සෙම සිණතීිම  
හමගතරතණ රමිි සරණම ්තීතමමතර ්හදසවිවණ  වමයත ණිමමතර 
්හදසවිවණ  ඉතමුව ිවතවු  ිිමවධර්  සවලණ රමිි සරණම 
වමයත ණිමමතර ්හදසවලණ  ්ිණගතමමතර ්හදසවලණ  එතවිි දිතර 
සෙසිිවණ ඕර සලනරමම ්මතිි න් ස ීරර රමිලණ   

එසහිම් සලනසරනතරතම ධමයශිම ස ණරරරධ රමිලණ සහණමණග රිි 
ත රි ධරරෂ සව රිි  ඕි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමි 
්මය ම ස ණරරරධ රමිලණ සහණම රිි   ්ෙම ඕි ඕි සධරවලර රමින රි 
ඉඳලණ ිිව රි  ණමයගම  යමයම  ණමයගම වවසඩ රිස රි ිවහව  ධහ ම 
ගළෙලණ  සහණම රිි  සවිවණ  සම් යමති හමගතරතණ ිම් සලනරම 
හමසගි   ණමමණ හමසගි  සතරත්වමණ හමසගි  ුරර හමසගි ුව 
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දිවණි රි ධරිි රි  හමගතරත ස ණසහණසතර හමගතරසතර සරණසහණ ධ 
රමිලණ සහණමණගතරසතණතර  ඒ ස දධම සිණසමුරසනණතර හමග රිස රි 
ිවත ි ුව දිවනම වවමසහිවණ  හමග රිි  සහරත ු සමුරසනණතර 
හමග රිි වණ  හමග රිි  සහරත ු සමුරසනර ිවතරිම් හමග රිි  ුවහව  
ඔ රිි ඔම ්මය තණවමමම ි ෙිච්චකස දෙරෙණධම රමි රිස රි  ඇතසිවලණ 
ිවතසිවි එර ෙිච්චකස දෙරෙණධම සිසවම ි ඉමස ම ස්  ි ඉද 
ොහ ් ,ි ඉමස ම අස්  ි ඉද න ොහ ් ි - ස ම ඇත ි රලරහ ි ස ම 
සවම ි ස ම ිවතිිම් ඔසහණ  සව රිි  ුවහව රිමි ්මය තණවමමමි 
ෙිච්චකස දෙරෙණධම - ඉධේචකමතණව රමි රිස රි  ඇතසිවලණ 
ිවතසිවිවණ රේිවණම ඒ ්මය තණවම ධරිි රි  ුවහව   

ස දධම සහණමණගතරසතණතර ස දධම තසිමිරම් ඵලම තසිමිවණ රමිලණ 
රමි රිි ෙදළුව රි  ස දධමතර ත රිසගර ෙරඥා වම ් දිව එර එර 
 ට්ම ම ්හදසවිවණ   

ප්රශ් න : ස ණධිම  සිණන්ඤරඤානසම රි රමි සධමරර ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ස ණධිම රිම රිස රි ෙරඥා ව සිසවම ි ස ණධිම රිම රිස රි හිත 
එරඟසවලණධ  ිවතරධ රමිි එර න්තමම ි සධිර් සව රිස රි ස ණරරරධ 
රමිලණ ුල රිස රි දිවණි රි  හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිි එර 
ෙරඥා සව රි සහණම රිි  ඕි සධමරර  ස ණධිසම රි සව රිස රි ිීවමන 
මමෙතර රමි එර ෙ නමි   

ප්රශ් න : යමති ෙිශ්සිඳ ධරිි  සරණම යමති  දළණව දැරලණ 
මූෙමතර ිවහව  මූෙම ධරිි  ඇහවතර ිවහව  කරරඛද න්ඤරඤානමතර 
ිවහව  ඒ තුි  ිවතරි ම් ඵසරසමරතුර ිවහව රමිලණ එතිතර ස දධමරර 
ධරිි වණ ස රිධ:  

ප්ළි්ි ුර: ිවහව රමිලණ ුලිවණ සිසවම ි හමග රිස රි සරණසහණ ධ 
රමිලණ ස දධමමි සහණමණග රිි  ඕි  ිවහව රිමි එර සිසවමි - 
ෙිච්චක ස දෙරෙ රිි  ුවමි ්වසුන් න්ම මදතරසතර  ්ෙ ිිවවතතර ිචරරර 
ෙරණසමනගරිව න් සලණ ුල ද  දැ රි සම් ස ණසහණසතර ශවධම හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ: සලරසිරර රූගහිවණ ඇසහිවණ  ඒ ඇසහි සවලණසේ 
්සෙර සලනරමම ශවධමම ි සලරසිරුම ි හමගතරතණ  ්ෙ ි තව  
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ ස දධම ුවලුසේ ිවහව  ්ෙ ි තව  
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දැිගතරසතර ශවධම ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ න්තමම ි ඒ ිචර 
රේිසේ රවදධ: න්ඤරඤානසම රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර න්ඤරඤානම 
 ණමණරණමසමරමු උෙ ණ රමිවණ  එසහිම් ්ෙ ි  ණමණරණමමණ රමිෙද 
සධම ඇතරත රමිලණ ෙලිි් මසගි ශවධම ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රිමලණ 
ුල ුලණ ඉ රිි වණ  එතිි රි එහණම ්ෙ ි සහේසේ ිවහව  එතසරණම 
න්ඤරඤානම ත ම ි ්ෙ ි ගමුව තිතසුමය තිමණගතරසතර   ණමණරණරී 
න්ඤරඤානම රේිවණ ඔම ශවධම ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ  

්සෙර ශණසරතෘ රි වහ රිසසර දුුරමාණන රි වහ රිසසර ිම් ්ෙි 
දුුරමාණන රි වහ රිසසර රිමෙද සධම රම රිි ඕි  ඒ ස ණරරරධ: 

ස දධම - හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ ුවලිම මදතමුි  ්ෙි තව  
එසහ  ුවලුසේ ිවහව  ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනර ිවහව  ඉති රි 
සතෙිට්ඨණිම ෙවතරතරිි ර තිමලණ ්ෙ ි න්ඤරඤානම ( ණමමණ) ගුමව 
තිතසුමය තිමණසගි  ණම ්මය ම වඩිවණ  ඇතසිවලණ-ිවතවිදනණ 
රමිි එර  ණමමණ රමිි සධමරර  එසහ  රේිසේ යමති වලි රි 
ිිසණ ඒර සලනරමම ්මති ි සධමරර ිනසරර සලනරසම රි එතම සවි 
 ණමයගමරර සිසවම ි ස රිධ: (ස සහ  රේිසේ ිවතරි ම් ඕවණ ගවි 
හති රිසිවතර ිවහව! -  ණමමණ ගමුව තිතසුමය තමිණසගි ාණවිණ රම 
රම ඉ රිිවණ!)  ස තවිි රි ිනසධ රිි ත මි දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සතෙිට්ඨණිම සධරශිණ රම රිස රි  ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි 
රමි රිස රි  

එසහිම් ඒ ශවධම  ශවධම ්හෙද රන  ඒ ුව දැිගතරත න්ඤරඤානම  
ඒ න්ඤරඤානසම රි ස ණිවණ හශ් දැිගතරතණ ිම් ඒ ිචර - සම් 
සමිලරල   ණමමණ  සලනරමණ  සතරත්වමණ  ුරර ුව සම් සතූරසමර 
ෙවහව කලවි සෙ රිි ලණ තසිමිවණ  ඉතිි ර  ණමමණ ඇතසිවලණ-
ිවතසිවිවණ රේිවණම  ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ුවහව   ණමමණ යසමතර 
ඇතසිවිවණ  දැ රි ිවතවිදනණම ඊළඟ ස ණසහණසතර යසමතර 
ඇතසිවිවණ  ස දධම සමුරසනණතර ඵලම ඉෙ කලණ  දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර ි රර ත ම ි සෙ රිි රිස රි ඔම සධරවලර ඉසව ෙහළසවි 
ඒවණ සිසවම ි ස දධමරර ිිසණ ම ි හමග රිස රි  ඒ ිිසණ ස දධම 
සහණමණග රිි   ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  රමිලණ සධරශිණ 
රමිවණ   
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ස දධම සහණමි සරණම එර එර ෙරඥා   ට්මම් තසිමිවණ  ශවධම 
ගවි දැිගතරසතර රි-ශවධම-සසණතන්ඤරඤානමමි ිිසණ  ඔම තුස රි 
එරතවුම ත ම ි සසණතසම්ඵසරසම රිම රිස රි  සරෙමයශම ිිසණ 
සධිර් සවි ිචර දැ රි සධිර් සවලණ ඉවමම ි සලනරමතර ඉෙ කලණ   ණමමතර 
ඉෙ කලණ  සතරත්වමණතර ඉෙ කලණ  ුරරතර ඉෙ කලණ  සරෙමයශමම ්හදවදසනණතර 
ඔම ඔරරසරන  උෙ කිවණ  දැ රි න් සලණ ුවලුසවණතර සරෙමයශමතර 
සලනරමම ්මිතමි ි එසහිම් සරෙමයශසමර ස දධමතර සහණමණග රිි 
සවිවණ  ඒ ිිසණ ත ම ි    රේිසේ ස දධම සහණමි සරණම 
ත රිසගර ෙරඥා ව ් දිව එර එර  ට්ම ම සෙසිිවණ  ඒසරර  දල 
්හදසවිරම් ගවඹදසම රි ගවඹදමම ම රිි  ඕි  සරෙමයශම ගවි රතණ 
රමි සරණම තුි රසධසිරර ්හදසවිවණ ස රි  එතසරණම ඒ 
තුි රසධිතර හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණතර සහණම රිි  සවිවණ  
රි හමගතරසතර සරණසහණ ධ  ශවධම හමගතරසතර සරණසහණ ධ  
සසණතන්ඤරඤානම හමගතරසතර සරණසහණ ධ: ඕවණ හමගතරසතර 
ිවතරිම් සරෙමයශම සව රිි ුවහව   

එතසරණම ෙහළ සමි න් සදසවණතර - සසණතන්ඤරඤානම හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ: රිම-ිශවධමම ි ිිසණ  එතසරණම සසණතන්ඤරඤානමම 
ස දධම රිමි-ශවධමම ි ඒ සධර හමගතරසතර ිවතරිම් 
සසණතන්ඤරඤානම හමග රිි  ුවහව  එසහිම් රිමි-ශවධමම ි ඇමි 
හමගතරසතර  සරණසහණ ධ හමගතරසතර රමිි ්මය තණවම රි 
සහණමණගතරසතණතර ධහ  ධරිි රි  ෙදළුව රි සවමි   

ප්රශ් න : න්ඤරඤානසම රි ස රිධ ඒර රේිසේ: 

ප්ළි්ි ුර: න්ඤරඤානසම රි රේිවණ ිම් එමණ  ණමණරණමමණධ  ඇතරත 
රමිි සරිණධ:  ණමණරණමමණ  එසහිම්  ණමමණසගර ්මය ම ෙලිගිතරතණ 
සවිවණ  ්ෙ ි දැ රි රි තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ ධ 
රමිලණ න් සලණ ුල ද  ශවධම ඇහදන සවලණසේ රි ඉෙුරිණ  රි 
ඉෙුරිණ රමිලණ ධ රිස රි සරණසහණ ධ: ශවධම ඇහදන ිිසණමි  
ඇහදසනර ිවතිි ම් රිරර ඉෙුරිණ රමිලණ රමි රිි  ුවහව  ඇහදන 
හිි රදා ත ම ිරිරර හමගතරතණ රමි රිස රි   
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රි ගවි ඉසගිගතරත ිවත ි සෙණඩි ධමවසවරර ඉ රිි වණ රමිලණ 
හති ද  ්ෙ ි එමණසග රි ඇහදසවණතර ඇහදනධ රමිලණ එමණ ඇහදනණ 
රමිමි  රසි රිධ ඇහදසනර රමිලණ ඇහදසවණතර  එමණ රිරර ගවි 
රවදාවතර ්හලණ ිවහව  රි රමි රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ ධ රිසිවතර 
ිවහව  දැ රි එමණ රමි රිස රි ිවහව රි ිිසණ ඇහදනණ රමිලණ  
එමණසගර සලනරමම රිරර ඉෙ කලණ ිවහව  සධ රිි ම  ඇහදන ි දතර 
ඇමි එමණසගර සලනරමම රි උෙ ක රිස රි ිවතුව ්සෙර සලනරමම 
ඉෙුරසනර: ්ෙ ි ඉසගිගතරත සධමරර - සෙම ඇසදමරර ස සත රිම 
ඇධලණ ්මසගි තසිමිවණ  ඇසසීම් සධිරධිමම ්ෙ ි එරත ු රමි 
සධරවලර ්මති ි සව රිි  ුවශ් ුව සතරමවම් ග රිි  ඕි  ඇසීසම් 
සධිරධිමම රි ්මිත ිවදනණ ිම් සෙණඩි ධමවවණමතර ඒර තසිම රිි ඕි  
(සම් රමිි සධම ්ෙි රි ෙිවි හවිච සෙ රිව රිි ග රිි 
උෙ ණවරර හවිචමම න්තමරර ග රිි   සෙණඩි ධමවවණ මහතරසවලණ රමිි 
එර සිසවම ිසම් රමි රිස රි  වමධවණ සතරමවම්ග රිි  එෙණ)   

එතසරණම ඇසහි ිිසණම ි රි තසිමිවණ රමිලණ ්ෙ ි දැිගතරසතර  
ඇස ී රේිසේ ිවහව රසි රි ඇසහිවණ රමිලණ  ්ෙ ි ඇස ී ගවි 
රලරෙිණ රමලණ - හති රිි  ගහිලිරල ත ම ි රේිසේ ඇසහ රිි ිම් 
රිරර තසිම රිි ඕි රමිලණ  ්ෙ ි හතිි සධරවලර ඇසී  රිමි 
රරිමණවම ්මතිධි රිමලණ සහණඳම දිවණි රි න් ස රිි  ඇසසීම් සිධරධිම 
වදනණම ෙසරසසර ත ම ි්ෙ ිඇස ී ගවි හති රිස රි  එසහිම් ඇසීසම් 
සධිරධිමම  එමම ෙසදව ්ෙ ි හතිි සධරවලර ්මති ි සව රිි  ුවහව  ඒ 
වදනණම දැ රි ්ෙ ි හතිලණ තසිමිවණ ස රිධ ඇසහ රිි  ිම් රිරර 
තසිම රිි ඕි රමිලණ: රි රමි රිස රි මූෙමරර  ්ෙ ි ස ණිවණ 
හතිවුතර ිවතතර ඇසහි එර ඇසහිවණ  ඇසහි සධිරධිම සවිවණ  
ඇසහි සධිරධිම ඉවමසවලණ ත ම ි ්ෙ ි රලරෙිණ රම රිස රි  රි 
තසිමිවණ රමිලණ හතිවු හි රිදා සිසවම ි ස රි ඇහදසනර  ඇහදන 
හිි රධම ිහතිසුේ  ්ෙ ිඇහදනණ න්තමම ිරමිලණ ිවතරවලණ ිවහව  එති 
ී රිරර ෙිවලණ ඉවමම ි රි රිම රිස රි රමරර  එතසරණම ඒසරර 
රණමණ දිෙසරස ී සව රිි  ිම් රස රි ස දධම සහණමණග රිි  සවිවණ  
රි හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමණග රිි  සවිවණ  

ස දධම සහණමි සරණම රි තසිම රිස රි ඇසසීම් සධිරධිම තුළ 
සිසවම ි රමිි ුව සෙසි රිි ඕි  ්සෙර ස නඩර ම ත මි 
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රිරර හධලණ ඔම සධිරධිමම සම්ු්් රමලණ තසිම රිස රි  සම් යමති 
රරිමණරණශ්තරවම සිණධ රිි ණර ම - ඇස ී ඇසී  ෙ නම ි රමිලණ 
සිණධ රිි ණර ම ඇසහ රිි  ිම් රිරර තසිම රිි ඕි රමිිවණ  
සම් සධිරධිම සහණඳම සතරමවම් ග රිි  උතරසණහ රම රිි  ඇසී  
ඇසසී රි ිවතරවලණ ිවත ිිිසණ ත ම ිරිරර උෙධරධලණ තසිම රිස රි  

ප්රශ් න : ්ෙම ඇස ී ඇසසී රි ිවතරව රිි  ුවහව ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ්ෙ ි සම් ඉ රිි   ට්මසම් ී ඒර රම රිි  ුවහව  ි දතර 
ිවතරව රිි  ුවශ් වදනණම එති වදන සධිරධිම ස ණරරරධ රිමලණ 
ුල රිි ෙදළුව රි  ඇස ී ඇසසී රි ිවතරව රිි  ුවශ් ිිසණ ත මි ්ෙි 
සසසමය ම රිස රි   ණමමණතර එරරර ඉ රිස රි  සම් සතූරසමර ෙවහව කලි 
රමිවණ රි තසිමිරම්  ණමමණ ඉ රිි වණ  අත්ථථි ොස ් .  ණමමණ 
ස ග ඉ රිි  ්ෙම  ණමමණ ඉරර වණ මි රර ම ත ම ි දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර රමිලණ සධ රිස රි  ඒ ිිසණ ස දධම ුල රිි   රි ඉෙුරස රි 
ඇමි රිමලණ ුල රිි   ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ීසව රිි  

සම් ඇසසීම් සධිරධිම ිවවතතර න් සලණ ුවලුසවණතර - ඇහදසනර 
සරණසහණ ධ රමිලණ රලරෙිණ රම රිි ගහිලිරලණ ත ම ිඇසහ රිි  ිම් 
රිරර තසිම රිි  ඕි රමිලණ රිරර ඉෙවධරුරසේ  ඒර ්ෙි එරතු 
රමගතරත යසරවමරර ස රිධ: රිරර ගවි ්ෙි සරණසහ රි හශ් 
ඉසගිසගි ඒ ිිිනතරත ඇතුළම දාසගි තසිමිවණ  එසහ  දාගතරසතර 
ිවත ි ිසම (ඒරමි    රි ගවි ්හලතර ිවත ිසෙණඩි ධමවසවරර 
උෙ ණවම ගතරසතර) - එමණම ඒ යසරවම තව  සරසරසවලණ ිවහව  
එමණම ඒ ිිිනතරත තව  ඇධලණ ග රිි  ුවහව  ිවතවු රඩුණ ධමවවණම 
සරසලසර ිවහව රමිලණ සිසවම ි සම් රමි රිස රි  ඒර වමධරධග රිි 
එෙණ  සම් සධිරධිසමී රිරර උෙධරධලණ ඇසසීම් සධිරධිමම එරතු රසළර 
්සෙර ස නඩර ම රමිලණ සතරමවම් රම රිි ම ිසම් උෙ ණව රේිසේ   

මම්රසි ි ිිිනතරතරර ඉතමුව රමගතරත ිිසණම ි ්ෙ ි රිරර ගවි රතණ 
රම රිස රි  ිිිනත ි ඉතමුව රමගතරසතර රලිි ර යමති  දළණව ිිසණමි  
සම් ස ණසහණසතර සිසවම ි ඒර සෙම රළ රමය මරර  එතසරණම 
්තීත රමය මරම දැ රි ඉඩ ුර රිි ණ ්ලුසත රි රිරර හධ රිි   ඔම 
ඇහදසනර රි ති දුන ිිසණමි රිමලණ දැ දිතර රිරර හධි රමය ම 
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රළණ  ඇස ී රමිි සධිරධිමම රි රමිලණ සධමරර ්මති ි ිවහව  
ඇහදසනර සරණසහණ ධ රමිලණ රලරෙිණ රම රිි ගහිිි ර ත මි 
ඇසහ රිි  ිම් රිරර තසිම රිි ඕි රේිසේ  එතසරණම රලරෙිණ 
රමෙද ිචර ඇස ීම ්මති ි සව රිි  ුවහව ස රි  යමති ෙවතරසත රි 
න් සදවතර එති යමති සධරරර සම කලණ තසිමිවණ  එර 
යමතිමරි රි රමි රෘතය තව යමතිමරි රි සරණසහණ මවතර 
රම රිි  ුවහව   

එතසරණම ඇසීසම් රරිමණවම සති ී  දැර ී  දැිී  රිමි ස ණරුතර ්මිති 
ිවහව  ඇස ී රමි රිස රි ඇස ීරර න්තමම ි ්සෙර යමති  දළණව ිිසණ 
ත ම ි සම් සතිෙද සධම ඇස ීම සම්ු්් රමලණ තසිම රිස රි - 
ඇසහ රිි  ිම් රි තසිම රිි   ඕි රමිලණ  දිවණි රි න් සි 
සරණම ඇසසීම් රරිමණවම ්ෙ ිහතිලණ හධෙද රි ්වශය ව රිස රි ිවති 
ුව සෙසිම ි යමති සධරරර රසි ි සවලණවර එරම වවඩ 
රම රිසිතර ිවහව  යමති සධරරම එර  වවඩම රම රිිතර ුවහව  
එසහ  ෙදළුව රි ිම් යමති සධරරර ඕි සව රිස රි ිවහව ස රි  
උනරනණා රුණහර න සතූරසමර 9  සඳහ රි සවිවණ න න ොග චර නි 
න න විස  නි - යමති වල සගනකම ාිූන සවිසර  න්ෂම සවි 
සධරවලර සවිසර රමිලණ  ඇසහ රි රමි වවඩම රිම රම රිි ුවහව  
එසහිම් රසි රි රමි වවඩම හතිම රම රිිතර ුවශ්සව රිි ඕි   

එසහිම් ඇසසීම් සධිරධිමම ්ෙ ි දැිගතරත රි ්මති ි ිවති ුව 
සතරමවම් ග රිි   ්ෙි රිරර රිමලණ මම්රසි ි සධමරර ෙවසිේවණ ිම් 
ඒර ඇසසීම් සධිරධිමම ්මිත ි ිවහව  ඇහදනම ෙසරසසර ත ම ි හිතලණ 
තසිම රිස රි  එතසරණම ්ෙ ි ෙසදව හතිෙද ිචර  දලිි ර සව්චක ඇසී ම 
සරණසහණ මවතර ්මති ි සව රිි  ුවහව ස රි  රණලමම දාලණ ගතරතතර 
එසහ  සව රිි  ුවහව  ඇහදනම ෙසරසසම ි හතිසුේ  එතසරණම 
හතිිසරණම හධෙද සධරවලර ඇස ීම ්මති ි සව රිි  ුවහව  ඇසහි 
සවලණසේ තසිම රිි  ුවහව - ඒර ්තීතසමර සිධරධිමරර  සලනරමම 
්මති ිෙවතරසත රි ෙවහව කල ිරළතර ඔම සධිරධිම සතරමවම්ග රිි  ෙදළුව රි   

                                                             
9 උනරනණා ුරණහර න සතූරම - සමදතරත ිරිණම   හණවගරගම  ඉිරද්රිම සමදතරතම  
ාමණවගරගම  



19 

 

එතසරණම ඔම ඇහදසනර රසි රි රිමි එර ස නඩර ම ෙිවෙද 
සධමරර ුව දිවණි රි න් සි සරිණම සෙසි රිි ඕි  ඒර 
යමති  දළණව  ත රමිෙද සධමරර  ඇසසි සවලණසේ ක රි රිමි 
සධිරධිමරර එති ිවහව  ඇස ී ගවි රලරෙිණ රම රිි  ගහිලිරලණ ත මි 
ඇසහ රිි  ිම් රිරර තසිම රිි ඕි රිමලණ හසිත රි රේිසේ  ඒර 
හසිත රි රමි වවඩරර  ඒර ඇසසීම් සධිරධිමම රසි ි සම්ු්්මරර 
ිවහව  ්ෙි හතිි සධරවලර රසිවිරර ඇසසීම් රරිමණවම සම්ු්්මරර 
ිවහව   

්තීතසමර එරත ුරමගතරත ිිිනත ිත ම ිඔම ගලණසගි එ රිස රි  ්ෙම 
සෙසි රිස රි ිවහව සම් සෙම ඇසදම සමසධ රිස රි රමිලණ  සම් රි 
රමි රිස රි ෙදමණන රමය මරර රමිලණ ්ෙම සෙසි රිස රි ිවහව  ්ෙම 
එසහ  ධරිි රි  දිවනරර ිවහව  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ි රර ත මි 
ඒර ෙවහව කල ි රම රිස රි  ඒ ිිසණ ත ම ි දුධර්  සධරශිණ වලම ් දිව 
ධහ ම ගළෙ රිි  රිම රිස රි  චක් ු භකි  ොැ ප්රු ණයක්බම රිමලණ 
රම්  සතූරසමර 10  සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  සම් වසගර යමති 
හමම  රමිිවණ  ්ෙ ි තව  න්ඤරඤානම රමිි සධරවලර ත මි 
ෙළිගි රිස රි  ඒ රමි රිස රි  ණමමණසගර ්මය ම ත ම ි ෙදමවුර රම රිස රි 
රමිලණ ධරිි රිවතර දිවණි රි සම් ධහම් රමවනද න් ස රිි ඕි  
ෙදමණන රමය ම සිණතිු දනණ ිම්  ෙදමණන රමය ම සම් ස ණසහණසතර 
සමුරසනර ිවතිිම්  රි රමිි ිිිනතරතරර ස තවිම ගලණසගි 
යසේ ිවතරි ම්  රිරර සරසරසව රිස රි ිවහව  ි දතර ඇසසීම් රරිමණව 
සුිරසවිවණ  දැ රි ඇස ී ් දිව හති රිි  ගහිලිරලණ ත මි රිරර 
සරසරවදසනර   

රසි රි රම රිි ෙදළුව රි ඇස ී න්තමම ිරමිලණ ුලි  ට්ම ම වඩණ 
එහණම ගමි  ට්ම රර ගවිම ි දැ රි සම් රතණ රම රිස රි  ස ණි 
රසි රිධ ඔම ඇහදසේ රමි රිස රි තව  ට්ම රිි ර න් ස ීරර රමිවණ  
 ළූරි  ට්මසම් ී ්ෙම ෙවහව කල ිසව රිස රි එර යමතිමරි රි රමි 
රෘතය තව යමතිමරි රි රම රිි ුවශ් ුවම ි දැ රි රසි රි රමි 
සධිරධිම ුවලුසවණතර - ඇස ීරර වදනණ  ඒ ඇසමී් වදන ්වසරථණසේ ී ්ෙි 

                                                             
10 කම්ම සූත්රය - සමදතරත ිරිණම  සළණමති වගරගම  සවධිණ සමදතරතම  ිවෙදමණන 
වගරගම  
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ධ රිි  රි එති තිු දනධ: එති සමුරනධ: ිවහව  ඇමි එසහ  
රමි රිස රි: ඇහදසනර සරණසහණ ධ රමිලණ හති රිි ගහිලිරලණ ත මි ්ෙි 
රිරර ෙිවණගතරසතර  හතිම රිරර සරසරරම රිි ෙදළුව රි වදසනර 
සෙම ිිිනති තිු දන ිිසණ  රි රිමලණ ිිිනතරතරර ඉතුමව රමසගි 
තිු දන ිිසණ ත ම ි රිරර දැ රි සරසර රසළර  හතිම රිරර ගවි 
හති රිි  ෙදළුව රි වදසනර  ්තීතසමර රිරර රමිලණ ිිිනතරතරර 
සරසරරමලණ සිණතිු දනණ ිම්  ිිිනතරතරර ඉතමුව රමසගි 
සිණතිු දනණ ිම්  ඇසහ රිි  ිම් රිරර තසිම රිි  ඕි රිමලණ 
රමි රිස රි ිවහව  එතසරණම රස රි ස දධම සෙසි රිි  ග රිිවණ - ඒ 
ත ම ියමති  දළණව   

ඇස ී ඇස ී ෙ නරර ුව සිණධ රිි ර මමි ඇසසීම් සධිරධිමම 
රිරර එරත ු රසළර  සෙණඩි ධමවවණම රි රිමලණ සධමරර එරතු 
රම රිි  සෙම ඇසදමරර තව  ිවහව  ි දතර සවි සධරවලර හධ රිි 
සෙම ඇසදම තසිමිවණ  ඒරම ි එමණ මහතරසවලණ ිවහව රිම රිස රි  
් දිශම ්මය  තසිමිවණ  ්ෙ ි හධෙද රි හධ රිි  තව  ිිිනතරත 
්ලුතරසවලණ ිවහව  ෙදමණන රමය  ිිසණ ත ම ිිිිනත ිඉතමුවසව රිස රි  
දැ රි රි රිමි සරණම  ්ෙම මම්රසි ි මූෙමර හවඩමරර 
සෙසිිවණ  ඇහව වසගර සිසවම ි රි රමිලණ සෙසිිවණ  
සරණසහණ ධ එසහ  සෙසි රිස රි: ඒ ්තීතසමර ඉතමුව රමගතරත 
ිිිනති  ඒ ිිසණ ත ම ි ඒර ෙදමණන රමය මරර රමි රිස රි  ෙදමණන 
රමය මරර ිිසණ දැ රි රිරර හවුරවණ රමිලණ ධරි රිි  ්ෙම දිවන 
ිවහව  ඒ තවි ධරරවණ ්සෙර ෙරඥා ව තව  වවඩිලණ ිවහව  ඒ ඇමි: ්ෙි 
තව  දුුරධහ ම ් දිව ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී වදසනර ිවති ිිසණමි  
රිරර සරසර වදසනර ෙදමණන රමය සම රි වදනණම  ෙදමණන රමය සම රි 
රි හවුරසේ සම් ස ණසහණසතර සහිමි දිවන ිවති ිිසණ  සුෝ  
ස්ු ම්  ්  රමිලණ සහිමි දිවන ිවත ි ිිසණම ි ෙදමණන රමය ම ිිසණ 
දැ රි රිරර හධ රිි  ඉඩ ුර රිස රි  සොු්  ස්ු ම්  ්  වදනණ ිම් ෙදමණන 
රමය  සරණ්චකම ති දුනතර ෙරශරිමරර ිවහව  ිව රමය  හවසධ රිස රි 
ිවහව  සම් ස ණසහණසතර  දළණව ිවතරි ම් ාමසව රිි  එෙණ  ්ි රිත 
සසණමමර රමය  තිු දනණම ර රර ිවහව  සම් ස ණසහණසතර ඒ රමය  
වලම ස ණරතුර රම රිි ුවහව   
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එතසරණම රස රි ස දධම ඇස ී සිණවි ුව දැ රි ්ෙම සෙසිිවණ  
ඇස ී ඇස ී ුව සිණධ රිිර  ත මි රස රි ස දධම - රි 
හමග රිි  සහරතවු  සොු්  ස්ු ම්  ්  සිණවදන ිිසණ රිරර හවුරවණ  
ඇස ී රමිි එරම ්ෙ ි හධෙද රි ්මතිි සව රිි  ුවහව  ඇසී  
ඇස ීරර රමිලණ ිවතරවෙද ිවත ි ිිසණ ත ම ි ්ෙ ි රිරර ිිමය ණනම 
රසළර  ඇස ී ඇස ීරර රමිලණ දිවණි රි දැරරරණ ිම් ඔතවිම රිරර 
සම්ු්් රම රිස රි ිවහව  දැ රි රිරර ෙවසිේසේ ස නඩර ම 
රමිලණ සෙසි රිි  ඕි  ඒ ත ම ිරි රමිි මූෙසමර ස දධම   

දැ රි සම් සතූරවල අත්ථථි ොස ් , නත්ථථි ොස ්  රිමි තවි ිවවතතර 
 තරර රමග රිි   ස නඩර  තසිමිරම් රි තසිමිවණ  ි දතර 
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ රස රි ස දධම දැරරසරණතර රිරර 
උෙ ක රිස රි ිවහව  ඒ ත ම ි නත්ථථි ොස ්  රමිි ්වසරථණව  නත්ථථි 
ොස ්  වදසනණතර  ණමමණ ිවහව  රි තිු දසනණතර  ණමමණ ඉ රිි වණ  
සොු්  ස්ු ම්  ්  ුව සිණධ රිි ණර මම ි රි හමග රිස රි  ඇසී ම 
් තමව රිරර ෙිවලණ  නත්ථථි ොස ්  රමිලණ ධරිි රි තසිම රිස රි 
ෙරඥා සව රි  ස දධම ධරිි  සරිණමම ිිිසමන්ම සණරරෂණතර සව රිස රි  ඒ 
ිිසණ ත ම ි ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී න්ම මදතරසතර  ස දධම දැරරසරණතර 
න්තමම ි ිිසමන්ම ස ණරරරධ රමිලණ ්වසුන් සව රිස රි  ිිසමන් 
සවිවණ සෙසිිවණ සිසවම ි ෙරඥා වම වවමසහිවණ ිිසමන්ම 
රමි රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ   

‘ස නඩර ම රි ෙවසිේවණ ිම්  ස නඩර  ිවතරිම් රිරර 
ෙවිසව රිස රි ිවහව’ රමිි දිවන එිවණ  ්න්ධයණසව රි 
සසරරණමමරර රළණ ිම්  ්න්ධයණව සමුරසනර ිවතරි ම් සසරරණමම 
හමග රිි  ුවහව  ඉමස ම ස්  ිඉද ොහ ් ,ි ඉමස ම අස්  ිඉද න 
ොහ ් ි රමිි ්මය තණවමම ිඔම ධරි රිස රි   

ප්රශ් න : රි වසගර  ශවධම ගවිතර න් ස රිි  ඕි ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඔේ  ඒර ඊළඟම න් ස රිි  ඕි  සරෙමයශම හමග රිි  ාණති 
තුි රර සමුරනණ ස රි  රිම ි ශවධමම ි ති දුසනණතර ත ම ි සසණත 
න්ඤරඤානම ඇතසිව රිස රි  දැ රි ඒ සධසර රි රි ගවි ත මි ්ෙි 
ස සතරර සවලණ න් සදසේ  රි හමගතරසතර ස නඩර  ිිසණ රමිලණ 
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දැ රි සෙසිිවණ  සම් ස ණසහණසතර ්න්ධයණව ිිසණ  එතසරණම සම් 
ස ණසහණසතර ්න්ධයණව සමුරසනර ිවතරි ම් ඔම රි උෙ ක රිස රි 
ිවහව  රි ඉෙුරසනර ිවතරිම් සසණත න්ඤරඤානම උෙ ක රිි  ුවහව  
ඕර එර ෙවතරතරර   

දැ රි ශවධම ගවිතර ුල රිි සවිවණ  රස රි ස දධම ුවලුවණ වසගර  
ශවධසමර ස දධමතර ඊළඟම ුල රිි ඕි  දැ රි ඇහදසනර ශවධමරර 
තිු දන ිිසණ ධ රමිලණ ුල රිි ඕි  ්ම සලරිණ රවගහිසරණම 
ශවධම තසිමිවණ රමිලණ ්ෙ ිදැිගතරසතර සරණසහණ ධ: ඇහදන ිිසණ  
ඇහදසනර ිවතරි ම් දැිග රිි ුවහව  එතසරණම  දලිි ර  ඇසහ රිි 
ඕි  ඇහදසනර ශවධම තිු දන ිිසණ රමිි තවි ත මි ්ෙි 
ජීවතරසව රිස රි - අත්ථථි සද ද  එතසරණම  ණමමණ හමසගිධ ිවතරධ: 
හමසගි! දැ රි ්ෙි දුුරමාණන රි වහ රිසසරසගර ධහ  න් ස ී තුළි රි 
 ණමමණසග රි ්මිි රසව රිි ුල ද   

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ ස දධම ්ම් ණ දිෙසරසී 
සව රිි  රමිලණ  ශවධමරර තසිමිවණ ිම් ශවධසමර ස දධම සහණම රිි 
රමිි එර ත ම ි දුධර්  උෙසධරශම  දැ රි ්ෙ ි සහණම රිි ඕි ශවධම 
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ  සවිදා ිම් ්ෙ ිසහේසේ ුණහමිසමර 
මූෙ සධරරර ගවමදන ිිසණ ශවධම හමගතරතණ  ඒ ශවධම  සගර රිම 
ඇහදනණ රමිලණ  ඒ සහේසේ ුණහමිසම රි  ුණහමිසම රි සහණමලණ 
ඇතරත ධරි රිි  ුවහව  ත ණ තළුිි ර ශවධම හමගතරසතර සරණසහණ ධ 
රමිලණ සසන්ම මදතුම ි රිමලණ දුධර්  සධරශිණසේ සඳහ රි සවිවණ  
(සමණහතිසරස සතූරම) 11   එතසරණම සරණසහණ ධ ශවධම තසිමිවණ 
රමිලණ දැිගතරසතර: ඇසදන ිිසණමි  ඇහදසනර ිවතරිම් ශවධමරර 
තසිමිවණ රමිලණ දැිග රිි  න් කමරර ිවහව   

දැ රි ඇස ීම ි ශවධමම ි රිම රිස රි ්වසරථණ සධරරර  ඇස ී රිම රිස රි 
රරිමණවරර  ශවධම රමි රිස රි මූෙමරර  එතසරණම ඇසදන ිිසණමි 
ශවධමරර තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර  ඇස ී රමි රිස රි ශවධම 
සිසවම ි ඇස ී සහරත ු රමසගි ්ෙ ි ශවධමරර තසිමිවණ රමිලණ 
දැිග රිි වණ  එසහ  රේිසවණතර එති වමධරර ිවහව  හවුවමි 

                                                             
11 සමණහිතසරස සතූරම - සමදතරතිරිණම  සගණථවගරගම  සධවෙදතරතසමදතරතම  
ිණිණතතිරථිමවගරගම  
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ඇස ීම ි ශවධමම ි රමි රිස රි එරරර රේිසවණතර ඒර වවම කම ි ශවධම 
රමිි එර ඇස ීම ්මතිධි රමිලණ දැ රි සහණඳම දිවණි රි න් ස රිි  
ඇස ී ගවි රලරෙිණ රම රිි ගහිලිරලණ ත ම;ි ‘ඔම ඇහදසනර 
එළසිම රි යෙද රෙදසමරරසගර ශවධමරර’ රමිලණ රේිසේ  ඒ රේිසේ 
හසිත රි  එසහිම් ඇස ී රමිි සධිරධිමම ්ෙි හතිෙද ිචර ්මිති 
සව රිි  ුවහව  ඇස ී එර රරිමණවරර  රලරෙිණ රමි එර තව 
රරිමණවරර  සලනරමම ්මිත ි ෙවතරසත රි රේිසවණතර ඇහදවම ෙසරසසමි 
හති රිස රි  ෙසදව සධිර්  වදන සධරවලර රලිි ර සධිරධිමම ්මිති සව රිි 
ුවහව ස රිධ: ඒර සලනරමම ්මති ිෙවහව කල ිරරිී රර  

දැ රි ත රි සලනසරනතරතම ධමයශිම න් සි සරණම ඇස ී රිමි 
රරිමණසේ ශවධම රමිලණ සධමරතුර ිවහව  ඇස ී රමිි රරිමණසේ රි 
රමිි මූෙමතර ිවහව රිමි  ට්ම  ධරි රිි ඕි  ඒර ඇස ීරර  
න්තමමි  ඇස ී ඇස ීරර ෙ නරර - සොු්  ස්ු ම්  ්  සිණවදන 
හිි රධම ි්ෙ ිරිරුම ි ශවධමරුම ිඔසත රිම ්මති ිරසළර  ඕරම ත මි 
 ණමමණම ්හදවදනණ රමි රිස රි  රි තසිමිවණ ිම්  ශවධම තසිමිවණ 
ිම් එති  ණමමණ ඉ රිිවණ  රි ිවතරිම්  ශවධම ිවතරිම්  ණමමණ 
ිවහව  එසහිම් ස රිි  ස සහ  හරිරස රිි  රමිලණ දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර ුණහමිම12 සධරශිණ රමිවණ - සොු්  සු් ම්  ්  භවිස ස් ි. 
 ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ඕි ිම් ඇස ී ඇස ීරර ෙ නම ි රමිලණ 
හරිරස රිි   එසහ  හරිර දසිණතර ඇසසීම් රරිමණවම රිරර ්මිති 
රම රිසිතර ිවහව  ශවධමරර ්මති ි රම රිසිතර ිවහව  එතසරණම 
රිම ි ශවධමම ි සධර  ඇස ී ඇස ීරර ෙ නරර ුව 
සිණධ රිි ණර ම  ්න්ධයණව  ත ෙිවෙද සධරවලර  ඒ සධර තසිමි 
සරණම න්ඤරඤානම ෙහළසවිවණ  ඒ තසු රි එරතවුම ඵසරසම 
රමිිවණ   

එතසරණම ඵසරස ස දධම ධරිි රි ිම් සම් යමති  දළණව 
හඳුිග රිි  සවිවණ  සොු්  ස්ු ම්  ්  සිණවී   ත රිරර 
ෙවසිේවණ  ශවධමරර ෙවසිේවණ  රිම ි ශවධමම ි තසිමි ිිසණ 
න්ඤරඤානමරර ෙහළ වදනණ  ොස ් ඤ ච ප්ටිච්ච සද ොද ච උප් ප්ජ්ජ් ි 
ොස ් විඤ ඤාණය, ් ණිය ණය සඞ්ග්  ිඵස ොස .  

                                                             
12 ුණහිම සතූරම - ඛදධරධර ිරිණම  උදාිෙණළ ි සුණධිවගරසගණ  
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දැ රි ඔම සධිරධිසමර  ්ිිතර ෙවතරත න් සදසවණතර - ඇස ී ඇසී රර 
ෙ නම ි ුව දැරරරණ ිම් - රිරර ෙවිසව රිසිතර ිවහව  ශවධමරර 
ෙවිසව රිසිතර ිවහව  රිම ි ශවධමම ි ිවතරිම් න්ඤරඤානමරර 
ෙවිසව රිසිතර ිවහව  ඒ ත ම ිනත්ථථි ොස ් , නත්ථථි සද ද, නත්ථථි 
් විඤ ඤාණය ්වසරථණව  දැ රි සසණතන්ඤරඤානමම දැිග රිි  ්මය තණ 
රසිවිරර ිවහව  ඒ ත ම ි  ණමමණ උෙ ක රිස රි ිවත ි තවි  එති 
 ණමමණතර ිවහව   ණමමණ රමිලණ ෙරඥෙරතමිරර ෙිවග රිිතර 
ුවශ්සවිවණ   

ඕර තව ෙවතරතරිි ර න් සදසවණතර - රිම ි ශවධමමි තසිමිවණ රිමලණ 
රේිසේ රවදධ: සසණතන්ඤරඤානම  ඒර න්ඤරඤානසම රි රමෙද 
 ණමණවරර  රිම ි ශවධමම ි තසිමිවණ රමිලණ සධෙවතරතම සුධි 
එර ම ිසසණතන්ඤරඤානසමර රෘතයම   

ප්රශ් න : ස දධම ගවි රමවනණරම ෙවහව කල ිරමලණ සධ රිි   

ප්ළි්ි ුර: ඇස ී ඇස ීරර ුව සිණධ රිි ණර  ත ම ි ස දධම  යමති 
 දළණව  ඇස ී ඇස ීරර ුව දැිගතරතණ ිම් රි ෙවිසව රිසිතර 
ිවහව  ශවධම ෙවිසව රිසිතර ිවහව  ඔම සධර ෙවි වදසනර 
ිවතරිම් සසණතන්ඤරඤානම හමග රිි තර ුවහව  ඕරම ත ම ි ඵසරස 
ිිසමන්ම රමි රිස රි  ඵසරසමම ස දධම සමුරසනර ිවහව  සම් ණ කට්ඨිම 
ඇතසිව රිි  ිම් ඵසරසම දැිග රිි ඕි  ඵසරස ස දධම දැිග රිි 
ඕි  ඵසරස ිිසමන්ම දැිග රිි  ඕි  දැ රි ්ෙ ි සණ ණියසම රි 
ිිසමන්ම රිමලණ සතරමවම් ්මසගි තසිම රිස රි ඇතසිවලණ 
ිවතසිවි එරම ස රි  ඒර සලනරමම ්මිත ි රතණවරර  ඒර 
 ණමමණසගර ්මය මරර  දුධර්  සධරශිණසේ හවිචමම ිම් ස දධම 
තසිමිරම් ඵලම තසිමිවණ  ස දධම සමුරසනර ිවතරිම් ඵලමරර 
උෙ ක රිි  ුවහව  හමග රිස රි ිවහව  ිූෙ කි ගතමිම  හම සිණග රිි 
ගතමිමම ි ිිසමන්ම රමි රිස රි  ි දතර ඒර තව  ිිසමන්ම ගවි 
ඥා ිමරර න්තමම ි තව  ිිසමන් වදසනර ිවහව  සම් ණ කට්ඨිම 
ඇතසිව රිි  ිම් ිිසමණස් ඤාන තසිම රිි  ඕි  තව  ඔම 
 ණමයගම ෙම රිග රිි  සදුරසදර  ලව දුවණ න්තමම ි දුක ො  ඤාණය, 
සමදුො  ඤාණය, නිොර ොධ ඤාණය, මග ොග ඤාණය, අ  ැචු්ච් ි 
ස්බම දිට්ඨි රිමලණ දුධර්  සධරශිණසේ තසිමිවණ  සම් ණ කට්ඨිම 
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ෙහළවදන සරිණම  ණමයගම වඩ රිි  ෙදළුව රි  එමණ රළ මදතරත 
ධ රිි වණ  ි දතර දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ සලනසරනතරතම 
 ණමයගම ්ෙ ිිිවවම කව න් සලණ ිවත ිිිසණ  ඊම රලිි ර රම රිි ඕි 
සධම ගවි ්ෙ ිධ රිස රි ිවහව   

ඒ ිිසණ ්ෙ ිධහ  වවඩදවණ රමිලණ හතිණසගි  සලනරමම ්මති ින් කමම 
ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ යමති තුළිි ර ුලින රි න්ඤරඤානම 
රමිෙද සධම රමින රි ඉ රිිවණ   ණමමණව ගමුවතිතසුමය තමිණගතරතණ  
දැ රි  ණමමණසග රි ිනසධ රිි  ිම් දුුරධහ  ගමුවතිතමුම ග රිි  ඕි  
දැ රි සම් ිචර දැිගතරතණ රමිලණ තව   ගඵල ලවබිලණ ිවහව  ඒ 
සඳහණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ ඒරණමි  ණමයගම - සතම 
සතෙිට්ඨණිම වඩ රිි සවිවණ  ඒසරතර රණමණ දිෙසරසිණව  දලි රි  
රම රිි  තසිමිවණ  සවි න් කමරර ිවහව   

ප්රශ් න : ෙරණසමනගරි ජීන්තසමර ඒර රම රිස රි සරණසහණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ෙරණසමනගරි ජීන්තම තළු රණමණ දිෙසරසිණව වඩ රිි  ඕි  
ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  ඕි  සවි න් කමරර ිවහව  සවි 
න් කමරර තසිමිවණ ිම් දුුරමාණන රි වහ රිසසර සම්රම එක  ොන  
අ  භික් ොැ මග ොග  රමි රිස රි ිවහව  එති කතර ශරධර් ණව  දලර 
රමසගි ෙම රිග රිි ඕි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ෙවහව කලිව 
සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  රමිලණ  ඒ 
ිචර සිණරම ධහ  ්වසුන් රමග රිි  සවි න් කමරර ිවත ි ුව 
සතරමවම් ග රිි    

්සෙර  ට්මසම්ී ්ෙ ිතව  රැවසමිවණ  ඒ වදනතර රැවමදි ණම ෙසරසසර 
යෙසරසම ගහිලිරලණ ුල රිි සවිවණ  වවරැධරධ රළණම ෙසරසසර වවරැධරධ 
වදසනර ස සහ ම ිරමිලණ සෙ රිි ලණ සධ රිි  ඕි  ඒර විචිවණ  ඒර 
ත ම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සෙ රිව රිස රි  රමරර තසිමිවණ ිම් ඒ 
රසමර ස දධම සහණමණග රිි  රමිිවණ  එසහ  ස දධම සහණමි සරණම 
ත ම ි ඕර ස නඩර ම ෙිවෙද රමරර රිමි දිවන එ රිස රි  ඒර 
ෙරඥා සව රි දැරමි මදතරතරර  එතසරණම ඒ දැර ී තළු ස ණරරරධ 
සව රිස රි: ස නඩර  ුරමවසවි සරණම රමරර ෙවිසව රිස රි ිවති 
ුව සෙසිිවණ   
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්ෙ ි වතමුම එසුි ුලරලණසගර උෙ ණව  තරර රමගතරසතණතර - 
ස නඩර  තසිමිරම් වතසුමය ුලරලණ හධලණ ඊමෙසරසසර ඌ ගවි 
ස සිහ ිරළණම  ඔම ුලරලණ හවුරසේ යමති  දළණසව රි ස රි රමිලණ 
යමති  දළණව සෙ රිි ිවණ  ුලරලණව තව තර හවසධිවණ  හවුවමි 
එසහ   කගම   දළණව සෙ රිවි සරණම  දළණව ිවත ිමම්රසි ිධවසරර 
එිවණ  එදාම ුලරසලරර උෙ ක රිස රි ිවතසිවම ි ඒ තවි ධරරවණ සිහිම 

දිවන ෙහිමිි ධවසරර ්ිණගතසමර එම ි තව  ්ෙම ඒ දිවන 
ිවහව  එසත රිම එ රිි වවඩෙළිසිවලරර දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සෙ රිවලණ තසිමිවණ  ඒ ත මි රණමණ දිෙසරසිණව - රමරර තසිමිවණ 
ිම් ඒසරර ස දධම ුල රිි රමිිවණ   

ප්රශ් න : ස සත රිම  ණලුඞ්ඛයෙදතරත සධරශිණවතර 13  ඍාදව  
සමණදාග රිි  ෙදළුව රි ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඔේ  ්ෙම සිණසතරමවනණම   ණලුඞ්ඛයෙදතරතම රසිම රිසිතර 
ඔම ිචර ම ි ‘ ණලුඞ්ඛයෙදතරත මම්රසි ි ක්ඛදන්ඤරසඤසද මූෙමරර 
තසිමිවණ ිම්  (්ෙම සතරසමි න් කමම රිමිවණ ිම් ඇසහ රි ධරිි 
මූෙමරර තසිමිවණ ිම්) ඔම මූෙම වමයත ණිසමර සෙසි රිස රි 
ිවහව’  එති දිවන ෙහිමි රිි  ඕි  ්සෙර ස නඩර ම සෙ දිිණම  
ඇතරත ඇති හවිච ුවලුසවණතර  වමයත ණිසමර ඔම මූෙම සෙසි රිස රි 
ිවහව  හවුවම ි දැර ී රමිි රරිමණව සුිරසවිවණ  දැර ී වදනණම ්ෙි 
ස නඩරින රි ෙිවෙද මූෙම සෙසි රිස රි ිවහව  දැරීසම් රරිමණවම 
මූෙම ්මති ි ිවහව  එතසරණම ක්ඛදන්ඤරසඤසද මූෙම වමයත ණිසමර 
සෙසි රිස රි ිවහව  වමයත ණිසමර සෙසි රිස රි ිවතරිම් ්තීතසමර 
රවදාවතර ඕර දැරලණ තසිම රිිතර ුවහව  ස නඩර ම දැරරරණම  ඇතරත 
ඇතහිවිචසමර ුවලුසවණතර ධරිි රි  ුවහව  ඉතිි ර දැ රි සෙසි රිසිතර 
ිවහව  ්තීතසමර දැරලණතර ිවතරිම්  ්ිණගතසමර සම් ඇසහ රි 
ධරිි රි තර ුවහව  එසහිම් රවදාවතර ඔම මූෙම ධරිි රිතර ුවහව  
ස නඩර  තසිමිරම් සෙ දිි ණම  ෙරඥා ව ෙහිමිි සරණම ඕර ්දාළ 
ිවහව  ඉතිි ර එසහ  එරරම ක්ධමරර  මණගමරර ඇතසිවම ිධ: රමිලණ 
්හිවණ   ණලුඞ්ඛයෙදතරත සරවණින රි වහ රිසසර ‘ිවහව’ රමිලණ උතරතම 

                                                             
13  ණලුඞ්ඛයෙදතරත සතූරම - සමදතරත ිරිණම  සළණමතිවගරගම  සවධිණසමදතරතම  
ඡලවගරගම  
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සධිවණ  එතසරණම දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමිවණ 
‘එසහිම්  ණලුඞ්ඛයෙදතරත’ ස සහ  හරිරස රිි  - දිට්ොඨ 
දිට්ඨම්  ්  භවිස ස් ි... ය ක වශසම රි   

ඇහව ෙිව රිි තර එෙණ  මූෙ ෙිව රිිතර එෙණ  ක්ඛද න්ඤරඤානම 
ෙිව රිිතර එෙණ රමිි එර ත ම ි තව න් කමරම ඔම රමි රිස රි  
්ෙම ඒර සතරමවම්ග රිි  තව  ශරරතමි ිවහව - ස ණරධ ්ෙ ිස දධම 
සහණමණසගි ිවත ිහිි රදා   

ප්රශ් න : ගවඹදමව ස ණධිසම රි ඕර ුල රිි ුවශ් ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ගවඹදමව ස ණධිම ති දුනණම ඕර සෙසි රිස රි ිවහව  ඒ 
සඳහණ ෙරඥා ව ්වශයම ි ෙරඥා ව ඇතසිව රිි  ිම් ඉසරසසලරලණ සම් 
රමි රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ සතරමවම්ග රිි  ඕි   

ප්රශ් න : තරිල්නම ුවලුවහ  හශ් ධ: 

ප්ළි්ි ුර: යමයම ධමයශිසමර ්ිිතය රිම රිස රි ස ණරරරධ: ‘ස ම ඇති 
රලරහ ි ස ම සවම ි ස ම ිවතරි ම් ඔසහණ  සව රිි  ුවහව’ රිමි 
්මය තණවම ්වසුන් සවි රර මරර ්ිිතය රමි රිස රි  ්ෙි 
හතිණසගි ඉ රිස රි ‘ඇතවිදන සධම ිවතසිවි’ එරම ි්ිිතය රිමලණ  
ඒ සලනරමම ්මති ින් කමම ්ිිතය දැර ීරර  සලනරසම රි එසතම සවි 
ධමයශිසමර ී මූෙම ස ම  මූෙ ස දධම ස ම  මූෙ ්ත්ථඞ්ග ම ස ම 
සලස ්ිිතය සඥා ව 14  වඩි න්ම ‘ස දධම තිසමිරම් ඵලම 
තසිමිවණ  ස දධම ිවතරි ම් ඵලම උෙ ක රිි ුවහව’ රිමි 
්මය තණවම  ෙිච්චක ස දෙරෙ රිි ්මය තණවම ්වසුන් සවිවණ  
තසිමි ඵලමර ිවතිවී රර ගවි ුවල ීරර සිසවමි ්ෙි රළ 
මදතරසතර  උෙ රිි සධමර ිවතවිී  රමි රිස රි සලනරමම ්මිති 
්ිිතයමරර  සලනසරනතරතම ධමයශිසමරී  රමි රිස රි උෙ රිස රි 
ස නඩර  - ්න්ධයණව ිිසණම ි ඔම ස නඩර  සමුරසනර ිවතරි ම් 
උෙ ක රිස රි ිවහව  ඉෙුරසනර ිවතරිම්  ණමමණ ිවහව - ් මණීමම ි - 
්ාම ් ම  ජීවතරව සිිචධරී    ණමමණසග රි ිනසධි  ණමයගමරර සම් 

                                                             
14 ්ිි්චක සඤරඤා සතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර් රවගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵවගරගම  
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තසිම රිස රි  එසහ  ධමයශිමරමුි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
රම රිස රි   

ඒ ිිසණ ත ම ි ස වවිි ධහ රර ඇසහ රිි  ලවසුි එර රරෂන 
සම්ෙතරතමිරර රිමලණ රමි රිස රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ි රම 
න්තමමි සම් වසගර ධහ රර සධරශිණ රම රිි  ෙදළුව රි  එතසරණම ඒ 
සධරශිණව සතරමවම් ග රිි  ්ෙ ි ධ් සව රිි  ඕි  ්ෙම ඕි න් කමම 
සධරශිණව ගළෙලණ හශ්ම රිස රි ිවහව  ්ෙ ි ධ රිි   ්ෙ ි හිති 
්ිිතයමම දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ ්ිිතය ගළෙ රිි 
ුවහව  ඒ ිිසණ ත ම ිරමි රිස රි සලනරමණම ඇතරත යමයම ධමයශිසමර 
ී සුණමවවරර රමිලණ  (ධරවමතණ දිෙසරසිණ සූතරම15) සලනරමණ සතරමවම් 
ග රිස රි ශවධම ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ  යමයම ධමයශිසමර ී 
ශවධම ඇතවිදසනර ස නඩර  ිිසණ රමිලණ සෙසිිවණ  ඉති රි 
ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිි එසරර ්ඩදව දැ රි සෙසිිවණ ස රිධ: දැ රි 
සතරමවනණධ සලනරමණම ඇතරත යමයම ධමයශිසමර ී සුණමව සවි හවිච  
සලනරමණ ධරිි  ්ිිතය යමයම ධමයශිසමර ී සුණමවවරර  යමයම 
ධමයශිසමර ී ස දධම සමසධි ිිසණම ි හමග රිස රි රමිලණ 
සෙසිිවණ  ස නඩර  තසිමි ිිසණම ි සලනරම  හමග රිස රි  
ස නඩර  තසිමි ිිසණමි  ණමමණ  ස නඩර  තසිමි ිිසණමි 
සතරත්වමණ  සලනරමණසගර ධමයශිසමර ී රමි රිස රි සතරත්වමණ ඇතසිවලණ 
ිවතසිවිවණ රමිලණ   ණමමණ ඇතසිවලණ ිවතසිවිවණ රමිලණ  යමයම 
ධමයශිසමර ී ඕර සුණමවවරර රමිලණ සහණඳම සතරමවම් ග රිි  
සලනරමණ සම් සමිලරලරර  රමි රිස රි ස නඩර   ත  ්න්ධයණව  ත 
ුව සතරමවම් ග රිි   සලනරමණ ිවත ි සධමරර  වණසගි ඒර 
ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිිවණ  ෙරඥා වම න්තමමි ඒ වවරැධරධ සගනකම 
සව රිස රි   

සම් ්මය තණවම ්ෙමතර ධරි රිි  ෙදළුව රි න්ම මදතමුි  ඇමි එසහ  
රමි රිස රි: ්ෙම ිිමය ල දුුරධහ  ලවබිලණ තසිමි ිිසණමි  ඒ ිිසණ 
 ණමමණසගර ්මය සම රි ්මි රි සවලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
රළ සලනසරනතරතම  ණමයගම දිවණි රි න් ස රිි   ්ෙ ි තරිලරරෂනම 
ුල රිසිතර සලනරමම ්මති ින් කමමමි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ්ිි්චක 

                                                             
15 ධරවමතණිදෙසරසිණ සතූරම - ඛදධරධර ිරිණම  සදතරත ිෙිණතම   හණවගරගම 
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සඤරඤා සතූරසමර 16 ී ෙවහව කලවි සධරශිණ රමිවණ ඉ්  ි රූප්, ඉ් ි 
රූප්ස ස සමදුො  , ඉ්  ි රූප්ස ස අ්  ථමඞ්ගොම  වශසම රි ුල රිි 
රමිලණ  ්ෙි ඒ උෙසධරශම ් තර රමලණ ්ෙම ඕි න් කමම මූෙම 
ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ ුලිවණ  ස දධම ුල රිි  ්ෙ ි උතරසණහ 
රම රිස රි ිවහව  ඇමි ්ෙ ි  ණමමණසගර ්මය ම ස රි ්ලරලසගි 
තසිම රිස රි! ්ෙි සතෙිට්ඨණිම වඩ රිස රි ිවහව  දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රම රිස රි සතම සතෙිට්ඨණිම හවම සවි 
 ණමයගමරර ිවහව - ඒර ඒරණමි  ණමයගම රමිලණ   

එසහිම් ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  ්ෙ ි දැ රිවතර ෙම රිග රිි 
ඕි  එසහ  වදසනණතර  ණමමණ හමග රිස රි ිවහව  ුරර  සතරත්වමණ  
සලනරම හමග රිස රි ිවහව  එතසරණම සලනරමමි  සලනර ස දධමමි  
ිිසමන්මම ි  ණමයගමම ිත රි තළුි රි ධරි රිි ඕි  එසත රිම එ රිිමි 
්ෙ ිසම් ධහ  ්හලණ  දිවණි රි න් සමි මදතරසතර   

ඉතිි ර සම් සිනධරධි සතූර දිවණි රි න් ස රිි උතරසණහ රම රිි  
ිනගාණල වගරගසමර එර න් කසමර සතූර රෙීමරර  තසිමිවණ - සිනධරධි-
 ණමෙඤරහ  සිනධරධි-ුර්ඛෙඤරහ  සිනධරධි-සලණරෙඤරහ  සිනධරධි-
සතරතෙඤරහ රමිලණ  තරිෙිමර සතූර තළුි රි ්ෙි ධහ  සතරමවම් ග රිිවණ 
ිනසරර  ්ෙ ි දැිම ධ රිි  සධම රවදාවතර දුුරධහ  සව රිස රි ිවහව  
එසහ  වදනණ ිම් දුුරසරසිරර ්වශය සව රිස රි ිවහව ස රි  එසහ  
වදසනණතර ්ෙම තිිසම රි ිිව රි ධරිි රි ෙදළුව රි සව රිි  ඕි  ඒ 
ිිසණ සහණඳම දිවණි රි සතරමවම් ග රිි  - දුුරසරසිරර ෙහළසවි 
එර සුණසහණ  ුරමයලාම ි ඒ ධහ  ්හ රිි  ලවසුි එර ්ති ුරමයලා 
සධමරර   දිෂය ජීන්තමරර ලුි එරතර ුරමයලා සධමරර රමිලණ සධරශිණ 
රම රිසිතර දුුරමාණන රි වහ රිසසර ම ි ඒරතර ්ෙ ි ධ රිි සධමරර 
සිසවම ි ඒ ුව සිණධ රිිණ ිිසණ ස රි ්ෙ ි ලුි ජීන්තමම සම්වණ 
රලර ධ රිස රි! සම් වසගර ජීන්තම රි ිවවත රලරෙ ගනිරම 
ලවසු රිස රි ිවහව රමිි එර ්ෙම හතිණග රිි වතර ුවහව   

ප්රශ් න : එතසරණම ්ෙි ්මය තණවම රි ුල රිස රි න්ඤරඤානසමර 
 දළණවම ්හදසවලණ ස රිධ:  

                                                             
16 ්ිි්චක සඤරඤා සතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර් රවගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵ 
වගරගම  
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ප්ළි්ි ුර: ඔේ  ්ෙ ි ස ්චකම රලර ්මය ම රිමලතර ඉසගිසගි 
තසිම රිස රි යමති වලම ්හදසවලණ   දළණව තළු ඉඳලණ  ඒ ිිසණ 
දැ රිවතර දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ සසශ් රි එසතම සවි 
්මය ම න් ස රිි  ඕි   

ප්රශ් න : හව සධමරර  ්තරහවමලණ දාිවණ රමිි එසරර සතරමව  
ස ණරරරධ: 

ප්ළි්ි ුර: ්තරහශ්ිවණ රමි රිස රි සලෞරිර ෙවතරසත රි  දුුරධහසම් යමයම 
 ණමයගසමර තසිම රිස රි ිිසරසමනම - ිිවබිදාව රමිලණ  ්තරහවරී රර 
සවිවණ  ්ලරල රිි  සධමරර ිවත ි ුව ධරිි  සරණමම ි එසහ  
සව රිස රි  වකිමරර ඇහදන ග රි ්ෙ ි ්සෙර මණ දවම දාග රිි වණ  
ිිසරසමනම රමි රිස රි ්ෙ ිහතිණසගි ඉ රිි  ්තරහවරී  රමිලණ   

ුලරලණසගර උෙ ණසේ ී - එර ෙවතරතරි රි ුවලුසවණතර; ුලරලණම ඕි 
ිම් ෙදළුව රි වතසුමය ඉ රිි ුලරලණ සරසමහ ිඇසල රිස රි ගවසම රිස රි 
ිවතවු ්තහවමලණ දා රිි   ි දතර එති ුලරසලරර ෙහිමිලණ ඉවමමි  
්ිිතර ෙවතරතම ෙරඥා සව රි ධරිි රි ෙදළුව රි වතසුමය ුලරසලරර හවුරසේ 
ස නඩර ම ස රි රමිලණ  ඒ ්තරහවරීම් සධරරර ස රිධ: ඉ රිි ුලරලණ 
්තහශ්ි එරම ි ස නඩර ම ුලරසලරර ෙවසිේවණ රමිලණ ්වසුන් 
සවි එසරම ි සධසරරී  ුලරලණ ්තහවසමිවණ  එසහ  සවිසරර 
තසිමිවණ  ්වසුන්ම තළු ්තහශ්ිවණ සිසවම ි ්තහවසමිවණ - 
්ලරලග රිි  සධමරර ිවති ිිසණ  ්වසුන්ම ිිසණ ්ලරලග රිි  සධමරර 
උෙ ක රිස රි ිවහව  එතසරණම ුරරර න්ඳ න්ඳ ්තහශ් රිි  ඕි ිවහව  ඒ 
ිිසණ ත ම ි දාි සමිමරර සධිවණම වඩණ රරෂනමරම න්ධමයශිණව 
වඩි එර විචිවණ රමි රිස රි  එසහ  රළහ  සලනරම  
්තහවසමිවණ  ඇමි සලනරම  ්තහවසම රිස රි: සලනරම  
උෙ ක රිස රි ිවත ිිිසණ  ඉෙවධරුරසවණතර ත ම ි්ලරලග රිි  තිසම රිස රි  
ඉෙවධරුරසවණතර  ණමමණ ඉ රිි වණ   

සම් සධරශිණ වල තසිමි ගවඹදම ඔම සතූර රමිවි සරණම සතරසමිවණ 
ස රිධ: ධහ  දිවණි රි න් ස ී සඳහණම ි්ෙ ි්මය  සණර්චඡණ තමි රිස රි  
්ෙ ි ධ රිි සධම  ්ිිතර ෙවතරතම රිම රිි  සිසවම ි සිණධ රිි 
ධහම් රමවනද සහණම රිි  ඕි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
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රම රිස රි ්ෙ ිසිණධ රිි සධමරර ම ි ඒ වසගර  රම රිි ුවශ් සධමරර 
සධරශිණ රම රිසිතර ිවහව  හවුවම ි ්ෙ ි ධ් සව රිි  ඕි ිිවවම ක 
ධහ  සතනමග රිි   සලනරමම ්මති ි ්මය ම මි ්ෙම සුණසහන න්ම 
ඇසහ රිි  ලවසු රිස රි  සම් ණ කට්ඨිමම ්වශය ධහම් රමවනද ගවිමි 
්ෙ ි සම් රතණ රම රිස රි  සම් ධහ  සහණඳම න් සදවණම ෙසදව ඕි 
සතූරමරර රමිවලණ ුල රිි   එතසරණම සලනසරනතරතම  ණමයග ධමයශිම 
සෙසි රිි ග රිි වණ  දැ රි ්ෙම සවලණ තසිම රිස රි සතූර රිමවි 
සරණම සලනරමම ්මති ින් කමම  ්ෙ ිධ රිි සධමම ගළෙිවණ  සලනරම 
ෙවතරසත රි ගළෙ රිි  ම රිි එෙණ  සලනරසම රි එසතමසවි ධහ රර 

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රසළර  ඒ ගවි දිවණි රි න් ස රිි    

සම් ධහ  සතරමවම් ග රිි  ුවශ් එරරර සිසවමි  ්ෙ ි  දිෂයම රි 
සවලණ ඉෙ කලණ තසිමි ිිසණ ්ෙම සතරමවම් ගවිීසම් ශරරතිම 
තසිමිවණ   ිස උසසර තතරවමරමි ්ෙ ි ඉ රිස රි  ධහ  තසිමි 
රණලමර ඉෙ කලණ තසිමිවණ  ඒ වසගර  ධහ  ්හ රිි තර ලවබිලණ 
තසිමිවණ  දැ රි දිවණි රි න් සි එරම ි රම රිි  තසිම රිස රි  
එතසරණම ්ෙ ි ධ් සව රිි  ඕි ඕර  ණම ්මය මරරධ  

දුුරසරසිරරසගර ්මය මරරධ - සලනරමම ්මති ි ්මය මරරධ  
සලනරසම රි එසතම සවි ්මය මරරධ රිමලණ සහණමණග රිි   ඉති රි 
්ෙම  ණමමණ ඉ රිස රි සරණසහධ රමිලණ සහණම සහණමණ ම රිි  ඕි 
ිවහව  දුධර්  සධරශිණසේ - සම් සතූරසමර ෙවහව කලවි සෙ රිි ිවණ 
සරණසහධ  ණමමණ ඉ රිස රි රිමලණ  යමති හමගතරසතණතර  ණමමණ 
ඉ රිි වණ  ්ෙ ි රව ත ි වදනතර ිවතතර ඕර ත ම ි ඇතරත  එතසරණම 
යමති හමග රිස රි ඇමි:  කට්ඨ  සදත   දත  න්ඤරඤාත රමිි හතම 
ගවි ධ රිස රි ිවති ිිසණ  එසහිම් දිට්ොඨ දිට්ඨ ම්  ් , සොු්  සු්  
ම්  ් , මොු්  ම්ු  ම්  ් , විඤ ඤාෝ  විඤ ඤා්  ම්  ්  කි    
හකි ොමන න - ඕක ් ම  ිබුද ධ උප්ොද ශ්    

ි දතර ්සෙර සරසලසර තව  සේගසම රි ගලණසගි එි ිිසණ ්ෙම 
දැිම දිට්ොඨ දිට්ඨ ම්  ්  රමිලණ හරිරස රිි  ුවහව  ්ෙම 
තසිම රිස රි රැවමදනණම ෙසරසසර ්ිිතර ෙවතරතම ස දධම සෙ රිි රිි - 
ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි   මූෙමරර - රමරර තසිමිවණ ිම් 
ඒසරර ස දධම සහණමණග රිි   ඒ ිිසණ ත ම ි ක ො  ක   නුප්ස සි 
විහර් ි රමි රිස රි  එතසරණම රම රිම රිස රි ස ණිවධ: ඇහවමි-
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මූෙමම ි රිමි-ශවධමම ි ිණසමමි-ග්්මම ි  කවමි-මසම ි රමමි-
ෙහසම ි- ඔම ිචරම ත ම ිමූෙ රමි රිස රි  ස දධම ධරිි සරණම ත මි 
දිට්ොඨ දිට්ඨ ම්  ්  රමි රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ සතරසම රිස රි   

සම් ෙඤරක උෙණදාි සරර්්ම  ස නඩර ම ෙිවෙද සධරවලර  ෙදධරගලමණ 
් දිව ගමි සධරවලර ම ි මූෙම රමිලණ ෙිව රිස රි  ෙදධරගලමණ 
ස නඩර ම සරසර රමෙද සධරවලර  සවඩ ෙහමම ්හදසවලණම ි ්ෙි 
ඉ රිස රි  සසණමමරර ෙදමණ  රැවිචලණ රැවිචලණ සලනරම හධි එර තුළ 
ත ම ි්ෙ ිඉ රිස රි  ඒ සවඩ ෙහම තමනම රම රිි සවිවණ  ඒරමමි 
ඕඝ තමනම රමි රිස රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ  ණමයගම 
වවඩදසවණතර න්තමම ි සම් ඕඝම තමනම රම රිි ෙදළුව රි සව රිස රි  
සමදු  ධ්බම නුප්ස සි වදසනණතර න්තමම ි සලනරසම රි එසතම සවි 
 ණමයගමම වවසම රිස රි  සතම සතෙිට්ඨණිම න්තමම ිඑර   ණමයගම - 
එක  ොන  අ  භකි  ොැ මග ොග  ස්  ්  න විසදු ධි  ,  දිද 
ච්  ්  ොර  ස් ිප්ට්ඨ න   එසහ  රේිසේ ඇමි රමිලණ ධහ  ිිවවම කව 
ධරිි  සරණම ෙවහව කල ි සවිවණ  ස දධම ුල රිස රි ිවතවු මූෙම 
ෙශි්සිඳ ධරි රිි  න් කමරර ිවහව  මූෙම ඇතසිවලණ-ිවතසිවිවණ 
රේිවණම මූෙම ෙශි්සිඳ ධරි රිස රි ිවහව  ඒර සහණඳම  තර 
තමිණග රිි   සමදු  ධ්බම නපු්ස සි වදසනණතර න්තමමි රම ෙිශ්සිඳ 
ධරිි රස රි  රම ෙිශ්සඳි දැරරසරණතර ත ම ි රසම රි එසතම සව රිි 
ෙදළුව රි සව රිස රි  අනිස සොි්   ච විහර් ,ි න ච කඤි චි ො  ොක 
උප් දි ් ි සව රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි   

ඉතිි ර ්ෙ ි ඒර සිසවම ි ස රි රම රිස රි  ඒ ිිසණ සලනසරනතරතම 
ධමයශිමම ් දිව ස දධම ුල රිි ෙම රිග රිි ධරරෂ සව රිි  ස දධම 
ුල රිි ඉසරසසලරලණ සම් ධහ  සතරමවම් ග රිි  ඕි  සම් ්මය තණවම 
ධ රිි -ධරිි  සරිණමම ි ණමයගම වඩ රිි  ෙදළුව රි රමිලණ සධරශිණසේ 
තසිමිවණ  සිණධ රිි  සරිණම ුවහව  ජ නෝ   අහ භකි් ොැ 
ප්ස සෝ   ආසැ න    ැදාම, ොන  අජ නෝ   ොන  අප්ස සෝ   - 
සවුණසව සතූරම17  වණසාිම සතූරම18  ඇමි ස සහ  රමි රිස රි: ධහ රර 
්හලණ දැිගතරසතර ිවත ි සරිණ සලනරමම ්මතිි සධමරර මි ිිව රි 

                                                             
17 සවුණසව සතූරම -  ේඣි  ිරිණම   ූලෙනරනණසරම   ූලෙශ්මණමවගරගම  
18 වණසාිම සතූරම - සමදතරත ිරිණම  ඛිර් ර වගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵවගරගම  
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 ණමයගම රමිලණ වඩ රිස රි   ණමමණම ්මති ිසධමරර  දුුරධහසම් සධරශිණ 
රමි යමයම ධමයශිම ්හලණ දැිගතරත සරිණම න්තමම ිසලනරසම රි 
එසතම සවි  ණමයගම වඩ රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  ඔම ිචර සතරමවම් 
ගතරසතණතර රවදමව ස ණිවණ රේිවතර රැවසම රිස රි ිවහව  ඔම ිචර 
සිණධ රිි ණර ම ත ම ි එර එරරසරිණ සිණසමරර න් කමම 
රමිිසරණම ්ෙම ධහ  ෙමලවසව රිස රි  ධහ  ධ රිස රි ිවතිර ම 
එර එර රර  ෙසරසසර මිවණ  ිිවවම ක ධහ  ධ රිි -ධරිි  සරණම 
රවදමව හශ් ත රි සසනවණ රි වදනණ  මහතර වදනණ රේිවණම ඕවණ දුධර් 
ශණසිසමර  ගඵල ිම් සිසවම ි රමිලණ දිවනම වවමසහම ි ඒර 
 ණමමණසගර ශණසිම ුව සෙසිමි  සම් සතූර ිචර රමිවි සරණම 
සතරසමිවණ ඔම යසලනර සඥා   ශුි යතණ රමිලණ රමිි ්තරදැරීම් 
සමිලරල තර තසිම රිස රි සලනරමම ්හදසවලණ මි රමිලණ  ඒවණ ඉ රිද්රිම 
සගනකමම ි  ණමමණම ්හදසවලණ සම් රමි රිස රි  සම් සතූර හතම සමළ 
වසගර සෙ දිි ණම ඒවණ තළු සලණර ුගවඹදමරර තසිමිවණ   

යමති හමම  -  ිස ගවිතර සම් න් කමම  රමිලණ තසිමිවණ  
 ිස ්ෙව මවට්ම රිසිතර ඔම න් කමම ම ි ඒ රැවටීම් ත ම ි ඔම 
යසලනර සඥා   ශුි යතණ ය ක වශසම රි රිම රිස රි  ඒ ිිසණ ධහ  

දිවණි රි සහණම රිි   එතසරණම ඔම එර එර ්මයථ දැරරවීම් වලම 
රැවසම රිස රි ිවහව  ඉ්චඡ ිවත ිුන් රි ්ිි්චඡම ි- සම්වණ ඔරරසරණ  
සලනරමම ්මතිි රතණ රිමලණ දැ රි සතරසම රිි  ඕි  රව ත ිසව රිස රි 
මූෙමරර තිු දසනණතර   ණමමණ හිිචසමණතර ස රි  එතසරණම සම් එර එර 
්මයථ දැරරවීම් ස ණි න්හළිුවරරධ රමිලණ සෙසිිවණ  ඉතිි ර දුුරධහ  
ිිවවම කව සතරමවම් ගතරසතණතර ඒ රසිවිරම ්හදසව රිස රි ිවහව  ්ෙම 
සලනසරනතරතම සම් ණ කට්ඨිම ඇතරිම ග රිි  සවිවණ  තරිෙිමරම 
රමිව රිස රි ිවත ිිිසණම ි්ෙි සිණසමරර  ත වලම ්හදසව රිස රි  ඒ 
ිිසණ දුධර්  සධරශිණව තළු තසිමි  ්ෙ ි සණර්චඡණ රමි සම් සතූර 
ිවවත ිවවතතර රමිවලණ සතරමවම් ග රිි  ඒවණ සහණඳම දිවණි රි 
න් ස රිි  රමිලණ    හව  සධිණම  යමණ්ිණ රමිවණ  

හව සධිණම  සතමවව රි සමනම!ි 
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211  අොගෝස ්ු  17 ැමන ිදින - බ්  ් රමු  ො    ප ප්ැ්  ැන  ද  
ධ් ම ස කච්ඡ ැ 

 

දුධර්  සධරශිණවම ් දිව සසම ්ි රිතමි  ්ෙ ි තව  සසම ුරසර රි 
ින කලණ ිවහව  දුුරධහ  ්හ රිි  ලවසු රිස රි ඉතණ තර  රලණතමුරි රි  
්ෙ ිහවස නම  දැ රි ඒ ්වසරථණව ලවබිලණ තසිමිවණ  ධහ රර තසිමි 
රණලමර   දිෂයම රි සවලණ ඉෙ කලණ ඉ රිි  එර රරෂන සම්ෙතරතිමරර  

දුුරධහ  ලව දුන සවලණසේ ්ෙ ි සුණසහණ  ෙශ්සරසින රි  දිවණි රි 
න් ස රිි  ඕි  ධහ  ගවි සිණසමරර  ත තසිම රිි ෙදළුව රි  ඒ 
ස ණි  ත තිු දනතර ්ෙ ි ධ් සව රිි  ඕි දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සධරශිණ රසළර ස ණරරරධ රමිලණ සහණමණග රිි    

ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරසරණතර ත ම ි ධහ  දැරරරණ සව රිස රි  ධහ  
දැරරසරණතර ත මි දුුර රි දැරරරණ සව රිස රි රමිලණ ෙවහව කල ිසධරශිණවරර 
තසිමිවණ  (වරරරල ි සතූරම19) ඒ ිිසණ ්ෙි ස ණිවණ රතණ රළතර  
ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරසරණතර න්තමම ි ධහ  දැරරරණ සව රිස රි  ඊළඟ 
සධම ත ම ිධහසම් සඳහ රි සවි  ලූරි රමවනද ෙිච්චකස දෙරෙණධමම 
ගවළසෙ රිි  ඕි  එසහ  ගවළෙදස රි ිවතිි ම් ඒර දුුරධහ  සව රිි 
ුවහව  ඒවණ සරිණ සරිණසගර සෙෞධරගලරි  ත සව රිි  ෙදළුව රි  
්ෙම ඒ  ත වලිි ර වවඩරර ිවහව  ෙිච්චකස දෙරෙණධම ්වසුන් 
රසළණතර ත ම ි ධහ  දැරරරණ සව රිස රි රමිි තවිි රි ්ෙි ධහ  
න් ස රිි  ධරරෂ සව රිි  ඕි   

ඊළඟ රමවන ත ම ි - සවඟන්ලණ තසිමි කතමුණමය සතය සධරශිණ 
රම රිි ම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර ි රර ෙහළසව රිස රි  ඒ වසගර 
ධහ ම ගවළෙමි මදතු  ලූරි රමවනද රෙීමරර තසිමිවණ  ්ෙ ි ස ණි 
සෙෞධරගලරි  තමරර දැමවවතර ඒර ධහ ම ගවළසෙිවණධ රමිලණ 
න් ස රිි  ඕි   

ධහ  සසවීසම් ී උෙරණරී සවි තව රමවනරර ත ම;ි සම් සලනරම 
ගවි ුණහමිසම රි සහේවණම ඇතරත සහණම රිි  ුවහව රිමි 

                                                             
19 වරරරල ිසතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර් ර වගරගම  ඛිර්  සමදතරතම  සථමවගරගම  
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රණමනණව  ුණහමිසම රි සරණ්චකම සහේවතර ඇතරත හම්ුසව රිස රි 
ිවහව  ඒ ිිසණ සලනරමම ි සලනර ස දධමම ි ිිසමන්මම ි  ණමයගමමි 
ත රි තළුිි ර ධරිි රි රිමලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
රමිවණ  (සමණහතිසරස සතූරම20) 

්ිිතර රමවන ත ම;ි ඒරණමි  ණමයගම - එර   ණමයගම සතම 
සතෙිට්ඨණිම රමිලණතර දුධර්  සධරශිණසේ තසිමිවණ - එක  ොන  
අ  භකි  ොැ මග ොග  ස්  ්  න විසදු ධි  ,  දිද ච්  ්  ොර  
ස් පි්ට්ඨ න   එතසරණම ්ෙ ි  ණමයගමරර වඩිවණ ිම් ඒර 
්ිිවණමයමසම රි සතම සතෙිට්ඨණිම සව රිි  ඕි  සතෙිට්ඨණිසම රි 
සතණම සවි  ණමයග ිවහව  දුුරධහසම් සෙ රිි ි ඒරණමි  ණමයගම 
ඒර  ධහ  න් සසීම් ී සම් වසගර  ලූරි රමවනද රහිෙිමරර තිසමි 
ුවතර ්ෙ ිදැිසගි හිිචසමණතර රැවටීම් වලම ්හදසව රිස රි ිවහව  සම් 
රිම රිස රි දුුරධහ ධ ිවතරධ රමිලණ ත රිම  ගළෙලණ ුල රිි 
ෙදළුව රි සවිවණ   

ිිව රි  ණමයගම රිමලණ සෙ රිි ි ්මයමණෂරඨණගරි  ණමයගම රේිවතර 
ඔම ්ධහස  සව රිි  ඕි  ්මයමණෂරඨණගරි  ණමයගම ෙම රිග රිස රි 
සම් ණ කට්ඨිසම රි  සම් ණ කට්ඨිමතර සධයරණමමරිි ර සධරශිණ රමලණ 
තසිමිවණ ( හණ කතරතණරීසර සතූරම21) - සලෞරරි සම් ණ කට්ඨිම සහ 
සලනසරනතරතම යමයම සම් ණ කට්ඨිම (කතසු්චක සම් ණ කට්ඨිම) රමිලණ  
ිිමත ිනථයණධෘෂරිචසම රි ිනසධ රිි සලනරමම ්මතිි සම් ණ කට්ඨිම උධේ 
සවිවණ  ඒරම  ත ම ිරම් සරසරතණ සම් ණ කට්ඨිම රිම රිස රි - ඒර 
රමය ඵල ගවි න්ශරවණස රමි දැරර රර  රම් සරසරතණ සම් ණ කට්ඨිමතර 
ිවතරිම් - ඒ රමි රිස රි ෙිි ර ෙේ ගවි රසි ි න්ශරවණසමරර ිවතරිම්  
එති තසිම රිස රි ිනථයධෘෂරිචම  ි දතර රම් සරසරතණ සම් ණ කට්ඨිම 
සලනරමම ්මති ිුව ්ෙ ිදැිගත මදතමුි  සසසමය මි සරිණම න්ෙණර 
සධ රිස රි සරණසහණ ධ රමිලණ ත ම ි ඒසර රි ෙවහව කල ි රම රිස රි  ඒ 
ත ම ි සලනරසමර ඉෙසධින රි  වසමින රි මි සරිණම රමය  න්ෙණර 
ුලෙණ රිස රි සරණසහණ ධ රමිි ෙවතරත  ඒ ගවිතර දුුරසරසිරර 
සධරශිණ රමිවණ  ි දතර ඒර සලනරසම රි එසතම සවි සම් ණ කට්ඨිම 
                                                             
20 සමණහිතසරස සතූරම - සමදතරතිරිණම  සගණථවගරගම  සධවෙදතරතසමදතරතම  
ිණිණතතිරථිමවගරගම  
21  හණ කතරතණරීසර සතූරම -  ේඣි ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  ්ිදෙධවගරගම  
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සිසවම ි සලනරසම රි එසතම සවි සම් ණ කට්ඨිමම රිම රිස රි 
කතසු්චක සම් ණ කට්ඨිම රමිලණ   

ඊළඟම ෙිච්චකස දෙරෙණධම - ්ෙ ි එරර යරණමමරම ්හලණ තසිමිවණ 
්න්ේාණ ේචකමණ සඛණමණ  සඛණම ේචකමණ න්ඤරඤාන    ය ක 
වශසම රි ුරරම මිරම් සුිරසවි රරිමණවලමි  ඒ වසගර  ිිසමණ්ණ 
රමිලණ ෙවතරතරතුර තසිමිවණ  ්න්ධයණව ඉතමුව ිවතවු ිිමවධර් 
වදසනණතර සඛණම ිිමවධර් ම ි   ය ක වශසම රි - ් දිසලන  
ෙිච්චකස දෙරෙණධම සහ ෙිචසලන  ෙිච්චකස දෙරෙණධම  ුරර ඇතසිවි 
සහ ුරර ිූෙ කි සරවාණවම  සණ ණියසම රි ්මයථ ධරරවිවණ ුරර 
‘ිවතසිවි’ හවිච රමිලණ  ි දතර ිිවවම ක වයවහණමම ත ම ි ුරරරඛ 
‘ිිසමන්ම’  නම් ොිැන හමටි ොනොැ ි  න ප්දින ග්  ිප  ි නිොරෝධ  
ක ි   කි න ොන    

ෙිච්චකස දෙරෙණධම තව වකිමරිි ර හඳු රිවිවණ ඉධෙරේචකමතණවම 
රමිලණ  ෙිච්චකස දෙරෙණධම රේිවහ  රමවනද සධරරර ්තම 
සම්ු රි් මරර සෙ රිි ිවණ  ්න්ේාණ සහ සඛණම ගතරසතණතර; ේචකමණ 
ෙවතරතරුම ි ිිසමණ්ණ ෙවතරතරමු ි තසිමිවණ  ේචකමණ රමිි එසර රි 
හමග රිි  හවිච සෙ රිි ිවණ  ිිසමණ්ණ රමිි එසර රි ිූෙ කි හවිච 
සෙ රිි ිවණ  ්න්ධයණව ිවතරි ම් සඛණම උෙ ක රිි  ුවහව  
ෙිච්චකස දෙරෙණධසමර ඕිූ  ්ග සධරරර ගතරසතණතර සහරතවුම ි ඵලමමි 
්තම සම්ු රි් මම ි එතිි රි සෙ රිි රිස රි  සහරතවුම ි ඵලමමි ්තම 
තසිමි සම්ු රි් මම ත ම ි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව  ිවතරිම් 
ඉධෙරේචකමතණව රමිලණ රමි රිස රි  

‘ස ම ඇත ිරලරහ ිස ම සවම ි- ඉමස ම ස්  ිඉද ොහ ් ි’22 - ස දධම 
තසිමි සරණම ඵලම තසිමිවණ  ඒසරර ්ිිතර ෙවතරත ත ම;ි ඉමස ම 
අස්  ි ඉද න ොහ ් ි - ස ම ිවත ි රලරහ ි ස ම සිණසවම ි රිමි 
්මය තණවම  ඒ ්මය තණවමම ත ම ිඉධෙරේචකමතණව රමි රිස රි  සහරතු 
සමුරසනර ිවතරි ම් ඵලමරර හමග රිි  ුවහව  එතසරණම ‘තසිමි 
සධි ිවතවිදනණ’ රිමි එසරම ි ‘හමසගි ිවහව’ රිම රිසිමි 

                                                             
22 ර්චකණිසගණතරත සතූරම - සමදතරතිරිණම  ිදිාිවගරගම  ්ාසි මසමදතරතම  
යහණමවගරගම  
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රමවනද සධරරර ුවතර  ඒ සධසරර සවිසතර ්ෙ ි දිවණි රි ධරි රිි 
ඕි   

උදාහමනමරර වශසම රි; සහවිවලරලරර හමග රිි සහරත ු තසිමිවණ  
එතසරණම සහරත ු තිු දසනණතර සහවිවලරල තසිමිවණ  ඒ සහරතු 
සමුරසනර ිවතරි ම් ්ෙම සහවිවලරලරර ගවි රතණ රම රිි ුවහව  
සහවිවලරල ඉෙ කලණ ිවහව රමිලණ රමිිවණ ිනසරර සහවිවලරල 
ිවතවිදනණ රමිලණ රේිසවණතර වවම කම ි ස රිධ: ගවඹදශ් රි ුලි සරණම 
ඉෙ කලණ ිවහව රිමි සරවාණවමම ත ම ි ිිසමන්ම රිම රිස රි  ්ෙි 
ෙදමවුරසවලණ තසිම රිසි  ඇතසිවලණ-ිවතසිවි එරම ිිසමන්ම 
රමි රිි  සණ ණිය සලෞරිර ්මයථසම රි ඒ වකි සධර සමසධිවණ  
ි දතර සලනසරනතරතම ධමයශිසමර ී ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව ධරි රිි 
ඕි  ‘ස ම ඇත ිරලරහ ිස ම සවම ි ස ම ිවතරි ම් ඔසහණ  සව රිි 
ුවහව’ රමිි ්මය තණවම   

ඒ ්මය තණවම සතරමවම් රම රිි ත ම ි    ිිතම  ්ම ුලරලණසගර 
උෙ ණව ග රිස රි  ඒර ්ෙම සතරමවම් ග රිි ෙහසදම ි වතසුමය තව 
ුලරසලරර ඉ රිිවණ රමිලණ හතිණසගිම ිසගණඩ ඉ රිි  ුලරලණ වතුමම 

දුම රිස රි  වතසුමය ඉ රිි  ුලරලණ ගතරසතණතර එති ෙිච්චකස දෙරෙ රිි 
සම්ු රි් මරර සෙ රිි රිි  ෙදළුව රි  ඒ ත මි - සගණඩ ඉ රිි 
ුලරලණසගර ස නඩර  සමසධිතණරර රලර ඌම වතසුමය ුලරසලරර 
ඉ රිි වණ  ස දධම සමසධි සතරර ඵලම තසිමිවණ  ඒ ස නඩර  ්ෙ 
තළු සමසධ රිස රි ිවති ිිසණ ඒ උෙ ණවතර එරරර ුලි සරණම ්ෙි 
ිචරරර  කමදනදම!ි ඒ ිිසණ ්ෙම වතසුමය ුලරසලරර උෙ ක රිස රි ිවහව  
්ෙ තළු එති ුලරසලරර හමග රිි සහරත ු ිවහව  එතසරණම 
ුලරසලරර ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිි එර සිසවම ි සම් රිම රිස රි  
සහරත ු සමසධ රිස රි ිවත ි ිිසණ එති ්ෙම ුලරසලරර උෙ ක රිස රි 
ිවහව  ඔම උෙ ක රිස රි ිවත ිසරවාණවමම ත ම ිිිසමන්ම රමි රිස රි  
ඒර ත ම ිඇතරත තතරවම  

ුලරලණසගර උෙ ණසේ ී ඇතරත තතරවම ත ම ි - වතසුමය ුලරසලරර 
රමිි එර ිිසමන් ්මය මරර  සගණඩ ඉ රිි  ුලරලණසගර ස නඩර ම 
ත ම ි වතසුමය ුලරසලරර උෙධරධවසගි තසිම රිස රි  හමසගි ිවහව 
රමිි ්මයථසම රි ත ම ි ිිසමන්ම රමි රිස රි  හමසගි ිවති 
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සරවාණවමරර ස නඩර   ත උෙධරධවණසගි  වතසුමය ඉ රිි ුලරලණ 
ත ම ි ඵලම  ඒ ඵලම හමග රිස රි ්න්ධයණව  තම ි ස නඩර   තමි  
්ෙ ිතළු එසහ  ුලරසලරර උෙධරධි ්න්ධයණව සමසධ රිස රි ිවති ිිසණ 
(සම් උෙ ණසේී න්තමම!ි) - ්ෙම ුලරසලරර හමග රිස රි ිවහව  ඒ 
සරවාණවම උෙ ක රිස රි ිවහව  ඒ ිූෙ කි ගතමිම ත ම ි ිිසමන්ම 
රමි රිස රි  ි දතර ්ෙ ි රේිසවණතර ඉ රිි  ුලරලණ ිවතවිදනණ රිමලණ  
ඒර වවම කම ි එති සෙිී රර තසිමිවණ  ි දතර සෙිී  ති දුනණම 
ස ණසහණතරමවතර වතසුමය ුලරසලරර උෙ ක රිස රි ිවහව   

ප්රශ් න : ුලරසලරර ඉෙ කලණ තසිම රිස රි ුලරලණසගර හසිතර ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ්ෙ ි ධ රිි වණ වතසුමය ුලරසලරර ඉෙ කලණ තසිම රිස රි සගණඩ 
ඉ රිි  ුලරලණසගර හසිතර රමිලණ  ි දතර ුලරලණ න්ශරවණස රම රිස රි ඌ 
ඉ රිස රි එළසිමර රමිලණ  දැ රි ඔම න්ශරවණස රමි එළසිමර ඉ රිි 
ුලරලණ ත ම ි්ෙ ිස ති උෙ ණවම ග රිස රි  ඒසරර ඇතරත සරවාණවම 
- මථණාතූ සරවාණවම ිිසමන්ම ි එසහ  සධමරර ෙිව රිි  ුවහව  
ස ණසහණතරමවතර වතසුමය ුලරසලරර හමසගි ිවහව  වතුසමය 
ුලරසලරර හමග රිස රි ස නඩර   ත න්තමම ි ඒ රමි රිස රි සගණඩ 
ඉ රිි  ුලරලණසගර ස නඩර   තම ි ්ෙම සෙසිිවණ උසගර හසිතර 
ත ම ි සම්ර හමසගි තසිම රිස රි රමිලණ  ඒ වදනණම උසගර 
ස නඩර ම ඌ හතිිවණ එළසිමර ුලරසලරර ඉ රිිවණ රමිලණ   

එතසරණම එළසිමර ුලරසලරර ඉ රිි වණ රිමි එරම සහරතවු ස නඩර   
ඕරම ත ම ි ්න්ධයණව රමි රිස රි  එතසරණම වතසුමය ඉ රිි  ුලරලණ 
්න්ධයණසව රි රමෙද සඛණමමරර - සසරරමනමරර  ්න්ධයණව 
තසිමිරම් න්තමමි ඒ සඛණමම තසිම රිස රි   

ඔම සධිරධිමම ත ම ි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  සම්ු රි් ම රමි රිස රි  සහරතු 
සමුරසනණතර ඵලම තසිමිවණ ම ි ස නඩර  තිු දසනණතර ුලරලණ 
ඉ රිි වණ ම!ි ිවහව රේිවණම වවඩරර ිවහව  ්ෙි ගහිිි ර රේිසවණතර 
ඔති ුලරසලරර ිවහව රමිලණ  ස හම න්ම ුලරලණ ්ෙවි න්ශරවණස 
රමලණ ‘ය  ිවතවු ඇති’ රමිම ි හවුවම ි ඒ ්ෙ ි රමිි හිි රදා ිනසරර 
ඇතරත දැිසගි සිසවම ි එතසරණම ්ෙ ි රමිි හිි රදා ුලරසලරර 
ිවහව රිමලණ ඌ න්ශරවණස රසළණතර ඒර ධෘෂරිචමරර  ්වසුන්සම රි 
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සතණමම ි ස ණරධ ිවවතතර වතමුම එසුි සරණම ‘ය  ුලරසලරර 
ඉ රිි වණ ස රි’ රමිලණ ඌම හසිතිවණ  යසමතර  තරර සවිවණ ්ෙි 
රමිෙද එර  ඒර දැ දි රර න්තමරර ිනසරර ෙරතයරරෂමරර සිසවමි  
එතසරණම ‘ිවහව’ රේිසවණතර ඒර ධෘෂරිචමරර සවිවණ  ඌ ඊමෙසරසසර 
රමි රිස රි ්ති ුලරසලරර ිවහව රිමලණ  හවුවම ි ්ෙි ුලරසලරර 
ිවහව රමිි එරමි  ුලරලණ ුලරසලරර ිවහව රමිි එරම ි සවිසර  
ුලරසලරර සිසවම ි එති ්ලසිමරර වදනතර ිවහව රමිලණ ්ෙම 
රමි රිි ෙදළුව රි  ්ෙමි එති ස ණරරරවතර ඉෙ කලණ ිවහව  එතසරණම 
‘ිවහව’ රමිලණ සිසවම ි ‘හමසගි ිවහව’ රමිලණම ි්ෙ ිරමි රිස රි  
මථණමයථම සව රිස රි ඒර ිිසමන් ්මය මරර  ම රර ඉෙවධරුරවණ ිම් 
උෙධරධලණ තසිම රිස රි ස නඩර මම ි දැ රි ඔම රේිසේ උෙ ණවරර 
න්තමරර ුව සතරමවම් ග රිි   

්සෙර තතරවමතර ඔම හණ ස ණිම ි ්ෙිම සලනරසමර සුණසහන සධරවලර 
තසිමිවණ  ධහසම් සෙ රිි රිස රි ඒ තසිමි හව  එරරර  යමති 
 දළණසව රි උෙධරධලණ තසිම රිස රි රිමලණ  ්ෙ ිඒ  දළණසේ ඉ රිිරම් ඒ 
ුව ්ෙම සෙසි රිස රි ිවහව  හවුවම ිතසිමිවණ රමිලණ ස ණිවණ  
සධමරර සහන තසිමිවණ ිම්  ඒ හව  එරරර  යමති  දළණවරි රි මි 
උෙධරධලණ තසිම රිස රි  ඇම ි එසහ  රමි රිස රි: ්ෙම සලනරම ගවි 
දැිග රිි  ෙදළුව රි යමති හමහණ න්තමම ි- ඇහව  රි  ිණසම   කව  
ශරීමම   ිස  ඔම හසම රි හවසම රිි  ්ෙම ම රර දැිග රිි  න් කමරර 
ිවහව  ස ණිවණ  හශ් සධමරර ්ෙ ි සම් සවිරම් දැිගතරතණ ිම් 
දැිසගි තසිම රිස රි ඔම යමති හම හමහණම ි  

එතසරණම ස ණිවණ හශ් දැිගතරතණ රමි රිස රි එති යමති වලම 
්දාළ න්ඤරඤානමරර ෙහළ වදනණ ස රිධ: ඇසහ රි දැිගතරතණ රමි රිස රි 
කරරඛද න්ඤරඤානම ෙහළ සවිවණ  යමති හසම රි  ඔම ිචර ත මි 
සව රිස රි  එතසරණම න්ඤරඤානසම රි රිමෙද සධමරර ත මි ්ෙි 
දැිසගි තසිම රිස රි  තව න් කමරම රිමිවණ ිම් ්ෙ ින්ඤරඤානමම 
්හදසවලණ  සම් දැිග රිි  ගතමිමම ි න්ඤරඤානම රමි රිස රි  සවි 
් දත ුසධමරර සිසවම ි එතසරණම සම් සලනරම ගවි ස ෙ න රලර 
්ෙ ිධ රිි  හව  සධමරර  න්ඤරඤානසම රි දැිගතරත සධරවලර   
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දුුරමාණන රි වහ රිසසර න්ඤරඤානමම උෙ ණ රම රිස රි  ණමණරණමසමරර 
රමිලණම ි - ම   ප්මඤ ච විඤ ඤාණය (සඵනෙනිරඩූෙ  සූතරම 23 )  
න්ඤරඤානම රමි රිස රි  වත්රරරණමසමරර වසගම ි එසහිම් ඇතරත 
රමිලණ හතිණසගි  වත්රර සධමයශිමරර ත ම ි ්ෙ ි ුලලණ 
තසිම රිස රි! දැ රි ුලරලණසගර උෙ ණව ිවවතතර සමණදාග රිි  - 
ුලරලණසගර ස නඩර ම හසිත රිස රි ුලරසලරර ඉ රිි හි රිදා මි 
සෙසි රිස රි රිමලණ  ිවතරිම් සෙසිි ිිසණ ුලරසලරර 
ඉ රිි වණ ම ිරමිලණ  ඌම ඒර ඇතරත  සවලණ  ි දතර ඔම සධතවි  
තසිම රිස රි එර   දළණව  ඒ සධර  ධෘෂරිච සධරරර  ඒ ඉ රිිවණ  
තසිමිවණ රමිි ගතමි සධ රිස රි ුලරලණසගර න්ඤරඤානසම රි  ඒර 
හසිත රි හවුරසේ  එතසරණම ුලරලණසගර න්ඤරඤානසම රි රමෙද 
 ණමණවරර ත ම ිඔම එළසිමර ඉ රිි  ුලරසලරර සෙසිිවණ රමි රිස රි  
තව න් කමරම රේිසවණතර ඌම හසිතිවණ ත රි ්තරධරිි රස රි එළිසමර 
තසිමි සධම ම ිරමිලණ  ඒ ඇම:ි සම් ඇසහ රි සෙසිි ිිසණ   

එතසරණම ඒර ෙලිි් මසගි සතිි  රමිි  රමි හව  සධමරර  
්න්ධයණසව රි රමි රමය  සවිවණ  ඒවණ ්ෙව සසසමය සගිිමිවණ  
ඒවණ ුරරර  ුලරසලරර ඉ රිිවණ රමිලණ හතිණසගි බිමවවතර  වලරසගර 
වව දිවතර  ඌම රූ  සධ රිි  හතිුි තර  ගලරර ගහ රිි  හතිුිතර  ඒ 
සමිලරලරර  ්න්ධයණසව රි රමි රමය  - සඛණම  ඒවණම න්ෙණර 
තසිමිවණ  ඇමි න්ෙණර තසිම රිස රි: ඒවණ රමි සරසිරර ඉ රිි 
ිිසණ  ෙදධරගලසමරර  රවදධ ඉ රිස රි: ්ම වතසුමය ුලරසලරර ඉ රිිවණ 
රමිලණ හතිෙද සගණඩ ඉ රිි ුලරලණ  දැ රි වතුසමය ුලරලණ ඉ රිි 
තණරරරලර ඒ ුලරලණව හධෙද සරසිරතුර ඉ රිිවණ   

ප්රශ් න : ඒ ්න්ධයණව ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ්න්ධයණව න්තමරර සිසවම ි ඒරම ත ම ි සරරරණම  කට්ඨිම 
රමි රිස රි  වතසුමය ුලරසලරර ඉ රිිවණ රමිලණ න්ශරවණස රමි සතරර 
සතරත්වසමරර  ෙදධරගලසමරර ඉ රිි වණ  ඒ ඇම:ි එමණසගර සලනරමම 
ත ම ිවතසුමය ුලරලණ ඉ රිස රි   

ප්රශ් න : සණ ණිය ජීන්තමම ඒ උෙ ණව ගළෙ රිස රි සරණසහණ ධ:  

                                                             
23 සඵනෙනිරඩෙූ  සතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර් රවගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵවගරගම  
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ප්ළි්ි ුර: ඇසහ රි දැරලණ සධමරර තසිමිවණ  ඒ තසිමි ිිසණ මි 
සෙසි රිස රි රමිලණ ්ෙමතර හසිතිවණ ස රි  දැ රි ස ති වමෙිම 
ුවලුවහ  එර එර සධරවලර ්ෙම සෙසිිවණ  එතසරණම ්ෙම 
හසිත රිස රි ඒවණ තසිමි ිිසණම ි සෙසි රිස රි රමිලණ  ස ති 
ඇතරතම  වදන සධිරධිම ගවි න් ස ීරර රසළණතර - ්ෙ ි සරණසහණ ධ 
දැිගතරසතර: ඇසහ රි දැරලණ  ඇසහ රි ධරිි සරණම ්ෙි හතිිවණ 
තසිමි හිි රදා සෙසිිවණ  සෙසිි හිි රදා ඒර තසිමිවණ රමිලණ  
හවුවම ි ුලරලණ ඔම රරිමණව  රළහ  ්ෙ ි රමිිවණ ඌම ස නඩමි 
රමිලණ  සෙසිි ිිසණ ඉ රිිවණ රේිවහ  ඌ ස නඩම ි රමිිවණ  
ි දතර සහණඳම න් සලණ ුවලුසවණතර  ්ෙතිර ඒර මි රම රිස රි! ඉති රි 
ඒ ුලරලණසගර  ණිසරිතරවසමර ම ි්ෙතිර තව  ඉ රිස රි  ඒ ිිසණමි    
ිිතම  ඔම ුලරලණසගර උෙ ණව  සමණදාග රිස රි   

්ෙතිර යමති ෙශ්හමනම රම රිස රි ඒ  ණිසරිතරවසම රි  ඒර 
ත ම ිෙෘතගරාි සරවාණවම  සලනරමම ්මතිි න් කමම යමති ෙණන්්චචි 
රමිවණ  ඕරම ත ම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර රිම රිස රි  ණමමණම 
්හදවදනණ රමිලණ  සමදතරත ිිරණසමර සිනධරධි සතූර24 හතමරර තසිමිවණ 
- සිනධරධි-ුරරරඛෙඤරහ සතූරම  සිනධරධි- ණමෙඤරහ සතූරම  සිනධරධි-
සලණරෙඤරහ සතූරම  සිනධරධි-සතරතෙඤරහ සතූරම  සතූර ් රිතමයගතම 
සඳහණ සදාද්රණමණ සමර රළ සධරශිණව ුල රිි  (ෙමිද 1 සමි 6 ධරරවණ)  

සිනධරධි සරවණින රි වහ රිසසර දුුරමාණන රි වහ රිසසරසග රි ෙරශරිමරර 
්හිවණ සරණෙ නරිි ර  ණමමණ සහන  ණම ෙරඥෙරතමිරර සවිවණධ 
රමිලණ  සණ ණිය වකිසම රි රමිිවණ ිම් ‘ ණමමණ රමි රිස රි රවදධ:’ 
රමිලණ ්හිවණ  ඇස ඇතරි ම්  මූෙම ඇතරි ම්  කරරඛද න්ඤරඤානම 
ඇතරි ම්  කරරඛද න්ඤරඤානමම ්හදසවි ර ුි සහන ්මය තණවමරර 
ඇතරි ම්  එති  ණමමණ ඉ රිි වණ  සම් එරරර හශ් තසිමිවණ ිම් 
එති  ණමමණ ඉ රිි වණ රමිලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
රමිවණ  යමති හමම  ඔම න් කමම සධරශිණ රමිවණ   

                                                             
24

 සිනධරධි-ුරරරඛෙඤරහ සතූරම  සිනධරධි- ණමෙඤරහ සතූරම  සිනධරධි-සලණරෙඤරහ සතූරම  
සිනධරධි-සතරතෙඤරහ සතූරම - සමදතරතිරිණම  සළණමතිවගරගම  සවධිණසමදතරතම  
ිනගාණලවගරගම 
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ප්රශ් න : ්ේඣතරත  ුහධිර්  සධර ෙවහව කල ි රම රිි  ්ාය රිතම  
ුණහමි රමි රිසිතර ඒර ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඇස  රි  ිණසම   කව  රම   ිස ්ේඣතරතම ි ඒවණම 
්ම දනද සවි මූෙ  ශවධ  ග්්  මස  සෙණට්ඨවු  ්ම්  ුහධිර් මි  
සධරශිණවල ඒ වකි ඒ යරණමසම රි  තසිමිවණ  සතූර වලම සතරමවම් 
සධිසරණම ්ෙ ි ිචරරර ෙශ්සරසම් සව රිි  ඕි  (්ෙි ්සෙර 
සරනනසම රි ම රර න්ගරහ රමිසරණම  දුධර්  සධරශිණසේ තසිම රිස රි 
්ේඣතරත ුහධිර්  රමිලණ  ි දතර ්ෙ ි ෙදමවුරසවලණ තසිම රිස රි 
්ාය රිතම  ුණහමි රමි රිි  රමිලණ රේිසවණතර එතසරණම ්සෙර 
්ඩදවරර තසිමිවණ ිම් ඒර ෙසදව හදාග රිි  ෙදළුව රි)   

දැ රි සම් සිනධරධි සතූරවල සඳහ රි සව රිස රි අත්ථථි චක් ු, අත්ථථි රූප්  - 
එතසරණම ්ේඣතරත රමිලණ සමසධ රිස රි ක්ඛදව  ුහධිර්  සව රිස රි 
මූෙ  ඔම සධර  තිු දනතර  සධසර රි එරරර තිු දනතර සම් සූතරමම 
ගවළසෙිවණ  සම්සරර රමි රිස රි ිවහව මූෙතර  ඇසතර ඇත ි රලරහි  
ක්ඛද න්ඤරඤානමතර ඇත ි රලරහ ි රමිලණ  එසහ  සිසවම ි ස ති 
සමසධ රිස රි  එරරර තිු දනතර  ණමමණ ඉ රිිවණ   

ුලරලණසගර උෙ ණසව රි හතිසුවණතර - ුලරලණම වතසුමය ුලරලණ ඉ රිිවණ 
රමිි සරණම ඒර ත ම ිඅත්ථථි රූප්  සරවාණවම  එතසරණම  ණමමණම 
්හදසවලණ  එති ී  සගර ඇහව තසිමිවණ රමිලණ රේිසේ ිවතවුණම 
 ණමමණම ්හදසවලණ  වතසුමය ුලරලණ ඉ රිි වණ රේිවණ ිම් ඇති 
 ණමමණම ්හදසව රිි    සගර ඇහව තසිමිවණ රේිවතර ඒතර ඔම 
සධිරධිම ම ි හවුවම ි ඕර ගවඹදසම රි ුවලුසවණතර ඔම ිචර ඔරරසරණ  
එරම ම ිසමසධ රිස රි  එසහ  ්මය තණවමරර තසිමිවණ   

ධහ  න් සි සරණම වකිමරරවතර සවිසර සිණරම ෙදළුව රි තමම් 
සතූර වලම  ගළෙ රිි ඕි  ්සෙර ්ධහසර දැම්ස ණතර ධහ  න්රෘති 
සව රිි  ෙදළුව රි   

ඒ සතූරසමර ඊළඟ සරණමසසර රමිිවණ ිත්ථථි චක් ු, නත්ථථි රූප් , නත්ථථි 
චක  වුිඤ ඤාණය, න්  ථි චක  වුිඤ ඤාණයවිඤ ඤා් බ්බ  ධ්බම  - 
එසහ  වදසනණතර ඔම රමිි  ණමමණ සහන  ණම ෙරඥෙරතමි සහන 
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ෙහිමි රිස රි ිවහව  ඔම එරරර සහන ෙහිමි රිස රි ිවතිිම්  ණමමණම 
හමග රිි  ුවහව   

සම් න් කමම ඔම සතූර හතසමය  සෙ රිවිවණ - යමති ති දුසනණතර 
සලනරම තසිමිවණ   ණමමණ ඉ රිි වණ  ුරර තසිමිවණ  සතරත්වමණ 
ඉ රිි වණ  ිත්ථථි රමිලණ සම්වණ සිණෙවිසවි ුවරතුර සධරශිණ 
රමිවණ  ඔති සලණර ුගවඹදමරර තසිමිවණ   

ප්රශ් න : ඉෙුරසනණතර ඔම ඔරරසරණ  තසිමිවණ ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඉෙුරසනණතර ඔම ඔරරසරණ  තසිමිවණ  එතසරණම ඉෙුරනණ 
රමි රිස රි ස ණරරර ධ: ාණත ි රමි රිස රි හමගවිී   ාණතිම රිමි 
සරණම ්ෙම එරවම   තරරසව රිස රි  ේරසුරිි ර ඉෙී රර ගවිමි  
එසහ  ඉෙසධි සරණමතර ඔම ිචර තසිමිවණ  ඒ එර න්සශරෂ 
්වසරථණවරර  ඇහවරර උෙ ක රිස රි ස ණි සවලණසවධ රමිලණ ධහ ම 
් දිව සහණම රිි  ඕි  ධරිි  ස ණසහණසත ක ඇහව උෙ කිවණ  ්හි 
සවලණසවී රි උෙ කිවණ  රි උෙ කි සවලණසවී ඇහව ඉෙ කලණ 
ිවහව  එර ස ණසහණතර ෙහළසව රිස රි එර න්ඤරඤානමරර න්තමමි 
රමිලණතර සධරශිණසේ තසිමිවණ  උනරනණා රුණහර න සූතරම 25   
න්ඤරඤාන සධරරම එර  ස ණසහණසතර හමග රිි  ුවහව  එතසරණම 
එර රරෂනමර ී ඉෙසධ රිස රි එර යමතිමරර න්තමම ි එර 
යමතිමරර ඉෙ කලණ රමි රිස රි ්ිිරර යමති ඒ සවලණසේ ඉෙ කලණ 
ිවහව  දැර ී රම රිස රි ිවති සවලණසේ ී ඇහවරර තසිමිවණ රිමි 
එසරර සතරමව රර ිවහව  ඇස ී රම රිස රි ිවතරි ම් රිරර තසිමිවණ 
රමිි එසරර සතරමව රර ිවහව  යමතිමම ් දිරූල රරිමණව රමිවණ 
ිම් න්තමම ියමතිමරර තසිමිවණ රමි රිි ෙදළුව රි සව රිස රි   

ප්රශ් න : සාෞතරි රි ගවි සිසවම ිස රිධ සම් රතණ රම රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ස ති ක ්ෙම ස හමන්ම හසිතිවණ සාෞතරි සරවාණවම 
ගවි සිසවම ි සම් රතණ රම රිස රි රමිලණ  එසහ  හතිි සරණම 
්ෙම හසිත රිි  ෙදළුව රි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සලනරම රිමලණ 

                                                             
25 උනරනණාුරණහර න සතූරම - සමදතරතිරිණම   හණවගරගම  ඉිරද්රිමසමදතරතම  ාමණවගරගම  
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්ධහසර රම රිි ඇතරසතර සවිතර සධමරම රිමලණ  ඒරතර න්සඳා 
ගතමදත ුතවිරර   

්ෙ ි ඉ රිි සාෞතිර සලනරම ගවි ම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සම් 
රමි රිස රි  ්ෙ ි ධ රිි සලනරම ගවි ම ි සම් න්සරතම රම රිස රි  
සලනරම සහන සලනර ෙරඥෙරතමිරර රමිි සරණම ්ෙි ෙිවි සලනරම 
ගවි ම ි සම් දුුරමාණන රි වහ රිසසර න්සරතම රම රිස රි  ් දතු 
සලනරමරර ගවි සිසවම ි වවධගතර සධම ත ම ි ්ෙ ි ඉ රිි තවිි රි 
ෙම රි ්මසගි ධහසම් ගවඹදමව ෙවතරතම ම රිි ඕි   

ඇසහ රි දැර ී ගවි රතණ රමි සරණම ්ෙ ිම රර ධරිි  ස ණසහණත 
ගවි ම ිසම් රතණ රම රිස රි  ඇස ීරර ගවි රතණ රමි සරණම ්ෙි 
්හි ස ණසහණත ගවිම ි සම් රමි රිස රි  එතසරණම යමති 
උෙ ක රිස රි  වදරසුස රි උෙ කි සවලණවම ධ  ිවතරි ම් ස ණසහණතරර 
ස ණසහණතරර ෙණසණ ධ රමිලණ න් සලණ ුල රිි   සම් ඉෙී  
ස ණසහණතරර ස ණසහණතරර ෙණසණ සුිරසවි සධමරර ුව එතසරණම 

දිවණි රි සෙසිම ි ධරිි ස ණසහණසතර ඇහව ඉෙුරනණ  ඊළඟම ශවධම 
්හි සරණම රිරර උෙ කිවණ  රිරර උෙ කිවණ රමි රිස රි ඒරම 
්දාළ රිම ි ශවධමම ි සසණතන්ඤරඤානමම ි සසණතන්ඤරඤානසම රි 
දැිග රිි  ්මය තණම ි - සමිලරලරර  උෙ කිවණ  ඒවණ ඉෙුරසනණතර 
 ණමමණ ඉෙුරනණ  සලනරම ඉෙුරනණ  ුරර ඉෙුරනණ  සතරත්වමණ ඉෙුරනණ 
සවිවණ  සම් සතූරමම ගළෙලණ ුවලුසවණතර ්සෙර යමතිම රරිමණතර ර 
සවි ඕිූ  රරෂනමර ඔම හතම  උෙ කිවණ   

එතසරණම ඉෙී  රමි රිස රි රරෂනමරර  රරෂනමරර ෙණසණ සුිරසවි 
සසධිරධිමරර - සම් ණ කට්ඨි සතූරම26     ෝ ස ෝ ස ස්  ්  න ් ්බහි 
් ්බහ ි ස්  ් නික ො  ජ ් ,ි සඤ ජ ් ,ි ඔක කන ් ,ි අභනිිබ්බ්  ් ි, 
 න්ද්ධ න ප් ් භු ොැ , ආ ් න න ප්ටි  ොභ  - අ  ැචු්ච්  ැොුස  
ජ ් ි  සරර්්ම රිසගර ෙහළවී ම  යමතිම රිසගර ෙිචලණාමම ත මි 
ාණත ි රමි රිස රි  සම් තසිම රිස රි යමතිම රිසගර ෙිචලණාමරර  
යමති හසම රි එරරර ඉෙුරසනණතර ාණතමි සධිර් සවලණ  ස ණසහණතරර 
ස ණසහණතරර ෙණසණ ාණතමි තමිිවණ   

                                                             
26 සම්මාදිට්ඨි සූත්රය -  ේඣි ිරිණම   ූලෙනරනණසෙණල ි  ූලෙශ්මණමවගරගම   
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ප්රශ් න : යමති ඉෙසධි ුව සිණදැර හිිචසමණතර සරසලසර ස රිධ: 
එසහ  ිම් ්ව්ණිසම රි හිිචසමණතර ස ණරධ සව රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: දැරරරතර සරසලසර  සිණදැරරරතර සරසලසර! ්ව්ණිසම රි 
හිිචමතර ඇහව ඉෙුරනණ ිම් ඒ අත්ථථි චක් ු ්වසරථණව  එති  ණමමණ  
සලනරම  ුරර  සතරත්වමණ රමිි හතම  තසිමිවණ  සතූර වලම 
ගළෙිසරණම ‘ස ම ඇති රලරහ ි ස ම සවමි’ - ඉමස ම ස්  ි ඉද 
ොහ ් ි රමිි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ්මය තණවමම ි ඔම සෙ රිව රිස රි 
රමිි ුව වවමසහ රිි  ග රිිවණ  

ප්රශ් න : ඇසස රි ධරි රිස රි ිවතවු ්සෙර හසිතර තසිමි සධමරර 
 තරරසවි සරණම ස ණරරරධ සව රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර ්හදසව රිස රි හමසවිි යමතිමම -  ිසම   ි-
්ම් - සිණන්ඤරඤාන ්වසරථණව   ිසතර යමතිමරර  දැ රි ෙරශරිම 
සව රිස රි ්ෙ ි දැරරරතර ිවතතර  ණමමණ හව  ස ණසහණසතර  ්ෙි ළඟ 
ඉ රිි වණ  ්ෙි ාණතමි  ේරසුස රි ඉෙුරන සවලණවම න්තමරර දැම්ස ණතර 
එසහිම් ඒ සවලණසේ න්තමම ිසව රිි  ඕි  ණමමණ ඉ රිස රි  එසහ  
සවසම රිි ුවහව  යමතිමරර ඉෙුරසනණතර  ණමමණ  සලනරම  ුරර  
සතරත්වමණ රිමි හතම  තිසමිවණ   

ප්රශ් න : එතසරණම ්ෙම  ණමමණසග රි ිනසධ රිි  රර මරර ිවතරධ: 

ප්ළි්ි ුර: දුුරමාණන රි වහ රිසසර ඒ සඳහණ රර මරර සධරශිණ රමලණ 
තසිමිවණ  ඒ ිනසධි රර මතර සම් ධහස රි ම ිසහණමණග රිි  ඕි  ඒ 
සඳහණ ්ෙ ි ඉ රිි  තවි ෙළ දසව රි  සතරමවම්ග රිි  ඕි  ්ෙි 
ජීවතරසවිවණ රමිලණ සම් යමති ෙශ්හමනම රමිවණ රමි රිස රි 
ුරරම ි ෙශ්හමනම රම රිස රි  ඒ ුව ්ෙම සෙසි රිස රි ිවහව  

දුුරමාණන රි වහ රිසසරම න්තමම ි එසහ  සධමරර සෙ රිි ලණ සධ රිි 
ෙදළුව රි සව රිස රි  ඒ ිිසණම ි ්ෙ ි හශ්  වණසිණව රිතම ි රිමලණ 
රමි රිස රි  ධහ රර ්හ රිි  ලවසුි එර රරෂන සම්ෙතරතමිරර  ්ෙම 
සම් වසගර ්මය තණවමරර රවදාවතර තිිසම රි හතිණග රිි  ුවහව  එති 
ී ත ම ි  ලූරි ශරධර් ණව සමසධ රිස රි  දුධර්  සධරශිණව ඇතරත රිමි 
තවිි රි ්ෙ ිධහ  න් ස රිි  ෙම රිග රිි  ඕි  
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ප්රශ් න : ස ණරරරධ සම් ‘සතරත්ව’ රමි රිස රි:  

ප්ළි්ි ුර: සරරරණම  කට්ඨිමම  ත ම ි‘සතරත්ව’ රමි රිස රි   

දුුරමාණන රි වහ රිසසර ුරසර රි ිනසධි ඒරණමි  ණමයගම හවිචමම 
සධරශිණ රමලණ තසිම රිස රි සතම සතෙිට්ඨණිමම ි (සතෙිට්ඨණි 
සතූරම 27 )  ්ෙම සහණමණග රිි  සවි   ණමයග ිවහව  සතම 
සතෙිට්ඨණිම තළු ත ම ි  දළු ්මය තණවම  තසිම රිස රි  ්සෙර 
සණ ණිය ජීන්තමම සතෙිට්ඨණිම ගළෙ රිි  ඕි  ්ෙ ිදැ රි ුරර ගවි 
ිචරරර ්හලණ දැිගතරතණ  ්ෙ ිුරර දැරරරණ සිසවම ිි දතර දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ යමති ෙිවණගවිී  ුරරමි 
රමිලණ  ්ෙම තව  ඒ ුරර දැිිලණ ිවහව  ‘ඇහවරර උෙ කි එසරර 
ස ණරරරධ තසිමි ුරර’ රමිි තවි ත ම ි ්ෙ ි ඉ රිස රි  ්සෙර 
ෙරඥා වම ඒ ුරර තව  ්හදසවලණ ිවහව  ි දතර ්ෙ ිසධරශිණ තළුි රි ුරර 
ගවි ්හලණ දැිසගි තසිමිවණ   

ඊළඟම ඒ දැිගතර සධම ්සෙර දැරර රර සව රිි ඕි  ජ න ප්ස ස 
 ථම භ්ූ  රිමලණ සධරශිණසේ තසිමිවණ  දැිගතරතණ රමි රිස රි ජ න 
 ට්ම  න්තමමි  ි දතර ඒර තව  ත රිසගර දැරර රර වදසනර ිවහව  
සෙණසතර ස සහ  තසිමිවණ රමිලණ තව  දැිගතරතණ න්තමම ි ඔම 
සධර ්තම සවිසතර ්ෙ ි සතරමවම් ග රිි  ඕි  දැ රි ්ෙම රිම රිි 
ෙදළුව රි ්හවලර සතූරසමර ස සහ  තසිමිවණ  ්ම සරවණින රි වහ රිසසර 
ස සහ  රේිවණ රමිලණ න්තමම ි ඒර දැ දි රර න්තමමි  ත රිසගර 
දැරර රර සිසවම ි 

ප්ස ස රමිි සරණම ඒර ්සෙර  දැරර රර න් කමම රිම රිි 
ෙදළුව රිසව රිි  ඕි  රවදමවවතර රේිව ිිසණ සිසවම ි සම්ර 
ස සහ  ම ි රමිලණ රමි රිි ෙදළුව රි ිම් ඒර ත රිසගර දැරර රර 
සවිවණ  ජ න ප්ස ස  ථම භ්ූ  රමිි එර වවධගතර  වණසාිසමණෙ  
සතූරම28  සවුණසව සතූරම29 යී සතූරවල සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ 
ජ න ප්ස ස  ථම භ්ූ  - මථණාතූ සරවාණවම ධ රිි  ධරිි  සරසිරර 

                                                             
27  හණසතෙිට්ඨණි සතූරම - ීඝිරිණම   හණවගරගම 
28 වණසාිසමණෙ  සතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර් රවගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵවගරගම 
29 සවුණසව සතූරම -  ේඣි ිරිණම   ූලෙනරනණසරම   ූලෙශ්මණමවගරගම 
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වදසනණතර න්තමම ි යසරව රරෂම රම රිි   ණමයගම වඩ රිි  ෙදළුව රි 
රමිලණ  ිවතරිම් යසරව රරෂම රම රිි  ුවහව - ොන  අජ නෝ   
ොන  අප්ස සෝ   - සම් සතූරවල ඒ න් කමම  රිමලණ තසිමිවණ   

ඊළඟම වණසාිසමණෙ  සතූරසමර ්හිවණ; කඤි ච භික් ොැ ජ නෝ   
කි ප්ස සෝ   ආසැ න  ො   ොහ ් ?ි - ර ුරර ධ රිි   ර ුරර ධරිි 
සරිණමධ යසරව රරෂම රම රිි ෙදළුව රි: රමිලණ  ඉ්  ි රූප්, ඉ් ි 
රූප්ස ස සමදුො  , ඉ්  ිරූප්ස ස අත්ථගොම  - සම් වකි තුි හශ්  
වවධගතර  සම් යරණමමම  සේධිණවම  සඥා වම  සඛණමමම  
න්ඤරඤානමමතර රමිිවණ  ස දධම රමිි සරණම ‘හමගවිී ’ රිමි 
්මයථසම රි එහණම ම රිි  ඕි  ‘හමගතරසතර ඇමි  හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ  ස ණිවණ ිිසණධ  හමග රිි  සහරතවු’ රමිි ්මයථසම රි 
න් ස රිි  ඕි  දැ රි මූෙම ගතරසතණතර මූෙම ගවි න්තමරර සිසවමි  
ඔම ාණති තුි  ගවි  න් ස රිි ඕි  ඒ ුව ධ රිි ධරිි  සරිණම 
න්තමම ි මූෙම ෙළිිුඳව තසිමි සරසලසර  යසරව රරෂම රම රිි 
ෙදළුව රි  ඉතිි ර ්ෙම සම්වණ ගවි දැිග රිි  තසිම රිසිතර 

දුුරධහස රි  න්තමම ි සතූර තුළිි ර  න්තමම ි රසි ි සරසිරුසගර 
සෙෞධරගලරි  ත වලිි ර ්ෙම වවඩරර ිවහව  සූතර න් සසී රි ධහ  
දැිසගි  ඊමෙසරසසර ඒ දැිගතර සධම ත රි තුළිි ර දැරර රර රමග රිි 
සවිවණ  ්ෙ ිධහ  රමිලණ සිණසමරර සධරවලර ෙදහදනද රමලණ තිසම රිි 
ෙදළුව රි  ි දතර ෙශි්සුිර දුධර්  සධරශිණව ස ණරරරධ රමිලණ දිවණි රි 
න් සමි මදතුම ි  

ඉතිි ර ඉ්  ි රූප්, ඉ් ි රූප්ස ස සමදුො  , ඉ්  ි රූප්ස ස අත්ථගොම  
රමිි තුි  දැිගතරසතණතර න්තමම ි සරසලසර ුරමවසවි  ණමයගම 
වඩ රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  ඒර ත ම ි යසරව රරෂම රමි  ණමයගම  
ඔම තුි  සිණධ රිි ණ සරිණ ස ණි  ණමයගම වවඩදවතර සරසලසර ිම් 
ුරමවසව රිි  න් කමරර ිවහව!  

ප්රශ් න : ශවධමරර ඇසසි ්වසරථණවම සම්ර ගළෙ රිස රි 
සරණසහණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ශවධමරර ඇසහි සරණම  ලූරිව ්හදසව රිස රි එළිසමර 
රම්ෙිමරර  ිවතරි ම් ්ණතවු ්ණතවු ගවටී  ිිසණ ත ම ි ශවධම 
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හමග රිස රි රමිි තවිි රි ත ම ි ්ෙ ි ෙම රිග රිස රි  සම්ර ත මි 
සණ ණියසම රි සලනරමණ ධ රිි  යරණමම  ඒ ුව දැිගතරසතර 
සරණසහණ ධ රමිලණ ඇහදසවණතර ්ෙම රමි රිි  සවිවණ සම් යමති 
ිිසණම ි ඕර දැිගතරසතර රිමලණ  සලනරමම ්මතිි ඕිූ  සරසිරර 
ඕර ෙළිගි රිිවණ  ි දතර දුුරධහසම් සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ 
සලනරමණම ඇතරත  යමයම ධමයශිසමර ක සුණමවවරර රමිලණ  
(ධරවමතණ දිෙසරසිණ සූතරම30) ඒ ිිසණ ්ෙ ි ධ රිි   ්ෙ ි ඉ රිි තවිි රි 
ෙම රි් මසගි රර  රර සම රි සලනසරනතරතම ධහ  ධරරවණ ෙරඥා ව 
වවඩිම මදතමු ි 

ඉ්  ිරූප් රමිි සරණම මූෙම රිම රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ න් සලණ 
ුවලුසවණතර - ඇහවමි-මූෙමම ි රිමි-ශවධමම ි ිණසමමි-ග්්මමි  
 කවම-ිමසම ි රමමි-සෙණට්ඨවුමම ි ගවි ධහසම් සඳහ රි සවිවණ  
මූෙසරර්්මම සම් යමති ෙහ  (ඇහව  රි  ිණසම   කව  ශරීමම) 
්මති ි සවිවණ  එසත රිම  ිස සමසධ රිස රි ිවහව  ඒ ෙසහර 
්ේඣතරත එරතර මූෙසරර්්ම  ුහිධර්  එරතර මූෙසරර්්ම  ගවඹදසම රි 
ුලි සරණම ඔම ධහම ත ම ි ඉ්  ි රූප් රමිි තවි   දළු 
සලනරසමර  තසිමි මූෙ ඔතවිම ්මති ිසවිවණ   

තව න් කමරම  ඔම මූෙම සතනමග රිි රර  ත ම ි සතෙිට්ඨණිසමර 
රණමණ දිෙසරසිණසේ තසිම රිස රි  සතෙිට්ඨණිසමර රණමණ දිෙසරසිණව 
මමසතර එි ඕිූ  ාණවිණවර මූෙම ස ණරරරධ රමිි එර 
හඳුිග රිි   දලිි ර  වවඩෙළිසිවලරර තසිමිවණ  යිණෙණිසතිම 
ගතරසතණතර  හදසර   කහණ ුලණසගි ඉඳලණ හදසර  රමිි මූෙම ගවි 
දැිග රිි  ෙදළුව රි   කග/සරිච හදසර   සසඳිුි හදසර   ඇතසිවලණ-
ිවතසිවි හදසර  රමිලණ හදසරසම් ල්න ිචර ත ම ි ුල රිස රි  
යිණෙණිසත ි සතූරම 31  ගතරසතණතර  ඒසරර සඳහ රි සවිවණ හදසර  
රමි රිස රි රමරම උදාහමනමරර රිමලණ  ක ො සු ක  ඤ ඤ් ර හ 
එැ ැදාම;  දිද අස ස සප්ස ස ස   යශරවණසමම ි ෙරශරවණසමමි 
රමි රිස රි  රම රිමලණ ස ණිවණ හශ් සරණමසර තසිමිවණ ිම් 
ඒවණමිි ර එරරර ත ම ියශරවණස රම සහන ෙරශරවණස රම  තව න් කමරම 

                                                             
30 ධරවමතණිදෙසරසිණ සතූරම - ඛදධරධර ිරිණම  සදතරත ිෙිණතම   හණ වමයගම  
31 යිණෙණිසත ිසතූරම -  ේඣි ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  ්ිදෙධවගරගම 
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රේිසවණතර ‘සධමරර - මූෙමරර’  එතසරණම යශරවණසම රමි රිසිතර 
මූෙමරර  ෙරශරවණසම රිම රිසිතර මූෙමරර  සම්ර ත ම ියිණෙණිසති 
ර මහස රි ඉ්  ිරූප් රමිි ්වසරථණව  

ශරීමම ගවි ුලි සවිතර ාණවිණවරර ගතරසතණතර - ශරීමම සධතිසර 
රනුෙසම රි හව කලණ තසිමිවණ (සරසර  සලණම් ය ක වශසම රි)  
එතසරණම සම් ශරීම මූෙමම ත මි ඉ්  ි රූප් රමි රිස රි  ඉශ්මේ 
ගවි ුලි සරණම  ශරීමම රමි වවඩ ගවි - හමිසගි  ඉඳසගි  
ිිදාසගි  ඇන් කි සිණසමරර ඉශ්මේ  සම්වණ ශරීමම හඳුිග රිි 
ලරරෂන  ඉශ්මේ වලිි ර ත ම ි ්ෙ ි ශරීමම තසිමි හවිච දැිග රිස රි  
ඒ ත ම ි ශරීම මූෙම රිමි එර  ඊළඟම  ළ ිනණිමරර එර එර 
්වසරථණවල රනුදසවි හවිච - ිවසවීථිරම  එතසරණමතර ුල රිස රි 
ෙවතිි  ශරීමමරම ස ණරධ සව රිස රි  ඒසරර තතරත්වම ස ණරරරධ 
රමිලණ  ඕවණ ුලිසරණම ්ෙම මූෙමරර ගවි ්ධහසර ිචරරර එිවණ  
එර එරරසරිණම එර එර ෙවතරසත රි ඕර න්සරතම රම රිි  ෙදළුව රි  
ඒ හවස න  රමි රිස රි ත රි තසිමිවණ රමිලණ න්ශරවණස රමි 
ශරීමම ගවි ම ි  

ප්රශ් න : එතසරණම ඒර ධ දුුරහණ දුරමවසවන ධරිි රි  රේිසේ: 

ප්ළි්ි ුර: තව  ඔම ෙම රිගව රි  න්තමමි  ඔම ඉ්  ි රූප් රිමි 
්වසරථණව  මූෙම රමි රිස රි ස ණරරරධ: ඔම ශරීමම රිම රිස රි 
ස ණරරරධ රමිලණ ඇහදසවණතර ඔ රිි දැ රි රිම රිි ෙදළුව රි - ‘ස රිි 
සම්රමම ි   ශරීමම රමි රිස රි’ රිමලණ  ්ෙ ිතව  එතවිි රි එහණම 
ගසිමර ිවහව  ස දධම ුවලුසේ ිවහව  තව  ශරීමම ස ණරරරධ රමිලණ 
හඳුිගතරතණ න්තමම ි  

රණමණ දිෙසරසිණව වඩ රිි  ෙම රිග රිි  ඉසරසසලරලණ ්ේඣතරත මූෙම 
සහ ුහධිර්  මූෙම රිම රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ දැිග රිි  ඕි  ඉ් ි 
අජ්ඣ්  ්  ැ  ක ො  ක   නපු්ස ස ි විහර් ,ි බහදි ධ  ැ  ක ො  
ක   නුප්ස ස ි විහර් ,ි  අජ්ඣ්  ් බහදි ධ  ැ  ක ො  ක   නුප්ස සි 
විහර්  ි රමිි ්වසරථණව  එතසරණම සධරශිණවම ් දිව ්ේඣතරත 
මූෙසමතර ක ො  ක   නපු්ස සිැ ඉ රිි ඕි  ුහධිර්  රසමතර ක ො  
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ක   නුප්ස සිැ ඉ රිි  ඕි  ්ේඣතරත ුහධිර්  රසමතර ක ො  
ක   නුප්ස සි සව රිි ඕි   

එතසරණම සම් රසමහ ි ක ො  ක   නපු්ස සි සවිවණ රමි රිස රි 
ස ණරරර ධ: දැ රි ‘රම’ රමි රිස රි ්ෙ ිසම් සහණමණගතරත රම  ශරීමම 
සව රිි  ෙදළුව රි  හදසර  සව රිි  ෙදළුව රි - දැ රි ාණවිණ රමලණ 
සහණමණගතරතණ ස රි රම සම් වසගම ි රමිලණ  ඒ රසමහි 
් දිෙසරසිණවරර රම රිි තසිමිවණ  ඒ ් දිෙසරසිණව ත ම ිසමුද  
ධ්බම නුප්ස ස ි ැ  ක  ස ම විහර් ි රමිි තවි  ඊළඟම රිමිවණ 
ැ  ධ්බම නපු්ස ස ි ැ  ක  ස ම විහර් ි, සමදු  ැ  ධ්බම නුප්ස සි 
ැ  ක  ස ම විහර් ි. ඒර ත ම ි රළ මදතරත  තව  ්ෙ ි රම 
හඳුිණගවිී රර න්තමම ි රමලණ තසිම රිස රි  ඒ ඉ්  ි රූප් ්වසරථණව 
න්තමමි  ත ව ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   ්වසරථණවම ගසිමර ිවහව  
සමදු  ධ්බම නුප්ස සි සව රිි  රමිලණමි සතෙිට්ඨණිසමර 
සෙ රිි රිස රි  ්ෙම ඇතරත ධරිි රි ඕි ිම්  ඇතරත ්වසුන් 
රම රිි  ඕි ිම් රසමර ස දධම සහණමණග රිි  සවිවණ  ස දධම 
‘ධ රිි -ධරිි ’ සරිණම ත ම ි සම්ර රම රිි ෙදළුව රි සව රිස රි  
සිණධ රිි  සරිණම ුවහව  සම් ්මය තණවම රි ධ රිස රි ිවතවු ිිරම් 
ාණවිණ රළණ රමිලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ  ණමයගම 
වවසඩ රිස රි ිවහව  සරසලසර ුරමවසව රිස රි ිවහව  යසරව රරෂම 
රම රිි  ිම් ‘ධ රිි -ධරිි ’ සරසිරර න්ම මදතුම ි ජ නෝ   අහ 
භකි  ොැ ප්ස සෝ   ආසැ න    ැදාම, ොන  අජ නෝ   ොන  
අප්ස සෝ   - ධ රිස රි ිවතරි ම්  දැරරසරර ිවතරි ම් ුවහව  සවුණසව 
සතූරම32  සම් ෙශි්සුිර දුධර්  වකිම  ්සෙර ්ධහසරර සිසවම ි 

එතසරණම ස ණිවණ ‘ධ රිි -ධරිි ’ සරසිරර ධ සව රිි  ඕි  ඉ් ි 
රූප්, ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො  ,  ඉ් ි රූප්ස ස අත්ථගොම  - 
වණසාිසමණෙ  සතූරම 33   දැ රි ්ෙම සමසධ රිි  වවඩෙළිසිවලරර 
තසිමිවණ  සතමසතෙිට්ඨණිම තළු ෙළ දසව රි  ස දධම 
සහණමණග රිි  ඕි - සමදු  ධ්බම නුප්ස ස ි ැ  ක  ස ම විහර් ි  
සතමසතිෙට්ඨණිම ත ම ි එර   ණමයගම රමිලණ සධරශිණ රමලණ 

                                                             
32 සවුණසව සතූරම -  ේඣි  ිරිණම   ූලෙනරනණසමර   ූලෙශ්මණමවගරගම  
33 වණසාිසමණෙ  සතූරම - සමදතරතිරිණම  ඛිර්රවගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵවගරගම 
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තසිම රිස රි - එක  ොන  අ  භකි  ොැ මග ොග    ණමයගම 
ෙම රිගවිීසම් ී ෙළ දසව රි  මූෙම හඳුිණගතරතණ  ඊළඟම ඒ මූෙසමර 
ස දධම සහණමණග රිි  තසිමිවණ   

්ෙ ි සවිතර ෙවතරතරි රි ුවලුසවණතර - ස දධම සහණමණගතරතණ 
රමිිසරණම එති දිවනරර සමසධිවණ - ‘ස ම ඇත ි රලරහ ි ස ම 
සවම’ි රමිි ්මය තණවම සමසධි ුව  ස දධම තසිමි සරණමමි 
ඵලම උෙ ක රිස රි  එති  දිවන සමසධිවණ ‘ඔම ස දධම සමුරසනර 
ිවතරිම් ඵලමරර උෙ ක රිස රි ිවහව’ රමිලණ  මූෙසමර 
ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව ත ම ිඒ ්වසුන් සව රිස රි  එති ී මූෙම 
ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ම ිරිමලණ සතරමවම් ග රිිවණ  ඒර දැරරසරණතර ත මි 
ධහ  දැරරරණ සව රිස රි  ඒ න් කමම ෙිච්චකස දෙරෙණධමම ගළෙ රිි 
උතරසණහ රම රිි ඕි   

ෙිච්චකස දෙරෙණධම ධරිි  වවඩෙළිසිවලම ත ම ිසමදු  ධ්බම නුප්ස සි 
සවිවණ රමි රිස රි  මූෙසමර ලරරෂන ිචර න්තමරර ුවලුවණම   ක  
මූෙමම ස ණරධ සව රිස රි රමිලණ ුල ුලණ ඉඳලණ හශ්ම රිස රි 
ිවහව  ඒ ිචර සලනරමම ්මතිිම ි ඇම ි එසහ  රමි රිස රි: ඒ මූෙ 
 කහණ ුලණසගි ඉ රිස රි ස ණිවණමිි ර ධ: ්සෙර යමති වලි රි  
එතසරණම යමති ්මති ි රණම ධ:  ණමමණම! සමදු  ධ්බම නුප්ස සි 
සවිවණ රමි රිස රි යමති ඉරර වණ මි දැරර රර  ්ෙි  දලි රි 
ෙම රිග රිස රි යමති වලම ්හදසවලණ මූෙසමර ලරරෂන ිචර 
ුල රිි  ඒරම ත ම ි ෙූමයව ෙරතිෙදාව රමි රිස රි  එතිි රි එ රිස රි 
ඉ්  ි රූප් රමිි දැරර ම න්තමම ි ඒසර රි රමි එර  සධම ත මි 
ෙක ිීවමන මමෙතර රිරී   ඒ තුළිි ර ස ථමරර වවසඩිවණ  ිීවමන 
මමෙතර වදන  ිසරම ධහ  ධරිි රි ෙහසද ම ි ිීවමන වලිි ර ඇතරත 
වවහලිණ තසිම රිස රි  ඉ්  ි රූප් රිමලණ මූෙසමර ලරරෂන ිචර 
ුවලුවහ  ිීවමන මමෙතර රමග රිි ෙදළුව රි  රණමණ දිෙසරසිණසේ 
ඕිූ  ාණවිණවර  දලිි ර තසිම රිස රි ඒ මූෙසමර සලනරමණම ්මිති 
න් කමම සෙසිි ිචර  දැ රි  ළිනණිමරර  කහණ ුලණසගි හිිචසමණතර 
සෙසි රිස රි ්සදාම  සධතසිර රනුෙම ුවලුසවණතර සෙසි රිස රි 
ෙළිරිලු  ඒර සලනරමණම දැසිි සධමරර  යමති වලමම ි ඒවණ 
දැසි රිස රි  ඒරතර ් තර රම රිි එෙණ  ්ෙ ි සලනරමම ්මිති 
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සධරවලර  ( ණම ්මය )  දලිි ර සමණදාග රිි වණ ිීවමන ිචර මමෙතර 
රමග රිි  ඒ රම රිස රි ෙමූයව ෙරතිෙදාව   

ඊළඟම  ණමමණසගර ්මය සම රි දුුරමාණන රි වහ රිසසරසගර ්මය මම 
හවසම රිි  සවිවණ  ඒ ත ම ි ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   රිමි තවි  
සමදු  ධ්බම නුප්ස සි සව රිි  ඕි  ස දධම ්මය ම ස ණරරරධ රිමලණ 
හඳුිග රිි  ඕි  දැ රි ඔම තසිමි රසමහි ස දධම ස ණරරරධ රමිලණ 
සහණමණග රිි  ඕි  එතසරණම ස දධම සහණමණගතරසතණතර දිවනරර 
එිවණ ‘ස ම ඇත ිරලරහ ිස ම සවම’ි - ස දධම ිිසණම ිඵලම රමිලණ  
ස දධම ිිසණම ි ඔම මූෙම  සම් ස දධම සමුරන ිිසණම ි ඔම රම 
හමගතරසතර  ස දධම සමුරසනර ිවතරි ම්: සිණහමගවිී  - ිිසමන්ම  

ප්රශ් න : මූෙසමර ස දධම සහණමණග රිස රි සරණසහණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර: මූෙම (ඉ්  ි රූප්) න්තමරර සිසවම ි මූෙසමර ස දධමතර 
ධ රිි -ධරිි  සරසිරර සව රිි උතරසණහ රම රිි   සතම 
සතෙිට්ඨණිසමර ් දිෙසරසිණ හතසමය  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි 
වීස දිම ි ාණවිණව ෙම රිග රිි තසිම රිස රි  එතසරණම සමුද  
ධ්බම නුප්ස සි වදසනණතර න්තමම ි ධහ ම ් දිව සතමසතිෙට්ඨණිම 
වඩ රිි  ෙම රිගතරතණ සව රිස රි  ඒර සහණඳම සතරමවම් ග රිි   ්ෙම 
රව ත ි රව ත ි ඒවණ රළණම සතමසතිෙට්ඨණිම වවසඩ රිස රි ිවහව  
ඒ ිිසණ ත ම ි ෙරසේශස රි සතූර රමිවලණ සතරමවම්ග රිි  සව රිස රි  
සතෙිට්ඨණි සතූරම රසිමේසවණතර  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි ැ  ක  ස ම 
විහර්  ි රමිි තවිි රි ත ම ි සතෙිට්ඨණි ාණවිණව34 ෙම රිග රිස රි 
රමිි ුව වවමසහම ි රණමණ දිෙසරසිණව ත ම ිමූෙම ෙශි්සිඳ ධරි රිි 
තසිමි රර ම  ෙූමයව ෙරතෙිදාසේ  ලූරි ාණවිණසව රි රම රිස රි මූෙම 
ස ණරරරධ රමිලණ සලනරමම ්මති ි න් කමම හඳුිණ ගවිී රර න්තමමි  
එසහ  හඳුිණගතරතණම ෙසරසසර ත ම ියමයම ෙරතෙිදාව ෙම රිග රිස රි   

ස දධම දැරරසරණතර මූෙසමර ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ුව ධරිි රි  ෙදළුව රි 
සවිවණ  ‘ස ම ඇත ි රලරහ ි ස ම සවම ි ස ම ිවතරිම් ඔසහණ  
සව රිි  ුවහව’ - ඉමස ම ස්  ිඉද ොහ ් ,ි ඉමස ම අස්  ිඉද න 

                                                             
34 න්ාඞ්ග සතූරම - සමදතරතිරිණම   හණවගරගම  සතෙිට්ඨණි සමදතරතම  ්ිිදසරසදත 
වගරගම  
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ොහ ්  ි රමිි ්මය තණවම. ඒ ිිසණ ස දධම සහණමණග රිි  එර හශ්  
වවධගතර සවිවණ  ස දධම දැරරසරණතර න්තමම ි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව 
සතරමවම්ග රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  ්ෙ ි ඵලසමර ලරරෂන ගවි 
සරණ්චකම ුවලුවතර  ස දධම සහණමණගතරසතර ිවතරි ම් එති සහරතු-ඵල 
සම්ු රි් මරර සෙසි රිස රි ිවහව  සහරතු-ඵල ්තම සම්ු රි් ම ත මි 
සම් ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  සරවාණවසමර තසිම රිස රි  ඒර සතරමවම් ග රිි 
ිම් ස දධම සහණමණග රිි   සවිවණ  ඒ ිිසණ ත මි 
සතමසතිෙට්ඨණිමම එර   ණමයගම රමි රිස රි   

දැ රි ්ෙ ි මූෙම රිමලණ සරණසහ රි න් සදවතර සම් ්ේඣතරත ුහිධර්  
සධරම ත ම ි් රිත ිම එ රිස රි  ස ණරධ - ්ෙ ියමති වලි රි ත මි 
මූෙ ගවි දැිග රිස රි  ්ේඣතරත ුහධිර්  සධර ගවිමි යමති 
වලිි ර දැිග රිස රි   

ප්රශ් න : එතසරණම යමති වලිි ර ෙමි ඉඳලණ ධ සම්ර ධරි රිි 
සව රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඔේ  යමති තළු ඉඳලණ ත ම ි ්ෙ ි ස ්චකමරලර දැරලණ 
තසිම රිස රි  සම් යමති ඉරර වණ මි  ණමයගමරර ත ම ි දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රම රිස රි  ඇමි එසහ  රමි රිස රි: යමති හම  
්ෙව මවට්මි ිිසණ  යමති රිම රිස රි සලනරම   ණමමණ  ුරර  
සතරත්වමණ ුවම ිසම් සතූර හතසම රි  සෙ රිව රිස රි   

ප්රශ් න : සතරත්වසමරර ෙදධරගලසමරර ිවහව රිමලණ ුල රිි රිමි 
රර මරතුර තසිමිවණ ස රිධ:  

ප්ළි්ි ුර: එසහ  රර  තසිමිවණ  මූෙම තසිමිවණ  ඕර ‘   
සිසවම ි  සගර සිසවම ි  සගර යතර ම සිසවමි’ රමිලණ ුල රිි 
රමිි රර  තසිමිවණ  ශරීමම තසිමිවණ ඕර ‘   සිසවමි’ 
රමි රිි හධිවණ  ඒ රර ම ධහ තර එරරර ගළෙලණ ුල රිි  සවිවණ  
සම් සතූර හතසමය  සෙ රිවිවණ මූෙම ඇත ිරලරහ ි(අත්ථථි රූප් )  ණමමණ 
ඉ රිි වණ  සලනරම තසිමිවණ  සතරත්වමණ ඉ රිි වණ  ුරර තසිමිවණ 
රමිලණ  ි දතර ්ෙ ිරිම රිි  හධිවණ ‘   ිවත ිමූෙමරර’ තසිමිවණ 
රමිලණ  ඔම රමි ි දුධර්  සධරශිණවම ගවළසෙිවණ ධ රමිලණ ත රි  

දිවණි රි න් ස රිි   එසහ  ුල රිි  ධ රමි රිස රි  ිවතරිම් මූෙසමර 
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ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව ධරිි රි රිමලණ ධ දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සධරශිණ රමලණ තසිම රිස රි රමිලණ ්ෙම දිවණි රි න් ස රිි 
සවිවණ  ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරසරණතර ත ම ිධහ  දැරරරණ සව රිස රි  
මූෙසමර ‘   ිවහව’ රමිලණ දැර ී සිසවම ි  

ප්රශ් න : ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරරණම ෙසරසසර මූෙසමර ‘   ිවහව’ 
රමිලණ ්වසුන් සවිවණ ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර සවි  ්වසුන්මරර  මූෙසමර ‘  ; ිවහව රමිි එර 
සිසවම ි    ඉ රිි වණ සහන ිවහව රමි රිි  මූෙමරර ෙහිිම රිස රි 
ිවත ි සවිවණ  සම් ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව සතරමවම් ගතරතම ෙසරසසර 
‘  ’ ගවි රතණවම එ රිි  ෙදළුව රි  ස දධම සහණමණග රිි  සරණම 
ඊළඟම ස ණරරරධ සව රිස රි රමිලණ ත රිම සතරසමම ි ස දධම 
සසණමණගවිී ම ිදැ රි ්ෙ ිරළ මදතරසතර   

ශවධ මූෙසමර ස දධම ගවි ිවවතතර රතණ රසළණතර - ස ණිවණ හශ් 
ගවමදන ිිසණ ශවධම යවණ රමිලණ  දලිි ර  ්ෙි සලනරමම ්මිති 
න් කමම ස දධම සහණමණගතරතණ  දැ රි ඒ ස දධම තසිම රිස රි ත රි තුළ 
ධ  ුණහමි ධ රමිලණ න් සලණ ුවලුසවණතර සෙසිිවණ ඒ ගවමදන සධරවලර 
තිු දසනර ුණහමිසමර ුව  එසහිම් ්ෙම සලනරමම ි ස දධමමි 
්හදසවලණ තිසම රිස රි ුණහමිසම රි  එතසරණම ඒර දුුරධහ ම 
ගවළසෙ රිස රි ිවහව ස රිධ: එසහ  සහණමලණ ඇතරත සහණමණග රිි 
ුවහව  ඇතරත සහණමණග රිි  ිම් ත රි තළුි රි සලනරමම ි ස දධමමි 
සහණමණග රිි  සවිවණ  ස දධම ත රි තළුි රි සසණමණගවිී මමි 
න්ධමයශිණව රමි රිස රි   

දැ රි රිම ඇසහි ඕිූ  ශවධමරර ගතරසතණතර - ශවධමරර ඇසහි 
සරණම එළිසමර ස ණිවණ හශ් ගවිචලණ ශවධම ඇහදනණ රමිලණ ත මි 
්ෙම හසිත රිස රි  ඒ සලනරමණ හතිි හවිච  දැ රි ්ෙි ඊම එහණ 
 ට්ම රිි ර න් ස රිි ඕි  ශවධසමතර ස දධම සහණමණග රිි  ඕි  
රසිතර ස දධම සහණමණග රිි  ඕි  ඒ සධර  මූෙ - ඉ්  ි රූප් 
රමිි තවි  එතසරණම ්ේඣතරත මූෙසමතර රණමණ දිෙසරස ී සව රිි 
ඕි  ුහධිර්  මූෙසමතර රණමණ දිෙසරස ී සව රිි  ඕි  ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ී සවිවණ රමිි එරමම ි රණමණ දිෙසරස ී සවිවණ 
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රමි රිස රි  ඒ ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   රමිි තවි  රිම ි ශවධමමි 
හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමණග රිි  සවිවණ  ි දතර ඒර 
ුණහමිසම රි සහණමලණ ුවශ් ුවතර ්ෙ ිසතරමවම් ග රිි  ඕි   

එසහිම් ්ෙම යමති ෙවතරසත රි න් ස රිි සවිවණ  ශවධම 
තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ ධ  ස ණි යමති වලිි ර ධ 
රමිලණ න් ස රිි සවිවණ  රි ඇහදසනර ිවතරිම් ්ෙම ශවධමරර 
තසිමිවණ රමිි සධිරධිම සමසධ රිස රි ිවහව  එති  ක 
සසනතණමතිම වවඩරම රිස රි ිවහව  ඇහදන ිිසණ ත ම ි ශවධමරර 
තසිමිවණ රමිලණ ්ෙ ි දැිගතරසතර  සම් ස ණසහණසතර ත රිසගර රි 
තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ: ශවධ ඇසහි ිිසණ 
ත ම ි රි තසිමිවණ රමිලණ රමි රිස රි  දැ රි රි තසිමිවණ ධ 
රමිලණ ුල රිි  රේිසවණතර ්ෙ ි සහණඳම ර රි සමණ ණසගි ඉ රිි වණ 
ඇසහිවණ ධ රමිලණ  ඇසහිවණ ිම් රි තසිමිවණ රමිිවණ  
ඇසහ රිස රි ිවතරිම් රි ඉෙ කලණ ිවහව  එසහ  ිවතවු ්ෙම රි 
සෙිිලණ සිසවම ි රිරර තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර  සම් 
ස ණසහණසතර ත රිසගර රි ඇහවම සෙසි රිස රි ිවහව  එසහිම් 
ඇසහි ිිසණම ි ්ෙ ි රි තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර  ශවධ 
තසිමිවණ රමිලණ දැිග රිසිතර ඇසහි ිිසණ   

ඊළඟම සහණඳම දිවණි රි න් සලණ ුල රිි ඇසහිවණ රමි රිස රි 
රි ධ  ඇසහිවණ රමි රිස රි ශවධම ධ: ඇස ී රමි රිස රි රරිමණවරර 
ස රිධ: ඇස ී රමි රිස රි මූෙමරර සිසවම ි ස රි  එතසරණම ඇසී  
රමි රිස රි රි සව රිි තර ුවහව  ශවධම සව රිිතර ුවහව  හවුවමි 
ඇස ී ිිසණම ි ්ෙ ි රි සහ ශවධමරර ගවි දැිගතරසතර  ඉ්  ි රූප් 
රමි රිස රි රිම ි ශවධමම ි ඒ සධර ත ම ි මූෙසරර රි් ම  දැ රි ්ෙි 
සම් සහණම රිි  හධ රිස රි ඒ මූෙවල ස දධම - සම්වණ හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ රමිලණ   

ප්රශ් න : ් ණිය ණය සඞ්ග්  ිඵස ොස  සවලණ තේධ: 

ප්ළි්ි ුර: ාණත ි තුි රර - රිම ි ශවධමම ි සසනත න්ඤරඤානමමි 
තසිමිවණ රමිි එරමමි ් ණිය ණය සඞ්ග්  ි ඵස ොස  රිම රිස රි  ඒ 
සධිරධිමම ත ම ි ඵසරසම රමි රිස රි  ඵසරසම තිු දසනණතර සේධිණව  
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සඥා ව තසිමිවණ  ඊළඟම ෙරෙක ධරරවණ  මිවණ   ්දෙනිරඩිර 
සතූරසමර 35 තසිමිවණ චක් ුඤ ච ැොුස  ප්ටිච්ච රූොප් ච උප් ප්ජ්ජ් ි 
චක් ුවිඤ ඤාණය ් ණිය ණය සඞ්ග්  ිඵස ොස . ඵස සප්ච්ච   ොැදන .   
ොැොද් ,ි ්  සඤ ජ න ් .ි   සඤ ජ න ්  ි ්  වි් ක ොක් .ි   
වි් ක ොක්  ි ්  ප්ප්ඤ ොච් .ි ් ෝ  නදිාන ප්ුරිස 
ප්ප්ඤ චසඤ ඤාසඞ්   සමදුාචරන ්  ි අ් ි්  න ග් ප්ච්චපු් ප්න ොනසු 
චක් ුවිඤ ොඤො යස ු රූොප්සු  ක්ඛදන්ඤරඤානසම රි දැිග රිි  ්තීත  
්ිණගත  වමයත ණි මූෙ  රමිි ෙරෙක සඥා  ිචරරර එිවණ  ඒරම 
ිිදාිම ත ම ි  දල ඉඳ රි රිම රිස රි  සම්වණ හමග රිි  හවිච  ඔම 
සණ ණිය සලනරමණම සවි සධිරධිම  ඇහවම ි මූෙමි ිිසණ ක්ඛද 
න්ඤරඤානම හමග රිි වණ  ඔම තුිම ඵසරසම රිමිවණ  ඵසරසම ිිසණ 
සේධිණව  ම රර න්ඳිම ි ධ  එම හඳුිග රිි වණ  ඒ හඳුිග රිි  සධම 
ගවි රලරෙිණ රමිවණ  ඒ රලරෙිණ රරිී  ෙරෙක  ඒ ෙරෙක ිචර 
න්සරතම රමිවණ ්තීත  ්ිණගත  වමයත ණි ක්ඛදන්ඤරඤානසම රි 
දැිග රිි  මූෙ රිමලණ  යමති හමම  ඔම න් කමම රමිිවණ  

ඔම සෙ රිි දසේ  ්දෙනිරඩිර සතූරසමර එර සරණමසරර න්තමමි  
සණ ණියසම රි ්ෙ ිඔම ිචර න්තමම ිුල රිස රි  ි දතර ඊළඟ සරණමස 

දිවණි රි න් සදසවණතර එති රමිිවණ ොස  ැ්  ැුොස  චක් ුස ම ස් ි 
රූොප් ස් ි චක් ුවිඤ ඤාොණය ස්  ි ඵස සප්ඤ ඤ්  ් ි 
ප්ඤ ඤාොප්ස ස් ්ි  ි ඨ නොම්  විජ්ජ් .ි (ස් ි රමි රිස රි සම්වණ ඇති 
රලරහ ි රමිි ්ධහස) ඇස ඇත ි රලරහ ි මූෙ ඇත ි රලරහි  
ක්ඛදන්ඤරඤානම ඇත ි රලරහ ි ඵසරසම රිමලණ ෙරඥෙරතිමරර 
ෙිවණග රිි වණ රමිි සධිරධිමරර න්ධය ණි සවිවණ  
ඵස සප්ඤ ඤ්  ්  ි  ස්  ි ොැදන ප්ඤ ඤ්  ් ි ප්ඤ ඤාොප්ස ස් ි් ි 
ඨ නොම්  විජ්ජ් ි  ඵසරසෙඤරඤතරතමි තිසමි සරණම සේධිණ 
ෙරඥෙරතමිරර ෙිවණග රිි වණ රමිි සධිරධිමරතුර න්ධය ණි සවිවණ  
ඔම න් කමම ෙරෙක ධරරවණ මිවණ  ් රිත ිම තසිම රිස රි 
ප්ප්ඤ චසඤ ඤාසඞ්   සමදුාචරණයප්ඤ ඤ්  ් ි ප්ඤ ඤාොප්ස ස් ි් ි 
ඨ නොම්  විජ්ජ් ි  

                                                             
35 මධුපිණ්ඩික සූත්රය -  ේඣි  ිරිණම   ූලෙනරනණසරම  සහීිණධවගරගම  
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දැ රි ස ති රමි රිස රි ස ණරරර ධ: ඇස ඇත ි රලරහ ි මූෙ ඇති 
රලරහ ි ක්ඛදන්ඤරඤානම ඇත ි රලරහ ි ස සහ  සධිරධිමරර සවිවණ  
ෙඤරඤෙරත ි සගණඩරර ෙිවණග රිි වණ  ෙරෙක ධරරවණ ෙිවණග රිි 
සධිරධිම න්ධය ණි සවිවණ  ්ිිතර යමති වලමතර ඔම යරණමමම  
රමිිවණ   

ඊළඟම රිමිවණ චක් ුස ම අස්  ිරූොප් අස්  ිචක් ුවිඤ ඤාොණය අස් ි 
ඵස සප්ඤ ඤ්  ් ි ප්ඤ ඤාොප්ස ස් ්ි  ි ොන්  ඨ න විජ්ජ් .ි ොන්  
රමි රිස රි ධරි රිි  ුවහව  ඇස ිවතරිම්  මූෙ ිවතරිම්  
ක්ඛදන්ඤරඤානම ිවතරිම්  ඵසරසෙඤරඤෙරතිමරර ෙිවිවණ රිමි 
එරරර න්ධය ණි සව රිස රි ිවහව   

එතසරණම ස ණරරරධ ස ති රමි රිස රි: ඒ තුි  ඇත ි රලරහි 
ෙිවණග රිි වණ  ඒ තුි  ිවතරිම් ෙවිසව රිස රි ිවහව  සම් 
රමි රිස රි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  සරවාණවම ස රිධ: ඉමස ම ස් ි ඉද 
ොහ ් ,ි ඉමස ම අස්  ිඉද න ොහ ් ි රිමි ්මය තණවම   

දැ රි ්ෙ ිහති රිි  ඕි සරණම ිසවලණසේ ධ ඕවණ ිවතරසතර රමිලණ  සම් 
න්සරතම රම රිස රි ස ණි සවලණව ධ:  

ප්රශ් න : ඇස රරිමණතර ර සිණවි ්වසරථණව ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඇස රරිමණතර ර සිණවි ්වසරථණව රමි රිස රි සවි 
යමතිමරර රරිමණතර ර සවි ්වසරථණවරර ස රි  එසහ  සධමරර ිම්  
දැ රි ඊළඟම සම්ර ඉතිශ් යමති වලමතර රමිිවණ  ස් ි රිමලණ 
‘සම්වණ ඇත ි රලරහ’ි රමිලණ සෙ රිව රිස රි සණ ණියසම රි සලනරසමර 
මි සරිණසගර තතරත්වම  ඊළඟම සෙ රිව රිස රි ස දධම  ඇස ඇති 
රලරහ ි මූෙ ඇත ි රලරහ ි ක්ඛදන්ඤරඤානම ඇති රලරහ ි ස සහ  
සවිවණ රමිිවණ  ඒසරතර රිම රිස රි ෙඤරඤෙරතමිරර ෙිවණ 
ග රිි වණ රමිි එරරර න්ධය ණි සවිවණ රමිලණම ි ඊළඟම අස් ි 
රමි රිස රි ස දධම සිණසමසධි සවලණව  ස ති ී ස දධම සව රිස රි 
ඇසම ි මූෙමි  ක්ඛදන්ඤරඤානමමි  ඒවණ සිණසමුරසනණතර ඔම සිධරධිම 
සව රිස රි ිවහව   

ප්රශ් න : එසහ  සිණසමසධි සවලණවරර තසිමිවණ ධ: 
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ප්ළි්ි ුර: ඒ සරණම ි සවලණව ධ රමිි එර ත ම ි ්ෙම දිවණි රි 
සහණමණග රිි  සව රිස රි  ඇසහ රි දැර ී ගවිම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සම් සධරශිණ රම රිස රි  ධරිි  සවලණව ඔම න්සරතම රම රිස රි  ඒ 
ධරිි  සවලණව සධන් කමරම සව රිි  ෙදළුව රි  එරරර ත මි ෙරෙක 
ධරරවණ මි සධිරධිම  ්සිරර එර ත මි එසහ  සිණසවි සධිරධිම  
ස දධම තසිමි සරණම ස ණරරර ධ සව රිස රි  ස දධම සමුරසනර 
ිවතරිම් ස ණරධ සව රිස රි රමිි ්වසරථණ සධර   

ඇසහ රි දැර ී තළු ්වසරථණ සධරරර ඔම සෙ රිව රිස රි  ්ේඣතරත 
යමති  ුහධිර්  යමති වලම සහරත ු න් සදසවණතර ඒ ්වසරථණ සධර 
සතරමවම් ග රිි  ෙදළුව රි  ස ණිවණ ිිසණ ධ ්ේඣතරත  ුහධිර් 
යමති හමග රිස රි: ්න්ධයණ  රමය   තනරහණ  යහණම  ිිවුතරති 
ලරරෂන සිණදැිී 36  රමිි රමවනද ්හලණ ඇත ි ස රි  සම්වණ 
තිු දසනණතර ත ම ි යමති උෙ ක රිස රි  ්ේඣතරත  ුහධිර්  යමති 
වලම ඔම රමවනද සහරත ුසවිවණ   

එතසරණම ්ේඣතරත  ුහධිර්  යමති තසිම රිස රි ්න්ධයණව ඇති 
රලරහි  ්න්ධයණව ෙරතයසවලණ රමිි ්මය තණවම ්ෙම සෙසිිවණ  
්න්ධයණව ෙරතය සිණවදසනණතර ්ේඣතරත  ුහධිර්  යමති තිසම රිි 
ුවහව රමිලණ දැ රි සෙසිිවණ ධ: දැ රි ස් ,ි අස් ි රමි රිස රි ස ණරරර 
ධ රමිලණ සතරසමිවණ ධ: ්ේඣතරත  ුහධිර්  යමති ඇති රලරහි සහ 
ිවත ිරලරහ ිරමිි ්වසරථණ සධර  ඔම සධසර රි  න්සරතම සව රිස රි 
‘දැර ී’ රිමි සධිරධිම  ්න්ධයණව තසිමි සරිණම දැරසීම් සධිරධිසමර ී 
ස ණරධ සව රිස රි  ්න්ධයණව ිවතරි ම් ස ණරධ සව රිස රි රිමි 
තවි  සම් රණමනණ ගවි සහණඳම දිවණි රි ුවලුසවණතර සෙසිම ිසම් 
සේධ වලිි ර රමි රිස රි ස දධම සමුරසනණතර ස ණරරර ධ තතරත්වම  
ස දධම සමුරසනර ිවතරි ම් ස ණරරර ධ තතරත්වම රමිි තවි  සම්ර 
ිචරරර හතිණග රිි  ් ණමවම ි ඒ වදනණම සහණඳම දිවණි රි න් සදසවණතර  
ඔම ්මය තණවම රි ත ම ිසම් න්සරතම සව රිස රි   

ස්  ි රමිලණ එර ෙවතරතරර රිමිවණ  අස්  ි රිමලණ තව ෙවතරතරර 
රමිිවණ  එතසරණම ්ෙ ි තව ෙවතරතරිි ර ්හලණ තසිමිවණ ස් ි 

                                                             
36

 ඛදධරධර ිිරණම-ෙිචසම්ාදිා ගරගෙණළ-ි හණවගරසගණ-ඤාිරථණ 15  වත්ථදි ණිතරතඤාන ිිධරසධසසණ 
16  සගණකමිණිතරතඤාන ිිධරසධසසණ 
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රමිි සරණම ්න්ධයණව තිු දසනණතර ත ම ි්ේඣතරත  ුහධිර්  යමති 
තසිම රිස රි  ්න්ධයණව ෙරතය වදසනර ිවතරිම් ්ේඣතරත  ුහිධර්  
යමති හමග රිි ුවශ් ුව  ඕරම ත ම ි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව 
රමිලණ රමි රිස රි  එතසරණම සතරමවම් ග රිි  ඕි ඇහවතර 
ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ම ි මූෙමතර ෙිච්චකස දෙරෙ රිිම ි යමති හමම  
එසහ  සමසධිවණ  ස ණරරර ධ ප්ටිච්චසමුප් ප්න න බැ රමිලණ 
රමි රිස රි: සමදු  ඇ්  ික  හ ිඵ   තසිමිවණ  ස දධම ස ණරරර ධ: 
අවිදය ැ  ්න්ධයණව තිු දසනණතර සම්වණ තසිමිවණ  ්න්ධයණව ිවතරිම් 
උෙ ක රිි  ුවහව  ඒර ත ම ිෙිච්චකස දෙරෙ රිි ුව රමි රිස රි  ‘ස ම 
ඇත ි රලරහ ි ස ම සවම ි ස ම ිවතරි ම් ඔසහණ  සව රිි  ුවහව’ 
රමිි ්මය තණවම  ඒ ්ෙ ි ඉ රිි  ට්ම  සිසවම ි ඒ ්න්ධයණව ුරමව 
රළ  ිසරර තසිමි මහත රි වහ රිසසරසගර සරවාණවමමි   

ප්රශ් න : සත ි ්සත ි රිමි එර ුලරලණසගර උදාහමනම රේිවණ වසගර 
ෙරණසමනගරි උදාහමනමරිි ර ෙවහව කල ිරම රිි  

ප්ළි්ි ුර: ්න්ධයණව තසිමි සරණම සගණඩ ඉ රිි  ුලරලණම වතුසමය 
ුලරසලරර ඉ රිිවණ  ්සෙර ඒ ්න්ධයණව ිවති හිි රදා වතසුමය ුලරසලරර 
උෙ ක රිස රි ිවහව  ුලරසලරර ිවහව සිසවම ි උෙ ක රිස රි ිවහව - 
ිිසමන්ම ි ඒර ත ම ි ඇතරත තතරත්වම  ුලරලණ උසගර ස නඩර ම 
වතසුමය ුලරසලරර උෙධරධවණසගි  ්සෙර ස නඩර ම ්ෙ ි ඇහවමි  
මූෙමමි ්න්ධයණ ෙරතයසම රි උෙධරධවණසගි  ඇතරත සරවාණවම 
ිිසමන්ම ි ස නඩර  තසිමිරම් ්ෙි ඕවණ උෙධරධිවණ  එතසරණම 
ස නඩර ම උෙධරධි ිචර තිු දසනණතර ්ම සිනධරධි සතූරවල රිමිවණ 
වසගර  ණමමණ ඉ රිි වණ  සලනරම තසිමිවණ  ුරර තසිමිවණ  සතරත්වමණ 
ඉ රිි වණ  ස නඩර  ෙරතය වදසනර ිවතරි ම් ඒවණ උෙ ක රිස රි ිවහව - 
නත්ථථි සරවාණවම  ඒ ත ම ිිිසමන්ම රිමි ්මය තණවම  

තව න් කමරම රේිසවණතර සම් සෙ රිව රිස රි ුරරම ි ස දධමමි  
ිිසමන්මම ි ස නඩර   ්න්ධයණව ත ම ි ස දධම  ස නඩර  සමුරසනර 
ිවතරිම් ිිසමන්ම  ිිසමන්ම රමි රිස රි ිවතසිවිවණ රිමි 
්මයථසම රි සිසවම ි උෙ ක රිස රි ිවහව  උෙධරධ රිස රි ිවහව  
හධ රිස රි ිවහව  ුරරම ි ස දධමම ි ිිසමන්මම ි දැරරසරණතර  ණමයගමතර 
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ධරිි වණ  එසහිම්  ණමයගම සව රිි  ඕි සම් ස නඩර  ිවතරිමි 
රර මරර ස රිධ: ස නඩර ම උෙධරධි සරවාණවම ිවතසිව රිි  ඕි   

දැ රි ඔති කතමුණමය සතයම සහ ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ුව රිමි 
සධර  තසිමිවණ  සම් සමිලු  යමති ෙිච්චකස දෙරෙ රිි  ුව ්ෙි 
ධරිි රි  ඕි  ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරසරණතර ත ම ි ධහ  දැරරරණ 
සව රිස රි  ්න්ධයණව ෙරතය ුව ත ම ි දුධර්  සධරශිණව  ්න්ධයණව රිමලණ 
්ෙ ි ස ණරරරධ සහණමණග රිි  ඕි  ඕර සහණමණග රිි  දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර ීෙද වවඩ ෙළිසිවල ත ම ිසමදු  ධ්බම නුප්ස සි සවි එර  
ඒ ිිසණ ත ම ිසම්ර රම රිි  ෙදළුව රි ධ රිි -ධරිි  සරිණම රිමලණ 
රමි රිස රි  ස දධම ්න්ධයණව රමිලණ ්ෙ ිදැිග රිි  ඕි  තව  දැරලණ 
සිසවම ි ි දතර දුධර්  සධරශිණසව රි ඒ ුව ්ෙ ි දැිග රිි ඕි  
එතසරණම ධ රිි  සරසිරර සවිවණ  ඒර ත රිසගර දැරර  රමග රිි 
ස දධම සහණමණග රිි  ඕි  ඇම ි සම් ්න්ධයණ ෙරතයසම රි රිම රිස රි 
රමිි තවි හම්ුසවිරම් ්ෙ ිස දධම සහණමණසගි ම රිි  ඕි  

දැ රි සම් ිචර ිවවතතර සහණඳම දිවණි රි න් සලණ ුල රිි   ්ෙි 
රිම ි ශවධමම ිතසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ: ඇසහි 
ිිසණම ි රි දැරලණ සිසවම ි ි දතර ්ෙ ි රමිිවණ ඇසහ රිි  ිම් 
රිරර තසිම රිි  ඕි රිමලණ  ්ිිතර ෙවතරතම රමිිවණ ඇසහ රිි 
ිම් ශවධමරර තසිම රිි ඕි රිමලණ  සහණඳම න් සදසවණතර සෙසිමි 
ඒ සධර  ඇස ී සිසවම ි රමිලණ  ඒ සධර  ඇස ී ගවි හති රිි 
ගහිලිරලණ ්ෙ ි ෙිවණගතරත සධරවලර  දැ රි රිරර ගවි ්හලණ  ිවති 
සෙණඩි ධමවසවරමුතර ශවධ ඇසහිවණ  ි දතර එමණම හසිත රිස රි 
ිවහව සම් රි තසිමි හිි රදා ඇසහිවණ රමිලණ  එසහිම් ඇමි 
්ෙම එසහ  හතිසුනර: සම් වසගර සධරවලර ත ම ි දිවණි රි න් ස රිි 
ඕි  සෙම ඇසදමරර ඔසත රිම ්ෙ ිසම්ු රි්  රමලණ තසිමිවණ  යශරව 
වලිි ර ත ම ිරි රමිි සධම හධ රිස රි   

ප්රශ් න : ්ෙ ි සවි වවඩර සම කලණ ඉ රිිසරණම ඇසහ රිස රි ිවහව 
ස රි  එවවිි ්වසරථණවර ස ණරධ සව රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඇසහ රිස රි ිවත ි එර සවි  රතණවරර  දැ රි ්ෙි සම් 
රතණරම රිස රි ඇසහි සවලණව ගවිම ි ඇස ී සධිර් සවි සවලණව 
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ගවි  ඇසහ රිස රි ිවත ි සවලණසේ ී ශවධමරර තිු දනණ රමිලණ ්ෙි 
ධ රිස රි ිවහව  ි දතර ශවධමරර තසිමි ුව  රි තසිමි ුව 
දැිගතරත සවලණසේ  ක ස ණරධ වදසනර: සරණසහණ ධ ඒ ුව දැිගතරසතර 
රමිි එරම ිසම් සහණම රිස රි  ස දධම ගවිම ිසම් න් ස රිස රි   

ඇස ී ඇස ී ුව සිණධ රිි ණර  ත ම ි ස දධම  ඇස ී ඇසී රර 
න්තමමි රිමලණ සිණධ රිිණර මම ි ශවධමරර සහ රිරර ෙවසිේසේ  
ඇසමිප ඔ  ොදකම අ ්ි  ි නමහම. ඔන න ඔ් න ් ම  ි ගමඹුර 
් ොි න ොන   ඒ සධර  ්ෙ ිහතිණගතරත සධරවලර න්තමම ි ඇස ී ඇසී රර 
ෙ නරර වදනණ ිම් රිරර ෙිව රිිතර ුවහව  ශවධමරර ෙිව රිිතර 
ුවහව  රිම ි ශවධමම ිරමි රිස රි ඇස ී සිසවම ි ඒවණ මූෙ   

එතසරණම දැර ී දැර ී ෙ නරර වදනණ ිම් ඇහවරර ෙිව රිිතර 
ුවහව  මූෙ ෙිව රිිතර ුවහව  ඒ සධෙවතරත එරත ුරළණ ිම් එරතු 
රමලණ තසිම රිස රි ්න්ධයණසව රි  ඇස ී ඇස ී ුවම සහිමි දිවන 
ිවතරි  ිිසණ  දැර ී දැර ී ුවම සහිමි දිවන ිවතිර මමි 
්ේඣතරත  ුහධිර්  සධරරර ෙිව රිස රි  සම් එරත ු රසළර රවදධ: ඒ 
ත ම ින්ඤරඤානම   ණමමණ   ණමණරණමමණ  

ප්රශ් න : සෙම න්ඤරඤානම ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: සෙම සිසවම ිසම් ස ණසහණසතර  

ප්රශ් න : සම් ස ණසහණසතර හවසධ රිසිතර සෙම එරරම සහරතුවරර 
වශසම රි ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර ෙූමයව ෙරතෙිදාවතර එරරර සරසමි න්සරතම රිරී රර  
රම් සරසරතණ සම් ණ කට්ඨිමතර එරරර රමි න්සරතම රිරී රර  සම්ර 
සම් ස ණසහණසතර සධිරධිමරර - ේචකදෙරෙ රිි   ප්ච්චපු් ප්න න ො   ධ්බම 
් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි - භද ොදකර්  ්  ස ් ර37 සධරශිණසේ තිසම රිස රි 
ේචකදෙරෙ රිි ්මය තණවම එති එති න්ධමයශිණ රම රිි රිමලණ  
සමදු  ධ්බම නුප්ස සි වී මම ින්ධමයශිණ රමිවණ රමිලණ රමි රිස රි   

                                                             
37 ාධරසධරමතරත සතූරම -  ේඣි ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  න්ාඞ්ගවගරගම  
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ස දධම ිිවවම කව දැරරසරණතර රිම ි ශවධම රමිි සධර  ෙවසිේසේ 
්න්ධයණව ෙරතයසම රි රමිලණ සෙසිමි  ්ෙම ඔසහණ  ෙවිවදනණම 
්න්ධයණව ිවත ි ිසම ෙවිසව රිස රි ිවහව ස රිධ: රමිි දිවනතර 
එති  සමසධිවණ  දැ රි ුලරලණ වතසුමය ුලරසලන හවුරවණම ්ෙි 
හධ රිස රි ිවහව ස රි  ඒ වසගර  ්ෙ ි ස නඩර ම ෙිවි ිචර 
්න්ධයණව ුරමවවදන  ිසම ෙවිසව රිි  ුවහව  ිිසමන්ම ි ිිසමන් 
්මය ම ්සෙර ස නඩර ම ්ෙ ි උෙධරධවණසගි තසිමිවණ  ඔම 
්වසරථණව ගවි ිචරරර හති රිි   දිවණි රි ෙරී්නම රම රිි   

ඔම ුවලුසේ ඉ්  ි රූප්, ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   රමිි ්වසරථණව  
්තරථඞ්ග ම සණරරෂණතර සවි සධමරර  ඒරම ත ම ි ිිසමන්ම 
රමි රිස රි  ස දධම දැරරසරණතර දිවනම සෙසිි එරරර ත මි හම 
සිණග රිි  හවිච  හම සිණග රිි  හවිච උදාහමන වලිි ර රමි රිි 
් ණමවම ි ්ෙ ිඋදාහමන සධ රිස රි සලනරම තළුිි ර ස රි  ිිසමන්සමර  ක 
සලනරම හමග රිස රි ිවහව  ඒ ස ණි වසගරධ රිමි එරම සධ රිි 
ෙදළුව රි එර උදාහමනරර ත ම ි්ම ුලරලණසගර උෙ ණව  ඒසරර ී ්ෙිව 
උදාහමනමම ගතරසතණතර - දැ රි ුලරලණ රැවිචලණ ඉ රිි තණරර ඌම ඕර 
සතරසම රිස රි ිවහව  උසගර සලනරමම ුලරසලරර ඉ රිි වණ ම ි ඒ වසගර 
්න්ධයණව තසිමිරම් ්ෙිතර සලනරමරර  ෙිවණ ග රිි වණ  

ප්රශ් න : ්න්ධයණව ිවතවිදසනණතර තතරතර වම ස ණරරර ධ: 

ප්ළි්ි ුර   කට්ඨ  සදත   දත  න්ඤරඤාත වලිි ර ිවතිි වණ  ඒවණම ්ෙි 
්න්ධයණසව රි එරත ු රමි රසිවිරර එරතසුව රිස රි ිවහව  සම් 
සමිලරල  ිිසමන් ්මය  ුව දිවනම සෙසිිවණ  

ප්රශ් න : හව තසිරසසර  දැරරරණමිි ර ෙසරසසර ස රිධ ්ෙ ිහති රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර හශ්  දැ රි සම් ්මය තණවම දැිගතරතණ රමි රිස රි 
මහතරවදනණ සිසවම ි ්ෙ ි තව  සම් රම රිි තසිමි වවඩෙිළිසවල 
හඳුිග රිි වණ න්තමම ි ධ රිි -ධරිි  සරසිරර සව රිි  රිමලණ 
සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ ස රි  ජ න-ප්ස ස  ථම භ්ූ  වදනණම 
ෙසරසසර ත ම ිරළ මදත ුවවඩෙළිසිවල ෙම රිග රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  
ඔම දැිග රිි එර ත ම ිසම් ණ කට්ඨිම  සම් ණ කට්ඨිම යසවණතර ත මි 
 ණමයගම වඩ රිි  ෙම රිග රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි   
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ප්රශ් න : ්ේඣතරත මූෙසමර ස දධම තව ිචරරර ෙවහවදැල ිරම රිි  

ප්ළි්ි ුර: ්ෙ ි ඉසරසසලරලණ ශවධමම සහරත ු සහේසේ ුණහමිසම රි ස රි  
මම් මම් සධරවලර ගවිචලණ ශවධම හමගතරතණ රමිලණ  දැ රි සරණසහධ 
ස දධම තිසම රිස රි: ස නඩර   ත  ්න්ධයණව  ත  එතසරණම 
්න්ධයණව තසිම රිස රි එළසිමර ධ  ත රි තළු ධ: ත රි තළුමි  ්න්ධයණව 
ත රි තළු ිම් ්න්ධයණසව රි හධෙද ිචර තසිම රිස රි එළසිමර ධ  ත රි 
තළු ධ: ඒරතර ත රි තළුම ි එතසරණම සලනරමම ි ස දධමමි  
ිිසමන්මම ි  ණමයගමම ි තසිම රිස රි ත රි තුළම ි දැ රි සම් රමවනද 
ධහ මතර ගවළසෙිවණ ස රිධ: 

ප්රශ් න : එතසරණම ස දධම සව රිස රි  ්න්ධයණව ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර ත ම ි  දළු දුුර ධහ     ්න්ධයණව ුරමව රමිරම් ත මි 
 ණමයගම තසිම රිස රි   

ප්රශ් න : ්ෙම හව තසිරසසර  ස දධම සවිවණ ස රි  එරිි ර එර 
්මසගි න්ධමයශිණවම ග රිි  ් ණමවම ි එ්චකමම  සතිනු්ල ි එිවණ 
ස රි  එතසරණම ස ණරරර ධ රම රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර සහණඳ ෙරශරි මරර  හව  ්ම දනරම  ුල රිි ම රිි 
එෙණ  එර සධිරධිමරර ්මසගි ඕි තමම් සවලණ ්මසගි න්ධමයශිණ 
රම රිි   සධිර් වදනණම ෙසරසසර ත ම ි ්ෙමි ුල රිි සව රිස රි  ඒරම 
ර රර ිවහව  ඔති ත ම ි  ණමයගම ෙම රිග රිි තවි  මූෙමරර 
තිු දසනණතර න්තමම ි රණමණ දිෙසරසිණව වඩ රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි   
ඉ්  ිරූප් වදසනණතර ත ම ිඉ්  ිරූප්ස ස සමදුො   වශසම රි ුල රිි 
ෙදළුව රි සව රිස රි   

ුලරලණසගර උෙ ණව ිවවතතර  තරර රමග රිි  - ුලරලණ රැවසමිවණ  
්ෙ ි ඌම රිමිවණ ඔසහණ  සධමරර සිසවම ි තසිම රිස රි රිමලණ  
්ෙම ඕි ුලරලණව සරණසහණ  හශ් සම්  දලණසව රි  දධව රිි  
එතසරණම ුලරලණ ්ෙව ිචරරර හශ් න්ශරවණස රසළණතර හතිමි  ‘ ම 
ස සහ  හතිුි ණම සම් රමිි එර ඇතරතරර සව රිි  ඇති’ රිමලණ  
හවුවම ි ඒ තව  ඇතරත සෙිිලණ සිසවම ි එතසරණම ්ෙ ි ඌම 
 දළණසව රි ිනසධි වවඩෙළිසිවලරර රිමලණ සධිවණ  ඔ රිි ඔසහණ  
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දුුරමාණන රි වහ රිසසරතර ්ෙම  ගරර රමිලණ සධිවණ  ‘ඔු ස සහ  
රැවටී ර ඉ රිිවණ  ස සහ  රසළණතර ඔම  දළණසව රි ිනසධ රිි 
ෙදළුව රි’ රමිලණ  ඒර ත ම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමි 
 ණමයගම - සතම සතිෙට්ඨණිම  සතම සතෙිට්ඨණිම ෙම රිග රිි  හවිච 
ත ම ි ්ෙ ි දැ රි සම් රතණ රසළර  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි ැ  ක  ස ම 
විහර්  ි - රමරර තසිමිවණ ිම් ඒසරර ස දධම ුල රිි  ඕර ත මි 
 ණමයගම   

දැ රි  ණමයගම රමි රිස රි තව  ිිවි සිසවම ි  ණමයගම වඩි සරණම 
ත ම ි ්න්ධයණව ුරමවසව රිස රි   ණමයගසමර එර එර ්වසරථණ ත මි 
සසනවණ රි  සරදාගණමී  ්ිණගණමී  ්ශ්හතර රමිලණ රමි රිස රි   ණමයගම 
වඩි සරණම ත ම ි ධ රිි සධම දැරර රර සව රිස රි  දැ රි තව  
්හගතරතණ න්තමම ි- ජ න  ඒර දැ දි රර න්තමම ි ෙරණසමනගරිව සම්සරර 
සමසධි සරණම සම් දැ දි  ත රිම ෙරතයරරෂ සවිවණ  සම්ර 
ස සහ  ම ිරමිලණ   

ප්රශ් න : ෙරණසමනගරි සව රිි  ාණවිණ රම රිි  ඕසි ධ: 

ප්ළි්ි ුර:  දලිි ර  ාණවිණව රමි රිස රි ස ණරරරධ රමිලණ හඳුිග රිි 
එරම ි සම් රම රිස රි  වණඩිසවලණ ඇසර ෙමිණසගි ඉ රිි  රතණවරර 
සිසවම ි සම් රමි රිස රි  සම්ර ශවධම ඇසහි සවලණසව ක රම රිි 
ඕි සධමරර  එති කතර එර ශවධමරර ග රිි   ්ෙ ි දලිි ර  දැිග රිස රි 
සලනරමම ්මති ි  ට්මින රි  ඊළඟම දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ 
රමෙද වවඩෙිළසිවල එසත රිම සමණධ රිි    

ශවධම රිමි සරණම ්ෙ ි  දලිි ර  එළසිමර ශවධමරර ගවිමි 
දැිග රිස රි  එසහ  ිවතරි ම් ඒ ශවධම ඇහදන රි ගවි 
දැිග රිි වණ  රි ති දුන ිිසණම ි ඇහදසනර  ශවධම තිු දන ිිසණමි 
ඇහදසනර රමිලණ  එතසරණම රි රමි රිසිතර මූෙමරර  ශවධම 
රමි රිසිතර මූෙමරර  මූෙම ෙශි්සඳි ධරි රිි  ිම් රණමණ දිෙසරසිණව 
වඩ රිි  ඕි  රණමණ දිෙසරසිණසේ  දලර  ෙමිවම ත ම ි මූෙමරර 
තසිමිවණ ිම් ඒසරර ස දධම සහණමණග රිි  එර  හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමණග රිි  එර  එසහ  සහණමි සරණම ්ෙි 
ධ රිි  සහරත ු ත ම;ි එළසිමර ස ණරරර හශ් වදන හිි රදා ශවධම යවණ 
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රමිලණ  දැ රි එතිි රි එහණම න් ස රිි ඕි  ඔම ශවධම තසිමිවණ 
රමිලණ ්ෙ ි දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ: ඇහදන ිිසණම ි ඇහදසනර 
ිවතරිම් සරණ්චකම එළසිමර ස ණිවණ වදනතර ්ෙ ි ධ රිස රි ිවහව  
එතසරණම ්සෙර සලනරමම ඔම ශවධම යසේ ඇහදන ිිසණම ි  

දැ රි ්ෙි සම් ්වසරථණසේ ී යමති හඳුි ග රිි  ඕි  ස ණි 
යමති ධ ඔති වවඩ රසළර රමිලණ  එතසරණම සෙසිිවණ රිමි  
ඒ ගවි හතිෙද  ිසමි න්තමම ි ඔති රරිමණතර ර වදසනර රමිලණ  
සසනතණමතිමම ි  ිණමතිමම ිවවඩ රසළර   

යමති ගවිතර ්ෙ ි සවි  දැිසගි තසිම රිි ඕි  යමති 
හසමර රෘතය සවි  ධහ  තළුිි ර න් සමි මදතමුි  සසනතණමතිමම 
රම රිි  ෙදළුව රි එර  එර වවඩම ි - ඇස ී - ස්ු   ක්ඛණමතිමම 
ිම් දිට්ඨ - දැර ී න්තමම ි එසහිම් ්ෙ ිදැ රි ඇසසී රි ිවවතලිණ ධ 
රමිලණ න් සලණ ුල රිි  ඇස ීම ් තමව ්ෙ ි ෙදමවධරධම ශවධමරුමි  
රිරුම ි එරතු රමලණ තසිමිවණ  ්සෙර ෙමන ෙදමවධරධ ිිසණමි ඒර 
වදසනර  වමයත ණිසමර සහිමි  දිවන සිණසමුරනද ිිසණ  එතසරණම 
ඇස ී ඇස ී ෙ නරර ුව සිණධ රිි ණර මමි ්ෙ ි ශවධමරුමි  
රිරුම ි එසත රිම එරත ු රමසගි තසිම රිස රි  ඒවණ ්න්ධයණසව රි 
එරත ු රමගතරත සධරවලර  දැ රි සම් ඇතරත ිචර ිචර ධරි රිි 
ෙම රිග රිි  ඕි  එසහ  සෙ රිි සගි මිසරණම සවලණවරර එිවණ 
ත රිම ඇසහම ි හවුවම ිුණහමිමතර එරරර සම්ු්් රම රිස රි ිවහව  
රිම ි ශවධමම ි හධ රිස රි ිවතවු ්හසගි ඉ රිි  ෙදළුව රි  හවුවමි 
ෙදමවුර රිරී  තළුම ිඑසහ  සව රිස රි   

ස රිි  සම් ෙදමවුර රරිී ම රිමිවණ න්ධමයශිණව රමිලණ  ප්ච්චුප් ප්න න 
ො   ධ්බම ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි - සම් ස ණසහණසතර රිම ි ශවධමමි 
ප්ච්චපු් ප්න න ්මය තණ  දැ රි ්ෙ ි ඕවණ ිවහව රමි රිි  මිවණ 
සිසවම ි ස දධම සෙ රිිිවණ  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි රමිි එර 
ත ම ි  ණමයගම  හමගතරතණ රමිලණ ිවතිි රස රි ිවතවු  හමගතරසතර 
සරණසහණ ධ රමිලණ සෙ රිි රිි ඕි  එසහ  සෙ රිි ි සරණම සම් 
ස දධම තිු දසනණතර න්තමමි සධෙවතරතරර ෙවිසව රිස රි රිමලණ ්ෙම 

දිවනරර එිවණ  සම් ස දධම සමුරසනර ිවතරි ම් හමග රිි  ුවහව 
රමිි ්මය තණවම ්ෙම සෙසි රිි  ග රිිවණ   
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සහණඳම  තර තමිණග රිි ිිසමන් රමි රිස රි හමගතරත සධම 
ිවතවිදනණ රමිි එර සිසවම ි සිණහමගවිී මම ි ිිසමන්ම 
රමි රිස රි  ිිසමන් ්මය  ්සෙර ස නඩර ම උෙධරධලණ තසිමිවණ  
්සෙර ස නඩර   තම ි ෙවසිේසේ  ්සෙර ස නඩර   තමි 
හමගතරසතර  සබ්බ ්  නිොර ධ ධ්බම රිමි එසරර සලණර ුගවඹදමරර 
තසිමිවණ  ඒර සතරමවම් ගතරසතණතර සසනවණ රි සවිවණ  සසනවණ රි 
සවි එරම ි මහතර සවි එරම ි ෙමලවණ ග රිි  එෙණ  දැ රි ්ෙම 
තසිම රිස රි ්හගතරත දැ දි  න්තමම ි ි දතර සසනවණ රි වීසම් ී 
ෙරතයරරෂව සම් ්මය තණවම ධරිි වණ  ි දතර සතිම ිවත ි සවලණවම 
සලනරමම ්හදසවිවණ   

දැ රි ්ෙ ිසම් සණර්චඡණ රමෙද ්මය තණවම සතරමවම් ග රිි  ුවශ් ිවහව 
ස රිධ: එසහ  වදනණ ිම් දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රම රිසිතර 
ිවහව  හවුවම ි ්සෙර සසණමගත ෙදමවධරධ ිිසණ සම් සතය වවහලිණ  
්ිිතර ෙවතරත ම ි සෙ රිි රිස රි  උඩදගම් ුලණ ෙීි ිවණ රිම රිසිතර 
ඒ ිිසණම ි සලනරමණම ඇතරත යමයම ධමයශිසමර ී සුණමවවරර සවිවණ   

සහණඳම ඇසර ඇමසගි ඉ රිි  සවලණවම වදනතර සම්ර ෙදමවුර රම රිි 
ෙදළුව රි  දැ රි රෙදසමරර රූගවහදවණ රමිලණ හති රිි   ඒ රණරරරණ 
ුණහමිසමර ධ ඉ රිස රි  හසිත රි ධ හවුරසේ රමිලණ සහණඳම දිවණි රි 
න් සලණ ුල රිි  එතසරණම සෙසිිවණ සම් හසිතර හධෙද සධමරර 
ස නඩර ම එළසිම රි තමිලණ රමිලණ  රසි ි සධමරර ුසල රි 
ිවතරව රිි  හධ රිි  එෙණ  දුුරධහසම් රමිි එර  සධම ත මි 
ස ණිවණ හශ් තසිමිවණ ිම් ඒසරර ස දධම සහණම රිි රමිලණ  සම් 
රමිි එර ඇතරත රමිලණ වවමසහිවණ ිම් ෙරණසමනගරිව රම රිි 
ෙම රිග රිි   ්ෙ ි සණ ණියසම රි හතිි න් කමම වඩණ සම් රිමි 
රමවනද සවිසර ිිසණ ත ම ි ්ෙම සම්වණ සතරමවම්ග රිි  ් ණමව  ඒ 
ිිසණ  ත ම ි සම්ර සෙම සිණඇස ූ න්මූ ධහ රර රමිලණ රිම රිස රි  

දුුරමාණන රි වහ රිසසර ම ි එසහ  සධරශිණ රම රිස රි - ප්ුබ්ොබ 
අනනුස සොු් ස ු ධ්බොමසු රමිලණ  ස වවිි ධහ රර ්ෙ ි සවි 
සරණසහ රිවතර ්හලණ ිවහව  ි දතර සම්ර සුණමවම ි රමිලණ රණමවතර 
එර තමයරමරරවතර සගරි රි  ුවහව  ිචරරර හශ් ෙරඥා ව තසිමි සරිණම 
සම්ර ඇතරත ම ිරමිලණ සෙසිිවණ  ධෘෂරිචගත වදන ්මම ත ම ිසම් 
සම්ු රි් සම රි හතිණග රිි වතර ුවශ්! 
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ප්රශ් න : මම්රසි ි යමතිමරිි ර ස රිධ ්ෙි ඕිූ  සධමරර 
දැිග රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: යමතිමරි රි දැිගතරත සධමරි රි ත ම ි ්ෙ ි  දලි රි  
ෙම රිග රිස රි  ඊළඟම ්ෙ ි ඒර න්ධමයශිමම සමණ ද රමිවණ  
න්ධමයශිණවම සමණ ද රම රිස රි යමතිමරි රි සිසවම ි දැ රි ශවධම 
ඇහදසනර රසි රි ිම් ඒසරර ස දධමම ි සසන්ම මදතරසතර  සමුද  
ධ්බම නුප්ස සි සව රිස රි යමතිමරිි ර සිසවම ි දැිම   දළණ වදනණම 
ෙසරසසර ත ම ි ්ෙම න්ධමයශිණ රම රිි සව රිස රි  රැවමදන එසරර 
රැවමදසනර ඇමි රිමලණ සෙ රිි ිවණ  ුණහමි මූෙ ෙිවි එර 
වවරැධරධරර රමිලණ ධරිි රි  ්ෙම  දලිි ර  ශරරතමි ිවහව  ්ෙි 
හති රිස රි ුණහමිසමර ස ණිවණ හශ් තසිමිවණ  ඒර දැරරරණ න්තම ස රි 
රමිලණ  ඒ දිට්ොඨ දිට්ඨ ම්  ්   ට්ම  සිසවමි රමිි එර සතරමවම් 
ග රිි  ඕි   

සලනසරනතරතම ධමයශිම ගවිම ි ්ෙ ි සම් රතණ රම රිස රි  සලනරමමි  
සලනර ස දධමම ි ිිසමන්මම ි  ණමයගමම ිත රි තළුි රි ධරිි  යරණමම   

ප්රශ් න : උසෙරරරෂණසව රි සධමරර දැරරරහ  එති ස ණරරර ධ 
සව රිස රි:  

ප්ළි්ි ුර: උසෙරරරෂණසේීතර ඒ ිචර  ත මි සව රිස රි  දැ රි සරර රි 
ාණවිණව රමිවණ රමිලණ හති රිි   එතසරණම රරලු සෙණළසේ 
ගවසමිවණ  දැ රි ්ෙමි රරුල ගවිවතර  සෙණළව ගවිවතර ඇල ීරර  
ගවටී රර ිවහව  උසෙර්ණවරර තසිම රිස රි  ි දතර ්ෙ ි ඒ ්වසරථණසේ 
ී තව  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි වදසනර ිවහව  

 ලූරි සධම ත ම ි මහත රි වහ රිසසරසගර සරවාණවම ගවි දැ රි   
හති රිි  ම රිි එෙණ   දලිි ර  ත රි සමදු  ධ්බම නුප්ස සි සව රිි 
ෙම රි ග රිි   එතසරණම ඔම ෙරශරි වලම උතරතම ලවසුිවණ  ෙරශරි 
්හ රිි  එෙණ රමිලණ සිසවම ි සම් රමි රිස රි  ඒවණම උතරතම 
ිවතවුණතර සිසවම ි හවුවම ි ෙරණසමනගරිව සමසධ රිස රි ිවතුව 
තමයරසම රි න්තමරර සම්ර ්ලරල රිි ගමිණම හශ් ් ණමවම ි තමයර 
රමි එර සහණඳම ි හවුවම ි ස හම ඒවණම උතරතම තමයරසම රි 
ලවසු රිස රි ිවහව   
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දැ රි ුලරලණසගර උෙ ණසේ ී ුලරලණ සහණඳම  රැවිචලණම ිඉ රිස රි  ඌ 
ඇන්ලරලණ වතසුමය ඉ රිි ුලරලණ ගවි ්සෙ රි ෙරශරි ්හිවණ රමිලණ 
හති රිි   ඔම ුලරලණ සවම ුලරසලරර ධ  සහණසමරර ධ රමිලණ ඔම වසගර 
ෙරශරි  ්හිවණ  ඒ  ණිසරිතරවමම ඒවණ සණ්ණමනම ි හවුවමි ්ෙි 
උතරතම සධ රිි  ගසිමණතර ්ෙතිර ස නඩ සවිවණ  ඒ ිිසණ ත මි  ිස 
වඩ රිස රි ිවතවු තමයරසම රි න්තමරර සම් ්මය තණ ධරි රිි  ුවහව 
රමි රිස රි  ස හම ්මය  රමවනද සිණවවඩදනද  ිසරම සගනකම 
ිවහව  සිණවවඩදනද  ිසරම ඒ රමවනද සතරමවම් ග රිි  ් ණමවම ි  

දුුරමාණන රි වහ රිසසර ස හම ෙරශරි  වලම උතරතම සධ රිස රි ිවහව  
උතරතම ුර රිසිණතර ඒ සරිණම හණිිමරර සවි ිිසණ  උතරතම 
ුර රිසිණතර එමණ ධෘෂරිචගත සවිවණ  ්ම වතසුමය ඉ රිි  ුලරලණ 
සහණසමරර ධ රිමි එරම ්ෙ ිඋතරතම ුර රිසිණතර ්ෙ ිුලරලණව වවම ක 
ධෘෂරිචමරම ෙතරරමිවණ  ඒ ිිසණ ඔම ෙරශරිම වවම ක ුව ්ෙි 
සරණසහණ  හශ් සෙ රිි ලණ සධ රිි  ඕි  ුලරසලරර  වණසගි ස රි 
ඔම ෙරශරිම ්හ රිස රි රමිලණම ි ්ෙ ි සතරමවම් රමලණ සධ රිි  ඕි  
ිවතවු ඔති ී ඔේ සහන ිවහව රේිසවණතර ්ෙතිර  දළණවම ්හදසවලණ  
ඌවතර  දළණ රමිවණ   

ස හම ෙරශරි  තසිමිවණ ඒවණම රමි රිස රි ්වයණරෘත ෙරශරි රිමලණ  
ඒ ෙරශරිවල ්ඩදවරර තසිමිවණ  ෙරශරිසමර ්ඩදවරර තසිමධරී උතරතම 
සධ රිි  ගසිමණතර වවම ක ධෘෂරිචමරම වවසමිවණ  ඒ ිිසණ සරසිරර 
මූෙමරර ගවි ෙරශරි මරර ්හිවණ ිම්  දලිි ර  මූෙසමර ස දධම 
ුලලණ ඉ රිි රමිලණම ි රමි රිි  තසිම රිස රි  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි 
සව රිි  රමිලණ  ස දධම ුලි සරණම ඒ ෙරශරිමම උතරතමම ිිරම්  
ලවසුිවණ  එසහ  සධමරර ත ම ි ධහ  ිිවවම කව න් සසීම් ී 
සුිරසව රිස රි  දැ රි ුලරලණ ්සෙ රි ෙරශරි  ්හි සරණම ්ෙ ි රිමිවණ 
ඉසරසසලරලණ ඔම ුලරලණ හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමණග රිි 
රමිලණ  ඒර සහණමණගතරතණම ෙසරසසර ්ම ෙරශරි ස ණරතුර ්හ රිස රි 
ිවහව  ්හ රිි  ෙරශරි ිවතසිවිවණ  රර  රර සම රි ත ම ි්ෙම සම් 
 ිස වඩ රිි  තසිම රිස රි  හවුවම ිවවඩි රණලමරර ම රිසිතර ිවහව  
ධහ  ිිවවම කව ධරිි රි  ෙම රිගතරතණම ෙසරසසර හශ් ෙහසදසව රි සම් 
රමිි ්මය තණ ධරිි රි තර ෙදළුව රි  සම්ර සතරමවම් ගතරතණම ෙසරසසර 
රසි ි ගවඹදමරතුර ිවහව  දැ රි ්ෙම ස හම න්ම ධහ  ගවඹදමවම ි වසගර 
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සෙසිිවණ  සම් ෙවතරසත රි ්හලණ  න් සලණ ිවත ි ිිසණම ි එසහ  
සව රිස රි  හවුවම ි සම් රමි රිස රි සතරමවම් ග රිි  ුවශ් සරවාණවමරර 
සිසවම ි වවම ක න් කමම ුල රිි ගහිිි ර ත ම ි ධහ  ්ෙම සරීමයන 
සවලණ තසිම රිස රි   

හවුවම ිහදඟරර ෙරසේසම් සව රිි  ඕි ්සෙර ්ධහසර ධ රිස රි ිවතුව 
ධහ ම  ගළෙලණ න් ස රිි  ්ෙම ඕි සතරමවම් දා රිි  ගමි ග රි  
වමධරධ ග රිි වණ  ‘ඔම රිම රිස රි සම්රමි’ රමිලණ ්සෙර වකි දා රිි 
මිවණ  එතසරණම  ණමයගම ්වදලර රමග රිි වණ  සුණසහණ  ෙශ්සරසින රි 
ධහසම් තසිමි වකි ිචසර රි න්තමරර ධහ  න් ස රිි  උතරසණහ 
රම රිි   එතසරණම රණමවතර වම ක රිස රි ිවහව   

එතසරණම ෙිච්චකස දෙරෙණධම  කතමුණමය සතයම  සතම සතෙිට්ඨණිම  
ඔම ඔරරසරන  එර  තවි තසිම රිස රි  ්ේඣතරත ුහිධර්  
ෙිව රිස රි ්න්ධයණව  තම ි රිමි තවිම  ිස වඩ රිි  උතරසණහ 
රම රිි   එති  දළු ්මය තණවම  තසිමිවණ  ්ේඣතරත යමතිමතර  
ුහධිර්  යමතිමතර සඛතම ි ෙිච්චකස දෙරෙ රිිම ි ්න්ධයණ 
ෙරතයසම රි රිමලණ ුල රිි තසිමිවණ  සඛතමි රමි රිස රි සහරතු 
ෙරතයසම රි හමගතරසතර  ඒර රිම රිි ිම් සහරතෙුරතයම ගවිතර 
සහණමණග රිි  ඕි  රමෙණඩින රි සම් වකි ිචර රමිලණ හශ්ම රිස රි 
ිවහව  ඒර සහණමණග රිි ම ිසමදු  ධ්බම නපු්ස සි න්ම මදතරසතර   

ප්රශ් න : ඇල ී-ගවටී  ිවතසිවි න් කමම රලරෙිණ රසළණතර ිිවවම ක 
ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඇල ී ගවටී  ්ඩදරමි එර ෙූමයව ෙරතිෙදාව න්තමමි  ඒර 
න්ධමයශිණව සිසවම ි න්ධමයශිණ රම රිි ෙම රිග රිි සරණම  දලි රි  
ත රිම ෙහසදම ි රිමලණ හසිති යමතිමරි රි ෙම රිග රිි  ඒර 
සරිණ සරිණම සවිසර සව රිි  ෙදළුව රි  සණ ණියසම රි ඇසී  
ත ම ි න්ධමයශිණ රම රිි  ෙහසද  තවි රිමි එරම ි  සගර ්ධහස  
ඇසසීම් ී වමයනමරර  හවඩමරර ිවහව ස රි  එතසරණම ්ෙ ි හසිත රි 
හධි ිචර සහණඳම සෙසිිවණ  ්ෙ ි හසිත රි දැිගතරත සධරවලර 
ශවධමම ්මති ි ිවහව  ඒර ුල රිි ිචරරර ෙහසදම ි ෙම රිගව රිසම් ී 
ඇසහ රි ධරිි  සධරවලර ගවි ුල රිි ් ණමවමි  ‘තසිමි හිි රදා ස රි 
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සෙසි රිස රි; රමිි තවි ත ම ි ්ෙ ි සණ ණියසම රි ඉ රිස රි  
රසි රි ඇසහි ශවධම ගවි න්ධමයශිණ රමි එර ඊම වඩණ ෙහසදම ි  

ප්රශ් න : මූෙම ිම්  කගම  සෙසිිවණ ි දතර ශවධම ඇහලිණ ඒ 
සවලණසේ  ිිසමන්සවිවණ ස රිධ:  

ප්ළි්ි ුර: ඔම ිිසමන් සවිවණ රමි රිස රි ඇතවිදන එර ිවතසිවිවණ 
රමිි එරම ස රි  ඒර සිසවම ි සම් රමි රිස රි  හමගතරතණ ිම් 
හමගතරසතර ඇමි: රමිලණ න් ස රිි  ඕි  හමගතරත සධම ිවතිසවි 
එර ්ෙ ි ුවලුවතර ිවතතර සධිර්  සවිවණ  ්ෙම ුල රිි තසිම රිස රි 
හමගතරතණ ිම් හමගතරසතර ඇමි රමිලණ  ස දධම  ඇස ී ඇස ී ුව 
සිණධ රිි ර මම ිහමගතරසතර  

එති ිචරරර ගවඹදමවමි  එසත රිම ම රිි  රලි රි ශවධමම මූෙ 
සම්ු රි්  රමි එර ගවි න් ස ීම ි ්ෙම  දලිි ර  රම රිි 
තසිම රිස රි  ඇසහ රිස රි ශවධමරර  ඒසරර මූෙ තසිම රිි ුවහව ස රි  
ශවධසමර වමයන සහන හවඩ තසිම රිි  ුවහව ස රි රමිි ෙවතරත  
හවුවම ි ්ෙම  තරරසවි සධරවලර - ඔම ශවධම යසේ සම්සර රි 
රමිලණ  තරරසවි එසරර ඔරරසරණ  සම කලණ තසිමිවණ  එසහිම් 
ඒර  දළණවරර ුව ධරි රිි  ඕි  සම් හසිත රි හධි එරමි ඔම 
සෙසි රිස රි  එළසිමර තසිමි එර සිසවම ි රමිි තවිි රි 
ෙම රිග රිි  සවිවණ  ශවධමම ් දිව ස ණිවධ හතිසු රි රිමි 
තවිි රි ෙම රිග රිි  එතසරණම ඒ සධරවලර ඇසහ රි දැරරරණ ධ  හසිත රි 
හතිවුණ ධ: ් රිි  එසහ  ස සිහ ි රම රිි  ඒර හදමව රමසගි 
මිසරණම ඊළඟම ගවඹදමව තවි සතරමවම් ග රිි  ෙදළුව රි සවමි  
එසත රිම එරෙණමම  එ රිි  ් ණමවම ි  

ප්රශ් න : ඒ හසිත රි හවුරසේ ්න්ධයණව ිිසණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර: හසිත රි හවුරසේ ්න්ධයණව ිිසණ සිසවම ි ඔම හසිත රි හධෙද 
එර එළසිමර ස රි තසිම රිස රි රමිලණ න්ශරවණස රසළර ්න්ධයණව ිිසණ 
ම ි දැ රි රෙදසමරර රූගහිවණ ඇසහිවණ රමි ද  ්ෙම හසිත රිස රි 
එළසිමර ඉ රිි රෙදසමරර රූගහිවණ රමිලණ ස රි  එළසිමර රෙදසමරර 
සිසවම ි සම් හසිතර හධෙද රෙදමම ි ්ෙ ි දැිගතරසතර  එළමිම සම්ු්් 
රසළර ්න්ධයණසව රි  ් රිි එති ඉසරසසලරලණ සෙ රිි රිි 
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ෙදමවුරසව රිි   දැිගතරත සධම එළසිමර තසිමිවණ රමිලණ රිම රිස රි 
ස නඩර ම  දැ රි හඳුිග රිි  සධමරර එළසිමර තසිමිවණ රමිලණ ්ෙි 
ාණමගතරතණ ස රි  දැිගතරත සධම එළසිමර සධමරර සිසවම ි හිසත රි 
හදාගතරසතර රමිලණ සෙ රිි රිි   

ප්රශ් න : ඔම න්ගරහ රම රිස රි සතම සතිෙට්ඨණිම ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඔේ  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි වී    ත ම ි සවි ස ණරුතර 
සිසවම ි සම් න්සරතම රම රිස රි  ්සෙර ෙමන ෙදමවධරධ රඩ රිි  ිම් 
සතෙිට්ඨණිම ිිතම ිිතම ෙදමවුර රම රිි ඕි  භ වි්   බහ ුික්   
රමිි එර ත ම ි දුධර්  සධරශිණව  ාණන්තණ රම රිි  ුහදලව ාණන්තණ 
රම රිි   හවුවම ි ඉසරසසලරලණ ධ රිි -ධරිි  සරසිරර සව රිි  ඕි  
ිවතරිම් ාණන්තණ රම රිි  ුවහව  ඒරතර ෙවහව කළවි  දුධර් 
සධරශිණසේ තසිමිවණ  සම්ර රම රිි ෙදළුව රි ධ රිි-ධරිි  සරිණම 
න්තමමි  සිණධ රිි   සිණධරිි  සරිණම ුවහව රිමලණ  දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ්ෙ ි සරණ්චකම තමයර රම රිි 
ගමිතර වවඩරර ිවහව  ඉ්  ි රූප් ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   රමිි එර 
ඉසරසසලරලණ දැිග රිි  ඕි  සතරමවම්ග රිි  ඕි   

ෙරණසමනගරිව රම රිි ෙදළුව රි සහණඳ  රර ම ත ම ි ඇසහි ශවධ 
ගවි සහණඳම ්හසගි ඉ රිි  ුණහමි මූෙමරර සම්ු්් රම රිස රි 
ිවතවු ්ෙම එර ශවධමරරවතර ්හ රිි  ුවහව  හව  ශවධමරම  
්ෙම මූෙමරර තසිමිවණ  ඒ ්සෙර සසණමගත ෙදමවධරධ  ්ෙ ින් ස රිි 
ඕි ඔම මූෙම සම් ස ණසහණසතර එළසිමර තසිමි සධම ධ  ිවතරිම් 
හසිත රි හධි සධම ධ රිමලණ  ඇසහ රිස රි ශවධම න්තමම ි ඇහවම 
ශවධම සෙසි රිස රි ිවහව  එසහිම් ඔම දැරරසර  හසිත රි හධෙද 
සධමරර  ඔම සධිරධිම ිවවත ිවවත හතිම  තරර රමලණ සධ රිි   ඕර 
ත ම ිෙරණසමනගරිව රම රිි  තසිමි  දලර ෙිමවම   

ප්රශ් න : හදසර  ගවි ුලි යරණමම න්සරතම රම රිි  

ප්ළි්ි ුර: හදසර  ගවි ුලි එර ිචරරර ගවඹදමවම ි ඉසරසසලරලණ ශවධම 
ෙදමවුර රම රිි  හදසර  ගවි ුලිවණ ිම් රම රිි  තසිම රිස රි හදසර  
රම රමිි එසරර ස දධම ස ණරරර ධ රමිලණ ුල රිි   හදසර  රමරර 
තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ: යශරවණස ෙරශරවණසමරර 
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තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ: ස ණි යමති වලි රි 
ධ: රණමණමතිමම ි  ිණමතිමම ි ඒ න් කමම  දලිි ර යමති සධර 
සව රිරම ග රිි  ඊළඟම යමති රෘතය න් ස රිි  රණමණමතිසමර 
රෘතය ස ණරරර ධ:  ිණමතිසමර රෘතය ස ණරරර ධ: දැ රි ්ෙි 
යමති වල රෘතයම ධ රිි වණ ස රි   කට්ඨ  සදත   දත  න්ඤරඤාත 
රමිලණ  රණමණමතිසමර රෘතය  දත - දැිී රර සධිවණ න්තමමි  දැිී  
රමි රිස රි හදසර  සිසවම ි එර රරෂනමර දැිී  ගතරසතණතර ඒර 
යශරවණසමරර ධ  ෙරශරවණසමරර ධ රමිලණ රමි රිි ුවහව  දැිීම් 
රහිෙිමරර එරත ුරළණම ෙසරසසර ත ම ියශරවණසමරර සහන ෙරශරවණසමරර 
රමිලණ රිම රිස රි  එති ී න් සලණ ුල රිි යශරවණසමරර සහන 
ෙරශරවණසමරර රිමලණ රිම රිස රි රණමණමතිසම රි ධ   ිණමතිසම රි 
රමිලණ  ඒ රිමලණ තසිම රිස රි  ිණමතිසම රි ුව එතසරණම 
සෙසි රිි ග රිි වණ  ඊළඟම ුල රිි  ිණමතිසම රි රමිි ඒවණ 
්ලරල රිි ෙදළුව රි ධ: රිමලණ  එසහිම් ඒර ිණසසමර හවසෙ රිි 
ෙදළුව රි ධ: ුවහව  ඔ රිි එතසරණම හදසරසම් ස දධමම ි ිිසමන්මමි 
සෙසිිවණ  යමති න් කමම ුල රිි - එ්චකමම ි රම රිි 
තසිම රිස රි   

හශ් සමළ සධමරර සම් රිම රිස රි  ඉසරසසලරලණ යමති හඳුි ග රිි  
ඊළඟම යමති රෘතය  තරර රමග රිි   ඊම වඩණ ්ෙ ිඑරත ුරමි 
සධරවලර  දළණවරර ුව සතරමවම් ග රිි   එතසරණම එළසිමර තසිමි හදසර  
රමි රිස රි ්ෙ ි ස නඩර ම එරත ු රමෙද සධමරර ුව සෙසිිවණ  
දැිී රමු ි සති ීරමු ි න්තමම ි ස ති තසිම රිස රි රමිි ුව දැරරසරර 
ිවහව  එතසරණම දැිී මම ි සති ීමම ි සධරම  එළසිමර සධමරර 
සධ රිි  ුවහව  ඒ සධර  තසිම රිස රි ත රි තුළ  එසහිම් ්සෙර 
ස නඩර ම ත ම ිිණසමරමු ි හදසර රමු ිෙිවලණ තසිම රිස රි රිමලණ 

දිවනම සෙසි රිි  ග රිි වණ   

ප්රශ් න : ෙූමයව ෙරතෙිදාසේ ී  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි ැ  සව රිි 
ඉසරසසලරලණ ඒර ුල රිස රි සරණසහණ  ධ:  

ප්ළි්ි ුර: එති ී ඉසරසසලරලණ හදසර  රමිලණ සධමරර තසිමිවණ ිම් 
ඒසරර ලරරෂන ිචර සලනරමම ්මති ි න් කමම සහණමණග රිි  ඕි   කග  
සරිච ය ක වශසම රි  සම් හදසර  රමිි එර සහණඳම සතරමවම් ග රිි  
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ඉ්  ිරූප් - මූෙම සම්රම ිරිමලණ  ්ෙ ිතව   ණමයගම ෙම රිගතරසතර 
ිවහව රිමි ුව සහණඳම  තර තමිණග රිි   රමරර තසිමි ුව 
දැිගතරතණ ිම් ඊම ෙසරසසර ත මි ක   නපු්ස සි සව රිි  රිම රිස රි  
ුහදතමමරර රම රිස රි හදසර   කහණ ුලණසගි ඉ රිි  එර න්තමම ි දුධර් 
සධරශිණවම ් දිව ස දධම ුලලණ ිවහව  සුණසහන සධසිරර 
වමයත ණිසමර ෙදමවුරරමි යිණෙණිසතිම දුුරමාණන රි වහ රිසසරම 
රලිි ර හමිෙද ්මතර රමෙද එරරර   

ිිරම්  හදසර   කහණ ුලණසගි හිිචමණම ධහ  ්වසුන් සව රිස රි 
ිවහව  ස දධම ්මය ම ුල රිි ඕි රිමි එර ්ිිවණමයමම ි එසහ  
සරිණ සතෙිට්ඨණිම වවඩදසවණතර  ගඵල ලවසුිවණ ම ි සම් ාණවිණ 
රමිවණ රමිි ්මසග රි ්හලණ ුල රිි සරණම ිසවලණසව ධ ඒ ්ම 
ස දධම ුවලුසේ රමිලණ  ්ෙ ි හදඟරර සවලණවම රළ මදතරත ිිවවම කව 
සහණමණසගි සිසවම ිාණවිණ රමිලණ රම රිස රි  

ප්රශ් න : ස හම ්ම රමිිවණ හදසර රැලරල ිවහව රමිලණ මම්රිසි 
තවිරම එිවණ ලු  එතිි රි එහණම ඉසව  ඉතශි් ිචර සවිවණ ලු  ඒ 
ගවි ස ණිවධ රමි රිස රි: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර ධෘෂරිචගත වී රර න්තමම ි හදසරසම් සඤරඤාව ිවහව 
රමි රිස රි ්සඤරඤව ඉ රිිවණ  එසහ  ඉඳලණ  වමවසනණතර 
්සඤරඤතලසමර උෙ ක රිි  ෙදළුව රි  එති ෙිච්චකස දෙරෙණධම දැරරරණ 
ධ  කතමුණමය සතයම ්වසුන් වදනණ ධ රමිලණ ඒ රමිි ්මසග රි 
්හ රිි !  

ප්රශ් න : ෙේ වලිි ර ින කලණ ෙිි ර රරිී  ත ම ි සම් ණ කට්ඨිම රිමලණ 
රමිිවණ ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර සම් න් කමම සතරමවම් ග රිි   ඒ සලනරමම ්මිති 
සරිණසගර සම් ණ කට්ඨිම  සලනසරනතරතම සම් ණ කට්ඨිම ගවි ධ රිි 
සරිණමම ි්ති ්ඩදව සෙසි රිස රි  

ඉ්  ි රූප්, ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො  , ඉ්  ි රූප්ස ස අත්ථගොම  රිමි 
ෙවතරසත රි න් සදසවණතර සලනරමම ි සලනර ස දධමම ි සලනර 
ිිසමන්මම ිෙවහව කලවි සෙසිිවණ  සම් සලනසරනතරතම ධහ  සතරමවම් 
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ග රිි සරණමමි සලෞරරි සම් ණ කට්ඨිසම රි එහණම ම රිි ඕි රිමි 
ුව වවමසහ රිස රි  ිවතරි ම් සලෞරරි සම් ණ කට්ඨිසමර ්ඩදව 
සෙසි රිස රි ිවහව   

ප්රශ් න : සම් සමිලරල   ණමණරණරී සලස ්න්ධයණසව රි සගණඩිගණ 
ගතරත සධමරර රමිලණ සතරත්වෙදධරගලාණවමරිි ර සතණමව සම්ර ධරි රිි 
ෙදළුව රි ිම් හශ් ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: එසහ  රමි රිි  ගමිහ  යසමතර ධෘෂරිචමරම ්හදසවිවණ  
එතසරණම සතරත්වෙදධරගලාණවමරිි ර සතණමව සලනරම ධරිි රි මිවණ  
එසහ  සධමරර සිසවම ි සම් රමි රිස රි  සතරත්වෙදධරගලාණවමරි රි 
සතණමව සහන සලනරම ෙවිවසූමර ිම් ුරර හමසගි! ිිසමන්ම 
සණරරෂණතර සවිසරණම ඔම රතණ සමසධ රිස රි ිවහව   

ප්රශ් න : ශවධමරර ඇසහි සරණම ඒර තුළ ිවවත ිවවත ුල රිස රි 
සරණසහණ  ධ: 

ප්ළි්ි ුර: දැ රි ශවධමරර ඇසහි සරණම ්ෙ ි මූෙමම ්හදසවිවණ ස රි  
එතසරණම ්ෙ ි ස නඩර ම ්හදවදනණ රමිි එර  තරර රමලණ 
සධ රිි   දැ රි ුලරසලරර දුමි එර ඇසහිවණ රමිලණ හති රිි   ්ෙම 
හසිත රිස රි එළසිමර ුලරසලරර ඉ රිි වණ  ඌ රූගහිවණ රමිලණ  
එතසරණම ්ෙ ි ්ිිතර ෙවතරතම සෙ රිිිවණ ඔම සලනරමණ හිති 
හවිච - ‘එළසිමර ුලරසලරර හිිචමණ  ඌ රූගවහදවණ  ඒර  ම ඇහදනණ’ 
රමිලණ  න්ධමයශිසමරී  ්ෙ ි දිවණි රි ්සෙර ෙවතරසත රි සධිර් වදන සධම 
සෙ රිි ිවණ  ශවධම ඇහදන ිිසණමි ඔම ිචර දැිගතරසතර රමිලණ  
ඇහදසනර ිවතරි ම් ්සෙර සලනරමම ඔම මූෙම ිවහව  එසහිම් 
ස සහර ෙම රිගතරසතර ඇසහි එසර රි  ඇස ී ගවි හති රිි  ගිහි රි 
ත ම ි ුලරසලරර රමිලණ දැිගතරසතර  ‘ඔම ුලරසලරර’ රිමලණ 
දැිග රිි සරණම ශවධම ඉවමම ි එසහිම් සම් ශවධමම ෙසරසසර 
දැිගතරත ුලරලණ දුමෙද ශවධම ධ ඉසරසසලරලණ ්ම ඇහදසනර: සව රිි 
ුවහව ස රි  ඒ එර ෙවතරතරර  ශවධම ඇහදනණම ෙසරසසර ස රි ්ෙි 
ුලරලණ හධලණ තසිම රිස රි  දැ රි සලනරමම ්මිත ි න් කමම ිම් ුලරලණ 
හිිචමණ  ඌ බිමවවණ  ඒර  ම ඇහදනණ  
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ි දතර ඇතරත ඇතහිවිච ුවලුසවණතර - ශවධමරර ඇහදනණ  ඒර ගවි 
හති රිි  ගහිිි ර ුලරසලරර හවුරවණ  ුලරලණ හධිසරණම ශවධම ඉවමමි  
එසහිම් ෙසරසසර හධෙද ුලරලණ දුමෙද ශවධම ධ සම් රලිි ර ඇහිලණ 
තසිම රිස රි: සව රිි  ුවහව ස රි  ස රිි  සම් යරණමමම දිවණි රි 
න් ස රිි  ෙදමවුර සව රිි   

ඔ රිි ඔසහණ  ්සෙර වවරැධරධ සෙ රිි ි සරණම; එසහිම් ඔම එළිසමර 
ඉ රිි  ුලරසලරර සිසවම ි සම් දැිගතරසතර හසිත රි හධෙද ුලරසලරර 
ගවිමි  ඒ හසිත රි හධෙද එර එළසිමර තවිසව ස නඩර ම  ්න්ධයණව 
ිිසණ ස රි රිමලණ සෙසි රිි ග රිිවණ   

ප්රශ් න : ඒර දැරරරණ රමි ද  එතිි රි එහණම ස ණරරරධ රම රිි  ඕි: 

ප්ළි්ි ුර: ස සහ  සෙ රිි ි සරණම ්ෙ ිුණහමි සලනරසම රි ිචර ිචර 
ිනසධිවණ  හසිත රි හධෙද එරරර ස රි ඔම දැිගතරසතර රමිි තවිම 
එිවණ  හවුවම ි ්ෙම තව  ශවධමරුතර ඇසහිවණ  ුලරසලරුතර 
හවසධිවණ  ුණහමිමම සම්ු්් රම රිස රි ිවති එර ත ම ි  දලි රි 
සව රිස රි  හතිි එර ිවතරව රිි  හධිවණ සිසවම ි හතිි එර 
ිවතරව රිි  ම රිිතර එෙණ  ඒර ස ණධිම න්තමම ි ඒවණමිි ර ත මි 
්සඤරඤ තලමම ම රිස රි   

ප්රශ් න : සම් න් කමම සෙසිි සරණම ස ණි  ෙධි රර ිිසණවතර 
මණගමරර  ධරසේෂමරර සරසර සව රිි ුවහව ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: එසහ  සව රිි  ිම් ්ිණගණමී සව රිි  ඕි  ්ෙම සම් 
ඉ රිි වණ  තසිමිවණ රමිි සධරවලර ්සෙර ස නඩර ම හදාගතරතණ 
රමිි එරම ි ස ති  දලිි ර  සෙ රින්ම මදතරසතර  ෙරඥා සව රි ධරිි 
සරණම ්තහශ් රිි  සධමරර ිවහව  ්තහශ් රිි  රිසවිරර හමග රිස රි 
ිවත ි සවිවණ  ස නඩර ම හධි සධරවලර ිචර ිචර ්මි රි සවිවණ 
ිනසරර තසිමි සධරවලර ිවතසිවම ි රමිලණ ාමසව රිි  ඕි ිවහව! 
ෙරඥා ව වඩ රිි  න්තමමි ්ෙම තසිම රිස රි  ඇතරත සෙ රිි ලණ සධ රිි  
ඇතරත සෙ රිිලණ සධ රිි  ිම් ඉසරසසලරලණ ඇතරත ස ණරරරධ රමිලණ 
සතරමවම් ග රිි  සවිවණ  ඒරම ත ම ි දුුරධහ  තසිම රිස රි  රළයණන 
ිනතර ඇසදමම ි සධර් මය  ශරවනමම ි ්වශය ුව දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ඉ රිෙසදවම ි සමනිිසසණ ිසරිණමම 
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රම රිි  තසිම රිස රි  රළයණන ිනතර ඇසදමම ි සධර් මය  ශරවනමමි 
වවමුරසනණතර සමනිිසසණ ිසරිණමමතර වම කිවණ  ්ෙ ි ස ණරරර හශ් 
රර මරර න්ධමයශිණව රමිලණ හතිණසගි ඒර රමලණ හශ්ම රිස රි ිවහව  
සම් ණ  කට්ඨිම ඇතසිවි න් කමම ධහ  දිවණි රි න් ස රිි 
ෙදමවුරසව රිි   

ප්රශ් න : ඵසරසම ගවිතර ිචරරර න්සරතම රම රිි  

ප්ළි්ි ුර: ්ේඣතරත මූෙම  ුහධිර්  මූෙම  න්ඤරඤානම රමිි තුි 
හමගතරසතණතර ඵසරසම සවිවණ  ඵසරසමතර ෙිච්චකස දෙරෙ රිිමි  
්න්ධයණව  තම ිඵසරසම තසිම රිස රි  ඵසරසමම ි  ඵසරස ස දධමම ි ඵසරස 
ිිසමන්මම ි දැරරසරණතර සම් ණ කට්ඨිම ඇතසිවිවණ රමිලණ සම් ණ කට්ඨි 
සතූරසමර38 සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ඇසහ රි ධරිි ස ණසහණසතර  
ඵසරස ිිසමන්මතර තසිමිවණ  ්ෙ ිිිසමන්ම රමිලණ දැිම හිත රිස රි; 
ම රර දැරරරණ  ඊමෙසරසසර ඒ දැරරර සධම ිවතවිදනණ රමිලණමි  එසහ  
සධමරර සිසවමි ධරිි රි  ඕි  ස නඩර  තසිමිසරණම ඵසරසම 
තසිමිවණ  ස නඩර  සමුරසනර ිවතරි ම් ඵසරසම හමග රිි  ුවහව 
රමිි ්මය තණවම  ඵසරසම රමි රිස රි ුරර  යමති හවුරවණ 
රමි රිස රි ුරර හමගතරතණ  ස දධම දැරරරණ ිම් ිිසමන් සවිවණ 
සිසවම ි ිිසමන්ම රමි රිස රි ස ණරරර ධ රමිලණ ්වසුන් සවිවණ  
ස දධම සමුරන ිිසණ ඕර තසිමිවණ  ්ෙම ස දධම සමුරනණම ස දධම 
සමසධ රිස රි ිවත ි  ිසරතුර තසිමිවණ ස රි  ඒ  ිසම ඕර 
ිිසමන්ම ි ස රිධ: රිමි දිවන එිවණ  ් රිි ඒරමම ි සණරරෂණතර 
සවිවණ රමි රිස රි  යමති වලම සිසවමි  ෙරඥා වමම ි ඒර 
සෙසි රිස රි  ෙරඥා වම ත මි ෙිච්චකස දෙරෙ රිි ුව සෙසි රිස රි  
්ෙම ්ේඣතරත මූෙම  ුහධිර්  මූෙම  න්ඤරඤානම හවුරනණම මහත රි 
වහ රිසසරම ඒවණ හමග රිස රි ිවහව රමිි දිවනරර එිවණ  ඒ ත මි 
ිිසමනස් ඤානම   

දැ රි තරිලරරෂනම සවි ෙවතරතරි රි සෙසිම ි ස නඩර  තසිමිරම් 
්ෙ ි සධරවලර ෙිවිවණ - ිිතයම ි තසිමිවණ රමිලණ  ්න්ධයණව 
සමුරසනර ිවතරි ම්: ිිතය රසළර ස නඩර ම ස රි  ිිතය රම රිි 

                                                             
38 සම් ණ කට්ඨි සතූරම -  ේඣි  ිරිණම   දලෙනරනණසරම   ූලෙශ්මණමවගරගම   
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ුවශ් ුවමම ි ්ිිතය රමි රිස රි  ෙහිමිදව රිි ුවශ් සරවාණවමරර ්ෙි 
ෙහිමිදවලණ තසිම රිස රි ස නඩර ම  ්ිිතය ුව ධරිි වණ රිම රිස රි 
ිිසමන් ුව ධරිි වණ - ස නඩර ම උෙධරධලණ රමිලණ  දැ රි ්ම 
ෙවිවී  ිිසණ න් රිධ සදඛමම ස ණරරර සවම ි ධ: දැ රි ම රර ්ිිතය 
ිම් ුරරම ි රමිි ්මය තණවම සෙසි රිි  ග රිි වණ  ‘ම රර’ 
රිම රිස රි ්ෙ ි ස ්චකමරලර ඇතවම ි රිමලණ ාණමගතරත සධරවලර  
ම රිි ර යසරවණධමරර න් රිදා ිම් ඒ ස ණි ස නඩර ම ධ රමිලණ 
සෙසිිවණ  ්ිිතය ුව දැර ී තළු ුරර ්වසුන් සවිවණ   

්ිිතය සහ ුරරර ුව ධරිි සරණම  දැ රි යතර  රතණවරර 
සමසධ රිසිතර ිවහව  ඔම ිචර ධරිි සරණම සරරරණම කට්ඨිම 
රවසඩිවණ  මූෙම ඇසදමවසව රිස රි ිවහව  ‘   ිවත ිමූෙමරර’ ගවි 
දැ රි ස නඩර මමි රතණ රමලණ තසිම රිස රි රමිලණ සෙසි රිි 
ග රිි වණ  ඒ සවිස දිවණි රි සතරමවම් ග රිි  උතරසණහ රම රිි  
රලිි ර ්ෙ ි ස ෙ න රලර ුල රිි  හවුරසේ ‘මූෙම තසිමිවණ  ඒර 
   සිසවම’ි රමි රිි ස රි  ම රර ්ිිතය ිම් ඒර සවෙ ධ  ුරර ධ: 
ම රර ්ිිතය ිම්  ුරර ිම්  ඒර      සගර   සගර යතර ම 
වශසම රි ග රිි  එර සදුරසද ධ රමිලම ි ධහසම් ්හ රිස රි  ්ිිතය 
දැරරරහ  ‘     සගර’  රමිි රතණවරර සමසධ රිස රි ිවහව  ෙරශරිම 
වවම කම ි රමිලණ සෙසිිවණ  මූෙම ්ිණතර ම ි රමි රිි ගමි එසරර 
ස නඩර  සෙසිිවණ  

දුුරධහ  ිිවවම කව සතරමවම් ග රිි සරණම ඉ්චඡ ිවත ිුන් රි ්ිි්චඡමි  
සවිසරසවි ිිසණ ්ිිතයම ි ය ක වශසම රි රමි න්ගරහම රි ස නඩ 
රතණ රමිලණ සෙසිිවණ  ඉතිි ර ඒවණ එරරර තමයර රමි එර 
සිසවම ි ්ෙ ි ිිවවම ක ධහ  සෙ රිි ි එරම ි රම රිි ඕි  ඇතරත 
ධරිි සරණම ඔම ෙරශරි ිවතසිවිවණ   

සම් සධරවලර    රේිවම ෙළිගි රිිතර එෙණ  ධහ ම ගළෙලණ ුලි 
ග රි ිචරරර ෙරණසමනගරිව න්ධමයශිසමර සමසධ රිි   එතසරණම 
ත රිම  ධහ  සෙසි රිි  ග රිිවණ  

හව සධිණම  සතමවව රි සමනම!ි 
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211 .1 .15 ැමන ිදින ම ් ර ජ  නැිොස  ප්මැම්  ැ   
ධ් ම ස කච්ඡ ැ 

්ෙම දැ රි ධහ  ්හ රිි  ලවබිලණ තසිමි ිිසණ ධ රිි-ධරිි 
සරසිරර වදනණම ෙසරසසර (ඉත ි මූෙ  ඉත ි මූෙසරස ස දධසමණ - 
වණසාිම සතූරම 39 ) - ඊළඟ ෙිමවම ත ම ි ස දධම ුවලී   
රණමණ දිෙසරසිණව වඩිවණ රේිවණම ්ෙ ි ස ෙ න රලර රමලණ 
තසිම රිස රි රණමණ දිෙසරසිණසේ  දලර සරණමස න්තමමි  ඒර ෙවූධ 
ෙරතෙිදාව  සලනරමම ්මතිි සරණමසම ි ත රිසග රි  ෙරශරි  රම රිි - 
ඔම රම ඔසහණ  තසිමි ුව දැිගතරසතර රවදධ: ‘  ’ රමිලණ 
රමි රිි සවිවණ ස රිධ: ඔම රම ඔසහණ  ඉශ්මේවලිි ර තසිමිවණ  
ඔම රම සතම හණ්ණතු වලිි ර හව කලණ තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරතු 
සරිණතර ඉ රිිවණ  ඕවණ ඇතසිවිවණ  ිවතසිවිවණ රමිලණ දැිගතරතු 
සරිණතර තව  ඉ රිි වණ   

එසහිම් ්ෙ ි තව  න්ධමයශනම ෙම රි්මසගි ිවහව  තව  ස දධම 
්ම් ණ දිෙසරස ීසවලණ ිවහව  තව  සම් වඩ රිස රි ෙවූධ ෙරතෙිදාව  තව  
රම හඳුිණග රිි  ිචර න්තමම ි රමලණ තසිම රිස රි  හදසර   කගමි  
සරණමම ි ඇතසිවිවණ  ිවතසිවිවණ  හදසර  ිවහව  සසඳිිලණ රිමලණ 
දැිගතරත ු ‘  ’ තව  ඉ රිි වණ  න්ධමයශනම රමි රිස රි දුධර් 
උෙසධරශමරර  රණමණ දිෙසරසිණසේ සෙණුර උෙසධරශම ත ම:ි ඉ් ි 
අජඣ්  ්  ැ  ක ො  ක   නුප්ස ස ි විහර් ,ි බහදි ධ ැ  ක ො  
ක   නුප්ස ස ි විහර් ,ි අජ්ඣ්  ්  බහදි ධ ැ  ක ො  ක   නුප්ස සි 
විහර් ි  ්ෙ ිතව  ක   නපු්ස ස ිවිහර් ි වදසනර ිවහව  ක   නුප්ස සි 
වී  සඳහණ රම ගවි හඳුිණගවිී රර න්තමමි තව  රසළර  ඒ ත මි 
ඉ්  ිරූප් රමිි ්වසරථණව   

රණමණ දිෙසරසිණව තව  වවඩදසේ ිවහව රමි රිස රි  අනිස සොි්    ච 
විහර් ි වී  සඳහණ රළ මදතරත තව  රසළර ිවහව  තව  නිස සි් මි  
රමරර ඇසදමව රමසගිම ි ඉ රිස රි  යිණෙණිසතමි වඩලණ හදසරසම් 
ල්නම ි හදසර ම සවි ිචරමි ඔරරසරන  දැිගතරතණ  ස හම න්ම 

                                                             
39 වණසාිසමණෙ  සතූරම - සමදතරත ිරිණම  ඛිර් ර වගරගම  ඛිර් සමදතරතම  ෙදෙරඵ 
වගරගම  
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හදසර  ිවතසිවලණ මි හවිචතර දැිග රිි  ඇති  එතවිි රි එහණම ත මි 
න්ධමයශිණව ෙම රිග රිස රි  ඔම හඳුිණගතරත මූෙසමර ්ිිතය සඥා ව 
වඩ රිි  ඕි  ස දධමමි  ්ත්ථඞ්ග මම ි දැරරසරණතර ත ම ි ්ිිතය 
සඥා ව වවඩදවණ රමි රිි ෙදළුව රි සව රිස රි  

ප්රශ් න   රණමණ දිෙසරසිණව වවඩදවහ   ග-ඵල ලවසුිවණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර  ඔේ  දුධර්  සධරශිණවම ් දිව සතම සතෙිට්ඨණිම වවඩදසවණතර 
එසහ  සව රිි  ඕි   ග-ඵල ලු රිි ිම් රණමණ දිෙසරසිණව 
වවසඩ රිි  ඕි රමිලණමි සධරශිණසේ තසිම රිස රි  ්ෙි තව  
රණමණ දිෙසරසිණව වඩ රිි  ෙම රිගතරසතර ිවහව  තව  
රණමණ දිෙසරසිණසේ සලනරමම ්මති ි ිචර න්තමමි ්ෙ ි රමලණ 
තසිම රිස රි  සලනරසම රි එසතමසවි සරණමස තව  ෙම රිගතරසතර 
ිවහව  ස දධම සහණමණගතරතණම ෙසදවම ි ඒ සලනසරනතරතම  ණමයගමම 
ෙනි්සස රිස රි  

ප්රශ් න   ෙවූධ ෙරතෙිදාසව රි  ග-ඵල ලු රිි ුවශ් ධ: 

ප්ළි්ි ුර  ෙවූධ ෙරතෙිදාසව රි  ග-ඵල ලු රිි  ුවහව  ඒ ිිසණ ත මි 
රේිසේ ෙවූධ ෙරතෙිදාව වවඩදවණම  ඒ දැිගතරත සධරවලර දැිගතරත ‘  ’ 
ඉ රිි වණ  ස රිි  සම් ල්න වලිි ර මදරරත රමරර  සම් හදසර   කගමි 
සරණමම ි ඇතසිවිවණ ිවතසිවිවණ  සමිදම්සවලණ මිවණ  දැසි රිස රි 
ිවතවි මිවණ රමිලණ දැිගතරත ු ‘  ’ තව  ඉ රිි වණ  
යිණෙණිසතමි වඩලණ ඉවමසවලණ ‘ ම’ වදන න්සරතම ිචර රමිිවණ  
‘  ’ දැිගතරත ුිචර ඇන්ලරලණ රිමිවණ   ම ස සහ  වදනණ  දැ රි    
සසනවණ රි සවලණ ධ: ඒ ‘ ම’ වදන සධරවලර ිචර ගවි ස රිධ ්හ රිස රි  
සරරරණම  කට්ඨිමම වදන ිචර ඇන්ලරලණ ්හිවණ   සගර සරරරණම කට්ඨිම 
ිවතවිදනණ ධ රමිලණ!    සහණඳම හදසර  ිවතවු හිිචමණ   ම සහණඳ 
යසලනරමරර සෙනදිණ   ම ශරීමම රවඩි රවඩී මිවණ සෙනදි ණ   ම 
සම්ර ඇතසිවි ිවතසිවි හවිච සෙනදි ණ  රණම ධ සම් සෙිිලණ 
තසිම රිස රි:  ම ම ි ඉති රි එමණ ්හිවණ ඒ ‘  ’ සසනවණ රි සවලණ ධ 
රමිලණ  ඒ සරරරණම  කට්ඨිම දැ රි සසනවණ රි සවලණ ධ රමිලණතර ්හිවණ!  

තව  ෙවූධ ෙරතෙිදාසේ ස රිධ ඉ රිස රි රමිලණ සතරමවම්ග රිි   සම්  ග 
සිණ ග සතරමවම්ග රිි රම් යමය  ණගගමම වවසම රිි  ුවහව  
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සම් ණ කට්ඨිම ඇතසිව රිස රි ිවහව  තව  ජ න ප්ස ස  ථම භූ්  
සවලණ ිවහව  ඒ ිිසණ යශරව්ම රම රිි ුවහව  සම් තව  දුුරධහ  
සිසවම ි යමතිවලිි ර ්තරදැරෙද  ණමමණසගර ් ධ ිචර ගවිමි ඔම 
රමි රිස රි  න්ඤරඤානසම රි දැිගතරත ු සධමරර ගවි ස රි ඔම 
රමි රිස රි  ඒ  ණමණරණමමණ රිමණෙද ිචර ඇන්ලරලණ රමිිවණ; ස රිි 
ස සහ  ස සහ  ්තරදැරරරණ රමිලණ  සම්  ණමණරණරී න්ඤරඤාන හම  
්මති ි ණමමණම ම ි 

යමති හම  ඉරර වණ මි ධහ රර සෙ රිි රිි මි දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර ි රර ෙහළසව රිස රි  යමති හසම රි එරරම සහන 
්හදවදනණ ිම් ්ෙ ිතව   ණමමණම ්හදසවලණ  ස ්චකම රලර න්ධමයශනම 
රමිලණ වවඩදසේ ෙවූධ ෙරතෙිදාවම ි රමිලණ ුරරරසව රිි  එෙණ  ඒ ුව 
දැිග රිි  එර ෙරඥා වරර   

යමය  ණගගම සහණමණග රිි   ඒ ගවි සතරමවම්ග රිි  ිම් දිවණි රි 
න් ස රිි  සවිවණ  ධහ  ිිවවම කව සතරමවම්ගතරසතර ිවතිිම් 
සව රිස රි  ගඵල ලව දුවණ රමිලණ රැවිචලණ  ණමමණම ්හදසවිවණ   

ප්රශ් න   ්ේඣතරත-ුහධිර්  රමි රිස රි න්ඤරඤානමම ධ: 

ප්ළි්ි ුර  න්ඤරඤානසම රි ත ම ි ්ේඣතරත-ුහධිර්  සධර ගවි 
රමි රිස රි  ඇසමි-මූෙමම ිගවි රිමි සරිණමමි කරරඛද න්ඤරඤානම 
රමිලණ රමි රිස රි  ්ිිතර යමති වලමතර ඒ වසගර ම ි ්ේඣතරත 
එර ් රිතමරර  ුහධිර්  තව ් රිතමරර  න්ඤරඤානම  වධමි රිමලණ 
 ේසඣ සතූරසමර40 සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ්ේඣතරතමරර ගවි 
සහන ුහධිර් මරර ගවි රේිවණ ිම් ඒ රමිලණ තසිම රිස රි 
න්ඤරඤානසම රි  ඔම ්මය තණවම සතරමවම්ග රිි  ත ම ි ඉ් ි 
අජ්ඣ්  ්  ැ  ක ො  ක   නපු්ස ස ි සහ බහදි ධ  ැ  ක ො  
ක   නුප්ස සි න්ම මදතරසතර  ්ේඣතරත සහන ුහධිර්  ්ම දනරි රි ෙම රි 
්මසගි රණමණ දිෙසරස ී වදසනණතර ඇතරත හඳුිණග රිි  ෙදළුව රි  
හවුවම ි රණමණ දිෙසරස ී සව රිි ිිරම් ුවහව  ධහ  ්හලණ 
සතරමවම්ග රිි තර ඕි  ජ න ප්ස ස  ථම භ්ූ  - සම් මථණාූත 
සරවාණවම ධ රිි -ධරිි  සරසිරර සව රිි  ඕි  ඒර දැිග රිි 

                                                             
40  ේසඣ සතූරම - ්ඞ්ගතුරතම ිරිණම  ඡරරරිෙිණතම   හණවගරගම  
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ෙදළුව රි දුධර්  සධරශිණසව රි න්තමම ි ඒ ිිසණම ි දුුරමාණන රි වහ රිසසර 
සෙම සිණ ඇස ූ න්මූ ධහ රර සධරශිණ රළණ රමිලණ රමි රිස රි  ඒ 
ධහ  තිිව  ත රි තළුිි ර ්වසුන්සවි එරරර සිසවම ි ඒර ්ෙි 

දුුරධහ රර ්හලණ  දැිගත මදතමුි  ඒ ිිසණම ි සම් ධහ  ්හ රිි 
ලවසුි එර ්න සම්ෙතරතිමරර රමිලණ රමි රිස රි  ධහ  තිසමි 
රණලමර  දිෂය ජීන්තමරර ලව දුසනර ිවතිිම් ඒතර ධහ  ්වසුන් 
රමග රිි ුවහව  ් රිි  එතවිම ි දුුරසරසිරර ගවි ශරධර් ණව 
ඇතසිව රිස රි  ඒ ශරධර් ණව ඇතරිමග රිි  ිම් ධහ  දිවණි රි 
සසණම රිි  ඕි   

එතසරණම ්ේඣතරත-ුහධිර්  සධර ගවි දැිගතරත ෙ ණි රි  
ාණවිණව තව  ෙම රිගතරසතරවතර ිවහව  ඔම ෙවූධ ෙරතෙිදාසේ 
සරණමසරර න්තමමි  තව  න්ඤරඤානසම රි රමිණෙද සධර ත ම ි සම් ්ෙි 
සහණමණසගි ම රිස රි  න්ඤරඤානසම රි ස ණිවණ රේිවතර ඔතවි 
තසිම රිස රි ්ේඣතරතම සහ ුහධිර් ම ස රිධ රමිි තවිම දිවන 
වවසඩ රිි  ඕි  ඔම මූෙම ස ණි න් කමම සෙ රිි දවතර  ඇන් කි  
ඉඳසගි ඉ රිි  ිිදාසගි ඉ රිි ශරීමමරර න් කමම සෙ රිි දවණ   ළ 
ිනිිමරර න් කමම සෙ රි දිවණ  සතම හණ්ණතසුව රි හව කලණ රමිලණ 
සෙ රිි දවණ  ඇතවිදනණ ිවතවිදනණ රමිලණ සෙ රිි දවණ  ඒවණ ඕි 
ාණවිණවරම දාග රිි   ඒ ස ණි න් කමරම සෙ රි දිවතර ඔතවි 
තසිම රිස රි ්ේඣතරත සහ ුහධිර්  සධර න්තමම ි ්ේඣතරත රමමි  
ුහධිර්  රමම ින්තමම ි  

ප්රශ් න   ඒ සධර  ්න්ධයණ ෙරතයසම රි ස රිධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒර සහණමණග රිි  ඕි  ්ේඣතරත සහ ුහධිර්  මූෙවල 
ෙරතයම දැ රි සහණමණග රිි  සවිවණ  ස දධම සහණමණගතරසතණතර 
්න්ධයණව ්හදසවිවණ  ස දධම සසණම රිි  රලි රි ්න්ධයණව 
්හදසව රිස රි ිවහව  ්ෙම ්හදසව රිස රි ්ේඣතරත මූෙමි  ුහිධර් 
මූෙමි රමිලණ න්තමමි  ඒ සධෙවතරත රේිසේ රවදධ: න්ඤරඤානම  
න්ඤරඤානසම රි සෙ රිවි  ණමණව  ත දැ රි ්ෙ ි  දලු සලනරම  
්ේඣතරත ුහධිර්  රමිලණ සධෙවතරතරම සුධිවණ  ඕර ත ම ි ඉ් ි 
රූප් රමිි ්වසරථණව  මූෙසරර්්ම රිමලණ සුදාග රිස රි ඇසමි-
මූෙමම ි රිමි-ශවධමමි  ිණසමමි-ග්්මම ි  කවමි-මසමම ි රමමි-
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සෙණට්ඨවුමමි (රසමර ව කි මම්රසි ි සරවාණවමරර)  ඕවණ ත ම ි මූෙ  
ඔම ිචර ත ම ි ්ේඣතරත-ුහධිර්  සව රිස රි  ්ෙ ි ඕිූ  මූෙමරර 
ගවි ධ රිි වණ ිම් ඔම සධසර රි එරරර සව රිි ඕි  

ඉ්  ි රූප් රමිි ්වසරථණව හඳුිණග රිි  ිම්  ිිරම්  මූෙමරර 
රමිලණ සරලරෙමරිි ර  ිසසර  වණගතරතණම හශ්ම රිස රි ිවහව  ්ෙි 
මූෙ රිමලණ ්ධහසර රම රිස රි ඇසමි-මූෙමමි  රිමි-ශවධමමි  
ිණසමමි-ග්්මම ි  කවමි-මසමම ි රමමි-සෙණට්ඨවුමමි ුව දැිග රිි 
ඕි  ඔම ිචරම ්හදසිණසවි මූෙ රිසවිරර ිවහව  

මූෙසරර්්ම ෙිශ්සිඳ ධරිි  වවඩ ෙළිසිවල ත ම ි රණමණ දිෙසරසිණව  
ඔම ිචර ්හගතරතණ රමිලණ ්ෙ ි තව  රණමණ දිෙසරසිණව වවඩදසේ 
ිවහව  දැ රි ්හලණ දැිගතරසතර මූෙම ස ණරරර ධ රමිලණ න්තමමි  ඉ් ි 
රූප් - ඔම මූෙම ස ණරරර ධ රමිලණ සලනරමම ්මති ි න් කමම 
සහණමණසගි ගමිහ  ් රිත ිම ්හදසවිවණ ්ේඣතරත මූෙ සහ 
ුහධිර්  මූෙ රමිලණ සධෙවතරතරර  ඒ ිචර සසණමණග රිි  ත ම ි ්ම 
 ූලරි වවඩ ෙිළිසවළ (ෙූමයව ෙරතෙිදාව) ෙිවලණ තසිම රිස රි  ත රි 
ඉ රිි   ට්මසම් ී මූෙම රිම රිස රි ස ණරරර ධ: ඕර ුලණසගි  
ුලණසගි ගමිහ  ඔතවි තසිම රිස රි ්ේඣතරත මූෙම ි ුහිධර් 
මූෙම ින්තමරර ුව ්හදසවිවණ   

එතසරණම ්ේඣතරත  ුහධිර්  මූෙ රමිලණ දැිගතරත සරිණම එතවි 
ඉඳ රි න්ධමයශනම ෙම රි ග රිි තසිමිවණ  ඒර ත මි සලනරසම රි 
එසතම සවි  ණගගම  සතෙිට්ඨණිසමර සූ  ් දිෙසරසිණවර  
රමි රිස රි - ඉ්  ි අජ්ඣ්  ්  ැ  ක ො  ක   නපු්ස ස ි විහර් ි, 
බහදි ධ  ැ  ක ො  ක   නපු්ස ස ිවිහර් ි රමිලණමි   

්ේඣතරත-ුහධිර්  හඳුිණගතරතණම ෙසරසසර ්ෙම රම රිි  වවඩරර 
තසිමිවණ  ඒ ත ම ි ඊළඟම ස දධම සසණමි එර  ්ෙ ි ධහ  ්හෙද 
ිිසණමි ්ේඣතරත-ුහධිර්  සුුරසේ න්ඤරඤානසම රි ුව දැිගතරසතර  
සවි රසි ි න් කමරම ඒ ුව දැිග රිි ුවහව  දැ රි ජ න - ධහ  
ඇහදවණ රමිි  ට්ම ම යවණ  තව  ප්ස ස වදස රි ිවහව  දුුරධහ රර 
්හ රිි  ලව දුසනණතර න්තමම ිඔම ුව රිම රිි ෙදළුව රි සව රිස රි  දුුර 
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සරසිරමු න්තමම ි සම් ුව සවධඥතණ ඥා ිමම සගනකමසව රිස රි  ඒ 
ිිසණමි සම්ර සෙම සිණ ඇස ූන්මූ ධහ රර රමිලණ රමි රිස රි  

සම් ්හගතරත  ෙණඩම් රමගතරත ධහ  ත රි තළුිි ර දැරරර ධවසම; දුුර 
සරසිරර සිිචමතර ිවතතර සලනරසමර ෙවතිි  ඇතරත සම්ර ස රි 
රමිි දිවනරර එිවණ  ධහ  දැරරර ධවසම සලනරසමර මථණාූත 
සරවාණවම ස රිධ සම් සධරශිණ රමලණ තසිම රිස රි රිමි දිවන 
එිවණ  ධහ  ්හෙද ෙ නරිි ර  ඒ දිවන එ රිස රි ිවහව  ්හෙද 
එරතර සලණර ුසධමරර ත මි  ිිවවම ක ධහ  ්හ රිි  ලවසුි එරමතර 
සහරත ු සම්ෙතර තසිම රිි ඕි  ඒර ෙමන ෙිිරම ලව දුන 
්වසරථණවරර  එතවිි රි ඉ කශ්ම මි එර ත ම ි ්ෙි දැ රි රළ මදතරසතර  
දැිගතරත ු සධම ත රිසගර දැරර රර රමග රිි ඕි  ්ේඣතරතම එර 
් රිතමරර  ුහිධර් ම තව ් රිතමරර  න්ඤරඤානම  වධ  ( ේසඣ 
සතූරම41) ධහ  සසණමණෙද ිිසණමි ස වවිි ධහම් රමවනද ්ෙම ්හ රිි 
ලවසු රිස රි  ස වවිි වවධගතර සතූර ්හෙද හිි රදාම ි ්ෙි සම් ගවඹදමව 
ධහම් රමවනද දැිගතරසතර   

ම   ප්මඤ  ච විඤ ඤාණය රමිලණ දුුරමාණන රි වහ රිසසර න්තම මි 
සධරශිණ රමලණ තසිම රිස රි  (සඵනෙනිරඩූෙ  සතූරම42) සවි රිසි  
ශණසරතෘ රිවහ රිසසර ි රර සම් න්ඤරඤානම  ණමණවරම උෙ ණ රසළර 
ිවහව  න්ඤරඤානසම රි ත ම ි සම් සධෙවතරතරර සුධලණ සෙ රිි දසේ  
ධරවමතණවමරර  සධෙවතරතරු ම ි  වධ ම ි ඒ සධෙවතරත හම යරණමමරම 
ධරිි  න් කමරර  ේසඣ සදතරසමර සෙ රිිිවණ  1) ්තීතම එර 
් රිතමරර  ්ිණගතම එර ් රිතමරර  වමයත ණිම  වධ ම ි 2) සදඛ 
සේධිණව එර ් රිතමරර  ුර්ඛ සේධිණව තව ් රිතමරර  ්ුර්ඛ සදඛ 
සේධිණව  වධ ම ි 3) ිණ ම එර ් රිතමරර  මූෙම තව ් රිතමරර  
න්ඤරඤානම  වධ ම ි 4) ්ේඣතරත යමති එර ් රිතමරර  ුණහිම 
යමති තව ් රිතමරර  න්ඤරඤානම  වධ මි  5) සරරරණම එර 
් රිතමරර  සරරරණම ස දධම සධවි ් රිතම  සරරරණම ිිසමණ්ම  වධ 
මි  6) ඵසරසම එර ් රිතමරර  ඵසරස ස දධම තව ් රිතමරර  ඵසරස 
ිිසමන්ම  වධ මි   
                                                             
41  ේසඣ සතූරම - ්ඞ්ගතුරතම ිරිණම  ඡරරරිෙිණතම   හණවගරගම  
42 සඵනෙනිරඩෙූ  සතූරම - සමදතරත ිරිණම  ඛ්්ර වගරගම  ඛ්් සමදතරතම  ෙදෙරඵ 
වගරගම  
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සලනරමණ ්න්ධයණව  ත සධෙවතරතරර සුධි හවිචම ි ඔම 
සෙ රිි රිස රි  න්ඤරඤානසම දිම ි සම් සුී  රම රිස රි  සලනරම 
න්සරතම රමෙද හම යරණමමරර ත ම ි ඔම සතූරසම රි සෙ රිි රිස රි  
සණ ණිය සලනරසමර  ිසම සෙසි රිි  ෙදළුව රි හවිචම ි සම් හම 
යරණමමරම න්සරතම රම රිස රි  සම් ණ  කට්ඨිම ඇතසිව රිි  ිම්  
ධ රිි  ධරිි සරසිරර සව රිි  ිම්  සම් ධහම් රමවනද සහණඳම 
සතරමවම් ග රිි  සවිවණ   

්ේඣතරත  ුහධිර්  සධෙවතරතරර තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරතහ   ඒර 
ඉ්  ි රූප් රිමි ්වසරථණව  දැ රි සලනරම රිම රිස රි ස සහ  
සධෙවතරතරර රමිලණ හඳුිණගතරතණ  එතසරණම ්ේඣතරත-ුහධිර්  න් කමම 
්ෙම ස හම සවලණවම රම ්හදසවිවණ  ස හම සවලණවම  සේධිණව 
්හදසවිවණ  ස හම සවලණවම සති ්හදසවිවණ  ස හම සවලණවම 
් ධතණ ්හදසවිවණ  ඔම හව  එරර  ්ේඣතරත-ුහධිර්  සරවාණවමරර 
ත ම ි තසිම රිස රි  රම  සේධිණව  චිතරත  ්ම්  රමිි හතසම රි 
්ෙම වවඩිෙදම  ෙරරම සව රිස රි රම  ඒ ිිසණ සතමසතිෙට්ඨණිම 
වඩි සරණම රණමණ දිෙසරසිණසව රි ත ම ි ෙම රිග රිි  තසිම රිස රි  
්ෙ ිසම් ඉ රිි   ට්මසම් ී ්ෙම ශරීමමරර රමිලණ සධමරර තසිමිවණ  
ඔම ශරීමසමර තසිමි සධරවලර ත මි ඇස  රි  ිණසම   කව  රම   

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ සතමසතිෙට්ඨණිම 
ඒරණමි  ණමයගම රමිලණ  සරණසහර ගහිිි ර සහේවතර සවි සරිච 
ෙණමවලර ිම් ලවසු රිි න් කමරර ිවහව  සතම සතිෙට්ඨණිම 
වඩ රිස රි ිවතරිම් දුුරධහ  ් දිග ිම රමිවණ රමිලණ රිම රිි 
ුවහව  ඒ ිිසණ සම් ුරමයලා ධහ  ්හ රිි  ලව දුන සවලණසේ ්ෙි 
ඔ රිි ඔතවිි රි න් ස රිි ෙම රිග රිි  ඕි  ිවතිිම් ්ෙමණසධර 
ිිරම් රරෂන සම්ෙතරතමි  රණලම ිණසරත ි රමග රිි වණ  රසමර 
සමදු ධ්බම නුප්ස ස ිවී  තළුිි ර ත ම ිරණමණ දිෙසරසිණව ෙම රිග රිි 
තසිම රිස රි  සම්ර ත ම ි දුධර්  සධරශිණව  සතෙිට්ඨණි සූතරම 43 
රමිවලණ ුල රිි   

                                                             
43  හණ සතෙිට්ඨණි සතූරම - ීඝිරිණම   හණවගරගම 
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රම රිම රිස රි ස ණරරර ධ රමිලණ  ිණව සසණමණග රිි ම ි ්ෙි ෙූමයව 
ෙරතෙිදාව ෙදමවුර රසළර  ඒ සඳහණ රණමණ දිෙසරසිණසේ ඕිූ  
ර මහනරිි ර ෙම රිග රිි ෙදළුව රි  එතසරණම රමරර ්හදසවමි  
යිණෙණිසතමි වවඩදසවණතර හදසර  රම ්හදසවම ි ්ිිරර ර හමිරර 
වවඩදවතර සරණසහ රි හශ් රමරර ්හදසවම ි ඒ ්හදවදනද රසමර තවතර 
න්සරතම ුවලුසවණතර  ඔතවි තසිම රිස රි ්ේඣතරත-ුහධිර්  සරවාණවම 
න්තමමි රිමලතර සෙසිමි  ඔ රිි ඔම තවිම යසවණතර ඉ්  ිරූප් - 
මූෙම හඳුිණගතරතණ සවිවණ   

ඊළඟම ඒ මූෙසමර ස දධම (හමගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ) 
සසණමණග රිි  සවිවණ  සහරත-ුෙරතය ිචරතර ්ෙම දුධර්  සධරශිණව උධවද 
රමසගි ම ි සහණම රිි  සව රිස රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ්ෙම 
සුණසහන  උධේ රමලණ තසිමිවණ  ්සහූණමධහසර ් ධසරර්්මරර 
තසිමිවණ ්ෙම ඕර සසණමණග රිි   දුුරමාණන රි වහ රිසසර ්ෙම 
් දතසුව රි සසණම රිි  සධමරර ඉතමුව රමලණ ිවහව  

්න්ධයණ-ර ධ-තනරහණ-යහණම ත ම ි මූෙසමර ස දධම හවිචමම 
සධරශිණවල සෙ රිි ලණ තසිම රිස රි  ස සහ  රේිවණම ්ෙම සම් 
රමවනද තව  වකි ිචරරර න්තමම ි ්ෙි සහණඳම දිවණි රි ෙරී්නම 
රමලණ සම්වණ සසණමණග රිි  ඕි  ්ේඣතරත යමතිවල සහ ුහධිර්  
යමතිවල ්න්ධයණ-ර ධ-තනරහණ-යහණම සමසධ රිස රි සරණසහණ  ධ 
රමිලණ ස දධම සසණම රිි  ඕි  ඕිූ  යමතිමරිි ර ඒ ෙරී්නම 
ෙම රිග රිි  ෙදළුව රි   

ප්රශ් න : ශවධම සහ රි න්ධමයශිණ රම රිස රි සරණසහණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර: ඒ සධර ගවි  රණමණ දිෙසරසිණව වඩ රිි  ඕි  ඇසී ම 
්දාළව තසිමි ්ේඣතරත-ුහධිර්  යමති සධර ත ම ි ශවධමමි  
රිමි  එතසරණම ශවධම හමගතරසතර සරණසහණ  ධ: රි හමගතරසතර 
සරණසහණ  ධ: රමිලණ ්ෙ ි සසන්ම මදතුම ි ි දතර ඒවණ සසණම රිි 
රලිි ර ශවධම රමි රිස රි ස ණරරර ධ  රි රිම රිස රි ස ණරරර ධ 
රමිි එර ්ෙ ි සසණමණසගි තසිම රිි  ඕි  ඒ ත මි ඉ්  ි රූප් 
්වසරථණව  ්ෙ ිශවධම සහන රි රමිලණ ්ධහසර රම රිස රි ස ණරරර ධ 
රමිි තවිි රි ෙම රිග රිි ඕි  ශවධම රිම රිස රි ස ණරරර ධ රිමලණ 
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සවි රණසග රිවතර ්හලණ හශ්ම රිස රි ිවහව  ත රිම තසිමි සම් 
්ේඣතරත-ුහධිර්  සධසර රි ත ම ි ෙරී්නම ෙම රිග රිි  ඕි  දැ රි 
ත රි ශවධම රමිලණ ස ණරරර ගවි සහන හතිිවණ ස රි  ඒ ස ණරරර 
ධ රමිලණ හඳුිණග රිි  ත ම ි රණමණ දිෙසරසිණසේ  දල සරණමස 
තසිම රිස රි  ශවධමරර තසිමිවණ ිම් ඒ ශවධසමර ල්න ිචර 
සසණමණග රිි  ඕි  ස ණරරිි ර ධ ශවධමරර ෙිව රිස රි: ශවධසමර 
තසිමි ල්න ස ණි වණසගර ධ: ඔම ශවධම සරණසහර ධ 
තසිම රිස රි: ත රි තළු ධ  එළසිමර ධ තසිම රිස රි: රමිලණ න් ස රිි 
ඕි  එතසරණම ශවධම තසිම රිස රි එළසිමර ුව සෙසිිවණ  රිම 
ඇසහි ශවධම  ්ෙ ි ෙිලගි රිි  ශවධම  එළසිම රි ඇන්ලරලණ රස රි 
ව ක රිි  ඕි රමිලණ ත ම ි ්ෙ ි ෙලිි් මසගි තසිම රිස රි  ඒ 
යරණමමම  දලිි ර  ත රි ඉ රිි  තවිි රි ෙම රිග රිි   රවදමවවතර 
එසහ  සිසවම ි රේිවණම එසහ  ෙම රිග රිි  ම රිි එෙණ  ත රි 
ශවධම රිමලණ ්ධහසර රම රිස රි ර ුරම ධ රමිි තවිි රි 
ෙම රිග රිි   එතසරණම ශවධම රස රි ව ක රිි  ිම් එළසිම රි එ රිි 
ඕි රමිලණම ි ්ෙ ි  ූලරිව හති රිස රි  එසහිම් රි ්ේඣතරතමි  
ශවධම ුහධිර් ම ි එතසරණම ශවධමරර රමිලණ ්ෙ ිරතණ රසළණතර ඒර 
ුණහමි සධමරර  ඒ වසගර  රි රමිලණ රතණ රසළණතර ඒර 
්ේඣතරතම ි සම් ශරීමමම ්මිත ිසධමරර  ්ෙ ිෙම රිග රිස රි ඔතිි රි  
එතවිි රි ෙම රිසගි ධහ  තවුරමමතර න් ස රිි ඕි   

එළසිමර තසිමි ශවධම රිමලණ ්ෙ ිදැිගතරසතර ස ණි වණසගර ගතිමරර  
ධ: ඇතවිදනණ  ිවතවිදනණ රමි රිස රි ඒ ශවධසමර එරරතමණ ල්නමරර  
ඒ යරණමමමතර ුල රිි ඕි  සෙම සිණ තීිම  හමගතරතණ  ඉතමුව 
ිවතවු  ිිමවධර් වදනණ රමි රිස රි ශවධසමර තව ල්නමරර  රි 
ගවිතර ඒ ල්න ිචර  රමි රිි ෙදළුව රි  අහතු්ව  සමභ්ූ , හතු්ව  න 
භවිස ස් ි රමි රිසිතර දුධර්  සධරශිණවරර  ්ේඣතරත-ුහධිර්  සධර 
තවතර සහණඳම තහවදමව රමග රිිමි ස සහ  න් ස රිස රි  සම් වණසගර 
සධමරම ත මි ්ාඣතරත-ුහධිර්  රමිලණ රේිසේ රමිලණ  ඉ් ි රූප් 
රමිි ෙවතරතමි තව තර සම් ුල රිස රි  ඔම ශවධම ඇතසිව රිස රි 
එළසිමර තසිමි ්ණත-ු්ණත ු ගවටී  ිිසණ රමිලණතර ්ෙි 
සසණමණග රිි වණ  ඒරතර ඇතරතරර ත මි  ශවධමරර තසිම රිි  ිම් 
ස ණිවණ හශ් ගවසම රිි තර ඕි  ඒරතර ඇතරතරර  ඒරතර ශවධම 
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ඇතසිව රිි  එරරතමණ සහරතවුරර  ඒ සිමළු  ස දධම රි සලනරමම 
්මතිමි ි ගවසමි සධරවලර තසිම රිස රි ුණහමිසමර  එතසරණම ස දධම 
සහණමලණ තසිම රිස රි ුණහමිසම රි ිනසරර ත රි තුළිි ර සිණවි ුවතර 
සතරමවම් ග රිි    

ිවීි න්ධයණසව රි සසණමි හව  සධමර  ස දධම තසිම රිස රි 
එළසිමර  ශවධමරර හමගතරසතර සරණසහණ  ධ රමිලණ ඇහදසවණතර 
රම්ෙන වලිි ර රමිලණ රමිම ි ඒ ඔරරසරන  තසිම රිස රි එළසිමර ිිසණ 
ඒර සලනරමම ්මිත ිස දධමරර ෙ නමි  

සලනසරනතරතම ධහ  සහණමි ්මම සලනරමම ්මති ි ස දධසම රි 
වවඩරර ිවහව  සලනරසම රි එසතමසව රිි  ිම් ස දධම ත රි තුළි රි 
සසණමණග රිි  සවිවණ  (සමණහතිසරස සතූරම44) එසහිම් දැ රි රම රිි 
තසිමි ෙළ දසවිි සධම ත ම ි ශවධමරර තසිමිවණ රිමලණ 
දැිගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ සහණමණග රිි  එර  ඇසදි  ිිසණ 
ත ම ි ්ෙ ි ශවධමරර ගවි දැිගතරසතර  ඇසසි ස ණසහණසතර ත මි 
මම්රසි ි ශවධමරර තිු දනණ ිම් තිු දසනර  ඒර ගවි තව ිචරරර 

දිවණි රි න් සදසවණතර; ඇසස රිි  ිචරරම රලිි ර තිු දසනතර ිවහව  
ඊම ෙසරසසර ති දුසනතර ිවහව  සෙම සිණ තීිම  හමගතරතණ  ඉතුමව 
ිවතවි  ිිමවධර් වදනණ රමිි ඒ දිවනතර ඕි  එසහිම් ්තීතම 
ගවි ුවලුවණම ඔම ශවධම ගවි සහණමණග රිි  ුවහව  ්ිණගතම 
ුල රිි ගමිතර ඔම ශවධම ගවි සහණමණග රිි  ුවහව  සසණමිවණ ිම් 
සසණම රිි  තසිම රිස රි වමයත ණනසමර ම ි ේචකදෙරෙ රිි ස ණසහණසතර 
ම ි අ් ි්  න න්ද්ැ ගොම ය නප් ප්ටිකඞ්ො  අන ග් , 
ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   ධ්බම ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි රමිලණතර ධහසම් 
සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ්තීතම ගවි සසණමලණ වවඩරර ිවහව  
්ිණගතම ගවි සසණමලණතර වවඩරර ිවහව  ඇතරත දැිග රිි  ිම් සම් 
ස ණසහණසතර න්ධමයශිම රම රිි ඕි  ාධරසධරමතරත සතූරසමර45 ඒ ුව 
සඳහ රි සවිවණ  

ප්රශ් න : සම්වණ රම රිි ශුියණගණමමරම  ම රිි ඕි ධ: 

                                                             
44 සමණහිතසරස සතූරම - සමදතරත ිරිණම  සගණථවගරගම  සධවෙදතරතසමදතරතම  
ිණිණතතිරථිම වගරගම  
45 ාධරසධරමතරත සතූරම -  ේඣි ිරිණම  උෙශ්ෙනරනණසරම  න්ාඞ්ගවගරගම  
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ප්ළි්ි ුර  ඒරතර එරරතමණ ධෘෂරඨිමරර  ඕිූ තවිර ඉඳසගි ධහ  
දිවණි රි න් ස රිි  ෙදළුව රි  ආ්  ප්,ි ස්බප්ජ ොන  ස් මි  - වීමයමමි  
දිවනම ි සතිමම ි ත මි ඕි සව රිස රි  ්ෙ ි සුණසහණ  ෙරසේසින රි 

ධහ  න් සිම මදතුමි  ්ෙ ි සිණසමරතුර සහරත ු දාග රිි වණ; ‘්ස රි ඕවණ 
්ෙම ුවහව  ්ෙම ශනූයණගණම ිවහව  ්ෙම සගධම හදඟරර වවඩ 
තසිමිවණ  සම්ර ්ෙම සිසවම ි තසිම රිස රි ්ිිරර ්මමමි’ - 
ඔසහණ  රමි රිමණ ත ම ි ්ෙ ිස ්චකම රලර සසණමසමර යසේ  ්ෙම 

දුුරවමව ්ි රිත හම්ුසව රිි  ඇති ි දතර හව දා  ඔසහණ  රමි රිමණ 
ඉ රිි තර ඇත ිසම් ්න සම්ෙතරතසිම රි ෙරසමනාි ග රිස රි ිවතවු   

ඒ ිිසණ දැ රිවතර ධහ  ධරිි  ෙවතරතම සමණ දසව රිි  උතරසණහ 
රම රිි   ්ෙම ිිමය ල දුුරධහ  ලවබිලණ තසිමිවණ  ්න 
සම්ෙතරතමිතර ලවබිලණ තසිමිවණ  සවි ස ණිවණධ ඕි: සරණ්චකම 
් ණමවසව රි ධ ඔම සධර ලවබිලණ තසිම රිස රි: ඒතර ්ෙ ි  ණමයගම 
වඩ රිස රි ිවතවු සිණසමරතුර සහරත ු රමි රමිණ ඉ රිි වණ  ‘්ස රි 
්ෙම ිම් ඕසර රි ෙරසමනාි ග රිි  ුවහව’ රමිලණ  ඒරතර  ණමමණසගර 
් ධමරර  ත ම ි දුුරධහ  සරසමහි ශරධර් ණව ඇතරිමසගි ිිවවම ක  ග 
වඩ රිි  දැ රිවතර ෙම රිග රිි   

්ෙ ි ිවවතතර ශවධම ගවි න් ස ීම සමණ දසව ද; සම් ශවධම සෙම 
සිණ තීිම  හමසගි  ඉතමුව ිවතවු  ිිමවධර් වදනණ රමිලණ 
දැරරරණමිි ර ෙසරසසර; ්තීත ශවධ ගවි සසණමලණ වවඩරතුර ිවහව  
්ිණගත ශවධ  ගවි සසණමලණ වවඩරතුර ිවහව රමිලණ දිවනරර 
එිවණ  ඒ ිිසණම ි ඒ යරණමමම ධහ  න් ස ීතර වවධගතර සව රිස රි  
ඒර සලනරමම ්මතිි දිවනරර වදනණම ඒ රමවනදතර උධේසවිවණ  
සලනරසමර ඉඳ රි සලනරසම රි එසතම සවි  ණමයගම සවතම ම රිිමි 
්ෙ ිසම් උතරසණහ රම රිස රි   

රි ිිසණ ත ම ි ශවධම ඇතවිදනණ-ිවතවිදනණ රමිලණ ්ෙි  දලි රි  
දැිගතරසතර  එති තව  සලනරමම ්මති ි දැරර රර  ි දතර ඒරම 
ර රර ිවහව   ණමමණම ්මති ි තවිි රි ෙම රි ්මසගි ්ෙම 
 ණමමණසග රි ිනසධි තවි ධරරවණ ම රිි තසිමිවණ  එතසරණම ඒ 
ඇසහි සවලණසේ න්තමම ි ඇතවිදනණ ිවතවිදනණ රමිලණ දැිගතරසතර  
එසහිම් ඊම රලිි ර සුිරවීම් න් සලණ වවඩරතුර ිවහව  ඊම ෙසරසසර 
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සුිරවීම් න් සලණ වවඩරතුර ිවහව රමිි දිවනතර එති සමසධ රිි 
ඕි  ඒ ුවතර ්ෙ ිසසණමණගතරසතර දුුරධහස රි  ම ි  

එසහිම් දැ රි ්ෙම රම රිි  වවඩරර තසිමිවණ  ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච 
ො   ධ්බම ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි සව රිි තිමිවණ  ඒරතර ්ෙි 

දුුරමාණන රි වහ රිසසරසග රි ම ි ්හගතරසතර  ධහ රර ්හ රිි  ලව දුන 
ිිසණම ි ්ෙ ි ඔම ිචර හශ් දැිගතරසතර  සම් ේචකදෙරෙ රිි වදන 
ස ණසහණසතර ත ම ින්ෙසරසිණ රම රිි ඕි  න්ෙසරසත ිරමිි සරණම 

දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ ඒරණමි  ණමයගම වි 
සතමසතිෙට්ඨණිම වඩ රිි  සවිවණ  සවි  ණගග ිවහව  

එසහිම් ඔම ඇසදන ්නසමර ්ෙම ශවධමරතුර තිු දනණ  රිරුතර 
තිු දනණ  ඔම ්නම රේිසේ ඇසදන ස ණසහණතමම ි රි ති දුන 
හිි රදා ත ම ි ඇසදසනර  ශවධම ති දුන හිි රදා ත ම ි ඇසදසනර රිමි 
තවිිතර ත ම ිෙම රිග රිි තසිම රිස රි  රිමි-ශවධමම ි ිිසණ සසනත 
න්ඤරඤානම හමගතරතණ  රිමි-ශවධමම ි තිු දි ිිසණමි සසනත 
න්ඤරඤානමම ්ේඣතරත-ුහධිර්  රමිලණ සධෙවතරතරර සුධ රිි 
ෙදළුව රි වදස රි  වතග ණනසමර ඉෙුරන රි-ශවධම-සසණත න්ඤරඤානම 
රමිි තසු රි එරතවුම සරෙමයශම රමිිවණ - ් ණිය ණය සඝ්  ිඵස ොස   
න්ඤරඤානම රිමි-ශවධමම ි රිමලණ සධෙවතරතරර සුධලණ  වධරසධ රි 
ඉ රිි වණ  ඇසදන ස ණසහණසතර ී ්ේඣතරත රි එර ් රිතමරර  
ුහධිර්  ශවධම සධවවිි ් රිතම  න්ඤරඤානම  වධම ි සම් සධිරධිම 
වදසනර ඒ ්නසමර ම ි ඊම රලි දිතර සිසවමි  ෙසදවතර සිසවම ි  

දැ රි සම් ්වසරථණසේ ී ්ෙ ි  ණමමණමතර ්හදසවලණ  සලනරමමතර 
්හදසවලණ  එසහිම් එසතමසවි  ණගගම ෙම රිග රිි  තසිමි තවි 
ඔතවි මි  ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   ධ්බම ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි න්ම 
මදත ුතවි  දැ රි ්ෙි ්ේඣතරත මූෙමතර හඳුිණගතරතණ  ුහධිර්  මූෙමතර 
හඳුිණගතරතණ - ඒ ත මි ඉ් ි රූප් රිමි ්වසරථණව  රිතර මූෙමරර  
ශවධමතර මූෙමරර  ඒ මූෙවල ල්න ිචරතර හඳුිණගතරතණ - ්තීතසමර 
තිු දසනර ිවහව  ්ිණගතසමරතර ිවහව  සම් ්නසමර හමගතරතණ 
රමිලණ  



90 

 

දැ රි ්ෙ ි න්ධමයශිණව ෙම රිග රිි  ඕි  න්ෙසරසිණසේ ී  මූෙමරර 
තසිමිවණ ිම් ඊළඟම ඒසරර ස දධම සසණම රිි රමිලණ සධරශිණ 
රමලණ තසිමිවණ  ඉ්  ි රූප්ස ස සමදුො   රමිි ්වසරථණව  
රණමණ දිෙසරසිණසේ ී ්ේඣතරත-ුහධිර්  මූෙ තසිමිවණ ිම් ඒවණසමර 
ස දධම ්ම් ණ දිෙසරස ී සව රිි  සවිවණ  එසහ  රසළණතර ්ෙම 
මූෙසමර ඇතරත ්හදසේන්  ඉ රි ස හණ මථණාතූ සරවාණවම ්හදසව රිස රි 
ිවහව  දැ රි ්ෙම රිරමුි-ශවධමරමුි ඇසදමවවදනණ ස රි  ඒ ඇසදමවවදන 
රසි දිම ි ශවධසම දිම ි න්ධමයශනණව ෙම රිග රිි  ඕි  ඇසදමවවදනණ 
රමි රිස රි ිිශරිතම ි රිතර ඇසදමව රළණ  ශවධමතර ඇසදමව රළණ  
ඇසදමව රළ ිිසණම ි ඕවණ ඇතසිවලණ ිවතවිදනණ රමිලණ දැිගතරසතර  
එතසරණම න්ඤරඤානමතර වවඩ රළණ  රි  සගර ෙවතරසතර  ශවධම 
එළසිමර රමිලණ සධෙවතරතරර සුුරවණ   

ප්රශ් න : ඔති උෙණදාිමතර තසිමිවණ ධ: 

ප්ළි්ි ුර  උෙණදාිමතර සවලණ ඉවමමි  සරිචසම රි  රේිසවණතර සලනරම 
හව කලණ  ුරර සරසරසවලණ   ණමමණ ඉ රිි වණ  සතරත්වමණ ඉ රිිවණ  
(සිනධරධි ුරරරඛෙඤරහ   ණමෙඤරහ  සලණරෙඤරහ  සතරතෙඤරහ  සූතර46) 
එතවිි රි ත ම ි ්ෙ ි ෙම රිග රිි  ඕි  ්ෙ ි ඉ රිස රි එතවි ස රි  
එතවිි රි ෙම රි ්මසගි දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමලණ 
තසිමි ඒරණමි  ණගගමම ් දිව න්ධමයශනම රම රිි ඕි   

ප්රශ් න   යමති හමම  ඔසහණ  ුල රිි  ඕි ධ: 

ප්ළි්ි ුරක    යමති හම ගවි  සහණම රිි  ඉසරසසලරලණ එරරර ගවි 
සහණඳම න් සලණ ුල රිි   රිමි-ශවධමමි ්මසගි ුලි එර ිචරරර 
ෙහසදම ි රිමලණමි  ම හසිත රිස රි  යමති හමම  ඕර ත මි 
රම රිි  තසිම රිස රි  එරරර සතරමවම් ගතරසතණතර ්ිිරර ඒවණතර 
එසහ   ත ම ි  

දැ රි ්ෙම ්ේඣතරත යමතිමතර තසිමිවණ  ුහධිර්  යමතිමතර 
තසිමිවණ  ි දතර ්ෙ ිසිණ රමෙද සධම ත ම ි ඒ සධසරර න්ධමයශනම 

                                                             
46 සිනධරධි ුරරරඛෙඤරහ   ණමෙඤරහ  සලණරෙඤරහ  සතරතෙඤරහ  සතූර - සමදතරත ිරිණම  
සළණමති වගරගම  සවධිණ සමදතරතම  ිනගාණල වගරගම  
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වවඩී   දැ රි ඉ්  ි රූප් රිමි තවිම ඇන්ලරලණ තසිම රිස රි  ඒ 
මූෙසමර ල්න ිචරතර ධ රිි වණ  මූෙම රලි රි තිු දසනතර ිවහව  
්ිණගතසමතර ිවහව  එසහිම් ේචකදෙරෙ රිි ස ණසහණසතර ත මි 
න්ධමයශනම රම රිි  ඕි  න්ඤරඤානසම රි සධෙවතරතරර සුධලණ 
තසිමිවණ රමිලණ ධහස රි ඉසගි ගතරත ිචරතර තසිමිවණ  ඒ ජ න 
රමිි  ට්ම   දැ රි දැ දි  තසිමිවණ  ප්ස ස රමිි ධහ  ධරිි 
 ට්ම  ත මි තව  ිවතරසතර  ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි රම රිි ිම් 
ජ න ප්ස ස  ථම භ්ූ  සව රිි  ඕි  ්ෙම ඕිූ න් කමම න්ෙසරසිණ 
රමලණ හශ්ම රිස රි ිවහව  

එසහිම් දැ රි සම් ්ේඣතරත  ුහධිර්  සධසරර  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි 
සව රිි  ඕි  එතසරණම එි ්වසුන්ම තළු ්න්ධයණ ෙරතයසම රි  
ර ධ ෙරතයසම රි  තනරහණ ෙරතයසම රි  යහණම ෙරතයසම රි රිමලණ 
න්සරතම රමි ිචර සතරසම රිි ඕි  ඊළඟම න්ධමයශනණ රමි සරණමමි 
සම්වණ සඛතමි  ෙිච්චකස දෙරෙ රිිමි  ්න්ධයණ ෙරතයසම රි රිමලණ 
සතරමවම් ග රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  ්හෙද ධහ  ත රිසගර දැරර රර 
සව රිි  ඕි  ්ෙම තව  ඒ දැරර  ිවහව  ්න්ධයණ ෙරතයසම රි සම් 
ස ණසහණසතර හමගතරතණ රමිි දැරර  ිවහව  

ප්රශ් න : ්ෙ ිවකි ිචර න්තමම ිස රිධ ධ රිස රි:  

ප්ළි්ි ුර  රසි ි සධමරර න් ස රිස රි ිවතවු ඉ රිි වණම වඩණ ඒ වකි 
ිචර දැිගවිී තර විචිවණ  ඊළඟම ඒ දැිගතරත සධම ්ෙ ි ධරි රිි 
උතරසණහ රම රිි ඕි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රළ 
ෙ ණි රි  ඒර ත රිසගර ්වසුන්ම වදසනර ිවහව  ්න සම්ෙතරතිම 
ලව දුන ිිසණම ිදැිගතරසතර  ඒර ලව දුසනර ිවතරිම් ස සහ  සධමරර 
තසිමිවණ රමිලණ දැිග රිිතර ුවහව  ඒ ිිසණ දැිගතරත සධම දැරර රර 
රමග රිි උතරසණහ රම රිි ඕි  

එසහිම් දැ රි ඔම ශවධම ගවිමි  රි ගවිම ි්ෙි ධ රිි   ට්මස රි 
ෙම රි ග රිි   රි සහ ශවධම රමිි සරණම මම්රසි ි සරවාණවමරර  
මම්රසි ි ල්න ිචරරර ්ෙම  තරර සවිවණ  ඒ ගවිමි සම් 
සසණම රිස රි  ඒ ල්න දැිග රිි ත ම ි්ෙි ෙවූධ ෙරතෙිදාව වඩ රිස රි  
ඉ්  ිරූප් රිමි ්වසරථණව  ඊළඟම ඒ මූෙම න්ධමයශනණ රම රිි  ඕි  
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ඒ මූෙම හමගතරසතර සරණසහණ  ධ රමිලණ න් ස රිි  ඕි  සමුද  
ධ්බම නුප්ස සි සව රිි  ඕි   

එතසරණම දැ රි ඔ රිි ්ෙම ඇසදන ්නමම ම රිි සවිවණ  
ඇසදනණ රමිි සරණම සළණමති ෙවතරසත රි න් සදසවණතර එති 
සසනතණමතිම න්තමම ි වවඩ රසළර  සවි එර යමතිමරරවතර 
ඇස ීම සම්ු රි්  ිවහව  ඊළඟම සසනතණමතිමම රම රිි ෙදළුව රි 
රෘතය ස ණරරරධ රමිලණතර ධහසම් සඳහ රි සවිවණ  දිට්ඨ-ස්ු -මු් -
විඤ ඤා්  හතසම රි ස්ු  - ඇස ී න්තමම ි සසනතණමතිමම රම රිි 
ෙදළුව රි රෘතය  

ස්ු  රිම රිස රි ඇස ී රමිි රරිමණව න්තමම ි ඇස ී රමි රිස රි රිතර 
සිසවම ි ශවධමතර සිසවමි  ඇස ී රිම රිස රි රරිමණවරර  රි 
රමි රිස රි මූෙමරර  ශවධම රමි රිසිතර මූෙමරර  දැ රි ඇස ී ඇසී  
න්තමරර වදනණ ිම් ්ෙම මූෙමරර ගවි රතණරම රිි  ුවහව  රරිමණව 
රරිමණවරර න්තමරර වදනණ ිම් මූෙ ගවි රතණරම රිි  ුවහව  ඇසී  
ඇස ීරර සිණවදන ිිසණමි ්ෙ ි රිරර සහ ශවධමරර ෙිවණ ගතරසතර  
ඇස ී ඇසසී රි ිතමවදසනර ිවහව  මූෙ ිචරරර ෙිවණසගි ඒවණ 
ගවි රතණ රමිවණ  

තවතර ඉ කශ්මම ගවඹදසම රි න් සසගි මිසරණම - සම් ස ණසහණසතර 
ඇසසි ිිසණම ි රිරර තසිමි ුව දැිගතරසතර  සම් ස ණසහණසතර 
ඇසස රිස රි ිවත ි ිම් රිරර තසිමිවණ රිමි එරම සතරමවම් 
ිවහව  එසහ  රිේසවණතර ඒර සුණමවවරර ස රිධ: ඇසසීම් රෘතය 
සවිවණ ිම් න්තමමි රිරර තසිමිවණ රමිලණ රිම රිි ෙදළුව රි  ඒ 
වසගර  ශවධමරර තසිමිවණ රමිලණ දැිගතරසතර  ඒතර ඇසසි හි රිදා 
ම ි ඇසදසනර ිවතිිම් ශවධම ගවි රතණ රම රිිතර ුවහව  එතසරණම 
්ෙ ි ඤරඤනණ සධරරම ගිම ුව දිවණි රි ධරි රිි ඕි  ්ෙි රිරර 
සහ ශවධමරර  ඤරඤනණ රමලණ තසිමිවණ   

තථණගතසමන එසහ   ඤරඤනණ රම රිස රි ිවහව රමිලණ රණළරණමණ  
සතූරසමර47 සධරශිණ රමිවණ  ඇසසී රි සව රි ව ූ ඇසමි මදතු සධමරර 
සිණ හඟී  (න මඤ ඤ් ි රමි රිස රි සිණ හඟී ) සිණ ඇසවූරර සිණ 

                                                             
47 රණළරණමණ  සතූරම - ්ඞ්ගතුරතම ිරිණම  කතරුරර ිෙිණතම  උමවසවලවගරගම  
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හඟී  ඇසමි මදතරතරර සිණ හඟී  ්ස රිසිරර සිණ හඟී  ඇසිම 
මදතරතරර රිමි එර ම ි ්ස රිසිරර රිමි එරම ිසධර   හඟි රිස රි 
ිවහව  ඒ රමි රිස රි  ඤරඤනණ සව රිස රි ිවහව  න මඤ ඤ් ි 
 ට්ම   ්ෙම ්හි සධමරර සහ ්හි සරිණ ඉ රිි වණ  ඇසසීම් 
රරිමණවම ් තමව ්ෙම ්ේඣතරත  ුහධිර්  සධරරර තසිමිවණ   

එතසරණම ඒ සධර  ඇස ී ඇස ී ුව සිණධ රිි ණර  ිිසණ  ඒ 
රමි රිස රි ්න්ධයණ ෙරතයසම දිමි හමසගි තිසම රිස රි රිමලණ 
සතරමවම්ග රිි   ෙරතය සවිවණ රමි රිස රි උධේ සවිවණ  ්න්ධයණව 
ි වත ි ෙරතය සමුරස රි ිවතිිම්  ්න්ධයණව ිිසණ හමග රිි  ිචර 
තසිම රිි ුවහව ස රිධ: සහරත ු ිවතිි ම් ඵලම හමග රිි  න් කමරර 
ිවහව  එතසරණම ්ෙ තළුම ි ්න්ධයණව ෙරතයසවලණ තසිම රිස රි  
මහත රි වහ රිසසර තළු ්න්ධයණව ෙරතය සව රිස රි ිවහව  මහතරවදනණ 
රමි රිස රි ්න්ධයණව ඉතමුව ිවතවු ිිසමන්ම ි ්න්ධයණ ෙරතයසම රි 
උෙ කි රසි ි සධමරර ්න්ධයණව සිණ සමසධි  ිසර උෙ ක රිි 
න් කමරර ිවත ිුව සහණඳම සතරමවම් ග රිි    

දුුරමාණන රි වහ රිසසර ුණහමි දාමවචීශ්මම 48  සහ  ණලුඞ්ඛයෙදතරත 49 
සරවණින රි වහ රිසසරම  ඇස ී ඇස ීරර ෙ නමි - සොු්  සු් ම්  ්  
න් කමම හරිරස රිි  රමිලණ සධරශිණ රළණ  හවුවම ිඑසහ  හරිරස රිි 
ිම් ්ේඣතරත ුහධිර්  යමති වල ස දධම සසණමණසගි තසිම රිි 
ඕි  රි සහ ශවධම හමගතරසතර ්න්ධයණ ෙරතයසම රි රමිලණ ධරි රිි 
ඕි  ්න්ධයණ ෙරතයසම රි රිම රිස රි; ඇස ී ඇස ී ුව සිණ 
ධ රිි ණර ම රි සහ ශවධම ෙිවණසගි තසිමිවණ  ්ේඣතරත-
ුහධිර්  තසිමිවණ රමිලණ රමි රිස රි න්ඤරඤානසම රි  ඒර 
න්ඤරඤානම රමෙද  ණමණවරර  ්න්ධයණව තසිමිරම් න්තමමි 
න්ඤරඤානමම ්ේඣතරත-ුහධිර්  ධමයශනම රම රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  
්න්ධයණව සමුරසනර ිවතිි ම් න්ඤරඤානමම ධමයශනම රම රිි සධමරර 

                                                             
48 ුණහිම සතූරම - ඛදධරධර ිරිණම  උදාිෙණළ ි සුණධිවගරගම  
49  ණලුඞ්රයෙදතරත සතූරම - සමදතරත ිරිණම  සළණමති වගරගම  සවධිණ සමදතරතම  
ඡලවගරගම 
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ිවහව  විඤ ඤාණය අනිදස සන රමිලණ සරවඩ්ඩ සතූරසමර50 සධරශිණ 
රමලණ තසිම රිස රි ් රිි  ඒ ්වසරථණවමි   

විඤ ඤාණය අනිදස සන අනන ්  සබ්බෝ   ප්භ   
එත්ථ ආොප්  ච ප්ඨවි ෝ ොජ  ැ ො   න ග ධ් .ි  
එත්ථ  පඝඤ ච රස සඤ ච අණයු ථම   සභු සභු  
එ්  ථම න මඤ ච රූප්ඤ ච අොසස උප්රමජ්ඣ්  ි 
විඤ ඤාණයස ස නිොර ොධන එ්  ොථම්  උප්රමජ්ඣ් ්ි .ි 

එතවි යසෙන-ෙඨන්-සතරසාන-වණසමන ෙහිමි රිස රි ිවහව  ෙහිිම රිස රි 
ිවහව රමි රිස රි ඒවණ ගවි රතණරම රිි වතර ුවහව  ඒසර ක  කග-
සරණම- හත-හීි  ි සදා-්සදා රතණවරර ිවහව  ිණ -මූෙතර සශරෂමරර 
ිවතවු  රෙණ හවමලණ - අොසස උප්රමජ්ඣ් ි  ිණ ම එර ් රිතමරර  
මූෙම එර ් රිතමරර රමිලණ ්ෙ ි ේසඣ සතූරසමර51 ්හලණ තසිමිවණ 
ස රි  විඤ ඤාණය අනිදස සන ්වසරථණසේ ී ඔම සමිලරලරර  රෙණ 
හවමලණ තසිමිවණ  න්ඤරඤානමම ධමයශනම රම රිි  රසි ි සධමරර 
උෙ ක රිස රි ිවහව  ්න්ධයණව සශරෂමරරවතර ඉතුමව ිවති  ිසරර 
ගවිමි ඒ න්සරතම සව රිස රි   

දැ රි ්ෙ ිරලිි ර රතණ රමෙද ් ිණය ණය සඝ්  ිඵස ොස  රිමෙද තවි  ්ම 
්නම තළු ඔම සසරම  තසිමිවණ  ‘ඇස ී ඇස ීරර ෙ නමි; සලස 
හරිර දසනර ිවත ිිිසණ ත ම ිඑසහ  වදසනර  විඤ ඤාණය අනිදස සන 
රමිි තවි සතරමවම් ගතරසතණතර දිට්ොඨ දිට්ඨම්  ් , සුෝ  
ස්ු ම්  ් , මොු්  ම්ු ම්  ් , විඤ ඤාෝ  විඤ ඤා් ම්  ්  න් කහම 
හරිරස රිි  ෙම රිග රිි ෙදළුව රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසර ුණහිම 
දාමවචීශ්මම සධරශිණ රමිවණ ‘ුණහමි ඔු ස සසර හරිර දසනණතර එන්ම 
ුණහමි ඔු එහ ිසිණෙහිමිම ි එමිි ර සිණ ෙහිමි රිස රි එහතිර සිසවමි  
ස හතිර සිසවම ි ඔම සධර ්තමතර සිසවමි’ රමිලණ  එතසරණම 
සරරරණම කට්ඨිමම ෙහිමි රිි තවිරර ිවතිසවිවණ   

                                                             
50 සරවඩ්ඪ සතූරම - ීඝිරිණම  සලීරරඛිර්  වගරගම  
51  ේසඣ සතූරම - ්ඞ්ගතුරතම ිරිණම  ඡරරර ිෙිණතම   හණවගරගම  
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දැිගතරත ු සරසිරර ගවි දැ රි රතණරම රිි ුවශ්සවිවණ  දැිගතරතු 
සධමරර තිු දසනණතර ත මි දැිගතරත ු සරිණ ඉ රිස රි  දැිගතරතු 
සරවාණවමරර සමසධ රිස රි ිවතිිම් ‘   දැිගතරතණ’ රමි රිි ුවහව  

දුධර්  සධරශිණව ්ෙ ිෙරඥා සව රි සතරමවම්ග රිි  ඕි  එතසරණම ත රිම 
 ණගගම වම ක රිස රි ිවහව  ්ෙ ි සම් සණර්චඡණ තළුිි ර  ණගගම ගවි 
රසිවිරර රේිසේ ිවහව  දුධර්  සධරශිණව ස ණි වණසගර එරරර ධ රිමි 
එර න්තමමි ්ෙ ි සම් සණර්චඡණ රම රිස රි  දිවන තසිමි සරිණම 
 ණගගමම ි  ණගගම සිණ සව රිස රි ස ණරරරධ රමිලණමි සතරමවම්ග රිි 
සම් සණර්චඡණ උෙරණරී සවම ි රමිලණ ්ෙ ි හතිිවණ  දුුරසරසිරර 
සධරශිණ රමි  ණගගමම සවිසර  ණමයගමරර රවදමව හශ් රේිසවණතර 
ත රිම ඒර හඳුිග රිි  ෙදළුව රි සව රිි  ඕි  ඔම රිම රිස රි 
සලනරමම ්මති ි රතණවරර ධ  සලනරසම රි එසතමසවි  ණමයගමරර ධ 
රමිලණ ධරිි රි ත රි ධරරෂ සව රිි  ඕි  

ප්රශ් න   යමති ඉරර වණ ම රිස රි සරණසහණ  ධ:  

ප්ළි්ි ුර: යමතිවලම ්හදවදසනණතර සලනරමම ්හදවදනණ   ණමමණම 
්හදවදනණ  එතසරණම ්ෙ ි සම් යමති වලි රි රමිි සධමරර ධ 
න්ධමයශනම රමිලණ වඩලණ දැිසගි තසිම රිස රි  ිවතිිම් යමති 
ඉරර වණ මි  ගරර ධ වවඩදසේ රමිලණ දිවණි රි න් ස රිි ඕි  
ඔ රිි ඔතවිි රි ත ම ි  ග  සිණ  ග හඳුිණගවිීසම් ඥා ිම 
එ රිස රි  ඒරමතර ඕිූ ිම් සවි  වකිමරර දාග රිි  ෙදළුව රි  
ිිව රි  ණගගම ස ණරරර ධ  සලනරමම ්මති ි ණගගම ස ණරරර ධ රිමලණ 
සව රිරමග රිි  දිවනරර ඇත ි රමග රිි ඕි  සම් ණ කට්ඨිම 
තිු දසනණතර ත ම ිඒ දිවන ඇතසිව රිස රි  දුුරසරසිරර සධරශිණ රළ 
ධහ  ස ණරරර ධ රමිි එර ගවි ත රිම දිවනරර එ රිි  ඕි  
එතසරණම ධහ  රමිලණ රවදමව ස ණිවණ රේිවතර  ඕර සලනරමම 
්මති ි ධ ිවතරධ රමිි එර ත රිම  ෙවහව කලි සවිවණ ිනසරර ්ෙි 
රසිසිවරමු රැවිචම මදත ුිවහව   

ඒ සඳහණ ත ම ිතරිෙමිර සධරශිණ තසිම රිස රි     රමිි ිිසණ සම්වණ 
ෙළිගි රිි එෙණ  සධරශිණවලම ගළෙළණ ුල රිි රමිලණම ි සම් 
රමි රිස රි  ධහ ම ගළෙළණ ුවලුසවණතර  දුධර්  සධරශිණව ස ණරරර ධ 
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රමිලණ සසණමණගතරසතණතර සිණ  ග ම රිි  න් කමරර ිවහව  එසහ  
වදසනණතර සම් ්න සම්ෙතරතමි ිිරම් ්ෙසතර ම රිස රි  ිණසරති 
සව රිස රි ිවහව  

්ෙි ස ෙ න රලර ධහ  රමිලණ වවරැ ක  ණමයගමරර වවඩදවණ ිම් ඒ 
ගවිතර ුරරරසව රිි  එෙණ  ඒර ්තරදැර ීරර හවිචමම ග රිි   ඕිූ  
සධමරර සහණඳම ධහ ම ගළෙලණ ුල රිි   ෙවූධ ෙරතිෙදාව වවඩදවණ රමිලණ 
ුරරරසව රිි  එෙණ  ඒරතර උධේසවිවණ  ෙවූධ ෙරතෙිදාසව රි ්සෙර 
සරසලසර තුි  ී සවිවණ  ිීවමන මමෙතර සවිවණ  දැ රි සම් 
සලනසරනතරතම ධහ  දැිගතරතණ රමිලණ ෙවූධ ෙරතෙිදාව සිණ රම ඉ රිි 
එෙණ  සධතසිර රනුෙ ාණවිණව රම රිි ඕි  ්ශාුම ෙිළරිලු වඩ රිි 
ඕි  ෙදළුව රි ිම් ිවසවීථිරමතර  ්ට්ඨිර සඥා වතර වඩ රිි   ඒවණතර 

දුධර්  සධරශිණ  ඕවණ සලනරමම ්මතිිම ි රිමලණ ්මිි ර රම රිි එෙණ  
ඒවණතර ්ෙම උධේ සවිවණ  සලනසරනතරතම ධහ  ධරිි රි ්සෙර  ිස 
සරසර රමිවණ  

හවුවම ි සම් හව  ාණවිණවරර  රම රිස රි ර ුරර සඳහණ ධ රමිලණ 
සතරමවම්ග රිි  ඕි  ්ෙ ි ෛ තරිම වඩ රිස රි වයණෙණධ ිීවමනම 
මමෙතරරමග රිි  ම ි ්ශාුම වඩ රිස රි රණ ්චඡ්ධම මමෙතර 
රමග රිි මි   ඒ ාණවිණ වඩ රිස රි සරරරණම කට්ඨිම ිවතිරරිී  සඳහණ 
සිසවම ි සහිමි ෙිහිමදවලණ ඇතරත ධරිි රි ිම් ිීවමන ෙහ මමෙතර 
රමග රිි සවිවණ  ඒ සඳහණ ෙවූධ ෙරතෙිදාව තළු සමසධි ාණවිණ 
උධේ සවිවණ  

ඊළඟම සහිමි ෙහිිිචමණම   ක  සහිිම ෙහිමිදවණසගි දැරමි මදතු ධහ රර 
තසිමිවණ  ඒර දැිග රිි සව රිස රි දුුරධහස රි  ෙ නම ි සවි 
න් කමරර ිවහව  ඒ ිිසණ ත ම ි්සෙර ශණසරතෘ රි වහ රිසසර දුුරමාණන රි 
වහ රිසසර සව රිස රි  ්ෙම සවි ශණසරතෘවමව ිවහව  ඒ න් කමම ත මි 
්කල ශරධර් ණවරර ඇතසිව රිස රි  දුුරමාණන රි වහ රිසසරම ෙ නමි 
ස සහ  ධහ රර ්වසුන් රමසගි සධරශිණ රම රිි ෙදළුව රි  ඒ 
ිිසණම ි ්ෙම සම් ලවබිලණ තසිම රිස රි ්න සම්ෙතරතමිරර රිමලණ 
රමි රිස රි  එර එරරසරිණ ්වසුන් රමගතරත ධහ  ්හ රිි  ිම් 
්න සම්ෙතරතමිරර සව රිි  ්වශය ිවහව  රැවසම රිස රි ිවතුව  
ධහ  සුණසහණ  ෙශ්සරසස රි න් ස රිි ්ෙ ිෙදමවුරසව රිි  ඕි   
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්ෙ ිසම් සණර්චඡණ තමි රිස රි ධහ  ස ණරරර ධ රමිලණ සතරමවම්රම රිි 
න්තමමි   ණගගම රමිණ සධ රිි  ිම් සිසවම ි  ගඵල සධ රිිතර 
සිසවම ි ිිව රි  ණගගම ස ණරරර ධ   ණගගම සිණ සව රිස රි ස ණරරරධ 
රමිලණ සතරමවම්ග රිි  ිම් ධහ ම ගලෙලණ ුල රිි සවිවණ  ්ෙම 
ධහ  ්හ රිි  ලවබිලණ තසිමිවණ  රණමවතර ධහ  සඟව රිි ුවහව  
තරිෙමිරසමර තසිමිවණ  හවුවම ි සරසිරමු ඒ වකි එහණම ස හණම 
රමලණ සලනරමම ්මති ි සතරමවම් ීලණ ගළෙ රිි තර ෙදළුව රි  ්ෙ ි ධ් 
සව රිි  ඕි සතිෙට්ඨණි සතූරමම ගවළසෙිවණ ධ රමිලණ දිවණි රි 
ුල රිි  ධහ  එර තවිරම ගවළෙලිණ තව තවිරම සිණ 
ගවළසෙිවණ ිම් ඒර ්සෙර ්වසුන්සමර ්ඩදවරර ිනසරර ් ධසමර 
්ඩදවරර සිසවම ි රමිි තවිි රි ධහ  සහණම රිි  ඕි  හව න්ම  
ධහ  ගවි දිවණි රි න් ස රිි  ෙරශරි  රම රිි  සලනරමම ්මිති 
සධරවලර ගවිතර දුුරමාණන රි වහ රිසසර සධරශිණ රමලණ තසිමිවණ  ඒ 
ඇමි රමිලණ සසණමණග රිි   එතසරණම සරණසහරවතර  සිණගවලවෙී රර 
සව රිස රි ිවහව  සම් ණ  කට්ඨිම ඇතරිමග රිි ෙදළුව රි සවිවණ  

දුුරසරසිරර සධරශිණ රමලණ තසිම රිතේ සෙම සිණ ඇස ූ න්මූ 
ධහ රර  ඒ ධහ  ිචසර රි ිචර ්වසුන් සවිසරණම තව තවතර 
ශරධර් ණව වවඩිසවිවණ  දුුරසරසිරර ෙහළසව රිස රි සම් වණසගර 
ධහ රර  සධරශිණ රම රිිමි  ්ෙි ධ රිි සධමරර ්ිිරර ෙවතරතම 
රමි රිි සිසවම ි ්ෙ ි ස නඩර ම ්න්ධයණසව රි රමි සධරවලර 
හඳුිණග රිි  ඕි  ඒ සඳහණ ත ම ිිිතම  සමදු  ධ්බම නුප්ස සි ැ  
රමිි තවිි රි  ණගගම ෙම රිගත මදතරසතර  ්ෙි  දලිි ර  ධහ  න් ස රිි  
ෙම රිග රිි  සරණම සෙසි රිස රි සලනරමම ්මිත ි ස දධම මි  ඒ 
ස දධමතර ්ෙම සසණමණසගි ම රිි සවිවණ  ්න්ධයණව ධරරවණ ස දධම 
න් සදසවණතර ත ම ි සලනරසම රි එසතමසවි ෙවතරසත රි ස දධමම 
ම රිස රි  හව  සධමරර  ‘ස නඩර ම ස රි’ හවුරසේ රමිි තවි 
ධරිි වණ  දිට්ඨ-ස්ු -ම්ු -විඤ ඤා්  වලිි ර එහණම ගසිමණතර  ඒ හතමම 
් තමව සවිතර සධරවලර ෙවසිේවණ ිම් ඒ ස නඩර   ්න්ධයණව 
 ත මි එසහ  රමලණ තසිම රිස රි  ්න්ධයණව (ස දධම) තසිමි සතරර 
්ේඣතරත-ුහධිර්  සලනරම තසිමිවණ   

්ේඣතරත-ුහධිර්  සධර ඇතසිවලණ-ිවතසිවිවණ රමිි තවිම ්ෙි 
ස හමන්ම ඇන්ලරලණ ඇත ි එතවිි රි ත ම ි  ණගගම ෙම රිග රිස රි 
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රමිි ුව ්ෙ ි දැිසගි තසිම රිි  ඕි  හමගතරත ු ස ණසහණසතර 
සවි සධිරධිමතර දිවණි රි න් ස රිි ඕි - ප්ච්චපු් ප්න නඤ ච ො   
ධ්බම ් ත්ථ ් ත්ථ විප්ස ස් ි  ්න්ධයණව තසිමි තණරර සලනරම 
තසිමිවණ  ඒර ඇතවිදනණ ිවතවිදනණම  ඇතිවදන ස ණසහණසතර 
්න්ධයණව සම කලණ ුවතර ධරිි රි  ඕි  අවිදය ොැනු ි දිට්ඨ කි න 
එකප අම් රැ ඇහම ි-රූප්  ි ප්නැ ොගන ් ොි න ොන , ස්ු  කි න 
එකප අම් රැ කණය ි-ශ්බ්ද   ිප්ණයැ ොගන ් ොි න ොන . ම්ු  කි න 
එකප අම් රැ ක ක  සහ හමොප්න ොද ක , දිැක  සහ රස ක , 
න ස ක  සහ ගන්ද්ධ ක  ප්ණයැ ොගන ් ොි න ොන ්   අවිදය ොැන . 
විඤ ඤා්  ක ින එක ොන  දන න කමප ස්ි ප් ු ොද ක  සහ සි් ප්ු 
ොකොනක  ප්ණයැ ොගන ් ොි න ොන ්   අවිදය ොැන .  

 ි-්ම්  රමිලණතර ්ෙ ි සධෙවතරතරර සුදාසගි තසිමිවණ  සම් 
සධෙවතරතරර සුධ රිස රි  න්ඤරඤානසම රි   ණමමණ-සලනරම-ුරර-
සතරත්වමණ ඔම සසරම  එතසරණම තසිමිවණ  සධෙවතරතරර සුධෙද 
ග රි ‘  ’ ඉ රිි වණ  ඒ ිිසණ ස රි සධෙවතරතරර සුසධ රිස රි  දැ රි 
ස තවි-්ති හමසගි  ස තවි රිම රිස රි  ‘  ’ ඉ රිි ණ තවි 
ම ි ්ති ්ේව  ස තවි සහවි රමිිවණ  ්සත රිම ගහිලිරලණ 
ුවලුසවණතර රමිම ි ස තවි ්ේවම ි ්ති සහවිම ි රමිලණ  
එතසරණම ස තවි-්ති රතණ රම රිි  ෙදළුව රි වදසනර ‘  ’ ඉ රිිණ 
තවිරර ති දුන හිි රදා ම ි සරරරණම කට්ඨිම තසිමි තණරර ස තවි 
හවසධිවණ  සම් සමිලරල  හවසධ රිස රි ්න්ධයණව  තමි  ඒවණ 
න්ඤරඤානසම රි රමි  ණමණව රි  ඇතරත දැරරරහ  ් රිත සධරරර 
තමිණ  වධරර ගවිවතර රතණරම රිි ුවහව   

දිට්ඨ-ස්ු -ම්ු -විඤ ඤා්  හතසමය ඔම සධෙවතරතරර ිවහව  මජ්ොඣ 
ස ් රො  52  රමිණෙද එර ් රිතමරර වතර ෙහිමි රිස රි ිවහව  ් රිත 
ිවතිිම්  වධරර ෙහිමි රිසිතර ිවහව  එසහ  වදසිණතර තනරහණ 
සවිුණිමම   වහදම්රණශ්මම ගවම ගහ රිි  ුවශ්සවිවණ  ්ෙව සසසමය 
සගිම රිි  ුවශ්සවිවණ  ්ෙ ි ගවම දා රිස රි ජීන්තසම රි ජීන්තමම 
සිසවම ි සසිත රි සතිම ම ි සම් ්නසමර ඇතරත ධරිි රස රි ිවති 
ිිසණ ඊළඟ ්නමම ගවම ගහිවණ  ඇස ී සුිරසවි ්නසමර ඇතරත 

                                                             
52  ේසඣ සතූරම - ්ඞ්ගතුරතම ිරිණම  ඡරරරිෙිණරම   හණවගරගම  
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ධරිි රස රි ිවත ිිිසණ ශවධමරමු ි රිරුම ිඋෙධරධවලණ ගවම ගහිවණ  
්ේඣතරත-ුහධිර්  සධර  ඒ ඇතරත සිණ දැරරර ග රි 
අ් ි්  න ග් ප්ච්චපු් න න චක  වුිඤ ොඤො යස ු රූොප්සු. 
ොස ් විඤ ොඤො යස ු සද ොදසු ෙිවණග රිි වණ  ්ෙ ි සම් ෙශ්හමනම 
රම රිස රි ෙරෙක සලනරමරර  හදාගතරත   වණගතරත සලනරමරර රිමලණ 
ධහ  තළුිි ර සතරමවම් ග රිි ඕි  

හව සධිණම  සතමවව රි සමනම!ි 
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අපි් ප්ර ො ෝගිකැ භ ැන ොේ ො ොදන න උ්  ස හ කරමු  

හදසර  ඇතලුරසවි  ෙමිසවි ගතමි දැසිි තවිම ්ව්ණිම සමණ ද 
රම රිි   දැ රි ඔසහණ  ඉ රිි  සරණම වමෙිමණසේ ශවධ ඇසහිවණ  ඒ 
ශවධ ිිසණ දැිග රිස රි ස ණිවණධ රමිලණ ුල රිි  ඇසහි ශවධ 
ිිසණ ්ෙ ි ුණහමි සධරවලර ගවි දැිග රිි වණ  ැූ රි එරරර 
රමරවසවිවණ  රමුවලරසලන රූගහිවණ  එතසරණම සම් ස ණසහණසතර 
ඒ ුව දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ රමිලණ න් ස රිි   ශවධමරර 
ඇසහිවණ  ඊළඟම ඒ ශවධම ගවි රලරෙිණ රමිවණ  ශවධම 
ඇහදස රි රසි රි; රලරෙිණ රසළර සසිත රි  රණමණමතිම සහ 
 ිණමතිම ෙ නම ිවවඩ රසළර  ඔම යමති සධසර රි එරරර හශ් 
වවඩ රසළර ිවතිි ම් ්ෙ ි ඔම දැ දිවතරවී ම එ රිස රි ිවහව  ශවධම 
ඇසහිවණ රමිි සධිරධිසමර මූෙ ිවහව  ඇසී රර න්තමමි සිධර් 
සව රිස රි  ඒ ගවි රලරෙිණ රම රිි  ගහිලිරලණම ි ැූ රි එර සහන 
රමුවලරසලරර රමිලණ දැිග රිස රි  රලරෙිණ රමලණ දැිගතරත සධරවලර 
සසිතර ිිමය ණන  සසිත රි හධි සධම සති දැිග රිි වණ  ඒවණ 
ුණහමිසමර තසිම රිි  න් කමරර ිවහව  ඔම දැිගතරසතර එළසිමර තිසමි 
සධමරර රමිලණ ්ෙ ි න්ශරවණස රළණම  සති ඇතසුළර ිිමය ණනම වදන 
සධමරර ත ම ිඔම දැිසගි තසිම රිස රි  ඔම එළිසමර තසිමි සධමරර 
රමිලණ න්ශරවණස රසළර ්සෙර ෙමන ෙදමවධරධම ම ි සලනරමම ්මිති 
ෙදමවධරධම ම ි සම් ස ණසහණසතර ඇතරතම  සුිරවදන සධම  කහණ සහණඳම 

දිවණි රි ුල රිි   රසි රි ඇස ීරර සුිරවදනණ  ඇස ී ගවි රලරෙිණ 
රළණ  රලරෙිණ රමි සරණම සසිත රි රිමි සධම සති දැිගතරතණ  
සසිත රි රිමණෙදවණ සති ඇතසුළර ිනසරර ුණහමිසමර තසිමි සධරවලර 
සිසවම ි ඒවණ ්ලරල රිි  ෙදළුව රි සාෞතරි සධරවලර සිසවමි    

එසහ   තරර රමලණ ීලණ ිවවතතර හදසර ම ්ව්ණිම සමණ ද 
රම රිි   ඉහළ මි ගතමි; ෙහළ මි ගතමි  ඉහළ මි ගතමි; ෙහළ 
මි ගතමි       

ඔසහණ  ඉ රිි  සරණම ශරීමසමර මම්රසිි සරවාණවමරර දැසි රිි 
ෙදළුව රි  රරලු ශ්සධිවණ  සරණ රිධ ශ්සධිවණ ය ක වශසම රි  දැ රි 
ඉශ්මේව සවිසර රම රිි ඕි රමිලණ හසිතිවණ  දැ රි ිවවතතර 

දිවණි රි ුල රිි; ඒ දැිගතරසතර සරණසහණ ධ රමිලණ  රමම 
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සරෙශගමරර දැසිිවණ  සසිත රි ඒ ගවි රලරෙිණ රමිවණ  එති වවඩ 
රමලණ තසිම රිස රි රණමණමතිමම ි  ිණමතිමමි  දැ රි සම් යමති 
සධසරර රෘතය (හවරිමණව) න් ස රිි   රණමණමතිමම සධ රිි ෙදළුව රි 
දැිී රර න්තමම ි ඒ දැිී  ගවි රලරෙිණ රම රිි ගහිලිරලණ ත මි ඔම 
‘දැසි රිස රි සරණතවි ධ’ රමිලණ දැිග රිස රි  රරුල ශ්සධිවණ 
රමිලණ රමි රිස රි සතිම ි රණමණමතිසම රි ුර රිි  දැිී  ගවි 
සති රිි ගමිහ  ත ම ි ශරීමසමර සරණමසරර  (රරුල  ්ත  සරණ රිධ) 
ුව දැිග රිස රි   

දැ රි එති ඇතරතම  සධිර් වදන සධම ගවි දිවණි රි න් ස රිි  
එතසරණම එති ී සසිත රි හදාෙද සධමරර සති දැිගතරතණ රමිලණ 
සෙසිමි  හසිත රි හධි සධරවලර ්ෙම ්ලරල රිි  ෙදළුව රි සාෞතිර 
සධරවලර සිසවමි  එසහිම් සම් ශරීමමම ්මතිි සරණමසරර රමිලණ 
ුණහමිමම සම්ු රි්  රසළර හසිත රි හධෙද ුව සිණ ධ රිිණර මමි  
සලනරමම ්මති ි්සෙර ෙමන ෙදමවධරධමම ි සම් ස ණසහණසතර ඇතරතම  
සධිර් වදසනර දැිී රර ඇතවිදනණ; ඒ දැිී  ගවි රලරෙිණ රළණ  
රලරෙිණ රමෙදවණ එරරරවතර ්ලරල රිි  ෙදළුව රි සධරවලර සිසවමි  
එසහිම් ඔම ශරීමම රමිලණතර සසිත රි දැිගතරතණ න්තමමි  ෙමන 
ෙදමවධරධම ත ම ි ්ෙ ි ඕර සාෞතරි ශරීමමරර ුවම ෙතරරමලණ  
ුණහමිසමර තසිමිවණ රමිලණ න්ශරවණස රසළර   

දැ රි ිවවතතර හදසර ම ්ව්ණිම ග රිි: ඉහළ මි ගතමි; ෙහළ මි 
ගතමි  ඉහළ මි ගතමි; ෙහළ මි ගතමි       

ඔම න් කමම හදසර  ගවි සහිසිම රි සිිචි ්තම ිවවතතර යමති 
ගවි දිවණි රි ස සිහ ිරම රිි  ුණහමි සධමරර ගවි දැිගතරසතණතර  
ශවධමරර ඇහදනණ  සසිත රි සතිවුණ  ශරීමම ගවි ස ණිවණ හශ් 
දැිගතරසතණතර  දැිී රර යවණ  සසිත රි සතිවුණ  ඔම සසිත රි දැිගතර 
එර සධමරරවතර එළසිමර තසිමි සධරවලර සිසවම ි සසිත රි හධි 
සධරවලර ගවිම ි සම් ස ණසහණසතර දැ දිවතර වදසනර  සලනරමම ්මිති 
ෙදමවධරධම  ෙමන ෙදමවධරධම ත ම ි ඕවණ එළසිමර  සලනරසමර තිසමි 
සධරවලර රමිලණ ාණමගතරසතර  සම් ස ණසහණසතර සම් යමති වවඩ රසළර 
ිවතිිම් ඕවණ තසිමි ුව ධ රිසිතර ිවහව  එසහිම් සම් සසිතර 
ිිමය ණන ිචරරර ත ම ි සති දැිසගි තසිම රිස රි  යමති වලි රි 
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හධලණ ීෙද සධමරර ත ම ි සම් ස ණසහණසතර දැිගතරසතර  ඒවණ එළිසමර 
තසිමිවණ රමිලණ ාණමග රිස රි ෙමන ෙදමවධරධම ම ි දැ රි ්ෙි සම් 
සධිර් සවි සධම ගවි ඇතරත සෙ රිි ලණ සධිවණ  යමති සධරරර 
වවඩ රමි හවිච දිවණි රි න් සිවණ   

ිවවතතර හදසර ම හති සමණ ද රමිවණ - ඉහළ මි ගතමි; ෙහළ මි 
ගතමි      

දැ රි ඉහළ-ෙහළ මි හදසර  ගවි දැිගතරසතර සරණසහණ  ධ රමිලණ 
න් ස රිි   රණමණමතිමම සරෙශගමරර දැසිිවණ  ඒ ගවි රලරෙිණ 
රමිවණ  රලරෙිණ රමි සරණම ස රිධ ඉහළ මි හදසර   ෙහළ මි 
හදසර  රමිල දැිග රිස රි: එසහිම් ඒරතර සසිතර ිි ධණනමරර  
සසිත රි හධි සධරවලර ්ලරල රිි ුවහව  සසිත රි හධි හදසර ම 
ඇන්ලරලණ ිහසමර හවසෙ රිි ුවහව  ඒර සති ඇතුසළර වවඩරර  ්ෙි 
ඕර එළසිමර සධමරර රිමලණ ාණමගතරසතර ෙමන ෙදමවධරධම ම ි ඒ දැිී  
 කහණම ි දැ රි ුලණසගි ඉ රිස රි  ඉහළ මි ගතසිමර ස ණි වණසගර 
දැිී රර ධ තසිම රිස රි: ෙහළ මි ගතසිමර ස ණි වණසගර දැිී රර ධ 
තසිම රිස රි:  

දැ රි සති සණ ණිය තතරත්වමම ්මසගි සහිනහමි ඇසර ්ශ් රිි    

සම්වණ ගවි ෙවහව කල ි ිවතිි ම් ෙරශරි  රමලණ සහණඳම 
සතරමවම්රමග රිි ඕි  සතරමවම්ගතරසතණතර ත මි ෙරණසමනගිරව 
ාණවිණසේ සමසධ රිි  ෙදළුව රි සව රිස රි  
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ක් ෘොග  ොැන්   ොප් ්   

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 1 - ෙිච්චක ස දෙරෙණධ සණර්චඡණ  

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 2 -  ්යණ  ෙරතෙිදාව ( ේසඣ සූතරම 
ඇසදසමිර)  

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 3 -  ්ිි්චකසඤරඤා සතූරම 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 4 - තේසාණ ස ිරි ණහණසමණ ( හණ 
හත්ථථිෙසදාෙ  සතූරම ඇසදසමිර) 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 5 - සතම හණ ්ණතසුේ සතම යරණමම 
( ලූෙශ්මණම සතූර මම ඇසදසමිර) 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 6 - සලනසරනතරතම දැරර  සඳහණ 
රණමණිදෙසරසිණව 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 7 - උනරනණා රුණහර න සතූරම 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 8 - ෙදවසු ්ිිදසරසදසතසද ්ම්ස සද 
(ර්චකණිසගණතරත සතූරම   ්දෙනිරඩිර සතූරම සහ 
්ිණථෙනිරඩිසරණවණධ සතූරම ඇසදසමිර 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 9 - උෙණදාම ්සරමීත ි සහණත ිසිණ ්ිදෙණදාම 
(උදාම ිසතූරම  වීසනණෙ  සතූරම සහ යිිරධ සතූරම ඇසදසමිර) 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 11 - යමති  දළණව (ම ර සතූරම  
 ණලුඞ්ඛයෙදතරත සතූරම සහ රණළරණමණ  සතූරම ඇසදසමිර) 

 දුුර ධහ  දැර ගි ිද - 11 - ිිසමණස් ඤාන (යිණෙණිසත ිසතූරම  
්ට්ඨරිණගම සතූරම සහ උධමවුඤාන ිිධරසධසම ඇසදසමිර) 

 
 

ස   සෙණතරවල ්ිරතමයාණල සසරරමනම (pdf) සහ සණර්චඡණ ^mp3& 
ශරවනම/ුණගත රරිී  සඳහණ ෙහත සඳහිර සවඩ් ්ඩන්මම ෙනි්සසිරි  

To download mp3, right click and select the save as option. 

http://ravi.harimaga.com     

     

Tnf.a mqKHdkqfudaokdjla iys;j fmd;a kej; uqøKh i|yd l;D 
wu;kak' 

http://ravi.harimaga.com/
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uydpd¾h rùkaø fld.a.,f.a úiska fufyhjk 
Ndjkd$O¾u idlÉPd jevigyka meje;afjk ia:dk 

 
 
1&  fld<U 
iEu fikiqrdod Èkhlu  
fm'j' 8'30 isg m'j' 1'00 olajd 
iqNødrdu úydria:dkh - .ïiNd ykaÈh" kqf.af.dv' 

 
2&  ud;r 
iEu uilu i;sfha m<uq bßod Èk 
fm'j' 9'00 isg m'j' 4'00 olajd 
zch ksjiZ - ud;r fndaê wdrlaIl iNdfõ Ndjkd uOHdia:dkh 
l=udr;=x. udj; ^kQfm ykaÈfhka yefrkak&" ud;r' 
úuiSï(  foaYnkaOq fla' Ô' uqksodi uy;d  - 071 4438 747  

 
3&  ud;f,a   
iEu uilu i;sfha ;=kajk bßod Èk 
m'j' 1'00 isg m'j' 4'00 olajd 
fnda.yfldgqj úydrh  
úuiSï( cd,sh uy;d - 066 222 2083 

 

4) ප්රඥා  න  කි ැ (PEO TV Channel 112) 

සූ  සසිසදමණදා  කිමර   
ෙ ව  7 11 සමි 8 11 ධරරවණ 

 

 

 

O¾u odkhla jYfhka fuu fmd;a kej; uqøKh fldg fkdñf,a fnodyeÍug ´kEu 
wfhl=g wjir we;s w;r uqo,g úlsŒu imqrd ;ykïh' 



1 

 
 


