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කDණාෙව> සළක>න: 

ෙමම පහත සටහ> කර ඇ1 ස;ධCම JKය 2018 වසෙC ෙනාවැBබC 
මස 25 වන &න අ1පූජ4ය මහනuවර ව9රබu;< මහ රහත>වහ>ෙ@ 
LM> MNකළ ස;ධCම සාකOඡාවQ. එය උ>වහ>ෙ@ෙT අවසරය මත,  
LUෙයVපටය" ෙලස එ&න පXගත කරනu ලැබZ අතර එම ෙ;ශනාව මහ 
ෙතD\ව> කථාකරන භාෂාෙව>ම, එෙලM>ම ෙම` ඇaළ+ කර 
ඇ+ෙ+ එම ෙ;ශනාෙව` ඇ1 bව cණයට සහ හරව+ බවට QMN 

හාdය" MN ෙනාවනu Keසf. 
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“පහu$ය දව( )ෙ+ම අ. කතා කරාෙ3 45න ෙගාඩ+ ගැන. එක එක 
45න ගැන, තව ඒ වෙ< 45නය+ =ෙයනවා. මට ෙ?@ණා BC(සu අහන 
45න වE3, 4=චාර වE3, හuඟා+ අයට, ඕවා අ.ට? ඒ කාෙI =බuනා. 
ෙK, Cතර ඇෙහන වචනය+ෙ3 'ස+කායMNOය' Pයලා....හR ෙලාS 
වචනය+, බය ෙව3ට එපා, වචනය පාEෙය3 =Tබට. ඉ=3, ඕක තමV 
BC(සu අIලෙගන ඉ3ෙ3. දැ3 ඕක බuWහාමuW@ව3ෙග කාෙල? =බuනා. 
ෙගාඩා+ X+Y3 $ZIලා, එක එ+ෙකනා අහනවා බuWහාමuWරව3ෙග3, 
"(වා[\, ෙK ස+කායMNOය, ස+කායMNOය Pයනවා, ෙK ෙමාක]ද?... 
ස+කායM)Oය Pය3ෙ3 ෙමාක]ද?..." Pයලා අහප ුතැ3 =ෙයනවා. ඔය 
ක`චායනෙගා?ත වෙ< අය, සabය ග?තහම. දැ3, තව ඔය වෙ< 
ෙගාඩා+ සab =ෙයනවා, මම නK Pය, Pය, ඉ3ට ය3ෙ3 නෑ. කාලය 
නා(= ෙවනවා වෙ<. ෙකාෙහාමහd, ෙK හැෙමeටම 45නය+ ෙමාක]ද ෙK 
ස+කායMNOය Pය3ෙ3 Pයලා. ඉ=3, ඒක, එද? =බuනනK... ඉ=3, අද 
අමuf 45නය+ ෙව3ෙ3 නෑ. හැෙමeම අහනවා. ඉ=3, අ. ඒක Cසා බලමu 
ෙමාක]ද ෙK ස+කායM)Oය Pය3ෙ3 Pයලා.  
 
දැ3 බuWහා මuW@ෙවා Pයනවා ෙK ‘ස+කායM)Oය' Pයලා Pය3ෙ3 
ඇ?තටම ග?ෙතා? ‘අghජාවට’ Pයන තව? නම+. ෙවන උ?තරය+ 
නෑ. ෙK අghජාව Cසාෙ3, දැ3 මම කE3 ෙ]ශනාවල කතා කරා අghජා 
ප`චයා සංකාරා, සංකාර ප`චයා gmඥාන Pයලා, ඒ ප)`ච සමuoපද 
pයාවEය Pqවා. මම දැ3 ඒක Pය3ට ය3ෙ3 නෑ. එ?ෙකාට දැ3 
අghජාෙව3, පරම සතr ෙනාද3නා Z3දා, පංච උපාදාන(ක3ධය 
ඇ=tම නැ=tම ෙනාද3නා Z3දා එය Cතr සuඛ වශෙය3 අIලෙගන 
.dස+, ඒක සා(වත වාදය Pයලා අ. Pqවා. ෙK සදාකාEක ආ?මය+ 
ඇත Pයන තැනට ආ?මය+ ඇත Pයන සංකIපයට $යා , Pයන 
දෘ5Oයට $යා. තව .dස+ එෙහම එක+ නෑ Pයලා උ`ෙ`දවාදය, 
එෙහම නැ?නK අනා?ම Pයන සංකIපයට එෙහම නැ?නK ඔය Pයන 
CරාගBක සංකIපයට $යා. දැ3 ෙK ෙදකම දෘ5O ෙදක+ෙ3. ෙK 
ෙදකම බuW3 වහ3ෙ( බැහැර කරා. බැහැර කරලා Pqවා, නෑ අghජා 
ප`චයා සංකාර, අghජාව =ෙයනක3 ෙKක ෙව3ෙ3, අghජාව C@]ධ 
උෙනා? ෙම pයාවEය නෑ. අghජාවම තමV එතෙකාට පැවැ?ම 
ෙව3ෙ3?. අghජාවම තමV එතෙකාට භවෙය3 භවයට යනවනK, 
සසෙර3 සසරට ය3ෙ3. එතෙකාට ඒක? ෙනාද3නාකම =ෙය3ෙ3. 
ෙමාක]ද අghජාව Pය3ෙ3, ෙමාක]ද පංච උපාදාන(ක3ධය ඇ=tම  
 

 of 4 17



 
ස"කාය &'(ය සහ ආ+ම සංක.පය

නැ=tම ද3ෙ3 නෑ. එතෙකාට ෙK පංච උපාදාන(ක3ධයම තමV 
අIලෙගන ඉ3ෙ3 BC(සu ස+කායMNOය හැ)යට. ෙKක තමV අghජාව. 
එතෙකාට ඒකV මම ඒකට අghජාව Pqෙq. එතෙකාට දැ3 
ස+කායMNOය Pයන එක දැ3 එක එ+ෙකනා අIල ග? තා BC(සu, දැ3 
ආ?මය+ ඇත Pයන සංකIපය ෙමතන දැ3 ෙව3ෙ3, gෙ5ෂෙය3ම 
ආගK වල කතා කර3ෙ3.  

එතෙකාට ස+කායMNOය අIලග?ෙ? ෙකාෙහාමද? සමහ@ ෙKක දැ3 
පංච උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම නැ=tම ෙනාද3නා Z3දා (ක3ද පහම 
අIල ග? තා, දැ3 සමහ@ Pqවා {පය ආ?මය+ හැ)යට දැ+කා, තව 
අය ආ?මය {පය හැ)යට දැ+කා . ඊලගට Pqවා ආ?මෙz {පය ඇත 
Pqවා, එෙහම නැ?නK {පෙz ආ?මය ඇත Pයලා Pqවා. එතෙකාට ෙK 
{පය Pයන එකම හතර ආකාරV. දැ3 ෙqදනා ව ග?ත? එෙහමV. 
ෙqදනාව අරෙගන සමහ@ Pqවා ෙqදනාව තමV ආ?මය Pයලා. තව 
අය දැ+කා ආ?මයම ෙqදනාව හැ)යට, ඊලගට ෙqදනාෙq ආ?මය ඇත. 
ආ?මෙz ෙqදනාව ඇත. ඉ=3 ෙK gMහට ග?තහම {ප, ෙqදනා, 
සංmඥා, සංකාර, gmඥානය Pයන (ක3ධ පහ අර gMහට හතර 
gMෙහ3 වැ} උනහම g(ස+ ෙවනවා. එතෙකාට බuWහාමuW@ෙවා එක 
ෙ]ශනාවක ෙමෙහම Pqවා, ෙම3න ෙK gMහට g~ වැදෑ@K 
ස+කායMNOය+ ගැන. ෙK BC(සu අIල ග? ත gM ඈ. ෙKවෙග දෘ5 O 
හැබැV ඈ. ෙමෙහම ඒවා නෑ. {පෙz ආ?මය�? නෑ. ආ?මෙz {පය�? 
නෑ. {පය ආ?මය? ෙනෙK, ආ?මය {පය? ෙනෙමV. ඒවෙ<මV 
ෙqදනාව? ආ?මය ෙනෙමV, ආ?මය ෙqදනාව? ෙනෙමV, ආ?මෙz 
ෙqදනාව? නෑ. ෙqදනාෙq ආ?මය? නෑ. ඒ gMහටම සංmඥා, සංකාර, 
gmඥානය, Pයන ඒව? යනවා. මම කාලය ඉf@කරග3න ඕෙ3 Z3දා, 
මම ඉf@ ඒවා ෙනාPයා ඉ3නවා. ඕෙගාIල3ට පු�ව3 ඉf@වා 
Zතාග3ට. එතෙකාට ෙKක තමV ස+කායMNOය Pය3ෙ3. හැමෙවෙIම 
ෙK අghජාවම තමV ස+කායMNOය. ඉ=3 දැ3 ෙමතන තමV 45ෙ3 
=ෙය3ෙ3. ඉ=3 දැ3 ස+කායMNOය Pය3ෙ3 අghජාවට නK අghජා 
Cසා නK, අgජාවමV අ. අIලෙග න ඉ3ෙ3 පැවැ?ම හැ)යට නK, 
සතrවශෙය3 ආ?මය�? නැ?නK අනා?ම Pයන පැ?ත? නැ?නK, ඒ 
Pය3ෙ3 ඒ ෙදක දෘ5 O ෙදක+ නK, අ3 ත ෙදක+ නK, ඒ ෙදෙ+ම මැද 
=ෙයන ප)`ච සමuoපාදය අරෙගන බuWහාමuW@ෙවා අghජාව තමV 
=ෙය3ෙ3, අghජාව Cසා සංකාර හටග3නවා, සංකාර Cසා gmඥාන, 
gmඥාන ප`චයා නාම {ප ඒ වෙ< Pයාෙගන $ZIලා අ3=මට ජා=  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ජරා මරණ ෙශeක පdෙ]ව W+ඛ ෙදeමන(ස උපායාස Pයන තැනට ආවා. 
එතෙකාට ෙKක තමV පැවැ?ම . ෙKක තමV බuW3වහ3ෙ(ෙ< 
ෙසායාගැ\ම. ඉ=3 එතෙකාට දැ3 අ., දැ3 BC(සu3ට ඕෙන WP3 
ගැලෙව3ට ෙ3. පරම සැපයට ය3ට ෙ3. ඉ=3 Wක නැ= කර3න නK අ. 
ආප(සට එ3ට ඕෙ3. ජරා මරණ වලට ෙ�fව ඉප�ම, ඉප�මට ෙ�fව 
ෙමාක]ද උපාදාන, උපාදානයට ෙ�fව ත�හාව ෙමෙහම එනවෙ3 
ආප(සට. ෙකාෙහාමහd අ3=මට ආV? එ3ෙ3 අ. අghජාව ලගට. 
එතෙකාට ෙK ~යIලටම මuල, ෙK Wකට ෙ�fව එතෙකාට ෙකාෙහාම? 
අghජාව. අghජාව තමV නැ= කර3ට ඕෙ3. 

එතෙකාට අghජාව නැ= කර3ෙ3 ෙකාෙහාමද?. ghජාව පහළ ෙව3න 
ඕෙ3. ghජාව Pqෙq ෙමාක]ද? පංච උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම 
නැ=tම. ෙ�fවP3 හටග3නවා, ෙ�fව නැ= උනාම C@]ධ ෙවනවා. 
ඇසV ව�ණV (ප�ශ උනාම ච+� gmඥානය හටග3නවා. ඇසV 
ව�ණV ෙනා=බuනානK, ඇස ෙනා=බuනානK, ව�ණ ෙනා=බuනානK, ෙK 
ෙදක (ප�ශ ෙනාවuනානK P~ෙ(?ම ච+ඛu gmඥානය නෑ. ච+ඛu 
gmඥානය හටග?ත Z3දා තමV මම Pයලා මෙ< Pයලා අIල ග?ෙ?. 
ෙසeත gmඥානය? එෙහමV. කනV ශTදV (ප�ශ උන Z3දා අIල 
ග?තා මම මෙ< Pයලා. ෙK එතෙකාට ෙK හැමතැනම =ෙය3ෙ3, 
එතෙකාට ඇස කන නාසය Mව ශRරය මනස Pයන ආදrා?Bක ආයතන 
සහ ව�ණ ශTද ග3ධ රස (ප�ශ ධKම Pයන )ක, භාZර ආයතන 
(ප�ශ tම Cසා gmඥානය  හටග3නවා . ඉ=3 ෙKක තමV අ. 
අIලෙගන ඉ3ෙ3 මම මෙ< Pයලා.  

ඉ=3 ෙKක දැකලා නැ= Z3දා ආ?ම සංකIපය හදාග?තා. 
බuWහාමuW@ෙවා Pqවා එෙහම එක+ නෑ ෙKකV ෙව3ෙ3. ෙK ෙK ෙ�fපල 
pයාවEය =ෙය3ෙ3. ෙKක දැකගැ\ම තමV අghජාව W@ කර3න 
=ෙයන එකම ෙ]. ඒ ෙමය දැකගැ\ම තමV gදrාව Pය3ෙ3. එතෙකාට 
ghජාව පහල කරග3න අ. ෙමාක]ද කර3න ඕෙ3 ආ�ය අ�ටා3$ක 
මා�ගය වඩන එක. සKමාM)Oය, සKමා සංකoප, සKමා වාචා, සKමා 
කKම3ත, සKමා අ�ව, සKමා වායාම, සKමා ස=, සKමා සමා�. සKම 
සමා� ලගට සKමා ඥාන, සKමා gමu+= එෙහම ඉ(සරහට යනවා. 
එතෙකාට ෙKක තමV අ.ට කර3න =ෙයන pයාවEය. ඒක නැ=තා+ 
කI අ. ෙමතන ඉ3නවා.  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දැ3 අ. කතාකර3ෙ3 ෙK ස+කායMNO ය ගැනෙ3. එතෙකාට  
ස+කායMNOය නැ=කර3න නK ආ� අ�ටා3$ක මා�ගය වඩ3න ඕෙ3. 
ෙමාකද ආ�් අ�ටා3$ක ම�ගය වැ�ෙම3 තමV  
 
gදrාව පහල ෙව3ෙ3, gදrාව පහල කරගැ\ෙම3 තමV අghජාව W@ 
ෙව3ෙ3. එතෙකාට ආ�් අ�ටා3$ක මා�ගය වඩාෙගන $හාම ෙමාකද 
ෙව3ෙ3 , පංච උපා දාන(ක3ධෙz ඇ=tම නැ=tම දP3ට 
පට3ග3නවා. ෙමාකද සතර ස=පNඨානයෙ3 අ3=මට වැෙඩ3ෙ3. 
සKමා වායාම ලගට සKමා ස=, සKමා ස= Pqෙq සතර ස=පNඨානය. 
ඒක වඩනෙකාට පංච උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම නැ=tම දPනවා. 
දැ+කහම ප(ෙ( ෙමාකද ෙව3ෙ3? දැ3 ෙකe එතෙකාට ස+කායMNOය, 
අghජාව W@ ෙව3ෙ3. එතෙකාට ෙමාකද ෙව3ෙ3? දැ3 ෙකෙල( 
4හානය ෙව3න පට3 ග3නවා. එතෙකාට ඔෙහාම $ZIලා ෙකෙළ( )ක 
අඩu ෙවt $ZIලා ඊට ප(ෙ( ෙමාකද ෙව3ෙ3? සංෙයeජන, ස?වෙයe 
සසරට බැද තබන සංෙයeජන Pයලා ජා=ය+ =ෙයනවා. ඒවා දහය+ 
=ෙයනවා Pයලා බuWහාමuW@ෙවා Pqවා. ඒ Pqෙq ස+කායMNOය, 
g�P`චා, �ලTබත පරාමාස, කාමරාග, ප)ඝ, {පරාග, අ{පරාග, 
මාන, උ]ද`ච, අghජා Pයලා. දැ3 ෙමාකද ෙව3ෙ3? ඉ(ෙසIලාම නැ=ව 
යනවා, ෙK ෙකෙල( 4හානය ෙවB3 යනෙකාට, අC`ච දPනෙකාට පංච 
උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම නැ=tම දPනෙකාට, ෙමාකද ෙව3ෙ3, 
ස+කායMNOය නැ=ව යනවා. පළෙවC සංෙයeජනය නැfව යනවා. ඒ 
එ+කම ස+කායMNO, g�P`චා, �ලTබත පරාමාස Pයන fනම නැ=ව 
යනවා. එතෙකාට ස+කායMNOය Pයලා Pqෙq දැ3 ෙK අ. ෙම`චර 
කI අIලෙගන Zටපු , ෙK අර ඉ(ෙසIලා Pයපු gMහට, ෙK ආ?ම 
සංකIපය. ඒ Pqෙq ෙK අghජාව  තමV දැ3 W@ෙව3ෙ3. දැ3 
ෙසeතාප3න ඵලෙයM ෙව3ෙ3 ඒක. දැ3 ස+කායMNOය නැfව $යාට 
ප(ෙ( ඊලගට දැ3 ෙමයා ෙසeතාප3න ඵලයට ප?ෙවනවා ෙK සංෙයeජන 
fන නැ=කරෙගන. එතෙකාට ෙමාකද ෙව3ෙ3, දැ3 ස+කායMNOය නෑ.  

ඊලගට g�P`චාව නෑ. g�P`චාව Pqෙq බuW3 වහ3ෙ( ෙකෙරZ 
පව=න සැකය. ධ�මය ෙකෙරZ පව=න සැකය සහ සංඝයා ෙකෙරZ, 
ආ�ය3 වහ3ෙ(ලා ෙකෙරZ =ෙයන සැකය. දැ3 ආ�ෙයා ගැන 45නය+ 
නෑ දැ3 ෙමයා ධ�මය දැ+කා . කව දාව ? ෙනාදැ ක පු පංච 
උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම නැ=tම දැකපු BCෙහ+, ෙපා} බඩuව+ 
ෙනෙමV. කාමෙභe� අදබාල පෘත+ජනෙය+ ෙනෙමV ෙමයා.  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ආ�ෙය+, උ?තමෙය+ හැ)යට සැලෙක3ෙ3. ආ�  පු]ගලෙය+, 
පෘත+ජන භාවෙය3 Bෙදනවා. එතෙකාට දැ3 ෙKක දැ+කට ප(ෙ( දැ3 
ෙමාකද  ෙව3ෙ3, එය? ආ�ෙය+, එතෙකාට දැ+ෙ+ ධ�මය. එතෙකාට, 
ධ�මය ෙකෙරZ සැකය+ නෑ. එතෙකාට එයා ආ�rය3 වහ3ෙ(ලා ගැන, 
ෙමාකද ෙමයා පළෙවCයට දැ+කා ෙනෙමVෙ3 , බuWහාමuW@ෙවා 
ඔ+ෙකාටම ඉ(ෙසIලා දැකලා, ඒක .�පැදපු අය ෙK ද+වා, රහත3 
වහ3ෙ(ලා පවා අද? ඉ3නවා, පැවතෙගන ආව. ඉ=3 ෙK ෙගාඩට 
ෙමය? වැෙටනවා. ෙමය? ආ�යෙය+ බවට ප?ෙවනවා.  

එතෙකාට ආ�ය3වහ3ෙ(ලා , බu]ධ�ාවකෙයe ගැන සැකය+ නෑ ආ�ය 
සංඝයා ගැන. ධ�මය ගැන සැකය+ නෑ. ඉ=3 එෙහම Pයපු 
බuW3වහ3ෙ( ගැන ෙකාෙහාම? සැකය+ නෑෙ3. ඒක තමV බu]ධ, ධKම, 
සංඝ ෙකෙරZ සැකය නැ=ව යනවා. දැ3 ඊට ප(ෙ( ෙKක දැ+කට ප(ෙ( 
ධ�මය ෙKකනK ඊටප(ෙ( ෙවන? gමu+=ය සදහා ධ�ම ඕෙ3ද? දැ3 
ආ?මය සංකIපය ඉවර නK, ආ?මය �කග3ට තමV .3 දහK කෙ�. 
ආගK ඇදහuෙq . ggධ පුද පූජා කෙ�. 4ා�ථනා කෙI, පවu සමාPRK, 
ෙනාෙය�? ෙ]වI ෙගාඩනැෙග3ෙ3 ෙK ආ?ම සංකIපය මත. ආ?මය+ 
ඇත Pයන සංකIපය මත, ආ?මය සuවප? කර3ට , ආ?මෙz පැවැ?ම 
සදහා, යහපත ෙවනuෙව3 ආගK පව?වෙග න ආවා. දැ3 අ?මය+ නෑ 
Pයලා, දැ3 ස+කායMNOය $යාට ප(ෙ( දැ3 ආෙz ආගK ඕෙ3 
ෙවනවද? ඕෙ3 ෙව3ෙ3 නෑ. එතෙකාට දැ3 ඒකV ඒ Pqෙq 
ස+කායMNOය? එ+කම g�P`චාව නැfව යනවා. බu]ධ, ධKම, සංඝ 
ෙකෙරZ =ෙයන සැකය නැ=ව $යා. බu]ධ, ධKම, සංඝ ෙකෙරZ, 
ෙත@ව3 ෙකෙරZ, සැකය. ඊලගට ෙමාකද උෙ3? �ලTබත පරාමාස 
නැ=ව යනවා. එතෙකාට, �ලTබත පරාමාස Pයලා Pය3ෙ3, ඇදැZE, 
ආගK. ~ය� ආගK වැෙටනවා ෙK ත�කය මත. දැ3 සමහ@ බන Pය3ට 
$Z3 Pයනවා ෙK �ලTබත පරාමාස Pය3ෙ3 ෙK ෙK එක එක වෘත 
සමාද3 ෙව`චා. ෙK අජ වෘත, ෙගe වෘත, බ� වෘත Pය Pයා ෙK ස?f 
වෙ< හැ~ෙරන, නෑ එෙහම ෙනෙමV ~ය� ආගK. එතෙකාට ෙK ‘බu]ධ’ 
ෙIබI එක ගහපු බu]ධාගම? නෑ. ඒක? මතක =යාග3ට. බu]ධ ෙIබI 
එක ගහල .�ෙමට ක3න =Tබා , මI =Tබා, ෙබe ගහට වfර 
වැ+ෙක@වා, ෛචතrට වැ3දා Pයලා එක? ආගම+. ෙමාකද එතන? 
ආ?ම සංකIපය, ස+කායMNOය =ෙයනවා. දැ3 එතෙකාට ෙKව? ඉව? 
ෙවනවා. ෙසeතාප3න වuන ෙකනා වැWK .WK කර3ට ඕෙ3 නෑ. .�මය 
එයා .�ග3ෙ3 නෑ බu]ධ හැ)යට, එයා .�ග3ෙ3 නෑ, ෛචතrය ධ�ම  
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හැ)යට, ෙබe ගහ ෙවන? පූජ\ය ව(fව+ හැ)යට. පැහැM�ද Pයපු ෙ]. 
ෙK බuW දහෙK =ෙය3ෙ3 පුWම gදrාව+. ෙKක හd ත�කානuSලV. දැ3 
මම Pයපු ෙ] ම3දා ෙකාෙත+ ෙ?@ණාද Pයල ඔයෙගාIල3ට. 

 
ස+කායMNOය නැ=ෙවනවා, ආ?ම දෘ5 Oය =ෙයනක3 තමV අ. ආගK 
ඇදහuෙq. ආගK gතර+ ෙනෙවV ඔය ෙ]ව ඇදැZE, ය3b ම3b �@කK 
ඔය නැක? ශා(b , ඔය ඔ+ෙකාම කෙI ආ?මය සuවප? කරග3ට. 
එතෙකාට ආ?මය+ නැහැV Pයපු අය ෙවනම Z)යා. ඒක? එ+තරා 
දෘ5 Oය+. එතෙකාට ෙK දෘ5 O  ෙදකම ඉවර ෙවනවා, ෙK ඇ?ත දැ+කට 
ප(ෙ(. එතෙකාට ෙKක දැ+කට ප(ෙ( සා(වත දෘ5 Oය? ඉවරනK, 
උ`ෙ`ද දෘ5 Oය? ඉවරනK අ.ට තවWරට? වM3ට පුද3ට එEෙz 
P~ව+ නෑ Pයලා ඔහu දPනවා. ෙමාක]ද එයා ද3නවා ඇසV ව�ණV 
(ප�ශ උන Cසා ච+ඛu gmඥානය හටග?තා, ෙK gmඥානය තමV මම 
Pයලා අIල ග?ෙ?. ආ?මය හැ)යට ග?ෙ?. ඉ=3 එෙහම එක+ 
නැ?නK ආෙz දැ3 සuවප? කර3ට ආ?මය+ =ෙයනවද? වM3ට පුද3ට 
ඕෙ3ද? ආගම අදහ3ට ඕෙනද? නෑ. එ3න ඒක තමV Pqෙq එයාට, 
ෙසeතාප3න පු]ගලයාට අර පළෙවC සංෙයeජන fන නැ=ව යනවා 
Pqවා. එතෙකාට ස+කායMNOය  g�P`චා, �ලTබත පරාමාස Pයන 
එක නැ=ව $යා ට ප(ෙ(, ගැට�ව, පළෙවC සංෙයeජන fන ඉවරV. 
හැබැV මතක =යාග3න ෙKක තමV අIලෙගන ඉ3ෙ3 ෙK මම Pයලා 
ෙකෙන+ නෑ, මෙ< Pයලා ෙකෙන+ නෑ Pයලා. මම?වය Pයලා. ඉ=3 
එක එක වචන Pයනවා.  

ඉ=3 දැ3 ෙK අghජාවV W@ෙව3න ඕෙ3. මaEක වශෙය3 මaEක 
අghජාව පංච උපාදාන(ක3ධය ඇ=tම නැ=tම දැකලා ෙසeතාප3න 
ඵලයට ප?වuනාම ස+කායMNOය නැ= වuනාට සKපූ�ණ නෑ. එයා රහ? 
ෙවලා නෑ. එයාට තව =ෙයනවා කාමරාග, ප)ඝ.  ඒ ෙදක නැ=ෙව3ෙ3, 
කාමරාග, ප)ඝ වE3 භාගය+ නැ= උනාම ඊට ප(ෙ( සකෘ]ධාගා [ 
ෙවලා, ඊට ප(ෙ(  ඒ ඔ+ෙකාම )ක ඉවර උනාම අනාගා[ ඵලයට 
ප?ෙවනවා. ඔ+ෙකාටම =ෙයන එකම ෙ] ස=පNඨානයම තමV ඈ. 
භාවනාව. ඊට ප(ෙ( දැ3 අනාගා[ ඵලයට  ප?වuනාම සංෙයeජන පහ+ 
සKපූ�ණෙය3ම ඉවර ෙවනවා. ෙසeතාප3න ඵලෙz fනV, ඉf@ ෙදක 
බාෙග බාෙග අනාගා[ ඵලෙයM ඉවරV. ඊට ප(ෙ( එතC3 එහාට තව 
=ෙයනවා සංෙයeජන පහ+. {පරාග, අ{පරාග.  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මතක =යාග3න ෙK අනාගාBයාව?, දැ3 කාමරාග ප)ඝ නෑ Pයලා එයා 
tතරා� ෙනෙමV ඈ. ෙහාදට මතක =යාග3න. ෙමාකද tතරා�, 
tතෙදeශ, tතෙමeහ Pයලා Pය3ෙ3 රහත3වහ3ෙ(ට පමණමV. නමu? 
දැ3 කාමරාග ප)ඝ නැ= උනාට ඔහuට කාමත�හා නැ?ෙ?, භව ත�හා 
=ෙයනවා. ඒකෙ3 {පරාග අ{පරාග Pයන සංෙයeජන ෙදක =ෙය3ෙ3 
ඒකCසා. එතෙකාට දැ3 ඒක නැfව ය3ෙ3, ඊට ප(ෙ( ආපහu 
ස=පNඨානය වඩ3 යනෙකාට මැදM ඒ ෙදක නැfව යනවා. හැබැV එතන 
මා�ගපලය ලැෙබ3ෙ3 නැ= Cසා ඒක සදහ3 ෙව3ෙ3 නෑ. නමu? ඒක 
ෙවනවා. ඊට ප(ෙ( ඉf@ ෙවන ඊලග )ක කරෙගන යනෙකාට ෙK, දැ3 
පටලග3න එපා.  

ඔ3න දැ3 ෙමෙහම එක+ Pqවා Pයලා. ඊටප(ෙ( අ3=මට තමV මාන, 
උ]ද`ච, අghජා Pයන fන ය3ෙ3. එතෙකාට අghජාව Pයල Pය3ෙ3 
පංච උපාදාන(ක3ධය අර g5ෙIෂණා?මකව දPනවා. ප(ස, ෙqදනා, 
සංඥා, ෙ`තනා. gmඥානය? එ+ක ප(ස, ෙqදනා, සංඥා, ෙ`තනා 
pයාවEය? එ+ක ඒක දPනවා. ඒක දPනක3 එයාට අghජාව ඉවර නෑ. 
අghජාව ඉවර ෙව3ෙ3 රහ? ඵලෙයM. ස+කායMNO ය Pයන ආ?ම 
දෘ5 Oය ෙසeතාප3න ඵලෙයM $යාට පංච උපාදාන(ක3ධෙz ඇ=tම 
නැ=tම දැ+කට අර ෙමාක]ෙදe වෙ< ෙපා} සැකය+, සැකය+ ෙනෙමV 
ෙපා} චායාව+ වෙ< =ෙයනවා . මම Pයන ආකIපය. හdයය අ. 
උදාහරණයකට Pqෙවා? අ. අර Pය3ෙ3 රා =බuන කලය+, රා )ක 
හලල දාලා කෙI ෙ�Wව?, රා ගද =ෙයනවා වෙ<. ම3 ද3ෙ3 නෑ ෙKක 
ෙකාෙත+ Wරට ෙK උදාහරණයක ගැලෙපනවද Pයලා. ඕෙගාIල3ට 
ගැට�ව+ =ෙයනවා ෙමාකද ස+කායMNO ය Pය3ෙ3 ෙමාක]ද , 
අghජාව Pය3ෙ3 ෙමාක]ද, ෙසeතාප3න උනාම නැ=ෙව3ෙ3 ෙමාක]ද, 
අරහ? ඵලෙයM නැ=ෙව3ෙ3  ෙමාක]ද Pයලා =ෙයනවෙ3.  
 
දැ3 ෙසeතාප3න පු]ගලයා P~ව+ පංච උපාදාන(ක3ධෙz ආ?ම 
වශෙය3 ග3ෙ3 නෑ. නමu? ඔහuෙ< 4ඥාව ඔහuෙ< gමu+=ය පdපූ�ණ නෑ. 
ඉ=3 ඒක Cසාෙ3 තව සංෙයeජන හත+ ඉ(සරහට =ෙය3ෙ3. දැ3 
අනාගාB ඵලයට ආව? කාමරාග ප)ඝ ෙදක $ය? අර {පරාග, 
අ{පරාග,  මාන, උ]ද`ච, අghජා Pයන පහ+ =ෙයනවෙ3. ඒ )ක 
නැ=ෙව3ෙ3 අර ඉf@)ක දැ+කට ප(ෙ(. ඉ=3 ඒක ය3ෙ3 ඔ+ෙකාම 
අංගසKපූ�ණ ෙව3ෙ3 අgජාව W@ ෙවන ෙකාට. අghජාව? එ+ක මාන, 
උ]ද`ච Pයන ඒව? එ+ක තමV {පරාග, අ{පරාග ඔය පහම ඉවර  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ෙවලා අරහ?ඵලයට ප?ෙව3ෙන. එතෙකාට අරහ?ඵලයට ප?ෙව`ච 
ෙකනාට ෙK සංෙයeජන දහයම නෑ. එයා හැබැV tතරාග, tතෙදeශ, 
tතෙමeහ. ෙමාකද එයා ය� උoප?=ය+ ලබ3ෙ3 නෑ.  
 
දැ3 අනාගාBයා {පරාග, අ{පරා ග =ෙයන Cසා ��මෙලeක වල 
සu]දාවාස වල උපMනවා. නමu? අරහ?ඵලයට $හාම ඒක? නෑ. එයාට 
කාම ත�හා? නෑ, භව ත�හා? නෑ, ෙකාෙහාමව? නෑ එතෙකාට එයා 
tතරා� , tතෙදeශV , tතෙමeහV , ෙමeහය? නෑ. දැ3 පංච 
උපාදාන(ක3ධය දැ+කා. දැ3 අghජාව  සKපූ�නෙය3ම ඉවරV. 
ෙමාකද gදrාව පහල උනා. ඒකV අර ධKමච+ක සabෙz Pය3ෙ3 ෙK 
ච+ඛuං උදපා�, ඥාණං උදාපා�, ප�ඤා උදපා�, ghජා උදපා�, ෙKක 
දPනවා. එතෙකාට දැ3 ෙKක තමV දැ3 මට Pය3ට ඕෙනකම =TෙT. 

දැ3 පටලග3න එපා ෙK ස+කායMNOය Pය3ෙ3 ෙමාක]ද, රහ? 
ඵලෙයM නැ= ෙව3ෙ3 ෙමාක]ද? ස+කායMNOය Pයන එක 
බuWහාමuW@ෙවා ෙමතන ෙමෙහම Pqවා, හැබැV ෙමෙත3M නැ=ෙව3ෙ3 
අghජාවම ෙනෙමV සKපූ�ණෙය3ම ආ?ම දෘ5 Oය නැ=ෙව3ෙන, 
හැබැV අර මම Pයන චායාව රහ? ඵලයට යනක3 =ෙයනවා. ඒක 
නැ=ෙවනවා අරහ? ඵලෙයM. දැ3 ෙ?@ණාද මම ෙK Pය3න $ෙz 
ස+කායMNOය Pයලා එක එ+ෙකනා අහනවා, දැ3 ඕක තමV අර 
ක`චායනෙගා?ත $ZIල? අහ3ෙ3 ෙමාක]ද ෙK ස+කායMNOය, 
ස+කායMNOය, Pයලා Pයනවා, ෙK ඊලගට ඒක ෙමාක]ද, ෙමාක]ද 
Bතrාදෘ5Oය Pය Pය එෙහම අහනවා බuWහාමuW@ව3ෙග3. එතෙකාට 
බuWහාමuW@ෙවා Pයනවා ෙම3න ෙKකV Pයලා. සමහ@ ඇ=tම gතර+ 
දැකපු අය Zfවා ආ?මය+ =ෙයනවා Pයලා, තව .dස+ නැ=tම 
gතර+ දැ+කා, ඒ Cසා Pqවා ආ?මය+ නෑ Pයලා. නමu? ෙK ෙදකම 
ෙනෙමV ඇ?ත කතාව. ෙK ෙදකම ෙ�f Cසා හටග3නවා , පංච 
උපාදාන(ක3ධය, ෙ�f නැ?නK C@]ධ ෙවනවා එය ෙනාද3නා Z3දා, 
එයා දැකලා නැ= Z3දා, මම මෙ< Pයලා ෙKක අIල ග? තා. ඒක මuE3ම 
අIලග?ත දෘ5 Oය තමV ස+කායMNOය Pයලා Pqෙq. ඊට ප(ෙ( ඒක 
සංෙයeජනය+ හැ)යට නැ=ව යනවා. ඒට ප(ෙ( ස=පNඨානය වඩාෙගන 
$ZIලා ඉf@ සංෙයeජන )ක? නැ=ෙවලා අරහ? ඵලෙයM අghජාව 
සංෙයeයජන? නැ= කරෙගන, මාන, උ]ද`ච සහ {පරාග, අ{පරාග 
Pයන ඔ+ෙකාම නැ=කරෙගන අරහ?ඵලයට ප? ෙවනවා. ඕක තමV 
එතෙකාට රහත3වහ3ෙ( Pයලා Pය3ෙ3.  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ඉ=3 එයා ය� උපM3ෙ3 නෑ, ඉ=3 අවසාන �gතය දරලා .dCව3 
පානවා. ඉ=3 ෙKක තමV Pය3ට =ෙය3ෙ3. දැ3 ෙKෙක ෙමානාහd 
ෙනාෙ?@න තැන+ =ෙයනවද?. මම ද3ෙ3 නෑ මම ෙක)ෙය3 ෙqෙග3 
Pයාෙගන Pයාෙගන $යා. ෙKක ගැන හැබැV වැ}ය Zත3ට ය3න එපා 
ඕෙගාIෙලe.  
 
ෙමාකද ෙKවා ෙපාෙත3 ඉෙගනෙගන Pෙයqවා Pයලා ෙK ස+කායMNOය 
නැ=ව ය3ෙ3 නෑ. ghජාව පහලෙව3ෙන ? නෑ. දැ3 ghජාව පහල 
කරග3ට? ස+කායMNO ය W@ කර ග3ට? Cවනට ය3ට? කළයuf 
pයාවEය+ අ.ට �ලා =ෙයනවා. ඒ pයාවEය තමV ආ� අ�ටා3$ක 
මා�ගය. එතෙකාට ආ� අ�ටා3$ක මා�ගය වඩ3න ඕෙ3. මම දැ3 ආ� 
අ�ටා3$ක මා�ගය [ට ෙපර හැමෙවෙIම Pයලා =ෙයනවා. 
සKමාM)Oය Pය3ෙන චfර� සතr, .�බද දැ\ම, අසා දැනග? දැ\ම. 
ඊට ප(ෙ( සKම සංකoප Pqෙq ෙන+කKම, අවrාපාද, අgZංසා Pයන 
සංකIපනා. ඊට ප(ෙ( සKමා වාචා Pqෙq වචනෙය3 ෙවන වැරM 
හතd3 වැළ�ම. සKමා කKම3ත Pqෙq කෙය3 ෙවන වැරM fෙන3 
වැළ�ම. ඊටප(ෙ( සKමා ආ�ව Pයලා Pqෙව �ව? tම සදහා කරන 
කප)කK වE3 ඉව?ව යාම. ඊට ප(ෙ( සKමා වායාම Pයලා Pqෙq 
පංච�වරන වE3 ~ත මuදවා ගැ\ම. ඉ=3 ඊලගට =ෙය3ෙ3 සතර 
ස=පNඨානය, සKමා ස= Pය3ෙ3. අC`ච දP3න නK ස=පNඨානය 
වැෙඩ3ෙන ඕෙ3. ඊට ප(ෙ( වැෙඩන සමා�යට සKමා සමා� Pයලා 
Pqවා. ඒකට Pය3ෙ3 gද�ශනා සමා�ය Pයලා. ඒ සමා�ෙය3 තමV 
ෙK අර Pයන ෙකෙළ( 4හානය කරෙගන, ඊලගට ෙK සංෙයeජනය )ක 
නැ=කරෙගන අරහ?ඵලය ද+වා යන ගමන, ෙසeතාප3න, ෙසeවා3, 
සකෘ]ධාගාB, අනාගා[, අරහ? Pයන මා�ගය3ට සහ ඵලය3ට 
ප?ෙව3ෙ3. ඉ=3, එතෙකාට අ.ට =ෙය3ෙ3 බන අහලා Cව3 
දP3නව?, පුද ස?කාර වැWK .WK කරලා Cව3 දP3නව?, වචන කඩ 
කඩා C@+= ෙහාය3ට ය3ටව? , කාෙගව? බන+ අහෙගන ඉදලා 
ය3ටව? ෙනෙමV. දැ3 එෙහම ෙවනවනK ෙහාදV. දැ3 ෙKෙත+ කI ෙK 
රෙN බන අහප ුBC(සu දැ3 ෙසeතාප3න ෙවලා ඇ=ෙ3. අරහf? ෙවලා 
ඇ=ෙ3. ෙවලා නෑෙ3. ෙවලා නැ= Z3දෙ3 අෙප3 45න අහ3ෙ3. ඒක 
Z3දෙ3 ෙනාෙය�? ෙK ගැට� =ෙය3ෙ3. ඉ=3 දැ3ව? ෙKක ෙ?@K 
ග3ට. එතෙකාට Cව3 දP3ෙ3 බuW3වහ3ෙ( Pqෙq ආ� අ�ටා3$ක 
මා�ගය වඩ3ට ඕෙ3.  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ආ� අ�ටා3$ක මා�ගෙz අංග අට අ. පැහැM�ව දැනෙගන ඉ3ට ඕෙ3. 
ඒක Z3දා අCවාරයෙය3ම �ලෙz .Zටා, සමා�ය වඩලා, සමා�ෙය3 
4mඥාවට $ZIලා, 4mඥාෙව3 gමu+=යට $ZIලා, gමu+=ෙය3 
gමu+=ඥාණ ද�ශනයට ය3ට ඕෙ3. එෙහම නැfව අ.ට ඕෙ3 gMහට 
ෙක) මා�ගවI නෑ. බන අහලා ෙසeතාප3න ෙවලා ඊටප(ෙ( අdය දැහැ3 
වඩලා Cව3 දP3න, එෙහම එක+ නෑ.  
 
එෙහම එක+ ෙකාෙහව? =ෙයනවනK Pය3ට සabයක ෙකාෙහහd 
තැනක =ෙයනවද? දැ3 මම Pය3ෙ3 ෙKවා ඔ+ෙකාම බuW3ව හ3ෙ( 
Pයපුවා. පැහැM�වම සab වල, 4භල සab ෙKක තමV බuW දහෙK අරටuව. 
ෙKක අ. ෙපාෙතනu? Pෙයqවා , අ. 4ාෙයe$කව �@ව@  හරහා, 
එfම3ල? අ.ට Pයලා W3ෙන? ඕක. අ. කෙර? ඕක. හැබැV ෙKක 
කෙරා? 4=ඵල =ෙයනවා. උඩ පැ3ෙනා?  ම වැෙටV වෙ< තමV. ෙKක 
කෙරා? ලැෙබනවම තමV. නැ?නK බuWහාමuW@ෙවා Pය3ෙ3 නෑෙ3 Mන 
හත+ සහ අවu@W හත+ ඇfලත රහ? ෙව3ට පු�ව3 Pයලා. ඒක 
ෙනාකර ෙවන ෙවන ජා= කරලනK හdය3ෙ3 නෑ. Pයපු ෙ] කර3න 
ඕෙ3. බuWහාමuW@ෙවා පැහැM�වම Pයනවා Pd ග3ට ඕෙ3 ෙකෙන+ 
$ZIලා ගවයාෙ< බu@ෙල3 Pd ෙදාව3ට ඕෙ3. අග අIලෙගන නැ?නK 
කන අIලෙගන Pd ෙදqවා Pයලා Pd හKබෙව3ෙ3 නෑ. දැ3 අරක 
අමා@V Pයලා දැ3 කෙන3 Pd ෙදාව3ට යනවා. එෙහම නැ?නK 
අෙග3. එෙහම බෑ. කැෙIට ය3ට බෑ, අ.ට  භාවනා කර3ට බෑ, ආනාපාන 
වඩ3ට Pqෙq නෑ, ඒක බමuණ3ෙ< භාවනා, ඒක හuලං භාවනා, බමu¡ 
භාවනා 4=+ෙ5ප කලා බuWහාමuW@ෙවා බමuණ3ට Zනා වuනා. පුWම 
කත3දර අ.ට අහ3ට ලැෙබනවා. හdම කණගාටuදා යකV. ඇV ෙK 
BC(සu3ව ෙනාමග යව3ෙ3 ෙK gMහට BC(සu, තම3 ඔය කVවා@ 
ගහන, බන Pයන කවu@ව? ධ�මය දැකලා නෑ. ධ�මෙz හuලග+ව? නෑ. 
ධ�මෙz උ¡සuමව? වැM`ච නැ= BC(සu. ෙපා? වE3 උෙ] ඉද3 ¢ 
ෙවනක3 ලැoෙටාo එක+ =යාෙගන ෙකාK.යuටෙ� ඉ(සරහ =යාෙගන 
ෙලාS (£3 එක+ දාෙගන කෑE කෑE කඩ කඩා පුං� පුං� සab කෑE 
ෙප3නනවා.  
 
ෙK 4භල සab එෙහK. )3ම =ෙයනවා. තව BC(සu තව තව බන 
Pයනවා. තව තව අය, ඊට ප(ෙ( තව .dස+ අXධ�මය අIලෙගන කඩ 
කඩ ෙප3නනවා. තව අය Pයනවා නෑ, නෑ මාව g(වාස කර3න. මාව 
අහෙගන ඉ3න, එතෙකාට ඕෙගාIෙලe ඉෙTම Cව3 දPනවා.  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දැ3, ෙK ෙකාෙහද ෙKවා =බuෙ3?…ෙකාෙහද ෙKවා බuWහාමuW@ෙවා Pයලා 
=ෙය3ෙ3?… ඉ=3, ඒකV මම ෙK අනuකKපාෙව3  Pය3ෙ3. නැfව ෙK 
කවu@? gෙqචනය කර3ට මට උවමනාව+ නෑ! මට P~ම 
අවශrතාවය+ නෑ. ෙකාෙහව? පැටෙල3ෙන මට ඕෙන? නෑ. නමu? 
BC(සu3ට =ෙයන 45න හdම අනuකKපාසහගතV. ඇ?ෙත3ම WකV 
ඒෙගාIෙලe අහන 45න Mහා දැ+කම BC(සu අසරණ ෙවලා ඉ3ෙ3. 
BC(සu3ට ෙK දහම අවශrV. හැෙමeටම ෙනෙමV. .dස+ ඉ3නවා.  
 
ඒ අයට ෙමක අවශrV. නමu? ක@ෙමට ෙKක අහ3න හKබෙව3ෙ3 නෑ. 
ඔ+ෙකාම ෙKෙක3 අයuf 4ෙයeජන අරෙගන ෙනාමග යවලා, ෙවන ෙවන 
ෙමානවා බලාෙපාෙරා ?f ෙවනවද ෙKෙගාIෙලe Pය3ට මටනK 
ෙ?ෙර3ෙ3 නෑ! ඉ=3, ඒක Cසා තමV ෙK ෙවෙහස ෙනාබල මම ඉ=3 
යK උ?සාහය+ දරනවා .Zට ෙව3න පු�ව3ද Pයලා. ඉ=3 .Zට 
Pයලා Pය3ෙ3 ඉ=3 මග ෙප3නන එක, පාර Pයන එක Bස+ ඊට එහා 
ෙදය+ කාටව? කර3ට බෑ. මට ෙනෙමV බuW3වහ3ෙ(ටව? කර3ට බෑ.  
 
ඉ=3, ඒකV මම බය නැ=ව ෙK පැහැM�ව ෙK )ක ෙ?@K කර3න 
උ?සාහ කෙ�. දැ3 මම Zත3ෙ3 ඔය Pයන ස+කායMNOය සහ 
අghජාව .�බදව, ඔය ආ?ම සංකIපය ඊලගට ඔය උ`ෙ`ද වාද 
සා(වත වාද වචන ෙලා� උනාට බය ෙව3න එපා. මම කත3දෙ� Pqවා. 
ෙ?ෙර3ට ඇ= Pයලා මම g5වාස කරනවා.” 

 
 
 
 

dg. 
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ගෙhශනය Qiමට  

* අ1පූජ4ය මහනuවර ව9රබu;< මහ රහත>වහ>ෙ@ෙT 
Mයjම පXගත කරන ලද ෙ;ශනා lවනය Qmමට පහත 
YOUTUBE සහ FACEBOOK  links වලට KLෙස>න.  
 

 
CHANNEL LINK:  

https://www.youtube.com/channel/UCwTkvCz1d-3F1bXbqzfedVQ
 
 

 

LINKS:  
 

                   
“THE PATH TO NIBBANA” 
 
https://www.facebook.com/ThePathToNibbana/ 
 
 
“සBමා &'( - SAMMĀ DITTHI” 
nබu;ධ ජන සමාජය" උෙදසා, ෙබෟ;ධ දCශනය. 
 
https://www.facebook.com/WajirabuddhiTheroSammaDitthi/ 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* අ1පූජ4ය මහනuවර ව9රබu;< මහ රහත>වහ>ෙ@ෙT 
පXගත කරන ලද ෙ;ශනා සහ ෙ;pත ස;ධCම JK ඇaළ+ එම 
ෙවq අඩLය(WEBSITE). 
 
 
LINK:  

“dව> මග -  අ1පූජ4ය මහනuවර ව9රබu;< මහ රහත>වහ>ෙ@ෙT 
ෙ;ශනා ආsතව සැකසuනu ෙවq අඩLයQ” 
 
 
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si  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“The Path to Nibbāna” සහ "සKමා MNO - Sammā Ditthi" යන 
නB3 ඇ= එම Facebook  .ටuද, YouTube Z "අ=පූජ\ය මහනuවර 
ව¤රබu]� මහ රහත3වහ3ෙ(” යන නB3 ඇ= එම චැනලයද 

එෙම3ම, 'Cව3 මග’ (https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-
thero.org/si) නB3 ඇ= අ=පූජ\ය මහනuවර ව¤රබu]� මහ 
රහත3වහ3ෙ(ෙ< ෙ]ශනා ආ¥තව සැකසuනu එම ෙවT අඩgය 
ඇf¦ ඒ ~යIල පව?වාෙගන යනu ලබ3ෙ3 ෙගෳතම බuWරජාණ3 
වහ3ෙ( g~3 ෙ]¨ත C�මල බuW දහම ෙසායන $Z .dස+ g~C. 
අපෙ< අරමuණ සං(කෘ=ක හා සාK4දාVක ෙ�©3 මත වැලª $ය 
C�මල බuW දහම ඉ(මf කර එය ධKම දානය ෙලස ෙලeකයාහට 

ෙබදාහැRෙK උ?සාහය+ බව ක@ණාෙව3 සලක3න. 

https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si?fbclid=IwAR2HN4hu5PAKAtbBgXLHbungVxtqLX7UO_RhF_R6IqO6ccLQ5cFMkjCgyEE
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si?fbclid=IwAR2HN4hu5PAKAtbBgXLHbungVxtqLX7UO_RhF_R6IqO6ccLQ5cFMkjCgyEE
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si?fbclid=IwAR2HN4hu5PAKAtbBgXLHbungVxtqLX7UO_RhF_R6IqO6ccLQ5cFMkjCgyEE
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si?fbclid=IwAR2HN4hu5PAKAtbBgXLHbungVxtqLX7UO_RhF_R6IqO6ccLQ5cFMkjCgyEE
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si
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