
ෝෝෝ ෝවෝන උපෝධ ප ෝ රදෝෝෝෝ ෝතෝවය 

බසෝෝහර පළෝෝත ඇතැම ආරෝමයක ෝෝෝෝවෝන ඵලයට පත වවන ෝවත ෝහතක පත 
පෝරදෝෝය කරමක පළබඳ අෝනෝට ලැබණ  .

අධ්ෝපනක ෝහතක පතවලට ෝමෝජෝයන ලැබණ පළගැනම ශෝෝරෝයන වඳ ෝවමන යෝ අද 
වැන කෝලයක ආධ්ෝතමක පෝරෝගණ්ය ෝවනෝවන උපෝධ ෝහෝෝ කෝලෝෝ පළගැනවම 
හෝෝවට කෝරණයක කර ගත යත ෝැත  . එකෝකෝෝ  , ෝෝෝෝවෝන ආද මෝරග ඵල අද වෝ වට 
රසතයෝදකෝරයනට  , මැරයනට පළගනවෝ ආචෝරය උපෝධ තරමට තතතවෝයන පහත 
අඩයකට වැට තබය යත ය  . ෝැත ෝම  , රසතයෝදකෝරෝයෝෝත ආචෝරය අහවලෝ ව නෝෝ , 
ෝහතකයක කලන තබ පෝරභතවය ෝලෝෝෝකෝෝතතර මෝරග ඵල හරහෝ ෝහෝෝ ෝැවත ඔෝවෝ 
තැබමට හැක ෝේ දැ ය බලෝවෝ වය යත ය  .

මට යම දැනමක ඇතැ ය ක පමණන කසෝවක එය පළගනෝන ෝැත  . එෝහත මට එ ෝස 
දැනමක ඇත බවට පළගත ආයතෝයකන ෝහෝෝ වශව වද්ෝලයකන ෝහතක පතක ඉදරපත 
කරමට හැක ෝම ෝබෝෝහෝෝ ෝදෝෝ මෝේ දැනම පළගනත  . අෝපෝෝ ෝහතක  , උපෝධ ෝහ 
ඩපෝලෝෝමෝ ෝහතක ෝහ ආචෝරය උපෝධ වැන වවධ සථරෝේ අධ්ෝපනක මනම දඬ ෝැකස 
ඇතෝත මෝේ ඒ දැනම ෝමෝජය ලවෝ පළගැනවම ෝඳහෝ ය  . එ බැවන ෝමෝජ කෝරය 
ෝෝධෝය ෝඳහෝ දැනම මනෝ මමමක ෝපෝදෝේ ෝයෝදෝ ගැනම කෘත්මය අරථයකන ෝතරම 
ගැනම අසර ෝැත  .

ෝමහ ද පෝරධෝෝ කරණ ෝදකක අපෝේ ෝැලකලලට ෝයෝම වය යත ය  . එකක වනෝන, 
ෝම ෝස ෝහතක පත අවශ් කරනෝන අෝ්යනට පෝරෝයෝෝජ් වටෝෝකමකන යකත ව වෂය 
පථයක ෝමබනධෝයන වම ය  . මෝ ගණතඥෝයක ෝම මෝේ ගණත ඥෝය මටත වඩෝ 
වැදගත වනෝන  , මෝගන පටසතර අයවලනට ය  . එ බැවන මෝේ දැනම පළබඳ පළගත 
ෝහතකයක ඒ අෝ්ෝයෝෝ ඉලලෝ සටත  . ෝබෝෝහෝෝ වට ඒ  , අතතෝේ ද මෝ ෝමන අෝෝගතෝේ 
වභෝගවලට ෝපන සටෝ ගණත ශෂ්යන වය හැක  . ෝැත ෝම  , ගණත සතෝර උපෝයෝෝග 
කැර ුෝගෝ නමැෝවෝ ෝවෝත බදධමය ෝගෝඩෝැංවම ෝඳහෝ වය හැක  . ෝද වැන කරණ 
වනෝන  , මෝ ෝතව ඇත ෝහ අනකෝ මෝගන ඉලලෝ සටෝ ඒ දැනම ෝහමලන ම ෝලෞකක 
වම ය  . එය ගණතය වය හැක  . වද්ෝව වය හැක  . ෝැත ෝම ෝවෝත මෝෝව ශෝසතෝරයක 
වය හැක  .

ෝම ෝද කරණ එකෝෝකට ෝහෝමබනධ ය  . ෝලෞකක වම තළ ම සථෝෝගත වෝ 
පෝරෝයෝෝජ් වටෝෝකමක ඊට ඇතෝත ය  . ඒ ෝඳහෝ  , තමන ෝහ අනන යෝ පෝරෝේදය 
ෝගෝඩෝැගම අත්වශ් වනෝන ය  . තමන ෝේ පැවැතම ෝඳහෝ අනන ද  , අනන ෝේ පැවැතම 
ෝඳහෝ තමන ද අවශ් කරම එහ අරත ය  . අනකෝ ෝගන පරබෝහර ව තමෝ ෝඳහෝ පමණක 
වෝ කස ෝලෞකක ඥෝයක ෝමෝජ අරථයකන ෝංයකත ඥෝයක ෝෝෝ වනෝන ය  . ඒ නෝෝ 
ම එහ ෝමෝජගත වමක ද ෝැත  .



ෝලෝෝෝකෝෝතතර වනෝන  , හරයට ම අනෝ ඒ කෝරණය ය  . ෝලෞකක ෝෝෝ වම ෝහවත 
ෝලෝෝෝකෝෝතතර වම ෝඳහෝ මට අනකෝ අවශ් ෝෝෝ කරය  . අවශ් ෝෝෝ කරෝවෝ පමණක 
ෝෝෝ ව  , අනකෝ ව මෝගන බැහැර කරමක ද අවශ් කරය  . ෝේතව  , එය මට පමණක සමෝ 
ව  , මෝේ අභ්නතර කෝරයෝවලයක පමණක ම වෝ ෝහයන  . ෝම බැහැර කරම ෝහවත මම 
මට ම සමෝ කර ගැනම අරභයෝ වවධ ආගම ෝහ ඇදහම තළ වවධ තලෝේ වැදගතකම 
ආෝරෝෝපණය කර තෝබනෝට පළවෝ  . ෝවෝත ආගමවල ෝක ෝස ෝවතත  , බදධ ධරමෝේ 
නෂඨෝව වනෝන ෝම බැහැර කරම පරපරණතවයට පත කර ගැනම ය  . ඒ ෝක ෝතක ද 
යත  , ”මම පවෝ බැහැර කරම ය  . ඒ ෝඳහෝ මෝ තළ අනකෝ සටම මට බෝධකයක . 
අවෝෝෝෝේ ද මට මහණදමට සද වෝ අසරතම බෝධකය වනෝන  , අනකෝ ෝහ මෝගන 
පටසතරය වසන නරමෝණය ෝකෝට ඇත ඒ මම ම ය  .

ෝෝෝෝවෝන ඵලයට පැමණම යන ෝම මම ෝැත කර ගැනෝම අභ්ෝෝය තළ ෝකෝෝක  
එළැෝෙෝ පෝරථම පයවර බව දැක ෝේ  . ෝමහ ද මම ෝැත ව ෝැතත  , ඒ නෝෝ ම 
අනකෝ ද මට අනරපව මෝගන වසථෝපෝය ව ෝැතත  , ඒ අනකෝ ෝේ මට ඇත අදෝළතවය 
ෝව අරතකන ෝපළගැසවමට එම ෝෝෝෝවෝන ඵලය ෝපරහරවක  , අභ්ෝෝයක වය යත ය  . ඒ 
තළ අනකෝ වසන මෝේ ෝෝකෂෝත වම ෝහවත පෝස වම පළගැනම යන  , වයකත 
ආධ්ෝතමක අරතකන ගතතත  , ඉතෝ ෝංයකත වත නශචත වත ෝබෞදධ අරතන ගතතත, 
වකෘතයක පමණක ෝෝෝ ව  , තමන එළැඹයෝ යැය වශවෝෝ ෝකෝරෝ ෝෝෝෝවෝන ඵලය කෂණ  
භංගරයකන නෝශධෝය කරමක ද වය යත ය  . ෝේතව  , අනකෝ ලවෝ මෝ ව පළගනවෝ 
ගැනම ම  , තව දරටත අනකෝ ව මෝ ෝකෝරහ ෝහ මෝ අනකෝ ෝකෝරහ සලලර 
තෘෂණෝවකන ඈඳෝ ගැනමක ම වෝ බැවන  .

සයල පරමෝදරශ වෝංෝයෝෝජෝය වම පශචෝත නතෝ තතතවයක සවෝශෂ ලකෂණයක. 
වෝංෝයෝෝජෝය යන සණවසන වම ෝහෝෝ කඩෝ ඉහරවම ෝෝෝ ව  . පැවත අරථකෝය ෝව 
තරකණයන (පෝරෝේධෝ  ) තළ කණපට හැර  , ෝව අරත ෝහ පරයෝය පථයන ජෝෝය 
කැරවම ය  . අද වෝ වට බණ  , කැෝට පට හරහෝ ෝවළඳෝපෝෝේ වකණමට ඇත  . ෝජෝෝතපෝල 
ෝේ කැෝට පටයක වෝදෝය කරනෝෝ ෝස බණ ෝහ පරත කැෝට පට නෝවසවල වෝදෝය 
කරම පෝරචලත ය  . උපන දෝ සට පරත අෝෝ ඇත අප  , අද වෝ ෝතක මත කස පරතක 
අරතක ෝෝෝ දනෝන  , එය ඥෝෝවෝබෝෝධය ෝඳහෝ ෝෝෝ ව  , ශෝරවණ භකතය ෝඳහෝ ම කවදත 
ෝප ව සට බැවන  . ධරම ෝදශෝෝ තළත ෝම ශෝරවණ භකතය ඇතත  , එහ එක ෝවෝෝක 
තබණ  . එ ෝම  , එක ධරම ෝදශෝෝවක ෝද වරක ශෝරවණය කරෝම සරතක ෝෝෝ තබම ය. 
ෝහවත  , එක ම ධරම කෝණඩයක පළබඳ එක ම හම ෝමක වව ෝද වරක ෝදශෝෝ කරෝ 
බණ  , එකක ම ෝෝෝ වම ය  . දැන එක ම ධරම ෝදශෝෝව දවෝ ගෝෝන කැෝට පට හරහෝ, 
එක ෝැවතෝම ලකණක ෝහෝෝ ෝකෝමෝවක ෝහෝෝ ෝවෝෝක ෝැත ව අපට කඩපෝඩම ය  . එ 
ෝම  , පරත ෝමන ම ධරමයත  , මනන අතට ෝැම කළයකට වතර වකකරනෝෝ වැන 
නරරථක වතෝවතකට පරහ/වරධෝය ව ඇත බවය.

ඉතං  , ශෝසතෝරෝේද  , ශෝසතෝරපත ෝහ ශෝසතෝරශර වැන උපෝධවලට අත ව ඉරණම ෝහට 
අනදදෝ වෝ වට ෝෝෝෝවෝන  , ෝකෘදෝගෝම  , අෝෝගෝම ෝහ අරහත වැන මෝරග ඵලවලටත උදෝ 
වමට කරණ ෝයද තබම අසවෝභෝවක ෝැත  . ෝකෝෝක ෝේ ෝමට අගන වරහන ඇතෝේ 



(බ.ඒ  ) යැය ෝයදවෝ ෝමන  , ෝැත ෝහෝත ෝමට ඉදරෝයන ආචෝරය අහවලෝ යැය ෝයදවෝ  
ෝමන  , මත දවෝක ෝමට අගන වරහන ඇතෝේ (ෝෝෝෝවෝන  ) වශෝයන ෝහෝෝ ෝමට ඉදරෝයන 
ෝෝෝෝවෝන අහවලෝ යැය ෝයදම ෝක තරම ෝවම අතදැකමක ද  ..

ඔරජෝලය ෝවනවට ෝකෝපය වරෝජමෝෝ වෝ වට  , ෝෝෝෝවෝන උපෝධධෝරනට පමණක ෝෝෝ 
ව  , ඔවනට උපෝධ ෝහතක පෝරදෝෝය කරෝ ෝකෘදෝගෝම  , අෝෝගෝම ෝහ අරහත යෝෝ ද 
චකෝරවරතලෝටත ෝහතක පත අවශ් ෝකෝරන ඇත  . හැබැය  , ඒවෝ ලබෝ ගැනමට බදන 
වහනෝස ෝෝෝයෝ යෝ යත ය  . එෝහත අවෝෝෝෝවකට ෝමන එ තමන ව එ තමන ෝේ ම 
ෝගෝෝලයන වසන ඝෝතෝය ෝකෝට දැන ෝබෝෝහෝෝ කල ය.
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