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හැඳින්වීම 

අවිද්යා අනධ්කාරයෙන් ෙතුුව ඉමක ්යකානක් යනායෙයනන සංසාර ගමනක් 
උරුම කරගත් ශූරතව්යෙන් හා සතිමත් බවින ්ෙතුු විමුක්තිකාමී මිනිසුන ්සිටි 
ඉන්ි ොයේ මධය යද්ේශෙ තුළ සිද්ේධාර්ථ යගෞතම යබෝධිසත්වෙන් ෙහළ වූ 
යසේක. ඒ උත්තම මනෂු්ය රත්නෙ උතුම් බුද්ේධත්වෙට ෙත්ී, එදා සිටි 
නවුණුති මිනිසුනට් නිීයම් මඟ විවර කරවූ යසේක. ඒ තථාගත ද්හමට අනවු 
ම චින්තනෙ හුසිර ව ූඋතුම් ශරාවකෙන ්ෙරිෙෙේතියෙන් ෙරතිෙත්ති ගරුකව 
මගඵල ෙරතියේද් යකාට නිී සුනසුණහ. ඒ උතුම් මනුි චරිතෙ තුළ ෙරකට වූ 
වුඩෙිළියවළින් ශරද්ේධාවත ් ෙරඥාවත් මනාව විද්හාොමින් සුන්ද්ර ිවි 
යෙයවතක් යගවහූ. තථාගතෙන් වහනය්සේ ෙිරිනිවන ්ෙෑයමන් ෙසු ඒ උත්තම 
බුදු වද්න් සිෙලේලම මතකයෙේ තබායගන සිටි අානනද්් මහ රහතන් වහනය්සේ 
ෙළමු ධර්ම සංඝාෙනාවට එෙ ඉිරිෙත් කළ යසේක. යමයසේ ඉිරිෙත් ව ූමූලික 
බුදු වද්න මිහිඳදු මහරහතන් වහනය්සේ ශ්රී ලංකායේ සිටි නවුණුති මිනිසුන්ට 
යද්ේශනා කළ යසේක. ඒ තුළිනද්් මනාව ශරාවක චරිතෙ ෙිළිබිඹු ව ූඋත්තමෙන් 
බිහි ව ූයසේක. 

කාලෙ ගතවත්ම ෙරඥාවනත්යින් අඩුීයගන ෙන විට ගුඹරුු තථාගත ද්හමට 
අනවු චින්තනෙ හුසිරීයම් හුකිොව අුති අෙ අඩු විෙ. එබුවින ්විවිධ 
අර්ථකථනෙන් තුළින් සද්ේධර්ම ෙරතිරෑෙකෙන් මතුයවමින් එෙ ශාසේතෘ 
ශාසනෙ ෙුයි හුඳිනය්වනන්ට විෙ. කලින් කළට අසාමානය මිනසුේසු යලාව 
ෙහළ ී මූලකි තථාගත බුදු වද්න ඉසේමතු කරමින ්ශරද්ේධාවත් ෙරඥාවත් තුළින් 
මනාව ශරාවක චරිතෙ ෙිළිබිඹ ුකරනන්ට වූහ. 

1944 වසයර් යඩනම්ාර්ක ් රයටහි උෙන් ජූන ් නම් තරුණොයගේ සියතහි 
අසාමානය චින්තන සේවභාවෙක් ෙරකට විෙ. එහි ෙරතිඵලෙක් යලස ශ්රී 
ලංකායේ යොලේගසේූව අාරණයයෙේදී යහයතම යඩනම්ාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
නමින් ෙුවිි වූහ. වසර 51 ක ෙුවිි ිවිෙක් ගත කළ ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහනය්සේ 2020.09.12 වන ින අෙවත් ව ූයසේක. වසර 51 ක ෙුවිි ිවිෙ 
තුළින් තථාගත ශරාවක සේවාභාවෙ වන මුනිවරුනය්ගේ වත ෙිළියවත මනාව 
ෙරකට කළහ. එම ෙුවිි ිවිෙ තුළ තමනය්ගේ කිො කිසිදු යසේනාසනෙක ්යහෝ 
දාෙකයෙක් යහෝ යනාවූ අතර කිසිදු ශිෂ්ය භික්ෂ්වුකද්් යනාීෙ. 

ඉතාම සමීෙව වසර 13 ක ෙමණ කාලෙක් යඩනම්ාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
ෙතිවරොණන් වහනය්සේ අුසුරු කිරීයම් භාගයෙ මා හට උදා විෙ. එයමනම් 
ධර්මෙ ඉයගන ගුනීමට ද් හුකි වූ අතර මායගේ ගරුු උතුමන්ට යමන ්
උෙසේථාන කිරීයම් භාගයෙ ද් උදාවිෙ. ඒ උතුමන්යගේ ශිෂ්යෙකු යනාවූවද්, මා 
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හට ශිෂ්යෙක ුයලසින්ම කටෙතුු කිරීයම් භාගයෙ ලුබුණි. එම වසර 13 ක 
කාලෙ ෙුරා ම මායගේ ගරුු උතුයමකු යලස වුඩ සිටි ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහනය්සේයගේ ශරාවක චරිතෙ තුළ ෙිළිබිඹ ුවූ ශරද්ේධාව, ෙරඥාව, මුනිගණුෙ, සඞ්ඝ 
ෙීතෘභාවෙ, කරුණාව, උෙකාරශලීී බව, ධර්මයෙේ විශාරද් බව මට දැනණු 
අෙරුු යමම ගරනථ්ෙ තුළින ්ඉිරිෙත් කරනන්ට යෙදුයනමි. එයමනම් ෙුවිි 
වූ මුලේ සමයෙේ සිට මා හට මුණගුයසන යතක් ෙුවත් තතු නවසීලන්තයෙේ 
ගත්ුතසීල සේවාමීන ් වහනය්සේයගන්, කහතය්ත්යවල සුගතවංශ සේවාමීන් 
වහනය්සේයගන් හා ඤාණසුමන සේවාමීන් වහනය්සේයගන්ද් ලබාගත් අතර 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේ මයවත වදාළ යතාරතුරු යමහි සඳද්හනේ. එම 
යතාරතුරු ලබා දුන් සේවාමීන ්වහනය්සේලාට මායගේ යගෞරවෙ ෙිරිනමා සිටිමි. 
යමම යතාරතුරු වල ඉතාම අලේෙ වශයෙන් අඩුොඩු තියබනන්ට ෙිළිවන. ඒ 
සඳද්හා සමාව ඉලේලා සිටිමි. සමහර ගුමිෙන් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේව 
දුටු අාකාරෙ ඉිරිෙත් කරන ුලුබ අුති අතර, ඒවා කිසියසේත ්මායගේ අද්හසේ 
යනාව ගුමිෙන්යගේ අද්හසේ බව යත්රුම් ගුනීම කටෙතුුෙ. එයමනම් බුද්ේධ 
වචනෙ අනවු ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේයගේ ශරාවක චරිතෙ ෙිළිබඳද්ව මා 
අත්දුටු කරුණු  ඉිරිෙත් කර අුත. 

යමම උතුම් ගරනථ්ෙ තුළින් යමකල යගෞතම සසුනට ජීවෙක් ලබා දුන් ශරාවක 
චරිතෙක් ඉිරිෙත් කිරීම යමනම් ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහනය්සේ ෙිළිබඳද් 
යනාද්න්නා යබායහෝ අෙට යතාරතුරු ලබා දීමට ද් බලායොයරාත්තු යවමි. 
ඤාණදීෙ  සේවාමීන ්වහනය්සේයගේ ශිෂ්යෙක ුයනාවුවත් ශිෂ්යෙකු යලසින් ගරුු 
උතුමකුයගේ ගණුවත් භාවෙ යම් තුළින ්ඉසේමතු යකාට යෙනව්ා දීමට උත්සහ 
ගතිමි. යමම ගරනථ්ෙ තුළින ්ඉසේමත ුවන මලූික බුදුවද්යනහි හමුවන සුබෑම 
ශරාවක චරිතෙ තුළ වූ “මුනි වත” ෙරකට කරයගන සඞ්ඝානසුේසති ෙරතීිෙ තුළින් 
ද්හම දැකීමට උෙනිශරෙ කරගනිත්වා..! 

යමම ධර්ම ගරනථ්ෙ ෙථාර්ථෙක් බවට ෙත්කර ගුනීමට නන් අෙරුින් උෙකාර 
කළ යගෞරවණීෙ සේවාමින් වහනය්සේලාට, යමයහණින ්වහනය්සේලාට සහ ගිහි 
ෙිනව්තුන් හට යමම ධර්ම දානමෙ ෙුණය කර්මෙ චතුරාර්ෙ සතයෙ ධර්මෙ 
අවයබෝධෙ ෙිණිසම යහේතු යේවා..!  

තෙරුවන් සරණයි..! 

අලව්තව් අතනෝමදස්සි හිමි 
රෑනතෙටුවගල අ රණය තස්න සනය, වතද්මඩ, ඕවිලිෙන්ද, ම ෙතල්. 
(ශ්රී  බු.ව. 2564 ෙ ්වූ නවම් මස) (2021 ෙ ්ව ූයෙබරවාරි මස)  
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ඤාණදීප මහා ථ ේථ ෝ 

සදා ඤ්ඤ විපස්සථ ෝ 

අනුථමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං 

ඵසුත ුතං අමතං පදං 

 

හුම කලේහිම අාරණය යසේනාසනවල වුඩ යවයසමින් 

විද්ර්ශනා භාවනා වුඩ ූ

ඤාණදීෙ මහා සේවාමීන ්වහන්යසේ 

යම් ෙින් අනුයමෝද්න ්ීයමන් 

ඒ උතුම් අමා නිවන සේෙර්ශ යකයරත්වා ! 

 

Ñāṇadīpa Mahā Thero 

Sadārañña vipassako 

Anumoditvā imaṃ puññaṃ 

Phusatu taṃ amataṃ padaṃ 

 

With complete dedication to forest monastic practice 

Venerable Ñāṇadīpa Mahā Thero 

Cultivated penetrative insight 

With the merits thus acquired 

May he attain the supreme bliss of Nibbāna ! 
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01 

ජූන්ව උපාසක ඩෙන්වමාර්කඩ ේ ඤාණදීප හිමි නමින් පැවිදි ඩේ 

යමයින් වසර 2600 කට ෙමණ යෙර මනුයලාවට සේවර්ණමෙ ෙුගෙක ්උදා 
විෙ. ඉන්ිොයේ මධය යද්ේශ සමාජෙ තුළ විසූ විමුක්තිකාමින් යබායහෝ 
යද්යනකු විමුක්තිෙ කුමක්දැයි යසවූහ. එම සමාජෙ තුළ ෙහළ ව ූයබායහෝ 
අෙ ෙරඥාවන්තයෙෝ වූහ. එම ෙුගයෙේදී මනුයලාව ෙහළවිෙ හුකි යශරේෂ්ේඨම 
මනුෂ්ය රත්නෙ ෙහළ විෙ. යහයතම ශාකය වංශික සිද්ේධාර්ථ කුමරාෙ. 
අසාමානය ව ූචින්තන හුකිොවකින් යහබි එතුමායණෝ සතර යෙර නිමිති 
දැක (මහලේයලක,් යලයඩක්, මළමිනිෙක්, ෙුවිි රුවක)් තමන් විඳිමින් සිටි  
රජසුෙ ගිහියගෙ සහ ලුබීමට නිෙමිත සක්විති ෙද්විෙ අලුෙම යහළෑ 
යකළ ෙිඳඩක් ෙරිද්ේයද්න් අතහුරිෙහ. ඒ අතහුරීමට එකම යහේතුව සතර 
යෙර නිමිති දැකීම තුළින් සතය යසවිෙ ෙුතුෙුයි ෙන සේීරසාර හුඟීමක ්
අුති ීමට තරම් ෙරඥාවන්තෙකු යමන්ම භාගයවන්තෙක ුද් ීම ෙ.  

ගිහියගෙ අත්හළ සිද්ේධාර්ථ යබෝසතාණන් වහන්යසේ විමුක්තිකාමි ෙරිසරයෙේ 
ෙුවිි බව ලුබුව ද්, කිසිවකුයගන් විමුක්තිෙ ලබාගුනීමට අවශය ඥානෙ 
ලුබිෙ යනාහුකි විෙ. ඉන් අනතුරුව තමන් වහන්යසේ තනිවම විමුක්තිෙ 
යසාො යවයහයසන්නට වූහ. ඒ අසහාෙ අති දුර්ලභ මනුෂ්ය රත්නෙ 
තමන්යගේම නුවණින් උතුම් සම්මා සම්බුද්ේධත්වෙට ෙත් ී  තමන් වහන්යසේ 
අවයබෝධ කරගත් ගම්ීර වූ, ද්කින්න දුෂ්ේකර වූ, අවයබෝධ කිරීමට ඉතා 
දුෂ්ේකර වූ, ශාන්ත වූ ෙරණීත වූ, තර්කෙට යගෝචර යනා වූ, තිෙුණු නුවණින ්
ද්කින, ෙණ්ි තෙන්ට අවයබෝධ කර ගත හුකි ඒ උතුම් ධර්මෙ යද්ේශනා 
කළ යසේක. එහි දී විමුක්තිකාමි සමාජයෙේ සිටි ෙරඥාවන්ත උද්විෙ එම 
ද්හයමහි ෙහස ලුබ නිී සුනසුනහ.  

ඉතා සුන්ද්ර ජීවන  ෙුවුත්මක ්තිබ ූඔවුහු බුදුරජාණන් වහන්යසේ අවයබෝධ 
කළ, යද්ේශනා කළ,  විවර කළ ගම්ීර වූ, ද්කින්න දුෂ්ේකර වූ, තර්කෙට 
යගෝචර යනා වූ ධර්මෙ ඒ අෙුරින් ම තමන්යගේ මත වාද් වලින් යතාරවම 
යද්ේශනා කළහ. සාකච්ඡා කළහ. ඒ යහේතුයවන්ම ශරාවකෙන්යගේ උතුම් 
ලක්ෂ්ණෙක් වන ශාසේතෘන් වහන්යසේයගේ වචනෙම ෙමණක් ෙරකට කරන 
අෙ බවට ඔවුහු ෙත් වූහ. එයහත් ශරාවකත්වයෙන් ෙිරිහීමට ෙත්වූයවෝ 
යවනත් මතවාද් ෙරකට කළහ. උන්වහන්යසේලායගේ ජීවිත ෙුවුත්ම ඉයගන 
ගන්නා විට යකිනක එවුනි මුනිවරෙන්යගේ යලෝකෙ හමුයේවි ද් ෙන 
සංයේගෙ අුතියවයි. ලද් යද්යින් සතුටවු, අලේයෙේච්ඡව හිඳිමින් ගුඹුරු 
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තථාගත ද්හම සාකච්ඡා කිරීම, හුද්කලාව අුළී සිටිමින් දුර අෑත වනාන්තර 
තුළ ශරද්ේධාව යෙරට ුයකාට යගන තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙටම  
යොමු ී අයනකුත් සිෙලු මතවාද් දුරු කිරීම ඒ ශරාවකෙන් තුළ ෙුවති 
උතුම්ලක්ෂ්ණෙන්ෙ.  

එවන් වූ තථාගත ශරාවක ලක්ෂ්ණෙන්යගන් යහබි යගෞතම සසුනට ජීවෙ 
දුන්, සසුන් යකත ෙළි අසේවුද්ේූ  අතීතයෙේ වුඩ සිටි ශරාවකෙන්යගේ 
ෙරතිමූර්තිෙක ් බඳදු වූ ශරාවක ගුණයෙන් යශෝභමාන ව ූ උතුම් මහා 
ෙතිවරෙන් වහන්යසේ නමක ්ව ූයඩන්මාර්ක ්ජාතික ඤාණදීෙ ෙතිවරෙන් 
වහන්යසේ 2020.09.12 වන ින මනුයලාව අත්හයළේෙ. ඒ උතුම් ෙතිවරෙන් 
වහන්යසේ තුළ යශෝභමාන ව ූශරාවක චරිතයෙන් බිඳද්ක් යම් ලිෙි යෙළින් 
ඉිරිෙත් කරන්නට උත්සාහ කරමු.   

ඉන්ිොයේ මගධ රයේ බුදුරජාණන් වහන්යසේ ෙහළ ව ූඅතර ශ්රී ලංකා 
ධරනි තලෙට ද් ඒ උතුම් ගම්ීර ධර්මෙ ලුබුණි. ඉන්ිොනු සමාජෙ තුළ 
විමුක්තිකාමීන් වුඩ සිටි සමයෙේ ෙරඥාවට යගෝචර වන ද්හම බුබළණ ද්, 
කාලෙත් සමග ෙරඥාවනත්ෙන්යගේ අඩවු නිසා කරමානුකූලව ඉන්ිොයවන් 
ෙරඥායගෝචර ව ූ තථාගත ද්හම අතුරුද්හන් ී විමුක්ති මාර්ගෙ යලස 
ෙරඥාවට යගෝචර යනාවන යද්ේ ෙමණක ්එහි ඉතිරි විෙ. ලංකාව වුනි රටක 
විමුක්තිකාමි ෙරිසරෙක් යනාමුති නිසා විවිධ කරම තුළින් විමුක්තිෙ 
යසාෙන්නන් නුත. එබුවින් ෙරඥාව අුතත් නුතත් එම ද්හම ඉතිරිව ෙවතී. 
යමයලස ඒ ද්හම යනාඅුයසන ෙුයරෝෙීෙ රටක වුසියෙක් විමුක්තිෙ යසාො 
බුදු ද්හමට යොමුීමට සිත් ෙහළ  කරගුනීම අසාමානය යද්ෙකි. එයලස 
සියතන්යන් ම ෙුණයවන්ත බව කුටිවූ ෙරඥාව යහේතුයවනි.  

වර්ෂ් 1944 යනාවුම්බර් යද්යළාසේවන ින යඩන්මාර්කයෙේ උෙත ලුබූ 
යඩනිසේ ජූන් හට එම ෙුණයවන්ත බව කුටිවූ ෙරඥාව ලුබී තිබුණි. විසිතුන ්
හුවිරිි භද්ර යෙෞවනෙකු යලස විමුක්තිෙ යෙන්වා යද්න බුද්ේධ ධර්මෙ 
යසාො ඔහු ඉන්ිොවට ෙුමිණියෙේෙ. භාෂ්ා කිහිෙෙක් හුසිරීයම් 
ෙරීණත්වෙකින් ෙුතු ජූන් තරුණො බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ද්හම 
යසාෙන්නට විෙ. නමුත් ඒ වන විට ඉන්ිොව තුළින් බුදුද්හම අතුරුද්හන් 
ී තිබුණි. ෙරඥාව අඩු අෙ විවිධ ව ූකරයමෝොෙන්යගන් විමුක්තිෙ යසවුවත් 
ශ්රී ලංකාව තුළ බුදු ද්හම ෙවතින බව ජූන ් හට දැනගුනීමට ලුබිණි. 
එමනිසා ඔහු ශ්රී ලංකාවට ෙුමිණියෙේෙ. එකළ ලංකායේ යොලේගසේූව 
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අාරණයෙ සුදු ජාතිකෙන් අතර ෙරසිද්ේධිෙට ෙත් ී  තිබුණි. ඔහු යොලේගසේූව 
අාරණයෙට ෙුමිණියෙේෙ.  

සාමානයයෙන් යබායහෝ අෙයගේ සේවභාවෙ නම් කවුරුන් යහෝ කිොයද්න ු
ලබන යද්ේ ඉයගන යගන භාවනා කිරීමයි. එනමුත් තරුණ ජූන් සිෙ භාෂ්ා 
හුදෑරීම සම්බන්ධව ලබා අුති මහත්වූ ද්ක්ෂ්තාවෙ නිසා බුද්ේධ භාෂ්ිතෙ 
සංගෘහිත ව ූොලි භාෂ්ාව ඉයගන ගත්යත්ෙ. එම කාලයෙේදීම තවත් යශරේෂ්ේඨ 
උත්තමයෙක් විශේවවිද්යාල කථිකාචාර්ෙ ෙද්විෙ අතහුර ෙුවිි වූහ. 

ඒ කටකුුරුන්යද්ේ ඤාණනන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේෙ. ොලි සහ ඉංගරසීි භාෂ්ාව 
හුසිරීයම් විශිෂ්ේටතාවක් උන්වහන්යසේ සතු වූහ. ජූන් තරුණො ොලි 
භාෂ්ාව ඉයගනීමට යොමු වූයෙේ ෙුවිද්ේද්ට අලුත් ව ූඋතුම් කටකුුරුන්යද්ේ 
ඤාණනන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ යවතෙ. බුද්ේධ වචනෙ නිවුරිව 
ඉයගනීමට තිබ ූමහත් කුමුත්ත නිසා ගිහිව සිටිෙදීම ඉතාම ඉක්මනින් 
ද්ක්ෂ් යලස ොලි භාෂ්ාව ඉයගන ගනු ලුබීෙ. යමම ජූන් තරුණ උොසක 
මහතා කුඩා අනුගරහෙකින් ොලි භාෂ්ාව ඉතාම ද්ක්ෂ් යලස ඉයගන ගත් 
බව අති ෙූජනීෙ කටුකරුුන්යද්ේ ඤාණනන්ද් ෙතිවරොයණෝ ෙවසන ලද්හ. 
ොලි භාෂ්ායවන් ධර්මෙ ඉයගන ගන්නා විට, ගිහි යගෙ බාධා සහිත බවත්, 
ෙුවිද්ේද් අාකාශෙ යමන් නිද්හසේ බවත් වුටහිණි. නිවන් මගට ෙරවිෂ්ේට ීම 
ෙහසු වනු ෙිණිස ගිහිවාසෙ අත්හළ ෙුතු බව ජූන් උොසක මහතාට අද්හසේ 
විෙ. අතීතයෙේ විසූ ෙරඥාවන්තයෙෝ ද් යම් අෙුරින්ම සිතූහ “සම්බායධා 
ඝරාවායසා රජාෙයථා, අබයභාකායසා ෙබබජ්ජා”. ෙුවිි ීමට නුවත 
ෙුමිණීයම් අයෙේක්ෂ්ායවන් ජූන් උොසක යතයම් නුවත තම මේ රට බලා 
ෙිටත්ව ගියෙේෙ.  

යකයනකුට ඉතා අසීරු වෑෙමක ්ව ූතමන් සතු සිෙලු ධනෙත්, තම ඥාති 
ෙිරිසත් අලුෙම යහළෑ යකළ ෙිඳඩක ්නුවත මුඛෙට යනාගන්නායසේ අතහුර 
තම උත්තම අයෙේක්ෂ්ාව සාක්ෂ්ාත් කරගනු ෙිණිස ජූන් නුවත ශ්රී ලංකාවට 
ෙුමිණියෙේෙ. තම රටත්, ගිහි යගෙත් යොවුන් ජූන් අත්හයළේ ෙ. 1969 
වසයර්දී ශ්රී ලංකාවට ෙුමිණීයමන් ෙසු ඔහු නුවත තම මේ රටට යනා 
ගියෙේෙ. කටකුුරුන්යද්ේ ඤාණනන්ද් මහා ෙතිවරොණන්ට ද් ෙුවිද්ේයද්න් 
වුිහිටි වූ සයහෝද්ර ජර්මන් ජාතික ඤාණවිමල මහා ෙතිවරොණන්යගේ 
ගුරුයද්ේවෙන් වහන්යසේ වන ශ්රී ලාංකික ඤාණායලෝක සේවාමිොද්ෙන් 
ෙටයත් වර්ෂ් 1969 දී ජූන් උොසක මහතා යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
වශයෙන් ෙුවිි වූහ.  
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02 

ඤාණදීප හමිිඩ ෝ ීසා අලුතව කරගන්වන් ඩකාළඹට පා ගමනින්ව වඩිති 

තථාගත බුදුරජාණන්වහන්යසේයගේ ගම්ීර, දුද්ේද්ස, දුරනුයබෝධ, සන්ත 
ෙණීත, අතක්කාවචර, නිෙුණ, ෙණ්ිතයේද්නීෙ ව ූද්හම ඉයගනයගන එම 
නිවන් මග වුඩීම සඳද්හා ගිහි යගද්ර කරද්ර සහිත බව හා ෙුවිද්ේද් 
අවකාශෙ වුනි ව ූෙහසු බව වටහායගන අළෙම යහළෑ යකළ ෙිඳඩක ්යසේ 
ධනෙත් තත්වෙත ්ඥාති හිතමිතුරනුත් යොවුන් ජීවිතෙත් තම මේ රටත් 
අත්හල යඩනිසේ ජූන ් නම් තරුණො 1969 යොලේගසේූව අාරණයයෙේ 
ඤාණායලෝක අාචරිෙන ් වහන්යසේ ෙටයත් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ නමින් ෙුවිි වූහ. යමයසේ ෙුවිි ව ූ යඩන්මාර්කයෙේ 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ, අාචරිෙන් වහනය්සේ ෙටයත්ත්, නුවණුති 
සබරහේමචාරීන් වහන්යසේලා ෙටයත්ත් ෙුවිි ි විෙට උෙකාර වන සිෙළ වත් 
ෙිළියවත් ඉයගන ගත්හ. එයමන්ම ොල ි භාෂ්ාව තව තවත් යහාඳින් 
ඉයගන යගන ධර්ම - විනෙ මනාව හුදෑරෑහ. ෙළමු ධර්ම සංගාෙනායේදී 
අානන්ද් මහ රහතන් වහන්යසේ විසින් ඉිරිෙත් කළ මූලික බුද්ේධ වචනෙට 
ෙුදුමාකාර කුමුත්තක් උන්වහන්යසේ තුළ තිබුණි.  

ෙුවිි ව ූ මලුේ සමයෙේ දී තරුණ වියෙේ දී ද්හමටම කුෙ කළ ජීවිතෙ 
යකතරම්ම සුන්ද්ර වනන්ට අුති ද්? යමයලස මූලකි බුද්ේධ වචනෙ මනාව 
ඉයගන ගත් තරුණ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට, එම ද්හමට අනුව 
ජීවිතෙ ගත කරන්නට මහත ්කුමුත්තක් අුති විෙ. ධර්ම විනෙට අනුවම 
අලේයෙේච්ඡ ජීවිත ෙුවුත්මත්, හුයද්කලා වාසෙත්, ෙිරියසේ යනාඅුලීමටත්, 
ලද් යද්යින් සතුටුීමටත් ඉමහත ් කුමුත්තක් අුතිවූහ. ධර්ම විනෙට 
අනුව ඉතාම යකටි කාලෙක් ෙිරිස සමඟ වාසෙ කර වනාන්තර ගත ී මට 
කුමුත්තක් උන්වහන්යසේට අුතිවූහ. යම් අාකාරෙට ධර්ම විනෙට ජීවිතෙ 
කුෙ කිරීයමන ්ගත කළ සාමයණ්ර ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ වර්ෂ් 
1971 දී බුරුම ජාතික ඤාණින්ද් සේවාමිොද්ොණන් ෙටයත් යොලේගසේූව 
සීමා මාලකයෙේ දී උෙසම්ෙදාව ලුබීෙ.  

යම් කාලයෙේ බූන්ද්ල රකෂ්්ිතයෙේ ඉතාම සුන්ද්ර ෙරයද්ේශෙක ෙුංචි කුටිෙක් 
තිබුණි. මනාව ෙිළියවත් ෙුරමින ්එහි සිටි වියද්ේශික සේවාමීන ්වහන්යසේ 
නමක් අෙවත් වූහ. ඒ ì%තානය ජාතික ඤාණීර සේවාමීන් වහන්යසේ ෙ. ඒ 
ෙිළිබඳද්ව ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ දැනවුත්ව සිටිෙහ. අෙවත් ව ූ
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ඤාණීර සේවාමීන ් වහන්යසේත් යොලේගසේූව අාරණයයෙේම ෙුවිි ව ූ
සේවාමීන් වහන්යසේ නමක ්වූහ. ඉන්ෙසු වුඩ වාසෙ කළ අුමරිකන් ජාතික 
ඤාණසුමන සේවාමීන ් වහන්යසේත් 1970 දී සර්ෙයෙකු ද්ෂ්ේට කිරීයමන් 
අෙවත් වූහ. අුමරිකන් ජාතික ඤාණසුමන සේවාමීන් වහන්යසේ අෙවත් 
වන්නට යෙර යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සාමයණර්ෙන් වහන්යසේට යමයසේ 
ෙවසා තිබණුි. "අාෙුෂ්ේමතනු් යහාඳින් ධර්ම - විනෙ ද්න්නවා, යහාඳද්ට ොලි 
දැනුමත් තියෙනවා, ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ෙුළවනි. ඒ නිසා අෙි යද්නම 
බූන්ද්ල කුළෙට විමු. එතයකාට හුයද්කලාව ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් 
සිටින්නට ෙුළවනි." ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේ, අුමරිකයේ 
ඤාණසුමන සේවාමීන ්වහන්යසේ සමඟ බූන්ද්ලට වුඩම කළහ.  

බූන්ද්ල වනාන්තරයෙේ සේථාන යද්කක යද්නම වුඩ වාසෙ කළහ. ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට ඒ වන විටත් ද්හම සහ ොල ිභාෂ්ාව සම්බන්ධයෙන් 
වියශේෂ් හුකිොවන ් තිබුණි. ඤාණසුමන සේවාමීන් වහන්යසේ බූන්ද්ල 
වනාන්තරෙට උනව්හනය්සේ ද් සමඟින ්වුඩම කයළේ එම යහේතුව නිසාෙ. 
එයසේ මද් කලක ් වාසෙ කරන විට 1970 වසයර්දී අුමරිකන ් ජාතික 
ඤාණසුමන සේවාමීන් වහන්යසේ සර්ෙයෙකු ද්ෂ්ේට කිරීයමන ්අෙවත් වූහ. 
ඤාණදීෙ සාමයණ්ර සේවාමීන් වහන්යසේ නුවත යොලේගසේූවට වුඩම 
කළහ. යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ යහාඳින් ධර්ම විනෙ 
හදාරා 1971 දී උෙසම්ෙදාව ලුබ ූ ෙස ු වියේකී ජීවිතෙට අුලුම් කළහ. 
නුවතත් බූන්ද්ල වනානත්රෙට වුි ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 1971 
සිට 1974 ද්ක්වා බූන්ද්ල වනාන්තරයෙේ වුඩ වාසෙ කරමින් ඉමහත් 
සතුටින් තරුණ ජීවිතෙ ද්හමට කුෙ කළහ.  

1975 වසයර් උන්වහන්යසේ කළගල අාරණයයෙේ වසේ වාසෙ කර නුවුතත් 
බූන්ද්ල වනාන්තරෙට වුඩම කළහ. 1976 - 1977 වසේ කාලෙන් බූන්ද්ල 
වුඩ වාසෙ කරන අතරතුර සූතර යද්ේශනා කුඩා අත් අකුරින් යොත්වල 
සටහන් කළහ. යමයසේ සටහන් කරගත් සූතර යද්ේශනා නිතරම සජ්්ධාෙනා 
කළහ. යහාඳින් මතක තබාගන්නා ලදී. භාෂ්ායේ හසල දැනීමත් 
ෙරායෙෝගිකත්වෙත ්නිසා සුත්ත නිොතෙ, උදාන, ඉතිවුත්තක අාදී ගුඹුරු 
ධර්මෙන් මනාව වටහා ගත්හ. එෙට අුලුම් කළහ. තම අත් අකුරින් 
සටහන් කළ සූතර යද්ේශනා සහිත යොත් උන්වහන්යසේට ඉතාම 
ෙරයෙෝජනවත් විෙ. සිෙළම සූතර යද්ේශනා එහි අුතුලත් වූහ. ෙරාතියමෝක්ෂ්ෙ 
කටොඩම් කළහ. යම් අාකාරෙට ද්හමට කුෙ කළ ජීවිතෙක් ගත කළහ.  
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උන්වහන්යසේ භාවනානුයෙෝගවී සිටීම සඳද්හා 1978 වසයර් තායිලන්තෙ 
බලා ෙිටත් වූහ. එම වසේකාලෙ අචාන් විමයලෝ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙටයත් 
ගත කළහ. නමුත් නුවත වතාවක් ලංකාවට වුඩම යකාට වනාන්තර 
ජීවිතෙම අුසුරු කළහ. 1979 - 1980 වසේකාලෙන් බුලත්සිංහල ගලේ 
යලනක වුඩ වාසෙ කළහ. සිෙ ජීවිතෙ නිතරම ධර්මෙ අුසුරු යකාට 
අරමුණු යකාට යගනම ෙවත්වා ගත්හ. වනයෙහි යවයසන උදාර සිංහ 
රාජෙකු යමන ්කලේ ගත කළ ඤාණදීෙ සේවමීන් වහන්යසේ සේථවිරභාවෙට 
ෙත ්වූයෙේ සඳදුන් අරටුවක් යමෝරන යලසින් ධර්මයෙන් මුහුකරුා ෙමිනි.  

යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ යහවත් අෙ කතා නාෙකො 
ොගමනින්ම ගමන ් යෙති. ීසා අලුත් කර ගුනීමට ො ගමනිනම් 
යකාළඹට ෙුමියණති. යමරට යබායහෝ සේථානෙන් ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහන්යසේ දැන සිටිෙහ. එයමන්ම ලංකායේ ධර්මෙ යසව ූගිහි ෙින්වතනු් 
ීසා අලුත් කර ගුනීමට උන්වහන්යසේට සහෙ වූහ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේ, තම ෙිොෙත් බර ෙමණක් අුතිව නිද්හයසේ 
ෙිොඹා විල අතහුර ෙන හංසෙකු යමන් තුන් සිවුර සහ ොතරෙත් තම 
අත් අකුරින් ලිො ගත් සූතර අුතුළත් උතුම් ගරන්ථ රත්නෙත් රැයගන 
හුයද්කලායේම ො ගමනින් වනාන්තර තුළට ගමන් කරති. ධර්ම - විනෙට 
ජීවිතෙ කුෙ කරමින් ො ගමනින ් නිද්හසේ සිතින් හුයද්කලා ෙරයද්ේශ 
යසාොයගන යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම කරති. 
ඒ ෙුවිි ජීවිතෙ යකතරම් සුන්ද්ර වූයෙේද් ෙත්, අතීතයෙේ වුඩ සිටි සුබෑ 
ශරාවක උතුමන්යගේ චරිත ජීවමානව ෙරකට වූවා යසේෙ. එවන් ෙුගෙක උෙත 
ලුබූ අෙ ද් වාසනාවන්තයෙෝ වූහ.  

ො ගමනින ්වුඩම කරන යඩන්මාර්ක් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ඉන් 
අනතුරුව සිංහරාජ වනාන්තරෙට වුිෙහ. 1981 – 1983 ද්ක්වා 
වසේකාලෙන ්සිංහරාජයෙේ ෙිට කුයළේ, වතුගල ෙරයද්ේශෙන්හි ගලේයලන ්වල 
ගත කළහ. සරල අලේයෙේච්ඡ අුවතුම් ෙුවතුම් අුතිව විනා සුදු 
හාමුදුරුවන් වහන්යසේ ද්කින ජනොට කුමක ්සියතන්නට අුති ද්?  

ඒ මනරම් ද්සුන ද්කිනන්ට ඔවුන් යකතරම් ෙින් කරන්නට අුත්ද්? තමන් 
වහන්යසේට උෙසේථාන කළ උොසක මහතුන් ෙිළිබඳද් ඉහළ 
කෘතඥභාවෙක් උන්වහන්යසේ විසින ් දැකව්ූහ. ඒ උෙසේථාෙක 
ෙින්වතනු්යගේ විසේතර අෙවත් වන යමායහාත යතක්ම උන්වහන්යසේයගේ 
මතකයෙේ තිබුණහ. ිළිඳදු ජනො යවයසන ගමකින් ෙිණ්ඩොතෙ 
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ලබායගන ඒ අෙට ෙින ් රැසේ කර යද්න්නට උන්වහන්යසේ තුළ මහත් 
කුමුත්තක් තිබුණි. ලාංකික අාහාර ොන වලට ද් උන්වහන්යසේ හුරුෙුරුදු 
ී සිටිෙහ. එයසේම ගම්මාන වල ජනතාව ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට 
ඉමහත ් අාද්රෙක් දැක්වහූ. එමනිසා මිරිසේ අඩයුවන් යවනමම සකසේ 
යකාට දානෙ ෙූජා කළහ. ෙළතරුු වර්ග නිතරම ෙජූා කයළෝෙ.  

යම් අාකාරෙට වසර කිහිෙෙක ්එක ්යෙයද්සක වුඩවාසෙ කළ ෙසු එම 
ෙරයද්ේශෙ අතහුර ගමන් කරන්යන් බුදු රජුන් වුඩ සිටි සමයෙේ වුඩසිටි 
උත්තම භික්ෂ්ූන් යලසිනි. තමන්යගේ ෙුයි කිො සේථානෙක් කිසිම තුනක 
යනාතිබුණි. තුන් සිවුර සහ ොතරෙත් සූතර යොතත් ෙමණක් එකම වත්කම 
විෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිළිබඳද්ව යබායහෝ අෙ දැනගනු ලබුයේ 
ලගේගල ෙරයද්ේශයෙනි. ධර්මෙට කුමති වියේකී සඞ්ඝො අතයර් 
උන්වහන්යසේ සඞ්ඝ ෙීතෘ වහන්යසේ නමක් බවට ෙත ්වූයෙේ ද් ලගේගල 
ෙරයද්ේශයෙේ දීෙ. 1983 වසේ කාලෙ සිංහරාජයෙේ දී අවසන් කර එම වසයර්ම 
ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ ඊරිෙගහ උලේෙතට උන්වහන්යසේ වුඩම කළහ.  
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03 

දොරජදනල් නැති බිත්ත්ි තු්නකින් යුතු් කුටිඩ ේ ජීවිත  

ජීවිතෙ ෙුරා බුදුරජාණන ්වහන්යසේයගේ ධර්මෙ ඉසේමතු කරමින් මුණික් 
අාකරෙක් බඳදු ව ූ වටිනා ධර්මෙ ද්රායගන තුන් සිවුර හා ොතත්රෙ 
ෙමණක් අතුතිව 1983 වසයර් වසේ කාලෙ සිංහරාජයෙේ ගත යකාට අවසන් 
වූ ෙසු ො ගමනින්ම යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
චාරිකායේ වින්නට ෙටන් ගත්හ. චාරිකායේ වින විට විවිධ හුයද්කලා 
ෙරයද්ේශෙන් හිදී මාසෙ, යද්ක නුවතී ගත කරන්නට විෙ. නුවතුනු සේථාන 
අතර විලේෙත්තුව වනානත්රෙ ද් විෙ. සෑම වනාන්තරෙකම සේවභාවෙ 
දැනයගන ධර්මයෙේ හුසියරන්නට සුදුසුම ෙරයද්ේශෙ යසවූහ. තම සිතට 
සුනසීම යගනුවිත් යද්න, ෙහසුයවන් සිේෙසෙ ලුයබන, වියේකෙ සහ 
මිනිසුන්යගේ බාදා අඩු වනාන්තර වලට ො ගමනින් වුඩම කළහ. 

අම්ොර ෙරයද්ේශ යෙේත් චාරිකා කරමින ්යොයළාන්නරුව නුවරගල ෙරයද්ේශ 
හරහා යගාසේ ොරුවකින් මහවුල ිගයඟන් එයතර ී  හඳදුන්ගමුව ෙරයද්ේශෙට 
වුඩම කළහ. හඳදුන්ගමුව ෙරයද්ේශෙට 1983 වසයර් වුඩම කරමින් 
ඊරිෙගහඋලේෙත රකෂ්්ිතෙට වුඩම කළහ. සුදු හාමුදුරුයවෝ යකයනකු 
වනයෙේ යවයසන බව ද්කින මිනිසුන්ට කුමක ්නම් සියතන්නට අුති ද්? 
ඔවුහු ඉමහත් අාද්ර යගෞරවෙක් යම් සුදු හාමුදුරුවන් යකයරහි දැක්වහූ.  

1984 වසයර් වසේ කාලෙ උන්වහන්යසේ ගතකයළේ මඤේයඤාක්කා 
කරත්තෙක් තම වාසසේථානෙ කරගනිමිනි. දුෂ්ේකර ගම්මාන වල මිනිසේසු 
ඉතාම කුමුත්යතන් උන්වහන්යසේට දාන මාන ෙූජා කළහ. උෙසේථාන 
කළහ. වනාන්තරෙ තුළ වාසෙ කරද්ේදී ිනෙතාම ධර්මෙ සජ්්ධාෙනා 
කිරීම උන්වහන්යසේ ෙරුුද්ේද්ක ් යලසින් සිදු කළහ. වනාන්තරයෙේ 
සුන්ද්රත්වෙ යකයරහිද් උන්වහන්යසේ යොම ු විෙ. අතීතයෙේ රහතන් 
වහන්යසේලා වනාන්තරයෙේ සුන්ද්ර බව දුටු අාකාරෙ යථේර ගාථා තුළින් 
ෙුහුිල ියේ. එයලසින්ම යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේත් 
වනාන්තරයෙේ සුන්ද්ර බව දුටහ. කාෙ ජීවිත අාශාව අතහුර ිවි යද්වුනි 
යකාට ද්හයමහි හුසිරුණ ුඋනව්හන්යසේයගේ යොවනු් ජීවිතෙ අසහාෙ විෙ.  

වතුර උලේෙතක් අුති තුනක් යසාෙමින ්ෙරිසර සුන්ද්රත්වෙත් විඳිමින් 
ෙරිසරෙට හානිෙක ්යනාකර අවම ෙහසුකම් සහිත කුටිෙක් තනන්නට 
උන්වහන්යසේට සිතක් ෙහළ වූහ. ද්ණහිසේ ද්ක්වා වුසේසට යනායතයම් නම් 
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ජීවිත අවයබෝධ කරන භික්ෂ්ුවකට එෙ ෙහසුවක් බව සාරිෙුත්ත රහතන් 
වහන්යසේ යෙනව්ා දුන් යසේම යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
ද් හිතන්නට ෙටන් ගත්හ. යම් සිෙළම සංකලේෙනා බලන විට අෙට 
ඉසේමතුී  යෙයනනුයෙේ තථාගත ශරාවක චරිතෙයි. යොලේ අතු යසවිළි කර 
කටු මුටි සහිතව ජයනලේ යදාරවලේ නුති බිත්ති තුනක් ෙමණක ්අුති 
කුටිෙක් ඊරිෙගහ උලේෙත වනාන්තරෙ තුළ ගුමිෙන් විසින් සකසේ කරණු 
ලුබුයේ සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ උෙයද්සේ මතෙ. බිම යගාම තවරා අුඳද්ට 
මුසේසක් ොවිච්චි කරමින්, රජ සුෙත් ඉක්මව ූ නිද්හසේ සුෙෙකින් 
උන්වහන්යසේ ඉමහත් සතුටින් කලේ ගත කලහ. රජ සුෙ මගින ්ලබා ගත 
යනාහුකි නිරාමිස සුෙෙක් විඳිමින් මහා කාශයෙ මහරහතන් වහන්යසේ 
යමන් ධතුාංග රකිමින් සසුන් බඹසර ෙිරෑහ.  

වනාන්තරයෙේ හුයද්කලාව වාසෙ කරන විට කිසියවක ්නුති නිසා වුසිකිළි 
කිස කිරීමත් ෙහසු බව නාගිත සූතරයෙේ බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙනව්ා 
වදාළ යසේක. එම බුද්ේධ වචනෙ ෙථාර්තෙක ් කරමින් අෙ මහා 
ෙතිවරොයණෝ ජීවත් වූහ. ඉතාම සුෙවත් ජීවිතෙක් ගත කළ සිෙ තරුණ 
අවධිෙ නුවත අාවර්ජනා කරමින් උන්වහන්යසේ කිසිියනක ෙසුතුවිල ි
යනාවූහ. එතරම්ම ද්හම් රසෙක් උන්වහන්යසේ භුකත්ි වින්ඳද්හ. 
වුසිකිළිෙක් සාදා යනායගන වනාන්තරෙටම එෙ එක් කයළේ තවත් 
සයතකුට අාහාරෙක් යලසිනි. යගාඩනුගිල ිවුි වූයෙේ නුත. යොලේ අතු 
වහලෙත්, මුටි බිත්තිෙත්, යගාම බිමත,් ලී මුසේසත් එක ් වූයෙේ 
වනාන්තරයෙේම යකාටසක් යලසිනි.  

වසේගමුව රකෂ්්ිතෙ, නකලේසේ රකෂ්්ිතෙ ෙුරා ො ගමනින් වුිෙහ. 
මාලිමාවත් මිනින්යෝරු යද්ොර්තයම්න්තුයේ සිතිෙමත් උෙකාර කරයගන 
වනාන්තරෙ තම නිවස යලස සලකා ජීවත් වූහ. විශාල වනාන්තරවල 
ිෙ උලේෙත්, අිොරවලේ, ගලේ තලා අාිෙ උන්වහන්යසේ යහාඳින් දැන 
සිටිෙහ. 1985 වසයර් වසේ කාලෙ හඳදුන්ගමුයේ ගත කරමින් කිවුලවාිෙ 
ෙරයද්ේශයෙේ එළවාන කන්ද්ට ඉහළින් අුති නරිෙගලේයලයනහි 1986 වසයර් 
වසේකාලෙ ගත කළහ. එම සේථානෙට ෙහළින ් ගංඟාවක් ගලාගියෙේ 
වනාන්තරයෙේ සුන්ද්ර බව විද්හා ද්ක්වමිනි. රාතරයීෙේදී අලි - අුතුන්යගේ 
දැඟලීම් අුති විට කිසිදු භෙක් යහෝ තුතිගුන්මක් යසලීමක් අුති 
යනාවුයෙේ ධර්මෙත ්සමඟින් වනයෙේ සිංහයෙකු යලසින ්ජීවත් ව ූබුවිනි.  
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ලගේගල ෙරයද්ේශෙ ඉතාමත් දුෂ්ේකර ගම්මානෙක් විෙ. අද්ටත් එම ගම්මානෙ 
එයලසටම හුයද්කලාව ෙවතී. කිසිදු වාහනෙකට ගමන් කළ යනාහුකිෙ. 
ො ෙුි, ීලේබුයරෝ, කරත්ත යහෝ රැයගන ොමට යනාහුකිෙ. සිරීොද්ෙට 
ගමන් කරන්නාක ්යමනි. ඉතාමත ්සුන්ද්ර අුළ යදාළවලේ, ගංගා තරණෙ 
කරමින් ෙනවිට ගලමුදුන ගම්මානෙ ෙහිිටා අුත. මහ වනාන්තරෙක් මුද් 
ෙිහිටා අුති යම් ගම්මානෙට අෙයගේ ෙතිවරොයණෝ ඉතාම අුලුම් කළහ. 
එහි අුති නිද්හස, මිනිසනු්යගේ කරද්ර බාධා නුති කම අාරඤේඤ ජීවිතෙට 
ෙහසු විෙ. 1987 - 1988 වසරවල වසේ කාලෙන් යද්කම ගලමුදුයනහි ගත 
කළහ. වන සතුන්යගේ හඳඩ, ගංගා ගලන හඳඩ හුරුණ ුවිට කිසිම ශබද්ෙක් 
නුත. ගලමුදුන ගම්මානෙට අද්ටත් විදුලිෙ නුත. කිසිදු ෙන්තර සූතරෙක් 
නුත. ගවෙන ් යොදායගන යගාවිතුන්බත් කරන්නා ව ූ සුන්ද්ර ිවි 
යෙයවතක් ඒ මිනිසුන් ගත කරමින් සිටී. සතිෙකට වරක් ොන්ද්රම තම 
අසේවුන්න රැයගන කඩෙිළට ෙිටත් ී ලුණු අාිෙ රැයගන නුවත තම 
ගමට ෙුමියණන විට රාතර ීඅඳදුර වුටී අුත. ඒ අාකාරයෙේ සුන්ද්ර ජීවිතෙක් 
ඒ මිනිසුන ්ගත කරමින ්සිටී. අෙයගේ ෙතිවරොයණෝ ඒ ගම්මානෙ අුසුරු 
කරයගන කියලෝමීටර තුනක් ෙමණ අෑතින ් කුටිෙක් සාදායගන 
වුඩසිටියෙේ බඹ යලාව සිටින්නාක් බඳදු නිද්හසකිනි.  

හුයද්කලාව යවයසමින ් නීවරණ නුති, කාමෙනය්ගන් යවන්ව නිද්හසේ 
මනසකින් තථාගත ද්හම ඉයගන ගන්නා විට එහි අන්තර්ගත ගුඹුරු 
කරුණු යකතරම් යහාඳින් වුටයහන්නට අුති ද්? තථාගතෙන් වහන්යසේට 
ෙමණක් යෙන්විෙ හුකි අනය ශාසේතෘවරුන්ට අයගෝචර වූ සාමුකක්ංසික 
යද්ේශනාව නම් ව ූබුද්ේධ වචනෙ යද්ේශනා කරන්නට මතය්තන්, ශරාවකොයගේ 
සිත කර්මණය, මෘදු කිරීම සඳද්හා අනුෙිළියවල කතාව ඉිරිෙත් කරති. 
දාන කතා, සීල කතා, සුගතිෙ ෙිළිබඳද්ව, කාමෙන්යගේ අාදීනව, නිද්හසේ 
ීයම් අානිසංස, යකයලසේවල අෙිරිසිඳදු බව නම් ව ූ කතා තුළින් සිත 
කර්මණය මෘදු ව ූවිට අනය ශාසේතෘවරුන්ට විෂ්ෙ නුති ඒ තථාගත ද්හම 
යද්ේශනා කර වදාළ යසේක. එවුනි කර්මණය මෘදු මනසකින් තථාගත 
වචනෙ ඉයගන ගන්නා ඤාණදීෙ ෙතිවරොණන් ද්හයම් සුෙෙ යකයසේ 
විඳින්නට අුති ද්?  

භද්ර යෙෞවන වියෙේ සිටි අුමරිකන් ජාතික යකෝවිද් සේවාමීන් වහන්යසේ ද් 
යම් වන විට ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ වුඩ වාසෙ කළහ. ඉතා ීරිෙවන්තව 
ජීවිතෙ ගත කළ යකෝවිද් සේවාමීන් වහන්යසේයගේ අාෙුෂ් ඉතාමත් අලේෙ විෙ. 
ඉතාම යකටි ෙුවිි ජීවිත කාලෙක ්ගත කළ ඒ උත්තම සේවාමීන ්වහන්යසේ 
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ද්හමට ිවිෙුදා ගත කර භොනක යරෝග ෙීඩාවක ්නිසා 1987 දී අෙවත් 
වූහ. ඒ වන විටද් අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ ගලමුදුයන් වුඩ වාසෙ කළහ. 
වසේ කාල යද්කක ්ගත කරමින් නුවතත් චාරිකායේ වුිෙහ. ීසා අලුත් 
කරගුනීමට යකාළඹට ො ගමනින් වින විට ෙරජා ශාලාවක, ෙන්සලක, 
බණ මඩුවක රාතර ීකාලෙ ගත කළහ. නුවතත් තමන්යගේ රජ ද්හන වන 
ලගේගල වනාන්තරෙට ඉමහත ්සුනසීමකින් විනු ලුබූහ. 1989 වසයර් 
වසේ කාලෙ ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ ද්, 1990 වසයර් වසේගමුව රකෂ්්ිතයෙේ ද්, 
නුවත 1991 වසයර් ගලමුදුන කුටියෙේ ද් වියේකීව ගත කළහ. යම් කාලෙ 
වන විට නවසීලන්තයෙේ ගුත්තසීල සේවාමීන් වහන්යසේ ද් වුඩම කර 
සිටිෙහ.  

1990 වසයර් දී මඩුමාන ගමට ොබද් වනාන්තරයෙේ කුටිෙක් සකසේ කර 
ගුත්තසීල හිමිෙන්ට එහි වුඩ සිටීමට සුලුසේී මට තරම් අෙ මහා 
ෙතිවරොණන් කාරුණික යමන්ම උෙකාරශීලී ද් විෙ. යකයමන් යකයමන් 
වෙසද් මුහුකරුා ෙමින් ෙුවිි ිවියෙේ ෙරිණත යවමින් සාසනයෙේ මහා 
සේථීර භාවෙට ෙතව්ිෙ. සඳදුන් ගහක් යමෝරන්නා යසේ උන්වහන්යසේයගේ 
ිවිෙ සුවඳද්වත් විෙ. 1992 වසයර්ත් ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේම ගත කරමින් සිට 
වසේගමුව රකෂ්්ිතෙ ෙරයද්ේශෙට වුඩම කළහ. එහිදී උන්වහන්යසේ වියශේෂ් 
කරද්රෙකට මහුුණ දුන්හ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ, අලිො ෙෑගුව 
හාමුදුරුයවෝ යලසින් හඳදුන්වන වියශේෂ් අන්වර්ථ නාමෙක් විෙ. එෙ සිදු 
වූයෙේ 1993 වසයර් වසේගමුයේදී ෙ. 
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04 

ඤාණදීප හමිිඩ ෝ අලි කරදර කින්ව මහවන් මැද අැද වැඩටති 

ධර්මෙට ජීවිතෙ කුෙ කරමින් මමතරී සහගත කාෙ, වචී, මයනෝ 
කර්මෙන්යගන් ෙුතුව ගත කරන විට, සුවඳද් විහිදුවන ලසේසන මලක් 
යලස විකසිත යේ. වනාන්තරයෙේ වන සතුන ්ෙවා ඒ ජීවිත හා සබුඳිව 
ජීවත් යේ. ඒ අුසුරට වන සතුන ්ෙවා එකතු යේ. එනමුදු අත්වුරදීම් විෙ 
හුකිෙ. 1993 වසර ෙනු ශ්රී ලංකාවට අඳදුරු කාල වකවානුවකි. රාජය 
නාෙකෙන් ද් ඝාතනෙ යවමින් ෙුද්ේධෙ උත්සන්න ී තිබුණි. තුවාල වූවන් 
වුි නිසා යරෝහලේ වලට අධික වුඩ කටෙුතු තිබුණ වකවානුවකි. එවන් 
සිදුීම් ලංකාව තුළ සිදුයවද්ේදී වනාන්තරයෙේ හුයද්කලාව ද්හමට ිවි ෙුදා 
ගත කළ යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ මහා ෙතිවරොණන්ට ද් විශාල 
කරද්රෙකට මුහුණ යද්න්නට සිදුවූහ.  

යම් ින වන විට අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ වසේගමුව රකෂ්්ිතයෙේ වුඩ 
වාසෙ කළහ. වනාන්තරයෙේ වාසෙ කරන විට හිමිිරි ොන්ද්ර මිහිරි 
ශබද්ෙ අුති කරමින් කුරුලේලන් කෑම යසාෙන්නට ෙන යසාඳදුරු ද්සුන් 
යනත යමන්ම සවන් ෙුග ගුයටයි. දැන් ෙිඳඩුසිඟා ෙෑමට කාලෙ බව දැන 
ගත් ඤාණදීෙ සේවාමීන්වහන්යසේ ොතර සිවුරු රැයගන ගම්මානෙ බලා සිංහ 
රාජෙකු විලසින ්ෙිටත් වූහ. වනයෙන ්බුහුරට වින විට ගම්මානෙ 
කිේට ු වන්නට විෙ. කරත්ත ොර ියගේ ගමන් කිරීම අාරම්භ ව ූ විට 
ගම්මානෙට කිේට ුබව සළකුණු යවයි. රාතර ීකාලයෙේ කෑම යසාෙමින ්ගිෙ 
ෙුටවුන් ද් සහිත අලි රංචු වනාන්තර තුළට අුතුලු වන්න ෙටන් යගන 
අුත. ෙිඳඩුසිඟා වින ඤාණදීෙ සේවාමීනව්හනය්සේට, ඒ වන අලි රංචුව 
මුණ ගුසුණි. නමුත් කිසිදු කරද්රෙක ්ඔවුන්යගන් සිදු යනාවුයෙේ අරහත් 
ධජෙ ද්රා විනා අහිංසක භික්ෂ්ුවක ්නිසාෙ. උදෑසන අවි ී මිනිසුන ්
දානෙ ෙිළියෙල කර තිබුණි. එම දානෙ ලබා ගුනීමට වුඩමකළ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන්වහන්යසේ එම ෙිණ්ඩොතෙ රැයගන තම රජ ද්හන ව ූ
වනාන්තරෙට නුවත අුතුළ වූහ.  

කුරුලේලන්යගේ ගුම ු ගමුු නාද්ෙත්, හසේතීන්යගේ කුංචනාද්ෙත් අුති 
වනාන්තරෙට බිමට යොම ුකළ අුසේ අුතිව උනව්හන්යසේ අුතුළ වූහ. 
කරත්ත ොර ියගේ ෙිණ්ඩොතෙට විද්ේදී අලි රංචුවක් හමු වුවද් කිසිදු 
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කරද්රෙක් උන්යගන් සිදු යනාවුයන් වනයෙේ සිටින භික්ෂ්ුව බව අලි 
අුතුන් හඳදුනාගත ්බුවිනි.  

නමුත් එක ් අලියෙක් ොයර් අයිනකට ී සිටියෙේෙ. ඔහුට ගම තුළින් 
වනෙට අුතුලු වන මිනිසකුයගේ ඉවක ්දැනුණි. මිනිසා වන සතුන්ට කරද්ර 
කරන බුවින් ඔවනු් කුලෙේෙු ී යකන්්තියෙන් අාත්ම අාරකෂ්්ාවට ෙරහාර 
එලේල කරයි. මිනිසේ ඉව දැනුන හසේතිො ඉතාම දැි යකන්්තියෙන් 
මිනිසාට ෙහර දීමට ොරට ෙුමිණුයන් ඉිරි ොද් යද්කද් ඔසවායගනෙ. 
යමයලසට යකන්්ති ගිෙ හසේතියෙකුයගන් කිසිම අෙුරකින් ගුලීමක් 
නුත. ඒ බව ගම්මානවල මිනිසේසු යහාඳදාකාරවම ද්නිති. ඉිරි ොද් 
ඔසවායගන ොරට ෙුමිණි හසේතිොට දැක ගන්නට ලුබුයන් වනයෙේ බවනු් 
වඩන ශාන්ත ව ූභික්ෂ්ුවයි. හසේතිොයගේ ඉිරි ොද් එසී අුත. ඤාණදීෙ 
සේවාමීන්වහන්යසේටත් යමෙ යනාසිතූ යවලාවක සිදු වූවකි. කිසිවක් කර 
ගන්නට යනාහුකි විෙ. එසවුණු ොද්යෙේ හුෙේෙුණ සේවාමීන්වහන්යසේ බිම 
අුද් වුටණුි. හසේතිොට ොද් ඔසවායගන යබායහෝ යේලා සිටිෙ යනාහුක. 
එම නිසා ඉිරි ොද් බිම ෙතිත කරන්නට විෙ. එවිට ඔහුයගේ එක ්ොද්ෙක් 
ෙිහිටියෙේ බිම අුද් වුටණුු ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කකයුලේ ඉහළ 
ෙරයද්ේශෙ මතයි. යම් සිදුීමට යබායහෝ යේලාවක් ගත යනාීෙ. 
නියම්ශෙකින් සිදුවිෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේට විශාල තුවාලෙක් 
අුතිී යලේ ගලන්නට විෙ. නුගී සිටීමට කිසියසේත්ම යනාහුකි විෙ. අසේථි 
බිඳදී යගාසේ අුත. යම් හසේතිොට යකාෙමණ දුකක ්අුතියවන්නට අුති ද්? 
කිසිවක් තමා දැනයගන යනාකළ වුවද් විශාල අනතුරක් සිදු ී අුත. එම 
නිසා ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේට දානෙ වුළඳදීමට නුවත වනයෙේ අුති 
කුටිෙට ොමට යනාහුකි විෙ. දුකින් ෙුත් හසේතිො ද් වනෙට අුතුළ විෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අත්යද්ක උෙකාරයෙන් බිම වුතියරමින් 
ගමට එන්නට උත්සාහ කළද් එයසේ එනවිට තව තවත් සීරීම් තුවාල ීම් 
අුතිවුණි. එවිට කූඹියෙෝ වුනි කුඩා සතුන් ළං වහූ. එෙ මහා කරද්රෙක් 
විෙ. ඉන්ෙසු නතර ී මරණානුසේසතිෙ තුළින් අෙරමාදීව ධර්මෙට යොමු 
වන්නට අුති. යකාෙමණ යලේ ෙිටවූවත් උන්වහන්යසේයගේ සිහිෙ විසඥ 
වූයෙේ නුත. ද්වස යකයමන් යකයමන් යගයවනන්ට විෙ. රාතරී කාලෙ උදා 
විෙ. වනයෙේ සිට අාහාර යසාො ෙන හසේතීන ්නුවත ෙුමියණනන්ට 
ෙටන් ගත්යත්ෙ. උන්වහන්යසේ ගාථාවක් සජ්්ධාෙනා කළ විට ඔවුන් 
සමීෙෙට ෙුමිණියෙේ නුත. නමුත් ඒ අවට ගත කළහ. යලේ සුවඳද් වනයෙේ 
ෙුතිරුණ ද් යවන කිසිදු යරෞද්ර සයතක ුළං වූයෙේ නුත. ෙසුවදාට මිනිසුන ්
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ෙුමියණන තුරු හසේතීන ් සේවාමීන ් වහන්යසේ අාරක්ෂ්ා කළා වන්නටත් 
ෙුළවන. මන්ද්, මිනිසනු් ෙුමිණ සේවාමීන ්වහන්යසේ රැයගන ෙන විටත් 
එක් අලියෙක් ෙුත්තකට ී සිටියෙේෙ. ඒ කරද්රෙට යහේතු ව ූඅලිොම ද් 
විෙ හුකිෙ. මහ වනෙක ්මුද් වන සතුන ්ගහණ තුනක, යලේ සවුඳද් ද් 
හමනා විට යවන කිසිදු කරද්රෙක ් යනාවූයෙේ ෙම් ව ූ අාරකෂ්්ාවක් 
යහේතුයවනි. උන්වහන්යසේයගේ අුති මහා ගුණ කඳද් නිසා යද්විවරු ද්, 
වනසතුන් ද් අාරකෂ්්ා කරන්නට අුති.  

ෙසුවදා උදෑසන දානෙ සකසේ කරගත් මිනිසනු් වනාන්තරයෙේ සිට 
ෙිඳඩුසිඟා වින ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ විනතුරු මග බලා සිටිෙහ. 
ටික ටික කාලෙ ගතී හිරු අවරට ෙන්නට අාසන්න විෙ. දානෙ 
ලබාගන්නා යේලාව ඉක්ම ෙමින ්තිබුණි. ගම්මානයෙේ මිනිසනු්යගේ සිත් 
යනාසන්සුන ් විෙ. අෙයගේ සුදු හාමුදුරුවන්ට කරද්රෙක් යෝ ෙුයි 
සියතන්නට වූහ. සුදු හාමුදුරුවන් යසාො ගම්මු වනජීවි නිලධාරීන් ද් 
කුටවු වනෙට අුතුළ වහූ. යමයසේ ෙුමිණි ගම්වුසිෙන්ට දැක ගන්නට 

ලුබුයණ් ඉතාම දුක් සහගත යද්ෙකි. “අයෙේ සුදු හාමුදුරුවන්ට යමාකද් 

යම් උයන්” ෙුයි යබායහෝ අෙ දුක් වූවාට සුක නුත. ඊයෙේ ි නයෙේ ලබාදුන් 
ෙිණ්ඩොතෙත් ොතරෙත් ඒ දානෙට දුන් සිෙලේලත් සී සී කඩ විසිරී යගාසේ 
අුත. ද්වසේ යද්කක් නිරාහාරව යලේ ගලමින් යේද්නාව ඉවසා යගන 
සිහියෙන් සිටීමට තරම් අාධයාත්මික ශක්තිෙක් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට වහූ. ඒ වන විට යම් දුෂ්ේකර ගම්මාන වල වාහන 
ෙහසුකම් ඉතාම අලේෙෙ.  

යකයසේ යහෝ ගුමිෙන් ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේව යහේටියොළ මහ 
යරෝහලට රැයගන ගිෙහ. නමුත් එම යරෝහල තුළ යම් සුත්කම කිරීමට 
කිසිම ෙහසුකමක ් යනාීෙ. ඉන්ෙසු මහනුවර මහ යරෝහලට අුතුළ 
කළහ. යම් කාලෙ වන විට රයේ ෙුවති කලබලකාරී තත්වෙ නිසා 
යරෝහලේ කාර්ෙමණ්ඩලෙට, මවද්යවරුන්ට යබායහෝ වුඩ අධිකව 
ෙුවතුණි. එබුවින ් වියශේෂ් සුලකිලේලක් අෙ මහා ෙතිවරොණන් 
වහන්යසේට ද්ක්වන්නට හුකිොව යනාීෙ. එබුවින ්එම සුත්කම අවසාන 
වන විට උන්වහන්යසේයගේ එක ්ොද්ෙක් අඟලේ එකයි තුන් කාලක් යකාට 
විෙ. යමෙ දැනගන්නා විට ශරද්ේධාවන්ත දාෙකෙන්ට, ශරද්ේධාවන්ත 
මවද්යවරුන්ට යකාෙමණ දුකක ්දැයනනන්ට අුති ද්? නමුත් සිදුව ූයද්ෙ 
සිදු ී හමාරෙ. තුවාලෙ කරමයෙන් අඩ ු වනන්ට කාලෙක් ගත යේ. 
එබුවින් වනාන්තරයෙේ හුද්කලායේ සිටීමට යනාහුකිෙ. එක ් ොද්ෙක ්
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යකාට ී අුත. යම් වනවිට මීතිරිගල නිසේසරණ වනෙ අාරණයවාසී 
සේවාමීන ්වහන්යසේලායගේ යතෝතුන්නක් විෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
නිසේසරණ වනෙට වුිෙහ. 1993 වසයර් වසේ කාලෙ උන්වහන්යසේ ගත 
කයළේ මීතිරිගල නිසේසරණ වනයෙේ දීෙ. කරමයෙන් තුවාලෙ සනීෙ විෙ. 
කකයුලේ යකාට බව නම් අඩ ුයනාීෙ. වසේකාලෙ අවසන් වන විට නුවත 
මතක් වූයෙේ තමන්යගේ රජද්හන වන වනාන්තරෙයි. වනාන්තරෙට ෙිටත් 
වන්නට සූදානම් විෙ. නිසේසරණ වනයෙේ වුඩ සිටි භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා 
යමයසේ ෙුවසූහ. “සේවාමීන් වහන්යසේට දැන ් වනයෙේ සිටීමට අෙහසුෙ. 
යමහි වුඩ සිටින්න. අෙ ිජීවිත කාලයෙේම උෙසේථාන කරන්නම්”. නමුත් 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ සිත වනෙටම කුමති විෙ. කුමන 
කරද්රෙක් වුවත ්ඒ හුද්කලා ජීවිතෙ අත් යනාහුරිෙහ. ධර්මෙටම ජීවිතෙ 
ෙිූහ. තම ජීවිතෙට අලේෙමාතර වටිනාකමක ්යනාදුන්හ. ොද්ෙ යකාට වවුද් 
ො ගමන තම සෙුුරුදු ජීවිතෙ කර ගත්හ. නුවතත් වනාන්තර සිසාරා 
වියේකීව ගත කරන්නට විෙ. ලගේගල ෙරයද්ේශෙට වුඩම කළ ඤාණදීෙ 
මහා ෙතිවරොයණෝ 1994 වසයර් වසේ කාලෙත ්එහිම ගත කළහ.  

2014 වනතරුුම යකාටවූ ොද් සහිතව ම ගමන් කයළේෙ. 2014 දී 
උන්වහන්යසේට වියශේෂ් ොවහන් ෙුගලක් සකසේ කර දීමට අෙ හට හුකි 
විෙ. එෙ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට මහත් ෙහසුවක් විෙ.  
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05 

ඤාණදීප හමිිඩ ෝ වන්ාන්වතර ට පිවිස එකවවරම අතුරැදන්ව ඩවති 

ඉමක් යකානක ් යනායෙයනන සසර ගමනක ් උරුම කරගත් සත්වො 
සුගති, දුගති යලෝක තුළ යනායෙකත්ු අාකාරෙට දුක් සුෙ විඳිමින ්ගත 
කරති. යකාෙමණ සුෙ වින්ඳද්ද් යකාෙමණ දුක් වින්ඳද්ද් සසරින් නිද්හසේ 
ීමක් සිදු යනාවන්යන ්සතය අවයබෝධ යනාවූ යහේතුයවනි. සතය අාරකෂ්්ා 
කරමින් සතයාවයබෝධෙ කරා යොම ුවන සතය ගයේෂ්කයෙෝ තමන් විඳින 
සුෙ සම්ෙත් අත්හරින්යන් අළෙම යහළ යකළ ෙඳිඩක් යමනි. යකාෙමණ 
දුක් ගුහුට ෙුමිණිෙද් ඔවුන් යනාසුලී ඉිරිෙට ගමන් කරනුයෙේ ඒකාෙන 
අරමුණ සතය ගයේෂ්ණෙ නිසාෙ. එයලස සතය ගයේෂ්ණෙ කරන 
සතයවාදීන් උයද්සා සුදුසු වූ උතුම් ද්හම යලස තථාගත ද්හම ෙවතී. 
එවුන්යනෝ තථාගත ද්හම උයද්සා තම ජීවිතෙ ෙුදා ජීවත් යවති. 
යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ද් එවන් ෙතිවරයෙකි. 
යකාෙමණ කරද්ර බාධා ෙුමිණිෙද් යෙර ගත කළ සුෙ සම්ෙත ්වලට 
කිසිදු විටක තම සිත යොමු යනායකාට සිෙලේල සතුටු සිතින් ද්රාගන ු
ලබන්යන් විමුක්ති සවුයෙේ සුන්ද්රත්වෙ වින්ද්නෙ කරමිනි.  

1995 වර්ෂ්යෙේ වසේ කාලෙ ගත කිරීම සඳද්හා යමෙට යෙර වසේවුසූ සුෙුරුදු 
ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ ඊරිෙගහ උලේෙත උන්වහන්යසේ යතෝරා ගත්හ. 
වනාන්තරෙ මුද් ෙහිිටි බිත්ති තුනකින් වටවූ කුටියෙේ සුන්ද්රත්වෙ, තව 
තවත් එම ෙරයද්ේශෙට ම යොම ුීමට යහේතු විෙ. ගංගාවට යහෝ අුළ ොරට 
යහෝ යගාසේ ෙුන්ෙහස ු ී ෙිණ්ඩොතෙ කර ගත් දානෙ වළඳදා, ෙුන ්
කළෙක ්රැයගන කුටිෙට ෙුමියණන්යන් ධර්මෙ තුළින් ජීවිතයෙේ වියේකෙ 
අත් විඳින්නටයි. ශරීරකෘතය කිරීමට අවශය ව ූ විට වතුර කිත්යතන් 
වතුර බාලේිෙක ්රැයගන වනාන්තරෙ තුළට ගමන ්කරන්යන් නිද්හසේ වූ 
සේවාධීන සිතකිනි. තම ොද්ෙ ෙන්තමින් යකාට වුවද් වනාන්තරයෙේ 
අුවිිමින් එහි සුන්ද්රත්වෙ අත්විඳිමින් ගත කරන ජීවිතෙ උන්වහන්යසේ 
අත්යනාහළහ. මිනින්යෝරු යද්ොර්තයම්න්තුයේ සිතිෙමත්, මාලිමාවත්, 
තම තුන් සිවුර ද් ොතරෙ ද්, සූතර යොතද් රැයගන මහ ඝන කුළෙ මුින් 
තව අලුත් ෙරයද්ේශෙන් යසාො ගමන් කරති.  

1996 දී ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේම යලේලේඔෙට වුඩම කළ උන්වහන්යසේ ිෙ 
ොරක් අසබඩ සුන්ද්ර කුටිෙක ් ගම්වාසීන්යගේ අාධාරයෙන් සකසේ කර 
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ගත්හ. එෙද් බිත්ති තුනකින් ෙමණක් වටවූවකි. සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
අාබාධෙන් ද් සලකා වුසිකිළිෙක් සකසේ යකාට දීමට උත්සාහ කළ ද් 
උන්වහන්යසේ එෙ ෙරතික්යෂ්ේෙ කළහ. යම් වන විට අාරණය වල වුඩ 
වාසෙ කරන භික්ෂ්නූ්ට අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ ගුන යතාරතුරු 
ලුයබන්නට විෙ. යඩනම්ාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ විසින ්
ඉතාම චාම් අෙුරින් සකසේ කරන්නට යෙදුන කුටි කිහිෙෙක් ඒ වන විට 
වනාන්තරෙ තුළ ෙුවතිනි. ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ කියලෝමීටර් ගණනාවක ්
දුරින් එම කුටි ෙිහිටියෙේෙ. ඒ කුටි යසේනාසන වලට භික්ෂ්ූන ්ෙුමිණීමට 
කුමුත්ත ෙළ කරන විට, උන්වහන්යසේ උෙසම්ෙදා භික්ෂ්ූන්ට ඒ අවසේථාව 
ලබා දුන්හ. ඒ ඒ ගම් වලට අදාළ කුටිෙට වියශේෂ් ව ූෙරධාන කුෙකරු 
මහයතක් ද් සිටියෙේෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේයගේ අාභාෂ්ෙට හුරු වූ 
ඔවුහු එයසේ ෙුමියණන අයනකුත් සේවාමීන් වහන්යසේලාටත් ඉතාම 
යගෞරවයෙන් උෙසේථාන කරති. යම් වන විට ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ තනි කුටි 
වල වුඩ සිටින සඞ්ඝො වහන්යසේලායගේ යලාක ු හාමුදුරුයවෝ බවට 
නිතුතින්ම යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙත ්වහූ. අෙ 
මහා ෙතිවරොයණෝ තමන් උයද්සා සකසන ලද් සරල කුටිෙ තවත් 
භික්ෂ්ුවකට ලබා දී සතුටු සිතින් යවනතක විති.  

1997 වසයර් වසේ කාලෙත් ඊරිෙගහ උලේෙයත්ම ගත කිරීමට වුියෙේ, 
යලේලේඔෙ සෑූ අළත්ම කුටිෙ තවත් භික්ෂ්ුවකට ලබා යද්මිනි. නුවත 
වතාවක් වනාන්තරයෙේ මහ ඝන කුලෙ මුින් ගමන් කරන්නට ෙටන් 
ගත්යත් විල අතහුර ෙන හංසයෙකු යලසිනි. සිංහයෙකයුගේ යත්ජාන්විත 
බවකින් ෙුතු ව ූඅෙ මහ ෙතිවරොයණෝ වනෙ තරණෙ කළහ. වනාන්තරෙ 
මුින් වඩද්ේදී රාතරෙී එළඹි විට ගලේතලා මත යහෝ රුක් යසවනක යහෝ 
රැෙ ගත කරති. මහ වුසි අුද් හුයලන විට කුඩෙක ්ඉහළායගන එළියවන 
තුරාවම සිටයගන සිටි අවසේථා උන්වහන්යසේයගේ ෙතිවර ිවියෙේ තිබුණද් 
ඒ කිසිවක ්ෙිළිබඳද් දුකක ් යහෝ සුලමීක් යහෝ උන්වහන්යසේට යනාීෙ. 
එෙද් ජීවිතයෙේ අයනකුත් සිදුීම් යලසින්ම ඉතාම සුහුලේලු නිද්හසේ 
යලසින් බාරගත්හ.  

වනාන්තරෙ හරහා විසලේ දුරක ්යගවා යගන අුලහුර ෙරයද්ේශෙට ෙුමිණි 
අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ එහි කුටිෙක ්සකසේ කරයගන 1998 වසර වසේ 
කාලෙ ගත කළහ. විශාල භූමි භාගෙක විහිදී අුති වසේගමුව, නකලේසේ, 
අුළහුර, බකමූණ රකෂ්්ිතෙන් අාශ්රීත ගම්මාන වල යවයසන මිනිසේසු යම් 
අසහාෙ ෙුගෙුරුෂ්ො ගුන දැනවුත්ව උනහ්. වනාන්තරයෙන් බුහුර විත් 
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ගම්මානයෙන් ෙිණ්ඩොත ලුබයගන අාෙසු විනු ලබති. චාරිකායේ වින 
අතයර් වනෙ මුින් ගමන් කරන විට ඉතාම යකටි මාර්ගෙන් 
උන්වහන්යසේ විසින්ම යසාො ගනු ලුබ තිබුණි. යමයලස වනාන්තරෙට 
අුතුළී ඒ යකටි මාර්ග තුළට ෙිවිසීම යහේතුයවන ්එක්වරම උන්වහන්යසේ 
යනායෙනී ෙෑම නිසා ගම්මු විවිධ අද්ේභූත සිතුවිළි ද් අුතිකර ගත්හ. එම 
ගම්මාන වල මිනිසේසු ඍද්ේධිමත් සේවාමීන් වහන්යසේ නමක් හුටිෙට ද් 
උන්වහන්යසේව හුඳින්වූහ.  

වියද්ේශිකෙකු යලස යමරටට අාගන්තුකයෙකුව සිටිද්ේදීත් ශ්රී ලංකායේ 
දුෂ්ේකර ගම්මාන වලට ොබද්ව අුති වනාන්තර තමන්යගේම නිවස යසේ 
හුරුෙුරුදු යලසින ්ගත කිරීම උනව්හන්යසේයගේ යකතරම් හුකිොවක් ද්? 
වාසනාවක ්ද්? යම් අාකාරෙට අුළහුර කුටිෙ ද් අතහුර තවත් වියේකෙ 
කුමති භික්ෂ්ුවකට ලබා දී නුවත සුෙුරුදු චාරිකාවට යොමු ව ූඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ 1999 වසයර් වසේ කාලෙ අුරැේවල ෙරයද්ේශයෙේ ද්, 2000 
වසයර් වසේ කාලෙ වෑවල ෙරයද්ේශයෙේ ද් ගත කළහ.  

ද්ඹලුේල කණඩ්ලම ෙරයද්ේශෙන්ට ොබද්ව අුති වනාන්තර තුළ බිත්ති තුනක 
කුටි තනවා යගන වසේ කාලෙ සුනසිලි සහගතව ගත කරමින් කළන්දෑව 
කන්ද් හරහා කුමාරගල කන්ද් යවතට ෙිවිස බඹරගහවත්ත, 
හුළඹගහවත්ත, මාරගමවු ගම්මාන වලින ්ෙිණ්ඩොතෙ කරගනිමින ්එම 
සේථානෙනහ්ි ජල උලේෙත් අුති ෙරයද්ේශෙන් ද් නිරීකෂ්්ණෙ කර ගනිමින් 
කබරව හරහා යොත්තටයවල ෙරයද්ේශෙට වුඩම කළහ. ඉතාමත් අලංකාර 
ගංගාවක් අසබඩ, යකාටන් උඩ ලෑලි ද්මා ගඟ ෙරයද්ේශෙට මුහුණලා බිත්ති 
තුනක කුටිෙක ් සාදා ගන්නා ලදී. 2001 වසයර් වසේ කාලෙ ඒ 
යොත්තටයවල කුටියෙේ ගත කරමින් ඊට ොබද් ව ූකබරව කුටියෙේ නුවතත් 
2002 වසයර් වසේ කාලෙද් ගත කළහ. තමන ්වහනය්සේ විසින් සකසේ කර 
ගන්නට යෙදුන කුටි යසේනාසන වල යවනත් භික්ෂ්ුන් නුති ව ූ විට 
නුවතත් එම කුටි යවත වුඩම කළහ.  

2003 වසර වසේ කාලෙ තුළ නරිො ගලේයලන තුළ ද් වසේ විසහූ. 
ගම්මානෙක් මුින් ගංගාවක් ගලා බසිනා වනාන්තරෙ මුද් ව ූසුන්ද්ර 
ගම්මානෙක් රඹුක්යකාළව නමින ්විෙ. එම ගම්මානෙ යගාදුරු ගම යලස 
යතෝරායගන ගංගාව සමීෙයෙේ බිත්ති තුනක කුටිෙක් සකසේ කරයගන 
2004 වසයර් වසේ කාලෙ ගත කළහ. අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ සුබෑ බුද්ේධ 
ෙුතරයෙකු යසේ බුද්ේධ වචනෙට යගෞරවෙ ෙුද් දුනහ්.  



25 

මූලික බුද්ේධ වචනෙට තිබ ූ යගෞරවෙ අසාමානය යේ. එෙ විද්හාොන 
වටිනා සිදුීමක් ඒ උතුමන්යගේ ජීවිතෙ තුළ සිදු විෙ. බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ වසේ වාසෙ ෙනවන්යන් වර්ෂ්ා කාලයෙේ එක ්තුනකට ී වාසෙ 
කිරීම උයද්සාෙ.  

බුදුරජාණන් වහන්යසේ ධරමාන (ජීවමාන) සමයෙහි භාරත සමාජෙ තුළ 
අුසල මාසයෙන ්ෙටන් යගන වෙේ යෙෝෙ අවසන ්වන යතක් වසේ කාලෙ 
විෙ. වර්ෂ්ායවන් ෙුතු මාසෙ ෙන අරුතත්, එසමෙ අුරඹීම අුසළ මාසෙ 
යලස ෙුන ව ූනිසාත් එම මාස තුන වසේ සමෙ යලස සළකනු ලුබීෙ. 
එයසේ වුවද් ලංකාවට වුසිසමෙ උදාවන්යන් වෙේ මාසයෙන් ෙසුව බුවින් 
එතුන් සිට තවත් වුසි මාස තුනක ්යලස දුරුතු යෙෝෙ ද්ක්වා ියවයි. 
අෙයගේ කතානාෙක යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ ෙතිවරොයණෝ යමම 
සෙමසේ කාලෙම වසේ විසීයමන් ෙුනීමත් අර්ථෙත් ෙන යද්කම ඉටු 
කළහ.  

මෑත කාලයෙේ තුන් මසක ්එක තුනක වාසෙ කිරීම ද් අෙහසුයවන ්ගත 
කරන සමාජෙක හෙ මාසෙක්ම අර්ථයෙනුත්, ෙුනීයමනුත් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ වසේ වුසූහ. එම වසේ ෙටන් ගුනීමට යෙරත්, වසේ වලින් 
ෙසු නවම් යෙෝෙ තුළත්, ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ වනගත භික්ෂ්ූන ්එකට රැසේ 
ී යොයහාෙ කළහ. ධර්ම සාකච්ඡා කළහ. රඹකු්යකාළව වසේ වාසෙ 
අවසන ්කළ අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ බලංයගාඩ ෙරයද්ේශෙ කරා චාරිකා 
කිරීම අුරඹූහ.  
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06 

ඤාණදීප හමිිඩ ෝ සති කට ින්කව අාහාර න්ැතිව භාවන්ා කරති 

යගෞතම ශාසනෙට ෙළි ජීවෙක ්යද්මින් උත්තම ශරාවක චරිතෙක ්බවට 
ෙත ්යවමින්, ෙශේචිම ජනතාවට අාද්ර්ශෙක් යද්මින්, ධර්ම විනෙට අනුව 
ජීවිතෙ ගත කරන යඩනම්ාකයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ධර්මෙට 
කුමති සඞ්ඝො සමඟ ඉතාම සමීෙව අුසුරු කළහ. ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ 
යබායහෝ කාලෙක් ගත කළ අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ නුවතත් චාරිකායේ 
යෙදුණහ. එයමන්ම මූලකි බුද්ේධ වචනෙට අනවු විමසමින් ජීවිතෙ ගත 
කරන භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා අුසුරු කිරීමටද් අමතක යනාකළහ.  

උන්වහන්යසේයගේ වුිහිටි ෙුවිි සයහෝද්රයෙක් ව ූ ජර්මන ් ජාතික 
ඤාණවිමල සේවාමීන ්වහන්යසේ වයෙෝවෘද්ේධව අසනීෙ තත්වයෙේ ෙසු වූහ. 
ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ සිට බලංයගාඩ ෙරයද්ේශෙට ො ගමනින ්වින අතරතුර 
යදාඩන්ූයේ ෙරෙේෙූව නම් ව ූූෙයතහි වුඩ සිටි තම වුිහිටි සයහෝද්ර 
සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ සවු දුක් විමසීමට වුඩම කළහ. උනව්හන්යසේයගේ 
යනද්ර්ලන්ත ජාතික අමතසිරි සේවාමීන් වහනය්සේ සමඟ ඤාණවිමල 
සේවාමීන් වහන්යසේ බුලීමට වුි යසේක.  

යනද්ර්ලන්ත ජාතික අමතසිරි සේවාමීන් වහන්යසේත් මූලික බුද්ේධ වචනෙට 
අනුවම ජීවිතෙ ගත කරන මහානීෙ ශරාවක භික්ෂ්වුකි. ඒ අෙුරිනම් ජීවිතෙ 
ගත කරන, ජර්මන් ඤාණවිමල සේවාමීන් වහන්යසේව හමුීමට යගාසේ සවු 
දුක් විමසා ධර්ම කතායේ ද් යෙයද්න්නට අුති. එවුනි සිංහෙන ්
තියද්යනකුයගේ මුණ ගුසීම යකතරම් යත්ජාන්විත වන්නට අුති ද්? ධර්ම 
කතායේ ද් යෙයද්මින් ඤාණවිමල සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ සුව දුක් ද් විමසා 
යගෞරවාන්විත අුසුරින් ෙසු නුවත බලංයගාඩ කරා උන්වහන්යසේයගේ 
චාරිකාව අාරම්භ කළහ. අමතසිරි සේවාමීන් වහනය්සේ ද් තමන ්වුඩ සිටින 
වනාන්තර ෙරයද්ේශෙ කරා ො ගමනින ්වුඩම කළහ.  

බලංයගාඩ ෙරයද්ේශෙට වුඩම කළ ඤාණදීෙ මහා යතරුන් වහන්යසේ 2005 
වසේ කාලෙ වුලිෙතොෙ ෙරයද්ේශයෙේ ගත කළහ. වසේ මාස හෙක්ම එකම 
කුටිෙක වුඩ සිටීයමන ් ෙසුව නුවත තවත් ෙරයද්ේශ කරා චාරිකායේ 
යෙදුණහ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ තවත් වියශේෂ්ත්වෙක් විෙ.  
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"අලේෙ අාහාර ලබා ගුනීයමන් ලුයබන කායික ෙහසුව අානාොනසතිෙ 
වුඩීමට ෙහසු බව" තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළහ. ඒ බුදු වද්නට ද් 
ජීවෙක් යද්මින් සතිෙකට එක ්ද්වසක ්දානෙ යනායගන වියේකීව භාවනා 
කළහ. එින කයෙහි දුර්වලකම වළක්වා ගුනීම සඳද්හා මී ෙුණි ෙමණක ්

වුළඳූහ. මී ෙුණි හා green tea වළඳද්මින ්ඉතාම ෙහස ුවිහරණයෙන ්
ජීවිතෙ ගත කළ ඤාණදීෙ මහා සේවාමීන් වහන්යසේ ද්හම තුළින් කුමන 
සතුටක් විඳින්නට අුති ද්? ඒ ඒ ෙරයද්ේශවල ගම්මාන වල මිනිසනු් 
ෙසුවදාට දානෙ ෙූජා කරමින් යකාෙමණ ෙිනක ්රැසේ කර ගන්නට අුති 
ද්? ඒ අෙද් අෙරමාණ සතුටක් විඳින්නට අුති.  

සමහර ගම්වාසීන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිළිබඳද් විවිධ අද්ේභූත 
කරුණු ද් සිතූහ. ඒ සඳද්හා සමහර කරුණු ද් ොද්ක ී අුත. යබායහෝ අෙ 
තවත් යකයනක් මනින ුලබන්යන් බාහිරින ්යෙයනන කරුණ ුමතයි. ඒ 
බව තථාගතෙන් වහන්යසේ රෑෙෙේෙමාණ සූතරයෙේ ද් යද්ේශනා කර අුත.  

දුෂ්ේකර ෙරතිෙදාව නිසා තවයකයනක් ෙරමාණ කරයි. එයමන්ම රෑෙෙ නිසා 
ද් තවත් අෙ ඔහුව ෙරමාණ කරයි. කීර්තිෙ අනුව ද් ෙරමාණ කරයි. යම් 
අෙුරින් යබායහෝ අෙ තව යකයනක් මනිනු ලබයි. එයහත් අලේෙ ෙිරිසක් 
ඉතාම කලාතරුකින් ධර්මෙ අනුව තව යකයනක් ෙරමාණ කිරීමට යොම ු
යේ. ඔහු කතා කරන ධර්මයෙේ අුති ගාම්ීර බව, අතක්කාවචර බව, 
අවයබෝධෙට අමාරු බව, ශාන්ත ෙරණීත බව අනුව තවත් යකයනක ්
ෙරමාණ කරන්යන් ඉතාම අලේෙ ෙිරිසකි. ඒ සඳද්හා ඒ ඒ අෙට ද් සතය 
රකින සේවභාවයෙන් ෙුතු සතය ගයේෂ්ී චින්තනෙක ්තිබිෙ ෙුතුෙ. එයලස 
සතය යසාෙන ෙුද්ේගලො තව යකයනකුයගේ දුෂ්ේකර ෙරතිෙදාවට ද්, රෑෙෙට 
ද්, කීර්තිෙට ද් වඩා, ධර්මෙට අනුව ඔහුව ෙරමාණ කර ඒ ද්හමට යොමු 
යේ. ඒ බව චංකී සූතරයෙේ බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙන්වා වදාළහ. නමුත් 
ඒ අෙුරින් තව යකයනක් අුසුරු කරන්යන ්ඉතාම කලාතරුකින් යකයනක් 
ෙමණි. අයනකුත් කරුණ ුමත යබායහෝ අෙ තව යකයනක් යකයරහි ෙහදී. 

ලසේසන අුළ ොරක් කඳදු මුදුනක සිට ගලා බසින තුනක සුන්ද්ර ගලේ 
යලනක් ෙිහිටා තිබුණි. අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ ඊළඟ වාසභවන යලස 
එම සේථානෙ යතෝරාගත්හ. තංජන්තුන්නට ඉහළින ්ෙිහිටා අුති යද්හිෙිටිෙ 
ගලේයලන තුළ 2006, 2007 වර්ෂ්ෙන්හි වසේ කාල යද්කම එක ිගටම ගත 
කයළේ එහි අුති සුන්ද්රත්වෙ යහේතුයවනි. වසේකාල යද්කක් එක ිගටම 
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ගත කරන ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේ ගම්මාන කිහිෙෙකට ින 
යවන්කරයගන ෙිණ්ඩොතෙ වුිෙහ. 

2007 වසයර් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වන්ද්නා කර 
යගන ධර්මෙ කතා කිරීමට මුලින්ම මා හට භාගය උදාවිෙ. යමතුවක් 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ චරිතෙ ෙිළිබඳද්ව විසේතර ඉිරිෙත් 
කරන්නට යෙදුයන් ඒ උතුමන් විවිධ සේවාමීන් වහන්යසේලාට වදාළ කරුණු 
මතෙ. එනම් නවසීලන්තයෙේ ගුත්තසීල සේවාමින් වහන්යසේට, 
කහත්යත්යවල සුගතවංශ සේවාමීන් වහන්යසේට ද්, ඤාණසුමන සේවාමීන් 
වහන්යසේට ද් වදාළ කරුණ ුමුලේකරයගනෙ. එහි කිසිම අතියශෝකත්ිෙක් 
නුත. යමතුන් ෙටන් ඉිරිෙත් වන සිෙලු කරුණු ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ සමීෙව අුසුරු කිරීයමන් හා ඒ උතුමන් ෙුවසූ යද්ේ අනුව මා 
ලද් අත්දැකීම්ෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේ මුණ ගුසීමට මා ෙළමුයවන්ම යද්හිෙිටිෙ 
ගලේයලනට වින විට, අුළ ොර ළඟ ෙුන් ෙහසු යවමින් නිද්හයසේ සිටින 
සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ ද්ර්ශනෙ ඉමහත ්සතුටක් යගන යද්න ලදී. දාන 
යේලාවද් ළං ව තිබ ූබුවින් අෙ රැයගන අා ෙළතරුු, බිසේකේ, නුවුම් කිරි 
අාිෙ ෙූජා කිරීමට හුකි විෙ. එහිදී මා හිත තින්ම බුඳද්ගත් යසාඳදුරු 
වද්නක් උනව්හන්යසේයගේ මුවින් ෙිටවිෙ.  

“සේවාමීන් වහන්ස, බිසේකේ එකක ්වළඳද්නව ද්?” 

“අා විසේයකෝතු ද් … කමක ් නුහු”යලස ෙවසා ෙිළියගන වුළඳූහ. 

උන්වහන්යසේයගේ බස හුසිරීයම් අෙූර්වතව්ෙ නිසා මා හිත ඒ උතුමන් 
යකයරහි ෙුහුදුනි. අෙ යමන් කලවම් කර ගත් භාෂ්ා වයවහාරෙක් 
යනාීෙ. සිංහල කතා කරන විට සිංහල ෙමණක ්වයවහාර කළහ. ඒ 
උතුමන් දැකීයමන ්හා සුහද්ශීලී කතායවන්ම ෙරමුිත වූ මා තව තවත් 
සමීෙ ී ධර්ම සාකච්ඡාවකට අවසර ගත්හ. එහිදී තවත් සිදුීමක් විෙ.  

එින කුටිෙ ෙිළිසකර කටෙතුු කිහිෙෙක් සඳද්හා ෙිරිමි යද්යද්යනක් ෙුමිණ 
සිටිෙහ. 2007 වසේ කාලෙට සූදානම්ීම සඳද්හා කටුිෙ යමයලස ෙිළිසකර 
කිරීමක යෙදුනි. බිම යගාම ගෑම සඳද්හා ගලේයලන ළඟ තිබූ තුඹසක් කඩන 
විට එහි සිටි නාගයෙක ්ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ කුටිෙ තුළට 
රිංගා ගත්යත්ෙ. එම නාගොට කරද්ර කරමින් එළවා දැමීමට ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේ ඉඩ යනාදුන්හ. ින කිහිෙෙකම් ගලේයලයනහි ගතකළ 
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නාගො ෙිටතට යගාසේ අුත. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේත් එහිම වුඩ 
වාසෙ කළහ. එයමන්ම නිතරම ෙිණ්ඩොතයෙේ වින විට අල ි අුතුන ්
හමුවුවද් කිසිදු බිෙකින ්යතාරව බිමට යහළෑ අුසේ අුතිව ෙිණ්ඩොතයෙේ 
වුිෙහ. තම ොද්ෙට ජීවිතෙ ෙුරා යගන ෙන්නට සිදුවන ොඩුවක ්
අලියෙකු විසින ් සිදුකළ ද් ඒ තුළින් අලේෙ මාතර ව ූ බිෙක් වත් තුති 
ගුනීමක්වත් උන්වහන්යසේට අුති යනාීෙ. කාෙ, වචී සහ චිත්ත කරෙිා 
නිරතරුුම මමතරයීෙන් ෙතුු ී ම යහේතුයවන් වසවියසන්, අවි අාෙුධ වලින්, 
සතුන්යගන් හා අමනෂු්යෙන්යගන් ද් කරද්ර යනාවන බව යමත්තානිසංස 
සූතරෙ හා ඛන්ධ ෙිරිත තුළ තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළහ. ඒ ගුන දැි 
ශරද්ේධාවක් ද් තිබ ූඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ රාහුයලෝවාද් සූතරෙට අනවු 
කයෙන් වචනයෙන් මනසින් මමතර ීකරෙිා සිදු කයළේ ෙරායෙෝගිකවම බව 
යමකරුණු තුළින් මනාව ෙසක ්යේ. තථාගත ශරාවකයෙකුට ජීවත් විෙ 
ෙුතු අාකාරෙත් යෙන්වූ ඒ යද්ේශනා තුළට විසේමෙජනක අාද්ර්ශෙක ්අෙ 
මහා ෙතිවරොයණෝ එක ්කළහ.  

යම් අාකාරෙට ඉමහත් ෙුහුදීමක ්යමන්ම ඉතා සුහද්ශීලී අුසුරක් අුති 
කර ගුනීමට මා හට හුකි විෙ. එවුනි ෙරමුිත භාවෙකින් ෙුතුව තථාගත 
ද්හම සාකච්ඡා කරන විට එෙ ද්රායගන අර්ථ විමසමින් එම ද්හමට යොම ු
විෙ හුකිෙ. තර්ක කිරීමට යොම ුව ූවිට කිසියසේත්ම ද්හමට යොම ුවිෙ 
යනාහුකිෙ. එවිට වාද් විවාද් ෙමණකම් ඉතිරි යේ. එයමන්ම කිසිම 
යගෞරවෙක් ඉසේමත ුයනාී ඕනෑවට එොවට කතා කළයහාත් එම කිෙන 
ද්හම වටහා ගත යනාහුකි යේ. තමන් ද්නන්වා ෙුයි සිතීම තුළිනුත් 
යගෞරවයෙන් ධර්මෙ කතා යනායකාට ළාමක ව ූ අුසුරක් ෙමණක ්
ෙවත්වායගන ජීවත් ී, ධර්මෙට යොමු යනාී, ලුබුණු අවසේථාව අහිමි 
කරගනී. අවංක ව ූශරද්ේධාවත,් ෙුහුදීමත් අුතිව ඒ බව තමා තුළින් ද් ෙරකට 
කරවමින් මහා ෙතිවරයෙකු සමග තථාගත වචනෙ කතා කිරීමට යොමු 
ීම ම ඉතාමත ්වුද්ගත් යේ. ඒ බව චංකී සූතරයෙේ ද් බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
යෙන්වූහ.  

යම් අාකාරෙට යොමු ී වතුර ගලායගන ෙන අුයළහි ගලේ තලාවක් මත 
වුඩසිටි ඤාණදීෙ මහා ෙතිවරොයණෝ සමග අෙ කතා කළ ද්හම් කරුණ ු
ඉිරි ලිෙිවලින් ෙුහුිලි කර ගනිමු. 
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ඩේ පරණ ඩපාත අා ුෂේමතුන්ව ති ාගන්වන් 

කලේෙ කාලෙකට වරක ් යලාව ෙහළ වන තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යකයනකුන් විසින් වදාළ ඒ උතුම් ශ්රී සද්ේධර්මෙ, ශරද්ේධාව මූලික කරයගන 
තම මතිමතාන්තර ෙයසකලා කතා කරන්න ලුබීම තරම් භාගයෙක් යවන 
යකායින් ද්? එයලස ශරද්ේධාව මුලේකරගනිමින් තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ 
මූලික බුද්ේධ වචනෙ ෙමණක ් ඉසේමත ු කරමින් ෙරායෙෝගික ජීවිතෙ 
ගතකරන ශරාවක උතුයමකු සමග විවර යනාවනු ධර්මෙ සාකච්ඡා කිරීම 
යකතරම් භාගයෙක් ද්? ඒ උතුමන් යකයරහිම නත ුවූ සිතින් ෙුතුව ධර්මෙ 
ඉයගන ගන්නා විට ගම්ීර වූ ද්, අතක්කාවචර වූ ද්, සේවාක්ඛාත අාදී 
ගුණෙන්යගන් ෙුත් ද්හයමන් අෙමණ සතුටක ් ලුබිෙ හුකිෙ. යම් 
අාකාරෙට ධර්මෙ ඉයගන ගුනීම සඳද්හා ගුරුවරයෙක්, මහා උත්තමයෙක් 
බඳදු වූ යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ වුඩ සිටිෙහ. යකාට 
වූ ොද්ෙක් සහිතව යකාර ගසමින් වුඩම යකාට ගලා බසිනා ගංඟාව මත 
වූ ගලේ තලායේ වුඩ සිටි සේවාමීන ්වහන්යසේයගන ්ද්හම් කරුණු විමසීම 
අාරම්භ කයළමි. 

“ඕකාස භන්යත් (අවසරයි සේවාමීනි) විද්ර්ශනා කරන්න මලුින්ම ෙටන් 
ගන්යන් යකායහාමද්?”  

“මම භාවනා ගුරුවරයෙක් යනායවයි. මයගේ ගුරුවරො බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ ෙමණි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙන්වා අුති අාකාරෙ 
ගුන යසාො බලමු. මජ්්ධිම නිකාෙ තුනව්න යොත් වහන්යසේහි අුති 
ෙිණ්ඩොතොරිසුද්ේධි සූතරෙ මුලේ කර ගුනීම යහාඳද්යි. මමත් ඒ විිෙට 
කරනවා.  

ගයමහි මං මාවතක ෙණිඩ්ොතයෙේ වුඩම යකාට නුවත ෙුමිණි ෙස ු
නුවත ෙරතයයේක්ෂ්ා කරමින් සිහියෙන් විමසිෙ ෙතුුයි. එවිට රාගෙක ්යහෝ 
ද්ේයේෂ්ෙක් යහෝ යමෝහෙක ්අුති වුණි නම් අකුසලෙක් අුති වුණි නම් එෙ 
අුති ව ූ අාකාරෙ යසාො බලනන් ඕනි. යම් යලසට හටගත් ව ූ යද්ෙ 
යසාෙන විට එයින් ඉක්මී උයෙේක්ෂ්ාවකට ෙතය්වනවා. යම් ෙිළිබඳද්ව 
ඉන්ිෙභාවනා සූතරෙ තුළ ද් සඳද්හන ්යවනවා. යසේඛ ෙරතිෙදාවක් යලසයි 
එෙ ෙුහුිලි වන්යන. අුසින් රෑෙෙක් දැක මනාෙෙක් යහෝ අමනාෙෙක් 
යහෝ මනාෙ අමනාෙෙක ්උෙන් විට එහි සතය ද්කින විට උයෙේක්ෂ්ාවට 
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යොමුයේ. යමයලසට අාෙතන හෙ ගුනම ෙුහුිලි යවනවා. යම් 
ෙරතිෙදාව හුදු කලේෙනාවකින් යතාරව ෙරඥායවන ්ඒ අාකාරයෙන් යසේඛ 
භික්ෂ්ුවක ්ද්කින ෙරතිෙදාවක් බව සඳද්හන් යවනවා. යම් කරුණු කතා කරන 
විට අෙ සිතත් ෙරමුිත ී ඒ උතුම් බුදු වද්න් සිහි යවනවා”. 

“අවසරයි සේවාමීනි, ිේිගත සූතරයෙත්, යලෝකාවයලෝකන සූතරයෙත්, 

ඕඝතරණ සූතරයෙත් සඳද්හන් වන්යන ්ඒ ෙරතිෙදාව යන්ද්?” 

“ඔේ ඔේ … ඒක තමයි. එතන ගුඹුරින්ම ෙරතිෙදාව විසේතර යවනවා.” 
ෙුයි ෙවසමින ්එම සූතර ොලියෙන් ඉිරිෙත් කළ යසේක. උනව්හන්යසේයගේ 
ධාරණ ශක්තිෙත්, ඒ ද්හමින් ලබන ෙරීතිෙත් දුටු අෙ හටද් අුති ව ූඅති 
මහත් ෙරීතිෙ නිරාමිස වූවකි.  

“එතන කිෙන්යන් අන්ත යද්ක හා ෙරඥා අුස අුති යකනා හටගත් යද්ෙ 
හටගත් අාකාරෙට ද්කින එක ගුනයි. ෙිහිටා සිටීයම්දී ගියලනවා. උත්සාහ 
කරන විට ොයවනවා. යම් යද්කම ඉක්මව ූ එතර වන ෙරතිෙදාවයි 
ඕඝතරණ සූතරයෙේ ෙුහුිලි වන්යන්. ඒ වයගේම “ඔලීෙන්තති එයක. 
අතිධාවන්තති එයක.” යලස ිේිගත සූතරයෙත් තියෙනවයන. සමහර 
ශරමණවරු ෙුවුත්යම්ම සතුටු යවනවා. තවත් සමහර ශරමණවරු ෙුවුත්ම 
ඉක්මවා යනාෙුවුත්යමන් විමුක්තිෙ යහාෙනවා. එොලත් ෙුවුත්යම් ම 
තමයි. නමුත් ෙරඥා අුස අුති යකනා, හටගුනීම ඒ අාකාරයෙන් දැක හට 
ගුනීයමන් නිද්හසේ යවනවා. යලෝකාවයලෝකන සතූරයෙේ තියෙන්යන ඒක 
තමයි.” 

යමයලස ද්හම් කරුණු සාකච්ඡා කරයගන ෙද්ේදී කාලෙත් ටික ටික යගී 
ගිෙද්, විසේතරාත්මක යලස තව ෙුෙ කිහිෙෙක් සාකච්ඡා කරන්නට 
යෙදුණි. යම් සූතර කරුණු වලට ඉතාම කුමුත්තක් අෙ මහා 
ෙතිවරොයණෝ දැක්වූහ. අෙ ලබෙු සතුටද් අසාමානය වූවකි. ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ් වහන්යසේ ෙනිතූ්ර ගුනීමට යහෝ සාකච්ඡා ෙටිගත කිරීමට 
සම්ෙූර්ණයෙන් විරුද්ේධ වූහ. අඩමු තරමින ් ඒ ෙිළිබඳද්ව අෙට කිසිම 
හුඟීමක් වත් යනාීෙ. මන්ද් ෙත් උන්වහන්යසේටම යොමු වූ සිතින් ඒ 
කරුණු ගරහණෙ කර ගුනීම අෙයගේ එකම අරමණු වූ බුවිණි. එයමන්ම 
අෙ සන්තකයෙේ ඊට අවශය කිසිම උෙකරණෙක ්ද් යනාීෙ. එනමුත් ෙසු 
කාලීනව 2014 වසයර්දී ෙමණ අෙයගේ අාරණයයෙේ වුඩ සිටි සමයෙේ, 
අවසර යගන ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කුමුත්ත මත ඒවා සිදු 
කරන්නට හුකිවිෙ.  
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ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන ්කර ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ සමඟ ගලේ 
යලනට වුඩම කරන ලදී. සූතර යද්ේශනා කතා කිරීමට මා තුළ මහත් 
කුමුත්තක් අුති බව ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේට ද් වුටයහන්නට 
අුත. කුටිෙට ෙුමිණ ද්ර ලිෙ ෙතතු් කර ගිලන්ෙස සාදායගන වුළදුයවමු. 
සුහද්ශීලීව කතා කරමින් සිටින අතර තුර මම උනව්හන්යසේයගන් 
ෙරශේනෙක් අුසුයවමි.  

“අවසරයි සේවාමිනි, සූතර යද්ේශනා නුවත බලන්න යොත් සෙොගන්යන් 
යකායහාමද්?” 

එවිට සේවාමීන් වහන්යසේ කුටිෙට වුඩම යකාට බෑගෙ තුළින් ෙිට ු400 ක 
ෙමණ ෙුංචි යොතක් රැයගන අාහ. 

“මම යම් යොත් වල සිෙළම සූතර ෙුංචි අකුරින් ලෙිලා තිෙනවා” 

එෙ මා අතට දුන ්ෙසු මට අුතිවූයෙේ ෙුදුමෙකි. ඉතාම කුඩා ඉංගරීසි අකුරින් 
ොලි සූතර සටහන් කර අුත. ොලි භාෂ්ාවට අකුරු නුති නිසා ඕනෑම 
අකුරකින් ලිීමට ෙුළවනි.  

“මම හුමදාම සූතර සජ්්ධාෙනා කරනවා.”  

“සේවාමීන් වහන්යසේට යගාඩක් සූතර කටොඩම් තියෙනවද්?”  

“සුත්ත නිොතෙ, උදාන, යථර ගාථා, ඉතිවුත්තක වයගේ ඒවා කටොඩම්. ඒ 
වයගේම ඕනෑම සූතරෙක කරුණු යහාඳද්ට මතකයි. සූතර ෙිටකයෙේ තියෙන 
ගාථා නම් යහාඳද්ට මතකයි. වියශේෂ් ගුඹුරු කරුණත්ු යහාඳද්ට මතකයි.” 

ෙළමු ද්වයසේම ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අුසුරු කිරීම තුළින් කිව 
යනාහුකි තරම් සතුටක් යමන්ම ජීවිතෙට ෙන්නරෙක් ද් අුති විෙ. මමද් 
ඉන්ෙසුව ඒ අාකාරෙට සජ්්ධාෙනා කරමින් සූතර ලිෙන්නට ෙටන් 
ගත්යතමි. එවිට එම සූතර යද්ේශනා මතක සිටි අතර එහි අර්ථ 
යසාෙන්නටත් යොමුවුයනමි. යමවුනි ජීවිතෙක ්අුසුරු කරමින් ඉන්න 
අුත්නම් යකතරම් අගයන්ද් ෙන සිතද් මට අුතිවිෙ. සේවාමීන ්
වහන්යසේයගේ ගලේ යලයනන් ෙිටී අාෙසු විද්ේදී විවිධ අද්හසේ අුති විෙ. 
එහි ෙරතිඵලෙක් යලස 2008 වසයර් වසේ කාලෙ ගත කිරීමට එම ෙරයද්ේශයෙේ 
ගලේ යලනකට මම ද් වුියෙමි. එම අවසේථායේ මමද් යොතක කුඩා 
සිංහල අකුරු යොදා ගනිමින් ොලියෙන ්සූතර ලිෙන්නට ෙටන් ගත්යතමි. 
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ඒ බව ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේට ෙුවසූ විට, මට අද්හා ගන්නට බුරි 
යද්ෙක් සිදු විෙ.  

“මම අලුතින් සූතර යොතක් ලිේවා. යම්ක මයගේ ෙරණ යොත. දැන් 
අකුරුත් යබාඳද් යවලා. අවුරුදු 30ක් විතර ෙරණයි. යම් ෙරණ යොත 
අාෙුෂ්ේමතුන් තිොගන්න.” ෙනුයවන් වදාළහ යම් සිදුීම මට අද්හා 
ගුනීමට යනාහුකි විෙ. මම ඉතාම සතුටින් යගෞරවයෙන් එෙ 
ෙිළිගතය්තමි.  

බලංයගාඩ තංජන්තුනන් ෙරයද්ේශයෙේ මම ද් වසේ වාසෙ කරන විට, 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිණ්ඩොතෙ ලබාගුනීමට වුඩම කරන 
යේලිඔෙ ෙරයද්ේශෙට යගාසේ ධර්ම සාකච්ඡා කයළමි. ඒ තුළින් ෙුදුමාකාර 
සතුටක් ලුබුයවමි. 2008 වසයර්දී ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ, ද්ඩෙම්ෙල 
වසේ වුසූහ. ද්ඩෙම්ෙල සිට යේලිඔෙ ෙරයද්ේශයෙේ අුති යේලේලක් ළඟට එක් 
ිනක් දානෙ සඳද්හා උනව්හන්යසේ වුඩම කරන්නට වූහ. ඊට යෙර ින මී 
ෙුණි ෙමණක ් වළඳදා ෙහසුයවන් ගතකර ෙසවුදා ෙිණ්ඩොතෙ සඳද්හා 
වින විට, බලංයගාඩ ෙරයද්ේශයෙේ සිට අනුර මහතා සහ තවත් දාෙක 
ෙිරිසක් ෙළතරුු අාිෙත් රැයගන සේවාමීන් වහන්යසේ කුමති යලසට 
දානෙත ්ෙිළියෙල කරයගන ෙුමිණ සිටිෙහ. එයලසට ලබා දුන් ෙළතුරු, 
ඒ දාෙකෙන් ගිෙ ෙසු එතුනම සිට වුළඳූහ. ද්වසක් නිරාහාරව සිටි 
බුවින් යහාඳින් ෙළතරුුත්, තුම්බූ එළවලුත් වළඳදා නුවත කුටිෙ බලා 
ෙිටත් විෙ. ඒ අවසේථායේදී එම දානෙ ෙිළියෙළ යකාට ෙුන ්ෙූජා කර 
ගනිමින් හා තුටිෙ යසෝදා දී අාසනෙක් ෙිළියෙල කර දී සතුටින ්
උෙසේථාන කිරීමට අෙ හට අවසේථාව උදාවිෙ.  

යම් අාකාරෙට ින කිහිෙෙක්ම උන්වහන්යසේට උෙසේථාන කිරීමට එම 
වසේ කාලයෙේදී අෙට හුකි විෙ. අෙද් ොන්ද්රින ්ෙටිත් වන්යන ්ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ ෙිණ්ඩොතෙ සඳද්හා වින යේලේල ළඟටෙ. එතනට ී 
සේවාමීන් වහන්යසේ වින තුරු මග බලා සිටින්යන් අෙමණ ශරද්ේධාවකිනි. 
එයලසට ෙළතරුු අාදී දානෙ වුළූ ෙසු යහෝරාවක් ෙමණ ධර්මෙ කතා 
කර නුවත කුටිෙ බලා උන්වහන්යසේ වුඩම කරති. කිසිම තර්කෙක් 
නුතිව ධර්ම යගෞරවයෙන් කතා කරන බුවින් අෙ සමඟ කතා කිරීමට 
කිසිම යනාෙහන ්බවක් ඤාණදීෙ මහා ෙතිවරොණන් යනාදැක්වූහ.  

2009 වසයර්දී වුලේලවාෙ ෙරයද්ේශයෙේ නිකෙිටියෙේ ද්, 2010 වසයර්දී 
යේලිඔෙට එහායින් ෙහිිටි කිවුල ෙරයද්ේශයෙේ ද් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ 
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වසේ වාසෙ කළහ. එයමන්ම බලහරුව ෙරයද්ේශයෙේ හාමිනාකන්ද් 
ගලේයලයනත් මාස කිහිෙෙක් ගත කරන්නට විෙ. බලංයගාඩ ෙරයද්ේශයෙේ 
වසේ කාල හෙක් ගත යකාට නුවත වතාවක් ලගේගල ෙරයද්ේශෙට වුඩම 
කළහ. 

 

 

 

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ විසින ්තම අත් අකයුරන ්ලිො භාවිතා කළ  
සූතර යොයතහි ද්ේවෙතානුෙසේසනා සතූරයෙේ යකාටසක්. 
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ඤාණදීප හමිිඩ ෝ භකිවෂ ුවාට්ටඩුේ පර් ංක භාවන්ාඩේ 

කාෙ ජීවිත අාශාව අතහරිමින් තථාගත ශරාවකයෙක් ධර්මෙට ජීවිතෙ ෙුදා 
ගත කරන විට සුබෑ ශරමණ ඵල ලබා ගත හුකි බව සතයෙකි. ඒ සඳද්හා 
මූලික බුද්ේධ වචනෙටම ෙමණක ්ජීවිතෙ ෙුද් කළ ෙුතුයේ. යම් අාකාරෙට 
ජීවිතෙ ගත කරන්නට යෙදුණ ු යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ මෑත ෙුගයෙේ ෙහළ වූ සුබෑ තථාගත ශරාවක ෙුනර්ජීවෙකි. 
බලංයගාඩ ෙරයද්ේශයෙේ විවිධ වනාන්තර අුසුරු කරමින් ගත කරනන්ට 
යෙදුණ ු ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට විවිධ යරෝග ෙීඩා වුළඳදුණහ. 
නමුත් ඒ කිසිවක් ගණන ්යනායගන ධර්මෙටම ජීවිතෙ ෙුදා ිවි යගවූහ.  

බලංයගාඩ මහ යරෝහයලේ යන්වාසිකව ගත කිරීමට තරම් යරෝගෙ 
උත්සන්න විෙ. ින යද්කක ්ෙමණක ්ගත කරන විට ොන්තම් කායික 
වාරුව අුති ව ූ විට තම කුමුත්ත මත යරෝහයලන් ෙිටත් වූයෙේ 
වනාන්තරයෙේ කුටිෙ යවතටෙ. යරෝහයලේ සිටින විටත් හුයද්කලාවක් අුති 
කරගුනීමට අෙ මහා ෙතිවරොණන් ට හුකිවිෙ. යරෝහයලේ අුති භික්ෂ්ු 
වාේටුවට සමීෙ වූ යකාටසක ෙුටු ඉවත ්කරමින ්සක්මන් කරනන්ට විෙ. 
ඉතාම යකටි කාලෙක් රාතරියෙේ සුතෙී ොන්ද්ර 2 ට ෙමණ ෙර්ෙංකයෙන ්
භාවනා කරන්නට විෙ. එම යරෝහයලේ මවද්යවරුන්ට හා කාර්ෙ 
මණ්ඩලෙට එම ද්ර්ශනෙ යකතරම් සුන්ද්ර වන්නට අුති ද්?  

යරෝගී තත්වෙ යබායහෝ උත්සන්න වූ නිසා සුර අධික ඔෞෂ්ධ වර්ග ද් 
ොවිච්චි කරන්නට සිදුවිෙ. එනමුදු ඒ සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ 
අකමුති වූහ. ොන්තම් කෙට වාරු අුතිීයමන ්ෙසු කුටිෙට වින විට 
එම කුටිෙද් තාවකාලික වූවක් බුවින් අලි විසින ්කඩා ද්මා තිබුණි. එදා 
රාතරයිෙේ ගයම් ෙරජා ශාලායේ වුඩ ඉඳිමින් ෙහුවදා එම කුටිෙ ෙිළිසකර 
කරයගන වනාන්තරෙ තුළටම වුියෙේ හුද්කලාව බවුන් වුඩීමට ෙ. 
යකාෙමණ කෙ දුර්වල වවුද් ද්හමට කුෙ කළ තම ීරිෙ අත් යනාහයළේ 
සුබෑම ශරාවක චරිතෙ ෙරකට කරමිනි.  

කරමයෙන් වයෙෝවෘද්ේධ භාවෙට ෙතව්න ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
කෙ දුර්වල වන්නට විෙ. අලියෙක් නිසා වූ කරද්රෙ යහේතුයවන් යමන්ම 
තවත් විවිධ යරෝගාබාධ අුති වන්නට විෙ. ො ගමනට සීමා වූ තම ජීවිතෙ 
තව දුරටත් කර ගන්නට යනාහුකි විෙ. යම් වන විට යඩන්මාර්කයෙේ 
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ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිළිබඳද්ව යබායහෝ යද්සේ වියද්සේ අෙ දැන 
සිටිෙහ. විශාල ෙිරිසක ්ඉතාම ෙහසුයවන ්ජීවිතෙ ගත කිරීමට අවශය 
ෙහසුකම් ලබා යද්න්නට උත්සාහ කළද් උන්වහන්යසේ ඒවා ෙරතික්යෂ්ේෙ 
කළහ. තමන්ට කරද්රෙක් යනාවන යලස උෙකාර කරන අෙයගන් 
ෙමණක ්උෙකාර ගත්හ. ඒ සඳද්හාත් යවනත් සේවාමීන් වහන්යසේ නමක් 
යොමු කර ගනිමිනි. සුත්කම් කිරීමට අවශය යරෝගෙන් වුළඳදුණ ද් එම 
සුත්කම් කිරීම ද් ෙරතික්යෂ්ේෙ කළහ. සිංහල යබයහත් වලට ෙමණක් 
කුමුත්ත දැක් වූ අතර දානෙ සඳද්හා ද් වස විස නුති අාහාර වුළඳූහ.  

තංජන්තුන්න ෙරයද්ේශයෙේ අුති කුටි යසේනාසන වල නාෙක සේවාමීන් 
වහන්යසේ වන විමලඤාණ සේවාමීන ් වහනය්සේ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේට යබායහෝ උෙකාර කළහ. එයමන්ම ඤාණසුමන සේවාමීන් 
වහන්යසේ ද් ෙරවාහන ෙහසුකම් සලසමින ්හා අවශය යබයහත් වර්ග ද් 
අයනකුත් අවශයතා සෙො යද්මින් ද් නිරතුරු උෙසේථාන කරන ලදී. 

උන්වහන්යසේ වනාන්තරෙ තුළ ෙමණක ්ො ගමනින් විමින්, ලබායද්න 
ෙරවාහන ෙහසුකම් නගර බද් ෙරයද්ේශවලට ෙමණක් ෙරයෙෝජනෙට ගත්හ. 
උන්වහන්යසේයගේ ොද්යෙේ අාබාධෙ නිසා විලුඹ ෙරයද්ේශෙ යේද්නා යද්න්නට 
විෙ. එම නිසාත් දුර වින විට ලබායද්න ෙරවාහන ෙහසුකම් භාවිතා 
කළහ. ිනක් උන්වහන්යසේ මා හට වදායළේ “අාෙුෂ්ේමතුන්, දැන් සමාජෙ 
සංකීර්ණයි. ොයර් වාහන වුියි. එම නිසා ොරවලේ වල ෙයින ්ගමන ්
කරන එක යවයහසයි. මිනිසේසුත් අමුතු විිහටයි බලන්යන. සිහිෙ ෙවත්වා 
යගන ගමන ්කර රාතරියෙේ ෙරජා ශාලාවක භාවනා කරන්නත් අමාරුයි. ඒ 
යවයහස නිසාත් ලබායද්න වාහනෙක දුර ගමන් කරනවා.”  

ගම්මාන හරහා දීර්ඝ චාරිකාව, ලබාදුන් වාහනෙකින් ො ගමන අතහුර 
ගමන් කයළේද් යනාබුඳදුණු සිතකිනි. නුවත වතාවක ්උන්වහන්යසේ ලගේගල 
ෙරයද්ේශෙ කරා වුඩම කළහ. 2011 වසර වසේ කාලෙ ගලමුදුන කුටියෙේ ගත 
කිරීමට තීරණෙ යකරුණි. 

ඔරයලෝසුවත,් මාලිමාවත්, විදුලි ෙන්ද්මත් හුරුණු විට කිසිදු විදුලි 
උෙකරණෙක ් උනව්හනය්සේ ොවිච්චි යනාකළහ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ගලමුදුයන් වුඩ සිටින බව දැනගත ් මම, තවත් සේවාමීන් 
වහන්යසේලා යද්නමක් සමඟ උන් වහන්යසේ බුහු දැකීමට ෙිටත් වුයනමි. 
ඒ වන විට සේවාමීන් වහන්යසේයගේ මාලිමාව ෙරණ ී අුත. මා හිතවත ්
නාවික හමුදා නිලධාරී මහයතක් ලවා ෙිටරටකින් මාලිමාවක් යගන්වා 
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ගත්යතමි. සුයර්ෂ්ේ ද් සිලේවා මහතා, ලබාදුන් මාලිමාව ද් රැයගන ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ බුලීමට ෙිටත් වුයනමි. රාතර ි කාලයෙේ හසලක 
ෙරයද්ේශයෙේ ගතකරමින් ොන්ද්රින්ම බසයෙේ නුග ෙිටත් ී හීන්ගඟ ළඟ 

බුසගත්යතමු. සේවාමීන් වහන්යසේට Green Tea හා මී ෙුණි රැයගන 
සුළගයුන් ගම ද්ක්වා ො ගමනින ්ගමන ්කර අුළ ොරක් ළඟ දී ද්වලේ 
දානෙ වුළඳදුයවමු. ඉතා දුෂ්ේකර ගමනක් වුවද් ගලමදුුන ගම්මානෙට ළඟා 
ීම.ු  

එම ගයම් සිට කිවලුේ වාිෙට ෙන මාර්ගෙ ියගේ ෙහළට ගමන් කරන විට 
අෙ මහා ෙතිවරොණනය්ගේ සුන්ද්ර කුටිෙ ද්ර්ශනෙ විෙ. ෙංුචි ිෙ 
අුලේලකට සමීෙව ෙිහිටා අුති කුටිෙ හුද්කලාව හා සුන්ද්ර බව යවළායගන 
තිබුණි. එහි ගමන් කළ ෙළමු ිනයෙේදීම මහත් සතුටක් අුතිවිෙ. මහා 
වනාන්තරයෙේ සිටිනා යත්ජාන්විත සිංහරාජෙකු යමන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ිසේවිෙ. ධර්ම කථා කරමින් යගෞරවානව්ිත හිතවතක්මක් අුති 

කරයගන තිබූ බුවින් අෙව ෙරතික්යෂ්ේෙ යනාකළහ. මාලිමාවත් Green Tea 
හා මී ෙුණි ෙූජා කර වන්ද්නා කයළමු. 

සේවාමීන්වහන්යසේ ද්ර ලිෙ දැලේවූහ. ඉන්ෙසු ගිලන්ෙස වළඳදා සුළ 
යේලාවක් ධර්මෙ කතා කරන්නට ීමු. රාතරෙී එළඹීමට අුත්යත් ටික 
යේලාවකි. අාෙසු ගලමුදුන හරහා සුළගයුන් ට ොමට යේලාව නුතිවිෙ. 
වන අලිෙන ්එළිෙට බසින යේලාව ද් ළං යේ.  

“දැන් ඉක්මනින් ෙිටත් යවන්න යවයි. සුළගයුන් ෙුත්යතන් ෙන්න 
යේලාව මි. යමතනින ්කිවුලවාිෙට ෙනන් ෙුෙ යද්කක් විතර ෙයි. 
එයහත් වින්න ොර යහාොගන්න අමාරුයි. කමක් නුහු මම මඟට 
වින්නම්. එතන ඉඳද්ලා මම ොර යෙනව්න්නම්.” 

යමයසේ ෙුවසීමට තරම් අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ කාරුණික වූහ. 
කියලෝමීටර කිහිෙෙක් කන්යද්න් ෙහළට අෙට මග යෙන්වමින් ෙුමිණ 
කිවුලවාිෙට ෙන ොර යෙන්නූහ. සිංහ රාජයෙක් අෙයගේ අාරකෂ්්ාවට 
ෙිටුෙසින් ගමන් කරනන්ා යසේ අෙට දැනුණි. එයමන්ම අෙ සිත් තුළ 
අුතිවූ යගෞරවෙ කිො ගන්නටත් අෙහසු විෙ. යම් මහා ෙතිවරොයණෝ 
අෙට ොර යෙන්ීමට ෙුමිණීමට තරම් කාරුණික ීම අද්හා ගුනීමට 
යනාහුකි විෙ. අෙ සිත් සතුටින් ෙිනා ගිෙහ. අෙ රැයගන අා ෙිරිකර 
උන්වහන්යසේ ෙිළිගත ් අතර, ිේිගත සතූරෙ, ඕඝතරණ සූතරෙ, 
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යලෝකාවයලෝකන සූතරෙ විසේතර වශයෙන් යකටි යේලාවක් කතා 
කරන්නට ද් ෙුළවන ්විෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේට ෙිරිකරක ් ෙූජා කිරීම එතරම් ෙහසු 
කරුණක ් යනායේ. මා දුන් මාලිමාව ෙිළියගන සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
මාලිමාව මා හට ලබා දුන්හ. සිවුරක් අලුතින් ෙිළිගනු ලබන්යන් ොවිච්චි 
කරන සිවුර ිරාෙත ් ව ූ විටෙ. විදුල ි ෙන්ද්මට බුටරි වවුත් අවශය 
ෙරමාණෙට ෙිළියගන ඉතිරිෙ අාෙසු ලුබ යද්යි. එතරම් ම අලේයෙේච්ඡ 
ජීවිතෙක් ගත කරමින් අන් අෙට අාද්ර්ශෙක් ලබා දුන්හ. එනමුත් තමා 
එයසේ සිටින බව අන ්අෙට ඉසේමත ුකරමින් ෙරකට කයලේ නුත. කිසිම 
විිෙකින් තමාව සාධාරණීකරණෙ කර යනාගත් ඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේ ධර්මෙට ෙමණක් යොමුවිෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිරිසට උෙකාර යනාකර කුලෙටම ී 
සිටිනවා ෙුයි ෙවසනන්න් ද් යනාසිටිො යනායේ. ධර්මෙ කතා 
කරන්යනවත් නුති බව ද් සමහරු ෙුවසහූ. එනමුත් එෙ සාවද්ය 
කරුණකි. ඉිරි ලිෙි තුළින් එෙ මනාව ෙිළිබිඹ ුවනවා අුත.  

තර්ක වාද් විවාද් නුතිව ධර්මෙ කතා කරන විට ඉතාමත ් සතුටින් 
උන්වහන්යසේ ධර්මෙ කතා කළහ. ගුඹුරු අර්ථ මත ුකර දුන්හ. හුද්කලාව 
හා ධර්මෙ කුමති අෙට යබායහෝ උෙකාර කළහ. එෙ වචනයෙන් කිව 
යනාහුක. අෙ හට ලුබුණු උෙකාර වචන වලින් විසේතර කිරීමට 
යනාහුක. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අනුගමනෙ කරමින් කලුන්දෑව, 
රුක්ගුහුල ෙරයද්ේශයෙේ ජල උලේෙතක් ළඟ ලගේගල අාකාරෙටම කුටිෙක් 
සකසේ කර ගුනීමට මා හට ද් හුකි විෙ. එහි වුඩ වාසෙ කරන විට 
නුවත වතාවක් ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේ සමඟ ධර්ම කතා කිරීමට 
ගලමුදුන කුටිෙට තවත් සේවාමීන් වහන්යසේලා යද්නමක් සමඟ ෙිටත් 
වුයනමි. 
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ඤාණදීප හමිිඩ ෝ ඩලාක ුහාමදුුරැඩවෝ ඩවති 

දුර අෑත වන යසනසනු ්වල වාසෙ කරමින් තථාගත ද්හමට ිවි ෙුදා, 
කාෙ ජීවිත අාශාව අත්හුර වාසෙ කරන භික්ෂ්වුකයගේ ජීවිතයෙේ සුවඳද් 
සෑම ිශාවකටම ෙුතියරයි. ෙම් කඳදුගුටෙක, වනාන්තරෙක නියකයලසේ 
උතුමන් වුඩ සිටිනවා නම් ඒ ෙරයද්ේශෙ සුන්ද්රත්වෙක් උසුලයි.  

යොවුන් වියෙේ ෙුවිි ී  මලූික බුද්ේධ වචනෙ හදාරා ෙුවිි ි විෙම හුද්කලාව 
අලේයෙේච්ඡකමින් ගතකළ, ෙරවෘජයායවන් හා වෙසින් මුහුකරුා ගිෙ 
යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ ගණු සුවඳද් අෙරමාණ විෙ. 
යහාඳින් වුඩී යමෝරා ගිෙ සුදු සඳදුන් ගසක් තිබ ූෙමණින් සුවඳද් හමන්යන් 
නුත. ඒ ගයසහි අුති අරටවු සිඳින විට ද්සතම සවුඳද් විහියද්ේ.  

ජීවන ගමයන් 67 වසක් ෙමණ ගත වන විට ෙුවිි ිවිෙද් වසර 42 ක ්
ෙමණ වන යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ ද්හම් සුවඳද් 
හා ධර්ම ඥානෙ ධර්ම සාකච්ඡා තුළින් විහිදී ෙුතිරී ගියෙේෙ. වසේ කාලෙ 
මාස 6 ක ් ගතකරන ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේ වියේක සුවයෙන් 
ද්හයමහි ව ූවිමුක්ති රසෙ භුකත්ි විඳිමින් සිටිෙහ. 

උන් වහන්යසේයගේ අාභාෂ්ෙට අනුව ෙමින් වනාන්තරයෙේ බිත්ති තුනක් 
ෙමණක් අුති කුටි යසේනාසනවල භික්ෂ්ූන් කිහිෙ නමක් වුඩ වාසෙ 
කළහ. තමන්ම සකසේ කරන්නට යෙදුන කුටි යසේනාසන තුළ ද්, තමන්යගේ 
උෙයද්සේ අනුව ජල උලේෙත් අුති ෙරයද්ේශ වල ඉි යකරුණු කුටි 
යසේනාසනවල ද්, උෙසම්ෙදා භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා ලගේගල ෙරයද්ේශෙ හා 
අවට අුති රකෂ්්ිත තුළ විසහූ. යම් භික්ෂ්නූ ් වහන්යසේලායගේ යලාකු 
හාමුදුරුයවෝ යලස නිතුතින්ම යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ෙතව්ූහ. ඒ අෙට ධර්මයෙන් විනයෙන් උෙකාර කිරීමට අතෙසු 
යනාකළ සේවාමීන් වහනය්සේ එෙට අවශය වුඩෙිළියවළක් ද් සකසේ කළහ.  

වසේ මාස හෙ තුළ ෙිණඩ්ොත ශාලායේ දී ධර්මෙ සාකච්ඡා කිරීමටත්, 
අයනකුත් ිනවල උදෑසන කාලයෙේ කුටියෙේ ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමටත් 
අවසේථාව දුනි. එනමුදු ෙයමක ්මූලික බුද්ේධ වචනෙට අවනත යනාී තර්ක 
විතර්ක කරන්යන් නම් ඒ අෙ ෙරතික්යෂ්ේෙ කිරීමට ද් උනව්හන්යසේ උකටලී 
යනාවූහ. සිෙලු යද්නාටම යොදුයේ ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමට සෑම වසරකම 
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අවසේථා 2 ක ්ලබාදුනි. ඒ නවම් යොයහාෙ ින හා වසේ සමාද්න් වන 
ෙසයළාසේවකට යෙර අුති මාස යොයහාෙයි. 

ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ වුඩ වාසෙ කරන භික්ෂ්ූන ් ද්, තවත් දුර බුහුර 
භික්ෂ්ූන්ද්, වියද්ේශික භික්ෂ්ූන් ද් යම් සඳද්හා සහභාගි විෙ. කිසිදු ගිහි 
භවයතක් යම් සඳද්හා සහභාගි කර යනාගත්හ. මහා වනාන්තරයෙේ ව ූඑක් 
කුටිෙක් යවත සිෙලු සඞ්ඝො වහන්යසේ හවස 4 ෙමණ වන විට දුෂ්ේකර 
ගමනක් යගවා යගන වුඩම කරති. අෙටද් ඒ සඳද්හා අවසේථා කිහිෙෙකදී 
සහභාගි ීමට හුකිවිෙ. 

එින භික්ෂ්ූන්යගේ යොයහාෙ කරන ිනෙ බුවින් අුවුත් යද්සා ෙිරිසිඳදු ී 
කට ොඩමින් යථේර භිකෂ්්ුන් වහන්යසේ නමක ් ෙරාතියමෝක්ෂ්ෙ යද්ේශනා 
කළහ. අෙ මහා ෙතිවරොණන් ද් යහෝරාවක කාලෙක ්වුඳද්යගන භික්ෂ්ූන ්
සමඟ ෙරාතියමෝක්ෂ්ෙට සවන් දුන්හ. එහිදී යද්ේශනෙ සිදුකරන භිකෂ්්ුවට 
වරින්යන් නම් එෙ යෙන්වා දීමට තරම් කාරුණික වූහ. 

ෙරාතියමෝක්ෂ්ෙ යද්ේශනා යකාට අවසන ්ව ූවිට යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ ධර්ම අාචාර්ෙ තනතයුර් තබා යගන ධර්ම සාකච්ඡා 
කරන්නට ෙටන ්ගනිති. ඒ ඒ භික්ෂ්ූන ්වහන්යසේලා විවිධ තුන්වලින ්ධර්ම 
ගුටළත්, විනෙ ගුටළත් අසන විට තම මතක ශක්තියෙන් හා 
ෙරායෙෝගිකත්වයෙන් මූලකි බුද්ේධ වචනෙට අනුව විවර යනාවූ අර්ථෙන් 
ඉසේමත ුකර යද්ති. ෙුකිලීමකින් යතාරව, ධර්මයෙේ විශාරද් බවින් ෙුතුව 
කරන විසේතරෙ ශරවණෙ කරමින් සිටිෙදී ලබන ෙරීතිෙ නිසා නිිමතක් 
අලස බවක් කිසියසේත් යනාඒ. අළෙම වන යතක්ම ඒ ඒ ෙරශේනවලට 
ෙිළිතරුු විගරහෙන් ඉිරිෙත් කරන්නට තරම් ඉතාම කාරුණික යනාමසුරු 
බවක් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ යවත ෙුවතුනි. යමම සාකච්ඡා 
ෙටිගත කිරීමට කිසියවක් උත්සාහ යනාකයළේ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේයගේ වචනෙට අුති ගරු කිරීම නිසාෙ.  

යමයලස ධර්ම සාකච්ඡා කරන විට ෙයමක ් මූලික බුද්ේධ වචනෙට 
ෙටහුනිව කතා කරනය්න් නම් තර්කෙන් ඉිරිෙත් කරන්යන් නම් 
කිසිවක් යනාද්න්නා යසේ නිශේශබද්ව එතුනින් ඉවතට වින්යන් විසේමිත 
වූ නිහතමානිතව්ෙකිනි. කිසිෙම් අවසේථාවක මූලික බුද්ේධ වචනෙට 
ෙටහුනි යද්ේ තර්ක යලස ඉිරිෙත් කරන විට කිසිවක් යනාද්න්නා යසේ 
නිහඳඩ වූහ. මහා කච්චාන යථේර ගාථා තුළ ද් ඒ සේවභාවෙ ඉිරිෙත් යේ. 
එෙ මනාව ෙසක ් කරමින් ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේ ද් යහාඳින් 
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ශරාවකත්වෙ ඉසේමත ු කයළේ ද් ෙරතිෙදායවනි. එතුනට රැසේ වන විවිධ 
සේවාමීන ්වහන්යසේලා භාවනා කරම අසනවිට “මම භාවනා ගුරුවරයෙක් 
යනායේ. බුදුරජාණන් වහන්යසේ මායගේ ගුරුවරො. ඊට අනුව එෙ නිරවුලේ 
කරයගන භාවනා කළ ෙතුු”ෙුයි ෙවසති.  

යමයලස ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ හා ඒ අවට තනි කුටි තුළ භික්ෂ්ූන් 
වහන්යසේලායගේ සාමානය ෙරශේන ෙිළිබඳද්වද් සාකච්ඡා කර ඒවාට ද් විසඳදුම් 
දීමට අමතක යනාකරති. ෙරතය ෙහසුකම් හා තවත් විවිධ දුෂ්ේකරතාවෙන් 
මගහුරීමට ධර්මයෙන්ම විසඳදුම් ලබා දීමට කාරුණික යවති.  

ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේට ධර්මයෙන් යහෝ යවනත් කරුණකින ්ෙම් 
භික්ෂ්ුවක් හිතවත ්වුවද්, ධර්ම විනෙ ෙිළිබඳද් ගුටළ සහ යවනත් ගුටළ 
විසඳද්න විටදී ද් මනා උයෙේක්ෂ්ාවකින් එෙ අසා සිට, බුද්ේධ කාලයෙේ ශරාවක 
චරිත ඉසේමත ුකරවමින් සතර අගතියෙන් යතාරව කටෙුතු කරති. ඡන්ද්, 
ද්ේයේශ, භෙ, යමෝහ ෙන සතර අගති වලට යනාො ෙරශේන විසඳද්න විට 
තථාගත ද්හම ජීවමාන වන හුටි සජීී ව අෙ අත්වින්යඳද්ම.ු අෙ අනිකුත් 
භික්ෂ්ූන් සමඟ කතා කරමින් ඒ ෙිළිබඳද්ව අද්හසේ හුවමාරු කරගත්යත් 
අෙරමාණ සතුටින් යමන්ම යගෞරවෙකිනි. 

ොන්ද්ර වන යතක්ම ධර්ම සාකච්ඡා කළ ෙසු ඒ ෙරීතියෙන්ම ෙුෙ යද්කක් 
ෙමණ සුතෙී උදෑසන ෙිණ්ඩොතෙ වුඩීමට සිෙළම සඞ්ඝො සූදානම් 
යවති. මූලික බුද්ේධ වචනෙට අනුකලූ යනාවූ කරුණ ුනිසා වාද් විවාද් අුති 
වූ අවසේථාවල ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ එතුනින් ඉවත් ව ූබුවින්, 
මධයම රාතරෙි අාසන්න වන විටම ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන් යේ. එවුනි 
අවසේථා ද් අත්ද්කින්නට ඉඩලුබුණි. භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා 20 නමක් 
ෙමණ යමම අවසේථාවට සහභාග ි වන අතර සමහර ින ඊටත් වුි 
ෙිරිසක්ද් සහභාගී යවති. ෙුංචි කුටියෙේ රාතරෙි ගත කිරීමට ඉඩ නුති නිසා 
මිදුළ තුළ ෙුදුරක ්යහෝ නිසීද්නෙ එලායගන ෙුෙ 2 ක ්ෙමණ සුතෙීමට 
කිසියවක් මුළිකමක ්යනාදැක්වූහ. සෑම යකයනක්ම ධර්ම සාකච්ඡාවට 
සහභාගි වන්යන් ඒ බව දැනයගනෙ.  

දුර බුහුරක සිට යහෝ යකාළඹ ෙරයද්ේශයෙේ සිට ෙම් සේවාමීන ්වහන්යසේ 
නමක් යහෝ විශාල ෙිරිසක ්ඤාණදීෙ හිමිෙන්ට දානෙ ෙූජා කිරීමට ෙුමිණි 
අවසේථා ද් තිබුණි. දුෂ්ේකර ගම්මාන වල රාතරෙි ගත කර දානෙ ෙූජා කිරීමට 
හා ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ බුහු දැකීමට එින ද් ෙිරිසක් ෙුමිණ 
සිටිෙහ. ෙයමක ්එයලස යනාද්න්වා ෙුමිණි සිටි විටද්, විශාල ෙිරිසක් එක් 
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ී ෙින්තූර ගුනීම් අාිෙ කිරීමට සූදානම් බව දැනුන විටද් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ වනාන්තර මුින ්යවනත් ගමකට ෙිණ්ඩොතෙ වුඩම 
කර දානෙ ෙිළිගනිති. එවන් ෙරද්ර්ශනාත්මක අනවශය කටෙුතු වලට කිසිදු 
කුමුත්තක් උන්වහන්යසේ යනාදැක්වූහ. සමහර අෙ ඒ ෙිළිබඳද් යනාසතුටු 
වූවාට සුක නුත. 

තථාගතෙන් වහන්යසේ ද් අානන්ද් සේවාමීන ් වහන්යසේ අමතා යමයසේ 

වදාළහ.“අානන්ද්, යකාවුයලා වයගේ කෑ ගහන අෙ කවුද්?” 

“සේවාමීනි, සාරිෙුත්ත යමාගේගලේලාන යද්නම විශාල භික්ෂ් ුෙිරිසක ්සමඟ 
භාගයවතුන් වහන්යසේ වන්ද්නා කරන්න ෙුමිණ සිටී” 

“ඒ සිෙලේලටම ෙන්න කිෙන්න. මම හුද්කලාවට යි නිහඳඩ බවට යි 
කුමති”.  

යම් යලසට ඒ භික්ෂ්නූ් වහන්යසේලා බුදුරජාණන් වහන්යසේ විසින් 
ෙරතික්යෂ්ේෙ කළ යසේක. ඒ අාකාරෙටම අනුකරණයෙන් යතාරව, බුද්ේධ 
අනුශාසනාවට අනවු ෙරතිෙදාව තුළින් ශරාවක චරිතෙ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ තුළ ඉසේමත ුවහූ. 

2012 වසයර් වසේ කාලෙට යෙර මම ගලමුදුන කුටිෙට ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ මුණගුසීම සඳද්හා තවත් යද්නමක් සමඟ රුක්ගුහුල කුටියෙේ 
සිට ෙුමිණියෙමි. යහේටියොල හරහා හීන්ගඟ ළඟින් බසයෙන් බුස 
සුළගයුන් ගම්මානෙට ෙයින් ගමන ්කරමින ්සනුද්්ර ිෙ අුලි, ගලේ තලා 
ෙසු කරමින් රාතරෙි වන විට ගලමුදුන ගම්මානෙට ෙුමිණියෙමි. එින 
නවාතුන් ගුනීම සඳද්හා එම දුෂ්ේකර ගම්මානයෙේ අුති ොසල යතෝරා 
ගතිමි. එදා රාතර ි කාලයෙේ ගලමුදුන ොසයලේ ගත කරමින් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිණඩ්ොතෙ වින තුනට උදෑසනම ෙිටත් වුයනමි. 
ගම්වුසියෙෝ අෙ තුනන්මටද් දානෙ සකසේ කර තිබුණි. එෙද් ෙිළියගන 
ෙිණ්ඩොත ශාලාවට වුඩමකර ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ හමුීයම් 
බලායොයරාත්තුයවන් සිටියෙමු.  
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10  

එකලාව ඩවඩසන් සහිරජුන් 'ගල උෙ' දී බැහැ දුටුදෙම ු

හුද්කලාව වනාන්තරෙ තුළ වාසෙ කරමින් ධර්මෙට අනුව ජීවත් යවමින් 
කුසගිනි වූ විට කෑම යසාො ෙන සිංහ රාජෙක ුයමන් යඩන්මාර්කයෙේ 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ගම්මානයෙේ අුති ෙිණ්ඩොත මඩුව යවත 
බිමට යහළ යද්යනත් අුතිව වුඩම කළහ. ෙණිඩ්ොත මඩුව යවතට 
ෙුමිණි ජනො ඉතාම ෙටහත් ෙහත්ව යගෞරවාන්විතව ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහන්යසේ ෙිළිගනු ලබනය්න් බුදුරජාණන් වහන්යසේ දුටුවාක් යමනි. ඒ බව 
ගම් වුසියෙෝ අෙට ෙරකාශ කළ අවසේථා අුත.  

“අෙට නම් තෙසේ හාමුදුරුවන් බුදුරජාණන් වහන්යසේ වයගේම දැයනනවා. 
ඒ හා සමාන යගෞරවෙක් ද් අයෙේ තියෙනවා” ෙනුයවන් ගම්වුසිෙයෙෝ 
ඔවුන්යගේ අහිංසක සිත් තුළ ඤාණදීෙ හිමිෙන් යකයරහි වූ යගෞරවෙ 
ෙරකාශ කයළෝෙ. යම් ගම්මාන තරමටම එහි වුසියෙෝද් සුන්ද්රෙ. ඔවුන්යගේ 
සිත් තවමත ් අවයාජ ගුමි ගතිෙම ඉසේමත ු කරති. එක් අවසේථාවක 
නාරංගමුව කුටියෙේ මා වුඩ සිටින විට උොසක මහයතකුයගන් වතයගාත 
විමසූ විට ඔහු යමයසේ ෙළිිතුරු දුන්යන්ෙ.  

“අයෙේ සේවාමීන් වහන්ස, මයගේ ූ  රට දුන්නා” එහි අද්හස මාතයලේට සරණ 
ොවා දුන්නා ෙනුයි. ඒ ගුමි වද්න් වල සුන්ද්ර බව ඉතා මනහරෙ. 

අෙ ගලමුදුන ගම්මානයෙේ ෙිණ්ඩොත මඩුවට ගමන් කළ ෙස ුඤාණදීෙ 
සේවාමින ් වහන්යසේ වුඩම කළහ. ෙළතුරු වළඳදා, ලුණු කුඳද්ද් වළඳදා 
අවසන් කළ විට වන්ද්නා කිරීමට අෙ උනව්හන්යසේ සමීෙෙට ගමන් 
කයළමු.  

“අාෙුෂ්ේමතුන්ට ටික යවලාවක් කතා කරනන් තියෙනව නම් යමතන 
යහාඳද්යි. යගාඩක් යවලා නම් කුටිෙට විමු” වදාළ සුනින ්මායගේ මවුින් 
යමවද්න් ෙිටවිෙ.  

“යගාඩක් යවලා කතා කරන්න තියෙනවා. සේවාමීන් වහන්යසේට කරද්ර 
නුතිනම් කුටිෙට විනන්ම්”. 

“කමක් නුහු... ධර්මෙ කතා කරන එක යහාඳද්යි” සිනහමුස ු මුහුණින ්
ෙුවසූහ. ඒ වන විටත් අධයාත්මික වශයෙන් ධර්මෙ තුළින් ඤාණදීෙ 
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සේවාමීන් වහන්යසේ හා අෙයගේ අුසුරක් ෙුවතුණි. ඒ නිසාම සේවාමීන් 
වහන්යසේ ද් අෙයගේ ෙුමිණීම ෙරතික්යෂ්ේෙ යනාකළහ.  

සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ ොත්තරෙ ද් අත් බෑගෙ ද් ලබායගන ෙිටුෙසින් 
ගමන් කරන්න ෙටන් ගතිමු. ෙරිසරයෙේ සුන්ද්රත්වෙ කතාබසේ කරමින් 
අෙ ඉන්නා තුන ්ගුන ද් ඤාණදීෙ හිමියෙෝ විමසුහ. කළන්දෑව ෙරයද්ේශයෙේ 
කුටිෙක සිටින බව ෙුවසූ විට විශාල සතුටක් ඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේයගන ් ෙළවූහ. යම් අාකාරෙට යබායහෝ සුහද්ශීලීව කතා බහ 
කරමින් ගමන් කයළමු.  

“අාෙුෂ්ේමතුන්, කළන්දෑවට මායිම්ව අුති කුමාරගල කන්යද්ත් යහාඳද් තුන් 
තියෙනවා. මාරගමුව අසවලේ තුන යහාඳද් අුළ ොරක ්තියෙනවා. එතුන 
මුදුයන් හියඳද්න්යන් නුති උලේෙතක ් තියෙනවා. බඹරගහවත්යත වුවට 
ඉහළින් යොි අුළ ොරක් තියෙනවා. හුලබගහවත්යත ෙන්සලට උඩහ 
අුති වුවට ඉහළින ් හියඳද්න්නුති උලේෙතක් තියෙනවා. හුබුයි ොෙන 
කාලෙට ඒතුන්වලට අලිත් එනවා. මමත් ඒ තුන් වලට වුිො. ඒ 
තුන්වලත් කුටිෙක් හදාගන්න ෙුළවනි. ගයම් මිනිසුන ් යහාඳද්යි.” යම් 
අාකාරෙට දුර අෑත ෙරයද්ේශ වල අුති වනාන්තර වල සේවභාවෙ විසේතර 
කයළේ තමායගේ නිවස ෙිළිබඳද්ව විසේතර කරන්නාක් යමනි.  

අෙි කුටිෙට ළඟා ීමු. අුළ ොයරන ්මුව යසෝදායගන කුටිෙට වුඩම කර 
ද්ර ළිෙ ද්ලේවා ගලින්ෙස සාදා ගුනීමට සූදානම් ී මු. ඒ අතරතුර අෙ ිමිදුළ 
ද් අුමද් අවසන් කර ගලින්ෙස වුළඳදුයවමු. ද්හවලේ දානෙට තව යේලාව 
අුති නිසා ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරන්නට සූදානම් විෙ. 

යබායහෝ ද්හම් කරුණු කථා කරන විට ද්හවලේ දානෙ ළං විෙ. ද්හවලේ 
දානෙ වුළඳදීමට අෙ ි තුන්නම අුළ ොර ළඟට ෙිටත් වූහ. සේවාමීන් 
වහන්යසේ දානෙ වුළඳදු ෙසු, මා දැනට වුඩසිටින කළන්දෑව රුක්ගුහුල 
ෙරයද්ේශයෙේ කුටිෙ ගුනත ්විසේතර විමසූහ. සේවාමීන් වහන්යසේ අුරැේවල 
සිටින කාලයෙේ උෙසේථාන කළ උොසකවරුන්යගේ නම් යගාත් විමසා ඒ 
අෙ හඳදුන්වා දුන්හ.  

ඒ වන විට සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ අාමාශෙ තුළ හා ශරීරයෙේ විවිධ 
සේථානවල යරෝගාබාධ හටයගන තිබුණි. එයමන්ම ොද්යෙේ යේද්නාවන්ද් 
ටියකන ්ටික මතවුන්නට ෙටන් යගන තිබුණි. ඒ ෙළිිබඳද්වද් සුව දුක් විමසා 
ඉතාම යගෞරවයෙන් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වන්ද්නාකර කිවලු 
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වාිෙ ගම්මානෙට රාතර ිකාලෙ ගත කරන්න ෙටිත් වූයෙමු. ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ 2012 වසයර් වසේ කාලෙ ද් ගලමුදුන කුටියෙේම ගත 
කළහ. 

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ යෙන්ව ූ විසේතර අනුව මාරගමුව, 
බඹරගහවත්ත, හුලබගහවත්ත ෙරයද්ේශවල අුති ජල උලේෙත් බුලීමට අෙි 
ගියෙමු. එයමන්ම කුමාරගල කඳදුවුටිෙ හරහා ො ගමනින ්කළන්දෑවට 
ෙුමිණියෙමු. කළන්දෑව රුක්ගුහුල කුටිෙ තවත් සේවාමින් වහන්යසේ 
නමකට ලබාදී හුලබගහවත්ත ගමට ොබද් වනාන්තරයෙේ අලුත් කුටිෙක් 
සකසේ කර ගත්යත් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ උෙයද්සේ ෙරිිෙ.  

2012 වසර වසේ කාලෙ එහි ගත යකාට 2013 යෙබරවාරි මුලේ සතියෙේ 
නුවත ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේ මුණ ගුසීමට ෙෑමට අද්හසේ අුතිවිෙ. 
ඒ වන විට වසේ මාස හෙක් ගත කර අුති බුවින් සතුටු සිතින් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩ සිටිෙහ. 

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ ගුන ද්න්නා තවත් නාවික හමුදායේ ඉහළ 
නිලධාරීන් යද්යද්යනක් ද් මායගේ සයහෝද්රයෙක් ද් තවත් සේවාමීන ්
වහන්යසේ නමක ් ද් සමඟ ගලමුදුන කරා ගමන් කිරීමට ෙිටත් විෙ. 
ධර්මෙට අුති කුමුත්තත් ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේ ගුන ද්න්නා 
නිසාත් බාධක මධයයෙේ වුවද් ඒ දුෂ්ේකර ගමනට ඉතාම කුමුත්යතන් 
නාවික හමුදා නිළධාරීන ් යද්යද්නා එකවහූ. එක් අවසේථාවක මාලිමාව 
ලබාදුන් සුයර්ෂ්ේ ද් සිලේවා මහතා ද් එතුමායගේ මිතයුරක ුවූ මයහේෂ්ේ ද් සිලේවා 
මහතා ද් මායගේ සයහෝද්රො ද් යම් ගමනට එක් වූයෙේ මායගේ නීති 
මාලාවන්ට ෙටත්ව ෙ. 

“යම්ක දුෂ්ේකර ගමනක් යබායහෝ දුර ෙයින් කුයලේ මුින් ගමන ්කරන්න 
තියෙනවා. ඒ වයගේම සේවාමීන් වහන්යසේ ඔොලා සමඟ කතා කරන්න 
අකමුති නම් ෙුත්තකට ී සිටිනන්. සේවාමීන ් වහන්යසේ හුද්කලාවට 
කුමතියි. අනවශය යද්ේ කතා කරන්යන නුහු. ගිහි අෙ කුටිෙට එනවට 
කුමති නුහු. සමහර විට අෙට කුටිෙට ෙන්න අවසේථාවක ්ලුබුණත් 
ඔොලට ලුයබන එකක ්නුහු. අෙි නුවත විනකම් ගමට යවලා ඉන්න 
යවනවා. යම්වට කුමති නම් අෙිත ්එකක් ෙමු.”  

යම් සඳද්හා එකඟ ව ූඒ නිළධාරීන් යද්යද්නාත ්මායගේ සයහෝද්රොත් අනික ්
සේවාමින් වහන්යසේත් සමඟ කිවුලවාිෙ ගමට ගියෙම.ු ද්හවලේ දානෙ එම 
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ගයම්දී වළඳදා වනාන්තරෙට ො ගමනින් ෙිටත් වූයෙමු. වනයෙේ අුති 
සුන්ද්රත්වෙ නරඹමින් ගමන් කරන විට මහා වුසේසකට ද් හසු විෙ. 
ගංඟායවන් එයතර වූයෙේ සිෙලු අුඳදුම් හා අෙයගේ සිවුරුද් යතමායගනෙ. 
ොර යසාො ගන්නද් අෙහසු ී යමායහාතකට අතරමං වනන්ටද් සිදු විෙ. 
නමුත් රාතර ි7.00 ෙමණ වන විට ගලමුදුන ගමට ළඟා ීමට හුකි විෙ. 
රාතර ිකාලෙ ගත කිරීම සඳද්හා ොසලට ගියෙමු.  

ගයම් උොසක මහත්වරු අෙට ෙුදුරු යකාේට ලබා දුන්යනෝෙ. යඩසේ, ෙුට ු
එක යගාඩක තබමින් ෙුදුරු එලායගන රාතරිෙ ගත කයළමු. උදෑසනින්ම 
අවි වන විට ගමවුසියෙෝ කුඳද් ගිලන්ෙස රැයගන ෙුමිණියෙෝෙ. ද්හවලේ 
දානෙද්, ගිහි තුන්යද්නාට සෑයහන කෑමද් අෙි යද්නමයගේ ොතත්ර වලට 
ෙූජා කයළෝෙ. එදා රාතරියෙේ ඒ ගයම් ෙරධාන උොසක මහතා ෙුමිණ යමයසේ 
ෙුවසූහ.  

“මීට ින තුනකට කලින ්යලාකු සේවාමීන් වහන්යසේ නමක් වුිෙ. නමුත් 
කුටිෙට වින්න එො කිේවා. ෙිණ්ඩොත ශාලායේ යොි යවලාවක් කතා 
කර ෙිටත් යකයරේවා. ඔබවහන්යසේලාටත් කුටිෙට වින්න බුරියවයි. යම් 
මහත්වරු නම් යකායහාමත් එක්කයගන ෙන එකක ්නුහු.”  

“කමක් නුහු. සේවාමීන ් වහන්යසේ කිෙන යද්ෙක් කරනවා. අෙට ටික 
යවලාවක් කතා කරන්න ලුබුණත් අුති” ෙුයි මම ෙුවසුයවමි. 

උදෑසන ෙිණ්ඩොතෙ රැයගන ගයම් අෙට ෙිං අනුයමෝද්න් කර අෙි සිෙලු 
යද්නාම ඉතා ඉක්මණින් ෙිණ්ඩොත ශාලාවට ෙිටත් වූයවෝෙ. ඒ වන විටත් 
සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම යකාට කුඳද් දානෙත් වළඳදා ෙිණ්ඩොතෙත් 
ෙිළියගන අවසන්ෙ. 

මායගේ නම සඳද්හන ්කරමින් දානෙ රැයගන ගිෙ උොසක මහතකු අයත් 
ෙණිවිඩෙක ්ෙුීමි. අෙ ෙුමිණීමට ෙරමාද් වවු ද් කුටිෙට වුඩම යනායකාට 
නුවතී සිටීමට තරම් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අෙ 
යකයරහි කාරුණික වූහ. 
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ඤාණදීප හමිි න්ව සමඟ ධර්ම සාකච්ඡාවකව 

සක්කාෙ ිේිෙ දුරු කරමින් නිීම ෙිණිසම ෙරතිෙදායේ යෙයද්න ශරාවක 
භික්ෂ්ුවකයගේ ජීවිත ෙුවුත්ම යබායහෝ සුන්ද්රෙ. සෑමවිටම අරුතස්නු් 
යද්යින් යවන්ව අර්ථවත් ජීවිතෙක් ගත කරන අතර, ඒ බව අන් අෙට ද් 
විද්යාමාන යේ. 

තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ ද්හමට කුමති ඊට අනුව ජීවිතෙ ගත කිරීමට 
උත්සාහ කරන සත්ෙුරුෂ්යෙෝ අෙරමාණ කරුණාවක් යමන්ම අනුගරහෙක් 
ද් ද්ක්වති. කෙ වචනයෙන් යමන්ම මනසින්ද් මමතරී සහගත ෙුවුත්මක් 
අුතුව යවයසති. ජීවිතයෙේ තම ෙුවුත්මට තුනක් යනාදී මමතරී කරුණාව 
මූලික කරයගන අන ්අෙට ධර්මයෙන් විනයෙන ්උෙකාර කිරීමට උකටලී 
යනායවති. ඒ බව යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ 
චරිතයෙන් අෙට ඉතා යහාඳින් ෙසක් යවමින ්තිබණුි. 

ගලමුදුන ගම්මානෙට ෙිවිසි අෙ හට ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
ෙිණ්ඩොතෙ ෙිළිගුනීමට ෙරථම ෙිණ්ඩොත ශාලාවට ෙෑමට යනාහුකි විෙ. 
එනමුදු අෙ ෙුමිණි බව දැනගත ් ඒ උතුමන් අෙ එනතරුු එහිම රැඳදී 
සිටීමට කාරුණික වූහ. 

ඉතා යසාම්නසේ සිතින් ෙුතුව අෙ සිෙලු යද්නාම ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේට වන්ද්නා කළහ. ගිහි තියද්නා අෑතට ී වන්ද්නා කළහ.  

“සේවාමීනි, ධර්ම කරුණු ටිකක් කතා කරන්න අවසර ද්?” 

“ඔේ… ෙුළවන්… යගාඩක් ද්? ටිකක් ද්?” 

“සේවාමීනි, යේලාව තියබ නම් යගාඩක ්කතා කරන්න තියෙනවා.” 

“එයහනම් කුටිෙට විමු.” 

“යම් මහතව්රුන්ට යමයහ ඉන්න කිෙනන්ද්?”  

“අාෙහු වින්යන කිවුලවාිෙ හරහා නම් යමොලත් එක්ක ෙමු. හුබුයි 
අෙිට බාධා යනාකර අෑතින් ඉන්නට ඕනි.” 

“එයහමයි සේවාමීනි” ෙුයි මම ෙිළිවද්න් දුනිමි.  
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එම මහත්වරුන්යගේ සිත ඉතාමත ්ෙරීතිමත ්විෙ. කලින් ිනක සේවාමින් 
වහන්යසේ නමක් වුිෙත් කුටිෙට එක්ක යනාගිෙ බව ගයම් උොසක 
මහතා ෙුවසීෙ. එනමුත් මා හටත් මා සමඟ ෙුමිණි අනිත් සේවාමීන් 
වහන්යසේට ෙමණක් ද් යනාව ගිහි මහත්වරු තියද්නාටමත ්අවසර ලුබුණි. 
ඒ යවනකක ්නිසා යනාව, මූලික බුද්ේධ වචනෙ සමඟ තර්ක යනාකරමින් 
අාධයාත්මිකව ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අුසුරු කළ යහේතුයවනි.  

සේවාමීන් වහන්යසේයගේ ොතරෙත් කර බෑගෙත් රැයගන ෙිටුෙසින් ගමන් 
කරන විට තාලඵුට යථේර ගාථාව සිහිෙට නුගුනි.  

“ඉරුණ ුසිවුරක් ද්රායගන රහතුන් වින මාර්ගයෙේ ඒ ෙිටුෙසින් ගමන් 
කිරීම යකතරම් වාසනාවක්ද්?” 

ගිහි මහත්වරු තියද්නාද් ෙිටුෙසින් ෙුමිණිෙහ.  

“අාෙුෂ්ේමතුන්, යම් මහතව්රුන්ට යොි වුඩක් කර යද්න්න ෙළුවන්ද්?” 

“එයහමයි.” 

“කුටියෙේ මුටි ටිකක් ගාගන්න තියෙනවා, ොයර් අත්තක් අයින් කරගන්න 
තිෙනවා. ඒක කරන්න යමොලට ෙුළවන ්යවයිද්?” 

“එයහමයි. ඒක ෙුළවන්.” 

යමයලස කතා කරමින ්ෙනවිට කුටිෙට ළං විෙ. එක් තුනක නුවතී, 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ ොරට වුටණු ුඅත්තක් යෙන්වූහ. 

“යම්ක අයින් කරන්නත ්ඕනි. අෙි ධර්මෙ කතා කරල ඒක කරමු.” 

යකයමන් යකයමන් කුටිෙට ළඟා විෙ. ගිහි මහත්වරු මිදුයලේ යකළවයර් 
නුවතුනි. අෙි කුටිෙ අුතුළට ෙුමිණියෙමු. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ 

ද්ර ලිෙ දැලේ වූහ. ඉන්ෙසු Green Tea සකසේ කරයගන අෙ වුළඳූ අතර 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේට ද් ෙිළිගුන්වුයෙම.ු  

“ගිහි මහත්වරුන්ටත් යත් ටිකක් යද්න්න.” ෙනුයවන් ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ ෙුවස ූවිට ඒ අෙටත් යත් ෙිළියෙල කර දුනිමු.  

Non-fat fresh milk හා non-fat cheese, ෙළතරුු සේවාමින් වහන්යසේට 
ෙිළිගුන්වුයෙම.ු  
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“ඕව ද්වලේ දානෙ සමඟ වළඳද්මු, දැන් ධර්මෙ කතා කරමු” ෙනුයවන් 
සේවාමින ් වහන්යසේ ෙුවසූ විට, මම උන්වහනය්සේ යවතින් කරුණු 
කිහිෙෙක් විමසුයවමි. 

“සේවාමීනි, සාමයික විමුකත්ිෙ ෙනු කුමකද්්?”  

“යගෝධික භික්ෂ්ුව ගුන තිෙන එක යන්ද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනී, ඛගේගවිසාණ සූතරයෙත්, සායරෝෙම සූතරවලත්, 
මිගසාලා සූතරයෙත් තියෙනවා.” 

“ඔේ ඔේ.. කලක දී ලබන විමුක්තිෙ. අසමයික කිෙන්යන රහතුන්යග 
විමුක්තිෙ. එෙ විමුක්ත යවලාමයි සිටින්යන, නමුත් යසේඛ භික්ෂ්ුව 
ෙරතයයේක්ෂ්ායවන් යබාජ්්ධඞ්ග භාවිතයෙන් අදාළ යහේතු සකසේ වුනාම 
විතරයි විමුක්තිෙ ලබන්යන්. ඒකයි ඒකට සාමයික විමුක්තිෙ කිෙන්යන. 
එක ිගටම ෙවත්වන්න බුහු. ඥානෙ තිබුණට විමුක්තිෙ යසේඛොට 
ිගටම ෙවත්වන්න බුහු. යගෝධික සූතරයෙේ තියෙන්යන ඒක තමයි.”  

“එයහමයි සේවාමීනි, එතයකාට මිගසාලා සූතරයෙේ තිෙන එක?” 

“එතනත ් 'ධම්මයසායතා නිබබහති' යන, ද්හම් සුඩෙහරට බුසයගනයි 
ඉන්යන. ඒත් යසේඛයෙක්ම තමයි. සායරෝෙම සූතර තුළත් විසේතර වන්යන් 
ඒකමයි. ඛගේගවිසාණ සූතරයෙත් ඒ ගුන කිෙයවනවා. ෙිරිස හා අුලී වසන 
විට සාමයික විමුක්තිෙ ලබන්න බුහු. එතයකාට තමන්යග වුයේ 
කරන්න අමාරුයි. යබාජ්්ධඞ්ග භාවිතා කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා එම 
යසේඛොට සාමයික විමුකත්ිෙ ලබන්න බුහු. එෙ යසේඛ ෙරිහාන කරුණක.් 
ඒ කිෙන්යන සාමයික විමුක්තිෙ ලබා ගන්න අමාරුයි කිෙන එක.” 

යම් යලසට විශාරද්ව ධර්මෙට අනුකලූව ෙරායෙෝගිකව ෙරතිෙදාව විසේතර 
කරන විට අුතිවූ ෙරීතිෙ මහත්ෙ. විවර යනාවුණු ගුඹුරු අර්ථෙන් විවර 
කර ගුනීමට හුකිවිෙ. 

“අවසර සේවාමීනී, අතම්මෙ සූතරෙ විසේතර කර ිෙ හුකිද්”  

“අතම්මෙ සූතරෙ… ඡක්ක නිොතයෙේ, එතන තවත් සූතර යද්කක් 
තියෙනවා. උක්ිත්තාසික, අනවත්ථිත සූතරෙන.් හුම අාකාරයෙන්ම 
සිෙලු අාකාරයෙන්ම අනිච්ච සම්මර්ශනයෙන් අානිශංස හෙක් තියෙනවා. 
ඒ අාකාරෙටම දුක්ඛ සංඥාව, අනත්ත සංඥාව ෙළිිබඳද්වත ්තිෙනවයන්... 
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ඒ සූතර තුන හරිම ලසේසනයි” ඒ අෙුරින් යබායහෝ යේලාවක් ඒ සූතර තුන 
විසේතර කර දීමට තරම් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ කාරුණික වූහ.  

ෙුෙ යද්කකට වුියෙන් ධර්ම සාකච්ඡා කරන විට ද්හවලේ දාන යේලාවත් 
ළං විෙ. යම් කිසිදු සාකච්ඡාවක් ෙටිගත කිරීමට අෙ හට සිත් යනාවුයෙේ 
සේවාමින් වහන්යසේට අුති යගෞරවෙත්, විවර යනාවූ අර්ථෙන ්විවර කර 
ගුනීයම් තිබූ අයෙේකෂ්්ාවත් උවමනාවත් යහේතුයවනි. අෙ රැයගන අා 
දානෙන් ද් සේවාමීන් වහන්යසේට ෙූජා කර අුළ ළඟ තියබන ගලේ තලාවක් 
කරා දානෙ වුළඳදීම සඳද්හා අෙි ෙිටත් ීමු. 

අෙ යද්නම සිෙලුම දානෙන් ොතර යද්කට ෙිළියගන තිබූ නිසා වෑංජන 
අාිෙ කලවම් ී තිබුණි. සිෙලේලම එකට කලවම් වූ නිසා අෙ ිසමඟ ගිෙ 
මහත්වරුන්ට යම්වා කනන් ෙුළවන ්යවයිද් ද්න්යන නුහු.  

“මයහේෂ්ේ මහත්තො ඔක්යකාම කලවම් යවලා තියෙන්යන, ඔොලට කන්න 
ෙුළවන්ද්?” 

“අෙි නාවික හමුදා ෙුහුණ ු කාලයෙේ ඔයිට වඩා යද්ේවලේ කෑව. ඕක 
යමාකකද්්” ෙුයි ඔවුහු ෙුවසූහ.  

අෙි දානෙ වළඳදා ගිහි මහත්වරු තුන්යද්නාට ඉතිරි ටික යබදා දුනිමු. 
දානෙ වළඳදා අවසන් ී නුවත ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කුටිෙට 
ෙුමිණියෙමු. 

“අාෙුෂ්ේමතුන්, අෙි කුටියෙේ මුටි ගාමුද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනි” 

“අර මහතව්රුන්ට එන්න කිෙන්න.” 

යම් අාකාරෙට ෙුවසූ ෙසු ඒ ගිහි අුත්තන් සමඟ මුටි ිෙකර කුටියෙේ 
අායලේෙ කරන්න ෙටන ්ගත්යතමු.  

මම යම් අවුරුද්ේයද්ේ වසේ වසන්න සුළගයුන්ට විනවා. තව නමක් යමයහට 
විනවා කීවා. ඒකයි යම් අලුත් වුිො කරනය්න. යම් ොර සඞ්ඝ 
රැසේීමත් යමයහ තියෙනවා. අාෙුෂ්ේමතුන් විනවද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනි” 
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“හුලබගහවත්ත කුටිෙ යහාඳද්යිද්?” 

“එයහමයි, සේවාමීන් වහන්යසේ කී තුනව්ල ජල උලේෙත් තිබුණා. 
මාරගමුවත ් බඹරගහවත්තත් බලන්න ගිො. කුටිෙ හදාගත්යත 
හුලබගහවත්යත. එතන නිද්හසේ. යවලාවක සේවාමීන් වහන්යසේත් 
වින්න” 

යම් අාකාරෙට කතා කරමින් මුළ කුටියෙේම මුටි අායලේෙ කරමින් 
අලුත්වුිො කරන්නට ීමු. අායලේෙ කරන අාකාරයෙේ සිට සිෙලුම යද්ේ 
අෙට කිො දීමට තරම් උන්වහන්යසේ කාරුණික වහූ. තමන් අතහුර ෙන 
කුටිෙ අලුත්වුිො කිරීමටත්, සඞ්ඝ රැසේීම සඳද්හා අලංකාර කිරීමටත්, 
සිතක් අුති වූයෙේ අන් අෙට උෙකාර කරන සිත නිසාමෙ. 

“මහත්වරුන් ඕව කරල තියෙනවද්?” 

“නෑ, නමුත් ෙුළවන් සේවාමීන් වහන්ස.” 

ඒ නාවික හමුදා ඉහළ නිලධාරීහ ුඉතාම සතුටින් කුටියෙේ මුටි අායලේෙ 
කයළෝෙ. එෙ අවසන් වූ ෙසු ොරට වුටණු ුඅත්තක් ඉවත් කිරීමට ගියෙමු. 
මායගේ සයහෝද්රො ඒ අත්ත ඉවත් කයළේෙ. 

සඞ්ඝ රැසේී මට සඞ්ඝො ෙුමියණන නිසා එම අත්ත ඉවත් කිරීමට 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ කටෙුතු කයළේ සඞ්ඝොයගේ ෙහසුව ෙිණිසයි. 
තමන් වුඩ සිටින අවධිෙ තුළ එෙ එයසේම තිබිෙදී ඒ අතු අතරින් රිංගා 
කුටිෙට අුතුළ ී අුත. 

යේලාවත් ගත වන්නට විෙ. ධර්ම සාකච්ඡා කිරීයමන් ලුබුණු ෙරීතිෙත්, 
කුටියෙේ මුටි අායලේෙ කිරීයමන් ලද් ෙරීතිෙත් නිසා අෙ සුයවාම මහත් 
සතුටට ෙත්ී  සිටිෙහ. ෙිටත්ීම සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේට 
වන්ද්නා කයළම.ු  

“එයහනම් අාෙුෂ්ේමතුන් සඞ්ඝ රැසේීමට වින්න” ෙුයි ෙුවසූහ. ඉතාම 
සතුටු සිතින් කිවුලවාිෙ ගම්මානෙට ෙෑමට අෙි ෙිටත් වුයනමු. 
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ගලමදුුදන් සඞ්ඝ රැස්ීමක ්

තථාගතෙන් වහන්යසේ යද්ේශනා කළ ධර්ම විනෙ ෙවතින විට, උතුම් වූ 
අාර්ෙ අෂ්ේඨාංගික මාර්ගයෙේ ගමන් කළ හුකි ඥානවන්ත උතුමන් සිටින 
තුරු කිසිකයලක යලෝකෙ ශරමණ ඵලෙන්යගන් හිසේ යනායේ. යම් ශාසනෙ 
වඳද් බුහුෙු එකක ්යනායේ. ඒ අෙුරින් ධර්ම විනෙට අනුව ජීවිතෙ ගත 
කරන ඥානවන්ත උතුමන් අුසුරු කිරීයමන් තථාගත ශාසනෙ ෙරතිඵල 
සහිත වූවක් බව යත්රුම් ෙයි.  

ඒ සඳද්හා සාකච්ඡාව සංවාද් සමග යබායහෝ කලක් අුසුරු කළ ෙුතුයේ. 
තවත් යකයනකුයගේ සීලයෙේ ෙිරිසිදුභාවෙ, ෙරඥායේ සේවභාවෙ, ෙරශේන වලට 
මුහුණ දීයම් හුකිොව වටහා ගුනීමට යබායහෝ කාලෙක් සමීෙව අුසුරු 
කළ ෙුතු බව බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙන්වා වදාළ යසේක. ධර්ම 
සාකච්ඡාව, ජීවිතෙ ෙවත්වන අාකාරෙ සහ ෙරශේන වලට මුහුණ යද්න 
අාකාරෙ ෙිළිබඳද්ව ෙරඥාවන්ත යකයනක් අවධානයෙන් සිටිෙයහාත ් ඒ 
උතුමන්යගේ ෙරඥාවත් සීල ොරිශුද්ේධිෙත් වටහාගත හුකි බව බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ යෙනව්ා වදාළ යසේක. යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේයගේ ඒ හුකිොවන් වටහා ගුනීමටත් තථාගත වචනෙ අනුවම 
කටෙුතු සිදුවිෙ ෙුතුෙ. ෙිරිස හා නිතර යනාඅුයලන නිසාත්, විශාල 
උත්සව වලට යනාවින නිසාත්, වනාන්තරයෙන් එළිෙට යනාවින 
නිසාත් අුතමුන් සුළ කරුණකින් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ගුන 
අෙුහුදීයමන් කතා කරති. 

එයසේ අෙුහුදීයමන් කටෙුතු කරන්යන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ගුන 
අෙුහුදීමම ෙමණක ්යනාව, බුද්ේධ වචනෙට ද් ෙුහුදීමක ්නුති බුවිණි. 
බුද්ේධ වචනෙට ෙුහුදීම අුති වූයෙේ නම් කිසියසේත් එයලස නිගමනෙන්ට 
යනාෙුමියණනු අුත. දීර්ඝ කාලෙක ්ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අුසුරු 
කළ අෙට එවුනි ෙිරිසේ ගුන අුතිවන්යන් අනුකම්ො සහගත හුඟීමකි. 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේ, ධර්මෙට කුමති ඒ සඳද්හා ම ජීවිතෙ කුෙ 
කරන භික්ෂ්ූන්ට උෙකාර කරන්යන්ම තම යගෝලෙන්ට යමනි. එයමන්ම 
එම භික්ෂ්ූන්ද් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අුසුරු කරන්යන් තම 
අාචාර්ෙවරොණන් වහනය්සේ ෙන හුඟීයමන් ෙුතු වූ අාද්ර යගෞරවයෙනි. 
ඒ අුසුර තුළින්, විවර යනාවූ තථාගත ගම්ීර ධර්මයෙේ අරුත ් විවර 
කරයගන ෙරතිෙදාවට යොමු වූ භික්ෂ්ූන් අෙමණ සතුටක් ලබති. අන් අෙ 
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බාහිර සිට වචනයෙන් යබායහෝ අකුසලේ රැසේ කර යගන නිරෙගාමී යේ. 
ඒ බව අාර්ෙ උෙවාද් සතූර තුළ මනාව ෙුහුිලි යේ. එයමන්ම යසාො 
යනාබලා කටෙුතු කිරීයම් ෙරතිවිොක ද් යබායහෝ බුද්ේධ යද්ේශනා තුළ 
ෙුහුිලි කර අුත.  

යම් අෙ කිසිදු බුද්ේධ වචනෙක් යකයරහි ශරද්ේධාව යනාමුති බුවින් වියේචන 
ඉිරිෙත් කර අකුසලේ රැසේකරගනිමින් ලුබුණු මිනිසත් බවත ් බුද්ේධ 
ශාසනෙත ්අහිමි කරගනී. 

උන් වහන්යසේ යබායහෝ වර්ෂ් ගණනාවක් වුඩ සිටි ගලමුදුන කුටියෙන් 
ෙිටත් වූයෙේ තවත් භික්ෂ්ූන්ට උෙකාරෙක ්විෙ හුකි අෙුරින් කුටිෙ සකසේ 
කර අවසන් වූ ෙසුෙ. යම් කුටියෙේ වුඩ වාසෙ කිරීම ද් එතුනින් නිමා 
විෙ.  

සුළගයුන් කුටිෙ ඉතා ම මනහරෙ. ගංගාවට මුහණුලා තියබන විට එම 
ිෙ ද්හයර් නාද්ෙ සිත නිසල කරවයි. එවුනි සනු්ද්ර අවසේථා අතීතයෙේ 
රහතුන් විඳි අාකාරෙ යථේර ගාථා තුළ සඳද්හන් යේ. ඒ අාකාරෙටම 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ ද් අෙමණ සතුටක් ලබන්න අුතුවාට කිසිදු 
සුකෙක ්නුත. වසේකාලෙ අාරම්භ ීමට යෙර අුති මාස යෙෝෙ ද්වස 
ලගේගල සඞ්ඝ රැසේීම ෙුවුත්යේ. 

ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේත් ොගමනින් සළුගුයන් සිට ගලමුදුන 
කුටිෙට වුඩම කළහ. තවත් යබායහෝ සඞ්ඝො සවසේ ී මට යෙර ගලමුදුන 
කුටිෙ යවත වුඩම කළහ. මාත ් මායගේ හිතවත ් භික්ෂ්ූන් සමඟ 
හුලබගහවත්ත සිට ලගේගල නගරෙට බසයෙන් ෙුමිණ එතුන් සිට 
කිවුලවාිෙට ො ගමනින් ද් වනාන්තර මුින් ගලමුදුන කුටිෙට 
ෙුමිණීමට ෙිටත් ීමු. 

ඒ අතරමග අුති ගංගායවන් ෙුන් ෙහසු ී ද්හවල දානෙ වළඳදා සවසේ 
වන විට ගලමුදුන කුටිෙ කරා ළඟා ීමට අෙට හුකිවිෙ. ඒ වන විටත් 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ වුඩම කර සිටිෙහ. තවත් යබායහෝ භික්ෂ්ූන් 
වහන්යසේලා වුඩ සිටිෙහ.  

යවනදා යමන්ම කටොඩමින් සේථවිර භිකෂ්්ුවක් ෙරාතියමෝක්ෂ්ෙ 
සජ්්ධාෙනා කළහ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අුතුළව සිෙලු සඞ්ඝො 
වන්ද්නා කරයගන සවන් දුණි. ධර්ම සාකච්ඡාවත් අාරම්භ විෙ. රාතර ි
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යබායහෝ යේලාවක් ධර්ම සාකච්ඡා කයළේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
ගුරු තුන්හි තබා යගන ෙ.  

අලුෙම කාලයෙේ ඒ ඒ තුන්වල නිසීද්න ද්මා ගත් භික්ෂ්ූන ්වහන්යසේලා 
සුළ යේලාවක් සුතෙී උදෑසන අවි විෙ. ගලමුදුන ගම්වාසීන් කුඳද් දානෙ 
යගනවිත් තිබුණි. ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහනය්සේට කුඳද් ෙිළිගන්වා 
අනතුරුව සිෙලු යද්නාම කුඳද් වුළඳූහ. යම් අාකාර වූ වසරකට 
යද්වතාවක් ෙමණ සිදුවන සඞ්ඝ රැසේීම් ෙහකට ෙමණ සහභාගී ීමට 
මම භාගයවන්ත වූයෙමි. 

යමින ගලමුදුයන ් සඞ්ඝ රැසේීම තියබන අතරතුර, වියේකීව සිටි 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ දැක ගුනීමට මා හට හුකිවිෙ. විගස 
ෙතක්ඩෙ ද් රැයගන යගාසේ රුක ් යසවයණ් සිටි ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේව වන්ද්නා කයළමි. 

“අවසරයි සේවාමීනී, ද්හම් කාරණාවක් අහන්න හුකිද්?” 

“යහාඳද්යි අහන්න.” 

“සේවාමීනි, අාර්ෙකාන්ත සීලෙ තුළ විගරහ කරන භුජිසේයසහි වචනයෙේ 

අර්ථෙ කුමකද්්?” 

“දාස භාවයෙන් නිද්හසේ කිෙන එක” 

“එයහමයි.” 

“උෙසම්ෙදා කරන විටත් ඕක අහනව යන්ද්? ඔබ දාස බවින් නිද්හසේ ද් 
කිෙල, ඒක තමයි අර්ථෙ.” 

මා තුල අුතිවූයෙේ කිව යනාහුකි තරම් ෙුදුමාකාර සතුටකි. විවර යනාවූ 
අර්ථෙක් විවර කර ගුනීම සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේ උෙකාර 
විෙ. 

“සීලබබත ෙරාමාසෙ දුරු වුණාම ඒ යසෝතාෙන්න යකනා හික්යමන විිෙ 
තමයි අාර්ෙ කාන්ත සීලෙ කිෙන්යන. සිලේෙද් යනායේ. හික්යමන 
අාකාරෙ. ඒ හික්යමන අාකාරෙ කවදාවත ්යවනසේ යවන්යන නෑ. විනාශ 
යවන්යන නෑ. අඛණය්ඩහි අච්ඡිද්ේයද්හි කිෙනය්න ඒකයි. ඒ වයගේම 
ගරහණෙ කර ගුනීමක් නෑ. නුවණුති අෙ ෙරශංසා කරන, සමාධිෙට යහේතු 
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වන අාකාරයෙේ හික්මීමක් තමයි ඒ. ඒ වයගේම දාස බවින් නිද්හසේ. ඒ 
කිෙන්යන සේවාධීන හිකම්ීමක්. කාටද් දාස නුත්යත? තමාට දාසයෙක් 
යනයවයි. සක්කාෙ ිේිෙ දුරුවන විට ‘තමා’ කිො ගුනීයම් වුරැද්ේද් 
ද්කිනවා. ඒ එක්කම තමයි සීලබබත ෙරාමාස සංයෙෝජනෙ දුරු ී 
අාර්ෙකාන්ත හික්මීම අුති වන්යන. ‘තමා’ ෙුයි ගුනීයම් වුරැද්ේද් ද්කින 
විට තමාට දාස වූ හික්මීමක් යෙයද්න්යන නෑ. ඒ හික්මීම උෙකාර වන්යන් 
සමාධිෙ ෙිණිසයි. ඒක තමයි අාර්ෙකාන්ත හික්මීම. වුටහුණාද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනී. වුටහුණා.” 

මායගේ සිත තව තවත් ෙරමුිත යවමින් සතුට ෙුතියරන අෙුරු 
අත්වින්යඳද්මි. තථාගත ද්හයමහි විවර යනාව ූඅර්ථෙන් විවර කර ගුනීමට 
යමවුනි උතුමන් අුසුරු කිරීම යකතරම් භාගයෙක් ද්? තථාගත යද්ේශනාව 
තුළත් ඒ ෙිළිබඳද්ව මනාව ඉසේමත ු කර අුත. විවර යනාව ූ ගාම්ීර 
අර්ථෙන්, සුඟවුණු අර්ථෙන් විවර කර ගුනීම සඳද්හා ෙුහුදුන ුසිතින ්
ෙුතුව සුහද්ශීලීව යගෞරවයෙන් නුවණුති සබරහේමචාරීන් වහන්යසේලා 
අුසුරු කළ ෙුතු බව බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙනව්ා වදාළ යසේක.  

ගලමුදුන කුටියෙේ ෙුවති යම් සඞ්ඝ රැසේීයමන ්යබායහෝ කරුණු කාරණා 
විවර කර ගුනීමට ඤාණදීෙ මහා ෙතිවරොයණෝ උෙකාර වහූ. සඞ්ඝ 
රැසේීම අවසන ්කර ඒ ඒ භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා වසේ වාසෙ කිරීම සඳද්හා 
තම තමන්යගේ කුටි යසේනාසන කරා ෙිටත් වූහ. ඤාණදීෙ මහා 
ෙතිවරොයණෝ සුළගයුන් කුටිෙ බලා ෙිටත් වූහ. කිවුලවාිෙ හරහා මමද් 
ද් හුලබගහවත්ත කුටිෙට ෙිටත් ීමි. 

යම් කාලෙ වන විට ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ ොද්යෙේ අාබාධෙක් 
ද් අුතිී තිබුණි. තවත් අාමාශෙ අාශ්රීත යරෝගී තත්වෙක්ද් අුතිී තිබුණි. 
නමුත් 2013 වසයර් වසේකාලෙ, අලුතින් සකසේ යකරුණු සුළගයුන ්කුටියෙේ 
වාසෙ කළහ. එම වසේ කාලෙ අවසන් වන විට උන්වහන්යසේයගේ යරෝග 
ෙීඩා උත්සනන් විෙ. ශරද්ේධාවන්ත ධනවත් ෙනිව්තුන් යරෝහලට වුඩම 
කරීමට යහලියකාෙේටර් ොනෙක් එීමට සූදානම් වුවද් උන්වහන්යසේ එෙ 
ෙරතික්යෂ්ේෙ කරන ලදී. යම් වසේ කාලෙ ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේ 
ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ යවන්ව තනි කුටිෙක තනිව ගත කළ අවසාන වසේ 
කාලෙයි. 
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අධිකරණ සමථයකදී සඞ්ඝ පීත්ෘන් ෙහනද්ස් නමක් විය 

සතය ගයේෂ්ීව සතය රකිමින් ගතකරන ජීවිතෙකට තථාගත ද්හම එක් 
වූ විට යබාරුවක් යනාවන එකම ධර්මෙ වන නිවන (අයමාසධම්මං 
නිබ්බානං) ෙන සතයෙ කරා යොමුීමට සුබෑම ශරාවකයෙකුට හුකියේ. 
ඡන්ද්, ද්ේයේශ, භෙ, යමෝහ ෙන අගතිෙට ෙන සතර කරුණු ක්ෂ්ෙ වූ විට 
සතයම ෙමණක ්අුතියේ. යකායිෙම් යහෝ අාකාරෙකින් අගතිෙ ෙිළිබිඹ ු
වන්යන් තමා ෙන හුඟීම හා තමාට බුඳදුණු කරුණ ුමතෙ. ඒ සිෙලේලම 
ඉක්ම වූ විට තමා යහෝ යවනත් අෙ ෙිළිබඳද්ව එවුනි හුඟීම් ඉසේමතු 
යනාී, සතර අගති දුරුී සතය තළු ෙිහිටයි. 

එක් ිනක සාරිෙුත්ත මහරහතන් වහන්යසේටත් ද්බබමලේල මහරහතන් 
වහන්යසේටත් එක්තරා භික්ෂ්ූන් ෙිරිසක් අභූත යචෝද්නා එලේල කළහ. ඒ 
කරුණු තථාගතෙන් වහන්යසේ යවතට යොම ුව ූවිට එක් අවසේථාවකදී 
සාරිෙුත්ත මහරහතුන් ද් අයනක් අවසේථායේදී ද්බබමලේල මහරහතුන් ද් 
කුඳද්වා එෙ විමසූහ. 

එම අවසේථාවන්හිදී තථාගතෙන් වහන්යසේ සාරිෙුත්ත මහ රහතුන්යගේ යහෝ 
ද්බබමලේල මහරහතුන්යගේ යහෝ ොර්ශවෙ ගුනීමක් සිදු යනාවූයෙේ 
ඡන්ද්යෙන් අගතිෙට යනා ගිෙ බුවිණි. එයලසම අභූත යචෝද්නා කළ 
වූවන් යකයරහිද්, එම කරුණු ෙිළිබඳද්වද් ද්ේයේශයෙන් යහෝ භයෙන් යහෝ 
අගතිෙට යනා ගිෙහ. එම යචෝද්නා කළ කරුණු විමසමින් යමෝහයෙන් ද් 
අගතිෙට යනාගිෙහ.  

තම තමන් නිවුරි බව තථාගතෙන් වහන්යසේට ඒ අවසේථායේදී සාරිෙුත්ත 
සේවාමීන් වහන්යසේ ෙුවසුවද්, එයමන්ම අයනක ්අවසේථායේදී ද්බබමලේල 
සේවාමීන ් වහන්යසේ ෙුවසුවද් එෙට තථාගතෙන් වහන්යසේ අනුගත 
යනාවූහ. යම් කරුණු ෙිළිබඳද්ව ඔබ නිවුරිව ෙිළිතුරු යද්න්න ෙනුයවන ්
තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළහ. එහිදී සාරිෙුත්ත මහ රහතුන් ද් ද්බබමලේල 
මහ රහතුන් ද් සිංහ නාද්ෙන් ෙුවුත්වූයෙේ සතය ෙසක් කරමිනි. යම් 
අාකාරෙට අගතීන්යගන් කටෙුතු යනාකිරීම ෙිළිබඳද් තථාගතෙන් 
වහන්යසේයගේ ජීවිතෙ ෙුරාම ද්ක්නට ලුබුණු අතර තථාගත ශරාවකෙන් තුළ 
ද් එෙ ජීවමාන විෙ.  
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එනමුදු ඒ අාකාරයෙන් කටෙුතු කිරීම වර්තමාන සමාජෙ තුළ සිදුවිෙ 
හුකිද් ෙන්න ෙරශේනෙ මත ුවන්යන්ම සක්කාෙ ි ේිෙ මත සසර උරුමකර 
ගත්වූන් සිටින නිසාෙ. යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
ජීවිතෙ තුළින් ඒ බුදු වද්න ජීවමාන විෙ. සතර අගතීන්ට යනායගාසේ 
ෙරශේන විසඳදීම මනාව ෙසක් කරමින් තමන ් වහන්යසේ තථාගත ඕරස 
ෙුතරයෙක් බව ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ චරිතයෙන් ෙරකට විෙ. 
එවන් එක් කරුණක් මා තුළ අද්ටත් මතකයෙේ යනානුසී ෙවතී.  

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේ සුළගයුන් ගම්මානයෙේ කුටිෙ තුළ වුඩ වාසෙ 
කළහ. ඒ කාලෙ වන විට ෙම්කිසි විනෙ කටෙුත්තක් නිසා සඞ්ඝො අතර 
අධිකරණෙක් මතුී  තිබුණි. විවිධ අෙ විවිධ අාකාරෙට කරුණු කතා කළ 
ද් එෙ මනාව විසඳදීමට යනාහුකි විෙ. යචෝද්නා ොර්ශවෙත් යචෝද්ක 
ොර්ශවෙත් සමඟ අෙටද් එම අධිකරණෙ විසඳදීම සඳද්හා ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ කටුිෙට ොමට අවසේථාවක් උදාවිෙ. ද්හවලේ දානෙ 
වළඳදා ගංගායේ අුති ගලේ තළාවක් මතට සිෙලුම සඞ්ඝො වුඩම කයළේ 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේ ෙරමුඛ කරයගන ෙ.  

යචෝද්නා ොර්ශවෙ විවිධ කරුණු අළලා යචෝද්නා ඉිරිෙත ්කරන විට එම 
යචෝද්නා ෙරතික්යෂ්ේෙ යනාකර විනෙට අනුව යචෝද්නාව ලුබ ූොර්ශේවයෙන් 
උන්වහන්යසේ ෙරශේන කළහ. විනෙට අනවු ෙරශේන කරනු ලබද්ේදී යචෝද්නා 
ලුබූ ොර්ශවයෙේ නිර්යෝෂ්ීභාවෙ ඉසේමත ු වන්නට විෙ. යචෝද්නා කළ 
ොර්ශවයෙේ යචෝද්නා සුකෙක ්මත යගාඩනඟා ගත් වූවක් ෙමණක ්බව 
විනෙ ඉසේමත ුවන විට වුඩ සිටි සිෙලු සඞ්ඝොට ෙසක් විෙ. එයලසට 
විනෙට අනුව ෙරශේන කයළේ ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේෙ. ඒ බව සඞ්ඝො 
ඉිරියෙේ දී ම විමසීෙ. අවසානයෙේදී සඞ්ඝොයගේ අද්හස විමසීෙ. එවිට මා 
ද් අුතුළව වුඩසිටි සඞ්ඝො යචෝද්නා ලුබූ ොර්ශවෙ නිර්යෝෂ්ී බව විනෙ 
තුළින් ෙිළිගත්තහ.  

යම් සිෙලුම භික්ෂ්ූන් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට හිතවත ් යමන්ම 
ඉතාම යගෞරවයෙන් ෙුතුවිෙ. එනමුදු කිසියවකුයගේ ෙුත්තක් 
යනාගුනීමටත් තව යකයනකුට යෝෂ්ායරෝෙණෙ යනාකිරීමටත් කිසිම 
ෙුකිලීමක් නුතිව සතය විමසුයේ ඡන්ද්, ද්ේයේශ, භෙ, යමෝහෙන්ට අනුගත 
යනායවමිනි. යමයලසට ඒ ෙරශේනෙ විසඳූ විට මතක් වූයෙේ ම සතර 
අගතියෙන් යතාර වූ ශරාවක චරිතයෙේ ලක්ෂ්ණයි. යම් සිෙළ කරුණු තුළින් 
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ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේ ගුන අුති ෙුහුදීම තව තවත් වුි වනන්ට 
විෙ. 

සක්කාෙ ිේිෙ ඉක්ම වන විට අගති දුරු කරමින් සතය තුළටම යොමු 
යේ. යමවුනි වූ සඞ්ඝොයගේ විනෙ කටෙුතු වන ශාසනික අභිවෘද්ේධි ෙ 
අුතුලු තවත් යබායහෝ දෑ අභිමුඛයෙේ යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ සඞ්ඝ ෙීතෘන් වහන්යසේ යකයනකනු්ම වූහ. යමයලසට 
ශාසනෙට ෙරායෙෝගිකව ෙරතිෙදායවන් අෙමණ යසේවෙක් කරමින් 
ශාසනෙට ෙුනර්ජීවෙක් ලබාදීමට කටෙුතු කළහ. 

සුබෑම ශාසනික කටෙුතු වන්යන් භික්ෂ්ූනට් අවශය යමයහායත් 
ධර්මයෙන් විනයෙන් උෙකරානුගරහ කිරීමයි. වනාන්තරයෙේ ෙුත්තකට ී 
වාසෙ කරමින් අාද්ර්ශමත් චරිතෙක් යවමින් ෙරමාණ කළ යනාහුකි යලස 
ධර්ම විනෙ තුළින් ශාසනික උන්නතිෙ යවනුයවන් උන්වහන්යසේ කටෙුතු 
කළහ. 

එයලසට කටෙුතු කරන උතුයමකුට යහේතු යනාවිමසා සමහරුන් විසින් 
වියේචන අාිෙ කිරීයමනුත් සිත අෙහද්වා ගුනීම තුළිනුත් යකාෙමණ 
අකුසලේ ධර්මෙන් රැසේ කරගන්නට අුතිද්? 

2013 වසේ කාලෙ අවසන් වන විට ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේයගේ 
යරෝගෙීඩා උත්සන්න විෙ. යකාළඹ යරෝහලක ්යවත යහලියකාෙේටරයෙන් 
වුඩමීම ෙරතික්යෂ්ේෙ කළ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ යවනත් 
වාහනෙකින් වුඩම කළහ. සුත්කම් කිහිෙෙක් කිරීමට අවශය වුවද් ඒ 
සඳද්හා උන්වහන්යසේ එකඟ යනාවූහ. අසනීෙ තත්ත්වෙ නිසා නුවත 
හුද්කලා කුටිෙකට ොමට යනාහුකි වූහ. ෙරීක්ෂ්ණ කටෙුතු කරයගන 
මහනුවර උඩවත්තකුයලේ යසේනානාෙක අාරණයට ඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේ වුඩම කළහ.  

යම් වන විට මායගේ උත්ෙතත්ියෙන්ම අුති ද්රුණ ුඅසේථි යරෝගෙක ්නිසා 
ෙිඳඩුසිඟා ොම යබායහෝ යසයින් අෙහසු විෙ. එන්න එන්නම යරෝගෙ 
උත්සන්න විෙ. එනිසා මා හටද් ෙහසුයවන ්සිටීමට සේථානෙක් යසාෙමින් 
සිටියෙේෙ. මා හා ධර්මෙ කතා කිරීමට වනයෙේ කුටිෙට ෙුමිණි තරුණ 
ෙිරිස විසින ් ඕවිලිකන්ද් ෙරයද්ේශයෙේ සුන්ද්ර ෙරිසරෙක ඉඩමක් යසාො 
දුන්යනෝෙ. හුලබගහවත්ත ෙරයද්ේශයෙේ ගුමි මිනිසනු් එම ඉඩම තුළ මුටි 
කුටිෙක් සාදා දුන්යන් යබායහෝ දුර යගවා යගන අුවිින්ෙ. එම මුටි කුටිෙ 
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තුල මාස 2 ක් ෙමණ ගත කරන විට ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
අසනීෙෙ දැනගන්නට ලුබුණි.  

යමම සේථානයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට කුටිෙක් සකසේ කර 
උෙසේථාන කිරීමට මා හට අද්හසක් අුතිවිෙ. හිතවත ්උොසක මහතකුයගේ 
වාහනෙක් කතා කරයගන යසේනානාෙක අාරණයට ෙුමිණියෙමි. සේවාමීන් 
වහන්යසේ දානෙ වළඳදා අවසන් කළ ෙස ුඅෙ උනව්හන්යසේ වන්ද්නා කර 
ගත්යතමු. 

“අවසරයි සේවාමීනි, මායගේ අසනීෙ තත්ත්වෙ නිසාත් මම ෙුංචි 
අාරණයෙක ්හුදුවා. තාම මාස 2 ක් විතර. එතන හදු්කලාවයි. මට ෙුළවන ්
සේවාමීන ් වහන්යසේට උෙසේථාන කරන්න. ෙරතය අාහාරත් ලබා යද්න්න 
ෙුළවනි. සේවාමින් වහන්යසේ එයහට වින්න” ෙුයි මම අාරාධනා කයළමි.  

“අා... එයහමද්. එතන මට බලන්න ෙනන් ඕන.” 

“එයහමයි. මම වාහනෙක් අරයගන වුිෙ. අද් බලන්න විමු ද්?” 

මා සමඟ අුති විශේවාසෙ හා ධාර්මික හිතවතක්ම නිසා සේවාමීන ්වහන්යසේ 
එිනම සවස අෙ අාරණයෙට වුඩම කළහ. දාන ශාලාවක් යහෝ සකසේ 
කර යනාතිබුණ අතර යවනත ් ෙහසුකම් ද් යනාීෙ. නමුත් ඤාණදීෙ 
සේවාමින්වහන්යසේ මුළ කන්ද් ෙුරාම අුවිිමින් අුළ ොරක් ළඟ කුටිෙක් 
සකසේ කරන යලස ෙුවසූහ.  

ඒ ෙරකාශෙ මායගේ සිතට රැයගන අායේ ඉමහත ්සතුටකි. කුටිෙ සාද්න්යන් 
කවුද්? යකායහාමද්? ෙන කිසිම අද්හසක් මා තුල යනාීෙ. නමුත් 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගේ කුමුත්ත ලුබීම මා ලද් අසාමානය 
භාගයෙක් විෙ.  

“යවසක් මාසයෙේ විනන්ම්. ඒ වන විට කුටිෙ හද්න්න ෙුළවන්ද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනි.” ෙන වද්න හුර කිසිම අෙහසතුාවක් මායගේ මුහුණින් 
යහෝ ෙරකට යනාීෙ. නුවත යසේනානාෙක අාරණයට ඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේ වුඩම කළ ෙසු කුටිෙ සකසේ කරන අාකාරෙ කලේෙනා 
කරන්නට විෙ. 

වර්ෂ්ාව වුි ෙරයද්ේශෙක් නිසාත්, කඳදු ෙරිසරෙක් නිසාත් එෙ අෙහසු 
කාර්ෙෙක් විෙ. ලෑලිවලින ්තේටුවක් ගසා ඒ මත සක්මන් මළවක් සහිතව 
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කුටිෙ සකසේ කිරීමට සුලසුමක් සකසේ කරයගන ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේට යෙන්ීෙ.  

ඒ සඳද්හා කුමති ව ූවිගස මා හට මතක් වූයෙේ නාවික හමුදායේ සුයර්ෂ්ේ 
මහතාවයි. එතුමාට ඒ විසේතරෙ ෙුවසවූිට සේවාමින් වහන්යසේයගේ කුටිෙත් 
දාන ශාලාවත් ඉතා ඉක්මනින ්සකසේ කර දීමට කුමති වූයෙේ ඉතාමත් 
සතුටිනි. ඔහුයගේ ධනෙත් නාවික හමුදායේ ශරමෙත ් තුළින් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කටුිෙත් දාන ශාලාවත් සකසේ කර 2014 මුයි 14 
වන යවසක් යෙෝෙ ින සඟසතු යකාට ෙූජා කරන ලදී. 

 

 

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ විසින ්තම අත් අකයුරන ්ලිො භාවිතා කළ  
සතූර යොයතහි යකාටසක්. 
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14 

විෙර දනොෙූ ගම්භීර අර්ථ විෙරකළ අොකොරය 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ නමක් යලාව ෙහළ ී ගම්ීර ව ූධර්මෙක් වදාරති. 
නුවණුතය්තෝ එම ද්හම අවයබෝධ කරයගන අන් අෙටද් එහි අර්ථ 
යෙන්වා දුනහ්. බුදුරජාණන් වහන්යසේ නමක ්වදාළ ගම්ීර ද්හම තුළ 
සුඟවුණු විවර යනාව ූඅර්ථෙන් සහිත ද්හම් ෙරිොෙන් ෙවතී. එවුනි ද්හම් 
කරුණු වල අර්ථ විවර කර ගුනීම සඳද්හා එෙ ඉසේමත ුකර ිෙ හුකි 
උතුමන් අාද්ර යගෞරවයෙන් ෙුතුව අුසුරු කළෙුතුයේ.  

යම් ෙුගයෙහි වුඩසිටිො වූ එවන ් උතුයමක් වන්යන් යඩන්මාර්කයෙේ 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේෙ. යම් ද්ක්වා කිසියවක් විවර කර යනාදුන් 
යබායහෝ ගුඹුරු ෙරිොෙන් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ ෙතිවරොයණෝ 
ඉසේමත ුකළහ. ධර්ම සාකච්ඡා තුළත් විවිධ සටහන් මගින් හා යොත් 
මගින් ද් ද්හම් කරුණු ඉිරිෙත් කළහ. එවුනි ද්හම් කරුණුවල අුති 
සූකෂ්්ම සහ ගුඹුරු බව නිසා යම් ලිෙි යෙළ තුළ ඒ කරුණු ඉිරිෙත් කළ 
යනාහුක. මන්ද් ෙත් යමහි ඉිරිෙත් කරනුයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ ජීවන චරිතෙ ෙිළිබඳද්වයි.  

සුත්ත නිොතයෙේ සූතර කිහිෙෙක් එක් කර නිමුව ූ කෘතිෙක් 
උන්වහන්යසේයගේ දාෙකයෙෝ විසින් මුද්රණෙ කළහ. ධර්ම සාකච්ඡාවල 
ඉිරිෙත් වූ ගුඹුරු ෙරිොෙන් යමහි සඳද්හන් යනාකළ ද් උන්වහන්යසේ 
විසින් ලිෙූ යකටි සටහනක බාහිර නිවුරිභාවෙ ෙමණක් ඉිරිෙත් කරමි. 
යමම “යනා චසේස” ෙන සටහනත ්ඉංගරීසියෙන් ඉිරිෙත ්කරවූවකි. 

“යනා චස්ස යනා ච යම සිො න භවිස්සති න යම භවිස්සති.” 

ෙන ද්හම් ොඨෙ සතූර ෙිටකයෙේ යබායහෝ තුන ් වල හමුයේ. 
අායනඤේජසෙේොෙ සූතරෙ, යනාචයමසිො සූතරෙ, ොරියලෙයක සූතරෙ, 
උදාන සූතරෙ, ෙුරිසගති සතූරෙ ඉන් සමහරක ්යේ.  

යමම සූතර ොඨ වල අුති ඉහත විගරහෙ එකම විිෙකට වර්තමාන යබායහෝ 
අෙ අර්ථකථනෙ ක රති. ඒ නිසා යමහි සුඟී අුති විවර යනාවූ ගම්ීර 
අර්ථෙ මතකුර ගුනීමට යනාහුකි විෙ. මුලනි්ම යමහි අුති වයාකරණ 
රීතිෙ අනුව හා වයංජන ෙිහිටීමද් ෙරිොෙ වශයෙන් ද් යසාො බුලිෙ 
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ෙුතුයි. එයසේ ධර්මෙ ඉයගන යනාගන්යන ්නම් ඔහු ධර්මෙ අතුරුද්හන් 
කරන්යනක් බව සද්ේධම්මසම්යමාස සූතර වල මනාව ෙුහුිලි කර අුත.  

ඒ අාකාරයෙන් යනාබුලූ නිසා යමම සූතර ොඨ වල අුත්යත් එකම අර්ථෙ 
බව යබායහෝ අෙ ෙුහුිලි කර අුති අතර ෙරිවර්තනෙ ද් කර අුත. 
එනමුදු අෙ මහා ෙතිවරොයණෝ වයංජන, වයාකරණ රීතිෙ, ෙරිොෙ 
වශයෙන් යම් සූතර බලමින් එම ොඨයෙේ අර්ථෙ විවර කර දුනි. 

අායනඤේජසෙේොෙ සූතරයෙේ සහ උදාන සූතරයෙේ අුති විගරහෙ ද්, 
ොරියලෙයක සූතරෙ, ෙුරිසගති සූතර වල අුති විගරහෙන්ද් එකියනකට 
යවනසේ යේ. ෙරිොෙ වශයෙන් බලන විට උදාන, අායනඤේජසෙේොෙ සූතර 
වල අුත්යත් යසේඛ භිකෂ්්ුවක් වඩන අාකාරෙයි. ොරියලෙයක, ෙුරිසගති 
සූතරවල අුත්යත් ෙුහුදුන් යකනා සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටියෙන් ෙුතුව වඩන 
අාකාරෙයි.  

වයංජන අනුව වයාකරණ රීතිෙ යෙදී අුත්යත්ද් යවනසේ අෙුරකිනි. 
ෙුරිසගති, ොරියලෙයක සතූරවල උත්තම ෙුරුෂ්යෙන ්ද් අායනඤේජසෙේොෙ, 
උදාන සූතරවල ෙරථම ෙරුුෂ්යෙන්ද් වයාකරණ රීතිෙට අනුව වයංජන 
ඉිරිෙත් ී අුත.  

සක්කාෙ ිේිෙ මත ෙද්නම් ී තමා ෙුයි හුඟීම මත සිට අනාත්මෙ 
ද්ෘෂ්ේටිගතව ෙුරුදු කරන අාකාරෙ උත්තම ෙුරුෂ් කරිොයවන් ෙිළිබිඹු යේ. 
සක්කාෙ ිේිෙ දුරු ී තමා ෙුයි ගන්නා සම්මර්ශනෙ ඉක්මවා 
අනාත්මෙ ෙරඥායවන් ද්කින අාකාරෙ ෙරථම ෙුරුෂ් කරෙිායවන් ඉසේමතු යේ. 
උත්තම ෙුරුෂ් තුළ ‘මම’ ෙන්යනන ් යෙදීමද්, ෙරථම ෙුරුෂ්යෙන ් ‘මම’ 
ෙන්න යනායෙදීම ද් ඉසේමත ුයේ.  

යම් අාකාරෙට ධර්ම ෙරිොෙන් ඉයගන ගන්නා විට අනාත්මෙ තුළින් 
ද්ෘෂ්ේටිගත වන අාකාරෙ සබබාසව සූතර විගරහෙට අනුව ෙුහුිලි යේ. 
එයමන්ම යලෝයකෝත්තර ෙරතිෙදාව ඉසේමත ුයවමින ්අනාත්මෙ ෙරඥායවන් 
ද්කිමින් නිවන් මඟ වඩන අාකාරෙත් ඉසේමත ුයේ. යම් කරුණු මනාව 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ ඉසේමත ුකළ යසේක. යම් අාකාරෙට ඉිරිෙත් 
කළ ද්හම් ෙරිොෙ සහිත සටහන, උඩවත්තකුයලේ යසේනානාෙක 
අාරණයයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වුඩ සිටින විට මා හට, ඒ 
උතුමන් විසින්ම ලබා දුන්යසේක. 
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ඕවිලිකන්ද් රෑනයකටුවගල අාරණයයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට 
කුටිෙ ඉිකරන විට වුසිකිළිෙ සාද්න අාකාරෙ ෙළිිබඳද්ව විමසන ලදී.  

“අවසරයි සේවාමීනි, අසනීෙ නිසා කුටිෙට යකාමේ එකක ්සවි කරන්නද්?”  

“එො එො... මම ඕවට කුමති නෑ. සාමානය වුසිකිළිෙක ් හද්නන්. 
වහලෙට ලණවුක් දාලා තිෙන්න. ඒයකන් මට වාරු ගන්න ෙුළවනි”  

ඒ අාකාරෙටම අෙ විසින් වුසිකිළිෙක ්සකසේ කරන ලදී. අලේයෙේච්ඡතව්යෙේ 
උෙරිමෙක සිටි බුද්ේධ ෙුතරෙකුයගේ ජීවන යතාරතුරකට සාක්ෂ්ිෙක ්යවමින් 
අද්ටත් ඒ විිෙටම ඒ වුසිකිළිෙ ෙවතී. 

යවසක් මයහේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වින ිනෙ දැනව්ූ ෙසු මා 
හිතවත් දාෙක මහතකුයගේ වාහනෙක් රැයගන උඩවත්ත කුලෙ බලා 
ෙිටත් වුයනමි. වයද්ේමඩ ගම්මානෙට සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම කරවූහ. 
අාරණය යවත ෙෑම සඳද්හා දුෂ්ේකර කඳදු මාර්ගෙක් වුටී තිබුණි. එම කඳදු 
මාර්ගයෙේ ගමන ්කිරීයම් අෙහසවු නිසා එහි ගමන් කළ හුකි යවනත් 
වාහනෙක සේවාමීන් වහන්යසේ අාරණයෙට වුඩම කරවන ලදී.  

ගම්වුසිෙන ් හා හිතවත ් දාෙක මහතුන ් වන්ද්නා කිරීමට ද් ෙුමිණ 
සිටියෙෝෙ. ඒ වන්ද්නා ෙිළිගත ්සේවාමීන් වහන්යසේ ගලින්ෙස වළඳදා කුටිෙට 
වුිෙහ. කුටිෙ දැකීයමන ්ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ සතුටට ෙතව්ූහ. 
කුටිෙ සමීෙයෙේ අුති අුළ මාර්ගෙ හරසේයකාට යේලේලක් බඳිමින ්ෙුන් 
ෙහසු ීමට යොකණුක ්සකසේ කයළේද් සේවාමීන් වහන්යසේයගේ උෙයද්සේ 
ෙරිි මෙ. අද්ටත් ඒ යොකණු එයලසම ෙවතී.  

එදා රාතරිෙ ඉතාම සතුටින් අෙ ගත කයළේ කුමක්යෝ රැකවරණෙක් 
සුලසුණා යසේෙ. ෙහවුදා උදෑසන ගයම් තරුණ ද්රුවන් ෙුමිණ යමයසේ 
ෙුවසීෙ.  

“සේවාමීන් වහනස්, ඊයෙේ රාතරයිෙේ සුදු හාමුදුරුයවෝ වුඩ සිටින කුටිෙ 
ෙරයද්ේශෙට විශාල අායලෝකෙක ්එනවා යගාඩක ්අෙ දැකලා තියෙනවා.” 

රෑනයකටුවගල කඳදු මුදුනක් නිසා, එහි ඉියකරුණ ු අාරණයෙ, එම 
ෙරයද්ේශයෙේ ගම්මානවලට යහාඳින් ිසේයවයි. යම් අෙුරින් කිහිෙ වතාවක් 
ගම්වුසියෙෝ අෙ යවත ෙවසා සිටිෙහ.  
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යම් වන විට අෙ අාරණය තුළ තවත් කුටි කිහිෙෙක්ද් ඉි කරන්නට 
යෙදුනි. සේවාමීන් වහන්යසේ යවනුයවන්ම උෙසේථාන කිරීමට තරුණ අෙ 
කිහිෙයද්යනක්ද් අාරණයයෙේ නුවතුනි. ොන්ද්රම ෙළතරුු, ඕේසේ හා 
සසේටජන් කිරි සාදා යගන මම සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කුටිෙට රැයගන 
වුියෙේ ඉතාමත ්සතුටිනි. උෙසේථාන අතර අගර උෙසේථානෙ කරන්නට 
ලුබීයම් භාගයයෙේ අෙිරිමිත උද්ේදාමයෙනි. මිරිසේ නුතිව යවනමම 
සේවාමින්වහන්යසේට වෑංජන සකසේ කයළමි. යද්ේශීෙ රතු සහලේ බත් ද් තවත් 
යනායෙකත්ු ගුණදාෙක අාහාර ද් අාරණයයෙේ සකසේ කරන ලදී. 
අාරණයයෙේ මුලේම කුටිෙ වූ මුටි කුටිෙ සේවාමීනව්හන්යසේට දාන ශාලාවක් 
යලස සකසේ කර දුනි. ඒ සඳද්හා අවශය ෙුට ුයම්ස අාිෙ නාවික හමුදායේ 
සුයර්ෂ්ේ මහතා ඉතා යහාඳින් සකසේ කර ෙජූා කයළේෙ.  

ිනෙතා ොන්ද්රම අවි ී දානෙ ෙිළියෙල කයළේ ඉතාම යගෞරවයෙනි. 
යම් අාකාරෙට ොන්ද්රින්ම කුටිෙට ගිලන්ෙස රැයගන ෙමින් උදෑසන 7ට 
ෙමණ දානෙ ෙූජා කිරීම මාස අටක් තිසේයසේ ඉතාම සතුටින් සිදු කයළමි. 
ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේට කුටිෙ සකසේ කළ සිෙලු යද්නා ද් ඒ සඳද්හා 
අුඳද් අුතිරිලි හා බඩු මුේටු ලබා දුන් අෙද් අවශය විෙළි දාන බඩු හා 
ෙළතුරු වර්ග සුෙෙූ සිෙලුයද්නාම වින්දා වූ සතුට අෙරමාණෙ. එයමන්ම 
අාරණයට ඉඩම ෙූජා කළ ශරිොවතී ගුණයසේකර මෑණිෙන් සතුටු කඳදුළ 
වගුරුවමින ්සිෙතින්ම මිරිසේ නුති වෑංජනෙක් සකසේ කරමින් ෙජූා කයළේ 
තමන්යගේ වයෙෝවෘද්ේධ බවද් යනාසලකමිනි. වස විස නුති ෙළතුරු වර්ග 
ද්හෙක් ෙමණ ිනකට ෙජූා කිරීමට යබායහෝ දාෙක ෙින්වතනු් උෙකාර 
කළහ. ඒ කටෙුතු ිනෙතාම සිදුවිෙ. යම් අාකාරෙට කළ යශරේෂ්ේඨ 
උෙසේථානෙ ගුන සිහි වනවිට අද්ටත් අුතිවන ෙරතීිෙ අෙමණෙ.  

යවසක් මස අෙ අාරණයට වුඩම කිරීයමන් ෙසවු 2014 වසයර් වසේ වසන 
ෙසයළාසේවක යොයහාෙ ිනට යෙර අුති මාස යෙෝයෙේ ෙවතින සඞ්ඝ 
රැසේීමට සහභාගී ීම සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ෙිටත් වූයෙේ 
මා යෙර ගත කළ හුලබගහවත්ත කුටිෙ හරහා ෙ. එම කුටිෙ දැකීයමන් 
සේවාමීන් වහන්යසේ ඉතාම සතුටට ෙතව්ූහ. එම කුටිෙ සකසේ කිරීමටත්, 
ෙිණ්ඩොතෙ සඳද්හා අවශය වූ කටෙුතු කරන්නටත් යෙදුයන් ද්රුණු 
අාබාධෙකින් යෙළණ ු යමාකස්ිරි උොසක මහතා ෙ. මා හට 
රෑනයකටුවගල අාරණය සකසේ කර ගුනීමට ෙිරිස සංවිධානෙ කරමින ්ද් 
ඔහු යබායහෝ උෙකාර කයළේෙ.  
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එින ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේ වන්ද්නා කිරීමට ගම්වාසීන් ෙන්සලට 
රැසේ වුවද් ඉඳද්ගුනීමටවත් අෙහස ු යමාකස්ිරි උොසක මහතාට ඒමට 
යනාහුකි විෙ. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගේ කාරුණික බව නිසා 
එතුමායගේ නිවසටම උනව්හන්යසේ වුඩම කළහ. යමාකස්ිරි උොසක බිම 
ිගාී සිටි අතර සේවාමීන ්වහන්යසේට අාසනෙක් සකසේ කර තිබුණද් ඔහු 
සමීෙෙට යගාසේ බිම වාිී කතා කිරීමට තරම් ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ නිහතමානී වහූ. ඉන ්මසකට ෙමණ ෙසු යමාකස්ිරි උොසක 
මරණෙට ෙතව්ූයෙේ, ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ දැක බලා එම ොද්ෙන් 
සිඹිමින් වන්ද්නා කරනන්ට ද් භාගය උදා කර යගනෙ.  

හුලබගහවත්ත සිට ලගේගල රැසේීමට වුඩම යකාට නුවත වතාවක් වසේ 
වාසෙ කිරීමට අෙ අාරණයට උන්වහන්යසේ වුඩම කළහ. 2014 වසයර් 
වසේකාලෙ ඕවිලිකන්ද් රෑනයකටුවගල අාරණය තුළ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ගත කළහ. 
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ඤාණදීප හමිියන්ට උපස්ථොන කළ ත්රැණයො පැවිදි දෙයි 

යලෝකයෙේ මිනිසුන් අනකුම්ොව උෙද්වායගන විවිධ අෙට උෙසේථාන 
කරනු ලබයි. වුිහිටිෙනට්, යරෝගීන්ට යමන්ම ොචකෙන්ට ද් උෙසේථාන 
කරනු ලබයි. එයලස සිදු කරනු ලබන උෙසේථාන යශරේෂ්ේඨෙ. එනමුදු 
යශරේෂ්ේඨත්වෙ කරා යොමු වන අගර උෙසේථානෙ වන්යන් තථාගත ශරාවක 
සඞ්ඝරත්නෙට උෙසේථාන කිරීමයි. 

ගම්ීර ධර්මෙ ද්රා වුඩ සිටින විවර යනාවූ අර්ථෙන් විවර කර යෙනව්න 
ඒ උතුම් සංසිඳදීම තම චිත්ත සන්තානයෙේ ද්රා වුඩ සිටින ශරාවකයෙකුට 
උෙසේථාන කිරීම යකතරම් අගයන්ද්? එම උතුමන් ඒ උතුම් මග 
අනුගමනෙ කරමින ්අන ්අෙ ද් සතය ද්ර්ශනෙට යොමු කිරීම කරවන 
නිසා ඔවුන්ට ද් යශරේෂ්ේඨත්වෙ කරා යොමුීමට හුකිොව උදායේ.  

නිවන් මයගහි හික්යමමින් එම ද්හයමහි ගුඹුරු අර්ථෙන් අනුකම්ො 
සහගතව අන් අෙට විවර කර යද්මින් වෙසින් යමන්ම ෙුවිි ිවියෙන් ද් 
මුහුකරුා වෙසට ගිෙ, අසනීෙ තත්ත්වයෙේ ෙසුවන යඩන්මාර්කයෙේ 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේට උෙසේථාන කිරීම යශරේෂ්ේඨත්වෙ කරා යොමු 
වන උෙසේථානෙක්මෙ. ඒ උතුමන්ට උෙසේථාන කරන්න ලුබීම මහත් 
භාගයෙකි. 

ඕවිලිකන්ද් රෑනයකටුවගල අාරණයයෙේ වුඩ වසන යඩන්මා ර්කයෙේ 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේ වන්ද්නා කිරීමට යද්විෙන්ද් ෙුමියණන බව 
ගම්මුන් ෙවසන්යන් ඒ කුටිෙ යද්සට ෙුමියණන දීෙේතිමත ්අායලෝකෙන් 
නිසායවනි. අෙ අාරණයට වින විට අාමාශගත අසනීෙෙක් යමන්ම 
අලිොයගන් සිදු ව ූකරද්රෙ නිසා ොද්යෙේ අෙහසුතාවක් ද් උන්වහන්යසේට 
අුතිී තිබුණි. අාමාශයෙේ අුති වූ යරෝගාබාධෙන්ට ෙරතය වන අාහාරෙන් 
සකසේ කර ෙූජා කිරීමට සෑම ිනකම අෙ හට හුකි විෙ. ඒ ගුන සිතන 
විට ෙුදුමාකාර සතුටක් දැනටත් අුතියේ.  

සේවාමීන ්වහන්යසේයගේ එක් ොද්ෙක ්අඟලේ 1 ¾ ක් යකාට ව ූනිසා එහි 
අාබාධෙක් අුති ී තිබුණි. අෙ හිතවත ්මාතයලේ දාෙක මහතකු ලවා එක ්

ොවහනක ් අඟලේ 1 ¾ ක් උසට වියශේෂ්යෙන් සකසේකරමින් ොවහන ්
ෙුගලක් යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේට ෙූජා කයළේෙ. එම 
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ොවහන් ෙුගල භාවිතා කරන විට ොද්යෙේ හටගත් යේද්නාව 
සම්ෙූර්ණයෙන් සවු විෙ. යකතරම් යබයහත් කළද් සුව යනාවූ ොද්යෙේ 
අබාධෙ, යමයසේ අෙයගේ උෙකාරයෙන් සවු ීම නිසා අෙමණ ෙරීතිෙක් 
අෙහට අුතිවිෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අෙවත් වන තුරුම එම 
මහතා අෙයගේ ඉලේලීම මත එවුනි ොවහන ්ෙුගලේ යබායහෝ ෙරමාණෙක් 
සකසේ කර දුන්යන්ෙ. එතුමා කිසිදු ෙුකිලීමකින් යතාරව එෙ ඉටු කයළේ 
තමායගේ සියත් හටගත් අෙමණ ශරද්ේධාව යහේතුයවනි. මා යමන්ම එතුමා ද් 
යම් ගුන සිහි කරන සෑම අවසේථාවකම ලබන සතුට වචනයෙන ්ෙරකාශ 
කළ යනාහුක. 

සේවාමීන් වහන්යසේ නිතරම ොයහේ මී ෙුණි වුළඳූහ. මා වුඩ සිටි 
හුලබගහවත්ත ද්ඹයගාලේල ෙරයද්ේශයෙේ ගුමිෙන් වනාන්තරයෙන් 
යසාොගන්නා ෙිරිසිඳදු මී ෙුණි නිතරම ෙූජා කයළේෙ. අෙ අාරණය ෙමණක ්
යනාව යවනත් අාරණය වල වුඩ වාසෙ කරද්ේදී ද් මී ෙුණි ෙූජා කිරීමට 
අෙට හුකිවිෙ. දානෙ සඳද්හා අවශය විෙළි බඩු හා ෙළතුරු වර්ගෙන ්
මාතයලේ අංකුඹුර ෙරයද්ේශවල දාෙකෙන් විසින ්සුෙෙූහ. නාවල වයාොරික 
මහතුන් යද්යද්යනක් හා ද්ඹලුේල අාර්ථික මධයසේථානයෙේ මහයතක් අවශය 
වස වියසන ්යතාර එළවළ ෙළතුරු සුෙෙූයෙේ අෙමණ යගෞරවෙකිනි. ඒ 
අෙද් සේවාමීන් වහන්යසේ අෙවත් වන තුරුම අවශයතාවෙන් අනුව ඒ ඒ 
අාරණය කරා ෙුමිණ අවශය දෑ ලබා දීමට තරම් කාරුණික වූහ. 

ඉංගරීසි යබයහත් වුළඳදීමට අකමුති වූ ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේ 
ශාකසාරයෙන් නිෙද් වූ ඔෞෂ්ධ ෙමණක ්වුළඳූහ. අාහාර ිරීමට ෙහස ු
වන හා ෙරතිශක්තිකරණෙ අුති වන ශාකසාර ඔෞෂ්ධ එංගලන්තයෙේ සිට 
හිතවත ්දාෙක මහතුන් සෙො දුන්යන්ෙ. නාවික හමුදායේ සුයර්ෂ්ේ මහතා 
ද්, සිද්ත් යවත්තමුනි මහතා ද් ඒ සඳද්හා යබායහෝ උෙකාර කළහ. එයමන්ම 
කටුගසේයතාට වුඩ සිටින නාොයන් ධම්මානනද්් සේවාමීන් වහන්යසේත් 
දාෙකෙන් ලවා එම යබයහත් හා අාහාර ද්රවය යගනුවිත් දුන්හ. යමයලසට 
අෙමණ සතුටකින් උෙකාර කළ අෙයගේ සහයෙෝගෙ නිසා ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට ෙහසු විහරණ සුලසීමට මා හට හුකි විෙ. 

මායගේ ෙුවිි ිවිෙද් උෙසම්ෙදායවන ්ද්ස වසරක ්ඉක්ම වූහ. එකල මා 
හටද් ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේට ද් උෙසේථාන කරමින් අාරණයයෙේ 
කටෙුතු කළ තරුණයෙකුට ෙුවිි ීමට අද්හසක් අුතිවිෙ. මායගේ ගුරු 
උතුයමක් ද් වන ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගන් උෙයද්සේ ලබා 



68 

ගුනීමට මට අද්හසේ අුතිවිෙ. ඒ ගුන මම ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේයගන් විමසීමි. 

“සේවාමීනි යමයහ කුෙකරු තරුණ උොසක මහයතක් ෙුවිි ීමට 
කුමතියි. ෙුවිි කළාට කමක් නුද්ේද්?” 

“අාෙුෂ්ේමතුන්ට වසේ ද්හෙක් ඉක්මවා අුති නිසාත්, ධර්ම විනෙ කිෙල 
යද්න්න හුකිොව අුති නිසාත් ඒකට අාෙුෂ්ේමතුන් කුමති නම් උෙකාර 
කරන්න” ෙනුයවන් සේවාමින් වහන්යසේ වදාළහ.  

ඒ වන විට තවත් තරුණ උොසකවරු යද්යද්යනක් අාරණයයෙේ 
කුෙකරුවන ්යලස සිටිෙහ. ඉන්ෙසු ෙුවිි ීමට කුමති තරුණ උොසක 
මහතා ෙුවිි කයළමු. අලුත් සාමයණර්ෙන් වහන්යසේ ෙළමුයවන් සිදු 
කයළේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගේ සිවුරු යසේදීමයි. එෙත් 
උන්වහන්යසේ ලුබ ූ භාගයෙකි. ෙුවිි වූ දාට ෙසුවදා ෙුවිද්ේද්ට අවශය 
කරුණු ෙහදා යද්මින් අනුශාසනාවක්, එම සාමයණර්ෙන්ට කිරීමට තරම් 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ කාරුණික විෙ.  

එතුන් ෙටන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ සිෙලු උෙසේථාන කටෙුතු 
සිදු කිරීමට එම සාමයණර්ෙන් වහන්යසේට අවසේථාව ලබාදුනිමි.  

අෙ අාරණයයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩ සිටින විට විවිධ 
ෙරයද්ේශවලින් සේවාමීන් වහන්යසේලාත් ගිහි භවතුනුත් ෙුමිණිෙහ. එනමුදු 
සේවාමින්වහන්යසේයගේ වියේකෙට උෙකාර කරමින ්ඒ අෙට එම අවසේථා 
මා ලබා යනාදුන්යන ්තරහ සිතකින් යනායේ. කරුණ ුෙුහුිල ිකරන විට 
ඒ අෙ එෙට එකඟ විෙ. නමුත් සමහර අෙට මා යකයරහි අෙරසාද්ෙක ්
අුති වනන්ට අුත. ෙයමක් ෙුමිණිෙයහාත්, උදෑසන දානෙ ලබා ගන්නා 
යේලාවට දුර සිටම වනද්්නා කිරීමට අවසේථාව ලබා දුන්යන් සේවාමීන් 
වහන්යසේයගන ්අවසර ලබායගනෙ. එයලස වන්ද්නාමාන කර දැක බලා 
සතුටු වූ යබායහෝ ගිහි ෙුවිි අෙ වූහ. අාරණයෙට ඉඩම ෙූජා කළ ශරිොවතී 
ගුණයසේකර වයෙෝවෘද්ේධ මෑණිෙන් අෙහසුතා යනාතකා ො ගමනින ්කඳදු 
මුදුනට ෙුමිණ හුමදාම ොයහේ වන්ද්නා කළාෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වසේ මාස හෙ ගතකිරීයමන් ෙසුව එනම් 
දුරුතු යෙෝයෙන් ෙසුව උයද්ේ කාලෙ තුළ ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමට සිෙලු 
යද්නාටම අවසේථාව ලබාදුන්හ. එම අවසේථායවන් ෙරයෙෝජන ගත් යබායහෝ 
ගිහි ෙුවිි අෙ වූහ. ෙයමක් මූලික බුද්ේධ වචනෙම අනුගමනෙ කරමින් 
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තර්ක විතර්ක යනාකරයි නම් එවුනි අෙ සමඟ ධර්ම කතාවට කිසිදු 
බාධාවක ්අුති යනාීෙ.  

ශ්රී ලංකායේ යද්ේශොලනෙට සම්බන්ධ ෙරසිද්ේධ ෙවුලකට අෙත් ෙිරිසක් 
ෙුමිණ යබායහෝ යේලාවක් ඉංගරීසියෙන් ධර්ම සාකච්ඡා කළහ. ඒ අෙ 
මූලික බුද්ේධ වචනෙටම අනුව තර්ක යනාකර කතා කළ නිසා ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ එම සාකච්ඡාවට කුමති වූහ. ඒ බව මා හට ෙසුින 
සේවාමීන් වහන්යසේ ෙුවසහූ. 

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ අෙයගේ අාරණයයෙේ වුඩ සිටි මාස අට තුළ 
ම දාන ශාලාව තුළත්, උදෑසන කුටිෙට ගිලන්ෙස රැයගන ගිෙ විටත් 
ධර්මෙ සාකච්ඡා කිරීමට මා හට විශාල භාගයෙක් උදා විෙ. 

වසේ කාලෙ අවසන් වූ විට අෙයගේ දාෙකෙන්හට ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහන්යසේට සිවුරක් ෙූජා කිරීයම් අද්හසක් අුතිවිෙ. ඒ බව මම ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේයගන ්විමසීමි.  

“අාෙුෂ්ේමතුන් මායගේ සිවරුු තාම ොවිච්චි කරනන් ෙුළවනි. ඒ නිසා මට 
එො. එොල යගාඩක් කුමතියි යන්ද්? මයගේ අඳද්නෙ ෙරණයි. එයහනම් 
අඳද්නෙක් ෙූජා කරන්න.” 

යමයසේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ෙුවසූ විට යබායහෝ අෙ ඒ සඳද්හා 
දාෙක කරයගන ශරිොවතී ගුණයසේකර මෑණිෙන් අඳද්නෙ ෙූජා කළාෙ. යම් 
අාකාරෙට ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට මම ොවිච්චි කරමින් සිටි කුඩෙ 
ෙූජා කරගුනීමට භාගය උදා වූ අතර, එම කුඩෙ සේවාමින් වහන්යසේ 
අෙවත්වන තුරුම ෙරිහරණෙ කළහ. එම කුඩෙ සහ සේවාමින ්වහන්යසේ 
විසින් ෙරිහරණෙ කළ අනිකුත් ෙරිෂ්ේකාර අද්ටත් අුත්ද්ළගල අාරණයයෙේ 
සුරක්ෂ්ිතව ෙවතී. 

යම් අාකාරෙට සිේෙසයෙන්ම ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේට උෙසේථාන 
කිරීයම් භාගය අෙ හට උදා විෙ. එයමන්ම එම යශරේෂ්ේඨ උෙසේථානෙ සිදු 
කිරීයම් ෙුණය මහිමයෙන ්ගම්ීර වූ තථාගත ද්හයම් විවර යනාව ූයබායහෝ 
අර්ථෙන් විවර කරගුනීමට ද් අෙට හුකිවිෙ.  

යමයලස සිදුකළ අවංක උෙසේථානයෙන් ලබාගත් යද්ේ යබායහෝ විෙ. 
තථාගතෙන් වහන්යසේ විනෙ ෙිටකෙ තුළ ද් ඒ වත් ෙිළියවත් ගුන මනාව 
ඉසේමත ුකර යෙන්වූයෙේ නිවන් මඟට උෙකාරෙක ්වන යලසටෙ. 
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ධර්මයට කැමති අය සමඟ සුහදශීලිත්ේය 

නියකයලසේ සිතින් ෙුතුව අතීතයෙේ වුඩ සිටි රහතන් වහන්යසේලා 
ෙරිසරයෙේ සුන්ද්රත්වෙ ද්කිමින් ෙහළ කළ උදානෙන් යථේරගාථා තුළ 
සඳද්හන් යේ. නිද්හසේ ව ූ සිතින් ෙුතුව හුද්කලායේ වුඩ සිටි රහතන් 
වහන්යසේලා කඳදු මුදුන්වල සිරිොව, අුළ යදාළ ගංගාවන් ගලා බසිනා 
අාකාරෙ, ගසේ යකාළන් වල ෙිහිටීම, තණ නිලේයලේ අුති සුන්ද්ර බව 
කුරුලේලන්යගේ මිහිරි නාද්ෙ, අලි අුතුන්යගේ කුංච නාද්ෙ හා සිංහෙන්යගේ 
යත්ජාන්විත සිංහ නාද්ෙ ද් මුවන් අාදී සතුන්යගේ අහිංසක බව මනාව 
ඉසේමත ුකරමින් උදාන ෙහළ කළහ. යථේරගාථා ඉයගන ගන්නා විට ඒ 
උදානෙන් මනාව ෙරකට යේ.  

යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේ ද් ඒ අාකාරෙටම 
වනාන්තරයෙේ සුන්ද්ර බව අත් වින්ඳද්හ. අසනීෙ තත්ත්වයෙේ ෙසුයවමින් 
අාරණය තුළ වුඩ වාසෙ කරන විට ද් එම සුන්ද්රත්වෙ විඳදීමට අමතක 
යනාකළහ. අෙයගේ අාරණයයෙේ ෙමණක ්යනාව සෑම අාරණයෙකම වුඩ 
වසද්ේදී, වනාන්තරයෙහි අුවිිමින් කඳදු තරණෙ කරමින් ඒ සුන්ද්ර බව 
අත් වින්ඳද්හ. ඒ අතරතුර යනායෙකත්ු වන සතුන් ද් හමුවිෙ. 

රෑනයකටුවගල අාරණයයෙේ වුඩ සිටිද්ේදී වුසි නුති ිනවල කඳදු මුදුනට 
ගමන් කරමින් ෙරිසරයෙේ සුන්ද්ර බව අත් වින්ඳද්හ. අෙයගේ අාරණය ෙිහිටි 
කඳදු මුදුන ෙිළිබඳද් අෙ ෙවා යනාද්න්නා යබායහෝ යද්ේ වියද්ේශික භික්ෂ්ුවක් 
වූ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ දැන සිටිෙහ. 

වසේ මාස හෙ අවසන් වූ ෙසු දුර චාරිකා කිරීම ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ සුන්ද්ර ෙුරුද්ේද්ක් විෙ. යරෝගීබව නිසා ින ගණනක් චාරිකා 
කිරීමට අෙහසු වුවද්, එෙ සිදු කළහ. අෙ අාරණය ෙිහිටි කන්ද්ට ොබද්ව 
අුටියොල කන්ද් ෙිහිටා අුත. එෙ ඉතාම සුන්ද්ර විශාල කඳදු ගුටෙකි.  

එම කන්ද්ට චාරිකා කිරීමට ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේට අද්හසක ්
අුතිවූහ. අෙ අාරණයයෙේ භික්ෂ්ූන ් වහන්යසේලා ද්, ගයම් තරුණ කිහිෙ 
යද්යනක් ද් සමඟ උදෑසන දානෙ වළඳදා ද්වලේට දානෙ ද් රැයගන උයද්ේ 
7.00 ට ෙමණ ෙිටත් වූයෙේ අුටියොල කන්ද් තරණෙ කිරීමටෙ. ද්හවලේ 
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දානෙට යේලාව ළඟා විෙ. තව යොි දුරක් තිබුණද් ද්හවලේ දානෙ 
වුළඳදුයේ බුන්ිගල කඳදු මුදුනට මුහුණ ලා තිබූ ගලේ තලාව මත හිඳිමිනි.  

ිෙ ොරවලේ හා සීත යද්ේශගුණෙක් අුති අුටියොල කන්ද් යබායහෝ ිනවල 
මීදුයමන් වුසී ෙයි. එින යහාඳින් ඉර ොො තිබුණි. කඳදු මුදුනට ගමන ්
කිරීයමන් ෙසුව නුවත අාෙසු ගමන ්කිරීමට ෙටන ්ගතිමු. 

අෙයගේ අාරණයෙට වුඩම කළ මලුේ ිනවල, මිනින්යෝරු 
යද්ොර්තයම්න්තුව විසින ්නිකුත් කරන අෙ ෙරයද්ේශෙ අුතුළත් 1:50000 
සිතිෙම ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට ෙූජා කයළමු. එම සිතිෙම අුසුරින් 
ලද් දැනුමින්, යම් අාකාරෙට අෙ චාරිකා කරන විට ඒ ඒ ගම්මානෙන් 
මංමාවත් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අෙට යෙන්වූයෙේ තමායගේ උෙන් 
ගම අෙට යෙන්වන අෙුරිනි.  

අෙට රාතරී 7.00 ෙමණ වන විට අාරණයට නුවත ෙුමිණීමට හුකිවිෙ. 
අෙට නම් යබායහෝ යවයහස දැණනුද් ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේට 
යවයහස යනාදැණයුන ් අාධයාත්මයෙේ අුති සංසිඳදීම නිසා විෙ හුකිෙ. 
ිනක් බලංයගාඩ යද්හිෙටිිෙ ගලේයලනට මා වුඩමකළ අවසේථාවක ඒ බව 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේයගන් විමසීමි. 

“සේවාමීනි, කකයුලේ අමාරුවත් සමඟ යම් කඳදු වල අුවිින්න අෙහසු 
නුද්ේද්?” 

“නුහු. මට යලාක ුයවයහසක් නුහු. කයෙේ බරක් දැයනන්යන නුහු. 
සියත් අුති සමාධිෙ ඒකට යගාඩක් උෙකාර යවනවා. ඒ නිසා සුහුලේලුයි.” 

ඒ වද්න නුවත මා හට සිහිවිෙ. අාධයාත්මෙ තුළ සුෙෙක් භුකත්ි විඳින 
විට කායික අෙහසුතා යනාලුබූ නිසා අතීතයෙේ රහතන් වහන්යසේලාද් 
යසේඛ භික්ෂ්ූන්ද් නිදා ගුනීම යනාකළ බව යථේර ගාථා තුළ සඳද්හන්යේ. 

අනුරුද්ේධ රහතන් වහන්යසේ, බකක්ුල රහතන් වහනය්සේ, අානන්ද් සේවාමීන් 
වහන්යසේ අවුරුදු ගණන් නිදා යනාගත් බව යථේර ගාථා තුළ සඳද්හන් යේ. 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේටත් ඒ අාකාරෙට සුවෙක් ලුයබන්න අුති. 

අුටියොල කන්ද් චාරිකාව නිම යකාට ෙුමිණි ෙසු, ි න කිහිෙෙක ්ඒ අවට 
චාරිකා කිරීමට ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිටත් වූයෙේ හුයද්කලායේමෙ. 
කිරිබත්ගලේල, මුලේයහේන, ගලඋඩයහේන, වටයගාඩ හරහා ින 3 කින් 
උන්වහන්යසේ නුවත අාරණයට වුඩම කළහ. ඒ ඒ ගම්මානවල ෙන්සයලේ 
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බණ මඩුයේ රාතරිෙ ගත කරමින් වනාන්තර තුළින ්කඳදු හරහා ගමන ්කළ 
බව අෙ සමඟ උනව්හන්යසේ ෙුවසූහ. සමහර ිනවල ෙරජා ශාලාවලත් 
රාතරිෙ ගත කර අුත. ඒ ඒ ගයමන ්ෙිණ්ඩොතෙ කරයගන චාරිකායේ 
යෙදුයණ් තමන්යගේ ොද්යෙේ අාබාධෙ ද් යනාසලකමිනි. සමහර ිනවල 
දානෙ ෙවා යහාඳින් ලබා යනාමුත. එනමුත් සියතහි දුකක් නුතිව වුඩ 
සිටියෙේ අයෙේකෂ්්ාවක් නුතිව උයෙේක්ෂ්ායවන ් වාසෙ කරන නිසා 
විෙහුකිෙ. 

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේට කිසිදු බාධාවක ්යනාකර උෙකාර කරන 
උොසක මහතුන්ට උනව්හන්යසේ ඉතාම සමීෙෙ. නිතරම ඒ අෙ සෑම 
යද්ෙක්ම යසාො බුලුයේ කිසිවක ්අයෙේකෂ්්ායවන ්යනායේ. එම නිසාම 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ද් ඔවුන්ට සමීෙ වූහ. නාඋල සඳද්මාලි ී 
යමෝයලේ මුද්ලාලි මහතා, කළන්දෑයේ උක්කුබණ්ඩා උොසක මහතා, මලිත 
ෙුතා, ෙළාෙත්වල යසේනානාෙක තරුණ ෙුතා යම් අතර විෙ.  

“යසේනානාෙක ෙුවිි වනන්ට යහාඳදා” ෙුයි ෙුවසීමට තරම් සුහද්ශීලී විෙ. 
එයමන්ම සිතවිසිරී අෙහසුයවන් වුඩසිටින භික්ෂ්ූන්ට අවවාද් කිරීමට 
තරම් කාරුණික විෙ. ධර්මෙට කුමති අෙ සමඟ සමීෙ අුසුරට ද් ධර්මෙ 
යනාද්න්නා අෙ බුහුර කිරීමට ද් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙසුබට 
යනාවහූ.  

එකම අාකාරයෙේ ධාතු සේවභාවයෙන් ෙුතු අෙ එක්වන බව තථාගතෙන් 
වහන්යසේ ද් වදාළහ. අන් අෙ එම අුසුරින ් බුහුර වන බවත ් ධාතු 
සංෙුත්තයෙේ යද්ේශනා කිහිෙෙකම සඳද්හන් යේ. යම් අාකාරෙටම ධර්මෙට 
කුමති තර්ක යනාකරන අෙට උෙකාර කරමින් අනුශාසනා කරමින ්
ඤාණදීෙ සේවාමිනව්හනය්සේ ිවි යගවූහ. යමෙ ශාසනයෙේ අභිවෘද්ේධිෙට 
කළ මහා යමයහෙකි. 

නවම් මාසයෙේ ෙසයළාසේවක යෙෝෙ ි න ලගේගල ෙවත්වන සඞ්ඝ රැසේීමට 
සහභාගි ීම සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ කුමති වූහ. ඊට ෙරථම 
තරිකුණාමලෙ ෙරයද්ේශයෙන් අාරාධනාවක් තිබූ නිසා එහි චාරිකායේ 
වින්නටද් අවශයවිෙ. යබායහෝ සේවාමීන් වහන්යසේලා උෙසේථාන කිරීම 
සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට අාරාධනා කළහ. එබුවින ්
තරිකුණාමල ෙරයද්ේශයෙේ එම සේථාන බුලමීට අද්හසේ අුතිවිෙ. 
රෑනයකටුවගල අාරණයයෙන් ෙිටත් ී මට ි න කිහිෙෙකට ෙරථම ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේයගේ කුටිෙ යවතට මම වුඩම කයළමි. සේවාමීන් 
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වහන්යසේට ඉතාම අාද්ර යගෞරවයෙන් වන්ද්නා කයළමි. “අවසරයි 
සේවාමීනි, යම් වසේ කාලෙ යහාඳින් ගත කළාද්?” 

“ඔේ ඔේ යගාඩක් යහාඳින් ගත කළා.” ෙුයි සිනාමුසු මුහුණින් මා හට 
ෙිළිතරුු දුන්හ. “උෙසේථාන කටෙුතු වල දී අඩෙුාඩුවක් එයහම සිදු 
වුණාද්?” 

“නෑ නෑ…. යමාන අඩෙුාඩුද්…. වුි ොඩුයි වුයණ්. යමයහ යහාඳද්ට 
උෙසේථාන ලුබණුා. යහාඳද්ට ෙරතය අාහාර ලුබුණා. කෙට යහාඳද්ට ෙහසුයි. 
යම් ොවහන් ෙුගලත් යබායහාම යහාඳද්යි.” යමයසේ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ වදාළ විට මායගේ සිත සතුටින් ෙිරී ගියෙේෙ.  

“සේවාමීනි, භාවනා කරනන් එයහම කරද්ර වුයණ ්නුතිද්?” 

“සමහර ිනවල තිබුණා. ෙනස්යලේ ොන්ද්රට ෙිරිත් දානයකාට හුළඟත් 
එක්ක මටත් අුයහනවා. ඒකත් කලාතරුකින්. නමුත් යලාකු බාධාවක් 
වුයණ ්නුහු. මට යමයහි යහාඳද්ට සමාධිෙ වුඩණුා. නිතරම යබාජ්්ධංග 
වඩන්න බුහුයන. ඒකට යහේතු සකසේ වන්න ඕනි. ඒ නිසා සමාධියෙේ 
සුෙෙ ඕනි. ඒ සමාධි සුෙෙ යමයහි යහාඳද්ට ලුබුණා. ඒක මට යලාකු 
උෙකාරෙක ් වුණා. අාෙෂු්ේමතනු් මට ඒ සඳද්හා යගාඩක් උෙකාර කළා. 
වියේකෙත් ෙරතයත් යහාඳද්ට සුලසුවා.” 

“එයහමයි සේවාමීනි, මට යගාඩක් සතුටුයි. මම සේවාමින් වහන්යසේ යකායහේ 
වුිෙත් උෙසේථාන කරනන්ත්, ධර්මෙ කතා කරන්නත් විනවා” 

“කමක් නුහු. ධර්මෙ කතා කරන්න මමත් කුමති. අාෙුෂ්ේමතුන්ට ඒකට 
බාධාවක ්නුහු.” 

ඉතාමත ් සතුටු සිතින් ෙුක්තව ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ අුසුරු 
කරන්න ලුබීම තරුණ වෙයසේ සිටින මා හට මහත් භාගයෙක් විෙ. 
එයමන්ම ඒ උතුමන්ටද් මා යකයරහි ෙුහුදීමක ්අුති ීම අද්හගන්නට 
බුරි තරයම් සතුටක් විෙ. ඒ බව ඤාණසුමන සේවාමීන් වහන්යසේට ද් 
ෙුවසූ බව ඒ අාෙුෂ්ේමතුන ්මා හට ෙරකාශ කළහ.  

ඕවිලිකන්ද් ෙරයද්ේශයෙේ ෙිරිසයගේත්, මායගේ හිතවත් දාෙක ෙින්වතනු්යගේත් 
මහා භාගයෙක් වූයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට අුෙ උෙසේථාන 
කිරීමට ඉඩ ලුබීමයි. යම් ගුන අෙරමාණ සතුටක් සිෙලු යද්නාම යම් 
යමායහායත්ත් භුකත්ි විඳිනවා අුත. 
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ගලේප ුිම අාරණය ට වැෙමකිරීම… 

ධාර්මිකව උෙො සෙො ගන්නා මිල මුද්ලේ තම තමන්යගේ ෙරයෙෝජනෙ 
ෙිණිස විෙ ෙුහුද්ම් කරන ශරද්ේධාවන්ත මිනිසේසු සිටිති. එවුනි මිනිසේස ු
තම ජීවිතෙට ෙහෙත උදාකර ගුනීමට අවශය ෙණුය ධර්මෙන් රැසේ කර 
ගුනීමට ද් යොම ුයවති. ශරද්ේධායවන් සිත ෙහද්වායගන අනුත්තර ව ූෙුණය 
යකත වන තථාගත ශරවකෙන්ට අුෙ උෙසේථාන කරන්නට තමන් දුක් 
මහන්සි ී උෙො සෙො ගත් මිල මුද්ලේ, ොන වාහන යනාමසුරුව 
යොද්වන්නට ඉඩකඩ ලුබීම යකතරම් භාගයෙක්ද්? ජීවමානව වුඩ සිටින 
තථාගත ශරාවකෙන් මුලේකරයගන සිෙළ සඞ්ඝරත්නෙ සිහිකරයගන දාන 
මාන අාිෙත් කුටි යසනසුන් අාිෙත් අයනකුත් ෙහසුකම් ද් සෙොදීමට 
හුකිීම ගිහි ජීවිතෙ ගතකරන උොසක උොසිකාවන්යගේ භාගයෙක්ම 
යේ. 

ෙින්යකතක් යලසින් වුඩසිටිො වූ යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේට ගිහි ෙනි්වතුන් රාශිෙක් උෙසේථාන කටෙුතු සිදු කයළේ අෙමණ 
ෙුහුදීයමනි. ඕවිලිකන්ද් රෑනයකටුවගල අාරණයයෙේ සිට තරිකුණාමල 
ෙරයද්ේශයෙේ චාරිකා කරමින් ලගේගල සඞ්ඝ රැසේීමට වුඩම කිරීම සඳද්හා 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ සූදානම් වූහ. ඒ සඳද්හා ෙහසුකම් 
සුලුසේී යම් භාගයෙ මා හට උදා විෙ. ඒ වන විට නාවික හමුදායේ සුයර්ෂ්ේ 
මහතා මා සමඟ ඉතා යහාඳද් මිතර සන්ථවෙක් යගාඩ නගායගන සිටි 
ෙින්වත ් මහත්මයෙකි. එතුමා තම ෙරිහරණෙට අලුතින් වාහනෙක් 
රැයගන තිබුණි. තම වාහනෙ මලුින්ම ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
යම් චාරිකාව සඳද්හා ලබාදීමට සුයර්ෂ්ේ මහතා කුමති වූයෙේ හද් ෙිරි 
සතුටිනි. 

උදෑසනම දානෙ වළඳදා අාරණය කඳදු මුදුයන් සිට යවනත් වාහනෙකින් 
ෙහළට වුඩම යකාට සුයර්ෂ්ේ මහතායගේ අලුත් වාහනෙ යවත ෙුමිණ 
ගමන අාරම්භ කයළේ ද්හවල දානෙ සඳද්හා ලංකාෙටනු යවත ෙිටත් 
ීමටෙ.  

යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ නුයගනහිර ෙළායත් 
කුටිෙක් සකසේ කර ගුනීයම් බලායොයරාත්තුයවන් වුඩම කරන බව 
සුයර්ෂ්ේ මහතා දැනයගන සිටියෙේෙ. ඒ සඳද්හා අනුගරහෙ ලබාගුනීමට 
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නුයගනහිර නාවික හමුදා අාඥාෙති P.A.D.R. යෙයර්රා මහතාට 
ලංකාෙටනුට අාරාධනා කර තිබුණි. එතුමා ද් ඉතාම ශරද්ේධායවන් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට දානෙ ෙූජා කයළේෙ. 

ද්හවල දානෙ වළඳදා අවසන් වූ ෙසු ලංකාෙටනුින් ෙිටත් වූයෙේ P.A.D.R. 
යෙයර්රා නාවික හමුදා අාඥාෙතිතුමායගේ ෙුද්ේගලික වාහනයෙනි. එතුමා 
කළ අාරාධනාව නිසා එම වාහනයෙන් ෙුලේමුයේ ෙරයද්ේශෙට ගමන් කිරීමට 
තීරණෙ යකරිණි. තිරිොෙ ෙරයද්ේශෙට ොබද්ව කලෙුව තුළින් ගමන් යකාට 
කඳදු මුදුනක ෙිහිටි ගලේ යලන් සහිත බඹරගල නමින් අාරණයෙක් තිබුණි. 
එින රාතරියෙේ එහි ගත කිරීමට ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ තීරණෙ 
කළහ. යබෝේටයුවන් එම අාරණය යවත අෙව වුඩම කරවූ සුයර්ෂ්ේ 
මහතාත් නුයගනහිර අාඥාෙතිතුමාත් සවස අාෙසු ෙිටත් වූහ.  

ෙසුදා නුවත ගමන ් අුරඹීම සඳද්හා නාවික හමුදායේ නිලධාරීන් 
යද්යද්යනක් සහිතව වාහන යද්කක ්අාඥාෙතිතුමන් අෙ යවත ලබාදුන්හ. 
ජනක ගුණසීල මහතා හා යකෝසල වර්ණකුලසරූිෙ මහතා ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේ වුඩමීම සඳද්හා බඹරගල අාරණයෙට ෙුමිණිෙහ. 
එින දානෙ වළඳදා අරිසිමයලේ අාරණය කරා ගමන් අුරඹූහ. අරිසිමයලේ 
අාරණයෙත් ඒ ෙරයද්ේශයෙේ වනාන්තරෙක ් අුතුයළේ තිබුණු තවත් 
අාරණයෙක් යවත චාරිකා යකාට ෙුලේමුයේ නගරෙ අාසන්නයෙේ තිබූ 
ගලේයලනක් සහිත ෙංුචි අාරණයක එින රාතරෙි ගත කළහ.  

යම් චාරිකාව තුළ තමනට් හුද්කලාව හා ෙහසු විහරණෙ සඳද්හා සුදුසු 
සේථානෙක් හමු යනාවණු බුවින් එම ෙරයද්ේශෙට යබායහෝ දුර යනාවූ 
ගලේෙිෙුම අාරණය බුලීමට කුමුත්තක් අුති වහූ. ෙහුවදා උදෑසනත ්එම 
නාවික හමුදා නිලධාරීන ්අෙව වුඩම කරීම සඳද්හා ෙුමිණිෙහ. දානෙ 
වුළඳදීයමන් ෙස ු ගලේෙෙිුම අාරණය යවත යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම කළහ.  

අාරණය තුළට ෙිවියසන විටම එහි ව ූ හුද්කලා සේවභාවෙ නිසා එම 
සේථානෙට කුමුත්තක් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට අුතිවූහ. දුෂ්ේකර 
ෙරයද්ේශෙක ෙිහිටි අාරණයෙක් බුවින් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට 
අවශය ෙරතය අාහාර ලබාගුනීමට ෙහසු යනාවන බව වුටහණුි. එනමුදු 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහනය්සේ ටික ිනක් ගලේෙිෙුම අාරණයයෙේ නතර ී 
සුදුසුදැයි නිරීක්ෂ්ණෙ කළ ෙුතු ෙුයි ෙුවසූහ. මමද් සේවාමින ්වහන්යසේයගේ 
කුමුත්තට එකඟ ීමි.  
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“යම් හරියෙ නම් හුද්කලාව මි. නමුත් යහාඳද් තුනක් යසාො ගනන් 
ෙුළවනි.” 

යමයසේ ෙවසන විට එහි වුඩ සිටි ඥානවංස සාමයණර්ෙන් වහන්යසේ 
“මට ෙුළවනි යහාඳින් උෙසේථාන කරන්න” ෙුයි ෙුවසූහ.  

අෙි රැයගන ගිෙ සේවාමින්වහන්යසේට ෙරතය වූ අාහාරෙන ් එම 
සාමයණර්ෙන්ට ලබාදී සිෙලු විසේතර ෙුහුිලි කර දුන්යනම.ු  

“මට දැකීයමන්ම හිතනුා, යම් සේවාමීන් වහන්යසේ යශරේෂ්ේඨ යකයනක් 
කිෙලා.” ෙනුයවන් සාමයණ්රෙන් වහන්යසේ ඉතාම සතුටින් මා යවත 
ෙුවසුයේ ඉතාම යගෞරවයෙනි. 

ින ෙහක් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ගලේෙිෙුයම් වුඩ සිටීමට තීරණෙ 
කළ යහයින් මම අනුරාධෙුරෙට වුඩම කයළමි. ින ෙහකින් ෙස ු
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ලගේගලට වුඩම කරීම සඳද්හා නාවික 
හමුදායේ යකෝසල මහතා සමඟ ගලේෙිෙුම අාරණයෙට ෙිටත් වූයෙමු. 
ඉතාම සතුටු සිතින් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වුඩ සිටින අාකාරෙ 
දැක ගත ්විට මා තුළ ද් ෙරීතිෙක් අුතිවිෙ. 

“යම් අාරණයෙ යහාඳදා. කුටිෙකට ගලේයලනකුත් හමුවුණා. දානෙ වළඳද්ලා 
එතන බලන්න විමු.” ෙනුයවන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙුවසූහ. 
දානෙ වළඳදා අවසන් කර එම ගලේයලන යවත මාව කුඳද්වායගන ගිෙහ. 

“යමතන කුටිෙ හද්න්න. කුටිෙ හද්නකම් මට යම් ගලේයලන තුළ ඉන්න 
ෙුළවනි. යම් විිෙට යදාර තිෙන්න. ගලේයලනට හළුං එන්න යම් 
ෙුත්යතනුත් යලාකු ජයන්ලෙක් තිෙන්න. මම නුවත විනතුරු යලන 
අුතුළ ෙිළියවලකට සාදා ගන්න.”ෙුයි මා හට ෙුවසහූ.  

“අාෙුෂ්ේමතුන් සති යද්කකින් යම්ක හදාගන්න ෙළුවන්ද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනි, නාවික හමුදාව උද්ේ කරන්නම් කීවා.” 

“එයහනම් අෙි වින්න ෙිටත් යවමු” ෙුයි ෙුවසූ සේවාමීන ් වහන්යසේ 
ලගේගලට වුඩීම සඳද්හා සූදානම් වූහ. ගලේෙිෙමු අාරණයයෙේ නාෙක 
සේවාමීන ් වහන්යසේ හමුී මට යගාසේ යමයසේ ෙුවසීෙ. “අාෙුෂ්ේමතුන් 
බෙයවන්න එො. මම සිෙලුම යද්ේ කරනවා. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ 
යමයහ ගලේයලනට කුමතියි. එතනට වතුර ගන්න විිෙක ් මම 
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හද්න්නම්”ෙුයි ෙුවසීමි. “සේවාමීන් වහන්යසේ උද්ේ කරනවා නම් කමක ්
නුහු. ඥානවංසත් උෙසේථාන කරනව කීවයන” ෙනුයවන් නාෙක 
සේවාමින් වහන්යසේ මා යවත ෙුවසූහ.  

ඤාණදීෙ සේවාමිනව්හනය්සේ ගලේෙිෙුම අාරණයයෙේ වුඩසිටින තුරුම 
ෙිරිසිදු වතුර, දානෙ සඳද්හා අවශය ද්රවය හා ඒවා ෙිළියෙල කර ගුනීයම් 
උෙකරණ, ෙළතුරු වර්ග සුෙයීමට මා හට හුකි විෙ. 

නාවික හමුදායේ අාඥාෙතිතුමාට කතා යකාට කුටිෙ සෑදීයම් අවශයතාවෙ 
ද්න්වා සිටියෙමි. එතුමා සම්ෙූර්ණ ශරම දාෙකත්වෙ නාවික හමුදායවන ්
ලබායද්න බව ද්න්වන ලදී. නාවික හමුදායේ සුයර්ෂ්ේ සහ ජනක 
මහත්වරුත් තවත් දාෙක කීෙයද්යනකුත් අවශය ද්රවය ගුනීම සඳද්හා 
මුද්ලින් උෙකාර කිරීමට ඉතාම සතුටින් කුමති වහූ. ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ සූදානම් වූ ෙස ුලගේගල බලා ෙිටත්වුයනම.ු ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ, බුද්ේධවංශ සේවාමීන්වහන්යසේයගේ ලගේගල, කිරිඔයෙේ අාරණයට 
වුි ෙසු මම නුවත ඕවිලිකන්ද්ට ෙුමිණියෙමි. 

සඞ්ඝ රැසේීම අවසන් ව ූෙසු ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ ඕවිලිකන්ද් 
අාරණයෙට වුඩම කළහ. ින කිහිෙෙක් අාරණයෙයෙේ ගත කිරීයමන ්ෙස ු
ගලේෙිෙුම කරා ෙිටත් ීමට සූදානම් වුයණමු. ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේ 
අෙ අාරණයෙට වුඩම කළ ිනයෙේ රාතරියෙේ එම කුටි ෙරයද්ේශෙට විශාල 
අායලෝකෙක ්ෙුමිණි බව නුවතත් ගම්වාසීන ්ෙුවසීෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේයගේ කුටිෙ සකසේ කිරීම සඳද්හා ින කිහිෙෙක් 
ගලේෙිෙුම අාරණයයෙේ මමද් නුවතුයණමි. නාවික හමුදායේ ශරම 
දාෙකත්වයෙන් ඉතා ඉක්මනින් කුටිෙ සකසේ යකාට නුයගනහිර නාවික 
හමුදා අාඥාෙතිතුමන්, සුයර්ෂ්ේ සහ ජනක මහත්වරුත් සමග තවත් 
ෙින්වතනු් ෙුමිණ කුටිෙ ෙූජා කළහ. 

2015 වසේ කාලෙ ගලේෙිෙමු අාරණයයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩ 
සිටිෙහ. මසකට යද්වතාවක් මාතයලේ ඕවිලිකන්යද්ේ සිට සිෙලු විෙළි බඩු, 
ෙළතුරු හා ජලෙ ද් රැයගන මම එහි වුඩම කයළමි. ඉතාම ඕනෑකමින් 
ඥානවංශ සාමයණර්ෙන් වහන්යසේ ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේට 
උෙසේථාන කළ අතර අවශය සිෙලු ෙවුත් මා හට ෙුවසීමට උකටලී 
යනාීෙ. මීෙුණි, වියශේෂ්ති ොවහන ්ෙුගලෙ ද් අවශය වූ විට සෙො දීමට 
ඉන් අෙට හුකිවිෙ. 
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ගිරිබාව අාරණය ට වැෙමකිරීම 

තමන්යගේ ජීවිතයෙේ සතුටින් වින්ද්නෙ කිරීම ෙණිිස යලාව යවයසන 
මිනිසේස ු විවිධ අාකාරයෙේ වියනෝද් චාරිකා වල යෙයද්ති. එක ් එක් 
ෙුද්ේගලොයගේ අුති රුචිඅරුචිකම් සහ අද්හසේ අනවු ඔවුහු වියනෝද් යවති. 
සුන්ද්ර ෙරිසර නරඹමින්, විවිධ සතුන්යගේ චර්ො හුසිරීම් ද්කිමින්, 
යද්ේශයද්ේශාන්තර චාරිකායේ යෙයද්මින් සහ නීන තාක්ෂ්ණික උෙකරණ, 
වාහන අාදී යනායෙකත්ු යද්ේ වල කරිොකාරීත්වෙ යසාෙමින් එමගින ්
මානසික සුනසිලේල යසාෙති. එයමන්ම චිතරෙට අාදී විවිධ කතා රසෙන් 
භුකත්ි විඳිමින් ද්, යොත ෙත කිෙීයමන් ද් මානසික සහනෙක් ලබති. ඒ 
සෑම යද්යින්ම අෙට හිමිවන්යන් තාවකාලිකව මනයසේ අරමුණ ුයවනසේ 
ීයමන් ලුයබන තෘෙේතිෙක් ෙමණි. යශරේෂ්ේඨත්වෙක් කරා යොමුීමක් 
යනායේ.  

බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ශරාවකෙන් දැකීමට යොමු ීයමන ්ලබන සතුට 
තුළින් යශරේෂ්ේඨත්වෙ කරා යොමු වන බව අනුත්තරිෙ සූතරයෙේ යෙන්වා දී 
අුත. ෙයමකටු තථාගත ශරාවකෙන් දැකීයමන ්ෙුහුදීමක ්අුති වන විට 
ඒ උතුමන් කරා යොමුී ගම්ීර තථාගත ද්හම ඉයගන ගත හුකි යේ. 
උෙසේථාන කළ හුකි යේ. 

යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ දැකීයමන්ම ෙුහුදීමට ෙත් 
වූ ගලේෙිෙුම අාරණයයෙේ ඥානවංස සාමයණර්ෙන් වහන්යසේ වසර 
කිහිෙෙක් අාද්ර යගෞරවයෙන් උෙසේථාන කළහ. මාසෙකට යද්වතාවක් 
ෙමණ අවශය විෙළි සලාකත්, ෙළතුරු, ොනීෙ ජලෙ රැයගන ගලේෙිෙුම 
අාරණය යවත ෙුමිණි අෙ හට ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ සමඟ ධර්ම 
සාකච්ඡා කිරීමට ද් භාගය උදාවිෙ. මා හා ෙුවති ධාර්මික අාධයාත්මික 
අුසුර නිසා ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමට බාධාවක ්යනාීෙ. එයලස ගලේෙිෙුම 
අාරණයට වින ිනක ගිරිබාව යහේටිඅාරච්චිගම වුඩ සිටි ශරද්ේධාවිහාරි 
සේවාමීන ්වහන්යසේත් මා සමඟ වුඩම කළහ. එම අාරණය යසේනාසනෙට 
වුඩම කරන යලස ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට අාරාධනා කළහ. 

“වසේ ඉවර උනාම ලගේගල සඞ්ඝ රැසේීමට ෙන ගමන් බලන්න විනන්ම්” 
ෙනුයවන් ඤාණදීෙ හිමියෙෝ ෙුවසූහ. වසේ මාස හෙක් ගත යකාට නවම් 
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යොයහාෙ ින ලගේගල සඞ්ඝ රැසේීමට වුඩම කිරීමට ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ සූදානම් වූහ. 

සඞ්ඝ රැසේී මට සතිෙකට ෙමණ යෙර මා සමඟ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ විලේෙත්තුව ගරිිබාව හරහා ලගේගලට වුඩීමට ගමන් අුරඹුහ. 
උදෑසන දානෙ වළඳදා ඥානවංස සාමයණර්ෙන් ද් සමඟ ද්හවලේ දානෙට 
ළංයවද්ේදී විලේෙත්තු රකෂ්්ිත මායිමට වුඩම කළහ. වනජීී මහතුන්යගේ 
කාර්ොලයෙේ දී අෙ රැයගන අා දානෙ වුළඳූහ. මීට වසර කිහිෙෙකට 
යෙර, මාස කිහිෙෙක් මා යමහි වුඩ සිටි බවද් ඒ ඒ තුන්හිදී උන්වහන්යසේ 
අෙට යෙන්වූහ. ඒ උෙසේථාන කළ උොසක මහතුන්යගේ ද් නම් අසමින් 
ගයම් ෙන්සයලේ සේවාමීන ්වහන්යසේ සමඟ ද් කතා කළහ. ඉන්ෙසවු සාලිෙ 
වුව හරහා ගිරිබාවට වුඩම කයළේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ මග 
යෙන්ීම මතෙ. වසර ගණනකට ෙසුව ෙුමිණිෙද් උන්වහන්යසේයගේ 
මතකෙ විශේමිත විෙ. 

යහේටිඅාරච්චිගම වනානත්ර මායියම් අුති අලි වුයටන් අුතුළ ී  අාරණය 
යවත ෙිවිසියෙමු. “මම ින කිහිෙෙක් නුවතී අාරණය තුළ සුදුසු 
සේථානෙක් බලන්නම්. ඉන්ෙසුව ලගේගලට විමු”ෙුයි ෙුවසූහ. ඥනවංස 
සාමයණර්ෙන් ද් ඒ සමඟ නුවතුණි. ින කිහිෙෙකට ෙසු වාහනෙක් 
රැයගන ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ ලගේගලට වුඩම කරීම සඳද්හා 
ගිරිබාවට ෙුමිණියෙමි. එහිදී එකත්රා දුර ෙිහිටි ගලේයලනක් යෙන්වා එහි 
කුටිෙ සාද්න හුටි උන්වහන්යසේ විසේතර කර දුන් අතර “මාස යද්කකින් 
සකසේ කරන්නට ෙුළවනිද්” ෙනුයවන් මායගන් හා සද්ේධාවිහාරි 
අාෙුෂ්ේමතුන්යගන් විමසහූ. එෙ කළ හුකි බව අෙි ෙුවසුයවමු.  

ඊරිෙගහ උලේෙත ගම්මානයෙේ මිනිසේස ුඑක්ව අලුතින් සෑූ කුටිෙ තුළ ටික 
කාලෙක් වුඩ සිටීමටත්, ඒ සමගම එහි ෙවත්වන සඞ්ඝ රැසේීමට 
සහභාගි ීමටත් සුලසුම් කයළමු. ඊරිෙගහ උලේෙත ගම්මානෙ ද්ක්වාම 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ වුඩම කරවා ඥාණවංස සාමයණර්ෙන් 
සමඟ මම ඕවිලිකන්ද් අෙ අාරණයෙට ෙුමිණියෙම.ු 

ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේ ලගේගල ෙරයද්ේශෙට මුලේ අවසේථායේ ෙුමිණියෙේ 
ඊරිෙගහ උලේෙතටෙ. සේවාමීන් වහන්යසේට තනිවම ගත කිරීමට යම් වන 
විට අෙහස ුවූයෙේ යරෝග ෙීඩා නිසාෙ. එම නිසා එම ගම්මානයෙේ මිනිසුන් 
ඊරිෙගහ උලේෙත කුටිෙට ටිකක් දුරින් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට ටික 
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ද්වසකට යහෝ අලුත් කුටිෙක් සකසේ කයළේ උෙසේථාෙක භික්ෂ්ුවක ්සමඟ 
වුඩ සිටීමටෙ.  

නවම් ෙුර ෙසයළාසේවක් යෙෝෙ ිනයෙේත් ධර්ම සාකච්ඡා කරමින ්ඉතාම 
සතුටින් ගත කළ අතර අලුත් කුටිෙද් සඟ සතු කර ෙූජා යකරුණි. එම 
අවසේථාවට මම ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේට ෙරතය වූ අාහාර ද්රවයෙන් 
ද් රැයගන සහභාගි වුයනමි. ගම්ෙහ රතන සේවාමීන ්වහන්යසේ උෙසේථාෙක 
හුටිෙට ටික කාලෙක් වුඩ සිටිෙ අතර සිෙඹලන්ගමුයේ විජිත සේවාමීන ්
වහන්යසේ ඉතිරි කාලයෙේ උෙසේථාන කළහ. ඕේසේ, කජු අාදී ෙරතය 
අාහාරෙන් ගයම් දාෙක නිවසකට ලබා දුන්යන් එම කාලයෙේ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට ෙජූා කිරීම සඳද්හාෙ. 

ගිරිබාව යහේටිඅාරච්චිගම වන ෙිෙස තුළ ෙිහිටි ගලේයලන ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේ යෙනව්ූ අාකාරෙට අෙ සකසේ කිරීම අාරම්භ කයළමු. 
රාජාංගනෙ යහේටිඅාරච්චිගම ගම්වුසියෙෝ, ශරද්ේධාවිහාරි අාෙුෂ්ේමතුන්යගේ 
දාෙකයෙෝ, රෑනයකටවුගල අාරණයයෙේ භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා හා ගිහි 
ෙින්වතහ්ු ද් එක්ව ජල ෙහසුකම් සහිතව එම ගලේයලන මනහර යලස 
සකසේ කළහ. එයලස සකසේ කර අවසන් වූ ෙසු ද්න්වා තිබූ ිනයෙේදී 
ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ දාෙක මහතකුයගේ 
වාහනෙකින ් ොර යසාොයගන වුඩම කළහ. එක වතාවක් ෙමණක ්
ෙුමිණිෙ ද් එම මං මාවත් මනාව මතකයෙේ රැඳදී තිබුයණ ්උන්වහන්යසේ 
තවදුරටත් වියද්ේශික භික්ෂ්ුවක් යනාවන බව විද්හා ොමිනි. උනව්හන්යසේ 
එතරම්ම ශ්රී ලාංකිකෙකු ී සිටිෙහ. 

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ 2016 වසර වසේ කාලෙ ගිරිබාව 
යහේටිඅාරච්චිගම වුඩ සිටිෙහ. තමන්යගේ අසනීෙ තත්ත්වෙත් 
යනාතකමින් ඉතාම ශරද්ේධායවන් ෙුක්තව ශරද්ේධාවිහාරි අාෙුෂ්ේමතුන් විසින් 
ඤාණදීෙ සේවාමින ් වහන්යසේට උෙසේථාන කයළේ තමන්යගේම ගුරු 
උතුමන්ට උෙසේථාන කරන්නාක් යමනි. ඒ සඳද්හා ගයම් කුෙකරු 
මහත්වරු හා සිෙඹලන්ගමුයේ රුවන් තරුණ උොසක මහතා ද් උෙකාර 
කයලේෙ. මිරිසේ යනාමුතිව වෑංජන සකසේ කරමින් ෙළතුරු වර්ග 10 ක් 
ෙමණ ිනකට ෙූජා කිරීමට එහිදී ද් හුකි විෙ. ශරද්ේධාවිහාරි අාෙුෂ්ේමතුන් 
කිසිම අඩවුක් නුතිව උෙසේථාන කළ අතර අවශය ෙළතුරු, විෙළි අාහාර 
ද්රවයෙන් සුෙයීමට අෙටද් හුකිොව ලුබුණී. එයමන්ම වියශේෂ්ිත ොවහන ්
ෙුගලෙ ද් ෙිරිසිඳදු මී ෙුණි ද් ඉතාම සතුටින් සෙො දුනිමු. 
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වසේ කාලෙ අවසාන වූ විට එම කඳදු මුදුයන් චාරිකා කිරීමට ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේට අද්හසේ අුතිවිෙ. ඒ සඳද්හා අෙවද් සහභාග ීකර ගත්හ. 
ඉතාම දුෂ්ේකර ගමනක ්වවුද් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ සමඟ ඉතාම 
සතුටින් ගමන් කයළමු. 

කායික අෙහසුව අෙට දැනුනද් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට එයසේ 
යනාවුයණ ් උන්වහන්යසේයගේ අාධයාත්මික සංසිඳදීම නිසාෙ. සතිෙකට 
වරක ්යහෝ එම කඳදු මුදුනට ගමන් කරන බව ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ 
ෙුවසූහ. එයමන්ම ින කිහිෙෙක් තනිෙම ොතර සිවුරු යගන අවට 
ෙරයද්ේශවල චාරිකා කිරීමටද් උන්වහන්යසේ අමතක යනාකළහ. ඒ ඒ 
ගම්මානවලනි් ෙිණ්ඩොතෙ කරයගන වනාන්තරයෙේ ගලේතළා මත රාතර ි
ගත කරමින් තනිෙම ින කිහිෙෙක් චාරිකා කයළේ අසනීෙෙක් නුතුවා 
යමනි.  

යම් යලසම උන්වහනය්සේ ගලේෙිෙුම අාරණයයෙේ සිටිෙදීද් චාරිකා 
කරන්නට යෙදුනහ. එම චාරිකා කිරීයමන් ෙසු ඒ ඒ ෙරයද්ේශවල සුන්ද්ර 
බව, ජල උලේෙත් අුති ෙරයද්ේශ, වුේ අාිෙ අුති තුන ්ගුන කතා කරන්යන් 
තව යකයනකුට උෙකාර වන යලසටෙ. කුමති යකයනකුට ඒ ඒ 
ෙරයද්ේශවල කුටි සාදාගත හුකි බව ෙුවසුයේ ඉමහත් සතුටිනි.  

“මම නම් දැන් වෙසයි, අසනීෙත් වුියි. මට දැන ් එයහම ඉනන් 
අමාරුයි. නමුත් අාෙුෂ්ේමතනු්ලාට ඒ ඒ තුන් සුදුසුයි.” ෙනුයවන් 
කාරුණිකව හා උෙකාරශීලී බව මලුේකරයගන කතා කළහ.  

ගලේෙිෙුම හා ගිරිබාව අාරණයෙන් තුළ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩ 
සිටින කාලයෙේ නවසීලන්තයෙේ ගුත්තසීල සේවාමින් වහන්යසේ, 
කහත්යත්වල සුගතවංස සේවාමීන් වහන්යසේ, ෙිටිෙන චන්දානන්ද් සේවාමීන් 
වහන්යසේ, මහරගම යසෝනුත්තර සේවාමීන් වහන්යසේ, ඤාණසුමන සේවාමීන් 
වහන්යසේ, බුද්ේධවංශ සේවාමීන් වහන්යසේ හා තංජන්තුන්න විමලඥාන 
සේවාමීන් වහන්යසේ නිතර සුවදුක ්විමසා බලා අවශය උෙකාර කළහ. 

එම වසේ කාලෙ අවසන් කර නවම් යෙෝෙ ින සඞ්ඝ රැසේීමට සහභාග ි
ීම සඳද්හා ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිටත් වූයෙේ නුවත ගිරිබාවට 
වින අද්හසිනි. 

2017 නවම් යෙෝෙ රැසේීමට සහභාග ි ී ින කිහිෙෙක් 
ඊරිෙගහඋලේෙතකුටියෙේ උන්වහන්යසේ වුඩ සිටිෙහ. යම් වන විට යරෝග 
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ෙීඩාවන් උත්සන්න ීමට ෙටන් ගති. භොනක ෙළිිකා යරෝගෙක ්වුළඳදී 
තිබූ බව දැනගන්යන ්2019 දී ෙමණ වන අතර ඊට යබායහෝ කාලෙකට 
යෙර සිටම එෙ තිබූ බව මවද්යවරු ෙුවසූහ. 

 

 

 

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ විසින ්තම අත් අකයුරන ්ලිො භාවිතා කළ  
සතූර යොයතහි යකාටසක්. 
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අසනීප තත්්තවව  උතවසන්වන්ීම 

ජරා මරණ යශෝක ෙීඩා උරුමකරගත් යලෝක සත්වෙන් ඒ හමුයේ මානසික 
යමන්ම කායික දුක් විඳිමින් අසරණ භාවෙට ෙත්යේ. යමයලසට දුක් 
විඳින සත්ත්වො බාහිරින් උෙකාර යසීමත්, තමාම හඳඩා වුළයෙමින ්
යශෝක කිරීමත් කරමින් ඒ දුකින් ෙළාොමක යෙයද්න බව නිබයබධික 
සූතරයෙේ යෙන්වා අුත. යකාෙමණ හඳඩා වුළයෙමින් සිටිෙද් ඒ දුක 
ඉක්මවන බවක් යනාවවූත් අඥාන ෙුද්ේගලො එහිම ගිළී සිටි. යම් 
යලෝකයෙේ ෙරාර්ථනාවකින ්යහෝ අාොචනෙකින ්යහෝ කිසිවක් සිදුයනාවන 
බව බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙන්වා වදාළහ. බාහිර අාොචනෙකින් යහෝ 
ෙරාර්ථනාවකින ් ෙමක ් සිදුවන්යන ් නම් යලෝකයෙේ කිසියවකුත් දුක් 
විඳින්යන් නුත. මන්ද් ෙත් සිෙලේයලෝම ෙතන්යනත්, අාොචනා 
කරන්යනත ් දුක ඉක්මීමටෙ. එනමුදු සසර ගමන් කරන තුරුම, 
යකාෙමණ ෙරාර්ථනා කළත්, අාොචනා කළත් දුක් විඳිමින් යශෝක කරමින් 
ම සිටිති. නුවණුති අෙ යම් යද්කම ඉක්මවමින ්දුක යශෝකෙ අුතිීයම් 
යහේතුව යසාෙමින් තථාගත ද්හමට යොමු ී සනාතන රැකවරණෙ ලබති. 

යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගේ මළු ජීවිතෙ තුළම බාහිර 
යලෝකෙට යෙයනන දුකක් තිබුණ ද් උන්වහන්යසේයගේ සන්තානෙ 
අාධයාත්මිකව සුනසුන ුඑකකි. අලිො ෙෑගමී නිසා යහෝ තවත් යරෝග ෙීඩා 
නිසා යහෝ යනාසුලුණු ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේ ද්හමට ිවිෙුදා 
වනාන්තර තුළ හුද්කලාව ගත කළහ. තමන්ට ෙරතය අාහාර සහ 
උෙසේථාෙකයෙකු අවශය වූ විට දී ෙමණක ්අාරණය යසේනාසන අුසුරු 
කරමින් වසර 7 ක් ෙමණ ගත කළහ. අවසාන වසර 4 ක ෙමණ කාලෙක ්
ෙිළිකා යරෝගෙ නිසා දැි කායික දුකක් වින්ද්හ. එනමුදු අාධයාත්මෙ තුළ 
සුනසීමකින් කලේ ගත කළ බව යමතුන් ෙටන් ඉිරිෙත් වන කරුණු 
තුළින් ෙුහුිල ියේ. 

ඊරිෙගහඋලේෙත ෙුවති සඞ්ඝ රැසේීම අවසන් ී ින කිහිෙෙක් 
වනාන්තරයෙේ චාරිකා කරමින් උන්වහන්යසේ ගත කරන්නට වූහ. 
තමන්යගේ කයෙහි හටගත් අාබාධෙක් නිසා විශාල යේද්නාවක් අුති වුවද් 
එෙ බාහිරට කිසිදු අෙුරකින් ෙරකට යනාකයළේ ධර්මෙට අනුව ඉවසීම 
නිසායවනි. එයසේ වවුද් කඩුා කුඩා යවනසේීම් බාහිරට යෙයනන්නට විෙ. 
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ඒ යේද්නාවන ්නිසා තම සිත ධර්මෙට ම නත ුකරමින් උන්වහන්යසේ 
කාලෙ ගත කළහ. උෙසේථාෙක සේවාමීන් වහන්යසේලා අසන ෙරශේනවලට 
ෙිළිතරුු දීමක ්යහෝ තමන්යගේ දානෙ, ගිලන්ෙස වුළඳදීම ෙිළිබඳද්ව තුකීමක් 
යනාකළහ. වුසිකිළි කිස කිරීම ගුනවත් අවධානෙකින් යතාරව තමන් 
නිතර භාවිතා කළ චිත්තානුෙසේසනාව තුළ ම වාසෙ කළහ. සඞ්ඝ රැසේීම් 
තුළත්, තනිවම කතා කරන විටත් මා හට යමන්ම යබායහෝ භික්ෂ්ූන් 
වහන්යසේලාට චිත්තානුෙසේසනායේ වුද්ගත්කම මනාව යෙන්වා දුනහ්. ඒ 
සඳද්හා විසේතර විභාග යකාට ද් කරුණු දැක්වූහ. බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
යෙන්වා යද්න චිත්තානෙුසේසනාව සිදු කිරීමට තිෙුණු නුවණක ්අවශය 
බවත,් ටික ටික යහෝ හුකි අෙුරින් ෙුරුදු කළ ෙතුු බවත් යෙන්වා දුන්හ. 

අානාොනසතිෙ වඩන විට යහාඳින් සිහිෙ ෙිහිටවුා හුසේම රැලේල ගුන 
ෙරඥාව මලුේ කරයගන අවධානෙ යොමු කරන විට, කාොනුෙසේසනාව, 
යේද්නානුෙසේසනාව, චිත්තානුෙසේසනාව, ධම්මානෙුසේසනාව වුයඩමින් 
නිීම ෙසක් වන බව අානාොනසති සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. එයමන්ම ඒ 
එක් එක් අනුෙසේසනා තුළ සෙේත යබාජ්්ධංගෙන ්යවන යවනම භාවිතා 
යවන අාකාරෙ ද් කරමානුකූලව එම සූතරයෙේ ෙුහුිලි යේ. හසුේම රැලේල 
යවත යහාඳින් සිහිෙ ෙිහිටවුා ගත් විට නීවරණ ෙහ ී සිත සමාධිමතව් 
කාොනුෙසේසනා යකාටසද්, එෙ සංසිඳදීයමන් යේද්නානුෙසේසනාව ද් එෙත් 
සංසිඳදීයමන් චිත්තානුෙසේසනාව ද් එෙත් සංසිඳදීයමන් ධම්මානුෙසේසනාව 
ද් වුඩී නිීම සාක්ෂ්ාත් වන අාකාරෙ ෙුහුිලි වන්යන් යවන යවනම 
යබාජ්්ධංගෙන්ද් භාවිතා ීමත ්සමඟ ෙ. 

අානාොනසතිෙ මුලින් අාරම්භකළ යමායහායත් ෙටන් යබාජ්්ධංගෙන් 
භාවිතා යවමින් කාොනෙුසේසනාව, යේද්නානෙුසේසනාව භාවිතා වන්යන් 
සමාහිත සිතින්මෙ. නමත්ු චිත්තානුෙසේසනාව තුළ යවනමම “සමාද්හං 
චිත්තං” යලස සිත සමාහිත කරමින් අානාොනසතිෙ වුයඩන අාකාරෙක ්
එම සූතරයෙේ යෙන්වා අුත්යත් යවනම කරුණක් යහේතුයවනි. අනාගාමී 
ීයමන් සමාධිෙ ෙරිෙූර්ණ වන බව බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙනව්ූ කරුණු 
ඒ හා සබුඳදීමක ් ෙවතී. එනම් චිත්තානුෙසේසනාව නිවුරිව භාවිතා 
වන්යන් සමාධිෙ ෙරිෙූර්ණ වනු බව අත් විඳිමිනි. එනම් නුවත අාෙසු 
යනාඑන අනාගාමී ීමත් සමඟෙ. එවිට යහාඳින් චිත්තානුෙසේසනාව 
භාවිතෙක් යලසටම සිදුවන්යන් ෙරායෙෝගික ෙරතිෙදාවක් යලසයි. 
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“මම නිතරම චිත්තානුෙසේසනායේ යෙයද්නවා. එෙ මට යගාඩක් 
උෙකාරයි.” ෙනුයවන ්ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේ අවසේථා කිහිෙෙකදී 
මා සමග යමන්ම අයනකුත් භික්ෂ්ූන් සමගද් ෙුවසූහ. එමනිසා එෙ 
භාවිතෙ ෙිළිබඳද්ව නිතරම වර්ණනා කළහ. 

යමයලසට ෙරතිෙදායවන්ම චිත්තානුෙසේසනාවට යොමු ීයමන් කායික 
යේද්නා යමන්ම තමන්යගේ කටෙුතු ද්, අනය ව ූශබද්ෙන්ද් යගෝචර යනායේ. 
ෙම්කිසි ෙරශේනෙක් අර්බදු්ෙක ් යමන්ම කායික ව ූ දුකක් ඉසේමත ු වූ විට 
ෙරඥාවන්තොයගේ ෙරඥාව ඉසේමත ුවන බව ජටිල සූතරෙ තුළ තථාගතෙන් 
වහන්යසේ යෙනව්ූහ. යම් අාකාරෙට ෙරඥායවන් ද් ෙුක්ත 
චිත්තානුෙසේසනාව නිතර භාවිතා කළ භික්ෂ්ුව අධික කායික යේද්නාවක් 
ලුයබන විට යලෝකයෙේ කටෙුතු වලින් යවන්ී එතරවන ෙරතිෙදාවට යොමු 
ීම ෙිළිබඳද් මවිතෙක් නුත. නමුත් තථාගත ද්හම මනාව යනාද්න්න අෙට 
නම් එෙ යගෝචර යනාවන්නායසේම, එයලස භාවිතා කිරීමට යනාව එෙ 
නිරවුලේ කරගුනීමටවත් යනාහුක. බාහිරින් යෙයනන ෙුද්ේගල 
කරෙිාකාරීත්වෙ මත ෙද්නම්ව නිගමනෙ කරමින් සමහරු යබායහෝ 
අකුසලේද් රැසේ කරගනිති.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහනය්සේ අවසන් කාලයෙේ වසර 3 ක ෙමණ කාලෙක් 
යම් අාකාරෙට ෙරතිෙදායේ යෙදුණහ. ඒ කාලෙ තුළ සිෙලුම උෙසේථාන 
කටෙුතු කළ භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා අෙමණ කුසලේ රැසේකර ගත්හ. 
ඊරිෙගහඋලේෙත කුටියෙේ සිට ින කිහිෙෙක් ගත කිරීමට කහත්යත්යවල 
සුගතවංශ සේවාමීන් වහනය්සේ, විජිත සේවාමීන් වහනය්සේ සමඟ ඕවිලිකන්ද් 
අෙයගේ අාරණයෙට වුඩම කළහ. එම ින කිහිෙෙ තුළත් යහාඳින් 
උෙසේථාන කළ අතර භික්ඛු උයෙෝසථෙ කරන්නට ද් හුකි විෙ. නමුත් 
යවනදා යමන් යබායහෝ යේලා ධර්ම සාකච්ඡා යනාකළහ. ඒ ින කිහිෙෙ 
තුළත් උන්වහන්යසේයගේ විශාල යවනසක් අෙ හට ද්ක්නට ලුබුණි. නමුත් 
කයෙේ අුති යරෝගෙ අෙි කිසිවකු යනාදැන සිටියෙමු.  

එම ින කිහිෙෙ ගත කිරීයමන් ෙසුව නුවත ගිරිබාව අාරණය කරා වුඩම 
කළහ. එහිදී තව තවත් යරෝගෙ උත්සන්න යවන්නට ෙටන් ගත්යත්ෙ. 
අෙ සිෙලු යද්නාටම යම් යවනස කුමකද්් ෙන වග වටහා ගත යනාහුකි 
විෙ. සේවාමීන් වහන්යසේ යරෝහලේ ගත යනාකරන යලසත්, ොඩුයේ අෙවත් 
වන්නට ඉඩ සලසන යලසත් තම අත් අකුරිනම් සිංහයලන ්ලිෙිෙක්ද් 
ලිො අෙ යවත ලබා දුනි. මාත් අුතුළව සේවාමීන ්වහන්යසේට උෙසේථාන 
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කළ ඤාණසුමන, රතන, විජිත, යසෝනුත්තර, ශරද්ේධාවිහාරී, ඤාණවංශ, 
විමලඤාණ ෙන සේවාමීන් වහන්යසේලා ින ගණන් එක ිගට යනානිදා 
ගිරිබාව අාරණයයෙේ කාලෙ ගත කළහ. සමහර විට ින යද්කක ්ෙමණ 
දානෙ යනාවුළඳූහ. කතා බසේ යනාකළහ. එෙ අෙට විශාල ෙරශේනෙක් 
විෙ. 

යහලියකාෙේටරෙකින් යකාළඹට වුඩම කරීමට යබායහෝ දාෙකෙන් කතා 
කළද් සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ ලිෙිෙ නිසා අෙ හට තීරණෙක් ගුනීමට 
යනාහුකි විෙ. අුත්ද්ළගල අාරණයයෙේ යලාකු සේවාමීන් වහන්යසේ වන 
කරන්යද්ණියෙේ ඤාණීර සේවාමීන් වහන්යසේත් ගරිිබාවට වුඩම කළහ. 
ගිරිබාව අාරණයෙ දුෂ්ේකර නිසා ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට 
අකමුත්යතන් වුවද් අුත්ද්ළගල අාරණයෙට වුඩම කරන්නට සිදු විෙ.  

විවිධ යබයහත් වර්ග කරන්නට විෙ. නමුත් ෙරතිඵලෙක් යනාීෙ. 2017, 
2018 වසරවල වසේ කාලෙන් අනිත් භික්ෂ්ූන්යගේ උෙසේථානෙන ් මත 
අුත්ද්ළගල අාරණයයෙේ වුඩ වාසෙ කළහ. යම් අතරතුර විවිධ ෙරීක්ෂ්ණ 
සිදු කිරීමටත්, යබයහත් ලබා ගුනීමටත් ගිලන් රථ මගින් යකාළඹට වුඩම 
කරවූයෙේ ඉතා අෙහසුයවන් සේවාමීන් වහන්යසේව කුමති කරවායගනෙ. 
එයමන්ම උඩවත්ත කුයළේ යසේනානාෙක අාරණයෙ තුළත් ඒ කාලෙ තුළ 
වාසෙ කළහ. සමහර කාලෙන්හිදී මාසෙ, යද්ක සවුයසේ කතාබසේ කරමින ්
දානෙ වළඳද්මින් වාසෙ කළහ. විජිත සේවාමීන් වහන්යසේයගේ අාරාධනයෙන් 
මාසෙක් යද්කක ්ෙමණ සිෙඹලන්ගමුව රකෂ්්ිතයෙේ වුඩ සිටීමට ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම කළහ. එහිදී ද් අෙ නිතරම අවශය යද්ේ යසාො 
බලා උෙසේථාන කටෙතුු කළ නමුත් නුවතත් අසනීෙ තත්ත්වෙ 
උත්සන්න ී අුත්ද්ළගල අාරණයටම වුඩම කරවහූ. 
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සිංගපේපූරැඩේදී භ ාන්ක පිළිකාවකව අැති බව දැන්ගැනීම 

උතුම් අරහතබ්ව සාක්ෂ්ාත් කළ උතුමන්ද් අසනීෙ වූ විට මානසික යනාව 
අෙමණ කායික දුක් විඳිති. කායිකව හටගන්නා ෙීඩාවන් නිසා මානසික 
හුලින් (උලකින්) ෙීඩාවක ්යනාමුති වුවද් කායික දුක නම් වූ හුලින් ෙීඩා 
විඳින බව සලේල සූතරයෙේ දී බුදුරජාණන් වහන්යසේ යෙන්වා වදාළ යසේක. 
අෙයගේ ශාසේතෘ වූ බුදුරජාණන් වහන්යසේ ද් සාරිෙුත්ත, යමාගේගලේලාන 
රහතන් වහන්යසේලාද්, ඡන්න සේවාමීන ්වහන්යසේ අුතුළ තවත් යබායහෝ 
රහතන් වහන්යසේලා ඉවසීමට අෙහසු වූ කායික ෙීඩාවන් වින්ද් බව 
යබායහෝ යද්ේශනා තුළ සඳද්හන් යේ. එම යේද්නාවනය්ගේ සේවභාවෙ විසේතර 
කරන විට යකයසේ නම් ද්හම තුළින් අාධයාත්මිකව ඉවසන්නට අුති ද් ?  

ගව ඝාතනෙ කරන්යනක් ගවෙන්යගේ බඩ කෙන්නා යසේ බයඩහි යේද්නාව 
ද්, ශක්තිමත ්ෙුරුෂ්යෙක් ඔලුවට ලණවුක් ඔතා තද් කරන්නා යසේ හියසහි 
යේද්නාව ද්, ශක්තිමත ් ෙුරුෂ්ෙන ් යද්යද්යනක් ගිනි අඟුරු වළකට 
යොමුයකාට තවන්නා යසේ කායිකව හටගනන්ා ෙීඩාවන් දැනුණ ු
සේවාභාවෙ රහතන් වහන්යසේලා යෙන්වූයෙේ කිසිදු අසතයෙ භාවෙකින් 
යතාරවෙ. යමයසේ අධික ව ූ කායික දුක් ලුබුවද් අධයාත්මයෙේ නිී 
සුනසුන ජීවිත ද්හමටම යොමුීම සිදුවිෙ. 

ඒ යේද්නාවන්ට ෙරතිචාර ද්ක්වන අාකාරෙ තුළින ්බාහිර සමාජෙට විවිධ 
යද්ේවලේ සියතන්නට අුති. “අරහත ්යවලත් යේද්නා ඉවසිෙ යනාහුකි ද් 
අාදී යලස”. නමුත් ලුබණු ුකෙට අසනීෙ වළකව්ාගත යනාහුකි බව ඒ 
ෙුහුදුන් අෙ යනාද්නිති. එවුනි අවසේථාවල ෙහුුදුන් මිනිසුන් යමන්ම 
භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා ද් විවිධ අාකාරයෙන් සිත අෙහද්වායගන යදාසේ නඟා 
යබායහෝ අකුසලේ රැසේ කර ගන්නට අුත.  

යඩන්මා ර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේට ද් එයලසටම වූ භොනක 
යරෝග ෙීඩා වුළයඳද්න්නට විෙ. එනමුදු එෙ ඉවසායගන 
චිත්තානුෙසේසනාව තුළ ම වාසෙ කිරීමට හුකිවන අෙුරින් ධර්ම මාර්ගෙ 
ෙුරුදු කර සිටි බව, ඒ උතුමන් ධාර්මිකව අුසුරු යනාකළ අෙ යනාද්ත්හ. 
එම නිසා විවිධ අාකාරයෙන් සිත අෙහද්වා යගන අන් අෙට ද් එම කරුණ ු
විසේතර කයළේ තමා සහ තමන්යගේ වුඩ ෙිළියවල ඉසේමත ුකර ගුනීමටෙ. 
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නුවත වතාවක් අුත්ද්ළගල අාරණයට ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම 
කරවූයෙේ අුති ව ූ අසනීෙ තත්ත්වෙ නිසාෙ. ෙම් කාලෙක තමන්යගේ 
යේද්නාවන් අඩ ු වත්ම, එවිට නුවතත් හුද්කලා ීමට යොමුවිෙ. ඒ 
අාකාරෙටම ඉෙයලෝගම අාරණය යසේනාසනයෙේ මාස කිහිෙෙක් ගත 
කිරීමට යොමුවූයෙේ යේද්නාවන්හි අඩුී මක් නිසාෙ. යේද්නාවන් වුි 
යවමින් දුක උත්සන්න වන විට ෙරඥාව ඉසේමත ුී චිත්තානුෙසේසනාව 
තුළට ම යොමු ීමට ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට හුකි විෙ.  

ඒ අවසේථාවන් වල නිහඳඩව උඩකුුරුව වුඩ සිටින ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේට අුයසන ෙරිි ඒ උත්තමෙන් නිතර ෙරිෙ කළ ොරාෙන වගේගෙ, 
ිේිගත සූතරෙ, යලාකයවායලාකන සූතරෙ, අතම්මෙ අාදී සූතර ද්, 
අනත්තලක්ඛණ සූතරෙ ද් මා යමන්ම අයනකුත් සේවාමීන් වහන්යසේලාද් 
සජ්්ධාෙනා කළහ. එම යද්ේශනා ඉතා කුමුත්යතන් අසායගන සිටි බව 
යේද්නාව අඩුී  අෙ සමඟ කතා කරන විට ෙුවසහූ. 

“මට ඒවා යහාඳද්ට අුහුණා. මම සිහියෙන් හිටියෙ” ෙනුයවන් ෙුවසහූ. 

ඉෙයලෝගම අාරණයයෙේදී අසනීෙ ව ූ විට නුවත වතාවක් අුත්ද්ළගල 
අාරණයෙට වුඩම කරව ූ යසේක. යමයසේ අසනීෙ තත්ත්වයෙන් සිටින 
සේවාමීන ්වහන්යසේ ෙම් ෙරීක්ෂ්ණෙකට යහෝ යබයහත් ගුනීමට යරෝහල 
යවත වඩම්මවායගන ෙන්යන් ඉතාම අෙහසුයවන් වුවද්, කුමුත්ත අුති 
කරයගනම ෙ. එයසේ යරෝහලේ වලට වුඩම කළ ද් එම ෙරීක්ෂ්ණ ඉතා 
ඉක්මනින් අවසන් කර නුවත අාරණයෙට වුඩම කරීමට කටෙුතු කයළේ 
සේවාමීන් වහන්යසේ සමඟ අුතිකරගත් යොයරාන්දු මතෙ. 

ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට නිතර උෙසේථාන කළ නවසීලන්තයෙේ 
ගුත්තසීල, ඤාණීර, ඤාණසුමන, කහත්යත්යවල සුගතවංශ, ෙිටිෙන 
චන්දානන්ද්, සිෙඹලනග්මුයේ විජිත, යහේමායලෝක ෙන සේවාමීන් 
වහන්යසේලාත් මමත් නිතර රැසේ ී  කළ ෙුතු කරුණු ගුන සාකච්ඡා කළහ. 
යම් අාකාරෙට අෙ සිෙලු යද්නාම කුෙීයමන් කටෙුතු කයළේ ඒ 
උත්තමොයගේ අුති කරුණාව, අාධයාත්මික සංසිඳදීම, හුද්කලා ජීවිතෙක් 
ගත කළ සඞ්ඝ ෙීතෘන් වහන්යසේ නමක්ී ම යහේතුයවනි.  

නිතර නිතර අසනීෙ වන විට යකාළඹ යරෝහලේ යවත ඤාණදීෙ සේවාමීන ්
වහන්යසේ ගිලන් රථ මගනි් වුඩමීම සඳද්හාත්, ඒ සිෙලුම විෙද්ම් කටෙුතු 
විශේව ොරමී ෙද්නම සිදු කයළේ කිසිදු ලාභ අයෙේකෂ්්ාවකින් යතාරවෙ. යම් 
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අාකාරෙට යබායහෝ කාලෙක් නිි යනාලබා උෙසේථාෙක භිකෂ්්ූන් 
වහන්යසේලා, ඤාණදීෙ සේවාමින්වහන්යසේ රැකබලා ගත්ත ද් ඒකාන්ත 
සුවෙක් යනාලුබීෙ. යමයලස අසනීෙ තත්ත්වෙ තිබූ කාලයෙේ ද් ෙම් ෙම් 
අවසේථාවල අවශය ෙරතයෙන් සුෙයීමට අෙ හට හුකිවිෙ. නුවත වතාවක ්
යේද්නාවන් අඩ ු ීම නිසා ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ඥාණවංශ 
සාමයණර්ෙන් වුඩ සිටි ෙද්විෙ ගිරිවලේ කන්ද් අාරණයෙට වුඩම කළහ. 

යරෝග ෙීඩාව අඩවුන සමහර අවසේථාවල ොගමනින් චාරිකා කිරීමට 
ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේ යොම ු වූයෙේ උෙසේථාෙක සේවාමීන් 
වහන්යසේලායගේ අකුමුත්ත ෙිටෙ. නිද්හසට කුමති ඤාණදීෙ 
සේවාමින්වහන්යසේ චාරිකා කරන විට ඒ වින තුන් යසාො බලමින් අෙ 
කටෙුතු කයළේ ෙුදුමාකාර බුඳදීමක් තිබ ූනිසාෙ. ින යද්ක තුන එයලසට 
ගමන් කරන විට නුවත වතාවක් කරුණු ෙුහුිලි කර නුවත එම 
අාරණයෙට වුඩම කරීෙ. යම් කිසිවක ් අයනකුත් ගිහි ෙුවිි අෙ 
යනාදැන සිටිෙහ. 

ෙයමක ් කරුණු යනාදැන ෙයමක ් යකයරහි අෙහින්යන් නම් යහෝ ඒ 
ෙිළිබඳද් කතා කරන්යන් නම් ඔහු දුගතියෙේ ෙන බව සූතර ගණනාවකම 
තථාගතෙන් වහන්යසේ යෙන්වා වදාළ යසේක.  

2019 වසේ කාලෙ ගත කිරීමට ගිරිවලේ කන්ද් අාරණය යසේනාසනෙ 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ යතෝරා ගත්හ. වසේ කාලෙ තුළ සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ අසනීෙෙ උත්සන්න විෙ. ලංකාව තුළ යකාෙමණ ෙරීක්ෂ්ණ 
කළ ද් යකාෙමණ යබයහත් කළ ද් කිසිම යරෝගෙක් යසාො ගුනීමටවත් 
හුකි යනාීෙ. එබුවින් “සිංගෙේෙූරුවට එක්කරයගන ෙමු. ඒ සඳද්හා මම 
කටෙුතු කරන්නම්” ෙනුයවන් විශේව ොරමී ෙද්නයම් සභාෙතිතුමා 
ෙුවසීෙ. 

2019 වසයර්දී ම ශ්රී ලාංකික ෙුරවුසියෙකු යලසට ොසේයෙෝේ (වියද්ේශ 
ගමන් බලෙතරෙ) එතුමාම සකසේ කරදී, ඤාණවංශ සාමයණර්ෙන් ද් සමඟ 
ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහනය්සේ සිංගෙේෙූරුවට වුඩම කරවූහ. එම උෙසේථාන 
කටෙුතු සිදුකිරීමට එතුමාම සිංගෙේෙූරුවට ගමන ්කිරීමට තීරණෙ කයළේෙ. 
උෙසේථාන අතර අගරවන යශරේෂ්ේඨත්වෙ කරා යොමු කරවන යම් 
උෙසේථානයෙේ වටිනාකම එතුමා දැන සිටියෙේෙ. 
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සිංගෙේෙූරුයේදී කළ ෙරීක්ෂ්ණ තුළින් අද්හාගත යනාහුකි යද්ෙක් දැන 
ගන්නට විෙ. මුතරා මාර්ගයෙන් ෙටන්යගන සුසුම්නාව ියගේ මුළ ශරීරෙ 
ෙුරාම භොනක ෙිළිකාවක් විසිරී ෙුතිරී තිබුණි. යම් අාකාරෙට ෙිළිකාවක ්
තිබිෙදී ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ යකාෙමණ යේද්නාවක් විඳින්නට 
අුති ද්? අඩමු වසර 3 කටවත් යෙර සිට හටගත් ෙිළිකාවක් බවත ්දැන ්
යමෙට යබයහත් යකාට සුව කළ යනාහුකි බවත ්මවද්යවරු ෙුවසූහ. 
මුළ ශරීරෙ ෙුරාම ෙුතිරී අුති ෙිළිකාව නිසා තවත් වසරකට වුි 
කාලෙක් ජීවත් යනාවන ුඅුති බව ද් ෙුවසූහ. 

යමම යරෝගෙ යසාො ගුනීමත් සමඟ සිදුකළ හුකි සිෙලුම ෙරීක්ෂ්ණද් 
සිදුකර, යබයහත් ද් රැයගන නුවත ලංකාවට වුඩම කරවන තුරු 
උෙසේථාන කටෙුතු සිදු කරමින් විශේව ොරමී ෙද්නයම් සභාෙතිතුමා ළඟම 
සිටියෙේෙ. නිතරම යරෝහලට ී ගත කිරීමට සුත්කම් අාිෙ කිරීමට 
ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේ කිසිදු කුමුත්තක් යනාදැක්වූහ. 

නුවත වතාවක් අුත්ද්ළගල අාරණය යසේනාසනෙටම ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ වුඩම කරවූහ. තමන්යගේ අාචාෙයන් වහන්යසේ යලසින් අෙමණ 
ෙීතෘ ගරුතව්ෙද් මුලේ කරයගන යබායහෝ සේවාමීන් වහන්යසේලා ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේට උෙසේථාන කළහ. ඒ අතර ඤාණීර සේවාමීන් 
වහන්යසේ, කහතය්ත්යවල සුගතවංශ සේවාමීන ් වහන්යසේ, චන්දානන්ද් 
සේවාමින ්වහන්යසේ, ඤාණසුමන සේවාමීන ්වහන්යසේ, යහේමායලෝක සේවාමීන් 
වහන්යසේ අෙමණ කුෙීමක් කයළේ තමන්යගේ කටෙුතු ද් ෙයසක තබමිනි.  

යකයමන් යකයමන් වෙසට ෙත් වන ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේයගේ 
ෙිළිකා යරෝගෙ උත්සනන් විෙ. සාමානය ෙිළිකා යරෝගිෙකුයගේ යමන් බාහිර 
කායික යවනසේකම් ද්කින්නට යනාලුබුණි. මුහණු යහෝ කෙ විකෘති 
යනාීෙ. නමුත් කායික දුබල බව නිසා එක්තුන් විෙ. අුවිදීමට අෙහස ු
විෙ. එනමුත් ධර්ම කතා කරන විට තම මතකයෙන් ඉතාම ෙරීතියෙන් 
කතා කළහ. ඒ සඳද්හා කුමුත්තක් ද් දැක්වූහ.  

ෙිළිකා යරෝගෙ සෑදුණ ු මුලේ අවධිෙ යමන ් දානෙ වුළඳදීම ෙරතික්යෂ්ේෙ 
යනාකළහ. තම ශරීර කෘතයෙන්ද් උෙසේථාෙකෙන් සිදුකරන විට එෙට 
යොමු ී උයෙේක්ෂ්ායවන ්සිහි නුවණින් කටෙතුු කළහ. නුවත වතාවක් 
බලංයගාඩ තංජන්තුන්න ෙරයද්ේශෙට ගමන් කිරීයම් කුමුත්තක් ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේට අුති වූහ.  
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අධික අසනීප තත්්තවවඩ ේදීතව ධර්ම සාකච්ඡාඩවන්ව සතුටු ීම 

තථාගතෙන් වහන්යසේට වෙස අවුරුදු 80 ක් සම්ෙූර්ණ වූහ. ෙිරිනිවන් 
ෙෑම සඳද්හා කුසිනාරාව කරා ො ගමනින ්වුඩම කිරීමට ෙටන් ගත් යසේක. 
එක්තරා අවසේථාවක බුදුරජාණන් වහන්යසේට ෙුන ්ෙිොසාවක් අුති වූහ.  

“අානන්ද්, මට ෙුන් ෙිොසයි. මට ෙුන් රැයගන එන්න” ෙුයි වදාළහ. 
එවිට අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ ොතත්රෙ රැයගන ෙන විට එම නිෙ 
යබාර ී තිබුණි. අාෙසු ෙුමිණි අානන්ද් සේවාමීන ්වහන්යසේ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේට ඒ බව සුල කළහ. නමුත් තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ අධික 
ෙුන් ෙිොසාව නිසා නුවත අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ අුමතහූ. 
“අානන්ද්, මට ෙුන ්ෙිොසයි. මට ෙුන් අරයගන එන්න.” 

නුවත වතාවක ්ොතරෙ රැයගන වින විට ඉතාම අාශේචර්ෙෙක ්සිදු විෙ. 
යබාර ී  තිබූ නිෙ සම්ෙූර්ණයෙන් ෙිරිසිඳදු ී  අුත. ෙහන් සිත උෙද්වාගත් 
අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ ෙුන් ොතරෙද් රැයගන තථාගතෙන් 
වහන්යසේට ෙූජා කළහ. තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ ෙිොසෙ ද්රා ගුනීමට 
හිත ්ෙිත ්නුති නිෙට යනාහුකි විෙ. වර්තමානයෙේ නම් නිෙ යබාර ී 
තිබිෙදීත් ෙිරිසිඳදු ෙුන් යගයනන යලස ෙුවසූ කලේහි, ෙම් අෙ අෙුහුදීමට 
ෙවා ලක්විෙ හුක්යක් බාහිරින්, යලෝකෙ තළුින් මනින නිසාෙ.  

එයමන්ම භාගයවතුන් වහන්යසේට එක්තරා අවසේථාවක යරෝග ෙීඩා 
වුළඳදීම නිසා සිහි නුතිව සිටින විට ෙිරිනිවන් ො වදාළ බවට භික්ෂ්ූන ්
සිතූහ. එයලසට යම් සිදුීම යෙනුයණ ්බාහිරින් නිගමනෙ කළ නිසාෙ. 
නමුත් අාධයාත්මයෙේ නියරෝධ සමාෙත්තිෙට සමවුදීමටත්, විමුක්ති සුවෙ 
විඳදීමටත් තථාගතෙන් වහන්යසේ යොමු වූහ. ඒ බව එකළ සිටි රහතන් 
වහන්යසේලා ෙුවසහූ. වෙසට ොම, කායික යරෝග ෙීඩා, සහ බාහිරින ්
අුතිවන යවනසේකම් නිසා අධයාත්මික සේවභාවයෙේ ලබන සුනසීම බාහිර 
සමාජෙට යනායෙනුනි. ඔවුන් ෙිටතට යෙයනන කරුණු මත විවිධ 
නිගමනවලට එළයේ. දුක් යේද්නාවන ් හිදී එෙට ෙටයනාී, තම 
අාධයාත්මික සුවෙ විඳින විට බාහිරට එෙ කිසියසේත් යනා වුටයහේ. නමුත් 
බාහිරව කයෙහි හටගනන්ා යවනසේකම් හා නියසාලේමන නිසාත්, බාහිරට 
ෙරතිචාර යනාද්කව්න නිසාත් විවිධ අර්ථකථන වලට යොමු විෙ හුක. 
එකරුණ අාධයාත්මික සුවෙ විඳින්නාට අදාළම නුත. 
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යඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ මහා ෙතිවරොණන ් වහන්යසේට ද් එවුනි 
අවසේථාවලට මුහුණ දීමට සිදු වූයෙේ කායික යේද්නාවන් ලුයබන විට 
ෙරඥාව මුිහත් ී චිත්තානුෙසේසනායේ වාසෙ කිරීම නිසායවනි. නිතරම 
ෙුරුදු කළ චිත්තානුෙසේසනාවට යොමුීයම් හුකිොව ඒ උතුමන ්සතුවූහ.  

අුත්ද්ළගල අාරණයයෙේ වුඩ සිටින විට තංජනත්ුන්නට වුඩම කිරීමට 
කුමුත්ත ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට අුති වූ කලේහි උෙසේථාෙක 
භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා එකතු ී ඒ ගුන සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනහ. මාද් 
ඒ සඳද්හා සහභාගී වූ අතර තංජන්තුන්යන් වුඩසිටින ඤාණානන්ද් 
සේවාමීන් වහන්යසේ ද් සහභාගී වූහ. සේවාමින් වහනය්සේයගේ දැන් අුති යරෝගී 
තත්වෙත,් අවශය ෙරතය අාහාර හා උෙසේථාන කටෙතුු ද් ගුන සාකච්ඡා 
යකාට ඤාණානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේට ඒ ගුන ෙුහුිලි කයළම.ු 
ඤාණානන්ද් අාෙුෂ්ේමතනු ්ඉතාම ශරද්ේධායවන් එම වගකීම භාරගත් අතර 
ඤාණදීෙ සේවාමින්වහනය්සේ තංජන්තුන්යන් භද්ේයද්කරත්ත භික්ෂ්ු ගිලන් 
අාරණය යවත වුඩම කරවූහ.  

යම් වන විට සේවාමින් වහන්යසේට යසේලයින ්අාිෙ ලබාදීමත්, නිතර රුධිර 
ෙරීක්ෂ්ා කිරීයම් කටෙුතු ද් යෙදී තිබුණි. සුමදාම යමන ්එම සමීෙයෙේ 
යරෝහයලේ මවද්යතුයමක් සේවාමින්වහන්යසේයගේ යරෝගී තත්ත්වෙ විමසා 
බුලීමට ෙුමිණියෙේෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අසනීෙ වූ විට 
යබායහෝ මවද්යවරු තම කුමුත්යතන් උෙසේථාන කටෙුතු කළහ.  

අසනීෙ ීමට යෙර සිටම ඉතාම අාද්ර යගෞරවයෙන් ෙුතුව අෙවත් වන 
යතක්ම, මහනුවර යරෝහයලේ ලසන්ත මවද්යතුමා උන්වහන්යසේ ගුන 
යසාො බුලුයේෙ. ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ වුඩ සිටි සෑම අාරණයෙක් 
යවතම ෙුමියණමින් සේවාමීන් වහන්යසේ ගුන යසාො බුලීමට තරම් 
කාරුණික බවක් එතුමාට තිබුණි. එම හිතවතක්ම නිසාම අවසාන 
කාලයෙේදී ලසන්ත මවද්යතුමායගේ ඉලේලීම්වලට සේවාමීන් වහන්යසේ එකඟ 
වූහ. සේවාමින් වහන්යසේ අෙවත් වූ ෙසවු ද්රාගුනීමට යනාහුකි තරයම් 
යශෝකෙකින් ෙුතුව චිතකෙ දැලේීම ද් එතුමා අතින් ම සිදුවිෙ.  

අසනීෙ වූ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ තව තුනකට උෙසේථාන කිරීමට 
භාර දී ෙුත්තකට ී සිටීමට ළඟින් උෙසේථාන කළ භික්ෂ්ූන්ට යනාහුකි 
විෙ. එම සිෙලුම භික්ෂ්නූ් වහන්යසේලා දුර බුහුර සිට වුවද් ින ගණන් 
නුවතීමට තංජන්තුන්නට වුඩම කරමින ්සේවාමීන ්වහන්යසේට උෙසේථාන 
කළහ. නිතර රුධිරෙ ෙරීක්ෂ්ා කරන විට එහි අුති යවනසේකමත්, අසනීෙ 
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තත්ත්වෙ උගර අතට හුරීම නිසාත් විශේව ොරමී ෙද්නම විසින ්එවන ලද් 
යහලියකාෙේටරෙකින් යකාළඹ යරෝහලකට සේවාමීන් වහන්යසේ වුඩම 
කරවූහ. අදාළ ෙරීක්ෂ්ණ කටෙුතු හා වියශේෂ්ඥ මවද්යවරුන්යගන ්
උෙයද්සේ ද් ලබා ගනිමින් ටික ද්වසක් යකාළඹ ෙිහිටි විශේව ොරමී ෙද්නයම් 
අරණ ෙරිශරෙ තුළ උන්වහන්යසේ වුඩ වාසෙ කළහ.  

යමයසේ යරෝග ෙීඩා තත්වෙක සිටිෙ දී වුවද් ධර්මෙ කතා කිරීම කිසියසේත්ම 
බාධාවක ් යලස යනාසුලකූහ. සේවාමින ් වහන්යසේයගේ කුමුත්ත නිසාත් 
යබායහෝ භික්ෂ්ූන ්වහනය්සේලා ඉතාම සතුටින් ධර්මෙ සාකච්ඡා කළහ. 
අුඳද්ක එක්තුන් ී සිටින ඤාණදීෙ සේවාමීන ් වහන්යසේයගේ සවු දුක් 
බුලීමට තංජන්තුන්නට මා වුඩම කළ අවසේථාවකද් ධර්මෙ සාකච්ඡා 
කළහ. එම යරෝග ෙීඩා මධයයෙේ වුවද් විවර යනාවූ ධර්ම කරුණු ගුන 
කතා කරන විට ඉතාම සතුටින් එම අර්ථෙන් මත ුකර දුන්යන් තමන්යගේ 
අුති ෙටිභාන ශක්තිෙ විද්හාොමිණි. යකාෙමණ අසනීෙ වුවද් මතක 
ශක්තියෙේ අඩවුක් උන්වහන්යසේට යනාවූහ. ධර්ම සාකච්ඡා කරන විට 
මතවුන ගුටළ වලට අදාළ කරුණු ඒ ඒ සතූර යද්ේශනා තුළින් විසේතර කර 
දීමට තරම් උන්වහන්යසේ කාරුණික වූහ. යමයසේ ධර්මෙ සාකච්ඡා කරන 
විට අෙමණ සතුටක් ලබන බව ඒ මුහුයණ ්අුති වන ෙරිෙශීලී බයවන් 
මනායකාට ෙසක් යේ. 

ධර්මෙට කුමති අෙ සමඟ නිතර අුසුරු කිරීයම් කුමුත්තක් 
උන්වහන්යසේ තුළ ෙුවති අතර මූලික බුද්ේධ වචනෙට ගරු යනාකර තර්ක 
විතර්ක කරන අෙ බුහුර කිරීමට උනව්හන්යසේ කටෙුතු කළහ. සේවාමීන් 
වහන්යසේට බාධාවක ්යනාවන යලස උෙසේථාන කටෙුතු කරන එවුනි අෙ 
සමඟ හිතවත ්කමක් ද් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහනය්සේ සතුවූහ. යකාළඹ 
ෙරයද්ේශයෙේ සිටින චන්ද්න නම් තරුණ මහයතකු ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේව සමීෙයෙන් අුසුරු කයළේෙ. මුළ ලංකාව ෙුරාම යබායහෝ 
උොසක උොසිකාවන් ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට උෙසේථාන කළ 
අතර සමහර අෙ ධර්මෙ ද් කතා කළහ. ජීවිතයෙේ අවසාන වන යතක්ම 
ඒ අෙයගේ නම් යගාත් ද් මතකයෙේ තිබූ අතර ඒ අෙට වන්ද්නාමාන කිරීමට 
ඉඩ සුලසීමට තරම් කෘතයේදී ද් විෙ.  

වියශේෂ් සමීෙත්වෙක් තිබූ ලගේගල ෙරයද්ේශයෙේ ගම්වාසීන් ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ වුඩ සිටින අාරණය යසනසුන ් වලට ෙුමිණ නිතර සුවදුක ්
විමසූහ. තමන්යගේම නිවස යමන් යබායහෝ කාලෙක් නකලේසේ, වසේගමුව, 
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අුලහුර ෙන රකෂ්්ිතෙන ්අුසුරු කයළේ ඒ ගම්වාසීන්යගත් උෙසේථානෙන් 
මතෙ. යම් අෙ අතර යලේලේඔෙ ෙංුචිබන්ඩා උොසක මහතා වියශේෂ් විෙ. 
නිතරම සේවාමින්වහන්යසේයගේ සුවදුක් විමසීමට ඒ ඒ අාරණය වලට ගමන් 
කයළේ තමන්යගේ වෙස ද් යනාතකමිනි.  

නමුත් යම් සිෙලේලම අතීත කතාවක් බවට ෙතක්රමින් ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ජීවිතයෙේ අවසාන කාලෙ කරා ළඟා වන්නට වූහ. යම් අතීත 
මතකෙ තථාගතෙන් වහන්යසේ වුඩ සිටි සමයෙේ ව ූශරාවක භික්ෂ්ු චරිතෙක 
ෙිළිබිඹුවක්ම වූහ. එමනිසා කිසිින එම යශරේෂ්ේඨ භූමිකාව මතකයෙන් 
බුහුර යනාවනු අුත.  

ඒ උතුමන්යගේ අුසුර නිසා යබායහෝ භික්ෂ්ූන ් වහන්යසේලා ලගේගල 
ෙරයද්ේශයෙේ තනි කුටිවල අද්ටත් වුඩ වසමින් බවුන් වඩති. එම ධර්ම විගරහ 
තුළින් අෙමණ ෙරීතිෙක් විඳින්යනෝ ද් යබායහෝ යවති. ගම්ීර වූ තථාගත 
ද්හයම් විවර යනාව ූඅර්ථෙ මනාව විවර කරමින් මිලිනව ෙමින ්ෙවතින 
ශාසනෙට උන්වහන්යසේ ෙළි ජීවෙක් ලබා දුන්හ. එම ධර්ම කරුණු මතක් 
වන විට අද්ටත් විශාල ෙරීතිෙක් උෙදී. ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේ යමන් 
සූතර ෙුංචි අකුරින ්යොත්වල සටහන් කිරීමට ද්, ඒවා නිතර සජ්්ධාෙනා 
කරමින් මතක තබා ගුනීමට අෙ හටද් හුකි විෙ.  

ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ අවසන් වරට යකාළඹ සිට නුවත 
අුත්ද්ළගල අාරණය යසේනාසනෙට වුඩම කරවහූ. අසනීෙෙ උත්සනන් 
විෙ. නිතර නිතර රුධිර ෙරීක්ෂ්ා කරමින් අනුරාධෙුර යරෝහලට වුඩම 
කරවා රුධිරෙද් ලබා දුනි. සේවාමීන් වහන්යසේ අෙවත් ීමට ින 10 කට 
ෙමණ යෙර මා සුවදුක ්විමසීමට උන්වහන්යසේ යවත වුඩම කළ අතර 
ගුඹුරු ධර්ම සාකච්ඡාවක් ද් ෙුවුත්වූහ. 
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මහො යතිෙරදයකු මනුදලොෙට නැෙත් දනොඑන නික්ම යෑම 

යලාව ෙහළ වන අති දුර්ලභ උතුම්ම මනෂු්ය රත්නෙ වන්යන් 
බුදුරජාණන් වහන්යසේෙ. බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ද්හමට අනුව ජීවිතෙ 
ගත කරමින් බුද්ේධ ධර්මෙ ඉසේමත ුකරන්නා ව ූසත්ෙුරුෂ්යෙෝ යලෝකයෙේ 
දුලබ යවමින් ෙවතී. බුදුරජාණන් වහන්යසේ කුසිනාරායේ මලේල රජුන්යගේ 
සලේ උෙන තුළ වෙස අවුරුදු අසූයේදී මිනිසේසු ෙමණක ් යනාව 
යද්ේබඹනු්ද් කම්ො කරවමින් ෙන්සාළිසේ වසක ද්හම් චාරිකාව අවසන් 
කරන්නට ෙිරිනිවන ්මංචකයෙේ සිංහ යසයොයවන ්සුතෙී සිටිෙහ.  

ඉතාම සමීෙයෙන් උෙසේථාන කළ අගර උෙසේථාෙක ව ූයසෝතාෙන්න ඵලෙ 
ෙසක් කළ අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ එම අවසේථායේ දී ඉතාම දුකින් 
ෙුතුව හඳඩන්නට වූහ. 

“අානන්ද් සිෙලු සංසේකාර අනිතයයි. එෙයි මා යද්ේශනා කළ සතය ද්හම 
වන්යන්. ඒ ගුන නුඹ ද්න්නවා යනායේද්?” ෙනුයවන් වදාළමින් අානන්ද් 
හිමිෙන් අසේවුස ූ යලෝකයෙේ අුස බඳදු වූ අෙ මහා කාරුණිකෙන ් වූ 
සිද්ේධාර්ථ යගෞතම බුදුරජාණන් වහන්යසේ ෙිරිනිවන් ො වදාළයසේක. 
තථාගත ශරාවකයින් වහන්යසේලා ද් අාෙුෂ් ඉක්මීයමන් ෙිරිනිවූහ. එනමුත් 
ධර්ම විනෙ ශාසේතෘ යලස වටහාගත් ශරාවකයෙෝ කලාතරුකින් වුවද් වරින් 
වර බිහිවූහ. 

එයලස ෙහළ ව ූයඩන්මාර්කයෙේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ද් අෙවත් 
ීමට අාසන්න විෙ. අෙවත්ීමට ින 10 කට ෙමණ යෙර ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේයගේ සවුදුක් විමසීම සඳද්හා අුත්ද්ළගල අාරණය යවත 
මම වුඩම කයළමි. ද්හවල දානෙ වළඳදා ඉන්ෙසුව සවසේ කාලෙ ඤාණදීෙ 
සේවාමීන ්වහන්යසේ ෙුනේහසු කරවමින් සිටිෙහ. සේවාමීන් වහන්යසේයගේ 
කුටියෙේ අාලින්ද්ෙට ී සිටි මා දුටු වහාම “අා, අයනෝමද්සේසි” යලසින් 
හඳදුනාගතහ්.  

සේවාමීන් වහන්යසේයගේ කායික යේද්නාවන්ද් උත්සන්න ී තිබුණි. අතෙෙ 
අලේලන විටත් විශාල යේද්නාවක් දැනුයන් අසේීන් ිරා ෙමින ්ෙවතින 
නිසාෙ. 

“අවසර සේවාමීනී, සුවදුක ්යකායහාමද්?”  
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“අමාරුයි, හුමතුනම රියද්නවා.” 

“අද් දානෙ වුළඳදුවද්?” 

“වුළඳදුවා.” 

යම් අතර සේවාමීන් වහන්යසේට යගාටුයකාළ ෙුෂ් වලින ්සෑූ ඔෞෂ්ධෙක ්
උෙසේථාෙක විසින ්ෙූජා කයළේෙ. එම ඔෞෂ්ධ වුළඳූ ෙසු, මා සිතට අායේ, 
ද්හම් කරුණ ුකථා කිරීමටෙ. එනමුදු සේවාමීන් වහනය්සේ අමාරුයවන් කතා 
කරන අෙුරු දුටු විට, කතා යනාකළ ෙුතුෙුයි සිතුණි. නමුත් ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේයගේ ද්හම් ෙරතීිෙ ඉෙුද්ේද්ීම ෙිණිස ටික යේලාවක් ධර්ම 
කරුණු කථා කයළමි.  

ගිලයනකුට උෙසේථාන කරන උෙසේථායෙකු සතු විෙ ෙුතු ගුණෙක ්යලස, 
එම යරෝගිො සමඟ කාලයෙන් කාලෙට ධර්මෙ කතාකරමින් ෙරතීිෙ 
ඉෙුද්ේද්විෙ ෙුතු බව තථාගතෙන් වහන්යසේ ද් වදාළහ. 

ඒ අවවාද්ෙට අනවු ෙමින් ඤාණදීෙ සේවාමීන ්වහන්යසේ ෙරිෙකරන ලද්, 
බුද්ේධ යද්ේශනාව තුළ ශුනයතා ෙරතිසං ෙුත්ත යද්ේශනා අඩංගු, ොරාෙන 
වගේගයෙේ ගාථා, අතම්මෙ, උක්ිත්තාසික, අනවත්ථිත සූතරෙන් ෙිළිබඳද් 
ෙරශේන සේවරෑෙයෙන් කතා කයළමි. එම සූතරවල අුතුළත් සමහර ද්හම් 
ොඨෙන් ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ, ඉතාම අමාරුයවන් වවුද්, හිමින් 
සීරුයේ ඉිරිෙත් කයළේ සිත තුළ අුති ව ූෙරතීිෙ යහේතුයවනි. ද්හම් කරුණු 
කථා කරමින් සේවාමීන් වහන්යසේයගේ සිත ෙරමුිත කිරීමට මා හට හුකිවිෙ. 
ඉන්ෙසු උන්වහන්යසේ මා අුමතීමට සූදානම් වන බව දැනුණි. එෙට මා 
සාවධානව අුහුම්කන් දුනි. 

“අාෙුෂ්ේමතුන්, මට සූතර බලන්න ඕන. ඒකට මට කරමෙක් සලසනව ද්?” 

“එයහමයි සේවාමීනි, මම ඤාණීර සේවාමීන් වහනය්සේට දැනුම් යද්න්නම්.” 

“සේවාමීන් වහන්යසේයගේ අකුරින් ලිෙෙු ෙංුචි යොත ෙහසුයි යන්ද්?”  

“ම්..ම්….” ෙනු උන්වහනය්සේයගේ ෙිළිතරු විෙ. යම් වන විට උන්වහන්යසේට 
තනිෙම වාිීමට යනාහුකිවිෙ. අත ෙෙද් වාරු යනාීෙ. නමුත් සූතර 
යොත තම අත ළඟට ලබා දුන ්විට එෙ කිෙීමට කුමුත්තක් ඤාණදීෙ 
සේවාමින් වහන්යසේට අුතිවිෙ. ටික යවලාවක් කතා කර, සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ යද්ො ෙිරිමුද් වන්ද්නා යකාට ඤාණීර සේවාමීන් වහන්යසේ 



97 

මුණ ගුසීම සඳද්හා ෙිටත් ීමි. ජීවමාන ඤාණදීෙ සේවාමින ්වහන්යසේට 
අාද්ර යගෞරවයෙන් ෙුතුව සිදුකළ මායගේ අවසාන වන්ද්නාව ද් එෙම විෙ.  

ඤාණීර සේවාමීන් වහනය්සේට කාරණාව දැනුම් දී එම ෙහසුකම ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේට සලසේවන යලස ඉලේලා සිටියෙමි. එිනම නුවත 
ඕවිලිකන්ද් අාරණය යවත වුඩම කයළමි. 

ින කිහිෙෙක ්ගිලන්රථ මගින් අනුරාධෙුර යරෝහල යවත වුඩම කරවා 
උන්වහන්යසේට රුධිරෙ ලබාදීම සිදුවිෙ. ලසනත් මවද්යතුමා රාතරෙි 
යනාතකා සේවාමීන් වහනය්සේ යවනුයවන් අෙමණ කුෙ කිරීමක් කරමින් 
එම කාර්ෙෙන් ඉටු කර දුනි. රුධිරෙ ලබාදීමට අනුරාධෙුර යරෝහයලේ 
නුවුත්ව ූකිහිෙ ිනකම දානෙ ලබා දීමට මා හට අවසේථාව උදාවුණි. 
හිටෙු නාවික හමුදාධිෙතිවරෙක ුව ූසිරියමවන ්රණසිංහ මහතා ඤාණදීෙ 
සේවාමීන් වහන්යසේ යකයරහි මහත් ෙුහුදීමකින් සිටියෙේෙ. එතුමාට ඒ බව 
දැන්ව ූවිට ඉතාම ශරද්ේධායවන් එතුමායගේ සයහෝද්රිෙන් විසින ්දානෙ සකසේ 
කර ෙූජා කරන ලදී.  

ිනක් මම ඕවිලිකන්ද් අාරණයයෙේ සිට අනුරාධෙුර ධම්ම ොරමී අාරණය 
යවත රාතර ීකාලයෙේ වුියෙමි. එින රාතරයිෙේ සුතෙී අවි ව ූවිට මාහට 
දුරකථන අුමතමුක් ලුබණුි. ිනෙ 2020.09.12 විෙ. එින උදෑසනම අෙ 
මහා ෙතිවරොයණෝ මනයුලාවට තිබූ සිෙලු ඤාතිත්වෙන් හුරදා නික්ම 
යගාසේ සිටිෙහ. එම යශෝකී ෙුවත අසන්නට නුදුරු ිනෙක සිදුවන බව 
දැන සිටි නුමුදු එෙ කණ වුකුණු යමායහායත් දැනුනු යශෝකෙ 
යමාහාතකට මා නිනේවක් යනාමුති තත්ත්වෙකට ෙතක්රන ලදී. ගුරු 
උතුමන් වහන්යසේ යකයනකුයගේ සරණ අහිමි වූ බව දැයනනන්ට විෙ. භව 
අඳදුයර් නිවුරිව මග යසාො ෙන්නට දීෙේතිමත ් අායලෝකෙක ් ලුබදුන් 
යමකල වූ ඕෂ්ධී තාරකාවක් සද්හටම සුඟී ගිෙ බවක් දැනුනි. මා සිතට 
කිසිවක් යනාවුටයහනන්ා යසේ විෙ. අානන්ද් මහ යතරුන් වහන්යසේ 
බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ශ්රී යද්ේහෙ අබිෙස හඩා වුයටමින් සිටි ද්ර්ශනෙ 
මයනෝ සිත්තමක්ී යමායහාතකට ද්ර්ශනෙ විෙ. මම ඤාණීර සේවාමීන ්
වහන්යසේට දුරකථන අුමතුමක ්ගත්යතමි. 

“උන්වහන්යසේට රෑ 12ට වයගේ ෙෙුයේ අෙහසවුක ් අුති උනා. ඒ නිසා 
උෙසේථාෙක සේවාමීන් වහන්යසේලා එහිම වුඩ උන්නා. අෙ ොරාෙන 
වගේගෙ හා අනත්තලක්ඛණ සූතරෙන් උදෑසන සජ්්ධාෙනා කරද්ේදී 
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උන්වහන්යසේ දෑත් එක්කරයගන වන්ද්නා කළා. සිනාමුස ු මුහුණිනම් 
උන්වහන්යසේ අෙවත් වූවා” ෙුයි ඤාණීර හිමියෙෝ මා අමතා ෙුවසූහ. 

ද්හම් අායලෝකෙ යබදා දුන් නිහතමානී ගුයණන් යෙෝෂ්ිත ධර්මධර 
විනෙධර අෙයගේ සඞ්ඝ ෙීතෘන්වහන්යසේ අෙ හුර යගාසේ අුත. යම් 
දැයනන හුද්කලා හුඟීම සමීෙ ෙුද්ේගලෙකුයගේ වියෙෝවක් නිසා දැයනන 
හුඟීමක් යනායේ. එබඳදු දුර්ලභ සත්ෙුරුෂ්ෙකුයගේ අාශරෙක් නුවත යකයසේ 
ලබම්ද්? ෙන හුඟීමත් සමග මතවුූ වියෙෝ දුකකි. අහිමිව සිටින්යන ්හිතින් 
හිතන්නටත් අසීරු ගුණ සමුදාෙක් දැරෑ සුබෑ බුද්ේධ ෙුතරයෙකි. 

ද්හම ෙිළිබඳද්, යලෝක සේවභාවෙ ෙිළිබඳද් ෙම් වුටහීමක් අුතිව සිටින අෙ 
වුන්නන්යගේ යශෝකෙ යමබඳදු නම් උන් වහන්යසේ ෙිළිබඳද් තතු යලෝකො 
දැන සිටියෙේ නම් ඔවනු්යගේ විළාෙෙ යකබඳදු වනු අුද්ේද්? 

මුළ ජීවිතෙම ද්හමට ෙූජා කරමින් වුඩ සිටි ඒ උත්තම ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ ධර්මෙ ශරවණෙ කරමින්ම ජීවිතයෙන් සමුගත්යත් ද්හම් ෙරතීිෙ 
තුළ ෙිහිටමිනි.  

“මනුෂ්ය යහෝ ිවය යලෝකෙකට නුවත ෙුමිණීයම් අද්හසක් මට නුහු. 
මා ෙන්යන ් ශුද්ේධාවාස බඹයලාවට” ෙනුයවන් බුද්ේධවංශ සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ කිරිඔෙ අාරණයයෙේදී සේවාමීන් වහන්යසේ නමක ් යවත 
උන්වහන්යසේ වදාළ බව දැනගත ්විට අුතිවූයෙේ ෙරතීිෙකි.  

සේවාමීන ්වහන්යසේ අෙවත් වන්නට යෙර අාදාහන කටෙුතු කරන අාකාරෙ 
ෙිළිබඳද්ව නවසීලන්තයෙේ ගුත්තසීල සේවාමින් වහනය්සේ ඤාණදීෙ සේවාමීන් 
වහන්යසේ යවතින් විමසා සිටිෙහ.  

“මායගේ ඒ ගුන කිසිම අවශයතාවෙක් නුහු. ඔොල කුමති විිෙකට 
කරන්න. භික්ෂ්ූන් වහන්යසේලා විසින ්යද්ේහෙ චිතකෙ යවත රැයගන ෙනව 
නම් යහාඳද්යි.” ෙනුයවන් වදාළ බව දැනගතිමු. 

උන්වහන්යසේයගේ යද්ේහෙට යබායහෝ දුර සිට ෙුමියණන ශරද්ේධාවන්ත 
දාෙකෙන්ට සහ සඞ්ඝරත්නෙට අවසන් යගෞරව ද්ක්වන්නට ඉඩ සලසනු 
ෙිණිස ින යද්කක ් යද්ේහෙ තබාගන්නට කටෙුතු කයළමු. උඩකුුරුව 
නියසාලේමයන් මන්ද්සේමිතෙකින් මුව සරසායගන සුතෙී සිටින යද්ේහෙ 
ද්කිනවිට ද්රාගත යනාහුකි දුකක ්මා සියතහි අුතිවිෙ. මා ද් අුතුළව 
උන්වහන්යසේට සත්කාර කටෙුතු කළ උෙසේථාෙක සේවාමීන් වහන්යසේලා 
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උෙරිම යලස මනාව ඒ කර්තවය ඉටුකළ බව සිහිවන විට සිතට දැනුයන ්
මහත් අසේවුසිලේලකි. උන්වහන්යසේ ගියෙේ කවදා යහෝ ොෙුතුව තිබූ අෙ 
සුමට උරුම ගමනකි. එයහත් එබඳදු කළයාණ මිතර සන්ථවෙක ් අහිමි 
ීයමන් තුයනන හිසේතුන ෙිරීම අෙහසු බව අෙට දැයනන්යන් අද් 
යනාව යහට බව සහතිකෙ. 

යබායහෝ අෙ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේ ෙිළිබඳද්ව සුබෑ තතු දැන ගනු 
ලුබුයේ උන් වහන්යසේ අෙවත් ව ූ ෙසුවෙ. කිසිදු විිෙකින් සේවාමීන් 
වහන්යසේයගේ ගුණෙක් ඉසේමත ු යකාට සමාජගත කිරීම උන්වහන්යසේ 
යබායහෝ අකමුති ව ූ බුවින් ඒ ෙිළිබඳද්ව දැන සිටියෙේ සීමිත ෙිරිසකි. 
එයහත් අෙවත් ව ූෙසු මා ද් අුතුළව අනිකුත් ගිහි ෙුවිි ොර්ශව විසින් 
සේවාමීන් වහන්යසේයගේ සුබෑම ශරාවකත්වෙ අන් අෙයගේ දැනගුනීම ෙිණිස 
ඉසේමත ුකයළමු. 

යඩන්මාර්ක් රයේ සිට ෙුමිණ ලංකාව තුළ ෙුවිි ව ූඤාණදීෙ සේවාමින ්
වහන්යසේට යම් යොයළාව මත කිසිම අාරණය යසේනාසනෙක ්යනාීෙ. 
එයසේ වුවද් යබායහෝ අාරණය වලින් අුෙ උෙසේථාන කිරීමට අාරාධනා 
ලුබූහ. යොයළාව මත කිසිදු අාරණයෙක් යනාතිබුණ ඤාණදීෙ සේවාමින් 
වහන්යසේ අෙයගේ ඕවිලකින්ද් රෑනයකටුවගල අාරණයයෙේ වුඩ සිටීම 
ෙිළිබඳද් ඉමහත ්සතුටක් අද්ටත් මම භුකත්ි විඳිමි. සේවාමීන් වහන්යසේට 
කිසිදු දාෙකයෙක ්සිටියෙේ නුත. එනමුදු යබායහෝ ෙිරිසක් තම ජීවිතෙම 
කුෙ කරමින් උන්වහයසේයගේ උෙසේථානෙට කුෙී සිටිෙහ. 

වසර 51 ක ෙුවිි ිවිෙක් ගතකර වයෙෝවෘද්ේධ වන යතක්ම 
උෙසම්ෙදායවන ් වසේ 50ක තයෙෝවෘද්, ගුණවෘද්, සීලවෘද් අුති මහා 
සේවාමීන් වහන්යසේ නමක ්වුවද් උනව්හන්යසේට කිසිදු යගෝලයෙක් යනාී 
ෙ. එනමුත් යබායහෝ සඞ්ඝො වහන්යසේලා සේවකුමුත්යතන්ම 
උන්වහන්යසේයගේ ශිෂ්යෙන්ව සිටිෙහ. උන්වහන්යසේට උෙසේථාන කිරීමට 
අවසේථාව ලුයබන යතක් බලා සිටි අතර උෙසේථාන ද් කළහ. ඒ සඳද්හා 
මා හට ද් භාගය උදාවිෙ. එෙ මා මුළ ජීවිතෙ ෙුරාම ලද් සුවියශේෂ් ී
අවසේථාවක ්විෙ. අෙමණ ශරද්ේධායවන් කළ උෙසේථාන සිහිවන විට මහත් 
ෙරීතිෙක ්තවමත ්උෙදී.  

2020 වසර වසේකාලෙ අුත්ද්ළගල අාරණය යසේනාසනෙ තුළ ගත කරමින් 
සිටිෙදී අෙවත් වූ ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ ශ්රී යද්ේහෙ ෙිළිබඳද් 
සිෙලුම අවසන ්කටෙුතු විශේවොරමී ෙද්නම මගින ්බාරයගන ඉටු කරන 



100 

ලදී. අුත්ද්ළගල සීමා මාලකයෙේ සිට එම යද්ේහෙ මා ද් අුතුළව භික්ෂ්ූන් 
වහන්යසේලා විසින් චිතකෙ කරා වුඩමවන ලදී. මා කර මතින් අවසන ්
ගමන් වින ඤාණදීෙ සේවාමීන් වහන්යසේයගේ ගණු සිහිවන විට යනතට 
කඳදුළ උනන්නට විෙ. චිතකෙ තුළ දැයවන එම යද්ේහෙ ද්කින විට ද්රාගත 
යනාහුකි දුකකින් කඳදුළ නුඟුයණ ්මහා ෙතිවරොණන්යගේ නික්ම ෙෑම 
නුවත දැකීමක් යනාීම ෙන සිතුවිල ිසිතට නුයගන විටදීෙ. දැලේයවන 
චිතකෙ යද්ස උෙසේථාන කළ සේවාමීන ්වහන්යසේලා බලා සිටියෙේ නුවත 
මනුයලාවට යනාඑන, නුවත දැකීමක් නුති ෙතිවරොණන්යගේ ගුණ 
සිතමිනි. අෙ සිෙලු යද්නාටම කතා කිරීමට යනාහුකි වූයෙේ යනතට කඳදුළ 
නුයගන නිසාෙ.  

යද්ේහෙ දැී අවසන ්ව ූවිට ශරීරයෙේ අසේීන ්යකාටසේ ඉතිරි වන්නට විෙ. 
තථාගත ශරාවකයෙකුයගේ යද්ේහෙ ද්වා ඉතිරි ව ූයකාටසේ මචතයෙක ්යලස 
සාදා වන්ද්නාමාන කිරීමට සුදුසුෙ. සිෙලේලම අළ බවට ෙත ්යනාවුණ 
අතර එම යශේෂ් වන අසේීන් තුන්ෙත් යකාට සේථූෙෙක් කරීමට 
අවසේථාව මා හට ඤාණීර සේවාමීන ්වහන්යසේ ලබා දුන්හ. ඉතාම සතුටින් 
මා එෙ ෙිළිගත ්අතර ඤාණදීෙ සේවාමින් වහන්යසේට යබායහෝ යසයින් 
සමීෙව උෙසේථාන කළ නාවික හමුදා නිලධාරී මහතනු්ට ඒ බව ෙුවසීමි.  

නාවික හමුදායේ යබෞද්ේධ සංගමයෙේ සභාෙති රී රණසිංහ අුතුළ තවත් 
ශරද්ේධාවන්ත නිළධාරී මහත්වරුන්යගේ සම්බනධ්ීකරණයෙන්, නාවික 
හමුදාධිපති නිශාන්ත උළයගේතුන්න මහතායගේ මූලිකත්වයෙන්, නාවික 
හමුදාව විසින් එෙ සම්ෙරූ්ණයෙන් කර යද්න්නට එකඟ විෙ. යොයරාන්දු 
වූ අෙුරින්ම නාවික හමදුාව විසින ්සිෙලු යද්නාට වන්ද්නාමාන කිරීම 
ෙිණිස මනහර යලස එම සේථූෙෙ සාදා ෙූජා කරන ලදී. 
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