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ධ්ර්ම එක්තැන් යකාට මහා කාශ්යප මහ රහතන් වහන්යස් පරමුඛ
රහතුන් විසින් සැලසුම් කරනු ලැබීයම් අනුත්තර සිද්ධි ඉතා පැහැදිලි .
තුන්වැනි සංගා නායේ පරමුඛ වූ යමාග්ගලීපුත්තතිස්ස
මහරහතන් වහන්යස් බුදු සසුන රැකගැනීම සඳහා බඹ යලාවින් සැව
මනු යලාව පහළ වූ යස්ක් රහතුන්යග් ආරාධ්නය නි.
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ පරයනතෘ වූ අති ගරැ
මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් යම් ුගය ්
වැටීයගන න බුදු සසුන යේරාගැනීම සඳහා කිසිවකුයග්ත් ආරාධ්නාවක්
නැතිව බඹ යලාවින් වැඩි යස්ක් වනැ ි මා සලකන්යන් උන්වහන්යස්යග්
ධ්ර්ම ජීවිතය ් පරාතිහාර් ස්වරූප සිහි කරමිනි.
ය ෝගාශ්රම වැඩ පිළියවළ පටන්යගන ටික කලකට පසු
උන්වහන්යස් මට එවූ ලිපි ක යමයස් සඳහන් වි . “ඔේ, බුු සසුන
උදසා අපන් විය යුතු මහවර සපුරා ඉටු කිරීමටයි අප් ම්
ආරම්භය. ම් වනුවන් මග් ජීවිතය ඕනෑම ගහක් යට කැප කිරීමට
මා සූදානම්” උන්වහන්යස්යග් යම් උදාර සිත අන්තිම යමායහාත දක්වා
සවායරන් සපිරැයණ් වියශ්්ෂභාගී තත්ත්වය නි.
අති ගරැ මයහෝපාධ්යා මාහිමි න් වහන්යස්යග් යම් අනුත්තර
ගමයන් පිවිතුරැ විසිතුරැ පි
සටහන් යහළියපයහළි යකාට,
උන්වහන්යස්ට ධ්ර්ම පූජාවක් වශ්ය න්, අයප් ය ෝගාශ්රමී දරැ යපයළ්
උගත් වි ත් සත්පුරැෂ දරැවාණ යකනකුන් විසින් සකස් යකයරන “ශ්රී
ඥානාරාම මාහිමි සමරැ කලාප ” මට හැයඟන්යන් රැවන් ආරකින් ගරා
i

අමා බින්දු...
යගතුණු මිණි රැවන් මාලාවක් යලසිනි. යම
තවත් ආයලෝක ක් යේවා!

සත්පුරැෂ යපරහැරට

“සතං සමාගමා හාතු
යාව නිබිබාණ පත්තියා.”
යම ට අනු ාත,

කඩවැද්ුේ ජිනවංස ස්ථවිර
ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම මධ්යස්ථාන ,
ගල්ූව - කහව.
2536/1992 - 12 - 24 වැනි දිනදී .

ii

අමා බින්දු...

පසුබිම
1. පරමාර්ථය:
යපාදු වෂම 1991 යදසැම්බර් මස 11 දා අති ගරැ පූජ්නීය මාතර
සිරි ඤාණාරාමාභිධාන මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන් වහන්ස්ට 90 වි
සපිරීම නිමිත්යතන්, තමන්වහන්යස්යග් ම කර්මස්ථාන යද්ශ්නා යපළක්
ඇසුයරන් සකස් යකාට මුද්රණ කරන ලද “සත් අනුපස්සනා” නම්
පර්ය ්ෂණාත්මක විදර්ශ්නා භාවනා ගරන්ථ උන්වහන්යස්යග් යදෝතට
පිළිගන්වන ලද අවස්ථායේදී උන්වහන්යස් මහත් සතුටින් එ භාරගත්හ.
එයහත් ඉන් යසායළාස් මසකට පසුව, අද අති ගරැ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ජීවමානව වැඩ සිටි යස්ක් නම්, යම් “අමා බින්ු”
සංගරහ එබඳු ම සතුටකින් පිළිගනිත්ැ ි සැක සහිත .
ඒ, තමන්වහන්යස්යග් ගුණ හුවා ැක්වීම මාහිමිපාණන් වහන්යස්
කවදත් රැචි යනාකළ යහ ිනි.
තමන්වහන්යස්ට 80 වි පිරීම නිමිති යකාටයගන වර්ෂ 1981 දී
උපහාර ගරන්ථ ක් පළ කිරීම සඳහා සි ලු කට ුතු සම්පාදන වී තිබි දී
මාහිමිපාණන් වහන්යස් එ නවත්වා, ඒ යවනුවට තමන්වහන්යස්යග්
භාවනා උපයදස් අඩංගු “ශ්මථ විදර්ශ්නා භාවනා මාගගය” නම් ගරන්ථ
මුද්රණ කරවීමට අවසර දුන්හ. “සත් අනුපස්සනා” යපාතට ද තමන්
වහන්යස්යග් යකටි චරිතාපදාන ක් ඇතුළු කිරීමට ය ෝජනා කළ විට ඒ
සඳහා අනුමැති යනාදුන්හ.
වරක් එක් සුපරකට මහ යතරැන් වහන්යස් නමක් අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ජීවන චරිත ලිවීම සඳහා යතාරතුරැ ටිකක්
ඉල්වූහ. “ඕවා ැන් ම කරන්න ඕන නැහැ, මයග් ජීවිත කථාව ලි නවාට
වඩා භාවනා යපාතක් ලිවීම යලෝක ාට පරය ෝජනවත්. ඒ නිසා හැකි නම්
භාවනා යපාතක් ලි ා පළ කරන්න” ැ ි පවසමින් ඒ ඉල්ලීම පරතික්යෂ්ප
කළහ.
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අමා බින්දු...
කරැණු එයස් වතුදු, අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් අපවත් වී
වසරක් යගවීම නිමිති යකාටයගන අප යම් “අමා බින්ු” සංගරහ අද
මුද්රණ ද්වාරය න් එළි දක්වන්යන් පරධ්ාන වශ්ය න් පරමාර්ථ න් යදකක්
මුල් යකාටයගන .
ඉන් එක් පරමාර්ථ ක් වන්යන් කෘතයේදී වීම ි. යපෞද්ගලික
වශ්ය න් අප යබායහෝයදනකුන් හට ද යපාදුයේ සමස්ත බුද්ධ් ශ්ාසන ට
හා මනුෂය වර්ග ාට ද අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්යගන් සිදු වූ අමිල
යස්ව යවනුයවන් කළ ගුණ සැලකීයමහි එක් ආකාර ක් යලසින් යම්
ගුණ සමරැ කලාප අපි දකින්යනමු. අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්
යවනුයවන් කළ ගුණ සැලකීයම් උසස් ම ආකාර නම් උන්වහන්යස්යග්
අවවාද-අනුශ්ාසනා-ආදර්ශ් අනුව අයප් ජීවිත හැඩගස්වාගැනීම බව
සතය කි. එයහත් යමබඳු ගුණ සමරැවක් පළ කිරීම ද කතඤ්ුතායවහි
එක් ආකාර ක් බවට විවාද ක් නැත. එයස් ම, යම් ගුණ සමරැව තුළින්
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ගුණ වඩා යහාඳින් අවයබෝධ් යකාටයගන, ඒ
අනුව පිළිපැදීමට යබායහෝයදනකුට අවස්ථාව ලැයබනු ඇත.
අයප් අයනක් අභිපරා නම්, නිසැකය න් ම යම් ුගය ් පහළ
වූ මහා පුරැෂ ාණ යකනකුන් වන අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් අති
යශ්ර්ෂ්ඨ චරිත , ජීවමාන කාලය ්දී උන්වහන්යස්යග් කලණ මිතුරැ ඇසුර
නිසි යස් ලැබගැනුමට යනාහැකි වූ යබායහෝයදනකුන්යග් හිත සුව පිණිස
විදහා ැක්වීම .
සම්මා සම්බුු රජ්ාණන් වහන්ස්ග් පිරිනිවීමන් සියවස් 25 ක්
ගත වූ පසු ද, බුද්ධානුශ්ාසනය නිවැරදිව පිළිපදිමින් ධර්මය් ජීවමාන
සංක්තයක් බවට පත් වූ අති ුර්ලභ සත්පුරැෂයකු ම් මිහි පිට ජීවත්
වූ බව දැනගැනීම ධර්මකාමීන්ග් අමන්දානන්දයට හ්තුවක් වන අතර,
බාහෝදනකුන්ට ධර්ම මාගගය අනුගමනය කිරීම පිණිස අති විශ්ාල
ධධයගයක් ද වන්න්ය.
එයහ ින් යමම ගුණ සමරැව, ශ්ාසන සංගරහ ක් හා පරාර්ථ
සාධ්න ක් යලසින් ද අපි දකින්යනමු.

2. ගරන්ථ පරිණාමය:
වෂම 1992 මැ ි මස 07 දා ගල්දුයේ ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම
මධ්යස්ථාන ී
ආදාහන මළුයේදී ඉමහත් ගිහි-පැවිදි ජනකා ක්
iv

අමා බින්දු...
මධ්යය ්දී, සකල සංස්කාර ධ්ර්ම න්යග් අනිතය භාව යමායනාවට
විදහා දක්වමින් අප අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ශ්රී යද්හ සහිත
චිතක සතර වටින් නැයගන ගිනි සිළුවලින් බුර-බුරා ඇවියලද්දී, මහා
ධ්න පරිතයාග කින් මාහිමිපාණන් වහන්යස් හට ඉමහත් යගෞරවභක්තිය න් උපස්ථාන කළා වූ ද උන්වහන්යස්යගන් කමටහන් ලද සුවච
පරි ශ්ීලී ශ්ිෂය කු වූ ද සත් ගුණවත් මිතර වත්තම
ි ුනි මහතා කායලෝචිත
ආරාධ්නාවක් ඉදිරිපත් කයළ් .
එනම්, “අති පූජය මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවනුයවන් ගුණ
සමරැ කලාප ක් සකැසීම සුදුසු ” න්න ි. යමහි වැදගත්කම වටහාගත්
අපිදු එ පිළිගතිමු.
ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාවහි ගරැ සමුත්පාදක හා පරධ්ාන
අනුශ්ාසක වූ ද එකී ය ෝගාශ්රම සංස්ථාව පිහිටුවීයම්දී එහි පරධ්ානාචා ම
ධ්ුර පුදා අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යපරමුයණහි තබාගත් මහා
කලයාණ මිතර ාණන් වූ ද අති ගරැ පූජ්ය කඩවැද්ුේ ශ්රී ජිනවංශ්ාභිධාන
පණ්ිත මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් පූර්ණ ආශ්ීර්වාද
ද යම්
සත්කාර් ට ලැබුණු බැවින්, තවත් ගිහි-පැවිදි සත්පුරැෂ
යබායහෝයදනකුන්යග් සහා ලැබයගන යමම ගුණ සමරැ කලාප
කරමය න් ඇට-මස්-යල්වලින් පුරවමින් පණ ගැන්වූය මු.
අයප් මූලික අදහස වූය ් ගුණ සමරැ කලාප
යකාටස් පයසන් පිරවීම .

පහත ැක්යවන

1. වියශ්්ෂ පණිවුඩ
2. මාහිමි ජීවන චරිත
3. “මා දුටු මාහිමිපායණෝ” මැය න් ලිපි යපළක්
4. මාහිමි යල්ඛන හා යද්ශ්න එකතුවක්
5. ලක්දිව පරකට කර්මස්ථානාචා මවරැන්යග් වියශ්්ෂ ලිපි යපළක්
එයහත් යම් සි ල්ල එක ම ගරන්ථ කට කැටි කිරීයමහි
දුෂ්කරතාව පසුව අවයබෝධ් වි . එබැවින් යමහි මුල් අංක තුන එක්
යපාතකටත්, සිවුයවනි අංක යදවන යපාතකටත් ය ාදාගන්නා අතර
පස්යවනි අංක අත්හැර ැමීමට තීරණ යකරැණි.

v

අමා බින්දු...
“අමා බින්ු” නමින් අද ඔබ අතට පත් වන්යන්, පළමු අංක තුන
රැගත් මුල් යපාත .

3. ගරන්ථ තත්ත්වය:
යමම ගරන්ථය හි “අභිනන්දන” නම් වන පරථම යකාටසට, අප
අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් ජීවමාන කාලය ්දී ම උන්වහන්යස්යග්
ගුණ - සිරැර හඳුනායගන සිටි අති පූජය මහානා ක ස්වාමීන්
වහන්යස්ලා යතනමකයග් හා යවනත් සම්භාවනී
මාහිමිපාණන්
වහන්යස්ලා යදනමකයග් පණිවුඩ ඇතුළත් යව ි.
යමම කලාපය හි යදවන යකාටස අති ගරැ ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් චරිතාපදාන සඳහා යවන් වී ඇත. යවන් යවන්ව ලි න ලද චරිතාපදාන තුනක් සුදුසු පරිදි සංස්කරණ කිරීයමන්
“මාහිමි දිවි පවත” යගාඩනැංවීමට යමහි උත්සාහ දරා තියේ. යම්
චරිතාපදාන න් අතුයරන් පරධ්ාන ස්ථාන
ගන්යන්, අති ගරැ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් විසින් ම වෂම 1974 දී පමණ සම්පාදිත “මග්
ජීවිත සටහන්” නමැති අත් පිටපත ි. (යම මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම
ධ්ර්මා තනාධිපති පූජ්යතර ද්වගාඩ මංගලසිරි ස්වාමීන්රයාණන්
වහන්ස්ග් වියශ්්ෂ ආරාධ්නය න් රචනා යකාට ඇත.) අවාසනාවකට
යමන් යමහි ඇතැම් යකාටස් අද අස්ථානගත වී තියේ. එයහත් වෂම 1981
දී මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට 80 වි පිරීම නිමිත්යතන් නිකුත් කිරීමට
අයප්ක්ෂා යකරැණු අභිනන්දන ගරන්ථ සඳහා එවකට ශ්රී ලංකා
රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ් මහා නා කව වැඩ සිටි, විදයා විශ්ාරද, රාජකී
පණ්ඩිත, අති පූජ්ය ඉඳුරැේ උත්තරානන්ද මාහිමිපාණන් වහන්ස්
විසින් සම්පාදිත යකටි චරිතාපදානය හි ශ්රී ඥානාරාම මාහිමි ජීවිත
කථායේ වැඩි යකාටසක් සම්පිණ්ඩනාත්මකව සටහන් වී ඇති යහ ින් ,
එ “මාහිමි දිවි පවත” යකාටයසහි ආරම්භක ලිපි යලස ය ාදන ලදි.
ඉක්බිති “මයග් ජීවිත සටහන්” අත් පිටපයතහි යශ්්ෂ වී ඇති යකාටස් සුළු
සංස්කරණ සහිතව පළ යව ි. එහි යකළවරට අති පූජය මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් ම යකටි රචන ක් වූ “මග් ජීවිත තතු” න්න අනුබද්ධ්
යකාට ඇත. ඉන් පසු ඒ කෘතීන්හි ඌන - පූරණ ක් වශ්ය න්,
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට 75 වන වි
සපිරීම නිමිත්යතන්
උන්වහන්යස්යග් ශ්ිෂය රත්න ක් විසින් වෂම 1976 දී රචිත
චරිතාපදාන කින් උපුටාගත් යකාටසක් දක්වා තියේ.
vi

අමා බින්දු...
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ස්ව ං ලිඛිත චරිතාපදානය ්
සංස්කරණ ගැන ද මක් කිව ුතු . යමම ගරන්ථය හි “අති පූජය
මාතර සිරි ාණාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්” යන ලිපිය හි ද අඩංගු
වන බැවින් උපන් ගම හා යදමේපි න් පිළිබඳ විස්තර ක් ද,
චරිතාපදාන ට යකළින් ම සම්බන්ධ් යනාවන ඇතැම් විස්තර ද වරින්
වර අඩංගු වී තිබූ ගාථා - ශ්්යලෝක හා කවි ද ඉවත් කරන ලද්යද්, ඉඩකඩ
පිරිමසාගැනීයම් අභිපරාය නි. (ඇතැම් “සංයේදී” තැන් කීප ක් ද ඉවත්
කරන ලදි.) වඩා යහාඳ සම්බන්ධ්තාවක් යගාඩනැංවීම පිණිස තැන් තැන්වල සඳහන් වූ ඇතැම් කරැණු ඒකරාශ්ි යකාට ඇත. සම්බන්ධ්තාව
රැකීම සඳහාත් ම් කරැණක් වඩාත් පැහැදිලි කිරීම සඳහාත් ගිලිහුණු
ඇතැම් කරැණක් මතු කරදීම සඳහාත් සංස්කාරක ය ූ වාකය ඛණ්ඩ( )
න වරහන් තුළ දක්වා ඇත. අනුමාතෘකා වැඩි යකාටසක් ද
සංස්කරණය ්දී එක් කරන ලද්යද් යව ි.
යමම ස්ව ං ලිඛිත චරිතාපදානය ් වියශ්්ෂත්ව ක් දක්නට ලැයේ.
එනම්, ඉතාමත් ම අවංක, සාධ්ාරණ හා මධ්යස්ථ ආකාර කින් එ
රචනා යකාට තිබීම ි. එ ආරම්භය ්දී ම මාහිමිපාණන් වහන්යස්
පවසන්යන්, පාඨක ා හට චරිතාපදාන කින් පරය ෝජන ක් ලැබගැනීමට
නම්, ඒ චරිතය ් යනාය ක් වැරදි නිසා පිරිහීමට පත් වන සැටිත් එයස්ම
හ ගුණ නිසා දි ුණුවට පත් වන සැටිත් න යදපැත්ත ම එහි යහ්තුඵල සම්බන්ධ්තායවන් ුක්තව ැක්වි
ුතු බව . ඒ අනුව තම චරිතය ්
යහාඳ - නරක යදපැත්ත ම යමහි විදහා දක්වන බව මහහිමිපාණන්
වහන්යස් කි ති.
යබෝධිසත්ත්ව කාලය ්දී පළමුව කාමසුඛල්ලිකානුය ෝගය ්
අන්ත ට ගි සැටිත්, යදවනුව අත්තකිලමථානුය ෝගය ් අන්ත ට ගි
සැටිත්, පසුව ඒ යදපැත්යත් ම නිස්සාරත්ව ස්වකී අත්ැකීම් තුළින් ම
පරතයක්ෂ යකාටයගන මධ්යම පරතිපදායවන් සතයාවයබෝධ් කරමින් දුකින්
මිදුණු සැටිත් බුුරජ්ාණන් වහන්ස් ම වදාළහ. එයස්ම තමන්වහන්යස්යග්
ඇතැම් පූර්ව ජාතිවලදී අගති ට මින් වැරදි මග ගමන් කළ සැටි ජාතක
යද්ශ්නා තුළින් පිළිබිඹු යකාට ඇත.
මූත ුගය ් ද මහත්මා ගාන්ි, ලියෝ ටාල්ස්ටෝයි වැනි
යලෝක පූජිත විද්වත්හු ස්වකී චරිත න්හි තිබූ අඩුපාඩු පරසිද්ධිය ් කි ා
පූහ.

vii

අමා බින්දු...
යමයස් අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් නුවණැත්තන් විසින්
පසසන ලද - අනුගමන කරන ලද මග ගනිමින් නිර්වයාජ යලස තම
චරිත විගරහ කළහ. එයහ ින් එ කි වන නුවණැති පාඨක නට ඉන්
මහත් පරය ෝජන ගත හැකි වන්යන් . එබැවින් එම චරිතාපදාන හැකි
තාක් දුරට ඒ ආකාරය න් ම ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ ගන්නා ලදි.
එයහත් අයප් ම අභාගය කට යදෝ එම ස්ව ං ලිඛිත
චරිතාපදානය ් වැඩි යකාටසක් අද අභාව ට යගාස් ඇති බව යපයන්.
ඉතිරිව ඇත්යත් ළමා කාල හා තරැණ කාල පිළිබඳ විස්තර ත් ඉන්
පසු වෂම කීප ක් පිළිබඳ යතාරතුරැ බිඳකුත් පමණකි. මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් චරිත පරිපූර්ණත්ව ට පත් වුණු පැසුළු වි පිළිබඳ වැඩි
යතාරතුරැ යශ්්ෂ වී නැත.
කඳු මුුනකින් ඇරෙන ඇතැම් කුඩා දිය පාරක් කරමයන් පුළුල්
වමින් ගැෙුරැ වමින් ගලා ගාස්, මහා සමුුරට ආසන්න වන විට
ගෞරව සම්පරයුක්ත භයක් සිතහි දනවන තරමට පළලින් හා ගැෙුරින්
යුක්ත වයි. එස් ම සසර භාවිත ගුණ සම්පන්න ජීවිතයක් ආරම්භය්දී
යම් යම් අඩුපාඩුකම්වලින් යුක්ත වුව ද පසුව ඒවා කමන් මැකී ගාස්
නැණ-ගුණයන් පෘථුල-ගම්භීර භාවයට පත් වයි.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ජීවිතය ් අවසාන භාග වන විට
දිස් වූය ් එබඳු පරිපූර්ණත්ව කි. “මා ුටු මාහිමිපාණෝ” නම් යමම
කලාපය ් යතවන යකාටසින් ඒ බැේ මනාව ස්ථුට වනු ඇත.
“මා ුටු මාහිමිපාණෝ” ලිපි යපළ සැප ීම සඳහා ආරාධ්නා
කරන ලද්යද් අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් විවිධ් මට්ටම්වලින් ඇසුරැ කළ
ගිහි - පැවිදි පින්වතුන් පිරිසකට . යමහිදී අපට බරපතළ ගැටලුවකට
මුහුණ පූමට සිදු වි . අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් දීඝම ශ්ාසනික
ජීවිත තුළදී නන් යලසින් උන්වහන්යස් ඇසුරැ කළ අති විශ්ාල ගිහි පැවිදි පිරිසක් සිටීම නිසා කවරකුට ඇර ුම් කළ ුතය
් ත් ද න්න ි ඒ
ගැටලුව වූය ්. එයහත් ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ අති ගරැ පරධ්ාන අනුශ්ාසක
මාහිමිපාණන් වහන්යස් පරමුඛ තවත් යබායහෝයදනකුන් හා සාකච්ඡා
කිරීයමන් පසුව, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ඇසුර ලද විවිධ් ජන
යකාටස් නිය ෝජන වන පරිදි ගිහි-පැවිදි සතළිස්යදනකුන්ට පමණ
ඇර ුම් යකරිණ. නානාවිධ් යහ්තුන් නිසා ඔවුනතුයරන් ඇතැමකුයගන්
ලිපි යනාසැප ුණු අතර, අපට ලැබුණු ආරාධිත ලිපි යමහි පළ යව ි.
ඉංගරීසි භාෂායවන් ද ලිපි කීප ක් ලැබුයණන් ඒවා යමම යපායතහි
viii

අමා බින්දු...
සිවුවන යකාටස වශ්ය න් වර්ග කරන ලදි. (යමහි ලා යවයසසින් සිහිපත්
කළ ුතු යද ක් නම්, එක් වියද්ශ්ික භික්ෂුන් වහන්යස් නමක්
සිංහලය න් ම ලිපි ක් සම්පාදන කළ බව ි.) ඉදින් අයප් පරමාද
යදෝෂය න්, අවශ්යය න් ම ඇර ුම් කළ ුතු කිසි ම් පින්වතකු හට
අයපන් ඇර ුම් යනාලැබී ගිය ් නම්, ඒ පිළිබඳව අයප් බලවත් කනගාටුව
පරකාශ් කරමු.
ඉඩකඩ පිරිමසා ගැනීමත්, වඩා කරමවත් කිරීමත් පිණිස ඇතැම්
ලිපිවල ම් ම් සංස්කරණ න් කිරීමට සිදු වි . එයහත් මාතෘකාවට
අදාළ වන විස්තර හැකි තාක් දුරට එයලසින් ම තැබීමට සැලකිලිමත්
වීමු. ඉදින් එබඳු සංස්කරණ න් නිසා ම් යල්ඛක කු හට චිත්ත පීඩාවක්
පහළ වන්යන් නම් අපි සමාව අ ැද සිටිමු. එයස් ම යබායහෝ යල්ඛක න්
තම-තමන්යග් ලිපි කැමති යලසකින් සකස් කරගන්නැ ි විවෘත
පවාරණ ක් කර තිබීම අපට මහත් පහසුවක් වූ බව කෘතඥතා පූර්වකව
සඳහන් කරමු. කස් වතත් මහි පළ වන ලිපිවල දැක්වන්න් ඒ ඒ
ල්ඛකයන්ග් පෞද්ගලික අදහස්-උදහස් බව මහිදී අවධාරණය කළ
යුතුය.
යමම ලිපි සි ල්ල යපළගැස්වීයම්දී, ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම
සංස්ථායවහි සමුත්පාදක මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ලිපි පළමුයවන් ද
ය ෝගාශ්රම සංස්ථායවන් බාහිර ස්වාමීන් වහන්යස්ලායග් ලිපි ඊළඟට ද
යසසු ය ෝගාශ්රමී ස්වාමින් වහන්යස්ලායග් ලිපි පසු භාග ට ද ය ාදන
ලදි. (යම් යද-යකාටස ම තුළ යවන යවන ම වැඩිහිටි අනුපිළියවළින් ලිපි
ය දීමට උත්සාහ ගන්නා ලදි.) අනතුරැව ගිහි පින්වතුන්යග් ලිපි පළ
යව ි.
ලිපි පළ කිරීයම්දී ඒ ඒ යල්ඛක න්යග් නම් සමග දක්වා ඇති
පදවි - උපාධි - සම්මාන ආදි කෘතඥතා ශ්ීර්ෂය න් හුයදක් අප විසින්
ය ාදන ලද්යද් යව ි. ස්වකී උපාධි-සම්මාන ආදි පරසිද්ධිය ් ය දීමට
අකැමැති ඇතැම් යල්ඛක ින් එයස් ය දීම පිළිබඳව අප යකයරහි
අනුකම්පායවන් මධ්යස්ථ වනු ඇත්තාහ ි විශ්්වාස කරමු. (ඇතැම්
ය ෝගාවචර භික්ෂුන් වහන්යස්ලායග් ඉල්ලීම පරිදි උන්වහන්යස්ලා ගිහි
කලැ දිනාගත් විශ්්වවිදයාල උපාධි ආදි සඳහන් යනාකරන ලදි.) එයස්ම,
ය දි
ුතු පදවි - උපාධි ආදි ක් අයප් යනාැනුවත්කම යහ්තුයවන්
යමහි යනාය දී ඇත්නම්, අයප් කනගාටුව පළ කරමු.

ix

අමා බින්දු...
අති පූජනී ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ජීවන
චරිත ට අදාළ වන යල්ඛන කීප ක් “උපගරන්ථයහි” ඇතුළත් යේ.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් දින යපාත් සටහන්, ැනට සකස් යවමින්
පවතින “අමා බින්ු” ගුණ සමරැයේ යදවන කාණඩය හි අඩංගු කිරීමට
අයප්ක්ෂා යකයර ි. එයහත් යමහිදු “මාහිමි දින පාතන්” න මැ
ටයත් යතෝරාගත් දින සටහන් කිහිප ක් තැනින් තැන පළ යව ි.

4. උපකාරානුස්මෘති:
යමම ගුණ සමරැ කලාපය ් බීජ අවස්ථායේ සිට මුද්රණ
ද්වාරය න් බිහි වීම යතක් විවිධ් කට ුතුවලදී නන් අ ුයරන් උපකාරවත්
වූ ගිහි පැවිදි පිරිස යබායහෝ .
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ ගරැ සමුත්පාදක හා පරධ්ාන
අනුශ්ාසක, අති පූජනී
රාජකී
පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ශ්රී
ජිනවංශ්ාභිධ්ාන මාහිමිපාණන් වහන්යස්යගන් ආරම්භය ් සිට ම අපට
ලැබුණු පූර්ණ ආශ්ීර්වාද , අනුගරහ හා උපයද්ශ් පිළිබඳව අයප් සාතිශ්
කෘතඥතාව පළමුයකාට පුද කරමින්, නිදුක්ව - නියරෝගීව ශ්තවර්ෂාධික
කාල ක් ය යහන් වැඩ හිඳ, ජීවිත පරිතයාගය න් සිදු කරන්නා වූ උදාර
සසුන් යමයහවර තව දුරටත් සාර්ථක කරගනු පිණිස වැඩි-වැඩිය න්
ශ්ක්ති ලබත්වා ි අතයන්ත යගෞරවය න් පතමු.
අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පැවිදි
ජීවිත පිළිබඳ යතාරතුරැ රැසක් සප ා දුන් මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම
ධ්ර්මා තනාධිපති
යගෞරවාහම
යද්වයගාඩ
මංගලසිරි
මහා
ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස්ට ද යගෞරව පූර්වකව නියරෝගි සම්පත් දීර්ඝා ුෂ ශ්රී පරාර්ථනා කරමු.
යමම ගරන්ථ පිළිබඳ සි ලු කට ුතුවලදී නානා පරකාරය න්
යබායහෝ යස් උපකාරවත් වූ ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායවහි ගරැ
සඤ්ා යල්ඛකාධිකාරී පූජයතම නාඋ යන් සිරි අරි ධ්ම්ම
ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස් ද මහත් බැතිය න් සමරමින්, අපමණ යලෝ
සතුන් සදහම් අමායවන් සනසවමින් සි ලු පැතුම් මුදුන්පත් කරගැනීමට
වාසනා යේවා ි යගෞරවය න් ආශ්ීර්වාද කරමු.
යමම ගුණ සමරැවට ලිපි සැප ූ අති ගරැ මහානා ක
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ලා පරමුඛ මහා සංඝරත්න ද ගිහි පින්වතුන් ද
x

අමා බින්දු...
මහත් කෘතඥතායවන් සිහිපත් කරමින්, සසුනට උර දීම සඳහා තව-තවත්
පහසුකම් සැලයස්වා ි ආසිරි පතමු.
තවද, යමහි ලා යනාය ක් යලසින් අපට සහා වූ පරි ශ්ීලි
සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා අතුයරන් පූජය බුළුවායන් අරි කිත්ති
යතරපායණෝ, පූජය හික්කඩුයේ ධ්ම්මසීල යතරපායණෝ, පූජය
කටුකුරැන්යද් ාණනන්ද හිමිපායණෝ, පූජය යදාම්යප් ාණරතන
හිමිපායණෝ, පූජය යකෝට්යට් වප්ප හිමිපායණෝ, පූජය මාතයල් මහානාම
හිමිපායණෝ සහ පූජය උඩඊරි ගම ධ්ම්මජීව හිමිපායණෝ යවයසසින්
සඳහන් කළ ුතු යවති. පූජය යේරතුඩුයේ ාණවිසුද්ධි යතරපායණෝ,
පූජය කටුගස්යතාට සනාථවිහාරී යතරපායණෝ හා පූජය උස්යගාඩ
ධ්ම්මගරැ හිමිපායණෝ ද අපට අවශ්ය ම් ම් යතාරතුරැ සප ා දීයමන්
උපකාරවත් වූහ. යසෝදු පත් බැලීයම්දී පූජය වැල්ලම්පිටිය ් වින වංස
හිමිපායණෝ ද සහා වූහ. යම් ස්වාමීන් වහන්යස්ලායගන් අපට ලැබුණු
අනුගරහ සඳහා ඉමහත් කෘතඥතාව පුද කරමින් යසත් පතමු.
යමම ගුණ සමරැව ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථාව යවනුයවන්
මුද්රණය න් පරකාශ් ට පත් යකාට යනාමිලය ් යබදා හැරීම සඳහා
යනාමසුරැ - පරිපූර්ණ අනුගරහ පුද කළ, සීවලී භාරය ් සභාපති,
ස්ටැෆර්ඩ්ව සමූහ වයාපාරය ් සභාපති, වරලත් පාලන ගණකාධිකාරි,
දානපති, ධ්ර්මකථික මිතර යවත්තිමුනි මහතාට ද යලෝ සසුන් යස්ව
පිණිස තව-තවත් ශ්ක්ති සැලයස්වා ි ආසිරි පතමු. යමහි මුද්රණ වි දම
සඳහා දා ක වූ අයනකුත් පින්වතුන් හට ද යනාපමාව ධ්ර්මාවයබෝධ්
ලැබීම පිණිස එ යහ්තු යේවා!
යමම ගරන්ථය ් විවිධ් කට ුතුවලදී මහත් ශ්රද්ධ්ාය න් යබායහෝ
උපකාර සැලසූ ඩේලිේ. ඩී. යමන්ඩිස් අයේයස්කර මහතාට ද පරසාද
පූර්වකව ආශ්ීර්වාද කරමු. තවද යමහි යසෝදුපත් බලද්දී, මහත්
උනන්දුයවන් අපට සිවුපසය න් සංගරහ කළ යේ. ජී. යහ්මා යපර්මදාස
මාතාව හා එම නිවැසි සැම ද නිති සුවපත් යවත්වා! මහින්ද වියේසිංහ,
මුනිදාස තිලකරත්න, ූ. එස්. මුදලියග්, යද්. ආනන්ද සිල්වා, යේ. එච්.
ගුණයස්කර, ඩී. වී. කහයවවිදාන, එම්. මහින්දරත්න, එස්. තායබරේ න
මහත්වරැන්යගන් හා සී. එම්. අයේයස්කර, ටී. ඩැනිස්ටර්, අ ි. යසා ිසා
න මහත්මීන්යගන් ලද උපකාර ගැනද කෘතඥ යවමින් ආසිරි පතමු.
තවද යමහි මුද්රණ කට ුතු ඉතා යහාඳින් නිම කළ සීමාසහිත ෆීලික්ස්
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අමා බින්දු...
මුද්රණාලය ් අධ්යක්ෂක යලස්ලි ඇල්යෆ්ල් මහතා පරධ්ාන කා ම
මණ්ඩල ට ද පුණයානුයමෝදනා පූර්වක ස්තුති පිරිනමමු.
යමහි නම් සඳහන් යනාවූව ද, යමම ගුණ සමරැව එළිැක්වීම
සඳහා විවිධ්ාකාරය න් උදවු කළ ගිහි-පැවිදි හැම සත්පුරැෂ නට අයප්
හෘද ාංගම කෘතඥතාව හිමි යේ.

5. පුණයානුමෝදනා:
මාස කීප ක් මුළුල්යලහි ැඩි කැප වීමකින් ුක්තව යමම ගුණ
සමරැ කලාප සකැසීයම් ය දුණු අප විසින් එහි ලා රැස් කරගන්නා
ලද ම් පරණීත කුශ්ල සම්භාර ක් යේ ද, පළමුයකාට එම කුශ්ල ශ්ක්ති ,
අපවත් වී වදාළ අති පූජය මාතර සිරි ාණාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් සිරි පා මුල සාතිශ් භක්ති පරණාමය න් ුතුව පුද කරමු.
එම පුණය බල ද අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් සකල ධ්ර්ම
පරාර්ථනාවන් සමෘද්ධිමත් කරගැනුමට ඉවහල් යේවා!
යදවනුව, “අමා බින්ු” සංගරහ ට ජීව කැවීම පිණිස නන්
යලසින් හවුල් වූ සි ලු ම ගිහි-පැවිදි කලණ මිතුයරෝ ද යම් පින් සතුටින්
අනුයමෝදන්ව යමයලාව-පරයලාව සකල සම්පත් සාධ්ායගන අමා මහ
නිවනින් සැනයසත්වා!
එයස්ම යම් ජීවිත කාල තුළදී දිවි පැවැත්ම සඳහාත් අධ්යාත්ම
සංවර්ධ්න සඳහාත් විවිධ්ාකාරය න් අපට පිහිට වූ යදමාපි - ගුරැ ඥාති - මිතර - දා ක - කාරකාදි සි ල්යලෝ ද යමපින් අනුයමෝදන්ව සුව
යස් ධ්ර්ම අවයබෝධ් කරත්වා!
අවසන් වශ්ය න්, සකල යලෝකවාසී සි ලු සත්තව
් ය ෝ ම
යමපින් බල ලැබ සුවපත් යවත්වා! නිවන් දකිත්වා!

6. පරාර්ථනය:
මම “අමා බින්ු” සංගරහය, අති පූජ්නීය මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් පූරිත ගුණ ස්කන්ධයට
පිදන පූජ්ෝපහාරයක් ේවා! අඳුරහි අතරමං වූවනට ආලෝක
ධාරාවක් ේවා! යහ මග ගමන් කරන්නවුනට තව-තවත් ධධර්යය
පිණිස ේවා! ධර්මය - සතයය පණගන්වන අමෘතයක් ම ේවා!
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අමා බින්දු...
අපවත් වූ අයප් අති පූජනී මාහිමිපාණන් වහන්යස් අවවාද අනුශ්ාසනා - ආදර්ශ් මගින් යපන්වා වදාළ නිවැරදි දහම් මග ඔස්යස්
පි වර නගමින්, මාහිමිපාණන් වහන්යස් උදා කරගත් පරම සැනසීමට
උරැමක්කාර න් වීමට සි ල්යලෝ ම උත්සුක යවත්වා!
මාස කීප ක් තුළදී යමම ගුණ සමරැව නිමාවට පත් කිරීයම්
භාරූර කාර් ය හි ය දුණු අප’තින් ම් පරමාද යදෝෂ ක් වී නම් අදාළ
සි ල්ලන්යගන් ම සමාව ලැයේවා!
ශ්ීල - සමාි - පරඥා ශ්ාසනතරය දිගු කල් ලාවැ දිල්වා!
සංස්කාරක
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දවන මුරණයහි පසුබිම.
වසර විසිපහකට යපර එළිැක්වූ යමහි මුල් කෘති , වියශ්්ෂය න්ම
භික්ෂූන් වහන්යස්ලා අතර ඉමහත් පරසාද ට ලක් වි . එයහත් එම මුල්
කෘතිය හි පිටපත් හිඟකම නිසා යමම අගනා පුස්තක නැවත මුද්රණ
කිරීම සඳහා අප හට යබායහෝ ආරාධ්නා ලැබිණි.
යමයලස එළිැක්යවන යමම යදවන කෘතිය හි පරිගණක
අක්ෂරගත කිරීයමන්, යසෝදුපත් කි වීයමන්, මුල් කවර විචිතර යලස
සකැසීයමන්, මුද්රණ කට ුතු සම්බන්ීකරණ කිරීයමන් සහ මුද්රණ
වි දම් ැරීයමන් සහා දුන් ගිහි පැවිදි යදපක්ෂ ටම අපයග් කෘතඥතාව
පිරිනමමු.
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”
සංස්කාරක (යදවන මුද්රණ )
ශ්රී බු. ව. 2560 / වය. ව. 2018 ජනවාරි 01
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මුනි සඳු කරම් පිනි පා...
නුවණ බල ගළ
සතර සස් පිළි සමු
ැක මුළු යලාවට
සැනසු මුනි සඳු යකයරම් පිනි

පා
පා
පා
පා

දහයමහි යපාදු යසා
ලකුණු ැනගත් සුල
නුවණ ැරැ දුල
තියලාව’ඳුරැ බිඳි එළි සයසා

බා
බා
බා
බා

යලෝ තතු ද යනක
කඳ-දා තන’තුරැ
ැකුම් ුත් විසි
යලාවට සරණ ි ඔබ තියලෝ
සතට කරැණායව
අම සැපත දුන් සාමි
මයග බුදු පි ායණ
යලාවට යසත් යේ ඔබයග නායම

ුරැ
ැරැ
තුරැ
ගුරැ
නි
නි
නි
නි

(අති පූජනී මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් විසින් රචිත
“සත් වගට යසත් යේවා” නම් පැදි යපයළන් උපුටාගන්නා ලදි.)

අභිනන්දන...
සම්භාවනී පැවිදි උතුමන්
කිහිපනමකයග් සංයද්ශ්.

1.

ං යච විඤ්ඤු පසංසන්ති
අනුවිච්ච සුයව සුයව
අච්ිද්දවුතතිං යමධ්ාවිං
පඤ්ඤාසීල - සමාහිතං,

2.

යනක්ඛං ජය්බානදයසසව
යකා තං නින්දිතුමරහති?
යදවාපි නං පසංසන්ති;
බරහ්මුනාපි පසංසියතා.
-(ධ්ම්මපද; 229, 230 ගාථා)

1. ඉදින් නුවණැත්යතෝ සිදුරැ රහිත පැවතුම් ඇති, විදසුන් නුවණින් ුත්,
පරඥායවන් හා ශ්ීලය න් සමාහිත මකු හට දිනපතා කරැණු විමසා ැන
පරශ්ංසා කරත්ද,
2. දඹ රන් කඳක් බඳු ඔහුට නින්දා කිරීමට කවයරක් නම් සුදුසු යේද?
යදවිය ෝ ද ඔහු පසසත්. බරහ්ම ා විසින් ද යහ් පසස්නා ලද්යද් .

ශ්රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාේ පරථම සභාපති, සබරගමු අමරපුර
සිරි සද්ධම්මවංස (රාස්සගල විහාරපාර්ශ්්ව) නිකාය් මහා නායක,
සාහිතය චකරවර්ති,
තරිපිටක වාගීශ්ව
් රාචාර්ය, අග්ග මහා පණ්ිත,

අති පූජ්ය බළන්ගාඩ ආනන්ද ධමතරය
මාහිමිපාණන් වහන්ස් විසින.ි
පළමුවන රාජසිංහ රජු විසින් කරන ලද ශ්ාසන වියලෝපය න්
ටික කලකට පසු වැලිවිට සරණංකර මාහිමිපාණන්යග් මහූත්සාහය න්
සි යමන් යථරවාදී භික්ෂුන් යමරටට යගන්වා
ළිත් ශ්ාසන
පරතිෂ්ඨාපන කරන ලදි. එ ින් ටික කලකට පසු අඹගහපිටිය ්
ඥානවිමල හිමිපාණන් ආදී කිහිපනමක් උතුරැ බුරැම ට යගාස් උපසපුව
ලබා අවුත් යමරට සසුන් වැඩීයමහි නිරත වූහ. ස්වල්ප කයලකින්
ශ්ාසනාර්බුද පහළ වන්නට ලකුණු ඇති වූය න් අඹගහවත්යත්
හිමිපායණෝ දකුණු බුරැම ට (රාමඤ්ඤ රටට) වැඩ උපසපුව ලබා,
යපරළා වැඩ යම් රට සස්න යහාබවන්නට ගත්හ. උන්වහන්යස්යග් සිසු
පරපුර “රාමඤ්ඤ නිකා ” නමින් අද පරකට . ඉතර යදනිකාය ් භික්ෂුන්
තරමට ම රාමඤ්ඤ නිකාය ් භික්ෂුහු වැඩියදනා අලුත් පන්න ට
යනාහැරැණහ. තව ම ස්වනිකා ය ් ආදි කර්තෘන් වහන්යස්යග්
අනුශ්ාසනා අනුව පිළියවත් පිරීයමහි ලැදි ව ය යදති.
යද්ශ්පාලන යපාර පිටි ට ඉතර යදනිකාය හි භික්ෂුන්
වැඩියදනා බැස භික්ෂු යගෞරව යකයලයසන පරිදි කරි ා කළ නුමුත්,
අතරින් පතර යදතුන්යදනකුන් හැර වැඩියදයනක් රාමඤ්ඤ නිකා ික
භික්ෂුහු ඒ අතට යනා ඇදුණහ. අන් යදනිකාය හි භික්ෂුනට වඩා තව
ම රාමඤ්ඤ නිකා ික භික්ෂුහු වැඩියදයනක් පරතිපත්ති ගරැකය ෝහ ි
මයග් පිළිගැන්ම
ි. ඔවුනතුයරනුත් ආරණයක වූද භාවනා
මධ්යස්ථානවල රැඳී සිටින්නා වූද භික්ෂුහු අතිශ් ින් තයපෝවෘද්ධ් හා,
යසසු හැම භික්ෂුනට ම ආදර්ශ් හ.

1

අමා බින්දු...
යමකී සි ලු පැවිදි උතුමන් අතුයරහි වියශ්්ෂය න් කැපී යපනුණ
උතුයමකි, යනායබෝදා අපවත් වී වදාළ මාතර ඥානාරාම හිමිපායණෝ.
උන්වහන්යස්යග් ඉල්ලීම පරිදි මම ද මීතිරිගල නිස්සරණ වනය හි
යදසුමකට පැමිණිය මි. එහි තතු විමසා බලා අතිශ්ය න් පැහැදුයණමි.
නිතර ළඟ ඇසුරක් යනා වූවත් උන්වහන්යස් ඇසුරැ කරන්නන් මගින්
සි ලු තතු යහාඳින් දනිමි. මූයතක යමරට වැඩ හුන් ගුණවෘද්ධ්
තයපෝවෘද්ධ් මහ යතරැන් අතර උන්වහන්යස් අගර ම ස්ථාන යගන
සිටි හ ි මයග් හැඟීම ි.
අද යම යහළ දියවහි භාවනා මධ්යස්ථාන යබායහෝ තැන ඇත.
ඒ අතින් සස්යනහි දි ුණුයවක් යපයන්. භාවනානුය ෝගී ගිහි පැවිදි පිරිස
ද වසක් පාසා ගණනින් නැයගත්. එ
ශ්ුභ ලකුයණකි. යම්
ය ෝගාවචර න් අතර මාර්ග ඵල ලාභීන් ද ඇතැ ි සිතමි.
අපවත් වූ ඥානාරාම හිමි න් ගැන මා සලකනුය ් අනාගාමී
ඵල ට පැමිණි යකනකු හැටි ට .

මාහිමි දින පාතන්
* ස්ථාන රැකීයම් අදහස් මා තුළ යනාවැයඩ්වවා! පුද්ගල න්යග් අධ්යාත්ම
දි ුණුවට මයගන් උපකාර ලැයේවා! මා යකයරන් නිකුත් වන හුස්ම ටික
ද අනුන්යග් අධ්යාත්ම දි ුණුවට උපකාර යේවා! පිරියස් දි ුණුව
අධ්යාත්ම දි ුණුව ි. යම් දි ුණුව යනාසැලයසයතාත් මා යමහි වසන්යන්
කුමටද? යම් ස්ථාන කුමටද? යම් උපස්ථාන කුමටද?

(1978. 4. 6)
* යකයලස් බර යලාකුම බර . දශ් අකුශ්ල න්යගන් සිත යවන් වීයම්දී
සියත් පහළ වන්යන් යලාකු සන්සිඳීයමකි. ක ට ද එ ැයන ි.
නීවරණ න් ඉවත් වූ සිත තව යකායතක් ශ්ාන්තද? යකයලස් මුළුල්යලන්
ඉවත් වූ සිත නි ම ශ්ාන්ත .

(1982. 2. 17)
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ශ්රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාේ උත්තරීතර මහා නායක, අමරපුර
ශ්රී ධර්මරක්ෂිත නිකාය් මහා නායක, විදයා විශ්ාරද,
රාජ්කීය පණ්ිත (සම්මාන), සාහිතයශ්ූරී, මහෝපාධයාය,
ආචාර්ය (සම්මාන),

අති පූජ්ය මිහ් සිරි පඤ්්ඤාසීහ මාහිමිපාණන්
වහන්ස් විසින.ි
පූජයපාද පණ්ඩිත මාතර ඥානාරාම මාහිමි න් වහන්යස් දුර්ලභ
ගණය ් පුරැයෂෝත්තමය කි. යමකල පුරැෂ ශ්ේද බහුල වශ්ය න්
ය ාදන්යන් ගිහි පිරිමින් සඳහා බැවින් උතුම් භික්ෂුන් වහන්යස් නමකට
ය දුයේ කවර යහ ින්ැ ි අසන්නට ඉඩ ඇත. “නමා ත පුරිසුත්තම”
ි බුදුරජාණන් වහන්යස්ට ද ය ාදා ඇති බැවින් වරදක් යනාවනු ඇත.
පණඩිත මාතර ඥානාරාම මාහිමි න් වහන්යස්ට යගෞරව ක් ම වනු
ඇත.
පූජයපාද ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් පුරැයෂෝත්තම
නමක් වශ්ය න් හැඳින්වීමට බුද්ධ් වචන යදකක් උපය ෝගී කරගනිමි.
“භික්ඛු භික්ඛව, වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා
ධම්මධරා ධම්මානුධම්මපටිප්නා සඞ්ඝං සාභති,”1 න බුද්ධ්
වචන අනුව, ඥානාරාම මාහිමි න් වහන්යස් බුද්ධිමත් - කා විසි මුනි
(ක , වචන, සිත). තුන්යදාර සංවර - කුදනුකුදු (කුඩා, අනුකුඩා) සිකපදත්
මැනැවින් රැකි - යහළ, මගද, සකු යතබස් ැනුයමන් පිරිපුන් - යතවළා
දහම් ැරි - දහම් අනුදම්හි පිළිපන් න ස-ගුණය න් පිරිපුන් යහ ින්
සංඝයසාභන නම් වූහ. එයහ ින් උන්වහන්යස් පුරැයෂෝත්තම වූහ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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“බහුස්සුතං ධම්මධරං
සප්පඤ්ඤ්ං බුද්ධසාවකං
නක්ඛං ජ්ම්බානදස්සව
කා තං නි්දිතුමරහති,
දවාපි නං පසංස්තිබරහ්මුනාපි පසංසිතා”ති.2
“බහුශ්ෘත වූ ශ්ෘත ධ්ර්ම නට ආධ්ාර වූ සුපරාඥ වූ ජාම්යබානද
ස්වර්ණ නිෂ්ක ක් (දඹරන් කඳක්) බඳු වූ ඒ බුද්ධ් ශ්රාවක ා නිගන්නට
කවයරක් නම් අර්හ යේද? යදවිය ෝ පවා ඔහු පසසත්, බරහ්ම ා විසිනුදු
පසස්නා ලද්යද් .”
එයහ ින් ඥානාරාම මාහිමි න් වහන්යස් යදවි න් - බඹුන් විසින්
පසස්නා ලබන පුරැයෂෝත්තමය කි.
පුජයපාද ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් බුදුරජාණන්
වහන්යස් වදාළ පරිදි සිල්වත්කමින් උගත්කමින් ගුණවත්කමින් සම්බුදු
සසුන බැබළවූ, සැැහැවත් ජනතාවයග් මුදුන් මල්කඩක් යස් වැජඹුණු,
විශ්ාල පිරිසකට කමටහන්
යදමින්
නිවන් මග යපන්වූ
පුරැයෂෝත්තමය කි.
යබායහෝ කාල ක් භාවනානුය ෝගීව වාස කළ ඥානාරාම
ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් තම පුණයවන්ත ජීවිතය න් පූර්ණ පරය ෝජන
ගත් සංඝයසාභන මහ යතර නමකි. උන්වහන්යස් අජරාමර නිවන්
සුවය න් සැනයසත්වා!

මාහිමි දින පාතන්
* තමා දන්නා තරම් යහාඳ යද් අනුන් හට ද දීමට සත්පුරැෂය ෝ උත්සාහ
ගනිති.

(1963. 3. 3)
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ශ්රී ලංකා රාමඤ්්ඤ් මහා නිකාය් මහා නායක,
තරිපිටක වාගීශ්ව
් රාචාර්ය රාජ්කීය පණ්ිත,

අති පූජ්ය පාත්ත්වල සිරි පඤ්්ඤාසාර
මාහිමිපාණන් වහන්ස් විසින.ි
පර් ාප්ති - පරතිපත්ති - පරතියේධ් තරිවිධ් ශ්ාසන ම අඳුරැ යවමින්
පවතින ුග ක එහි දීප්ති හැකි පමණකින් නංවා ලමින් අඩ සි වසක්
ධ්ුතංගධ්ාරීව අරණය යස්නාසනවල වැඩ සිටි අති පූජ්ය පණ්ිත මාතර
සිරි ඥානාරාම මහෝපාධයාය ස්වාමීන්රයන් වහන්ස් ළඟින් ඇසුරැ
කිරීයම් භාගය මට අහිමි වූ නමුත් උන්වහන්යස්යග් සිල් සුවඳ ද ගුණ
සුවඳ ද ඔස්යස් කීපවරක් ම උන්වහන්යස් යසා ා න්නට සිදු වි . ඒ
අවස්ථාවලදී සුපරිශ්ුද්ධ් ය ෝගාවචර ජීවිත කින් අතිශ් ින් තෘප්තිමත්ව ,
ආශ්රිත න් ශ්මථ-විදර්ශ්නා භාවනා මාර්ග න්හි ශ්ාසන ද ායවන්
හික්මවන අ ුරැ මට පරතයක්ෂව ැකගත හැකි වි . “ස්ති්රියා ස්තමානසා” ආදී මාගී ගී යපළින් හැඳින්යවන පූර්ණ ශ්රමණ ආකල්ප ට
උන්වහන්යස් පරතයක්ෂ සංයක්ත ක් යලසිනි මා දුටුයේ. උන්වහන්යස්යග්
අභයන්තරය හි පිරී ඇති ද ාව, කරැණාව, මමතරි ආදි සද්ගුණ න්
මුහුයණන් ද වචනය න්ද ඉතිරී න බවක් ද යපනිණ. උන්වහන්යස්
ැකීමත් උන්වහන්යස් හා යකරැණු පිළිසඳරත් මා ලත් ආත්ම ලාභ ක්
වශ්ය නි, යපයනන්යන්.
අති පූජ්ය රාජ්කීය පණ්ිත කඩවැද්ුව ජිනවංස ස්වාමීන්රයන්
වහන්ස් විසින් අපරිමිත ශ්ාසන ද ායවන් අරඹන ලද ශ්රී කලයාණි
යෝගාශ්රම භික්ෂු ආයතනයහි පරධ්ානාචාර් ධ්ුර භාරගත් යම්
මයහෝපාධ්යා
ස්වාමීන්ද්ර න්
වහන්යස්
මීතිරිගල
නිස්සරණ
තපෝවනයහි දිගු කලක් වැඩ වසමින් යද්ශ්ී
වියද්ශ්ී
ය ෝගාවචර න්ට ආදර්ශ්ය න් ද මාර්ගයද්ශ්කත්වය න් ද අනුපම
ශ්ාසනික යස්ව ක් කළහ. “සප්ත විශ්ුද්ිය හා විදර්ශ්නා ඥාන” ආදි ධ්ර්ම
ගරන්ථ රාශ්ි ක් පළ කරවූ මුන්වහන්යස්යගන් ය ෝගාවචර න්ට යමන් ම
යපාදුයේ බුද්ධ් ශ්ාසන ට ම සිදු වූය ් ඉමහත් ලාභ කි. ඒ යපාත්පත්වල
5

අමා බින්දු...
ධ්යාන - මාර්ග ඵල ආදි ට සම්බන්ධ් සමහර යකාටස් හදාරන විට
හියතන්යන් උන්වහන්යස් ඒ කරැණු පරතයක්ෂ අවයබෝධ් කින් පරකාශ්
කරන බව .
උන්වහන්යස්යග් යම් ආදර්ශ්වත් පරතිපත්තිකාමී ආරණයක භික්ෂු
ජීවිතය න් සිදු වන උදාර ශ්ාසනික යස්ව අග කළ ශ්රී ලංකා රාමඤ්්ඤ්
මහා නිකාය් කාරක සංඝ සභාව විසින් කලකට යපර උන්වහන්යස්ට
“මයහෝපාධ්යා ” පදවි ක් පිරිනැමීයමන් යගෞරව කරන ලදි.
තරිපිටක ධ්ර්මය හි හසළ බුද්ධි කින් පිරිපුන්, අයනකුත් භාෂා
ශ්ාස්තර පිළිබඳව ද බහුශ්ෘත තත්ත්ව ක් පළ කළ, සුවියශ්්ෂ පරඥා
පාටව කින් සංඝ ා අතර බැබලුණු, දඹරන් කඳක් යස් අග යකාට
රැකගත ුතු වූ, මිනිසුන්යග් පමණක් යනාව යදේබඹුන්යග් පවා භක්ති
පූජාවට ය ෝගය වූ මුන්වහන්යස්, යමයලාව පූර්ණ ව ස් සීමාව වැඩ සිට
සාංසාරික ස්වභාව පළ කරවමින් 1992.04.30 දින අපවත් වූ යස්ක.
උන්වහන්යස් තුළ වූ ඒ මහාර්ඝ ගුණ සමුදා සිහි කරනු පිණිස,
උන්වහන්යස්යග් ගුණ සුවඳින් සැනසුණු ගිහි පැවිදි යදපක්ෂ
“ගුණානුස්මරණ කලාප ක්” පරකාශ් ට පත් කරවීමට කරි ා කරන බව
ැනගන්නට ලැබී මා අතිශ් ින් පරීති ට පත් වූ බව යම ින් පරකාශ් කරන
අතර, අති පූජය පණ්ඩිත මාතර සිරි ඥානාරාම මයහෝපාධ්යා
ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්ට නිවන් සුව ලැයේවා ි ද පතමි.

මාහිමි දින පාතන්
* භාවනාවට ආවශ්යක යද් සම්පූර්ණ නැති නිසා භාවනාව කල් දමන
මිනිසාට කවදාවත් සම්පූර්ණ කරගත යනාහැකිව හිස් අතින් මැයරන්නට
සිදු යවනවා ඇත.

(1968. 6. 4)
* ධ්ර්මය ් බල පතමි. මම ධ්ර්ම රකිමි. ධ්ර්ම මා සිත රකීවා. බැඳුම්
බියඳ්වා! බැඳුම් නිසා සිත් තැවුල් යනායේවා!

(1979. 10. 6)
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ශ්රී ලංකා රාමඤ්්ඤ් මහා නිකාය් අනුනායක, රාජ්කීය පණ්ිත,

අති පූජ්ය බටුවිට සිරි නන්දාරාම මාහිමිපාණන්
වහන්ස් විසින.ි
එදා මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුයන්දී අති පූජය පණ්ඩිත
මාතර සිරි ඥානාරාම මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් ැකීයමන්,
බුදුන් දවස චූලසුභද්රාව තම ම ිලණුවන්ට තම කුල යදවි බුදු සේ
සඟරැවන හඳුන්වමින්,
“ස්ති්රියා ස්තමානසා
- ස්තං තසං ගතං ඨිතං
ඔක්ිත්ත චක්ඛු මිතභාණී
- තාදිසා සමණා මම” ි
“මායග් බුදු සේ ඒ ශ්රමණ න් වහන්යස්ලා සාන්ත ඉඳුරන්
ඇත්යතෝ . සාන්ත සිත් ඇත්යතෝ . උන්වහන්යස්ලායග් ගමන් බිමන්
සාන්ත , ට යහලු ඇස් ඇත්යතෝ . සුදුසු පමණට කතා කරන්යනෝ .
මායග් ඒ ශ්රමණ න් වහන්යස්ලා එබඳු ගති පැවතුම් ඇත්යතෝ ” ි ගුණ
වැනූ මහ සඟ රැවන දිටිමි. ඒ මාහිමි න්යග් යසාබා සිරි එබඳු වූ
යහ ිනි.
පසුව පැවැති පිළිසඳර පැවතුම් ආදිය න් ද පරකට වූ පරිදි, වි ත්,
විනීත, විශ්ාරද, ධ්ර්මධ්ර, බහුශ්ෘත, ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපන්න, සංඝ
යසෝභන ගුයණෝයප්ත සුපරතිපන්නතාදි ආර් සංඝ ගුණාංග සංගත
යමබඳු මාහිමි නමකයග් දර්ශ්න හා ආශ්ර යමායහාතක්වත් ලැබීම
ඉමහත් භාගය කි.
මිහිඳු මාහිමි න් ලක්දිව පිහිටුවා වදාළ සම්බුදු සසුන පර සතුරැ
උපද්රවාදිය න් පිරිහීමට පත් වූ අවස්ථාවන්හි ශ්රද්ධ්ා බුද්ධි සම්පන්න
රාජාදී උතුමන් විසින් පුනරැත්ථාපන කරන ලදි. එයහත් යදදහස්
පන්සි ය ් බුද්ධ් ජ න්ති සමය ්දී යමහි රාජය ඇතුළු ගිහි පැවිදි
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අමා බින්දු...
යදපසින්ම පුද යපළහර ආදි විනා අභයන්තර පාරිශ්ුද්ධි සඳහා නිසි
කරි ා මාර්ග ක් ආරම්භ යනාවී . එයහ ින් යද්ශ්න යල්ඛන
ජනමාධ්ය න්යගන් උද්යඝෝෂණ ක් ඇති කළ පූජය පණ්ඩිත කඩවැද්දුව
ජිනවංස මහා ස්ථවිර න් වහන්යස් එ ින් පිබිදුණු ශ්රද්ධ්ා බුද්ධි සම්පන්න
මහජන ායග් උනන්දුයවන් ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථාව ආරම්භ
කිරීමට කරි ා කිරීයම්දී, එ ින් නි ම ශ්ාසන යස්ව ක් සිදු කිරීමට නම්,
පරබල මහා ස්ථවිර න් වහන්යස් නමකයග් පරධ්ානත්ව අවශ්ය බව
වැටහී යසා ා බැලූහ.
භාගයය කි. “ඉජ්ඣිස්සති සද්ධාවතා චතාපණිි විසුද්ධත්තා”
– “සැැහැති න්යග් චිත්තාභිලාෂ සමෘද්ධ් යේ; පිරිසිදු යහ ිනැ” ි වදාළ
පරිදි, එ ට ය ෝගය සර්වාංග සම්පූර්ණ වූ කෘතාභිනීහාර ඇති මහා
ස්වාමීන් වහන්යස් නමක් ගැන සිහි වි . එනම්, පූජය පණ්ඩිත මාතර
ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්යස් . උන්වහන්යස් සි ලු අධ්යාපන කට ුතු
නිමවා යද්වයගාඩ සිරි විජ ාරාමාධිපතිව වියේකීව වැඩ සිටි හ. ජිනවංස
මාහිමිපායණෝ යනාපමාව එහි වැඩම යකාට, සි ලු තතු පහදා ඒ උදාර
ශ්ාසන යස්ව ට උපස්ථම්භක වන යස් ආරාධ්නා කළහ. මුලදී එබඳු
වගකීම් ැරීමට අපහසු බව කිවද පසුව කැමැති වූය න් එහි පරධ්ානාචාර්
ධ්ුර
උන්වහන්යස්ට පිරිනමා තමන් වහන්යස් අනුශ්ාසක ධ්ුර
භාරගත්හ.
අනන්ත සංසාරය හි මුහුකුරා ගි
පුණය වාසනා ඇති
කෘතයාධිකාරී මුන්වහන්යස්ලා තමන් සතු මුළු යස්සතම හැරපි ා
අභිනිෂ්කරමණය න් යම් උදාර සාසන යස්ව ට කැප වූහ.
යමහි කථා නා ක අති පූජය පණඩිත මාතර ඥානාරාම
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් මීතිරිගල නිස්සරණ වන
යසනසුයනහි වැඩ යවයසමින්, ය ෝගීවර න් ධ්ර්ම (පරි ත්ති) - වින
(පටිපත්ති) මාගම න්හි මැනවින් පුහුණු කරවා, වියශ්්ෂය න් සමථ
විපස්සනා (පටියේධ්) මාගම න්හි ද අභයාස අනුව පුහුණු කිරීයමන්,
පරධ්ාන කර්මස්ථානාචාර් භාව දිවිහිම් යකාට සාර්ථක යකාට වදාළහ.
උන්වහන්යස් විසින් රචනා කරන ලද විදර්ශ්නා භාවනා
උපයද්ශ්ක ගරන්ථ න්හි සුඛුම පරමාර්ථ ධ්ර්ම පහදා ඇති යස් සැලකීයම්දී,
ඒ පිළිබඳ අවයබෝධ්ය න් ඒවා යතෝරා ඇති බව යනාහැයඟ්ද?
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අභිනන්දන...
යමයස් තරිවිධ් ශ්ාසන සයද්වක යලෝක ායග් ස්වර්ග-යමෝක්ෂ
සුඛ සංසිද්ධි සඳහා මතු ද යදදහස් පන්සි වර්ෂ ක් නිර්මලව පවත්නා
යස් සැලසූ යස්ක. ශ්රී කලයාණි ය ාගාශ්රම සංස්ථාවට සතළිස්වසක් ද
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුනට පස්විසිවසක් ද පිරීයමන් එපමණ
දීර්ඝ කාල ක් තරිවිධ් ශ්ාසන සම්පත්තිය න් උදාර යස්ව ක් සලසා,
තමන්වහන්යස්යග් අනූඑක්වන වර්ෂය හි අපවත් වී වදාළහ.
අති පූජය ජිනවංස මහා ස්ථවිර න් වහන්යස් අති උදාර ශ්ාසන
භක්තිය න් ජීවිත පරිතයාගය න් ආරම්භ කළ යශ්ර්ෂ්ඨ ශ්ාසන යස්ව
රත්නතර ාශ්ීර්වාදය න් සාර්ථක වීයම් නිරාමිස පරීතිය න් හා පූජය
නාඋ යන් අරි ධ්ම්ම ස්ථවිර න් වහන්යස් වැනි තරිවිධ් ශ්ාසනභාරධ්ාරී
ශ්ිෂය රත්න ඇතුළු ශ්තසංඛයාත ශ්ිෂය අන්යත්වාසික සම්පත්තීන්යගන්
සැනසීයම් භාගය උන්වහන්යස්ට හිමි වි .

මාහිමි දින පාතන්
* පරසිද්ධි ලබාගැනීම සිතන
ි ් යගන යහාඳ යහාඳ පරතිපත්ති ැරීම, ධ්ර්ම
සාකච්ඡා හා පරශ්්න විචාරණ - විසර්ජන න් පැවැත්වීම්, පුහු වැඩ යස්
මට වැටයහ ි. යම ින් පුද්ගල න්යග් තත්ත්ව පහත වැයටන්යන්
පටන්ගත් පරතිපත්ති ත් සමග .
ලාභ-සත්කාර - සියලෝක න් නින්දනී ත්වය න් බුදුපි ාණන් වහන්යස්
විසින් යහළාදක්නා ලද්යද් ඇතුළතින් ඇති යම් නරක පැත්ත නිසාම .
ලාභ-සත්කාර - සියලෝක න යම් යකාටස් ළඟා වන්යන් පිරිසිදු ගුණ ට
ඇති අනිවාර් සම්බන්ධ් යහ්තු යකාටයගන . එයහත් ඒවාය ්
ස්ථිරසාරත්ව ක් ගණන්ගත්යතෝ පිරිහුණහ. බුද්ධ් කාලය ් ම යබායහෝ
උසස් පරතිපත්ති යපන්නායගන සිටි යකාතරම්යදනා හදිසිය ් පිරිහී
ගි ාහුද?

(1982. 4. 8)
* යම් කාල තුළ භාවනායේ ය යදන්නන්යග් පහසු විහරණ
දුක යස් කුණු ශ්ුද්ධ් යකයළමි. උපකරණ සැප ීමි .......

සඳහා

(1968. 12. 28)
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මාහිමි දින පාතන්
* ධ්ර්ම යකයරහි සැලකිල්ල දක්වන තරමටම ධ්ර්ම ඒ පුද්ගල ාට
සැලකිලි දක්වන සැටි යපයන ි. ධ්ර්මය න් ලබාගත හැකි ශ්ක්ති උසස්
එකකි. එ ඉතා පිරිසිදු . ධ්ර්ම ශ්ක්ති ලබාගැනීමට පුද්ගල ා ැහැමි
වි
ුතු . හිස මත යනාය ක් කුණු-කන්දල් වැඩි දි ුණුවක් කරගැනීමට
ධ්ර්මය හි ශ්ක්ති ලබාගැනීමට මහන්සි ගැනීම යම් අනුව මහ
යමෝඩකමක් බව යත්රැම්ගත මනා .

(1978. 11. 13)
* අපරිගරහත්ව නිතර සිතට නගාගත ුතු උසස් ම ගුණය කි.
තමායගන් පිහිට ලබාගන්යනෝ ද, තමන් පිහිට බලායපායරාත්තු වන්යනෝ
ද, තමායග් පිළිැගුම් ලැබි
ුතු අවිඤාණක-සවිඤාණක යද් ද
පරිගරහ ට ඇතුළත් යවති. යම්වා ින් සිත නිදහස් කරගැනීම චිත්ත
පාරිශ්ුද්ධිය ් උසස් ම මාර්ග බව සලකනු.

(1962. 6. 24)
* “දැන් ඇති දය පාවිච්චි කරන්න. දැන් සිටින තැනින් පටන්ගන්න”
යම් කි ුම්වල ඇතුල් පැත්ත ඉතා ගැඹුරැ . කළ ුතු වැඩ ගැන සිතසිතා
සිටීම යනාව එහි ය දීම ඔයේ කෘතය වි
ුතු . එ ට කාල ගැන
යසා මින් ඉන්න ඕනූකමක් නැත. ීර-වීර අදහයසකි.

(1971. 6. 15)
* ජීවිත පවත්වාගැනීම නම් කර්මාදිය න් යනාකඩව ලැයබන අනුබල
මැ ි. ම් වියටක අනුබල යකාටස කඩ වී නම් ජීවිත ද කඩ වී යගාස්
ඇත. එයහත් ජීවිත ට යම ට වඩා අවිච්ින්නාධ්ාරකාරකය ෝ
තියදයනක් වන්නාහ. ශ්ීල , සමාධි , පරඥාව න තුන ි. යම් හා නිතර
ලි ලමින් පවත්නා ජීවිත ඉතා උසස් එකක් වන්යන් .

(1961. 4. 1)
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මහනුවර බෞද්ධ ගරන්ථ පරකාශ්න සමිතිය්
සිංහල අංශ්ය් සංස්කාරක, බම්බලපිටිය් වජිරාරාමාිකාරී,
තරිපිටකාචාර්ය,

පූජ්ය පියදස්සි මාහිමිපාණන් වහන්ස් විසින.ි
ජීවිත ක අග මිනි
ුතය
් ත් ජීවත්ව සිටි කාල පරමාණ යදස
බැලීයමන්ම යනායේ. ජීවිත යගවුයණ් යකයස්ද න්න විගරහ යකාට
විමසා බැලීයමනි. අවුරැදු සි ක් වුවද නිකම්ම යපායළාවට ඉසිලි
යනායහන බරක් ව යගවන ජීවිතය න් කවර වැයඩක්ද? එක් දිනක්
නමුත් තමනටත් අනුනටත්, යමයලාවටත් පරයලාවටත් වැඩක් වන
අ ුරැ යගවුණු ැහැමි දිවි යපයවත, අයහෝ! යකාතරම් උදාර ද, උතුම් ද?
යමයස් බලන කල, අවුරැදු අනූවක් ආ ු වළඳා, අවුරැදු
හැත්තූපහක් නිර්මල පැවිදි ජීවිත ක් ගත කළ අති පූජය මාතර
ඥානාරාම මයහෝපාධ්යා සංඝයනතෘන් වහන්යස්යග් ජීවිත රන් රැවන්මුතු-මැණික්වලට වඩා වටිනා ඉතා අගනා උසස් උතුම් ජීවිත ක් බව
සක් සුදක් යස් ැක්ක හැකි .
යම් මාහිමිපාණන් මා පළමුවන වරට ැකගත්යත් උන්වහන්යස්
අධිපතිකම් කළ මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුයන්දී . මා සිත් ගත්යත්
උන්වහන්යස්යග් ආයරෝහ පරිණාහ, තවුස් ගති පිළිබිඹු කළ සිරැරම
යනායේ; ඒ මාහිමිපාණන් තුළ බැසයගන තුබුණු සිවු බඹ විහරණ යමත්තා, කරැණා, මුදිතා, උයප්ක්ඛා න උතුම් පැවැතුම් .
මමතරි

ඇති තැන මවර , යකරෝධ් , වයාපාද

යකාහින්ද?

කරැණාව ඇති තැන හිංසාව, අකරැණාව, අසත්පුරැෂකම්
යකාහින්ද?
මුදිතාව ඇති තැන ඊර්ෂයාව, අරති

යකාහින්ද?

උයපක්ෂා ගුණ ඇති තැන අනුයරෝධ්, වියරෝධ් (ඇලීම් - ගැටීම්)
යකාහින්ද? උන්වහන්යස් මහා සතිපට්ඨාන සූතරය හි එන “අනිසසියතා
ච විහරති, න ච කිංචි යලායක උපාදි ති” න මවරාගය ගුණ දි ුණු
- පවුණු කළ උතුම් ය ෝගාවචරය කි.
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“බුු ගුණ මුත් තපුල්
- මත් බහාවුන් මුත් සිත්
නාවවා කනක්හි ු
- පර වැඩ මුත් පියෝ මා”
“යමායහාතක්වත් මායග් වචන බුදු ගුණය න් යතාර යනා
යේවා! යමායහාතක්වත් මායග් සිත මමතරී භාවනායවන් යතාර යනා
යේවා! යමායහාතක්වත් මායග් කරි ා යලාවට හපත කිරීයමන් යතාර
යනා යේවා!” ි ගුරැළුගෝමි මහ පඬිතුමන් අමාවතුර නම් අනගි බණ
යපායතහි ම් පැතුමක් කළාහු නම්, ඒ උතුම් පැතුම වත්මන් කල
අනුගමන කළවුන් අතර ඥානාරාම මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් හට
ලැයබනුය ් උසස් ම තැයනකි.
“අජ්රං ජීරමානන
- තප්පමානන නිබ්බුතිං
නිම්මිස්සං පරමං ස්තිං
- යාගක්ඛමං අනුත්තරං.”
“දිරා න යම් ජීවිත යනාදිරන නිවනටත්, ැයවන - තැයවන
යම් ජීවිත යනාැයවන පරම ශ්ාන්ත වූ ය ෝගක්යෂ්ම වූ නිරැපදෘත වූ
අනුත්තර වූ නිවනටත් පිරිවටන්යනමි; මාරැ කැරගන්යනමි”.
-සුප්පි

යතරැන් වහන්යස්: යථර ගාථා

මාහිමි දින පාතන්
* උත්සාහ ක් යනාකඩව කිරීයමන් ලැයබන පරතිඵල ආශ්්චර් ජනක .
එහි උසස් අමානුෂික බලය ක් තියේ.

(1962. 3. 11)
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මාහිමි දිවි පවත
මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
ජීවන චරිත ැක්යවන ලිපි එකතුවකි.

1.

අඤ්ඤා හි ලාභූපනිසා,
අඤ්ඤා නිබ්බාණගාමිනී,
එවයමතං අභිඤ්ඤා
භික්ඛු බුද්ධ්සස සාවයකා
සක්කාරං නාභිනයන්ද ය;
වියවකමනුබරූහය .

2.

ය ාගා යව ජා තී භූරි,
අය ාගා භූරිසඞ්කය ා.
එතං යද්වධ්ාපථං ඤතවා
භවා විභවා ච
තථතතානං නියවයස ය
ථා භූරි පවඩ්ඪති.
-(ධ්ම්මපද; 75, 282)

1. ලාභ උපදවන පිළියවත අයනකකි. නිවනට පැමියණන පිළියවත
අයනකකි. බුද්ධ්ශ්රාවක භික්ෂුව යම වියශ්්ෂය න් ැන (අධ්ාර්මික)
ලාභ සත්කාර යකයරහි සතුටු යනාවන්යන් ; (කා -චිත්ත-උපධි)
වියේක වඩන්යන් .
2. ඒකාන්තය න් භාවනායවන් නුවණ උපදි ි. භාවනායවහි
යනාය දීයමන් නුවණ වැනයස ි. වැඩීම හා හානි පිණිස වන යම්
යදමග ැන, නුවණ වැයඩන යස් තමා පිහිටුවි
ුතු .

ශ්රී ලංකා රාමඤ්්ඤ් මහා නිකාය් මහා නායක,
විදයා විශ්ාරද, රාජ්කීය පණ්ිත,

අති පූජ්ය ඉඳුරැේ ශ්රී උත්තරානන්ද මාහිමිපාණන්
වහන්ස් විසින.ි
(ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස් හට 80 විය පිරීම වනුවන්
වර්ෂ 1981 දී පළ කිරීමට සැලසුම් කරන ලද, එහත් මාහිමිපාණන්ග්
අකැමැත්ත නිසා පළ නා වුණු, අභිනන්දන ගරන්ථය සඳහා සැපයුණු
පරස්තාවනාවය, ම්)
නමා තස්ස භගවතා අරහතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
“බහුස්සුතාපි ව හාති සීලසු සුසමාහිතා
උභයන නං පසංස්ති සීලතා ච සුතන ච”3
“ඉදින් යමක් බහුශ්ෘතය ක් යේද, ශ්ීල න්හි පරිපූරකාරිය ක්
යේද, ඔහු ශ්ීලභාගය න් ද ශ්ෘතභාගය න් ද න යදයකාටසින් ම
පසසත්.”
යමහි ශ්ීලභාගය න් පරිපූරකාරී වන්යන් යකයස්ද

ත්:

“ඉධ භික්ඛව භික්ඛු සීලවා හාති, පාතිමාක්ඛසංවර - සංවුතා
විහරති, ආචාර-ගාවර-සම්ප්නා අණුමත්තසු වජ්ඣජ්සු භයදස්සාවී
සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපදසු”2 නු වදාළ බැවින්, “යම් ශ්ාසනය හි
භික්ෂු යතයම් සිල් ඇතිය ් යව ි. පරාතියමාක්ෂ සංවරය න් සංවර ඇති
වැ යවයස ි. ආචාර යගෝචර සම්පන්න වැ අණුමාතර වරයදහි පවා බි
දක්නාසුලු වැ සිකපද මැනවින් ඉයගන හික්යම ි.” යම ින් යම් බුදු
සසුන්හි පැවිදි උපසපන් ලත් ම් කිසි භික්ෂු නමක් යේ නම් ඒ භිකෂ
් ු
නම පළමු යකාට සිල්වත් වි
ුතු බව යහළි යව ි. තමා ලත් අධිශ්ීල
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

අංගුත්තර නිකා , චතුක්ක නිපාත

15

අමා බින්දු...
යනා සිඳ රැකි
ුතු බව ඉන් පැයන ි. එ රැකීමට පරාතියමෝක්ෂ
සංවරය න් සංවර වි
ුතු බව “පාතිමාක්ඛසංවර - සංවුතා විහරති”
න බුදු වදනින් දක්වති.....
භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් පනවා වදාළ මුළු වින පිටක ම
පරාතියමෝක්ෂ සංවර ට ඇතුළත් යව ි. කළ ුත්ත කිරීමත් යනා කළ
ුත්යතන් වැළකීමත් වින පිටකය හි වදාරන ලද්යද් එයහ ිනි. වින
පිටකය න් ශ්ීල විශ්ුද්ධි ම අදහස් කළ බැවින් ඒ ශ්ීල විශ්ුද්ධි
සපුරන්නට සංවර
ම පරධ්ාන ි. “සංවරායව පාරිසුද්ි සංවරපාරිසුද්ි”4 න්යනන් අදහස් කරන ලද්යද්ත් වින පිටකය හි
වදාළ පරාතියමෝක්ෂ සංවර මැ ි, එනම් ශ්ීල විශ්ුද්ධි
ි. ශ්ීල විශ්ුද්ධි නම්
සමයක් වචන ත් සමයක් කර්මාන්ත ත් සමයක් ආජීව ත් න විරති
තුන ි...
යම් පරාතියමෝක්ෂ සංවර ශ්ීල වනාහි බුදු උපතක් ඇති කල්හි ම
යබායහෝයදනාට හිත වැඩ පිණිස ලැයබ ි. බුදු උපතක් නැති කල්හි පයස්
බුදුන් යකයරහි පමණක් ඇති යව ි. පඤචාංග - දශ්ාංගාදි වූ ද යච්තනා
සීල, යචතසික සීලාදී වූ ද ශ්ීල නට වඩා අධික ද යව ි. මාර්ග සමාධි ට
අධිෂ්ඨාන වන බැවින් අධික ද යව ි. සි ලු ගුණ නට මුල් වන බැවින්
උතුම් ද යව ි.
කරැණු යමයස් යහ ින්, පරාතියමෝක්ෂ සංවර ශ්ීලය න් සංවෘත
වූ භික්ෂු යතයම් සිල්වත් යව ි. ආචාර යගෝචර සම්පන්න යව ි. යමහි
ආචාර නම් වැරැදි දිවි යපයවතින් වැළකී හැසිරීම ි. එනම් යවළුදානාදී
එක්විසි අයනෂණ කින් හා අෂ්ට කුලදුෂණය න් යවන් වැ හැසිරීම ි.
ගාචර නම් යවසි ාදි අයගාචර හැරපි ා ශ්රද්ධ්ා සම්පන්න කුලාදි
ඇසුරැ කරමින් පැවතීම ි.
යමයස් ආචාරය න් හා යගාවරය න් ුක්ත වූ භික්ෂු යතයම්
ඉතා සුළු වරයදහි පවා බි දක්නාසුලු වැ සිකපද න් මැනැවින් ඉයගන
හික්යම ි.
යමයස් සිල්වත්කමින් පරිපූරකාරී වන්නට තැත් කරන භික්ෂු නම
බහුශ්ෘතය ක් යේ නම් යහ් ශ්ෘතභාගය න් ද ුක්ත වූය ක් යව ි.
ශ්ෘතභාගය න් සමන්වාගතය ක් වන්යන් යකයස්ද ත්:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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මාහිමි දිවි පවත...
“බහුස්සුතාතා හාති, සුතධරා සුතස්නිචයා; ය ත
ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්ඣෙකලයාණා පරියාසානකලයයාණා සාත්ථා
සබයඤ්ජ්නා කවලපරිපුණ්ණා පරිසුද්ධං බරහ්මචරියං අභිවද්ති,
තථාරෑපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා හා්ති, ධාතා වචසා පරිිතා
මනසානුපක්ිතා දිට්ඨඨියා සුප්පටිවිද්ධා”5 නු වදාළ බැවින්, “යහ්
බහුශ්ෘතය ක් යව ි. ශ්ෘතධ්රය ක් යව ි. ශ්ෘත සන්නිචය ක් යව ි. මුල
හපත් වූ මැද හපත් වූ අග හපත් වූ අර්ථ සහිත වූ වයඤජන සහිත
වූ නිතින්ම පිරිපුන් ම් ධ්ර්ම යකයනක් පිරිසුදු බඹසර පවසත් නම්, එබඳු
ධ්ර්මය ෝ යම් භික්ෂු නම විසින් යබායහෝ යකාට අසන ලද්යදෝ දරන
ලද්යදෝ වචනය න් වනයපාත් කරන ලද්යදෝ සිතින් ළි ළිත් දක්නා
ලද්යදෝ අර්ථ විසින් කරැණු විසින් පරඥාය න් මැනවින් පිළිවිදින ලද්යදෝ
යවත්.”
යම ින් යම් ශ්ාසනය හි පැවිද්ද ලැබූ භික්ෂු නම යබායහෝ ඇසු
පිරූ දහම් ඇති කු බවට පැමියණන සැටි බුදුහු මැ යහළි කළහ. යමහි
බහුශ්ෘත නම් තථාගත පර් ාප්ති ධ්ර්ම පාළි අනුසන්ධි පූර්වාපර විසින්
යබයහවින් අසන ලද්යද් ි. ශ්ෘතධර නම්, අසන ලද ධ්ර්ම ට ආධ්ාර
වූය ් ි. අසන ලද ධ්ර්ම සිතින් පලා යනා න සැටි ට, යනා සිදුරැ
කළය හි ජල යමන් බැහැර යනා න හැටි ට, දස හවුරැද්දක් - විසි
හවුරැද්දක් වනයපාත් යනා කළත් යනා නැසී පවත්නා සැටි ට, සිත්හි
ලා දරාගත්යත් ශ්ෘතධ්ර නම් යව ි.
ශ්ෘත සන්නිචය නම්, අසන ලද ධ්ර්ම සිතින් එක්රැස් යකාට
ගයලහි ඇඳි ඉරක් යමන් ද රන් කළය හි බහා ලූ සිංහ මතල ක් යමන්
ද යබායහෝ දිගු කලක් යනා නැසී සිටුනා පරිදි යළහි තබාගත්යත් ි. යහ්
අසා දත් බුද්ධ් වචන සිත්හි ැරීයමන් පුහුණු යකාට ගත්යතක් යව ි.
ධ්ර්මය හි යකාතැනින් ඇසුවත් ස්මරණය න් කි න්නට සමයතක් යව ි.
සූතරදශ්ක-වර්ගදශ්කාදින්යග් වශ්ය න් වචනය න් වනයපාත් යකාට
පුහුණු යකාට ගත්යතක් යව ි. සිතින් පුනපුනා බැලීම කරන්යනක් යව ි.
යමයස් ශ්ෘත සන්නිච ා සිතින් ළි ළි බැලීයමන් මහා පහනක් දල්වා
සිටි හුට රූපගත ඇසින් යපයනන්නාක් යමන්, බුද්ධ් ධ්ර්ම ඔහුට
තැනින් තැනින් වුවත් පැහැදිලිවැ සිතට පැයන ි. ඒ ඇසූ ධ්ර්ම අර්ථ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

අංගුත්තර නිකා , චතුක්ක නිපාත
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අමා බින්දු...
විසින් ද කරැණු විසින් ද පරඥාය න් මැනවින් දතුය ක් යව ි. යමයස්
ශ්ෘතභාගය න් ද භිකෂ
් ු නම පරිපූර්ණත්ව ට පැමියණ ි.
ම් ශ්ීල-ශ්ෘත යන දකාටසින් ම සබරම්සරැන්ග් පැසසුමට
සුුසුකම් ඇති භික්ෂුන් වහන්ස් අතුරන් පරමුඛ ස්ථානයහි ලා ගිණිය
හැකි මහ තර නමක් ශ්ාසන මාමකයනට හඳුන්වා දීම් ම් ලිපියහි
පරමාර්ථයයි.
යම් ශ්රී ලංකා ද්වීපය හි යරෝහණ ජනපද ට අ ත් මහා තීර්ථ
(මාතර) පුරපරවරාසන්නය හි වනයරාදින් හා යකත්වතුවලින් සුසැදි
බේජම නම් නිගම ගරාමය ් පිහිටි ටික්කනායගාඩ ගම්හි උපාසක
රත්න ක් වන දද්ුව ජ්යතුංගග් දාන් බස්තියන් අප්පුහාමිග් හා
වැලිගම වට්ටග්යගාඩ උපන් ගුණ හපත්කමින් ුතු වට්ටග්ගාඩ
හාමින්ග් අතිජාත පුතර රත්න ක් වැ වයවහාර වර්ෂය න් 1901
වැන්යනහි යදසැම්බර් මස, 11 වැනි බුද දින යමයලාව එළි දුටු කුල
කුමරැවා දාන් දියස් ජ්යතුංග නමින් හඳුන්වන ලදි. යම් ජාති කුල
පුතර ා ම්තම් බහ යත්යරන කල්හි පටන් යදමාපි ාදි වැඩිහිටි නට
කීකරැ වැ ැනමිතිකම් අසාගැනුයමහි මහත් රිසි ක් ැක්වීයමන් ආචාර
කුල පුතරය ක් ද වි . තමායග් වැඩුමහල් යසායහා ුරැ අවටින්
පැමියණන දරැවනට අකුරැ ලි න කි න සැටි උගන්වනු බලා සිට යම්
කුමරැවා ද අකුරැ ඉයගනීම කළ බව අසන්නට ලැබිණ.
උපතින් ව ස හත පමණ වන විට තමායග් ම ඥාතිවර කු වන
අලි යතාල්යල් විහාරස්ථානය ් අධිපතිව වැඩ සිටි පූජ්යපාද දද්ුව
විමලජ්ෝති මහ තර හිමියනට යම් දරැවා සි යදමාපි න් විසින් වැඩි
දුරටත් අකුරැ කරවීමට බාර යදන ලදු වැ, උන්වහන්යස් යවත අවුරැදු
තුන-හතරක් පමණ කල් සිටි බව පැයන ි.
ඉක්බිති යද්වයගාඩ ශ්රී විජ ාරාමාධිපති, ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ
නිකාය ් පරථම සංඥා යල්ඛකාචාර් පදවි ැරූ පූජ්ාර්හ මාතල්
අග්ගධම්මාලංකාර මහා ස්ථවිර ස්වාමීන්රයන් වහන්ස් හට යම් කුල
දරැවා සි යදමාපි න් විසින් බාරයදන ලදු වැ යද්වයගාඩ ශ්රී
විජ ාරාම ට කැඳවායගන පැමිණි හ. එහිදී තද් විහාරවාසී ගරැතර
කළුතර පමරතන හිමිතුමාට මූලික බණ දහම් හා වත් පිළියවත් පුහුණු
කරවීමට පැවැරිණි. උන්වහන්යස් විසින් ශ්ාසනික ද ාය න් වරින් වර
අවවාද අනුශ්ාසනා කරමින් යහරණ බණ දහම් උගන්වමින් යම් විනීත
කුල දරැවා සුදුසු පරිදි පුහුණු කළ පසු වර්ෂ 1917 වැන්යනහි සුබ
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මාහිමි දිවි පවත...
යමායහායතක්හි ස්වකී ාචාර් අග්ගධ්ම්මාලංකාර මහ යතර හිමිඳුන්යග්
ආචාර්ය ාපාධ්යා ත්වය න් සසුන්ගත කරවන ලදි. යමයස් සසුන්වන්
ජ තුංග කුල දරැවා මාතර ඥානාරාම නමින් හඳුන්වනු ලැබී .
ගුරැ සිත යනාරිදවා කුදු මහත් වත් පිළියවත්හි ය දී සසුන්
යකයතහි ළියදයරන සාර බීජ ක් යමන් සසුනට ම ළැදි ගුණ නුවණින්
දිදුලන යම් ති පුතර ා කළුතර යපමරතන හිමිඳුන්යග් උපශ්ාන්ත
තයපාගුණ බලබලා, කරන අවවාද පුලපුලා අසමින් සිත්හි දරා, යහළයපළ යදබසින් ම පැදි ට නඟා කළ ඔවාද තරංගිණි නම් සුරතල් දහම්
පඬුර නිති කි වා රස විඳිමින් ගුරැ සිත තුසිත කරමින් සසරට කලකිරී
සසුන් වන් යතිවරයකු හටත් වඩා සසුනහි රැඳී ගිය් වන. සිංහල-පාළි
දබසහි පරතිබාධයක් ලබාගන්නට වැි කල් නාගත් ම් සංයමින්
වහන්ස් ගරහණ - ධාරණයහි ලා දක්වන ලද චාතුර්යය,
සන්තිකාවචරයන්ගන් ම සබරහ්මචාරීන් අතර පැතිරිණ. පූර්වාපිත
කුශ්ල ස්කන්ධයන් පරිශ්ෝභිත ම් හරණපාණෝ විේකී වැ,
තැන්පත් වැ ගණසංගණිකායන් ුරැ වැ විසීමට ම අභිරැිය පෑහ.
උපතින් විසිවන වස ඉක්ම ාදී වර්ෂ 1922 වැන්යනහි ජූලි මස
4 වැනි කුජ දින යකාළඹ යතාටළඟ කලයාණි නදී උදකුක්යඛප සීමා
මාලකය ්දී පූජ්යවාර්ය ධුතාඞ්ගධර ශ්ාස්තරවල්ලිය් උපසනාභිධාන
මහා සාමීන් වහන්ස්ග් උපාධ්යා ත්වය න් ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ
නිකා ික සංඝ ා යවතින් අධිශ්ීල සංඛයාත උපසම්පත්ති
ලත්
මුන්වහන්යස් සි ගුරැයද්ව න් වහන්යස් යවත නිස සමාදන් වැ
යද්වයගාඩ ශ්රී විජ ාරාමය හි ම ධ්ර්ම වින ඉයගනගනිමින් වින
කරැණු පිළිබඳ ැනීමත් සංඝ කෘතයය හි පරාය ාගික පරාගුණය ත්
ලබමින් කල් ැවූහ.
යමයස් පාළි - සිංහල භාෂා සහිත ශ්ේද - ශ්ාස්තරාදිය ් හා ධ්ර්ම
වින පිළිබඳ ැනීම ලබායගන සිටි ත් සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳ වියශ්්ෂ
රැචි ක් පැවැති බැවින් එ ඉයගනීමට, පසු කයලක ස්වනිකාය ්
අධිකරණ නා ක පදවිය න් සම්භාවිත වූ රාජ්කීය පණිත මුල්ල්ගම
ශ්රී ශ්ීලාලංකාර මහා ස්ථවිර ස්වාමීන්රයන් වහන්ස් යවත මඳ කලක්
වැතර සුධ්ර්මාරාමය හි ගත කළහ. සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳ විශ්ාරද
ැනුමක් ලබා සිටි තරිපිටක වාගීශ්්වරාචාර් මුල්යල්ගම මහ යතර හිමිඳුන්
වූතරින් අතුරැගිරිය ් යබාධිරැක්ඛාරාම ට පැමියණන විට, එහි යගාස්
නැවතී ඉයගනීම කළ බව ද අසන්නට ලැබිණ. පසුව නිට්ටඹුයේ
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අමා බින්දු...
විදයානන්ද පිරියවනට පැමිණ, එවකට එහි ආචාර් ධ්ුර ක් දරමින් සිටි
මුල්යල්ගම පඬි හිමිපාණන් ටයත් උයගනුම ලද්යද් .
යමයස් ඉයගනීම ලත් යම් භික්ෂුවර ා පරාචීන භායෂෝපකාර
සමාගම
මගින් පැවැත්යවන පරාරම්භ - මධ්යම - අවසාන
පරීක්ෂණතර ට යපනී සිට ඉන් (පළමු කී පරීක්ෂණ යදයකන්) සමත් වූ
නමුදු (ගිලන්කම නිසා) අවසාන පරීක්ෂණය හි නිමාවට යපනී යනාසිට
නතර වි . යම් අතර හිත මිතුරැ සබරම්සරැන් වහන්යස්යග් යපළඹවීම්
අනුව, ඉංගිලිෂි භාෂාව ඉයගනීමට අභිරැචි ක් ැක්වූ බැවින්,
යකාල්ලුපිටිය ් ශ්රී ධ්ර්මකීර්තයාරාමාධිපති ගරැතර හන්චාපාළ ශ්රී
විමලවංශ් නාහිමිඳුන්යග් සත්කාර ලබමින් භික්ෂුන් සඳහාම විවෘත වූ
මහා කාශ්යප විදයාලය න් ඉංගිලිෂි භාෂාව ද උයගන යනාය ක්
පරිද්යදන් පරතියබාධ් ලබාගති.
මතුමා වැල්ලවත්ත් ශ්රී ධර්මෝදය පරිේණාිපති
පණ්ිතාචාර්ය තරිපිටක වාගීශ්්වරාචාර්ය අති පූජ්ය රස්ගහවැේ ශ්රී
සද්ධර්මවංශ්ාභිධාන අනුනායක ස්වාමීන්රයන් වහන්ස් විසින් ශ්රී
ධ්ර්යමාද පිරියවන්හි ආචාර් ධ්ුර කට පත් කරන ලදු වැ යදවන ුද
සමය හි ඉඳුරැයේ ශ්රී විජ ධ්ර්ම පිරියවනට යගන ගි පරාචීන පරාරම්භ
පන්ති ට උගැන්වීම කරන අතර, වර්ෂ 1943 වැන්යනහි අත්හදා බැලීමට
මා පටන්ගත් විදයාරණය වින කරම සාර්ථක කරගැනීමට උපයදස්
යදමින්
කට ුතු
කයළ් .
අනතුරැවැ
ගම්පහ
කිනිගම
ජ යශ්්ඛරාරාමාධිපති නාරණාපිටිය් සිරිවිමල මහ තර හිමියන්ග්
ආරාධ්න පරිදි එහි පැමිණ උගැන්වීම අරඹන ලදි.
යම් අතර, ශ්රී ධ්ර්යමෝද පිරියවන්හි ධ්ර්ම ශ්ාස්තර ඉයගන
රාජකී පණ්ඩියතාපාධි ලත්, යතබුවන ගරන්ථාකර පිරියවන පිහිටුවා
එහි ආධිපතය දරමින් යබායහෝ පැවිදි ගිහි ශ්ිෂය නට ධ්ර්ම ශ්ාස්තර
පරදාන කරමින් කල් ැවූ, පූජ්යපාද කඩවැද්ුේ ශ්රී ජිනවංස මහ තර
හිමියන් විසින් වර්ෂ 1951 ජුනි මස 18 වැනි දිනය හි වැල්ලවත්යත් ශ්රී
ධ්ර්යමෝද
පරියේණාීශ්්වර
අති
පූජය
රස්නකවැයේ
ශ්රී
සද්ධ්ර්මවංශ්ාභිධ්ාන අනුනා ක මාහිමි න් වහන්යස්යග් මූලිකත්වය න්
අම්බලන්යගාඩ යදල්ූයේ වියේකාරාම තයපෝවනය හිදී යම් රයට්
යනාය ක් ගම්වලින් යතෝරාගත් ආචාර සම්පන්න කුල පුතර න් රැසක්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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මාහිමි දිවි පවත...
පැවිදි කරවා ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාව පරතිෂ්ඨාපිත වි . එහි
පරධ්ාන සහා ක වූ මාතර ඥානාරාම පඬි හිමිය ෝ යම් ශ්ාසනික උතුම්
කාර් ය හි යපරැගැමි වූහ. චරිත ට ගැළයපන, කලක පටන්
අභිරැචිය න් සිටි ශ්ාසනික කරි ා පද්ධ්ති ක් ලත් බැවින් අතිශ් න
ි ්
පරමුදිත වූ මුන්වහන්යස් එහි වයවස්ථා-කතිකාවත් ආදි සප න්නටත්
ය ෝගාශ්රමී
භික්ෂුන් හට ධ්ර්ම-වින
පරමුඛ ශ්ාසනානුයලෝමික
අධ්යාපන ක් දීමට සුදුසු නිර්යද්ශ් පතර සම්පාදන ටත් කරි ාත්මක වූහ.
යාගාශ්රම සංස්ථායහි පරධාන ගණවාචකාචාරී වූ ද කර්මස්ථානාචාර්ය
වූද මුන්වහන්ස්ග් සියලු අභිමතාර්ථයන් චරිතාර්ථවත් කිරීමහි ලා
කඩවැද්ුේ පඬි හිමියන් විසින් දක්වන ලද ශ්ාසන භක්තියත් සුවව
පක්ෂපාතී භාවයත් විස්මයජ්නක විය. උන්වහන්ස්ග් පාරිහාරික
පරඥායන් තද කැවුණු චතුර ලඛනය හා දශ්නයත් මුන්වහන්ස්ග්
විශ්ාරද බුද්ි පරභාවයන් ආදිෂ්ට ආචරිත මාර්ගයත් ම් යාගාශ්රම
වයාපාරය සාර්ථක වීමට ඉවහල් විය.
ගම් විසුවත් වන් විසුවත් මුන්වහන්ස්ග් පැවැත්ම එක්
බඳුය. ස්වකී විහාරස්ථාන න් හා සිසුන් දා කාදීන් ඥාති මිතර න්
හැරැපි ා වනගත ජීවිත ක් ගත කළත් පරමාර්ථ අයනකකි. එනම් යම්
අරැම පුදුම සසර තතු විමසා ඉන් මිදීයම් මග යසා ාගැනීම ි. පැවිදි
වූය ් සසර ගැන ැනීමකින්වත් සසරට කළකිරීමකින්වත් යනාවන බව
සතයය කි. පැවිදි වීයමන් පසු සසර ගැන ැනීමක් ද සසරට කළකිරීමක්
ද පහළ වි . ඉනුත් සසරට කළකිරීම ඇති වී ැ ි මට හැයඟන්යන්
මුන්වහන්යස්ට වරින් වරැ හටගත් අසහනශ්ීලී පරයකාපකාරී
යරෝගාබාධ් න් අරමුණු යකාටයගන ි. අද අද ම ම් නිසරැ පිළිකුල්
දිවිය හැරැපියා සසරින් මිුණාත් මැනැවැයි සිතති; කියති. එහයින්
විදසුන් වැඩීමට ම සිත නතු කරගත් කල්හි ම් රට් පැරැණි මහ
තරවරැන් අනුගමනය කළ විදර්ශ්නා භාවනා කරමය ගැන සායන්නට
තැත් කළ බව ද දනිමි. එය මහත් පරයත්නයකින් සායාගත් බව වරක්
මා සමග පැවසූහ.
මුන්වහන්යස් කලයාණි ය ාගාශ්රම සංස්ථාවට අ ත් යබායහෝ
ය ාගාශ්රම න්හි හා වන යසනසුන්හි වරින් වරැ වසමින් ය ාගාවචර
භික්ෂු සමූහ ාට ධ්ර්ම වින උගැන්වීයමන් හා කමටහන් දීයමන් හා
ය ාගාශ්රම සංස්ථාව ස්ථාවරත්ව ට පමුණව
ු ා ලීමට කරි ාශ්ීලී වූ බව ද
දනිමි.
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අමා බින්දු...
කලක් කූගලු නගර ට නුදුරැ මැල්ලගල ය ාගාශ්රමය හි ද
කලක් තිස්සමහාරාම නගර ට නුදුරැ ය ෝදකණඩිය ් නිමලව අරණය
යස්නාසනය හි ද වියේකය න් විසූ මුන්වහන්යස්, එහි වසන
ය ාගාවචර භික්ෂුන් හට ය ාග කර්ම ට උපයදස් යදමින් ධ්ර්ම වින
උගන්වමින් කල් ැවූ බව ද දනිමි. යම් අතර පුජ්යාචාර්ය විරරාතරඥ
අස්මඩල් රතනපාල මහ තර හිමියන්ග් ශ්ිෂය පිරිස ද ය ාගාශ්රම
සංස්ථාවට බැඳී මුන්වහන්යස් ඇසුරැ කරමින් ධ්ර්ම වින ඉයගනගත්හ.
ය ෝදකණඩිය ් නිමලව අරණය යස්නාසනය හිදී පුජ්යාචාර්ය මඩවල
ධම්මතිලක මහ තර හිමියන් හට විදර්ශ්නා භාවනාවට උපයදස් දුන්
මුන්වහන්යස් “කර්මස්ථාන විභාවිණි” නම් විදර්ශ්නා භාවනා ගරන්ථ
සකැසීමට ද එතුමන් හට උපකාර වූ බව ද දනිමි.
මුන්වහන්යස් මැල්ලගල ය ාගාශ්රමය ් වැඩ සිටි කාලය ්,
කූරගලට නුදුරැ දනේකන්ද නම් වතු ාය හි පිහිටි රමණී
වියේකාශ්රමය හි වරින් වරැ භික්ෂුන් වහන්යස් වස් වසවායගන
සිවුපසය න් ඉතා පරණීත යලසින් උපස්ථාන කරමින් බණ දහම්
ඉයගනගනිමින් යබෝසත් ගුණ සපුරමින් සිටි රණමුනි දම්පතීහු, එහි නිතර
නවත්වාගැනීමට යහාඳ හාමුදුරැනමක් ලබායදන යලස මයගන් ඉල්ලා
සිටි හ. මයග් අනුශ්ාසන පරිදි රණමුණි මහතා මැල්ලගලට යගාස්
මුන්වහන්යස් හට ආරාධ්නා යකාට, දනේකන්දට වැඩම කරවායගන
උවටැන් කරමින් බණ දහම් ඉයගනගනිමින් කලදවස ැවී .
එහිදී විදර්ශ්නා භාවනාය හි ය යදමින් කලදවස
වන
මුන්වහන්යස් හට බුරැම රටින් යමහි පැමිණි සුජ්ාත ස්ථවිර පරමුඛ බුරැම
යතරැන් වහන්යස්යගන් විදර්ශ්නා භාවනාව පිළිබඳ උපයදස්
ලබාගැනීමට අභිරැචි ක් උපන. ශ්රද්ධ්ා බුද්ධි සම්පන්න රණමුනි
දම්පතීන්යග් අනුගරහය න් ඒ බුරැම කර්මස්ථානාචාර් මහ යතරැන්
වහන්යස් දනවුකන්දට වැඩමවා, සතිපට්ඨාන විදර්ශ්නා භාවනාව පිළිබඳ
උපයදස් ලබා දුන් බව ද දනිමි. යම් කාරණ මුන්වහන්යස් විසින්
සම්පාදන කරන ලද “සප්ත විශ්ුද්ිය හා විදර්ශ්නා ඥාන” නමැති
ගරන්ථය ් හැඳින්වීයමහි දක්වා ඇත. යම් ගරන්ථය න් ය ාගාවචර කු හට
විදසුන් නුවණ කරමය න් දි ුණු කරගත ුතු කරම මැනැවින් පැහැදිලි
යකාට ඇත. එපමණක් යනාවැ, මුන්වහන්ස් විදසුන් නුවණ දියුණු
කරගන ඇති බව ද සිතාගත හැකිය.
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මාහිමි දිවි පවත...
අම්බලන්යගාඩ නගර ට නුදුරැ ගල්දුයේ ගුණවර්ධ්න
ය ාගාශ්රමය හි පරධ්ාන කප්පි කාරක ශ්රද්ධ්ා බුද්ධි සම්පන්න සුමන
කරැණාරත්න මහතාග් ආරාධ්නය න් ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම ට කලක්
විහරණ ට පැමිණි මුන්වහන්යස්ට, එහිදී ධ්ර්ම ශ්ාස්තර පරවීණ පූජ්ාචාර්ය
බැඹිය් විමලවංස මහ තර හිමි හමු වි . උන්වහන්යස් වනාහි
හුරීකඩුයේ විදයාසාගර පරියේණාධිපති ධ්ුර දරමින් යබායහෝ පැවිදි
ශ්ිෂය නට ධ්ම්ම වින සහිත භාෂා ශ්ාස්තර උගැන්වූ පරතිපත්තියප්ශ්ල
මහ යතර නයමකි. ව සින් හා ගුණ - නුවණින් වැඩිහිටි බැමිය ්
විමලවංස හිමිතුමා කර්මස්ථානාචාර් මාතර ඥානාරාම හිමිතුමන්
යවතින් කමටහන් ලබායගන ය ෝග කර්මය හි ය දී සිටි බව ද දනිමි.
මීතිරිගල නිස්සරණ වන සනසුන ආරම්භ කළ ශ්රද්ධ්ා බුද්ධි
සම්පන්න අශ්ෝක වීරරත්න මහතා විදර්ශ්නා භාවනා යකාට අධිගම ක්
ලබන්නට ම තැත් කරන ය ෝගාවචර භික්ෂුන්යග් ය ාග කර්ම ට සුදුසු
වන පරිද්යදන් “නිස්සරණ වන ” සකස් කයළ්, ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමින්
වහන්යස් යකයරහි බලවත් පැහැදීමක් හා විශ්්වාස ක් උපදවාගනිමිනි.
එහි කර්මස්ථානාචාර් වර ා වශ්ය න් මුන්වහන්යස් මූලික යකාට යගන
තමාත් පැවිදි වැ මුන්වහන්යස් ම ගුරැ යකාට විසීමට ඒ මහතා අදහස්
කළ බව ද දනිමි. ැනට එහි ධම්මනිසන්ති නමින් පැවිදි වැ ය ෝග කර්ම
කරමින් ඒ සං මීහු මුන්වහන්යස් රැක බලාගනිමින් කල් වති. එයස් ම
සසරට කළකිරී පැවිදි වැ ඉහාත්මය හි ම අධිගම ලබන්නට ය ෝග කර්ම
කරන කුල පුතර න් රැසක් නිස්සරණ වන යසනසුන්හි වසන බව ද
පරසිද්ධ් ි.
යම් ලිපිය න් හඳුන්වා යදන්නට අදහස් කළ අති පූජය මාතර
ඥානාරාම හිමිතුමා වනාහි මුලින් සඳහන් කළ පරිදි ශ්ීලය න් හා ශ්ෘත
ය න් භූෂණපරාප්ත වූය ්, රාජ්කීය පණ්ිත පහතමුල්ල් පරියදර්ශ්ී මහා
ස්ථවිරපාදයන් වහන්ස් සමග ශ්රීමත් අශ්්වඝෝෂ පාදයන්ග්
“සෞන්දරනන්ද” නම් සංස්කෘත මහා කාවය
සිංහල ට නඟා
මුද්රණය නුදු පරකාශ්න ට පමුණුවන ලද බව ද යමහි ලා සඳහන් කළ
ුතු යව ි. එ ින් මුන්වහන්යස්යග් සංස්කෘත ඥාන ද යහළි යව ි. යම්
කාර් ට යමතුමා ඉදිරිපත් වූය ් පහතමුල්යල් පරි දර්ශ්ී හිමි න්යග්
බලවත් ඉල්ලීම නිසා ම බව දනිමි. ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ්
ශ්ත සංවත්සර මයහෝත්සව නිමිත්යතන් ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකා
පිහිටුවා වදාළ අති පූජ්ය අෙගහවත්ත් ඉන්දාසහවරඥාණ සාමි
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අමා බින්දු...
මාහිමිතුමන් වහන්ස් පිළිබඳ වැ “ඉන්රාර්ෂභ ශ්තක” නම් සංස්කෘත
නිබන්ධ් ශ්්යලෝක 115 කින් පරිමිත යකාට මයග් ආරාධ්නය න් රචන
කළ මුන්වහන්යස්යග් සංස්කෘත භාෂා ඥාන ඉන් සුවයක්ත යේ මැ ි.
සිංහල-පාළි-සංස්කෘත භාෂාතර ය න් ම ගදය පදයාත්මක
නිබන්ධ්න රචනය හි මනා පරිච ක් හා චාතුර් ක් ඇති මුන්වහන්යස්
එවැනි කාර් විෂය හි ය ාදාගැනීමට හැකි වන්යන් ය ෝජක ා යකයරහි
ඇති පරසාද බාහුලය නිසා මැ ි. ශ්ාස්තරීය පක්ෂයන් තදීය ඥානය
පරශ්ස්ත වුවත් ඒ තරමට ම එහි ඇලීමක් නැත. හැම විට ම මුන්වහන්ස්
විේකී වැ සිටිමින් පාත පත බලමින් ගැෙුරැ දහම් පුහුණු කරමින් ධර්ම
රසය විඳීමට ම පරිය කළ බව දනිමි. “පටිසම්භිදාමග්ග පාළියහි” එන
තරිසප්තිඥාණරාශ්ි පාළි ගාථාවනට ආයරාපණ යකාට සකස් කළ
මුන්වහන්යස්යග් ඤණ වන්දනා කරම ගිහි පැවිදි යබායහෝයදනායග්
පරසාද ට හා පරයමෝද ට ඉවහල් වූ බව ද දනිමි.
පුවත්පත් සඟරාදි ට ලිපි ලිවීම සිරිතක් යනාවූවත් මයග් ඉල්ලීම
පරිදි “විදයාරණය පතරය”ටත් “ විදයාරණය සංගරහය”ටත් ලිපි රැසක්
සප න ලද බව ද කි හැකි ි. මතරනිකා ික ශ්ාසනාරක්ෂක යබෞද්ධ්
මණඩල විසින් යකාග්ගල ආරම්භ කරන ලද තරිපිටක ධ්ර්මා තන
පරතිෂ්ඨාපනය හි ද මූලික වූ මහ යතරැන්යගන් එක් නමක් වූ
මුන්වහන්යස් “බුු සසුන” පතර ට ද ලිපි සැප ූ බවත් දනිමි. යබෝපිටිය ්
ඉන්ද්රාසභවංසිකාරාමාධිපති තරිපිටකාචාර්ය පයාගල ශ්රී විමලවංශ්
අනුනායක මහ තර හිමිඳුන් සම්පාදන කළ “ඉන්රාසභචරිතය” සකස්
කිරීමට ද මුන්වහන්යස්යග් සහා ලත් බව දනිමි. යමයස් ඒ ඒ ගිහිපැවිදි පින්වතුන්යග් අවශ්යතා සපුරමින් කළ ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී යස්වාව
එතරම් පරකට නැතත් ආශ්රිතය ෝ මැනැවින් දනිත් මැ ි.
සම්බුු සසුනට ම් සා මහත් උදාර ස්වාවක් කරන
මුන්වහන්ස් හට ශ්රී ලංකා රාමඤ්්ඤ් මහා නිකාය් සාතිර්ක
විංශ්ද්වර්ගික කාරක සංඝ සභාව විසින්, මග් ඉල්ලීම පරිදි, අති පූජ්ය
මහාපාධයාය පදවියක් ද පිරිනමන ලදි.
තථාගත ශ්රාවක න් භික්ෂු - භික්ෂුණී - උපාසක - උපාසිකා
විසින් යකාටස් සතරකට ඇතුළත් වන බව බුදුරජාණන් වහන්යස් ම වදාළ
යස්ක. යම් සිවුවණක් පිරිස ම වයක්ත - විනීත - විශ්ාරද - බහුශ්ෘත ධ්ර්මධ්ර - ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපන්න භාවය න් උපලක්ෂිත වි
ුතු බව
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මාහිමි දිවි පවත...
වදාළ උන්වහන්යස් විසින් සංඝ-යශ්ෝභන ලක්ෂණ
පරකාශ්ිත ි.......

ද එ ින් ම

“යා හාති වියත්තා ච විසාරදා ච
බහුස්සුතා ධම්මධරා ච හාති,
ධම්මස්ස හාති අනුධම්මචාරී
සතාදිසා වුච්චති සංඝසාභනා”6
යම් ගාථාය න් භාගයවතුන් වහන්යස් විසින් වදාරන ලද්යද්
සංඝයසෝභන සාමානය ලක්ෂණ
ි. භික්ෂු නමක් වුවත් භික්ෂුණී නමක්
වුවත් උපාසක වුවත් උපාසිතා වුවත් යම් පුර්යවෝක්ත වයක්ත - විනීත විශ්ාරදාදී ලක්ෂණය න් ුක්ත වීයමන් ම සංඝයශ්ෝභන ැ ි කි නු ලබන
බව යම ින් පරකාශ්ිත ි.
එයහත් යම් එක් එක් පුද්ගල ා හට සඟුන් මැද කැපී යපනීමට
වියශ්්ෂ ලක්ෂණ ක් ඇති වි
ුතු බව ද බුදුහු වදාරති.
“භික්ඛු ච සීලසම්ප්නා
භික්ඛණී ච බහුස්සුතා
උපාසකා ච යා සද්ධා
යා ච සද්ධා උපාසිකා
එත ඛා සංඝං සාභ්ති
එතහි සංඝසාභනා”5
යම් ගාථායවන් වදායළ් ඒ වියශ්්ෂ ලක්ෂණ ි. යමහි භික්ෂු නමක්
නම් සඟුන් යහාබවා ලීමට වියශ්්ෂ කාරණ ශ්ීල සම්පත්ති බව “භික්ඛු
ච සීලසම්ප්නා” නුයවන් පරකාශ්ිත ි. භික්ෂුණී නමක් නම් සඟුන්
යහාබවා ලීමට වියශ්්ෂ කාරණ බහුශ්ෘත සම්පත්ති බව “භික්ඛුණී ච
බහුස්සුතා” න්යනන් පරකාශ්ිත ි. උපාසක කු නම් උපාසිකාවක නම්
සඟුන් යහාබවා ලීමට වියශ්්ෂ කාරණ
ශ්රද්ධ්ා සම්පත්ති
බව
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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අමා බින්දු...
“උපාසකා ච යා සද්ධා - යාව සද්ධා උපාසිකා” න්යනන්
පරකාශ්ිත ි. යමයස් සඟුන් යහාබවා ලීමට සමත් පිරිස බුද්ධ් ශ්රාවක න්
ම වන බවද යමයනහි කළ ුතු ි.
ඉනුත් භික්ෂු නම යකාතරම් වයක්ත - විශ්ාරද - බහුශ්ෘත වුවත්
ශ්ීල සම්පන්න යනායේ නම් සඟුන් යහාබවන්යනක් යනායව ි. භික්ෂුණී
නම යකාතරම් වයක්ත - විශ්ාරද වුවත් බහුශ්ෘත නැත්තී නම් සඟුන්
යහාබවන්නි ක් යනායේ. උපාසක යකාතරම් වයක්ත - විශ්ාරද බහුශ්ෘත
වුවත් සැැහැ නැතිය ක් නම් සඟුන් යහාබවන්යනක් යනායව ි.
උපාසිකා යකාතරම් වයක්ත විශ්ාරද බහුශ්ෘත වුවත් සැැහැ නැත්තී නම්
සඟුන් යහාබවන්නි ක් යනායේ. යම් එක් එක් ගුණ ක් හැමයදනාට ම
ගැළයපතත්, යමහි කි න ලද වියශ්්ෂ කාරණ ගැන නුවණින් විමසන
විට ශ්ීල සම්පත්ති ත් බහුශ්ෘත සම්පත්ති ත් ශ්රද්ධ්ා සම්පත්ති ත් සඟුන්
අතර කැපී යපනීයමහි පරධ්ාන කාරණ බව ද පැයන ි.
ම් කරැණු අනුවැ විමසන්නකු හට අති පූජ්ය මහාපාධයාය
මාතර ශ්රී ඥානාරාම මහා ස්ථවිර ස්වාමීන්වහන්ස් සංඝ - ශ්ෝභන
ලක්ෂණයන් පරිපූර්ණ මහ තර නමක් බව මැනැවින් හළිපහළි
වයි. මතුමා ගම් සනසුන හැරපියා වන සනසුනට පියවර නැගුය්
ශ්ීල සම්පත්තියත් බහුශ්ෘත සම්පත්තියත් යන කාටස් දකින් ම යුක්තව,
ද්වගාඩ ශ්රී විජ්යාරාමාිපති වැ වසන කල්හි ය. මතුමා වන
සනසුන්හි මිහිර ුටුේ බුු පියාණන් වදාළ ම් බණ පදය අනුගමනය
කිරීමනි.
“අප්පිච්ඡතං යව නිස්සාය ස්තුට්ඨඨිං යව නිස්සාය සලලඛං
යව නිස්සාය පවිවකං යව නිස්සාය ඉදමට්ඨඨිතං යව නිස්සාය
ආරඤ්ඤ්කා හාති”7 යනු ඒ බණ පදයයි.
“අපිස් බව ම නිසා, ලද දසින් සතුටු වනු ම නිසා කලස්
ලිහා හරන සල්පැවතුම ම නිසා, විේකය ම නිසා, ම් මනා
පිළිවතින් තමාග් මහණුවම් සපුරාගැනීම් අදහස ම නිසා, වන
සනසුන්හි මිහිර ුටු මතුමා සදර්ථ සම්පාදනයහි රැඳී සිටුනා බව
පැනයි. මතුමා සබරම්සරැනට පරිය ද වයි; මනාප ද වයි; ගරැ ද
වයි; භාවනීය ද වයි.
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මාහිමි දිවි පවත...
මුන්වහන්යස්ට උපතින් අසූ වි
ලබන යම් අවසරය හි
ය ාගාශ්රමී භික්ෂුන් වහන්යස් විසින් මීතිරිගල වන යසනසුන්හි දිගාසිරි
පතන පින්කම් රැසක් කරන්නට නි ම කරයගන ඇති බැවින් එහි
අංග ක් වශ්ය න් යමතුමා වරින් වර සැප ූ ලිපි යල්ඛනාදි ඇතුළත්
යකාට උපහාර ගරන්ථ ක් මුද්රණය න් පරකාශ් ට පමුණුවන්නට අදහස්
කළ බව මට කළ ඇරැ ුයමන් පැයන ි.
මා කුඩා කල පටන් ැන හැඳිනගත්, හැමදා මායග් පරි කරණ ට
අතිශ් ින් පාතර වැ සිටින මුන්වහන්යස් හට ආයරාගය සම්පත්ති සහිත
දීර්ඝා ු ශ්රී පරාර්ථන කරමින්, ඇති ගුණය ඇති සැටියට ම පවසනු වස්
යම් පරස්තාවනාව කාර් බාහුලයය න් මිරිකී සිටිමිනුත් යනාලි ාම
බැරිකමට ලි ූ බව ද පවසමි.
අවස්ථාව පැමිණි කල්හිු ගුණ කිය යුත්තාග් ගුණ නාකීම
පාපයක් වන බව ද සිහි ට නගමින් රත්නතර ානුභාවය න්, ශ්ාසන
පාලක යද්වාරක්ෂායවන්, අ ිරා සි වසක් සසුනට පණ යපවීම පිණිස
දිවි දරත්ව ි ඉත සිතින් පතමි. යම මායග් උපහාර ද පුය් ාපා න
ද යේවා!
(2525/1981.10.20)

මාහිමි දින පාතන්
* චිත්ත සමාධි චිත්ත ට පරණීත ආහාර කි. ඒ සමාධි ද උසස් යවන්න
යවන්න, යම් පරණීත භාව ද උසස් බවට පත් යේ. යම් ගුණ යහාඳින්
යත්රැම්ගැනීමට යබායහෝ කලක් යමහි ය දී පුහුණුවක් සලසාගත ුතු .
අන්ධ් පෘථග්ජනතාය න් යවන් වී යම් ගුණ න් දි ුණු කරගැනීමට
උත්සාහ ගන්න.

(1962. 10. 31)
* ඔබ පිරිසිදු යනාවක් සිතක් පවත්වන්නට නිබඳ උත්සාහ දරන්න. ඔයේ
හැම කරි ාවක්ම යනාවක් වනවා ඇත.

(1962. 1. 6)
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මාහිමි දින පාතන්
* යබෞද්ධ් ධ්ර්ම මාර්ග උගැන්වීමට එ යනාදතුවන්යග් ආධ්යාපනික
කථාවන් උපය ෝගී කරගැන්ම ධ්ර්මය ් පරිහානි
සැලැසීයමකි.
ඒකාන්ත පරිශ්ුද්ධ් බුද්ධ් ධ්ර්ම අපිරිසිදු වැඩට ය ාදාගැනීම මීට වඩා
නරක .

(1962. 3. 22)
* ගිහි දිවි යපයවත පිරිසිදුයවන් යගන ාමට නම් අඩුම ගණයන් දිනකට
පැ කීප ක්, සති කට සම්පූර්ණ දින ක්, වර්ෂ කට මාස කීප ක්
වියේකය න් ුතුව ගත කිරීමට සිතාගත ුතු . සම්පූර්ණය න් ගහට්ඨ
දසසීල ක කල් යගවන ඇතැම් අ ට වඩා යම් වැඩ පිළියවළ අනුව දුක
යකටි කරගැනීමට හැකි වනු ඇත.
යනක්ඛම්ම නාම මාතරය න් ඇරඹීයමන් සසුනටවත් පුද්ගල ාටවත්
යලෝක ාටවත් නි ම අර්ථ ක් යනාලැයබන සැටි යහාඳට පරකට වී ඇත.

(1978. 6. 27)
* සිතට ආයේශ් වන්යන් භූත න් පමණක් යනායේ. යකයලසුන්ද සිතට
ආයේශ් වනු යපයන ි. යම ින් පුද්ගල ා යකාතරම් යනාමගට
වැයටනවා ද කි යතාත් තමායග් සියත් පැවැත්යමන් සිදු වන විතක්ක
විප්ඵාර සද්ද යදවි කුයග් නැත්නම් තමාට හිතවත් භූත කුයග්
අවවාද ක් යලසට , ඔහු සලකන්යන්. යම ින් යබායහෝයදනා විපතට
පැමිණි සැටි මට මතක ඇති සිද්ීන් අනුව මම යත්රැම්යගන සිටිමි.

(1978. 4. 2)
* අනුන් තමාට අවනත කරගැනීමට ගන්නා උත්සාහ ට වඩා අධ්යාත්ම
සන්තාන යකයලසුන්යගන් දුරැ යකාට තබාගැනීමට උත්සාහ ගත
මැනවි.

(1962. 2. 3)
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ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාවහි සමාරම්භක පරධානාචායග,
මීතිරිගල නිස්සරණ වන අරණයයහි
පරථම ස්නාසනාිපති, කර්මස්ථානාචායග, මහෝපාධයාය,

අති පූජ්ය මාතර සිරි ඤාණාරාම මාහිමිපාණන්
වහන්ස් විසින.ි
(වෂග 1974 දී පමණ අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්ස් විසින්ම
“මග් ජීවිත සටහන්” මැයන් රචනා කරන ලද
ස්වකීය චරිතාපදානයහි දැනට ශ්්ෂ වී ඇති කාටස්වලින්
සකස් කාට ගන්නා ලද්දකි.)

1. ආරම්භය
නිසි අදහසින් නිසි අ ුයරන් මහජනතාව මැදට පත් යකයරන
ජීවිත සටහයනකින් නැණැති න් හට යද ාකාරය කින් වැඩ සිදු කරගත
හැකි වන්යන් . ඉන් එකක් නම්, වැරදි කීපය කින් යහෝ එතී මතු වූ
චරිතය කින් ආත්මාථම-පරාථම යදකක් විනාශ් ට පත් වන සැටි
ඉගැනීම . අයනක නම්, හගුණ රැයසකින් සුමගට ය ාමු වූ, ගුණ
සුවඳින් සුවඳ කැවුණු, ගුණබරණින් සැරැසුණු, ගුණවත් සමාජ ක්
සැනැසූ, සමාජ ට විපුල ලාභ ක් සැලසූ, යහාඳ චරිතය කින් යලාවීයලාවුතුරැ මිහිරි සැනැසුම් යවයසස සප ාගන්නා හැටි උයගනීම .
අනුන් විසින් සපයනු ලබන බාහෝ ජීවිත සටහන්වල ඒ ඒ
පුද්ගලයන්ග් නරක පැත්ත යට කර දමා, හාඳ පැත්ත පමණක් මතු
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- යමම ලිපිය හි අනුමාතෘකා වැඩි යකාටසක්ද, කළු අකුරැද, ( ) න වරහන් තුළ
වන යකාටස් ද, සංස්කරණය ්දී එකතු කරන ලද්යද් යව ි. තිත් යප්ලි (......) මගින්
ැක්යවන්යන්, සංස්කරණය ්දී ම් යකාටසක් ඉවත් කරන ලද බව . [ ] යමම
වරහන් මුල් පිටපයතහි ද එයලසම තියේ.
- සංස්කාරක

29

අමා බින්දු...
කාට දැක්වීම සිු වන්න්ය. එ ින් අර චරිතය න් විමසුම් නුවණින් මතු
යකාට ගත ුතු වූ, අභිවෘද්ධිය ් හා පරිහානිය ් යහ්තු ඵල සම්බන්ධ්
යනාසැප ී ඇති යහ ින් සාථමක වැයඩක් යනායේ. මහාජයනෝපය ෝගී
ැ ි කීමට ද යනාහැකි යව ි.
මා මහි බලාපාරාත්තු වන්න්, මග් ජීවිතයට සම්බන්ධවැ
ලැබන, සැබි බව නාඉක්මැ, හාඳ-නරක දපැත්ත මැ විදහා
දැක්වීමටය. අද උපතින් යතසැත්තූ වන වර්ෂය ් මැද හරිය ් ජීවිත
ගමනක ය දී සිටින මයග් දුර්වලතායවෝ යබායහෝ . සිත් තුළ පහළ වන
යහාඳ අදහස් කරි ාවට නැගීයම් අසමර්ථ භාව යම් කාලය ් තදින්
බලපාන්යන්, ජරා ලක්ෂණ ඉහ වහා පැන නැග තියබන යහ ිනි......
යබායහෝ විට, “ැන් දිවි යපයවත යගේවා යහාඳට මැ ඇති” කි ාත් සිත්
පහළ යව ි.
මයග් ජීවිතය ් අග සිට මුලට එකින් එක විමසා බලන කල්හි,
මල් යවඩිල්ලක හැඩ ගනී
ි කීමට පුළුවන; පැවැත්යම් හැටි ට .
එහත් ජීවිත සටහන්වල හිස් ගතියක් නාවැ පිරැණු ගතියක් ඇති බව
කිය හැකිය. මයග් ජීවිත ාතරායේ සැතපුම් කණු 6 කි. ඒ යමයස් ි:1. උපන් බියමන් සැදුණු බාල අවදි ,
2. පන්සල් ජීවිත

හා සාමයණ්ර භූමි ,

3. තරැණ භික්ෂු සම

හා ස්ථානාධිපති වීම,

4. අරණය පරිසර ට නැඹුරැ වීම,
5. ය ෝගාශ්රම සංස්ථාවට ඇතුළු වීම,
6. මීතිරිගලට පැමිණීම,
නුයවනි...........

2. බාල අවදිය
...... මා උපන් පවුයල් යදමාපි නට මාත් සමග දරැයවෝ නව
යදයනකි. එ ින් ගූණු දරැයවෝ තියදයනකි. පිරිමි දරැයවෝ හ යදයනකි.
...... අයප් පවුයල් මා උපදින විට සයහෝදර - සයහෝදරිය ෝ
සත්යදයනකි............
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මාහිමි දිවි පවත...
ඉතා කුඩා කාලය ් අකුරැකරණ ඇරඹූ හැටි අදත් සිහි ට
එ ි...... අයප් වැඩිමහලු අ ි ා මා ඉතා කුඩා කාලය ් අසල්වැසි යලාකු
කුඩා ළමා කට්ටි එකතු කරයගන උගැන්වීමක් අරඹා තුබුයණ් . ළඟක
- පාතක පාසලක් යනාතිබූ යහ ිනි. ඒ කට්ටිය ් මාත් වැඩ කළ බව
මතක . අපට යපාත් තිබුයණ් නැත. කඩදාසි කැබැලිවල සිංහල යහෝඩි
ලි ා දී අප අයත් තැබූ බව මතක . එ පාඩම් කළ බවක් මතක නැතත්,
යහෝඩිය ් අකුරැ සි ල්ල කීමට මට පුළුවන් වී තිබිණි.
අප යපයදස යදපැත්යත් පාසැල් යදකක් වි . එකක් ටි න ;
අයනක අපරැක්යක් . ඒ එකකටවත් යනාගි මා පාසැල් න ළම න
ි ්
සමග එකතු වී, ඔවුන්යග් කුඩා යපාත් අමාරැයවන් කි වූ බව මතක
තියේ. ඒ කාලය ් පාසල් යනා න්යනෝ වැඩි .
ගයම් එක කට්ටිය ් යලාකු කුඩා අ සමග එක්වැ උණ බට
තුවක්කු අතින් යගන කැලූයරාදවල් පීරායගන ගණසංචාර කරමින් ද,
කුඩා කැලෑ රාදවල් මැද්ද් පූජ්නීය ආකාර තැන් සාදා එහි පරහර
පවත්වමින් ද, පාර අයින් තුබූ බෝ රැකකට පිළිම රෑප සපයා අවට
සරසා, විශ්ාල ලස මල් පහන් පූජ්ා උපහාර පවත්වමින් ද,
අලියතාල්ල් පන්සල් නායක් විදිය් පින්කම්වලට සහභාගි
වමින් ද, ම් කාලය ගවුණ්ය.
අයප් යගදර තිබුණු “අරිවත” හා “සුභාෂිත ” වැනි
උපයද්ශ්ාත්මක යපාත් ද පාඩම් තුබූ යහ ින් තරඟ ට කවි කීම හැකි වී
තිබුණා මතක ි. ඇතැම් කවි යපාත් ශ්ේද නගා කි වන විට වැඩිහිටි න්
වැළකූ හැටි ද මතක ි.
කුඩා කාලය් තවත් යහළුවන් හා එක්ව කළ මහ - පින්කමක් ද
ඉතා හාඳින් මතක තිේ. අයප් කට්ටිය ් අ එකතුව සමාගමක්
පැවැත්තුවා මතක ි. එයස් ම ඉරිදා පාසලක ඉයගනීම ද මතක ි. (එහිදී
සිදු කළ) යපරහැර සහිත විසිතුරැ මල් - පහන් පින්කම අද වායග්
මතක ට එ ි.
“පාසල් යනාගි ද පාසල් න්නවුන්යග් ඇසුර යගදරදීත්, අසලැ
යගවලදීත්, රංචු ගැසී කැලූවල යසල්ලමින් ඇවිදිල්යල්දීත්, යහාඳට
ලැබුණි. ඔවුන්යග් යහාඳ - නරක පුරැදුවලින් මයග් සිත වැයඩන්නටත්
තැයලන්නටත් වි .”
-(දින යපාත: 1963.1.1)
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අමා බින්දු...

3. පන්සල් ජීවිතයට මුල පිරීම
අයප් පි ායග් ඕනූකම අනුව පායත්ගම සිරියකතාරාමය ් ඉතා
සුළු කාල ක් නැවතී සිට, එපා වී, යගදර පැමිණිය මි.
පූජය යදද්දුව විමලයජෝති මාහිමිය ෝ මුළු පළායත්ම ගිහි පැවිදි
කා අතරත් යහාඳට පරසිද්ධ් වූහ; සම්භාවනී වූහ; අලි යතාල්යල්
පන්සයල් (විජ සුන්දරාරාමය ්) අධිපතින් වහන්යස් වූහ. මුන්වහන්යස්
අයප් පි ාණන්යග් ඥාති යසායහාවුරැ යකනකු බව ඒ කාලය ් ද මම
ැන සිටිය මි.
මට ව ස හත - අට පමණ ඇති කාලය ්දී යම් ස්වාමීන්
වහන්යස්ට උපස්ථාන කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ගිය ් ...... උන්වහන්යස්
ළඟ “බුද්ධ් ගේජ ” කි න්නට මට අවස්ථාව සැලැසුණි......
යම් කාලය ්දී අද යමන් බස් ගමනාගමන ය දී තිබුයණ් නැති
නිසා ාම් - ඊම් යදක ම සිදු වූය ් පා ගමනින් ම . අතරමගදී
පිණඩපාතය ් වඩිමින් උන්වහන්යස් ගමන් කළ බව මට මතක .
උන්වහන්යස් වැඩි හැම තැනකදී ම යහාඳින් සැලැකුම් ලැබුණි.
...... (වරක්) උන්වහන්යස් මාතර සිරිමංගල පිරියවනට වැඩිය න්
මට ද එහි න්නට සිදු වි . එහි වැඩි දවසක් ගත කිරීමට ලැබුයණ් නැත.
ඒ අයප් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් සමග උඩරට (=මාතරින් ඉහළ පරයද්ශ්)
බලා ූමට සිදු වූ යහ ිනි ......

4. ඇුරැ හිමිපාණන් යටතට
යද්වයගාඩ ශ්රී විජ ාරාමය හි වැඩ සිටි අයප් යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස් (අති පූජය මාතයල් අග්ගධ්ම්මාලංකාර ස්වාමීන්ද්ර න්
වහන්යස්) 1910 වෂය ්දී තරම කිරින්යද් අරණය යස්නාසන ට වැඩම
කළහ. එහි මාස කීප ක් කල් යගවන උන්වහන්යස්ට වාතාබාධ් ක්
උත්සන්න වූය න් ඒ වාස යවනස් යකාට යපරළා වඩින්නට සිදු වි .
ඒ වඩින ගමයන්දී අලි යතාල්යල් ස්ථාන ට ද පැමිණ, කලින් පැවති
ැනහැඳුනුමක් අනුව අයප් පි ාණන් හා සාකච්ඡායේ ය දී කුඩා ළම කු
ඇවැසි බව මතක් යකාට ඇත. අයප් පි තුමා මා ගැන මතක් කර,
“ස්වාමීන් වහන්යස් කැමැති නම් ඒ ළම ා කැටුව වැඩි මැනවැ” ි
කි ා ඇත. යම් අනුව උන්වහන්යස් ද මාතර (සිරිමංගල) පිරියවනට
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මාහිමි දිවි පවත...
වැඩම කර, එහි වැඩ සිටි ගරැ විමලයජෝති ස්වාමීන් වහන්යස් සමග සුළු
සාකච්ඡාවක් යකාට, ඒ අදහස සපුරාගත් බව මම ැනගතිමි.
මාතරින් උඩහට කිසි කයලක යගාස් පුරැද්දක් නැති මට යම්
සිදුවීම අමුතුම කර්ම යේග කින් සිද්ධ් කළ යද ක් හැටි ට ැන් කල්පනා
යව ි. කවදාවත් යනාදත් ගමනක කවදාවත් නාඳුනන ස්වාමීන් වහන්යස්
නමක් සමග මා යද්වයගාඩ ස්ථාන ට පිටත් යකයළ් කවර යහ ින්ැ ි
මට එදා නම් යත්රැම්ගත හැකි යනාවී .
යම් නුපුරැදු ගමනට බැස්ස මා මාතරින් පැමිණිය ් අලුත්ගම
සාසනධ්ජාරාම ට ...... යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් එහි ගත යකයළ්
අසනීප ගතිය කිනි. උන්වහන්යස් යද්වයගාඩට වැඩිය ් නැත.
අලුත්ගමට පැමිණ ටික දිනකට පසු යලාකු ස්වාමින් වහන්යස්
සමග අලුත්කූරැ යකෝරයළ් ගමනට පිටත් වීමි. උන්වහන්යස් තම්මිට
යබෝධි ංගණාරාමය ් දී කලක් නැවැතී සිටි හ. එහිදී මම ශ්තක යපාත්
කීප ක් හා “යලෝවැඩ සඟරාව” ද පාඩම් යකයළමි.
යමහි ගත කළ කාල පරිච්යේදය න් පසු යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස් මාත් සමග යද්වයගාඩ පන්සලට වැඩි හ. එහිදී තවත් ශ්තක
යපාත් කීප ක් කි වන්නටත්, අකුරැ ලි න්නටත් පුළුවන් වි . යම්
කාලය ් ම තල්යකාළවලැ ලිවීම ද තරමක් පුරැදු වීමි.
යම් ස්ථානය ් යමයස් අවුරැදු හ කට වැඩි කාල ක් (පැවිදි
වීමට යපර) යගවන්නට සිදු වි . ලැබුණු ආධ්යාපනික අභිවධ්මන වැඩි
ගැඹුරැ නැති
ි කිව ුතව
ු ඇත.
“යද්වයගාඩ ස්ථාන මව යහාඳට පුරැදු . ඉතා කුඩා කල සිට
එහි ඇසුර මට ලැබුයණ් පුරාකෘත කර්ම විපාකය ක විලාසය නි.
එතනින් පිට වී ාමට ලැබුණු හැම අවස්ථාවකදී ම මට ැනුයණ් යගදරින්
පිටමං වූ යලසිනි. යගදරින් පිටමං වුව ද ළි යගදර ා ුතු යනාවැ!
...... ශ්තක යපාත් කි න කාලය ්, ඒවා ශ්ේද නගා තනිවැ කි න විට,
ඒවාට අනුව ගි තාල කට සිංහල වැකි ද ඇතුළු යකාට කි වමින් අසා
ඉන්නන් හිනැස්සවූ බව තවමත් මට මතක ; ‘කූඩැල්ලන් කඩමින් වයන්
ද්දී දිවා’ නාදී වශ්ය නි.”
-(දින යපාත: 1963.1.2)

33

අමා බින්දු...
“ඒ කාලය ් ඇසුරට ලැබුණු සම ව ස්ක න්යගන් උසස් ගුණ
දි ුණු කරගැනීමට පිහිටක් ලැබුයණ් නැත. ඔවුන්යග් නරක ගතිගුණ
ඉතා අමාරැයවන් පුරැදු කරගතිමි. එයස් වුවද, ඒවා දිගින් දිගට
පවත්වායගන ායම් ශ්ක්ති යකායහාම හරි නැති වී ගිය ් ......
පිට්ටනි ට යගාස් සමව ස්ක න් හා එකතුව පවත්වා ලූ කරීඩාවන් නිසා
මට යබායහෝ වාර න්හි ඇදුරැ හිමි න්යගන් තැළුම් කන්නට ද සිදු වි .”
-(දින යපාත: 1963.1.3)

5. කළුතර ප්මරතන හිමිපාණෝ
යම් කාලය ් යද්වයගාඩ පන්සයල් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ත්
සමග ස්වාමීන් වහන්යස්ලා කීප නමක් ම වාස කළහ. එ ින් යලාකු
ස්වාමීන් වහන්යස් හැරැණු විට, වැඩිමහලු වූත් සැලකි
ුතු වූත්
ස්වාමීන් වහන්යස් වූය ් ගරැ කට ුතු කළුතර යපමරතන ස්වාමීන්
වහන්යස් . උන්වහන්යස් සූයහන උගත්කමක් හා ආදශ්මවත් චරිත ක් ද
චාම් පැවතුමක් ද තිබූ උතුයමකි. උන්වහන්යස්යගන් මම අකුරැ
ලි න්නට ඉයගනගතිමි.
කළුතර ස්වාමීන් වහන්යස්යග් උගැන්වීයම් පිළියවළ සාරවත් .
සි සිසුවර න්යග් නුවණත් චරිත ත් මැනැවින් හැඩගස්සා ලීමට
උපකාර වන අන්දමින් කරැණු ඉදිරිපත් කර ලීමට උන්වහන්යස් යහාඳට
දක්ෂ . මුල් කාලය ් මයග් චරිතය ් දුබලකම් රැසක්ම තිබුයණ් . ඒවා
උගුල්වා දමා චරිත ඔප වැටීමට උන්වහන්යස් යහාඳ උපා න් ය දුහ.
උන්වහන්යස්යග් චරිත පිරිසිදු ; ඍජු . ගුණ ගුණ වශ්ය න්
කි ාපූම උන්වහන්යස් තුළ පිහිටි උසස් ගුණය කි. යම ට යකායතකුත්
නිදර්ශ්න මා තුළ තැන්පත් වී තියේ.
සාමානය කථාවකදී හෝ සංවාදයකදී හෝ සතයය ඉදිරිපත් වූ
විටකදී, සතයය එළිපැහැුම් වූ විටකදී, කිසිම පැකිළීමක් -ලජ්ජ්ාවක්මකුකමක් හෝ නාදක්වා ඒ සතයය පිළිගන පරාජ්ය භාරගැනීමට
උන්වහන්ස් කිසිදාක පසුබට වූය් නැත. යම් ගුණ කීප වරක් මා සිත්
තුළට යගෞරවය න් කාවැදී ගිය ් . යම් උසස් ගුණ යබායහෝ උගතුන්
තුළ යනාමැති බව පරකට කරැයණකි. උන්වහන්යස් යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස්යග් වුවද වරද, වරද වශ්ය න් ඉදිරිය ් කි ාපූමට යනාපසුබට
වූ වසර කීපය කි.......
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මාහිමි දිවි පවත...
මායග් පැවිදි ජීවිතය ් යහාඳ පැත්තට මුළුමනින්ම පිටුවහල් වූ
ගරැ කළුතර යපමරතන ඇදුරැ හිමි න් හට ලැයබන්යන් මායග් මයනෝ
භවනය හි පරධ්ාන ස්ථානය කි. එ
කවර බලපූමකින් යහෝ
යනාමැයකන, යවනස් යනාවන යද කි......

6. පැවිදී වීම
මා පැවිදි කිරීයම් අදහසක් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් තුළ යහෝ
පැවිදි වීයම් අදහසක් මා තුළ යහෝ (මුලදී) යනාවී . ඒ කාලය ් මා තුළ
මයග් අනාගත දි ුණුව යහෝ පිරිහීම යහෝ ගැන කිසිත් අදහයසක් තිබුයණ්
නැත. එයස් වුවත් ගුරැන් - වැිහිටියන් කියන දයක්, දන අවවාදයක්
පරශ්්න නාකර ම පිළිගන්නා විදිය් අදහස් පැවැත්මකි තිබුණ්......
සිතාමතා පිරික්සා වැඩයපාළ යතෝරා යේරා ගන්නා චින්තන ශ්ක්ති ක්
මට තිබුණා ැ ි කීමට යනාහැකි .
මහණකම් කිරීමට සූයහන තරම් වන සසර බි දක්නාසුලු වූද,
යකයලසුන්යග් මහා ආදීනව රාශ්ි යත්රැම්ගත්තා වූද, නිවන් සුව
වටහාගත්තා වූද, නුවයණක් ඒ කාලය ් මට යනාවී . සමහර විට
සිදුවීම්වලට ඉඩ දී නිකම් අනාගත ට සිත් ය ාමා සිටින දුබල
සිතිවිලිවල ගමන අනුව, පැවිදි බිමට යාමු කරවීම් කථාවලදී බලවත්
ිත්ත පරීතියක් සිත් තුළ හටගත්තා මතක තිේ. පැවිද්ද ලැබීමන් පසු
ද මා තුළ ජ්නිත වූ ගුණ සිරැර දස සිතන
ි ් බලා බාහෝ විට මහත්
පරීතියක් භූක්ති වින්දමි.
“මට ඉක්මනින් කටපාඩම් කරන්නට පිළිවන් වූය ් ව ස 15 16 තරම් කාලය ්දී . මා මහණ කරගැනීමට අදහස පහළ කරයගන
ඇත්යත් ද යම් නිසා
ි සිතමි.
-(දින යපාත: 1963.01.03)
යකයස් යහෝ අයප් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් මයග් පි ාණන්ටද
දන්වා (වෂම1917 යදසැම්බර් මාසය ්දී) මයග් මහණ පින්කම සිදු කළහ.
ඉතා අපරසිද්ධිය ් වූ යම ට පැමිණ සිටිය ් මයග් පි ා පමයණකි. මහණ
පින්කයමන් පසු පි තුමා අවවාද ක්ද දී න්නට ගිය ් . මම ලද පැවිදි
සම්පතින් පරීතිමත්ව කල් ැවීමි......
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අමා බින්දු...

7. සාමණ්ර භූමිය
මා පැවිද්දට පත් වූ විගස අයප් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් මට
විස්තර කර දුන්යන් මා කලින් කටපාඩම් කරයගන සිටි යස්ඛි ා ටික .
උන්වහන්යස්ට ඒවා යහාඳට පාඩම් තුබූ බව යපනිණි. යහරණ සික, දින
චරි ාව හා සාමයණ්ර සික්ඛා නාදි තරමක් යතෝරා දුන්හ. යම්වාට
පස්යස් මට කටපාඩම් කිරීමට දුන්යන් ‘පාළි නිඝණ්ඩුව’ . ඒ දිනවල මට
කටපාඩම් කිරීයම් ශ්ක්ති යහාඳට තිබූ යහ ින් එ යහාඳින් කරයගන
ගිය මි...... ධ්ර්ම යද්ශ්නාවට කැටි යකාට ලි ාගත් කුඩා පුස්යකාළ
යපාතක් තුබුයණ් . එ ද අතරින් පතර පාඩම් කිරීමට උත්සාහ
යකයළමි......
ඇතුළත හා පිටත යබායහෝයදනායග් අනුකම්පා සහගත
කථාවන් අසන්නට ලැබුයණ්, මායග් ඉයගනීම පිළිබඳව . මට නම් එ
ගණනකට නැත. යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් ද නිශ්්ශ්ේද .
ඒ කාලය ් මයග් සබරහ්මචාරී පිරිස වශ්ය න් තුන් නමක් වැඩ
සිටි ා මතක ි. එනම්;
1. හබුරැගල යසෝමපාල ස්වාමීන් වහන්යස්
2. පා ින්ගමුයේ භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස්
3. හිඳගල විපස්සී ස්වාමීන් වහන්යස්
ගරැ කළුතර යපමරතන ස්වාමීන් වහන්යස් යම් දිනවල
අසනීප කට පිළි ම් ගැනීමක් වැනි යද ක් සඳහා පිටත වැඩම කර සිටි
යහ ින්, යසෝමපාල හිමි න් මූලිකවැ කරි ා කරන්නට සුදුසු නමුදු,
පිරියවනක ඉයගනීම කර අවුත් සිටි භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස් මට
කලින් පැවිදි වී සිටි විපස්සී තිවර නට ආචා මවර කු වශ්ය න් “පාළි
වරනැගිල්ල” හා “රසවාහිනි ” ද කි වනු මට අසන්නට ද දකින්නට ද
ලැබුයණ් .
අළුත්ගම සාසනධ්ජාරාමය ් පින්කමකට ගි අවස්ථායේ එහි
පැමිණ සිටි කළුතර ස්වාමින් වහන්යස් මා ැක පිළිසඳර කථා යකාට, මා
සිත සැනැයසන අ ුරින් වැඩ කළහ. පසුව උන්වහන්යස් සමග
යද්වයගාඩ ගමන සිදු වි .
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මාහිමි දිවි පවත...
යද්වයගාඩ ස්ථාන ට පැමිණි උන්වහන්යස් යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස්යග් නි ම අනුව හිඳගල විපස්සී තිවර නට හා මට ද යපාත්
කි වීම ඇරඹුහ. මා “වරනැගිල්ල” පාඩම් කරන්නට පටන්ගන්නා විට
විපස්සී තිවරය ෝ එ යත්රැම් සහිතවැ ඉයගන, “රසවාහිනි ” ත්
යබායහෝ දුරට අර්ථ කි ායගන යගාස් සිටි හ. එයහ ින් මට තනිව මැ
“වරනැගිල්ල” පටන්ගන්නට සිදු වි .
පාළි භාසාව හා එම වයාකරණ සඳහා ඒ කාලය ් යවන සුළු
යපාත් යනාතිබුණු යහ ින් මට ද “රසවාහිනි ” කි න්නට ලැබිණි.
යවනමැ කි වීම අපහසු වූ යහ ින් අප සයහෝදර තිවර න් කි න
පාඩමට ම මට ද බැයඳන්නට සිදු වි . මා ඒ පාත පිළිබඳ මුල් කාටස
නාදත් හයින් මුලැදී මය මට මහත් ුෂ්කර කාරියක් විය. තරමක්
ුරට කියාගන යන කල්හි අපහසුකම් මගහැරිණ. එක්තරා විවෘත වීමක්
බඳු පහසුවකට සතුටින් මට මුහුණ දන්නට පිළිවන් විය. එක්තරා
එළියක් ලැබුණු ස් දැනන්නට විය.
යම් සිදුවීයමන් පසු ඇදුරැ හිමිය ෝ ඒ යත්රැම්ගත්තා යස්
යදනමට ම “බාලාවතාර ” එකට කීමට සැලැස්සූහ. එ ද මට මුලැදී
දුෂ්කර වූය ්, කටපාඩමත් අර්ථ සකස් කරගැන්මත් යනායත්යරන
වයාකරණ කට සිත් ය ාදවා ලීමත් න වැඩ රැසක් කරන්න ට තුබූ
යහ ිනි. අයප් සයහෝදර න් නම් එ පහසුයවන් කරන සැටි යපනිණි.
ඇදුරැ හිමිය ෝ “බාලාවතාරය ්” සංඥා කාණඩ යදවරක් පමණ
අර්ථ කි වා, කීපවරක් යත්රැම් කර දී, පරීක්ෂණ සඳහා පරශ්්න පතර ක්
දුන්හ. ඒ පරශ්්නවල ඇතුළත් වූය ් කීප අ ුයරකින් කරන ලද විස්තර
ම යහ ින්, නි ම පිළිතුරැ ලිවීම මට අපහසු කා ම ක් යනාවී . එහිදී
මට විපස්සී තිවර නට වඩා ලකුණු කිහිප ක් වැඩිය න් ගන්නට
පිළිවන් වි .
...... අයප් ආරම්භ
සමග ම ඇදුරැ හිමි න් ළඟ
යබායහෝයදයනක් යපාත් කි න්නට පටන්ගත්හ...... යම් කාලය ්
යද්වයගාඩ ශ්රී විජ ාරාම පුංචි පිරියවනක යශ්ෝභාව ඉසිලී ......
මා ලැගුම්ගත් ඕවරකය ් යපාත් අල්මාරි ක් වි . එහි යනාය ක්
තරාතිරයම් යපාත් පත් හා ශ්ාස්තරී ලිපි ද තිබුයණ් . නිදහස් යේලාවලදී
ඒවා අවුස්සා බැලීමට මම මැලි යනාවීමි.
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අමා බින්දු...
“බාලාවතාර ”,
“ධ්ම්මපදට්ඨකථා”,
“ජාතකට්ඨකථා”,
“අත්තනගලු - වංස”, “අංගුත්තර නිකා ”, “කංඛාවිතරණී” ආදී යපාත්
කි න අතයර්දී පාළි පරිවර්තන ද අපට යදන ලදි. ඇදුරැ හිමිය ෝ
චරිත හැඩගැස්සීමට උපකාර වන අන්දයම් උපයද්ශ්ාත්මක සිංහල වැකි
රැසක් ද පාළි භාෂාවට පරිවර්තන කරනු පිණිස අපට දුන්හ. මට ඒවා
තදින් සිතට අසු වි . යකාතරම් ඒවා මයග් සිත් ගත්යත්ද කි නවා නම්,
එයින් මග් පාළි භාෂා පරවීණත්වය මම පන්නුම් කළමි. එපමණක්
නාව, මගධ හා හළ පැදි බවට හරවා ඇුරැ හිමියන් සතුටට පත්
කළමි. එහි පදය 100 කට අිකය. “ඕවාද තරංගණි’ යන නාමය ද
තැබුවමි.
ඒ කාලය ් මයග් යපාත් බැලීමත් සටහන් ලිවීමත් යදක ම සීමාව
ඉක්මැ ගත් සැටි ට ි ැන් මට වැටහී න්යන්. ඇතැම් දිනවල මම රාතරි
ම්සය ළඟ පුටුවහි හිඳගත් වනම උද් වන තුරැ එහි ගත කළමි.
එස් වුවත් මට එයින් ඇඟපතට අමාරැවක් දැනුණ් නැත.
සිංහල වයාකරණ යපාත් කීප ක් හා “කුස ජාතක ” ද
“ගුත්තිල ” ද අපි කි ායගන ගිය මු. කීමට නි ම යනාකළ යපාත් ද
යබායහෝ ගණනක් මම වියේක යේලාවලදී කි වන්නට හා බලන්නට
පුරැදු වී සිටිය මි.
1919-20 පමණ වෂමවලදී මයග් යම් ඉයගනීමට පාඩුවක් ගැසුයේ
ැ ි මට සිතාගන්නට පුළුවන. එ මයග් සයහෝදර හිඳගල විපස්සි
තිවර න් ඉයගනීම සඳහා යවනත් තැනකට පිටත්ව ාම නිසා . එ
සිදු වූ පිළියවළ මට යහාඳ හැටි යත්රැම් නැත...... ඒ කාලය් ද මම
අනුන්ග් ඕපාදූප සායන්නට නාවහසුණමි. පසුව ඔවුයනාවුන්
අතර කරන කතාබහවලින් යත්රැම්ගත්යත් එ හිතුවක්කාර කරි ාවක්
හැටි ට ි.
ඉන් පසු තනි වූ මම ධ්ර්ම වින , අලංකාර, ඡන්දස්, සිංහල
ආදි හුඟක් දුරට සකස් වූ පසු, සකු වි රණ හා සකු බස ද තවතවත්
කි වන්නට හා බලන්නට ද පටන්ගතිමි. පන්සයල් ස්ථාන කීප ක ම
යනාය ක් විදිය ් පත යපාත තුබූ යහ ින් වියේක යේලාවලදී ඒ යපාත්
සුරැකිව යගන බලන්නට නිතර පුරැදු වී සිටිය මි.
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8. භාවනා අභිරැිය
ඒ කාලය ් භාවනා පිළිබඳ ගුණ කි න, උපයදස් යදන, ගිහිපැවිදි යදපිරිස ම නැති තරමට අඩු . එයස් වුවත් “විශ්ුද්ධි මාගම ” ටික
ටික බැලුයවමි. වැඩිහිටි භික්ෂුන් වහන්යස්ලා සමග කරන සාකච්ඡාවන්
නිසා ද, යගදර ඉන්නා කුඩා කාලය ් පුවක්ගහමඩිත්යත් අරණයය ් වැඩ
සිටි මහා ස්වාමීන් වහන්යස්යග් (අති පූජය පුවක්දණඩායේ පඤ්ානන්ද
මාහිමියග් යහෝ අති පූජය රන්සූයගාඩ සුමන මාහිමියග්) භාවනා
යතාරතුරැ අසා තුබූ යහ ින් එ මතු වී සිටීයමන් ද, මැණික් නිධානයක
විවරයකින් විහිදන රැස් වළල්ලක් මන් භාවනා කිරීම් අභිරැිය
වරින් වර සිත තුළ පහළ විය. කා ගතාසති භාවනාව කිරීමට රැචි ක්
පහළ වී එහි ද වැඩ යකයළමි. කසිණ භාවනාවට සිත ය දීයමන් එහිද
උත්සාහවත් වූ නමුත් නිසි පරිදි උපයදසක් යනාලදිමි.
අනාගත උසස් දිවි පවතකට සම්බන්ධතාව දක්වන, උසස්
අරමුණු කරා මා තල්ලු කරන එක්තරා කර්ම ේගයක් මා තුළ නායක්
විට වැඩ කරන බව කිය හැකිය. එයහත් එ ඉදිරි ට යගන ාමට මට
ශ්ක්ති යනාවී . යම් නිසා යම් භාවනා අදහස් සි ල්ල ම කයලකින්
වැටී ගිය ් .
මයග් ජීවිතය ් යම් යමායහාත දක්වා බලපවත්වන්නා වූ
දුබලකම් කීපය කි. එකක් නම්, දි ුණුව සඳහා ඉදිරි ගමනකට සූදානම්
නැති ගති
ි. අයනක නම්, සමාජ්ය් ඉහළින් පනී සිටීම් ආසාවක්
නැතිකමය. යම් දුබලතාවන් සිත් තුළ බලපූමට මූලික යහ්තුව නම්,
ආකස්මිකව සිත තුළ මතු යවමින් දඟලන මදව සම්පත්ති කට සිත
නිතර නැඹුරැ වී පැවැත්ම
ි කි හැකි . ......තවද තැනට සුුසු නාවී
තැනට පත් වීම් ේතනාව මට පහළ වී නැතැයි කිය යුතුය. දැහැමිකම්
වැට බිඳගන ඉදිරියට කඩා පැනීමට අදත් මම තදින් විරැද්ධ වමි.
එක්තරා අන්දමක දි ුණුයේ මග ඇහිරීයමකි ි ඇතැම් යදනා යම ට
කි නවා ඇත.

9. උපසම්පදා පරතිලාභය
උපසම්පදාව රැකගැනීමට අවශ්ය වන “පාතියමෝක්ඛ”, “කුදු සික”
න යදයපාත කටපාඩම් යකාටයගන, අර්ථ කි ා, “කංඛාවිතරණී” හා
තවත් ඒ සම්බන්ධ් පරිවාර යපාත් බලා සිටින කාලය ්, කැළණි ගයඟ්
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පවත්වන්නට බලායපායරාත්තු වන උපසම්පදා කමම ක් සඳහා
ඇරැ ුමකට ගරැ පඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්යස් හා යදකටන උත්තරධ්ජ
ස්වාමීන් වහන්යස් ද න යදනම යද්වයගාඩ ස්ථාන ට පැමිණි හ.
යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් ඒ සම්බන්ධ් සි ලු යතාරතුරැ විමසා,
ඒ ඇරැ ුම භාරයගන උන්වහන්යස්ලා පිටත් කළහ. පසුව අයනක්
ස්වාමීන් වහන්යස්ලායග් ද අදහස් අනුව මා කැඳවා, “යමහාටත්
උපසම්පදාව ලබාගන්නට නරකැ” ි මයගන් විමසූහ. මම කැමැත්ත
පරකාශ් යකයළමි.
උපසම්පදා කමම ට අවශ්ය යද් සැප ීම පහසුයවන් සිදු වි . ගරැ
කළුතර යපමරතන ස්වාමීන් වහන්යස්ත් යම් සඳහා එකතු යකාටයගන,
නි මිත දිනය ් (=වර්ෂ 1922 ජූලි 4 වන අඟහරැවාදා) සවස යකාළඹ
යතාට පිහිටි ස්ථාන ට (=යතාටළඟට) ළඟා වූමු.
එහි සංඝ ා යබායහෝ වූහ. උදකුක්යඛප සීමාව සඳහා යලාකු
පාරැවක් සකස් කරන ලදුව එහි දක්නට ලැබිණි. යමහි සංවිධ්ා කය ෝ
යමහි මුලින් නම් සඳහන් කළ යදනම . ගරැ ශ්ාස්තරයවල්ලිය ් උපයස්න
මාහිමිය ෝ උපාධ්යා තනතුයර් වැඩ සිටි හ. උන්වහන්යස් එදා එහි
වැඩිය ් වැටීයමකින් හටගත් තුවාලය කින් යපයළමිනි. හිඳ ගැනීමට
යනාහැකි තත්වය කිනි, ඒ තුවාලය ් පීඩාව වූය ්.
..... ඒ නුපුරැදු උපසම්පදාව ද ලැබයගන බලවත් සතුටක් අත්පත්
කරගත් යස් සලකන්නට ඇත. එහි වූ හැම හිමි නමක් ම ඉතා පිරිසුදු
උපසම්පදා කර්ම ක් කරගන්නා ලැ ි සතුටු වූහ. එහි එක්තරා අඩු පාඩුවක් සැලැකීයමන් යදෝ අයප් ගරැ කළුතර යපමරතන ස්වාමීන්
වහන්යස් පසු කයලක මා දළහී කර්ම කට ය ාමු කරන්නට උත්සාහ ක්
ගත්ත ද මම එ ට කැමැත්ත යනාැක්වීමි. එයහත් පසු කයලකදී එ
ඉයේට ම සිදු වි .
උපසම්පදා කර්මය න් පසු අප තුන්නම පැමිණිය ්
යකාල්ලුපිටිය ් ධ්ර්මකීර්තයාරාම ට . එදා එහි සංඝදක්ෂිණාම
පින්කයමකි. අපි එ ට ද සහභාගි වී, දුම්රිය න් අළුත්ගම දුම්රි යපාළට
පැමිණිය මු. ඒ කාලය ් අළුත්ගම - මතුගම අතර ගමනාගමන ට
තිබුයණ් යපාඩි බස් රිය කි. එ ින් ගමන් කිරීයම් අදහසින් එහි ළඟා වූ
අපට යනාය ක් විදිය ් ගැහැට විඳින්නට සිදු වි . වරක් බසය හි
නැගගත් අපි ළිත් බිමට බස්සන ලද්දමු. ඉතා චිත්ත යේදනායවන් ළිත්
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ඔවුන්යග් කැමැත්ත පිට එහි නැගීයගන ඉතා අමාරැයවන් පයහ් කණුව
හන්දි ට යස්න්දු වුණමු. ආශ්්ච මය කි. එහිදී බස්රිය න් බැස්ස අපට
දක්නට ලැබුයණ් විසිතුරැ විශ්ාල මල් යපරහයරකි. උපසම්පදාව
ලබායගන එන මා සඳහා හබුරැගල යසෝමපාල භික්ෂුවර න් විසින් යම
සංවිධ්ාන කරවන ලද බව පසුව ැනගතිමි.
මා සමග එකට වැඩ කළ, මට වඩා යදතුන් වසකට වැඩිමහලු,
විපස්සී තිවර න් අමතක යකාට යමයස් මා තනිව ම උපසපන්
කරවාගැනීමට යම් ස්වාමීන් වහන්යස්ලාත්, එ ලබාගැනීමට මාත්,
යමතරම් ඉක්මන්කමක් පළ යකයළ් කවර යහ ින්ැ ි මට හිතාගත
යනාහැකි වි . විපස්සි තිවරය ෝ යහාඳ පිනැත්යතකි; සුහදකම් යදදරවා
යනාගත්යතකි. එබඳු මයග් සයහෝදර ා හට යනාදන්වා රහයස් ම වායග්
යම් උපසම්පදාව යමයස් කරගැනීම ගැන, පසුව මා සියත් මකු ගති ක්
පහළ වූ බව මට මතක තියේ......
උපසම්පදාව ලැබීයමන් පසු මයග් හිස පිට යලාකු බරක් පැටවූ
සැටිය ක් මට වැටහීගිය ් . කළුතර හිමි න්යග් ආදශ්ම නැමැති මුහුයද්
කිමියදමින්, අනගි අවවාද නැමැති රැවන් කැටි කරගනිමින්, යහාඳ පිරිසිදු
චරිත ක් රැකගැනීමට උත්සාහ යකයළමි. යසාමපාල භික්ෂුවර න්යග්
ඇසුර ද මායග් ජීවිත ට ඉතා සාර්ථක පරතිඵල සැලසූ බව කි
ුතු .
අපටත් සසුනටත් හිතැති යම් අ පසු කයලක අසනීප ක් නිසා ගිහි වූ
බව ැන ගතිමි......
අයප් කුඩා කාලය ් වැඩසිටි යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ලා තුළ
ගුණ රැචිකත්ව යහාඳට තිබුයණ් . හමු වූ තැන්වලදී ගුණ ධ්ර්ම
වර්ධ්න ට උපකාර වන කථා මැ පැවැත්වූ බව මතක ......
පැවිදි වූ තැන් පටන් ශ්ීලය පිරිසුුව රැකීම් දැි කැමැත්ත සිත්හි
තදින් බලපෑේය. ඒ පිරිසුදු යහාඳ හිතට පටහැණිව පැරණි මයනෝම
පරිචිති අනුව, අසම්පූර්ණ සියතකින් යනාය ක් විට මා තුළ වැරැදි
හටගත්යත් . සීල සංවරයන් සම්පූර්ණ වූ විගස ම මම සීලය සිහි
කාට පරීතිය භූක්ති විඳීමට පුරැු වී සිටියමි. යමම ස්වභාව යබායහෝ
කලක් සියත් බලපැවැත්යත් . යම් නිසා ම මයග් පරමාද ත් අපරමාද ත්
න යදක සටහන් වන සැටි මට වැටැයහ ි......
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10. ඉගනුමහි දස්කම්
1923-24 න වර්ෂවල කළුතර ස්වාමීන් වහන්යස් අලුත්ගම
සාසනධ්ජාරාමය හි විසූහ. යම් නිසා මට ද එහි නැවතී ඉයගනීයම් වැඩ
කරන්නට අවස්ථාව සැලැසුයණ් . යම් කාලය ් විපස්සී තිවරය ෝද
යපරළා යද්වයගාඩට පැමිණ, උපසම්පදාව ද ලැබැයගන පැමිණ
සිටි හ......
යපාත පත කීම හා ලිවීම යම් දිනවල යහාඳින් දි ුණු වි . අප
ඇදුරැ හිමි නට අසනීප නැති හැම අවස්ථාවක ම දිනකට යපාත් හතර
බැගින් කි න්නට - වැඩ කරන්නට පුළුවන් වි . යම් නුවණ සහිත සිහි
යහාඳින් කරි ාවත් වූ කාල පරිච්යේද කැ ි කි
ුතු . පාතක් බලන
විට, පසුව එය හාඳට සිත් ඇඳී සිටිනසුලු කාලයකි.
අපට පින්කම් සඳහා ප ාගල ධ්ර්මගුප්ත පිරියවනට ාමට
යබායහෝ විට සිදු වි ...... ඒ කාලය ් ඒ ස්ථාන අතිශ් පූර්ණ
තත්ත්ව ක් උද්වහන යකයළ් . දියනක අප එහි පින්කමක් සඳහා
පැමිණි විට, මාතර උ න්වත්යත් වැඩ සිටි ගරැ ධ්ම්මයජෝති හිමිය ෝ ද
වූහ. මා යකයරහි උන්වහන්යස්යග් වියශ්්ෂ සැලැකිල්යලක් තිබුයණ් .
ධ්ර්මධ්ර වූ උන්වහන්යස් මීට කලින් වතාවක මට “මහාරූපසිද්ධි ක්”
ලබාගැනීමට මාගම ද සැලැසූහ......
යමහි අපි තරැණ භික්ෂු පිරිස කීප නමක් සිටිය මු. උන්වහන්යස්
අප පිරිස හා ටික යේලාවක් කථා යකාට, එහි යම්ස මත තිබූ
“මහාරූපසිද්ධි ” යපරළා, එක පිටුවක් අවසන් වන යතක් කි වායගන
ගිය ් . පසුව යපාත වසා තබා අපට කථා යකාට, “තමුන්නාන්යස්ලා
යම් මා කි වූ යකාටසින් පුළුවන් තරමක් කි න්නැ” ි පැවසූහ. මයග්
මතකය ් හැටි ට, මට වඩා උගත් අ එහි සිටි හ. එහත් එක්
නමක්වත් හරි හැටියට කියන්නට සමත් වූය් නැත. මම පමණක් ඒ
කියාපු ටික සම්පූර්ණයන් කියා ගන ගියමි. ඊට කලින් මා ඒවා
කි වා තුබූ යහ ින්, යමම හපන්කම කිරීමට මට පුළුවන්කම තිබුයණ් .
ධ්ම්මයජෝති හිමිය ෝ යමතැන් පටන් වියශ්්ෂ සැලැකිල්ලක් මා යකයර්
පැවැත්වූහ.
ඇතැම් පුද්ගල නට එක්තරා අවස්ථාවක-යදකක පමණක්
යමබඳු ස්මෘති සම්පත්ති ක් ලැයබන බව යපයන්. හිතවතුන් විසින් කළ
ුත්යත් එබඳු අවස්ථාව බලා හැකි තාක් උනන්දු කරවීම .
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මාහිමි දිවි පවත...
ඒ මට සුුසු තරම් පත පාත ඉදිරිපත් කළා නම්, ඒවා
උගැන්වීමට පිළිවන් ගුරැවරැන් සිටියෝ නම්, තව බාහෝ ුරට
සමත්කම් පන්වන්නට පුළුවන්කම තුබුණ්ය. වන්දනාවන් පසුව
පාතට හා පතට සිත යුවාම වහසක් නැතිව එළි වන තුරැත්
වැඩහි යදීම් ශ්ක්තියක් ඒ කාලය් මට තිබුණ්ය......

11. වෑතර වාසය
මයග් යම් ආකාරය න් තුබූ උනන්දුව යමාකක්යදෝ කරැණක්
නිසා පිරිහී ගිය ් . ළිත් යද්වයගාඩ විජ ාරාම ට න්නට සිදු වි .
යම ට යහ්තුව කියමක්ැ ි ැන් මතක නැත. සමහර විට උගැන්වීම දුන්
ගුරැ හිමි න් යද්වයගාඩට වැඩි නිසාැ ි හිතන්නට පුළුවනි......
යම් කාලය ් යද්වයගාඩ ස්ථානය ් තරමක පිරිසක් සිටි හ. මා
යපාත පත බලමින් සිටි ද අනුන් හට යප්න්යන් නිකම් ම කල් වන
යලසකිනි. යම් නිසා මා පිරියවනකට පිටත් කිරීයම් සාකච්ඡාවක් සිදු
වි . යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් සමග කළ යම් සාකච්ඡායේ මූලික ා
සද්ධ්ාසාර හිමි . උන්වහන්යස් යම් පර ත්න ගත්යත් යහාඳ හිතකින්
යනාවන බව පසුව මට වැටැහීගිය ් . ගරැ මුල්යල්ගම පඬි හිමි න් (=
ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ් අධිකරණ නා ක පදවි ට පත් වූ අති
පූජය රාජකී පණඩිත මුල්යල්ගම සීලාලංකාර මාහිමි න්) සමග
සාකච්ඡා යකාට, වූතරට ායම් දින ද නි ම කරගන්නා ලද්යද් .
ගමනට උවමනා කරන සූම උපකරණ ක් ම සැප ිණි. දින
(1924 වර්ෂය ්දී ) පැමිණිය ් . යම් ගමනට අවශ්ය කරන එක
යපට්ටි ක් [“ටරන්ක් එකක්”] සැප ුයණ් සද්ධ්ාසාර හිමි න් විසිනි.
කළුතර යපමරතන ස්වාමීන් වහන්යස්ත් මමත් යපාඩි ා නම් ද්රවිඩ
තරැණ ාත් න අපි තුන්යදනා යද්වයගාඩ සිට අලුත්ගමට පැමිණ,
එයහන් ද ගත ුතු යද් රැයගන, අලුත්ගමින් දුම්රිය ් නැග, යමාරටුයවන්
බැස, එතැන් සිට ප ින් ම වූතරට ගිය මු. යම් ඒ කාලය ් ගමන් පහසුව
සැලැසී තිබූ ආකාර ි......
අප වූතර සුධ්මමරාම ට ඇතුළු වූය ් යහාඳට ම යතයහට්ටු
රැයගන . පැමිණ කතා-බස් කරන විට ැනගන්නට ලැබුයණ්, ගරැ පඬි
හිමි න් යකායහ්යදෝ ඇර ුමකට පිටත වැඩපු වග . යපාඩි ාට උණ
ගැනී ඇති බව ැනගන්නට ලැබිණි. දින කීප ක් එහි ගත කළ කළුතර
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අමා බින්දු...
හිමිය ෝ ගරැ පඬි හිමි න් එහි පැමිණි පසු පිළිසඳර කතාබහ යකාට
නිමවා, මා ද උන්වහන්යස්ට භාර යකාට යපරළා වැඩි හ.
මා එහි න විට, මීට කලින් පානදුයර් වලයපාළදී ගත් හැඳුනුමක්
ඇති වතුරැගම අතුලවංස ආ ුෂ්මතුන් එහි යන්වාසික ශ්ිෂය කුව සිටි
යහ ින්, මයග් පැවැති නුපුරැදුකමින් පහළ වූ බර ගති සංසිඳී ගිය ් .
චිරපරිචිත තැනකට පත් වූය ් ැනිණ. යසසු පිරිස ද පුරැදු වූහ.
එකල්හි එහි ඉයගනීයම් ය දී සිටි පිරිස දස-යදායළාස් නයමකි.
පිට ස්ථානවල සිට ද නමක් යදනමක් පැමිණි හ. එහි එකලැ දවාලට
පිඬු පිණිස ා ුතු වි . දින කීප ක් එහි ගත කරන මට කලින් පුරැදු
නැති යබායහෝ යද් පුරැදු වි . යම්වා ඕනූකමින් යනාව ඉයේට ම ආ
යද්වල් . එයහත් ඉයගනීයම් උනන්දුව පිරිහී ගිය ් නැත.
යමහි ටික දිනක් ගත කරන විට ගුරැ හිමි න්යගන් නි ම ක්
ලැබිණි. යහාන්නන්තර නම් ආවාසය ් සිට යපාත් කීමට පැමියණන
යලස . ඒ නි ම අනුව එහි යගාස් කලට යේලාවට යපාත් කීමට
පැමිණීමට පුරැදු වීමි. යම් අතර මාර්ග සැතපුම් තුනක් පමණ ඇතැ ි
සිතමි. යපාත් කි ා යහාඳට ම හැන්දූ වී නැත්නම් ඇඳිරි වීයමන් පසු
යහාන්නන්තර ස්ථාන ට පැමිණිය මි.
එහි වාස යකයළ් අඳයලද්දුව සරණතිස්ස නම් ව සක හිමි
නයමකි. හිමි න්යග් තතු අතුලවංස ආ ුෂ්මතුන්යගන් ැන සිටි මම එහිදී
මධ්යස්ථ පරතිපත්ති ක් අනුගමන යකයළමි. එයහත් ඒ හිමිය ෝ මට
ඉතා යහාඳින් සැලැකූහ. දා ක පිරිස අතුයරන් යබායහෝයදයනක් ම
යහාඳින් සංගරහ කළහ.
එහි පරධ්ාන දා ක මහතකුයග් පුතර තරැණ කුයග් යමයහ වීයමන්
තරැණ සමිති ක් ඇරඹීමට සිදු වි . යමබඳු වැඩට ම්තම් පුරැද්දක් මට
ලැබුයණ් අලුත්ගම පන්සයල්දී . වැඩි දුර පුරැද්දක් යහෝ ඉහළින්
යපනීයම් සියත් බලපූම යහෝ මට තිබුයණ් නැති නිසා, එහිදී වැඩි දුර
උත්සාහ ක් යනාගත්යතමි. එයහත් ළඟට පත් කා ම පැහැර ලීමට මා
සිතුයේ නැත. මා ඉදිරි ට පත් ඒ අවස්ථාව දක්ෂතා ඇති යවනත්
ශ්ඃකාමි කුහට ලැබුණා නම්, යබායහෝ වැඩ සිදු වන්නට තිබුණි. මා
ඒවා එතරම් දුරට සිතුයේ නැත. යම මයග් චරිතය ් අද දක්වා බලපානා
ගුණය කි.
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මාහිමි දිවි පවත...
ඒ ස්ථාන හා පරිසර එතරම් ශ්ුභදා ක යනාවී . තරැණ
භික්ෂුවකට අවැඩ සැලැයසන දශ්මනය න් එතැන වින ගුරැතාව ඇහිරී
තිබිණි. මයග් කර්ම චකරය ් කරකැවීයම් නීති අනුව, එහි වූ ගිහි-පැවිදි
යදපයස් ම මා නවත්වාගැනීයම් කැමැත්ත යනාතකා හැර, ඇදුරැ
හිමි න්යග් නි ම ලැබීයමන් මම වූතරට ළි පැමිණිය මි. මයග්
පැරණි මිතුරැ වතුරැගම අතුලවංස ආ ුෂ්මතුන් හා සබඳකම් පවත්වමින්
ඉයගනීයම් වැයඩහි ය දුයණමි.
කලින් පැවැති ස්මෘති ශ්ක්ති යම් කාලය ් යගවී යගාස් තිබුණ
ද හැඟීයම් දි ුණුව කරමය න් පැවැතුයණ් . එහිදී මට අනාගත හැඟීම්
බලපූයේ නැත. ඒ කාලය ් තිබූ ඉඩකඩ අනුව මා තද උනන්දුවක්
ැක්වූය ් නැත. (එදා) මා නුවයණ් ගමන යගාළුයබලි ගමනක් බව
හැයඟන්යන් යම් මහලු කාලය ් . “මයග් ගුරැවරැ මා ගැන විශ්්වාස
තබා මා යමහි ය දවූහ. එයහත් මම එ ින් නි ම පරය ෝජන
යනාගතිමි.”
“උතුමන්ග් හැම පිළිවත් මගක් ම අනුගමනය පහසු නැත.
එහත් ඔබට එයින් ටිකක් පුරැු කරගත හැකිය. [‘මාගගසථා
නාවසීදති’] එය ඔේ අනාගත සැනැසිල්ලය.”
මා වූතර සුධ්ර්මාරාමය ්දී ගරැ පඬි හිමි න් ළඟ ඉගැනීමට
සම්බන්ධ් වන විට, එහි සිසු පිරිස ධ්ර්ම-වින අතින් හා භාෂා - ශ්ාස්තර
අතින් ද ැනුම දි ුණු කරගත් උගත්හු . යමහි පැවති අධ්යාපන කරමය ්,
“දාඨාවංස ”ට පාළිය න්ම අරැත් බිණිමත් එහි සම්පූර්ණ විගරහ කථන ත්
මුලදී මට එතරම් පහසු යනාවී . බාහෝදනා ඒවා ලියාගන
කටපාඩම් කරගැනීමට මහන්සි ගන්නවා දැක මම පුුම වීමි. මාස
කිහිපයක් තුළ පුහුණුවන් පසු ඒවා සිතින් සාදාගන පාඩම් දීම්
ශ්ක්තිය මට ලැබුණ්ය. යමම අර්ථ කථන ත් විගරහ කීමත් එක්තරා
පිරිසුදු නීති ක් උඩ කරනු ලබන බව මට වැටහීගිය ් . එ සිත් තුළ
මතු වී ගිය ් අතීත වූ යද ක් මතු වන අ ුරිනි.
යම් උගැන්වීයම්දී ශ්ිෂය න්යගන් පරශ්්න ඇසීම යකායතකුත් සිදු
යව ි. ශ්ිෂය ා ඉදිරිපත් කරන පරශ්න
් අඩු . යම මයග් දුබලතාවකට
යහ්තු වීයදෝ ි සිතන්නට ද ඉඩ තියේ. යමහිදී කලින් මා තුළ අඩු
දි ුණුයවන් ුත් ඇතැම් නැණ හා ගුණ න් වැඩුණු අතර, කලින්
යනාතිබූ අගුණ ද වැඩුණ යස් මට ැනුයණ් පසුව .
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අමා බින්දු...
“තමාග් සිත් පැවැත්ම කස්දැයි නිතර සලකා බැලිය යුතුය”
ි කළුතර යපමරතන හිමි න් දුන් උතුම් අවවාද ක් වි . එ මට නිතර
සලකන්නට යනාහැකි වි . එබඳු අවවාද ක් සියත් රැඳී තිබීම පූර්ණ
උන්මාගමය න් යේරීමට යහ්තු වී
ි සලකමි......
වූතර සුධ්ම්මාරාම කුඩා පිරියවනක තත්ත්ව උසුලා තිබුණ
ද එ තව-තවත් උසස් බවට පමුණුවා ලීයම් සියතක් යහෝ තැයතක් ගරැ
පඬි හිමි නට යනාවී
ි කි
ුතු ...... යමහි අප ගත කළ කාල ගැන
සලකන විට ඉතා පිරිසුදු වැඩ පිළියවළක් සිහි ට නැගී එ ි. දා ක පිරිස
ද යබයහවින් ධ්ර්මධ්රය ෝ . ැහැමිය ෝ ...... යමහි ගත කළ කාලය ්
(1924-26) යතබස පිළිබඳව මැ ශ්ේද වයුත්පත්ති, වයාකරණ නීති හා
අභිධ්ම් පිළිබඳවත් ැනීම වැඩිණැ ි කි
ුතු .
කළුතර යපමරතන හිමි න්යග් සි ගණන් අගනා උපයදස්
රැයගන ඒවා යහළ පැදි බවට පමුණුවා ලි මින් කි මින් කල් යගේවත් ,
ඒවාට යහායරන් යමන් එක්තරා දුබලතා රැසක් මා සිත තුළ වැඩී ගිය ් .
ස්වස්ථතාව යනාසලකා කල් යගවීම, සියත් තැන්පත්කම අඩු බව, ගුණ
නුවණ දි ුණුවට යනායපළඹීම, මදව ට මැ ඉඩ දී කරි ාකාරී බව
නවත්වා ලීම...... කාම සිතිවිලිවලට ඉඩ දී විසීම, දහම් සතරට සිත
ය දුමට වඩා අනාගත භායගයාද කට සිත ය දීම න යම්වා එ ින්
සමහරකි. කටපාඩම් කරන යද රඳා යනාසිටින සැටි ක් ැනුයණ් යමකී
දුබලකම් යහ්තුයවනැ ි මට සියත්.
යම් කාලය ් කළුතර හිමිය ෝ මධ්යස්ථ වූහ. භානුවංස ස්වාමීන්
වහන්යස් මයග් අඩුපාඩුකම් යසා ා බැලූහ. යමහිදී සද්ධ්ාසාර හිමිය ෝ
මට දී තිබූ යපට්ටි යගන්වාගත්හ. ඒ හිමි න් යමයහ වූ පායර් මා
යනා ාම යම ට යහ්තුව . පුද්ගලයන්ග් උසස් අදහස්වලට මිස
ඔවුන්ග් උපකාරවලට රැවටී ඒවාට ගරැ සරැවක් ඒ කාලය් ද මා
දැක්වූය් නැත. නාදැහැමි දියුණුව හා දහම් මගින් පිට පැනීම ද මග්
කර්ම චකරය නාඉවසන හැටි කවදත් හාඳට මැ පරතයක්ෂ වී තිේ......

12. මුල්ල්ගම වාසය
යම් කාලය ් තල්දි ාවල වැඩ සිටිය ් යබෝමිරිය ් සීලවිමල
හිමිය ෝ . උන්වහන්යස් අප ඇදුරැ හිමි න්යග් ඇදුරැවර මුල්යල්ගම
(පඤ්ායස්න) යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යග් සයහෝදර හිමි නයමකි......
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මාහිමි දිවි පවත...
අයප් ඇදුරැ හිමිය ෝ මුල්යල්ගම යලාකු හිමි නට යමන් මැ සීලවිමල
හිමි නට ද මැනැවින් යගෞරව ැක්වූහ.
යබෝමිරිය ් හිමිය ෝ පිරිත් කි ා මහජන ාට යසත් සැලැසීයම්
පසිදු කාරැණික උතුයමකි. දුප්පත් යපායහාසත් හැමයදනාට ම එක යස්
යමත් කුළුණු ඇති උතුයමකි. උන්වහන්යස් තමන් අසනීපය න් දුබලව
ඉඳයගන ම අනුන් හට යසත් කිරීමට වැඩම යකාට, එක් දියනක පය ්
ආබාධ්ය කින් යපයළන්නට වූහ. එ උත්සන්න වීයමන් උන්වහන්යස්
අපවත් වූහ......
ගරැ යබෝමිරිය ් හිමි න් අපවත් වීමට කලින් ම අප ඇදුරැ
හිමි නට දී තුබූ අවවාද ක් නම්, තමන්වහන්යස්යගන් පසුව
අතුරැගිරි ට පැමිණ, එහි උගැන්වීම කළ ුතු
න්න . ඇදුරැ හිමිය ෝ
යම මතක තබායගන සිට, සුදුසු අවස්ථායේ කරි ායේ ය දවීමට අදිටන්
කරගත්හ. යම් අනුව අපට උන්වහන්යස් යපරටු යකාට යගන
අතුරැගිරිය ් යබෝධිරැක්ඛාරාම ට න්නට සිදු වි . (1926 වෂමය ්දී .)
යම් අවස්ථායේදී මුල්යල්ගම (යලාකු) ස්වාමීන් වහන්යස් ද පැමිණ
සිටි හ.
අතුරැගිරි ට පැමිණි අපට එහි ඉඩකඩ මඳ යහ ින්, කිහිප
නමකට පිට ස්ථාන තුනක ද නවතින්නට නි ම වී තිබුයණ් . යපෝයර්
අලුත් වස්යපාළ, තල්දි ාවල සිරිනන්දනාරාම
හා මුල්යල්ගම
සුගතනන්දනාරාම , ඒ ස්ථාන තුන ...... මට ාමට නි ම වුයණ්
මුල්යල්ගම සුගතනන්දනාරාම ට . ඇදුරැ හිමි න් පරමුඛ ස නමක්
පමණ අතුරැගිරිය ් වූහ......
ඒ කාලය ් සුගතනන්දනාරාමය ් වැඩ සිටිය ් කිරිවත්තුඩුයේ
සුගතතිස්ස හිමි පමයණකි. මම එහි වස් එළැඹී අතුරැගිරි ට එමින් මින්
කල් යගවීමි. මට මුල්යල්ගම ස්ථානය හි කිසිදු අපහසුයවක් යනාවී .
තිබුයණ් ගමන් අපහසුව පමණකි. එයහත් එ ගණනට යනාවැටුයණ් .
එහි දා ක පිරිස ඉතා යහාඳ සැලකිල්යලන් කට ුතු කළහ. ගම් කීප ක
සම්බන්ධ් යමම ස්ථාන ට තිබුණි.
ඕනූ කරන යපාත පත ද යවනත් උපකරණ ද මට යනාඅඩුව
ලැබී තිබුයණ් . යබාම්බාය න් ද අවශ්ය වූ යපාත් කීප ක් යගන්වා
ගතිමි...... මයග් ඇදුරැ හිමි න්යගන් ද යහාඳ පිටව
ු හලක් ලැබගන්නට
ඉඩ තිබුයණ් . එයහත් යම් කිසිවකින් නි ම පරය ෝජන ක් මා ගත්යත්
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අමා බින්දු...
නැත. යම් කාලය ් ඉයගනීම දිගටම කරයගන ායම් අඩුයවක් නම්
නැත. එයහත් අභයන්තර දි ුණුව එතරම් සරැ වූය ් නැත......
මුලැදී යමහි වසන සුගතතිස්ස හිමිය ෝ සි ලු කට ුතුවලදී මා
ඉදිරිපත් කළහ. එ යහාඳ අදහසින් ම බව සිතමි. යම් අතරට අයප්
භානුවංස ස්වාමින් වහන්යස් ස්වකී අතැවැසි සාමයණ්ර නමක්
කැඳවායගන ආහ. එවිට එහි පිරිස තුන් නමට ඉහළ නැංයග් . මයග්
කාල යම් යවනුවට ද ය ාදන්නට වූ යහ ින් මා දි ුණුයේ යේග තවතවත් හීන වන්නට පටන්ගත්යත් . යම මයග් ම අපරිචිත බුද්ධිය ්
පාඩුව . අයනක් යද ක් යනායේ. කලින් තනිව මැ යපාත් කීම සඳහා
ගි මම ඉන් පසු යදනමක් වී ගමන් යකයළමි. යම් නිසා මා පර මාදය ්
වැටීගත්තාැ ි සිතන්නට ද ඉඩ තියේ.
මුල්යල්ගම ස්ථානය ් විහාරය ් පිළිම බැඳීම ඇරැඹුයණ් යම්
කාලය ් . යමබඳු වැඩ ගැන දා ක න් උනන්දු කරවීයම් ශ්ක්ති ක් මට
පිහිටා යනාතිබුණි. අනුන්ග් සිතකට ේදනාවක් දීමට කවදත් මම රැි
නාකරමි. ඇතැම් විට අරැචි යද්ත් කරන්නාක් යමන් අනුන්යග් සිත්
නරක් කළ අවස්ථා ද මතක ට එ ි. ඒ හැම එකක් ගැන ම ඒ යමායහාත
පටන් යම් යමායහාත දක්වා සියත් තැවීම සිදු යව ි.

13. ඉගනුම අඩපණ වීම
යද්වයගාඩ වැඩ සිටි අයප් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යග් 77 වන
ජන්යමෝත්සව විජ ාරාමය ්දී ම නි ම කරයගන අපට ද දන්වා එවන
ලදි. යම් සඳහා වියශ්්ෂ පරිෂ්කාර රාශ්ි ක් සප ා යගන යගාස් අපි එහි
අග වැඩි කරවීමු. එ සිදු වූය ් 1926 වර්ෂය ්දී . යම් පින්කම්
අවස්ථායේ ම මා සමග එහි ගි සාමයණ්ර නමකට පිත්ත විකාරය කින්
උමතු යරෝග ක් හටගැනීයමන් මට ද කරදර යවන්නට සිදු වි .
එ ින් පීඩා විඳිමින් සිටින විට, අයප් පි ායග් මරණ සිදු වූ බව
ැනගන්නට ලැබී, දුක් රැයසකින් යපයළන්නට සිදු වි . [‘විපද් විපද
මනුබධ්නාති’ න ආප්ත වාකය සිහි ට නැංවී] යම් ගමන අතරදී ගමට
ද යගාස් ටික දිනක් ගත යකාට ළිත් මුල්යල්ගමට න්නට සිදු වූය ්
කලක් ගත වීයමන් පසුව . ඉයගනීමක් කිරීමට ඉදිරිපත් වී සිටින මා යම්
විදිය ් දිගින් දිගට ඇවිදීමට බැස්යස් කවර යහ ින් ැ ි සිතාගැනීම
උගහට .
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මාහිමි දිවි පවත...
ඉතා කුඩා යද ින් පවා සිත් කලකිරීමට පත් කරගැනීම ඒ
කාලය ් තිබුණ මයග් යලාකු දුබලකයමකි. යම දුබලකමක් යස්
වැටහුණ ද ඉතා පිරිසුදු අදහසකිනි පැනැනගින්යන්. භාරගත් වැඩක් නිසි
විදි ට කරන්නට ඉඩ යනාලැයබන විට, එ
අතහැර ඇඟපත
යේරාගැනීයම් අදහස අද යමන් එදා ද මා සිත් තුළ බලපූ ගති ක් බව
කි හැකි . 1927 වර්ෂය ් මුල භාගය ්දී ළිත් ගම් පළාතට න්ට සිදු
වි . යම් ගමන පිටත් වූය ් විභාග ක් සඳහා යපාත් බැලීමට සූදානම් වී
සිට එ එපා වීයම් යේග උඩ .
ගමයන් අතරමගදී ලැබුණු අපථය වූ ආහාර ක් ගැනීම යහ්තු
යකාටයගන, අලි යතාල්යල් පන්සලට පැමියණන විට ම අසනීප වීමි.
අසනීප ට පිළි ම් කිරීමට අඳයලද්දුව විදායන් මහතා ආදී හිතවත් පිරිස
උනන්දු වූහ. අසනීප ගතිය න් එහි ටික දිනක් ගත කරන විට, සිරිමංගල
පිරියවන්හි ගරැ සුමංගල හිමි න්යග් නි ම ක් අනුව තිහයගාඩ
ආවාසය ් ටික දිනක් නැවැතී සිටින්නට සිදු වි .
යමහිදී උපසම්පදා කර්ම ක් සඳහා මිරිස්සට වැඩ සිටි අයප්
ඇදුරැ පඬි හිමිය ෝ වාහන ක් එවා මා එහි යගන්වායගන සමණබැද්යද්
වස් එළඹීම ගැන ැනුම්දුන්හ. එ පැහැර හැරි යනායහන පරිද්යදන්
ඉදිරිපත් කළ යහ ින් ගරැ ඇතිව භාරගතිමි.
භානුවංස හිමි හා ධ්ම්මවිලාස හිමි සමග සමණබැද්යද් වස්
එළඹීම සිදු වූය ් 1927 වැනි වර්ෂය ් . එ අලුත් වස් යපාළක් නිසා ද
වැඩි පුරැද්දක් නැති නිසා ද මඳක් අසීරැ වැඩක් වි . යමහිදී වියශ්්ෂ
කරැණු කීප ක් සිදු වූ සැටි මයග් සිහි ට නැගී එ ි. ...... ධ්මම කථික
ගිහි කු යගන්වා දුශ්්ශ්ීල බණ කි ැවීම, ධ්මම යද්ශ්නා පන්ති ක්
පැවැත්වීම, නාලක සූතරයට විස්තරාර්ථ වණගනාවක් සැපයීම, ඒ අතර
යව ි.
සමණබැද්යද් වසින් පසු යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් බැලීමට ගි
බව මතක . පසුව භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස් සමග එකතු වී උඩරට
යපයදයස් කීප යපාළකම වාස කරන්නට සිදු වි . 1928 මහ ි ායේ
ආවාසය ් වස් එළඹීම භානුවංස හිමි න් සමග . යමහි ගත කළ කාල
යනාසන්සුන් ගති කිනි මතක ට එන්යන්. යම් කාලය ් බූවැලිකඩ
උගැන්වීමක් යකයළමි...... අනාගත පිළිබඳව භානුවංස හිමි න් ඇඳ
යපන්නූ විසිතුරැ සැලසුම් කීප ම අහයස් මාලිගා තැනීමක්
ි වැටහී
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අමා බින්දු...
ගි යහ ින් මට යම් ඇවිදිල්ල නවත්වන්නට සිදු වි . යම් කාලය ්
සිරිවිමල හිමි න් හැඳිනගැනීමට පුළුවන් වි .
කටුගස්යතාට රණරාජ මන්තින්දාරාමය ් වැඩ විසූ ගුණරතන
හිමි න්යග් අභාව යම් කාලය ් සිදු වි . යමහිදී පැමිණ සිටි පිරියසන්
යවන් වී මා සිතට වැදුයණ් (නාරණාපිටිය ්) සිරිවිමල හිමි න්යග්
දශ්මන ි. එ මා සිත් තුළ තදින් වැදී ගිය ් . ඊට පසු හමු වී කීප
වතාවක් සාකච්ඡායේ ය දුයණමු. අප යදනම අතර යදනම යකයරහි
ස්ථිර විශ්්වාස හැඟීයමක් පිහිටා තිබූ බව සිහි ට නැයග ි.
යම් ස්වාමීන් වහන්යස් මගින්යදෝ මට ැනගන්නට ලැබුණු
ආරංචි කි, අයප් ඇදුරැ හිමි න් නිට්ටඹුයේ විදයානන්ද පිරියවයන්
පරාචීන විභාගායප්ක්ෂක නට පුහුණුවක් යදන පන්ති ක් තියබන බවත්
එ ට එකතු වී වැඩ කිරීමට යම් සුදුසු කාල බවත්. මීට පරථම යම ට
ආසන්න කාල ක ගුරැ පඬි හිමි න්යග් ැන්වීමක් අනුව මට එහි න්නට
සිදු වූ බව මතක . යම් ගමයන්දී ැනගත් යතාරතුයරකැ ි ද සිති හැකි .

14. යළිත් ඉගනුම
යකයස් යහෝ මම මහ ි ායේ වස සම්පූණමය න් අවසන් වීමටත්
පුථමය න්, අවශ්ය පත යපාතත් ටිකක් යසා ායගන, යබායහෝ
අමාරැයවන් එහි (= විදයානන්ද පිරියවනට) සැපත් වීමි. යම් අවස්ථායේදී
මට පිටුවහලට කිසියවක් යනාවූහ. භානුවංස හිමි න්යග් වහල පිළියකවු
යකාට , තනිව ම මා යමහි පැමිණිය ්. යවනදා වැඩිහිටි ගුරැන් හමු වන
විටකදී යනාය ක් විදිය ් පුද පඬුරැ යගන ායම් සිරිත තිබුණ ද යම්
වාරය ් ගුරැන් හමු වූය ් හිස් අතිනැ ි සිතමි. මා එහි ගිය ් අයප් ඇදුරැ
හිමි න් මා ගැන යනාසලකා හරින්යන් නැත න හැඟීයමනි. එයස් ම
මා එහි පැමිණි විට මට යහාඳට සැලකිලි ලැබුයණ් . එහි නැවතීයගන
එම පන්ති ට බැඳී, යපාත් කි වන විට අහයගන සිටිය මි. මා එහි න
විට පන්තිය ් කි න යපාත් අවසන් වීමට ළංව තිබිණි.
නාරණාපිටිය ් සිරිවිමල හිමිය ෝ මට එහි ශ්ිෂය න් නැවතී
ඉන්නා තැනක් වූ වල්යපාළ නැවතීමට කථා කළහ. යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස් මට පිරියවයන් ම නැවතීමට ැන්වූහ. වැඩි දුරට කල්පනා
යනාකළ, මිතුරන් අනුගමන කිරීයම් අභිනන්දන ඇති මම යලාකු
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මාහිමි දිවි පවත...
ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් අවසර යගන, වල්යපාළ නැවතී යපාත් කීමට
ආයවමි. සැතපුම් යදකක් පමණ යම් අතර ඇතැ ි සිතමි.
අතරින් පතර සිරිවිමල හිමිය ෝ ද එහි පැමිණි හ. එහි තවත්
යදනමක් වූහ. එක නමක් යහාඳ දක්ෂය කි. යදනම ම පිරියවයන්
ශ්ිෂයය ෝ . මා ගැන අනුන්යග් යලාකු සැලකිල්ලක් පැවැති නමුත්
ඔවුන්යග් සැලැකිලි තරමට උගත්කමක් යහෝ දක්ෂකමක් යහෝ මට
යනාතිබුණි. යම් කාලය ් විභාග ට සූයහන තරම් යහෝ අනුරූප වූ යහෝ
ැනීම යකබඳු ද කි ා වැටහීයමක් තිබුයණ් නැත. ගාල්යල් වාචිස්සර,
දික්යවල පි නන්ද න යදනම සමග අතරින් පතර සුහද හැඟීම්
පැවැත්වීමි.
“යම් තැනක් හෝ තනතුරක්-පදවියක් හෝ ලැබගනු කැමැත්තා
විසින් කළ යුත්ත්, ඊට ඇති බාධකයන් ඉවත් කර ලීමත්, උපකාරක
ධමගයන් ඇතුළතිනුත් පිටතිනුත් දියුණුවට පත් කරගැනීමත් යන දකින්
එයට සුුස්සකු වීමය. එකතු වූ නියම ගුණයන් මිනිසා නියම තැනට
පමුණුවා ලීම අනිවායයග සිද්ියකි”.
යම් උපයද්ශ් මට ගරැ කළුතර යපමරතන හිමි න්යගන් හා
ගරැ සිරිවිමල හිමි න්යගන් ලැබී තිබුයණ් . එයහත් ගැඹුරට
යනාසලකන ලදි. ජ ගරහණ ක රස ට සිත නුදුන් මට ඒ උපයද්ශ්ය ෝ
පතට සීමා වූහ; සිත තුළට වැද්දගනු යනාලැබූහ.
මාස හ ක් පමණ නිකම් යපාතපයතහි වැයඩහි ය දී, පරාචීන
විභාග ට ගිය මි. එහි පරශ්න
් පතර බලන විට , අවශ්ය ැනීමක් නැති බව
වැටහී ගිය ්. එයහත් පිළිතුරැ සැප ීමි. සිංහල වයාකරණ පතර ම නරක්
වි . විභාග පරතිඵල පිට යවන කාලය ් මා සිටිය ් යද්වයගාඩ , සිරිවිමල
හිමිය ෝ විභාග අවස්ථායවහි යමන් ම ඉන් පසුව ද උපකාර වූහ......

15. ගුරැ හිමිපාණන් අපවත් වීම
1929.5.27 දින යද්වයගාඩ වැඩ සිටි යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්
අපවත් වූහ. උන්වහන්යස්ට කළුතර හිමි න්යගන් උපස්ථාන ලැබිණි.
කරදර නැතිව යහාඳ සිහිය න් අපවත් වූහ. උන්වහන්යස්යග් ආදාහන
පින්කම යහාඳින් සිදු වි .
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අමා බින්දු...
යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ටත් මයග් පි ාටත් න යදපළට ම
සුදුසු උපස්ථාන ක් කිරීමට මට ඉඩ ලැබුයණ් නැත. පි ා අන්තිම
කාලය ් දස සිල් සමාදන් වී දරැවන්යගන් උපස්ථාන ලබා පිරිසුදු සිතන
ි ්
කළුරි කළ බව ැනගතිමි.
යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යග් අන්තිම කාලය ්, මා වල්යපාළ
නැවතී සිටිද්දී, මට ලි ුමකින් අවවාද කර තිබුණි. මම එ ඒ කාලය ්
තදින් සිතට යනාගත්යතමි. උන්වහන්යස් කුඩාවට යපයනන වරද ද
යලාකුවට සිතු සඟ පි නමකි. සුදු ඉඳුල්කඩ හා කිරියගාටු හැයඩ්ව ඇති
අංසකඩ පරියභෝග කිරීම යදෝෂ ට ලක් කළහ; ගැරහුම් කළහ. උභ ාංශ්
පාරැපනය ්දී, උපරිම සිරැර යහලුයවන් තබායගන පපුව මැද්යද් තබා
සිවුරැ යකාන් එකතු යකාට ඇඹරීමට තදින් විරැද්ධ්කම් පූහ; යදාස් කීහ.
උන්වහන්යස් උභ ාංශ් ගැටවටු කරන යදස බලා ඉන්නකු තුළ නි ම
ශ්රමණාකල්ප මැවී යපයන ි. ගරැ කළුතර ස්වාමීන් වහන්යස් ගැනද
කි
ුත්යත් එ ි......

16. ඉංගරීසි ඉගනුම
අලුත්ගම ඉන්නා කාලය ් ඉංගරීසි බස ඉයගනීමට පාසල්
සිසුවකුයගන් උපකාර ලැබිණි. අමුණුගම ඉන්ද්රයජාතයාරාමය ් ඉන්නා
කාලය ් එ ට තවත් උපකාර ලැබිණි. එ ද අතරමග නතර වි .
1929 දී කිසි ම් වැඩක් සඳහා යගාස් දින කීප ක් එහි නැවතී
වසන විට, භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට ඉංගරීසි ඉයගනීම සඳහා “මහා කාශ්යප”
නම් විදයාල ක් පිහිටුවීමට න බවත් ඒ සඳහා ඇතුළත් වීයම් විභාග
ළඟ බවත් ප ාගල ශ්රී විමලවංශ් හිමි න් යවතින් ැනගතිමි. එහි ආකෘති
පතර ද ඒ හිමිය ෝ මට යපන්නූහ. භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස් හා
සාකච්ඡා යකාට මම ද එ ට යපනී සිටිය මි. විභාගය න් සමර්ථ වී එම
විදයාලය ්
ඉයගනීම
ඇරඹීමි.
නැවතීම
යකාල්ලුපිටිය ්
ධ්ර්මකීර්තයාරාමය ් . ඒ කාලය ් එහි ඉඩකඩ ඉතා අඩු . එයස් වුවත්
10 - 12 නමකට වැඩිය න් විසූ බව මතක . හංචායපාල නා ක
හිමි න්යග් කරැණාව යහාඳින් ලැබුණි. පතයපාත ගැනීමට උපකාර
භානුවංස හිමි න්යගන් ලැබිණි.
යම් ඉයගනීයමන් එක්තරා බුද්ධි විකාශ් ක් සැලසුණු බව කිව
ුතු . යකෞතුකාගාර පුස්තකාලය න් යපාත් බැලීමට ද පටන්ගන්නා
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මාහිමි දිවි පවත...
ලදි. නවීන ඥාන ක කරි ාකාරිත්ව පැන නැඟුයණ් . යපාත් කි වීම ලිවීම වැනි යද්වල නිතර සිත ය දුණ ද යනාැනීම අසංවර සිතිවිලි ද
පහළ වි . ඒවා අබිබවා යහාඳ සිතිවිලි පහළ වූ යහ ින් යම් කාලය ්
ගුණ - නැණ වගාව සැලසුයණ් . යම් ඉයගනීම පැවතුයණ් යකටි
කාල ක් තුළ . එයහත් අද දක්වා එ ින් පරය ෝජන ලැයේ. යම් ඉංගරීසි
ැනුම තව දුරටත් දි ුණු කරගැනීමට යකාපමණවත් මාර්ග තිබුයණ් .
එයහත් මයග් කමම චකරය ් විධ්ාන අනුව එබඳු මං යසවීමට මා සිත
යපළඹුයණ් නැත.
අයප් අපවත් වූ යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යග් වාර්ෂික පින්කම
යම් කාලය ් ඉතා යහාඳින් සිදු වි . එ ට “චරිත සුධ්ා ලතිකා” නම් කුඩා
යපාතක් මුද්රණය න් පරකාශ් ට පත් යකයළමි. එහි මුල් යකාටස අප
ඇදුරැ පඬි හිමි න්යග්
. ...... යම් පින්කයම්දී ද භානුවංස
හිමි න්......මායග් සි ලු වැඩ පාලන කිරීමට ත්න ක් දරන බව හැඟී
ගි යහ ින්, ඒ හිමි න් යකයරහි මධ්යස්ථ වූ මනසක් පැවැත්වීම යහාඳ
ැ ි වැටහී ගිය ් . අපවත් වී වදාළ සම්භාවනී ඇදුරැ හිමිපාණන් සිහි
යකාට කරනු ලබන යම් පුයණයාත්සව අවස්ථායේදී පවා පිරිසුදු සමගි
සිත් යපළක් පවත්වන්නට යනාලැබීම ගැන මම බලවත් යස් සංයේග ට
පත් වීමි......
කාශ්යප විදයාලය ් ඉයගනීම ලබමින් විසිතුරැ නුවණ කරි ා
කරවීයම් වරපරසාද , යම් මනහර වැඩ පිළියවළ, සිඳී බිඳී ායම්
වකවානුව පැමිණිය ් . පුුමයකි.! මා තුළ දාම්නසක් පහළ නාවීය.
ලැබුණු අවස්ථායවන් පරය ෝජන ගැනීමට එහි පැමියණන ඉංගරීසි
උගතුන්යගන් ඉහළ පන්තිවලට නි මිත පාසල් යපාත් කි වා
යත්රැම්ගන්නා සැටි ැනගතිමි. මහා යබාධි විදයාලය ් ද ටික කලක්
ඉයගනීම යකයළමි. මයග් කර්ම චකරය න් ලැයබන විධ්ාන අනුව යම්
ගමන නවත්වා ලීම සිදු වි . යම ට යහ්තුව, මා සමග එකතුව වැඩ කළ
ප ාගල ශ්රී විමලවංශ් හිමි න් ඒ ස්ථානය න් පිටව ාමට කථා කිරීම
ි සිතමි......
මම ද යකාල්ලුපිටිය ් ධ්මමකීර්තයාරාමය න් පිට වී ාමට සිතා
එ ට සූදානම් වීමි. එහි මායග් උපකරණ වශ්ය න් තිබුයණ් කි වූ යපාත්
පත් ටිකත්, පූන, පැන්සල, තුන් සිවුර හා යගාටු අත්තත් පමණ
ි
සිතමි. එදා ද පිරිකර වැිය තබාගැනීම් හිරිහැරයන් ඉවත් වී කල්
ගවීමි. එදා නාලැබන හයින් මස් අල්ප පරිෂ්කාර ඇත්තකු
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අමා බින්දු...
විණැයි සිතාගන්නට ඉඩ ඇතත්, හාඳට පිරිකර ලැබන, අවටින්
ලබාගැනීමට ඉඩ ඇති, ම් අවදිය්දී ද තුන් සිවුරන් හා අල්ප
පරිෂ්කාරයන් සතුටු වීමට හාඳ සිතින් ම පුළුවන්කම ලැබී තිේ.
අනුන්ට දීයම් අදහස තියේ. ඒත් ඒ පරිතයාග කිරීමට මා සිත
ය යදන්යන් හිතවත් ගුණවත් පුද්ගල න් යකයරහි . “මට” යයි යම්
කිසිවක් අත් හෝ ළඟ ඉතිරිව තබා නාගන පර හට දීම් හැකියාවක්
මා තුළ පිහිටා තිේ. ම් නිසා මා වනුවන් තිබන කායි දයක්
වුවත් ලහසියන් අතහැර දැමීමට පුළුවන්කම තිේ. ‘මග්’ යැයි
අල්ලාගන පාදි බැඳ තබාගැනීම් අදහසක් එදත් අදත් දක් ම
නැත. යමක් රකිතාත් රකින්න් පරාග් පරයෝජ්නය සඳහාය.

17. පරාචීන විභාග දකකින් සමත් වීම
ධ්ර්මකීර්තයාරාමය න් පිටත් වීමට ඉඩ ලැබුයණ් නැත.
පහතමුල්යල් පි දස්සි ස්ථවිරතුමා කුඩා කල පටන් මා මිතුයරකි. ඒ
ස්ථවිර න් පරධ්ාන ධ්යමමාද පිරියවයන් සිසු පිරිසක් යම් දිනවල පරාචීන
පරාරම්භ පරීක්ෂණ
සඳහා යපාත් බලමින් විසූහ. ඒ පිරියසහි
කඩවැද්දුයේ පිනවංස ස්ථවිර තුමා ද වූ බව මතක .
විභාගවලට ායම් අදහයසක් මා සිත් තුළ යනාපැවැත්යත් .
ඉතිහාස සාකච්ඡා සභායවක් වි . විභාග ට නි ම හරි මාතෘකා
කරයගන . එ දිගටම මැනැවින් පැවැත්විණි. යම ට මම ද සම්බන්ධ්
වීමි. ඉංගරීසි “මහාවංස” පරිවර්තන
ම්තම් වැටයහන හැටි ට බලා එහි
දක්වා ඇති සටහන් සාකච්ඡා සභායේදී කීයවමි. යම් සභාවට ප ාගල ශ්රී
විමලවංශ් ස්වාමින් වහන්යස් ද සිටි බව මතක , කරමය න් සාකච්ඡා
සභාව දි ුණු වි .
විභාග සඳහා වැඩ කිරීමට ද සිදු වි ; එකතු වී යපාත්
බැලීයමනි. අවශ්ය වූ යපාත පතත් ලැබිණි. විභාග සඳහා අ දුම් පත් ද
පුරවා වන ලදි. සහතික වැල්ලවත්යත් (ධ්යමමෝද පිරියවයන්) වැඩ
සිටි රස්නකවැයේ හිමි න්යගනි. අයප් අතුරැගිරිය ් ඇදුරැ පඬි හිමිය ෝ
යම් බව යනාදත්හ. යනාැන්වූ යහ ිනි. එයහත් ආචා මත්ව ට
උන්වහන්යස්යග් නාම ය ාදන ලදි.
වැඩි මහන්සි ක් නැතිව යපාත් බලායගන ගිය මු. යම් කාලය ්
සියත් තත්ත්ව යහාඳ . අවශ්ය තරමට ැනුම තියබන බව ැනුයණ් .
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මාහිමි දිවි පවත...
එයහ ින් පරීක්ෂණ ට යනාබා මුහුණ පූයවමි. (1930 වර්ෂය ්දී .) එ
තනිවම . තරමක් යහාඳ පරතිඵල ලැබුයණ් .
මින් පසු ඉංගරීසි වැඩ නැවතිණි. ඊළඟ පරීක්ෂණ ටත් (පරාචීන
මධ්යම) යපනී සිටීයම් අදහස ඉයේට ම පහළ වි . අවශ්ය පත යපාත
භානුවංස හිමි න්යගන් හා යද්වයගාඩින් ලැබුණි.
කාල හුඟක් යගවී අතුරැගිරි ට ගිය මි. 1931 මුල් යකාටයස්දී
ි සිතමි. මා එහි න විට විභාග සඳහා යපාත් කි න පිරිස නි මිත
යකාටස් යබායහෝ දුරට කි ා අවසන් කර තිබුණ බව ැනුයණ් . “මයග්
භාගයය ් සැටි යමයස් ම තමා”
ි මධ්යස්ථ සිතින්, මැද්යද් සිට යපාත්
කීමට සම්බන්ධ් වීමි. “මනෂධ් චරිත ”ත් “සාහිතය දර්පණ ”ත්
යද්වයගාඩ දා ක පිරිසකයග් වි දමින් යබාම්බාය නුත් කල්කටායවනුත්
ලැබ ගත හැකි වි . යදයපායත් පසු කළ මුල් යකාටස් ලි ාගනිමින් ද
ඉදිරි යකාටස් පිළිබඳ පාඩමට සම්බන්ධ්ව ඉතා යහාඳ සිහිය කින් ද
වැයඩහි ය දුයණමි. ඒවා දුෂ්කර තත්ත්ව කින් හැඟුයණ් නැත.
යපාත් යදයක්ම පරීක්ෂණ සඳහා නි මිත පරිච්යේද අවසන්
කිරීයමන් පසු (දික්යවල) පි නන්ද ස්ථවිර න් හා යපාත් බැලීමට
පටන්ගතිමි. ඉයගනීයම් හා පරීක්ෂණ කට සූදානම් වීයම් ද මනා
හුරැබුහුටිකමක් ඇති පි නන්ද ස්ථවිර න්යග් සංවිධ්ාන අනුව යපාත්
බැලීයම් වැඩ කරයගන ගිය මු. එ ට යප්වී කල් යගවීමට යනාහැකි
යහ ින්, වත- පිළියවයතහි ය දීමත් දන්-පිරිත්වලට උදේ වීමත් අඩු
යකයළ් නැත. ඉතා මැනවින් විභාග වැඩ පැවතිණි.
අනගි මල් - පහන් - ගිලන්පස පූජාවක් ද පැවැත්වීමු. එහි අග
අද මතක් වන විටත් චිත්ත පරසාද පහළ යව ි...... පූජාව ඇදුරැ හිමිය ෝ
ගාථා කි වමින් මැනැවින් සිදු කළහ. සුවඳ දුම් පහන් පූජාවට ගාථාවක්
එයේයල්ම තනා කි වූහ...... යම් පින්කයම් හැම සංවිධ්ාන ක් ම
පි නන්ද, (මාතයල්) සාසනතිලක න යදනමයග් ......
විභාග ට ා ුතු දින ළං වි . (1931 වෂමය ්දී .) පත් යපාත්
යපට්ටිවල අසුරායගන සූදානම් වී, මුල්යල්ගම සිට සුබ නැකතට පිටත්ව
ආ වතුරැගම අතුලවංස ස්ථවිර න් ද සමග, කැපකරැවන් ලවා බඩුත්
ඔසවා යගන, බස කට නැඟගැනීමට අතුරැගිරිය ් මහ පාරට බැස්යසමු.
යබායහෝ යේලාවක් බලා සිටි මුත් ාමට වාහන ක් යනාලද්යදමු. ඊළඟට
දුම්රි යපාළට ාම යහාඳ යහ ින් යබායහෝ මහන්සිය න් එහි ගිය මු.
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අමා බින්දු...
අප පිරිස එහි ළඟා වන විට යකාළඹ බලා න දුම්රි පිටත් වි . දවල්
එකට පමණ (අතුරැගිරිය ්) ස්ථානය න් පිටත්ව ආ අප පිරිසට ඇඳිරි
වැයටන්නට ළං වන තුරැ ම අතරමග හිරිහැර විඳින්නට සිදු වි .
අන්තිමට පැමිණි දුම්රිය න් මරදානට ළඟා වූමු.
අප නැවැතුම් යපාළ යලස යතෝරාගත්යත් ඕයඩ්ව පන්සල .
අතුලවංස ස්ථවිර න්යග් හැඳිනීම අනුව . අපි හැමයදනා බඩුත්
ඔසවායගන එහි ඇතුළු වීමු. අතුලවංස ස්ථවිරතුමා ඇතුළට යගාස්
සාකච්ඡා යකාට නැවතුයණ් . අයප් අයනක් අ ට එතැන යනාතැන
වි !
ැන් යදගිඩි ායවන් යපයළන අපි පාරට බැස්යසමු. ඉතා
අමාරැයවන් යබෞද්ධ් මන්දිර යසා ා ගිය මු. එහි පාලක ා හට
පිංයසන්ඩු වී ම්තම් රැ ගත කිරීමට ඉඩ සලසා ගතුමු. රෑ මැදි මට
ආසන්න වි . අප කා විසිනුත් යහට උයද් ම සිතටත් ක ටත් සනීප
ඇතිව පරීක්ෂණ ට යපනී සිටි
ුතු . එයහත් තද යවයහස නිසා
ගිලන්පසවත් යනාබලා නින්දට වැටුණමු.
උයද් යලාවත් සමග හිතත් එළි වී තියබන බව ැනී, වහා නැගිට,
මුණ කට යසෝදායගන, හීල් දන් කිස නිමවා, පරීක්ෂණ පවත්වන
තැනත්, හිඳගැනීමට නි මිත තැනත් කල් ඇතිව යගාස් දත ුතුව තිබූ
යහ ින්, එ යසා ායගන ගිය මු......
බිම ද තැන ද අසුන ද යසා ායගන, කාල සටහන අනුව එදින
ඒ යේලාවට අ ිති වැයඩ්වට සිත ය ාදා ටික යේලාවක් ගත කරන්නට
ලැබිණි. පරශ්්න පතර නි මිත යවලාවට ලැබිණි. සිතට සූයහන යලසට
පිළිතුරැ ලීයවමි.
අයප් යකාටස පිළිබඳ හැම පතර ක් ම ලිවීයම්දී සියත් සතුට
පහළ කරන ගති ක් ැනුයණ් . කාල යබායහෝ ඉක්මනින් යගවී ගිය ් .
අපි කවුරැත් සතුයටන් වැයඩහි ය දී අවසන් යකාට, ගරැ ඇදුරැ හිමි න්
හමු වී සි ලු යතාරතුරැ කීයවමු......
“විපත්-කරදර-පීඩා මැද්ද් ඒවා පීරාගන ඉදිරියට යාමන්
අනාගත ශ්ූභදායී සිද්ීන් හමු කාට ගත හැකි වන්න්ය.”
විභාගය් පරතිඵල සඳහන් පතහි මග් හා පියනන්ද
ස්ථවිරයන්ග් නාමයන් ගෞරව පන්තියහි සඳහන් වී තිබනු දැක
සතුටු වීමි..
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මාහිමි දිවි පවත...

18. පසුබෑමක්
යම ින් පසුව වියශ්්ෂ කාල සටහනක් පිළිය ළ යකයළ් පි නන්ද
ස්ථවිරතුමා . අප යදයදනාට ඉයගනීමත් උගැන්වීමත් යදක ම කිරීමට
ලැබුයණන් වැඩ වැඩි වි . ශ්ිෂය සභාවක් ද පැවැත්වීමට පටන්ගන්නා
ලදි. ශ්ිෂය පිරිස වැඩි වූහ. ගිහි සිසුයවෝ ද වූහ. වෂම යදකක් - එකහමාරක්
පමණ පවත්වායගන න අතර, යනාය ක් විදිය ් දුබලකම් නිසා හා
ආශ්රිත න්යග් නිරනුකම්පය පැවතුම් නිසා ද මා තුළ හටගත් සිත් තැවුල
දික් වි . කරන වැයඩ්ව නිසි පිළියවළට කළ යනාහැකි වන විට සිත් තුළ
පහළ වන්යන් අසහන කි.
මය මමතාේ වරදින් හටගන්නා ුබලකමකි. යෝනිසෝ
මනසිකාරය ඉදිරිය් යාදාගන “මමක් කායින්ද? ‘මග්’ කිය
හැකිකමක් ස්කන්ධ-සංස්කාරයන් පිළිබඳව කස් ලැේදැ”යි සලකා
බැලීමක් කළහාත්, සිත් තුළ පහළ වන්න් පිරිසිු-සැහැල්ලු ගුණ
සන්තානයකි. ඕනෑකම් නැත. අල්ලාගැනීම් නැත. ඓහික ශ්ාන්ති රසය
නම් මයයි......
භාවනාවකින් අභාවිත සිත දිරාගිය සවනි ඇති ගවහලක්
බඳු යයි මට වැටහී ගිය් පසුවය. වහල් සිුරැවලින් තමීම
නාවැළැක්විය හැක්ක්ය. ම් ත්රැම සිතට නුුන්නෝ වැරදි පිට
වැරදි ගාඩගසාගනිති. නැත්නම් එයින් නානැවතී පරා හට දාස්
නගකි. ම් කරියා දක ම නාදැමුණු ගතිය් ස්වභාවයයි.
“කරැණා- ධමතරියන් පිරි පිරිසක නාවැ, එයට විරැු සිත්
කරියා කරන පිරිසකදීය, ඉවසීමාදිය ගුණ වශ්යන් දැක්විය හැක්ක්”
නුයවන් මට මුලින් ලැබී තුබු උපයද්ශ් විස්මෘතව යගාස් තිබුණු යස්
හැයඟ්. එ ින් සිතත් ක ත් යදක ම දුබල කරයගන, තල්දි ාවල සිරි
නන්දනාරාමය ් ටික කලක් නැවැතී සිටිය මි......
පරා සම්බන්ධ කරගන කළමනා වැඩවලදී එහි සඵලත්වයක
ල්ශ්යකුු දැකගත හැකි වන්න් පළමුවන් තමාග් සිත් සතන් ද්ේෂ,
මෝහ, ලෝහාදියන් කිළිටි කරගනය. දවනුව තර්ජ්න වර්ජ්නාදියන්
පරාග් සිත් සතන් තුළ යථාක්ත ක්ල්ශ්යන් පහළ කාට, ඔවුන් පහත්
අියකට හළා ලීමනි. මයින් තාරව දපැත්ත් ම හාඳ පිරිසිු
සිත් සතන් රකිමින් වැඩක් සිු කරන්නට ලැබන්න්, කලාතුරකින්
පහළ වන පුණය සම්පන්න වූ මහා පුරැෂයකුට පමණිය.
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අමා බින්දු...
මා වැඩකට සිත - ගත යාදන්න් කලාතුරකිනි. එස් ම ඉතා
පිරිසිු ච්චතනාවකිනි. පළමු කී ලස පිරිසිු සිත තබාගන අනුන් ද
කිළිටි නාකර නිසි පරිදි එය සිු කළ හැකි නම්, සතුටින් එය එස්
කරන්නමි. මග් අකුශ්ලතායන් හෝ ධර්ම විලෝපයකින් හෝ එයට
නිසි තැන නාලැේ නම්, මා කරන්න් කර් තබාගන ගිය බර අතට
බාගන, පසුව බිම තබා නිදහස් වීමයි.
අතුරැගිරිය ් යවයසමින් මා කරයගන ගි වැඩ පිළියවළ
නවත්වා දමන්නට සිදු වූය ් යම් අදහසිනි. යම ින් කීප පැත්තකට වාසි
සැලැයසන්නට ඉඩ තිබුණු බව සැබවි. එ මට ගණනකට වැටයහන්යන්
නැත. යබායහෝයදනා සලකන්යන් යම් ටික පමණ ......
යම ින් ක ත් සිතත් දුබල කරගත් මම යද්වයගාඩට ගිය මි. අත්
පා ැවිල්ල, නින්ද යනා ාම, මන්දාග්නි වැනි දුබලකම්වලින් යපයළන
මා ැක උපස්ථාන ට ඉදිරිපත් වූය ් යද්වයගාඩ එස්. කයරෝලිස් සිල්වා
මහතා . ැන් ජීවතුන් අතර යනාමැත. මා ගිහි කාලය ් ද මයග් මිතුයරකි.
මහණකයම්දීත් යම් හිතවත් බව යනානැසී පැවතුයණ් . මයග් යම් දරැණු
අසනීප ට යවද-යහදකම ාණාන්විතවැ සැලැසුයේ පරි ාති කුයග්
විලසිනි. අනය දා ක පිරිස ද යපාදුයේ හා යපෞද්ගලිකව ද උපකාර කළහ.
ම් යහ කින් යම් අවස්ථායේ යම් උපස්ථාන යනාලැබුයණ් නම් විශ්ාල
පීඩා රාශ්ි කට මුහුණ දීමට මට සිදු වනු ඒකාන්ත .
ඉතුරැ විභාග (= පරාචීන අවසාන ) පිළිබඳ වැයඩහි ය යදනු
ැක්මට අයප් කළුතර යප්මරතන ස්වාමීන් වහන්යස්ත් අයප් දා ක පිරිසත්
සතුටින් ඉන්නා බව, ආවශ්යක යපාත් යසා ාදීමාදිය න් උනන්දු වන
සැටිය න් හැඟී ගිය ් . මා සිත තුළ බලපැවැත්වූ කිසි ම් දුබලතා
රැයසකින් යපයළමින් කල් ැවූ සැටිය කි, සිතාගත හැක්යක්. අවශ්ය
තරම් පතයපාත නැමැති උපකරණත් එබඳු ම වියේක කුත් පහසුයවන්
ලැබී තියබද්දීත් මා යමයස් අතයන්ත උදාසීනත්ව කට වැටී කල් යගවූය ්
කවර යහ ින් ද නු මට ම යතෝරා යේරාගැනීමට දුෂ්කර ගැටලුවකි.
කර්ම චතර කරකැවීයම් සැටි
ි කි ා සැනයසමු.
යම් කාලය ් ඉරැයග් දශ්ාව නිසා යම් විදිය ් සිදුවීම්වලට ඉඩ
ඇති බව යජයාතිර් විදයාඥය ෝ පළ කළහ. එයහත් අනාගත පරිහානි ක්
ගැන සැලකීයමන් මා සිත් තුළ නම් කනස්සලු ගති ක් පහළ වී පීඩා
වින්ද බවක් කීමට යනාපුළුවන.

58

මාහිමි දිවි පවත...

19. තැනින් තැනට
යකයස් යවතත් අනුන්යග් සිත් සැනැසීමට යමන්
ළිත්
අතුරැගිරි ට
ාමට පිටත්ව, තල්දි ාවලට පැමිණ, සිත් ගන්නා
ස්වභාව ක් යනාතිබුණ යහ ින් අතුරැගිරිය ් සිටි සිරිවිමල හිමි න් හා
එකතුව කිණිගම ජ යශ්්ඛරාරාම ට පැමිණිය මි. යම 1934 පමණ
කාලය ්දී
ි සිතමි.
යම් කාලය ් සිරිවිමල හිමි න් සමග ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී
සාකච්ඡාවන්හි ය යදමින් ද උන්වහන්යස්යග් වැඩට උදේ යවමින් ද
සතුටින් විසීමි. එයහත් අතුරැගිරිය ් යතාරතුරැ ඇසීමට වැඩි රැචි ක්
යනාැක්වූ බව කීම සුදුසු .
සිරිවිමල හිමිය ෝ ද බුද්ධි විකාශ් ට උදවු යවන අගනා අදහස්
පරකාශ් කළහ. එ ින් යබායහෝ දුරට මයග් ැනීම දි ුණු වි . සීමාව
ඉක්මයගන න අවස්ථාවලදී මම නිශ්්ශ්ේද වීමි. උන්වහන්යස්ත් එ
යත්රැම්යගන
සාකච්ඡායවහි
ය දුණහ.
මයගන්
පිළිතුරැ
බලායපායරාත්තු වන කථාවක් පවත්වන්යන්, ඒ බව කලින් ම මතක් කර
දීයමනි.
නිට්ටඹුයේ යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ත් (= විදයානන්ද
පරියේණාධිපති, පසුව නිකාය ් මහා නා ක පදවි යහබවූ, අති පූජය
මාතයල් ධ්ම්මසිද්ධි මාහිමිපායණෝ) අතරින් පතර එහි පැමිණි හ. එබඳු
අවස්ථාවලදී තරිපිටක පිළිබඳව කරැණු විචාරා ැනගන්නට පුළුවන් වි .
අර්ථකථාචා යමවර න් පිළිබඳවත් ආපත්ති විනිශ්්ච
කරගැනීම
පිළිබඳවත් උන්වහන්යස්යගන් ලැබුණු උපයද්ශ් පැහැදිලි ; සරල : ......
කිණිගම ජ යශ්ඛරාරාමය හි නැවැතී කල් යගවීමට මට කීප
වරක් මැ අවස්ථාව සැලැසුයණ් ...... යම් අතර බදුගම ධ්මමානන්ද
විහාරස්ථානය ් වසන (පැවිදි සයහෝදර -) යේවැල්යදණිය ් ජිනයස්න
ස්ථවිර න් ඒ පළාත්වාසී ජන ා පහදවායගන වැඩ කරන කාලය ් ඒ
වැඩට උපකාර වීමට මට ැනුම් දී තිබුයණ් . එයහ ින් 1934 වර්ෂය ්
මැද භාගය ්දී පමණ මට එහි න්නට සිදු වි .
එහි වැඩ කරයගන න අතයර්දී, මතුගම අලුත් ස්ථාන ක වසට
ආරාධ්නාවක් ලැබී, එහි යදවසක් (1935 - 36) පමණ කල් යගවන්නට සිදු
වි . ඒ කාලය ් භූතායේශ්ය කින් ශ්ාස්තර කි න තැයනකින් ශ්ාන්ති
කරි ාව සඳහා පිරිතක් වැනි ගාථා පන්ති ක් සූදීමට උපයදස් ලැබුයණ් .
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අමා බින්දු...
එ ින් පරය ෝජන ලද බව ද යපනුයණ් . යම් අනුව හැම ශ්ාන්ති
කරි ාවකට ම ගැළයපන ශ්්යලෝක යදකක් තැනුයවමි. එ ද යබායහෝ
පරය ෝජනවත් වූ බව පසුව ැනගතිමි. පසුව කීප වරක් සකස් වූ ඒවා
කීපයදනකුන් අතර යහාඳ වැඩ සඳහා ය දුණු බව ැනගතිමි......
යමහි වාස කරන කාලය ් ම පන්නිල...... දා ක පිරිසක් එකතුව
ගරැ කළුතර ස්වාමීන් වහන්යස් වස් වසවායගන උපස්ථාන කළහ.
ම්තමින් පටන්යගන පසුව ස්ථිර ඉඩමක ආවාස ක් තනා ආගමික වැඩ
කරයගන ගි හ. ඒ කාලය ් මට ද යම්වාට සම්බන්ධ් වීමට ඔවුන්යග්
ආරාධ්නා පරිදි අවස්ථාව පැමිණිය ් .

20. යළි අසනීප වී ......
එහි ටික කලක් ගත කරන විට අසනීප ක් නිසා යකාළඹ මහ
යරෝහයල් නැවැතී යබයහත් පිළි ම් ගතිමි. වැල්ලවත්යත් විභාවි
ස්ථවිර න්යග් මඟුල් බණ පැවැත්වූය ් මා යරෝහයල් පිළි ම් ගන්නා
කාලය ් . ඒ පින්කමට පැමිණි යබායහාම ක් සංඝ ා වහන්යස්ලා මයග්
යලඩ බැලීමට ද පැමිණි හ. ඒ ඒ අය ගනවුත් ුන් අමු මිදි ඵල
ආදියන් පිරි පසුම්බිවලින් මා අවට පිරී තිබුණ්ය. බාහෝදනා පුුම
වී බලා සිටියහ. යදාස්තර විජ රාම මහතා , මට යබයහත් නි ම කිරීම්
ආදි යකයළ්. එපමණක් යනාව, වියශ්්ෂ සැලකිලි ද මා යවනුයවන්
සලසා තුබුයණ් .
තරමක සුව ක් ලැබීයගන එන විට යරෝහලින් නික්ම ාම ගැන
සිතිවිලි පහළ වි ...... යදාස්තර මහතායග් අකැමැත්තත් තිබි දී මැ මම
යරෝහලින් අහක්වැ යකාල්ලුපිටිය ් ධ්මමකීර්තයමාරාම ට ගිය මි. ඒ යන
විට, මට ලැබී තිබූ අමු මිදි, ඇපල් ආදි සියල්ල ුප්පත් ලඩුන් හට බදා
දන ලස එහි න්වාසික උපස්ථායිකාවනට භාර කළමි.
යරෝහලින් පිට වී ධ්ර්මකීර්තයාරාමය ් මසකට වැඩිය න්
යබයහත් ගනිමින් වාස යකයළමි. ඒ කාලය ් එහි වැඩ සිටි,
පයරෝපකාරය හි නි ත ලැදිකමක් ඇති කාරැණික ගරැ හංචායපාල
විමලවංස හිමිය ෝ යනාය ක් අතින් උපස්ථාන කළහ. ඒ කාලය ්
කළුතර යප්මරතන ස්වාමීන් වහන්යස්යග් අවවාද අනුව යද්වයගාඩ දා ක
පිරිස ද පන්නිල දා ක පිරිස ද මයග් යේත් ආදි ගැනීම සඳහා උපකාර
කළහ.
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මාහිමි දිවි පවත...
යම ින් පසුව අයප් ජිනයස්න ස්ථවිර න්යග් ද අනුමැති
ඇතිවැ, පිළි ම් කළ මවදයවරැන්යග් ද කැමැත්ත ඇතිවැ බණඩාරයවල
යද්ශ්ගුණය න් සිරැරට පහසුවක් සලසාගැනීම යහාඳ
ැ ි
යබායහෝයදනා ද කී යහ ින්, අපි කීපනමක් එකතුවැ ඒ පළාතට ාමට
සූදානම් වීමු.
අයප් පිරිස, පහතමුල්යල් පි දස්සි ස්ථවිර, යේවැල්යදණිය ්
ජිනයස්න ස්ථවිර, පාරැයතාට සිරිසුමන ස්ථවිර, මා සහ කැපකරැ
ළම ින් යදන්නා ද න ස යදනකුයගන් සමන්විත වි ...... පිරියසන්
උඩරට යපයදස ගැන යහාඳ පළපුරැද්දක් ඇත්තා ද ජන ා ගැන
හැඳුනුමක් ඇත්තා ද අයප් ජිනයස්න ස්ථවිරතුමා . යම් ගමයන්
මාගමයද්ශ්කත්ව ඒ ස්ථවිර නට ඉයේ ම ලැබුයණ් . මම නම් යම්
යපයදස ගැන කිසි ම ැනුමක් නැත්යතක් වීමි......
යම් පිරිස පිටත් වීමට කලින්, මාස කීප ක් ගත කිරීමට සූයහන
තැනක් හරි හැටි ට නි ම කරයගන යනාතිබුණු බව මා ැනගත්යත්
ගමයන් මැදක් හරිය ්දී . කාතරම් ුකක් හෝ සැපක් හෝ ඉවසා විඳ
දරාගැනීමට, නිශ්්ශ්ේදව ඉවසාගන කම්පාවක් නැතිව කල් ගවීමට
හාඳ පුරැද්දක් ඇති මම මාගගද්ශ්කයාණන්ග් හා තදනුගාමිකයන්ග්
වැඩට නැමීගන කල් ගවීමි.
අයප් යම් පිරිස පළමුයවන්ම ගිය ් නුවරඑළිය නුත් ඈත රාගල
අසල පිහිටි අමරපුර නිකාය ් ස්ථවිර නමක් යගාඩ නගායගන න අලුත්
ස්ථාන කට . එ ඉතාමත් සීතල අධික යපයදයසක් වි . අප එහි න
විට එහි පරධ්ාන ස්ථවිරතුමා ස්ථානය න් බැහැර ඈත යපයදසකට යගාස්
සිටි යහ ින්, ආරම්භය ් ම අපට සුළු කරදර කට මූණ යදන්නට සිදු
වි . එ ින් පිටත්වැ බණඩාරයවලට පැමිණිය ් ඊටත් යහාඳ තැනක් නම්
කරයගන . එහි පැමිණ යසා ා බලන විට, එ ද යනාගැළයපන
තත්ත්ව ක පවත්නා බව ැනගන්නට ලැබිණි.
ැන් ා ුතු අතක් නැතිවැ ඉන්නා විට, කිණිගම නම් දිරා ගි
ආවාස ක් ගැන ැනගන්නට ලැබී එහි ගිය මු. එහි වාස යකයළ් සි ම්
නිකාය ් භික්ෂු නයමකි, අපට එහි ඉන්නට ඉඩ ලැබුයණ් . එයහත්
නිදාගැනීමට ඇඳන් යහෝ යකාට්ට පැදුරැ යහෝ යනාවී . ජිනයස්න
ස්ථවිර න් විසින් අප ස යදනාට ම සූයහන්නට ඒ අවශ්ය උපකරණ
සප න ලදි. යබායහෝ දුරට සතුටින් මසක් පමණ එහි කාල ගත කරන
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අමා බින්දු...
ලදි. දුෂ්කරතා රැසක් මැද පරමාණවත් සනීප ක් ලබාගැනීමට පුළුවන්
වි . පළමුවන වරට සනීප ගැනීම යමයතකින් අවසන් වි .
අපි විසිරී ගි මු. පි දස්සි ස්ථවිරතුමා පරධ්ාන තුන්නමක් ඒ ළඟ
තවත් තැයනක නැවැතී ටික කලක් ගත කිරීමට කතිකා කරයගන පිටත්
වූහ. ජිනයස්න ස්ථවිරතුමා බදුගමට වැඩිය ්
ි සිතමි. මම මාතයල්
ශ්ාසනතිලක ස්ථවිර න්ට දන්වා කූඹි න්යගාඩට ගිය මි. සීත පළාතක
සිට එකවරටම උෂ්ණ පළාතකට ගමන් කිරීම යහාඳ නැති නිසා යමයස්
යකයළමි. එහිදී ශ්ාසනතිලක ස්ථවිරතුමා මට යහාඳින් සැලකී .

21. පරාචීන අවසාන විභාගය
මා එහි මසක් පමණ කල් යගවන විට, පි දස්සි ස්ථවිරතුමා ද
පැමිණ එකතු වි . (පරාචීන) අවසාන විභාග සඳහා යපාත් බැලීමට ඒ
ස්ථවිරතුමා මා උනන්දු යකයළ් . සූයහන තරම් යපාත් පත් සප ා තුබූ
යහ ින්, නිකම් කල් යගවීමට වඩා යහාඳ යහ ින් මමත් යපාත් බැලීම
ඇරඹීමි. ...... යබායහෝ යපාත් මා බලපු ඒවා යහ ින් යහමින් යහමින්
යපාත් බැලීම අරඹන ලදි.
යගානු කරගැනීමට දුෂ්කර වූය ් සංස්කෘත සාහිතය ඉතිහාස ි.
එ ට තිබුයණ් ඉංගරීසි යපායතකි. එ ශ්ාසනතිලක ස්ථවිරතුමා විසින්
සිංහලට යපරළා යදන ලද නමුත් සම්පූර්ණ ැනීයමක් යනාවී . ඒ
ස්ථවිරතුමායග් උපකාර උසස් වි .
එවර විභාග ට යබායහෝ යපාත් රැසක් නි ම වී තිබුයණ් .
සම්පූර්ණය න් සිතට සූයහන තරමින් යපාත් යපළ ගැන ැනුමක් පහළ
කරගැනුමට යදවසක් පමණ ගත කළ ුතු යස් මට නම් හැඟී යගාස්
තිබුයණ් . එයහත් පි දස්සී ස්ථවිරතුමායග් සැහැසි යහෝ ඥානාන්විත
හැඟුමට මා ද ටත් වූය ් සිතමි. විභාගාදියකින් උසස් වීමක් මම
කවදාවත් බලාපාරාත්තු නාවීමි. එයහ ිනි.
යකයස් යහෝ ඇවැසි වන යපාත් ටිකක් දුරට බලායගන ගි මු.
මාස කීප ක් ගත වි . පි දස්සි ස්ථවිරතුමා යකාළඹට ගි අතර මම
අතුරැගිරි ට ගිය මි. මයග් සියත් තදින් බලපූයේ “තර්ක සංගරහය ්”
ැනීම දි ුණු කරගැනීම . අතුරැගිරිය ් ඇදුරැ හිමි න් ඇසුරැ කිරීයමන්
යම සම්පූර්ණ කරගත හැකි බව මම සිතා සිටිය මි. මම එ සලකා
එහි යගාස්, විභාග ට යපනී සිටිනා බව ද “තර්ක සංගරහය ්”
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මාහිමි දිවි පවත...
යනාවැටයහන තැන් අසාගැනීමට ඕනූ බවද මතක් කයළමි. එ එයස්
ම සිදු වි . යමයස් එහිදී යවයහස යගන වැයඩහි ය දුණත්, උරහියස්
යේදනාව බලපවත්වන බව ැනුණු යහ ින් විභාග ගැන යදගිඩි ාවක්
සිත් තුළ කරි ා කරන්නට වි .
ඇදුරැ හිමිය ෝ ද විභාග ට ාම ගැන වැඩි සැලැකිල්ලක්
යනාැක්වූහ. මයග් දුබලකම් ැනයගන උන්වහන්යස් යමයස් උදාසීන
වන්නට ඇති බව පසුවැ මට සලකාගත හැකි වි . ම් කිසිවක් දිගටම
ලි ායගන ායම් අපහසුව එ ින් පළමු දුබලකම යලස සලකන්නට ඇත.
යම් සංකර මධ්යය ් ම (විභාග ට) නි මිත දිනට කලින් දිනය ්
අප ...... වැල්ලවත්යත් ධ්යමමාද පිරියවනට ැවිණ. අයප් පි දස්සි
ස්ථවිරතුමා අයප්ක්ෂා යකයළ් විභාගය න් යකයස් යහෝ සමථම වීමට .
මයග් සියත් බලපූයේ, දන්නා ටිකවත් ලි ා ගන්යන් යකයස් ද? න
පරශ්්න ි.
ලිවීමට ඉදිරිපත් වූමු. අවාසනාවට යමන් දන්නා යද්ට ද පිළිතුරැ
ලි ාගත යනාහැකි වි . එ උරහියස් යේදනාව පමණක් යනාවැ ම්
කවර කරම කින් යහෝ සිතත් අවුල්වැ යගාස් තිබීම නිසා
ි මම සලකමි.
සාහිතය ඉතිහාස පරශ්්න පතර ට ලිවීයම්දී ද යම් ඇබැද්දි සිදු වි . තකම
පතර ට ලිවීමට පළමු දිනය ් ඒ පතර ට ම ලිවීමට සුදානම් වී අවුත් සිටි
දික්යවල පි නන්ද ස්ථවිරතුමා සමග ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට
ලැබුණු නිසා, එහි පිළිතුරැ මැනැවින් ලි ාගත හැකි වි . යමයස් යමාන
අන්දමකින් යහෝ විභාග වැඩ අවසන් යකයළ්, සියත් පැවති බලවත්
උයදයෝගය කින් යනායේ. බලායපායරාත්තු වූය ් කාල යගවා ැමීම .
යම් කට ුතුවලින් පසු උරහියස් වාතාබාධ් ට පිළි ම් ගන්නට
සිදු වි . එ ට ධ්යමමාද පතිවැ වැඩ සිටි යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යගන්
ද යබායහෝ උදවු ලැබුයණ් . ඒ අනුව යබයහත් රැයගන යද්වයගාඩට
ගිය මි.

22. පරිවණාිපතිකමක් අත්හැරීම
කලින් කල යද්වයගාඩ ස්ථානය ් හා බදුගම ධ්ර්මානන්ද
විහාරය ් ද වාස කරන්නට සිදු වි . බදුගම වාස කරන කාලය ් එහි
සිසු පිරිස වැඩි වි . එයහ ින් පිරියවනක් තැබීයම් උනන්දුව පහළ
කරගත් ජිනයස්න ස්ථවිරතුමා පන්නිල විදානාරච්චි රාළහාමියග් ද සහා
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අමා බින්දු...
ඇතිව, වැල්ලවත්යත් ධ්යමමාද පරියවණාධිපතීන් වහන්යස්ට ද දන්වා,
ඒ මගින් ශ්රී ධ්මමානන්ද පිරියවන ඇරඹී . (1937 වර්ෂය ්දී .) එකල,
අධ්යාපනාමාතයව සිටි සී. ඩේ. ඩේ. කන්නන්ගර මහතායගන්ද
යථාක්ත විදානාරච්චි රාළහාමියගන්ද යම් යවනුයවන් වියශ්්ෂ උපකාර
ලැබුණු යහ ින් ඉතා ඉක්මනින් එ රජය ් පිළිගත් පිරියවනක් බවට
පත් වි .
යමහි පරධ්ානාචා ම ධ්ුරය ් වැඩ කරන්නට සිදු වූය ් මට . යම්
භාර පිටින් බලා සිටින්නවුන් හට නම්, ඉතා යගෞරවාන්විත තනතුරක්
යස් ද ඉතා මිහිරි වින්දන ක වැජඹීමක් යස් ද වැටැයහනවා ඇත. මට
දශ්මන වූය ් යම් පැත්ත යනායේ. යම ට වඩා කටුක වූ ද බිහිසුණු වූ
ද දුඃඛිත වූ ද දශ්මන කි. එයහ ින් යම් භාර යහමින් යහමින් ඉවත ලීමට
සිතට ගතිමි. එ සිදු වූය ් ද මයග් බලවත් උත්සාහය කින් යනායේ.
මා තුළ යබයහවින් බලපානා කර්මානුගත වියේචනාත්මක
හැඟීයමකිනැ ි සිතමි. එයහත් පිටතින් බලා සිටින්යනෝ මා ගැන පහත්
යකාට සලකා මට නිගා කළහ. මම එ ගණන් යනාගතිමි. රජය ් ලි ා
පදිංචි කළ පිරියවනක අධිපති කු වීයම් බන්ධ්නය න් යමයස්......
(මතැන් සිට 1964 වෂගය දක්වා කිසිු සටහනක් ශ්්ෂ වී නැත.)
සංස්කාරක

23. 1964 වෂගය් ආරම්භය
1963 වෂම යගවුයණ් දනවුකන්යද් ස්ථානය ්දී . (සිරිමංගල
ය ෝගාශ්රමය ්දී .) එදා එහි පින්කයමකි. පණ්ඩිත පහතමුල්යල් පි දස්සි
ස්ථවිරතුමා එහි පැමිණ සිටිය ් . දින යපාතක් ද පරිතයාග යකයළ් ......
දින යපායත් මුල් පිටුව තුළ යමයස් ලි ැවී ඇත.
“පසුගි වෂමය ් අගත් යම් වෂමය ් මුලත් දහමින් සම්බන්ධ් වි .
දනේකන්යද් රණමුනි දම්පතීන්යග් සාසනමාමක වැඩ අතයරහි දිවි
යගවීම මිහියරකි. රාතරි 3 පමණ වන තුරැ පිරිත . 1 යවනිදා දවල් ජ සිංහ
හාමියන්යග් පින්කම . සවස සිරියමවන් කැළණිය ් පහන් පින්කම ඉතා
උත්කෂමවත් යලස සිදු වි . සංඝ ා වහන්යස්ලා 16 නයමකි. දා කය ෝ
යබායහෝ වූහ. හැම යදනා මැ සංඝ ා වහන්යස්යග් ගුණවත්කමට පක්ෂ
වූයවෝ .”
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මාහිමි දිවි පවත...
ජනවාරි යදයවනිදා පටන් හ යවනිදා දක්වා ගත යකයළ් “තයපෝ
වනය ්” . ජිනවංශ් ස්ථවිරතුමා යම් කාලය ් කල් යගවන්යන් යමහි .
යම් නිසා මට ද ටික දිනක් යමහි නැවැතීයම් ඕනූකම ඇති වි .
“ජිනවංස ස්ථවිරයන් මහි ගත කරන්න් පරියමනාප දිවි
පවතකි. පරිතයාගශ්ීලී පුද්ගලයා නිරප්ක්ෂාවන් එහි යදන විට
ඔහු වටා කිත් යසස ගලා බසියි.”
-(දින යපාත: 1964.1.2)
ජ්නවාරි 3 (දින යපාත): “ඉතා ුක ස් දැහැමි චරියාවකැ
යදන පින්වතාග් ඒ දැහැමි පවත පිළිගන්නා ආගමික පූජ්ය පිරිස
කතරම් ආධයාත්මික දියුණුවක පිහිටා සිටිය යුතු ද යනු නිතර සලකා
බැලීම ඒ පිරිස් ගුණ දියුණුවට හාඳින් උපකාර වයි. යම් වෂමය ් යම්
මායග් වැඩ ඇරඹීම ද සුදුසු ම යද ක් හැටි ට යපයන ි. යම් උනන්දු
සිත යනාවැටි දී යගන ාම වටිනා කා මය කි. සිත් වැටීම බාහෝ
කරියාවන්ග් වැටීම සිු කරයි.”
ජ්නවාරි 4 (දින යපාත): අද වඩා යනාදි ුණු සිත් මුලැදී පහළ
වි . පසුව යපාදු සසුන් හැඟුයමන් බලවත් සිත් ගලන්නට වි ...... සසුන්
ගුණ
හැම යදනකුයගන් මැ රැයකන විට, යපාදුකම වැයඩ ි;
යපෞද්ගලිකකම නැති යව ි”......

24. අමතක නාවන දින 48 ක්
ජනවාරි 6 යවනිදා සවස මැල්ලගලට පැමිණීම සිදු වි . යමදින
පටන් යපබරවාරි මස 23 දා දක්වා මැල්ලගල ස්ථානය ් කල් යගවීමි. යම්
48 දින තුළ වැඩ රැසක් කළ බව දින යපායතහි සඳහන් යව ි. එයස් ම
මයග් ජීවිත ට ම මතක තියබන අන්දමට යහාඳ - යනායහාඳ සැලැකිලි
යදවග ම යනාඅඩුව ලැබුණු බව ද කි
ුතු ......
ම් කාලය තුළ දනේකන්ද් ද විසීමට නිතර ම ආරාධනාව
තිබද්දී මහි පැමිණිය් කිසි ම සැපක්-පහසුවක් හෝ ලාභයක් හෝ
අප්ක්ෂා කරගන නාේ. විශ්්ෂයන් මා තුළ බලපෑේ මහි වසන
පැරණි වූ ද නවක වූ ද සිසු පිරිසට යම් කිසිවක් කියාදීම් නිරාමිෂ
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අමා බින්දු...
හැඟීමය. මට හිතවත්කමින් සිටි මාණික්කායේ වූළාභ නම විසුයේ ද
යම් දිනවල පිට තැනක
ි සිතමි. දින යපායත් යමයස් සඳහන් යව ි:
ජ්නවාරි 7 (දින යපාත): “අද උයද් ටිකක් මහන්සි වීමි. පන්ති
යදක ගැන . වියශ්්ෂ පන්ති , සාමානය පන්ති කි ා යදකකට යබදා
උගැන්වීම ඇරඹිණි....... ස්ථිර අදහස් නැත්යතෝ ද, ැනීමට පිටින්
සිතන්යනෝ ද, ඉක්මන් තීරණ ඇත්යතෝ ද යමහි යවති. යමහි වැඩ සිටි
පිරියස් දුබලකයම් හැටි ට යමතරම්වත් හැඩ ගැසී ාමට සුමන
ආ ුෂ්මතුන්යග් අවවාද යහ්තු වනවා ඇත.”
මට යපාත පත පිළිබඳ ැනීයමක් ගුරැ හිමිවරැන්ට පින් සිදු
වන්නට ලැබී තියේ. එයහත් පාලනය හි උපා ශ්ක්තිය ක් මට පිහිටා
නැත. බාහෝ විට කාග්වත් පිහිටක් නැති අසරණයකුට උදවු දීමට
මග් සිත නැමයි. තත්ත්ව යහාඳට ැන ැන මැ යමහිදී එක්
පුද්ගල කුට උදවු දීමට බැස්යසමි. එ ින් ම අයනක් පිරිස මා ගැන වැරැදි
හැඟීම් පහළ කරගත් බව මම පසුව ැනගතිමි. ඇත්ත වශ්ය න් කි නවා
නම්, ඒ මයග් යමෝඩ අනුකම්පාව ි.
ජ්නවාරි 12 (දින යපාත): ...... උගැන්වීයම් පිළියවළ ගැන
පළමුයවන් කරගත් සැලැස්මට වැඩ යගන ා යනාහැකි වි . පිරියස්
දුබලකම යස් යපයනතත් මයග් දුබලකමත් යම ට යහ්තු බව කිව ුතු .”
කුඩා කලැ යහෝ තරැණ කලැ යහෝ පාසලක, පිරියවනක
ඉයගනීමාදිය න් යනාතැළී ව ස්ගත වූ මට යමබඳු වැඩට ඕනූකම්
ඇතත් දක්ෂ භාවය ක් යකා ින් ලැයේද? එයහ ින් යම් වැඩවලදී
හැලහැප්පිලි රැයසක් ම සිදු වි . උපයදස් යදන්යනක් ද යනාවී .
තල්පිටිය ් අනුරැද්ධ් න් කි න පරිදී යමහි මාර උවදුරක් ද
ඇතුළතින් පැලඹුයණ් . යම් පිළිබඳවැ මයග් අත්ැකීම් අනුව නම්, මාර
උවදුරක් යස් ම තවත් කරැණක් ඉදිරිපත් කළ හැකි . එනම්, ඉගැනීයමහි
ය දී සිටි පිරිස මට වඩා බාහිර යලෝක ගැන දන්නා, යකනකුන්යග්
අභයන්තර තත්ත්ව විචාරණය හි දක්ෂ න් වීම .
මාර උවදුර පිළිබඳ කථායේදී, මා අත්ැක ඇති මයග් චරිත ට
බලපූ කරැයණක් ඇත. එනම්, පරතිපත්ති පිළිබඳවැ කිසි ම් පරකාශ් ක්
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මාහිමි දිවි පවත...
පරසිද්ධිය ් කි ා පූයවාත්, එ අඛණ්ඩවැ යගන ාමට ඉඩකඩ ඇහිරී න
ගතිය ක් කයලක පටන් තිබුයණ් . එබඳු කරැණකුත් යමහි තිබිණි.
එනම්, 1963 දනේකන්යද් ඉන්නා කාලය ් අයප් ඇත්තන්යග්
යනාය ක් විදිය ් දුබලකම් ැනගන්නට ලැබී සංයේග ට පත්වැ, එ ින්
ඈත්ව පිරිසුදු වැඩ පිළියවළක් අනුගමන කරන කීපනමක් යහෝ එකතු
වන්නට ඕනූ
ි අදහයසක් පහළ වි . යම් අනුව වයවස්ථා පන්ති ක්
සැප ීමි. ඒ යමයස් ි:

සාසනසරණී විනයගරැක භික්ෂු සමාජ්ය
මග් අිෂ්ඨාන

නමත්ථු සත්ථුනා තස්සා - ද්වයවයාදී මහසිනා
යතාප්පභූතා නීයයානා - පටිපත්ති මහාරහා.
(1).
තුනුරැවන් යකයරහි මායග් ඇැහිලිමත් ගුණ ත් යගෞරව ත්
නිබඳවැ වැයඩන යස් වැඩ කරමි. එ මැ මායග් ශ්ාසනික ජීවිතය ්
දි ුණුවටත් ආරක්ෂාවටත් පරම පරතිෂ්ඨාව යේවා ි මම අධිෂ්ඨාන කර
ගනිමි.
(2).
මම හැම අවස්ථාවකදී මැ හැම කරි ාවකදී මැ සති - සම්පජඤ්ඤ
යදකින් ුක්ත වීමට ස්ථිරවැ අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(3).
කිසිම සික පද ක් මැඩීයම් යේතනාවකටවත්
යනාලැයබන යස් නිරතුරැවැ විසීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.

ඉඩක්

(4).
කා ාදී තරිවිධ්ද්වාරය ් මැ සංවර මැනැවින් සුරැකිවැ තබායගන
මා කරන හැම වැයඩහිමැ ය යදන්නට අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(5).
රහසවත් කා ාදිය ් අසංවරික කරි ාවන් යනාපැවැත්වීමට මම
අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(6).
ධ්ුතඞ්ගාදි උසස් සල්යල්ඛ ගුණ න් ස්වසන්තානය හි දි ුණව
ු ට
පත් කරගැනීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
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(7).
ලේජී භික්ෂු පිරිස මැ ඇසුරැ කිරීමට සිතින් යපායරාන්දු වන
මම, ඒ මා අනුගමන කරන වැඩ පිළියවළ, ඇණවීමක් යනාමැති වැ
අනුනට පරසිද්ධිය ් යහෝ අපරසිද්ධිය ් යහෝ පරකාශ් යනාකිරීමට අධිෂ්ඨාන
කරගනිමි.
(8).
ස්ථාන න්, දා ක න්, ගිහි-පැවිදි සිසුවන් ආදින් තැනීමට මම
ඉක්මන් යනායවමි කි ා අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(9).
අනුන්යග් වැරැදි හා අඩු-වැඩිකම් යසා මින්, ඔවුන් වියේචන
කරමින්, ඒ මගින් යහෝ මා සිතට යකයලස් අදහස් ගලා එන්නට ඉඩ
යනාතබා විසීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(10). මා ළඟ ඇති යද ින්, මා ැනුයමන්, අනුන් හට උපකාර ක්
කිරීමට බලායපායරාත්තු වන මම, ඒ මයග් පුළුවන්කම් අනුන් ඉදිරිය ්
ලා ැක්වීමට යනා න්යනමි ි කි ා අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(11).
අනුන්යගන් තුටු පඬුරැ පිළිගැනීයම්දී වියශ්්ෂය න් මා ආරක්ෂා
වි
ුතු හැටි ට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(12). දුලමභ වූ ද අති යශ්ර්ෂ්ඨ වූ ද සම්බුදු සසුන් ගුණ න් මැද්යද් ක ත්
සිතත් නිතර තබාගැනීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(13).
මයග් ජීවිත ගුණ සමගම . එ ින් යතාර නම් ඒ ජීවිතය න්
සසුනටවත්, යලාවටවත්, මටවත් වැයඩක් නැත. එබැවින් ගුණ ජීවිත
රැකගැනීම මට භාර වූ පුධ්ාන මැ වැඩක් බවට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(14). මා අසල ඉන්නා වූ යහෝ පිටතින් ඉන්නා වූ යහෝ විෂම පුද්ගල න්
අරමුණු යකාට යකෝප ක්, ද්යේෂ ක්, යනාසතුටක් පහළ කර
යනාගන්යනමි. එ ින් මඩනා ලද සිතින් බසක් යනාකි න්යනමි; වැඩක්
ද යනාකරන්යනමි කි ා මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(15). මා තුළ තියබන ගුණ යහෝ නැති ගුණ යහෝ පරකාශ් කිරීමට යහෝ
අනුන් ඉදිරිය ් ඇඟවීමට යහෝ උත්සාහ යනාදරමි ි මම අධිෂ්ඨාන
කරගනිමි.
(16). අප්පිච්ඡතා,
සන්තුට්ිතා,
පවියේකතා,
අසංසග්ගතා,
විරි ාරම්භතා ආදී ගුණ න් තමා තුළ දි ුණු කරමින් අනුන් හට ද එ ින්
ආදශ්ම දීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(17). නිරර්ථක කා ික කරි ා ද එබඳු වූ මැ බස් ද සිතිවිලි ද
යනාපැවැත්වීමට උත්සාහ දරන්යනමි.
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(18).
මම අනුන්යග් නුගුණ යවත සිත ය ාදා මා සිත කිළිටි කර
යනාගනිමින්, තම ගුණ දි ුණුවට අදාළ සිත් සතන් නිබඳ පැවැත්වීමට
අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
(19). මා සිත් තුළ කරැණා මමතරි ආදී ගුණය ෝ නිරතුරැ වැ
වැයඩත්වා! එ ින් නිබඳ මා සිත් සතන් සැනැයස්වා!
(20). උසස් ගුණ යකයරහිත් ඒ ගුණය න් ුත් උතුමන් යකයරහිත්
ගරැ කිරීයම්, ඇසුරැ කිරීයම්, පිදීයම්, ඒවා ආදර්ශ් ට ගැනීයම් අදහස
නිතර මා තුළ වැයඩ්වවා ි අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.

“අප්පමාදරතා සන්තා
පමාද් භයදස්සිනා
අභේබා පරිහානාය
නිේබානස්ස්ව සන්තික්.”
යම් අධිෂ්ඨාන පඞ්ක්ති සම්පාදන යකයළ් අනුන් හට
යපන්වීමට යහෝ කීමට යහෝ යනාවැ. යම පරතිපත්ති ක් වශ්ය න් යගන
මින් තවතවත් එබඳු ගුණගරැක පිරිසක් පහළ වනු ැක්ම
බලායපායරාත්තුයවනි. යම් අදහස යහ්තු යකාටයගන, යම් අධිෂ්ඨාන
පංක්ති කීපයදනකුන් ඉදිරිය ් තැබීමි. ඇතැම්හු එ ින් පරය ෝජන
ගන්නට සතුට පරකාශ් කළහ. ඇතැම්හු යනාකළ හැකි යද්
ි උදාසීන
වූහ. ඇතැම්හු යම ින් යනාමනා පරය ෝජන ද ගත්හ ි සිතමිහ.
ඇත්යතන් ම යම මාර උවදුරකට උපකාර වි . මහි සඳහන්
වැඩ පිළිවළ ඉතා හාඳින් කරියාේ යදවීම් බලාපාරාත්තුව මා
තුළ තදින් තිබුණ්ය. එයහත් යම් අතර ඒ වැඩ පිළියවළට
යනාගැළයපන වැඩ අනුන් හට යපයනන්නට වි . එ ින් ඒ කී වැඩ
පිළියවළ සාර්ථක කිරීයම් යහාඳ අධිෂ්ඨාන ක් මා තුළ නැති යස් ඔවුන්
සිතාගන්නට ඇත. මග් පිරිසිු වූ අදහස ඔවුන් හට අපරකටය. ඔවුන්
රයට් යනාය ක් අතින් පුහුණුව ලබා සිටි වුන් නිසා යම් අදහස
යලයහසිය න් එන්නට ඉඩ තුබුයණ් .
දුබල නට උපකාර වීයම් මයග් සහජ ගුණ තවතවත් මයගන්
මතු වූය ් . යම ින් ඒ උපකාර ලැබූ දුබල ා මැ පළමුයවන් වරදවා
සිතායගන, තවත් කීපයදනකු හටත් යම හඟවා කතිකා කරයගන,
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ස්ථානය ් ඉන්නා වැඩිමහලු නමකටද කි ා, තවත් තුන්යදනකුන් හා
එකතුව පැන ගිය ් ......
...... මා සමග යම් ගැන සාකච්ඡා කළා නම්, යම ඉක්මනින් ම
ලිහී න්නට ඉඩ තිබූ යද කි. යම ඇතුළත වරදක් මවාගත් එකක්
යහ ිනි. එයහත් මාර උවදුරට යහාඳට ඉඩ ලැබුයණ් ......
පබරවාරි 16 (දින යපාත) :- “යමාබින් නික්මැ ගි අ නිසා
සාකච්ඡායවක් වි . පටන්ගැන්ම තරමක් උණුසුම් ගතිය කින් වි . මම
සිත නිදහස් යකාට යගන, යමාබින් පිට වන අදහසින් නාගිත නමට
සි ල්ල භාර යකයළමි. එයහත් අවාසනාවට යමන් නැවතත් මා පිට බර
පැටවිණි.”
මම පරතිඥාවක් දුනිමි. එ ින් අන්තියම් සි ල්ලන් සැනසීමට පත්
වූ යස් ැනගන්නට ලැබිණි. එ ින් එ අවසන් වි ......
වන ද් උගැන්වීමට වඩා විදශ්ගනා භාවනාව උගන්වා ලීම්
අදහස තදින් බලපානා ස්ය. අදත් එය එස් මය. යම් පිරියස් ඉන්නා
අ යගන් කථායවනුත් වැයඩනුත් විදශ්මනාව ගැන බලවත් ඕනූකමක්
ඇත්යතක් වි ...... එය මග් මුළාවකින් පහළ වූ හැඟීමක්දැයි සලකා
බැලීමි; මග් කලස් අදහසක් නිසා පහළ වූවක්දැයි සලකා බැලීමි.
නැත; ඔහුග් ුබලකම් ද වැරැදි තීරණ ද හාඳ ගතිගුණ ද මා ම්
අවස්ථාේදී දැන සිටිය හයින්, ඔහුට හෝ කලසුනට හෝ රැවැටීමට
ඉඩක් නැත. එහයින් අන් කවුරැ කුමක් සිතුවත්, කීවත් කළමනා හාඳ
දය කළ යුතු යයි තදින් සිත් පහළ විය. යකයස් යහෝ වැරැදි සිතන්නවුන්
හට ඉඩ ලැයබන පරිද්යදන් මම ඔහුට උදේ යකයළමි......
පබරවාරි 22 (දින යපාත): “......ඇසුරැ කරන පුද්ගල න්යග්
යනාය ක් විදිය ් කථා නිසා සිත කැළැඹී ගිය ් . දවල් යම වැඩි වි .
දවල් සහ සවස ලැයබන ගිලන්පස ද නැවතී තිබිණි. දනවුකන්දට ාමට
පිළියවළක් කර දීමට චුළාභ ට මතක් කළා......”

25. “64 වර්ෂය් මැද භාගය
යපබරවාරි 23 දා උයද් දනවුකන්දට අප පැමියණන විට එහි
යදනමක් වැඩ සිටි හ. 1964 ජුනි 7 දා වූතර සිට නාථගණ ට පැමිණි
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මාහිමි දිවි පවත...
බව සඳහන් යව ි. යම් අතර කාල ඉරණම විසින් අකාරැණික අන්දමින්
පලිගන්නා ලද බව කිව හැකි ......
1964 මැ ි මස 20දා දි තලායේ (ශ්රී ඥානාරාම) වියේකාශ්රම
ය ෝගාවචර න්යග් වාස ට සුදුසු යස් සකැසීම නිමිති යකාට රැස්වීමක්
පැවැති බව දින යපායත් සඳහන් යව ි. යම් ආශ්රම ඇරඹුයණ්
ය ෝගාශ්රමය ් ගිලන් ය ෝගාවචර නට කලින්-කල යගාස් පහසු ගැනීම
සඳහා . එ දනවුකන්යද් රණමුනි මහතායග් හා එම මහත්මි යග්
අකලංක ශ්රද්ධ්ා මහිමය ් බලය න් පූජා කරන ලද්යදකි. ඒ ස්ථානයට
මග් නාමය යදීම ගැන මග් වැි සතුටක් නැත්ත්ය. එහත්
නායක් විදිය් කරැණු කියන විට මම ද අන්තිම්දී නිහඬ වීමි. ම්
අදහස දැන්වීමට සිතුණ් අප අතර ඉන්නා, ුබල අදහස් ඉදිරිපත්
කරගන විේචනයට බසින්නට දඟලන පින්වතුන් සඳහාය. ඒ
ස්ථානය න් අයප්ක්ෂිත අර්ථ යම් තාක් හරි හැටි ට සිදු යනාවීම ගැන
යනාය ක් විට මා තුළ සංයේග පහළ යව ි......
එමැ වස (ජුනි 7 දා සිට) ජූලි 24 යවනිදා වන තුරැ නාථගයණ්
මැ කල් යගවිණි. යමහි යගවූ එම කාල ඉතා කටුක වුව ද, මිහිරි යලස
වින්දන කරන්නට පුළුවන් වි . එයහත් යනාය ක් විදිය ් හැලහැප්පිලි
යනාලැබුයණ් නැත. යම් කාලය ් දින යපාත සටහන් කිරීමට බැරි වුවත්
භාවනා මානසිකාරය න් ුතුවැ කල් යගවන අතර, සිත තුළ පහළ වූ
අදහස් කවි බසින් ලි න්නට පටන්ගතිමි. (“අරයණ් සරණ” නම් යම් පැදි
යපළ කවි 36 කින් ුක්ත යව ි.)
යම් පබැඳුම්, පාර යතාට, පළාත, ජන සමාජ , ස්ථාන, පන්සල්,
ආරණය යසනසුන්, ය ෝගාශ්රම ආදි ත් සම්බන්ධ් යකාට මනහර
වණමනාවක් කිරීමට බලායපායරාත්තුයවන් එහි ය දුණු නමුත් එ ට
යලාකු බාධ්ායවක් වි . එනම්, රාමඤ්්ඤ් නිකායට ශ්තවර්ෂයක් පිරීම
නිමිති කාටගන කරන මහා පින්කමට ගැනීමට “ඉන්රාෂගභ මහාස්වාමි
ශ්තකය” යන නමින් සකු පැබැඳුමක් සඳහා, අද අිකරණ නායක
තැන්පත් වූ ද එකල නිකාය් මහා ල්ඛකාිකාරී වූ ද (පසුව මහානායක පදවිය දරමින් අපවත් වූ) විදයා විශ්ාරද, පණිත උත්තරානන්ද
ස්ථවිරයන් වහන්ස් කළ ඇරැයුමයි.
එකල යබායහෝ දුරට වල් බිහි වී තුබූ සකු පැදි බැඳීමට මා තුළ
එපාකමක් තිබුණ ද කාරණය හි වැදගත්කම සලකා, ඉතා ඕනූකමින්
එහි ය යදන්නට පටන්ගතිමි. එහි ආරම්භ නාථගයණ්දී . අවසන්
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අමා බින්දු...
කරන්නට සිදු වූය ් යකාළඹ අතපත්තු මහතායග් අලුත් නිවයසහි වස්
එළැඹ වාස කරන අතර . එහි ශ්්යලෝක 100 කට ටිකක් වැඩි ......

26. උදාර අදහසක්
අයශ්ෝක වීරරත්න මහතා වයාපාරික කු වශ්ය න් ජර්මනිය ් දිවි
යගවන කාලය ් එක දියනක රැසි ානු ජාතික කු වූ ගගාරින්
අජටාකාශ්
තරණ
කිරීයම් පුවත අසන්නට ලැබුයණ් . යම
ඇසීයමන් යහ් පුදුම යනාවී . “අජටාකාශ් ට ායම් පුවත සැබූ . එයස්
ම යම් සාංසාරික දුක්ඛ රාසි ද අධ්යාත්ම පුහුණු කිරීයමන් යකයස්
යහෝ (තරණ ) කළ හැකි . නි ම අන්දමින් පිළියවත් මග සකස්
වුවයහාත් එ ඒකාන්ත ” ි සිතා සි රට පැමිණ යනාය ක් අතින්
සාකච්ඡා පවත්වා, එක් තීරණ කට බැසගත්යත් . (එනම්) යමබඳු උසස්
වැඩක් තනිවැ මැ කළ ුතු නැත. තවත් පිරිස යම ට ායකාට යගන
භාවනාවක ය දි
ුතු . එ ට සප්පා තැනක් යසා ාගත ුතු ”
( නු ි).
යම් සාකච්ඡාවන් කරන කාලය ් මට ද කීප වරක් මුණ
ගැසුයණ් . පුද්ගලික හැඳිනීමක් නැතිවැ අනුන් කළ හඳුන්වාදීම අනුව
මා සිටි යහ ින් මැ යම් කරන කථා ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් ැක්වූය ්
නැත. “තයපෝවනය ්” මා ගත කයළ් 1963 වස්සාවාස ි. ඒ කාලය ් ද
මඳක් හැඳිනීම ඇති කරගත් නමුත්, ධ්ර්මදුතාශ්රම ට පැමිණි
අවස්ථාවකදී , වැඩි දුරටත් පුද්ගල ා පිළිබඳ යත්රැම්ගන්නට හැකි
වූය ්. 1964 දී බුද්ධ්දාස අතපත්තු මහතායග් අලුත් යගහි වස් වසා ඉන්නා
කාලය ් යම් ගැන යබායහෝ දුරට කථා කරන්නට අවස්ථාව
සැලැසුයණ් .
ඒ කාලය ් කළ කථාව අනුව, දුෂ්කර යද ක් වශ්ය න් යපනී
ගිය ් සප්පා යසනසුනක් යසා ා ගැනීම . යම් යවනුයවන් තීරණ ක්
කරගැනීමට කළුගල අරණය ට ද න්නට සිදු වි . එහි අ ිතිකාර මහතා
යම් සඳහා එ සම්පූර්ණය න් පරිතයාග කිරීමට කැමැති බව හඟවා තුබූ
යහ ින් ම ඉතා අමාරැයවන් අපි එහි ගිය මු.
සැප්තැම්බර් 6 (දින යපාත): උයද් 8 ට පිටත් වීමු ......සවස 2 ට
පමණ පැලවත්යතන් යහවැස්සට යගාස් ප ින් ම කැයල් ගමන සිදු වි .
වැස්ස තිබුයණ් . සැතපුම් 3 කි; 10 ක යවයහස ැයන ි. “......
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පවති
වූය ්
පසුව
වුවත්

සැප්. 8, 9: “කළුගල ගමනින් බලවත් යතයහට්ටුවකි. තද යේදනා
ි...... එහි (= කළුගල අරණයය හි) අ ිතිකාර ...... රාළහාමි හමු
නැත. උන්නැයහ් මුලින් යම් ආරම්භ ට සතුට පරකාශ් කළ නමුත්,
යවන තැනක් යසා ාගැනීමට ැනුම් දුන්නාලු. යම් නිෂ්පර ය ෝජන
අයශ්ෝක මහතා එ ින් නැවැතුයණ් නැත.

යම් කාලය ් මැ අරන්කැයල් අරණය සම්බන්ධ්ය නුත් යමබඳු
ම සිදු වීයමකි. ඊළඟට නිකවැරටි ට මඳක් ඈතින් පිහටි
ි නාගම්යසෝයල්
නම් ස්ථාන ද බැලීමට ගිය මු. ගමන් දුෂ්කරතා නිසා එ අතහැර
දමන්නට සිදු වි . නාථගයණ් ස්ථාන ද යම් යවනුවට ය ාදාගැනීමට
දා ක සභායවන් විමසූ නමුත්, එහි ඇතැම්යදනායග් අකැමැත්ත නිසා ඒ
අදහස ද ඉවත දමන්නට සිදු වි . යමයස් (තැන්) යබායහෝ ගණනකට
යගාස් යසා ා බැලූ නමුත් සුදුසු යසනසුනක් යසා ාගත යනාහැකි වි .
යකාළඹ බුද්ධ්දාස අතපත්තු මහතායග් ගෘහය ් වස් අවසන්
යකාට දි තලායේ අලුත් වස්යපාළට ගිය මි ...... 1964 අවසාන දක්වා
එහි කල් යගවීමි. 1965 අවුරැද්ද ලැබුයණ් යකාළඹ ජර්මන්
ධ්ර්මදුතාශ්රමය ්දී ...... ජනවාරි 16 දා දක්වා එහි කල් යගවා, නාථගයණ්ට
පැමිණිය මි......යපබරවාරි 11 යවනිදා අයශ්ෝක වීරරත්න මහතා එහි
පැමිණ, පසුදා මීතිරිගල මූකලායන් පුථමය න් වැඩ අරඹන බව ......මතක්
යකාට ගිය ් ...... මාර්තු 23 දා ඇනුම් බැනුම් සහිත නිර්නාමික ලිපියක්
ලැබිණි. ඔහුට ද හාඳ නුවණ පහළ ේවා! සුවපත් ේවා! ුකින් මිද්වා!
(මතැන් සිට 1967 ජ්ූලි මස තක් කාලය පිළිබඳ කිසිු සටහනක් නැත.)
-සංස්කාරක

27. නිස්සරණ වනය් ආරම්භය
මයග් ජීවිතය ් අග යකාටස යගවා ලන්නට සිදු වී තියබන්යන්,
“මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ්” නිරතුරැ භාවනා මනසිකාරය න් ඉතා
ඕනූකමින් කල් යගවන, ඉහාත්මය ් මැ ධ්යාන, මාගම, ඵල න
උත්තරීතර ගුණ න් ලැබීයම් එක ම පරාර්ථනාව කි ායගන සිටුනා
ය ෝගාවචර පිරිසක් මැද .
යම් නිස්සරණ වනය ් වැඩ අරඹන්නට අදහස් කරයගන සිටිය ්
1964 දී . එම වෂමය ් අග භාගය ්දී යනාවැරදී ම ඇරැඹීමට නි ත
තීරණ ක් කරයගන සිටි එහි ආරම්භකාරී පින්වතාට ඉදිරිපත් වූ විවිධ්
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සංකට යහ්තු යකාටයගන මැ ඇණහිට තිබී, 1967 වෂමය ් වස්සාන
සෘතුයේදී යම් ස්ථානය ් වැඩ ඇරඹුයණ් .
යම් මහා උතුම් වැඩ පිළියවයළ් ආරම්භ යකයළ් බලවත් ස්ථිර
වූ අධිෂ්ඨානය කින් ුතුව . එයහත් පරමුඛ ආරම්භකාරී වීර පුරැෂ ාට
පරතිඥානුරූපවැ වැඩට ඇතුළු වන්නට ඉඩකඩ යනාසැලැසුයණ් . යමයස්
වුවත්, යකායතක්යදනා යකාතරම් යදෝෂායරෝපණය න් කථා කළත්, මම
නම් යමාහු යබාරැ කි ති ි යහෝ යබාරැ කරති ි යහෝ කි ා යනාසිතීමි.
අනාගතය බලා හැම දයක් ඉවසමින් ිත්තාේගය මැඩගන කල්
ගවීමි.
කරි ාකාරීන්යග් දුබලකම් නිසා පළමු වස ම
ආරම්භකාරීන්යග් වරදින් යමහි වස් එළැඹ සිටි
උපස්ථාන යනාලැබීයමන් යරෝගීහු වූහ. පළමු කින
කරදර වි . යමයස් යමහි ආරම්භ මැ පීඩාකාරී වි
යමයස් සඳහන් යව ි:

කඩාකප්පල් වි ......
පිරිසට ද සප්පා
යදන්නට ද යගාස්
. 1967 දින යපායත්

ජ්ූලි 13: “අපි 4 නමක් මීතිරිගලට පැමිණිය මු”
ජ්ූලි 14: “අද මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් පින්කයමකි, බැහැර
ස්ථානවල සංඝ ා 70 නමක් පමණ වූහ...... “
ජ්ූලි 22: “මීතිරිගල නිස්සරණ වන : අපි 4 නමක් වස් එළඹුණමු.
(1) මම, (2) ප. යේමානන්ද භික්ඛු, (3) අ. අරි විසුද්ධි භික්බු, (4) යේ.
චන්දයසෝම හික්ඛු”......
1967 සටහන් යපාතක යමයස් එ ි: “...... අරණයවාසී ගිහි පැවිදි
යදපිරිස භාවනා මනසිකාර ඇරඹුහ. චන්දයසෝමයග් හිතුවක්කාර වැඩ
නිසා අවුල් වන හැටි යපනුණි. තමායග් පරමාණ ඉක්මයගන වැඩ යගන
න සැටි යපයන ි. යමහි මැ ඉන්නා අ යග් උපකාර ඔහුට ලැයබන
සැටි යපයන ි......සිත් යනාසන්සුන් වීයමන් භාවනා වැඩ යගන ා
යනාහැකි වි . චන්දයසෝම සිවුරැ හැර ාම නිසා යනාසන්සුන්කම් තවත්
වැඩි වි . යමහි යවයසමින් භාවනා කිරීයම් අදහයසක් මට යනාවී .
එයහ ින් වස් කාල තුළ ම මම පිටතට ගිය මි.”
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මාහිමි දිවි පවත...
අගෝස්තු 8 (දින යපාත): “යමහි හටගත් අවිචාර වැඩ නිසා
කලකිරැණු සිතක් ඇති මා කිසිවකු එවකට යනාසිටි යේවැල්යදණිය ්
ස්ථානය ් කල් යගවන්නට සිතුයේ ජීවිත පිළිබඳ ආසාව අතහරිමිනි.”
“යේවැල්යදණිය ් ාපා රාළහාමියග් යගදරට පැමියණන විට
රාතරි 8 පමණ වි . තවත් යකනකුත් සමග රාළහාමි අරණය ට ාමට
පිටත් වි . යම් රාතරි 10 ට පමණ වල් බිහි වූ ස්ථාන කට පැමිණීම පුදුම
සහගත . වල් බිහි වූ ස්ථානය කි. එහි වැසි කිසි යකයනකුත් නැත.
ආරාධ්නා කළ යකයනකුත් නැත. සැප පහසුයවකුත් නැත......තලතුනා
මූණමයල් උපාසක තැන සිටීම නිසා මඳක් සහන ලැබුයණ් .”
ම් කාලය් මා වැිපුර කල් ගත කළ් ේවැල්දණිය්
කටුක ුකකට මුහුණ දමිනි. එහත් එහිදී භාවනා මනසිකාරය අත
නාහැර කරගන ගියමි. බලාපාරාත්තු නාවූ අන්දමින් වැඩ
රැසක ද යුණමි...... ජ්ාතක පළට ලියාගන ගිය සන්නය ද සුුසු
තරමකට ලියා අවසන් කළමි. එ සිත සාදාගැනීමට යහාඳ උදේවක්
වි . ......”ඒ ස්ථාන භාවනා වැඩීමට ඉතා සුදුසු තැයනකි. යදවි න්යග්
බැල්ම එහි යහාඳින් තියේ. චරිත පිළිබඳ සුළු අඩුපාඩුවට ද අවවාද
යදනසුලු . සිත තැන්පත් යව ි.
ඔක්යතෝබර් 21 යවනි දා යේවැල්යදණිය න් පිටත්ව,...... 22 දා
ගල්ූවට ාම සිදු වි . ගල්ූයේ ටික දිනක් ගත යකාට ......නාථගයණ්
යගාස් කල් යගවීමි. ගල්දුයේ ...... යහාඳට සැලැකිලි තියබද්දී ම අයශ්ෝක
මහතාට දන්වා යම් ගමන යමයස් සලසාගතිමි. යම් කාලය ් මීතිරිගල
සඳහා දසසිල් රකින පිරිසක් එහි (= නාථගයණ්) සිටීම නිසා එ ද මා
විසින් යසා ා බැලි
ුතු වැ තිබුයණ් . යම් දසසිල් පිරිස සඳහා ද මා
යවනුයවන් ද අයශ්ෝක මහතාට මාස්පතා විශ්ාල වි දමක් දරන්නට සිදුව
තුබූ බව දනිමි. යහ් කිසිදු මැසිවිල්ලක් යනාකි ා යම්වා යහාඳින් ඉටු
යකයළ් .
1967 වෂමය ් අග යකාටස ඉතා නරක කාල පරිච්යේද කි.
යනාය ක් කා ික පීඩා හා මචතසික පීඩා ද මා ට කරයගන න යස්
ැනී ගිය ් . කවර අයතකිනුත් සැනැසිලි ගති නැති වි . එයහත් ඒ
හැම පීඩාවක් ම ට කරයගන එ ින් පීඩා යනාවිඳ කාල ගත කිරීමට
මට ලැබී තුබූ උසස් ශ්ක්ති නම්, යනාකඩව භාවනා මනසිකාරය හි
ය දීමත් හැම කරැණකදී ම පිරිසිදු සිතට එකඟව වැඩ කරන්නට
ඉටායගන සිටීමත් න යදක
ි මම සලකමි. යම් කාලය ් මා ඉදිරි ට
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අමා බින්දු...
ඇවිත් මට යදෝෂායරෝපණ කළ යකයනක් නැත. එයහත් යපාදුකයමන් මා
අ ින් කරන ලද යස් හැඟී ගිය ් .
......යම් යනාසම වැඩ ැනයගන, එ ින් කම්පිතවැ සාධ්ාරණ
අදහසක් පහළ කරයගන, දුබල පුඟුලන්යග් හැඟීම්වල ඇති නිසරැකමත්
අය ෝගයකමත් යහාඳින් වටහායගන, එ ට පිළි ම් ය දීමට තනිවැ නැගී
සිටි සෘජු එක ම පුද්ගල ා නම්, ද ාර්ද්ර හදවතක් ඇති යකෝට්යට්
යද්වානන්ද ස්ථවිර නම . නාථගයණ් යකාන් වී සිටි මා හමු කරයගන,
යකාළඹ ජර්මන් ධ්ර්මදුතාශ්රමය ්දී පිරිතක් යද්ශ්නා යකාට යසත් පැතීමට
බලායපායරාත්තු වන බව දන්වන ලදි. පැහැර හරින්නට යනාහැකි
අන්දමට කළ ඒ ආරාධ්නාව මම බිය න් යමන් පිළිගනිමි. බි පහළ
වූය ් මා පවත්වායගන ගි නිහඬ වතට බාධ්ාවක් යේයදෝ න සැක
(මුල් යකාටයගන) .
අයප් පණ්ඩිත ජිනවංස ස්ථවිරතුමා ආදි සූයහන පිරියසකදී
පිරිත් යදසුම ඉතාමත් යහාඳින් සිදු වි . 67 අවසාන ත් 68 ආරම්භ ත්
න යදක ම ශ්ාසනික ශ්ාන්ති කර්මය ් මාගමය න් ශ්ුභදා ී වි .
1968 ජ්නවාරි 1 වනිදා (දින යපාත): “පසුගි වෂම තුළ තුබූ
අවියේක තත්ත්ව මගහැරී යගාස් තියබන යස් යපයන්. (පසුගි )
යදසැම්බර් 30 දා පිරිත් යදසුයමකින් යම් වෂම ශ්ාන්ත තත්ත්ව ට
පමුණුවා ලීයම් උපා සැප ිණ. බලවත් උයදයාගය ක් සිත් තුළ ැයන ි.
‘යථා ඤාණය පහළ කරගැනීම් ශ්ක්තිය ම් වර්ෂය් තිේ’ යනුය.”
යම් කාලය ් අතරින් පතර මා නාථගණ ට ගිය ් ආගන්තුක
වශ්ය නි. එහි පරධ්ානවැ වාස යකයළ් ගැටමාන්යන් (විමලවංස) ස්ථවිර
නම . යම් දිනවල ඒ ස්ථවිර නම අසනීපය න් සිටි යහ ින් අපි එකතු
වී වරැ කීප ක් බලවත් කරැණාවකින් පිරිත් කීයවමු......
ජනවාරි 7 යවනිදා මීතිරිගල පින්කයමකි. ආරණයක සංඝ ා 50
නමක් පමණ වූහ...... ජනවාරි 30 යවනිදා ආනන්ද උපාසක මහතා කළ
ඉල්ලීමක් අනුව බලවත් ඕනූකයමකින් භාවනාරම්භ කරන ලදි. පිරිස
උනන්දු කරවීම සඳහා මම ද පිරිස සමග භාවනා ශ්ාලායේ පැ ක් හමාරක් භාවනා මනසිකාරය ් ගත යකයළමි. ටික දිනක් යම යහාඳින්
කරයගන න ලදි. අයශ්ෝක මහතාට යමහි අග යනායත්රීයමන් යදෝ,
වැඩ පිළියවළට උනන්දුව යදන ආනන්ද මහතා යකාළඹට
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මාහිමි දිවි පවත...
යගන්වාගත්යත් . අනාගත යදස බලා මම ඉවසා සිටිය මි. ස්ථාන
අතහැර ැමීමට යම යහාඳට ම සූයහ ි. අයශ්ෝක වීරරත්න මහත්ම ා
යමයතකින් නැවතුයණ් නැති......
“ශ්ාසන දියුණව
ු නම් පරියත්ති, පරටිපත්ති, පටිේධ ගුණ වැඩීමයි.
සසුන් දියුණුවට වැඩ කරන්නන් ම් ගුණ දියුණු වන ස් නුවණින්
සලකා ඉදිරිපත් විය යුතුයි. අද අප ඉදිරිය ් ඇත්යත් කථාවට සීමා
කරගත්, වැඩ නැති යකාටසක් යනායේද?”...... (දින යපාත: 1968.2.4)......
යම් වෂමය ් අයගෝස්තු 8 යවනිදා දක්වා යේවැල්යදණි , මීතිරිගල
න ස්ථාන යදයකහි වැඩි වශ්ය න් ද නාථගයණ් අතරින් පතර ද වාස
සිදු වි ...... ම් දිනවල ජ්ාතක පළට සන්නය ලිවීම ඉතාමත් හාඳ
වැඩකි...... 9 යවනිදා පසු වස විසුයේ මීතිරිගල . යේවැල්යදණිය ් (වස්)
විසීමට ඇර ුම් තිබුයණ් . (එයහත්) අනාගත යදස බලා යමයස් කරන
ලදි. ම් කාලය් ස්ථානය පරදර්ශ්නය කිරීම් වැඩ තදින් සිු විය. එයට
මග් සිත් පැහැදීමක් නාවීය.
සැප්තැම්බර් මස මුල හරිය ්දී ධ්ර්ම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට
කථා කරන ලදි. “යම් ජීවිතය ්දී ම මග ඵල ලැබි හැකි ද?” න පුශ්්න
උඩ . යම ආවශ්යක සාකච්ඡායවකි. එ මට අරැචිකර වූය ් වරින් වර
දින යවනස් කළ යහ ිනි. අන්තියම්දී සැප්තැම්බර් 21 යවනිදාට නි ම
කරගත්යත් ......
සැප්: 21 (දින යපාත): “ධ්ර්මූත , යකාළඹ...... ධ්ර්ම සාකච්ඡාවට
සල්ගල ස්ථවිර පැමිණිය ් . පළමු කථායවන් සියත් පහළ වූය ්
අක්ෂාන්තිය කි. එ
ටපත් කරයගන, ඔහු ළඟට යගාස් සාකච්ඡාව
ගැන මතක් කළා. එ පිළිගත්තා. එහි යගාස් තම අදහස ම කරි ායේ
ය දුවා. එ ින් වැඩ දිගට ම නරක් වි .”
යම් සාකච්ඡා සම්යම්ලන ඉතා පරසිද්ධිය ් කරන ලද්යදකි.
යස්නාව යබායහෝ වි . යම ට පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ස්ථවිරතුමා ද
සම්බන්ධ් වි . පරස්තූත පරශ්්න ට අනුව සාකච්ඡාව යනාවූ යහ ින්,
ජීනවංශ් ස්ථවිරතුමාත් මමත් අදහස් ටිකක් පරකාශ් කළමු. යමයස් යම
අරැචිය න් ඇරඹූ යහ ින් අරැචිය න්ම අවසන් වි .
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අමා බින්දු...
(“මග් ජීවිත සටහන්” කෘතියහි මින් ඉදිරියට කිසිු සටහනක් දක්නට
නැත. ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස් ම විසින් රිත “මග් ජීවිත
තතු” නමැති කටි රචනය මතැන් සිට දැක්වයි.
- සංස්කාරක)

28. ජීවිත තතු කටියන්
මා උපත ලද්යද් පරසිද්ධ් නැති කුඩා පිටිසර ගමක . එ ට
නාගරික උණුසුයම් බල පූමක් යනාලැබුයණ්, ටි න කඩපළටත්
තිහයගාඩ කඩපළටත් අතයර් මාතර-හක්මන මහා මාගම ට හුඟක් දුරින්
පිහිටි යහ ිනි. රටට බත් සප ා යදන මහ යවල් ා වලින් (එ ) වට
වූය ් . එ ින් ඇතුළතට ලඳු කැල ත් ජනතාවයග් යකාස්-යපාල් ආදි
රැක් යගාමුවත්, විහිදී තිබුණි. නිහැඩි දිවි යපයවතක් පැවැත්වූ ගයම්
යබාදු ජනතාව පැරැණි පුරැදු යබාදු පිළියවත් ගරැ කරනසුලු වූහ.
මයග් ඉතා කුඩා කාල ද මට මතක තියේ. යදමාපි න්යග් ,
යසායහාවුරැ යසායහාවුරි න්යග් ධ්ර්ම කථා, බණ ගාථා, වන්දනා ගාථා
ඉයේට පාඩම් වි . යගදරදී යබාදු පිළියවතට පුරැදු වූ යහ ින් ඉතා
සතුටින් පන්සලට ාමට ද පුරැදු වි . යමයස් ආගමික වාතාවරණය ්
හැදුණු මම ස්වාමීන් වහන්යස්ලා ගැන යලාකු යගෞරව ක් පැවැත්වීමි.
ගුණ-ැනමිතිකම් සමග කාල
යගවී ගිය ් . නිකාය ්
සම්භාවනී ස්වාමීන් වහන්යස් නමකයග් ශ්ිෂයය ක් වීමි. සුදුසු කාලය ්
උපසම්පදාව ද ලැබ, වියශ්්ෂ ඇදුරැවරැන් ඇසුරැ යකාට වියශ්්ෂ ැනීමක්
ද දි ුණු කරගතිමි. යම් හැම අවස්ථාවක් ම සැලසුයණ් මයග් බලවත්
පරාර්ථනාවකින් යනායේ. අනුන්යග් ය දවීම්වලට අනුකූල වීම පමණ ,
මයගන් සිදු වූය ්. එයහ ින් ම ඒ හැම අවස්ථාවකදී ම සම්පූර්ණ
ශ්ක්ති ත් කාල ත් සිතත් ක ත් ය ාදා ලීමට යනාහැකි වි . හැම
වැඩකදී ම, අද පවා යම් අර්ධ් සමාප්ති යපයනන්නට කියේ.
ආපසු හැරී මයග් අතීත ජීවිත යදස සිත් ය ාමු කරන කල්හි
මට යපනුයණ්, පටන්ගත් වැඩට එයරහිව පැමිණි බාධ්ක න් සමග සටන්
යනායකාට පසුබූම නිසා යම් අර්ධ් සමාප්ති සිදු වූ බව . යම් පසුබූම
ද ඇතැම් විට සාසනානුයලෝමතාව සැලකීයමන් වි හැකි . ඇතැම් විට
හිතවතුන්යග් - වැඩිහිටි න්යග් බස් අනුගමනය න් වි හැකි . ඇතැම්
විට මයග්ම කර්ම චකර බල පූයමන් යහෝ වි හැකි . “න ඉච්ඡයය
අධම්මන සමිද්ිමත්තනා” (=“තමන්ග් දියුණුව අධර්මයන්
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නාපතන්න්ය”) යන බුද්ධාවවාදය බාහෝ විට සිත් තුළ රැේ පිළිරැේ
දන සැටි දැනන හයින් ද විය හැකිය.
පරසිද්ධ වීමට හෝ ඉදිරියන් පනී සිටීමට හෝ අනුන් ුක ස්
සිටිද්දී තමා සැප පහසුකම් විඳීම් හෝ අප්ක්ෂාවක් මා තුළ නාවීය.
අපරසිද්ධ් පරිසර ක උපත ලත් මට ගිහි කල ද පැවිදි කල ද
යහාඳ වැඩට උපකාර කළ හිතවතුන් යබායහෝයදනා උන් බව මතක්
යව ි. අවුරැදු දහ පමණ කාලය ්දී සිදු කළ පින්කම් කීප කදී ලැබුණු
උදවු ද අද මතක තියේ. ආචා ම-උපාධ්යා න් වහන්යස්ලා හැයරන විට
මයග් ශ්ාසනික වැඩට උදවු වූ පැවිදි පක්ෂය ් යබායහෝයදයනක් යවති.
යම ින් අයප් පැවිදි සයහෝදර පා ින්ගමුයේ භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස්
මුලින් සඳහන් කළ ුතු . ඊළඟට පණ්ඩිත පහතමුල්යල් පි දස්සී
ස්ථවිර න් වහන්යස් හා නාරනාපිටිය ් සිරිවිමල ස්වාමීන් වහන්යස් ද
වියශ්්ෂය න් සඳහන් කළ ුතු යවති.
“ශ්රී කලයණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථා” නමැති සම්බුද්ධ් ශ්ාසනික වැඩ
පිළියවයළහි සමාරම්භක අති ගරැ පූජය පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජීනවංශ්
මහා ස්ථවිර න් වහන්යස් යතබුවන ගරන්ථාකර පිරියවන්හි සසුන්
වැයඩහි නිරත වූ කාලය ්, එ ට පරමාණවත් ආසන්න යපයදසක, එනම්
යද්වයගාඩ විජ ාරාමය හි මා කල් යගවූය ් පුරැදු පරිදි පළායත්
ශ්ාසනික වැයඩහි ය දීයමනි.
බටුවිට අරණය යස්නාසන මයග් ජාත භූමි ට ඈත වූවත්
එතුමායග් ජාත භූමි එ ට යහාඳට ම ළඟ . මා යදමාපි න් බැලීමට
පැමිණි අවස්ථාවක කිසි ම් කරැණක් සඳහා යමම අරණය ට ද ාමට
සිදු වි . යමහිදී යම් ස්ථවිරතුමා ද හමු වි . යදනම එකතු වී අරණය
පරිසරය ් ලැයබන අයලෞකික රස විඳිමින් ධ්ර්ම සාකච්ඡාවක ද
ය දුණු බව මතක . අද දීප වයාප්තව පවත්නා ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම
සංස්ථායේ අනාගත සමාරම්භ ට යම යපරනිමිත්තක් වී
ි සිතමි.
අජරාමර කු යස් විදයා රැස් කිරීයමහි හා ධ්න රැස් කිරීයමහි ද
ය දී, මරණ විසින් යකස් වැටිය න් අල්ලාගනු ලැබූවකු යස් ළිත්
ධ්ර්මය ් හැසිරීම සඳහා සිත යපරළාගැනීමට පැරැණි උපයද්ශ්ක න්
කීවත්, එයස් සිත නවත්වාගැනීම යල්සි නැත.
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ඉතා කුඩා කල පටන් ධර්ම සංඥාවන් දියුණු කාටගන, එහි
එක්තරා නැවතීමකට පත් වී ධම්ම-නිජ්ඣොනක්ඛ්ති ස්වභාවය කණහි
කණහි සිත් තුළ බලපානා කල්හි ලෝකයාග් හිස් වැඩ අර්ධ මිථයා
ගරහණයක්-මිරිඟුවක් දිය බුබුළක් ස් වැටහී යනු පුුම නාේ.
ආස්වාද සංඥාවනට සිත ය ාදා ලීයමන් එහි පරිච ඇත්තාට
මඤ්ඤනාවන් දි ුණුවට පත් වී අනථම පක්ෂ ට යපරළීම ද යමයස් .
(ස්වයංලිිත චරිතාපදානය මතකින් නිමා වයි.)

මාහිමි දින පාතන්
* ඔයේ පරගති ට සමාජ බාධ්ක
ි කිසි වියටකත් යනාසිතනු. එක්
අයතක පාරක් වැසී නම් තවත් අයතක පාරක් ඇරී ඇත. ඔයේ පිටත්
වීමට වැසූ පාර බාධ්ක ි. යදාස් නගමින් නුසුදුසු තැන ගත කිරීම යනාව,
ඇරැණු පාර ඔස්යස් ගමන් කිරීම සුදුසු. තීරණ ට ඉක්මන් යනාවි
ුතු.

(1962. 10. 19)
* යපර විසූ ශ්ාසනික සඟ පිරිස ධ්ර්ම ගැනත් එ දි ුණු වනු ැක්ම
ගැනත් යකාතරම් උනන්දුවකින් වැඩ කළාහු ද නු සං ුක්ත නිකාය ්
ඛන්ධ්ක වර්ගය ් යථර වර්ග බැලීයම්දී යත්රැම්ගත හැකි . ධ්ර්ම ක්
යදසන විටත් එ අසන විටත් යකාතරම් අවධ්ාන ක් එ ට ය දුවාහු ද
නු, යේමක හිමි න්යග් යද්ශ්න අවසානය ්දී උන්වහන්යස්ත් සමග
සැට නමක් රහත් මග-පල ලැබීයමන් යත්රැම්ගත හැකි . යලාවුතුරැ
මග-පල අයප්ක්ෂා කරන්නා යද්ශ්නා කිරීයම්දී ද ඇසීයම්දී ද, නි ම
අදහසින්, කමටහනක් යමයනහි කරන ආකාරය න්, අනුන් ගැන යහෝ
අන් යද් ගැන යහෝ සිත යනාය ාදන්නට සිතට ගත ුතු . එ ින්
ධ්ර්මාවයබෝධ් පරතයක්ෂ වශ්ය න් සිදු යනාවූවත් සුත සම්පත්ති යහෝ
දි ුණු යේ.

(1978. 6. 18)
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පූජ්ය නාඋයන් අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්ස් විසින.ි
(ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස්ට 75 වන විය පිරීම නිමිත්තන්
වර්ෂ 1976 දී රචනා කරැණු චරිතාපදාතයකින් උපුටා සකස් කාට
ගන්නා ලද්දකි. වර්ෂ 1938 - 75 අතර ඇතැම් වැදගත් සිුවීම් හා චරිත
ලක්ෂණ මහි අඩංගු වයි.)

1. තවත් පිරිවනක්
(ශ්රී ධ්ර්මානන්ද පිරියවයනහි අධිපතිකමින් ඉවත් වූ පසුව, වර්ෂ
1938 දී) අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් විසින් යද්වයගාඩ දා ක පිරිසයග්
බලවත් ආ ාචනය න් පිරියවනක් පටන්ගන්නා ලද්යද් ගුරැ ස්වාමීන්
වහන්යස්ලායග් අවසර ඇතුව . ගිහි ළම ිනට උගැන්වීම පිළිබඳ ඇති
වූ වින පරශ්්න ක් උඩ, නිට්ටඹුයේ ගරැ යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්යගන්
ලැබුණු අනි ම් පරතිඋත්තර ක් නිසා, නිවැරදි වුවත් සම්භාවනී ගුණවත්
උතුමන්ට ගරැ කිරීමක් වශ්ය න් එහිද වැඩ අවසන් යකරැණි.
(ස්වාීනව) වැඩ කිරීමට සුදුසුව සිටි දීත්, වැඩිහිටි නට අවනත
වීම යමහි දී කැපී යපයනන උසස් ගුණය කි. ලාභ ශ්ස ආදි ට කවදත්
ඇල්මක් නැති නිසා එ අතහැර ැමීම යලයහසි වි .

2. ද්වගාඩ අභිවර්ධනය
ස්වකී නිර්මල චරිත වර්ධ්න ට යනාවක් සහා දුන් ගරැතර
කළුතර යප්මරතන හිමිපාණන් වර්ෂ 1940 දී අපවත් වූය න්, (යද්වයගාඩ
ශ්රී විජ ාරාමය හි අධිපති ධ්ුර ට සංඝ සම්මුතිය න් පත් වූ) අප
හිමිපායණෝ යද්වයගාඩ සීමායේ ලැගුම් යගන බුද්යධ්ෝපස්ථානම
පින්කම සුපරීක්ෂාකාරීව පවත්වායගන පැමිණි හ. ඒ බව දත්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

යමම ලිපිය හි ( ) න වරහන් තුළ ඇති යකාටස් ද අනුමාතෘකා ද සංස්කාරක විසින්
ය ාදන ලදි.
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සැැහැතිය ෝද ැහැමි පූජා පරිෂ්කාර එළවූහ. යම් අවදිය ් සර්වඥ ධ්ාතුන්
වහන්යස්ලා ද රාශ්ි ක් ඍද්ධිය න් වැඩිය න්, පූජා පැවැත්වූය ් උතුරා
ගි ශ්රද්ධ්ා භක්තිය නි.
යම් කාලය ් යද්වයගාඩ ස්ථානය ් එයතක් පැවති අඩුපාඩුකම්
සම්පූර්ණ යකාට දි ුණු කයළ්, මල් වට්ටි යවන්යද්සි, නාඩගම් දර්ශ්න
ආදිය න් යතාරව, ධ්ාර්මික-කැපසරැප් යලස .

3. පරාද්ශ්ීය සංඝ සභා
අළුත් මුහුණුවරකින් නිකාය හි වැඩ යගන ාමට යම් කාලය ්
සංඝ ා අතර බලවත් උයදයෝග ක් වි . යම් අනුව පරායද්ශ්ී සංඝ සභා
ආරම්භ යකරැණි. ඒ අතුරින් ප ාගල ඉන්ද්රාර්ෂ භික්ෂු සංගම ආරම්භ
යකාට මූලිකව කට ුතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණත්, ඒ සඳහා යවන
සුදුස්සකු මුලට වා සහය ෝග දීයමන් සාර්ථක වැඩ රාශ්ි ක් සිදු කර
යදන්නට ඉඩ සැලසී ඇත.

4. අරණයක පරිසරයට නැෙුරැ වීම
ශ්ාසනික වැඩ පිළියවළක් ගැන ස්ථිර අඩිතාලමක් යනාදමා,
ලැයබන ආරාධ්නා පරිදි ඒ ඒ ස්ථාන න්හි උගැන්වීම කයළ්ත් ඒ ඒ
සමිති-සමාගම්වලට සම්බන්ධ්ව කට ුතු කයළ්ත්, උවමනා වූ
අවස්ථාවකදී ඒ සි ල්ල අත්හැර ැමීමට ඉඩ තබායගන . ඊට එක
යහ්තුවක් වූය ්, අවංක හැඟීයමන්, සිතට එකඟව, ධ්ර්ම වින ානුකූලව,
යපාදු වැඩ ඉදිරි ට යගන යනා ූම රිසි යනාවීම . අයනක් කරැණ නම්,
යම් සූම බන්ධ්න න්යගන්ම නිදහස යසා ා අරණයගත වී භාවනා
කිරීයම් සිත බලපැවැත්වීම ි.
ඊට යපරනිමිත්තක් වශ්ය න්, යදල්ූයේ අරණයය ් වැඩ සිටි
වනරතන හිමිපාණන් හා සාකච්ඡා යකාට අරණය පරතිපදාව ඉයගන,
බටුවිට ආරණයය ් ටික කාල ක් (වර්ෂ 1944දී) ගත කළහ; භාවනා
කළහ. එයහත් පරතයක්ෂ උපයද්ශ් යනාලැබීයමන්, සාමානය
පරිකර්ම න්හි පමණක් ය දුණහ. යම් අතර, අති ගරැ යකාත්මයල් සිරි
සද්ධ්ම්මවංස හිමිපාණන් මුණගැසී ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී සාකච්ඡාවක් යකාට,
හස්තසාර භාවනා කරම හා උපයද්ශ් රාශ්ි ක් ලබායගන තියේ.
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5. යාගාශ්රම වැඩ පිළිවළ
කාල යමයස් යගවී ගිය ්, වගා වැඩට සුදුසු යගාවිපළක් කලඑළි
වීයම් ස්වරූපය නි. යම් අතර, වැසි පල බලායපායරාත්තු වන්නකුට
අහස පුරා පැතිරී එන වලාවක් යස ින්, සි අදහස කරි ායවහි ය දවීමට
සුදුසු පරිසර කට එක් වීමට මාහිමිපාණන්ට ඉඩ ලැබුණි.
භික්ෂු සමාජ යදස බලා ශ්ාසන සංයේග ට පත්ව, පරතිපත්ති
ශ්ාසන නගා සිටුවීයම් පරම යච්තනායවන් ය ෝගාශ්රම වැඩ පිළියවළක්
ආරම්භ කිරීමට බලායපායරාත්තු වූ අති ගරැ කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජීනවංශ්
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒ ය ෝධ් කරි ා දාමය හි යස්නාධිනා ක යලසට
යතෝරාගත්යත් අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් . ඊට තිබි
ුතු සුදුසුකම්
රාශ්ි උන්වහන්යස් යකයරහි විදයමාන බව කඩවැද්දුයේ මාහිමිපායණෝ
යත්රැම්ගත්හ.
ඒ නිසා අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යසා ා වැඩි හ. එයහත්
ආරාධ්නාව භාරගත්යත් නැත. යදවැනි වතාවටත් වැඩි හ. එදා ද
වචන ක් ලැබුයණ් නැත. කායලෝචිතව ආරම්භ කළ වැඩක් කිසි ම්
යහෝ යහ්තුවක් නිසා දුබල යනායකාට ඉදිරි ටම ායම් සහජ හැකි ාවක්
ඇති කඩවැද්දුයේ මාහිමිපාණන් වහන්යස් නැවත නැවතත් කරැණු කීහ.
ඕනූම ගල් හිතක් වුවද යමායළාක් කිරීමට සමත් එම යළන්ගතු
ආ ාචන ට පිටු පූ යනාහැකි වූවාක් යමන්ම සිතට පණ ගැන්වී
මධ්ර් වත්ව, ඒ භාරූර කට ුත්තට යකයස් යහෝ පිහිට වන්නට ඕනූ
ි අප මාහිමිපායණෝ කැමැත්ත පළ කළහ.
ය ෝගාශ්රම වැඩ කට ුතු ආරම්භ වූය ් (වර්ෂ 1951දී) යද්වයගාඩ
විජ ාරාමය හි . එනිසා තයපෝ භූමි ක් බවට පත් වූ විජ ාරාම , “විජ
ය ෝගාශ්රම ’”බවට පරිවර්තන වි . ය ෝගාශ්රමී පරධ්ානාචාර් ධ්ුර
දරමින් ආධ්ුනික භික්ෂුන්ට පුහුණුව යදමින්, මාහිමිපායණෝ අවුරැදු
යදකක් පමණ කලක් මහූත්සාහය න් එහිම කට ුතු කළහ.
යනායදදරන අත්තිවාරමක් මත යගාඩනැගීයගන
න
ය ෝගාශ්රමී නිවහනට ලක්දිව සතර යදසින්ම ශ්ාඛා ඇති වන්නට වි .
ඒ තැන් අතර, නිමලව අරණය යස්නාසන , යකාග්ගල තලාතුඩුව
අරණය , කුරැණූගල නාථගයණ් අරණය , ගල්ූයේ ගුණවර්ධ්න
ය ෝගාශ්රම , මැල්ලගල ය ෝගාශ්රම , දනේකන්යද් සිරිමංගල
ය ෝගාශ්රම , යේවැල්යදණි අරණය , ැරණි ගල ශ්ාන්තගිරි අරණය ,
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කුරැණූගල නාඋ න අරණය , පුහුල්වැල්යල් ශ්රී යරෝහණ ය ෝගාශ්රම ,
දි තලායේ ශ්රී ඥානාරාම වියේකාශ්රම
නාදී ස්ථානවල මාහිමිපායණෝ
කලින් කල වැඩ සිටි හ.
කඩවැද්දුයේ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් උදාර ය ෝජනා හා
තමන් වහන්යස්යග් ශ්ාසනික අදහස් ද ගළපා, කිරට පැණි මුහු වූවාක්
යමන් කරි ාත්මක යකරැණි. ශ්ිෂය සංඝ ාට පිණඩචාරික වත හා
අයනකුත් වත්-පිළියවත් උගැන්වූහ. ශ්ීල
පිරිසිදුව රකිමින්
වින ානුකූලව පිළියවත් පුරන අන්දම කි ාදුන්හ. අප මාහිමිපාණන්
වහන්යස් විසින් සම්පාදන කරන ලද ය ෝගාශ්රමී කතිකාවත හා දින
චරි ාව ඉතා උසස් භික්ෂු ජීවිත කට මහ යහළි යකයළ් . ය ෝගාශ්රමී
භික්ෂුන් හට දවසට තුන් වතාවක් බුද්ධ් වන්දනායේ ය දීම පුහුණු
යකරැණි. ඒ සඳහා මාහිමිපාණන් විසින් සකස් කරන ලද ය ෝගාශ්රමී
වන්දනා කරම දම්වැලක පුරැක් යමන් ශ්රද්ධ්ා, සති, සමාධි, ඥාන
වඩවන්නක්ම වි .
ලාභ - සත්කාර බලාපාරාත්තුවන් බණ කීමවත්, දායකයන්
රැස් කරගැනීමවත්, ස්ථාන - ගාඩනැගිලි හැදීමවත්, ජ්නපරිය පින්කම්
කිරීමවත්, නියම මහණකම නාවන අතර, අධයාත්ම ගුණවගාව ම
මහණකම් හරය බව මාහිමිපාණෝ තරය්ම ඉගැන්වූහ. තම
අධයාත්මය යම් තරමකට සකස් වූය්ද, ඒ පමණට තමා අවට පරිසරයද
සකස් වන බවත්, එමගින් සැලසන නිහඬ ස්වයම නියම ස්වය බවත්
පන්වා ුන්හ. ධ්ුතාඞ්ග සමාදානාදි වියශ්්ෂ ගුණ ට මුල් තැන දුන් අතර,
ඒ සඳහා ආදර්ශ්වත්ද වූහ. (වර්ෂ 1960 දී දඹදිව ශ්ුද්ධ් භූමි වන්දනාවක
ය දීමට ද මාහිමිපාණන් හට අවස්ථාව ලැබුණි.)

6. ගුණ බිඳක්
උන්වහන්යස් විසින් රචිත “යතසැත්තැ ඥාණ වන්දනා ගාථා හා
සත්සති වන්දනා ගාථා” අර්ථ රස, ධ්ර්ම රස යපයරමින් ශ්රද්ධ්ා පරඥා
මචතසික න්යග් වර්ධ්න ට බහවින් තුඩු දන්න්ය. ඇතැම්
සැදැහැතියෝ තමතමන්ග් විශ්්ෂ පින්කම්වලදී ම්වා යාදාගන,
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට පුණයානුයමෝදනා යකාට එවූහ. මාතර
අමරයස්කර මිනින්යදෝරැ මහතායග් ශ්රද්ධ්ායවන් පරකාශ් ට පත් යකරැණු
“බුදු සසුන” පතර ටද උන්වහන්යස් සාසනමාමක ලිපි ලි ූහ.
“අභිධ්ර්මාර්ථ සංගරහය ්” සිංහල අනුවාද ත්, කුඩා කාලය ්දී අරණය
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මාහිමි දිවි පවත...
පරිසර හා වත් -පිළියවත් දුටු ආකාර
සැප ුහ.

කි ැයවන කවි කතාවකුත්

අනුන්යග් සිතට යේදනා දීමට කවදත් මාහිමිපායණෝ රැචි
යනාකළහ. ශ්ිෂය ායග් වුවද ම් වරදක් දුටු විට කි ායදන්යන් ,
හදාගැනීයම් අදහසින්, සංවරය හි පිහිටුවීමට . යදවරකට තුන්වරකට
වඩා එක යද ක් ගැන කි න්නට ගිය ් ද නැත. යනාහික්යමන
පුද්ගල ාට කිසි දියනක තරවටු කිරීමට ගිය ් ද නැත. ඔහු යදස බැලුයේ
ද අනුකම්පා සහගත කාරැණික බැල්යමන්ම . තම ඉවසීමත්
ශ්ාන්තකමත් එවැනි පුද්ගල න් නිසා පලුදු කරගත්යත් නැත. උපතින්ම
ලද යම් ගුණ ට, ඉවසීම පුරැදු කිරීමත් මමතරී භාවනාව වැඩීමත්, තවතවත් උපකාර වන්නට ඇත.
උන්වහන්යස් උගන්වන විට උත්සාහවන්ත ාටම පරය ෝජන
බහුල වි . අල්යපාත්සාහක න් නැවැත නැවැත උනන්දු කරවීයමන්
වැළකුණහ. ඇතැම් විට උගැන්වීමද එ ින්ම හමාර වි . උනන්දුව
ඇත්තාට උගත ුතු යද් යබායහෝ වි . ඔහු යකයරහි අතියර්ක
ලැදි ාවකින් කිව ුතු යද් යනාසඟවා කි ා දුන්හ.
යකයලසුනට පහරදීයම් අදහස ඇතිවම පුරැදු කළ ඉන්ද්රි
සංවර ක් මාහිමිපාණන් තුළ විදයමාන වන්යන් ඕනූම යකනකුයග් සිත්
ගැනීමට සමත්වන යලසිනි. කිසි යද්කට ඉක්මන්කාරීකමක් යනායපයන්.
ගමන බිමන - කථා - කරි ා තුළින් යම් ශ්ාන්තකම යපයනන්යන් ආදර්ශ්
සම්පන්නව .
උන්වහන්යස්යග් කථාව ශ්ාන්ත , පුද්ගල ායග් ස්වරූප අනුව
උචිත කථාවක් සීමිත පරිදී යකයරති. භාවනාව ගැන උනන්දු කිරීමක්,
ධ්ර්ම කාරණ ක් ගැන විමර්ශ්න ක්, ම් උපයද්ශ් ක්, ඒ කථායවහි
ගැේව පවතී. කල්පනාකාරීව ඒ කථාවට සවන් යදන්නා හට උගත හැකි
යද් යබායහෝ .
ගුණවත්කම, සිල්වත්කම ම් තැනකද එතැනට සැැහැතිය ෝ
එක් යවති. එතැනට පුද පිරිකර යරාක් යව ි. තමතමන්යග් කුසල මහත්
ඵල කරගැනීමට සැැහැතිය ෝ මාහිමිපාණන් යවත උසස් යලසින් ආමිස
පූජා කළහ; වටිනා පිරිකර පිූහ. එයහත් උන්වහන්යස් ඒවාට බැඳුයණ්
නැත. පරිෂ්කාර පිරිවරා ගැනීම මහත් බරක්-පළියබෝධ් ක් යස් සලකා
නිතරම ඉන් අත-හිත නිදහස් කරගැනුමටම බැලූහ. ඒවා සුදුස්සාට
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අමා බින්දු...
නැවත පූජා කළහ. දනවුකන්යද් රණමුනි යබෝසතුන්යගන් පූජා වන්යන්
අල්ප යද් යනායේ; ඉතා වටිනා යද් . එ ින් ලැබුණු සි පුද්ගලික ඒ
යවලායේදීම නැවත සංඝ ාට පුදා මාහිමිපාණන් සතුටු වූ අවස්ථා වි .
යමයස් පරම අල්යප්ච්ඡතා-සන්තුෂ්ටිතා ගුණ වඩන ලදි.
පරිෂ්කාර පමණක් යනාව, ඇතැම් වැඩ වුවද ඕනූවට වඩා
යගාඩගසායගන කා -චිත්ත වියේක නැති කරගැනීම මාහිමිපාණන්යග්
පුරැද්ද යනාවී . තමන්වහන්යස් යවත ම් අර්ථවත් කාර් ක් පැවරැණි
නම්, කල් නූරම එ නිම යකාට අත-හිත නිදහස් කරගනිති. තම වැඩට
වඩා අනුන්යග් පවාරිත කට ුතු යහාඳටත් ඉක්මනටත් අවසාන දක්වාත්
කරයගන
ාම තවත් වියශ්්ෂතාවක් වි . යමයස් උන්වහන්යස්
අප්පකිේව-සල්ලහුකවුත්ති න ගුණ වැඩුහ.

7. දින පාතන් මතු වන ගුණ
ක්යල්ශ් ක් පහළ වූ කල්හි එ ට ඉඩ දී ඊට ට වීම, නූගත්
ජන ායග් යමන්ම ඇතැම් උගත් ජන ායග් ද ස්වභාව ි. එයහත් ම්
ක්යල්ශ් චිත්යතාත්පාද මාතර ක් පහළ වූ කල්හි, අනුකූල දහම් පද ක්
සිතට නංවා අවවාද යකාට, නිදාන ටම පිළි ම් කිරීයම් හැකි ාව, ැනුයම්
යමන්ම හැකි ායේද වියශ්්ෂ ලක්ෂණ කි.
•
“අද ඉතාමත් ශ්ාන්ත , හිර අේව නැතිව මඳක් සීතයලන් හැකිළී
සිටිය මි. විතර්ක නට සිත දුවන බව යපයන්.”
“අද්දසං කාම ත මූලං - සංකප්පා කාම ජ්ායසි,
න තං සංකප්පයිස්සාමි - එවං කාම න හාහිසි.”
“කාම , තායග් මුල දුටුවා. හටගන්යනහි යතෝ සංකප්පය නි.
ඉන්යනමි මම එ යනාසිතමින්. එයහ ින් කාම , හට යනාගන්යනහි”
-[දින යපාත: 1963.1.2]
යරෝග-පීඩාදි කින් උවදුරැ ලැයබන කල ඉවසීයම් ශ්ක්ති ත්
මධ්ර් ත් ඇති කරයගන, එ ින් සිත යනායපරළායගන, සතය
දර්ශ්න ට ද පාදක වනයස් මනසිකාර ය ාමු කළ බවට යම්
උදාහරණය කි:
•
“ඇඟට අමාරැ ැනිණි. කෂා බිවූ නමුත් වැඩි යවනසක්
යනාවී . යම් දුක්බර සිරැර ඇති තාක් කරදර , අභිණ්හ පතිපීළන ,
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මාහිමි දිවි පවත...
යනාඉවසි යහනකම, දුකට වස්තු වීම, සුව පරතික්යෂ්ප
න යම් කරැණු
අනුව සිත යමයහ වනු. ඉරි වු මාරැ කිරීයමන් යම් දුක වැසී තියේ.”
-[දින යපාත: 1963.3.7]
විහාර-යබෝමලු වත් ඉඩ ලැයබන අවස්ථාවන්හි යනාපිරියහළා
ඉටු කරමින්, එ ින් සියත් ජනිත කරගන්නා පරීති යේග උසස්
පැතුම්වලට හරවාගත් ආකාර ට යම් නිදසුන් :
•
“ශ්ක්ති - සතුට යගන විහාර ට යගාස් සිල් - පිරිසිදුව පතමින්
ඇතුළු බිම පිරිසිදු කළා. කීප පළකම මල් පුදන්නට හැකි වි .”
-[දින යපාත: 1963.4.1]
•

“ගන්ධ්කුටි භූමි

පිරිසුදු කයළමි. සාධ්ු! සිල් පිරිසිදු යේවා!”
[දිනයපාත: 1963.4.12]

යකයලස් ධ්ුනන ට හා උසස් ගුණ දි ුණුවට යහ්තු වන බුද්ධ්
පරශ්ස්ත ධ්ුතංග සමාදානය හි ය දුණු බව දින යපායතහි ැක්යවන්යන්
යකටි සටහන්වලිනි.
•

“වර්ෂ කට වැඩි කාල ක් රැකි එකාසනිකාංග අද නැවතුණි.”
[දින යපාත: 1962.9.20]

•

“පංශ්ුකූල සිවුර මැසීම සඳහා නූල් ඉදිකටු ලැබිණි.”
[දින යපාත: 1961.1.11]

පාලි වයාකරණ උගන්වන විට ධ්ර්ම යගෞරව , ධ්ර්ම රස
පහළ කරගත් බවට නිදසුනක්:
•
“අද පාලි පන්ති ි. හැමයදනාටම මුල් පාඩම කි ා දුන්නා, පාලි
භාෂායේ වචන කි ැයවන විටද ඇයසන විටද, දහම් රස හඟවන සිතිවිලි
පහළ යව ි. තුනුරැවනයග් ගුණ මුහුද යලෝ වැඩට ගලන යස් ැයන ි.
ආරම්භ යතක් සිත ය ාදන විට, යම් අපූරැ ගති පහළ වන්යන් යවන
යකාතැනද?”
[දින යපාත: 1961.1.15]

8. නිස්සරණ වනය
වාහන කින් තැනකට න විට පසු කර න දූ යබායහෝ . ඒවා
පසු යනාකර ාමටද බැරි . එයහත් ඒවා ින් වැඩක් නැත. වැඩ ඇති
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අමා බින්දු...
තැනට ගි විට කට ුත්ත නිම ි. අර්ථ සිද්ධි සම්පූර්ණ ි. තමාට
සම්බන්ධ් සි ලු යද් අත්හරිමින්, අතරක හමු වන ැය හිද යනාබැයඳමින්
න නිවන් ගමන ද යමයස් . අප මාහිමිපායණෝ ඒ මග ගත්හ. සිත
නිදහස් කරගැනීයම් දුෂ්කර කාර් ට බටහ. වියේක යසා ා වැඩි හ.
කුඩා අවදිය ් පටන් පුනපුනා පැන නැගි අදහසක් සපුරා ලමින් පැමිණි
යම් ගමයන් යකළවර අද (= වර්ෂ 1976 දී) “මීතිරිගල නිස්සරණ වන ”
අරණයය හි වියේක සුව විඳිමින් පසු යවති.
“නිස්සරණ වන ” ආරම්භ වූය ්ම නිවන් ැකීමට ය ෝග භූමි ක්
යලසිනි. “නිස්සරණ වන ” න නම ඊට ය දුයණ් ද ඒ නිසා .
හැමයදනාටම සසුයනහි ඇතුළත පිටත හැඳිනගැනීමට ඉඩ සලසමින්
මාහිමිපායණෝ නිස්සරණ වන යගාඩනැගුහ.
සි ලු දුසිරිත්වලට රජ දහනක්ව තිබූ මීතිරිගල මූකලාන අද
ය ෝගී රජදහනක් . ක්ෂ-යපර්ත-පිසාච න් අරක්යගන සිටි මීතිරිගල
කැල අද සමයක් දෘෂ්ටික යදවි නට වාසස්ථාන කි.
ගුණ සුවඳින් ඇළලී ගි නිස්සරණ වන පුෂ්කරණි , අති ගරැ
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් නම් සූර් ායග් නිරවදය
උපයද්ශ් නම් රැස් කදම්බය න් පිපීමට මුහු කරන්නා වූ ය ෝගාවචර
පි ුම් කැකුළින් යහාබයන් .
තමන් වහන්යස්යග් ටි සියතහි රැවු දුන් අදහසකට නිස්සරණ
වනය න් ඉඩ ලැබුයණ් . එනම් වියේකීව භාවනායවහි ය යදන අතර,
අනුගාමික ය ෝගී පිරිසක් සැදීම . ඒ අදහස සාර්ථක වී, අද
මාහිමිපායණෝ නිස්සරණ වනය හි ය ෝගීන්යග් හැම අවශ්යතාවක්ම
සපුරාලමින්, විදසුනට මුල් තැන දී කමටහන් උපයදස් යදමින්, දිවා රෑ
යනාබලා මුළු ශ්රමය න් ම කට ුතු කරන්යන්, කාටත් පිටු පූ යනාහැකි
ජරා-වයාධි නම් සතුරැ පිරිසකට ද මැදිව .
(වර්ෂ 1976 වන විට) පස්විසි වසරක් ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම
සංස්ථාව ස්ථාපන කිරීමට උර දී, සැට වසරක් සසුන’ඹර ආයලෝකවත්
කරමින්, ජන්ම ලාභය න් පුරා පන් සැත්තැවසක් තුළ අප ස්වාමීන්
වහන්යස් සිදු කළ යලෝ සසුන් යස්ව අපරිමිත . ඒ සඳහා අපි සදා
ණ ගැති යවමු.
(2519 / 1976.05.12)
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මා දුටු හිමිපාණ ෝ
මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
ඇසුර ලද්යදෝ මාහිමි සිරිත අග ති...

1.

...... ීයරා ච සුඛසංවායසා
- ාතීනං’ච සමාගයමා.

2.

තසමා හි,
ීරං ච පඤ්ඤඤං ච බහුසසුතං ච
යධ්ාරය්හසීලං වතවන්තමාරි ං
තං තාදිසං සප්පුරිසං සුයමධ්ං
භයජථ නක්ඛතතපථං’ව චන්දිමා.

3.

න පූප්ඵගයන්ධ්ා පටිවාතයමති,
න චන්දනං තගරං මල්ලිකා වා.
සතං ච ගයන්ධ්ා පටිවාතයමති;
සබ්බා දිසා සප්පුරියසා පවාති.
-(ධ්ම්මපද: 207, 208, 54)

1. පණ්ඩිත ා, නූ න්යග් එක් වීමක් යමන්, සැප වූ එක් ව විසීමක්
ඇත්යතකි.
2. එයහ ින් සඳ අහස ඇසුරැ කරන්නා යස්, නුවණැති, පරඥාවන්ත,
බහුශ්ෘත, පරතිපත්ති ධ්ුර උසුලනසුලු, (සීල - ධ්ුතඞ්ග) වත් පුරන,
ආර් , මනා බුඬිය න් ුත්, එබඳු සත්පුරැෂ කු ඇසුරැ කරවු.
3. මල් සුවඳ ද සඳුන් - තුවරලා - ඉද්ද - සුවඳ ද උඩු සුළඟට
යනා ි. සත්පුරැෂ න්යග් (ගුණ) සුවඳ උඩු සුළඟට ද
ි.
සත්පුරැෂ ා (ගුණ සුවඳින්) සි ලු දිශ්ාවන් මැඩයගන ය ි.

ශ්රී කලයාණි යාගාශ්රම සංස්ථාේ ගරැ සමුත්පාදක හා
පරධාන අනුශ්ාසක, රාජ්කීය පණ්ිත,

අති පූජ්ය කඩවැද්ුේ ශ්රී ජීනවංශ් මාහිමිපාණන්
වහන්ස් විසින.ි
සේ යකයලසුන් මුලසුන් යකාට පිළිවිදිනා රහත් බවින් සි ලුම
රහතන්වහන්යස්ලා එක් සමාන යවති. පුහදුු නන් යමන් අරමුයණහි
ඇලීම්-ගැටීම් රහතන්වහන්යස්ලාට ඇති වන්යන් නැත. අරමුයණහි
මැදහත් ගති රහත් යපයවත . ඒ අතින් රහත් යපරහැර සමාන .
ආධ්යාත්මික ස්වරූප යමබඳු වුවද රහතන් වහන්යස්ලායග් බාහිර
පැවැත්යමහි යවනස්කම් ැක්ක හැකි . පිළින්දිවච්ඡ හිමි න්යග්
වසලවාද වැනි ක්යල්ශ් වාසනා සහගත පැවතුම් යමන්ම පැතුම්
ආයරන් වියශ්්ෂිත වූ අසිරිමත් ගති පැවතුම් ද රහත් සිරිත්හි පැවති සැටි
සිහි කට ුතු යව ි.
අසූ මහා ශ්රාවක න් අතර සුභූති මහ රහතන්වහන්යස් විශ්ිෂ්ට
ගුණය න් උද්දීප්ත හිමි නයමකි. උන්වහන්යස් සසුන් තනතුරැ යදකකින්
අග තැන් පත් වූයවෝ, කල්ප ලක්ෂය ක යපළගැස්යමනි. “එතදග්ගං
භික්ඛේ මම සාවකානං භික්බුනං අරණවිහාරීනං යදිදං සුභූති......
දක්ිණයයානං යදිදං සුභූති” නුයවන් අරණවිහාරීන් අතුයරන් ද,
දක්ෂිණාර්හ න් අතුයරන් ද සුභූති යතර අගර
ි සර්වඥ න් වහන්යස්
අග තන්හි තබා වදාළ යස්ක.
“අරණ” නම් නියකයලස් පැවැත්ම . සි ලුම රහතන්
වහන්යස්ලා නික්යල්ශ්ී යහ ින් අරණවිහාරීහුම යවති. ඉනුදු සුභූති මහ
රහතන් වහන්යස් සවායරන් නියකයලස් පැවතුම් ඇතිය ෝ වූහ.
අරණවිහාරීන් අතුයරන් උන්වහන්යස් අග තැන් පත් වූ යස්ක් එයහ ිනි.
එක් දිනක් සුභූති හිමිය ෝ බුද්ධ් වන්දනාව සඳහා යදේරම්
යවයහරට වැඩි හ. සර්වඥ න් වහන්යස් දහම් යදසමින් වැඩ හුන්
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අමා බින්දු...
යේලාවකි ඒ. දම් යදසුම අවසන් වන තුරැ සුභූති හිමිය ෝ නුදුයරහි
වියේක ස්ථානය ක අර්හත් ඵල සමාපත්ති ට සම වැදී නිවන් සුව
විඳිමින් වැඩ හුන්හ. දම් යදසුම් අවසන්හි බුදුපි ාණන් වහන්යස් සමවත්
සුවය න් නුදුයරහි හුන් සුභූති දරැවාණන් යදස බලා යමයස් උදාන පළ
කළ යස්ක:
“යස්ස විතක්කා විධූපිතා
ජ්ඣෙත්තං සුවිකප්පිතා අසසා
තං සංග මතිච්ච අරෑපසඤ්ඤ්ී
චතුයාගාතිගතා න ජ්ාතුමතී” ති.
-(උදාන පාළි)
“ මකු විසින් සි සතන්හි ඉතිරි යනායකාට මිථයා විතක්කය ෝ
දුරැ කරන ලද්දාහුද, යමක් සි ලු ඇලීම් බැඳීම් ඉක්ම නිවන් අරමුයණහි
සිත ය ාදවා යවයසත් ද, ඒ ආර් පුද්ගල යතයම් පුනර්භව ට
යනාඑන්යන් .”
සුභූති මහ රහතන්වහන්යස්යග් අරණ විහරණය හි වියශ්්ෂත්ව
යම් පුවතින් ද සිතාගත හැකි .
නියකයලස් පැවැත්යමහි නිරන්තර වූ සුභූති මහ රහතන්
වහන්යස් යමන්, අපවත් වී වදාළ අයප් අති ගරැ ශ්රී ඥානාරාම මාහිමි න්
වහන්යස් සසුන් ගුණය හි ස්වා ත්ත කාර් ය හි නිරන්තර වූ යස්ක්,
තමන් වහන්යස් සැනසී ඇසිරි තැන් සනසන සැනසිලි යපරහැරක
විසිතුයරනි.
උන්වහන්ස් උගතුන් අතර, ගුණවතුන් අතර, අග තැන් පත්
උගතකි; අග තැන් පත් ගුණවතකි.
මා උන්වහන්යස්යගන් ඉයගනගත් යද් යබායහෝ . එ ින් කිහිප
තැනක් යමහි සඳහන් කරන්යන් උන්වහන්යස්ට ගුරැ පූජාවක් යේවා න
බැති සිත යපරැරි කරයගන .

මුල් හමුව
උන්වහන්යස් මට මුලින්ම හමු වූය ් යම ට වසර
හැටගණනකට යපර, එනම් 1926 අවුරැද්යද් එක් දිනක . ඒ කාලය ්
උන්වහන්යස් අතුරැගිරිය ් විහාරස්ථානය හි අති ගරැ මුල්යල්ගම සිරි
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
සීලාලංකාර පණ්ඩිත ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් ඇසුයර් ඉයගනීයම් ය දී
සිටි හ. මම වැල්ලවත්යත් ශ්රී ධ්ර්යමෝද පිරියවන්හි ඉයගනීම යකයළමි.
අප යදනම එකම ගම් පි යස් වුවත් කලින් ැන - හැඳිනයගන සිටිය ්
නැත. අතුරැගිරිය ් තල්දි ාවල සිරිනන්දනාරාමය හි අභිනව විහාර
මන්දිරය ් බුද්ධ් පරතිමා වහන්යස්ට යනත් තැබීයම් මංගල නිමිත්යතන්
1926 අවුරැද්යද් පැවැත්වුණු සති පිරිත් යද්ශ්න ට සංඝ ා වැඩිය ්
වැල්ලවත්යත් පිරියවනින් . ඒ සමග මමත් ගිය මි.
ඒ සතිය ් එක් දිනක පස්වරැ කාලය හි මා විහාර මන්දිර
යදසට න අතර, එක් පයසක තනි ම බිම ඉරි අඳිමින් සිටින ස්වාමීන්
වහන්යස් නමක් සිටිනු මම දුටුයවමි. මහජන ායග් ගැවසීම, යබරයහ්විසි ශ්ේද, පැත්තක පිරිත් යදසීම් ආදී යනාය ක් කලබල ඇති යම්
ස්ථානය හි ඒ කිසිවක් ගණන් යනායගන හුයදකලාව පැත්තකට වී යම්
ස්වාමීන් වහන්යස් යම් බිම ඉරි ඇඳ ඇඳ ඉන්න ඉඳීම මට යත්රැම්ගත
යනාහැකි වි . ටික යේලාවක් බලා සිට මම උන්වහන්යස් ළඟට යගාස්
ඒ ගැන විමසීමි. එ ට ලැබුණු පිළිතුර, “මම යම් ගාථාවක් පරස්තාර
කරනවා” නු පමණ . ඊට වැඩි කතාවක් උන්වහන්යස් යකයළ් නැත.
වටපිටා කලබල කිසිත් ගණන් නාගන හුදකලාව අයිනකට
වී ම් ශ්ාස්තරීය වැඩක යදී සිටිය් කවරක්ද? ඒ අන් කනක්
නාේ; අප් සසුන් පරහැරට එළිය ුන් අති ගරැ ශ්රී ඥානාරාම
ස්වාමීන්රයන් වහන්ස්ය. එදා මම උන්වහන්ස් හැඳිනගතිමි. මහා
පාඩමක් ඉගනගතිමි.

නාලන්දා විුහල්දී
1956 අවුරැද්යද් දියනක යදාඩම්ූව ඒබරහම් සිල්වා මහතා (පසුව
පැවිදි වූ සාසනයසාභන තීන්) යග් සංවිධ්ානය න් පරතිපත්ති ශ්ාසන
නගාසිටුවීයම් සාකච්ඡා සභාවක් යකාළඹ නාලන්දා විදයාලය ්දී
පවත්වන්ට ය දුයණ් . ආරණය වියේක යස්නාසනවල සංඝ ා සහිත
ගුණගරැක සඟ පිරිසක් ඒ සඳහා වැඩමවා සිටි හ. අපටත් ආරාධ්නා
ලැබී අපිත් එහි ගිය මු, දවල් පිණ්ඩපාත ටත් සමග උයද් කාලය ් වඩින
යලසට ි ආරාධ්නා කර තිබුයණ්, පිණ්ඩපාත
පිරිනැමීමට එක්
ස්ථාන කුත් දන් වැළඳීමට තවත් ස්ථාන කුත් පිළිය ළ යකාට තිබුණි.
කවුරැත් එකතුව පිණ්ඩපාත
ාමට කලින් එක්තරා වියේක
යස්නාසන කින් පැමිණි යදනමක්, “උයද් වළඳන අ සමග එකට
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අමා බින්දු...
පිණ්ඩපායත් න්යන් නැත” කි ා යවනම යගාස් පිණ්ඩපාත කරයගන
ඇවිත් යවනම වැළඳීම කළහ. යම නැති ගුණ යපන්වීයම් කුහක
කරි ාවකි.
සාකච්ඡා රැස්වීයමන් පසු රාතරි කාල ද එහි ගත කරන්ට සිදු
වි . අර කුහක දනමට අප් අති ගරැ ඥානාරාම ස්වාමීන්රයන්
වහන්ස් ම් කුහක කරියාේ අශ්රාමණික පහත් බව දක්වා කළ ද්ශ්නය
ඔවුන් මුසපත් කරවනසුලු විය. ඔවුන් කතා කළ් නැත. උන්වහන්ස්
එදා පෑ ගුණ-නැණ තද, ඉු පළහරක් බඳු විය.

ගමනකදී
1942 වසයර් යනාවැම්බර මාසය ් යතබුවන පැවැත්වූ වියශ්්ෂ
උපසම්පදාව සඳහා අති ගරැ මහානා ක ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්යගන්
අවසර ලබාගැනීමට, 1941 එක් දිනක මහානා ක මාහිමි න් වැඩ සිටි
අකුරැස්යස් ඇල්ගිරිය ් විහාරස්ථාන ට අප ගිය ් ශ්රී ඥානාරාම
ස්වාමීන්ද්ර න් සමග . ගමනට ය ාදා යගන සිටි කැපකරැ මහතා කිසි ම්
වැරදීමකින් අයපන් යවන් වීම නිසා අයප් ගමන දිගටම කරදර සහිත
වි . ගමනට අවශ්ය සි ලු යද් භාරව සිටි කැපකරැ මහතා යනාලැබීයමන්
අපි ඉතා අමාරැවට වැටුයණමු. ගි ආ යදදිනම දාන ක් නැත. යම්
වැරැදිලි පැහැදිලි කරන්නට පිටු ගණනක් ලි
ුතු . මා අදහස්
කරන්යන් එ යනායේ; යම් ගමයන්දී මා උන්වහන්යස්යගන් යබායහෝ
යද් ඉයගනගත් බව සඳහන් කිරීමට .
ම් කාතක් කරදර-වහසිලි වුවද උන්වහන්ස්ග් පියවි
මත්-කරැණා බරහ්ම ගුණ එස්ම කරියාත්මක විය. ඕනෑකම අප්ය.
නමුත් උන්වහන්ස් කරියා කළ් තමන්ග් ඕනෑකමක් වශ්යනි.
උන්වහන්ස් සනසන්ට මා කතා කරන විට මග් සිතට පණ දන
අනුශ්ාසනා ලැබුණ් “ඵුට්ඨස්ස ලෝක ධම්මහි-ිත්තං යස්ස න
කම්පති” යනාදී දහම් පද දක්වමිනි. “නිවන දක්වාම මවැනි ගුණ නිදන්
කලයාණ මිතර උතුමන්ට අනුයාත වන්ට ලැේවා.” යනු එදා මග් සිත්
ඇති වූ ධර්ම පරාර්ථනාවය.

අභිනව වස්පළකදී
සැැහැති පිරිසක් විසින් මතුගම නගර ට ආසන්න වියේක
පරිසරය න් ුත් කඳු ගැට ක් මත අභිනවය න් ඉදි කරන ලද කුටි ක
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
1935 වසයර් උන්වහන්යස්ට වස් කාල ගත කරන්නට වූය ්, ඒ සැැහැති
පිරිසයග් පරසාද පූර්වක ආරාධ්නය නි. එක් දිනක් උන්වහන්යස්
බැහැැකීමට අපි එහි ගිය මු. සතර අතට විහිදී ගි මහා මාවත් ඇති
කලබල සහිත පරසිද්ධ් නගරය කි මතුගම. නගරයට ආසන්නය් වස්පළ
පිහිටි නිසා නායක්දනාග් නිතර ගැවසීමන් උන්වහන්ස්ග්
විේකයට බාධක වනු ඇතැයි අප සිතා සිටි නමුත් එහම කරදරයක්
පනුණ් නැත. උන්වහන්ස්ග් සැහැල්ලු විේක ජීවිතයට සරිලන
පරිදි සියල්ල සකස් වී තිබුණ් ය. උන්වහන්ස් තනියම වැඩසිටිය්
කැපකරැවකු පවා නැතිවය. අප න විට උන්වහන්යස් සක්මයන් ය දී
සිටි හ. අප එදා උන්වහන්යස්යග් වියේක ට බාධ්ා යනායකාට සුළු
යේලාවකින් පිටත්ව ආයේ කරණී සූතරය හි සඳහන්, “සන්තුස්සකෝ ච
සුභරා ච අප්පකිච්චචා ච සල්ලහුක වුත්තී” නාදී අනුත්තර පද න්
උන්වහන්යස් යකයරන් දකිමිනි.

නාථගණ් ආරණය ස්නාසනය්දී
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රමී යස්නාසන වැඩි ගණනක් අති ගරැ ශ්රී
ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පිවිතුරැ ගුණ කැල්යමන් සුමිහිරි
බවට පත් සැටි සිහි කළ හැකි . නාථගයණ් ආරණය යස්නාසන ද ඒ
පුණය ස්ථාන න්යගන් මූලික තැයනකි. 1953 සිට කාල ක්ම සසුන් සුව
විඳිමින් උන්වහන්යස් එහි ගත කළ යස්ක. ටික කලක් මමද උන්වහන්යස්
සමග එහි ගත යකයළමි.
දිනක් අළු ම 5.30 ට පමණ මා උන්වහන්යස් යවත ගිය ්
කිසි ම් කාලීන කරැණක් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට . උන්වහන්යස්
එයවයල් ලුණු කැඳ වළඳමින් සිටි හ. අසල බඳුනක හකුරැ තිබුණු නමුත්
උන්වහන්යස් තනිකර කැඳ වැළඳුවා මිස හකුරැ වැළඳුයේ නැත. පසුව
මම ඒ ගැන උන්වහන්යස්යගන් විමසීමි.
“පුර පටිග්ගහිතං ව
- සත්තාහං යාවජීවිකං
සසකාලික සම්මිස්සං
- පාිත්ති පරිභුඤ්්ජ්තා”
- (ඛුද්ද සික්ඛා - 111 ගාථාව)
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අමා බින්දු...
“කලින් පිළිගන්නා ලද සත්තාහකාලික යහෝ ාවජීවික යද ක්
යසසු ාවකාලික - ාමකාලික න් සමග වළඳන්නා හට පචිති ඇවැත්
යේ” න යම් වින නීති අනුව, කලින් පිළියගන තුබූ සත්තාහකාලික
වූ හකුරැ සමග කැඳ වැළඳීයමන් ඇවැත් සිදු වන බව උන්වහන්යස්
පැහැදිලි කළ යස්ක. “අණුමත්තසු වජ්ජ්සු භයදස්සාවී (ඉතා සුළු
වරදහි පවා ආතප්පනසීලි) ගුණය අනුව උන්වහන්ස්ග් ආජීව
පාරිශ්ුද්ිය කබඳු වීදැයි සිහි කළ යුතු.

මැණික් උපමාව
අති ගරැ ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්යග් කතාබහ
ධ්ර්මානුකූල වි . උන්වහන්යස් පරි
යකයළ් හුයදකලා වියේක
පැවැත්මට ි. භාවනායවන් යහෝ ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී යමයහවරක ය දීයමනි,
උන්වහන්යස්යග් ජීවිත කාලය න් වැඩි හරි ක් ගත වූය ්. කවුරැන් යහෝ
තමන්වහන්යස් යවත පැමිණිය ාත් ඒ අ ට සුදුසු පරිදි භාවනා
උපයද්ශ්ය න් යහෝ ධ්ර්මය න් සංගරහ කිරීම උන්වහන්යස්යග් කරැණා
යස්ව වි . අනුන්යග් යදාස්-පයරාස් කතා උන්වහන්යස්යගන් මා අසා
නැත.
මා ඇතැම් විට ම් ම් අ යග් දුර්වලකම් උන්වහන්යස්ට මතක්
යකයළ් උපයද්ශ් ලබාගැනීම සඳහා ි. “මැණික් ගරන්නකුට තනිකර
මැණික් හමු වන්න් නැත. වැලි, ගල්, බාරලු මැදි කරගනයි මැණික්
සැඟවී පවත්න්. එමන් තනිකර හාඳම පුද්ගලයන් පුහුුන් ලාව
කාතනකවත් ඇතැයි සිතිය නාහැකිය. පුද්ගලයකුග් ුර්වලකම්
අතරින් ඔහුග් හාඳකම් දැක බලා සැනසන්නටයි අප පුරැු විය
යුත්ත්.” යමයස් මැණික් උපමාවකින් උන්වහන්යස්යගන් මට ලැබුණු
උපයද්ශ් මැණික්වලටත් වඩා මම අග යකාට සලකමි.

ධර්මායතනය් සීමා බන්ධනය්දී
බුදු සසුන රක්නා ජීව බල පිහිටි උතුම් වස්තුව සීමා
සම්පත්ති ි. පරතිපත්ති ශ්ාසන රක්යන් සීමා සම්පත්ති පිහිට
කරයගන . උපසම්පදාව මුල් යකාට ඇති සංඝ ායග් මූලික වින කර්ම
සි ල්ල සීමාවකදීම සිදු කළ ුතු යව ි. යම් අනුව සලකන විට සීමාව
වනාහි ශ්ාසනාරක්ෂක මහා කඳවුර වශ්ය න් යපනී නවා ඇත.
මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම ධ්ර්මා තනය ් සීමා බන්ධ්න සිදු වූය ් 1988
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
වසයර් නවම් මස 4 වැනිදා රාතරි කාලය ් . අති ගරැ ශ්රී ඥානාරාම
ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස් පරමුඛ ය ෝගාශ්රමී සඟ පිරිස 26 නමක් යම්
සඳහා රැස් වී සිටි හ. රාතරි 10 ට පටන්ගත් සීමා බන්ධ්න නිමා වූය ්
අළු ම 2 ට පමණ . මයග් ඇඟට තරමක අසනීප ගති ැයනන්ට වූ නිසා
ඡන්ද දී වියේක ගැනීමට අදහස් යකාට මම සීමා භූමි ට ගිය මි. අති
ගරැ මාහිමි න් වහන්යස් මට වඩා අසනීප ගතිය නි වැඩ සිටිය ්. මයග්
කල්පනාව ඡන්ද දී උන්වහන්යස්ත් වියේක ගැනීමට වඩිනවා ඇත
කි ා . නමුත් සීමා බන්ධ්න අවසන් වන තුරැම එහි වැඩ සිටි හ. ඒ
නිසා මටත් අවසාන දක්වා එහි ගත කරන්නට සිදුවි . සීමා බන්ධ්න
අවසානය ් උන්වහන්යස් සිතට පණ යදන අනුයමෝදනාවක් කළහ. යම්
ගරැ වින කර්ම ට සම්බන්ධ් වූ සඟ පිරිස ගැන උන්වහන්යස්යග් සියත්
පරීති උතුරා න ස්වරූපය ් උදාන අනුයමෝදනය කි උන්වහන්යස්යගන්
පළ වූය ්. බුදු සසුන රැක්යමහි පායමාක් හිමි නමකයග් වගකීම් භාර
කරි ාත්මක වි
ුත්යත් යකයස්ද? න පාඩම මම එදා උන්වහන්යස්යගන්
ඉයගනගතිමි.
අති ගරැ මයහාපාධ්යා ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්
අපවත් වී වදායළ් උන්වහන්යස්යග් අති පිවිතුරැ සිත අප යවත තබා අයප්
සිත අරයගන . යම් අනුතත
් ර සිත් යවළුම ාව නිේබාණ යේවා!

මාහිමි දින පාතන්
* සංස්කාර න්යග් බිඳි - බිඳී න ස්වභාව නිතර වැටයහන විට සිත
යකාතරම් අපරමාදය න් යවළාගන්නවාැ ි කි යනාහැකි . යමහිදී බිඳීම
ද වැටයහ ි. එ ින් මහත් බි හැඟුයමක් පහළ යව ි. යම් සංස්කාර
කූඩුව පවත්වාගැනීමට කළ - කරන පර ත්න ද යමෝඩකම් ද වැටයහ ි.
යම් ජීවිතය ්දී යකාතරම් යමෝඩකම් කළාද?
යකයලසුන්යග් බලපූම නිසා සිදු වන හැම පාප කරි ාවකට ම යමෝඩකම්
ි කීම සුදුසු . යමෝහය ් බලපූම ඇති යහ ිනි. යමෝහය ් බලපූම
නැත්නම් යලෝහ - යදෝස යදක යමතරම් දරැණු නැත.

(1979. 5. 17)
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අමා බින්දු...

මාහිමි දින පාතන්
* යබායහෝයදනා භාවනායේ යතාරතුරැ අසති, ඒ සම්බන්ධ් වියේචන
කරති. යපාතට යදාස් කි ති. භාවනායේ යනාය යදති. යම් අහක දමන
කාල භාවනායේ ය ාදනවා නම් ඔවුන් හට උසස් පරය ෝජන ක් ගත
හැකි යවනවා ඇත. අනුන්යගන් අසාගත් ැ ක් යනාවන යහ ින් එක්තරා
පරතයක්ෂ අවයබෝධ් කි ි කි
ුතු . යම සුළු යද ක් සැටි ට ි අද
යබායහෝයදනා සලකන්යන්. ආධ්යාත්මික දි ුණව
ු
වනාහි නි ම
දි ුණුයවකි. එ ට හිත ය යදන්යන් ද පියන් බල කින් මැ ි. පින් මඳ
උදවි ට එ යනාගැළයප ි; යනායපයන ි; යනාැයන ි.

(1978. 5. 23)

* යලෝක සියතන් බදායගන හිත තැන්පත් කරගන්න බැරි . එ සිතින්
අ ින් කළ මැනවි. එකල හිත හැදීම පහසු .

(1967. 1. 9)
* යනාය ක් විදිය න් සංකීර්ණ වූ පැවිදි ජීවිත ක් තුළ කරමික දි ුණුව
දුර්ලභ .

(1982. 4. 10)
* උතුමන් ගි මග සපුරා අනුගමන කරන්නට ඉදින් යනාහැකි නම්,
මඳ වශ්ය න් යහෝ එ ට ඇතුළත් වී වැඩ යගන ා ුතු . පරතිපත්ති
මාර්ග පිරිසිදු නම් එහි පිහිටා සිටීම ද යනාපිරිහීමට උපාය කි.
“කිම, මා තිරිසනුන් හා සමානද, නැතිනම් සත්පුරැෂ න් හා සමානැ”
ි දිනපතා තම චරිත පරතයයවක්ෂා කරන්න. උතුම් පදවි ට පැමිණියම්
ශ්ක්ති ලැයේ.

(1962. 7. 18)
* මුළු යලෝදාහි ම් තරම් පරමාණු යකාටස් යේ නම්, එපමණ වාර
ගණනින් තුනුරැවනට නමකර පවත්වම්.

(1968. 8. 1)
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මහනුවර මහයාය් ශ්ී ධර්මරාජ් පරිවණාිපති, රාජ්කීය පණ්ිත,

පූජ්ය නුගවල පඤ්්ඤාජ්ෝති මහා ස්ථවිරයන්
වහන්ස් විසිනි.
ශ්රී ලංකා සම්බුද්ධ් ශ්ාසනය ් කාලානුරූප පුනරැද්දීප්ති ක් ඇති
කළ සුපිළිපන් ය ෝගී සඟ පරපුරක් ඇති කිරීයමහිදී එහි යන්තෘත්ව
උසුලමින් අතයාදර ශ්ාසනික යමයහ ක් සිදු කර වදාළ, මීතිරිගල
නිස්සරණ වන අරණය යස්නාසනාීශ්්වර අති පූජය මාතර ඥාණාරාම
මහා ස්වාමිපාද න් වහන්යස්ට උපහාර වශ්ය න් සකැයසන සමරැ
කලාප ට උන්වහන්යස් ඉතා ළඟින් කලක් ඇසුරැ කිරීයමන් ලබන ලද
අවයබෝධ්ය න් බිඳක් යහළි-යපයහළි කිරීමට මට ලබා දුන් අවස්ථාව
ඉතා අග යකාට සලකමි.
“සංවායසන භික්ඛයව සීලං යවදිතබ්බං; තං ච යඛා දීයඝන
අද්ධ්ුනා න ඉතතරං, මනසිකයරාතා යනා අමනසිකයරාතා, පඤ්ඤඤවතා
යනා දුප්පයඤ්ඤඤන” න සම්බුද්ධ් ශ්රී මුඛ පාඨ ට අනුව පුද්ගල කුයග්
ථා තත්ත්වාවයබෝධ් සඳහා ඔහු දිගු කලක් මැනැවින් ඇසුරැ කළ
ුතු ි. එම ඇසුර ද මනා සිහි කල්පනායවන් නැණවත්ව සිදු වි
ුතු ි.
එක්දහස් නවසි තිස්එක වසයරහි පරාචීන පරාරම්භ විභාගය න්
සමත් වූ මා හට එම වර්ෂය ්ම වැඩි දුරටත් උසස් අධ්යාපන ක්
ලබාගැනීම සඳහා නිට්ටඹුයේ විදයානන්ද පිරියවයනහි සිට, අතුරැගිරිය ්
යබෝධිරැක්බාරාම විහාරස්ථානය හි අතයුදාර ධ්ර්ම-ශ්ාස්තරී යස්ව ක් සිදු
කර වදාළ අති පූජය රාජකී පණඩිත මුල්යල්ගම ශ්රී ශ්ීලාලංකාර
මාහිමිතුමන් වහන්යස්යග් යසවණට පැමිණීයම් වාසනාව ලැබිණි.
එවකට අති පූජය මුල්යල්ගම පණ්ඩිත මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් පැවිදි - ගිහි දීප්තිමත් ශ්ිෂය සමූහය හි නා කත්ව ැරූ
පරධ්ාන ශ්ිෂය රත්න වූය ් අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාම වි ත්, ගුණවත්,
කාරැණික, උතුමාණන් වහන්යස් . 1931 වර්ෂය ් පටන් උන්වහන්යස් ශ්රී
කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ උදාර ශ්ාසනික යමයහ ට සම්බන්ධ් වීම
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දක්වා ඉතාම ළඟින් හා දුරින් ඇසුරැ කළ කාල තුළ දියනන් දින
උන්වහන්යස් යකයරහි යගෞරව භක්ති ලි ලා ගිය ්, ඉහත සඳහන්
බුදුපි ාණන් වහන්යස් යපන්වා වදාළ ධ්ර්ම නයා ට අනුව .
උන්වහන්යස්යග් උපශ්ාන්ත යද්හ විලාශ්ය න් හා මනස්කාන්ත
ගති-පැවැතුම්වලින් හා හරබර මුදු-යමායළාක් වදනින්, පළමුයවන්
උන්වහන්යස් යකයරහි ඇති වූ පරසාද සි දහස් ගුණය න් අප හදවත්
තුළ වැඩි ගිය ්, උන්වහන්යස්යග් අධ්යාත්ම තුළින් මතු වූ යබෝසත් ගුණ
පිළිබඳ අවයබෝධ් ඇති වීයමනි. එවකටත් උන්වහන්ස් තුළ දක්නට
ලැබුණු පරධාන විශ්්ෂත්වය නම් උපශ්ාන්ත තපෝගුණය හා කරැණා
මහිමයයි. තමන්වහන්යස්යග් දි ුණව
ු යමන්ම ඇසුරැ කළ සයහෝදර ශ්ිෂය
සමූහ ායග් දි ුණුව යකයරහි ද අවධ්ාන ය ාමු කළහ; දි ුණුවට අත හිත දුන්හ. නාමග යන්නන් සුමගට ගැනීමත් සුමග යන්නන්
දිරිගැන්වීමත් උන්වහන්ස්ග් විශ්්ෂ ලක්ෂණයක් විය. සයහෝදර ශ්ිෂය
සමූහ ාට පමණක් යනාව ඇසුරැ කළ ගිහි පැවිදි යබායහෝයදනාට
උන්වහන්යස් ආශ්ීර්වාද ක් වූහ. ස්වකී
ආචාර් න් වහන්යස්ට
සැනසිල්ලක් වූහ. පැවිදි - ගිහි නවක සිසුන්යග් ආචාර් ත්වය න්
උන්වහන්යස් සිදු කළ යස්ව
අග
කළ මුල්යල්ගම පණ්ඩිත
මාහිමිතුමන් වහන්යස්යග් පවා සම්භාවනාව ලැබූහ.
බුුන් වදාළ පර්යාප්ති ධර්මය පිළිබඳව උන්වහන්ස් තුළ
පැවැත්ත් ගැෙුරැ අවබෝධයකි. සිංහල - පාලි - සංස්කෘත භාෂාවන්හි
පුළුල්
අවයබෝධ් ක්
ඇතිව
සිටි
උන්වහන්යස්
ගදය-පදය
පරබන්ධ්කරණය හි කුශ්ලතාවක් ැක්වූහ. වයාකරණ, ඡන්යදෝලංකාර,
ඉතිහාස, පුරාවිදයා ආදි විෂ න්හදි මනා පරවීණත්ව ක් ැක්වූහ.
වියශ්්ෂය න් සංස්කෘත භාෂා විෂය හි උන්වහන්යස් ැක්වූ කුශ්ලතාව
යබායහෝයදනායග් පැසසුමට ලක් වි .
“සාකච්ඡාසු භික්ඛව පඤ්ඤා වදිතබ්බා” න බුද්ධ් නීති ට
අනුව උන්වහන්යස්යග් ැනීම් සම්භාරය ් හා පරඥා මහිමය ් විශ්දතාව
දක්නට ලැබුයණ් ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී
සාකච්ඡාවන්හිදී . යම් නිසා
උන්වහන්යස් ඇසුරැ කළ ගුරැ කුලය හි පමණක් යනාව ඉන් පිටත්
විදයා ස්ථාන න්හි වි ත්තු යබායහෝයදනා උන්වහන්යස් සමග ආශ්ර ටත්,
උන්වහන්යස් සමග සාකච්ඡාවටත් ඇදී ආහ. වියශ්්ෂය න් නිට්ටඹුයේ
විදයානන්ද හා වැල්ලවත්යත් ශ්රී ධ්ර්යමෝද
න යදපිරියවන්හි අධිපතීන්
වහන්යස්ලා ඇතුළු ආචාර්
මණ්ඩල උන්වහන්යස්යග් ශ්ීල
100

මා දුටු හිමිපායණෝ...
සම්පන්නතාවත්, ැනීම් සම්භාර ත්, පරඥා සම්පර ුක්ත කරැණා ගුණ ත්
අග කළහ. එම ස්ථාන න්හි ශ්ිෂය න් හටද උන්වහන්යස් පරි මනාප
ආදර්ශ් වූහ.
ස්වකීය විදයාස්ථානයහි මන්ම වනත් විදයාස්ථානයන්හදි ,
ස්ව-නිකායහි මන්ම නිකායාන්තරයන්හදි , සිල්වත් - ගුණවත් නැණවත් - වියත් - බහුශ්ෘත පැවිදි උතුමාණන් වහන්ස්ලාත් , ගුණවත්
- වියත් ගිහි උතුමෝත්, මාතර ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමිපාදයන් වහන්ස්ග්
වයක්ත - විශ්ාරද- බහුශ්ෘත - ධර්මධර - ධර්මානුධර්ම පරතිපන්න ගුණයන්
අගය කළහ; ඇසුර පරිය කළහ.
උන්වහන්යස්ට ඇසුරට ලැබුණු කලයාණ මිතර න් අතර
අගරගණය කලයාණ මිතර ාණන් වහන්යස් වූය ් කලයාණි ය ෝගාශ්රම
සංස්ථායවහි නිර්මාතෘවර, රාජකී පණ්ඩිත, පූජය කඩවැද්ූයේ ශ්රී
ජිනවංශ් මහා ස්ථවිර ස්වාමිපාද න් වහන්යස් . උන්වහන්යස් ූරදර්ශ්ීඅපරතිහත මධ් ම සම්පන්න - කා ම සාධ්නය හි උපා මාගම න්හි මනා
අවයබෝධ් ක් ඇති- වාසනා ගුණය න් පිරිපුන් - නිර්මල හදවතක් ඇති
- චතුර යද්ශ්ක ාණන් වහන්යස් නමකි. ඒ නිසාම තමන්වහන්යස් විසින්
ආරම්භ කරන ලද ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායවහි යපරමුයණහි
තබාගනු ලැබුයවෝ පූජයතම මාතර ශ්රී ඥානාරාම සං මී උතුමාණන්
වහන්යස් .
යම් යදයදනා වහන්යස්යග් එක් වීම රන්රස යදයකහි එකතුවක්
බඳු වි . එ ින් මතු වූ සංඝ ශ්ාසනය ් පුනරැද්දීප්ති හා යබෞද්ධ්
පරයබෝධ් වර්ණනා කිරීම යමහි ලා මට අ ත් කා ම ක් යනායේ. යමහි
ලා මවිසින් යහළි කළ ුත්යත් අති පූජය මාතර සිරි ඥානාරාම දිවාකර න්
වහන්යස්යග් උදායවහි අරැණායලෝක මාතර කි.
සම්බුද්ධ් යද්ශ්නාවට අනුව, ශ්ීල සම්පත්ති හා ශ්ෘත සම්පත්ති
න යදපසින් පිරිපුන් උතුයමෝ පරශ්ංසාර්හ යවති. එවැනි මයහෝත්තම න්
අතර අගරගණය උතුමාණන් වහන්යස් නමකි, අපවත් වී වදාළ මාතර ශ්රී
ඥානාරාම මහා ස්වාමිපාද න් වහන්යස්. උන්වහන්යස්ට නිවන් සුව අත්
යේවා!
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අමා බින්දු...

පිවිතුරැ ගුණ

නුවණ

දකින් පිරිපුන්

අපමණ

නැණරම් තරල

මිණ

ුලබ මිතුරකි පිරි කලණ

ගුණ

මාහිමි දින පාතන්
* නක්ෂතර විදයාව අනුව පාලන , ආගමික වැඩ පිළියවළට සම්බන්ධ්
කරගැනීම යහාඳ නැත. එ ින් ගුණ සිරැර පලුදු යව ි. පලුදු වීමට කරැණු
පූයද ි.

(1968. 3. 21)
* යමායහාතකට පසු අ ිති
අ ිතිකම් සිත ි.

නැති යව ි. එයහත් සි වස් ගණනකට

(1969. 5. 31)
* යග්හසිත සංකල්පනාවලට නැමීගත් සිත නිවන් රස විඳීමට අසමත්
යව ි. එ අපා දුක ඇදගන්නා සිතිවිලි අවුළුවන්යන් .

(1970. 4. 2)
* ැහැම් අදහස් නිසා ගැළපී එන සම්බන්ධ් , පලුදු යනායවන තරම්
ස්ථිර . බාහිර සුළු යද ක් නිසා එ යනාකැලයඹන යහ ිනි.

(1961. 1. 31)
* පුද්ගල කු ගැන එක වරට ම තීරණ ට යනාබැස්ස
යලඩ්වඩු ද සුවපත් යවති.

ුතු . යලාකු

(1961. 1. 13)
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ුනාගහ පූෂ්පාරාමාිපති, කර්මස්ථානාචායග,

පූජ්ය කහල්ඇල්ල් අරියවංස මහා ස්ථවිරයන්
වහන්ස් විසිනි.
“යාජ්න සත චපි බා භික්ඛව භික්ඛු විහරයය, සා ච
හාති අනභිජ්ඣොලු, කාමසු න තිබ්බ - සාරාගා, අබයාප්න ිත්තා,
අප්පුට්ඨඨ-මනසංකප්පා, උපට්ඨඨිත සතී, සම්පජ්ානා, සමාහිතා එකග්ග
ිත්තා, සංවුති්රියා; අථ ඛා සා ස්තිකව මය්හං, අහඤ්ච තස්ස,
තං කිස්ස හ්තු? ධම්මං හි සා භික්ඛව භික්ඛු පස්සති, ධම්මං පස්ස්තා
මං පස්සති.”
“මහයණනි,

ම් භික්ෂුවක තුළ,

1. විෂම යලෝභ

නැත්යත්ද,

2. පස්කම් රසය හි ති ුණු ඇලුම් නැත්යත්ද,
3. අවයාපාද සිත් ඇත්යත්ද (= මමතරි

ඇත්යත්ද),

4. දුෂ්ට යනාවූ චිත්ත සංකල්පනා ඇත්යත්ද,
5. එළඹ සිටි සිහි ඇත්යත්ද,
6. සමයක් පරඥාව ඇත්යත්ද,
7. සමාහිත - එකඟ සිත් ඇත්යත්ද,
8. සංවර වූ ඉඳුරන් ඇත්යත්ද,
එවන් මහණ යතම ය ාදුන් සී ක් දුරින් සිටිය ්ද මායග්
සමීපය හිම යව ි. මම ද ඔහුයග් සමීපය හි යවමි. ඊට යහ්තු කවයර්ද?
මහයණනි, ඒ භික්ෂුව ධ්ර්ම දකි ි. ධ්ර්ම දකින්යන් මා දකි ි” න
යම් යද්ශ්නය න් බුදුහිමිපාණන් වහන්යස්ට සමීප වන අ කවුරැන්ද
නු පැහැදිලි යේ.
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අමා බින්දු...
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යස්නාසනාධිපතිව වැඩ සිට අපවත් වී
වදාළ අති යගෞරවනී , පණ්ඩිත, තරිපිටක විශ්ාරද, මහා මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් තුළ තියලෝගුරැ බුදුරජාණන් වහන්යස් විසින්ම
පහදා යදන ලද එකී උත්තම ශ්රමණ ගුණාංග සි ල්ලක්ම දක්නට ලැබුණි.
අති පූජය මාතර සිරි ඥානාරාමාභිධ්ාන මහා මයහෝපාධ්යා
ස්වාමීන්ද්රවර ාණන් වහන්යස් හා ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායවහි
අයනක් පරධ්ාන මාගම යද්ශ්ක ාණන් වහන්යස් වන අති පූජය පණ්ඩිත
කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංශ්ාභිධ්ාන මහා ස්වාමිපාද ාණන් වහන්යස්
පිළිබඳව මායග් හිතට හැඟීමක් ඇති වූය ් මින් තිස්-හතළිස් වසරකටත්
යපරදී .
සුපිරිසිදු මහණ උපසම්පදාව ලක්දිේ තලය ් තවත් දිගු කලකට
ආරක්ෂා කරගැනීයම් පරම පවිතර යේතනායවන් වැඩ පිළියවළක් දි ත්
කළ මහ යතරපාණන් වහන්යස්ලා රාශ්ි කයග් නම් යමවන් අවස්ථාවකදී
සිහිපත් යවතත්, ඒ සි ලුයදනා වහන්යස්ලා පිළිබඳව ටගි ාව ඉදිරිපත්
කරන්ට අදහස් යනාකරමි. මෑත යුගය්, අප දන්නා කාලය්, නිමල මුනි
සසුන රැකගන්නට වර දැරෑ- වර දරන, නිහඬ ස්වයක් ඉටු කරන,
සුසිල්වත්, නිර්වාණ මාර්ගයට බැසගත් මහෝත්තමයන් වහන්ස්ලා
දනමක් වන ඉහත සඳහන් කළ ස්වාමීන් වහන්ස්ලාග් නම් දක ද
සංඝ සාසන වංස කථාේ රන් අකුරන් ලියා තැබිය යුත්ත්ය.
අති පූජය මීතිරිගල නාහිමිපාණන් වහන්යස් මට ආශ්ර කිරීමට
ලැබුයණ් මින් සවිසි වසරකට යපර, එනම් කරි:ව: 1966-67 වෂමවලදී
නාථගයණ් වන යසනසුන්හිදී . ඉනික්බිතිවැ මීතිරිගල නිස්සරණ වන
යස්නාසනය හි පරථමාරම්භක වස් විසීමට ගි භික්ෂුන් වහන්යස්ලා
අතර මා ද යකයනකු වූය න්, කලයාණ මිතර ආශ්ර නමැති මහා ලාභ
ලබන ලදි.
පරි ත්ති - පටිපත්ති සසුන් පුරා පටියේධ්ලාභී බුදු සවුවන්
පිරිසක් ඇති කිරීයම් උදාර අදහසින් මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන්
ඇති කිරීයම් පුයරෝගාමී පුරැෂ ා වූ යකාළඹ සුපරසිද්ධ් යවළඳ
වයාපාරික කු වූ අයශ්ෝක වීරරත්න මහතා (පසුව ‘මීතිරිගල
ධ්ම්මනිසන්ති’ නමින් පැවිදි වි .) එම භාරූර කාර්
සඳහා සඟ
රැවනින් ඉටු වි
ුතු වැදගත් කාරි භාරව කරි ා කිරීමට අප කථා
නා ක මාහිමිපාණන් වහන්යස් යතෝරාගැනීම ද, ගල් යබාරලු අතරින්
වටිනා මැණිකක් යතෝරාගැනීම හා සමාන වන්යන් .
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
තරිවිධ් ශ්ාසන තුළින් ලබාගත ුතු වූ උත්තම තත්ත්ව ට පත්
වීමට නම්, ධ්ර්ම වින ධ්රත්ව ද ඒ ධ්ර්ම - වින න මයගහි ගමන්
කිරීම ද අතයවශ්ය වන්යන්ම . එමග යනාවරදවා ාමට පළපුරැදු, දක්ෂ
මාර්යගෝපයද්ශ්ක කු ද අතයවශ්ය වන්යන් . යමහි ලා එ මැනවින් ඉටු
වූ අ ුරැ මම දකින්යනමි.
“අරි වංස පටිපදාව” වූ චීවර- පිණ්ඩපාත -යස්නාසන - ගිලාන
පරතය
න සිචු පස ලාභය හි ථාලාභ සන්යතෝෂය න් තෘප්ති ට පත්
වීයම් උතුම් පිළියවත අකුරටම පිළිපැද්දා වූ මීතිරිගල මාහිමිපාණන්
වහන්යස් යන්වාසික භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට නිතරම වයග් දුන්
අවවාද ක් නම්, “ම් නමලා කායි යම්ම ේලාවකවත්, තමන් වතට
සිවුපස ලාභය ඇදී එන අදහසින් බණක් නාකිය යුතුයි.” න්න ි. යම්
අවවාදය හි ඇති වටිනාකම වැටහී න්යන් බුදුරජාණන් වහන්යස්
විසින් භික්ෂු ශ්ීලය හි ලා යදසන ලද කුහන , ලපනා, ආලපනා,
සල්ලපනා ආදි ගැන සිතා බලන විට .
“කියන්ට එකකුත්, කරන්ට එකකුත් පරතිපත්තිය” උන්වහන්ස්
තුළ දක්නට ලැබුණ්ම නැත.
“යථා සංකාරධානස්මිං
උජ්ඣිතස්මිං මහාපථ
පුමං තත්ථ ජ්ායථ සුිග්ධං මනාරමං
එවං සංකාරභූතසු අ්ධභූත පුථුජ්ඣජ්න
අතිරාචති පඤ්ඤාාය සම්මා සම්බුද්ධ සාවකා.”
-(ධ්ම්ම පද: 58,59)
“මහ මග අසල කුණු කන්දලින් පිරැණු වියලක - යහබක ඉමිහිරි
සුවඳින් පිරි ැකුම්කලු පි ුමක් හටගන්නා යස් රාගාදී යකයලස් මඩින්
දුගඳවත් වූ යමෝඩ පුහදුු න් දනා අතරින් බුද්ධ් ශ්රාවක ාම ගුණය න් හා
නුවණින් බබලන්යන් : සුවඳ විහිදුවන්යන් ; මනහර වන්යන් .” නු ද
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බුද්ධ්ාවවාද කි. යමවන් කි මන් තහවුරැ කරන්යනෝ කවරහුද
බලත්වා!

නු සිතා

ඇසුරැ කරන්ට - ඇසුරැ කරන්ට පරසාදය න් ඈත් වන
පුද්ගල න් බහුල වූ අද වන් සමාජය ක, ඇසුරැ කරන්ට ඇසුරැ කරන්ට
වඩ-වඩාත් රැචි ඇති කරන ආකර්ෂණ බල ක්, මා දුටු ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස් තුළ පැවතිය ්, ධ්මම - වින ානුකූල හැඩගැසීමත්,
ආශ්රිත න් යකයරහි මමතරී සහගත වීමත් නිසා
නු අභීතව කිව
හැක්යක් .
තමාග් තනතුර් මානය හිත් ගෑවීවත් නාවූ

ය්

උකහාගත් තවළා දහම් නය තුළයි සමිඳුන් වැඩ සිටී

ය්

කළා වූ ලෝ සසුන් ස්වය මතින් කරැණාවන් කරෑ

ය්

තබා ගිය ගුණ කයට මහිමිග දේ-බෙුන්ගත් හිස නැමී

ය්.

මාහිමි දින පාතන්
* ශ්රද්ධ්ා භක්තිය න්, නිස්සරණ අදහසින්, පර් ාප්තිය හි වැඩ
කරන්නාට බුදු දහම අනගි රැවන් ගබඩාවකි. ඔහුට එ සිහි කිරීයම්දී ද
පහළ වන්යන් අතුලය පරීතිය කි. එ ම ඔහුයග් භව නිස්සරණ ට ද
යහ්තු වනවා ඇත

(1962. 5. 29)
* ශ්ාසන පරමාර්ථ කියමක්ද? එ හඳුනාගත්යතෝ කවරහුද? එ
පවත්වන්නට දන්යනෝ - සමත්හු කවරහුද? යම්වා ගැන සිතන විට පහළ
වන්යන් බලවත් වූ සංයේග කි.

(1968. 10. 27)
* යබෞද්ධ්කම යද්වාත්ම ක් ලබාගැනීම වැනි පුංචි යද කට සීමා
කරගැනීම, ඒ යබෞද්ධ්කයම් ලංසුව අඩු කර ැමීයමකි.

(1960. 8. 1)
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මාල්වන ශ්රී ජ්නනන්දනාරාමාිපති, ශ්ාස්තර විශ්ාරද පණ්ිත,

පූජ්ය මාල්වන සුමන මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
යම ින් වසරකට යපරැ අපවත් වී වදාළ අති පූජය මයහෝපාධ්යා
පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ඥානාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපාණන් වහන්යස් මයග් පරථම
ධ්ර්මාචාර් වර ායණෝ ැ. ගුණවතුන් ගණනය ්දී මකුයග් නම වහා
සටහන් වීයම් වැදගත්කම ැක්යවන පැරණි කි මයනක් යව ි. ඒ අනුරෑප
වැ අප පණ්ිත ස්වාමීන් වහන්ස්ග් ශ්රී නාමය ගුණවතුන්ග්
ලැයිස්තුේ පරථම ස්ථානයට වැටයි.
රූප කා ය න් ැකැගන්නට පළමු යම් මයහෝත්තම ාණන් මා
දුටුය ් නාම කා ය නි. අපයග් ආචාර්ය ෝත්තම අපවත් වී වදාළ අති
පූජය මයහෝපාධ්යා මායල්වන යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ත් මාතර
පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස්ත් පැවිදි බව පතා හික්යමන අවදිය ් සිට මැ
සුමිතුයරෝ වූහ. මා පැවිදි වූ මුල් වකවානුයේදී මැ මාතර පඬි හිමිපාණන්
පිළිබඳ අප යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් වරින් වර කරන කතා බයහන් ඒ
ගුණ සිරැයර් අග අප සිත්හි ඇඳී තිබිණි. යනායබෝ කයලකින් ඒ අමිල
රූප කා
යනතින් මැ ැකැගැන්යම් භාගය ලැබී ගිය ් අලුත්ගම
සාසනධ්ජාරාමය ්දී ැ. ඒ ආයරෝහ පරිණාහ සම්පන්න පුණය යද්හ
දුටු අප සිත පිනාගිය ් පැරණි මතක
අලුත් වීයමනි. නුදුරැ
අනාගතය ්දී මැ මුන්වහන්යස් අපයග් ධ්ර්මාචාර් වර ාණන් යවතැ ි
හැඟීයමක් එහිදී අපට ඇති යනාවිණි. එයහත් වි
ුත්ත යකයස් යහෝ
සිදු වනු යසාබා ැ. ඒ උතුමන් යදයදනා වහන්යස්යග් ශ්ාසනික
මිතරත්ව නිසා මැ එකල, යහරණ පැවිදි විය ් වූ අප කිණිගම ජ යස්කර
පිරියවනට බාර කයළ් මාතර පඬි හිමිපාණන් එවක එහි උගැන්නීම කළ
යහ ිනි.
මාතර පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස් අනා කල්හි සිදු වන ඇතැම්
සිද්ධි පිළිබඳ පූර්ව වැටහීමක් ඇති හ. එ ට නිදසුනක් කට හැක්කකි
යම්. යම අප උන්වහන්යස් ැකැ පුරැදු නැති අවදිය ් වූවකි. අප යලාකු
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ස්වාමීන් සමග එබඳු මැ හිමතෂි කු වූ අපවත් වී වදාළ විදයා විශ්ාරද
පණ්ඩිත, අති පූජය මාතයල් සාසනතිලක ස්වාමීන්ද්ර න් ැකැ සතුටු වනු
පිණිස මාතයල් ූමට දින නි ම කරවා, අලුත්ගමැ පන්සයල්දී හමු
වන්නට කථිකා කැරයගන සිටි හ. යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් අලුත්ගම
වැඩම කරවා සවස් වන යතක්මැ යපායරාත්තුයවන් සිටැ යපරළා
පන්සලට පැමිණි හ.
“යම් නිෂ්ඵල ගමනක් වි ැ හැකි ැ” ි, සිතා මාතර පඬි හිමි න්
එදින යනා පැමිණි බවත් මාතයල් හිමි නට හදිසි කට ුත්තක් ය දී
බැහැර ාමට සිදු වී ඇති බවත් පසු දිනකැ ැනගන්නට ලැබිණි. යමහිදී
අප යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් “ඥානාරාම තරැන්නාන්ස්ට පුුම ඉවක්
තිබනවා” ැ ි පැවසූ බව මට මතක ැ.
මාතර පඬි හිමිපාණන් යසවයණ් දම් සත් ඉගැනුමට අපට
අවකාශ් ලැබුයණ් අවුරැද්දක් පමණ යකටි කාලය කි. අප පින් මඳ වැ
ගි නි ාව එ ින් මැ යපයන්. එයස් වුව ඒ යකටි කාලය ් හුඟක්
අත්ැකීම් ලබන්නට අපට භාගය ද තිබිණි. උන්වහන්යස් සිසුනට යපාත්
කි ැවුය ් ශ්ාසනික හැඟීයමන් යමන් මැ ශ්ාස්තර දානය ් අග මැනවින්
වටහාගැනීයමනි. පාඩම් පාතක් අතට නා ගනැමැ යි සිසුනට
උගැන්වූය්. ධාරණ හා ස්මරණ ශ්ක්තිය බැලුව මැනවි. පාඩමට උනන්දු
යනා වන සිසුනට අතින්-දණ්යඩන් තලා යහෝ බැණ වැදීයමන් යහෝ
යනාවැ, ඉයගනීයම් අග හරි මගින් මැ යපන්නා දී එහි ලා ඔවුන්
උනන්දු කැරවූ සැටි ද මනහර ැ. සිසුන් සිත් නාරිදවා ධමතරී සහගත
වාක් කර්මයන් පාත-පතට සිත් යාමු කැරවීම් සහජ් දක්ෂතාවක්
උන්වහන්ස් කරහි දක්නා ලැබිණි. එනිසා මැ පඬි හිමියන් වතැ
පාඩම මග නා හරින්නට සිසුහු වග බලාගත්හ.
දිනක් මාතර පඬි හිමි න් යහාඳින් හඳුනන යතර නමක්, යවතැ
පැමිණ “ස්තුති පතර ක්” රචනා කැරගැනීයම් අවශ්යතාව සැල කැරැ
සිටිය ් ැ. එහි ලා ඇතුළත් වි ැ ුතු මූලික කරැණු ද දන්වා සිටිය ්
ැ. කිණිගම ජ යස්කර පිරැවන්පති වැ වැඩ වුසූ අපවත් වී වදාළ
පූජයතර නාරණපිටිය ් සිරිවිමල ස්වාමීන් සමග ආගන්තුක යතරපාණන්
සතුටු සාමීචිය ් ය දී සිටි දීම, පණ්ඩිත මාහිමිය ෝ පූන වැයඩහි
ය දවූහ. ගත වූය් වරැ ගණනක් නාේ. දපැයක තරම්
කාලයකින් එය නිමවා, “මන්නැ ස්වාමීනි, වුවමනාව සම්පූර්ණ කළා
යැ”යි තුති පත ලියැවුණු කරදාසිය ආගන්තුක තරැන් අත තැබූහ. ඒ
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හිමි න්යග් අයප්ක්ෂාව වූය ් පසු දිනක, එ සපුරා එවනු ඇතැ ි න්න
වි
ුතු. එයහත් ඒ අවස්ථායවහි මැ තම වුවමනාව ඉටු වීයමන් පරී ති
පරයමෝද ට පත් අ ුරැ යපනීගිය ් . පණ්ඩිත මාහිමි න්යග් රචනා
යකෞශ්ලය එ ින් මැ යනා පැයන්ද?
පරධ්ාන ආවාස යග ි මැද ශ්ාලායේ යකාටසක් ඕවරක යදකක්
වන යස් යරදි (බිත්ති) වලින් යවන් කැරැ තිබිණි. කුඩා ඕවරක මයග්
නවාතැන වී ැ. සිරිවිමල ස්වාමීන් හා පණ්ඩිත ස්වාමීන් වැඩ විසූය ්
යලාකු ඕවරකය ් ැ. යදයදනා වහන්යස්යග් කතා-බහ ාබද ඕවරකය ්
මයග් යදසවනට යහාඳින් ය ාමු යේ. ඒ සාකච්ඡා අවස්ථාවන්හිදී නන්
ඉසේයේ පැතිරි ැනුම, ගැටලු තැන් නිරාකරණ කරන ආකාර පඬි
හිමි නයග් නැණ මහිම යහළි කරවන්නක් වී ැ.
එබඳු සුහද කතාබයහකැදී පඬි හිමි න් කළ පරකාශ් ක්
අනාවැකි ක් වී පසු කයලකැ එ ට අනුරූප වන කරි ා මාර්ගය ක
ය යදන්නට සිදු වීයමන් පල ගැන්විණි. උන්මාර්ගගාමී ගිහි පැවිදි
යදපිරියස් මැ කරි ා පිළියවළ බුදු සසුයන් පිරිහීමට යහ්තු වනු ැනීයමන්
ඇති වූ සංයේග ත් සිත් කලකිරීමත් ඒ පරකාශ්ය න් ධ්වනිත වූය ් ැ.
පරකාශ්ය ් අරැත මිසැ වදන් ැන් අප සිහි යනා නැයඟ්. පසු කයලකැ
පඬි හිමිපාණන්, පිරිහුම් මගට වැටී පවත්නා පිළියවත් සසුන නංවා
තැබීයම් උදාර අධ්යාශ්ය හි - ය ෝධ් පර ත්නය හි ලා ශ්රී කලයාණී
ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ සමුත්පාදක අති පූජය රාජකී
පණ්ඩිත
කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංශ්ාභිධ්ාන ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්යග් පරධ්ාන
ආධ්ාරකරැ වීම මදයවෝපගත සිද්ධිය ක් මැ ි. බුදු සසුන බබුළුවන්නට
පාරමී පුරන උතුමකුයග් ගති යසාබා යම ින් පරකට යව ි.
දියනක, දවල් සුන්බත් වී යත් යකෝප්පය කින් පමණක් සූහී ඒ
දින ගලවන්නට පිරියවයන් අප කා හටත් සිදු විණි. සිරිත් පරිදි කැයරන
රාතරි බුද්ධ් වන්දනායවන් පසු විශ්්ෂ අනුශ්ාසනාවක් කළ පණ්ිත
මාහිමියෝ, පැවිදි ජීවිතය් මබඳු අවස්ථා සිත් කලකිරවා ගැනීමට
නාවැ වඩාත් දිරිගන්වා ගැනීමට යාදාගත යුතු බවත් පරපටිබද්ධ
ජීවිතය ඕනෑම තත්ත්වයකට ඔරාත්තු දියැ හැකි ස් සකස් කැරගත
යුතු බවත් එය මැ අප් සැනසුම් මග එළි ගන්වන්නක් බවත් ළ-ගන්නා
බසින් පන්නා ුන්හ. අප හැමට ඒ දින සුන්බතින් අමුතු පීඩාවක් යනාවූ
සැටිය කි. යමබඳු ආදර්ශ්වත් චරිත ඇසුර අනු ාත පුද්ගල න් හ මග
ගන්වනු කවර පුදුමය ක් ද?
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අමා බින්දු...
යම් බැලුව මැනවි. අප දන්නා එක් යතර නමක් යහරණ විය ්දී
පඬි හිමි න් යසවයණ් හික්යමද්දී, දහර කලට අනුරූප වැ ඇතැම් විටැ
පහළ වන හැඟීම් ඔස්යස් උපැවිදි වන්නට හිත් නැමී ගි බව ැනැයගනැ
කරැණාධ්යාශ්ය න්, මෘදු යමායළාක් වදනින් කරැණු වටහා දී ඒ නම
පිළිබඳ වැ නිති අවධ්ානය න් කරි ා කිරීයමන් යමයතක් සසුයන්
රඳවාගැන්මට මං සැලසූ අ ුරැ මම දනිමි. ැන් යහ් සසුනට වැඩැති මහ
යතර නයමකි. කරැණාබර සඟ පි කුයග් ස්වභාව යම් සිද්ධිය න්
යමානවට පැහැදිලි යේමැ ි. යම් වනාහි “ක්සි” සූතරය ් එන
“සණ්හනපි දමමි” නු විසින් බුදුරජාණන් වහන්යස් පුද්ගල න්
හික්මැවූ එක් කරම ක් අනුගමන කිරීයමක් යනා යේද?
නිකරැණ් කල් නා මරා පරයෝජ්නවත් වැඩකැ යදීම්
ශ්ර්ෂ්ඨ ආකල්පය පණ්ිත මාහිමි චරිතය් තවද විශ්්ෂත්වයකි.
(“සකිච්ච මනුයුඤ්ජ්යය - මාඝං කාලං න ඛපය”) මැළිකමක්
යවයතාත් එ මගහරවා ගන්නට සක්මන උපය ෝගී කැරැගත්හ. එ ට
අමතරවැ වියේක ගත කැරැයණ් සිංහල - පාලි - සංස්කෘත ගදය පදය
රචනා කරණය හි ය දීයමනි. එහි ලා යවයසසි දස්කම් ඇත්යතකි
පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස්. කවි, ගාථා යහෝ ශ්්යලෝක ඇතුළත් රචනා
ඇතැම් දියනකැ යම්ස මතැ යව ි. ඒ මැළිකම් දුරැ ලීමට යමන් කැරැණු
වැඩ ැ. කාමර අමදිද්දී ඇතැම් දියනකැ එබඳු රචනා අප යනතැ
ගැයට ි. එහි අරැතක් යහෝ අග ක් යහෝ එකලැ අපට යනා ැනිණි.
සංස්කෘත භාෂායවන් රැසැ ුණු ජ මංගල ගාථා යදක-තුනක් සහිත
කරදාසි ක් එක් දියනකැ අප අත පත් වී . එහි පරථම ශ්්යලෝකය ් පද
යදකක් එදා අප මතකය ් රැඳුයණ් යමයස් ැ.
“නිර්මාය මාර මුපයාත මනක බාහු
නදයා සිතෝරැ ගිරිමඛල මාඩය ස්තම්”
යම ින් යදතුන් වසරකට ඉහත මීතිරිගල ගි දියනකැ යම්
ශ්්යලෝක පද යදක උච්චාරණ යකාට, ඒ පිළිබඳ වැ පණ්ඩිත මාහිමි න්
විමැසීමි. ඒ ඔස්යස් අතීත ආවර්ජනා කරද්දී උන්වහන්යස්යග් මතක
අළුත් වි ැ. “අයන් සුමන, එබඳු යද් යකායතකුත් අප අතින් යකයරන්නට
ඇති, ඒවා සම්පූර්ණ කරන්නට යහෝ එක් තැන් කරන්නට යහෝ ඕනූකමක්
යනාවීම මයග් යලාකු අඩුවක්. එකල එයස් වුවත් දැන් මග් වෑයම
වන්න් ඇලීම් - බැඳීම්වලින් තාර වැ සිත නිදහස් මගකැ
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
යදවීමටයැ’ ි ද පැවසූහ. සැහැල්ලු දිවි පැවැත්ම යකයරහි උන්වහන්යස්
සිත් ය ාමු යකයළ් එපරිද්යදනි.
මාතර පණ්ඩිත මාහිමි න් පිළිබඳව යහාඳින් දන්නා මහ
යතරවරැන් යදතුන්යදනකුන් එක් වූ තැයනකදී “ඥානාරාම හිමි න්
වනගත යනාවී ධ්ර්ම ශ්ාස්තරී යස්වායවකැ ය දුයණ් නම් වඩා විශ්ාල
යමයහ ක් වන්නට අවකාශ් තිබිණැ” ි එක් නමකයගන් පැවැසිණි. ඒ වූ
කලි පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස්යග් බුද්ධි පරභාව ගැන පමණක් තකා
කි ැවුයණකැ ි සිතමි. ඒ අදහස එක් අයතකින් සැබූ වි හැකි නමුදු
අප ශ්රී ජීනවංශ් ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්යග් ධ්ර්ම පරාර්ථනා කැල මැ
සමෘද්ධ් වි
ුතු බැවින් මාතර පඬි හිමි න් ඒ අතට නැමී ගිය ් වනැ ි
යනා සිති ැ හැකි ද? වි ැ ුතු සැටි මැ සිදු විණි.
පණ්ඩිත මාහිමි න් තුළින් අප දුටු තවත් උදාර ගුණ ක් නම්
අල්යප්ච්ඡතාව ි. යම් එ ට නිදසුයනකි. කිණිගමැදී දිනක් පරධ්ාන යපයළ්
දා ක පරභූවරය ක් උන්වහන්යස්ට අගනා පූනක් පරිතයාග යකයළ් ැ.
එය පිළිගනු වනුවට පඬි හිමියන්ගන් දැක්වුණ් බාහෝ දනකුගන්
වනස් ආකල්පයකි. “මහතාණනි, මය පන්සල් ලාකු
හාමුුරැවන්ට පරිතයාග කරන්න. එවිට මට ද පූජ්ා කළා වයි.” යම්
ආකල්පය න් රටට යදන ආදර්ශ් යකාතරම් අගයන් ද? උන්වහන්යස්
යකයතක් නිහතමානී ද අල්යප්ච්ඡ ද නු සිතා ගත හැකි ැ.
දුලබ - අමිල ගුණ පිරැණු සුමුගුවක් (=කරඬුවක්) වැනි වැ
පූජනී ත්ව ට පත් වැ වැඩ සිටි ඒ මයහෝත්තම ඇසුර නිවන් දක්නා
යතක් මැ වාසනා යේවා!
අපවත් වී වදාළ අති පූජය මයහෝපාධ්යා පණ්ඩිත මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන අප පරථම ධ්ර්මාචාර් වර ාණන් වහන්යස්ට නිර්වාණ
ශ්රී සම්පත් ලැයේවා’ ි භක්තයවන්ත වැ පරාර්ථනා යකයරමි.
යම් රචනය හිදී අප ධ්ර්මාචාර්
අති පූජය පණ්ඩිත
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් උත්තම චරිත ට යනා සරිලන ම් මැ
වචන ක් - වැකි ක් අපයග් යනාැනුයමන් යහෝ ලි ැවී ඇත්නම් ඉතා
යගෞරව පුරස්සර වැ උන්වහන්යස්යග් ශ්රී නාමය න් ටහත් වැ කමාව
අ ැදිමි.
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මාහිමි දින පාතන්
* මහ යරෝහයල්දී
යම් පරිසරය ් වාස ක ට යහෝ සිතට යහෝ පහසු නැත. එයහත් වාස
කළ ුතුව තියේ. පරිසර ක් පහසු වාස ක් බවට පත් කරගැනීමට
කරැණු රැසක් ඇත.
1. සුඛ යේදනාවට ගිජු යනාවීම, මත් යනාවීම.
2. දුක්ඛ යේදනාව නිසා යනායපළීම.
3. උයපක්ඛා යේදනායේ ශ්ාන්ත රස යත්රැම්යගන සිටීම.
4. යේදනා තත්ත්ව මැනවින් යමයනහි කිරීමට සමත් බව හා එහි
ය දීම.

(1982. 3. 11)
* විදර්ශ්නා භාවනා කරම මැනවින් පවත්වායගන ාමට ඉතා යහාඳ
සප්පා වැඩ පිළියවළක් යමහි (නිස්සරණ වනය හි) ය ාදා ඇත.
ශ්ාසන ගැනවත් භාවනාව ගැනවත් කිසිත් යනාදත් යමෝඩ න්යග්
කයටාළු කථා නිසා යම් පිරිසිදු වැඩ පිළියවළ කිසි යලසකිනුත් යවනස්
කළ ුතු යනායේ.

(1970. 2. 10)
* කුඩා හැඟීමක් තුළ තියබන කුඩා සිත යමයනහි කරන්න. ඇ ි යම් සිත
යම් තරම් කුඩා කරගන්යන්? මිනිසායග් දුබලකම නිසා යනායේද? යම්
දුබලකම යකායතක් දුර ගමන් කර ිද? දීර්ඝ සංසාර ක් යම්
තත්ත්වය න් පවත්ව ි.

(1961. 11. 30)
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දිවුලපිටිය් ලීලා ජ්යතිලක ධර්ම නික්තනාිපති,
ශ්ාස්තරේදී, අධයාපන ිප්ලෝමාධාරී, රාජ්කීය පණ්ිත,

පූජ්ය හපුවලාන් සරණංකර මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
දිනක් යකායසාල් මහරජතුමා බුදුරජාණන් වහන්යස් හමුවට
පැමිණ සිටි දී සිදු වූ එක්තරා සිද්ධි ක් නිසා බුදුරජාණන් වහන්යස්
රජතුමාට ඉතා වටිනා කරැණක් පැහැදිලි කර දුන් යස්ක. එනම්:
“සංවාසන ඛා පන මහාරාජ්, සීලං වදිතබ්බං, තඤ්ච ඛා
පන දීඝන අද්ධුනා න ච ඉත්තරං”
“මහරජ, යමක් හපත් අය ක් ද සිල්වත් අය ක්ැ ි න්න ඒ
පුද්ගල ා දිගු කලක් ආශ්ර කිරීයමන් ම දත ුත්යත් ” නු ඒ පැහැදිලි
කරදීම ි.
යම් බුද්ධ්ාවවාද අනුව සලකා බැලීයම්දී මකු යහාඳද, නරකද?
සිල්වත් ද, දුස්සීල ද? න්න තීරණ කිරීම විමසිල්යලන් කළ ුතු බව
යපයන්. මකුට ධ්ර්ම- වින පිළිබඳව අවයබෝධ් ක් තියේ නම්, යහාඳ නරක ගැන වැටහීමක් ඇත්නම්, මග- යනාමග යපයන් නම්, එවන්
නුවණැති පුද්ගල ා හට යකනකු පිළිබඳව ම් අවයබෝධ් ක් ඇති කරගත
හැකි වන්යන් . නුවණ මඳ, වියේක බුද්ධිය න් යතාර වූ අ කුට,
යකනකුයග් තරාතිරම මැනගැනීම අතිශ් ින්ම දුෂ්කර කාරි ක් වන්යන් .
ආකාරය න්, ඉඟිය න්, ගමන-බිමනින්, කරි ා කරන අ ුරින්,
කථා-බහින්, ඇයස් මුහුයණ් ස්වරූපය න් යකනකුයග් අභයන්තර
තත්ත්ව වටහාගත හැක්යක්
ි භාරතී පඬුවන් විසින් පරකාශ් කරනු
ලැබ ඇතත් එ ද පරමාණවත් මිනුම් දණ්ඩක් යනායේ වන්යන් මැ ි.
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යස්නාසනාධිපතිව වැඩ විසූ අති
පූජය පණ්ඩිත මාතර ඥානාරාමාහිධ්ාන මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන්
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වහන්යස් ගැන යමහිදී මක් ලි න්යන් මුලින් සඳහන් කළ බුද්ධ්ාවවාද
මත පිහිටා බව පළමුයකාටම සඳහන් කරනු කැමැත්යතමි.
අරණය යස්නාසන ක භාවනානුය ෝගීව සිටීමට දිගු කලක සිට
මා තුළ පැවැති බලවත් කැමැත්ත, මයග් හිතවත්, එයස්ම මා
ආචාර් ත්වය න් සලකන, දුනාගහ පුෂ්පාරාමාධිපති, කම්මට්ඨා
නාචරි , පූජයපාද යකයහල්ඇල්යල් අරි වංස ස්වාමින් යවත ැනුම් දුන්
වියටක උන්වහන්යස් පරකාශ් කර සිටිය ්, ඒ සඳහා සුදුසු ම ස්ථාන
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යස්නාසන බව ි. ඒ අනුව උන්වහන්යස්යග්
සහාය න්, කලින් ලබාගන්නා ලද අවසර ඇතිව, 1985 ජුනි මාසය ්
දිනක අපි මීතිරිගල නිස්සරණ වන යස්නාසන ට ගිය මු.
දුටුමතින්ම මා හදවත ශ්රද්ධ්ා භක්තිය න් කුළුගන්වමින්
සමාදරය න් අප පිළිගත් අති පූජය මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන්
වහන්යස් මිනිත්තු 10 ක - 15 ක් පමණ යේලාවක් අප හා පිළිසඳයරහි
ය දුණහ.
ධ්ර්ම-වින
පිළිබඳ
කරැණුවලට
හා
ශ්ාසනික
යතාරතුරැවලටත් සීමිත වූ ඒ පිළිසඳර මගින් ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා
නිකාය ් ආරම්භක සංඝ පීතෘවර න් වහන්යස්ලා විසින් භික්ෂු
ශ්ාසනය ් පාරිශ්ුද්ධි හා අභිවර්ධ්න ත් උයදසා කරි ා කරන ලද
ආකාර පිළිබඳව මා එයතක් යනාැන සිටි වැදගත් යතාරතුරැ රාශ්ි ක්
ැනගතිමි. එයස් ම භාවනානුය ෝගීව විසීම සඳහා මා තුළ තුබූ කැමැත්ත
යදගුණ යතගුණ වන අ ුරින් උන්වහන්යස් කරැණු ඉදිරිපත් කළහ. ඊළඟ
වස්සාන සම තුළ භාවනානුය ෝගීව එහි විසීමට අවසර දී වදාළහ.
එදින අපි ආපසු පැමිණිය මු, දන්වන ලද දිනය හි එහි යගාස් වස්
එළැඹිය මි.
අති පූජය මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවතින් ලබන
ලද කමටහන් ඇතිව එහි ගත කළ එම වස් සම මට කිසි දියනක
අමතක යනායේ. ශ්ර්ෂ්ඨ සංඝ පීතෘවරයකු වශ්යන් උන්වහන්ස්ගන්
පරකට වූ සිල්වත් බව, ගුණවත් බව හා දැන-උගත්කම්, එස් එක්
පුද්ගලයකු තුළ දැකීම් අවස්ථාවක් ඉන් පර මා ලබා තුබුය් නැත.
එස් ම මතුවට ද එබඳු අවස්ථාවක් උදා ේ යැයි මම නාසිතමි. සතර
සංවර ශ්ීලයහි පරතිමූර්තියක් බඳු වූ උන්වහන්ස් එමගින් කිසි විටකත්
අත්තුක්කංසනයක හෝ පරවම්භනයක නායුණහ. එයහත් හැම
වියටකම යමත් කුළුණින් ය දී, අවවාද-අනුශ්ාසනා මගින් ස්වකී
අන්යත්වාසික-සද්ධිවිහාරික ින්යග් සිල් පිරිසිදුව ගැන සැලකිලිමත් වූහ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
ඒ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ඇසුයර් යවයසමින් උන්වහන්යස්
සමග තරිපිටක ධ්ර්මාගත ගැඹුරැ කරැණු ගැන සාකච්ඡා කිරීයමන් ද,
උන්වහන්යස් යවතින් ශ්මථ විදර්ශ්නාවන් වැඩීම පිළිබඳව උපයදස්
ලබාගැනීයමන් ද ලද ආභාස මත යම් ලිපි සැපය න බව පරකාශ්
කරමි.
“යථාවාදී තථාකාරී” යැයි අප විසින් වහරනු ලබන වචන දක්
හැටියට ජීවිතය හැඩගස්වාගන සිටි අප මාහිමිපාණන් වහන්ස්
වචනය් පරිසමාප්ත අර්ථයන් ම යුග පුරැෂයාණ කනකි;
බුුරජ්ාණන් වහන්ස් විසින් පහදා දන ලද නිේබාණ ගාමිනී පටිපදා
(නිවන් දැකීමට පුරාගත යුතු පිළිවත) මාර්ගය් ගමන් කරමින් ශ්ීලසමාි-පරඥාවන් වඩාගත් මහෝත්තමයාණ කනකි.
“සබ්බ - දුක්ඛ - නිසසරණ නිබ්බාන - සච්ිකරණතථා ” කි ා
ශ්රමණ භාව ට පත් වී, එ ට පටහැණි පිළියවත් අනුගමන කරන සඟ
ගණන් බහුල වර්තමාන භික්ෂු සමාජ යදස බලන විට ඇති වන්නා වූ
මහා සංයේග ටිකක් දුරට යහෝ දුරැ කරගැනීමට හැකි වන්යන් යමවන්
උත්තම න් වහන්යස්ලා යදස බැලීයමන් පමණකි.
පර්යාප්තිධර වූ ද, පරතිපත්තිකර වූ ද, පරතිේධලාභී වූ ද,
උත්තමයන් වහන්ස්ලා ම භික්ෂු ශ්ාසනය බබුළුවන්නාහ. බුදුරජාණන්
වහන්යස්යග් පරිනිර්වාණ සම ළඟා වී තිබි දී, උන්වහන්යස් යවතට
පැමිණි සුභද්ද විසින් අසන ලද පැන කට පිළිතුරැ වශ්ය න්
බුදුරජාණන් වහන්යස් වදාළ, “ඉමස්මිංච ඛා පන සුභද්ද, ධම්ම-විනය
භික්ඛු සම්මා විහරයයුං, අසුඤ්ඤා ලාකා අරහ්තහි අස්ස”
“සුභද්ර , මායග් ශ්ාසන ට බැසගත් අ මනාව ඒ මා යපන්නු මයගහි
ගමන් කරන්යන් නම්, යලාව රහතුන්යගන් සිස් යනා වන්යන් ;” න
බුද්ධ් වචන ගැන යහාඳින් සලකා බලා කරි ා කරන වත්මන් සඟ ගණ
අතරින්, මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන්හි ආධිපතය ැරූ, අති පූජය
පණ්ඩිත මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් “ ුග පුරැෂ” නුයවන්
හඳුන්වාදීමට සුදුස්යසෝම .
යපළ දහම පිළිබඳ සුවියශ්්ෂ ැනුයමන් ද, එදහම පිළිපැදීයමන් ද,
පිළිපැදුයමන් ලත් උත්තරීතර ගුණ න්යගන් ද, අංග සම්පූර්ණ කරගත
ුතු වූ ශ්රමණ භාව (මහණකම) පුරාගත් අ අඩු වී ඇති යම් ුගය ්,
අප මාහිමිපාණන් වැනි අ යස්වන - භජන - ප ුර්පාෂණ කරන්නට
ලැබීම ද, ඉමහත් ලාභ ක් ම වන්යන් .
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අමා බින්දු...
1. කා ාදි ද්වාරතර හික්මවාගැනීයමන් ලත් විනීත භාව ,
2. තරිපිටක ධ්ර්ම පිළිබඳ විශ්ාරද භාව ,
3. පිළියවත් පිරීයම් අභිරැචි ,
4. ඉෂ්ටානිෂ්ට සංකල්ප න්හි මධ්යස්ථ භාව ,
5. කාරැණිකත්ව ,
6. ථා ලාභ සන්යතෝෂ ,
7. අල්යප්ච්ඡතාව,
8. සසර බි ගැඹුරින් හිතීම,
9. එ-බිය න් මිදීම සඳහා පිළිපැදි
ුතු මගට පිවිසීම,
10. අතවැසි පැවිදි- ගිහි යදපස යකයර් සානුකම්පී භාව ,
11. සැහැල්ලු ජීවිත .
ආදි , උන්වහන්යස් තුළ පැවති දහසකුත් එකක් ගුණාංග අතර
වියශ්්ෂය න් කැපී යපයනන ඒවා .
“බහුස්සුතං ධම්මධරං
සප්පඤ්ඤ්ං බුද්ධසාවකං
නක්ඛං ජ්ම්බානදස්සව
කා තං නි්දිතුමරහති
දවාපි නං පසංස්ති
බරහ්මුනාපි පසංසිතා.”

මාහිමි දින පාතන්
* පැරණි ස්වාමීන් වහන්යස්ලායග් තත්ත්ව , අධ්යාත්ම ඉතා පිරිසිදු .
කාම වස්තුහු, හිතවත්තු, ඥාතීහු, සස උන්වහන්යස්ලාට පළියබෝධ් හ.
එයහ ින් නිතර ම සිත තථාගත යද්ශ්ිත ධ්ර්ම කට ම ය ාදායගන විසීම
උන්වහන්යස්ලායග් සිරිත වි . එකතු වූ අවස්ථායේදී ද ධ්ර්ම කථාවක්
ගැනීම නිරා ාශ්ය න් සිදු වන්යනකි.

(1978. 6. 11)
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ශ්යාමෝපාලි වනවාස නිකාය් හිටපු ල්ඛකාිකාරී,
පිටිගල සුද්දැල්ලාව අරණය යෝගාශ්රමය් පරධාන අනුශ්ාසක,
ශ්ාස්තරේදී,

පූජ්ය බද්ද්ගම බුද්ධසාර මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
ජීවත්ව සිටි දී ස්වකී නාම පරසිද්ධ් කරගන්නට ඇතැම්හු
උත්සාහ දරති. ඇතැයමක් අපරසිද්ධ්ව ජීවත් වන්නට ත්න දරති. ජීවත්ව
සිටි දී නම පරසිද්ධ් කරගන්නට උත්සාහ කළ යබායහෝයදනායග් නාම ,
මි ගි පසු කාලය ් වැලි තලායවන් වැසී
ි. අපරසිද්ධ්ව ජීවත් යවමින්
රටට-ැ ට-සම ට අවංක යස්ව ක් කළ උතුමන්යග් නාම , මි ගි පසු
ජීවත් යවන්නට පටන්ගනී.
අති පූජය මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
නාම ත් එබඳු .
ගල්ූව ය ෝගාශ්රම ට ඇතුළු වන තැන ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් යවනුයවන් ස්මාරක ක් (සමරැ සූ ක්) ඉදි කර ඇත.
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් වැඩ සිටි ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපායණෝ අද
ගල්ූව ය ෝගාශ්රමය ් ද වැඩ සිටිති.
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථාවට අ ත් සූම යසනසුනකමත්,
උන්වහන්යස්යගන් කමටහන් ලබා බණ-භාවනා පුරැදු කරගත්
සැැහැවතුන්යග් නියවස්වලත් නාහිමි රැව දක්නට ඇත.
බැතිමත් සිසු දරැ පිරිස නාහිමි රැව ඉදිරිය ් දිනපතා දණින්
වැටී වඳිති; මල් තබා ගරැ බුහුමන් කරති; අනාගතය ් සම්මා සම්යබෝධි
ලබත්වා ි පතති.
යමවන් යගෞරව කට සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් පාතර වූය ්
කවර යහ්තු නිසාද? පරධ්ාන ම යහ්තුව ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ
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සමුත්පාදක අති පූජය කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංස ස්වාමීන්ද්ර න් වහන්යස්
ආරම්භ කළ උදාර ශ්ාසන යස්ව ට උපස්ථම්භක වීම
ි සිතමි.
අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්,
•
•
•
•
•
•

වචනය ් පරිසමාප්ත අර්ථය න්ම සිල්වත්-උගත්-ගුණගරැක
බුද්ධ් පුතර ාණ යකයනකි.
ආදර්ශ් පූණම චරිත කින් යහබි සංඝ පිතෘවරය කි.
තමන් කමටහන් වඩා අනුන්ටත් කමටහන් දුන් අගරගණය
කර්මස්ථානාචාර් වරය කි.
ගැඹුරැ බණ සරල - සුගම සිංහයලන් යද්ශ්නා කළ වි ත්
ධ්ර්මයද්ශ්ක ාණ යකයනකි.
සි ගණනක් පැවිදි සිසු පිරිසකයග් උපාධ්යා වරය කි.
විසිවැනි සි වයස් ලක් බුදු සසුන බැබළවූ, ධ්ුතගුණධ්ාරී වනවාසී
අති යශ්රෂ්ඨ ය ෝගාවචර මාහිමි නමකි.

මම යම් යශ්ර්ෂ්ඨ මාහිමිපාණන්යග් ශ්රී නාම ට ගරැ කරමි, පින්
පවරමි. පැතූ යබෝධි කට අනුව නිවන් සුව අත් යේව ි පතමි.
“රෑපං ජීරති මච්චානං
නාම ගාත්තං න ජීරති”

මාහිමි දින පාතන්
* සසර දුක වැසී ඇත්යත් යමයනහි යනාකිරීම යහ්තු යකාටයගන .
යනානවත්වා එ යමයනහි කරන්නාට පුදුම යලසට එ යපයනන්නට
පටන්ගනි ි.

(1963. 3. 27)
* සුදුස්සා ළඟට තනතුරැ, උසස්කම්, සැප, සිරි යසෝභග්ගාදි පැමියණ ි.
එයහ ින් සැප යසා ා ඒ පස්යස් දිවීම යනාව, සැප අතහැර සුදුස්සා
වීමට යවර වඩනු.

(1962. 7. 19)
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ගාල්ල් විජ්යානන්ද පිරිවන් විහාරාිපති,
ශ්ාස්තරපති, අධයාපන ිප්ලෝමාධාරී,

පූජ්ය ේරතුඩුේ ඤාණවිසුද්ි මහා ස්ථවිරයන්
වහන්ස් විසින.ි
ආනන්ද හිමි න් දිනක් බුදුරදුන් ඉදිරිය ්දී “ස්වාමීනි, යමම
සසුයන් අඩක්ම පවත්යන් කලයාණ මිතර සම්පත්ති උඩ යනායේැ” ි
ඇසූ කල,
“සකලමව හි ආන්ද බරහ්මචරියං, යදිදං කලයාණ මිත්තතා”
නුයවන් බරහ්මචරි ක වූ යමම සසුන අඩක් යනාව සම්පූර්ණය න්ම
පවත්යන් කලයාණ මිතර සම්පත්ති උඩ ැ ි උන්වහන්යස් වදාළ යස්ක.
යමම ධ්ර්ම කරැණ විවිධ්ාකාරය න් විගරහව තරිපිටක ධ්ර්මය ් යනාය ක්
තැන්වල දක්නට ලැයබ ි. කලයාණ මිතර සම්පත්ති විේජා විමුත්ති
(නිවන) දක්වාම යහ්තු පරතය වශ්ය න් බලපාන ආකාර අංගුත්තර
නිකාය ් දසක නිපාතය ් පැහැදිලි කර ඇත.
යමම ධ්ර්ම කාරණ මා යමහි ැක්වූය ්, “මීතිරිගල නිස්සරණ
වන යස්නාසනය ් අධිපතිව වැඩ විසූ මයහෝපාධ්යා ධ්ුරන්ධ්ර අති
පූජය පණ්ඩිත මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමි න් වහන්යස් ඇසුයරහි මා
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුයන් 1988 වර්ෂය ් වස් තුන්මාස ගත
කිරීයමන්, ටික කලක් යහෝ උන්වහන්යස්යග් කලයාණ මිතර
සම්පත්තිය න් මා ලැබූ සහන සිහිපත් කිරීමක් වශ්ය න් .
එම වස් කාල එහි ගත කරන්නට අවස්ථාව මා උදා කර ගත්යත්,
අති පූජය මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ඇසුර ලැබීයම් බලවත් ආසාවක්
උන්වහන්යස් ැකගන්නට ලැබුණු පළමු දිනය ්ම සිට මා තුළ ඇති වී
තුබුණු නිස ි.
මාහිමිපාණන් වහන්ස් වචනය් පරිසමාප්තාර්ථයන්ම උතුම්
කලයාණ මිතරයාණ කනකි. උන්වහන්ස්ග් හැම ඉරියේවක්ම, හැම
119

අමා බින්දු...
ඔවදනක්ම, සසුන් පැවැත්මට ; අන්ත්වාසික - සද්ිවිහාරික ඇත්තන්
ධර්මය් පිහිටුවීමටය. කිසිු නිස්සාර කථාවක් කිසි විටක නාකරන
ස්ක. ඇතැම් විට කමටහන් ලැබගන්නට පැමියණන ඇත්තන් උනන්දු
කරවන අන්දයම් අහිංසක කුඩා විහිළුවකින් ඔවුන් සතුටු කරවන්යන්ද
නිසි මග උකටලී යනාවී ාමට . අවට පරිසර තුළින්, ම් ම් සිද්ීන්
ඇසුයරන්, දක්වන ජීවිත දර්ශ්න ඉතාම හරවත් . උන්වහන්යස්
කමටහන් යදන දිනක කී පුංචි කථාවක් යමයස් :
“යල්න් මවක් යකෝටු කූලි කීප ක් කටින් යගන කණුවක් දියග්
යගාස් වහලකට නැයගන අ ුරැ මා බලා සිටි ා. යකෝටු කූලිත් අරගන
වහලට නැයගන්න ඇ ට බැරි වුණා. හත්-අට වතාවක්ම උත්සාහ කළත්
බැරිව යකෝටු කූලි බිම වැටුණා. ඒ උනත් ඇ උත්සාහ අත්හැරිය ්
නැහැ. අන්තියම්දී ඇ ට යකෝටු කූලි අරයගන වහලට නැයගන්න
පුළුවන් වුණා.
යම් වයග් යද්වල් අයප් ජීවිතවලට යහාඳ ආදර්ශ්. භාවනාවට හිත
යනානැමී කමටහන යවනස්ව ගි ා
ි අතහරින්න, මන්යදෝත්සාහී
වන්න යහාඳ නැහැ. ල්න් මවකුත් දහදාළාස් වතාවක්ම හෝ උත්සාහ
අරගන තමන්ග් අදහස ඉටු කරගත්ත නම් අපට බැරි ඇයි? අර ල්න්
මවට වඩා අප ුර්වල වන්න හාඳ නැහැ.”
යමවැනි ඔවදන් ජීවිතය ් කිසිදිනක අමතක යනාවනසුලු .
උන්වහන්යස්යග් සතුටු සාමීචි කථාව ඉතාම පරි ශ්ීලී . එවැනි
කථාබහකින් පසු, ආපසු න්නන් තුළ “ මක්-කමක්” ඉයගන ගත්තා
න මහත් පරයබෝධ් ක් ඇති වනු ඒකාන්ත . දිනක් වියද්ශ් ධ්ර්මූත
කට ුතු ගැන කරන කථාබහකදී උන්වහන්යස් පරකාශ් කළ කරැණක්
මයග් මතකය ් රැඳී ඇත.
“වියද්ශ්වල මිනිසුන්ට ධ්ර්ම ඉතාම අවශ්ය වී තියබන කාල ක්
යම්, ඔවුන් ධ්ර්ම ැනගැනීමට මහත් ආශ්ාවකිනු ි සිටින්යන්. අයප්
වැඩියදනා ධ්ර්මූත යස්ව ට තත්, ඒ වියද්ශ්ික න්යග් අවශ්යතා ඉටු
කරන්න අවශ්ය යද් අයප් ඇත්තන් තුළ නැහැ. තමා තුළ නැති දයක්
දන්න් කාහාමද? මතනයි ගැටලුව තියන්න්.” යම් ආකාරය න්
වැරැද්ද ඇති සැටිය න් දකින කථා යකායතකුත් උන්වහන්යස්යගන්
අසන්නට ලැයබ ි. පරශ්න
් යක් දස උන්වහන්ස් බලන්න් ඉතාමත්
නිවැරදි ආකාරයකටයි.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
මාහිමිපාණන් වහන්යස් පිළිබඳ මා දුටු ආකාර ගැන අපමණ
යතාරතුරැ කි න්නට ඇතත්, තවත් එක කරැණක් ගැන පමණක් සඳහන්
කරමින් ලිපි යකටි කරන්නට අදහස් කරමි. විවිධ් තරාතිරයම් ඇත්තන්
මාහිමිපාණන් පිළිබඳ කතාබහ කරනු මට අසන්නට ලැබී ඇත. උගත්
යතරනමක් උන්වහන්යස් පිළිබඳ යමයස් පැවසී .
“ලාව අද සිටින ශ්ර්ෂ්ඨම උතුමන් අතර මුල්ම සංඛයාවට
ගැණන උතුමකි, මාතර සිරි ඥානාරාම ස්වාමීන්රයන් වහන්ස්. නා
එස් නම්, පළමු අංකයටම සැලකිය හැකි උදාර උතුමකි.”
අතීතය ් වැඩ විසූ යශ්ර්ෂ්ඨ සංඝපීතෘවර න් වහන්යස්ලා අයප්
සිහි ට නංවමින්, අනුඑක් වසක් ආ ු වළඳා නිවැරදි සසුන් පිළියවත
ආදර්ශ්ය න්ම යපන්වා වදාළ මාහිමිපාණන් වහන්යස් අමා මහ නිවනින්
සැනසුම ලබත්වා!
“ුලලභා සප්පුරිස - සංසවා”

මාහිමි දින පාතන්
* ආනාපාන මනසිකාරය ්දී ඒ වා ුව මැනවින් ැයන් නම්, තව-තවත්
දුරට එහි ම සිත බැඳ තබාගත ුතු . යේලාවක පුරා පැතියරමින් ද
යේලාවකට න්තමින් ද වැටයහ ි; ැයන ි. යමබඳු අවස්ථායේ
සේබකා පටිසංයේදී වි
ුතු . සති බලය න් පවත්වාගත ුතු .
කැඩී කැඩී පවතිනු ැයන ි. අතරක් නැතිව ැයන ි. පිටතට සිත දුවන්යන්
නැතිව පවති ි. මුළු සිරැර එක ම වා ුයගෝල ක් යස් ැයන ි.
ආනාපාන චතුර්ථ ධ්යාන උපදවාගැනීමට බලවත් උත්සාහ ක් කළ
මනා . උත්සාහ වැඩු පමණින්ම සඵල යනායේ. එ කඩ යනායකාට,
අතරින් වැයටන්නට යනාදී වැඩි
ුතු . ඉද්ධිපාද තත්ත්ව ට
පැමිණීයමන් පසු යලයහසිය න් ධ්යාන ලැයබනු ඇත.
යම් අතර උත්සාහ යගන යබායහෝයදනා වැඩ නවත්වන්නාහ. භාවනාව
යකාතරම් කළත් යම් කාලය ් හරි න්යන් නැතැ ි න දෘෂ්ටි ගනිති.

(1982. 4. 6)
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මාහිමි දින පාතන්
* විදර්ශ්නා භාවනාව අනුන්ට කි ායදන්නට න්නා තුළ පිහිටි
ුතු
ගුණාංග න් ඔහු දන්යන් නැත්නම්, යනාැන එ ට බසී නම්, යහයතම
යමෝඩය කි; නැත්නම් වංචකය කි. පිරිසිදු මනර් ාණික තථාගත
ධ්ර්ම තමායග් ලාභ ක් සඳහා ය ාදවා ලීම බරපතළ පාපය කි. යමබඳු
යද්ට නැමී න්යනෝ ද යබායහෝ යවති. එයහත් කාලික .

(1978. 5. 2)
* ශ්ීල විශ්ුද්ධි සම්පූර්ණ වූවකුට එ ින් මදය ක් පහළ යව ි. ඔහු විසින්
තම ශ්ීලය න් සතුටු යවමින් කරැණාව - මමතරි - ගැන සිති
ුතු .
අප්පිච්ඡතා - සන්තුට්ිතා - පවියවකතා - අසංසග්ගතාදි තමා තුළ වැයඩ්ව
ද, සමාධි තමා තුළ තියේ ද, විදර්ශ්නා නුවණ තමා තුළ පහළ වී තියේ
ද කි ා යමයනහි කළ ුතු . ඒ ගුණ තමා තුළ නැත්නම් ශ්ීල
අසම්පූර්ණ බව සැලකි
ුතු .

(1968. 6. 15)
* පැතුමක්
ඉයමහි පුඤ්ඤඤ කය්මහි - දුතිය අතත ස්භයව
ජාතිසසරණ ඥායණා ච - තියහතු පටිසන්ධියකා
හුතවා යතභූමයක සයබ්බ - අභිභවිතවා සයතජසා
සාසනං බුද්ධ් යසට්ඨසස - පග්ගය්හ ය මතන්දියතා

(1971)
(යම් පින්කම් යහ්තු යකාටයගන, යදවන ආත්ම භාවය හි ජාති ස්මරණ ඥාන ද තරියහ්තු පරතිසන්ධි ද ඇත්යතක්ව, තුන්යලාව සි ලු
සත්ත්ව න් ස්වකී ගුණ - ඥාණ යත්ජසින් අභිභවන යකාට බුද්ධ්
යශ්ර්ෂ්ඨ න් වහන්යස්යග් ශ්ාසන විඩා යනාබලා නගා සිටුවම්වා!)
(යමම භාව සංස්කාරක විසින් ය දුයවකි.)
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ඉංගිරිය් මඩකඩ අරණය ස්නාසනාිපති,

පූජ්ය අම්පිටිය් මංගල මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
“සීල-දස්සන-සම්ප්නං
ධම්මට්ඨඨං සච්චවාදිනං
අත්තනා කම්ම-කුබ්බානං
තං ජ්නා කුරැත පියං
-(පි වග්ග - ධ්ම්මපද; 217)
“සපිරැණු සිල් හා නුවණ ඇත්තා වූ, ධ්ර්මය හි පිහිටි ා වූ,
සතය කි න්නා වූ, අධිසීල - අධිචිත්ත - අධිපඤා තරිශ්ික්ෂායවහි
ය දුණු භික්ෂුවට ජන යතයම් පරි කර ි.”
දක්ෂ මූර්ති ශ්ිල්පි කු ගලින් - සියමන්තිය න් - මැටිය න් රනින් - කිරිගරැඬය න් අනා වනා යමායළාක් යකාට ලස්සන පරතිමාවක්
නිර්මාණ යකාට, දකින අ යග් මනයදාළ සපුරා ලන්නාක් යමන්,
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්යස් මිනිස් දුර්වලකම්වලින් පිරැණු ස්තරී පුරැෂ න් අපමණ පිරිසකයග් කයඨාර - රළු - පරළු ජීවිත, කරැණාව මමතරි - අවිහිංසාව - පයරෝපකාර නමැති සිසිල් දි දහරින් යතමා,
ධ්ර්ම - වින නමැති මැටිය න් අනා මුදු - යමායළාක් යකාට හැඩගන්වා
- පණ ගන්වා, උතුම් ගුණ පිණ්ඩ න් - ගුණ මූර්තීන් බවට පත් කළ
යස්ක.
උන්වහන්යස්යග් උතුම් අවවාද පිළිගත් ශ්රාවක - ශ්රාවිකායවෝ
ධ්ර්ම-වින පිළිපදිමින්, හිත - ක - වචන සන්සුන් කරයගන, යහාඳ
යද ක් සිතමින්, යහාඳ යද ක් කරමින්, යහාඳ යද ක් කි මින්,
යනාපැහැදුණු අ යග් පැහැදීම ඇති වන පරිදි, පැහැදුණු අ යග් පැහැදීම
වැඩි දි ුණු වන පරිදි, ශ්ාන්ත - සංවර ඉරි ේයවන් දකින අ යග් යනත්
සිත් තමන් යවත ඇදගත්හ. කරැණාව - මමතරි - අවිහිංසාව - ඉවසීම
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අමා බින්දු...
- නිහතමානී බව - චාම්කම - ලද යද ින් සතුටු වීම වැනි, මිනිස්
සන්තාන ක උපදවා ගන්නට පිළිවන් ගුණ ධ්ර්ම තුළින් හිංසාව මවර - යකරෝධ් - පලිගැනීම වැනි දුර්ගුණ මිනිස් සන්තානය න්
පලවා හරිමින් ආදර්ශ්වත් ගුණවත්හු වූහ.
ගත වූ වර්ෂ යදදහස් පන්සී තුළ තථාගත යලාේතුරා අමා මූණි
බුදු පි ාණන් වහන්යස්යග් ඒ උතුම් ධ්ර්ම වින උපය ෝග කර යගන
යශ්ර්ෂ්ඨ චරිත නිර්මාණ කරගත් උතුමන්යග් ගණන සැරි ුත් – මහ
මුගලන් - මහ කසුප් - අනුරැද්ධ් - ආනන්ද - රාහුල ආදි ශ්රාවක න් ද,
මහා පරජාපතී යගෝතමී - යේමා - උප්පලවණ්ණා - යසෝධ්රා - ආදී
ශ්රාවිකාවන් ද තුළ පැවැති උතුම් මිනිස් ගුණ මහ පුදුම ි.
ඒ උතුම් රහතන් වහන්ස් අනුව යමින් සුසිල්වත් ගුණ සම්පන්න
ජීවිතයක් ගත කරමින් ඒ උතුම් භික්ෂු සම්පරදාය අකුරට පිළිපැද්ද
උතුමකි, අපවත් වී වදාළ, සම්බුු සසුන ආලෝකවත් කළ මිණි රැස්
දහරක් වන් වූද, ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාේ පරධානාචාර්ය හා
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය සනසුනහි පරධාන කර්මස්ථානාචාර්ය වූද
අති පූජ්නීය මාතර ශ්රී ඥානාරාම මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන් වහන්ස්.
යම් රයට් සුපරසිද්ධ් වයාපාරික කුව සිටි අයශ්ෝක වීරරත්න
මහත්මාණන්යග් මූලිකත්වය න්, මහ මූකලානක් ය ෝගී රජදහනක් බවට
පරිවර්තන කරමින් මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන ආරම්භ කයළ්
1967 වසයර්දී . ඒ ආරම්භක පින්කමට දිව ින පුරා පැතිර පවත්නා වන
යසනසුන් කීප කින් සිවු පිරිසිදු ශ්ීලය න් හා ධ්ුත ගුණ න්යගන්
යශ්ෝභමාන වූ මහ යතරපාණන් වහන්යස්ලා පිරිසක් වැඩම කළහ.
අපවත් වී වදාළ මායග් ගුරැ යදවි පි ාණන් වහන්යස් වූ අති පූජය රංවල
සද්ධ්ාතිස්ස මාහිමිපාණන් වහන්යස් සමගින් මටත් ඒ පුණය භූමි ට එදා
වැඩම කරන්නට භාගය ලැබුණි. ඒ උතුම් මයහෝත්තම සඟ පිරිස
අතරින්, උත්තුංග යද්හධ්ාරී වූ, කැප පඬුවලින් කසට වූ තුන් සිවුයරන්
ක වසා යගන, පාතර කයර් එල්ලායගන, යගාටු අත්ත සුරයතහි
රඳවායගන, රහතන් වහන්යස් සිහි ගන්වමින් ශ්ාන්තව වැඩම කරන
උතුමන් වහන්යස් නමක් පි ගැට යපළ පසු කරන විට, “අර වඩින්යන්
මාතර ශ්රී ඥානාරාම නා ක ස්වාමීන් වහන්යස් ” ි යකනකු කි නවා
ඇසිණ. අති පූජය මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් මා දුටු
පළමුවන වතාව ි. ඒ, ඉන් පසු අවස්ථා යදකකදී ඒ මාහිමිපාණන්
වහන්යස් දකින්න - වඳින්න - ධ්ර්ම සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණි.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
මෘදු යමායළාක් බව - කාරැණික බව - චාම් සැහැල්ලු පැවැත්ම
- තැන්පත් බව - යත්ජස් බව - භාවිත සන්තාන ක් හා මහා පුණය
ශ්ක්ති ක් ඇති බව ආදී ගුණ න්යගන් සපිරී වැඩ සිටි මාහිමිපාණන්
වහන්යස් වරක් දුටු පමණින් ගිහි පැවිදි යබායහෝයදයනක් මාහිමිපාණන්
වහන්යස් පිළිබඳව යගෞරව සම්පර ුක්ත යසයනහසක් ඇති කරගත්හ.
නිතර හුයදකලා වියේකී ය ෝගී දිවි යපයවත අග කළ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒ තුළින් උපදවාගත් උසස් මානසික සැනසිල්ල
තමන්වහන්යස් සමීප ට පැමියණන යද්ශ්ී වියද්ශ්ී , ගිහි - පැවිදි
සත්පුරැෂ න්ට යබදා යදමින් කයළ් උසස් ශ්ාසනික සංගරහ කි. වසර
විසිපහක් මුළුල්යල් නිස්සරණ වනය ් වැඩ සිටිමින් සිදු කළ ඒ උදාර
සසුන් යමයහවර පරණීත ; අතිශ් පරශ්ංසා කට ුතු .
ව සට න්න - න්න කය ් දුර්වලකම් තිබුණත්, චිත්ත
ශ්ක්තිය ් අඩුවක් වූය ් නැත. හිමිදිරි පාන්දර අවදි වීම - තුන් යේයල්
යතරැවන් වන්දනා කිරීම - පිණ්ඩපාතය ් වඩින්න අපහසු වුවත් ඒ
පිළිබඳව යමයනහි කිරීම - වත පිරිත කි ාගැනීම - ඇවැත් යදසා ගැනීම
- පායමාක් යද්ශ්නා කිරීම ආදි කිසිවක් අඩු කයළ් නැත.
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ සමුත්පාදක අති පූජනී
රාජකී
පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංසාභිධ්ාන මාහිමිපාණන්
වහන්යස් සමග කලයාණ මිතරත්වය න් සම්බන්ධ් වී ය ෝගාශ්රම
සංස්ථායවහි පරධ්ානාචාර් ධ්ුරය හි වැඩ යවයසමින් මහණ - උපසම්පදා
වැනි අති - උතුම් ශ්ාසනික කට ුතුවලදී යථරාසන යහාබවමින්, අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස් සිදු කයළ් උතුම් ශ්ාසනික සංගරහ කි. පිරිහීයගන
න පරතිපත්ති ශ්ාසන නගා සිටුවීයම් කට ුත්තට අත-හිත යදමින් හා
ය ෝගාශ්රමික සිසු දරැ පිරිස පරතිපත්තිය හි ය ාදවමින් උන්වහන්යස්
පරතිපත්ති ශ්ාසන බබුළුවන්නට වූහ. සැම විටම අප මාහිමිපාණන්
වහන්ස් අවවාද - අනුශ්ාසනාවන් මන් ම ආදර්ශ්යන් ද සිසු
දරැවන් හික්මැවූහ.
යමයස් ගැඹුරැ ගුණය න්, නුවණින් හා සිල්වත්කමින් අග තැන්
පත් අති පූජනී මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන්
වහන්යස්ට උතුම් සම්මා සම්යබෝධි ඥාණ ම හිමි යේවා!
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මාහිමි දින පාතන්
* නරක මිනිහා නරක
ි අ ින් කිරීමට වඩා ඔහු හදාගැනීමට මහන්සි
ගැනීම යහාඳ . එයහත් ඔහුයගන් යේරී එ කිරීම පහසු නැත. පාරමී
ධ්ර්ම න් පුරාගැනීමට යමහි ය දීම මැනවි.

(1981. 1. 17)
* සවස භාවනා යපාත ගැන සාකච්ඡා කළා. ැන් එ යබායහෝ දුරට
පිළියවළ වූ තියේ. තවත් සකස් වි
ුතු යස් යපයන්.
යපාතක් සකස් කිරීම අපහසු වැඩකි ි යබායහෝ යල්ඛකය ෝ කි ති;
ලි ති. එහි ය යදන තුරැ එහි නි ම දුෂ්කරතාව ැයනන්යන් නැත.

(1978. 5. 8)
* සමාජය න් යවන්ව විසීම ය ෝගාවචර ස්වභාව වි
ුතු . එයහත්
එබඳු තත්ත්ව ක් රැකයගන පවත්වාගැනීම දුෂ්කර වී තියේ. සමාජය න්
සම්පූර්ණ ඈත් වීමක් සලසාගත යනාහැකි වන යහ ිනි. සුළුයවන් යහෝ
සමාජ හා සහය ෝග පළියබෝධ්කර . සමාජය ් වැඩි යකාටස
ආත්මාර්ථකාමීහු . නුවණ මඳ අ . එබඳු සමාජ කින් පිරිසිදු ගති
පැවතුම් බලායපායරාත්තු වීම ද නුවණට හුරැ යනාවනු ඇත.

(1982. 1. 2)
* සසුන් යකත සරැ කිරීයම් පරතිඥාව අනුව සසුනට බැසගත් ඇතැම් දුබල
පුඟුලන් එ වනසා ැමීමට මහන්සි ගන්නා සැටි යපයන ි. හරි ැක්මක්
නැති යහ ිනැ ි සිතමි. බුදු සසුයන් දුලබ බව හා සසුන් පිළියවතට
බැසගැන්යම් දුෂ්කරතාවත් යත්රැම් ගැනීම යමාවුන් විසින් කළමනා
මූලික වැඩ බව යත්රැම් කර දි
ුතුව තිබුයණ් . එයහත් එ තමා
විසින් සැලකු සැටි ක් යහෝ අනුන්යගන් උගත් සැටි ක් යනායපයන ි.
යමාවුන් න මග කවයර්ැ ි යමාවුහු දනිති ි යනාසිතමි.

(1978. 8. 19)
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මහනුවර බෝවලවත්ත් වජිරාරාම ආරණයවාසී,

පූජ්ය කටුගස්තාට සනාථවිහාරී ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
ම් භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක් වයක්ත නම්, විනීත නම්,
විශ්ාරද නම්, බහුශ්ෘත නම්, ධ්ර්මධ්ර නම්, ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපන්න නම්,
බුදුරජාණන් වහන්යස් වදාළ පරිද්යදන් උන්වහන්යස් සසුනත් සඟ පිරිසත්
යහාබවන මහාර්ඝ වූ භික්ෂු රත්නය කි.
ම් භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක් පරාතියමෝක්ෂාදි සංවර
ශ්ීලය න් සුශ්ීල වූවාහු ද, ඉන්ද්රි පරිගරහණය හි සුසං ත වූවාහු ද,
ගුණවත් ව ආත්ම ලාභ ක් යනා සලකා, යවතට පැමියණන්නවුන්යග්
ගුණ සාර ගත්තාහු ද, ඒ ගුණ සාර වැඩි දි ුණු කිරීම සඳහා ම
යමයහ වුණාහු ද, උන්වහන්යස් වූ කලි සැැහැවතුන් නමැති බමරැන්
ගුණ මකරන්ද යසා ා ඇයදන සුඵුල්ල වූ (මනාව පිපුණු) පුෂ්පය කි.
ම් භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක් කරල් බරින් නැමුණු රන්
යගා මක් යස ින් ගුණ බරින් නැමී ගිය න් නිහතමාන ස්වභාව ට ළං
වූවාහු ද, අප්පිච්ඡ-සන්තට්
ු ි-සුභරතාදි ශ්රමණ අලංකරණ න්යගන්
අලංකෘත වූවාහු ද, කිසි වියටකත් එ ින් ැපී යනා ගත්තාහු ද, කුඩා
දරැවකු යමන් ටහත් පැවැත්යමන් සනාථ වූවාහු ද උන්ව හන්යස් වූ
කලි හික්ෂු පරි ශ්ීලිත්වය ් පරතිමූර්තිය කි.
ම් භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක් වියේකරාම ව වියේක-නිඃශ්රිත
ව වියේකය හි ඇළුණු සන්තිකාවචර නට ඇවැසි ගුරූපයද්ශ් සප ා
දීයමන් කලණ මිතුරැ වූවාහු ද, යවතට පත් ධ්ර්මාභිලාෂීන් විසින් අසන
ලද පරශ්න
්
නිරාකරණ කරගැන්යමහි ද ානුකම්පයව ඉවැසීයමන්
සාවධ්ාන වූවාහු ද, එවැනි විමසීම් තුටු සිතින් අග කළාහු ද, සි
යසවණට පත් සිසුනට මතු යනා ව, එම යසවයණ් සිසිල ලබනු වස්
පැමිණි ගිහි-පැවිද්දනට ද ආමිෂය නුත් ධ්ර්මය නුත් පටිසන්ථරණ
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කළාහු ද, උන්වහන්යස් වූ කලි න නාභිරාම වූ ආදර්ශ්වත් සංඝ
යන්තෘවරය කි.
එබඳු වූ යශ්ර්ෂ්ඨ මාහැඟි පැවිදි උතුමාණ යකනකුන් මීතිරිගල
නිස්සරණ වන යසනසුයනහිදී මම දිටිමි. මඳක් ඇසුරැ කිරීයම් පිනත්
ලදුය මි. උන්වහන්යස් වූ කලි අන් යකනකුන් යනාව, නිස්සරණ වන
යසනසුයනහි පරධ්ාන කර්මස්ථානාචාර් ව වැඩ විසූ අති පූජනී මාතර
ශ්රී ඥානාරාම මයහෝපාධ්යා මාහිමි න් වහන්යස් .
සසර සැරිසරන තුරැ එබඳු මහරැ කලණ මිතුරැ මාහිමි න්
වහන්යස්ලායග් සිසිල - යසවණ - ඇසුර මට ලැයේවා! උන්වහන්යස්ට
නිවන් සුව යේවා!

මාහිමි දින පාතන්
* තමන්යග් වැරදි සි ක් අමතක කර යහාඳට හරිගි එකක් මතු
කරයගන දහස්වර කි ා පාන ඇතැම් පුද්ගල න්යග් ආත්ම වර්ණනා
යදස විමසුම් නුවණ ය ාදන්න.
* ඉක්මන්කම් යහ්තුයවන් සි ගණන් පාඩු විඳ, වැඩ වරද්දාගත් පුද්ගල න්
යදස බලා අනුකම්පා සිත උපදවාගන්නට පුරැදු වන්න.
* අන් යහාඳ වැඩට බාධ්ා යනායේ නම් එකසි එක්වන වාරය ්ත් ඔහුට
උදවු යදන්න.
* කලින් සිදු වූ වැරදීම් ඉදිරිපත් යකාට ඔහුට යදාස් නගන්න යනා නු.
හිත තලන්නට යනා නු. ම් කිසි විදිය කින් ඔහුට 102 වාරය ්දී යහෝ
හැයදන්නට ඉඩ තියේ.
* කරැණාව දුයක්දී පිහිට වීම ි. නැත්නම්, කරැණාව - නි ම කරැණාව
සමාජය න් අතුරැදහන් වනු ඇත.
* ඉවසීම ගැන ද ඔයේ මමතරි ගැන ද යමයස් සිතන්න.
* වැඩිහිටි න්යගන් ලැයබන සුළු යද ද පූජය යද ක් යස් සලකන්න.

(1982. 2. 22)
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දීවල, මැල්ලගල යෝගාරාමාිපති,

පූජ්ය කහල්පන්නල ශ්රී සුමන
ස්වාමීන්රයන්වහන්ස් විසින.ි
මායග් උපාධ්ය ා න් වහන්යස් වූ අස්මඩයල් ගරැ රතනපාල
හිමිපාණන් වහන්යස් අපවත් වීයමන් අතරමං වූ මට මහා පිහිටක්
ලැබිණ. එනම්, 1957-7-10 වැනි දින අති ගරැ පූජය පණඩිත මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් මැල්ලගල
ය ෝගාශ්රමය ් වස් විසීමට වැඩමවීම ි. වස් පවාරණය න් පසුව ද වසර
කීප ක් යමහි යන්වාසිකව වැඩ සිටීම ම, ගරැ උපාධ්යා න් වහන්යස්
අපවත් වීයමන් ැනී ගි අඳුර මකා ලීමට මහත් අස්වැසිල්ලක් වි .
යන්වාසිකව වැඩ සිටි යකටි වසර කීප තුළ සිසු පිරිසට ධ්ර්ම - වින
උගැන්වීයමන් ද පරයද්ශ්වාසීන් හට දහම් සිසිල ලබාදීයමන් ද සිදු කළ
මහඟු උපකාර වසර යබායහෝ ගණනකින්වත් අන් යකනකුයගන් ලැබි
යනාහැකි තරම් .
ශ්රී, බු.ව. 2501 යවසක් මස (වය. ව. 1958 මැ ි මස), සිදු කළ
තරිපිටක ධ්ර්ම ජ න්ති මහා පින්කම් මාලාව අති ගරැ මාහිමි න්
වහන්යස්යග් පූර්ණ අනුශ්ාසනා ඇතිව සිදු යකරැණකි. අභිනවය න්ම
තාවකාලිකව ධ්ර්ම ශ්ාලාවක් කරවා, එහි පැනවූ අතයලංකාර
ධ්ර්මාසනය හි සි ලුම තරිපිටක ධ්ර්ම පුස්තක න් වඩා හිඳුවා, පුරා
සති ක් නානාවිධ් පුද - පූජා යකාට, සිත් පුරා වැඳ පුදා, නැවත
පුස්තකාල යවත වැඩමවා අනුපිළියවළින් තැන්පත් යකාට මහා ධ්ර්ම
පූජාවක් කරගතිමි.
අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් මැල්ලගල වැඩ සිටි කාලය ්දී
අළු ම 5.15 ට පමණ ගිලන්පස ගත් ඇසිල්යලන් යබෝ සමිඳුන් අබි සට
වැඩමවා වතාවත් නිම යකාට, විහාර යවත වැඩමවා පිරිසත් සමග
බුද්ධ් වන්දනාව කිරීමත්, සවස සිසු පිරිසට යපාත් කි ාදීම නිම යකාට
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යබෝ සමිඳු යවත වැඩමවා වතාවත් නිමවා, බුද්ධ් වන්දනාව අවසන්
යකාට සිසු පිරිසට සාර ධ්ර්ම කින් අවවාද ක් කිරීමත් නිති සිරිත වි .
කා ික දුබලකම දියනන් දින බහුල වූ මට යම් ශ්ාසනික වගකීම්
බරින් නිදහස ලැබගැනීයම් අදහස ගරැ මාහිමි න් වහන්යස් ැකීම පිණිස
ගි දිනක මතක් කළ විට, “ඔ අදහසම මමත් හිතල තිය නවා. ැන්
සති යදකකට පමණ උඩදී අයප් ජිනවංශ් පණ්ඩිත ස්ථවිර න් වහන්යස්
සමග ද ඔ ගැන මා සාකච්ඡා කළා. ළඟදීම, මාස කීප ක් ඇතුළත, ඒ
වියේක පහසුව සලසා දීමට මා උත්සාහ ගන්නවා. ඒ භාරකාරත්ව ට
සුදුස්සකු අපි ය ාමු කර යදනවා.” නුයවන් ලැබුණු අවසර කරි ායවන්
ද සපුරා ලමින් ඒ උපකාර ද මාහිමි න් වහන්යස් අපවත් වීමට
ආසන්න කාලය ්දී සිදු කර දී වදාළහ.
යම් ආදි මහඟු උපකාර සලසා දී වදාළ අති ගරැ මාහිමි න්
වහන්යස්ට මා විසින් පනස්යදවසරකට අධික කාල තුළ සිදු කර ගන්නා
ලද පරතිපත්ති කුසල් අත් යේවා! නිවන් සුව අත් යේවා!
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”

මාහිමි දින පාතන්
* ශ්ාන්ත යලෝයකෝත්තර ධ්ර්ම රස වින්දන කළහුට පරථම ධ්යාන
නිසා පහළ වන චිත්ත සුඛ ඉතා සුළු . යම් නිසා යත්රැම්ගත හැකි
වන්යන් යලෝයකෝත්තර ධ්ර්ම රස හඳුනාගත හැකි බව ි. හැඳිනගත්
යලෝයකෝත්තර ධ්ර්ම සුව වනාහි අන් හැම සැප ක් ම පරදවන සැටි
සැලකි හැකි යව ි. “මග්ගාධිපයතතා ධ්ය්මා” නු සලකනු. මාර්ග
ධ්ර්ම න් (යලෝයකෝත්තර) පහළ වීයම්දී පරතිපක්ෂ න් ඈතට තල්ලු
කරමින්, පරහීණ කරමින්, අධිපති භාව පවත්වමින් පැවයතන සැටි
යපයන ි.

(1978. 8. 24)
* මයග් පහසුව සඳහා අනුන්ට අපහසුකම් දීම මට සුදුසු නැත.

(1979. 7. 5)
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ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාේ ගරැ උප සභාපති,
බුුගල්ලන අරණය ස්නාසනාිපති,

පූජ්ය මාවතගම ගුණානන්ද මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
වන ක යනාය ක් විදිය ් ගස් යකාළන් ඇත. වැඩි වශ්ය න්
ඇත්යත් වැඩකට නැති දුර්වල ගස් වර්ග සහ කටුයකාවුල් . ඒ අතරින්
සුවඳ සඳුන් ගසක් යසා ාගැනීම අතිශ් ින් දුෂ්කර . සූම වන කම
සඳුන් ගස් ඇත්යත් ද නැත.
එයස්ම මිනිසුන් අතරත් ගුණ- හපත් මිනිස්සු අඩු යවති.
මිනිසකුයග් වැදගත්කම ගැයනන්යන් ඔහුයග් ගුණ- හපත්කම අනුව .
ගුණ - හපත් මිනිසකු වීමට මනුෂය ජීවිතය ් වටිනාකම යත්රැම්ගත
ුතු ි. එ සැමටම කළ හැකි යද ක් යනායේ. ඒ සඳහා උපතින්ම ලත්
නුවණක් තිබි
ුතු ි. අති පූජ්ය මහෝපාධයයාය මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්ස්, පර පින් ඇති, උපතින්ම ගැෙුරැ නුවණක් ලත්,
මනුෂය ජීවිතය් වටිනාකම ඉහළින්ම ත්රැම්ගත්, ගුණ - යහපත්කමින්
පිරැණු, සුවඳ සඳුන් රැකක් වැනි මහෝත්තමයකු වූ බව උන්වහන්ස්
ඇසුරැ කළ කා හට වුවත් වැටහනු නිසැක ය.
ය ෝගාශ්රම සංස්ථාව සඳහා පළමුවන වරට පැවිදි කළ
ය ෝගාවචර පිරිස එවකට තමන්වහන්යස්යග් අධිපතිත්වය න් තිබුණු
යද්වයගාඩ ශ්රී විජ ාරාම ට වැඩමවා, ඒ පිරිසට අවවාද-අනුශ්ාසනා
කරමින්, පිණ්ඩපාතය න් ැයපමින්, අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඉතා
උනන්දුයවන් කට ුතු කළහ. ඒ ස්ථාන ය ෝගාශ්රම සංස්ථාවට සම්බන්ධ්
කරගැනීමට බලවත් උවමනාවක් තිබුණත්, බාහිර බලපූම් නිසා ඒ
අදහස අසාර්ථක වි .
යම් නිසා තමන්වහන්යස්යග් පක්ෂ යගෝල න්, දා ක න් ආදි
සි ල්ලම අත්හැර දමා, ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ සමාරම්භක,
යබෝධිසත්ව ගුයණෝයප්ත අති පූජය පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ ශ්රී
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ජීනවංසාභිධ්ාන මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි ැඩි විශ්්වාසය න්
වනගත වූහ. මුලින්ම වැඩිය ් හඳපාන්යගාඩ යසනසුනට . ඉතාමත්
සතුටින් පැවිදි සැප විඳිමින් එහි වැඩ සිටි මාහිමිපාණන් වහන්යස්
පසුව ඉඳුරැව, නිමලව, පුහුල්වැල්ල, නාථගයණ් වැනි යසනසුන්වලදී
ධුතංග පුරමින්, ධුත ගුණවල ගුණ කියමින්, ශ්ිෂය පිරිසත් ධුත ගුණවල
යාදවමින්, ුක - සැප දකන්ම කම්පා නාවී කටයුතු කළහ. ගරැ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒ ඒ යස්නාසනවල වැඩ සිටිය ් වැඩි
වශ්ය න්ම ඒවාය ් ආරම්භක කාලවලදී . ඒ නිසා එදා ඒවාය ් සැප
පහසුකම් අඩු වි .
සුවඳ මල කරා බඹරැන් ළංයවන ආකාර ට, මාහිමිපාණන්
වහන්යස් වැඩ සිටි තැනට බුද්ධිමත් අ පැමිණ අවවාද අනුශ්ාසනා
ලබමින් සැනසීමට පත් වූහ. ඇසුරැ කරන කවුරැන් වුවත් සුමගට ය ාමු
කර කට ුතු කිරීම උන්වහන්යස්යග් සිරිත වි .
ගරැ මාහිමිපාණන් භාවනාව ගැන සිත නැඹුරැ කළ මුල් අවදිය ්
අත්ැකීම් අප සමග කි ා ඇත. විශ්්ෂයන් ධමතරී භාවනාව හා
ආනාපානසති භාවනාව දියුණු කරගන සිටි බව හැඟවන සිද්ි
රාශ්ියක්ම අප සමග කීහ. තමන් විසින් භාවනා සැප විඳිමින්, ඇසුරැ
කරන අ ටත් එ ලබාදීමට සුදුසු අවවාද නිතරම දුන්හ.
සතිපට්ඨාන විදර්ශ්නා භාවනාව බුරැම රටින් ලංකාවට යගනා
අවදිය ් ඒ ගැන සැක උපදවමින් මාහිමිපාණන් වහන්යස් මුලදී එ
පිළිගැනීමට අකැමැති වූහ. එයහත් 1958 වර්ෂය ් දී දනවුකන්යද්
යසනසුයන්දී බුරැම හික්ෂුන් වහන්යස්ලා ඇසුරැ කරමින් එම විදර්ශ්නා
භාවනායේ ය දුණහ. ඒ අවස්ථායේදී වටිනා අත්ැකීම් ලබාගත්
උන්වහන්යස් ය ෝගාශ්රමය ් වැඩියදනකු භාවනාවට ය ාමු කළහ.
ඒ කාලය ් යම
ලි න මම නිකවැරටිය ් රඹයපාකුණ
ආරණයය ් වස් වැස සිටිය මි, “ගුණානන්ද, පසු වසට දනවුකන්දට
එන්න, භාවනා කරන්නට,”
ි මාහිමිපාණන් වහන්යස් මට ලි ුමක්
එවා තිබුණි. එයහත් ඒ නිය ෝග පිළිගැනීමට බැරි වුයණ් දා ක
පින්වතුන්යග් අකැමැත්ත නිස ි. වස් කාලය න් පසු දනවුකන්දට ඇවිත්
භාවනා කිරීමට උන්වහන්යස් මට මග පාදා දුන්හ. “පැත්තකට වී භාවනා
කරන්න”
ි යනාය ක් අවස්ථාවලදී අවවාද කළහ.
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සීලය ගැන ඉතා උනන්ු වූ මාහිමිපාණෝ සික පදවලට
බාහෝ ගරැ කළහ. ස්ියාවක් වැනි කුඩා ශ්ික්ෂා පදයක් වුවත් විශ්ාල
ලස සැලකූහ. ශ්ික්ෂාකාමිත්වයන් ගුණ ධර්ම පුරන භික්ෂුන්
වහන්ස්ලා බාහාම හිතවත්කමින් ඇසුරැ කරන උතුම් ගුණයක්
උන්වහන්ස් තුළ පිහිටා තිබුණි.
ගල්ූයේ ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම ආරම්භ කයළ් 1956 වර්ෂය ්දී
. මුලින්ම යසනසුනට ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් සමග තවත් අපි
යදනමක් වැඩිය මු. තනිවම වත් පිළියවත් කිරීමට සිදු වූ නිසා දිනක්
යමම සිවුර පහසු ආකාර කට යපාරවායගන ඇමැදීමි. යම් බව දුටු
මාහිමිපාණන් වහන්යස් එදා හැන්දූයේ බුද්ධ් වන්දනාව අවසානය ්දී
පැ බාග ක් තරම් මට තදින් යදාස් පවරමින් අවවාද කළහ. යම්
අවවාද අදත් මයග් හියත් කා වැදී ඇත.
ගුණගරැක නිසාම වියේකීව ගුණ දම් පිරීමට ඉටාගත්
මාහිමිපාණන් වහන්යස් “මීතිරිගල නිස්සරණ වන ” ඒ සඳහා
යතෝරායගන, තමන් වහන්යස් ගුණධ්ර්ම පුරන අතර යපර-අපර යදදිග
ය ෝගී භික්ෂු පිරිසක් බිහි කළහ.
උන්වහන්යස් සුවඳ සඳුන් රැකක් වැනි . සුවඳ සඳුන්
උරගාන්නට - උරගාන්නට වැඩි - වැඩිය න් සුවඳ විහිදුවන්නාක් යමන්
උන්වහන්යස්යග් ගුණ කි න්නට - කි න්නට තව - තවත් වැඩි යව ි.
කුල ා යකයරහි ගණ ා යකයරහි යනාබැඳී තම ුතුකම් ඉටු කරමින්
මහා සසුන් යස්ව ක් කළ අති පූජය මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට, “පතන යබෝධි කින් නිවන් සැප අත් යේවා” ි
පතමින්, නමස්කාර කරමි.

මාහිමි දින පාතන්
* සමාජ ක් තුළ පරිවර්තන පහළ වීම ස්වාභාවික . එ ඊට අ ත්
සාධ්ාරණතාවන් අනුව . උගත් උදවි එ යහාඳ අතට හරවාගත ුතු .
එක් තැයනක ඇති ජලස්කන්ධ් උඩින් යහෝ ටින් යහෝ පැතිර ාම එහි
ස්වභාව ි. එ පරය ෝජන සඳහා ය ාදාගැනීම නැණවතාට අ ිති .

(1960. 1. 25)
133

අමා බින්දු...

මාහිමි දින පාතන්
* යපර විසූ ශ්ාසනික සඟ පිරිස ධ්ර්ම ගැනත් එ දි ුණු වනු ැක්ම
ගැනත් යකාතරම් උනන්දුවකින් වැඩ කළාහු ද නු සං ුක්ත නිකාය ්
ඛන්ධ්ක වර්ගය ් යථර වර්ග බැලීයම්දී යත්රැම්ගත හැකි . ධ්ර්ම ක්
යදසන විටත් එ අසන විටත් යකාතරම් අවධ්ාන ක් එ ට ය දුවාහු ද
නු, යේමක හිමි න්යග් යද්ශ්න අවසානය ්දී උන්වහන්යස්ත් සමග
සැට නමක් රහත් මග-පල ලැබීයමන් යත්රැම්ගත හැකි . යලාවුතුරැ
මග-පල අයප්ක්ෂා කරන්නා යද්ශ්නා කිරීයම්දී ද ඇසීයම්දී ද, නි ම
අදහසින්, කමටහනක් යමයනහි කරන ආකාරය න්, අනුන් ගැන යහෝ
අන් යද් ගැන යහෝ සිත යනාය ාදන්නට සිතට ගත ුතු . එ ින්
ධ්ර්මාවයබෝධ් පරතයක්ෂ වශ්ය න් සිදු යනාවූවත් සුත සම්පත්ති යහෝ
දි ුණු යේ.

(1978. 6. 18)
* උතුමන්යග් සැටි
ඔහු මවර යනාහඳුනති. ගුණ දකිති. නුගුණ යනාදකිති. වියරෝධ්
යනාකරති.

හසු

(1962. 7. 3)
* අවශ්යය න් කළ ුත්ත යතෝරා යේරායගන එහි ය දීමට යනාහැකි
පුද්ගල ාට විචාර මූඪ
ි කි නු ලැයේ. තමායග් හිතවතුන් හට පමණට
වඩා සැලකීම නිසාද යබායහෝයදනාට යම් පාඩුව සිදු යව ි.

(1963. 1. 3)
* ය ෝගාවචර න් වියේක යසනසුන් යසා ා න්යන් පළාත්වාසී
ගිහි න්යග් මඟුල්-අවමඟුල් ආදි ට සම්බන්ධ් පින්කම් කර දීයමන්
ඔවුන්යග් කුදු මහත් වැඩට ට වී වාස කිරීමට යනායේ; අභයන්තර
ගුණ දහම් සමූහ ක් යනාකඩ යකාට රැක බලාගැනීම සඳහා .

(1960. 4. 10)
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ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාේ ගරැ පරධාන ල්ඛකාිකාරි,
අම්බලංගාඩ විහාරගාඩ විේක ස්නාසනාිපති,

පූජ්ය මහකුෙුක්වැව
උත්තරවංස මහා ස්ථවිරයන්වහන්ස් විසින.ි
යහ්තුවක් ඇති තැන ඵල ක් ඇත. ඵල ඇති තැන යහ්තුවක් ද
ඇත. මීතිරිගල නිස්සරණ තයපෝවනාධිපතිව වැඩ විසූ අති ගරැ
මයහාපාධ්යා , පණඩිත මාතර ඥානාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපාණන්
වහන්යස් සසර පූරිත පාරමී බලය න් අනූනව, පිරිහීයගන න සම්බුද්ධ්
ශ්ාසන නගා සිටුවීමට යද්වාරාධ්නායවන් ජනිත වූහ ි මම සිතමි.
වැල්ලවත්යත් ශ්රී ධ්ර්යමෝද පරියේණාධිපති වූ තරිපිටක වාගීශ්්වර
රස්නකවැයේ ශ්රී සද්ධ්ර්මවංශ් අනුනා ක මාහිමිපාණන් වහන්යස් වර්ෂ
1951 දී මා සමග ඉතා වටිනා ගුණ කථන ක් කළහ. එහි සාර යමයස් :
“මහණකම නැති තරමට භික්ෂුන් වහන්ස්ලා පිරිහී ඇති යුගයක, මාතර
පණ්ිත ඥානාරාම මහා ස්ථවිර සහ කඩවැද්ුව පණ්ිත ජිනවංස මහා
ස්ථවිර ඉතා ුර්ලභ ගණය් ගුණගරැක දනමකි. පිරිහීයගන න
පරතිපත්ති ශ්ාසන නගා සිටුවීම් සඳහා ගුණවත් සඟ පිරිසක් හැදීමට
වැඩ පටන්ගන්නට නවා. මමත් ඒ සඳහා උපකාර වීමට සිතා සිටිමි.”
උන්වහන්යස් මයග් පැවිදි වීම ද ඒ අතට ය ාමු කළහ.
ඒ අනුව වර්ෂ 1951 යපායසාන් යපායහෝදා ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම
සංස්ථාව ආරම්භ කරමින් සිදු යකරැණු පරථම පැවිදි උත්සවය ්දී පැවිදි
වී, අති ගරැ මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ඇසුයරහි
විසූයවමි. මට එදා හිතුණ් රහතන් වහන්ස් නමක් ඇසුරට පත් වූ ස්ය.
උන්වහන්යස් තම ශ්ිෂය දරැ පිරිසට අම්මා යකනකුන් යමන්
කරැණායවන් අවවාද දුන්හ. ශ්ිෂය නට කිසි කලක තර්ජන - ගර්ජනහිරිහැර - පහර දීම් ආදි යනාකළහ. යම ආශ්්චර් වත් කරැණකි.
අරණය වාස අග කරමින්, ධ්ුතංග - භාවනා ආදිය හි තමන්වහන්යස්
ද ය දී අන් අ ට ද ආදර්ශ් යදමින්, අන් අ ද ගුණ ට ය ාමු කළහ.
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අමා බින්දු...
ශ්ිෂය න් සැමයදන ධ්ූතංගධ්ාරීන්, භාවනානුය ෝගීන් බවට පත් කළහ.
ධ්ර්ම - වින පිළිබඳ ගැඹුරැ අවයබෝධ් ක් ද එ මනා යස් ශ්ිෂය නට
වටහා දීයමහි පුදුම ශ්ක්ති ක් ද උන්වහන්යස් යවත තිබුණි. එයස්ම
ස්ථාන යගෝල බාල දා ක න් යකයරහි ඇලීමක් - බැඳීමක් උන්වහන්යස්
තුළ තිබූ බවක් යනාදුටුයවමි. යම් කාරණ ද ආශ්්චර් වත් .
සිවුරැ කැපීම, පාතර ථවික කැපීම, ගාටු අතු කැපීම, මැසීම,
කාහු - ඉදල් බැඳීම, මුුපත් ගතීම ආදි කුු මහත් ශ්ාසනික කටයුතු
පිළිබඳව අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්ස් තුළ තිබුණ්, අන් බාහෝ
අයට නැති සහජ් දක්ෂතාවකි. යම්වා කිසිවක් යනාැන මහණ වූ අප
ඒවා ඉයගනගත්යත් මාහිමිපාණන් වහන්යස්යගන් .
ලක්ෂයකින් කනකු තුළ නැති විශ්්ෂ ගුණයක් උන්වහන්ස්
තුළ විය. ශ්ිෂය දරැවන්ග් අඩුපාඩු දැක අවවාද දී, ඔවුන්ග් වරදට දඩුවම්
කරගත්ත් තමන්වහන්ස්ටය! එවැනි දඬුවම් යලස, යබායහෝ විට දාන
යනායගන, ගිලන්පස යනායගන සිටි හ. අපට යම ැනුයණ් ටිකක් කල්
ගත වූ පසු . ඉන් පසු අපි සූම ඒ ගැන යබායහෝ දුක් වී, කල්පනාකාරීව
කට ුතු කයළමු.
වරක් එක් ශ්ිෂය නමකයග් වතාවත් ැක, උන්වහන්යස් උයද් දාන
යනායගන සිටි හ. වතාවත් කළ එම භික්ෂුව මා ළඟට පැමිණ එම
කාරණ යමයස් පැවසී . “මාහිමිපාණන් වහන්යස් අද උයද් දාන
යනාගත්යත් මා නිස ි. යම් ආ ුෂ්මතුන් ඒ වත බාරයගන දාන
යගන න්න. මම යවන එකක් කරන්නම්”. මම ඊට එකඟ වී, අති ගරැ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත යගාස් වැඳ වත බාරයගන යකයළමි. ඊට
පසු උන්වහන්යස් පනවාගත් දඩුවම අතහැර ැමුහ.
“සඳු නිසා අඹර බබළ ි. අඹර නිසා සඳු බබළ ි.” නුයවන්
කි මනක් ඇත. එයස්ම අති පූජය මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්
නිසා සසුන බැබළුයණ් . සසුයනන් මාහිමිපායණෝ බැබළුණාහ. සඳුග්
වියෝගයන් අහස අඳුරැ වූවත් මාහිමිපාණන් වහන්ස් එස් වියෝ
නාවී “මගන් පසුද සසුන බැබල්වා” යන කරැණා සිතින් සසුන් අඳුර
මැකීමට ගුණවත් සඟ පිරිසක් හදා අපවත් වූ ස්ක.
නිස්සරණ තයපාවනාරාමාධිපතිව වැඩ සිටි මයහෝපාධ්යා අති
ගරැ මාතර පණ්ඩිත මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට පතන යබෝධි කින් නිවන්
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
සුව අත් යේවා! එම උතුම් සත්පුරැෂ ආශ්ර
මග ාගන්නට අපට වාසනාව ලැයේවා!

මතු සසරදීත් ලැබ, නිවන්

“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”

මාහිමි දින පාතන්
* ධ්ර්මය ් අග යත්රැම්ගත හැක්යක් එහි ය දීයමන් ලැබූ පරතිඵල
අනුව . අනුන්යග් කථාවට සිත ය දීයමන් පහළ වන්යන් ධ්ර්ම පිළිබඳ
පිටත ැනීම පමයණකි. යම් නිසා ධ්ම්මචාරී විමට උත්සාහ ගත ුතු .

(1968. 3. 2)
* යකයලස් යපරැළිවලට සිත ඉඩ යනාතබනු.
1. විතර්ක යේග බලවති. එ මැඩගැනීමට සති ආවශ්යක .
2. ආත්ම වංචන යහාඳින් සලකාගත ුතු කරැයණකි.
3. ගුණ කයග් යේශ්ය න් පැන නගින අගුණ රාශ්ි ඔබ
යත්රැම්ගත ුතු .
4. තමාට පත් යේදනාවක් තමායග් හිතවතාට කීයමන් එහි බර අඩු
යව ි. ීරය ෝ යම යනාකරති.

(1960. 1. 28)
* අමාරැව ඇයඟ් - පයත් ැයනද්දී, යනාකි ා ම උත්සාහය න් කථා
කයළමි. යම් සදුත්සාහ නිවන් සඳහා ; සම්බුදු සසුන් දි ුණුව සඳහා .
“එක පුද්ගල කුට යහෝ ධ්ර්මය ් නිසි අවයබෝධ් ක් වුවයහාත් මැනවි”
න අදහස නිතර ම මා සිත් තුළ බල පවත්වන්යන් .

(1978. 1. 6)
* මයග් දුබලකම් හැඳිනයගන එ ින් වහා නැගී සිටීමට මම උනන්දු
යවමි.

(1963. 3. 3)
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මාහිමි දින පාතන්
* සාරවත් අදහසක් අනුන් හට ඉදිරිපත් කරන විට, එ
න්තමින්
ඉදිරිපත් කිරීම එහි ඇති අග අඩු වීමට යහ්තු යව ි. සමාජය ්
වැඩියදනායග් ස්වභාව හර යසවීමට කලින් ඔප බැලීම ි. ඔප
නැත්නම් එබඳු යද පයසකට තල්ලු කර ි.

(1978. 4. 8)
* සියත් පටන්ගැයනන දුබලකම් මගහරවාගැනීමට නම් සිහි යහාඳින්
ය දවි
ුතු . සංසාර පරවෘත්ති පිළිබඳ සංයේග ඇත්ත වශ්ය න් ම
පවත්වාගත ුතු . යකාතරම් බැරිකම් තිබුණත් ඒවා නිසා වරදකට ට
වි
ුතු යනායේ. සුළු වරදකින් වුව ද සිතට ලැයබන්යන් යකයලසුන්ට
ඉඩ සලසා දීයමකි. “අණුමයතතසු වයජජසු හ දසසාවී” ි වදායළ් යම්
නිසා .

(1966. 1. 10)
* අර්පණාව ගැන සලකනු. නැවත නැවත යද්ශ්ිත ස්ථාන බලනු.
මහග්ගත සිතක් යහෝ යලෝයකාත්තර සිතක් පහළ කරගැනීයම්දී
ලැයබන්යන් අර්පණා සිත . එ යල්සි නැත. කරමානුකූලව පුරැදු කරන
ජාති පරඥාවක් ඇත්තාට දුෂ්කරත් නැත. ලැබි හැකිම .

(1978. 8. 3)
* මෘදු වචන කථා කිරීයම් පුරැද්ද මිනිසකුට ආවශ්යක කාරණ කි.
භික්ෂූන් වහන්යස් නමකට වියශ්්ෂය න් තිබි
ුතු ගුණය කි.
තම හට හිතපක්ෂ තරමින් මුළු යලෝක ට ම සම්භාවයත්ව ක් පුද්ගල කු
තුළ ලැයේ
ි සැලකීම උසස් පුද්ගල නට ද තියේ. යදේයලාවට ගි
රජකු පස්යස් බල්යලක් ද ගිය ් ලු.

(1962. 4. 9)
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ශ්රී කලයාණි යෝගාශ්රම සංස්ථාවහි ගරැ සඤ්්ඤා ල්ඛකාිකාරී,
කර්මස්ථානාචාර්ය,

පූජ්ය නාඋයන් අරියධම්ම මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
1. පරථම දර්ශ්නය:
මහා කාශ්යප මහ රහතන් වහන්යස් ැකීයමන් පමණක් කුල
පුතරය ෝ දහසක් පැවිදි වී රහත් බවට පත් වූහ. තත් ශ්ිෂය චන්ද්රගුප්ත
මහා රහතන් වහන්යස් ැකීයමන්ද තත් ශ්ිෂය සුරි ගුප්ත මහ රහතන්
වහන්යස් ැකීයමන්ද පැවිදි වී අර්හත්ව ට පත් වූවන් දහස බැගිනි. මහා
ධ්ම්මරක්ඛිත මහ රහතන් වහන්යස් වනය ් ගසක් මුල සමවතට සමවැදී
වැඩ සිටිද්දී කැයල් වල් ඇතකු යකාළ අතු මිටි ක් යසාඩින් යගන පවන්
සලනු දුටු දම්යසෝ රජුයග් යසායහා ුරැ තිස්ස කුමාර ා ලක්ෂ ක් යදනා
සමග එතුමන් යවත ම පැවිදි වී රහත් බවට පත් වි . සත් හැවිරිදි
නියගරෝධ් සාමයණ්ර න් වහන්යස් ැකීයමන් පැහැදී ධ්ර් මායශ්ෝක මහ
රජතුමා යතරැවන් සරණ යගාස් සම්බුද්ධ් ශ්ාසන ට අනල්ප සංගරහ
කයළ් . “සමණානඤ්ච දස්සනං - එතං මංගල මුත්තමං”
ි වදාරා
ඇත්යත් එයහ ිනි.
මට ව ස 14 පමණ කාලය ් දිනක අති පූජනී මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් තවත් යදනමක් සමග දම් යදසුමක් පිණිස
නාඋ න අරණයය ් සිට බඹරගස්වැව ගම්මාන බලා වඩිද්දී අයප් ගයම්
යබෝමැඩ ටික යේලාවක් නැවතී සිටි යස්ක. යබෝමළුයේ ආසන පණවා
වඩා හිඳුවා ගිලන්පස පිළිගන්වා බැතිය න් වැඳ පයසක සිටි පිරිස
අතයරහි මාත් සිටිය ් ගරැතර ස්වාමීන් වහන්යස්ලායග් ැකීයමන් පහන්
වූ විස්මිත මනසිනි.
අග යකළවර වැඩ සිටි ස්වාමීන් වහන්යස් සම්පූර්ණය න් යනත්
හැර පිරිස යදස බලා සිටි අතර, මැද සිටි ස්වාමීන් වහන්යස්
සම්පූර්ණය න් යනත් පි වාගන සිටි බව යපනිණි. එයහත් අති පූජනී
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අමා බින්දු...
මයහාපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් උඩුක ඉදුව තබා යගන බඹ ක්
පමණ යපයනන යස් තබාගත් යනත් ඇතිව වැඩ සිටි යස්ක. ගැඹුරැ
ැනුමක් යකයස්වත් යනාතිබුණු මට මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන්
වහන්යස් මැදුම් පිළියවයතහි පිහිටි උතුමන් වහන්යස්
ි වැටහී ගිය ්,
කවදා හරි මමත් මැදුම් පිළියවත පුරන පැවිද්යදක් යවම්වා ි ටි හියත්
පැතුමක් සහිතව . ඉන් වසර සතරකට පමණ පසු පූජනී
මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ම ශ්රී හස්තය න් මයග් කයර්
සිවුරැ පටි බඳිනා ලදුව උතුම් පැවිදි බිමට පත් වීයම් භාගය මටත් උදා
වූය ් පළමුවන දර්ශ්නය ් අනුහසිනි. අති ගරැ පූජ්නීය මහෝපාධයාපාය
මාහිමිපාණන් වහන්ස් අන්තිම හුස්ම ටික තක් ම මැුම් පිළිවතහි
පිහිටා කටයුතු කළ බව මාහිමිපාණන් වහන්ස් කරන් දැකගත්තමි.

2. සුවිසද දහම් නැණ:
මා පැවිදි වීමට ආසන්න දිනක ගල්දුයේදී අති පූජනී කඩවැද්දුව
පණඩිත මාහිමිපාණන් වහන්යස් සහ පිරිස මැද අති ගරැ පූජනී
මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යගන් දහම් පැන ක් විමසු යස්ක.
“අවසර ස්වාමීන්වහන්ස, ගිරිමානන්ද සුතරය ් කම්ම සමුට්ඨානා ආබාධ්ා
කි ා කර්මය න් හටගන්නා ආබාධ් ගැන යවනමම යද්ශ්නා යකාට ඇති
බැවින් යසසු ආබාධ් යලඩයරෝගවලට කර්ම සම්බන්ධ් ක් තියේද?” නු
ඒ පැන ි. “මුළු පංචස්කන්ධයම කර්ම නිර්මාණයක්. කවර හ්තුවකින්
රෝගයක් ආබාධයක් හැුණත් ුක්ඛ ේදනාව කර්මය හ්තු කාට,
කර්මය නිදාන කාට ඇති වනවා” යයි නාපැකිළ නිකුත් කළ
පිළිතුරන්, තීක්ෂණ වූත් තීරණාත්මක වූත් ගම්භීර ධර්ම ඥානයන්
මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන් වහන්ස් පරිපූර්ණ බව දැකගතිමි.

3. ඍජ්ු ඉරියාපථය:
අති ගරැ පූජනී මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
සූම ඉරි ේවක් ම ඍජු . සර්වඥයන් වහන්ස් අනුගමනය කරන ස්ිර
අිෂ්ඨානයක් ඇති මහ සඟපියාණන් වහන්ස් නමක් වශ්යන් ඍජ්ු වූ
ඉරියාපථය ත්ජ්ස්වී ලස පැවැත්වූ ස්ක. පුටුයේ වාඩි වී ලිවීයම්
ය දුයණ් උඩුක ඉදුව තබායගන . පර් ංකය න් වාඩි වූ යස්ක් උඩුක
ඉදුව තබායගන . එයස් භාවනායේ ය යදන කිසි වියටකත් අනය න්ට
යස් කිරා වැටීමක් සිදු යනාවී . පැ ක් පමණ වාඩි වී යපාත් බැලීම ,
140

මා දුටු හිමිපායණෝ...
ලිවීම, භාවනා ආදි ක ය දී සිට ථීන - මිද්ධ් වියනෝදන පිණිසත්
යසෞඛය පිණිසත් අනිවාර් ය න් සක්මන් කරන යස්ක්, ඍජුව
පිහිටුවාගත් උඩුක ඇතිව ම . ස නගත ඉරි ේව පවා යබායහෝ යස්
ඍජුව ම පැවැත්වූ යස්ක. දීර්ඝකාලීන භාවිත සන්තාන ක ආකල්ප
සම්පත් එයස් ම වනු ඒකාන්ත ,

4. පරතිපත්ති ගරැකත්වය:
1963 අයපර්ල් 8 දා සිට මාස යදකක් පමණ අති පූජනී
මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යගන් කමටහන් යගන මැල්ලගල
ය ෝගාරාම මධ්යස්ථානය ්දී වියේකව කමටහන් වැඩුයවමි. දිනපතා
කමටහන් කි ා දුන් මාහිමිපාණන් වහන්යස් අවශ්ය උපයදස් යනාඅඩුව
සලසා යදමින් වියේක ද සුරක්ෂිත කළ යස්ක. මැ ි මස මුල් සතිය ්දී
ගල්දුයේ ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම මධ්යස්ථානය ් පරධ්ානතම දා ිකා
මාතාව අභාවපරාප්ත වූ බැවින් එම අවසාන ආගමික කට ුතු සඳහා
වැඩම කරවායගන ඒමට වාහන ක් ද මැල්ලගලට වා තිබි දීත්,
“අරි ධ්ම්ම නමයග් කමටහන් වැඩීයම් කට ුත්තට ස්වල්ප ක් යහෝ
පාඩුවක් යවනවා ඇතැ” ි ඒ ගමනට යනාවැඩි යස්ක. පසු දිනක ඒ බව
මා හට මතක් කළ විට හැඟී ගිය ් කාපමණ භාරුර වැඩක් වුවත්
පරතිපත්තියට මුල් තැන දීම මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් ස්ිර
පිළිගැනීමක් බවය. යමයස් පරතිපත්ති ගරැකත්වය න් මාහිමිපාණන්
වහන්යස් ැකගත්යතමි.

5. හමුවට පැමිණියවුන් දැහැමින් සතුටු කිරීම:
යලාවුතුරා බුදුරජාණන් වහන්යස් යවත පැමියණන සැමයදනා
සම්පහන්සන කිරීම බුද්ධ් චරිතය ් වියශ්්ෂ ලක්ෂණ කි. අති ගරැ
පූජනී
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත පැමියණන
කවුරැත් ආපසු න්යන් නිවුණු - සැනසුණු, පරීතිය න් සතුයටන් පිරී
ඉතිරී ගි , සතුටු මුහුයණනි. හ්තුව, පූජ්නීය මාහිමිපාණන් වහන්ස්
ඉතා සුළු මාහාතක් තුළ කථා කරතත් ධමතරියන්-කරැණාවන්
පිරීගත් දැහැමි වදනින් සංගරහ කිරීමය. ඒ උතුම් මමතරී වචී කර්ම තුළින්
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ැකගත්යත් ඔද වැඩීගත්
පරසන්නතායවනි.
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6. සමාිගත ද්ශ්නා විලාසය:
1963 වර්ෂය ් අති පූජනී
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් පරධ්ානත්වය න් සඟ පිරිස නව නමක් යගෝතම
තයපෝවනය ් වස් එළඹී වැඩ සිටි හ. තයපෝවනාධිපති ස්වාමීන්
වහන්යස් හෘද ාබාධ් කින් සුව වූ අළුත බැවින් මවදය උපයද්ශ් අනුව
ධ්ර්ම යද්ශ්නා සඳහා යවයහස යනාවූ අතර, සතිපතා ඉරැ දින ධ්ර්ම
යදශ්නාව පැවරැයණ් අති පූජනී
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන්
වහන්යස්ට . යතසැත්තැ ඥාණ මාතෘකායවන් පැවැත්යවන පැ කට
සීමිත වූ එම ධ්ර්ම යද්ශ්න ට සවන් දීම පිණිස විශ්ාල පිරිසක් පැමිණි
අතර, වස් එළඹ සිටි සඟ පිරිස ද යබායහෝ යස ින් සහභාගි වූහ.
යතසැත්තූ ඥාණ පාඩම් කරගත් මා ද අනිවාර් ය න්ම නිතිපතා බණට
සවන් දුන්යන් ඉමහත් යගෞරවය නි. අති ගරැ පූජනී මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ධ්ර්ම යද්ශ්නාව පවත්වන පැ ගත වනු
ැයනන්යන් විනාඩි කීප ක් යමනි. භාවනාවකින් ලැබි
ුතු චිත්ත
සමාධි එම ධ්ර්ම යද්ශ්නායවන් ලැයබනුය ් නිරා ාසය නි. එක
වචනයක් නාපැටලී, ඉක්මන් ද නාවී පමා ද නාවී, මුතු වැලක් මැණික් වැලක් අමුණන්නා ස් දහම් කරැණු නිවැරදිව පැහැදිලිව
ඉදිරිපත් කරමින් පැවැත්වන එම ද්ශ්නාවට සවන් දීම්දී අවබෝධයත්
සමග සිත වහා සමාිගත විය. එනිසා තව-තවත් බණ ඇසීයම් අභිලාෂ
දි ුණු ති ුණු වීයමන් තුන් මාස පුරා අසීමිත සතුටක් විඳගත්යතමි.
ආනන්තරික සමාධි ඥාණ යතක් අනුපිළියවළින් ඥාණ යද්ශ්නාව
පූජනී
මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ශ්රී මුඛය න්
පැවැත්වූණ අතර, එතැන් සිට යතසත්තූ ඥාණ නිමාව යතක් යද්ශ්නාව
මා හට පැවරැණි. පූජනී මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
විසිතුරැ ඥාණ යද්ශ්නා ආභාසය න් සිත පිරීගත් බැවින් සාර්ථකව
යද්ශ්නා පන්ති නිමවා, මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත
ගුරැ භක්තිය න් ආශ්ීර්වාද යකයළමි.

7. නා සිස් වචන හා ගැෙුරැ ඇතුළත:
1962 අයපර්ල් 1 දා නිමලව සිට මහි ංගන බලා අසූනමක් තරම්
විශ්ාල සඟ පිරිසක් සමග වඩින ගමනක් වි . ගල්දුව, නිමලව සහ
මහි ංගන
න ස්ථාන තුනක පිළියවළින් පැවැති වියශ්්ෂ පින්කයමක
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අවසාන දින ි. අති ගරැ පූජනී මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන්
වහන්යස් නිමලවදී උදරාබාධ් කින් ැඩි යස් ගිලන්ව සිටත් යම් ගමනට
සහභාගි වූ යස්ක් ැඩි අධිෂ්ඨානය නි.
න ගමයන්දී කතරගම
කිරියවයහර වැඳීමට ද ා ුතු වි . යේලාව පයරස්සම් කළ ුතු බැවින්
සඟ පිරිස මැණික් ගඟ ළඟ බසය න් බැස යනාපමාව කිරි යවයහරට
පිටත් වූහ. මාහිමිපාණන් වහන්යස්ද ශ්ාරීරික දුබලතායවන්ම ඉතා
යසමින් කිරි යවයහර යවත පි නැඟු යස්ක.
එයහත් සඟ පිරිස යබායහෝ දුරට ඈත් වූහ. කිරි යවයහර සමීපය ්
කුඩා අවන් හලක් ඉදිරිපිටදී සැැහැවතකුයග් කාරැණික ඇර ුමකින්
ගිලන්පස ටිකක් පිළිගැනීමට නැවතී හැරී බැලූ මාහිමි පාණන්
වහන්යස්යග් සමීපය ් සිටිය ් මා පමණකි. වැඩ කට ුතු නිමවා
මහි ංගන ට වැඩ එහි නි මිත සාරාණි පින්කම නිමවා ආපසු
දනවුකන්දට වැඩම කළ මාහිමිපාණන් වහන්යස් යබෝසත් ගුණ ඇති
රණමුණි මවුපි යදපළ සමග විස්තර කරද්දී කතරගමදී ගි දුෂ්කර ගමන
ගැන සඳහන් කළ යස්ක. කිරි යවයහරට වඩින ගමයන්දී සි ලු සඟ පිරිස
ඈත් වූ අතර තමන් තනි වූ බව සිතා යබායහෝ දුර ගමන් ගත් බවත් ,
නැවතී හැරී බලද්දී මා පමණක් පසුපස ආරක්ෂාවට සිටි බවත්, කවදා
යහෝ තමන්වහන්යස්යග් අවසාන යමායහායත් අරි ධ්ම්ම පිහිට වන
බවත් පරකාශ් කළ යස්ක. එ සැබැවින්ම යනාසිස් වචන ක් වූය ්, එ ින්
30 වසරකට පසු 92 අයපර්ල් 30 දා අපවත් වන යමායහායත් ද
අනිවාර්ය න් ම පරි ශ්ීලී සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා සමග යනාකඩව පුරා
පැ හ ක් පිරිත් සේඣා නා කරමින් උපස්ථාන කිරීයම් භාගය මටත්
ලැබුණු බැවිනි.
ගම්භීරතම අධ්යාත්ම ක් ඇතිව විසූ අති ගරැ පූජනී
මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් පුරා මාස ක් පමණ ගිලන්ව සිටි
නමුත් කිසි වියටක කම්පා යනාවූහ. යකඳිරි ක් නැත. ැඩි යේදනාවක්
පැවැති නමුත් කඳුළක් වැගුරැයණ් ද නැත. හැඩීමක් නැත.
යනාඉවසිලිමත් වචන ක් නැත. “පරිජිණ්ණ මිදං රෑපං - රාග නිඩ්ඪං
පභංගුරං”, “රෑපං අනිච්චං, වදනා අනිච්චා, සඤ්ඤා අනිච්චා, සංඛාරා
අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං” යනාදි බුද්ධ වචනයක් ම පරකාශ් කළ ස්ක.
හිතවත් දායක පිනැතියකු ේදනාව ගැන ඇසූ විට, “ම් ුක ගැන භය
වීමට අවශ්ය නැත. ම්වා අවබෝධ කළ යුතු ද්” යයි පරකාශ් කළහ.
ඒකාන්තයන් උතුම් අිගමයක් ලබා සිටි බව සතයයකි.
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අපවත් වීමට විනාඩි 15 පමණ කලින්, සීතලව පැවැති යද්හ
උණුසුම් බවට පත් වි . රන්වන් පාටින් අමුතු ම දිස්න ක් වැටිණ.
උපස්ථා ක පිරිසට පින් දීමක් වැනි යද ක් විනාඩි 10 තරම් කාල ක්
කි වූහ. යනාවරදවාම මමතරී බරහ්ම විහාර ධ්යාන ට සිත පැමිණි ා
ි
සිතමි. එදින පහළ වූ පරසන්න භාව දවස් අටකින් ආදාහන කරන තුරැ
සම්පුර්ණය න් යවනස් යනාවී පැවතීමද ආශ්්චර් කි.
මහා කාශ්යප මහ රහතන් වහන්යස්යග් චරිතාපදාන අනුව
අල්යප්ච්ඡතා, සන්තුෂ්ටිතා, සුභරතා, පවියේකතා, විරි ාරම්භාතාදී
අසීමිත ගුණ ස්කන්ධ්ය න් පරිපූර්ණ වූ සන්තාන ඇති, අති පූජනී වූ
මාතර සිරි ඥානාරාමාභිධ්ාන මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස් මා
විසින් දක්නා ලද්යද් මහා කාශ්යප මහා රහතන් වහන්යස් වැනි අති
යශ්ර්ෂ්ඨ වූ අති උත්තම වූ කලයාණ මිතර සංඝ පිතෘන් වහන්යස් නමක්
වශ්ය නි.
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”
“කායන වාචා ිත්තන
පමාදන මයා කතං
අච්චයං ඛම ම භ්ත
උපජ්ඣොය වරැත්තම.”

මාහිමි දින පාතන්
* වැඩක් යහාඳට සිදු වීයම්දී සියත් පහළවන උද්දාම ත්, වැරදීයමන් සියත්
පහළ වන බැගූපත් ගති ත් ඇතැම් විට තදින් පරකට යකයර ි. ඇතැම්හු
ඒවා ට කරයගන ඇතුළත තැවීයමන් කල් යගවති. ඇතැම්හු ධ්ර්ම
ස්වභාව සලකා සිත යනායපරළා සිටිති. යම් ආත්ම ගුණ මහාත්ම
ලක්ෂණය කි. ඒ තත්ත්ව පැමිණීමට කල් ඇතුව ධ්ර්ම ගැන සිතා සිත
දි ුණු කරගත ුතු .

(1978. 7. 28)
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

කහටගාල්ලෑේ ගල් පියුම අරණය ස්නාසනාිපති,

පූජ්ය දාරණුව සුමනතිස්ස මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාමාභිධ්ාන මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවතින් පැවිදි - උපසම්පදාව ලැබ‚ සත්වසරක්
පමණ මීතිරිගල නිස්සරණ වනය හි උන්වහන්යස්යග් පා යසවයනහි
සිටි මම හිමිපාණන් වහන්යස්යග් විසිතුරැ ගුණ රාශ්ි ක් දුටුයවමි. ඒ
මහඟු ගුණ කීප ක් පරකට යකයරන සිද්ීන් තුනක් පමණක් යමහි
සඳහන් කරන්යනමි.

(1)
අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් යේවැල්යදනිය ්
ආරණයය හි හුයදකලාව වැඩ වසන විටකදී උන්වහන්යස් බැහැැකීමට
මම එහි ගිය මි. එවිට උන්වහන්යස් එහි වූ කුඩා දාන ශ්ාලායවහි පිල්
අගුයවහි හිඳයගන කුඩා මුට්ටි ක් ලිප තබායගන ගිනි යමාලවන සැටි
දුටුයවමි. මම ගරැ-සරැ ඇතිව ළං වී සඤ්ාවක් කයළමි. ඉක්මන් යනාවී
සුපුරැදු උයප්ක්ෂායවන් නැගිට යමත් යනතින් මා යදස බැලූ
මාහිමිපායණෝ, “මං යම් යනල්ලි ගිලන්පස ටිකක් හදනවා” ි කීහ.
යම් මහා සංඝ පිතෲන් වහන්යස් කාත් කවුරැවත් නැතිව තනිවම
තම වැඩ කරගන්නා ආකාර යත්රැම්ගත් මම සංයේග ට පත් වීමි.
උන්වහන්යස්ට සි කුටි ට වඩින යමන් ආරාධ්නා යකාට, ඒ ගිලන්පස
සකස් කරයගන යගාස් පිළිගන්වා වැඳ “ස්වාමීන් වහන්ස, කැපකරැවකු
නැතිව කරදර ි. යන්ැ” ි ඇසුයවමි.
එවිට මාහිමිපාණෝ තනිව විසීම් අනුසස් රැසක් ද්ශ්නා
කරමින්, පැරණි උතුමන් එකලාව සසුන් ගුණ වැඩූ හැටි ද දැක්වූහ.
“කැපකරැවන් සිටින විට, ඔවුන්ග් ඉඳුම්-හිටුම්, කෑම්-පීම් ආදි නායක්
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ද්වල් ගැන සිතන්නට-යදන්නට වීමන්, අප් විේකයට බාධා
වනවා. ඒ නිසා එකලාව විසීම ම උතුම්ය” යි වදාළහ.
යමම
අවස්ථාව
තුළින්
මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග්
අල්යප්ච්ඡතාව, සන්තුට්ිතාව, සුභරතාව, අසංසග්ගතාව, පවියේකතාව,
නිහතමානීකම වැනි ගුණ රැසක් දුටුයවමි.
(2)
නිස්සරණ වනය ් මුල් කාලය ්දී මාහිමිපායණෝ ද දන්
කිස සඳහා දාන ශ්ාලාවට වැඩමවූහ. දිනපතා උන්වහන්යස් දන් හලට
වැඩමවායගන ාමට උන්වහන්යස්යග් කුටි ට පැමිණීම එදා අයප් සිරිත
වි . ඒ කාලය ් එම කුටිය ් බිම සකැසී තිබුයණ් ලූලි තට්ටුවකිනි.
දිනක් යවනදා යමන් අපි උදූසන දන් සලට ාමට යපර එම
කුටි ට ළඟා වන විට, ඇතිරිලි කැබලි හා සිදුරැ වූ යකාට්ට ක් ද කුටිය ්
සක්මයනහි යකටි බිත්ති මත තියබනු ැක්යකමු. ඒ ගැන මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යගන් විමසූ විට යමයස් පිළිතුරැ ලැබිණි:
“යපර සංසාරය ්දී මා අනුන්යග් සැප නින්දට බාධ්ා කිරීයම්
විපාක ක් ඊය ් රෑ මට ලැබුණා. රෑ එකට පමණ නින්යද්දී ම යේ ගඳක්
ැනුණා. යහමින් නැගිට බලන විට, විශ්ාල යේ රැළක් ඇවිත් යම්වා කාලා,
එකට තද වී තිබුණා. යකාට්ට
ට තිබුණු සංඝාටි යේරැයණ්
පුදුම කින්! මම යේ න්ට හිංසාවක් යනාවන විදි ට යහමින් යහමින්
පිසදමා ඉවර වනයකාට, දහදි දමා තිබුණා. ඒ නිසා ඇඟ යසෝදාගත්තා.
එතයකාට එළි යවලා!
ම් වාග් අවස්ථාවලදී කර්ම ගැන පරතයේක්ෂා කරන්නට අපි
පුරැු විය යුතුයි. එයින් අප් සිතට ලාකු සහනයක් දැනනවා. එහම
නැතිව, ම් කුටි සෑදවූ අයටත් සැදූ අයටත් බනින්නට - දාස් කියන්නට
ගියාත්, අපට සිු වන්න් අනාගතය්දී මීටත් වඩා ුක් විඳින්ටයි.”
ඒ අනයප්ක්ෂිත කරදර ට මුණ පූ අවස්ථායේ අසල කුටිය ්
සිටි භික්ෂුවට යහෝ කථා යනාකර තමන්වහන්යස් ම යවයහස වී සි ලු
කට ුතු කරගත්හ.
ආපදාවකදී ධ්ර්ම යමයනහි යකාට සැනසීම, අනුන්ට යදාස්
යනාකීම, අනුන්ට කරදර යනාකර තම කට ුතු තමන් ම කරගැනීම වැනි
අගනා ගුණ යම් සිද්ධිය න් යහළි යව ි.
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(3)
වරක් ස්ව-නිකාය හි එක් සුපරකට යතරැන් වහන්යස්
නමක් ගිහි පරභූන් පිරිසක් ද සමග නිස්සරණ වන ට පැමිණ අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස් වැඳ පුදා, එවකට හිස්ව තිබූ, නිකාය ් උසස්තම
පදවි ක් සඳහා ඉදිරිපත් වන යමන් ඉල්වා සිටි හ.
“මට ම් තරම් ලාකු දඬුවමක් දීමට මා කළ වරද කුමක්දැ?” ි
මාහිමිපායණෝ සන්සුන්ව විමසූහ. පැමිණ සිටි අ එකියනකා යදස
බලමින්, එයස් කීයේ මන්ැ ි ඇසූ විට යමයස් වදාළහ.
“ඔ තනතුර මට ලැබුයණාත්, යමයතක් මා විඳි වියේක සුව
මට අහිමි යවනවා. මයග් අවසාන කාල
යගවන්නට වන්යන්
අවියේකය න්, ඉතින් යම මට දඬුවමක් යනාවන්යන්ද? “
මාහිමිපාණන් වියේක ටම නැඹුරැ වීම, අල්යප්ච්ඡ වීම හා
තනතුරැ - කීර්ති - ලාභ - ස ආදිය හි යනාඇලීම ද මින් පරකට
යකයර ි.

උතුරැ පළාත් සීමාවට ආසන්නව පිහිටි, රැදුරැ වන සතුන් ගහණ
මහා වන ගිලගත් පාළු අඩවි ක්ව තිබූ යපෞරාණික ගල්පි ුම අරණය
භූමි ට අප මුලින් ම පිවිසිය ්, අති පූජය මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
උපයදස් පරිදි, යමත්ත සූතර යමයනහි කරමිනි. වර්ෂ 1980 දී
උන්වහන්යස් ද යමහි වැඩමවා සි උතුම් පා පහසින් යම් බිම පවිතර
කළහ. පුරා අවු: 14 ක් තුළ කිසිදු උපද්රව ක් යනාවී, යමම අරණය
යස්නාසන වර්තමාන තත්ත්ව ට යගන ඒමට හැකි වීම සඳහා අති
ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කරැණා - මමතරී මහිම
ද
නිසැකය න් ම යහ්තු වන්නට ඇත.

මාහිමි දින පාතන්
* මම මයග් සිත් සතන් කළම්බා යනාගනිමි. සි ලු සත්හු සැප ට කැමති
යවති නු මම නිතර යමයනහි කරන්යනමි.

(1975. 8. 14)
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අමා බින්දු...

මාහිමි දින පාතන්
* ය ෝගාවචර ා නම් චින්ත භාවනාවක් යගන න්නා . ඔහුට පිහිට
පිරිසිදු සීල ි; උපකරණ වියේක ස්ථාන ි; කරි ාව තැන්පත්කම ි. යම්
කරැණු තියබද්දී එ ින් වැඩ සලසා යනාගන්නා, පමාවට වැටී පිරිහීයම්
මග ගත් දුබල පුඟුයලකි.

(1964. 10. 1)
* “පරමාණ ඉක්මයගන සිතීම පරිහානි ට යහ්තු වනු ඇත.” යම්
උපයද්ශ් වර්තමාන ජීවිත යදස බැලීයමන් මැනවින් ඔප්පු යව ි. ජීවිත
නම් වූ ආ ු සංස්කාර න් යගයවන්යන් ඉතා යේගය නි. යම් යේග
පරමාණුවක් තුළ චලන යදස සලකා බැලීයමන් ඔප්පු යව ි. චිත්ත
යේග දන්නා පරමාර්ථ ධ්ර්ම දන්නාට යම මැනවින් වටහාගත
හැකි . යම් තරම් ඉක්මනින් යගයවන නාම රූප ධ්ර්ම න්යගන් වැඩක්
ගන්නවා නම් ධ්ර්ම ක එ ය ාදනු. නිකම් වැඩකට තැති යද්ට එ
යනාය ාදනු.

(1978. 5. 10)
* පිබිදීයගන එන යලෝක ට ආධ්යාත්මික තත්ත්ව පිළිබඳ අත්දුටු පාඩම්
කි ාදීමට ශ්ක්ති ඇත්තන් විරල වීම ධ්ර්ම ට බලවත් පාඩුයවකි. එක්
එක් යකනායග් හැඟීම් උඩ ලි ූ පත යපාත ඔස්යස්, තනිය න් ලි ූ
ලි ුම්වලින්, එතරම් වැයඩක් යේැ ි සිතාගැනීම අමාරැ ි. එක්
භාවනාවක් අනුව දි ුණව
ු ට ගි යකනකුන් යවයතාත් එ ද ඉතා උසස්
යස්ව ක් යවනවා ඇත.

(1962. 6. 6)
* භික්ෂු ජීවිත විස්තර කරන්නා බුද්ධ් ධ්ර්ම ඇතුළතින් දත ුතු .
යමයස් නැතුව කිරීයමන් විස්තර බසින්යන් අදහම් මගකට . භික්ෂුවත්
ඔහුයග් වැඩත් කාලානුකූලව සංස්කරණ වීම සුදුසු . එයහත් එ
ශ්ාසන පරමාර්ථ න් යනාඉක්මවීයමන් සිදු වි
ුතු .

(1962. 3. 13)
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තලංගම ශ්ාන්ති යෝගාශ්රමාිපති,

පූජ්ය හබුරැගල ධම්මසිද්ි මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
“යථා පි රහදා ගම්භීරා
විප්පස්නා අනාවිලා
එවං ධම්මානි සුත්වාන
විප්පසීද්ති පණ්ිතා”
- (ධ්ම්මපද : 82)
යසෝ ස ුයරහි ගිලී දුක් විඳින සත්ත්ව ින්යග් සංඛයාව කිව
යනාහැකි . යසෝ ස ුයරහි පමණ ඉමක් යකානක් වශ්ය න් ැක්වි
යකායහ්. එ අනන්ත ; අපරමාණ .
ජල ස ුයර් පමණ යපාත-පයතහි දක්නට ලැයේ. එ ය ාදුන්
අසූසාරදහසක් වශ්ය නි. අසුසාර දහසක් ය ාදුන් ගැඹුරැති ජල
සාගරය න් හතළිස්දහසක මතු යකාටස චණ්ඩ මාරැතය න් කම්පන
යේ. පත්යලහි ය ාදුන් හතළිස්දහසක් මත්සය රාජ න්යගන් චලන යේ.
මධ්යය හි වූ ය ාදුන් සාරදහසක ජල කිසියවකින් කම්පා යනායේ. එම
ජල අතිශ් ින් පැහැපත් ; අතිශ් ින් නිශ්්චල .
“සම්බුදු දහම් අසා ැන ඉයගන පරතිපත්තිකාමී වූ පඬිවරය ෝද
අති පරිශ්ුද්ධ් සන්තාන ඇතිව යනාකැළඹි යනායසල්වී සිටිති.” එතුමු යසෝ
ස ුයරන් එයතරව අමා මහ නිවන් යතරට පැමියණති.
ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ් මයහෝපාධ්යා , ශ්රී කලයාණි
ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ පරධ්ානාචාර් පණ්ඩිත අති පූජය මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපායණෝ විපරසන්න මනසක් ඇති, තාදී
ගුණ න්යගන් පරියපෝෂිත මහා තිවර ාණ යකයනකි. වර්තමාන භික්ෂු
සමාජ්යන් සායාගැනීමට ුර්ලභ සංඝ පිතෘවරයාණ කනකි.
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පිරිස් බල නිසා යහෝ උගත්කම් නිසා යහෝ ලාභ පරය ෝජන නිසා
යහෝ අලාභ අපකීර්ති අපරශ්ංසාදි නිසා යහෝ උන්වහන්යස් කිසි වියටක
කම්පා යනාවූහ. “ලාභාලාභන එකට්ඨඨා-තාදිසා සමණා මම” න චූල
සුභද්රාවන්යග් පරකාශ්න ද සනාථ කරමින් වැඩ විසූහ.
උන්වහන්යස් වැඩ විසූ සූම වන යසනසුනක් ම, වියේක
යස්නාසන ක් ම තමන්වහන්යස්යගන් බැබලුයණ් . යබායහෝ ජන ා
උන්වහන්යස්යග් කලයාණ මිතර එකතුව ලබායගන සමථ-විපස්සනා
භාවනා වඩා සැනසුණහ. යපර - අපර යදදිග විශ්ාල භික්ෂු පිරිසක්
උන්වහන්යස් ඇසුයරන් භාවනා පුහුණුව ලබා ඉන් පරතිඵල ලැබූහ. එක්
දිනක් ඇසුරැ කළ අ නැවතත් වරක් උන්වහන්යස් හමු වන යමායහාත
අයප්ක්ෂා කළහ.
ඇතැම් විට විෂම ගති පැවතුම්වලින් ගහණ වූයවෝ මාහිමිපාණන්
රැවටීමට ද තැත් කළහ. එයහත් එ යනාදන්නාක් යමන් ඉතා සි ුම්
කරමවලින් ඔවුන් යනාමගින් වළක්වා සුමගට ගත්හ. භාවනා කිරීමට
කැමති අය හමු වූ විට ඔවුන්ග් සැනසුම පතා ඕනෑම පරිතයාගයක්
කිරීමට-කරවීමට පසුබට නාවූහ. මානසික අසහනය න් යපයළනවුන්
හමු වූ විට හද පිරැණු කරැණායවන් - මමතරිය න් කරි ා යකාට
ඔවුන්යග් අසහන නැති කළහ. එනිසාම ඇතැම් ගෘහස්ථය ෝ සසුන්ගත
වූහ. ඇතැම්හු ලක්ෂ සංඛයාත ධ්න පරිතයාගය න් ශ්ාසන ට උපකාර
කළහ.
ූරදර්ශ්ී- පරතිභාපූර්ණ- විහිදී ගි නුවණින් ුත්, යමත්-කරැණා
සිසියලන් සමන්වාගත මාහිමිපාණෝ ශ්ාසනික කුු මහත් වත පිළිවත
කිරීමට ද පසුබට නාවූහ. අළු මට යපර අවදිව සංස්කෘත ශ්්යලෝක,
පාලි ගාථා සේඣා නා කිරීමටද අමතක යනාකළහ. නිස්සරණ වනය හි
දී ඇතැම් දිනක අලු ම හතයර් යගඩි නාද කළහ.
භාවනාවට පරමුඛත්ව ක් දී කරි ා කළ මාහිමිපායණෝ සුදුසු
අවස්ථායේදී ආමිස පින්කම්ද කළහ. නිකා යභ්දය න්, ජාති යභ්දය න්,
ආගම් යභ්දය න් යතාරව, තමන්වහන්යස්යග් යස්ව අයප්ක්ෂා කළ
සැමට එක යස් පිහිට වූ අති පූජය පණ්ඩිත මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපායණෝ පරාර්ථනී යබෝධි කින් සැනසුම් සුව
ලබත්වා!
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

මීතිරිගල නිස්සරණ වන අරණය ස්නාසනාිපති, කර්මස්ථානාචාර්ය,

පූජ්ය පානුව ේමානන්ද මහා ස්ථවිරයන් වහන්ස්
විසින.ි
මා දුටු අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාමාහිධ්ාන මයහෝපාධ්යා
මාහිමිපාණන් වහන්යස්,
1. බුුරජ්ාණන් වහන්ස් ලිච්චඡවීන් අමතා වදාළ ුර්ලභ පුද්ගල
රත්න පසින් සතරක් මනා ස් තැන්පත් කළ, ඔප දැමූ, සදා
දිලියන මැණික් කරඩුවකි.
2. වචනය් පරිසමාප්ත සාර්ථයන් ම කලයාණ මිතර
මහෝත්තමයකි.
3. ශ්ර්ෂ්ඨතම මහා විදයාඥයකි.
4. විමුක්ති ගේෂකයකු නාව, විමුක්ති කාමියකි. උත්තරීතර
විමුක්තිය හඳුනාගත්, විමුක්ති මාර්ගය් බාහෝ ුර ගමන් කළ
වීර පුරැෂයකි.
5. කී නාකී නායක් ලසින්, බරහ්ම භූතයකි. (=ගුණ නුවණින්
උසස් වූවකි.)
මා යමයස් කි න්යන් අනුමානය න් යනායේ; පරතයක්ෂය නි. ඒ
පරතයක්ෂ ලැබුයණ් මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඇසුයරනි. ඒ ඇසුර
ලැබුයණ් පැවිදි වීයමන් පසුව . පැවිදි වීයමන් පසු වරින් වර කඩින් කඩ
ලැබූ ඇසුර, මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන බිහි වීයමන් පසු ාවජීව
වි . පුරා පස්විසිවසරක් මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පා යසවණ ලැබූ
මම මාහිමිපාණන් වහන්යස් දුටු සැටිය න්ම කි ා පාන්යනමි.
අතිශ්ය ෝක්ති ක් යහෝ අත්තයනෝමතික ක් යහෝ යමහි නැත.
අත්තනෝමතිකයන් හෝ අතිශ්යෝක්තියන් හෝ මාහිමි චරිතය
සැරසීම, ස්වභාවයන් ම සුවඳවත් වූ වර්ණවත් වූ මලක් සායම් කිරීම
වැනි අමනකමකි.

151

අමා බින්දු...

ඔප්පුව...
(1).
මා දුටු මාහිමිපායණෝ ධ්ර්මය න් සැනසුණු ධ්ර්ම මූර්ති කි.
එබැවින් මා දුටු සැටි නිවැරදි බව ධ්ර්මය න් ම ඔප්පු කළ හැකි .
දිනක් භාගයවතුන් වහන්යස් ලිච්ඡවීන් අමතා යදසූහ. “ලිච්චඡවීනි,
ම් පඤ්චවිධ රත්නයන්ග් පහළ වීම ලෝකය් ුර්ලභය. කවර
පසක්ද යත්; තථාගත අර්හත් සම්බුු කනකුන්ග් පහළ වීම ුර්ලභය.
ඒ තථාගතයන් වහන්ස් විසින් දසන ලද ධර්මය පරහිත සාධනය
සඳහා ද්ශ්නා කරන්නා වූ පුද්ගල තම්ත් ුර්ලභය. එස් ද්ශ්නා
කරන ලද්දා වූ ධර්මය ත්රැම්ගන්නා අයත් ුර්ලභය. එස් ත්රැම්ගත්
අය අතුරන් ද ලාවුතුරා දහමට අනුව පිළිපදින්නා වූ ධර්මානුධර්ම
පරතිපන්නයෝත් ුර්ලභය. කෘතඥ වූ කෘතේදී පුද්ගලයෝත් ලෝකයහි
ුර්ලභය.
ලිච්චඡවීනි, ලෝකයහි ම් පඤ්චවිධ රත්නයන්ග් පහළ වීම
ඒකාන්තයන් ුර්ලභ වයි.”
-(අංගුත්තර නිකා : පඤ්චක නිපාත )
යමයස් වදාළ දුර්ලභ රත්න පඤ්චකය න් පළමුයවනි රත්න
සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්යස් ම බව කිව ුතු යනායේ.
තමන්වහන්යස්යග් සැප - පහසුකම් හා වියේක ගැන ස්වල්ප
මාතර කුදු යනාතකා දිනපතා යවත පැමියණන යන්වාසික ගිහි පැවිදි
ය ෝගාවචර පිරිසට ඔවුයනාවුන්යග් තතු විමසා ඊට සුදුසු පරිදි
යවනයවනම කරන යද්ශ්නා හා සාකච්ඡා හැර, භාවනා උපයදස් ගනු
රිසිය න් දිනපතා පිටතින් පැමියණන පිරිස්වලට සුදුසු පරිදි යවන
යවනම කරන යද්ශ්නා හා සාකච්ඡා ද දිනපතා සි ගණනින් පැමියණන
පරතය දා ක ිනට කරන යද්ශ්නා ද පක්ෂ කට - මසකට - සති කට
වරක් වශ්ය න් යපාදුයේ සි ලුයදනාට කරන යද්ශ්නා ද න සි ල්ල
අප මාහිමිපායණෝ පරහිත සාධ්න පිණිස ම යදසූහ. එයහ ින් අප
මාහිමිපාණන් භාගයවතුන් වහන්යස් වදාළ යදයවනි දුර්ලභ පුද්ගල
රත්න වශ්ය න් මම දුටුයවමි. ඒ යදසුම් ඇසූ, උන්වහන්යස් ලිවූ යලාකු
කුඩා දහම් යපාත් කි වූ, යදස්-වියදස්ගත සත්පුරැෂය ෝ ම-බසට සාක්ෂි
දරත්.
භාගයවතුන් වහන්යස් වදාළ ධ්ර්ම යත්රැම්ගත් බහුශ්ෘත පුද්ගල
රත්නාවලි යහබවූ අමිල-නිමල - කැපී යපයනන පුද්ගල රත්න කි, අප
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
මාහිමිපායණෝ. ඒ බව උන්වහන්යස් ඇසුරැ කළ තරිපිටකධ්ාරීහු යවයසසින්
දනිත්. යමයස් භාගයවතුන් වහන්යස් වදාළ තුන්යවනි දුර්ලභ පුද්ගල
රත්න භාව ද අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි මම දුටුයවමි.
භාගයවතුන් වහන්ස් වදාළ ධර්මය ත්රැම්ගත් අය අතුරන්
ලාවුතුරා දහමට අනුව පිළිපදින ඒකාන්ත ධර්මානුධර්ම පරතිපන්නයකු
දක්වතහාත් අප මාහිමිපාණන් වහන්ස් දසට කළින් ම ඇඟිල්ල
දික් කළ හැකි ය.
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථායේ පරධ්ානාචාර් ධ්ුරය න් හා
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන්හි පරධ්ාන කර්මස්ථානාචාර්
ධ්ුරය න් පුදනු ලැබීම ද එ ඉවසීම ද අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපන්න භාව තිර කර ි.
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවතින් ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්ති හදාරා
උසස් තත්ත්ව නට පැමිණි ා වූ ද පැමිණීමට යවර වඩන්නා වූ ද ගිහි
- පැවිදි ය ෝගාවචරය ෝ ශ්රී ලංකායේ යමන් ම වියද්ශ් න්හි ද ඇත්තාහ.
මා දුටු මාහිමිපායණෝ ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපන්න කු වශ්ය න් ම ජීවත් වූහ.
යමයස් අප මාහිමිපාණන් භාගයවතුන් වහන්යස් වදාළ සතරයවනි දුර්ලභ
පුද්ගල රත්න යලසින් ද දුටුයවමි.
අප මාහිමිපාණෝ කළ ගුණ දත්, කළ ගුණ සැලකු උසස් ම
සත්පුරැෂයකි. ආමිසය න් සැලකීම , නිරාමිසය න් සැලකීම , ආමිස
- නිරාමිස යදකින් ම සැලකීම
ි මාහිමිපාණන්යග් කළ ගුණ සැලකීම
තරිවිධ්ාකාර ි. භික්ෂු සාමයණ්රාදීන්ට සහ කැපකරැවනට සැලකීයම්දී
ඇතැම් විට ආමිසය න් ද ඇතැම් විට නිරාමිස (ධ්ර්ම) ය න්ද ඇතැම්
විට ඒ යදකින් ම ද සැලකුහ. කිසිම දායකයකුට හෝ දායිකාවකට හෝ
නෑයකුට හෝ ආමිසයන් නාම සැලකුහ. ඒ කිසිවකු අප මාහිමිපාණන්
වහන්ස්ගන් ආමිසයක් පැතූ බවක් ද නාදනිමි. ඒ හැම යදනාට ම
භාගයවතුන් වහන්යස්යග් අවවාදානුශ්ාසනා පරිදි මුල හපත් වූ මැද
හපත් වූ අග හපත් වූ නිවනට පමුණව
ු න්නා වූ ධ්ර්ම ක් ම යද්ශ්නා
කළහ. යමයස් අප මාහිමිපාණන් භාගයවතුන් වහන්යස් වදාළ පස්යවනි
දුර්ලභ පුද්ගල රත්නය හි ලාත් දුටුයවමි.
“මා දුටු මාහිමිපායණෝ බුදුරජාණන් වහන්යස් ලිච්ඡවීන් අමතා
වදාළ දුර්ලභ රත්න පසින් සතරක් තැන්පත් කළ කරඬුයවකි” ි කීයම්
යත්රැම ැන් ඔබට වැටහී ඇත.
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අමා බින්දු...
මැණියකන් කරඬුවත් කරඬුයවන් මැණිකත් ඒ යදකින් අවටත්
එළි වූ සැටි යකාතරම් ආශ්්චර් ද? ඒ එළිය න් පුද්ගල සන්තාන
දහස්ගණන් එළි වූ සැටි අපි දනිමු!
තථාගත ධ්ර්ම යත්රැම්ගැනීම , පරහිත බාධ්න පිණිස දහම්
යදසීම , ධ්ම්මානුධ්ම්ම පරතිපත්තිය හි ය දීම , කළ ගුණ සැලකීම ,
න සිවු වැදූරැම් රත්න න්යග් පරභාවය න්, අපවත් වූ අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් සන්තාන යකයලස් මළ පහ වීයමන්
අතිශ් ින් පරභාස්වර වි . ඒ අමිල-විමල නිමල රත්නය ් පබසර කැලුම්
අදත් දස යදස විහියද්.

(2).
“මා දුටු මාහිමිපායණෝ වචනය ් පරිසමාප්ත සාර්ථය න් ම
කලයාණ මිතර මයහෝත්තමය කි’ ි කීය ්,
“පියා ච ගරැ භාවනීයා - වත්තා ච වචනක්ඛමා
ගම්භීරං ච කථං කත්තා - නාවට්ඨඨන නියාජ්ය”
නාදීන් ැක්යවන කලයාණ මිතර ගුණ සම්භාර සම්පූර්ණය න්
ම මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි පිහිටා තුබූ නිස ි. තමායග් සීල
සම්පත්තිය න් ආශ්රිත නට පරි යේ ද, එයහ ින් ම ගරැ වන්යන් ද, ගුණ
වශ්ය න් ගරැ බුහුමන් කට ුතු යේ ද, ආශ්රිත න්ට අවවාද වශ්ය න්
කරැණු කි නසුලු යේ ද, යචෝදනා වශ්ය න් විචාළ පරශ්්න ඉවසනසුලු
යේ ද, චතුරාර් සතය-පරතීතය සමුත්පාදාදි ගැඹුරැ ධ්ර්ම කථා කි නසුලු
යේ ද, තමන්වහන්යස්
ඇසුරැ කරන්නවුන්
අස්ථානය හි
යනාය ාදන්යන් යේ ද, ශ්රද්ධ්ා - ශ්ීල - ශ්ෘත - තයාග - වීර් - ස්මෘති සමාධි – පරඥා ආදි ගුණ න්යගන් සමන්විත යේ ද, ඒකාන්තය න් හිත
වැඩ ම යසා න්යන් යේ ද, අතවැසි න්යග් අභිවෘද්ධි ම පතන්යන් යේ
ද, නාදි ගුණ න්යගන් ුක්ත වූය ් කලයාණ මිතර නම් යේ.

(3).
“මා, දුටු මාහිමිපායණෝ යශ්ර්ෂ්ඨ විදයාඥය කි” ි කීම යම්
කාලය ් හැටි ට සිනාවට යහෝ උපහාස ට යහෝ කරැණු වි හැකි .
එයස් යේවා. මා දුටු සැටි කීම මයග් ුතක
ු ම ි.
154

මා දුටු හිමිපායණෝ...
අද විදයාව
ි කි නුය ් යබායහෝ යස ින් ම ද්රව-ද්රවය සංඛයාත
යභෞතික යකාටසුන්යග් සංය ෝග , විසංය ෝග හා විකෘති ඔස්යස්
දි ුණු වී ඇති කාර්මික ැනුම් සම්භාර ට . එ විදයායේ එක් අංශ් කි.
එ මිනිසායග් හපතට වඩා අ හපතට යහ්තු වී තියබන සැටි,
“පන්ලක්ෂ ක් පමණ යලාව යශ්ර්ෂ්ඨ විදයාඥ න් සහ තාක්ෂණික න්
මිනිසාත් යලෝක ත් විනාශ් කරන අවි-ආ ුධ් නිපදවීමට හැම යමයහාතක්
ම ය ාදවන බව යහළි වී තියබනවා” නාදි නියේදන න්යගන් පරකට වී
තියේ. අද යලාව පිළිගත් එක් යශ්ර්ෂ්ඨ විදයාඥ කු තමායග් දක්ෂකමත්
විදයායේ හාස්කමත් හුවා ැක්වූය ්, “එක් යබාත්තමක් තද කිරීයමන්
යලෝකය ් තුයනන් එකක් යමායහාතකින් විනාශ් කිරීයම් ශ්ක්ති අද
යහට ම අපට ලබාගත හැකි .” නුයවනි. යමයස් කි ා අවුරැදු ගණනක්
ගත වි . යලෝක විනාශ් වූ කල්හි තමාට අත් වන ඉරණම කුමක් ද නු
යත්රැම්ගැනීමට තරම් නුවණක් නැති යමාවුන්ට යශ්ර්ෂ්ඨ විදයාඥය ෝ
ි
කීම හරිද? මා දුටු මාහිමිපායණෝ යලෝක වනසා තමාත් වැනයසන
ජාතිය ් විදයාඥය ක් යනායවති; තමා සැනසී යලෝක ාත් සැනසු
යශ්ර්ෂ්ඨ විදයාඥ යපරහැර එළි කළ මහා විදයාඥය කි.
විදයාඥ ා නු දත ුතු යද නිවැරදිව දන්නා ඥාන ි. ආර්
විදයා, තිරශ්්චීන විදයා නුයවන් විදයා යදවර්ගය කි. එහි ආර් විදයා
නම් තරි - විදයා, අෂ්ට – විදයා ි. ඒ හැර යලෝකය ් ඇති අන් සි ලු විදයා
තිරශ්්චීන විදයා ි. විදයාව යමයස් යබදා වදාළ යස්ක් යපරදිග මහා
විදයාඥ ා වූ යගෞතම බුදුරජාණන් වහන්යස් . (තිරශ්්චීන විදයා
කවයර්ැ ි සාමඤ්ඤඵල, අම්බට්ඨ ආදි සූතර න්යගන් දත හැකි .)
“මා දුටු මාහිමිපායණෝ යශ්රෂ්ඨ විදයාඥය කි” ි කීයේ බුද්ධ්
පුතර කු විසින් යනාදත ුතු, අත යනාගැසි
ුතු, තිරශ්්චීන විදයා
අරභ ා යනායේ: දුක් යකළවර කරනු කැමැති බුද්ධ් පුතර කු විසින්
ඒකාන්තය න් දත ුතු තරිවිදයා - අෂ්ට විදයා දත් යහ ිනි.
එහි තරිවිදයා නම්: 1. තමන්යග් ද අනුන්යග් ද යපර විසූ කඳ
පිළියවළ දන්නා වූ පූර්යේනිවාසානුස්මෘති ඥාන , 2. ඒ ඒ භවවලින්
සැව, කම් වූ පරිදි නැවත ඒ ඒ භවවල උපදින සත්ත්ව න් දක්නා වූ
දිවයචක්ෂුරභිඥාන , 3. දුක්ඛ - සමුද - නියරෝධ් - මාර්ග න චතුරා ම
සතය න් තත් වූ පරිදි ැනගන්නා වූ අර්හත් මාර්ග ඥාන
(=ආශ්රවක්ෂ කරඥාන ) න යම් තුන .
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අමා බින්දු...
අෂ්ට විදයා නම්: 1. විදර්ශ්නා ඥාන , 2. මයනෝම ඍද්ධි ඥාන ,
3. ඍද්ධිවිධ් ඥාන , 4. දිවයයශ්රෝතඥාන , 5. පරචිත්ත විජානන ඥාන
සහ ඉහළින් ැක්වූ තරිවිදයාව
න ඥාන අට . යම්වා උත්තර මනුෂය
ධ්ර්ම වශ්ය න් ද හඳුන්වනු ලැයේ.
අප මාහිමිපාණන් තමන්වහන්යස් තුළ උත්තරී මනුෂය ධ්ර්ම
ඇතැ ි පරකාශ් යකාට නැත. තමන්වහන්ස් හුවාගැනීම් වශ්යන්
සිල්වත්කම්, ගුණවත්කම්, දැන - උගත්කම් ආදිය නාඇඟවීම
මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් විශ්ිෂ්ට ගුණයකි. අෂ්ට විදයාය හි
අටවැන්න වූ අර්හත් මාර්ග ඥාන පරතිලාභ සඳහා යපරැම් පුරන
ශ්රාවක කු විසින් පිරි
ුතු විදයා පක්ෂ ට අ ත් පාරමිතා සම්පූර්ණ
කිරීම් වශ්ය න්, නාම -රූප, ස්කන්ධ්, ආ තන, ධ්ාතු, ඉන්ද්රි , සතය,
පටිච්ච සමුප්පාද ආදි ගැඹුරැ ධ්ර්ම න් පිරිසිඳ දත් මාහිමිපායණෝ
යථෝක්ත අෂ්ට විදයායවහි පළමුවැන්න වූ විදර්ශ්නා ඥාන සම්පාදන
කළහ. එයස්ම විදර්ශ්නා ඥානාදි අෂ්ට විදයා පරතිලාභය හි ලා
සම්පාදන කළ ුතු විදයා මූලධ්ර්ම සංඛයාත දාන සීල - සමාධ්යාදි
චරණ ධ්ර්මද ථාය ෝග පරිදි සම්පාදන කළ මාහිමිපාණෝ පරායෝගික
අත්දැකීම් සහිතව ම ගිහි - පැවිදි ශ්ිෂයයනට භාවනා උපදස් ුන්හ.
මා දුටු මාහිමිපායණෝ යශ්රෂ්ඨ විදයාඥය කැ, ි ඔප්පු කිරීමට
වැඩි රචනා කුමටද? තමන්වහන්යස්යග් ම යහෝ තමන්වහන්යස්යග්
උපයද්ශ්කත්වය න් බිහි වූ යහෝ කෘතීන් වූ “විදර්ශ්නා පරපුර”, “සප්ත
විශ්ුද්ි හා විදර්ශ්නා ඥාන,” “ශ්මථ - විදර්ශ්නා භාවනා මාගගය,”
“ආනාපානසති භාවනා”, “සත් අනුපස්සනා”, “අට්ඨාරස මහා
විපස්සනා” (අමුද්රිත ි), නාදි යලාකු කුඩා යපාත් රැස ම පරමාණවත්
යව ි.
ආයලෝක ට අඳුර යමන් විදයාවට ද විරැද්ධ් ධ්ර්ම ක් ඇත. එනම්
අවිදයාව ි. අවිදයාව නු කිමැ ි යබායහෝයදනා යනාදනිති. ඇතැම්
විදයාඥය ෝ ද යනාදනිති. අවිදයාව යනාදත් විදයාඥ ා සම්පූර්ණ
විදයාඥය ක් යනායේ. විදයායේ මුළා වූයවකි; අතිශ් ින් මුළා වූයවකි.
විදයාව නිවැරදිව හදාරන්නකු විසින් විදයාවට පරතිවිරැද්ධ් වූ
අවිදයාව ගැන ද මනා ැනුමක් ඇති කරගත ුතු . එයස් යනාදතයහාත්
අවිදයාව විදයා යේශ්ය න් හිතවතකු, මිතර කු, අනුශ්ාසක කු යනායහාත්
මාර්ග යද්ශ්ක කු යමන් ඉදිරිපත් වී විදයා මාර්ගය ් යපරමුණ යගන
විදයාර්ථ පුද්ගල ා මුළා යකාට යනාමග වා තමා (අවිදයාව) ම නැගී
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සිටිනු ඇත. අවිදයාව නැගී සිටි කල්හි විදයාව (=පරඥාව) කැලම නැත.
එයහ ින් පුද්ගල ා මහා යමෝඩය ක් යව ි; සකල යලෝක ායග් ම
සතුයරක් යව ි. යලෝක එබඳු පුද්ගල න්යගන් පිරී න සැටි අපට
යපයන්. පිස්සු මිනිසාට තමායග් පිස්සුව යනාැයන්. එයමන් අවිදයාව
ඇති පුද්ගල ාට තමායග් අවිදයාව යනාැයන්. ඔහුට ැයනනුය ් අවිදයාව
විදයාව යලසිනි. යනාරහත් සි ලුයදනා යකයරහි ම අවිදයාව ඇත.
එයහත් අඩු-වැඩිකම් දක්නා ලැයේ.
අවිදයාව හඳුනාගත් අප මාහිමිපායණෝ දුක යනාැනීම , දුක් ඇති
වීයම් යහ්තුව යනාැනීම , දුක්ඛ නියරෝධ්
යනාැනීම . දුක්ඛ
නියරෝධ් ට පැමිණීයම් කරම
යනාැනීම
, තමායග් ස්කන්ධ්
පරම්පරායවහි පූර්ව යකාට්ඨාස යනාැනීම , අනාගත යකාට්ඨාස
යනාැනීම , අතීතානාගත යදයකාට්ඨාස ම යනාැනීම , ස්කන්ධ්
පරමිපරායේ යහ්තු ඵල කරම වන පටිච්ච සමුප්පාද කරම යනාැනීම
න අටාකාර අවිදයාව ද දත්හ. (-ධම්මසංගණී) එපමණක් යනාව, ඛන්ධ්
සං ුත්තය හි සහ යවනත් යනාය ක් තැන්හි ආ කරමය න් ද අවිදයාව
යම්
ි ැනගත්හ. මා දුටු මාහිමිපාණෝ මස් විදයා - අවිදයා දක ම
දැනගත් මහා විදයාඥයකි.
යමයස් ස්වලක්ෂණ වශ්ය න් අවිදයාව හඳුනාගත් අප
මාහිමිපායණෝ අංගුත්තර නිකාය දසක නිපාතය් අවිදයා සූතරය්
ැක්යවන පරිදි අවිදයාවයග් ආහාර ද අවිදයාව වැයඩන සැටි ද ගැඹුරට
ම දත්හ. එහි ැක්යවන පරිදි අවිදයාවයග් ආහාරය ෝ නවයදයනකි. ඔහු
නම්, 1. අසත්පුරැෂ යස්වන , 2. අසද්ධ්ර්ම ශ්රවණ , 3. අශ්රද්ධ්ාව, 4.
අය ෝනියසෝ මනසිකාර , 5. අසිහි , 6. අසම්පජඤ්ඤ , 7. ඉන්ද්රි
අසංවර , 8. තරිවිධ් දුශ්්චරිත , 9. පඤච නීවරණ න යමාහු ි. යම්වා
අනුපිළියවළින් එකියනකට පරතය වීයමන් අවිදයාව පියර ි.
කි න ලද පරිදි විදයා - අවිදයා යදක්හි නිපුණ වූ කුශ්ාශ්ර බුද්ධිමත්
අප මාහිමිපායණෝ අවිදයාව පරදාළන කරන ති ුණු ආ ුධ් මුවහත්
කිරීයමහි ය දී සිටි හ. අවිදයාව පරදාළන කළ හැකි ආ ුධ් නම් විදයාව
යහවත් පරඥාව ි. ආ ුධ් මුවහත් කිරීම නම් අර්හත්ව දක්වා විදසුන්
වැඩීම ි. අප මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් පරඥා පාටවය විදහා පෑමහි
කවරක් සමත් ේද? එය එතරම් ම ගැෙුරැයි; තියුණුයි; විසිතුරැයි;
නිස්කලංකයි. තමන්වහන්ස්ග් නාමයන් ම ඒ බව පරකට කළහ.
මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් කාය, වාග්, මනඃ කර්ම සියල්ල ඥානගතිකයි.
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අමා බින්දු...
“ඉක්මන් තීරණ යනාගත ුතු ” ි ඔවා දුන්හ. “අසවලාට ද කි න්නැ”
ි විධ්ාන කළහ. “පරතය ශ්තක” කතුවර ා
“අකරෝධමාරෝගය ජිත්න්රියත්වං
දයාක්ෂමා සර්ව ජ්නපරියත්වං
නිර්ලෝභි දාතා භය ශ්ෝක මුක්තිර්
ඥානපරභ්දා දශ් ලක්ෂණානි” යි
කීයේ අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් ැකීයමන්ැ ි යනාදනිමි. ඒ
ග්යලෝකය න් පරකාශ්ිත, යකරෝධ් නැති බව , නියරෝගි බව , දිනන ලද
ඉඳුරන් ඇති බව , ද ාවන්ත බව , ඉවසීම , සි ල්ලන්ට පරි බව ,
යලෝභ නැති බව , තයාගවන්ත බව , භ නැති බව , යශ්ෝක නැති
බව
න ඥාණවන්ත ායග් යහෝ ඥාණ ායග් දශ් ලක්ෂණ අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි සම්පූර්ණය න් පිහට
ි ා තිබූ සැටි මම
දනිමි.
ඇඟ යරෝගී වූවත් සි
පි ාණන් වූ මහ යවද මහතා
(=බුදුරජාණන් වහන්යස්) යග් උපයදස් ඒ වූ පරිද්යදන් අනුගමන කළ
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් සිත අවසන් හුස්ම දක්වා ම අයරාග වි .

(4). මා දුටු මාහිමිපායණෝ විමුක්ති ගයේෂකය ක් යනායේ; විමුක්ති
කාමිය කි. උත්තරීතර විමුක්තිය හඳුනාගත් ශ්ර්ෂ්ඨ පුරැෂයකි.
“විමුක්ති
නු අෂ්ට සමාපත්ති සංඛයාත චිත්ත ායග් අධිමුක්ති සහ
නිර්වාණ ි.” ශ්රී සිද්ධ්ාර්ථ තාපසතුමායණෝ දීර්ඝ - කාලීන
ගයේෂණ කින් පසු නිවන යසා ාගත්හ. ඒ යසා ාගැනීමත් සමගම
තාපසතුමායණෝ බුද්ධ් නම් වූහ; සර්වඥ වූහ. නිවන් යසා මින් දඹදිව
පුරා සැරිසැරූ යකෝලිත - උපතිස්ස ආදි යබායහෝ යදනා එ පිළිගත්හ;
තම-තමන්යග් ගයේෂණ කරි ා බහා තැබූහ; බුදුරජාණන් වහන්යස් වදාළ
විමුක්ති ම කැමති වූහ. ඒ එයස් යනාපිළිගන්නා වූ විමුක්ති ගයේෂක ා
ශ්රද්ධ්ාවන්තය ක් යනායේ. අප මාහිමිපායණෝ ඒකාන්තය න්
ශ්රද්ධ්ාවන්තය කි. එයහ ින් විමුක්තිකාමිය කි.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
යමයස් ස්වරූප වශ්ය න් විමුක්ති හඳුනාගත් විමුක්තිකාමී වූ
අප මාහිමිපායණෝ විමුක්ති යග් ආහාර පිළිබඳව ද එ ින් විමුක්ති
වැයඩන හැටි ද දත් වියශ්්ෂඥය කි. ට කී අවිදයා සූතරය න් අපට එ
දත හැකි . විමුක්ති යග් ආහාරය ෝ දසයදයනකි. ඔහු නම්, 1. සත්පුරැෂ
යස්වන , 2. සද්ධ්ර්ම ශ්රවණ , 3. ශ්රද්ධ්ාව, 4. ය ෝනියසා මනසිකාර , 5.
සති , 6. සම්පජඤ්ඤ , 7. ඉන්ද්රි සංවර , 8. තරිවිධ් සුචරිත , 9. සතර
සතිපට්ඨාන , 10. සත්ත යබාේඣංග
නු යමාහු ි. යම්වා
අනුපිළියවළින් එකියනකට පාදක වීයමන් විමුක්ති සපියර ි.
අප මාහිමිපායණෝ විමුක්ති මාර්ග ට පිළිපන් යස්ක්, ජීවිතාන්ත
දක්වා සතර සතිපට්ඨානය න් යතාර යනාවුහ. මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් ඉරි ේ පැවැත්ම , කථාව , පරාය ෝගික අත්ැකීම් සහිතව
යදන භාවනා උපයදස්
නාදි යනාය ක් කරැණින්, මාහිමිපාණන්
විමුක්ති මාර්ගය් බාහෝ ුර ගිය වීර පුරැෂයකු බව දීර්ඝකාලීන
සමීපාශ්රයන් මට දත හැකි විය.

(5). “කී යනාකී යනාය ක් යලසින් මා දුටු මාහිමිපායණෝ සත්තකින් ම
බරහ්මභූතය කි. (ගුණ නුවණින් උසස් වූ උතුයමකි)”
මා මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් නිතය වාස ට පැමිණිය ් අති
පූජනී අප මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පැමිණීයමන් එක්
දිනකට පසුව . ස්වාමීන් වහන්යස් යවනුයවන් ඉදි වූ වියශ්්ෂ කුටිය හි
වැඩ යනානිමි බැවින් තරමක් පහසුකම් ඇති සාමානය කුටි ක ස්වාමීන්
වහන්යස් වැඩ සිටි හ. දින කීප කට පසු ස්වාමීන් වහන්යස් යවන
කුටි කට වැඩම කළහ. ඒ කුටි එතරම් පහසු නැත. එක් උදූසයනක
ස්වාමීන් වහන්යස්ට උපස්ථාන සඳහා සිරිත් පරිදි මම එහි ගිය මි.
එහිදී මට දක්නට ලැබුයණ් යකාට්ට-යම්ට්ට–ඇතිරිලි ඈ කිසිවක් නැතිවැ
බිම ඇතුරැ පැදුරැ කබයලක සැතපී සිටි මාහිමිපාණන් වහන්යස් . මම
පරශ්්න යකයළමි.
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අමා බින්දු...
මම:
ස්වාමීන් වහන්යස්:
මම:
ස්වාමීන් වහන්යස්:

“ස්වාමීන් වහන්ස, යමාකද යම් බිම?”
“ඇයඳ් යේය ෝ.”
“ඇ ි අර කුටිය න් යමහාට වැඩිය ්?”
“අර නමට භාවනා කිරීමට ඒ කුටි
යහාඳ ි කිේව.

ඇත්නම්

භාවනා කරන ඇත්තන්ට පුළුවන් තරම් සැප
පහසුකම් දන්න එපායැ”
තමන් වහන්ස්ට ඇති වූ කරදර අබමල් ර්ණුවක් තරම්වත්
දාම්නසක් ඇති වූ බව මම නාදිටිමි. සැප පරිතයාගයක හැටි! මම
යකාට්ට යමට්ට ආදි අස් යකාට ඇඳ සුද්ධ් කර දී වැඳ පිටත්ව ගිය මි.
කැපකරැවන්ට ද ැන්වූය මි. (යම් සිද්ධි දන්යන් මා පමණ ි.) ැන් යමන්
එදා නිස්සරණ වන ය ෝගාවචර ින්යගන් පිරී තිබුයණ් නැත. එකී
ශ්ිෂය ා නිසා අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට යවනත් යනාය ක් කරදර
ඇති වි . සි ල්ල සතුටින් ඉවසූ යස්ක, දුහද යනාවූහ.
“අමිත ගුණ නුවණ යුතු උතුමෝ
අනත වහස ලුවත් නාම වති
දිගත පතළ සුවඳති සාඳ සඳුන්
සිඳිත මිත එක ලස පැතිරයි

පබඳ
ුහද
කඳ
සුවඳ”
-(සුභාෂිතය)

ඒ අමිත ගුණ කඳට නමස්කාර ේවා!
යම් අසිරිමත් චරිත පුරා විසිරී පැතිරී ට වී ඇති මමතරි කරැණා ආදි අමිල ගුණ මිණි රැවන් හාරා අවුස්සා එක් රැස් යකාට
පැළැඳ අපිත් බරහම
් භූතය ෝ (=ගුණ නුවණින් උසස් වූයවෝ) යවමු.
යමයලාව සිටි දී ධ්ර්මය න් සැනසී අපත් ධ්ම්ම න් සනසා
වදාළ ධ්ර්ම මූර්ති ක් වූ අප මයහෝපාධ්යා මාහිමිපායණෝ සුමිහිරි නිවන්
සුවය න් සුවපත් යවත්වා!
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

කාස්ගාඩ දිවියාගල අරණයවාසී,

පූජ්ය හික්කඩුේ ධම්මසීල ස්ථවිරයන් වහන්ස් විසින.ි
යබායහෝ විට දරැයවෝ අධික ගරැත්ව යහ්තුයවන් තම පි වරැන්
සමග කථා කිරීමටවත් බි යවති. එයහත් තම මූණිවරැන් සමග නම්
රිසි යස් කථා කරති.
උපතින් ලද යදමාපි න් හැර, ගල්ූයේ ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම
ට පැමිණි මට ශ්ාසනික මාපි යදපළක් හමු වූහ. ඒ මාපි න් යවතින්
පැවිදි - උපසම්පදාව ලබායගන ටික කලක් ගල්දුයේම ගත කයළ් මයග්
ශ්ාසනික පි ාණන් වූ අති පූජනී කඩවැද්දුයේ පණ්ඩිත මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් පා යසවණහි . වර්ෂ 1981 ජූලි මස 17 දා එතැනින් නික්මී,
මයග් ශ්ාසනික මූණි න් වූ මීතිරිගල නිස්සරණ වනාධිපති අති පූජනී
මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පා යසවණට වනිමි. එතැන්
සිට වසර අටක පමණ කාල ක් මම ඒ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
අතවැසි කුව ගත කයළමි.
ය ෝගාවචර කු තුළ තිබි
ුතු ගුණ සම්භාර අප මාහිමිපාණන්
වහන්යස් තුළ යනාඅඩුව තිබුණි. එතුමන් වහන්යස්යග් චිත්ත සන්තාන
ඥාණ පිහිටි භූමි ක් වි .
ඒ ඥාණ සම්භාර
විස්තර වශ්ය න් දක්වන්නට මම
අයපායහාසත් යවමි. එයහත් ය ෝගාවචර ජීවිත සාර්ථක කරගන්නට,
ව ස 80 ඉක්මවා සිටි දීත්, මාහිමිපාණන් වහන්යස් අනුගමන කළ
පිළියවත් මග මා දුටු අ ුයරන්, මට වැටහුණු අ ුයරන් යමයස් දක්වන්යන්
ය ාගාවචර න් වහන්යස්ලාට ආදර්ශ් යේවා න පැතුයමනි.

1. මැදහත් බව.
“සුණාම ධම්මං අසතං සතං ච” නුයවන් වදාරා ඇති පරිදි,
යවත පැමියණන සත්පුරැෂ අසත්පුරැෂ කවුරැන් යහෝ පවසන යහාඳ
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යමන්ම නරකත්, ඇත්ත යමන්ම යබාරැවත් අනුන - පටිඝ (=ඇලීම් ගැටීම්) යදයකන් යතාරව අසායගන සිටීයම් හැකි ාව මාහිමිපාණන්
වහන්යස් තුළ වි .
ඇතැම්හු අගති ට යගාස්, වාද - විවාදවලට තුඩු දුන් ගැටලු
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත ඉදිරිපත් කළහ. එවිට උන්වහන්යස්
විමසිලිමත්ව නුවණින් කරැණු යගනහැර පාමින්, අටුවා-ටීකා විස්තර,
පැරණි කථා ආදි ඉදිරිපත් කරමින්, අන්තගාමී වූ සිත් සතන් සනසවා
ලූයේ ධ්ර්ම ඥාන හා මධ්යස්ථ භාව එතුළට කවමිනි.
මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් හැම වචනයකම හැම කරියාවකම
මැදහත් බව ගැේ වී පැවතුණු අතර, මාන කරැණකදීවත් අන්තගාමී වූ
බවක් මම නාුටුවමි.

2. ඒකාිපතියකු නාවීම.
යසනසුයන් ගැටලු පැනනැගුණු විට, නව ය ෝජනා ඉදිරිපත් වූ
විට, ඒ ඒ අවස්ථාවලදීම සඟ පිරිස කැඳවා සාකච්ඡා යකාට නිරාකරණ
කරගැනීම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් සිරිත වි . එක් රැස්වීමකදී
සාකච්ඡා යකාට තීරණ ක් ගත යනාහැකි වී නම්, ඊළඟ දවසක ද නැවත
රැස්ව සාකච්ඡා කරන ලදි. යමබඳු අවස්ථාවලදී තම අදහසම හුවා දක්වා
අනුන්යග් අදහස්
ටපත් කිරීමට මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවර
යනාැරූහ.
යම් නිසා යසනසුයන් කට ුතු මනාව සිදු වි . සඟ පිරිස ද සමගි
පිරිසක් වි .

3. අත්තුක්කංසනය - පරවම්භනයන් තාර වීම.
තමන්වහන්යස් හමුවට පැමිණි ඇතැම්හු රයට් - යතායට්ත්
පැවිදි-ගිහි පිරිසයග්ත් අඩුපාඩුකම් කීහ. එහිදී ඒ අඩුපාඩුකම් උපය ෝගී
කරගනිමින් අනුන් යහළාැකීමට යහෝ තමන් හුවා ැක්වීමට යහෝ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් උත්සුක යනාවූහ. ‘ඇතැම් විට යමයහමත්
වන්නට පුළුවන්, යම් යම් අ යම් යම් විදිහට කරි ා කරලා තියබනවා;
අදහස් පළ කරලා තිය නවා. යම් යම් අ යග් යම් යම් ගුණ තිබුණා’ ආදි
වශ්ය න් මැදහත්ව කරැණු ැක්වූහ. තමන්වහන්යස්යග් ගුණ, හැකි ාව
මතු කර යනාැක්වූහ.
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4. වත්ථුවිසදකිරියතාව.
අභයන්තර - බාහිර පවිතරතායවහි ආනිසංස මැනැවින් දත්
මාහිමිපාණන් වහන්යස් තම කුටිය හි ආසන, යපාත්පත්, සිවුරැ පිරිකර
ආදි කරමානුකූලව තබාගත් අතර, කුටි මිදුලද පිරිසිදුව තබාගත්යත්
සබරහ්මචාරීන්ට ආදර්ශ් යදමිනි.

5. පවිවකීතාව.
“යෝගාවචරයා අන් අයට බරක් නාවිය යුතුය. තම-තමාග්
වැඩ කටයුතු තමතමන් විසින්ම කරගැනීමන් සතිය පිහිටන අතර
කායාදි විේක ද සැලැසන්න්ය”. යම් බව යපන්වා යදන
මාහිමිපාණන් වහන්යස් අසනීප අවස්ථාවලදීවත් තම කුටිය ්
යදවැන්නකු සිටුවාගැනීමට කැමැති යනාවූහ. හිස-රැවුල් බූම පවා
යබායහෝ අපහසු වන යතක්ම තමන්වහන්යස් විසින්ම කරගනු ලැබී .

6. ුක ඉවසීම.
තමන්වහන්යස්ට නිතර වැළඳුණු පීඩා සහගත ආබාධ් න්හි දුක
ඉවසමින් කටුක යබයහත් වැළඳුවා පමණක් යනාව, දුක් අපලවලට
මුහුණ පාන්නට අන් අ ටත් වදායළ් බටයකාළ කමින් අපල යගවූ විෂ්ණු
පිළිබඳ කථාවද සිනා මුසු වදනින් පළ කරමිනි.
“තව ටිකක් යමයහම සිටි හම යම් යේදනාව ඇරිල ාවි. යම්
නමලා ගිහින් තමන්යග් වැඩ-පළ කරගන්න’
ි කි මින් යේදනාව
ඉවසුයේ “මා නිසා යෝගී පිරිසට කරදර නාේවා! මග් ආසව දහම්
මම ම සිඳලමි” න සිතැතිව
ි හඟිමි.

7. බදා වැළඳීම.
යමයලාව ජ ලත්, පරයලාව ද ජ ලබනු කැමති පින්වතුන් කඳු
නැග මාහිමිපාණන් වහන්යස් ළඟට පැමිණිය ් හිස තබාගත් පිරිකර
යපට්ටිත් ඇතිව . යම්වා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කුටිය න් ඉවත්
කයළ්, පූජා කළ අ ට පින් වැයඩන යස් සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලාට
ඒවා සම යස් ලැයබන පරිදි කට ුතු සැලසීයමනි.
එයස් ශ්රද්ධ්ායවන් පූජා කළ යද්වල් අපයත් න්ට යනාදී “ය
ත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා අ්තමසා පත්තපරියාප්නමත්තම්පි,
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අමා බින්දු...
තථාරෑපහි ලාභහි අප්පටිවිභත්තභාගී භවිස්ස්ති සීලව්තහි
සබරහ්මචාරීහි සාධාරණභාගී....” න බුදු වදන අනුව, ධ්ාර්මිකව
තමන්වහන්යස්ට ලැයබන පූජාවන් අනය යසනසුන්වලටද යබදා දී
වැළඳීමට නිතරම සිත ය දුහ. ඇතැම් විට, තමන්යග් පරය ෝජන පිණිස
වූ යබයහත් පවා අවශ්ය අ ට දීමට අනුදත්හ.

8. තයාගශ්ීලිත්වය.
“මතනට එන අයට දීමට මානව හරි තියන්න ඕනෑ. හිස්
අතින් යවන්න බැහැ. සිවුරැ-අඳන කිහප
ි යක් මහි තැන්පත් කරලා
අනික් ඒවා ගබඩාේ තැන්පත් කරන්නැ” ි වදායළ්, දිනපතාම වායග්
සිවුරැ-පිරිකර ඉල්වා පැමිණි පැවිදි අ ට ඒවා යබදා දීමට පහසු වන
පිණිස . ගබඩා කාමරය ් සිවුරැ අඩු වූ විට අට පිරිකර ලිහා ඒවාය ්
ඇති සිවුරැ පවා යබදා යදන්නට අදහස් පළ කයළ්, “නැත” න වචන
තමන්වහන්යස් පුරැදු යනාකළ නිසා වි හැකි .

9. අනාදානය.
“යම් ධ්ම්මනිසන්තියග් තැන, මාත් ඇවින් ඉන්නවා” නුයවන්
යබායහෝ වාර ගණනක් කි නු අපට ඇසී ඇත. සිටින තැන තමා සතු
කරගන නාසිටි උන්වහන්ස් එහි දියුණුවට ද මග ඇහුරැේ නැත.
ඕනූම යේලාවක සුදුසු තැනකට ාමට හැකිකමකින් සිත දි ුණු කරගත්
මාහිමිපාණන් වහන්යස්, යසනසුන සිවුරැ පිරිකර තබා යගෝල බාල න්,
දා ක දා ිකාවන් හා ඥාතීන් පිළිබඳවත් බැඳීමක් තබා යනාගත්හ.
වර්ෂ 1992 අපරිය ල් 17 දා සඟ පිරිසයග් ආරාධ්නය න් මවදය
පරතිකාර ගන්නට අවසන් වරට නිස්සරණ වනය න් පිටත් වී න්නට
මත්යතන් “පින්වත් දායකයෝ කුටියක් සකස් කරලා සංඝයාට පූජ්ා කළා,
සංඝයා එහි මට සිටින්නට බාර කළා. දැන් සඟ පිරිසග්ම අදහස පරිදි
පිටත් වී යනවා” ි පවසා ඇත.

10. දහවල් නාසැතපීම.
බලවත්ව ගිලන් වූ විටකදී හැර, මාහිමිපාණන් වහන්යස් දහවල්
දානය න් පසු සැතපුයණ් නැත. සිවුපස පරතයයේක්ෂා කරමින්, පිරිත් හා
අබිදහම් මාතිකා සේඣා නා කරමින්, දහවල් වියේක සක්මයනහි ගත
කළහ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
ඇතැම් දවස්වල ඈත පළාත්වල පිරිස් මාහිමිපාණන් වහන්යස්
බැහැැකීමට යසනසුන කරා එන විට මධ්යහ්න පසු වී තිබුණි. “ැන්
නම් නා ක ස්වාමීන් වහන්යස් කුටිය ් යදාර වහලා සැතයපනවා ඇති ,
අපට කලින් එන්න බැරි වුණා යන්”
ි ඔවුන් පසුතැවිලි යවද්දී, “යම්
යවලායව නම් ස්වාමීන් වහන්යස් සැතයපන්යන් නැහැ. සක්මයන්වත්
වැඩ සිටිනවාැ ි බලන්න” කි ා මම ඔවුන් අස්වැසීමි.
ඇත්යතන්ම ඔවුන් මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කුටි ට න විට,
උන්වහන්යස් සක්මන් කරමින් සිටිති. ඔවුහු බලවත් සතුටින් ස්වාමීන්
වහන්යස් බැහැැක, ආ කාරණ ඉටු කරයගන ආපසු ති.

අදිටන් තුන් සිවුරැ ැරූ මාහිමිපාණන් වහන්යස් යබායහෝ පිරිකර
යගාඩගසායගන යනාසිටි බැවින් බාහුලික කු යනාවූ අතර, සික පද
උසස් යලස රැකගත් බැවින් සාතලික කුද යනාවුහ.
කි න යස්ම කරන්නා වූ
ථාවාදී තථාකාරී ගුණැති
මාහිමිපාණන් වහන්යස් අපවත් වීමට යපර දින රාතරිය ් “අප කා සමගද
තරහ වන්න්? තරහ වන්න දයක් නැහැ. සියල්ල හිස් ද්වල්. මම දැන්
හිත හදාගනයි ඉන්න්. රෑපං අනිච්චචං, සංඛතං..., පටිච්චච
සමුප්පන්නං...” ආදී විදසුන් වදන්වලින් අප දිරිගැන්වූහ.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් අපවත් වීම අපට දුකක්-කනගාටුවක්
යනාවන්යන් . කුමක් යහ ින්ද? යහ්තුන්යගන් හටගත් ඵල න්යග්
නියරෝධ්
ඒකාන්ත . සංස්කාරය ෝ අනිතයය ෝ , දුක්ඛය ෝ .
අනාත්මය ෝ ” න්න උන්වහන්යස් අපට උගන්වා වදාළ බැවිනි.
අයප් ශ්ාසනික මූණිය ෝ අයපන් යවන් වී ගි හ. එයහත් ඒ
මූණි න් වැඩි ගමන් මග යහළි-යපයහළි වී තියේ. යම් මග
ය ෝගාවචර න් වහන්යස්ලාට ආදර්ශ් ක් යේවා! –
කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤ්ං
සබ්බ - සම්පත්ති - සාධකං
අනුමාදතු’පජ්ඣොයා
පරලාක - මිතා ගතා.”
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මාහිමි දින පාතන්
* දහම් තතුව මැනවින් යසා ාගන්නට නම් දහම්හි නිබඳ ය දීම කළ
මනා . දහයමහි ය දුණු පින්වතුන් දහම් පිළිබඳව කළ වැනුම් එයකකුදු
නියබාරැ . අතිශ්ය ෝක්ති යනායේ. දහම් හර යනාදත් පුහුදුන් යලෝක ා
එ අතිශ්ය ෝක්ති
ි අ ින් කරන්නට උත්සාහ ගනිති. ධ්ර්ම
යමයලාවින් අතුරැදහන් යවන්යන් යමයලසට ි.

(1962. 10. 29)
* භාවනායේ ය යදන හා ය දීමට කැමැති ගිහි උදවි ද යබායහෝ යස්
ඉන්නා බව යපයන ි. සසර බි දක්නා භික්ෂුන් අතර යම් අදහස් විරල
වීමට යහ්තුව කියමක්ද කි ා යත්රැම්ගැනීම දුෂ්කර . ලි න යපායත්ත්
කි න බයණ්ත් ඇතැම් විට ඔවුහු නි ම තතු යපන්වා යදති. ඒවා කරි ායේ
යනාය යදන්යන් කවර යහ ින්ද? ඒ ධ්ර්ම ඔවුනට විශ්්වාස නැතුවාද?
කරි ායේ ය දුවත් යනාය දුවත්, කීම යහෝ ලිවීමවත් කළත් ඇති. ඇතැම්හු
යමහිදී ඇත්ත ටපත් කරන්නට බලවත් උත්සාහ ක් ගන්නාහ. අයහෝ,
සම්බුදු සසුන!

(1975. 8. 18)
* බුද්ධ් ධ්ර්ම යලාව පහළ වූය ් නිර්වාණ මාර්ග යලාවට යහළි
යපයහළි කර ලීයම් පරමාර්ථ උඩ බව ැන් ැන් උගතුන් අමතක කරන
සැටි යපයන ි. දර්ශ්න ක්යෂ්තර ට, විදයා ක්යෂ්තර ට, යභෞතිකවාද
ක්යෂ්තර ට බැසගත්යතෝ තම - තමන්යග් දෘෂ්ටි යකෝණ නට ගළපා
ලීමට අදහස් මාරැ කිරීම බිහිසුණු .

(1980. 7. 9)
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කාස්ගාඩ දිවියාගල අරණයවාසී,

පූජ්ය ගාල්ල් සංඝසුභර ස්වාමීන් වහන්ස් විසින.ි
අති පූජනී මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
දුලබ කලණ මිතුරැ ඇසුර මට ලැබුයණ් උන්වහන්යස්යග් උත්තම
ජීවිතය හි අවසාන දශ්කය ්දී . දස වසරකට ආසන්න කාල ක් තුළ
ගුරැ බැතිය න් හා පි යසයනහසින් ුතුව සමීපචාරීව උන්වහන්යස්
ඇසුරැ කරමින්, කීප ආකාර කින් ම උන්වහන්යස්ට උපස්ථාන කිරීයම්
පරම භාගය මට හිමි වූය ්, මා පූර්වය හි කළ මහා කුසල ක
මහිමය නි ි හඟිමි.
ඒ සමීප ඇසුර තුළින් මා දුටු අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් ගුණ
සාගර ක් වූහ. උන්වහන්යස් තුළ සැබැවින් ම විදයමාන වූ අතයුදාර
ගුණ න් හිතට එකඟව වර්ණනා කරමින් යපාතක් ලිවි හැකි . යමබඳු
ලිපි කින් කළ හැකි වන්යන් ඒ ගුණ ස ුයරන් බිඳක් යගන හැර පූම
පමණකි.

අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි විස්ම ජනක වූ සෘජු අවංක - අවයාජ - විවෘත ස්වභාව ක් නිසගය න් යමන් පිහිටා තිබුණි.
උන්වහන්යස්යග් පිටතත් ඇතුළතත් එක සමාන වි . පරසිද්ිය්දී මන්
ම හුදකලාේදී ද උන්වහන්ස්ග් පැවැත්ම එක් බඳු විය. කිසි ම්
වියශ්්ෂ අවස්ථාවකට වැඩම කිරීයම්දී යහෝ වියශ්්ෂ පුද්ගල කු හමු වීයම්දී
යහෝ උන්වහන්යස් සි සිරැයරහි යහෝ සිවුයරහි යහෝ ඉරි ේයවහි යහෝ
අමුතු හැඩ ගැන්වීමක් යනාකළහ. පි වි ස්වභාවය න් ම ඉදිරිපත් වූහ.
තම සිරැයරහි පරකට වූ ජරා ලක්ෂණ අනුන්යගන් වසන් කිරීමට කිසිදු
උත්සාහ ක් යනාගත්හ. යබායහෝ විට ඒවා හුවා දක්වමින් ධ්ර්ම
ස්වභාව ඒ තුළින් මතු යකාට යපන්වූහ. තම අභිමතාර්ථ ඉටු
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කරගැනීමට යහෝ අනුන් සැනසීමට යහෝ චාටු බස් යනායදඩුහ.
අතිශ්ය ෝක්ති වර්ණනා යනාකළහ.
තමන්වහන්යස්යග් චරිතය හි වූ ඇතැම් අඩුපාඩුකම් ද අප
සමඟ විවෘතව සාකච්ඡා කළහ. (උන්වහන්යස්යග් දින යපාත්වල ද
ස්ව ංලිඛිත චරිතාපදානය හි ද ස්වකී දුබලකම් අවංකව සඳහන් යකාට
තියේ.) ඒ ුබලකම් මතු වූ අවස්ථාවලදී තමන්වහන්ස්ට ම දඬුවම්
පමුණුවාගත්හ.
උන්වහන්යස් අයපන් සැඟවූය ් එකම යද කි ි සිතමි. එනම්,
තමන්වහන්යස් භාවනා කිරීයමන් ලද විශ්ිෂ්ට පරතිඵල න් .

මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් චින්තන රටාව ද විවෘත - නිවහල් නැවුම් බවකින් ුක්ත වි . කිසිදු දෘෂ්ටි ක ගතානුගතිකව යනාඇලී ,
අගති කට යනායගාස්, ඕනූ ම කාරණ ක් යදස විවෘත මනසකින් ුතුව
බැලීයම් අපූරැ හැකි ාවක් උන්වහන්යස් තුළ වි . “ඉදමව සච්චං මාඝමඤ්ඤ්ං” (=“යම ම සතය ි. අන් සි ල්ල හිස් .”) න
“ආධ්ානගාහී දුප්පටිනිසසග්ගී” (=අත්හැරීමට යනාහැකි තරම් තදින්
දෘෂ්ටීන්හි එල්බී සිටීයම්) පරතිපත්තිය හි ආදීනව උන්වහන්යස් නිතර
සිහිපත් කළහ.
යථරවාදී සම්පරදා ගරැ යකාට සැලකු නමුත් උන්වහන්යස් ඉන්
බැහැරි සි ල්ල නිෂ්ඵල
ි එක්වර ඉවත යනාැමූහ. නව පරවණතාවනට
සැම විට ම ඉවසීයමන් සවන් දුන්හ.
සූතර පිටකය හි එන ශ්ුනයතා පරතිසං ුක්ත ගැඹුරැ හා අපරකට
ධ්ර්ම යකාටස්, යථරවාදී අටුවා සම්පරදා ට ගැති යනාවී අදීනව විගරහ
කරමින් “නිවන” මැය න් නිස්සරණ වනවාසී ය ෝගාවචර පිරිස
හමුයවහි මාහැඟි යදසුම් යපළක් පැවැත්වීමට ස්වකී අන්යත්වාසික
පූජය කටුකුරැන්යද් ඥාණනන්ද භික්ෂුන් වහන්යස්ට උන්වහන්යස් අවසර
දුන්නා පමණක් යනාව, සනීප තිබූ හැම අවස්ථාවක ම, එම යදසුම්
පවත්වන විට වැඩ හිඳ සාවධ්ානව සවන් දුන්හ.
උන්වහන්යස්යග් උපයද්ශ්කත්ව
ටයත් එළි දුටු “සත්
අනුපස්සනා” නම් පර්ය ්ෂණාත්මක විදර්ශ්නා භාවනා ගරන්ථ සකස්
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
කිරීයම්දී, ඇතැම් විට සම්පරදා ඉක්මවා යගාස් නිවහල් විචාරාත්මක
විමර්ශ්න ක් කිරීම පිණිස ස්වකී පූර්ණ ආශ්ීර්වාද ලබා දුන්හ.
ම් සහනශ්ිලී මධයස්ථ ආකල්පය නිසා, විවිධ මති-මතාන්තර
දැරෑ ද්ශ්ය
ී - විද්ශ්ීය බුද්ිමත්හු හා යෝගාවචරයෝ රාශ්ියක් මහත්
පරසාදයන් හා ගෞරවයන් උන්වහන්ස් ඇසුරැ කළහ.

භාවනාව පිළිබඳ උන්වහන්යස්යග් දෘෂ්ටි ද අතිශ් ින් පුළුල්
වූවක් ම වි . අසම්මත කර්මස්ථාන ක් වශ්ය න් යමරට යබායහෝ
පර් ාප්තිධ්ර න්යග් ැඩි වියරෝධ් ට ලක් වූ උදර චලන
මූල
කර්මස්ථාන යකාටගත් “මහා සී බුරැම විදර්ශ්නා භාවනාව” පිළිබඳව
වර්ෂ 1958 දී අතිශ් ගැඹුරැ පරාය ෝගික පුහුණුවක් ලැබගත් මාහිමිපාණන්
වහන්යස් ඉන් විශ්ිෂ්ට පරතිඵල යනළාගත්හ. වර්තමානය හි ජනපරි වී
ඇති යවනත් අසම්මත භාවනා කරම න් ද එක්වර ම පරතික්යෂ්ප යනාකළ
උන්වහන්යස් විදර්ශ්නාව සඳහා කර්මස්ථාන ක් වශ්ය න් ගත යනාහැකි
සාමානය අරමුණක් නැති බව නිතර පැවසූහ. උන්වහන්යස්යග්
උපයද්ශ්කත්වය න් රචනා “කර්මස්ථාන පරදීපය” යපායත් හැඳින්වීයමහි
අසම්මත කර්මස්ථාන පිළිබඳව සඳහන් වී තියේ.
“මහා සී” බුරැම භාවනා කරම පිළිබඳ කර්මස්ථානාචාර්
පදවි ක් ද දිනාගත් මුත් එපමණකින් උන්වහන්යස් සාම්පරදා ික භාවනා
කරම අත් යනාහළහ. විසුද්ි මග්ගයහි ැක්යවන කර්මස්ථාන පිළිබඳව
හසළ ැනුමක් ලබා සිටි උන්වහන්යස් වඩාත් පරි කළ කර්මස්ථාන
වූය ් ආනාපාන සති ි. මමතරී භාවනාවට ද යබයහවින් රැචි කළහ.
“ධ්යාන යනාලැබ විදර්ශ්නා යනාකළ හැකි ” ි අය ක් කි ත්.
“යමකල ධ්යාන උපදවි යනාහැකි . එබැවින් ශ්ුෂ්ක විදර්ශ්නාව ම
වැඩි
ුතු ” ි අයනයකක් කි ත්. යමහිදී මධ්යම පරතිපදාවට බට අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස් සමථ ානික, විපස්සනා ානික න කරම යදක
ම අදටත් වලංගු බව ද ඒ ඒ ය ෝගාවචර ායග් චරිත හා සාංසාරික
පුරැදු අනුව සුදුසු කරම යතෝරාගත ුතු බව ද යපන්වා දුන්හ. එයහත්
බුද්ධ් ශ්ාසන ක් පවතින විටකදී පමණක් ලැයබන විදර්ශ්නාව වැඩීයම්
වටිනාකම අවධ්ාරණ කළහ.
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අමා බින්දු...
සමථ- විපස්සනා යදඅංශ් ම පිළිබඳව කෘතහස්ත කර්මස්ථාන
දුන් උන්වහන්යස් භාවනාව උගැන්වූය ් ද සුවියශ්්ෂ කරම කට .
ආධ්ුනික ය ෝගාවචර කු හට උන්වහන්යස් පළමුව කි ා දුන්යන්, බුදුගුණ
- මමතරි - අසුභ - මරණසති
න සතර කමටහන් යහාඳින් පරගුණ
කරගන්නා අන්දම . යම්වා භාවිත වූ කල්හි, ඉදින් ය ෝගාවචර ා හට
සප්පා වී නම්, පරගුණ වූ ඒ එක් කර්මස්ථාන ක් තුළින් විදර්ශ්නාවට
හැයරන හැටි යපන්වා දුන්හ. යනාඑයස් නම්, ආනාපානසති භාවනායේ
සමථ යහෝ විපස්සනා යහෝ කර්මස්ථාන දුන්හ. මහා සී විදර්ශ්නා කරම
යකයරහි නැඹුරැවක් ඇති අ ට එ වැඩීමට උපයදස් දුන්හ. යම
සාමානය කරම ි. ඒ ඒ ය ෝගාවචර ායග් තත්ත්ව අනුව උපයදස්
මාලාව යවනස් වි . එක් අයබෞද්ධ් කාන්තාවකට, මුලින් පන්සිල් පවා
සමාදන් යනාකර, ආනාපානසති කර්මස්ථාන දීයමන්, සමථ විපස්සනා
යදඅංශ්ය න් ම දි ුණව
ු ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් ද වි .
මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් බුද්ිමත් නායකත්වය යටත්
නිස්සරණ වනය, විමුක්තිය සවූ ද්ශ්ීය - විද්ශ්ීය නිදහස් මතධාරීන්
හට ක්ෂ්ම භූමියක් විය. ඇතැම් විට මහා ානික පැවිද්යදෝ නිස්සරණ
වනය ් වියේකීව හිඳිමින් බවුන් වැඩුහ. ඇතැම් යථරවාදී වියද්ශ්ික
භික්ෂුහු මහා ානික භාවනා කරම අනුගමන කළහ.
අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් නිකා - කුල - ජාති ආගම් යභද
යනාතැකූහ. අවංක නිස්සරණ අදහසින් යමකු භාවනා කිරීමට උනන්ු
වූවාහු නම්, බෞද්ධ - අබෞද්ධ, සිංහල - අසිංහල, ගිහි - පැවිදි,
ස්වනිකාය - පරනිකාය ඈ වසසක් නාබලා ඔවුන්ට නිස්සරණ
වනය් දාරටුව විවෘත කළහ.

එක දිගට සාර්ථකව භාවනා කර්මස්ථාන වැඩීම යබායහෝ නවක
ය ෝගාවචර නට අසීරැ යද කි. සිත දුර්වල වන අවස්ථා යබායහෝ .
යමබඳු අවස්ථාවලදී වැටුණු සිත පණගන්වා නැවත භාවනා කාර් ය හි
ය දවීමට ශ්ක්ති ලබාගැනීම සඳහා, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
අනුශ්ාසනාවන් යබායහෝ යස් ඉවහල් වි .
යපළ - අටුවා - ටීකාවන්හි භාවනාව පිළිබඳව යකටිය න්
ැක්යවන කරැණු පුළුල් යලස විගරහ කරමින් පරතයක්ෂ ට යගෝචර වන
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
අන්දම මතු යකාට ැක්වීයම් මනා නිපුණත්ව ක් උන්වහන්යස් තුළ වි .
ඛුද්දක නිකාය ් පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණය් මාතෘකා වශ්ය න්
පමණක් සඳහන් යවන “අට්ඨාරස මහා විපස්සනා” නම් විදර්ශ්නා කරම
පරාය ෝගික අත්ැකීමට හසු වන ආකාර දක්වමින් නිස්සරණ වනය ්
ය ාගාවචර පිරිස හමුයවහි උන්වහන්යස් පැවැත්වූ සාරවත් යද්ශ්න යපළ
කදිම නිදසුනකි. (යමම යදසුම් යපළ තව දුරටත් විකාශ් යකාට
මාහිමිපාණන් වහන්යස් විසින් යපාතක් සකසන ලදි. එ යමයතක්
අමුද්රිත වුවත් ඒ ඇසුයරන් නැවත සකස් කරන ලද “සත් අනුපස්සනා”
නම් කෘති කීපවරක් ම මුද්රණ කරන ලදුව භාවනාභිලාෂීන් අතර ැන්
යබයහවින් ජනපරි ව තියේ; ඉංගරීසි ට ද නැයග ි.)
නිස්සරණ වනය ් ය ෝගාවචර න් උයදසා මාහිමිපාණන්
වහන්යස් පැවැත්වූ කමටහන් බණ යදසුම්වල අග
වටහාගත්
උන්වහන්යස්යග් පරථම වියද්ශ්ික පැවිදි ශ්ිෂය රත්න වූ (පසුව අපවත් වූ)
පූජය ඇයමරිකායේ යකෝවිද භික්ෂුන් වහන්යස් සි රටින් පටිගත කිරීයම්
උපකරණ යගන්වායගන ඒ යදසුම් පනහක් පමණ පටිගත කළහ.

මමායනය බාහෝ ුරට තුනී වූ ස්වභාවයක් මාහිමිපාණන්
වහන්ස් තුළ විදයමාන විය. කිසිු දයක් “මග්” යැයි දැිව ගැනීමක්
නාවීය. වසර විසිපහක් ම තමන්වහන්යස් වැඩ සිටි නිස්සරණ වන
පිළිබඳව යහෝ මූතදී උන්වහන්යස් යවනුයවන් ම නිස්සරණ වනය ්
තැනූ නව කුටි පිළිබඳව යහෝ උන්වහන්යස්යග් මමත්ව ක් යනාවී .
වර්ෂ 1982 දී යකාළඹ, සැැහැවත් යේ.ජී. යහ්මා යපර්මදාස
මාතාවයග් නිවයසහි ගිලන් උපස්ථාන ලබමින් වස් වසා සිටි දී දිනක්
උන්වහන්යස්ට හෘද ාබාධ් ක් වැළඳුණි. උන්වහන්යස් නිහඬව අසනීප
ඉවසා සිටි හ. සුපුරැදු මවදයවර ා වූ ඩී.යේ. ආටිගල යදාස්තර මහතා
නිවසට ම කැඳවායගන විත් පරතිකාර සලසන ලදි. පසුදා උයද් වන විට
තත්ත්ව යහාඳ අතට හැරී තිබුණු අතර, උන්වහන්යස් මා අමතා යමයස්
පැවසූහ.
“ඊය් රෑ මට හුඟක් අමාරැ වුණා. ඒ වලාේදී මම සලකා
බැලුවා, මග් ජීවිතයට සම්බන්ධ ද්වල්, පුද්ගලයන් ගැන. මානම
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අමා බින්දු...
දයක් ගැනවත්, මාන තැනැත්තකු ගැනවත් මග් හිත් අමුතු බැඳීමක්
තිබුණ් නෑ. ඒ නිසා මම හිත සනසාගන හිටියා.”
සූම විට ම තම සිත නිදහස්ව, සැහැල්ලුව තබාගැනීම පිණිස
උන්වහන්යස් කරි ා කළහ. ඒ ඒ අවස්ථායේදී කළ ුතු ම් වැඩක් වූය ්
නම් එහි ය දී, ඉක්බිතිව ඉන් හිත නිදහස් කරගැනීමට පුරැදුව සිටි හ.
උන්වහන්යස්යග් චිත්තාභයන්තරය හි වූ යම් සන්සුන් - නිවුණු - නිදහස්
- සැහැල්ලු ස්වභාව උන්වහන්යස්යග් පැවැත්ම හා කතාබහ තුළින්
යමායනාවට පරකට වි . ඉතා කලාතුරකින් යම් නිවුණු ගති යවනස් වූ
බවක් දක්නට ලැබුණ ද, දිය හි ඇඳි ඉරක් යමන් ඒ යනාසන්සිඳී ම
අතුරැදහන් වී සුපුරැදු චිත්ත ස්වභාව
ළි උදා වි .

මමත්වයන් තාර වීම නිසා ම “මට” යයි දයක් තමන්
වහන්ස්ට ඉතිරි කැර නාගන තමන් සන්තක සියල්ල ම අනුන්ට
දීමට හැකි ආශ්්චර්යවත් පරිතයාගශ්ීලී ගුණයක් උන්වහන්ස් තුළ විය.
1988 වර්ෂ අග භාගය ්දී උන්වහන්යස් ැඩිව ගිලන් වී කලක්
යකාළඹ යරෝහල්ගතව හිඳ, යරෝහලින් පිට වූ පසු තව දුරටත් සුව
ලැයබන තුරැ, යවත්තිමුනි පවුයල් ආරාධ්නය න්, එවකට හිස්ව තිබූ,
අභාවපරාප්ත රැම්යස් යවත්තිමුනි මහතායග් යකාළඹ නිවයසහි වැඩ
සිටි හ. යම් අතර උන්වහන්යස්යග් උපන් දින ද ළඟා වි . සැැහැවත්
සුමන කරැණාරත්න මහතායග් මූලිකත්වය න් චාම් උපන් දින
පින්කමක් එම නිවයසහි සංවිධ්ාන කරන ලදි. බාහිර ගමන් යබායහෝ
දුරට සීමා යකාට තිබූ නමුදු, අති පූජය කඩවැද්දුයේ පණ්ඩිත
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ද ගල්ූයේ සිට යමම පින්කමට වැඩි හ.
පින්කම් දිනය හි යකාළඹ දා කය ෝ යබායහෝයදයනක් අප
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත යනාය ක් අන්දයම් අගනා පූජාවන්
කළහ. “යම්වා පිටරටින් යගනායේ. ස්වාමීන් වහන්යස්යග්ම
පරය ෝජන ට” කි මින් ඇතැම්හු වියශ්්ෂ පූජාවන් ද කළහ.
එයහත් උන්වහන්යස් ලැබුයණ් යමානවාැ ි දවටන විවෘත
යකාට බැලුයේවත් නැත. ඒ සි ලු පූජාවන් යමන් ම, ඒ දිනට යපරදී
උන්වහන්යස්ට ලැබී තිබුණු යවනත් පිරිකරත් සි ල්ල ම එක් යකාට ඒ
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
දින පින්කම අවස්ථායේදී සාංඝික යකාට පූජා කයළ් තමන්ට
කිසිවක් ඉතිරි කැර යනායගන .

ැ ි

යමරටින් ද වියද්ශ් න්යගන් ද උන්වහන්යස් යවත ගලා ආ
ආමිසය න්, මකුට දීමට පමණක් ම් කිසිවක් තම කුටිය ් තබායගන,
ඉතිරි සි ල්ල නිස්සරණ වනය ් සංඝ භාණ්ඩාගාර යවත ැවීම
උන්වහන්යස්යග් සිරිත වි . ඒ සියලු ආමිසයන් ඉවසුේ, “සංඝයාග්
පරයෝජ්නය සඳහා ම්වා යාදවනවා” යන පාු හැඟීමනි.
වරක් උන්වහන්යස් හමු වීමට පැමිණි වියද්ශ්ික දා ක පිරිසක්
උන්වහන්යස්යග් පරය ෝජන සඳහා ය ාදවන්නැ ි රැපි ල් දහස්
ගණනක මුදලක් නිස්සරණ වනය ් ලි න මහතාට භාරදුනි.
උන්වහන්යස් ඉන් සත කුදු යපෞද්ගලික පරය ෝජන සඳහා ය ාදවා
යනාගත්හ. ඒ මුළු මුදල ම නිස්සරණ වනය ් දාන ශ්ාලාව අසල,
සංඝ ායග් පරය ෝජන සඳහා වැසිකිළි ක් තැනවීම පිණිස ය දවූහ.

බාහෝ විට මම උන්වහන්ස් තුළ මුල් බැසගත් පුද්ගල
සංඥාවක් නාුටුවමි. එක්තරා අන්දමක ශ්ුනයතාවක් උන්වහන්ස්
තුළින් දැකගත හැකි විය.
උන්වහන්යස් ලි ූ භාවනා යපාත් සංස්කරණ කිරීයම්දී, ඇතැම්
තැන් සංයශ්ෝධ්න කළයහාත් මැනවැ ි අයනකකු විසින් ය ෝජනා කරන
ලද්යද් නම්, ඉතා මැදහත්ව ඒ ය ෝජනාව සලකා බැලූහ. ඉදින් එ සුදුසු
නම්, සංයශ්ෝධ්න සඳහා පූර්ණ අනුමැති දුන්යන් අතිශ් ින් විවෘත
හදකිනි. සාමානයය න් යල්ඛකය ෝ තමන් ලි ූවක් අයනකකු යවනස්
කරනු ැකීම යනාරිසි යවති. එයහත් මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට අවශ්ය
වූය ් තම නම යහෝ මශ්ලි යහෝ දෘෂ්ටි යහෝ හුවා ැක්වීම යනායේ;
පාඨක ාට වඩාත් පරය ෝජනවත් වන ආකාර ට යපාත සකැසීම .
සූම යපෝ දිනක ම සවස නිස්සරණ වනවාසී ය ෝගාවචර පිරිස
උන්වහන්යස්යග් කුටි ට එකතු වී ධ්ර්ම යද්ශ්න කට සවන්දීම යහෝ ධ්ර්ම
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම යහෝ එකල සිරිතක්ව තිබිණි. පසු කයලක,
උන්වහන්යස්යග් සද්ධිවිහාරික - අන්යත්වාසික වහන්යස්ලායග් ද
ධ්ර්මාචාර් ඒ. ඩී. එම්. බුද්ධ්දාස මහතායග්ද සජීවී යහෝ පටිගත කළ යහෝ
ධ්ර්ම යද්ශ්නා යමහිදී අසන්නට සලසන ලදි. ඒ සූම වියටකදීම ඉදින්
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අමා බින්දු...
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට සනීප තිබුයණ් නම්, උන්වහන්යස් පිරියසහි
වැඩ හිඳ නිහතමානීව - ධ්ර්මකාමීව ඒ යදසුම් අසා සිටි හ. උන්වහන්යස්
මඳක් අසනීපව සිටි දිනවල ය ෝගාවචර පිරිස උන්වහන්යස්යග් ඇඳ
අසල එකතු වී දම් යදසුම පැවැත්වූය ්, උන්වහන්යස්ට ද ඒ ඇයසනු
පිණිස .
අභාවපරාප්ත ඒ. ඩී. එම්. බුද්ධ්දාස මහතායග් “ධම්ම චක්ක සූතර
ද්ශ්නා” යපාතට සැප ූ යපරවදන අවසන් කරමින් මාහිමිපාණන්
වහන්යස් යමයස් ලි ූහ:
“....... මම සදහම පරිය කරමි. සදහම් ද්ශ්කයන් ද පරිය කරමි.
ඔවුන් කරහි ඉසිමන් නාකරමි. සදහම් පිළිවතට පරිය කරමි. එයින්
ඵල ලබාගන සැනසන උතුමන් කරහි මාග් හද පිරි භක්ති පූජ්ාව
කරමි.”
නිස්සරණ වනය ් ඇතැම් ය ෝගාවචර න් යවනත් පරකට කර්ම
ස්ථානාචාර් වරැන් ටයත් තාවකාලිකව භාවනා පුහුණු වීම සඳහා
අවසර ඉල්වා සිටි ඇතැම් අවස්ථාවලදී මාහිමිපාණන් වහන්යස් මමතරී
පූර්වකව ආශ්ීර්වාද කළහ. තමන්වහන්යස්යග් යපෞද්ගලික කට ුතුවලදී
යමන්ම නිස්සරණ වනය ් යපාදු වැඩවලදීද යබයහවින් උපකාරවත් වූ
ඇතැම් සංඝ ා වහන්යස්ලා වරින් වර යනාය ක් යහ්තන
ු ් මත නිස්සරණ
වනය න් ඉවත් වී යවනත් අරණය යස්නාසන න්හි වාස පිණිස
වැඩමවීමට අවසර ඉල්වා සිටි විට, තමන්ට වන පාඩුව හැන යනාසලකා
උන්වහන්යස් සුපුරැදු උයප්ක්ෂායවන් අනුමැති
දුන්හ. “මහාට
පාඩුවක් උනාට කමක් නෑ. මහ් වැඩ කාහාම හරි කර්වි. ම්
නමග් වැඩ කටයුතු හාඳින් කරගන්න”
ි එබඳු ඇතැම් අවස්ථාවලදී
ආශ්ීර්වාද කළහ.

තමන්වහන්යස් තුළ වූ කිසිදු ගුණ ක් යහෝ දක්ෂතාවක් යහෝ
අනුනට යපන්වීමට කිසිදු උත්සාහ ක් යනාගැනීම ද උන්වහන්යස්
යකයරහි වූ විශ්ිෂ්ට ගුණ කි. උන්වහන්යස් සමීපව හා විචාරශ්ීලීව ඇසුරැ
කළ අ පමණක් උන්වහන්යස්යග් මහා ගුණ පරභාව ම් තරමකින් යහෝ
වටහාගැනීමට සමත් වූහ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
නිලතල - බලතල, උපාධි - සම්මාන, ලාභ - සත්කාර, කීර්ති පරශ්ංසා පසුපස උන්වහන්යස් යනාවැඩි හ. ස්වනිකාය හි උසස්තම
පදවි සඳහා ඉදිරිපත් වන්නැ ි කරන ලද ආරාධ්නා යමන් ම පුවත් පත්,
ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනි මගින් පරසිද්ධි ලබාගැනීමට ලද අවස්ථා
කීප ක් ම උන්වහන්යස් කාරැණිකව පිළියකේ කළහ.
බලවතුන්ග් - ධනවතුන්ග් පරසාදය දිනාගැනීමට, දායක-ගෝලබාල පිරිස වැි කරගැනීමට, ස්ථාන-ගාඩනැගිලි තැනීමට උන්වහන්ස්
නාවහසුණාහ.
වරක් රයට් එක්තරා බලවත් පරභූවරි ක් නිස්සරණ වනය ්
පිණ්ඩපාත දාන කට සහභාගි වීමට නි මිතව සිටි ා . පළායත් පරභූහු ද
යනාය ක් අ ුරින් ඇ පිළිගැනීමට කට ුතු කළහ. ඒ වන විට
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ගිලන්ව යකාළඹ යපෞද්ගලික යරෝහලක පරතිකාර
ලබමින් සිටි හ. පරභූවරි පැමියණන දින උන්වහන්යස්ට ද නිස්සරණ
වන ට යකයස් යහෝ වඩින්නැ ි යනාය ක් බලපූම් යකරැණි. එයහත්
උන්වහන්යස් ඒ හැම පරතික්යෂ්ප කයළ්, “ඒ තැනැත්තිය එන්න්
දානයකට සහභාගි වලා පින් සිු කරගන්නයි. ඉතින් ඇයට ඒක
කරගන්න ඉඩ දී අපි පාඩුේ ඉඳිමු” ි පවසමිනි.

එයහත් “උඩු සුළඟ ඔස්යස් ද විහිදුණූ” උන්වහන්යස්යග් ගුණ
සුවඳ ඔස්යස් සැැහැවත් නැණවත් ගිහි-පැවිදි පින්වත්හු උන්වහන්යස්
යසා ායගන විත්, දහම් අමාව ලබාගත්හ; අයන්කවිධ් පූජාවන්යගන්
උන්වහන්යස් පිූහ.
ලක්ෂ ගණන් වි දම් යකාට උන්වහන්යස්යග් වාස පිණිස කුටි
හදවන්නට, ලක්ෂ ගණන් වි දම් යකාට උන්වහන්යස්යග් භාවනා යපාත්
මුද්රණ කරදීමට, උන්වහන්යස් ගිලන් වූ විට ලක්ෂ ගණන් වි දම් යකාට
ඉහළම යපයළ් යපෞද්ගලික යරෝහල්වල වඩා හිඳුවා පරතිකාර ලබාදීමට,
ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුයඛෝපයභෝගී මන්දිර උන්වහන්යස්ත්
උපස්ථා ක නුත් උයදසා යවන් යකාට මාස ගණනක් එක් දිගට ගිලන්
උපස්ථානය හි ය යදන්නට, ලක්ෂ ගණන් වැ යකාට උන්වහන්යස්
යවනුයවන් ගිලන් නිවාස සකසන්නට, උන්වහන්යස්ට දීර්ඝා ුෂ පතා
ලක්ෂ ගණන් වැ යකාට මහා මචතය - යබෝධි පූජාවන් පැවැත්වීමට,
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අමා බින්දු...
ලක්ෂ ගණන් වැ
යකාට උන්වහන්යස්යග් නමින් ධ්ර්මා තන
යගාඩනංවන්නට, උන්වහන්යස්යග් වචනය න් ලක්ෂ ගණන් වැ
යකාට යබෝධි පරාකාර - විහාර මන්දිර තනවන්නට හා ගිලන් භික්ෂුන්
වහන්යස්ලාට උපස්ථාන කරන්නට දා කය ෝ යනාපැකිළ ඉදිරිපත් වූහ.
නිස්සරණ වන ට ම විත් යනාමියල් උන්වහන්යස් පරීක්ෂා
යකාට යබයහත් ද සප ා දුන් බී. එස්. අල්විස්, පී. එස්. යකාතලාවල,
පරාකරම දිසානා ක, එස්. එස්. ජ රත්න, චුලා වියේසුයර්න්ද්ර, රජීව ද
සිල්වා, කීර්ති ගුණයස්කර, ඉඳුනිල් වියේවීර, සී. ඒ. බී. මකුයලාලුව න
මහත්වරැන් පරමුඛ ආ ුර්යේද හා බටහිර මවදයවරැ රාශ්ි ක් වූහ.
උන්වහන්යස්යග් හැම අඩුපාඩුවක් ම යසා ා බලා හැම අතින් ම
උපස්ථාන කිරීමට ගිහි - පැවිදි උපස්ථා කය ෝ රාශ්ි ක් මහත්
කැමැත්යතන් යප් වී සිටි හ.
නෑ”

“අප ළඟ සතයක්වත් නෑ. ඒත් අපට කිසිම දයකින් අඩුවකුත්
ි වරක් මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් මුවින් පිට වි .

දසතින් ගලා ආ ලාභ සත්කාර න් පිළිබඳව උන්වහන්යස්යග්
කිසිදු ඇලීමක් යනාවී . “ලාභ - සත්කාර පරශ්ංසා කියන්න් මහ මඩ
ගාහාරැවක්. බාහෝ විට හාඳ යෝගාවචරයන්ට ම් මඩ වගුර
තරණය කිරීමට සිු වනවා. ම් මේ නාඑරීමට යෝගාවචරයෝ
පරස්සම් වන්න ඕනෑ”
ි උන්වහන්යස් නිතර සිහිපත් කළහ.
අප්පිච්ඡතා (=අල්ප වශ්ය නුදු අයප්ක්ෂා නැති බව), සන්තුට්ිතා
(=ලද යද ින් සතුටු වීම), සුභරතා (=පහසුයවන් යපෝෂණ කළ හැකි වීම)
න ගුණ උන්වහන්යස් ඉතා උසස් යලස පරගුණ යකාට සිටි හ. “ඕනූම
යද ක් කි න්නැ” ි යබායහෝ විට දා ක න්යගන් පැවරීම් ලැබුණත්,
“මට නම් මානවත් ඕනෑ නැතැ” ි න්න උන්වහන්යස්යග් උපශ්ාන්ත
පිළිතුර වි . ඇතැම් විට අනුන් යවනුයවන් මක් ඉතා හිතවත්
දා ක කුයගන් පමණක් ඉල්වූහ.
“කනකු පැවරෑ තරමින් ම ඉල්ලන්න හාඳ නැහැ. දායකයාග්
ශ්රද්ධාේ තරමත් පුළුවන්කම් තරමත් සලකා බලා, අවශ්ය ම දයක්
තිබනවා නම් විතරක් ඉල්ලන්න ඕනෑ”
ි උන්වහන්යස් අපට කි ා
දුන්හ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
නන් අ ුරින් තමන්වහන්යස්ට සත්කාර කළ දා ක න් හට
යපරළා ධ්ර්මය න් සංගරහ කළා විනා ඡන්දය න් අගති ට යගාස් අනිසි
යලස දා ක නට ට යනාවූහ.
දිනක් අති පූජය මාහිමිපාණන් වහන්යස්ත් නිස්සරණ වනය ්
වර්තමාන අධිපති පූජනී
පානදුයේ යබමානන්ද ස්වාමිපාද න්
වහන්යස්ත් මමත්, මාහිමිපාණන් වහන්යස් ලි ූ “අට්ඨාරස මහා
විපස්සනා”
යපායතහි
සංස්කරණ
කට ුතුවල
ය යදමින්
උන්වහන්යස්යග් කුටි සක්මයනහි හුන්යනමු. උන්වහන්යස් යවනුයවන්
ලක්ෂ ගණන් ධ්න වැ කළ, ඉතාම හිතවත් පරබල දා ක මහත්වරැ
තියදයනක් යකාළඹ සිට උන්වහන්යස් හමු වීමට පැමිණි හ.
“මුන්නැයහ්ලා යමාකද ආයේ?”
මමතරිය න් විමසූහ.

ි මාහිමිපාණන් වහන්යස්

“අපි ආයේ, යමයහ් නැවතිලා ටික දවසක් භාවනා කරන්නට
දින ක් නි ම කරගන්න ි, ස්වාමීන් වහන්යස්යග් සැප ූක් බලාගන්න ි
කි ල ි.”
“යහාඳ ි; එයහම නම්, නැවතීමට එන්න පහසු දින ක් අර
කැලැන්ඩයර් ලි ලා ති න්න. අපි දැන් ම් කර කර හිටිය්, භාවනාව
සම්බන්ධ බාහෝම වටිනා වැඩක්. ම් වැේට බාධා කරන්න හාඳ
නෑ. යවන අමුතුයවන් කි න්න යද ක් නූ යන්ද?...... ැන් කථා කරන්න
යවලාවක් නූ. පස්යස් දවසක කථා කරන්න පුළුවන්” ැ ි මාහිමිපාණන්
වහන්යස් කාරැණිකව, එයහත් ස්ථිරසාරව පැවසූහ. දා කය ෝ තියදනා ද
බිත්ති දින දර්ශ්නය ් තම නම් ගම් ලි ා තබා, උන්වහන්යස් වැඳ, ආපසු
හැරී ගි හ.

මාහිමිපාණන් වහන්යස් හැම විට ම පරතිපත්තිකාමී වූහ. ධ්ුතං
ගාදි උසස් ගුණධ්ර්ම වැඩීම සඳහා අනුබල දුන්හ. යහාඳින් පරතිපත්ති
පුරන ය ෝගාවචර භික්ෂුන් හට අවශ්ය සි ලු පහසුකම් හා රැකවරණ
සලසා දුන්හ. යගපිළියවළින් පිඬු සිඟා වඩිමින් අපිස් යලස දිවි යගවූ
ය ෝගාවචර න් වහන්යස්ලා හමු වූ විට, මහත් අභිරැචිය න් යතාරතුරැ
විමසා, ආශ්ීර්වාද යකාට, අවශ්ය උපකාර ක් කළහ. සිංහරාජ අඩවි ,
ලග්ගල අඩවි වැනි රැදුරැ වන සතුන් ගහණ ඝන කැලූවල හුයදකලා
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අමා බින්දු...
අල්යප්ච්ඡ ජීවිත ගත කිරීම පිණිස අවසර ඉල්වා සිටි නිස්සරණ වනය ්
පළපුරැදු ය ෝගාවචර න් වහන්යස්ලා හට මමතරිය න් ආශ්ීර්වාද
කරමින් අවසර දුන්හ.
වියේක යබයහවින් අග කළ උන්වහන්යස් නිහඬ බව ගරැ
කළහ. එයහ ින් ජරා, වයාධි යදයකන් දුබල වූ සි අවසන් සමය ්දී පවා
තම කුටිය හි රාතරි කාලය ්දීවත් උපස්ථා ක කු රැඳී සිටිනවාට
යනාකැමැති වූහ. ගිලන් බව ැඩි වූ විට, සහ පිරියසහි හා දා ක න්යග්
බලවත් ඉල්ලීම පරිදී යකාළඹට වැඩමවා, උසස්ම යපයළ් යරෝහල්වල හා
තමන්වහන්යස් යවනුයවන් ම යවන් යකරැණු සුයඛෝපයභෝගී නියවස්වල
වඩා හිඳුවා උපස්ථාන කිරීමට ඉඩ දුන්යන් කැමැත්තකින් යනායේ;
ස්වභාවය න් ම මෘදු හිතැති උන්වහන්යස් සඟ පිරියසහි හා දා ක න්යග්
හිත් රිදවීමට අකැමැති වූ යහ ිනි. ඒ සූම වියටක ම උන්වහන්යස්යග්
අභිපරා වූය ් හැකි ඉක්මනින් නිස්සරණ වනය ් සුපුරැදු වියේක කරා
ආපසු වැඩමවීම .
යරෝගාතුර වූ විට, වියශ්්ෂය න් හෘද යරෝග සඳහා, ආනාපාන
සති වැඩීම යබායහෝ හිතකර බව උන්වහන්යස් නිතර පැවසුයේ
පරතයක්ෂ අවයබෝධ් තුළිනි. ැඩි යස් ගිලන් වූ විටදීත් උන්වහන්යස් දුක්
යේදනා ඉවසමින් නිහඩව භාවනායේ ය දී යරෝගී තත්ත්ව
සන්සිඳුවාගත්හ.
දිනක් රාතරි නිස්සරණ වනය ්දී උන්වහන්යස් ගිලන් වූහ.
භික්ෂුන් වහන්යස්ලා කීපනමක් ම එක් වී යනාය ක් පරතිකාර කළත්
සුව ක් ලැබුයණ් නැත. ටික යේලාවකට පසු තමන්වහන්යස් ඇයඳහි
වාඩි කරවන යමන් මාහිමිපාණන් වහන්යස් උපයදස් දුන්හ. ඒ අනුව ,
පිටට ආධ්ාරක තබා ඇඳ මත ම හිඳයගන වැඩ සිටීමට සලස්වන ලදි.
ඉක්බිති සි ල්ලන්ට ම සි නිදන කුටිය න් ඉවත්ව න යමන්
උන්වහන්යස් අණ කළහ. සි ල්යලෝ ම අකැමැත්යතන් මුත් ඒ අණට
කීකරැ වී පිටතට වී යනාඉවසිල්යලන් බලා සිටි හ. නිහඬව මඳ
යේලාවක් ගත වි . මාහිමිපාණන් වහන්යස් නැවත තම උපස්ථා ක න්
ඇමතූහ. “දැන් මට සනීපයි. ම් නමලා ගිහින් සැතපන්න”. භාවනා
වැඩීමන් උන්වහන්ස් රෝගී තත්ත්වය සමනය කාට ගන තිබුණි.
ජරාව හා වයාධි හමුයවහි උන්වහන්යස් යනාසැලී සිටි ආකාර
අතිශ් ින් පරශ්ංසාර්හ වි . යම් මාර න් යදයදනායග් බලපූම් යහ්තුයවන්
අපමණ කා ික පීඩාවලට යගාදුරැ වුව ද උන්වහන්යස් මැදහත්ව ඒ හැම
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
ඉවසූහ. ම්තම් යහෝ සනීප ක් තිබුණු හැම විටකදීම කිසි
කට ුත්යතක ය දුණහ.

ම් අර්ථවත්

අනුන්ට හිරිහැර ක් යනායකාට තම කට ුතු තනිව ම
කරගැනීමට උන්වහන්යස් හුරැ වී සිටි හ. උන්වහන්යස්ට උදවු වීමට
අනුන් හට ඉඩක් ලැබුයණ් ජරායවන් හා වයාධිය න් යහාඳට ම පීඩිත
වූ වියටකදී පමණකි. සුළු මහන්සි ක් යහෝ වන වැඩක් යනාකරන යමන්
මවදය උපයදස් ලැබී තිබුණ ද, අනුනට කරදර යනාවනු පිණිස තනිව
ම ම් වැඩ කට ුතුවල ය දීම නිසා ගිලන් බව වැඩි වූ අවස්ථා ද වි .
අවසන් වරට යකාළඹ යරෝහල්ගතව සිටි දී උන්වහන්යස්
නිස්සරණ වනය ් ය ෝගාවචර න් වහන්යස්ලාට පණිවුඩ ැේයේ, “මා
බලන්නට එන්නට කවුරැවත් කරදර වන්න එපා. මහ් කිසි අඩුවක්
නැතිව සියලු ම ද් කරනවා. තමතමන්ග් භාවනා කටයුතු කර
ගන්න,” නුයවනි.
ඒ වන විට මා සිටිය ් යකාස්යගාඩ, දිවි ාගල අරණයය ් .
උන්වහන්යස් බැලීමට යරෝහලට පැමිණි යදාස්තර තිලක් ගුණයස්කර
මහතා අත මා කැඳවමින් පණිවුඩ ක් ැවීමට උන්වහන්යස්යග්
යපෞද්ගලික උපස්ථා ක ස්වාමීන් වහන්යස් කතිකා කරමින් සිටිනු දුටු
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒ යදාස්තර මහතා ළඟට කැඳවා යමයස් පවසා
ඇත. “ඔය කියන විදියට නාවයි. මා ම් කියන විදියට ඔය පණිවුඩය
ඒ නමට කියන්න. මග් අසනීපය ගැන ඒ නම කරදර වන්න ඕනෑ
නෑ. ඒ නම එහ් හාඳින් කටයුතු කරගන ඉන්නවා නම්, මට සතුටු
වන්නට ඒ හාඳටම ඇති”.
ඒ පණිවුඩ ලැබීමට යපර මම උන්වහන්යස්යග් ගිලන් ඇඳ
යවත පැමිණිය මි. “යම් නම යකායහ් හිටි ත්, ඕනූ යවලාවට ළඟ
ඉන්නවා”
ි කී උන්වහන්යස් අවසාන යමායහාත දක්වා මයග් සුපුරැදු
උපස්ථාන ඉවසූහ.

භාවනාව හා ධ්ර්ම පිළිබඳ යපාත් කි වීමට උන්වහන්යස් රැචි
කළහ. ම් කිසි කාරණ ක් නිසැකව ම ැනගැනීමට අවශ්ය වූ විට, මහා
රාතරිය ් පවා අවදි වී යපාත්පත් යපරළා බැලූහ.
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අමා බින්දු...
පරිණත බුද්ධි පරභාවකින් හා තීක්ෂණ ස්මරණ ශ්ක්ති කින්
ුක්ත වූ උන්වහන්යස් සමග ධ්ර්ම - ශ්ාස්තරී විෂ න් යහෝ භාවනාව
යහෝ පිළිබඳ සාකච්ඡාවකට එළඹීම ඉතා පරි ජනක අත්ැකීමක් වි . විවිධ්
යපාත්පත්වලින් උපුටාගත් කරැණු ස්වකී අත්ැකීම් හා ගළපා, හරබර,
එයහත් සරල වාග් මාලාවකින් විචාර පූර්වකව, කාරැණිකව,
නිහතමානීව, පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීයම් අපූරැ සමත්කමක්
උන්වහන්යස් සතු වි .
නිස්සරණ වනය ්දී පැවැත්වුණු යපෝ දින ධ්ර්ම සාකච්ඡාවක
මුලසුන ගැනීම පිණිස වඩින අතර උන්වහන්යස් වරක් මට යමයස් කීහ.
“මගන් ඕනෑ ම පරශ්න
් යක් අහන්න. ඕනෑ ම පරශ්්නයකට පිළිතුරැ දීමට
පුළුවන්කමක් තිබන බව මට විශ්්වාසයි.”
බුද්ධිමතුන් සමග ඔවුනට යගෝචර වන යස් කථා කළ
උන්වහන්යස්, එතරම් බුද්ධි ක් යනාමැති ඇතැමුන් සමග ඒ අ ට
ගැළයපන මට්ටමකින් කථා කළහ. උන්වහන්යස් තම විශ්ාරද ඥාන
යහ්තු යකාටයගන මාන ක් ඇති කර යනාගත්හ.
අහිංසක විහිළුවක් කිරීමට යහෝ පැරණි කථාවක් කීමට යහෝ
ඇතැම් විටක උන්වහන්යස් යපළඹුණාහ. යබායහෝ විට එමගින් ධ්ර්ම
කාරණ ක් මතු යකාට යපන්වූහ.
බලවත් ශ්ාසනික හැඟීමක් උන්වහන්ස් තුළ මුල්බැස තිබුණි.
“බුද්ධ ශ්ාසනය නගා සිටුවීමට හැකි ලසකින් උපකාරවත් විය යුතය
ු ”
යන අදහස නිතර පරකාශ් කළහ. වර්තමානය හි ශ්ාසනය හි දක්නට
ලැයබන විවිධ් විෂමතා පිළිබඳව යබායහෝ විට සංයේග ට පත් වූහ.
එයහත් ඒවා ගැන උයපක්ෂක වීයම් ශ්ක්ති ක් ද උන්වහන්යස් යකයරහි
දිස් වි .
තරිවිධ් රත්න පිළිබඳ පරබල ශ්රද්ධ්ාවක් උන්වහන්යස් තුළ වි .
සනීප තිබූ හැම දිනක ම බුද්යධ්ෝපස්ථානය හි ය දුණහ.
උන්වහන්යස් කිසිවකුට ඊර්ෂයා යනාකළහ; අහිතක් යනාසිතූහ.
අනුන් සුවපත් වන්යන් නම්, හමග න්යන් නම්, සතුටු වූහ. අනුන්ට
ධ්ාර්මික උපකාර කිරීමට නිතර සූදානම්ව සිටි හ. අසරණ නට,
දුබල නට, යරෝගීනට උන්වහන්යස් වියශ්්ෂ කරැණාවක් ැක්වූහ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
අරපිරිමැස්ම උන්වහන්යස් හුරැ කරයගන සිටි තවත් ගුණය කි.
අපයත් න කඩදාසි, නූල්, හඳුන්කූරැ යපට්ටි ආදි එකතු යකාට කිසි
ම් පරය ෝජනවත් වැයඩක ය දුහ.

පාලන පිළිබඳව තමන්ට දක්ෂකමක් නැතැ ි මාහිමිපාණන්
වහන්යස් සි ස්ව ංලිඛිත චරිතාපදානය හි සඳහන් යකාට තියේ.
එයහත් උන්වහන්යස් නිස්සරණ වනය හි පරිපාලන යගන ගි
නිරාකුල ආකාර යදස බලන විට, එම පරකාශ් අතිශ්ය ෝක්ති ක් යදෝ
යහෝ ි සියත ි. ය ෝගාවචර න්යග් වියේක උපරිම අන්දමින් රැයකන
යස් ය ෝගාවචර වයවස්ථා මාලාවක් සකසා, සංඝ අනුමැති ඇතිව
කලින් කල එ ද උචිත පරිදි සංයශ්ෝධ්න කරමින්, ආගන්තුක න්යගන්
බාධ්ාවක් යනාවන යස් බාහිර රැකවරණ ද සලසා, හැම විටම භාවනාවට
මුල් තැන ලැයබන පරිදි නිස්සරණ වනය ් මදනික වැඩ කට ුතු
පාලන යකරැණු ආකාර අතිශ් ින් පරශ්ංසනී වි . යකාතරම් යහාඳින්
ඒ පාලන සංවිධ්ාන වී ද ත්, මාහිමිපාණන් වහන්යස් නිස්සරණ
වනය ් වැඩ සිටි ත් නැතත් සි ලු කට ුතු යනාඅඩුව සපිරැණි.
වරක් මයග් කිට්ටුම ඥාතිවරය ක් හදිසිය ් මි ගි සි බිරිඳ
යවනුයවන් මතක බණක් යදසීමට මට ඇර ුම් කිරීමට, මාහිමිපාණන්
හමු වී අවසර ඉල්වා තිබුණි.
“ඒ නමට යම් දවස්වල කරදර කරන්න යහාඳ නූ”
ි පවසමින්
මා හමු වීමටවත් උන්වහන්යස් අවසර දී යනාමැත. (මා යම ැනගත්යත්
කලකට පසුව ි.)
උන්වහන්යස්යග් අනුශ්ාසන පරිදි, නිස්සරණ වනය ් වස්
පින්කම යකරැයණ් ද ඉතාමත් චාම්ව . සංඝ ා වස් පවාරණ කිරීයමන්
අනතුරැව දා කය ෝ කීපයදයනක් භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට පිරිකර පුදා,
පුණයානුයමෝදනාවක් අසා ආපසු ති. වස් පින්කම එපමණකි.
ඊට අමතරව වාර්ෂික පින්කමක් වශ්ය න් නිස්සරණ වනය හි
යකරැයණ්, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් උපන් දින පින්කම පමණි. චාම්
යබෝධි පූජාවක් පැවැත්වීම හා මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට යසත් පතා
වරැවක් යහෝ තුන් වරැවක් යහෝ පිරිත් යදසීම පමණකි, යමම පින්කයම්
වියශ්්ෂාංග වූය ්. යම සිදු කයළ් ද, උන්වහන්යස් යකයරහි ඉතා
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අමා බින්දු...
හිතවත් හික්ෂුන් වහන්යස්ලා කීපනමකයග් බලවත් ඕනූකම නිසා .
එපමණ සරල පින්කමකින් යහෝ නිස්සරණ වනය ් ය ෝගාවචර
පිළියවතට බාධ්ාවක් වනු ැකීමට මාහිමිපාණන් වහන්යස් යනාකැමැති
වූහ. එනිසා ම එක් වසයරක, කිසි ම ආගන්තුක හික්ෂුන් වහන්යස් නමක්
යම් පින්කම සඳහා යනාවැඩි
ුතු
ි නි ම කළහ.
නිස්සරණ වනය හි ය ෝගාවචර නට උන්වහන්යස් නිතර
මතක් කළ යද කි, අන් හැම වැඩකට ම වඩා භාවනායවහි ය දීම උතුම්
බව. “භාවනාවහි යදී සිටිනා විටකදී බුුරජ්ාණන් වහන්ස් වැියා
යයි කීව ද භාවනාව නානැවැත්විය යුතුය” යි උන්වහන්ස් අපවත්
වීමට මසකට පමණ පර ද වදාළහ.
එබැවින් අරණයය හි යපාදු කට ුතු කිරීම සඳහා කිසිදු
ය ෝගාවචර භික්ෂුවකට බල කිරීමක් යනාකරන ලදි. ඒ ඒ යද ට දක්ෂතා
ඇති භික්ෂුහු ස්යවච්ඡායවන් ම යපාදු වැයඩහි නිරත වූහ.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පාලන පිළියවයතහි දක්නට තිබු
සුවියශ්්ෂ ලක්ෂණ ක් නම්, කිසි වියටක ආඥාදා ක ස්වරූපය න් කරි ා
යනාකිරීම ි. සූම විට ම අනුන්යග් මත ට කන්යදන, අනුන්යග් මත
සාධ්ාරණ නම් යනාපැකිළ ඊට හිස නමන පරි ශ්ීලී ස්වභාව ක්
උන්වහන්යස් යකයරහි වි . අසූවකට අධික යස්නාසන සංඛයාවකින් හා
ශ්තසංඛයාත සඟ පිරිසකින් සමන්වාගත ශ්රී කලයාණි ය ාගාශ්රම
සංස්ථායේ පරධ්ානාචාර් තුමන් යලස උන්වහන්යස් සතු ව තිබූ බල
අත්තයනාමතිකව ය දු කිසි අවස්ථාවක් මම යනාදුටුයවමි.
නිස්සරණ වනය ් පාලන පිළිබඳ ම් ම් තීරණ ගැනීමට
අවශ්ය වූ ඇතැම් වියටක, උන්වහන්යස්ට තනි කැමැත්යතන් සුදුසු
තීරණ කට එළඹීමට පූර්ණ බල තිබුණ ද, උන්වහන්යස් සි ලු
යන්වාසික සංඝ ා රැස් යකාට, තීරණ ක් ගැනීයම් අ ිති සංඝ ාට
පැවරූහ. යද්ශ්ී - වියද්ශ්ී සි ලු යන්වාසික සංඝ ා එක්රැස් වූ යමවැනි
අවස්ථාවලදී සඟ පිරියස් අන්තිම බාල ාටත් අදහස් පරකාශ් කිරීයම්
සමාන නිදහසක් තිබූ අතර, මාහිමිපාණන් වහන්යස් හැමටම සාවධ්ානව
සවන් දුන්හ.
වරක් නිස්සරණ වනය ් පිණ්ඩපාත කරමය ් සංයශ්ෝධ්න ක්
කිරීමට උන්වහන්යස්ට අවශ්ය වි . ඒ සඳහා දීර්ඝ වශ්ය න් කරැණු
සාකච්ඡා කළ සංඝ රැස්වීම් තුනක් උන්වහන්යස්යග් පරධ්ානත්වය න්
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
පැවැත්විණ. සි ලුම යන්වාසික භික්ෂුන් වහන්යස්ලායග් අදහස් විමසා
සංඝ ාට වාර්තා කිරීමට යජයෂ්ඨ භික්ෂුන් වහන්යස්ලා තුන් නමකයගන්
ුත් කමිටුවක් ද පත් යකාට, එහි වාර්තාව ද සලකා බලා, තුන්වන සංඝ
රැස්වීයම්දී සංයශ්ෝධ්න කරි ාත්මක කිරීමට තීරණ කරගන්නා ලදි.
(යමයස් පරතියශ්ෝධ්න
කරන ලද පිණඩ
් පාත කරම ,
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ගිලන්ව යකාළඹ වැඩ සිටි අවස්ථාවක කිසි ම්
අනයප්ක්ෂිත සිදු වීමක් නිසා නැවත මුල් තත්ත්ව ට ම පත් කරන ලදි.
උන්වහන්යස් එ ැනගත් කල අකම්පිතව ඉවසා අනුදත්හ)
මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම ධ්ර්ම ආ තන ආරම්භ කිරීයමන් පසු
උන්වහන්යස්යග් පාලන දක්ෂතාව වඩාත් පරකට වි . එකියනකට
ආසන්නව පිහිටි නිස්සරණ වන ත් ධ්ර්ම ආ තන ත් උන්වහන්යස්යග්
ම පාලන
ටයත් වුවත්, යමම ආ තන යදයකන් වූය ් යදවිදි ක
කට ුතු . නිස්සරණ වන භාවනාව සඳහාත් ධ්ර්මා තන පරධ්ාන
වශ්ය න් අධ්යාපන සඳහාත් යවන්ව තිබුණි. ආ තන යදක අතර
පරමාණවත් සම්බන්ධ්තාවක් පවත්වායගන න අතර ම එකියනයකහි
මූලික කට ුතුවලට බාධ්ාවක් යනායවන පරිදි පාලන යගන ාම
ඇත්යතන් ම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් අපූරැ දස්කමකි.
උන්වහන්යස්යග් උපයදස් ලබමින් නැවතී භාවනා කිරීම සඳහා
උපාසිකාවන් යවනුයවන් ම මීතිරිගල ගයම් භාවනා මධ්යස්ථාන ක්
ආරම්භ කළ විටදී ද, එමගින් නිස්සරණ වනය ් වියේකී පිළියවතට කිසිදු
හානි ක් යනාවන යස් උන්වහන්යස් කට ුතු ය දුහ.

මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් අවවාද අනුශ්ාසනා හා ආදර්ශ් මගින්
මා ඉයගනගත් යද් යබායහෝ . උන්වහන්යස්යග් ජීවිතය ් අවසාන දින
කිහිප තුළදී ද මායග් ජීවිත ට ම අමතක යනාවන පාඩමක් මම
උන්වහන්යස්යගන් ඉයගනගතිමි.
ඒ අවසන් දින කීපය ්දී, ජරාව වයාධි විසින් ගිලගනු ලැබ, අප
අයප්ක්ෂා යනාකළ යලසින් උන්වහන්යස් ශ්ීඝරය න් මරණ කරා ඇදී
ගි අන්දමත් සාන්ත දාන්තව උන්වහන්යස් ඒ හැම පීඩාවක්ම ඉවසා විඳ
දරාගත් අන්දමත් හදවත සසල යකයළ් .
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අමා බින්දු...
යකාළඹ උසස් ම යපයළ් යරෝහලක නවීන මවදය පහසුකම් හා
වියශ්්ෂඥ මවදය උපයද්ශ් ලැයබද්දීත්, කීර්ති ගුණයස්කර - ඉඳුනිල්
වියේවීර ආදි යළන්ගතු මවදය මහතුන් උන්වහන්යස්යග් ජීවිත රැක
දීම සඳහා ය ෝධ් වයා ාම ක ය යදද්දීත්, පූජයතම නාඋ යන් සිරි
අරි ධ්ම්ම මහා ස්ථවිර න් වහන්යස්, පූජය හික්කඩුයේ ධ්ම්මසීල
ස්ථවිර න් වහන්යස්, පූජය මාතයල් මහානාම ස්වාමීන් වහන්යස්, පූජය
උඩඊරි ගම ධ්ම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්, පූජය යපාරමඩුල්යල් අමරවංස
ස්වාමීන් වහන්යස් ආදි මහා සංඝ රත්නය න් ද පී. එස්. යකාතලාවල
යවද මහතා, ධ්ර්මයස්කර යපයර්රා මහතා වැනි භක්තිමත්
දා ක න්යගන් ද යපෞද්ගලික කප්පි කාර තිලකරත්න මහතායගන් ද
දිවා - රෑ යනාකඩව අති විශ්ිෂ්ට උපස්ථාන ක් ලැයබද්දීත්, සුනිල් - මිතර
- සිදත් යවත්තිමුනි මහත්වරැන්, යේ. ජී. යහ්මා යපර්මදාස මාතාව හා දරැ
පිරිස, යගර්ස් ගුණරත්න මාතාව, සුමන කරැණාරත්න මහතා, එම්. ඩී. එස්
යපයර්රා මහතා, ඩී. පී. යස්රසිංහ මහතා, ඩඩ්වලි පරනාන්දු මහතා, යේ.
අල්විස් මහතා, තිලකා ඩැනිස්ටර් මාතාව, ජනක එදිරිසිංහ මහතා, එන්.
ජී. පී. පණ්ඩිතරත්න මහතා, මහින්ද වියේසිංහ මහතා, ග ාන්
අයේවර්ධ්න මහතා, යහ්මසිරි අයම්න්ද්ර මහතා සහ තවත් යබායහෝ
සැැහැති දා ක - දා ිකාවන් ඕනූම අවශ්යතාවක් සපුරා ලීමට මහත්
ඕනූකමින් ඉදිරිපත්ව සිටිද්දීත්, තමන්වහන්යස්යග් මහා කලයාණ මිතර
අති පූජය කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංස මාහිමිපාණන් වහන්යස් ස්වකී
කා ික අපහසුකම් ද යනාතකා යලඩ ඇඳ යවතට වැඩමවා පිරිත්
යදසමින් යසත් පතද්දීත්, ඒ මහා ගුණ කඳ - ඒ අසිරිමත් පින් පිඬ - ඒ
පබසර දහම් පහන, ජරා - වයාධි – මරණ න තුන් මරැන් විසින්
අභිභවන කරනු ලැබී .
“සබ්බ සංඛාරා අනිච්චා - සබ්බ සංඛාරා ුක්ඛා, සබ්බ ධම්මා
අනත්තා” (= සි ලු සංස්කාරය ෝ අනිතය යවත්; දුක් යවත්; සි ලු
ධ්ර්මය ෝ අනාත්ම යවත්.)
යම් දහම් පද මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් සිරි මුවින් පිට යවනු
යබායහෝ වාර ගණනක් මම අසා ඇත්යතමි. එයහත් උන්වහන්යස්යග්
ජීවිතය ් අවසන් දින කීපය ්දී උන්වහන්යස් මුවින් යනාබැණ, ඒ ඔවදන
මා සිතට තරය ් කාවැද්ූහ.
ඒ දින කීප තුළදී එක-පිට-එක වැළඳුණු නා නා පරකාර
ආබාධ් න් යමන් ම ඒවාට කළ ඇතැම් පරතිකාර න් ද නිසා හටගත්
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
දුක්ඛ යේදනාවන් උන්වහන්යස් ඉවසා දරා සිටි අ ුරැ ඇත්යතන් ම
විස්ම ජනක . අතරතුර
ම්තම් සහන ක් ලැබුණු විට, ධ්ම්ම
සේඣා නා කරමින්, උපස්ථා ක නට සුහදව කථා යකාට අවවාද
යදමින්, අරි ධ්ම්ම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් මධ්ුර ධ්ර්ම
සේඣා නාවනට සවන් යදමින්, උන්වහන්යස් කල් ගත කළ ආකාර
අනුව, එතරම් ඉක්මනින් අපවත් යවතැ ි අපට සිතාගත යනාහැකි වි .
අවසන් යමායහාත දක්වා ම උන්වහන්යස්යග් සිරැර පිළිකුල් බවට පත්
යනාවී ; දුර්ගන්ධ්වත් යනාවී .
ජරාව - වයාධි හා මරණ
නු හුයදක් ස්වාභාවික සංසිද්ීන්
බව මැනැවින් පසක් යකාට යගන සිටි මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒවාට
මුහුණ දීමට හැම විට ම සූදානම් වී සිටි හ.

තමන්වහන්යස් යවත උත්තරී-මනුෂය ධ්ර්ම යවතැ ි
උන්වහන්යස් කිසි වියටක පරකාශ් යනාකළහ. එයහත් කලක්
උන්වහන්යස් සමීපව ඇසුරැ කිරීයමන් මා ලත් අත්ැකීම් අනුව,
සමථය න් ධ්යාන ද විපස්සනායවන් මාර්ග - ඵල ද උන්වහන්යස් ලබා
සිටි හ ි මම විශ්්වාස කරමි.
ශ්ාන්ත වූ නිර්වාණ අවයබෝධ් කරගැනීම පිණිස ස්වාර්ථය හි
දක්ෂ වූවකු තුළ තිබි
ුතු ැ ි සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්යස් විසින්
මත්ත සූතරයහි අවධ්ාරණ කරන ලද කරණී ධ්ර්ම තුදුස හා
අකරණී ධ්ර්ම අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යවත යමායනාවට පිහිටා
තියබනු මම දුටුයවමි.
මම උන්වහන්ස් තුළින් පවිතර බුද්ධ ශ්ාසනය ුටුවමි. ඈත
අතීතය් වැඩ සිටිය් යැයි පැරණි පාත්වල සඳහන් වන අන්දම්
උපශ්ාන්ත මුනිවරයකු ුටුවමි. “අද කාලය් ශ්ාසනික ගුණධර්ම සපුරා
පිරිය නාහැකිය. එබඳු ගුණධර්ම පිරැවෝ ද අද නැත්තාහ; යනාදී
ුර්මත වචනයන් නාව කරියාවන් ම එකහළා ඛණ්ඩනය කළා වූ ද
පිරිහන බුු සසුනට පුනර්ජීවනයක් ගන ුන්නා වූ ද සසුන්
පරමුණහි පතාක යෝධයකු ුටුවමි. නිවැරදි නිවන් මග පර තයක්ෂ
වශ්යන් අවබෝධ කාටගන අනයයන් හට ද ඒ අනුත්තර මාර්ගය
පහදා ුන් අති ුර්ලභ ගණය් කලයාණ මිතර සත්පුරැෂයකු ුටුවමි.
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අමා බින්දු...
බාහෝ විට අධර්මය රජ්යන නූතන සමාජ්යහි ධර්මය තව
ුරටත් ජීවත් කරවීමහි ලා උන්වහන්ස්ගන් සිු වූ නිහඬ, එහත්
අතයුදාර ස්වය පරමාණ කළ නාහැකිය. තවද වර්තමාන භික්ෂු
පරපුරහි බහුතරය පත්ව ඇති ශ්ෝචනීය පරිහානි තත්ත්වය ගැන
සලකා බලන විට, උන්වහන්ස්ග් ආදර්ශ්වත් ජීවිතය “එහි - පස්සික”
(“එව, බලව”) ගුණයන් පරිපූර්ණ විය.
යමබඳු සංසාරභීරැක, පරතිපත්තිගරැක, ධ්ර්මධ්ර, ගුණවෘද්ධ්,
ශ්ාසනභාරධ්ාරී, කලයාණ මිතර බුද්ධ් පුතර රත්න න් තව-තවත් යහළ දිේ
තලය හි බිහි වීයමන්, බුදු සසුන බැබයල්වා!

මින් වසරකට යපර අපවත් වී වදාළ අති පූජය මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන මයහෝපාධ්යා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ශ්ීල සමාධි – පරඥා මහා ගුණ ස්කන්ධ් හමුයේ පසඟ පිහිටුවා වැඳ නමස්කාර
කරමි.
“මහා ස්වාමිපායදාත්තම ාණන් වහන්ස, සි ගණන් කුල පුතන
ු ්
පැවිදි කළ ඔබවහන්යස්යග් සුපින්බර යදෝතින් යමම උත්තම ශ්ාසනික
පරවෘජයතාව ලැබුයවමි. එමතු ද, ඔබවහන්යස්යග් යදපා මුල වැටී මම්
නිර්මල ශ්ාසන පරතිපත්ති හැඳිනගතිමි. කීප ආකාර කින් ම ඔබ
වහන්යස්ට උපස්ථාන කිරීයමන්, ඔබවහන්යස්යගන් මා ලද ඒ අමිල
පිහිට යවනුයවන් අල්ප මාතර කින් නමුදු පරතයුපකාර කිරීයම් භාගය
මට ලැබුණි. එයහත් ඒ අවස්ථාවන්හිදී මයග් සිත - ක - වචන තියදාරින්
කවර යහෝ වරදක් සිදු වී නම්, මට සමා වන යස්ක්වා! සසර වසන තුරැ
ඔබවහන්යස්යග් කලණ මිතුරැ ඇසුර ලැයේවා!
ඔබවහන්යස් යමයලාවදී ම පරම ශ්ාන්ත නිවන් සුව වින්දන
කළහ ි මා විශ්්වාස කරන බැවින්, ඔබවහන්යස්ට නිවන් සුව ලැයේවා ි
පැතීම යකතරම් අර්ථවත් වන්යන්ැ ි යනාදනිමි. යකයස් වුව ද,
ඔබවහන්යස්යග් යශ්්ෂ වූ ම් ධ්ර්ම පරාර්ථනාවක් යේ නම්, මයග් මුළු
මහත් කුශ්ල ශ්ක්ති ද අනුයමෝදන් වී, ඒ සමයක් සංකල්පනාවන් සර්ව
පරකාරය න් ම සමෘධිමත් කරගනිත්වා ි සාතිශ් යගෞරවය න් පතමි.
ඉතා සීමිත
ි මා විශ්්වාස කරන, ඔබවහන්යස්යග් ඉදිරි සංසාර
ගමයන්දී, බුදු සසුන රැකගැනීමට නි*ති උර යදත්වා!”
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් මුවග නිතර රැේ දුන්
“සුගයතෝවාද ” සිහිපත් කරමින් යමම සිරිත් සමරැව හමාර කරමි.
“අප්පමාදන භික්ඛව සම්පාදථුලලභා බුද්ධුප්පාදා ලාකස්මිං -

ුලලභා මනුස්සත්ත පටිලාභා

ුලලභා ඛණ සම්පත්ති

-

ුලලභා පබ්බජ්ඣජ්ා

ුලලභං සද්ධම්ම සවණං

-

ුලලභා සප්පුරිස සංසවාති” ති

“මහයණනි! යනාපමාව (නිවන් මග) සම්පාදන කරේ. (මක්
නිසා ද ත්:) යලෝකය හි බුදු උපත දුර්ලභ ; මිනිසත් බව ලැබීම
දුර්ලභ ; ක්ෂණ සම්පත්ති දුර්ලභ ; (බුදු සසුයනක) පැවිද්ද දුර්ලභ ;
සදහම් ඇසීම දුර්ලභ ; සත්පුරැෂ ආශ්ර දුර්ලභ . (එයහ ිනි.)”

මාහිමි දින පාතන්
* ආනාපාන භාවනායේ යනාය ක් අතට විහිදී ගි පරතිඵල සලකන විට
යමහි උසස් ගති සිතට නැයග්. සිත එකඟ කරගැනීමට යම ින්
ලැයබන පිටුවහල ඉතා උසස් . ඉතා යහාඳින් දි ුණුවට පත්
කරගැනීයමන් තව-තවත් විවිධ් ශ්ක්තීහු පහළ යවති.

(1963. 1. 23)
* සසුන් වන් පුභූලන් හට පිළියවතින් යතාර පරි ත්තය
ි ක් යනාලැයේ.
එයස් කරන්නට යතාත් එ සස්නට ඇතුළත් යනාවූ වැයඩකි.
පරි ත්ති පරතිපත්ති ට වඩා උසස් බව හඟවන කථා පුවත යමතැනට
යනාගැළයප ි. ලාභාශ්ාය න් මැඩුණු, යග්හසිත සංකප්ප වැඩුණු,
පුඟුලන්යග් කථා යම ින් ඉවතට තල්ලු යේ.

(1962. 3. 10)
* නිවුණු අදහස් ඇති සමාජ ක් වැයඩ්වවා!

(1960. 9. 30)
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අමා බින්දු...

මීතිරිගල නිස්සරණ වන අරණයවාසී, කර්මස්ථානාචාර්ය,

පූජ්ය කටුකුරැන්ද් ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්ස්
විසින.ි
ගරැ බවත් - සැහැල්ලු බවත්, ගැඹුරැ බවත් - සරල බවත්, අතර
මහත් පරතර ක් ඇතැ ි යලෝක ා සිත ි. එයස් සිතන්යන් ඒ පරතර
පි ැවි හැකි තරම් පුළුල් ගුණ සමුදා ක් හා ඥාන පාටව ක් එකම
පුද්ගල කු තුළ සාමානයය න් ැකගත යනාහැකි බැවිනි. එහත් අප
අති පූජ්නීය ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් අසිරිමත් සිරිතහි
විසිතුරක් වශ්යන් මා බාහෝ විට ුටුේ ගරැ බවහිත් - සැහැල්ලු
බවහිත්, ගැෙුරැ බවහිත් - සරල බවහිත්, සමීප සබඳතාවකි; සුහද
සංකලනයකි.
මහා සඟ පිරිසක් මැද පවා ඉස්මතු වී යපයනන ගරැ
සම්භාවනී ත්ව ක් මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි විදයමාන වූ නමුදු
අවංක ශ්ාසනික පරමාර්ථ තුළින් මතු වූ නිරහංකාර බයවකින්
උන්වහන්යස් සැහැල්ලු වූහ. සුතම , චින්තාම , භාවනාම වශ්ය න්
ගැඹුරින් ගැඹුරට ගි ඥාණ සම්භාර කින් යපායහාසත් වූ නමුදු ළගන්නා සිනහමුසු ගැමි උපමා කථාවකින්, පිරැළකින්, කිව ුත්ත සරලව
ඉදිරිපත් කිරීයමහි සමත් වූහ. සඟ පිරිසකට යහෝ දා ක පිරිසකට යහෝ
කරන යකටි අනුශ්ාසන ක පවා පුදුම හරබර බවක් වි .
උන්වහන්යස්යග් කමටහන් බණ යදසුම් ආර යමහි ලා වියශ්්ෂ වි .
පද ක අරැතට අනුව නඟින - බසින ගැඹුරැ ස්වර කින් අසන්නවුන්
සිත් සමාධිමත් කරවන මටසිලිටි වාග් ධ්ාරාවක් උන්වහන්යස්යග් මුවින්
ගලා ආයේ විශ්ිෂ්ට පරතිභාන කින් මුවහත් වූ ඔදවත් බයවකිනි.
“මමතරිය න් සිත පුරවායගන” විසි
ුතු බව මාහිමිපායණෝ
නිතර මතක් කර දුන්හ. යනාමගට ය ාමු වන්නවුන් හික්මවාගැනීයම්
උපා මාර්ග ක් වශ්ය න් ඇතැම් විට යතදවත් අවවාද සහ සි ුම්
උපහාස පිහිට කැරගත් නමුදු, අවවාද ට යනානැයමන්නවුන් පිළිබඳව
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
පවා සද ආකල්ප ක් හා හිතාධ්යාස ක් උන්වහන්යස් තුළ වි . “අයන්!
බුදුරජාණන් වහන්යස් සිටි ා නම් යම් වයග් අ ටත් පිහිට යවනවා
යන්ද?” න නිගමනය න් එබඳු අවස්ථාවලදී සිත උයප්ක්ෂාවට නැඹුරැ
කරගැනීමට ද උන්වහන්යස් පුරැදුව සිටි හ.
යලෝකය න් හා යලෝකාමිසය න් සිත මූත් කරයගන විසීමට
උපකාර වන නිරාසක්ත බව දි ුණු කරගැනීමට මාහිමිපාණන් වහන්යස්
උත්සාහවත් වූහ. වය ෝවෘද්ධ් අවස්ථාව ගැන සලකා දා ක පින්වතුන්
ය ූ වියශ්්ෂ සැප පහසුකම් “නැතිවම බැරි යද්” හැටි ට යනාතැකූහ.
“අලත්ථං යදිදං සාධු - නාලත්ථං කුසලාමිති” (=ඉදින් ලදිම් නම් එ
මැනවි - යනාලදීම් නම් එද හපති) න මුනි පරතිපදාවට අනුව “තාදී”
ගුණ ගරැ කළහ. තමන්වහන්යස්ට ලැබි
ුතුව තිබුණු මක් ම් කිසි
වැරදීමකින් යනාලැබුණයහාත්, එ
හපතට ම සිදු වූවක් යලස සලකා
“හිත හදාගැනීම” උන්වහන්යස්යග් සිරිත වි . දිගු කලක් තිස්යස් පුරැදු
කළ ඒ ආකල්පය ් අත්දුටු අනුසස් පවා ඇතැම් වියටක සඳහන් කළහ.
අමුතු රැකවරණ ක් යනාය දුවත් තමන් වහන්යස් සතු ම් ම් අගනා
යද් ඉයේටම ආරක්ෂා වන ස්වභාව ක් ඇති බව මාහිමිපාණන් වහන්යස්
පරකාශ් කයළ් ද යම් නිරාසක්ත බයවහි තවත් පුදුම අනුසසක් යගනහැර
දක්වමිනි.
උගර ය ෝගි කුයග් ආදර්ශ්වත් දින චරි ාවක ඇතැම් අංග, ජරා
වයාධි සතුරන් සමග නිරන්තර සටනක් බඳු වූ ජීවිතය ් සන්ධ්යා සමය ්දී
පවා මාහිමිපාණන් වහන්යස් තුළින් පරකට වි . (දිවා කාලය ් යමන්ම
රැය හි යබායහෝ යේලාවක් ද සක්මයනහි ගත කළ උන්වහන්යස්
ඉපැරණි ය ෝගාවචර සිරිතට අනුව සක්මයන් “ආලම්බන රේජුයවහි”
එල්බයගන ක්ලාන්ත මගහරවාගත්හ. ගිලන්ව හන්ගත වීම පවා
භාවනාවට ඉයේම ලැබුණ “යහාඳ වියේක ක්” යලස සැලකූහ. යලඩ
බැලීමට උන්වහන්යස් යවත පැමියණන්නවුන් යබායහෝ විට නිහඬව
සීරැයවන් ස න යවත ළඟා වූය ් “නින්දට බාධ්ා යේ ” න බිය න්ම
යනායේ......
අවවාදයන් මන්ම ආදර්ශ්යන් ද “අප්පමාද පදය” සිහි
ගැන්වීම හා “නිස්සරණ” අදහස මතු කරදීම, කර්මස්ථානාචාර්යයන්
වහන්ස් කනකුන් හැටියට අප අති පූජ්ය මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන්
වහන්ස් කළ කී දැයහි සාරාංශ්ය හැටියට පිඬු කර දැක්විය හැකිය.
දුර්ලභ කරැණු හ ඇතුළත් සුගයතාවාද , උන්වහන්යස් ය ෝගාවචර
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අමා බින්දු...
පිරිසට කළ යබායහෝ යද්ශ්නාවන්හි මාතෘකාව යමන්ම පරිශ්ිෂ්ට ද වි .
අවාසනාවකට යමන් පටිගත කරගත යනාහැකි වූ, උන්වහන්යස්යග්
අවසාන යද්ශ්නය ් සාරාංශ් වූය ් ද එ ි. ය ෝගාවචර පිරිස
සංයේගය න් යලාමු ැහැගැන්වූ ඒ සිහි කට ුතු යද්ශ්නය ්දී සත්පුරැෂ
කලයාණ මිතර ආශ්රය හි අති දුර්ලභ බව අවධ්ාරණ
කරමින්
උන්වහන්යස් පළ කළ යම් වැකි අනාවැකි ක්ම වි :
“තවත් ම් වග් අවස්ථාවක් ලැේවිය කියලා බලාපාරාත්තු
වන්න එපා......”
“ුලලභා සප්පුරිස - සංසවා.”

මාහිමි දින පාතන්
* මායග් ගරැ කට ුතු බුදුපි ාණන් වහන්යස්යග් දරැ වූ, යකයලස් බල
මුළුව පලවා හැර උදාර පූජය සන්තානය න් යහබි ා වූ ශ්ාරිපුතර - මහා
යමෞද්ගලයාන - අනුරැද්ධ් - ආනන්ද - නන්ද - රාහුල - මහා කාශ්යපාදි
මහ රහතන් වහන්යස්ලා පුරැදු කළ යශ්ර්ෂ්ඨ පරතිපත්ති මාගම ට බැස, ඉතා
යහාඳින් ඒ පුරැදු යකාට, දි ුණු යකාටයගන ාමට මම තරය ් අධිෂ්ඨාන
කරගනිමි. මම තරය ් අධිෂ්ඨාන කරගනිමි! මම තරය ් අධිෂ්ඨාන
කරගනිමි.

(1967. 5. 16)
* (කා ික) දුර්වලතාවන් රැයසකින් යපළි - යපළී වුවද මයගන් සිදු
වන්යන් යම් ශ්ාසන සංගරහය කි. මයග් හුසම
් ටික පිට යවන තුරැ යම්
උතුම් ශ්ාසනික යස්වාව මයගන් සපියර්වා ි මම පරාර්ථනා කරමි. අවුරැදු
74 ක කාල ක් ජීවත් වී ඉවර ි. ලැබුයේ 75 වැනි වසර ි. යම්
හැත්තැහතයරන් දහ ක් හැයරන විට මයග් ජීවිත යගවුයණ් සසුන
යවනුයවනි. දිවි පැවැත්වූය ් සසුනට ලැබුණු යද ිනි. ඉතින් යම් ඇට,
මස්, යල් සි ල්ල ම සසුන නිසා ලද ඒවා යනායේද? එයහ ින් යම් මුළු
සිරැර ම සසුන යවනුවට කැප කිරීමට මැලි වි
ුතු යනායේ.

(1975. 12. 14)
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

මීතිරිගල ශ්රී ඥාණාරාම ධර්මායතනවාසී,

පූජ්ය ගරීස
ි ය් ඤාණදස්සන ස්වාමීන් වහන්ස් විසින.ි 
පරඥාව හා කරැණාව න යම් උසස් ගුණ න්යග් දුර්ලභ වූ
එකමුතුකම බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් විශ්ිෂ්ට ගුණ ක් වී
ි කවුරැත්
දනිත්. එයහත් යමම වර්තමාන ුගය හි යම් උසස් ගුණ යදක යබායහෝ
දුරට එකමුතු වී අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි ැකි හැකි වූ
බැවින්, යලාකු පැහැදීමක් හා සතුටක් මට ඇති වි . යම් ගුණ යදකින්
සම්පන්න වූ අප මාහිමිපාණන්යග් පරථම දර්ශ්නය න්ම, උන්වහන්යස්
යකයරහි මට විශ්්වාස හා යගෞරව තැබි හැකි වි .
ඉවසීයමන්, අනුන් යනාරිදවනකමින්, යමතරිය න් හා
උයප්ක්ෂායවන්
ුක්ත වූ උන්වහන්යස් සැබූ ශ්රමණය කි ි මට
වැටහුණි.
නිතර ශ්ාන්ත-දාන්ත වූ හා කලයාණ මිතර ගුණ සම්පන්න වූ
උන්වහන්ස් ධනර්යාණික සම්බුද්ධ ශ්ාසනයහි බලවත් ශ්රද්ධාව
පිහිටුවාගැනීම පිණිස, ගිහි-පැවිදි බාහෝදනකුන්ට අති දීප්තිමත්
ආදර්ශ්යක් වූහ. අල්යප්ච්ඡතාව - ලැබුණු යද කින් සතුටු වීම යකයලසුන් නැසීම - උතුම් වියේක - සමූහය ් යනාඇලීම - වීර්
වැඩීම - පරිතයාග - ශ්ීල - සමාධි - පරඥාව - විමුක්ති
නාදි
ශ්ාසනික ගුණ න් ගැන උන්වහන්යස්යගන් ලැබුණු අවවාදානුශ්ාසනා
අති වටිනා නිධ්ාන ක් ැක්වූවා යමන් වි . ැනුත් ඒවා යගෞරවය න් හා
භක්තිය න් සිහිය ් තැබි
ුතු ද ඊට අනුව පිළිපැදි
ුතු ද යේ.
උන්වහන්යස් ඒකාන්ත හිමතෂීව ශ්ිෂය න්යග් අභිවෘද්ධි සාධ්න කළ
උත්තමය ක් වූහ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් වියද්ශ්ක
ි පැවිදි ශ්ිෂය න්
යවනුයවන් සිංහලය න්ම සැපැ ුණු ලිපිය කි. - සංස්කාරක)
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අමා බින්දු...
පරි වූද, ගරැ බුහුමන් කට ුතු වූද, අවවාද කි න්නා වූද, පරශ්න
්
ඉවසනසුලු වූද, ගැඹුරැ ධ්ර්ම කි ා යදන්නා වූද, සුදුසු තන්හම
ි
ය ාදවන්නා වූද, අපවත් වී වදාළ අති ගරැ පූජනී අප මාහිමිපාණන්
වහන්යස්ට උතුම් නිවන් සැප අත් යේවා ි අපි කවුරැත් පරාර්ථනා කරමු.

මාහිමි දින පාතන්
* ඉතාමත් උසස් කාල සම්පත්ති ක් ලැබී තියේ. එහි උසස් බව කි ා
අවසන් කළ යනාහැකි .

(1980. 5. 22)
* ය ෝගී ජන ායග් පරිසර යකාතරම් ශ්ාන්ත වි
ුතුද නු එහි
ය යදන්නන්ට මැනවින් වැටයහ ි. ය ෝග භාවනායේ නි ුක්ත ා හට
පරිසර යහාඳින් තිබි ුතු නු අය ෝගීන් හට යනාවැටයහන යද කි.

(1962. 7. 2)
* ය ෝගාවචර ජීවිත යලාවැති හැම ජීවිත කට ම වැඩිය න් උතුම් යේ.
එ ආත්මාර්ථකාමී වැඩකි ි කි න්යනෝ ධ්ර්මය හි අන්ධ්ය ෝ .

(1980. 3. 12)
* සම්බුදු සසුයන් නැගීමත් හැදීමත් පරතිපත්තිය න් සම්පුර්ණ වි
පසුව ගුණ ගාවාගැනීයමන් එහි නි ම අ ිති යනාලැයේ.

ුතු .

(1962. 1. 2)
* මතු ශ්ාසනය ් වැඩට ස්ථිර අධිෂ්ඨාන ක් තබාගන්නා මම
යනාසැලකිලිකම්වලින් අහක් වී අපරමාදය න් වැඩ යගන ා ුත්යතමි.
එයහ ින් ඒ ගැනද යහාඳ අධිෂ්ඨාන ක් කරගනිමි.

(1955. 12. 30)
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මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම ධර්මායතනය වනුවන්,

පූජ්ය මාතල් මහානාම ස්වාමීන් වහන්ස් විසින.ි
අනුබුදු මහා මහින්ද මහ රහතුන් වහන්යස්යගන් සමාරම්භ වූ
ලක් බුදු සසුන නිර්මලව අදත් පවත්යන් සං ත, වින ගරැක, යතවළා
දහම් දත් බහුශ්ෘත මහා සඟ පි වරැන් සුදුසු කල පහළ වූ යහ ිනි.
ඒ සම්බුදු සසුන රකින්නට, අපටත් යලාවටත් පිහිට වන්නට, ඒ
සංඝ පරම්පරාව නමැති මුතු වැලට මූත ුගය ් එකතුව , සසුනත්
යලාවත් සනසා ඒ මුක්තාවලිය න් ගිළිහී ගි අගනා මුතු කැට කි , මා
දුටු අගරගණය හිමිපාණන් වූ අති පූජනී මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී
ඥානාරාමාභිධ්ාන මාහිමිපාණන් වහන්යස්.
සං ත අත් ඇති, සං ත පා ඇති, සං ත වදන් ඇති, සං ත
ගතක් ඇති, කමටහයනහි ඇලුණු, යමායනාවට තැන්පත් ඒ මහා සඟ
පි ාණන්යග් සි ලුම පැවතුම් අතිශ් ින්ම සං ත .
සිවු බඹ විහරණ නම් මහා ගුණ ස ුයර් පත්ලටම බැසගත්
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් යමත්-කුළුණු ඈ ගුණ නට උපමා අදෘශ්ය .
ලාභාලාභාදි අටයලෝ දහම්හි තාදී සන්සුන් ආකල්ප ැක්වූ මාහිමිපායණෝ
අතිශ් දුෂ්කර අවස්ථාවන්හි ද අචල වූහ.
යනාසැයලන සැැහැ ඇති මාහිමිපායණෝ බුද්යධ්ෝපස්ථාන වත
අගර යලසින් ම කිරීම හා කරවීම කළ අතර, මක් දා කාදින්යගන් ලැබුණු
විට, “ම්වා ලැබන්න් අපට නාවයි; බුුරජ්ාණන් වහන්ස්ටයි”
නුයවන් පරකාශ් කළහ.
අනනය සාධ්ාරණ ස්මරණ ශ්ක්තිය කින් යවාරැඳුණු මාහිමිය ෝ
උගැන්වීයම්දී යහෝ පාඩම් ගැනීයම්දී යහෝ යපාතක් අතට යනාගත් අතර,
පිටකතර පිළිබඳව ද එළු මගධ් -සකු ඈ භාෂා පිළිබඳව ද ඡන්යදෝලංකාර
- කාවය - ඉතිහාස - පුරා විදයා - තර්ක - නයා ාදි නා නා විෂ න්හදි
යතරපත්, යකෞශ්ලයය න් පිරිපුන් බුද්ධි පරභායවන් සුභාවිත වූහ.
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තයපෝගුණ පරභාය න් පරභාවිත, අති - බුද්ධිමත්, පූජයතම අප
මාහිමිපායණෝ අත්ැකීම් මතින් කමටහන් දුන්හ; ශ්ීලාදී ගුණ නට පරි
වූහ; එබැවින් ම ගරැ සම්භාවනී වූහ; අනය න් අස්ථානය හි
යනාය ාදවා නිර්වාණ මාර්ගය හි ම ය දවූ යශ්ර්ෂ්ඨතම කලයාණ
මිතර ාණන් වහන්යස් නමක් වූහ.
අති පූජනී තම ස්වාමීන් වහන්ස, ස්වාමීන් වහන්යස්
යද්හතයාග කළත්, ස්වාමීන් වහන්යස්යග් ගුණ යද්හ කිසිදා අප
යවතින් ඉවත් යනායේ.
සරැසර බසින් මහ ගන පා නිති
ඉසිවර ලසින් අඳ දන ලූ විු
නැණසර රැසින් සිඳ ුක ලෝ ුටු
බැතිබර සිතින් වඳිනම් හිමි පා

පවර
සයුර
අවර
තෙර

මාහිමි දින පාතන්
* ධ්යාන චිත්ත ක් පිළිබඳ නිසැක අවයබෝධ් අනුන්යග් කථායවන් යහෝ
පත - යපායතන් යහෝ ලැබි හැකි යනායේ. එ තමා තුළ
උපදවාගැනීයමන් ම සිදු යවනු ඇත. ධ්යාන භාවනායේදී ඉක්මන්
යනාවි
ුතු . ඉවසායගන නිමිත්තට සිත ය දි
ුතු .
පරිකර්ම නිමිත්තාවස්ථාව, උග්ගහ නිමිත්තාවස්ථාව, පටිභාග
නිමිත්තාවස්ථාව න යම් අවස්ථා තුයන්දී ම ඉක්මන් යනාවී විරි
සමතාව යත්රැම් යගන වැඩ කළ ුතු . පූර්වකෘතය මැනවින් සිදු කළ
ුතු . එහි ඇති සාරවත් බව ගැන ඔබ විශ්්වාස තැබි
ුතු . නිස්සාර
යද්වල් කි ා අ ින් යනාකළ ුතු . යම් කි න්යන් අත්ැකීම් උඩ .

(1982. 1. 20)
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මීතිරිගල නිස්සරණ වන අරණයවාසී,

පූජ්ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්ස් විසින.ි
මා මුලින්ම අති පූජය සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්
දුටුයේ යනත් යදකින් යනායේ; සිතින්ම . ඒ දර්ශ්න සුළු පටු ැක්මක්
යනාවී . මාග් ජීවිතය් විශ්ාලතම පරළිය තීන්ු කරමින්, අසීමිත
ආත්ම විශ්්වාසයක් ගාඩනැංවීමට ඒ දර්ශ්නය සමත් විය.
සිතින්ම දුටු ඒ පිවිතුරැ ගුණ ශ්රීර සාක්ෂි කරගත් මයග් සිත,
එයතක් කරමින් සිටි රැකි ාව ඇතුළු සි ලුම ගිහි සම්බන්ධ්කම් යකයරහි
උදාසීන වි . අනුගමන කළ ුතු ආධ්යාත්මික ගුරැවර ා මා ඉදිරිපිට
යපනී ගිය ් . එ ින් කාල ක් අසහනකාරී යලසින් සිතට පීඩා කළ ජීවිත
පරශ්්න විසඳී ගිය ් . ශ්රී සම්බුද්ධ් ශ්ාසන ට, තරිවිධ් රත්න ට ජීවිත
පූජා කිරීයම් ස්ථිර අධිෂ්ඨාන ක් සියතහි පහළ වි .
යම් සා විශ්ාල යපරළි ක් සිදු කරමින් ඒ පිවිතුරැ ගුණ සමුදා
සිතින් ගැනීමට මග සලසා දුන්යන්, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්ම
කර්මස්ථාන බණ අඩංගු “සප්ත විශ්ුද්ිය හා විදර්ශ්නා ඥාන” නම් වූ
මාහැඟි යපාත ි.
සැහැල්ලුයවන් ගත වූ දින කීප කට අනතුරැව, විමසා ැනගත්
යතාරතුරැ අනුව, ඒ යනාදුටු කර්මස්ථානාචාර් වර ා ැකගැනීයම්
රිසිය න් මීතිරිගල නිස්සරණ වන ට ඇතුල් වුයණමි. නිම් -හිම් නැති
යගෞරව කින් හා භක්ති කින් ුතව
ු රිසි යස් මාහිමිපාණන් වහන්යස්
වන්දනා කරගතිමි. සතුටු - සාමීචි කථායවන් අනතුරැව, එයහනම් ඉතින්
වියේක ස්ථාන ක් යසා ාගන්න බලන්නැ’ ි න උපයද්ශ් සිත්හි
තැන්පත් කරයගන එදා ආපසු හැරැණත් මීතිරිගල නිස්සරණ වන ම මට
වියේක ස්ථාන වි .
කරමය න් පැවිද්ද හා උපසම්පදාව සපුරාගනිමින් මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් යසවයණහි පරතිපත්ති පුරන මුල් කාලය ්, එදා “සප්ත
විශ්ුද්ධි ......” යපාත මාගමය න් මා සියතහි ඇඳී ගි
ම් ආදර්ශ්වත්
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අමා බින්දු...
ය ෝගාවචර කුයග් අත්ැකීම් බර චරිත ක් වී ද එ මාහිමිපාණන් තුළ
දුටුයවමි. වඩවඩා ළංව බලත්ම සංඝ පිතෘන් වහන්ස් නමකග් ගුණ
සමුදායයක්ම පරකට වීමක් හැර පෞද්ගලිකත්වයක් දැකගැනීම අසීරැ විය.
දකින - දකින වාර ක් පාසා මුල් දර්ශ්න ම පණ යපවි - යපවී ඉදිරිපත්
වි .
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් පා යසවයණහි සිට ශ්ාසන පරතිපත්ති
පිරිමට ලැබීම ජීවිත ට ආනන්දජනක ආශ්ීර්වාද ක්ම වි . යම් නිසාම,
“තව - තවත් සමීප ආශ්ර ලැයේවා” ි සිත නිතර නිතර කි න්නට වි .
ඒ අනුව සුදුසු අවස්ථාවක් බලා “ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබවහන්යස්යග්
ඕනූම කට ුත්තක් ඇයතාත් දන්වනු මැනව. උපස්ථාන කිරීමට
කැමැත්යතමි” ි මයග් අදහස ඉදිරිපත් කයළමි. “පැමිණි කාරණාව භාවනා කිරීම - බාධ්ා කර යනායගන පවත්වායගන න්න, අවශ්ය
උයනාත් පසුව මතක් කරන්යනමි”
ි මා අස්වසා ලූහ. යම්
සම්බන්ධ්ය න් ගරැ කට ුතු සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලායගන් ද උදේ
පතන්නට මට සිදු වි . මයග් පැවිදි ජීවිත ට අතියර්ක ශ්ාසනික ලාභ ක්
යගන යදන වියශ්්ෂ අනුගරහ ක් වශ්ය න් මාහිමිපාණන් වහන්යස්
තමන්වහන්යස්යග් උතුම් ගුණ ජීවිතය ් අවසාන භාගය ්දී මයග්
උපස්ථාන ඉවසා වදාළ යස්ක.
මහා සාගරය ් තතු ඇසුරින් පහාරාද අසුයර්න්ද්ර ාට ශ්ාසනික
යතාරතුරැ පිඬු යකාට දක්වමින් සර්වඥ න් වහන්යස් යගනහැර පූ
කරැණු ආශ්්චර් ි. අද්භූත ි. මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ගුණ සාගරය ්
යතාරතුරැ එයස් පිඬුයකාට ැක්වීමට මම කිසි යස්ත්ම සමත් යනායවමි.
යකයස් වුවත් මට වඩාත්ම පරකට වූත්, ආදර්ශ්වත් වූත්, එයමන්ම
මුල් ම දර්ශ්නය ් පටන් අවසන් හුසම
් යහලන යමායහාත දක්වාම
යනායවනස්ව පැවති ා වූත් ගුණාංග වූය ්, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
සූම කට ුත්තකම දක්නට ලැබුණු විවෘත, අනුපූර්ව කරි ා කලාප ි;
එ ින් ම නිපන් නැවුම් බව ි.
සමාියට තුඩු දන ස් සමයක් ශ්ීලයක් සමාදන්ව රැකීම හා
පරඥාවට තුඩු දන ආකාරයට සමාිය පරගුණ කිරීම යෝගාවචර
ජීවිතයකට උරැම වැඩ පිළිවළයි. එයම සාරයයි, සස්ස අසාරයයි.
මාහිමිපාණන් වහන්ස් කරියාවත් කළ ආදර්ශ්ය එයයි. ලාවට මතක් කර
ුන් අවවාදයත් එයයි.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
යගවීයගන න සි වස ගැන සලකා බලන විට, ප මාප්ති,
පරතිපත්ති, පරතියේධ් වශ්ය න් තුන් ආකාර වූ යම් ශ්ාසනය න් නිසි යලස
වැඩ යගන, තරිවිධ් ශ්ාසන ටම නිසි යලස වැඩ සිද්ධ් යකාට, ශ්ාසන
ඉතිහාසය ් නම තැබූවන් අතර මා දුටු අති පූජනී සිරි ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට හිමි වන්යන් අද්විතී ස්ථාන කි.
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”

මාහිමි දින පාතන්
* අධ්යාත්ම සංවර්ධ්න තුළින් පැනනගින කරි ා දාම ඉතාමත් සරල .
පිරිසිදු . නිරවුල් . ඒ ඒ පුද්ගල න්යග් චරිතානුකූලව වියශ්්ෂතාවන්
ලැයබතත් සිතින් මවා යනාගත් ගුණ ක් යවයතාත් එහිදී පැහැදිලි විදහා
ැක්වීයමක් සිදු යව ි.

(1982. 1. 1)
* පරමාද ජීවිත ට නින්දා යේවා! යම් සත්ත්ව ා අයප්ක්ෂා කරන්යන් හැම
පැත්තකින් ම සැප ක් විඳීමට . ඔහුයග් ඒ අයප්ක්ෂාවට යමාන
අන්දමකින්වත් උපකාර යනාවන පරමාදය හි ම යහ් වැටී දඟල ි. යමහිදී
ය ෝනියසෝ මනසිකාර ත් චිත්ත මධ්ර් ත් අධිෂ්ඨාන ශ්ක්ති ත් අවශ්ය
යේ.

(1962. 9. 15)
* අනුන්යග් හපතට, මයග්
ි කි න යම් සිරැයර් පරිච්යේද
රූපා තන න් තුළින් නික්යමන සුළං රැල්යලකින් යහෝ පීඩායවක්
යනායේවා! හරි හැටි යනාැන කිසිවකුයග් ගුණ ක් ඔසවා ැක්වීමට කිසදුි
උත්සාහය ක් යනාගනිමි. අගුණ න් ගැන කවර කථාද? හැකි තාක් දුරට,
යහාඳ
ි සලකන අනුන්යග් වැඩට ඉඩ දී පයසකට වීමට මම නිතරම
සූදානම් යවමි. අපිරිසිදු අන්දමින් කරන ශ්ාසනික යහෝ බාහිර යහෝ වැඩට
සම්බන්ධ් යනාවීමට මම උත්සාහ ගනිමි. එබඳු තැන් සමග තියබන
සම්බන්ධ් ද කඩා දමමි.

(1982. 6. 16)
197

අමා බින්දු...

මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ස්නාසනය් නිර්මාතෘවර,

පූජ්ය මීතිරිගල ධම්මනිසන්ති ස්වාමීන්වහන්ස් විසිනි.
රැසි න් ජාතික ූරි ගගාරින් අභයවකාශ් තරණ කළ
ඓතිහාසික සිද්ධි සිදු වීයමන් අනතුරැව ඒ පිළිබඳව බර්ලින් ගුවන්
විදුලි යස්ව දවල් 11.00 ට කළ පරවෘත්ති පරකාශ් ට මා සවන් දුන්යන්
ජර්මනිය ් බර්ලින් විහාරය ් සිටි අවස්ථාවකදී . ඒ ක්ෂණය න්ම මට
යම් අදහස පහළ වි . “යම් ආශ්්චර් වත් සිද්ධි සිදු වූය ්, ඥානවන්ත
සැලැස්මක් වීර්
ය ාදා කරි ාත්මක කිරීයම් පරතිඵල ක් වශ්ය නි. එ
එයස් නම්, අපට ඇති ඥානවන්ත සැලැස්ම වන ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගය වීර්යයන් කරියාත්මක කළහාත් ඒකාන්තයන්ම ධයාන මාර්ග
ඵල ම් ජීවිතය්දීම ලබාගැනීමට හැකිය.”
යම් අදහස මට පහළ වූ වහාම තවත් පරවෘත්ති ඇසීයම් රැචි
නැතිව යගාස් ගුවන් විදුලි න්තර වසා ැමුයවමි. වසා දමා, මයග් අත්
යදකින් එකියනකට ගසාගනිමින් “මම යම් අත් යදක තවත් ධ්න
ඉප ීමට යනාය ාදවමි. මා යවනුවට අ ි ාට සහා වීමට යකනකු පුරැදු
කරන තුරැ මාස හ ක් පමණක් වයාපාරික කට ුතු කරන්යනමි” ි
අධිෂ්ඨාන කරගත්යතමි.
යම් ආත්මය ්දීම ධ්යාන මාර්ග ඵල ලබාගන්නට හැකි .
“හැකිය” න යම් පරබල පදනම උඩ, එ ට සුදුසු කර්මස්ථානාචා ම න්
වහන්යස් නමක් හා භාවනා කිරීමට සුදුසු ස්ථාන ක් යසවීමට
පටන්ගත්යතමි. එයස් යසා න මට 1964 වර්ෂය ්දී අති පූජය මාතර ශ්රී
ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් හමු වූහ. ඒ අසිරිමත් හමු වීම සිදු
වූය ් යබාරැල්යල් ජර්මන් ධ්ර්මූත ආශ්රමය ්දී රාතරි 8.00ට පමණ . යම්
ආත්මය ්දීම ධ්යාන - මාගම ඵල ලබා ගැනීයම් මයග් වැඩ පිළියවළ
උන්වහන්යස් සමග පැ භාග ක් පමණ සාකච්ඡා කරන අතර,
උන්වහන්යස් යමයස් පැවසූහ. “මම මහත්ම ා කලින් ැකල නැතත්
මහත්ම ා ගැන අහල තිය නව. මට දා ක මහත්ම කුයග අළුත් යග්ක
වස් වසන්න ආරාධ්නාවක් තිය නව. ඒ ආරාධ්නාව අවලංගු කරයගන
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ආයවාත්, හට ඉඳලම අප දන්නට ම් උතුම් ලෝකෝත්තර වැඩ
පිළිවළ පටන්ගන්න පුළුවනි.”
වස් ආරාධ්නාව අවලංගු කිරීමට මා ැරූ උත්සාහ සඵල
යනාවී . ඉන් පසුව මාහිමිපාණන් වහන්යස් කුරැණූගල නාථගයණ්
අරණය යස්නාසන ට වැඩම කළහ. ය ෝජිත නව අරණය ආරම්භ
කිරීමටත් ඊට පරථමය න් නාථගයණ් අරණය යස්නාසනය හි කුටි
යදකක් සාදා දී, දසසිල් උපාසකවරැන් තියදනකුට මාහිමිපාණන්
වහන්යස් ටයතහි භාවනා පුහුණුව ලබාගැනීමටත් කට ුතු පිළිය ළ
කයළමි.
නව අරණය සඳහා සුදුසු තැනක් යසා ාගැනීමට මාස
ගණනක් යවයහසුණ මට, මීතිරිගල රක්ෂිත වන එ ට සුදුසු
ි
වැටහුණි. අනතුරැව මා අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් මීතිරිගලට වැඩමවා
එම වන යපයදස යපන්වූ විට, උන්වහන්යස් ද මයග් අදහස අනුමත
කළහ. ඒ අනුව, මීතිරිගල රක්ෂිත වනය න් අක්කර 484 ක් බදු වශ්ය න්
රජය න් ලබායගන, “මීතිරිගල නිස්සරණ වන ” නම් වූ අංග සම්පූර්ණ
අරණය යස්නාසන ක් කුටි පහයළාවකින් සමන්විත යකාට
යගාඩනැඟුයවමි.
1967 වර්ෂය ් ජූලි මස, අප මාහිමිපාණන් වහන්යස් පරමුඛ
සංඝ ා වහන්යස්ලා සිවුනමක් වස් එළඹීයමන් මීතිරිගල නිස්සරණ
වන නිසි පරිදිම ආරම්භ වි . එතැන් පටන් විසිපස් වසරක්ම නිස්සරණ
වනය ් පරධ්ාන කර්මස්ථානාචාර් ධ්ුර උසුලමින් අප මාහිමිපාණන්
වහන්යස් විශ්ාල ගිහි - පැවිදි පිරිසකට කලයණ මිතර ආශ්ර ලබාදුන්හ.
ඇත්ත වශ්ය න්ම, ම් යුගය් අතිශ්යින් ුර්ලභව ඇත්ත් ම්
ජීවිතය්දීම මාර්ග ඵල ලබාගත හැකි අන්දමින් භාවනා කර්මස්ථාන
දීමහි සමත් වූ කර්මස්ථානාචාර්යවරයකි. එහි ලා අප මාහිමිපාණන්
වහන්ස් අද්විතීය නිපුණතාවකින් යුතු ආචාර්යවරයකු බව ගිහි පැවිදි
අප කාග්ත් පිළිගැනීම විය. උන්වහන්ස්ග් අභාවය පරතිේධ
ශ්ාසනයට සිු වූ බලවත් පාඩුවකි.
මා ගිහි කලද පැවිදි වීයමන් පසුවද, ලැබූ උන්වහන්යස්යග්
සත්පුරැෂ ආශ්ර තුළින් දුර්ලභ වූ කලයාණ මිතර ගුණාංග රාශ්ි ක්
ැකගතිමි. කරැණාව හා ඉවසීම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් චරිතය හි
ඉස්මතු වී යපනුණ හ ගුණාංගය ෝ . “සමාව දීමන් කනකු හදාගත
හැකිය” යන කාරැණික හැඟීමකින් යුතුව උන්වහන්ස් ගෝල පිරිස
199

අමා බින්දු...
හික්මවූහ. කෘතඥ - කෘතේදී ගුණ බාහෝ විට උන්වහන්ස් කළ - කී
දැයින් පරකට විය. උන්වහන්යස්යග් ජීවිත හුයදක් ශ්ාසන චිරස්ථිති
සඳහාම කැප වූවක් වි . ස්වකී ජීවිත කාලය න් පසුව පවා අප ආරම්භ
කළ නිවන් වැඩ පිළියවළ ඉදිරි ට යගන ාමට උන්වහන්යස් ූරදර්ශ්ී
විධිවිධ්ාන ය ූහ. නිස්සරණ වනය් පරමාර්ථය වන නිස්සරණාධයාසය
අප අති පූජ්ය මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් ජීවිතය තුළින්ම සංක්තවත්
විය.

මාහිමි දින පාතන්
* බුදු සසුන් වැඩ පිළියවළ ඇරඹුයණ් බාහිර උපකරණ න් දි ුණු
කරගැනීමට යනායේ, ආධ්යාත්මික ගුණ දි ුණුව පරධ්ාන කරයගන .
සංසාරය ්දී යකායතකුත් බාහිර උපකරණ ලැයබන්නට ඇත. ඒවා
විඳින්නට ඇත.
යම් බුදු සසුන දුලබ බව වචනය න් යකායතකුත් කි ති. සිතන
ි ් යම්
ස්වභාව යහාඳට සැලකීම අර්ථ සහිත බව වැටයහ ි. ‘බුද්ධ්ුප්පායදා
දුල්ලයභා’
ි කි මින් බාහිර වැඩට - යද්ට සිත ය ාදන්නට බැරි බව
මට හැයඟ ි. යනානවත්වා ආධ්යාත්මික ගුණ දි ුණුවට උපය ෝගී
වැයඩහි ය දීමට නම් යම් දුර්ලභ කරැණු ගැන නිතර සිත ය දීම කළ
ුතු . බුදුරජාණන් වහන්යස් දිනකට කීපවරක් සුගයතෝවාද වශ්ය න්
යම්වා අලළායගන යද්ශ්නා කිරීම ගැන ද අප විසින් සිත් ය දවීම
යහාඳ . යකයලසුන්ට ඉඩ ලැයබන්යන් පරමාද යදෝෂය නි. පරමාද ,
කුසීතකම න යම්වා දුකට යහ්තු .

(1978. 7. 31)
* ය ෝගාවචර ා පර හට ඇඟවීයම් අදහසින් යතාරව ආදර්ශ් සම්පන්න
ජීවිත ක් පැවැත්වි ුතු . එ පිරිසිදු උදාර පැවැත්මක් වි ුතු . එ ින්
ඔහුයග් ආධ්යාත්මික දි ුණුව ඉක්මනින් සිදු යව ි. සූයහන ආදර්ශ් ක්
නැති ජීවිත හිස් එකකි. අනුනට අඟවන අදහසින් පවත්වන ජීවිතය ්
ආධ්යාත්මික දි ුණුව යනාලැයබ ි.

(1980. 2. 23)
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මීතිරිගල නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩලය වනුවන්,
එහි ගරැ සම ල්කම්,

ආර්. ඒ. විමලස්න මහතා විසින.ි
සම්මා සම්බුද්ධ් ශ්ාසන
ඒකායලෝක කරමින්, මීතිරිගල
නිස්සරණ වන යසනසුන දහම් සුවඳින්-සිල් සුවඳින් සුගන්ධ්වත්
කරමින් වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ අති පූජය මාතර ශ්රී ඥානාරාමාභිධ්ාන
නා ක මාහිමිපාණන් වහන්යස් යම් ුගය ් යලාව පහළ වූ මහා
පුරැෂ ාණ යකයනකි.
උන්වහන්ස්ග් දර්ශ්න මාතරය නිරතුරැව අපට සිහි ගැන්වූය්
ධර්ම ස්නාිපති සැරියුත් මහ රහතන් වහන්ස් හා මහා පුරැෂ
ලක්ෂණයන් අනූන මහා කාශ්යප මහා රහතන් වහන්ස් වැනි උතුමන්
වහන්ස්ලාය.
වසර 25 ක් මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන ඇසුරැ කළ ගිහි
පැවිදි උභ පිරිසට සද්ධ්ර්මාමෘත යබදා යදමින් ඔවුන් ශ්මථ - විදර්ශ්නා
භාවනාවන්හි හික්මවූ උන්වහන්යස් මමතරිය ් මහා පරතිමූර්ති කි.
උන්වහන්යස්යග් ඇසුර ලැබූ අපට සම්මා සම්බුද්ධ් ශ්ාසනය ්
කලයාණ මිතර සම්පත්ති යනාමඳව ලැබුණි. යමත් සිසිල මුසු වදන් වැල
තුළින් උන්වහන්යස් අපයග් දහම් පිපාස සන්සිඳුවමින් කළ යද්ශ්නාවන්
නිසා, මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන අපට යදේරම් යවයහර බඳු
වි .
සසුන් බඹසර වසන බුදු පුත් මහ සඟ රැවනට සිවු - පසය න්
උපස්ථාන කිරීම සඳහා අප ය ාමු කළ මාර්යගෝපයද්ශ්ක ායණෝ
උන්වහන්යස් .
උන්වහන්යස් හමුවට පැමිණි විට අපයග් සිත් හසර බලා දහම්
යදසීයම් ගුණ උන්වහන්යස් සතු වි . දියනක පූයගාඩ පී.එන්.
කරැණාරත්න මහතා උන්වහන්යස් හමුවට පැමිණිය ් යපර දින තමන්ට
සිදු වූ විශ්ාල ධ්න හානි කින් පීඩා විඳිමිනි. නාහිමිපාණන් වහන්යස්ට
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වැඳ එකත්පයසක සිටි කල්හි උන්වහන්යස්යග් මුවින් පිට වූය ් ,
“මහත්ම ාට ඊය ් විශ්ාල පාඩුවක් උණා යන්ද?” න්න ි. එහිදී ඇති වූ
සාකච්ඡායවන් කරැණාරත්න මහතායග් නිස්සරණ වන යසනසුනට තිබූ
ඇල්ම යදගුණ - යතගුණ වි .
ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රම සංස්ථාවට තිස් වසර පියරන දින අප
නාහිමිපාණන් වහන්යස් ගල්ූයේ ය ෝගාශ්රම මධ්යස්ථාන ට
වැඩමවායගන
ාම සඳහා අප මණඩලය ් යස්රසිංහ මහත්මා
පැමිණිය ් . යවනත් කිසිම දියනක යනාමැතිව නාහිමිපායණෝ “එහි
න්යන් කිනම් මාර්ග ක් ඔස්යස්ද” ි එදා විමසුහ. න පාර පිළිබඳව
විස්තර කළ විට “ඒ පායරන්
න්න ලැයබ ිද?”
න පැන
උන්වහන්යස් විචාළ යස්ක. ඇත්යතන්ම පාර ගංවතුයරන් ට වී ගමන
න්ට සිදු වූය ් යවනත් මගකිනි!
ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට දා ක මණ්ඩලය ් අ කු හමුවීමට
අවශ්ය වුවයහාත් පැ 24 ක් න්නට මත්යතන් ඔහු උන්වහන්යස්
හමුවට පමුණව
ු ාගැනීයම් ශ්ක්ති ක් පැවතිණි.
දීපන්යගාඩ පී. ඇස්. යකාතලාවල යවද මහත්මා නාහිමිපාණන්
වහන්යස්ට නිරතුරැව යවද - යහදකම් කළ මවදයවරය කි.
නාහිමිපාණන් වහන්යස්ට යවද මහතා හමු වීමට අවශ්ය යේ නම්,
යපරදින රැය ් උන්වහන්යස්යග් රැව යවද මහතාට යපයනන බව යවද
මහත්මා අප සමග පවසා ඇත. යමවැනි අවස්ථා යබායහෝ .
ය ෝගාවචර න් වහන්යස්ලාට පමණක් යනාව දහමට නැමුණු
සැමටම උන්වහන්යස් වැඩ සිටි කුටි
දහම් තක්සලාවක් වි .
වය ෝවෘද්ධ්ව යරෝගීව වැඩ සිටි යමායහායත් පවා මවදය උපයදස් ද
යනාතකා තමන්වහන්යස් හමුවට පැමිණි සැම ධ්ර්මාවවාදය හි
හික්මවූය ් යලාේතුරා බුදු සිරිත සිහිපත් කරවමිනි.
උන්වහන්ස්ගන් ශ්මථ - විදර්ශ්නා භාවනා කර්මස්ථාන ලබා
ගිහි ගදර සිටම ිත්ත ශ්ක්තිය් උත්තරීතර ඵල ලබාගත් අය
බාහෝය. එපමණකුදු යනාව, උන්වහන්යස්යග් යමත් සිසියලන්
නිස්සරණ වන යසනසුයනහි වන සිවුපා සත්තු පවා සැනසුණාහ.
නිරන්තරයන් දබර වන රිළා වඳුරැ කැල උන්වහන්ස්ග් මත් දහරින්
සාමකාමී වූ වාර අපට දක්නට ලැබුණි.
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සම්මා සම්බුද්ධ් ශ්ාසන බබුළුවමින්, මීතිරිගල නිස්සරණ වන
යසනසුන ඒකායලෝක කරමින්, කල්ප වෘක්ෂ ක් යස් විපුල ඵල අපට
ලබායදමින් වැඩ සිටි අති පූජය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස් තුළින් අපට හමු වූය ් සසුන් බඹසර වැස
නිමවන ලද මහ රහතන් වහන්යස් නමක්
ි කීම ුක්ති ුක්ත .
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බානපත්තියා”

මාහිමි දින පාතන්
* යනාය ක් විදිය ් වැඩවලින් පියරන තාපස ජීවිත , පරධ්ාන අරමුණ
ට කරයගන සිටි ි. යම ට ි පිරිහීම කි න්යන්. අයප් භික්ෂු ජීවිත ට
ද යම් තත්ත්ව සිදු යව ි. (පන්සල්) විහාර යසනසුන්වල වසන භික්ෂුන්
වහන්යස්ලා ඉතාමත් ඉවසිලිමත් යවති. වීර් ය න් දි ුණු . සංවර
ශ්ීල නට තැනක් යනාදීම ඒ පින්වතුන්යග් අඩුපාඩුව ි. අරණය වියේක
යසනසුන්වල වසන අ ට ශ්ීල සංවර ඇති වන්නට පිළිවන. එ ත්
නැතිනම් වැඩකට නැති න් වනු ඇත.
යම් පිරියස් සංවර ගැන පැහැදුණු ගිහි යබෞද්ධ් න් විහාර යසනසුන්වල
වසන පැවිද්දන්යගන් කරවාගන්නා පින්කම් ආදි යම් අ යගන්
කරවාගැනීමට මාගම හදාගන්නා සැටි යපයන ි. යම ින් සිදු වන්යන්
පිරිහීයමකි. යදපස ගැටීයමකි. යම් බව සලකා යමබඳු වැඩවලදී නුවණින්
සලකා වැඩ කරයතාත් මැනවි.
වියේක පරිසර දුෂණ වන වැඩ යත්රැම්යගන කරි ා කළ
සිතට ගත ුතු . ලාභ - සත්කාර - සියලෝකවලට ට යනාවි

ුතු බව
ුතු .

“අඤ්ඤා හි ලාභූපනිසා - අඤ්ඤා නිබ්බාණගාමිනි.”

(1982. 2. 11)
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අමා බින්දු...

සිද්ධායුර්ේදඥ, කවිරාජ්,

බී. එස්. අල්විස් මහතා විසිනි.
අති ගරැ මාතර ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස් න
නාම , ශ්ාසන පරතිපත්ති වඩන්නා වූ ගිහි පැවිදි යදපක්ෂ අතර ඉතා
පරකට, පූජනී , යශ්ර්ෂ්ඨ නාම කි. ශ්රී සම්බුද්ධ් ශ්ාසන ආයලෝකවත් කළ
උන්වහන්යස් අපරමාණ ගිහි පැවිදි පිරිසකයග් පරය ෝජන පිණිස ඉමහත්
මමතරිය න් ධ්ර්ම යපාත් පත් සම්පාදන කරමින් ද ධ්ර්මානුශ්ාසනා
පවත්වමින් ද භාවනාදි පිළිබඳ අති දුර්ලභ උපයද්ශ් පහදායදමින් ද
තමන්වහන්යස්යග් අවසාන දක්වාම සැමට අනුකම්පායවන් උතුම්
ධ්ර්ම දාන දී වදාළ යස්ක.
යමම පූජනී සංඝපීතෘන් වහන්යස් මීට වසර තිස්පහකට පරථම
දනේකන්යද් ය ෝගාශ්රමය ් වැඩ වසන කාලය ්දී උන්වහන්යස්යගන්
කප්පි කාර දා කත්ව ලබායගන උපස්ථාන කරමින් ධ්ර්මානුශ්ාසනා
ලබමින්, පූජනී ස්වාමිපාද ාණන් වහන්යස්යග් අවසාන දක්වාම
ඇසුරැ කිරීයම් භාගය මට ලැබුණි. උන්වහන්යස් ව සට පත් වනු
සමගම ශ්රීර යශ්ෝභාව දියනන් දින පැහැපත් වූවාක් යමන්ම ආධ්යාත්මික
ගුණ ස්කන්ධ් දියනන් දින වර්ධ්න වි .
සමහර විට ස්වාමීන් වහන්යස්ට පරතිකාර කිරීමට එන්නට දන්වා
එවන විට මම ද අසනීපවලින් යපයළමින් හුන්යනමි. යකාතරම්
අපහසුකම් තිබුණත් මම යකයස් නමුත් ස්වාමීන් වහන්යස් යවත
එන්යනමි. නිස්සරණ වන ආරණය ට පැමිණ අමාරැයවන් පඩි
යපළවල් නැග මා උන්වහන්යස් වැඩ වසන කුටි ට ළඟා වත්ම මයග්
කය ් තිබුණු පීඩා-අසහන දුරැ වී, උන්වහන්යස් සමීප ට ගි විට විශ්ාල
සහන ක් මට ලැයබ ි. යම් ක දියනන් දින දිරා න බවත් යමම
වයාීන්යගන් නිට්ටාවට සුව ලබාගන්නට අපරමාදව භාවනාදි කුසල
ධ්ර්මවල ය දි
ුතු බවත්, යමබඳු අවස්ථාවලදී උන්වහන්යස් මට
යපන්වා දුන්හ.
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යම් කිසි පරශ්්නයක් - අසහනයක් පවතින අවස්ථාවක ගරැ
ස්වාමිපාදයාණන් වහන්ස් හමු වීමට ගිය විට, මා එම පරශ්න
් යක් හෝ
අසහනය හෝ දැන්වීමට පරථම එයට පිළිතුරැ - සහනය ලැබන
ධර්මයක්ම උන්වහන්ස්ගන් අසන්නට ලැබුණි. මය මා බාහෝ
වාරවල අත්දැක තිේ. දිනක් මයග් හිතවත් කලයාණ මිතරය ක්
ස්වාමිපාද ාණන් වහන්යස් හමු වීම සඳහා මා සමග ගිය ් . ඒ
අවස්ථායේ උන්වහන්යස්යගන් විමසා ැනගන්නට තිබූ ධ්ර්ම පරශ්්න අප
පරකාශ් කරන්නට පරථම, ඊට විසඳුම ලැයබන ධ්ර්ම ක් ම උන්වහන්යස්
අපට යද්ශ්නා කළ යස්ක. මයග් හිතවතා ද යමම සිද්ධි ගැන විස්ම ට
පත් වි .
අති ගරැ පූජනී මාතර සිරි ඥානාරාම ස්වාමින් වහන්යස්
ස්වකී ආධ්යාත්මික ගුණ ට සමාන ඥානය න් ද ඥාන ට සමාන
ගුණය න්ද සමන්විත වූ යස්ක. යමවැනි කලයාණ මිතර උත්තම න්
වහන්යස්ලායග් ඇසුර, අවවාද, ධ්ර්මානුශ්ාසනා නිවන දක්වාම ලැයේවා!

මාහිමි දින පාතන්
* යමදින තදින් සංසාරික අනභිරතිය කි. වියේක ශ්ේදවලින් පිරී ඇත.
යම් බාධ්ක මැද්යද් මයග් වැඩ ද අතපසු කළ ුතු යනායේ.
මමතරි වැඩීමි, විපස්සනාව වැඩීමි, සක්මයන්දී සතර ධ්ාතුන්යග්
කරි ාකාරී ස්වභාව පරකට වන යස් ද නැවතී සිටයගන කා යකාටස්
යවන් යවන් කරගනිමින් විපස්සනාවට නැගීයමන් ද, යම් විපස්සනාව
පවත්වා ලීමි. යමහිදී ශ්ුනයතා දර්ශ්න හා විදර්ශ්නා ඥාන ලැබීමි.

(1983. 8. 6)
* පැවිදි ජීවිත සාර්ථක කරගැනීමට නම් බැහැරි යමාන දි ුණුවක්වක්
යනාව, ශ්ීල සමාධි පරඥාවන් තමා තුළ දි ුණව
ු ට පත් කරගනිමින් අනුන්
තුළ ද ඒ ගුණ වැයඩන යස් කට ුතු ය දීම කළ ුතය
් ත්.

(1978. 3. 13)
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ජ්. ජී. හ්මා පර්මදාස මහත්මිය විසින.ි
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුයන් විසූ අති පූජනී මාතර සිරි
ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් ැකගැනීමට ලැබීම, යපර සසයර්දී
මාත් මායග් දරැවනුත් එක්ව කළ මහා පිනක පරාතිහාර් ජනක පුණය
විපාක ක් බව සිතා සැනයසමි.
දිනපතාම පින්කම්, වන්දනා-මාන හා මහා පරිමාණ
පරිතයාග න් කරමින් සිට හදිසිය ්ම මැදි විය ්දී පරයලෝ සැපත් වූ මයග්
ද ාබර ස්වාමිපුතර සත් ගුණවත් යේ. ජී. යපර්මදාස මහත්ම ා උයදසා,
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් භාවනානුය ෝගී සඟ රැවනට දාන
පිරිනැමීම පිණිස මා දරැ පිරිසත් සමග මීතිරිගලට ගිය ් 1974 දී . එහිදී
අති පූජය ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් දර්ශ්නය න්, ඈත
අතීතය ් වැඩ සිටි ා වූ මහා රහතන් වහන්යස් නමක් ැකගැනීයමන්
ඇති වනු වැනි වූ පරසාද ක් මයග් සියතහි පහළ වි .
එතැන් සිට මසකට වරක්වත් අති පූජය මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් සුවදුක් විමසමින්, අවශ්ය යේත් - යහ්ත්- මවදය පහසුකම්
සලසා යදමින්, බණ දහම් අසාගනිමින්, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
උපයදස් අනුව භාවනා කමටහන් වඩමින්, අනන්ත අපරිමාණ පින්කම්
රැසක් කරගැනීමට අති පූජය ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
හපත් ඇසුර නිසා මට ඉඩ ලැබුණු බව සිහිපත් කරනුය ් අසීමිත
යගෞරවය නි. අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඈත සසයර්දී මයග්ම
ද ාබර පි ාණන් වහන්යස් නමක් වන්නට ඇතැ ි මා සිතන්යන් හද
පිරීගත් ඉමහත් භක්තිය නි.
මීතිරිගල නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ් සාමාජිකත්ව
මා ලබාගත්යත්ද අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කරැණා මහිම
නිසාම . 1982 වර්ෂය ් අයගෝස්තු 04 වනදා සිට යනාවැම්බර් 2 වන දා
යතක් වස්සාන තුන් මාස තුළ අපයග් නිවස සංඝාවාස ක් වශ්ය න්
කැප යකාට, අති පූජනී මාහිමිපාණන් වහන්යස් පරධ්ාන අරණයවාසී
සුයප්ශ්ල ශ්ික්ෂාකාමී ස්වාමීන් වහන්යස්ලා සතර නමක් වස් වසවා,
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
සාරාණී ගිලායනෝපස්ථාන මහා පින්කම් රාශ්ි ක් මටත් මායග් දරැ
පිරිසටත් හිත - මිතුරන්ටත් අත් කරගැනීයම් භාගය උදා වූයේද
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඉමහත් කරැණා - මමතරිය න් අපයග් වස්
ආරාධ්න පිළිගත් නිසාම .
වර්ෂ 1983 දී අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් “ශ්මථ
විදර්ශ්නා භාවනා මාර්ගය” නම් යපාත මුද්රණ කරවා ධ්ර්මදාන වශ්ය න්
යබදා හැරීමට අපට අවස්ථාව සැලසුයණ් ද මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
කරැණා මහිමය ් ආනුභාවය නි.
1990 යනාවැම්බර් මසදී අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස් ගිලන්
වූ විට, අප යකයරහි කරැණායවන් ගිලන් උපස්ථාන ලැබගැනුමට අප
නිවසට වැඩම කළහ. එයහ ින්ම එතැන් සිට 1991 අයපර්ල් මස දක්වා
අප නිවස නැවත වරක් සංඝාවාස ක් යලසින් කැප යකාට
ගිලායනෝපස්ථාන සලස්වා මාහිමිපාණන් වහන්යස් සුවපත් කරගැනීයම්
මහා පුණය ලාභ අපට අත් කරගත හැකි වි .
1991 යදසැම්බර් 11 දා මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් 90 වන උපන්
දින නිමිත්යතන් කැළණි රජ මහා විහාරය ්දී පැවැත්වුණු මහා
මචතය - යබෝධි පූජාවට සහභාගි වීම පිණිස 1991 යදසැම්බර් 8 දා අප
නිවසට වැඩම කළ මාහිමිපාණන් වහන්යස් අප යකයරහි කරැණායවන්
1992 ජනවාරි 15 දා යතක් ම වැඩ සිටීම නිසා නැවත වරක් අපට
උත්කෘෂ්ට සංඝ උපස්ථානම පිනක් සිදු කරගැනීමට වරම් ලැබුණි. ඒ
අතරතුර යදසැම්බර් 11 දා අති පූජය කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංස
මාහිමිපාණන් වහන්යස් පරමුඛ 60 නමක් පමණ වූ අරණයවාසී
ශ්ික්ෂාකාමී සංඝ රත්න අප නියවසට වැඩම කළ අතර, අප අති ගරැ
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට යසත් පතා, ඒ අනුත්තර සංඝ රත්න ට දන්
පිළිගැන්වීයම් පරම භාගය අපි ලද්යදමු. එ අති ගරැ මාහිමිපාණන්
වහන්යස් ජීවමානව වැඩ සිටි දී සිදු කළ අවසාන උපන් දින පින්කම
වි .
අති ගරැ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කාරැණික මග යපන්වීම
ටයත්, අති පූජය කඩවැද්දුයේ පණඩිත මාහිමිපාණන් වහන්යස් හා අති
පූජය නාඋ යන් අරි ධ්ම්ම ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස් පුමුඛ සුයප්ශ්ල
ශ්ික්ෂාකාමී, අරණයවාසී සංඝ රත්න ඇසුරැ කිරීමට, වැඳීමට, පිදීමට,
යනාය ක් ආකාරය න් උපස්ථාන කිරීමට අපට අවස්ථාව සැලසුණු බව
සිහිපත් කරනුය ් උතුරා න ශ්රද්ධ්ායවනි.
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අමා බින්දු...
“අනුත්තරං පුඤ්ඤ්ක්ඛත්තං ලාකස්ස” යන මහා සංඝ
රත්නය් ගුණය අනුව, මාතර ශ්රී ඥානාරාම නායක මාහිමිපාණන්
වහන්ස් නිසා අපමණ කුසල් දහම් සිු කර පාරමී සපුරාගැනීමට
කාතරම් දනකුට මග පෑුණ්දැයි සිතාගැනීම පවා අපහසුය.
සයක්කා - උජූ - සූජූ - සුවයචා - මුදු - අනතිමානී සන්තුසසයකා - සුභයරා- අප්පකියච්චා - සල්ලහුකවුතති - සන්තින්ද්රිය ා නිපයකා - අප්පගයබ්භා - කුයලසු අනනුගියද්ධ්ා - නච ඛුද්දං සමාචයර
නුයවන්, ශ්ාන්ති පද ට නු කැමැති අත්ථ කුසල ා විසින් සම්පාදන
කළ ුතු
ි වදාළ කරණී ධ්ර්ම සි ල්ල අති ගරැ ඥානාරාම
නාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් ශ්ාන්ත ධ්ර්ම යද්හ තුළින් සක් සූදක් යස්
අපට ැකගන්නට ලැබීම අයප්ම භාගය කි.
රථ විනීත පරතිපදාව - නාලක පරතිපදාව - තුවටක පරතිපදාව - මහා
ආර්ය වංශ් පරතිපදාව හා චන්දෝපම පරතිපදාව නම් වූ අතයුත්තම ශ්ාසන
පරතිපදාවන් සියල්ල අති පූජ්නීය මහෝපාධයාය මාහිමිපාණන්
වහන්ස්ග් පාරමී පුණය ද්හය තුළින් නත පුරා දැකගත්තමු. සිත
පුරා සැනසීගත්තමු.
වර්ෂ යකෝටි ගණනාවකින්වත් ැකගැනීමට යනාලැයබන තරයම්
සම්බුද්ධ් ශ්ාසන භාරධ්ාරී මහා සංඝ පිතෘන් වහන්යස් නමක් වූ අති
පූජනී පරධ්ාන කර්මස්ථානාචාර් , මයහෝපාධ්යා පණ්ඩිත මාතර ශ්රී
ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස, පුරා විසි වසරකට ආසන්න කාල ක්
තිස්යස් ඔබවහන්යස්යග් කලයාණ මිතර සම්පත්ති පිහිට යකාටයගන
මාද මායග් ආදරණී ූදරැ පිරිස හා ඥාති-හිත මිතුරන්ද විසින් රැස්
කරගන්නා ලද්දා වූ දාන-සීල-භාවනාදි ආමිස-පරතිපත්තිම සකල කුසල
සම්භාර ඔබවහන්යස්යග් ශ්රී පාද මූලය ් වැඳ නමස්කාර කරමින් පූජා
කරමු. පූජා යේවා! නිවන් දකිනා තුරැ පූජනී
මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් උතුම් කලයාණ මිතර යස්වන අපට ජාති - ජාතිත් ලැයේවා!
ඔබවහන්යස් පැතු උතුම් යබෝධිය න් ශ්ාන්ත නිවන් සුව අත් යේවා!
අපයග් තියදාරින් සිදු වූ සි ලු වරදට සමා වන යස්ක්වා! ස්වාමීනි අවසර,
අපයග් යගෞරවාදර භක්ති පරණාම පිළිගන්නා යස්ක්වා!
“සතං සමාගමා හාතු - යාව නිබ්බාන පත්තියා”
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සීවලී භාරය් ගරැ සභාපති, වරලත් පාලන ගණකාිකාරි,

මිතර වත්තිමුති මහතා විසින.ි
1985 වර්ෂය ්දී මා බුද්ධ් ධ්ර්ම
ැඩි අවශ්යතාවකිනුත්
උනන්දුවකිනුත් අනුගමන කරන කල්හි, ගැඹුරැ ධ්ර්ම කරැණක්
වටහාගැනීමට උපකාර ක් අවශ්ය වි . යම් අවස්ථායේදී මායග් හිතවත්
ඥාතිවර කුයගන් මීතිරිගල නිස්සරණ වන ගැනත්, එහි වැඩ සිටින
යස්නාසනාධිපති කර්මස්ථානාචාර් වර න් වහන්යස් ගැනත්, විශ්ාල
ගුණ කථන ක් අසන්නට ලැබුයණ් . අරණය යස්නාසනය ් වැඩ සිටින
යබෝීන් වහන්යස්ට ආරක්ෂක යබෝධි පරාකාර ක් යගාඩ නැගීමට අවශ්ය
බවත් එ ඉදි කර යදන යලසත් මායග් ඥාතිවර ා මයගන් ඉල්ලා
සිටිය ් .
1985 ජූනි මස 9 වනදා මායග් ඥාතීන් සමග මම නිස්සරණ වන
බලා පිටත් වුයණමි. එදා ඒ කන්ද නගින අවස්ථායේදී ජීවිත පිළිබඳ
කලකිරීමකුත් ධ්ර්ම කරැණට පිළිතුරක් ලබා ගැනීයම් ැඩි
බලායපායරාත්තුවකුත් මයග් සිත තුළ බලපූයේ . යනායබෝ යේලාවකින්
අති පූජය නා ක ස්වාමින් වහන්යස්ට නමස්කාර කර අපි සාකච්ඡායවහි
ය දුයණමු. පරථමය න් උන්වහන්යස්යග් කැමැත්ත පරිදි යබෝීන්
වහන්යස්ට අවශ්ය පරාකාර සූදීමට මම යනාපැකිළ භාර ගත්යතමි. ඉන්
පසු මායග් පරශ්්න කිහිප උන්වහන්යස්ට ඉදිරිපත් යකයළමි. ඉතා ගැෙුරැ
ධර්මයක් ඉතාමත්ම ලිහිල් කාට, එය විපස්සනා භාවනාවන් පරතයක්ෂ
කරගන්නා ආකාරය උන්වහන්ස් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව මට වටහා ුන්
ස්ක. උන්වහන්යස්යගන් අවසර යගන මා නිස්සරණ වනය ් කන්ද
බැස්යස් ඉතාමත්ම බලවත් පරීති කිනි. ඒ දින පටන් මම උන්වහන්යස්යග්
කීකරැ යගෝල කු හා දා ක කු වශ්ය න් මායග් ජීවිත හැඩගස්වාගතිමි.
අති පූජය මාහිමිපාණන් වහන්යස් ලංකායේ බුදු සසුයන් මහා
පර්වත ක් යස් යනාසැලී වැඩ විසූ යස්ක. සත්-තිස් යබෝධිපාක්ෂික
ධ්ර්ම න්යගන් බැබලුණු පින් කඳක් යස් වැඩ විසූහ. උන්වහන්යස්යග්
ගම්භීර පරඥායලෝකය ් පිහට
ි සි ල්ලන්ටම ලැබුණි. උන්වහන්යස් සතර
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බරහ්ම විහරණ න්යගන් තහවුරැ වුණු ජීවිත ක් ගත කළහ. ධමතරියන්
කරැණාවන්
පිරී
ගිය
මාහිමිපාණන්ග්
උපදස්
අනුව
බාහෝදනක් තම ජීවිතය ධාර්මිකව හැඩගස්වා ගත්හ. මුදිතාව
උන්වහන්ස්ට ආහාරයක් විය. ලාභ - අලාභ, ස - අ ස, නින්දා පරශ්ංසා, සැප - දුක් සි ල්ල උයප්ක්ෂායවන් පිළිගත් යස්ක.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට තීක්ෂණ බුද්ධි ක් හා අනුන්යග් සිත්සතන් නිරා ාසය න් පුබුදු කිරීයම් හැකි ාවක් තිබුණි. උන්වහන්යස් ැඩි
සෘජු භාව කින් සමන්විත වූ යස්ක. යම් සම්බන්ධ්ය න් මට ලැබුණු
වියශ්්ෂ අත්ැකීමක් සඳහන් කිරීම උචිත
ි සිතමි. දිනක් මාහිමිපායණෝ
යරෝහයල් පරතිකාර ලබමින් සිටි හ. ඒ යරෝහයල්ම උන්වහන්යස්යග්
යගෝල යපාඩි හාමුදුරැ නමක් ද පරතිකාර ලබමින් සිටිය ් . එදා යම් යපාඩි
හාමුදුරැවන්ට උයද් - දවල් යදයේලම දාන වළඳන්නට යනාහැකි වි .
එදින සවස් වන විට යපාඩි හාමුදුරැවන්ට ඉවසන්නට බැරි තරයම් බයඩ්ව
යේදනාවක් ඇති වි . යම ට තවත් යහ්තුවක් වූය ් යබයහත්වල සැර
බලපූම . එම නිසා මවදයවරැන්යග් උපයදස වූය ් වහාම ආහාර
ගැනීමට අවශ්ය බව . යපාඩි හාමුදුරැයවෝ යම භාරගත්යත් නැත.
එයහත් මවදයවරැන්යග් බල කිරීම නිසා, නා ක ස්වාමීන් වහන්යස්යග්
අවසර ලැබුණයහාත් ආහාර ගැනීමට සූදානම් බව මට පරකාශ් කළහ.
යම් සිද්ධි මම මාහිමිපාණන්ට දන්වා සිටිය මි. එවිට මාහිමිපායණෝ
‘සංසාර් කෑවා ඇති. ඔන්න ඔහ් ඉන්න දන්න’ ැ ි කි මින්
සිනාසුණහ. යමම තීක්ෂණ පිළිතුයරන් මයග් මනස පිනා ගි ා පමණක්
යනාව, මුළු සංඝ සමාජ ටම එ යකාතරම් අගනා අවවාද ක්ැ ි ද
සිතුණි.
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් තවත් එක් වියශ්්ෂ ලක්ෂණ ක් වූය ්
යනාඉල්ලීයම් සාරාණී ගුණ ි. දායකයෝ ඕනෑම දයක් සැපයීමට
සූදානම්ව සිටියහ. එහත් මාහිමිපාණන් කවදාවත් පුද්ගලික පරිහරණයට
කිසි දයක් ඉල්ලුේ නැත. දා ක පිරිස් පුයජෝපහාර කිරීමට ඉඩ
ලබාගත්යත් බලවත් ආ ාසය නි. යම් දුර්ලභ ගුණ
නිසාම
මාහිමිපාණන්ට අවශ්ය සි ලු පහසුකම්වලින් කිසිදු අඩුවක් වූය ් නැත.
විශ්ාල දා ක පිරිසකයගන් පුද සත්කාර ලැබුණි. මාහිමිපාණන් යබායහෝ
යද් පිළිගත්යත් අයනක් සඟ පිරිස සඳහා ; නැතයහාත් සාසනය ්
අභිවෘද්ධි ට .
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
අති පූජනී මාහිමිපාණන් වහන්යස් ආචාර් න් වහන්යස්
නමක් වශ්ය න් අති යශ්ර්ෂ්ඨ . උන්වහන්යස් ගුරැවර න්යග්ත්
ගුරැවරය කි; කලයාණ මිතර න්යග්ත් උසස්ම කලයාණ මිතරය කි.
අති ගරැ සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් සමීපව
යස්වන කිරීමට ලැබීම, මායග් ජීවිතය ් ලැබුණු යලාකුම භාගය
වශ්ය න් මම සලකමි.

මාහිමි දින පාතන්
* සම්මා සම්බුද්ධ් ශ්ාසන රැකගැනීම පැවිදි පක්ෂ ට පමණක් යනාව
ගිහි පක්ෂ ට ද අ ිති වැඩක් බව යනාසලකන සැටි යපයන ි. පැවිදි
පක්ෂ සසුන් වැයඩහි යනාය යදන විට, ගිහිය ෝ සසුන් ගුණ න් තමා
තුළ නැතිව තියබද්දීම කූගසති. තම හිතවත් පැවිද්දන් සසුන් වැඩ
පිරියහළන විට නිහඬ යවති. තමන් තුළ සසුන් ගුණ න් වර්ධ්න
කරගැනීයම් අදහසක් ඔවුන් තුළ නැත. යම ින් සසුන් පිරියහළීයම් වරදට
යකාටස්කරැවන් යස් ගිහි න් ද සැලකි හැකි ි. යමයස් යදපැත්යතන්
යදපැත්තට යදාස් නගා ලීම ද සුදුසු නැත. එකතු වී ඒකමතිකව සසුන්
ගුණ වඩමු.

(1978. 5. 24)
* යමෝහ බරපතළ ක්යල්ශ්ය කි. යලෝභ, යදෝස යදක එතරම් දි ුණු
වන්යන් යම් යමෝහ නිසා යනායේද? යනානැවතී වරයදහි ය යදන්යන්
යම් යමෝහ කරන උදේව නිසා යනායේද? උගත්තු යම් යමෝහ සමග
යකාතරම් යනාතරම්කම් යනාකරත්ද? උගතා, ළඟ ඇති ැනීයම් යහෝ
හැඳිනීයම් අංශ් ඉදිරිපත් කරයගන යබායහෝ හපන්කම් දක්ව ි.
යනාහඳුනන යනාදන්නා අංශ් න් ගැන වසා තැබීමට උදවු යදන යම්
යමෝහ අකුසල පක්ෂය ්දී දක්වන්යන් ඥාන ගති කි; පරඥා ලක්ෂණය කි.
එ ින් ඒ අකුසල ද සම්පූර්ණ කිරීමට යහාඳට ඉඩ සැලයස ි. සසර දික්
යේ.

(1978. 9. 14)
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අමා බින්දු...

මීතිරිගල ශ්රී ඥානාරාම ධර්මායතනය් නිර්මාතෘවර,
නුග්ගාඩ බෞද්ධ කලයාණ මිතර සංගමය් ගරැ අනුශ්ාසක,
වර ලත් ගණකාිකාරි,

එන්. ජී. පී. පණිතරත්න මහතා විසින.ි
දස යදස සුවඳ විහිදුවමින් දිගු
යශ්ෝභාවත් කළ සුගන්ධ් පුෂ්ප ක් යමන්
පරභායවන් පරභාවත් වූ අපවත් වී වදාළ
ඥානාරාම මාහිමිපායණෝ තයපෝ ගුණය න්
යශ්ර්ෂ්ඨ තිවර ාණන් වහන්යස් නමකි.

කලක් තිස්යස් සසුන් විල
සිල් සුවඳ විහිදුවමින්, ඥාන
අති යගෞරවනී මාතර ශ්රී
අනුන වූ විරල ගණය ් අති

උන්වහන්යස් සමරන යමවන් අවස්ථාවක, අල්යප්ච්ඡ - ැහැමි
දිවි ක් තුළ ගැේව පැවතුණු ගුණ සමුදාය න් බිඳක් එළි ැක්වීම ගරැ
ඥානාරාම නාහිමි න්ට දක්වන කෘතයේදී උපහාර ක් යස් සලකමු.
පස්කම් සැප පිරැණු සුඛෝපභෝගී සමාජ්ය තුළින්
අභිනිෂ්කරමණය කාට, වන පතක හුදකලාව නිසංසල තපස් මගකට
දිවි කැප කළ ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්ස් දැහැමි දිවියක සන්සුන්
මනසක් තුළින් වැඩන ආධයාත්මික ශ්ක්තියත් සංහිඳියාවත් පරටු
කාටගත් ශ්ාසන බරහ්මචර්යාව නිවනට මග බව වටහාගන, එමගින්
ශ්රාවක ජ්නයාත් ස්වකීය ජීවිතයත් සාර්ථක අරමුණක් කරා මහයවීමට
දැරෑ පරයත්නය අති විශ්ිෂ්ටය. එමගින් උදාර ශ්ාසනික යස්ව ක් වූ වන
යසනසුන් පරතිපදායේ උත්තරීතර කාර් භාර ට උර දුන් අ ුරැ
උන්වහන්යස්යග් නිසංසල ජීවිත
තුළින් කැපී යපනුණු වියශ්්ෂ
ලක්ෂණ ක් වි .
යමවන් සඟ රැවනක් හමුව ඇසුරැ කිරීමටත් දහම් පිළිසඳරක
ය දීමටත් අවවාද-අනුශ්ාසනා ලැබීමටත් අවස්ථාවක් ලයදාත්, එ යබාදු
දිවි ක දුර්ලභ සම්පන්න වාසනාවත් යමායහාතක් බව කිව මනා
යනායේ.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
ශ්ීල ගුණය න් තයපෝ ගුණය න් ුත් වනවාසී භාවනානුය ෝගී
මාහිමිපාණන් වහන්යස් නමක් හමු වීමට ලැබුණු ඒ අවස්ථාව මට ද උදා
වූය ් මින් යදතිස් වසරකට පමණ යපර මිතුරකු සමග යගාස්
උන්වහන්යස් බැහැදුටු විටකදී .
පරථමයන්ම උන්වහන්ස් මුණගැසුණු එම මාහාත අප
ජීවිතය තුළ පුුම වනසක් ඇති කිරීමට සමත් වූ බැේ විශ්්ෂයන්
සඳහන් කළ යුතුය. එම පරථම මුණගැසීයමන් පසු ඇසුරට පත්ව, වසර
තිස්යදකක් දිවි මග පසු කර ආපසු හැරී බැලීයම්දී, අප ජීවිත තුළ සිදු
වී ඇති යවනස කුමක්ැ ි පැහැදිලිව දක්නට ලැයේ.
ශ්ාසනික පරතිපදාව යකයරහි පුදුම සහගත යලස අප ජීවිත
නැඹුරැ වී තියබන අ ුරැ දක්නට ලැයබන්යන්, උන්වහන්යස්යග් උදාර
ශ්ාසනික සංගරහය ් පරතිඵල අපටද බලපූ නිසා
ි වටහාගත හැකි .
උන්වහන්ස් මුණ ගැහන ඕනෑම මාහාතක, හිස් වචන හා
නිසරැ කතාවලින් තාර දහම් පිළිසඳරකම යදීම ඥානාරාම නාහිමියන්
තුළ දක්නට ලැබුණු උදාර ගුණාංගයක් විය. අප මුණ ගැසුණු මුල්
අවස්ථායවහිම, අප සමගද දහම් පිළිසඳරක ය දුණු උන්වහන්යස් දුර්ලභ
බුද්යධ්ෝත්පාද කාල ක මිනිසත් බව ලබා සිටි දී, එ ින් නිසි පරය ෝජන
යනායගන සමාජ දුශ්්චරිතය හි ඇලී-ගැලී සිටීම යඛදජනක බවත්,
එමගින් යවන්ව වහා කුසල් දහම්හි ය දීම අවශ්ය බවත් කි ා සිටි හ.
යමහිදී මයග් අදහස් පළ කරමින්, වර්තමාන භික්ෂු පිරිසත්
යබෞද්ධ් සමාජ ත් පිරිහීම් පරපාත කරා ගමන් කරමින් සිටින බැවින්
යම් උවදුයරන් ශ්ාසන යේරාගැනීම පිණිස වහා පරතිකර්ම ක් ය දීම
අවශ්ය බැේ කි ා සිටිය මි. එවැනි යශ්ෝචනී තත්ව කින් සසුනත්
සමාජ ත් යේරාගැනීම පිණිස, වින ානුකූල විෂ මාලාවන් අන්තර්ගත
වන පරතිපත්තිම පදනමක් මත යගාඩනැගුණු භික්ෂු අභයාස අධ්යාපන
කරම ක අවශ්යතාවත්, ඒ සඳහා පුහුණු ආ තන ක් පිහිටුවි
ුතු බවත්
යපන්නා දුනිමු.
එ ට සවන් දුන් ඥානාරාම මාහිමිය ෝ අනාගත සසුන හා
සමාජ
පිළිබඳව ළය හි හටගත් බලවත් සංයේග කින්
ුතුව ,
අනුකම්පා සහගතව යමම වැඩ පිළියවළට පරසාද පළ කරමින්, එ
අනුමත කළහ. හමු වූ හැම අවස්ථාවකම උන්වහන්යස් ඒ සඳහා අප
දිරිගන්වමින් කතා කළහ.
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අමා බින්දු...
ගරැ නාහිමි න්යග් දිරිමත් කිරීයමන් පිබිදුණු සිතැති අපි ද
වියශ්්ෂ උනන්දුවකින් හා කැප වීමකින් ුතුව කරි ා යකාට, යනායබෝ
කලකින්ම එබඳු ආ තන ක් බිහි කිරීමට සමත් වුයණමු.
මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන පා මුල මනරම් නිසසල
පරිසර ක පිහිටි, “ශ්රී ඥානාරාම ධ්ර්මා තන ” නමින් හඳුන්වනු
ලබන්යන් උන්වහන්යස්යග් අවවාද අනුශ්ාසනා අනුව
මින්
යගාඩනැගුණු එම භික්ෂු අභයාස ආ තන ි.
වන යසනසුනක අංයගෝපාංග න්යගන් අනූනව, වින ානුකූල
ශ්ාසනික ආ තන ක් යලස යම සකස් වී ඇත්යත්ද ගරැ මාහිමි න්යග්
මග යපන්වීම නිසා බැේ කිව ුතු .
ගරැ ඥානාරාම මාහිමියන්ග් මග පන්වීම මත බිහි වූ මම
ආයතනය, උන්වහන්ස්ට නාකියාම, “ඥානාරාම ධර්මායතනය”
යනුවන් නම් කරන ලද්ද් ජීවතුන් අතර සිටියදීම උන්වහන්ස්ට
කෘතේදීව ගෞරව දැක්වීමක් වශ්යනි.
ශ්ාසන ස්ථිති ත්, බරහ්මචර් ාවත්, භාවනානුය ෝගී තයපෝ
ගුණ ත්, අඛණ්ඩ සිල් පද රැක්මත් භික්ෂු ජීවිත ක විශ්ිෂ්ට අරමුණු
කරගත් ඥානාරාම මාහිමි න් වැනි දුර්ලභ ගණය ් නාහිමි නමකයග්
අභාව
සසුනටත් සමාජ ටත් ැරි
යනාහැකි පාඩුවක් වුවද
උන්වහන්යස් යවතින් බිහි වූ ය ෝගාවචර භික්ෂු පරපුරත් වන යසනසුන්
පරතිපදාවත් අනාගතය හිද සසුනට අනුපම යස්ව ක් සලසනු නිසැක .
මාතර සිරි ඥානාරාම නාහිමි නාම සසුන් යකයතහි පැන
නැගුණු සඳුන් රැකක් යස් සදාකල්හිම දස යදස සුවඳ විහිදුවනු ඇත.
ඥානාරාම මාහිමි න්ට නිවන් සුව අත් යේවා!

මාහිමි දින පාතන්
* කළ මනා වැඩ ගැන කිසිදු නිශ්්ච ාත්මක කල්පනාවක් නැතිව කාල
යගවා ැමීම සාපරාී කරි ාවකි.

(1962. 4. 3)
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

උපද්ශ්ක ධවදය,

පරාකරම දිසානායක මහතා විසින.ි
ම් ජීවිතය්දී මා ුටු ශ්ර්ෂ්ඨතම මනුෂයයා අපවත් වූ අති ගරැ
මීතිරිගල ලාකු ස්වාමීන් වහන්ස්ය. උන්වහන්යස් වයක්ත වූහ;
බහුශ්ෘත වූහ; සුයප්ශ්ල වූහ. යම් බව කවුරැත් දනිති. නූතන ුගය ්දී
බුද්ධ් ශ්ාසන
නි ම මගට නැවත ය ාමු කළ මහා පුරැෂ ා
උන්වහන්යස් . යම් බවත් සුපතළ .
උන්වහන්යස්ට යනාසැයලන මනසක් තිබූ බව කීයදනකු දන්යන්
ැ ි යනාදනිමි. උන්වහන්ස් ආශ්රය කිරීම් වාසනාව මට ලැබුණ් වසර
තුනහමාරක් පමණය. ම් කාලය තුළදී උන්වහන්ස් ශ්ෝක වූ හෝ
කම්පා වූ අවස්ථාවක් මට දක්නට නාලැබුණි. උන්වහන්ස් කෝප වූ
දිනයක් ද නාතිබුණි. උන්වහන්ස් මානයන්, ආඩම්බරයන් පසු කළ
එක ද අවස්ථාවක්වත් නාවීය. හැම විටම ගත කළ් එක සමාන
සැහැල්ලුවකිනි.
වයරක උන්වහන්යස් යකෝට්යට් මහ යරෝහයල් ැඩි යස් ගිලන්ව
පරතිකාර ගත් යස්ක. උන්වහන්යස් කා ිකව යකාපමණ දුර්වල වූය ද්
ත්, යසම ැමීමට පාවිච්චි කරන භාජන පවා එසවීමට යනාහැකි වි .
එහත් දින කිහප
ි යකින් මඳ සුවය ලැබූ උන්වහන්ස්ට කුඩා දරැවකු
මන් සිනාසීමට හැකිකම තිබුණි. සුපුරැු සැහැල්ලුවට නැවත පත් වූ
ස්ක. ඒ කාලය්දී පවා භාවනාව ගැන පරශ්්න ඇසියවුන්ට ඒවා
විසඳාදීමට උත්සුක වූහ. මය මට මහත් පරාතිහාර්යයක් විය. දැිව ගිලන්
වී පසුව සම්පූර්ණ සුවය ලද රෝගීන් බාහෝ ගණනක් දැක ඇත්තමි.
ඔවුන් කල් යවන්න් ඉතා බියනි. පරේසමනි. ශ්ේද නගා කථා කිරීමට
පවා බිය වති. මීතිරිගල ලාකු හාමුුරැවෝ මීට වඩා බාහෝ ස්
වනස් වූහ.
වයරක මයග් මූණි න් ද පි ාණන් ද ඇතුළු භාවනා
කණ්ඩා මක් උන්වහන්යස් හමු වීමට පැමිණි හ. මමද එහි වීමි. යම්
පිරියස් අ
උන්වහන්යස්යගන් යනාය ක් පරශ්්න විචාළහ.
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අමා බින්දු...
උන්වහන්ස්ග් පිළිතුරින් ඉතා පැහැුණු එක් උපාසක මහතක්
උන්වහන්ස් ඉදිරියහි පත්කඩය එළා, ඒ මත බද්ධ පර්යංකයන් වාි
විය. ඉන් පසු දාහාත් මුුන් තබා උන්වහන්ස්ට නමස්කාර කරමින්,
මිනිත්තු දහයක පමණ ේලාවක් උන්වහන්ස්ග් ගුණ කථනය කළ්ය.
උන්වහන්යස් දක්නට ලැබුණු ඒ අවස්ථාව, භාවනාව තුළින් තමන්ට
එක්තරා උසස් ඥාණ ක් ලැබුණු අවස්ථාවට සම කයළ් . යම් ගුණ
කථන කරද්දී, ඔහු වියටක යවේලුයේ ; වියටක කම්පා වි . වියටක
ඔහුයග් කටහඬ යදදරැයේ .
ම් අවස්ථාේදී අසා සිටි සැමදනාම එකිනකාට හාරන්
කඳුළු පිසිනු දක්නට ලැබිණි. එහත් ලාකු හාමුුරැවන්ග් සිත කිසි
ස්ත් නාසල්විණි; මහා කළු ගලක් මන් විය. ඒ ගුණ කථනය ගැන
වචනයක්වත් නාකියා ඊළඟට කළ යුතු කාර්යය ගැන ඇසූ ස්ක.
මස් පරශ්ංසාව ඉදිරිය් නාසල්වන මනසක් වනත් කිසිදාක මා
දැක නැත.
උන්වහන්යස්යග්
වියශ්්ෂ
කරැණාවට
ලක්
යවමින්
උන්වහන්යස්යගන්ම මූලික අධ්යාපන හා කර්මස්ථාන ලැබූ එක්තරා
භික්ෂුන් වහන්යස් නමක් පසුව උපැවිදි වූහ. යම් අවස්ථායේදීත් මීතිරිගල
යලාකු හාමුදුරැයවෝ කළු ගලක් යමන් යනායසල්වී සිටි හ.
උන්වහන්යස් පරාංශ්ු යද්හධ්ාරිය ක් වූ යස්ක. පරතාපවත්
යපෞරැෂත්ව ක් තිබුණි. උන්වහන්යස්ට හුරැ වී තිබුයණ් වමත .
උන්වහන්යස්යග් රැධිර පීඩන , ව ස අනුඑයක්දී පවා, 110/70 තරම් අඩු
වි . යම් මවදයවර කු යලස මා විසින් කරන ලද නිරීක්ෂණ න් .
මීතිරිගල ලාකු ස්වාමීන් වහන්ස් ධර්මයටම අනුව ජීවත් වූ
ස්ක. රෝහල් ගත කළ කාලය්දී පවා ධර්මය මනහි කළ බවත් ,
ඒ නිසා ලාකු පහසුවක් ඇති වූ බවත් මා සමග පවසා ඇත.
කා ික දුබලකම්වලින් යපලුණු තම ජීවිතය ් අවසාන කාලය ්දී
පවා උන්වහන්යස් සි කුටිය හි තනිවම වාස කළහ. උපසම්පදා
යනාවූවන් සමග ගත කිරීම වින වියරෝධි නිසාත් උපසම්පදා වූ ස්වාමීන්
වහන්යස්ලා නවත්වාගැනීයමන් උන්වහන්යස්ලායග් භාවනාවට බාධ්ා
වන නිසාත් යමයස් තනිවම ගත කළ බව සිතමි.
යරෝහයල් පසු වූ උන්වහන්යස්යග් අවසාන දින කිහිපය ්දී
ආමාශ් ට නළ ක් මගින් ආහාර දීමට සිදු වි . එයතත් ඒ නළ ැමීමට
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මුලදී උන්වහන්යස් විරැද්ධ් වූහ. එයස් විරැද්ධ් වූය ් උපස්ථා ක ින්
විකාලය ්දී නළ මගින් ආහාර දමනු ඇතැ ි සැක කිරීම නිසා
ි
සිතමි. එතන සිටි යවනත් භික්ෂුන් වහන්යස්ලා “විකාලය ්දී ආහාර දීමට
කිසිවකුට ඉඩ යනායදමු” ැ ි සහතික වූ විට නළ ැමීමට උන්වහන්යස්
අවසර දුන් යස්ක.
උන්වහන්යස් ඇසුරැ කිරීමට ලැබීම මයග් මහත් භාගය කි;
පරාර්ථනාවක් සමෘද්ධ් වීමකි. උන්වහන්ස් ුටු දින පටන් මග් ගමන්
මග වනස් විය. ධර්මය දසට සිත ගිය්ය. උන්වහන්යස් අපවත් වූ
දින සංසාරය ් මා තනි වූ බවක් හැඟුයණ් ඒ නිසා
ි සිතමි.

මාහිමි දින පාතන්
* තරිවිධ් ශ්ාසන
වි
ුතු .

වැඩු ය ෝගී භික්ෂුවකයග් ස්මාරකය ් යමයස් සඳහන්

“අගණීය නිජ්මත්ථං සාමිසං වාපි
පරිතුලිය පසත්ථං සාසනත්ථං
තදනුවිහිත වා යා සබ්බකම්මං දයා
නිහිත මිතිහ ජ්ඤ්ඤා තස්ස භික්ඛුස්ස

සාතං
ින්තා
වා
භස්මං”

“ස්වාර්ථ ට වඩා උසස් ශ්ාසනාර්ථ ගරැ යකාට සිදු කිරීයමන් විඩා
පත්වැ එ ින් සුසුම් යහලූ ය ෝගී භික්ෂු නමකයග් භෂ්මාවයශ්්ෂ යමහි
ඇත.”

(1967. 11. 1)
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අමා බින්දු...

මහනුවර නිල්ලෙ භාවනා මධයස්ථානයහි භාවනා උපද්ශ්ක,

ගාේවින් සමරරත්න මහතා විසින.ි
1.
ධ්ර්ම යහවත් “ඇති සැටි ” සදාතනිකව යලාව
ධ්ර්ම
පැහැදිලිව, නිවැරදිව, සෘජුව, කරමානුකූලව
කලාතුරකිනි. එයහ ින් ම එ දුර්ලභ කරැණක්ව ඇත.
භාගය විසින් ජනිත කරන ලද කෘතයේදිත්ව යම
යපළඹවී .

පවතී. ඒ වූ
ඇයසනුය ්
එම දුර්ලභ
ලිවීමට මා

2.
පූජය මාතර සිරි ඥානාරාම මීතිරිගල යලාකු හාමුදුරැවන්
වහන්යස් පිළිබඳව යකයරන යමම අනුස්සතිය ්දී සිතට නැයගන මුල්ම
සිතිවිල්ල නම්, නිස්සරණ වනසපුයේ අසුනක, යදපා එකියනකට සමීපව
තබායගන ඍජු උඩුකය න් සහ නිසගය න්ම සුපිහිටි කරැණායවන්
සපිරි මඳ සිනහවකින් ුතුව වැඩ සිටින උන්වහන්යස් පිළිබඳව මැයවන
මානසික චිතර ි.
3.
“සදහම් මිතුරැ සමුළුයේ” පරධ්ාන අනුශ්ාසක චන්ද්රරත්න
රත්නාකර මහතා සමග මීතිරිගල නිස්සරණ වන ට ාම සහ යලාකු
හාමුදුරැවන් වහන්යස් මුලින්ම හමු වීම පිළිබඳ සිතුවිලි යමයස්
යපළගැයස ි:
“උන්වහන්යස් කම්මට්ඨානාචාරි හ: තරිපිටක ධ්ර්ම සහ තරිපිටක
සාහිතය පිළිබඳව විශ්ාරද යවති; අරණයවාසී හ. එමතුද යනාව ගරැ
කට ුතු
කටුකුරැන්යද්
ඥාණනන්ද
ස්වාමීන්
වහන්යස්යග්
ගුරැවර ායණෝ . එම නිසා උන්වහන්යස් සමග කථා කිරීම, යවතට
සමීප වීම දුෂ්කර වනු ඇත.” යගෞරව සම්පර ුක්ත බවක් යමන්ම අයපන්
කවරක් අසාවිැ ි බි මුසු බවක්ද සියතහි වි .
එනමුු උන්වහන්ස් සමීපය්දී ජ්නිත වූය් ඉතාම දිගු කලක්
ඇසුරැ කළ පැරණි මිතුරකු හමු වූ විට සිතහි ඇති වන සතුටය. එහිදී
භාවනාව පිළිබඳව පිළිසඳයරක ය දුණු උන්වහන්යස්, තමන්වහන්යස්
විසින් රචිත “ශ්මථ විදර්ශ්නා භාවනා මාර්ගය” නමැති යපාත අපට
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තිළිණ කළහ. (යමම ගරන්ථ
නැවත මුද්රණ කරන ලදි.)

නිල්ලඹ භාවනා මධ්යස්ථාන

විසින්

4.
ඉන් අනතුරැව මීතිරිගල නිස්සරණ වන සහ නිල්ලඹ භාවනා
මධ්යස්ථාන අතර සමීප සබඳතාවක් යගාඩනැංවීමට පුයරෝගාමී වූය ්
කලක් නිල්ලඹ භාවනා මධ්යස්ථානය ් උපයද්ශ්කතුමකු යලස සිට ැන්
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් පැවිදිව සිටින පූජය උඩඊරි ගම ධ්ම්මජීව
ස්වාමීන් වහන්යස් . නි: භා: මධ්යස්ථානය ් සමහර ය ෝගීන් යලාකු
හාමුදුරැවන් වහන්යස්යගන් උපයදස් ලබාගැනීමට ය ාමු කරවීයම් සිරිත
එහි පරතිඵල කි.
5.
“ද්ශ්නා කරනුය් ගුරැවරයාය. සවන් දන්න් ශ්ිෂයයාය” යන
සාම්පරදායික ලක්ෂණය ඉක්මවූ ස්වභාවයක් ලාකු හාමුුරැවන් වහන්ස්
වතින් දැකගත හැකි විය. භාවනානුය ෝගීන් තම අත්ැකීම් සහ ගැටලු,
වාකය යලසින්, යේද යලසින් සහ සටහන් යලසින් ඉදිරිපත් කිරීයම්දී ැඩි
ඕනූකමකින් යමන්ම ගැඹුරැ නිහඬතාවකින් උන්වහන්යස් ඒවාට සවන්
යදන්යන් කුඩා දරැවකු රසවත් කථාන්තර කට සවන් යදන අ ුරිනි.
භාවනානුය ෝගි ාට දුරවයබෝධ් තැන් උන්වහන්යස්ට අතැඹුලක් යස්
සුබාවයබෝධ් බැවින්, කරැණායවන් ුතුව සැයණකින් පිළිතුරැ යදති. ඒවා
යකටි ; සරල : පැහැදිලි .
6.
අද ලංකායේ භාවනා කරම කීප ක්ම පරචලිතව ඇති අතර ඒවා
පිළිබඳ වියශ්්ෂඥ වූ භාවනා මධ්යස්ථාන රාශ්ි ක් ද කරි ාත්මක යවමින්
පවතී. යම්වාය ් බහුල වශ්ය න් දක්නට ලැයබන ස්වභාව ක් නම්
සි ලුයදනාටම එකම භාවනා කරම ක් නිර්යද්ශ් කිරීම . යමවන් අවදි ක
එක් එක් පුද්ගලයාග් මානසික තත්ත්වය ත්රැම්ගන ඒ ඒ පුද්ගලයාට
සුුසු කමටහන දීමන් මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් පරඥා මහිමය සහ
අත්දැකීම් සමුදාය පැහැදිලිව පන්. කවර කමටහනක් නිර්යද්ශ් කළද
යපාදුයේ යදන උපයදස් අතර,
(i) තමා සමග ද්ේෂයකින් තාරව මිතරත්වයකින් භාවනාව පුහුණු
කරන ලසද,
(ii) වාඩි වී භාවනා කිරීයම්දී වියශ්්ෂ තත්ත්ව ක් ආරූඪ කර
යනායගන සමබර උත්සාහ ක ය යදන යලසද,
පැවසීම පරාය ෝගිකව යවයසසින් වැදගත් .
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අමා බින්දු...
7.
තම විමුක්ති මාගම යසා ාගැනීයම්දී තරිපිටක සහ අටුවා දහම්
ගුරැ යකාටයගන ඉන් ඵල ලබාගත් යලාකු හාමුදුරැවන් වහන්යස්,
උපයදස් යදන විටද මූලාශ්ර න්යගන් කරැණු ඉදිරිපත් කරන මුත් තරිපිටක
සහ අටුවා පිළිබඳ තම විශ්ාරද ැනුම බරක් යනාකරයගන, එ ද ඉක්මවා
මින් යපාතපයතහි ැනුම යකයරහි පවා උයප්ක්ෂා සහගත වීමට තරම්
විවෘත භාව කින් සමන්විත වූ බැේ, නිස්සරණ වනය ්දී යකරැණු,
තරිපිටකගත කරැණු සහ ඒවාට ලි ූ අටුවා අරභ ා පූජය ඥාණනන්ද
ස්වාමීන් වහන්යස්යග් ඥාණදස්සනික විගරහ වූ “නිවන” යදසුම් යපළ
පැවැත්වීමට ඇර ුම් කිරීයමන්ම පැහැදිලි යව ි.
8.
යලාකු හාමුදුරැවන් වහන්යස් භාවනා ය ෝගීන් හට නිතරම දුන්
අවවාද ක් වූය ්, බුදුන් වහන්යස්යග් අවසාන අවවාද වූ “සියල්ල
විනාශ් වන ස්වභාවයන් යුක්තය. කළ යුත්තහි වහවහා යදන්න”
න්න . යම බුදුන් වහන්යස් නිතර නිතර භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට මතක්
කළ බැේ පවසන යලාකු හාමුදුරැවන් වහන්යස්, එයස් නිරන්තරය න්ම
සිහිපත් කිරීමට යහ්තුව, යම වහ-වහා අමතක වීම
ිද දක්වති.
එම නිසා මාතර සිරි ඥානාරාම ලාකු හාමුුරැවන් වහන්ස්ට
කළ හැකි ඉහළම පිුම නම්, බුුන් වහන්ස්ග් අවසාන ඔවදන යළි යළිත් සිහිපත් කිරීම සහ ඒ අනුව කටයුතු කිරීමය.

මාහිමි දින පාතන්
* පුද්ගල කුයගන් ගත ුතු පරය ෝජනය ෝ කීප අතකින් ඉදිරිපත් යවති.
එයහත් මා අදහස් කරන්යන් ඇත්ත වශ්ය න් පුද්ගල ාට සැනසිල්ලක්
සලසා දීමට . මා බලායපායරාත්තු වන තරමින් ඔහුට මයගන්
පරය ෝජන ක් ගැනීමට යනාහැකි වනු ැයනන හැම විට මම සංයේග ට
පත් යවමි. “අනාගතය ් යහෝ යමාහුට හපතක් සලසමි” න හැඟීම
දිගට පවති ි.

(1970. 7. 10)
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ධවදය,

මයුරා කුලතුංග මහත්මිය විසින.ි
බුදු දහයම් හර කුමක්ද න්න ගැන අල්පමාතර වූද වැටහීමක්
යනාතිබුණු අවදි ක, දම් සක් පැවතුම් සූතරය ගැන කරැණු ස්වල්ප ක්
ම්තම් යත්රැම්ගැනීයමන්, යඝෝර භ ංකර සසරින් එතර වී ා හැකි
ක්යෂ්ම භූමි ක් ඇති බව පිළිගැනීම නිසා දහම් මගට අවතීර්ණ වීමි.
එයහත් සුදුසු ගුරැ උපයදස් ලබාගැනීමට යනාහැකිව මංමුළා යවමින්
අසරණව සිටි මට “සප්ත විශ්ුද්ිය හා විදර්ශ්නා ඥාන” නමැති ගරන්ථ
කි වීමට ලැබුණි. එයතක් ආරම්භ කර තිබූ ගමන් මයගහි තව දුරටත්
ඉදිරි ට
ාමට
අවශ්ය
“අත්
වැල”
ලබාගැනීමට
සුදුසු
කර්මස්ථානාචාර් න් වහන්යස් මයහෝපාධ්යා මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස් බව එ ින් මට පරතයක්ෂ වි . යකයස් යහෝ
උන්වහන්යස් මුණගැසි
ුතු
ි ඇති කරගත් ැඩි අයප්ක්ෂාව ඉටු
කරගැනීයම් භාගය කල් යනා වාම උදා වි .
මුණගැසුණු පළමුවන අවස්ථාේ ම උන්වහන්ස් මට
දෘශ්යමාන වූය් පුළුල් ගැෙුරැ ධර්ම ඥානයකින්ද, ජීවිතය සහ ලෝකය
පිළිබඳ අත්දැකීම් රාශ්ියකින්ද, ගම්භීර-ත්ජ්ාන්විත නමුත් තැන්පත්
පනුමකින්ද, උසස් පෞරැෂයකින්ද, නිහතමානී - මුු මාළාක්,
පරාර්ථය සඳහාම යාමු වූ කාරැණික හදවතකින්ද යුත්, වචනය්
පරිසමාප්තියන්ම පිදීම් ලැබීමට සුුසු වූ ුර්ලභ ගණය් සඟ රැවනක්
ලසටයි.
යපයළමින් සිටි දුස්සාධ්ය යරෝග සුව කරගැනීමට සුදුසුම යවද
ඇදුරාණන් නිරා ාසය න්ම මුණ ගැසුණාහ ි න විශ්්වාස තහවුරැ
වුයණ්, බැහැදුටු පළමු අවස්ථායේම උන්වහන්යස් ැක්වූ පරතිචාර ත්,
යරෝග කුමක්ද න්න හඳුනාගැනීමට උන්වහන්යස් යවත එතරම් යරෝග
ලක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය යනාවන බව යත්රැම්ගැනීමත් පදනම්
යකාට යගන ි. අවුරැදු 4-5 ක් පමණ කාල තුළ උන්වහන්යස් ඇසුරැ
කිරීමට ලැබීම භාගය ක් යලස නිරන්තරය න් සැලකීමට තවත්
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අමා බින්දු...
යහ්තුවක් වූය ්, පර සිත් දන්නා නුවණක් මාහිමිපාණන් වහන්යස් සතුව
ඇතැ ි න විශ්්වාස , අවස්ථා කීප ක් නිසා මා තුළ යගාඩනැගීම .
තරිපිටකය ් සඳහන් ගැඹුරැ ධ්ර්ම ගැටලුවක් යේවා, ශ්මථවිදර්ශ්නා භාවනාවට අදාළ ගැටලුවක් යේවා, උන්වහන්යස් සතු තරිපිටක
පිළිබඳ පුළුල් ැනුයමනුත් භාවනා පිළිබඳ උසස් අත්ැකීම් ඇසුයරනුත්
සරල බසින් ලිහා විසඳා යදන්යන් “කන්දක්”
ි සිතා ඉදිරිපත් කළ
ගැටලුව “යකන්දක්” බවට පත් කරවමිනි.
බුදුන් වහන්යස් වදාළ, “සාසනය පවතින්න් මුළුමනින්ම
කලයාණ මිතරත්වය උඩයි” න පරකාශ් සනාථ කරගැනීමට යම් ුගය ්
ැක්වි
හැකි උසස්ම නිදසුනකි, අප මාහිමිපාණන් වහන්යස්.
“භාගයවතුන් වහන්ස, මට යමවැනි අදහසක් නැත්නම් ගැටලුවක් පහළ
වුණා. එ විසඳා යදනු මැනව” කි ා ම් යකනකු එදා යේතවනාරාම ට
ඇතුල් වී බුදු පි ාණන් යදපා මුල වැඳ වැටී තම අයප්ක්ෂාවන් සපුරා
ගත්යත්
ම් යස්ද, එයස්ම අදත් එවන් අදහසක් - ගැටලුවක්
විසඳාගැනීමට අවශ්ය වූ පින්වතකුට මීතිරිගල නිස්සරණ වන ට ඇතුල්
වී මාහිමිපාණන් යදපා මුල වැඳ වැටී තමායග් අවශ්යතාව ඉටු
කරගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබුයණ් බුද්ධ් කාල සිහි ට නඟවමිනි.
දහම් පිපාස සංසිඳුවාගැනීමට මාහිමිපාණන් යවත ළංවූ ගිහි
පින්වතුන්ට පිහිට වීමට ැක්වූ අසීමිත උනන්දුව තුළින් පර කාශ් ට පත්
වූය ් එතුමායග් කරැණා මමතරි ගුණ න් . ඒ අ යග් ධ්ර්මාවයබෝධ්ය ්
පරගති දකින විට පරකාශ් ට පත් වූය ් එතුමායග් මුදිතා ගුණ ි.
මාහිමිපාණන්යග් පිහිට යසා ා පැමිණි කා හට වුවත් ඉවසීයමන් සවන්
දීයමන් සහ උනන්දු කරවීම් ආදිය න් පරකාශ් ට පත් වූය ් එතුමා සතු
වූ උයප්ක්ෂා ගුණ ි. ඒ සි ල්ල තුළින් පරකට වූ එක් කරැණක් නම්,
ගිහි-පැවිදි යභ්ද කින් යතාරව, නිවැරදි වූ මක ය දී සිටින කා හට
වුවත් ධ්ර්ම දා ාද පිරිනැමීම පිණිස, නිතරම පරාර්ථ ට ය ාමු වූ
කලයාණ මිතරත්ව ක් උන්වහන්යස් තුළ විදයමාන වූ වග ි.
“විවෘත භාව ” මාහිමිපාණන් වහන්යස් තුළ වූ සුවියශ්්ෂ
ලක්ෂණ කි. ගිහි පින්වතුන්ට වුවත් තමන් අත්දුටු අනුභූතීන් කිසිම
පැකිළීමකින් යතාරව ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් විශ්්වාස ක් ඒ අ යග්
සන්තාන න්හි යගාඩනැඟීයම් හැකි ාව උන්වහන්යස් සතුව තිබුණි.
එවන් අවස්ථාවලදී උන්වහන්යස් ැක්වූ පරතිචාර ඒ පින්වතුන් හට මහත්
දිරිගැන්වීමක් වි . ඒ තුළින් මාහිමිපාණන් වහන්යස්ද සතුටක් භූක්ති
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
වින්යද්, දඟකාරකම් තුළින් වුවත් කුශ්ලතාවන් විදහා පාන තම කුඩා
දරැවන්යග් සුරතල් බලමින් පරීති වන යසයනයහබර පි කු යලසට ි. ඒ
විවෘත භාව
නිසාම උන්වහන්යස්යග් යදපා මුල වැතිරී ධ්ර්ම
සාකච්ඡාවකට යහෝ සංවාද කට සහභාගි වන සූම අවස්ථාවකදීම ඒ
පින්වතුන් තුළ උන්වහන්යස් යකයරහි ජනිත වූය ් ඉමහත් යගෞරව කින්
ඔප් නැංවුණු යළන්ගතුකමකි. යම් කරැණු නිසාම මාහිමිපාණන්
වහන්යස් හැඳින්වි හැක්යක් දුර්ලභ ගණය ් “සංඝ පීතෘවර කු”
යලසට ි.
පිහිට සායා පැමිණි පින්වතුන්ට අවශ්ය උපදස් පියවරින්
පියවර දමින්, කරැණාවන් ධමතරියන් ඔවුන් දහම් මගහි ඉදිරියට
ගන යාමට මාහිමිපාණන් වහන්ස් අත ුන් ආකාරය්ත්, වැටි - වැටී
නැගිටින්නටත් - ඇවිදින්නටත් උත්සාහ කරන තම කුඩා දරැවාට අත
දමින් පිහිට වන මෑණී කනකුන් තුළ වන මාතෘ ස්න්හය්ත් ,
වනසක් මම නුුටිමි.
සීඝරය න් ලි ලන අවිදයාව නිසා සාසනික පරිහානි ක් සිදු
යවන යම් ුගය ්, බුදුපි ාණන් වහන්යස් විසින් යලාවට යහළි යපයහළි
යකාට වදාරන ලද “දුක නැති කිරීම සහ දුක නැති කිරීයම් මාර්ග ”
පිරිසිදුව, පැහැදිලිව, කරමවත්ව, සංක්ෂිප්තව, “නිවන” න මාතෘකාව
ය ාදා යද්ශ්න මාලාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට, මාහිමිපාණන් විසින් පූජය
කටුකුරැන්යද් ඥාණනන්ද හිමිපාණන්ට කරන ලද ආරාධ්න , අපවත් වී
වදාළ මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් අවසන් කාලය ් බුද්ධ් ශ්රාවක කු
වශ්ය න් විශ්ාල වගකීමක් ඉටු කිරීයම් යච්තනායවන් සිදු කරන ලද,
වචනය ් පරිසමාප්තිය න්ම මහා පරිමාණය ් සාසනික යස්ව ක් බව,
ඒ යද්ශ්නාවලින් පරය ෝජන ගන්නට උත්සාහ කරන කා හට වුවත්
පැහැදිලි වනු ඇත.
අවසාන වශ්ය න්, මාහිමිපාණන්යග් අපවත් වීම යතක් අවසාන
වර්ෂ කීප ගැන මට ඇති වූ කුතුහල ක් ද යහළි කිරීමට මම
කැමැත්යතමි. මා විමසිලිමත් වූ එක් කරැණක් නම්, අසීමිත
අපහසුතාවන් විඳ දරා ගනිමින්, ජරාවට මින් යනාකඩව බිඳ වැයටමින්
පවතින තම ශ්රීර දිගින් දිගටම රැකගැනීයම් පරිශ්රම , උන්වහන්යස්යග්
අයප්ක්ෂාවක්ද, යනා එයස් නම් එ උන්වහන්යස් කිට්ටුයවන් ඇසුරැ
කළ හිමතෂී ගිහි - පැවිදි ශ්රාවක පිරිසයග් අයප්ක්ෂාවක්ද න්න ි. යම්
කුතුහල නිරාකරණ කරගැනීමට, මම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග්
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අමා බින්දු...
අවසන් කාලය හි උපස්ථාන සඳහා කැප වී සිටි පූජය ධ්ම්මජීව
ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් විමසුයවමි. මාහිමිපාණන් වහන්යස් ජීවත්
කරගැනීයම් ැඩි උනන්දුවක් ැක්වූ ගිහි - පැවිදි ශ්රාවක පිරිසට කැමැති
යද ක් කරගන්න ඉඩ දී උන්වහන්යස් තම ශ්රීර අතහැර සිටි බව පූජය
ධ්ම්මජීව හිමියගන් ලැබුණු පිළිතුර වි . මාහිමිපාණෝ යථාර්ථය
වටහාගන අනයයන්ට ද වටහා දන්න උත්සාහ කළා පමණක් නාව,
ඒ යථාර්ථය තුළ ජීවත් වූ බව, ආදර්ශ්යන්ම ලෝකයාට විදහා දැක්වූහ.
උතුම් සාසනික යස්ව කට මුළු ජීවිත ම කැපකළ මාහිමිපාණන්
වහන්යස්යග් ගුණ සමුදා අසීමිත . ඉන් බිඳක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා යම්
පර ත්න ගත්යත්, අල්පමාතර යහෝ ධ්ර්මාවයබෝධ් ක් මා ලැබුවා නම්, ඒ
තුළින් අල්පමාතර නමුදු සැනසීමක් මයග් ජීවිත ට එක් වුණා නම්, ඒ
සඳහා මට වචනය න් පරකාශ් කිරීමට යනාහැකි පිහිටක් ලබා දුන් ඒ
මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරහි වූ ඉමහත් භක්ති පරණාම පුද කිරීයම්
අදහස යපරැරි යකාටයගන ි.
අපවත් වී වදාළ, මයහෝපාධ්යා , පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ඥානාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්ට අමා මහ නිවන් සුව අත් යේවා!

මාහිමි දින පාතන්
* පැරැණි උගතුන්යග් ය දුම් වියේචන ට ාමට බි පත් වන්යන්
කෘතගුණ සැලකීයමන් ගුණවතුන් යකයරහි පවත්නා සම්භාවනා
අදහසින් ම යනායේ. එහි පටන්ගැන්ම යනාදත් බයේ ැඩි හැඟීම ි.
ඇතැම්හු වරද ැක ැක එ වසා තැබීමට විවිධ් යහ්තුන් ඉදිරිපත් කරති.
වරද වරද වශ්ය න් යපන්නා ලීම ආධ්ුනික නට කරන යලාකුම
අනුගරහ ි.

(1978. 5. 4)
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මා දුටු හිමිපායණෝ...

විශ්රාමික විුහල්පති,

ි. බ. රාජ්ගුරැ මහතා විසිනි.
යපාත-පත ඇසුරැ යකාටයගන විපස්සනා භාවනාව කරයගන
ගි මම එක්තරා ගැටලුවකට මුහුණ පූයවමි. මා භාවනා මයගහි
අතරමංව සිටිනා වග පැහැදිලිව හැඟුණි. යමහිදී මයග් කලණ මිතුරන්යග්
උපයදස් පරිදි කමටහන් ඇදුරැ උතුමකු හමු වී උපයදස් ලබාගැනීමට
තීරණ කරගතිමි
ඒ අනුව සිල් සුවඳින් ඔදවත් වූ, නිසසල බැවින් හද බැඳගන්නා
වූ, මීතිරිගල නිස්සරණ වන යසනසුන යවත එක් රිවි දිනය ක පි
නැගුයවමි. මට ලැබී තිබුණු අවසර පරිදි අති පූජය සිරි ඥාණාරාම
මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් කුටි ට පිවිසිය මි. උන්වහන්යස් යනාඋස් යනාමිටි ආසනය ක වැඩ හුන් යස්ක. උන්වහන්යස්යග් හද පිරි කරැණා
ගුණ මහිම ඔබයග් දිදුලන යනත් සඟලින් ද පිරිපුන් සිනාමුසු මුව
මඬලින් ද විනිවිද දුටුය මි. උන්වහන්යස්යග් සුවච සිසුවර හිමි නමක් ද
ඒ අසල පල්ලංකාසනය හි බැතිමත් ඉරි ේයවන් සන්සුන්ව වැඩ හුන්හ.
මම ද පසඟ පිහිටුවා වැඳ අවසර ලබා යගන පල්ලංක ආසනය හි
හිඳගතිමි.
ඉතා යකටි පිළිසඳරකින් පසුව මාහිමිපාණන් වහන්යස් මයග්
භාවනා පිළියවත විමසූ යස්ක. මම මයග් පුවත ඉතා ලුහුඬින් සැල කර
සිටිය මි. මාහිමිපායණෝ ඉමහත් කරැණායවන් ද ඉවසීයමන්ද ුතුව මට
ඇහුම්කන් දුන්හ. අනතුරැව මයග් ගැටලුව විසඳා යදමින් මට උපයදස් දී
වදාළහ.
ඉක්බිති අප අතර යමයස් කථා සල්ලාප ක් වි :
“......යහාඳ ි, යවනත් ගැටලු යමානවාවත් අහන්න තියබනවාද?”
“එයහම ි ස්වාමීනි, තව කාරණ ක් විසඳාගැනීමට තියබනවා.
කිසි ම් සැැහැතිය ක් නිවැරදිව විපස්සනා භාවනාව සපුරා ගතයහාත් ,
යම් ජීවිත කාල තුළදීම ඔහුට නිවන ැකි හැකි යේද, ස්වාමීනි?”
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අමා බින්දු...
“ඒකට එක එල්යල්ම ‘ඔේ, පුළුවනි’ කි ා පිළිතුරැ යදන්ට ඕනූ.
හැබැ ි, නිකම් පැතූ පමණකින් නිවන ලැයබන්යන් නැහැ. ඒකට යහාඳට
මහන්සි යවන්න ඕනූ. මනා සිහි නුවණින් විපස්සනා භාවනාව
කරගන්ඩ ඕනූ. ‘උපනිස්ස සම්පත්ති’ නමින් හැඳින්යවන යහ්තු
සම්පත්ති ත් පිරී තියබනවා නම්, යම් ජීවිත කාලය ්දීම නිවන
ලබාගන්ඩ පුළුවනි. ඒ ගැන කිසිම සැක ක් නැහැ.”
“ස්වාමීනි, ඒ අන්දමට යම් ගිහි තත්ත්වය ්ම ඉඳයගන විපස්සනා
භාවනාව මගින් නිවන ලබාගැනීමට පුළුවන් යේද? එයස් යනාමැති නම්,
පැවිදි වි
ුතුමද?”
“පැවිදි වීමත් යබායහාම යහාඳ ි, නමුත් විපස්සනා භාවනාව
හරියට කරගත්තාත්, උපනිස්සය සම්පත්තියත් තිබනවා නම්, ගිහි පැවිදි, ගැහැණු - පිරිමි ආදි කිසිම භ්දයක් නැතිව, ඕනෑම කනකුට
ම් ජීවිත කාලය තුළදීම නිවන දැකීමට පුළුවනි.”
“එයහම ි, ස්වාමීනි, සාධ්ු ! සාධ්ු ! සාධ්ු ! මට අවසර ි.”
කුටිය න් නික්මී යපත් මගට පිවිසිය මි. මයග් හදවත ඉමහත්
යසාම්නසින් පිරී ඉතිරී
ි. අමුතු ජීව ක් ලැබුණා යස් මට ැයන්. මා
යමයතක් යේලා සිටිය ් යකාතැයනකද? එදා සම්බුදු පි ාණන් වහන්යස්
යදේරම් යවයහයරහි වැඩ යවයසමින් සැැහැවත් ය ෝගී පිරිසට කමටහන්
දී වදාළ සැටි මායග් සිහි ට නැගී එ ි. මාහිමිපාණන් වහන්යස් ද අනුබුදු
හිමි යකනකුන් වන යස්ක්ම . උන්වහන්යස් ති ුණු පරඥායවන් මායග් සිත
තතු යලසින්ම ැක එ ට අනුකූල වන යස් කමටහන් දී වදාළ යස්ක.
යමතැන් සිට අවුරැදු තුනක පමණ කාල තුළදී අවුරැද්දකට
යදතුන්වරක් බැගින් මාහිමිපාණන් වහන්යස් බැහැැක කමටහන් උපයදස්
ලබාගතිමි. ඒ සූම වියටකදීම ද ාබර පි ාණන් යකනකු හමුයේදී යමන්
ඉමහත් නිරාමිස සුව ක් මා හට ැනිණි. මා යවයසසින් ම් කිසිවක්
කි න්නට සැරයසන විට උන්වහන්යස්ම එ
වදාරණ යස්ක.
උන්වහන්යස්යග් යමත්තා, කරැණා, මුදිතා, උයපක්ඛා න සදහම්
ගුණ න්යගන් සපිරැණු සුපිරිසිදු හදවත සපුරා පහළ වන ති ුණු
පරඥායලෝකය න් මායග් සිත තතු පරිදි දන්නා යස්කැ ි මට හැඟුණි.
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
එක් දියනක මාහිමිපාණන් වහන්යස් යමයස් වදාළහ: “ැන් මට
ටිකක් සනීප මදි. යසම් යකෝප ක් මතු යවලා. යබයහත් කසා ක්
යබානවා. ම් ස්කන්ධයන් තියන තාක් කල් ඕවා එකින් - එක එනවා.
එහම ආපුවාව! ඕවා ගැන වැිය හිතන්ඩ ඕනෑ නැහැ. ශ්ාසනය
වනුවන් කරන්ඩ තියන ස්වය පුළුවන් තරම් හාඳට ඉටු කරන්ඩ
ඕනෑ. ම් වාග් මහාට එන යෝගී පිරිසට නිවන් මග සාදාගැනීමට
උපකාර වන්ඩ ඕනෑ......”
සම්මා සම්බුදු රදුන්යග් අමිල සිරිත අනුගමන කරමින් සසුන්
යකත බබලවන මිණි රැවනක් වැනි වූ ඔබවහන්යස් කා ික වූ ද මානසික
වූ ද සුව යනාතකා, හුයදක් ය ෝගාවචර න්යග් හපත උයදසා දිවා රෑ
යදක්හිම යස්ව කරමින් මුළු ජීවිත කාල ම බුදු සසුන යවනුයවන් කැප
කළ යස්ක. ඔබවහන්යස්යග් නුවණින් දහස්ගණන් ය ෝගාවචර
සැැහැති න්යග් යහ්තු සම්පත් ැක බලා ඔවුයනාවුන් හට උචිත වන
පරිදි කමටහන් දී වදායළ් ඉමහත් ද ායවකින්ම . එබඳු මාහිමිපාණන්
වහන්යස් යකනකුයගන් මට ද භාවනා කමටහන් ලබාගැනීමට මග
පූදුයණ් මයග් යපර වාසනා මහිම කින්ම .
ඔබවහන්යස් යතවළා බුදු දහම අතැඹුලක් යස් දක්නා ති ුණු
නුවණින් සැපැ ූ “සප්ත විශ්ුද්ිය හා විදර්ශ්නා ඥාන”, “ශ්මථ විදර්ශ්නා
භාවනා මාර්ගය”, “සත් අනුපස්සනා” ආදි භාවනා ගරන්ථ හදාරන
ය ෝගාවචර ා දකින්යන්, ඔබවහන්යස් සදා ජීවමානව වැඩ යවයසමින්
සානුකම්පිකව භාවනා කමටහන් වදාරන යස් ම . ඒ තරමටම එම යපාත්
යපළ ය ෝගි ායග් හදවතට සමීපව පවතී.
සුපිරිසුදු සිල් සුවඳින් ද පරිණත පරඥා බලය න් ද පිරිපුන්, තයපෝ
ගුණය න් ද සපිරැණු, කර්මස්ථානාචා ම, මයහෝපාධ්යා , අති පූජය
මාතර සිරි ඥාණාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් යකයරන්, සේ යකයලසුන්
නසා බව දුයකන් මිදුණු රහතන් වහන්යස් යකනකුන්යග් යහ්තු සම්පත්
මම දුටුයවමි.
සම්මා සම්බුදු සසුනට අපරිමිත යස්ව ක් සිදු කර අපවත් වී
වදාළ ඒ මාහිමිපාණන් වහන්යස් අමා මහ නිවන් සුවය හි සැනසුම
ලබන යස්ක්වා!
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අමා බින්දු...

මීතිරිගල “සත් මත් සිත් හවුල්” ගරැ සභාපති,

පී. හපුතන්තරි මහතා විසින.ි
බුදු දහයමහි එළි
ගැහැණි ක හට,

නම් දිවි ට වැටුණු මිනිසකු හට යහෝ

බුුන්වහන්ස් ද,
උන්වහන්ස් දසූ සදහම ද,
උන්වහන්ස් ගත් මග ගන මග-පල නළාගත් භික්ෂුන් වහන්ස් ද,
න යතරැවන හැර අන් රැවයනක් යමදි ත නම් නැත. එයලස අති
උතුම් වූ යතරැවයනහි පිහිට හා සරණ යනාමැතිව සසරින් එයතර වි
යනාහැකි බව අපට පැහැදිලිව යත්රැම්ගත හැකි වූය ් අපවත් වූ
මීතිරිගල යලාකු හාමුදුරැවන් වහන්යස් ඇසුයරනි.
පසුගි සි වස් හතරක - පහක කාල තුළ සිංහල නම් වූ
යද්ශ් ද සමගින් නිවැරදි වූත් නිර්මල වූත් උතුම් බුදු දහම වැනසී ගි
පසු ැන් නෂ්ටාවයශ්්ෂව ඇත්යත් සිංහල න් යනාවන ලාංකික න්
රැසක්ද සමගින් හුදු ආගමක් වූත් පාසල් විෂ ක් වූත් බුද්ධ්ාගමක් (බුද්ධ්
+ ආගමක්) පමණි. ඒ බුද්ධ්ාගම තුළ සසරින් ගැලවීම ගැන යහෝ එයස්
සසරින් ගැලවීයම් උතුම් උත්සාහ සඳහා යතරැවයනහි සරණ පිහිට
කරගැනීම ගැන යහෝ යනාඋගැන්යේ.
ුලබ - නිවැරදි - නිර්මල බුු දහම සායා බහවින් වනස්
ගමනක් යා යුතු බව අපට පැහැදිලි වූය් ලාකු හාමුුරැවන් වහන්ස්
නිසාය. උන්වහන්ස් ඇසුරට වැටන තක් අපි තරැවන සරණ යන
වැකි ගිරවුන් ස් කටපාඩමින් කීවමු. එහත් උන්වහන්ස්ග්
ඇසුරන් පසු අපි මුළු හිතින් බුුන්වහන්ස් සරණ ගියමු. සදහම
සරණ ගියමු. එමන්ම උන්වහන්ස්ග් දපා මුල වැටී සඟ රැවන
සරණ ගියමු. තමන්වහන්ස්ග් දපා මුල වැටී පසඟ පිහිටුවා වැඳ
සිටි සැදැහැතියනට උන්වහන්ස් පිරිනැමූ උතුම් වූ සදහම් රසය, මිහි
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මා දුටු හිමිපායණෝ...
පිට වනත් ජීවමාන මනුෂයයකු වතින් බලාපාරාත්තු විය හැක්කක්
දැයි සැක සහිතය.
යලාකු හාමුදුරැවන් වහන්යස් සමග බුදු මග න්නට යපළ
ගැසුණු අප හිතවතුන් හිතවති න්යග් ගිහි ජීවිතවල දහසක් කම්කයටාලු
යදස නිවැරදිව බලා නිවැරදි විසඳුම් යදන්නට කරැණාබර පි ාණන්
යකනකුන් යස් උන්වහන්යස් උනන්දු වූ යස්ක.
පට සිවුරැ පහස, මහා සුව-සැප ුත් යස්නාසන, යේල් ගණන්
රස මසවුලු යබාජුන්, ගරැ - ගම්භීර තනතුරැ - පදවි ආදි සි ල්ල
පිළියකේ කර, ඒවා ින් දුරින් දුරටම ඈත් වූ උන්වහන්යස්යග් ජීවිතය න්
නිරතුරැව විහිදුයණ් අල්යප්ච්ඡතායේ ගුණ සුවඳ . අපයගන් ලබාගන්නට
කිසිදු පිරිකර පඬුරක් උන්වහන්යස්ට යනාවිණි. එයහත් අප යවත
පිරිනමන්නට උන්වහන්යස් සතුව උතුම් වූ නිමල සදහම විණි. ඒ උතුම්
වූ සදහම් රස පතා, උන්වහන්යස් නිස්සරණ සුවය න් ුතුව වැඩ සිටි,
මහා රූස්ස ගස්වදුයලන් යසයවණ වූ මීතිරිගල මහ අරණ යවත ගි අප
හැයමකකුටම, හැම විටම පිරිනමා අහවර යනාවන තම දහම්
සරණිය න් දහම් මී යපාවන යස් යදසූ බණ උවයදස් යම් බුද්යධ්ෝත්පාද
කාලය ්දීම සසර දුකින් එයතර වනු රිසි වන්නකුට දිරි ක් - සවි ක් වූ
බවට අනුමාන ක් නැත.
අපට ැන් යම් දිවිය හි එකම සරණ,
•
•
•

බුදුන්වහන්යස්ම වන යස්ක; බුදු රැවනම වන යස්ක.
බුදුන්වහන්යස් යදසූ සදහම් ම වන යස්ක; සදහම් රැවනම වන
යස්ක.
බුදුන්වහන්යස් ගත් මග යගන මග පල යනළාගත් භික්ෂුන්
වහන්යස් ම වන යස්ක; සඟ රැවනම වන යස්ක.

එස් සරණට සිටි තරැවනහි ජීවමාන සඟ රැවන ස් අපට දිස්
වූය් ලාකු හාමුුරැවන් වහන්ස්ය. උන්වහන්ස් අපවත් වූ බව දැන්
හැම තැන පතළ කරැණක් වුවද, උන්වහන්ස් අපට හැමදා ජීවමාන යයි
සලකමු. උන්වහන්යස් තම සසර ගමන යකළවර කර පිරිනිවන් පානා
යතක්ම ජීවමාන
ි සලකමු. උන්වහන්යස් දුන් බණ උවයදස් අපට
සසර දුක් යගායහාරැයවන් නැගී සිටින්නට අත්වැලක් වනු ඇත.
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යම් යගවි - යගවී න මිනිස් දිවිය හි අප ලබා ඇති සත් වාසනා
මහිමය න් උපරිම පල යනලුමට අප ඇස අරවා දුන් යලාකු හාමුදුරැවන්
වහන්යස් ජීවමාන යස් සලකා පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කරමු. යමයස්
ළි- ළිත් වන්දනා කරමු.
•
•
•
•
•

•
•
•

බුදුන්වහන්යස් යදසා වදාළ පරතිපදාව මනා යකාට පිළිපැදි යහ ින්
වන්දනා කරමු.
බුදුන්වහන්යස් යදසා වදාළ පරතිපදාව ඍජු යකාට පිළිපැදි යහ ින්
වන්දනා කරමු. බුදුන්වහන්යස් යදසා වදාළ පරතිපදාව නිවන්
අරමුණු යකාට පිළිපැදි යහ ින් වන්දනා කරමු.
බුදුන්වහන්යස් යදසා වදාළ පරතිපදාව පූජනී යකාට පිළිපැදි
යහ ින් වන්දනා කරමු.
ය ාදුන් සි -දහස් ගණනක් දුර සිට අවුත් සිවු- පසය න් පූජා
සත්කාර කරන්නට සුදුසු වූ සීලාදි ගුණ සම්පන්න වූ යහ ින්
වන්දනා කරමු.
හිතවතුනට, නූ නට, මැති-ඇමතිවරැනට, රජුනට යහෝ යවනත්
ගරැ කට ුත්තවුනට සූදානම් කළ යනාඅඩු - සපිරි සත්කාර,
ඔවුනට යනාදී ඔබවහන්යස්ට පිදීමට තරම් සුදුසු වූ යහ ින්
වන්දනා කරමු.
යමයලාව පරයලාව පින් පල අදහායගන පිරිනමනු ලැබුවා වූ
දාන පිළිගැනීමට තරම් සුදුසු වූ යහ ින් වන්දනා කරමු.
යදායහාත් හිස් මුදුන් යකාට තබා නමස්කාර කිරීමට තරම් සුදුසු
වූ යහ ින් වන්දනා කරමු.
සි ලු යලෝක සත්ත්ව ාටම කුසල් වපුරා පින් පල යනළාගැනීමට
ඇත්තා වූ උතුම්ම පින් යකතක් වූ බැවින් වන්දනා කරමු.

මාහිමි දින පාතන්
* යම් සිරැර දුක් යගාඩක්ව තිබි දීත් එ ශ්ුභාදී වශ්ය න් යගන
පරමාදය හි ය යදන්යනෝ යලාවැ මහා යමෝඩය ෝ යනායවත්ද?

(1962 3 12)
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THE GREAT
MEDITATION MASTER:

My Impressions
An appreciation of the Most Venerable
Matara Srī Ñānārāma Mahā Thero
by a few of his pupuils.

Sarañca sārato ñatvā
asārañca asārato
te sāraṃ adhigacchanti
sammā-saṅkappa-gocarā
- (Dhammapada: v.12)

Those who know the pithy to be of pith
And the pithless as devoid of pith
Nursing right thoughts to go therewith
They in due time arrive at the pith.
-(“A Majestic Tree of Merit - p-1)

By Ven. Bhikkhu Bodhi (Ph. D) of U. S. A.
President, Buddhist Publication Society, Kandy.
The first time I met Ven. Mātara Sri Ñānārāma Mahāthera
was in June 1982, a few weeks after I had returned to Sri Lanka
after living for the previous five years as a bhikkhu in the United
States. My feelings, as I approached this meeting wavered between
excitement and trepidation, between joy and worry. I had long
known of Ven. Ñānārāma's reputation as the abbot and meditation
master of the Mitirigala Nissarana Vanaya hermitage, and as I set
forth on my trip to the monastery, it was precisely that reputation
that accounted for the tug-of-war being waged in my mind. On the
one hand I wished very much to meet the resident master of a
monastery that was so highly regarded for the austerity and
earnestness of its meditative life, and since I had returned to Sri
Lanka for the purpose of pursuing more vigorously my own
meditation practice, I hoped to request permission to spend an
extended period at Nissarana Vanaya. On the other hand, I felt
intimidated at the prospect of meeting someone whose trained eye
would probably be able to assess my own spiritual capabilities at a
glance and might decide that I could make better use of my time
scrubbing floors or sweeping the walkways than by striving in fulltime meditation.
When I arrived at the hermitage, I was met at the entrance
by the lay manager, who examined the letter I bore granting me
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permission to meet the Nāyaka Thera and to stay at the monastery
for a few days. He directed one of the monastery hands to take me
to the Nāyaka Thera. As we walked along the paths that led to the
Nāyaka Thera's kuti, my apprehension increased with each step.
The silence of the hermitage was deafening. No monks were in
sight - proof to my impressionable mind that they must have all
been sitting in fourth jhāna, if not in nirodha-samāpatti. And since
these attainments were so far beyond my own capacity, all this
indicated to me that I was being far too audacious even in
requesting to spend a few days there. When I met one monk whose
path crossed mine, I was reassured by his friendly greeting that the
monks here were not totally oblivious to the world, and his robust
constitution told me that the monastery regimen did not include
programs of self-starvation, as the wild reports about Nissarana
Vanaya in the outside world sometimes suggested. Finally we
came into range of my long-cherished destination the Nāyaka
Thera's kuti - and during this last stretch of the path my mind again
started to totter on the edge of panic. I was sure that I would forget
to pay homage properly, or that I would trip up on my robes, or
that I would conduct myself more like a gaping tourist than like a
monk who had already completed nine years in the Saṅgha.
When we arrived at the kuti itself I could see, sitting on the
cushioned stone seat at the far end of the enclosed walkway, an
elderly monk of solid deportment and dignified appearance, whom
I knew immediately to be the Ven. Ñānārāma Mahāthera. He was
speaking to a younger monk, apparently in his mid-40s, who held
his hands out in a respectful manner as he conversed with his
superior; this, I subsequently learned, was Ven. K. Ñāṇananda,
whose writings I had long known and admired even from my first
days as a monk. Both had been expecting my arrival and greeted
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me graciously. When approached Ven. Gnanåråma and paid
respects to him, all my previous worries fell away immediately.
True, I stumbled over the formulas (those of the sect to which
Nissarana Vanaya belongs being slightly different from those of
the sect into which I was ordained.) But far from feeling myself
enter the censorious glare of a stern ascetic, as I had feared so
much, I felt myself instantly bask in a warm and uplifting
radiance. It seemed to me as if right there, in the stripped down
simplicity of his stone kuti, I had entered a spacious and
comfortable living room, and the stone walkway upon which I
took my seat, with only a coir mat for padding, felt like a soft
armchair.
This sudden and unexpected transformation of my
subjective feelings in the presence of the Ven. Ñānārāma I
attribute, in retrospect, to the wealth of elevated human
qualities with which the Nāyaka Thera was so abundantly
endowed. What struck me so strongly in particular at this first
meeting was the felicitous blend which the Nāyaka Thera had
achieved between the first three of the four Brahma-vihāras: the
“divine abodes” of loving-kindness, compassion and altruistic joy.
Extended association with the Nāyaka Thera Over the coming
year, as well as the verbal testimony of others, would confirm for
me that he was amply endowed with the fourth Brahma-vihāra too,
that of equanimity.
After the Vassa of 1982, I undertook a three-month retreat
at Nissarana Vanaya, and another retreat of four months during the
Vassa of 1985. During these two periods I came into regular
contact with Ven. Gnānārāma, receiving guidance and instruction
from him in the practice of meditation. This association also
enabled me to observe him in his daily work of running the
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monastery. I was often amazed at the energy and care with
which he fulfilled the numerous tasks that fell upon him in this
onerous position, and also at the equipoise he maintained in
facing the various demands that were made upon his time:
giving directions on the administration of the monastery,
consulting with the monks about their progress and problems in
meditation, resolving differences among the resident monks,
meeting the dāyakas who offered each day’s dāna, giving advice
to lay meditators who came to the monastery, etc. All this was
truly impressive on the part of a monk already in his eighties,
under medical care for a longstanding heart condition.
My acquaintance with Ven. Ñānārāma Mahāthera and my
observation of him in his several roles had an important impact on
my life by verifying in my mind the compatibility - in fact, at the
highest level, the inseparable correlation of two Buddhist virtues
that are often thought to pull in opposite directions. These two
virtues are compassion and renunciation. Both virtues are central
to the Buddhist path; both emerge as primary elements of
significance in the Buddha's own enlightenment. Yet commonly
today, in the thinking of many sincere Buddhist practitioners, the
two qualities are believed to make incompatible demands upon the
disciple. Thus, in present-day Buddhist circles, it is often
maintained that to follow the decrees of compassion, to seek to be
of service to one's fellow human beings, one must be prepared to
relinquish solitude in order to enter into the midst of society, to
abandon a life of contemplation in order to engage in a life of
socially beneficial activity, to leave the silence of the forests in
order to move in the turmoil of the towns and cities, to forgo the
stilling of the mind in order to equip oneself with the reams of
information necessary to be a socially responsible citizen. In
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contrast to the path of social service, it is held, the path of
renunciation leads to a drying up of the springs of compassion, a
cutting off of one's accessibility to others, a defection from
responsiveness to the crying needs of the greater world.
Such modes of thought have even penetrated the walls of
our monasteries. Hence many of the younger bhikkhus, sensitive to
the plight of their fellows in this age of social and economic
upheaval, wishing to make their lives as monks beneficial to others
in a more meaningful way than the mere performance of traditional
roles allow, have sought to redefine the principles of Buddhist
monastic life in a way that will accommodate the new concerns.
Thus in many cases they have chosen to leave aside the path of
radical renunciation, strict self-discipline, detachment and inner
development stressed so often by the Buddha as the special burden
of the monastic calling. Instead, they have opted to reinterpret the
Buddha's charge to the Saṅgha to “lead the holy life for the welfare
and happiness of the manyfolk” as a call to social service and
external activity - a call that requires them to leave the solitude and
silence of the hermitages and mingle with the masses, sometimes
in ways which involve serious compromises with the rules of
monastic discipline and sacrifice of its essential spirit.
The personality of Ven. Mātara Sri Ñānārāma
Mahāthera stands before us in memory as a towering
demonstration that the two ideals of renunciation and
compassionate activity, far from being irreconcilably opposed
to each other, are at root conjoined, and that the development
of the one reinforces the other in its deeper, truer, more
abiding spiritual dimension. For compassion, at its highest, must
be grounded upon renunciation, and to fulfill its inherent aim of
removing the suffering of others, must in turn issue in renunciation.
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The highest expression of compassion, in the context of Buddhist
understanding, is to show others the path that leads to final
deliverance from suffering, the path that has been trodden, realised
and proclaimed in all its perfection by the Fully Enlightened One.
It is the teaching of this path, and concrete guidance in the walking
of it, that alone offers the medicine that can heal the malady of
suffering at its innermost roots. All other attempts to bring relief
from suffering, though good and necessary in their place, will
necessarily strike only at temporary manifestations of suffering, at
the symptoms of the malady rather than at its roots.
The true task of compassion is to remove suffering by
extricating its roots, or rather, by showing the disciple how he or
she can eradicate the roots, since this is a medicine that each person
must ultimately administer to himself. From this it follows that the
one best qualified to guide others in the work of removing the roots
of suffering is the one who has acquired a deep and thorough
knowledge of the intimate details which this project entails. Such
a knowledge cannot be solely intellectual, obtained only by study
and reflection; it calls for profound practical experience, direct
confrontation with the challenge of subduing the defilements of the
mind and of penetrating by insight into the real nature of
phenomena. Progress in this undertaking cannot be bought at an
easy price; it requires a basis of firm renunciation, the careful
guarding of moral discipline, and ardent endeavour in the work of
meditative development, the cultivation of serenity (samatha) and
insight (vipassanā).
In the person of Ven. Ñānārāma Nāyaka Thera we see
one who, stirred by the Buddha's message of deliverance, has
heeded the Master's call and submitted himself humbly to this
training. As a youth, out of faith in the noble Dhamma, he went
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forth from the household life into homelessness. Having
thoroughly studied the Dhamma and Vinaya, he achieved mastery
of the Buddhist scriptures and fluency in the scriptual languages,
Pāli and Sanskrit. Yet, though he had become a respected
scholar and teacher, he did not remain content with intellectual
knowledge, but sought to transform what he had imbibed
intellectually into living, personal experience. Thus in his
mature years as a monk, at an age when many other theras would
have remained satisfied with a secure position in the temple, he
undertook a second “going forth,” leaving behind the familiar
world of the temple and the honour that was his due, for the
uncertain challenges of a forest dweller. In remote hermitages, far
from the bustle of ordinary religious life, he pursued the path of
practice that alone can bring realisation of the goal of the Buddha's
teaching. Having established himself well in the practice and
inherited the oral instructions from both Sri Lankan and Burmese
meditation traditions, in the last phase of his life he sought to share
the fruits of his endeavours with others. As the abbot and
meditation master of the Nissarana Vanaya hermitage from 1967
until his passing away in April 1992, he extended the helping hand
of the true Dhamma to others, out of compassion, offering them
guidance along the difficult but sure path that leads out from the
suffering of saṃsara to the blissful peace of Nibbāna.
Through his teachings, his wise guidance, his stable and
benign presence, Ven. Ñānārāma Nāyaka Thera touched and
transformed the lives of many who came into contact with him
- monks and laypeople, Sri Lankans and Westerners. Through
his writings, of which it is hoped that more will be translated into
English, he will continue to guide others along the path of
meditation. For those of us who knew him and had the benefit
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of his guidance, his inspiring personality remains before our
inner eye as a lofty example of the stature we can reach by
earnest practice of the Dhamma.
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By Ven. Bhikkhu Kovida of U.S.A.
I first met the Venerable “Loku Hāmuduruwo” (ie. Sri
Ñānārāma Mahā Thera) in late 1978 while searching for a
meditation teacher and a conducive place in which to practice.
Both, fortunately, were found in one and the same place.
As far as the first impressions go, it was sufficient to cause
me to briefly return to the West, close out the household life and
then return to receive ordination under him. Since that time, it has
been a great privilege living under his guidance, trying to absorb
as much of his knowledge as is possible.
If one quality had to be singled out and chosen as the one I
most admire, aside from the role as meditation master, it would
have to be his easy -going relaxed demeanour. He always manages
to remain calm and composed even in the most trying of
circumstances, but at the same time, is never aloof or indifferent.
Coming into his presence is like walking into a field of mettā and
karuṇā and one is assured of leaving in a better state of mind than
when one arrived.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ven. Kovida, the first western disciple ordained by Ven. Sri Sri Ñānārāma
Mahā Thera, passed away on 21.10.1987, in Sri Lanka. This short essay was
written by him for a felicitation volume planned to commemorate the 80th
birthday of the Mahā Thera in 1981. But since the Mahā Thera objected to the
publication of such a volume, the project was abandoned subsequently.
– Editor.
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At a time when the interest in mind-development has
almost come to a stand-still, it has been most encouraging to
come across one of the few who is living proof that the mind is
still capable of attaining to such lofty planes as were written
about in the distant past.

“The intrinsic value of the life of a meditative monk is
beyond estimation. There are various marvellous ways of life in
this world. But there can hardly be a more marvellous way of life
than that of a meditative monk. This life of a meditative monk is not
only invaluable, but pure and clean. All the other marvellous ways
of life in this world are concerned with external things. They have
to do with things external - with external mechanics. The life of a
meditator, on the other hand, is concerned with the internal
mechanics - the ‘mechanics’ of mind-control.”
Extract from –
“The Seven Stages of Purification and The Insight
Knowledges” by Ven. M. Sri Ñānārāma Mahā Thera. (published
by the BPS, Kandy)

242

My Impressions...

By Mrs. Tilaka Danister
At a time when I was drifting rudderless, as it were, owing
to the ill-health of my teacher, a very kind and clever vipassanā
teacher, a certain foreign bhikkhu I knew, offered to find me a
skilled meditation master. I am deeply indebted to this bhikkhu, a
kalyānamitta in the ultimate sense of the word, who understood my
keenness and the necessity to continue with my practice and paved
the way with great mettā to fulfil my wish, after enquiring from the
Teacher whether it would be convenient for him to instruct an
upāsikā who could only contact him through correspondence.
The Teacher's compassion and his great desire to help
anyone who treads the dhamma path was such, that he had assented
readily, instructing that I should write and let him know of my
experiences and progress in detail. After receiving the first letter
of instruction which was so kind and encouraging, I wished to go
and see him.
So, it was on the 2nd of May 1981, that I went with my
husband to the hermitage and met my revered Teacher for the first
time. Although I went with a little apprehension as to how it would
be to be in the august presence of a great meditation master, soon
we were put at ease by “Loku Hāmuduruwo”, as we learnt to call
him with affection. I was surprised at the warmth of his reception
and could not but wonder at his great compassion and wisdom. The
very first thing I observed about him was his gentleness and lack
of anger, and I thought to myself, “He surely must be a saint”.
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Through the years when we have come to associate with
him closely, apart from a questioning glance, never have we
seen the Mahā Thera angry or ruffled, when things went amiss.
He was always so calm and spoke so gently and softly. If we
needed correction, he would instruct us gently and earnestly
without a tinge of firmness.
Undoubtedly, to all his pupils, he was a beloved father
figure, a Teacher of great wisdom and knowledge held in great
esteem and a meditation master par excellence. He used to be
deeply concerned about both the physical and mental well-being of
his pupils, His innate humaneness towards all, be it man or beast,
was always evident. He had a way with little children too. The
Mahā Thera possessed a lovely sense of humour and would often
laugh goodheartedly at some comment made by us.
Not only was he full of loving - kindness and compassion,
he had great muditā (the ability to rejoice in other's happiness), too.
He used to be tremendously happy when his pupils made good
progress in bhāvanā. One could see it in his eyes, his face, in fact,
in his whole demeanour, whilst encouraging them further on.
Also his great quality of upekkhā towards everyone and
everything was unique. He remained calm and tranquil in a world
full of confusion and disaster. The great physical suffering he had
to undergo due to ill-health during the later years, the Mahā Thera
bore with great calm and fortitude, accepting fearlessly and
constantly reminding us amiably, the reality of all saṅkharās - their
impermanence, their suffering and their void, all the while teaching
his pupils a unique lesson in upekkhā.
Everyone who came in contact with the Teacher was
charmed by his ease of manner. He was so human with all these
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endearing qualities, but yet, he was greatly respected and
deeply revered by one and all for his saintliness that lifted him
far above the mundane level.
There was nothing the Maha Thera loved more than
solitude – the life in the forest. He commented about this to me
several times. To him seclusion was priceless. Even when he was
brought to Colombo for medical check-ups by his devoted
benefactors, he was always looking forward to getting back to the
hermitage.
Despite his 91 years, the Mahā Thera had a wonderful
memory. He was a very keen observer and used to remember even
the most trivial thing he had seen or heard. About three months
before my Teacher passed away, on a visit to him one evening, I
happened to quote a gatha that I liked. He repeated it with me and
related the whole story, asking me to refer to the particular Sutta in
which this stanza is found. After giving some advice, he would
always say, “Read this sutta. You will find it in this book”, and
quote the source, section etc. with great accuracy.
I found the relationship between Teacher and pupil,
which was one of absolute confidence, very relaxed; a unique
relationship devoid of restrictions, inhibitions and reprimands,
where the pupil could approach the teacher with any problem,
mundane or otherwise, confident of a compassionate hearing
and a ready solution. He had a penetrative mind and
understood the capabilities of his pupils. He would advise taking
up a particular kammaṭṭhāna which would prove beneficial; and
what really amazed me was that the Teacher was always correct as
it truly did benefit me immensely. Perhaps, his experience in
instructing yogāvacharas over the years, plus his great wisdom,
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might have given him this amazing intuitive awareness of a pupil's
mind.
With great reverence and humility, I can certainly say that
he was the sincerest person one could have ever known. His
sincerity of word, thought and deed could never ever be doubted.
The most wonderful thing was the implicit trust and faith we had
in our Teacher, who had mastered all the intricacies of meditation
- both Samatha and vipassanā. I consider my tutelage under this
skilled meditation master, our revered Teacher, the greatest
blessing in my life!
Even as Prince Rāhula found the shadow of his saintly
father, the Lord Buddha, so comforting, so did I find it pleasing
and comforting to sit at my Teacher's feet, listening to him
exhorting constantly to make good use of this life; to practise
bhavana determinedly and make every effort to cross this fearful
Samsāra and attain nibbāna - freedom from all suffering. To be in
his presence was like being in a cool, tranquil oasis - away from
the dust and dirt of the desert-like world. Several of his pupils,
including foreign bhikkhus have commented on this. In his
presence one's mind became calm and free of kilesas and on
leaving his presence, one's mind continued to be so, for many days.
It had a great uplifting and purifying effect on those who follow
the Dhamma path. The profundity of the effect cannot ever be
guessed without experiencing it.
The Teacher is no more, but the strangest thing is that we
keep on hearing his gentle words of advice, ever so often. We still
feel his presence. When suddenly a question comes to my mind or
it may be something I wish to know, the first thought that comes
to my mind is, “Must ask Loku Hāmuduruwo”. And then I realise
with an utter sense of loss, that our great fount of knowledge and
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wisdom is no more. A skilled meditation master who had
attained to great heights, but yet, he led a life of such simplicity
and humility, never standing on ceremony, as egotism never
ever had a place in his heart. This reminds me of the words of
several bhikkhus and laymen who spoke at the funeral of the Mahā
Thera - “We may not see the like of this Mahā Thera, our most
revered Teacher, even for another thousand years”.
He was truly a SAINT!
“cittaṃ tesaṃ anāvilaṃ”
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By Mr. Mahinda Wijesinghe
The most venerable Mahopādhyāya Mātara Srī Ñānārāma
Maha Thero was a monk in a million, indeed, a man apart. It was
my supreme joy and fortune that I first met him about four years
ago, but before I could fathom the enormity and the magnitude of
this personage, he was no more. The end of April 1992 knelled his
parting from us. A parting that has still not healed.
‘Loku Hāmuduruwo’, as he was known to us lesser
mortals, changed our lives. Without so much as even a word or
action of reproof he set our minds on the right track - The Path. It
was by example. The embodiment of Sīla, his wisdom was acute,
his compassion abounding, while his equanimity and humility was
beyond compare. It seemed almost unfair that one person could
be so much. He was a living example of the Dhamma. It was
now easy even for those with a lot of dust in their eyes to realise
what the Enlightened One taught. Loku Hamuduruwo was an
inspiration, in an era of despair and degeneration.
The Buddha in his omniscience, unerringly categorised all
humans in the Tama Sutta - as those who are born in the dark and
continue in the dark, or those born in the dark and go into the light
or those who are born in the light and go into the dark, and those
who are born in the light and continue in the light. Obviously, the
most venerable monk belonged to the last category. A man who
donned the yellow robe for seventy-five years could not be any
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other. Especially, when that person had the ‘viriya’ of Loku
Hāmuduruwo.
Having been a monk who strictly adhered to the code of
conduct as propounded in the Vinaya for three quarters of a
century, he would not have recognised a currency note or a
coin even if he saw one, but he was amply served and was full
of riches. His riches being Faith (Saddhā), Virtue (Sīla)
Learnedness (Suta), Gifting and Relinquishment (Cāga) and
Wisdom (Paññā). And, so great were his merits that he was
venerated and revered by all who came to know him. To genuflect
before him was both a joy and a privilege. As the Maṅgala Sutta
states: “.... worshipping those worthy of worship....”
The love and devotion both the laity and the clergy had for
him was total. Both were practically falling and tripping over their
feet to serve him. On his part, he was quite unmoved by all of this
fuss. He quite simply preferred the sylvan setting of his beloved
Mitirigala which afforded him the solitude he yearned for. From
that setting he also dispensed medication - as a physician would to those in need, whether they be the clergy or the laity, with equal
facility. He was a teacher par excellence, a teacher of teachers and
the learned among the learned. He administered mental solace and
spiritual guidance with the dexterity of a skilled physician.
Additionally, the venerable Thera was endowed more than
amply with the four Brahma Viharās of Mettā, Karuṇā, Muditā
and Upekkhā. Even my ten-year old daughter was swamped by his
bountiful Metta and Karuņā. He even had time for her. He could
speak her language. Sometimes When Loku Hamuduruwo speaks
to the elders, the words may be far above her, but yet she would
love to listen to him. Such was his magnetism even to a child. And,
that endearing smile was never too far away. Like a beautiful and
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aromatic flower, he attracted many and had honey for those who
wanted.
Loku Hamuduruwo’s constant admonition to all of us
was to “meditate”, “meditate” and “meditate”. “That's the
only way”, he used to repeat. As an accepted master he knew its
fruits. His booklet on the subject (“Anāpāna Sati Bhāvana”) is a
gem and strongly recommended for beginners and the experienced
alike. His fame as a master of meditation is known the world over
and many are those who flocked to him for his guidance. He was a
lamp unto many. Ñānārāma - place of Wisdom - was an apt name.
The Buddha preached that “the Dhamma is lovely in the
beginning, lovely in the middle and lovely at the end”. Being the
living embodiment of the Dhamma, Loku Hāmuduruwo was
indeed a lovely personage - and he is no more. As the Buddha once
again stated in the Thana Sutta, “All that is lovely and delightful is
of the nature to be otherwise and separate”.
This is my humble tribute to you. O Aryan. Thank you for
having cast your noble and compassionate eyes on us and
elucidated the Dhamma in all its brilliance. But, it is for us to strive
on with diligence.
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උපග්රන්ථය
විවිධ් යල්ඛන

1.

හතථසඤ්ඤඤයතා පාදසඤ්ඤඤයතා
වාචා සඤ්ඤඤයතා සඤ්ඤඤතුතතයමා
අජඣතතරයතා සමාහියතා
එයකා සන්තුසියතා තමාහු භික්ඛු.

2. අප්පමාදරයතා භික්ඛු
පමායද භ දසසි වා
අභයබ්බා පරිහාණා
නිබ්බාණයසසව සන්තියක.
-(ධ්ම්මපද

; 362, 32)

1. අත් - පා - වචන - ක සංවර වූ, කමටහයනහි ඇලුණු, එකඟ
වූ සිත් ඇති, හුයදකලාව (තම පිළියවත පිළිබඳව) සතුටු වන
යමක් යේ ද, ඔහුට භික්ෂු
ි කි ති.
2. යනාපමා වීයමහි ඇලුණු, පරමාදය හි බි දක්නා භික්ෂුව
(ගුණය න්) පිරිහීමට නුසුදුස්යසකි; නිවන ළඟ ම සිටිය කි.

උපගරන්ථ ...

ඇුරැ පරපුර
ශ්රී බු. ව. 2387 දී සි ම් රට අය ෝධ්ය පුරය හිදී තරිපිටකධ්ාරී
මහාමකුට සම්මති යද්වවංස රාජානුජ වජිරඥාණ මහා සංඝරාජ න්
වහන්යස් උපාධ්යා යකාට පිරිසිදු උපසම්පදාව ලැබගත් අති පූජ්ය
වරාපිටිය් සිරි සුමිත්ත මාහිමිපාණන් වහන්ස් ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ
නිකා ස්ථාපන කිරීයමහි ලා පුයරෝගාමී වූ මහ සඟ පි නයමකි. ශ්රී
බු.ව. 2407 දී ගාල්යල් මහයමෝදරදී සිදු යකරැණු රාමඤ්ඤ මහා
නිකාය හි ආරම්භක උපසම්පදා පුණ්ය ෝත්සවය හිදී උපාධ්යා තනතුර
ැරූ යස්ක් අරණයවාසී යමම මාහිමිපාණන් වහන්යස් .
යමම පූයජෝත්තම ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස්යග් දීප්තිමත් ශ්ිෂය
රත්න ක් වූ සම්භාවනීය මාතල් සිරි අග්ගධම්මාලංකාර මාහිමිපාණන්
වහන්ස්, ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ් පරථම මහා නා ක පදවි
යහබවූ පූජ්ය අෙගහවත්ත් ශ්රී සරණංකර ඉන්දාසභ - වරඥාණසාමි
මාහිමිපාණන් වහන්ස්ග් ධ්ර්මන්යත්වාසික වූහ. යද්වයගාඩ ශ්රී
විජ ාරාමාධිපතිව වැඩ විසූ, ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ් පරථම
සඤ්ා
යල්ඛකාධිකාරි
ධ්ුරය න්ද
පුද
ලැබූ
යමම
ස්වාමීන්යද්රෝත්තම ාණන් වහන්යස්යග් ශ්ිෂය පිරිස යමයස් :
1. පූජය කුකුළුයකෝරළය ් සිරි සුධ්ම්මාධ්ාරතිස්ස ස්වාමීන් වහන්යස්
2. පූජය කළුතර යප්මරතනතිස්ස ස්වාමීන් වහන්යස්,
3. පූජය පා ින්ගමුයේ භානුවංස ස්වාමීන් වහන්යස්,
4. පූජය බදුල්යල් සද්ධ්ාසාර ස්වාමීන් වහන්යස්.
5. පූජ්ය මාතර ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්ස්.
6. පූජය හිඳගල විපස්සී ස්වාමීන් වහන්යස්,
7. පූජය යේවැල්යදනිය ් ජිනයස්න ස්වාමීන් වහන්යස්.
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උපසම්පන්න භික්ෂූන් පිළිබඳ පරකාශ්ය.
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(යමහි අංක 10 ටයත් ැක්යවන දින සයදාස් බව යපයන ි. “සංගීති
පතර”ය ් එම දින සඳහන් යවන්යන්, “1922 ජූලි 4 වැනි අඟහරැවාදා”
නුයවනි. - සංස්කාරක)
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සංගීති පතරය
498 පිටපත
වර්ගය 4. බුද්ධ වර්ෂය හා තිිය - ශ්රී බු: ව: 2466 වැන්යන් ඇසළ මස
පුර එයකායළාස්වක තිථි ලත් කුජ දින,
ස්ථානය - යකාළඹ යතාටළඟ අසල.
දිනය - 1922 ජූලි 4 වැනි අඟහරැවාදා,
උපාධයායයන් වහන්ස් - අති ගරැ ශ්ාස්තරයවල්ලිය ් උපයස්න
මාහිමි න් වහන්යස් උපාධ්යා යකාට,
පටන්ගත් ේලාව - පස්වරැ 5 පසු වී මිනිත්තු 34 ට,
අවසන් කළ ේලාව - පස්වරැ - රාතරි 7 පසු වී මිනිතත
් ු 12 ට,
නදී සීමා නාමය - කැළණි ගයඟ් සාදන ලද මඥ සම්මත උදකුක්යඛප
සීමායේදී,
පරථම වාරයහි
1. අති ගරැ සං.මා. අග්ගධ්ම්මාලංකාර මහා යථර
2. අති ගරැ ශ්ා.අ. සුජාතාසභ මහා යථර
3. අති ගරැ ඉඳුරැයේ ශ්රී විමලතිස්ස මහා යථර
න තුන් නමයග් කර්මවාචාචාර් ත්ව

ඇතිව,

දවන වාරයහි
1. අති ගරැ දුනුවිල සිරි පඤ්ාසිරි මහා යථර
2. අති ගරැ කළුතර යපමරතනතිස්ස මහා යථර
3. අති ගරැ යදනගම සිරි පඤ්ාසාගර මහා යථර
න තුන් නමයග් කර්මවාචාචාර් ත්ව
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තවන වාරයහි
1. අති ගරැ යේවැල්යදනිය ් නන්දාරාමතිස්ස මහා යථර
2. අති ගරැ පණඩිත පල්යල්ගම සිරි රතනාලංකාර මහා යථර
3. අති ගරැ යදකටන උත්තරධ්ජ මහා යථර
න තුන් නමයග් කර්මවාචාචාර් ත්ව

ඇතිව,

30 පමණ යසාණුත්තර සීමාවංස ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකා ික
ගරැතර ගණ පූරක කාරක සංඝ ා වහන්යස් විසින් යතාටළඟ කලයාණි
නදී උදකුක්යේප සීමා මාලකය ්දී ආචාර් වර න් වන මාතයල්
අග්ගධ්ම්මාලංකාර ස්ථවිර නමයග් ශ්ිෂය වූ උපසම්පදා අංක 2, මාතර
ඥානාරාම සමනුද්යද්ස නමයග් උපසම්පදා මංගල පාු වර්ෂයන් 1922
ක් වූ ජ්ූලි මස 4 වනි කුජ් දින පස්වරැ 5 පසු වී විනාි 34 ට පමණ වූ
යේලාවට අ ත් චන්ද්රයහෝරා කාල ඇතුළත සිද්ධ් කරන ලදි.
යම් බවට, ශ්ාසන හිතකාමී,
නිකාය ් සඤ්ඤයල්ඛකාචාර් ධ්ුරන්ධ්ර,
මාතල් අග්ගධම්මාලංකාර තරැන්නාන්ස්ය.
1922 - 7 - 4 දින සීමාමාලකය ්දී .
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වස් විසූ තැන්.
පූජනී තම මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් දින
යපාත් සහ යවනත් මූලාශ්ර ඇසුරැ යකාටයගන සකස් කරන ලද,
මාහිමිපාණන් වහන්යස් ඒ ඒ වර්ෂවල වස් විසූ තැන්වල නාම
යල්ඛන ක් පහත ැක්යේ. වර්ෂ කීපය ක වස් විසූ ස්ථාන අවිනිශ්්චිත
බැවින් යමම යල්ඛනය ් එම වර්ෂ හිස්ව තබා ඇත.
1922

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ (පළමු වස)

1923

සාසනධ්ජාරාම , අළුත්ගම

1924

සාසනධ්ජාරාම , අළුත්ගම

1925

යහාන්නන්තර ආවාස

1926

ශ්රී සුගතනන්දනාරාම , මුල්යල්ගම

1927

චිත්ත පතර වියේකාරාම , සමණබැද්ද

1928

මහ ි ාව ආවාස

1929

ශ්රී ධ්ර්මකීර්තයාරාම , යකාල්ලුපිටි

1930

----------

1931

ශ්රී යබෝධිරැක්බාරාම , අතුරැගිරි

1932

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1933

----------

1934

----------

1935

මතුගම නව නිවයසක

1936

මතුගම නව නිවයසක

1937

ධ්ම්මානන්ද පිරියවන, බදුගම

1938

පන්නිල ආවාස

1939

ජ යස්කරාරාම , දඹුව
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ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1941

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1942

----------

1943

----------

1944

බටුවිට අරණය

1945

----------

1946

----------

1947

----------

1948

----------

1949

----------

1950

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1951

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1952

ශ්රී විජ ාරාම , යද්වයගාඩ

1953

වියේකාරාම , තලාතුඩුව, යකාග්ගල

1954

නාථගයණ් අරණය , කුරැණූගල

1955

නිමලව අරණය , තිස්සමහාරාම

1956

ශ්රී ගුණවර්ධ්න ය ෝගාශ්රම , ගල්ූව

1957

මැල්ලගල ය ෝගාශ්රම , දීයවල

1958

සිරිමංගල ය ෝගාශ්රම , දනවුකන්ද

1959

මැල්ලගල ය ෝගාශ්රම , දීයවල

1960

සිරිමංගල ය ෝගාශ්රම , දනවුකන්ද

1961

සිරිමංගල ය ෝගාශ්රම , දනවුකන්ද

1962

මැල්ලගල ය ෝගාශ්රම , දීයවල

1963

යගෝතම තයපෝවන , කළුපලුවාව

1964

යනා. 47/2, යගරගරි පාර, යකාළඹ 7

1965

නාථගයණ් අරණය , කුරැණූගල

1966

නාථගයණ් අරණය , කුරැණූගල
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1967

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1968

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1969

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1970

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1971

සිරිමංගල ය ෝගාශ්රම , දනවුකන්ද

1972

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1973

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1974

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1975

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1976

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1977

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1978

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1979

සිරිමංගල ය ෝගාශ්රම , දනවුකන්ද.

1980

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1981

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1982

යනා.12, උදයාන පාර, යකාළඹ 5

1983

ශ්රී ඥානාරාම ධ්ර්මා තන , මීතිරිගල

1984

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1985

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1986

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1987

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1988

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1989

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1990

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල

1991

නිස්සරණ වන , මීතිරිගල (අවසන් වස)
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ධර්ම ශ්ාස්තරීය කෘති නාම ල්ඛනය
අති පූජය මාතර සිරි ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්යස් විසින්
සිංහල - පාලි - සංස්කෘත යතබසින්ම රචිත යලාකු කුඩා විවිධ් කෘති
රාශ්ි ක් යව ි. මින් සමහරක් මුද්රණ වී ඇති අතර, සමහයරක අත්
පිටපත් පවා නිසි යලස ආරක්ෂා වී නැත. යමයතක් අපට යසා ාගත
හැකි වූ මුද්රිත - අමුද්රිත කෘති නාම යල්ඛන ක් පහත ැක්යේ. යමහි
සඳහන් යනාවන, මාහිමිපාණන් වහන්යස්යග් මුද්රිත - අමුද්රිත රචනා යේ
නම්, නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩල , නිස්සරණ වන , මීතිරිගල
න ලිපින ට එවන යමන් මමතරිය න් ආ ාචන කරමු.
යමම නාම යල්ඛනය හි, මුද්රිත කෘති නාම න් ඉදිරිය හි වරහන්
තුළ මුද්රිත (වයවහාර) වර්ෂ ද යවනත් සඟරායවක/යපායතක පළ වූවක්
නම් එහි නම ද ැක්යව ි.
# සිංහල සන්න සහිත පාලි/සංස්කෘත කෘති
* ඉංගරීසි බසට ද යපරළා පළ කළ කෘති

1.

භාවනා කෘති :

(අ). ස්වනිර්මාණ:
• භාවනා උපයදස් සහිත විදර්ශ්නා පරපුර. (1961)
• ශ්මථ විදර්ශ්නා භාවනා මාර්ග . (1983, 1988)
• අට්ඨාරස මහා විපස්සනා.
• විපස්සනුපයදස සංගයහා.
• යමත් කමටහන.
• ය ාගාභයාස. / ය ාගාවචරාභයාස පතරිකා. (1951)
• විමුක්ත විමුක්ති . (2015)
• ය ාගාවචයරාපයදශ් . (2017)
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(ආ). මාහිමිපාණන්ග් ද්ශ්නා හා උපද්ශ් ඇසුරන් සකැසුණු ගරන්ථ:
• සප්ත විශ්ුද්ධි හා විදර්ශ්නා ඥාන * (1978,1988)
• කර්මස්ථාන පරදීප . (1990) *
• ආනාපානසති භාවනා - 1* (1989)
• ආනාපාන සති භාවනා - 1 හා 2 (1993)
• සත් අනුපස්සනා. (1991, 1992)
• පස් කඳ නිසරැ . (2003)
• බහුසසුතා ධ්්මධ්රා. (2002)
• සතත යබාජඣඞ්ග. (2002)
• දිබ්බචක්ඛු සමාධි භාවනා. (2002)
• සුගායතෝවාද . (2006)
• අනුපස්සනා.
• භාවනා උපයදස් සහිත කමටහන් යද්ශ්නා.

2.

සංශ්ෝිත පෞරාණික ගරන්ථ :
• විසුද්ධිමග්ගටීකා. (පරමත්ථමංජුසා)
• විදර්ශ්නා කාණ්ඩ .

3.

සිංහලානුවාද:
• යසෞන්දරනන්ද මහා කාවය . (1946, පණ්ඩිත පහතමුල්යල්
පි දස්සි මාහිමිපාණන් සමග)
• විස්තර සහිත අභිධ්ර්මාර්ථ සංගරහ .
• ජාතක පාළි.

4.

පාලි පරබන්ධ:
• චරිත සුධ්ා ලතිකා. # (1930)
• සාධ්ු චරිත සුධ්ා මඤ්ඤජුසා.
• අසූ මහා ශ්රාවක වන්දනා ගාථා. # (1969)
• යතසත්තති ඥාණ වන්දනා. # (1964, 1976, 1988)
• සත්තිස් යබෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ම පූජා වන්දනා. # (1979)
• අටවිසි බුද්ධ් පූජා - යබෝධි පූජා වන්දනා. (1992, 1993 #)
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• සූවිසි මහා ගුණ වන්දනා ගාථා. #
• පටිච්ව සමුප්පාද ඥාණ වන්දනා. # (1986, 1987)
• සත්සති වන්දනා ගාථා. # (1985)
• ශ්රී මහා යබෝධි පූජා වන්දනා. #
• පණාම කුසුම මාලිකා. # (1993)
• තථාගතං තං පණමාමි භතතයා.
• සූවිසි විවරණ පූජා ගාථා ශ්තක . #
• ධ්්මාචරි ාභාවසංයවයගා. #

5.

සංස්කෘත පරබන්ධ:
• ඉන්ද්රාර්ෂහ මහා ස්වාමි ශ්තකම්. # (1975 “විදයාරණය
සංගරහ ”)
• චිත්තර්ද්ධි වර්ධ්නම්. (1983, 1988 - “ශ්මථ විදර්ශ්නා භාවනා
මාගම ” : ශ්්යලෝක 4 ක් පමණ ි; 1992 - “මහා බලැති ශ්්යලෝක
හ ”, ශ්්යලෝක 6 ක් පමණ ි.)
• පරාතඃ කෘතය .

6.

සිංහල පදය පරබන්ධ:
• අරයණ් සරණ. (1992 - “මාතර ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමීන්වහන්යස්
පැදි 6 ක් පමණ ි.)
• යමත් ගී.
• සත් වගට යසත් යේවා. (1993 - “අමා බින්දු”: පැදි 4 ක්
පමණ ි.)

7.

වනත් පාත් හා ලිපි:
• කළුතර යපමරතනතිස්ස මහා ස්ථවිර චරිත . (1940)
• මයග් ජීවිත සටහන්. (1993 - “අමා බින්දු”)
• සූතරාගත ගරන්ථිපද විවරණ හා පරාය ෝගික විධි දර්ශ්න .
• මහා කරැණා සමාපත්ති ඥාන .
• බුද්ධ් කාල . (1975 - “විදයාරණය සංගරහ ”)
• මහා ය ෝගාවචර බුදුපි ාණන් වහන්යස්. (1955 මැ ි - “බුදු
සසුන”)
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අමා බින්දු...
• යබෝධිපාක්ෂික ධ්ර්මය ෝ. (1959 මැ ි - “විදයාරණය පතර ”)
• පරමාර්ථ සතය .
• භාවනා මාර්ග .
• ආජීව අට්ඨමක සීල . (1959)
• ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රමී බුද්ධ් වන්දනා කරම . (1951, 1961,
1964, 1978, 1981, 1986, 1989)
• ශ්රී කලයාණි ය ෝගාශ්රමී දින චරි ාව හා කතිකාවත. (1954,
1968, 1976)
• බුදු සසුන පිරිහීමට යහ්තු කවයර්ද?
• ය ෝගාවචර චින්තා.
(යමම කෘති ට නමක් ය ාදා යනාතිබූ බැවින් යමම නම “අමා බින්ු”
සංස්කාරක විසින් ය ාදන ලදි)

Translations of the treatises based upon the meditation
instructions of the Ven. Matara Sri Gnanarama Mahā Thera
(The year of publication of the English version is given within brackets.)

• The Seven Stages of Purification and The Insight
Knowledges (1983, 1993)
• Anapanasathi Bhavana (1990)
• Freed Freedom
• The Seven Contemplations of Insight
• Awakening to the truth
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උපගරන්ථ ...
අති පූජ්ය
මාතර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන්වහන්ස්ග්

අත් අකුරැ පිටපතක්.
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