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ඔබවහන්සේ ක්රිසේතුසේ වහන්සේ්ේ 
අඩිපා්ේ ගිය ්ේෙක්?

සාමාන්ය පෙළින් ෙසපස තමයි මම ක්රිසතුස 

වහන්පස ගැන ගැඹුරින් අධ්යයනය කරන්න 

ෙටන් ගතපත. උන්වහන්පසට අනුව ඇයි 

අපි කරන වැරැදි අපිට නවතතගන්න බැරි 

කියලා මම හිතන්න ෙටන් ගතතා. පකාපහාමද 

අපිට ඒ එන වැරැදි සිතුවිලි නවතතගන්පන් 

කියලයි මම කලෙනා කපේ. ඒ ක්රමයයි මං 

පහායාපගන ගිපේ. ඒ නිසා ක්රිසතුස වහන්පස 

කියපු විදිහට සරල, අලපපේච්ඡ ජීවිතය මම 

ගත කළා, ඒක තමයි නිදහස කියලා හිතුවා. 

ඒත, එකතරා මටටමකදී මට ඒ මමතවය 

අයින් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි මට 

තිබබ ප්රශනය. ඒ නිසා හැම පසනසුරාදා, 

ඉරිදාවකම මම ෙලලියට ගියා. ක්රිසතුස 

වහන්පසපේ ජීවිතය පමපනහි කළා. ඒ 

අනුව මපේ තිපයන වැරැදි පමානවද කියලා 

හිතන්න ෙටන් ගතතා. උන්වහන්පසට අනුව 

මපේ ගමන මං යා යුතපත පකාපහාමද 

කියලා හිතුවා. ඒ අනුවයි සමාජපේ අපි ජීවත 

වුපේ. පමාකද, අපි ෙලලියට හුඟක ළැඳියි. 

ඒ නිසා ෙලලිය හරහා හදාගතතු තරුණ 

සමිතිවලත මම මත්රව්යවලින් තරුණයන් 

පබරගන්න ක්රියාකාරීව පයදිලා කටයුතු කළා. 

කන්යාරාමවල සරල ජීවිත ගත කරන අය 

පවනුපවනුත කටයුතු කරලා තිපයනවා. ඒත 

මට හිතට සැනසීමක තිබපබ නැහැ.

ඒ අත්ෙදි ්ෝහාමද සද්ධේමය 
මුණගැ්හන්න?

යාෙනය විශවවිද්ාලපේ තුන්වැනි වසපේ 

ඉපගනගන්න කාපල මම අන්තේජාලපේ 

සැරිසරමින් ඉන්නපකාට අහමපබන් වපේ 

තමයි “ධේමයයි ඔබයි” ගුරු සවාමීන් 

වහන්පසපේ ධේම පේශනාවක අහන්න 

ලැබුපේ. පමාකද, මම පුරුේදක වශපයන් 

පෙෝයට රූෙවාහිනිපේ විකාශය වන 

බණ අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්පසපේ 

කතා අහන්න කැමති. ඒ වුණාට ඒ කාපල 

ෙැවිදිපවනවා වපේ අදහසක හිපත 

අහලකවත තිබුපේ නැහැ. පමාකද, මම 

ජීවතවන වේග කිපලෝ මීටරය ඇතුපළම ෙලලි 

ෙහක තිපයනවා. අනික අපිත පකාලුකමට 

පසටවුණු, බීච ොටිවලට ගිය අය. ඒ වපේම 

මම උොධිපයන් ෙසපස මහාචාේයවරපයකපේ 

ආරාධනාපවන් වැඩිදුර අධ්යාෙනය සඳහා 

ඔසපරේලියාපේ යන්න හිටිපේ, ඒ පවේදී රැකියා 

අවස්ාවකුත ලැබිලයි තිබුපේ. ඉතින් එවැනි 

වටපිටාවක පකපනක ෙැවිදි පවයි කියලා 

හිතන්නවත පුළුවන්ද? 

ඒත් ඔබවහන්සේ පැවිදි වුණා?
ඔේ, ගුරු සවාමීන් වහන්පසපගන් මම අහපු 

ෙළමු ධේම පේශනාපවදි උන්වහන්පස විග්රහ 

කපේ සතතවයා පලෝකයට බිහිපවන ආකාරය, 

පේතු ඵල දහම ආදිය ගැන. තමන් කැමැති 

විදිහක හදාපගන, ඒ කැමැතතට අනුව, ඒ 

පේතුව තමන්පේ වසඟපේ තබාගැනීම නිසා 

ඇතිවන පෙළීම ගැන තමයි උන්වහන්පස 

විග්රහ කපේ. ඒක තමයි මාව කමෙනය කපේ. 

ෙසපස මම ඒ දහම පහායාපගන ගැඹුරට 

යන්න ෙටන් ගතතා. එදා ඉඳන් දවසට ෙැය 

දහයක විතර මම ධේම පේශනා අහන්න 

ෙටන් ගතතා. ඒපකන් තමයි නිදහස සුවය 

දැපනන්න ෙටන් ගතපත. මනුෂ්යයා පම 

ආකාරපයන් හැසිපරන්පන් සසර ගනුපදනුවක 

පියවීපම ප්රතිඵලයක විදිහට කියලා අවපබෝධ 

පවන්න ෙටන්ගතතා. ඒ අනුවයි මට තිබුණු 

ප්රශනවලට උතතර ලැපබන්න ෙටන් ගතපත. 

කේමස්ානයක විදිහට මම දැන් පමපනහි 

කරන්පනත ඒක. පමාකද සතුට කියලා 

කියන්පනත, දුක කියලා කියන්පනත පේතු 

රාශියක ඵලයක කියලා මට පතපරන්න ෙටන් 

ගතතා. ඒ නිසා ඒ පෙළීපමන් නිදහස පවන්න 

ඕනි. එතපකාටයි නිරාමිස සුවය දැපනන්න 

ෙටන් ගන්පන්. ඒ නිසා තමයි ඒ ක්රමපේදය 

ෙවතින තැනට මම සමීෙපවන්න ෙටන් 

ගතපත. පමාකද ගිහි ජීවිපත ෙවතින සතුට 

තාවකාලිකයි. නැතනම ඇයි මපේ යාළුවන්ට 

පසට පවන ොටි හැමදාම දාන්න බැරි? ඇයි ඒ 

සතුට දිගටම ෙවතවාපගන යන්න බැරි? අනික 

ඒ ොටිය පවනුපවන් පකායිතරම කාලයක අපි 

පෙපළන්න ඕනිද? පෙළීපමන් තමයි ඒ සතුට 

පදගුණ, පතගුණ පවන්පන්. ඒ නිසා ඒපකන්ම 

ෙැහැදිලියි ඒ සතුට තාවකාලිකයි කියලා. 

ඒ නිසයි ඒ සතුටින් අතමිඳිලා ෙරම සතුට 

පසායාපගන යන්න තීරණය කපේ. පම එතැනදි 

මට ෙැවිදි වීම ගමන ෙහසු කරනවා.

ඒත් පවු්ේ අය ්ේ තීෙණයට  
ෙැමැති වුණාද?

අමමලා නම මුලදි කැමැති වුපේම නැහැ. 

පමාකද, මම විශවවිද්ාලපේ ඉන්නපකාට 

පහාඳට ඉපගනගතතු පකපනක. අමාරුම 

විෂයයන් මම පතෝරාගතපත. ඒත නංගී 

එතැනදි බුේධිමතව හැසිරුණා. අමමලාට 

මපේ තීරණය ගැන ෙැහැදිලි කළා, දැනුවත 

කළා. 

පරිගණෙ ඉංජි්නරු විද්ාව 
හැදෑරු්වක් විදිහට, විද්ාව ගැෙ දැන 
්මාෙද හි්තන්න?

විද්ාව කියන්පන් කලපිතයක අරපගන 

ඒක සත්යයක බවට ෙතකිරීමක. අපි ඒක 

තමයි ගණිත අභ්යුහනපේ දී සිදුකරන්පන්. 

එතැනදී එය සත්යයක පවන්පන් පමාන ෙරිසර 

තතතවයකද කියලා පසායා බලනවා. ඒ 

නිසා ඒ ෙරිසර තතතවය යටපත ඉඳන් ඔපේපු 

කිරීමක තමයි විද්ාපේදී අපි කරන්පන්. 

නිේටන්පේ තුන්වැනි නියමය ඇරුණම අනික 

නියම පදකම වැරැදි බව දැන් ඔපේපුපවන 

මටටමට සාධක ඇවිත තිපයන්පන් පම නිසා. 

ඒ නිසා විද්ාව කියන්පන් සැබෑවටම විද්ාවක 

නම, ඇයි අපි එය කලපිතයක අරපගන ඔපේපු 

කරන්න හදන්පන්? කලපිතය වැරැදි නම මුල 

නිගමන සියලලම වරදිනවාපන්.

අතීත මතෙයන හිතට එදදි ්ෝහාමද 
මෙස සුවපත් ෙෙ ගන්න?

මීට වසර ගණනාවකට කලින් ගතතු කඩල 

පගාටට ඔබට මතකද? මතක කරල බලන්න 

ඒ ගැන? ඒක මතක පවන්පන් පම පමාපහාපත 

ඒකට වටිනාකමක තිපයනවා නම විතරයි. 

වටිනාකම ශූන්ය නම, ඒක පකාචචර මතක 

කරන්න හැදුවත මතක පවන්පන් නැහැ. 

ඒ නිසා වටිනාකමක තිපයනවා නම තමයි 

ආසවාදයක එන්පන්. මතක කරන්න නම 

පෙපළන්න ඕනි. ඒ උතසාහපේ ප්රතිඵලයක 

හැටියටයි හිතක හට ගන්පන්. ඒකම තමා අපපේ 

අපනක සිතිවිලිවලදිත සිදු පවන්පන්. අපි තව 

පකපනකව හදාගන්පනත ඒ උතසාහපයන්. තව 

පකපනකට පහාඳක කරලා බලාපොපරාතතු 

පවන්පනත දිව්යපලෝකයක. ඒ පවනුපවන් තමයි 

අපි පෙපළන්පන්. ඒ පෙළීපමන් නිදහස වීමම 

තමයි නිවන කියන්පන්.

ආපහු හැරිලා බලදදි ගත්තු තීේේ 
සේබන්ධ්යන දැන ්මාෙද හි්තන්න?

වචපනන් කියාගන්න බැරි සතුටක 

දැපනනවා. පලෝක සතතවයා පකායිතරම 

දුකක විඳිනවද කියලා දැන් හිපතනවා. එයාලා 

තමන්පේ දුක වහගන්පන් %American Brand^ 

එක ගහපු ලංකාපව වතුර පබෝතලයකින් 

කියලා හිපතනවා. ඒකයි මම නිතරම භාවිත 

කරන උදාහරණය. ඒ නිසා ඒ ආසවාදය කියන 

බ්ෑන්ඩ් එක අයින් කර ගතත දවසට, එයාලා 

පමාන බ්ෑන්ඩ් එක ආවත ගන්න එකක නැහැ.  

වෙබ් අඩවිය: http://www.dharmayaiobai.
org
Facebook: http://www.facebook.com/
dharmayaiobai/
YouTube: http://www.youtube.com/c/
dharmayaiobai/

   � මාලන් විදානපතිරණ
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මේ ම�ොම�ොමේ ඔබ සිටිනමන 
සතුටින්ද යැයි කිව �ැකමක ඔබට� 
ප�ණි. �න්ද එයට සත්ය� පිළිතුර 
ඇේමේ ඔබ ළඟ මිස, මවන 
කිසි මවකු ළඟ මනොවන බැවිනි. 
අපි ජීවිතමයන මසොයන සතුට 
එකිමනකොට සො මේක්ෂ වන බැවින 
එමකකුමේ සතුටට මේතු වන 
ම්දය�; තව මකුමේ අසතුටට්ද මේතු 
විය �ැක. එබැවින ජීවිතමේ අප 
මසොයන සැබෑ සතුට නිරමේක්ෂව� 
සැබෑ සතුටක විය යුතු�ය. 
එම�ේ සැබැවින� මබෞද්ධයන 
වන අප මේ ම�ොම�ොමේ උේසො� 
කරනමන තවේ සො මේක්ෂ සතුටක 
අමේ ජීවිතයට ළං කර ගැනී�ට 
මනොමේ්ද? නැතම�ොේ අප මගෞත� 
සේබුදුරජොණන ව�නමසේ ම�ොවට 
මපනවො දුන එ� නිරමේක්ෂ සතුට 
ළඟො කර ගැනී�ට්ද?
ම�හි එන සෑ� තරුණමයක� 
අවංකව� ත� ජීවිතමේ සියලු 
සතුට අත�ැර බුදුරජොණන 
ව�නමසේ ව්දොළ උතුේ වූ නිරවොණය 
න�ැති නිරමේක්ෂ සතුට මවනුමවන 
අවමබෝ්ධමයන වීරය වඩන උතු�න 
වනමන්ද එබැවිනි.

පරම සතුට 
සසොයො 9

අෙංකෙ නිෙන උපනිශ්චයෙ ඉන්නා 
උන්ෙහන්වසේලාවේ පැවිදි රුෙ වමහි ප්රසිද්ධ 

වනාකරන බෙ කරුණාවෙන් සලකන්න. 

උන්ෙහන්වසේලා අත්විඳින ඒ නිරාමිස සුෙය උදා 
කරදුන් නිරමල සද්ධරමය පරිශීලනයට පහත 

සඳහන් විසේතර උපවයෝගි කරගන්න.

සමබන්ධීකරණය - 077 279 0013 (සනත්), 
්ධරමයයි ඔබයි ආරාමය, කීනගහවිල, 

කලටුොෙ, රත්නපුරය

ගිහි ෙම - මුතුවාඩිය්ේ නි්ේෂ සඳරුවන ප්රොනදු

වයස - 25

පදිංචිය - මීගමුව 

අධ්ාපෙය - ්ොච්චිේේ මහා විද්ාලය, 

්වනෙප්පුව, ්�ෝශප් වාසේ විද්ාලය, යාපෙය 

විශවවිද්ාලය (පරිගණෙ ඉංජි්නරු විද්ාව)

්ලෝෙ සත්ත්වයා ්ොයිතෙේ දුෙක් 
විඳිෙවද කියලා දැන හි්තෙවා
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ඔබවහන්සේ ක්රිසේතුසේ වහන්සේ්ේ 
අඩිපා්ේ ගිය ්ේෙක්?

සාමාන්ය පෙළින් ෙසපස තමයි මම ක්රිසතුස 

වහන්පස ගැන ගැඹුරින් අධ්යයනය කරන්න 

ෙටන් ගතපත. උන්වහන්පසට අනුව ඇයි 

අපි කරන වැරැදි අපිට නවතතගන්න බැරි 

කියලා මම හිතන්න ෙටන් ගතතා. පකාපහාමද 

අපිට ඒ එන වැරැදි සිතුවිලි නවතතගන්පන් 

කියලයි මම කලෙනා කපේ. ඒ ක්රමයයි මං 

පහායාපගන ගිපේ. ඒ නිසා ක්රිසතුස වහන්පස 

කියපු විදිහට සරල, අලපපේච්ඡ ජීවිතය මම 

ගත කළා, ඒක තමයි නිදහස කියලා හිතුවා. 

ඒත, එකතරා මටටමකදී මට ඒ මමතවය 

අයින් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි මට 

තිබබ ප්රශනය. ඒ නිසා හැම පසනසුරාදා, 

ඉරිදාවකම මම ෙලලියට ගියා. ක්රිසතුස 

වහන්පසපේ ජීවිතය පමපනහි කළා. ඒ 

අනුව මපේ තිපයන වැරැදි පමානවද කියලා 

හිතන්න ෙටන් ගතතා. උන්වහන්පසට අනුව 

මපේ ගමන මං යා යුතපත පකාපහාමද 

කියලා හිතුවා. ඒ අනුවයි සමාජපේ අපි ජීවත 

වුපේ. පමාකද, අපි ෙලලියට හුඟක ළැඳියි. 

ඒ නිසා ෙලලිය හරහා හදාගතතු තරුණ 

සමිතිවලත මම මත්රව්යවලින් තරුණයන් 

පබරගන්න ක්රියාකාරීව පයදිලා කටයුතු කළා. 

කන්යාරාමවල සරල ජීවිත ගත කරන අය 

පවනුපවනුත කටයුතු කරලා තිපයනවා. ඒත 

මට හිතට සැනසීමක තිබපබ නැහැ.

ඒ අත්ෙදි ්ෝහාමද සද්ධේමය 
මුණගැ්හන්න?

යාෙනය විශවවිද්ාලපේ තුන්වැනි වසපේ 

ඉපගනගන්න කාපල මම අන්තේජාලපේ 

සැරිසරමින් ඉන්නපකාට අහමපබන් වපේ 

තමයි “ධේමයයි ඔබයි” ගුරු සවාමීන් 

වහන්පසපේ ධේම පේශනාවක අහන්න 

ලැබුපේ. පමාකද, මම පුරුේදක වශපයන් 

පෙෝයට රූෙවාහිනිපේ විකාශය වන 

බණ අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්පසපේ 

කතා අහන්න කැමති. ඒ වුණාට ඒ කාපල 

ෙැවිදිපවනවා වපේ අදහසක හිපත 

අහලකවත තිබුපේ නැහැ. පමාකද, මම 

ජීවතවන වේග කිපලෝ මීටරය ඇතුපළම ෙලලි 

ෙහක තිපයනවා. අනික අපිත පකාලුකමට 

පසටවුණු, බීච ොටිවලට ගිය අය. ඒ වපේම 

මම උොධිපයන් ෙසපස මහාචාේයවරපයකපේ 

ආරාධනාපවන් වැඩිදුර අධ්යාෙනය සඳහා 

ඔසපරේලියාපේ යන්න හිටිපේ, ඒ පවේදී රැකියා 

අවස්ාවකුත ලැබිලයි තිබුපේ. ඉතින් එවැනි 

වටපිටාවක පකපනක ෙැවිදි පවයි කියලා 

හිතන්නවත පුළුවන්ද? 

ඒත් ඔබවහන්සේ පැවිදි වුණා?
ඔේ, ගුරු සවාමීන් වහන්පසපගන් මම අහපු 

ෙළමු ධේම පේශනාපවදි උන්වහන්පස විග්රහ 

කපේ සතතවයා පලෝකයට බිහිපවන ආකාරය, 

පේතු ඵල දහම ආදිය ගැන. තමන් කැමැති 

විදිහක හදාපගන, ඒ කැමැතතට අනුව, ඒ 

පේතුව තමන්පේ වසඟපේ තබාගැනීම නිසා 

ඇතිවන පෙළීම ගැන තමයි උන්වහන්පස 

විග්රහ කපේ. ඒක තමයි මාව කමෙනය කපේ. 

ෙසපස මම ඒ දහම පහායාපගන ගැඹුරට 

යන්න ෙටන් ගතතා. එදා ඉඳන් දවසට ෙැය 

දහයක විතර මම ධේම පේශනා අහන්න 

ෙටන් ගතතා. ඒපකන් තමයි නිදහස සුවය 

දැපනන්න ෙටන් ගතපත. මනුෂ්යයා පම 

ආකාරපයන් හැසිපරන්පන් සසර ගනුපදනුවක 

පියවීපම ප්රතිඵලයක විදිහට කියලා අවපබෝධ 

පවන්න ෙටන්ගතතා. ඒ අනුවයි මට තිබුණු 

ප්රශනවලට උතතර ලැපබන්න ෙටන් ගතපත. 

කේමස්ානයක විදිහට මම දැන් පමපනහි 

කරන්පනත ඒක. පමාකද සතුට කියලා 

කියන්පනත, දුක කියලා කියන්පනත පේතු 

රාශියක ඵලයක කියලා මට පතපරන්න ෙටන් 

ගතතා. ඒ නිසා ඒ පෙළීපමන් නිදහස පවන්න 

ඕනි. එතපකාටයි නිරාමිස සුවය දැපනන්න 

ෙටන් ගන්පන්. ඒ නිසා තමයි ඒ ක්රමපේදය 

ෙවතින තැනට මම සමීෙපවන්න ෙටන් 

ගතපත. පමාකද ගිහි ජීවිපත ෙවතින සතුට 

තාවකාලිකයි. නැතනම ඇයි මපේ යාළුවන්ට 

පසට පවන ොටි හැමදාම දාන්න බැරි? ඇයි ඒ 

සතුට දිගටම ෙවතවාපගන යන්න බැරි? අනික 

ඒ ොටිය පවනුපවන් පකායිතරම කාලයක අපි 

පෙපළන්න ඕනිද? පෙළීපමන් තමයි ඒ සතුට 

පදගුණ, පතගුණ පවන්පන්. ඒ නිසා ඒපකන්ම 

ෙැහැදිලියි ඒ සතුට තාවකාලිකයි කියලා. 

ඒ නිසයි ඒ සතුටින් අතමිඳිලා ෙරම සතුට 

පසායාපගන යන්න තීරණය කපේ. පම එතැනදි 

මට ෙැවිදි වීම ගමන ෙහසු කරනවා.

ඒත් පවු්ේ අය ්ේ තීෙණයට  
ෙැමැති වුණාද?

අමමලා නම මුලදි කැමැති වුපේම නැහැ. 

පමාකද, මම විශවවිද්ාලපේ ඉන්නපකාට 

පහාඳට ඉපගනගතතු පකපනක. අමාරුම 

විෂයයන් මම පතෝරාගතපත. ඒත නංගී 

එතැනදි බුේධිමතව හැසිරුණා. අමමලාට 

මපේ තීරණය ගැන ෙැහැදිලි කළා, දැනුවත 

කළා. 

පරිගණෙ ඉංජි්නරු විද්ාව 
හැදෑරු්වක් විදිහට, විද්ාව ගැෙ දැන 
්මාෙද හි්තන්න?

විද්ාව කියන්පන් කලපිතයක අරපගන 

ඒක සත්යයක බවට ෙතකිරීමක. අපි ඒක 

තමයි ගණිත අභ්යුහනපේ දී සිදුකරන්පන්. 

එතැනදී එය සත්යයක පවන්පන් පමාන ෙරිසර 

තතතවයකද කියලා පසායා බලනවා. ඒ 

නිසා ඒ ෙරිසර තතතවය යටපත ඉඳන් ඔපේපු 

කිරීමක තමයි විද්ාපේදී අපි කරන්පන්. 

නිේටන්පේ තුන්වැනි නියමය ඇරුණම අනික 

නියම පදකම වැරැදි බව දැන් ඔපේපුපවන 

මටටමට සාධක ඇවිත තිපයන්පන් පම නිසා. 

ඒ නිසා විද්ාව කියන්පන් සැබෑවටම විද්ාවක 

නම, ඇයි අපි එය කලපිතයක අරපගන ඔපේපු 

කරන්න හදන්පන්? කලපිතය වැරැදි නම මුල 

නිගමන සියලලම වරදිනවාපන්.

අතීත මතෙයන හිතට එදදි ්ෝහාමද 
මෙස සුවපත් ෙෙ ගන්න?

මීට වසර ගණනාවකට කලින් ගතතු කඩල 

පගාටට ඔබට මතකද? මතක කරල බලන්න 

ඒ ගැන? ඒක මතක පවන්පන් පම පමාපහාපත 

ඒකට වටිනාකමක තිපයනවා නම විතරයි. 

වටිනාකම ශූන්ය නම, ඒක පකාචචර මතක 

කරන්න හැදුවත මතක පවන්පන් නැහැ. 

ඒ නිසා වටිනාකමක තිපයනවා නම තමයි 

ආසවාදයක එන්පන්. මතක කරන්න නම 

පෙපළන්න ඕනි. ඒ උතසාහපේ ප්රතිඵලයක 

හැටියටයි හිතක හට ගන්පන්. ඒකම තමා අපපේ 

අපනක සිතිවිලිවලදිත සිදු පවන්පන්. අපි තව 

පකපනකව හදාගන්පනත ඒ උතසාහපයන්. තව 

පකපනකට පහාඳක කරලා බලාපොපරාතතු 

පවන්පනත දිව්යපලෝකයක. ඒ පවනුපවන් තමයි 

අපි පෙපළන්පන්. ඒ පෙළීපමන් නිදහස වීමම 

තමයි නිවන කියන්පන්.

ආපහු හැරිලා බලදදි ගත්තු තීේේ 
සේබන්ධ්යන දැන ්මාෙද හි්තන්න?

වචපනන් කියාගන්න බැරි සතුටක 

දැපනනවා. පලෝක සතතවයා පකායිතරම 

දුකක විඳිනවද කියලා දැන් හිපතනවා. එයාලා 

තමන්පේ දුක වහගන්පන් %American Brand^ 

එක ගහපු ලංකාපව වතුර පබෝතලයකින් 

කියලා හිපතනවා. ඒකයි මම නිතරම භාවිත 

කරන උදාහරණය. ඒ නිසා ඒ ආසවාදය කියන 

බ්ෑන්ඩ් එක අයින් කර ගතත දවසට, එයාලා 

පමාන බ්ෑන්ඩ් එක ආවත ගන්න එකක නැහැ.  

වෙබ් අඩවිය: http://www.dharmayaiobai.
org
Facebook: http://www.facebook.com/
dharmayaiobai/
YouTube: http://www.youtube.com/c/
dharmayaiobai/

   � මාලන් විදානපතිරණ
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මේ ම�ොම�ොමේ ඔබ සිටිනමන 
සතුටින්ද යැයි කිව �ැකමක ඔබට� 
ප�ණි. �න්ද එයට සත්ය� පිළිතුර 
ඇේමේ ඔබ ළඟ මිස, මවන 
කිසි මවකු ළඟ මනොවන බැවිනි. 
අපි ජීවිතමයන මසොයන සතුට 
එකිමනකොට සො මේක්ෂ වන බැවින 
එමකකුමේ සතුටට මේතු වන 
ම්දය�; තව මකුමේ අසතුටට්ද මේතු 
විය �ැක. එබැවින ජීවිතමේ අප 
මසොයන සැබෑ සතුට නිරමේක්ෂව� 
සැබෑ සතුටක විය යුතු�ය. 
එම�ේ සැබැවින� මබෞද්ධයන 
වන අප මේ ම�ොම�ොමේ උේසො� 
කරනමන තවේ සො මේක්ෂ සතුටක 
අමේ ජීවිතයට ළං කර ගැනී�ට 
මනොමේ්ද? නැතම�ොේ අප මගෞත� 
සේබුදුරජොණන ව�නමසේ ම�ොවට 
මපනවො දුන එ� නිරමේක්ෂ සතුට 
ළඟො කර ගැනී�ට්ද?
ම�හි එන සෑ� තරුණමයක� 
අවංකව� ත� ජීවිතමේ සියලු 
සතුට අත�ැර බුදුරජොණන 
ව�නමසේ ව්දොළ උතුේ වූ නිරවොණය 
න�ැති නිරමේක්ෂ සතුට මවනුමවන 
අවමබෝ්ධමයන වීරය වඩන උතු�න 
වනමන්ද එබැවිනි.

පරම සතුට 
සසොයො 9

අෙංකෙ නිෙන උපනිශ්චයෙ ඉන්නා 
උන්ෙහන්වසේලාවේ පැවිදි රුෙ වමහි ප්රසිද්ධ 

වනාකරන බෙ කරුණාවෙන් සලකන්න. 

උන්ෙහන්වසේලා අත්විඳින ඒ නිරාමිස සුෙය උදා 
කරදුන් නිරමල සද්ධරමය පරිශීලනයට පහත 

සඳහන් විසේතර උපවයෝගි කරගන්න.

සමබන්ධීකරණය - 077 279 0013 (සනත්), 
්ධරමයයි ඔබයි ආරාමය, කීනගහවිල, 

කලටුොෙ, රත්නපුරය

ගිහි ෙම - මුතුවාඩිය්ේ නි්ේෂ සඳරුවන ප්රොනදු

වයස - 25

පදිංචිය - මීගමුව 

අධ්ාපෙය - ්ොච්චිේේ මහා විද්ාලය, 

්වනෙප්පුව, ්�ෝශප් වාසේ විද්ාලය, යාපෙය 

විශවවිද්ාලය (පරිගණෙ ඉංජි්නරු විද්ාව)

්ලෝෙ සත්ත්වයා ්ොයිතෙේ දුෙක් 
විඳිෙවද කියලා දැන හි්තෙවා
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