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ෙපාත ගැන වචනයක ්

 ෙමම ෙපාත  න� ව ූ �කාවයි. 
 යනදු එයට නමකි. එයට ලිය ුෙ� 

සන්නය  න�න ් හ�නව්ය.ි ෙමම සත�සංෙ�ප 
�කාෙ� කත�ෘ ගැන සං�පනෙයහි සටහන්ව ඇත. එයනි් 
බලා �ස්තර �නගන ුමැන�. 

 පඤච්සක්නධ් �භාගය හා න�ිවාණය  පිළිබඳව 
අභිධ�මෙය ්ෙපළ අටවුා ආ�ෙයහි වූ ගැඹරුැ කරැණු රාශියක් 
ෙගාන ුෙකාට ප��ෙ�ද පසකින ්හා ගාථා 387 කින ්�ස්තර 
ෙකාට ඇත. සතූ� ක�මයට පඤච්ස්කනධ් �භාගය හා 
න�ිවාණය හ�රණ ලද අය �සින් තවත් ගැඹ�ුන ් ඒවා 
හැදෑ�මට ෙ� සත�සංෙ�ප �කාවද හැදෑ�ම මැන�.  

 නවින හා නවිනට අවශ� උපකාරක ධ�ම ස�පූ�ණ 
කි�මට ෙවර දරන සත් පුරැෂයනට ෙ� සත�සංෙ�ප �කාව 
උපකාරක ධ�මයක්ම ෙ�වා! යන ුඅපෙග් ප�ා�ථනාවයි.  

 ෙමම ග�නථ්ය සැකසීෙමන් ය� ක�සලයක් ජනති ෙ� 
න� ඒ සයි� ක�සලය අත�්ය යතුේත ් පූජනයී පතත්නිිගම 
සගුතවංස හි�යන ්හටය. උන ්වහනේස ්ෙවෙහස ෙනාබලා 
ෙමම සන්නය ස�පූ�ණෙයන්ම සක්ෑන ් කෙළ්ය. පූජනීය 
හබරකඩ සන්තසමුන හි�, පූජනයී පැළෑඳ තෙිල�කානන්ද 
හි� සහ පූජනයී කි�වතේත ් ෙතජ්ානන්ද හි� ෙපාත 
සැකසීෙ�� ෙබාෙහ� උපකාර වහූ. සයි�ෙදනා වහන්ෙසේග්ම 
ෙවෙහස  ෙනාබලා කළ කැප�ෙමන ්ෙ� ෙපාත ඔබ අතට පත ්
කරනන්ට හැකි�ය. උන් වහනේසල්ාට සවුෙස ් සීල සමා� 
පඤ�් ග�ණ පුරාෙගන නිවන් දකිනන් ෙ� පින ෙහ්ත� ෙ�වා!  

 ෙමම  ස�පාදනය කි�ෙමන් 
ජනති ක�සලයත්,  න�න ් එක්ව දහ� 
ෙපාත ්සංරක්ෂණය කර�න ්�ස ්කරගනන්ාවූ සයි� ක�සල 
ස�පතත්යිත ් අපවත් � ව�ළ අපෙග් ආචා�ය උපාධ�ාය 
මෙහ�තත්මයාණන ්වහනේසල්ා වන අත ිපූජනයී මාතර සි� 
ඤණාරාම මාහි�පාණන ් වහනේසට්ත ්  අත ි පූජනීය 
කඩවැද�්ව � �නවංස මාහි�පාණන ් වහනේසට්ත ්  අති 



පූජනයී නා උයෙන් අ�යධ�ම මාහි�පාණන ් වහනේස්ටත් 
 ස�පාදනය කළ සනන් ලයි ූමාහ�ිපාණන් 

වහනේසල්ාටත ්ෙල� සසුන් වැඩෙකාට අපවත් � ව�ළ සිය� 
මහා ස�ඝරතන්යටත් ෙ� පින නවින ්පි�සම ෙ�වා! අවවාද 
අනසුාසනා කර�න ්ෙමම දහ� ෙසව්ාවට හදවතින්ම උපකාර 
වන අත ි පූජනයී �ෙගාඩ ස�ඝෙස�භන මාහි� හා අති 
පූජනයී අඟ�ලග්මුෙ� අ�යනන්ද මාහියන් ප�ධාන නා උයන 
ෙසනසනු ්වැස ිසයි� මහා ස�ඝ රතන්යට ෙ� පින සිය� 
යහපත් ප�ා�ථනා ම�ුන ්පමණුවුාෙගන නවිනින ්සැනෙසන්නම 
ෙහ්ත� ෙ�වා! පූජනයී ක�රැණෑගල ධ�මරතන සව්ා�න් 
වහනේසේග් අනසුාසනා ප�� ෙමම ග�නථ්ය, න� සඳහන් 
කි�මට කැමත ිෙනාවන ෙකාළඹ ජාතකි ෙර�හෙල් ෛවද�වරැ 
පි�සක් සමග පුණ�කා� සත්පුරැෂ පි�සකෙග් ධන 
ප�ත�ාගෙයන් ම�ුණය ෙකාට ෙබ� හ�න ුලැෙ�. ඒ සයි� 
පිනව්ත�නට්ත ් න�න ් �ය ගිය �තීන්ටත ් ෙද�යන් සහිත 
සකල ෙල� වැස ි සත්වයනට්ත ් ෙ� පනි ධ�ම�න 
භාවනා�න �යණුවු පි�ස ෙ�වා!  සයි� යහපත සැනසිල්ල 
ෙ�වා! නවින් පි�සම ෙ�වා!  

 

�රං ත�ිඨත� සදධ්�ෙම� ! 

 ෙවනුෙවන්,  
හීන�ගල පඤ�්රාම හි�,  
නා උයන ෙසනසුන,  
පනස්යිගම. 60554  
2018. 10. 06 �න. 
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