ආචාර්ය පාක්යආසෝති  ෝවනමුත්තු ,
විධායක්ය අධආක්ෂ
වික්යල්ප ප්රයි ප්ති  සක්ෂ්ද්රතය

මන ආණ්ඩුක්රයම  නආනෝථාානක්ෂ ෝහාා නම සයතනමා !
වටක්ෂ සෙෝ ඉදිරියට යාසේදී ෝම ානසේ පනි ම යේ පසුගාමී ාා අගි ගාමී ෙක්ෂ ණ ාා ත්තනය්ද
බාධාක්යාරී සෙෝ ාවෝථ නම බන අනසබතධ ක්යවසගම ඇි  බැවි්ද ඊට එසවහි අවගෙයක්ය ාා ෝම ාන සක්යොටෝථ
දැනුන්ත කිරීසේ නආායාම යක්ය රීඇ ොක්යා සාුුනාදී නආාපාවය සෙෝ අ න යලය ස ටින්්දසමුත.
මන ආණ්ඩුක්රයම  ්යනෝථාානක්ෂ ෝහාා නම ෝානාදයක්ෂ සගොඩමැගීම ට වික්යල්ප ප්රයි ප්ති  සක්ෂ්ද්රතය
ග්දමා නෑයම  විස ු සය්ද නැදග්ත නම අතව ඊට අපසේ ප්රය ාෝාන හිිවවිය ුතුය. සම ම  ෝානාදය
ෝම ානසේ දැනුන්ත සීිවත  නරිෝක්ෂ අතසර් පනි ම ප්රයෝථුතයක්ෂ නමුත්ත ෝම ාන නආාපාවයක්ෂ සෙෝ ඊට යේ
ම ැදිා්ත වීම ක්ෂ සාත සයතනමා ඉදිරිප්ත කිරීම ක්ෂ සාත අපසේ පාර් නසය්දද විය ුතු සනයි.
ෝම ානසේ පනි ම අවිචාවය, අගි ගාිව්තනය සාත ිවතආාන පවානය කිරීම  දෙසදක්ෂ නආනෝථාාම ය
ම ැදිා්තවීම ක්ෂ ුලි්ද ෝපුවා ගතාැකි අභිසයතගයක්ෂ සමොනමුත්ත ඉදිරිගාමී ාා නුතම නආනෝථාාම ය
ප්රයි ෝාෝථක්යවණයක්ෂ විටි්ද ෝම ානය ඊට සුදාමේ කිරීම ක්ෂ නනු ඇත. අගි ගාමී , පසුගාමී ෝම ාන ත්තනය්දට
අනුබෙසද්දමාවූ ෝම ාන සේ පාෙම පසුබිම  / ඉඩක්යඩ අදෙවම එසම ්දම  නමි ක්ය හිෝථතැ්ද අනම  ක්යවම
විෝථතවා්තම ක්ය ආණ්ඩුක්යවම ප්රයි ෝාෝථක්යවණ  නයනවක්යට අප යාුතුසනයි.
අපසේ පාර් නසය්ද ඉදිරිප්ත කිරීම ට අදාෝථ ක්යවම ුතලික්ය ක්යරුණු කීපයක්ෂ සම සෝු ඔසේ අනධාමය
 නණිෝ සයතනමා ක්යවුත.
1. ආගම  ාා වානආය එකිසමකි්ද ෝථනාීනම කිරීම 
ආගම  පුේගලික්ය යාම කි. වානආය යනු සපොදු ෝම ාන ෝාෝථාානකි. එම  සපොදු ෝම ාන ෝාෝථාාන
ෝම ්දවිත න්දස්ද , යලසයතනමය ක්යව්දස්ද ,අභියලසයතනමය ක්යව්දස්ද ටියලු නමනාර්ගික්ය
සක්යොටෝථ ාා ටියලු ආගිවක්ය සක්යොටෝථ නලියල. එවිට එක්ෂ ආගම ක්ෂ විස ු විය සමොාැක්ය. 80 %
හි්දදු ආගිවක්යයි්ද ටින්ම ඉ්දදියාස් ආණ්ඩුක්රයම  නආනෝථාාන අමාගිවක්ය එක්යකි. ඉ්දදියාස්
ආගිවක්ය කු නත කිරීම ක්ෂ ඇි  කිරීසේ විභනය ශ්රිේොක්යාස් එම  ත්තනයට නඩා නැ ප පසුබිම ක්ෂ
යටස්ත වුන එනැයල යලර්භීත තී්දදුනක්යට ඔවු්ද අතීතසේදීම  එළඹ ඇත. අසමක්ෂ අතට ආගම ක්ෂ
විටි්ද වානආසේ ැකක්යනවණය ාා අනු්රීාය පැතීම  යනු අෝවණ භානයක්ෂ නැයල  නිබබිුවනකි.
ආගිවක්ය ආයතම නෙ ටින්ම උග්ත පූනආ පක්ෂ ය ඇ්තසත්දම  තම  අනධාමය සයොුතක්යළ ුතු
ක්යාවණය න්දස්ද ආගසේ සපෞරු ය ආවක්ෂ ා ක්යෙ ුත්තස්ත වානආසේ ැකක්යනවණය /  නහිට
සමොම ැි නයි යම යාාර්තය සතරුේගයලිවයල. ම ්දද අතීතසේ සම ්ද ආගේනෙට තර්නම එල්ෙ
නම ත්තනයක්ෂ අද අසේ වසේ මැත.
2. නමම ාධආ ෝම නයට නගවියුතුයි

නමම ාධආ යනු ෝම ානයට වි ාෙ න සය්ද බෙපෑේ ෝාගත ෝ්දයලස්දක්යසයකි. සබොසාත
නමම ාධආ ්රිසයා්තම ක්ය නනුසේ නආාපාරික්ය අවුතණු සපවදැරි ක්යවග්ත තවාක්යාරී විොෝයකියල.
එහිදී ම ාධආ ෝු ෝම ාන නගකීම  ාා නගවීම  සමොතක්යා ක්යටුතු ක්යවම ආක්යාවය අපසේ
යලරීක්ෂ ණයයි. ධමන්ත නආාපාව විටි්ද ඉතා ප්රයාාිවක්ය අුතරි්ද ෝම ාව ම ාධආ ආයතම ාසුරුනම
ආක්යාවයද වාෝක්ෂ සමොස්. ඊට නඩා අමුරුදායක්ය භාවිතාන න්දස්ද ෝම ානය ිවතආාස් ාා
අවිචාවසේ සගොදුවක්ෂ බනට ප්තක්යව්දමාවූ පසුගාමී ගර්හිත භාවිතානක්ය ෝම ාව නමම ාධආ
යලයැ සම යි. දිුතණු ෝම ාන නෙ නමම ාධආ නෙට එසෙෝ ෝම ානය අගි ය ක්යවා සයොුත ක්යවම
ෝ්දයලස්දමයක්ය යලයැ සසේ නගකීේ විවහිත ඉඩක්යඩක්ෂ ඉි රිසක්යොට මැත. නමම ාධආ නෙට
තම ්ද ෝු නගකීේ ාා ම ාධආ ආචාවධර්ම  සමොතක්යා ක්යටුතු ක්යව්දමට ඇි  ඉඩක්යඩ ීති  ම ගි්ද
සාත රීි  ම ගි්ද යලයාම මය ක්යෙුතුය. එසෝු සමොවුනසාෝත ඉ්ද ෝම ානයට නම අගි ය ඊට නඩා
මවක්ය ප්රයි විපාක්ය ඇි ක්යව්දමක්ෂ සනයි. ඒ අනුන නමම ාධආ විටි්ද තම ්ද ෝ්දයලස්දමය ක්යවම
ෝාස්දී පුන්ත  නිබබහන ෝම නයට නගවියුතු බනට නම නමි ක්ය ප්රයි පාදම ආණ්ඩුක්රයම 
ප්රයි ෝාෝථක්යවණක්ෂ ුලි්ද ඇුේත වියුතු බනට සයතනමා ක්යවුත.
3. විදආා්තම ක්ය න්්දතමය ප්රයනර්ධමය කිරීම ට අනු්රීාය දීම  වානආ ෝු නගකීම ක්ෂ
අධආාපමය යනු වටක්ය ප්රයගි ය ාා ුණණා්තම ක්ය ත්තනය අවබයා සක්යසවම ප්රයුතතතම 
ආසයතනමයයි. එම  අධආාපමය ුලි්ද තමම පුවනැටියාසේ ුණණා්තම ක්ය ම ේටම , වසේ පනි ම
අධආාපම ත්තනය  නලිබහ ිවනුේ දණ්ඩක්ෂ නනු ඇත. අසේ වසේ පුවනැටියාසේ විචාව බුේධිය ාා
ම ාමවීය දර් ක්යසේ ම ේටම  මීට ද ක්ය සදක්ය-ුමක්යට සපව පැනි  ත්තනයට නඩා පසුපටි්දය
ය්දම අපසේ අසමක්ෂ යලරීක්ෂ ණයයි. එයලෝා අධආාපමය යම ුතලික්ය ම ාමන හිිවක්යම 
සනනුසන්ද නඩා අර්ාා්දවිත ාා පෙදායක්ය ප්රයි ෝාෝථක්යවණ ආනවණය ක්යව්දමාවූ
නආනෝථාාදායක්ය ප්රයි පාදම සම ම  ප්රයි ෝාෝථක්යවණ ෝානාදයට ඇුේතවිය ුතු බනට සයතනමා
ක්යවුත. උදාාවණ න සය්ද ඉ්දදියානු නආනෝථාාන ුෙ විදආා්තම ක්ය න්්දතමය ප්රයනර්ධමය
කිරීම ට අනු්රීාය දීම  වානආ ෝු නගකීම ක්ෂ බනට නම නආනෝථාාම ය ප්රයි පාදම ඇුේත සනයි.
ඉ්දදියාස් පනි ම ම ාා ිවාආාන්දට එසවහින අවගෙ ක්යවම ෝම ාන නආාපාව නෙට එුලි්ද යේ
අනු්රීායක්ෂ ෙැී  ඇත. එනැයල ප්රයි පාදමයක්ෂ ආණ්ඩුක්රයම  නආනෝථාානට ඇුේත වීම  ඒ සදෝට
නම නආයාම යක්යට නැදග්ත  නයනවක්ෂ නනු ඇි  අතව ෝම ානසේ අනධාමය  නණිෝ යලිව්තතක්ෂද
නනු ඇත.
4. තාවුරු සමොක්යළ ප්රයි ක්යාව ක්රයම ස්ද අභආාෝ කිරීම ට ඇි  ඉඩක්යඩ යලයාම මය කිරීම 
පනි ම ෝාම ාමආ ීති ය අනුන සවතගයක්යට/සවතගිසයකුට ප්රයි ක්යාව ක්යෙ ාැකි න්දස්ද නනදආ
ෝභානක්ය ලියාපදිාන් සුදුසුක්යේේත නනදආනවසයකුට පම ණි. එසා්ත තනම ්ත එනැයල
සුදුසුක්යේේත සමොම ැි  විවිධ අයසග්ද ප්රයි ක්යාව ෙබාසගම මවක්ය ප්රයි විපාක්ය උරුම 
ක්යවගැීතම ්ත එය සපවො අම තව සෝෞතආම ය ගැටුවනක්ෂ බනට ප්තවීම ්ත අපට අ්තදකි්දමට
ඇි  ක්යාවණයකි. සම නැයල අනුනම ප්රයි ක්යාව ක්රයම  නෙට සයොුතවී ඊට්ත නඩා බවබතෙ සදදනාචක්ය
නලි්ද සක්යෙනව වූ අනෝථාාද හිා සමොනත නගද එසම ්දම  අප ද්දමා යතාර්තයකි. ඒ අනුන
සම ම  ක්යාවණය බවපතෙ සෙෝ අදාළ බෙධාරී්දසේ අනධාමයට ෙක්ෂවිය ුතු, ම ානමතානසේ

ජීවිතය  නලිබහ ක්යරුණක්ෂ වුනද ඊට යලර්භීත සෙෝ  නිබයේ සෝවූ ආක්යාවයක්ෂ සම සතක්ෂ දක්ෂමට
මැත. නආනෝථාාන ුලි්දම  සම නැයල අමුරුදායක්ය ප්රයි ක්යර්ම  නෙට ( තාවුරු සමොක්යළ ප්රයි ක්යාව
ක්රයම ස්ද අභආාෝ කිරීම ට) ඇි  ඉඩක්යඩ අදෙවම නමි ක්ය ප්රයි පාදම වසේ ුතලික්ය ීති ය ම ගි්දම 
ෝථාා නත ක්යෙ ුතු බනට සයතනමා ක්යවුත.
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රීඇොක්යා සාුුනාදී ෝාගම ය
2015-10-16
( දු.අාක්යය 0727 449 599 )

