
2. බුදු දහමේ නිවන් මඟ 

 බ ෞද්ධයන්බේ ප්රධාන අරමුණ විය යුත්බත් නිවන් සාක්ෂාත් කරගැනීමයි. තථාගත 
සම්මාසම්ුදුරජාණන් වහන්බසේ නමක් බ ාවට පහළ වන්බන් බ ෝකසත්වයා හට බමම 
නිවන් මඟ පැහැදිලි කරදීම සඳහා බේ. එ ැවින් බ ෝකබේ බ ාබහෝ බෙනාබේ හිත සුව 
පිණිස උපදින එකම පුද්ග යා තථාගත අරිහත් සම්මාසම්ුදුරජාණන් වහන්බසේ  ව 
අංගුත්තර ඒකක නිපාතබේ සඳහන් බේ. 

“එකපුග ගම ො, භික ඛමව, ම ොමක උප පජ ජමොම ො උප පජ ජති බහුජ හිතොය 
බහුජ සුඛොය ම ොකොනුකේ පොය අත ථොය හිතොය සුඛොය මදවමනුස  සො ං. කතමමො 

එකපුග ගම ො? තථොගමතො අරහං සේ මොසේ බුද ම ො. අයං මඛො, භික ඛමව, එකපුග ගම ො 

ම ොමක උප පජ ජමොම ො උප පජ ජති බහුජ හිතොය බහුජ සුඛොය ම ොකොනුකේ පොය 
අත ථොය හිතොය සුඛොය මදවමනුස  සො ං ”(අංගුත්තර ඒකක නිපාතපාළි) 

“මහබණනි, බ ෝකබයහි එක් පුද්ග බයක් උපදිනුබේ බ ාබහෝ බෙනාබේ හිත සුව පිණිස, 

බ ෝකයාට අනුකම්පාව පිණිස, බෙේිනිසුන්බේ අර්ථය පිණිස, හිතවැඩ පිණිස, සැපය 

පිණිස උපදියි. කවර එක් පුද්ග බයක් ෙ යත්? තථාගත අරිහත් සම්මාසම්ුදුරජාණන් 
වහන්බසේ ය. මහබණනි බම් එක් පුද්ග  බතබම් බ ාකබයහි උපදිනුබේ බ ාබහෝ බෙනාබේ 

හිත සුව පිණිස, බ ෝකයාට අනුකම්පාව පිණිස, බෙේිනිසුන්බේ අර්ථය පිණිස, හිතවැඩ 
පිණිස, සැපය පිණිස උපදියි” යනුබවනි. 

            එ ැවින් ඒ තථාගත සම්මාසම්ුදුරජාණන් වහන්බසේ බ ාව පහළව සත්වයන් හට 

නිවන් මඟ පැහැදිලි කර බෙන බසේක. එබසේ පැහැදිලි කරන නිවන් මඟ ශී , සමාධි, ප්රඥා 
යනුබවන් ත්රි ශික්ෂාවකින් සමන්විත බේ. ඒ  ව බ ාබහෝ සූත්ර බද්ශනා ආදිබයන් පැහැදිලි 
බේ. 

            “සබ්බපොපස ස අකරණං - කුස ස ස උපසේපදො 

            සචිතතපරිමයොදප ං - එතං බුද ොනුසොස ං”  

යනු සියලු ුදුවරයන්බේ අනුශාසනයයි. එහි පැවබසන්බන් ෙ ශී , සමාධි, ප්රඥා සංඛ්යාත 
නිවන් මාර්ගය බේ. සියලු පේ බනාකිරීබමන් ශී ය අෙහසේ බේ. කුස ධර්මයන් ඇතිකර 

ගැනීබමන් හා  සිත පිරිසිදු කරගැනීබමන් සමාධි ප්රඥාබවෝ අෙහසේ බේ. එ ැවින් ුදුරජාණන් 
වහන්බසේ බද්ශනා කළ නිවන් මඟ ගමන් කරන්නවුන් විසින් පළමුබකාට ශී ය පිරිසිදු 

කරගත යුතු බේ. එබසේම බ ෞකික සමාධියෙ, විෙසුන් නුවණ සංඛ්යාත ප්රඥාවෙ වැඩිදියුණු 
කරගැනීබමන් නිවන් සාක්ෂාත් කරගත හැකි බේ. 

            ශී බයන් බතාර නිවන් අවබ ෝධයක් ඇති  වට ඇතබමක් බමක  පවසන නමුදු 
ුද්ධබද්ශනාබවහි සෑම තැනකම පාබහේ ශී ය මුල්කරගත් නිවන් මාර්ගයක් බද්ශනා වන 
 ව පැවසිය යුතු බේ. මහා පරිනිර්වාණ සූත්රබේ දී ුදුරජාණන් වහන්බසේ, 



“ඉති සී ං, ඉති සමොධි, ඉති පඤ  ඤො. සී පරිභොවිමතො සමොධි මහප ඵම ො මහොති 
මහොනිසංමසො. සමොධිපරිභොවිතො පඤ  ඤො මහප ඵ ො මහොති මහොනිසංසො. පඤ  ඤොපරිභොවිතං 

චිත තං සේ මමදව ආසමවහි විමුච චති, මසයයථිදං – කොමොසවො, භවොසවො, 
අවිජ ජොසවො”  (මහාපරිනිබ් ාණ සූත්රය)                            

“ශී ය බමබසේය. ශී ය බමපමණක් ය. සමාධිය බමබසේය. බමපමණක්ය. ප්රඥාව බමබසේය. 

බමපමණක් ය. යම් ශී යක පිහිටා මාර්ග සමාධියක්, ඵ  සමාධියක් උපෙවාෙ එම සමාධිය 
මහත්ඵ  මහානිසංස බේ. යම් සමාධියක පිහිටා මාර්ගප්රඥාවක්, ඵ ප්රඥාවක් උපෙවයි ෙ ඒ 
ප්රඥාව සමාධියක පිහිටා වඩන ෙ  ැවින් මහත්ඵ  මහානිසංස බේ. යම් ප්රඥාවක පිහිටා 
මාර්ග, ඵ  සිතක් උපෙවාෙ ඒ සිත ප්රඥාබවන් පරිභාවිත  ැවින් මැනවින් ආශ්රවයන්බගන් 

ිබද්. (අරිහත් ඵ බයන් නිවන් අවබ ෝධ බේ)” යනුබවන් ශී ය සමාධියටත්, සමාධිය 

ප්රඥාවටත්, ප්රඥාව නිවන් අවබ ෝධයටත් උපකාර වන  ව වොළ බසේක. 

            බමබසේ ුදු සසුබන් නිවන් මාර්ගබේ ආරම්භය ශී  සංවරය බේ. ශී  සංවරයක 
පිහිටා සමථ විෙර්ශනා භාවනා වැඩීබමන් සමාධියත්, ප්රඥාවත් වැඩී නිර්වාණාවබ ෝධය බේ. 
එ ැවින් නිවන් ෙකිනු රිසි සියලු බෙනාම තම තමන්බේ ශී ය පිරිසිදු කරබගන සමථ 
විෙර්ශනා භාවනා වැඩිය යුතු. 

• ශී ය 

            කය, වචනය බෙක සංවර කරගැනීම ශී ය බ ස හැඳින්බේ. කයින් සහ වචනබයන් 
සිදු වන ප්රාණඝාතාදි අකුස යන්බගන් බවන් වීමත් විහාර බ ෝමළු හැමදීම් ආදී 
වත්පිළිබවත් කිරීමත් යන සියල්  ශී ය යන්නට අයත් බේ. ශී ය යනු කුමක්ෙ? යන 

පැනයට විශුද්ධිමාර්ගබේ “පොණොතිපොතොදීහි වො විරමන්තස ස වතතපටිවතතං වො 

පූමරන්තස ස මචත ොදමයො  ේමො” යනුබවන් ප්රාණඝාතාදිබයන් වැළබකන පුද්ග යාබේ 
සහ වත්පිළිබවත් පුරන පුද්ග යාබේ ඒ සඳහා බමබහයවන  ෙ බේතනාව ආදි ධර්මයන් 
ශී ය බ ස හැඳින්බේ. නිවන් මබගහි අංගයක් වන ශී ය යන්නට ප්රාතිබමෝක්ෂ සංවර 

ශී ය, ඉන්ිය සංවර ශී ය, ආජීව පාරිශුද්ධි ශී ය, ප්රතය සන්නිශ්රිත ශී ය යන සතර සංවර 
ශී යම අයත්බේ. ඒ සතරසංවර ශී ය පිළි ඳ විසේතර විභාගය ඉදිරිබේ ෙැක්බේ. 

නිර්වාණ මාර්ගය ආරම්භ වන්බන් ශී  සංවරබයන් බේ. ඒ  ව සංයුත්තනිකාබේ 
සතිපට්ඨාන සංයුත්තබේ ුදුරජාණන් වහන්බසේ එක්තරා භික්ුවක් අර යා වොළ බසේක. 

“තස  මොතිහ ත වං, භික ඛු, ආදිමමව විමසොම හි කුසම සු  ේ මමසු. මකො චොදි කුස ො ං 
 ේ මො ං? සී ඤ  ච සුවිසුද  ං, දිට ඨි ච උජුකො. යමතො මඛො මත, භික ඛු, සී ඤ  ච සුවිසුද  ං 

භවිස  සති දිට ඨි ච උජුකො, තමතො ත වං, භික ඛු, සී ං නිස  සොය සීම  පතිට ඨොය චත තොමරො 
සතිපට ඨොම  තිවිම   භොමවයයොසි.” 

“මහණ, එබසේ නම් බතපි කුසල් ෙහම්හි ආදියම (මු ම) පිරිසිදු කරව. කුසල් ෙහම් ව ට මු  

කවරක් ෙ? යත්, මැනවින් පිරිසිදු වූ ශී යත්, ඍජු වූ ෙෘෂේියත් බේ. මහණ යම් කබ ක 



බතාපබේ ශී ය මැනවින් පිරිසිදු වන්බන් ෙ, ෙෘෂේියත් ඍජු වන්නී ෙ, එකල්හි මහණ බතපි 
ශී ය ඇසුරුබකාටබගන, ශී බයහි පිහිටා සතරසතිපට්ඨානය තුන් අයුරකින් (ආධයාත්ික, 

 ාහිර, ආධයාත්ික ාහිර වශබයන්) වඩන්බන්ය” යනුබවනි. 

            එ ැවින් නිවන් මාර්ගබේ ගමන් කරන පුද්ග යා පළමුබකාටම සිය ශී ය පිරිසිදු 
කරගත යුතු බේ. ශී බයන් බතාරව සමාධියක් බහෝ විෙර්ශනා ප්රඥාවක් ඇතිකරගත 
බනාහැකි බේ. එබහත් වර්තමානබේ ශී බයන් බතාරව නිවන් මාර්ගයක් ඇති  වට 
මතයක් ප්රචලිත බවින් පවතී. එය වැරදි මතයක් වන අතර යම් පුද්ග යකුබේ ශී ය 

අපිරිසිදු වන්බන් නම් කිසිදු බ සකින් සමාධියක්, ප්රඥාවක් උපෙවාගත බනාහැකි  ව 
අවධාරණය කළයුතු බේ. යම් පුද්ග බයක් ශී ය පිරිසිදු කරබගන ශී බයහි පිහිටා සතර 
සතිපට්ඨානය ආධයාත්ික වශබයන්,  ාහිර වශබයන් හා ආධයාත්ික ාහිර වශබයන් 
ත්රිවිධාකාරබයන් වඩන්බන් නම් නිවන් මාර්ගබේ ගමන් කරන්බන් බවයි. එයින් පිටත 
නිවන් මාර්ගයක් නැත්බත්මය. 

• සමාධිය 

            කුස  චිත්බත්කාග්රතාවය සමාධිය නම් බේ. එනම් චිත්ත චචතසික ධර්ම යන් යම් 
කිසි කුස ාරම්මණයක විසිබරන්නට බනාදී මනාව පිහිටවීම, බනාබයක් අරමුබණහි 
වික්ිප්ත වන්නට බනාදී මනාව තැබීම සමාධිය නම් බේ. ආනාපාන සති භාවනාදි යම් කිසි 
භාවනා කර්මසේථානයක නියැබ න පුද්ග යාබේ සිත බනාබයක් අරමුණු ව  විසිබරන්නට 
බනාදී ඒ භාවනා ආරම්මණබේ ම එකඟව පවතී ෙ එය සමාධිය නම් බේ. ශී යක පිහිටා 
ඉතා ඕනෑකින්   වත් උත්සාහබයන් යම් භාවනා කර්මසේථානයක බයබෙන 
පුද්ග යාබේ සිත සමාධිමත් බේ. 

            සුදුසු ගුරු ඇසුරකින් ආනාපානසති භාවනාව ආදී තමාට සුදුසු භාවනා 
කර්මසේථානයක් ඉබගන බගන ක්රමානුකූ ව දිනපතා බකි බේ ාවක් නමුදු භාවනා කරන 
පුද්ග යාබේ සිබතහි සමාධියක් ඇති කරගත හැකි බේ. ක ාතුරකින් දිනක පමණක් 
භාවනා කිරීබමන් සමාධියක් උපෙවාගැනීම අපහසු බේ. නිතර භාවනාබවහි බයබෙන 
පුද්ග යා කිසියම් භාවනා මනසිකාරයක බයදී සිටීබමන් ඔහුබේ සිබත්  කාමේඡන්ෙ ආදී 
පංචනීවරණ ධර්ම යටපත් බේ. එබසේ නීවරණ ධර්ම යටපත් වූ සිබත් තරුණ ප්රීති 
ප්රබමෝෙයක් හටගන්නා අතර එයින් ප්රීතිමත්ව සිත කය සැහැල්ලු භාවයට පත්බේ. එබසේ 
සැහැල්ලු භාවයට පත්වන පුද්ග යාට සැපවත්  වක් ඇති වන අතර එයින් සිත සමාධිමත් 
වන  ව ුදුරජාණන් වහන්බසේ අජාසත් රජු අර යා බමබසේ වොළ බසේක. 

“පඤ  ච නීවරමණ පහීම  අත තනි සමනුපස  සමතො පොමමොජ ජං ජොයති, පමුදිතස  ස පීති 
ජොයති, පීතිම ස  ස කොමයො පස  සේ භති, පස  සද  කොමයො සුඛං මවමදති, සුඛිම ො චිත තං 
සමොධියති (සොමඤ ඤඵ  සූත්රය)” 

            සමාධිය උපචාර සමාධි, අර්පණා සමාධි, බ ෞකික සමාධි, බ ෝබකෝත්තර සමාධි 
යනාදි වශබයන් බනාබයක් ආකාරබයන් වර්ග බකබර්. ඒ පිළි ඳ විසේතරාත්මක විග්රහයක් 



ඉදිරිපත් කිරීම බමහි අබප්ක්ෂා බනාකරන  ැවින් ෙැනගනු කැමැත්බතෝ විශුද්ධිමාර්ගය 
ආදිය පරිශී නබයන් ෙත යුතු. 

ආනන්තරික සමාධිය 

            යම් සමාධියක් සේවකීය පැවත්මට අනතුරුව ඒකාන්තබයන්ම බ ාබකෝත්තර ඵ ය 
ප්රොනය කරන්බන් නම් එකී සමාධිය ආනන්තරික සමාධිය නම් බේ. එනම් බ ාබකෝත්තර 
මාර්ග සිබතහි උපදින්නා වූ සමාධිය බේ. එකී සමාධිබයන් අනතුරුව බ ෝබකෝත්තර ඵ ය 
 ැබීම වළකින්නා වූ කිසිදු අන්තරායක් නැත්බත්මය. ඒ  ව ුදුරජාණන් වහන්බසේ 
පුද්ග පඤේඤත්ති ප්රකරණබේ දී බද්ශනා බකාට වොබළේ බසෝතාපත්ති මාර්ගයට පිළිපන් 
පුද්ග යා කල්පය විනාශ වන අවසේථාබේ සිිබේ නම් ඒ පුද්ග යාබේ බසෝතාපන්න භාවය 
සිදු වන බතක් කල්ප විනාශය සිදු බනාවන  වයි. එබහයින් බමම පුද්ග යා ‘ඨිතකප්ී’ 
නම් බේ. බමම මාර්ග සිබතහි ඇති සමාධිය හා සමවන අන් කිසිදු රූපාවචර බහෝ 

අරූපාවචර සමාධියක් බනාමැති  ැවින් රතනසූත්රබේ දී ‘සමොධිමො න්තරිකඤ ඤමොහු, 

සමොධි ො මත  සමමො   විජජති’ යැයි වොළ බසේක. 

• ප්රඥාව 

            කුස චිත්ත සම්ප්රයුක්ත විෙර්ශනා ඤාණය ප්රඥාව නම් බේ. එනම් නාමරූප 

ධර්මයන් විබශේෂබයන් ෙැනීම පිළි ඳ ඤාණයයි. අරමුණු ෙැනීම සංඥාබවන්ෙ, 
විඤේඤාණබයන් ෙ, ප්රඥාබවන් ෙ යන තුබනන්ම සිදු බේ. එබහත් සංඥාබවන් සිදු කරන 

ෙැනගැනීම හුදු අරමුණු හැඳිනීමක් පමණි. එහි දී අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම වශබයන් අරමුණු 
පිළි ඳ  ක්ෂණ ප්රතිබේධයක් සිදු බනාබේ. විඤේඤාණබයන් නිල්, කහ ආදී වශබයන් 
අරමුණු ෙැනගැනීම ෙ, එම අරමුණු පිළි ඳ අනිතයාදි  ක්ෂණ ප්රතිබේධය ෙ සිදු කරයි. 
එබහත් සංසේකාරයන් පිළි ඳ උෙය වැය ෙැකීම් ආදිබයන් නැගී මාර්ගඵ  ප්රතිබේධයක් සිදු 
බනාබේ. ප්රඥාබවන් අරමුණු ෙැනගැනීම ෙ, ඒ පිළි ඳ අනිතයාදි  ක්ෂණ ප්රතිබේධය ෙ, 
සංසේකාරයන් පිළි ඳ උෙය වැය ආදිය ෙැකීබමන් වන මාර්ගඵ  ප්රතිබේධය ෙ සිදු කරයි. 
එබසේ මාර්ගඵ  ප්රතිබේධය සිදු කරන්නා වූ විෙර්ශනා ඤාණය ප්රඥාව නම් බේ. 

            බමම ප්රඥාව බනාබයක් අවසේථා ව  දී බනාබයක් ආකාරබයන් විග්රහ බකබර්. 
ත්රිශික්ෂාබවහි අධිපඤේඤා ශික්ෂාව බ ස ෙැක්බේ. සතර ඍද්ධිපාෙයන් අතරින් වීමංසා 
ඍද්ධිපාෙය බේ. පඤේච ඉන්ියයන් අතරින් ප්රඥා ඉන්ිය වන අතර පඤේච   යන් අතරින් 
ප්රඥා   යයි. සප්ත බ ාජ්ඣඞ්ගධර්මයන් අතරින් ධම්මවිචය සම්බ ාජ්ඣඞ්ගය බ ස 

ෙැක්බවන්බන් ප්රඥාවයි. ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගබේ දී සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප යන 
මාර්ගාංග වලින් ප්රඥාව ෙැක්බේ. බමම ප්රඥාව බ ෞකික, බ ෝබකෝත්තර යනාදි බනාබයක් 
ආකාරබයන් වර්ග බකාට ෙැක්බේ. ඒ අතරින් එක් වර්ග කිරීමක් බමබසේ ෙැක්විය හැකි බේ. 

චින්තොමය ප්රඥොව 



            අන් අයකුබගන් ඇසීමකින් බතාරව   න  ෙ සේවකීය චින්තනබේ ප්රතිඵ යක් 
බ ස ඇති වූ ප්රඥාව චින්තාමය ප්රඥාව නම් බේ. විභඞ්ගප්රකරණබයහි බමය විසේතර 
බකබරන්බන් බමබසේ ය. 

“තත ථ කතමො චින් තොමයො පඤ  ඤො? මයොගවිහිමතසු වො කේ මොයතම සු මයොගවිහිමතසු වො 
සිප පොයතම සු මයොගවිහිමතසු වො විජ ජොට ඨොම සු කේ මස  සකතං වො සච චොනුම ොමිකං වො 

රූපං අනිච චන් ති වො මවද ො…මප.… සඤ  ඤො… සඞ ඛොරො… විඤ  ඤොණං අනිච චන් ති වො, 

යං එවරූපං අනුම ොමිකං ඛන් තිං දිට ඨිං රුචිං මුතිං මපක ඛං  ේ මනිජ ඣො ක ඛන් තිං 
පරමතො අසුත වො පටි භති,  අයං වුච චති චින් තොමයො පඤ  ඤො” යනුබවනි. 

එනම් නුවණින් කරන  ද්ො වූ (උපාබයන් සම්පාෙනය කරන  ද්ො වූ) කර්මායතනයන්හි 
බහෝ ශිල්පායතනයන්හි බහෝ විෙයාසේථානයන්හි බහෝ යම් කර්මය සේවකීය යැයි ෙන්නා වූ 
නුවණක් බේ ෙ, රූප බේෙනාදිය අනිතයාදි වශබයන් ෙැකීම් සංඛ්යාත යම් ආර්යසතය 
ප්රතිබේධයට අනුබ ාම් වන සතයානුබ ෝික විෙසුන් නුවණක්, බම ඳු වූ අනුබ ෝම 

ක්ෂාන්තියක්, ෙෘෂේියක්, රුචියක්, මුතියක්, අබප්ක්ෂාවක්, ධර්මනිධයානක්ෂාන්තියක් 
අනුන්බගන් බනාඅසා   යි ෙ, අබනබකකුබේ උපබද්ශ වචනය බනා අසා බතබම්ම සිතනු 
 ැබබ් ෙ එය චින්තාමය ප්රඥාව නම් බේ. 

සුතමය ප්රඥොව 

            අන් අයකුබගන් අසා ෙැනගැනීබමන්   න  ෙ ප්රඥාව ශ්රැතමය ප්රඥාව නම් බේ. 
එනම් ඉහත ෙැක්වූ ආකාරබේ කම්මසේසකත ඥාණයක් බහෝ සතයානුබ ෝික ඤාණයක් 
බහෝ අබනකකුබගන් අසා ෙැනගැනීම් වශබයන්   යි ෙ එයයි. ඒ  ව විභඞ්ගප්රකරණබේ 
බමබසේ සඳහන් බේ. 

“තත ථ කතමො සුතමයො පඤ  ඤො? මයොගවිහිමතසු වො කේ මොයතම සු මයොගවිහිමතසු වො 

සිප පොයතම සු මයොගවිහිමතසු වො විජ ජොට ඨොම සු කේ මස  සකතං වො සච චොනුම ොමිකං වො 

රූපං අනිච චන් ති වො මවද ො…මප.… සඤ  ඤො… සඞ ඛොරො… විඤ  ඤොණං අනිච චන් ති වො, 
යං එවරූපං අනුම ොමිකං ඛන් තිං දිට ඨිං රුචිං මුදිං මපක ඛං  ේ මනිජ ඣො ක ඛන් තිං 
පරමතො සුත වො පටි භති අයං වුච චති සුතමයො පඤ  ඤො.” යනුබවනි. 

එහි සුතමයප්රඥා කවර යත්, ප්රඥාබයන් කරන  ෙ කර්මායතනබයහි  බහෝ ප්රඥාබයන් කරන 

 ෙ ශිල්පායතනබයහිිි  බහෝ ප්රඥාබයන් කරන  ෙ විෙයාබවහි බහෝ කර්මසේකතා වූ බහෝ 
සතයානුබ ෝික වූ බහෝ ‘රූපය අනිතයය’ යි වූ බහෝ 
‘බේෙනාව.....සංඥාව........සංසේකාරය.......විඥාණය අනිතය’යි බහෝ බම ඳු යම් 
අනුබ ෝික ක්ෂාන්තියක් ෙෘෂේියක් රුචියක් මුතියක් බේක්ෂාවක් 
ධර්මනිධයානක්ෂාන්තියක් බමරමාබගන් අසා   ා ෙ බම් ශ්රැතමය ප්රඥායැයි කියනු  ැබබ්. 

භොව ොමය ප්රඥොව 



            අන් අයබගන් අසා බහෝ බනාඅසා බහෝ  බතබම්ම භාවනාබවහි නියැලීබමන් 

උපන්නා වූ, මුදුන් පැිණියා වූ ප්රඥාව භාවනාමය ප්රඥාව නම් බේ. ඒ  ව “සබ් බොප 
සමොපන්  ස  ස පඤ  ඤො භොව ොමයො පඤ  ඤො.” යැයි විභඞ්ගප්රකරණබේ සඳහන් බේ. 

බුදු දහමේ නිවන් මමගහි විම  ෂමයන් දත යුතු ආර්ය අෂ ් ොංගික මොර්ගය පළිබඳව මීළඟ 
ලිපමයන් බ ොමපොමරොතතු වන් . 

  

 


