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ෙලෝකයට �	� ෙබෞ�ධ අ�ථකමය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙපර�ග ප�ව� ම�ෂ� ශ"දය $$ධාකාරෙය� $ගහ කළහ. එ*� ෙබෞ-ධ ප�ව� 

“ මනස්ස උස්ස�නතාය ම�ස්සා”  �./වන මනස0 ඇ2ෙ2 �3සාට යැ* $ගහ කළහ. 
6-ධ ධමය අ�ව 8ය9 ස22වය� අතර �3සා සැමට වඩා උ=> ෙව*. ෙශේෂ්ඨ ෙA. එෙසේ 
ව�ෙ� ද �./ වන මනස 3සා ම ය. �3ස්කම හැමට වඩා උසස් වස්=ව *, ධනය *. 

අභ��තර �./ව යැ, බා�ර �./ව යැ* �./ව පධාන ෙකොටස් ෙදකකට ෙබෙද*. 
අභ��තර �./ව න> මනෙසේ ෙහව2 �3ස්කෙ> �./ව*. බා�ර �./ව න> �3සා 
$8� �වණ2 උ2සහය2 ෙයොදා ඇ�කරන ධනය ආG බා�ර ස>ප2 ය. එ*�2 HIතැන 
J�ෙ� මනෙසේ �./වට*.  

පාK භාෂාවට අය2 “අL”  ශ"දෙM Hඛ�ාථය �./ව ය. එය අL - �./ව යැ, 
උLමL - උ=> �./ව යැ* ෙදකට ෙබදා ෙ-ශනා කළහ. එ*�J උLමාථය ම - මනෙසේ 
ෙහව2 �3සා PQබඳ  Sණ - �වණ ෙදෙක� �./වට HIතැන J�හ. ඒ උLමාථය 
UVගැ�ෙව�ෙ� රහ2 බැ$3. 

6Jරජාණ� වහ�ෙසේ “අL”  ශ"දෙය� පකාශ ෙකෙළේ Pටට ෙපෙන�නට �ෙබන 
සමාජය PQබඳ ආWXක, ෙ-ශපාල3ක, අධ�ාප3ක, ෙසෞඛ�ය, අZකරණය හා සදාචාරාG 
$$ධ �./ව*. ෙම*� අZකරණය හැ�/ $ට අෙන0 $ෂය� PQබඳ එකට ෙගො� ෙකොට 
$ද�ාව0 ෙහෝ ශාස්තය0 හැ^ය ට කළ _තය0 ෙහෝ දහ> ෙකොටස0 ෙහෝ නැත. එෙහ2 එ ් එ ් 
ස්ථානය�� G ෙ-ශනා කළ _තය� හා ධමෙකොaඨාසය� ෙගො� ෙකොට ග2$ට ඒ ඒ 
$ෂයය� PQබඳ $ද�ාව� හා ශාස්තය� ෙගොඩනැංcම ඉතා පහe කාWයය0 ෙA. 

ෙමකලැ ව�වහාර පfත වැ �ෙබන ආකාරයට ආWXක $ද�ාව gයා ෙහෝ ආWථ ශාස්තය 
gයා  ෙහෝ $ ෙශ්ෂ ෙ-ශනාව0 කැh නැත2 6Jරජාණ� වහ�ෙසේ තැ3� තැන ෙ-ශනා කළ 
ක�/ ෙගො� ෙකොට ග2 $ට ඉතා �./ යැ* සැලැෙකන වWතමාන සමාජයට උiත ආWXක 
$ද�ාව0 ෙහෝ j�කළ හැg ෙA. 

kරාණ කාලෙය� ද 6-ධ කාලෙය� පe වැ ෙක  ෟ^ල� අථශාස්ත යැ, බෘහස්ප� 
අථශාස්ත යැ* ග�ථ ෙදක0 j� ෙකොට අ ැත. ෙ> අථශාස්තඥය� ෙදෙදනා ම 
ෙ-ශපාලනය2 ධනස>ප2�ය2 අ ැ=9 ෙකොට අථශාස්තය 3oපණය කරන ලG. එෙහ2 
මනෙසේ ෙහව2 �3ස්කෙ> �./ව PQබඳ සැලැgIල0 ද0වා නැත. 

මෑත .ගෙය� ද $$ධ අථශාස්තඥය� $8� ආWXක$ද�ා න�� හා අWථශාස්ත න�� 
ද 3පදවන ලද ග�ථ රාqයg. ඒ 8යIල ධනවාG අථකමය සමාජවාG අථකමය යැ* ෙදකට 
ෙබ�ය හැg ෙA. ඒ ෙදෙක� ද මනෙසේ �./ව ගැන සැලැgIල0 ද0වා නැත. එෙහ*� 
බා�ර �./ෙව� �3සා හඳට යනක> �./ sෙM c නH2 �3සා �3ස්ක�� Ptu යම 
ෙලෝකය ද0වා බැස ෙගන ය*. 

ෙ> ක�/ ෙහොv� සලකා බලන 6-Zම=� =ළැ “  ෙනොෙබෝ කෙලg� �3ස්ක> 
ඇ� �3e� නැ� ෙA යැ”  �3සා �tස� ගණයට ම වැෙa යැ”  යන jය0 හා සැකය0 
පහළ ෙAගන යන බව0 ෙපෙන�නට ඇත. එය අස්ථාන jය0 ෙහෝ සැකය0 ෙහෝ ෙනොවන 
බව gය .= ය. �3හා එ0 අංශෙයg� ෙහෝ �tස� ගණයට වැෙටනවා න> එය බලව2 
Ptuෙමg. එෙහ*� මනෙසේ ෙහව2 �3ස්කෙ> �./වට HIතැන ෙදන අථකමය0 දැ� 
ෙලොවට අවශ� c ඇත. 

6Jරජාණ� වහ�ෙසේ පහළ sෙM එ08ය අටක පෙwදගත තෘෂ්ණාෙව� හා හැට ෙදකක 
පෙwදගත දෘෂ්^ෙය� ද අxI වැ =6/ සමාජෙයක ය. අxෙල� අxලට ප2 වැ 8^ ජනතාව 
ෙ> අxල Kහා ග�ෙ� ෙකෙසේ දැ* 8ත�නට $ය. එෙහ2 අxI ජලාෙවක පැටy 8^ අයට 
ඒ අxල Kහා ග�නා මග 8තා ගත ෙනොහැg $ය. එෙහ*� 6Jරජාණ� වහ�ෙසේ ෙz P�ට 
ෙසොයා ෙගොස් “ස්වා{3, ඇ=ළත2 අxI ය, Pටත2 අxI ය, අxෙල� අxල ය, ෙ> අxල 
Kහ�ෙ� කවෙර0 දැ* ඇ� ය. 
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ෙ> 8ය9 අxI මනස HI කැhෙගන බව දැන වදාළ 6Jරජාණ� වහ�ෙසේ |ල, සමාZ, 
පඥා යන Sණ ක} =න වඩා මනස �./ කැh ග�නා ෙ> අxල Kහා ග�ෙ� යැ* ෙ-ශනා 
කළ ෙසේක. ෙ> ඇ=ෙළේ ෙහව2 මනෙසේ අxI Kහා ගැ~මට Pටත අxI ද සෑෙහන තර> 
Kහාෙගන පtසරය ෙහොඳ කැh ගත .= ෙA. එෙහ*� Pටත අxI Kහා ගැ~ෙ> මග ද 
ෙ-ශනා කළහ. 

6-ධධWමෙය� ඇතැ> ක�/ ෙකK� ම ���ට ය. ඇතැ> ක�/ ෙකK� ම 
��යනට ය. ඇතැ> ක�/ ��පැ$� ෙදපසට ම ෙපොJ ය. ��පැ$� ෙදපසට ම ෙපොJ ක�/ 
ෙ-ශනා g�ෙ> G HI කැh ග�ෙ� ��� වහ�ෙසේ ම ය. 

 එ0 අවස්ථාවක G ම�ෂ�යනට නැ� ව ම බැt ක�/ සතර0 8xපසය න�� 
පකාශ කළහ. එන> අv�නට වස්තය, ක�නට ආහාරය, ඉ�නට 3වාසය, ෙලඩට ෙබෙහ2 
ය�*. ෙ> ක�/ හතෙර� Pටත අෙන0 ෙ-වI නැ� ව ද ෙකෙනUට �ව2 $ය හැg xව2 
ෙ> 8xපසය නැ� වැ ම ම�ෂ�යUට �ව2 $ය ෙනොහැg බව කx��2 PQග�නවා ඇත. 
ෙ> 8xපසය eලබ g�ම හා පහe g�ම රජව�� ෙහව2 රජයක පරම .=කම බව ද පකාශ 
ෙකොට ඇත. 

ම�ෂ� �$තයකට අත�වශ� 8xපසය හා අ�ෙWක උවමනාව� සඳහා ධනස>ප2�ය 
අවශ� ය. එෙහ*� 6-ධධමෙය� ධනස>ප2�යට උපකාර වන පt� රජව��ට2 සාමාන� 
�� ජනතාවට2 ෙ-ශනා කළ ක�/ රාqයg. ඒ ඒ අවස්ථාව�� ෙ-qත ඒ ක�/ ෙගො� 
ෙකොට ග2 $ට වතමාන ෙලෝකයට eJe අථකමය0 ඉ�tප2 කළ හැg ෙA.  

6Jරජාණ� වහ�ෙසේ අL - (සාමාන� - බා�ර) �./ව යැ, උ2තම2ථ - උ=> �./ව 
යැ* - $$ධ ෙකොට ෙ-ශනා කළහ. උ2තමාථය ෙහව2 මනෙසේ �./ව සඳහා ආය අෂ්ටාං�ක 
මාගය පකාශ ෙකොට එය වැ�ෙ> පහeව සඳහා |ල, සමාZ, පඥා යන Sණ ක} =න $ස්තර 
කළහ. එ�ෙනදා සැපව2 �$තයට2 උ2තමාථයට2 උපකාර වන අථය - සාමාන� ෙහව2 
බා�ර �./ව සkරා ෙදන ෙබෞ-ධ අථකමෙය� �ලධWම =න0 ඇත. 

1. උ�ඨ ානස�පදා - �ව�� හා උ2සාහෙය� ධන ස>පාදනය g�ම, 3පදcම 
2. අ ාර� ඛස�පදා - ර0ෂණය ෙහව2 ඉ�t g�ම 
3. සම��කතා - ආදායමට සtලන ෙසේ $යද> g�ම 

1. උ�ඨානස	පදා - �ව�� උ�සහෙය� ධනස	පාදන ��ම 
�� ශාවකය� ධනස>පාදනෙය� උන�J කැර s 6Jරජාණ� වහ�ෙසේ එකලැ පැවැ� 

පධාන ධෙනෝපාWජන කම හය ද ෙප�වා J�හ. 
1. කෘ�කWමය 
2. ෙව ෙළදාම 
3. ගවපාලනය 
4. කWමා�ත 
5. රාජ�ාර�ක හා රාෙජ�ෝපස්ථාන ෙසේවය 
6. රාජ� ෙසේවය 

 
භාරතය කෘ�කාW�ක රෙටg. එෙහ*� කෘ�කමය ගැන ක�/ රාqය0 ෙ-ශනා 

කළහ. එ*� පධාන ෙදක�ණ0 සඳහ� ෙකෙර�. ජලස>පත හා ගවස>පත *.  
සදාkඤ්ඤfපව�ඪන _තෙය� ජලස>පාදනය හැමදා ම P� වැෙඩන P�කම0 හැ^යට 
සඳහ� කළහ. සං.0ත 3කාෙය� ෙගො$ රටකට ගවස>පත හා සමාන ධනය0 නැතැ* ද 
e2ත3පාතෙය� gt, Ggt, ෙමෝ�, ෙවඬ� හා �ෙතI යන පස්ෙගෝරස නැමැ� ඔ ෟෂධ 
සපයන ගවයා ජා�ෙM පරම �=රා යැ* ගවස>පත ද වණනා කළහ. එෙහ*� පැර�ෙයෝ 
ෙ> ස>ප2 ෙදක ඉහළට ම �./ කළහ. 

��eඛ ෙ-ශනා කරන 6Jරජාණ� වහ�ෙසේ Hලට ම පකාශ ෙකෙළේ අ�eඛ - ධනය 
ඇ�ක�� හටග�නා eඛය *. ධනෙය� කයට ෙම� මනසට ද eවය ලබා ග�නට න> 
ධාW�ක වැ ධනස>පාදනය කළ .= බව ෙ-ශනා කළහ. එෙහ*� ධනය ලැ6ණ2 �3සා 
ෙහව2 �3ස්කම නර0වන අWථකම 6-ධධමය අ�මත කර�ෙ� නැත. එෙහ2 දැ� 
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සමාජය k�J c 8^�ෙ� HදI ලැෙබනවා න> ඕනෑ ම අපරාධය0 uනGන කම0 කර�නට 
ය. වතමාන අWථ කමය ද එයට ත�� ම අ�බල ෙද*. 

�වණ2 උ2සාහය2 ඇෙතො2 eV Hදලg� ද ෙකෝ^ප�යU $ය හැg යැ* 
�Iලෙසa� ජාතකෙය� පැ��K කළ2 තෘෂ්ණාවට දාස cම Jක0 හැ^යට වදාළහ. 
තෘෂ්ණාදාස ෙනොc තම�ෙz2 අ�ද�ව�ෙz2 කට.= පහeෙව� කැරෙගන යා හැg ෙසේ 
ධනස>පාදනෙය� පමාණව2 ෙවනවා න> තව2 වැදග2 කට.= සඳහා කාලය ෙය�ය 
හැ0කා0 ෙම� ම, එෙසේ ධෙනෝපාWජනෙය� ෙයGම 3සා තව ෙබොෙහෝ ෙදෙනU අතර ධනය 
ෙබG යන බව ද gව .= ෙA. ෙමෙසේ ධනය ජනතාව අතර සාධාරණ වැ ෙබG යෑෙම� 
ජනතාව e�ත H�ත cෙම� රෙට� අපරාධ නැ� c ඉතා සාමකා{ eහද සමාජය0 j�වන 
සැ^ �ටද�ත _තෙය� පැහැ�K ෙA. ජනගහනෙය� 8යයට පහ0 ෙපොෙහොස=� ෙකොට 
අ�පහ0 Jfප=� කරන ධෙනෝපාWජන කම 6-ධධමය අ�මත කර�ෙ� නැත. ෙ> රෙa 
�ෙබ�ෙ� ද එබ} වැර� අWථකමෙයg. 

kරාණ කාලෙය� මහා$�ත න> රෙජ0 8^ෙM ය. ෙහේ ධනව2 ය. ෙභෝගව2 ය, මහ2 
රාෛජශ්වයෙය� වාසය ෙකෙW. එෙහ2 ඔ�ෙz රෙට� ෙබොෙහෝ ෙදනාට hgයා ෙනො c ය. 
ඔx� ක�න ෙබ ා�න ද නැ� ව අ�ශය Jg� වාසය ෙකෙර�. �ව2 cමට මග0 
ෙන  ාsෙය� ෙහොරකම හා මංෙකොIල කෑමට ද ඇ"බැ� sහ. එ*� රෙට� අපරාධ බ�ල c 
ය. 

�න0 රජ=මා �ෙදකලාවැ 8^�ෙM මහා යාගය0 ෙහව2 මහා පtත�ාගය0 කර�නට 
8� ය. එය kෙරෝ�ත බාහම්ණයාට දැ�c ය. “මහරජ, පtත�ාගය ඉතා ෙහොඳ xව2 එයට 
කාලය ෙනො ෙA. ඔබ=මාෙz රට අපරාධය�ෙග� P� ඇත. එෙහ*� ඔබ පtත�ාගය සඵල 
ව�ෙ� නැත. ෙසො�නට ද¡ව> ෙකොට රට ෙසෙම� පව2වා ග�නට ඔබ=මා �තනවා ඇත. 
එෙහ2 එය සාWථක ව�ෙ� නැත. ඔබ රෙට� hgයා නැ� වැ Jකෙසේ වාසය කරන අය 
ෙසොයා ඔxන=ෙර� කෘ�කමය හා ගවපාලනය කර�නට කැමැ� අයට එයට රජෙය� 
උපකාර කළ .= ය. ෙවළදාමට කැමැ� අයට2 රාජ� ෙසේවයට කැමැ� අයට2 ආධාර �ය 
.= ය. එෙසේ රෙa Jfප2කම නැ�ෙකොට ජනතාව J�ත H�ත කළ .= ය. මහරජ, එෙසේ 
g�ෙම� රට ද ෙසෙම� පව2වා ගත හැgවන අතර රාජ� භා¢ඩාගාරය ද P� යනවා ඇත” . 
රජ=මා එෙසේ ක ෙළ් ය. 

^ක කල0 ගත $ය. ජනතාවෙz ෙගො$තැන ෙව ෙළදාම ආ�ය ස�cෙම� ජනතාව e�ත 
H�ත $ය. ෙzෙදොරවල අS9 දැ{ම0 අවශ� ෙනොවන තර> රට 3රපරා£ $ය. කK� 
බJෙගAෙA 8යයට දහය0 න> දැ� 8යයට 8යය0 ම බJ ෙගව�නට ඇ� sෙය� රජෙM 
භා¢ඩාගාරය ද P� ඉ�� �ෙM ය. ෙබෞ-ධ අWථකමයට භා¢ඩාගාරය kරවන PQෙවළ* 
ෙ>. ¤ ලංකාෙA භා¢ඩාගාරය හැමදා ම �ස් ය. එෙසේ xව2 රෙa සංවධනයට gයා වැය වැ�  
අයවැය ෙIඛනය0 රාජ�සභාවට ඉ�tප2 ෙකොට සාක¦ඡා කරනවා. හt xණ2 වැර� xණ2 
පැ2තට අ2 උස්සන Ptස0 ඉ�නා 3සා ස>මත කර ග�නවා. ඊට පe HදI ඇම�=මා 
ෙලෝකය kරා න>6කාර �ඟමනක ෙයෙදනවා. එ=මාෙz ද�කමට ණයට ෙහෝ ෙකෝ^ 
පෙකෝ^ ධනය0 එක= කර ෙගන එනවා. ෙමෙහේ ඉ�නා හප�� එ*� බාගය0 පමණ 
නාස්� කරනවා. ඔය ණය ෙගව�ෙ� ෙකෙසේ ද? ෙමය ෙබෞ-ධ අWථකමයට ස>�Wණෙය� 
පටහැ3 ය. 

6Jරජාණ� වහ�ෙසේ ෙම*� රජව�නට ද J� උපෙ-ශය න> රට ෙසෙම� පව2වා 
ග�නට Jfප2කම නැ� ෙකොට ජනතාව e�ත H�ත g�ම අවශ� බව2 ආWXක �./ෙව� 
පමණ0 සෑuමකට ප2 ෙනො c ජනතාවෙz මනස ද �./ කළ.= බව*. එෙසේ කෙළො2 
නාස්�ය, වංචා හා «ෂණ නැ�ව� ඇත. kරාණ කාලෙය� ද £වර කWමා�තය =6ණා. 
එෙහ2 ෙබෞ-ධ රජව�� එය රජෙM අWථකමයට ස>බ�ධ කෙළේ නැත. 

2. ආර�ඛස	පදා - ර�ණය ෙහව� ඉ!" ��ම. 
ආර0ඛස>පදා යන වචනය $ස්තර කැර �ෙබ�ෙ� ධාW�ක වැ සපයා ග2 ධනය ෙසොර 

ස=� උපදවා�ෙය� ආර�ා කැර ග�නා ආකාරයට*. එෙහ2 ධනය PQබඳ ඉ�tය ෙවන2 
තැ�වල ෙ-ශනා ෙකොට ඇ� බැ$� එය ද ෙමතැනට එක= කැhගත .= ය. ව�ාපාරය� 
සඳහා ණය ගැ~ම ෙමකල ෙම� එකල ද �jණ. එකල 8^ 8ව� ෙමකල මහජන බැංU හා 
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සමාන ය. ආනාථP¢�ක 8ටාෙණෝ ද එ0 මහජන බැංUවකැ* gය .= ය. එ=මා ෙපොKයට 
රජයට2 මහජනයාට2 ණය J� සැ^ ෙපො2 වල $ස්තර ෙව*. එෙහ2 ණය බt� 8®ම 
6-ධධමය අ�මත ෙනො කර*. 

6Jරජාණ� වහ�ෙසේ ��eඛවK� අණනeඛය ෙහව2 ණය නැ�ක�� හටග�නා 
eවය ද එක0 ෙලස ෙ-ශනා කළහ. ෙකෙනU HදI ණයට ෙගන ව� ාපාරය0 අරඹා එය 
�./ ෙකොට ණය ද ෙගවා අ�ද� ෙපෝෂණය සඳහා ඉ�tය0 කැh ග2$ට ඇ�වන ස=ට හා 
මාන8ක eවය �සමත =6/ මහ බර0 ඉව2 ෙකොට පෙසකැ තැ6වා වැ3 යැ* සාමඤ්ඤඵල 
_තෙය� උපමාව0 ද0වා ඇත. හැම ෙදන ම සපයන ධනෙය� ෙකොටස0 ඉ�t g�ෙ> 
ව^නාකම ෙම*� ෙප�වා G ඇත. 

තව ද මහා ව�ාපාtකය� $8� සපයන ආදායම හතරට ෙබදා එක0 පtෙභෝජනට 
සඳහා ද ෙකොටස් ෙදක0 ව�ාපාරෙය� �./ව සඳහා ද ෙයොදා සතර වැ3 ෙකොටස ආපදාවක 
G ගැ~මට තැ�ප2 කළ .= යැ* 8ගාෙලෝවාද _තෙය� ද සඳහ� ෙA. මහා ව�ාපාtකය� 
අද2 අ�ගමනය කරන PQෙවළ {ට සමාන ය. 

3. සම$%කතා - ආදායමට ස"ලන ෙසේ %යද	 ��ම 
3පදcම, ර�ණය හා $යද> gtම යන ෙබ ෟ-ධ අථකමෙය� �ලධම =ෙන� 

සම�$කතාව =�වැ�න*. තම�ෙz අය2 වැය2 දැන ෙගන වඩා අ°2 වැ�2 ෙනො c 
$යද> ෙකෙර�� �ව2 cම සම�$කතා න> ෙA. 

ස>පාදනය කරන ධනය $යද> කළ .= ආකාරය ප2තක>ම _තෙය� G පැහැ�K කර 
ඇත. වස්=ව eJe පt� ±0� $²ම ෙභෝගeඛය හැ^යට ��eඛ _තෙය� පකාශ කළහ. 

1. කෑ> ³>, ඇJ> පැළJ> ආG තම� ෙz පtෙභෝගය. 
2. ෙදමාPය� අ�ද�ව� ෙපෝෂණය g�ම. 
3. ෙලඩ J0 ආG $පෙත� කළ .= $යදම. 
4. දානා� kණ� කට.= සඳහා ෙයGම. 
5. .=ක> පහ0 ස>�Wණ g�ම. 
6. ඥා�නට සංගහ g�ම. 
7. ආග�=කයනට සංගහ g�ම. 
8. �ය�යx� සඳහා P� g�ම. 
9. ෙද$ය� සඳහා P� g�ම. 
10. රජයට ෙග$ය .= බJ ෙගcම. 

 
��යනට $iත �$තය තහන> කර නැත. එෙහ2 6-ධධමය වණනා කර�ෙ� චා> 

�$තය *. �$තය චා> s තරමට මනස �./ g�ම පහe ෙA. මනස �./ තරමට �3ස්කම 
�./ ෙA. �3ස්කම �./ s තරමට රාජ� පාලනය ද පහe ෙA. එෙහ*� ���ෙz 
පෙයෝජනය සඳහා අtයවංශ _තෙය� ෙ-ශනා කළ ක�/ හතර0 kරාණ රජව� මහජනයා 
අතර ඉතා ඉතා ත�� පචාරය කළහ. 

1. uන ෙහෝ ප´ත ෙහෝ ලැ6/ 8xෙර� (ඇJෙම�) ස= cම. 
2. uන ෙහෝ ප´ත ආහාරෙය� ස=ට cම. 
3. uන ෙහෝ ප´ත ෙසනeෙන� ස= cම 
4. භාවනාවට කැමැ2ත. 

 
HI කාරණා =න මහාජනයා =ළට කාව-Gෙම� චා> �$තයට k�J cම 3සා ආWXක 

ගැටV අ°ෙව*. සතරවැ3 ව µ භාවනාරාමතාව 3සා මහජනයාෙz �ත සංe� cෙම� 
සමාජය =ළ කලබල $fලව අ° ෙA. එ*� රෙට� සාමය �./ ෙA. 

වWතමාන ෙලෝකය කාW�ක හා $ද�ා2මක ආG බා�ර අංශෙය� ඉතා �./ ය. 
අභ��තර �./ෙව� එක ෙකොටස0 වන 6-Zවධනය ද වචනෙය� ෙනො gව හැg තර> 
ෙA. එෙහ2 Sණධමය� �./ ෙවනවා ෙව�වට |ඝෙය� Ptෙහන බව ෙපෙන�නට ඇත. 
එයට ෙනොෙය0 ෙහේ= ඇත. එයට පධාන ෙහ ්·� හැ^යට නcන ෙ-ශපාලන වාද, අWථකම 
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හා අධ�ාපනය ය* gව .= ය. එෙහ*� ෙ-ශපාලන වාද අWථකම හා අධ�ාපනය ආG 
සංවධන මාWග SණධWම ද �./ වන පt� සකස් $ය .= ය. 

6-ධ ධමය $H0�මාWගය0 ෙම� ම �වන මාWගය0 ද ෙA. �වන මාWගයට ස>බ�ධ 
ආWXකා� $$ධ අංශ ඇත. ඒ ඒ අංශ PQබඳ ෙබ ෟ-ධ දWශනය ෙහව2 6-ධධමෙය� ලැෙබන 
ආභාසය Uම0දැ* වWතමාන ෙලෝකයට දැ�$ය .= කාලය දැ� පැ�ණ ඇත. එෙහ*� රට 
හද�නට න> �3සා හැ�ය .= ය යන ෙබෞ-ධ සංකIපය අ�ව ෙපො2 ෙපළ0 ස>පාදනය 
කරව�නට අදහස් ෙකෙළ�. එ   ් ෙපො2 ෙපෙළේ නම “�3සා නැවත හැGම”  ය�*. එ� පළH 
ෙපොත 6-ධධමය පej> කැරෙගන ෙගොඩනැං$ය හැg අථකමය *. දැ� ඒ ෙපොත ඉං¸8 
බ8� ම Hදණය c ඇත. ෙම� සඳහ� ව�ෙM ෙබ ෟ-ධ අWථකමෙM වැ^සන0 පමණ ය. 
 
1978 වසෙW G පළ කැ�/ This Confused Society න> කෘ�යට  
මහ නා ��පාණ� K½ ෙපරවදෙ� 8ංහල පtවWතනය*. 
පඥාපභා 6 
 
ය=�Kcම: ච�ත ල0මාI මහතා 


