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රට හද�න න� 	
හා හද�න 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
‘��හා ෙනො හදා රට හද�න බැහැ’  යන ෙබො! "#ෙවත ව%තමාන උග( ෙලෝකය ම 

"#ග�නා ත((වයට පැ�ණ ඇත. ෙපර-ග ප.ව/ ම0ෂ� ශ3දය 44ධාකාරෙය� 4ගහ 
කල හ. ඒ අතර ෙබෞ9ධ ප.ව/ “මනස්ස උස්ස�නතාය ම�ස්ෙසො - ��� වන මනස� 
ඇ�ෙ� ම�සා යැ”  : 4ගහ කළ හ. 

�<සනාට( මනස= ඇත. එෙහ( -?@ ABම= නැත. එ ෙහ:� �<සනා උප� දා( 
�<සනා ම :, මැෙරන දා( �<සනා ම :. ෙද4ය�ට ��ස් වැ DEය F -?@ කැරග( 
මනස= ඇත. ෙද4ය� ඒ මනස Gකැෙගන ඉ�නවා 4නා වැ� -?@ ABම= නැත. එ 
ෙහ:� ෙද4යා උප� දා( ෙද4යා ම :, මැෙරන දා( ෙද4යා ම :. I9ධාවාස බහ්ම ෙලෝක 
හැර ඉ�< බහ්ම ෙලෝකවල බහ්මය� හට ද ��ස් වැ DEය F වැ� -?@ කැරග( මනස= 
ඇත. බහම්ය�ද ඒ මනස Gකැෙගන ඉ�නවා 4නා වැ� -?@ව= නැත. එ ෙම:� බහ්මයා ද 
උප� දා( බහ්මයා ම :, මැෙරන දා( බහම්යා ම :. 

�යම ��සා ෙමොෙහොත= පාසා මනස -?@ කර:. එ ෙහ:� ෙබොෙහෝ ක/@වK� 
�<සනLට සමාන වැ උප� ��ස් මනස -?@ ෙකොට අ�ෙශෂ්ඨ(වයට ප( ෙව:. මනස 
-?@ ෙකොට ෙ9ව(වයට ය�ෙ� ද ��සා ම ය. බහම්(වයට ය�ෙ� ද ��සා ම ය. මනස 
-?@ ABෙම� ෙද4යනට හා බහ්මයනට ද ෙනො ලැOය හැA P9ධ(වය ලබ�ෙ� ද 
��සාම ය. P9ධ(වයලැOය හැ=ෙ= ��සාට පමණ= ය : ෙ9ශනා ෙකෙළේ එ ෙහ:�. 

P9ධ ධ%මෙය� "�කQ රාRය= ගැන උග�වා ඇත. එ:� හැමට වඩා උTQ "�කම 
Lම= දැ : පශ්න කෙළො( ෙනොෙය= ෙදනා ෙනොෙය= "�කQ ගැන සඳහ� කරනවා ඇත. 
එෙහ( ෙනොවර-න "#Tර නQ ��සා හැFම ය : Aව ?T ය. ��සා හැFම නQ මනස 
හැFම:, -?@ ABම :. P! ෙකෙනL� වහනෙසේ නම= පහළ ව�ෙ� ද ��සා ෙහව( 
මනස හැFමට ය. උ� වහ�ෙසේ අW/! 45 = Z[\ෙ\ කළ ෙසේවය ද ��සා ෙහව( මනස 
හැFම : එ:� ෙගදර( හැ!ණා, ප�සල( හැ!ණා, ගම( හැ!ණා, රට( හැ!ණා, ෙලෝකය( 
හැ!ණා. ��සා හැ!ණා ම රට ද ෙලෝකය ද හැෙද: ‘��සා ෙනො හදා රට හද�න බැහැ’  යන 
ෙබෞ9ධ D9ධා�තය ඇ� ]ෙ^ ද එ ෙහ:�.  

උග( ෙලෝකය "#ග( උදාරණය=. ෙලෝක D�යමA, එ� අෙන= පැ(ෙ( ��ස ්_ප 
සටහෙනA. 0වණැ� "ෙය= ෙQ ෙලෝක D�යම කෑKවලට කඩා ෙව� ෙකොට අW\ ෙකොට 
ෙලෝකය �යම 4-යට හදා ෙද�නැ : 0වණැ� aතLට !�ෙ� ය. 0වණැ� aතා D�යෙQ 
ෙකොටස් එකT ෙකොට ෙලෝකය හද�නට බලව( උ(සාහය= දැ/ෙb c නZ( වැඩ= ෙනො 
c ය. පI වැ අෙන= පැ(ෙ( TP@ සටහන අ0වැ කෑK එකT ෙකොට ��හා හදා අෙන= 
පැ(ත ෙපරළා බැd 4ට ඉෙ3 ම ෙලෝකය( හැF ඇ� බව ෙප�e. ෙලෝක D�යම !� 4ට 
ෙමය හැ!ෙb ෙකෙසේ දැ : "යා ඇ� ය. "යාෙණ�, මා ��සා හැ!වා, එ 4ට ෙලෝකය ඉෙ3 
හැ!ණා ය : 0වණැ� aතා f ය. 

ම0ෂ�යාට gව(cම සඳහා නැ� වැ ම බැ< ක/@ සතර= DWපසය න�� P9ධ ධ%මය 
ෙප�වා ෙද:. එ නQ අh�නට වස්තය, ක�නට ආහාර, ඉ�නට ෙගදර, ෙලඩට ෙබෙහත 
ය0 :. k ලංකාවට �දහස ලැm අW/! 30 ඉ=ම ෙගොස් ඇත. ෙකොළඹ කමය, ෙලෝක බැංLව 
ආ- 44ධ ආධාර කම ලැෙබ�නට පට�ෙගන අW/! 25 ඉ=ම ෙගොස් ඇත. ෙQ කාලය Tළ 
ප( W හැම රජය= ම මනා සැලැIQ හදා රට සංව%ධනය ABමට උ(සාහ දරා ඇත. ෙQ 
කාලය Tළ රට සංව%ධනය sණා ෙනො ෙb. එෙහ( මහජනතාවට නැ� ව ම බැ< 
DWපසෙය� එ= පසය= ව( සaරා නැත. එය එ ෙසේ නQ ෙකො� ෙහෝ වරද= �Oය ?T ය. ඒ 
වරද අ� ADව= ෙනො වැ සංව%ධන සැලIQ �D ප<- tයා(මක ෙකොට අෙu රට 
සංව%ධනය කැරගත ?T යන උදාර අදහස් ඇ� අය අv cම :. 

ඒ අvව පIරාල�න නQ ��හා ෙහව( මනස හැ-ය ?T ෙb. බැංෙකො= � "�E 
එ=ස( ජා�( ෙw පාෙ9xය මyඩලය ද ෙQ ක/ණ "#ෙගන ඇත. ෙම ෙත= ආ%zක 
සංව%ධනයට Z\ තැන !� ඔW� ෙQ වර Z\ තැන F �ෙබ�ෙ� මානව සව%ධනයට :. k 
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ලංකාෙව� ද ෙQ අvව සaරාල�නට ජා� ෙ|ද හා ෙ9ශපාලන ෙ|ද ෙනො සලකා ධ%ම 4ජය 
සමාජය D<ලක aරා පT/වZ. එ:� ජනතා සම}ය( සංව%ධනය( ඇ� ෙකොට k ලංකාව 
නැවැත( ධ%ම9cපය= බවට හා ෙපර-ග ධාන�ාගාරය= බවට ද ප( කැරගත හැA ෙවනවා 
ඇත. 
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