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ෙබෞ� ධ �වන සැලැස්ම 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
“අ���ෙබන ෙමධා�   -  ෙථොකෙථොකං ඛෙණ ඛෙණ 

ක$මාෙරො රජතස්ෙස ව  -  '(ධෙම මලම*තෙනො” 
  

�වණැ*ෙ* ,-ෙව.� /ක /ක ෙමොෙහොෙත�  ෙමොෙහොත ර�ක0ෙව1 ෙම� තම� 
2ළ ඇ� මල 5.6 70කර�ෙ� ය ය� 87රජාණ� වහ�ෙසේෙ9 ෙ(ශනාව;. 
ර�ක0ව1ට ආකරෙය5� ර� ලැෙබ�ෙ� 1? ෙබොර ස�ත වැ ය. ර�ක0වා ලස්සන 
ආභරණයA හද�ෙ� වැඩ ෙදකක ෙයDෙම'. එක අෙත5� ර*ෙකොට 1? ග�ය ඉව* 
කර;. අෙනA අෙත5� ර*ෙකොට Hප ෙනළා ලස්සන ආභරනයA තන;. එෙලI� 
�වණැ*ෙ* ,-ෙව.� /ක /ක ෙමොෙහොෙත� ෙමොෙහොත තම� 2ළ ඇ� අJණ 
7Kවලක$ 7රල�� Jණ�වL� MN? ෙව;.  

සැලැස්මකට කටN2 5Oම වKතමාන MN? ෙලෝකය ම ,-ග* උ2$ ප�පදාෙව5. ෙ$ 
උ2$ ප�පදාෙS ඉ�හාසය ෙසොයා ආපසස්ට Tෙයො* නතර ව�ෙ� 87රජාණ� වහ�ෙසේ 
ළඟ ය. උ� වහ�ෙසේෙ9 IයV කටN2 සැලැස්මකට Mන චXයාවකට අ�ව I7කළ බව මනා 
ව පැහැM.ය. 8(ධ ධKමය අ�ව ෙමෙලොව පරෙලොව MN?වට හා ෙලෝෙකෝ*තර MN?වට ද 
උවමනා සැලැY$ හදා ගත හැ5 ෙS. එ;� ෙම� පැහැM. කර�ෙ� Zවන සැලැස්ම ;. Zවන 
සැලැස්ම අවස්ථා පහකට ෙබMය හැ5 ය: 1. ම\1සෙය� කාලය 2. ළමා කාලය 3. ත0ණ 
කාලය 4. මැ7$ කාලය 5. වැ��/ කාලය වශෙය'.  

1. ම��ෙස� කාලය  
ම\1ස ෙ$ Z]තය ආර$භ වන ස්ථානය ;. ම\1ෙසක ද0ව1 ,-Iඳ ග* කලැ 

පැවැ*]ය N2 ආචාරධKම ස_හය �වL� සලකා බල�න. 87රජාණ� වහ�ෙසේ Zවමාන 
කාලෙය� 1ෙස� ද0ව1 ,-Iඳ ග* කල ඇතැ$ ම\ව0 උ�වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස ්
නමස්කාර ෙකොට, ස්වා`', මෙ9 1ෙස� ද0ව1 ,-Iඳ ෙගන ඇත. ඒ ද0වා ෙත0ව� 
සරණ ගත ෙකොට ආbKවාදය ලබා ග�නට; 5යා නැවැත* වැcම IXත;. 87ර7� නැ� 
අවස්ථාව�� D* පY කාලය�� D* ආග�ක වතාව*� ෙයD 2�0ව�ෙ9 ආbKවාදය ලබා 
ගැ�ම IXත ;.  

 අන20 වැ ‘ග�භ පXහාරං අදාI’   ; 5d පXM ආග�ක චාXත වශෙය�* 
ෛවෙද�ෝපෙ(ශ වශෙය�* ද0ව1 හට �දස*කාර 5Oම ;. 1ෙස� හැෙදන වැෙඩන 
ද0වාට මාස පෙහේ Iට දැgම* ]cම* ඇ� ෙS. 7Aඛ සත�ය වKණනාෙව� ද0ව1 
ම\1ෙස� ]hන 7A ,-බඳ ]ස්තරය ම\ව0� ]I� දැන ග2 N2 ම ;. කවර මවක ව* 
1ෙස� I/න ද0වාට 7කA ෙද�නට කැමැ� ෙව�ෙ� නැත. එෙහ* ෙනොද�නා කම 'සා 
1ෙස� I/න ද0වා 7A ]hනවා. බට�ර  උග2� ය�ෙතෝපකරනවල උපකාරෙය� ද0වා 
7A ]hන සැ/ බලා ඇත. 7ක වැ� වධ ]ට ෙකෝපයට ප* � ප;� ගහන සැ/ ද බලා ඇත.  

 ද0වා ම\1ෙසේ D 7A ]h�ෙ� ෙමෙසේ ය: 1ෙස� I/න ද0වා ඉතා ISමැ. ය. 
එෙහ;� Yi ක0ණක D 7ක වැ�ෙය� දැෙන;. අ$මා හMIෙය� නැjෙණො* හැ0ෙණො* 
ද0වාට 7ක දැෙන;. උ?Y$ වැ� - �Xස ්වැ� - ඇkl වැ� ආහාර පානයA ගතෙහො* IN$ 
ද0වාට 7ක දැෙන;. එෙහ;� �රාණ අ$මලා ෙමබm හැම කටN*ෙතක D ම I�ෙය� 
කlපනාෙව� nයා කළා.  

 1ෙස� වැෙඩන ද0වාෙ9 කා;ක වKධනයට* මානIක වKධනයට* උපකාර වන 
පXM පැවැ�ය N2 ය. ද0වාෙ9 කා;ක වKධනයට උවමනා වන පXM අ$මා පමාණව* ව 
ෙපෝෂ�දායක ආහාර ගත N2 ය. තා*තා ෙපෝෂ�දායක ආහාර පමාණව* ව සපයා Mය N2 ය. 
මානIක වKධනයට න$ බණ කතා ඇIය ය2ය, 5ය]ය N2 ය, �රකතා ඇIය N2ය, 
5ය]ය N2 ය. ධKමය  - චාXත හා ඉ�හාසය ,-බඳ සාකpඡා කළ N2 ය. Jව� ]7.ෙය� 
හා Hපවා�'ෙය� ෙහොඳ වැඩසටහ� පමණA අහ�න, බල�න. නරක වැඩ සටහ� 
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ෙනොඇIය N2 ය, ෙනොබැ.ය N2 ය. �ව*ප* වාKතා ,-බඳ ව ද ඉතා කlපනාකාO ]ය N2 
ය. අ$මා ෙහොඳ ෙහෝ නරක ෙහෝ කථා කරන ෙ( 1ෙස� I/න ද0වාට මාස පෙහ� පY 
ඇෙසන බව* වචන වශෙය� ෙනොෙ*0ණ* අදහස ්වශෙය� මනෙස� තැ�ප* වන බව* 
]ද�ාඥෙයෝ 5ය�. එය එෙසේ න$ ම\,ය� �ම කවර තර$ අපහYවA දැ; අහ�නට 
,ළවන. එෙලස කැප�මA ව�නට අපහY න$ එබm අය ආවාහ ]වාහෙය� භKයාව� හා 
ස්වා� �0ය� ව�න, අ$මලා තා*තලා ව�නට එපා ය; ක0ණාෙව� 5ව N2 අවස්ථාව 
එළැs ඇත.  

 ම\1ෙස� I/න ද0වා ෙහොh� හැD වැt උපMන කාලය ළං u ]ට ,X*, ]ෙශේෂෙය� 
අංJ.මාල ,Xත 5යවා ගැgම ෙබෞ(ධ චාXත ය;. එම wතය කlපස්ථාx බලයA පව*නා 
ෙහ;� ෙනොවරදවා ම 5යවා ගත N2 ය. ම\1ෙස� D ම ද0ව� හැDෙ$ ෙබෞ(ධ ,-ෙවත 
බට�ර ]ද�ාඥය� ද මහ ඉහ-� ,-ෙගන ඇ� බව 5I ]ෙටක* අමතක ෙනොකර�ෙ� 
මැනැ].  

ඇෙමXකාෙS කැ.ෙපෝ'යාෙS NgA yබK* ]ශ්ව ]ද�ාලෙය� ,-Iඳ ෙගන මාස 
පෙහ� පY ද0වනට ප�� පැවැ*�ම ආර$භ ෙකොට ඇත.  

 හැම භාKය�ාව� හා ස්වා� �0ය� ම රටට ජා�යට - ආගමට හා භාෂාවට වැඩ ඇ� 
,� ඇ� ද0ව� ලබා ෙද�නට ඉටා ග�ෙ� මැනැ].  

 2. ළමා කාලය 
උපෙ* පට� වයස 15 දAවා  
චXත - 8(z MN?ව  
 

ෙ$ වයෙසේ ළම;� 58 ල{යA I/නවා. ෙදමා,ය� බාෙK I/න ෙ$ ළම;� තව ම 
නරA \ෙ| නැත. හදාග�නට ,.ව� වයස;. ෙ$ ළම;� හදාග*ෙතො* අපට අනාගතයA 
�ෙබනවා. ෙ$ ළම;� ෙහොh� හදා ග�ෙ� ෙකෙසේ ද? උප� කාෙl 5Xකැ/ වයස;. 
එෙහ;� ම\5X ම Mය N2 ය. ද0වාට ෙපෝෂ�දාx 5X Dමට මවට ෙහොඳ ආහාර Mය N2 ය. 
ඉM� ද0වාට ෙද�නට තර$ මවට 5X එෙර�ෙ� නැ*න$, මවට සgප මM න$, ඊට* වඩා 
අන2රA න$ 5Xම\ව0� ෙසොයා ගැgම �රාණ චාXත ය;. ෙබෝස* I7හ* 1ම0ෙ9 මව 
ස�ෙය5� Mවංගත \ණා. I7හ* 1ම0� ෙපෝෂණය කෙළෝ මහා පජාප~ ෙ(�� ඇ2i 
5Xම\ව0ය.  

5Xම\ව0� ෙතෝරා ගැgම අෙ� සා�ත�ෙය� සඳහ� ව�ෙ� ෙමෙසේය: සමහර 
ම\ව0�ෙ9 5ෙK �ත වැ� ය. සමහ0�ෙ9 උෂ්ණය වැ� ය, සමහ0�ෙ9 ඇkල වැ� ය. 
ෙ$ 5Xවල රසබලා ෙතෝරා ගතN2 ය. ]ෙශේෂෙය� තෙළV ම\ව0�ෙ9 5X ෙපෝෂ�දාx 
ෙලස ,-ෙගන ඇත. 5X මව ඉතා උස න$ උ1ෙළේ Iට උඩට ඇD 5X ඉOෙම� ෙබlල M9 
ගැස්ෙසනවා. ඉතා �/ න$ උ1ෙළේ Iට හැ5� 5X ඉOෙම� ෙබlල 10 ෙවනවා ය� 
පැරLය�ෙ9 ]ශ්වාස ය;. ෙමෙසේ මවෙ9 ත**වය අ�ව 5Xම\ව0� ෙතෝ ගැgම 
මැනැ]. ෙමෙසේ ම\5X කාලය ඉAම Tය පY එළ5X ෙහෝ ෙමකල බ�ල ව �ෙබන ,/5X 
ෙහෝ Dම Y7Y ය.  

Nෙරෝ�යය�ෙග� ආර$භ u ෙපර පාසl කමය ජන�ය � ඇත. එ� ද ඉ�හාසය ෙසොයා 
ආපස්සට Tෙයො* නරක ව�ෙ� 87 රජාණ� වහ�ෙසේ ළඟ ය. උ� වහ�ෙසේ හැම ෙගදරA 
ම ෙපර පාසලA හැ/යට සැල1වා. එෙහ;� ම\,ය ෙදෙදනාට ��බාච�ය - ෙපරJ0ව0 
යන නම 7�හ. ඔ\නට උග�ව�නට �ෙබ�ෙ� පධාන ]ෂය ෙදක;. 1. අයහප�� �දැ�ම 
2. යහපෙත� ෙයද�ම;. ෙම;� පකාශ \ෙ| චාXත හා වාXත;. එය ද කළ N*ෙ* 
ආදKශෙය� හා උපෙ(ශෙය� ය. 1ඩා ළමයාෙ9 ස්වභාවය අ�කරණ ය;. ෙහොඳ* නරක* 
ෙදක ම අ�කරණය කර;. එෙහ;� ම\,ය� I�ෙය� හා �වL� N2 ව කතා කළ N2 
ය, nයා කළ N2 ය.  

ද0වාෙ9 වයස 2න ,ෙර�නට ෙපර අ10 5යැ�ම චාXත ය;. එතැ� Iට ෙමකල 
පව*වන ෙපර පාසලකට යැ�ම මැනැ�. අ�කරණය වැ� කාලය බැ]� තම�ෙ9 
�ෂ්ටාචාරයට* ආගමට* අ�1ල වන ෙපර පාසලA ෙසොයා ගත N2 ය. එෙහ;� ධKම]ජය 
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පදනම ප�සල ස$බ� කැර ෙගන ළද0 J0 ෙසවණ න�� ෙපර පාසl කමයA ආර$භ 
කට�නට J0 අ*ෙපොතA ද jදණය ෙකොට ඇත. ව*ම� රජය ද _.ක අධ�ාපනය ආග�ක 
ස්ථානවල පැවැ* ]ය N2 ය යන ෙයෝජනාව ,-ෙගන ඇත.  

ෙබෞ(ධ අධ�ාපනය හැMයාව පY�$ කැරග* ඉගැ��$ කම ය;. එෙහ;� වයස 
පහෙළොෙව� පහළ ළම;�ෙ9 අධ�ාපනයට චXත හා 8(z යන MN? ෙදක ඇ2ළ* ෙS. 
චXත MN?වට ආගම;. 8(z MN?වට අධ�ාපන ය;. �රාණ කාලෙය� ආගම පY�$ කැර 
ෙගන අධ�ාපනය 7� 'සා චXත 8(z MN? ෙදකම ලැ8ණා. ෙමකල ආගම උග�ව�ෙ� 
]ෂයA හැ/යට ය. එෙහ;� දැgමA ඇ� \න* ආග�ක හැ�මA ඇ� ව�ෙ� නැත. එ;� 
රට ජා�ය ආගම හා භාෂාව ගැන හැ�මA නැ� උග* ,XසA ඇ� ෙවනවා. එ� අ'6 ]පාක 
දැනට ම* ෙපෙන;.  

ෙමකල දහ$ පාසl හය දහසA පමණ ඇත. දැ� දහ2� ල{යA පමණ �ෂ� 
�ෂ�ාෙවෝ දහ$ පාසl ඉෙගgම ලබ�. දහ$ පාසlවල ද තරඟකාO කටN2 බ�ල ෙව�� 
පව�න 'සා හැMයා අංශය �න වන බවA ෙපෙන�නට ඇත. එය ෙනොමැනැ]. එෙහ;� Mන 
පතා පාසෙl◌් හා දහ$ පාසෙl◌් ද �ෂ� �ෂ�ාව� පහත සඳහ� ක0? අ�ව හැඩ ගැස්]ය 
N2 කාලය පැ�ණ ඇත.  

1. 1ලෙද] - මා,ය - J0වර - වැ��/ය� ,Dම,  
2. චා$ Z]තයට හා Yහදවාසයට �0 5Oම,  
3. සංවර බව හා ]නය ග0ක බව හා ධKම ඥානය ද MN? 5Oම,  
4. ආගම ඇද�මට හා '� ප�Il 0�මට හා ෙපොෙහොය Mන අටIl 0�මට ද 

උ*සාහව* 5Oම,  
5. ආගමාලෙය� ,�7? - ස්වෙ(ශවා*සල�ෙය� ඔද වැ�? ජා�කා�මානෙය� 

ෙමෙහයැ\? - ස්වභාෂා�රාගෙය� පණ ව* \? ද0 පර�රA �� 5Oම.  

3. ත�ණ කාලය  
වයස 15 Iට 30 - 35 දAවා  
චXත - 8(z - ආK�ක MN?ව.  

  
ත0ණ ශA�ය තම�ට* අ��ට* �තYව සඳහා ෙයොදව�නට ත0ණ  -  ත0Lය� 

��? ]ය N2 ය, ��? කළ N2ය, Z]තෙ� අ\07 ]ස්සA ]IපහA පමණ වන ත0ණ 
කාලය වරදවා ෙය7ෙවො* ඉMX Z]තය අm0 ව� ඇත. ත0ණ කාලය ෙහොh� ගත 
ෙකොෙළො* ඉMX Z]තය ආෙලෝකව* ව� ඇත.  

ත0ණ කාලයට චXත 8(z ආK�ක යන MN? 2න ම ඇ� කැර ගත N2 ෙS. ආගම 
චXත MN?වට* අධ�ාපනය 8(z MN?වට* ධන ස$පාදනය ආK�ක MN?වට* jl 
ෙව;.  

ළමා කාලෙය� ලබා ග* ධKම ඥානය* ප�ප*� ග0ක*වය* තව* MN? කැර ගත 
N2 ය. ෙ$ උසස් අධ�ාපනයට හැෙරන කාලය;. ඉMXයට ය�නට බලාෙපොෙරො*2 ව�නාට 
තරඟකාO ]භාග ෙදකA ඇත. ]ෙශේෂෙය� ]ශ්ව ]ද�ාලයට ය�නට බලාෙපොෙරො*2 ව�න 
මහා තරඟයA ඇත. උසස් අධ�යන ෙපො7 සහ�ක පත ]භාගෙය� වKෂයකට IයV Y7Yක$ 
ඇ�ව සමKථ ව�ෙනෝ �ස් දහසA පමණ ෙව�. ]ශ්ව ]ද�ාලයට ඇ2i ව�නට ,-ව� 
ව�ෙ� හය දහසකට පමණ ය. තව* වරA උ*සාහ දැOම ඉතා ෙහොඳ;. ඉ�X අය ධන 
ස$පාදනයට හා ]]ධාකාරෙය� 8(zවKධනයට හැXය N2 ය.  

වKතමාන ]ශ්ව ]ද�ාලය න�කරණය කළ N2 ය. එය කළ N*ෙ* අ\07 එAදහස ්
ප�IයයA ආපස්සට ෙගොස ්නාල�දා ]ශ්ව ]ද�ාලය අ�ගමනය 5Oෙම'. නාල�දාව 
ෙලෝකෙය� පළj ]ශ්ව ]ද�ාලය ;. බට�ර පථම ]ශ්ව ]ද�ාලය වන ඉතා.ෙ� 
ෙබෝෙලෝඥාව ආර$භ කෙළේ◌් නාල�දාව ආර$භ ෙකොට අ�07 හ*Iයයකට පY ව ය, එන$ 
ෙදොෙළොස්වන Iයවෙස� ය.  

නාල�දා ]ශ්ව වද�ාලය IයැI� 76 ](ව* �NංIයං �න යා�කයාෙ9 වාKතාව 
�වණැI� සලකා බල�ෙ� මැන]. එ2මා නාල�දාව බල�නට Tය]ට එ� ෙ�වාIක 
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,Xස දස දහසA පමණය. එ;� හ* දහසA �ෂ�ම|ඩලය ය, එA දහස ්ප�Iය දහයA 
ආචාKය� ම|ඩලය ය, ඉ�X ෙකොටස ෙසේවක ම|ඩලය ;. එ� අධ�ාපනය ]ෂය පනහකට 
ෙබදා �8ණා. ආචාKය� ම�ඩලෙ� ](ව2�ෙග� දහසA ]ෂය ]ස්සක ]ශාරදෙයෝ ය, 
ප�IයයA ]ෂය �හක ]ශාරදෙයෝ ය, දහයA ]ෂය පනෙහම ]ශාරදෙයෝ ය. ෙ(ශන ශාලා 
IයයA 28ණා. නව මහl ෙගොඩනැT. ද 28ණා. ආකාශවස්2 පO{ණ ]ද�ාව ඉගැ�uෙ� 
උ�මහlතලවල ය. තව ද උ�මහlතලවල Iට ච�wKය�ගහණාMය හා වලා1i 
ගමනාගමනාMය බැ.ය හැ5 ව 28ණා.  

පාලකෙයෝ ෙබෞ(ධ ��� වහ�ෙසේ ය. එ� 28ෙ| ෙබෞ(ධ අධ�ාපනය ;. �NංIයං 
](වතාණ� නාල�දාවට පැ�ෙණන ]ට එ� J0ෙ(වය� වැ I/ෙයෝ bලභද ය~�ය� 
වහ�ෙසේ ය. ෙබෞ(ධ අධ�ාපනය හා පාලනය 'සා එ� පැවැ� ]නය - සංවරය - සාමය  හා 
සම�ය* ශාස්ත]ශාරද බව* �NංIයං ය~�ය� වKණනා කැ� �ෙබන ආකාරය* 
ඉං9.I�ෙ9 පාලන Nගෙය� භාරතෙය� රාෂ්ටප� වැ Iට ,XAYමA කළ ෙස
ල� 
සා�වරයා හා නාල�දාව ගැන ]ෙශේෂ පKෙ�ෂණයA කළ කාෙප�ට� ෙ(වගැ�2ම� 
වKණනා කැ� �ෙබන ආකාරය ji ෙලෝකයට ම ආදKශෙය5. � ලංකාෙS ]ශ්ව ]ද�ාලය ද 
නාල�දාව ආදKශයට ගත N2 ය; තරෙ�◌් ම පවසන අතර ]ෂයමාලාව වKතමාන සමාජයට 
අ�Hප වන පXM සකස් කැ� ගැgමට 5I7 බාධාවA නැ� බව ද පැහැM. ව ම පකාශ කර�.  

8(ධධKමය අ�ව ආK�ක MN?වට උපකාර වන මාKග පහA ඇත. 1. ෙගො]තැන 2. 
ෙවලඳාම 3. ගවපාලනය 4. කKමා�ත 5. රාජ� ෙසේවෙ� හා ෙපෞ(ග.ක ආයතනවල �5යා 
වශෙය'.  

ෙම� jl සතර ම ස්වයං 05යා ය. පස් වැ�න වන රජෙ� හා ෙපෞ(ග.ක ආයතනවල 
�5යා �මා ස�ත ය, ආදායම ද �මා ස�ත ය. ෙපෞ(ග.ක ෙ(පළA නැ*න$ Zව*�ම* 
අපහYය. ස්වයං 05යා එෙසේ ෙනො ෙS. �වණ* උ*සහය* ෙය7 පමණට MN? ]ය හැ5ය.  

රජෙ� ෙහෝ ආයතනවල ෙහෝ ෙසේවය කර�න� හට ලැෙබන ආදායම Iමාස�ත \ව* 
ස්වයං �5යා ව.� ලැෙබන ආදායම �මා ර�ත ය. ෙමකල I/න මහා ධනව2�ෙග� 
වැ�ෙදනා ස්වයං �5යා ව.� ධන ස$පාදනය කළ� ය. ඒ ධන ස$ප*�ය වැ�ෙදනා අතර 
පැ�Oම Y7Y ය; පවසන 8(ධධKමය ක\0� \ව* �වණ* උ*සාහය* කමව* ව 
ෙය7ෙවො* Yi jදල5� \ව* ල{ප�ය1 ෙහෝ ෙකෝ/ප�යA ෙහෝ ව�නට ,-ව� බව ද 
උග�ව;.  

ත0ණ ශA�ය තම�ට* අ��ට* �ත Yව සඳහා ෙයොදව�නට ත0ණ ත0Lය� 
��? කරවන “��� ස�ය”  වැඩ ,-ෙවළ ආර$භ ෙකෙළේ 1967 D ය. ත0ණ - ත0Lය� 
අතර චXත  - 8(z - ආK�ක යන MN? 2න ඇ� 5Oෙ$ මඟ ෙප�වන “��� ස�ය 
අ�ෙපොත”  න�� ,6 420 A ඇ� ග�ථයA '1* ෙකෙl 1971 D ය. එ� jl ෙකොටෙසේ 
ක0? චXත MN?ව සඳහා ය. මැද ෙකොටස 8(z වKධනයට උපකාර වන ක0? ව.� 
NAත ය. අග ෙකොටෙස� ආK�ක MN?වට හා ගාම සංවKධනයට ද උපකාර වන ක0? ය. 
අග ෙකොටෙස� ,6 79 ක ]ස්තර ව�ෙ� ස්වයං �5යාව� ,-බඳව ය. එ� ෙගව2 වැ�ම - 
එළවi වැ�ම - මl වැ�ම - ෙබෙහ* පැළෑ/ වැ�ම - අබ �Xස ්V?, jං මෑ වැ�ම ,-බඳ 
පැහැM. ]ස්තරයA සමඟ ස්වයං �5යා වශෙය� කළ හැ5 Yi කKමා�ත 81 A හm�වා D 
ඇත. එදා ෙහෝ පYව ෙහෝ සව්යං �5යා වැඩ ,-ෙවළ ගැන වග5වN2 අය සැලැ5lලA 
දැAuවා න$ අද �ෙබන �5යා �ඟය ෙහෝ 7�බව ෙහෝ ඇ� ෙනොව�නට 28ණා. ත0ණ - 
ත0Lය�ෙ9 චXත - 8(z - ආK�ක MN?ව සඳහා පහත සඳහ� දස ,-ෙවත �07 ��? 
කළ N2 ෙS.  

1. ධන ස$පාදනය, ර{ණය ෙහව* ඉ�X 5Oම, ආදායමට අ�1ල වැ ]යද$ 5Oම.  
2. Iත, කය, වචනය සංවර කැර ගැgම.  
3. ස�යකට වරAව* Yiෙව� ෙහෝ අන�යනට උපකාර 5Oම.  
4. අසlවැIය� සමඟ ෙහොඳ �ත පැවැ*�ම.  
5. හැම]ට ම NA�යට අ�බල Dම.  
6. 1ලෙද] - මා ,ය - J0වර - වැ��/යනට ග0 5Oම.  
7. රට - ජා�ය - ආගම - භාෂාව ෙව�ෙව� ෙසේවය 5Oම.  
8. සා�ත�ෙය� හා කලාෙව� ,XI7 ආස්වාදයA ලබා ගැgම.  
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9. ක\0� අතර* ෙහොඳ �ත ප20ව�� කලණ �2ර� ඇY0 5Oම.  
10. ජා�ෙ� සංවKධනය සඳහා ශමය කැප 5Oම.  

 4. මධ�ම කාලය 
වයස 35 Iට 60 දAවා  
ෙදෙලෝ MN?ව 
 

jl කාල 2න යට � ,-ෙවළට හැ7ණා න$ මධ�ම කාලයට අය* ,-ෙව* මාලාවA 
අවශ� නැත. එෙහ* ෙබොෙහෝ ෙදනාට එබm ,-ෙව* මාලාවA අ�ව හැඩ ගැෙස�නට 
අවස්ථාවA ලැෙබ�නට නැතැ; Iත�. Z]තය දසක දහයකට ෙබදා ඇත. එ� බල දසකය* 
පඥා දසකය* ඇ2ළ* ව�ෙ� ෙ$ මධ�ම කාලයට;. ෙමකල අkද0ව�ෙ9 MN?ව 
සඳහා* ඉMXයට එන තම�ෙ9 වැ��/ කාලෙ� පෙයෝජනය සඳහා* jදl සැපxම* 
ආදායමට අ�ව ]යද$ 5Oම* ඉ�X 5Oම* මැනැ]� I7 කළ N2 ය. Yරාව, w7ව, 
7රාචාරය ආD අපාය jඛව.� 7X� ම 70]ය N2 ය.  

කායශA�ය*, ඥනශA�ය* තම�ෙ9* අkද0ව�ෙ9* රෙ�* ජා�ෙ�* ආගෙ$* 
භාෂාෙS* MN?ව සඳහා* “��හා ෙනොහදා රට හද�න බැහැ. ��හා� හදාෙගන රට� හදා 
ග�$”  යන උදාර ප-ෙවත ස�රා ගැgම සඳහා* Mවා   I�ය N2 ය, කතා කළ N2 ය, nයා 
කළ N2 ය.  

ෙම� ෙදෙලෝ MN?ව න�� සඳහ� කැර ඇ*ෙ* T� භව2� ෙ9 ෙමෙලොව MN?ව 
සඳහා ෙ(�ත ක0? සතර1* T� - පැ]M කාෙග* පරෙලොව MN?ව සඳහා ෙ(�ත ක0? 
2න1*ය. ෙමෙලොව MN?ව ආK�ක - අධ�ාපන - ෙසෞඛ�ය - සදාචාරය;. පරෙලොව MN?ව 
දාන - bල - භාවනා ය. ෙදෙලෝ MN?වට පහත සඳහ� වන ,-ෙව* මෙහෝපකාO ව� ඇත.  

1. සමාජයට ෙසේවය 5Oම,  
2. ආගම ෙහොh� ඇද�ම - ප�සl යෑම - ප�Il, අටIl ��ම, භාවනා 5Oම,  
3. �'හා හැDෙ$ ,-ෙවෙත� තම�* ෙයDම හා අ��* ෙයොදවා ගැgම.  
4. තහන$ ෙවෙළඳා$ ඇ2i ව �pඡා ආZවෙය� වැළ� වැ�ෙය� 'පDම - 'පදවන 

ෙ( ර{ණය ෙහව* ඉ�X 5Oම, ආදායමට සXලන ෙසේ ]යද$ 5Oම හා චා$ Z]තය.  
5. ආKය�චාXත අ�ගමනය 5Oම හා අප අතර පව*නා සංකර IX* 7ර�ම,  
6. ජනතාව 2ළ සාමය හා සමTය පැතර�ම,  
7. ආ*මYඛ පXත�ාග අරjදලට එක2 �ම, අ��ෙ9 YවයA සඳහා තම�ෙ9 YවයA 

අ*හැOම ආ*ම Yඛ පXත�ාගය;. සාධකයA වශෙය� 5යනවා න$ �� ෙපොෙහොදා 
Il සමාද� \ව* ෙනොuව* රා¡ ආහාර ෙSල නතර ෙකොට එයට යන ]යදම ආ*ම 
Yඛ පXත�ාග අරjදලට එක2 5Oම, ෙමයට 1ඩා ළම;� හැර ෙගදර අන�ය� ද 
සහභාT කරවා ගත හැ5 ය.  

8. ජනතා සංවKධනය සඳහා ශමය කැප 5Oම.  

 5. වැ��� කාලය  
අ\07 60 � පYව.  
]ෙSක කාලය;, �ණ�කාලය ;. 
 

87රජාණ� වහ�ෙසේ ]I� ෙනෙයA බැm$ව.� බැc I/න T� ෙගදර වැ��/යනට 
ෙදන ලද අවවාදය න$ බැm$ අ� කැර ග�න ය�;. ද0ව�ෙ9 ආවාහ - ]වාහ ෙදමා,යනට 
�ෙබන ෙලො1 බෙර5, බැmෙම5. Y7Y පXM ඒ බෙර� 'දහස ්]ය N2 ය. තම� ස2 ෙ(පල 
තව* බැmෙම5. Y7Y කාලෙය� ෙ(පල බාර Dම ෙදමා ,ය�ෙ9 N2කමA හැ/යට 
87රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ(ශනා කළහ. මරL� පY අ;��ම උ0මෙය5, DමA ෙනොෙS. 
එෙහ* Iයlල ම පවරා Dම එකල* ෙදමා,යනට කරදරයA \නා, ෙමකල ද එබm Dමනා 
ව.� කරදර ]�දා� I/�. එෙහ;� එය Y7Y පXM කළ N2 ෙS. අ� ගනෙ| ද0ව� එA 
ෙකෙන1ට  වඩා I/නවා න$ ක.� Mය N2 ෙ( D ඉ�X ෙකොටස ද0ව� සඳහා ෙව� 
ෙකොට .යා තැ�ය N2 ෙS. එෙසේ 5Oම ෙ(පලව.� ]ෙSක ගැgෙම5.  
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අප කKමය* �න0*ප*�ය* ]ශ්වාස කරන අය;. ෙ$ භවෙය� රහ* \ෙ| නැ*න$ 
නැවත උපMනවා ම;. අ� ගණෙ� ෙසෝ\ෙණො* සතර අපාෙය� ව* 'දහස්. එෙසේ ෙනොෙS 
න$ ෙකොෙහේ උපMනවා දැ; 5ව ෙනො හැ5;. I�ෙය� �වL� ,�ක$ කැර ෙගන Zව* 
\ෙණො* �'ස ්ෙලොව ෙහෝ ෙදS ෙලොව ෙහෝ උපතA ලබා ගත හැ5 ව� ඇත.  

ඉM� අ�වL� ෙනොසැලැ5lෙl Zව* \ෙණො* මරL� ම2 ය�නට ව�ෙ� යම 
ර¢£0ව� ළඟට;. ෙමකල බට�ර ෙලෝකෙය� උග2� ]ද�ාඥය� �න0*ප*�ය 
,-ෙගන අවසාන;. එෙහ* ෙම� ද උග* එෙහ* 8(zම* ෙනොවන සමහ0 කටහැකර 
කමට අ�ප|�තකමට �න0*ප*�ය - අපාය දැAෙA කSදැ; න� ෙදොඩව�� Iට 
මරL� පY ය�ෙ� යම ර¢£0ව� ළඟට;. එ� D ෙ$ වරට පමණA සමාව ෙද�නැ; වැඳ 
වැඳ සමාව ඉlල;. අෙ� ෙමොන සමාවAද? යම ර¢£0ව� මහ හ¤� යමපlල', ෙම� 
එ�, ෙ$කා �ෙගන ෙගොස ්අ�¥ මහා නරකෙය� දම� ; 'යම කර� ඇත.  

ෙ$ භවෙය� යෙමA වාසනාව�ත උපතA ලබා I¦ න$ ඒ M]ය වාසනාව�ත ය; 
5ය�ෙ� කවර ෙහ;� ද? තම�ෙ9 කටN2 ස�රා ග�නට වස්2 ස$ප*�ය* ඇස,් ක�, 
නාසාD ඉ�§යය�ෙ9 අ�වA නැ� වාසනාව�ත උ�ප*�ය*, ම�ද8(zක ෙනො� ඥාන 
ස$ප*�ය* එකට ලැ8? 'සා ය. ෙ$ �]ධ ස$ප* ලැ¨මට �Kව ජා�ව.� ෙගෙනන ලද 
කKමශA~� කවර� ද? දාන - bල භාවනාය. දානෙය� ස්වාභා]ක ඵලය භවෙභෝ◌්ග ස$ප* 
ය. �ලෙය� ස්වාභා]ක ඵලය වාසනාව�ත උ*ප*�ය;. භාවනාෙව� ස්වාභා]ක ඵලය 
ඥාන ස$ප*�ය;. ෙ$ �]ධ කKමය�� ]ෙශේෂ ඵලය 'Kවාණාවෙබෝධය;.  

කKම]පාක ඥානය 8(ධඥානය;. එෙහ;� කKම]පාක ෙක-� ම 5ව ෙනොහැ5 ය. 
ෙ$ 5ය�ෙ� අ'යෙම� ය. ෙමකල සමහ0 ෙබොෙහොම ස$ප* ඇ�ව වාසය කර�. එෙහ* 
ද� ෙද�ෙ�* නැත, Il ර5�ෙ�* නැත, භාවනා කර�ෙ�* නැත. අෙ� අනාගතය 
ෙහව* ඊ ළඟ උපත අm0;. ෙකෙන1� ද� ෙදනවා, �ල භාවනා ගැන සැලැ5lලA නැත. 
භවෙභෝග ස$ප* ලැෙ�], වාසනාව�ත උපෙ* හා ඥනස$ප*�ෙ� ද අ� V��ක$ 
�ෙබ�නට ,-ව�. ෙකෙන1� ද�* ෙදනවා, IV* ර5නවා, එෙහ* භාවනා කර�ෙ� 
නැත. ඔ�ට ඊ ළඟ භවෙ� D jl ස$ප* ෙදක ලැෙ�], ඥාන ස$ප*�ෙ� අ� V��ක$ ඇ� 
ෙS]. එෙහ;� හැමෙදනා ම දාන - bල - භාවනා යන �]ධ කKමශA~� ම �ස ්කැර ගත 
N2 ෙS.  

කKමශA~� ද jදl ෙම� වැය ෙව;. jදl සපයනවා, වැය ෙවනවා, නැවත සපයනවා, 
වැය ෙවනවා, වැය වන තරමට �ස ්කර�ෙ� නැ*න$ 7ක;, 7ක;, 7ක;. 1ශලකKම �ස ්
කරනවා, ඉෂ්ට ]පාක වශෙය� වැය ෙවනවා, නැවත �ස ්කරනවා, වැය ෙවනවා, වැය ෙවන 
තරමට �ස ්කර�ෙ� නැ*න$ 7ක;, 7ක;, 7ක;.  

ෙ$ ක0? ෙහොh� �වL� සලකා බලා Zවන සැලැස්ෙම� අවසාන කාලෙ� ද0 
ස$පෙ* හා ධන ස$පෙ* ද ස$බ�ක$ /ෙක� /ක අ� කැර ෙගන යන ෙලෝකයට 
උපකාර වන දාන �ල භාවනා වැඩ කැර ෙගන වැඩ වැ�ෙය� දහ$ ෙපො* 5යව�� 
ෙමෙන� ෙකෙර�� ඉඩ ඇ� හැම ]ෙටක ම අරහං අරහං x 87Jණ 5ය�� වාසය කළ N2 
ය. අවසාන ෙමොෙහොෙත� අ��ම �ස්ම ෙහළන ]ට ද අරහං ෙහව* 87රජාණ� වහ�ෙසේ 
I�යට එනවා ඇත.  
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