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�� දහ�� ෙහ	 වන සැලැ�� කම 
 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

ව�තමාන උග� ෙලෝකයා වැදග� ක#$ %&බඳ ඉ�හාසය ෙසොයා අ+තයට යෑම 
./ත0 කැ1ෙගන ඇත. වැදග� ක#$ %&බඳ ඉ�හාසය ෙසොයා අ+තයට යන 4ට නතර 
ව�ෙ� 67රජාණ� වහ�ෙසේ ළඟ යැ: ෙකෝප�ස්ට	 �ෙෂො��මා හා ෙස�ල	� සා�වරයා 
ආ< උග=� >යා ඇත. එයට සාධක ෙබොෙහෝ ය. සැලැAB CDම ද ඉ� එෙකC. 

ෙගය0 හද�නට ෙපර සැලැAB ෙකොට ඒ අFව ෙG හැ<ම ද, සැලැAB ෙකොට නගර 
I�මාණය CDමද, රට0 JK$ CDමට =� අL#7 සැලැස්ම - පස් අL#7 සැලැස්ම ආ< 
වශෙය� සැලැAB CDම ද ව�තමාන උග� ෙලෝකය ම %&ග� උසස් %&ෙවතC. 

ෙB සැලැAB CDම %&බඳ ව ඉ�හාසය ෙසොයා Nය ෙකෙනO නතර ව�ෙ� ද 
67රජාණ� වහ�ෙසේ ළඟ ය. උ�වහ�ෙසේ .යP කටK= සැලැස්මකට හා කාල සටහනකට 
අFQල ව .7 කළහ. එෙහ:� .යP කටK= කලට� ෙRලාවට� ෙහොඳට� සB��ණව� .7 
4ය. 

67රජාණ� වහ�ෙසේෙG පධාන කටK�ත TෙU ධ�ම ෙVශනා CDම :. වස් කාලෙය� 
එක තැෙනක වාසය ෙකෙර�F� ඉ�/ කාලෙය� චා/කාෙව� ෙයෙද�F� ධ�ම ෙVශනා 
කළා. �ෙරභ�ත - ප�ඡාභ�ත - පඨමයාම - ම !මයාම - ප�"මයාම යන ෙකොටස් පෙහ� 
K0ත Jන ච/යාව0 �6ණා. ආFXYZකථා න�� ධ�ම ෙVශනා සැලැස්ම0 �6ණා. 
උ�වහ�ෙසේට අ� C.වOට� නැ� Fවණ හය0 �6ණා. එෙහ:� ආශය - අFශය - ච/ත 
- අ\]0� න�� ධ�ම ෙVශන ාවට ක>� XVගලය� ෙදස බලා ෙVශනා කරන සැලැස්මO� 
=6ණා. 67රජාණ� වහ�ෙසේ පථම ශාවක සංඝයා අමතා. “චරථ %&ඛෙව චා(කං බ+ජන 
.තාය බ+ජන /ඛාය”  ෙබොෙහෝ ෙදනාෙG �ත Aව සඳහා චා/කාෙව� ෙයෙද�නැ: ෙVශනා 
කළහ. චා/කා නB ධ�මෙVශනා ෙකෙර�� ගම� CDම :. එය �(ත චා(කා - ඉ0ම� 
ගමI� දහB ෙද�ම ය, අ�(ත චා(කා - ෙහ�� ගමI� දහB ෙද�ම ය: ආකාර ෙදෙකC. 

67රජාණ� වහ�ෙසේෙG පධාන අර]ණ ෙලෝකයාෙG 70 Iවා ෙලෝකයා Aaත ]Jත 
CDම :. තාවකා>ත ව 70 Ibම ය, ෙබොෙහෝ කලකට 70 Ibම ය, සදහට ම 70 Ibම යැ: 
එය =� ආකාරයකට .7 කළහ. උ�වහ�ෙසේෙG Jන ච/යාව අFව හැමදා ම උෙV හතරට 
පමණ මහා ක#ණා සමාප��යට සමවැ< වහා ම 70 Iවා Aaත ]Jත කළ K�ත� ඇVදැ: 
Fවණැ.� බලා වදාර�. 

එෙසේ අවශ� ෙකෙනO ෙහෝ %/ස0 ෙහෝ 7ටෙහො� වහා ම cයාකාD ෙව�. සමහර 
Jනය�� එෙකෙණ� ම සෘV\ෙය� ෙගොස් දහB ෙදස�. සමහර Jනය�� ආරාමෙය� ම 
.e�� මෙනෝමය fපවා�Iෙය� දහB ෙදස�. ෙකෙසේ ෙහෝ ඔL�ෙG 70 Iවා Aaත ]Jත 
ෙකෙර�. අ=/ත චා/කා - ග�� ගමට ප:� ෙය�� දහB ෙද�ෙB < hමiඩල - =� රLම 
න�� සැලැAB =න0 =6ණා. 

1. මහාම4ඩල - මහර6ම, 2. මධ: ම4ඩල - මැ<= ර6ම, 3. අ	ත? ම4ඩල - අ ැ�@ 
ර6ම. මහා ම4ඩලෙA <ර පමාණය ෙයො<	 නවDයE. ගතවන කාලය මාස නවයE. 
මධ:ම4ඩලය ෙයො<	 හය Gයය&, කාලය මාස අටE. අ	ත? ම4ඩලය ෙයො<	 �	 
DයE. කාලය මාස හෙ� Gට පහළට. ෙමෙලG	 මධ: ෙIශය �රා ගම	 කළහ. ෙයො<නකට 
මEල අටකට වැK� නැත. හතකට අL� නැත. මහා ම4ඩලෙය. ගම	 වාරෙය. දවසකට 
ගම	 කරන <ර පමාණය මEල Nස්ස හා NGපහ අතර ගණෙනO. 

ෙB සැලැස්ෙB 4ෙශේෂ ලlණය නB ග�� ගම නතර ෙව�� ගම� ෙකොට ජනතාවෙG 
ත��වය Jවැසට අ�ෙ�ක ව .යැ.� දැක කI� අසා අවෙබෝධ කැරෙගන වයසට, මනසට, 
තැනට හා %/සට අFfප ව ධ�මෙVශනා CDම, පශ්නවලට %&=# <ම හා සාකmඡා CDම:. 
ෙමෙසේ කමව� සැලැස්ම0 හා Jන ච/යාව0 අFව සාසන ෙසේවය CDෙම� 67රජාණ� 
වහ�ෙසේ pව� ව .e කාලය =ළ සදහට ම 70 Iවාග� ජනතාව 4.හතර අසංඛ�ය ඉ0මවා 
Nය බව අෙr ධ�ම ග�ථය�� සඳහ� ෙR. 
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67රජාණ� වහ�ෙසේෙG ධ�ම ෙVශනා කමය ෙහව� සැලැස්ම Iසා ජනතාව සාමාtක 
වශෙය� ලැu JK$ව අ�4ශාල ය, අ�4vෂට් ය. ඒ අFශාසනාව>� N�ෙයෝ N�කB� ද 
පැ4Vෙදෝ පැ4JකB� ද ෙහොw� ෙය7ණහ. රජව# රාජ සභා JK$ කැ1 ග�හ. මැ� 
ඇම�ව# න�� ෙනො ව cයාෙව� ම yණෙය� ම ජනනායකෙයෝ Tහ. ගB වඩ�ෙනෝ ගB 
සභා JK$ කැර ග�හ. ෛවද�ව# ෛවද� ශාස්තය ව�ධනය කළහ. |�ෙR<} අ\කරණය 
සකසා ග�හ. මL%යව# ද#ව� ලැ~B මාතෙය� ෙනො වැ Iයම yණෙය� ම මL%යව# 
Tහ. පතෙයෝ අ�ව�ථෙය� ම මL%ය�ෙG �ත ස=e� Xරව�ෙනෝ Tහ. 

y#ව# පැය පෙහේ රlා කර�නL� වශෙය� ෙනො ව, ආද�ශෙය� හා උපෙVශෙය� 
ද# පරXර I.මඟ යව�ෙනෝ Tහ. ස්වා� X#ෂය� හා භා�යාෙවෝ තම� තම� අය� 
ප�ප��ෙය� Iරත Tහ. ඥා� �තෙයෝ කතාෙව� �නාෙව� ගFෙදFෙව� පමණ0 ෙනො 
ව Iයම ඥා� ධ�මෙය� �ත ධ�මෙය� %�ටා cයා කළහ. සමාජ ෙසේවකෙයෝ ෙRJකාවලට 
නැ� ෙබ/හ� <ෙම� පමණ0 ෙනො නැව+, ෙලොO තන=# ෙනො බලා ��� පශංසාJයට 
වහ� ෙනොb රටවැ.ය Aaත ]Jත CDෙම� ෙය7ණහ. ජනතාව ෙලො4 ෙලොL=රා JK$ෙR 
මා�ගය දැන ග�තා පමණ0 ෙනො ව, වැදග� මහා�මයO ෙලස කන ෙබොන යන එන කතා 
කරන �නාෙවන ෙකළ ගසන සැe පවා ඉෙගන ග�හ. 

අ�4ශාල 4හාරය�� යට � කා�යාංශ කමයට අ�ෙ�ක ව ප/ෙRණ කමය0 ද �6ණා. 
එනB 4ශාල 4හාරය�� පාලන පහAවට Oඩා 4හාර සංඛ�ාව0 ඇ� CDම:. හැම 4හාරය0 
ම භාර ව ව�0ත ප�බල මහෙත#� වහ�ෙසේ නම0 වැඩ .eයා. එ� වාසය කරන 
���ෙG පාලනය උ�වහ�ෙසේ ස= ෙR. Oඩා 4හාරය�� වාසය කරන ��� %iඩපාත 
හා Iම�තණ දාන ෙවන ෙවන ම ප/ෙභෝග කරන අතර .යP ��} අධ�යනය, ධ�ම 
ශවණය හා 4නය ක�ම සඳහා එ0 ස්ථානයකට පැ�ෙණ�. 

අFරාධXර මහා 4හාරෙය� ෙB ප/ෙRණ කමය සB��ණ ව පැවැ=ණා. අස්N/ ම�ව= 
මහා 4හාරය�� ෙB ප/ෙRණ කමය අද� එ0 ෙලසC� පව+. 6#ම .යB ෙදරෙට� ම ෙB 
කමය එ0 ෙල.� ම පව+. 

වාසය හා ආහාර පාන ගැ|ම ෙවන ම කරන අතර අධ�යන හා ෙපො7 කටK= එ0 ව 
කරF ලැෙY. 6Vධ කාලෙය� චා/කා ගමනකට ��� වහ�ෙසේ දහස් ගණන0 වැඩම 
කළහ. මනා සැලැස්ම Iසා ගම� කරන ��� වහ�ෙසේට ව� හ]වන ජනතාවට ව� C. 
ම අපහAව0 ෙනො b ය. 6Vධ ධ�මෙU සඳහ� ක#$ව>� රටට ජනතාවට �තකර 
සැලැAB රාvය0  හදාගත හැC ය. 

එෙසේ රට� ජනතාව� සංව?ධනය කර ග	නට RIධ ධ?මය උපෙයෝT කර ග	ෙ	 
නැU ව අෙ� ෙලොV අය Tය Tය තැන RIධ ධ?මය කට�රා කතා කරනවා. ෙ=වා ඇෙහන 
Nට දOන Nට මත& ව	ෙ	 “ෙනොමXන /වඳ N.ෙදන ෙසොඳ සZ	 හර - .මවන වසන වැ[ 
අඟෙනෝ ෙකෙරU දර" යන /භා^ත කාව:පාඨය E. 
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