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අබහ්මච�යා ෙවරම� ��ඛාපදං සමා�යා� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
“අබහ්මච�යා  ෙවරම� � ඛාපදං සමා$යා�” - අබහ්මච%යෙය� වැළැෙකන ()ාපදය 

සමාද� ෙව�. ෙමය අෂ්ටාංග .ලෙය� ෙත වැ1 ()ාපදය 2. ෙම� ‘අබහ්මච�ය’ න3 
ෙශ ෂ්්ඨ ෙනොවන හැ�7ම 2; ෛම:න ෙසේවනය 2. ‘ෙ
රම�’ ය; <රාමණය 2; වැළැ =ම 
2. ‘�ඛාපදං’ න3 ()ා ෙකොටස 2 . ‘සමා�යා�’ ය; ර>�නට �තා බාරගැ@ම 2. ෙමය 
පැ<Aද� ෙB 1ත� .ලය 2. C�ය� ෙB උෙපොසථ .ලය 2. එ න3, ෙපෙහ= වාස ය කරන 
$නය�� පමණ  ර නා .ලය 2. උෙපොසථ .ලෙය� H බහම්ච%ය ය�ෙන� ෛම:න 
ෙසවන <ර�ය >යැෙවතI ධ%මෙය� චK%<ධ බහ්මච%යෙය  පකාශ ෙN. 

ඒ චK%<ධ බහ්මච%යය න3, ෙකෞමාර බහම්ච%ය ය, ස්වදාරස�Kෂ්Q බහ්මච%ය ය, 
ස්වRSෂස�KෂQ් බහ්මච%ය  ය, තෙපොTණ U ත බහම්ච%ය ය යන සතර 2. 

1. ෙකෞමාර බහ්මච�යය න3 Vමර - Vම�ය� ෙB ෙශ ෂ්ඨ් පැවැIම 2; හැ�7ම 2. 
ආවාහ <වාහ ව�නට ෙපX Y ස්Z RSෂෙයෝ Vම� - Vමර න�� හැ\�ෙව�. තම 
තම� ෙB Vමාරභාවය Vමා�භාවය >^_ කැXග�ෙ� නැ� වැ එය Xෙකන ෙසේ 
මනා ෙකොට පැවැ`ම ෙකෞමාර බහ්මච%යය න3 ෙN. ෙකෞමාර බහම්ච%යෙය� ඇ� 
ව_නා කම අෙb තSණ තScයනට 1තර 1තර මැ >යා $ය UK ෙN. එය 
deරජාණ� වහ�ෙසේ ෙB ධ%මපදය  fg කැXෙගන මැ කළ UK වැ ඇත. 

‘�වා චෙර බහ්මච�යං’ (තSණයV න3 බඹසර සැ�ය UK ය.) ෙ3 උපෙදශෙය� 
ව_නාකම වැටැෙහ�ෙ� ;වc� �තා බැk තරමට ය. තSණකම මහ $ග පළල 
ඇ� ෙදය  ෙනොෙN. අlSe දහ අෙට� <ස්ෙස� තSණකම ආර3භ lණා ම �ස් 
පහ පමණ වන <ට අවස� ෙව2. ව%තමාන සමාජය ෙදස බලන <ට අlSe �ස් පහ 
පm =I ය3 ය3 අය ෙB �Iවලැ තSණක3 KdණI කෙn න3 නැ� තරමට ම 
o�p ඇ� බව ෙපෙ�. deරජාණ� වහ�ෙසේ ෙB උපෙAශය, අlSe 15   පමණ l 
තSණ කාලය වැX$ ආකාරයට ෙයeව ෙහොI අlSe �ස් පෙහ� තSණකම අවස� 
= අlSe හැIතෑව  tවI ව�නට �e lෙවොI ඉ�� අlSe �ස් පහ මැ අvS 
අවාසනාව�ත වන බව 2. ඉ$� අlSe පසෙළ ාස  පමණ Y තSණ කාලය ෙහො\� 
ගත කෙළොI ඉ$�යට අlSe �ය  tවI ව�නට �e lවI fw කාලය මැ 
වාසනාව�ත, අෙලො ්කවI t<තය  ගත කර�නට oxව� වන බව 2. ෙ3 
උපෙAශය ව%තමාන තSණ තScයනට ෙහො\� මැ පැහැ$x කැX $ය UK කාලය 
දැ� එළy ඇත. 

2. ස්වදාරස��ෂ්  බහ්මච�යය න3, ස්වzය භා%යාව ෙග� පමණ  සK{ වැ <�ෙ3 
උK3 පැවැIම 2, ය3 >� ස්වා�RSෂයV පරදාර ෙසේවනය කර;වා තබා තමා ෙB 
භා%යාව ඉ මවා �ත�ෙ� වI නැ� වැ ස්වzය භා%යාවට o��e ච�තෙය� සංගහ 
ෙකෙර�� වාසය කර;වා න3 එබv Y ෙශ ්ෂ්ඨ පැවැIම ස්වදාරස�Kෂ්_ 
බහ්මච%යය න3 ෙN. 

3. ස්ව!"ෂස��ෂ්  බහ්මච�යය න3, ස්වzය ස්වා�RSෂයා ෙග� පමණ  
තෘb�යකට පැ��ෙ3 උK3 පැවැIම 2. ය3 >� භා%යාව  පරRSෂය� ෙසේවනය 
කර;වා තබා පත�ෙ� වI නැ� වැ o��e ච�තෙය� තමා ෙB RSෂයාට සංගහ 
ෙකෙර�� ප�lතා ධ%මෙය� U ත වැ වාසය කරනවා න3 එය ස්වRSෂස�Kෂ්_ 
බහ්මච%යය න3 ෙN. 

ෙ3 ෙදවැදෑS3 බහ්මච%යය නැ� Y <ට ෙගදර සාමය ද සමාදානය ද නැත. පlg අlg 
= ය2, $ කසාද වැ� ෙව2, දSෙවෝ අනාථ ෙව�, සමාජය ~ෂණය ෙN. 

4. තෙපො%ණ��ත බහ්මච�යය න3, ෙකෙලm� තැ=ම  වශෙය� ෛම:නෙය� 
වැළැz ��ෙ3 උK3 පැවැIම 2. ‘ෛම:න <ර� බහම්ච%යය’ ය; ද �ට ම 
නෙම>. ෙ3 Y ක^ ��� වහ�ෙසේ fg ෙකොට ඇ� ෙයෝC� ෙB හා ෙපෙහ= 
වාසය කරන උපාසක උපා�කාව� ෙB ද ෙශ ෂ්ඨ් පැවැIම 2. C� o�වK� ෙහෝ 
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ව�� වX ෙ3 බහම්ච%යෙය� U ත =ම f^� සඳහ� කළ  ෙත වැදෑS3 Y 
බහ්මච%යෙය� U ත =මට උපකාර ෙN. පැXcය� ෙපොෙහොය $න 1යම 
කැXෙගන ෙපෙහ වැ වාසය ෙකෙළේ ෙ3 කS�I බලා ෙගන බව >ව UK ය. 

ෙ3 කS� ෙහො\� සලකා බලා �ය� Vමර Vම�ය� තම තමනට අයI ෙකෞමාර 
බහ්මච%යෙය� ද, �ය� ස්වා�RSෂවS ස්වදාරස�Kෂ්Q බහ්මච%යෙය� ද, �ය� 
භා%යාවS ස්වRSෂස�KෂQ් බහ්මච%යෙය� ද, එ z �ය� ෙදනා ම අ� ම ගණෙ� 
මාසයකට වර  ෙහෝ තෙපොTණ U ත බහ්මච%යෙය� ද U ත ව�නට තරෙn ඉටා ග1I 
වා! 

 බහ්මච%යයට බාධක කS� ෙබොෙහෝ ෙවතI ඉ� >�පය  සැෙක<� ද ව; 
ලැෙ�. ඒවා න3, 1.අසභ* ෙපො+ 2.රාග ./ත සං0තය 3.කා2ක 3තපට 4.7රාපානය 
5.ප:; සං<ධානය 6.පවෘ+A පත 7.සංකර �+ යන ආ$ය 2.  

1. කාම��තා �ය� සාමන� සIIවය� Kළ පවIනා ස්වභාවය 2. ඇතැf� Kළ ෙ3 
��තා දමනය කXගැ@ෙ3 ශ �ය ඇත ද ඇතැf� Kළ අ� ය. ඒ අතර ඇතැ3 
සIIවය� Kළ දමනය  ඇIෙI ම නැත. ��ස;� අතX කාම ෙකෝප ඉවැ�ෙ3 
ශ �ය ඇIෙI ම නැතැ 2 >ව UK ය. ෙශ ෂ්ඨ් ම;ෂ�ය� Kළ කාම ෙකො ්ප 
ඉවැ�ෙ3 ශ �ය ඇත ද සාමාන� ජනතාව Kළ එය ෙහොඳට ම අ� ය. දමනය  නැ� 
RAගලයVට කාමය අlස්සන ෙපොත  >යවන <ට ෙකබv අදහස් පහළ ෙවනවා 
ඇAදැ 2 ;වc� සලකා බලන ෙකෙනVට වැටැෙහ;වා ඇත. තSණ තScය� 
ෙB පමණ  ෙනො වැ මහgල� ෙB ද කාමය අlස්සන තරෙ3 අසභ� ෙප ාI දැ� 
ෙහොඳට මැ mලබ = ඇත, ජා�ය <නාශ ෙකොට fදg සපයාගැ@ෙ3 අදහ�� ^යන 
ෙ3 ගණෙn ෙපොI වහා ම වළ වා ගත UK ෙN. 

2. රාග 1�ත සං�තය ද බහම්ච%යයට බාධකෙය>. <ෙනෝදය C�යනට ස3�%ණෙය� 
තහන3 නැත. එෙහ2� � ගැ�ම ෙහෝ ඇ�ම ෙහෝ වරද  ෙනො ෙN. එෙහI කාfක 
<ෙනො ්දය ෙශ ෂ්ඨ් සමාජය  ඇ� >7මට බාධාෙව>. 

3. කාfක �තප_ ද ෙශ ෂ්ඨ් පැවැIමට බාධාව>. �තප_ සමාජ සංව%ධනයට අ�ශ2� 
උපකාර කැXගත හැ> ෙදය>. එෙහI එබv �තප_ 1පදව�ෙ� කලාKෙර>1. 
$ෙන� $න මැ වැ� ව�ෙ� කාfක �තප_ ෙනො ෙN දැ 2 �තා බල�න. 
දමනය  නැ� සාමාන� ෙකෙනV අසභ� ෙපොI >යවා රාගය ඇ<ස්� �_න <ට 

Tව� <e^ෙය� ෙහෝ අ� මා%ගෙය>� ෙහෝ රාග1�ත �තය  ඇ�ෙම� රාගය 
ෙහොඳට මැ උAHbත වැ �ෙබන අතර ම �නමා ශාලාවකට ෙගොස් කාfක �තප_ය  
බලI ම ෙකෙසේ න3 ඉවසා �_�න ද? කාමය ෙහොඳට මැ ඇ<ස්� �_න ඔ�ට ඇ� 
එක මැ උවමනාව ෙම ෙත  ඇm e{ ෙA �යාෙව� රස <�ම ෙනොෙN ද? 

4. mරාපානය ද බහම්ච%යයට බාධාෙව>. කාම ෙසේවන අදහස් සාමාන� සIIවයා Kළ 
ත$� බලපවIව�න>. �1සා තමා ෙB �1ස් ක�� එය ෙබොෙහෝ eරට යටපI 
කැXග@. �1සා mරාපානය ෙකොට මI Y <ට ෙන ාදැ;වI වැ මැ �1ස්කම යටපI 
= ��සනV ෙම� අනාචාරෙය� ෙයෙද�නට වෑය3 >7ම ��ත  වැ පව`. 

5. පlg සං<ධානය න�� දැනට කැXෙගන යන �ට ව�ාපාරය ද බහ්මච%යයට 
බාධාෙව>. ��ස;� ෙම� කාම ෙසේවනය >7මට ෙයොදා ගI ෙ3 උbපI� 
පාලනයට දැ� පlg සං<ධානය යන නමVI H ජන ගහණය �මා කර�නට ය >යා 
ෙහොඳ �ණVI පළඳවා ඇත. ලංකාෙ
 ද අDරද�E ංහල ෙබෞGධය� Hක ෙදෙනI 
ෙJ ද සහාය ඇA වැ අංහලය� අෙබෞGධය� <� අMක වශෙය� ංහල 
ෙබෞGධය� අතO ප�"වාෙගනැ යන ෙP Qට ව*ාපාරෙය� ජනතාව �ළැ 
බහ්මච�යය නැA වැ යTවා පමණ� ෙනො වැ කෙලක U ෙP රෙV මහා ජාAය 7W 
ජාAය බවට ද ප+ ෙවTවා ඇත. 

6. ඇතැ3 පවෘI� පත ද බහ්මච%යයට බාධාව  වැ පව`. ෙපො��ය පමණ  දැනැගත 
UK කාම අපරාධI උසා<ය පමණ  දැනැගත UK ස්Z ~ෂණ න�I ඉස්ogල  
පාogල  නෑර <ස්තර ෙකොට පළ කැර=මI ෙපේම බ�ධන හා ඒවා ෙවනස් Y <ට $< 
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නසාග�නා අUS <ස්තර වශෙය� පළ කැX=මI තSණ සමාජෙn මනා පැවැIමට 
බාධාව  = ඇත. 

7. අ%ධ 1%වස්ත නැ{3 හා ආ^ංගන නැ{3 ආH සංකර ��I ද ජනතාව ෙB උසස් 
o��e t<තයට බාධාෙව>. 

බහ්මච%යෙය� ආ1සංස ෙබොෙහෝ ය. ෙ3 ආ1සංස 1යම වශෙය� ලැෙබ�ෙ� 
ෛම:න <ර� බහ්මච%යෙය� ය. සාමාන� බහම්ච%යා ෙව� ද එ තරා පමාණෙය>� ෙ3 
ආ1සංස ලැෙබ; ඇත. 1.හKර� නැ� බව. 2.ස%වජන�යභාවය. 3.ආහාර පාන mලබ බව. 
4.සැප ෙසේ 1ඳන බව. 5.�U� ;වණැ� බව. 6.අපාය භ2� �e� බව. 7.RSෂයV න3 
ස්�යක ෙනොවන බව හා ස්Z RSෂ ෙදපස මැ ප�ඩක නRංසක ෙනොවන බව. 8.ෙනො>ෙපන 
බව 9.ඔlෙනොlනට �ය බව. 10.ප��%ණ ඉ�¢යය� ඇ� බව ෙහවI ඉ�¢යය� <කල 
ෙනොවන බව. 11.<£ප ෙනො=ම ෙම� මැ m£පභාවය. 12.mව ෙසේ ¤�ෙය� වාසය කරන බව 
යන ආ$ය 2. 

 
$න�ණ 1963.05.06 
පඥාපභා 2 
 
යKS^=ම: ච�ත ල මාg මහතා 


