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

 
�ද�ාව �ෙන� �න ��� වන බව ව ම� ෙලෝකය ෙදස බැ$ �ට &තැ�� ම ෙප( 

ය). එෙහ  ආගම අංශෙය� බැ$වෙහො  ඒවාෙ2 34ෙව  ෙහෝ ද5ශනෙය� ෙහෝ ���ව6 
ඇ� වන බව6 ෙනො ෙපෙ�. ෙමම ත  වය &සා න8න �ද�ාෙ9 ���ව �:� ආග; 
යටප  8 යා හැ< ද යන පශ්නය ඇතැෙම>ෙ? :තට &තැ�� ම නැෙග). 

“ආග;” යන ෙපො@ වචනෙය� ෙ; ත  වය �ගහ ෙනො ෙකොට C@ දහම ය�ෙන� 
�ගහ කළ ෙහො  අපට පැහැ�Eව පැව:ය හැ6ෙ6 අද  C@ දහම න8න �ද�ාව පරදා ඉ�Hයට 
ෙගොස් ඇ� බවය. එපමණ6 ෙනොව අනාගතෙ2 I ඒ ජයගහණය තව තව  පතළ වන ල>� 
න8න �ද�ාෙ9 ���ව  සමග ම පැහැ�E ව ෙපෙ�. 

“CJධාගම”, “ආග;” යන ශMද නැෙගන වචනෙය� හැ�� Nව ද C@ දහම �ද�ාව6 බව 
&සැක ව ම <ව හැ< ය. එෙම� ම න8න �ද�ාව  “�ද�ාව<.” C@ දහම අභ��තර 
ෙලෝකය 34බඳ �ද�ාව වන අතර න8න �ද�ාව බා�ර ෙලෝකය 34බද �ද�ාව ෙලස 
හැ���ය හැ< ය. අදට අNQ@ 2558 කට ෙපර C@� වහ�ෙසේ අභ��තර ෙලෝකය 34බඳව 
ද  �U :යVල දැන තමා ල  ඒ දැWම ෙලෝකයාට පකාශ කෙළේ  “�Xජා උදපා�” (�ද�ාව 
පහළ �ය) යWෙව&. 

ෙලෝකෙ2 පළ\ වරට ගැ]Q අ5ථය6 ද6වW සදහා “�ද�ා” යන වචනය ෙය@ෙ9 C@� 
වහ�ෙසේ ය. C@� වහ�ෙසේ ෙ? මත හා පකාශය� අද ෙබොෙහෝමය6 න8න �ද�ාඥය� 
�:� 34ෙගන �ෙM. 

ඇමHකා එ6ස  ජනපදෙ2 පරමා� බල උපෙJශක ක�`ෙ9 සභාප� ව :a bප:Jධ 
�ද�ඥය> N අචා�ය ෙ�. ෙරොබ ඕප� හ�ම� වර6 ෙනෝබV ත�ාගය පවා �� කර ග ෙ  
ය. 1953 I �ද�ාව හා ෙපො@ වැටfම යන මැෙය� ප:Jධ ෙJශනය6 කළ ඕප� හ�ම� 
පරමා� ඉලැ6ෙටෝනෙ2 පැවැ ම 34බඳව නැෙගන සෑම පශ්නයකට ම “එය එෙසේ ෙනො 
ෙ9”  ය) 34UQ �ය �Uව ඇ� බව  C@� වහ�ෙසේ ද මWෂ�යාෙ? මරj� මU ත  වය 
34බඳව නැෙගන හැම පශන්යකට ම 34UQ � ඇ ෙ  “එය එෙසේ ෙනො ෙ9” යWෙව� 
බව  පළ කෙළේ ය. ෙම�I න8න  �ද�ාව, C@ දහෙ; හරය හා තව@රට  සැසk ඕප� හ)ම5 
අද පරමා� අංmවක ඉලැ6ෙටෝන nයාකාo වය 34බඳ �ය හැ< 34Uර C@� වහ�ෙසේ 
මරj� මU ත  වය 34බඳව @� 34Uරට සමාන වන න\  ෙමම 34Uර 17 වන ෙහෝ 
18 වන ශත ව5ෂ වල �ද�ාවට ෙනොගැලෙපන බවද පළ කෙළේය. ඕප� හ)ම5 C@ දහෙම� 
ගැ]Q න�ාය ධ5ම න8න �ද�ාෙ9 ගැ]Q න�ාය හා මැන�� සැස ෙඳන අ�Q ෙප�වා 
@�ෙ� එෙසේ ය. ඕප� හ)ම5 ෙ? පකාශෙය� පැහැ�E ව�ෙ� �ද�ාව එතර; ��� 
ත  වයක ෙනො�q 17 වන හා 18 වන ශතව5ෂවල �ද�ා මක මත හා C@ දහම ඇතැ; 
�ටක ෙනොසැසැkණ  �ද�ාෙ9 ඉහළටම ��� 8 ඇ� ෙ; �: වන ශත ව5ෂෙ2 �ද�ාව &සා 
C@� වහ�ෙසේ ෙ? ෙJශනය� තව තව  තහNQ වන බව ය. 

�@ �ගෙ2 C@ දහම ගැන :rෙ; I ඉහ�� sවා6 ෙම� ම පැහැ�Eව නැෙගන පශ්නය 
CJධ ෙJශනාෙ9 ෙහෝ CJධ චHයාෙ9 අංග �ද�ාව හා සැසෙJ ද ය�න ය. ෙ; 34බඳව I5ඝ 
�වරණය6 <Hමට ෙමය අවස්ථාව ෙනොවන බැ�� C@ දහ; ඇතැ; පැහැ�E සරල එෙම� ම 
ඕනෑ ම අෙය>ෙ? පශ්නාංකය එVල�ය හැ< අංග sපය6 පමණ6 ෙගන ෙම� I  �ද�ාව හා 
සැසuමට තැ  කර�. 

C@� වහ�ෙසේ ෙ? :Qෙර� ෙනොෙය>  ව5ණෙය� �  රශ්� මාලාව6 ��@ෙv ය 
ය�න ෙබෞJධය� �:� ෙගෞරවෙය� 34ග&ත  එය ෙකෙන>ෙ? �ම�යට ෙහේUව6 �ය 
හැ< ය. Wතනෙ2 රශ්� �ද�ාව ඉහළට ම ��� 8 �ෙM. ෙපWණ  ෙනො ෙපWණ  අප 
:යVල�ෙ? ම :QQ වE� රශ්�ය6 3ට ෙවන බව රශ්� �ෙශේෂඥෙයෝ පළ කර�. �ත 
��� කළ උUම�ෙ? :QQ රශ්�ය පකටව කාට  දැ<ය හැ< වන පH� &>  වන අතර 
�තට නැෙගන අදහස් උදහස් අWව රශ්�ය ව5ණ ග�නා බව ද රශ්� �ද�ාඥය� ෙ? 
ප5ෙ2ෂණ වE� ෙහ4 8 �ෙM. ඉතා 3H:@ �ත<� �  තැනැ තාෙ? :QQ රශ්�ය 
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ෙබෙහ�� ෙසෞම� වන බව ද ඔy පළ ෙකෙර�. ෙමම රශ්� �ද�ාඥය� ෙ? ප5ෙ2ෂණ 
ෙබෙහ�� සා5ථක 8මට ෙහේU Nෙ2 :Qෙර� 3ය� ඇසට ෙනොෙපෙනන ෙලස &>  වන 
රශ්� මාලා ඡායා{ප ගත <oමට හැ< කැමරාව6 &පද8ම ය. මෑතක I රශ�් �ද�ාඥය� 
sප ෙදෙන6 �( 21 6 මැoෙ; වරදට �@E |`වට &යම Nව> මරණයට \yණ පා �@E 
|`ෙ9 ඉඳ ග  �ට, :QQ රශ්� ඡායා{ප ගත කළ හැ< කැමරාව<� ඔy ඡායා{ප ග හ. ඒ 
හැම ඡායා{පයක ම එම �(මQවා ෙ? :Qෙර� &>  N රශ්�ය ඇ�ෙලන }& දැVවලට 
සමාන ෙලස සටහ� 8 �Cj. ෙමම ප5ෙ2ෂණ අWව පැහැ�ලව ෙප( ය�ෙ� �&ස් 
:Qෙර� රශ්� මාලා &> 8ම |@ම �ය �U කQණ  ෙනොවන බව ය. 

�ද�ාව ��� 8මට ෙපර 17 වන හා 18 වන ශත ව5ෂවල ~ව  �ෙවෝ ගැහැ&යක 
3H�ය> 8ම ෙහෝ 3H�ෙය> ගැහැ&යක 8ම ෙකෙළසක ව  :@ �ය හැ6ක6 ය) 
ෙනො:�හ. 3H�ෙය> ගැහැ&යක බවට ප 8ෙ; |වත6 <යන ෙසෝෙරය� �ටාණ�ෙ� 
කථාව ඔN�ෙ? :නාවට ල6 Nෙ2 C@ දහම  සම}&. එෙහ  Eංග �ප5යාශය න8න 
�ද�ාෙ9 කQ� ෙහ4 දර9 <oෙ; ප�ඵලය6 ෙලස අද ය�ත; ෙහෝ �ම�යට කQණ6 
ෙනොවන :J�ය6 බවට ප ව �ෙM. 

ෙබෝසU� ෙනොෙය>  භවය�� I ෙV, ඇස්, ඉස්, මස් ද� @� බව ජාතක ෙපොෙ  එ). 
ෙ; :J�� කලකට ඉහත ඇතැ\� ෙ? :නාවට ෙහේU �ය. එෙහ  ෙV, ඇස්, ඉස්, මස් ෙම� 
ම අ&>  ශoර ඉ��ය� ද ෙබෙහ�� ��� 8 ඇ� ෛවද� �ද�ාෙ9 3�ෙට� අද ද� �ය 
හැ<ව �ෙM. ඇස් ද� Iම 34බදව ෙලෝකෙ2 පළ\වරට සදහ� Nෙ2 �� ජාතකෙ! ය. 
කලකට ෙපර ඒ |වත ඇතැ; ෙබෞJධය�ෙ? �ම�යට ෙහේU Nව  අද ඇස් Iම �ගෙත> 
පවා �ම�යට ප  ෙනො කර). 

C@� වහ�ෙසේ ��� සඳහා කහ පැහැ� වස්තය6 අWදැන වදාෙළේ >ම6 ෙහ)� ද 
ය�න අෙබෞJධය�ෙ? ෙම� ම ඇතැ; ෙබෞJධය� ෙ? :  Uළ ද පශ්නය6 8 �ෙM. එයට 
මනා 34Uර6 දැනට අNQ@ sපයකට ෙපර �ෙරෝපෙ2 පැවැ� ව5ණ �ෙශේෂඥ 
ස;ෙ;ලනයක I පකාශයට ප  �ය. එම ස;ෙ;ලනෙ2 I උසස් ම ව5ණය ෙලස ෙතෝරන ලද 
C@� වහ�ෙසේ :NQ 34 සඳහා අWදැන වදාළ කසට පැහැයට yQ ව5ණය, 3Hb@ කම 
ඉස්මU ෙකොට ෙප�නනවා  හැර CJ� ව5ධනෙ2 සංෙ6තය6 බව ද ඒ ව5ණ �ෙශේෂඥ 
ස;ෙ;ලනෙ2 I ම පළ �ය. කසට පැහැයට yQ ව5ණය }�ෙගය අ හැර යාෙ; 
සංෙ6තය6 ෙලස (ගහ<� වැෙට�නට ආස�න ෙකොළය6 ෙම�) දැ6 � C@� වහ�ෙසේ 
එම පැහැය 34බඳව �තන �ෙශේෂඥය� පළ කරන මතය� ද අ&යෙම� වදාල හ. ඒ බව 
පහත පළවන පාඨෙය� සනාථ ෙව). 

“ස"බ #$ඛ &ස්සරණ &"බාන ස)*කරණ+ාය    
ඉමං කසාවං ගෙහ/ා ප"බාෙජථ මං භ�ෙත” 

“:ය$ @<� �I &ව� අවෙබෝධ කරW සඳහා ෙ; කසාව  වස්තය �ෙගන මා පැ�� 
කර�න.” “සMබ @6ඛ &ස්සරණ” යWෙව� හැ��ෙව�ෙ� ඉහළ ම 3H:@ බව). 
“&Mබාන ස��කරණ�ාය” යWෙව� පකාශ ව�ෙ� CJ� ව5ධනෙ2 ඉහළ ම ම�ටම ). 

ව5ණය� 34බඳව එම ස;ෙ;ලනෙ2 I ෙහ4 � තව  කQණ6 ෙම� I සඳහ� කළ 
�U ය) හැ ෙ�. මරණය6 34බඳව ෙශෝකය හඟවන ව5ණය  “b@” ය) එ� I ව5ණ 
�ෙශේෂඥෙයෝ පළ කළහ. nස්�යා& සංස්කෘ�ය මරණ ෙශෝකය සංෙ6ත ෙකොට ද6ව�ෙ� 
ක� පැහැෙය&. C@� වහ�ෙසේ මරණ ෙශෝකයට උ�ත ව5ණය  b@ ය) වදාළහ. 
උ�වහ�ෙසේ එදා වදාළ ෙදය �තන �ෙශේෂඥය� �:� ෙකතර; ගැලෙපන අ�ෙර� සනාථ 
ෙකොට �ෙM ද? 

C@� වහ�ෙසේ �ශව්ය ගැන s :Jධා�තෙය� ෙම� ම ෙලෝක �නාශය ගැන පළ කළ 
<�; ද අද න8න �ද�ා ෙව� පැහැ�E ෙලස ස්�ට 8 �ෙM. උ�වහ�ෙසේ :ත 34බඳව ෙගන 
හැර දැ6 � �ගහය� අ�ත5 ජා�ක s5�යකට ල6 � ස්නා� �ෙශේෂඥය> වන ආචා�ය ෙගේ 
ෙවෝ4ට�ෙ� �ගහය� හා මැන�� සැස ෙඳ). :ත  ෙමොළය  එක6 ය යන මතය �ඳ දමා 
:ත 34බඳ පැහැ�E ම �ගහය6 කල බට�ර ප�වා ෙගේ ෙවෝ4ට� බව අ�වාදෙය� 34ගත 
� ත<. 

ෙමම �@ �ගය �� Nෙ2 Wතන අධ�ාපන �ද�ාෙ9 අWහ:� බව ත5කෙය� ෙතොරව 
34ගත �U ය. C@� වහ�ෙසේ, 5තා (ඇ�ම - <ය8ම) ධතා (ධාරණය) වචසා ප78තා 
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(yQ8ම) මනසා9ෙප$:තා (මන:� අ5ථ සළකා බැ�ම) ;<යා 5=ප>�?ධා (දෘෂa්ය 
3H:@ කර ගැ(ම නැතෙහො  ස;|5ණ අවෙබෝධය) යWෙව� අධ�ාපනය ෙකොටස් පහකට 
ෙබ�හ. �තන අධ�ාපන �ද�ාව ද ෙබI ඇ ෙ  ෙ; �ල ධ5ම මත බව �මසා බැ�ෙම� 
ෙපෙ�. ආ5�ක �ද�ාව 34බඳව ද උ�වහ�ෙසේ �:� එදා වදාළ වද� ෙ; �@ �ගෙ2 Nව ද 
න�ායාW�ලව මද<� ෙහෝ ෙවනස් 8 නැත. Wවj� උ සාහෙය� ඉප ම, ර¡ණය හා 
ආදායමට සHලන ෙලස �යද; <oම යWෙව� C@� වහ�ෙසේ එදා අ5ථ සාධනය ෙකොටස් 
Uනකට ෙබදා ෙව� කළහ. �තන අ5ථ ශාස්තඥය� ෙනොෙය>  ම� ම� මතා�තර හා 
න�ායය� පළ කර�ෙ� �Eක වශෙය� ෙමම :Jධා�ත Uන මත ම ෙනො ෙ9 ද? 

C@ දහම C@� වහ�ෙසේ ෙ? ¢ \ඛ පාඨය� මත ම �ර වශෙය� �I :a�� න8න 
�ද�ාෙ9 ��� ව සමග වඩ වඩා  සනාථ ෙව). ෙ; �@ �ගෙ2 ෙකළවර >ම6 Nව ද, එෙසේ 
ෙකළවර වන තැන ද C@� වහ�ෙසේ ෙ? ¢ \ඛෙය� දහස් ගණන6 ෙහෝ ල¡ ගණන6 
වසරකට ෙපර වදාළ ධ5ම න�ාය� හා එකඟ වW ඇත. 

 

¢ ලංකාIප 1969.05.01 
පඥාපභා 7 
 
යUQE8ම: ච�ත ල6මාV මහතා 
 අ¦  ද අV�ස් මහතා 

∼❦∽ 
 

‘@�&?ගස්ස ලyෙනො - ය� කාම&පා�ෙනො 
� තස්ස දමෙථො සා§ - � තං ද�නං bඛාවහං’  

&ගා ෙකොට �6මව�නට අපහb N, �yb$ �, හැම අර\ණක ම Nව  ල}න ස්වභාවය 
ඇ� ෙ; |y@� :ත 34බඳ දමනය යහප�. දමනය N :ත සැප ෙගන ෙදන බැ�&.  

‘b@Jදසං b&|ණං - ය� කාම&පා�නං  
� තං ර6ෙඛථ ෙමධා8 - � තං ¨ තං bඛාවහං’  

දැ6මට අමාQ, ඉතාම :�; N, ෙහොඳ ෙනොෙහොඳ හැම තැන ම ල}න b$ N :ත 
Wවණැ ෙ  ර6ෙ� ය. ර6නා ලද :ත bව ෙගන ෙදන බැ�&.  

(ධ�ම පදය - �	ත ව�ගය)  
  

 


