
 1 

ගස් වැ�ම හැමදා � වැ ෙඩන �කෙම� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ආරාමෙරොපා වනෙරොපා  -  ෙය ජනා ෙස�කාරකා 
පපංච උදපානං ච  -  ෙය දද�� උපස්සයං 
ෙතසං #වා ච ර$ෙතො ච -  සදා %ඤ්ඤං පව&ඪ� 
ධ)ම*ඨං �ලස)ප�නා - ෙත ජනා ස-ගගා�ෙනො 

- සං/$ත0කාය 
 

ය) ෙකෙන1 අන�ය�ෙ- පෙයෝජනය සඳහා ම5 පල ආ#ෙය� /$ ආරාමය� = 
උය� වව$ ද, ෙසවණ 89ස ගස් වව$ ද, ඒ ද; පාල) කරව$ ද, <ං ෙපො1= ආවාස හා 
>ශාම ශාලා කරව$ ද, එබC ස$%Dෂයනට හැමදා #වා H ෙදෙක� 8� වැෙ&, 8� 8ෙIJ 
KLරජාණ� වහ�ෙසේ වදාළ හ. 

ෙම� ආරාම ය�ෙන� පකාශ ෙකෙළේ මහජනතාව අO$ ස�P� ඇෙලන R� වන ම5 
හා පල�D ලසස්නට වවන ලද උය� ය. ෙබෞTධ සා�ත�ෙය� උය� 8<බඳ ඉ�හාසය 
ෙස ාය�න1 ඈත අWතයට ෙගොස් නව��ෙ� මඝ ම ාණවක කතාව ෙවත ය. අODL 
දසදහසකට$ කY� ගාමසංවධන කට/�වල ෙයL= මඝ මාණවකයා ජනතාවෙ- යහපත 
සඳහා ම5 පල�D හා ෙපො1=වY� ද ෙසවණ ෙගන ෙදන ගස්වY� ද \ම� ඇ]මට ^L^ 
ෙගව5වY� ද /$ උය� කර_ බව ධමග�ථය�� සඳහ� ෙb. 

වන ය�ෙන� ගස් ස�ත c�ය පකාශ ෙවJ. එය ස්වයංජාත වන, ෙරෝ8ත වන යJ ෙද 
ෙකොටසකට ෙබෙදJ. ස්වභ ාවෙය�  හට ග�නා ලTෙT ස්වයංජාත වනය J. අeෙත� 
ෙරෝපණය කරන ලද ගස් ෙරෝ8ත වනය J. KLරජාණ� වහ�ෙසේ අf�ෙ- යහපත සඳහා 
ගස් වැgම හැමදා 8� වැෙඩන 8�කෙමකැJ සදා%ඤ්ඤපව&ඩන iතෙය� ෙTශනා 
ෙකෙළ� ෙබෞTධෙයෝ ගස් වැgම ඉතා උෙද�ෝගෙය� කළහ. 

KLරජාණ� වහ�ෙසේ අODTදකට නව මසk ෙහෝ අට මසk ෙහෝ අlම ගණෙ� හ$ 
මසk ෙහෝ පJ� ග�� ගමට ය�� \ය \ය ත�� m තම� ^ව ෙනොතකා අf� ^ව සඳහා 
#වා H ෙදk� පරාIථ චයාෙව� ෙයL= උ�ෙමo. පරත ්ථං පPපpජථ - පරාIථය 89ස 
ෙයද_ q තම�ෙ- ශාවකය� ද පරාIථ චයාෙව� ෙයදැ_හ. අf�ෙ- යහපත සඳහා ගස් 
වැgම ද පරාIථකාr sයාෙවo. 

ෙ) ආදශය$ උපෙTශය$ ෙගෞරවෙය� 8<ග$ ෙබෞTධෙයෝ පරාIථ චායාෙව� 
ෙයLණහ. එ ් අfව ගස් වැgම ද උෙද�ෝගෙය� කළහ. එ� u5 තැන ග$ෙ$ ධIමාෙශෝක 
රජ�මා ය. එ�මා පාර ෙදපෙස� ෙසවණ 89ස ගස් vට _ වග එ�මාෙ- ෙදවන \w නගI 
න) xලා Y8ෙය� සඳහ� ෙb. එෙසේ ම ෙසවණ ෙදන ගස් කැyම අස$%DෂකෙමකැJ අෙz 
ධමග�ථය�� සඳහ� ෙb. 

ෙලොව පළuවරට ආෙරොග�ශාලා 8�{ gෙ) ෙගෞරවය �� ව�ෙ� ෙබෞTධයනට යැJ 
ඉ�හාසඥය� පකාශ ෙකොට ඇත. KLරජාණ� වහ�ෙසේ 1ෂ්ඨ ෙරෝගෙයo� ue ඇඟ ම 
1= g vP ��ග$ත�ස්ස ෙතD� වහ�ෙසේට vය�� ම උපස්ථාන ෙකොට \ල� උවටැන 
මහ 8�කෙමකැJ ද ෙTශනා කළහ. \ල� උවටැෙන� උන�L \� පැ># ෙද8wස ම 
ආරාමය�� \ලf� ෙසොයා ය�නට gය. එය කරදරයk බව දැනග$ KLරජාණ� වහ�ෙසේ 
මහා ආරාමය�� \ලානශාලා තනව�නට අfදැන වදාළහ. ෙබෞTධෙයෝ \ල� හ5 කැර_හ. 
ෙ) \ල� හ5 �Kෙ~ ප�ස5වල �k��ෙ- පෙයෝජනයට පම9. 

ධමාෙශෝක රජ�මා ෙ) \ල� හ5 කමය %e5 ෙකොට මහජන ෙරෝහ5 ඇ� කළහ. ය) 
ov පෙTශයක මfෂ�යනට \ල� හ5 ඇ� කළා ද ඒ අසල ම �wස� ස�නට ද ෙරෝහ5 
ඇ� කළහ. රජ�මා ස්වෙTශෙය� vය� ත�� ද එෙසේ ම ෙචෝළ - පා~ඩ� - ලංකා හා 
ඇ�Pෙයෝ1ස් න) �ක ර�ට අය$ vwයා ආ# රටවල ද, ඇ�Pෙයෝ1ස් ර�ෙ- අස5වා� _ 
මගස් - ඇ�Pෙගොනස්, ෙගොෙ�ටස් සහ අYක^�දර �k රජවD�ෙ- රටවල ද යන ආm 
vය� ත�� මfෂ�යනට$ �wසfනට$ ෙරෝහ5 ඇ� කළ බව$ ඒ ෙරෝහ5 සrපෙය� 
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ෙබෙහ$ උය� වැ_ බව$ ෙදවන \w නගI xලා Y8ෙය� සඳහ� ෙb. ෙ) අfව සලකා 
බලන >ට ධමාෙශෝක රජ�මා ආvයාව - අ�කාව හා /ෙරෝපය යන �� පෙTශය�� ම 
ෙරෝහ5 8�{gම$ ෙබෙහ$ වැgම$ කළ බව ඉතා පැහැ#Y ෙb. 

� ලංකාෙව� ද ෙබෞTධ රජවD ෙරො ්හ5 8�{gම$ ෙබෙහ$ උය� වැgම$ ඉතා උසස් 
ෙලස vL කළහ. ග5ඔය �Pයාවත ජනපද කරන >ට හu _ ෙබෙහ$ උයන එයට ෙහොඳ ම 
0ද^ෙනo. 

ෙසෞඛ�ය සඳහා පwසරය ෙහොඳට 8wvL වැ තබා ගැ�ම ද KTධධමෙය� උග�වන 
> ෙශ්ෂ කDෙණo. KLරජාණ� වහ�ෙසේ >v� ෙTශනා කරන ලද පwසරය 8w^L වැ තබා 
ගැ�ෙ) වැඩ 8<ෙවළ ෙකොටස් හෙයo� /kත ෙb. 

1. ෙගව$ත 8w^L වැ තබා ගැ�ම 
2. ෙගය 8w^L වැ තබා ගැ�ම 
3. වැvo<ය 8w^L වැ තබා ගැ�ම 
4. ඇCම 8w^L වැ තබා ගැ�ම 
5. ගත - ශ]රය 8w^L වැ තබා ගැ�ම 
6. vත 8wvL වැ තබා ගැ�ම J.  

 
ෙමJ� එක$ හය$ පැහැ#Y කැර #ය /� ෙb. 

1. ෙගව�ත 	
�� වැ තබා ගැ�ම, 
ප�සලට ආරාම යf තව ද නමo. පැ�9යO�හට ස�ට හා මානvක ^ව ෙගන ෙදන 

ස්ථානය ආරාමය J. ස�ට හා මානvක ^වය ද ලබා ගැ�මට ආරාමයක �K= බා�ර 
ල�ණ ෙදක න) ගස් වවා ��ම$ හැමදා 8w^L වැ ��ම$ ය. %රාණ කාලය�� 
ආරාමය�� බ�ල වශෙය� ධIම ෙTශනා ෙකෙළේ$ ඉෙග�ම හා ඉගැ�gම ෙකෙළේ$ ගස් 
යට �ඳ ෙගන ය. 

6. �ත 	
�� වැ තබා ගැ�ම 
vත 8wvL o]මට භාවනා කළ /� ෙb. භාවනාවට උපකාර වන ස්ථාන �නk ගැන 

පකාශ ෙකොට ඇත. අරණ�ය, Dk uල, �න�ාගාරය යfJ. එJ� ෙදකk ම ගස ්හා 
ස)බ�ධ ය. එෙහJ� ද ගස් වැgම 8�කමk ෙකොට සැලැ�හ. තව ද භාවනාවට උපකාර 
වන කD= දහයk ෙප�වා ඇත. එJ� පළu වැ�න වස්� >ශද sයාව ය. එන) පwසරය 
8w^L වැ තබා ගැ�ම J. ශ]රය$ ෙසන^න$ 8w^L වැ තබා ගැ�ම J. 

පwසර �ෂණය දැ� හතර ආකාරයකට ෙබදා ඇත. 1. වාත අ8w^Lව 2. ජලය අ8w^Lව 
3. ෙපොෙළොව අ8w^Lව 4. u�L අ8w^Lව. වාත අ8wvLවට පධාන ෙහේ� වාතය 8wvL කරන 
ගස් අl gම$, කIමා�තශාලා රථවාහන හා vග�*වY� >ෂL) වැ�gම$ ය. තවද අe$ 
නගර 0Iමාණය හා වාසය ද වාත අ8w^Lවට පධාන ෙහේ�වk g ඇත. ග)බද ජනතාව 
වැ�වැ�ෙය� නගර වාසයට පැ��ම$ ඒ 0සා ම නගරය ගස් නැ� ෙගව5 ෙගොඩk gම$ 
ය. සාධකයk ඇමwකා එkස$ ජනපදය ෙගන බල�න. උ�D ඇමwකා c�ය සත�ස් මJල 
30,22,387 පමණ ය. ජනගහනය 30,000000 - �ස් ෙකෝPයk පමණ ය. එ� ජනගහනෙය� 
vයයට හැ$තෑවk වාසය කර�ෙ� නගරවල ය. එ ් නගර සඳහා යට g �ෙබ�ෙ� ඒ සා 
>ශාල ඇමwක� ෙපොෙළොෙව� vයයට ෙදකo. නගරවල කමා�තශාලා රථවාහන හා 
vගර*වY� 8ටවන වහ L)වY� වාතය අ8wvL g ඇත. තව Pක කලk යන >ට ඔOනට 
�ස්ම ග�නට ඔkvජ� වාස් උවමනා වf ඇත. දැනටම$ 0b ෙයෝk නගරෙ�$ 
ෙටෝoෙයෝ නගරෙ�$ තැ0� තැන ඔkvජ� සපයන ය�ත 8�{වා ඇත. 

ෙ) මහ රටව5 කරන ෙමෝඩක) ෙපො� රටව�$ �ථ�ාfකරණය කර�නට ෙගොස් 
මහ$ කරදරයට වැෙටf එ ්කා�ත J. � ලංකාෙව� ද පධාන නගරවල �ෙබන ගස් ද කපා එ ් 
තැ�වල ෙගව5 හා ත*{ 0වාස හදාෙගන යJ. එෙසේ ම රථවාහන හා vග�* L) ද වැ� 
ෙව�� පවW. නගරෙය� හා නගරය අවට කමා�තශාලා ද වැ� ෙවJ. එk පැ$තo� 
වගාවටය oයා ගස් කපා ෙගන යJ. තව පැ$ෙතo� ජනපද 8�{ව�නට oයා ඉතා 
අ>චාරව$ වැ කැලෑ කපා ෙගන යJ. තව$ පැ$ෙතo� ණය ආධාර වශෙය� ෙලො1 
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කමා�තශාලා 8�{වා ෙනොෙයk අංශවY� රටට අවශ� කැලෑ වඳ කර ෙගන යJ. වගාව$ 
ජනපද 8�{gම$ කමා�තශාලා ඇ� o]ම$ රටට අවශ� කට/� බව කODf$ 
8<ග�නවා ඇත . ඒ අතරම ෙ) රට අනාගතෙය� m කා�තාරයk ෙනොවන ෙලසට ද වග 
බලා ගත /� ය. 

KLරජාණ� වහ�ෙසේ 0වන හා 0ව� මග ද ෙලෝකයාට ෙප�වා L�හ. ඒ අතර ම 
0ව� දoන �D වාසනාව�ත �>ත ගත o]මට උවමනා කD= ද ෙTශනා කළහ. එJ� 
එk ෙකොටසk ආI�ක #/=වJ. එ� එk ෙකොටසk වගාව J. ෙබෞTධෙයෝ ඒ වගාව පස් 
ෙකොටසකට ෙබදා ෙගන #/= කළහ. 1. ආහාර වගාව, 2. රෙට� ධනස)ප$�ය සඳහා 
ෙපො5 ආ# ස�්ර වගාව 3. අන�ය�ෙ- යහපත සඳහා ගස් වැgම 4. ෙගව� වගාව 5. ෙබෙහ$ 
වගාව 

අංක එෙk හා ෙදෙක ් වගාව� රජෙ� ද ආධාර ඇ�ව ෙහො�� කැර ෙගන යන බව 
ෙපෙනJ. 3. අන�ය�ෙ- යහපත සඳහා ගස් වැgම KLරජාණ� වහ�ෙසේ ෙ- 
සදා%ඤ්ඤපව&ඩන iතෙTශනාව 0සා  ෙබෟTධ ෙ       යා ් ගස් වැgෙ) උන�L _හ. >ෙශේෂෙය� 
ධIමා ෙශා ්ක රජ�මා මහාමාගය�� ගස් vටgම ආර)භ ෙකෙළ ් ය. පැ�9 ෙබ  ෟTධය� 
පැළයk vෙටbෙb ද අf�ෙ- යහපත සඳහා ය. එය ස්¢ට කරන පැ�9 oයමනk u$තා 
ෙකෙනk අඹ පැළයk v{වJ. එය L{ uf%ර1 ළඟට පැ�ණ “u$තා අඹ ක�නට �තා 
ෙගන වාෙගJ, අඹ පැළයk v{ව�ෙ�”  q ¤වා. u$තා ov ම කලබල gමk නැ� ව, “නෑ 
uf%රා අෙz u$තලා vටව% අඹ පැළවල ෙග� අප කෑවා. මා ෙ) අඹ පැළය v{ව�ෙ� මට 
ක�නට ෙනොෙb uf%රාලාට ක�නටJ.”  ෙකොපමණ උදාර අදහසk දැJ vතා බල�න. 
�මාකI මහතා ආ# බට�ර උග�� ෙබෞTධ අIථකමය ෙහොඳJ oයා වණනා o]ෙ) එk 
කDණk න) ෙ) උදාර අදහස J. එන) ෙබෞTධය� පැළයk v{ව�ෙ� ද අf�ෙ- 
යහපතට ය�නJ. ෙ) උදාර අදහස වතමාන ජනතාව ද �තට ෙගන sයාවට නැං>ය /� ෙb. 
ඒ සඳහා අගාමාත� ආI. ෙපේමදාස මැ��මා ෙදන ආදIශය ඉතා අගෙ� ය. 

4. ෙගව� වගාව - තම�ෙ- 0වස 8�P ඉඩෙ) එළව� පළ�D  හා ම5 පමණk ෙනො 
වැ පwසරය 8w^L gමට හා ෙසවණ සඳහා ගස් වැgම ද ෙගව� වගාවට අය$ ෙb. ෙගව� 
වව�ෙ� uද5 සැපqමට ෙනො වැ තම�ෙ- පwහරණයටJ. 1= ෙනො_ පරණ ෙනො_ ශ]ර 
ෙසෞඛ�යට �තකර _ එළව� හා පල�D ලබා ගත හැkෙk ෙගව� වගාෙව� පමණය. 
ෙගව� වගාෙව� �වන අංකය පහළ බැස්සgමට උපකාර වන ආI�ක 8wමැස්මk ද ඇ� 
ෙb. >ෂ�ජ නසා වාතය 8wvL කැර ගැ�මට පැ�9ෙයෝ ෙගව$ෙ$ අඹ ෙකොෙහොඹ හා 
vයඹලා ගස් වැgම ද ඥානව�ත වැ vL කළහ. 

ෙකොළඹ වැ0 නගර වල ෙවෙසන >ෙශේෂෙය� ත*{ 0වාසවල ෙවෙසන අය ෙගව� 
වව�ෙ� ෙකෙසේ දැJ පශ්න කළ හැoය. ත*{ 0වාසවල උඩ ත*{ෙb ලස්සනට ම5 වවන 
බව දkනට ලැෙබJ. එෙලv� අu�wස් පැළ හතරk ව$ වවා ග$ෙතො$ එය ආI�ක 
8wමැස්ෙමo. එk   ෙගදරක m අu�wස් පැළ හතරk ෙප� _ එk මහ$මය1 ¤ෙb 
හමෙසo� අu�wස් uදලට ග$ෙ$ නැත oයා ය. ෙකොළඹ නගරෙය� Oව$ ෙගව� �ෙබන 
0ෙවස්වල අය ම5 ෙම� ම එළව� පළ�D වැgම ගැන ද උන�L >ය /� ෙb. 

5. ෙබෙහ$ වගාව - KTධ ධමය අfව \ලාෙනොපසථ්ානයට ස)බ�ධ හැම sයාවk ම 
8�ක) ය. එෙහJ� ෙබෙහ$ වගාව ද 8�කෙමo. ධමෙශ ා ්ක රජ�මාෙණෝ ෙ) 8�කම ද 
උසස් ෙලස vL කළහ. vංහල ෙබෞTධ රජවD ද එෙසේ ම කළහ. තව ම � ලංකාෙව� 
ජනගහනෙය� අඩකට වැ� සංඛ�ාවk ග�ෙ� vංහල ෙබෙහ$ යැJ vත�. ෙබෙහ$ 
බlවY� o�පයk හැර අ� vය� ෙබෙහ$ � ලංකාෙව� වැෙවJ. එෙහ$ 1962 m පමණ 
8ටරP� ෙබෙහ$ බl ෙග�gම පාලනය කරන �D වැ� සංඛ�ාවk ෙග�_ෙ� 
ඉ�#යාෙව0. ෙ) රෙ* ෙපො5 පලා ආ# ෙබෙහ$ බl රාxයk ඉෙ© හැෙදJ. එෙහ$ 
ෙබෙහ$ බl වැgමට තබා ඉෙ© හැෙදන ෙබෙහ$ එක� o]මට ව$ අෙz ෙබොෙහෝ ෙදනා 
උන�L ෙනො_හ. එෙහJ� 1962 පමණ පාලනය කරන �D ෙමෙහේ අය ත)බාෙගන ªO 
ෙපො5පලා වY� vයයට අ«වk ෙග�_ෙ� ඉ�#යාෙව� යJ ෙග�වන සමාගෙ) අය ¤හ. 
අද$ එ¤ ෙබෙහ$ බl ෙග�gමට D8ය5 හත<ස් ලkෂයකට වඩා 8ටරට යJ. අෙz 
ජනතාව ෙබෙහ$ වවනවා න) D8ය5 �ස් ලkෂයk පමණ 8ටරට යෑම නව$වා ඔO� 
ස�කැර ගත හැo ෙb. 



 4 

�ම$ ජනා¬ප��මාෙ- උප� #නය 0�� ෙකොට කරන ගස් වගාව සාIථක ෙbවා! 
ජනා¬ප��මාට #ගාvw ෙbවා! මා කY� සඳහ� කළ වගා පහ$ සමග ®ණ වගාව$ සකසා 
ස%රා කෙළො$ � ලංකාව නැවැත$ ධIමTgපයk ෙපර#ග ධාන�ාගාරයk වf ඇත. එෙසේ 
ෙbවා.  

KLරජාණ� වහ�ෙසේ ආIමාIථකාr$වයට ත#�ම 0ගහ කළ අතර පරාIථකාr$වයට 
ෙහො�� ම පශංසා කළහ. එෙහ$ u� ෙලෝකෙය� ම ආIමාIථකාr$වය >v� 
පරාIථකාr$වය යට කැ�ෙගන යf ලැෙ©. අද ෙලෝකෙය� ම ෙබොෙහෝ ෙදනා අනාගත 
පර)පරාව ගැන ෙන  ාසලකා තම� 8<ව� තර) කාමෙභ      ා ්̄  වැ �ව$ ව�නට උස්සහ දරන 
බව ෙපෙ�. ෙලෝකෙය� ජනගහනය �ඝෙය� වැ� ෙවJ. 1900 m ෙලෝක ජනගහනය ෙකෝP 
එk vය පනහo, � ලංකාෙව� ජනගහනය �ස්ප� ලkෂෙයo. දැ� ෙලෝක ජනගහනය 
ෙකෝP හාර vයයo. ලංකා ජනගහනය එkෙකෝP හතYස් ලkෂෙයo. අද ෙබොෙහෝ ෙදනා 
ආIමාIථකාr වැ අනාගත පර%ර ගැන ෙනොසලකා අරපෙරස්සමk නැ�වැ කාලා �ලා �ව$ 
වන ආකාරය ෙදස බලන >ට තව අODL >vපහo� එ8ට අය �ව$ ව�ෙ� ෙකෙසේදැJ 
vත�නට ව$ බැw තර) ෙb. 

ෙ) කD= ෙහො�� දැනෙගන පරාIථකාr වැ අනාගත ජනතාවට >ය හැo හා0ය 
වළkවා ග�නට උදාර අදහසk ඇ�යO� ෙලෝකෙය� හැම රP�ම ඉ#wප$ වැ v±ම 
ස�ටට කDෙණo. ²0 5 ෙව0දාට ෙයෙදන ෙලෝක පwසර #නය ඒ උදාර %Dෂය�ෙ- හා 
කා�තාව�ෙ- උ�) #නෙයo. � ලංකාෙව� ඒ උදාර ®ණැ� ස$%Dෂය�ෙ- සං>ධානයට 
අනාගත පර%ෙI යහපතට ගස් ආර�ා කර�නට$ අeෙත� වව�නට$ ග�නා 
උ$සාහයට ලkවැv ජනතාවෙ- ෙගෞරවාදරය �� >ය /� ය. � ලංකා ජනා¬ප��මා 
පධාන රජය ද බලයට ප$g 0වහ5 ධාI�ෂ්ඨ සමාජයk ª� කර�නට sයා කරන අතර 
අODTදk 8]ම 0�� ෙකොට vwලක %රා පැළ v{gෙ) ව�ාපාරයk සැලැ^) o]ම ඉතා 
උදාර sයාවk බව ස�P� සඳහ� ෙකෙර�. 
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