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ධ�මචකය ද? නැෙ ��කානම ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
මහජනතාව ��� ජා�ක රාජ� සභාෙ�  ෙයෝ"තය# හැ%යට ප' කැ(ග�නා ලද ෙ�. 

ආ�. ජයවරධන මැ��මා අගාමාත� -රයට හා එ/� ජනා0ප� -රයට ද ප' 1ම ගැන' 
ජනා0ප� ධජෙය� ධමචකය ෙයදැ1ම ගැන' ස6ට පකාශ කරන අතර අ9නව 
ජනා0ප�6මාට ෙත :ව� සර;� <ගා�= ෙ� වා / ඉත ��� පා?ථනා ෙකෙර�. 

ඒ ෙසේ ම රෙට� සංව?ධන කටD6 EFබඳ පශ්න රාIයJ �සඳ�නට �ෙබන කාලෙයකැ 
ධ?මචකය  සා අ�ෙ?ක පශ්නයJ ම6 KLම කරදරයJ ෙලස ෙනො�තන ෙම� 
ක:ණාෙව� ද�ව�. ජනා0ප�6මා �ෙබන පන' සංෙශෝධනය ෙකෙර�� අN' පන' 
සOමත ෙකෙර�� පP Qය කාලවල �R S වැ(<  වැ(< කැ(ග �� ඉ<=යට යන බව 
පකාශ කරන ෙTශපාලනඥෙයK. 

එ ෙහ/� ජනාප0ප� ධජෙය� ෙයොෙදන ධ?මචකෙය� දැ� ෙහව' ගරා< Eටට පැන 
�Vම වැර< බව Wව'ප' මX� ෙප�වා R� අවස්ථා ෙව� ජනා0ප�6මා Y;ක වැ Zයා 
ෙකොට Wරා�ද�ා ෙදපා?තෙO�6 ෙ�  ලධාL� ෙග�වා සාක[ඡා කළ බව' ඒ මහ උග6� 
එය වැර< නැතැ / පකාශ කළ බව' Wව'ප'� සඳහ� �ය. 

චකය නO ෙරෝදය /. හය හතර ද�නා ළමයා පට� මහ_ලා දJවා හැම ෙදනා ම 
ෙරෝදය දැකැ හ`නන බ Kව මනා ෙනො ෙ�. ෙතවළා ෙපළ අaවාව�� ‘චJක’  (චක) ශdදය 
ෙනොෙයJ නැත සඳහ� ෙවත' චක හතරJ ගැන �ෙශේෂෙය� සඳහ� කළ D6 වැ ඇත. 
ච�කව�� �හනාද �තා�ය අg වැ  ?මාණය කරන ලද ර'නචක ෙහව' චකර'න යැ, 
ල�ඛණ �තය අgවැ  ?මාණය කරන ලYණචකය ෙහව' චකලYණ යැ, 
ධ�මච�ක පව�තන �තය අgවැ  ?මාණය කරන ලද ධ?මචක යැ, ප%[චසijපාදය 
අgවැ  ?මාණය කරන ලද සංසාරචක යැ යන චක සතර ය. ෙම/� ධ?මචකය #මJ දැ / 
පළi වැ පැහැ<F ෙකෙර�. 

ධOමචJකjපව'තන ය�ෙන� ‘ධ�ම’  නO ප�ෙවධ ඥානය හා ෙTශනා ඥානය යන 
ෙද gවණ /. ‘ච�ක’  නO ෙරොදය /. ‘පව�තන’  පව?තනය /, ෙපරළ1ම /. බරණැස 
ඉ�පතනෙk l mTධ'වෙය� අවෙබෝධ කැ(ග' ව6රා?ය සත�ය ශාවක පසවග තoසට 
ෙTශනා කළ ෙසේක. අවෙබෝධ කැ(ග' ච6රා?ය සත� ඥානය තම� ෙව�� ශාවකය� 
ෙවත චකයJ පව?තනය කර�නාJ ෙම� ෙහව' ෙරෝදයJ ෙපරළවා යව�නාJ ෙම� ප' 
KLම / ඉ� ගම� වgෙk. 

ෙO ධ?මචකය පළi වරට p?�ම' කෙළේ ධ�මාෙශෝක රජ�මා ෙq කාලෙය� යැ ය 
Kව D6 ය. අෙශෝක ස්තOභය�� ඇ� චක එයට සාධක ය. එය සOW?ණ චකෙයK, 
ෙරෝදයK. එ� ගරා< �� හතරJ ඇත. ඒ ච6රා?ය සත�යට අය' ක:r ��හතර දැK1මට 
ය. එ නO, ජා�E RJඛා යනා< Rඃඛ සතය�යට අය' ක:r ෙදොළහ ද සiදය සත�යට අය' 
කාමතuහා ආl තෘෂ්ණාතයය ද  ෙරොධ සත�යට අය'  ?වාණය හා මා?ග සත�යට අය' 
ආ?ය - අෂ්ටාංQක මා?ගය දැ / යන �� හතර /. පP වැ චකෙය� ගරා<වල අy වැ�කO ඇ� 
oව' චකකාය නO ෙවනස් 1 නැත. 

2500 mTධ ජය��ය  �� ෙකොට භාරත රජය ��� iදණය කරවන ලද The way of 
Buddha නමැ� E�~ර ෙපොෙත� 80 වැ  Eaෙව� නාගා?�න ෙකොuඩයට ද, 82 වැ  
Eaෙව� සාං�යට ද, 83 වැ  Eaෙව� සාරනාථයට ද, 94 වැ  Eaෙව� භා:තයට ද, 129 
වැ  Eaෙව� ම �රාවට ද, 137 වැ  Eaෙව� සාරානාථයට ද, 154 වැ  Eaෙව� 
අමරාව�යට ද අය' ධ?මචක දJනට ඇත. එවා� ගරා< පමාණෙk හා වටරoෙO මඳ 
ෙවනස්කO ඇත' චකාරෙය� නO ෙවනසJ නැත. චකාකාරෙය� ෙවනසJ නැත' 
ෙ��ෙය� ෙහව' වට රoෙම� මඳ ෙවනස්කO ඇ� 1 �ෙබ�ෙ� කලාක:ව� ෙq 
�ථ�ාgකරණෙය� යැ / Kව හැK ෙ�. 

චකර�තෙය� E=වර වශෙය� ෙසේස' �යයJ ද ම_ ෙප� හා අඩය% ද සඳහ� ෙ�. ඒ 
අgවැ චකර'නෙය� වට රoමට E%� වෙ�ට ඡත ද, ම_ෙප� හා අඩය% ද එක6 කරන ල<. 
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ෙබෞTධය� අතර ද ෙගෞරවයට ඡත දැLම �=තJ �ය. i_ කාලෙය� ප�මාකරණය 
ෙනො6mr  සා mRරජාණ� වහ�ෙසේ  �පණය කර�නට ෙබො0ය, � පාදය හා ධ?මචකය 
ෙයොදා ග�නා ල<. � පාදය ෙක� ගෙල� ෙගෞරයවට ඡතයJ ද ෙයොදා ඇත. ධ?මචකයට ද 
ෙගෞරවය සඳහා ඡතයJ නංව�නට ඇ� බව ග_ කැටයO අg වැ �තාගත හැK ය. iල < 
ධමචකයට උ�� එසැo ඡතය පP වැ ෙසේස'ව�� අලංකෘත චකර'නය ෙදස බලා 
Oථ�ාgකරණෙය� ධ?මචකය වෙ�ට ද ජත ෙයොද�නට ඇත. එ ෙසේ oව' චකෙයකැ 
ෙහව' ෙරෝදෙයකැ ස්ව�පය ෙවනස් ෙකො නැත. 

ඓ�හා�ක Wරාණ ම චකය නO mRරජාණ� වහ�ෙසේ ෙq ය% ප6_� ස්වභාෙය� 
E�% චක ලYණය /. mTධ ශLරෙය� E�% ලක ් ෂණයJ  සා බා�ර අලංකාරයට කo:� 
ෙහෝ <=ප' 1 නැත. ප%[චසijපාදය අgවැ ඇ� සංසාර චකය ද ෙවනස් 1 නැත. පැ(;ය� 
ධ?මචකෙය� oවමනා නැ� අලංකාරය� සඳහා ඡතා<ය ෙයRව' චකෙය� ස්ව�පය ෙවනස් 
කෙළේ නැත. 

ධ?මචකෙය� ගරා< ෙකො� Eටට ප�නා EFෙයළ KLම මෑතක l පට� ග�නා 
ලTෙදK. %& ෙලෝකය ම '(ග� ලංකා +රා,ද-ාඥයා වන මහාචා�ය ෙසනර� පරණ,තාන 
මහතා ෙකො1 'ට පැ13ම '( ග�ෙ� නැත. ධ�මචකය ෙරෝදය� හැ5යට ම �6ය 7� බව 
පැහැ�( වැ ම පකාශ කෙළේ ය. ෙවන' උග6�ද ෙමය වැ(< බව ෙනොෙයJ වර පකාශ ෙකොට 
ඇත. 

භාරතයට  දහස ලැmr අවස්ථාෙව� EFෙයළ කළ ජා�ක ධජෙk මැදට ෙයRෙ� 
ධ?මචකය /. Wරා �ද�ාෙ� මහ උග6� Kයන සාං� භා:' අමරාව� ආ< ස්ථානය�� ඇ� 
�කාශනය S චක භාරතෙය� < ෙ1= �මා ආ< උග' � ෙනො දැJකා� ෙනොද'තා� ෙනො 
ෙව�. ඔo�ට oවමනා Sෙk �කාIත චක ෙනො වැ ධ?මචකය /. 

අ9නව ජනා0ප�6මාට oවමනා Sෙk ද ජනා0ප� ධජෙk මැද ධ?ම චකය ෙයlම /. 
�කාIත චක ෙයlම ෙනො ෙ�. පරණ වැ(< හ=ගස්සා ෙගන ඉ<=යට ය�නට ඉටාෙගන Zයා 
කරන ජනා0ප�6මා ධ?මචක සටහෙන� ද වැ(< හ=ගස්සා ග�නට Wරා�ද�ාෙ� මහ 
උග6� ෙග�වා ෙගන කතා කළ �ට එය  වැ< ය / �ෙO වරද ධ?මචකය හ`නන තරමට 
ව' බණ ද�නා, එ ෙසේ ම බර කර'තක: ෙq පට� ෙරෝදය හ`නන හැම ෙදන ා ම Eළෙගන 
අවසාන ය. %බටෙය� 6mණ' ~'6#�ෙය� 6mණ' වදර වරද ම /. 

ඡත Kයා ෙහෝ අඩය% Kයා ෙහෝ ෙකො� Eටට ප�නා �ෙd නO එය ධමචකයJ ෙහෝ 
ෙරෝදයJ ෙහෝ ෙනො වැ නැෙ� PJකානම ය / Kව D6 ෙ�. �කට ෙහව' ��� �ත අ�න 
I_Eය# පPQයදා Wව' ප'වල පළ කැරo �කට �තවල ද ජනා0ප�6මා ධ?මචක යන 
නම ෙයR නැෙ� PJකානම අ_ලාෙගන �%න �ත ෙදස බලන ෙකන#ට oව ද ධ?මචකයට 
කර ලද ���ව වටහාගත හැK ෙ�. 

� ලංකා ජනා0ප�6ම , mTධ ධ?මය ෙලොව Wරා සැෙහන තරO පැ�L ඇත. ෙබොෙහෝ 
උග'6 ධ?මචකය හ`න�. හය හතර ද�නා හැම ෙදනා ම ෙරෝදය හ`න�. ජනා0ප� 
ම�<රයට පැ�ෙණන එ බ` උග6� �ෙශේෂෙය� භාරතෙය� එන උග6� ඔය ධ?මචකය 
Ra �ට වචනෙය� යමJ ෙනො �ව' මහ' ���වට ලJ කරg ඇත. 

> ලංකා ජනා?ප��ම@, ඔබ�මා CDධ ධ�මය ද1නා ෙකෙනE. ධ�මචකය හා ෙරෝදය 
ද හFනන ෙකෙනE. එ ෙහH1 ධ�මචකෙයI ෙකො1 අට ඡත ය H Eයන ,I& කතාව බාර 
ෙනො ෙගන ජනා?ප� ධජෙයI @යම ධ�මචකය ෙයොදන ෙම1 ක=ණාෙව1 ද1වන අතර 
ජනරජ ලාඤඡ්නෙයI ෙයොදා �ෙබන වැN� ධ�මචකය ඉව� ෙකොට @යම ධ�මචකය 
ෙයොදන ෙම1 ක=ණාෙව1 ද1වP. 
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