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

 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ආද�ශෙය� ද උපෙ"ශෙය� ද ෙලෝකයාට චා' ()තය ඉගැ�. 

උ/තමෙය0. චා' ()තය ෙබෞ"ධයාට උ5ම . ෙදය0. ෙ6 ෙදොර යාන වාහන ඇ9' 
පැළැ9' ආ;ෙය� )<ත . ()තය ඇස් ක� නාසා; ඉ�>යය� ෙපොළඹව�ෙන0. ෙ' 
()තෙ@ පරමා�ථය ඉ�>යය� BනCම යැ D සලක�නE� හට න' )<ත ()තය තර' 
උසස් ෙදයF ෙනො )ය GH ය. ෙබෞ"ධයාට ඊට වඩා උසස් පරමා�ථයF  ඇ/ෙ/ ය. එය 
ලැLය හැFෙF ඉ�>යය� ෙපළඹCෙම� ෙනො ව සංවරෙය� හා </ත දමනෙයN. 

�Oසනාට ඉ�>යය� BනCමට වඩා ()තෙ@ පරමා�ථයF නැ/ෙ/ ය. ෙද)ය� Hළ ද 
බPල ව ඇ/ෙ/ ඉ�>යය� BනCෙ' පරමා�ථය බව 0ව හැ0 ය. ��රජාණ� වහ�ෙසේට 
උවමනා කෙළේ �Nසා �Oස� ත//වෙයQ� Rදා ෙ"ව/වයට ද වඩා උසස් ව ෙගන යන මඟ 
0යා Tම ය. ඒ කාOය V� කළ හැFෙF බා�ර අලංකාරෙය� ෙනො ව අභ��තර ;GXෙවN. 

Y� ෙබෞ"ධයාට )<ත ()තය ස'��ණෙය� තහන' නැත. එ ෙසේ ම තමා ෙ6 උසස් 
පරමා�ථය V� කැරගැZමට චා' ()තය ෙම� උපකාර ද නැත. ඒ Nසා ෙබෞ"ධය� )V� 
චා' ()තයF ඇ� කැර ගැZම සඳහා “අ\B]ඡතා, ස�H`aතා, bභරතා,”  යන cණතය ද 
ඇ� කැරගත GH ය. 

අ���ඡතා න', ඇස් ක� නාසා ආ; ඉ�>යය� Bනවන ෙනොෙයF );ෙ@ රස )Tෙ' 
ආශා බPල ෙනොවන බව D, ෙහව/ තමා  ෙ6 පමාණය ඉFමවා ෙනොයන ස්වeප . 
බලාෙපොෙරො/H ඇ� බව D. ඉතාfෙ@ bපV"ධ <�තකයg . ද, කලාකාරයg . ද 
ෙලනා ෙඩා ද ��� මහ/මා hෙi, ‘මා �\පතg ෙලස ෙනොසලක�න. �\පතා න' ෙබොෙහෝ 
ෙ"වe පා�ථනා කර�න ා’  යQ D. ඒ Nසා අeෙ\]ඡතාවට ලjඡා ෙනො )ය GH D. 

ස����තා න', �k �k ෙදයට ආශා ෙනො කැර තම� ෙ6 ශF�ෙ@ බලෙ@ හා ලැlෙ' 
සැmයට ලද ෙදD� සHk වන බව D. 

�භරතා න', ඇ�' - පැළ9', කෑ' - l' ආ;ෙය� පහbෙව� ෙපෝෂණය  - නඩ/H 
කළ හැ0 බවD. 

ආ�යවංශ ප	පදාව 
චා' ඇ9ෙම� සHk Cම ය. චා' ආහාරපානෙය� සHk Cම ය, චා' ෙසේනාසනෙය� 

සHk Cම ය, භාවනාවට නැRX VතF ඇ� බව ය යන ෙ' සතර, ආ�යවංශ (ෙපර 
උHම�  ෙ6 වංශයට අය/) ප�පදාව ය D ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ"ශනා කළ ෙසේක. 

ෙ' ආ�යවංශ ප�පදාව ෙපර;ග/ අවර;ග/ ආ�යය� අතර ඉතා ෙහොq� පැවැ/ෙ/ ය. 
දඹ;ව ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ6 කාලෙය� ඉතා ඉහr� පැවැ� ෙ' ප�පදාව අෙශෝක රs 
ෙ6 කාලෙය� ද උසස් තැනF ග/ බව අෙශෝක tලා fBවf� ෙපෙනD. 

ෙමකල ද ඉ�;යාවා�� Hළ ෙ' ප�පදාව, එන', චා' ()තය ඉතා ෙහ ාq� ඇ/ෙ/ ය. 
මහ�මා ගා�!, #ම� ෙන %්, #ම� රාෙජ�ද පසා), #ම� රාජාෙගෝපාලාච ා+ ආT උHම� 
ෙ6 ()ත ෙකොපමණ චා' දැ D Vතා බල�න. භාරතෙ@ සමහර පEeවල B�ව/P හO දැhම 
පහළ ව�නට ෙපර Gෙරෝuය අQකරණය Nසා ඇ9'  ෙසේTමට එංගල�තයට යැ. හ. 
ෙකෙනg උසස් ව�ෙ� ඇ9ෙම� ෙනොව cණෙය� බව ෙ/5'ග/ ඒ B�ව/P වහා ම 
චා' ()තයට බැසග/ හ. චා' ()තය Nසා )<ත ()තයට ෙයොදන කාලය, ධනය, ඥානය හා 
ශF�ය ෙවන යහප/ ෙදයකට ෙයTෙම� එHෙමෝ ෙලෝක �wත . හ. එHම� ෙ6 ෙ6-ෙදොර, 
ඇ9'-පැළැ9', යාන වාහනා;ය Brබඳ චා'කම ගැන Vතන කා හට Eව ද අප රට ෙබොෙහෝ 
ෙදනා ෙ6 xPක' වැටැෙහේ ම ය. 

උගH� ෙ6 මතය ෙකෙසේ ෙවත/ �"ධ ධ�මය අQව �5ම රට වා�P ද ආ�යෙයෝ ය. 
ඔE� Hළ ද ෙ6-ෙදොර, බz R`k, ඇ9'-පැළැ9' යාන වාහන Brබඳ චා'කම ඉතා ෙහොq� 
ම ඇ/ෙ/ ය. එ රට අගමැ� Hමා ෙ6 භා�යාව අqන ඇ9' mකට 5Bයe පනහකට වඩා 
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)යද' ෙනොවන බව 0ය�, එෙහ/ අෙ\ රෙ` අගමැ� Hමා ෙ6 ෙනොෙහො/ සාමාන� 
මැ�Hමg ෙ6 භා�යාව Eව/ ඇ9' සඳහා ෙකොපමණ Rදe හා කාලය නාස්� කරQවා දැ D 
Vතා බැfය GH ය. 

cණ දහමට තැනF Q�� අ{/ අධ�ාපන කම Nසා Gෙරෝපා වා�� ෙ6 ආ�ය ග� 
ෙබොෙහෝ �රට අz C ෙගොස් �ෙ}. එෙහ/ ��වෙය� න' ඔE� Hළ ද ෙ' ආ�යවංශ ප�පදාව 
ෙනොඅz ව ම පැවැ/ෙ/ ය. 

ෙසොක.ස් න' bxV"ධ ~ක දා�ශNකයා ;නF bෙඛෝපෙහෝ� )<ත බz �ෙබන 
සා\xවකට Yෙ@ ය. එ� H�X බz එකF පාසා බලා මට ෙ' බz නැ� ව (ව/)ය හැ0 යැ 
D Vත�� ෙ' ෙලෝකෙය� මට උවමනා නැ� ෙ"වe ෙකොපමණ �ෙ} දැ D 0යා අ��ෙ' T 
�ස් අ�� ම ෙගදර Yෙ@ ය. ෙම බ9 අය ‘Bස්ෙසෝ’  යැ D Vතන සමහ5 සා\x යෑෙ' Eවමනා 
ෙබොෙහොම අමා5ෙව� �තා මතා ඇ� ක� ගN�. 

�: ��ව සතර වැN Vය වෙස� “ෙස ්ෙනෝ”  ෙග� පට� ග/ ස්ෙටDF ස'පදාෙ@ �fක 
ඉගැ�Cම .ෙ@, කාම ෙකෝප ඉවැ�ම, ඉ�>ය දමනය, චා' ()තය, සHට හා bභරතා ද යන 
cණෙයෝ ය. 

ෙම ෙසේ ෙපර’පර ෙද ;ග ම පැවැ� ෙ' ආ�යවංශ ප�පදාව ඇHළ/ අ/යවංශ 3තෙය� 
බණ ඇ�මට ලFවැVෙයෝ ඉතා �ය කළ හ. ෙයො�� ගණ� �ර Vට ද ධ�මා�ලා�P පැ��ය 
හ. 

ෙ' ආ�යවංශ ප�පදාව ෙ"ශනා 0�මට )ෙශේෂ ෙ"ශකෙයෝ ද . හ. උ� වහ�ෙසේලාට 
රජව5� පවා ෙනොෙයF xද �ජා පව/වා �ෙ}. “අ/යවංශ ව�ටය”  න�� අOයවංශ �ත 
ෙ"ශකයනට ෙදන ප�5 කමයF ද H�X බව ෙසefBවf� ෙපෙනD. 

ෙබොෙහෝ කාලයF ලංකාෙi පැවැ� චා' ()තය නැ� C Yෙ@ )ෙ"�� ෙ6 පැ��ම 
Nසා ය. ඔEP අප ෙ6 වැදග/ tෂ්ටාචාරය හා සභ�/වය නැ� කැරදැ�මට/ ඔE� ෙ6 
රටවලට Rදe ඇදැගැZමට/ ෙහේH වන භයානක වැඩ BrෙවළF ඇ� කළ හ. ඒ උcලට අප 
රට වැVෙයෝ අb .  හ. 

අද ලංකාෙi ආ��ක පශ්නය )සඳාගැZම ඉතා �ෂ්කර C �ෙ}. ඊට ෙහේHව gමF ද? 
cණධ�ම වනසන අධ�ාපන කමවf� රටවැVයා බා�ර අලංකාරයට YsCම D. ෙනො කා 
ෙනො l )<ත ෙලසට අq�නට ඉගැ�.ෙවෝ කවරP ද? ෙ' වසංගතය අ��ම Bmසර ෙතF 
පැ�ර.ෙවෝ කවරP දැ D මඳF Vතා බැfය GH D. 

අද ලංකාව xරා �ය ෙරෝගෙය� හා ම�ද ෙපෝෂණෙය� ෙපෙළ�න E� ෙ6 සංඛ�ාව 
;ෙන� ;න ම වැ� ෙවD. ෙහේHව gමF ද? කෑමට �ෙබන Rදe mක ෙනො කා ෙනො l බා�ර 
අලංකාරයට ෙයTම/ නරක <තපmවf� ඉෙගන ග�නා �ශ්චOත අ/හදා බල�නට යෑම/ 
ෙනො ෙi ද? 

ඉ;� B�ව/N, ෙ'වා Qව�� )මසා බල ා චා' ()තයට/, භාවනාවට/ නැවැත/ 
බැසගNR. චා' ()තයF නැ� තැන භාවනා 0�ම පහb නැත. භාවනාවF නැ� තැන චා' 
()තය ස්�ර ව�ෙ� ද නැත. එ Nසා ෙ' cණ Gවළ සෑම ෙබෞ"ධයg Hළ ම �Lය GH ය. 

චා' ()තයF නැ� )ට )නාශ ව�ෙනෝ උසස් ෙපෙළේ අය ෙනො ව මධ�ම ප��ෙ@ අය 
හා �\ප/ ෙපෙළේ අය ය. එෙහ/ උසස් ෙපෙළේ අය ආද�ශයF ෙනො T සාමාන� අයට ෙමය 
ඉගැ�)ය ෙනොහැ0ය. ඇ9මට සැලැhම ෙම කල VOතF ව පව�. 
නායකය� ෙ� ආද�ශය 

මහ/මා ගා��, �ම/ ෙ�5 ආT ජන නායකය� ෙම� ෙකෙනg උසස් ව�ෙ� 
ඇ9ෙම� ෙනො ෙi යැ D අෙ\ ජන නායකයනට ෙහොඳ ආද�ශයF ;ය හැ0 ය. එ )ට 
සාමාන� ජනයා ද ඒ මඟ ගම� කරQවා ඇත. උපාසක ඇ9ම, b� ෙර"ද හා බැNයම 
ම�ලට/ මරණයට/ ප�සලට/ සබයට/ රටට/ ෙහොඳ ම ඇ9ම ෙනො ෙi දැD Vතා 
බල�න. 

ගෑQ ළමDනට �ෙබන ඇ9' අHෙර� ෙලොව ඇ� ෙහොඳ ම ඇ9ම, ළමා සාOය ය D 0ව 
GH ය. එය �kව� ඇස් ෙනොකළඹව�නාF ෙම� ම ඉතා අලංකාර ය, ෙශෝභන ය. ඒ Nසා 
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gඩා ළමD� ෙකෙසේ ෙවත/ දස ෙදොෙළොස් )ය ඉFමවා Yය ළමD� )V� ළමා සාOය ඇ�ම 
ඉතා යහප/ බව 0ව GH ය. 

Vංහල ස්�� ෙ6 ඇ9' xරාණ Eව/, ෙශ ා ්භන Eව/, ෙම කල එය Rදe නාස්� වන 
ෙලසට ෙයොදාෙගන �lම ෙනොමනා ය. xරාණෙ@ චා' ()තය හා අරපOස්සම Brබඳ ෙහොඳ 
h��යF දරා Vm Vංහල කා�තාෙවෝ අද ඇ9' සඳහා Rදe නාස්� කරන BOසF බවට 
ප/ෙi ෙගන ය�. 

ඒ Nසා Brව� කර' අz )යදෙම� චා' ෙලස ඇ9' පැළැ�' Brෙයළ කැරග�නට 
Vංහල ෙබෞ"ධ කා�තාෙවෝ Vතට ගN/ වා! එ ෙසේ ම ආග�ක . ද ජා�ක . ද උ/සවයනට 
සහභාY වන )ට ජා�ක . ද චා' . ද tෂ්ටාචාරයට ගැළැෙප�නා . ද ඇ9�� සැ�� 
ය�නට සෑම ෙබෞ"ධෙයෝ ම Vතට ගN/ වා! 
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