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මැ�� ��ෙවත 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
මධ�ම ප�පදාව ය�ෙන� ධ�මා�ථය එෙක , වචනා�ථය අෙනෙක . සමහ$ ධ�මය 

%&බඳ වචනවලට පවා ධ�මා�ථය ගැන ෙනො සලකා වචනා�ථය අ.වැ අ�ථ ෙද�නට ෙගොස් 
මහජනයාට වැර0 හැ12 ෙදන බව දැනග�නට ලැෙබ3. ධ�මය %&බඳ ක$4වල5 
ව�ඤ්ජනඡායාව ම ගැ7ම ධ�මන�ාය ෙනොවන බැ8� එ3�  යැෙවන ධ�මා�ථයට 
9:රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ; අදහස සලකා ම අ�ථ 0ය <= ය. 

මධ�ම ප�පදා ය. ඉතා 5�ඝ 8A=$ ඉ�හාසයB ඇ� වචනෙය . අD$: ෙද දහස් 
ප�AයයකටE අFක ඉ�හාසයB ඇ� වචනෙය . ආර2භය බරණැස ඉAපතනෙය� 
පැවැED4 9:රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ; මංගල ධ�ම ෙJශනය 3. පLණාමවාදය අ.වැ සලකා 
බලන 8ට වචනයB Dව ද අD$: ෙද දහස් ප�AයයB යන 8ට ෙන ාෙයB ෙබ:2 හා 
ෙනොෙයB ෙE$2 ඇ� M පැ�N යෑම ස්වභාවෙය . මධ�ම ප�පදාව යන වචනය ද PQ 
අදහස අමතක වන තරමට 8නාශයට පැ�ණ �ෙබන බව  ව හැ  ය. එය ෙකොතර2 :රට 
Rයා දැ 3  ව ෙහොE ඇතැ2 ෙJශපාලනඥය� පවා “අප ෙJශපාලනය කර�ෙ� මධ�ම 
ප�පදාව අ.ව යැ”  3  ය�� මධ�ම ප�පදාව ෙJශපාලනයටE ඈඳෙගන ඇත. 

වචනා�ථය අ.වැ න2 “මධ�ම ප�පදාව”  ය�න කවර ක$ණB හා සමඟ Dව ද ෙය0ය 
හැ  ය. එෙහE ෙම� වැ� ෙදනා කQපනා ෙනොකරන බලවE වරදB ෙව3. එ න2 යටැ V 
මධ�ම ප�පදා ගැන කථා කරන ෙබොෙහෝ ෙදනා අප ෙ2 කට<= කර�ෙ� 9:රජාණ� 
වහ�ෙසේ ෙ; මධ�ම ප�පදාව අ.ව යැ 3 Vම ය. 

9:රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ; මධ�ම ප�පදාව උ� වහ�ෙසේ ම ෙJශනා ෙකොට ඇ� 
ෙහ3� ඒ ඒ අයට තම� තම� කැමැ� පL0 ඒ ඒ අත හරවා දBව. ෙනොහැ  ෙව3. එය 
එකම ප�පදාව 3. එන2, ආ�ය අෂ්ටාංRක මා�ගය 3, ෙමෝ[ මා�ගය 3. 

9:රජාණ� වහ�ෙසේ උප� කාලෙය� දඹ0ව වැAෙයෝ �මා��ක කම ෙදකකට ^වE 
_හ. සමහ$ ෙමො ්[ය ගැන A`2 මාතයb: නැ� වැ cෙඛෝපෙභෝe ^8ත ගත කළ හ. 
සමහ$ ෙමෝ[ය ලබ�නට ය 3  ය�� ෙනොෙයB :ෂක්ර වතය�� ෙය:ණ හ. AJධා�ථ 
bමාරෙයෝ ද අD$: 8A නවයB PhQෙQ ඉතා උසස් cෙඛෝපෙභෝe ^8තයB ගත කළ හ. 
එ3� ෙමොෙහො�� ෙම ාෙහොත ම ෙකෙලc� වැෙඩනවා 8නා තැMමB ෙනොවන බව AJධා�ථ 
bමාරෙයෝ අEදැVෙම� ම අවෙබෝධ කැරගE හ. අන=$ වැ ෙමෝ[ය සඳහා නැP4 
ෙබෝසතාෙණෝ Aයj සැපE හැර දමා පැ80 _ හ. එ කලැ පැ80 _ව� ෙ; 8ශව්ාසය _ෙk 
ෙමෝ[ය ලබ. %lස :ෂක්ර වත mBක <= බව ය. :B නැ�  Nමට තමා ෙ; කයට :B 0ය 
<= යැ 3 ඔDo 8ශව්ාස කළ හ. ඒ 8ශව්ාස %&ගE ෙබෝසතාෙණෝ ද ෙනොෙයB :ෂ්කර 
pයාව�� ෙය:ණ හ. අD$: සයB ගත 8ය. ශNරය තැMමB 8නා එ3� ෙකෙලc� තැMමB 
ෙනොවන බව උ� වහ�ෙසේ වටහාගE හ. 

ෙමෙසේ cෙඛෝපෙභෝe ^8තය, :ෂක්ර pයාව�� ෙය5ම ය යන ෙදෙකළවර ම ෙමෝ[ 
මා�ගය ෙනොවන බව වටහාගE ෙබෝසතාෙණෝ ෙහොඳට ම සැප පහcE ෙනොවන ෙහොඳට ම 
:කE ෙනොවන ^8තයB ගත ෙකෙර�� qල - සමාF - පඥා යන rණ කs සtරා උ=2 _ 9: 
බවට පැ�lය හ. යටැ V ෙදෙකළවරට ෙනොපැ�ණ ෙමෝ[ මා�ගය 9Jධාගමෙය� සඳහ� 
වන මධ�ම ප�පදාව 3. 

9:රජාණ� වහ�ෙසේ මධ�ම ප�පදාව ය, ඒකායන මා�ග ය, 8uJF මා�ග යැ 3 ෙසොයා 
දැB_ ආ�ය අෂ්ටාංRක මා�ගෙය� අංග (අවයව) අට කවෙ�ද යE: ස2මා 0yz, ස2මා 
සංක{ප, ස2මා වාචා, ස2මා ක2ම�ත, ස2මා ආ^ව, ස2මා වායාම, ස2මා ස�, ස2මා 
සමාF ය. 3. 

1. :ක %&බඳ ඥානය, :ක හටගැ7ෙ2 ෙහේ=ව %&බඳ ඥානය, :ක |Mම %&බඳ ඥානය, 
:ක |Mෙ2 මඟ %&බඳ ඥානය යන ච=රා�ය සත�ය� %&බඳ .වණ ස�මා ��� න2 
ෙව3. 
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2. කාමය� ෙග� |Bෙමන කQපනාව ය, ව�ාපාදෙය� |Bෙමන කQපනාව ය, 
�ංසාෙව� |Bෙමන කQපනාව ය යන |වැර0 කQපනෙයෝ ස�මා සංක�ප න2 
ෙව�. 

3. ෙබො$ Vෙම� වැළැVම, ෙBළා2 Vෙම� වැළැVම, ප$ෂ වචනෙය� වැළැVම, 
සම�B පලාපෙය� වැළැVම යන ච=�8ධ වා; cචLතය ස�මා වාචා න2 ෙ}. 

4. ස=� මැNෙම� වැළැVම, ෙසොරක2  Nෙම� වැළැVම, කාමය�� වරදවා 
හැANෙම� වැළැVම යන ~8ධ කාය cචLතය ස�මා ක�ම�ත න2 ෙ}. 

5. R�ය� ෙ; වශෙය� ~8ධ කාය :ශ්චLතෙය� හා ච=�8ධ වා; :ශච්Lතෙය� ද ෙය5 
කැෙරන �ථ�ා^වෙය� ද පඤ්ච8ධ �ථ�ා ෙවෙළඳාෙම� ද =ලා�ටා0ෙය� කැෙරන 
�ථ�ා^වෙය� ද, පැ8Jද� ෙ; වශෙය� bහනාලපනා0ෙය� කැෙරන �ථ�ා^වෙය� 
ද වැළැVම ස�මා ආ�ව න2 ෙව3. 

6. තමා ෙ; ස�තානෙය� �ප� (දැනට පහළ වැ නැ�) අbශල ධ�මය� ඇ� ෙනොව. 
%lස උEසහ දැNම ය, දැනට පහළ වැ �ෙබන අbශල ධ�මය� නැ�  Nම %lස 
උEසහ දැNම ය, දැනට ස�තානෙය� පහළ වැ නැ� bශල ධ�මය� පහළ කැmගැ7ම 
%lස උEසහ දැNම ය, දැනට පහළ වැ �ෙබන bශල ධ�මය� වැ� 0<4  Nම %lස 
උEසහ දැNම ය යන ච=�8ධ M�යය ස�මා වායාම න2 ෙව3. 

7. කායා.පස්සනා0 සතර ස�පyඨානෙයෝ - සතර සැදෑ$2 A�ය - ස�මා ස� න2 ෙ}. 
8. කාමය� ෙග� හා අbශල ධ�මය� ෙග� ද ෙව� වැ එB අරPෙණB� Aත මනා 
ෙකොට %��වා පථමධ� ානා5 ධ�ාන උපදවා 8�ම ස�මා සමා� න2 ෙව3. 
ෙ2 ආ�ය අෂට්ාංRක මා�ගය qල - සමාF - පඥා 3 ස්ක�ධ (රා�) වශෙය� කs 

=නකට ෙබෙද3. ස2මා වාචා, ස2මා ක2ම�ත, ස2මා ආ^ව යන අංග =න qලයට ද, ස2මා 
වායාම, ස2මා ස�, ස2මා සමාF යන අංගතයය සමාFයට ද, ස2මා 0yz, ස2මා සංක{ප 
යන අංගJවයය පඥාවට ද ඇ=ළE ෙව3. 

 

0න�ණ 1957.04.30 
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ය=$�Mම: ච�ත ලBමාQ මහතා 


