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ස�න ��මට වහ වහා කළ �� දෑ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� කාලෙය�� හාසනා �ද ඇ� #ය. එ&� මහාජන 

උ(ෙඝෝෂණ ද පැනැනැංෙ� ය. එෙහ� එ දා මහාජනය උ(ෙඝෝෂණ ෙකෙළේ /(ගලයාට 
# 2(ධ වැ ෙනො වැ, කාරණයට #2(ධ වැ &. එයට ඇ67 ක� �� ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
8�8 ප9: ;<ාපද පනවා වදාළ ෙසේක. රහත� වහ�ෙසේ ෙ� කාලෙය�� ඊට ප8 කාලවල� 
ශාසනා �ද ඇ� #ය. ඒ හැම අවස්ථාෙවක ම ඒ ඒ කාලවල රජව2� ඉ:9ප� C මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේ ෙ� අDශාසනා ලබාෙගනැ ශාසන ෙශෝධනය කළ බව ඉ�හාසෙය� ෙපෙ�. 

බFඩාරනායක අගාමාත�Iමා ෙ� මරණය J� K ආකාරෙය� ද ලංකා �(ධශාසනය 
MNබඳ අ �දයP ඇ� #ය. ෙපQ ෙම� ෙම බR අවස්ථාෙවක ඉ:9ප� Cමට අපට රෙජP 
නැත. ෙබෞ(ධ රාජ�යP ද නැත. එ ෙහ&� ශාසනය ආර<ා කැQගත T�ෙ� ෙබෞ(ධය� 
වන අප U�-පැ#: ෙද ප<ය #J� මැ ය. එෙහ� රජෙV උපකාරය නැ� වැ එය කැQගත 
ෙනොහැW ය. ශාසනාර<ාව ෙබෞ(ධයා #J� කැQග�නවා #නා රජෙV ආධාර Xමට දැ & 
ඇතැY� අස�නට MNවන. ලංකා ඉ�හාසය� ශාසන ඉ�හාසය� ෙහොZ� Wයව ා බලන 
ෙකෙනXට රජෙV ආධාර නැ� වැ රහත� වහ�ෙසේලාට ව� ශාසනා �ද 
සංJRවාග�නට  ෙනොහැW K බව මැනැ#� වැටැෙහDවා ඇත. 

� වෙය� රජව2� ෙ� ආධාර ඇ� වැ මනා ස#ධානෙයW� TI වැ පාලනය [\ 
ලංකා ශාසනය #ෙ(]� ෙ� පැ�^ෙම� ප8 ෙනොෙයP කරදරවලට භාජන #ය. #ෙ(]ය 
පාලකය� ද �ෂනා`� ද ලංකා �(ධශාසනය #නාශ කර�නට ද�නා තර7 ෙ( කළ ද �(ධ 
ශාසනෙය� ඇ� ධ මශP�ය aසා #නාශ කැQගත ෙනොහැW #ය. ෙනොෙයP තාඩන 
bඩනය� ෙග� ද අTI අසාධාරණක7වc� ද �9d Je ෙබෞ(ධයා නැවැත� පණ ගසා 
එ�නට C ය. �(ධාගමෙV හIර� � Yඛ වැ බලා Jeය g �(ධශාසනය නැවැත� 
බැබැෙළ�නට #ය. එෙහ� කමව� සං#ධානයP නැ� K ෙහ&� ෙබෞ(ධ කටTI අස්iර 
#ය. MNෙවළකට  ෙනො Cය. 

ෙබෞ(ධ රජව2� Jeන Jයම, කා7ෙබෝජ ලාව යන රටවල ඒ රජව2� ෙ� ස7� ණ 
සහෙයෝගය ඇ� වැ ශාසaක කටTI මැනැ#� J� ෙව&. එ ෙහ&� ඒ රටවලට ද 
ෙබෞ(ධාගමෙV සIර� අධ�ාපන g7 ආ: ෙනොෙයP Xෙටෝපකමය� ෙය� නY� ෙබෞ(ධ 
ත��වය N�j කළ ෙනොහැW #ය. ඒ ෙහ&� Jය7 ජා�කය� ෙග� Jයයට අkපහP මැ 
ෙබෞ(ධෙයෝ ෙව�. කා7ෙබෝජ ජා�කය�  ෙග� Jයයට අkනවයP පමණ මැ ෙබෞ(ධෙයෝ 
ෙව�. එ&D� Jයෙම� පව�නා පාලන සං#ධානය ෙකොතර7 පබල දැ& Wව ෙහො� එය සංඝ 
පා cෙ7�IවP යැ & Wව TI ය. එ� aකාය ෙදකP ඇත� ෙව� වැ කටTI කර�ෙ� 
#නය ක මවල g පමණ ය. ෙද ල<යට� අmක K nPo� වහ�ෙසේ ෙ� පාලනය ඉතා 
මනහර ය. සාංpක ෙ(පළ පාලනය ඉතා කමව� ය. සංඝාmකරණය ඇත� මාසයකට නqවP 
ව� නැ� තර7 ය & Wව TI ය. ලාවා, කා7ෙබෝජ ෙද රට ද Jයම අDගමනය ෙකෙර�� 
ශාසන මFඩල මනා ෙකොට M�rවාෙගනැ �ෙs. �2මෙය� ද ශාසන මFඩලය MNෙයළ 
කැQෙගන යන බව දැනග�නට ලැtණ. 

ලංකාෙව� ද ශාසන සං#ධානයP ඇ� කළ TI ය & U� පැ#: උගI� #J� කjපනා 
ෙකොට ෙබොෙහෝ කාලයP ගත #ය. ලංකාවට aදහස ලැ�\ ප8 ද ශාසන සං#ධානයP ගැන 
කරන ලද ඉju7 පාලක ප<ෙV සැලැWjලට ෙයොY ෙනො C ය. එෙහ� ශාසනාර<ාව ගැන 
�v බFඩාරනායක අගාමාත�Iමා ශාසන සං#ධානයP ඇ� W` සදහා ‘��ධශාසන 
ෙකො�ෂ� සභාව’  ප� කරන ල:. 

�(ධශාසන ෙකො�ෂ� සභාව දෑ[2(දP Yxjෙල� කටTI ෙකෙර�� ඓ�හාJක 
ෙතොරI2 ද ෙසොයා U� - පැ#: ෙබෞ(ධ මතය ද #මසා �2ම, Jයම, කා7ෙබෝජ, ලාව ආg 
ෙබෞ(ධ රටවල ශාසaක කටTI ද ප`<ා ෙකොට බලා ශාසනාර<ාව සඳහා 8�8 ෙයෝජනා 
ස�ත වා තාව අගාFqකාර Iමාට බාර ෙදන ල:. 
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අ[2� ෙද දහස් ප�Jයයකට� වැ� කාලයP ශාසනාර<ෙව� ද ශාසනය බැබැළCෙම� 
ද /ෙරෝගා� K ග2තර මහාසංඝයා වහ�ෙසේ මI ශාසනාර<ව සඳහා ෙ7, ඉතා 
සැලැWjෙල� zයා කළ TI අවස්ථාව &. ෙම ම වා තාව Wයවා බල�ෙ� න7 මැනැ#. එ 
#ට එ� ඇ� සාධාරණ භාවය� කාෙලෝ{ත භාවය� ෙහොZ� වැටැෙහනවා ඇත. aයම 
සං#ධානයP ෙනොI�\ ෙහ&� nPo� වන අප අතර ෙනොෙයP අqපාq ඇ� බව 
ෙනොරහෙසW. එෙහ� ය7 ය7 ෙදනා Wයන ආකාරයට එක වරට ම ඒවා ගසා වසා මකාදැ|ම 
අපහ8 ය. එ ෙහ&� ශාසනය යථා ත��වයට කමෙය� පැ�ෙණන ෙලසට ෙයෝජනා සකස් 
කැQ ඇ� බව වැටැෙහDවා ඇත. 

aකාය පාලනය කමව� Cම අත�වශ ය. එෙහ� එය ඒ ඒ aකායවල මහානායක මහ 
ෙත2� වහ�ෙසේලා #J� මැ කැරගත TI බව පකාශ C ඇත. එ ෙහ&� ආFq පනෙ� 
�ෙබනවා ය& Wයන 29 වැa වග��ෙය� ශාසන මFඩලය M�rCමට WJම බාධාවP 
නැත. එ d වග��ය aසා ලංකාවට ලැ�\ aදහෙස� අ ධයP නැ� K බව උග�I Wය�. 
එය �(ධාගමෙV ආර<ාවට පනවන ල(දP ෙනො ෙ�. �(ධාගමෙV හIර�ෙ� ආර<ාවට 
පනවාග�නා ල(ෙදW. ශාසන වා�තාෙව� ෙයෝජනා කැ� �ෙබ�ෙ� ෙපො� ශාසන ම�ඩල 
ෙය!, ඉතා පබල සං&ධානෙය!. ලංකාෙව� (ය) මැ ෙබෞ�ධය� එ, වැ සං&ධානයකට 
ඇ/ළ1 2ෙම!. ෙම3� ��ධාගම &නාශ කර�නට 6දාන8 ව�න9නට ෙ8 ලංකාෙව� 
තැන, නැ� ව�ෙ� ය. ෙමයට ඇ:8ක� ෙනොෙදන රජය, කවර දාක ව1 ෙ8 රෙ; ඇ� 
ෙනොව�ෙ� ය. 

දැනට aකාය සංඝාmකරණ ඇත� එ&� වැඩP J� වන බවP ෙපෙන�නට නැත. 
ෙනොෙයP කරදර �9හැර a�දා ලබ�� ඉතා අකැමැ�ෙත� [වද n�නට උසා# ය�නට 
J� C �ෙබ�ෙ� එ ෙහ&a. ශාසන වා තාව ෙයෝජනා කර�ෙ� aකාය සංඝාmකරණ 
කමව� කැQග�නා අතර ෙපො� සංඝාmකරණ M�rCම &. එ ෙහ&� n�� වහ�ෙසේට ෙනො 
Wය හැW තර7 සැනැJjලP ලැෙබDවා ඇත. 

n� අධ�ාපනය තව ම� aයම ත��වයට පැ�ණ නැත. ඉෙගන ග�නා n�නට 
පහ8ක7 ඇ�ෙ� මැ නැතැ& Wව TI කර7 ය. aකාය ෙකොපමණ සං#ධාන කළ� ඉෙගන 
ග�නා nPo� හට අවශ� පහ8ක7 ඒ ඒ aකායවc� සැලැෙසේ යැ & J�ම අපහ8 ය. 
ශාසන වා තාව nPo� වහ�ෙසේ සඳහා ඉතා අෙ� ඇ� අධ�ාපන කමයP ෙයෝජනා කැQ 
�ෙබන අතර මැ ඉෙගන ග�නා n�� ෙ� පහ8ක7 ද සලසා :ය TI බව ෙයෝජනා කර&. 
දහසP කරදර මධ�ෙය� ඉෙගන ග�නා n�� වහ�ෙසේට ශාසන මFඩලය M�rCෙම� 
මහ� සැනැJjලP ලැෙබDවා ඇත. 

ග2තර මහා සංඝයා වහ�ස, ශාසනාර<ාව සඳහා ඉ:9ප� වන ෙසේP වා! කැQෙගන ආ 
MNෙවත ෙවනස් C අ�� මඟකට බJන #ට ෙනොෙයP කරදර ඇ� #ය හැW ය. ෙනොෙයP 
�9හැර පාq අලාභ ද J� #ය හැW ය. අනාගත ශාසනාර<ාව සඳහා එ d කරදර හ9හැර 
#�මට අM 8දාන7 ෙවY. ශාසන වා තාෙව� අq පාq ඇෙතො� එP C සාක�ඡා කරY. අප 
සං&ධානය ෙනො 9ව ෙහො1 අනාගතය අ>? ෙව@නා ඇත. අනාගත පර8පාව අපට ශාප 
කරනවා ඇත. අප ආ1මා�ථ පCතDාගෙය� ෙහෝ ශාසන සං&ධානය, ඇ� කැ�ග1ෙතො1 
අනාගත ශාසන බැබැෙළනවා, බැබැෙළනවා මැ 3. 

අ[2� ෙද දහස් ප�Jයයකට වැ� කාලයP ශාසනාර<ාව සඳහා දැ� උ�සාහෙයW� 
zයා කළ U� ෙබෞ(ධ M�වIa, ශාසනාර<ාව සඳහා ෙ7 ඉතා සැලැWjෙල� zයා කළ 
TI අවස්ථාව &. n�� ආර<ා ෙනො ෙකොට ශාසනය ආර<ා කළ ෙනොහැW ය. U� පැ#: 
ස7බ�ධය නැ� [ෙවො� ශාසනය ඉවර &! n�� වහ�ෙසේ U� M�වI� ෙ� මැ ද2ව� 
බව මතක තබා ග�න. එ ෙහ&� පැ#: ප<ෙය� අq පාqවලට U� ප<ය ද වග Wව TI ය. 
U� පැ#: ස7බ�ධය නැ� වන ආකාරයට ඇතැY� n�� හට ෙදොස් Wය�� කැQෙගන 
යන අ�රද ] ව�ාපාරය වහා මැ නතර කර�න. U� ෙබෞ(ධය� ද අq මැ ගණෙ� ප�Jj 
ව� රWනා Jjව� �ණව� M9සP වන Iරා aයම ශාසන ෙශෝධනයP ඇ� ෙනොවන බව ද 
ක2ණාෙව� මතP කර�. 

ශාසන වා තාෙව� අq පාq ඇෙතො� ඒවා සකස් ෙකොට ෙහෝ ශාසන මFඩලයP 
M�rවා ශ ාසනය ආර<ා කැQෙදන ෙලස U� M�වI� Jය� ෙදනා මැ එක හ�� රජෙය� 
ඉjලා Jeය TI ය. හැට හතර ල<යP පමණ K ඔබ ෙ� කැමැ�ත නැ� වැ කවර 
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ෙකෙනXට ව� ෙ7 රෙ� රජක7 කර�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. U� M�වIa, ඔබට ඇ� 
බලය ෙහොZ� �තට ග�න. මහාජන උ(ෙඝෝෂණයP නැ� [ෙවො� ෙකො�ෂ� වා තාවට J� 
වන ෙ( ද�නවා ෙනො ෙ� ද? හැම ගෙමක මැ හැම පළාෙතක මැ ෙබෞ(ධය� Qස් C ශාසන 
වා තාව zයා�මක ෙකොට ශාසනය ආර<ා කැQෙදන ෙම� මහ� ෙසේ උ(ෙඝෝෂණය 
කර�න. පළාෙ� ම��Iමා, ඇමැ�Iමා, අගමැ�Iමා හY ව�න. ශාසනාර<ාව සදහා ෙ7 
කටT�ත වහා මැ කැQෙදන ෙලස Wයා Je�න. උදා�න වැ බලා ඉ�න ෙ7 ෙහොඳ 
ෙ�ලාවP ෙනො ෙ�. 

 

ලංකාgප 1959.11.23 
පඥාපභා 1  
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