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��� අ��වා
ක� වළ ල� එපා! 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙපොෙහොය පා� ‘උෙපෝසථ’  ය�ෙන� � ! ශ#දෙය%. ‘උෙපොසථ’  ශ#දය අ'ථ 

පෙස( � වැෙ*. 
1. ‘තද, ෙපොසෙථ ප-ණරෙස’  යන ආ0 ත�� සාමාන� දවසට වඩා 3ෙශෂ 5ලා0 

7ණය� ෙගන ෙ9: වාසය කරන 0නෙය� ද, 
2. ‘ආයාමා<ෙසො ක9=න, උෙපොසථං ග�සස්ාම’  යන ආ0 ත�� ?@ස්ව( පසෙළොස්ව( 

0නය�� මහණ ෙමෙහණ� ෙB පාෙමො( උෙද�ෙම� ද, 
3. ‘එවං අ*ඨE ගසම�නාගෙතො ෙඛො 3සාෙඛ උෙපොසෙථො උප<ෙGො’  යන ආ0 ත�� 

ෙපෝයදා H(ක I? අෂ්ටාEග 5ලෙය� ද, 
4. ‘JKධස්ස ෙව සදා ඵB7 JKධස්Jෙපොසෙථො සදා’  ආ0 ත�� උපවාසෙය� ෙහවN 

OPමQ� මැ Qරාහාර වැ ෙහෝ %R S පැT �0 Iෂ ආ0ය පමණ( ෙහෝ ෙගනැ කU 
යවන වතෙය� ද, 

5. ‘උෙපොසෙථො නාම නාගරාජා’  යන ආ0 ත�� Wලයකට තැX නාමෙය(� දැ Y යන 
අ'ථ පෙස(� උෙපොසථ ශ#දය ෙයෙදY. 

ෙමY� පළO අ'ථතයය අ[ වැ ෙබෞKධය� 3^� පා� උෙපොසථ ශ#දෙය�, ^ංහල 
ෙපොෙහො සෙද� ෙN_` උගත I? ය. හතර වැQ අ'ථය බා�රක තාපසව_� ෙB වතෙය(� 
ද පස් වැQ අ'ථය නාමමාතෙය� ද වැෙටන බව සැලැ%ය I? ය. 

ෙ` ෙපෝය දවස a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොවැ පහළ ව�නටN ෙපර ස`මත bෙව%. 
ඉතා ෙපර - ආ0කාලෙය� <d ධා'�ක ම[ෂ�ෙයෝ සැමදා මැ ෙම ෙලොවැ කටI?වල පමණ( 
ෙනො ෙයe ස�යකට වර( පරෙලොව Jභ^Kgය සඳහා ආග�ක වතාවN� ෙය@ණා හ. ෙම 
කලැ ෙම� 0න ද'ශන හා iN Jලභ නැ� එ කල අහෙස� සඳ ෙදස බලා ස�ෙය� ආග�ක 
0නය ෙහවN ෙපොෙහොය දැනගN බව %ව I? ය. a@ජාණ� වහ�ෙසේ ෙB කාලය වන 3ට 
බා�රක තාපසව_ ද ෙපොෙහොය ආග�ක 0න හැjයට ෙයොදාෙගනැ ��T 

0න( a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට kය �`�සාර රජ?මා ‘ස්වාSQ, අන� 
l'ථායතනය�� ෙපොෙහොදා ආග�ක වතාවN� ෙයeම ^Rත( වැ පවl. එය k� පැ30 
ස`බmයටN ෙද පnෙo මැ යහපතටN උපකාර : ඇත. එ ෙහY� a@රජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙබෞKධයනට ද ෙපෝෙහෝ 0නය�� ආග� වතාවN අ[දැනැ වදාෙළොN මැනැවැ”  Y දැ�: ය. 
Qවැර0 ස`මතලවලට හා චාRතවලට 3_Kධ ෙනො b a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපොෙහෝ 
0නය�� ආරාමය�� Hස් ව�නට Qයම කළ ෙසේක. ෙ` ෙපොෙහෝ 0නය�� ප�සUවලැ 
ආග�ක වතාවN පට�ගN සැj Y. 

අන� තාපසව_� ෙB ආරාමය�� ෙපොෙහෝ 0නවලැ ධමෙKශනා %sම ^Rත( වැ 
පැව�ෙo : නON ෙබෞKධ ආරාමවලැ එ බ  වැඩ =�ෙවල( ෙනො : ය. ෙපොෙහෝ 0නය�� 
ධමෙKශනා %sෙම� k� පැ30 ස`බmයN ෙද පnයට මැ සැලැෙසන යහපතN ගැන 
සැලැt ෙබෞKධෙයෝ ෙබෞKධාරාමය�� ධමෙKශනා ෙනොපැවැN:ම ගැන ෙදොස් %ය�නට b 
හ. ෙමය දැනගN a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපොෙහෝ 0නය�� ධමෙKශනා කර�නට ය Y 
අ[දැන වදාළ හ. ෙ` ෙපොෙහෝ 0නය��  ප�සUවලැ ධමෙKශනා ආර`හ b සැj Y . 

ෙපොෙහෝ 0නෙයකැ a@රජාණ� වහ�ෙසේ සැවැN [වර �'වාරාමෙය� වැඩ ෙවෙසKe 
3ශාඛා මෙහොපා^කාව� සාමාන�ෙය� පැ�ෙණන ෙවලාව�� ෙනො වැ මKදහෙන� 
ආරාමයට පැ�Tෙය� ‘ෙ` මKදහ නෙය� Wම( Qසා පැ�Tෙo දැ’  Y a@රජාණ� 
වහ�ෙසේ 3ශාඛාව� ෙග� ඇd හ. ‘ස්වාSQ, මම අද ෙපෙහවස් සමාද� වැ ^j�’  Y 
3ශාඛාෙවෝ uහ. එ 3ට a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපොෙහෝ 0නය�� අෂ්ටාංග 5ලෙය� 
ෙපෙහ:ම =�බඳ ස`�'ණ 3ස්තරය( කළ හ. v3ධ උෙපෝෂථය� පැහැ0� ෙකොට 
ෙබෞKධය� 3^� ආ'Iෙපොෂථෙය� ෙහවN අෂ්ටාංග5ලෙය� රහත� වහ�ෙසේ 
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අ[ගමනය ෙකෙර�� ෙපෙහ : ආරnා කළ I? සැj ද පකාශ කළ හ. ෙසෝවා� b 3ශාඛා 
මෙහෝපා^කාe� ආෙxTක ප�පN� වශෙය� ෙම ෙසේ අට^ෙල� ෙපෙහ : <Jව ද 
සාමාන� ෙබෞKධය� අතර ෙපොෙහොය 0නය�� ^U සමාද�:ම ගැන වැ� උන�@ව( 
?a! බවට ලWණ( නැත. එෙහN ෙ` ෙKශනාෙව� පJ ෙබෞKධ ජනතාව ෙපොෙහෝ 
0නය�� ^U සමාද� වැ 3�මට උන�@ : යැ Y %ව හැ% ය. ෙ` ෙපොෙහෝ 0නය�� ^U 
සමාද� :ම ආර`හ b සැj Y. 

තවද ෙපොෙහෝ 0නය�� Hස් වන yz� වහ�ෙසේ 3^� පාෙමො( උෙද�ම කළ I? යY 
ෙපොෙහො ප<_! 3නය ක'ම ද ෙපොෙහො 0නයට මැ Qයම කළ a@රජාණ� වහ�ෙසේ 
මාසයකට ෙයෙදන ෙපොෙහොය හතෙර� ෙම කලැ ව�වහාරයට පැ�ණ �ෙබන {ර 
පසෙළොස්ව(, මාෙසේ ෙපොෙහොය යන පධාන ෙප ාෙහොය පමණ( 3නය ක'ම සඳහා ෙව� කළ 
හ. පසෙළොස්වක ?@ස්වක වශෙය� එය ගණ� ෙකොට ග�නා සැj ද ෙKශනා කළ හ. එY[@ 
වස් 3^ම ද පවාරණය ද {ර පසෙළොස්වකට ස`බm ෙකොට ෙKශනා %sම ෙබෞKධය� අතර 
{ර පසෙළොස්වක උසස් ෙකොට සැලැuමට ෙහේ?ව( 3ය. ෙ`, a@රජාණ� වහ�ෙසේ 3^� මැ 
ෙපොෙහෝ 0න 3ෙශේෂ ආග�ක 0න හැjයට ස`මත කරන ලද ආකාරය Y. 

��@ මහරහත� වහ�ෙසේ ලංකාවට වැඩම ෙකොට ලංකාවා�නට aKධ ධ'මය ෙම� මැ 
ෙබෞKධ චාRත ද ඉගැ�b හ. එ ෙහY� ෙපොෙහොය 0න ලංකාෙx ද ආග�ක 0න හැjයට 
ස`මත 3ය. ^ංහල රජ ද_ව� ආ0 ෙබෞKධය� ෙපොෙහෝ 0නය�� අෙන( කටI?වi� 
බැහැර වැ ආග�ක වතාවN� ෙය@ණ බව ඉ�හාසෙය� ෙපෙන�නට ඇත. ෙපොෙහොය 0න 
ෙවලෙහෙළඳා` කරන<නට ද|ව` පවා Qයම ෙකොට ?a! බව }ලාෙලඛනය� ෙග� 
ෙපෙනY. a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙB Qයමෙය� ආර`භ b ෙපොෙහෝ 0නය�� බා�ර 
කටI?වi� Qවා~ ෙගනැ ආග�ක වතාවN� ෙයeම ලංකාෙx ද අ<_@ ෙද දහසකටN වැ� 
කාලය( ෙනො කඩවා පැවැ� බව %ව I? ය. 

තව ද aKධ ධ'මෙය� ෙනොෙය( ත�� ෙපොෙහොය 0න අ� කටI? හැරදමා ආග�ක 
වතාවN� ෙය0ය I? සැj මනා වැ පැහැ0� ෙකොට ඇත. ෙබෞKධය� ^U සමාද� : ̀  ආ0 
ආග�ක කටI?වලැ ෙයෙදන සැj ෙද3ය� ඉතා සැලැ%Uෙල� බලා^j�ෙ� ෙපොෙහො 
0නය�� බව අE7Nතර Qකාෙo dතෙයකැ සඳහ� ෙවY. ෙම ෙසේ ෙපොෙහෝ 0න ආග�ක 
0න හැjයටN එ ෙහY� ම Huරnා ෙවෙළඳා` ආ0 කටI? වi� බැහැර වැ ^jන Qවා~ 
දවස හැjයටN a@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙB Qයමය පR0 ම පැවැෙතන බව [වණැ� කාටN 
වැටැෙහ[වා ඇත. ෙ` ක_! Qසා Y ෙබෞKධයනට ෙපොෙහොය දවස වැදගN bෙoN ආග�ක 
කටI?වල ෙයeමට Qවා~ ඉUල�ෙ�N. ෙපෙහොය 0න Qවා~වට ඉතා e'ඝ ඉ�හාසය( 
ඇ� බව අබ මU ෙ'!වක තර` වN ෙමොළය( ඇ� ෙකෙනWට අවෙබෝධ කැරගැ�ම 
අපහJ ෙවෙතොN ඔ, ෙකොෙහේ නැවැN3ය INතW 3ය I? ද? 

ෙපොෙහොය 0න Qවා~ව =�බඳ ෙම තර` පැහැ0� වැ ��ය e අෙ9 රෙට� ඇතැ` 
අ�ප-�තය�, ඇතැ` ෙමෝඩය�, ඇතැ` ගැහැ!� පවා a@  බණ තමනට <වමනා පR0 
හරවාග�නට dදාන` වන බව ෙපෙ�. ��ධ ධ�මෙය	 
නෙය� උස් වන ��ක� නැත. 

නෙය� ���� වන �� නැත. එෙහ� �� සමාද� !මට 
න #යමය$ නැතැ % �&ම වැර
 
ය. ඇතැ` අය වරKදා අUලාෙගනැ �ෙබන බණ පදය ෙමය Y. “��ධස්ස ෙව සදා ඵ)* 
��ධස්�ෙපොසෙථො සදා ”  (=RJ@ කතා �යා ඇNතාට සැමදා {වපU 7ෙ- නැකත Y. =RJ@ 
කතා �යා ඇNතාට සැමදා ම ෙපොෙහොය Y) ය[ Y. ෙමය ෙKශනා කෙළේ J�දRක 
පRබජකයාට ය. ඔ, =RJ@ :ම ගැන ෙන ාෙය( �ථ�ාදෘෂ්j ඇ� වැ ^j ෙකෙන%. ඔ,ෙB 
�ථ�ාදෘෂj් හරණය සදහා ෙKශනා කරන ලද ධමපාඨය( අUලාෙගනැ ^U සමාද� :මට 
ෙපොෙහොය දවස අවශ� නැ� හැjයට ත'ක %sම [වණට J@J ෙනො ෙx. 

ලංකාෙව� අ<_@ ෙද දහසකටN අgක කාලය( ?a! ෙපොෙහොය Qවා~ව නැ� කෙළේ 
1770 වැ�ෙන� ෙපෝ$ න` b ඕල�ද ආ-~කාරයා 3^Q. ෙම ෙසේ ෙපොෙහොය Qවා~ව 
ෙවනස් ෙකොට ඉRදා Qවා~ව ඇ� කෙළේ : නON ෙබොෙහෝ කාලය( ෙබෞKධය� ?ළ OU 
බැසෙගනැ ?a! Qවා~ව ජනතාවෙB �Nවi� අස් කර�නට ඉතා අපහJ 3ය. එෙහN 
1817 වැ�ෙන� බ<�RB ආ-~කාරයා 3^� තව ද පනත( ඇ� ෙකොට ද|ව` ද Qයම 
ෙකොට ෙපෙහොය Qවා~ව ෙවනස් කරන ල0. 
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ෙබෞKධය� ෙB සාධරණ ඉU�ම ෙමය Y. Qදහස් රට( වැ ?a! ලංකාව 3ෙK5� 
3^� බලෙය� යටN කැරග�නා ල0. එෙහN ලංකාව දැ� නැවැතN Qදහස් රාජ�ෙය%. 
කi� Qදහස් ලංකාෙව� ෙබෞKධය� ස? වැ ?a! ඒ සාධාරණ අY�වා^ක` නැවැත 
ලබාෙදන ෙලස ඉUලO. ඒ අතර මැ ෙපොෙහොය Qවා~ව ��@ භ(�කයනට ද සාධාරණ බව 
%ව I? ය. එ ෙසේ න` ලංකාෙx ජනගණෙය� ^යයට අd හතර( පමණ b ��@ ෙබෞKධ ෙද 
පnයට මැ ෙමය සාධාරණ Y. ෙබෞKධය� ෙB ෙ` සාධාරණ ඉU�මN සමග මැ අන� 
ල#gකය� ෙB සාධාරණ අY�වා^ක`වලට බාධාව( ෙනොවන පR0 කටI? %sමට ක_! 
දැ(:ම ෙබෞKධය� ෙB තව ද සාධාරණ ලnණෙය%. 

=�වN අගමැ�QෙයQ, ඇමැ�ව_Q, දැ� නැ�එන ෙබෞKධ පෙබෝධය මහා බහම්යාට 
වN නවNව�නට බැR ය. පසෙළොස්ව( ෙපොෙහොය පමණ( e දැ� ෙබෞKධයා රවට�නN 
බැRය. ෙමය පමාද %sම අපට ඉවසා ඉ�නN බැR ය. එෙහY� ෙපොෙහොය Qවා~ ඉUලා 
කරදර ෙනොකරN බැRය. ෙමය අපටN මහ කරදරෙය%. ඔබ?ම�ලාටN මහ වදෙය%. ෙමය 
^ංහල ෙබෞKධ රට( බව ඔබ?ම�ලාටN අමතක ෙනොෙවනවා ඇත. ෙ` රෙට� 
ජනගහණෙය� ^යයට හැNතෑව( පමණ ෙබෞKධය� බව ඔබ?ම�ලාට අමතක ව�නට ද 
ඉඩ( නැත. ඔබ ?ම�ලා පාලන බලයට පN %sමට ඡ�දය @�ෙ�N ඉ0RයටN ෙදෙතොN 
ෙද�ෙ�N ^යයට අ�නමය( පමණ ^ංහල ෙබෞKධය� මැ බව අමතක කර�න එපා . 
ෙපොෙහොය Qවා~ %sම පා'iෙ`�?ෙx e ස`මත ෙයෝජනාවව( බව අමතක ක�නN එපා. 

ෙපොෙහොය Qවා~ව %sෙ` ය` ය` අපහJක` ඇෙතොN ඒවා Qරා කරණය කැරග�නට 
හැම උපෙKශය( මැ ෙද�නට dදාන` වැ ^jO. රජයට ආ'�ක �ඩාව ත0� මැ පව�න බව 
අ= දQO. රජයට සතෙය%[@ පා~ව( ෙනොව�න මා'ගය %යාෙද�නට =�වන. ෙ` 
අවස්ථාෙව� e මහදැනONතා ෙB උපෙදශය වැQ උපෙදස් ෙදන අය ඉ�නට =�වන. ෙබUල 
කැ� යා හැ% උපෙදස් ෙදන ෙබො_ �තව?�ෙග� පRස්ස` ව�න. ෙ` වරN ෙ` වැෙ� 
වැHK@ෙවොN කාෙග� ෙ#_ණN ශාසනාරnක ෙද3ය� ෙග� න` ෙ#ෙර�නට 
ලැෙබ�ෙ� නැ� බව ක_ණාෙව� �තට ග�න. 
0න�ණ  1964.09.22 

--- 

ෙසෙන� අ�න ද? 
� ස�න ද? 
ෙසෙන* සභාවට මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙව[ෙව� මා පN කළ I? ය Y පවෘN� 

පතවල පළ < ෙයෝජනාව Qසා  ෙබොෙහෝ ෙදනා ?ළ වැH0 හැ�ම( ඇ� : �ෙබන බව ආරං� 
Y. එ(සN y� ෙපරOෙ- ඒ ෙයෝජනාවට මෙB %^ ම ස`බmය( නැ� බව පළO ෙකොට 
%ය[ කැමැNෙත�. 

මහණකම ෙසෙන* ම��කමට වඩා උසස් ෙකොට සලක�. ඒ Qසා ^� [වT� කරන 
මහණකමට වඩා පහN b ෙසෙන* ම��කම පමණ( ෙනො වැ, මහ රජකම <වN 
බාරග�නට dදාන` නැ� බව පැහැ0� වැ ම පකාශ කර�. 

තවද ෙසෙන* සභාවට ෙනො kයN ෙලෝකෙය� අසහාය සමාජ ෙසේවකයාණ� වන 
a@රජාණ� වහ�ෙසේ අ[ගමනය කර�� තමා ෙB මහණකමටN බාධා ෙනොවන පR0 
aKධශාසනයට ෙම� ම ජන සමාජයටN ෙසේව( කළ හැ% බව ද %ය[ කැමැNෙත�. මා ෙB 
බලා ෙපොෙරොN?ව එ ෙල^� ෙසේවය %sමට ය. 
 
0න�ණ 1957.10.23  
පඥාපභා 1  
 
ය?_i:ම: සැ�ටා ටY9ෙසj� 


