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ෙ� ��ධශාසන �නාශය ව� ෙතො�� ම නතර 
කර�න 

(ම�ෙහේ මහ නා හ
ෙයෝ ජනප�ෙග� ඉ�ල�.) 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා�
පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ජප� "කා#ක �ජකව$� %ක ෙදන' හැර අ� හැම ෙදනා ම ආවාහ ව�න+� යැ# 

ද, - ලංකාෙ/ ඇ� කර�නට යන ජප� "කාය ද කසාද බ3න ගණයට ඇ4ළ6 ව�ෙ� 
යැ# ද ෙ7 89ධ ශාසන <නාශය =ව� ෙතො%� ම අවස� කර�නැ# ද ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ 
මහ නා �
ෙයෝ ආ@. ෙපේමදාස ජනාBප� 4මාෙග� ඉ�ලා C%�.  

මහා නායක �
ෙයෝ ෙමෙසේ ද Dයා දනව�. 
- ලංකා පජාතා�Eක සමාජවාF ජනරජෙG ආHIකම ව�වස්ථාෙ/ 2 වන පMNෙOදය 

ෙමෙසේ ය : “- ලංකා ජනරජය 89ධාගමට පRඛස්ථානය TMනම�ෙ� ය. එෙහ#� 10 වන 
ව�වස්ථාෙව� සහ 14 වන ව�වස්ථාෙ/ (ඒ) වන අZව�වස්ථාෙ/ (ඊ) ෙOදෙය� Cය\ ම 
ආග7වලට TMනැෙමන අ#�වාCක7 ආර]ා කර ෙදන අතර 89ධ ශාසනය ^ර_ත ෙකොට 
ෙපෝෂණය abම රජෙG වගcම <ය d6ෙ6 ය.” 

ෙ7 ව�වස්ථාෙ/ “89ධාගමට පRඛස්ථානය TMනම�ෙ� ය” යන වග��ය අZව Rල 
පට� ම 89ධාගමට පRඛස්ථානය ලැf නැත. ලැf �ෙය�ෙ� සමස්ථානය #. ඉgMයට ව6 
89ධ ශාසන අමාත�ාංශයh T�iවා එ� අමාත� jරය ද භාරග6 ජනාBප�4මා ෙග� ව6 
එය ෙනො ලැ8ණ ෙහො6...? 

එ� ෙදවැ" ෙකොටස “89ධ ශාසනය ^ර_ත ෙකොට ෙපෝෂණය abම රජෙG වගcම <ය 
d6ෙ6 ය” යZ#. එය ද නාමමාත බවට ප6 n ඇත. ෙමකලැ ෙම� වාසය කරන ෛකස්තව 
�ජකව$නට අ�ෙ@ක වැ Tට රටවD� පැ
ණ C%න 
ෂනාM සමාග7 Cය ගණනh සමාජ 
ෙසේවා නාමෙය� pqප6කම උපෙයෝs කැර ෙගන ෙනොෙයh උපකාර කර
� තම�ෙt 
ආගමට හරවා ගැuෙ7 vෙටෝපකමෙයක ෙයF C%න බව අස�නට ලැෙw. ෙ7 උපකමය 
“89ධ ශාසනය ^ර_ත ෙකොට ෙපෝෂණය abම” යන ෙකොටසට <$9ධ ය. රජය සාධාරණ 
<ය d4 ය. එෙහ6 අ�සාධාරණ <ය d4 ෙනො ෙ/. 

ෙ7 අතර පැ�ෙපොළ <පස්C ස්වාx� වහ�ෙසේ ෙථරවාF yz {<තය අතහැර මහායාන 
�ජක {<තයට බැස ෙ7 මස 27 වැ"දා ලංකාවට පැ
ෙණනවා යැ# }ව6ප6� පළ වැ 
�8~. එයට <ෙරෝධය පළ ෙකෙර
� �ජ�පාද ප��ත ල�ගම ලංකාන�ද මහානායක 
ස්වාx�දය� වහ�ෙසේ ස්වcය "කාෙය� අස් කළ බව ද පවස
� ඉතා ව%නා පකාශයh 
කැ� ��~.  

89ධ ශාසන අමාත� ආ�. ෙපේමදාස ජනා�ප��මා වහා ම �යා6මක n ඇත. එය ෙශේෂ්ඨ 
ජනනායක ල]ණෙයa. ෙමබ� අවස්ථාව�� F }රාණ ෙශේෂඨ් රජව$� �යා කළ ආකාරය 
ෙප�වා Fම මැනැවැ # Cත
.  

89ධ ව@ෂ 758 F රජ පැ
~ ෙවෝහාර�ස්ස රජ4මාෙt කාලෙය� අභයsMක y�� 
<C� ධ@ම <ෙරෝ� ෛව4ල� අදහස් ප4$ව�නට පට� ග�නා ලF. ෙම#� s� පැවg 
ෙබොෙහෝ ෙදන ෙනොමඟ යන බව දැන ෙගන රජ4මා ක ල න7 නැණැ� ඇමැ�යා ලවා වැ�g 
මත දැ� }9ගලය� ප�නා දමා ශාසනය ආර]ා ෙකෙළේ ය.  

89ධ ව@ෂ 797 F නැවැත6 ෛව4ල�වාදය පැ�ෙර�නට <ය. එකලැ වාසය කළ 
ෙගෝඨාභය රජ4මා <C� මහ ෙත$� වහ�ෙසේලාෙග� ධ@මය අධ@මය දැනැ ෙගන අධ@ම 
ෙපො6 s" තබා ඒ අධ@මවාද ෙගනා අය හංවI ගසා ර%� ෙනරපන ලදහ.  

89ධව@ෂ 817 F රජ +� මහෙස� රජ4මාෙt කාලෙය� F සංඝ
ත න
� පැ
~ 
ෛව4ල�වාF yz නම රජ4මා Rළා කැරෙගන මහා <හාරය <නාශ කරන ත66වයට ප6 
<ය. ෙ$ඝව�ණාහය ඇමැ�4මා ර�ට <$9ධ වැ dද කර�නට �දාන7 <ය. ප^ වැ මහෙස� 
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රජ4මා තමා ෙනොමඟ sය බව දැනැග6ෙ6 ය. රාජ ෙ9<යෙt උපාෙයa� 'gi සංඝ
ත 
මරවන ලF.  

89ධ ව@ෂ 1300 ෙය� ද ෙසේන රජව$�ෙt කාලෙය� uලපට ද@ශන න7 
ථ�ා 
ධ@මයh පැ�ෙර�නට <ය. ශාසනමාමක ෙදවන ෙසේන රජ4මා <C� 
ථ�ාවාF� ර%� 
ෙනරපන ලදහ. එෙතa� ෙනොනැව4� රජ4මා නැවැත 
ථ�ාවාද ෙගන ඒම වැළැhnමට 
නැ/ ෙතොටවල 
ථ�ාද@ශන ෙගන එනවා දැ# පb]ා කැර බල�නට ධ@මධරය� ද ප6 කැර 
48ණා. ඉg� සැකක$ව� පb]ා කරන <ට 
ථ�ාමත ධරය� හR +ෙණො6 ඒ නැෙව� ම 
ආප^ යවZ ලැ�~. අෙq රජව$� සාධාරණ +ණා. එෙහ6 අ�සාධාරණ +ෙH නැත.  

ෙථරවාද +ව6 මහායාන +ව6 අT එක ම 8pරජාණ� වහ�ෙසේෙt ශමණෙයෝ ෙවR. 
1950 F ෙම� පැවැ6+� ෙලෝක ෙබෞ9ධ ස7ෙ7ලනෙය� F ෙථරවාද මහායාන ෙබෞ9ධය� 
අතර ඉතා උසස් 
ත6වයh ඇ� +ණා. ඒ ^හදතාව gගට ම පව6වාෙගන ය�නට අT සදහට 
ම ^දාන7 ෙවR. පැ�ෙපොළ <පස්� ස්වාx� වහ�ෙසේ ග�නට යන �යා මා@ගය ෙමෙතh 
පැවැ� ^හදතාවට ද බලව6 බාධාවh වZ ඇත. අපට )වමනා කර�ෙ� එක +,ගලය-ෙ. 
ලාභ පෙයෝජන වැළැ12ම ෙනො වැ ෙථරවාද �,ධ ධ�මය  678 වැ 9කගැ:ම; ෙථරවාද 
මහායාන ෙබෞ,ධය� අතර ඇ� කැරෙගන �ෙබන ?හදතාව 9කගැ:ම; ය.  

ෙ7 අවස්ථාෙව� අෙq ස7මා ස78pරජාණ� වහ�ෙසේ අප ෙකෙර� තැ� <ශව්සය 
මතh කැර gය d4 වැ ඇත. එන7, උ�වහ�ෙසේ TM"ව� පා�නට ෙපර “මෙt ශාසනය 
ෙබොෙහෝ ක� �ෙක�ෙ� ෙකො� ද? රa�ෙනෝ කවර� දැ” # Zව~� බලා වදාළහ. උ� 
වහ�ෙසේෙt gවැසට ෙපZණා� - ලංකාව හා Cංහල ෙබෞ9ධෙයෝ ය. උ� වහ�ෙසේෙt උදාර 
බලාෙපොෙරො64ව Cංහල9nපවා� මහා සංඝයා වහ�ෙසේ6 Cංහල ෙබෞ9ධ රජව$Z6 
ෙබෞ9ධ ජනතාව6 ඉතා ෙහො3� ස7�@ණ කළ බව ශාසන ඉ�හාසය aය#.  

ඒ අතර ඉතා උසස් �යා රා�යh Cp කළ වළග$බා රජ4මාෙt අභයsM "කාය ඇ� 
abමට මඟ පෑFෙ7 අ�රද@� �යාමා@ගය "සා ස789ධ ශාසනයට Cp � හා"ය වචනෙය� 
aව ෙනොහැa තර7 ය. එෙහ6 ප^ කාලවල වාසය කළ �රද@� රජව$�ෙt �යා මා@ග 
"සා ස789ධ ශාසනය ආර]ා +ණා.  

පැ�ෙපොළ <පස්C ස්වාx� වහ�ෙසේට ෙපෞ9ගDක වැ ලැෙබන ලාභ පෙයෝජන ව6 
ෙලො'කම ව6 වළhව�නට උවමනා නැත. ස789ධ ශාසනෙG ව%නාකම ෙකෝ% පෙකෝ% 
ගණ"� ව6 aව ෙනොහැa ය. එය ආර]ා abම s� පැවg ෙබෞ9ධය�ෙt පරම d4කම#. 
එෙහ#� මානව අ#�වාCක7 වලට වඩා ස789ධ ශාසනෙG අ#�වාCකම ශතසහස 
=ණෙය� ෙශේෂ්ඨ#. 

ජප� "කා#ක �ජකව$� ස්ව�ප ෙදන' හැර අ� හැම ෙදනා ම ආවාහ ව�නා� 
ෙව�. ෙම� ඇ� කර�නට යන ජප� "කාය ද කසාද බ3න ගණයට ඇ4ළ6 ෙව#. ජප� 
ෙබොෙහෝ ප�ස�වල අ#�ය ය�ෙ� තා6තාෙග� }තාට ය. තව6 aය d4 ක$� 
ෙබොෙහොම#. DTය gh වන බැ<� නව6ව
.  

89ධ ශාසන අමාත� ආ@. ෙපේමදාස මැ�4ෙම", ඔබ4මා මහා බලව6 <ධායක 
ජනාBප�4ෙමa. ශාසන මාමක ඇතැ7 Cංහල ෙබෞ9ධ රජව$� කළාh ෙම� ෙ7 89ධ 
ශාසන <නාශය =ව� ෙතොiප�� ම අවස� කරන ෙම� ස789ධ ශාසනාyවෘ9Bකාx වැ 
ශාසනාලයෙය� ද�ව
. 
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