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��රජාණ� වහ�ෙසේ �සා �� � ෙලෝක ශා��ය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
“�වෙය� �	 උපත - � ��ෙලෝ ස�� හට 

ෙලො�ෙලො��� හැම �ව - හැමට මැ ඉ� ලැෙබ�ෙය�” 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� පහළ�ම  සා ෙලෝකයට $� % ශා��ය අපමණ ය. ඒ 
$ය)ල *ය+ෙහො+ *-ය ./වන බැ2� ඉ� 4�පය/ ඉතා සැෙක2� සඳහ� කර7 
ලැෙ8. 
�දහස 

අද :; ෙලොවැ ම එක ෙසේ පැ�= පව+නා අ>ම ?�ම අදහස - කථාව නA  දහස B. 
 දහස ය7 Cම/ දැB  $ ෙලස ෙනොද�නා ඉතා -Dසර වැ$යා පවා  දහස ගැන කථා 
කරB. ෙA  දහස් අදහස ලැ�ෙF ෙකොෙහ� ද? සව ෙලොෙකෝ+තම අෙI ��රජාණ� 
වහ�ෙසේ ෙග� ය. එෙහ+ උ� වහ�ෙසේ ලබා ��ෙ� අද ෙබොෙහෝ ෙදනා බලාෙපොෙරො+K 
වන  දහස ෙනො ෙL.  

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� කාලෙය� ම7ෂ�යනට ෙම බN  දහස/ ෙනොK�ෙF ය. 
 දහෙසේ කථා කර�නට Oයා කර�නට තබා  දහෙසේ $ත�නට ව+ ඉඩ/ ෙනො � ය. 
2ෙශෂෙය� ආග�ක R� =�ව*� � සා �SසනC ෙම� බැඳැෙගන K�ෙF ය. ෙලෝකය 
.TU යැ B $තන ෙA 2$වන ශතවVෂෙW පවා ඇතැA ආගAවල  දහෙසේ කථා කර�නට, 
දැනග�නා අදහ$� ව+ ආගමෙW සමහර ෙකොටස් -Zබඳ පශන් කර�නට අන� ආගමක 
පත/ ෙපොත/ බල�නට අවසර නැත. ��රජාණ� වහ�ෙසේ තම සLවනට ඒ බැ�ව*� �\ 
 දහෙසේ $ත�නට ඉඩ ��හ. �]ධධමෙW රහස් ෙකොටස් නැ� ෙහB� ඕනෑ ම තැන4� 
පශන් කර�නට ඉඩ ��හ. එ ෙහB� ම7ෂ�යා ෙ� b+තන ශ/�ය වැ� .TU 2ය. එෙහ+ 
ෙම කල ෙබොෙහෝ ෙදනා බලාෙපොෙරො+K වන බාං Zහා හළ ෙගො7� ෙම�  දැ)ෙ) 
හැ$ෙරන, කථා සහ Oයා කරන  දහස/ පකාශ ෙනො කළහ. උ� වහ�ෙසේ පකාශ කෙළේ 
d�ස්සාට d�d තැන .ය TK  දහස ය. යමC එය වරදවා පා2eb කර7වා නA එය ඔg ෙ� 
වරද �ස ��නg ෙ� වරද ෙනො ෙL.  $ පමණට ෙය\ෙම� මැෙර�න ය�නh� dවප+ 
කළ හැ4 තරA අගනා ෙබෙහ+ 7d�d ෙලස පමණට වඩා ෙය\ෙම� dවෙය� $D�නh� 
මර�නට තරA ෙපොෙහොස+ ෙL. එ ෙසේ hෙවො+ එය ෙය�වg ෙ� වරද �ස ෙසොයා ��නg 
ෙ� වරද ෙනො ෙL. ෙම ෙසේ �	ස්සාට �	� තැන �	� ප$% %ය &� 'දහස ෙලොවට පළ වරට 
පකාශ කෙළෝ අෙ/ �	රජාණ� වහ�ෙසේ ය. 
යාග ෙහෝම 

ඉiෙද2යා සKi කර�නට ය, සාVවකා*ක ස්වVග රාජ�ය ලබ�නට ය 4යා අශව් 
ෙමධය - අශ්වය� මරා ෙලB� හා ම$� ඉiෙද2යා -\ම, ?>ෂෙමධය - jkය ෙහෝ 
බාහ්මණ ෙහෝ ?>ෂය� මරා ම$� හා ෙලB� ඉiෙද2යා -\ම ආ. භයානක යාගය� ෙග� 
දඹ.ව -= පැවැ+ෙ+ ය. ෙම බN භයානක යාග ෙහෝමය� ෙග� -= පැවැ� කාලෙයක උප� 
මහා කා>oක % �� -යාණ� වහ�ෙසේ එය ෙබෞ]ධය� 2$� ෙනොකට TK යැ B ද හැම 
ෙදනා ම C> Cgqව� ද/වා සැම සK� ෙකෙර� සම ෙම+ පැ�ර2ය TK B ද වදාළහ. ෙම 
ෙසේ අ3 භයංකාර යාග ෙහෝම නැවැ7�මට ද8 ෙදසා 	/ප7 අසරණ ස�� හට මහා 
ශා�3ය9 සලසා වදාෙළෝ7 අෙ/ �	රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 
�ලාෙනොපස්ථානය 

ෙයො :9ඛෙව මං උප<ඨෙහය> ෙසො ?ලානං උප<ඨෙහය> - යෙම/ මා ෙ� 
අවවාදා7ශාසනා පS. -Zප.�ෙ� ද ෙහෙතෙA rලනාට උවැටැ� කර�ෙ� ය යන 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� ෙදශනාෙව� ෙබෞ]ධය� අතර �ලාෙනොපස්ථානය උසස් තැනකට 
පැ�oෙW ය. ෙමB� උ� වහ�ෙසේ අදහස් ෙකෙළේ rල� උවටැන මහs -� කම/ බව 
පකාශ ෙකොට \ම ය.  
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යථාවාA තථාකාB - යA ෙලස4� 4ය�ෙ� ද එ ෙල$� ම කර�නා % ��රජාණ� 
වහ�ෙසේ $ය�� ම rල7නට උපස්ථාන ෙකොට, උපෙදස් \ෙම� පමණ/ ෙනො නැවt 
ආදශෙය7� ෙලොකයා dචSතෙය� ෙයදැ2ය TK බව ද/වා වදාළහ.  

C3ග7ත3ස්ස ෙත>� වහ�ෙසේ ඉතා ද>U % Cෂ්ඨෙරොගෙය4� ෙපෙළ�නාg 
-ZC) බැ2� හැම ෙදනා 2$� ම හරනා ල� ව ෙහො+ තැ � ෙනො නැxDය හැ4 වැ මහ+ 
�ක ෙසේ $Dයහ. ෙA බව දැනැග+ මහාකා>oකය� වහ�ෙසේ එ තැනට වැඩම ෙකොට 
කටTK උපස්ථාන දැනැ උU පැ� -Zෙයළ ෙකොට අනඳ ෙත>� ෙ� සහාය ඇ� වැ �ස්ස 
ෙත>� ඇඳ-D� ඔසවාෙගනැ rයහ. :; ශ=රය ම එක ම වණය/ බවට ෙපyz K�U 
�ස්ස ෙත>� ෙ� $h> ඇඟට ම ඇ| �}o. එක ම ෙපේමRය ද>වා නහවන කා>oක 
මවක ෙම� මහා ක>ණාෙව� ->U ළය/ ඇ� ��රජාණ� වහ�ෙසේ �ස්ස ෙත>� ෙ� 
ඇඟ ෙතමා ෙපොඟවා ෙස�� ෙස�� $h> ගලවා ෙසෝදා 2යැෙළ�නට තබා ෙර. 
කැෙබ)ෙල4� ෙතමෙතමා :; ශ=රය ම ෙසේ~හ. �ස්ස ෙතරUෙවෝ :;ම � ම dවප+ 
%හ.  

ෙලෝකෙය� ෙම බN ත++වෙයක ෙකනC ෙම බN Oයාෙවකැ ෙය�U පළ: වතාව 
ෙමය  සා බලා $D r� පැව. හැම ෙදනා ම ම2ත %හ. හැම ෙදනා ෙ� ම �+ ක>ණාෙව� 
-= rයහ. ශ]ධාෙව� ඇළ| rයහ. මහාකා>oක % �� -යාණ� වහ�ෙසේ ෙA rල� 
උවටැ� කළ තැන ශ]ධාව+ උපාසක උපා$කාෙවෝ ෛචත�ය/ ද ෙගොඩනැං%හ. 
ෙජතවනාරාමෙය� -�D අ� 24 ½ / උස් % ෙA Dලාෙනොපස්ථානෛචත>ය අද+ දැ/ක 
හැ4 ය.  

ෙA උKA Oයාව ආදVශයට ග+ r� පැ2. කh>+ �ලාෙනොපස්ථානෙය� උන�� %හ. 
එ කලැ ෙම බN ආෙරොග�ශාලා ෙනොK�ෙණ� කටහැ4 හැම ෙලස4� ම rල� උවටැන 
කර�නට පට� ග+හ. සැ$&7 ෙත�Gෙවෝ .නපතා ම rල� ��� කරා ෙගොස් බණ 
�ෙම� $ත ද උපස්ථානෙය� ගත ද සැනැස්%හ. අෙ�HIJටාණ� ෙසේවකයාට කළ 
උපස්ථානෙය� හා Kසාඛා මහ උවැJය අස් ෙවළඹකට කළ උපස්ථානෙය� ද �]ධ කාලෙW 
\ ම �ලාෙනොපස්ථානය ෙකොපමණ .TU hණා දැB $තා ගත හැ4 ය.  

පථම ආෙරොග> ශාලාව - “ෙලෝකෙM පළවරට ආෙරොග>ශාලා HNO�ෙ8 ෙගෞරවය 
එකා�තෙය� ම ෙබෞRධය� හට NTව�ෙ� ය” B ෙකොප)ස්ට� }ෙෂොI Kමා � ය. ෙA 
ෙගෞරවය ��2ය T+ෙ+ ෙලොව අසහාය රාජයා % ධමෙශොකයනට ය. ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙ� උපෙදශය හා ආදVශය :� � -Zග+ අෙශොක රජKමාෙණෝ ෙලොකෙය� පළ: වරට 
ආෙරොග�ශාලා -�i%හ. ඉ�.යාෙL හා � ලංකාෙL පමණ/ ෙනො ව ආ$යාව ය අ�කාව ය 
Tෙරොප ය යන K� මහා]�පය�� ම ම7ෂ�යනට පමණ/ ෙනො ව �Sස7නට ද 
ආෙරොග�ශාලා ඇ� කළහ.  

ෙA K� මහා]�පය�� ආෙරොග�ශාලා -�i�ම -Zබඳ �ලා ෙලඛන හා ෙවන+ 
ෙනොෙය/ ?රාණ වස්�g ෙදස් 4ය�. ෙA ආෙරොග� ශාලා ෙසේවය  සා ෙලොකයා හට 
සැලැdU ශා��ය අ� 2ශාල ය. ෙමය ආදVශයට ග+ ෙනොෙය/ ෙදනා ෙනොෙය/ 
පළා+වලැ ආෙරොග� ශාලා -�i�මට+ rල� උවටැනට+ ෙබොෙහෝ උන�� %හ.  

ෙහළ.වැ $D ෙබෞ]ධ රජව> ද ෙA ආෙරොග�ශාලා ෙසේවය මහs -�කම/ ෙකොට 
සැලැ� ෙහB� ල/.ව ද rල�හ) බgල 2ය. “මහාවංශෙයN තර8 ?ල�හV W3කාගාර 
ගැන අ� කවර රෙටක ඉ3හාසෙයකැ ව7 සඳහ� ෙනො ෙY” ය7 උගK� ෙ� -ZගැRම B. 
�iගැ:U රජKමා පමණ/ rල�හ) දහ අට/ කරවා තැ�ම+ මහා පරාකමබාg රජKමා 
ෙ� ෙපොෙළො�න> ආෙරොග�ශාලාව ෙලොක ඉ�හාස ෙය� සඳහ� වන ෙහොඳ ම 
ආෙරොග�ශාලාව ෙලස උගK� 2$� -ZගැRම+ $ංහල ෙබෞ]ධය� හට ෙA -Zබඳ 
උන��ව/ ඇ� කැy ගැRමට ෙහොඳ ම ක>ෙණ4.  

 	OගැG, �Rධදාස, පරාකමබා\, ii ද/]ල, iii TN_, i ෙසේන, ii ෙසේන, iv ක�/ ආ\ 
රජව> ආෙරොග�ශාලා -�i�A, ෙබෙහ+ සපයා \A,  ර�තර rල� උවටැන ආ. න� 
වැදෑ>A ආෙරොග�ශාලා ෙසේවය�� ෙය�U බව ඉ�හාසෙය� සඳහ� ෙL. ෙබෞ]ධ 
රාජCමාSකාෙවෝ ද ඉතා -ZC) අවස්ථාෙව� $D ලා�> ෙරෝ�නට පවා $ය�� උපස්ථාන 
4=ෙම� ��රජාණ� වහ�ෙසේ අ7ගමනය කළහ.  
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ෙබෙහ� උය� වැ�ම 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� “සදා ]ඤ්ඤ/පවbඪන” �ත ෙදශනාව  සා ධමෙශොකා. 

ෙබෞ]ධ රජව> ෙබෙහ+ පැළෑD වැ�ම ද ආරAභ කළහ. අෙශොක රජKමා අ�කා. රටවල 
නැ� ෙබෙහ+ ලංකා ඉ�.යා. රටව*� ෙගනැ ෙගොස් එ� $ට% බව+ ලංකා ඉ�.යා. 
රටවල නැ� ෙබෙහ+ ඒ රටව*� ෙම� ෙගනh+ $ට% බව+ �ලා ෙලඛනවල සඳහ� ෙL. 
පdrය දා ග)ඔෙW \ ෙසොයාග+ ෙබෙහ+ උයන $ංහල ෙබෞ]ධ ර�� ෙ� ආෙරොග�ශාලා 
ෙසේවෙය� පමණ ද/වන -Z}qව4. ෙම ෙසේ කමා�dල ෙබෙහ7 වැ�ම ආර8භ �ෙම� 
ෙලොවට මහා ශා�3ය9 සලසා වදාෙළෝ7 මා ෙD �	රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 
වහ� ෙවෙළඳාම 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� කාලයට ෙපර+ පd ව+ වහ) ෙවෙළඳාම  සා �Iප+ 
ෙසේවකයනට ලැ�ණ ගැහැට අපමණ ය. �Iප+ අසරණ ස්� ?>ෂ ළද>ව� ද අක>ණාව+ 
ස්වා�නට 2Cණ7 ල� ව අපමණ කරදර 2�ද බව ර��මාලා\� ෙ� ?ව+ව*� ෙහZ ෙවB. 
ෙම ෙසේ අසරණ ෙසේවක ෙසේ2කාව� 2�න �/ �i මහා කා>oකය� වහ�ෙසේ වහ) 
ෙවෙළඳාම ෙබෞ]ධය� 2$� ෙනොකටTK යැB සA�ණෙය� තහනA කළා පමණ/ ෙනො ව 
�Iප+ දාස - දා�නට තම� ෙ� ෙසොෙහොT> - ෙසොෙහොTSයනට ෙම� ඉතා ආදරෙය� 
සංගහ කටTK යB ද වදාළහ. ෙම ෙසේ ෙලොව පළවරට වහV ෙවෙළඳාම තහන8 �Bෙම� 
අසරණ ෙසේවකයනට අපමණ ශා�3ය9 සලසා වදාෙළෝ7 මා ෙD �	රජාණ� වහ�ෙසේ ම 
ය. 
ස්�� හට සැලැ� ෙසත 

ෙපර ස්� පjය ද  දහස/ නැ� වැ වහ�නට ෙදවැ  ෙනොවන ගැහැට 2�ද -Sස4. 
ෙනොෙය/ R� =t� ෙග� බැඳ තැ�වා පමණ/ ෙනො ව මහ+ කරදරවලට ද ප+ 
ෙකෙර��, ගෑ7 ද>වC ලැ�ම මහ+ අභාග�ය/ ෙකොට සලකන ලද Tගයක පහළ % 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ඒ හැ�Aවලට 2>]ධ ව ෙදශනා 4=ෙම� ස්�g ද 2ශාල ශා��ය/ 
ලැ�හ. එ වකට පැවැ� අව�රය7+ ඉ� පd ලැ�  දහස+ සැනැ$)ල+ සසඳා බලන 2ට 
අෙI මh ව> ��-යාණ� ෙව7ෙව� .2 -�ව+ ම� යැ B 4ව TK තරA ය. ෙමෙහo සස්න 
ඇ� 4=ෙම� හා �]ධ සාසන දායාදය ?>ෂ පjයට ෙම� ස්� පjයට ද උ>ම කැර \ම/ 
වශෙය� ෙනොෙය/ තනK> \ෙම� ද ස්e වfගයා ෙD %&Gවට මඟ පාදා A වදාෙළෝ7 මා 
ෙD �	රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 
අත"�තම #ෂ්ටාචාරය 

ෙලෝකයා හට අතh7තම iෂ්ටාචාරය9 A වදාෙළෝ7 මා ෙD �	රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 
“ෙA ෙ] කළ TK ය” B ��රජාණ� වහ�ෙසේ  යම කළ ෙ] 4=ම චා$ත lල නA ෙL. 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොව පහළ වන කාලෙW ඉ�.යාෙL පැවැKෙF ජා�ක ආගA ය. ඒ 
ආගA හා සAබ�ධ ව පැවැ� චාSත ද ඒ ජා�කයනට d�d වන ෙල$� � ය. එ ෙසේ ම එය ද 
ඉතා d; වශෙය7+ අ� පා� ස�ත ව+ � ය. ඒ බව එ වකට K�U උසස් ම ග�ථය වන 
ඍDෙවදය -Zබඳ පVෙයෂණ කළ ප�ව>� ද 4යා �ෙ8. 

එ ෙහB� ��රජාණ� වහ�ෙසේට චාSත වශෙය� ක>U රා�ය/ ම පකාශ කර�නට 
$� 2ය. ව�න ?දන සැD, ද� ෙදන සැD, $) ර4න සැD, භාවනා කරන සැD පමණ/ ෙනො 
ව, යන එන - කන ෙබොන - කථා කරන - $නා ෙසන සැD පවා ෙදශනා කර�නට $� 2ය. 
මහාකා>oක �� -යාණ� වහ�ෙසේ �ෂ්ට සමාජය/ ඇ� 4=මට ෙකොපමණ උ+සාහ 
දැ>වා දැ B 4වෙහො+ අන�යනට කරදර ෙනොව�නට �ෂට් මහ+මයC ෙලස ෙකළ ගසන 
සැD පවා පකාශ කළහ. 

වතමාන ෙලොකෙය� උගK� 2$� ඉතා උසස් යැB සAමත කැර ග�නා ලද චාSත 2¡ 
වැ� ෙකොටස/ මැ ��රජාණ� වහ�ෙසේ �ට අh>� ෙදදහස් ප�$යයකට පමණ ෙපර 
පකාශ කළහ. වතමාන ෙලොකෙය� පාV*ෙA�K රාජයා හැDයට -Zග�නා එංගල�තෙW 
පාV*ෙA�Kව පවා -Zෙයළ � �ෙබ�ෙ� ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� ස¢ඝසභාවට සමාන 
ව ය ය7 Tෙරෝ¤ය උගK� පවා 4යන කථාෙව4.  
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��N මහරහත� වහ�ෙසේ ලංකාවට පැ�¥ෙම� ෙදවනපෑ�ස් රජKමා පධාන 
ල/වැ$ෙයෝ ෙබෞ]ධෙයෝ %හ. එ වක පට� ලංකාෙL ද ෙබෞ]ධ චාSත පැ�ෙර�නට 2ය. 
ලංකාවා�� ෙබෞ]ධ චාSතයනට ෙකොතරA �ය කළා දැB 4වෙහො+ ෙබොෙහෝ කල/ පැවැ� 
$ංහල චාSත සA�ණෙය� ම අමතක කරන ල.. දැ� නA $ංහලයනට ෙබෞ]ධ 
චාSතය�ෙග� ෙතොර ආචාරධම නැතැ B 4ය TK තරA ය. ‘�]ධාගම නැ�දාට $ංහල 
ජා�ය+ නැ+තට ම නෑ’ යැB �ම+ රාමනාද�Kමා �ෙL+ ‘�Rධාගම ෙය� ෙතොර 
Jංහලෙය9 නැත, Jංහලයාට �Rධාගමෙය� ෙතොර �J වn7 නැතැ’ B මැදහ+ උගK� 
4ය�ෙ�+ ක>U ෙහො�� 2මසා බලා ම ය.  

ෙA ෙබෞ]ධ චාSත  සා $ංහල ෙබෞ]ධයා උග+ ෙලොකයා ෙ� ෙගෞරවයට භාජන 2ය. 
?රණෙය� ලංකාවට පැ�o නා නා තරා�රA වල උග+ 2ෙ]�කෙයෝ $ංහල ෙබෞ]ධය� 
ෙ� ¨ලාචාර පැවKA දැකැ පැහැ\ ඉතා උසස් ෙකොට වණනා කළහ. එ ෙසේ ම ල/වැ$ෙයෝ 
$)ව+ ©ණව+ නැණව+ -Sස/ වැ වාසය කළහ. 

අh>� $ය ගණනකට ෙපy 2ෙද¨නට යට+�ම  සා+ එ වක පට� ලැ�U අෙබෞ]ධ 
අධ�ාපන කම  සා+ ෙබෞ]ධ චාSත -Sෙහ�නට පට� ග+ෙ+ ය. අද ෙබෞ]ධයා අ�ශB� 
සංකර � $DB. එය ෙකොතරA .TU � �ෙ8 දැ B 4වෙහො+ “$ංහලයා තරA සංකර % 
ජා�ය/ ආ$යාෙL ම නැතැ” B ඇතැA 2ෙද�කෙයෝ 4ය�. ෙමය අපට ෙකොතරA  �දාව/ 
දැB $තා බල�න. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ 2$� ෙදශනා කරන ලද චාSත ෙව� වශෙය� ග+ කල දහස් 
ගණන4. ෙබෞ]ධය� ෙ� වැNA -�A ආ.ය+ මංගලාවමංගල ආ.ය+ තම� අදහන ධමයට 
හා තම� ෙ� �ෂ්ටාචාරයට ගැළැෙපන පS. 2ය TK ය.  

 

1956 \ -Zය�දල ෙවස/ දහA පචාරක ස��ය මx� පකා�ත 

“�	රජාණ� වහ�ෙසේ” නA ග�ථෙය . 
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යK>*�ම: ඇA. ඒ. බ°ල මහතා 


