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ෙමෙහ� සස්න ය
 ���ම කාෙලෝ�ත ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙමෙහ� සස්ෙ� ඇ��ම� වැ� �ම� නැ� �ම� � බඳ ෙක# සටහන% &ල ( ම 

සඳහ� කර�ෙ� ඒ � බඳ ෙයෝජකය� ද ඇ-. ව /01ම� ශාසන භාරධා5 6� පැ78 
උ-ම� ෙ: සැලැ;<ලට භාජනය කරව= සඳහා ය.  

/?රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ: කාලෙය� ( මහා පජාපA ෙගෝතD ෙ07ය ෙමෙහ� සස්න 
ඇ� කරන ෙලස Eප වර% ම ඉ<ලා G# අතර /?රජාණ� වහ�ෙසේ “ෙගෝත�ය, කH නැත, 
තථාගතය� වහ�ෙසේ 7G� පකාශ ෙකොට වදාරන ලද ධLම 7නය අ=ව 6� ෙගM� N%ම 
අනගාOක P ශාසනෙය� මාගම ෙ: පැ70ද =ඹට RS ෙනොෙT.” (V<ල ව:ග ෙදවැN 
කාWඩය - ෙබෞ0ධ මහා සHෙHලනෙZ [�ටක පOවLතන �\ 407) ය=ෙව� ඒ ඉ<]ම 
ප�ෙ^ේප ෙකොට වදාළ ෙසේක. එM� කලකට පa  මහා පජාපA ෙගෝතD ෙ07ය තමා� ශාක� 
bමාOකාව� 500 % සමඟ �ස &d ෙකොට කහට ෙපP වස්ත හැඳ ෙපරව ක�ලවස්-ෙT Gට 
පා ගමN� ම 7ශාලා මහ=වරට ෙගොස් පැ70ද ඉ<ලා G#යා ය. එ වර ද ඒ ඉ<]ම ප�ෙ^ේප 
කළ ෙසේක. එසඳ අනඳ මා ��ය� වහ�ෙසේ ඉ8Oප� � ෙනොෙය% කRf ;යා ස්g ප^යට 
පැ70ද ලබා ෙදන ෙම� ඉ<ලා G#ය හ. /?රජාණ� වහ�ෙසේ එM� G? වන ශාසන හාNය 
ෙප�වා මහා පජාපA ෙගෝතD ෙ07ය අෂට් ගR ධLම � ග�නවා නH පැ70ද ලබා ගත හැ; 
බව පකාශ කළ හ.  

/?රජාණ� වහ�ෙසේ ශාසන හාNය ගැන ෙ0ශනා කෙළේ ෙමෙසේ ය.:  
“ආන�දය, ඉ�� මාගම තථාගතය� වහ�ෙසේ ��� පකාශ ෙකොට වදාරන ලද ධ�ම 

�නය අ�ව  ! ෙග"� #$ම අනගා%ක ව ශාසනෙය! පැ�(ද ෙනො ලැ)වා න*, ආන�දය, 
මා�ග බහ්මච�ය ෙබොෙහෝ ක1 පව2�නට 2)ෙ3 ය. අ567 දහස$ ප2ෙ8ධ ස(ධ�මය 
පව2�ෙ� ය. ආන�දය, ය* ෙහය9� තථාගතය� වහ�ෙසේ ��� පකාශ ෙකොට වදාරන 
ලද ධ�ම �නය අ�ව මාගම  ! ෙග"� #$ම අනගා%ක 5 ශාසනෙය! පැ�� 5ෙ: ද 
ආන�දය දැ� අ567 ප� �යය$ ක1 පමණ$ ම ප2ෙ8ධ ස(ධ�මය පව2�ෙ� ය.” 
(=1ලව>ග, ෙදවැ# කා3ඩය - �ංහල ප%ව�තනය AB 417) ෙමෙසේ වදාෙළේ H නIJ අෂ්ට 
ග6 ධ�ම ALගැMම #සා එO ශාසනා�තරය 76 H  ය බව අBවාචාP� වහ�ෙසේ පකාශ 
ෙකොට ඇත.  

ෙමෙසේ ශාසනයට අන-ර% යැM පකාශ කර�(� ෙමෙහ� සස්න ��\�මට ඉ8Oප� 
�ම ගැන අනඳ මා��ය� වහ�ෙසේට එකල ද 7j සංඝයා ෙදොස් පැවm බව සඳහ� ෙT. 
බලව� ඉ<]ම �ට ෙමෙහ� සස්න අ=දැන වදාළ /?රජාණ� වහ�ෙසේ වැ� ආර^ාව 
සඳහා පධාන o^ාපද -�Gය එෙකොළහ% (311) % පැන q ෙසේක.  

සH/0ධ පONLවාණෙය� පa ෙමෙහ� සස්න �ටරටවල ද පැ�5 6ෙZ ය. සංඝ��තා 
ෙමෙහ�� වහ�ෙසේ ෙ: පැ�rෙම� පa s ලංකාෙව� ද ෙමෙහ� සස්න ��#ෙZ ය. එය 
එෙකොෙළොස් වැN Gයවස ද%වා NLමල ව පැව� බව ඉ�හාසෙය� ෙපෙ�. මහා 7ජයබාt 
රජ-මා ෙ: කාලෙය� හට ග� ෙනොෙය% අL/ද Nසා uv ශාසනය ද �O�ණ. ඒ සමග ම 
uvr ශාසනය ද �Oෙහ�නට ඇතැM G�ය හැ; ෙT. මහා 7ජයබාt රජ-මා /Rම රට 
රාමඤ්ඤ ෙ0ශෙය� [�ටකධර uw� වහ�ෙසේලා ෙග�වා uv ශාසනය නැවත ��ට q 
න&� uvr ශාසනය ��ට q බව% සඳහ� ෙනො ෙT. එෙහM� uvr ශාසනෙය� 
අවසානය මහා 7ජයබාt රජ-මා ෙ: කාලෙZ යM G�ය හැ; ෙT.  

ල$ රජය කළ මහානාම රජSමාෙ> කාලෙය! T ලංකාෙව! ෙමෙහU� වහ�ෙසේලා 
Vනයට ෙගොස් ෙමෙහU සස්න A!ට W බව Vන ධ�ම ග�ථ වල සඳහ� ෙ8. ෙමකල ද Vනය, 
�යZනාමය ආ[ රටවල ෙමෙහU සස්න ඇතJ දැ� පවJනා ෙමෙහU සස්න ෙථරවාද 
�නයා�\ල ව ALගත ෙනො හැ9 ය ය� Iල පට� ම ෙථරවා[ ]AටකධාP මහෙත6� 
වහ�ෙසේලා ෙ> අදහස �ය. )6ම, �ය*, කා*ෙබෝජය, ලාඕසය යන ෙථරවාද )(ධ ධ�මය 
පව2න එකද රටක වJ ෙමෙහU සස්න$ නැත. ඒ රටවල ෙමෙහU සස්න ඇ2 කරවන 
කතාJ නැත. එය �නයා�\ලව ෙනො කළ හැ$ක$ ෙහ"#.  
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මෑතක Gට s ලංකාෙව� වO� වර ෙමෙහ� සස්න ��\�ෙH පශන්ය පැන නැy ඇත. 
ෙH සHබ�ධ ව ෙනොෙය% අය තම තම�ෙ: අදහස් පළ කර�� zව�ප� වල {� {යා 
ඇත. ඔq� මහ උග-� 7ය හැ; qව� ධLම 7නය ෙනො ද�තq� බව ෙහොඳට ම පැහැ8  ය. 
ඔqනට ෙදොස් ෙනො පැවOය }-ය. කRf පැහැ8  කර ?� 7ට උග-� Nසා කාරණය 
� ග�නවා ඇත.  

/?රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොව පහළ q කාලෙය� අ�ධ 7ශව්ාසයට �/f තැන නැ� 
ෙකොට /01 7ශව්ාසයට &< තැන ( ඇත. “නා`�තය�ෙතෝ a%ෙසො �ෙසසමbගcඡ2”. 
ෙනො Gතන තැනැ�තා 7ෙශේෂ 8}fව% ලබ�ෙ� නැතැM පකාශ ෙකෙර�� ජනතාව 
GAමට zR? කරන ල8. කාලාම aතෙZ GAෙH කලාව zR? කරන ල8. මහාපෙ0ශ 
ෙ0ශනාෙව� GAෙH හා GAෙම� පැන න~න පශ්න තLකා=�ල ව 7සඳා ගැ�ෙH මාLගය 
ෙ0ශනා කරන ල8. ධLම පශ්නය% නH අෙන% ධLම පද සමඟ සසඳා බලා Aරණය කර ගත 
}- ය. උපසHපදාව 7නය කLමය;. එෙහM� ෙම කලැ uvr උපසHපදාව% 
7නයා=bලව කළ හැ; දැM =ව�� 7මසා බැ{ය }- ය.  

/?රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ: කාලෙය� උපසHපදා කම අට% �/f බව පැහැ8{ ය. 
1. එ! e$f උපස*පදා  
2. සරණාගමන උපස*පදා  
3. ඔවාදපi>ගහන උපස*පදා  
4. පඤ්හ වkාකරණ උපස*පදා 
5. ග6 ධ*ම උපස*පදා  
6. lෙතන උපස*පදා  
7. අZඨ වා`ක උපස*පදා  
8. ඤJ2චSnක*ම උපස*පදා 

ය= ඒවා M. /0ධ කාලෙය� පa 7නයා=bල qෙZ 7 වැN හා 8 වැN  උපසHපදා 7නය 
කLම ෙදක පමණ ය. උපසHපදා 7නය කLමයට �මා සHප��, පOස සHප��, කHම වාචා 
සHප�� M සැෙක7� සHප�� -න% ඊට අ=�ලව එක- 7ය }- ය. 

oමා ස*පJ2 න* උදp$ෙඛප oමාව$ නැJන* �නයා�\ල ස*මත බ(ධ oමාව$ 
2rම ".  ප%ස ස*පJ2 න* උපස*පදා �නය ක�මයකට පමාණවJ සංඝයා �tම ". ක*ම 
වාචා ස*පJ2 න* )7රජාණ� වහ�ෙසේ ��� ෙ(uත ඤJ2චSn ක*මාවාචා පකාශ 
9Pම ". ෙමෙසේ ක�ම වාකk පකාශ 9Pෙම� පv පාත �56 අbෂඨ්ානෙය� උපස*පදාව 
A!tම ".  

uvr� සඳහා අ�ඨවාSක උපසHපදා කLමය Nය�ත M. uvr� සඳහා ද යට E 
සHප�� -න ��ය }- ය. අ�ඨ වාSක උපසHපදාව නH uvr සංඝයා 7G� 
උපසHපදාෙප�කාව 7නයා=�ලව 7මසා ඤ��ච-� කHම වාචා පකාශ කරවා ගත }- 
ය. uvr සංඝයා 7G� ඤ��ය ඇ-. ව කLම වාක� සතර වර% Eම� Nසා uv සංඝයා 
7G� ඤ��ය ඇ-. ව කLම වාක� සතර වර% Eම� Nසා අ�ඨ වාSක උපසHපදා නH 
ෙවM.  

ෙමකල ද ෙථරවා( ෙබෞ0ධ රටවල උපසHපදා 7නය කLම කර�ෙ� උදb%ෙඛප 
�මාවක ෙහෝ 7නයා=�ල බ0ධ �මා ෙවක ය. අdම ගණෙ� උපසHපදා uw� පස් නම% 
ව� G#ය }- ය. එෙහ� uw� ස&හය% ප&fවා ගැ�ම GOත M. /?රජාණ� වහ�ෙසේ 
7G� ෙ0oත කLම වාක� ;ය= ලැෙ�. පා  කLම වාක� ;යන 7ට අbර% ෙහෝ හOයට 
උ�චාරණය qෙW නැ�තH ඒ වාක� නැවත� ;යන ෙසේ Nයම ;5ම ප&ඛ ව G#න මහා 
ෙතR� වහ�ෙසේ ෙ: GOත M. කLම වාක�යට එතරH සැල;<ල% ද%ව= ලැෙ�.  
ලංකාෙව� 	නයට ය ����� වහ�ෙසේ  

Gංහල uvr� වහ�ෙසේ �නයට 6ෙZ මහානාම රජ-මාෙ: කාලෙය� ‘න�8’ නH 
ෙවළද මහතා සමඟ ය. නැ�; නගරයට නැෙව� ෙගොස් ෙගොඩqf 7ට ෙගෞරවෙය� 
� ෙගන ආරාමයට ප&fවා ඇත. එ� G# uvr� ෙග� මහණ උපසHපදාව ලබා ග�ෙ� 
ෙකෙසේ දැM ලංකාෙව� 6ය uvr� ඇ�ෙම� පa �නයට ක{� පැ�� �ණවLම� 
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uvවෙග� යැM E 7ට එය වැර8 බව ෙප�වා ( ඇත. ඒ වරද � ග� එදා uvr� 7G� 
Nයම උපසHපදාව ලබා ෙද�නැM කරන ලද ආයාචනය අ=ව ලංකාෙව� තව� uvr� 
ෙග�වා ෙගන uvr ශාසනය ��\වා ඇ� බව පංශ ජා�ක G<ව� ෙ<� ප�-මාෙ: 
කෘ�වල සඳහ� � ඇත.  
1946 � 	නයට ය �ත ෙමෙහය  

ෙදවන ෙලෝක }0ධය අවස� ව=ව� සමඟ ම �නෙය� ;L�ධර ව G# තාM � 
යA�දය� වහ�ෙසේ 7G� ෙය?= ෙලෝක හා ෙබෞ0ධ රටවල සංචාරෙZ ( s ලංකාවට 
පැ�� 7ට ෙථරවාද uw� ෙකෙර� මහ� පැහැ(ම% ඇ� කර ග�තා පමණ% ෙනොව Gය 
රෙට� Nයම uv ශාසනය% නැ� බව වටහා ග�නා ල8. උ� වහ�ෙසේ Gය රටට ෙගොස් එ� 
ප�� සමඟ සාක�ඡා ෙකොට ෙථරවාද uv ශාසනය ��\වා ග�නට, 7ෙශේෂ uw� 
ප&fවා ග�නට ලංකා මහාෙබෝ1 සමාගමට� එකල ෙම� වාසය කළ උ�වහ�ෙසේ ෙ: 
oෂ� ෆා� ස්වාD� වනහ�ෙසේට� {}H එවන ල8. ෆා� ස්වාD� වහ�ෙසේ 7G� 
මහාෙබෝ1 සමාගම� සමඟ සාක�ඡා ෙකොට ඒ කට}�තට මම�, ෙසෝම, ෙඛ��ද යන 
ස්ථ7රය� වහ�ෙසේලා ෙදනම� 1946 ( �නයට වැඩම කරන ල0ෙද&.  

තා" x යy�දය� වහ�ෙසේ හා පධාන ෙබෞ(ධය� සමඟ කරන ලද සාකcඡා අතර 
එක$ න* ඔ5� vදාන* ෙකොට �i A%ස ෙථරවාද e} ~�තයට a�� ෙකොට ලංකාෙව� 
අවශk පමාණයට e�� ෙග�වා ෙගන oමා ස*මත කැර උපස*පදා කරවා ෙථරවාද e} 
ශාසනය A!BHම ".  

ෙ* ශාස#ක කට�Jත අ567 පහකට භාර ගJතJ අවශk න* ~�තා�තය ද$වා 5වJ 
ඉ�නට කැමැ2 ය" ධ�ම lත A%ස O �ට ඔ5නට ඇ2 5ෙ: බලවJ සSට9. එකල Vනෙ: 
අභk�තර ව හට ගැ�� අ�)දකාP තJJවය #සා මාස නව ෙය9� එම ධ�මlත ෙමෙහය 
#ම 9Pමට �7 �ය. එ! �iය [ e} �හාරවලටJ e}� උපස්සයටJ යාමට අවස්ථා උදා 
W අතර ඒ ෙදA%ස ම �ෙශේෂෙය� ෙමෙහණ� මහJ භ$2ෙය� ආග�ක වතාවJ වල 
ෙයෙදන බව  ද$නට ලැ�U. එෙහJ ෙථරවාද ධ�මයවJ �නයවJ ALප�න බව$ තමා 
ද�නා බව$ වJ ද$නට ලැ)ෙ3 නැත. ෙ* න"� ෙථරවාද මහණ සස්න A!Bවා ග�නට 
ගJ උJසාහය එකල හටගJ අභk�තර �(ධය #සා වk�ථ �ය.   

s ලංකා ෙමෙහ�� වහ�ෙසේලා �නයට ෙගොස් ෙමෙහ� සස්න ��\�ෙH පවෘ�� 
ගැන ද එ� ( සාක�ඡා කැO�. ඒ ගැන ඔq� දැන G#ෙZ නැත. උග-� 7G� ෙස7ය 
}�ත% බව ද%වන ල8� එ� G# උග-� ;�ප ෙදෙනb 7G� ම එය ෙසොය�නට භාර 
ගැ�න. ව�රාරාමෙය� කල% පැ78ව Gට GqR හළ ] මහතා මහ� උ�සාහෙය� ෙසොයා 
ග� 7ස්තර ලංකාෙT පළ ෙකO�. 
	නෙය� ෙමෙහ� සස්න ෙගන ඒම  

උපසHපදා 7නය කLමයකට සHප� -න% අවශ� බව ක{� සඳහ� කැර ඇත. �මා 
සHප��ය අ=ව &< }ගෙය� සHමත �මා �ෙබ�නට ඇත. එෙහ� 1946 ( පOස 
සHප��ය අ=ව ෙථරවාද 7නයා=�ල සංඝයා එ� G#ෙZ නැත. කHම වාචා සHප��ය 
අ=ව /?රජාණ� වහ�ෙසේ වදාළ පා{ කLම වාක� එ� නැත. ඉ8� ෙථරවාද 7නය අ=ව 
ෙමෙහ� සස්න තබා මහණ සස්න ව� එ� නැත. කRf ෙමෙසේ පැහැ8{ව ��ය ( �නෙය� 
ෙමෙහ� සසන් ෙගනq� ලංකාෙව� ��\ව�නM Eම “කqෙදෝ පා තබ�ෙ� ව� නැ� 
තැන කqෙදෝ කරනH ගහනවා” යන පැර� කථාව G�ප� කරවන G01ය;.  
උවමනා �"� නාමය ද? �"� %ලය ද?  

ෙකෙනbට පාරD ධLම සzරා ඇෙතො� =වණ &tbරා 6ෙයො� පඤ්ච �ලෙය� ��ටා 
ද Nව� අවෙබෝධ කර ගත හැ; ය. ඉහළ �ලයක ��ටා නH වඩා� ෙහොඳM. එය එෙසේ නH 
G< මෑ�වR�ට දස �ලෙය� ��ටා �ල, සමා1,  පඤ්ඤා යන �ණ ක� -න වඩා Nව� 
අවෙබෝධ කර ගත හැ; ය. එෙසේ හැ;යාව ��ය ( 7නයා=�ල ව ලබා ගත ෙනොහැ; 
උපසHපදාව ගැන කතා කර�� පමාද �මට උවමනා නැත. qවමනා uvr නාමය ද? 
uvr නාමය ඇත� නැත� uvr �ලය ර;�නට බාධාව% නැත. #ක කලකට ෙපර 
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අභාවපා�ත q ජLම� ජා�ක උ�පලව�නා දස G< මෑ�ෙයෝ uv�යනට අM� o^ා පද 
ර;�� NLවාණාවෙබෝධය ලඟා කර ග�හ. උග� ධLම 7නය ද�නා aධLමා වැN දස G< 
මෑ�වR uvr ශාසනය% ��\ව�නට බැO බව පG01ෙZ ම ;යන අතර උග� ධLම 
7නය ෙනොද� කWඩායම% ෙකස් පැෙලන තLක ඉ8Oප� කර�� uw� වහ�ෙසේට ද 
ෙදොස් ;ය�.  

දස G< මෑ�වR�ට අවංක �තව�කම% ඇ�නH රජය� ජනතාව� කළ }- වැඩ 
ඇත. ෙමකල ද දස G< මෑ�වR�ෙග� Gයයට අ�ව% �ව� ව�ෙ� ?ක ෙසේ ය. Gqපසය 
හOයට නැත. ධLම 7නය ඉෙග�මට හා භාවනා ztfවට ද පහaකH නැත. රජය� 
�තව�කH කතා කරන කWඩායම� සං7ධානය � Gqපසය හා ඉෙග�ෙH� භාවනා 
;5ෙH� පහaකH සලසා (ෙH කමව� වැඩ � ෙවළ% ෙය?ෙවො� uvr ශාසනය යන 
නම නැත� රහ�, අනාගාD, සකදාගාD, අdම ගණෙ� ෙසෝවා� දස G< මෑ�වR� ව� 
ද%නට ඉඩ ඇත.  

ෙ* ක6� ෙහො�� �වU� ෙසොයා බලා ධ�මයට �නයට එකඟ ව A!Bව�නට 
ALව� කම$ නැ2 ෙමෙහණ සස්න$ ගැන කථා කර�� ත�ක කර�� කාලයJ, 
ඥානයJ, ශමයJ අපෙJ යව�ෙ� නැ2ව දස �1 මෑUව6නට �ලෙය� �ණෙය� 
�වU� ��� ව�නට පහvක* සලසා ෙදන ෙම� ක6ණාෙව� ද�වා �iI. 

T ලංකාව, )6ම, �ය*, ලාව, කා*ෙබොජ යන ෙථරවා� ස*)(ධ ශාසනය පව2න 
පධාන රටව1 එකක වJ ෙමෙහණ සස්න$ නැත. එෙහ"� ෙථරවා[ �නය අ�ව ෙමෙහණ 
සස්න A!BHමට දැනට 9�ම අවකාශය$ ෙනොමැ2 බව ඉතා පැහැ�� ය. Vනය, �යZනාමය 
ආ[ මහායාන රටවල ෙමෙහණ සස්න න�� පැ�� සං�ධානය$ ඇතJ ෙථරවා[ ෙබෞ(ධ 
රටව1 පෙහේම ශාසන භාරධාP මහ ෙත6� වහ�ෙසේ Iල පට� ALගJෙJ නැත. ෙම බ� 
�නය �ෙරෝ� ක6ණ$ ගැන නැවත නැවතJ කතා  කර�� කාලය නාස්2 ෙනො කරන ෙම� 
රජයටJ ජනතාවටJ ක6ණාෙව� ද�වා �iI.  

ෙම� පකාශ ව�ෙ� 1988 �{ 23 වනදා මහරගම GO ව�රඤාණ ධLමායතනෙය�  ස් 
qf ෛතNකාMක මහානායක ස්වාD�දය� වහ�ෙසේලා -�Gයයකට අ1ක මහා සංඝ 
සභාව � ග� ධLම මාLගය M. =වණැ�ෙතෝ මධ�ස්ථ ව සලකා බල� වා! 
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