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වස් කාලය ෙහව� �ණ� කාලය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙහේම�ත - ��හාන - වස්සාන යැ� අ� !ෙ! ෙදොෙළොස් මාසය, ඍ' 'නකට ෙබෙද�. 

ඉ, මස අව පෑළ.ය - /0 ෙපොෙහෝදාට ප2වදා පට� මැ3� මස /0 ෙපොෙහෝදා ද4වා 
සාරමස් කාලය ෙහේම�ත ඍ'ව ය. මැ3� මස අව පෑළ.ය පට� ඇසළ මස /0 ෙපොෙහොය 
ද4වා, සාරමස් කාලය 8ෂම් ඍ'ව ය. ඇසළ මස අව පෑළ.ය පට� ඉ, මස /0 ෙපොෙහොය 
ද4වා සාරමස් කාලය වස්සාන ඍ'ව �.  

භාරතෙය� (ඉ�3යාෙ<) ෙ� ඍ' ෙපර>ය අද ද ෙපර ෙසේම ?@ ෙව�. ෙහේම�ත ඍ'ව 
ආර�භෙBC ෙසෞම� �වE මධ�ෙය� C ෙනො Gය හැG තර� අHක Iත4 ඇ� ෙව�. 8ෂම් 
ඍ'ෙ< උෂණ්ය ද වචනෙය� Gයා Lම කළ ෙනො හැG ය. වස්සාන ඍ'ව  අතර ෙනො තබා 
ම ව?න කාලය �. වස්සාන ඍ'ෙ< හැර අ� කාලය�� වැ� වැMම ස්වාභාවය4 ෙනොවන 
බැ.� අ� කාලය�� ව�න වැස්සට අකාල ෙමඝ ය� Gය�. L,පාට පණ ඇ� තණෙකොළ 
ගස් ෙකොල� දැGය හැ4ෙ4  වස්සාන කාලෙB C පමණ ය.  

පළ� වස් �	ම 
P@රජාණ� වහ�ෙසේ ඇසළ මස /0 ෙපොෙහෝදා බරණැස ඉ?පතනෙB C  පස්වග 

මහ0� පධාන RSසට ධTමචක පවTථන Wතෙය� ධTම ෙ!ශනා ෙකොට පළZ වැ? සාරමස 
එ� ම .W ෙසේක. එතැ� ?ට ෙබොෙහෝ කාලය4 යන'  වස් .�ෙ� \�ය4 ෙනො�Pෙ� ] 
නZE, ආෙ<^ක ධTමය4 ෙලස P@වරය� ෙ_ හා රහ'�  ෙ_ ද ස්වාභා.ක / !ද4 ෙලස 
වස් කාලය�� චාSකාෙ< ෙනො ෙගාස් එක තැනම .W හ.   

ක,යE ම පථ_ජන `a RSස වැ�ෙවE ම රහත� වහ�ෙසේ ෙ_ ස්වභා.ක ග� ?SE 
වලට වඩා ෙවනස් � ගE ?SE පැව'� ද ඇ� .ය. වස් කාලෙය� එ4 තැන .?ය c' යැ� 
\�ය4 ෙනො�P0 ෙහ�� ඇතැ� `de එෙහ ෙමෙහ යෑමට පට� ගEහ. එෙහ�� ම වස් 
කාලෙය� එක තැනක .?ය c' ය� ?කපදය4 පනව�නට ?@ .ය.  

වස් වැ	ෙ ආරභය  
වස් වැ�ෙ� ?ක පදය පැන]මට ෙහේ' �ෙB මහජනයාෙ_ උ!ෙඝෝෂණෙයL. ඒ 

උ!ෙඝෝෂණය කර �ෙබ�ෙ� එකල සමාජෙB පැව� හැg� ෙදක4 Z, කරෙගන ය. 
P@රජාණ� වහ�ෙසේට වඩා වය?� hක4 වැ�මහi j Lගkඨනාථ /තයාණ� ෙ_ ධTමය 
එවකට රෙm පචnතව �Pෙk ය. ඒ ධTමය ඇදැo `de වස් කාලෙය� එකම තැනක 
ෙවෙස�, චාSකාෙ< ෙනොෙයෙද�. ඒ ආගම �මා��ක අ.�ංසා වාදයG. එෙහ�� 
තණෙකොළ හා ගස් කැqම පාප ෙයකැ� උග�වන ලC. ෙ� .ශව්ාසය ත3� බල පැවැEj Lසා 
වැ? කාලෙය� `d� ගම� යන එන .ට තණෙකොල පෑෙගr @s මහජනෙයෝ වැ? 
කාලෙය� අ� හැම තාපසව ම එක තැනක වාසය  ෙක ෙරති. පue පවා vw තනාෙගන 
එකතැ� ] ?h�. එෙහE ෙබෞ!ධ `de වැ? කාලෙය� ද චාSකාෙ< ෙයෙද�. තණෙකොළ 
ආ3ය පාගා ප< ද ෙකෙර�. ෙ� කර�ෙ� ෙකොතර� r2@2 xයාව4 දැ� ෙදොස් නඟ�නට 
jහ. ෙ� ෙදෝෂාෙරෝපණය  P@� වහ�ෙසේට ද අස�නට ලැzණ. P!ධ ධTමෙය� හැhයට 
එ{|ය පා}� ෙලස ෙලෝකයා .?� සලකr ලබන ගස් ෙකොළ� ආ3යටE පණ4 ඇතැ� 
R>ගැෙනතE සEEවය�ට ෙම� �ත4 ඇ� බව4 ෙනො R>ගL�. එෙහ�� තණෙකොළ 
ආ3ය ගස් පැළෑh වTග පෑ~ම P!ධ ධTමෙB හැhයට පාපය4 ෙනො ෙ<. P@රජාණ� 
වහ�ෙසේ ඒ මතය ෙනො R>ගLතE වස් කාලෙය� එ4 තැනකට ] වාසය G�ම යහපE Lසා 
වස්සාන ඍ'ෙව� එ4 තැනක වාසය කර�නට ��ාපද පනවා වදාළ ෙසේක.  

ෙපරවස් හා ප�වස්  
වස් .�ෙ� Lෙයෝගෙය� ප2 වස් .?ය cEෙE කවදා දැ� පශන්ය4 ඇ� .ය. 

P@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපරවස් යැ, ප2වස් යැ වස් .�� ෙදක4 යැ� ද, එය අසව, 3නය��  
ය� ද වදාළහ. ඇසළ අව පෑළ.ය 3නෙය� (�n මස) ඇසළ /0 ෙපොෙහෝදාට පeවදා ෙපර 
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වස් සමාද� .ය c' ය. ඇසළ ෙපො ෙහාෙය� මස4 ගතj එන�, LG^ මස /0 
ෙපොෙහෝදාට ප2වදා ප2වස් සමාද� .ය c' ය. ෙපරවස් පවාරණය ෙහවE අවසානය ව� මස 
(ඔ4ෙතෝ�බT) /ර පසෙළොස්වකදා ය. ප2වස් පවාරණය ඉ, මස (ෙනොවැ�බT) /ර 
පසෙළොස්වකදා ය. වැ? කාලෙය� වස් එළෙඹ�නට Lයම කර වදාළ ෙහ�� 2@2 තැන4 
ඇෙතොE ෙපරවස් ෙහෝ ප2වස් සමාද� .ය c' ය. එෙහE ප2වස් සමාද� ව�ෙ� ය�G? 
හ3? බාධාවG� ෙපරවස් වැළ�ෙණොE ය. ප2වස් සමාද� jව�ෙ_ පවාරණය වස්සාන 
ඍ'ෙ< අවසානෙB /0 ෙපෙහෝදා ෙහ�� ක�නය4 Cම ෙහෝ ගැ\ම ෙනොකළ හැGය.  
වැ� ස�ව  

වැ? කාලෙය� චාSකාෙව� ෙනො ෙය@0 නZE Rkඩපාත ගමනා3ෙය� ෙය@0 `d� 
අතර ෙනොතබා වැෙටන වැස්ෙස� ෙත� �ඩා .��නට jහ. ෙ� @s .ශාඛා මහ උපා?කාව 
P@රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවත ෙගොස්, ස්වා�\, මම �.තා�තය ෙත4 සංඝයාට වැ?සi 
/ද�නට කැමැEෙත�� {ය. ඊට අවසර C මහෙණL, වැ? සi අrදL��, වැ?සi Lයම 
කළ ෙසේක. ෙ� වැ? සiව ද ?�ෙරG. සඟල - ෙදෙපොට ?�  ආ3යට වඩා 3ග පළn� වැ� 
ය. ඇ�ද හැ4ෙ4 වැ? සාරමස පමණ ය. ෙ� ?�ර කැපක වනට තම� ම Gයා ෙහෝ 
R>ෙයළ කරගත c' ය. ෙසොයා ගත හැG ය. එෙහE සෑම කාලෙB ම එය ෙස.ය ෙනොහැG 
ය. 8ෂම් ඍ'ව අවසාන ව�නට මස4 තබා ෙස.ය හැG ය. ඊට පථම ෙස]ම ෙහෝ ෙපර]ම 
ෙනොකළ හැG ය.  

වස් ආරාධනාව  
දායකය�ෙ_ ආරාධනාව4 ලැPණE ෙනො ලැPණE 2@2 ස්ථානය4 ෙනොලැ�� ආC 

බාධාව4 නැෙතොE `d� .?� වස් .?ය c' ය. වස් ආරාධනාව කර�ෙ� දායකව �ෙ_ 
පෙයෝජනය සදහා ය. ෙමකල ෙම� ෙනොව ෙපර `d� වහ�ෙසේ Lතර එක තැන වාසය  
ෙනො කළහ. අ� !ෙ! වැ� කාලය4 ම චාSකාෙව� ෙය@ණාහ. `d� Lතර එක තැන 
වාසය ෙනොG�ම Lසා දායක R�ව'�ට අවශ� ෙවලාවල බණ ඇ�ම ෙහෝ ධTම 
සාක�ඡාව4 ෙහෝ 2ලභ ෙනො]ය.  

ය� පලාතක `d� වස් වසවා ග�නට ලැPෙනොE ?�පසෙය� උපස්ථානෙය� R� 
ලබා ගැ\මටE වඩා �ල භාවනාC �ණ ධTම R�ෙම� දායක ප�යට යහපත සැලෙස�ෙ� 
ය. ද�Cම න� `d� චාSකාෙව� ෙයෙදන කාලය�� ද කළ හැG ෙ<. ඒ Lසා වස් වසවා 
ග�නා දායකව �ෙ_ පරමාTථය .ය cEෙE තම� උපස්ථාන කරන `d� ෙ_ 
ආශෙය� �ණධTම 3c0 කර ගැ\ම ය. ඇතැ� අවස්ථාව� � ��රජාණ� වහ�ෙසේ ද 
��පසෙය� උපස්ථාන ෙකොට !� ලබා ග�නට ය% කළ වස් ආරාධනා ප*ෙ+ේප ෙකොට 
,ණධ-ම /01කර ගැ2ෙ� කැමැ3ෙත� කළ වස් ආරාධනාව ඉතා කැමැ3ෙත� භාරග3 
බව ෙප�න�නට *ෙ6. වස් කාලය `d� ද එකතැන නැව� .ෙශේෂ කTමස්ථාන වැqම 
කරන LසාE දායකව  ද සාමාන� කාලවලට වඩා �ලභාවනාC �ණ ධTම R�ෙම� Lරතව 
ක, ෙගවන LසාE /ණ� කාලය හැhයට ද ස�මත ] �ෙ�.  

ලංකාෙ� පථම වස්සාවාසය  
� P!ධ වTෂ 236 වැ�ෙන� ෙපෙසො� /ර පෙසොෙළොස්වක දා ��� මහරහත� 

වහ�ෙසේ � ලංකා !]පයට වැ�ය හ. එම වස ඇසළ /0 ෙපොෙහෝදා අSmඨ �ම � පධාන 
56 ෙදනා '�P  �මා මාලකෙය� මහණ උපස�පදා ලැPහ. ��� මහරහත� වහ�ෙසේ 
පධාන දඹ3.� වැඩම කළ `de ද අiත උපස�පදා ලැP `de ද ෙ!වාන� Rය�ස්ස ර� 
.?� කkඨක ෛචත� ස්ථානෙය� කැර j ෙල� සැට අටක වස් .W ෙසේක. ෙමය ලංකාෙ< 
පථම වස්සාවාස ය�.  

∼❦∽ 
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“අ8ජානා9 :;ඛෙ= වස්සං �?ානං :;@නං A ඨාෙන පවාෙරCං, 
/Eෙඨන වා Fෙතන වා පGසංකාය වා, සා ෙවො භHස්ස* 
අඤඤ්මඤඤ්ා8ෙලොමතා ආප3*�Eඨානතා HනයJෙර;ඛාරතා” 

  
මහෙණL වස් .W `dනට @s ෙදයG� ෙහෝ ඇ2 ෙදයG� ෙහෝ සැක කළ හැG 

ෙදයG� ෙහෝ යන ෙ� ක 0  'ෙන� ෙචෝදනා කරr R^ස (සංඝයා ඉ3Sෙය�) 
පවර�නට අවසර ෙද�. ඒ පැව�ම rඹලාට ඔ�ෙනො�� අතර අrvල පැවැEමට ද, ඇව�� 
නැg ?Mමට ද පහ2ව4 ෙ<.  

(මහාව�ග - පවාරණ�ඛ�කය ) 
 
1961.07.29 
පඥාපභා 7 
 
ය' n]ම:ච�ත ල4මා, මහතා 
 අ�E ද අ,.ස් මහතා 


