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ෙ�ව �ද �ජා 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
 ෙබෟ�ධයා මැ� කාර ෙද#ය$ #ශ්වාස කර�ෙ� නැත. අෙබෞ�ධ උග+� අතර ද 

ෙද#ය� ෙකෙර� අ           ැ� #ශ්වාසය ,ෙන� ,න ම -./ ෙගන යන බව ෙපෙන�නට ඇත. 
ප23යදා ඇම.කාෙ4 කථා ෙපළ7 පව8ව�� කෙතෝ:ක �ජක +ම$ ;යා <= ප., 
<>ෙම� :?ෙම� හා ;ය?ෙම� @දහස කෙතෝ:කය�ට ලැBෙනො8 ඒ අතරට කෙතෝ:ක 
ආකමණය Gයා #ර�ත �වෙහො8 මැ� කාර ෙද#යා ෙකෙH #ශ්වාසය අ�: 500 ය�නට 
ෙපර නැ8තට නැ� ? ය�නට -Lවන. එෙහ8 සෑම ආගමක පව8නා සාමාන� ෙ�ව 
#ශ්වාසය නැ� ෙනොවO ඇත.  

සාමාන�ෙය� ෙද#ය� ගැන B�ධ ධHමෙP තර  අ� ;< ම සමයක නැතැQ Rම 
අ�ශෙයෝ7�ය7 ෙනො   ෙ4. S-ටකයට අය8 #මාන වස්+ව ස �Hණෙය� ම ෙද#ය� හා 
,ව�ෙලෝක ගැන #ස්තර වන ෙපොත;. සංU7ත @කාෙය� Vත රාXය7 ම  ෙද#ය� හා 
ස බ�ධ ? ඇත. තව8 ෙනොෙය7 ත�� ෙද#ය� ගැන සඳහ� ෙ4. 

“එෙහQ� අමOෂ�ෙය@, මාෙ\ දහ  අස�, මOෂ� වHගයා ෙකෙර� ෛම^ කර4, ,වා 
රා^ _ණ� - ද`ණා පව8වන මOෂ�ය� අපමාද ව ආරbා කර�” . ෙ  ස මා ස Bc 
රජාණ�  වහ�ෙසේ #<� #ශාලා මහOවර d අමOෂ�යනට ෙද#යනට කරන ලද 
පකාශෙය;. ප8තක ම Vතෙය� d ෙද#යනට �ජා ;eම, -� dම ගෘහසථ්ය� සපයන 
ධනෙය� කළ U+ U+කම7 ෙලස Bcරජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ. ශක ෙ�ෙ4gයාෙ\ 
ඉijම ප., ධHම ෙ�ශනා අවසානෙය ් d -� ෙද�නට යQ Bcරජාණ� වහ�ෙසේ k7l�ට 
@යම කළහ. ෙද#ය� බණ අස�නට -.8 අස�නට ඉතා කැම� ය. එෙහQ� බණ -.8 
ෙ�ශනාවලට පථම ෙ�වතාරාධනා ෙකොට අවසානෙP -� අOෙමෝද� කරවO ලැෙm.  

ෙද� - ��ස් සබඳක� 
ෙමෙසේ _රාණෙP පට� ෙද#ය� හා මOෂ�ය� අතර ස බ�ධය පැවැ�ණ. එෙහ8 

ෙමකල පව8නා ස බ�ධය ෙමයට ඉnරා ම ෙවනස් බව ;ය U+ ය. අOරාධ_ර Uගෙය� 
ආරාමවල තබා ආරාම අසලව8 ෙ�වාලය7 තනා _ද �ජා පැවැ8o බවට ල$ණ නැත. අද8 
එය එෙසේ ම ය. ෙප ාෙල ා�නp UගෙP d ඇතැ  රජවp ��c කා�තාව� ආවාහ කqෙගන 
<= @සාෙදෝ ආරාම අසල ෙ�වාල තනා  ෙගන ඇත. එෙහ8 ආරාමය�� ෙනොෙ4. ප2 ව 
=ෙක� =ක ෙවනස් ? ඇ� බව මහOවර නාථ ෙ�වාලය ආ,ෙය� ෙපෙ�. 

පැqrය� ෙද#ය� -cෙ4 ෙබෞ�ධ -Lෙවලට ය. එන  +Opව� _දා අවසානෙP 
ෙද#ය�ට -� dෙම@. පැරrෙයෝ ද කතරගම 3යහ. එෙහ8 ඒ අසල ම අය හැෙර�නට 
ඔ�� කතරගම යනවා යQ Rෙ4 ව8 නැත. ඔ�� ව�වහාර කෙළේ �ස්සමහාරාමයට යනවා 
ය�න Q. එෙසේ ම පළt ව �ස්සමහාරාමයට ෙගොස් Bc� වැඳ ෙද#යනට -� d කතරගම 
3යහ. එ� d ද පළt ව ;.ෙවෙහර වැඳ අන+p ව ෙබෝuය ද වැඳ අවසානෙP ෙ�වාලය 
ෙවතට ෙගොස් ෙද#යනට -� d ආප2 එ�. 

ෙබෞ�ධ -Lෙවලට ෙමෙසේ �ව ද දැ� කතරගම යෑම න?න ෙමෝස්තරය7 ? ඇත. සමහර 
ඉහළ ෙපෙළේ ෙබෞ�ධයනට කතරගම යනවා යැQ Rම ද මහ ආඩ බරය7 ? �ෙබන අතර 
මාස්පතා ෙනොව ස�පතා යන ෙබෞ�ධෙයෝ ද <=�. ඉතා cර <ට පවා ස�පතා කතරගම යන 
ෙබෞ�ධය� හමසකට වර7 ව8 ප�සi ය�ෙ� නැත. එෙසේ කතරගම යන ඇතැ  අය 
�ස්සමහාරාම ෛවත�ය ෙප@ ෙපw වx�ෙ� ව8 නැ�ව ,ගට ම කතරගම ය�. ෙ�වාලය 
අසල -�= ;.ෙවෙහර ෙබෝuය වx�ෙ� නැ� අය8 <=න බව ආරංy ය. 

ෙවාලය 
_රාණ කාලෙය� ආරාමය අසල �Bෙz8 ඓ�හා<ක ස බ|කම7 ඇ� ෙ�වාල ය. 

එෙහ8 දැ� ආරාමවල සතර ෙ�වාලය ම තනා ඇත. එය ,ෙන� ,න ම වැ�වන බව ද 
ෙපෙන�න ට ඇත. එපමණ7 ෙනො ව ෙනොෙය7 තැන සමහර #ට ෙගවi වල පවා 
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ෙ�වාලය� තනාෙගන ඇත. ෙමපමණ ෙ�වාලය� තනාෙගන ය�ෙ� B�ධ ශාසනයට ව8 
ෙද#ය�ට ව8 මහජනයාට ව8 කpණාෙව� දැQ <තා බැjම 2c2 ය. 

එ7තරා ප<�ධ ධHම ෙ�ශකය� වහ�ෙසේ නම7 අ}�� සතර ෙ�වාලය7 තනන ලද 
ප�සලක ධHම ෙ�ශනාවකට වැඩම කළහ. එ� d ආරාමාuප>� වහ�ෙසේ ස+~ සා�� කථා 
ෙකෙර�� <=න අතර “අෙ� ස්�වරය� ද�නවාද? දැ� අපට ෙහොඳ ආදාය  එන රබH 
ව8ත7 �ෙබන බව?”  “නෑ ස්වා�@”  යO -L+ර #ය. “එය �ෙබ�ෙ� ස�පෙය� ය. එය 
බල�නට කැම� ද?”  “එෙහමQ ස්වා�@”  ෙදවැ@ -L+ර #ය. ධHම ෙ�ශකය� කැඳවාෙගන 
ෙගොස් ෙප�Oෙ4 අ}�� තනන ලද සතර ෙ�වාලයQ. “ස්ථ#රය@, ෙමය මහා ආදාය  
ලබන රබH ව8තකට වඩා ෙහොඳQ. රබH ව8ත7 පාලනය කර�න 3යාම �ඟ7 #යද  
යනවා ෙනොවැ Q”  ඇ+ළත ෙබොp නැ� මහ ෙතp� වහ�ෙසේ ෙ\ -L+ර #ය. 

ෙනොෙය7 තැන ආර භ කරන ලද ෙ�වාලයවල tල d සමහර #ට Bල8 අත7 ව8 
ග�ෙ� නැත. සමහර තැ�වල Bල8 අත උඩ තබා ෙදන p-යල පමණ Q ග�ෙ�. 
මහජනයාට ඇ� කpණාව අපමණ Q. =ක කල7 ෙගොස් ප<�ධ o #ට �ජාවට උවමනා 
කරන භාzඩ ෙද#යනට @යම කර�නට පට� ගw. එයට ර� ආභරණ ආ,ය ද ඇ+ළ8 
ෙවQ. ඒ @යමය� අOව කරන �ජා වලට සමහර #ට p-යi 100, 250 , 500 ය8 #යද  
ෙ4. එය ;<c වරද7 නැ�, කරන �ජාව ෙහොඳට ම ;eම ඉතා වැදග8 ය. ෙකොපමණ උසස් 
ෙලස �ජාව -Lෙයල කරෙගන 3ය8 ව�=ය උ�� p-යල7 ව8 තැBෙ4 නැ8න  
ෙද#ය� එය -Lග�ෙ� ම නැත. 

�� �ම 
පැqr ෙබෞ�ධය� හැම -�කම7 ම අවසානෙය� ෙද#ය�ට -� d “ශාසනය 

qකෙද�න, මා හා අ� ජනතාව qක ෙද�නැ”  Q ආ8මාHථකා� ෙනොo එෙසේ ම ඉතා _�i o 
උසස් o ඉij  කරන ල,. එෙසේ ම ෙද#ය� ඒ ආරbාව සැලැV බව -Lග�නට ෙහොඳට ම 
ඉඩ ඇත. දැ� න  ෙද#ය� _දා _cම ෙ� ඉiලන බව දැන ග�නට ඇත. සමහp ය  ය  
අයට ඉතා කරදර ද�ව  පව ා කරන ෙලස ඉiල�. ඇ8ත වශෙය� ඒ තැ�වල ෙද#ය� 
<=Oව ා න  ෙමබn ඉij  කරන අයට ෙ�වාල ��ෙP හතර මාQමට එ�නට ඉඩ ෙනො 
ෙදOවා ඇත. ෙනො දැOව8ක�� ආව8 ක@� අiලා ෙටො7ක7 ඇන එLයට ඇද දමOවා 
ඒකා�ත ය. ඉ,� ෙද#ය� <=ය d8 ෙමබn ෙ� ෙනො කරOවා න  එය ෙද#ය�ෙ\ 
කpණාව @සා #ය හැ; Q. 

තව ද <�ය U+ කාරණෙය;. ෙද#යනට �@2� ෙ\ ගඳ උ2ල�නට බැ. තර  බව 
ෙපො8වල සඳහ� ෙවQ. එය එෙසේ න  ය  ය  ගැහැ�� හට ෙද#ය� ආ�ඪ ව�ෙ� 
ෙකෙසේ ද? ඉ,� ෙද#යනට ගඳ 2වඳ දැෙනන නහය7 නැ�වා ද? නැතෙහො8 නාස්_� ෙදෙ7 
ෙපොෙර ා�ප ගසාෙගන එනවා දැ Q ෙසොයා බැjම ව�. ඔය ෙද#ය� ආ�ඪ වන ගැහැ��ෙ\ 
කට හ ෙ� t7ක� ග�ය7 �ෙබOවා දැQ ෙසොයා බැjම 2c2 ය. 

තවද මහජනයාට උපකාර කරOවා යැQ ;යන ෙද#ය� ඉ�ෙ� =ක ෙදෙන;. උපකාර 
ඉiලන සංඛ�ාව ලb ගණන;. ෙ  තර  #ශාල සංඛ�ාව7 ෙද#යනට කරදර කර�නට 
3යහම ෙ  කරදර ව:� @දහස් ව�නට ෙද#ය� ෙමරට අතහැර ය�නට -Lව@ Q <ත�. 
මෑතක <ට ෙ�ශපාලකය� ෙ  ෙ�වාලයවලට .ංගාෙගන මැ� ඇම�ක  ලබා ෙද�නට යQ 
කරන කරදරය අෙන7 හැමට ම වඩා භයානක ? ඇත. 

තවද කiපනා කළ U7ත;. ඉස්සර ෙබෝu ස88වෙයෝ ෙ�ව �ජාව7 කර�නට හර$� 
qෙගන කැලෑබද ෙ�වාලයකට 3ෙය� �ජාවට උවමනා ෙදය7 අ�? හරකා ෙ�වාල ඉඩෙ  
ගහක බැඳ තබා ආප2 ගමට 3යහ. ඒ අතර ෙහොp qළ7 හරකා මරාෙගන කෑහ. උවමනා 
ෙ�8 qෙගන නැවැත ෙ�ව �ජාවට 3ය ෙබෝසතාණ� වහ�ෙසේට ද;�නට ලැBෙ� හරකා 
ෙ\ වiගය පමr. ෙමය c~ ෙබෝසතාෙණෝ තම �ජාවට ෙගනා හරකා qක ග�නට බැ. 
ෙද#යනට ඇ� බලය $ම7 ද? කළ හැ; ෙ� $ම7 දැQ ;ය�� “ඉ�� ෙද#ය@, ව:ගය 
ව8 කාප�”  යැQ පකාශ ෙකොට ආප2 ෙගදර 3යහ. Bcව�නට ෙපර ෙබෝස8වp� ෙ\ �වද 
Oවණ අස �Hණ ය. ෙකෙසේ ෙවත8 ෙබෝuස8වයාට ,U� ම�ටෙමක Oවණ7 �B� @සා 
තමා #ශ්වාස කළ ෙද#ය� ෙ\ පමාණය ෙ8p  ෙගන ෙගදර 3යහ. 
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ලංකාෙ4 ද ඉතා ප<�ධ ෙ�වාලය Rපයකට ම ෙහොp� පැන ෙද#ය� ෙ\ කර උඩ නැග 
ෙගන ඇn  ෙපර�  Lහා ෙගන ආභරණ ගලවාෙගන 3ය බව ෙනො රහස;. ප4කාර 
ෙහොp� ෙගට පැන ඇn  :හා ගලවා ෙගන ය�d8 එය qකග�නට බැ. ෙද#ය� අO� 
ආර7ෂා කර�ෙ� ෙකෙසේ ද යO අෙ� සමහpනට ෙ8p  ග�නට බැ.? �ෙබ�ෙ� 
ෙමොෙළේ අ� @සා ද නැ�න  වැ� @සා දැQ වටහා ගැwම අපහ2 ? �ෙm. 

-�ව8@, තම� ෙහොx� ධාH�ක ව �ව8 ෙව�� ෙද#ය� -cෙවො8 ෙද#ය�ෙග� 
<ය} උපකාර ලබාග�නට -Lව� වOවා #නා ෙද#ය� -d  මාතෙය� පමණ7 උපකාර 
ෙනොලැෙබන බව කpණාෙව� මත7 කර�. 

කැමැ� න  තම�ෙ\ ෙප ෟ�ග:ක පෙයෝජනය සඳහා ෙද#ය� හා ෙ�වාල ස බ�ධ 
කර ග�න. Bcරජාණ� වහ�ෙසේට ව8 B�ධ ශාසනයට ව8 ෙ�වාලය ස බ�ධ ෙකොට 
@Hමල B�ධ ශාසනය ;L= ෙනොකරන ෙම� කpණාෙව� ඉiල�. 
 
දවස 1963.08.15 
පඥාපභා 6 
 
ය+p:?ම: ච�ත ල7මාi මහතා 


