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ෙපෝදා �වා	ව 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
(වසර ෙද දහසකට වැ� කල  !ට !ංහල ෙබෞ%ධයා ලද උ() 
වරපසාදය  න) ෙපොෙහොය ,වා-ව .. 1770 3 අ4රාජ�වා3� 5!� ෙ) 
,වා- 6නය අවලං7 ෙකොට ඉ9දා ,වා-ව ස)මත කරන ල6. එදා පට� 
<=>ෙවෝ !ය නැ� @A අ.�ය ලබාගැCම සඳහා අ�ංසක සටෙනක ෙය=ණ 
හ. එ� පල 5!� 1956 ෙH පැවැI@A <% ධ ජය��ය ,�� ෙකොට ෙවස  
J> ෙපෝදා පට� හැම ෙපොෙහෝ දවස  ම ,වා- 6නය  කැ9ණ. 1959 3 
එය යKI අවලං7 5L. <=>වනට කැMA ෙ) ෙනොකටNIෙත� ලා 
අ��ජ� මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ ජනතාව අව6 කරව��, 
ෙනොපPබට ව ෙපරQණ ෙගන Rයා කළ හ. එ� ප�ඵලය  වශෙය� 1965 
3 ඩWX ෙසේනානායක අගාමාත�(මා 5!� සතර ෙපොෙහොය ම ,වා-  6න 
කැ9ණ. උ� වහ�ෙසේ 5!� එ� ලා Xයන ලද XZවX� ෙදක  ෙ) සමග 
පළ ෙව.)  

ෙපෝයදා ,වා-ව ZKබඳ පශ්නය උග අවස්ථාවකට පැ�ණ �ෙබන බව JවIපI ම]� 
අනාවරණය ^ ඇත. 5ෙශේෂෙය� Qදa ඇමැ� ආචාdය ඇ�. ඇ). ෙපෙdරා මහIමා රාජ� 
ෙසේවා හා පළාI පාලන ෙසේවා ෙබෞ%ධ ස�� ස)ෙ)ලනෙය� සභාප� එ�. fN. 6ෙයH 
මහIමාට ඉතා ත6� මැ වා  පහාර 3ෙම� ඉතා ෙලෙහ!ෙය� ෙWරාග�නට (<A 
කMණ  මහI අ@ලකට හරවාෙගන ඇත. වගfව N( ඇමැ� ෙකනgට P=P ෙනොවන 
තරමට කලබලයට හා ෙකෝපයට Qදa ඇමැ�(මා පI ^ !h�ෙ� මහI වැi6 හැjෙමf� 
බව එ(මාෙk පකාශවX� ෙපෙන�නට ඇත. එ න), හ@a ආl-ව  Z�m5ෙම� පP 
එයට පටහැ, වැ ෙබෞ%ධය� ෙම බn පශ්න ම( කැiෙගනැ කලබන ගැර ග�නට oදාන) 
ෙවනවා ය ය�න .. හ@a ආl-වට අකැම� ෙබෞ%ධය� !h�නට Jpවන. එ ෙසේ ම එබn 
අය කලබල කර�නට ද බැ9 කම  නැත. එෙහI ෙපෝය ,වා- පශ්නය ඒ ගණයට 
දමාග�නට oදාන) ෙවනවා න) එය Qදa ඇමැ�(මාෙk <%4මI භාවයට මහI ම6 කම  
5ය හැf ය. එ ෙහ.� රාජ� ෙසේවා හා පළාI පාලන ෙසේවා ෙබෞ%ධ ස�� ස)ෙ)ලනෙය� 
Qල පට� අද වන (M පැ56 අ>ශාසකයg හැhයI ෙපෝය ZKබඳ වැ ඉතා උෙද�ොගෙය� 
Rයා කරන rsවක හැhයටI එ ෙසේ ම ෙපෝදා ,වා-ව ගැන ,dෙ%ශය  කළ ෙබෞ%ධ 
ෙතොර(M ප9tත සභාෙuI ශාසන ෙකො�ෂ� සභාෙuI සාමාvකයg හැhයටI ෙපෝය 
,වා-ව ලබාගැCමට J ෙරෝගාw වැ Rයා කරන සමසත් ලංකා ෙබෞ% ධ මහා ස)ෙ)ලනෙය� 
අ>ශාසකයg හැhයට ෙම� ම ෙබෞ% ධ උපෙ%ශක සභාෙu සාමාvකයg හැhයටI Qදa 
ඇමැ� (මාටI මහා ජනයාටI කMA පැහැ6K කැර3මට P=P ය. !(ෙණ� ෙ) XZය 
Xය�නට අදහස් ෙකෙළ�. 

රාජ� ෙසේවා හා පළාI පාලන ෙසේවා ෙබෞ%ධ ස�� ස)ෙ)ලනය ආර)භ කරන ල%ෙ% 
1954 වැ�ෙන�ය ය. එ� සභාප� yරය Qල පට� මැ දර�ෙ� එ�. ��. �ෙයස් මහIමා ය. 
පථම සාකzජා ස)ෙ)ලන වාරෙH 3 පැ�ණ !h ,ෙයෝvතය� 500 පමණ ෙදනා ඒකම�ක 
වැ ස)මත කැiගIෙI ,යම ෙබෞ%ධ {5තය  ගත f|ෙ) වැඩ ZKෙවළ .. ඒ සඳහා 
@වමනා උපෙදස් ඇ(ළI ෙබෞ%ධ {5තය නමැ� ෙපොත  Qදණය කරන ලද බව !�පI 
කැi5ය N( කMෙණf. එ.� ෙත මසකට පP ස)ෙ)ලන වාරයට iස් @ 500 පමණ 
,ෙයෝvතය� එ� 3 චා) ඇnමකට බැසගැCමI ෙපෝය 6න ,වා- ලබාගැCමI යන ෙද 
කMණ ස)මත කැiග�නා ල6. ඒ අ>වැ රජෙH ෙසේවකයනට Jර පලෙළොස්වක හා මාෙසේ 
ෙපොෙහොය 6න ෙදක වI ,වා- ෙද�නට ය .. ඉaල�� රාජ� ෙසේවා හා පළාI පාලන 
ෙසේවා ෙබෞ%ධ ස�� ස)ෙ)ලනය රජයට සංෙ%ශය  ඉ69පI කරන ලද බව මත  කර> 
කැමැIෙත�. 

1956 වැ�ෙන� ඇස්. ඩ���. ආ�. �. බ�ඩාරනායක මැ�(මා ෙk ~XකIවෙය� 
සෑ=A මහජන එ සI ෙපරQණ මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙk උපෙ%ශය� හා සහාය 
ලබාෙගනැ ෙබෞ%ධ ෙතොර(M ප|tක සභාෙu ,dෙ%ශය� RයාIමක f|ෙ) 
ෙපොෙරො�=ව ඇ� වැ මහා මැ�රණයකට බැසැ තරග ෙකොට 5�ෂ්ට ජයගහණය  කළ බව 
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ක@M>I ද�නා කාණෙයf. ෙපෝයදා ,වා-ව ද යටැ � කMA අතi එෙකf. එෙහI 
ෙබෞ%ධ හ(ර� ෙk හරස් ^ම ,සා එ(මා බලාෙපොෙරොI( � ප96 ෙපෝය ,වා-ව ෙද�නට 
ෙනොහැf ^ ය. එ ෙසේ ^ නQI 1957 වැ�ෙන� Jර පසෙළස්ව  6න ,වා- කළ රජය මාෙසේ 
ෙපෝය 6නය�� ද ,වා- ගැCමට ෙබෞ%ධයනට අ.�ය  ඇ� බව ZKග�නා ල6. ෙ) අතර 
සමස්ත ලංකා ෙබෞ%ධ ස)ෙ)ලනයI ෙබෞ%ධ උපෙ%ශක සභාවI ෙපෝය දා ,වා-ව ZKබඳ 
වැ බලවI උන�=ෙවf� Rයා කළ බව fව N( ෙනො ෙu. ෙ) කාලෙH 3 ආග�ක ,වා- 
6න ගැන �රණ f�පය  මැ ඇ� 5ය. 1959 වැ�ෙන� 3 J> ෙපෝෙහෝ දා ,වා-ව නැ� 
ෙකොට පධාන ෙපෙහොය හතරI ,වා- ෙකොට ඉ�9 J> ෙපෝ 6නය�� @මනා අයට ,වා- 
ගැCම රජෙH ෙසේවකය� ෙk අ,ය) ,වා- 6න 14 !ට 21 ද වා වැ� කරන ල3. එ ෙහ.� 
ෙපෝය ,වා-ව ZKබඳව ෙබෞ%ධය� ෙk අ�ංසක සටන තවI උග � බව fව N( ය.  

ෙපොෙහොය ආග�ක 6න හැhයට ස)මත �ෙH <=රජණ� වහ�ෙසේ ෙලො වැ පහළ 
ව�නටI ෙපර ය. එ ෙහ.� ෙපොෙහොය ��= ලW4කය� ෙk ද ආග�ක 6න ෙu. ,වැර6 
ස)මතවලට 5M%ධ ෙනො @ <=රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපෙහොය ෙබෞ%ධය� ෙk ද ආග�ක 
6නය හැhයට ZKගIෙත� r�� ෙk ෙපොෙහෝ ප@MA ආ6 5නය කdම ෙපොෙහොය 
6නය�� f|මට ,යම f|මI ෙබෞ%ධ ර�� ෙk ඉaXම ප96 ]� ෙබෞ%ධය� ද ෙපොෙහෝ 
6නය�� ආරාමවලට පැ��මI ධdමෙ%නා ආ6ය f|මI පකාශ කළ හ. ��n මහ රහත� 
වහ�ෙසේ 5!� ෙ) චා9ත හා ප�පI� ල  වැ! ෙබෞ%ධයනට ද JM= කරවන ල%ෙ% ය. එ 
ෙහ.� ලංකාෙu ද ආග�ක 6න හැhයටI ,වා- 6න හැhයටI ස)මත වැ (<ෙl 
ෙපොෙහොය 6න .. 

ලංකාවට 5ෙ%�� ෙk පැ��ෙම� පP ෙබෞ%ධයනට කර�නට ZKව� හැම 
කරදරය  කළ අතර ෙබෞ%ධය� ස( වැ (<A සාධාරණ අ.�වා!ක) ද පැහැරග�නා ල6. 
අ@M= ෙද දහස  පමණ කa ෙබෞ%ධයනට (<A ෙපොෙහොය ,වා- නැ� ෙකොට 1770 
වැ�ෙන� 3 ඔ@� ෙk ආග�ක 6න වන ඉ9දා ලංකාෙu ද ,වා- 6න කරන ල%ෙ% ය. 
ෙබෞ%ධයනට ෙවස  6නය වI ,වා- ෙනො ^ ය. පP වැ �ම� ඕ�ෙකො  !මා ෙk මැ6හI 
5ෙම� ෙවස  6න ,වා- ලැ<ෙl ^ නQI ලංකාවට ,දහස ලැ�ෙම� පP වැ ද මෑත  
වන (M ෙබෞ%ධයනට ලැ< ෙl ෙවස  ෙපොෙසො� ,වා- ෙදක පමණ ය. දැ� 6න හතර  
,වා- ලැ� ඇත. �න=�  ෙk ද ආග�ක 6න ෙපොෙහොය @ව ද ඔ@නට ලැ� �ෙබ�ෙ� 
ආග�ක ,වා- ෙදකf. ජනගහනෙය� 6% පමණ වන ඉස්ලා) භ �කයනට ආග�ක 
,වා- ෙදක  ලැ� �ෙබන අතර මහා භාlඩාගාරෙH චක ෙaඛන ෙදක  අ>වැ සැම 
!gරාදා මැ රාජකා9  ෙuලාෙව� පP පැය එකහමාරක ,වා-  ද ලැෙබ.. 

ඉ#දා ජාත'�තර (වා* �නය +. ෙබො, නම- ෙයොදාෙගන ඇ�ත /ස්! ල�1කය� 
ෙ2 ආග3 �නය එය බව 45 ෙලෝකය මැ 89ග� සත'ය�. ෙ: අ<ව සලකා බලන =ට 9% 
වන /ස්! ල�1කයනට ඉ#දා� සමග ආග3ක (වා* 54 - ලැC Dෙබන අතර Eයයට 6 - 
වන ඉස්ලා: භ-Dකයනට EHරාදා පැය 1½ සමග ආග3ක (වා* 5 - පමණ ලැෙබ+.  
එෙහ� ජනගහණෙය� 84% වන ෙබෞPධ - R�S ෙද පTයට ම ලැC Dෙබ�ෙ� ආග3ක 
(වා* �න 6 �. ෙමය කවර තර: අසාධාරණය- දැ + ෙමොෙළේ කලඳ- තරමට ව� ඇD 
ෙකෙනHට ෙ�,: ග�නට බැ# න: ඔY 8ස්ස� ෙකොZෙව� 8ටත E[ම සමාජයට බලව� 
මැ =නාශය- 8]ස ෙහේ! =ය හැ� ය. ෙබෞPධය�ෙ2 සාධාරණ ඉ�^ම න: ෙ: 
අසාධාරණ (වා* කමය ෙවනස් කර�න ය�න ය. එ ෙසේ මැ ලංකාෙ� අa,S ෙද දහස- 
පමණ ක� පැවැD (වා* කමය නැවැත ඇD කර�න ය�න+. ෙම රෙටR Dෙබ�ෙ� 
පජාත�තවාd ආ�* කමය- න: ජනගහණෙය� 84% ෙදනා ෙව<ෙව� කරන සාධාරණ 
ඉ�^:වලට ඇY:ක� ෙනො d Ee�ෙ� ෙක ෙසේ දැ + අස< කැමැ�ෙත3. 

ෙපොෙහොය 6න ,වා- ලැෙබන (M බලා!h�ෙ� නැ� වැ ,වා- ලබාෙගනැ ෙහෝ 
ෙපොෙහෝ 6නය�� !a සමාද� ^) ආ6 ආග�ක වතාවI� ෙයෙදන ෙලස රජෙH 
ෙසේවකය� ෙග� ද දහස් වර ඉaලා ඇත. 1963 වැ�ෙන� 3 රාජ� ෙසේවා හා පළාI පාලන 
ෙසේවා ෙබෞ%ධ ස�� ස)ෙ)ලනෙH සභාප� ඇ�. fN. 6ෙයස් මහතා ඇ(� ,ෙයෝvත 
Z9ස  අගමැ�,ය හQ ^ ෙපොෙහොය 6න ,වා- කරන ෙලස ඉaලා !hෙය� ඒ ZKබඳ 
වාdතා f|මට රජෙය� ක�mව  ද පI කරන ල6. ෙ) අතර ෙ) අ@M%ෙ% පැවැ� රාජ� 
ෙසේවා හා පළාI පාලන ෙසේවා ෙබෞ%ධ සම� ස)ෙ)ලනෙH ස)මතය  අ>ව ෙපොෙහෝ 
6නය�� ,වා- ලබාෙගනැ ෙහෝ !a සමාද� ව�නට ය. එ� සභාප� මහතා අෙන  
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සාමාvකය� ෙග� ඉaලා �ෙබ> JවI පI ම�� දැනැ ග�නට ලැ�L. අෙ� Qදa ඇමැ� 
(මා කලබල ^ !h�ෙ� ෙ) ඉa�මට බව ද දැනග�නට ඇත. ෙබෞPධයHට තව� ෙබෞPධ 
8#සක ෙග�(වා* ලබැෙගනැ ෙහෝ E� සමාද� ව�නට ය + ඉ�^ම- කර�නට බැ# 
න: ෙ: ෙබෞPධ රෙ  fව� ව�ෙ� Hමට ද? තව hක දවස  යන 5ට ෙම බn ඉa�) 
r�� 5!� ද ෙනො කළ N( ය . ,යම කර�නට බැ9 කම  නැත. 

ෙ) කMෙණ� ලා අෙ� Qදa ඇමැ�(මා කලබල @වා වැ� ., පාdXෙ)�(ෙu 3 පවා 
පා5z� කළ වචන එ(මාට තර) ෙනො ෙu. ආචාdය ඇ�. ඇ). ෙපෙdරා මහතා වශෙය� න) 
ඒ වචන එ තර) අෙශොහන ෙනො ෙu. එෙහI අෙ� රෙට� Qදa ඇමැ�වරයා වශෙය� න) ඒ 
වචන ෙබෙහොම අෙශොභන .. 

ෙපොෙහොය 6න ,වා- ලබාගැCෙ) අ�ංසක සටන 6ගට මැ පවIවා ෙගනැ යQ. අපට ජය 
ලැෙබ>වා ඒකා�ත ..  
 
දවස 1964.09.03 
පඥාපභා 1  
 
ය(MX^ම: සැ�ටා ට.�ෙසh� 


