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�� පැ�� සබඳතා ස�ම� කැර ග�� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 

�ලාසනෙ� වැඩ � න අ�ග" නායක මා��ය� වහ�ෙසේ පධාන සංඝර(නෙය� 
අවසර).  
+�ව(,, 

දැ� ෙ/ 0ශාල ස/භාව3ය සංඝයා වහ�ෙසේලා +4ස5(, ඒ වෙ7 ම, ෙ/ ශ9ධාව�ත 
;� +�ව<� 0ශාල +4ස5( ෙම� පැ�ණ මා හට ෙගෞරව දැ?@ම +Aබඳව පළE ෙකොට ම 
සෑම ෙදනාට ම කෘතඥතා �Jවක ව ෙස( පාJථනා කරනවා. ඒ එ?ක ම, ෙ/ 0Mයට ෙගෞරව 
NOම� ද?වP ෙ/ +�ව<�ට ආපR හරවා ද?වන සැළSTල? වශෙය� ෙලෝක ශාසනෙ� 
VWXව සඳහා, අපව( @ වදාළ අෙY ආචාJෙයෝ(තමය� වහ�ෙසේ අ[ගමනය කර��, 
Vෙන� Vන ම \ණෙය� සහ [ව]� VWX ව�නට උ(සාහ දරන බව( ෙ/ සෑම ෙදනාට 
මා ස< � මත? කරනවා. 

ෙ/ වෙ7 ස/භාව3ය පැ0V උ<ම�ෙග[( ;� +�ව<�ෙග[( ෙග ෟරවය? ලැ`මට 
උපකාර aව� අතර මා පධාන වශෙය� �� කර�නට ඕනෑ කර�ෙ� මෙ7 ෙදමා+ය� 
වහ�ෙසේ(, ඒ වෙ7 ම, අපව( @ වදාළ ආචාJෙයෝ(තමයාණ� වහ�ෙසේ(. ඒ ,සා ෙ/ 
ද?වP ග" NOම� �යTල ම ඒ ෙදමා+ය� වහ�ෙසේට( ආචාJෙයෝ(තමය� වහ�ෙසේට( 
මා �ජා කරනවා. එෙසේ �ජා කරන අතර ම, වැ��ට සරණංකර මා ��පාණ� වහ�ෙසේට 
සංඝරාජ පද0ය ලැNX අවස්ථාෙc d උ�වහ�ෙසේ eයා තැf “උඩ� ෙනො ව මහණා, උඩ� 
ෙනො ව මහණා”  Sයන ෙ/ උපෙ9ශය මා තරෙ� ම �ත තබා ග�නවා. 

ඊ ළඟට, ෙ/ 0Mෙ� ග" NOමන? ලැ`මට අෙY ආචාJෙයෝ(තමය� වහ�ෙසේෙ7 
N9ධාවවාද පධාන වශෙය� ම උදi iණා. උ� වහ�ෙසේ අපට j�න අවවාද මහ රාkය?. 
ෙමතන d, මට(, ෙ/ පැ�ණ � න ;� පැ0V �යl ෙදනාට ම(, Em ජන සමාජයට(, ඉතා 
ම අවශ� පෙයෝජනව( වන අවවාද ෙදක? පමණ? මත? කරනවා. 

ආචා�යය� වහ�ෙසේෙ ෙශේෂ්ඨ අවවාද 
උ� වහ�ෙසේ අපට ,තර ම මත? කර j�න N9ධාවවාදය? තම) “කලබල ෙනො�, 

ඉ�ම� ෙනො�, �ර�ග බලලා, ඉව� ෙල� !යා කර�න.”  ඒ උ� වහ�ෙසේ ,තර මත? 
කරP අවවාදය? උ� වහ�ෙසේ පකාශ කරනවා, ෙ/ ෙලො ්කෙ� jශ්oලය� බOල). ඒ ,සා 
ෙනොෙය? කාරණා +Aබඳ ව ,�දා අපහාස ලැෙබ�නට Pmව�. ෙනොෙය? කරදර, ෙ/ 
ෙලෝකෙ� ඉ�නෙකොට ලැෙබ�නට Pmව�. ඒ �යTල? ම ඉවස�නට P"j ෙව�නට 
ඕනෑ. එබp අවස්ථාවල d කලබල ව�ෙ� නැ�ව, ඉ?ම� ෙනො@ qයා කර�න, කථා 
කර�න. එෙහම කළා ම පOෙවලා හ4,  ක කල? පOෙවලා හ4, සත�යට ජය ලැෙබනවා. ඒ 
වෙ7ම එෙහම ය/S� ෙකෙන? ,�දාව?, අපහාසය? කළා න/ ඒ අය පRතැෙවනවා. ඒ 
,සා මා අවවාද කර�ෙ� “ෙහොඳට ඉව�Tෙල� කටW< කර�නට Sයන එක).” 

තව( උ� වහ�ෙසේ අපට ,තර මත? කර j� අවවාදවe� එක? න/, “ෙ$ ෙලෝකය 
ක&� පමණ�, උපෙ(ශෙය� පමණ� හද�නට බැහැ. ෙලෝකයට +තව- කම� .ෙයනවා 
න$, ජන සමාජයට +තව-කම� .ෙයනවා න$, �ෙශේෂෙය� අ3ශාසකය� වශෙය� 
ෙප4�&න 56ස ආද8ශව- ෙව�නට ඕනෑ. ය$;� ෙදය� තම� ;යනවා න$ ඒ ;යන 
ෙදෙය+ තම3- ෙයෙද�නට ඕනෑ. එෙහම නැ>ව තම� ප.ප-. ෙනො@රA� අ3නට 
ප.ප-. ;යලා ෙලෝකය හද�නට බැහැ. ඒ Bසා මාෙC DෂE 56ස් ආද8ශව- ෙව�නට 
ඕනෑ. ප.ප-. ගGක ෙව�නට ඕනෑ.”  ,තර ම උ� වහ�ෙසේ ඔය කාරණය අපට මත? 
කරලා j�නා. 

මා �තනවා, ෙ/ අසා � න ;� පැ0V �යl ෙදනා ම ඔය SයාP අවවාද ෙදක ෙබොෙහෝ 
ම පෙයෝජනව( කාරණා ෙදක? හැ යට සලකනවා ඇ�. 0ෙශේෂෙය� ම ෙ/ කාලෙ� අෙY 
රටට 0ශාල ෙසේවය? කර�නට �ෙයනවා. රෙu අ[ශාසකෙයෝ ෙබොෙහොම). අ[ශාසනා 
බOල). ඒ අතර ම, ඒ අ[ශාසකය�ෙ7 පමාණය තරමට, අ[ශාසනාවල පමාණය තරමට, 
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ප�ඵල ලැෙබ�ෙ� නැ� බව5( ෙලෝකයා පකාශ කරනවා. එයට ෙහේw� xපය? ඇත( 
පධාන ෙහේ<ව? තම) ක � පමණ?, උපෙ9ශෙය� පමණ? රට හද�නට yදාන/ @ම. ඒ 
,සා මා ෙ/ සෑම ෙදනාට ම ඉතා ක"ණාෙව� ඒ උ� වහ�ෙසේෙ7 N9ධාවවාද ෙදක මත? 
කර�ෙ�, අපට ෙබොෙහෝ ම අවශ�, ඉතා ම වැදග( අවවාද ෙදක? ,ස). 

+�ව(,, ෙ/ N9ධ ශාසනය අi"j ෙද දහස් ප��යය? EmTෙල� ෙලොවට සලසා 
j�න ශා��ය අන�ත), අපමාණ). ම(තට( ෙ/ N9ධාගම ෙහොz� පැව<ෙනො( 
ෙලෝෙකට කර�න Pmව� ෙසේවය අන�ත), අපමාණ) Sයන එක ෙ/ උග( සෑම ෙදනා ම 
+Aග�නවා ඇ�. ෙ/ N9ධාගම බNmව�නට, 0ෙශේෂෙය� ෙ/ N9ධ ජය�� ක ාලෙ�, 
කාෙ7 කාෙ7( ෙලො5 ආශාව? �ෙයනවා. එෙහම, N9ධාගම බNmව�නට න/ ෙබෞ9ධය� 
<ළ �ෙබ�නට ඕනෑ \ණ හය? ගැන Njරජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කරලා �ෙයනවා. 
ෙබෞ9ධෙයෝ Sයලා Scවා ම ;� පැ0V අ+ ෙදෙගොTෙලො ම, {|, {|}, උපාසක, 
උපා�කා Sයලා N9ධ ශාසන බNmව�න +4ස් හතර). ඒ +4ස් හතර <ළ �ෙය�නට ඕනෑ 
\ණ හය? Njරජාණ� වහ�ෙසේ ම පකාශ කළා. ෙමොනවද ඒ \ණ හය? වE�ත Hණය, 
�4ත Hණය, �ශාරද Hණය, බIශැත කම, ධ8මධර භාවය, ධ8මා3ධ8ම ප.ප�න Sයන 
ෙම�න ෙ/ \ණ හය). ෙ/ \ණ හය ෙබෞ9ධය� <ළ, ;� පැ0V ෙදප�ය <ළ ෙහොඳට 
�ෙයනව ා න/ N9ධ ශාසනය බැබෙළනවා Sයලා Njරජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කළා. ෙ/ 
+4ස් හතෙර[( N9ධාගම බැබළ@ෙ/ පධාන +4ස {�� වහ�ෙසේලා). ඒ ,සා {�� 
වහ�ෙසේලා <ළ ෙ/ \ණ හය ය/තා? jරට VWX iණාද, ඒ තා? jරට N9ධාගෙ/ 
බැබ�ම( ඇ�ෙවනවා. ඒ ,සා අ+ කා <ළ( ෙ/වා ඇ�කර ග�නට ඕනැ. N9ධ ශාසනය 
බැබළ@මට ෙ/ \ණ ඇ� කර ගැ3මට {�� වහ�ෙසේලා උ(සහා දරන අතර ම ෙ/ ;� 
+�ව<� හැSතා? එයට උදc කර�න ඕනෑ. 

�� අභ�ාස මධ�ස්ථානය� 
ෙමෙහම {�� වහ�ෙසේලා ෙ/ \ණ හෙය� ම ස/�Jණ ව ශාසනය බNmව�නට 

න/, {�� POX කරන 0ෙශේෂ ආයතන �ෙය�නට ඕනැ. දැ� ෙමකල {�� 
වහ�ෙසේලාෙ7 පෙයෝජනය සඳහා +4ෙව� �ෙයනවා. ඒ +4ෙව�වe� පධාන වශෙය� 
ඔ)� \ණ ෙදක? VWX කරනවා. බOශැත \ණය, ධJමධර \ණය Sයන ෙ/ \ණ ෙදක ). 
ෙ/ \ණ ෙදෙක� පමණ? ශාසනය බNmව�නට බැහැ. ඒ ,සා ෙ/ ශාසනය ,� 0Mයට 
බNmව�නට න/, ඔය \ණ හෙය� ම W?ත +4ස? ඇ� කර�නට ඕනැ. ඒ ,සා, {�� 
වහ�ෙසේලාට උග�නලා ,යම POXව? ලබාෙදන මධ�ස්ථාන අපට ඉතාම( අවශ�). 

දැ� ෙ/ කාලෙ� N9ධ ජය��ය සඳහා ෙලො5 ව�ාපාර ආර/භ කරලා �ෙයනවා. 
0ශාල EදT ෙව� කරෙගන වැඩ කරන +�ව<� � නවා. ඒ +�ව<�ට මා ඉතා 
ක"ණාෙව� කරන මත? S�ම? තම) ඔය ල� මහා රාkය? 0යද/ කර�න yදාන/ 
ෙව9d, එ)� ල� 25 ? හ4 0යද/ කරලා {�� වහ�ෙසේලා POX කරන මධ�ස්ථානය? 
ඇ� කෙළො( අ�න ඒක තම) N9ධ ශාසනෙ� VWXවට අවංක ව කරන ප�පදාව, නැ(න/ 
අවංක ව කරන වැඩ +Aෙවල) Sයලා Sය�න ඕනැ. ඒ ,සා, ෙ/ පැ�ණ � න මහා ස්ථ0ර 
පාදයාණ� වහ�ෙසේලා( ෙ/ ;� +�ව<� කi"(, ෙ/ ගැන කTපනා කරලා අපට 
වැ�කT ෙනො;�� ම, එෙහම {�� වහ�ෙසේලා POX කරන මධ�ස්ථානය? ඇ�කර 
ග�නට Pmව� iෙණො( ඉතා ම යහප( බව මා ක"ණාෙව� මත? කරනවා. 

අමර�ර �කාය සාම!ය 
ඒ අතර, වැදග( ඉT�ම? ගැන( Sය�නට ෙවලා �ෙයනවා. මා ෙ/ මහානායක 

�රයට ප( a ළඟ Vනක ම, ෙමතන ෙ/ ඉV4+ට( ෙප3 � න උ(තර ම�තණ සභාෙc 
සභාප� �ම( �4Tද ෙසො)සා මහ(මා පැ�ණ ආkJවාද කරලා මෙග� ෙලො5 ඉT�ම? 
කළා. ඒ ඉT�ම න/, “ඔබ වහ�ෙසේ ඉV4ප( @ ෛත,කාය ම ෙකෙසේ ෙවත( අමරPර 
,කාෙ� �ෙයන ෙ/ ෙකොටස් දැනට වඩා ළං a ස/බ�යS� qයාකරන 0Mයට වැඩ 
+Aෙවල? සකස් කර�නට”  Sයලා. එදා ඒ මැ�<මා කරP ඉT�ම මෙ7 �තට තV� ම කා 
වැjණා. ඒ වෙ7 ම, ඉතා ම අවශ� කාJයය? ව �ෙයනවා. අමරPර ,කාෙ� ෙකොටස්වල 
ෙබොෙහෝ මහානායක මා��ය� වහ�ෙසේලා P9ගeකව( අpනන ,සා, මා �තනවා ඒ 
උ(තමය� වහ�ෙසේලා( එ?ක සාක�ඡා කරලා දැනට වඩා - දැ[( ෙලො5 ස/බ�යS� 
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qයා කරනවා - නE( දැනට( වඩා එකE< සං0ධානයS� qයා කර�නට වැඩ +Aෙවල? 
සකස් කර ග�නට මා හැSතා? උ(සාහ වඩන බව( ෙ/ +�ව<�ට සඳහ� කරනවා. 

ඒ අතර ම තව( ඒ වෙ7 ඉT�ම? කළා. ෙ/ ෙකොළඹ උපනගරාMප� ආJ. ෙපේමදාස 
මහ(මා කළ ඉT�ම න/ “ස/N9ධ ජය��ය ෙවන ෙකොට අෙY ෙ/ ,කාය <න ම එකE< 
ව කටW< කරන 0Mයට ය/S� සාක�ඡාව? කෙළ  ා( ෙහ ාඳා”  Sයලා. ඒක( ෙබොෙහොම 
වැදග(. 

දැ� ෙ/ කාලෙ� ,කාය ෙ�දය Sයන එක ෙබොෙහෝ jරට ම අ�ෙවලා �ෙයනවා. 
ස<ටට කාරණය?. ෙ/ කාට කාට( ස<� ෙව�න Pmව�. නE(, ෙ/ ,කාය <න එ?කO 
ෙවලා ඒකාබ9ධ සං0ධානය? නැ� කම ෙලො5 පා�ව? බව ෙනොෙය5( අවස්ථාවල d ෙ/ 
;� පැ0V කාට( ෙ(ෙර�නට ඇ�. ඒ ,සා, අ+ ෙ/ මා��ය� වහ�ෙසේලා සමග සාක�ඡා 
කරලා ෙ/ නායක මා��ය� වහ�ෙසේලා සහභා� කරෙගන ,කායතය +Aබඳව ම එකE< 
ඒකාබ9ධ සං0ධානය? ඇ�කර ග�නට අ+ උ(සහ වඩ�නට ම ඕනෑ ෙවලා �ෙයනවා. 
ෙවන ම ෙවන ම ඒ ,කායවල කර�නට ඕනැ කටW<, ව�වස්ථා ආVය( �ෙයනවා. ඒ අතර 
ම අප ,කාය <න ම එක 0Mයට ෙයොදා ග�නට ඕනෑ වැඩ වගය5( �ෙයනවා. අ�න ඒ 
0Mෙ� ෙ9වT අපට ෙහොඳට ම අවශ�). ඒ ,සා ඔය වැදග( ඉT�/ ෙදක? කරP ඒ 
+�ව<�ට එෙහම  ෛධJයය? dම +Aබඳ ව +��j ෙcවා! Sයලා මත? කර�� ඒ 
+Aබඳව අපෙ7 උ(සාහය ෙයොදවන බව( ස< � සඳහ� කරනවා. 

ඊ ළඟට, අෙY ,කාය +Aබඳ ව( වචන ස්වTපය?. අෙY ,කාෙ� ඉ�හාසය දැ� ෙ/ 
අ?ත පතය Sයවන ෙකොට ෙ/ කාට කාට( ඇෙහ�නට ඇ�. ෙබොෙහෝ කාලය? 
ෙලො ්කයට) ශාසනයට) ෙසේවය කළ මහා ස්�0ර පාදයාණ� වහ�ෙසේලා අෙY ,කාෙ� - 
අ,(  ,කායවල ෙම� ම වැඩ� යා. එතෙකොට ෙ/ ,කාය +Aබඳ ව අ+ ඉV4යට 
බලාෙප ාෙරො(< වන කටW< ඒ කාරක මහා සංඝයා වහ�ෙසේ සමග(, ඒ වෙ7 ම ,කාෙ� 
�යl සංඝයා සමග( සාකා�ඡා ෙකොට වැදග( ක"X xපය? ම වැ� පමා නැ<ව කර�නට 
අපෙ7 බලාෙපොෙරො(<ව? �ෙයනවා. ඊෙ� ෙම� �ස් a 0ධායක සභාෙc d( ඒ ගැන �eක 
සාක�ඡා ඇ�iණා. පධාන වශෙය� අප බලාෙපොෙරො(< වන ෙද ්වT අතර ක"X හතර? 
මා සඳහ� කර�නට කැම�). 

අෙY ආචාJෙයෝ(තමය� වහ�ෙසේ ෙ/ ව�රාරාමෙ� කටW< S�ම +Aබඳ ව ඉතා ම 
අෙ7 ඇ� ක�කාවත? +Aෙයල කළා. ඒ ක�කාවත අ[ව ගG නාරද මා+Aය� වහ�ෙසේ 
පධාන(වෙය� අප ඒ කටW< කරෙගන යනවා. උ�වහ�ෙසේට ෙහොඳට ම ඕනැකම �Nණා 
,කායට( ඒ වෙ7 ස/�Jණ ක�කාවත? +Aෙයල කරලා තබ�නට. උ� වහ�ෙසේෙ7 
ෙලඩ j?වe� මඟ ඇ� ;ය ඒ ක�කාවත ස/�Jණ S�ෙ/ කාJයය අ+ හැSතා? jරට, 
ඉ?මනට කර ග�නට) බලාෙපොෙරො(< ව�ෙ�. ඒක ,කාය +Aබඳ අවශ� ම කාJයය 
ෙවලා �ෙයනවා. 

ඊ ළඟට, ෙ/ VනචJයාව +Aබඳ ව ෙහොඳ හැ�ම? j�ෙ� අෙY Nj රජාණ� වහ�ෙසේ). 
උ� වහ�ෙසේ ෙ/ �යl කටW< කාල සටහන? අ[ව) කෙළේ. අi"j 45 ? EmTෙT උ� 
වහ�ෙසේට එතර/ 0ශාල ෙසේවය? කර�නට Pmව� iෙ�, �යl වැඩ කාල සටහන? 
අ[ව කළ ,ස). එ)� උ� වහ�ෙසේෙ7 වැඩ අතපR iෙ�( නෑ. �යl වැඩ කලට 
ෙcලාවට, ෙහොඳට ස/�Jණ ව කර�නට Pmව�කම ලැNණා. අපට( ඒක ෙහොඳට ම 
අවශ�). ඒ ,සා අෙY ,කාෙ� ආරාමවල {�� වහ�ෙසේලා +Aබඳ කටW< සඳහා(, 
ආරාමවලට පැ�ෙණන ;� +�ව<�ෙ7 ආග�ක කටW< සඳහා( Vන චJයාව? +Aෙයල 
කර ගැ3ම( අප බලාෙපොෙරො(< වන තව( කාරණය?. ඒක( ෙබොෙහොම අවශ� 
කාරණය?. ඒක( හැSතා? ඉ?ම,� අ+ සකස් කර ග�නට) බලාෙපොෙරො(< ව�ෙ�. 

මනා "# පැ&' ස(බ*ය� 
තව( කාරණය?, ෙ/ ;� පැ0V ස/බ�ය ඇ� S�ම. ෙ/ +�ව<� අහලා ඇ�, ;� 

පැ0V ස/බ�ය ෙහොz� පැවැ� කාලවල ෙ/ N9ධාගම ෙහොඳට බැබmණා Sයන එක. 
0ෙ9o�ෙ7 පැ�}ම ,සා ;� පැ0V ස/බ�ය ඈ( කරලා දැ/මා. ඒ ,සා තම) ෙදප�ය 
ම \ණ [ව]� +4ෙහ�නට පට� ග(ෙ(. ඒ ,සා ;� පැ0V ස/බ�ය,  ,යම ;� පැ0V 
ස/බ�ය නැවත වර? ඇ� S�ම ෙහොඳට ම අවශ�). ඒ ;� පැ0V ස/බ�ය ,� 0Mයට 
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ඇ� කෙළො(, ඒ ,සා පැ0V ප�ය( ;� ප�ය( ෙදෙලො0� ම VWX ෙවන බව 
Njරජාණ� වහ�ෙසේෙ7 ධJමය අ[ව ඔYP කර�නට Pmව�. ඒ ,සා අප බලාෙපොෙරො(< 
ෙවනවා ,යම 0Mයට ;� පැ0V ස/බ�ය ඇ� S�මට අෙY ග" කටW< සංඝයා 
වහ�ෙසේලා( සමඟ කතාෙකොට එ  ්ඒ ආරාම ආශය කරෙගන දායක සභ  ාවT +��ව�නට. 
එෙහම +��@ම ,සා ඒ දායක මහ(ව" සංඝයා වහ�ෙසේෙ7 jක සැප ෙසොයලා උපස්ථාන 
කරනවා. සංඝයා වහ�ෙසේ ආදJශෙය[( උපෙ9ශෙය[( දායකය� ,� මඟ ෙයොදවනවා. 
ඒ කාJයය ෙකෙරන ෙකොට ;� පැ0V ස/බ�ය ෙහොz� එ?කO ෙවනවා, ඇ� ෙවනවා, 
ශාසනය( VWX ෙවනවා. ;� පැ0V ෙදප�ය( VWX ෙවනවා. 

�ළඟට, අ,( කාරණය වශෙය� සඳහ� කර�නට �ෙය�ෙ�, අ+ එෙහම වැඩ 
කරලා, ඊ ළඟට අෙY සංඝයා( සමඟ සාක�ඡා කරලා, ඒ සභාවT වe� ,ෙයෝ�තය� 
ලබාෙගන ශාසනාර�ක දායක සභා +��@ම). එෙහම iණා ම ,කාෙ� ෙහෝ ශාසනෙ� 
ෙහෝ ය/S� පධාන අවශ� කාJයය? ආවම ඒ කාට( එකE< ෙවලා, එ?කO ෙවලා ෙහොඳට 
වැඩ කර�ට ශ?�ය? ලැෙබනවා. 

,කාය +Aබඳව ඔය කාරණා  ක අ+ ඇ� කර�ෙ�, අර Ee� SයාP \ණ සය VWX 
S�මට). අෙY ,කාෙ� ග" කටW< සංඝයා වහ�ෙසේ අතර( අර SයාP \ණ හය VWX 
කර�මට(, ඒ වෙ7 ම ඒ {�� වහ�ෙසේලා ආශය කරන දායක +�ව<� අතර ඒ \ණ හය 
VWX S�මට(. ඒ ,සා ,කාය +Aබඳ ව අප ඉතා ෙක ෙය� ඒ කාරණා xපය5) ෙ/ 
+�ව<� ඉV4ෙ� d ෙ/ සඳහ� කෙළේ. 

ඊ ළඟට, ශාසන ෙගෞරවෙය� මා ෙ/ ;� +�ව<�ෙග� ඉT�ම? කර�නට) 
බලාෙපොෙරො(< ව�ෙ�. දැ�, කe� ම සඳහ� කළා, අර Ee� සඳහ� කරP \ණ  ක ෙ/ 
;� +�ව<� අතර( �ෙය�නට ඕනැ. {�� වහ�ෙසේලා අතර 0තර? ��ලා බැහැ ෙ/ 
ශාසනය බNmව�නට. එ ් ,සා ඒ \ණ හය ;� +�ව<� අතර( ඇ�කර ග(ෙතො(, ඒ 
;�ය� අතර �ෙය�නට ඕනෑ සෑම ෙදය? ම එ� ඇ<ළ( ෙවලා �ෙයන ,සා ;� 
+�ව<�ට 0ශාල ශා��ය? සලසා ග�නට Pmව� ෙවනවා. 

ඒ ,සා, අෙY {�� වහ�ෙසේලා ආශය කර�නට ඕනැ. {�� ආශය ෙනොS�ම, 
ෙන  ාදැxම, ;� +�ව<�ෙ7 +4�මට ෙහේ<ව? ය Sයලා Njරජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ 
කළා. එතෙකොට ;� +�ව<� {�� වහ�ෙසේලා ආශය කරන ෙකොට ෙදෙගොTලට ම 
යහපත? සැලෙසනවා. පෘථ7ජනa අප ෙදප�ය අතර ම ය/ ය/ අ�පා� � �නට Pmව�. 
එබp අවස්ථාවල d අෙY Nj රජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කරලා �ෙය�ෙන, ක"ණාෙව� ඒවා 
මත? කරලා ෙද�නට Sයන එක). එතෙකොට එෙහම ආශයට වැ�ණාම දායක +�ව<� 
අතර ය/S� jJවලකම? දැ?කාම {�� වහ�ෙසේට එ ක් ක"ණාෙව� ෙප�නලා dලා 
හද ා ග�නට Pmව�. ඒ වෙ7 ම {�� වහ�ෙසේලා අතර ෙහෝ ය/S� අ�ව? j�ෙවො( 
ක"ණාෙව�, ෛම�ෙය� දායක මහ(ව"�ට ඒක Sයා ෙද�නට Pmව�. දැ� 
�ෙය�ෙ� ඒෙ? අ,( පැ(ත ෙනොවැ. ය/S� 0MයS� {�� වහ�ෙසේලාෙ7 Rm 
ෙදෝෂය? ෙහෝ ෙප[ෙණ ා( ප(තරවලට eයනවා. සඟරාවලට eයනවා. මහ සභාවT 
�යාෙගන කෑගහනවා. එෙක� ශාසනයට යහපත? සැලෙස�ෙ� නෑ. ශාසනයට 
0ප(�ය? ඒෙක� සැලෙස�ෙ�. එෙහම ක"ණාෙව�, ෛම�ෙය� ඔiෙනොi�ෙ7 වැරV 
ෙප�ව�� ෙදෙගොTල ම ෙහොඳ ස/බ�යS� qයා කෙළො( ෙලො5 යහපත? සලසා 
ග�නට Pmව�. ඒ ,සා ෙ/ ;� +�ව<� ඒ \ණ හය VWX කර ගැ3මට {�� 
වහ�ෙසේලා ආශය කර�නට( ධJම සාක�ඡා කර�නට, ධJමාවවාද ලබා ග�නට, {��ට 
උපස්ථාන කර�නට තරෙ� ම අMෂ්ඨාන කර ග�නට ඕනැ. 

ඒ වෙ7 ම, ෙ/ N9ධ ජය��ය යහ�� පැවැ(@මට න/, අ+ ෙදප�ය ම දව�� දවස ම 
ප�ප(� ග"ක ෙව�නට ඕනැ. ඒ ,සා අප ෙදප�යට අ)� ප�ප(� ෙමොනවාද Sයලා අ+ 
ෙව� ෙව� වශෙය� දැනෙගන, අ+ ෙදප�ය ම එ)� VWX ව�නට තරෙ� ම අMෂ්ඨාන 
කර ගත W< බව මා ඉතා ක"ණාෙව� මත? කරනවා. 

අවසාන වශෙය�, ෙමෙහම ෙගෞරවය? දැ?@මට පැ�] ෙ/ ග"තර මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේට(, ශ9ධාව�ත ;� +�ව<�ට( <["ව�ෙ7 +� � ෙසත? ශා��ය? 
යහපත? සැලෙසේවා Sයලා පාJථන ා කරනවා. ෙ/ +�ව<� ෙ/ ෙගෞරවය දැ?@ම +Aබඳ 
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ව මාෙ7 කෘතඥතාවය නැවත වර? Pද කරනවා. ඒ වෙ7 ම, සෑම ෙදනාට ම +� �j ෙcවා! 
උ</ a ,ව� Rව ලැෙ�වා Sයලා පාJථනා කරනවා. 

∼❦∽ 
අ��ජ� පැළෑෙ� �4 ව�රඤාණ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේෙ7 අපව( @ෙම� පR 
අමරPර � ධJමර�ත මහා ,කාෙ� මහානායක �රයට ප( අ�ග" ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ 
මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේට ඒ +Aබඳ අ?ත පතය +4නැ�ම ,�(ෙත� 1955 
ෙනොවැ/බJ මස 27 වන දා බ/බල+ ෙ� ව�රාරාමෙය� පැවැ(iX මහා උ(සව සභාව 
අමතා උ�වහ�ෙසේ 0�� පව(වන ලද කථාව ). 
පඥාපභා 5 
 
ය<"e@ම: ච�ත ල?මාT මහතා 


