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ස� ෙද���, ය�� ව��න.             
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙලෝකෙය� �රාණ ෙතොර�� දැන ග�නට ජාතක ෙපොත හැර අ� ෙපොත� නැත ය� 

බට�ර උග��ෙ� � ගැ!ම#. ෙ% &�ෙය� පැහැ'& කැර ෙද�ෙ� ද කස්සප *+රජාණ� 
වහ�ෙසේෙ� කාලෙය� ./0ෙය1. එන% මහා ක3හ ජාතකය #. 

කස්සප ��රජාණ� වහ�ෙසේ ��ඝා ෂ්ක උ#තමෙය%. ��ඝා ෂ්ක ��ව' ෙ( ශාසනය 
*+,� ව පව��ෙ� උ�වහ�ෙසේලාෙ( .ව#වන කාලෙය� පමණ/. උ�වහ�ෙසේෙ( 
අවසාන කාලෙය� ජනතාව 0ළ ෙබ  ෟ4ධ ප�ප#� *+ෙහ�නට 8ය. 

9: - 9:;< ශමණ ප�ප#>� ෙග� *+@ ය�නට Aහ. මB*ය Cණ නැ#ෙතෝ Aහ. 
ආවාහ  8වාහෙය� ස්වා�G'ෂය� හා භා�යාව� Aෙවෝ රටට වැඩ ඇ� ද'ව� L� %Mමට 
අසම# Aහ. හැම ෙදනා ම �Nස්කOවP� *+@ Qයහ. පස්පR දස අSසT කර�නB� ෙග� 
රට *M Qයහ. 

UPකය� *+@ෙම� රට ම *+ෙහන හැV ෙප�Wමට �� රජාණ� වහ�ෙසේ ඉතා ෙහොඳ 
උපමාව[ ෙ4ශනා ෙකොට ඇත. භාරතය ෙගො8 රෙට%. එෙහ/� 8ශාල ගව ]ළවT ,Vයා. ඒ 
ගව ]ළවT අතර Gංගවය� ෙහව# වෘෂභ රාජය� - ෙගො� රa� - ,Vයා. ඒ ගව ]ළවT 
බලා ග�නා ෙගොපTල� ,Vයා. ඒ ගව ]ළවT මහා ගංගාවP� එෙතර කරව�නට# ,� 
ෙවනවා. ඒ  මහා ගංගාවල bය cd �ෙබනවා. ඒ bය cdවලට අc Bෙණො# ගවය� 
ගසාෙගන යනවා. Qෙලනවා. Gංගවය� ඒ මාරක ස්ථාන ද�නවා. එෙහ/� ගඟ[ එෙතර 
වන 8ට GංගවයS ඉb+යට ෙයොද/. Gං ගවයා ෙකd� යන පෙ4ශෙය� අ� ගවය� ද 
ෙකd� යනවා. ඇදට යන පෙ4ශෙය� ඇදට යනවා. 

ෙ% උපමාව ෙ/ශනා කළ *+රජාණ� වහ�ෙසේ ෙමෙසේ ම�ෂ7ය� අතර ද ෙශේෂ්ඨ යැ# 
ස%මත අය ඇදට යනවා න% සාමාන7 ජනතාව ද ඇද ව යනවා. ෙක � යනවා න% ෙක � 
යනවා. ඉ'� රජ�මා අදැහැ< න% => රට ම +ක ට ප? ෙවනවා. ඉ'� රජ�මා දැහැ< න% 
=> රට ම @වෙසේ වාසය කරනවා  යැ# ෙ/ශනා කළහ. 

කස්සප ��රජ ාණ� වහ�ෙසේ ෙ( කාලෙය� කP� සඳහ� කළ ප+b රa� හා පධාW� 
අධ��ෂ්ඨ hම Nසා ij රට ම අධ��ෂඨ් h ඇත. එකලැ කමෙය� bව� ෙලෝක �ස් h 
අපායවT *ෙර�නට 8ය. ෙමෙසේ ව�ෙ� Sම[ Nසා දැ/ ෙසොයා බැl ශක ෙ4ෙRmයාට 
ෙපnෙo රa� පධාන මnෂ�ය�ෙ( අධ��ෂ්ඨකම ය. ෙමෙසේ අධ��ෂ්ඨය� තව තව# 
වැ� Bෙණො# bව� ෙලෝකය� �ස් h අපායවT *M ඉ�M යn ඇතැ / ස[ෙදR රජ ,> ය. 

අෙp සා�ත�ෙය� සඳහ� වන ප+b මnෂ� ෙලෝකය මහ4hප සතෙර%�  [ත ය. 
එ/� පධාන ස්ථානය ග#ෙ# ජO�4hපය /. එ/n# පධාන Aෙq ෙමකලැ භාරතය න�� 
ප,4ධ r�ය /. ෙO මහා 8නාශය �s ශකෙ4ෙRmයා උපාය[ ෙයොදා ග#තා. එනO ශක 
ෙ4ෙRmයා වැb ෙRශය[ මවාෙගන මාතt bව� Gතයා අශ්ව නාOබS තරෙO බv ෙRශය[ 
ග�වා ෙගන හය පළ%� බැඳෙගන මnෂ� ෙලෝකයට පැ�;ම /. ෙදRරජ එෙසේ කළා. 

එකලැ එරට අගnවර සwපෙය� � බTලා වර[ L'වා. ij රට ම ෙහTt Qයා. 
ජනතාව මරණ Lෙය� ෙපxQයා. රජ0මා ද මරණ Lෙය� Lරා�ත Bණා. ඒ ශyදය Sම[ 
දැ/ 8මසා බැvවා. පැ�ණ ,ට වැ4දා හා බTලා ගැන zවා. රජ0මා Lය h මහ ෙදොරs 
වහ�න zවා. 

වැ4දා හා බTලා ෙකොs තාpපයට උ�� පැ�නා. මහ හ{� �රාෙගන රජ ෙගදරට ම 
Qයා. Lෙය� ෙවBල ෙවBලා රජ0මා ෛධ�යය උපදවාෙගන බTලා මහ හ{� �ර�ෙ� 
ම�දැ/ ඇcවා. බඩQN Nසා යැ/ වැ4දා zවා. රජ0මා Lයප# h බTලාට ක�න ��නා. 
ෙදන ,යTල එක වරට කා නැවත# �රනවා. ඒ ෙවලාවට ෙද�න *dව� කෑම ,යTල ම 
��නා. ඒ ,යTල ම එක වරට ම කා නැවත# �රනවා. එ8ට රජ0මා ෙO තරO ක�න �ල# 
බTලා �ර�ෙ� ම� දැ/ වැ4දාෙග� ඇcවා. 
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“මහරජ, ෙO රට පස් පR, දස අSසT කර�නB�ෙග� *+ලා. ඔB� ,යTල ම ෙO 
බTලා ලවා කවා මරව�නැ/ මා ආෙR’/ zවා. රජ0මා මහ# Lයට ප#Bණා. ෙO %යන 
කාරණා අnව ෙO බTලා පළi ව පN�ෙ� මෙ( ඇඟට/ %යා රජ0මා �ත�නට ඇ�. 
Lෙය� ෙවRt Qය රජ0මා# ජනතාව# �� ඉb+යට පස් පR හා දස අSසT අ#හැර 
ප�,T ර%�� දස SසT ර%නවා ය/ ෙපොෙරො�� Bණා. ශක ෙ4ෙRmයා රජ0මා# 
ජනතාව# ස්�ර ෙපොෙරො��වක *�sවා අ0'දහ� Bණා. 

ෙමකල අෙp රට ද පස් පR දසඅSසTවP� *+ලා ඇත. කස්සප ��රජාණ� 
වහ�ෙසේෙ( කාලෙය� �Nහාෙ( හා ශාසනෙq ප+හාNය දැක පැ�� ශක ෙ4ෙRmයා 
ෙගෞතම ��රජාණ� වහ�ෙසේෙ( කාලෙය� ෙනොපැ�ෙණ�ෙ� ම�දැ/ ඇ,ය  0 කාලය 
පැ�ණ ඇත. තවද ශාසන ඉ�හාසය අnව ��රජාණ� වහ�ෙසේ *+Nව� පා�නට ෙපර 
ලංකා �4ධ ශාසනය# එය ර%න ,ංහල ෙබ ෟ4ධයn# ආර�ා කැර ග�නැ/ ශක 
ෙ4ෙRmයාට පකාශ  ෙකොට ඇත. ශක ෙ4ෙRmයා එය බාරග# බව ද ඉ�හාසය %ය/. 

එය එෙසේ නO ,ංහල ෙබෞ4ධය� ශක ෙ4ෙRmයාට ක'� %ව  0 අවසථ්ාව පැ�ණ 
ඇත. එය ෙමෙසේ ය: ශක ෙ4ෙRmෙයN, ��රජාණ� වහ�ෙසේ ,ංහල රට හා ,ංහල 
ෙබෞ4ධය� ආර�ා %Mම ඔබ0මාට බාර ��නා ෙනොෙR ද? � ලංකාෙR ත##වය ඔබට 
ෙපෙන�ෙ� නැ4ද? ඔබ0මා වැb ෙRශය[ ෙගන මාතt ෙද8 G0ට බv ෙවස් ග�වාෙගන 
අB# බරණැස් nවර ක�රට රජ0මා පධාන ජනතාව Lය ග�වා ෙනොම�� iදා cමඟට 
ග#තා[ ෙම� ,+ල[ වැ,ය� ද �ම�� iදා cමඟට ගත  0 කාලය පැ�ණ ඇත. 

ශක ෙ/ෙBCයාට ෙ% පDEඩය ෙද�ෙ� ෙකෙසේ ද? සත7Hයා මාIගය හැර අ� මඟ� 
නැත. ෙබෞ/ධ සා�ත7ෙය� සඳහ� �N' ශක ෙ/ෙBCයා �O ෙපොෙහෝදා ම�ෂ7 ෙලෝකය 
ෙදස බලනවාP. එෙහ#� අද �O ෙපොෙහෝ දා සවස 3.30 .ට 5.00 ද�වා හැම 
Eහාරස්ථානයක ම අ0පU� වහ�ෙසේ පධාන WX� වහ�ෙසේලා? .Y සමාද� ව .Zන 
උපාසක උපා.කාව�? දායක දා#කාව�? ෙබෝ[� වහ�ෙසේ ස\පෙය� ]ස් ^ මY පහ� 
@වඳ _ල�ප.� *+� �දා �N? 1යා භාවනා ෙකොට ශක ෙ/ෙBCයා .� ෙකොට සත7Hයා 
කළ a� ෙB. 

 

දවස 1988.11.23  
පඥාපභා 5 
 
ය0'Phම: ච�ත ල[මාT මහතා 


