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�� ධ ධමෙය� 	 ෙලෝක ශා��ය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�� රජාණ� වහ�ෙසේ �සා ෙලෝකයට !� " ශා��ය අපමණ ය. !ය%ල &ය' ()ය 

*+වන බැ.� ඉ� &�පය+ ඉතා සැෙක.� (ය1 ලැෙ2. 

�දහස 
අද 45 ෙලොව ම එක ෙසේ පැ�8 පව'නා අ9ම :�ම වරපසාදය+ න< �දහස =. �දහස 

ය1 >ම+ දැ= �! ෙලස ෙනොද�නා ඉතා )?සර වැ!යා පවා �දහස ගැන කථා කර=. ෙ< 
�දහස )Bබඳ අදහස් ලැ�ෙ� ෙකොෙහ� ද? සව ෙලෝෙකෝ'තම අෙF ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙග� ය. එ ෙම� උ� වහ�ෙසේ ලබා ��ෙ� අද ෙබොෙහෝ ෙදනා බලාෙපොෙරො'H වන 
�දහස ෙන ා ෙI. 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙJ කාලෙය� ම1ෂ�යනට ෙම බL �දහස+ ෙනොH�ෙM ය. 
�දහෙසේ !ත�නට ව' ඉඩ+ ෙනො O ය. .ෙශේෂෙය� ආග�ක Q� 8�ව(� ��සා 
�Rසන> ෙම� බැඳෙගන H�ෙM ය. ෙලෝකය ෙබොෙහෝ *ST යැ = !තන ෙ< .! වන ශත 
වෂUෙV පවා ඇතැ< ආග<වල �දහෙසේ කථා කර�නට, දැනග�නා අදහ!� ව' ආගමෙV 
සමහර ෙකොටස් )Bබඳ පශන් කර�නට, අන� ආග�ක ෙපොත+ බල�නට අවසර නැත. 
��රජාණ� වහ�ෙසේ තම සYවනට ඒ බැ�ව(� �[ �දහෙසේ �ත�නට ඉඩ �� හ. �\ධ 
ධමෙV රහස් නැ� ෙහ=� ඕනෑ ම තැෙන&� පශන් කර�නට ඉඩ �� හ. එ ෙහ=� 
ම1ෂ�යාෙJ a�තන ශ+�ය වැ� *ST .ය. එෙහ' ෙම කල ෙබොෙහෝ ෙදනා 
බලාෙපොෙරො'H වන බාං Bහා හළ ෙගො1� ෙම� �දහෙසේ හැ!ෙරන, කතා සහ dයා කරන 
�දහස+ පකාශ ෙනො කළ හ. උ� වහ�ෙසේ පකාශ කෙළේ e�ස්සාට e�e තැන *ය SH 
�දහස ය. යම> එය වරදවා පා.fa කර1වා න< එය ඔh ෙJ වරද �ස ��නh ෙJ වරද 
ෙනො ෙI. �! පමණට ෙය[ෙම� මැෙර�න ය�නY� eවප' කළ හැ& තර< අගනා 
ෙබෙහ' 1e�e ෙලස පමණට වඩා ෙය[ෙම� eවෙය� !?�නY� මර�නට තර< 
ෙපොෙහොස' ෙI. එ ෙසේ Yෙවො' එය ෙයiවh ෙJ වරද �ස ෙසොයා ��නh ෙJ වරද ෙනො ෙI. 
ෙමෙසේ e�ස්සාට e�e තැන e�e පR* *ය SH �දහස ෙලොවට පළ4 වරට පකාශ කෙළේ මා 
ෙJ ��)යාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

අ��ංසා 
ඉj ෙද.යා සHj කර�න  ට ය, තාවකා(ක ස්වkගරාජ�ය ලබ�නට ය &යා අශව්ෙමධය 

- අශ්වය� මරා ෙල=� හා ම!� ඉjෙද.යා )[ම - :9ෂ ෙමධය - lmය ෙහෝ බාහ්මණ 
ෙහෝ :9ෂය� මරා ම!� හා ෙල=� ඉj ෙද.යා )[ම - ආ[ භයානක යාගය� ෙග� එකල 
දඹ*ව )8 පැවැ'ෙ' ය. එබL භයානක යාග ෙහෝමය�ෙග� )8 පැවැ� කාලෙයක උප� 
මහාකා9qක " ��)යාණ� වහ�ෙසේ එය ෙබෞ\ධය� .!� ෙනො කටSH යැ = ද, හැම 
ෙදනා ම >9>hsව� ද+වා හැම සH� ෙකෙර� සම ෙම' පැ�ර.ය SH යැ = ද වදාළ හ. 
ෙමෙසේ අ� භයංකාර යාග ෙහෝම නැවැ'Oමට ද< ෙදසා �Fප' අසරණ සH� හට මහා 
ශා��ය+ සලසා [ වදාෙළේ' මා ෙJ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

ආෙරෝග�ශාලා 
මහාකා9qක " ��)යාණ� වහ�ෙසේ tල1නට !ය�� ම උපස්ථාන ෙකොට එය මහ 

)�කම+ යැ = ද පකාශ ෙකෙළ� ෙබ ෟ\ධෙයෝ Jලා ෙනොපස්ථානෙය� උන�� " හ. 
“ෙලෝකෙය� පළ
 වරට ආෙරෝග� ශාලාව� ����ෙ� ෙගෞරවය ඒකා�තෙය� ම 
ෙබෞ�ධය� හට �  ව�ෙ� ය”  ! ෙකොප#ස්ට� vෙෂොFHමා w ය. ෙ< ෙගෞරවය �� .ය 
S'ෙ' ෙලොව අසහාය රාජයා " ධමාෙශෝකයනටය . 

��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙJ උපෙ\ශය හා ආදkශය 4��� )Bග' අෙශෝක රජHමාණ� 
ඉ�*යාෙI ලංකාෙI පමණ+ ෙනො ව ආ!යාව, අxකාව, Sෙරෝපය යන H� මහා\Oපය�� 
ආෙරෝග�ශාලා )�jOම )Bබඳ ව yලා ෙ%ඛන හා ෙවන' ෙනොෙය+ :රාණ වස්{h ෙදස් 
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&ය�. ලංකා ආ[ අෙන+ රටවල ෙබෞ\ධෙයෝ ද ෙබොෙහෝ ආෙරෝග�ශාලා ඇ� කළ හ. මහා 
වංශෙV තර< tල� හ%, |�කාගාර ගැන අ� කවර රෙටක ඉ�හාසෙයක ව' සඳහ� ෙනො 
ෙI ය1 උගH� ෙJ )BගැQම =. ආෙරෝග�ශාලා �සා ෙද ෙලොවට !�වන ශා��ය 
ෙකොපමණ දැ = කY9' ද��. 

ෙමෙසේ ආෙරෝග�ශාලා )�jOෙම�, Jලාෙනොපස්ථ ානෙය� හා ෙවදකම )�කම+ 
ෙලස කර�නට ෙබො ෟ\ධයනට ඉගැ�Oෙම� ද ෙලොවට අපමණ ශා��ය+ සලස්වා [ 
වදාෙළේ' මා ෙJ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

ෙබෙහ� උය� වැ�ම  
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙJ “සදා (ඤ්ඤ*පව+ඪන”  |ත ෙ\ශනාව අ1ව ධkමාෙශෝකා[ 

ෙබෞ\ධ රජව9 ෙබෙහ' වැOම ද ආර<භ කළ හ. අෙශෝක රජHමා අxකා* රටවල නැ� 
ෙබෙහ' ලංකා ඉ�*යා රට ව(� ෙගන ෙගොස් එ� !ටැ" බව' ලංකා ඉ�*යා* රටවල නැ� 
ෙබෙහ' ඒ ඒ රටව(� ෙගනY' ෙම� !ටැ" බව' yලාෙ%ඛනවල සඳහ� ෙI. පetයදා 
ග%ඔෙV �~ ෙසොයාග' ෙබෙහ' උයන !ංහල ෙබෞ\ධ ර�� ෙJ ආෙරෝග�ශාලා ෙසේවෙය� 
පමණ ද+වන )Bvsව&. ෙමෙසේ කමා1�ල ෙබෙහ' වැOම ආර<භ Oෙම� ෙලොවට මහා 
ශා��ය+ සලසා [ වදාෙළේ' මා ෙJ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

 වහ� ෙවෙළදාම තහන  !"ම 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙJ කාලයට ෙපර' පeව' වහ% ෙවෙළඳාම �සා �Fප' 

ෙසේවකයනට ලැ�T ගැහැට අපමණ ය. �Fප' අසරණ ස්� :9ෂ ලද9ව� ද අක9ණාව' 
ස්වා�යනට .>ණ1 ල� ව අපමණ කරදර .�ද බව ර��මාලා[� ෙJ :ව'ව(� පැහැ*B 
ව ෙපෙන=. ෙමෙසේ අසරණ ෙසේවක ෙසේ.කාව� .�න �+ �j මහා කා9qකයාණ� 
වහ�ෙසේ වහ% ෙවෙළඳාම ෙබ ෟ\ධය� .!� ෙනො කටSH යැ = ස<�kණෙය� තහන< 
කළා පමණ+ ෙනො ව, �Fප' දාස දා�නට තම� ෙJ ෙසොෙහොS9 ෙසොෙහොSRයනට ෙම� 
ඉතා ආදරෙය� සංගහ කටSH යැ = ද වදාළ හ. ෙමෙසේ ෙලොව පළ4 වරට වහ% ෙවළඳාම 
තහන< &8ෙම� අසරණ ෙසේවකයනට අපමණ ශා��ය+ සලසා [ වදාෙළේ' මාෙJ 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

ස්$� හට සැලැ& ෙසත 
ෙපර ස්� පlය ද �දහස+ නැ� ව වහ�නට ෙද වන ෙනොවන ගැහැට .�ද )Rස&. 

ෙනොෙය+ Q� 8�� ෙග� බැඳ තැ�වා පමණ+ ෙන ාව මහ' කරදරවලට ද ප' ෙකෙර��, 
ගෑ1 ද9ව> ලැ~ම මහ' අභාග�ය+ ෙකොට සැලැ� Sගෙයක පහළ " ��රජාණ� 
වහ�ෙසේ ඒ හැ�<වලට .9\ධ ව ෙ\ශනා &8ෙම� ස්�h ද .ශාල ශා��ය+ ලැ�හ. එවක 
පැවැ� අව�රය1' ඉ� පe ලැ� �දහස' සැනැ!%ල' සසඳා බලන .ට අෙF මYව9 
��)යාණ� වහ�ෙසේ ෙව1ෙව� *. )�ව' ම� ය= &ව SH කර< ය. ෙමෙහq සස්න ඇ� 
&8ෙම� හා �\ධශාසන දායාදය :9ෂ පlයට ෙම� ස්� පlයට ද උ9ම කර [ම+ 
වශෙය� ෙන ාෙය+ තනH9 [ෙම� ද ස්� වkගයා ෙJ *STවට මඟ පාදා [ වදාෙළේ' මාෙJ 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

අත'�තම (ෂ්ටාචාරය 
ෙලෝකයා හට අත�'තම yෂ්ටාචාරය+ [ වදාෙළේ' මාෙJ �� රජාණ� වහ�ෙසේ ම ය. 

එවක H�T උසස් ම ග�ථය වන සෘ/ෙ0දය ආචාර .ද�ාව )Bබඳ වද vෙමකැ = උගH� 
.!� &යන ල*. �� රජාණ� වහ�ෙසේ තම ශාවකයනට කන ෙබොන සැ?, කතා කරන, !නා 
ෙසන සැ? පවා ෙ\ශනා කළහ. අන�යනට කරදරය+ ෙනොවන ෙලස උසස් මහ'මෙය> 
ෙලස ෙකළ ගසන සැ? පවා පකාශ කළහ. උ� වහ�ෙසේ ෙJ ආචාර ධkම ෙකොපමණ 
ශා��ය+ !� කළා දැ= &ව ෙහො' පාk(ෙ<�H රාජයා හැ?යට සැලැෙකන එංගල�තෙV 
පාk(ෙ<�Hව පවා )Bෙයළ ෙකොට �ෙබ�ෙ� ��රජාණ� වහ�ෙසේ සංඝ සභාව 
අ1කරණය කරෙගන ය ය1 Sෙරෝ�ය පM�ත=� පවා &යන කතාෙව&. 
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