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ශාසනය ද? ප
ය ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�රාණ ශාක� ෙකෝ�ය රටව  ෙදක මැ#� ෙරෝ�$ ගංගාව ගලා බ�. ෙද රෙට� ම 

ෙගො+ෙයෝ ෙරෝ�$ ග ෙ, #ය බැඳෙගන ෙගො+තැ� ෙකෙර�. ෙ/ #ය බැ0ම අර12 
කැ3ෙගන ෙද රෙට� ෙගො+ය� අත3 කලහය4 ඇ� +ය. අ6ව7� අ8රද9: වැ ;යා <=ම 
>සා ෙ/ ෙ?දය ෙද රෙට� පාලකය� අතරට ද @ෙA ය. අ8රද9: B ඒ ෙද පDෙය� ම 
පාලකෙයෝ මහ සටනකට Eදාන/ Bහ. ආGධ ස�නIධ B ෙදපDය ම මහා ෙකෝලාහලය4 
කර6 සඳහා ෙරෝ�$ ගඟ ෙද බඩ 3ස්Bහ. 

ෙමය දැනගL MNරජාණ� වහ�ෙසේ එ� වැඩම ෙකොට ෙද PQස් මැද වැඩ RSය හ. 
ෙදපDය ම MNරජාණ� වහ�ෙසේ දැක ස�T� Bහ. මහාකාU7ක MNPයාණ� වහ�ෙසේ, 
“ෙ/ මහා සටනකට Eදාන/ ව�ෙ� කවර ෙදය4 අර12 කැ3ෙගන දැ”W ඇE හ. ෙබොෙහෝ 
ෙදනා ඒ මහ සටෙ� ෙහේXව වL දැන RSෙA නැත. එෙහW� ෙදපDය ම ඔZෙනොZ� [ණ 
බල�නට Bහ. ඔZෙනොZ� කT කT ගා ය/ත/ කාරණය දැනෙගනැ “ග ෙ, #ය බැ0ම >�� 
කැ3ෙගන ය”W \හ. මහාකාU7ක MNPයාෙණෝ “#ය ෙකොපමණ අගෙ� දැ W” 
ෙදපDෙය� ම ඇEහ. “ඉතා ස්ව පය4 අගෙ� ය” W P^XU ලැ_7. “D`යෙයෝ 
ම6ෂ�ෙයෝ ෙකොපමණ අගනාb දැ” W නැවැතL MNරජාණ� වහ�ෙසේ ඇE හ.  ස්වාc>, 
ම6ෂ�ය� ෙd අගය, වSනාකම ෙනො <ය හැ< ය”W ඔZb \හ. “ඉතා ස්ව පය4 අගනා 
ජලය >සා අගය කළ ෙනොහැ< ම6ෂ� f+ත නැ� කැ3ග�නට Eදාන/ ව�නb දැ”W මහා 
කාU7කය� වහ�ෙසේ ඇE හ. ඔZb කාරණය වටහාෙගන ලgජාවට පL වැ _ම බලා ගL 
හ. 

MNරජාණ� වහ�ෙසේ ඔZනට ෙප�වාN� කාරණය ෙමය W. වඩා වS�ෙ� වXර ද? 
ම6ෂ� f+ත ද? අi වSනාකම4 ඇ� ෙදය4 ෙලොjවට ෙගනැ වැ� වSනාකම4 ඇ� ෙදය4 
+නාශ කැ3ග�නවා ද ය�න W. MNරජාණ� වහ�ෙසේ ශාක� ෙකෝ�යය� ඉ#Qෙය� තැk 
පශන්ය ෙහවL කාරණය ව9තමාන Rංහල ෙබෞIධ ජනතාව ඉ#Qෙය� තැ_ය GX වැ ඇත. 

ල4වැR Rංහල ෙබෞIධෙය>, වඩා වS�ෙ� ශාසනය ද? තම� ගL පDය ද? පDයට 
වඩා ශාසනය වSනවා යW ෙමොෙළේ කළඳ4 තරම වL ඇLතj <යනවාට <R ම සැකය4 
නැත. එෙසේ න/ අi වSනාකම4 ඇ� පDය ෙලොjවට අ ලාෙගනැ වැ� වSනාකම4 ඇ� 
ශාසනය +නාශ ව�නට ඉඩ හQනවා ද? ඔබ ඉ#Qෙය� තැk ෙ/ පශන්යට ඔබ ම P^XU 
සපය�න. ඔබට P^XU සැපැnමට උපකාර වන පQ# ඔබ ෙබp RSන සැSL එෙහW� ම 
ඔබට අද �� q �ෙබන තLLවයL මXවට පැ�7ය හැ< තLLවයL ය/ත�� සඳහ� 
කර�ෙන�. 

කලකට ෙප3 ද+ඩය� අතර ද ෙIශපාලන පD <�පය4 XMෙs q න1L කමෙය� 
අi q අZL දැ� පධාන පD ෙදකකට �මා q ඇත. එය ද න/ වශෙය� ෙදක4 හැSයට 
ෙපu RSය ද ජා�ක +පෙතක p එක4 ම ෙවW. පD ෙ?ද අමතක ෙකොට එ4සL වැ එ4RL 
වැ ;යා කරW. 1ස්�/වU සැමදා #v පDෙය� ය. කවර පDය4 බලයට පL ZවL අමාත� 
මsඩලෙය� 1ස්�/ ෙකෙනj ෙදෙදනj ද4නට ලැෙබ6 ඇත. ෙIශපාලන පD හත 
අටකට ෙබp RS�නාb Rංහලෙයෝ ෙනො ෙවL ද? +ෙශේෂෙය� Rංහල ෙබෞIධෙයෝ ෙනො 
ෙවL ද? ෙලෝකෙය� අ� රටවල පD ෙ?දය බලපා�ෙ� මැ�වරණ කටGXවල p හා 
ෙIශපාලන කටGXවලp පමණ4 ය. ජා�ක +පෙතක p ඒ Rය ල අමතක ෙකොට එ4සL 
qම RQත ය. එෙහL Rංහලයා ෙd පD ෙ?දය ප�සෙ  P�කම, මwල හා මරණෙA p පවා 
බලපාන බව ෙපෙන�නට ඇත. 

රෙටක ජා�ෙයක අ6ශාසකෙයෝ ඒ ඒ ආග�ක �ජ� �ජකෙයෝ ය. ලංකාෙව� ෙබෞIධ 
හැ3 අන�ාග�ක �ජකෙයෝ ෙIශපාලන ෙපොර PSෙA ද4නට ෙනො ලැෙබ�. ඔZ� ෙd 
ශාවකය� ෙ?ද y�න වැ ෙනො යා p ෙIවස්ථානෙය� Rට ම තම� මතෙය� P�{වා ග6 
ලැෙබ�. මෑතක Rට ෙබෞIධ y}� වහ�ෙසේ ෙIශපාලන ෙපොර PSයට බැස RSන අGU 
ඉතා කණග ා{දායක ය; ශාසන පQහා>යට මං පාදන T� ය. එෙහW� ම cට ෙපර කවරද ා 
වL ෙනොB පQ# ෙබෞIධය� ෙ?ද වැ RSන බව ද4නට ලැෙබW. ෙIශපාලන පD ෙ?දය 
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ප�සලට Qංගා ගැuම >සා ද4නට ලැෙබන පQහා>ය T� ෙකොට සැලැ<ය GX ෙනො   ෙ�. 
එය ප�සෙ  Pංකෙ/ p පවා බලපාන අGU 6ව7� සලකා බල�ෙ� මැනැ+. 

ෙබෞIධ ෙIශපාලකය� උLසවා#යකට හැර MN� ව��නට දහ/ අස�නට ප�සලකට 
ය6 ද4නට ලැෙබ�ෙ� කලාXර<>. එෙසේ කලාXර<� ෙහෝ @ය ද ගෙම� ෙකොටස4 ඒ 
ප�සල අTව  ෙIශපාලන පDෙය� ය W <ය�නට �UN q ඇත. <R ෙIශපාලන ෙ?දය4 
නැ� වැ ෙහෝ රෙට� ජන නායකය� ජන නාWකාව� හැSයට ෙIශපාලන නායකයj ෙහෝ 
නාWකාවක ෙහෝ ප�සෙ  Pංකමකට ෙහෝ උLසවයකට ප12වා ගLෙතොL ගෙම� 
ෙකොටස4 ප�සල ව9ජනය කරන තැනට දැ� කටGX ෙයp ඇත. 

<R ම ෙIශපාලන පDයකට බැ0 නැ� ෙකෙන4 ප�සෙල� බණ Pංකම4 ෙයොදා ගu. 
ධ9ම ෙIශකයjට ආරාධනා ෙකොට දැ�q/ පත4 P^ෙයළ ෙකොට 1දණයට ෙදW. 
1දණකUවා ද තම� ළඟ �ෙබන කඩදාRවල එය 1දණය කැ3 ෙදW. ය/<R +#ෙය<� 
ෙIශපාලන පDයකට අයL පාට ෙකොළෙයක 1දණය q XMෙණොL ඇතැ/ ග/වලැ පැන 
න�න තLLවය jම4 ද? දායක මහතා වL 1දණකUවා වL R�ෙන6N ෙනොR� 
ෙIශපාලන ෙ?දය4 ගෙම� පැනැන�. ෙකොටස4 ප�සල ද ව9ජනය කර�. 1�ත 
දැ�qෙම� එබ� ෙදෝෂය4 නැතL ධ9ම ෙIශකය� වහ�ෙසේ කවර ෙIශපාලන පDයකට 
අයL ද, දායක මහතා කවර ෙIශපාලන පDයකට අයL දැ W ෙසqම ද දැ� RQත4 වැ 
පව�. 

MUම Rයම හා කා/ෙබෝජ ලාව ආp <R ම ෙථරවාද ෙබෞIධ රෙටකැ y�ව පD 
ෙIශපාලනයට බැස නැත. රජය ෙහෝ ජනතාව ෙහෝ y}� ෙIශපාලනයට ඇද ග�ෙ�L 
නැත. එෙහW� ම ප�සෙ  ෙහෝ y}� P^බඳ වැ ෙහෝ ෙIශපාලන කතා පැනැ න��ෙ� 
නැත. එබැ+� ම ඒ රටවල එක y� හඬ4 ෙහවL එක ෙබෞIධ හඬ4 ඇත. +ෙශේෂෙය� 
Rයෙම� ඒ y� හඬ ෙහවL ෙබෞIධ හඬ ෙකොතර/ බලවL දැ W \ව ෙහොL ඒ හඬට 
රජXමාL �ස නමW. ඒ හඬට +UIධ වැ රජXමාට ඒ රෙට� න/ වැ� ක  රජක/ කර�නට 
ලැෙබ�ෙ� නැත. ෙන ාෙබN2 එක1X y� හ ෙඬ� බලය ෙකොතර/ දැ W Rතා බල�ෙ� 
මැනැ+. 

�රාණ ලංකාෙව� ද y}� ෙIශපාලනයට බැසැගLෙL වL ඇදගLෙL වL නැතැ W 
<ව GX ය. ව9තමාන ලංකාෙව� ද ඉතා මෑත4 වන XU y}� පD ෙIශපාලනයට 
බැසෙගන RSෙA නැත. ඒ කාලෙය� y� බලය ෙහො�� පැවැ�ණ. එය ෙකොතර/ බලවL 
වැ XMණා දැW <ව ෙහොL ෙමරට ආකමණය කළ අ�රාජ� Xනට ම තමනට උවමනා පQ# 
තම බලය ෙ/ රෙට� පXUව�නට ලැMෙs නැත. ෙ/ රෙට� y� බලය �ෙබන XU අපට 
උවමනා පQ# බලය පXUව�නට ලැෙබ�ෙ� නැතැW ඉං��� y� බලය නැ� කර�නට 
�ෙටෝපකම ෙයNෙ� ද එෙහW>. +ෙI:� ආකමණය කරන කාලෙය� අප y}� සෑෙහන 
තරමකට PQ� RS බව රහස4 ෙනොෙ�. එෙහL ෙනොෙබN2 බලය ෙහවL ෙබෞIධ බලය 
+ෙI:� ෙd කiවට Xව4jවට හ1දාවට ෙම ල කළ ෙනොහැ< තරමට පැවැ�ණ. අද ඒ 
y� බලය ෙකෝ? 

y}� ෙIශපාලනයට ඇදගLෙතෝ ෙIශපාලන @�ෙයෝ ම ය. ෙම රෙ� y� බලය නැ� 
කෙළෝL ෙIශපාලන @�ෙයෝ ම ය. සමහර y}6L ෙහොඳ �ත >සා ෙදෝ කැත �ත >සා ෙදෝ 
බලෙලෝ� ෙIශපාලන @�ය� ෙd උ�ලට අT Zණා. ගU කටGX y}� වහ�ස, ක�� 
y}� ෙබp RSෙA >කාය, අ�ප� ක/, නායක කාර ක/ >සාය. එෙහL එබ� ෙ?ද දැ� 
Sෙක� Sක අi වන බව ෙපෙ�. දැ� වැ��ර බලපවLෙ� ෙIශපාලන පD ෙ?දය ෙන ාෙ� 
ද? අන�ාග�ක �ජකවU� ආග�ක පශන්වල p +නා ෙIශපාලන පශ්නවල p ෙ�#කාවට 
නැඟ කෑ ගස�ෙ� නෑ ෙනොෙ� ද? එෙසේ ම ඔZ� ෙd අ6ගා�කය� තම�ෙd මතෙය� 
P�{වාෙගනැ RSනවා ෙනොෙ� ද? 

දැ� දැ� ධ9ම +නය පශන්වල p කතා කරන y}� ද4නට ලැෙබ�ෙ� කලාXර<>. 
එෙහL ෙIශපාලන ෙපොර PSවල p 1රගානා y}� න/ #ෙන� #න ම වැ� වන බව 
ෙපෙන�නට ඇත. ඒ ශාසනෙA #G2ව4 ද? සමහර ෙIශපාලකයනට උවමනා කර�ෙ� 
y}� ඉ#Qයට දමා බලය අ ලා ගැuම W. බලයට පL Bවාට පT ඒ සැළැ<� එ තර/ 
ද4නට නැත. ෙපො� ළමWනට �> ෙබෝල ෙද�නා4 ෙම� ෙපො� ෙපො� සැළැ<� නැXවා ම 
ෙනොෙ�. ෙපොNෙ� y� කමට න/ සලක�ෙ� නැත. y}� වහ�ෙසේ ද ක පනා 
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ෙනො  ෙකාට පD ෙIශපාලනයට යෑම >සා සමහර +ට බසෙA N/QෙA ආසනය4 ෙනොලබන 
තLවය4 ආවා ෙනොෙ� ද? ග/වල ෙලොj කරදර තLවය4 ආවා ෙන ාෙ� ද? ෙදොෙහොL 1N� 
තබා වැ�/ ලැk y}නට වාර \පය4 ත� බෑවා ෙනොෙ� ද? ෙ/ පD ෙIශපාලනය >සා 
y� බලයට BෙA jම4ද? ෙබෞI ධ බලයට BෙA jම4ද? ඉතා පබල සමහර ෙබ ෟIධ 
සං+ධාන පD ෙIශපාලනය >සා නාමෙශේෂ භාවයට පL Bවා ෙනොෙ� ද? 

ගU කටGX මහා සංඝයා වහ�ස, ෙ/ කU2 වරදවා ග�න එපා. වරද4 ඇL න/ 
සමා�ය භජනය කර�න. වඩා වS�ෙ� ශාසනය ද? පDය ද? අi වSනාකම4 ඇ� පD 
>සා වැ� වSනාකම4 ඇ� ශාසනය PQෙහ�නට අQනවා ද? ෙ/ රෙට� ෙබෞIධ කම 
PQෙහන ලj2 පහළ ෙවලා �ෙබනවා ෙනොෙ� ද? ෙබෞIධ කම PQbෙණොL අෙ� වSනා 
කම jම4ද? 

ස/MIධ ශාසනෙA නාමෙය� පD ෙ?ද අමතක කර�න. ෙපෞIග�ක අසම� 
අමනාපක/ හා >කාය ෙ?ද ආ#ය අමතක කර�න. ස/MIධ ශාසනෙA නාමෙය� සාධාරණ 
සං+ධානය<� එ4ව�න. එෙසේ ෙනො Zව ෙහොL රට ජා�ය භාෂාව හා ආගම PQෙහනවා. 
��� වහ�ෙසේ ෙ
 සම�ය �ංහල ෙබෞ�ධය�ෙ
 සම�යට ෙහේ� ෙ�. �ංහල ෙබෞ�ධය� 
ෙ
 සම�ය �ංහල ජා�ෙ� සම�යට ෙහේ� ෙ�. �ංහල ජා�ෙ� සම�ය �ය� ලාං�කය� 
ෙ
 සම�යට ෙහේ� ෙ�. එ!� එ"ස# ලංකාව" $% ෙ�. 
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