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ජා�ය සම
 කර�. 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
සමස්ථ ලංකා ෙබෞ�ධ ස�� ස!ෙ!ලනෙ" ස්ව#ණ ජය�� උ%සවය පව%වන ෙ! 

දවස්වල ෙබො( සම)ය ගැන ,ය�නට අදහස් ෙකෙළේ ෙ! හැ/! 012 3ව ෙහො% එය ෙබො( 
ස56ෙ7 ස්ව#ණමය 8�වටනය9 ෙවනවා ඇතැ < සලකාෙගනැ ය. 

‘�ඛා සංඝස්ස සාම
�’  - සංඝයා ෙ? සම) බව ෙලෝකයාට AවෙයB; ෙසතB; 
ශා��ෙයB යE F(රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ? පකාශය <. ෙ! ෙ�ශනාව අEවැ සංඝයා ෙ? 
අසම) බව ෙලෝකයාට Iපෙතකැ < ද පකාශ ෙ7. 

සංඝයා ෙ? සම)ය සඳහා ෙන ාෙය9 ධ#ෙමෝපෙ�ශය� පකාශ කළ F(රජාණ� 
වහ�ෙසේ මසකට ෙදවර9 KL� එ9 Mස් Iය 1N බව ද වදාළ හ. මසකට ෙදවර9 
Mස්Oෙම� ලැF2 පෙයෝජන ෙදකB. 

KL� Mස් ව�ෙ� පාෙම ා9 ෙද�මට ය. එෙහ% ඊට පථම Mස් වන KL� ඔ3ෙනො3� 
කථාෙව� ෙයRම 8Sත <. ඒ කතාවට ලැF2 නම ‘පUසVාර’  යE <. එ� ෙ%Wම ‘උ�� 
ඇ�Xම’  <. ය! B8 ෙ!සය9 ෙහෝ YZව9 ෙහෝ උඩ ඇ�S\ල9 අNළ ෙහො% ඒ ෙ!ෙසේ 
YZෙ7 පැ\ල! ආ0ය9 NFණා න! වැ� ය<. ෙන ාෙප^ ය<. එය 8( _ෙ" 
පUසVරණෙය`. 

Ya(� ෙලෝකයා අතර ඔ3ෙනො3නට EWස්නා කතා බහ ග� පැවැN! ඇ� Oම 8Sත <. 
ෙමබb කW2 ෙනො 8තා මැ 8( 3ව% ඔ3ෙනො3� ෙ? 8% cdමට ෙහේN ෙව<. ඒ අතර 
ෙපොෙහොය BXම සඳහා KLa Mස් ෙව�. එ<� ඔ3ෙනො3� හ5 Oමට අවස්ථාව සැලැෙස<. 
එIට ඒ KLa efසඳර කථාෙව� ෙයෙද�. එ<� ෙනො දැන පමණ9 ෙනොවැ, දැනැෙගන 
ෙහෝ 8( _ වරද9 අh පාhව9 3ව% වැ� ය<, අමතක ෙව<, 8%ව,� ඈ% O ය<. එ<� 
සම)ය ඇ� ෙව<. 

අනNW වැ KL� �මා මාලකයට Mස් O පාෙමො9 ෙද�ම කරE ලැෙj. එ<� කරE 
ලබ�ෙ� උපස!ප�න KLනට අය% ප�ප%� මාලාව - Iනය ^� මාලාව - මත9 කැM 
Rම <. අවසානෙය� Iෙශේෂ මත9 BXම9 කරE ලබ�ෙ� ෙමෙසේ ය, ‘ත ස�ෙබෙහව 
සම
ෙග� ස�ෙමොදමාෙන� අ�වදමාෙන� �� �ත�බං’  -ෙ! lmාපදෙය� සම) _, සNZ 
_, Iවාද ෙනොකර�නා _ 8ය\ල� I8� මැ �9�ය 1N ය, eSය 1N ය යE <. 

ෙමෙසේ වදාළ F(රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ? ශාවකය� වන අෙo මැ අIචාරව% ක! `සා 
ඉතා A6 කW2වල R පවා ෙjද Oම ඉතා A6 කWණ9 O ඇත. එය මහාශාසන 
පSහා`ෙයB. මෑත කාලෙය� බaල වශෙය� පැවැ�ෙ" නායක කාරක ආ0ය `සා ද 
Iහාරවල අsප�ක! `සා දැ < ආ0 කW2 `සා KL� ෙtද Oම <. දැනට ඉතා භයානක 
ෙලස KL� ෙ? ෙtදයට කාරණය O �ෙබ�ෙ� පm ෙ�ශපාලනය <. 

පAvය මැ�වරණෙ" R අෙo KL� වහ�ෙසේ ෙ�ශපාලනෙය� ෙදeලකට ෙබR මහ 
සට� වැRම ෙකොතර! පාhව9 ද යE දැ� ව% වටහාගැ^ම ඉතා අවශ� කWෙණB. සමහර 
Iට එෙසේ කෙළේ ෙහොඳ අදහ8� Iය හැB ය. එෙහ% එය ශාසනාKවෘ�sයට බලව% පාhව9 
බව ෙනො Bයා ම බැS ය. ඒ ෙtදය 0ගට පව%වාෙගන යෑම ඊට% වඩා බලව% ශාසන 
පSහා`ෙයB. එෙහ<� මාෙ? ගWතර සබහ්මචාX KL� වහ�ෙසේ ඔ3ෙනො3නට 
ඔ3ෙනො3� I8� කැW2 කතා හා yයා හා ස!F�ධ ශාසනෙ" නාමෙය� අමතක ෙකොට 
ස!F�ධ ශාසනෙ" ආරmාවට හා අKවෘ�sයට එක ෙබෞ�ධ හඬ9 ඇ� BXමට Yෙරෝගා{ 
වන ෙසේ9 වා < ශාසනාලෙය� ආරාධනය කර�. 

ෙමකලැ ආග�ක සම)ය හා ජා�ක සම)ය ගැන ඉතා උන�( ෙව� කතා කරE yයා 
කරE අස�නට ද9නට ලැෙබ<. එය ඉතා යහප% ෙදයB. එෙහ% එය eS8( අදහ8� 
කරනවා ද නැත ෙහො% 8ංහලය� ෙ? ෙබෞ�ධය� ෙ? නැ/ එන පෙබෝධය `හඬ කර�නට 
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කරන උපකමය9 දැ< Eව}� ෙසොයාබැ~ම ද ජා�ක හා ආග�ක වශෙය� ඉතා යහප% 
yයාෙවB. 

තව ද ෙ! රෙට� `යම ජා�ක සම)ය9 හා ආග�ක සම)ය9 ඇ� ව�ෙ� 
ජනගහනෙය� 8යයට හැ%තෑවකට ළංවන 8ංහල ෙබෞ�ධය� සම) _ දාට ය < ෙනොපැBළ 
BයE කැමැ%ෙත�. 8ංහල ෙබෞ�ධය� ෙ? සම)ෙය� අන� ජා�කයනට අන� 
ලjsකයනට ස්ව\ප _ ද හා`ය9 ෙනොවනවා පමණ9 ෙනොවැ ඔ3�ෙ? ස!�#ණ ආරmාව 
හා අKවෘ�sය ද සැලැෙසE ඒකා�ත <. ඇතැ� අ  අය සම" ව ෙ  �ංහල ෙබෞ%ධයනට 
පහර ගැ*මට ය. �ංහල ෙබෞ%ධයා සම" ව ෙ  අන,ය  ගහන පාරව- වළ�වාගැ/මට 
ය. එෙහ1  ඇතැ� අ  අය ෙ
 සම"ය ෙහ-ල� බ2 ය. �ංහල ෙබෞ%ධයා ෙ
 සම"ය 
ප3හ� බ2 ය. 

8ංහල ෙබෞ�ධය� ෙtද වැ 8Uන Iට එය ආ1ධය9 කැMෙගනැ අන� ජා�කෙයෝ අන� 
ලjsකෙයෝ 8ංහල ෙබෞ�ධය� ෙකො`�ච�නට පට� ග`�. එIට 8ංහල ෙබෞ�ධයා 
ෙනොසංA� ෙව<. ෙ! කWණ හSයට ෙ%W! ෙනොග% ඇතැ! ෙබෞ�ධය� පවා 
කලබලකාරය� හැUයට 8ංහල ෙබෞ�ධයාට ෙචෝදනා BXම 8Sත9 වැ පව�. ඉ0� 8ංහල 
ෙබෞ�ධයා සම) න! ෙකො`�ච�නට තබා ඉ)ෙයB� ව% 8ංහල ෙබෞ�ධයාට Sදව�නට 
ෙමොන යක� ව% ළං ව�ෙ� නැත. 

ෙමෙසේ 8ංහල ෙබෞ�ධයා සම) න! ෙ! 8ංහල ෙබෞ�ධ රෙට� 8ංහල ෙබෞ�ධයාෙ? 
සාධාරණ අ<�වා8ක! සැලැෙසE ඇත. එIට 8ංහල ෙබෞ�ධයා ෙ? ස්වභාIක ලmණය 
අEවැ අන� ජා�කය� ෙ? අන� ලjsකය� ෙ? සාධාරණ අ<�වා8ක! ෙනොඅh වැ මැ 
සලසා ෙදE ඒකා�ත ය. 

 ෙ! කW2 ෙහො�� Eව}� සලකා බලා පළ5 වැ අෙo KL� වහ�ෙසේ සම) 
ස!ප�න O ආද#ශය% උපෙ�ශය% R 8ංහල ෙබෞ�ධ ජනතාව සම) කළ 1N ෙ7. එය මැ 
ෙ! රෙට� ජා�ක සම)ය% ආග�ක සම)ය% වE ඇත. 

නා නා Iධ ශාස`ක හා සමාජ ෙසේවා කට1Nවලැ ෙයR 8Uන සමස්ත ලංකා ෙබෞ�ධ 
ස�� ස!ෙ!ලනය ස්ව#ණ ජය��ෙ" 8�වටන9 වශෙය� ෙබො( සම)ෙය� Yෙරෝගා{ 
ෙවනවා ඇතැ< ඉතා ඕනෑක�� බලාෙපොෙරො%N ෙව�. 
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