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ඉ�වර දෑ�� 	
 අනාවැ	 
�ව�ප� වා�තා ඇ
ෙර මහානායක මා��පාණ වහෙසේ ෙ� පකාශන ��පෙය� 

 
“අද රෙ� ඇ�ළ
� �ංහල ෙබෞ�ධ කම ෙග�ෙගන යන ෙ�ගය අ�ව තව අ��  10 # 

පමණ යන &ට ෙකොළඹ ෙම� ම මහ�වර ගා+ල ආ- ලංකාෙ� පධාන නගරවල ද ෙබෞ�ධ 
බලය /01 යා හැ3 4. ෙබෞ�ධ රට# 6 ඉ� 8�යාෙ� අද 9�ධාගම ආගම# වශෙය� 
ෙනො/;ග�නා# ෙම� ම ෙ< කමයට >ය ෙහො? අ��  ෙද�� @ය# යන &ට ෙ< රෙ� ද 
�ංහල ෙබෞ�ධ කම නැ
 � ලංකාව ද ඉ� 8�යාව# &ය හැ3 4” 

සමස්ත ලංකා ෛතEකා4ක මහාසංඝ සභාෙ� 
�� වැE සංව?සර උෙලෙළේ - 

ලංකා-ප 1972.05.08 

*** 
“ෙබෞ�ධය� සමP ව කටQ� 3Rම අවශS බව අවධාරණෙය� ම මා පවස�ෙ� 

ඔ�නට ඇ
 &ය හැ3 ගැහැට U0හැර වළ#වාVම /Wස Xස ෙවන? ආග<වලට &��ධ ව 
Yයා 3Rමට ෙහෝ ඒවා /;\+ 3Rමට ෙහෝ එෙසේ? නැ
 න< එම ආග< ෙකෙරU �? 
^දව�නට ෙහෝ ෙනොෙ�.” 

ග<ෙපොළ පැවැ?�_ සමසත් ලංකා ෙබෞ�ධ  
මහා ස<ෙ<ලනෙ` වාabක සcdෙ� - 

eනXණ 1973.08.22 

*** 
 “&ෙ�ශ රටව+ හද�න හැ  සැලැg< ෙකො/ 3Rෙම� අෙh රට හද�න බැහැ. ෙකොෙහේ 

ව? >U� සැලැg< /;ෙයළ කර�න අපට අවශS නැහැ. 9 රජාණ� වහ�ෙසේ ෙj 
ධමෙයU 3යා ෙදන ධaම සැලැස්ම අ�ව සැලැස්ම# සකස් 3Rෙම� අෙh රට අපට උවමනා 
&eයට eQ_ කරග�න ldව�. අmතෙ` අෙh රට ෙපරeග ධානSාග ාරය බවට ප? ෙවලා 

9ෙn? ධaම��පය# බවට ප? ෙවලා 
9ෙn? c�� X?ත� �ංහල ෙබෞ�ධකම 
oකග? ෙබො  /ළෙව? අ�ව රට හැp Eස4” 

9ල?�ංහල අqදාන සංගමෙ` 5 වන සාංව?ස0ෙකෝ?සවෙ` - 
දවස 1973.09.19  

*** 
 “ෙමවර කලබලවලට c+ ෙහේr� ෙනොදEත? පධාන ෙහේ�ව# 6ෙ` අpරදas 

අ�තවා- ද&ඩ ෙ�ශපාලකය� ෙවන ම ෙදමළ රාජSය# ඉ+Vම?, �ංහලය� පෙකෝප 
කරවන අඥාන කතා පැවැ?�ම? ය. අෙh අගාමාතS�මා පෙ�සX� කථා කර�නැ 4 
ඔ�නට අවවාද කළ? එය පමාණව? ෙනොෙ�. ෙ< කාරණයට වටෙ<ස සාකzඡාව# අවශS 
නැතැ 4 3ය
. ඔ�නට අනාගතෙ` - ෙහෝ බලාෙපොෙරො?�ව# ඇ
 කැoග�නට ඉඩ 
ෙන ාතබා ෙවනම රාජSය# හැ|යට ල# ෙපොෙළොෙව� ^< අඟල# ෙව� කැo ෙන ාෙදන 
බව අෙh අගාමාතS�මා අ~ත ස්වරෙය� 3ව Q� ය. ෙදමළ ජනතාව  අෙh සෙහෝදරය� 
ෙලස සලකන බව? ඔ��ෙj සාධාරණ ඉ+V< ෙපර ෙම� අද? ඉe0යට? සlරා ෙදන 
බව? 3ව Q� ය. එෙහ? ඇතැ< අ�තවා- ෙ�ශපාලකය� ෙj ෙවන ම ෙදමළ රාජSය# 
වැE අසාධාරණ ඉ+V< වටෙ<ස සාකzඡාවටව? ෙනොග�නා බව? ෙ< රජය බලෙ` �|න 
තා# ක+ එබ�දකට ඉඩ ෙනොෙදන බව? ෙක;� ම 3ව Q� ය” 

“ෙවන ම ෙදමළ රාජSය# යන කතා පනෙත3� 8
 &ෙරෝ� 3Rම? ඊට පg වැ ෙවන 
ම ෙදමළ රාජSයක අදහස වා�ක වැ ෙහෝ ��ත වැ ෙහෝ පකාශ කරන අයට න� පවරා වරද 
ක�ව� වන අයට ද�ව< 3Rම? කළ Q� ෙ�. ෙමෙසේ 3Rම මානව Eදහසට බාධාව# යැ4 
ඇතැ< අය 3ය�නට /;වන. ෙමබ� ක�_ව�� මානව Eදහස ර3�නට >ය &ට 
� ව�ෙ� මානව &නාශය බව අමතක කළ Q� ෙනොෙ�” 

එවක අගමැ
 වැ �|  ෙ�. ආa. ජයවaධන මැ
�ම�  
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ෙවත යැ�_ ස�ෙ�ශෙය3E. 
දවස 1977.08.27 

*** 
 “XEසා ප0හාEයට ප? ෙකොට cd රට පංච  ශච්0තෙය�  රාචාරෙය� lරවා XEසා 

ෙj අධSා?මය &නාශ ෙකොට රට# සංවaධනය කළ ෙනොහැ3 4. අහස උසට ෙගොඩනැ>� 
හැ ව? පාර lරා න�න යාන වාහන ධාවනය �ව? අභS�ත0ක සංවaධනෙය� ෙතොර ව රට 
සංවaධනය කළ ෙනොහැ3 4” 

මහ�වර පැවැ?�_ ෙබෞ�ධ ෙතොර�� 
&මaශන කX�ෙ� මහජන cdෙවක - 

eව4න 1982.03.24 

*** 
 “1977 කලබල අවස්ථාෙවU තව? කවර දා ව? ජා
වා- කලබලය# හට ෙනොගැ8මට 

උපකාර &ය හැ3 ෙයෝජනා පහ# රජයට ඉe0ප? ෙකෙළX. එ4� උ�ෙa ආර�ක හcදා 
ද� ප�+ සමඟ ��ර වැ පeං� කැo�ම? ව�Eයාව හා එ�ප� �පාස් අතර මහ වනා�තරය 
ජනාවාසය# ෙකොට ජනා�පාතයට XEg� පeං� කැo�ම? යන ෙයෝජනා ෙදකව? 
Yයා?මක �ණා න< හටෙගන �9_ කලබල නතර වන බව? ම�වට ජා
වා- කලබල 
ෙනොහටග�නා බව? මෙj බලව? &ශ්වාසය 4” 

“පg වැ gහද වාසය නX� අදහස් ඉe0ප? කළා. �0ල# ෙපොෙළොව ජා
 වශෙය� ෙබ- 
ය�න ඉඩ ෙනොතබා /;ව� හැම eසාවක ම ජනා�පාතය අ�වැ පeං� කැo�ම? 
ඔ�ෙනො�� ෙj අදහස් �වමා� කැo�මට ඔ�ෙනො�� ෙj බස දැ8මට වැඩ /;ෙවළ# 
ෙය-ම? යන ෙ< ෙදක ම Yයා?මක 3Rමට තව ම ඉඩ ඇත.” 

ෙ< �ය+ල ම රෙ� ජා
ක සමPය# ඇ
 3Rමට &නා අ�ංහලයනට &��ධ වැ 
ෙනොෙ�.” 

“ෙ<වා �යන &ට මා දXළය� සමඟ තe� &��ධ ය4 සමහ�� �තනවා. එය වැoe ය. 
මා දXළය� සමඟ ස්ව+ප 6 ද &��ධ කම# නැත. ඔ�� අෙh ම සෙහෝදරය� හැ|යට 
සලකනවා. එෙහ? ෙ�ශපාලන ප�වලට ෙබ- සමහර දXළය� පමණ# ෙනො වැ �ංහලය� 
ද කරන වැoe වැඩට මා තe� ම &��ධ 4.” 

0&oස 1983.02.27 

*** 
පඥාපභා 2 
 
ය����ම: චXත ල#මා+ මහතා 


