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ෙබෞ�ධ ෙකො	ය හා ෂ�ව�ණය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�තාන� �ශ්වෙකෝෂෙය� ජා�ක ෙකො� 217 ක ව�ණ ���ර ෙප�වා ඇත. ඇම�කා 

එ ස" ජනපදෙය� ෙකො� රා$ය  ෙප�වා ඇත. ඒ ෙකො� ව�ෂ 1000 &ට ()* ෙව+� ආ 
සැ." ජනපද වල �ෙශේෂ ෙකො�" ඇ1ල" වැ ඇත. හැම රටක ම ජා�ක ෙකො� ෙප�වා 
ඇත. ඒ ෙකො�වල ෙයොදා ඇ� ල3* කවර අදහස  පකාශ කරනවා දැ6 එ� සඳහ� කැර 
නැත. ඒ ෙකො� වල කවර තරෙ8 අ�ථව" භාවය  ඇ;දැ6 <ව ෙනොහැ< =ව" > ලංකා 
ජා�ක ෙකො�ෙ@ තර8 අ�ථව" භාවය  ඇ;දැ6 &�ය ෙනො හැ< ෙA.  

� ලංකා ජා�ක ෙකො�ෙ� �ංහයා ලංකාව �ංහල රට බව ෙප�#මට ය. ද&' අතට 
ක)ව � ලංකාව ස්ෛව+ රාජ�ය, බව ෙප�#මට ය. ෙකො� හතෙ- ෙබෝ ෙකොළ �ංහල රට 
ෙබෞ1ධ බව ෙප�#මට ය. පාට ප3 ෙදක ෙදමළ හා 4ස්56 ආ8 9: ජා�කයනට ද ද,වන 
සාධාරණක6 ෙප�#මට ය.  

ආග6 හා ආචාර ධ-ම =>බඳ @ශව් ෙකෝෂෙය� ආග�ක ෙකො� =>බඳ ෙප�වන 
ඉ�හාසය ෙDද Eගය ෙත, ඈත අGතයට යH. අථ-ව� ෙDදෙය� J-ය ෙ,K න�� 
J-යයා ෙයL ෙකො�ය, ගැන සඳහ� ෙවH. මහාභාරතෙය� වානරෙකතන, වෘෂභෙකතන, 
මකරෙකතන න�� ෙකො� 03 , හQ�වා ෙදH. ෙබෞ1ධ සා�ත�ෙය� ෙ,K ෙහවR 
ෙකො�ය ධජ පතාක වශෙය� ෙදකට ෙබ8 ඇත.  

ෂ�ව�ණ ��ධ රශ්ය 
� ෙගෞතම ෙබෝTසRRවය� වහ�ෙසේ U1ධRවයට පR Vෙ� U1ධගයාෙD ඇසK 

වෘ,ෂ රාජයා පා4ල 8 ය. උ� වහ�ෙසේ ස� හත, Xරා�ශ Y� 9ඛෙය� ගත කළහ. පළ4 
ස�ය ෙබෝමැඩ ය. ෙදවX ස�ය අX�ශෙලෝචන �ජා ෙවX, ෙතවන ස�ය \ව� 
ස,මනෙය� ය, �] වන ස�ය \ව� ෙග� ය.  

�] වන ස�ෙය� U^ රජාණ� වහ�ෙසේ \ව� ෙගH වැඩ ෙවෙස�� ගැ_\ දහ6 
ෙමෙන� කර�නට පට� ගRහ. @ෙශේෂෙය� අ`ධ-මෙය� පaඨාන නය ෙමෙන� කරR ම 
උ� වහ�ෙසේ ෙc ශ+රෙය� ෂd ව-ණ U1ධ රශ�්ය X&R e භවාගය ද,වා පැ�ර gය බව 
සඳහ� ෙවH. ෂd ව-ණ U1ධ රශ්�ය @�^'  සැ3 අhසා5i න6 ] ධ6මසංගi 
අaඨකථාෙව� සඳහ� ෙවH. 

ෙ6 රශ්� මාලාව @�^  ෙ� �] වැX ස�ෙය� ය. එෙහH� අෙk U1TමR කලාක\ව� 
lරාණ කාලෙය� U1ධRවය ෙප�වන U1ධmපවල ෂdව-ණ රශ�්ය ෙය^ෙD නැත. දැ� 
න6 එබQ ෙවනස, දn�නට ලැෙබ�ෙ� කලාKරnX.  

න�න �ද�ා මතය  
ව-තමාන ෙලෝකෙය� @ද�ාඥෙයෝ ෙලෝකය =>බඳවR සRRවයා =>බඳවR @@ධ 

ප+pණ කැර ඇත. �Xහා =>බඳ ප+pණවල 8 �Xස් �\ෙර� X&R වන රශ�්ය ගැන ද 
ප+pණ පවRවා ඇත. එෙහH� සවණ, ගණ U^qස් ගැන රශ�් @ද�ාඥයනට l^මය, 
නැත. ෙපrනR ෙනො ෙපrනR හැම මrෂ�ය&ෙc ශ+රෙය� රශ්�ය, @�ෙදන බව රශ�් 
@ද�ාඥෙයෝ nය�. මrෂ� ශ+රෙය� X&R වන රශ්�ෙ� =�sර ග�නට ය�ත ද Xපදවා 
ඇත. ඒ රශ්�ය ව-ණවR වන සැ3R එ� ෙහොඳ නරක nය�නටR @ද�ාව vE' කැර ඇත.  

1982 වැ�ෙන� ෛවද�ව\�ෙc Xයමය පwv ෙසෞඛ� ප+pණය, සඳහා ඇමwකාවට 
ෙගොස් ෙලෝස් ඇ�ජxස් ෙබෞ1ධ @හාරෙය� වාසය කෙළ�. එ�8 රශ්6 @ද�ාව =>බඳ 
@ ෙශේෂඥ ෙදොස්තර මහRව\ ෙදෙදෙන& හ4 e ෙබොෙහෝ ෙDලා සාකyඡා කර�නට අවස්ථාව 
ලැUණා. ඔ]� =w,96 හා l|' n+6 ෙකොපමණ l\^ කැර �ෙබනවා දැH nවෙහොR 
මrෂ� ශ+රයකට අත ළං කරන @ට රශ්�ය අතට දැෙනන බවR ෙහොඳ නරක nය�නට 
=>ව� බවR පැව9වා.  



 2 

U^රජාණ� වහ�ෙසේ ෙc ශ+රෙය� හැම @ට ම ෂdව-ණ රශ්�ය @�^ණා. එෙහR හැම 
ෙදනාට ම ෙපrෙ� නැත. මහජනයාට දැ,ක EK අවස්ථාව, එළ_ණ @ට උ� වහ�ෙසේ 
මෙනෝමය @ද�ාෙව� ෙපෙනන ෙලස අTෂ්ඨාව කර�. එ@ට හැම ෙදනාට ම ෙපෙනH.  

�ංහල ෙබෞ�ධ ෙකො ය  
8-ඝ ඉ�හාසය, ඇ� �ංහලයා U1ධාගම පැ�iෙම� ප9 හැම අංශයn� ම ෙබෞ1ධ 

]ණා. �ංහල කමට ස6බ�ධ හැම ෙදය, ම ෙබෞ1ධ ]ණා. �ංහලයා ෙc සා�ත�ය ෙබෞ1ධ 
H. කලාව ෙබෞ1ධ H. ඉ�හාසය ෙබෞ1ධ H. ~ෂට්ාචාරය ෙබෞ1ධ H. ව-ෂය U1ධ ව-ෂය H. 
භාෂාව පා5 භාෂාෙව� ෙපෝ�ත ය. �ංහලයාෙc ෙකො�ය ද ෙබෞ1ධ H.  

^�ගැ4' රජKමාෙc �ංහ ෙකො�ය කමෙය� @කාශනය ]ණා. �ංහයා ක)ව qෙගන 
එලවා යෑම නතර e �ටෙගන �3යා. ෙකො� හතරට ෙබෝ ෙකොළ ආවා. එH� �ංහ ෙකො�ය 
�ංහල ෙබෞ1ධ ෙකො�ය ]ණා. එෙහH� එදා ෙවන ම ෙබෞ1ධ ෙකො�ය, අවශ� ]ෙ� නැත. 
එකල ජා�ක ෙකො�ය හැ3යට පැවKෙ� �ංහල ෙබෞ1ධ ෙකො�ය H. එෙහR ඉං���ෙc 
පාලන Eගෙය� 8 �ංහල ෙබෞ1ධ ෙකො�ය යටපR කළා.  

ෂ�ව�ණ ෙබෞ�ධ ෙකො ය.  
වාwයෙපොල 9මංගල මා��ය� වහ�ෙසේ ආ8 උදාර lwෙෂොRතමය� කමෙය� අ) e 

gයා. එෙහH� �ංහල ෙබෞ1ධ ෙකො�ය නැතැH nව EK තරමට යටපR ]ණා. 
ඕල�දය�ෙc කාලෙ� පට� ම ෙබෞ1ධ බලය නැ� කර�නට ෙබෞ1ධ අධ�ාපනය 
කමෙය� නැ� කළා. සතර ෙපොෙහොයට ප�ස� යෑම නැ� කර�නට අ]\^ 2078 , පැව� 
ෙපොෙහොය Xවා)ව නැ�  ෙකරමින් 1770 8 ඕල�ද ෙපෝ, ආ�)කාරKමා ඉwදා Xවා) 
පනත, ෙගනාවා. එය සා-ථක ]ෙ� නැත.  

1815 8 ඉං��� U1ධ ශාසනය ආරpා n+ෙ6 ෙපොෙරො�^ව ^�නR 1817 8 බ]�wc 
ආ�)කාරKමා නැවතR ඉwදා Xවා) පනත, ෙගන ]R ෙපෙහොය Xවා)ව නැ� කැර 
දැ6මා. එෙසේ n+ෙ6 8 ස-ව සාධාරණ ඉං�� රජය ෙවස, ෙපොෙහොයදා වR Xවා) ^�ෙ� 
නැත.  

1880 8 ෙස�ප� ෙහ�w ස්�� ඕ�කa Kමා පැ�ණ ෙබෞ1ධ e ෙබෞ1ධයනට �^ කර 
KU' අසාධාරණ ක6 ගැන බලවR ක6පාවටR කණගා�වටR පR ]ණා. ඔය අවස්ථාව වන 
@ට Lරද-� අෙk ස්වා�� වහ�ෙසේලා ෙබෞ1ධ පාස� පහ, ආර6භ කර �Uණා. ඕ�කa 
Kමා උන�^ ෙකොට ෙබෞ1ධය� පෙබෝධ ෙකොට පරම@ඥානා-ථ ෙබෞ1ධ සංගමය 
=�ෙටDවා. ෙබෞ1ධ පෙබෝධය ගැන කලබල V �ස්K ල�Tකෙයෝ @@ධ අරගල ආර6භ 
කළහ.  

ඕ�කaKමා ෙc Lරද-~ වැඩ=>ෙවල Xසා �,ක)ෙD � 9මංගල මා��ය� වහ�ෙසේ 
ෙc 45කRවෙය� @ෙද�ෝදය =wෙවෙන� qස්]' g� පැ@v ෙබෞ1ධෙයෝ ෙබෞ1ධාරpක 
සභාව =��වා ගRහ. 1883 8 ඕ�කa Kමා ම^රා�ෙ� KU' පරම@ඥානා-ථ ස��ෙ� 
�ලස්ථානයට gයා. ඒ අතර ෙබොq�ෙ� �ට ෙකොටෙහේෙ� 1eප^Rතාරාමයට gය ෙබෞ1ධ 
ෙපරහරට �ස්K ල�Tකය� @�� පහර 8 මහR අරගලය, ඇ� ]ණා. ස-වසාධාරණ ඉං�� 
රජය ෙබෞ1ධ ෙපරහරව� ස6�-ණෙය� තහන6 කළා.  

ෙබෞ1ධාරpක සභාව @ෙද�ෝදය =wෙවෙන� qස් e �^ කළ අපරාධය� ගැන @ෙරෝධය 
පකාශ ෙකොට �තාන� මහ ආ�)වට ස�ෙ1ශය, යව�නට Gරණය ෙකොට එය qෙගන 
යෑමට ඕ�කa Kමා ෙග�වා ගRතා. 1884 ෙපබරවාw මස 15 වැX දා ලංකාෙව� =ටR V 
එKමා මැH මස 17 වැXදා එංගල�තයට සැපR e ක\' පැහැv5 කැර ^�නා. ඉං�� 
පාලකය� ෙපරහර තහනම ඉවR කර�නටR ෙවස, ෙපෙහොය Xවා)ව ෙද�නටR Gරණය 
කළා. ඕ�කa Kමා ලංකාවට පැ�ණ ෙබෞ1ධය� පෙබෝධ ෙකොට නැවතR ම^රා�යට gයා.  

1885 මා-K 27 වැXදා X&R කළ රජෙ� XෙDදනය ෙවස, ෙපොෙහොය Xවා)ව 
පකාශයට පR කළා. බලවR සKටට පR V ෙබෞ1ධාරpක සභාව ෙවස, උRසවය මහ 
ඉහ>� පැවැReමට Gරණය ෙකොට ඒ සඳහා ෙබෞ1ධාරpක ක��ව, දස ෙදෙන&ෙග� 
E,ත ෙකොට පR කළා. ඒ දහෙදනා ෙමෙසේ ය.  
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�,ක)ෙD � 9මංගල නා��, �ෙගa�වRෙR �ණාන�ද මා��, ෙදො� කෙරෝ5ස් 
ෙහේවා@තාරණ, ඒ. �. ධ-ම�ණව-ධන, @5ය6 ද ආබෑ,  චා-5ස් ඒ. ද ��වා, එ�. එස්. 
පනා�^, �ට- ද ආබෑ, @5ය6 එy. පනා�^, �. �. �ණව-ධන ග\ ෙ�ක6 ෙමකලැ පරම 
@ඥානා-ථ ෙබෞ1ධ ස��ෙ� ෙ�ක6 �රය දැ\ෙDR �. �. �ණව-ධන මහතා ම H.  

ෙබෞ1ධාරpක ක��ව qස ්e ෙවස, උRසවය ඉහ>� පැවැReමට ෙබෞ1ධ ෙකො�ය, 
Xපදව�නට Gරණය කළා. එයට ෙයvය EK ල&' ගැන සාකyඡා කළ ක��ව සවණ, 
ගණ U^ qස් ෙයvය EK යැH Gරණය කළා. ෂdව-ණ U1ධ රශ්�ය ෙකො�යට ෙයොද�ෙ� 
ෙකෙසේ දැH Gරණය කැර ගත ෙනොහැn V ක��ව �ළග qස්eමට එන @ට සවණ, ගණ U^ 
qස් ෙකො�යක ආකාරයට ෙයොදාෙගන ෙගන එ�නැH Xයම කළ බව සැළH. ඊළග qස්eමට 
ෙකො� n�පය, ඉvwපR ෙකොට ඇත. �. �. �ණව-ධන මහතා ඉvwපR කළ සැලැස්ම 
=>ගR බව සැළH. ඒ බව 1928 වැ�ෙන� X&R ෙක\' 9දන�ණ සඟරාෙව�R 1985 8 
X&R ]' පරම@ඥානා-ථ ෙබෞ1ධ ස��ෙ� ශත සංවRසර කලාපෙය�R X&R කැ\' 
@ජයබා| 900 නමැ� ප+pණ වා-තාෙD ද සඳහ� ෙකොට ඇත.  

ෙලෝක ෙබෞ�ධ ෙකො ය    
ෙකොටෙහේෙ� 1eප^Rතාරාමෙය� ද මා>ගාක�ෙ1 @ෙද�ෝදය =wෙවෙන� ද කැළ�ෙ� 

රජමහා @හාරෙය� ද |r=3ෙ� ගංගාරාමෙය� ද පරම @ඥානා-ථ ෙබෞ1ධ ස��ෙ� 
�ලස්ථානෙය� ද තවR ස්ථානය�� ද ෙබෞ1ධ ෙකො� ඔසවා ෙවස, උRසවය මහ ඉහ>� 
පවRවන ල8.  

ෙබෞ1ධයනට ෙවස, උRසවය @ෙශේෂ vනය, ]වR 4ල 8 @ෙශේෂ උRසවය, KUෙ� 
නැත. පථම වරට ෙවස, උRසවය ආර6භ කෙළේ ^�ගැ4' රජKමා ය. ෙවස, උRසව 24 , 
පැවැR V බව එKමා ෙc =� ෙපොෙත� සඳහ� ෙකොට ඇත.  

1950 8 මහාචා-ය �ණපාල මලලෙසේකර මැ�Kමාෙc පධානRවෙය� හා සමස්ථ ලංකා 
ෙබෞ1ධ මහා ස6ෙ6ලනෙ� ෙමෙහ�ෙම� ෙලෝක ෙබෞ1ධ ස6ෙ6ලනය, ලංකාෙD 
පැවැRVවා. එ� 8 ගR Gරණ ව5� ෙදක, ෙමෙසේ ය. ෙවස, vනය ෙබෞ1ධ ෙලෝකෙය� ම 
ආග�ක vනය හැ3යට හා ෂdව-ණ ෙබෞ1ධ ෙකො�ය ෙලෝක ෙබෞ1ධ ෙකො�ය හැ3යට ද 
=>ගැ#ම H. එෙහH� ෂdව-ණ ෙබෞ1ධ ෙකො�ය ෙලෝක ෙබෞ1ධ ෙකො�ය e ඇත.  

 
U^සරණ 1985.05.04  
පඥාපභා 7 
 
යK\5eම: ච�ත ල,මා� මහතා 
 අ�R ද අ�@ස් මහතා 


