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අ�� ප�� �යයට අ�ව �� �ෙරෝ�� 
 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

� ලංකාවට �රාවෘ!ත ඉ�හාසය, $%ත ඉ�හාසය යැ' ඉ�හාසය ෙදක) ඇත. 
�රාවෘ!ත ඉ�හාසය අ,-. දහදාහකට! ෙපර වාසය කළ රාවණ රජ0මාෙග� ආර3භ 
ෙව'. $%ත ඉ�හාසය ආර3භ ව�ෙ� අ,-. ෙදදහස් ප�5ය �ස්හතකට ෙපර භාරතය 5ට 
පැ�6 78වර ස�ත 9ජය :ම-�ෙග� ය.  

රාවණ රජ0මාෙ; කාලෙය� ජනතාව ෙහළය� න�� හැ<�9ණ. 9ජය :ම- 5ංහ 
වං=ක ය. එෙහ'� ෙහළෙයෝ 5ංහ වං=කෙයෝ @හ. පABකාභය රජ0මාෙ; මා7ය ෙදෙදනා 
ම ශාක� වං=ක ය. පABකාභය රD 5ංහවං=කය� ලානය ෙහව! 9නාශ කළ ෙහ'� රD 
සහ 78ස 5ංහලෙයෝ @හ යE උග0�ෙ; මතයG. ��H මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙ; 
පැ�Iෙම� පJ ෙබෞMධෙයෝ @හ.  

ද:O ඉ�<යාෙව� ෙසේන P!�කය� හා එළාරය� පැ�ණ QMධ ෙකොට උ0ර හා 
උ0- මැද පළා! පාලනයට ග�නා ලS. එෙහ! .TගැUO රජ0මා QMධෙය� ඔ,� පරාWත 
ෙකොට X5ංහලය ම එ) ෙසේස! ෙකො ට මහරජ 9ය. UY රට ම 5ංහල පාලනයට යට! 9ය. 
එෙහ'� රටවැ5ෙයෝ 5ංහල ෙබෞMධෙයෝ @හ.  
අ�ංහලය� ඇ
 � සැ�: 

QMධෙය� පරාWත වැ ඉ�8 @ ද�ළය�ෙග� ෙකොටස) ද:O ඉ�<යාවට පැන ග!තා, 
ෙකොටස) උ0ෙ[ ප<ං\ 9ය. 5ංහල ෙබෞMධය�ෙ; ෙහොඳකම ^සා ඔ,නට කරදරය) නැ� 
ව වාසය කර�නට ඉඩ ලැ`ණා. එ'� ෙදමළ න�� ෙදවන ජන ෙකොටස:! ��. න�� 
ෙදවන ආග�ක ෙකොටස:! ඇ� 9ය.  

හ!වැ^ 5යවෙස� Uස්$3 රට ව$� ෙවළඳාමට පැ�6ය,� 5ංහල ගැහැO� අවාහ 
කරෙගන ෙම� ම ප<ං\ ,ණා. එ'� ලංකාෙව� Uස්$3 න�� ෙතවන ජනෙකොටස:! 
ඉස්ලා3 න�� ෙතවන ආගම:! ඇ� 9ය.  

දහසය වැ^ 5යවෙස� � ලංකාව ආකමණය කළ පෘ0b5c කෙතෝ$කෙයෝ @හ. 
ඔ,�ෙ; තාඩන dඩන ඝාතන ඇතැ3 ෙසබY� 5ංහල කා�තාව� අවාහ කැර ගැfම 
^සා! ලං5 න�� 5,වන ජන ෙකොටස:! කෙතෝ$ක න�� 5,වන ආගම:! ඇ� 9ය.  

1658 S � ලංකාව ආකමණය කළ ඕල�දෙයෝ hස්�යාfc @හ. ඔ,�ෙ; තාඩන dඩන 
ඝාතන ^සා! ඇතැ3 ෙසබY� 5ංහල කා�තාව� අවාහ කැර ගැfම ^සා! ලං5 න�� 
පස්වන ජන ෙකොටස:! hස්�යා^ න�� පස්වන ආගම:! ඇ� 9ය.  

1824 S ඉංi�� Eවරඑjය <සාෙව� ෙ! ෙකෝ7 වැkම ආර3භ කළා. ඒ ෙ! ෙකෝ7 
වැkමට ක3ක-ව� වශෙය� ද:O ඉ�<යාෙව� ෙදමළ �^J� ෙග�වා ග�වා ලS. 
ඔ,c ෙබොෙහෝ ෙදනා ��mc @හ. එ'� ඉ�<යාE ෙදමළ න�� ජන ෙකොටස:! ඇ� 9ය. 
දැ� ඔ,� � ලංකාෙව� �රවැ5ක3 ලබා ඇත.  
ජනරජ පනත හා ආග�ක �දහස:  

1972 වැ�ෙන� ස3මත ජනරජ පනෙත�! 1977 වැ�ෙන� ස3මත ජනරජ පනෙත�! 
ආග3 7jබඳ ව�වස්ථාව ෙබොෙහෝ .රට සමාන ය. 1977 වැ�ෙන� ආග3 7jබද ව�වස්ථාව 
ෙමෙසේ ය.  “� ලංකා ජනරජය ��ධාගමට ප�ඛස්ථානය ��නම�ෙ� ය. එෙහ�� 10 වන 
ව වස්ථාෙව� සහ 14 වන ව වස්ථාෙ! (1) වන අ$ව වස්ථාෙ! (ඉ) ෙ'දෙය� )ය*ම 
ආග,වලට ��නැෙමන අ�.වා)ක, ආර/ා කර ෙදන අතර ��ධ ශාසනය 2ර3ත ෙකොට 
ෙපෝෂණය 9:ම රජෙ; වග<ම =ය >?ෙ? ය.”  

10 වන ව�වස්ථාෙව� o$ක අ'�වා5ක3 ෙමෙසේ ය: “සෑම තැනැ?ෙතAට ම තම� 
අBමත ආගමC ඇදEෙ, ෙහෝ වැළැඳ ගැHෙ, Iදහස ද ලJKයC ෙහෝ =ශව්ාසයC දැ:ෙ, 
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ෙහෝ �LගැHෙ, Iදහස ද ඇMN ව )Oෙ, Iදහසට හෘදය සා3ෙ; Iදහසට හා ආගQක 
Iදහසට RQක, ඇ?ෙ? ය.”  

14 වන ව�වස්ථාෙq (1) වන අEව�වස්ථාෙq (ඉ) ෙtදය ෙමෙසේ ය: “එකලාව ෙහෝ අ� 
අය සමඟ ප)�Kෙ; ෙහෝ ෙපෞ�ගUකව තම ආගම ලJKය ෙහෝ =ශ්වාසයC ඇදැEෙම�, 
�LපැWෙම� පXණ 9:ෙම� සහ ඉගැ�Yෙම� පකාශ 9�ෙ, Iදහසට...RQක, ඇ?ෙ? 
ය.”  

ෙමකල <QO යැ' Gයා ග�නා රට වල පාලක පuෙv ආගමට හැර අ� ආග3 වලට 
පනවා �ෙබන තහං\ f� ෙදස බලන 9ට � ලංකාෙව� `Mධාගමට පUඛස්ථානය ෙදන අතර 
අ� ආග3 වලට S �ෙබන ^දහස හා පහJක3 ව[ණනා 9ෂයා�කා�ත ය.  

ෙලෝකෙය� ෙපර<ග රටව$� 9ශාල ම රට zනය '. එ� �රවැ5ක3 ප�ප!�ය මා 
1946 වැ�ෙන� zනෙය� 5{ය S දැන ග! ප8< ෙමෙසේ ය. 1. Zන ගණයට ඇMN වැ )[ම. 
2. Zන බස තමාෙ] බස ෙලස �LගැHම. 3. Zන නාමයA? ගැHම �.  

බට�ර රටව$� 9ශාල ජනගහනය) ඇ� රට ඇම8කාව'. එ� �රවැ5ක3 ලබ�නට 
ඇම8ක� ව�නට උවමනා ව�නා) ෙම� ම ඉංi5 බස ඉෙගන �ෙබ�නට උවමනා ය. එය 
දැන ගැfම සඳහා $%ත ප|uණය) ද පව!ව'.  
��ධ ධ�ම පචාරය: 

`Mධ!වයට ප! වැ බලව! ^රා�ෂ }�ෙය� }� @ `.රජාණ� වහ�ෙසේ “අෙනක 
ජා. සංසාරං” ආS වශෙය� }� වාක� පව!වා “අපා^තා ෙතසං අමතස්ස �වාරා. ෙය 
ෙසොතව�ෙතො ප�ඤච්�M ස�ධං” අමාමහ ^ව� ෙදොර ඇ8යා ක� ඇ!ෙ! අස! වා, 
ශMධාව Uද! වා ' වදාළහ. ෙ3 ධ[ම පචාරක සාම 7jෙවත '.  

^දහස, 9ෙශේෂෙය� ආග�ක ^දහස 7jබඳ කාලාම �තෙය� 9ෙශේෂ ෙMශනාව) කළ 
එක ම උ!තමයා `.රජාණ� වහ�ෙසේ බව ෙපර<ග ! අවර<ග ! උග0� 7jෙගන අවසාන 
ය. ධ[මශ)�ෙය� �න ආග3 වලැ �ෙබන රහස් ෙකොටස් ෙහෝ Gයව�නට තහන3 ෙකොටස් 
ෙහෝ `Mධ ධ[මෙය� නැත. `Mධ ධ[මය Gයව�න Gයව�න රස ය. න�ායාE�ලව ත[ක 
කර�න කර�න }� ය. `Mධාගෙ3 �ෙබන ෙ3 9ෙශේෂ ලuණය ^සා ෙ3 රෙට� අන� 
ආග�කයනට S �ෙබන ^දහස හා පහJක3 ගැන ෙබෞMධය� වශෙය� අ7 අ�ශ'� ස0T 
ෙවU.  

අප ෙබෞMධය� වශෙය� ෙ3 රෙට� ෙහෝ අ� රටවල ෙහෝ ආග3 වලට G5 ම 
9-Mධය) නැත. එෙහ! ආග�ක ආකමණ වලට ස3�[ණෙය� ම 9-Mධ '. සාධකය) 
වශෙය� Gයනවා න3 ෙබෞMධය� කෙතෝ$ක ආගමට 9-Mධ නැත. එෙහ! කෙතෝ$ක 
ආකමණය�ට 5යයට ප�5යය) 9-Mධ ය. කෙතෝ$කය� ෙහො�� ආගම අදහනවා න3 
5යයට ප�5යය) එකඟ ය. එෙහ! ආගම ඇද�ෙ3 මායාෙව� ෙනොෙය) උපකම ෙයොදවා 
ෙබෞMධය� කෙතෝ$ත ෙහෝ hස්�යා^ ෙහෝ ආගමට හරවා ගැfෙ3 99ධ ව�ාපාරයනට 
5යයට ප�5යය) 9-Mධ ය. කෙතෝ$කය� ෙහෝ hස්�යාf� ප�$ හදනවාට ෙබෞMධය� 
9-Mධය) නැත. එෙහ! f�යට පටහැ^ව හදන ප�$වලට ද EJ.J ස්ථාන වල හදන 
ප�$ වලට  හා සාමය කඩ  ෙකර�� හදන ප�$වලට ද ෙබෞMධය� 5යයට ප�5යය) 
9-Mධ ය.  
ප#$ හැ%ම ගැන ඉං'� (
ය:  

ෙබෞMධ හැර අ� 5ය� ම ආග�ක ෙMවස්ථාන හැSම 7jබඳව ඉංi�� 95� පනවන 
ලද f�ය) ඇත. ඒ f�ය අEව පJ�ය 5යවසර 0ළ තනවන ලද අන�ාග�ක 
ෙMවස්ථානව$� 5යයට අ�වකට වැ� සංඛ�ාව) f� 9ෙරෝ� ය' Gව Q0 ය. � ලංකාව 
සඳහා ඉංi�� ස3පාදනය කළ f� ග�ථමාලාෙq 11 වන ෙවYෙ3 �තාන� ආ�පත�ය 
පකාශන 391 වන ෙtදෙය� 882 වන 7Tෙව� එන ෙ3 f�ය පනවන ලMෙM 1818 S ය. එය 
ඉංi5 රජය 95� 1832 S 7jග�නා ල. වැ 1892 S f�ගත කරන ලS. ඒ ^�ය ෙමෙසේ ය. 
“��ධාගෙ, aජ ය� වහ�ෙසේලාට ? ෙපරහැර චා�ත =Kවලට ? ෙපර දCවන ලද 
ෙගෞරවය දැC=ය >M අතර ෙවන? හැම a�ගලය� සාමකාd ෙලස අදහන ෙවන? ආගQක 
=K රජය මe� ආර/ා ෙනො 9:මC ෙම�� අදහස් ෙනොෙ!. එෙසේ ම ආfgකාරයාෙ] I) 
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අවසරය ඇ. වැ 2h2 ප�සරය�R ආගQක iජ ස්ථාන ඉj9:මC ෙම�� වළCවාල$ ෙනො 
ලැෙJ.  

ෙ3 f�ෙය� ඇ� වචන 0න) ගැන සැලGය Q0 ෙq.  
1. සාමකාd ෙලස අදහන ය�න '. ෙ3 රට ආකමණය කළ අ�රාජ� 0න) ඔ,�ෙ; බලය 

ල! �ජකව-E ! සාමකා� ෙලස ආගම අදහනවා ෙවEවට ෙබෞMධය� 9නාශ කළ 
ආකාරය ෙම� S $ය�නට Gය�නට 7jව� කම) නැත. තවම! සාමය කඩවන 
අ�දමට ෙගන යන 99ධ ව�ාපාරවල �මාව) නැත. ෙ3 7jබඳ වැ අෙ� රෙ� 
�ෙබ�ෙ� �.ම ත!වයG. සාමය කඩ කරන hයා වල ෙයෙදන අය ෙහොඳ'. එය 
ෙප�වා ෙදන අය නරක '.  

2. ආfgකාරයාෙ] I) අවසරය ඇ.ව ය�න '. 1892 වැ�ෙන� ෙ3 ව�වස්ථාව f� ගත 
කළාට පJ හැm ප�$ව$� �ය) ආABකාරයාෙ; ^5 අවසරය ලබා ෙගන ෙක-ෙA 
ද? මහ නගර සභාවG� ෙහෝ JY නගර සභාවG� ෙහෝ ෙගව� හැSමට අවසර ලබා 
ගැfෙ3 f�ය අEව අවසර ලබා ෙනොෙගන ඇ� ප�$ 5ය�ල ම f� 9ෙරෝ� '.  

3. 2h2 ප�සරය ය�න '. ෙමය 9ගහ ෙකොට නැත! Eවණැ� ෙකෙන:ට 9ගහ කර 
ගැfම අපහJ ෙනොෙq. ෙමකල ෙබොෙහෝ ප�$ හද�ෙ� EJ.J ප8සරයක බැ9� ඒ 
5ය�ල ම f� 9ෙරෝ� '. ෙම�න එබH තැ� G�පය). ෙකෝෙAශ්වර3 ෙකෝ9ල 
�රාණ ෙගෝකAණ 9හාරය '. කෑරගල �රාණ <වා Pහාවය '. තව! �රාණ 9හාර 
9ස්ස) පමණ ෙකෝ9� කරෙගන ඇත. සාධකය) වශෙය� Gයෙතො! X:ණාමෙ� 
ක�^යාෙq උOව0ර jං අසල අ)කර පහක පමණ ��භාගෙය� �ෙබ�ෙ� �රාණ 
9හාරෙය� නෂ්ටාවෙශේෂ '. එ� ෙකෝ9ල හදා �ෙබ�ෙ� �රාණ දාගැබ උඩ ය. 
ෙකෝ9ෙ� ප�යට ස9 කැර �ෙබ�ෙ� ඒ ස්ථානයට අය! =ලා ෙ�ඛනය '. තව ද 
සාමය කඩ කර�� EJ.J ප8සරය�� ප�$ හද�නට ෙගොස් ඇ� k �ෙබන අ,� �ස් 
ගණ ෙනG.  
ෙ3 ආකම6කයනට 7ටරට ව$� Uද� අපමාණ ව ලැෙබ'. ෙ3 Uද� ෙයොදවා 

ෙබෞMධය� ආකමණය කර'. එක අතG� ෙබෞMධ පෙMශය�� ඉඩ3 �ලයට ගf. එය 
කැබ$ ෙකොට 9:ණා කෙතෝ$ක ෙහෝ hස්�යා^ ගම) හද'. එතැන ප�$ය) ද හද'. 
එතැ� 5ට අවට ෙබෞMධය�ෙ; .�ප!කම දඩ�මා කරග^�� ආකමණය පට� ගf. තව! 
අතG� සමාජ ෙසේවයට Gයා ෙබෞMධ ග3වල ෙගව� බMදට ෙහෝ �ලයට ෙගන ප<ං\ ෙව'. 
පළU වැ ඔ,නෙ; පෙයෝජනයට ෙ; ඇ0ෙළේ :-5ය) ස9 කර'. {ක කලG� :-5ය 
ඉස්ෙතෝ��වට එ'. තව! {ක කලG� :-5ය �.ලට එ'. ඊට පJ ප�$ය '.  

ඉහත සඳහ� ක-O 0න ෙහො<� මැදහ!ව Eව6� සලකා බල�න. ප�$ හැSම 
7jබඳ f�ය ඉංi5 ආABව 7jග! <න පට� වලංP ය' � ලංකාෙq අ�කරණය 
7jග�නව න3 එදා 5ට ම ෙහෝ f�ය ලංකාෙq f� ගත @ <න පට� ෙහෝ තනන ලද ප�$ 
ව$� 5යයට අ�ව) f� 9ෙරෝ� යැ' Gව Q0 ෙq. අෙ� සාමකා� Pණය ^සා උසා9 
ෙනො�ය! ය3G5 ෙලසG� උසා9 �ෙයො! දැ� �ෙබන අ�! ප�$ 5යයට අ�ව) f� 
9ෙරෝ� යැ' උසා9ය �රණය කරE ඇත. අෙ� සාමකා� Pණය ^වටකම) හැ{යට සලකා 
ඉ<8යට ! ප�$ හදනවා න3 රෙට� සාමය සඳහා උසා9 යෑමට ෙබෞMධය� �දාන3 9ය Q0 
ය.  

ෙMවස්ථාන හැSෙ3 f�ය ��., Uස්$3, hස්0 යන ආග3 0නට ම සමාන න3 hස්0 
ප�$ හදන 9ට පමණ) ෙබෞMධය� 9-Mධ ව�ෙ� ම�දැ' සමහ- අස�. ෙහේ0ව) 
නැ�ව එෙසේ 9-Mධ ෙවනවා න3 වැර< ය. එෙසේ 9-Mධ ව�ෙ� ෙහේ0ව) ඇ�ව ය. තවම! 
��., Uස්$3 ෙMවස්ථාන හද�ෙ� ෙබෞMධය� හරවා ගැfමට ෙනොව ඔ,�ෙ; ආගම 
ඇද�මට ය. සමහර hස්0 ෙMවස්ථාන ෙබෞMධ පෙMශවල හද�ෙ� සමාජ ෙසේවා ආS 
99ධාකාරෙය� ෙබෞMධය� ඒ ආගමට හරවා ගැfමට ය. එෙහ'� ෙබෞMධය� ෙ; 
9ෙරෝධය සාධාරණ ෙහේ0 ස�ත '.  

හැම රටක ම රජෙv f� මාලාව ස3�[ණෙය� Gයවා ඇ� f�ෙqSc ද .[ලභ ය. 
එෙහ'� ප�$ ඇ0Y ෙMවස්ථාන 7jබඳ f�ය දැන 5{ f�ෙqSc ද .[ලභ ගණයට අය! 
ෙව�. �[�ධර ව වාසය කළ රාජf�ඥ ෙහේම බස්නායක අග9^ශච්යකාර0මා ෙ3 f�ය 
දැන ග!ෙ! f� ග�ථ මාලාව සංෙශෝධනය සඳහා Gයවන අවස්ථාෙව� ය. එ0මා ෙ3 
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f�ෙය� G5ම සංෙශෝධනය) ෙනොකළ බව ! ෙ3 f�ය තවම වලංP බව! �වා. මම ද 
ෙහො�� දැනෙගන අවස්ථාව) පැ�ෙණන 0- ^හඬව 5{ෙය�.  

{ක කලකට පJ ෙහෝමාගම ගල9ලව!ෙ! ෙබෞMධය�ෙ; ෙගව� මැද ප�$ය) 
හද�නට Jදාන3 kම ^සා මහා කාලෙගෝ�{ය) ඇ� ,ණා. ෙබෞMධය� 9ෙරෝධය ද)වන 
ස�ෙMශය) එකල සංස්කෘ�ක අමාත� c-�ෙ� මැ�0මාට යැqවා. එ0මා ෙ3 බරපතල 
පශන්ය 9සද�නට ෙදපා[ශවයට ම ද�වා යැqවා. අමාත�0මා මධ�ස්ථ ෙකෙන: හැ{යට 
මට ආරාධනා ෙකොට එqවා.  

ෙ3 අවස්ථාව වන 9ට ඉJ� ල! ෙහේම බස්නායක මැ�0මා �ල� ව ෙගදර 5{යා. 
එ0මා G� ප�$ 7jබඳ f�ය සටහ� ෙකොට එව�නැ' Gයා $Qම) S ෙකෙන: යැk�. 
�ල� වැ 5{ය ! එ0මා ම f� මාලාව සටහ� ෙකොට එqවා. f� වාක� ප8ව[තනය G|ම 
සාමාන� ෙකෙන:ට අපහJ ෙහ'� අග9^ශච්යකාර �රය දැ� �. d. ඒ. 5�වා මැ�0මා 
ලවා  ප8ව[තනය කරවා ග��.  

^ය�ත <නෙය� සාක�ඡාවට ෙගොස් අ�ග- � � වහ�ෙසේලා හා ග- 
¡ෙෂො�0ම�ලා ද ඉ<8ෙය� Gයවා 7ටප! 5ය� ෙදනාට ම භාර .^�. අමාත�0මා 
එෙවෙ�ම f� ග�ථ මාලාෙව� සඳහ� කළ ෙවYම ෙග�වා බලා අෙන) අයට ද බල�න 
.�නා.  

f� ග�ථ මාලාව ව8�වර සංෙශෝධනය G|ම චා8තය'. අ��ම වරට සංෙශෝධනය 
කෙළේ ෙශේෂ්ඨා�කරණෙv 9^ශ්චයකාර ෙහ)ට[ ෙදහරෙගොඩ මැ�0මාෙ; පධාන!වෙය^. 
ප�$ 7jබඳ ෙ3 f�ය සංෙශෝධනය කෙළේ නැත. ෙපර ෙසේ ම පව�නවා.  

ෙමවර hස්�යාf� ග3වලට ෙගොස් .�ප!කම උපෙයෝb කරෙගන ඇ.3 ආහාරපාන 
^වාස ෙබෙහ! ප8ත�ාග කර�� ෙබෞMධය� hස්�යා^ ආගමට හැරkම ලංකාව �රා 
කරෙගන ය�� පව�නවා. ෙමය පහ! වැඩG. ආග3 ඉෙගන, තම�ෙ; ආගමට වඩා ෙහොඳ 
න3 ඒ ආගමට යෑම මානව අ'�වා5කමG. එෙහ! .�ප!කම උපෙයෝb කරග^�� තම 
ආගමට හරවා ගැfම ඉතා පහ! hයාවG. ඒ ආග�කය� Gයන ස[වබලධා| ෙද9ය: 
ඉ�නවා න3 මෙ; නම 9:ණා ක�� මට ^�දා කර�නට එපා ය' Gය�� අර ෙමොනවද 
ය�න ෙටො)ක ෙටො)ක අ^නවා ඇත. 

ෙ3 7jබඳ රජයට කර�නට �ෙබ�ෙ� ඉංi5� 95� ස3පා<ත f�ය hයා!මක 
G8ම'. ස[වසාධාරණ ය' Gයන ඉංi��ෙ; f�ය) ^සා ව!ම� රජයට ෙදොස් Gය�නට 
ඉඩ) නැත. ෙදොස් �ව! f�ය) න3 hයා!මක කළ Q0ම '.  

ජනගහන සංඛ�ාෙ�ඛන අEව ර,3 ෙනො3මර ව$� Gයනවා න3 ෙබෞMධෙයෝ 5යයට 
70 ', ��.c 14 ', ඉස්ලා3 08 ', ෛකස්තවෙයෝ 08 ', එ'� 7.2 කෙතෝ$කෙයෝ, දසම 08 
) 99ධ ෙකොටස් වලට අය! hස්�යාfc ය. එ'E! වැදග! උග! `M�ම! අය ෙමබH 
පහ! වැඩට කැමැ� ෙනොවE ඇත. ෙ3 පහ! වැඩ7jෙවළට කෙතෝ$කය� ස3බ�ධ නැ� 
බව කෙතෝ$ක �ජක0ම�ලා ෙපෞMග$කව !  ප5M�ෙv ! පකාශ ෙකොට ඇත.  

ප�$ හැSම 7jබඳ ව ඉංi� f�ය ස3මත ,ෙv 1892 S ය. එදා පට� f�යට 9-Mධ 
ව තනවන ලද ප�$ 5ය�ල ම ඉව! කර�න යැ' අෙ� ඉ�$ම) නැත. එෙහ! ජය � මහා 
ෙබෝ�� වහ�ෙසේ හා දළදා වහ�ෙසේ වැ^ පරම �ජfය 9හාරස්ථාන අසල ඇ� ෙබෞMධ 
ෙනොවන �ජfය ස්ථාන ඉව! ෙකොට J.J hයාමා[ගය) ගැfම රජෙv Q0කම '. 

මෑත Qගෙv ඇතැ3 �ෂනා|� අ,! 5ංහල ෙබෞMධය� ෙ; .�ප!කම උපෙයෝb 
කරෙගන ෙනොෙය) 9<ෙv සංගහ ෙකොට ඔ,� ෙ; ආගමට හරවා ගැfෙ3 ව� ාපාරය 
තහන3 G|ම හා පකට ව ෙහෝ අපකට ව ෙහෝ හදන ලද ප�$ 5ය�ල ම ඉව! G|ම රජෙv 
පරම Q0කම '. අප අෙන) ආග3වලට ස්ව�ප @ ද 9ෙරෝධය) නැත. එෙහ! මෑත Qගෙය� 
පැ�ණ අQ0 ෙලස ආගමට හරවා ගැfමට ෙබෞMධය� පමණ) ෙනො ව ��., ඉස්ලා3 හා 
කෙතෝ$කය� 9-Mධ බව දැන ග�නට ඇත. 

ෙබෞMධ 9හාරස්ථාන ෙහෝ EJ.J ස්ථානය�� ප�$ හදනවාට ^කායතයෙv ම 
මා��ය� වහන ්ෙසේලා එකඟ නැත. එෙහ'� ෙබෞMධ 9හාරස්ථාන හැSම 7jබඳ ව ප�ප!� 
මාලාව) ^කායතයෙv ක�කාව!වලට ඇ0ළ! කළ Q0 බව සාමය පා[ථනා කර�� 
ද�වා 5{�. 
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“උ!ත|තර බලය මහා සංඝ බලය' ” න3 ග¤ෙය^. 
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