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දිලාන් පංචන ජයසංහ විසනි. 

ශාසනාලයයනි... 

“විනයයා නාම බුද්ධසාසනස්ස ආයු, විනයය ඨියෙ සාසනං ඨිෙං යහාති” 
බුද්ධශාසනයාගේ ආයුෂය විනය යි; විනය පිහිටිගයාත් තමයි ශාසනය පිහිටන්ගන. ඒ නිසා 
ශාසනය උගෙසා වන කවර ග ෝ තීරණයක් ගේවා එය විනයානුකූල විනිශ්චයක් 
ශාසනානුගලෝමික පියවරක් විය යුතු යි. 

භාග්යවතුන් ව න්ග  ගනා පැනවූවක් ගනා පැනවීම අපරි ානියට කරුණක්. ඒ වාගේ ම 
පැනැවූ ෙෑ ගනා සිඳීම ත්, පැනැවූ තාක් සමාෙන් ගකාට ගග්න පැවතීමත් අපරි ානියට කරුණක්. 
පළමු සංගීතිගේ දී ම ඛුද්ොනුඛුද්ෙකශික්ෂාපෙ පිළිබඳ ඇතිවූ ග්ැටලුගේ දී ඒ ප්රතිපොව එගලසින් ම 
පවත්වා ග්ැනීමට සංගීතිකාරක ම ා ථවිරයන් ව න්ග ලා සංඝසම්මුතියක් ඇතිකරග්ත්තා. 
“සඞ්ය ා අපඤ්ඤත්ෙං න පඤ්ඤායපති පඤ්ඤත්ෙං න සමුච්ඡින්දති, යථා පඤ්ඤත්යෙසු 
සක්ඛාපයදසු සමාදාය වත්ෙති. ඛමති සඞ් ස්ස. ෙස්මා තුණ්හී. එවයමෙං ධාරයාමි.” ඒ 
ගේතුගවන් තමයි ගථරවාෙය වශගයන් නිර්මල බුද්ධශාසනය ගම් ෙක්වා අවිච්ඡින්න ව පවත්වා 
ගග්න එන්න පුළුවන්කම ලැබුගේ. 

ෙැන් ගම් කාගලෝචිත යි කියා ගග්න ඒමට තතනන ගයෝජිත ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනත ඒ 
ගථරවාදී විනිශ්චය පිළිග්ැනීම බැ ැර කරන මඟක්. ගකාටින් ම ගම් පනත අධර්මවාෙ අවිනයවාෙ 
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ම ගපෝෂණය කරන, අධර්මවාදීන් ම අවිනයවාදීන් ම රකින, පර්යාප්තිය රකින මුවාගවන් 
පර්යාප්තිය ම නසන මාරයාගේ උප්පරවැට්ටියක්. 

මම මුලින් ම පැ ැදිලි කරන්නම් ශාසනය තුළ පැනනඟින අධර්මවාෙ අවිනයවාෙ 
මැඬලන්න තිගයන සාසනික ක්රියාමාර්ග් ගමානව ෙ කියල. අධිකරණ සතරක් පිළිබඳ ව විනගේ 
සඳ න් ගවනවා. ඒ තමයි, විවාොධිකරණය, අනුවාොධිකරණය, ආපත්තාධිකරණය, 
කිච්චාධිකරණය. ගමවැනි අධිකරණයක්  ටග්ත්තා ම ඒ අධිකරණය විසඳිය යුතු ක්රමය පිළිබඳ ව 
පැ ැදිලි කිරීගම් දී ෙක්වා තිගබනවා එය ධර්මගයන් ම විසඳිය යුතු යි; විනගයන් ම විසඳිය යුතු යි; 
ශා තෲශාසනගයන් ම විසඳිය යුතු යි කියල. “ඉමං අධිකරණං වූපසයමන්තු ධම්යමන විනයයන 
සත්ථුසාසයනන” ඉන් පරිබාහිර ව ෙරනු ලබන කිසිදු ප්රයත්නයක් ධර්මගයන් විනගයන් 
ශා තෲශාසනගයන් විසඳීමක් බවට පත්වන්ගන් නෑ. ශාසනානුගලෝමික නැ ැ; 
විනයානුගලෝමික නැ ැ. 

අෙ ගම් ශාසනය තුළ ගම් සතර අධිකරණය ම පැනනැඟී ඇති බවට සැකයක් විවාෙයක් 
නෑ. ඒ තරමට ම පිරිහිලා. ඒ පිරිහීම ගිහි පැවිදි ගෙපාර්ශ්වය ම පිළිග්න්නව. ගකග  ගවතත්, ගම් 
ගග්න එන්නට  ෙන පනගත් පරමාර්ථ  ා අගප්ක්ෂාවන් දි ා බලන විට පනතක් මඟින් 
සන්සිඳුවන්නට තතනන්ගන් විවාොධිකරණයක් බව නම් පැ ැදිලි යි. ධර්මවිනය බැ ැර කිරීම, 
විකෘති කිරීම පිළිබඳ ඇතිවන අරග්ල කල  විග්ර  වාෙ විවාෙ විරුද්ධවයව ාර කලබග්ෑනි ආදිය 
පිළිබඳ අධිකරණයට කියනව විවාොධිකරණය කියල. ගම් විවාොධිකරණයට ගේතුවන 
මූලකාරණා රාශියක් තිගබනව. ප්රධාන වශගයන් පුද්ග්ලයා තුළ පවත්නා ගක්රෝධාදී අකුසල 
ධර්මයන් වගේ ම ශා තෲ ග්ර්වය නැතිකම, ශීලශික්ෂාවන් ගකගරහි ගග්ෞරව යටත් පැවතුම් 
නැතිකම ගපන්වා දී තිගබනවා. ඒ ගේතුගවන් ධර්මය අධර්මය වශගයන් ෙක්වනවා; විනය 
අවිනය වශගයන් ෙක්වනවා; භාෂිතය ලපිතය, අභාෂිතය අලපිතය යයි ෙක්වනවා. ආචීර්ණය 
අනාචීර්ණය යයි ෙක්වනවා. පඤ්ඤත්තිය අප්පඤ්ඤතිය වශගයන්, ආපත්තිය අනාපත්තිය 
වශගයන් ෙක්වනවා. මසුරු සිතින්, දුෂ්ට සිතින්, මූඪ සිතින් නැගඟන ගම් අකුසල මූලයන් පිළිබඳ 
විවාෙයට ප්රතිපක්ෂ ව ගනා මසුරු සිතින්, අදුෂ්ට සිතින්, අමූඪ සිතින් කුසල මූල වශගයන් 
ධර්මවිනය ඉදිරිපත් වන විට එතැන විවාොධිකරණය  ටග්න්නවා. 

ගමබඳු විවාොධිකරණයක්  ටග්ත්තා ම එය විසඳිය යුතු ක්රමය වශගයන් අධිකරණ සමථ 
ගෙකක් නිර්ගද්ශ ගකාට තිගබනවා. ඒ තමයි සම්මුඛාවිනය ස  ගයභුයයසිකා සමථ ගෙක. මුලින් 
ම සම්මුඛාවිනය. සම්මුඛාවිනය කියා කීවා ම සංඝසම්මුඛතා, ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, 
පුේග්ලසම්මුඛතා යනාදි වශගයන් ක්රමගේෙ සතරක් ෙක්වා තිගබනවා. ගම් සම්මුඛාවිනගයන් 
අධිකරණය සංසිඳුවන්න පුළුවන් ෙ කියා පළමු ව උත්සා  කරනවා. යම් විධියකින් 
සම්මුඛාවිනගයන් සන්සිඳුවන ලෙ අධිකරණයක් යුක්තිය යටපත් කරමින්, ජය පරාජය කරවීමට 
අල්ල  ග්ැනීගමන් උක්ගකෝටනය කගළාත් උක්ගකෝටනක පාචිත්තිය ඇවත ගවනවා; 
අධිකරණයට ගො  නැඟුගවාත් ඛීයනක පාචිත්තිය ඇවත ගවනවා. ගම් විදි ට 
සම්මුඛාවිනගයන් අධිකරණය සන්සිඳුවීගම් දී ගකළවරක් නැති කථාප්රතිකථා නැගඟන්න පටන් 
ග්ත්ගතාත්, විසඳුමක් ගනා ගපගන් නම් ඊළඟට ඒ අධිකරණය උබ්බාහිකාගයන් සන්සිඳුවිය යුතු 
බවට පනවා තිගබනවා. අධිකරණය බරපතල තත්ත්වයකට පත් ව තිගබන විට යි උබ්බාහිකාව 
පනවන්ගන්. ගෙවැනි සංගීතිගේ දී වජ්ජිපුත්තකභික්ෂූන්ගේ ෙසව තුව විනිශ්චය කිරීමට ගමවැනි 
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උබ්බාහිකාවක් පත්කරග්න්නට සිද්ධ වුණා. ඒ උබ්බාහිකාව පත්කරග්න්නටත් ම ත් පරිශ්රමයක් 
ෙරන්නට සිදුවුණා. ගම් උබ්බාහිකාවකට ඕනෑ ම භික්ෂුවකට පත්ගවන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ 
සඳ ා විගශ්ෂ සුදුසුකම් ෙ යක් සහිත ප්රතිබල සම්පන්න භික්ෂුවක් වන්නට ඕනෑ. ඒ ගමානවා ෙ  
සිල්වත්, ප්රාතිගමෝක්ෂ සංවර සීලගයන් යුක්ත, ආචාර ගග්ෝචර ගෙකින් යුක්ත, අල්පමාත්ර වූ 
වරගෙහි පවා බිය ෙක්නා සුලු භික්ෂුවක් වන්නට ඕනෑ. ශික්ෂාපෙයන්හි සමාෙන් ව හික්ගමන්න 
ඕනෑ; බහු සුත, සුතධර, සුතසන්නිචය ආදි ගුණාංග්යන් යුක්ත ගවන්න ඕනෑ; ආදි-මධයම-
පර්යවසාන වශගයන් කලයාණ, සාර්ථසවයඤ්න වූ ගක්වලපරිූරර්ණ වූ පරිුද්ධ වූ 
මාර්ග්බ්රේමචර්යාව පිළිබඳ ව සුතා-ධතා-වචසාපරිචිතා-මනසානුගපක්ඛිතා-දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා 
කියන ගම් ආදි සියලු ක්රමගයන් මනා ගකාට ප්රගුණ කර තිගබන්න ඕනෑ; උභයප්රාතිගමෝක්ෂය ම 
වි තර වශගයන් ප්රගුණ ගකාට සූත්රඅනුවයඤ්ජන වශගයන් ගබො පිහිුවවා විනිශ්චය කරන්නට 
සමර්ථ ගවන්නට ඕනෑ; කිසි ම විධියකින් විනගයන් ගනා  ැකිළුණු, විනගයහි තර ව පිහිටි 
භික්ෂුවක් වන්නට ඕනෑ. ඒ වගේ ම තමන්ගග් පක්ෂගයහි ඉන්න අයටත්, විරුද්ධ පක්ෂගයහි 
ඉන්න අයටත් කරුණු ෙක්වන්න, සිතන්නට, සලකා බලවන්නට, තමාත් ෙකින්නට, ගෙපස ම 
ප ෙවන්නට සමත් අගයකු ගවන්නට ඕනෑ; අධිකරණ ඉපැදීගමහි ගේතු  රියාකාර ව ෙැනගග්න 
උපන් අධිකරණය සංසිඳුවීමට ෙක්ෂගයක් ගවන්නට ත් ඕනෑ. ඒ වාගේ ම අධිකරණය ෙන්නා, 
අධිකරණගේ ගේතුව ෙන්නා, අධිකරණගේ නිරුද්ධිය ෙන්නා, ඒ අධිකරණ නිරුද්ධිය පිණිස යා 
යුතු මඟ ෙන්නා භික්ෂුවක් වන්නට ඕනෑ. ගමබඳු භික්ෂුවක් උබ්බාහිකාව පිණිස සම්මත කළ යුතු 
වන්ගන්ත් වයක්ත ප්රතිබල භික්ෂුවක් විසින් ම යි. 

යම් විධියකින් උබ්බාහිකාගවනුත් ඒ අධිකරණය සන්සිඳුවන්නට බැරිකමක් වුගණාත් 
ඊළඟට ඒ අධිකරණය ගයභුයයසිකාවිනගයන් සන්සිඳුවන්නට අනුෙැන වොරා තිගබනවා. 
ගයභුයයසිකා කියන්ගන ධර්මවාදීන් වැිදගෙගනකු මඟින් කරන සමථය. එහි දී වයක්ත ප්රතිබල 
භික්ෂූන් විසින් සතර අග්තිගයන් අග්තියට ගනා ගිය භික්ෂුවක් සලාකග්ා ාපකගයකු වශගයන් 
පත්කරග්න්නට ඕනෑ. ඉන්පසු ඒ සලාකග්ා ාපක භික්ෂුව විසින් ධර්මවාදී පක්ෂය නංවමින් 
සංඝයා සලාක ග්න්වන්න ඕනෑ. ෙැ ැමි සලාකා ග්ැන්වීම් ෙ යක් තිගයනවා. අෙැ ැමි සලාකා 
ග්ැන්වීම් ෙ යක් ෙ තිගබනවා. ඒ වාගේ ම ධර්මවාදියා අධර්මවාදියා  ඳුනා ගග්න ධර්මවාදී 
පක්ෂය නැංගවන විදි ට සලාක ග්න්වන්න ගුළ් ක, සකේණජප්පක, විවටක කියල 
තුන්සලාකග්රා යක්  ඳුන්වා දී තිගබනවා. ගම් විදි ට ධර්මවාදී පක්ෂය නංවාගග්න අධිකරණය 
විසඳන්නට ඕනෑ. සන්සිඳවූ අධිකරණය උක්ගකෝටනය කිරීගමන් උක්ගකෝටනක පාචිත්තිය 
ඇවතත්, ගො  නැඟීගමන් ඛීයනක පාචිත්තිය ඇවතත් සිද්ධ ගවනවා. ගම් විදි ට 
සම්මුඛාවිනගයන් ස  ගයභුයයසිකාගයන් විසඳන ලෙ විවාොධිකරණගයහි විනිශ්චය 
භාග්යවතුන් ව න්ග  විසින් පවා ආවසානික වශගයන් පිළිග්නු ලබනවා. ගම් සංඝාධිකරණගේ 
බලය නැවත කිසිගවකුට ගවනත් කිසි ම අධිකරණයක දී ප්රශ්න කරන්න බැ ැ. “නිහෙයමෙං 
භික්ඛයව අධිකරණං සන්ෙං වූපසන්ෙං සුවූපසන්ෙං.” කියල ඒ ත වුරුව දුන්ගන් භාග්යවතුන් 
ව න්ග  විසින් ම යි. 

ගයෝජිත ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනගත් ප්රධාන ම දුර්වලතාව තමයි අධර්මය අවිනය 
මැඬපවත්වන්න භාග්යවතුන් ව න්ග  විසින් අනුෙැන වොළ ගම් ශාසනික ක්රමගේෙය 
සම්ූරර්ණගයන් ම ගනා සලකා  ැරීම. ගම් ධර්මගේ  වාමීත්වය තිගබන්ගන් භාග්යවතුන් 
ව න්ග ට. ඒ නිසා උන්ව න්ග  ව  ඳුන්වනවා ‘ධම්මස්සාමි’ කියල. ධර්ම වාමී වූ භාග්යවතුන් 
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ව න්ග ගේ ශා තෲත්වය ග වත් ධර්මවිනය සම්බන්ධගයන් පැනනඟින අර්බුෙ විසඳා 
ග්න්නටත් ඕනෑ භාග්යවතුන් ව න්ග ගේ ම ක්රමයට මිස අගප් ක්රමයට ගනා ගවයි. “සත්ථා භගවා 
– සාවයකා හමස්මි” භාග්යවතුන් ව න්ග  තමයි ශා තෲවරයා. මම ශ්රාවකයා පමණ යි; “ජානාති 
භගවා – නාහං ජානාමි” ෙන්ගන් භාග්යවතුන් ව න්ග  පමණ යි; මම ෙන්ගන් නැ ැ. කීකරු 
ආර්යශ්රාවකයා කල්පනා කරන්න ඕනෑ ගම් විදි ට යි. ඒ නිසා සුග්ගතෝවාෙය පගසක ලා ගම් 
ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනත වගේ ධර්මවිනගයන් පරිබාහිර අණපනත් මඟින් ශාසනය 
බබුළුවන්නට කල්පනා කිරීම ශා තෲග්ර්වයවත් නැති ගමෝඝපුරුෂයන්ගේ අධර්මිෂ්ට වෑයමක් 
බව යි අපගේ අෙ ස. බාග්විට අර ගද්වෙත්ත භික්ෂුවට වගේ තමන් ශා තෲවරයා වීගම් ග ෝ 
ශාසනභාරධාරීත්වය තමන් ගවත පවරා ග්ැනීගම් මානසික වයාධිය ගම්වා පිුවපස තිගබන්නට 
පුළුවන්.  

අනික ගම් මේඩලගේ සංයුතිය... උබ්බාහිකාවක් පිණිස සම්මත කළ යුතු භික්ෂුවගේ 
සුදුසුකම් පිළිබඳ ව මම ඉ ත දී මතක් කළා. ගම් පනත  ෙපු උෙවිය හිතුවෙ ෙන්ගන නැ ැ 
නිකායක ම ානායක වුණා ය කියල, ම ානායක  ාමුදුරුවන් විසින් නම් කළා ය කියල, 
විශ්වවිෙයාලයක ම ාචාර්ය ආචාර්ය වුණා ය, කාලය යි වයස යි එක්ක නිකම් ම චිරරාත්රඥ  බවට 
පැමිණියා ය කියල අර කියූ සුදුසුකම් රාශිය ඒ තනතුරුවලට ලැගබනව යි කියල. අුවවා ප්රාමාණික 
බුද්ධවචන වශගයන් ගනා පිළිග්න්න, අඩු ම තරගම් ත්රිපිටකය ග්ැනවත් විශ්වාසයක් නැති, එය හුදු 
සාහිතයයක්  ැටියට පමණක් අෙ න, ධර්මවිනය තබා ශ්රද්ධාවක්වත් නැති, අඩු ම තරගම් 
ගපාග ායවත් ගනා කරන, උක්ගේපනීය කර්මය පනවල ගම් ශාසනගයන් පන්නල ොන්න ඕන 
හි  පුරුෂයන්ට යි ගම් පනතින් වැිද අවකාශය සලසා ගෙන්ගන. ඒ වගේ ම ඒ අයට ගමහි මුලසුන 
අරගග්න අධර්මයක් ම අවිනයක් ම අධර්මවාදියා ම අවිනයවාදියා ම බැබළවීගම් අවකාශ ඕනෑ 
තරම් නිර්මාණය කර දී තිගබනව. ඒ තීරණය ඒ විනිශ්චය ආවසානික වශගයන් පිළිග්න්නා නිසා 
එයට රගට් අධිකරණමය බලයකුත් හිමිගවනව. රගට් නීතිය  මුගේ බුද්ධනීතිය ද්විතියීක ගවනව; 
යටපත් ගවනව. ගම්ක  රියට ගොගළා  වසරක් පසුපස ලුහුබැන්ඳත් භාග්යවතුන් ව න්ග ගේ 
සිදුරක් ග ායාග්න්නට බැරි ගවච්ච මාරයාට අඬග් ලා ශාසනභාරධාරීත්වය ශාසනගයහි 
අධිකාරීමය බලය පැවරුවා වගේ වැඩක්. 

ඒ වගේ ම බලන්න, ගම් පනත ග්ැන කතා කරන අය ඒ කතා කරන්ගන “අපිට ගම්ගකදි 
විනය ප්රශ්න වැඩක් නෑ; විනය ප්රශ්න ග්ැන ගම් පනත  ර ා කතා කරන්නෑ; ගම් පනතින් විනය 
ග්ැන කතා කරන්නෑ; විනය කටයුතු සම්බන්ධගයන් ගම් පනතින් ක්රියාමාර්ග් ග්න්ගන් නෑ.” කියල. 
ගම් ගනා කියා කියන්ගන් “විනය වැඩක් නෑ” කියල. ඇයි, විනය කියන්ගන පරියත්තිගයන් බැ ැර 
එකක් ෙ  නෑ...! පරියත්තිගයහි ම අංග්යක්. පරියත්ති, පටිපත්ති, පටිගේධ නැත්නම් අධිග්ම කියන 
ගම් ත්රිවිධ සාසනය ම විනය තුළ ඇතුළත්. සාසන යන්නට පර්යාය වශගයන් සද්ධම්ම යන පෙය 
ගථරවාදී සම්ප්රොය තුළ ගයදී තිීමගමන් ම ඒ බව පැ ැදිලි යි. ප්රතිපත්ති සාසනයත්  ඳුන්වන්ගන් 
පටිපත්තිසද්ධම්ම කියල. පනත සර්වාකාරගයන් ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනතක් නම් 
ධර්මවිකෘතියට වගේ ම විනය විකෘතියට එගරහි ව ත් ක්රියාමාර්ග්ය ග්ැගනන්නට ඕන. ඒ වග්ක් 
ගප්න්ගන නැ ැ. භික්ෂූන් ව න්ග ලා නිකායවාෙය කරපින්නාගග්න සිටින්ගන් ධර්මවිනගේ 
කවර එකඟත්වයකින් ෙ  භික්ෂූන් ව න්ග ලා මිලමුෙල් පිළිග්න්ගන්, රැකියා කරන්ගන්, වැුවප් 
ලබන්ගන් ධර්මවිනගේ කවර එකඟත්වයකින් ෙ  භික්ෂූන් ව න්ග ලා පාත්රගේ ගනා වළඳන්ගන් 
ධර්මවිනගේ කවර එකඟත්වයකින් ෙ  භික්ෂූන් ව න්ග ලා ගද්ශපාලනය කරන්ගන් 
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ධර්මවිනගේ කවර එකඟත්වයකින් ෙ  ඒවාටත් එගරහි ව ගම් පනත යටගත් නඩුපවරා, ෙඩග්සා, 
බන්ධනාග්ාරග්ත කළ ගනා  ැක්ගක් ඇයි  

ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනි, විනය  ළලා කරන ත්රිපිටක සංරක්ෂණගේ ඵලය 
ගමාකක් ෙ  එයින් සාසනයට කවර ලාභයක් ෙ  එග නං ත්රිපිටක සංරක්ෂණයට මුවා ගවලා ගම් 
නැගඟන්ගන කාගග්  ඬ ෙ  ගම් තමයි මාරයාගග්  ඬ! ෙැන් තමයි මාරයා නියම සද්ගෙන් 
ගඝෝරනාඩු කරන්ගන. ඒක සක්සුෙක් ග  පැ ැදිලි යි. ඒක අපට ගනා ගපගනන ගනා ෙැගනන 
තරමට මාරයා අප ව මුලාගේ ෙමල. 

පනගත් ඡන්ෙොයකයන් කියනවා “උඩ බලාගග්න ගකළ ග් ග්න්ඩ බෑ; අසූචි තවරග්න්න 
බෑ. අනයාග්මිකගයා හිනාගවනව; විනය ප්රශ්න අපි සාසනික ව විසඳග්මු” කියල. මම කලින් කීව 
වගේ විනය, පරියත්තිගයන් පරිබාහිර එකක් ගනගවයි. ඒ නිසා විනය ප්රශ්න විතරක් සාසනික ව 
විසඳනවා කියල එකක් නැ ැ. ධර්මවිනය ගවන් කරන්න බෑ වගේ ම අධර්මයඅවිනයත් ගවන් 
කරන්න බෑ. ධර්මය ගකාතන ෙ එතන විනය තිගබනවා; විනය ගකාතන ෙ එතන ධර්මය 
තිගබනවා. අධර්මය ගකාතන ෙ එතන අවිනය තිගබනවා; අවිනය ගකාතන ෙ එතැන අධර්මය 
තිගබනවා. විනය ප්රශ්න ශාසනික ව විසඳග්න්න පුළුවන් නම් අධර්මවාෙයක් ශාසනික ව 
විසඳග්න්න බැරි ඇයි  ඒක පුළුවන් නම් ගම්කත් පුළුවන් ගවන්න එපැයි; ගම්ක බැරි නම් ඒක 
විතරක් පුළුවන් ගවන්න විදි ක් නෑ ගන්! ධර්මගයන් විනගයන් ශා තෲශාසනගයන් 
විවාොධිකරණය සන්සිඳුවන්න බෑ යි කියලා කවුරු  රි කියනව නම් ඒක වසල ප්රකාශයක්! 
තථාග්තයන් ව න්ග ගේ ජිනචක්රයට ප ර දීමක්! ධර්මවිනගයන් ශා තෲශාසනගයන් 
විවාොධිකරණය විසඳග්න්න බැරි ය කියා බාහිර අණපනත්වලට යනවා නම්, ගවනත් අධිකරණ 
ක්රියාමාර්ග්වලට යනවා නම් අපි ගයෝජනා කරනවා ව ව ා ම අනුවාොධිකරණය විසඳන්න, 
ආපත්තාධිකරණය විසඳන්න, කිච්චාධිකරණය විසඳන්න ගම් ඉතිරි අධිකරණ තුනටත් බාහිර 
අණපනත් අරගග්න ඇවිල්ලා වැරදිකරුවන්ට ෙැිදෙඬුවම් පමුණුවන්න කියලා. අෙ සාසනගේ 
යථා  වභාවය ගලෝකයාට ග ළි ගවන්න අන්න එතගකාට යි. ඒවට බය යි. ඒවා ග්ැන 
 ාවක්හූවක්වත් නෑ. ඒවා විතරක් සාසනික ව විසඳග්මු යි කියල බය නැති ව ලැජ්ජ නැති ව 
කියන්ගන ගපාග ායවත් ගනා ගකගරන නිසා. ඇත්ත කතාව ඒක යි. ගපාග ායවත් ගනා 
ගකගරන, සංඝයා අපිරිසිදු වූ ශාසනයක ගකාග ාම ෙ සංඝාධිකරණයක් පනවන්ගන්  සතර 
අධිකරණයවත් ගනා ෙන්න අධිකරණ සංඝනායකල නම්  තර දිේබාගග් ම වැහිවැ ැල ඉන්නව 
නිකම් නමට! ඒ වැරදුණු මඟ ැරුණු මුල  ොග්න්න පිළියමක් ගයාොග්න්ගන් නැති ව ෙැන් 
තාවකාලික පැලැ තර ග් න්න  ෙනවා සාසගන් හිල් ව න්න. ඒ ොපු පැලැ තගර් 
ඔක්ගකාගටාම වඩා තිද හිලක්! ගම්වාගේ ෙරුණු ප්රතිඵල භුක්ති විඳින්ගන් අෙ ග ට ගනගවයි, 
තවත් ෙශක ප ක්  යක් ගග්වුණාට ප ග . අනාග්තගේ දී ප ළ ගවන භික්ෂූන් ව න්ග ලා ගම් 
පනත නිසා ම මීට වඩා ම ා අසරණභාවයකට පත්ගේවි. ගමාකෙ, භාග්යවතුන් ව න්ග  විසින් 
ම ශාසනගේ බලය විමධයග්ත කරල සංඝයාට දුන්නු අස ාය බලය යි, සංඝයා විසින් ම අෙ ගම් 
බාහිර අධිකරණයකට පවරන්න යන්ගන. එය ඉතා ම බරපතල ගේෙනීය තත්ත්වයක්. 

ගම් පනත  ර ා ග්නු ලබන වෑයම ඉතාමත් වටිනා සඳුන්  රයක් පිළුණු වූ දුග්ඳ  මන 
කුණු ගමෝරු කළයකට හුවමාරු කිරීමක්... ලබුකබල් දිගේ ගිලී කලුග්ල් දිගයහි පාගවන්න ඉඩ 
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 ැදීමක්...  වර්ණ  ංසයන් වට කරගග්න කපුටන්ට රජ ගවන්න ඉනිමං තැනීමක්... දිවියන් 
මරාගග්න කන්න එළුවන්ට සර්වබලධාරීත්වය පැවරීමක්... 

ශාසනික අර්බුෙ විසඳාග්ත යුතු ක්රමය විනගයහි පැ ැදිලි ව ෙක්වා තිබිය දී ත්, ඒවා 
අනුග්මනය ගනා ගකාට බාහිර අධිකරණයකට ධර්මවිනගේ අධිකාරීමය බලය පැවරීගමන් ගම් 
සිදුකරග්න්නට යන්ගන් ශා තෲත්වය වියුක්ත කුලකයක් බවට පත්කරග්ැනීම යි. ඒ තුළ විනය 
අග ෝසි ගවනවා; අග ෝසි කරග්න්නවා. ආගේ ඒක  ෙන්න බැරි ඓති ාසික වරෙක් බවට 
පත්ගවනවා. ගපාදුගේ ගබාග ෝ ගෙනා “ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනත” වගේ ල සන මාතෘකාවකට 
කැමති ගවන්ගන අෙ ගම් සාසනය අර්බුෙ බහුල එකක් නිසා;  රියට අර ගිගලන්න යන මිනි ා 
පිදුරු ග්ග ත් එල්ගලනවා වාගේ. ඒ නිසා මාරවසඟයට  සුගවලා ඒවා ගවනුගවන් කෑගමාර 
ගෙන ගිහිපැවිදි උභයපාර්ශ්වය ග්ැන ම අපි අනුකම්පා කරනවා. සාසනික අර්බුෙවලට විසඳුම 
තාවකාලික පැලැ තර ඇලවීම ගනගවයි, කළ යුත්ත ගමාකක් ෙ කියල  රියට වට ා ගග්න ඒ 
අනුව ක්රියාකරන එක. ඒ උගෙසා ග්නු ලබන ක්රියාමාර්ග් ධර්මානුධර්මප්රතිපොවක් ගවන්නට ඕනෑ. 
ධර්මවිනගයන් ශා තෲශාසනගයන් විසඳිය යුත්තක් ගවන්නට ඕනෑ. එතගකාට තමයි ගම් 
ධර්මවිනය ශා තෲශාසනය ආරක්ෂා කරග්න්න ගෙේබඹුන්ගේ පවා ආධාර උපකාර 
ලැගබන්ගන්. 

උො රණයක් කියන්නම්. ගෙවැනි සංගීති කාගල සාළ්  ම ර තන් ව න්ග ට 
ධර්මවාදීන් කවුෙ අධර්මවාදීන් කවුෙ කියල හිතාග්න්න බැරි ව, ධර්මවාදී පක්ෂය අධර්මවාදීන් 
 ැටියට අරගග්න, අධර්මවාදී පක්ෂය ධර්මවාදීන්  ැටියට කල්පනා කරන ගවලාගව ම ාබ්රේමයා 
ුද්ධාවාසගයන් චුත ගවලා ඇවිල්ලා තමයි සාළ්   ථවිරයන් ව න්ග ගේ සිතුවිල්ල වැරදි බව 
ගපන්වා දුන්ගන. තවත් උො රණයක් කියන්නම්. පිළිග්ත් සාසනික ක්රමය තමයි අධිකරණයක් 
පිණිස මූල ොයක කරුණු  ටග්ත් තැන ම ඒ අධිකරණය සන්සිඳුවාලීම. ගමාකෙ, එග ම ගනා 
වුගණාත් ඒ අධිකරණය උක්ගකෝටනය කිරීමක් ගවනව. ඒ කියන්ගන විනිශ්චය වූවක් නැවත 
විනිශ්චගේ ගයාෙවන්නට අවකාශ සලසා දීමක්, යුක්තිය යටපත් කිරීමක් ගවනවා කියන එක. ඒ 
නයායගයන් එො වජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන් නිසා අධර්මයක් අවිනයක් උපන් ගවලාගේ ගර්වත 
ම ා ථවිරයන් ව න්ග  ප්රධාන එගකාගළා  ලක්ෂ අූදෙ සක් පමණ වන ම ර තන් 
ව න්ග ලා ඒ අධිකරණය විසඳන්න ඊට මූලොයක කරුණු ප ළ වූ විශාලා ම නුවරට ම වැඩම 
කළා. ඒ ගවනගකාට අධර්මවාදී අවිනයවාදී පිරිස කාලාගශෝක රජ්ජුරුවන් ව තමන්ගග් පක්ෂයට 
නම්මවාගග්න යි හිටිගය. රජ්ජුරුගවා ගමාකෙ කරන්ගන තමන්ගග් ඇමතියන් ගයාෙවල 
අධිකරණය සන්සිඳුවන්න විශාලාවට විදන ම ා ථවිරයන් ව න්ග ලා වළක්වන්න උත්සා  
කරනව.  ැබැයි ගම් ගවලාගවදි ගද්වතාගවා මැදි ත් ගවලා ඒ ඇමතියන් ව ගවනත් මඟක 
ගයාෙවල කාලාගශෝක රජ්ජුරුවන් ව සිහිගනන් බය කරනව. ගම් ප්රවෘත්තීන් ගෙගක්දි ම ධර්මවාදී 
පක්ෂයට ගෙවියන්ගේ ස ාය ලැබුගේ ඇයි? ඒක ශාසන චිර ථිතිය පිණිස ම වන විනයානුකූල 
විධිමත් සාසනික ක්රියාමාර්ග්යක් නිසා. ඒ විනය ඉක්මවා, විනගයන් පරිබාහිර ව ධර්මවිනය 
රකින්න ගමාන ක්රියාමාර්ග්ය ග්ත්තත් ඒ එකදු ක්රියාමාර්ග්යක්වත් සාසනික ගවන්ගන නෑ; 
ධර්මවිනගේ බැබළීමක් එයින් ගවන්ගන් නෑ; ඒවාට ගෙවියන්ගේ උපකාරය ලැගබන්ගනත් නෑ; ඒ 
නිසා ම අසාර්ථක යි. එග නං අපි බලන්න ඕනෑ ගෙේබඹුන්ගේ ආධාර උපකාර පවා ලැගබන, 
ධර්මවිනය ආරක්ෂා කරග්න්න තිගයන විනය ක්රියාමාර්ග් පිළිබඳ ව මිසක් ඉන් පරිබාහිර විකල්ප 
ග්ැන ගනගවයි. 



7 
 

රගට් පාලකයාගේ ස  රජගේ වග්කීම තමයි එග  ග්නු ලබන ශාසනික ක්රියාමාර්ග්වලට 
රාජයනුග්ර ය ූරර්ණ වශගයන් ලබා දීම.  ැබැයි වර්තමානගේ ශාසනගේ වියවුල්කාරී තත්ත්වය 
අනුව රාජයනුග්ර ය ලබා දීම වුණත් ගබාග ාම සැලකිල්ගලන් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳ ා පාලකයා 
බුරුමගේ ශාසනගශාධක ධම්මගච්තිය ම රජතුමා වගේ සියුම් කරුගණහි පවා විනිශ්චය කිරීමට 
සමත් ත්රිපිටකධර්මගයහි පාරප්රාප්ත අගයකු වන්නට ඕනෑ. අගප් පාලක පක්ෂය ග්ත්ගතාත් අෙ ඒ 
ඇත්තන්ට අනුශාසනා කරන්ගනත් ආශීර්වාෙ කරන්ගනත් අධර්මවාදීන් අවිනයවාදීන්. ඒ 
ශාසනභ්රෂ්ටයන්ට රාජය මාධය තුළ පවා ඉඩ සර සලසා ගෙන තත්ත්වයක් තමයි අපි ෙකින්ගන්. 
ගමග ම ගිගයාත් විනාස යි. 

තවත් වැෙග්ත් කාරණයක් කියන්නම් යම් භික්ෂුවක් අධර්මය ධර්මය වශගයන්, ධර්මය 
අධර්මය වශගයන්, අවිනය විනය වශගයන්, විනය අවිනය වශගයන්, අලපිතය අභාෂිතය ලපිතය 
භාෂිතය වශගයන්, ලපිතය භාෂිතය අලපිතය අභාෂිතය වශගයන්, අනාචීර්ණය ආචීර්ණය 
වශගයන්, ආචීර්ණය අනාචීර්ණය වශගයන් අප්පඤ්ඤතිය පඤ්ඤත්තිය වශගයන්, 
පඤ්ඤත්තිය අප්පඤ්ඤත්තිය වශගයන්, අනාපත්තිය ආපත්තිය වශගයන්, ආපත්තිය 
අනාපත්තිය වශගයන්, ලහුකාපත්තිය ග්රුකාපත්තිය වශගයන්, ග්රුකාපත්තිය ලහුකාපත්තිය 
වශගයන්, සාවගසසාපත්තිය අනවගසසාපත්තිය වශගයන්, අනවගසසාපත්තිය 
සාවගසසාපත්තිය වශගයන්, දුට්ඨුල්ලාපත්තිය අදුට්ඨුල්ලාපත්තිය වශගයන් අදුට්ඨුල්ලාපත්තිය 
දුට්ඨුල්ලාපත්තිය වශගයන් යන ගම් අටගළා  කරුණින් අධර්මය අවිනය ෙක්වන විට එය 
ගකළින් ම වැගටන්ගන් සංඝාදිගසසාපත්තියට යි. ගම්  ා සම්බන්ධ සංඝාදිගසසාපත්ති ගෙකක් 
ම තිගබනව. එයිනුත් ත වුරු ගවනවා ධර්මවිකෘතිය විනගයන් වියුක්ත කුලකයක් ගනා ගේ ය 
කියා. සංඝාදිගසසාපත්ති කියන්ගන ග්රුකාපත්ති වශගයන් ග්ැගනන ශික්ෂා ප්රඥ ප්ති සමුොයක්. 
ගම්වාගේ විගශ්ෂත්වය තමයි පාරිුද්ධිය ලබාග්න්න පුළුවන් වීම. එග  පාරිුද්ධිය ලබාග්න්න 
පුළුවන් ඇවැත් අතුරින් ඉතා බරපතල ඇවැත් තමයි සංඝාදිගසසාපත්ති කියන්ගන. ඒ සඳ ා 
සංඝයාගේ ස භාගිත්වය කැමති විය යුතු යි. ගම් සංඝාදිගසසාපත්තීන්ට පත් වූ භික්ෂුවට විනගේ 
 ැටියට සමනුභාසන කර්මය කළ යුතු යි. සමනුභාසන කර්මය කියන්ගන් ගමවන් වැරදි අෙ   
ග්ත් ගකගනකුට ඒ අෙ ස අත් රින  ැටියට සංඝයා විසින් බලකිරීම. එය සඟ මැෙට ගග්න ගග්ා  
වයක්ත ප්රතිබල භික්ෂුවක් විසින් ඤත්තිචතුත්ථකම්මවාකයය ප්රකාශ කිරීගමන් කළ යුත්තක්. 
සංඝාදිගසසාපත්තීන්ට පත්වුණා ම ගද්ශනා පාරිුද්ධි වශගයන් පිරිසිදු ගවන්න බෑ. ඒ සඳ ා වත් 
සමාොනය, මානත පිරීම, අබ්භාන කර්මය වගේ විනය පිළිගවත් මාලාව අනුග්මනය කරන්න ම 
ඕනෑ. ඒ අනුව අධර්මවාෙයක් අවිනයවාෙයක් වුණත් ෙරන පුද්ග්ලයාට සාසනික පුනරුත්ථාපනය 
පිණිස විනය තුළ ඉඩ සර සලසා දී තිගබනවා. භාග්යවතුන් ව න්ග  විනය පනවා තිගබන්ගන් 
පරමාර්ථ ෙ යක් මුල් කරගග්න යි. ගම් සියලු විධිවිධානවලට ඒ ෙසවිධ පරමාර්ථ මුල් වී තිගබනවා. 
ගම් පනත මඟින් ඒ විනයපරමාර්ථ පවා උල්ලංඝනය ගකාට තිගබනවා. එය ඉතා බරපතල 
තත්ත්වයක්. භික්ෂූන් සඳ ා නිකරුගේ රාජෙේඩන පනවන්න බැ ැ. ඒ සඳ ා පළමු ව විනය 
ක්රියාමාර්ග්ය නිසි පරිදි ඉුව වී තිබිය යුතු යි; පිළියම් ඵලක් ගනා ගේ නම් චූදිත භික්ෂුව ගනරැපීමට 
සංඝයාට බලය තිගබනව. 

එග නං සාසනය රැගකන්න ඕන; සාසනය රකින්න සාසනික වශගයන් ස  රාජය 
මට්ටමින් විධිවිධාන සලසන්නත් ඕන;  ැබැයි ඒ සියල්ලක් ම සාසනික ගවන්නත් ඕන. විනය 
ක්රියාමාර්ග් ග්න්න බැරි තරමට සංඝසං ථාව බංගකාගලාත් නම් ව ා ම ශාසනික 
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පුනරුත්ථාපනයකට යා යුතු ගවනව. සද්ධම්මපතිරූපක සූත්රගේ  ැටියට ම සද්ධර්මප්රතිරූපක 
බහුල වීම සංඝසං ථාගේ බංගකාගලාත්භාවයට නිෙර්ශනයක්. ඒ සඳ ා ගම් නිකායවාෙ 
අත ැරල, සඞ්ඝසාමග්රිය පිණිස සතර අධිකරණය ඉදිරියට ග්ත යුතු ගවනව. අධිකරණසමථ 
මඟින් ඒවා විනයානුකූල ව විසඳිය යුතු ගවනව. ශාසනගයන් බැ ැර කළ යුත්තන් බැ ැර කළ 
යුතු ගවනව. රජයට තිගබන්ගන් ඒ ග්නු ලබන ශාසනික ක්රියාමාර්ග් පිළිගග්න ශාසනගශෝධනයට 
විධිවිධාන සැලැ වීම. ගමාකෙ, රාජය ආරක්ෂාව ගනා ලැබුගණාත් ශාසනචිර ථිතිය පිණිස 
ගයාෙන සියලු පිළියම් ග්ඟට කැූර ඉනි බවට පත්ගවනව. 

ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනත ගග්නාගේ පරම ූරජනීය අතිනිර්මල ශාසන සුරක්ෂාව පිණිස 
කළ යුතු මීට වඩා ගෙයක් නැති එකක් ග්ානට උලුප්පා ෙක්වමින්. ඒත් අෙටත් ගම් පනගත් රාජය 
මැදි ත්වීම, සංඝයා ව න්ග ගේ මැදි ත්වීම ස  මූලය අපැ ැදිලි යි. කාගේ උවමනාවක් ෙ, 
කුමන උවමනාවක් ෙ ගම් ධර්මවිගරෝධී, විනයවිගරෝධී පනතක්  ර ා කරලියට ආගේ කියන 
ප්රශ්නාර්ථය තිගබනව. ඒ වාගේ ම ගමගතක් වරින්වර සංගශෝධනයන්ට බඳුන් ගවමින් සංඝයාගේ 
ඵාසුවි රණයත්, ශාසනානුග්ර යත් අගප්ක්ෂා කරමින් ඉදිරිපත් වූ ගබෞද්ධ ප්රකාශන නියාමන 
පනත, කතිකාවත් පනත, පුරාවිෙයා පනත, වි ාර  ා ගද්වාලග්ම් පනත ආදි තවත් පනත් ප ක් 
පමණ තවමත් ගකාට උඩ. ඒවා ග්ැනවත් කිසි ම වග්විභාග්යක් නැති ව කාටත් ග ාරා අලුතින් ම 
ත්රිපිටක සංරක්ෂණ පනතක් පාත් වුගේ ගකාග ාම ෙ  ගපර පනත් කිසිවක් සම්මත කරග්න්නට 
ගනා තිබුණු  දිසිය ගම් ධර්මවිගරෝධී විනයවිගරෝධී සංඝයාගේ බලය නිගශ්ධනය කරන ගම් 
පනත සම්බන්ධගයන් විතරක් ගයාමු වුගේ ඇයි  

 ගකග  ග ෝ පාරිුද්ධ ය කියූ පනගත් අුද්ධභාවය මත පනත ගග්නා අයට ම ආපසු එය 
අකුළා ග්න්න සිද්ධ වී තිගබනවා. භික්ෂූන් ව න්ග ලා ගේවා, ගිහියන් ගේවා යගමකු ශාසන 
පරි ානිය ෙැකල ශාසනය ගබ්රග්න්න ඉදිරිපත් වීම, ක්රියාත්මක වීම ඉතා උත්කෘෂ්ට ක්රියාවක්; 
 ැබැයි ඒ උවමනාව, උනන්දුව, කැපවීම සුග්ගතෝවාෙය අනුව ම පවතින සාධුසම්මත පියවරක් 
බවට පත්කරග්ැනීමට මම ම ාසංඝයා ව න්ග ට ත්, සියලු ම ගිහි ගබෞද්ධ පින්වතුන්ට ත් ගමත් 
සිතින් ආරාධනා කරනවා. 

යෙරුවන් සරණ යි! 

ගම් වග්ට, 

සසුන් ලැදි, 

දිලාන් පංචන ජයසිං  

ගකා ග්ම දී ය. 
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