උතුම්  ෞද්ධ දර්ශනය මතු පරපුර ෙනුෙන් සුරක්ෂිත කිරීම් ෙගකීම නිසි ෙස
ඉටුකරන ෙ ජනපති අෙධාරණය කරයි.
ෙරොද තරිපිටකය ෙ ක උරුමයක්
ෙට පත් කිරීම් ය ජනාෙට පූර්ෙගාමීෙ
‘තරිපිටකාවිෙන්දනා’ සතියක් පරකාශයට පත් කළ් රට තුළ  ෞද්ධාගමික පර ධයක්
ඇති කිරීමට මන්ම රේ තරුණ පරපුරට තරිපිටක ධර්ම දායාදය පිළි ඳ අෙ ධයක්
ෙ ාදීමට ෙ ජනාධිපතිතුමා පෙසයි.
උතුම්  ෞද්ධ දර්ශනය ෛෛධ ෙස අර්ෙකෙනය කිරීමට ඇතැම් පිරිසක් කටයුතු කරමින්
සිටින අතර ඒ පිළි ඳ අදහස් දැක්ොම් දී තමන්ට එරහි ෙ පරකාශ නිකුත් කරන ෙ
සඳහන් කළ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිෙරයා ෙස මන් ම  ෞද්ධයකු ෙස  ෞද්ධ
දර්ශනය් ආරක්ෂාෙ හා එය මතු පරපුර ෙනුෙන් සුරක්ෂිත කිරීම් ෙගකීම නිසි ෙස
ඉටුකරන ෙ අෙධාරණය කළ් ය.
ජනාධිපති ගරු මමතරීපාෙ සිරිස්න මැතිතුමා ම් ෙ පරකාශ කළ් කුෙියාපිටිය,
නැෙකඩ, උඩු ද්දාෙ සේගිරි ෛහාරය් අවිනෙ මශෙමය ුද්ධ පරතිමා ෙහන්ස්
නිරාෙරණය කිරීම් පුණය ත්සෙයට අද (17) පස්ෙරුේ එක්ෙමිනි.
උඩු ද්දාෙ පරාද්ශිය ේකම් කාේඨාසය් නැෙකඩ ගම්මානය් මුදුන්මේකඩ ෙසින්
හැඳින්ෙන නැෙකඩ මහෙැෙ අවියස පිහිටි සේගිරි ෛහාරය ඓතිහාසික ෙටිනාකම්
රැසකින් සමන්ෛත පුණය වමමියකි.
ස්ෙවාෛක කෆගෙින් නිමකර ඇති මම අෙංකාරෙත් සේ පිළිම ෙහන්ස් අඩි 56ක
උසින් යුතු ය.
පරතිමා ෙහන්ස් නිරාෙරණය කිරීමට අදාළ සමරු ඵෙකය ජනාධිපතිතුමා අතින්
නිරාෙරණය කරිණි.
අවිනෙ පරතිමා ෙහන්ස් ෙත පළමු මේ පූජාෙ සිදු කිරීම ද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු
ෛය.
ෛහාරොසී පූජය ආෙංකුෙම් පර්මසිරි ස්ොමින් ෙහන්ස් ෙත ජනාධිපතිතුමා ෛසින්
ෛශ්ෂ සිහිෙටන තිළිණයක් පිළිගැන්ෙූ අතර උන්ෙහන්ස් ද ජනාධිපතිතුමා ෙත
අවිනෙ ුද්ධ පරතිමා ෙහන්ස්ග් අනුරුෙක් පිළිගැන්ොය.
අවිනෙ ුද්ධ පරතිමාෙහන්ස් නිර්මාණය කළ ද්ශ න්දු සී.ඩබ්ෙිේ. ෛක්රමසිංහ මහතා
ෙත ද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිහිෙටන තිළිණයක් පිළිගැන්ෛණි.
රාමඤ්ඤ මහානිකාය් මහානායක පූජය නාපාන ප්මසිරි නායක ස්ොමින් ෙහන්ස්,
ෛහාරාධිකාරි පූජය ආෙංකුෙම් ප්මසිරි නායක ස්ොමින් ෙහන්ස් පරමු
මහා
සංඝරත්නය ද, පරද්ශය් මහජන නිය ජිතයන් ඇතුෆ සැදැහැෙතුන් ෛශාෙ පිරිසක්
මම අෙස්ොෙට එක්ෙ සිටියහ.
කුෙියාපිටිය, නැෙකඩ, උඩු ද්දාෙ සේගිරි ෛහාරය් අවිනෙ මශෙමය ුද්ධ පරතිමා
ෙහන්ස් නිරාෙරණය කිරීම් පුණය ත්සෙයට එක්ෙමින් ජනාධිපතිතුමා කළ කතාෙ
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 ෞද්ධ ඉතිහාසයත්  ෞද්ධ සංස්කූතියත් පිළි ඳෙ පුෆේ ශක්තිමත් පදනමක් ති න
ම් ඓතිහාසික කුරුණෑගෙ පුරෙරයට පැමිණ මෙැනි පුණය කටයුත්තකට
සහවාගීොමට ෙැබීම පිළි ඳෙ මා ඉතාමත් සතුටුෙනො.
අප සියලු දනාට ෙග්ම මුෆ මහත් ෙ කොසී  ෞද්ධ ජනතාෙටත් අනය
ආගමිකවෙතුන්ටත් ම් උතුම් පරතිමා ෙහන්ස් ෙැඳ පුදා ගැනීමටත් දැක
ො
ගැනීමටත් ෙැබීම මම හිතන්න් මහා පින්ෙන්ත කාර්යයක් ෙසයි.
අප් පූජය ආෙංකුෙම් ප්මසිරි ස්ොමීන් ෙහන්ස් මම ුදුධ පරතිමා ෙහන්ස් ඉදිකිරීම
සඳහා ඉතාමත් කැපොමකින් මධර්යයකින් සහ උනන්දුෙකින් කටයුතු කර ති නො.
ම් පුණය කටයුත්ත කරන්න සදානම් ෙුන දෙස් ඉඳො ෙැ ුණු සහය ගය,
ආශිර්ොදය, පරිතයාගය ෛඳින්නට සිදුෙූ නින්දා අපහාස පිළි ඳෙ පූජය ආෙංකුෙම්
පර්මසිරි ස්ොමීන් ෙහන්ස් මන්ම අනකුත් ස්ොමීන් ෙහන්ස්ොග් අනුශාසනාෙෙ දී
සඳහන් කළා. ම් සියලු කටයුතුෙෙදී  ෞද්ධයින් ෛදියට අපි ෛශ්ොසය ත න්න්
අටෙ දහම පිළි ඳෙයි. ොව අොව .. අයසා යසා ච.. නින්දා පසංසාච.. සු ඤ්ච
දුක් ං…
ඔ ෙහන්ස් මෙැනි පුණය කටයුත්තකට මුේ ෙො ම් ඓතිහාසික පරතිමා ෙහන්ස්
නිරාෙරණය කරො දැක ො ගැනීමට සැෙසීමත් ෙග්ම ඔ ෙහන්ස්ට කාතක්
නින්දා අපහාස ආෙත් ඔ ෙහන්ස්ග් චිත්ත මධර්යය සකස් කරගන ඔ ෙහන්ස්
ෙ ාගත් මහා කුසෙ ධර්මය හ්තුෙන් ඔ ෙහන්ස්ට කිසි දයකින් අඩුෙක් ෙන්න්
නැහැ.  ෞද්ධයින් ෛදියට අපි දන්නො ුදුන් ෙහන්ස් තරම් නින්දා අපහාස ෛඳි
කනක් ෙ කය් නැහැයි කියො. අපි  ෞද්ධ දර්ශනය පිළිපදින අය ෛදියට
සැෙන්න උෙමනාෙක් නැහැ.
පිරිහිො ති න සමාජයක අපි දකින සියලු පරශ්නෙෙට ෛසුමම ති න්න්
ුදුන්
ෙහන්ස් ද්ශනා කළ උතුම් ෙරොද  ෞද්ධ දර්ශනය තුළයි. අද ම් පුණය කටයුත්තට
ෛහාරාධිපති ස්ොමීන් ෙහන්ස් ඇතුෆ දායක සවාෙ දානපතීන් පරිතයාගශීෙීන් සහය
දුන්නා. ගම්ොසීන් ම් සඳහා මානතරම් කැපොම් කළා ද කියො ෛහාරාධිපති ස්ොමීන්
ෙහන්ස් සඳහන් කළා. ඔෙුන් තමන්ග් මාසික ආදායමින් පො මුදේ පරිතයාග සිදුකර
ති ුණා.
අප් හාමුදුරුන් ඔ ෙහන්ස්ො අනුශාසනා කළ පරිදි තරිපිටකාවිෙන්දනා සතිය ම්
සතිය් පරකාශයට පත්කිරීමන් පසුෙ තරිපිටකය ෙ ක උරුමයක් ෙට පත්කිරීමන්
අනතුරුෙ අමාතය ම්ඩඩෙය තීරණයක් අරගන එය පරකාශයට පත්කරො යුනස්ක
සංෛධානයට එක්සත් ජාතීන්ග් සංෛධානයට ඒ ඉේෙීම ඉදිරිපත් කළාට පසුෙ ඒ
ය ජනාෙ අපි යුනස්ක සංෛධානයට ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග ඒ ය ජනාෙ
යුනස්ක සංෛධානය තුළ ස්ථීර කිරීමට ඉඩකඩ ෙ ාදන්න කියො ඉන්දීය රජය
අපන් ඉේෙීමක් කළා. ඒ ෙග්ම ෛශ්ෂයන් ආසියාතික  ෞද්ධ රටෙේෙෙ රාජය
නායකයින් ෙග්ම සංඝරාජ ස්ොමීන් ෙහන්ස්ො, මහානායක ස්ොමීන් ෙහන්ස්ො ඒ
ය ජනාෙට ඒ අයග් අදහස් පරකාශ කිරීමට පරසාදය ෙ ාදන්න, ගෞරෙය ෙ ාදන්න
ඉඩදන්න කියො එක්සත් ජාතීන්ග් සංෛධානයන් ඉේෙීමක් කළා.
තරිපිටකාවිෙන්දනා සතියක් පරකාශයට පත් කළ් ඇයි. අප් පිරිහන සමාජයට
තරිපිටකය පිළි ඳෙ අෙ ධයක් ෙ ාදීම ෙනුෙන්, අප්  ෞද්ධ ජනතාෙ ඒ ෙත
හැඩගැස්ොමන් ති න්නා ෙූ ෙැදගත්කම නිසයි අපි ම් ෛදියට ෙැඩකටයුතු

සිදුකරන්න් කියන එක පරධාන ෙශයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඔ ෙහන්ස්ොග්
අනුශාසනාෙෙදී සඳහන් කළා මෑත වාගය් අලුත් පිරිසක් එකතු ෙො  ෞද්ධ
දර්ශනය පිළි ඳෙ අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පටන් අරන් ති න
ෙ. ඔ
ෙහන්ස්ො සඳහන් කළා ෙග්ම මීට මාස කිහිපයකට පර මා ම් ගැන පරකාශයක්
කළා රාජය නාෙන සංෛධාන ෙෙින් එන සේෙිෙෙින් තමයි ම් ෛදිය් වික්ෂූන්
ෙහන්ස්ො සුෆ පිරිසක් අප්  ෞද්ධ දර්ශනය පිළි ඳ ෙැරදි අෙ ධයක් ෙ ාදන්න
කටයුතු කරන්න් කියො. ඊට පසුෙ දැන් මාසයකට පමණ කෙින් මට
උන්ෙහන්ස්ොගන් පණිෙුඩයක් ආො මම උන්ෙහන්ස්ොට අපහාස කළා කියො
උන්ෙහන්ස්ො ළඟට ඇෛත් සමාෙ ගන්න කියො. එහම නැත්නම් ෙහාම නරක ෛදියට
කටයුතු කරනො කියො උන්ෙහන්ස්ො ඒ පණිෙුඩය් සඳහන් කරො ති ුණා. මට ඒ
පිළි ඳෙ දැනුම් දීම කළ්  ාහාම උගත් ෙැදගත් මහත්මයක්. මම ඒ මහතාට කිේො
මම රේ නායකයා ෙග්ම  ෞද්ධයක් ෛදියට ඒ පිරිස කෙුද කියො රටට හුමන්ො
දීමට අෙශය නිසා එෙැනි ්රියා පිළි ඳෙ නිතර ම සඳහන් කරනො.
ුදුරජාණන් ෙහන්ස්ග් කාෙය්ත් මෙැනි පිරිස් හිටියා. ඒ නිසා අද ොග්
ෙකොනුෙක ම් ගැන පුදුම ෙන්න ඕන් නැහැ. එහත් අපි ම් තරි පිටක සතියක්
පරකාශයට පත්කළ් මෙැනි ්රියාෙන් සමාජය තුළ ඇති ෙනො ෙග්ම  ෞද්ධ
දර්ශනය තුළ අප් ෙැඩිහිටියන්ටත් දමාපියන්ටත් ෙඩා නෙ උගත් තරුණ පරපුර
දැනුෙත් කිරීම් අෙශයතාෙය නිසයි. කනක් ඇහුොත් තරිපිටකය කියන්න් මාකක්ද
කියො  ෞද්ධයින්ට ෙුණත් ඒක කියාගන්න අපහසු ෙනො. ඒ නිසා තරිපිටකය පිළි ඳෙ
දැනුෙත් කිරීම අපි කළ හැකි ආකාරයන් මහා සංඝරත්නය පරමු ෙ අප ෛසින් කළ
යුතුයි කියා මා ෛශ්ොස කරනො. ඒ නිසා ඒ උතුම් කාරණය පිළි ඳෙ අපි සියලු දනාම
කැපෙනො ෙග්ම ම් පුණය කටයුත්තට මහා ශරද්ධාෙක් තිියය යුතුයි. ඒක තමයි
ොකුම පින. ඔ ෙහන්ස්ොට ෙග්ම ඊට උපකාර කළ සෑම කනක්ටම ම් මහා පින
ෙැ නො ෙග්ම මය නිර්මාණය කිරීම් දී දායක ෙූ පිරිස ෙත මානතරම් කුසෙයක්
ෙැ නොද.
 ෞද්ධ රටක් ෛදියට කො නිර්මාණ, ශරාස්තරීය දියුණුෙ එදා ඓතිහාසික යුගෙෙ සිට එදා
මදා තුර කාෙය ගත්තාම අප් ද්ශීය නිර්මාණකරුෙන් කායිතරම් දක්ෂ ෙස
ඉටුකරනොද කියො අප දන්නො. අප් රට ශරාස්තීය දැනුමන්, හැකියාෙන්,
නිර්මාණශීෙිත්ෙයන්, කුසෙතාෙෙින් පාහාසත් රටක්. ආර්ථික ෙශයන් අපිට
අමාරුකම් ති නො තමයි. තෙත් එෙැනි අමාරුකම් කාතක් ති ුණත් අනකුත්
රාජයයන්ෙෙ ීවෙත්ෙන ජනතාෙ දස ෙනෛට අපි මහා පාහාසත් ජනතාෙක්.
ෙ කය් ෙනත් රටෙෙට ගියාම තමයි දැනන්න් අප් රේ ෙනස සහ ඒ රටෙේ
ෙනස් ද කියො. අපි  ාහ ෙොෙට කතාකරනො මහා ධනෙත් රටෙේ සියලුම
සම්පත් ති න රටෙේ කියො. නමුත් මානතරම් ධනෙත් ෙුණත් , මානතරම් සම්පත්
ති ුණත්  ාහාම සුෆ පරමාණය යි ති න්න් අප් ෙග් ආධයාත්මය දියුණු රටෙේ. ඒ
මහා ශක්තිය අපිට ෙැියො ති න්න්  ෞද්ධ දර්ශනයන්. ඒ නිසා අපි අපට සමාජය්
ති න අවිය ග ජයගන්න, ඉදිරියට යන්න, අපි සැමෛටම  ෞද්ධයින් ෛදියට අප්
පරතිපත්ති, ෙත්පිළිෙත්, අනුෙ කටයුතු කරමු කියො ඉේො සිටිමින් මග් කතාෙ අෙසන්
කරනො.
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