ල ෝකලේ ප්රථම ගම තිනිය - භික්ෂුණි කලේ ඇසින්
ව්ත්රී භාලය පිළිබඳ වමාජ ඇගයුම වාපේක්ල පශත් අඩියක පැලති වමයක ආසියානු කාන්තාලක් තම
රපේ රාජය ාාිකකාල බල පත්ීමම වමව්ත ප ක ්රජාල ාලු  අත්ැැීමමක් පමන්ම පුලත් මැීමප
්රව්තුතයක් ූවලා ිසවැකය
ඉන්දියන් වාගරපේ ු තු ඇ ය පව විරුැාලලිය ත්ශ්රී ාකාල ව ලා සියලපව මැැ භාගපේදී ්රථමම
අගමැතිිසය පොල ශඳුන්ලා දීපමන් වමව්ත ප ක ්රජාලප අලාාාය දිාාගත් ීමර්තිමත් රාජයයක්
බල පත් ූවලාය තම මව් බිම එලන් පගෞරලයක් අත්පත් කරදීම වමත්ූව එම යුග ාාිකකාල
අපාපකකු පාොල 196ව දී මශජා ඡන්ැපයන් ශ්රී ාකා රජපේ අගමැති පැවිය පත්ූව සිරිමාපල
රත්ලත්පත් ඩයව් බණ්ඩාරාායක මැතිිසයික පමම ජා ාාිකකාල ගැා ව ශාක් තැබීම පිණිව, එැා
අතීත මශා වු ළුලකදී ප ක ාායකිකන් ශු පව් එතුමිය විසින් පෂකරා ැ උැාර ලැකියකින් පමම
වමරු ලිපිය අරඹනුපේ එය බණ්ඩාරාායක මැතිිසය පිළිබඳ ලර්තමාා පරපුර ැැනුලත් කිරීපමහිා අාගි
පපරලැාක් වපයා බැවිිස
“ මප රපේ ිසපය ජිතලරියක ශැටිය පමණක් පාොල මාාල වාශතිපේ සුරැකුම ගැා මශත්පව උාන්දු
ලා ප කපේ පක ටි වාඛ්යාත කාන්තාලන් වශ මාතාලන්ප සිතු පැතු වශ ශැඟී ශඳුාා
කාන්තාලක් වශ මලක් ශැටිය පමම මශා වු ළුල වශභාගී ීමම ැබීම ගැා මම වතුටුපලමි “
(ශ්රී ාකාපව් අගමැතිිසය සිරිමාපල ආර් .  බණ්ඩාරාායක
1961 පාොබැඳි ජාතීාප වු ළුල - පබල්පරඩ්)
“පොලක් බිහි කරන්පන් අ මා පකපාකි පොලක් පලතින්පන් හිරුප කිරණින් වශ අ මාප පැතිසන්
ලෑව්පවා කිරි බිාදුලලිනුත්ය” යනුපලන් මැක්සි පග ර්කි ාලකථමාකරුලා පලවා ඇත්පත් ඔහු ඒ තරම ම
මව් ගුණපේ ලටිාාකම ශඳුාාගත් බැවිිස ප අ මාැ එලැිස සුවිපෂී මලකි ඕ පතොපම තම කුසින්
බිහික ැරු තිපැාා මලක ූවලා පමණක් පාොල ු ළු මශත් ශ්රී ාාකික ද ැරුලන්ප ැ ප කයාප ැ ශැ
බැඳගත්තා ූව එඩිතර ්රතාපලත් කාන්තා ාාිකකාලක්ැ ූවලාය
“ඉත්ථි” පව පාලි භාාපලන් වශ “ව්ත්රී” පව වාව්කෘත භාාපලන් ශදුලන්ලා කාන්තාල පිළිබඳ
පබෞද්ා වාකල්පය පමහිදී විමවා බැලීම සුදුසු යැික ශැපේ පුරුාධිපතයය ු ල්බැවගත් බු ණු වමාජය
තුෂ ව්ත්රිය තැාක් පාොතිබිණි බුදුන් ලශන්පව එම බු ණු මතය පශරදී ව්ත්රියප ිසැශව තශරරු කෂ
අතර පුරුයා පමන්ම ව්ත්රියැ වමාා තයක ා වකමින් ව්ත්රියක් ීමම වමාජය තුෂ අලතක්පවරුල
ක්පාොවිය යුතු බල පකොපවොල් රජතුමා පැශැදිලි කර දුන් බල පක ව වායුක්තපේ සත්ර ගණාාලකින්
පැශැදිලි පකපර් ව්ත්රිය පිළිබැල තලදුර ත් පැශැදිලි කරා බුදුන්ලශන්පව සුචරිතලත් (වසීලා),
ාැණලත් (m%[a[jd), බුද්ධිමත් (ප ාාවිනී) ලැිස ගතිගුණලලින් ව ්රයුක්ත ලා කාන්තාල සියළු
කාන්තාලන් අතර උතු ර කාන්තා රත්ායක් ලා බල පද්ාා කර තිපේ ලපරක පකොපවොල් රජුප
බිවල ූව මල්ලිකා පද්විය දියණියක බිහිකෂ පුලත ඇසීපමන් පාොවතු
පත්ර පකොපවොල් රජතුමා
ව්ත්රියප අගය ලර්ණාා කරමින් බුදු පකපාකු ශා වක්විති රපජකු ලැිස උතු පර ්ප පුරුිකන් පලා
බිහිකරනු බන්පන්ැ ව්ත්රියක විසින් බල පැශැදිලි කරපැමින් රජුප වැක වාකා දුරුකරා ැ බල එම
සත්ර පද්ාාල ැැක්පව් බුදුන් ලශන්පව තම සුළු මලූව ්රජාපති පග තී  පතරණින් ලශන්පව “බුද්ා
මාතාල“ පව ශඳුන්ලා පැමින් එතුමිය ිසසි පගෞරල වත්කාර ැක්ලා ලැා බල බුදු සිරිපතහි ව ශන් ීමම
අ මා පකපාකුප අගය පිළිබඳල ලර්තමාා ප කයා ආැර්ය ගත යුතු කරුණක් බල පැලසිය යුතුික
සිරිමාපල බණ්ඩාරාායක මැතිිසයප රාජය පාා ූමමිකාල තුෂ ඇය විශි්ප ූවත්, උතු ූවත් මාාල
ශැඟී පපරැැරිල ක්රියාකරා ැ බල උැාශරණ පබොපශ ය කපක සි ැැපලමින් තිබු ඉන්දීය
ව භලපයන් යුත් ලතුක කරුලන් පිළිබඳ ්ර්ණය කිසිදු පාර්ලයක අගතියක් පාොලා පරිදි විවඳාලීම
එතුමියප මාාල ැයාල පපරැැරි කරගත් රාජය පාාපේ කෘතශව්තභාලය මාාල පිළිඹිබු කරන්ාකි

පමලැිස වාීමර්ණ ්ර්ා විවීප දී එතුමියප විචක්ණභාලය මැාවින් ්රක ූව අතර, වි්ල විැයා
වශතික පශ එලැිස ර පලාත් අායාපා සුදුසුක පිළිබැ අඩුලක් කිසිවිප කත් පිළිබිඹු පාොීමය
ලර්තමාාපේ පමලැිස ගැ ළු විවීම වැශා විවිා මැදිශත්ීම පිළිබැල වාකච්ඡා කරනු බා අතර, ඒලා
ගැ ළු ිසරාකරණය, පිරිව් කෂමාාකරණය, යශ පාාය ලැිස විය මූලික අා ඔව්පව වාකච්ඡාල
ක්ලා බල පපනී යික. 1972 දී සම් ත කරලෙනු තබූ ආණ්ඩුක්ර ්ය්සථථම සම්ා ෙ ල හි දී ් ාංශික
කයින් ් එසථ.එම්. ලකොල්වින් ලැිස විද්ලතුන්ප වඳශා පාර්ලිප න්තුපව් විරුද්ා පක්පේ
අසුන්පගා සිටි ්රබ ාායකිකන්ප වශාය බාපගා ඉතා පකටිකක් තුෂ ශ්රී ාකාපව් ව්රලරීභාලය
තශරරු පකපරා ශ්රී ාකා ජාරජ ලයලව්ථමාලක් ර
්රැාාය කිරීම එතුමිය එඩිතර ූවලාය තලැ,
පද්පද්ාන්තරයන් වමග රාජය තාන්ත්රික වබඳතා පැලැත්ීමප දී ඇයප ්රපව්යන් පබොපශ පැාා
එකඟ විය ශැකි සිත්ගන්ාා සුළු විවඳු වහිත ඒලා විය පමය උැාශරණ ලපයන් කච්චතිව් දුපත පිළිබැ
අිකතිය, ු හුදු සීමා ිසර්ණය කිරීම ලැිස විවඳු එතුමියප වශජ ඥාාය, බුද්ධිය පමන්ම මාාල හිතලාදී
ගුණයන් කැටිපකො ගත් ්රපව්යන් ූව බල පැශැදිලිල කිල ශැකිය
පාවල් අායාපාය ගැා වකා බා වි එලක පැලති මිාාරි පාවල්, රජපේ පාවල්, රජපේ පාොලා
පාවල්, ද්රවිඩ භාා පාවැල් ආදී ලපයන් ු හුණ පෑ ්ර්ාල විවදු පවීමම එතුමිය ැැඩි අලාාායක්
පයොු  කෂාය එතුමිය අනුගමාය කෂ විවඳු පැව ආපසු ශැරී බැලීප දී එම විවඳු ල “මැැ
පිලිපලත“ පාැක කරගත් බලත් ඒලා වාකච්ඡා, වාලාැ ඔව්පව ිසරාකරණය කිරීම ලගබාගත් බලත්
වඳශන් කිරීම එම වාක්ෂි තිපේ එලක පැලති අායාගමික පාවල්ල අායාපාය ැබ පබෞද්ා
ැරුලා බුදු ැශම ඉගැන්ීමම කෂයුතු බල ූව රජපේ ිසර්පද්ය ක්රියාත්මක පාොරා වි එතුමිය විසින්
එය ක්රියාල ාැාීමම වඳශා විප අලාාායකින් ක්රියාකරනු ැබිණි
1971 ජාතා විු ක්ති පපරු ණ විසින් රජය එපරහිල දියත් කරා ැ තරුණ කැරැල් ශු පව් එතුමිය
අනුගමාය කෂ පිළිපලත මාාලලාදී ූවලා පමණක් පාොල මාතෘත්ලය පපරැැරි කරගත් වශක පා
්රපව්යක් පව වඳශන් කෂ ශැකිය තරුණ කැරැල් ාායකත්ලය දුන් තරුණ තරුණිකන් ශ ජීවිත
ැාාය පැමින් වමාල බාදීම ත්, පුනුරුත්ථමාපාය කර ාැලත වමාජගත කිරීම ත් එතුමියප ිසපය ගය
විය බුදු ැශපමහි වැශන් පරිදි ඕාෑම පුද්ගපයකු ිසලැරදි ීමප ඉඩකඩ පලතිා බැවින් ඒ වැශා
අලව්ථමාල බාදීම එතුමිය ්රාපය ගිකල වාාථම ක බල අප පපනී යික
එපව ලැරදිකරුලන්
පුනුරුත්ථමාපාය කිරීම වශ ඉන්පසු වමාජගත කිරීම පශතුපලන් පබොපශ තරුණිකන් සිය ජීවිත
පේරාගැනීම පමණක් පාොල පසුකාලීාල මැති ඇමති ලැිස තාතුරු බමින් යශපත් වමාජ
පමපශලරයන් ැ පයොු ූව බල ්රක ය ගුණගරුක විනීත කු කාන්තාලක ලපයන් සිරිමාපල
අගමැතිිසය රපේ සියළු ජාපකො ව්ල පගෞරලාැරය පාත්ර ූවලාය මැතිිසය යා අන්ලර්ථම ාාමපයන්
අප රපේ ජාතාල විසින් පුැනු ැබුපව් සිරිමාපල බණ්ඩාරාායක මැතිිසය ම පමණි
කුඩා අලධිපේ මා දුටු මැතිිසය චා ඔවරියකින් ශැඩීම පකොණ්ඩය පීරා බැඳ පකොණ්ඩ කටුලකින්
වරවාපගා වා ්රැාිකක පශෂ කතක් පව අප ර කාන්තාලන් මශත් ආැර්යක් පගාදුන් බල මා සිහි
කරන්පන් මශත් පගෞරලපයිස කාන්තා ශැකියාලන් පුබුදු කිරීපමහිා ආර භ කරා ැ මහිා වමිති
ලයාපාරය එතුමිය ාායකත්ලය දුන්ාාය එමගින් පද්ශීය අත්යන්ත්ර කර්මාන්තය ශ්රී ාාකික කාන්තාලන්
අතර ජාප්රිය ව්ලයා රැකියා මාර්ගයක් ූව අතර, එතුමියැ අත් යන්ත්රපයන් වියා ැ පරද්පැන් වැකස
ඔවරියකින් වැරසී ර පුරා වැරිවැරිපේ සියළු කාන්තාලන් ආැර්යක් පැමිිස එමගින් එතුමිය සියර
ිසපැයු ල අාායතාලයක් ශා ලටිාා මික් බාදුන්ාාය
වැැැශැලත් ගුණලත් කු කාන්තාලක ලපයන් මැතිිසය උපද් ශලා බුදුන් ලැැ පුැා තුණුරුලාප
ආශිර්ලාැය බාගැනීම අමතක පාොකෂාය එතුමිය පිළිබැ මප මතකය අලදි පකපරා එක්
අලව්ථමාලක් වඳශන් කිරීම පමහිදී උචිත යැික සිපත් පසු කක වාඝරාජ පැවිපයන් පුැැ අති පජය
බන්පගොඩ ආාන්ැ රමත්රය හිමිපාණන් ලශන්පව මශරගම පිහිටි චන්ද්රපඛ්රාරාමය ලැඩලාවය
කෂශ ගරු අගමැතිිසය චන්ද්රපඛ්රාරාමය පිහිටි අපේ ගප විශාරව්ථමාාය පැමිපණා බල අප ශ
ැැාගන්ා ැබුිස එම විශාරව්ථමාාය ්රපව්ීමම වඳශා කුඹුරු යායක් ශරශා ලැටුනු ිසයරක් දිප

ගමන් පකො විශාරව්ථමාාය පිවිසිය යුතු විය අගමැතිතුමිය පමම විශාරව්ථමාාය පැමිණීම සිදුූවපේ
1976 ලවපර් ය දිාකය එතුමියප ආරක්ක ිසාාරීන් පමන්ම අපප ාායක ව්ලාමින්ද්රයන්
ලශන්පව ැ පමම මාර්ගය ඔව්පව විශාරව්ථමාාය ඇයප පැමිණිම පිළිබඳල ගැ ළුලක් ූව බල අප
ැැිසණි සුපැ සුදු වාරියකින් වැරසුනු අගමැතිතුමිය ගුරු පාපර් ාැලැත්ූව පම ර් රථමපයන් බැව ල පි
බනු අප පපිසණි පමපශොතක් ගතවිණි “ මැඩ පමතා ඉැා යන්ා අමාරුික ිසයර දිප යා එක
පශොැ මදි යනුපලන් “ ආරක්ක ිසාාරීන් කියන්ා ඇත “ාෑ මම ිසයර දිප ඇවිැපගා යන්ා ;
ම පුළුලිස ිසයර දිප ඇවිැපගා යන්ා පක අිකන් පලන්ා” යැික එතුමිය කියන්ා ඇත
එතුමිය සිාාු සු ු හුණින් ිසයර දිප ඇවිැපගා එනු අපි බා සිටිපයු  ඇයප සුදු වාරිපේ තැිසන් මඩ
තැලරී තිබුණු අතර පාලශන් යුලැ මඩින් ාැශැීම තිබුණි තැලරුණු මඩ පව ැාගත් ඇය විශාර පග
ඇතුළුපලද්දී “මැතිිසය පාර ශැා පැික” යනුපලන් කරපැ කියනු ඇසිිස “මැතිිසයප ශැටි එපශම
තමික ඕාැම අමාරු තැාක යාලා, අමාරුක බන්පන් ාෑ” තලත් අපයක් කියනු ඇසිණි
මැතිිසය පකොපශ ගියත් එතැා අවල්ලැසි ්රපද්ලලින් ඔරන්ප ක යුතු පපවකා කාන්තාලන්ප
පැමිණීම සුබ ැසුාක් විය ගා භීර පපනුමකින් යුත් චා ඔවරියකින් වැරසුනු එතුමිය ැැකබා
ගැනීම පැමිණි අය අතර පබොපශ අත්ත මා ූව බල අප මතකය එතුමිය ාකා මාතාලප
අභිමාානීය දියණියක ලපයන් සිාශ පබොදු ඌරු් ්රක කරමින් සිය කාර්යයන් ඉටුකරනු ැබීම
පශ කාන්තාලන් ලා අප මශත් අභිමාායක් පගාපැා කරුණකි
අගමැති තාතුපරහි සිටිමින් ගතකෂ එතුමියප අලවන් උපන්දිාය වැමරු දිාපයහි මාැ එතුමිය
බුත් හුරුල්ක් දී දිගාසිරි පැත ශැටි ම සිහිය ාැප “ඔබ පකොපශැ?” යැික මපගන් විමස වි
“මශරගම” යැික පැලසුපලමි අාතුරුල මා මප පියාප ාම පැලස වි “ශා ශා ම මතකික”යනුපලන්
එතුමිය පිළිතුරු දුන් වි මසිත සියු වතු ක් ැැනුණි ඉන් අාතුරුල “පමොාලැ පකපරන්ා ඕාෑ ?”
යැික ඇස වි , “ු කුත් ඕාෑ ාෑ ඔබතුමිය සුබ පැතීම පැමිණිපයමි” ික කියා මම ඇපගන් වු ගතිමි
ු ළු ර ම මශත්පව වයුපර් ගිල්ලමින් එතුමියප අභාල්රාේත ීමම වවව ඔක්පතො බර් 1ව දිා සිදුවිය
පමම අභීත කාන්තාල අලවන් බුහුමන් ැැක්ීමම පශොරපගොල් ලව්ල මා ගිපේ ගිහි කාන්තාලක
පසිිස ඇප ිසව පද්ශය පැව ිසප යක් පාත් පයොමා සිටි මා සිත තුෂ ාැගුනු පැායක් විය ඒ
“පමලැිස කාන්තාලන් පොල තලත් සිටිත් ැ” යන්ාික පද්ශය අව තිබ වමරු ව ශන් පපොපතහි
ගැදිපයන් ශා පැදිපයන් ලැකි කිහිපයක් විසටුශන් ක මා ශ ලවර 15 ක පසු එතුමියප ජන්ම ත
වාලත්වරය එෂපඹා ප පමොපශොපත් පමපව ව ශාක් තැබීම ැබීම අති දුබ සුවිපෂී අත්ැැීමමක්
පව “පසිදුරන් තලා ිසලිසන් වැාපවන්ා පලපශව ැරා භික්ෂුණියක”පව මම ැකිමි
බුද්ා රාවිකාමශරගම උත්පලණ්ණා

