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�ංහලය� සම
 ෙව! 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
(�ංහල සම�ය අප මහ නා �� ස�� ෙ  ෙබොෙහෝ ෙද%&වලට( )*වලට( 

ෙබෙහ+� ම පස්-ත / ක0ෙණ1. උ� වහ�ෙසේ ෙනොව4 ව, 6ර-0 ව 
පැ9, පතන ඒ �ංහල සම�ෙය� අගය 1යාපාන එ4 )*ෙය1 ෙ&.) 

අනාගත ශාසනාර?ාව *@බඳ වැ BCරජාණ� වහ�ෙසේ CD එක ම රට �ංහලEFපය G. 
(ලංකාව G) පH6Iවාණමඤ්චකෙය� වැඩ �L BC රජාණ� වහ�ෙසේ ස&BEධ ශාසනය 
ආර?ා වන ස්ථානය �ංහලEFපය බව දැන ෙ& රට ආර?ා 1Pම ස4ෙදQ රRට පැවැS බව 
අෙT ඉ�හාසය 1යG. 

�ංහල VW� වහ�ෙසේ( රජව0� පධාන �ංහල X� භව-Z( BCරජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙ  බලෙපොෙරො(-ව ෙම ෙත4 ෙනොඅ[ වැ ස&\Iණ කළ හ. ස4ෙදQ රජ ද එ-මා ෙ  
6ෙයෝගය පH^ අෙන4 සම�4දෘෂ්Lක ෙද+ව0 ද BCරජාණ� වහ�ෙසේ ෙ  
බලාෙපොෙරො(-ව ස\ර�� �ංහලEFපය ෙහොa� ආර?ා කළ හ. ෙ& ෙදයාකාර ආර?ාව 
6සා ස&BEධ ශාසනය( �ංහල ෙබෞEධයා( ෙ& රෙට� ඉහ@� ම බැබැ@ණ, ෙහොa� 
පැවැ�ණ. 

අcතෙය� අdරාජ� -න4 +�� �ංහලEFපය ආකමණය කරන ල^. ඒ -� *Hස ම 
ෙ& රෙට� ඔ/� ෙ  බලය ප-0වන අතර ෙබෞEධ කම නැ� කර�නට හැම බලය4 ම 
ෙයCවා, කර�න *@ව� හැම අපරාධය4ම කළා. එෙහ( ඔ/� ෙ  උ(සාහය අසාIථක 
+ය. එ ෙසේ F නg( අනාගතෙh i ෙබෞEධකම( එය jකෙගන �Lන �ංහලයා( ෙහ�� 
නැ� F යන අkH� ඉතා �k& උපකම *@ෙවළ4 ෙයොදන ල^. ඒ උපකම සැෙක+� ෙම ෙසේ 
ය. 

1. හැෙදන පර&පරාව ප�සෙල�, VW� වහ�ෙසේ ෙග� ඈ( 1Pමට ප�සලට 
ස&බ�ධ වැ -Bණ අධ�ාපනය උCරා ෙක@� ම ප�සලට +0Eධකාරය� අතට ප( 
1Pම. 

2. වැ��L ජනතාව ප�සෙල� ඈ( 1Pමට අ/0C ෙද දහස් හැ(තෑ අට4 පැවැ� 
ෙපොෙහොය 6වා[ව නැ� ෙකොට ඉHදා 6වා[ව ඇ� 1Pම. 

3. ෙබෞEධය� ෙoද 1Pම, එ න& VW� වහ�ෙසේලා හා X� ෙබෞEධය� ෙහේද1Pම 
සඳහා ෙනොෙය4 උපකම ෙයiම. 

4. මහ ගස් උඩ හැෙදන %p *@ලය මහ ගහ යට කැjෙගන ම- ව�නා4 ෙම� රෙට� 
මහ ජා�ය යට කැjෙගන ඉස්ම- Fම සදහා %p ජා�කයනට ෙනොෙය4 මාIග සලසා 
iම. 

ෙ& උපකම සතර ම දැනට �යයට අqව4 සාIථක F ඇත. තව අ/0C පහෙළොව1� 
�යය ම සාIථක වZ ෙනොඅZමාන G. ෙම�න එයට සාධක. 

�ංහලEFපයට *ටරL� ධනය එන මාIග 1�පය1. එG� �යයට අq හතර4 එ�ෙ� 
ෙ( රබI හා ෙපොrව)6. ෙ& ෙ(, රබI, ෙපොr ව- ��ෙයෝ කවරs ද? අ4කරය4 �ෙබන 
තැනැ(තා ද ව- ��යu +ය හැ1 ය. ඔ/� අතර අ4කර පනහකට වඩා ෙලොu ව- ��ෙයෝ 
න& �යය අvව4 පමණ ම අ�ංහල අෙබෞEධෙයෝ ය. 

ලංකාෙව� දැ� ෙබොෙහෝ කIමා�ත පට�ෙගන ඇත. රජෙh හා සංස්ථාවලට අය( 
කIමා�ත හැ0ණ +ට අ ෙන4 පධාන කIමා�තව)� �යයට අqව4 පමණ ම අ�ංහල 
අෙබෞEධය� ස- ය. තව ද ෙනොෙය4 ආයතනවල වග1ව k- තන-0ව)� �යයට අqව4 
පමණට අ�ංහල අෙබෞEධය� ස- වැ ඇ� අතර රාජ� පාලන ත�තෙh ද වග1ව k- 
තන-0ව)� තව ම( �යයට හැ(තෑව4 පමණ අ�ංහල අෙබෞEධය� ස- වැ ඇත. 
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ෙ& ක0x ෙහොa� Zවy� සලකා බලන +ට රෙටක ඉතා වැදග( අංග ෙදක4 වන 
ආIzක හා පාලන යන ෙද අ�� �ංහල ෙබෞEධයා �L�ෙ� ඉතා CIවල තැෙනක බව 
වැටෙහනවා ඇත. 

දැනට �ංහල ෙබෞEධයාට වැ� තැන4 �ෙබ�ෙ� සංඛ�ාෙව� පමණ1. එෙහ( එය 
ගණ� ගත හැ1 බලය4 ෙනො ෙQ. එයට සාධකය4 ෙප�ව�ෙන�. Lක කෙලකට පථම 
අරා|කරෙh රටවr හා ඊසර්ායලය අතර අ6ය& kEධය4 ඇ� +ය. ජනගහණය අZවැ 
බලන +ට අරා|කරෙh ඔp ෙග� ල?යකට ඊස්රායලෙh ඔp ෙග� ගණන එක4 පමණ G 
1ව හැ1 ය. එ ෙසේ F නg( ඊස්රායලය +�� ^න හය4 ඇ-ළත gp ආ|කරය ම මIදනය 
කළ සැL කාට( මතක ඇත. 

ලංකාෙව� ජගහණය අZවැ තව ම �ංහලය� ෙ  ෙබෞEධය� ෙ  ගණන වැ� බව 1ව 
k- ය. එෙහ( ඒ ගණ6� වැ� බව ද තව වැ� කල4 �ෙබ�ෙ� නැත. ප/r සං+ධානය 
යන ව�ාජ නාමය1� ෙ& රෙට� මහ ජා�ය %p ජා�ය 1Pෙ& ~ෙටොපකම ව�ාපාරය 
පට�ෙගන දැනට අ/0C පහෙළොව1. ෙ& ව�ාපාරය මහ ජා�ය %p ජා�ය 1Pෙ& හා 
�6හාට �Hස� ගණෙයZ( පහළ වැ� කාම ස&ප( �4� +a�නට මං සලසාiෙ& 
~ෙටොපකමය4 බව මා පකාශ කෙළේ �ට අ/0C අටකට ෙපර ය. තව( සමහ0 එය ම පකාශ 
කළ බව ෙබොෙහෝ ෙදනාට මතක ඇත. දැ� එය ස4 %ද4 ෙසේ පැහැ^@ වැ ෙපෙනG. 

ෙ& ~ෙටොපකම ව�ාපාරය ෙමෙහයව�ෙනෝ �රදI� ඥානව�ත අ�ංහල අෙබෞEධෙයෝ 
ය. එෙහ( ඔ/� +�� ෙ& කටk(ෙත� gලට ෙයොදාගZ ලැබ �L�ෙනෝ අ�රදI� ෙමෝඩ 
�ංහල ෙබෞEධෙයෝ ය. ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙQ වා ෙ& ව�ාපාරය ය& 1� යL අදහෙස1� 
ෙමෙහයව( ද, එය දව�� දවස ම සාIථක ෙව�� පවc. 

ෙ& ව�ාපාරය පට�ෙගන අ/0C පහෙළොව4 /ව ද gr අ/0C දහය -ළ පව(වාෙගන 
ආෙQ ෙහොර රහෙසේ වාෙ  ෙහ�� ය. ෙම�න එ� ප�ඵල 1953 �ට 1963 ද4වා ඇ� දස 
අ/0Eද -ළ අ�ංහලය� ෙ  උ(ප(� වැ� F �ෙබන අතර �ංහලය� ෙ  උ(ප(� 
�යයට හත1� අ[ F ඇත. එG� හය4 ම ෙබෞEධය� +ය k- ය. දැ� එය එ@ *ට ම 
�ංහල ෙබෞEධ ප�� gළා කැරෙගන පව(වාෙගන යZ ලබ�ෙන1. එ ෙහG� 1973 ද4වා 
ඇ� දස වIෂය -ළ අ�ංහලය� ෙ  උප( තව( වැ� F �ංහලය� ෙ  උප( �යයට 
ෙදොළහ1� නැ( න& ෙනො වරදවා ම දහය1� අ[ වZ ඇත. ෙ& ජා�ක +නාශය ගැන ෙනො 
දැන ෙහෝ ෙනො සලකා ෙහෝ ල1%0-මා( අෙT අගාමාත�-මා( ප/r සං+ධානෙh අගය 
පවස�� ප%Xයදා 6u( කැර-Bx පකාශ ගැන අ�ශය කණගාDව පකාශ කර�. 

ෙ� රෙට� ජනගහණෙය �යයට අ�ව�, �යයට හැ�තෑපහ� ෙබෞ�ධ ය � �යන 
කතාව ෙනොෙය� "ට අසනට ලැ%ණ ක&ෙණ�. එෙහ� එය මහ *ළාෙව�, හ,යට 
ක&-  ෙනො දැන කරන කතාෙව�. 1963 ව3ෂෙය� ගනා ලද සංඛ7ා ෙ8ඛන අ9ව  ෙ� 
රෙට� �ංහලය ම �:ෙ �යයට හැ�තෑව �. එ� හය� හත� අන7 ල;<කය 
සඳහා ෙව කළ "ට �ංහල ෙබෞ�ධය �:ෙ �යයට හැට >න� පමණ බව 9වණැ? 
කාට� වැටෙහනවා ඇත. දැ කැරෙගන යන "Aයට පB8 සං"ධානය තව අB&C 15 � 
කැරෙගන Eෙයො� �ංහල ෙබෞ�ධයා �යයට පනහ� ව9 ඒකාත �. 

ෙ& ක0x ෙහොa� Zවy� සලකා බලන +ට �ංහලය�  ෙ  ෙබෞEධය� ෙ  
අනාගතය ෙකොතර& අ�0 දැ G වැ ටෙහනවා ඇත. ෙ& ජා�ක +නාශයට ෙහේ-ව �ංහලය�  
ෙ  ෙබෞEධය� ෙ  වාද ෙoද G, අසම�ය G. ෙ& +නාශෙය� ජා�ය ෙ�රාග�නට �ෙබන 
එක ම මාIගය න& �ංහලය� ෙබෞEධය� වාද ෙoද අමතක ෙකොට සම� Fම G. 

අ�ංහලයනට න& �ංහලEFපය නැත( තම�ෙ  ය G 1ය�නට රටවr ඇත. එෙහ( 
�ංහලයාට න& �ංහලEFපය හැර තම�  ෙ  ය G 1ය�නට අ� රට4 නැත. එ ෙසේ ම 
�ංහලයා ෙමෙහ� නැ� F Xෙයො( �ංහල න& මZෂ� වIගයා gp ෙලෝකෙය� ම නැ� F 
යZ ඒකා�තG. 

ඉ�� �ංහලෙය6, ෙබෞEධෙය6, ෙ& මහා +නාශයට ඉඩ i 6හඬ වැ �Lg ද? නැ( න& 
�ංහලයා(, �ංහලEFපය( jකග6g ද? �ංහල ෙr ඇ� �ංහල ෙකොrලu ෙහෝ ෙකrලක 
ෙහෝ �ංහලයා ෙ  +නාශයට කැමැ� ෙනොවZ ඒකා�ත G. 
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ෙ& මහා +නාශයට පධාන ෙහේ-ව F �ෙබ�ෙ� 6දහස ලැBx දා පට� ම �ංහලයා 
ප? ෙEශපාලනෙය� ෙබi��ම G. දැ� එළැඹ ඇ(ෙ( එ� උග අවස්ථාව G. එය 
ෙකොපමණ උග /ව( � ළඟ මැ�වරණයට ෙපර ඔ/� සම� කරවාගත k- ම ය. 

සාමාන� කමයට � ළඟ මැ�වරණය එ �ෙ� 1970 වැ�ෙන� ය. ආරං� ලැෙබන 
හැLයට ජය ලැ�මට ආ�[ ප?ය( +0Eධ ප?ය( එක හා සමාන බලාෙපොෙරො(- ඇ� 
වැ �Lය( දැනට ෙපෙනන ක0x අZව න& ත6 වැ ම ආ�[ව4 *�DFමට /වමනා 
ආසන 75 4 ^නාගැ�ම 1�වuට ෙනොහැ1 වZ ෙනොඅZමාන G. ඉ�� �C ව�ෙ� uම4 
ද? ඉ�� න& අෙT උදQ නැ� වැ �ංහලයා රජක& කර�ෙ� නැතැ G ෙපඩරr නාද කරන 
14 ෙදනා පස්ෙසේ ^Fම G. Xය මැ�වරණය අවසානෙh i( එ වකට �L ආ�[ ප?ය( 
+0Eධ ප?ය( කෙළේ අර 14 ෙදනා පස්ෙසේ ^Fම G. එදා ඔ/� ෙද ප?ය ම දහ අට වර& 
ඉ^Hප( කර�නට ඇ�. ෙද ප?ය ම දහ අට වර& බාරග�න( ඇ�. ඒ ෙQලාෙQ ඔ/� 
�ත�නට ඇ(ෙ( එක වර4 ෙමො/� සමඟ එ4 F ඔ/නට පG� ගසා ප�නා දැ&මා. ෙ& 
වර ඔ/� සමඟ එ4 F ෙමො/නට පG� ගසා ප�නා දමg යZ G. එය ම �C +ය. 

ලබන මැ�වරණය අවසානෙය� �C ව�ෙ�( එය ම G. එක ප?යකට ව( ආසන 75 
4 ^නාගත ෙනොහැ1 වZ ඇත. Xයවර ෙම� වැ� ආසන ගණන4 ^නාග( ප?ය අර 14 
ෙදනා ෙසොයා යZ ඒකා�ත G. ෙම ෙල�� ඒ 14 ෙදනා කර�ෙ� වරකට ෙ& පැ(ත 
අrලාෙගන ඒ ආ�[ව( ඒ පැ(ත අrලාෙගන  ෙ& ආ�[ව( ෙපර�ම G. ඒ අතර ඔ/s 
දව�� දවස ^kx ෙව�, බලව( ෙව�. �ංහලයා දව�� දවස ම *HෙහG. ෙ& යන +^යට ම 
ඉඩ C�ෙනො( තව අ/0C පහෙළොව1� �ංහලයා ආI�ක වශෙය� පමණ4 ෙනො වැ 
ජනගහණෙය� ද *H� උ-ෙI හHජනයා ෙ  ගණනට වැෙටZ ෙනොඅZමාන ය. 

ෙ& මහා +නාශෙය� �ංහල වIගයා ෙ�රාග�නට කළ k- එක ම ෙE න& �ංහල 
න�� ෙප� �Lන අය ජා� ෙoද, ආග& ෙoද, පළා( ෙoද, ප? ෙEශපාලන ෙoද �යrල ම 
අමතක ෙකොට සම� Fම G. බලතෘෂ්ණාෙව� ම( F �Lන සමහ0නට සම� ව�න යන 
වචනය පවා නයාට අ� ෙකොළ ෙම� +ෂ +ය හැ1 ය. එ ෙසේ /ව( ඒ අදහස රට \රා නැං+ය 
k- ය. ෙ& අදහස �යාවට නැං+ය හැ4ෙ4 මහජනයාට G. මා ෙ� සමG කථාව �යන ේ 
අB&C දහයක පමණ කාලයක �ට ය. එදා අෙJ ජන පධාL ෙ� අදහස බාරෙගන Mයාවට 
නැංNවා න� අද �ංහල ජා?ය� ආරPා Q AR- Q �ංහල�Qපය� ස්ව3ග රාජ7ය ෙම 
බැබෙළ9 ඒකාත �. ෙ� සමGය තව� පමා  Bෙවො� �ංහලයාට ඔTව ඔෙසොවනට 
ලැෙබෙ නැත. පU වැ සමG වනට �Vම අ-වණකම� ව9 ඇත. 

�ංහලයා ෙ  අසම�යට පධාන ෙහේ-ව F �ෙබ�ෙ� ප? ෙEශපාලනය G. 
�ංහලෙය6, අප ආර?ා කළ k(ෙ( ෙEශපාලන ප?ය ද? නැත ෙහො( �ංහල ජා�ය ද? 
ෙEශපාලන ප? ආර?ා කර�නට Xෙයො( �ංහල ජා�ය +නාශ F යනවා යනවා ම G. 
�ංහල ජා�ය ආර?ා කෙළො( ෙEශපාලන ප? හදාගත හැ1 ය. 

ෙ& ක0x ෙහොa� Zවy� සලකා බලා �ංහලය� සම� +ය k- ය යන හඬ බලව( 
ෙලස ම නැං+ය k- ය. ෙ& සම� හඬ බලව( ෙලස ම නැ�ෙණො( ෙEශපාලන පධා�� 
මහජන හඬට �ස නමZ ඒකා�ත G. එ ෙසේ �ස නමන ෙත4 ම අෙT හඬ නැංFම ෙනො 
නව(වා ම කළ k- ෙQ. 

 

H+jස 1968.07.02 
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