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ෙහට රට ෙකො�බට ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��රජාණ� වහ�ෙසේ රාජ� පාලනය සඳහා ෙදන ලද උපෙදස් අදට" ඉතා ෙහොඳ ය. 

අමාත� ම'ඩලය) ප" කැ+ෙගනැ දශරාජධ/මෙය� රජය කර�නට රජව0නට උපෙදස් 
�� අත+ 12ඡ4නට ස5හා'6 වශෙය� රාජ� පාලනය සඳහා අ7ශාසනය කළ හ. 
12ඡ4� මහා 9නාශ :ඛයකට 5ණ පා <=න අවස්ථාෙව� ��රජාණ� වහ�ෙසේ එ� වැඩම 
ෙකොට ශා��ය සලසා ��නා පමණ) ෙනො වැ රාජ� පාලනය ඉහළට මැ @AB කැ+ගැCමට 
අ7ශාසනා ද කළ හ. එD� 12ඡ4 රාජ�ය ෙකොතරE ඉහළට නැF Gයා දැ D Hව ෙහො" 
එවකට පමණ) ෙනො වැ ෙම වකට ද H< මැ රාජයයකට ෙද වැI ෙනොවන තරE ෙහොඳ 
පාලන කමය) ඇ� 9ය. ��රජාණ� වහ�ෙසේ 9<� 12ඡ4නට ෙදන ලද උපෙLශය� 
අMෙර� සNත අපOහාIය ධ/ම :P ෙවD. 

1.Iතර එ) +ස්4ම. 2.සමඟ වැ +ස්4ම, සමඟ වැ සභාෙව� නැV <Wම, සමඟ වැ 
කටAM HXම. 3.ෙපර රZ� ෙනොපැණැ[ දැය) ෙනොපැණැ4ම, පැණැ\ දැ ෙනො<]ම, පණවා 
ඇ� පන" ෙනො ^Oෙහළා +_ම. 4.වැ� මහPලනට යට" පැවැ"ම, aවච බව, ග0 �dම� 
HXම. 5.fලව�ය� fල fමOය� බලා"කාරෙය� තම� ෙවතට ෙනොපැ�ණැ4ම, 
6.�ජCය ස්ථානවලට කැ+ෙගන ආ දැහැ� �ජා අ" ෙනොහැXම. 7.<ය රටට ෙනොපැ�j 
රහM� හට එ�නට හා පැ�j රහM� හට aව ෙසේ ඉ�නට ද සැලැ�ම. ෙE ප�ප"� එ දාට 
ෙම� මැ අදට ද ෙහොඳ බව 7වණැ� ක\07" ^lග�නවා ඇත. 

මගධ රාජ�ෙය� අජාස" රජMමා ද එ කලැ <= පබල රජව0� ෙග� ෙකෙනH. බල 
තෘෂ්ණාව හා ඊ/ෂ�ාව රාජ� පාලකය� Mළැ ස්වභාවෙය� ^�= ලpණ ෙදකH. අජාස" 
රZට 12ඡ4� ෙq @ABව ගැන ඊ/ෂ�ාව" ඒ රට අPලාගැCෙE තෘෂ්ණාව" ෙනොඅ6 වැ 
M�ෙ' ය. එෙහD� ෙහ�� මහා සටනකට \වමනා පO@ Aද හ:දාව ද ^lෙයළ කැOj. 

:1� දාමOක වැ <= රජMමා පa වැ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙග� බණ අසා සැදැහැව" 
උපාසකෙය) 9ය. මහ සටනට aදානE [ අතර මැ 12ඡ4� ෙq සමsෙය� හා 
සං9ධානෙය� බලය ද�නා අජාස" රජMමාට මහ uෙය) ද ඇ� 9ය. ෙE ක0B ගැන 
<�ෙය� 7වj� සලකා බැv රජMමා ෙq අවසාන wරණය ෙමෙසේ ය: ‘12ඡ4� සමඟ 
සටනට යන බව ��රජාණ� වහ�ෙසේට දැ�[ 9ට ඉ@� අපට 9නාශය) ෙවෙතො" උ� 
වහ�ෙසේ ෙග� ඒ බව දැනැග�නට ලැෙබ7වා ඇත’  ය7 D. 

අජාස" රජMමා ෙq ෙමෙහyෙම� වස්සකාර අමාත�යා ��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට 
ෙගොස් වැඳැ zදා මහා ALධය ගැන ක0B ද දැ�4 ය. එයට H<වf� පකාශ ෙනො කළ 
��රජාණ� වහ�ෙසේ පෙසH� <= අනඳ මා ��ය� සමඟ කථාවට බැසග" හ. ‘ආන�ද, 
12ඡ4� Mළැ ෙE සමsය, ෙE ප�ප"� �ෙබ7වා ෙනො ෙ{ දැ’D සNත අපOහාIය ධ/ම 
එHෙනක ෙගන දැ) [ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ‘ආන�ද, 12ඡ4� Mළ ෙE සමsය, ෙE 
ප�ප"� �ෙබන M0 කවරfට ව" 12ඡ4� පැ+දැ9ය ෙනොහැH යැ’D ද පකාශ කළ හ. 
එ_ සමsය හා ප�ප"� Iසා 12ඡ4� ෙකොපමණ @AB [වා දැD Hව ෙහො" එ) 
අවස්ථාවකැ | ��රජාණ� වහ�ෙසේ 12ඡ4� ත{�සා ෙද{ ෙලොවැ ෙද{ zMනට ද සමාන 
ෙකොට ෙLශනා කළ හ. එ තරE @AB වැ බලව" වැ <= 12ඡ4d අ}රද/~ වැ කථා HXෙම� 
හා �යා HXෙම� ෙ�ද ��න වැ ^O� 9නාශයට ප"[ හ. }රද/~ වැ �යා ෙනො කෙළො" 
අනාගතෙය� <ංහල ෙබෞLධයාට <�ව�ෙ�" 12ඡ4නට <� [ ෙL මැ ය. 

සමාජෙය� @ABව ගැන කතා කරන 9ට අද ෙපරඅපර ෙද@ගැ මැ උගM� එය ආරEභ 
කර�ෙ� ආ/�ක @ABෙවI. අ\0� ෙදදහස් ප�<යයකට ෙප+ ��රජාණ� වහ�ෙසේ ද 
G�ය� ෙq @ABව ගැන කථාව ආරEභ කෙළේ ආ/�ක @ABෙව� මැ යැ. ආ/�ක @ABව 
ලබා ග�නා මඟ ද උ� වහ�ෙසේ පකාශ කළ හ. එය :�I� ^lෙගනැ සමsෙය� හා 
7වj� හා ඒ මඟැ ගම� කළ <ංහල ෙබෞLධයා එ වකට ෙලෝකෙය� H< ම රටකට ෙද 
වැI ෙනොවන තරමට ආ/�ක වශෙය� @ABවට ප" 4ය. එෙහ" ව/තමාන <ංහල 
ෙබෞLධයා ආ/�ක වශෙය� අ�ත පOහාIයට ප" 4 ඇත. ආ/�ක වශෙය� ෙරො�ඩ) 4 
ඇත. }රද/~ වැ �යා ෙනොකෙළො" තව අ\0� දහෙයH� හපාz උ) ද'ඩ) ෙම� 
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ෙරො�ඩට වැෙට7 ඒකා�ත D. 7වj� <තා බල�න. ෙ� ක� �යන �යන �ට ජා� 
ෙ�ද අ�ස්සනවා, ආග� ෙ�ද අ�ස්සනවා ය � වරදවා ෙනො�ත න. කවර"ට ෙහෝ මෙ& 'ත 
(වැ�  ෙහෝ අ  කවර ෙලස�  ෙහෝ බල න ,-ව  න� ෙම ෙසේ �ය ෙ  �ය ෙ  
/යම ජා�ක සම0ය1, ආග2ක සම0ය1 ඇ� ෙකොට එ1ස5 ලංකාව1 ඇ� කරන 
උදාරාධ9ාශයෙය  බව පැහැ(- වැ වැට ැෙහ<වා ඇත. මා සඳහ  කරන සංඛ9ාවල මඳ 
ෙවනස් ක� �> නට ,-වන. ඒවා වරද ෙකොට ෙනො ෙගනැ කාරණය පමණ1 සලක ෙ  
මැනැ�. 

^ටර ට ධනය <යයට අ�ව) ලංකාවට ඇ| එ�ෙ� වMවල මා/ග ෙයI. ෙ" ව1� 60. 
රබ/ ව1� 15. ෙපොP ව1� 15. ගEවලැ අ)කර දහයක ව"ත) �ෙබන තැනැ"තාට 
‘ව"ෙ" මහ"තයා’  යැ D Hයන <Oත) ඇත" Iයම වශෙය� වM ය D Hය AM මහ 
වMව1� <යයට අ�ව) පමණ අ<ංහල අෙබෞLධය� සM වැ ඇත. ෙE රෙට� උප@න ධනය 
�ෙබ�ෙ� ෙකො� දැ D <තා බල�න. සපයන කා ෙq" ධනෙය� <යයට අ�පහ) ය�ෙ� 
ෙවෙළ�දා අතට ය. ගෙම� ෙවෙළ�දාට ��න" ඒවා ය�ෙ� කා අතට දැ D <තා බල�න. 
මහ ෙවෙළදාෙම� <යයට අ�ව) පමණ අ<ංහල අෙබෞLධය� සM වැ ඇත. පaGයදා 
බලපත තහනE කළ ෙවෙළ�� අත+ ෙබෞLධ ෙහෝ අෙබෞLධ ෙහෝ <ංහලය� _ ෙදෙනf� 
<=යා දැ D 7වj� <තා බල�න. ලංකාෙව� ෙලොf ෙලොf ව�ාපාර ෙගන යන ෙවෙළඳ 
සමාගE ඇත. එD7� <යයට අ�ව) පමණ අ<ංහල අෙබෞLධය� සM වැ ඇත. ගෙE ෙගදර 
හf0 :P දහය) ෙදොළහ) හැ|ම" හf0 ක/මා�තය යැ D Hයන <Oත) ඇත", ඇ"ත 
වශෙය� ක/මා�ත යැ D Hය AM මහා ක/මා�තව1� <යයට අ�ව) පමණ අ<ංහල 
අෙබෞLධය� අෙ" ෙනො ෙ{ දැ D <තා බල�න. ෙEවා 1ය�ෙ� අෙN රෙට� මැ <=න 
අන�ය� ෙකෙර� ඊ/ෂ�ාෙව� ෙනො ෙ{. <ංහල ෙබෞLධයා ෙq, අ9ෙශේෂෙය� <ංහලයා ෙq 
ආ/�ක ත""වය ෙප�4මට පමෙණH. ෙම ෙසේ 4මට ෙහේMව fම) දැ D <තා බැ1ය AM 
වැ ඇත. <ංහලයා ෙq අසමsය" අලසකම" කමව" සං9ධානය) නැ� කම" �ට ෙහේMව 
යැ D _වාට වරද) නැත. ක1� <ංහලයා ෙබ| <=ෙ� fල - ප�� - පළා" හා ආගE 
වශෙයI. ෙම_ ෙ�ද කමෙය� අ6 ෙව�� පව�න අතර පp ෙLශපාලනය අ7වැ ඉතා 
භයානක ෙලස <ංහලයා ෙබෞLධයා ෙ�ද ��න වැ යන බව) ෙපෙන�නට ඇත. සමහර එක 
ප\ෙP අය පවා පp ෙLශපාලනය අ7වැ ෙබ| <=න බව රහෙස) ෙනොෙ{. අන� ජා�කය� 
ෙq සමsය @ෙන� @න මැ @AB වන අතර <ංහල ෙබෞLධය� ෙq ෙ�දය @ෙන� @න ම 
@AB වන බව ෙපෙනD. 7වj� <තා බල�න. 

ෙE රෙට� පධාන ෙLශපාලන පp ෙදක) ඇත. එනE, එ)ස" ජා�ක පpය හා � 
ලංකා Iදහස් පpය D. 1965 මහ මැ�වරණෙ� | ෙE ෙදපpය බලව" සටෙනක ෙය�ණා, 
ෙද පpයට මැ තIයම රජය) ^��ව�නට තරE ආසන ගණන) @නාග�නට බැO \ණා. � 
ලංකා Iදහස් පpය" ද9ඩය� අPලාගැCමට ෙපඩරP කාරය� පස්ෙසේ @\වා. එ)ස" 
ජා�ක පpය" ද9ඩය� අPලාග�නට ෙපඩරP කාරය� පස්ෙසේ @\වා. ද9ඩය� ඔ\� 
වඩා කැමැ� පpයට එ) \ණා. ඉ@Oයට Hයන ගණ�වල අ6 වැ� කE �ෙබ�නට ^lවන. 
ඒවා වරද) ෙකො ට සලක�න එපා. H< මැ zLගලයfට ෙහෝ පpයකට ෙහෝ අෙගෞරව කරන 
අදහස) <�ෙන� ව" නැත, අෙN ජනතාව ෙq ඇස් ඇර4ම පමණ D ෙම� අර:ණ. 

� ලංකා Iදහස් පpෙ� හා ෙපඩරP පpෙ� ප�ප"� <යයට අ�ව) පමණ 
එHෙනකට 90Lධ ය. එ)ස" ජා�ක පpෙ� හා ෙපඩරP පpෙ� ප�ප"� ද <යයට 
හැ"තෑව" පමණ එHෙනකට 90Lධ ය. එෙහ" � ලංකා Iදහස් පpෙ�" එ)ස" ජා�ක 
පpෙ�" ප�ප"� <යයට 9ස්සf" එHෙනකට 90Lධ නැතැ D <ත�. එෙසේ 4 න:" එ 
ෙදපpය එකM ව�නට <�ෙන� ව" <� බව) ෙපෙන�නට M�ෙ' නැත. ඉ�� ෙE 
ස්වභාවය ඉ@Oයට" Gෙයො" <ංහලයා  ෙq අනාගතය ෙකබ� ෙ{ ද? ෙE ගැන සලකා ෙE ෙද 
පpයට සමs ව�නට යැ D බලකරන මහජන මතය) ඇ� කළ AM කාලය දැ� පැ�ණ 
ඇත. 

මධ�ස්ථ වැ කPපනා ෙනොෙදන භ)ෙත�ො�මාදය එ)තරා ^ස්aවH. තම� ග" 
ෙLශපාලන පpයට ඇ� භ)�ය Iසා අපට තIයම රජ කE කර�නට ^lව�කම �uය | 
ඔය Hයන සමsය fමට දැ D ඇතැ:� <ත�නට ^lවන. ඉ�� නE � ලංකා Iදහස් 
පpයට ජය ග�නට ලැෙබ�ෙ� නැතැ D එ)ස" ජා�ක පpය <ත7වා 9ය හැH ය. ඉ@O 
මැ�වරණෙ� | අපට ජය ඒකා�ත යැ D � ලංකා Iදහස් පpය <ත7වා 9ය හැH ය. 
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ක\0� ෙහෝ එ ෙස් <ත7වා නE එය මහ :ළාවH. දැනට ෙපෙන�නට �ෙබන ක0B 
අ7වැ ඉ@O මැ�වරණෙ�|" එක පpටකට ව" තIයම රජය) ^��ව�නට තරE ආසන 
ගණන) ෙනොලැෙබ7 ඇත. ඊ ළඟට ව�ෙ� fම) ද? මැ�වරණ ෙප ාර ^=ෙ� ඔ\ෙනො\� 
9ෙ{චනය කැ+ෙගන බැනැෙගන <=න අවස්ථාව Iසා ෙE ෙදපpය එකM වන අදහස) 
�ෙන� ව" ඇ� ව�ෙ� නැත. ඉ�� <� ව�ෙ� fම) ද? වැ� ආසන ගණන) @නා <= 
පpය නැවැත" ද9ඩය� පස්ෙසේ @4ම D. 

ෙE ෙසPලෙම� <ංහලයා අ�ෙර� අ�ර ට ප" ෙවනව ා, ^O� ෙම� ^X�මට ප" 
ෙවනව ා. අනාගත <ංහලය ාට ඔ�ව උස්ස�න බැO ෙවනවා. ක\0� ව" වරදවා <ත�න 
එපා. අන� ජා�යකට Lෙ{ෂ කරනවා ෙනොෙ{. ලංකාව <ංහල රට D. <ංහලයාට ලංකාව හැර 
අ� රට) නැත, <ංහලෙයI, ඥානව�ත වැ සලකා බල�න. <ංහලෙයI, fල ෙ�ද, පං� 
ෙ�ද, පළා" ෙ�ද, ආගE ෙ�ද, ෙLශපාලන ෙ�ද අමතක කර�න. <ංහලෙයI, සමs ව�න. 
සමs ව�න. සමs ව�න. <ංහලයා  ෙq සමsය එ)ස" ලංකාව) ෙගොඩනැං4ෙE 
අ"�වාරම D. 
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