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රට ද? ප�ය ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙලෝක ��යෙම� ලංකාව හ��ව� ලබ�ෙ� ෙපො� �ෙත#$. පමාණෙය� 'ඩා 

)ව* ලංකාව තර, වාසානාව�ත -�ය. ෙලෝකෙය� ෙකො� ව* නැතැ 0 #ව 12 ය. 34ධ 
ධ6මෙය� ‘$වන’  තැන. හැ7යට සලක�ෙ� නැත. එෙහ* ව�වහාර වශෙය� තැන. 
හැ7යට සලකා $වෙන� ෙමහා ෙහොඳ ම තැන 'ම. දැ 0 ක)=� >�� ෙහෝ පශන් කර� 
ලැ3ව ෙහො* ?ය 12 එක ම @A2ර $වෙන� ෙමහා ෙහොඳ ම තැන ලංකාව #යා ය. 

ලංකාව ෙ, තර, වාසනාව�ත -�ය. ය 0 #ය�ෙ� කවර ෙහ0� ද? 
ස්වභා>ක  ෙසෞ�ද6යෙය� @E ස්වභා>ක >ප*�වF� �G ෙලH ෙලො)2රා ?1Iවට 
)වමනා හැම අඟ පස ෙඟ#� ම ස@E �Kම $සා ය. ස්වභා>ක ෙසෞ�ද6ය හැ7යට සලකන 
$L තණ, ගහ ෙකොළ, මL පල, ස= ෙක*, තැ$ P,, ක� ෙහL, ඇල ෙදොල, ගංගා, වැR 
ෙපො'I, S2 �T ආකර, ෙLවා ආ?ෙය� ලංකාව @E ඇත. ස්වභා>ක >ප*V� හැ7යට 
සැලැෙකන සෘ2 ෙපරAෙය� වන Xඩා, -� ක,පා, Y$ ක� @@E,, ජල ගැZ,, [A [ළං, 
වසංගත ෙරෝගා?ෙය� ලංකාව �G ඇත. ජල ගැZ,, [A [ළං, වසංගත ෙරෝග ව\� වර ඇ� 
ෙවත* අ� ෙබොෙහෝ රටවල එබ� >ප* හා සසඳා බලන >ට ඒවා ගණ� ගත 12 තර, >ප* 
ෙනොෙR. 

3^රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලො)2රා ?1Iවට ෙම� ම ෙලොH ?1Iවට උපකාර වන ප\? 
ෙ4ශනා කළ ධ6ම මා6ගය ෙ, රෙට� ස,�6ණ වැ ම ඇත. ධනය උ2=වන උLප* එමට ය. 
අධ�ාපන පහ[ක, ෙනොඅ` වැ ම ඇත. ෙසෞඛ� ත**වය ද ෙහොඳ ය. ෙලඩට @Aය, පහ[ ය. 
සදාචාරෙය� එතර, @\c නැත. එය ?1I කැ=ගැdමට පහ[ ය. ආශයට �$[� ඇත. 
[මඟ ෙප�වන න1ෙවෝ ඇත. ෙමෙසේ ෙලH ෙලො)2රා ?1Iවට උවමනා හැම අඟ 
පස ෙඟ#� ම ලංකාව @E ඇත. 

ය,#� රෙටකැ - සමාජෙයකැ සංව6ධනය ෙහව* ?1Iව සාම0ක සංව6ධනය, 
සාමාfක සංව6ධනය ය0 ෙදෙකොටකට ෙබ?ය හැ# ය. එ0� සාම�ක සංව	ධනය න,, 
රෙට� ජනතාව gණ දහ�� ?1I Hම 0. තම� ෙh සමය - ආගම ෙහොi� දැනැෙගන ඒ 
අ�වැ j>තය හැඩ ගස්සාෙගන ප�ප*� ප�ෙRධ ෙද#� ?1I Hම0. සාමාක සංව	ධනය 
න,, රෙට� ජනතාව ආ6kක - ෙසෞඛ� - අධ�ාපන - සදාචාර යන සතර ආකාරෙය� ?1I 
Hම 0. ෙමl තා. ?1I අභ��තර ?1Iව ය, බා�ර ?1Iව ය0 ද ෙදෙකොටසකට ෙබ?ය 
හැ# ය. ය,#� රථය. මැනැ>� පැදHමට ෙරෝද ෙදක. ෙහෝ ෙදපැ*තට සමාන ගණන. 
ෙහෝ �Pය 1*තා. ෙම� ම සමාජය. ස,�6ණ වැ ?1I ව�නට න, ෙ, අභ��තර 
?1Iව* බා�ර ?1Iව* එක හා සමාන වැ �Pය 12 ය. 

සාමා0ක ?1Iවට SL >ය 1*ෙ* ප�සල 0, ෙවන* වචනවF� #යනවා න, 
ආද6ශෙය� හා උපෙ4ශෙය� හා ජනතාව [මඟ යැ>ය හැ# nලෙය�, gණෙය�, 
�වT�, ?1I o pq� වහ�ෙසේ ය. rරාණ ලංකාෙව� pq� වහ�ෙසේ යටැ l 
gණතයෙය� ෙකොපමණ ?1I වැ �7යා දැ 0 #ව ෙහො* ඇතැ, කාලවල අසවL ptව 
මා6ග ඵල ලාv ෙනොෙR ය0 ෙව� ෙකොට ෙප�ව�නට ෙන ාහැ# තර, ආ6යය� ෙග� @E 
ඉ�E �7 බව අෙx ඉ�හාසය #ය0. ඒ ආද6ශය* උපෙ4ශය* ලබාග* Y� ජනතාව ද යටැ 
l gණතයෙය� ෙලො' ?1Iව. ලබා �7 බව ද අෙx ඉ�හාසය #ය0. 

සාමාfක ?1Iවට )වමනා කාරණා ෙකොටස. රජෙy rෙරෝගා�*වෙය� සrරාගත 
12 ය. අෙන. ෙකොටස ජනතාව ම සං>ධානය H සrරාගත 12 ය. rරාණ ල. වැ�ය� 
අනලස් වැ, zරද6n වැ, සම{ෙය� කට12 කළ $සා ලංකාව බා�ර ?1Iෙව� ද එවකට 
ෙලොවැ අ� #� ම රටකට ෙදවැ$ ෙන ාවන ත**වෙය#� බැබැAණ. 

ලංකාෙව� පධාන jවෙනෝපාය oෙy ද, ව�ෙ� ද ෙගො>තැන 0. ‘�යL වැ� ?ය රඳවා 
ගං ෙහෝ බඳවා �\ල. ස= ෙකෙරමැ’0 උදාර පකාශය� කළ අෙx S2� �*ෙතෝ l ෙලසට 
ම කළ හ. මහා සාගර වැ$ මහ වැ)* �ස් දහසකට වඩා බඳවා ඇ*ෙ* අහ�� වැෙටන හැම 
ව2ර Pඳ. ම රඳවාෙගන මහජනතාව ෙh [භ�4|ය සඳහා ෙයදHම @Tස ය. rරාණ 
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ලංකාෙව� ජනගහනය ෙකොපමණ දැ0 ෙකA� ම #ව ෙනොහැ# )ව* ඇතැ, කාලවල 
ෙකෝ7 පහකට අ` ෙනොවන සංඛ�ාව. �7 බව ඇතැ, උග2� ෙh අදහස 0. �ංහල* 
ෙනොවන ෙබෞ4ධ* ෙනොවන ඇතැ, වා\ මා6ග ඉ�fෙ�=ව� ෙh අදහස න, ෙ, රෙට� 
වැR ගණනට ජනගහනය හදා බැZව* ෙකෝ7 අටකට අ` ෙනො>ය හැ# බව 0. ෙම තර, 
>ශාල ජනකාය. ෙහොඳට කා K වැ�මන* ෙකොටස @ටරට යැo බව ද #ය�. ෙමෙසේ ආ6kක 
?1Iෙව� පමණ. ෙනොවැ ෙසෞඛ� අධ�ාපන සදාචාර යන ඉ�\ ?1Iෙව� ද ලංකාව 
ෙකොතර, ඉහළට නැංගා දැ 0 #ව ෙහො* ෙලෝකෙය� #� ම රටක ෙනොලැ3I 
‘ධ	ම��පය’  යන ෙගෞරව නාමය ද ලංකාවට �� >ය. 

ලංකාව ෙ, ත**වයට නංවාග�නට අෙx S2� �*ත� �ංහල ෙබෞ4ධය� කවර 
තර, ප\ත�ාගය. කර�නට ඇ4ද? අෙx ඉ�හාසය ෙදස බලන >ට ෙ, රට හදාග�නට 
}කග�නට �ංහල ෙබෞ4ධය� ෙh j>ත ල~ ගණ$� ප\ත�ාග කර�න ඇ2වාට #� ම 
සැකය. නැත. ලංකාව �ංහල ෙබෞ4ධයා ෙh රට 0. එ0� ලංකාව අන� ජා�කයනට අන� 
ල�|කයනට අ0� නැතැ 0 පකාශ ෙනොකර�. ආ?ෙය� පට� ම අන� ජා�කෙයෝ අන� 
ල�|කෙයෝ �7ය හ. �ංහල ෙබෞ4ධයා ඔ)� සාධාරණ වැ �7ය තා. කL #� ම කරදරය. 
කෙළේ නැත. ඔ)� ෙh මා��ක අ0� වා�ක, ෙනොඅ`වැ ම සලසා ^�නා. හැබැ0 ඔ)� 
�ංහලය� පාගා ග�නට �දාන, o සෑම අවස්ථාවකG ම පස්ස බල බලා ^ව�න පහර* 
^�නා. 

�ංහල ෙබෞ4ධයා j>ත ප\ත�ාගෙය� හදාග* රට, }කග* රට, ?1I කැ} ග* රට 
‘ධ6ම4Hපය’  යන න�� l6�ධර වැ පව�න අවස්ථාෙව� අෙx ම අලසකම අzරද6n භාවය 
හා අසම{ය $සා @\ෙහ�නට පට� ග*තා. අෙx ම අය බලයට ෙපොර ක�නට පට� 
ග*තා. ෙකෙන' රජක, කරන >ට ඔ� මරා තව ෙකෙන' රජකම උ^රාගැdෙ, 
අවාසනාව�ත වැඩ @Aෙවළ ද පට� ග*තා. ෙමෙසේ බලයට ෙපොරකෑෙ, ව�ාපාරය $සා 
රෙට� සංව6ධන වැඩ ඇන�7යා. රට @\cෙ, මඟට හැ=ණා. ෙ, අතරට >ෙ4�කය� 
ආකමණය කළා. අ|රාජ� 2න. ෙ, රට ආකමණය කළා. ඔ)� ෙ, රෙට� �ංහලකම 
ෙබෞ4ධකම නැ� #Eම සඳහා කර�නට @Aව� හැම අපරාධය. ම කළා. හැම උපකමය. 
ම ෙය^වා. අ)=^ �ය ගණන. ම අෙx අය අලස වැ අzරද6n වැ අසම{ වැ �යා #Eම $සා 
ලංකාව �ංහල රට. ද ෙබෞ4ධ රට. දැ 0 පශ්න කළ 12 තැනට දැ� ක=I ෙයG ඇත. ජා� 
ෙ�ද, ආග, ෙ�ද, අ)ස්සනවා ය 0 වරදවා �ත�ෙ� නැ� වැ �ංහලය� හැ7යට මඳ. ව* 
�වT� �තා බල�න. ජනගහනෙය� �යයට අ�ව. පමණ වන �ංහලයනට �ංහල රෙට� 
කැලෑ ෙනොo ෙපොෙළොෙව� �� වැ �ෙබන අ0�වා�කම ෙකොපමණ දැ 0 �තා බල�න. 

ලංකාව 'ඩා zපෙත#. වෙ�ට ම S�ද ය. වැ� ජනාවාසය S�^බඩ 0. රට මැද තව ම 
වැ� ෙකොටස. කැලෑ ය. �ංහල රෙට� වඩා ?1I S�^ බඩ පෙ4ශවලැ වඩා වාසය 
කර�නා� කවර� දැ 0 �වT� සලකා බල�න. �ංහලය� ෙh බලය පව*ෙ� 
හ,බ�ෙතොට �ට හලාවත ද.වා ඇ� �^ Vරෙය� පමණ ය. හලාවත �ට ර)ම කැරl 
මඩකලrව* ප[ වන 2= �z Vරෙය� �ංහල බලය. ඇ*ෙ* ම නැත. මඩකලrෙR �ට 
හ,බ�ෙතොට ෙත. ඇ� ඉ�\ ෙකොටෙස� ද අ�ංහලය� ප?ං� Hෙ, වැඩ @Aෙවල. ඇ� 
බව සැළ 0. ලංකාව වෙ� �ංහලය� �7න ෙකොටස ම0ල ෙද�යකට වඩා නැත. ම0ල හය 
�යයක �7�නා� අ�ංහලෙයෝ ය. ෙ, ත**වය ෙමෙසේ පව*නා 2= දහස් ගණ$� ල~ 
ගණ$� කLලෙතෝd� ලංකාවට ඒම වැළැ.>ය හැ# ද? 

ල. ෙපොෙළොෙව� තවම* වැ� ෙකොටස. කැලෑ ය. ලංකාෙව� වවා ඇ� ෙකොට�� 
සාරව* හ\ය උඩරට හා පහතරට ව2 ය. ලංකාවට @ටර7� එන ආදායෙම� �යයට අ�ව. 
ම ලැෙබ�ෙ� ෙ, ව2 මා6ගෙය$. �ංහල රෙට� ෙ, ව2වල අ0�ක=ෙවෝ කවර� දැ 0 
සලකා බල�න. ෙ, ව2වF� �යයට >ස්ස'* �ංහල ෙබෞ4ධය� ස�තක ෙනො ෙR ය 0 
#ව 12 වැ ඇත. 

ලංකාෙව� අග�වර හා මහ නගර ගැන මඳ. �තා බල�න. ෙකොළඹ ෙපොෙළොෙව� 
�යයට දහය'* �ංහල ෙබෞ4ධයා ස2 වැ නැතැ 0 #ව 12 ය. මහ ෙවෙළඳාෙම� �යයට 
දහය'* �ංහල ෙබෞ4ධයා ස2 වැ නැතැ 0 #ව 12 ය. ඉ�?යාෙව� පැ�T ජන නායකය� 
#�ප ෙදෙන' ම lෙR ෙකොළඹට පැ�Tයාම ඔ)නට දැෙන�ෙ� �ෙත�ෙ� ම^රා�ෙy 
ෙකොටසකට පැ�T ආකාරයකට ය #යා ය. �ංහල ෙබෞ4ධ රට ද#�නැ0 �තා >ෙ4�කය' 
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පළS වරට ෙකොළඹට ෙගොඩ බැස්ෙසො* මා ෙ, ආෙR ලංකාවට ද නැත ෙහො* වැ}Gෙම#� 
ම^රා�යට දැ 0 �ෙතනවාට #� ම සැකය. නැත. 

ලංකාවට $දහස ඉL� ජන නායකය� ෙකොපමණ ෙ4 බලාෙපොෙරො*2 ව�නට ඇ4ද? 
>ෙශේෂෙය� �ංහල රෙට� �ංහලය� ස2 වැ 23I අ0�වා�ක, නැවැත ලබාග�නට 
බලාෙපොෙරො*2 oවාට සැකය. නැත. එෙහ* �^ oෙy 'ම. ද? ඉං��� රටට $දහස ෙදන 
>ට ප~ ෙ4ශපාලනය. ^�ෙ� �ඹලා 'ලL කාෙගන >නාශ ෙවයLලා ය 0 �තාෙගන 
ෙනො >ය හැ# ය. එෙහ* �^ ෙRගන යන බව ෙපෙන�ෙ� එය 0. අ�ංහලය� ෙ4ශපාලන 
ප~යට වඩා උසස් ෙකොට සලක�ෙ� ජා�ය හා භාෂාව 0. �ංහලය� රට ජා�ය භාෂාව හා 
ආගමට වඩා උසස් ෙකොට සලකන බව ෙපෙන�ෙ� තම� ග* ෙ4ශපාලන ප~ය 0. 
ය~ය�, -තය�, ෙපේතය�, අLලාෙගන ෙහෝ තම ප~ය තර කර ග�නට බලන බව 0 
ෙපෙන�ෙ�. 

ව6තමාන පා6Fෙ,�2ෙR �ංහල ම��ව=� එක�ය >ස්සකට වඩ ා ඇත. එෙහ* රට 
කරවන බව ෙපෙන�ෙ� අ�ංහල ම��ව=� 7ක ෙදනා ය. �ංහලය� රටට ජා�යට 
භාෂාවට හා ආගමට වඩා තම ප~යට සලකන බව ෙපෙනන ෙහ0� ඉ�� න, �ංහලය� 
අෙx උද) නැ� වැ රජක, කර�ෙ� නැතැ 0 ඔ)� එA@ට ම #ය�. 

වඩා ව7�ෙ� ජලය ද නැත ෙහො* ම�ෂ� j>ත දැ 0 3^රජාණ� වහ�ෙසේ ශාක� 
ෙකෝFය රජව=� ෙග� ඇ[වා. ෙම� ම වඩා ව7�ෙ� ර ට ද නැත ෙහො* ප~ය දැ 0 
�ංහලය� ෙග� ඇ�ය 12 වැ ඇත. �ංහලය� ෙ,වා ගැන දැ� ව* කLපනා ෙනො කෙළො* 
අනාගත පර,පරාවට ඔ�ව උස්ස�න බැ\ ෙවනව ා. �ංහලෙය�, ආග� ෙ�ද, ජා� ෙ�ද, �ල 
ෙ�ද, පළා  ෙ�ද, ෙ�ශපාලන ප" ෙ�ද අමතක ෙකොට සම' ව(න, සම' ව(න. 
�ංහලය( ෙ* සම'ය එ,ස  ලංකාව, -. /0ෙ� අ �වාරම �. 

 

� ලංකාGප 1966.09.28 
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