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“ජා� ෙම �ංහල  ! සමෙය� "ට $යදා වැනැෙස' (ප�ෙ�”  ෙමය )රාණ ෙගො-ය� 

./0 ෙකොට1� 2 ක-ෙයක පදෙය3. “ 5ධාගම නැ�දාට �ංහල ජා�ය7 නැ7තට ම නෑ”  
ය' 2ෙ9 :ම7 ෙපො�න;බල; රාමනාද� =මා ය. 

 5ධාගෙම� ෙතොර �ංහලෙය> ද නැත. �ංහලයාට  5ධාගෙම� ෙතොර 3�ව.7 නැත 
ය? උග=� -�� "Aග�නා ලද �5ධා�තෙය3. 

ෙ; හැම 3යමෙන3� ම පකාශ ව�ෙ� �ංහල ජා�ය7  5ධාගම7 අතර ෙකොතර; දැ� 
ස;බ�ධය> පැවැ=ණා ද, දැ� පවE ද ය�න '. 

 ය; 3� ජා�ෙයක වැදැග7කම දැ>-ය හැ3 ෙගොඩනැGH, නාට� හා Iතකලා, සාKත�ය, 
ඉ�හාසය, Mෂ්ටාචාරය, වPෂය හා ෙකො�ය යන ආR ෙ; හැම ෙද'� ම �ංහලයාට න; 
 5ධාගෙම� ෙතොර ව ෙප�-ය හැ3 3�ව> නැත. ෙබෞ5ධ වචනවH� ෙතොර ව �ංහලයාට 
කතා කර�නට වචන ව7 ෙසොයා ගැTම !ෂ්කර ය. ඒ බව උෙ5 Vව�-!HෙW “දවෙසේ �=-H”  
වලට ඇY;ක� !� -ට වැටැෙහනවා ඇත. 

ෙ; කාරණය Zසා අ[0! ෙදදහසකට7 වැ� කාලය> ලංකාෙ9 පැවැ=ෙ ෙබෞ5ධ 
ප\ස රෙය3. ලංකාෙ9 ෙබෞ5ධ ප\සරය ෙකොපමණ ෙහො]� පැවැ=ණාද ය? ෙලෝකෙයK පැ�_ 
$ය Vණ ෙඝෝෂෙය� ම පැහැaH ෙව'. bන ජා�කය� “ර7නRප”  ය' ද, �ය; ජා�කය� 
“ෙ5ව ලංකා”  ය' ද,  0ම වැ�ය� “�ංහ -හාර”  ය' ද, K�c� “ස්වPණ ලංකා”  ය' ද 
ව�වහාර කෙළේ තම ෙගෞරවය ෙ; aව'නට දැ>eමට ය. 

“ත;බපPf”  5eපය ෛචත� මාලාෙය� ද, අPහ7 hවජෙය� ද බබළ'. එK \�ෙයන 
තැෙනක K]නට ද ෙහෝනට ද හැ3ය. ඍ=සkපාය, ෙසේනාසනසkපාය, )5ගලසkපාය, 
ධ;මසවණසkපාය යන හැම පහlකම> ම lලබ ය' දඹaව )රා පැ�_ � n 2P� රා වෙය� ද 
ලංකාෙ9 පැවැ� ප\සරය ෙකබo දැ ' �තා ගත හැ3 ය. 

ෙපර ල>aව මහාමාPග, පaක මාPග, පැ� හp, ෙ� ෙදොර, ෙතොqපළව�, කo කැලෑ, 
ගpෙල�, Vහා.r, -හාරශාලාR ස්ථානය� අ=\� ය; ය; අය මාPග ඵල ෙනො ල7 තැන> 
න; ෙනොu බව ද, "v �ඟා වැඩ මඳ> බලාෙපොෙරො7= වන පස්තාෙයK පවා ඇතැ; පැ-5ද� 
මග පල ලැy බව ද, එ> කෙලක ල>aව එක ම )Y!� z{ව>ව7  ෙනො �r බව ද -භංග 
අqවා K සඳහ� ෙ9. ෙම'?! ලංකාෙ9 � n ප\සරය ෙකබo දැ' �තා ගත හැ3 ය. 

ෙමෙසේ ලංකාෙ9 අ[0! ෙදදහසකට7 වැ� කාලය> පැවැ� ෙබෞ5ධ ප\සරය -ෙ5}�ෙ� 
පැ1fම Zසා ඉෙ~ ම නැ� [ණා ෙනො  ෙ9. එය ඔ[� -�� බලෙය� ම -නාශ කර? ලැ��. 
එෙසේ -නාශ [n ෙබෞ5ධ ප\සරය නැවත7 ඇ�කැර ගැTමට ත ිෙබන බාධා නැ�කැර දැ�මට 
බලව7 උ5ෙඝෝෂණය> ඇ� කළ �= ය. 

ෙබෞ5ධ ප\ස රයට ඇ� බාධක ෙමොනවා ද? 
1. ෙමරට හා "ටරට ම7පැ� 

2. ෙPස් හා කාZවp න1� හැ]�ෙවන නා නා �! 
3. අඩ Z0ව7 නැq; 

4. ෙකො>ෙ�p පාr 

5. ආHංගන නැq; 

6. ස=� ඇ� කැ�ෙගන ක�නට උග�වන ආයතන 



7. කාමෙකෝප අ[ස්සන අසභ� Iතපට, �පවාKZය, කැස� ෙ�k, e�ෙයෝ ෙ�k, ෙපො7 
ප7 

8. Vණ දහ; වනසන අෙබෞ5ධ අධ�ාපනය 

යන ෙ;වා ෙබෞ5ධ ප\සරයට ඇ� බාධකය�ෙග� 3Kපෙය3. 
-ෙශේෂෙය� අෙබෞ5ධ අධ�ාපනය ෙ; හැම !ශ්ච\තයකට �p ෙව'. එය ඔk) 3_මට ෙ; 

අධ�ාපන කම ඉහළටම a�n e ඇ� අෙම\කාෙ9 !ශ්ච\ත ෙpඛනය ඔබට උපකාර ෙවනවා 
ඇත. 

අපරාධ අධ��වරයාෙ� වාPතාව අ?ව හැම ත7පර 15 කට ම අෙම\කාෙ9 මහා අපරාධය 
බැ$� �! ෙ9. හැම -නා� 40 කට ම 1T මැ_ම> ෙහෝ �ය a- නසා ගැTම> ෙහෝ ගැන 
අස�නට ලැෙ~. -නා� 29 කට එක බැ$� ස්� cෂණ �! ෙව'. හැම -නා� 8 කට වර> 
ෙසොරකම> ෙහෝ -නා� පහකට වර> පහර Rම> ෙහෝ වාPතා ෙව'. -නා�ෙය� -නා�යට 
ෙගවp ��ම> වාPතා ෙව'. ත7පර 25 � 25 ට l� ෙසොරකෙම3. -නා� ෙදකහමාරකට වර> 
ෙමොෙටෝ \ය ෙසොරක ෙම3. 

තමා ප_�ා කළ අෙම\කා ? කා�තාව�ෙග� 26% > ද, "\1�ෙග� 50% > ද 
-වාහෙය� පl ව !�\ෙතK ෙයෙදන බව ඔk) e ඇතැ' ෛවද� 3ං� 3යා ඇත. තමාට හ� u 
අෙම\කා? ස්��ෙග� 50% > -වාහයට ෙපර අනාචාරෙW හැl0n අය වන අතර, උග7 
Mෂ�ාව� අතර �ග7 අයට වඩා !රාචාරය වැ� ය' ද ෙදොස්තර 3ං� 3ය'. තමා ප_�ා කළ 
ගැහැn�ෙග� 90% > �රෙගට යැ-ය හැ3 තර; ද0n “කාම වැ�a”  කැර ඇතැ' ද ෙහෙතම 
වැ� !රට7 3ය'. 

තම ද0ව� අස7)0ෂ -ෙ5}� -�� ෙප7ෙත� ෙප7තට කප? ලබ5R7  5ධාග ම අ7 
ෙනොහළ �ංහලයා තන=රට, ර�ාවට, ආවාහ -වාහයට පවා ආගම අ7 හ\න ත7වයට 
පැ1�ෙW ෙ; අෙබෞ5ධ අධ�ාපනය Zසා ෙනො ෙ9 ද? අප රට වැ5ද� පවා ප��pK =�වැZ 
M�ාපදය කඩ ෙනො ෙකොට ආර�ා කළ බව වැ5ද� ගැන ෙතොර=0 ෙසu �. �. ෙසH�මා� 
මහතා Hයා ඇත. අද ඒ ත77වය ෙවනස් e ඇත. එ බo ක0nවH� වැ5ද� පවා අ}ලාචාර 
uෙW ෙ; අෙබෞ5ධ ව�ාපාර Zසා ෙනො ෙ9 දැ' සලකා බල�න. 

ක0n ෙම ෙසේ ෙහ'� ෙබෞ5ධ ප\සරය> නැවත ඇ� 3_මට න; රෙ� අධ�ාපනය ෙම 
රට Mෂ්ටාචාරයට අ?�ල -ය �= ය. 

ෙබෞ5ධ අධ�ාපනය ය?ෙව� -ෙශේෂ අධ�ාපන කමය> ෙනො -ය හැ3 ය. ෙම කල උසස් 
යැ' "Aග7 කවර අධ�ාපන කමය> [ව7 aය �7ෙ7 සංවරය, හැaයාව පl�; කැරෙගන ෙ; 
රෙ� Mෂ්ටාචාරයට ගැළැෙපන ප\a ය. ලංකාෙ9 Mෂ්ටාචාරය ෙබෞ5ධ Mෂ්ටාචාරය '. එය කාහට 
ව7 හාZකර එක> ෙනො ෙ9. අෙk Mෂ්ටාචාරයට ගැළැෙපන අධ�ාපනය> ලැy කාලෙයK අප 
රට පැවැ� සාමය ෙකොපමණ උසස් දැ' ඉ�හාසෙය� හා ෙලෝක වාPතාවH� ද දැන ගත හැ3 
ය. ඉ� 2පය> ෙමෙසේ ය. 

මැනැ-� හැඳ පැලඳ ග7 �ම7 අඟනකට වrනා මැ�ක> අතැ තබාෙගන ලංකාෙ9 
��pෙp ම ඇ-a�නට "Aව�කම = n බව රං$\ ද/pෙලK ෙසp H"ෙය� ෙපෙ�. 

“මාෙ� �=� 17ත� වනචා_ ව �rය R �ෂ්ම=� ෙ� �=� 17ත� ස= ව � n 
සභ�7වය7 ද�තාවය7 ගැන �� මා =ළ ඉතා ම Zරහංකාර Zහතමාන ��-H 
බලපව7ව�නට -ය”  ෙ; වනාK ල>aව පළ� Zදහස් උ7සවයට පැ1� මහා 
�තාන�ෙW  -ෙ5ශ භාර ඇමැ� තැ�ප7 Hස්ෙටෝවp සා1 කළ පකාශෙය3. 

ලංකාෙ9 අ[0! -ස්ස> පමණ වාසය කළ ෙරොබ� ෙනො>ස් =මා 2ෙ9 ෙමෙසේ ය. 
“�ංහලෙයෝ වනාK දඹaව R මා -�� ද>නා ලද අ� හැම 1Zlනට ම වඩා යහප7 අය ෙව�. 
ඔ[Y අ� හැම 1Zlනට ම වඩා භාග� ස;ප�න ද ෙව�. ඔ[Y ම�ර කථා ඇ� ආචාර}� 
ම?ෂ�ෙයෝ ය. 



�ංහලය�ෙ� Vණ ධPම සැෙක-� වPණනා කරත ෙහො7 ෙමෙසේ ය. ඔ[�ෙ� ගම� 
�ලාව ද, හැ�_ම ද ඉතා උදාර ය. ය; 3�ව> වහා ෙ70; ගත හැ3 -ච�ණ ඥානය> 
�ංහලයනට ඇ7ෙ7 ය. ඔ[Y ස්වභාවෙය� මස් කෑම7, ම7 පැ� ¡ම7 අ¢ය කර�. ඔ[Y 
3ෙපනl£ ෙනො ෙව�. ෙකෝපය> ඇ� [ව ද එය වහා සං�ඳවා ෙගන සමG ෙව�. �ංහලෙයෝ 
ඇoෙම� "\�! ය. ඉතා Mෂ්ට ෙලස ආහාර අ?භව කර�, වැ� ෙ9ලා ෙනො Zද�. �ංහල 
ස්��ෙ� හැ�_ම l-Tත ය. ගම� �ලාව ද ඉතා සංවර ය. �ංහල ස්�Y අරපෙරස්සෙමK ඉතා 
ද� ෙව�. ස්වා1 )0ෂෙයෝ ස්ව2ය භාPයාව� අ�ශ '� ම -ශ්වාස ෙකෙර�. �ංහල ස්වා1 !ව 
ෙකොතර; මෙහේශාඛ� [ව7 ෙකොතර; දැ� දl� �rය7 �ය�� ම ෙගදර �ය£ කට�= කර�. 

�ංහලෙයෝ උෙ5 සවස "Aම වහ�ෙසේ ඉa\ෙයK මp �ජා ෙකෙර�. නවVණ වැp අ�� 
ෙගන Zතර භාවනාෙවK ෙයෙද�. ෙසොරකම අ�ශ'� ම "A.p ෙකොට සලක�. 3� ම 
�ංහලය. කවදාව7 ෙසොරකම> කළ බව> මම ෙනො දZ1. �ංහලෙයෝ ක0ණා ෙකෙර�. 
පරහට උපකාර ෙකෙර�. ආග�=කයනට දයාෙව� සංගහ ෙකෙර�. �ංහලය� ළඟ ෙ; Vණ 
ධPම ඇ� බව අ7දැ2ෙම� ම දZ1. 

�ංහලය�ෙ� භාෂාව ද �ංහලය� ෙම� ම ෙපොෙහොස7 ය. එය මට�Hr ය. lම�ර ය 
අලංකාර ය. �ංහලෙයෝ ච=ර ක¥කෙයෝ ය. �ංහල 5eපෙයK එක ම �ංහල Kඟ�ෙන> ව7 
නැත.” 

ෙ; ක0n ෙහො]� සලකා බලා ෙබෞ5ධ ප\සරයකට ඇ� බාධා !0 ෙකොට උපකාරක ධPම 
ළඟා ෙකොට ෙබෞ5ධ ප\සරය> ඇ� 3_මට හැම ෙබෞ5ධය. ම උ7සාහ දැ\ය �= ය. එ  ෙසේ 
3_මට න; ඉ�aයාෙ9 ධPමාෙශෝක රජ=මා හා ලංකාෙ9 !qගැ�n රජ=මා ආR � ෙම� 
ZPමල  5ධ ධPමය රෙ� අස්ස> �pල> නෑර පැ�ර -ය �= ය. 

ගම> පාසා ෙබෞ5ධ පාඨශාලා හා දහ; පාසp ඇ� කළ �= ය. හැම ආරාමයක ම ධPම 
ෙ5ශනා හා ධPම සාක§ඡා පව7වා මහජනයාට ද ධPමය ඉගැ�-ය �= ය. �ල භාවනාR Vණ 
ධPම )0! )Yn කර-ය �= ය. 

ප�සෙp R ෙම� ම ෙගදර R7 පාසෙp R7 සමාජෙW අ� හැම තැ�වල R7 හැම කතාව>, 
හැම ©යාව>, හැම ��-pල> හා හැම ඉ\ය9ව> ම ධාP1ක ව පව7ව�නට "Aෙයල ෙයaය 
�= ය. 

 

දවස 1984.05.14  


