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�ංහලයනට ෙබ ෟ� ධයනට ���ධ ව ෙගන යන 

ෙබො� පචාර වැළැ��ය ෙනො හැ� ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
1985 ෙදසැ බ" 5 වැ#දා $ 8 ට & ලංකාෙ) තස්තවාදය ,-බඳ වැ /පවා�0 වැඩ 

සටහන2 පචාරය වන බව ලංඩ� ෙබෞ7ධ 9හාරෙය� : දැනග�නට ලැ< =>වැෙරෝ 
@වAපA� ක"තෘ CDය ද =>වා මහතාෙE #වසට ෙගොස් එය බැH�. පැය බාගයක වැඩ 
සටහෙනJ. එෙසේ ම ඉතා අසාධාරණ වැඩ සටහෙනJ. 

ප=7ධ පකාශක සමාග  සමහර 9ට නමMය දN ෙ>ඛකයPට QකැR අර� : 9ශාල 
SදලPA ෙගවා ලංකාවට ෙගොස් T7ධාගම ,-බඳ වැ ෙපොත2 Uයා ෙද�නැV Jයා =Q�. 
ඔX ලංකාවට ෙගොස් ෙහොඳ ෙහෝටලයක නැවැY ෙහොZ� ක�� ෙබො�� T7ධාගම ,-බඳ වැ 
එෙල=� ම Uයන ලද ෙපොA J�පය2 Jයවා උග\� J�ප ෙදෙනP� සමඟA කතා 
ෙකොට ෙබ ෟ7ධ 9හාරසථ්ාන J�පයකටA ෙගොස් ආපa පැ�ණ ෙපොත2 Uයා ෙදනවා. ෙපොත 
Sදණය කරවනවා. නමMය ෙ>ඛකයා, ප=7ධ ෙපොA පචාරක සමාගම, එෙහV� ඉ2මනට 
9Jෙණනවා. Sද> ගලා එනවා. ෙ  /පවා�0 dතපQය ,-බඳ ව ද JවeAෙA එය ම V. 
ෙවනසකට �ෙබ�ෙ� ප�ඵලය පමණV. ෙප ාෙත� ලැෙබ�ෙ� 9ශාල SදෙලJ. ෙමV� 
ලැෙබ�ෙ� =ංහලයනට හා ෙබෞ7ධයනට 9g7ධ ව ෙබොg පචාරෙයJ. ඒ අතර ම 
අනාථයනට ,�ට ව�නට ය Jයා ෙලොP ස මාදමJ. 

ෙ  /පවා�0 ද"ශනය ij =ංහලයනට ෙබෞ7ධනට ඇ� lෙm =ංහලකමට හා 
ෙබ  ෟ7ධකමට ද කැෙරන බලවA #�දාව හා #ගහය ,-බඳ වැ බලවA ෙ)දනාෙවJ, 
ෙකෝපෙයJ. ෙ  රටවා�නට වැටෙහ�ෙ� =ංහලය� ෙබෞ7ධය� මහා  ෙ>oඡ ,Dස2 
හැQයට ය. ඒ අතර ම ල2රජය ධා"�ෂ්ටකම කQ� JයතA rයාෙව� ඉතා අධ"�ෂ්ට 
අසාධාරණ පාලකය� හැQයට ෙප�නා ෙදV. 

ද"ශනෙm S> ෙකොටස & ලංකාව ෙබෞ7ධ රට2 බව ෙප�0මට ය. එය ද �තාමතා ම 
පහA තAAවෙයJ� ෙප�නV. පas  ද"ශනය i"වල 9හාරස්ථානයJ. t2u� වහ�ෙසේ 
ප�සෙ> යන 9ට ,jප=� ගA ,�vරෙයJ. වැදගA =7ධස්ථානය2 ෙප�wවA අxg 
සහගත ය. 

ෙදමළ ෙකොටස් ෙප�ව�ෙ� ඉතා පැහැzU ස්ව/පෙය#. එෙසේ ම i{පA ඉතා අසරණ 
,Dස2 හැQයට ය. ඔ|�ෙE කථාA එෙසේ ම ය. J= ම වරද2 නැ� අසරණ ,Dසකට 
=ංහලයwA ල2රජයA කරන අපරාධ අපමාණ ෙකොට ෙප�වV. අ|gi අට2 S}>ෙ> 
ද�ළය� කළ අපරාධ සාහ=ක rයා �0මැg  කාලෙබෝ බ හා s ෙබෝ බ ,,ර~  එක2 
වA ෙප�wෙ) නැත. 

ල2 ෙසබ}� 9=� කඩා sඳ දමන ලදැV කැ�� sx� ෙගොඩනැMU ෙප�wවා. 
@රා9ද�ා ෙදපා"තෙ �\ව 9=� ෙසොයා ග�නා ලද නෂ්ටාවෙශේෂ අwව උ\ෙ" හා 
නැෙගන�ර පළාA ෙදෙ2 පමණ2 ස්වභාව ධ"මෙය� නැa� ස්ව>පෙයක හා ද�ළය� 
9=� නසන ලද 267 2 9හාරය�ෙග� එකක වA ද"ශන ෙප�wෙ) නැත. යාපෙ� 
zසාෙව� පමණ2 @රාණ 9හාරසථ්ාන 31 �Tණා. එV� එකක නෂ්ටාවෙශේෂ ම\කර ඇත. 
එය වA ෙ  කැමරාකgට ෙනොෙප0ම @iමය2 ෙනො ෙ) ද? ඉතා මෑතක : ද�ළය� කඩා sඳ 
දමන ලද යාපෙ� නාග 9හාරය ආ: 9හාරස්ථාන වA කපන ලද ෙබෝ�� වහ�ෙසේලා වA 
ෙ  කැමරාකgට ෙනොෙපwෙ� ම� ද? ෙ තර  අසාධාරණ කැමරාකgව� 
එංගල�තෙmA =Qනවා ද? 

/පවා�0 ද"ශනෙm අනාථ කඳ|ර2 ෙප�wවා. ඒ අනාථය�ෙE SX�වU� හා 
අx වU� න  අනාථ බව2 ෙපෙන�නට �Tෙ� නැත. & ලංකාෙව� ජනගහනෙය� 
බාගය2 මාසයකට g,ය> 500 කට වඩා අ� ආදායම2 ලබන අයV. ෙමො|�ෙE �වන 
තAAවය අwව බලන 9ට කැමරාකgට ද2නට ලැT� අනාථ අයෙE තAAවය ෙකොපමණ 
ඉහළ ද? ලංකාෙව� i{ප\�ෙE තAAවය ෙහොZ� ද�නා ෙකෙනPට ෙ  අනාථ ,Dස 
,�vර ගැ0ම සඳහා ,-ෙයළ කැර ග�නා ලද ,Dස2 යV =තා ගැ0ම අපහa ෙනො ෙ). 
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=ංහල රෙට� =ංහලය� අනාථ කඳ|gවල =Qනවා යැV ඇ�ම පවා @iමය2 ෙනො ෙ) 
ද? ෙමකල අනාථ කඳ|gවල =Q�න�ෙග� හD අඩ2 =ංහලෙයෝ ය. ෙ  කැමරාකgට 
එV� එක2 වA ෙනොෙපwෙ� කවර බලපෑම2 උඩ ද? ෙමV� ෙප�ව�ෙ� ෙ  
කැමරාකg ය J= ,DසකෙE අතෙකො�ව2 ව =Q බව ෙනො ෙ) ද? 

& ලංකාෙව� පළාA නවය2 ඇත. එV� ෙ  =ය� කලබල �ෙබ�ෙ� ද ළය� 
වැ�ෙය� =Qන උ\ර හා නැෙගන�ර පළාA ෙදෙ2 ය. & ලංකාෙව� =ංහල ෙදමළ e7ධ 
රා�ය2 �Tණා. එV� =ංහලය� ආර භ කළ එක e7ධය2 වA නැත. හැම වර2 ම 
ද�ළය� සට� ආර භ කළ බව ඉ�හාසය JයV. හැම වර ම =ංහලය� සට� වැiෙ� 
අV�වා=ක  �ක ගැ0මට ය. 1977 අෙගෝස්\ 13 වැ#දා සට� ආර භ කෙළෝ ද�ළෙයෝ ම 
ය. =ංහලය� ද එයට ප�පහාරය2 z #හඬ  |ණා. එෙහA ද�ළය� zගට ම සටන ෙගන 
Mයා. 

ෙදමළ ජනගහනෙය� බාගය2 පමණ වාසය කෙළේ යාපෙන� ,ට ය. එV� 1,65,000 
2 පමණ වාසය කෙළේ ෙකොළඹ zසාෙව� ය. =ංහලය�ෙග� 23,000 2 පමණ වාසය කෙළේ 
යාපෙ� ය. කලබල කාෙ> යාපෙ� =Q =ංහලය� =ය� ෙදනා ම එළවා ගAතා. යාපෙ� 
9ශ්ව 9ද�ාලෙm =ංහල �ෂ�ය� 400 2 පමණ =Qයා. ඔ|�ට ද ආපa ය�නට =i |ණා. 
=ංහලය� ෙබෞ7ධකම #සා ෙ  =ය>ල ම ඉවස ඉවසා =Qයා. 1983 �U 23 වැ#දා =ංහල 
ෙසබ}� දහ\� ෙදෙනP එකවර මැ�ම #සා =ංහලය�ෙE ඉව�ම sඳ වැ� මහා 9නාශය2 
කළා. ක|g� කළA අප එය අwමත කර�ෙ� නැත. එෙහA ඔ|� ඉවC පමාණෙm 
හැQයට එයට ෙදොස් Jය�නA බැහැ. එය ෙකෙසේ ෙවතA එෙසේ J�ම ෙබෞ7ධකමට waia 
යැV =v =ංහලය� ඊට පa අද වන \gA ඉවසා =Qනවා. 1985.6.14 වැ#දා අwරාධ@ර 
ජය&මහා ෙබෝ�� වහ�ෙසේ ව�දනා ෙකෙර�� =Q M�පැ9z ,Dස2 ඇ\} අ�ංසකය� 
එ2=ය හත-ස් ගණන2 මරා දැ� අවස්ථාෙව� :A =ංහලය� ෙබෞ7ධකම #සා ඉවසා 
=Qයා. 

/පවා�0 ද"ශනෙය� : ඔ|� ඉ>ල�ෙ� ඔ|�ෙE පාර පDක මාතෘ��ය ඔ|නට 
ෙදන ෙලස යV �වා. ඔ|�ෙE මාතෘ�� යැV Jය�නට ද�ළයනට U�ත ඉ�හාසය2 
�ෙබනවා දැV අසw කැමැAෙත�. ඔ|� Jයන අV�වා=ක  ඔ{@ කර�නට U�ත 
ඉ�හාසය2 නැත. ඔ|�ෙE “යා�පාන ෛවපමමාෙල�”  යන Pඩා ඉ�හාස  ග�ථය 
Uය|ෙ� 1736 : ය. එකලැ යාපෙ� පාලනය කළ ඕල�ද ජා�ක ජා� ම�කර මහතා 
ම�ලවාහන �ලව� මහතා කැඳවා ද�ළයනට ඉ�හාසය2 නැත. එෙහV� දැනට �ෙබන 
කg� එක\ ෙකොට ෙපොත2 Uය�නැV �වා. ෙ  පළS ඉ�හාස ග�ථය Uයl හැQ ය. එ� 
ද ෙහළ අjවාවල \T� කg� වර7දා දමාෙගන ඇත. 

ස� ෙපො�න�බල� අ�ණාචල� මහතා 1906 ජනවාD 30 වැ#දා ස" ෙහ�D �ෙ>2 
ආ��කාර\මාෙE පධානAවෙය� පැව� �ස්~මක : ලංකා ඉ�හාසය ගැන කළ කථාව 
ෙපොත2 හැQයට Sදණය ෙකොට ඇත. එ� මාතෘ�� කථාව2 නැත. 1918 : ෙ�. ෙ�� �ෙ� 
මහතා තවA උග\� �ෙදනPෙE සහාය ඇ� ව යා�පාන ෛවපමෙක ෟ"# නැමැ� ඉ�හාස 
ග�ථය Uයා ඇත. එ� ද මාතෘ�� කතාව නැත. ඒ ෙපොෙත� ,j 168 J. එV� ,j 123 2 
ෙව� කැර ඇAෙA යාපෙ� @රාණ =ංහල ග  න  ෙදමළ කළ හැQ ෙප�0මට ය. 

13 වැ# ශත ව"ෂෙය� දP� ඉ�zයාෙව� පැ�� ආ"යචකව"� යාපෙ� a} 
කාලය2 පාලන කළA උ\ෙ" ෙදමළ රාජ�ය2 ෙනො�T� බව ආචා"ය ෙපො> ඊ. �Dස්, 
මහාචා"ය ෙසනරA පරණ9තාන, ආචා"ය චා>ස් ෙගොඩP�ර, මහාචා"ය =Dම> රණවැ>ල, 
@රා9ද�ා #ෙයෝජ� ෙකොමසාDස් එ . එo. =Dෙසෝම ආ: ඉ�හාස 9ශාරදය� පැහැzU ව ම 
Jයා ඇත. 

/පවා�0 ද"ශනෙය� : ෙකෙනP පකාශ කළා,  Pණාමලෙm ෙපොU=ෙm ෙපොUස් 
අ¡කාD\මාෙE පට� =ය� ෙදනා ම =ංහලෙයෝ, එෙහV� ඔ|නට ෙදමළ බ=� 
පැ��>ල2 වA කැරගත ෙනොහැJ බව. ජනරජ පනත අwව උ\ර හා නැෙගන�ර ෙදමළ 
බ=� කටe\ කළ බැ9� ඒ ෙදපළාතට ම =යයට හැAතෑව2 පමණ ෙයොදා =Qෙm ද�ළ 
ජනයා ය. සමහර ෙදමළ ෙපොUස් #ලධා�� හා තස්තවා:� අතර ස බ�ධක  \Tෙණ� 
පාලනය i"වල |ණා, අලාභහා0 රා�ය2 =i|ණා. එෙහV�  Pණාමලෙm ෙදමළ ෙපොUස් 
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#ලධා�� අ� |වA ෙදමළ ජනතාවට පා�ව2 නැත. භාෂා ප�පA�ය අwව උ\ෙ"A 
නැෙගන�රA =ය� අපහaක  �ෙබ�ෙ� =ංහලයනට ය. 

/පවා�0 ද"ශනයට ව\ ඉ�zයාw ද�ළය� ස බ�ධ J�ම කවර ආකාරෙයJ� ෙහෝ 
e\ ෙනො ෙ). ව\ ක කgෙවෝ තස්තවා:X ෙනො ෙව�. i{පA\ ද ෙනො ෙව�. අ}A 
ෙපොෙහොසA\ ය. දැනට ද ව\වල =Qන වෙයොවෘ7ධය� තgණ ක කgව� හැQයට ඉං¢= 
ෙකො පැ# කාෙ> �Jයා කර7: ලැTෙ� දවසකට ශත 25 J. දැ� ෙකෙනPට g,ය> 25 
2 පමණ ලැෙ�. ෙහොඳ ව\වල ද� වැ� ය. #ය�ත ගණනට වඩා ද� පමාණය වැ� |ෙවොA 
අ�ෙ"ක ව Sද> ලැෙබනවා. ව\ ක කg 0�ය අwව අ|gi 14 ඉ2මවා Mය ළමVනට 
�Jයා zය e\ ය. 

ඉz� උඩරට ෙහොඳ ෙA වAතක අ මV තාAතV දgව� \� ෙදෙනPA වැඩ කරනවා 
න  ඒ ප|ලට මසකට g,ය> 6000 2 පමණ ලැෙබනවා. ඔ|නට ෙE #ක , ව\ර #ක , 
දර එළව} වවාග�නට ඉඩ  #ක , අධ�ාපනය #ක , ෙසෞඛ�ය #ක . ෙමබx පහaක  
ලංකාෙ) J= ම ජන ෙකොටසකට නැත. දැ� wවරඑ-ය zසාෙව� හැම ව\ ක කg 
ප|ලකට ම JDෙදනක ලබාගැ0ෙ  පහaක  ද සලසා ඇත. ව\ සමාග  කාලෙය� ඔ|නට 
වාසය කර�නට \Tෙ� පහaක  අ� ලV� #වාස ය. දැ� අංග ස �"ණ Pඩා ෙජෝ� 
#වාස හදාෙගන යV. ලංකාෙ) zසාප�\මPට වA මසකට g,ය> 6000 ක ෙ)තනය2 
ලැෙබ�ෙ� නැත. 

ලංකාෙ) තස්තවා: rයා ගැන /පවා�0 ද"ශනය2 ෙදනවා න  ඔ|� 9=� කරන ලද 
අපරාධ, සාහ=ක rයා, �0මැg , ෙකො>ලකෑ , කාල ෙබෝ බ, s  ෙබෝ බ, 9ස ෙබෝ බ 
,,ර~  ආ: දg� rයා ෙප�9ය e\ ය. ෙ  =ය>ල ම 1977 =ට අද වන \g ද�ළය� 
ෙන ා කඩවා කැරෙගන එනවා. ෙ  කාලය ඇ\ළත 1977 :A 1983 :A =ංහලය� 9=� ද 
සාහ=ක rයා =iකැර ඇත. ඒ අවස්ථා ෙදෙක�: ම මරණ ද =i|ණා. ෙ  කාලය \ළ 
ද�ළය� 9=� කරන ලද �0මැg  සංඛ�ාව හා සසඳා බලන 9ට =ංහලය� 9=� මරණ 
ලද සංඛ�ාව ඉතා a} ය. ද�ළය� 9=� මරණ ලද සංඛ�ාව අ�9ශාල ය. =ංහලය� සාහ=ක 
rයා ආර භ කළ අවස්ථා ෙදෙක� :ම සාහ=ක rයා ස� ෙදකJ� පමණ අවස� |ණා. 
ද�ළය� ආර භ කළ සාහ=ක rයා අ|gi අට2 ගත~A තව ම අවස� නැත. zෙන� zන ම 
වැ�ෙව�� පවY. 

=ංහල ෙබ ෟ7ධ අප අ=ංහලය� අෙබෞ7ධය� සමඟ aහඳ වැ සමMෙය� වාසය 
කර�නට ඉතා කැම� ය. 9ජය රජ\මාෙග� පaව ෙ  රට දP� ඉ�zයාwව� පළSවරට 
ආකමණය ෙකෙළේ £ට අ|gi ෙදදහස් \��යකට පමණ ෙපර ය. ඊට පa ව ද දP� 
ඉ�zයාwව� ෙබොෙහෝ වාරය2 & ලංකාව ආකමණය කළා. ඒ සට� කාලවල හැර හැම 9ට 
ම අප ෙදප2ෂය aහඳ වැ වාසය කළා. දැ� ද�ළය� Jයන අසාධාරණක  =i~ නැත. 
9ෙ7¤ය පාලන eගය�� : අ|gi ප�=යය2 පමණ ක> =ය� අසාධාරණක  =i lෙm 
=ංහල ෙබෞ7ධයනටV. දැwA එය එෙසේ ම ය. එෙහA ඒ =ය>ල අමතක ෙකොට aහඳ වැ 
සමMෙය� ඉ�නට කැම� බව නැවතA සඳහ� ෙකෙර�. 

එෙසේ J�මට න  සමMයට බාධක කg� ඉවA කළ e\ ය. හැමට පථම තස්ථවා: rයා 
නතර කළe\ ය. 1985.12.5 වැ#දා /පවා�#ෙය� ෙප�l ද"ශන වැ# =ංහලයනට 
ෙබෞ7ධයනට 9g7ධ වැ කරන ෙබ ාg පචාර නතර කළ e\ ය. ෙබොg පචාරය� ප\gවන 
සංචාරකය� තz� පාලනය කළ e\ ය. ෙ  ෙබොg පචාරෙය� ජනතාව ෙනොමග යැl 
කැමරාකg වැ# අයට තවA කවරදාක වA කවර කgණකට වA නැවැත ලංකාවට ය�නට 
අවසර පත ෙනො zය e\ ය. ලංකාෙ) : ෙමබx ෙබොg පචාරකය� අa |වෙහොA ඔX අයA 
ෙ7 රාජස�තක ෙකොට �ෙ" යව�නට 0� ස පාදනය කළe\ ෙ). 
 
1985.12.7 වැ#දා ල�ඩ� wවර ¥A¦>§ උද�ානෙm ෙබෞ7ධ 9හාරෙm : Uයන ල7දJ. 
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