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ස�න ��මට හළ �� දෑ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
1959 බ�ඩාරනායක ඝාතනය� සමග රෙට�  ෙනොස��� ත��වෙය� 

පැන නැ�ණ. එ� !  ෙබොෙහෝ අ�ංසක &�'� වහ�ෙසේලාට *+�නට  ,- . 
ෙනෙය� ගහට හා /�දා අපහාස පමණ  කළ ෙනොහැ2 ය. අ34ජ6 මහානායක 
මා�7  පාණ� වහ�ෙසේ සමාජ8ය පශ්නය� <= ෙකොට කල එ>ෙ? ම ,ය පෑන 
ෙමෙහයව�නට .ෙ? ෙම කAණ අරබයා ය. එ� ලා Bයන ලද BC  ෙදක� ෙම� 
ලා පළ ෙවD.  

--- 

බ�ඩාරනායක අගාමාත� මාෙ! මරණෙය� ශාසනා#$දය& ඇ� ( බව ඉතා පකට 
ය. ෙම බ- අවස්ථාවල 0 අප 1� පැ34 ෙද ප5ය මැ 6රද#7 වැ ඉවැ89ෙල� හා 
3මැ89ෙල� :යා කළ <  ය. ෙම බ- ක=>වල0 සාමාන� මහජනයා ෙනොසංA� Bම 
සාමාන� ෙදයC. එ ෙසේ B නEF සාමාන� මහාජනයා ෙනොසංA� කරවන ෙනොෙය& ව�ාපාර 
කැGෙගනැ යෑම Jන 0න :යාව& බව Cව <  ය. 

$Kධශාසන ෙකො�ෂ� සභාෙO ෙයෝජනා :යාFමක CQෙම� ලංකා ශාසනය ආර5ා 
CQමට බලාෙපොෙරොF  ( අගාමාත� මා මරා දැSමF ලංකා $Kධශාසනය නS මරා දැ�ය 
ෙනොහැC බව ෙනොෙය& ව�ාපාර ෙගනය�න� හට ක=ණාෙව� මත& කැG ෙද�. 

ඥානව�ත සFU=ෂය� 38� ෙම බ- අවස්ථාවල 0 සාමාන� මහාජනයාට ක=> 
පැහැ4V කැG 0 ඔX� සංA� කරවා ගත <  ය. $Kධශාසනය ආර5ා කැGගැYම සඳහා හළ 
<  ෙK හ[න ෙලසF කළ <  ෙK කරන ෙලසF සාමාන� මහාජනයාට පැහැ4V කැG 4ය 
<  ය. මා යන යන තැන 0 සමහ=� කැGෙගන යන අ3චාරවF කථා හා :යා වහා මැ නතර 
කරන ෙලසF $Kධශාසන ෙකො�ෂෙS ෙයෝජනා :යාFමක CQෙම� $Kධශාසනය ආර5ා 
කැGගත <  බවF CයතF ඒ ඒ වා#තාක=ව� ^ය කරන ෙකොටස් පමණ& පතවල පළ 
Bෙම� ශාසන ෙශෝධනය `Vබද aයම `Vෙවළ පැහැ4V ෙනො ෙවb. එෙහb� 
ශාසනාර5ාව සඳහා හළ <  ෙK හා කළ <  ෙK යන මැb� c` ෙදක& cය�නට අදහස් 
ෙකෙළ�. 

ඉ&ම� aගමනය��F අ3චාරවF පකාශය��F අdරද#7 :යාව��F භයානකකම 
ෙප�වා ෙද�ෙ� හළ <  ෙK හැeයට ය. 

ශා[Uත මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙ! ප[a#වාණෙය� ෙශෝකයට පF වැ 8e අනඳ 
මා��යනට $6රජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ ෙකෙළේ ෙමෙසේ ය: “ආනF, ශාHIත  ෙK 
පH/Lවාණෙය� ,- .ෙ? සංඝයා නමැ3 මහ ගෙහේ මහ අ�ත� කඩා වැMම ය. මහ අ�ත 
කඩා වැNණාට මහ ගහ නැ3 ෙනො ෙO.” 

මහා සංඝයා මහ ගහකට උපමා කැ[h 7ලෙය� iණෙය� හා jවh� ද ඉහළට මැ 
4<> ( klm ඒ මහ ගෙහේ මහ අ  ය. එ n ක=ෙණ� මැ6S පමණට 4<> (ෙවෝ මැ6S 
පමෙ� අ  ෙව�. එ n ක=ෙණ� යSත�� 4<> (ෙවෝ oඩා අ  ෙව�. එ n ත 
ක=ෙණ� යSත�� 4<> (ෙවෝ oඩා අ  ෙව�. කවර ගෙසකැ (වද `cළ හැ0ම 8[ත ය. 
මහාසංඝ නමැ� මහ ගෙහේ හැෙදන `cළ නS ශමණ ෙOශධාQm ය. 

යS C8 ගෙසකැ `cළය& හැ6> 3ට කළ <  ඥානව�ත :යාව oම& ද? `cළය 
ඉවF කැGදැ�ම ද? නැත ෙහොF ගහට බැණවැ0ම ද? සංඝයා නමැ� ගෙහේ `cළ හැ6> 3ට 
ඥානව�ත වැ කළ <FෙF oම& ද? ගමණෙවශධාQ� ශාසනෙය� ඉවF CQම ද? නැත 
ෙහොF කහ 8Xර& 6r 6r තැන බැණවැ0ම ද? පA1ය දා සමහ=� :යා ෙකෙළේ ෙS ෙදC� 
කවර ආකාරයට දැ b ක=ණාකර ඒ ඒ අය මැ jවh� සලකා බැcය <  ය. ෙS Cය�ෙ� 
ඉතා ක=ණාෙවa. ෙS ක=ණ ෙනොසංA� අවස්ථාෙව� ෙනො වැටmණF දැ� නS වටහාගත 
<  කාලය b. 

තව ද Cව <Fෙත& ඇත. ෙමය Cයවන අය ද ක=ණාකර 8තා බල�න. kl� 
වහ�ෙසේ ද ෙS රෙට� වැ8ෙයෝ ය. එෙහb� ksFවයට හාa  ෙනොවන ප[4 මහ පාෙ# 
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ය�නට ද, 6S[ය බස්[ය ආ4 ෙපො6 වාහනවල ය�නට ද kl� වහ�ෙසේට අb�ය �ෙu. 
ඉ�� පA 1ය 4නය�� ( ෙK ගැන ක=ණාකර 8තා බල�න. 

�aහo මැQම අපරාධෙයC. o= omvවo6 ෙනොමරන ෙපොෙරො�6ෙව� අ#හF 
wවජය& ෙපොරවාගFතo 38� ෙකෙනo මැQම මහා මැ අපරාධෙයC. ඒ ගැන Cය�නට 
වචන නැත. kl� වන අ` එය 8ය වර& `VගaE. ෙS ක=ෙණ� 0 6& ෙනො (, 
සංෙOගයට පF ෙනො X, එක ද kl� වහ�ෙසේ ෙකෙන& නැතැ b Cව <  ය. එ ෙසේ B 
නEF 8X= ෙපොෙරොවාගF එ& UKගලයo කළා ය b Cයන වරදට 8යx මැ klනට 
ෙචෝදනා CQම A6A ද? අ�ංසක kl� ෙකෙර� සමහ=� :යා කළ ආකාරය අ�ශb� 
සංෙOගජනක ය. ඒ `Vබඳ 3ස්තර ෙම� සඳහ� කර�නට Xවමනා නැත. කළ හැe ෙහොඳ දැ 
b ඒ ඒ අය මැ ක=ණාෙව� 8තා බල�න. 

1� සමාජෙය� යS යS අසFU=ෂය� දවසකට �aහo ෙද�නo මරනවා. ඉ�� ඒ 
එක අසFU=ෂයo aසා 6r 6r 1�යනට ‘�Y ම=ෙවෝ ය’b ෙම ෙත& කලකට ෙචෝදනා 
කළා ද? එක UKගලයo aසා ෙසA අ�ංසක 1�යනට මහ පාෙ# ය�නට j6�ෙ� ද? ඇb 
`�වFa, අ�ංසක klනට පමණ& ෙS �[හැර? ක=ණාකර 8තා බල�න. 

අප සSබහම්චාQ kl� වහ�ෙසේ ෙS අවස්ථාෙව� ඉවැz සැe :යා කළ සැe 
පශංසා#හ ය. එ& සාහ8කයo aසා අ�ංසක klනට aගහ CQම ගැන ල5 ගණ� 
ඥානව�ත ෙබෞKධ ජනයා ෙශෝක ෙව�. එb� ෙනොඉවැ8cමF (ෙවෝ ද ෙබොෙහෝ ය. ඉ4� 
kl� වහ�ෙසේF ෙනො ඉවැ8cමF (වා නS $K ධශාසනය තවF ෙකෙලෙස�නට ඉඩ 
�|h. 

ෙS කලබල ( ෙබොෙහෝ ෙදනා එ ෙසේ (ෙ} $Kධශාසනයට �තවFකම aසා ද? නැත 
ෙහොF බ�ඩාරනායක මැ� මාට �තවFකම aසා ද? ~ට ෙපර ද 8X= ෙපොරාවාගF nප 
ෙදෙන& �Y මරා ද�වS කරj ලැ$ හ. ඊට මඳ& A� ( අශාමhකකS කරන 
ශමණෙවශධාQm ද ව[� වර දC�නට ලැ$ණ හ. එෙහF ඒ එක ද වෙරක ෙම ෙල8� 
කලබල ෙනො කළ ෙහb� $Kධශාසනයට �තවFකම aසා ම ය b 8ත�නට අපහA ය. 

බ�ඩාරනායක අගාමාත6Qමා ෙශේෂඨ් ජනනායකෙය2. බUජනVය ෙWශපාලකෙය2. 
*ෙශේෂෙය� සාමාන6 ජනයා *,� Vය කරX ලැY ෙකෙන2. එ ෙහD� මැ ලංකාවාZ� 
පමණ� ෙනො වැ, ෙලෝකවාZU මැ එQමා ෙK මරණය ගැන ක[පා . හ. එ බ- ෙකෙනoෙ! 
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