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ත�ණ ශ��ය ෙනොමඟ යව�න එපා 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
(1971 අෙපේ� කැ!�ල # ලංකාෙ% මෑත (ගෙ* +ශාල ආ�ෙදෝලනයකට 

12 3� 456ෙය7. ෙනොමඟ ;ය, උග> ව?නා ත@ණ A+ත !සB ෙමC� 
+පතට ප> D අ(@ අ�ශC� ම ෙශෝචFය ය. ෙG ක@ණ සGබ�ධෙය� අප 
මහා නායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ +4� කැ!�ලට සGබ�ධ ත@ණ 
ත@Jය� ෙK !කවරණය> අනාගතා� වෘ56ය> සඳහා # ලංකා Oව� 
+3Pය අධ�Q ජනරා�1මා ෙK ඉ�Sම පTU කරන ලද Oව� +3Pය 
අVශාසනයB ද Wව> ප> පකාශනවP� එකB ද ෙG සමග පළ ෙවC) 

  
අෙ[ ජනතාව ආග�කවතාව>වල ෙයෙද�� අ\> අ]@3 චාTතවල ෙයෙද�� 

ෙදමා_ය� වැ� �?ය� ව`�� Wද�� 7Tබ> කැ]G ෙකෙහ� ෙග� ක�� ෙකොපණ 
a�ෙය� කාලය ෙග%වා ද යV ක]@V> ද�නා කාණයB. 

අද  ෙකෝ ඒ a�ය? ඒ a�ය නැ� ]ණා පමණB ෙනො ව අද අෙ[ ජනතාව +ෙශේෂෙය� 
4ංහලය� ෙබෞ5ධය� 3B  ෙවනවා, අඬනවා වැළෙපනවා, ෙකෝධය ෛවරය පැ�ෙරනවා. 
ඇC අපට ෙG තරG 3කB, +පතB? රෙj ආරQක බළකාය> ජා�ෙ* AවනාPය වන ත@ණ 
_Tස> ඔ]ෙනො]� මහා සටනක ෙයl 4?න mසා ෙනො ෙ% ද? සට� කර�ෙ� අෙ[ 
ජනතාව C. +ෙශේෂෙය� 4ංහලය� ෙබෞ5ධය� ම C. මැෙර�ෙ�> අෙ[ ජනතාව C. 
+ෙශේෂෙය� 4ංහලය� ෙබෞ5ධය� ම C. ෙG +පත බලා ඉ�න _nව� ද? ඉවසල ඉසල බැT 
තැන C ෙG කතා කර�ෙ�. 

_�ව> පාලකෙයm, _�ව> ම]_යව@m, _�ව> ත@ණ ත@Jයm, _�ව> 
ළමCm, අෙ[ loඝ ඉ�හාසය ෙදස බල�න. හැම කරදර අවස්ථාවක l ම අපට _�ටDෙ* 
මහා කා@Jක r3රජාණ� වහ�ෙසේ ෙK ධoමය C. අද> ෙහට> අm5දා> එය එ ෙසේ ම C. 
ෙම බs අවස්ථාවල l අපට ෙහොU� �ත�නට ය C අෙ[ r3රජාණ� වහ�ෙසේ +4� ෙදන 
ලද අවවාදයB ෙදකB මතB කර ෙදන�G. ෙG ?ක ෙ%ලාෙ% l �>වල �ෙබන 3B කරදර 
ෙකෝධ ෛවර 4ය�ල ම අමතක ෙකොට ක@ණාෙව� ශ5ධාෙව� පඥාෙව� (Bත ව ෙG 
ක@v ?කට ඇwG ක� ෙද�න. 

Wරාණ ඉ�Uයාෙ% ශාක� ෙකොPය ෙද රෙj පාලකෙයෝ> r3රජාණ� වහ�ෙසේ ෙK 
ම]_ය ෙද පQෙ* ඥා� වoගයා C. ඒ රටව� ෙදක මැUV C ෙරෝ�x ගඟ ගලා බැස්ෙසේ. ෙද 
රෙj ම ෙගො+ය� ෙරෝහx ග ෙy Uය ෙගන ෙගො+තැ� කළා. ෙG Uය බැzම අර{v 
කරෙගන ෙද රෙj ෙගො+� අතර කලහයB ඇ� ]ණා. අර{ණ |ඩා C. එෙහ> කලහය 
ෙලො| ව�නට යනවා VVවJ� අ3රදo~ ව �යා 7�ම mසා ෙG ෙ�දය ෙද රෙj 
පාලකය� අතරට> ;යා. ෙද පQය ආ(ධ ස�න5ධ ව මහා සටනකට �දානG ව ගඟ ෙද පස 
!ස් ]ණා. ෙමය දැනග> r3රජාණ� වහ�ෙසේ එ තැනට වැඩම කළා. 

මහා කා@Jක r3රජාණ� වහ�ෙසේ දැ�ෙම� ෙද පQය ම ස��� ]ණා. 
ඔසවාෙගන 1rv ආ(ධ පහතට දැGමා. එ +ට r3රජාණ� වහ�ෙසේ මහාක@ණා 
ස්වරෙය� “ෙG මහා සටනකට �දානG ව�ෙ� කවර ෙදයB අර{v කරෙගන දැ”  C. 
ඇ�වා ෙබොෙහෝ ෙදනා ඒ මහා සටෙ� ෙහේ1ව ව> දැන4?ෙ* නැහැ. ෙද පQය ම 
ඔ]ෙනො]� �ණ බල�නට ]ණා. ඔ]ෙනො]� ක� |� ග ා යGතG කාරණය ෙ>@G ෙගන 
“ග ෙy Uය බැzG m�� කරෙගන ය”  C �වා. මහාකා@Jක r3රජාණ� වහ�ෙසේ “Uය 
ෙකොපමණ ව?නවා දැ”  C ෙද පQෙය� ම ඇ�වා. “ඉතා �� ව?කානමB ඇ� ෙදයකැ”  C 
ඔ]� �වා. Q�යය� මVෂ�ය� ෙකොපමණ ව?නවා දැ”  C r3රජාණ� වහ�ෙසේ නැවත> 
ඇ�වා. “ස්වා�m, මVෂ�ය� ෙK ව?කානම 7ව ෙනොහැ7”  C _n1@ 3�නා. ඉතා 
ස්ව�පයB අගනා ජලය mසා අගය කළ ෙනොහැ7 මVෂ� A+ත +නාශ කර�නට �දානG 
වනවා දැ”  C r3රජාණ� වහ�ෙසේ නැවැත> ඇ�වා. ඒ කාරණය කාට> වැටwණා. එ 
ෙහC� ල�ජාවට ප> � �ම බලා ග>තා. 
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ෙG කාරණා ෙහො`� VවJ� 4තා බල�න. 
r3රජාණ� වහ�ෙසේ ෙK ෙම�න තව> අවවාදයB. “ෙකෝලාහල කරන අය, අ ම ෙ� 

ෙකෝලාහලව�� වැනෙස�ෙන� � ෙනො ද��. ය� �� ෙකෙන� ෙකෝලහලව�� වන 
�නාශය ද�! න� ඔ#$ සම%ෙය� සමාදානෙය� කට'( ෙකෙර�.”  ෙG අවවාදය ෙහො`� 
VවJ� 4තා බල�න. 

අෙ[ r3රජාණ� වහ�ෙසේ ෙම බs අවස්ථා ෙදකක lම ලංකාවට වැඩම ෙකොට සට� 
නතර කරවා සාමය ඇ� කළ බව අෙ[ ඉ�හාසෙය� ෙපනනවා. ඒ r3රජාණ� වහ�ෙසේ 
දැ� නැත> එදා ෙ5ශනා කළ ධoමය අද> ෙහො`� පව�නවා. අපට _�ට ඒ ධoමය C. අෙ[ 
{1� �>ත� හැ3ෙ� වැ2ෙ� ඒ ධoමය අVව C. r5ධ ධoමය අVව හැ3v වැ2v 
4ංහලය� ගැන ෙරො)* ෙනො�ස්(මා Pයා �ෙබ�ෙ� ෙමෙහම C. 

“�ංහලය� ෙ- ගම� /ලාව ද හැ�0ම ද ඉතා උදාර ය. ය� ��ව� වහා ෙ!4� ගත 
හැ� �ච�ෂණ ඥානය� �ංහලයනට ඇ!ෙ! ය. ඔ#$ ස්වභාවෙය� ම මස් කෑම! ම! 
පැ� =ම! අ>ය ෙකෙර�. ඔ#$ �ෙපන ?@ ෙනො ෙව�. ෙකෝපය� ඇ� #ව ද එය වහා 
සං�Bවා ෙගන සම% ෙව�. �ංහලෙයෝ ඇBෙම� C?D ය, ඉතා Eෂට් ෙලස ආහාර අGභව 
ෙකෙර�, වැH ෙවලා ෙනො �ඳ�. �ංහල ස්J� ෙ- හැ�0ම ?�Kත ය. ගම� /ලාව ඉතා 
සංවර ය. �ංහල ස්J$ අරපෙරස්සෙමL දM ෙව�. ස්වාNO4ෂෙයෝ ස්වPය භාQයාව� 
අ�ශ�� ම �ශ්වාස ෙකෙර�. �ංහල ස්වාN Dව ෙකොතර� මෙහශාකR #ව! දැ� ද?� 
�Sය! ෙගදර කට'( �ය�� කර�.” 

 “�ංහලෙයෝ උෙT සවස ෙද�L Uම වහ�ෙසේ ඉWCෙX මY Zජා ෙකෙර�. නව\ණ 
වැY අ�� ෙගන �තරම භාවනාෙවL ෙයෙද�, ෙසොරකම අ�ශ�� ම U]Y ෙකොට 
සලක�. �� ම �ංහලය] කවදාක ව! ෙසොරකම� කළ බව� මම ෙනො ද�N. �ංහලෙයෝ 
ක4ණා ෙකෙර�, පර හට උපකාර ෙකෙර�, ආග�(කයනට දයා ෙව� සංගහ ෙකෙර�. 
�ංහලය� ළග ෙ� \ණ ධQම ඇ� බව අ! දැPෙම� ම ද�N.” 

 ෙම ෙසේ r5ධ ධoමය අVව හැ3v වැ2v 4ංහලයා පරෙ5~� ෙK ආකමණෙය� 
ප� ෙනොමඟ ය�නට පට� ග>තා. පරෙ5~� ]වමනා ෙව� ෙනොමඟ යැ%වා, ආගෙම� 
ඈ> කළා, ප�සෙල� ඈ> කළා, 4ංහලය� ෙබෞ5ධය� ෙ�ද කළා. ඊට ප� ව _ටරටවP� 
ෙහොඳ ෙ5ව� ෙම� ම නරක ෙ5ව� ද එ�නට පට� ග>තා. නරක +තපට ආවා නරක ප> 
ෙපො> සඟරා ගඟ ගල�නාB ෙම� එ�නට පට� ග>තා. ඒවා ම�� ඇන ෙකොටා ග�නා 
සැ? ඉගැ�Vවා. ෙව� �යන සැ? �F මරන සැ? ඉගැ�Vවා. ෙGවා ගැන �ජ� පQය 
සැල|ෙ%> නෑ. ෙදමා _ය� වැ� �?ය� සැලැ|ෙ%> නෑ. දැ� ෙG ඒව C +පාක තමC 
+`�ෙ�. දැ� ව> ෙGවාC� පාඩමB ඉෙගන හැෙදන පරWර ෙනොමඟ යන පාරව� වසා 
දම{. _�ව> ත@ණ ශB�ය ෙබොෙහො ම ව?නවා. ඔෙ� ත@ණ ශB�ය ෙනොමඟ ෙය3ෙවො> 
සමාජය වැනැෙසනවා. අද ෙG රෙj පව�න කලබලවP� ෙපෙන�ෙ� අෙ[ ත@ණ 
ත@Jය� ෙK ව?නා ත@ණ ශB�ය ක]@� ෙහෝ ෙනොමඟ යවා �ෙබන බව C. ඒ 
ෙහේ1ෙව� අෙ[ එ�තර 4ංහල ත@ණ ත@ණය� ෙK �+ත +නාශ වන බව ෙපෙනනවා. එය 
මහ 3කB. බලා ඉ�න බැT 3කB. ඔබ වැm ත@ණ ත@Jය� නැ� �ම ඔබට ෙම� ම 
4ංහල ජා�යට> බලව> පා2වB. ලංකා ශාසනයට> බලව> පා2වB. ඔබට ආදරෙය� 
ක@v 7ය�ෙ� ඒ mසා C.  

 ෙම කළ ෙබොෙහෝ ත@ණ ත@Jයනට 3B කරදර ඇ� බව මා> ෙහො`� ද�නවා. මා 
ෙබොෙහෝ 3[ප> ගGවල ෙහොඳට ඇ+ද පලW@3 C. ගGවල �ෙබන 3[ප>කම ෙහො`� 
ද�නවා. කර�නට !7යාවB නැ> නG �ව> ව�නට මඟB නැ> නG ඉUTයට එන �>ත 
ෙ%ගය ෙකබs දැC +ගහ කළ (1 ෙනො ෙ%. හැම රජයB ම ෙG අපහ�කG මඟ හරවාග�නට 
ෙනොෙයB කට(1 කරන බව රහසB ෙනො ෙ%. එෙහ> ආo�ක �ඩාව mසා බලාෙපොෙරො>1 
වන තරG ප�ඵල නැත> ඉUTයට ප�ඵල ලැෙ�+ ය C. 4�ය හැ7 C.  

 �තව> ත@ණ ත@Jයm, කවර ෙහේ1වB mසා ෙහෝ ඔබ ෙG කාලෙ* ෙයU 4?න 
�ංසාකා� �යා නතර කර�න. ඔෙ� ත@ණ ශB�ය ඔෙ�> අන�ය� ෙK> යහපත සඳහා 
ෙයොදව�නට ඉUTයට එ�න. ඔෙ� ව?නා ත@ණ ශB�ය m4 මඟ ෙයොදවා ආo�ක �ඩා 
නැ� ෙකොට ඔබ රටට ජා�යට ආගමට භාෂාවට Unෙසන මැJB බවට ප> කර� වැඩ 
_nෙවළB සකස් කර ඇත. එය ඔබ ෙවVෙව� _nව� ඉBමm� සමාජයට ඉUTප> 
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ෙකෙර�. ඔෙ� අනාගතට ඉ� අෙලොකව> වV ඒකා�ත C. ෙම ෙතB � ක@v 4ය�ලB 
ම සලකා බලා �ංසාකා� �යා වහා ම නතර කර�න. 

ෙG රෙj මහ පාර> මහ පාලම> ෙපො3 ෙගොඩනැ�P ආUය> ෙපො3 ජනයා ෙK වස්1 C. 
ෙපො3 ජනය ා නG ඔබ හා අ_ C. එ ෙහC� ෙපො3 ෙ5 +නාශ 7�ම නG තම� ෙK ෙ5 +නාශ 
7�ම C. ෙපො3 ජනයා> ෙපො3 ෙ5> ආරQා 7�ම පාලක පBෂෙ* (1කම C. ඒ සඳහා 
ච1o+ධ ආරQක බළකාය� ඇත. ඒ බලකාය ඔබ හා සට� කර�ෙ� ෙපෞ5ගPක ව ඔබ හා 
ෛවරෙය7� ෙනො ෙ%. ෙපො3 ජනතාව හා ෙපො3 ෙ5 ආරQා 7�මට C. එ ෙසේ කරන +ට 
ඔබට ද +නාශයB 43 වV ඒකා�ත C. එC� බළකායයට අය> ආරQක භටයV> +නාශ 
�ම ස්වාභා+ක C. එය ද රටට බලව> පා2වB. ඔබ සට� නතර කෙළො> ආරQක භටය� 
ෙK සටනB ඇ>ෙ> ම නැත. 

පාලන පQෙය� _�ව1නට වචනයB 7ව (1 ෙ%. ෙදමා_ය� ද@ව� ෙK වරෙද� 
_nයG 7Tම සාමාන� 4Tත C. එෙහ> ද@ව� සමඟ ෛවරයB නැත. ඔ]� ෙK අනාගත 
යහපතට කට(1 7�ම ෙනො අ2 ව ම කර�. ෙපො3 ජනතාව පාලක පQෙය� ද@ව� හා 
සමාන C. �ංසාකා� �යාවල ෙයl 4?න ත@ණ ත@Jෙයෝ> ඔෙ� ද@ව� හා සමාන C. 
ඔ]� ෙK වරදට _nයG කළ (1 C, ෛවර ෙනො කළ (1 C, _�ට+ය (1 C. 

ෙත@ව� සරJ� 4ය\ +ප> 3@ � 4ය\ සැප> ළඟා � අ\�� ලැ� අ]@5ද හැම 
අ�� ම වාසනාව�ත ෙ% වා C ඉත 4�� පාoථනා ෙකෙර�. 
 
ලංකාlප 1971.04.21 
පඥාපභා 1 
 
ය1@P�ම: සැ�ටා ටC[ෙස?� 


