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�ප� නායක	මාට �වෘත සෙ�ේශය� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ජා�ක රාජ� සභාෙ� ක�කස��ෙ� ම�� හා  ප!ෙ" නායක ඒ. අ��ත�ංග� 

මහතා කැර�% පකාශය තව( ක)* +ක, ඉ./ප( 01මට මඟ, පාදා 5� ෙහ6� පළ8 
වැ ඒ මහතාට කෘතඥ ෙව�. =>ය ෙක+ කැරගැ@මට �� ඉ./ය ‘මහතා’  ය6 =A  ට එ6� 
හC�ව�ෙ� අ��ත=ංගE මහතා බව Gත තබාගත H� ය. ෙE =>ය ‘මහතා’ෙI =>යට 
>J�ර, ෙනො ෙ�. ඒ =>ෙ" >J�) =ය�න ට ෙදය, නැත. ෙE, ‘මහතා’  ෙI �ෙ( 
අමා)ව( අMගා�කය� ෙI �ෙ( අමා)ව( සනසා ෙද�නට =යන ලOද, පමP. 

ෙමොෙහ�ෙජෝදාෙරෝ හරRපා කාලෙ" පට� භාරතෙය�( S ලංකා ෙව�( වාසය කෙළේ 
දEළය� බව( ආ�යය� පැ�ණ ඔV� යට ප( කළ බව( එෙහ6� ෙE ෙද රෙට� 8W 
අ6�කාරෙයෝ ද�ළෙයෝ යැ 6 0යන බව( අසා ඇත. ඒ අM වැ සලකා බලන  ට කYසඳ - 
ෙකෝනාගම - කස්සප යන �� [5රජාණ� වහ�ෙසේ ෙI කාලෙ" පට� භාරතෙය�( \ 
ලංකා ෙව�( වාසය ෙකෙළේ ෙබෞOධෙයෝ යැ 6 අ> 0ය8. ද�ළය� 0යන ඉ�හාසය අV)5 
හාර දහස, පමණ ය, අපට හාර ල!යකට අ_ක ඉ�හාසය, ඇත. එෙහ( ඒ කථා ෙදෙක� 
ම දැ� වැඩ, නැත. මෑත Hගෙය�  ජය රජ�මා ෙI කාලෙය� පට� ක)* +ක, සලකා 
බල8. 

5cගැ8* රජ�මා ෙI කාලෙ" පට� Gංහලය� හා ද�ළය� අතර සට� රාdය, ඇ� 
 ය. ඒ හැම වාරෙයක ආරEභය ද�ළය� ෙගe. �� මහ රහත� වහ�ෙසේ පැ�P +ක 
කෙල0� ම ෙහළ.ව fරා [Oධාගම පැ�1 gෙයෝ ය. අMරාධfර පළාත [Oධාගමෙ" 
hලස්ථානය  ය. ඒ අතර දY* ඉ�.යාව� පැ�P ද�ළ ෙසේනාව, GOධසථ්ාන හා 
ෙබෞOධය�  නාශ කර�නට පට� ග�. ��ගැ�� රජ�ම� ඔVනට  )Oධ වැ සට� 
ආරEභ කෙළේ ඒ eසා ය. ඊට පj වැ ද සට� රාdය, ඇ�  ය. ඒවා ආරEභ kෙ" ද ද�ළය� 
ෙග� ම ය.  

1956 � පj උ�ෙ� හා නැෙගන�ර ආරEභ කළ S  ෙරෝq ව�පාර ෙය� r එරාV�� 
එ, අයY ෙI මරණය G5 sෙම� ආරEභ V සටෙන� 8ල( ද�ළය� ෙI ය. ෙE වර සටන 
ආරEභ කෙළේ( අෙගෝස්� 16 වැeදා යාපනෙ" r k GO_ෙය0e. කවර ක)ණ, eසා ෙහෝ 
t ත හා ෙOපල  නාශ 01ම බරපල වරෙද0 ෙකොWලකෑම ද එ ෙසේ ම ය. ඒ වැu.වලට රජය 
@ත�Mvල වැ දwවE ෙදනවා ඇත. ෙE වැu. දYෙx හා බස්නා�ර පමණ, ෙනො වැ උ�ෙ� 
හා නැෙඟන�ර ද G5 s ඇත. එෙහ( ‘මහතා’  ආ. සමහ)� yදානE ව�ෙ� Gංහලය� 
5දන� ෙකොට ද�ළය� jදන� කර�නට ය. එයට නE ඉඩ .ය ෙනොහැ0 ය. Gංහලය� 
කළ( ද�ළය� කළ( වරද වදර ම ය. එෙහ( ෙE මහා  නාශෙය� ආරEභය ෙකෙසේ ද 
ය�න යටප( කර�නට වෑයE 01ම නE වැර. ය. 

මා  G� \ ලංකා අගාමාත��මාට (ෙ|. ආ�. ජයව�ධන මහතාට) යවන ලද 
සෙ~ේශෙය� ක=� යාපනෙ" ත((වය අMවැ  හාර�� හැර Gංහලයනට �E අඟල, ව( 
නැතැ 6 අMමානෙය� සඳහ� කැර ඇත. එය අසත� බව( Gංහලය� යාපනෙ" ඉඩE අ6� 
කැuෙගන ව�ාපාර කරන බව( ‘මහතා’  0යා �ෙ�. අV)5 �පයකට ෙපර Gංහල  ෙරෝq� 
ෙI බලව( බාධා මැද .සාප��ම�  G� රජෙ" ඉඩම, කැබ= ෙකොට Gංහලය� අතර 
ෙබදා5� බව( ඔV� Yඩා ෙගවW හදාෙගන ප.ං� k බව( දැනැG+ෙය�. එ ෙසේ නැ� වැ 
ෙපෞOග=ක ඉඩE ඇ� Gංහලය� ඉ�නවා දැ 6 ෙසොයා බැ��. උ�)කෙ� Gංහල  ෙරෝq 
ෙනොවන ස( f)ෂය� ෙග� ඉඩE �ලට ෙගන ප.ං� වැ G+න Gංහලය� හතර ෙදෙනY� 
ඇ� බව දැනග��. ද�ළය� S ලංකාව fරා ඉඩE �ලයට ෙගන ප.ං� s G+න පමාණය ෙදස 
බලන  ට යාපෙ� ඒ ඉඩE �පය ගණ� ග�නට ව( තරE ෙනො ෙ�. ෙකෙසේ Vව( ඒ ඉඩE 
0�පය 8දලට 5� ඒ ස(f)ෂයනට කෘතඥ ෙව�. 

ෙE තරE  නාශදායක GOq� රාdයකට පධාන ෙහේ�ව, kෙ" ෙදමළ එ,ස(  8,� 
ෙපර8ෙx සමහ)� ඇ� කළ රට ෙබrෙE කථාව( මැ�වරණ uස්sEවල r Gංහලයනට 
 )Oධ වැ කළ කතා( ය. අ �ංසා වාr යැ 6 0යන ‘මහතා’  Gංහල  ෙරෝq වැ කළ කතා 
ෙපො�Gය තැ+ගත කැර ඇ�වාට සැකය, නැත. ඔV� ෙI එම කතා ඇy Gංහලෙයෝ දහස් 
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ගණ� ෙව�. ෙපො�Gය තැ+ගත කළ කතා �පය, ව( අසන ෙම� අගාමාත��ම� ඇ�� 
අමාත� මxඩලයට ක)ණාෙව� ද�ව�. ඒ අතර මැ�වරණ uස්sEවල r එක ද GංහලයY 
ද�ළය� මරන කතාව, කැර �ෙ� දැ 6 ෙසොයා බලන ෙම� ද�ළය� ෙග� ඉWල�. 
ක)* ෙම ෙසේ ��ය r Gංහල ෙබෞOධයනට ෙදොස් පවරන හා e�දා කරන => ඉං�G පත 
හා සඟරා ම�� ෙලොව fරා ප�රව6. 

ෙම බC අස්ථාවල r ෙනොමඟ යවන ෙලෝකයාට ක)* හ/ හැ+ අවෙබෝධ ෙනො01ෙම� 
Gංහල ෙබෞOධ ෙWඛකය� කර�ෙ� බලව( වරෙද0  

ෙම රට ෙදකට ෙබද�නට ඉWලන කථාව සාධාරණ ද, අසාධාරණ ද 0යා Gතා 
බල�නට ක)* ස්වWපය, සඳහ� කර�. ‘මහතා’  ඇ�� ප!ය උ�ර හා නැෙඟන�ර 
ෙදමළ රජ�යට ඉWල6. 8� ල, ෙපොෙළොව ව�ග සැතැfE 25,332 0. එ6� උ�ර හා 
නැ ෙඟන�ර 7, 268 0. එය 8� ල, ෙපොෙළොෙව� �ෙන� එකකට ආස�න ෙ�. ඉWලන 
ජන සංඛ�ාව ද�ළය� ෙගM( ‘මහතා’  ඇ�� ද ඩ එ,ස(  8,� ෙපර8ණ 6. ද�ලය� 
Gය� ෙදනා( ඔය අදහස අMමත කර�ෙ� නැත. එ ෙසේ නE ඉWල�න� ෙI පමාණය 
සලකා බල�න. 

1971 වැ�ෙන� ජන සංගණනය අMවැ 8� ජනගහණය 1,27,11,143 6. එ6� ලංකා 
ද�ළය� ෙI සංඛ�ාව 14,15,567 6 ෙE අV)5 හෙ" r වැ� k පමාණය( එකY කළ  ට 16 
ල!යකට ආස�න වනවා ඇත. 8� ලංකාෙව� ඡ�දදායක සංඛ�ාව 66,13,899 6. ද ඩ 
එ,ස(  8,� ෙපර8ණ ඉ./ප( V ආසන 22 ඡ�ද සංඛ�ාව 7,85,637 6. එ6� ඔVනට 
5� ඡ�දදායක සංඛ�ාව 4,10,584 6. එ6� පැහැ.J ව�ෙ� ඔV� ඉ./ප( k ආසනවල 
ඡ�දදායකය� ෙග� වැ� සංඛ�ාව, රට ෙබrෙE කථාව අMමත ෙනොකරන බව 6. 
නැ ෙඟන�ර .සාෙ� ආසන 12 � ඔVන තව ම .නාගත හැ0 වැ ඇ(ෙ( ආසන 3 6. එ6� 
පැහැ.J ව�ෙ� නැෙඟන�ර ජනතාව ෙග� හතෙර� �න, රට ෙබ.ෙE කථාව අMමත 
ෙනොකරන බව 6. 8� ලංකාෙව� ඡ�දදායකය� ෙග� ‘මහතා’  ෙI ප!යට ලැ� 
�ෙබ�ෙ� Gයයට 6 6. Gයයට 6 ෙද නY ෙI Vමනාවට S ලංකාෙව� �ෙන� ෙකො ටස, 
ෙව� කැරrම j5j දැ 6 මැදහ( වැ Gතා බල�ෙ� මැනැ . 

ද ඩ එ,ස(  8,� ෙපර8ණට අ�ංසක ද�ළය� ෙනොමඟ යවා �ංසකය� 
කර�නට( Gංහලය� හ�ර� ෙලස සලක�න ට( ඉඩ ෙනො r ද�ළයනට r � ෙබන 
වරපසාද  ස්තර ස�ත වැ Gංහල ද�ළ හා ඉං�G යන භාෂාතයෙය� 8දණය කරවා අ�ංසක 
ද�ළයනට( ‘මහතා’  ඇ�� >/ස ෙනොමඟ යවා �ෙබන උග( ෙලෝකයට( දැනැග�නට 
සලස්ව�ෙ� මැනැ . ඔVනට තව( .ය H� වරපසාද නැ� තරE ය. ව රපසාද අ� වැ 
�ෙබ�ෙ� මහජා�ය වන Gංහලයනට ය. ෙම�න එයට සාධකය,: ද�ළ ත)ණ 
ත)Pයනට u0යා නැතැ 6 කෑගස�. 8� ලංකා ද�ළ සංඛ�ාව 16 ල!යකට ආස�න ෙ�. 
u0යා නැ� Gංහල ත)ණ ත)Pය� ෙI සංඛ� ාව ම 16 ල!ය ඉ,මවාය6. අෙන, හැම 
අංශය,ම( එ ෙසේ ම ය. එෙහ( ද�ළය� ෙI සාධාරණ ඉW�E ඇ( නE සලකා බල�ෙ� 
මැනැ . 

ජනගහණෙය� ෙහව( ඡ�දදායකය� ෙග� Gයයට 6 , වන ද�ළය� ෙI රට 
ෙබrෙE කථාව �ෙබන �) රට ස�j� 01ම 5ෂ්කර වM ඇත. නැවැත නැවැත( ෙම බC 
ෙකෝලාහල ඇ� Vව ෙහො( එය වචනෙය� 0ය�න ට බැ/ තරE  පත0. එ ෙහ6� රට 
ෙබrෙE කථාව ෙ�ශෙදෝ� කථාව� හැ+යට @�ගත 01ම ගැන සලකා බලM මැනැ . 

උ�ෙ� හ�දා ඒකකය� "��#ම ගැන ‘මහතා’  හා අMගා�කෙයෝ ෙබොෙහොම කලබල s 
G+�. කලබල ව�ෙ� Yමට ද? දැනට ම( හ8දාව  මධ�ගත ෙකොට ඇත. එ ෙහ6� හ8දා 
ඒකක දYණ බස්නා�ර ඌව නැ ෙඟන�ර හා උ�) මැද යන පළා(වල >�cවා �ෙ�. 

ඒ පළා(වල අය කලබල kෙ" තැ� නE දැනට ම( උ�ෙ� �ෙබන ආර!ා කඳVර 
.H* ෙකොට හ8දා ඒකකය, >�csමට ද�ළය� පමණ, කලබල ව�ෙ� ඇ6? හ8දා 
ඒකකය, >�csමට �ය  ය H(ෙ( දY* ඉ�.යාව සමඟ ෙහොර ජාවාරE කරන අය 
පමP. 

උ�ෙ� ජනපද >�csම ගැන ද ‘මහතා’  ඇ�� අMගා�කෙයෝ ෙබොෙහො ම කලබල s 
G+�. Gයයට 11 Y( දශම එක, වන ලකා ද�ළය� ෙග� හ/ අඩ, වාසය කර�ෙ� 
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උ�) .සාෙව� >ට \ ලංකාව fර ම ය. එය එ  ෙසේ නE Gයයට 71 Y( දශම නමය, වන 
Gංහලය� ෙග� j� සංඛ�ාව, උ�ෙ� වාසය 01ෙE වරද Yම, ද? ඡ�ද දායකය� ෙග� 
Gයයට 6 , වන ද ඩ එ,ස(  8,� ෙපර8ණ 0යන කථා ගණ� ගත H� නැත. 
අගාමාත��ම� 0යන ප/. Gංහලය� හා ද�ළය� jහද වැ වාසය කරන ජන සhහය, 
01මට නE ඔVෙනොV� ෙI වැu. හැ�E ඉව( කරවා එකට වාසය 01මට කටH� ෙය.ය 
H� ම ය. එ ෙහ6� >Jව� ඉ,මe� උ�ෙ� ජනපද >�cවා ජන අMපාතය අMවැ ප.ං� 
කරව�ෙ� මැනැ . 

 ප! නායක ‘මහතා’  ගා&'�මා ෙම� අ �ංසාව 8W කැරෙගන කටH� කර බව 
0යා ඇත. ‘මහතා’  ෙI වැඩ >Jෙවළට ෙශෂ්ඨ භාරත fතයYෙI නම එක� 
කැරගැ@ම   ෙනොමැනැවැ 6 Gත�. ෙකෙසේ Vව( ‘මහතා’  ෙI හා පා�කය� ෙI අ �ංසාෙ� 
පමාණය දැනැගැ@මට මැ�වරණ කාලෙය� Gංහලයනට  )Oධ වැ කළ කථා මතක නැ( 
නE ෙපො�Gය  G� තැ+ගත කරන ලද කථා �පය, ව( අස�න. 

අගාමාත��මා Gංහල පෙOශය��  ෙශේෂෙය� වැWලව(ෙ( වාසය කරන ද ඩය� 
ආර!ා 01මට ඒ පෙOශෙ" ඇ .�� උ(සාහ ග(ෙ( ය.  ප!ෙ" නායක ‘මහතා’  එ 
ෙලG� එක GංහලයY ව( ආර!ා 01මට උ(සාහ ග(ෙ( ද? ව�රාරාමෙය� අනාථ k 
ද�ළය� +ක ෙදනY� ෙහෝ uකබලාෙගන සංගහ ෙකෙළ8. එ ෙලG� අනාථ k යාපනෙ" 
Gංහලය� එ, ෙකෙනY ෙහෝ යාපෙ� ��5 ෙකො ලක ආර!ා ෙකොට සංගහ කළා දැ 6 
අ �ංසාවාr ‘මහතා’  ෙග� අසM කැමැ(ෙත�. 
 
/ uස 1977.09.11 
පඥාපභා 1 
 
ය�)=sම: සැ�ටා ට6Rෙස+� 


