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ජා�ය ද? ප	ය ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
මහාවංශය ආ� වංශ කථාව�� �ංහල ජා�ෙ! ආර#භය %ජය රජ&මා ෙග� ( ය) 

*යත, හැම ඉ�හාසඥය0 ම එය 23ග�ෙ� නැත. ඇතැ6� �ංහලයා ෙ7 6ල රාවණා ර8 
ෙත9 ඈතට ෙගන ය�ෙ� ද ක=> ඇ� වැ ය. ආර#භය කාෙග� කවදා �? @ව, �ංහලයා 
ආAය වංශයට අය, මBෂ� ජා�ෙය*. ��� මහ රහත� වහ�ෙසේ ව��නට ෙපD ද 
�ංහලයා සෑෙහන තර# FG> ෙප ෟඪ ජා�ය9 හැKයට වැජL> බව ප	
කාභය රජ&මා 
ආ�� ෙ7 Nව,වO� පැහැF3 ෙව). �ංහලයා ෙබෞQධ Sවාට පT එවකට ෙලොවැ *� ම 
ජා�යකට ෙදවැV ෙනොවන තර# FG>වකට ප,( ය. �ංහලයාට %Wෂට් ආගම9, භාෂාව9, 
කලාව9, ඉ�හාසය9, සංස්කෘ�ය9 හා Wෂ්ටාචාරය9 ද ඇත. �ංහලයා ආගමට ෙසේවය 
ෙකෙළේ ය; භාෂාවට ෙසේවය9 ෙකෙළේ ය; ජා�යට ෙසේවය ෙකෙළේ ය . 

�ංහලයා ෙ7 ආග�ක ෙසේවාව %Wෂට් ය. �ංහලයා ]Qධාගමය 23ග,ෙ, 
මහාප^ත�ාගෙය*V. එන# තම� එෙත9 ක_ අදහාෙගන ආ ආගම හා ආචාර ධAම ස්ව_ප 
වශෙය� ව, �ශ ෙනොෙකොට ඉතා 2^T? වැ ය. �ංහලයා ආගමට කළ ෙසේවාව අBරාධNර 
ෙපොෙළො�න= ආF පෙQශයනට aය ෙකෙන0ට වහා ම අවෙබෝධ වB ඇත. ]Qධ ධAමය 
පහළ Sෙ! භාරතෙය� ය. එෙහ, එය ආරcා Sෙ! ලංකාෙව� ය. කට පාඩ�� ෙගනා ]Qධ 
ධAමය බැ�eKයා සාය කාලෙය� f%ත ප^ත�ාගෙය� ආරcා ෙකොට වළග�බා ර8 ෙ7 
උපකාරෙය� ග�ථාiඪ කෙළ ා  ්�ංහල jk� වහ�ෙසේ ය. අlවා, mකා, අBmකා සකස් 
Sෙ! ද �ංහල jk� වහ�ෙසේ ෙ7 Nෙරෝගාn,වෙයV. පාOය භාෂාව9 හැKයට ඉෙගoමට 
උවමනා Vඝqr, ව�ාකරණ, ඡ�දස්, අලංකාර ආ� �ය_ල ම ස#පාදනය Sෙ! �ංහල 
jk� වහ�ෙසේ ෙ7 Nෙරෝගා�,වෙය� ම ය. ෙ# ක=> Vසා ]Qධ ශාසනය ආරcා *tම 
හා පාO භාෂාව වAධනය *tම 23බඳ වැ 6v ෙලෝකවා� ෙබෞQධය�ෙ7 ෙගෞරවාදරයට 
පාත S �ංහලයා තමා ෙ7 ය) *ව G& කලාව, සා�ත�, භාෂාව, ආF හැම ෙදය9 ම 
]Qධාගමෙය� ෙපෝෂණය කැDග,ෙ, ය. �ංහලයාට ]Qධාගමෙය� ෙව� S *�ව9 නැතැ 
) *ව G& ත,,වයකට පැ�eෙ! ය. ‘��ධාගමය නැ�දාට �ංහල ජා�ය! නැ"තට ම 
නැතැ’) xම, රාමනාද� &මා yෙz ද එෙහ)� ම ය. 

�ංහලයාෙ7 භාෂා ෙසේවාව ද %Wෂට් ය. Nරාණ ලංකා ෙz අද  ෙම� ඉ ෙගo ෙ# 
පහTක #  ෙනා( ය. එ ෙහ, උග&� ෙග� අrව9 ෙනො( ය. �ංහල සා�ත� ෙදස බල�න. 
හ&ර� %�� වාර ගණනකට aV තබා ඉ�^ ( �ෙබන ෙපො, Kක @ව, ෙකොපමණ වKනවා 
ද? ෙ# ග,ක=ව� අතර jk� වහ�ෙසේ පමණ9 ෙනොවැ රජව= ද Sහ. අද රජව=නට 
කර�නට වැඩ නැත. එදා රජව=නට Vක# ඉ�නට ඉඩ නැත. ඒ තර# කටG& ය. ඒ දහස9 
කටG& මධ�ෙය� � �ංහල රජව=� %�� පවා  Oයන ලද ෙපො, ෙදස බැ} %ට �ංහලයා 
ෙ7 භාෂා ෙසේවාව මැනැ%� වැටැෙහනවා ඇත. ෙ# තර# වKනා ෙපො, O~ රජව= 
�ංහලය� අතර හැD අ� ජා�� අතර ඇQදැ ) ෙනොදV�. 

ජා��ෙ7 ආරcාව සඳහා ලc ගණV� F% 2� �ංහලෙයෝ ජා�ක සංවAධනය ද ඉතා 
ඉහ3� ම �? කළ හ. �ංහලයාෙ7 පධාන fවෙනෝපාය Sෙ! ෙගො%තැන ). අහ�� වැෙටන 
හැම ව&ර �ඳ9 ම මහජනයා ෙ7 �භ �Q�ය සඳහා ෙයොදවනවා යැ ) ඇතැ# රජව=� y 
yම වැV උදාර *G# ෙලෝක ඉ�හාසෙය� ෙසොයා ගැoම එතර# පහT ෙනොවB ඇත. ඔ@� 
උද ාර ෙලස yවා9 ෙම� ම උදාර ෙලසට �යාෙව� ද ෙය?ෙණෝ ය. අෙ� 6&� �,ත� 
%�� කරවන ලද වැz ගණන �ස් දහස ඉ9මවා ෙගොස ්�ෙබ�ෙ� එෙහ)V. ෙකෝK පහකට 
ෙනොඅr ජන සංඛ�ාව9 ෙහොඳට කා � අ�ෙAක ආහාර 2ටරට යැS බව වාAතා ගත ( ඇ,ෙ, 
ද එෙහ)V. 

�ංහලයා %�� ෙරF කAමා�තය ද ෙහො�� FG>කැD &]> බව ෙනොෙය9 වාAතා 
*ය). %ෙශේෂෙය� කාශn්ර රෙට� රජ �ෙසෝව=� ඇ�ෙQ ලංකාෙz %යන ෙරF ය) 
කාශ්nර ඉ�හාසය වන රාජතරංග$ෙය� සඳහ� ෙz. මහාවංශෙය� තර# aල� හ_ 
��කාගාර ගැන සඳහ� වන අ� ඉ�හාසය9 නැතැ ) උග,& *ය�. ෙපොෙළො�න= 
මහාෙරෝග�ශාලාව තර# උසස් aල� හල9 එවකට ෙලොවැ ෙකො� ව, &]ෙq නැත යB 
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උග&� ෙ7 23ගැoම ). වා^මාAග ඉ��ෙ�= W_පය 23බඳ එවකට �ංහලයා 
පරදව�නට සම,� ෙලොව ෙනොSහ) *ය�. ෙ#වා �ංහලයා ෙකබ� දැ) වටහාගැoමට 
��? මාත සාධක ය. ෙ# ක=> Vසා �ංහලයා %ශ්ව yA�යට ප, S බව ෙනොෙය9 ෙදස් 
%ෙදස් වාAතාවO� පැහැF3 ෙz. 

ලංකාව �ංහලය� ෙ7 රට ). ෙම� ෙන ාෙය9 ජා�� අ ැත, මහා ජා�ය �ංහල ). 
එෙහ, �ංහලයා මහාජා�ය ( ඇ,ෙ, ජනගහනෙය� පමe. අෙන9 හැම ක=ෙණ*� ම 
�ංහලයා ?Aවල ෙකොටස9 ( ඇත. එයට පධාන ෙහේ&ව �ංහලයාෙ7 අලසකම, අ�රදA� 
භාවය හා අසම�ය ). අපධාන ෙහේ&ව %ෙQ�� ෙ7 පාලන කාලය�� මහ ජා�ය වන 
�ංහලයා ?Aවල කර�නට උපකම ෙය�ම ). 

�ංහලයා ?Aවල ෙකොට තැ�මට ෙය� උපකමවO� පධාන ෙදක9 පමණ9 සඳහ� 
කර�ෙන�. ෙකෙන0ට FG> ව�නට ෙහොඳ අධ�ාපනය9 ලැ�ය G& ය. එෙහ, �ංහලයාට 
%ෙශේෂෙය� �ංහල ෙබෞQධයාට උසස් අධ�ාපනය ලබන මං අ@රා ��e. උසස් 
අධ�ාපනය9 ලබ�නට උසස් අධ�ාපනායතන එන#, පළ6 වැV ෙශේeෙ! පාස_ ��ය G& 
ය. ලංකාවට Vදහස ලැ� කාලය9 යන &= ම පළ6 වැV ෙශේeෙ! පාස_ &]ෙq හැට 
පහ9 ය. එ)� �ස් ෙදක9 &]ෙq යාපනය Fස්�9කෙ! ය. යාපනය හැර 6v ලංකාවට ම 
&]ෙq �ස් &න*. දැ� පළ6 වැV ෙශේeෙ! පාස_ වැ� ( ඇත, තවම, ලංකාෙz උ&= 
ෙකළවෙර� යාපෙ� Fස්�9කෙ! �යයට අ�නමය9 අ�ංහල ළම)නට උසස් අධ�ාපනය9 
ලබ�නට පළ6 වැV ෙශේeෙ! පාස_ �ස් &න9 ඇත, ලංකාෙz ද0> ෙකළවෙර� 
හ#බ�ෙතොට Fස්�9කෙ! �යයට අ� නමය9 �ංහල ළම)නට උසස් අධ�ාපනය9 
ලබ�නට පළ6 වැV ෙශේeෙ! එක ද පාසල9 ව, නැත. 

Wෂ�යනට අධ�ාපනය ෙහො�� Fය හැ9ෙ9 N�> �=ව=නට ය. අභ�ාස %ද�ාලය 
අ�B, �ංහලයාට බලව, අසාධාරණය9 කැD ��e. 1958 පමණ වන %ට ද �ංහල 
මාධ�ෙය� උග�වන �=ව=� පනස් &� දහස් ගණන9 �K අතර ෙදමළ මාධ�ෙය� 
උග�වන �=ව= දහ&� දහස් ගණන9 ගණන9 �Kය හ. ඒ දහ&� දාහට N�> ව�නට 
අභ�ාස %ද�ාලය අට9 &]> අතර �ංහල මාධ�ෙය� උග�වන පනස් &� දහස9 
�=ව=නට N�> ව�නට අභ�ාස %ද�ාලය &]ෙq නවෙය*. �ංහලය� �රදA� වැ 
සම�ෙය� කටG& කළා න# ෙ#වා V� ප^F ෙයොදාග�නට ��e. ෙ# ක=> Vසා රජෙ! 
හා ෙපෞQගOක ආයතනය�� ද උසස් තන&රක ද9නට ලැ]ෙq අ�ංහලෙය9 ම ය. 
�ංහලෙය9 ( න# ෙහද අෙබෞQධෙය9 ම ය. 

උපකෘත පාස_ රජයට ගැoෙම� පT ෙ# ත,,වය තරමකට ෙවනස් ( ඇත. එෙහ)� 
�ංහලය� ෙ7 අසම�ය Vසා %ෙශේෂෙය� පc ෙQශපාලන ෙ�දය Vසා �ංහලයා තව තව, 
2^ෙහන ල0> පහළ ( ඇත. දැනට Dyරcා නැ�ය@� ෙ7 සංඛ�ාව අ� %ශාල ය. එ)� 
�යයට අ�පහ9 පමණ �ංහලය� %ය G& ය. ?�ප, ජනතාව ෙග� �යයට අ�ව9 පමණ 
�ංහලෙයෝ ය. �ංහලයාෙ7 ෙ# ?�ප,කම අසරණකම තව තව, උග වන ල0> ) 
ෙපෙන�නට ලැෙබ�ෙ�. ක@= ක@=, �ංහලයාෙ7 කර 2K� රජක# කර�නට �දාන# 
ෙව�. 

ඉ�FයාBවනට Nරවැ�කම ෙද�නට පට� ග, කාලය පට� ෙ# වන &= Nරවැ�ක# 
� ඇ,ෙ, එ9 ලc පනස්දහසකට පමණ ය. එ තර# Tv ගණනකට ඡ�ද බලය ��ය � 
උඩරට ක�කරෙ! එක ද ආසනය9 ඉ�FයාB ක#ක= නායකයනට �ස නම�ෙ� නැ� වැ 
�ංහලය0ට Fනාගත ෙනොහැ* ය. තව අ@=? *�පෙය*� ඡ�ද බලය ඇ� ඉ�FයාBව� 
ෙ7 සංඛ�ාව ලc පහ9 පමණ %ය හැ* ය. එ%ට �ංහලයාෙ7 ත,,වය ෙකබ� ෙzද? 
මැ�වරණය9 පැ�e %ට �ංහලයාෙ7 ෙ�ද Vසා �ංහල ෙද�න0 &�ෙදන0 තරඟයට 
ඉF^ප, වB ඇත. ඔය අතරට ඉ�FයාBව0 ඉF^ප, ( ජය ග�නට, 23වන. 

nට පථම එබ� වාරය9 &]> බව අමතක කර�න එපා. එෙසේ ඉ�FයාBව0 ඉF^ප, 
�ෙණො, Fන�නට 23ව� ව�ෙ� ඉ�FයාB ක#ක= නායකයනට වැඳ වැl> 
ෙකෙන0ට ය. ඉ�FයාB ක#ක= නායකය� මහ ආඩ#බරෙය� �KB ඇත. ඡ�දාෙ�cක 
�ංහලයා ෙදකට &නට නැn ඇඹැ^ - ඇඹt ඔ� ෙවත ළඟා වB ඇත. ඔ� එක වරට ම 
“ෙපෝඩා ෙපෝ”  *යා ෙනොඑළව�නට 23වන. එෙහ, යcය� ෙ7 ෙපේතය� ෙ7 ෙහෝ 
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ඡ�දය ලබාෙගන Fන�නට බලාෙපොෙරො,& වන �ංහලයාට ඉ�FයාB ක#ක= නායකය� 
ෙ7 දස පනතට ම යට, ව�නට �?වB ඒකා�ත ). 

�ංහලය� පc ෙ�ද අමතක ෙකොට සම� වැ එක �ංහලය0 ඉF^ප, කෙළො, �ංහ 
%ලාසෙය� ජය ග�නට 23වන. 

�ංහලය� සම� ෙනො@ව ෙහො, B?= අනාගතෙය� උඩරට �Kන �ංහලය� T� වB 
ඇත. පහත රට �Kන �ංහලයනට පා,තයා *යා බැණ - බැණ ඉ�FයාB ද%ඩයනට පා, 
ෙවල ා ඉ�නට �?වB Vසැක ය. 

6v මහ, �ංහල ජනතාවට �? වන %පත ඊ ළඟට �තා බල�න. උඩ රට ක�කරෙ! 
ආසන Kක9 අ�ංහලයනට aෙයො, පාAOෙ#�&ෙz ආසන එක �ය පනස ්පෙහ� පනස් 
පහ9 පමණ අ�ංහලය� ස& වB ඇත. �ංහලය� ෙබ� තරග ෙකොට ඉ�^ ආසන �ෙය� 
පනහකට Kක9 අr වැ� ගණන9 එ9 එ9 හ@_ පcය %�� FනාගB ඇත. ඉ�� වැ� 
ගණන9 F� �ංහල හ@_ පcය රජ ව�නට අ�ංහලය� ෙ7 සහාය පතB ඇත. එදාට 
අ�ංහලය� ෙ9ශර �ංහ� බ� වB ඇත. එදාට අ�ංහලය� ෙ7 සහාය ඉ_ලන �ංහලයනට 
එක�ය දස පනත9 ඉF^ප, කරB ඇත. බලයට කැමැ� �ංහලයා එයට යට, ( රජකමට 
ප,වB ඇත. ඉ�� �? ව�ෙ� 0ම9 ද? අ@=? පෙහ� පහට �ංහලය� ෙ7 අ)�වා�ක# 
අ�ංහලයනට %0ණා කෑම ). �ංහලය� ෙ7 අසම�ය Vසා ඒ ත,,වය පැ�ෙණ�නට 
ෙහොඳට ම ඉඩ ඇත. ඉF� එෙසේ කෙළො, ඔ@� මැt අපායට යනව ා ඇත. ෙමෙහ  ්fව, වන 
�ංහලය� අපායක ෙම� ෙවෙසBවා ඇත. එ%ට 6v �ංහල ජා�ය ම අපාෙ! ය. ෙ# කාරණා 
පc ෙ�දෙය� ෙතොර වැ මධ�ස්ථ වැ Bවe� සලකා බල�ෙ� මැන%. දැනට �ංහලයා 
ආA�ක ආ� හැම අංශෙය*� ම ?Aවල ( ජනගහනෙය� පමණ9 මහාජා�ය වශෙය� ෙපo 
�m. එෙහ, ප@_ සං%ධානය න# S අ�රදA� වැඩ 23ෙවල Vසා අනාගතෙය� � Tv 
ජා�ය9 නැ, න# සම ජා�ය9 ව�නට  ද 23වන. අ�ංහලය� ඔ@� ෙ7 ජනගහනය වැ� 
කරන අතර ක_ලෙතෝV� වශෙය� පැ�ෙණන දහස් ගණ� ලc ගණ� අ�ංහලය� ෙ# 
රෙට� පFං� ෙව�. �ංහලෙයෝ ජනගහනය අr ෙකෙර�. ෙ# කමය Fගට ෙගන aෙයො, 
අ@=? ෙද&� �යයක � �ංහල ජා�ෙ! අනාගතය ෙකබ� ෙz ද? ඉF� �ංහලය� සම� 
ෙනො@ෙවො, අනාගතය අ�= ), අ�=), අ�=). �ංහලෙයV, සම� ව�න, සම� ව�න. 

Kබැ� ජා�ක ම�'ද ��ය� ෙ7 ක%ය9 ෙමයට එක& කර�ෙ� ද �ංහලයාෙ7 ඇස් 
ඇර(ම සඳහා ය. 

“බෑ ඉවස'නට බෑ ඉවස'නට අ�ෙම$ ෙප�බර ලංකා 
මා �ත ,'ෙන� - ./ ෙම' 00ර'ෙන ය ෙකෝප 2කාෙර' 
ඈ සනස'නට �ංහල ෙ4 ඇ� �ංහල ෙකො4ල7 අ8ෙයෝ 
දැ' උප:'ෙන ම නැ�ද උ04ව' ෙද; ර<ෙ' ලක ර!නා.” 

 

x ලංකා�ප 1966.10.28 
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ය&=O(ම: ච�ත ල9මා_ මහතා 


