
 1 

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

 
�ංහල භාෂාව ඉපැර" ය. පැ$" තරමට ම පාණව( ය, ෙපොෙහොස( ය. ෙමකලැ වා+ 

,ද�ාඥය� /යන උසස් භාෂ ල1ණය� �ංහල භාෂාෙව� ෙනොඅ2වැ ඇත. 
45ධ ධ7මය ඉතා ගැ9: ද7ශනෙය/. 4<රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ+ අදහස් එෙල�� ම 

පකාශ />ම ෙමකලැ ?@A වැ �ෙබන ඇතැC භාෂාවනට( <ෂ්කර කා7යයD E ඇත. 
එෙහ( ෙමයට අF:< ෙදදහසකට ෙපර ද �ංහල භාෂාවට ඒ හැ/යාට ෙනොඅ2වැ ම �H". 
සC�7ණ IJටකය පාKය( සමඟ ෙහළ බ�� හදාර�නට JKව�කම N4ණා පමණD 
ෙනොවැ, අOවා �යPල ම ද ෙහළ බ�� QයැE �Hණ. ඉතා ගැ9: ද7ශනයD ඇ� දහෙමක 
අදහස් පැහැ?K වැ පකාශ කළ හැ/ භාෂාෙව/� රෙටකැ පාලන කට@N ෙගනැ යෑම <ෂක්ර 
කා7යෙයD ෙනොෙS. එෙහT� �ංහලයා රාජ� භාෂාව />මට පැය ,� හතෙර/�ව( පමා 
EමD Fවමන ා ෙනොෙකෙරT. එෙහ( රාජ� භාෂා පනත සCමත E අF:< දහයD ගත E 
ඇත( තව ම �ංහලය රාජ� භාෂාව E ඇ(ෙ( පකාශවQ� පමණ ය. U� >� සCමත />ම 
තව ම පමා E ඇ� බැ,� Uත�VWල වැ ලංකාව Xරා භා,තා වන එකම රාජ� භාෂාව ෙදමළ 
යT /ව හැ/ ය. කාෙග ක ාෙ+( ෙC කට@N තම� තම� ග( ප1ය හා ඒ මY� ලබාග( 
බලය තර කැ$ග�නට ,නා ජා�යට ෙහෝ භාෂාවට ෙහෝ �තව( වැ යT �ත�නට තරC 
ල[A තවම දDනට නැත. 

යC /� රෙටකැ ඉගැ�Eම කළ @(ෙ( ස්වභාෂා මාධ�ෙය� බව අ\Nෙව� /ව 
@(තD ෙනොෙS. ලංකාෙව� අධ�ාපන මාධ�ය ස්වභාෂා ,ය @N යT ෙයෝජනා ෙකෙළේ 
]දහස ලැෙබ�නට( ෙප$ ඉං^_�� ,�]. එෙහ( ෙමT� �ංහල ෙබෞ5ධයා නැa ඒ,ය 
යන Hෙය� හා ඊ7ෂ�ාෙව� උ�මාදයට ප( ෙබෞ5ධ ,ෙරෝc J_ස එයට ,:5ධ dහ. 
ෙකෙසේ ෙහෝ දැ� ස්වභාෂා මාධ�ෙය� අධ�ාපනය eම ඉතා වැදග( fයාෙව/. 

අ�ංහල අෙබෞ5ධෙයෝ gරද7h d බැ,� තම ද:වනට ස්වභාෂා මාධ�ෙය� අධ�ාපනය 
ලබා ෙදන අතර ඉංi� භාෂාව අ( ෙනොහැ_යා පමණD ෙනොවැ, ෙප  ෟ5ගQකව වැ( 
සං,ධානා(මක වැ( ඉංi� වඩ වඩා( ඉගැ�d හ. �ංහල ෙබෞ5ධෙයෝ අgරද7h d බැ,� හා 
�මා��ක වැ කPපනා />ෙම� ද ‘ඉංi� නැ� වැ බැ_ ද, ඉංi� නැ� වැ ෙදොස්තරව:� 
ඉංlෙ�:ව� ,ද�ඥය� වන සැm ෙප�ව�නC’  /ය/යා ෙබො: ෙදොඩවෙදොඩවා ඉංn_�ය 
mෙක� mක අ( හැ_ය හ. ෙමT� �<dෙo �ංහල ෙබෞ5ධයා අ�ත පපාතයට වැpම T. ෙC 
ක:ණ Vව"� සලකා බල�න. 

මN සඳහ� වන ෙකොටස්වලැ දැනට ද �ංහල ෙබෞ5ධයා �m�ෙ� ඉතා ස්වPප 
වශෙය]. ඉ?_ අනාගතෙය� ,ෙ5hය තානාප� ෙසේවාවනට �ංහල ෙබෞ5ධය[ ෙ(ෙර�ෙ� 
නැත. ෙවනස් කමකට ෙන ාවැ ඉං^_� ෙනොද�නා ෙහT]. ඉං^_� ෙනොදැනැ ෙගොස් එ� 
ෙපොPගා�න ද? ,ෙ5hය sෂ�(ව ලැෙබ�ෙ� නැත. උසස් ෙදොස්තර මහ(මය[ ව�නට 
ලැෙබ�ෙ�( නැත. �ංහල බ�� ඉෙගනැ එC. t. t. එස්. ,භාගෙය� සම7ථ ව�නට නC 
JKව� ෙS,. එෙහ( අවර?ග රටවලැ හN Jෙප�නාD ෙම� කරV ලබන ෙසොයාගැUC 
ව( අv( ෙබෙහ( හා අv( JKයC කම ව( දැනැග�නට ලැෙබ�ෙ� නැත . එx ෙපො( 
�ංහලයට ෙපරළා අවසාන වන ,ට ඊට වඩා අv( කම ෙසොය ා ඒවා [A Wෙඩට දමා අවසාන 
ය. අෙනD අය ෙහොy� ඉං^_�( ඉෙගනැ අv( ෙසොය ාගැUC එ?න එ?න මැ දැනෙගන 
ෙබෙහ( කරන අතර අනාගෙ( e �ංහල ෙදොස්තර මහ(ව:නට කර�න �< ව�ෙ� 
අවර?ග රටවල [A Wෙඩට දමන ෙබෙහ( ය. \දP �ෙබන අය අෙනD ෙදොස්තර 
මහ(ව:� ළඟට ෙගොස් අv( ෙබෙහ( හා JKයC ලබා ග]�. ලංකාෙS ධනෙය� තව 
ෙකොටසD අ�ංහල ෙදොස්තරව:� අතට යT. �ංහල ෙදොස්තර මහතා [A Wෙඩට දමාX 
ෙබෙහ( e ලබා ග�ෙ�( <zපතාෙ+ N{O ෙදකT. �ංහල ෙදොස්තර මහතාට ආ7}ක 
වා�ය[( නැත. <zප( �ංහල ෙලඩා ෙ+ ෙලඩ ෙහොඳ ව�ෙ�( නැත. <zප( �ංහලයා මැ> 
වඳE ය�න( JKවන. දැ� �mන ,ෙශේෂඥ ෙදොස්තර මහ(ව:� ඉෙගන ග�නා කාලෙය� 
අධ�ාපනය <�ෙ� ඉං^_� බ�]. එෙසේ ද Fව( ,ෙශේෂඥ ෙදොස්තර මහ(ව:� අතර 
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�ංහලය�, �ංහල ෙබෞ5ධය� x ෙදෙන[� �mනවාදැ T �තා බල�න. එය එෙසේ නC 
අනාගතය ෙකබ~ ෙSද? 

�ංහල මාධ�ෙය� ඉෙගන U� ,භාගෙය� සම7ථ ව�නට JKවන. එෙහ( උසස් 
U�ෙS?ය[ නC ව�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. U� ග�ථ හා ,ෙශේෂ න2 ��< පළE 
�ෙබ�ෙ� ඉං^_�ෙය� ෙහT]. දැනට ද අv(කෙ� උසා,යට ^ය ෙකෙන[ට දDනට 
ලැෙබ�ෙ� �යයට අ�වD පමණ අ�ංහල \�A ය. ෙලො[ න2වල e �ංහලයා වැ$?කාරයා 
ෙකොට �ෙ7 යව�නට( අ�ංහලයා ]වැර?කාරයා ෙකොට �ෙර� ෙ�ර�නට( කතා 
කර�ෙනෝ අ�ංහලෙයෝ ම ය. 

දැ� ත((වය( ෙමෙහම නC �ංහෙල� U�ය ඉෙගනැ U�ෙSe� d දාට �ංහලයාෙ+ 
ත((වය ෙකබ~ ෙSද? ඉංlෙ�: ,ද�ාව හා නEන ,ද�ාව( �ංහලෙය� ඉෙගනැ 
උපා�ධරය� ව�නට JKවන. එෙහ( ඒ JKබඳ ,ශාරදය� ව�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. 
කා7�ක ආයතනවල ද ඉඩ ඇ�ෙරV ඇත. ෙලො[ ෙවළඳ ආයතන �යයට අ�වD පමණ 
අ�ංහල අෙබෞ5ධය� අෙ( ය. �ංහලයාට ඒ තැ�වල ඉඩ ලැෙබ�ෙ� ද නැත. දැ� 
,ශව්,ද�ාලයෙය� ස්වභාෂාෙය� උග�ව�ෙ� E න\( ලංකා සමාජ ෙසේවා ,ද�ාලයෙය� 
අධ�ාපනය ෙදV ලබ�ෙ� ඉං^_�ෙයන  ්බව සැළ T. දැV( �ංහල ෙබෞ5ධයා ෙකො� කැ$ 
ඇ� ඒ ,ද�ාලයයට අනාගතෙo e �ංහලය[ට ඇN� ව�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. අ�ංහල 
අෙබෞ5ධයනට ඉං^_� දැVම පමණD ෙනො වැ කා7�ක හා සාමාන� $x ර1ා X�Aවට ද 
ස්ථාන ඇත. �ංහලයාට එබ~ ස්ථාන( නැත. යC /� $/යාවD සඳහා සC\ඛ 
ප>1ණයකට එන ,ට අ�ංහල අෙබෞ5ධය� X�AවD ලබා එන අතර �ංහලයා ]කC ම 
ෙගදර �ට පැ�ෙණT. වැ� �<� කC හා X�AවD ඇ� අ�ංහල අෙබෞ5ධයාට $/යාව 
ලැබන අතර �ංහලයා ගම� ,යදම සඳහා ණයට ග( \දල ෙගව�ෙ� ෙකෙසේ දැ T ��C 
ෙහළ�� ආප� ෙගදර යT. 

ෙC ක:ණ Qයන ,ට ඔය එ�ෙ� නැවැත( ඉං^_�යට තැන ෙද�නැT වරදවා 
�ත�න( එපා. අ�ංසක �ංහලයා \ළා කරව�න( එපා. අධ�ාපනය ස්වභාෂාෙව� කරන 
අතර අප �ව( ව�ෙ� ,� වැ] ශත ව7ෂෙo ෙලෝකෙයකැ T �තා ව( ඉං^_� ෙහොඳට ම 
උග�ව�නට JKෙයළ කර�න. අප ඔය ෙදමළෙ+ භාෂාව ඉෙගන ග�ෙ� නැත. එT� 
�<ව�ෙ� දැ� �ෙබන ත((වය අVවැ උN: නැෙගන�ර පළාතකට $/යාවD වශෙය� 
ව( ය�නට ෙනොලැtම T. 

ළමා කාලෙය� භාෂා ඉෙගUම ඉතා පහ� ය. පාසෙP e භාෂා Nන හතරD උග�වන 
රටවP ඇත. එෙහT� �ංහල ළමTනට �ංහල හා ඉං^_� පමණD ෙනොවැ ෙදමළ ද 
ඉගැ�Eම වරදD ෙනොෙS. 45ධ ධ7මය අVවැ ,,ධ භාෂා ඥාණය රහ( වන ජා�ෙය� 
�FJK��යා  Vවණ ලැtමට ද උපකාර ෙවT. එය ෙකෙසේ ෙවත( දැ� �ෙබන ත((වය 
අVවැ �ංහලය� සෑෙහන සංඛ�ාවD ව( ෙදමළ ඉෙගන ග(ෙ( නැ(නC උN: 
නැෙගන�ර පළා( ]කC ම ෙදමළ අයට ෙව� ෙවනවා ඇත. ඔF� බලාෙපොෙරො(N වන 
ෙපඩරP රාජ�ය ඉෙ� ම ලැෙබනවා ඇත. 

ෙC ක:A ෙහොy� Vව"� සලකා බලන ,ට අනාගතෙo e �ංහලය� ,ෙශේෂෙය� 
�ංහල ෙබෞ5ධය� අතර උසස් ෙදොස්තර ෙකෙන[ උසස් U� ෙS?ය[ උසස් ඉංlෙ�:ව[ 
උසස් ,ද�ාධරය[ පහළ ව�නට ඉඩD නැ� බව පැහැ?K වැ වැටැෙහනවා ඇත. එෙසේ ම 
උසස් කා7�කය[ රජෙo ෙහෝ අ� සංස්ථාවක ෙහෝ මා�ඩQක ]ලධරය[ ව�නට ඉඩ 
ෙනොලැෙබV ඇත. ජා�යට භාෂාවට වඩා ප1ය ෙදස බලා, ග�නා ලද fයා මා7ග ]සා 
�:වෘ(�ය හැර සාමාන� $/යාව� අතෙරV( අනාගතෙo e �ංහලයනට ලැෙබ�ෙ� 
�යයට ,� පහD පමණ ය. ඒ ෙදපළාෙ( ෙසේවයට එක ද �ංහලය[( උවමනා නැත. 

ලංකාෙS අෙනD පළා(වලැ �mන ද,ඩය�ෙ+ කට@N ෙදමළ බ�� ම කළ @N වැ 
ඇත. �ංහලය� ෙදමළ ඉෙගනැ ග�ෙ� නැ� ]සා ඒ ෙසේවය සඳහා ෙදමළ ෙසේවකෙයෝ 
උවමනා ෙව�. ක�ද උඩරට ඌව - සබරග\ යන පළා(වලැ ද,ඩය� �mන පමාණය අVවැ 
සමහර ,ට �යයට හතKහD පණහD පමණ ෙදමළ ෙසේවකය� උවමනා ,ය හැ/ ය. 
ෙකොළඹට නC �යය ට පණහකට වැ�ගණනD ෙදමළ ෙසේවකය� උවමනා වV ෙනොඅVමාන 
T. වF]යාෙව� ඉහළට �ංහලයනට HC අඟලD ව( නැතැ T xම සත� ද? එය සත� Fව( 
අසත� Fව( ද,ඩයනට ලංකාව Xරා ම ඉඩ කඩC ෙ5පල ඇ� බව නC සත�ෙය/. ගාPල 
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මාතර වැ] ද,ඩය� අ2 පළා(වලැ ද ඉ�නා අයෙ+ කට@N ෙදමළ බ�� ම කළ @N වැ 
ඇත. ලංකාෙS එබ~ පළා( රාsෙය/. ඒ පළා(වලැ �mන ද,ඩයනට ෙසේවය />ම සඳහා 
ෙදමළ ෙසේවකය� �යයට ,ස්ස �හ ගණෙ� උවමනා ,ය හැ/ ය. ෙමෙසේ ගණ� හදා 
බල�න. ලංකාෙS $/යාව� �යයට ,� පහ[( �ංහලයාට ෙනොලැෙබ�න JKවන. ෙC 
ගැන ෙදමළ සෙහෝදරයනට ස්වPප වශෙය� ෙහෝ ෙදොස් /ව @N ෙනොෙS. අV� ෙ+ රටකට 
අF( �m බැට කාෙගනැ, වද �ංසා �ඩා ,ඳ ෙගනැ, එෙසේ ම ඒ �යPල ඉවසාෙගනැ, gරද7h වැ 
45�ය ෙමෙහයව ා, mෙක� mක රට අPලාෙගනැ, අනාගතෙoe රෙ{ සC�7ණ බලය 
අPලාගැUෙC මා7ගෙයකැ ගම� කරන ෙදමළ සෙහෝදරයනට වැෙ� වැර? Fව( කරන 
JKෙවල ගැන පශංසා කට @N ය. 

 

� ලංකාeප 1966.12.19 
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