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සිංහලයාට “සිංහලේ” පිලිබඳව ඇති 

“අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය” 

 

රටට නිදහසක් ලබාගත්තද ගගවීගිය 69 වසරක් තිස්ගසේ ගුණාත්මකවත්, 

ප්රමාණාත්මකවත් ගමන්ම මානසිකවත් පිරිහී ඇත්ගත් සිිංහල ජාතියයි! වරද 

ගසොයාබලා පිළියම් ගයොදාගත ගනොහැකිද?  

අගේ සිිංහල ගබෞද්ධ ගද්ශපාලකගයෝ බලය ලබාගැනීමටත්, එය රැකගැනීමටත් 

යයි ගමරට සහ ඉන්දියාගේ ගකෝවිල්, ගද්වාලවලට බාර හාරවී, බරට බරක් රන්, 

රිදී පවා පුදමින් ඒවා අකුරටම ඉටුකරති. ඔවුහු තමන්ට ජන්දගයන් බලය ලබාදුන් 

බහුතරගේ සිිංහලකමට ගහෝ ගබෞද්ධකමට ගහෝ හිමි අයිතිවාසිකම් රැකීමට කිසිඳු 

උත්සාහයක් ගනොගනිති. එගසේම රජයක් පිහිටුවීමට සහයගදන සුළුජාතික, 

අනයආගමික පක්ෂ වලට වූ ගපොගරොන්දු, වරදාන ද අකුරටම ඉටුකරන්ගන් තමන්ට 

බලය ලබාදුන් බහුතර සිිංහලයාගේ දිවයින පුරා තිගබන ජාතික උරුමයන්, 

ආගමික අයිතිවාසිකම් සහ ආගමික නිදහස නිර්දයගලස ප්රතික්ගෂේපකරමින් 

පමණක් ගනොව ඒවා සුළුජාතිකයන්ට  සහ අනයආගමිකයන්ට ආඩම්බරගයන් 

පාවාගදමින්ය. ඔවුහු වියතුන්, බුද්ධිමතුන් එකගහලා ප්රතික්ගෂේපකරන අබබාල 

සර්ව ආගමික සිංකල්පය යටගත්, අනය ආගමික ූජජකයින් සම  අගේ ගරුතර 

ූජජය පක්ෂයවන සිංරරත්නය ද වඩා හිඳුවමින් සාමය, සිංහිියයාව සහ සහීවවනය 

“ගනොදන්නා” සිිංහලයාට ගපගනන්නට යයි සර්ව ආගමික ූජජාවන්ද පවත්ති.   

ගදමළ ගද්ශපාලකගයකු වන සුමන්තිරන් මහතා ල දී රූපවාහිනී නාලිකාවකදී 

කියා සිටිගේ වයවස්ාාගවන් බුදු දහමට ප්රමුඛස්ාානයක් දීමට ගකොගහත්ම බැරි 

බවයි. පසුගිය දා  ආණ් ඩුක්රම වයවස් ාා සිංගශෝධනය සබහා පත්කර ඇති ගමගහයුම් 

කමිටුගේදී ද්රවිඩ ජාතික සන්ධානය නිගයෝජනය කරමින් ඒ මහතා කීගේ ශ්රී 

ලිංකාලේ ජීවත් වන සයලු ජාතීන්ට එක සමානව සළකන බවට වත්මන් ආණ් ඩුව 

ලෙොලරොන්දු වනවා නම් කිසදු ආගමකට ආණ් ඩුක්රම වයවස  ථාලවන් ප්රමුඛතාාව 

ලබාදිය ලනොහැකි බව” ය.  
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අගන් ගදයියගන්! බුදු දහමට සහ සිිංහල ගබෞද්ධයාට 

තිගබන එකම රටයි කියා සිතා සිටින ගම් පුිංචි රගේ 

සිිංහලයාට අයිතිවාසිකමක් ඇත්ගත්ම නැද්ද? ඉඩම් 

නඩුවකදී තමන්ගේ අයිතිය ගපන්වීමට, තහවුරු කිරීමට 

නම් ගගයි තිගබන ඔේපුව එළියට ගගන 

ඉදිරිපත්කලයුතුය. එගසේ එළියට ගන්නට නම් ඔේපුවක් 

තිගබනබව මතක තිබිය යුතුය. අවුරුදු 2500 කාලයක 

ගපරසිට ගමොකක්ගදෝ අයිතියක් අපට තිගබන බව සිිංහල 

ගබෞද්ධ කවුරුත් දනිති. මතුරති. අගේ ගදමළ 

සගහෝදරවරු ඔවුන්ගේ නිජබිම යයි ගපන්වන්නට වයාජ 

ඊළාම් ඉතිහාසයක් ගගොතා  ගලොවක් රවටන්නට කැපගවති. “ලහොර ඔප්පු ලිවීමක්” 

වැනි වූ ගමම ඊළාම් මිතයා විංශය ගබොරුවක් යයි අප ඔේපුකගලමුද? අගේ සිිංහල 

ගබෞද්ධයාට ගම් රගේ තිගබන අයිතිය කුමක්ද? අගේ ඔේපුව ගසොයාගතයුතුයි 

ගන්ද? 

“සිංහලේ” නම්වූ අෙ රට  පිළිබඳව සිංහලයා සතු අයිතිවාසකම   

“සිිංහගල්” නම්වූ අප රට  පිළිබබව සිිංහලයා සතුවූ, කිසිගවකුටවත් අභිගයෝග 

කළගනොහැකිවු, ශුද්ධවු, නිරවුල් අයිතිවාසිකම  පිලිබබ ඓතිහාසික පසුබිම අද 

වනවිට සිිංහල අපටම අමතකවී තිබීම බලවත් අවාසනාවකි. එම පසුබිම එනම් 

“අලප් අතීා රජදරුවන් විසන් ලම් පින් බිම බුදු සසුනට නම වාාවක් පූජාකිරීම” 

පිළිබබව යළි සිහිපත්කරගදමින් සිිංහලයා දැනුවත් කිරිමටත් ඒ මගින් දැනට විවිධ 

ගලස ගබදී ඇති අප සිිංහල ජාතිය එක්සත් කිරිමටත් කාලය එලැබී ඇත.  

සිිංහල අප විසින් දිනවිය යුත්ගත් ගනොගයකුත් නයායපර, දර්ශන සහ මතවාද 

වලින් යුත් ගද්ශපාලන පක්ෂ ගහෝ එවන් පක්ෂ කරපින්නාගගන සිටින 

ගද්ශපාලකයින් ගහෝ ගනොව “සමස ා සිංහල ජාතියමය”. සිිංහල අප රටත්, 

ජාතියත්, ආගමත් වර්තමානගේ මුහුණ පා ඇති බිහිසුණු වයසනගයන් ගගොඩ 

ගැනීමට හැක්ගක් “සිිංහගල්” නම්වූ රගේ සිිංහලයාට ඇති ඉහතකී අයිතිය පිලිබබ 

අර්ාවත් ගලස දැනුමින් සහ බුද්ධිගයන් සන්නද්ධව, ජාතියක් වශගයන් 

අභිමානගයන් යුතුව එක්සත්විගමන් පමණකි.  

‘සිංහල දීෙය’ උතුම් සිංඝරත්නය හමුඛලේ සම්බුද්ධ ශාසනයට නම වාාවක් 

පූජාකිරීම  

අප ඉතිහාසගේ සුවිගශේෂී සිද්ධීන් ගලස සැලකිය යුතු අවස්ාා ගණනින් නවයකි. 

එහිදී සිදුවුගේ බුදු දහම සුරක්ෂිතව පවතින්ගන් ගමම දිවයිගන් බව දන්නා අගේ 
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රජවරු කීපගදගනක් ඔවුන්ගේ අල්ගේඡ්ඡතාව, නිහතමානී බව, සද්ධාවන්ත බව, 

තයාගලී බව, සහ ගරේෂ්ප ූජජා බුද්ධිය විදහා දක්වමින් වරින් වර නම වතාවක්ම 

ගමම ‘සිංහල දීෙය’ උතුම් සිංරරත්නය හමුගේ සම්බුද්ධ ශාසනයට ූජජා කිරීමය. ඒ 

සෑම වාරයකදීම ගමම අග්රතර ූජජාව ඉවසා භාරගත් ගරුතර සිංරරත්නය ගමම 

දිවයින සහිත රාජයය නැවත නැවතත් රජතුමාටම භාර කගළේ ශාසනය ගවනුගවන් 

ආරක්ෂා කරගගන පාලනය කරගගන යාමටය. ගමහි විස්තර විංශ කාා වලත්, 

ධර්ම ග්රන්ා වලත්, ජනප්රවාදගේත් සබහන්ගේ.  

අලප් රජදරුවන් ලමම සිංහල ද්වීෙය සහිා රාජයය සිංඝරත්නය හමුඛලේ පූජාකළ 

අවස ථා නවය (09) 

1.  ගදවන පෑතිස් රජතුමා ( එක් වරක්) ~ ශ්රී මහා ගබෝධින්වහන්ගසේට  

2.  දුටු ගැමුණු රජතුමා ( පස් වරක්)  

3.  සද්ධාතිස්ස රජතුමා ( එක් වරක්) ~ බණ පිරිකරක් ගලස 

කාළබුද්ධරක්ඛිත හිමියන්ට 

4.  කිත්සිරි ගමවන් රජතුමා ( එක් වරක්) ~ දළදා වහන්ගසේට 

5.  ගදවන අේගබෝ රජතුමා ( එක් වරක්) ~ ථුපාරාමයට  

සෑම සිිංහලගයක්ම තම රට, ජාතිය සහ 

ආගම පමණක් ගනොව තමාගේත් 

අනාගත සුරක්ෂිත පැවැත්ම උගදසා 

ගමම ඓතිහාසික අවස්ාා කීපය 

හැදෑරීම ගයගහකි. සිිංහගල් නම්වූ අප 

ගද්ශගේත්, සිිංහල ජාතිගේත්, සම්බුද්ධ 

ශාසනගේත් ආරක්ෂාව සහ පැවැත්ම 

ගවනුගවන් අප සැම ගදනාම ගමම 

අවස්ාාවන් සියල්ල සමස්ායක් ගලස 

ගගන තරගේම අවධාරණය කළයුතුය. 

මීට වඩා ආරක්ෂාවක්, පිහිටක්, සරණක් 

අපට තවත් නැත්ගත්ය.  

බුදු සුසුලන් ෙැවැත්ම ලවනුලවන් රජතුමා රලේ භාරකාරත්වය දැරීම  

ඉහත කී ූජජා කිරීම් වලට අනතුරුව සිදුවූගේ බුදු සසුගන් පැවැත්ම සදහා රජතුමා 

රගේ අයිතියක් ගවනුවට භාරකාරත්වය දැරීම පමණි. රජතුමා සිංරරත්නගේ අවවාද 

අනුශාසනා ද අනුව රාජය විචාරීම කගළේ ය. රජු රට රැක්ගක්ම පාලනය කගළේම 

බුද්ධ ශාසනය ගවනුගවනි. බුද්ධ ශාසනය රැකීගම් වගකීමත් ඒ සබහාම රට 
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රැකීගම්ත්, පාලනය කිරීගම්ත් අයිතිවාසිකම රජුට ලැගබන්ගන ගම් ආකාරගයනි. 

විටින් විට ගමය නව වතාවක්ම ගමගසේ සිදුවීගමන් ඉතා පිරිසිදු ගලස, ස්ථිරසාර 

ගලසම සමස්ත සිිංහගල් දිවයිනම බුදු සසුනට ූජජා කළ පුණය ුමියක් බවට 

පත්වන්ගන්ය. අප රටට “ධර්ම ද්වීෙය” යන විරුදාවලිය ලැබීමටත් “ලගෞාම බුද්ධ 

රාජයය” සහ “බුදුන්ලේ ලද්ශය” යනුගවන් හැියන්වීමටත් සුදුසු වන්ගන් එගහයිනි.  

සිිංහගල් රජුට ඇති රට රැකීගම් ගමම අයිතිවාසිකම ගලොව අපටම විගශේෂිත වූවක් 

බව ගමයින් හඳුනාගත යුතුය. සිිංහගල් රජු නැති කළ ගමම භාරකාරත්වගේ 

අයිතිවාසිකම ලැගබන්ගන් “මුඛලු මහත් සිංහල ජාතියටමය”. ගමම අයිතිවාසිකමට 

අභිගයෝග කිරීමට මිහිපිට කිසිගවකුටත් ගනොහැකිය. ගම් අනුව ගමරට වාසී සියලුම 

ජනතාව ගමම ඓතිහාසික සතයය ගනොබියව එකගහලා පිළිගත යුතුය. ඒ ගැන 

කතාකළ යුතුය. ගනොදන්නා ගකගනකුට ගනොබියව පැහැදිලිකරදිය යුතුය.  

සිිංහල ජාතිය සතු ගමම දිවයිගන් භාරකාරත්වයට විරුද්ධ වන්නකු ගේ නම් ඒ 

උන්මත්තකගයකු ගහෝ පරගැතිගයකු විය යුතුය. නැත්නම් ආත්ම ගරුත්වය 

නිශ්චිත මුදලකට විකුණුනු ජාති බ්රෂ්ටයකු වියහැක. සිිංහලයාට ගනොගදන 

වරදානයන් සුළු ජාතික සහ සුළු ආගමික පිරිස්වලට ගදමින් ඔවූන්ගගන් බලය 

පතන බලගලෝභී ගද්ශපාලකයින්ද, සිිංහල අපළ  කවදත් තිබූ ගහයින් කිසිදා 

ගනොඉල්ලු සහීවවනයක්, සිංහිදියාවක් අපතුල  ඇතිකිරීමටයි මුරගාමින් 

සිිංහලයාටම, ගබෞද්ධයාටම තහිංචි, බාධක පනවා අසිිංහලයින් සහ විගද්ශික 

බලගේග පිනවන අමන ගද්ශපාලකයින්ද සිිංහල ජාතිය සතුව දුර අතීතගේ සිට 

පවතින ගමම අයිතිවාසිකමට එගරහිවිය හැක.    

සිංහලයාට ලැබුණු විලශේෂ අභිමානය  

සම්බුද්ධ ශාසනය රැකීමට ද ඒ ගවනුගවන් ගම් දිවයිගනහි භාරකාරත්වය දරමින් 

එය රැක පාලනය කිරීගම් ශුද්ධ වූ අයිතිවාසිකම, වගකීම සහ යුතුකම දැරීමට ද 

ලැබීම ජාතියක් වශගයන් සිිංහලයාට “විලශේෂ අභිමානයක්” ගගනගදන්නකි. 

එපමණක් ගනොව නුතන වයවස්ාා සම්පාදනගේදී ගයොදාගන්නා “ජනාා 

ෙරමාධිොය” අවුරුදු ගදදහසකටත් ගපර ඉතා ගගෞරවනීය අන්දමින් සිිංහලයාට 

හිමිවන්ගන්ද ඉහතකී “අයිතිවාසකම සහ වගකීම” මහින්දාගමනට අනතුරුව සිට 

අපට දරන්නට ලැබීගමනි.  අද රටත්, සිිංහල ගබෞද්ධයාත් මුහුණපා සිටින 

ගකනහිලි, ගැටළු, ප්රශ්න සහ අභිගයෝග යන සියල්ලම ජයගැනීමට අප ගයොදා ගත 

යුත්ගත් ගමම සතයයයි. නිදහසින් පසු පහළවූ දුබල, දීන, පරගැති පාලකයින් විසින් 

ගහලා දකින, ගනොසලකා හරින සිිංහලකම, ගබෞද්ධකම ඔසවා නිසි තැන තැබීමට 

නම් අප විසින් අවගබෝධගයන් යුක්තවම වහා දරාගත යුත්ගත් ගමම  විගශේෂ 

අභිමානයයි. 
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පරමසතයයට, ප්රඥාවට මුල්තැන ගදන, ගලෝක සත්ත්වයාට උතුම් නිවන සාදා 

ගදන ගශ රේෂ්ප බුද්ධශාසනය වසර පන්දහසක් කල් සුරැකීමට ඇති උතුම් 

අයිතිවාසිකම, වගකීම සහ යුතුකම දැරීගමන් ලැබුණු ගමම විගශේෂ අභිමානය නිසා 

සිිංහලයා “සතයවාදී” වූවා මිස අන්තවාදී වීමක් ගහෝ ජාතිවාදීවීමක් ගහෝ 

ආගම්වාදීවීමක් ගහෝ ගනොවන බවට අගේ “දුර්වල සිංහල සලහෝදරයින්” බියවියයුතු 

නැත. ඒ බව තම තමාගේම බුද්ධිගයන් විමසා දතහැක. ගම් ගැන විවාදයක් 

අනවශය නමුත් විස්තර ගනොකරම බැරිය. මෑත අතීතගේ ගමරටට පැමිණ වසන 

ජාතිවාදී, ඊළාම්වාදී සිංක්රමණික ගදමළ ජනතාව ගවනුගවන් පැන පැන උදවු කරන 

ඊළාම්වාදී තමිල්නාඩුවකුත්, ගදමළ ඩයස්ගපෝරාවකුත් සිටී. එගසේම ගමරට පැමිණ 

වසන ආගම්වාදී, වහාබ්වාදී සිංක්රමණික මුස්ලිම් ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට සහ 

ඔවුන්ගේ වයාේතියට උදවු කරන වහාබ්වාදී අරාබියකුත් තවත් මුස්ලිම් රටවල් යයි 

කියාගත් ගබොගහෝ රටවල් තිගබ්. නමුත් සිිංහලයාට ඇත්ගත් “සම්බුද්ධ සාසනය 

ලවනුලවන් රැකගායුතු” ගම් පුිංචි තනි “සිිංහගල්” පමණි. ගම් ශුද්ධ ුමිගේ 

සිංක්රමණික ඊළාම්වාදීන් ගහෝ වහාබ්වාදීන් ගහෝ සමග ගබදාගන්නට ගදයක්, 

ඕනැකමක් ගහෝ හැකියාවක් අපට නැත. ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී ගනොවන 

සිංක්රමණිකයින් සමග සහීවවනගයන්, සිංහිදියාගවන් සිිංහලයාට ීවවත්වියහැකි බව 

අපි අගේ ඉතිහාසගයන් ගවන්වාදී ඇත්ගතමු. ඊනියා සහීවවන, සිංහිදියා පාඩම් 

ඉගැන්වියයුත්ගත් සිිංහල ගබෞද්ධයාගේ අයිතිවාසිකමට බලපෑම් කරන ගමරට 

වසන ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී සිංක්රමණිකයින්ට මිස සිිංහල අපට ගනොගේ.  

සිංහලයා ාමාලේ අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය දැරීම පිළිබද අතීාලයන් 

ොඩම් 

දුටුගැමුණු රජතුමාගේ උතුම් ප්රකාශය වන “මාලේ ලම් වයායාමය දෙලදක් රජසැෙ 

පිණිස ලනොව සම්බුද්ධ සාසනලේ චිරස ථිතිය සඳහාය (රටත්, ජාතියත්, බුද්ධ 

සාසනයත් ලේරාගැනීම සඳහාය)” යන්න මුළුමහත් ජාතියටම ගතයුතු ම  ගපන්වා 

දී ඇත. ඒ අනුව ක්රියාකළ අතීත රජවරු ඇතුළු සිිංහලගයෝ තම “අයිතිවාසිකම, 

වගකීම සහ අභිමානය” සිත්හි දරාගගන ක්රියාගවන්ම තම වගකීම ඉටු කගලෝය. 

විටින් විට පැමිණි පරගද්ශක්කාරයන් සමග සිිංහලයා එඩිතරව සටන් කගළේ 

සාසනය ගවනුගවන් රට රැක ගගන පාලනය කරන රජුට සහාය දැක්වීම සබහාය.  

සිිංහගල් රාජය නායකත්වයට පත්වන්නා උපතින් සිිංහලගයක් ගනොවුවද 

අනිවාර්ගයන්ම ගබෞධගයකු වියයුතුයි උපතින් සිිංහලගයක් ගනොවූ නිශ්ශිංකමල්ල 

රජු ප්රඥේතියක්  වශගයන්ම ප්රකාශයට පත්කර තිබුණි. නිශ්ශිංකමල්ල රජු ගමන්ම 

අප සිිංහගල් රාජාවලිගේ අවසන් රජවරුන් වන නායක්කාර විංශිකයින් කීපගදනාද 

බුදු දහම වැළදගගන සිිංහල නම් දරා ගබෞද්ධ රජවරු ගලස රට පාලනය කගළේ, 
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බුද්ධ ශාසනයට මුල් තැන දුන්ගන් සහ එහි දියුණුවට අනලස්ව කටයුතු කගළේ 

සිිංහගල් රට වැසියාගේ ප්රසාදය දිනා ගැනීමට පමණක් ගනොව රජු යනු ‘’සාසනය 

ගවනුගවන්’’ රට පාලනය කරන්නාය යන බවට ඇති පැහැදිළි අර්ාකානයත් ඒ 

ගැන ඇති මනා අවගබෝධයත් නිසාය. සිිංහගල් රජ පරපුගර් අවසන් සියවස් ගදක 

තුන වන විට පරසතුරු ආක්රමණ, රජ පවුල් අතර ගැටුම් ආදිය නිසා රගේ තනි 

පාලනයක් ගනොවූ අතර පසුව රදළයන් අතර තිබූ ආරවුල්, රජු සහ රදළයන් අතර 

තිබූ අසමගියද ගහේතුගවන් සිිංහගල් රජු ද සිිංහගල් රට ද බ්රිතානයයන්ට පහසුගවන් 

අල්ලා ගන්නට හැකි විය. 

එගසේ වුවද සිිංහල නායකයින් උඩරට ගිවිසුගම්දී “බුද්ධ සාසනය හා ගද්වාගම 

ආරක්ෂා ගකොට සිංවර්ධනය කිරීමට සහ සිිංහල සිරිතට අනුව රට කරවීමට” අදාල 

වගන්ති ඇතුලත් කගළේ රජු නැතිවිට මහජනතාව ගවනුගවන් සහ සිිංහගල් 

පාලකයන් ගවනුගවන් කළ නිගයෝජනගේදී ගමම ඉල්ීම “සාසනය’’ ගවනුගවන් 

ඔවුනට කළ යුතුව තිබූ බැවිනි. ‘සිිංහගල් අපට අහිමි වුවද සුද්දා යටගත් ගහෝ බුද්ධ 

සාසනයට හිමි තැන රැකීමට ඔවුන් කැපවූ ආකාරය ඉතා ප්රශිංසනීයය. 

සුද්දා යටලත් සිංහලේ ෙරිහානිය  

ගිවිසුම් සහිතව, සාමකාමීව රට 

භාරගත්තද සිිංහගල් සූරා කෑමට 

පැමිණි සුද්දාගගන් ඉහත ඉල්ීම් 

ඒ ගලසටම ඉටුගනොවීය. සිිංහගල් 

ගබෞද්ධ චින්තනයට, ජාතික 

සමගියට සුද්දා නිරතුරු බාධා 

පැමිණවීය.  

සිිංහගල් භික්ෂුවගගන් ජනතාවට 

ලැගබන නායකත්වය, 

අනුශාසනා හා චිත්ත ධධර්යය 

පිළිබද දැනගත් සුද්දා සිිංහලයා 

මානසිකව ද, ශාරීරිකව ද, 

ආර්ථිකමයව ද දුර්වල කිරීමට සැළසුම් කගළේය. භික්ෂුව හා ජනතාව දුරස් කිරීමටත් 

භික්ෂුවට සිිංහල සමාජගේ ඇති පිළිගැනීම නැති කිරීමටත් මුලින්ම කගළේ පිංසගල් 

භික්ෂුව විසින් ගමක ඇති කල යුක්තිය විසඳීම, සාමය, සමාදානය පිළිබබ වගකීම 

උගත් කමින් සහ ගුණවත් කමින් පහත් වූ රජගේ පඩි කන ගපොලිස් කාරයාට 

පැවරීමය. ඒ අදින් හරියටම 150 වසරකට ගපරය. බයිබලගේ ආගම් වලට සුද්දා 

මුල් තැන දුන්ගන්ය. සිිංහලයා නිදහස උගදසාත්, සුද්දන්ගේ අසාධාරණකම් සහ  
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ගනොපනත් කම් වලට විරැද්ධවත් කළ කැරලි වලදී ඊට පළිගැනීම් වශගයන් 

ගවල්ලස්ස ආදී ජාතියට බත සැපයූ සරුසාර වතුපිටි කුඹුරු විනාශ කරණ ලද අතර 

එඩිතර, ශක්තිමත් සිිංහලයන් ලක්ෂ ගණනින් ීවවිතක්ෂයට පත් කරණ ලදී.  

එතනින් ගනොනැවතුණු ඔවුහු කෑවත් ගනොකෑවත් ගවනසක් නැති සුදු පාන් පිටි වැනි 

අපට නුහුරු නිසරු ආහාර රටාවක් ද හුරු කළා පමණක් ගනොව මත් පැන්, දුම් වැටි 

වලටද හුරු ගකොට ශාරීරිකව, මානසිකව ගමන්ම ආර්ථිකවද සිිංහල ජාතිය 

පරිහානියට පත් කළහ. දුර්වල සිිංහලගයෝ ආදීනව දන දැනත් අදටත් ගම් දුරාචාර 

ඉහලින් අගයකරති.  

සුද්දාගේ ගබදා පාලනය කිරීගම් නයාය යටගත් ගමරට සුලු ජනවාර්ගිකයන්ට 

සිිංහලයාට වඩා ඉහල තැනක් සහ අධයාපනයක් ලබා දී නිදහස ගවනුගවන් සටන් 

කළ සිිංහලයා තව දුරටත් ගේද භින්න කළහ. ගම් සබහා ආගම් ගබ්ද, කුල ගබ්ද, 

පිංති ගබ්ද සහ උඩරට පහතරට ගේදය ද ගයොදා ගත්තා පමණක් ගනොව අන්තිගම්දී 

ගම් රට දමා යන විට සිිංහල අපට අදට ඇති භයානකම ගේදය වන පක්ෂ ගේදය ද 

ගගනාගවෝය. අදටත් සිිංහලයාගේ කිසිම එකමුතු කමක් නැත්ගත් සුද්දා හසුකර 

තිගබන ගම් උගුල් ගබ්ද ගත්රුම් ගැනීමට ගනොහැකී වීම නිසාය. ඒ මදිවාට 

සිිංහලයාට අනුශාසනා කළ යුතු භික්ෂු සිංරයාද නිකාය ගේද පමණක් ගනොව 

ගද්ශපාලන පක්ෂ ගේදයකින්ද යුතුව සිටීම ඉතා කණගාටු දායකය.  

“අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය” අමාකවූ  සිංහලයාට නිදහස ලැබීම 

ගනොගයකුත් ඉල්ීම් හා ගහේතු මත අපට සුද්දාගගන් නිදහස ලැබුණි. ඔවුන්ගගන් 

අපට ආපසු ලැබුගන් ගිවිසුමක් යටගත් අගපන් භාරගත් ‘සිංහලේ’ නම් වූ රට 

ගවනුවට Ceylon (ලිංකාව) යන නම සහිත වූ රටක් අප ගවත පැවරූ වයවස්ාාවක්ද 

සමගය. ගමහිදී සිිංහල රජුගගන් උදුරා පවරාගත් රටවන ‘සිංහලේ’ එහි 

උරුමක්කාර වැසියන් වන සිිංහල මහ ජාතියට ආපසු භාරදීමක් වශගයන් සිදුවූවා 

නම් සාධාරණ පැවරීමක් යයි කිව යුතුය. ගම් කාලය වන විට සිිංහල අප 

නිගයෝජණය කළ සිිංහල ගද්ශපාලකයන්ට තම රට වන ‘සිිංහගල්’ පිලිබබව අප 

සතු “අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය” පිළිබබව හරි වැටහීමක් ගනොවූ බව 

සිදුවූ ගමම අසාධාරණ වලට ඔවුන් එගරහි ගනොවීගමන්ම ගපනී යයි. ගදමළ 

ගද්ශපාලකයන් 50% ට 50% ආදී අසාධාරණ ඉල්ීම් ඉදිරිපත් කරන්ගන්ද ගම් 

පසුබිම යටගත්ය. ඒ ගවලාගේ ගදමළ ගද්ශපාලකයින් සුද්දා යටගත් ලබා සිටි 

බලවත්කගම් හැටියට රටට “සිංහලේ” නම ඉල්ීම ඔවුන් උරණ කිරීමට 

ගහේතුගේයයි සිිංහල ගද්ශපාලකයන් පසුබටවුවා යයිද කියනු ලැගබ්. ගකගසේ වුවද 

සුද්දාගේ වයවස්ාාවටද “සම්බුදු සසුනට ප්රමුඛස්ාානය දීම සහ ආරක්ෂා කිරීම” 

සදහා වගන්ති ඇතුලත් වීම නිසා යම් පමණකින් සිිංහල අපට සතුටුවිය හැක.  
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ජනරජ වයවස ථාවල සම්බුදු සසුන පිළිබද වගන්ති සහ අෙට ාවමත් කරගන්නට 

බැරිවූ ලවනස කම්  

සම්බුදු සසුන සුරැකීමට ශ්රී ලිංකා රාජයගේ පරම බැියම 1972 සහ 1978 ජනරජ  

වයවස්ාාවල “ශ්රී ලිංකා ජනරජය බුද්ධාගමට ප්රමුඛස්ාානය පිරිනමන්ගන්ය” 

යනුගවන් පැහැදිලි නිර්වචනයක් ගනොමැති  “වාකයයක්” වශගයන් පමණක් පවතී. 

1972 සහ 1978 දී ජනරජ වයවස්ාාවලට අරමුණුවුගේ පාලක ගද්ශපාලන 

පක්ෂවල පාලනය වඩා පහසු කරගැන්මය. නමුත් නිදහස ලැගබන විට සිිංහල අපට 

සිදුවූ බරපතල අඩුපාඩුත් ඒ සමගම හදාගන්නට බැරිවීගමන් ගපන්නුම්කරන්ගන් 

ජාතියට වඩා පක්ෂය දිනවීම දක්වා අප ජාතික අභිමානගේ ගශෝචනීය පිරිහීමයි. 

‘සිංහලේ’ පිලිබබව අප සතු “අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය” සබහා අගේම 

වයවස්ාාගවහි නිසිතැන ලබාගැනීමට අපට අදටත් බැරිය.  

අපට එගසේ බැරිවුවත් ගබොගහෝ රටවල් සුද්දා නිදහස ගදනවිට එම රටවල සිටින 

මහා ජාතියට බලහත්කාරගයන් පටවාගිය අසාධාරණ වයවස්ාා, ප්රතිපත්ති, 

ගකොන්ගද්සි සහ ක්රියාමාර්ග වටහාගගන ඒවා පසුව ගවනස් කරගගන තම 

අභිමානය සාධාරණ ගලස යලිත් ඉහලින්ම දරා ගන්නා ලදී. උදහරණයක් ගලස 

මැගල්සියාව එරට සිටින සිංක්රමණික චීනජාතිකයන්ටද සහ බ්රිතානයන් එහි 

ගගනවිත්දැමූ ඉන්දියන් කාරයන්ටද අහිමි ප්රමුඛත්වයක් තම මැගල් ජාතික “ුමි 

පුරයන්ට” ලබාගන්නා ලදී. “සිිංහගල්” පිලිබබව ඇති “අයිතිවාසකම, වගකීම සහ 

අභිමානය” දරමින් අපද මුලින්ම එවැන්නක් කළා නම් වටිනා ීවවිත, ගද්පල 

විනාශකරමින් වයාජ ඊළමක් සබහාවූ තිස් අවුරුදු නිස්සාර ගදමළ රස් තවාදය අපට 

ඉතා පහසුගවන් වළක්වා ගන්නට අවශය ප්රතිපාදන තිබුනි. 

එපමණක් ගනොව ඉස්ලාම් වැනි “අනය ආගම් ලනොවවසන ආගම්” පිළිබද අගේ 

ගනොදැනීම ද ගලොවටම ගපන්වන්ගන් “සියළුම ආගම්වලට පිරිනැගමන 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගදන්නටද”  වගන්ති වයවස්ාාවට ඇතුලත් කිරීගමනි. 

එවැනි ආගමක අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා කියන්ගන් තම ගගල සිදීමට 

සතුරාට කඩුව දීමකි. බුදුසසුනට පූජාකළ ලමම පින්බිලම් සිංහල අෙවිසන් අලප් 

“අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය” දරමින් බුදුසසුන ලෙෝෂණය කළයුතුනම් 

බුදුසසුනට අනුව ෙැහැදිලිලලසම මිායාද්ෂ න්න් වන අනය සයලු  ආගම්වල 

අයිතිවාසකම් ආරක්ෂාකිරිම අෙට බැදීමක් කුමටද? ඉස්ලාම් රටවල් යයි 

කියාගන්නා රටවලින් ප්රමුඛ රටවන සවුදි අරාබියාගේ ඉස්ලාමය හැර අනය කිසිම 

ආගමකට පිරිනැගමන අයිතිවාසිකමක් ආරක්ෂා කර ගදන්නට ඔවුන් කටයුතූ 

කරනවාද? අප ඉස්ලාම් ගලෝකගයන් ගතයුත්ගත් ගමවැනි නිර්භීත පාඩම් 

ගනොගේද? අපට මානව හිමිකම් උගන්වන සමහර බටහිර රටවල සීග්රගයන් වැඩිවන 
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මුස්ලිම් ජනගහනගයන් මතුව එම රටවලට එල්ලවන බිහිසුණු, ම්ගල්ජ්ජ රස්තවාදී 

ප්රහාර වලින් තම ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීම සබහා ඉස්ලාමයත්, කුරනයත් 

තහනම් කිරීමටත්, එම රටවල සිටින මුස්ලිම් සිංක්රමණිකයන් ඔවුන්ගේම මවු 

රටවල් කරා ආපසු යැවීමටත් එම බටහිර රටවල් දැන් කටයුතු කරගගන යති. අප 

බටහිර ගලෝකගයන් ගතයුත්ගත් ගමවැනි නිර්භීත පාඩම් ගනොගේද? ගමම පාඩම් 

ඉතා සරලය. අවශයම නම් අපටත් කල්ගනොයවා ක්රියාත්මක කළහැක.  

අගනකුත් ගබොගහෝ රටවල මහ ජාතිය ගමන් සිිංහලයා තම අභිමානගයන් යුක්ත 

වූවා නම් ගේද භින්න ගනොවී නිදහසින් පසු එකමුතු වී තම අයිතිවාසිකම් රැක 

ගැනීමට අවශය පසුබිම සදා ගන්නට අවස්ාාවන් ගගවීගිය 69 වසරක් තුල 

ඕනෑතරම් තිබුණි. ඕලන්දක්කාරයන් පැනවූ  ගත්සවලගම් සහ මුක්කුවලගම් යන 

නීති සිිංහලයාගේ අයිතිවාසිකමට බලපාන විකෘතීන්ය. යාල්පානම් ධවපමලය 

ආදී වූ පසුව ගගොඩනැගූ මිතයා ඊලාම් විංශයන් ද තවත් විකෘතින්ගේ. ගම්වා 

සම්ූජර්ණගයන්ම නිශ්ප්රභ කිරීම ගම් රගේ භාරකාරත්වය දරණ සිිංහලයා විසින් 

කලින්ම කළ යුතුව තිබුණි. විගද්ශිකයින් අපට පැටවූ අසාධාරණ නිතීරීති සහ 

මිතයාවන් පමණක් ගනොව Adam’s Peak ආදීවූ අගේ පැහැදිලි ඉතිහාසයට 

එගරහිවන නාමයන් පවා තවමත් පවත්වාගගන යන්ගන් දීන යටත් විජිත 

මානසිකත්වය අලජ්ජි ගලස ගලොවට ප්රදර්ශනය කරමිනි.   

ගදමළ ගද්ශපාලකගයකු වන සුමන්තිරන් මහතා ල දී රූපවාහිනී නාලිකාවකදී 

කියා සිටිගේ වයවස්ාාගවන් බුදු දහමට ප්රමුඛස්ාානයක් දීමට ගකොගහත්ම බැරි 

බවයි. පසුගිය දා  ආණ් ඩුක්රම වයවස් ාා සිංගශෝධනය සබහා පත්කර ඇති ගමගහයුම් 

කමිටුගේදී ද්රවිඩ ජාතික සන්ධානය නිගයෝජනය කරමින් ඒ මහතා කීගේ ශ්රී 

ලිංකාලේ ජීවත් වන සයලු ජාතීන්ට එක සමානව සළකන බවට වත්මන් ආණ් ඩුව 

ලෙොලරොන්දු වනවා නම් කිසදු ආගමකට ආණ් ඩුක්රම වයවස  ථාලවන් ප්රමුඛතාාව 

ලබාදිය ලනොහැකි බව” ය. ඔහු ගම් බාල ගබොළබ කතා කියන්ගන් “බුදු සසුනට” 

ූජජාකළ අප සිිංහගල් පින් බිගම්ම සිටගගනය. වයාජ ඊලාම් ඉතිහාසයක් 

ගපන්වමින් ගදමළජනයා උසිගන්වන ද්රවිඩ ජාතික සන්ධානයටත්, සුළු ජාතික සහ 

ආගමික සිංක්රමණිකයින්ට නීතිගයන්ම රට පවා දීම අරමුණු කරගගන ජනතාව 

ගනොඉල්ලූ ආණ් ඩුක්රම වයවස් ාා සිංගශෝධනයකට අතගැසූ වත්මන් ආණ් ඩුවටත් 

සිිංහලයාගේ අභිමානය ගැන සුළු ගහෝ දැනුමක් ඇත්දැයි ගසොයා බැලිය යුතුය.  

“සිිංහගල්” නම්වූ රගේ සිිංහලයා සතුවූ ද, කිසිගවකුටවත් අභිගයෝග කළගනොහැකිවු 

ද, ශුද්ධවු පරම අයිතිවාසිකම  පිලිබබ ඓතිහාසික පසුබිම අද වනවිට සිිංහල අපටම 

අමතකවී තිබීගම් අවාසනාව සුමන්තිරන් මහතාගේ එම ගබොළබ ප්රශ්නයටවත් නිසි 

පිළිතුරක් දී ගන්නට බැරිවූකගමන්ම ගනොගපගන්ද?   
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අදටත් සිංහල ජනාාව බදොරයක් සන්න රට තුල අෙ දැරිය යුතු අභිමානලයන් 

යුතුව ජාතියක් වශලයන් එක්වී නම් අෙට සිංහලේ රටට ඇති “අයිතිවාසකම, 

වගකීම සහ අභිමානය” පිලිබඳව වයවස ථාලේ ෙවතින අඩුොඩුද හදාලගන රටට 

“සිංහලේ’ යන අර්ථාන්විා නමද ලබා නිදහස , නිවහේ රටක් වශලයන් දියුණු 

වීමට හැකියාව හා අවස ථාව ලහොදටම ඇා. අෙ ලමය කල යුත්ලත් අනය සුු 

ජාතික සහ ආගමික සිංක්රමණිකයින්ට  එලරහිවීමක් වශලයන් ලනොව අෙට අවශය 

ලලස අලප් රට ලගොඩනගා ගැනීම ලවනුලවනි. ඔවූන්ලගන් අෙ සතු  

“අයිතිවාසකම, වගකීම සහ අභිමානය”ට සදුවියහැකි අනවශය බලෙෑම් නිෂ ප්රභ 

කරලගන ලමම පින්බිලම් වෙදිනු ලබෞද්ධ අලප් අභිමාාර්ථයන් නිදහලසේ 

නිස කලන්කව වටුකරගන්නටය.   

අලප් ගරුාර සිංඝරත්නය 

අගේ අභිමානය ගැන ගමගසේ අවුරුදු 180 ටත් වඩා ගතවී අප කතාකරද්දී සිිංහල 

ගබෞද්ධයාගේ අභිමානය ඉතා නිහඬව නිහතමානීව එදා ගමන්ම අදත් වගකීගමන් 

දරාගගන තම යුතුකම, වගකීම ඉටු කරමින් ඒ සබහා සිිංහල ගබෞද්ධයා ගපොළඹවන 

ඉතා  ගශ රේෂ්ප පිරිසක් ගමම සිිංහගල් වැඩ වාසය කරති. අවසර, ඒ අගේ ගරුතර 

සිංරරත්නයයි. 

නම වතාවක්ම බුදු සසුනට ූජජා කළ සිිංහල ද්වීපගේ අයිතිය ගරුතර සිංරරත්නය 

දැරිය යුතු වුවද එදා පිට පිට නව වතාවක්ම නැවත නැවතත් සිිංහගල් රජු ගවත රැක 

පාලනය කිරීමට භාර කළ උන්වහන්ගසේලා කිසි විටකත් තම යුතුකම හා වගකීම 

ඉටුකරනු මිස අයිතිවාසිකමක් ගැන කාා ගනොකළහ. ඒ පිළිබබ අදටත් කාා 

ගනොකරති. තම ජාතිය සතු අභිමානයක් ගැන ගනොදන්නා ජනතාවකට ගමම 

අයිතිවාසිකම ගැන ගකලින් කාා කළා නම් අප ඊනියා සිිංහල ගබෞද්ධ පිරිස 

උන්වහන්ගසේලා උන්මත්තකයින් පිරිසක් යයි හිංවඩු ගසනු ගනොඅනුමානය. ගකගසේ 

වුවද සම්බුදු සසුන ගවනුගවන් ගමම අයිතිවාසිකම අදටත් දරණුගේ 

උන්වහන්ගසේලාමය. එය ඉතා පැහැදිලිය. 

බුදු සසුනට පිදූ ගම් පින් බිම විගද්ශ ආක්රමණයන්ට ගගොදුරු වූ හැම විටකමත්, රට 

අරාජික වූ හැම විටකමත් සුදුස්සන් ඉදිරිපත් ගකොට, උනන්දු ගකොට නැවත 

මුදාගගන රට භාරදී ආරක්ෂා කිරීමට ගපරමුණ ගත්ගත්ද නිරතුරු අනුශාසනා 

කගළේද අප ගරුතර සිංරරත්නයයි. උන්වහන්ගසේගේ ගම් කැප කිරීම ඉතිහාසය 

තුලින්ද වර්තමාන භික්ෂුවගේ ක්රියාකාරිත්වය තුලින්ද විදහා දක්වා ඇත්තාහ. 

උන්වහන්ගසේලා අප ජාතිගේ මුර ගද්වතාවන් වහන්ගසේලා වන්ගන් එගහයිනි. 
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ජාතික සිංර සම්ගම්ලනය සිංවිධානයකර 2003 මාර්තු 22 දින විහාරමහා ගද්වී 

උදයානගේ පැවැත්වූ මහා සිංර සමුලුගේ දී එහි සභාපති ධුරන්දර පුරාවිදයා 

චක්රවර්ති ූජජය එල්ලාවල ගම්ධානන්ද හිමියන් පැවසුගේ “නම වාරයක් බුදු රජුන්ට 

පූජා කළ රට ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිංඝරත්නය ලෙරමුඛණ ගා යුතුය යන්නය.” 

ගමහිදී ජාතික සිංර සම්ගම්ලනය ඉදිරිපත්කල ගබෞද්ධ රාජයයක් උගදසා වන සිංර 

ආඥාවද එහි අඩිංගු ගයෝජනා හතද ඉදිරිගේදී එලි දක්වන නව වයවස්ාාවට ඇතුලු 

කිරීමට අප ජාතික සිංර සම්ගම්ලනය කටයුතු කරණු ඇතැයි සිතමු. එගසේම 2016 

ජුනි 23 දා ‘යුතුකම සිංවාද කවය’ විසින් ගකොළඔ මහජන පුස්තකාල 

රවණාගාරගේ පැවති ‘ලෙඩරේ සිංහිඳියාව’ නම්වූ සම්මන්රණගේදී ූජජය ඇල්ගල් 

ගුණවිංශ හිමියන් වැදගත් ප්රකාශයක් කගළෝය. එනම්, “රලේ අයිතිකාරයන් 

වශලයන් සන්ය යුතු හාමුඛදුරුවරු අද ලබෝඩින්කාරලයෝ ලවලා” යනුගවනි. එහිදීත් 

උන්වහන්ගසේ තමන් රගේ අයිතිකාරයින් වන්ගන් ගකගසේද යන්න ප්රකාශ 

ගනොකිරීමට ඉතා නිහතමානීව ප්රගේසම් වූහ. නමුත් අප බුද්ධිමත් නම් සිිංහල 

ගබෞද්ධයන් වශගයන් උන්වහන්ගසේගේ ප්රකාශය ගත්රුම් ගැනීමට ගපොගහොසත් විය 

යුතුය. එය එගසේ වූවා ද? පසුගිය සැේතැම්බර් මස මහනුවරදී පැවති අනගාරික 

ධර්මපාල තුමාගේ ගුණසමරුවකදී අේග මහා පණ්ඩිත ූජජය අලුත්ගම ධම්මානන්ද 

හිමියන් පැවසුගේ “සිංහල ජාතිය අවදි ලනොවුනලහොත් විසදිය ලනොහැකි බරොල 

අර්බුදයක් වදිරිලේදී මතුවිය හැකි බවය”.  

ගමගසේ වරින් වර සිිංහලයා සතු 

වගකීම, යුතුකම සහ අයිතිවාසිකම 

සිහිකර ගදන ගරුතර සිංරරත්නය, 

ලබොදුබල ලසේනාව, සහල රාවය, 

රාවණා බලය, යුතුකම සිංවාද කවය, 

සිංහලේ ජාතික සිංවිධානය ආදී වූ 

ගමහි නම් සදහන් කළ සහ ගනොකළ 

විවිධ සිංවිධාන හරහා ගපරමුණ 

ගනිමින්, ලිපි ගල්ඛන, මාධය රැස්වීම්, 

සාකච්චා, සම්මන්රණ ජනරැලි, 

විගරෝධතා වයාපාර පමණක් ගනොව අන්තර්ජාල හා සමාජ ගවබ් අඩවි වැනි විදයුත් 

මාධය ඔස්ගසේ  තම කැප කිරීම මනාව ඉටුකරණ විටදී එය ගත්රුම්ගගන අගය 

කරනු, අනුමත කරනු මිස උන්වහන්ගසේලා පිටුපස සිටින්ගන් කවුදෑයි පටු 

ගද්ශපාලන දෘෂ්ටිගයන් විපරම් කිරීම අභිමානවත් සිිංහලගයකුට කිසිගසේත්ම 

ගනොවටී. අද ජාතිය පත්ව සිටින බරපතල තත්ත්වය ගහෝ ජාතිගේ අභිමානය ගැන   

ගහෝ ගනොදන්නාවුත් නැතගහොත් ගනොසලකන්නාවුත් අප සමහර ගබෞද්ධයන් අපට 
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විනකරන සුලුජනවාර්ගික පිරිස්වල පැත්තම ගනිමින් ගරු ස්වාමීන්වහන්ගසේලාගේ 

වාේ විලාශයත්, තරුණ ආගේගශිලිබවත්, සමහරවිට ශිලයත් අනවශය ගලස 

විගේචනය කරමින් උන්වහන්ගසේලාගේ කැපවීම අවතක්ගසේරු කිරීමටත්, එමගින් 

තම වගකීගමන් ම හැරීමටත් ගයොදාගැනීම කනගාටුවට කරුණකි. “තමා අකමැති 

පණිවිඩය ගගන ආ පමණින් පණිවිඩකරුවා මැරිය ගනොයුතුය” යයි කියමනක් ඇත 

(Do not kill the messenger). අප විසින් ගසොයාබැලිය යුත්ගත් උන්වහන්ගසේලා 

ගපරටු කරගගන සිටින උතුම් අභිමතාර්ායන් ගදසය. එගසේම උන්වහන්ගසේලාගේ 

අනුශාසනා ඔස්ගසේ ක්රියාත්මක වියයුත්ගත් සසුන රැකීගම් වගකීම දරණ සිිංහල 

ගබෞද්ධ ජනතාව වන ගිහි අපය.   

 සිංහල ලබෞද්ධ ජනාාව අද ලකොාැනද?  

අගේ සිංරරත්නය උන්වහන්ගසේලාගේ යුතුකම නිහතමානීව ගමගසේ ඉටු කරද්දී රට 

වැසි සිිංහල ගබෞද්ධ ජනතාව අද ගකොතැනද? ජාතික අභිමානයකින් ගතොරව පක්ෂ 

වලට ගබදී තම ජාතිය ගනොව ඒ ගවනුවට තම ජාතිය ගබදන්නා වූ පක්ෂයක් 

බලයට පත් කරගගන එගසේ පත් කිරීමට උපකාර කළ සුලු ජනවාර්ගික පක්ෂ වලට 

වූ ගපොගරොන්දු හා වරදාන නිමක් නැතිව ගදන එපමණක් ගනොව අභිමානවත් 

නිවහල් ජාතියක් විසින් ඉඳුරා ප්රතික්ගෂේප කළ යුතු විගද්ශ මැදිහත් වීම් වලටද හිස 

නමමින් තමා තවමත් දරා සිටින යටත් විජිත මානසිකත්වය නිසාගදෝ 

ගනොරැටියන්ට වූ ලැජ්ජා සහගත ගපොගරොන්දු ඉටු කරණ බියගුලු තැනය. ගම් 

සියල්ල ගද්ශපාලකයන් අකුරට ඉටු කරන්ගන් තමා බලයට ඒමට ඡන්ද බලය ගයදූ 

ගමරට භාරකාරිත්වය දරණ සිිංහල ජාතිය අමතක කරමින්ය. ගම් ප්රවනතාවය අති 

භයානකය. අභිමානයක් නැති අගේ නුතන පක්ෂ ගද්ශපාලකයාගේ වයායාමය 

දුටුගැමුණු රජතුමා පිලිකුළ් කළ අලජ්ජි ක්රියාව එනම් “රටත්, ජාතියත්, බුද්ධ 

සාසනයත් ොවාදී ලහෝ හැකි වහලින්, දිගු කාලයක් රජසැෙ විදීම” සබහාය.  

කුමන පක්ෂයක වුවද පාලකයන් ගම් ක්රියාවලිය ගයොදා ගන්ගන් නැවත බලයට 

ඒමටත් එමගින් තමාගේත්, පාක්ෂිකයන්ගේත් බඩගගොස්තරය සරිකර ගන්නට මිස 

රටක් රැකීමට, දියුණු කිරීමට ගනොගේ.  පක්ෂ වලට ගබදුනු සිිංහල පාක්ෂික 

චන්දදායකගයෝද ගද්ශපාලකයන් බලයට පත්කරන්ගන් පක්ෂගේ ගලොක්කාගේ 

මාර්ගගයන් තමාගේද බඩගගෝස්තරය සරිකර ගන්නටය. සතුටින් අසූචි ගිලින 

ඌරන්ගේ තත්ත්වයට පත් සමහරු “අලප් ලහොරා අෙට ලහොඳා” යයි කියමින් දූෂිත 

නායකයින් අභිවන්දනය ද කරති.  

ජන්දය දිනීම යනු රිසිගසේ ධනය, සම්පත ගකොල්ලා කන්නට ලැබුණු අවසර 

පරයක්, ලයිසමක් ගලස අද සැලගක්. අභිමානයක් නැති සිිංහල ජනතාවද ගකොළ, 

නිල්, රතු වර්ණ වලට ගබදී තේටු මාරු ක්රමයට රට ගකොල්ලා කෑමට 
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ගද්ශපාලකයන්ට ශුද්ධ වු අයිතියක් ඇත, කලින් ආණ්ඩුව කළ සියලු වැරදි කිරීමට 

ඊළ ට එන ආණ්ඩුවට ද ශුද්ධ වූ අයිතියක් ඇත යන සම්මුතියකට පැමිණ සිටිති. 

ගම් අප නිදහස ලබුනදා පටන් දුටු යාාර්තයයි. ගමය තවත් ඉදිරියට ගගනයා යුතුද? 

ගම් ගතවන්ගන් ගකොළ, නිල් එකතුව “යහපාලනය” නමින් රජකරන, එනමුත් 

ගමම එකතුවට කලින් තිබූ ආණ්ඩු කළ සියලු වැරදි එක්වී කරමින් සිිංහල 

ගබෞද්ධයාටම ගකගනහිලිකම් කරන අපුරු යුගයකි.  

දැනට තිගබන පක්ෂ ගද්ශපාලනය අප රටට කිසිගසේත් ගනොගැලගපන බවට තවත් 

අත්හදා බැීම් අනවශයය. පක්ෂ සිංකල්පයට අප රටට ගැලගපන්නාවූ අරුත ල දි 

ලබාදුන්ගන් ූජජය ඇල්ගල් ගුණවිංශ හිමියන්ය.  ඒ පසුගිය ගදසැම්බර් 19 දා 

‘යුතුකම සිංවාද කවය’ විසින් ගකොළඔ මහජන පුස්තකාල රවණාගාරගේ පැවැත්වු 

“ලෙඩරේ සිංහිදියා  නිරුවා” නම්වූ මහජන සම්මන්රණගේදීය. ගම් රගේ 

සිටින්ගන් “පූජය සහ ිහහි” වශගයන් පක්ෂ ගදකක් බවත් ගම් ගදපක්ෂය එකතු වී 

රට ගබ්රාගත යුතු බවත් උන්වහන්ගසේ අවධාරණය කළහ. මහා විනාශයකට ගපර 

සම්බුද්ධ සාසනය රැකීම ගවනුගවන් අගේ පූජය සහ ිහහි යන පක්ෂ ගදකට තම 

නිල්, ගකොළ, රතු ගබ්ද ඉවතදා එකතු වීමට ලැගබන පළමු සහ අවසාන අවස්ාාව 

ගමය වියහැක.    

සම්බුද්ධ සාසනය රැකීමට ඇති සිංහල අලප් වගකීම වටුලනොවුවලහොත් ප්රතිඵලය 

භයානකය 

සිිංහගල් අභිමානය දරාගගන “සම්බුද්ධ සාසනය රැකීමට” ඇති අගේ වගකීම ගම් 

ගතවන අන්තිම ගමොගහොගත් ගහෝ ඉටුගනොවුවගහොත් ප්රතිඵලය භයානකය. එවිට 

වන්ගන් ගපර අගේ රජ දරුවන් විසින් සම්බුදු සසුනට පුජාකරන ලද්දාවු ද අති 

උතුම් ූජජනීය වස්තූන් දරණ සහ අති ූජජනීය ස්ාාන පිහිටි ගම් පුණය භූමිය පාවාදී 

අනාා කර ගලෝකයට ණය කිරීගම් පාප කර්මයට සමස්ා සිිංහල ජාතියම දායක 
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වීමය. ගමය බරපතල පාප කර්මයකි. පාලක ගද්ශපාලකයන් ද ඔවුන් 

පත්කරගන්නට තම ඡන්ද බලය ලබා දුන්නාවූ ඡන්ද දායකයා ද “ධර්ම ද්වීෙය” 

නම්වු උත්තම පුණය භූමියක ඉපිද කරන්නට හැකි ඉහලම පාප කර්මය තමා 

කරගත්තා වනු ඇත. ගමම කරුණ ගද්ශපාලකයන් ගමන්ම ඡන්ද දායකයා ද 

ගත්රුම් ගැනීම ගමහිදී ඉතා වැදගත්ය. එවිට තම වරද වහා නිවැරදි කර ගැණිමට 

හැකිය. නැතගහොත් ගමම ධර්ම ද්වීපයට තමා කළ අපරාධය මැගරන ගමොගහොගත් 

ගහෝ සිහිවී විපාක වශගයන් ගගෝරතර අපා දුක් ලබා ගදනු ඇත.   

සිිංහලයාගේ වගකීම ගනොසලකා හරිමින් බලය සහ මුසාව ගයොදාගගන රගේ ධනය 

සහ සම්පත් ගකොල්ලකමින් අධාර්මික ගලස රට පාලනය කළ පාලකයින්, ඊට 

අනුබලදුන් නිලධාරීන් සහ ඉන් ආර්ථික ප්රථිලාභ ලද වයාපාරිකයන් ඇතුළු සියළු 

ගදනා තමා ගමගතක් සතුටින් ගයදුන පාපක්රියා ගදස හැරී බැීමට කාලයයි. 

ඔබසැම ගම් පින්බිගම් උපන්ගන් උසස් පිනක විපාක වශගයනි. ගමහි සිට 

සුගතිගාමීවීම මිස අපාගාමී ගනොවන්න. 

ලම් ලමොලහොලත් අෙ ගරුාර සිංඝරත්නය වටුකළයුතු ජාතික ලමලහවර  

ඉහත සබහන් කරුණු අනුව ඔබවහන්ගසේලා ද ඔබ වහන්ගසේලා විසින් බුද්ධ 

සාසනය ගවනුගවන් දරන “සිිංහගල්” අයිතිය පැහැදිළි කර ගැනීම ද, සිංරරත්නය 

ගවනුගවන් රගේ භාරකාරිත්වය දරමින් රට රැක පාලනය කිරීගම් වගකීම සිිංහල 

ජාතිය සතු බව ජනතාවට පැහැදිළිකර දීම ද, සිිංහල ජාතිය ගවනුගවන් භාරගගන 

රට රැක පාලනය කරන පාලකයින් ශාසනගේ චිරස්ථිතිය ගවනුගවන් එය හරි හැටි 

කරගගන යන්ගන්දැයි පරීක්ෂාකාරීව සිට ඊට අවශය අවවාද අනුශාසනා කිරීම ද අද 

ඔබ වහන්ගසේලාගගන් අප සිිංහල ජාතිය බලාගපොගරොත්තු වන ජාතික ගමගහවරයි. 

ඒ සබහා ඔබවහන්ගසේලාට සියලු ධධර්යයත්, ගතරුවගන් ආශිර්වාදයත් ලැගබ්වා. 

ගමම ඉල්ීගම් යම් ප්රමාද ගදෝෂයක් ගවගතොත් කමාවන ගසේක්වා.  

සිංහල ජාතිලේ වදිරි දැක්ම (Vision) සහ ජාතිලේ ලමලහවර (Mission) 

ඉහත සබහන් කරුණු නවීන කළමනාකරණ සිංකල්ප අනුව කැටිගකොට අපට 

ගමගසේද දැක්වියහැක. වයාපාර සහ ආයතන කළමනාකාරිත්වගේදී ගමන්ම රටක් 

ජාතියක් ගවනුගවන් ක්රගමෝපායන් සම්පාදනගේදී මුලින්ම අවශයවන එම ජාතිලේ 

වදිරි දැක්ම (Vision) සහ ජාතිලේ ලමලහවර (Mission) ගලොව අන් සෑම 

ජාතියකටම ගපර ලැබුගන් අපටය. ඒ සම්බුදු සසුනට නම වාරයක්ම ගමම පින්බර 

දිවයින පිදූ සිිංහගල් රජ දරුවන්ට සහ සිිංහගල් ජනතාවටය. දුටුගැමුණු රජතුමාගේ 

උතුම් ප්රකාශය වන “මාලේ ලම් වයායාමය දෙලදක් රජසැෙ පිණිස ලනොව රටත්, 

ජාතියත්, බුද්ධ සාසනයත් ලේරාගැනීම සඳහාය” යන්න මුළුමහත් ජාතියම ගතයුතු 

ම  පැහැදිළිව ගපන්වා දී ඇත. ගම් ඔස්ගසේ අගේ දීර්ර ඉතිහාසය පරික්ෂාකිරීගම්දී 
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පැහැදිලිවන ගලස අප සිිංහල ජාතිගේ ඉදිරි දැක්ම වී ඇත්ගත් “සම්බුදු සසුන 

චිරාත්කාලයක් සිංහල ද්වීෙලේ ආරක්ෂා කිරීම” ය. ජාතිගේ ගමගහවර වී ඇත්ගත් 

“සම්බුදු සසුන ලවනුලවන් සිංහල ද්වීෙය ආරක්ෂා කරලගන මනාව ොලනය 

කිරීම” යි. ජාතියක් වශගයන් අප ගතයුතු උොය ක්රියා මාර්ග වී ඇත්ගත් “ජාතිලේ 

වදිරි දැක්ම ලවනුලවන් වටුකරන ලමලහවර සාර්ථක කර ගැනීමට ඒ ඒ කාලයට, 

අවස ථාවට උචිාවූ ක්රියා මාර්ගයන්ය.” සිිංහල අපට ගමම කරුණු අදටද වලිංගුය.  

ඒ ඉදිරි දැක්ම, ගමගහවර සහ උපාය ක්රියා මාර්ග වලට අනුකුලව බුද්ධිමත්ව, 

අප්රතිහතව ක්රියා කළ සිිංහලයාගේ අතීත ශ්රී ගසෞභාගයය ඉතිහාසය අපට ලබාගදන 

අභිමානයයි. අගේ අභිමානයන් එඩිතරව දරාගගන වර්තමානගේ අපගත යුත්ගත්ද 

ඉතිහාසගයන් අපට කියාගදන ගමම නිවැරදි, ධාර්මික ම මය. 

ාම අයිතිය, වගකීම ලවනුලවන් අද අභිමානලයන් නැගී සන්ය යුත්ලත් සිංහල 

ලබෞද්ධයාය. 

පසුගිය සැේතැම්බර් මස මහනුවරදී පැවති අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ 

ගුණසමරුවකදී අේග මහා පණ්ඩිත ූජජය අලුත්ගම ධම්මානන්ද හිමියන් පැවසුගේ 

“සිංහල ජාතිය අවදි ලනොවුනලහොත් විසදිය ලනොහැකි බරොල අර්බුදයක් වදිරිලේදී 

මතුවිය හැකි බවය”. බුද්ධිමත් සිිංහල ජාතිය එම අර්බුදය වටහා ගගන වහා අවදිව 

ක්රියාත්මකවිය යුතුගේ.   

අද අප ජාතියක් වශගයන් මුහුණපා  සිටින ප්රශ්න රාශියකට සාර්ාක පිළිතුරු 

ගසවීගම්දී  කළයුතු මුලික කටයුත්ත නම් සිිංහලයාට හිමි අයිතිය, වගකීම සහ 

අභිමානය සහ එහි ඓතිහාසික පසුබිම ගත්රුම් කර දී නැවත එම අභිමානය 

ලබාදීම බව ගපන්වාදිය හැක.  

 එගසේම සම්බුද්ධ ශාසනය රැකීමට ද ඒ ගවනුගවන් ගම් දිවයිගනහි භාරකාරත්වය 

දරමින් එය රැක පාලනය කිරීගම් ශුද්ධ වූ අයිතිවාසිකම, වගකීම සහ යුතුකම 

අවුරුදු 2,200 කටත් ගපර සිට දරන්ගන් සිිංහල ගබෞද්ධයා බව අපගේ සියලුම 

රට වාසීන්ටත්, සිිංහගල් ගැන උනන්දුවන විගදශිකයින්ටත් අවධාරණය කිරීමට 

ද ගනොපමාව කළයුතු ඊළ  කටයුත්තයි.  
 

 සිිංහලයාගේ ඉවසීම නිවටකමක් ගලස සලකමින් නැති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු 

ඉල්ලන ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී සුලු ජනවාර්ගික පිරිස් වලට ද දිය යුතු එකම 

පිළිතුර ද සිිංහලයාට හිමි අයිතිවාසිකම, වගකීම සහ අභිමානය ගැන මනාව 

ගත්රුම් කර දීමමය. වයාජ ඊලාම් නිජබිම් සිංකල්පයට පිළිතුර ද එයයි. 
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 අභිමානවත් සිිංහලයා බුද්ධිමත්ව, වගකීගමන් යුක්තව ක්රියා කළ යුත්ගත්ය. 

දැනට ගම් රගේ පවතින ප්රජාතන්රවාදය අනුව යමින් සිිංහලයා තමන් සතු රට 

රැකීගම්, පාලනය කිරීගම් අයිතිය හා වගකීම සුදුසු පාලකගයකුටම පැවරිය 

යුත්ගත් සිිංහල අප සැමගේම ඡන්ද බලය ගයොදාගනිමින් රජයක් ගතෝරා 

ගැනීගමනි. එගසේ ගතෝරා ගන්නා රජගේ ප්රධානියා ගමන්ම අගනකුත් 

නායකයින්ද ජාතිගේ අභිමානය දරමින් රට රැකීමටත්, පාලනය කිරීමටත් සමත් 

උගත්, බුද්ධිමත්, චරිතවත්, අභීත, අවිංක සත්පුරුෂ ගබෞද්ධ නායකයින්ම විය 

යුතුය. ගමම ගතෝරාගැනීම කල හැක්ගක් සිිංහලයා ජාතියක් වශගයන් එකට 

එක්වී මිස දැනට පවතින සිිංහලයා ගේදකරන පක්ෂ ගද්ශපාලනයකින් 

ගතොරවය. උතුම් බුදුදහමින් ඔපවැටුණු වසර 2,200කට වැඩි දීර්ර දියුණු 

සතයවාදී ගබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයක් හිමි සිිංහගල්ට පිටරටවලින් ආනයනිත 

ධනවාදය, සමාජවාදය, ගකොමියුනිස්ේවාදය, ලිබරල්වාදය ආදී වශගයන්වූ 

ගනොගැලගපන වාද හරහා  සිිංහලයා ගබදා දුර්වල කළ පක්ෂ ගේදය වහා තුරන් 

කිරීමට කාලය එළබි ඇත.  
 

 සිිංහගල් පිළිබබව සිිංහලයාට හිමි අයිතියට වගකීමට සහ අභිමානයට අනුකුලවූ 

රට දැය සමය මූලික කරගත් අගේම වයවස්ාාවක් සහිතව අපටම අනනය වූ 

ගද්ශපාලනික සැකැස්මක් දැන්වත් සිිංහල අප විසින්ම ඇතිකරගත යුතුය.  
 

 ගමම වැඩපිළිගවල හරිහැටි ඉටුවුවගහොත් ගමම සිිංහල ද්වීපය නිදහස්, නිවහල් 

සහ සාමකාමී රටක් බවට පත්කරගගන සිිංහලයාට හිමි අයිතිවාසිකම සහ 

වගකීම මානව ඉටුකරගගන නිවී සැනසිල්ගල් බුදු දහගම් දැක්ගවන විමුක්ති 

මාර්ගය සාදාගන්නටත් අගනකුත් ගලෝක වාසීන්ට එම මාර්ගය පහදා 

ගදන්නටත් අපට ගමන්ම අගේ දරුමුනුපුරන්ටත් හැකිවනු ඇත. “ධර්ම ද්වීෙය” 

නම්වු උත්තම පුණය භූමියක මිනිගසකුව ඉපදීගම් වාසනාගවන් ගතහැකි උතුම් 

ඵලය එයයි. ඒ සදහා සිිංහලයාට උපරිම නිදහස ගම් පින්බිගම් තිබිය යුතුය. 

සම්බුදුසසුන වසර 5,000 කල් රැකගැණිම ප්රගයෝගික වන්ගන් අපවිසින් එය 

ීවවමානව එගසේ පවත්වාගගන යාගමන් පමණි.   
 

 සම්බුදුසසුන රැකගැණිමට අවශය පරිසරය සකස්කර ගැණිම ඇත්ගතන්ම අපට 

කිසිගසේත් කළ ගනොහැක්කක් ගනොගේ. බුද්ධශාසනය අවුරුදු පන්දහසක් කල් 

පවත්ගන් නිමක් නැති උතුම් ූජජා වස්තූන් දරන පුණය භූමියක් වූ ගමම සිිංහල 

ද්වීපගේ බවට බුදුරජානන්වහන්ගසේ ශක්ර ගදවියන්ට කළ ප්රකාශයත්, තුන්වරක් 

වූ උන්වහන්ගසේගේ ගමහි වැඩමවීමත් අනුව ගපගනන්ගන් ගකොපමණ බාධක 

ආවත් සිිංහල ගබෞද්ධ අපට ගමය ඒකාන්තගයන්ම කළ හැක්කක් බවයි. නමුත් 

එය ප්රාතිහාර්යකින් ඉටුවන්ගන් නැත. ඒ සදහා අගේ කැපවීගමන් යුතු 

ක්රියාත්මක වීමයි වහ වහා අවශයව ඇත්ගත්. අද අප ඉටු කළයුතු උතුම් ජාතික 
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ගමගහවර එයයි. අප සැගවොම එකාගමන් එක්වුවගහොත් ගමය ඉතා පහසු 

ගමගහවරක් වන්ගන්ය. 
 

 ගම් සියල්ල සබහා අපට ඇති වටිනා කාළය ඉක්මනින්ම ගගවී යන බව මතක් 

කරමු. අද සිිංහල ද්වීපයට ඇති තම අයිතිය පමණක් ගනොව සම්බුදුසසුන 

රැකගැණිමට ඇති වගකීම ගවනුගවන් අභිමානගයන් යුතුව නැගී සිටිය යුත්ගත් 

තවමත් නිදා සිටින සිිංහල ගබෞද්ධයාය. 

 ලම් සයේල සදහා ඔබ අෙ සැමට සයලු ධධර්යයත්, ලාරුවලන් ආශිර්වාදයත් 

ලැලේවා! 

සුදර්ශන රම්බන්ඩාර   

2017 ගපබරවාරි 04 දින 

(ගමම ලිපියට ඔගබ් අදහස් එවන්න - Email: srambandara@ymail.com ) 
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