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ප� ෙ�ශපාලකයනට ජා�ක සම�ය� ගැන කතා 
කළ හැ� ද? 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

ව�තමාන ලංකාෙ� පව�න ප� ෙ ශපාලන "#ෙවත අ$ව ප� ෙ ශපාලකයනට 
ජා�ක සම&ය ගැන කතා කර�නට අ*�ය+ �ෙයනවා ද ය$ මෙ- පශන්ය *. එයට මා 
ෙදන "#1ර න2 අ*�ය+ නැත ය$*. එය එෙසේ න2 3කාය වශෙය� ෙබ5 67න 89� 
වහ�ෙසේට ආග�ක සම&ය හා ජා�ක සම&ය ගැන කතා කර�නට අ*�ය+ �ෙයනවා ද? 
ඉතා වැදග= පශ්නෙය>. එබ? ෙ@දෙය>� 67න 89� වහ�ෙසේට න2 ඒ අ*�ය නැත. 
එෙහ= ව�තමාන ලංකාෙ� 89� වහ�ෙසේ 3කාය වශෙය� ෙව� B Cනයක�ම කරත= 
6යD කටE1 එක ම සඟ පරGර+ හැ7යට එක ම ධ�ම Cනය "#ෙගන, අවශ� අවස්ථාවල 5 
එක ම හඬ+ නංවන ත==වෙයකැ 67�. එය පැහැL# වැ Cස්තර කැර 5ම මෙ- E1කම *. 

MNරජාණ� වහ�ෙසේෙ- කාලෙය� ද ඇතැ2 89� අතර මතෙ@ද 1Mණා. ෙහොඳ ම 
සාධකය ෙකොසඹෑ $වර 89� Cනය T�ාපදය+ අ$ව ෙ@ද 8�න වැ ෙගන Uය අ�Mදය 
*. ඒ 89� පVව සම& Wණා. ෙද�ද= ෙතX� ද VY "Zස+ 6ය මතයට අවනත කැර ෙගන 
ෙව� B Uය බව පකට කXෙණ>.  

පථම ධ�ම සංගායනා අව[ෙය� VY මතෙ\දය+ ඇ� Wණා. එයට ෙහේ1ව Gරාණ 
මා��ය� වහ�ෙසේ ෙ- පකාශය *. එන2 සංගායනාව ෙහොඳ*. M ධ ධ�මය "ටක 3කාය 
ග�ථ වශෙය� "#ෙයළ Bම ෙහොඳ*. එෙහ= මා මට GXN අEZ� M ධ ධ�මය භාCත 
කරනවා ය$*. එ*� සංඝයා අතර ෙ@දය+ ඇ� Wෙa නැත. 

 ෙදවන සංගායනාවට  ෙහේ1 bෙc වdeGත 89� ෙ- දශCධ කgපය ය. ඒ කXh දශය 
ම ප�ෙ�ේප කළ රහ= මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙදවන ධ�ම සංගායනාව ද පැවැ=bහ. එ*� 
දහ දහස+ පමණ වeeGත 89� වහ�ෙසේ ෙවන ම 8i "Zස+ වශෙය� කටE1 
කර�නට පට� ග=හ. 

ධ�මාෙශෝක මහා රජ1මා ෙ- කාලය වන Cට ෙ2 ධ�ම Cනය Cෙරෝk කටE1 තව= 
බlල Cය. mව=Bෙ2 පහVක2 සැලැnෙවෝ ද ෙ2 "Zසට එ+ bහ. එ*� ධ�ම Cෙරෝk "Zස 
අ[ක Cය. ඔWl 6gව= සංඝයා අතරට Zංගා ග=තා. ෙමො
ග��ත �ස්ස මහ රහත� 
වහ�ෙසේෙ- උපෙදස් ලබා ග= ධ�මාෙශෝක මහ රජ1මා Nශ්qලය� ශාසනෙය� ෙනරපා 
ෙතවන ධ�ම සංගායනාවට මඟ පාදා N�නා.  

��� මහ රහත� වහ�ෙසේෙ- පැ�rෙම� ලංකා ශාසනය ආර2භ Cය. මහා 
Cහාරවංසය න�� පැවැත ආ 8i සංඝ පර2පරාව පVව අභයUZ 3කාය, ෙdතවන 3කාය 
යන න2වs� කැt Uයා. පVව සම& Wණා. ඒ සම&ය ෙහොu� ය 5 ස්වභාවධ�මය අ$ව 
රට= ශාසනය= N�වල Wණා. Eෙරෝvය අ[රාජ� 1න+ ආකමණය >xෙම� උපස2ප�න 
89� නැතැ* >වE1 තරමට 8i ශාසනය N�වල Wණා. මා ෙ2 ෙකොටස yෙ� 89� 
වහ�ෙසේලා CCධ ෙහේz� 3සා ෙකොටස්වලට ෙබNන= නැවැත= එක1 B ශාසනය ආර�ා 
කළ හැ7 ෙප�Bමට ය.  

{ ලංකාෙ� ස්ව�ණ Eගය හැ7යට සැලැ>ය හැ+ෙ+ අ$රාධGර කාලය*. 
ෙපොෙළො�නX Eගෙය� |න ෙව�� ආ ෙබෞ ධ ත==වය Cෙ Tකය�ෙ- පාලන Eගෙය� 
5 ෙහොඳට ම N�වල Cය. පV ව 6ය2 3කාය, අමරGර 3කාය, රාමඤ්ඤ 3කාය යන 
න2වs� 1� 3කාය+ වැ ශාස3ක කටE1 LEh ෙකෙර�� ආ සැ7 ශාසන ඉ�හාසය 
>ය*.  

~g කාලෙය� 3කාය ෙ@දය තL� පැවැ�ණ. මා අසා �ෙබන කXණ+ සඳහ� 
ෙකෙර�. 1880 වැ�ෙන� ෙස�ප� ඕ�ක� �මා { ලංකාවට පැ�ෙණන කාලෙය� 6ය2 
අමරGර ෙද3කාය බලව= වැ 67යා. රාමඤ්ඤ 3කාය ආර2භ Wණා පමණ*. ඕgක�1මා 
M ධ ධ�මය "#ෙගන ෙබෞ ධයn වශෙය� කටE1 ආර2භ කළා. ඒ 6ය2 අමරGර 
ෙද3කාය අතර පව=නා 3කාය ෙ@දය එ1මාට ෙහොu� වැටlණා. 3කාය ෙදක ෙහ�� 
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එක1 කර�නට උවමනා ය* 6තා, එෙහ= එය ෙනො >යා ෙද3කාෙc 89� වහ�ෙසේට 
දානය+ ෙද�නට ආරාධනා කළා. ආරාධනාව බාර ග=ත= එක වහල+ යට න2 දානය 
වළඳ�නට ෙනොහැ> බව >යා ඇත.   

ඒ කතාවට කල>Xෙa නැ� ඕgක�1මා ෙ ශනා පව=ව�� ෙබෞ ධ කටE1 කැර 
ෙගන Uයා. 89� වහ�ෙසේලා= U� භව1$= මහ= පෙබෝධෙය>� කටE1 කැර ෙගන 
Uයා. ෙද3කාෙc 89� ෙපරට වඩා ළං වැ කටE1 කැරෙගන යන බව= එ1මාට ෙප$ණා. 
7ක කලකට පV නැවැත= දානය සඳහා ෙද3කායට ම ආරාධනා කළා. ඒ වර වැ� තද+ 
නැත. එක වහල+ යට Wව= කම+ නැහැ. කාමර ෙදකක දානය "#ෙයළ කර�නැ* >යා 
ඇත. ස1ටට ප= b ඕgක�1මා එෙල6� දානය N�නාD. ෙ2 එදා 1Mණා >යන ත==වය 
*. 

මා nඩා කාලෙය� මාතර පළාෙ= 1Mh ත==වය ද ෙමබ? ය. පාං��ලයකට 1� 
3කාෙc ම 89� වහ�ෙසේලා ප~hවා ග=ෙතො= 1� තැෙනක ප�6g, 1� තැෙනක 
මතකවස්ත �ජා, 1� තැෙනක පැ� වැtම, 1� තැෙනක ධ�මෙ ශනා. දැ� ලංකාෙ� 
ෙකො� ව= එබ�ද+ නැහැ ෙනොවැ? 

{ ලංකා අමරGර 3කාය ය2 ය2 ෙහේ1 3සා ෙකොටස් 23 කට ෙබ5 1Mණා. අෙ� මහා 
ස්ථCරය� වහ�ෙසේලා ෙ2 ෙකොටස් එක ස2~�යකට ෙගන එ�නට ෙනොෙය+ වර ග= 
උ=සාහය� පශංසා කළ E1 ව ඇත. 

අප ආචා�ෙයෝ=තම පැළෑෙ" #$ ව&රඤාණ මහානායක මා��ය� වහ�ෙසේ ෙ- 
අභාවෙය� පV අප 3කාෙc මහා සංඝයා වහ�ෙසේ 1955 5 ඒ තන1රට මා ප= කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව� ස� #$� ද ෙසො,සා මැ�1මා පැ�ණ කතා ෙකොට අමරGර 3කාෙc ෙකොටස් 
ඒකාබ ධ කර�නට උ=සාහාය+ දර�නැ* ද ඒ සඳහා දර�නට 6Nවන 6යD Cයද2 එ1මා 
බාර ග�නා බව ද ද�වා 67යා. ඒ අතර �ස්Bමක 5 ව�තමාන අගමාත/ ආ�. ෙපේමදාස 
මැ�1මා ද ඒ ඉgyම කළා.  

මාෙ- අD= තන1ෙ� ~g ම කා�යය bෙc අමරGර 3කාෙc අ��ජ� මහානායක 
ස්වා��දය� වහ�ෙසේලා හ~Bම *. මම= කගම 4මනවංශ මහා ස්ථCරය� වහ�ෙසේ= 
ප"6ත වැ7ගම ඤාණරතන මහා ස්ථCරය� වහ�ෙසේ= 6යD ම ෙකොටසව්ල මහානායක 
ස්වා��දය� වහ�ෙසේලා= වග >වE1 මහා ස්ථCරය� වහ�ෙසේලා= හ~B සාක�ඡා 
ෙකොට එ+තරා ස2~�යකට ප= B~.  

පළ~ වරට අමරGර 3කාෙc මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේලා වeරාරාමයට 
ප~hවා ෙගන සාක�ඡා ෙකොට සමස්ත ලංකා අමරGර මහා සංඝ සභාව "��වා 
අ
ගමහාප"6ත ෙ89වල #$;වාස මහානායක මා��ය� වහ�ෙසේ සභාප� �රයට ප= 
කැර ග�~. අWXN දහය+ ෙමෙසේ Uය පV ප"6ත ෙකොස්ෙගොඩ ධ=මවංස මහානායක 
මා��ය� වහ�ෙසේෙ- උෙද�ෝගය 3සා { ලංකා අමරGර මහා සංඝ සභාව න�� පණ 
ග�වා අ
ගමහාප"6ත බළංෙගොඩ ආන�ද ෛමෙතය මා��ය� වහ�ෙසේ සභාප� 
මහානායක �රයට ප= කැර ග�~. 

2513/1969 වැ�ෙන� �s මස 13වැ3දා අමරGර 3කායට අය= ෙකොටස් C61ෙ� 
මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේලා පධාන 89� වහ�ෙසේලා 171 නම+ මහරගම 
#$ව&රඤාණ ධ�මායතනයට පැ�ණ 6Z වeරඤාණ උෙපෝසථාගාරෙය� 5 පා�ෙමෝ� 
ෙ ශනාෙව� සම& ෙපොෙහොය ෙකොට අමරGර 3කායෙc සම&ය තහWX කැර ග�~. දැ� 
හැම ෙදනා වහ�ෙසේෙ- පහVව සඳහා ෙවන ම Cනය ක�ම කරත= { ලංකා අමරGර 
මහාසංඝ සභාව න�� එක ම 3කාය+ හැ7යට සම& ස2ප�න ය. 

6ය2 මහා 3කාෙc ෙකොටස් පහ+ ඇත. Cනය ක�ම හා නායක පදC ප= >x2 ආLය 
ෙවන ම කරත= 6ය2 3කාය වශෙය� ඉතා සම& ය. { ලංකා රාමඤ්ඤ 3කාය ~ල පට� 
ම එක ම මහ සඟ පරGර+ හැ7යට පව=වාෙගන ය*. එය ඉතා වැදග= ය.  

3කායතයෙc සම&ය සඳහා වZ� වර උ=සාහ දැ� උ1ම� වහ�ෙසේලාට Lගා6Z 
පත�. 6ය2 මහා 3කාෙc මgව1 පා�ශව්ෙc රාජC9 අDEගම Fපස්G මහා නායක 
ස්වා��දය� වහ�ෙසේෙ- කාලෙය� 1� 3කායෙc සම&ය ගැන සාක�ඡා ෙකෙළ~. එය 
ඉතා වැදග= ප�ප=�ය+ හැ7යට උ�වහ�ෙසේ= එවකට අස්UZ පා�ශව්ෙc මහානායක 
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�xණ වැ 67 උඩගම I JKධරLMත රතනපාල මහා නායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේ= 
අමරGර 3කායෙc බළංෙගොඩ ආන�ද ෛමෙතය මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේ= 
රාමඤ්ඤ 3කාෙc �ස්සැ�ෙ� ඤාෙණෝදය මහානායක ස්C��දය� වහ�ෙසේ= පVව 
මgව1 පා�ශව්ෙc මNග�ෙ� #Kධ�ථ මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේ= අස්UZ 
පා�ශ්වෙc ෙගොඩD�ෙ� නාගෙසේන ධ=මාන�ද මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේ= 
අමරGර මහා 3කායෙc ෙකොස්ෙගොඩ ධ=මවංස මහානායක ස්වා��දය� වහ�ෙසේ= 
රාමඤ්ඤ මහා 3කාෙc PෙQෙගොඩ ච�දFමල මහානායක ස්C��දය� වහ�ෙසේ= "#ග= 
අතර උ� වහ�ෙසේලා= මා= එක ම ස�ෙ ශයකට අ=ස� තබා ජා�ක සම&ය ගැන 
3ෙ�දනය+ 3n= කළා. 

එකලැ එ+ස= ජා�ක ප�ෙc නායක ඩS7 ෙසේනානායක මැ�1මා=, { ලංකා 3දහස් 
ප�ෙc නා*කා #$මාෙවෝ බ"ඩාරනායක මැ�3ය= මහා සංඝයා වහ�ෙසේෙ- 
3ෙ�දනයට ගX ෙකොට අවශ� VNV අවස්ථාව+ පැ��ය ෙහො= �යාකාx වන බව= පකාශ 
කළා.  

දැ� න2 1� 3කායෙc සම&ය වස්සකාර චර GXෂය� ෙයොදාව= කඩ�නට බැZ 
තර2 තහWX B ඇත. එදා 7TඡV� ෙWද කර�නට වර9ෂ ෙසේවෙය� ෙයYෙZ වස්සකාර 
න�� එL Kගලෙය\. ෙමදා වස්සකාරය� #ය ගණනL ෙයොද�නට ඉඩ ඇත� මහා 
සංඝයා වහ�ෙසේ කාරණා අවෙබෝධ කැර ෙගන #`න ;සා උ�සාහය පලව� ෙනොවa ඇත. 
ෙ2 5�ඝ Cස්තරය+ ෙකෙළේ ෙපර= අවශ� අවස්ථාව�� මහා සංඝයා සම& වැ �යා කළ 
සැ7= දැ$= එය එෙසේ බව ෙප�Bමට ය. 

ව�තමාන ෙලෝකෙය� LEh රටවල ප� ෙ ශපාලකය�ට සම&ය ගැන කතා 
කර�නට හැ>යාව ඇ=ෙ= ඔW� අතර ප� 1Mණ= { ලංකාෙ� ෙම� ප� ෙ@ද නැ� 
3සා ය. ඇමZකාෙ� �ෙබ�ෙ� "#ග= ෙ ශපාලන ප� 2 *. 1986 ජනවාZ මාෙසේ මා 
කැsෙපෝ3යාෙ� ෙලොස් ඇනජyස්� 67න කාෙg කැsෙපෝ3යාෙ� ආa�කාරයා, ෙසෙන� 
ම��, නගරා[ප� ෙ=xෙ2 මැ�වරණය+ 1Mණා. LEh රටවල රස්�යාN �ස්B2 නැත. 
අෙ��ය� තම� ෙ- VNVක2 හා ප�ප=� �පවා�3ෙය� පකාශ කළා. ඡ�ද Cමසන 
Lනය ආවා, Cෙශේෂය+ 1Mෙa නැත. පVLන �පවා�3ෙය� ම ප�ඵල පකාශ කළා. 
�පවා�3ෙය� ම L� 1� ෙදනා= පැරNh 1� ෙදනා= කතා කළා. පැරNh අය අතට අත 
5 L� අයට ආq�වාද ෙකොට රෙ� LEhවට මෙ- සහාය ලැෙබ$ ඇතැ* පකාශ >xම= 
සාමාන� 6Zත *. එබ? ප� ෙ ශපාලකයනට ජා�ක සම&ය ගැන කතා කර�නට ��ණ 
අ*�ය ඇත. 

{ ලංකාෙ� ප� ෙ ශපාලන �ස්B2 ෙකබ? දැ* Cස්තර >xම අවශ� ෙනො ෙ�. ප� 
ෙ ශපාලන මැ�වරණ �ස්B2වල 5 තම� lවා ද+ව�� අ$� ෙහළා ද>�� කරන කතා 
ෙකොතර2 පහ= ත==වයට වැ  �බනවා ද? එබ? �ස්B2වල 5 ස්ව¡ය ප�ෙc ප�ප=� 
ව�ණනා කරන අතර Cප�ෙc ප�ප=� Cෙ�චනය >xම චාZතය *. එය ෙලෝකෙය� 
ෙකො�= පව�න 6Zත*. { ලංකාෙ� බlලව පව=ෙ� nම+ ද? ප�ප=� Cෙ�චනය 
ෙව$වට G ගල Cෙ�චනය *. සමහර අවස්ථාවල 5 G ගලය�ෙ- හ=~1 පර2පරාෙ� ම 
nh ඇදබානවා. ක7� බැනෙගන අ�� ප*� ගහගැ¢~= �ෙබනවා.  

අන1Xව මැ�වරණ ඡ�දය පව=වනවා. එදාට හැම ප�ෙයක ම චa�� රජ ෙවනවා. 
එෙහ*� හැම තැන ම VY අරගල, තැ3� තැන මහා අරගල. ඡ�ද ප�ඵල පකාශ b 
අවස්ථාෙ� පට� පකාශ ෙනොකළ E ධය+ හා සමාන ය. ෙගවg කඩනවා, U3 තබනවා, 
රථවාහන GYස්සනවා, ගහග�නවා. �¢ මරා ග�නවා. ෙලෝකෙය� ෙනොLEh රටවල ව= 
ෙමබ? ප� ෙ ශපාලන අරගල ඇ දැ* ෙනො ද3�. ෙ2 තර2 ෙ ශපාලන ප#ගැ¢2 පව�න 
රෙටක සාමය+ සම&ය+ ඇ� කර�ෙ� ෙකෙසේ ද? 

1984 5 {ම= ජනා[ප�1මාෙ- පධාන=වෙය� පැවැ=Wh ස�වපා+¤ක 
ස2ෙ2ලනෙය� 5 වර+ මා ¡වා ප� ෙදශපාලනය* >ය�ෙ� 6ංහල ජා�ය ක�න ආG 
යකා. ෙ2 යකා අෙ� ග2 කාෙගන කාෙගන යනවා. දැ� අෙ� ග2වල "� කම+ ව= 
කරග�න හැ7ය+ නැත. ෙ2 යකා ඒකට= ප3නවා >යා. මා එක ප�යකට ව= 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කෙළේ= නැත. කර�ෙ�= නැත. මා >ය�ෙ� අෙ� රෙ� පව�න ප� 
ෙ ශපාලන ත==වය *. ෙම බ? ෙ ශපාලන ප� ෙ@දය+ �ෙබන රෙටක ප� 
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ෙ ශපාලනයට ජා�ක සම&ය ගැන කතා කර�නට අ*�ය+ �ෙබනවාද? නැහැ නැහැ නැහැ 
ය$ මෙ- අදහස*. ප� �¥ය 5 ප� ෙ@දෙය� ෙතොරව මැ�වරණය+ පව=වා ජා�ක 
සම&ය+ ඇ�වන පZL, රජය+ "��වන සැලැස්ම "#බඳ ව කාෙ-= අවධානය ෙයො~ Cය 
E1 කාලය පැ�ණ ඇත.  

 

දවස 1987.01.31, 02.02 
පඥාපභා 4 
 
ය1XsBම: ඇ2. ඒ. බ§ල මහතා 


