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�ංහලයනට 	න කරන පඤ්ච මහා බලෙ�ගය 
 

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

ෙබොෙහෝ කාලයක පට� අ�ංහලය� හා අෙබෞ"ධය� වාසය කරත& ' ලංකාව �ංහල 
ෙබෞ"ධ රට(. එය අ�ංහලයනට හා අෙබෞ"ධයනට ද පමණ, ෙනොව ඇතැ/ �ංහල 
ෙබෞ"ධයනට ද අමතක 0 ඇ� බව ෙපෙ�. එෙහ(� �ංහලකම ගැන හා ෙබෞ"ධකම ගැන 
කතා 23ම ජා� වාදය, ය, ආග/ වාදය, යැ( 2යන තර/ අ5රද67 අ� ප8�ත �ංහල 
ෙබෞ"ධෙයෝ ද �9�. අ�:6ඝ ඉ�හාසය, ඇ� �ංහලකමට & ව6ෂ ෙදදහස් ප��යයකට 
ආස�න ඉ�හාසය, ඇ� ෙබෞ"ධකමට & හා>කර පඤ්ච මහා බලෙ@ගය, ' ලංකාව Aරා 
පැ�ෙර�� පවB.  

1. කෙතෝCක බලෙ@ගය  
2. ෙදමළ බලෙ@ගය  
3. Eස්C/ බලෙ@ගය  
4. ෙ"ශපාලන බලෙ@ගය  
5. ඡ�ද බලෙ@ගය    වශෙය>.  

1. කෙතෝ�ක ආකමණය: 
ෙ/ “බලෙ@ග” යන වචනය ෙවHවට කC� භාJතා කෙළේ “ආකමණ” ය�න(. 

මහජනතාවට ෙහොඳටම AMN >සා ඉOPයට “ආකමණ” යන වචනය ෙයොදH ලැෙQ.  
අප කෙතෝCක ආගමට JM"ධ නැත. එෙහ& කෙතෝCක ආකමණයට �යයට 

ප��යය2� JM"ධ(. කෙතෝCකය� ෙහොR� ආගම අදහනවාට �යයට ප��යය, සST 
ය. එෙහ& ආග/ නාමෙය� කරෙගන යන ව�ාපාරයනට �යයට ප��යය, JM"ධ ය. 
කෙතෝCකය� ආගම අදහ�නට පUC හදනවාට JM"ධ නැත. එෙහ& ෙලෝකෙය� නානා 
රටවC� EදU ලබා ෙගන ග�� ගම ෙලොV ඉඩ/ �ලයට ෙගන කෙතෝCකය� ඔY�ට 
අවනත කරවා ගත හැ2 ෙබෞ"ධය� ෙකෙනV ෙද�ෙනV හා කෙතෝCකය� වැ� 
සංඛ�ාව, ද පOං[ කරවා ෙබෞ"ධය� ආකමණය කර�නට පUC හදනවාට �යයට 
ප��යය, JM"ධ ය. දැ� කෙතෝCක ආකමණය O\] 0 කෙතෝCක ෙහොUමන ය( 2ව 
\S ත&&වයට පැ�ණ ඇත. ෙහොUම� �ෙබන තැ� වල බ^E_T ෙපරළනවා. එෙහ& 
ෙපරළන ෙකෙනV ෙපෙන�නට නැත. එෙල�� කෙතෝCක ආගම �යයට ප��යය, 
`යාකා3(. එෙහ& 2�ව, නැ� තරමට >හඬ(. දැ� කෙතෝCක ආකමණය �Pලක Aරාම 
ෙහොUම� කරනවා.  

කෙතෝCක ආකමbක AජකවM� කැළෑබද Ndප& ග/වල පOං[ 0 Ndප&කම දඩeමා 
කරෙගන Ndප& ෙබෞ"ධයනට “සමාජ ෙසේවා” න�� උපකාර ෙකෙර�� ෙබෞ"ධය� 
ආකමණය කරනවා. `ස්Sස් වහ�ෙසේ gවS� අතර �9යා න/ මෙh න�� එබi පහ& වැඩ 
කර�නට එපා යැ( 2යනවා ෙනො අHමාන ය. ෙ/ කMණ ගැන ෙකොළඹ පධාන ෙබෞ"ධ 
ස�� >ෙයෝlතය� අ&ස� ෙකොට මහ mෙෂොdSමාට ස�ෙ"ශය, යැYවා. වැඩ, Yෙ8 
නැත.  

අෙd ස්වාe� වහ�ෙසේලාට ඔබi සමාජ ෙසේවා කර�නට බැP ම�දැ( අස�නට 
noවන. එබi ග/වල නැ&ත/ ගම ආස�නෙය� ප�සU ඇත& වැ� සංඛ�ාව, ප�සU 
වල ස්වාe� වහ�ෙසේලා වාසය කර�ෙ� ඉතා Nකෙසේ ය. උ� වහ�ෙසේලාට & කාරණා 
වැටෙහත& ආකමbකය� EදC� කරන උපකාරයනට සමාන උපකාර කර�නට 
හැ2යාව, නැත.  

උග& ෙබෞ"ධ කලා Jශාරද �රාණාගම රතනසාර ස්ථJරය� වහ�ෙසේ තම� ෙh qව 
පහq අ&හැර ෙගොස් ආකමbක �ජකSමV වාසය කරන කැළෑබද ගමක V9ය, හදාෙගන 
පOං[ 0 කට\S ආර/භ කළා. පධාන ෙබෞ"ධ ස�� වල හා දානප�ය�ෙh ද ආධාර ඇ�ව 
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ප�සල, qrෙව� හදා ෙගන ආග�ක ෙසේවා ෙම� ම සමාජ ෙසේවා කට\S & කර ෙගන 
යනවා. එෙහ& ආකමbක AජකSමා කරන තර/ Jයද/ කර�නට EදU නැත.  

ෙ/ ආකමbකය� කලක පට� උග& තMණ st� �YM හරවා u2යාව�� ෙයද0ම 
ෙහොR� කරෙගන යH ලැෙQ. දැ� ෙ/ උවNරට සෑෙහන සංඛ�ාව, අq 0 ඇ� බව වා6තා 
ෙ@. ෙමබi vෙටෝපකම ෙයොදා ආගම පSMව�නට යෑම කවර න/ පහ& වැඩ, ද?  
2. ෙදමළ ආකමණය:  

ද�ළය� ෙකොපමණ න� ෙදෙඩ@ව& “' ලංකාව” ෙදමළ රට, ෙනො ව ෙහළ Oව(න(. 
රාවණ රජSමා ෙදමෙළ, ෙනො@, ෙහළෙය2. ද�ළය�ෙග� ෙකොටස, �Pලක අUලා 
ග�නට දV] ඉ�Oයාෙව� පැ�b ආකමbකෙයෝ ය. ෙකොටස, උඩරට වSවල ෙසේවයට 
ආවාx ෙව�. එ(� ආකමbකෙයෝ ෙනොෙය, වර ආකමණය ෙකොට �ංහල ජනතාවට & 
ස/y"ධ ශාසනයට & �N කළ හා> වල �මාව, නැත. �ංහල ද�ළ \"ධ zපය, හා 
ෙකෝලහල රා{ය, �N 0 ඇත. ඉ�හාසයට අHව බලන Jට ඒ හැම \"ධය, ම, හැම 
ෙකෝලහලය, ම ආර/භ කළාx ද�ළෙයෝ ය. ඔY� �ංහලය�ෙh අ(�වා�ක/ උNරා 
ග�නට සට� වැN] Jට �ංහලෙයෝ �ය අ(�වා�ක/ uක ග�නට සට� වැNණාහ. 
ද�ළය� ෙh ෙමවර ආකමණය 1977 අෙගෝස්S 13 ෙව>දා ය. එ(� රට Aරාම ෙකෝලහල 
ඇ� Jය. ෙදප}යට ම අලාභ හා කරදර ඇ� Jය. එෙහ& ජයගහණය ඔY� සS Jය. 
ෙකෝලහලයට ෙපර ෙකොළඹ Oසාෙව� ද�ළෙයෝ එ, ල} හාරදහස, පමණ �9යහ. 
ෙකෝලහල කාලෙය� ඔYනෙග� වැ� ෙදනා උSරට �යා. එෙහ& 1981 ජනගහනය අHව 
ඔY� ආපq අY& එ,ල} හැටප�දහස, පමණ සැප ෙසේ �9නවා. ෙකෝලහලයට ෙපර 
උSM Oසාෙව� �ංහලය� J�S� දහස ඉ,මවා �9යා. එෙහ& එ� දැ� හEදා හැM] Jට 
සාමාන� �ංහල වැ�ය� එ,ෙකෙනV ද නැ� තර/ ය.  

�ංහල පෙ"ශ වල Jශ්ව Jද�ාලය�� අධ�ාපනය කළ ෙදමළ �qx කරදර කාලෙය� 
උSරට ෙගොස් සැපෙසේ වාසය ෙකොට දැ� නැවත& �9 තැ�වල සැපෙසේ ඉෙග�ම ලබ�. 
යාපෙ� Jශ්ව Jද�ාලය�� �ංහල �M {ෂ�ෙයෝ 400 , පමණ �9යහ. දැ� 
එ,ෙකෙනVව& �9නවා ද?  

යාපෙ� �ංහලයනට රජෙය� ෙදන ඉඩ/ ෙකොටස් 140 , පමණ �yණා. ඉ� 
එකකටව& ය�නට noව�කම, නැත. ද�ළය� Er ලංකාෙ@ ම ඉඩ/ ලබා ෙගන ඇත. 
ෙදමළ ආකමණය ෙකොපමණ සා6ථක ද? ෙලොV ම තැ�වල ෙලොVම උපෙ"ශකවM ද 
ද�ළෙයෝ ය. එෙහ(� ඊළා/ හැෙර�නට ඔY�ෙh බලාෙපොෙරො&S �යUල ම සඵල ෙව�� 
පවB. ෙ/ Oනවල ද�ළය�ෙh ද ආකමණ ත&&වය ඉ,මවා ෙගොස් ෙහොUම� ත&&වයට 
ප& ව ඇත. ඔY�ෙh එකම බලාෙපොෙරො&Sව උSර හා නැෙගන�ර ඒකාබ"ධ ෙකොට 
ගැ�ම(. දැ� එය ලැ� ඇත. ඉ�P වැ �ෙබ�ෙ� ඊළා/ රජෙ� ෙකො�ය ඔසවා පකාශ 23ම 
පමණ(.  
3. �ස්�� ආකමණය:  

Eස්C/ ආකමණය පට� ග&ෙ& ඈත අBතෙ� �ට ය. මැද ෙපරOග පට� ඉ�Oයාව 
අවස� ෙකොට ඇ� �ය� ෙබෞ"ධ රටවU ආකමණය කළහ. ඊට කC� ෙබෞ"ධ ත&&වය 
ෙකතර/ ඉහo� �yණා ද 2වෙහො& අද ෙබොෙහොම කලබල �ෙබන ඉරාක - ඉරානෙය� 
පමණ, Mව� වැCමහා සෑෙ� EUගල තැ�ෙ/ උ&සවයට රහත� වහස්ෙසේලා ල} 
ගණන, වැඩම කළහ. දැ� ෙබෞ"ධ Arට, නැත. ෙබෞ"ධ රට, වන ඉ�N��යාව 
ආකමණය කෙළේ \ධ 23ම2� ෙනො ෙ@. Eස්C/ ෙවෙළ�ද� ස�හ වශෙය� ෙගොස් 
ඉ�N��යාෙ@ ගැහැ]� අවාහ කර ෙගන ජනගහනය වැ� 23ෙම>. ඒ ආකමණ ' 
ලංකාෙව� & O\] ෙව�� පවB. ව6තමාන අ6yදෙය� : Eස්C/වM �ංහලය� සමඟ qහද 
ව වාසය 23ම ඉතා වැදග& කා6යය2.  
4. ෙ�ශපාලන ආකමණය:  

ෙ"ශපාලන ආකමණය න/ ෙදකට ෙබ: �9න ෙ"ශපාලන බලවS� තම�ෙh බලය 
පSMව�නට කරන ආකමණය(. ෙමය ෙලෙහ�ෙය� ෙ&M/ ගැ�මට Aරාණ ෙබෞ"ධ � 
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ෙමකල Eස්C/ රට, වන ඇෆ්ග>ස්ථාන ආකමණය �� ග�වE. ' ලංකාවට \ධ හEදා 
එ0ම එතර/ පහq කා6යය, ෙනොවH ඇත. එෙහ& බලව& ෙදnPසම ඔY�ෙh අදහස් 
පSMව�� රහ�H& එonට& ෙනොෙය, ආධාර කර(. Jය_නාමය, කා/ෙබෝජය, ලාව යන 
ෙබෞ"ධ රටවU Sනම Jනාශයට ප& කෙළේ ෙ/ ෙදnPෙසේ ෙ"ශපාලන ආකමණය� ම ය. ෙ/ 
ෙ"ශපාලන ආකමණය ' ලංකාෙව� ද තO� පවB. ඉ�N ලංකා සාම �Jqම & ෙ"ශපාලන 
ආකමණෙ� ප�ඵලය, ය( සමහM 2ය�.  

ෙ"ශපාලන ආකමbකයනට �PVණාමල වරාෙ� බලය අUලා ගැ�ම අ� Jෙශේෂ 
ජයගහණය2. එය ෙකෝ9 පෙකෝ9 ධනය, ව9නා ජයගහණය2. ෙ"ශපාලන බලවS� 
ෙදෙදනාෙග� ෙකෙනV �PVණාමලය වරාෙ� බලය  උවමනාව Sy] තව& බලවS� ෙh 
මා6ගෙය� අUලා ග&තා. එය තමා ෙ"ශපාලන ආකමණය.  
5. ඡ ද ආකමණය:  

ඡ�ද ආකමණය න/ තම� සS ඡ�දෙය� ආකමණය 23ම(. �ංහලය� ප} 
වශෙය� ෙබ: ඇත. මැ�වරණය, ළං වන Jට පධාන ෙදප}ෙ� ම Oනන අදහස උග ෙව(. 
ෙබොෙහෝ Jට ම තරඟෙය� : ෙකොෙහොම හP Oනන අදහස EN�ප& ෙව(. ඊට පq �N වන 
Jනාශය වැ� ය(.  

උSM හා නැෙගන�ර ෙදමළ ආසන 18 , පමණ ෙව(. ෙ/ ආසන 18 �ය ප}යට 
හරවා ග�නට ෙදපැ&තට ම ෙනො ෙදන ෙපෙරො�Nව, නැ� තර/ ය. 1977 මැ�වරණෙ� : 
Eස්C/ ඡ�ද දායකය� දහසකට අ�ක සංඛ�ාව, ඉ�නා �ංහල ආසන 68 , �yණා. තරඟ 
කර�ෙ� ෙදප}ෙ� ම �ංහල ෙදෙදෙන2. එක වැ� ඡ�දෙයH & Oන�නට noවන. 
Eස්C/ පධා�x පධාන ෙ"ශපාලන ප} ෙදකට ම ස/බ�ධ 0 �9�. එ, ප}ය, ඔYනට 
ස/බ�ධ Eස්C/ පධා�� කැදවා Eස්C/ ඡ�ද අෙd ප}යට ලබා ෙද�න. අෙd රජය 
n�ෙට@වාට පq ඔෙQ ඉU�/ සAරා ෙද�න/. අෙන, ප}ය ද ඔYනට ස/බ�ධ පධා�� 
කැදවා Eස්C/ ඡ�ද අෙd ප}යට ලබා ෙද�න. අෙd රජය n�ෙට@වාට පq ඔබ ඉUලනවාට 
& වඩා කM] සAරා ෙද�න/. දැ� Eස්C/ පධා�x ෙවන ම ෙ"ශපාලන ප}ය, හදා 
ෙගන ඇත. එෙහ& O� ප}යට ස/බ�ධ 0ම ඔY� y"�ම& ව කරන `යාව2.  

දැ� මැ�වරණෙය� OHවා. �ංහලය� බැන ග�නවා. ගහ ග�නවා. ෙගවU �> තබා 
�� මරා ග�නවා. ඒ අතර ම O� පැ&තට ෙහෝ(යා 2යා ෙගන Eස්C/ පධා�x O� පැ&ෙ& 
පධා>යා කරා ය�. තE�නාෙසේලා 2� >සා අෙd පැ&ෙ& ඡ�ද �යUල ම ඔය පැ&තට 
N�නා. ඉ�� අපට N� ෙපොෙරො�N පමා නැ�ව සAරා ෙද�න. ෙබොෙහොම ෙහොඳ(. අප 
අරෙගොUල� වෙh ෙබොMවට ෙපොෙරො�N Yෙ8 නැහැ. අn ෙකෙළ��ණ ද�නා ෙහොද 
�>ස්q. අn සාධාරණ �>ස්q. �ංහල ජනගහනය එ, ෙකෝ9 නව ල}ය(. Eස්C/ 
ජනගහනය එෙකොෙලොස ්ල}ය(. එෙසේ Yව& අප OHෙ@ ඔෙQ ඡ�දෙය� තම(. අර පැරb 
ඉU�/ හැෙර�නට තව අ�& ඉU�/ ෙමොනවහP �ෙයනවද? 2ය�න, මැC ව�ෙ� 
නැ�ව 2ය�න. ඔY�ෙh වැඩ හP. තවම& �ංහලයා බැන ග�නවා, ෙගවU කඩනවා. ෙ/ 
තමා ඡ�ද ආකමණය.  

ෙ/ පඤච් මහා බලෙ@ගෙය� ෙහව& ආකමණෙය� ෙබොෙහෝ කලක පට� �ංහල 
ෙබෞ"ධයා ෙතර� ඇඹ3 ��. තව 9ක කල, යන Jට තැ�, ෙපො� 0, Jනාශ 0 ය�නට 
noවන. එෙසේ Yෙවො& ලංකා ශාසනය ද නැ� 0 යනවා. ඒ Jපත වළ,වාෙගන �ංහල අ�ංහල 
ෙ�ද හා ෙබෞ"ධ  අෙබෞ"ධ ෙ�ද නැ� ෙකොට ' ලංකාව �ංහල ෙබෞ"ධ රට හැ9යට Oගට ම 
පව&වාෙගන යාමට ෙනො වරOන මග ෙම�න.  
!ංහල සම$ය:  

ෙකෙනVට ඊ පහර, ව:. එය ශ3රය Jදෙගන ය(. ඔx mමට ඇද වැෙට(. 
�තව�තෙයෝ ඔx වටා ෙරො, ෙව�. අ5රද67x ත6ක කර�නට පට� ග>�. ෙ/ ඊතලය 
ආෙ@ ෙකොෙහ� ද? ෙ/ ඊතලය තනා ඇ&ෙ& කවර දැෙය2� ද? කවර ක/හල2�ද? 
ෙමෙසේ ත6ක කර�� �9න අතර SවාලකMද මැ3 ය(. අ5රද67 �තව�තෙයෝ පqව 
කණගාT ෙව�. ෙ/ noබඳව yNරජාණ� වහ�ෙසේ ෙh උපෙ"ශය eට ඉiරා ම JM"ධ ය. 
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වැඩ, නැ� ත6ක කර�� �9න Jට ෙලඩා මැෙරනවා. එෙහ(� ත6ක නතර ෙකොට ඊය 
ගලවා ෙබෙහ& ෙකොට ෙලඩාෙh gJතය ෙQරා ගැ�ම කළ\S ව�ෙ� ය.  

ජා�ක Jප&වල: 5රද67 ඥානව�තය� J�� `යා කළ \&ෙ& yNරජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙ"ශනා කළ ආකාරයට බව Hවණැ� කාට& වැටෙහනවා ඇත. Aරාණ කාලෙය� �ංහලය� 
ජා�ක Jප&� අවස්ථාව�� : වාද ෙ�ද Nරලා එ,ස&ව `යා ෙකොට රට ජා�ය ආගම හා 
භාෂාව ආර}ා කළ හැ9 ඉ�හාසය 2ය(. Jෙශේෂෙය� NTගැE], වළග/බා, මහා Jජයබා, 
ගජබා, පැරV/බා, ආ: රජවM�ෙh කාලය�� සSM බල ම6ධනය ෙකොට �ංහලකම 
uකග& හැ9 �ංහලය�ෙh ��යට ග�ව�. ෙ/ හැම අවස්ථාවක: ම එ,ස& ව එ,�& ව 
`යා කෙළේ �ංහලකම uක ග�නට ය. �ංහලය� නස�නට ආ අ�ංහලය� නැෙස�නට 
ඇත. එෙහ& ෙමකල එබi සටන, අවශ� නැත. උවමනා �ංහලය�ෙh සම�ය(. �ංහලය� 
සම� න/ 2�N සටන, නැ�ව �ංහල කම uක ග�නට හැ2 ෙව(.  අ�ංහලය�ෙh 
සාධාරණ අ(�වා�ක/ ද uක Oය හැ2 ෙ@.  

මෑත \ගෙ� : ජා�ක Jප& අවස්ථාවල : වාද ෙ�ද ප�ප&� ආ: �යUල ම අමතක 
ෙකොට සම�ව `යා කළ අවස්ථා zපය, සඳහ� කර�ෙ� �ංහලය�ට & 5රද67ව 
කUපනා 23මට ය. ෙදවන ෙලෝක \"ධය ආර/භෙ� : ස6 �_ල6 ෙh ආකමණ 
\ෙරෝපාකරෙය� අන� ජා�කයනට බලව& ත6ජනය, Jය. එවකට එංගල�තෙ� 
ෙ"ශපාලන ප} ෙදක, Jය. අන� රටවල ද JJධ ෙ"ශපාලන මත දරන ප} රා{ය, Jය. 
එෙහ& 5රද67 � ඔY� කUපනා කෙළේ දැ� ෙ"ශපාලන ප} ෙහෝ ප�ප&� ගැන ත6ක 
කර�� ��ම ෙනොව වාද ෙ�ද අමතක ෙකොට ජා�ය ෙQරා ගැ�ම ගැන ය. පළEව 
එංගල�තෙ� පධාන ෙ"ශපාලන ප} J�� JJධ ප�ප&� අමතක ෙකොට සම�ව සභාග 
රජය, n�Tවා ග�නා ලO. අනSMව අසUවැ� රටවU ද වාද ෙ�ද අමතක ෙකොට සම�ව 
�ත සංJධානය, n�Tවා ග�නා ලO. එකල අගාමාත�ව �9 ෙච/බ6ෙU� මහ&මා �ය 
කැමැ&ෙත� අගාමාත� �රෙය� අස් 0 එය ච6[U මහ&මාට බාර N�නා. ෙ"ශපාලන 
ප�ප&� අ�� ඇමPකාව, එංගල�තය  හා M�යාව ඉiරා ම ෙවනස් ය. එෙහ& ෙ"ශපාලන 
ප�ප&� ගැන ත6ක 23මට වඩා ජා�ක Jනාශය වළ,වා ගැ�ම උසස් ෙකොට සැලv 
M�යාව ද �ත සංJධානයට එකS Jය. ෙ"ශපාලන ප�ප&� ර2�නට ෙගොස් ජා�ය Jනාශ 
කර ගැ�ම තර/ ෙමෝඩය� ෙනො� ඇමPකාH එංගල�ත හා M�ය� රට වැ�ෙයෝ සSM 
ආකමණ ම6දනය ෙකොට Jජයගහණය කළහ. 

ජා�ක Jපෙත� : ඇමPක� එංගල�ත M�ය� වැ�යනට හා ලංකාෙ@ ද දJඩය�ට & 
Eස්C/වM�ට & ෙ"ශපාලන මතෙ�ද Nරලා සම�ව කට\S කර�නට noව� න/ ජා�ක 
Jපෙත� : �ංහලයනට පමණ, ෙ"ශපාලන මතෙ�ද Nරලා සම�ව කට\S කර�නට 
ෙනොහැ2 ම�දැ( �ංහල ෙ"ශපාලකය�ෙග� �ංහල ජනතාව ඇ�ය \Sය.  

n�ව& �ංහලය>, දJඩ Eස්C/ සෙහෝදරය� සමග අෙd 2�ම JM"ධකම, නැ� බව 
පැහැOCව ම 2ය�න. �ංහලය�ෙh සම�ය අHනට පහර ගැ�මට ෙනොව �ංහලයාට ඇ� 
එකම රට uක ගැ�මට බව& 2ය�න. උපමාව, වශෙය� 2යෙතො& අන�යනට ගහන 
කTව, ෙම� ෙනොව අන�ය� ගහන පහර වළ,වන පoහ, ෙම>. ෙහොඳ( අප එකS 0 
කට\S කර�නට කැම�(, එකS ව�ෙ� ෙකෙසේ දැ( පශන්ය, නැංJය හැ2ය. ෙම�න 
ඊට noෙවත:  

yNරජාණ� වහ�ෙසේ ෙh කාලෙය� රාජා8^ කමය හා ස�හා8^ කමය ය( පාලන 
කම ෙදක, Jය. ෙකොෙසොU රජSමා ආ:� අමාත� ම8ඩලය, n�Tවා ෙගන රට පාලනය 
කළ අතර C�ඡ0x හා මUලෙයෝ ස�හා8^ කමෙය� රට පාලනය කළහ. එ(� C�ඡ0� 
අ� හැමට ම වඩා O\] ව �9යහ. එයට පධාන ෙහේSව ඔY� Sළ සම�ය �� ගM&වය 
ප�ප&� ගM&වය ��ම(. ' ලංකාවට ද C�ඡ0 පාලන කමය වැ> රජය, අත�වශ� බව 
අනාගතය ගැන මැදහ&ව Hවb� සලකා බලන Jට වැටෙහනවා එකා�ත(.  

�ංහල(> සම� ව�න, සම� ව�න, සම� ව�න, �ංහල සම�ය ජා�ක සම�ෙ� 
පදනම(. �ංහලය� 5රද67ව සම� ෙනො Yනෙහො& �ංහලයා ෙh අනාගතය අiM(, අiM(, 
අiM(. අනාගත �ංහලය� අප ජා�ක හSර� හැ9යට සලකනවා ඇ�. ව6තමාන 0රය� 
ය( �තා ෙගන ඉ�නා සමහM�ෙh �ප පඹය� ෙම� හදාෙගන ෙපළපාCෙය� ෙගන 
ෙගොස් Arස්සා දමනවා ඇත.  
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