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- මහගම ෙසේකර 
ජනා�ප���ය ෙකෙර� - අගාමාත���ය ෙකෙර� - රාජ� ම�තණ සභාෙ" 

සභාප��මා පධාන මැ� ඇම� උ�ම� හා (ස්)* ජනතාවද ෙකෙර� ස්ව,ප -ද 
අමනාපය. අෛම0ය. නැත. එෙහ3 4ංහලයාට �ෙබන එකම රට කලා9ය පාලනය කමය 
ඇ� කෙළො3 තව අ=>? @4පහ. �හ. ඇ�ළත (A රටම ෙදමළ පාලන කමයකට යට3 
ව�නට 4?  ෙවනවා ඒකා�තC. එෙසේ ව�ෙ� ෙකෙසේ දැC ඇ4ය හැDය. එය ෙමෙසේ ය. 

කලා9ය පාලන කමය ස*මත කෙළො3 උ�ෙE හ(දාව හැර එක? 4ංහලයF නැ� 
ව�නට GHවන. Iරාණ ඉ�හාසය සලකා බල�න. දFK ඉ�Lයාෙ" ජනගහනය ෙකෝN 
හත. පමණ ෙවC. O ලංකාෙව� ජනගහනය එ. ෙකෝN හැ3තෑලQය. පමණ වR ඇත.  

O ලංකාවට Iරාවෘ3ත ඉ�හාසය, )Uත ඉ�හාසය යැC ඉ�හාස ෙදක. ඇත. Iරාවෘ3ත 
ඉ�හාසය රාවණ රV ද.වා අ=>? දහදාහ. පමණ අWතයට යC. )Uත ඉ�හාසය @ජය 
Fම> සහGXවX� පැ�Y Lනෙය� ආර*භ @ය. එය [?රජාණ� වහ�ෙසේ GX\ව� පෑ 
LනයC. එෙහC� 4ංහලC�ෙ] වEෂය ද�ෙ� නැත. දැන ග3ත3 ෙබොෙහෝ ෙදනා පා@_` 
කර�ෙ� නැත. එය වැරLC. දැ� ව�වහාර කර�ෙ� aස්� වEෂයC. දැ� එය අතහX�නට 
ෙනො හැD න* එයට ()� 2541 ෙයLය b�ය.  

��c මහ රහත� වහ�ෙසේ සහ GXවX� වැඩම eම \සා �ස්ස රජ�මා පධාන ජනතාව 
ෙබෞgධෙයෝ =හ. ෙනොෙබෝ කලD� ෙහළෙයෝ 4ංහලෙයෝ ෙබෞgධෙයෝ =හ. O ලංකාව එකම 
ෙබෞgධ රට. @ය. අRරාධIරය අගRවර @ය. උ�ර නැෙගන�ර ෙදපළාෙ3 පමණ. මාහා 
@හාර 273 . හැ?Y.  

ධEමාෙශෝක geපචකවE� රජ�මාෙ] කාලෙය� Gටරට වලට ද ධEමjතය� යැ=ව3 
දFK ඉ�Lයාවට kෙl ස්ව,ප වශෙය\. එෙහC� මහා @හාර ස්ව,පය. �[ණ3 ෙබෞgධ 
ෙනො වන අය බmලව 4Nයහ. ඒ අය වX� වර O ලංකාව ආකමණය කළහ. එC� නI> ම 
ආකමණය එළාර ෙසේනා�ප�යා ෙ] ආකමණයC. ඔm උ�ර3 අRරාධIරය3 ආකමණය  
කෙළේ ය.  

>mෙo උප� ගැ(K, පpව ?qගැ(K රජ�මා >mෙo 4ට මහ හ(දාව. හදා ෙගන 
අ=3 bදෙකොට ජයගහණය කෙළේ ය. පැර?න=�ෙග� ෙබොෙහෝ ෙදෙන. ආපp kයහ. Nක 
ෙදෙනF� උ�ෙE නතර =Y. ෙ* තමා උ�ෙE ෙදමළ ජනතාව පLං` - හැN. එෙසේ නතර 
-ෙවෝ 4ංහල ජනතාව3 සමග සෙහෝදර3වෙය� වාසය කළහ. එකල උ�ෙE වාසය කෙළේ 
4ංහල ෙබෞgධය� ය. මහා @හාර 21 . �[Y. අද ග, කෑ)ව3 �ෙබ�ෙ� ක?>ෙගොඩ 
@හාරෙය� පමY.  

දFK ඉ�Lයාෙ" ද@ඩ ආකමණ නතර =ෙl නැත. එය ෙකොතර* බලව3 -වා දැC 
Dවෙහො3 අගRවර ෙපොෙළො�න>වට ෙගන ය�නට 4? =Y. පpව 4ංහල රාජ� බලය 
>mණට ම පp බැස්ෙසේ ය. ඒ අතර පළ( @ජයබාm රජ�මා >mණට ම පpබැස එ� 4N 
>mK Iතය�ෙග� මහා හ(දාව. හදා ෙගන ෙගොස් bදෙකොට රට ෙsරා ග3ෙ3 ය.  

ෙ* හැම bgධයක t ම පරාuත ජනතාවෙග� ෙකොටස. ආපp දFK ඉ�Lයාවට kය3 
ෙකොටස. උ�ෙE නතර @ය. 4ංහල ෙබෞgධය�ෙ] ක>ණා, ෛම0ය \සා ඔ=නට 
කරදරය. නැ�ව වාසය කර�නට ඉඩ ලැ[Y. එකල යාපෙ� රහත� වහ�ෙසේලා ද වාසය 
කළහ. එෙහC� උ�ෙE නැව�K ෙදමළ ජනතාවට D4ම කරදරය. =ෙo නැත. එෙසේ 
ෙදමළ ජනතාව O ලංකාෙව� ජනෙකොටස. බවට ප3@ය. එෙසේ - ෙදමළ ජනතාව අෙv ම 
ජන ෙකොටස. හැNයට GHග�ෙන(. 

O ලංකාව අ4ංහල අෙබෞgධය� සමග pහදව සමkෙය� වාසය කරන රටC. බලයට 
ප3වන රජය රෙට� හා ජනතාවෙ] pබ4g�ය සඳහා කටb� Dxම ස්වයං4g�යD. පpkය 
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රාජ� කාලෙය� Oම3 ෙy. ආE. ජයවEධන ජනා�ප��මා පා�ත රාජ� පාලන කමය. 
ඉLXප3 කෙළේය. ඒ අවස්ථාෙව� මහා සංඝයා වහ�ෙසේ 3 උග3 ජනතාව 3 ෙලෝකෙය� මහ 
ෙපොෙහොස3 මහ උග3 මහාජනකාය. 4Nන පාලන කමෙය� ද LbKවට ප3 රට වලට 
ගැලෙපන පා�ත රාජ� අෙv රටට ගැලෙප�ෙ� නැතැC Dයා 4Nයා. 

@ෙශේෂෙය� අස්kX පාEශවෙl අ�ග> මහානායක ස්වා|�දය� වහ�ෙසේ 3 
මහාචාEය ව,ෙපොල රාmල ස්ථ@රය� වහ�ෙසේ 3 මා3 Oම3 ජනා�ප��මා හ( e ෙ* 
පා�ත රාජ� කමය අෙv රටට ගැලෙප�ෙ� නැතැC තරෙl ම Dයා 4Nෙය(. Oම3 ෙy. 
ආE. ජයවEධන මැ��මා කාටව3 ෙනොදැෙන�නට පා�ත රාජ� කමය අ3හැර 
සEවපා.}ක ස*ෙ*ලනය. පැවැ3-ෙ"ය.  

එයට සහභාk=ණ 4ංහල පQව)R3 ෙදමළ පQ හයD� 18 ෙදෙනF 3 
(ස්)*ව>R 3 මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙවRෙව� ක)� සඳහ� =K අප �� නම3 
සහභාk e(. මාස හය. පමණ සාක_ඡා ෙකොට අවසානෙය� අප �� නම ඉLXප3 කළ 
@සc* සැලැස්ම සEවපා�ක ස*ෙ*ලනය GHග3ෙ3 ය. එෙහ3 aයා3මක කෙළේ නැත.  

අෙv 4ංහල රට �ක ග�නට ෙබොෙහෝ කල. )G )bව3 ෙදමළ ජනතාව සමග ස්ව,ප 
-ද @>gධ3වය. නැත. ආ4යා පදනෙ* ආධාරෙය� අRරාධIර Lසාෙ" ෙනොLbK ග* 
LbK කෙළ(. ඒ කාලෙය� වාර D�පය. යාපනයට ද ෙගොස් ?vප3 �\p� හට උපකාර 
කෙළ(. ආන�ද ගමෙ] මහතාෙ] ද උපකාරෙය� පාස, හතර. සාදා tමට හැD@ය.  

1983 t 4? කළ ෙදමළ ආකමණය අප අRමත කර�ෙ� නැත. ඒ අවස්ථාෙව� අසරණ 
- ෙදමළ ජනතාව වuරාරාමෙය� @ශාල ධEම ශාලාව Iරවා නව3වා ෙගන සEෙවෝදෙl 
ආXයර3න මැ��මාෙ] ද සහාය ඇ�ව කලබල කාලය අවස� වන �> සංගහ කෙළ(.  

ඒ අතර කාලෙය� වuරාරාමෙය� දහ* පාසල ඉXදා ධEමෙgශනා හා අතරට පැ�Y 
IKෙපොෙහෝදා �ල සමාදාන ද නතර කෙළ(. යාපෙ� Iස්තකාලය k\ තැ�ම වැ\ aයා අප 
සලක�ෙ� ඉතා පහ3 aයා හැNයටC. ව3ම� රජය aයා3මක කර�නට යන කලා9ය 
රාජ� කමය ආර*භ කෙළො3 (A උ�රම ෙදමළ රාජ�ය. බවට ප3 වනවා ඒකා�තC. 
හ(දාව හැ>ණාම (A උ�රම ෙදමළ කලාපය. වR ඇත. මහා @නාශයට ප3 - එක Dය 
Dයා රජෙl ආධාර ද ෙනො අ�ව ලැෙබනවා ඇත. ෙලෝක ආධාර ද ෙනො අ�ව ලැෙබනවා ඇත.  

රජෙl හ(දාව හැ>ණාම (A උ�රම ෙදමළ ජනයාෙග� Gෙරනවා ඇත. එය වැළැ.@ය 
හැ.ක. ෙනො ෙ". ෙම� වාසය කරන ෙදමළ ජනතාව ෙ] �ලස්ථානය දFK ඉ�LයාවC. 
ෙදපQෙl සමkය වැළැ.@ය හැ.ක. ෙනොෙ". එය දව4� දවස තර e ඉLXයට යනවා 
ඇ�.  

උ�ෙE කලා9ය රජය මහ රජය3 සමග ඉතා ෙහො�� ස*බ�ධක* පව3ව�� රහෙසේ 
අ@ ආbධ, ෙකොN �සක්ර ග�නා ෙසේම උ�ෙE ජනතාව ස*බ�ධකර ෙගන අ@ආbධ 
�ස්කරවා ෙගන දFK ඉ�Lයාෙ" රජය ෙනොව ෙදමළ ජනතාව ස*බ�ධ කරෙගන O 
ලංකාව ආකමණය කරනවා ඒකා�ත ය.  

එදාට 4ංහල ජනතාවට කරග�නට ෙදය. නැ�ව 4ංහල නායකය�ෙ] �ප පඹය� 
වෙ] හදාෙගන ෙකොළඹ Iරාම ෙපරහැX� ෙගන ෙගොස් ෙගෝ,ෙvස් GNයට ෙගන@3 
ෙගොඩ. ගසා ෙ* අෙv ජා�ක හ�ර� යC Dය�� k\ තබනවා ඒකා�ත ය. 4ංහලC\ 
සමk ව= 4ංහල, ෙදමළ, (ස්)* සමkය ජා�ක සමkෙl පදනමC. 
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