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

 
(1968 ෙපඩර!වා"# ෙපඩර! රජය$ %�& 'ෙ( අර)* ඇ� ව රට සභා 

පනත$ ස(මත කරන ෙලස රජයට බල කැර 23ය හ. ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙමයට 
89:ධ ව නැ< 23ය ද ඉ� පල$ ෙනො ' ය. එවක අගමැ� ව 23 ඩ@A 
ෙසේනානායක මැ�Bමා එය මැ� සබයට ඉCDපE ෙකොට ස(මත කර�නට ෙද 
Cනකට ෙපර Cන රාF 9 ට “G@ල�@ස”්  මැHරට වැ� අප මහානායක 
මා��පාණ� වහ�ෙසේ Iරා පැය ෙදකහමාර$ ම එ ම පනෙE ඇ� 
භයානකකම අගමැ�Bමාට පහදා J� හ. මහජන මතය වටහා ගE එBමා 
පනත ස(මත ෙනොකරන බවට ෙපොෙරො�J ' 1968 KL 5 වැLදා මැ� සබෙN 
" ද තමා පනත ස(මත ෙනො ෙකොරන බව පැවැ� ය. එ ම පශ්නය අළලා 
අගමැ� Bමා ෙවත යැG* සංෙ:ශ ෙදක$ ෙම� පළ ෙS.) 

 

%�වE අගමැ�BමL, 
2ංහල:'පය ෙහවE ලංකාව 2ංහලයාට �ෙබන එක ම රට V. 2ංහලයාට �ෙබන එක ම 

රට 2ංහල:'පය ව�නා$ ෙම� ම අ� රෙටක 2ංහලෙයෝ ද නැත. 
වංශ කථාව�� සඳහන වන පDC, 2ංහල ජා�ෙN වයස අG9J 2512 Z. ෙ( කාලය Bළ 

2ංහලයාට එෙර� වැ හBර� පැ�[ වාර ෙබොෙහෝ ය. ඇතැ( වාරවල " ඔG# 2ංහලය� 
යටපE කැ]ෙගන උBර - නැෙගන�ර - උB9 මැද යන පළාE B ෙන� රජක( ද කළ හ. ඒ 
කාලවල 23 2ංහලයනට 9#ෙණ� සැප ෙසේ වාසය කර�නට %`ව�කම Baණා. එෙහE 
එදා 2ංහලයා 2BෙS 2ංහලයා ෙb එක ම රට කෑA කඩා අන�යනට Cය ෙනොහැZ බව V. එ 
ෙසේ 2B 2ංහලයා C8 Iදා සට� ෙකොට ඒ හැම වාරෙයකම හB9 බල මdදනය කළා. තම� 
ෙb ජ�ම e�ය, 2ංහල රට ]කග�නට ලf ගණ� g8ත �ජා කළා. 

අන� ජා�කය� 2ංහල රෙට� 2hම ගැන 2ංහලයා )ල පට� ම 89:ධ iෙN නැත. 
එෙහE 2ංහල රෙට� 2ංහල බලය යට ෙකොට තම� ෙb බලය පB9ව�නට jදාන( සැම 
8ට ම එයට ඉඩ J�ෙ� ද නැත. ඒ අතර ම 2ංහලයා බලෙN 23න 8ට අන� ජා�කය� 
පාගාදැ(ෙ( ද නැත. ඒ උදාර ග�ය 2ංහලයාට ලැaෙk a:ධ ධdමෙයL. ඒ ග�ය 2ංහලයා 
Bළ අදE එ ෙසේ ම පවl. Cසා සභා කමයට 2ංහලය� 89:ධ වැ 23�ෙ� ද අන� 
ජා�කයනට අලාහය$ කරන අදහ2� ෙනො වැ 2ංහලයාට තෙබන එක ම රෙට� 2ංහල 
බලය %Dn අනාගත 2ංහල වdගයාට 2J 8ය හැZ හාL වළ$වාගැoම සඳහා ය. 

ග( සභා - pq නගර සහා - නගර සභා - නාගDක සභා යV පළාE පාලන කම සතෙරZ. 
ෙබොෙහෝ කාලෙයක පට� ෙ( කම සතර අrවැ පළාE පාලනය ෙහොs� 2J ෙවV. ඒ ගැන 
මහාජනයා ෙb 'ෙරෝධය$ නැත. ඒ අතර ම ග( සභා, pq නගර සහා කැ]ග�නටE pq 
නගර සහා නගර සභා කැ]ග�නටE නගර සභා නාගDක සභා කැ]ග�නටE කG9E 
කැමැ� ය. 

Cසා සභා යට t සතර කමයට ම වඩා Iq! එ ෙසේ ම Cu* පාලන කමෙයZ. ෙ( පාලන 
කමෙය� රට පජාත�තවා " වැ Cu* කළ හැZ ෙවV. එස්. ඩwAS. ආd. y. බkඩාරනායක 
අගමැ�Bමා ෙ( Cසා සභා ෙයෝජනා කෙළේ එ ෙහV� 8ය හැZ ය. ඩ@A ෙසේනානායක 
අගමැ�Bමා එය zයාවට නංව�නට උEසාහ දර�ෙ�E එ ෙහV� 8ය හැZ ය. එ ෙසේ න( 
Cසා සභාවලට 89:ධ 'ම u$� සහගත ෙනො ෙS ය V 2�ය හැZ ය. 

එෙහE 2ංහල ජනතාව ෙමයට 8ෙරෝධය පළ කරන කාරණා ගැන සලකා බැAය uB වැ 
ඇත. ෙම� භාෂාව හා පෙ:ශය %`බද ක9* rව[� සලකා බැAය uB ය. ලංකාෙS රාජ� 
භාෂා ෙදක$ ඇත. එක$ o�ගත රාජ� භාෂාව, එ න( ෙදමළ. අෙනක චක ෙ!ඛන රාජ� 
භාෂාව, එ න( 2ංහල. ෙ( ෙදZ� වඩා බලවE, ලංකාව Iරා oත�r~ල වැ බලපාන රාජ� 
භාෂාව වන ෙදමළ බව කාටE වැටෙහනවා ඇත. 
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මහා අk�වE සමඟ කරන A% ගrෙදrව හැර ඉ�D වැඩ 2ය!ල ම උB9 නැෙඟන�ර 
ෙද පළාෙE ෙදමළ භාෂාෙව� කර�නට දැනට මE o�ෙය� ඉඩ ඇ� බව අමතක ෙනො කළ 
uB ය. උBර නැ ෙඟන�ර ස(�dණෙය� ම වාෙb ෙදමළ කතා කරන ජනතාව ෙග� %9* 
පෙදශ බව ද අමතක කළ uB ෙනො ෙS. යාපනය - ම�නාරම - වGLයාව - �D�ණාමලය - 
මඩකලIව - අ(පාෙd යන Cස්�$ක හයට ම ඉ�ෙ� එක ම 2ංහල ම�Fවරයා ය. ෙ( 
ක9* සලකා බලන 8ට උBර නැෙඟන�ර Cසා සභා හය �ඩා ද8ඩ රාජ� බවට පE වr 
ඇතැ V 2�ය හැZ ය. ෙපඩර! පfය බලාෙපොෙරොEB i තර( e� පෙ:ශය$ 
ෙනොලැaණE එ t Cසා සභාවලට ඒකාබ:ධ 'මට o�ෙය� ඉඩ$ නැතE ඒ Cසා හය Lක( 
ම ෙපඩර! රාජ�ය$ වr ඇත. 

ෙ( රෙට� පවEෙ� පජාත�තවා" පාලන කමය$ ය V Zය�. එෙහE කාලයක පට� 
ඉතා වැදගE පනE ස(මත කැ]ග�ෙ� හC2 o� පනවාෙගන ම�F මංඩලය වටා ක& 
ක(� ගසාෙන uද හ)දා හා ෙපොAස් භටය� වටලාෙගන ය. ෙ( ෙමොන පජාත�තවාදය$ ද? 
පජාත�තවාදය V Zය�ෙ� වැ� ෙදනා ෙb කැමැEෙත� ම�Fවරය� ෙතෝරාගැoම 
පමණ$ ද? Cසා සභා පනතට 2ංහලය� ෙග� 2යයට අ�ව$ පමණ 89:ධ බව 
ෙපෙන�නට ඇත. )ස්A(ව9� ෙග� ද වැ� ෙකොටස$ 89:ධ ය. ද8ඩය� ෙග� අඩ$ 
පමණ 89:ධ බව දැන ග�නට ඇත. එ ෙසේ ��ය " අතෙළොස්ස$ පමණ ෙපඩර!වාC� ෙb 
ඉ!�( ගැන ෙම තර( කලබලය$ හදාග�ෙ� �මට ද? 

ෙ( ළඟ " L�E කරන ලද ධවල ප�කාව සමඟ Cසා සභා පනත ම ය V Zව හැZ 
ෙක&(පත$ ද ඇත. එය බkඩාරනායක - ෙච!වනායග( �8pම තර( බල තැනැV Zය�. 
එයට දහ �ණෙයZ� බලnන පනෙතකැ V %`ගL). එෙහE ෙකො&(පත අrවැ එන 
පනෙත� බල තල ද pq ප& ෙනොවන බව Zව uB ය. අෙ� රෙට� ෙ:ශපාලන පf කමෙN 
වරද ෙනො ෙS න( �ට වඩා බලතල J�නE වරද$ නැත. ෙපඩර!වාC� ෙb පධාන අර)ණ 
කවදාහD ෙපඩර! රාජ�ය$ %�& 'ම V. Cසා සභා එ� )! %යවර V. දැ� ඔG� ෙb අදහස 
Cසා සභා ලැෙබන කමෙයZ� බාර ෙගන ෙපඩර! රාජ�ය$ �� වන නැතට ෙහ�� ෙහ�� 
කටuB Z�ම V. 

Cසා සභා ෙක&(පෙත� ෙපඩර! රාජ�ය$ %�&ව�න ට උපකාර ව�නා i ද 2ංහල 
ජා�යට හාL කර�නාi ද වග�� ඇත. Lදdශනය$ වශෙය� එක$ ෙප�ව�න(. Cසා 
සභාවලට ෙගො8ජනපද %�&'ෙ( ග( Iq! Z�ෙ( බලය ලැෙw. යාපනය - ම�නාරම -  
වGනයාව - �D�ණාමලය - මඩකලIව - අ(පාර යන Cසා සභාවලට තර( කැලෑ, වැS හා 
�ස් ඉඩ( අ� Z2 ම Cසා සභාවකට ලැෙබ�ෙ� නැත. 

ජනපද %�&'ෙ( " %ට පළාEවල ජනතාව ෙගනැ8E පCං� කරව�නට බලය ඇතE 
ග( Iq! කරන කමය යටෙත� ඒ බලය ෙනො ලැෙබV. එ� පCං� කරව�ෙ� ඒ පළාEවල 
අය පමණ ය. තව ද සංවdධන ෙයෝජනා කමලට ද පන�� බලය ලැෙබV. Cසා සභා ලැ� වැ� 
ක! ය�න ට ෙපර යට t කම ෙදක යටෙත� )q පෙදශය සංවdධනය කරr එකා�ත V. එ 
8ට ජනපද %�&ව�ෙ� ෙකොෙහේ ද? දැනටE 2ංහල පෙදශවල ජනගහණය තරමට ඉඩ( 
නැත. ඉ�� වැ� වන 2ංහලය� පCං� කරව�ෙ� ෙකොෙහේ ද? 

දැනට ලංකා ෙදමළ ජනගහණය 2යයට එෙකොළහ$ GවE Cසා සභා ලැ� ෙනොෙබෝ 
කෙලZ� එය 2යයට පහෙළොව$ වr ඇත. ලංකාව වෙ� )#Jකරය මVල අට2යකට ළඟ 
ය. එV� ප�2යය$ පමණ යට t Cසා සභා හයට අp ෙවV. එන තරම$ ක!ලෙතෝL� 
එ�ෙ�E යන තරම$ බ� %ට ය�ෙ�E ඔය මVල ප�2යෙයL. එV� ඔය Cසා සභා හය 
ආd�ක හා ජනගහණය යන ෙදයාකාරෙය� ඉහළට ම Cu* ෙවV. පp වැ ෙපඩර!රාජ�ය 
වr ඇත. 

ෙ( ක9* *ව[� මැදහE වැ සලකා Cසා සභා කමය නතර කරන ෙම� 2ංහල 
ජා�ෙN හා ස(a:ධ ශාසනෙN නාමෙය� අෙ� අගමැ�Bමා ෙග� ඉතා ඕනෑක�� ඉ!ලා 
23�. 

%�වE අගමැ�BමL, ක�ෙ�D කමය නැ� ෙකොට ක'න G ද Iq! i ද පාලන කමය$ 
ඇ� Z�ම මැනැ8. ඒ සඳහා අ�E ෙයොජනාව$ ඉCපE කරr කැමැEෙත�. ක�ෙ�D යන 
නම ෙවrවට Cසා සභා කාdයාලය V න( කර�න. එ 8ට Cසාප� Cසා සභාප� ෙවV. Cසා 
සභාවට පE කර�නට බලාෙපොෙරොEB වන Lෙයෝ�තය� Cසා සභාප� Bමා ෙb උපෙදශක 
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මkඩලය කැරගත හැZ ය. Cසා සභා කාdයාලෙය� 23න ඒ ඒ අංශ භාර Lලධා�� Cසා 
සභාෙS සාමා�කය� කළ uB ය. Cසා සභා න�� ෙම බH වැඩ %`ෙවල$ ෙයJෙවොE 
ජනගහණෙය� 2යය අ�පහ$ සB& වන අතර ඒ Cසා සභාවලට බලෙපොෙරොEB වන 
බලතල "ෙම� රට සංවdධනය කර�නට ද හැZ ෙS. 

��ව� අගමැ
�ම�, ඔබ අප හැමදාම �ව� ව�ෙ� නැත. ඔබ අප �තන ��යට රට 
ගම� කර�ෙ�� නැත. ඔබ�මා දැන දැන  ංහල ජා
යට හා�ය$ ෙනොකරන බව ෙහොඳට 
ම �ශව්ාස *. එෙහ� ෙයෝ-ත �සා සභා කමෙය� ඔබ�මා ��ෙ0 ව� නැ
 ��ෙ1 හා� 
ව�නට ඉඩ 
ෙ4. ඉ�� අ567 ප� යෙය8� ෙහෝ එ බ9 හා�ය$  7 5ෙවො� එ තැ�  ට 
 ංහල ජා
ය 
ෙබන �6 ම  ංහල ව:ගයා ඔබ�මාට ශාප කරනවා ෙනො ෙ0 ද?  
  
ලංකා"ප 1968.06.12 

 

රට සභාවලට ඉඩ ෙද� ද? 
%�වE අගමැ�BමL, 

ඔබBමා ෙb කාලය ඉතා ව3නවා. 8ෙශේෂෙය� ඔබBමා රට ස්වයංෙපෝ�ත Z�මට 
�තE, කයE, වචනයE, කාලයE - ශමයE ෙයොදන එ ෙසේ ම එ� ෙහොඳ ප�ඵල ලැ�ෙගන 
එන ෙ( අස්ථාෙව� ඔබBමා ෙb කාලය pq වශෙය� වE අපෙE යැ'ම )q ජා�යට ම 
පා�ෙවZ. 

ඇස්. ඩwAu. ආd. y. බkඩාරනායක අගමැ�Bමා රට සභා ෙයෝජනාව පළ) වරට 
ඉCDපE කර�නට ඇEෙEE ඔබBමා එය pq වශෙය� ෙහෝ zයාවට නංව�නට අදහස් 
ෙකෙළේE රට සභා රෙට� පාලනයට හා සංවdධනයට ද ෙහොඳ %`ෙවළ$ හැ3යට අදහස් 
කැරෙගන යැ V අ% J %`ගL). එෙහE රෙට� පවEනා ෙපඩර! වාදය LසාE භාෂා පශ්නය 
හා පළාE ෙ�දය LසාE 2ංහල ජා�යට මහා හාLය$ 8ය හැZ ය V 2ංහල ජනතාව මහE 
උ:ෙඝෝෂණය$ කළා. ද8ඩ ජනතාව ෙග� අඩ$ පමණ ද )ස්A( ජනතාව ද එයට එකB 
Gණා. එV� රට සභාවනට 8ෙරෝධය ද$වන %Dස 2යයට අ�පහකට තරම නැංගා. 

අෙ� අගමැ�Bමා ඉහළ ම පජාත�වාCය� හැ3යට මහජන මතයට ග9 ෙකොට රට සභා 
ගැන ද$වන ලද 8ෙරෝධය pප�$ෂ�කා� වැ සලකා බලන බව රාජාසන කථාෙව� පකාශ 
කළා. ඒ පකාශය ෙවලාෙS හැ3ය සාධාරණ V. රට සභා අදහස අE හළ බව එV� පකාශ 
ෙනො ෙවතE 2ංහල ජනතාව ද සෑෙහන පමණකට සB& Gණා. ෙපඩර! වා" වැ��3යrE 
උග අවස්ථාව ගැන සලකා �ත උ�� අසBට පකාශ ෙකෙළේE නැත. එෙහE ෙපඩර!වා" 
ත9ණය� පමාණය වඩා �තට ෙගන ඉතා තද තdජනාEමක පකාශය� කැර �aණ බව 
IවEපEවල පළ ' Baණා. එය පජාත�තවා" වැ මහජන මතයට ග9 ෙකොට පකාශය$ කළ 
අෙ� අගමැ�BමාටE රටසභා 8ෙරෝ�නටE බලවE පහර$ ෙලස සැලZය uB ය. ෙම බH 
අවස්ථාවල " කG9E Lහඬ වැ 23ෙයොE ඒ ත9ණය� තව තවE උඩ පැන 8නාශ ෙවනවා. 
ඒ Lසා V පp �ය A%ය 3ක$ තC� �ෙS. එෙහE ඔG� ෙකෙර� අක9ණාෙවZ� 
අෛම�ෙයZ� ෙනොවන බව 8ෙශේෂෙය� මත$ ෙකෙර�. 

පp�යදා ෙයෝ�ත රට සභා ගැන ෙපඩර!වා"� Zයා 23ෙN ‘අපට ලැෙබ�නට ය�ෙ� 
�ස් ෙබෝතල ය, ලැaණාට පp අ% ඒ �ස් ෙබෝතල Iරවා ග�ෙන)’  යr V. ඔG� 
බලාෙපොෙරොEB i තරෙ( රටසභා ෙනො GවE ඔG� Zයන 8CෙN �ස් ෙබෝතලE ෙනො ෙS. 
බාගය$ පමණ Iරවන ලද ෙබෝතල ය. �ස් ෙහෝ බාගයට Iරවන ලද ෙහෝ ෙබෝතලවල �� තද 
ෙකොට �! තබා වE ෙදනවා න( ඒවා Iරවාග�න �� ගලව�නට යන 8ට IIර�නට වE 
ඉඩ Baණා. �ස් ෙහෝ බාෙගට Iරවා ෙහෝ ෙ( ෙබෝතල ෙද�ෙ� )� ගලවා Gමමනා පDC 
Iරවාග�න ඉඩ ඇ� ව ය. හැබැV �� �ෙබ�ෙ� ෙමෙහේ ඇම� Bම�ලා අෙE ය. එය �! 
තබන ලාකඩ කෑ!ල �ෙබ�ෙ� අගමැ� Bමා අෙE ය. ෙබෝතල �ෙබ�ෙ� ඒ ඒ තැ�වල 
ය. �ස් ෙහෝ  බාෙගට Iරවන ලද ෙබෝතල Iරවා ග�න සැ3 ෙප�නා ෙද�න(. එ න( �ස් 
ෙබෝතල වාෙb ෙදන, රට සභා �ඩා ද8ඩ රාජ�ය$ වන සැ3 ෙප�නා ෙද�න(. 
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රට සභා පාලන කමෙN �Aක අදහස ක�ෙ� කමය අෙහෝ2 Z�ම V. එෙහE ෙයෝ�ත 
රට සභා කමෙය� ක�ෙ�D අෙහෝ2 ව�ෙ�E නැත. ක�ෙ�D කමයE �ෙබනවා. රට සභාE 
�ෙබනවා. 8යද( ෙදක V, වැඩ අ� V, අG! වැ� V. ඒ අත ම උBර හා නැෙග�ර රට සභා 
හය �ඩා ද8ඩ රාජ� බවට පE ෙවනවා. ම�නාරම, යාපනය, වGLයාව, �D�ණාමලය, 
මඩකලIව, අ(පාර යන රට සභා හය උBර හා නැෙඟන�ර Cසාවලට අයE ෙS. උBර හා 
නැ ෙඟන�ර ෙද පළාෙE භාෂා ප�පE� 2ංහල රාජ� භාෂා පනතට හා ෙදමළ භාෂා සාධාරණ 
පනතට අr~ල 8ය uB ය. ඒ පනE අrවැ උBර හා නැෙගන�ර ෙද පළාෙE 2ය� කටuB 
ෙදමෙළ� කර�නට අවසර ලැ� ඇ� අතර රට සභාවල A%ෙගොr තැ�මE මහ ආk�වE 
සමඟ කරන A% ගrෙදrE 2ංහෙල� කළ uB ෙS. 

ඔය රට සභා හයට ම අයE පෙ:ශවල ඉ�ෙ� එක ම 2ංහල ම�FBමා ය. ඔ# අ(පාෙd 
Cසා සභාෙS Lෙයෝ�තය� ෙවනවා ඇත. ඔය රට සභාවලට Lෙයෝ�තය� පE වන 8ට ග( 
සභාවA� අ(පාර හා �D�ණාමලය රට සභා ෙදකට Lෙයෝ�තය� Z�ප ෙදෙන� පE 
ෙවනා ඇත. සමහර 8ට වGLයා ෙS රට සභාවට ද 2ංහලය� පE ව�නට ඉඩ ඇත. අෙන$ 
2ය� ෙදනා ෙදමළ කථා කරන ජනයා ය. ඉC� 2ංහල Cසාප�වරය� 23ෙයොE රට සභාෙS 
ෙකොමසාDස්වරයා හැ3යට පE ෙවනා ඇත. රට සභාෙS A%ෙගොr 2ංහෙල� තැ�මට 2ංහල 
A%ක9ව� ෙද�න� 23�නට %`වන. 

ෙපඩර<වා=� ෙ> ?@ක අදහස මහ ආBCව යටෙත� ද�ඩ පාෙFGක ආBC ��HIම 
*. එ� J< �යවර උ�ර හා නැෙගන�ර *. පL වැ උඩරට ක9කරය *. රට සභා 7�ෙනො� 
අ56Fද$ ඇ�ළත ම�නාරම, යාපනය ව5�යාව, 
OPණාමලය, මඩකලRව යන Pඩා 
ද�ඩ රාජS පහ8� T� පථම ෙපඩර< රාජS ��Hවනවා. යට V රට සභාවල  යW කටT� 
ෙකෙර�ෙ� ෙදමළ බ �. ෙකොමසාOස් හැXයට  ංහල �සාප
වරයා ද රට සභා Yස්IZවලට 
ය*. එෙහ� ඔ[ට 8 ව$ ෙ�ෙර�ෙ� නැත. 

ම�නාර( CසාෙS 2ංහලෙයෝ 2යයට එක V, දශම ෙදකZ. යාපෙ� CසාෙS 2යයට එක 
V, දශම ෙදකZ. වGLයා Cසා ෙS 2යයට දහසV V, දශම නවයZ. �D�ණාමලය CසාෙS 
2යයට දහසයV V, දශම ෙදකZ. මඩකලIව CසාෙS අ(පාරE ඇBq වැ 2ංහලෙයෝ 2යයට 
හත V, දශම පහZ. ඒ 2ංහලය� 3ක ෙදනා ෙb අනාගතය �ම$ ෙS ද? ඔG� ෙb කටuB 
2ංහෙල� කැරගැoම අපහp ෙවනවා. ඔG� ෙb ද9ව� අනාථ ෙවනවා. ඔGනට ඉ�නට 
බැD ෙවන තැනට කටuB සැලෙසනවා. ෙගො8ජනපදවල ඉ�නා 2ංහලයන� හැර අෙන$ 
අය ඒ පෙ:ශවA� %ට ' යනවා ඒ කා�ත V. ඉ�� ඒ රට සභා පහ �ඩා ද8ඩ රාජ� 
ෙනොව�ෙ� ද? 

ෙ( රට සභාවලට ඒකාබ:ධ ව�නට o�ෙය� ඉඩ$ ඇEෙE ම නැත. එෙහE ෙ( රට 
සභා මහ ෙපොෙළොෙව� ඒකාබ:ධ ය, ජා�ෙය� ඒකාබ:ධ ය, භාෂාෙව� ඒකාබ:ධ ය, 
සංස්කෘ�ෙය� ඒකාබ:ධ ය, 2B( පැB( C8 පැවැB(A� ඒකාබ:ධ ය. ඉ�� o�ෙය� 
ඒකාබ:ධ �ණාට ඇ� පා�ව �ම$ ද? ෙ( රට සභා o�ෙN හැර අෙන$ හැම ක9ෙණZ� 
ම ඒකාබ:ධ ෙS. එය තමා මහ ආk� යටෙත� පවEනා ෙපඩර! රාජ� ව�ෙ�. 

)q ලංකාෙS ම e� පමාණය සත]ස් මVල 25,000 V. යට t රට සභාවලට ඇBළE 
ෙවනවා සත]ස් මVල 7269. )q ලංකාෙS ජනගහණය 1,06,25,000Z. එV� යට t රට 
සභාලට අයE පෙ:ශවල වාසය කර�ෙ� 12,80,000Z. යට t රට සභාවලට ල$ 
ෙපොෙළොෙව� Bෙන� පං�වට 3ක$ අ�ෙව� ඇBq ෙවනවා. එෙහE ජනගහණය� 
නවෙය� පං�ව V. ඉතා සාරවE ෙපොෙළොව �ෙබ�ෙ�E කැලෑ �ෙබ�ෙ�E වැS අ)* 
�ෙබ�ෙ�E යට t රට සභාවලට අයE පෙ:ශවල ම ය. rJ9 අනාගතෙය� මහවැA ගඟ 
ෙයෝජනා කමය zයාEමක Gණා ම ඒ පෙ:ශ )qමL�ම ස¢ක ෙවනවා ම ය. 

��ව� අගමැ
�ම�, ෙපඩර<වාදය$ ඇ
,  ංහල සම\ය$ නැ
 ෙZ රටට රට සභා 
5වමනා නැතැ* 8යා  X�ෙ�  ංහලයාට 
ෙබන එකම රට ආර]ා කැරග�නට�  ංහල 
ජා
ය හා සZ^Fධ ශාසනය ආර]ා කැරග�නට� බව ඉතා ක6ණාෙව� හා ෛමaෙය� 
මත$ ෙකෙරb. 
 
පඥාපභා 1 
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