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�ංහල සම�ය ජා�ක සම�ෙ� පදනම � 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙකෙන�ට ඊ පහර� ව�. එය ශ#රය $දෙගන ය'. �තව�තෙයෝ ඔ+ වටා ,ස්ෙව�. 

අ-රද./+ ත.ක කර�නට පට� ග0�. ෙ1 ඊ තලය ආෙ4 ෙකොෙහ� ද? ෙ1 ඊතලය තනා 
ඇ8ෙ8 තවර දැෙය:� ද? කවර ක1හෙලක ද? ෙම ෙසේ ත.ක ෙකෙර�� ;<න අතර 
=වාලක>වා �ය ය'. අ-රද./ �තව�තෙයෝ ප? වැ කනගා@ ෙව�. ෙ1 ABබඳ වැ 
EFරජාණ� වහ�ෙසේ ෙG උපෙIශය Jට ඉLරා ම $>Iධ ය. වැඩ� නැ� ත.ක ෙකෙර�� 
;<න $ට ෙලඩා මැෙරනවා ය. එෙහ'� කළ P8ෙ8 ත.ක නතර ෙකොට ඊය ගලවා ෙබෙහ8 
ෙකොට ෙලඩා ෙG Q$තය ෙRරාගැSම ' යT උ� වහ�ෙසේ ෙG අවවාදය '. 

ජා�ක $ප8�වල � -රද./ ඥානව�තය� $;� Vයා කළ P8ෙ8 EFරජාණ� 
වහ�ෙසේ ෙIශනා කළ ආකාරයට බව Tවණැ� කාට8 වැටැෙහනවා ඇත. Wරාණ කාලෙය� 
;ංහලය� ජා�ක $ප8� අවස්ථාව�� � වාද ෙRද Fර ලා එ�ස8 වැ Vයා ෙකොට රට ජා�ය 
ආගම හා භාෂාව ආර\ා කළ සැ< ඉ�හාසය :ය'. $ෙශේෂෙය� F@ගැ]^, වළග1බා, මහා 
$ජයබා, ගජබා ආ� රජව>� ෙG කාලය�� ස=> බල ම.දනය ෙකොට ;ංහලකම ,කග8 
සැ< ;ංහලය� ෙG ;�යට ග�ව�. ෙ1 හැම අවස්ථාවක � ම එ�ස8 වැ එ�;8 වැ Vයා 
ෙකෙළේ ;ංහලකම ,කග�නට $නා අ;ංහල� නස�නට ෙනොවන බව ෙනො පැ:ළව පවස�. 
හැබැ', ඒ හැම අවස්ථාවක � ම ;ංහලය� නස�නට ආ අ;ංහලය� නැෙස�නට ඇත. 
එෙහ8 ෙමකල එබL සට� අවශ� නැත. උවමනා ;ංහලය� ෙG සමaය '. ;ංහලෙයෝ 
සමa න1 :; F සටන� නැ� වැ ;ංහලකම ,කගත හැ: ෙව'. අ;ංහලය� ෙG සාධාරණ 
අ'�වා;ක1 ,ක bය හැ: ෙ4. 

මෑත Pගෙය� ජා�ක $ප8� අවස්ථාවල � වාද ෙRද ෙIශපාලන ප�ප8� ආb ;යeල 
ම අමතක ෙකොට සමa වැ Vයා කළ අවස්ථා :�පය� සඳහ� කර�ෙ� ;ංහලයනට8 
-රද./ වැ කeපනා :#මට ය. ෙද වැ0 ෙලෝක PIධය ආර1භෙf � �gල.ෙG ආකමණය 
Pෙරෝපෙය� අන�  ජා�කයනට බලව8 ත.ජනය� $ය. එවකට එංගල�තෙය� පධාන 
ෙIශපාලන ප\ ෙදක� $ය. අන� රටවල ද $$ධ ෙIශපාලන වාද රාiය� $ය. එෙහ'� 
-රද./ ඔj� කeපනා කෙළේ දැ� ෙIශපාලන වාද ෙහෝ ෙIශපාලන ප�ප8� ෙහෝ ගැන 
ත.ක ෙකෙර�� ;kම ෙනො වැ වාද ෙRද අමතක ෙකොට ජා�ය ෙRරාගැSම ගැන ය. පළ] 
වැ එංගල�තෙf පධාන ෙIශපාලන ප\ $;� ප�ප8� අමතක ෙකොට සමa වැ සභාග 
රජය� A�@වා ග�නා ලb. අන=> වැ අසeවැ; රටවe ද වාද ෙlද අමතක ෙකොට සමa වැ 
�ත සං$ධානය� A�@වා ග�නා ලb. ෙIශපාලන ප�ප8� අ�� ඇමnකාව, එංගල�තය 
හා >;යාව ඉLරා ම ෙවනස් ය. එෙහ8 ෙIශපාල ප�ප8� ගැන ත.ක :#මට වඩා ජා�ක 
$නාශය වළ�වාගැSම උසස් ෙකොට සැලැo >;යාව ද �ත සං$ධානයට එක= $ය. 
ෙIශපාලන ප�ප8� ර:�නට ෙගොස් ජා�ය $නාශ කැ,ගැSමට තර1 ෙමෝඩය� ෙනොp 
ඇමnකාT එංගල�ත හා >;යාT රටවැ;ෙයෝ හ=> ආකමණ ම.දන ෙකොට $ජයගහණය 
කළ හ. 

ප?rය දා උ=ෙ. ෙදමළ සෙහෝදරය� යාපෙ� නගරාsප� උපනගරාsප� ෙතෝරා ප8 
කැ,ග8 සැ< ;�යට ග�න. ද$ඩ සංගමය8 ෙපඩරe ප\ය8 ෙIශපාලන ප�ප8� 
වශෙය� ඔjෙනොjනට $>Iධ ප\ ෙදක:. ප?rයදා පැවැ� යාපෙ� නාගnක ම�u 
තරගෙf � යට v ෙදප\යට ම ත0 පාලනය8 ෙගන ය�නට තර1 ආසන ගණන� bනාගත 
ෙනොහැ: $ය. වැ� සංඛ�ාව� 0දහස් අෙx\කෙයෝ p හ. ;ංහලයනට තර1 ෙහොඳ ෙමොළ 
නැ� jව8 ද$ඩෙයෝ තම�ෙG ෙමොළ ෙහොy� පා$z{ කර�ෙනෝ ය. එෙහ'� ද$ඩ 
සංගමය8 ෙපඩරe ප\ය8 ඔjෙනොj� ෙG ෙIශපාලන මතෙlද අමතක ෙකොට එක]= | 
නගරාsප� ෙතෝරාග�නා ලb. ඔjනට උවමනා කර�ෙ� තම�ෙG ජා�ය, පළාත, නගරය 
හා ගම bP^ කැ,ග�නට '. එෙහ'� 0දහස් අෙx\කය� ද Aට ය�නට ඉඩ ෙනො� 
ඔjන=ෙර� උපනගරාsප� ෙතෝරා ග�නා ලb. 

ජා�ක $පෙත� � ඇමnකා - එංගල�ත - >;යා වැ;යනට හා ලංකාෙ4 ද ද$ඩයනට8 
]ස්}1ව>නට8 ෙIශපාලන මතෙlද Fර ලා සමa වැ කටP= කර�නට ABව� න1 ජා�ක 
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$පෙත� � ;ංහලයනට පමණ� ෙIශපාලන මතෙlද Fර ලා සමa වැ කටP= කර�නට 
ෙනොහැ: ම� දැ' ;ංහල ෙIශපාලකය� ෙග� ;ංහල ජනතාව ඇ;ය P= ය. A�ව8 
;ංහලෙය0, ද$ඩ - ]ස්}1 සෙහෝදරය� සමඟ අෙx :; ම $>Iධකම� නැ� බව පැහැbB 
වැ ම :ය�න. ;ංහලය� ෙG සමaය අT� හට පහර ගැ�මට ෙන  ා වැ ;ංහලයාට ඇ� එක 
ම රට ,කගැSමට බව :ය�න. 

A�ව8 ;ංහල සෙහෝදර සෙහෝදnෙය0, ;ංහලය� ෙlද ��න වැ ;<�� කවර ;ංහල 
ප\ය� ෙහෝ අ;ංහලය� ෙG සහායෙය� ඉbn අj>F පහ8 ල� රජය කෙළො8 ඔෙR 
ද>වනට ෙ1 ;ංහල රෙට� �ස ඔසවා වස�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. �න �න 0වටය� වැ 
වාසය කර�නට ;F ෙවනව ා ඒකා�න '. ඉb� ඔෙR ද>ව� �න �න 0වටය� වැ වාසය 
කරනවාට කැමැ� න1 ෙIශපාලන ප\ බදාෙගන ;<�න. ඉb� ඔෙR ද>ව� ෙ1 ;ංහල 
රෙට� ;ංහය� ෙම� වාසය කරනවාට කැමැ� න1, සදහට ම ෙන ාහැ: න1 <ක කලකට 
ව8 ෙIශපාලන මතෙlද Fර ලා සමa වැ කටP= කර�නැ ' ;ංහල ජනතාව එක හ�� 
:යා ;<ය P= ය. ෙ1 ක>^ ෙහොy� Tව�� සලකා බලා පහත සඳහ� ෙයෝජනාව 
ම�තය� ෙම� ම=රා එක ම ;ංහල හඬ ෙම� ;nලක Wරා පැ�ර$ය P= ය. 

කවර ;ංහල ප\ය� ෙහෝ ලබන මැ�වරණෙය� � ආසන හැ8තෑ පහ� bනාෙගන 
ත0යම රජය� A�@ව�නට ABව� න1 ;ංහල ජනතාව ස=@ ෙව'. එෙසේ හැ: ෙ4වා ' 
පා.ථනා කර'. ඉb� එෙසේ ෙනොහැ: jෙවො8 වැ� ආසන ගණන� bනන ;ංහල ප\ය පළ] 
වැ ඉ�n ;ංහල ප\වලට අඬ ගහනවා ය ' ද, ෙදවT වැ ද$ඩ හා ]ස්}1ව> ද සහාය 
කරග�නවා ය' ද, එෙසේ අඬ ගැ� $ට ඉ�n ;ංහල ප\ ද ඒ ඉe�ම ABෙගන රජය 
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