
 

දමිළ  නිජබිම් අයිතිය  ඔප්පු කරන ලෙස ලෙදුමවාදීන් ලවත කරන අභිලයෝගයයි ! 

සිංහළ  හා දමිළ  භාෂාව පදනම් කර  ශ්රී ලිංකාව තුල රටවල් දදකක් ඇති කල යුතු බවට උතුරු පළාත් 
සභාව මගින් ද ෝජනාවක් ස්ථිර දකොට විපක්ෂ නා ක සම්බන්දන් හරහා කථා නා ක තුමා දවත භාර 

දදන ලදී. එදසේම සම්බන්දන් මහතා යුද හමුදා කදවුරකට බදලන් ඇතුල් වීමට තැත් කිරීම හා  ඉන් පසු 

ඔහුදේ ප්රකාශ වලට  අනුව හමුදාව දමිළ  ජනතාවදේ ඉඩම් වල බදලන් පදිංචි වී ඇති බව පවසයි. 

එදසේම දමරදේ බල  ඇල්ලීමට ඔහුට අයිති ක් ඇති බවත්  පවසන ලදී. 

 එදසේම තමිල්  දබදුම්වාද ට පදනම ඇති කල දක්. ඉන්ද්රපාලන්දේ නිබන්දන ට මුලාශ්ර වූ, 

ලන්දේසන්දේ අවශයතාවක් මත මයිල්වාකනම් ුලලව්  විසන් රචිත  ාල්පානම් වවපමාදල් ග්රන්ථ  

හා ඒ ආශ්රිත වූ අදනත්ත් ග්රන්ථ හුදදක්ම දරුවන් නිද කිරීමට ම්වවරු විසන් කි න පදනමකින් දතොර  

කථා බව 1919 දී මුදලි රාසනා ගම් විසන් රචිත “Ancient Jaffna ” කෘතිදේ පවසයි. එදසේම 

වවපමාදල් කෘතිදේ දහෝ ඉන්ද්රපලන්දේ නිබන්ධනදේ ඇති කරුණු සනාථ කිරීමට කිසදු ලිකිත 

මුලාශ්ර ක් දහෝ ුලරාවිධයත්මක සාක්ෂි දම් තාක් ඉදරිපත් කර දනොමැත.  

දමම රටට දමිළ  ජන ාට හිමිකාරිත්ව ක් ඇති නම් එ  නිස මුලාශ්ර සහිතව නිස  ඔප්ුල දකොට තම 

අයිති  ඉල්ලා සටිනු දවනුවට සාවදය ඉතිහාස  තුලින් 1976 වඩ්ඩුදකොදඩ්යි සම්දම්ලන  හරහා දමිළ  

දබදුම්වාදී දේශපඥ න් විසන් දමිළ  ජන ාදේ මනස මුලා දකොට දේශපාලන දපරමුණක් හා සන්නද්ධ 

ලෙරමුණක්( සම්ලම්ෙනය ෙැවැත්වීමට දින 9 කට ලෙර LTTE නම් සන්නද්ධ ලෙරමුණ ඇති කරන 

ෙදී)  තැනීම හරහා ලමරට යුද්ධයකට ඇදලගනයාලම් පුර්ණ ලේතනාලවන් ක්රියාත්මක වී ාතාම දණු  

හා විනාශකාරී යුධයක් ඇති ලකොට සිංහළ,ලදමළ,මුස්ලිම් හා ලමරලේ ජිවත්වන අලනකුත් සයලුම ජන 

කණ්ඩායම් වෙ අහිංසක ජිවිත දහස් ගනනක් ද රලේ ලද්ලෙොළ විශාෙ ප්රමාණයක් විනාශ කරන්නට 

ලයදුනහ. දම් විනාශ වූ දේදපොළ හා ජිවිත වල ුල් ණ වගකීම යුධ ට දම් රට අද දැමීමට මුල් වූ දමිළ  

දේශපඥ න් විසන් දැරි  යුතුද්ව. එදසේම ඇතැම් දමිළ  දේශපඥ න් නැවතත් දමරට යුේධ කට දගන 

 නවා  යි ත් ජන  කරති. එනම් නැවතත් දමරදේ ජිවත හා දේදපොළ විනාශ කිරීදම් ුල් ව නිගමන  

සහිතව නැවතත් දමිළ  දේශපාලඥ න් ක්රි ා කරමින් පවතින බව පැහැදලි ද්ව. එදසේනම්, නැවතත් 

දමරදේ සාපරාධි ක්රි ා කිරීමට කිසදසේත් ඉඩ ද  දනොහැකි අතර දමරදේ අහිිංසක ජිවිත , දේදපොළ 

විනාශ කිරීමට යුධ ට රට දගන ගි  අන්තවාදීන් හා නැවත යුේධ කට ඇද දැමීමට උත්සහ කරන 

දේශපඥ න් හටද වහා දඩුවම් ලැබි   යුතු ද්ව. එදසේම දමිළ  ජනතාව නිද ෝජන  කරන 

දේශපාලක න්දේ වගකීම හා යුතුකම වන්දන්ද ජනතාව දබොරුදවන් මුලා කර විනාශකාරී ක්රි ා සාහා 

දපළඹවීම දනොව, අහිිංසක දමිළ  ජනතාවදේ දමන්ම රදේ දවදසන ස ලුම ජන දකොටස් වලට හා 

දේදපොළවලට ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට වග බලාගැනීම .    

අවරුදු 2500 ක් ලිකිත ඉතිහාස ක් හා ඒ හා සමපාත වන හා එයින් එපිට වූ ප්රාේ ඓතිහාසාත්මක 

ුලරාවිදයාත්මක සාධක මගින් පැහැදලිවම දමම රට දප්දුරුතුඩුව සට දදවුන්දර තුඩුව දතක් රට 

(දේශ ම) සිංහළ ජාති ට අ ත් බවට පැහැදලි සාධක මගින් ඔප්ුල වී ඇත.  එවැනි පසුබිමක් තුල දමිළ  

දේශපඥ න් හා ඊලාම් දබදුම්වාදී මත දරන ස ළුම දමිළ  ජාතිවාදී දකොටස් විසන් කරන ලද “දමිළ  

නිජබිම් අයිති ” පිලිබා හා ඒ සමග බැඳුනු අදනත්ත්  ඉල්ලීම් හා ප්රකාශ දමරදේ සිංහළ ජාති  වන 

අපහට ඉතාම අපැහැදලි ද්ව. එදසේම කලින් කලට ඇතැම් ඉල්ලීම්වල හා ප්රකාශන න් වලද  

පරස්පර න් දක්නට ඇත.  

සිංහළ න් වන අප විසන් දක්වා සටිනුදේ දම්රට සිංහළ න්ට පමණක් අ ත් බව හා දමිළ  ජන ා  නු 

බටහිර ආක්රමණනික න්දේ  වහල් දසේව   සදහා දමරටට දගනවිත් පදිංචි කරන ලද අනවසර 

සිංක්රමණකි න්(සිංහළ ජාතිදේ අවසරද න් දතොරව)  දකොටසක්  පමණක් බව . එදසේම එ  සනාථ 

කිරීමට අවශයතරම් ඓතිහාසක ලිකිත හා ුලරාවිධයත්මක මුලාශ්ර ඉදරිපත් කිරීමට අප සුදානම් . දමම  

තත්ව   ටදත් තවදුරටත් දමරට විනාශ මුඛ ට  ාම වලක්වා දැනට ඇති කර ඇති ගැටළුව නිතය දලස 

විසදීම  පිණිස , දමිළ  ජනයා හට ලමරලේ අයිතියක් ලේ නම් එය ඔවුන් විසන් ඔප්පු කෙ යුතුය. ඒ සාහා 

දමරදේ නි ම උරුමක්කාර න් වන සිංහළ ජාති  හා දමරදේ රට වැස න්ට/ුලරවැස න් දලස අපි 

විසන් ඔබ ස ළු දදනා එනම් විදශේෂද න්ම අද දමිළ දේශපාලන කරලි  ඉහලින්ම නිද ෝජන  කරන 

ආ් . සම්බන්දන් මහතා හා සී. විේදන්ශ්වරන් මහතා ඇතුළු දමිළ සිංධාන  මන්ත්රීවරුන්දගන් අපදේ 

පහත ප්රශ්න සදහා නිස මුලාශ්ර සහිතව පිිතතුරු බලාදපොදරොත්තු වන අතර ඔවුනට පරිබාහිර වූ ඔවුන් 

දමිළ  ජනතාවදේ නිද ෝජිත න් දලස පිලි දනොගන්නා පිරිස් දහෝ දවන ම් තමිල්  ඊලම් දබදුම්වාද , 

දෙඩරල්, බල  දබදීම,විමධයගත කිරීම  න සිංකල්ප මත පිහිටා සටිනා ඕනෑම අද ත්ටද  පිිතතුරු 

ලබා ද  හැක.      



1. දම්තාක්  “දමිළ” නමින් භාෂාවක්  පමණක් හදුනාදගන ඇත. දමිළ  නමින්  ජාති ක්  හා 

දමිළ  රාජධානි ක්  ඉන්ද ාද්ව දහෝ  දලෝකදේ දවන ම් තැනක හඳුනාදගන දනොමැත. 

එදසේ ඇතිනම් ඒ පිලිබා නිස මුලාශ්ර මගින් ඔප්ුල කර දපන්වන්න. 

2. දම් වන විට හින්දුන් විසන් දමිළ  “ජාති ක්” දලස හඳුනා ගන්දන්ද?  

3.  “දමිළ ජාති ” දලස හඳුනා ගැනීමට බල කිරීම ඊලම් වාදීන්දේ තුන් වැදෑරුම් 
ප්රතිපත්ීනන්දගන් එකක් වන අතර ඉන්ද ාද්ව දහෝ දලෝකදේ ජාති ක් දලස හඳුනා 

දනොගන්නා “දමිළ” දමරට තුල “ජාති ක්” දලස හඳුනාගත යුත්ති ඇයි ? එදසේම එම 

ජාති  හඳුනාගැනීදම් පදනම ත්මක්ද? 

4. දමරදේ දමිළ  ජාති ක් වීමට ඔවුන් විසන් දමහි ඇතිකරන ලද ශිෂ්ඨාචාර  හා එතුලින් 
ඇති කරන ලද සිංස්කෘති  ත්මක්ද?  

5. “දමිළ”  හා “ද්රවිඩ”   න දදදකහි දවනස පැහැදලි කරන්න. දමිළ  නු ජාති ක් දලස 
හඳුන්වන්දන් නම්, එදසේ හඳුනාගැනීදම් පදනම විග්ර කරන්න. ඊළම් වාදීන්  විසන් 

 ාපනදේ තිබුනා යි පවසන්දන් “ද්රවිඩ”  රාජධානි ක්ද නැදතොත් “දමිළ” රාජධානි ක්ද?  

6. “දමිළ”  න අනනයතාවක් යුතු  භාෂාවක් ඉන්ද ාදවන් හමුවන්දන් ක්රි. ව. 4-5  
ස වස්වලින් පසුව . දම් පිලිබා දත්ණු ඉන්ද ාද්ව හමු වූ තඹ පත්, ශිලා දල්ඛන, සාහිතය 

ආද  මගින් දම් බව තහවුරු ද්ව. එදසේම දචෝර, දේර, පාණ්ඩ  අදන් පිිතබාව සදහන් 

වන්දන් අදශෝක අධිරාජ්ජ දේ දසල් ලිපිවල වන අතර දමම දචෝර න් , දචර න්, 

පාණ්ඩ  න් “දමිළ න්” දහෝ දමිළ බස කථා කල අ  බවට කිසදු සාක්ෂි ක් දනොමැත. 

එදසේනම් දමොවුන් දත්ණු ඉන්ද ාද්ව ඇතැම් ප්රදේශ පාලන  කල පමණින්  “දචෝල න් , 

දේර න්, පාණ්ඩ න් ආද  “දමිළ” දලස අ් ථ දක්වන්දන් දකදසේද?  

7. වසර 3000 ක දමිළ  ඉතිහාස ක් දනොමැති බව දක්. ඉන්ද්රපාලන් මහතාදේ 

නිබන්දනදේ දක්වා ඇත.එදසේනම්, වසර 3000 දමිළ  ජනතාවදේ ඉතිහාස ක් 

ගැන සදහන් කරන  සම්බන්දන් මහතාත් , ඊලම් දබදුම්වාදීනුත්  දක්. ඉන්ද්රපාලන් 

විසන් රචිත කාරණ  ප්රතික්දෂේප කරන්දන්ද? එදසේ ප්රතික්දෂේප කරන්දන් නම්  

එවැනි වසර 3000 දමිළ ඉතිහාස ක් සාහා ඉදරිපත් කරන ඓතිහාසක ලිඛ්ත හා 

ුලරාවිදයාත්මක සාක්ෂි දමොනවාද?   

8. 1801 වසද් දී තිංගල්දල් සට මඩකලුලවට දතක් පා ගමනින් ගි   දකොටුව යුධ 

දේවස්ථානදේ ප්රධාන ුලජක දජදමස් දකෝ ඩින්  පි තුමාදේ වා් තාද්ව 

පවසන්දන් ඔහුට එකදු දමිළ  දහෝ මුස්ලම් වැස ත් , ගම්මාන ක් දහෝ හමු දනොවූ 

බවයි . ඔහු පවසන ආකාර ට ඒ පළාදත්  ස ල්ලම සිංහළ ගම්මාන ද්ව. එනම් 

දමමගින් පැහැදලි වන්දන් 1801 වන විට දමරදේ නැදගනහිර ප්රදේශදේ දමිළ 

දහෝ මුස්ලිම් ජනපදක න් දනොවූ බව . එදසේම 1815 දතක් උලි ිං බේද නමින් 

දමරදේ තාවකාලික පදනම මත දසේව  කල පර ජන දකොටස් සදහා බේදක් අ කර 

ඇත. දම් බව 1832 දකෝල් බෘක් වා් තාද්වද සනාථ කර තිදේ. දමම සාක්ෂි මගින් 

සනාථ වන්දන් දමිළ න් හා දමිළ බස කථා කරන මුස්ලිම් ජන ා ඉිංග්රීසන්දේ 

පාලන කාල  තුල උක්ත ප්රදේශවලත්  දමරදේ අන් දපදදස් වලත් ස්ථිරව පදිංචි 

වූ බව . දමම කරුණ  ප්රතික්දෂේප කරන්දන්නම් ඊට එදරහිව ඉදරිපත් කිරීමට 

සාධක පවීනද?  

9. 1517 දකෝේදේ  රාජධනි ට ආරක්ෂාව සැපයීම උදදසා පෘතුගීස ජාතික 

දලොදරන්දසෝද අල්දම්දා හා දකෝේදේ ධ් ම පරාක්රමබාහු බාහු රජතුමා අතර 

අත්සන් කරන ලද ලි විල්දල් දම්දසේ සදහන් ද්ව “'Rightful Lord of the World, 

fortunate descendent of the Kings of Anu-Raja-Pura, the greatest of all on 

earth, scion of the Gods in this Island of Ceylon, Rightful Lord of the empire of 

Cota and of the Realms of Jafanapatao and Candea, God of War in 

conquering Rebels who are more like women than men, Rightful heir of the 

Kings of Dambaden and of the greak peak of Adam; preserver of the law of 

Budduas, vanquisher of the Kings styled Ariavansa, for they are traitors; 

descendant of the son of the Sun with star on he head; true Master of all 

sciences, Legitimate descendant of Vigia-Bau, I., the Emperor Paracrame-Bau, 

in the hear of my Empire 40 years called Segara, am content and it pleases 

me mightily to give to the Kings of Portugal each year as tribute 400 bahars of 

Cimmamon, and 20 rings set with rubies that are found in this Island of Ceylao, 

and 10 tusked elephants on Condition that the present Governor and the 

Viceroys and Governors who shall succeed Lopo Soarez de Albergaria in the 

State of India, shall be obliged to favour me and assist me against mt enemies 

as the Vassal that I am of the Crown of Portugal.' දමමගින් ඉතාම පැහැදලි දලස 



“ජැේනාපදටෝ” දහවත්  ාපන  දකෝේදේ රජතුමාට අ ත් බව කි ැද්ව. දම් 

ලි විල්ල පෘතුගීසන් 1634 දී  ාපන  අල්ලා II සිංකිලි මරා   දැමීමට දපර එනම්  

වසර 100 පමණ දපර අත්සන් කරන ලදී. 16 වන ස වදසේ අත්සන් කරන ලද 

දමම ලි විල්දලන්  ාපන  එවකත් දකෝේදේ රාජධානි ට අ ත් බව  ඔප්ුල 

දකොට දපන්වයි. එදසේනම් ඊළම් වාදීන් පවසනා දසේ 17වන  ස වස දතක්  දමිළ 

රාජධානි ක්  ාපනදේ පැවතුනා  යි පැවසීම සාවදය වන අතර එදසේ “දමිළ” 

රාජධ්නි ක් පැවති ා යි ඔප්ුල කිරීමට ඇති සාධක දමොනවාද?  

 

10. K ඉන්ද්රපාලන් මහතාදේ ප්රකාශ කරන්දන් කාලිිංග මාඝ ආකරමනද න් පසු 

 ාපන දමිළ රාජධානි ක් පැවතුනු බවයි. ඒ සාහා ඔහු උපද ෝගී කරගන්දන් 

 ලපානම් වවපමාදල්, කයිලයි මලයි, වවයි  පාදඩල්, පරරාජදසේකරම් උදලයි 

වැනි සුරිංගනා කථා දපොත් ද්ව. දමම ග්රන්ථ වල ඇති කිසදු කරුණක් ලිඛිත  දහෝ 

ුලරවිධයත්මකව සනාථ වී දනොමැත.1597 මැයි 29 පෘතුගීස කපිතාන් අසද්වදු සමග 

දදොන් ජුවන් ධ් මපාල රජු අත්සන් කරන ලද මල්වාන ලි විල්දල්,  දකෝේදේ 

රාජධානි ට අ ත් රටවල් එනම්  “ ාපාපටුන රට”  සීතාවක රට, ගම්දපොල රට, 

ඌව රට , මාතදල්,දවල්ලස්ස සහ පානම රට  නුදවන් සදහන් කර ඇත. නුවර 

යුගදේදී දසාද්ව වරු 12 දදදනත්  විසන් රජු  ට දත් එක් එක් දසාව පාලන  කළා 

දසේ දකෝේදේ යුගදේදී එම පාලන කලාප හඳුනා ගත්දත් රට දලස , දකෝේදේ 

යුගදේදී පෘතුගීසන් දමවැනි රටවල් 14 තිබු බව සදහන් කරයි. දමහිදී දසාද්ව දහෝ 

රට පාලන ක්රම ද්වද  නිස දලස හදුනාදනොගත් පෘතුගීසන් “දකෝේදේ 

අධිරාජය ා” හා ඔහු  ටදත් පැවීන දමම රටවල් “රාජධානි” දලස නම් දකොට 

ඒවාදේ පාලකද ෝ “රජවරු” දලස වරදවා වටහාදගන තිදේ.  ාල්පානම් 

වවපමාදල් ලිවීමට දපර ( ාල්පානම් වවපමාදල් සම්පාදන  කරන ලේදේ 

මල්වාන ගිවිසුදමන්  වසර 150 පමණ කාල  අතරතුරදී  )  සට සනාථ වන දමම 

කාරුණු හමුද්ව දමිළ රාජය ක් තිබු  බව ඔප්ුල කරන්දන් ත්මන සාධක මතද? එදසේ 

කි ා සටින්දන් වවපමාදල් ග්රන්ථ ට අනුවනම් එහි සදහන් කරුණු ඔප්ුල කිරීමට 

ඉදරිපත් කරන මුලාශ්ර (ලිකිත හා ුලරවිධයත්මක)  දමොනවාද?  ාල්පානම් 

වවපමදල් ග්රන්ථදේ සදහන් කරන ආ්   චක්රව් ති පරුලර සිංහළ රජු  ටදත් වූ 

මුදලි පරම්පරාවක්ද? නැතදහොත් රාජ පරම්පරාවක්ද  න වග පැහැදලි කරන්න   

11. මහාවිංසයට අනුව “ලදමළා” යන වචනය භාවිතා කර ඇත්ලත් “ලමම ලද්ශලේ 

හතුරා” යන අර්ථය සඳහාය. එනම් පෘතුගීසන් හැඳින්වීමටද දදමළා  න වචන  

ද ොදා ඇති අතර දම් දේශ ට දද්රෝහී ව වූ සිංහළ න් හැදන්වීමටද දදමළා   න 

වචන  භාවිතා දකොට ඇත.දමමගින් පැහැදලි වන්දන් “දදමළ”  නු “දමිල්  

දහවත් තමිල්”  න වචනවලට සම අරුතක් ඇති වචන ක් දනොවන බව .එදසේම, 

කාලිිංග  උතුරු ඉන්ද ාවට අ ත් ප්රදේශ ක් වන අතර එ  දමිළ  ජන ා විසු 

දපදදසක් බව දහෝ කාලිිංගදේ දහෝ දවනත් කිස ම් තැනක තමිල්  රාජය ක් 

පිලිබා සදහනක් දනොමැත. අද තමිල්  ජනතාව දමරදේ රජ   ටදත් සටිනවා දසේ 

තමිල්  බස  කථා කල ජනතාව එදා ඉන්ද ාද්ව  ම් රාජ විංශ ක්  ටදත් පාලන  

වූ  අතර තමිල්  නමින් ජාති ක් ,රාජධානි ක්  දහෝ අනනයතාවක් දගොඩනගා නැත. 

එදසේනම් එළාර , කාලිිංගදේ මාඝ දමිළ   යි ඔප්ුල කිරීමට ඇති සාක්ෂි දමොනවාද? 

එදසේම වවපමාදල් ග්රන්ථදේ සදහන් කරන්දන් “ආ්   චක්රව් ති” පරුලරක් 

පිලිබාව  , දමම “චින්දක් ආරි න්” දහවත් ආ්   චක්රව් ීනන් “දමිළ” දලස  ඔප්ුල 

කරන්දන් දකදසේද ? පැහැදලි කරන්න.  

12. දමිළ දහවත් “තමිල්”  නුදවන් හදුන්වනු ලබන්දන්  “තමිල් ” භාෂාව කථා කරන 
ජන කණඩා මක් ද්ව. පෘතුගීසන් ලන්දේසන්  දමම ජන කණඩා ම 

“මලබාරි න්” දලස හදුන්වන ලදී  එ ට අනුව ඉිංග්රීසන් ද  මලබාරි න් දහවත් 

“තමිල්  බස  කතා කරන ජන ා” දලස මිස “තමිල්” ජාති ක් දලස දමම ජන 

කණ්ඩා ම හදුනා දනොගත්හ. ඉන්ද ාද්වද තමිල් ජාති ක් දලස හදුනාදගන නැත. 

එදසේනම් “තමිල් ”  නු ජාති ක්  නුදවන් හදුනාගැනීමට ඉදරිපත් කරනා පදනම 

ත්මක්ද?  

13. වසර 3000 පැරණි රාජධානි ක් දහෝ කාලිිංග මාඝ ආක්රමණද න් පසු දමිළ  

රාජධානි ක් ආරම්භ වුදේ නම්, එම රාජධානි ත් පිිතබාව, දමරදේ , ඉන්ද ාව 

ඇතුළු දපරදග හා අපරදග රටවල්වල  ලිඛිත ඉතිහාස සාක්ෂි පැවති  යුතු .එවැනි 



සාක්ෂි කිසවක් දනොමැත. එදසේම දමිළ  රාජධානි ට අනනය  වූ  ුලරාවිධයාත්මක 

(නටබුන්, මු් ති හා කලාව, ඓතිහාසක දකෝවිල් , රජ මාලිගාවන් ආද  වූ ) සාධක 

පැවති  යුතු . එදහත් ඊළාම් රාජය   යි  පවසනා ප්රදේවල  කරන කැනීම් තුලින් 

මතුවන්දන් සිංහළ දබෞේධ නටබුන් පමණි. එදසේනම් දමිළ  ඉතිහාස , රාජධානි  

ඔප්ුල කිරීමට ඉදරිපත් කරන ඓතිහාසක මුලාශ්ර දමොනවාද?  

14. දමිළ  රාජධානි ක් පැවතිදේනම් එම රාජය ට අනනය වූ  දමිළ  ආ් ථික ක්රම ක් 
,දමිළ  වාරිමා් ග ක්රම දමිළ  දගොඩ දගොවිතැන් ක්රම හා ජාති ක් වශද න් එම 

රාජධානි   තුල බිහි කරන ලද ශිෂ්ඨාචාර ක්, සිංස්කෘති ක්, සාහිතය කළා  ආද  

පැවති  යුතු .එදහත් දමිළ රාජධානි   යි කි නා ප්රදේශ  හමුවන්දන්  සිංහළ 

ශිෂ්ටාචාර  තුලින් බිහි වූ වාරිමා් ග,දගොවිතැන් ක්රම හා ඊට අදාල වූ ඉපැරණි 

සිංස්කෘතික ලක්ෂණ ද්ව.  එදසේනම්, ඊළම්වාදී පවසනා ආකාරදේ රාජධානි ක් 

පැවතුදන් නම්  ඒවා  නිස මුලාශ්ර සාක්ෂි සාධක මගින් ඔප්ුල  කල යුතු . එම සාධක 

දමොනවාද?  

15. කාලිිංග මාඝ  නු ආක්රමණික කි, ඉිංග්රීසන්  නුද ආක්රමණික කි, පිරිබාහරන් 

 නුද ආක්රමණික කි. පලවා හරින ලද දහෝ විනාශ කර දැමු දමොවුන් දහෝ 

දමොවුන්දගන් පැවත එන්නන් කිසවිටකත් දමරදේ අයිතිකරුවන් දනොවි . 

ආක්රමණික න් ත්මන ආකාරද න් පලවා හැරි ද අවසානදේ රටක  නි ම 

අයිතිකරුවන් වන්දන් එහි උරුම්මක්කාර න් වන ජාති  ද්ව. දලෝක  පිිතගත් 

ක්රමද්වද ද  එ ම . එනම් දමරදේ අයිතිකරුවන් වන්දන් සිංහළ ජාති ම  පමණි.  

වසර 200 පමණ දම් රට පාලන  කල ආක්රමණික ඉිංග්රීසන් දමරට අත් හැර ගිදේ 

ඔවුන් අයිතිකරුවන් දනොවූ නිසා . එදසේම දමිළ  නා ක න් විසන් තිබුනා යි 

පවසන (එදසේ රාජධානි ක් දනොපැවතුනු බව අප හට  ඔප්ුල කර දපන්වි  හැක) 

 ාපනදේ දමිළ  රාජධාන  හුදදක්ම ආක්රමණ ක් දනොද්වද? දමම 

ආක්රමණික න් පලවා හැර දහෝ පරාජ  කර දහෝ  ම් ආකාර කින් ඔවුන්දගන් 

ආක්රමණද න් මුදවාදගන ඇත.  එදසේනම් සම්බන්දන් මහතා හා අදනත්ත් 

දබදුම්වාදීන් පැවතුනා  යි කි නා දමිළ  රාජධානි ක් ඉල්ලා සටින්දන් ත්මන 

පදනම මතද? හුදදක් ආක්රමණ ක් කර රදේ දකොටසක් පාලන  කල බැවින්, 

මුදවාගත් එම දකොටස නැවත ආක්රමනික ාට ලබා ද  යුත්දත් ත්මන පදනමක් 

මතද . පැහිදලි කල යුතු ?  

16. ඉිංග්රීසන් විසන් දබදු පළාත් 9 මත 1766 හඟුරන්දකත ගිවිසුමට පසු ලන්දේසන් 

විසන් ත්ප්රකට දලස සැදු ඕලන්ද සති ම තබා එ  ඊලම් රාජය දලස හඳුනාගන්දන් 

දකදසේද  න්නත්,  තමිල්  ඊලාම් රාජයදේ  සති ම ලත්ණු කල පදනම ත්මක්ද 

 න්නත්  ාපනදේ පැවති ා  යි පවසන දමිළ  රාජය ට  ාපනද න් බැහැර 

රජරට  දකොටස් හා රුහුදණ් දකොටස් (නැදගනහිර තමිල් ඊලාම් සති දම් අඩිංගු 

දකොටස්)අඩිංගු වන්දන් දකදසේද  න්නත් පැහැදලි කල යුතු .  

17. පෘතුගීසන් විසන්  17 වන ස වදසේ මුල්කාලදේදී    ාපන  II සිංකිලි දගන් අල්ලා 

ගත් පසුව  ාපන  පාලන  කිරීම සාහා ඇතිකරගත් ගිවිසුම සිංහළ හා පෘතුගීස 

බසන් පමණක්  වි  . ාපන  දමිළ රාජධානි ක් වුදේ නම් සිංහළ රජතුමා සමග 

දමවැනි  ගිවිසුම් ඇති කරගැනීමට අවශය නැත. එදසේනම්, 17 වන ස වස දතක්  

 ාපනදේ දමිළ  රාජධානි ක් පැවතුනා කීදම් පදනම ත්මක් දැයි පැහැදලි කරන්න?   

18. උතුරු නැදගනහිර දමිළ  නිජබිම් හා රාජය ක් පැවතුනි නම්, 1766 දී ලන්දේසන් 

දපරදග දවළද සමාගම  හඟුරන්දකත ගිවිසුම මගින් සිංහළ රජ තුමාදගන් හලාවත 

සට වලද්ව ගඟ දතක්  ාපන  අ් ධේවීප   ඇතුළුව  මුහුදුබඩ  ප්රදේශ ලබා ගත්දත් 

ඇයි? පැහැදලි කල යුතු .   

19. “ක්ද්වදරෝස් පි තුමා” විසන් ප්රකාශිත  “Temporal and spiritual conquest of 

Ceylon” ග්රන්ථ ට අනුව 1640 වන විට  ාපන  වරා ට අ ත් වූ තාවකාලික 

පැල්පත් සහිත(වාඩි) ධිවර ගම්මාන  ාපන අ් ධේවීප  වැදී ආරේචි (වඩමාරේචි), 

පස්දහලපාලි( පේචිලිපල්දලයි), දතන් ආරේචි(දතන්මරේචි) හා වැලිගම 

( ාපන )   නුදවන්  ාපන  භාර මුදලි  ටදත් පාලන  වූ බව පවසයි. ඉන් 

අමතර වූ   ාපන  අ් ධේවීප  අදනක් දපදදස් ඝන කැලෑවක් වන අතර ජන ශුනය 

ප්රදේශ ක් දලස හා ස්ථිර ජනාවාස දනොමැති බව  දක්වයි. එදසේම 1831 ජනවාරි  

18 වන දන  දකෝල් බෘක් දකොමිසදම් හමුද්ව  ාපනදේ කදලක්ට්  ලබා දුන් 

සාක්ෂි (ලි විල්ල බ්රිතානය දල්ඛනාරක්ෂක දදපා් තුදම්න්තුද්ව ඇත)  වල දමදසේ 



දැක්ද්ව ,  ාපන අ් ධේවීපදේ රජදේ දහෝ දපෞේගලික ඉඩම් දනොමැත,  සථ්ිර 

ජනගහන ක් , ස්ථිර ජනාවාස, දගොවිතැන් දනොමැත. තාවකාලිකව පදිංචිව සටි 

මලබා්  ජන ා , ධිවර කරමාන්ත , දුම්දකොළ වගාද්ව, දවළදාදම් ද දී සටි. ඔබ 

ඉහත කාරණා ප්රතික්දෂේප කරන්දන් නම් 1834  වසරට දපර  ාපනදේ දහෝ 

නැදගනහිර (දැනට වයවහාරික උතුරු නැදගනහිර ප්රදේශ) ප්රදේශ වල සම්ප්රදායික 

නිජබිම් , ස්ථිර දමිළ ජනාවාස තිබු බව ඔබ විසන් ඉදරිපත් කරන සාක්ෂි දමොනවාද? 

 ාපනදේ දමිළ රාජධානි ක් වුදේ නම් දමවැනි තත්ව ක් පැවති  හැකිද ? 

පැහැදලි කරන්න. 

20. දකෝල් බෘක් දකොමිසදම් නි් දේශ වලට අනුව 1834 පසු  ාපනදේත් ,1948 

වසද්   දටොරින්ටන් දේ නි් දේශවලට (W.J දබනේ වැනි දවනත් ඉිංග්රීස 

නිලධාරීන්දේද නි් දේශ වලටත් ) අනුව නැදගනහිර හා අදනත්ත් ප්රදේශවලත්  

සිංහළ ාට එදරහි ජන කණඩා මක් දලස මලබා්  ජනතාව දහවත් දමිළ  කථා 

කරන ජන ා අඹු දරුවන්දගන් යුත් පවුල් පිටින් පූජක න්ද සමග පදිංචි කිරීම 

සාහා  ලන්ඩන්  ටත් විජිත දල්ඛම් දග්රේ සාමි දේ අනුමැති ද ලබා දගන ඇත. 

මලබා්  ජන ාදේ පදිංචි කිරීම 1870 , 1874,1898 වැනි වසරවල හා තවත් 

දබොදහෝ ඉිංග්රීසන්දේ පරිපාලන වා් තා මගින් සනාථ ද්ව.  1874 වන විට 

සම්ුල් ණ දලස විශාල ප්රමාන ක් වූ වහල්  මලබා්  ජන ා නැදගනහිර  දවරළ දග 

පදිංචිව ඇත. දම් පිිතබාව එවකට මඩකලුලද්ව රජදේ ඒජන්ත W. W හියුම් මහතා 

ඔහුදේ පරිපාලන වා් තාද්ව දමදසේ සදහන් දකොට ඇත. “ In particular from 

Valaichchenai, twenty miles north of Pulyantu, to Trukkovil, fifty miles 

to the South, where villages, with some 70,000 people, formed an 

almost unbroken chain along and all within a mile or two of the sea 

shore”  ාිංග්රීසන් විසන් ලමම ජනයා  'Pioneers' ලහවත් ලවරළෙඩ නව 

ජනෙදිකයන් ලෙස ඔවුන්ලේ වාර්තාවෙ හදුන්වයි . එදසේනම් දමරදේ උතුරු හා 

නැදගනහිර ප්රදේශ 19 වන ස වස අග භාගදේදී  ඉිංග්රීසන් විසන්   පදිංචි කරවූ 

මලබාරි න් දහවත් දමිළ බස   කථා කරන ජන ාදේ  පාරම්පරික නිජබිම් දලස 

අ් ථ දක්වන්දන් ත්මන පදනම මත දැයි පැහැදලි කරන්න.  

21. දටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාර ාදේ 1948.08.11 දනැති ලන්ඩන්  ටත් විජිත මහා 

දල්කම්ට  වන ලද ලිපිදේ “අනාගතදේදී මලබා්  ජනතාව සිංහළ ා ට එදරහි 

දකොේටාශ ක්” දහවත් “a check community “  වශද න් ද ොදා ගත හැකි බව 

නි් දේශ කරන ලදී. එදසේම ඔහු දම් සාහා අනුමැති  ඉල්ලා සටි අතර , ලන්ඩනදේ 

 ටත් විජිත දල්කම් දග්රේ සාමි දම් සදහා අනුමැති  ලබා දදන ලදී. (මුලාශ්ර- බ්රිතානය 
දල්ඛනාරක්ෂක දදපා් තදම්න්තුව) දමම කාරණ  ප්රතික්දෂේප කරන්දන්නම් ඒ 

සාහා දහේතු දක්වන්න.  

22. 1815 දමම දදරණ පාලන  භාරගත් ඉිංග්රීස ආණ්ඩුව විසන් කිස ම් දහෝ අන්දමින් 

,ඔවුන්දේ රාජකාරි ලි විලි වල දහෝ දවනත් ආකාර කින්  ාපනදේ දමිළ 

රාජධානි ක් දහෝ දමිළ නිජ භුමි ගැන නිස ඔප්ුල කරන ලද සාධක සහිතව සටහන් 

කර දනොමැත? එදසේ තිදේනම් ඒ සාහා මුලාශ්ර හා ුලරවිධයත්මක සාක්ෂි ඉදරිපත් 

කරන්න.  

23. 1951 වසද් දී  ාපන වැස න්දගන් ඉරණමඩු ජනපදකරණ ට ඉල්ලුම්පත් කැදවු 

විට එකදු ඉල්ලුම්පතක් දහෝ ඉදරිපත් දනොකිරින. එ ට දහේතුව  ාපනදේ ජනතාව 

1951 වසර වනදතක් එම ප්රදේශ  සිංහළ ජනතාවදේ ඉඩම්  යි සලකන ලද 

බැවිනි. ඔබ දම  ප්රතික්දෂේප කරන්දන්නම් , ඒ සාහා සාධක ඉදරිපත් කල යුතු . 

24. 1863 වසද්  “ේ ගියුසන්  නාමාවලිදේ” දමරදේ මුළු ජනගහන දත්ත ඉදරිපත් 

කිරීදම්දී දමදසේ පවසයි “ යුදරෝපි ානුදවෝ (එනම් ඉිංග්රීදේස පරිපාලන ට 

සම්බන්ධ) හා දමිළ න් දමම වගුවට ඇතුල් දකොට දනොමැත.  එ ට දහේතුව 

ඔවුන්දේ ජනගනදේ ඉහල නැගීම දහෝ පහල බස  ාම සාමානය තත්ව න්  ටදත් 

දනොවන නිසා ”. එදහත් දමරටට පැමිණි පෘතුගීස,ලන්දේස ආදී යුදරෝපි  

ජාතික න්දගන් පැවත එන්නාවූ අවදශේෂ ජන ා දම් වගුවට ඇතුල් කර ඇත. 

එදසේම දමම ේ ගසන් නාමාවලිදේ ඇති දත්ත 1869 බ්රිතානය පරිපාලන වා් තා 

මගින්ද ප්රතයක්ෂ  කර ඇත. එදසේනම් දමමගින් සනාථ වන්දන් 1963-64 කාල  

වන විටත් ස්ථිර දමිළ පදිංචි කරුවන් දමරදේ දනොවූ බව .වහල් ත්ලී දසේව ට 

පැමිණි ඇතැම් දමිළ න් දමරදේ ඉඩම් ලබාදගන  ස්ථිර පදිංචි කරුවන් වූ බව 



කරන්දන්  දමරදේ බ්රිතානය පාලන  මගින් 1869 දී ලන්ඩන  දවත  වන ලද 

ආගමන මණ්ඩලදේ වා් තාව සනාථ කරයි. දමවැනි සාධක මගින් 1964 දතක්ද 

ස්ථිර දමිළ පදිංචි කරුවන් දනොවූ බව ඔප්ුල වන විට, පාරම්පරික දමිළ  නිජ භුමි 

අයිති ක් ඉල්ලා සටීදම් පදනම ත්මක්ද?  

25. දමරට ආක්රමණ  කරන ලද අදනත්ත්  බටහිර ජාතික න් හා ඉිංග්රීසන්දේ 

වා් තාවලට අනුව 19 වන ස වස අග භාග  දතක් ස්ථිර දමිළ  ජනාවාස දහෝ 

ජනගහන ක් දනොවූ බව සනාථ ද්ව. දමරදේ දමිළ ජනාවාස ඇති කරන ලේදේ 

1818 ද උඩරට ගිවිසුම කඩ කර නීති විදරෝධී පාලන ක් දගන ගි  ඉිංග්රීසන් විසනි. 

එදසේනම් ඇතිකරන ලද දමිළ  ජනාවාසද නීති නුත්ල දනොද්ව . ඉිංග්රීස වා් තා 

වලට අනුව දගදනන ලද මලබා්  ජන ා “Coolies” දහවත් වහලුන් දලස හඳුන්වා 

ඇත.   ආක්රමිකකයන් විසන් තමන්ලේ වහල් ලසේවයට ලගලනන ෙද ජනයා 

ආක්රරමනිකයන්ලේ වහලුන් මිස කිසවිටකත්  ලමරටට අයත් ජන කණඩායමක් 

ලනොලේ. ඔවුන් දසේව  කරන ලේදේ ඔවුන්දේ ස්වාමි න් හා ස්වාමි න්දේ 

අනුප්රාප්තික න්ට මිස දමරදේ ජාති  වන සිංහළ ා දවත දනොද්ව. ඉිංග්රීසන් විසන්  

සිංහළ ජාති ට ප්රතිවිරුධව දමරදේ පදිංචි කර පසුව ඉහලට ඔසවා ඉිංග්රීසන්දේ 

අනුප්රාප්තික න් දලස දමරදේ පාලන ට ඇතුල් කරන ලද අනවසර 

සිංක්රමණික න් වන දමිළ  ජන ා ජාති ක් දලස හදුනාදගන  නිජබිම් අයිති ක්, 

ස්ව ිංීනරණ , බල  දබදා දීමක්, බල  විමධය ගත කර දීමක්, දෙඩරල් තත්ව ක් 

දහෝ කිස ම් වූ විදශේෂ අයිති ක් සිංහළ ජාති  විසන් ලබා දී   යුත්දත් ඇයි දැයි 

පැහැදලි කරන්න.  

26. බුරුම  නිදහස ලබන විට ඉිංග්රීසන් විසන් දගදනන ලද ඉන්ද ානු වහල් 
කම්කරුවන් නැවත රැදගන  ාමට ඔවුනට සදුවි . එහිදී උගත් අමිහිරි අත් දැකීම 

මත ඉිංග්රීසන් දලෝදක් දවනත් කිසම තැනක දනොවූ දඩොමිනි න් තත්වදේ පාලන 

ක්රම ක් මගින් 1972 වසර වන දතක් දේශී  දේශපාලක න් රූකඩ දසේ තබා 

දමරදේ රාජය පාලන  ඔවුන් අත තබා ගනිමින් දමිළ කථා කරන  ජන ා දමරදේ 

පාලන  තුලට දැඩි දලස  ස්ථාපිත  කිරීමට කටයුතු ද ොදන ලදී. ඉිංග්රීසන්දේ වහල් 

දසේව ට රැදගන පැමිණි ජන ා දමරදේ පාලන ට එක් කිරීම නීති විදරෝධී ද්ව. 

කිමද  ත් 1815 සිංහළ රට ගිවිසුදමන් භාර ගත්දත් සිංහළ න් දගන් පමණි. 

එදසේනම් පාලන  නැවත භාරද  යුත්දත් සිංහළ න්ටම පමණි. තම දසේවක න් 

තම රටට රැදගන  නු දවනුවට ත්ට උපා ක් ද දු ඉිංග්රීසන් මලබා්    ජන ා  

අතරමිං කර දමා දමරදේ සිංහළ ා සමග ප්රශ්න කට මැද දකොට ඔවුන්දේ වාස   

තකා අදටත් ගැටළුව අනි ම් අයුරින් දපෝෂණ  කරමින් තමන්දේ වගකීම 

මගහිරිමින් සටි .මලබා්   ජන ාදේ ශ්රම  සුරා කා ස ළු ධන  රැදගන ගිදේ 

එිංගලන්තට , ඔවුන් අද සශ්රිකව ධනවත්ව  සැපවත්ව සටින්දන්   ටත් විජිතවලින් 

සාර  සුරා කෑමට ද දවූ මලබා්   වහල් ශ්රම  නිසාදවන් ද්ව. ස්වාමි ා  කල යුතු 

වුදේ තම දසේවක න් නැවත ඔවුන්දේ ම්ව බිම් දවත රැදගන  ාම දහෝ තමන්ට 

කල දසේව  දවනුදවන්  තම රදේ ඉඩක් දීම  . එදහත් ඒ දවනුවට අදටත් ඔවුන් 

කර ඇත්දත්  අනුන්දේ රටක අතරමිං කර  දමිළ  ජන ා මුලාද්ව දැමීම  . එබැවින්, 

දමිළ ජන ා (මලබා්  ජන ා)  අයිතිවාසකම් ඉල්ලි  යුතු වන්දන් සිංහළ ාදගන් 

සිංහළදේ  රදේ දනොව තම සවාමි ාදේ රට වන එිංගලන්තදේ . එදසේනම් 

,දමරදේ නිජබිම් අයිති  ඉල්ලා සටීම දවනුවට එිංගලන්ත ට දගොස් තම අයිති  

ඉල්ලා දනොසටින්දන් මන්ද?   

27. “දමිළ  ජනවාර්ගික ප්රශ්නය” “දමිළ  ජනතාවලේ අභිොෂය”  කියා මුළු 

ලෙෝකයටම ාදිරිලේ දමිළ  ලද්ශොෙකයන් හඩා වැටි  ප්රකාශ කෙද , අද 

ලවනලතක් ප්රශ්නය කුමක්ද කියා ෙවසා ලහෝ කිසදු ෙැහැදිලි කිරීමක් කර ලනොමැත. 

සිංහළ ාට, දමිළ  බස කථා කරන මුසල්මානුවාට හා  දමරදේ මුළු දමිළ  ජන 

අනුපතද න් බහුතර  වන දත්දණ් දවදසන ස  ට 52 වන දමිළ  ජන ා  හට   

දනොමැති උතුරු නැදගනහිර දවදසන ස  ට 48 දමිළ  ජන ා  හට    තිදේ  යි 

දමිළ  දේශපාලඥ න් විසන් පවසන දමිළ  ජනවා් ගික ප්රශ්න  ත්මක්ද?  

28. එදසේම උතුද්  ඇතැම් දමිළ  සවිල් සිංවිධාන,උතුද් ත් දත්දණ්ත් දමිළ  හින්දු 

සිංවිධාන , තමිල් ඊලාම්  දබදුම්වාද ට හා යුධ ට මුල පිරු TULF පක්ෂ ද , 

වතුකර  නිද ෝජන  කරන සදම්බරන් වැනි දේශපාලක න්ද අද  දබදුම්වාද  

ප්රතික්දෂේප කරයි. එදසේනම්, දම  දමිළ ජන ාදේ ප්රශන් ක් දනොවන බවට ඉතාම 



පැහැදලි . දම  දමිළ  ජනවා් ගික ප්රශ්න ක්  දලස හුවා දක්වමින්  ඇතැම් දමිළ  

දේශපාලක න්දේ බල තණ්හාව පිරිමසා ගැනීමට කරනා උත්සහ ක්  දනොවන 
බවට  තහවුරු කරන්දන් දකදසේද ?   

29. විපක්ෂ නා ක වශද න් බලදේ සටිනා ආ් . සම්බන්දන් මහතා දමරදේ බල  
ඇල්ලීමක් ගැන කථා කරයි. දමරදේ උත්තරීතරම පදවි  වන ජනාධිපති පදවි ට 

පත්වීමට මහජන ජන්ද  හරහා සම්බන්දන් මහතා හට වුවද අවස්ථාව ඇත. 

එදසේනම් සම්බන්දන් මහතා බල ට පැමිණීම ගැන කථා දනොදකොට, ප්රකාශ කරනා  

බල  ඇල්ලීම ත්මක්ද කි ා පැහැදලි කල යුතු .  

 

30. 1914 වයවස්ථාදා ක සභාවට දදොස්තර මාක්ස් ප්රනාන්දු පරදවා දපොන්නමබලම් 

රාමනාදන් ජ  ලැබීමත් සමගම දමරදේ පාලන බල  ලබා ගැනීදම් සහින  ඔහුට 

ඇති වි . සිංහළ න් ද ඔහු විසන් නිද ෝජන  කිරීමට ද දුනු බැවින්  ඔහු ප්රසධිදේ 

පවසා සටිදේ සිංහළ ා නුගතුන් බවත් සිංහළ ා පාලන  කල යුත්දත් දමිළ න් 

විසන් බවත් . 1920 මැනිo ප්රතිසිංස්කරණ හමුද්ව පත්වූ  සිංහළ මන්ත්රීවරු 13ට  

දමිළ මන්ත්රීවරු 3  න අනුපාත ට බිද වැටුණු දමිළ දේශපාලන  බල  නිසා 

දපොන්නමබලම් දසොයුරන් දදදදනා එදතක් සිංහළ න් සමග සහද ෝගද න් 

එක්ව සටි “ලිංකා ජාතික සිංගමද න් “ ඉවත්ව “දදමළ මහජන සභාව”  පිහිටවා  

මුලින්ම ජාතිවාද  ඇරඹි . දමොවුන්ට පැවති  පැවති රදේ පාලන බල  අල්ලා 

ගැනීදම් සහින  ස් ව ජන ජන්ද  සදහා දඩොනදමෝ්  ප්රතිසිංස්කරණ ද ෝජනා  

නිසා තවත් බිද වැටුන දහයින් සරවජන ජන්ද  ප්රතික්දෂේප දකොට 50-50 සම 

නිද ෝජන ක් ඉල්ලි . එය සනාථ කිරිමේ ඔවුන් ාදිරිෙත් කෙ තර්කය වුලේ  

සිංහළයන් නුගතුන් ෙැවින් චන්දය වැරදි ලෙස භාවිතා කරයි යන ෙදනමය. දම ද 

අසා් ථක වූ තැන දමිළ රාජය පක්ෂ  පිහිටවාගත් (ඉලන්දකයි තමිල් අරුස කේචි 

 නු තමිල් රාජය පක්ෂ   න අරුතයි . එදහත් එ  බ්රිතානය ුලවත් පත් හරහා රටට 

හඳුන්වා දුන්දන් දෙඩරල් පක්ෂ  දලස )    සී දචල්වනා ගම් 1949 දී උතුරු 

නැදගනහිරට දෙඩරල් සිංකල්ප  දගදනන ලදී.ඉන් පසුව දෙඩරල් සිංකල්ප  

පදසක තබා 1956  භාෂා පනත සමග දමිළ  නා ක න් දමිළ  ජනතාවදේ ප්රශ්න  

භාෂා ප්රශ්න ක් දලස හුවා දැක්වීමට උත්සහ කළහ. එදහත් භාෂා ප්රශ්න  

මුලිකවම දමිළ  ජන ාදේ ප්රශ්න  දලස හුවා දැක්වීමට උත්සහ කලද , 1949  දීම 

දෙඩරල් සිංකල්ප  එලි දක්වමින්  මරදාදන් දුම්රි  ලිපිකරු සිංගමදේ රැස්වීමකදී 

කල ප්රකාශ  මගින් ඔවුන්දේ  ටි අරමුණ මල්දලන් එලි ට පැන තිබිණ. එදසේම 

1957 වසද්  “ශ්රී” අත්ර වාහනවලට හඳුන්වා දුන් පසු එ ට දමිළ දේශපාලඥ න 

විදරෝධ  පානා ලදී. පසුව 1958 වසද් දී ශ්රී අත්ර සහිතව  ාපන ට ඇතුල් වූ මුල්ම 

වාහනදේ රි දුරු ඝාතන  දකොට රි   ගිනිබත් කර ජාතිවාදදේ ප්රථම ඝාතන  

දමිළ න් විසන් අරබන ලදී . එදසේම උතුරු නැදගනහිර යුධ ත් සමගම සිංහළයන් 

හා මුස්ලිම් ජනයා එම ප්රලද්ශවලින් ෙෙවා හැරීලම් හා  අහිංසක සිංහළ ජනයා ගම 

පිටින් සමූෙඝාතනය කලළේය.ලම් වන විටත් ජාතිවාදය උෙරිම අයුරින් ක්රියාත්මක 

කරන දමිළ ලද්ශොෙඥයන් , අදටත් සිංහළ ජනයා ෙදිිංචි වීමට එලරහව, බුදු පිළිම 

ෙන්සෙ සෑදීමට එලරහව , ජාතිවාදය ෙතුරවන්ලන් දමිළ ලද්ශොෙඥයන් විසනි. 

එදහත් සිංහළ  යි හඳුන්වන ප්රදේශවල දකෝවිල් සැදීමට, පදිංචි වීමට , නිදහදසේ 

රැකි ා කර ජිවත් වීමට දමිළ ජන ාට කිසදු අවහිර ක් ත් ජන ක් නැත. එදසේනම්, 

ජාතිවාද  ඇති කර පවත්වාදගන දමිළ දේශපාලඥ න් දපෞේගලික 

අභිමතා් ථ න් උදදසා බව පිලි දනොගන්දන් නම් එ ට කරුණු පැහැදලි කල 

යුතු .  
 

31.  දෙඩරල් ඉල්ලීම අසා් ථක වූ තැන  ාල්පානම් වවපමාදල් සදහන් සාවදය දමිළ 

ඉතිහාස  මුලාශ දකොට ලියු දක්. ඉන්ද්රපාලන්දේ නිබන්දන  මත පදනම්ව. 1976 

වඩ්ඩුදකොදඩ්යි සම්දම්ලන  හරහා දේශපාලන දපරමුණක්  හා දමරට යුධ කට 

දගන  ාදම් ුල් ව දේතනාදවන් යුධ දපරමුණක් ඇති දකොට විනාශකාරී යුධ ක් 

කරා රට දගන  ාමට දමිළ දේශපාලඥ න් විසන් කටයුතු ද ොදවන ලදී. එදසේම 

1977  ාපන  මැතිවරණ ද්වදකාවලදී රැවූ පිිතරැ්ව දුන් දමිළ දේශපාලක න්දේ 

සටන් පාඨ  වුදේ සිංහළදේ දලයින් ස ළු වැවු රතුපාටින් ුලරවන බව . 

1914දමිළ දේශපාලඥ න්ට  ඇති වූ දමරට තමන්ට උරුම නැති  පාලන බල  



ඇල්ලීදම් බලදලෝභී සහින  ඉෂ්ඨ කර ගැනීමට  ජාතිවාද  ඇති කරන ලේදේ දමිළ 

දේශපඥ න් විසන්ම  දනොද්වද? ඒ සාහා අහිිංසක දමිළ තරුණ ජන දකොටස් මුලා 

දකොට විශාල ජිවිත හා දේදපොළ හානි කිරීමට දමිළ ජන දකොටස් දපලබුද්ව  

දමරදේ රජ වත් ත්රිවිධ හමුදාවනුත් දනොව දමිළ  දේශපාලඥයින් දනොද්වද? 

එදසේනම්, යුධ ක් ඇති දකොට යුධ අපරාධ සදු කද්  දමිළ  දේශපාලඥ න් හා 

ඔවුන් විසන් දමදහ වන ලද සන්නේධ දකොටස් දනොද්වද? රජ  හා හමුදාව ඉෂ්ඨ 

කලන ලේදේ  තම වගකීම වන බාහිර දහෝ අභයන්තර ආක්රමණ වලින් (අනවසර 

සිංක්රමණික න් හා ආක්රමනික න්දගන්) රාජය  ආරක්ෂා කිරීම පමණි. එලසේනම් 

, යුද අෙරාධ ලචෝදනා එල්ෙ විය යුත්ලත් ලේතනාලවන්ම යුධයකටම් ලමරට 

ලෙොෙඹවා විශාෙ ජිවිත් හා ලද්ලෙොළ හානියක් ලකණු ලදමළ ලද්ශොෙඥයන්ට හා 

ලදමළ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් වෙට ලනොලේද? පැහැදලි කරන්න    

දමම ඊලාම් ,දබදුම්වා , දෙඩරල් ,බල  දබදීම දහෝ විමධයගත කිරීම   දමම දේශදේ 

උරුමක්කාර න් වූ  සිංහළ  ජාතිදේ  දමරදේ පරම  අයිති ට පිලිබා  ගැටළුවක් බැවින් ඉහත අපදේ 

ප්රශ්න සාහා පිිතතුරු ලබා ද  යුත්දත් සිංහළ ජාති ට මිස පවතින ආණ්ඩුවට  දනොද්ව. ආණ්ඩුව  නු 

තාවකාලික පත් වීමක් පමණි . 1815 දමන් දනොව අද දන දමරට ආණ්ඩු   නු  සිංහළ ාදේ පරම 

නිද ෝජිත ා දනොද්ව. සිංහළ , දදමළ, මුස්ලිම්  න ජන දකොේටාශ ස ල්ල නිද ෝජන  කරන ඉිංග්රීසන් 

විසන් ඇති කරන ලද ඉිංග්රීසන්දේ අනුප්රාප්තික පාලක  පිරිසක්  අද දමරදේ මාරුදවන් මාරුවට බල  

ලබා ආණ්ඩුව දලස ක්රි ාත්මක ද්ව . ප්රශ්න ට මැද වූ ස ළු පා් ශව එක සමානව නිද ෝජන  කරන 

දේශපාලන පක්ෂ කින් සැදී තාවකාලික ආණ්ඩුවකට දමරදේ  සිංහළදේ පරම අයිති  පිිතබාව ීනරණ 

ගැනීම සදාචාරාත්මක දනොද්ව. එදසේනම් දමරදේ බල  දබදීම, බල  ලබා දීම, දහෝ කිස ම් වූ සිංහළ 

අයිතිවාසකම් පවරා දීදම් ීනරණ  ගත යුත්දත් දමරදේ ජාති  වන සිංහළ ා පමණි. ආණ්ඩුව  දම් 

කටයුතු අරභ ා ක්රි ාත්මක වි  යුත්දත්  සම්බන්ධීකාරකද ත් දලස . 

 ජනමත විචාරණ ක් පැවැත්වීමද තවත් එක් විහිළුවකි. දමහිදී සිංහළ , දමිළ, ඉස්ලාම්, හා අදනත්ත් 

ජන්ද හිමි ස ළු ජන ව් ග තම ජන්ද  පාවිේචි කරති. දම  හරි ටම දහොරාදගන්ම දප්න ඇසීම වැනි . 

සිංහළ ාදේ රදේ අයිති  පවා දීමට එම අයිති  ඉල්ලා සටිනා දමිළ  මුස්ලිම් වැනි ජන දකොටස් වල 

ජන්ද හරහා රජ  ජනවරමක් ලබා ගැනීදම් පදනම  නු සිංහළ ා හට කරනා දැඩි වූ විංචාවකි.  එදසේම 

කිස දනක ජන්ද ක් මගින් පරිුල් ණ ජනමත  ප්රකාශ දනොද්ව. කිමද ප්රකාශිත චන්ද ප්රමාණ  කිසදා 

100% දනොවන නිසදවන්ද්ව. එදසේම 50% වඩා එකදු දහෝ ජන්ද ක් වැඩි වු පැත්ත ජනමත  දලස 

පිිතගනු ලැදේ. දමම ජන්ද ප්රතිපල  මත  20% පමණ නිද ෝජන කරන අනය ජන දකොටස් වලට දැඩි 

බලපෑමක් එල්ල කල හැකි. 2015 ජනපතිවරණදේ අනය ජන දකොටස් වල ජන්ද  ීනරණාත්මක 

සාධක  වීම දම් සදහා මෑතකදී ගත හැකි වූ දහොාම උදාහරණ  ද්ව.   

දමිළ ජන ාට ඇති   ප්රශ්න  විසදා දීමට නම් ප්රථමද න්  ප්රශ්න  ත්මක්දැයි අපහට පැවස  

යුතු .එදහත් දවනම රටක් ඉල්ලීමට තරම් වූ දමිල  ජන ා හට ඇති ප්රශ්න ක් දම්තාක් ඉදරිපත් කර 

නැත. ඊට පරිබාහිරව දවනම රටක් ඉල්ලා සටින්දන්  ඓතිහාසකව පැවති අයිතිවාසකමක් මත නම්, 

වවපමාදල් වැනි සුරිංගනා කථා දගන හැර පදනමක් නැති මුසා දදොඩවන්දන් නැතිව  නිස මුලාශ 

මගින් තම අයිතිවාසකම ඔප්ුල දකොට දපන්වි  යුතු .දමම ප්රශ්න ට මූල  දලස දැනට දමිළ 

දබදුම්වාදීන් විසන් දපන්නා ඇති පදනම නම් ඓතිහාසකව දමරදේ ඔවුන්ට අයිති ක් තිබු බව . 

එදහත් දම් දේශදේ පරම අයිති  සිංහළ ා සතු බව ඉතිහාස  මගින් සනාථ කරයි. ලමයින් ගමය 

වන්ලන්  ගැටලුවට මුල්ව ඇත්ලත් ාතිහාස ෙවය . එලසේනම් ප්රශ්නයට මැදි වූ ොර්ශව නිස ලෙස තම 

අයිතීන් ාතිහාස සාක්ෂි සමග ඔප්පු කිරීලමන් ගැටළුව සදහා ස්ථිර විසදුමක් ෙො ගත හැක. එලහත් 

සම්ෙන්දන් මහතා ඇතුළු දමිළ ලද්ශොෙකයන් හා ලෙදුම්වාදීන් ාතිහාස කාරණා ලගනහැර ො  ප්රශ්න 

කිරීලම්දී “K M ද සල්වාලේ ලෙොත ෙෙන්න ලහෝ ඒ ලදය  ගැන කථා කිරීමට මම කැමති නැහැ වැනි 

ලද් කියමින් සෑම විටම ප්රශ්නයට ලහේතු ූතත වූ කාරණා සාකේචා කිරීම මග හැර යයි. එදසේ දනොදකොට 

අපදේ ඉහත ඉදරිපත් කරන ලද ප්රශ්න සදහා නිස මුලාශ්ර සමග  පැහැදලි නිස පිිතතුරු වගකිව යුතු 

ුලේගල න් දලස ඔවුන්  විසන් ලබා ද  යුතු ද්ව. 

එළාරදගන් , කාලිිංග මාඝ දගන් පැවත එන්නන් දලස දමිළ ඊලාම් වාදීන් හා ඇතැම් දමිළ 

දේශපාලඥ න්  හුවා දැක්වීමට උත්සහ කලද එ  දප්රෝඩාවක් ද්ව. එදසේ පැවත එන බවට ඔප්ුලදකොට 

දපන්වන ලද නිස සාක්ෂි සාධකද දනොමැත. ඉහත අිංක 15  ටදත් පැහැදලි කළා දසේ, එදසේ පැවත 

එන්නන් කි ා දමරටට අයිති ක් කි ාපෑමට කිසදු අයුරකින් දනොහැක. අනවසර සිංක්රමණික න් වන 

දමොවුන් නිසා දමරදේ භුමි ුලත්ර න්හට ලැබි  යුතු , ඉඩ කඩම්, රැකි ා, අධයාපන,වයාපාරික අවස්ථා, 

මූල  ප්රතිලාභ ආදී දමකි දනොකී ස ළු දේ සදහා ඇති අවස්ථාවන් අහිමි වී ඇති අතර අීනතදේ  සට භුමි 



ුලත්ර න්හට සතුරුව ක්රි ාත්මකව  ජිවිත විශාල සිංඛයාවක් දනොද ක් ආකරද න්  පාවාදීම හමුද්ව  හා  

යුේධ  හමුද්ව විනාශ කිරීමට රුත්ල් වූ අතර  ආරක්ෂාවට , නිදහසට දැඩි ත් ජන ක් වූ  දමම සුළු ජන 

දකොටස් වල නා ක න්  යි කි ා ගන්නා අ දේ දපෞේගලික බලදලෝභී අවශයතාවන් උදදසා  ,දමවන් 

පසුබිමක් තුල ලබා දී ඇති අයිීනන්ට අමතරව අපි තවත් අයිීනන් ලබා ද  යුතුද? දමොවුන් ඉල්ලනා දමම 

ඉල්ලීම් ලබා දුනදහොත් එම අයිීනන් තුලින් සිංහළ ා තව දුරටත් විනාශ දනොකරයි  නුදවන් පවතින, 

පැවති , දහෝ ඉදරිදේ පත්වන රජ කට දහෝ  ම් අ ත්ට ද  හැකි සහතික  ත්මක්ද? දමම 

දේශපාලඥ න් විසන් බටහිර න්දේ හා දලෝක බලවතුන්දේ අනුග්රද න් ප්රචාරණ  කරන සාවධය 

ඉතිහාස , සිංහිඳි ාව, සහජීවන  සිංහළ ා ද කර දැමීදම් ත්ප්රකට සිංකල්ප වලට මුලාව “සහජීවන , 

සන්හින්ද ව, ස් වාගම” ඔලුද්ව දමාදගන සිංහළ ා තම මළ ගම  ාමට  පාර කපා ගනිමින් සටිති.   සුළු 

ජාතික අන්තවාදීන් සෑමවිටම එ ට ප්රතිවිරුධව ආකාරද න් ඔවුන්ට නැති අයිති ක්  අයිීනන් උදුරා ලබා 

ගැනීමට ක්රි ා කරයි. ඔවුන් අද දවස වන විටත් සිංහළ න්ව  ගම බිම් වලන් පලවාහරිමින් දබෞේධ 

සේධසථ්ාන විනාශ කරමින් සටින  අතර සිංහළ ා මුේද න් දසේ  “ ඒ මිනිස්සුත් දම් රදේ ඉන්න ඕදන්” 

 නුදවන් සහජීවන  මිතයාද්ව ගිලි සටිති.  

ඉහත ඔප්ුල දකොට දපන්වූ ආකාර ට දමිළ කථා කරන ජන ාදේ දමරට ඉතිහාස  වසර 150 ටත් අඩු 

අතර, දමොවුන්ව දමරටට දගදනන ලේදේ බ්රිතානය න් විසනි. එදසේම අප විසන් ඉහත දපන්වා දුන් 

ඉතිහාස  හා අසන ලද ප්රශන් කිසවක් දම්තාක් පැවති කිසම ආණ්ඩුවක්  විසන් දබදුම්වාදීන්දගන් හා 

අන්තවාදන්දගන් විමසා දනොමැති අතර දමම සැබෑ ඉතිහාස  පදසකලා 1987 වසද් දී එවකට පැවති 

ආණ්ඩුව හා ජනාධිපතිවර ා විසන් තමිල් සාම්ප්රධායික නිජබිම් අයිති  පිිතදගන දම් රදේ 

උ් රුමක්කර න් වන සිංහළ ාහට දැඩි අසාධාරණ ක් කරන ලදී. එදහත් දම් වනදතක් කිසදු 

ආණ්ඩුවක් දමම වරද නිවැරද කිරීමට කටයුතු දනොකරන ලද අතර  ජන්ද ට ඇති කෑදරකම නිසා එම 

අනවසර සිංක්රමණික සුළු ජන දකොටස් වලට නැති අයිති ක් පවරාදීමට තව දුරටත්  කැස කවමින් සටිති. 

එදසේම දමම සුළු ජන දකොටස්වල ප්රශ්න  ඇති වීමට වග කිව යුත්දත් දමරට ආක්රමණ  කල  

එිංගලන්ත  විසනි. ඔවුන් දමම වහල් සිංක්රමණික න් දගන ඒම නිසා අද අප ආ් ථික, සමාජී  , 

දේශපාලන , රදේ, ස්වාරිත්ව   ආරක්ෂව ආදී ගැටළු රැසකට අප මුහුණ පා සටිමු. පසුගි දා පැවති 

ජනමත විචාරණද න්  එක්සත් රාජධානිදේ ීනරණ  කදල් යුදරෝපා සිංගමද න් ඉවත් වීමට . ඊට 

දහේතුව වුදේ නැදගනහිර යුදරෝපි  ජන ා එක්සත් රාජධානි ට සිංක්රමණ  වීම වැලැක්වීමට . 

ඔවුන්දේ රටට සිංක්රමනිකා න් ඒමට වැට බඳිනා බ්රිතාන්න් න්  අප රටට අනවසර සිංක්රමණික න් 

දගනත් දමරදේ ගැටළු ඇති කර තිදබන ගැටළු  හමුද්ව තම රදේ ස්වාරිත්ව  රැක ගැනීමට ක්රි ාත්මක 

වූ  අදප් රටට, අදප් හමුදාවන්ට  දඩුවම් දීමටටත් එකසත් ජාීනන්දේ සිංගමදේදී හා රටක් වශද න් 

තනිවමත් නි ා  පත්ර ක් ක්රි ාත්මක කරයි. බ්රිතානය න් විසන් ඇතිකරන ලද දමම ප්රශ්න  මගින් දම් 

රටට ඇති වූ ත් ජන  හමුද්ව  රට රක ගැනීමට ක්රි ා කල නා ක න්ට හා හමුදාවන් හට එදරහිව 

අධිකරණ ක්රි ා මා් ග ගැනිමටත් දමම ප්රශ්න  ඇති කල බ්රිතානයදේ ඉතිහාස ක්රි ාවලි  හා ත්රස්තවාදීන් 

සදු කල විනාශ   පිලිබා අන්ද ප්රතිපත්ති ක් පවත්වාදගන  න දදබිඩි පිිතදවතක් සහිත එක්සත් 

ජාීනන්දේ සිංගමදේ  සදාචාර   පිිතබාව ප්රශ්න කිරීමටත් දමම සතය ඉතිහාස  දලෝක  හමුද්ව දග 

හැර ඔවුන්දේ දෑස් විවර කිරීම  රජදේ  වගකීම ද්ව. එම වගකීම රජ  පැහැර හරි නම් එ  ඉටු කිරීම අප 

විසන්ම හැකි ඉක්මනින්  කල යුතු .    

දලදඩ් නිේටාවට සුව කිරීමට නම් දලදඩ් නිධාන  දසො ා එ ට ප්රතිකාර කිරීම දවනුවට පැලැස්තර 

විසදුම් දසවීම මගින් එ  ඉතාම අහිතකර තත්ව කට පත් කර තිදේ . දම්තාක් බල ට ආ කිසදු රජ ක් 

දමම ප්රශ්නදේ මූල  දසො ා එ ට විසදුම් දීමට උත්සහ දරා දනොමැති අතර, දනොකි න ලද දමිළ 

ජනවා් ගික ප්රශ්න ට හා දනොදන්නා  දමිළ ජතාවදේ අභිලාෂ  හමුද්ව මිංමුලාවී දේශපාලන විසදුම් 

දීමට , බල  විමධයගත/ දබදීම ගැන කටයුතු කිරීමට රජ න් උත්සහ දරයි.     ඉහත අප ඉදරිපත් කරන 

ලේදේ  ඇසීමට ඇති ප්රශන්වලින් දතෝරාගත් දකොටසක් පමණි. අප විසන් ඉදරිපත් කරන ලද සෑම 

කරුණකටම අදාල වූ මුලාශ්ර අප සතුව පවීන. එදසේම දමිළ  නිජ බිම් අයිති  දනොමැති බව ඔප්ුල කර 

දපන්වීමට  ප්රසේධ විවාද කට  ඕනෑම අවස්ථාව අප සිංගම  සුදානමින්  සටිමු. එදසේම දමිළ  නිජබිම් 

අයිති  ඔප්ුල කර දපන්වන දලස ලිඛිත විවාද කට දමයින් දමදසේ අභිද ෝග කර සටින්දනමු. 

 

 රුවන් රත්නා ක  

කැදවුම්කරු  

සු්   විංශ   ිත දගොඩ නැගීම - සිංවිධාන   



(ජාතික බුේධි මණ්ඩල  සමග) 
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