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

 
(උ�ෙ� කැෙරන තස්තවා " #යා එ�න එ�න ම උ%ස�න ෙව�� 

පව%නා ෙසේ ය. ෙ' ( ක) අද + ලංකාවට /0ණ පා�නට 123 ඇ� බලව% 
ම ත�ජනෙය6. ෙ' උව2ර නැ� කර7 වස් අප මහානායක මා��පාණ� 
වහ�ෙසේ 81� කෙලක 1ට සාධරණ 8සැ:' මඟ< ඉ>?ප% කැර ඇත. එය 
එ@ පෑ2' කැෙරන ෙ' ස�ෙBශෙය� කාෙලෝ8ත භාවය සලකා ෙම� ලා  ෙම 
ෙසේ පළ කර�නට අදහස් ෙකෙළ/) 

 

+ම% ජනාHප��මI, 
යාපෙ� කලබල පKLයදා ඇ� (ෙM 1977 ෙ% අෙගෝස්� 16 වැIදා උෙB ය. 19 වැIදා 

වන 8ට ලංකා Sරා ම පැ�? LෙM ය. ෙයෝජනා පහ6� T% මෙU ස�ෙBශය අෙගෝස�් 22 
වැIදා මහරගම ම�W දැ� Iෙයෝජ� ෙසෞඛ� අමාත� ෙපමර%න [ණෙසේකර මහතා ම\� 
ජනාHප��මා අතට ප% ෙකෙළ�. එය ඔබ�මා අතට ප% ^ බව Iසැක වම ද�ෙ� ඒ 
ස�ෙBශ `ටපත පවෘ%� ෙදපා�තෙ'��ව 81� ෙදන ල2 වැ Sව% ප%වල පළ ( Iසා ය. 

එ ෙසේ Sව%ප%වල පළ කර3ම Iසා මා% තව ෙබොෙහෝ ෙදනා% අ7මානෙය� 1�ෙc 
ජනාHප��මා ඒ ෙයෝජනා පහ `@ග�නට ඇත 6යා ය. 8පd නායක ඒ අ'�ත)ංග' 
ම�W�මාට% අපට පහළ ( 1�8eල ම ඇ� 3 එබ: ස�ෙBශය< පවෘ%� 
ෙදපාතෙ'��ෙව� Sව%ප% වලට "ම වැර> ය g පකාශ කළා. ඒ ස�ෙBශෙය� )h එ< 
වාක�ය< න', “ෙ� ෙයෝජනා පහ �යා�මක කෙළො� � ලංකාෙ� නැවැත කවරදාක ව� 
ජා�වා� ෙකෝලාහල ඇ� ව�ෙ� නැත”  ය7 g. 

+ම% ජනාHප��මා ධ��ෂ්ඨ Iවහe රාජ� ප�ප%�ය අ7වැ �ත�නට ඇ%ෙ% 
�තව% වැ සංගහ කළ 8ට ෙරෞද ස�7% ෙමeල 3 �තව%  ව�නා ෙසේ �තව% වැ සංගහ 
කළ 8ට ද8ඩ එ<ස% 8/<� ෙපර/ණ% �තව% ෙc8 6යා ය. ඉ�� උණ ලඩාට ව�ර 
ෙද�නා< ෙම� 2�නා 2�නා 2�නා තමg. අ��ෙ' " 1ංහලය� ෙබොෙහෝ ෙදෙනn 
8oBධ%වය ද<වB" ඇතැ' ද�ළය� ෙU බලව% බලා ෙපොෙරො%�ව< වන >සා සංව�ධන 
සභා% 2�නා. ඊළම හැෙර�න ^වමානා අෙන< 1යeල ම 2�නා යැ g ඔබ�මා% 
ප1BHෙM 6යා �qණා. 

�ම� ජනා�ප� ම!, ඔබ�මා ෙU ධ��ෂ්ඨ ප�ප%�ය අ7වැ අ^o2 �න< /reෙe 
�තව% වැ සාධාරණ වැ සංගහ කළා. ‘ෙකොs’  සං8ධානය< Iසා ඔ^� ස්වeපය< ව% 
ෙමeල ^ෙt නැ� බව පK Lයදා යාපෙ� 12 ( අවාසනාව�ත 1Bu� ෙග� ෙපෙ�. 
ඔබ�මා ෙහොඳ ��� Lය මඟ වැර2ණා. ෙමොනවා කර�න ද? ඔෙහොම තමg ෙලෝෙ< හැs! 
දැ� ඉ�� තව% මඟ< ෙසොය�න g �ෙබ�ෙ�. එය කළ හැ<ෙ< ජනාHප��මාට මg. 
එයට Kr උපකාරය< වශෙය� 1977 අෙගොස්� 22 වැIදා ඔබ�මා අතට ප% කළ 
ස�ෙBශෙM ෙයෝජනා පහ තව% 8වරණ ඇ� වැ 3වෘත ස�ෙBශෙය6� ඉ>?ප% කර�ෙ� 
ෙමය 6යවන එබ�මාට%, රටට%, �තව% අය ඔබ�මා සමඟ ෙ' ගැන කතා කරා8 ය යන 
බලාෙපොෙරො%�ෙවI. 

ෙයෝජනා - 1 
සමහර ද�ළය� 1ංහලකම% ෙබෞBධකම% yෂණය ෙකෙර�� ෙලොව Sරා ෙබොo 

ප�oවා ඇත. ඒවා ෙබොo බව ෙප�වා"මට ඉ�හාසය% සංඛ�ා ෙeඛන% ඇ�r වැ nඩා 
ෙපොත< 1ංහල ෙදමළ ඉංz1 යන �� බ1� ම /දණය කවා පචාරය 6|ම g. තවද දn} 
ඉ�>යාව ද�ෙ�% ද8ඩ එ<ස% 8/<� ෙපර/ණ 6යන ෙබොo ම g. එ ෙහg� ෙ' 
ෙපො�% ~ෙගන උග% වැදග% Iෙයෝ�ත `?ස< ෙගොස් දn} ඉ�>ය ා රජයට කo} 
ෙප�වා"ම g. Kr ජා�ය� ව ද�ළයට 61 අසාධාරණය< කැ~ නැ� බව පැහැ>@ කැ~"ම 
g. + ලංකාව තර' Kr ජා�කයනට සාධාරණ වැ සලකන රට< ෙලොවැ ෙකො� ව% නැ� බව 
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ඔ�S කැ~"ම g. සාධක වශෙය� � ලංකාෙව� /Bදෙ� /දe ෙකොෙළේ පවා ෙදමළ වචන 
ෙයොදා ඇත% ද�ළය� ෙU /e රට වන ඉ�>යාෙc ව% එ බ�ද< කැ~ නැ� බව 
ෙප�වා"ම g. 

තවද ඒ ඉං�1 `ටප% + ලංකා තානාප�වo�ෙU මා�ගෙය� ෙලොව Sරා වග6ව 
T%ත� අතට ප% 6|ම g. එය 6යවන qBHම% ජනතාව + ලංකාව තර' Kr ජා�කයනට 
සාධාරණ වැ සලකන රට< ෙලොවැ ෙකො� ව% නැතැ g �ත7 ඒකා�ත g. එ බ�ද< 12 
ෙනො ( Iසා ෙලොව Sරා ෙබොo පචාරය ෙකොපමණ �ෙබනවා දැ g 6ව ෙහො% පKLයදා 
ස�වජන ඡ�ද බලය `@බඳ ස'ම�තණයට පැ�� ඇතැ/නට 12 ( අකරතැ�බය 1�යට 
ග�න. ෙකෙසේ ^ව% එය `@බඳ වැ +ම% ජනාHප��මා ෙU කතා ඉතා වැදග�. ෙ' සමහර 
ද'ළය� ෙU ෙබොo Iසා අෙ� ත%%වය �මැ ෙහළාග%තා ෙනො ෙc දැ g �තාන�ෙය� 
උග�� ද 1තනවා ෙනො අ7මාන g. 

තව ද ෙද�ළ බ1� /�ත ෙපො% හැම ෙදමළ ෙගදරකට ම ලැෙබ�න සැලැස්3ම g, ද�ළ 
ෙBශපාලකය� ද�ළ ජනතාව ෙබොoෙව� /ළා කැ~ෙගන 1sනවා. ෙම බ: ෙපොත< 
ලැqණා න' ඔ^� හ? අවෙබෝධය< ඇ� කැ~ෙගන ෙම බ: සාධාරණ ත%%වය< අපට " 
��ය " අප ෙපොළඹවා �eලට ෙද�න හදනවා යැ g ෙබොoව  ෙගන යන ෙBශ පාලකයනට 
8oBධ වැ නැ� 1s�නට ෙහොඳට ම ඉඩ �qණා. 

කවර ෙහේ�ව< Iසා ෙහෝ එ බ: ෙපොත< In% ෙනො^ණ Iසා ස�ෙසෝI ෙකො�සම 
ප% කළ පK ෙ' කා�ය මට හැ6 පම�� සSර�නට අදහස් කැ~ග��. ෙසේදව�ෙ� 
ධ�ම%& ස්වා�� වහ�ෙසේ සමඟ සාක�ඡා ෙකොට මා ළඟ �q} ෙතොර�o හා සංඛ�ා 
ෙeඛන ඉ>?ප% ෙකෙළ� උ� වහ�ෙසේ ද ඒ ගැන අ�ශg� උන�2 ^ හ. 

ඉ�හාසඥය� ද `@ග% ��ෙc"� ද මහරගම ධ�මායතනයට කැඳවා ෙගන ෙබොෙහෝ 
වාරය< සාක�ඡා ෙකොට එ< ~ස් කැ~ග% පK ධ'මo8 ස්වා�� 81� ස�ෙBශය 
ඉං+1ෙය� )යන ල>. උ�ර හා යාපනය `@බඳ වැ ද�ළය� 6යන ඉ�හාසය ෙබොo බව 
ෙම රට හා `ට රට ඉ�හාසඥය� ෙU කo} අ7 වැ ඔ�S කැ~ ඇත. 88ධ සංඛ�ා ෙeඛන 
අ7වැ ද�ළයනට අසාධාරණය< 3 ඇතැg �ම ෙබොo බව% හැම අසාධාරණ ත%වය< 3 
�ෙබ�ෙ� මහජා�ය ( 1ංහලයනට බව% පැහැ>@ වැ ම ෙප�වා ඇත. 1ංහල බ1� ද )යා 
ඇ� ෙ' ස�ෙBශය දැ� ෙදමළ බසට ප?ව�තනය කර7 ලැෙ�. 

1979 �I 11 වැIදා ෙ' ස�ෙBශය ස�ෙසෝI ෙකො�සමට ඉ>?ප% කරන ල>. `@ග% 
��ෙc>� වන ෙවෝ'ට) *මලච�ද, ඩ/01. 3. 4ණ�ලක, එ7. �. 8. ෙහේර� යන 
මහ%වo� ෙU මා�ගෙය� ස�ෙBශෙM කo� ත�කා7�ල වැ දවස< /reෙe ඉ>ප% 
කරන අවස්ථාෙව� " ෙවනදා පැන පැන කතා කරන ද�ළ ��ෙc>� එක ද පශ්නය< 
ඇKෙc නැත. කටT� අවස� කර�නට ම%ෙත� ස�ෙසෝI මහතා Iහඬ වැ 1sන ද�ළ 
��ෙc"� ෙග� ෙ' කo� ගැන ඔබ 6ය�ෙ� ෙමොනවා දැ g ඇ1 ය. ඔ^� �ෙc “පK ව 
උ%තර ෙද�න'”  ය7 g. 

ෙ' ද�ඝ ස�ෙBශය 1හල, ෙදමළ, ඉං�ස ෙත බ1� nඩා ෙපො% හැsයට 
/දණBවාරෙය� In% කර�නට 1තා ජා�ක හැ�' ෙප�වන ධනව�� 6�ප ෙදෙනn 
සමඟ ථා ෙකෙළ�. ඔ^0 Iහඬ (හ. ඒ අතර 9:ෙසෝම රණ9ංහ මහතා ඉ>?ප% 3 ඉං�1 
ෙපොත /දණය කළා. �තාන�ය ජ�මIය ඇම?කා යන රටවලට ෙපො% ප�1යය< පමණ 
යව�නට `@ව� 3 ය. “ඊළා� ද ටැ�”  (සැබැ ඊළම) නමැ� ෙපොත ^වමනා ෙකෙනnට 
ලබාග�නට Srවන. 

ෙයෝජනා -2 
හ/දාව 8මධ�ගත ෙකොට ඇත. ඒ අ7වැ දnණ බස්නා�ර නැෙඟන�ර උ�ර මැද යන 

>සාව�� ස�්ර හ/දා මධ�ස්ථාන ඇත. උ�රට එ බ�ද< නැත. යාපෙ� 1s�ෙ� යන එන 
හ/දාව6. එ� 12 වන ෙB අ7වැ පබල පාබළ හ/දා ඒකකයn% ඉතා අවශ� g. එ ෙහg� 
දහෙස6� T% පාබළ හ/දාවn% ප�1යය6� T% නා8ක හ/වදාn% ඔ^�ෙU ප^e 
සමඟ ප>ං� කරව�න. Iවාස හා මධ�ස්ථානය හැ"මට රජෙM ඉඩ' ඇත. ෙම ෙසේ ක|ම 
අසාධාරණය< ෙනො වැ සාධාරණ #යාව< බව qBHම% ෙලෝකය `@ග�නවා ඇත. 
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දැ� කැෙරන `@ෙවළ ෙමය g. යාප ෙ� කලබල< ඇ� ^ණා ම ෙකොළ�� මහා 
හ/දාව< යවනවා. යව�න කතා කරන ෙකොට ම ආරං�ය යාපෙ�ට යනවා. එ� 1sන 
‘  ෙකොs�’  ෙග� ෙකොටස< ඉ�>යාවට පIනවා. ෙකොටස< ෙකොළඹ පIනවා. ෙකොටස< 
උඩරටට පIනවා. මහා හ/දාව යාපෙ�ට ෙගොස් අන�ත කරදර 8ඳෙගන ස්�ර හ/දා 
ඒකකය< හදන තරෙ' 8යදම< කැ~ෙගන එෙහ ෙමෙහ 2ව පැන sක දවසකට පK යාපෙ� 
ස'��ණ සාමෙය� T<ත g 6යා ආපK එනවා. පැනල Lය ෙකොs ආපK යනවා. ෙකොs 
නටනවා. ෙ' වැඩ `@ෙවළ හ/දාවට% I�දාව< රට% I�දාව<. 

�ම� ජනා�ප� ම!, =>� හට අ@� නැ� වැඩ ගැන කතා කරනවා යැ @ වරදවා 
ග�ෙ� නැ� වැ සාවධාන වැ 9තා බල�න.  

ෙයෝජනා-3 
යාපෙ� 1ංහලය� ප>ං� කැ~3ම. ෙ' කටT%ත ගැන ඔබ�මා ව% රජය ව% 

ෙවෙහෙස�නට ^වමාන නැත. ෙද වැI ෙයෝජනාව අ7වැ පාබළ හා නා8ක ෙසබr� එ< 
දහස් ප�1යය< ස්�ර වැ ප>ං� කරවන 8ට ජනතාව ෙහෝ ෙහෝ ගා ෙගොස් ප>ං� ෙවනවා. 
අවශ� ව�ෙ� රජෙM ඉඩ'වල Iවාස හදා "ම පමණ g. + ලංකා අගාමාත��මාට යාපෙ� 
1ංහලයනට Iවාස හදාෙද�න බැ? ^ණා ෙනොවැ? ෙම�න ෙහොඳ අවස්ථාව<. ජා�ක 
ෙසේවය<. 

තවද සැලැ6ය T%ත6. ඈත අ�තෙM 1ට ම 1?ලක Sරා 1sෙයෝ 1^ ෙහළෙයෝ ෙහව% 
1ංහලෙයෝ ය. ද�ණ ෙබෝH ශාඛාව සමඟ සංඝD�තා ෙමෙහEය යාපෙ� දඹෙකොළ ප�ෙ� 
" `@ග7 ලැqෙc 1ංහල රජ�මා පධාන 1ංහලය� 81�. ඉ�>යාෙc 1ට ෙසේන 4��ක හා 
එළාරය� එ�නට ෙපර යාපෙ� 1sෙයෝ ද 1ංහලෙයෝ ය. එයට සාධක ෙබොෙහෝ ය. F. 
ෙහෝස්බ)H - ෙI. 3. J*ස් යන ඉංL?1 18e Iලධා|� ෙදෙදනා 1ංහල ග' න' ෙදමළ 
කළ සැs "�ඝ 8ස්තරෙය6� )යා ඇත. යාපෙ� ය�නද `?K2 1ංහල නම< බව 
ෙහෝසබ්�U මහතා කo} ස�ත වැ ෙප�වා ඇත. මෑතක " අ7ස්මරණයට /Bදරය< In% 
කැo} එස්. ඥානපකාස) `ය�මා ද එය `@ෙගන ඇත. 1918 " ද�ළ 8Bව�� හතර 
ෙදනn� 81� In% කරන ලද ‘යා'පාන ස�භව ෙකෞම�’  නමැ� ෙදමළ ෙපොෙත� `� 
123 < ෙව� කැ~ �ෙබ�ෙ� යාපෙ� 1ංහල ග' න' ෙදමළ කළ හැs ෙප�3මට ය. 
ද�ළයනට ලංකාව Sරා ඉඩ' අර� ප>ං� වැ 1s�න `@ව� න', 1ංහලයනට යාපෙ� 
ප>ං� වැ 1s�නට බැ? ඇg? යාපෙ� ප�සe ¡� හැo} 8ට 1ංහලයනට �ෙබ�ෙ� 
ඉඩ' කෑ) හතර g. 8මe අමරෙසේකර මහතා >සාප� වැ 1s කාලෙය� රජෙM ඉඩම< ෙබදා 
ෙදන අවස්ථාෙව� 1ංහලය� �ස් ගණනකට ඉඩ' කෑ) ලැqණා. 1977 කලබලෙය� පK 
1ංහලයනට ඒවාට ය�න ෙද�ෙ� ව% නැත. 

තවද 1�ය T%ත< ඇත. 1971 කලබලයට ෙපර ෙකොළඹ >සාෙc ලංකා ද�ළය� එ< 
ලd හාර දහස< ප>ං� වැ 1sයා. යාපෙ� >සාෙc 1ංහලය� 81 �� දාහ< ප>ං� වැ 
1sයා. කලබලය සං1:ණාට පK ද�ළය� 1ය¢ ෙදනා නැවැත% ෙකොළඹ >සාෙc ප>ං� වැ 
1sනවා. යාපෙ� 1s 1ංහලය� 81 ��දාහ ෙව7වට එ� ��1යයn% නැත. පK Lය 
ෙවස< ෙපෝය දා යාපෙ� නාග8හාරෙය� 1e සමාදන� 3මට 1sෙM ළමg7% සමඟ දහ 
ෙදනn පමණ ¢. ෙ' කoණ ෙහො£� වැදග% වැ සලකා බලන 8ට යාප ෙ� 1ංහලය� ප>ං� 
කැ~3ම සාධාරණ ප�ප%�ය< බව වැටැෙහනවා ඇත. 

තව ද රෙට� ජනතාව සාමෙය� හා Kහද වැ වාසය 6|මට හැම ජන ෙකොටස් ම 81| 
1sය T� ය. ඒ අ7 වැ බලන 8ට මාතර >සාවට ද�ළෙයෝ අ¤ ය. ජනගහණෙය� 1යයට 
හත< වන /ස)්'වo� දහසය දාහ< 1sන අතර 1යයට එෙකොළහ< වන ලංකා ද�ළය� 
1s�ෙ� ෙද දහස< පණ ය. එ ෙහg� මාතර >සාවට තව% ද�ළය� යව�න. මාතර 
තoණයනට යාප ෙ�ට ය�නට පහKක' සලස්ව�න. ඔ^� ෙU ආග�ක කටT�වලට 
මම% ය�න'. 1ංහයට ෙකොs �ය ෙවනවා 8නා ෙකොsනට 1ංහ� �ය ව�ෙ� නැත. +ම% 
ජනාHප��මා ව?� වර යාපෙ� ෙකොs ම�දනය කර�නට යව�ෙ� ද මාතර 1ංහෙය6. 
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ෙයෝජනා 4  
ව^Iයාව හා එ)ප�¥පාස් හා අතර මහ වනය ¦Bධ ෙකොට ජනපදය< කරවා ජන 

අ7පාතයට ජනතාව ප>ං� කැර3ම g. අගාමාත� O. එස්. ෙසේනායක මැ��මා ජනපද 
`�ට(ෙM එ ෙල1I. ෙදමළ හා /ස්)' වo 1යයට �හ g. 1ංහල 1යයට හැ%තෑව g. 
සමා7පා�කය අ7 ගමනය කරන රජයකට ජනා7පා�කය අ7ගමනය 6|ම 2ෂ්කර 
කා�යය< ෙනො ෙc. හැබැg පමාද ෙනො කැර පට�ග�න. ව^Iයාව හා එ)ප�¥ පාස් හා 
අතර මහ වනය කපකපා ෙදමළ සං8ධාන ම\� අනවසරෙය� ද�ළය� ප>ං� කරවන 
ආකාරයට තව% ඉඩ 2�ෙනො% ෙනොෙබෝ කෙල6� ව^Iයාෙව� එහා Iක' ම ඊළ' 
ෙවනවා ඇත. ඊළමට අය% වන >සා සංව�ධන සභා හෙM ම පාලන බලය ඔ^� අතට ප% 3 
ඇත. ඉඩ' ප?හරණය >සාවලට අg� රාජකා�යය< බව අමතක කළ T� ෙනො ෙc. 

ෙයෝජනා -5  
ඊළ' කතා රාජ� සභාෙc පනත6� �� 8ෙරෝu කර�න. 1ංහලයාට �ෙබන එක ම 

රෙ¥, 1ංහල� ෙවෙසන එක ම රෙ¥ බාගයකට සමාන ෙකොටස< ද�ළය� ෙව� කැ~ග�න 
සට� කරB" 1ංහලයා ඉවසා 1s�ෙ� ෙබෞBධකම හැ~ අ� කවර< Iසා ද? Iයම ඊළ' 
1�යම ෙමෙහේ ෙප�නෙ� නැත. Iයම 1�යම ෙප�නා �ෙබ�ෙ� ජ�මIෙM% 
ඇම?කාෙc% /�ත 1�ය'වල ය. හ'බ�ෙතොs� පට�ෙගන §2කරෙM >ගට ම 
මඩකලSව, �?nණාමලය, යාපනය, S%තලම, හලාවත ද<වා ද ඉ�>යා7 ද�ළය� වායස 
කරන මහ7වර, 7වරඑ@ය, මාතෙe, බ2eල හා ර%නSර >සාව ද අනාගත ඊළමට අය% ෙc. 
/�ත හැබෑ ළ' ෙපොෙත� ෙ' 1�යම පළ කැ~ ඇත. 

1ංහලෙයI, ඉවස�න, කලබල ව�න එපා. ෙ' �I මාෙසේ යාපෙ� 12 ( කලබල 
අවස්ථාෙව� " 1ංහලය� ඉවැK ආකාරය ඉතා වැදග% ය. 1ංහලය7% කලබල ^ෙණො% 
රජයට ෙලොn කරදරෙය6. රටට 8ශාල පා¤ව6. ෙම බ: අ^e 8ස£ය T%ෙ% රජය< 81� 
ම ය. ජනාHප��මා සාමකා� වැ ෙ' අ^e Iර^e කරනවා ඇත. 

ජනාHප��මI, ෙ' ෙයෝජනා පහ #යා%මක කෙළො% ඔය ඊළ' ඉලcව ඉෙ� ම ඉවර 
ෙවනවා ඇත. හැබැg පමා කර�න එපා. එ ෙසේ ^ව% ජනතාව ද සාමකා� වැ කo} 6යා 
1sය T� ෙc. 

9ංහලෙය!, දDළය� ෙම� ඔබ� ෙහොQ� සං*ධානය ව�න. අනාගත 9ංහල පරRර 
ගැන 9තා සං*ධානා�මක වැ රජයට� පළාෙ� ම�S මාට�, මහ නගර සභාවට�, Tසා 
සංවධන සභාවට� 9ංහලයා ෙH අනාගතය ගැන ක%V Wයා 9X�න. මා� වැYZX ඔබ� 
තව Xක කෙලW� ෙ� 8*තෙ[ ඇස් \යාග�නවා ඇත. 9ංහලය� ෙH ෙබෞ]ධය� ෙH 
ආර_ෂාව හා වධනය ගැන 0ය�න Wය�න මා !ව� දWන  % උපT�ෙ� 9ංහල 
ෙබෞ]ධය� අතර ම ය. ඔබ� එ ෙසේ පා)ථනා කර�න. 

+ම% ජනාHප��මI, පKLයදා බtඩාරනායක ස'ම�තණ ශාලා ෙc " ඔබ�මා කළ 
කතාෙව� ඔද වැ¤� මා ෙ' කo} ඉ>?ප% ෙකෙළේ ඔබ�මාට ව% රජයට ව% රටට ව% 
අ�තව% වැ ෙනො වැ, ඔබ�මාට% රජය% රටට% �තව% වැ බව කoණාෙව� සලක�න. 
 
?8~ස 1981.07.05 
පඥාපභා 1 
 

මහානායක මා�	පාණ� වහ�ෙසේ ෙ� ප�ව පළ 
�� ��ෙය��... 

 
“1977 අෙගෝස්� මාසෙM ඊළ' කලබලය ඇ� ( අවස්ථාෙව� ෙයෝජනා පහ< ඉ>?ප% 

ෙකෙළ� ෙ' ෙයොජනා #යා<මක කෙළො% නැවත කවරදාක ව% + ලංකාෙව� ඊළ' 
කලබලය< ඇ� ව�ෙ� නැතැg පැහැ>@ වැ මැ සඳහ� ෙකෙළ�.” 
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“ª8ධ හ/දා ඒකක යාපෙ� ස්�ර වශෙය� `��වා ෙසබr� ප^e සමඟ ප>ං� 
කැ~3ම, ඒ අ7සාරෙය� යාපෙ� 1ංහල ජනතාව ෙU ප>ං�යට ඉඩ සලසා"ම යන ෙයෝජනා 
ෙදක එදා කර�නට `@ව�කම �qණ% දැ� 6|ම 2ෂ්කර ෙc.” 

“ව^Iයාව හා එ)ප�¥පාස් මහ වනය ජනපදය< ෙකොට 88ධ ජා�ක අ7පාතය අ7වැ 
ජනතාව ප>ං� කැ~3ම, ද�ළය� 81� 1ංහලයනට 8oBධ වැ ෙලොව Sරා ෙගනයන ෙබොo 
පචාරයට I1 ෙලස )«ත වැ `@�o "ම, ඊළ' කතාව රාජ� සභාෙc පනත6� �� 8ෙරෝu 
6|ම යන ෙයෝජනා �න අද% කළ හැ6 ය. ඒ ෙසේ ම කළ T� ය.” 

“එ ෙසේ ෙනො කෙළො� 9ංහලයා ෙH අනාගතය භයානක @. අනාගත 9ංහලය� cන �න 
ෙවනවා ඇත. එ ෙසේ cන �න වන අනාගත 9ංහලය� අද 8ව� වැ 9Xන 9ංහලය� වන අපට 
ශාප කරනවා ඇත. අෙe fප පඹය� ෙම� හදා ෙපරZ:� ෙගන ෙගොස් RJස්සනවා ඇත. 
ෙ� ක%V \hබඳ වැ මා *9� 0යන ලද 0\ ෙපොත_ හැXයට jදණය කරවා තබනවා . 
එ@� මා ඒ ශාපෙය� හා පඹය� ෙගොY� Dෙදනවා.”   
 
?8~ස 1983.05.22 
පඥාපභා 1 
 
ය�o)3ම: සැ�ටා ටg�ෙසs� 


