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�රාෙ�රය ම	ජපමාදඨානා ෙ�රම� ��ඛාපදං 
සමා�යා� 

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

ම��මට� පමාදයට� (ෙනොසැලැ#$ලට�) ක&'  වන (රාෙ*රය පානෙය� 
වැළැෙකන ,-ාපදය සමාද� ෙව�. 
�රා - න* නා නා ෙල/� බ� - 12 - ෙග� ආ5 දව� හා ව7ර එ9ෙකොට ප$ කරග� 
මද�:ෙශේෂෙයෝ ය. 
ෙ�රය - න* ම$ ෙග� ආ>ෙය� වාසව්ා ග�නා ලද ?ෂ ප$ කරග� මද�:ෙශේෂෙයෝ ය. 
ම	ජ - න* ම��ම@. ෙම� මදAයාථෙය� ෙහව� ම� කර�නට සමථය යන අථ ෙය� යටැ 
C (රාෙ*රය� ෙලොවැ ඇ�තා9 ෙවන� මද� :ෙශේෂ� ඇ7ළ� ෙව�. 
පමාද - න* ෙනොසැලැ#$ල@. තමාෙF මGෂ�කම - ෙබෞI ධකම - 1K�බව - ගැහැ'බව - 
ළද& ත&ණ මහLබව - උග� Nග�බව - OPප� ෙපොෙහොස� බව ආ> හැම ත��වය9 ම 
අමතක�ම, ෙනොසලකා හැRම ෙ* පමාද පදෙය� #යැෙS. 

(රාපානය ය@ ෙක2ෙය� C :ට යටැ සඳහ� හැම මද�:ෙශේෂය9 මැ ගැෙනන ෙලස 
සලකා ගත ?7ය. ෙ* (රාපානෙය� වැළැCම U� ෙබෞI ධය�ෙF Vත� Wලය9 ෙලස 
වදහළ XOරජාණ� වහ�ෙසේ (රාපානය Vසා මGෂ�යා ෙදෙලො:� ම 1Kෙහන අ?& ද 
මැනැ:� පැහැ>Y කළහ. 

යං ම�ස්සා �ව	ෙජ�� - ස�පං ෙඝෝර�සං �ය 

ෙලොෙ� �ස සමානං තං - ෙකෝ නෙරෝ පා�මරහ� 

ද&' :ෂ ඇ� සපය[ ෙම� Gවණැ� �V(� :/� Oරලන, ෙලෝකෙය� �ෙබන 
මහවහ9 බ\ ෙ* ම�පැ� ෙබො�නට (O( කවෙර9 ද? ෙ* ආ5 ගාතා :/හතෙර#� (24) 
[*භ ජාතකෙය� ම�පැ� ෙදොස් පකාශ ෙව@. 

ධ*�ක aතෙය� 5, ඒතං අ"ඤඤ්ායතනං �ව	ජෙ$ උ�මාදනං ෙමෝහනං බාලක�තං c 
�V(� එෙකෙණ� ම උම7බවට හා dළාබවට ද පd'වන අඥානය� ෙපොෙළොඹවන ෙ* 
(රා න* පS උණන උ$ප� :ෙශේෂෙය� හළ ?7 ය@ වදාළහ. 

වසල - පරාභව ආ5 ෙනොෙය9 aතය�� ද ධ*මgවජ ආ5 ෙනොෙය9 ජාතකය�� ද 
(රාපානෙය� ආ5නව මැනැ:� පකාශ ෙකොට ඇ�ෙ� ය.  

/ඟාෙලෝවාද aතෙය� 5 1. ෙමෙලොව5 ම ධනහාVයට පැ�jම, 2. සkl ෙකෝලාහල 
වැ��ම, 3. ෙනොෙය9 ෙලඩ උපදවන බව, 4. (රාopතෙයක (ෙqබIෙදක) යන අපCp�ය9 
ෙගන ෙදන බව, 5. ලsජා නසන බව, 6. Oබල කරන බව දැ@ ෙමෙලොව ම (රාපානෙය� 
ලැෙබන පධාන ආ5නව හය9 වදාළ ෙසේක. 

ෙ* ආ5නවය� අ7ෙර� Gවණ Oවල �ම හා ෙරෝග බvල �ම ද 1Yබඳව >න�ණ 
පතෙය� පළw ලංකා yතෙF Y1ෙය#� ෙකොටස9 සඳහ� කරG කැමැ�ෙත�. 
පඥාව �වල 	
ම 

/ත එකඟකර ගැAම9 ෙනොෙහො� ය* #/ ෙදය9 ගැන /ත ෙය>ය ?7 න* ඒ ෙI 
ගැන �ස  ෙවන� නානා ෙIවල /ත යා ෙනො5 ස්{ර ව 1�|වා ගැAෙ* ශ9�ය9 නැ� 
අය[ට Gවණ >?' කරග� ෙනොහැ#ය. ම�පැ� ඒ /ත එකඟ කර ගැAෙ* ශ9�ය නැ� 
කර@. සමහර ?ෙරෝ}ය රටවල ~ර ~ම සාමාන� ෙදය#. එය ෙකොතර* සාමාන� ෙදය9 දැ@ 
#වෙහො� ආහාර ගැAෙ*5 සමහර ෙදමS1ෙයෝ ඔ��ෙF ළම@�ට� ~ර ෙපොව�. ෙබොෙහෝ 
ෙදනා එෙසේ කර�ෙ� ~ර ශ9�ය ඇ� කරන පානය9 වශෙය� සැලැCෙමV. ෙ* ගැන 
පR-ණය9 පැවැ�w :යානා Gවර ෙදොස්තර මහත[ට ලැX' ප�ඵල ෙමෙසේය. 
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#/ කෙලක ම�පැන9 ෙනො�S ළම@�ෙග� /යයට 41 ෙදෙන9 පාඩ* :භාගවල5 
“ෙහොඳ ල['” ග�හ. කලා7ර#� ෙබොන ළම@�ෙග� /යයට 34 ෙදෙන9ද, දවසකට 
වර9 ෙබොන ,ෂ�ය�ෙග� / යයට 27 ෙදෙන9 ද, දවසකට ෙදවර9 ෙබො�න�ෙග� 
/යයට 25 ෙදෙන9 ද “ෙහොඳ ල['” ලැ�හ. දවසකට ෙතවර9 ~ර �S ,ෂ�ෙයෝ 
�ෙදෙන9 ඒ පාඨශාලාෙව� wහ. එ@� එක[ හැ��wෙ� “සාමාන�” යන න�V. අV� 
ෙදෙදනා වග ෙකෙළේ  “නරක” යන :ෙශේෂණෙයV. ෙමොළෙය� කරන වැඩවල5 ම�පැ� 
බල පව�වන සැ2 ෙම@� ෙ�&* ගත හැ#ය. 1ස්(ව වැ� වශෙය� වැළෙද�ෙ� අ�ක 
ම�පැ� පා:��ය Vසාය. එයම ම�පැන පඥාව Oවල කරන බවට සා9#ය#. ම�පැ� 
පා:��ය Vසා 1ස්( වැ|' ද&ව� ද මා දැක �ෙq. ඔ��ෙග� ඇතැ* ද&ෙවෝ #/ :ෙටක 
ම� පැන9 කෙ� ෙනොගෑෙවෝය. ඔ�� 1ස්ස� � /2�ෙ� 1යාෙග� ලැX' සහජ ග�ය9 
වශෙයV. අ�&O 11 9 d�$ෙල� පැවැ�w පpෙ�ෂණවY� ප( ෙඩඩස්ඩ� 
උ�ම)තකාගාරෙය+ ෙ�වා/කය�ෙග� /යයට 33 ෙදෙන[ අ�ක ම�පැ� පා:��ය 
Vසා 1ස්( වැ|ණ�� බව ෛවද-ාචාය ඉ1බ2 මහතා ෙ�&* ෙගන �ෙq. පංශෙය� 
මාpෙසේ$ස් Gවර /යයට 25 ෙදෙන[ ම�පැ� 1ස්ස� බව ෛවද-ාචාය ෙමො3� මහතා 
�රණය කර@. ජpමVෙ� ෙකොෙලොං Gවර උ*ම�තකාගාරවල ෙවෙසන 1ස්ස�ෙග� 
/යයට 28 ෙදෙන[ට 1ස්( ෙරෝගය වැල� �ෙබ�ෙ� අ�ක ම�පැ� පා:��ය Vසා ය@ 
ආචාය ඇස්කෙප�බ2 මහතා #ය@. ෙමෙසේ ෙලෝකෙ� ෙවන රටවල ද ම�පැ� Vසා 1ස්( 
වැ|ෙනෝ ෙබොෙහෝ ෙව�. 
ම�පැ� �සා ඇ�ෙවන ෙලඩ ෙරෝග 

ම�පැ� පා:��ය Vසා ඇ�වන ෙලඩ ෙරෝග රා,ය9 ?ෙරෝෙ� ෙදොස්තරව&� :/� 
ෙප�වා 5 �ෙq. උ�ෙp පyෙS හා ආමාශෙ� ආබාධවY� ෙබොෙහොමය9 ම�පැ� Vසා 
උප>න බව ෙදොස්තරව&�ෙF අ�දැCම ය. බැ�� අ9මාව නර9 කරන අතර ~ර පyව Oවල 
කර@. අර9[ ෙ* ෙදකම අන7& කර@. සාමාන�ෙය� /යL ම�පැ� උ�ෙp පමණ9 
ෙනොව ආමාශෙ� ද ෙස* ෙරෝග ඇ� කර@. ආමාශ ෙය� ෙසො| ස�ත /?* පෙIශ 
ඉ>ෙම�ෙ�� Oවල ව�ෙ�� ම�පැ� Vසාය. එ@� ආමාශය කමෙය� ස්වාභා:ක 
�යාකාK�වෙය� ෙතොරෙව@. ඊට අන7&ව 7වාල සෑෙද@. ආමාශෙ� (ව කළ ෙනොහැ# 
භයානක 1�කා සෑෙද�ෙ� එ� ප�ඵලය9 වශෙයV. ශRර Vpමාණෙ� හැ2යට ෙ* 1�කා 
ෙරෝගයට වැ� වශෙය� ෙගොO& :ය ?�ෙ� ස්�v ය. එෙහ� සංඛ�ා ෙ$ඛන අGව ස්��ට 
වඩා y&ෂෙයෝ ෙ* ෙරෝගෙය� �ය ය�. ඊට ෙහේ7ව [ම9 ද? y&ෂය� අ�ක ෙලස 
ම�පැ� පානය #Rම@. ස්�� y&ෂය� තරමට ෙබො�නට පට� ග�ෙතො� ෙ* 
ෙරෝගෙය� ෙනොෙපෙළන ස්�ය9 ෙසොයා ගත ෙනොහැ# තරමට Oවල :ය හැ#ය යG 
ෛවද�චාය◌�ව&�ෙF මතය@. ම�පැ� ෙම� ෙපනහැY Oවල කළ හැ# අ� #/ව9 
නැත. ම�පැ� පා:�� කර�න�ෙග� /යයට 80 9 -ය ෙරෝගයට ෙගොO& වන බව 
ඉ�>යාG :ෙශේෂඥෙයෝ පකාශ කර�. ෙ* සංඛ�ා මද9 පරණ@. අ�� සංඛ�ා £ට වඩා 
ඇතැ@ /ත�. 

Clark’s Applied Pharmacology (Eighth Edition) නමැ� ෙපොෙත� උyටා ග� 
ක&' ස්ව$පය9 ද සඳහ� කරG ලැෙq. 

1. ෙමොළය �යා #Rෙ* ශ9�ය ම�පැ� ගැAෙම� අlවන බව සෑම පR-ණෙය#� 
ම ෙහ� � �ෙq. 

2. ම�පැV� මGෂ�යාෙF අ�තාGවාද භය ෙහව� තමාෙF වරද තමාට ෙපAම 
සහdY� ම නැ� � ය@. එබ\ �Vස[ට ෙනොකළ හැ# වරෙද9 න* නැත. 

3. ම�පැ� ගැAෙම� ෙමොළෙ� �යාකාK�වය �?' වන බව ඇතැd�ෙF මතය@. 
12� බල�න[ට ෙමය සත�ය9 හැ2යට ෙපෙනත� පR9ෂ�කාRව බල�න[ට 
ෙමය ස*�ණ වැර> මතය9 බව ෙපෙනනවා ඇත. ස්වභාවෙය� සබෙකෝලය ඇ� 
ෙකෙන[ට ම�පැ� 2ක9 ගැAෙම� ඒ සබෙකෝලය මඟ හරවා ෙගන #/ 
පැ#¥ම9 නැ�ව ඉ>Kයට ෙගොස් කතාව9 �ව� පව�ව�නට 1�ව�කම ලැෙබ@. 
ඇතැෙම9 ෙමය ම�පැ� ගැAෙම� කා ය¦රභාවය ඇ�කරවන බවට සාධකය9 
වශෙය� ද9ව@. එෙහ� එ� සත�ය න* /�ය මඳබව@. තමා�ෙF හා ස්ථානෙ�� 
1Kෙසේ� පමාණය අමතක �ම@. 
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4. ල¨ ෙ$ඛකයනට ම�පැ� 5 වැෙඩ� ෙයොදවා පR-ා කළ අවස්ථාව��5 ඒ 
Yය#ය:Yවල ෙබොෙහෝ වැර> ද9නට ලැ~ �ෙq. ෙවන� ෙබොෙහෝ පR-ණවල5 
ෙ* කාරණය පැහැ>Y ෙලස ෙපA ෙගොස් �ෙq. 

5. ය* ය* කට?7වල ද- අය ම�පැ� ගැAෙම� ඒ ද-භාවය නැ� කර ගA. Kය 
අන7& £ට සාධකෙයෝ ය. 

6. මද�සාරය අ��ස බාගය9 ගැAෙම� ම /�ය (මතකය) අlවන බව පR-ණවY� 
ෙහ� � ඇත. 

7. ම�පැ� කා@ක බලය ද අl කර@. කY� අ� 14 9 Oර පV�නට 1�ව� w 
ෙකෙන[ට ම�පැ� අ��සය9 ගැAෙම� පV�නට හැ# wෙ� අ� 13 #. 

8. ෙවෙහස ඇ� w :ට ම�පැ� ගැAෙම� පාණව� භාවය9 එෙවෙලට දැGන� එය 
තාවකාYක ය. ( � ෙමොෙහොත#� කY� �Xණාට වඩා ෙවෙහස9 දැෙනන ෙහ@V. 

9. ම�පැ� ග� y�ගලයා ෙවනස් වන ආකාරය :- 
i. ෙ* අවස්ථාෙව� y�ගලයා ෙකෙර� ෙවනස9 1ට�� ෙනොෙපෙන�නට 

1�වන. එෙහ� ශRරය 7ල ඉතා /?* ඉªයෙයෝ :කෘ�යට පැ�ෙණ�. ෙ* 
අවස්ථාෙව� පKසරය බලපා�නට ෙව@. [$ම� �මට ෙහෝ [1ත �මට 
ක&' ෙයOෙණො� වහා [$ම� ෙව@. වහා [1ත ෙහෝ ෙව@. 

ii. වාචාලකම වැ� ෙව@. ආ�ම දමනය අl ෙව@. ෙකY� /¬මට බැKෙව@. 
iii.  ෙපනහැY Oවල �ෙම� ආශ්වාස පාශව්ාසය� නතර � මරණය පවා /O:ය 

හැ#ය. 
10. ආෙරෝග�ශාලාවල /2න ෙරෝ�ට කY� O� මද�සාර පමාණය දැ� ෙබොෙහෝ Oරට 

අlකර �ෙq. 1900 ෙ� 5 එක ෙරෝUය[ට බැ�� අ��ස 6 9 පමණ O� නd� දැ� 
(1934) එය අ��ස බාගය ද9වා අlකර �ෙq. (ෙමකල නැතැ@ #ව ?7 තරමට අl 
� ඇත.) 

11. ප(Uය අ�&O 40 7ළ 5 පව�වන ළද පR-ණ අGව ෙබෙහත9 වශෙය� 
මද�සාරවල ඇ� ව2නාකම ඉතා අ$ප බව ඔPy � �ෙq. 

12. ම�පැ� ගැAෙම� කාdක හැ¯* ඉතා අ�ක ෙව@. YංUක ආශාවY� තෘP�යකට 
ෙනො පැ�ෙණ@. 

ඇතැ��ෙ� වැර� මතය� 
පමාණය ඉ9මවා ම�පැ� ගැAම වැ°> �ව� පමාණයකට ගැAම වරද9 ෙනොෙS ය@ 

ඇතැ*v #ය�. ෙම� පමාණය හැ2යට සැලැෙක�ෙ� ම� ෙනොවන තරම@. 
XI ධධමය අGව එබ\ පමාණ කතාව9 කළ ෙනොහැ#ය. සමහර :ට රා ගැ�ම9 ~ව ද 

ම� ෙනො: ඉ�නට 1�ව� අය /2ය හැ#ය. තව� කල9 y&O w :ට රා ගැ�* ගණන9 
ෙබො�G� ම� ෙනො� ඉ�නට 1�ව� ෙවGවා ඇත. එබ\ තැනැ�තා ම� � ෙකෝලාහල 
ආ>ය ෙනොකර�ෙ� � නdO ෙදෙලො:� ම 1K²ම ළඟාකර ගA. එෙහ@� කවර 
මද�:ෙශේෂය9 �ව ද ස්ව$පමාතය9 ව� ගැAමට XI ධධමෙය� ඉඩ9 ෙනොලැෙබ@. 

මහා කා&³ක XOරජාණ� වහ�ෙසේ ම�පැ� ස්ව$පය9ව� ෙනොගත ?7 ය@ පකාශ 
ෙකෙළේ ~මට ඇqබැ� w :ට ස්ව$පය#� නව�වා ගත ෙනොහැ# ෙහ@V. ෙ* කාරණය 
පැහැ>Y #Rමට අෙP ෙපො�වල ඉතා අෙF ඇ� උපහැරණය9 ද9වා ඇ�ෙ� ය. ඉතා 
ස්ව$ප වශෙය� නdO ~මට පට� ග�නා තැනැ�තාට ඒ 1�බඳ කෑදරකම >ෙන� >න ම 
අ�ක ෙව@. උ�ර ළඟට එන7& ~ග� තැනැ�තා තව� ෙබො�නට ඉඩ9 නැත� කෑදරකෙ* 
අlව9 නැ� Vසා  ෙමෙසේ /ත@. අෙ� ෙ� මහ 67ද ස�"8 ණෙය� රා ෙ:වා!  එ�ට මම 
මා>ෙව� ව එ+ ?න@.  

ජප� රෙ� පව�නා Cම9 ද £ට ම සමාන බැ:� ෙම� සඳහ� කරG ලැෙq. 
The man takes a drink - �Vහා ම� පැ� Uල ගA. 
The drink takes a drink - ම�පැ� ම�පැ� Uල ගA. 
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The drink takes the man - ම�පැ� �Vහා Uල ගA. 
ෙ* කර' ෙහො�� සලකා බලන :ට ම�පැ� ස්ව$ප වශෙය�ව� y&O කර ෙනොගත 

?7 බව වැටෙහGවා ඇත.  
ෙබෞ" ධ ලංකාෙ& ම�පැ� 

��\ මහ රහත� වහ�ෙසේෙF පැ�jෙම� ල9වැ/ෙයෝ ෙබෞI ධෙයෝ wහ. එවක පට� 
U�ෙයෝ තමනට අය� පඤච්Wලෙය� /$ව� wහ. එෙහ@� ලංකාෙS ම�පැ� පානය 
ෙහොඳට ම අl:ය. ලංකාෙS ද ම�පැ� ෙපRම� ~ම� �Xෙ� � නd� එය ඉතා 1�[$ 
කට?7 ෙදය9 �ය. ලංකාරාජාවYෙය� /ය ගණන9 රජව&� අ7ෙර� ම�පැ� ග� 
Cපෙදෙන[� ගැන සඳහ� ෙවත� සාමාන� ජනයා එය ඉතා 1�[$ කළ බවට ෙනොෙය9 
සාධක ඇ�ෙ� ය. ෙබෞI ධ ලංකාෙS ෙqබOකම ෙනො7XG බව ?ෙරෝ}ය ප´ව&� පවා 
පකාශ කර �ෙq. 

/ංහල ෙබෞI ධ රජව&�ෙF සමයෙය� ම�පැ� ෙපRම තහන* බව� ෙපරා අ(wවනට 
දµව* ලැX' බව� ෙජෝ� ෙඩොBC 7මා Cය.  

 /ංහල ෙබෞI ධයා ම�පැ� 1�[$ කළ බව� ෙබෞI ධ ලංකාෙS ම�පැ� ෙපරා 
ආපනශාලා ((රාසැ$) 1�|වා Lෙ� පරංUකාරය� බව� ෙනො�ස් 7මා Cය. ෙම� 
පරංUකාරය� ය@ Cව� කෙතෝYකය� ය@ Cව� ෙවනස9 නැත. ඒ Vසා ෙබෞI ධ 
ලංකාෙS ම�පැ� ශාලා ඇ� ෙකෙළේ කෙතෝYක පරංUකාරය� ය@ #ව ?7@.  

“අප :/� >ව@න yරා ශාපය9 ප7&වා ඇ�ෙ� ය. අ�&O Cපයකට ෙපර ~ම� 
/ංහලයා අෙන9 /ංහලය� ෙග� V�දා ලබ@, එෙහ� අද එබ�ද9 නැත. ෙqබOකම 
ෙකොතර* ව�ාPත ද යතෙහ� එදා V�දා ල� ෙqබIදා අද V�දා ෙනොලබ@” ලංකාෙS 
කල9 ආklකාර ¶රය දැ· Dම) �Cය� ෙහ�3 ෙගග3 7මා Cය. Oශච්Kත� ෙqබOකම� 
ල9>ව පැ7&ෙk ෙමරට �ස්�යාVය පැ�jෙම� ප(ව බව Fස් ෙG�Gස් ප´7මා Cය. 
ලංකාෙS පමණ9 ෙනොව ඉ�>යාව X&මය ආ5 රටවල ද ෙqබOකම පැ�ර wෙ� 
�ස්�යාA� බව #ව ?7 ය. 

ෙමෙසේ අ�&O ෙදදහසකට� වැ� කාලය9 ෙqබOකම ඉතා 1�[$ ෙකොට සැලැ[  
/ංහලයා :ෙIWනට යට� �ම Vසා� ජා�ක /K� :K� වනසා දැ¸ අෙබෞI ධ අධ�ාපන කම 
Vසා� �ෂනාR�ෙF [ෙටෝපකම Vසා� ම�පැනට y&O �ය. එ@� ෙqබOකම ලංකාව yරා 
පැ�ෙර�නට �ය. ම�පැ� ~ම ,ෂඨ්ාචාරෙය� අංගය9 �ය. එෙහ� වාසනාවකට ෙම� 
ජා�ක :නාශය O| Gවණැ� 1Kස9 එ9� අමද�ප ව�ාපාරය ආර*භ කරන ල>. 

ඒ අමද�ප �රය�ෙF බලව� උ�සාහය Vසා (රාසැ$ රා,ය9 වස්වා ග�ෙ� � නd� 
A�ෙ� ඇ� Oවලකම Vසා (රාපානය කර�න��ෙF සංඛ�ාව අlකර ගත ෙනොහැ# �ය. 
ෙ* අතර (රාෙව� ජා�යට /Oවන :පත ෙහො�� අවෙබෝධ කරග� ඩ¹Y ෙසේනානායක 
මැ�7මා ලංකාෙS ස*�ණ මද� තහනම 1�බඳ ෙයෝජනාව9 ඉ>Kප� ෙකෙළේ ය. 

ලංකාෙS ජනගහනෙය� /යයට 75 9 පමණ ප-ව /2න ෙ* ෙයෝජනාවට ද ඇතැ* 
අය :&Iධ ෙව�� ෙනොෙය9 පශන් හා yv තක ම7 ෙකෙර�� Nග� මහජනයා dළා 
කර�නට aදාන* ෙව�. ඒ Vසා ඒ හැම පකාශය9 හා තකය9 1�බඳව ෙම� සඳහ� 
කැෙරන ක&' Gව³� :මසා බලා සත�ය වටහා ග�නට උ�සාහ ග�ෙ� මැනැ:. 
ආදායම 

ම�පැ� නැවැ��ෙම� රජයට :ශාල ආදායම9 නැ� � යන බව ඇතැ*v #ය�. එය 
එෙසේ ය, සැබෑ ය. ම�පැ� බIද වශෙය� රජයට ෙකෝ2 6 ක පමණ ආදායම9 ලැෙබන බව 
බැL බැ$මටම ෙපෙන@. එෙහ� ම�පැ� Vසා ම රජයට වන :යද* පමාණය ගැන ෙබොෙහෝ 
ෙදනා ක$පනා ෙනො කර�. 

ම�පැ� පානය Vසා ෙරෝග බvල වන බව ෛවද�ව& ඔPy ෙකොට අවසාන ය. >න9 
�ව� :OYෙ� සාක�ඡාවකට පැ�³ ෙකොළඹ මහාෙරෝග�ශාලාෙS ෙදොස්තර මහ�ව& #�ප 
ෙදෙන9 ෙරෝග බvල වන සැ2� ම�පැ� ෙබො�න�නට හටග�නා ෙරෝග (ව #Rමට ක$ 
ගත වන බව� මැනැ:� පැහැ>Y කර O�හ. ෙ* Vගමනය අGව සලකා බලන :ට ම�පැ� 
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ෙබො�න�� Vසා රජයට ආෙරෝග�ශාලා මU� ෙකොපමණ :ශාල :යදම9 කර�නට 
ෙවGවා දැ@ Gවණැ� කාට �ව� වැටැෙහ@. 

:ෙශේෂෙය� -ය ෙරෝගය පැ�Rමට ම�පැ� පධාන ෙහේ7ව9 � �ෙබන බව 
ෛවද�ව& පකාශ ෙකෙර�. ම�පැ� ෙබො�න��ෙග� /යයට 80 9 -ය ෙරෝගයට 
ෙගොO& වන බව ඉ�>යාG :ෙශේෂඥෙයෝ පවස�. ෙ* Cම ලංකාවට� සමාන ය. ෙ* ද&' 
-ය ෙරෝගය නැ� #Rමට ල9රජය ෙකොපමණ ධනය9 :යද* කරGවා දැ@ මඳ9 /තා 
බල�න.  

ලංකාෙS අපරාධ බvල �මට පධාන ෙහේ7ව� ම�පැ� බව ඉතා පකට ය. ලංකාෙS 
කැෙරන නා නා :ධ අපරාධවY� /යයට 90 9 පමණ ම�පැ� උපෙයෝ ෙකොට ෙගන 
/Oවන බව Cම අ�ශෙයෝ9�ය9 ෙනොෙS. ෙ* Vසා ම රජයට ෙපොYස් ෙදපාpතෙ*�7ව 
මU� ෙකොපමන ධනය9 :යද* කර�නට /O ෙවGවා ද? උසා: හා /ර ෙගව$ සඳහා 
ෙකොපමණ :යද* කරGවා දැ@ සලකා බල�න. Vදශනය9 වශෙය� නlව9 °ෙගන බලd. 
ප(Uයදා /O w රංජA �Aමැ&ම ෙකොතර* අපරාධය9 ද? ඒ අපරාධය කළ�� අර9[ 
ෙබෝතල ෙදක9 ආධාර කර ග� ෙහ@� රජයට ආදායම වශෙය� &1ය$ දහය9 
ෙදොෙළොස9 ලැෙබ�නට ඇත. එෙසේ ම ඒ නlව සඳහා රජය &1ය$ �ස් දහසකට වඩා 
:යදම9 කර�නට ඇතැ@ Cෙවො� එය අසත�ය9 ද ෙනොවGවා ඇත. වෂ½යකට ෙ* 
පමාණෙ� w ෙහෝ £ට අl පමාණෙ� w ෙහෝ ෙමබ\ නl දහසකට� වැ� ෙවGවා ඇත. 

තව ද (රා පR-ක න�� ෙවන ම ෙදපා&තෙ*�7ව9 ද රජය මU� පාලනය ෙS. ෙ* 
සඳහා වෂ½යකට යන :යදම ගැන ද /තා බල�න. ෙමෙසේ අෙන9 ක&' පෙස#� තබා 
ආදායම අ�� සලකා බැLව� ම�පැV� ලැෙබන ආදායමට වඩා :ශාල :යදම9 රජයට 
දර�නට වන බව Gවණැ� කාට �න� වැටැෙහGවා ඇත. ම�පැ� නැවැ� w :ගස ම ෙ* 
:යද* /ය$ල නතර ෙනොවන බව ඒකා�ත සත�ෙය#. එෙහ� (රා තහන* A�ය V/ 
ෙලස �යාෙS ෙයෙදSෙවො� අ�&O දස ෙදොළස#� පමණ දැ� ලැෙබන ආදායමට වඩා 
:ශාල dදල9 ඉ�K කර ග�න හැ# ෙවGවා ඇත. 

තව ද රට9 පාලනය #Rමට dද$ අත�ාවශ�ක නd� ෙකෙසේ ෙහෝ dද$ සැපcම  ම 
රජයක ප�ප��ය ෙනොෙS. දැGO ඇතැ* ෙදපාpතෙ*�7 Vසා රජයට වන පාlව අ�:ශාල 
ය. එෙහ� මහජනයාෙF ¾භ/I �ය සඳහා ඒ /යL පාl :ඳ ෙගන ඒ ෙදපාpතෙ*�7 
පව�වාෙගන යG ලැෙq. ග³කාVවාස පැවැ��ෙම� ද රජයට :ශාල ආදායම9 ලැ�ය 
හැ# �ව� එෙසේ ෙනොකර�ෙ� රටට වන :ප�� සලකා ෙගන ෙනොෙS ද? එෙසේ න* 
ෙකොෙත9 ආදය* ලැXන� රෙ� ජා�ෙ� යහපත සලකා ෙගන ෙ* (රාව ස*�pණෙය� 
නතර කළ ?7 ෙනොෙS දැ@ මඳ9ව� ක$පනා කරන ෙකෙන[ට වැටෙහGවා ඇත. 

ඉ�>යාව වැV මහා රටකට (රාෙව� :ශාල ආදායම9 ලබාගත හැ#ය. සමහර :ට 
(රාෙව� ලැෙබන ආදායම එක7 කෙළො� අ�&O Cපයක5 ලංකාව �ලයට ගතහැ# තර ෙ* 
dදල9 ෙවGවා ඇත. 

මහ)මා ගා�H, භාරතර)න D ෙ�K ආ5 උ7ම� ෙ* (රාවට :&Iධ wෙ� ෙ* 
ආදායම ගැන ෙනොදැAෙම� ද? අOරදශ ¸ඩ ක$පනාෙව� ද? 

ඉ�>යාෙS (රා :ෙරෝ� මහාව�ාපාරය ආර*භ wෙ� ඉංF¥�� රජ කරන කාලෙ� 5ය. 
එකල ඔ�� #යා /2ෙ� ද ආදායම 1�බඳව ම ය. GඹලාෙF ද&ව�ට අධ�ාපනය  5මට 
පමණ9 ෙමතර* ධනස්ක�ධය9 උවමනාව ��ය5 ආදාය* ලැෙබ�ෙ� ෙකෙසේ ද? යG 
ඔ��ෙF පශන්ය :ය. එ:ට ¿රදpW අවංක ජා� �ෛතÀ ගා�� 7මා CෙS එෙසේ න* අෙP 
d� ජා�ය ම අ�&Iද9 ඉෙගනග�ෙ� නැ�ව ඉ�නට aදාන* ය. d� ජා�ය ම ඒ පාlව 
:��නට aදාන* ය. තdෙසලා ඒ dද$ ඉ�K කර ෙගන අපට (රාව නතර කර ෙද�න යG@. 
ගා�� 7මා ක$පනා කෙළේ ඉෙගAම නැවැ��ෙම� ජා�යට සැලැෙසන පාlව එක 
අ�&Iදකටය. (රා රෙ� �Xෙණො� ජා�යට සැලැෙසන පාlව සවකාYකය යG@.  

ඉ�>යාවට Vදහස ලැ~ෙම� ප( අවංක ජා��ෛතÀ ජනනායකය� ආර*භ කළ 
යහප� ව�ාපාරය�ෙග� (රා නැවැ��ම ද එෙක#. එකල අගාklකාර ¶රෙ� /2 
රාජෙගොපාලාචාය 7මාෙග� ඇa පශන් මාලාවකට 1�7& ෙද�� එ7මා පකාශ කෙළේ 
ජා�ය වනසා dද$ ලබාෙගන ආkl කර�නට බාලාෙපොෙරො�7ව9 නැ� බව@. 
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ෙබො*බාෙ� (රා තහන* කරන :ට එරට ආklවට එ@� &1ය$ 13 ෙකෝ2යක 
ආදායම9 ලැXෙkය. එය d� ලංකාෙS (රා ආදායම ෙම� ෙද�ණෙය#. එය අස්{ර 
ආදායම#. ඉ�ප( සාමාන� මහජනයාට කරදරය9 ෙනොවන පK> “ෙසේ$ටැ9ස්” න* බO 
කමය9 ඇ� ෙකෙළේ ය. එ@� ලැෙබන ස්{ර ආදායම ෙකෝ2 15 9 පමණ බව පකාශ 
ෙකෙර@. 

ෙ* ක&' ෙහො�� ක$පනා කරන :ට ෙමබ\ ක&'වල 5 ආදායම ගැන පමණ9 
කථා #Rම #/ ෙලස#� (O( නැත. එපමෙණ9 ද ෙනොව රටට ජා�යට කරන මහා 
:ප��ෙය#. 
)*ර+ා 

ස*�ණ (රා තහනෙම� :ශාල 1Kසකට °Cර-ා නැ� ෙS යG තව� ක&ෙණ#. (රා 
තහනමට :&Iධ අය ඉ>Kප� කරන තකවY� මද9 /තා බැYය ?7 එකම කාරණය ෙමය 
පමණ@. 

:ශාල සංඛ�ාවකට °Cර-ා නැ� � යෑම න* සැබෑ ය. එෙහ� ඒ සංඛ�ාව සමහ& 
#යන තර* :ශාල නැත. ගස් ඈ�මට ල' හා රා ෙපRමට d�2 ද උවමනා ෙකෙර@. ඒ Vසා 
ල' අඹරන අය - ෙකොv තලන අය - d�2 හදන අය හා ඒ සඳහා මැ2 අනන අය ද එක7 කර 
සංඛ�ාව ෙලො[ ෙකොට ෙප�ව�. 

රා ම>න��ෙග� එ9තරා පමාණය9 ඉ�>යාG ජා�කෙයෝ ය. ඔ��ට ආප( 
ඉ�>යාවට යා හැ#ය. ල' කමා�තකාරයනට ඒ ල' 1ටරට යැ:ය හැ#ය. 

තව ද, ලංකාවට පැ³ හා හ[& ඉතා අවශ� ය. ඒ Vසා අන�යනට ෙකො�තා� ෙනො5 
රජයට ම අවංක VලධාR මkඩලය9 යටෙ� ගස් මැ5ම එෙසේ ම ෙකොට පැV හ[& තැVය 
හැ#ය. එ@� ආදායම9 ද ලැ�ය හැ# ෙS. ඉ>� පාලක@�ෙF ෙනොසැලැ#$ල Vසා ෙහොර 
රා 2ක9 ඇ� �ව� එය එතර* :ප��ය9 ව�ෙ� නැත. එෙසේ ම වංක ෙලස �යා කරන 
VලධාR�ට� ෙහොරා රා තනන අයට� තද දµව* කෙළො� ෙහොර රා ඇ� ව�ෙ� ද නැත. 

තව ද, කලපනා කළ ?7 ක&ණ9 ෙS. (රා තහනෙම� °Cර-ා නැ� ව�ෙ� 
ජනගහනෙය� ඉතා (� 1Kසකටය. එෙහ� (රා �Xෙණො� හාV /O ව�ෙ� d� රටට ම 
ය, d� ජා�යට ම ය. ෙ* ෙදෙක� වඩා වැදග� [ම9 දැ@ /තා බැYය ?7 ය. ය* #/ 
කමා�තෙය#� රජයට පාl න* °Cර-ා නැ�වන අයෙF ගණ� ෙනොබලා එය වසා දැ£ම 
/Kෙත#. එෙසේ න* ෙ* කාරණෙ�5ද සලකා බැYය ?�ෙ� d� ජා�යට වන පාlව ද? 
නැතෙහො� 2ක ෙදෙන[ට °Cර-ා නැ� �ෙම� වන පාlව ද? 

,රා තහනම .�ෙය� බැහැ 
(රා තහනම A�ෙය� කළ ෙනොහැ# බව� එය /�� කළ ?7 බව� ඇතැ*Ã �ය�. 

ෙ* Cම ෙqබIද� #යGවා න* ඉවැ/ය හැ9කා9 ෙම� ම සමාව ද >ය හැ#ය. ෙ* ෙබොළඳ 
කතාව #යGව� අතර උසස් ය@ #යා ග�නා ප��ෙ� ෙබොෙහෝ ෙදෙන9 ද ෙව�. ෙසෙන� 
ම�තණසභාෙS ෙ* ගැන සාක�ඡා w අවස්ථාෙව� 5 උසස් ය@ 1�ග� ම��වරෙය9 තමා 
(රා තහනමට එකඟ�ව� එෙහ� එය A�ෙය� ෙනොකළ හැ9ක9 බව� මහහ´� පකාශ 
ෙකෙළේය. A�ෙය� පමණ9 එකම අපරාධය9 ව� වැළැ9:ය ෙනොහැ#ය. �Aමැ&ම - 
ෙසොරකම හා aO ආ>යට :&Iධව A� පනවා ෙකොපමණ ක$ ගත wවා ද? එෙහ� වැර>වල 
අlව9 �ෙq ද? එC වැර> >ෙන� >න ම වැ�වන බව� Gවණැ� කාට� වැටෙහGවා ඇත. 
එෙසේ න* කළ?�ෙ� [ම9 ද? ෙ* වැර> A�ෙය� වැලැ9:ය ෙනොහැ# ය@ එC A� 
නැ�කර දැ£ම ද නැතෙහො� A�ය� ��ය 5 එC වැර>වලට �ෙබන මාග නැ�කර දැ£ම ද? 
කළ ?�ෙ� [ම9 දැ@ Gවණැ�යනට න* වැටෙහGවා ඇත. 

මහජනයා 7ළ කාමෙකෝප ඉව�ෙ* ශ9�ය ඇ� කරන 7& එෙසේ ම අපරාධවලට 
ෙපොළඹවන aOව (රාව හා ෙහොර මැරක* උග�වන නරක �තපට ෙප�වන 7& A�ෙය� 
පමණ9 අපරාධ නැ� කළ ෙනොහැ#ය. ඒ Vසා A�ය� සමඟ ම අපරාධ #Rෙ* /ත දමනය 
#Rමට ද මහජනයාට ඉගැ�:ය ?7ය. එෙහ� ම�පැ� න* A�ෙය� පමණ9 �ව ද නතර 
කළ හැ# ෙS. 
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ෙකෙන[ට �A මර�නට /ත9 පහළ ෙව@. එ:ට ෙකොපමණ A� �Xණ�, ඔvට 
අ�පා �ෙq න*, අ: ආ?ධ �ෙq න* මැ&* ක�නට ෙකෙන[ /¬ න* ඒ අපරාධයට ඇ� 
බාධාව [ම9 ද? එෙහ� ඔ�ෙF අ�ෙදක බැඳ �ෙq න* අ: ආ?ධ #/ව9 නැ�න* ඒ 
අපරාධය කළ ෙනොෙහේ ම ය. ඒ එෙසේ � නd� �V(�ෙF අ� බැඳ තැ~මව� දµ d�& අ: 
ආ?ධ නැ� #Rමව� ෙනොකළ හැ#ය. ඒ Vසා එබ\ අපරාධ නැ� #Rමට A�ය� සමඟ 
තව� කළ?7 දෑ ඇ�ෙ�ය. 

(රාව න* A�මාතෙය� �ව ද නැ� කළ හැ#ය. ය*#/ රෙටක (රා ෙපRම� 
1ටර2� ෙග��ම� ස*�pණෙය� තහන* න* (රාපනයට �ත9 පහළ wව� ෙබො�නට 
(රා ලැෙබ�ෙ� ෙකොෙහ� ද? ෙහොර (රා� අVය* :ශ පාන වග� ලබා ගත හැකැ@ #ව 
හැ#ය. A�ය තද න* දµවම බරපතල න* රජෙ� VලධාR� V/ ෙලස �යා කරG ලැෙq 
න* ෙහොර (රා ආ>ය ඇ� ෙනොෙS. ඉ>� ෙහොර (රා �Xණ� ලබා ගත හැ9ෙ9 2ක 
ෙදෙන[ට පමණය. ඒ Vසා A�ය අවශ� ම ය. (රා (ලබව ��ය5 එ� වැර> ම Cෙම� 
පමණ9 සාමාන� �Vහා එ@� dදවා ගැAම Oෂ්කරය. ක$පනා #Rමට උපමාව9 සඳහ� 
කරG ලැෙq. 

[ඩා ළම@� ස¸හය9 මැද :ෂපානය9 ෙව@. ෙමය O| ෙකෙන9 “ළම@V, ෙ* පානය 
නy& වහ9, ඒ Vසා ෙබො�නට එපා” ය@ අවවාද ෙකෙර�. ෙ* අතරට තව ෙකෙන9 
පැ�ණ, “වහ9 න* බැහැර කරGවා :නා ඔතර* කතා කර�ෙ� [මට දැ” @ #ය�� 
:ෂපානය ස*�pණෙය� බැහැර ෙකෙර�. ෙ* ෙද#� වඩා ක&ණාව�ත ඥානව�ත 
�තව�ත �යාව [ම9 දැ@ Gවණැ� සෑම ෙදනාට ම වැටෙහGවා ඇත. 

ම�පැ� පානය කර�න�� ෙ* ක&ෙණ� ලා [ඩා ද&ව� හා සමාන ය. ඔv�ට එ� 
වැර> #ය�� /2Gවාට වඩා එය නැ� කර දැ£ම ම උසස් ෙS. ඒ Vසා ෙබො& තක ඉ>Kප� 
ෙනොෙකොට රටට ජා�යට �තව�ව �යා #Rමට අෙP පාලකෙයෝ /තට ගV�වා.  
ම/ෂ1යාෙ� �දහස 

(රාව A�ෙය� තහන* #Rම මGෂ�යාෙF Vදහසට බාධාව9ය යG තව� ෙබොළඳ 
කතාෙව#.  

ෙ* Cෙ* #/ම ව2නාකම9 නැත. එෙල/� සලකා බැLෙවො� �VසාෙF Vදහසට 
බාධා ෙනොවන එක ද A�ය9ව� නැත. �A මැ&මට :&Iධව �ෙයන A� �Aම&වාෙF� 
ෙසොරක* #Rමට :&Iධව �ෙබන A� ෙසොරාෙF� Vදහසට බාධාව9 ෙනොෙS ය@ #ව 
හැ# ද? 

ම�පැ� පානය ෙසොරකම වැV අපරාධය9 ෙනොවන බව� :ෙනෝදයට කරන ෙදය9 
බව� #ව හැ#ය. (රාපානය ෙක�� ම මහාඅපරාධය9 Nන� ෙලොව ඇ�තා9 අපරාධ 
#Rමට පධාන ෙහේ7ව බව ක�&� 1�ග�නා කාරණෙය#. :ෙනෝදයට බාධාව9 ය@ 
#යෙතො� ගංජා පානය කර�ෙ�� ග³කා Vවාස කරා ය�ෙ�� :ෙනෝදය සඳහා ෙනොෙS 
දැ@ ඇ/ය ?7ය. 

ෙගොනාට ද Oරබැහැර /ට �ව ද තමාෙF ෙගදර ෙසොයා ෙගන ආව හැ#ය. එෙහ� 
ම�පැ� ~ ම� w තැනැ�තාට න* ෙගදර ව� ෙසොයා ගත ෙනොහැ#ය. ෙගොනාට� වඩා 
පහ� ෙS. ඒ Vසා (රා තහනම �Vසා �Kස� ත��වයට වැ¬ෙ* Vදහසට න* බාධාෙව#.  

තවද පළා� ඡ�ද :ම�ෙම� (රාසැ$ වැ�මට A�ෙය� අවකාශ ඇ�ෙ�ය. එෙල/� 
ඡ�දය :මසා ෙහෝ (රසැ$ වැ�ම ෙබොන අයෙF Vදහසට බාධාව9 ෙනොව�ෙ� ෙකෙසේ දැ@ 
/තා බල�න. ඡ�ද :ම�ෙම#� /යයට හැටක කැමැ�ෙත� (රාසැ$ වැ(ෙවො� ඉ�K 
සතYස් ෙදනාෙF Vදහසට /Owෙ� [ම9 ද? සමහර:ට එය වැ�ෙදනාෙF කැමැ�ත Vසා 
සාධාරණය@ #ව හැ#ය. එෙසේ න* d� ලංකාෙS ම ඡ�ද :ම�ෙම� කැමැ�ත ෙසොයා 
බැYය ?7ය. y&ෂ ප-ෙය� /යයට හැ�තෑපහ[� ස්� ප-ෙය� /යයට අNපහ[� 
(රාවට :&Iධව ඡ�දය ෙදGවාට #/ම සැකය9 නැත. yv තක ඉ>Kප� ෙකොට මහ ජනයා 
ෙනො°ව2ය හැ# බව /තට ගත ?7ය.  
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ෙහොර ,රා බ3ල4ම 
ම�පැ� ස*�ණෙය� තහන* කෙළො� ෙහොර (රා වැ� ෙS යG තව� Cම#. 

ඉ�>යාෙS ෙ* පශ්ණය ඇ� w අවස්ථාෙව�5 රාජෙගෝපාලාචාය◌� 7මා ඊට ඉතා ෙක2 w ද 
Vයම w ද 1�7ර O�ෙ�ය. ෙහොර (රා වැ� ව�ෙ� ම� පැ� තහන* #Rම Vසා ෙනොව 
රජෙ� වරද Vසාය. රජෙ� VලධාR� V/ ෙලස තම�ෙF රාජකායය කරGවා න* ෙහොර 
(රා ඇ� ව�ෙ� නැත යG@. ලංකාෙS �වද ෙහොර (රා ය@ යම9 ඇෙතො� ඊට ෙහේ7ව 
පාලනෙ� Oවලකම ෙනොෙS ද? (රා පR-ක ෙදපාpතෙ*�7ව� ෙපො¥/ය� 
ග*dලාදෑVව&� V/ ෙලස රාජකායය ෙනොකරන Vසා ය@ Cම වරද9 ෙනොෙS. 

තව ද, ෙහොර (රා බvල ව�ෙ� ස*�pණ මැ�පැ� තහනම Vසා ෙනොව අpධ තහනම 
Vසා ය. ය* #/ ගමක ම�පැ� තහන* ෙකොට අ$ලy ගෙ* ම�පැනට ඉඩO� :ට තහන* 
ගෙ* ෙහොර රා වැ� �ම yOමය9 ද? තහන* ගෙ* /2න අය රා ෙබො�නට තහන* නැ� 
ගමට යෑම yOමය9 ද? ෙකොළඹ නගරෙ� ම�පැ� තහන* කළ� නගරෙය� 1ට ෙද�වල 
ෙහෝ අ� ගමක ෙහෝ ම�පැ� �ෙq න* එෙහ� ම�පැ� ෙගන�� නගරෙ� ෙහොෙර� 
:#jම ව� නගරෙ� /2න ෙqබIද� එ� යෑම ව� yOමය9 ද? ෙමය අpධ තහනෙ* 
අVෂට් :පාක ෙනොෙS දැ@ Gවණැ� කාට� වැටෙහGවා ඇත.  

ය* #/ රෙටක ස*�pණෙය� (රා තහනම9 ඇෙතො� ෙහොර රා ඇ� ව�ෙ� ෙකෙසේ 
ද? ෙහොර රා ෙගෙන�ෙ� ෙකොෙහ� ද? :ෙශේෂෙය� ලංකාව වැV dvෙද� වටw රටකට 
ෙහොර රා ෙග�න�ෙ� ෙකෙසේ ද? ඉතා අමා&ෙව� ෙගනාව� පාලන සං:ධානය ෙහොඳ න* 
එය >?G ව�ෙ� ෙකෙසේ ද? සඟවා ෙගන ෙකෙත9 ක$ /2ය හැ# ද? 

නා නා 5ධ ,රා 
ම�පැ� තහන* කළ :ට ඒ ෙවGවට නා නා :ෂ පාන බvල වන බව ද ඇතැ*v #ය�. 

එය ද ම�පැ� තහනම Vසා ෙනොවන බව ඉතා පකට කාරණෙය#. ෙමකල ෙමරට හා 1ටරට 
ම�පැ� ඉතා (ලබය. ඒ අතර එC :ෂපාන වග ද 26 9 � �ෙq. ෙමෙත9 ෙමය >?'� 
Uෙ� ම�පැ� Oලභ Vසා න* dY� C කාරණය 1�ගත හැ#ය. £ට පධාන ෙහේ7ව 
පාලක@�ෙF Oවල කම@. පාලකය�ෙF කාය◌�ාල ස£පෙය� ම එබ\ :ෂ පාන �Xන� ඒ 
ගැන ෙසොයා බල�ෙ� C ෙදෙන9 ද? දැන ග�ත� ය* වා/ Vසා ෙනොද�නා ෙලසට ඉ�නා 
පාලකය� (ලබ නැIද? ෙබොෙහෝ පාලකය� කරGෙ� කලබල ඇ� w :ට සඟවා ගත 
ෙනොහැ# Vසා ම ෙසොයා බැ¥ම ය. ෙමබ\ අක�කතා Vසා ම :ෂ පාන වැ� ෙවGවා :නා 
(රා තහනම Vසා ෙනොෙS. 

ලංකාෙS ග³කා Vවාස පැවැ��ම A�ෙය� තහන* ය. එෙහ� අVය* ග³කාවාස 
ෙනො�Xණා ම ෙනොෙS. ඒ අතර ප(Uය ?Iධ කාලෙය� අVය* ග³කාවාස බvල :ය. ෙමය 
වැළැ9�මට ප�කමය9 /Å එ9තරා ම��වරෙය9 එවකට 7X' රාජ� ම�තණ සභාෙS5 
අVය* ග³කා Vවාස නැ� #Rමට රජය :/� Vයම ග³කාවාසවලට අවසර >ය ?7 ය@ 
ෙයෝජනා ෙකෙළේය. එයට :&Iධ w අෙන9 ම��ව&� රට වැ/යා� ඒ ෙයෝජකයාට ත>� 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කළහ. ඒ ගැන රජෙ�� වැ/යාෙF� අදහස wෙ� අVය* ග³කාවාස නැ� 
#Rමට Vයම ග³කාවාස ඇ� #Rම ෙනොව �ෙබන එබ\ තැ� ද නැ�කර ගත ?7ය යG@.  
,රා තහනම අසාථක8 

ඇමKකාෙS � ඉ�>යාෙS � (රා තහනම අසාථක �ය. ඒ Vසා ලංකාෙS ද අසාථක 
ෙවනවා ම @ ඇතැ*v අනාගත වාක� #ය�. 

ඇමKකාෙS (රා තහනම සාථක wවා න* එය ෙලොව මහා yOම වY� එක9 ෙවGවා 
ඇත. (රාපානය &� කරන සෘ7�ණය9 හා එබ\ම පKසරය9 ඇ� (රාෙව� ෙදොස් V/ෙලස 
ෙනොඋග�වන ආගම9 අදහන ඇමKකාG� අතර (රාව වළ9වා ග�ෙ� ෙකෙසේ ද? එෙහ� 
ඔ��ෙF බලව� උ�සාහ Vසා එ9තරා සැන/$ල9 ලබා ඇ�ෙ�ය.  

ඉ�>යාෙS (රා තහනම අසාථක ය@ Cම අසත�ෙය#. එෙසේ #ය�ෙ� ෙමරට /2න 
ම�පැ� �7ර� ය. ෙබො*බාෙ� /යයට අaපහ9 පමණ� මOරා/ෙ� ආ5 අෙන9 පලා�වල 
ද ඊට සමාන පමාණය9 සාථක � �ෙබන බව එරට පාලක ප-ය #ය@. ඒ රෙ� අය 
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එකවරට ම ස*�ණ ප�ඵල බලාෙපොෙරො�7 ෙනොව�නා9 ෙම� ම එෙසේ ෙනො�මට පධාන 
ෙහේ7 ද Cපෙය#. 

ඉ�>යාව :ශාල රෙට#. (රා තහන* කර �ෙබ�ෙ� පෙIශ Cපයක ය. ඒ තහන* 
පෙIශය� වෙ�ට ම (රා �ෙබන ෙහ@� ෙහොර (රා හා අයථාකම ද බvල �ය. එෙහ� 
අසාථක ෙනොෙS. එC පෙIශවල (රාපානය සඳහා අවසර පත 5ෙම9 ද �ෙq. :ෙශේෂෙය� 
:ෙI,ක@�ට අවසර පත ෙදG ලැෙq. අවසර පත ඇ� අයට ම�පැ� (ලබය. ලංකාෙව� 
යන (රා �තෙයෝ ද එ�5 අවසර පත ලබා ෙගන ම�පැ� ෙබො�. ඔ��ට ම�පැ� උවමනා 
තර* ලැX' Vසා ආප( පැ�ණ ඉ�>යාෙS (රා තහනම අසාpථක ය@ #ය�. ඉ>� 
ඉ�>යාෙS එය අසාථක න* d� රෙ� ම (රා නැ� #Rෙ* ව�ාපාරය9 ආර*භ කර�නට 
එරට පාලකෙයෝ /ත�නාv ද? 

භාරතර)න L ෙ�K �මා ආ5 ජනනායකෙයෝ ¿රදpW ක$පනාකාරෙයෝ ය. ඒ අය (රා 
තහනෙම� හ>/ ප�ඵල බලාෙපොෙරො�7 ෙනො ෙව�. අ�&O :ස්ෙස#� ෙහෝ ප�ඵල 
ලැෙබෙතො� පමාණව� ය යG ඔ��ෙF අදහස ය. එය එෙසේ ෙවGවාට #/ ද සැකය9 නැත. 
ඒ Vසා ඉ�>යාෙS ආklව d� රෙ�ම (රා නැ� #Rෙ* ව�ාපාරය9 සකස් ෙකොට අවසාන 
ය. ෙ* ව�ාපාරය 1957 වෂ½ෙය� ආර*භ කර�නට ද Vයම කර ෙගන �ෙq. 

ඇමKකාෙS ෙහෝ ඉ�>යාෙS ෙහෝ (රා තහනම අසාථක �ම ලංකාෙS ද අසාථක �මට 
කාරණය9 ෙනොෙS. ලංකාෙS සෘ7�ණය ද පKසරය ද ,ෂට්ාචාරය ද පධාන ආගම ද (රාවට 
ත>� ම :&Iධ ය. ලංකාෙS ෙබොෙහෝ කෙලක පට� වාසයකරන ��¿� හා ඉස්ලා* 
භ9�කෙයෝ ද (රාවට ප- නැත. 

(රාවට ත>� ම :&Iධ XIධාගම හා ෙබෞIධ ,ෂ්ටාචාරය ලංකාෙS පැ�ෙර�නට � 
අ�&O ෙදදහසකට� අ�ක ය. yරාණ කාලෙ� ද (රාපානය කර�න�� /2ය� ෙමකල 
ෙම� ෙqබOකම9 #/ :ෙටක �Xෙk නැතැ@ #ව ?7ය. ෙබෞIධයාෙF Vත� Wලෙය� 
රහෙමර පානෙය� වැළැCම ද එක /$පදෙය#. ෙමබ\ රෙටක (රා තහනම සාථක කර 
ගැAම ඉතා පහ( ය. 
,රා තහනෙ9 ප�ඵල 

(රා තහනෙ* ප�ඵල ඉ9මV� ලබා ගත ෙනොහැ#ය. සමහර :ට අ�&O දහය9 
ෙදොළස9 ගතව�නට� 1�වන. ෙනො~ම බැK අයට අවසර පත 5ෙ* වැඩ1�ෙවළ9 ද 
ඇ�:ය ?7ය. dල5 අවසර පත වY� (රා ෙබො�න� දහස් ගණන9 :ය හැ#ය. එෙහ� එය 
කමෙය� අl ෙවGවා ඇත. අ�ං කෑමට :&Iධව A� පැෙනS කාලෙ� 5 අවසර පත මU� 
අ�ං කෑව��ෙF සංඛ�ාව �ස්7� දහස9 (33000) ට� අ�ක :ය. එෙහ� එය කමෙය� අl 
� ෙගොස් දැනට �හට (30) බැස �ෙq. (රාව 1�බඳ ප�ඵල ද බලා ෙපොෙරො�7 :ය ?�ෙ� 
ෙම ෙල/V. 
 

1956  5 පළ කැ&' ‘(රාපානය හා ::ධ මත’  ෙපොෙතV 
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ය7&Y�ම: ඇ*. ඒ. බÇල මහතා 


