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

���ම, ම�පැ� �ම හා ම�දව� ගැ"ම ඈතඅ%තෙ& පට� �(ණ. එ+� ���ම හා 
ම�දව� ගැ"ම �,ෙ- ෙබෙහත/ වශෙය1. ෛවද�ව4 ය� ය� ආබාධවලට ��වැ8 ඉ:ම 
1යම කළහ. එය ෙබොෙහෝ >ට ම කෙළේ ��වැ8ය ?8� තබා ෙගන ක8� ෙහෝ නහ ෙය� 
ඉ:ම +. කෙ@ තබා ඉ:ම ද ෙනො �,ණා ෙනොෙA. ෛවද�ව4 අ(ං, කංසා, ගංජා ම�දව�වල 
>ෂ මරා එය ෙබෙහ� සමඟ �ශණය G:ම ඉතා HI වශෙය� එදා� �,ණා. අද� �ෙයනවා. 

Jරාණෙය� ද ම�පැ� පානය ආග�ක වශෙයK�, සාමාLක වශෙයK� �,ණා. 
,�රජාණ� වහ�ෙසේ කවර ආකාරෙයකැ ම� පැ� පානය/ ව� ?Mග�ෙ� නැත. එෙහ+� 
N� සමාජෙ& 1ත� Oලය වන ප�PQ� ම�පැ� �ෙම� වැළRම ඇTළ� කළහ. එකල ද 
>>ධ මද�පාන T,ණ� ෙව� වශෙය� න� ෙනො Gයා එදා �,U පධාන මද�පාන වග 
ෙදකක න� ඇTළ� ෙකොට ‘�රා ෙ�රය ම
ජපමාද�ඨානා ෙ�රම� ��ඛාපදං සමා�යා�’ 
යන Pක පදය පකාශ කළහ. 

ම� Xමට�, පමාදයට� ෙහව� P� සැලGY නැ� බවට� ෙහේTවන ම� පැ� �ෙම� 
වැළෙකන Pක පදය සමාද� ෙව� යන Pකපදය සමාද� වැ ZRෙම� ,[ධ ධමය පැT4U 
හැම රෙටක ම ම�පැ� �ම කමෙය� නැ� X Nයා. ෙකෙන^ හ_Pෙය� ම�පැ� 8ක/ 
�ව� අ� අය දැන ග�නවාට කැම� `ෙ- ම නැත. ෙබෞ[ධය� ම� පැ� ?M^Q කළ බව 
>ෙ[Oය උගT� ද Yයා ඇත. Jරාණෙය� ෙබෙහතකට >නා 1ක� ��වැ8 ඉ:ම ෙහෝ ම� 
දව� ගැ"ම T,ෙ- නැතැ+ Rම තරමට අcව පැව� බව Gව හැGය.  

,� රජාණ� වහ�ෙසේ ම�පැ� �ෙ� ආdනව හා >නාශය >>ධ eතය�� හා කතාව�� 
පැහැ_Yව ම පකාශ ෙකොට ඇත. එ+� Pඟාෙලෝවාද eතෙ& පකාgත ක4U හය වටහා 
ග�ත� පමාණව� ෙA. ෙම� පධාන වශෙය� සඳහ� ව�ෙ� ම� පැ� �ෙ� ආdනව `ව� 
���ෙ� හා ම�දව� ගැ"ෙ� ආdනව ද අංශ RපයG� iට සමාන ෙA. 
1. ධන හා�ය 

ම�පැ� හා �� ෙකොළ බ� වශෙය� රජයට 4?යQ ෙකෝ8 590 / ලැෙබනවා. ම�පැ� 
1සා රජයට දර�නට P�වන >යදම  ෙකොපමණදැ+ සඳහන/ නැත. එෙහ� අ� රටවල 
>යද� අKව ගණන �තා ගැ"ම අපහH ෙනො ෙA. පංශෙ& සෑම ෙරෝහලක ම හැම ඇඳ� 
Pයයකට ම ඇඳ� 40 / ම� පැ� ෙරෝo� සඳහා ෙව� කර�නට P�X ඇත. එෙහ+� 
ෙරෝහQ සඳහා පමණ/ රජයට දර�නට P�X ඇ� අ�ෙpක >යදම රං ප`� ෙකෝ8 PයයG. 
qෙරෝපෙය� අ� රටවල� එෙසේම ය. ෙ� අKව r ලංකාෙA ද ම�පැ� ෙරෝහQ - ෙපොYPය - 
අsකරණය - බ�ධනාගාර - ආd >>ධ අංශ වY� වැය වන tදQ එකT කළ >ට ආදායමට 
වැ� වK ඇත. �1සා හා සමාජය නර/ Xෙම� P�වන අ��ත අලාභය iට ඇTළ� කෙළේ 
නැත. 

ෙම කල ම�පැ� ෙබොන J[ගලෙය^ට අcම ගණෙ� _නකට 4?යQ පනහ/ ව� 
>යද� වK ඇත. කPvJ ව� ඉ� අcව ෙබො�නට ෙනො හැG වK ඇත. එය එෙසේ න� මසකට 
4?යQ එ/දහස් ප�PයයG. අ`4[දකට 4?යQ දහඅට දාහG. අ`4� දහයකට එ/ල/ෂ 
පනස් දහසG. අ`4� >ස්ස/ ෙබො�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. ඊට ෙපර මැෙරනවා. ඉ_� xව� 
වැ P8ෙයො� 4?යQ T� ල/ෂායG. �ම සඳහා 4?යQ පනහකට වඩා >යද� කරන අය ඒ 
අKව >යද� ෙQඛනය සාදා ගත qT ය.  
2. ෙකෝලාහල, අපරාධ බ$ල %ම 
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වතමාන සමාජෙ& >ෙශේෂෙය� ග�බද P�වන �"මැ4�, සාහPක අපරාධ Pයයට 
අeව/ පමණ ම�පැ� ස�බ�ධ යැ+ Gව හැG ය. සමාජයට අIෙත� පැ�} ම�දව� 1සා 
අපරාධ අsක වK ඒකා�ත +. 
3. &&ධ ෙරෝග හට ගැ*ම 

ම�පැ� �ම කා+ක හා මානPක ෙරෝගවලට ෙහේTවG. r ලංකාෙA >ස්තර වශෙය� 
>ගහ ෙකොට නැත� අ� රටවල >ගහ ෙකොට ඇත. පංශෙ& ෙරෝහQ වල ෙරෝo�ෙග� 
Pයයට හතMහ/ ම�පැ� ෙරෝo� ය. Yවp PෙරෝPස් වැ1 ෙරෝගය� ෙග� මැෙරන 
සංඛ�ාව වසරකට 30,000 / පමණ ෙA. ඉ�_යාෙA �ය ෙරෝo�ෙග� Pයයට අeව/ 
පමණ අsක ම�පැ� පානය 1සා බව වාpතා ෙA. qෙරෝපෙ& _qU රටවල ?ස්ස� 
ෙකො�වල P8න අයෙග� Pයයට 59 / පමණ ම�පැ� ?ස්ස� බව Gය�. r ලංකාෙA ද ෙ� 
PයI >නාශ _qU ෙව�� පව%. 
4. ෙ+බ,ෙදක යන අප-./ය 

ෙ�බ[දා යන වචනය Pංහල ෙනොෙA. ල/ෂ ගණන/ වචන ඇ� Pංහල භාෂාෙA 
ෙ�බ[දා ය�නට ත1 වචනය/ නැත. එයට ළ�� යන වචනය න� : Hරා�pථ, ෙසොඬ යන 
වචන +. Jරාණ ලංකාෙA ම�පැ� �ම ඉතා ත_� ?M^Q කළහ. ෙනො/ස් Tමා ද එය Yයා 
ඇත. ෙමකල ම�පැ� �ම මහ න�,කාර වැඩ/ X ඇත. ඒ වැZ_ හැ�ම නැ� G:මට 
ම�පැ� ෙබො�නා ?M^Q G:ම රට Jරා පැ�ර >ය qT ය.  
5. &01ය නැ2ත4 %ම 

ම�පැ� ෙබො�නා >M(ය නැ�ෙතG. ඔ�ට මKෂ�කම අමතක ෙA. ?��කම, 
ගැහැUකම අමතක ෙA. Gයන ෙදය ද�ෙ� නැත. කරන ෙදය ද�ෙ� නැත. ඇෙ� වස්තය 
ඇ� ද, නැ[ ද ද�ෙ� නැත. ��සනාට අ�ත ෙA. 

මා ද�නා ධනෙය� උසස් ෙකෙන^ ෙ� P[sය/ Gය�න�. ඔ� ම�පැ� අsක ෙලස 
ෙබො�ෙනG. ඔ�ට ෙව� Xම මහ� ��යG. (ෙව� Pංහල වචනය/ ෙනොෙA) ෙව�X 
1වස්තව නැ�ම වඩා� ��යG. _න/ ෙමො� � X පP[ධ ෙහෝටලයකට Nයා. ඔ� Nෙ& 
ෙගදරට අ�න සරෙම� ය. ම�පැ� � ෙව�X ගැහැU - ?�� ?�ස මැද සරම Yහා දමා 
නට�නට පට� ග�තා. එ� P8 අෙන/ ෙව�කාරය�ට මහ� සTට/ �ව� ෙහෝටQ 
��යනට මහ� කරදරය/ �ෙය� �රකථනෙය� ෙගදරට දැ��ෙ& ය. ෙගදර වාහනය යවා 
අමා4ෙව� ෙග�නා ග�වා ලd.  
6. 5,6ය ෙමොට %ම 

,�රජාණ� වහ�ෙසේ  “පඤඤ්ාය ;+බ<කරණං” ,[sය ෙමොට කරනවා ය+ R ක4U 
වpතමාන >ද�ාඥෙයෝ ද ම�පැ� �ෙම� ෙමොෙQ ෛශල ?Mස්ෙසනවා ය+ Gය�. ෙමොෙQ 
ෛශල රාgයG. එෙහ+� ම�පැ� �ෙම� වන හා1ය එක වර ෙනො දැKන� කමෙය� 
ෙමොෙQ ශ/�ය �න ෙව+. ම�පැ� �වාම ෙහොඳට Yය�නට Gය�නට ?Mව� ය+ සමහ4 
Gය�. එෙලP� ම�පැ� � ෙගන Y� G� අයෙග� Pයයට අ� නවය/ ම අ��ම 
කාලෙය� �වල X අකාෙQ මැ4ණා. 

ම�පැ� ?Mබඳ >ද�ාඥය� ෙ� අI� ම පකාශය ඇTළ� නැ`� පත/ 1^� ෙකොට 
ඇත. එ� tQ ?�ෙA ‘�� ?ස්කවA’ අI� ෙසොයා ගැ"ම ය+ සඳහ� ෙවනවා. එන�, 
සාදයකට ෙගොස් අෙන/ අය සමග >ෙනෝද Xමට �ම උ�ර/ ග� >ගස ම ෙමොෙQ ෛශල 
?Mස්ෙස�නට පට� ග�නා බව +. 

�� �ම 
��ෙකොළ බ[ෙද� රජයට ෙ� වසෙp ලැෙබන ආදායම 4?යQ ෙකෝ8 ගණනG. �� �ම 

1සා >>ධ අංශ වY� දර�නට වන >යදම ක`4� ව� ද�ෙ� නැත. ෙම� න� ම� පැ1� 
වන >නාශය තර� තව� හා1ය/ නැතැ+ Pත�. එෙහ� ධන >නාශය න� ම�පැනට වඩා 
අsක >ය හැG ය. බ� ෙගව�ෙ� >යද� හැර ලැෙබන ආදාය�1. ෙකෝ8 399 / බ� 
ෙගව�නට ��ෙකොළ සමාගම ෙකතර� ආදායම/ ලබනවා ඇ� ද? ඒ PයQලම �� ෙබොන 
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ජනතාව ෙග1. ම�පැ� ෙබො�න`� ෙ� සංඛ�ාවට වඩා �� ෙබො�න� ෙ� සංඛ�ාව 
වැ�ය.  

ම�පැ� �ම හැම තැනකd ම ෙනො කළ හැG ය. ���මට තැන/ හා ෙAලාව/ 1යම 
නැත. එෙහ+� හැම තැනකd ම �� ෙබොනවා. �තයනට ��වැ8 ෙදනවා. ෙම කල �� 
ෙබො�න^ට ද දවසකට 4?යQ 20 / ව� >යද� ෙනො ෙකොට බැ� ය. එය එෙසේ න� මසකට 
4?යQ 600 +. වසරකට ආd වශෙය� ගණ� වැ� කර බල�න.  

�� �ෙම� ඇ� වන ෙසෞඛ� >නාශය ධන >නාශයට වඩා බරපතල ය. �� �ම 1සා හට 
ග�නා ෙරෝග සංඛ�ාව ද අsක ය. >ෙශේෂෙය� ෙතොෙQ _ෙA උ�ෙp ෙපනහQෙQ ආමාශෙ& 
tතාශෙ& ?Mකා වY� හා ඇ�?�මා ආd ෙරෝග වY� අෙම�කාෙA වසරකට මැෙරන 
සංඛ�ාව T� ල/ෂය ඉ/මවා ය+. 

ෙපනහැY ?Mකාවට පධාන ෙහේTව Pගර@ �ම බව tI ෙලෝකය ම ?Mෙගන ඇත. 
ලංකාෙව� කලකට ෙපර ෙපනහැY ?Mකා ශල� කමය/ T,ණා න� අ`4[දකට එක/ 
පමණ ය. දැ� එක ෛවද�වරෙය^ට ෙපනහැY ?Mකා ශල� කම ස�යකට පහ/ හය/ 
පමණ ඇත. 1තර Pගර@ ෙබොන ෙකෙන^ ෙ� x>ත කාලය එක Pගර@�වG� �1�T 5 
½ / අcවන බව >ද�ාඥෙයෝ  Gය�.  
ම�දව	 ගැ�ම 

Jරාණ කාලෙය� ම�දව� ගැ"ම/ T,ෙ- නැත. ඉං P� ෙ� පාලන කාලෙය� 
වෙයෝවෘ[ ධ අය අ(ං ගැ"මට J4� `ණා. එ� ද හා1ය දැනග� ,[sම� ජනතාව >4[ධ 
`ණා. ඒ >ෙරෝධය සැලGQලට ග� පාලකය� අ(ං නැ�ව ම බැ� අයට අවසර පත ��නා. 
එෙසේ ��ෙ� ද ඔ�ෙ� මරණෙය� පH එය අවලං� වන ප�_ ය. එදා අවසර පත 36,000 / 
1^� කළා. ඉ� පH අවසර ප� ��ෙ� නැත. ඒ අවසර පත ද �න X අ`� දැ� Pයය^� 
නැ� තර� ය.  

ෙම කල භා>තයට පැ�ණ �ෙබන ම�දව� අ�ශ+� භයංකාර ය. කPvJ tදලාYලා 
අන�ය� ලවා කPvJ පචාරය කළා/ ෙම�, ම�දව� පචාරය කර�ෙ�� එ බ¢ 
ව�ාපා�කය� ?�සG. ෙ� >ප�� සමාජය ෙ�රා ග�නට න� ෙ� අවාසනාව�ත 
ව�ාපා�කය� මpධනය කළ qT ය. ඒ අතර ෙ� ම�දව� ගැ"ෙම� x>ත >නාශ වන සැ8 
වැ��8යනට, ළම+නට හා ත4ණ ත4}ය�ට >ද�ාK£ල ව ෙප�වා _ය qT ෙA. 

?�ල�තය Pගර@ අsක ව ෙබොන රෙටG. එ� අකාල මරණ වැ� ව�නට පට� ග�තා. 
Pයයට පනහ/ මරණ හෘදය ෙරෝග වY� වයස හතYහට� පනහට� අතෙර� ය. ෛවද�ව4 
ප:�ණ කළා. අsක Pගර@ පානය 1සා ශ:රෙය� ෙකොෙරොස්ෙටෝQ ෙ�ද ෙතQ වැ�Xම 
1සා හෘදය ෙරෝග බ�ල වන බව පැහැ_Yකර ��නා. එය ?Mග� රජය Pගර@ �ම පාලනය 
G:මට රාජ� සභාෙA පනත/ ස�මත ෙකොට ¥යා�මක කළා. අ`4� Tනකට පHව අෙv 
රට ජා�ක >ප�� ෙ�රා ග�තා + රජය �� වාක� පකාශ කළා.  

r ලංකාෙව� ද ���ම, ම�පැ� පානය හා ම�දව� ගැ"ම පාලනය G:මට රාජ� 
සභාෙA පන� ස�මත ෙකොට ¥යා�මක G:මට කාලය පැ�ණ ඇත. 

 

දවස 1987.05.13 
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“මාෙ� ධමය 
� කර�නා � ය� 
��ෙය� ෙ�ද? ෙහෙතෙ� මද�පානය 

ෙනො කර�ෙ� ය. එ� ෙනො හැ ෙර�ෙ� ය. 
ෙබො�න�හට අ$බල ද ෙනො ෙද�ෙ� ය.” 

 
'(රජාණ� වහ�ෙසේ 


