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� ලංකාව ම	ද��ක රට� ෙ�� ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�� රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොවැ පහළ වන කාලෙ� �ශාල තැන� ��ෙ� අ�ධ 

�ශ්වාසයට ය. පඥා �ශව්ාසයට ��ෙ� ස්ව$ප තැෙන%. එෙහ'� ()සා *ත� ��ණ+ 
*,ෙ- ./0ද ෙහොඳට ම 4න 5 ෙගොස් 7�8. ආග(ක :7වලට ගැ75ම )සා *� වන 
ප;හා)ය �< �0=ම�� ආග(ක :7 කඩ ෙකෙර(� පශ්න නැ? සැ@ උප)ෂ0 
ග�ථවE� පැහැFG ෙH. 

උප�ෂ� �ගෙය� උප�  !රජාණ� වහ�ෙසේ අ�ධ $ශව්ාය &' ග�ව�� පඥා 
$ශව්ාසය *+ ග�ව�� “නාI�තය�ෙතො .;ෙසො �ෙසසම=ගJඡ7”  ෙනො -තන /�ගලයා 
$ෙශේෂ 1�2ව3 ලබ�ෙ� නැතැ6 ෙ�ශනා කළ අතර කාලාම 8තෙය� -:ෙ; �<ණ 
�දහස පසෙළොස් ආකාරෙය?� පැහැ1@ කළහ. 

-:ෙ; �දහස වරදවා ෙයBෙම� -! $ය හැ? CDEමF හDහැG ෙයBෙම� -!$ය හැ? 
1�2වF -H  !රජාණ� වහ�ෙසේ -:ෙ; කලාව ෙහවF  �Iය පJK; කැර -තන සැG 
මහාපෙ�ස ෙ�ශනාෙව� පැහැ1L කළහ. එෙසේ පකාශ කැර �Kය B ෙමකලැ ද �දහස වරදවා 
ෙයBෙම� සමහN� �<ණ වF O� කාලටF බාෙගටF කාලටF Cස්ස� වැ -Gන බව 
ෙපෙන�නට ඇත. 

-ංහල�Sපය යන නමට B<ඝ ඉ�හාසය3 ඇතF ඇතැ; -ංහලය� ම -ංහල නමට 
$N�ධ බව ෙපෙන�නට ඇත. සමහN� ෙ; රට ෙබෞ�ධ යැ6 ?යනවාටF $N�ධ ය. ෙ; 
ෙදකN2 ම ඔX/ කළ හැ? YවF ෙ; එයට අවස්ථාව ෙනොෙ[. සමහර ඉං\- /වF පFවල 
ෙයොදන “ලංක�”  යන වචනය -�යට ග�න. ඔය කYN� කවර කතා කළF ^ ලංකාව 
ෙබෞ�ධ රට6. ෙ; -ංහල ෙබෞ�ධ රෙට� උප� -ංහල ෙබෞ�ධය� $-�  �Iය පJK; 
කැර ෙගන -�ය �O කNණ3 ද3ව�ෙන�. 

$ද�ා මත අද ඇFත ෙහට ෙබොN ෙව6. ෙහට ඇFත අ��දා ෙබොN ෙව6. එෙහF 
1වැසට පමණ3 ෙදවැ� ෙකොට CLගත හැ? ඇFත? $ද�ා මතය. ඒ $ද�ා මතයට අ`aල 
වැ -තන $ද�ාධරයනට අනාගත ලංකාව ම�ද �Iක රට3 ෙ[$ ද යන සැකය3 පහළ S 
ඇත. 

ම�දෙපෝෂණෙය� 18 ල�ය� 
අද *ඩා දNව�ට තව අYN! $-පහ?� �හ?� පාලකය� $ය හැ? ය. එෙසේ 

පාලකය� $ය හැ? ළම6 අද -Gන තFFවය ගැන මැදහF වැ `වc� -තා බල �න. 
ම�දෙපෝෂණෙය� ෙපෙළන ළම6 දහඅට ලeය6. ෙගො+ K�D ළම6 හතLස් ප� දාහ6. 
අ�ධ ළම6 �ස්ප� දාහ6. ෙකොර ළම6 පහෙළොස් දාහ6. මාන-ක ආබාIත ළම6 පහෙළොස් 
දාහ6. ෙ; අYN! fපයකට ෙපර ගණන ය. අද ගණ� අg ව�නටF CLවන, වැ� ව�නටF 
Cළවන. වැ� S ඇතැ6 -තා ගFත ාට වරද3 නැත. 

ළම6� ම�දෙපෝෂණෙය� ෙපෙළ�ෙ� J!J ආහාර පමාණවF ව ෙනොලැiෙම�. 
ම�දෙපෝෂණය �සා ළම6�ෙj කය වැෙඩ�ෙ� නැත. කෙkF ෙම ාෙළේF වැlම Eන 
ෙව6. $ද� ා $ගහය අ`ව ?යනවා න; *ඩා ළම6නට J!J ආහාර �යම පමණට ෙනොලැiම 
�සා ෙමොෙළේ ෛසල ෙනොවැෙඩනවා පමණ3 ෙනොව ෙමොෙළේ ෛසල හැ?o ය6. එ6� 
ෙමොෙළේ pයාකාDFවය !<වල ෙව6. ම�ද �Iක ෙව6. 

මYCයනට &දq නැ�කම �සා J!J ආහාර �යම පමණට ෙද�නට ෙනොහැ? ව -ට 
පJව හැ?යාව ලැi J!J ආහාර �යම පමණට !�ෙනොF ෙනොවැg2 කය න; වඩවා ගත 
හැ?ව` ඇත. එෙහF Eන r ෙමොළය න; වඩවා ගත ෙනොහැ? ෙව6. මFපැ� iෙම� 
ෙමොෙළේ CLස්ෙසන ෛසල නැවත පණ ග�වා ගත ෙනොහැ? ෙව�නා3 ෙම� ම J!J 
ආහාර �යම පමණට ෙනොලැiෙම� Eනවන හැ?ෙළන ෙමොෙළේ ෛසල නැවත පණ ග�වා 
ගත ෙනොහැ? ව` ඇත. 
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ෙම� අ�ෂට් අJ�දර භයානක ප�ඵලය න; තව අYN! පහෙළොහ?� කාය ශ3�ය 
ඇ�  �IEන දහ අට ලeය3 තNණ තNcය� ජන සමාජයට පැ�uම6. කාය ශ3�ය 
ඇ�  �I Eන තNණ තNcය� දහඅට ලeයකට කර�නට බැD අපරාධය *ම3 ද? දැ� 
අ'ෙත� හදා ෙගන �ෙබන වචනය අ`ව එf තNණ තNcය� දහඅට ලeය තස්තවාදයට 
බැස්ෙසොF කර�ෙ� *ම3ද? ෙව� තබා මරා අවසානය3 ද?�න Cළව� ද? බැහැ බැහැ 
බැහැ. 

 !රජාණ� වහ�ෙසේ $-� ෙ�ශනා කරන ල!ව &+ ෙලොව උගO� CLෙගන �ෙබන 
ෙහේOඵල වාදය අ`ව ම ෙමය $සwය �O ෙ[. එෙහ6� මා ද�නා හැGයට ෙහේO ඵලය`F 
CLය&F සඳහ� ෙකෙර�. ෙ; කN2 කNණාවF පඥාවF *+ ග�වා ෙමෙන� ෙකොට 
සමyයF සංව<ධනයF ඒකාබ�ධ කැර ෙගන ඉ1Dයට යා �O බව ෙමF -�� ද�ව�. 
පධාන ෙහේO ?�පය3 ෙමෙසේ ය: 

��වැ) ෙලෝකෙයM රටව$වE� වැN සංඛQාව� �Rප+ ය. ආ*යා7ක රටවල �Rප+ 
ක(� ෙදවැ) තැන ග�ෙ� S ලංකාව'. වTතමාන රජය Uප� ෙපො+ කමය නැ7 %Wමට 
ෙපර ජනතාවෙX ආදාය- ත++වය ෙදවර� ම පWYා ෙකොට බැ[ ය. ෙදවාරෙය� ම දැන 
ග�නට ලැ�ෙ� ජනගහණෙය� බ ාගය� මසකට /\ය$ ��*යයකට අ] ආදායම� 
ලබන අය බව'. දැ� මඳ� ෙවනස් 5 ඇත. එෙහ'� ෙ- වර _ද$ Uප� ��ෙ� හැ+තෑ 
ලYයක ට ය. අa/� හයකට ලැb පග7ය cd aව+ ස�< ෙව_. 

ෙදොෙළොස් ලeය3 පමණ {?යා නැ�යY�ෙග� හය ලeයකට අIක සංඛ�ාවකට 
{?යා ලබා B ඇතැ6 රජය ?ය6. රජය එෙසේ ?ය�ෙ� කා<ය ාල}ය @යාප1ං~ ගණ� ය. 
ඈත CGසර ��J� {?යාව3 නැතැ6 රජෙk @යාප1ං~ ව�නට එ�ෙ� නැත. එෙහ6� 
රජෙk ෙපොFවල ගණ� අ`ව {?යාව3 කළ �O වයෙසේ -Gන, එෙසේ YවF ස්�ර 
{?යාව3 නැ� අය �ස්ප� ලeය3 පමණ බව �ට ක@� වර3 @යා ඇත. 

ෙමෙසේ හැFතෑ ලeය3 පමණ !XපF ජනතාව ^ ලංකාෙ[ පYq සංඛ�ාව අ`ව ගF 
$ට පYq දහසය ලeය3 පමණ ය. ෙම6� පYq වැ� සංඛ�ාවක අYN! පෙහ� පහළ 
ළම6 එ3ෙකනා, ෙද�න ා, O�ෙදනා ගණෙ� ඉ�න CLවන. 

අෙR අ-මලා තව ම ද/වනට තම %; ෙද7. එෙහ+ �Rප+ කම )සා ද/වාට ෙද�නට 
අ-මාට %; එෙර�ෙ� නැ+ත-, එෙරන %; @ෙ�+ ෙපෝෂQ fණය අ] න-, අ-මා 
g%යාවකට ෙගොස ්පැය දහය� ෙදොළහ� පමණ ද/වාෙග� ඈ+ව *@නවා න-, ෙහොඳට 
ෙවෙහස 5 අa+ ද/වාට %; �� �ට පාෙT යන �ට ලස්සනට ෙපෙන�නට 7iය j� 
ශWරය අවලස්සන ෙH යැ' *තනවා න-, මa%; ළඟට ද/වාට ෙපෝෂQ වන එළ%; ගවය� 
මරා ෙගන කාලා ඉවර )සා ලබා ගැ:ම අපහc න-, අMංසක ද/වාට ෙද�නාට ��ෙදනාට 
කාෙX \Mට� ද? 

Cටරටව@� ෙගෙනන ?D ආහාරව@� කඩ සාX/ C� ඉ�� ෙගොස් ඇත. ෙපෝසOනට 
න; රජ සැප ය. කාලා මැෙරන තරමට ආහාර ඇත. ඒ ?D ආහාරවල �ල ගණ� ඉතා අIක 
ය. හැFතෑ ලeය3 වන ෙහොඳට ම !XපOනට න; ඒ ආහාර ෙදස බලා JJ; ෙහළනවා හැර 
ෙවන කර�න ට ෙදය3 නැත. ම�දෙපෝෂණය නැ� ෙකොට කයF ෙමොළයF වඩව�නට ?D 
ආහාර ළඟට උපකාර ව�ෙ� පළON ය. 

ෙමරට හා Cටරට පළON �ෂ ද ඇපq &�රXපල; ආB ෙනොෙය3 පළON ද Jලබ ය. 
එෙහF �ල වැ� ය. එෙහ6� !XපF හා !ක ෙසේ �වF වන පYq දහසය ලeයක පමණ 
දNවනට න; පළON රස $w�න ලැෙබ�ෙ� නැත. ඔYනට ෙකෙසq ෙග�ය3වF 
ෙද�න ට හැ?යාව3 නැත. 

පැ{cෙයෝ ෙගදර ඉඩ �ෙබන පD1 එළව'F පළONF වැrහ. දැ� ඉ�නා ෙබොෙහෝ 
ෙදනා එබ� ෙගදරට CDමැෙසන කට�O කර�ෙ� නැත. -යqල &දq B ග�න බලා 
ඉ�නවා. එ6� �වන $යදමF නyනවා. ගෙ; �ෙබන පළON GකF, සංචාරක 
ෙහෝටqවලට එකO කැරෙගන එනවා. අ�රද<� මාCය� ෙගදර දNවනට 1ය �Oව �ෙබන 
පළON GකF සංචාරකයනට J+ &දලකට $*ණා *2 කරවල Gක3 ෙගනYF දNවනට 
ෙදනවා. සමහර CයවN උපයන &දq iමට6 8!වට6 ෙයොදවනවා. 
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ෙමෙසේ දNව�ෙj කයF ෙමොෙළේF වැෙඩ�නට උවමනා කරන ?D ආහාරF පළONF 
�- පමණට ලැෙබ�ෙ� නැ� �සා දNව�ෙග� -යයට පනහකටF වැ�ය 
ම�දෙපෝෂණෙය� ෙපෙළනවා. �වන $යදම 1ෙන� 1න වැ� වන �සාF ළමා ?D ආහාර 
හා පළON �ල වැ� වන �සාF ම�දෙපෝෂණෙය� ෙපෙළන සංඛ�ාව 1ෙන� 1න ම වැ� 
ෙවනවා. ම�දෙපෝෂණ ළම6� ම�ද �Iකය� ෙවනවා. එය එෙසේ න- අනාගත S ලංකාව 
ම�ද�0=ක රට� ෙනො ව�ෙ� ද? 

ෙ; ආපදාෙව� අනාගත පර/ර ෙ�රා ග�නට *ම3 කළ �O ද? මනා සංව<ධන 
සැලැස්ම3 අ`ව pයා ?�ම6. ඒ සැලැස්ම ෙකොටස් ෙදක?� �3ත $ය �O ය. 

1. ෙගව� වැ�ම 
පැරc -Dත3 වශෙය� -! කළ ෙගදර එළව' හා පළON වැSම ආ<�ක CDමැස්ම3 

ෙම� ම ෙසෞඛ�යට ද ෙහොඳ උපකාරෙය?. අ'F එෙසේ ම CD-! එළව' හා පළON 
අ`භවයට ලැiම මහF භාග�ෙය?. දNව� �ෙරෝy ව�න ා3 ෙම� ම ම�දෙපෝෂණය ද 
Oර� කළ හැ? ෙ[. එ6� ම�ද �Iක භාවය ද ඉෙ� ම වැළැෙක6. 

?D දNවාට අමෘතය හා සමාන ආහාරය මY?D ය. අෙX රෙ� මYවN වැ� ෙදනා මY?D 
Bමට මැL නැත. ඒ අතර පැෂ�කාDය� Gක ෙදෙන* මY?D ෙද�ෙ� නැ� බවF රහස3 
ෙනොෙ[. ෙගවFෙත� අ'F එළව'F පළONF අ`භවයට ලැෙබනවා න; මY?D වඩාF 
ෙපෝෂ�දායක ෙව6. එය ද ම�දෙපෝෂණය ඉවF ?�මට උපකාර ව` ඇත. ෙමකලF 
යාපෙ� ෙගවO වැSම ෙහොw� -! ෙව6. ඔY�ෙj -DF $DF අ`ව ෙබොෙහෝ ෙදොස්තර 
මහFවN� ��1D පා�දර නැyට ෙගවFෙF වැඩ Gක3 ?�ම ෙහොඳ ආද<ශය?. නgකාර 
මහතාF �NවN`F �ෂ�ය`F {?යාවලට යන අෙන3 අයF එෙසේ කරන බව ආරං~6. 

/රාණ කාලෙය� {?යාවනට බ�ල වශෙය� yෙයෝ CD� ය. {?යා ?�පයකට 
පමණ3 ගැහැ2F yයහ. දැ� �වන $යදම වැ� �සා ස්වා� /Nෂයා පමණ3 {?යා ෙකොට 
පYල3 නඩFO කර�නට ෙන ාහැ? ය යන අදහස ඇ� කැරෙගන ඇත. සමහර මYCය� ද 
!වට J+ {?යාව3 ෙහෝ �ෙබනවා න; දෑවැ1 පශ්නය3 ඇ� ව�ෙ� නැතැ6 ද -තනවා. 
ගැ�රට කqපනා කරනවා න; -තා බැ@ය �O කN2 ෙබොෙහෝම6. දNව� බලා ග�නා 
ෙසේ$කාව� පF ?�ම ඒවා6� එක?. එයට ෙ[තනෙය� සෑෙහන &දල3 ෙව� කළ �O 
ෙ[. ඉ�ධන �ල අIක �සා ගම� $යදම සඳහා සෑෙහන $යදම3 කර�නට -!ෙව6. 
1නපතා පDහරණය ?�මට $-ON ඇ!; සඳහා සෑෙහන $යදම3 කර�නට -!ෙව6. ?D 
දNව� ඉ�නා මYවN ද {?යාවට යෑම �සා දNවා පැය ෙදොළහ3 පමණ මවෙග� අ  ෑF ව 
-�ෙම� ම�දෙපෝෂණෙය� පමණ3 ෙනො වැ ෙරෝග බ�ල Sෙම� සෑෙහන $යදම3 
දර�නට -!ෙව6. ෙකෙන*ෙj ෙ�තනෙය� යම3 ඉ�D ෙ[$ ද? දNව� පැය ෙද ාළස3 
පමණ ෙහෝ ඊට මඳ3 අgෙව� ෙහෝ මYCය� ෙග� ෙව� ව -�ම �සා �වන හැඩගැස්ෙ; 
අංශෙය� -!වන අලාභය ෙමයට එකO කෙළේ නැත. රජයF ජනතාවF ෙ; කN2 මැදහF 
වැ -තා බල�ෙ� මැනැ$. 

2. රජය ��� කළ �� ෙකොටස 
මහජනතාවට අවශ� අනවශ� ආහාර B හැම ෙදය3 ම Jලබ වැ ඇතF ජනතාවෙග� 

-යයට අ8වකට පමණ ඒවා ගැ�මට පමාණවF �ල &දq නැත. එෙහ6� *ඩා දNව�ට 
උවමනා ?D පළON ආ1ය පවා පමාණවF ව 1ය හැ? ෙනොෙ[. එ� අ�ෂට් ප�ඵලය 
ම�දෙපෝෂණය6. ම�ද �Iක භාවය6. ෙ; ජා�ක $නාශය වළ3වා ගැ�මට රජය $-� 
කළ �O ෙ� ෙමය6. 

ෙමකලැ ෙවළඳාමට තබා ඇ7 උපෙභෝග වස්� අ7 �ශාල සංඛQාව� ඇත. එය අ]ෙකොට 
*යය� යැ' ග)_. එ'� �Rප+ ෙපෝස+ කා හට+ එක ෙසේ අවශQ වන %; ප;R. ආFය හා 
පාස$ ඇo- හා )තQ ප;හරණයට අවශQ ෙරF\G ආp දවQ දහය� න- ෙකොට එM (ළ අ] 
කළ j� ය. එ'� අ] වන ආදාය- ඉ7; අrෙව� .රවා ගත j� ෙH. ෙමෙසේ %Wෙම� 
රජයට පා]ව� ෙනොවන අතර ජනත ාවට මහ+ පහcව� දැෙනs ඇත. 
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ෙමකලැ සමහර 1�2 රටවල ද බg �ල නyන $ට ආහාර �ල අgෙව� තබා ග�නට 
උස්සාහ දැ�ම -Dත3 වැ ඇත. ෙබෙහF �ල Gක3 ෙහෝ අg කර�නට කට�O ?�ම ගැන 
ෙසෞඛ� ඇම�Oමාට පශංසා ෙකෙර�. 

 

D${ස 1983.12.04 
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යON@Sම: ච�ත ල3මාq මහතා 


