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අනාගත පර	ර ම�පැ� වැනෙසේ ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

�නය �� 
තව ද �රාව අවෙබෝධෙය� !නා "#ෙය� තහන$ කර�නට බැහැ' (යන කතාව මා 

න$ )*ග�ෙ� නැත. අවෙබෝධය- සමඟ "�ය- අවශ�'. ෙම�න එයට ක12, 45ධ 
ධ6මෙය� අවෙබෝධයට ෙලො9 තැන: ෙදත- අවෙබෝධෙය� පමණ: හැම වරද: ම 
වළ:වා ග�නට ෙනොහැ( ෙ<. අවෙබෝධය ඇ� කර ගැ"ම >ෂ්කර කා6යය: වන ෙහ'@. 

ෙහොඳ ෙනොෙහොඳ ගැන හB අවෙබෝධය: ඇ� න$ "�ය: අවශ� ෙනොෙ<. එබC )Bස: 
ඇ-න$ ෙකොපමණ ෙහොඳ ද? 4> රජාණ� වහ�ෙසේ ධ6මාවෙබෝධය කරE අතර !නය FGා 
න�� !නය "# මාලාව: ද පනවා වදාළහ.  

4> රජාණ� වහ�ෙසේට පවා Hය ශාවකය� අවෙබොධෙය� පමණ: වරෙද� Jදවා ගත 
හැ( EෙK �L කාලෙය(. උ� වහ�ෙසේට 4>N �L කාලය(� ම වැරO වP� පවා Jදවා 
ගැ"මට �L Hකපද පනව�නට H> !ය. 45ධ කාලෙය� Jල Q බRලව HSෙK රහ- 
ශාවකය� ය. 

HයT ෙදනාට ම ෙහට පට� �රාපානය තහන$ යැ' "�ය: පනව�නට ‘� ලංකා 
අමද
ප මහා සභාව’ ඉWTෙ< නැත. ඉWල�ෙ�- නැත. අප ඉWලා HS�ෙ� �රා පානයට 
ඇXබැ� N HSන අයට අවසර පත කමය: හදා ඒ අයට �රා පානයට පහ�ක$ සලස්වා Q 
ත1ණය� හා ළම'� �රා !ප�� ෙXරා ගැ"ෙ$ \යා මා6ගෙය(. ඇතැ$ O]2 රටවල 
ළම'� හා ත1ණ ත1^ය� �රා පානයට ඇXබැ� N �ෙබන පමාණය පළJව සඳහ� 
ෙකෙර�. )�ව-@, සාවධාන වැ (යවා බලන ෙම� ක1ණාෙව� ද�ව�.  

ඕස්ෙ��යාෙ� 
අධ�ාපන අමාත�ාංශෙK ෙසෞඛ� අංශය මc� වයස අd1> 14 හා 21 අතෙ6 පාසW 

ළම'� ම-පැ� ෙබොන ආකාරය ගැන පiGණය: පව-වන ලQ. එ� ප�ඵලය EෙK 
!:ෙටෝBයා මහ නගරෙK පමණ: යට k වයෙසේ පාසW H��ෙග� දවසකට අට වර: ම- 
පැ� රස !lන අය 1,80,000 : ඉ�නා බව දැන ගැ"ම'.  

අෙම�කාෙ� 
අධ�ාපන ෙසෞඛ� හා �භ සාධක ෙදප6තෙ$�pව !H� කරන ලද පiGණෙය� Q 12 

වැ@ ෙශේ^ෙය� Fෂ�ය� ෙග� Hයයට 93 9- Fෂ�ාව� ෙග� Hයයට 87 9- ම- පැ� 
රස !l�න� බව ෙහ* N ඇත. 

ස්ෙකො�ල�තෙ� 
ෙසෞඛ� අධ�ාපන අංශය !H� @9- කරන වා6තාව: අtව එ� ළම'� අතරට 

�රාපානය පැ�ණ �ෙබ�ෙ� ඉතා කණගාuදායක ස්වvපෙය@. ළම'�ෙw වයස අtව 
!ස්තර ෙකොට ඇත. වයස 17 වැ��S )B� ළ'� ෙග� Hයයට 98 9- ගැහැ2 
ළම'�ෙග� Hයයට 96 9- ම-පැ� රස !lන බව වා6තාව ෙප�නා ෙද'.  

]ෙරෝපා රටවල ෙබොෙහෝ ෙදමා)ය� ද1ව� හා ස$බ�ධය �මා ස�ත N ඇත. yPක 
අධ�ාපනෙය� ප� ෙබොෙහෝ ෙදමා)ය� ද1ව�ෙw ස$බ�ධය අ- හBt ලැෙX. එෙහ- 
අෙz රටවල ෙදමා)ය� හා ද1ව� අතර ස$බ�ධය මැBලාව- අවස� වනෙ� නැතැ' (ව 
]pය. { ලංකාෙව� ෙහොඳට ම ම-පැ� ෙබොන තා-තලා ෙහෝ තම�ෙw ද1ව� ම-පැ� 
ෙබොනවාට කැම� නැත. එෙහ'� යටැk රටවල ත--වය අtව අෙz ළම'� ද ම-පැනට 
cෙයො- අෙz මd)ය� හට සැනැHWෙW මැෙර�නට ව- ලැෙX! ද? 

ෙ$ රටවW !නාශදායක ත--වය ගැන කP� Hpෙ< නැත. ]ෙරෝපා ඇමBකාQ රටවල 
ජනතාවට |මපානෙK, මද� පානෙK හා ම- දව� පා!~�ෙK වරද අවෙබෝධ කර Qමට 



 2 

ෙකොපමණ කාලයක Hට උස්සාහ දරනවා ද? වර: ඇමBකාෙ< අයවැය ෙWඛනෙය� ම- 
දව� ම6ධනයට ෙඩොල6 ෙකෝS 75 : ෙව� ෙකොට �4^. අෙන: රටවල ද එෙසේ ම ය. 
ප�ඵල ෙනොලැ4ණා ෙනොෙ<. බලාෙපොෙරො-p E අවෙබෝධය ලැ4ෙ� නැත. එය ඔz� 
(iමට රටවW (�පයක ත--වය ෙගන හැර ෙප�Eෙය�. Jල Q සැලැ(Wල: ෙනොදැ: 
Nම ගැන දැ� ඔdR ළතැෙව�.  

��කා  
�රා බ5ද හැම රටකට ම !ශාල ආදායෙම(. { ලංකාෙව� ද �රා බ5ද 1)යW 100 

ෙකෝSය ඉ:මවා ඇතැ' Hත�. හැම රටකට ම �රා පානෙය� වන අලාභ හා !නාශ ෙදස 
බලන !ට �රාබ5ද ගණ� ගත ]-ත: ෙනොෙ<. 

�@ස්කමට H>වන පා�ව වචනෙය� ව- (ව හැ:ක: ෙනොෙ<. !!ධ අංශවP� 
JදP� වන පා�ව ආදායමට වඩා ඉතා වැ� !ය හැ( dව- { ලංකාෙව� න$ ගණ� බලා 
නැ�වා ඇතැ' Hත�. එෙහ- O]2 අ� රටවල න$ !!ධාකාරෙය� වන අලාභ හා !නාශ 
මැනැ!� ෙප�නා ඇත.  

පංශෙK පමණ: වසරකට 30,000 : පමණ ෙදනා ම- පැ� ර9සාට �PN �ය යන බව 
පංශ රජෙK සංඛ�ා ෙWඛන ෙගනහැර ද:ව'. එම සංඛ�ා ෙWඛනවලට අtව ඉ� 18,000 : 
�ය ය�ෙ� ම-පැ� පා!~�ය ෙහේp ෙකොට ෙගන වැළ  ෙඳන Pව6 HෙරෝHස් ෙරෝගෙය@. 
ඉ�B පමාණෙය� Hයයට අ�නවය: ම �ය ය�ෙ� අ�ක ම-පැ� ප!~�ය ෙහේp ෙකොට 
ෙගන වැළෙදන කෙ�, උ�ෙ6 හා ෙපනහTවල )*කා @සා ය. 

�ය අන�� 
ෙ$ අතර පංශෙK ෙරෝහWවල ඇඳ� වP� Hයයට හතPහ: පමණ @�පතා ම- පැ� 

ෙරෝ��ට ෙව� ෙව'. ඒ සමග ම ම- පැ� පා!~�ය @සා මෙනෝ�(-සක ෙරෝහW වලට 
යෑමට H> වන අයෙw සංඛ�ාව ඊට- වැ� ය. ම-පැ� @සා පංශ රජයට වසරකට ර� පd$ 
ෙකෝS 100 : පමණ වැය ෙව'. ෙ$ අtව බලන !ට ම- පැනට අXබැ� N cල� වන එ: 
අෙය9 ෙවtෙව� වැයෙවන ගණන ර� පd� 540 (. 

ඇෙමBකාෙව� ෙසWට� මානHක ෙසෞඛ� මධ�ස්ථානය @9- කළ වා6තා අtව 
�රාපානය @සා H>වන අලාභ ෙඩොල6 �Pයන 25 (. එ'� 9 : අලාභ ව�ෙ� ක6මා�ත, 
ෙවෙළඳ ව�ාපාර රජෙK ෙසේවා හා ]ද ෙසේවාව�� @]:ත ෙසේවකය� ෙw වැඩ හBයට 
කර�නට බැB Nෙම@. තව- 8 : අලාභ H>ව�ෙ� ෙසෞඛ�ය, ෛවද�ාධාර හා පdW ආධාර 
සඳහා ය. තව- 8 : අලාභ ව�ෙ� ෙපො> ෙ5පළ !නාශෙය@. ඇෙමBකාෙ< ගණ� කමය 
අtව ෙඩොල6 දශල:ෂ දහය: �Pයන එෙක(. එය ෙකෝS වP� ගණ� ග- !ට ෙඩොල6 
ෙකෝS 2500 (. ෙසේවය ]@යනෙය� @9- කරන ලද ම- පැ� )*බඳ ෙපොෙත� සඳහ� 
වන පරO Bය අනp1 මරණ වP� අඩ: එන$ 26000 : පමණ ද දශ ල:ෂය: පමණ Bය 
අනp1 pවාල ද H> ව�ෙ� Bය>ර�ෙw මද� පානෙය@. 

{ ලංකාෙව� �රාපානය @සා H>වන අලාභ හා !නාශ ඉතා ෙ<ගෙය� වැ� ෙව�� 
පව#. 1940 Q ගැT$ හාර ලGය: !9� අර:9 1970 Q ගැT$ හතPස් හය ලGයකට 
නැංෙw ය. 1940 Q අර:9 වP� ආදායම එ:ෙකෝS හැට ලGය'. 1970 Q !Hp� ෙකෝS 
හතPස් ලGය'. 1980 Q හැට නව ෙකෝS නව ලGය'. 1984 Q අ�p� ෙකෝS අ� අට 
ලGයට නැග ඇත. රජෙK වග(ය ]-ත� ෙ$ ගණ� ෙහොl� ද�නවා ඇත. 

පචාරය 
O]2 රටවල �රා පානෙය� ජනතාව ෙXරා ග�නට ෙකෝS පෙකෝS ධනය: !යද$ 

ෙකෙර�� !ශාල පචාරය: කැරෙගන ය'. ඉතා අ�ක ෙලස මද� පානය කරන 
ස්ෙකො�ල�තය 1. "�ය 2. yල�ය 3. සාමා�කය යන p� ආකාරෙය� �රා පානය පාලනය 
කර ෙගන ය'. { ලංකාෙව� ද, 1. පාලන 2. ම6දන, 3. පචාරණ යන p� ආකාරෙය� �රා 
පානය පාලනය කරන ෙලස රජෙය� ඉWලා HS�. 

1. පාලන - @යම �රාව පාලනය '. 2. ම�දන - ෙහොර �රා ම6දනය '. 3. පචාරණ - 
පාලනය- ම6දනය- සා6ථක කර ගැ"මට පචාරය (iම'. ෙ$ p� ආකාරෙය� �රා 
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පානය පාලනය ෙකොට අනාගත පාලකය� වන ළම'� හා ත1ණය� �රාෙව� ආරGා කර 
ගැ"ම සඳහා �>� ෙයෝජනා හතPස් ෙදක(� ]- මනා සැලැස්ම: { ලංකා ජනරජෙK 
සංස්කෘ�ක අමාත�pමාට බාර Q ඇත. රජෙK වග(ව ]-ත� බැPය ]p බව ක1ණාෙව� 
ද�ව�.  

{ ලංකා අමද�ප මහා සභාව ඉWලා HS�ෙ� �රා තහනම: ෙනොව �රාව පාලනය 
(iම'. ඒ සඳහා අ�ං ම6දනයට >� අවසර පත කමය '. \යා-මක කෙළො- �රා 
පානෙය� සමාජය ෙXරා ග�නට හැ( වt ඇත. P)ය O: ෙවන බැ!� අවසර කමෙය� 
!ස්තර Pය�ෙ� නැත. අවශ� dෙවො- ප�ව Pය�. අවසර පත කමෙය� අd1> දහය: 
යනp1 රජයට ලැෙබන ආදායෙම� ශතය: ව- අ� ෙනොවන බව පමණ: සඳහ� 
ෙකෙර�. 

 

Oන�ණ 1987.07.11 
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යp1PNම: ඇ$. ඒ. බ�ල මහතා 
 
 

“ය� ��ගලෙය
 පරපණ නස� ද? ෙබො� �ය� ද? ෙ� 
ෙලෝකෙය� වස්� ස්වා��  !� ක�� ෙහෝ වද#� ෙහෝ 
$%� ෙදය ග#� ද? පර&ව� කරා යා ද? ය� '#ෙස
 

රහෙමර )ෙම� නැවත නැවත ෙයෙ� ද? ෙහෙතෙ� පරෙලොව 
තබා ෙමෙලොව,ම- තමාෙ. /ල !0�ෙ� ය.” 

3%රජාණ� වහ�ෙසේ 


