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�රාව ��ෙය
 තහන� කර
න බැහැ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�රාව ��ෙය� තහන� කර�න බැහැ ය�න හැම රජය! ම "යන කතාව". $ක 

කලකට ෙපර ර'න(ර පෙ*ශෙය� ,ස-්මක . පැහැ/0ව ම එය පකාශ කළා. ඒ අදහස් 
සනාථ "6මට ඇම8කාෙ9' ඉ�/යාෙ9' �රා තහන� සා;ථක උෙ= නැ� බව' "යනවා. 

>*ධාගම ෙහේAඵලවාදෙය". ඒ ෙහේAඵල න�ාය අCව ඒ ෙද රෙට� �රා තහන� 
සා;ථක ෙනොEෙF කවර ෙහේA� GසාදැH CවI� සලකා බැ0ය JAෙ9. ඇම8කාෙ9 
�රාපානෙය� වරද ෙප� වන ආග�ක ප�Lම! ක0� �>ෙණ' නැත. දැC' නැත. අM�� 
ෙසොයා ග' ඇම8කාෙව� වාසයට NෙF' Jෙරෝපෙය� රටව0G. ඒ රටවල ද ම'පැ� 
පානය වරද! ෙකොට ෙනොසැලPවා පමණ! ෙනොව ෙබොෙහෝ ෙදනා ආග�ක QRෙවත"� 
ම'පැ� පානය පට� ෙගන /JS කැර ග'තාTය. ඇම8කාෙ9 Uස්�යාG ෙමෝම�වV� 
හැර අ� වැ� ෙදනා ම'පැ� ත/� පානය කර�නාT ය. එබW රෙටකැ ම'පැනට ඇXබැ� - 
Y$න අයට අවසර පත මා;ගෙය� ෙහෝ ම'පැ� $ක! ෙබො�නට ඉඩ ෙනොතබා තහන� 
"6ම ෙකොතර� අ\රද;] ෙමෝඩ QRෙවත! දැH ඇම8කාව �ස මත තබාෙගන සලකන 
ෙකෙනPට Eව' වැටෙහනවා ඇත.  

ඉ�/යාෙ9 ද ෙසෝමපානය වැG ම'පැ� පානය ආග�ක QRෙවත! හැ$යට �>ණා. 
එෙහH� >^රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ_ කාලය වන `ට ම'පැ� ත/� පැ�6 �>S බව ධ;ම 
ග�ථය�� සඳහ� (ව'ව0� පැහැ/0 ය. >^රජාණ�  වහ�ෙසේ ෙ_ ධ;ම ෙ*ශනා Gසා 
ම'පැ� පානය ෙහොඳටම අc Eව' ඇතැd� ත/� අeලා ෙගන �>S වැර/ දෘෂ්$ Gසා 
ම'පැ� පානය ස��;ණෙය� නැ� hෙF නැත. එෙහ' iම' ගා�jAමා හා iම' 
ෙ�VAමා ආ. උදාර (Vෂය� ෙ_ ��දර වැඩ QRෙවල Gසා ම'පැනට `V*ධ වැ මහ' 
උ*ෙඝෝෂණය! පැන නැlනෙසේය. එෙහH� ඉ�/යාවට Gදහස ලැ>ණාට ප� ම'පැ� 
තහනම! පකාශයට ප' කරන ල.. කVS Aන! Gසා එය ද අසා;ථක `ය.  
1. මAපැනට `V*ධ වැ ආග�ක `ෙරෝධය� Gයම ෙලස ඉ/8ප' ෙනො-ම. 
2. ම'පැ� තහනම පෙ*ශ වශෙය� "6ම. ඒ පෙ*ශෙය� ම'පැ� තහන� Eව' අවට 

පෙ*ශවල �ලබ වැ �mම Gසා ෙහොර �රා බTල -ම. 
3. `ෙ*nකය� හට අවසර පත මා;ගෙය� ම'පැ� ෙබො�නට ඉඩ . ම'පැනට ෙහොඳටම 

ඇXබැ� - Y$න ස්වෙ*nකයPට ව' අවසර ප' ෙනො ලැmම. 
ඇම8කාෙ9' ඉ�/යාෙ9' ම'පැ� තහනම අසා;ථක -මට ෙහේA CවI� සලකා 

බල�න. dස්0� රටවe `ශාල සංඛ�ාවක ම'පැ� තහනම සා;ථකවැ ෙගන යන බව 
අමතක කළ JA ෙනොෙ9.  

තව ද "වJ'ත! ඇත. i ලංකාව අEV^ ෙදදහසකට' වැ� කාලය! dMeෙe 
�රාපානෙය� වැළැqම ]ලය! ෙකොට සලකන රට". `ෙ*nකය� පැ�ෙණ�නට ෙපර 
ජනගහනෙය� Yයයට අrනවයP' දශම නවය! පමණ ම'පැ� ෙනොL9 රෙට". අද' 
ගැහැS� ෙග� Yයයට අrවකට' වඩා සංඛ�ාව! ම'පැ� ෙබො�ෙ� නැත. අEV^ 
`Yපෙහ� පහළ තVණය� ෙග� Yයයට අrපහ! පමණ ෙබො�ෙ� නැත. ෙ� රෙs 
Yයtම ආග� ම'පැ� පානයට `V*ධH. ෙ� අCව සලකා බලන `ට ජනගහනෙය� 
Yයයට අuව! පමණ ම'පැ� ෙනො ෙබොන අයH. ෙ� රෙs Y$න ම'පැ� ෙබොන 
අයෙගC' Yයයට අrව! පමණ තම� ෙ_ දVව� ම'පැ� ෙබොනවාට කැම� නැත. 
ඔE�ට මැෙරන AV ම'පැ� ෙබො�නට බාධාව! ෙනොවනවා න� අනාගත පර(ර වන 
ළමH� හා තVණය� ම'පැG� ෙXරා ගැ�මට ඉ/8ප' කරන ෙයෝජනාවකට `V*ධ 
ෙනොෙවනවා ඇත. 

ෙ� කVS CවI� සලකා බලන `ට i ලංකාෙව� �රාපානෙය� Y^වන `නාශය 
වල!වා ගැ�ම අපහ� ෙනොෙ9. i ලංකා අමද�ප මහා සභාව එකවර �රා තහනම! 
ඉetෙ9' ඉeල�ෙ�' නැත. i ලංකා අමද�ප මහා සභාව ඉeලා Y$�ෙ� ෙනොm බැ8 
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අයට ෙබො�න අවසර . අනාගත පර(ර �රා යකාෙග� ෙXරා ගැ�මට පාලන කමය! ඇ� 
කර�නට යCH. Gයම �රා පාලනය "6ම' ෙහොර �රා ම;දනය "6ම' ඒ ෙදක ම සා;ථක 
කැර ගැ�මට පචාරණය යන කම Aන /ගට පව'වාෙගන Nෙයො' අEV^ `ස්ෙස"� 
`Yපහ"� �රා උව^ර Aර� ෙවනවා ඇත. ෙ� රෙට� අLං උව^ර Aර� කළ ආකාරයට ම 
H.  

ඉංN0Y ජා�කය� �රාපානයට' අLං කෑමට' ෙප ළෙඹ9ෙ9 - නd' අමද�ප -රය� 
ෙ_ ඉe|�වලට ක� . එදා රාජ� සභාවල පන' Aන! ස�මත ෙකොට අමද�ප ව�ාපාරයට 
ආධාර කළ බව "ය JAෙ9. ඒ ෙමෙසේය. 

1. �රා පාලනයට පනත! 

2. පළා' ඡ�ද `ම�මට පනත! 

3. අLං පාලනයට පනත! යCෙවG. 
 
`ෙ*nක ආකමණෙය� ප� ෙ� රෙs ජනතාව අLං කෑමට ද ඇXබැ� `ය. එය මහා 

ජා�ක `පත! hෙය� අමද�ප -රය� ෙ_ ඉe|මට ක� ^� ඉං0NY රජය අLං පාලනයට 
අවසර පත කමය GP' කෙළේය. එදා 36,000 ! පමණ GP' කළ අවසර පත කමෙය� 
අcෙව�� අE' දැ� ෛවද� අවසර පත හැර අ� අවසර පත YයයP' නැ� තර� ෙ9. 
සංචාරක ව�ාපාරෙය� ප� ම' දව� ප8හරණ ය $ක! වැ� - ඇත' ඒ �M ෙකොටස ද නැ� 
"6මට රජය ත/� Uයා කරන බව පකටය. �රා නැ� "6මට' අප ෙයෝජනා කර�ෙ� අLං 
ම'දව� QRබඳ රජය අCගමනය කරන වැඩ පRෙවල ම බව හැමට පළd සඳහ� කරd. 

 

� ලංකා අමද�ප මහා සභාව �රාපාලනය සඳහා 
රජයට ඉ !ප" කරන සැලැස්ම 

�යම �රා පාලනය 
1. `ෙ*nකයනට හා �රාවට ඇXබැ� - Y$න ස්වෙ*nකයනට ද අවසර ප' /ය JAය. 
2. එෙසේ අවසර ප' ලබන අය වයස අEV^ `Yපහ ඉ!මවා Nය අය `ය JAය. 
3. ෙසෞඛ� හා මානYක ෙහේA� උඩ �රාව අවශ� බවට ෛවද� සහ�ක ෙදක! �Lය 

JAය. මසකට අවශ� ම' පැ� පමාණය ද එ� සඳහ� `ය JAය. 
4. අවසර ප' GP' කළ J'ෙ' Gයම වශෙය� ම'පැ� භා`ත කර�න�ට පමI. 
5. අවසර ප' ඉeල�නා �රාව ලබා ගත හැ" පහ�ම ස්ථානය සඳහ� කළ JAය. තමනට 

Gය�ත ෙකොටස ලබාගත හැ!ෙ! එතැG� පම I. ඒ සඳහා සහe �ප� පත ෙම� 
�ප� ප' GP' කළ JAය. 

6. ම' පැ� ෙවෙළ�දා ද Gය�ත ප8/ `Pණා නම 0යා ගත JAවා පමණ! ෙනොව ඒ 
�ප� තම� ම' පැ� ෙගෙනන ස්ථානයට ඉ/8ප' කළ JAය. 

7. අවසර ප' ලබා ගැ�මට කාල �මාව! Gයම කළ JAය. එH� ප�ව ස්වෙ*nකය�ට 
කවර කVණ! Gසා ෙහෝ අවසර ප' GP' ෙනොකළ JAය. 

8. සංචාරක ෙහෝටe වලට පමණ! අවසර ප'  අCව ම'පැ� `"�මට අවසර /ය JAය. 
9. සමාජශාලා 0යා ප/ං� කළ JAය. එෙසේ 0යා ප/ං� h සමාජ ශාලාවල �ප� ප' 

ගණනට පමණ! ම'පැ� `"�මට අවසර /ය JAය. 
10. තානාය�වල ද ම'පැ� `"Iය හැ!ෙ! අවසර ප' ඇ� අයට පමI. 
11. ම'පැ� `Pණන ආයතනවල Eවමනා අයට ම'පැ� m ෙව8 �  ෙඳන AV ඉ�නට ද 

පහ�ක� සලසා �Lය JAය. 
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12. �රා අවසර ප' සමඟ ඔE� හැY8ය JA ආකාරය ඇAළ' ආචාර ධ;ම මාලාව! /ය 
JAය. ඒ ආචාර ධ;ම කඩ කර�න�හට දැ� ද�ව� /ය JAය. 

13. `ෙ*]ය තානාප� ෙසේවයට `ෙශේෂ අවසර ප' කමය! ඇ� කළ JAය. තානාප� 
Gෙවස්වල `ෙ*nක �ත �තයනට ෙපෞ*ග0කව කරන සංගහය�ට ම'පැ� ගැ�මට 
බාධාව! නැත' ෙපො^ උ'සව සංගහ අමද�ප `ය JAය. 

14. පe0වල සකෙ��A ෙමෙහය සඳහා අවශ� වH� ලබා ගැ�මට `ෙශේෂ අවසර ප' /ය 
JAය. 

15. අවසර ප' ලා�ව ෙහෝ ම'පැ� m රාජකාය◌� කරන අයට ද, ම'පැ� m 8ය පදවන 
අයටද, ම'පැ� m පාෙ; ෙහෝ ෙපො^ වාහනවල ෙහෝ ෙපො^ තැ�වල ෙහෝ C�^� ප8/ 
හැYෙර�න�ට ද ද�ව� කළ JAය. ෙමොE� ම'පැ� m ඇ� පමාණ දැන ගැ�මට 
බැ�� පා`�� "6ම මැන`. 

16. වයස අEV^ 18 � පහළ අය අවසර පතයකට ෙහෝ �රා `"�මට යෑම ද�ව� ලබන 
වරද! කළ JAය. 

17. වයස අEV^ 18 � පහළ අය අවසර පතයකට ෙහෝ �රා ෙගන යෑම ද�ව� ලබන වරද! 
කළ JAය. 

18. තe, ෙපොe, "Ae පැI හPV හැ.මට අවසර ප' /ය JAය. ඒවා /JS "6මට ආධාර 
කළ JAය. 

19. පැI හPV සඳහා ^� අවසරෙය� Gයම �රා ෙහෝ ෙහොර �රා ෙහෝ හදනවා න� ද�ව� 
කළ JAය. 

20. �රා බ^ ෙදපා;තෙ��Aව �රා පාලන ෙදපා;තෙ��Aව කළ JAය. 

ෙහොර �රා මැඬ�ම 
1. අවසර ප' ඇ� අයට තම� ෙ_ ම'පැ� ෙකොටස පහ�ෙව� ලබා ග�නට කටJA 

සැලැYය JAය. ලබා ගැ�මට අපහ� Eවෙහො' පහ�ෙව� ලබාගත හැ" කY�( පළට 
යC ඇත.   

2. ෙහොර �රා හද�න�ට ද තද ද�ව� Gයම කළ JAය. දඩ ගැ�ෙම� වැඩ! ෙනොෙ9. 
3. ෙහොර �රා සෑ.මට උපකාර කැර ග�නා දව� Qටර$� ෙග�-ම' ෙබදා හැ6ම' රජය 

`Y� පමණ! කළ JAය.  
4. ස්�'A ෙවළදාම බලපත Qට පාලනය කළ JAය. 
5. අමද�පාන ව;ගවලට ෙග�වන සාර එෙස�ස් හැර ම'පැ� හද�නට QRව� සාර 

ෙග�-ම වැළැ!-මට �� පැන`ය JAය. 
6. ෙහොර �රා ෙගන යන වාහන රාජ ස�තක කළ JAය. 8යැ^ර�ෙ_ බලපත අවලංl කළ 

JAය. වාහනය අH�කVෙ_ ස�බ�ධය! නැ� න� උසා`ය මN� Gදහස් කර ග�නට 
ඉඩ /ය JAය. 

7. ෙහොර �රා හදන ඉඩම රාජ ස�තක කළ JAය. අH�කVෙ_ ස�බ�ධය! නැ�න� 
උසා`ය මN� Gදහස් කර ග�නට ඉඩ /ය JAය. 

8. ෙහොර �රා ෙගන යන `Pණන ස්� - (Vෂ වැ��$යනට Yර ද�ව� /ය JAය. අE: 15 � 
පහළ Q8� ළමHනට `Gශච්යකාර Aමා කැම� න� තැ|මට ඉඩ �Lය JAය. ගෑS 
ළමHනට �^� ද�වම! /ය JAය. ඉ/� ළමH� ෙහොර �රා dදලා0 අeලා ෙදනවා න� 
ඔE� Gදහස් ෙකොට dදලා0ට Yර ද�ව� ලබා /ය JAය. 

9. රාජකා8ය සඳහා යන Gළධා6� අeලස් ග�නවා න� ෙහෝ රාජකා8ය හ8යට 
ෙනොකරනවා න� ෙහෝ වැ�ෙය� ද�ව� කළ JAය. 
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10. ෙහොර හර! මස් �ෙබ�ෙ� හර! මස් �ෙබන රටකමය. එෙසේ ම ෙහොර �රා �ෙබ�ෙ� 
�රා �ෙබන රටකමය. �රා නැ� dස්0� රටවල ෙහොර �රා ද නැත. එෙහH� ෙහොර �රා 
නැ� කර�නට න� �රා නැ� කළ JAය. 

පචාරක අංශය 
1. සංස්කෘ�ක අමාත�ාංශය ප�සල' පe0ය' ෙකෝ`ල' ස�බ�ධ කැර ෙගන .ප 

ව�ා�ත පචාරක වැඩ QRෙවල! ආර�භ කළ JAය. 
2. ප�සe වල Q��වා ඇ� ශාසනාර�ක ස�� හා මහ නගර වල Q��වා ඇ� 

ශාසනාර�ක ම=ඩල ද ෙමෙහයවා �රාපානෙය� ආ.නව ``ධාකාරෙය� ජනතාවට 
අවෙබෝධ කර`ය JAය. 

3. �ම පානය, මද�පානය, ම'දව� ගැ�ම ආ. උව^V ව0� ළමා පර(ර ෙXරා ගැ�මට 
/නපතා පාසeවල හා දහ� පාසeවල ස�මා ආ�ව සමාජ Q��`ය JAය. 

4. �ම පානය, මද�පානය, ම'දව� ගැ�ම ආ. උව^V ව0� තVණ පර�පරාව ආර�ා කර 
ගැ�මට 9ශව් `ද�ාලය�� �^� පචාරක වැඩ QRෙවල! ආර�භ කළ JAය. 

5. /නපතා පාසe හා දහ� පාසe ෙපො' වල �ම පානය, මද� පානය, ම'දව� QRබඳ 
ආ.නව දැ!ෙවන පාඩ� ඇAළ' කළ JAය. 

6. /නපතා පාසe හා දහ� පාසeවල d0� q උව^V QRබඳ �ත, නාට�, ක`, කථා, තරඟ 
පව'වා ළමH� Aළ හැ�ම! ඇ� කර`ය JAය. 

7. හැම බස් 8යකම', ෙලොP බස්නැවA�පළ වල' d0� q උව^V QRබඳ ආ.නව 
දැ!ෙවන පාඨ dදණය කැර රාd කැර එeවා තැLය JAය. 

8. ^�8ය ස්ථානවල', ෙලොP බස්නැවA�වල' d0� q උව^V QRබඳ ෙපෝස්ට; ඇල`ය 
JAය. එය A� මසකට වර! මාV කළ JAය. 
 

8`,ස 1982.03.02 
පඥාපභා 8 
 
යAV0-ම: ඇ�. ඒ. බ�ල මහතා 


