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�ළඟ ��ගත සංස්ථාව �ම� ෙ�� ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ම�ෂ�යනට ෙම� ම �රාවට�  !ඝ ඉ�හාසය$ ඇත. ()රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොව 

පහළ වන කාලෙය� ෛව.කය� අතර ෙසෝමපානය ආග�ක මද�පානය$ ව 3(4 අතර 
�රාෙ5රය යන ෙදෙකොටසට අය� 66ධ මද�පානය� �(ණා. ෙමකල� එබ: පානය� 
ඇත.  

()රජාණ� වහ�ෙසේෙ; චා=කා ෙ>ශනා @සා ෙනොෙබෝ කෙලA� භාරතෙය� මධ� 
ෙ>ශය Cරා (>ධ ධ!මය පැ�E FෙG ය. උ�වහ�ෙසේෙ; පඤ්චIල ප�පදාව @සා 
ෙබෞ>ධය� අතර මද�පානය නැ�තට ම නැතැL AවM3 ත��වය$ ඇ� 6ය.  

��: මහරහත� වහ�ෙසේ ෙ; පැ�Nෙම� ප� ල$වැOය� ෙබෞ>ධ Pණ @සා Q 
ලංකාෙS ද ම�පැ� නැ�තට ම නැ�Pණා යැL Aව M3 ත��වය$ එළTණ. ඒ ��දර 
ත��වය 6ෙ>Vකය�ෙ; ආකමණය පැ�ෙණන 3X ෙහොY� පැවැ�ණ. 

6ෙ>Vකය�ෙ; ආකමණෙය� ප� ෙ5 රටවැOයා ද ම�පැනට CX) 6ය. Oංහල 
ෙබෞ>ධය� හට ම�පැ� පානය FZ AEම අෙප� O)P4 6නාශෙයකැL ස� ෙගග� 
ආ[\කාර3මා ද පඅවැ� ය.  

ෙ5 භයානක 6ප�� සමාජය ෙ]රා ග�නට 1912   aෙරෝදාර CXෂය� එක3 a Q 
ලංකා අමද�ප මහා සභාව ආර5භ කරන ල . ප�ව එ� සභාප� bරයට ප� c 
ක	ෙකොඳයාෙ� �� පඤඤ්ාෙසේඛර මහා නායක ස්වාd�දය� වහ�ෙසේෙ; පධාන�වෙය� 
�රා 6ෙරෝf ව�ාපාරය ඉහළට ම ෙගන Fයා. එ� C�ඵලය$ වශෙය� වැ� ඡ�දෙය� 
�රාහi 7931 $ වසා දමන ල .  

1953 පමණ කාලෙය� �රා m) 6ෙරෝf බලම[ඩලය$ ප� කැර ග�ෙ� ඩop 
ෙසේනානායක මැ�3මාෙ; @වෙස�   ය. එ� සභාප� කqෙකොඳයාෙS මහානා ස�: ය. උප 
සභාප�වX ඩ�� ෙසේනානායක, එස්. ඩ���. ආ�. �. බ!ඩාරනායක, එ". ඩ��#. 
අමර&�ය යන 6ය�3 ය. සම ෙiක5වX '. (. )කමආර"+ රාළහා� හා ව!තමාන 
ජනාsප� ආ�. ෙපේමදාස Qමතාෙණෝ ය. මම එ� කාරක සtකෙය$ a�.  

1956 ට පැ�v 2500 (>ධ ජය�� කාලෙය� ඇ� c පෙබෝධය @සා ෙබෞ>ධෙයෝ 
පඤ්චIල ප�පදාෙව� ෙහොY� ෙය)ණහ. එෙහL� ම�පැ� පානය ද ෙහොඳට ම අ\ 6ය. 
1946 ජනගහනය 62 ලyයL. එම ව!ෂෙය� අපරාධ සංඛ�ාව 34,000. 1955 ජනගහනය 85 
ලyයL. අපරාධ සංඛ�ාව 18,000. �@හා හැ)ණාම අපරාධ අ\වන සැ} �වණැO� 
බල�න.  

“./සා ෙනො හදා රට හද2න බැහැ. ./හා4 හදා ග5.2 රට4 හදා ග/6” යන ෙබො) 
~�ෙවත පෙසක තබා සip සip සip Aයා සip රජ කළා. �@හා යකාට Fයා. �රා m)ව 
)රාචාරය රජ Pණා. දැ� �රාව ��ගත සංස්ථාව$, m)ව ��ගත සංස්ථාව$. තව ��ගත 
සංස්ථා ෙදක$ එ�න �ෙබනවා. ඒ ම��\ ��ගත සංස්ථාව හා ගvකා @වාස ��ගත 
සංස්ථාවL.  

රෙට� .M4වට �දi අවශ�L. �රා බ>ද X~යi එකOය හැටප� ෙකෝ}ය ඉ$මවා 
යL. �රාව @සා ලැෙබන ආදායම අ� 6ශාල ය. රජය ව!ෂයකට වර$ ඉ.=ප� කර�ෙ� 
අයවැය ෙiඛනය L. එෙහL� �රාපානය @සා ආරyා අංශෙය� උසා6 ෙරෝහi මF� 
6යද5 වන වැය ද බැpය M3 ය. �@හා නර$ aෙම� සමාජයට O)වන අලාභය ගණ@� 
Aය�නට බැ= තර5 ය.  

@යම �රාව නැ�න5 කO�C � �@හා වැනෙසනවා යL කp� �වා. කO�C ��ගත 
කළ 6ට ඒ 6නාශය නැ� ෙවනවා ද? දැනටම� කO�C ෙබෝතi එ$ෙකෝ} 6Oප� ලyය$ 
පමණ ෙබොනවා. ��ගත කෙළො� රජයට 6ශාල ලාබය$ ලැෙබනවා ෙනොෙS දැL අස�නට 
~�ව�. එය (>ධ ශාසනයට ෙහව� ෙබො) ~�ෙවතට ප�ඛස්ථානය ෙදන ෙහව� ධ!�ෂඨ් 
රජය$ 6O� කළ M3 වැඩ$ දැL ඇOය M3 පශන්ය$ ද? 
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තව ද $6@�වල ��ත මැෙක�න උ�� ගාන �@ ආෙiපය ෙම� ෙබෞ>ධයනට 
@ගහ කරන සම�චi කරන ෙබෞ>ධ සංඛ�ාව අ\ කරන 6ශාල වැඩ ~�ෙවල$ ෙ5 කාෙi 
ලංකාව Cරා පැ�ෙර�� පව�. එ� තව� උපකමය$ න5 ෙ5 ය : Q ලංකාෙS ෙවස$ 
උ�සවය ආර5භ ෙකෙළේ 78ගැ69 මහරජ;මා ය. ෙනොකඩවා ආ ෙවස$ උ�සවය ෙමකල ද 
මහ ඉහ�� පැවැ�ෙS.  

ෙමදා ෙවස$ උ�සවයට ආග�ක ල�4 හතර ම ෙයොදා ෙතොරණ$ 3(4 බව Cව� 
ප� මF� ද$නට ලැ�ණ. ආග�ක සමFය ෙබොෙහොම ෙහොඳ ය, අප� කැමැ� ය. ආග�ක 
ල�4 Oයය$ ෙයොදා ෙතොරණ$ හැ)ව� අපට කම$ නැහැ. ෙබෞ>ධය�ෙ; උ35 .නයට 
ෙ5 6�q කර�ෙ� ඇL? කO�C ��ගත කරන කතාව ෙගනාෙS ෙපොෙසො� උ�සවයටL. 
ඇසළ උ�සවයට� කp� සඳහ� කළ සංස්ථා ෙදෙක� එක$ ව� ෙගෙන�නට Oතාෙගන 
O}නවා 6ය හැA ය.  

Qම� ජනාsප� ආ�. ෙපේමදාස මැ�3මා අමද�ප aරෙයA. �ඩා කල පට� දහ5 පාසi 
Fය Vෂ� නායකෙයA. ඉතා .M4 ව පව�නා �ච=ත ව�ාපාරෙය� ළමා ආ. ක!තෘ ය. Q 
ලංකා අගාමාත� �දi ඇමැ� �. <. )ෙ=;ංග මැ�3මා ශ>ධාව�ත Oi සමාද� වන 
ෙබෞ>ධෙයA. එ3ම�ලාට ෙබෞ>ධය� 6�qවට ල$ කරන ෙ5 වැඩ ~�ෙවළ ��)� බව 
වැටෙහනවා ඒකා�තL.  

Q ලංකා අමද�ප මහා සභාව @යම �රා පාලනය, ෙහොර�රා ම!දනය, ඒ ෙදකXණ ම 
සා!ථක කර ගැ�මට පචාරණ යන ෙතකXණ මත �යා�මක කළ M3 කX4 හත�ස් 
ෙදකක සැලැස්ම$ 1979   Fය රජයට ඉ.=ප� කළා. අප ඉ.=ප� ෙකෙළේ එකවර �රා 
තහනම$ ෙනොෙS. කමෙය� �රාපානය �න a ෙගොස් අPX) 6O පහA� ��දර ප�ඵල 
ලබන වැඩ ~�ෙවෙළA. රජයට ද අPX) දහය$ පමණ යන 3X සෙ�ක ව� අලාබය$ 
ෙනොව� ඇත.  

අPX) දහයකට පමණ ප� රජයට ලැෙබන ආදායම }ෙක� }ක අ\ ව�නට ~�වන. ඒ 
සමග ම �රා පානය @සා 66ධ අංශවp� වන 6යදම ද අ\ ව�නට ~�වන. වඩා ව}�ෙ� 
සip ද? �@හා ද? 

 

.වLන 1990.06.14 
පඥාපභා 4 
 
ය3Xpaම: ඇ5. ඒ. බ�ල මහතා 


