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��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� සමාජ සංව�ධන 
සැලැස්ම 

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

ෙවස� �ර පසෙළොස්වක ෙපො�ෙ  සමස්ත ෙලෝක ෙබෞ&ධයනට)  ෙශේෂෙය� ,ංහල 
ෙබෞ&ධයනට) ජා�ක . ද ආග�ක . ද ඉතා උ45 6නය ෙ .  

ඒ උ45 6නෙය� ආ�ස �ජා ප�ප)� �ජා වශෙය� :�රජාණ� වහ�ෙසේ ;6ය හැ= 
ආකාර ෙදක=. එ?� ප�ප)� �ජාව ම :�රජාණ� වහ�ෙසේ උසස් ෙකොට සැලැ@හ. එ 
ෙහ?� ඉහළ �ලය�� ;�ටා භාවනා6 ;Bෙව) �ර�� ප�ප)� �ජා ද මC පහ� ආ6ය 
�ද�� ආ�ස �ජා ද පැවැ)Dය E4 ය. ඒ අතර :�රජාණ� වහ�ෙසේ ෙF සමාජ සංවGධන 
සැලැස්ම අHව තමH) 6EI වන අතර අනාගත පර�ර ද 6EI කැJග�නට ඉටා ගත E4 
ය.  

ජා�ෙK උ45 වස්4ව වන දLව� ෙනොමM� Nදා Oම  ෙඟ� ෙයොදා රටට ජා�යට 
භාෂාවට හා ආගමට වැඩ ඇ� වැ ආදGශෙය� හා උපෙ&ශෙය� හැSම ෙදමා;ය� ෙF) 
TLවර TLවUය� ෙF) පරම E4කම බව :�රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ&ශනා කළහ. මෑත 
Eගෙය� S ෙදමා;ය� හා TLවර TLවUය� ෙ5 E4කම ගැන සැලැWෙ  නැ� අතර පාලක 
පXය) �ජ� �ජක පXය) අනාගත පර�ර හැSම ගැන වැ� සැල=Cල� දැ�.ෙK නැත. 
එ� අYෂඨ් Dපාක N[ රටට ම D\�නට ,� ]ණා ෙනො ෙ  ද? 

සමාජ සංවGධනය න5 සමාජෙK ෙහව) සමාජයට අය) �&ගලයා ෙF 6EIව ?. 
එ?H) අනාගත පර�ෙG 6EIව Dෙශේෂ ?. එ ෙහ?� ම4 සඳහ� වන කLI ෙපො� 
ජනතාව ෙF සැලැ=Cලට භාජනය කර�.  
වාසනාව�ත �ණ
 ��ය 

ෙලෝක ,�යෙම� ලංකාව හ`�වH ලබ�ෙ� Wඩා �ෙත=Y. පමාණෙය� Wඩා ]ව) 
ලංකාව තර5 වාසනාව�ත a�ය� ෙලෝකෙය� ෙවන ෙකො� ව) නැතැ ? =යැ E4 ෙ . 

ලංකාව එ තර5 වාසනාව�ත a�ය� යැ? =ය�ෙ� කවර ෙහ?� ද? ස්වාභාDක 
ෙසෞ�දGයෙය� ;LI, ස්වාභාDක Dප)වc� ��I, ෙලොd ෙලො]තරා 6EIවට උවමනා 
හැම අඟපස ෙඟ=� ම E�තdම Yස?. ස්වාභාDක ෙසෞ�දGය හැeයට සැලැෙකන YC 
තණ, ගහ ෙකොළ, මC පල, සL ෙක), 4f g5, ක` ෙහC, ඇල ෙදොළ ගංගා වැ  ෙපොWI, 
N4 �h ආකර ෙCවා ආ6ෙය� ලංකාව ;i ඇත. ස්වාභාDක Dප)� හැeයට සැලැෙකන 
ඍ4 ෙපJBෙය� වන kඩා, a� ක5පා, lY ක` ;;i5, ජල ගැm5, OB Oළං, වසංගත 
ෙරෝග ආ6ෙය� ලංකාව �S ඇත. ජල ගැm5, OB Oළං, වසංගත ෙරෝග ෙම� වU�වර ඇ� 
ෙවත) අ� ෙබොෙහෝ රටවල එ බ` Dප) හා සසඳා බලන Dට ඒවා ගණ� ගත E4 තර5 
Dප) ෙනො ෙ .  

:�රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලො]4රා 6EIවට ෙම� මැ ෙලොd 6EIවට ද, උපකාර වන 
පU6 ෙ&ශනා කළ ධGම මාGගය ෙ5 රෙට� ස5�Gණ වැ ම ඇත. ධනය උ4Lවන උCප) 
එමට ය. අධ�යන පහO ක5 ෙනොඅn වැ ම ඇත. ෙසෞඛ� ත))වය ද ෙහොඳ ය. ෙලඩට ;Bය5 
පහO ය. සදාචාරෙය� එ තර5 ;Uq නැත. එය 6EI කැර ගැfම පහO ය. ආශයට �Yස්O 
ඇත. Oමඟ ෙප�වන නEෙවෝ ඇත. ෙම ෙසේ ෙලොd ෙලො]4රා 6EIවට උවමනා හැම 
අඟපස ෙඟ=� ම ලංකාව ;i ඉ�i ඇත. 
සංව�ධනය ය� �ම? 

ය5 =, ජා�ෙයක රෙටක සංවGධනය ෙහව) 6EIව සාම?ක සංවGධනය, සාමාsක 
සංවGධනය ය? ෙද ෙකොටසකට ෙබ6ය හැ= ය. එ?� සාම?ක සංවGධනය න5 රෙට� 
ජනතාව Tණ දහ�� 6EIdම ?. සාමාsක සංවGධනය න5 රෙට� ජනතාව ආGtක - 
ෙසෞඛ� - අධ�යන - සදාචාර යන සතරාකාරෙය� 6EI dම ?. ෙම u තා� 6EI, 
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අභ��තර 6EIව යැ - බා�ර 6EIව යැ ? ෙදෙකොටසකට ෙබ6ය හැ= ය. ය� �� රථය� 
මැනැ� පැද�මට ෙරෝද ෙදක� ෙහෝ ෙදපැ�තට සමාන ගණන� ෙහෝ ��යැ ��තා� 
ෙම ම සමාජය� ස� !ණ වැ #�$ වනට න�, අභ(තර #�$ව� බා*ර #�$ව� 
එක හා සමාන වැ ��ය �, මැ-. 

ෙබෞ&ධ රෙටක ෙබෞ&ධ පෙ&ශෙයක සාමාsක 6EIවට NC Dය E)ෙ) ප�සල ?. 
ෙවන) වචනවc� =යනවා න5 ආදGශෙය� හා උපෙ&ශෙය� ජනතාව Oමඟ යැDය හැ= 
vලෙය� Tණෙය� Hවh� 6EI . wx� වහ�ෙසේ ය. එ බ` wx� වහ�ෙසේ අප 
රෙට� තවම) වැඩ ,e�. සාමාsක 6EIවට උවමනා කරන ෙකොටස් රජෙK 
�ෙරෝගා�)වෙය� ස�රා ගත E4 ය. 
ත�ණ සහභා��වෙ� අවශ
තාව 

අෙන� ෙකොටස ජනතාව ම සංDධානය d ස�රා ගත E4 ෙ . රජය කළ E4 ෙකොටස 
ස�රාල�නට ඒ ඒ කලට ප)වන හැම රජය� ම Dශාල Dයදම� දරන බව ඉතා පකට ය. 
එෙහ) ඒ කටE4 කරන ඇතැN� 4ළ ජා�ක ආග�ක හැy5 අn Yසා ෙදෝ කරන Dයදෙ5 
තරමට ප�ඵල නැ� බව ද ඉතා පකට ය. එ ෙහ?� ද රටට ජා�යට භාෂාවට හා ආගමට ද 
ළැ6යාව� ඇ� අනාගත පර�ර� ඉතා අවශ� d ඇත. 

ජනතාව සංDධානය d ස�රා ගත E4 ෙකොටස සඳහා න� අරNI ඇ� සංDධාන අ� 
Dශාල සංඛ�ාව� අප රෙට� ඇත. එෙහ) ඒ සංDධානවල සංඛ�ාෙ  තරමට ලැෙබන ප�ඵල 
පමාණව) ෙනො ෙ . Dෙශේෂෙය� ෙබෞ&ධ සංDධානවල {යාකාi ශ��ය ඇ� තLණය� 
ෙF ස5බ�ධය ෙහොඳට ම අn ය. තLණ සංDධානවල පවා බ|ල ව ,e�ෙනෝ ද තල4නා අය 
මැ ෙව�. ඊට පධාන ෙහේ4ව ජා�ක ආග�ක හැy5 අn dම ?. එ මM� ද රටට ජා�යට 
භාෂාවට හා ආගමට ළැ6යාව� ඇ� අනාගත පර�ර� ඉතා අවශ� d ඇත. 

�රාණ කාලෙය� ග5වල පැවැ� සNපකාරය, සා~�ක �Dතය අ� ෙශෂ්ඨ ය. එ ෙහ?� 
ග5වැ,ය� අතර සමMය, සදාචාරය හා ආGtක ;Uමැස්ම වචනෙය� =ය�නට බැU තර5 
ෙහො \� පැවැ�h. එෙහ) ග5වල දැ� ත))වය ඉ`රා ම ෙවනස් අතකට හැiෙගන ය?. 
මරණය�� S පවා ෙනො දැ�Hෙවො) ෙනොයන තරමට සා~�ක �Dතය ෙවනස් d ඇත. 

සමMය ෙවHවට ෙ�දය වැ� d ඇත. දැනට ,eන වැ��eය� ෙF අභාවෙය� පO එ u 
ත))වය ෙහොඳට ම නර� වන බවට ලWI පහළ d ඇත. තLණ පXෙය� ෙබොෙහෝ ෙදනා 
4ළ ජා�ක ආග�ක දැHම හා ෙ දනාව qන ෙ ෙගන යන බව ෙපෙන�නට ඇත. එ ෙහ?� 
ද රටට ජා�යට භාෂාවට හා ආගමට ළැ6යාව� ඇ� අනාගත පර�ර� ඉතා අවශ� d ඇත.  

අද සමහර තLණ තLhය� තම� ෙF තLණ ශ��ෙK වeනා කම සලක�ෙ� නැත. 
තමනට) අHනට) වැඩ ;hස ෙය6ය හැ= තLණ ශ��ය අවැඩ ;hස ෙයොදන බව 
ෙපෙන?. තLණ ශ��ය Y, D6යට ෙයදැdෙම� ලැෙබන අHසO) වරදවා ෙයදැdෙම� 
ලැෙබන ආSනව) තLණ තLhයනට කLණාෙව� =යා 6ය E4 කාලය පැ�ණ ඇත. 

තLණකම මහ6ග පළC ෙදය� ෙනො ෙ . අ]L� දහ අෙට� Dස්ෙස� ආර5භ d �ස් 
පෙහ� හතBෙහ� අවස� ෙව?. ඉ� අ]L� Dස්ස� පමණ . ෙ5 තLණ කාලය වරදවා 
ෙය�ෙවො) �ව) වන ඉ�U ස5�Gණ කාලය මැ අ`L ෙව?. ඒ අ]L� Dස්ස� පමණ . 
කාලය Y, පU6 ෙය�ෙවො) �ව)වන ඉ�U ස5�Gණ කාලය ම ආෙලෝක ෙව?. වාසනාව�ත 
ෙව?. ෙම?� අදහස් කර�ෙ� තLණ තLhය� ෙයෝ�� ෙකොට තැ�ම� ෙනො ෙව?. 
ඔ]� ෙF තLණ ශ��ය වරදවා ෙයදැdම වළ�වH පමණය.  

තLණ ශ��ය Y, D6යට ෙයSම 6EIවට උපකාර ව�නා� ෙම� ම Dෙනෝදයට 
බාධාව� ෙනොවH ඇත. ෙමය තLණ තLhයනට හUහැe අවෙබෝධ කර]ව ෙහො) ඔ]� ද 
එය ;Bග�නවා ෙනොඅHමාන ය. එ ෙහ?� තLණ ශ��ය තම� ෙF ෙලොd ෙලො]4L 
6EIවට) රටට, ජා�යට, භාෂාවට හා ආගමට වැඩ වන පU6 ෙයදdමට) �|I කරන වැඩ 
;Bෙවළ� අවශ� d ඇත.  

ඒ අවශ� වැඩ ;Bෙවළ සාසන ෙසේවක ස��ය D,� ;Bෙයළ ෙකොට ඇ� බව ෙ5 උ45 
ෙවස� �ර පසෙළොස්ව� දා බලව) ��ෙය� පකාශ ෙකෙර�. 
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ජනතා 1977.04.29 (ෙවස�) 
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ය4Lcdම: ඇ5. ඒ. බ�ල මහතා 


