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

 
��රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ� ෛම�ය සා වෙභෞමය ෙහව# හැම ස##වය� ෙකෙර� 

එකෙසේ පැ&'( ෙම# )ත ය. �ඃ-ත ස##වය� ෙකෙර� පැව� දයාෙ/  අ0ක1පාෙ/ 
මහ#වය 2සා එයට මහා ක'ණාව ය4 5ය0 ලැෙ7. එ� ප�ඵලය :ෙ; ෙබෞ=ධය� ?)� 
කවර ක'ණ@ 2සාව# ස##ව ඝාතනය ෙනො කළ D& බව ය.  

��රජාණ� වහ�ෙසේ උප�ෙ�, වාසය කෙළේ ෙගො? රටක ය. ෙගො? රටකට නැ�ව ම 
බැG ගව ස1ප# ගැන සැලH උ� වහ�ෙසේ ගවයාෙ� වIනාකම ?ෙශේෂෙය� සඳහ� කෙළේ 
ෙමෙසේ ය.  

න�� ෙගො ස	තං ධනං - ෙගො? රටකට ගවස1පත හා සමාන ධනය@ නැත. ගාෙවො ෙනො 
පරමා 	�තා යා� ජාය�� ඔසාධා - පස් ෙගෝරස නැමැ� ඖෂධ සපයන ගවයා ජා�ෙය� 
පරම �&රා ය.  

O ලංකාව ද කා �ක රට@ ෙනොව ෙගො? රෙට5. ෙගො? රටකට Q�Q ධෙනොපා ජන කම 
ෙ=ශනා කළ ��රජාණ� වහ�ෙසේ පළS වැ2 තැන ��ෙ� ෙගො?තැනට ය. ක මා�තය ට 
��ෙ� ): වැ2 තැන ය. ෙගො? රටකට ගවයාෙග� ලැෙබන පෙයෝජනය 0වT� සලකා 
බැUය D& ය.  

ගවයා ජනතාව 2ෙරෝV 5Wමට අවශ� පස්ෙගෝරසය සපය4, තවම# ?ශාල සංඛ�ාව@ 
වන කර#ත වU� බර වැඩ කර ෙද4. තවම# අ@කර ල[ ගණන@ \]' හා ^ෙම� 
ආහාර වගාවට අ�ශ4� උපකාර කර4. ගවයාෙ� ෙගොම ෙපෙළොව ස' කර4. �`පතාෙ� 
ෙ� aG)� කර ෙද4. 'aයb ෙකෝI ගණන@ ?යද1 කර ෙග�වන DGයා නැමැ� ෙපොහාර 
ගවයා ෙනො�ෙb සපය4. ගවයාෙ� ස1 ??ධ භාcඩ 2පදව4. ඇටකe ෙපොෙළොව ෙපොෙහොර 
කර4. ෙමබf ෙසේවය@ කරන ගවයා මැWම ජා�ක අපරාධ ෙනො ෙ/දැ4 මැදැහ#ව )තා 
බල�න.  

ෙ1 රෙට� ගවස1පත aGෙහනවා ?නා gD( වන බව@ ෙපෙන�නට නැත. රජෙ; 
සංඛ�ාෙbඛන අ0ව 1956 )I h හර\�ෙ� සංඛ�ාව 7,89,421 4. එළහර\�ෙ� සංඛ�ාව 
14,50,156 4. 1968 h හර\�ෙ� සංඛ�ාව 7,83,228 4. එළහර\�ෙ� සංඛ�ාව 16,59,603 
4. 1956 ආහාරයට h හර\� මැi ගණන 2073 4. එළහර\� මැi ගණන 1,74,917 4. 
1971 මැi h හර\�ෙ� සංඛ�ාව 3710 4. මැi එළහර\�ෙ� ගණන 2,51,710 4. 
සංචාරකය�ෙ� පැ�kම අlක mම 2සා# මස් අ0භව කර�න�ෙ� සංඛ�ාව වැ�mම 2සා 
# දැ� ලංකාව nරා දවසකට ගවය� දහස@ පමණ මර0 ලැෙ7. ෙහොර හර@ මැWම # 
gෙන� gන අlක ෙව�� පවo. එෙහ4� ෙහොෙර� මරණ හර\�ෙ� ගණන ද ව ෂයකට 
ෙදල[ය ඉ@මවා ය4. ෙ1 අ0ව ආහාරය සඳහා ව ෂයකට මරණ හර\�ෙ� ගණන ප� 
ල[යකට අlක  ෙ/. ??ධ ෙරෝගය�ෙග� මැෙරන ගණන ද අමතක කළ D& ෙනොෙ/. 

1956 )I ගවය�ෙ� ගණන 14,50,156 :ව# 1965  වන ?ට එය 19,03,567 ද@වා 
නැV qෙ; ය. එෙහ# එය 1968 වන ?ට 16,59,603 ද@වා පහළ බැස ඇත. රජෙ; 
සංඛ�ාෙbඛන අ0ව h හර\� ව ෂයකට වැ�ව�ෙ� )යයට නවය ගණෙ� ය. හර\� 
න1 5) බා�ර උපකමය@ නැ�ව ෙගො�ක�� උප# පාලනය කරෙගන ඇත# �2සාට 
�2ස්ක�� උප# පාලනය කරගත ෙනො හැ5ව බා�ර කම ෙයොදා ෙගන ඇත. �2ස්කම 
පහළ වැr ඇ� පමාණය )oමට දැ� කාලය පැ�ණ ඇත. යට s සංඛ�ාව� අ0ව ව ෂයකට 
ගවය� වැ� ව�ෙ� ෙදල[ය@ පමණ ය. එෙහ# ආහාරය සදහා ව ෂයකට ගවය� 
ප�ල[ය@ පමණ මරනවා ඇත. ෙ1 රෙට� ගව ස1පත@ ඉ&' ෙව4 ද?  

ආචා ය ෙහේම එbලාවල මහතා ?)� Uයන ලද, “�රාතන ලංකාෙ� සමාජ ඉ�හාසය” 
නමැ� ෙපොෙත� 122 වැ2 aeෙව� සඳහ� වන ෙකI ෙtදය@ ෙමෙසේ ය: “මස් සඳහා 
ගවය� ඇ� කළ බව පැවෙසන එකම සඳහන% ව� අපට ()ම තැනක හ* ෙනො+ බව 
,ෙශේෂෙය� සැල(ය 01ය. අප *3� ෙප�වා 4� ප56 ගවමස් ආහාරයට ගැ8ම උසස් 
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:ලව1�ට ස;<=ණෙය� ම තහන; ,ය. ගවමස් ආහාරයට ග�නා අය ච@ඩාලය� ෙලස 
සලකB ලැCහ.” ෙමය ෙ1 රෙට� පැව� ^ ඝකාvන සංස්කෘ�ය 4.  

ජනරජ පනෙත� �=ධාගමට පSඛස්ථානය ^ ඇත. රෙට� සංස්කෘ�ය ර5�නට වැ� 
gD( කර�නට සංස්කෘ�ක අමාත�ාංශය@ හා ෙදපා &ෙ1�&ව@ ද a�eවා ඇත. මස් 
aTස ගවය� ෙබෝ 5Wම, මස් aTස ගවය� aටරI� ෙග�mම#, මස් aTස ගවය� 
මැWම# ෙ1 රෙට� සංස්කෘ�යට ස1� ණෙය� පටහැ2 ය. ර[ාවට සංස්කෘ�ය ගැන කතා 
කරන, yයා කරන අය 2හඬව )Iය# සංස්කෘ�ය ගැන හැ{ම@ ඇ� q� පැ?g ෙද aGසම 
ෙමබf අවස්ථා වල ^ රජයට# මහජනතාවට# ෙහේ& සාධක ස�තව ක'( ෙප�වා gය D& 
ෙ/.  

nරාණ ලංකාෙ/ ගවය� මැWම ෙනො කෙළේ ආග�ක පශ්නය@ උඩම ෙනොෙ/. �=ධාගම 
ගවයාට පමණ@ ෛම| කරන ආගම@ ෙනොවන ෙහ42. ගව ස1පත gD( කෙළේ ෙසෞඛ�ය 
හා ආ }කය Sbකරෙගනය. ගවයා පස්ෙගෝරසය �� අතර කෘ~ක මෙය� පධාන 
උපකාරකෙයෝ �හ. ඒ ෙදඅංශෙය� අද# ගවයාෙග� ලැෙබන උපකාරය Q� පe ෙනො ෙ/.  

පස්ෙගෝරස ම0ෂ� ශWරයට ඉතා �තකර බව ක:'0# a�ෙගන ඇත. එෙහ4� 
ෙපරgග �ෂ්ඨාචාරය අ0ව \ලකා�තාව@ ?වාහ කර ෙදන ?ට දෑවැ=ෙ= ෙකොටස@ 
වශෙය� ගවය� ^ෙ1 )Gත@ ?ය. ඉතා g� කාලයක පට� පව#නා ජා�ක සංස්කෘ�ය # 
�� බණ # 2සා nරාණ ලංකාෙ/ ගව ස1පත ෙහො�� gD(ව පැව�ණ. දැ� නැවත# ගව 
ස1පත gD( කර�නට වැර වඩත# ඒ a�ෙවල වැරg බව ෙනො 5යාම බැGය. ෙමෙහේ )Iන 
හර\� මරා මස් අ0භව ෙකොට එ4� ලැෙබන Sදල වාෙ� හ# අට�ණය@ Sදb ?යද1 
ෙකොට aටරI� හර\� ෙග�වන වැඩ a�ෙවල කවර අ ථශාස්තයකට අය# දැ4 ඇ)ය D& 
ය.  

aටරI� ෙග�වන ගවයාෙග� තර1 ෙ1 රෙට� ගවයාෙග� 5G ලැෙබ�ෙ� නැතැ4 
5ව හැ5 ය. aටරට ගවයාට ද@වන සැල5bෙල� හා කරන සංගහෙය� හතෙර� පං�ව@ 
ෙ1 රට ගවයාට# සලකා සංගහ ෙකොට බල�න 5G ලැෙබ�ෙ� නැ=ද 5යා. ෙපො ෙළාව 
උලා කා ඇb ව&ර � �ව# වන ගවයාට 'aයb දහස් ගණන@ ?යද1 ෙකොට �ව# කරවන 
ගවයා ෙදන තර1 5G ෙදනනට a�ව� දැ4 )තා බල�න. aටරI� හර\� ෙග�mම )� 
තරමට ?යදෙ1 තරමට සා ථක දැ4 මඳ@ )තා බල�න.  

ලංකාව nරා )Iන එළ - h ගවෙද0�ෙග� දවසකට 5G ප4�� අට ල[ පනස්දහස@ 
පමණ ලැෙබ4. රජයට ස1බ�ධ 5Gමcඩලය අත ගසා �ෙබ�ෙ� එ4� එ@ ල[ හැට 
දහසකට පමණ ය. ??ධ ආයතන හා ??ධ n=ගලය� ?)� gනපතා 5G ප4�� හ# 
ල[ය@ පමණ රජයට සතයක ?යදම@ නැ�ව ෙබදා ^ බ�# ෙගවන අතර ඉ�G 5G ප4�� 
එ@ ල[ හැට දහස 2සා රජයට දර�නට )� m ඇ� ?යදම අ� ?ශාල ය. වG� වර ඇ� වන 
පා� 2සා 5G මcඩලය 5G �ල නංව4. එ4� රට nරාම 5G �ල ඉහළ නV. එෙහ4� 
�`ප# ෙදමාaය�ෙ� 5G ද'වනට 5G කට ගා�නටව# ෙනො ලැෙබ4. එ4� 5G 
මcඩලය@ a�emෙ1 SUක අදහස ව� ථ m ඇ� බව ෙපෙන4. එෙහ4� කළ D&ව 
ඇ#ෙ# 5G මcඩලය ?)� කර0 ලබන 5G එක& 5Wෙ1 හා ෙබදා හැWෙ1 ෙකොටස 
අ#හැර ගව ස1පත gව4න nරා gD( 5Wම4.  

ළග^ ඇ� � ෙතb අ �දය 2සා කා �ක රටවb මහ# කරදරයකට S�ණ පා ඇත. 
ස�යකට වැඩ කරන gන ෙදක&නට බැස ඇත. එෙහ4� ආහාර 2ෂප්ාදනය අඩපණ m ඇත. 
එ40# 5G ආහාර ?ෙශේෂ4. gD( රටවලට ?ෙ=ශ ?2මය ක'ණ@ ෙනොෙ/. එබැ?� අෙ` 
රෙට� ෙම� ?ෙ=ශ ?2මය ලබාග�නටය 5යා රටවා��ෙ� උවමනාව� යටප# ෙකොට 
ය1 ය1 ෙ= aටරට යැmම ඔ:� ග' කරන )Gත@ ෙනො ෙ/. ෙ1 අ0ව 0�' කාලෙය� 
aටරI� එවන ෙබොෙහෝ ෙ= අ� ව�නට a�වන. ඉg� aටරI� ෙග�වන 5G ආහාර අ� 
:ව# ආහාර අෙහේ2ය 2සා 5Gම:ව'නට 5G එWම අ� :ව# 5G අහG� �ව# වන 5G 
ද'වාට ගවයාෙ� a�ට හැර අ�කාෙ� a�ට@ ද?  

ගව ආහාර �ල වැ�mම 2සා 5Gෙද0� නඩ#& 5Wම ෙලො\ පශන්ය@ m ඇත. ෙමෙසේ 
වැ� �ර කbපනා ෙනොෙකොට කරන yයා 2සා 5G ප�I ��යනට ගවය� නඩ#& 5Wෙ1 
�ෂක්රතා 2සා පQqය මාස 5�පය &ළ 5G ෙද0� ෙදදහස@ පමණ මස් aTස ?\ණා ඇ� 
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බව දැනග�නට ලැ�T. මහා ජා�ක අපරාධය5. අනාගතෙය� 5G ද'ව� �ව# 
කරව�ෙ� ෙකෙසේ දැ4 0වT� සලකා බැUය D& ය.  

O ලංකාෙව� වගාවට උපකාර වන ෙරෝද හතෙ  හා ෙරෝද ෙදෙ@ ටැ@ට  න�� 
හැg�ෙවන ය�ත ?) ෙදදහස@ පමණ ඇතැ4 දැන ග�නට ඇත. ෙම4� ෙරෝද හතෙ  
ය�තෙය5� \]' අ@කරය@ හා ^මට hට අ:'� පහකට පමණ පථම අය කෙළේ 'aයb 
40 @ පමණ ය. Iෙක� Iක ගණ� වැ� ෙව�� අ:# ළග^ ඇ� : ෙතb අ �දය 2සා 
ෙබොෙහෝ පළා#වල අ@කරය@ හා ^මට ෙදවරකට 'aයb 150 )ට 200 ද@වා අය කර0 
ලැෙ7. ආ }ක අ�� ෙහොඳටම aG� )Iන ෙගොmනට ෙ1 Sදල ෙග?ය හැ5 දැ4 )තා 
බල�න.  

දැනට වගාව සඳහා පමණ@ ෙයොදවන ටැ@ට  වලට ෙයොදව�නට ඇ� Sදල ෙකෝI 
එක)ය පනහ@ පමණ ව0 ඇත. අමතර ෙකොටස් වලට හා ෙතbවලට ෙකොපමණ ?2මය 
ය�නට ඇ=ද? දැ� ඒ ටැ@ට  වU� &ෙන� එක@ පමණ අමතර ෙකොටස් නැ�ක�� ඒ ඒ 
තැ�වල පවo. ඉ�G ෙකොටස් ෙදක ෙතb නැ� ක�� පණ අ^. ගවයාෙග� \]' සෑමට ද 
ෙපරට වඩා ?යද1 වැ�ය. එෙහ# අ@කරය@ ෙදවර@ හෑමට 'aයb හැ#තෑ පහ@ පමණ 
වැය ෙ/. ටැ@ටරෙය� තර1 ඉ@මනට නැත# ?ෙ=ශ ?2මය නැ�ව�ෙ� ද නැත. 
ෙපොෙළොව උවමනාවට වඩා කැ� 2ස' m ය�ෙ� ද නැ� අතර ෙපොෙළොව Q� වශෙය� 
ෙහෝ ස' ෙව4.  

අෙ` ෙගො?ක1 ?ශාරදය�ෙ� උපෙදස් පGg ෙගො?තැනට ටැ@ට  ෙය�වා. රසාය2ක 
ෙපොෙහොර ෙය�වා. qය ව ෂෙය� රසාය2ක ෙපොෙහොර සඳහා 'aයb දහ&� ෙකෝIය@ වැය 
කර ඇත. එ4� හතෙර� ෙකොටස@ ෙගො?තැන සඳහා ය. ටැ@ටරෙය� හාලා රසාය2ක 
ෙපොෙහොර ෙයොදා S� ල@ ෙපොළවම 2ස' කර ඇත. ඒ ෙපොෙහොර ෙනො දැ1ෙමො# 
අ@කරය5� m �සb 20 @ ව# ලබ�නට බැG තර1 ෙපොළව 2ස' m ඇත. එෙසේ :ව# 
ෙපොෙහොර ෙග�ව�නට ?2මය නැත. අ�# m ව ග ෙය�වා එෙහ# බලාෙපොෙරො#&  � 
අස්වැ�න@ නැත. m වශෙය� වැ� මාස ගණන@ තබා ග�නට# අපහQ ය. උයා බ# 
වශෙය� වැ� පැය ගණ� තබා ග�නට# අපහQ ය. දැ� නැවත# ලැෙබන උපෙ=ශය පරණ 
m වලට බ��නට4. පරණ m ෙසොයා ග�නට# a�වන, පරණ ෙපොෙහොර හදා ග�නට# 
a�වන. පරණ න�ල ෙයොදා ග�නට# a�වන. එෙහ# ගව ස1පත �ක ග#ෙ# නැ#ත1 
න�ල අg�ෙ� ක:දැ4 0වT� සලකා බල�න.  

ෙලෝකය නmන වන ?ට අප පමණ@ නmන ෙනොm )Iම Q�Q නැත. එෙහ# උවමනාවට 
වඩා නmන mම න1 ෙහොඳ නැත. ඔ:� නmන �වා වැ� ය4 බට�ර gD( රටවල උග&� 
ෙ#'1 ග#ෙ# ෙතb අ �දෙය� පQව4. පQ m ෙහෝ ඔ:� වටහා ග#ත# අෙ` ?ශාරදය� 
ෙ#'1 ග#තා දැ4 )oමට තවම ල\( නැත. ය�තවල කෑU තවම# හGයට 2පදව�ෙ� 
නැ�, තවම ෙතb ���ව@ ව# �ngන, �s ර[ා පශන්ය ෙහොඳට ම උග රටක ෙගො?තැන 
උවමනාවට වඩා නmන 5Wෙ1 වරද පළS වරට ෙප�වා ��ෙ� hට අ:'� ?ස්සකට  පමණ 
ෙපර පැ�T ජප� කෘ~ක ම ?ෙශේෂඥෙය@ ය. මෑතක ^ ෙප�වා �� වාර ද ෙබොෙහෝ ය. 
එවා ගණ� ග#ෙ# නැත. දැ� ඉ�� ටැ@ට  �වව�නට කෑU# නැත. ෙත�# නැත. න�ල 
අg�නට ගවයා# නැත. ෙපොෙළොවට ෙපෝර# නැත. අ�# ෙගො?යාට උදැbල �'# නැත. 
�' අතට උදැbල# නැත. අ�# කම වල ප�ඵල රටnරා සාගතය 4.  

ෙ1 රටට පැ�ෙණන සංචාරකය� ස&e කරව�නට ගවමස් ෙහොඳට ම අවශ��. අෙ` 
රෙට� සමහ'නට ගවමස් ෙහොඳට ම රස m �ෙ7�. එෙහ4� මසට ගවය� ෙබෝ 5Wම# 
මසට ගවය� aටරI� ෙග�mම# අ�# ෙයෝජනාව5. ෙ1 රෙට� ?ද�ාව� හදාරත# ඒවා 
aටරI� ආනයනය කළ ල=දා� ය. ඒවා ෙමහාට එන ?ට ෙබොෙහෝ �රට යb පැනලා ය. මස් 
කෑම a�බඳව අ�# ?ද�ා මත ද�නවා න1 මස් ක�ෙ� න1 නැත. 1973 අ:'=ෙ= 
ඇමGකාෙ/ හෘදයාබාධ මරණ හ# ල[ය ද@වා නැග ඇත. ඒ a�බඳව කරන ප ෙ;ෂණ 
රා�ය5. ඒ අ0ව හෘදයාබාධ ෙරෝගයට ෙහේ& ගණන5. ඉ� පධාන ෙහේ& ෙදක@ මස් කෑම# 
�#තර කෑම# ය. ෙම� ද ෙදොස්තර මහ#ව'�, හෘදයාබාධ ෙරෝVනට ෙදන උපෙදස්වල Sb 
තැන@ ග�ෙ� මස් හා �#තර ක�න එපා ය�න4. හෘදයාබාධ ෙරෝග හදා ෙනො ෙගන 
2ෙරෝVව ෙබොෙහෝ කb �ව# ව�නට කැම� න1 �#තර හා මස් ක�නට එපා 5යන බව@ 
දැන ග�නට නැත. එෙහ# බට�ර රටවල ජනතාව මස් හා �#තර කෑෙම� වළ@වා ග�නට 
බලව# උ#සහය@ දර�. ඒ අ0ව 2ෙරෝq ව ෙබෝෙහෝ කb �ව# ව�නට උපකාර වන පGg 
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a�ෙයල කරන ලද අ�# ආහාර සැලැස්ෙම� �#තර ෙබොෙහෝ �රට අ4� කර ඇත. 
ස�යකට �#තර &න@ ෙහෝ අ� ගණන@ කෑ D& බව ෙප�වා ^ ඇත. අ:'� 40 පැ�නා ට 
පQව �#තර ක�නට උවමනා න1 ස�යකට එක@ ක�නට උපෙදස් ^ ඇත.  

මස් කෑෙම� ජනතාව වළ@වා ග�නට, පළSව n'=ද කැ�ම සඳහා ෙසෝයා ෙබෝං� 
වU� කෘ�ම මස් හදා n'� කර ෙගන ය�. ආහාරය සඳහා ගවය� ඇ� 5Wම ආ }ක 
පGහා2යකට # ආහාර �ඟයකට # මග පෑෙදන සැI බට�ර ?ද�ාඥය� ෙප�වා ^ ඇත. 
පස්ෙගෝරස හා එළව� පල&' ආහාර 2සා 2ෙරෝV වන සැI# ෙබොෙහෝකb �ව# වන 
සැI# බට�ර ?ද�ාඥය� ෙප�වා ^ ඇත.  

සමාජය ෙදස බලා පාඩ1 ඉෙග�ම ෙබෞ=ධ අධ�ාපනෙය� එ@ අංශය5. එෙහ4� qය 
ෙ= qයාෙ/. පාඩ1 ඉෙගන ෙගන ඉgGය සා ථක කර ගත D& ෙ/. ලංකාෙව� \]' අ@කර 
දහහතර ල[ය@ පමණ ඇත. පැට:� හා h හර\� )I�ෙ� හ# ල[ පනස් දහස@ 
පමණ ය. h හර\� පමණ@ මැWම නතර 5Wෙම� අවශ� �� පමාණය � සෑම ෙනො කළ 
හැ5 ෙ/. එළ හර\� පැට:0# සමඟ දහසය ල[ය@ පමණ ඇත. ඔ:�ෙග� අට ල[ය@ 
පමණ \]' වැඩට ෙයොදා ගත හැ5 ය. ෙ1 අවස්ථාෙ/ ^ සංචාරකය� හා ඇතැ1 
ආග�කය� ස&e කර�නට qෙයො# ගව ස1පත �ක ගත ෙනො හැ5 ව0 ඇත. එෙසේ :ෙවො# 
ල@වැ) ජනතාව සාගතෙය� මැෙර0 ඇත. තව අ:'� හෙය5� ෙලෝක සාගතය@ ද 
පැ�ෙණන බව වා තා ෙව4. �රද � ෙනො :වෙහො# අනාගතය භයානක ව0 ඇත.  

h හර\� මැWම තහන1 5Wම ගැන අගාමාත�&�ය ඇ&� අමාත� මcඩලයට 
�භා� වාදය aGනමන අතර ගවඝාතනය ස1n ණෙය� තහන1 කරන ෙලස මහා 
සංඝර#නය ෙව0ෙව� ද�වා )IS. එකවර එෙසේ 5Wෙ1 අපහQව@ ඇෙතො# ආර1භය 
අ�ම ගණෙ� ස�යකට gන &න@ ගවය� මැWම හා ෙහෝටb ආgෙය� ගවමස් ක�නට 
^ම#, මරණ gනය�� ද කU� මැi ගණනට වඩා එ@ ගවෙය\ව # ෙනො මරණ ෙලස# 
a�ව� ඉ@ම2� ගවඝාතනය ස1� ණෙය� නතර 5Wමට �� පනවන ෙලස# අසරණ 
ස#වය� ෙකෙර� # ආහාර �ඟය5� �කට ප#වන ජනතාව ෙකෙර�# ක'ණාෙව� 
ද�වා )IS. පළS aයවර වශෙය� ජනතාව ගවමස් කෑෙම� වළ@වා ග�නට වැඩ 
a�ෙවල@ ආර1භ කරන බවට ක'ණාෙව� ෙපොෙරො�� ෙවS.  

∼❦∽ 
 “ගවමස ්ක�ට එපා. ගවයා මර�ට ෙද�ට එපා. ගවය� 

මරණ තැනකට ය�ට එපා. ගවය� මරණ තැනැ�තා ච�ඩාල 
ෙරො�ෙය�. ගව මස් කන එකා ෙරො� �ලට දාන  !ත" ෙපර 
ලංකාෙ$ %&'.” 

(අනගා�ක ධ
මපාල �මා) 
1974 ^ එවක ල@ රජෙ; අගාමාත�&�ය ඇ&� අමාත� මcඩලයට # මහජනතාවට # 
ඉgGප# කැ'( ?වෘත ස�ෙ=ශය5 
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ය&'Umම:ච�ත ල@මාb මහතා 
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