
විප්ලවීය ප්රතිපත්තිප ප්රකාශනයය - ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 

පෙපතක්ත ිස් වසරක්ත මුළුල්පල් පේ රපේ පෙනගිය බංප ාපලාත් ධපේෂ්වර ොලනයට විවෘතව ප ෝ 

ආවෘතව, සෘජුව ප ෝ වක්රව  ුලල් ී  ති කක්තසත් ජාි  ෙක්තෂය, ්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂය, රවි  සංෙෙය 

 ා පෙ රල් ෙක්තෂය වැදහ ලං ාපේ ෙවින සියළුෙ ධපේෂ්වර පේශොලන ෙක්තෂත්, ලං ා සෙසොජ 

ෙක්තෂය, ්රී ලං ාපේ ප ායුනිදහස්ේ ෙක්තෂය, ෙ ජන කක්තසත් පෙරමුණ වැදහ ලං ාපේ ෙවින සියළුෙ 

ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර පේශොලන ෙක්තෂත්, වත්ෙේ ලාංකීය ධපේෂ්වර සොජපයහි සාිශය බහුතරය 

සාසාලන දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේතීනේ රවටා, පනාෙ  යවා, මුලා ර කෙ සොජ ෙේතීනේප  

 ා උෙ ෙේතීනේප   ැෙැත්ත වංනදහ  පලස ප ාල්ල ාපෙන බලයට ෙත්ී , ධපේෂව්ර රාජය 

යේරපේ  පේශොලන සුක්ත ානෙ නැවතත් තෙේ තතට පෙන විපේීයය තධිරාජයවාසපේ ත්, පේීයය 

ධපේෂ්වර ෙේිපේ   ා සුළු ධපේෂව්ර ෙේිපේ  ඉ ළ තේුපේත් ෙේි තවශයතාවයේ තවුරරටත් 

සපුරා ෙැනීපේ ක්රියාසාෙපයහි සුපුදුුර ෙදි   ෙටෙ දහයැලී සිටී. 

පේීයය ධපේෂව්ර ෙේියත්, සුළු ධපේෂව්ර ෙේිපේ  ඉ ළ තේුවත්, ජාතයේතර තධිරාජයවාී 

දහපයෝජිතයිේ සෙ  ක ට  ුලල් ී  ඔුලේප  තනුබලය  ා ආශිර්වාසය තිව පෙනයන පේ තේත 

ප්රිොී  ප්රිවි්ලවවාී ක්රියාසාෙයට කපරහිව ලාංක   දහර්ධන ෙේිය සිය ෙේි ෙතවාසපයේ 

සේනේධ  ර, ෙේියක්ත වශපයේ සංවිධාන  ර, ඒ වටා තර්ධ දහර්ධන ෙේිය  ා සුළු ධපේෂව්ර 

ෙේිපේ  ෙ ළ තේුව පොනු ර පේ සැවැේත වි්ලවවාී ෙංි බලපේෙ ප්රිබේධය බංප ාපලාත් 

ධපේෂ්වර ක්රෙයට කපරහිව ෙේි සටේ ොවපතහි ඉ දියට පෙප යී ෙ සහ ා දහර්ධන ෙේිපේ  

වි්ලව ාී  ෙක්තෂපේ  පෙර ෙෙේ දු වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තස පෙරමුණ පෙන සිටී. 

දහර්ධනීේ ප්රමු  ස ල විධ ීඩිතත ජනතාවේ විපේීයය තධිරාජයවාසයටත්, පේීයය ධපේෂ්වර ෙේියටත්, 

කයට පස්වය  රන කය  ා ක ට බැඳී සිටින සුළු ධපේෂ්වර ෙේිපේ  ඉ ළ තේුවටත් කපරහිව නව 

සොජවාී සොජ ක්රෙයක්ත සැබ  පලසිේෙ උසා ක ී පෙහි ලා ෙේි සටේ ොවපත් ඉ දියට පෙප යී ෙ 

සහ ා වන බැරෑදුේ  ර්තවයය සහ ා ආධාර යක්ත පලස ධපේෂව්ර ොර්ලිමපේේතුවව  ැක  ස ෙ විට ෙ 

 ැක  ස ෙ තනිරක ේෙ,  ැක තාක්ත ුරරට උෙපයෝගී  ර ෙැනීෙට ඉ දිෙත් ී  සිටින ජනතා විමුක්ති 

පෙරමුණ පේ  ාර්ය සාධනපයහිලා මුළු ෙ ත් දහර්ධන ෙේියත් තවපශ්ෂ ීඩිතත ෙේි ජනතාවනුත් 

ක ට කක්තැස් ක ී පෙහි ලා කහි පෙරමුණ ධජය පලස පේ වි්ලී ය ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය ඉ දිෙත්  රයි. 

වර්තොන ලං ාපේ සුවිශාලවූත්, ඉතා ෙැඹුදුවූත් සොජ ආර්ි  තර්ුසය ට ොරී  සිටියි. පෙය 

  සිපේ  ත ේපබේ තස ඊපේ  ති වූ තර්ුසයක්ත පනාපේ. පෙය ඉතා ෙැඹුදු සොජ ආර්ි  මූලයේ 

තුවළිේ ජදහත වූවක . තස ඉතා තනර්ථ ාී  පලස ෙ ත්  ාදහ ෙමුනුවයුේ පුළුල් ී  ති පෙෙ සොජ 

ආර්ි  තර්ුසපේ  දහධානය විපේීයය තධිරාජයවාසය විසිේ සිය යටත් විජිත ප ාල්ල  පේ 

ක්රියාසාෙපයහි කක්ත තතුවදු කක්ත තතුවදු ඵලයක්ත පලස ලං ාපේ කව ට වූ ෙැරණි වැ වසේ සොජ ආර්ි  

 ැ ෙැස්ෙ ෙත උත්තර් ආපරෝෙනය  රනු ලැබූ යටත් විජිත ධපේෂව්ර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්පේ 

ෙර්භාෂය තුවළ ජදහත වූවක . 

යටත් විජිත ොලන නක්රය තුවළ ක්රෙ ක්රෙපයේ වැී  ගිය සොජ-ආර්ි  තර්ුසය නව යටත් විජිත ොලන 

නක්රය තුවළ පේීයය ධපේෂව්ර ෙංිපේ  ොලන සෙයේහිී කෙ ෙේිපේ  ප්රධාන පේශොලන ෙක්තෂය වන 

කක්තසත් ජාි  ෙක්තෂය, රවි  සංෙෙය  ා පෙ රල් ෙක්තෂපේ ත් කෙ ධනෙි පේශොලන ෙක්තෂවල 

උෙ ාර   ුලල් බලපේෙයේ පලස ක්රියා  ළ ෙ ජන කක්තසත් පෙරමුණ, සෙසොජ ප ායුනිදහස්ේ 

ඉ ළ සුළු ධපේෂ්වර ෙේි පේශොලන ෙක්තෂවලත් ධපේෂ්වර ආණ්ඩ  ුතනුෙෙනය  ළ බංප ාපළාත් 

ධපේෂ්වර සංවර්ධන ොවත ප ්තුවප ාට පෙන ෙ ත් පියු ෙදහයුේ තව ුරරටත් උත්සේන ී , වයා්ත ී  

ෙ ා ෙැඹුදු ආොධයක්ත බවට ෙත් ී  තත. කෙ සොජ-ආර්ි  තර්ුසය තවුරරටත් ෙැිර යයුේ ෙැඹුදු 

පවයුේ පේශොලන ක්තපෂ්රයේ පවලා ෙදහයුේ ක ෙ සොජ-ආර්ි  පේශොලන තර්ුසයක්ත බවට 

ෙත්පවයුේ ිපේ. වත්ෙේ ලාංකීය සොජය පවලාපෙන ති සියලුෙ සොජ-ආර්ි  පේශොලන ෙැටළු 

වලට, වයාධිවලට ප ්තුව ාර ය  ා දහධානය ී  ති පේ ෙ ා වයසනයට, කයට උෙත ුරේ යටත් විජිත 

ධපේෂ්වර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙට වෙඋත්තර දුවේ වනුපේ  විපේීයය තධිරාජයවාසය ෙෙණක්ත 

පනාපේ. පෙපතක්ත වූ බංප ාපලාත් ධපේෂව්ර ොලනයට  ුලල්ී  ති කය ෙවත්වාපෙන පොස් ති 



පේීයය ධපේෂව්ර ෙේි පේශොලන ෙක්තෂ වන කක්තසත් ජාි  ෙක්තෂය, ්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂය, රවි  

සංෙෙය  ා පෙ රල් ෙක්තෂය ස කපෙේෙ ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේි පේශොලන ෙක්තෂ වන ෙ ජන 

කක්තසත් පෙරමුණ, සෙ සොජ ෙක්තෂය  ා ප ායුනිදහස්ේ ෙක්තෂය ෙවින වැප න සොජ-ආර්ි  

පේශොලනෙය තර්ුසපේ  සැබ  වෙඋත්තර දුපවෝ පවි. 

ෙවින නව යටත් විජිත ධපේෂ්වර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ තාව ාලිම  ෙැලැස්තර කීෙයක්ත සො 

තවත්  ලක්ත ෙවත්වාපෙන යාපේත් කෙඟිේ දහර්සන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේි ජනතාව ිරශ්ීන පලස 

පෙලීපේත් වෙකීෙ කක්තසත් ජාි  ෙක්තෂය ප ෝ ්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂය යන කුෙන ප ෝ ධනෙි 

පේශාෙලන ෙක්තෂය ට නැතප ාත් තලුිේ පිහිුවා ෙත් කවැදහෙ පේශොලන ෙක්තෂය ට ප ෝ ෙක්තෂ 

 ුලල ට ෙැවී පෙේ වනුපේ  තර්ුසය තව තවත් උග්ර ී ෙයි. ජනතා ීඩ නය තව තවත් උත්සේන ී ෙයි. 

කපස්ෙ ෙවින නව යටත් විජිත ධපේෂව්ර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ සුළු ප්රිසංස් රණ ක හිෙයක්ත 

කප ේ පෙප ේ  ර ෙවත්වාපෙන යාපේත් කෙඟිේ දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේි ජනතාව මුලා 

 රයුේ වංනා  රයුේ පෙලීපේත් වෙකීෙ සෙසොජයට, ප ායුනිදහස්ේ ෙක්තෂයට පවනත් කවැදහ ඉ ළ 

සුළු ධපේෂ්වර ෙේි ෙක්තෂය ට ප ෝ ෙක්තෂ  ුලල ට ෙැවී පෙේ වනුපේ  තර්ුසය තව තවත් උග්රී ෙයි. 

ජනතා ීඩ නය උත්සේන ී ෙයි.  

තාව ාලිම  සුළු ෙැලැස්තර සැී ේ, සුළු පිළියේ ප ෝ ප්රිසංස් රණ ෙඟිේ, ප ාටිේෙ නව යටත් විජිත 

ධපේෂ්වර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ තවුරරටත් ෙවත්වාපෙනයාෙ ෙගිේ, බංප ාපලාත් ධපේෂ්වර 

සංවර්ධන ොවපත්ෙ තවුරරටත් ලැගීෙ ෙඟිේ නේ පේ තනර්ථ ාී  තර්ුසපයේ තත්යු ය පනා ැ . 

පො  ආ පනා ැ . පරෝෙ ලක්තෂණවලට පිළියේ ක ී පෙේ ඵලක්ත නැත. පිළියේ  ළ නිත්පත් පරෝෙ 
දහධානයට ය. පෙෙ තර්ුසපයේ පො ඒෙට නේ ඊට ෙසනේ ී  ති නව යටත් විජිත ධපේෂ්වර සොජ-

ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ මුළුෙදහේෙ  ා සෙස්ථ වශපයේෙ නව සොජවාී සොජ - ආර්ි   ැ ෙැස්ෙක්ත 

ෙගිේ විස්ථාෙනය  ළ නිතුව පේ. ෙලවා  ැදිය නිතුව පේ. ඒ  ැර තේ විසඳුෙක්ත නැත.ඊට වලංගු ඒ ායන 

විසඳුෙ ධපේෂවර ෙේිපේ  ප ෝ සුළු ධපේෂව්ර ෙේිපේ  විසඳුෙ පනාපේ: කය දහර්ධන ෙේිපේ  

විසඳුෙයි: කය විසයාත්ෙ වූත් ස්සරසාරවූත් ත ුලදුවූත් විසඳුෙයි.  

පුරා ිස් වසරක්ත ිස්පස්ෙ රට ොලනය  ළ  ා රපේ ොලනයට  ුලල් වූ ධපේෂ්වර  ා ඉ ළ සුළු 

ධපේෂ්වර පේශොලන ෙක්තෂ, සොජවාසය පො නෙනවා යැයි ක යයුේ, ප්රජාතේරවාී සොජවාසය 

පො නෙනවා යැයි ක යයුේ, නැතප ාත් සොජවාී ප්රජාතේරවාසය පො නෙනවා ක යයුනුත් 

දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතත ජනතාවප  තස්වලට වැලිම ෙසයුේ ෙවත්වාපෙන යන බංප ාපලාත් ධපේෂව්ර 

සංවර්ධන ොවත තුවළ නව යටත් විජිත ධපේෂව්ර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ තුවළ පෙවන ස ෙ  නයක්ත 

ොසාෙ දහර්ධනීේ ප්රමු  සියලුෙ ීඩිතතයේප  සොජ-ආර්ි  පේශොලන තත්ත්වය තේතපයේ 

තේතයටෙ පිදිහී යයුේ ෙවතීන. පේ බංප ාපළාත් ධපේෂව්ර සංවර්ධන ොවත තුවළ ප්රජාතේරවාී 

තයිිවාසි ේ කක ේ ක  ීඩිතත ෙංතීනේපෙේ විටිේ විට උුරරාපෙන තත. ීඩිතත ෙංතීනේට මූලිම  යුදහස් 

තයිිවාසි ේ තහියු  ර තත. ජීවත්ී පේ තයිිය ෙවා ඔුලේපෙේ උුරරාෙේනට පයුරදහ. ජාිපේසවා  ී

වවරය  ා ේපේෂ පරෝෙණය  ර ක මුවාපවේ ජාතීනේ ප ාටවා බලයට ෙත්ී පේ දහේ ත ක්රියාසාෙපේ  

පයුරණු ධපේෂ්වර ෙංිපේ  ජනතා පරෝහී ක්රියා පිළිපවපත්, සුළු ජාතීනේප  සාධාරණ යුදහස් තයිතීනේ 

ොොපෙන ෙැ පෙන සිටීපේ පිළිපවපත් තදහවාරනීය ප්රිඵලය  ා ප්රිවිො ය වශපයේ තස රට පස   

ක ී පේ තර්ජනයක්ත, ඒ සහ ා ජාතීනේ තණ ප ාටා ෙැනීපේ තර්ජනයක්ත පවතට, ෙ ා යුදහස් ඝාතනයක්ත 

පවතට ෙ ා පේසවාන යක්ත පසසට රට තල්ලු  ර ිපේ. රපේ ජනෙ නපයේ  දි ත ක්තවන 

 ාේතාවේට පිදියුේ  ා සෙ තයිිවාසි ේ භුක්ති විඳීෙ තහියු ර තස  ාේතාව ධපේෂ්වර ක්රෙය තුවළ 

ක විටෙ ව ලිමයක්ත  ා ප ලිම බුවක්ත බවට ෙත් ර ිපේ. ජනෙ නපයේ  දි ත  ටත් ව ා වැිත ස  

රපේ ෙතුව බලාපොපරාත්තුවව වන තදුණ ෙරපුර විශාල ැක යා විනික්තිය   ා තර්ධ ැක යා විනික්තිය  

තඳුදු තොධය ට තස සො තත. තධයාෙන ක්රෙයත් පස  ය පස්වාවත් සොජ පස්වාවේ සියල්ලෙත් කු  ු

ෙේටේ  ර සැී පේ තේතරාසාය  ොවත ට තස සො තත. ඊදහයා සොජවාස වර්ෙ ෙැන  ට ෙැත පසඩූ 

ධපේෂ්වර  ා සුළු ධපේෂ්වර ොල යිේ වැ වසේ නටුේ පිසසැී ෙටවත් තධිරාජයවාී ග්ර ණපයේ 

දහස ස් ී ෙටවත් ධපේෂව්ර ප්රජාතේරවා  ීතයිතීනේ ජනතාවට හියු ර ීෙටවත් තෙේ තුවළ ති 

තපොප ාසත් බව පනා ැක යාව  ා පනා ැෙැත්ත පෙුලණු සශ  තුවළ ඉතා ප ාහේ පෙේනුේ  ර 



ිපේ. ලං ාපේ ෙසුොී  ධපේෂ්වර ෙේිය ධපේෂව්ර-ප්රජාත්ේරවාී වි්ලී ය  ර්තවයයේපෙේ 

තවෙත් ඉතුවදු ී  ති පශ්ෂය දහොවට ෙත්ක ී ෙට ස මුළුෙදහේෙ තපොප ාසත් බව ෙනාව ෙැ ැ ළි  ර 

තත. 

පෙුලනු සශ  තුවන තුවළ දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයේ සොජ-ආර්ි -පේශොලන වශපයේ ප්රොතපයේ 

ප්රොතයට තල්ලු  ර සෙනු ලැබූ තතර විපේීයය තධිරාජයවාී ඒ ාධි ාරයනුත් ඔුලේප  පේීයය 

දහපයෝජිතයනුත් ලාංකීය ධපේෂව්ර ෙේිය  ා ඔුලේප  ආධාර දුවේ  ා තැැේ දුවේ වන ඉ ළ 

සුළු ධපේෂ්වර ෙේියත් සශ ලක්තෂ ෙණදහේ දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයිේ ිරශ්ීන පලස ඉවක්ත බවක්ත 

නැිව ප ාල්ල  පෙේ සූරා  පෙේ තරී  පුෂ්ටිෙත් ී  විශාල ධන සේභාරයක්ත කක්ත ැස්  ර පො ෙසා 

ෙදහයුේ සිටී. වැ   රන ජනතාවප  ශ්රෙ ශක්තිපේ  වියසෙ ෙත තතපලාස්සක්ත සූරා ේනේ  ට 

බැබලීෙට ධපේෂ්වර  ා ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ොල යිේ විසිේ සියලු වාසිසාය  තත්ත්වයේ 

දහර්ොණය  ර ුරදහ. පොුර ජනතාව  පනේ  නෙ  ළිඳු බපවේ  ළිඳු බවටත්, ීඩ නපයේ ීඩ නයටත් 

ෙත් වූ තතර තතපලාස්සක්ත සූරා  ේනේ තතට ජාි  ධන සේෙත් සංපක්තේරණය ුලණි. ඒ ාධි ාරයේ 

තරවූ තතර, ෙුලල් කීෙයක්ත තර වූ තතර  ේ දු ෙේියත්, පොවි ජනතාවත්, ශිල්ීඩනුත් තදුණ ෙරපුරත් 

පේ ධනෙි ආණ්ඩුවල ජනතාපරෝහී ප්රිෙත්ිපයේ ත ේෙ බැට    . තවුරරටත් විහ සරාෙත පනා ැක  

සොජ, ආර්ි , පේශොලන ීඩ නය ට කපරහිව ීඩිතත ෙංතීනේ සැිත ුරෂ් රතාවයේ යටපත් සටේ වැුරනු 

විට ොල  ධපේෂ්වර ෙේියත් ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේියත්, විපේීයය තධිරාජයවා  ී

ඒ ාධි ාරයේප  සේූර්ණ ආධාරය තනුබලය  ා තනුග්ර යත් ආශිර්වාසයත් පනාෙසුදුව ලැබ ජනතා 

තරෙල කුු ෙේටේ ක ී ෙට සිය ෙර්ධන යේරය සෘඪ පලස පෙප යවන ල . 

ෙ ජන ආරක්තෂ  ෙනත   සි නීිය, තඳිදි නීිය තතයාවශය පස්වා දහපයෝෙ, රහවා තබාෙැනීපේ 

දහපයෝෙ, ෙරණ ෙී ක්තෂණයක ේ පතාරව ෙල  හේ විනාශ ක ී පේ දහපයෝෙ, පේශොලන සංවිධාන 

ත නේ ක ී ෙ, තෙරාධ නික්ති ප ායුෂේ සභා වැදහ ෙර්සන ාී  තන ෙණත් ෙගිේ ධපේෂ්වර ෙේියත්, 

ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේියත්  රනු ලැබූපේ  විපේීයය තධිරාජයවාසපේ ත්, ධපේෂ්වර ෙේිපේ ත්, 

ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේිපේ ත් ෙේි ුලවෙනාවේ සුරක්තිත ක ී ෙ සහ ා දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත 

ෙේතීනේ  ෘර පලස ෙර්ධනය ක ී ෙයි. කේන කේනෙ පේ වර්ධන ාී  තත්ත්වයේ ක්රෙ ක්රෙපයේ 

උත්සේන වනු පෙුලණු සශ  තුවන තුවළෙ සක්තනට ලැුණි. පේ ෙර්ධනපේ  උස් මුුරන වූපේ  1971 ී 

ප දුණු ධපේෂව්ර ෙේිපේ  බිහිසුණු ප්රි වි්ලී ය යුදහස් ඝාතනයයි : වි්ලවවාීේ සං ාරයයි. 

විපේීයය  ා ස්වපේීයය ධපේෂ්වර ෙේතීනේප  ෙේි උවෙනාවේට තනුව පේ බංප ාපළාත් ධපේෂව්ර 

සංවර්ධන ොවත ෙවත්වාපෙන යාපේ ප ්තුවපවේ ීඩිතත ෙංි ජනතාවට මුහුණ ොේනට සිුරී  ති 

තත්ත්වය කුෙක්ත ස ? උත්සේන වන තධි  ජීවන බර  තලිමස් ලක්තෂයක්ත ෙෙණ වන  ේ දු ෙේිය 

ෙත ෙටවා තත. ෙටවයුේ සිටී.  ේ දු ෙේියට කපරහිව තසබල සොජ ආර්ි  පේශොලනෙය 

ෙ රවල් ෙසා තත. ෙසයුේ සිටී.  ේ දු ෙේිය සිය තරෙලයේ ෙගිේ ලබාෙත් සුළු සුළු ෙිත වැිතී ේ 

ෙවා ස ර ෙැහි ෙැහී ඉ ළ නගින තධි  යුළ ෙණේ විසිේ දහපෂ්ධ  ර සො තත. ැක  රක්තෂා විනික්තිය 

උත්සේන ක ී ෙ ෙඟිේ  ේ දු ෙේි ෙුලල්වල ජීවන තත්ත්වය තව තවත් ප්රොතයට ප ළා තත. 

ධපේෂ්වර ක්රෙයට ආපේණි  පේතන තරාජි ත්වය  ෙටෙ ෙවතීන. වෘත්තීනය සයුි තයිිවාසි ේ ොො 

පොිත ෙේටේ  ර සො තත.  ේ දු ෙේිපේ  සාධාරණ ආර්ි  ඉල්ලීේ සහ ා ප පරන වෘත්තීනය 

සයුි තරෙල රාජය විපරෝී  කුෙේරණ පලස  ංව  ු ෙැීමෙත් ෙර්සන යේරය පයාසා පොිත ෙේටේ 

ක ී ෙත්  ෙටෙ ප ී පෙන පොස් තත. සැනුුර  රපෙන යනු ලැපේ. වැ වරා ති වෘත්තීනය සයුි සෙ  

සා ච්ඡා ක ී ෙ ප්රික්තපෂ්ෙ  ර තත.  වෘත්තීනය සයුි ෙගිේ සාමූහි  පක්තවල් ක ී ේ සහ ා  ේ දුවේට 

ති තයිිය ප්රික්තපෂේ  ර තත.  ේ දු ෙේි සටේ ෙඟිේ  නාපෙන ති තයිතීනේ ආෙසු උුරරා 

ෙැනීෙටත්,  ේ දු ෙේි වයාොරයට කපරහිව උේපඝෝෂණය ක ී ෙට ැක යා විරහිත තදුණයිේප  

ස්පේච්ඡා  මුසා පො නැගීෙටත් රූ   ෙැසිස්ේ  මුසා පො නො  ේ දු ෙේිය ෙැ ලීෙටත් 

ප්රසිේධිපේ ෙ ැස්ී ේවලී ව සි බස් පසා යි. විශ්රාෙ වැු් තප ෝසි ක ී ෙ ෙඟිේ  ේ දු ෙේිය 

 නාපෙන ිබූ සොජ සංරක්තෂණයටත් ෙසුගිය  ාලපේ  කක්ත ව වානුව  ීෙ ර පසන ල . ප ාටිේෙ 

 ේ දු ෙේිය ෙතවන  නක්ත ොසා තව තවත් සිත්පිත් නැි සූරා   ෙටත්, සැිත ීඩ නයටත් භාජනය 

 රනු ලැපේ. සැනටෙත් ඔුලේ තවුරරටත් විහ සරාෙත පනා ැක  ුරක්තිත තත්ත්වය ට, තවුරරටත් 



උසුලාෙත පනා ැක  ීඩ නය ට ොර  රනු ලැබ සිටිි. සාගිේන, ෙේසපෙෝෂණය, තෙ හි  ෙ  ා 

ණයෙැි ෙ  ේ දු ෙේිය පවලාපෙන ති ගිදහ ජාලාවේය. 

සශ ලක්තෂ ෙණේ පොී ේ සදිරතාවපේ   ා පනා නිණුභාවපේ  දහෙ න  ර තත.  ඳු රපේ ත්, පතත් 

 ලාීඩය තැදහතලාපේත්, ඉ ේ හි ය බරෙතල පලස සැපවන ප්රශ්නයක්ත ී  තත. පතත්  ලාෙපේ  ෙංවතුවර 

උවුරරත්, වියළි  ලාෙපේ  දහයං උවුරරත්,  ඳු රපේ  පසෝසා ොළුවත් සසාතදහ  ප්රශ්න බවට ෙත්ී  

තත.ධපේෂව්ර පවපලහපොළ පොවියා තලා පෙලා සූරා   ෙ  ෙටෙ  රපෙන යයි.  ෘි ාර්යු  

 ේ දුපවෝත්, ුරගී පොවිපයෝත් සිය ෙුලල් කුසගිේපනේ පේරාෙැනීෙ සහ ාවත් ප්රොණවත් පනාවන 

පේතන  ා ආසායේ ලබි. නූෙත් ෙ තවිසයාව  ා ෙතානුෙි ත්වය තුවළ පොවි ජනතාව  ෙටෙ ගිල්වා 

තබා ෙැනීෙට ආයාසයක්ත සරා ිපේ. ැක යා විනික්තියත්, ෙේසපෙෝෂණයත්, සාගිේනත්, 

ණයෙැි ෙත්, තසරණභාවයත් තප් ෙැයු සොජය තුවළ රජ  රයි. ප ාටිේෙ ලං ාපේ පොවි ජනතාව 

තස විනාශ මු යට ෙත්ී  සිටී. පේ තස ෙේබස සක්තනට ති සාොනය තත්ත්වයයි. 

ජාිපේ  තනාෙතය වන තදුණ ෙරපුපර් තත්ත්වය තස ක ෙ පේසවාන යක . ජනෙ ණපයේ බහුතරය 
බවට ෙත් ී  ති තදුණ තදුණියේ ජාිපේ  ෙ ඟු සේෙතක්ත බවට ෙත්  රනවා පවනුවට ජාිපේ  
තපහෝනාව බවට ෙත් ර තත. තදුණ ෙරපුපර් ැක යා විනික්තිය ත ස උසට නැෙ තත. 1973 ෙ  බැංකු 
සී ක්තෂණයට තනුව කෙ වසපර් ූර්ණ ස  තර්ධ ැක යා විනික්තිපේ  ප්රොණය ,,633,000 ක්ත විය. පෙය 
මුළු ජනෙ ණපයේ ෙප ේ ෙංගුවක . ළෙයිේ  ා ළසදුවේ ස තතුවළු මුළු ජනෙ නයෙ ෙත්විට ඉේ 
ස ෙ ෙස්පසපනකුට ෙ කක්ත ප පනක්ත ූර්ණ ැක යා විනික්තිපයේ ප ෝ තර්ධ ැක යා විනික්තිපයේ 
පෙපලන බවයි යුේ පෙපනේපේ. ළහදුවේ  ා ොසල් යානිතුව වයපස් ළෙයිේ  ැැණු  විට පෙය මුළු 
වැිත ෙ ල් ජනෙ නපයේ තුවපනේ ෙංගුවක්ත පේ. කනේ, ස ෙ වැිතෙ ල්ලේ තුවේ පසපනකුපෙේ කක්ත 
ප පනක්ත ූර්ණ ැක යා විනික්තිපයේ ප ෝ තර්ධ ැක යා විනික්තිපයේ පෙපළයි. තුවේ පසපනකුපෙේ 
කක්ත ප පනකුට ැක යා නැි සොජයක්ත ! තදුණ ෙරපුර තනාෙතයක්ත නැි, බලාපොපරාත්තුවවක්ත නැි 
 ාල ේදහ රස්ියාුර ාරයිේ බවට පෙරලන සොජයක්ත !! ජීවත්ී පේ තයිිය  ා සොජයට පස්වය 
ක ී පේ තයිිය තදුණ ෙරපුපරේ ෙැ ැරෙත් සොජයක්ත !!! පේ තො බංප ාපළාත් ධපේෂව්ර 
සංවර්ධන ොවපත් උදුෙය  ා සායාසය පෙුලන සශ  තුවන ොර තුවල  ී ධපේෂව්රය විසිේ  ේ දු 
ෙේිය ෙර්ධනය  ළ තනිදිේෙ තදුණ ෙරේෙරාවත් ෙර්සනය  රේනට පයුරණි. 

තදුණ තදුණියේප  සැපවන සොජ ෙැටළුවලට ක සිුර විසඳුෙක්ත සැෙයිය පනා ැක ව ඔල්ොසයට ෙත් 
ධපේෂ්වර  ා ඉ ළ සුළු ධපේෂ්වර ොල යිේ තධයාෙන ක්රෙය විනාශ මු යට ෙත් ර තදුණ ෙරපුර 
 මුපේ සිය වෙකීේවලිමේ ෙැලී  ෙැනයාෙට තැත් සරා ති බව තධයාෙන ක්රෙපේ  විටේ විට  රන ලස 
විෙර්යාසයේපෙේ පෙපේ. වසරක්ත ොසා කේන කේනෙ වැිත පවයුේ සශලක්තෂ ෙණේ තදුණ 
තදුණියේ ේවිතීනයි  තධයාෙනය  ොර  ර ැක යා පසායා සොජයට කනවිට ඉේ ෙැලී පේ ෙ සු ෙ ක්ත 
වශපයනුත්, සස ස ස් ෙණදහේ උසස් තධයාෙනය සහ ා සුුරසු ේ ලබන විට කය ඉු රලිමය පනා ැක ව 
ඉේ ෙැලී ෙට ෙ සු ෙෙක්ත වශපයනුත්, වසරක්ත ොසා උසස් තධයාෙනය දහෙ ර ැක යා විරහිත 
පෙෝලිමෙට කක්තවන සස ස ස් ෙණන ප  ප්රශ්නවලිමේ ෙැනයාෙට ෙෙක්ත වශපයනුත්  රේනට පයුරණු 
ඊදහයා තධයාෙන ප්රිසංස් රණ ෙණන සුළුෙු පනාපේ. ශිෂය ශිෂයාවේප  පල්  ලයුේ, ඔුලේ 
තංෙවි ලයිේ  රයුේ ඔුලේ ඝාතනය ෙවා  රයුේ ශිෂය ෙරපුපර් සාධාරණ තරෙල ෙැ ූ  ත ාරයට 
පනාපසපවදහ තනිදිදහ. තස ශිෂය ෙරපුර තනාෙතය ප පරහි ක සිුර විශ්වාසයක්ත නැිව, 
බලාපොපරාත්තුවවක්ත නැිව තවිදහශ්ිතව  වි පෙවිය නිතුව තත්ත්වය ට තස සො ිපේ.  

 ාේතාවේ  ා තදුණියේ තතර ැක යා විනික්තිය  ා තර්ධ ැක යා විනික්තිය, පිදියුේ තතර ැක යා 
විනික්තියට ව ා පබාප ෝ පසයිේ වැිතය. පජයෂ්ස සෙත් තදුණියේප  ැක යා විනික්තිය, පජයෂ්ස 
සෙත් තදුණයිේප  ැක යා විනික්තිය පෙේ පසගුණයක .  ාේතාපවෝ පිදියුේ  ා සෙ වැු් 
පනාලබි. සොජ-ආර්ි -පේශොලන ෙතවාී ස ෙ ක්තපෂ්රය ෙ  ාේතාවේප , තදුණියේප  
තයිිවාසි ේ ොොපෙන ඔුලේ පසවැදහ ෙේිපේ  පුරවැසියේ පිදිසක්ත බවට ෙත් ර තත. ඔුලේ හීල  
 ර යටත් ර තබාෙැනීපේ ආයාසයක්ත සරා තත.  

බංප ාපළාත් ධපේෂ්වර ක්රෙය තුවළ සුළු ධපේෂව්රපේ  ෙ ළ තේුපේ ජීවන තත්ත්වයස ීමග්රපයේ ෙ ත 
වැටීයයුේ බිහ වැටී යයුේ තත. ඉ ළ ජීවන වියසෙ, ෙ ළ පේතන ස  බිහ වැපටන ජීවන තත්ත්වයේ 
ඔුලේටත් පොුරපේ උදුෙ ී  තත. ෙ ළ ෙධයෙ ෙේි ැක යා විනික්තිය  ා තර්ධ ැක යා විනික්තිය ස 
පුුරො ර පලස ඉ ළ පොස් තත. රාජය පස්වපේ ත්, සංස්ථාවලත්, පුේෙලිම  තංශපේ ත්, බැංකු  ා වානීජ 



ආයතන වලත්, ොසල්  ා විසයාලවලත්, පසසු සියලු තැේහිත් ෙ ළ ෙධයෙ ෙේි  පේතන 
ලබේනේප  ජීවන ෙැටළු  ේ දු ෙේිපේ  ජීවන ෙැටළු  ා සොන තත්ත්වයට ෙත්ී  තත.  ලා, 
සාහිතය, සංස් ෘි , තාක්තෂණි   ා විසයා ක්තපෂ්රවල වැසෙත් ක්රියා පෙප වරක්ත ඉු  රන ප්රමු  
ප ාටසක්ත ර ොන ෙ ළ ෙධයෙ ෙේි යිේප  තත්ත්වය ඉතා  ණොුසාය   ී  තත. ඔුලේප  වැිත 
ප ාටස ට සැේ පේ ක්තපෂ්රවල ැක යාවල් සහ ා පසාරවල් වැීම ති තතර උෙත් ෙ ළ ෙධයෙ ෙේි  
තදුණ තදුණියේ ැක යා  ාර්යාලවල ීමල් ෙැීමෙ සහ ා ැක යා පෙෝලිමේවල රස්ියාුර ෙැීමෙ සාොනය 
සුලභ සර්ශනයක්ත බවට ෙත්ව තත. සුළු ස  ග්රාී ය  ර්ොේත දුවේ සසාතදහ  තර්ුසය ට  ා බිහ 
වැටීෙ ට පොුරදු  ර තත.  

සොජපේ  කක්ත ප ළවරක  ඒ. කෙ ප ළවපරහි ධනෙි ආණ්ඩුවල බංප ාපළාත් ප්රිෙත්ිය යටපත් 
පියඹන ජීවන යුළත්, ඉ ළ නගින බුරත්, සා සිත උේධෙනයත් විසිේ ීඩිතත ෙේතීනේ තනු ේො විරහිතව 
ෙසා න තතර සොජපේ  තපනක්ත ප ළවපරහි තතපලාස්සක්ත සූරා  ේපනෝ දහර්ධනයිේ ප්රමු  ීඩිතතයිේ 
සූරා යුේ තරපවි. සොජපේ  කක්ත ප ළවර  සශ ලක්තෂ ෙණේ දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයිේ  ළිුර යුේ 
 ා තසරණ බවිේ ප ඳිදිොන තතර තපනක්ත ප ළවපරහි සූරා න ෙංතීනහු දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයිේප  
තිදික්තත ශ්රෙය සිත් පිත් නැිව සූරා  ෙත්, ජාි  ධන දහධානයේ ඉවක්ත බවක්ත නැිව ප ාල්ල  ෙත් 
ෙඟිේ තලුිේ දහිෙතා පො ෙසා ෙේනා, කක්තැස්  රෙේනා ධනස් ේධපයේ  ාමු , සල්ලාල 
සුප ෝෙපභෝගී ජීවිත ෙත රි. 

පේ තත්ත්වයේ තප ෝසි රලීෙට නේ, පේ ෙැටළු විසඳීෙට නේ ඊට ප ්තුව ාර ය වන වත්ෙේ නව 
යටත්විජිත ධපේෂව්ර සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්ෙ ස මුලිමේෙ උුරරා සැයුය නිතුවයි. නව සොජවාී-ආර්ි  
 ැ ෙැස්ෙක්ත පො නැගිය නිතුවය. පේ ෙරොර්ථය සාක්තෂාත්  රලීෙට තතයවශය ූර්ණ ප ාේපේසිය 
නේ ධපේෂ්වර ෙේි පේශොලන බලය පෙරලා සො දහර්ධන ෙේි පේශොලන බලය ස්ථාපිත ක ී ෙයි. 
ස්ථාපිත  ළ දහර්ධන ෙේි පේශොලන බලය ත ුලදු ක ී ෙයි. දහර්ධන ෙේිපේ  පේශොලන බලය 
පො නො ස්ථාපිත  ර ත ුලදු  රේපේ නැිව පො නැගිය  ැක  සොජවාසයක්ත නැත. සොජවාසය 
පො නැගීපෙහි ලා තතයාවශය උෙ රණය දහර්ධන ෙේි රාජය බලයයි. ධපේෂ්වර රාජය බලය 
තප ෝසි  රලීෙ, දහර්ධන ෙේි රාජය බලය ස්ථාපිත ක ී ෙ තස දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  මුළු ෙ ත් ීඩිතත 
ෙේතීනේ තභිමුව ති මු ය වැසෙත් ෙක ේ නිතුව  ටනිත්තයි. කපෙේෙ බැරෑදුේ  ටනිත්තයි. පෙය 
කතරේ පලප සි ෙ සු පසයක්ත පනාපේ. ඉතා ුරෂ ්ර  ා සංකීර්ණ කප ත් තදහවාර්පයේෙ ඉෂ්ස රෙත 
නිතුවෙ  ටනිත්තක .  

සූරා න ොල  ධපේෂ්වර ෙේිය වත්ෙේ සොජපයහි සොජ-ආර්ි - පේශොලන ෙතවාීෙය සියලු 
බලතල තරා වැජපඹන ෙේියයි. පේ සොජ ක්රෙය තුවළ ඔුලේප  ෙතවාසය, තස ස්  ා සං ල්ෙනා 
රජයයි. ඔුලේප  ආයතන බලසේෙේනව ෙවතීන. ඔුලහු සොජපේ  පේශොලන බලය සරේපනෝය. 
ආර්ි  ආධිෙතය උසුලේපනෝය. සොජෙය බලතල  ා වරප්රසාස හියු  රපෙන සිටිේපනෝය. පෙවේ 
ෙේියක්ත සිය  ැෙැත්පතේ තෙේ තසාධාරණ පලස තෙේ පවතට නතුව  රපෙන ති තීමයුත වරප්රසාස 
 ා බලතල, තිදික්තත ශ්රෙය සූරා  පේ තයිිය, ජාි  ධන සේෙත් සිතැඟි ෙදි  ෙදි රණපේ  තයිිය, 
තෙේ සැදූ පේශොලන බලය ආී සියල්ල තත ැර සො දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයේප  සොජපේ  ති 
බහුතරපේ  ෙතයට ක   ී , තවනත ී  ඉි ාසපේ  පේ  ාපවේ බැසයාවි යැයි සිිය  ැක ස ? මුළු ෙ ත් 
ෙේි සටේ ඉි ාසය මුළුල්පල්  වරසා වත්,  වර තැන වත් කය කපස් සිුරී  නැත. ඕන ෙ සූරා  න 
ොල  ෙේියක්ත තෙේ ප තරේ ුරෂ ්ර තත්ත්වය ට ෙත්ව සිටියත්, තෙ සූරා  පේ වරප්රසාස 
ස්පේච්ඡාපවේ තත් පනා දින බවට මුළු ෙ ත් ෙේි සටේ ඉි ාසයෙ ඉඳුරා පසස් පසයි. පේ රපේ 
ධපේෂ්වර ෙේිය තෙේ විසිේෙ තෙේ පවතට තසාධාරණ පලස පො ෙසාපෙන ති 
ධනස් ේධයත්, බලතල  ා වරප්රසාසත් තත් ී විස ? කපස් තත් ැර දහර්ධනීේ පවතට බලය ෙවරාවිස ? 
දහර්ධනීේ ප්රමු  ීඩිතතයිේට දහර්ධන ෙේි රාජය බලය පො නැගීෙට ඉ  ී ස ත් බැහපෙන බලා සිටීවිස 
? බහුතරපේ   ැෙැත්තට තවනත පේවිස ? ඉි ාසය පෙපතක්ත සෙයා ති පිළිතුවර නේ නැත යේනයි. 
ධපේෂ්වරයට කපරහිව දහර්ධනීේප  ෙේි සටේ විවිධ තවස්ථාවේවලී විවිධ ආ ාරයේ ෙනී. විපට  
කය ෙතවාී තරෙලයක්ත පලසත්, තවත් විපට  කය පේශොලන තරෙලයක්ත පලසත් ඉස්ෙතුව පවයි. ෙතුව 
කන ෙැිවරණයේහිී ධපේෂව්රය සෙ  පේශොලන තරෙලයේහි පයීපේ තවස්ථාව දහර්ධන ෙේිය 
ප්රමු  ීඩිතත ෙේිය පවත උසාපවයි. පෙෙ ෙැිවරණයේහිී දහර්ධන ෙේිය විසිේ මුළු ෙ ත් ෙේියෙ 
කක්තැස්  ර, සංවිධානය  ර ඒ වටා තවපශ්ෂ ීඩිතත ෙේතීනනුත් පොනු ර ධපේෂව්රයට කපරහිව සටේ 
වැ ය නිතුවව ිපේ. ධපේෂව්ර ෙේියට දහර්ධන ෙේිපේ  තභිපයෝෙයක ේ පතාරව තබාධිතව යලිම 
බලයට ඒෙට ඉ  පනා ය නිතුවය. ඒ සහ ා ෙැිවරණ සටේ බිපෙහිී තේ තැේවලී පෙේෙ 



ධපේශ්වරයට කපරහිව දහර්ධන ෙේිය සිය සියලු බල මුළු පෙප යවා සටේ වැ ය නිතුවය. කප ත් 
ධපේශ්වරයට කපරහිව සසාතදහ  ෙේි සටන ෙැිවරණ සටේ බිෙට ක සිපස්ත්ෙ ීමො පනා ළ නිතුවය. 
ෙේස ධනෙි ෙේිය කය කපස් පනා රන බැවිදහ. ධනෙි ෙේිය දහර්ධනීේට කපරහිව සිය ෙේි 
සටන ෙැිවරණ භූයුයට ීමො පනා රන විට දහර්ධන ෙේියට ධනපෂව්රයට කපරහිව සිය ෙේි සටන 
ෙැිවරණ භූයුයට ීමො ක ී ෙට  ැක  වේපේ ප පස්ස ? දහර්ධන ෙේිය විසිේ ෙැිවරණ සටේ 
බිපේී ධපේෂ්වර ෙේිය ෙැරසුලවප ාත්, ධපේශ්වර ෙේිය සිය බලමුළු පවනත් ක්තපෂ්රය  
පෙප යවා දහර්ධන ෙේිපේ  කෙ ජයග්ර ණය කු  ුෙේටේ ක ී ෙට ක්රියා ළ  ැ . පේ ෙැන දහරේතර 
ෙී ක්තෂාපවේ  ා පසෝ සිපයේ දහර්ධන ෙේිය සිටිය නිතුවය. ඉ දිපේ  කන ෙේි සටේවලී 
ධපේශ්වරයට කපරහිව දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේතීනේප  සියළු බලමුළු ඉ දියට පෙප යී ෙ 
සහ ා කක්තැස්  රන, පෙළෙස්වන, සටනට  ැහවන පෙරමුණු ධජය පලස පේ ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය 
ඉ දිෙත්  රයුේ දහර්ධන ෙේි වි්ලව ාී  ෙක්තෂපේ  පෙරෙෙේ දු වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 
දහර්ධන ෙේිපේ  තයිතීනේ සුරක්තිත  රනු සහ ා වන වයායාෙපේ ී සිය ධජය යටපත් උසාර පලස  වි 
පුසා ල ස ස් ෙණේ තදුණ වි්ලවවාීේප  උත්තී තර ප්රාර්ථනා මුුරේෙත්  රනු සහ ා පේ වි්ලී ය 
ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය යටපත් තීතතව, තීනව දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේි බලපේෙ ප්රිබේධය 
ධපේශ්වරයට කපරහිව පෙප යී ෙට මුළු ෙ ත් දහර්ධන ෙේිය  මුපේ  ුලරා පොපරාේුර පසයි. පේ 
වි්ලී ය ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනයට මුළුෙදහේෙ ෙක්තෂොතීනව ක්රියාක ී ෙට ශෙථ  රයි. පේ වි්ලී ය 
ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය යටපත් ධපේශ්වරය සෙ  සටේ වැීෙට ගිවිසුේ පසයි. 

රශජ්ය ්යුහය 

01.  i දහර්ධන ෙේි රාජය බලය ස්ථාපිත  රනු ලැපේ 

ii රපේ මූලිම  නීිය බවට ෙත්වන නව, සොජවා  ීආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ථාවක්ත ස ස්     රනු 
ලැපේ.  

iii සොජවාී ජනරජයක්ත පිහිටවනු ලැපේ.  

iv පෙෙ ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ථාව තනුෙත ක ී ෙ සහ ා ජනෙත විෙසුෙක්ත ෙවත්වනු ලැපේ. 

02. රට පස   ක ී ෙට පෙේෙ තත්තපනෝෙි  ෙධයෙත ක ී ෙට ස විදුේධවනු ලැපේ. 
 

03. සැබ  සොනාත්ෙතාවය ස  විවිධ සුළු ජාතීනේ සහ ා ස්වයංොලනය ෙත ෙසනේ වන ෙදි  රපේ 
ත ණ්ඩ තාවය සුැකීෙත් ෙවත්වාපෙනයාෙත්  රනු ලැපේ. 
 

04. ජනතාවප  ස්වාධිෙතයය පිළිෙේනවා තත. රාජය බලපේ  සියලුෙ ආයතනයේ ජනතාවට 
මුළුෙදහේෙ වෙ ක යනු තත.  
 

05. රාජය බලය ක්රියාත්ෙ   රී පේ උත්තී තර බලධාී ත්වය ජනතාව විසිේ ෙැිවරණයේහි  ී
දහස ස් ඡේසපයේ පතෝරාෙත්  රෙනු ලබන ජනතාවප  සැබ  දහපයෝජිතයිේ සතුවවන තතර 
ඔුලේ ඕන ෙ තවස්ථාව  ජනතාව විසිේ ආෙසු  ැහවනු ලැබීෙට යටත් වනු තත.  
 

06. වයස තුලදුුර 13 ඉක්තෙවූ ස ෙ පුරවැසිපයකුටෙ ෙේබස  ා නෙරබස, ප්රපේශබස,  සාබස  ා ෙධයෙ 
යන සියලුෙ රාජය ආයතනවලට දහපයෝජිතයිේ පතෝරාෙත් ක ී ෙටත්, වයස තුලදුුර 1  ඉක්තෙවූ 
ස ෙ පුරවැසිපයකුටෙ කපස් දහපයෝජිතයිේ පලස ෙත්ී ෙටත් ති තයිිය ස ි   රනු තත. 
 

07. ජනතාවත්, ඔුලේප  දහපයෝජිතයිනුත් රාජයපේ  වැ  ටනිතුව වලී ස  ෙදිොලනපේ  ී
ක්රියාත්ෙ  පලස ස භාගී  රෙනු ලැපේ. 
 

08. i තධිරාජය යටත් විජිත ොලනපයේ උදුෙ ී  ති  ච්පච්දි  සාෙි ක්රෙය, ෙ ජන දහපයෝජිත 
ොලන ක්රෙයක්ත ෙගිේ ෙලවා  දිනු ලැපේ.  
 



ii තධිරාජයවාීේ විසිේ ස ස්  රනු ලැබ ති ෙදිොලන ප්රපේ  පවේක ී ෙ විසයාත්ෙ  පලස 
යළි ස ස්  රනු තත.  
 

09. දහලධාී වාසය තප ෝසි  රලීෙට විධිෙත් ක්රියාත්ෙ  පියවර ව ාෙ ෙනු ලැපේ. 
 

10. i රාජය ආයතනවල දහපයෝජිතයිේ විසිේ ජනතාවට ඉ ළිේ කුෙන ප ෝ ආ ාරය  සොජ-
ආර්ි -පේශොලන-වනි  විපශ්ෂ වරප්රසාසයක්ත භුක්ති විඳිනු ලැබීෙ ස මුලිමේෙ 
තප ෝසි රලනු තත. 
 

ii සියලුෙ රාජය ආයතනවල ඕන ෙ දහලධරපයක්ත තධි රණය  මුවට ෙැයුණී ෙට ඕන ෙ 

පුරවැසිපයකුට ති තයිිය ස ි   රනු තත.  
 

11. රාජය බලය ක්රියාත්ෙ   රන ආයතනවල සියලුෙ සාොජි යේප  පේතන, පුහුණු 
 ේ දුවේප  පේතන පනාඉක්තෙවන පලස ස ස්  රනු ලැපේ. 
 

12. රාජය ආයතනවල පස්වපේ  දහනිතුව තයප  වත් ේ ඕන ෙ තවස්ථාව  ජනතා සංවිධානවල 
දහපයෝජිතයිේ විසිේ ෙී ක්තෂාවට භාජනය  රනු ලැබීෙට යටත්  රනු ලැපේ. 
 

13. ධපේෂ්වර ොර්ලිමපේේතුවවල දහපයෝජිතයේ ී  සිටී තයට ඒ සහ ා විශ්රාෙ වැු් ලැබීපේ තයිිය 
තප ෝසි  රලනු තත. 
 

14. i   සි නීි, තඳිදි නීි, තතයාවශය පස්වා දහපයෝෙ ආී ෙර්සන ාී  තණ ෙනත් ත ංගු ෙ ජන 

ආරක්තෂ  ෙනත මුළුෙදහේෙ තප ෝසි  රලනු තත.  
 

ii රස්තවාසය වැළැක්තී පේ ෙනත තතුවළු සියලුෙ ෙර්ධන තණ ෙනත් ස තප ෝසි  රලනු තත.  
 

15. හුුර ෙතවාී  ා පේශොලන පවනස් ේ උ  ෙෙණක්ත ක සිෙ පුේෙලපයකු ප ෝ පේශොලන 
සංවිධානයක්ත ප ෝ ආයතනයක්ත ප ෝ  වරා ාර ප ෝ පේශොලන ෙර්සනය ට ලක්ත රනු 
පනාලැපේ. 
 
ඒ තරමුණිේ නීි සේොසනය  රනු පනාලැපේ. 
 

16. i ර ස් පොලීසිපේ  විපශ්ෂ පේශොලන තංශයත්, ර ස් පොලීසියත්, පොලීසියත්, ත්රිවිධ 

 මුසාවත්, ඒවාට තනුබේධිත ස්පේච්ඡා  මුසාත් ස මුලිමේෙ විසුදුවා  දිනු තත.  
 
ii කෙ තංශවල පස්වපේ  දහනික්තත වූවේ සිය  ැක යාවේ, සක්තෂතාවයේ ස කුසලතාවයේස තනුව 

ශ්රෙ බල ාපේ  විවිධ තංශවලට තස ෙැනීෙ ස ි   රනු තත. 
 
iii ජනතාව ෙර්සනය ක ී පේ දහතය සේනේධ  මුසා ෙවත්වාපෙන පනායනු ලබන තතර මුළු 

ජනතාවෙ සේනේධ  රනු තත. 
 
iv රපේ සාෙය  ා සුරක්තිතභාවය ෙවත්වාපෙන යාෙ සහ ා ජනතාවප  ස්පේච්ඡා සාෙ 

පස්වයක්ත පො නෙනු තත.  
 
V ේවිියි  තධයාෙනය දහෙ ළ ස ෙ තදුණ තදුණිය ටෙ ඒ ව ාෙ පසවසර  තර්ධ ාලීන 

ූර්ණ සේනේධ නිේධ පුහුණුවක්ත පසනු තත.  
 



vi රාජයපේ  බාහිර ආරක්තෂාව සහ ා  ේ දුවේප   ා පොී ේප  දහතය නාුල   ා ගුවේ 
පස්නාං  පො නෙනු ති තතර ඒවා සැිත වි්ලවවාී  ා ජාතයේතරවාී ජීවගුණපයේ නිතුවව 
ෙවත්වාපෙන යනු ලැපේ. ඒවා ජනතා පස්වයට  ැෙ  රනු තත. ඒවා තුවළ සොනාත්ෙතාවයත් 
සප ෝසරත්වයත් ත ුලදු  රනු තත. කවාපේ  ෙදිොලනය පසබල  යුු ෙගිේ  රනු තත. 
ඔුලේට ූර්ණ වෘත්තීනය  ා පේශොලන තයිිවාසි ේ හියුවනු තත.  
 

17. සොජවාී රාජයයට ෙැයුපණන සියලු සතුවදු උවුරදු පිළිබහව පසවිල්පලේ සිට සුුරසු ෙදි  ක්රියා 
ක ී ෙටත්, සොජවාී රාජයය ැ  ෙැනීෙටත් ජනතා දහපයෝජිතයේපෙේ සැුරේලත් රාජය 
ආරක්තෂ   යුුවක්ත පො නෙනු තත.  
 

18. i ජනතා තධි රණ ක්රෙයක්ත ති  රනු ලැපේ.  
 

ii පේ තනුව ෙේබස, නෙරබස, ප්රපේශබස  ා  සාබස ජනතා තධි රණ ස, උත්තී තර 
තධි රණයක්ත ස පිහිුවනු ලැපේ. 
 
iii තධිරාජය-යටත්විජිත නිෙපයේ උදුෙ ී  ති වත්ෙේ ධපේෂ්වර තධි රණ ෙේධියත්, 
තධි රණ ක්රියාෙටිොටියත් මුළුෙදහේෙ පවනස්  රනු තත.  
 
iv රජය තධි රණ  ෘතයේට ෙැ  ත්ී පෙේ වලක නු තත. 
 
v ෙරණීය සණ්ඩ නය තප ෝසි  රනු තත. 
 

19. i සිර දුවේප  මූලිම  යුදහස් තයිිවාසි ේ සුරක්තිත වන ෙදි ත් බේධනාොර තුවළ තවෙත් 
පනානැීම ෙවින තධිරාජය-යටත්විජිත ෙදිොලන රටාව මුළුෙදහේෙ තප ෝසිවන ෙදි ත්, 
සිර දුවේ ය ෙත් පුරවැසියේ බවට පෙරලීෙට ඉව ල්වන ෙදිේපසේ බේධනාොර 
ප්රිසංස් රණයක්ත  රනු තත.  
 
ii ධපේෂ්වර නීිය ඉ දිපේ  වරස දුවේ ී  සැනට සිරෙතව සිටින සියලුෙ සිර දුවේ පිළිබහව 
විධිෙත් ෙී ක්තෂණයක්ත  රනු ලැපේ. කහි ප්රිඵලවලට තනුව ඔුලේ ය ෙත් පුරවැසියේ ක ී ෙත්, 
දහස ස් ක ී ෙත්  රනු තත.  
 
iii බේධනාොර පස්ව යිේ සියලු පසනාටෙ වෘත්තීනය ස  පේශොලන තයිිවාසි ේ සියල්ල 
ස ි   රනු තත.  
 

20. පෙපතක්ත ෙැවි සියලුෙ ධනෙි ආණ්ඩුවලිමේ  රන ලස තල්ලස්, දූෂණ, වංනා, පප්රෝ ා  ා 
තක්රයු තා සියල්ල පිළිබහවත්, ජනතාවට කපරහිව  රන ලස පරෝහි ේ  ා කුෙේරණ 
පිළිබහවත් විධිෙත් ෙී ක්තෂණයක්ත  රනු ලැපේ. ඒ පිළිබහව සේූර්ණ සතය ජනතාවට ප ළිසරේ 
 ර වැර  දුවේ ජනතා තධි රණය  මුවට ෙමුණුවනු ලැපේ.  
 

21. i මුසල්, රවය  ා  ාේතා ශී ර යනාී සියලු ආ ාරපයේෙ  රනු ලබන තල්ලස් ෙැනීේ  ා ීේ 
ස මුළිේෙ වැළැක්තී ෙ සහ ා තවශය ක්රියාත්ෙ  පියවරයේ පනාෙොව ෙනු තත.  
 

ii තල්ලසට  ා දූෂණයට කපරහිව නීිය ෙඟිේ සැිත සඬුවේ ෙමුණුවනු තත. 
 

22. පේශොලන ෙළිෙැනීේවලට ලක්තවූවේ ප  සඬුවේ සියල්ල තප ෝසි රලන තතර ෙුලල් බලය  ා 
පේශොලන බලෙ ේ තප ෝසි ර සක්තෂ ේ  ා  ැෙී ේ තනුව වෙකීේ ෙැවී ෙට පියවර ෙනු තත. 
 



23. තපේල් 0ව වන  න, දහර්ධන ෙේිපේ  තයිතීනේ ස  සොජ ප්රෙිය උපසසා  වි පිදූ 
වි්ලවවාීේප   නය  ැටියට නේ  ර, ඔුලේ පවනුපවේ ප්රණාෙය සහ ා රජපේ  දහවා  ු
 නයක්ත  රනු තත. 

 

24. භාෂා ක්තපෂ්රපයහි, 
 

i සියලුෙ රාජය ආයතනවල ජනතා දහපයෝජිතයේට රපේ ෙවින ඕන ෙ ජාි  භාෂාවක ේ 
 තා  ළ  ැක  තතර ඒවාපේ  සෙොී  ෙදිවර්තනයක්ත ස ෙ ජාි  භාෂාවක ේෙ පසනු ලැපේ. 
 
ii සියලුෙ නීි, රජපේ  දහපයෝෙ  ා පයෝජනා ස ෙ ජාි  භාෂාවක ේෙ දහකුත්  රනු ලැපේ. 
 
iii තධයාෙන ආයතනවලී සිය ෙේ බසිේ ප ෝ තෙේ  ැෙි ඕන ෙ ජාි  භාෂාවක ේ 

තධයාෙනය ලැබීෙට ති තයිිය පිළිෙනු ලැපේ. 
 
iv රජය සෙ  සිය ෙේ බසිේෙ ප ෝ තෙේ  ැෙි ඕන ෙ ජාි  භාෂාවක ේ සේබේධ ේ 

ෙැවැත්ී ෙට ති තයිිය පිළිෙනු ලැපේ. 
 
v භාෂා පවනස් ේ උ  සොජ-ආර්ි  - පේශොලනෙය  ා තපනකුත්  වර ආ ාරය  ප ෝ 

පවනස් ෙක්ත ක සිෙ පුරවැසිපයකුට පනා රනු ලැපේ. 
 
vi ස ෙ පුරවැසිපයකුෙ ජාි  භාෂාවේ උෙපයෝගී  ර ෙැනීපේී සොන තයිිවාසි ේ භුක්ති 

විඳිනු තත. 
 

25. i ූර්ණ සිවිල් දහස ස ස ි   රනු තත. 
 
ii පුේෙලයාප  ෙ ංිය පනාප පලසනු තත. 
 
iii විදහශ්නපයේ පතාරව රහවා තබා පනාෙනු තත. 
 
iv  ෘස සාක්තිපේ , ආෙයු  විශ්වාසපේ , තසහීපේ,  තා ක ී පේ, ප්ර ාශනපේ , ැස්ී පේ, වැ  
ක ී පේ, සංවිධානය ී පේ සංනරණපේ  ස  ැක යාපේ දහස ස ස ි   රනු තත. 
 
v ොනව තයිිවාසි ේ පිළිබහ කක්තසත් ජාතීනේ පිළිෙත් ජාතයේතර ප්රඥප්ියට තනුූලලව 
 ටනිතුව  රනු ලැපේ. 
 

26. i වැ  ක ී ෙට ති තයිිය ස ෙ පුරවැසිපයකුප ෙ මූලිම  තයිියක්ත පලස ස ි  ප පරනු 
තත. 
 
ii ස ෙ තදුණ තදුණිය ටෙ ේවිියි  තධයාෙනපයේ ෙසු ලබන පසවසර  නිේධ පුහුණුව 
දහෙී ෙත් සෙ ෙ ැක යාවක්ත ලැබීෙට ති තයිිය පිළිෙේනා තතර, ැක යාවක්ත කපස් ස ි  
ප පර් නේ, කෙ ස ි ය ලැපබන පතක්ත ජීවනාධාර මුසලක්ත රජපයේ ලැබීෙට ති තයිිය 
පිළිෙනු ලැපේ. 
 
iii වයස තුලදුුර 13 ට ෙ ළ ෙැ ැණු  ා පිදියු ළෙයිේ කුෙන ප ෝ ැක යාව  පයීෙ ප ෝ 
පයසී ෙ ත නේ  රනු ලබන තතර ොසල් යා නිතුව වයපස් වූ පේ ළෙයිේ කපස් ැක යාවල 
පයාසවනු ලබන, කයට ස ාය වන සියලු පසනාටෙ සැිත සඬුවේ ෙමුණුවනු ලැපේ. 



iv කුෙන ප ෝ යැීඩේ ොධයය  පනාෙැි වයස තුලදුුර 13 ේ ෙ ළ ළෙයිේ ැකීපේ වෙකීෙ 
රජය පවත ෙැවපරනු තත. 
 

27. සියලුෙ පස්ව යිේට ෙැය 60   වැ  සියක්ත ස ි   රනු තත. 
 

28. ස ෙ පුරවැසිපයකුටෙ සොන තයිතීනේ ස  ආෙේ, ලිමංෙ, කුල, ජාි ත්ව  ා භාෂා පේසයේපෙේ 
පතාරව සොන වැ ට සොන වැු් ස ි   රනු තත. 
 

29. කක්ත ජාි ත්වයක්ත විසිේ තවත් ජාි ත්වයක්ත සොජෙය වශපයේ පෙළීෙත්, කක්ත කුලයක්ත 
විසිේ තවත් කුලයක්ත සොජෙය වශපයේ පෙළීෙත්, ජාි පේසවාසයත්, කුල පේසවාසයත් 
තප ෝසි  රලන තතර කය උල්ලංඝණය  රේනුලේට සඬුවේ ෙමුණුවනු තත. 
 

30. i  ාේතාවේ ීඩ ාවට ලක්ත රන සොජ තසොනතාවයේ, ීඩ නයේ පවනස් ක ී ේ  ා බාධාවේ 
තප ෝසි  රලන තතර  ාේතාවේට පිදියුේ  ා සෙ තයිිවාසි ේ ස ෙ ක්තපෂ්රය ෙ ස ි  
 රනු තත. 
 

ii සදුවේ වැීෙ පිළිබහ තීනරණ ෙැනීපේ තයිිය  ාේතාවේ සතුව වනු තත. 
 
iii ස වැේස ීෙ ප ෝ ෙැනීෙ ප ෝ ඉල්ලීෙ ප ෝ ත නේ  රනු තත. කය උල්ලංඝණය 
 රේනුලේ ට නීිපයේ සඬුවේ ෙමුණුවනු ලැපේ. 
 
iv ොතෘත්වය සහ ා ැක යාපේ ස  තපනකුත් ෙ සු ේ ෙිත සහිත දහවාු සෙඟිේ ස ි   රනු 
තත.  
 

31. i ධනෙි දහපවස්වල ෙවත්වාපෙන යන දහවාස ව ල් ක්රෙය තප ෝසි  රලනු තත.  
 
ii පසොපියේ ැක යාවට යනවිට ළසදුවේ  ා ළෙයිේ බලාෙැනීෙ සහ ා දහවාස  ා ළො උසයාන 
පිහිුවනු ලැපේ. 
 

32. i ආසියාි  සොජ-ආර්ි   ැ ෙැස්පෙේ පශ්ෂ ී  ති සොජ-ආර්ි -පේශොලදහ -
සංස් ෘි  ෙතවාී සියලුෙ නෂ්ටාවපශ්ෂ මුළුෙදහේෙ පිස සෙනු තත. 
 
ii ඓි ාසි  වටිනා යුේ නිත් ප  තුව  වස්ූේ රජය විසිේ ආරක්තෂා  රනු ලැපේ. 
 

33. සියළුෙ පුරවැසියනට ැක යාව පිළිබහ ක සිුර විපශ්ෂත්වයක ේ පතාර ූර්ණ පේශොලන දහස ස 
ත ුලදු  රනු තත. 
 

34. i ඉේීය සේභවයක්ත ති වතුව  ේ දුවේ ඉේ යාවට ය ෙ ප ෝ ලං ාපේ පුරවැසි ේ ලැබීෙ 

ප ෝ ඔුලේප  තභිෙතය ෙදි  සිුර රනු ලැපේ. 
 

ii ලාංකීය පුරවැසි ේ ලබා ති ඉේීය සේභවයක්ත ති වතුව  ේ දුවේට තපනකුත් 
පුරවැසියේ භුක්ති විඳින සියලුෙ තයිිවාසි ේ ස ි   රනු තත. 
 

35. ධනෙි ආණ්ඩු විසිේ සේොන පුරවැසි ේ ප්රසානය  රනු ලැබ ති ඉේීය ස  ෙක ස්ථානු 
පබෝරා ාරයිේ ස  පසසු සියලුෙ විපේීයය ධනෙියේප ෙ පුරවැසිභාවය තවලංගු  රනු තත. 
 

36. ප ාර වැසියේ ෙැයුණීෙ ස  ප ාර බු පවපළහාෙ නැවැත්ී ෙට ව ාෙ සුුරසු ක්රියාත්ෙ  
පියවරයේ ෙනු ලැපේ. 



 

37. i තංෙවි ල වූවේ ස  තනාථයිේ සහ ා ූර්ණ සොජ සංරක්තෂණයක්ත ති  රනු ලැපේ. 
 

ii සෙස්ත ජනෙ නයටෙ විශ්රාෙ වැු් ලැබීපේ ක්රෙයක්ත ස ස්  රනු ලැපේ. 
 

38. i ෙවින ජන සේදහපේසන ොධයයේ පුළුල්  ර ජනතාවප  ප්රපයෝජනය සහ ා පයාසවනු 
ලැපේ. 
 
ii ජන සේදහපේසන ොධයයේ ජනතාවප  තධයාෙනය නංවාලීෙ සහ ාත්, දහර්ධන ෙේ  ි
ෙතවාසය ප්රනලිමත ක ී ෙ සහ ාත් පුළුල් පලස  ා ක්රියාත්ෙ  පලස උෙපයෝගී  රෙනු ලැපේ. 
 
iii පේ  ාර්යයේ සාධනපයහි ලා නී න ජන සේදහපේසන ොධයයේ වන රූෙවාහිදහය වැදහ 
පස්වාවේ වැිත  නිණු  ර තත. ඒවා පොුර ජනතාවප  ප්රපයෝජනය සහ ා පයසවිය  ැක  ෙදි  
ස ස්  රනු ලැපේ. 
 

39. i රාජයපේ  පල ක   ස්වරූෙය ත ුලදු  රනු තත. 
 
ii රාජයපේ   ා රපේ පේශොලන ජීවිතපේ   ටනිතුව වලට ආෙයු  ආයතනයේප  ෙැ  ත්ී ෙ 
ත නේ  රනු තත. 
 
iii  ැෙ ප පනකුටෙ තෙේ  ැෙි ආෙෙක්ත තසහීපේ තයිිය ස ි   රන තතර ආෙයු  
ප ්ූේ උ  පවනස් ේ ක ී ෙ ත නේ  රනු ලැපේ. 
 
iv ආෙපේ නාෙපයේ යුදහසුේ සූරා  පේ ක්රියාසාෙය තප ෝසි  රලනු තත. 
 
v වි ාරෙේ ස  පේවාලෙේ තෙ රණය  ර ඒවා ෙගිේ  රපෙන යන ූ ර්ව ධපේෂව්ර සූරා  ෙ 
තප ෝසි  රලනු තත.  
 
vi ආෙයු  ආයතනවලට සියලු ආෙයු   ටනිතුව  රපෙනයාපේ දහස ස ලැපබන තතර රජය 
කෙ  ටනිතුවවලට ෙැ  ත් පනාවනු තත. බාධා පනා රනු තත. 
 

40. i තධයාෙනය මුළුෙදහේෙ රජය සතුව වෙකීෙක්ත වන තතර කහි පල ක   ස්වරූෙය ත ුලදු  රනු 
තත.  
 
ii ස ෙ පුරවැසිපයකුටෙ ක සිුර පවනස් ෙක ේ පතාරව සොන තධයාෙන ක්රෙයක්ත ස ි   රනු 
ලැපේ. 
 
iii දහස ස් තධයාෙනය ස ි   රන තතර ේවිියි  තධයාෙනපේ  තවසානය පතක්ත තධයාෙනය 
සියල්ලේටෙ තදහවාර්ය  රනු ලැපේ. 
 
iv සියල්ලේටෙ ේවිියි  තධයාෙනපේ  තවසානය සක්තවා විසයා තධයාෙනය තදහවාර්ය  රනු 
ලැපේ. 
 
v ජාි  භාෂාවේ තුවනෙ කනේ සිං ල, පසෙළ  ා ඉංග්රීසි ඉපෙනීෙට සියල්ලේටෙ තවශය සියලු 
ෙ සු ේ සෙයනු තත. 
 
vi උසස් තධයාෙනපේ  මුළු වියසෙ රජය විසිේ සරනු ලැපේ. 
 



vii විශ්වවිසයාල තධයාෙනය, ඒ සහ ා සුුරසු ේ ලබන සියලු පසනාටෙ ස ි   රනු ලැපේ. 
කය සොජපේ  තවශයතාවයේට ඉව ල්වන ෙදි  ස ස්  රනු ලැපේ. 
 
viii පෙර ොසල් ෙවත්වාපෙන යාෙ ස රජය විසිේ ෙෙණක්ත  රනු ලැපේ. 
 
ix  ේ දුවේ ස  තපනකුත් පස්ව යිේ සහ ා සේධයා තධයාෙන ක්රෙයක්ත ෙවත්වනු ලැපේ. 
පෙයට උසස් තධයාෙනය ස තතුවළත්ය. 
 
x ස ෙ ක්තපෂ්රය ෙ නූෙත් ෙත්, තවිසයාවත් තප ෝසි ක ී ෙට ක්රියාත්ෙ  පියවර ව ාෙ ෙනු 
ලැපේ. පේ සහ ා   සි ස්පේච්ඡා තධයාෙන වැ පිළිපවළක්ත  ා රාරී ොසල් ෙවත්වනු ලැපේ. 
 
xi ගුදුවදුේ සියලු පසනාට වෘත්තීනය පෙර පුහුණුවක්ත ලබාපසනු තත. 
 
xii උසස් තධයාෙන ආයතනවල ස්වවී භාවය පනාප පලසනු තත. 
 
xiii ශිෂය ශිෂයාවේට සොජ - පේශොලන  ටනිතුවවලට ස භාගීී පේ ූර්ණ දහස ස ස ි  
 රනු තත. 
 
xiv තධයාෙන ආයතනයේප  ස  ශිෂයයේප   ටනිතුවවලට සේබේධ තපනකුත් ආයතන 
ෙදිොලනයට ශිෂය සංවිධානවල දහපයෝජිතයේස ස භාගී  රෙනු ලැපේ. 
 
xv ජාි  තධයාෙන  ටනිතුව ෙදිොලනයට  ා ෙවත්වාපෙන යාෙට ගුදුවදුේප   ා 
ශිෂයයිේප  දහපයෝජිත  යුු  ුලල්  රෙනු ලැපේ. 
 
xvi  ේ දුවේට සිය සක්තෂතාවයේ  ා  ැක යාවේ තනුව සරසවියට  ා තපනකුත් තධයාෙන 
ආයතනවලට තතුවළුී ෙටත්,  ෙඟිේ උසස් තධයාෙනය  ා ැක යාපේ උසස්ී ේ ලැබීෙටත් 
ෙ සු ේ සෙයනු ලැපේ. 
 
xvii දහර්ධන ෙේි ෙතවාී තධයාෙනය ලබාීෙ ස ෙ තධයාෙන ආයතනයක්ත තුවළෙ ක්රියාවට 

නෙනු තත. 
 

41. i තධිරාජයවාීේප  උසිෙැේී ේ පිට ප පරන ුේධි ෙලනය තප ෝසි ක ී ෙ සහ ා විධිෙත් 

සාධාරණ පියවරයේ පනාෙොව ෙනු ලැපේ. 
 
ii විසයා  ා  ලා ක්තපෂ්රයේහි සියලුෙ ුේධිෙතුවේට සිය තසාල සියලු තංශයේහි විපේීයය 

තධයාෙනය  ා ෙර්පේ ෂණ  ටනිතුව  රපෙන ය ෙට තවශය තත්ත්වයේ සේොසනය  රනු 
ලැපේ. 
 

42. i පස  ය, වවසය ස  සාර  පස්වාවේප  පුළුල් ජාලයක්ත ස්ථාපිත  රනු තත. 
 
ii කෙ පස්වාවේ ස මුළිේෙ පනායුලපේ  වනු තත. 
 
iii වැ  රන ජනතාවත්, වයස්ෙතවූවනුත්, පරෝගීේ ස  තංෙවි ල වූවනුත්, ළෙයිනුත් සහ ා 
වවසයාොරත්, විපේ ාොර  ා රී ාොරත් ස ි   රනු තත. 
 
iv වවසය පස්වාපේ දහනිතුව සියළුෙ පස්ව යේට ස ෙැය 60   වැ  සිය ස ි   රනු තත. 
 



v වවසය පස්ව යිේප  උසස් තධයාෙනය ස  විපේීයය තධයාෙනය පිළිබහ වෙකීෙ 
ස මුලිමේෙ රජය විසිේ භාරෙනු තත. 
 
vi වවසය පස්ව යිේප  සියලුෙ ෙර්පේ ෂණ  ටනිතුවවලට රජය සේූර්ණ ස ායත්  දියත් 
පසනු තත. ඒ සහ ා සුුරසු වාසිසාය  තත්ත්වයේ දහර්ොණය  රනු තත. තපනකුත් සොජවා  ී
රටවල් සෙ   ුලල් ී  කක්තසත් වවසය ෙර්පේ ෂණ  ටනිතුව  රපෙන යනු තත. 
 
vii ආනිර්පේස, නිනාදහ, සිේධානිර්පේස ස  බටහිර වවසය පස්ව යිේ තතර ති වරප්රසාස 

ෙරතරය තප ෝසි  රලනු තත. 
 
viii ෙැපල්දියාව වැදහ වසංෙත පරෝෙ සමූපලෝත්ොසනය සහ ා ව ාෙ තතයාවශය සියලු 

පියවරයේ ෙනු තත.  
 
ix ශී රයට තහිත ර ෙත්රවය උවුරර නැි ක ී ෙට ව ාෙ පියවර ෙනු තත. පේ සහ ා විශාල 

උේපඝෝෂණ වයාොරයක්ත  ා තධයාෙන වයාොරයක්ත ව ාෙ  යත්  රනු තත. 
 

43. i සියලුෙ පුරවැසියේට ෙ සු ේවලිමේ නිත්, සසානාර සේෙේන ස  සුුරසු පස  ය 

තත්ත්වයේපෙේ නිත් ශිෂ්ස දහපවස් ලැබීෙට ති තයිිය පිළිෙනු ලැපේ. 
 
ii ප ාළඹ නෙරපේ ත්, තපනකුත් නෙරවලත් මුුක්තකු වාීමේට ස  ෙේබස නුසුුරසු දහපවස්වල 

වසේනේට ජීවත්ී ෙට සුුරසු දහවාස සැෙයීෙට ව ාෙ විධිවිධාන පයාසනු තත. 
 
iii දහවාස ෙැනය විසඳීෙට රජය විසිේ තේු දහවාස පයෝජනා ක්රෙ  ිතනයුේ ෙටේ ෙනු තත. 
 
iv සියලුෙ වතුව  ේ දුවේට ලයිේ  ාෙර පවනුවට පස  ය ෙ සු ේවලිමේ නිතුව ශිෂ්ස දහවාස 
සෙයනු තත. 
 

44. ස ෙ පුරවැසිපයකුටෙ ප ාහ ජීවන තත්ත්වයක්ත ස ි   රන තතර ස ෙ විටෙ දහපරෝගී 
ජීවිතයක්ත සහ ා තතයාවශය ආ ාරපේල ලැබීෙට ති තයිිය ස ි   රනු තත. 
 

45. ළසදුවේට ස  ළෙයිේට තවශය ආ ාරොන ආ යත්, තපනකුත් තවශය ස ත්, පරෝගීේ  ට 
තවශය පබප ත් රවයයත් කුෙන තත්ත්වයක්ත යටපත්වත් හි  පනාවන ෙදි  සැෙයීෙට 
වෙබලාෙනු තත. 
 

46. i සාහිතය  ලා  ා සංස් ෘි  ක්තපෂ්රපයහි දහර්ොණාත්ෙ   ැක යාවේ වර්ධනය  ර 
උේීෙනය ක ී ෙට ස ෙ ඉ   ක්තෙ ස  ෙ සු ෙක්තෙ සෙයන තතර කය නව සොජවාී සොජ 
ක්රෙයක්ත පො නැගීපේ  ටනිත්ත සාක්තෂාත්  රෙැනීපෙහි ලා උෙපයෝගී  රෙනු ලැපේ. 
 
ii සාහිතය,  ලා  ා සංස් ෘි  ක්තපෂ්රපයහි වැ   ටනිතුව: 
- ජනතාවප  ජීවන තත්ත්වය වැිත  නිණු ක ී පේ තරෙලයටත්, ඔුලේප  රවයෙය  ා 

සංස් ෘි  ජීවිතය පොප ාසත් ක ී පෙහිලාත්; 
- ජනතාව ජාි  ා කුල වවරය ස  තෙතීනේපෙේස, යටත්ී පේ  ා යුතයා තසහිලිමවල 

තස ස්වලිමේ ස, විදහර්මුක්තත ී පෙහිලාත් ; 
- ජාතීනේ තතර සෙගිය ස  සප ෝසරත්වය වර්ධනය ක ී පෙහිලාත්; 
- දහර්ධන ෙේි ජාතයේතරවාී ජීවගුණය වර්ධනය ක ී පෙහිලාත් උෙපයෝගී වන ෙදි  

ක්රියාවට නෙනු තත.  

iii සාහිතය,  ලා  ා සංස් ෘි  ක්තපෂ්රපේ  පස්ව යිේට සාධාරණ, ත ුලදු ජීවන තත්ත්වයක්ත 
ස ි   රනු තත. 



iv  ලා දුවා වර්තොනපේ  මුහුණ ො ති  ණොුසාය  තත්ත්වපයේ මුසවා ෙැනීෙට 
ක්රියාත්ෙ  පියවර ෙනු තත. 

 

ආර්ථිකා ්යුහය 

1. කාර්ථමශන්ත හශ ශ්රම ්ෂේත්රය 
 

47. ඒකීය පවපළහ වැවිලිම යටත් විජිත ආර්ි  රටාව ව ාෙ පවනස්  රනු තත. 
 

48. සේූර්ණපයේෙ සැලසුේ  රන ලස සොජවාී ආර්ි  ක්රෙයක්ත පො නෙනු ලැපේ. වත්ෙේ 
ධපේෂ්වර යුශ්ර ආර්ි  ක්රෙය ස මුලිමේෙ තප ෝසි  රනු ලැපේ. 
 

49. සියලු ස්වාභාවි  ජාි  ධන දහධානයේප  තයිිය රජයට ෙවරා ෙේනා තතර සියලුෙ ජාි  
ධන දහධානයේ විසයාත්ෙ  පලස ෙපේෂණයප ාට විධිෙත් පලස ප්රපයෝජනයට ෙැනීෙට ක්රියා 
 රනු ලැපේ. 
 

50. i රට ීයඝ්රපයේ  ාර්යු  ක ී පේ ප්රිෙත්ියක්ත සැිත පලස ක්රියාවට නෙනු ලැපේ. 
 

ii සොජවාී රටවලිමේ  ා ධපේෂව්ර රටවල සොජවා  ී ා වි්ලවවා  ීවයාොරවලිමේ ලං ාපේ 
සොජවාී ආර්ි ය පො නැගීෙ සහ ා තතයාවශය ශි්ල ඥපාණය දහස පස් ලබාෙැනීෙට ක්රියා 
 රනු ලැපේ. 
 
iii සොජවාී රටවලිමේ පෙේෙ ධපේෂව්ර රටවලිමේස ආර්ි  සංවර්ධනය සහ ා තතයාවශය 
 ර්ොේත ශාලා යේර සූර  ා උෙ රණ ක සිුර බැඳීෙක ේ පතාරව ලබාෙැනීෙට ක්රියා  රනු 
ලැපේ. 
 

51. i ස ෙ ක්තපෂ්රය ෙ විපේීයය ප්රා ධනය වේ  පෙී ෙක ේ පතාරව තත්ෙත්  රෙනු ලැපේ. 
 
ii දහස ස් පවපළහ  ලාෙ තප ෝසි  රලනු තත. ඒවාපේ  ති වයාොර  ා පේෙල වේ  
පෙී ෙක ේ පතාරව තත්ෙත්  රෙනු තත. 
 

52. බැංකු  ා ණය පසන ආයතනත්, ඒ ාධි ාී   ර්ොේත සියල්ලක්තෙත් වේ  පනාපෙවා ජනසතුව 
 රනු ලැපේ. 
 

53. තධිරාජයවාී බැංකු  ා ආයතනවලට ති ණය  ා පොලී පෙී ෙ තප ෝසි  රලනු තත. 
 

54. සියලුෙ විපේශ පවපළහාෙ මුළුෙදහේෙ රජය ෙඟිේ ෙෙණක්ත ෙවත්වාපෙන යනු ලැපේ. 
 

55. පේීයය පතාෙ පවපළහාෙ රජපේ  ඒ ාධි ාරයක්ත වන තතර සුළු පවපළහාෙ සමුො ාර  ා 
සාමූහි  ෙසනෙක ේ ෙවත්වාපෙන යනු ලැපේ. 
 

56. i බැර  ර්ොේත රණය රජපේ  ඒ ාධි ාරයක්ත බවට ෙත්වන තතර, සුළු  ර්ොේත 

ක්තපෂ්රපයහිත් රජපේ   ර්ොේත පේෙපයේ වර්ධනය  රනු ලැපේ. 
 

ii සුළු  ර්ොේත ක්තපෂ්රපයහි පුේෙලිම  තයිිය තප ෝසි  රලීෙට ක්රොනුූලලව පියවර ෙනු 
ලැපේ. 
 



iii සමූො ාර  ා සාමූහි  සුළු  ර්ොේත ආයතනවලට  දි පසනු ලැපේ. 
 

57. පේීයය  ා විපේීයය ප්රවා න පස්වය රජපේ  ඒ ාධි ාරයක්ත වනු තත. 
 

58. සංනාර  පස්වය මුළුෙදහේෙ රජපේ  ක් ාධි ාරයක්ත වන තතර සංනාර  පස්වය මුවාපවේ 
පෙනයන සියලුෙ දූෂණ ස  තක්රයු තා සේූර්ණපයේෙ ෙැ ලනු තත. 
 

59. ෙැණික්ත  ර්ොේතයත්, පවපළහාෙත් මුළුෙදහේෙ රජපේ  ඒ ාධි ාරයක්ත වනු තත. 
 

60.  ර්ොේත ක්තපෂ්රපේ  දහලධර බලය මුළුෙදහේෙ තප ෝසි  රනු ලැපේ.  ර්ොේත ොලනයත්, 
ඒවා ෙවත්වාපෙන යාෙත්  ේ දුවේප   ා ශිල්ීඩේප  දහපයෝජිත  යුු ෙගිේ  රනු ලැපේ. 
 

61. නව මුසල් ක්රෙයක්ත ති  රනු තත. 
 

62. ලාංක  යේ විසිේ ස්විස් බැංකු  ා පවනත් විපේීයය බැංකු ගිණුේ ෙවත්වාපෙන යාෙ 
තප ෝසි රන තතර කෙ බැංකු ගිණුේ පිළිබහ සේූර්ණ සතය ජනතාවට ප ළිසරේ  රනු ලැපේ. 
 

63. පොුර ජනතාවප  උවෙනාවේ සපුරාලන යුල ප්රිෙත්ියක්ත ක්රියා ාී  පලස ක්රියාත්ෙ   රනු 
ලැපේ. 
 

64. i ජාි  ධනය සාධාරණ පලස සෙපස් පබී යන ෙදි  ක්රියා  රනු තත. පේතනයේප   ා 
ආසායේවල පුළුල් තසොනත්වයේ තප ෝසි රලනු තත. වෘත්තීනය සයුි සෙ  සා ච්ඡා 
ක ී පෙේ ෙසුව තවෙ පේතන පිළිබහව තීනරණය  රනු තත. 
 

ii ජීවන යුල සෙ තත්ත්වපේ  ෙවත්වාපෙන යනු තත. ජාතයේතර ආර්ි   ටනිතුවවල 
බලෙ ෙක ේ කය ඉ ළ නගී නේ ඊට තනුරූීඩව පේතන ස ඉ ළ නගින පලස ස ස්  රනු ලැපේ. 
 

65. i දහතය ජීවන වැුේ ෙඟිේස, වැ   ාලය ක්රෙපයේ තු ක ී පෙේ ස, ස ෙ ආ ාරය ෙ පරෝගී 
තත්ත්වයට  ා ැක යා විනික්තියට කපරහිව රජපේ  වියසයුේ සෙයන සොජ සංරක්තෂණය ෙඟිේස 
 ේ දුවේට ප ාහ ශිෂ්ටානාරවත් දහපවස් සැෙයීෙ ෙඟිේ ස වෘත්තීනය සයුි පිළිෙැනීෙ ස  
සාමූහි  පක්තවල් ක ී පේත්, වැ  වැී පේත්, ඒවාට ති තයිිය පිළිෙැනීපෙේස,  ේ දු 
විපේ ාොර පිහිුී පෙේ ස, ස ෙ  ේ දුපවකුටෙ වසර ට කක්ත ෙසක්ත ෙිත සහිත විපේ  
දහවාු සැෙයීපෙේස  ේ දුවේප  ජීවන තත්ත්වය  ා වැ  ක ී පේ තත්ත්වයේ ීයඝ්රපයේ 
වැිත  නිණු  රනු ලැපේ. 
 
ii වැ  වරා සිටින  ේ දුවේ  ා වෘත්තීනය සයුි සෙ  සා ච්ඡා ෙවත්වනු ලැපේ.  ේ දු 

ෙේි ඵල ප්රපයෝජන සුැප න පලස ෙැටළු විසඳීෙට ක්රියා  රනු තත. 
 
iii පුේෙලිම  වයාොර හියුයේ  ා ොල යිේ විසිේ  ේ දුවේප  පේතනපයේ කුෙන 

 දුණක්ත දහසාවත් ස  මුසල් ප ෝ තලාභ ප ෝ පවනත් කවැදහ ක සිෙ තය ර ෙැනීෙක්ත ප ෝ 
මුලුෙදහේෙ ත නේ  රනු ලැපේ. 
 
iv වෘත්තීනය සයුි වංශවත් ෙැලැේියක්ත  ේ දු ෙේි වයාොරය තුවල බිහිී  ත ුලදුී ෙ 
වැළැක්තී ෙට ඉව ල් වන ෙදි  ක්රියා  රනවා තත. 
 
v පෙපතක්ත ෙැවි ධනෙි ආණ්ඩු විසිේ තතයාවශය පස්වා දහපයෝෙය යටපත් පස්වය  ැරගිය 
ුලේ පලස ප්ර ාශ  ළ  ා කපලෙ ැක යා තහියු  රනු ලැබූ සියලුෙ පස්ව යිේට වේ   ා 
උසස්ී ේ සහිතව යළි පස්වය ලබාපසන තතර වැ  වර්ජ යේට   සි නීිය යටපත්  ුරේ 
තපනකුත් සියලුෙ සඬුවේ  ා ොදු ක ී ේ තවලංගු  රනු ලැපේ. 



 
vi රජපේ  ප ෝ සමූො ාර ප ෝ තපනකුත් කුෙන ආයතනයක්ත ුලවත් තදහයේ ප ෝ තාව ාලිම  

ප ෝ ෙසනයුේ බහවාෙේනා ලස සියලුෙ පස්ව යිේට ඔුලේ කපස් බහවාපෙන ෙසක්ත ඉකුත්ී  
තත්නේ දහතය පස්ව යේ සතුව සියලුෙ තයිිවාසි ේ සහිතව ස්සර  රනු ලැපේ. 
තනාෙතපේ ීස යේ පස්ව පයක්තතදහයේ ප ෝ තාව ාලිම  ෙසනයුේ දහතය වැ  සහ ා 
බහවාෙතප ාත් ෙසක්ත ඉකුත්වත්ෙ ඔහුප  පස්වය ඉපේෙ ස්සර වූ ෙදි  සල නු ලැපේ. 
 
vii සාධාරණ ප ්තුවවක ේ පතාරව ක සිපවකුවත් ැක යාපවේ පනරෙනු පනාලැපේ. 
 
viii දහසි වයපස්ී විශ්රාෙ ෙැනීෙට පෙර තදහවාර්ය විශ්රාෙ යැී ෙ  රනු පනාලැපේ. 
 

66.  ේ දුවේ, පොී ේ  ා ශිල්ීඩේ බුරවලිමේ දහස ස්  රනු ලැපේ. පුේෙලිම  වයාොරවල ලාභ 
සැිතපලස ොලනය  රනු ලැපේ. 
 

67.  ේ දු ආරුලල් විසඳීෙට වෘත්තීනය සයුි දහපයෝජිතයේපෙේ සැුරේලත්  ේ දු තධි රණ 
පිහිුවනු තත. 
 
2. කාෘෂිකාශර්ථිකා ්ෂේත්රය හශ ෂවශවිජ්ය වටළු 

 
68. i  ෘි ර්ොේතපේ  සාමූහි  රණයත්,  ාර්යු  රණයත් නී  රණයත් සහ ා තතයාවශය 

පියවරයේ  ිතනයුේ ෙනු තත.  
 
ii වි්ලව ාී  ඉ ේ ප්රිසංස් රණයක්ත ව ාෙ ක්රියාවට නෙනු ලැපේ. ඉ ේ හි ය කෙගිේ 
තප ෝසි  රනු තත. 
 
iii රජපේ  ඉ ේවල රජපේ  සාමූහි  පොවිපොළවල් තරඹනු තත. 
 
iv රජපේ  සාමූහි  පොවිපොලවලත්, රජපේ  වතුවයායවලත් ොලනය  ේ දු දහපයෝජිත  යුු 
ෙගිේ  රනු තත. 
 
v පුේෙලිම  ඉ ේවල සමූෙ ාර සාමූහි  පොවිපොළවල් තරඹීෙට  දිෙේවනු ලැපේ. 
 
vi වොක ී ෙ සහ ාත්, පවනත්  ටනිතුව සහ ාත් ස්පේච්ඡා ෙසනයුේ නිත් පොවියේප   ා 
ශිල්ීඩේප  සමූෙ ාර ති ක ී ෙට උනේුර  රනු ලැපේ. 
 
vii  ෘි ර්ොේතය  ා සත්ව ොලනය ීමග්රපයේ  නිණු ක ී ෙටත්, රට  ෘි ර්ොේතෙය 
වශපයේ ස්වයංපෙෝිත ක ී ෙටත් තවශය සියලු පියවර ව ාෙ ෙනු ලැපේ. 
 
ආ ාර දහෂේාසනයට සේබේධ  ර්ොේත ීමග්රපයේ  නිණු  රනු ලැපේ. 
 

69. ෙැයුයා මුළුෙදහේෙ ණයෙැි බවිේ දහස ස්  රනු ලැපේ. පෙපතක්ත ෙැවි රජයටත්, ඉ ේ 
හියුයේටත්, මුසල් පොලී ාරයේටත් ති  ෘි ාර්යු   ේ දුවේප , ශිල්ීඩේප   ා  ළිුර 
පොී ේප  ණය තප ෝසි  රනු ලැපේ. 
 

70. i සමූො ාර පොවිෙලවලට ෙ සු, ීර්ඝ ාලීන ණය ස ි   රනු ලැපේ. 
 

ii  ෘි ාර්යු  දහෂ්ොසනයේට ප ාහ යුළ ෙණේ ස ි   රනු ලැපේ. 



iii වැිත  නිණු  රන ලස බීජ, නී න උෙ රණ ස  ශිල්ීඩය ක්රෙ ෙඟිේ පොවිතැේ ක ී පේ ක්රෙ 
 නිණු ක ී ෙට උසේ  රනු ලැපේ. 
 

71.    
72.   
73.   
74.   
75.   
76.   
77.   
78.   
79.   
80.   

 
විෂේන ප්රතිපත්තිප ්ෂේත්රය 
 

81. දහර්ධන ෙේි ජාතයේතරවාසය ෙත විපේශ ප්රිෙත්ිය ෙසනේ වනු තත.  
 

82. පලාව ස ෙ තැන ෙ දහර්ධන ෙේිපේ  ෙේි තරෙලවලට ස පයෝගීතාවය ස  
ෙක්තෂොතීනත්වයත්, ආධාරය  ා තනුබලයත් ෙල රනු ලැපේ.  
 

83. පලාව ඕන ෙ ජාිය  විමුක්ති තරෙලය ට ස පයෝගීතාවය  ා ෙක්තෂොතීනත්වයත් ආධාර  ා 
තනුබලයත් ෙළ රනු ලැපේ. 
 

84. තධිරාජයවාී ස  ආක්රෙණ ාී  නිේධවලට ක්රියාත්ෙ  පලස විදුේධ වනු ලැපේ.  
 

85. i ෙවින සොජවාී  හුලපර් රාජයයේ සෙ  තධිරාජයවාසයට කපරහිව ොනව ප්රෙිය සහ ා 
වන වයායාෙපේ   ැක  ස ෙ තවස්ථාව ීෙ ස පයෝෙපයේ ක්රියා  රනු ලැපේ. 
 

ii ස ෙ විට ෙ ජාතයේතර  ේ දු ෙේි වයාොරය සෙ  කක්තව ජෙත් සොජවාී වි්ලවපේ  

උවෙනාවේ පවනුපවේ ක්රියා රනු ලැපේ. 
 

86. විවිධ සොජ ක්රෙ ෙවින රටවල් තතර දහස ස් පවපළහ ප්රිෙත්ියක්ත පිළිබහ සං ල්ෙය ක්රියාවට 
නෙනු ලැපේ. 
 

87. පනාබැඳි ජාතීනේප  පප්රෝ ාව ප ළිසරේ  ර කහි ප්රිවි්ලව ාී  ස්වරූෙය ෙැ ැ ළි  ර ලං ාව 
කයිේ ඉවත්වනු තත. 
 

88. බ්රිතානය පොුර රාජය ෙණ්ඩ ලපයේ ලං ාව ඉවත්වන තතර බ්රිතානය  ා යැංක  තධිරාජයවාීනුත්, 
පසසු තධිරාජයවාී බලපේෙත්, ආයතනත් සෙ  ති ජනතා විපරෝී  සියලුෙ ගිවිසුේ  ා 
සේමුතීනේ දහෂ්ප්රභා  රනු ලැපේ. 
 

89. i ෙලස්තීනන ජනතාවප  සාධාරණ තයිතීනේ සහ ා පෙනයන සටනටත්; 
 

ii පොපරාක්තප ෝ-ෙේදිතාදහයා ආධිෙතයයපේ ස රාව දහස ස්  රෙැනීපේලා පොලිමසාදිපයෝ 

සංවිධානපේ  තරෙලයටත්; 
 
iii ඉේුරනීසියානු ආක්රෙණයට කපරහිව නැපෙනහිර ටිපෙෝර් ජනතාවප  තරෙලයටත්;  



 
iv ෙැනො තල ප්රපේශය දහස ස්  ර ෙැනීෙ සහ ා යැංක  තධිරාජයවාසයට කපරහිව ෙැනො 

ජනතාවප  තරෙලයටත්; 
 
v යැංක  තධිරාජයවාසපයේ පුකර්පතෝදිප ෝව දහස ස්  රෙැනීපේ සටනටත්; 
 
vi සකුණු ප ාදියාව යැංක  රූ   නිේධ ොල   ල්ලිමපේ  ොලනපයේ දහස ස්  රෙැනීපේලා 

සකුණු ප ාදියානු ජනතාවප  සාධාරණ තරෙලයටත්; 
 
vii තායිවානය, ක්තී පෙෝයි  ා ෙේසු දූෙත් තධිරාජය ෙැි ොලනයේපෙේ ස, ෙ ාඕ  ා 
ප ාංප ාං තධිරාජයවාී ොලනයේපෙේ ස දහස ස්  රෙැනීපේ ලා ීන ජනතාවප  සාධාරණ 

තරෙලයටත්; 
 
viii ඔක නාවා දූෙත යැංක  තධිරාජයවාී ග්ර ණපයේ මුසවා ෙැනීපේ ලා ජෙේ ජනතාවප  

සාධාරණ තරෙලයටත්; 
 
ix තෙ ස්වවී  භූයු ප්රපේශවල ති විපේීයය තධිරාජයවාී නිේධ  හුලදු තප ෝසි  රලීපේ ලා 

ඒ ඒ ජනතාවප  සාධාරණ තරෙලයේටත්; 
 
කවැදහ තේ ඕන ෙ සාධාරණ තරෙලය ටත් ප ාේපේසි විරහිත ක්රියාත්ෙ  ස ාය ෙළ රනු 
ලැපේ. 
 

90. ආසියාපේ, තප්රි ාපේ  ා ලිේ තපෙදි ාපේ රටවල තධිරාජය ෙැි රූ   නිේධ ආණ්ඩු විසිේ 
ජනතාවේ  ා ජනතා තයිතීනේ  ෲර පලස ෙර්සනය ක ී ෙ සැිත පලස ප ලා සක නු තත. 
 

91. පලාව ඕන ෙ රට  දහර්ධන ෙේිපේ  ෙේි සටේවලට ස  විමුක්ති තරෙලවලට ස භාගී ී ෙ 
සහ ා කහි යාෙට  ැෙැත්ත ෙළ  රන ඕන ෙ ස්පේච්ඡා පස්ව පයකුට කපස් යාෙට ස, කෙ 
තරෙලවලට රවයෙය ෙදිතයාෙයේ ක ී ෙට  ැෙි තයට කපස් ක ී ෙට ස ඉ     ා තවස්ථාව 
සලසනු ලැපේ. 

ලං ාපේ ධපේෂව්ර සංවර්ධනය නිපරෝෙපේ  ස  පසසු  නිණු ධනෙි රටවල ධපේෂව්ර 
සංවර්ධනපේ  ආ ාරයට පවනස් විය. ූර්ව ධපේෂව්ර ක්රෙපේ  තළු දූවිල ෙත ධපේෂ්වර ක්රෙය 
වර්ධනය වූ  නිණු ධනෙි රටවලට පෙේ පනාව ලං ාපේ ධනවාසය ජදහත වූපේ  ූර්ව ධපේෂ්වර 
ක්රෙය ෙත කය උත්තර් ආපරෝෙණය ක ී ෙ ෙඟිදහ. පේ ප ්තුවපවේ ලං ාපේ ධපේෂ්වර සොජය 
තතැේ වැ වසේ නටුේ තෙේ තුවළ ත ංගු  රපෙන තත. ධනපෂව්ර ක්රෙපේ  දහස ස් සංවර්ධනය 
සහ ා තතයාවශය වේනා වූ පේ වැ වසේ නටුේ පිස සැී ෙට කනේ, ලාංකීය ධපේෂ්වර 
ප්රජාතේරවා  ීවි්ලවපේ  දහෙ පනාී , පශ්ෂ ී  ති  ර්තවයයේ ඉු ක ී ෙට තධිරාජය ධපේෂව්ර 
ෙේිය ෙෙණක්ත පනාව, පුරා සශ   තර ට වැිත  ලක්ත රට ොලනය  ළ නව යටත් විජිත 
ධපේෂ්වර ෙේියවත්, ඔුලේප  තැැේ ාරයිේ වූ වාෙ පවස් මුහුණු සොෙත් ඉ ළ සුළු ධපේෂ්වර 
ෙේියවත් සෙත් වූපේ  නැත. පේ සොජපේ  තවෙත් පශ්ෂ ී  ති ධපේෂ්වර -ප්රජාතේරවාී 
වි්ලී ය  ර්තවයයේ ඉු ක ී පේ  ටනිත්තස දහර්සන ෙේිය පවතට ෙැවී  තත. දහර්ධන ෙේිපේ  
සොජවාී වි්ලී ය  ර්තවයයේ සාක්තෂාත් ක ී පේී කහි තතුවදු ඵලයක්ත පලස කෙ ධපේෂ්වර -
ප්රජාතේරවාී  ර්තවයයේප  පශ්ෂයේ ස ඉු  රලනවා තත. 

සශ   තර ට වැිත  ාලයක්ත මුළුල්පල් රට ොලනය  ර ති  ා සැනුුර රට ොලනය  රන 
බංප ාපලාත් ධපේෂ්වර ොල  ෙේිය ජනතාව ෙත බල ත් ාරපයේ ෙටවා ති විනාශපයේ 
පො ඒෙට ති ක ෙ ොවත වන සොජවා  ී සංවර්ධන ොවපතහි පේශොලන වැ පිළිපවළ  ා 
ප්රාපයෝගි   ර්තවයයේ දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේතීනේ  මුපේ තැබීෙ සිය වෙකීෙ පලස 
සල ා, ඒ ඉ දි තරමුණිේ නිතුවව ලාංකීය දහර්ධන ෙේිපේ  වි්ලව ාී  ෙක්තෂපේ  පෙර ෙෙේ දු 
වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පේ ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය ඉ දිෙත්  ර සිටී.  



ජෙත් දහර්ධන ෙේිය  ා කක්තව ලං ාපේ සොජවාසය  ා ප ායුනිදහස්ේ ක්රෙය පො නැගීපේ සිය 
තරමුණට සැිත පලස බැඳී සිටිනා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊදහයා සොජ ප්රජාතේරවාසයක්ත, 
ප්රජාතේරවා  ී සොජයක්ත  ා ෙ ජන ප්රජාතේරවාසයක්ත පිළිබහව නව යටත් විජිත ධපේෂව්ර 
ෙේිය  ා ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේිය නෙන පුහු පඝෝෂාපවේ පනාෙ  පනායන පලස දහර්ධන 
ෙේිය ප්රමු  සියලුෙ ීඩිතත ෙේතීනේපෙේ ඉල්ලා සිටී. 

සැබ  සොජවාසය පො නැගිය  ැක්තපක්ත ‘සටමෂවන් ඔහුෂේ හටකියශ්ළ අනු්: සටමළ ඔහුෂේ 

අ්නයතශ්ය අනු්  යන ප්රිෙත්ිය ක්රියාවට නැපෙන ප ායුනිදහස්ේ ක්රෙය පො නැගීපේහි ලා 
පියවරක්ත පලස සොජපේ  සියලුෙ දහෂ්ොසන ොර්ෙයේ  ා පබසා ැී පේ ොර්ෙයේ දහර්ධන ෙේි 

රාජය සේත  වූ විට  ා ‘සටමෂවන් ඔහුෂේ හටකියශ්ළ අනු්:සටමළ ඔහු කාරය ්ටඩ අනු්’ යන 

ප්රිෙත්ිය ක්රියාවට නැපෙන විට ෙෙණක්ත බව ක සිපවකුටත් ර සක්ත පනාපේ. ධපේෂ්වර ප ෝ 
ඉ ළ සුළු ධපේෂ්වර ොලනයක්ත යටපත් සොජවාී සොජයක්ත පො නැගිය පනා ැක ය. සැබ  
සොජවාී සොජයක්ත ස්ථාපිත  ළ  ැක්තපක්ත දහර්ධන ෙේි රාජය බලය යටපත් ෙෙණක . 

තස දහර්ධන ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේිය  මුපේ ති ප්රධාන  ර්තවයය වේපේ ධපේෂ්වර ෙේි 
ොලනය තප ෝසි  ර දහර්ධන ෙේි ොලනය පිහිුී ෙයි. පේ  ාර්ය සාධනපයහිලා දහර්ධන 
ෙේිය සිය ෙේි ෙතවාසපයේ සේනේධ  ර ෙේියක්ත වශපයේ සංවිධානය  ර ඒ වටා තපනක්ත 
ීඩිතත ෙේතීනේ කක්තැස්  ර පේ වි්ලව ාී  ෙේි බලපේෙ ප්රිබේධය ෙේි සටේ ොවපත් 
ඉ දියට පෙප යී ෙට  ේදුේ ී සිටින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පේ ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය ඒ සහ ා 
උෙපයෝගී  රෙනී. 

ධපේෂ්වර ෙේිය සෙ  දහර්ධන ෙේිපේ  සසාතදහ  ෙේි සටන විවිධ තවස්ථාවල, විවිධ 
ආ ාරයේ ෙදහයුේ විවිධ ක්තපෂ්රයේ තුවළ විවිධ ස්වරූෙපයේ ප පරේපේ පවයි. විපට  ෙතවා  ී
තරෙලයක්ත ස, විපට  ආර්ි  තරෙලයක්ත ස, විපට  පේශොලන තරෙලයක්ත ස වන පෙය ධපේෂ්වර 
සොජපේ  ස ෙ ආයතනයක්ත තුවළෙ ෙැිර ෙවිේපේ පවයි. ෙැිවරණ වයාොරයේහිීත්, 
ධපේෂ්වර ොර්ලිමපේේතුවව  ා ෙළාත් ොලන ආයතන තුවළත්, ඒවායිේ පිටතීත්, ධපේෂව්රයට 
කපරහිව දහර්ධනයිේප  ෙේි සටපනහි තසිෙත පලස පේ ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය ක්රියා  රනු තත. 
කය ෙැිවරණ සටේහිීත්, ධනෙි ොර්ලිමපේේතුවව තුවලීත්, ඉේ පිටතීත් ධපේෂ්වරයට කපරහිව 
දහර්ධනයිේප   ා පසසු ීඩිතතයේප  මුව ත් තවිය වනු තත.  

පුරා ිස් වසරක්ත ිස්පස් බංප ාපලාත් ධනෙි සංවර්ධන ොවත ෙවත්වාපෙන යන ලාංකීය 
ධපේෂ්වර ෙේිය, ප්රධාන ධනෙි ෙේි ෙුලල් පස ක්ත නාභිය  රෙත්, කෙ ෙුලල්වල ඥපාි 
ෙනයාපෙේ තරුව සැ  ධනෙි ෙේි පේශොලන ෙක්තෂ පස ක්ත -යූතේපිය ස  ්රීලදහෙ- 
පො නොපෙන තත. පස්නානාය  ෙුලල නාභිය  රෙත් ප ාතලාවල ජයවර්ධන ඥපාි 
ෙණයාපෙේ තරුව සැ  යූතේපිය ස   යස් බණ්ඩ ාරනාය  ෙුලල නාභිය  රෙත් ඔපේපස් ර 
රත්වත්පත් ඥපාි ෙණයාපෙේ තරුව සැ  ්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂය විසිේ රවි  සංෙෙය, පෙ රල් 
ෙක්තෂ වැදහ පසසු ධනෙි ෙේි පේශොලන ෙක්තෂ ප ෝ ෙ ජන කක්තසත් පෙරමුණ, ලං ා සෙ සොජ 
ෙක්තෂය, ප ායුනිදහස්ේ ෙක්තෂය වැදහ ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර ෙේි පේශොලන ෙක්තෂ තෙේ වටා කක්ත 
 රපෙන ොදුපවේ ොදුවට බලයට ෙැයුණ බංප ාපළාත් ධනෙි සංවර්ධන ොවත ැ පෙන 
තත. පස්නානාය  පියාප   ා පුතාප  යූතේීඩ ආණ්ඩුවත්,  යස් බණ්ඩ ාරණාය  සැයුයාප   ා 
බිදිහප  දහස ස් ෙක්තෂ ආණ්ඩුවත්, නැිනේ දහස ස් ෙක්තෂ - සෙ සොජ - ප ායුනිදහස්ේ -  ුලල් 
ආණ්ඩුත්  ර තත්පත් ධපේෂ්වර සූරා  ෙත්, ීඩ නයත් ත ණ්ඩ ව ෙවත්වාපෙන යාෙයි. ීඩිතත 
ෙේතීනේ මුලා ර කය  ෙටෙ ෙවත්වාපෙන යාෙයි. තේු ොදු ක්රෙයට  රපෙන යන ධනෙි ක්රෙය 
ැකීෙට තව ුරරටත් ඉ ී බලා සිටිනවාස ? රජ වංශ පස ක්ත බවට තෙේෙ පෙරලාපෙන ති ෙුලල් 
පස ක්ත නාභිප ාට ති ධපේෂ්වර පේශොලන ෙක්තෂ පස  ට  ා උේ පිුෙස  වූ වපේ සළුපිළි 
පොරවාෙත් ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර තවස්ථාවාීේට තවුරරටත් ැවපටනවාස ? පුරා ිස් වසර ට 
තධි  තත්සැකීේ තෙත   ර යලිමත් වතාවක්ත ඔුලේප  වංනා ාී  පප්රෝ ා ාී  ඉච්ඡාබස්වලට 
ැවපටනවාස ? 

ස ෙ  ේ දුවකුෙ, ස ෙ  ළිඳු පොවිපයක්තෙ, ස ෙ තදුණ තදුණියක්තෙ, ස ෙ ශිෂය ශිෂයාවක්තෙ, 
ස ෙ ශිල්පිපයකුෙ, ස ෙ ප්රෙතීයලී ුේධිෙපතකුෙ තභිමුව ති ෙැනය කයයි. 



්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂ -සෙසොජ- ප ායුනිදහස්ේ ධනෙි  ුලල් ආණ්ඩ  ුපුරා  ත් වසරක්ත ිස්පස් 
 ේ දු ෙේිය ප්රමු  ීඩිතත ෙේතීනේ කුදිදු පලස ෙර්සනය  රයුේ පේීයය  ා විපේීයය 
ජාවාරේ දුවේට, ධන කුපේරයිේට ීඩිතත ෙේතීනේ ඉවක්ත බවක්ත නැිව ෙසා   ෙට ෙ  ොසයුේ 
පෙනගිය ොපිෂ්ස, ුරර්සාේත ොලනය ප ්තුවප ාට පෙනත්, සෙ සොජ ප ායුනිදහස්ේ පරෝහී 
නාය යිේ විසිේ  ේ දු ෙේි වි්ලී ය වයාොරය ධනෙි ෙේිපේ  තල්තාරය  මුපේ බිලිමීපේ 
ප ්තුවපවේ, තස වාෙ පවස් මුහුණක්ත සොපෙන සියලු ෙේ ස වාෙැනීෙට දහසදු ප්රයත්නයක්ත සරන 
දහර්ධන ෙේි පරෝහීනුත්, ඔුලේ සෙ  තිනත් පෙන ති විවිධ තවස්ථාවාී ‘ොතෘභූයු ආරක්තෂ  
සංෙෙය’ නැත්නේ ‘ොඕ තදුණ පෙරමුණ’ නැත්නේ ‘ජාි  ප්රජාතේරවාී’ යන විවිධ නාෙ පුවදු 
පිුෙස සැ ී  සිටී ලාංකීය දහර්ධන ෙේි වි්ලී ය වයාොරපේ  ෙරෙ සතුවරේ වශපයේ ක්රියා ර 
ති පරෝහී ැළක්ත විසිේ ධනෙි ෙේියට, දහර්ධන ෙේිපේ  වි්ලව ාී  ෙක්තෂපේ  පෙරෙෙේ දු 
වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පලයිේ ෙර්ධනය ක ී ෙ සහ ා තවස්ථාවක්ත ලසලා පසනු වස්, 1971 
ොර්තුව 03 වැදහ  න යැංක  තානාෙි  ාර්යාලයට පෙට්රල් පබෝතල් කීෙයක්ත විසි ර, ෙ  ෙ  ගිය 
පොලිමස් දහලධාදිපයකුට පිහිපයේ තන ෙරා සො, සැනුවත්ව  ා සැලසුේ  රන ලුරව, ති  රන ලස 
ප්රප ෝෙක ී ේ ප්රපයෝජනයට පෙන නැගීපෙන ආ නව සැබ  දහර්ධන ෙේි වි්ලී ය බලපේෙය වන 
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විනාශ  රලීෙත් ප ්තුවප ාට ධපේෂව්ර යූතේපියට හි ඉි ාසපේ  පෙර 
පනාවූ විරූ පේශොලන ජයග්ර ණයක්ත තත්ෙත්  රෙැනීෙට ෙං ොසා තත. 

ධපේෂ්වර ොර්ලිමපේේතුවපේ ති විශාල වැිත ඡේස සං යාවක්ත සහිතව බලයට ෙත්ී  ති ධනෙි 
යූතේපිය බංප ාපලාත් ධපේෂ්වර සංවර්ධන ොවත  ප  රට තවුරරටත් විනාශ මු ය  රා 
තසපෙන යයුේ සිටී. දහස ස් පවපළහ  ලාෙය ෙඟිේ ජාතයේතර ධපේෂ්වර වයාොර හියුයේට 
ජාි  ධන දහධානයනුත්, ජනතාවප  ශ්රෙය ිරශ්ීන පලස සූරා  ෙට තවස්ථාව සලසා පසයුේස, 
පේීයය  ා විපේීයය ධන හියුයේට, ජාවාරේ ාරයිේට හිතුවෙතයට ජනතාව ෙසා   ෙට සියලු 
ඉ    විවෘත  රයුේස, විපේීයය තධිරාජයවාී බලපේෙයේට පේ රටත්, ජනතාවත් ෙෙණක්ත 
පනාව තනාෙත ෙරේෙරාවේ ෙවා උෙසට තබයුේස, පේ සහ ා සංවිධානය වූ වෘත්තීනය සයුි 
වයාොරය විනාශ  රලීෙට ක්රියා  රයුේස, ීඩිතත ෙේතීනේ  ා ඔුලේප  පේශොලන සංවිධාන 
ෙර්සනය ක ී පේ තරමුණිේ නිතුවව ධපේෂව්ර රාජය යේරය පුළුල්  රයුේස පෙන යන පේ 
බංප ාපලාත් ධපේෂව්ර ොලනය ෙගිේ ජනතාවප  ක ස සැපවන ප්රශ්නයක්තවත් විසඳිය පනා ැ . 
ධපේෂ්වර යූතේීඩ ොලනය විසිේ සැේ ෙවින නව යටත් විජිත සොජ-ආර්ි -පේශොලන 
තර්ුසය තවුරරටත් උග්ර ක ී පෙේ ෙසුව, පේ ප ්තුවපවේෙ ී ළ  ෙැිවරණපේ  ීනැවත වතාවක්ත, 
ලාංකීය ීඩිතත ජනතාවප  ශාෙය බවට ෙත්ී  ති  යස් බණ්ඩ ාරනාය  ෙුලල බලයට ෙත් ර ප ෝ 
කපස්ත් නැත්නේ, දහර්ධන ෙේි වි්ලී ය වයාොරය සං ාරය ක ී ෙට ධනෙි ෙේියට තත් උසේ 
ුරේ ධනෙි ෙේිය ඒ සහ ා පෙප යවූ  ා  ේ දු ෙේිය ධනෙි ෙේිපේ  තල්තාරය  මුපේ 
බිලිමූජා  ර ධනෙි ආණ්ඩුපේ තෙි ේ ලබාෙත් පරෝහී ැළට බලය ලබාී ප ෝ  ගිේ  ෙටෙ 
ධපේෂ්වර ක්රෙය නැෙි පේ තොපේ  ුරක්ත විඳිනවාස ? නැත්නේ, ධපේෂව්ර ෙේියත් කහි 
පේශොලන ෙක්තෂ වන යූතේපිය  ා ්රී ලං ා දහස ස් ෙක්තෂයත්, කපෙේෙ කෙ ධනෙි ෙේියට 
 ේ දු ෙේිය ොවාුරේ ඉ ළ සුළු ධපේෂව්ර සෙ සොජ -ප ායුනිදහස්ේ තවස්ථාවාී 
නාය යනුත්, පේ සියලු පසනාෙ සෙ  ක ට ක තුව ී  දහර්ධන ෙේි වි්ලී ය වයාොරය පලයිේ 
නැ ැවූ ‘වාෙ සෙසොජ, ෙ ජන ප්රජාතේරවාී’  ා ‘ජාි  ප්රජාතේරවාී’ පරෝහී න යත් 
ප්රික්තපෂේ  ර සැබ  සොජවාී සොජයක්ත පො නැගීෙ සහ ා ජනතා විමුක්ති පෙරමුපණ්ඩ 
පනා ැලැල්, පනාක ලිමටි, තෙරණීය ධජය යටපත් ෙේි සටේ ොවපත් ඉ දියට යනවාස ? 

ස ෙ දහර්ධනයකුෙ, ස ෙ තර්ධ දහර්ධනයකුෙ, සුළු ධපේෂව්රපේ  ෙ ළ තේුවට තයත් ස ෙ 
ප පනකුෙ තභිමුව පතෝරා ෙැනීෙට ති වි ල්ෙය කයයි. ස ෙ  ේ දුවකුෙ, ස ෙ  ළිඳු 
පොවියකුෙ, ස ෙ තදුණ තදුණියක්තෙ, ස ෙ ශිෂය ශිෂයාව ෙ, ස ෙ ශිල්පිපයකුෙ, ස ෙ ප්රෙතීයලී 
ුේධිෙපතකුෙ තභිමුව පතෝරා ෙැනීෙට ති ක ෙ වි ල්ෙය කයයි. 

 ේ දුවදහ,  ළිඳු පොවියදහ, තදුණ තදුණියදහ, ශිෂය ශිෂයාවදහ, ප්රෙතීයලී ු ේධිෙතුවදහ, තව වේන 
! ව ාෙ පනාෙොව ඔබත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුපණ්ඩ ධජය වටා කක්තපරාක්ත වේන. තසෙ තදුණ 
ප ායුනිදහස්ේ සංෙෙයට (රතුව ෙැටේ) ප ෝ සොජවාී  ාේතා සංෙෙයට ප ෝ සොජවාී ශිෂය 
සංෙෙයට බැපහේන. දහර්ධන ෙේිපේ  පයෝධ වි්ලී ය වයායාෙපේ  ප ාටස් දුවකු වේන. ව ා 
පෙරට කේන. 



ඔේ ! ධපේෂව්ර ෙේිපේ  ීඩිතත ෙේතීනේ ැවටීපේ පස්ෙ  විජ්ජාවට තීනරණාත්ෙ   ඬිේ, ‘ඇතිප’ 
යැයි කීෙට  ාලය උසාී  ිපේ. 

ඔේ ! ධපේෂව්ර ෙේිපේ  පේ තේුොදු ක්රෙයට තීනරණාත්ෙ   ඬිේ ‘ඇතිප’ යැයි කීෙට  ාලය 
උසාී  ිපේ. 

ඔේ ! ධපේෂ්වර ෙේිපේ  පේ රාජ වංශ පස ට තීනරණාත්ෙ   ඬිේ ‘ඇතිප’ යැයි කීෙට  ාලය උසාී  
ිපේ. 

ඔේ, ධපේෂ්වර ෙේිපේ  පේ තැැේ ාර සුළු ධපේෂ්වර තවස්ථාවාීේට  ා පරෝහීේට 
තීනරණාත්ෙ   ඬිේ ‘ඇතිප’ යැයි කීෙට  ාලය උසාී  ිපේ. 

සාගිේපනේ කුස  ැක ළුණු, පිොසපයේ මුව වියලුනු, දහේසාපවේ වත ෙැලුලන, ුරගී බපවේ ෙත 
යුදිකුණ, ීඩ නපයේ කුුර ෙැසුණ, වැර ැල්පලේ ෙත සැරසුන, ඉවීමපෙේ ප ේබත් ුලණ ීඩිතතයිදහ, 
ලක්ත පසරණත බංප ාපලාත් ධනෙි ක්රෙයට ‘යට්තිපයයශ’ ක යා උස්  ඬිේ දහපයෝෙ ක ී ෙට  ාලය 

ෙැයුණ ිපේ; තවස්ථාව උසාී  ිපේ; නාය ත්වය ලැබී ිපේ. 

රවටනු ලැබ, වංනා  රනු ලැබ, ෙර්සනය  රනු ලැබ, ීඩ ා විඳින  ේ දුපවදහ,  ළිඳු පොවියදහ, 
ඔපේ වාරය ෙැයුණ ිපේ. සුේ ර සෙනු ලැබූ තනාෙතය  උදුෙක්ත ාරයිේ ී  ති තදුණ 
තදුණියදහ, ශිෂය ශිෂයාවදහ, ඔපේ වාරය ෙැයුණ ිපේ. 

ධපේෂ්වර ක්රෙයට ප්රිෙක්තෂව සැබ  සොජවාසයට ෙක්තෂව ඔපේ  ඬ නැගීෙට, ඔපේ  ැෙැත්ත 
ප්ර ාශ ක ී ෙට පෙරට කේන. පෙරමුණ ෙේන. 

දහර්ධනයිදහ පිබි යේ ! විමුක්තිය ළ ා ර ෙැනීෙටෙ පෙරට කේ ! ජය  නා ෙැනීෙට පෙරමුණ ෙදහේ 
! ස ස් ෙණේ දහර්ධන ෙේි වි්ලවවාීේප  උණු පලයිේ රක්තත වර්ණව  පලන තෙරණීය රතුව 
ෙතා ය සහිත ජනතා විමුක්ති පෙරමුපණ්ඩ වි්ලී ය ප්රිෙත්ි ප්ර ාශනය වටා ක ාපෙේ 
කක්තපරාක්තවේ ! පෙළ ෙැපසේ ! තධිරාජයවාසයට  ා ධපේෂ්වරයට කපරහිව ෙේි සටන ෙණ 
ෙේවේ ! 

දහර්ධනයිදහ !යෙේ තීතතව; යෙේ තීනව; 

ෙේිපේ  තරමුණ  නා ෙේනට. 

අධිරශජ්ය්ශයයළ වියශනය - ජ්යතශ්ළ විමු්තිපය ! 
ධය්ශයයළ වියශනය - සමශජ්්ශයයළ විජ්යග්රහයය !! 
 

 

  

 


