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අන්තර්ගත ප්රධාාන කුණු 

பிெதொன உள்ளடக்கம் 
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    அெெொங்க தபொறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள்  நியைனம்  
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිවම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பொெொளுைன்றம் மு.ப. 10.30  ைணிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அமபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

නිවේදන 
அறிெிப்புகள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව: අතිවර්ක 

සාමාජික   

உயர்  பதெிகள் பற்றிய குழு: மைலதிக உறுப்பினர்  
COMMITTEE ON HIGH POSTS: ADDITIONAL MEMBER 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 114 (2) හි විධිවිධාන 

ප්රකාරව  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභා වාරශේ ී 

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම පිණිස ගරු 

ධේමලිිංගම් සිද්ධාේථන් මහතා ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 

කරන ලද බව දන්වනු කනමනත්ශතමි.  
 

II 
 

ස්ථාවර නිවයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව: 

සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
நிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள்  நியைனம்  
COMMITTEE ON STANDING ORDERS: NOMINATION OF 

MEMBERS 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 116 හි විධිවිධාන සහ 2020 

අශගෝස්තු 28  වන දින පාේලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනා ප්රකාරව  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභා 

වාරශේ ී  ස්ථාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම 

සඳහා කථානායකවරයාශේ සභාපතිත්වශයන්  නිශයෝජය 

කථානායකවරයා  නි ශයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා සම  මතු 

සඳහන් මන්ත්රීවරුන් ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන ලද 

බව දන්වනු කනමනත්ශතමි. 

 ගරු පවිත්රාශද් ව වන්නිආරචි ම මහත්මිය 

 ගරු සුසිල් ශප්රේමජයන්ත මහතා 

 ගරු ඩිලාන් ශපශේරා මහතා 

 ගරු චන්දිම  වරක්ශකොඩි මහතා 

 ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 

 ගරු චාල්ස ්නිේමලනාදන් මහතා 

 ගරු සුජිත් ශපශේරා මහතා 

 ගරු සාගර කාරියවසම් මහතා 

 ගරු (ආචාේය) සුශේන් රාඝවන් මහතා 
 

III 
 

රජවේ ගිුම් පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அெெொங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள்  

நியைனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 119 හි විධිවිධාන සහ 2020 

අශගෝස්තු 27  වන දින පාේලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනා ප්රකාරව  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභා 

වාරශේී රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳහා 

මතු සඳහන් මන්ත්රීවරුන් ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන 

ලද බව දන්වනු කනමනත්ශතමි. 
 

ගරු උදය ගම්මන්පිල මහතා 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මහතා 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 

ගරු (වවදය) සුදේ ී  ප්රනාන්දුුලල්ශල් මහත්මිය 

ගරු ශ හාන් ශසේමසිිංහ මහතා 

ගරු ප්රසන්න රව වර මහතා 

ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 

ගරු (මහාචාේය) තිසස් විතාරව මහතා 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා 

ගරු නිශරෝෂන් ශපශේරා මහතා 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 

ගරු අශ ෝක් අශේසිිංහ මහතා 

ගරු බුද්ධික පතිරව මහතා 

ගරු ශක්. කාදේ මසත්ාන් මහතා 

ගරු සිවඥානම් ශ්රීතරන් මහතා 

ගරු (වවදය) උුලල් ගල්පපත්ති මහතා 

ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශසේකර මහතා 

ගරු  වරසුමන  වරසිිංහ මහතා 

ගරු (මහාචාේය) රිංජිත් බණ්ඩාර මහතා 

ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 

ගරු (ආචාේය) හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය 

1299 1300 



පාේලිශම්න්තුව 

IV 
 

වපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් 

නම් කිරීම  
அெெொங்க தபொறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள்  நியைனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 120 හි විධිවිධාන සහ 2020 

අශගෝස්තු 27  වන දින පාේලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනා ප්රකාරව  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභා 

වාරශේී  ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම 

සඳහා මතු සඳහන් මන්ත්රීවරුන් ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 

කරන ලද බව දන්වනු කනමනත්ශතමි. 
 

 ගරු මහින්ද අමර වර මහතා 

 ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මහතා 

 ගරු ශරෝහිත අශේගුවවේධන මහතා 

 ගරු සුසිල් ශප්රේමජයන්ත මහතා 

 ගරු ජයන්ත සමර වර මහතා 

 ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතා 

 ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත් මහතා 

 ගරු (ආචාේය) සරත්  වරශසේකර මහතා 

 ගරු ඩී.  ව. චානක මහතා 

 ගරු (ආචාේය) නාලක ශගොඩශහේවා මහතා 

 ගරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා 

 ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 

 ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

 ගරු පාඨලී චම්පික රවවක මහතා 

 ගරු ජගත් ුලෂ්පකුමාර මහතා 

 ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා 

 ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

 ගරු එස.්එම්. මරික්කාේ මහතා 

 ගරු ශප්රේම්නාත් . . ශදොලවත්ත මහතා 

 ගරු සාවක්කියන් රාජුලත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 

 ගරු (මහාචාේය) චරිත ශහේරත් මහතා 

 

V 
 

මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව: 

සාමාජිකයන් නම් කිරීම  
தபொது ைனுக்கள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள் 

நியைனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: NOMINATION OF 

MEMBERS 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 122 (1) හි විධිවිධාන සහ 

2020 අශගෝස්තු 28  වන දින පාේලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන 

ලද ශයෝජනා ප්රකාරව  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභා 

වාරශේී මහජන ශපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය  කිරීම 

සඳහා මතු සඳහන් මන්ත්රීවරුන් ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 

කරන ලද බව දන්වනු කනමනත්ශතමි. 
 

 ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා 

 ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මහතා 

 ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 

 ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 

 ගරු එස.් වියාශල්න්ද්රන් මහතා 

 ගරු ශත්නුක විදානගමශේ මහතා 

 ගරු ජීවන් ශතොන්ඩමන් මහතා 

 ගරු ඉම්තියාස ්බාකීේ මාකාේ මහතා 

 ගරු ජගත් ුලෂ්පකුමාර මහතා 

 ගරු දිලි්ප ශවදආරචි ම මහතා 

 ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 

 ගරු ශක්. කාදේ මසත්ාන් මහතා 

 ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා 

 ගරු ජයන්ත කනටශගොඩ මහතා 

 ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා 

 ගරු මුජිබුේ රහුමාන් මහතා 

 ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිිංහ මහත්මිය 

 ගරු කුලසිිංහම් තිලීපන් මහතා 

 ගරු නිුලව රවවක මහතා 

 ගරු රාජිකා වික්රමසිිංහ මහත්මිය 
 

VI 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දනනට පවතින ශසෞඛ්ය නිේවායකවලට අනුූලලව තාවකාලික 

පියවරක් ව ශයන් මහ ජනතාව සඳහා පාේලිශම්න්තු ගනලරිය වසා 

තනබීමටත්  පාේලිශම්න්තුවට පනමිශවන අමුත්තන් . මා කිරීමටත් 

ඊශේ පනවති පාේලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස් වශම්ී 

තීරවය කරන ලද බව ශම් සභාවට දන්වනු කනමනත්ශතමි.  

ඊට අනුූලලව  ශම් සම්බන්ධශයන් ඉදිරි කටයුතු සඳහා සියලු 

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ කාරුණික සහශයෝගය අශ්පක්ෂා 

කරමි.  
 

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 
கணக்கொய்ெொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

(i) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා  ී ජනරජශේ ආණ්ක්ක්රම 
වයවසථ්ාශේ 144(6) වයවසථ්ාව ප්රකාරව - 

 2017 මුදල් වේෂය සඳහා විගවකාධිපතිවරයාශේ 
වාේතාශේ නවවනනි කාණ්ඩශේ XIX ශකොටස; 

 2018 මුදල් වේෂය සඳහා විගවකාධිපතිවරයාශේ 
වාේතාශේ ශදවනනි කාණ්ඩශේ XXIX ශකොටස සහ 
විගවකාධිපතිවරයාශේ වාේතාශේ නවවනනි කාණ්ඩශේ 
XVIII ශකොටස සහ XIX ශකොටස; සහ 

 2019 මුදල් වේෂය සඳහා විගවකාධිපතිවරයාශේ 
වාේතාශේ ශතවනනි කාණ්ඩශේ I ශකොටස මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 
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ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා (විවේ  අමාතය සහ 

පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි  "එකී වාේතාව මුද්රවය කම යුතුය" යි 

මම ශයෝජනා කරමි. 
 

 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

(ii) ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාී ජනරජශේ ආණ්ක්ක්රම 
වයවස්ථාශේ 144(6) වයවස්ථාව ප්රකාරව ජාතික 
විගවන කාේයාලය ශවත 2018 අශගෝස්තු 01 දින සිට 
2019 ජූලි 31 දක්වා ලනබී ඇති මහජන නිශයෝජනයන් 
සහ එහි වේතමාන තත්ත්වය පිළිබඳ 
විගවකාධිපතිවරයාශේ වාේතාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  "එකී වාේතාව මුද්රවය කම යුතුය" යි 

මම ශයෝජනා කරමි. 
 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

ලිපි වේඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திெங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 

 

(i) 2018 වේෂය සඳහා සමාගම් ශරජිසට්්රාේ ශදපාේතශම්න්තුශේ කාේය 
සාධන වාේතාව හා වාේෂික ගිණුම්; 

(ii) 2019 වේෂය සඳහා විගවන ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශේ වාේෂික කාේය 
සාධන වාේතාව;  

(iii) 2019 වේෂය සඳහා මුදල් ශකොමිෂන් සභාශේ වාේෂික කාේය සාධන 
වාේතාව; 

(iv) 2019 වේෂය සඳහා මනතිවරව ශකොමිෂන් සභාශේ කාේය සාධන 
වාේතාව; සහ 

(v) 2019 වේෂය සඳහා සිංසක්ෘතික කටයුතු ශදපාේතශම්න්තුශේ කාේය 
සාධන වාේතාව- [අග්රාමාතය  මුදල් අමාතය  බුද්ධ ාසන  ආගමික හා 
සිංසක්ෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සිංවේධන හා නිවාස 
අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා  

 

 

සභාවම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

(i) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 

නගර සනලසුම්  ජලසම්පාදන හා උසස ් අධයාපන අමාතයවරයා              
විසින් සාදන ලදුව  2019 ජුනි 04 දිනනති අිංක 2126/21 දරන අති 
විශ ේෂ ගනසට් පත්රශේ පම කරන ලද නියමය;  

(ii) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 
උසස ් අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින්            
සාදන ලදුව  2020 ජනවාරි 30 දිනනති අිංක 2160/39 දරන අති විශ ේෂ 
ගනසට් පත්රශේ පම කරන ලද නියමය; 

(iii) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 
උසස ්අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලදුව  2020 ජනවාරි 30 දිනනති අිංක 2160/43 දරන අති විශ ේෂ ගනසට් 
පත්රශේ පම කරන ලද නියමය;  

(iv) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 
උසස ්අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලදුව  2020 ජනවාරි 30 දිනනති අිංක 2160/44 දරන අති විශ ේෂ ගනසට් 
පත්රශේ පම කරන ලද නියමය;  

(v) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 
උසස ්අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලදුව  2020 ජනවාරි 30 දිනනති අිංක 2160/44 දරන අති විශ ේෂ ගනසට් 
පත්රශේ පම කරන ලද නියමය;  

(vi) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 20(4)(ආ) වගන්තිය යටශත් 
උසස ්අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලදුව  2020 ශපබරවාරි 19 දිනනති අිංක 2163/23 දරන අති විශ ේෂ 
ගනසට් පත්රශේ පම කරන ලද නියමය; සහ  

 (vii) 1978 අිංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 27(1) වගන්තිය යටශත් 
උසස ්අධයාපන  තාක්ෂව නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලදුව  2020 ජූලි 03 දිනනති අිංක 2182/40 දරන අති විශ ේෂ ගනසට් 
පත්රශේ පම කරන ලද නියමය - [අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු 
ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා  

 

සභාවම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2019 වේෂය සඳහා සමූපකාර ශසේවක ශකොමිෂන් සභාශේ වාේෂික 

කාේයසාධන වාේතාව.- [ශවමඳ අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශජොන්ස්ටන් 

ප්රනාන්දු මහතා  
 

සභාවම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2019 වේෂය සඳහා තනපනල් ශදපාේතශම්න්තුශේ වාේෂික කාේයසාධන 

වාේතාව. - [ජනමාධය අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා  
 

සභාවම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිවයෝග කරන ලී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

පාර්ලිවම්න්තුවේ රැස්වීම් 
பொெொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව 

තිබුවද  අද දින රැස් වම් පනවනත්ශවන කාල ශේලාව පූ.භා. 10.30 සිට අ.භා. 

12.30 දක්වා ද  අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 6.30ට 

කථානායකතුමා ප්ර ්නය ශනොවිමසා පාේලිශම්න්තුව කල් තනියය යුතු ය." 
 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාේලිශම්න්තුව 

II 
 
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව 

තිබුවද  නවවනනි පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභාවාරශේ 2020 

සන්පතනම්බේ 22 දින සිට අ හරුවාදා  බදාදා  බ්රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා 

පාේලිශම්න්තුශේ රැස් වම් පනවනත්ශවන කාල ශේලාව පූ.භා. 10.00 සිට 

අ.භා. 4.30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 4.30ට පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග 8(4) ක්රියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 4.30ට කථානායකතුමා 

ප්ර ්නය ශනොවිමසා පාේලිශම්න්තුව කල් තනියය යුතු ය." 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

III 
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"අද දින විසිර යෑශම්ී ශමම පාේලිශම්න්තුව 2020 සන්පතනම්බේ 22 

අ හරුවාදා පූ. භා. 10.00 වන ශතක් කල් තනියය  යුතු ය. " 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 
உயர் பதெிகள் பற்றிய குழு  

COMMITTEE ON HIGH POSTS 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාේලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 124(1) සහ 127(1) හි 

විධිවිධානවල සහ 2020 සන්පතනම්බේ 08 දින පාේලිශම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ශයෝජනා ශව හි කුමක් සඳහන්ව තිබුව ද  නවවනනි 

පාේලිශම්න්තුශේ පමමුවනනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම සඳහා උසස ්

නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද  

ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් මන්ත්රීවරයන් දහඅට 

ශදශනකුශගන් (18) සමන්විත විය යුතු ය." 
 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා (විුණේධා පාර් ්වවේ 

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි  විශ ේෂශයන්ම වනදගත්කරුවක් 

පිළිබඳව ඔබතුමාත්  ශම් ගරු සභාවත් දනනුවත් කරන්නට මට ුලිං ම 

අවස්ථාවක් ලබා ශදන්න  කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  1982 වේෂශේ ී ශසල්වරාජා ශයෝගචන්ද්රන් 

එශහම නනත්නම් "කුට්ටිමනි" නමින් හනඳින් වූ ශටශලෝ 

සිංවිධානශේ නායකයා ද්රවිඩ එක්සත් විමුක්ති ශපරමුව විසින් 

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හනටියට නම් කරනු ලනබුවා. එතශකොට 

මනතිවරව ශකොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ නම මන්ත්රීවරයකු හනටියට 

ගනසට් කරලා ගරු කථානායකතුමාට සහ පාේලිශම්න්තුශේ මහ 

ශල්කම්තුමාට එවලා තිශබනවා. එම ුලද්ගලයා ත්රස්තවාදය 

වනමනක් වශම් පනත යටශත් මරණීය දණ්ඩනය හිමි වුණු 

ුලද්ගලශයක්. නමුත් එවකට සිටි කථානායකවරයා ශසල්වරාජා 

ශයෝගචන්ද්රන්  අියයාචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු 

අවස්ථාවකීත් ඔහුට පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් දිවුරුම් 

ීමට අවස්ථාවක් සලසා දුන්ශන් නනහන  විශ ේෂශයන්ම ආණ්ක්ක්රම 

වයවස්ථාශේ 89 වයවස්ථාවට හා 91 වයවස්ථාවට අනුූලලව. එම 

ප්රතිපත්තිය තුම ගරු බාකීේ මාකාේ කථානායකතුමා ශබොශහොම 

වනදගත් පූේවාදේ යක් ලබා ීලා තිශබනවා. එම නිසා 

විශ ේෂශයන්ම මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ පූේවාදේ යට පටහනනිව යමින් ආණ්ක්ක්රම 

වයවස්ථාශේ 89 වයවස්ථාවත්  91 වයවස්ථාවත් උල්ලිංඝනය 

කරමින් තමයි ශම් දින කිහිපයකට ශපර ඔබතුමා ඒ තීන්දුව ශගන 

තිශබන්ශන්. එම නිසා මා කනමනතියි  විශ ේෂශයන්ම ශම් කාරවාව 

ඉදිරිපත් කරන්න. ශසල්වරාජා ශයෝගචන්ද්රන් කියන ුලද්ගලයාට 

පාේලිශම්න්තු අසුන අහිමි වුශණ් මරණීය දණ්ඩනයට නියම ශවලා 

අියයාචනාවකුත් ඉදිරිපත් කරලා තිශබන ශමොශහොතකයි. මා 

ඔබතුමාශගන් අහන්න කනමනතියි  ඒ පූේවාදේ ය ක්රියාත්මක 

කරන්නට ඔබතුමා කටයුතු ශනොකරන්ශන් ඇයි කියලා. 

ඔබතුමාශේ වගකීම තමයි ශම් ගරු සභාශේ සහ ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම. ඒ වාශේම රශට් 

උත්තරීතර ී තිය වන ආණ්ක්ක්රම වයවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න 

ඕනෑ. ඔබතුමා ගත් තීන්දුශවන් මට හනඟී යන්ශන්  ආණ්ක්ක්රම 

වයවස්ථාශේ 89 වයවස්ථාවත්  91 වයවස්ථාවත් උල්ලිංඝනය 

ශවලා තිශබනවාය කියන එකයි. ඒ කාරවය මා කනගාටුශවන් 

ප්රකා  කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට මා මතක් කරන්න කනමනතියි  

ඔබතුමා ඔය තේකය න න්න තිබුශණ් ශම් ගරු සභාශේී 

ශනොශවයි කියන එක. පසු ගිය දින ඇපනල් උසාවිශේී තමයි ඔය 

තේකය මතු කරන්න තිබුශණ්. ඇපනල් උසාවිශේ තීන්දුව අපට 

එවලා තිශබනවා. එම තීන්දුව අනුව අපි කටයුතු කමා මිසක් ඒ 

සම්බන්ධශයන් වග විභාග කරන්න ගිශේ නනහන.  

 
ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  මා එක් කාරවයක් කියනවා. 

අධිකරවය පිළිබඳවත්  අධිකරවයට පත් කරුල විනි ්චයකාර 

වරුන් පිළිබඳවත් අපි යම් යම් අේථකථන ක්රියාත්මක කරනවාය 

කියලා යම් කථාවක් නිේමාවය ශවනවා. මම පනහනදිලිව එක් 

කාරවයක් කියන්න කනමනතියි. අධිකරවය ගනනවත්  ඒ 

විනිසුරුවරුන් පිළිබඳවවත්  ඔවුන්ශේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳවවත් 

මම කථා කශමේත් නනහන; කථා කරන්න යන්ශන්ත් නනහන.  සදාචාර 

ශනොවන ඒ ක්රියා මාේගය අනුගමනය කරන්නට අපි ලෑස්ති නනහන. 

නමුත්  ඔබතුමා කථානායකතුමා හනටියට කරුවාකර  අනුර 

බණ්ඩාරනායක මනතිතුමාශේ ඒ තීන්දුව අනුගමනය කරන්න. 

එතුමා කථා කශමේ පාේලිශම්න්තුශේ උත්තරීතරභාවය ගනනයි. 

පාේලිශම්න්තුශේ ස්වවරීත්වය - Parliamentary sovereignty - 

ගනනයි. එතශකොට ආයතන තුනක් තුම ක්රියාත්මක වන ශම් ්රිත්ව 

ප්රජාතන්ත්රවාී ක්රමශේදය තුම ඔය අශනක් ආයතනවලට යටත් 
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 වමට කථානායකතුමා හනටියට ඔබතුමා බනඳිලා නනහන. ඔබතුමාට 

ස්වකීය ස්වාධීනත්වයක්   ක්තියක් තිශබනවා ශබොශහොම 

නිදහස්ව  නිවහල්ව  ස්වාධීනව තීන්දු තීරවවලට එමශෙන්න. 

ආණ්ක්ක්රම වයවස්ථාශේ 89වන වයවස්ථාශේ සඳහන් ශවන්ශන් 

ශමොකක්ද? මම ශම් ඔබතුමාශේ කාලය ගන්නවා ශනොශවයි.  

ඔබතුමා ශම්ක ශපොඩ්ඩක් කියවා බලන්න. එශහම නනත්නම් ගරු 

මහ ශල්කම්තුමා ශම්ක ශපන්වා ශදන්න.  89වන වයවස්ථාශේ 

කියලා තිශබන්ශන්  ඡන්ද බලය අහිමි  වම සම්බන්ධශයන්.  එහි 

සඳහන් ශවනවා   "අධිකරවයක් විසින් වරදකරු කරනු ලනියශමන් 

පසුව නියම කරන ලද හය මාසයකට ශනොඅක් කාලයකට කවර වූ 

ශහෝ ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීශම් දඬුවමක් විඳිමින් සිටිශේ 

නම් ශහෝ  මරව දණ්ඩනයට යටත්  ව සිටිශේ නම් ඒ තනනනත්තා  

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් ශතෝරා පත් කිරීශම් මනතිවරවයකී 

ශහෝ ඡන්ද හිමියකු  වමට ශහෝ ජනමත විචාරවයකී ඡන්දය ීමට 

ශහෝ සුදුස්ශසක් ශනොවන්ශන් ය." යනුශවන්.  ශම්  ආණ්ක්ක්රම 

වයවස්ථාශේ 89වන වයවස්ථාව; ශම් රශට් වයවස්ථාව.  ශම්ක 

තමයි දනන් උල්ලිංඝනය ශවලා තිශබන්ශන්. ඊම ට  මා 

ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරනවා  ආණ්ක්ක්රම වයවස්ථාශේ 

91.(1)(අ) වයවස්ථාව. එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"යම්කිසි තනනනත්තකු 89 වනනි වයවස්ථාශේ දක්වා  ඇති කවර වූ ශහෝ 

නුසුදුසුකමකට යටත් ශේ නම් නනතශහොත් එවනනි නුසුදුසුකමකට භාජන 

වුවශහොත් ඒ තනනනත්තා පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශතෝරා පත් 

කර ගනු ලනබීමට ශහෝ පාේලිශම්න්තුශේ අසුන් ගනී මට සහ 

පාේලිශම්න්තුශේී ඡන්දය ීමට ශහෝ සුදුස්ශසක් ශනොශවන්ශන් ය."  

ගරු කථානායකතුමාශගන් මම දනන ගන්න කනමනතියි  

ආණ්ක්ක්රම වයවස්ථාශේ 89 වනනි වයවස්ථාවටත්  91 වනනි 

වයවස්ථාවටත් වඩා ඉහළින් අපි ශනොදන්නා තවත් වයවස්ථාවක් 

ශම් රශට් තිශබනවා ද කියලා.   ඔබතුමාට උපශදස් දුන්ශන් කවුද 

කියලා මම දන්ශන් නනහන.  89 වනනි වයවස්ථාවත්  91වනනි 

වයවස්ථාවත් කියවන්ශන් නනතිවයි ශම් උපශදස් ඔබතුමාට ීලා 

තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  මටත් රීති ප්ර ්නයක් මතු කරන්න 

තිශබනවා. 

ඔබතුමා අධිකරව නිශයෝග ගනන කථා කමා.  එවකට 

අග්රවිනි ්චයකාර ිරරානි බණ්ඩාරනායක මනතිනියට විරුද්ධව කරුල 

විභාගය නවත්වන්න කියලා- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශමතනනට අදාම නනහනශන්  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නනහන  නනහන. අදාමයි.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශම් කථා කරන්ශන් ශවන ප්ර ්නයක්. සභාව ශනොම  

යවන්නයි ඔය උත්සාහ කරන්ශන්.  සභාව ශවනත් මාේගයකට 

ශගන යන්නයි උත්සාහ කරන්ශන්. 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මන්ත්රීවරයකු දිවුරුම් ීම පාේලිශම්න්තුවට අයිති වනඩක්; it is 

a matter for Parliament; it is a matter for you. ිරරානි 

බණ්ඩාරනායක මනතිනිය සම්බන්ධශයන් පාේලිශම්න්තුව තුම 

තිබුණු විභාගය නවත්වන්න කියලා අධිකරවශයන් නිශයෝගයක් 

දුන්නා. චමල් රාජපක්ෂ කථානායකතුමා ඒක පිළිගත්ශත් නනහන. 
The court gave an Order to stop the Impeachment of Shirani 
Bandaranayake, but the Speaker did not follow the Order of 
the court. The Speaker took a separate decision. - 
[Interruption.] 

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අපි ශම් කථා කරන්ශන් ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා 

ගනන මිසක්  ිරරානි බණ්ඩාරනායක මනතිනිය ගනන ශනොශවයි. 
 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමාට අධිකරවය කිේශේ-[බාධා කිරීම්  
 
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, what is the point of Order?  
 

 
ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමාශේ 

අවධානයට කාරවාවක් ශයොමු කමා.  ගරු ශප්රේමලාල් ජයශසේකර 

මන්ත්රීතුමා මනතිවරව ශකොමසාරිස්තුමා විසින් නම් කරන ලද 

මන්ත්රීවරයකු හනටියට පාේලිශම්න්තුශේී දිවුරුම් ීමට පනමිණි 

අවස්ථාශේීත් ශම් කාරවාව ශහේතු ශකොට ශගන බාධා කරන්න 

උත්සාහ දනරුවා. නමුත්  එතුමා මන්ත්රීවරයකු හනටියට දිවුරුම් 

දුන්නා. ඒ අවස්ථාශේී ශම් තේක යළි යළි ඉදිරිපත් කමා. ගරු 

කථානායකතුමා දුන් තීන්දුවකට එශරහිව ශවනත් තේක ශේනවා 

නම්  ඒකට මාේගයක් තිශබනවා. අශ්ප ගරු මන්ත්රීවරශයකුට 

පාේලිශම්න්තුශේ කටයුතු කරන්න තිශබන අවස්ථාවට ඉඩ 

ශනොීම සඳහා දිනපතා ශමශසේ හනසිශරමින් ශමශසේ තේක ශගන 

ඒශම් ක්රමශේදය සම්පූේවශයන් වනරැදියි. This is not the 

procedure. It has to be raised by way of a Substantive 

Motion. Then, we will debate and dispose of it, Sir. 

Otherwise, everyday, under the pretext of raising points of 

Order et cetera, what is being done is insulting an Hon. 

Member of Parliament, depriving him of conducting himself 

in Parliament and preventing him from representing the 

Electorate which has elected him. He is an elected Member 

of Parliament. - [Interruption.] 
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පාේලිශම්න්තුව 

ගුණ වජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර් ්වවේ ප්රධාාන සවවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு மஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள் 

அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின் முதற்மகொலொெொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
The Hon. Leader of the House is on his feet.  
 
ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශදවනනි කරුව ශමයයි. [බාධා කිරීම්  අද අපි උත්තරීතර 

කේතවයයක ශයශදන්න නියමිතයි. අශ්ප පාේලිශම්න්තුශේ හිටුල 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාව 

අද දින ඉදිරිපත් කරන බව කලින්ම දනනුම් ීලා අපි සියලුශදනා ඒ 

සම්බන්ධශයන් එක තාවකට පනමිණියා. සාමානය සම්ප්රදාය අනුව 

ශමවනනි ශවලාවක් ශවනත් කරුණු සාකචිඡා කිරීමට උපශයෝගි 

කර ගන්ශන් නනහන.  

ගරු කථානායකතුමනි  දනන් ඔබතුමා එතුමන්ලාට සවන් 

දුන්නා. ඔබතුමා තීරවයක් ීලා තිශබනවා. විපක්ෂයට යළි යළි 

ශම් කාරවය න න්න ඕනෑ නම්  ඒ සඳහා අදාම ස්ථාවර 

නිශයෝගය යටශත් කටයුතු කරන්න. එවනනි ඕනෑම ක්රමයක් 

යටශත් ශම් කරුව ගනන සාකචිඡා කරන්න ආණ්ක්ව හනටියට අපි 

සූදානම්. නමුත්  අශ්ප මන්ත්රීතුමාශේ අයිතිවාසිකම් නනති බවට යළි 

යළි කරන ප්රකා  හනන්සාඩ් වාේතාශවන් ඉවත් කරන ශලසත්  

අශ්ප මන්ත්රීවරයාට තිශබන අයිතිවාසිකම්- [බාධා කිරීම්  ඇයි 

බනරි? ඒක කරන්න ුලළුවන්. You have no right to canvass to 

deprive the Hon. Member of Parliament of his rights. 

මන්ත්රීවරුන් ශකොයි පනත්ශත් හිටියත්  කථා කරන්නන් වාශල් කථා 

කරන්න ුලරුදු ශනො ව වග කීශමන් හා ශගෞරවශයන් යුතුව කථා 

කරලා මන්ත්රීවරුන්ශේ අයිතිවාසිකම් රකින ශලස දනනුම් ීලා 

ශ ෝක ශයෝජනාවට පිවිශසන්න අවස්ථාව සලසා ශදන්න  ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 
 

 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  අපි හනශමෝම  මුළු රටම අවශබෝධ 

කරශගන තිශබනවා  ඔබතුමා ආඥාදායකශයකු ශනොශවයි කියලා. 

එම නිසා ඔබතුමාට වග කීමක් තිශබනවා. එතුමා කියන විධියට 

අශ්ප අදහස් හනන්සාඩ් වාේතාශවන් මකා දමන්න හනකියාවක් 

නනහන. මම ශබොශහොම වනදගත් තීන්දුවක් ඉදිරිපත් කශමේ. 

ඔබතුමාශේ ඔය උත්තරීතර අසුශනහිම වාඩි වූ හිටුල 

කථානායකවරශයකු වූ බාකීේ මාකේ මනතිතුමා ශම් රටටත්  ශම් 

සම්ප්රදායටත්  ශම් පාේලිශම්න්තුවටත් ලබා දුන් තීන්දුවයි මම 

කිේශේ. ඒ තීන්දුව යටශත් එතුමා තීන්දු කමා  ආණ්ක්ක්රම 

වයවස්ථාශේ 89වන වයවසථ්ාවත්  91වන වයවසථ්ාවත් 

උල්ලිංඝනය කරන්ශන් නනහන කියන එක. නමුත්  ඔබතුමා ගත් 

තීන්දුව ආණ්ක්ක්රම වයවස්ථාශේ 89වන වයවස්ථාවටත්  91වන 

වයවස්ථාවටත් පටහනනි බව කනගාටුශවන් ශහෝ මම කියන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේ කාරවාවක් ඉදිරිපත් කරන ශකොට එය හනන්සාඩ් 

වාේතාශවන් ඉවත් කරන්න කියලා ශකොශහොමද කියන්ශන්? ඒක 

ආඥාදායක ක්රියාවක්. 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒක පසුව තීරවය කරමු. දනන් අපි ශ ෝක ප්රකා  

ශයෝජනාවට යමු. 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අපි ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාවට යමු. මම ඒ අදහස් ඉදිරිපත් 

කශමේ ශබොශහොම සද්භාවශයන්. ගරු කථානායකතුමනි  එම නිසා 

හනන්සාඩ් වාේතාශවන් එම කරුව ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න 

එපා කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක ප්රජාතන්ත්ර 

විශරෝධියි. අශනක් එක  Sir, this point raised is in no way an 

attempt to cast aspersions on the Hon. Premalal Jayasekara; 

that is not our intention. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is our right. 

 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
It is our right to point out to you the precedents that 

had been set by the previous Speakers' decisions. And I 
want to know, are we going to follow those precedents? 
Are we going to follow the Hon. Anura Bandaranaike's 
precedent? We want to have answers for these questions. 
In no way, are we trying to -  [Interruption.] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

These things could have been raised at the courts.   

 
ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Speaker, in no way are we trying to cast 

aspersions on anyone or show disrespect to you.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් යන්ශන් ශවන ගමනක්.  

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொெ ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
  

ගරු කථානායකතුමනි. වයවස්ථාදායකය  විධායකය  

අධිකරවය සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා දන්නවා. වයවස්ථාදායකශේ 

මුල් ුලටුව දරන්ශන් ඔබතුමා. ඔබතුමා දන්නවා  අපි බ්රිතානය 

පාේලිශම්න්තු සම්ප්රදාය අනුගමනය කරන පාේලිශම්න්තුවක් බව. 

හනබනයි  ඊශේ ශපශේදා "The Guardian", "The New York 

Times"  ආදි ශලෝකශේ ප්රධාන ුලවත් පත්වල පවා ඔබතුමාශේ 

නම සඳහන් කරමින්  ශම් මන්ත්රීවරයාශේ දිවුරුම් ීම පිළිබඳව 

අශ්ප රශට් කීේති නාමයට කනලනලක් වන ආකාරශයන් වාේතා කර 

තිබූ බව අපි දනක්කා. ඔබතුමාශේ නමත් දනන් ජාතයන්තරයටත් 

ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. වයවස්ථාදායකශේ මුල් ුලටුව දරන්ශන් 

ඔබතුමායි. අශ්ප හිටුල කථානායකතුමන්ලා -අනුර බණ්ඩාරනායක 

මනතිතුමා  බාකීේ මාකේ  මනතිතුමා- ආදේ යට අරශගන  ශම් 

කාරවය නිවනරැදි ශනොකශමොත් ශමය පාේලිශම්න්තුවට කරන 

ශලොකු අශගෞරවයක්. ඒ නිසා ඔබතුමා ශම් කාරවය වහාම 

නිවනරැදි කරන්න කටයුතු කරන්න. [බාධා කිරීම්  එශහම නනත්නම් 
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ශම්ක අශ්ප රටටත්  පාේලිශම්න්තුවටත් සිදු කරන ශලොකු 

අශගෞරවයක්. [බාධා කිරීම්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දනන්  අදට නියමිත වනඩ කටයුතුවලට යමු. 

 
 

ව ෝක ප්රකා ය: ගුණ ආුණමුගන් 

වතොණ්ඩමන් මහතා 
அனுதொபத் தீர்ைொனம்: ைொண்புைிகு 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. ARUMUGAN 

THONDAMAN 
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ගුණ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (අග්රාමාතය  මුදේ අමාතය  

බුේධා ාසන  ආගමික හා සවස්කෘතික කටුතතු අමාතය සහ 

නාගරික සවවර්ධාන හා නිවාස අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ெொஜபக்ஷ - பிெதை அமைச்ெரும் நிதி 

அமைச்ெரும் புத்தெொென, ெைய ைற்றும் கலொெொெ அலுெல்கள் 

அமைச்ெரும் நகெ அபிெிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of 
Finance,  Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural 
Affairs and Minister of Urban Development and Housing) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පම කිරීශම් ශයෝජනාව මම 

ශම් අවස්ථාශේී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

ශසෞමයමූේති රාමනාතන්   ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

ගනන සිහිපත් කිරීශම්ී ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

පටන් ශ්රී ලාිංශක්ය ශද් පාලනයට ශතොණ්ඩමන් පරුලර දනක්වූ 

දායකත්වය මාශේ සිහියට නන ශ නවා. ඒ නිසා ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය මුළුමහත් වතු   ජනතාවට ශසේම 

ශපෞද්ගලිකව මටද දනඩි සිංශේගයක් ඇති කම සිදු වමක්. එතුමා 

අභාවප්රා්පත  වමට පනය කිහිපයකට ශපරත් මා හමු වුවා. එම 

හමුශේීත් එතුමා සාකචිඡා කශමේ වතු ජනතාවශේ දියුණුව සහ 

ඔවුන්ශේ දුෂ්කරතා  ම  හරවා ගනී ම සම්බන්ධවයි. 

1964 මනයි 29 දින ඉන්දියාශේී උපත ලනබුවත්  තම . යාශේ 

අඩි පාශේ යමින් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 1984ී ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසශයන් ක්රියාකාරී ශද් පාලනයට ප්රවිෂ්ට වුවා. 

1994 වේෂශේ පනවති මහ මනතිවරවශයන් නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කශයන් පමමු වරට පාේලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් වූ එතුමා 

වසර 26ක කාලයක් අඛ්ණ්ඩව නුවරඑළිය දිස්්රික්කශයන් 

පාේලිශම්න්තුවට ශත්රී පත්  වමට තරම් භාගයවන්ත වුවා. 

1999 වේෂශේ ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ නායක 

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ අභාවශයන් පසුව එම 

පක්ෂශේ නායකත්වයට පත් වුණු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා වතු කම්කරුවන්ශේ සටන් නියමුවා ශලස ඔවුන්ශේ 

වනටු්ප වනඩි කිරීම ශවනුශවන් නිරන්තර අරගමයක ශයදුණු 

නායකශයක්. විශ ේෂශයන්ම ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති වතු 

කම්කරුවන් ලක්ෂ තුනකට අධික පිරිසකට ුලරවනසි අයිතිය ලබා 

ීමට එතුමා කම ශසේවය අතිවි ාලයි. ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කිරීම ශවනුශවන් දිවි හිමිශයන් කනප වූ ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා වතු ජනතාව අතර ත්රස්තවාී මති මතාන්තරවලට ඉඩක් 

තනබුශේ නනහන. තිස ් වසරක යුද ගිනි නිවා දනමීශම් මානුෂීය 

ශමශහයුමට ඉන් ලනබුණු පිටුබලය අතිමහත්ය. සෑම විටම 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා රට ශබදන බලශේගවලට 

එශරහිව ක්රියා කමා පමවක් ශනොව  සෑම විටම ත්රස්තවාදය 

මුලිනුුලටා දනමීශම් ක්රියාවලියට රජයට සහාය ශදනු ලනබුවා. රටට 

සාමය උදා කිරීමට එතුමාශේ එම ප්රජාතන්ත්රවාී ලක්ෂවය 

තීරවාත්මක ශලස බලපෑ බව මා ශම් ශමොශහොශත් සිහිපත් කම 

යුතුයි. 

අමාතය ුරර ලනබූ සෑම අවස්ථාවකම වතු ජනතාව ශවනුශවන් 

ශසේවය කිරීමට පමමු තනන දුන් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

වතු ජනතාවශේ ජීවිතය හා බනඳි ප්රාශයෝගික අව යතා සුලරා 

ගනී ම ශවනුශවන් සටන් කමා. වනටු්ප අරගමවලී පමවක් ශනොව 

වතු නිවාස ඉදිකිරීම  ශහොඳ රැකියා අවස්ථා ලබා ගනී ම  ශරෝහල්  

මහාමාේග  විදුලිය ශමන්ම පාසල් සහ වි ්වවිදයාලයක් ලබා 

ගනී ම දක්වා වතු ජනතාව ශවනුශවන් ශවන් වූ ශද් පාලන 

දනක්මක් එතුමාට තිබුවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතා රටට ආදරය කම ශහොඳ 

ුලරවනසිශයක්. ජාති  ආගම්  කුල ශේද ශනොසලකා කටයුතු කම 

එතුමා සනම විටම ආගමික සහජීවනය අගය කමා. දුෂ්කරතා 

හමුශේී ද අප අත්හනර ශනොගිය එතුමා ශද් පාලනශේී 

වි ්වාසවන්ත මිත්රශයක්. අවසන් ශමොශහොශත්ීත් වතු ජනතාව 

ශවනුශවන් එතුමාට තිබූ බලාශපොශරොත්තු ඉටු කිරීමට රජයක් 

ශලස අප බනඳී සිටින බව මා ශම් ශමොශහොශත්ීත් සිහිපත් කරන්න 

කනමතියි.  

එතුමාශේ ුලත් ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සිය පියාශේ අඩි 

පාශේ යමින් වතු ජනතාවටත්  රටටත් ශසේවය කරනු ඇතනයි මම 

තරශේ වි ්වාස කරමි. එතුමාශේ ආදරණීය භාේයාවටත්  

විජයලක්ෂ්මී  ශකෝවත නාචි මයාේ සහ ජීවන් යන දූ දරුවන්ටත් 

අශ්ප ශ ෝකය ප්රකා  කරමින් මා නිහ  වනවා. 

 
[පූ.භා.11.00  

 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා (විුණේධා පාර් ්වවේ 

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமெைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ හදිසි අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 

තිශබන  ශම් අවස්ථාශේ ී  මා මුලින්ම එතුමාශේ ුලත් ජීවන් 

ශතොන්ඩමන් මනතිතුමා ප්රමුඛ් එම පවුශල් සියලු සාමජිකයන්ට 

අශ්ප සාති ය සිංශේගය  ුලද කර සිටිනවා. 

'ශතොණ්ඩමන්' කියන නාමයත් සම  මට ක්ෂණිකව මතක් 

වන කාරවාව වන්ශන්  ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් 

මශේ පියාවනුත් අතර තිබුණු ඒ සමීප සබඳතාව. විශ ේෂශයන්ම 

ඒ සමීප සබඳතාව නිසා එවකට තිබූ රජය තුළින් ුලළුවන්කම 

ලනබුවා  ුලරවනසිභාවය අහිමි වුණු ලක්ෂ සිංඛ්යාත අශ්පම රශට් 

කම්කරු ප්රජාවට ුලරවනසි අයිතිය ලබා ශදන්න. ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් ගරු සභාව තුමීත්  පිටතීත් පක්ෂ 

විපක්ෂ ශේදශයන් ශතොරව අපත් සම  සුහදශීලිව  

සශහෝදරත්වශයන් කටයුතු කරුල ජනතා නායකයකු හනටියට අපට 

හඳුන්වන්නට ුලළුවන්. එතුමා ඕනෑම ශවලාවක  ජනතා ප්ර ්න 

ශවනුශවන් ඉදිරිපත් ශවලා  එම ප්ර ්නවලට සාධී ය හා ප්රගතිශීලි 

විසඳුම් ලබා ශදන්න ඒ හනම විටම කටයුතු කමා.  
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පාේලිශම්න්තුව 

එතුමාශේ හදිසි අභාවය අශ්ප රශට් ප්රජාතන්ත්රවාී  මහජන 

නිශයෝජිත ශද් පාලනශේ නිරත වන අපටත්  එතුමා නිශයෝජනය 

කරුල ජන ශකොට්ඨාසයටත් වි ාල පාක්වක් හනටියට අපි දකිනවා. 

ශම් අවස්ථාශේ ී ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පවුශල් සියලු ශදනාට 

නනවත  නනවතත් අශ්ප සාති ය සිංශේගය ුලද කරමින්  

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට අමා  ාන්තිය ප්රාේථනා කරනවා. 

 

[පූ.භා. 11.04   
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා (විවේ  අමාතය සහ 

පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි  අප පාේලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරයකු සහ 

අමාතයවරයකු හනටියට කටයුතු කරමින්  ශම් රශට් ශපොදු ජන 

ශසේවයට කනප වුණු ජනතා නායකයකු වූ ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ විශයෝව පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාවටයි 

අප අද  එක් වන්ශන්. 

එතුමාශේ හදිසි විශයෝව අප රශට් ජනතාවටත්   ඒ වාශේම  

අශ්ප සමාජශේ වනඩ කරන ජනතාවටත්  ඇති කශමේ ශ ෝකාූලල   

තිගනස්මක්. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පාේලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරමින් ආණ්ක් පාේ ්වශේත්  විරුද්ධ පාේ ්වශේත් 

ශදශක්ම අසුන්ශගන තිශබනවා. එතුමා 1964 වේෂශේ ඉන්දියාශේ 

උපත ලනබුවා. එතුමාශේ පියා මධයම පමාත් සභාශේ 

අමාතයවරයකුව සිටි කුමාේශේල් රාමනාදන් ශතොණ්ඩමන් 

මහතාය. මව රාජලක්ෂ්මී ශතොණ්ඩමන් මහත්මියයි. එතුමා 

අධයාපනය ලනබුශේ ශ්රී ලිංකාශේ රාජකීය විදයාලශේය. එතුමා 

ඇශමරිකාශේ වි ්ශකොන්සින් වි ්වවිදයාලයටද ඇතුළු වුවා. 

වවදයවරියන් වන විජය ලක්ෂ්මි සහ ශකොවත නා මයාේ 

ශතොණ්ඩමන් යන අය එතුමාශේ ආදරණීය දියණිවරුන් වන අතර  

අප රජශේ වතු නිවාස හා ප්රජා යටිතල පහසුකම් රාජය අමාතය 

ුරරය දරන ජීවන් ශතොන්ඩමන්  එතුමාශේ ුලත්ර රත්නයයි. ඒ පවුශල් 

සියලුශදනා සමග අප ශම් අවස්ථාශේ ශ ෝක ශවනවා.   

එතුමාශේ ආදරණීය . යා වන අභාවප්රා්පත ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  අශ්ප  හිටුල අමාතයවරයා ලිංකා කම්කරු 

ශකොිංග්රසශේ නිේමාතෘවරයා හනටියට ශම් රශට් දුක්ිතතම  ීඩඩිතම 

ජනතාව වූ වතු කම්කරු ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගනී ශම් 

දනවනන්ත ශයෝධයකු හනටියට සෑම රජයක් සම ම වෘත්තීය සමිති 

වයාපාරය ඉදිරියට ශගනාවා. ඒ නිසා  වනඩ කරන ජනතාවට 

හිමිවන්ශන් සුවිශ ේෂ තත්ත්වයක්. ඒ හනකියාව  දක්ෂකම ඉදිරියට 

ශගශනන්න ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතාට හනකිවුවා. තම ජන 

ශකොට්ඨාසය නිශයෝජනය කිරීශමන් පමවක් ශනොව සිිංහල  

ශදමම  මුස්ලිම් සියලු ජනතාවට එක ශලස ශසේවය කරන්නට 

එතුමා කනප ව කටයුතු කමා. එතුමා සෑම නිලධාරිශයකු සම ම 

එක්ව එශලස ජනතා ශසේවය ශවනුශවන් කටයුතු කම බවත් 

සිහිගන්වන්ශන් ශගෞරවශයනි.  එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්රස්තවාදයට එශරහිව 

පනහනදිලි ස්ථාවරයකින් එය ප්රතික්ශෂේප කරමින්  ශ්රී ලිංකාශේ වනඩ 

කරන වතු කම්කරු ජනතාවට හා නුවරඑළිය ජනතාව ඇතුළු ඒ 

අවට දිස්්රික්ක රාිරයකට එතුමා සුවිශ ේෂ ශසේවයක් ඉටු කමා. 

සියලු ආගම්වලට ශසේවය කිරීශම් ී ශබෞද්ධ සිද්ධස්ථානවල 

ප්රතිසිංස්කරවයන්ටද උරදුන්නා. වනඩ කරන කම්කරු ජනතාවට 

ශමන්ම වනඩිහිටියන් ශවනුශවන්ද සුවිශ ේෂ වනඩ පිළිශවම රාිරයක් 

ඒ ප්රශද් වල ඇති කමා. ුලහුණු හා ආුරනික වෘත්තිය ක්ශෂේත්රයට 

අවතීේව  වමට එතුමා බාල පරම්පරාවටද  ක්තියක් දුන්නා. 

ආේථික  අධයාපනික  සිංස්කෘතික  ආේථික සුබසාධන ශසේවා  

හරහා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතා ශපොදු ජනතාවට වි ාල 

ශසේවාවක් ඉෂ්ට කමා. සිිංහල  ශදමම  ඉිංග්රීසි භාෂා තුශනන්ම වනඩ 

කරන්නට සහ කථා කරන්නට ුලළුවන්  වම එතුමාට තිබුණු තවත් 

ශයෝධ  ක්තියක්.  

මට මතකයි  ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ 

ජයග්රහවය ශවනුශවන් 2019 ශනොවනම්බේ මාසශේ එතුමා 

පනවනත්වූ ශයෝධ රැළියට එතුමා සම  හවුල් වුණු අවස්ථාව. ඒ 

වාශේම  ශම් ආණ්ක්ව පිහිටුවලා  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ සහ මහින්ද රාජපක්ෂ අග්රාමාතයතුමාශේ 

නායකත්වශයන් ප්රජා සවිබල ගනන් වශම් හා වතු යටිතල පහසුකම් 

සිංවේධන කනියනට් අමාතයවරයා ශලස එතුමා අප අතරින් අවසන් 

ගමන් යනශතක්ම කටයුතු කමා. අශ්ප රශට් ශපොදු ජනතාවශේ 

අයිතිවාසිකම් රාිරයක් ී ති ශපො තට ශගශනන්න  වනඩ කරන 

ජනතාව ශවනුශවන් ී ති ශපොතට පිළිගනී මට සිදුශවන සාමූහික 

ගිවිසුම් - collective agreements - ශක්වල් කිරීමට  ලිංකා ී ති 

ශපොතට ඇතුමත් කරන්නට ුලළුවන් වුවා. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ ඒ මනදිහත්  වශම් ශද් පාලන  වෘත්තීයමය  

සිංවිධානාත්මක ක්රියා මාේගය ඉදිරියට ශගන යන්නට අද අපත් 

සම  ශම් සභාවට පනමිව තිශබන ජීවන් ශතොන්ඩමන් මහතාටද  ඒ 

වා ශේම ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ සාමාජික  සාමාජිකාවන් සහ 

මහජන නිශයෝජිතයන් සියලුශදනාටම අප ශම් අවස්ථාශේ ී ලබා 

දිය හනකි සෑම සහායක්ම ලබා ීමට කනපවන බව සඳහන් කරමින්  

එම පවුශල් සියලුශදනා ශවත මාශේ ශ ෝකය පමකිරීමට ඔබතුමා 

සම  ශම් ශ ෝක ශයෝජනාවට එක්වනවා.  

 

[පූ.භා. 11.10  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ශප්රේමදාස 

මනතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් මාද සනාථ කරනවා. 

 පසුගිය කාලය තුම මම වනවිලි කේමාන්ත ඇමතිවරයා හනටියට 

ශදවතාවක් කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ කාලය තුම  ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාත් සම  වතු කම්කරුවන්ශේ අයිතිවාසිකම් ගනන 

සාකචිඡා කරන්න මට අවස්ථාව ලනබුවා. එතුමා නිතරම වතු 

කම්කරුවන්ට වාසිදායක තත්ත්වයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කමත්   

වතු ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියන පදනමින් තමයි හනම විටම 

ගනුශදනු කශමේ. තිස් අවුරුදු යුද්ධය පනවති කාලශේ ඒ ත්රස්තවාී 

බලශේගත් එක්ක ඒකරාිර ශවන්න කියලා එතුමාට බලපෑම් එල්ල 

වුවා. නමුත්  වතු කම්කරුවන්ට වි ාල ව ශයන් ප්ර ්න තිබුවත්  

ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ප්රජාතන්ත්රවාීව ජයග්රහවය කරන්න 

තමයි එතුමා හනම දාම උත්සාහ කශමේ. ඒ කාලය තුම එතුමාශේ 

ක්රියා කලාපය අපි කවුරුත් අගය කමා. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම තවත් කරුවක් මතක් කම යුතුයි. 

වතු  කම්කරුවන්ට වි ාල ප්ර ්නයක් ශවලා තිබුණු ඉඩම් අයිතිය 

ගනන එතුමා නිතර මා සම  සාකචිඡා කමා. ඇත්ත ව ශයන්ම  

යහපාලන ආණ්ක්ශේ පමමුවනනි මාස කිහිපය තුමී වනවිලි 

කේමාන්ත ඇමතිවරයා විධියට මම කනියනට් ප්රිකාවක් ඉදිරිපත් 

කමා  සෑම වතු කම්කරු පවුලකටම පේචස් 7ක අයිතිය ලබා 

ශදන්න ඕනෑ කියලා. මට මතකයි  ඒ කනියනට් ප්රිකාව ඉදිරිපත් 

කම ශවලාශේ ගරු ජනාධිපතිතුමාත්  ගරු අමනතිතුමාත්  සියලු 

පක්ෂවල ගරු මන්ත්රීවරුත් ඒ අදහසට කනමනති වුණු බව. ඒ වනඩ 

පිළිශවම යටශත්  පසුගිය කාලය තුම මහනුවර දිස්්රික්කශේ වතු 

කම්කරුවන්ට ඉඩම් කනබනලි 4 000ක් විතර ශබදා ශදන්න අපට 

ුලළුවන් වුවා. ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මට දුරකථනශයන් 

කථා කරලා ස්තුති කමා. එතුමා මට කිේවා  කාටවත් කරන්න බනරි 

වුණු ශදයක් අපි ආරම්භ කමා කියලා. 
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අවසාන ව ශයන්  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

ුලත් ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට සහ ඔහුශේ පවුශල් 

සාමාජිකයන්ට මශේ සිංශේගය ප්රකා  කරමින්  මශේ වචන 

ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

[පූ.භා. 11.12  
       
ගුණ නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහතා (කම්කුණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் ெிறிபொல த ெில்ெொ - ததொழில் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Labour) 

ගරු කථානායකතුමනි  දිවිංගත ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව ශමම ගරු සභාශේ 

සාකචිඡා වන අවස්ථාශේී  එතුමා සම  1994 වේෂශේ සිට ශම් 

පාේලිශම්න්තුශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරයකු හා ඇමතිවරයකු 

ව ශයන් කටයුතු කම මටත් එතුමා ගනන වචන ස්වල්පයක් කථා 

කිරීමට අවස්ථාව ලනබීම ගනන ඉතාම සතුටු ශවනවා. 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඉන්ීය සම්භවයකින් 
පනවශතන ශකශනකු වුවත්  එතුමා ශ්රී ලිංකාවට ආදරය කමා. ඒ 
ඉන්ීය සම්භවය නිසා එතුමා ශම් රට ශදකට කඩන්න කියලා 
ඉල්ලුශේ නනහන. විශ ේෂශයන්ම  එතුමා මශල්නාක්වක් ඉල්ලුශේ 
නනහන. එතුමා ඉල්ලුශේ  කම්කරු ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් 
පමවයි. තමා නිශයෝජනය කරන වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන්  
ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන්  ඔවුන්ශේ ජීවන තත්ත්වය 
ඉහම නනිං වම සහ ඔවුන්ට ශසේවය කිරීම සඳහා  බලයට පත් වන 
සෑම රජයකින්ම එතුමා ඉතාම ක්රියාශීලි ශලස  උපක්රමශීලි ශලස 
මිංශපත් සලසා ගත්තා. එතුමා කවදාවත් ශපෞද්ගලික සුඛ් 
විහරවය තකා ශහෝ ශපෞද්ගලික ශද් පාලන වාසි තකා ශහෝ 
කටයුතු කශමේ නනහන. සෑම විටම වතුකරශේ ජනතාවශේ ශුභ 
සිද්ධිය සහ ඔවුන්ශේ ප්රගමනය ශවනුශවන් තමයි එතුමා කටයුතු 
කශමේ. 

විශ ේෂශයන්ම එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය  ශද් පාලන 
ප්රතිපත්ති සහ වනඩසටහසන් සකස් කර ගනී ශම්ී ශබොශහෝ විට 
එතුමාශේ . යා වන ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 
ආභාසය එතුමාට ලනබී තිබුවා. එදා වක්ක්ශකොඩ්ඩායි 
සම්ශම්ලනශේී TULF සිංවිධානය ශවනම රටක් -ශෆඩරල් 
රාජයයක්- ඕනෑ කියලා සාකචිඡා කරලා  ඒ සඳහා ශයෝජනා 
සම්මත කරලා  ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  
වතුකරයත්  ඉහම කඳුකරශේ ජනතාවත් එයට සම්බන්ධ කර 
ගනී මට උත්සාහ කමා. ඒ අවස්ථාශේී  ශවනම රාජයයක් ඉල්ලා 
ශවන් වම - seperation - කියන එක ශසෞමයමූේති ශතොණ්ක්මන් 
මනතිතුමා විසින් සම්පූේවශයන්ම ප්රතික්ශෂේප කමා. එතුමා කිේශේ  
"මශේ ජනතාවට අව ය පහසුකම් සලසා ශදන්න  ඒ මිසක් ශවනම 
රාජයයක් ඕනෑ නනහන" කියලායි. එවනනි ඉතාම  ක්තිමත්  රටට 
වනඩදායක තීරවයකට එතුමා අනුගත වුවා. ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් එම ප්රතිපත්තියට ගරු කරමින් කටයුතු 
කමා. එතුමා කවදාවත් කිසිම රජයක් අපහසුතාවට පත් ශවන්න 
ඉඩ දුන්ශන් නනහන. එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදයට වතුකරයට රිිංගන්න ඉඩ 
ශනොලනබුශණ්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වනනි කම්කරු 
නායකයන් ශම් රශට් ජීවත්  ව සිටී නිසායි. රශට් ඒකීයභාවය 
පිළිබඳව  රශට් දිගුකාලීන ආරක්ෂාව පිළිබඳව කථා කරන 
අවධියක ශම් කාරවය මතක් ශනොකරම බනහන. ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා එතුමාශේ ජනවාේගික ශකොට්ඨාසයට කරන ලද ඒ 
ශසේවාව ශමන්ම එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදය වතුකරයට පනතිරීම 
වනමනක් වම සඳහා ගන්නා ලද ඒ විිරෂ්ට ශද් පාලන ක්රියාමාේගය 
හා ප්රතිපත්තිය අපි ශම් ශවලාශේී අගය කම යුතුයි  ගරු 
කථානායකතුමනි. එතුමා එවනනි ප්රතිපත්තියක් ශනොගත්තා නම් 
අපට එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදය අතුගා දනමීම කිසිශසේත්ම පහසු 
ශවන්ශන් නනහන. එතුමා සනම විටම ජාතික සමඟිය හා ජාතික 
ඒකාබද්ධතාවට ගරු කමා. එතුමා හනම විටම සිය නායකයාශේ 
නායකත්වයට ශමන්ගතුව කටයුතු කමා.   

තමන්ශේ නායකයාට ශමන්ගතු ශනො ව ශවන ශවනම ගමන් 

යන  ඔවුන්ශේ කකුශලන් අදින ශමවනනි අවධියක  ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය ශම් පාේලිශම්න්තුවට පනමිශවන 

නවක මන්ත්රීවරුන්ට ඉතා ශහොඳ ආදේ යක්. එතුමා සෑම පක්ෂ 
නායකයකුටම ගරු කමා.  තමන්ශේ ප්ර ්න ඉතාම සුහදශීලි ශලස 

ඔවුන් ශවත ඉදිරිපත් කමා. එතුමා තුම සුවිශ ේෂී වූ සිහිනයක් 
තිබුවා. එපමවක් ශනොශවයි  එතුමා තරම් නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කශේ සහ කඳුකරශේ ශබෞද්ධ ියක්න්න් වහන්ශසේලාට  

පන්සල්වලට උදවු කම  ඒ අය සම  ඉතා මඟින් සබඳතා 
පවත්වුල ශවන නායකශයක් නනති තරම්. එය අපි අගය කරන්න 

ඕනෑ.  ජාතික සමඟිය  සිංහිඳියාව කියන ඒවා  වචනවලට  
ශපොත්පත්වලට  එශහම නනත්නම් සම්මන්ත්රවවලට . මා ශනොකර  

ක්රියාශවන්ම ඒවා ශපන්වූ නායකයකු හනටියට අපට ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා හඳුන්වන්න ුලළුවන්.  

වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් එතුමා ශගන ගිය සටන 

අවසන් කරන්න එතුමාට බනරි වුවා. වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 
1 000ක වනටුපක් ලබා ීම සඳහා ශගන ගිය සටශන්ී එතුමා ඉතාම 

ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කමා. අශ්ප කිරිඇල්ල මනතිතුමා කිේවා 
වාශේ  ශත් ආේථිකය රැක ගනිමින්  ජාතික ආේථිකය රැක 

ගනිමින්  හාම්ුලතුන්ශේ ශගල මිරිකන්ශන් නනතිව  ඒ සෑම 
පනත්තක්ම සමතුලිතතාවක තබාගනිමින් අයිතිවාසිකම් දිනා 

ගනී ම සඳහා එතුමා කටයුතු කමා. එතුමාට කරන ශගෞරවයක් 

ව ශයන්  ශම් වතු කම්කරුවන්ශේ රුපියල් දාශහේ වනටු්ප ප්ර ්නය 
නව මුහුණුවරකින්  නව ප්රවවතාවකින් යුතුව විසඳීමට අප 

කටයුතු කම යුතුයි  ගරු කථානායකතුමනි. එය එතුමාට කරන 
උපහාරයක් ශමන්ම වතුකරශේ ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් ලබා 

ීමක්ද ශවනවා.  

එතුමා වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් ගන්නා ලද ඒ 

ක්රියාමාේග වඩාත්  ක්තිමත් කරමින් ඉදිරිය ට ශගන යෑම සඳහා 

ඉතා තරුව නායකයකු වන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  අපට 

දායාද කර තිශබනවා. ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සම  මශේ 

දිස්්රික්කශේ කටයුතු කරන ශසන්දිල් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

වනනි තරුව ශද් පාලනඥයන්  වතුකරශේ ජනතාවට අලුත් 

නායකත්වයක් ලබා ශදනවා.  සෑම රජයකින්ම  ශනොසලකා හරින 

ලද ජනතාවක් තමයි වතුකරශේ ජීවත් වන්ශන්. ඔවුන්ශේ ජීවන 

තත්ත්වය ඉහම නනිං වම සඳහා අපි මීට වඩා කනපවිය යුතුයි. 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සනම විටම සිය ශද් පාලන බුද්ධිය 

පාවිචි ම කරමින් තමයි කටයුතු කශමේ. පසුගිය ජනාධිපතිවරව 

සමශේ ශබොශහෝ ද්රවිඩ නායකයන් අශනක් පාේ ්වයට ගිය 

ශවලාශේී  "උක්ගම් බලා ීඩනුවත් කමක් නනහන" කියලා හිතාශගන 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ ජයග්රහවය සඳහා 

වතුකරශයන් ලබා ශදන්න ුලළුවන් උපරිම  ක්තිය එතුමා ලබා 

දුන්නා. එතුමා ගත් ඒ තීරවය ගනන අප සතුටු ශවනවා. ඒ නිසා 

එතුමාට අපි වය ගනතියි. එතුමා ගන්නා ලද ඒ සුවිශ ේෂී 

ශද් පාලන ක්රියාමාේගය අපි  ඉතාම අගය කරනවා. එතුමා  

වතුකරශේ ජනතාවට පමවක් ශනොව  ශම් රශට් ඒකීයභාවය රැක 

ගනී ම සඳහා එල්ටීටීඊ සිංවිධානයටත් වතුකරයට රිිංගන්නට ඉඩ 

ශනොී ශම් රශට් සමස්ත සිිංහල ජනතාවට කරන ලද ඒ විිරෂ්ට 

ශසේවාව ශම් රශට් සෑම ජන ශකොට්ඨාසයක්ම අගය කම යුතුයි   

 එතුමාට ප්ර ිංසා කම යුතුයි. ඒ බවත් ප්රකා  කරමින් එතුමාශේ 

අභාවය පිළිබඳව ජීවන් ශතොන්ඩමන් මනතිතුමා ඇතුළු එතුමාශේ 

පවුශල් සියලුශදනාට ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ ශ ෝකය ප්රකා  

කරනවා. වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන්  ීේඝ කාලයක් ශසේවය 

කිරීමට එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය වන ජීවන් ශතොන්ඩමන් මනතිතුමාට  

අවස්ථාව ලනශේවායි  කියා ප්රාේථනය කරමින්  මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම  ස්තුතියි. 
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පාේලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජවශරෝදියම් සම්පන්දන් මනතිතුමා - [සභා ගේභය තුම 

නනත.  
 
 
 

[පූ.භා.11.22  

 
ගුණ එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශමම ගරු සභාව ඇමතීමට මට 

අවස්ථාව ලබා  ීම ගනන ඔබතුමාට ස්තුතියි. ආරුමුගන් 

ශතොන්ඩමන් හිටුල අමාතයතුමාශේ අභාවය එතුමාශේ ියරිඳට   

ආදරණීය දරුවන්ට  මවට සහ පවුශල් අයට වාශේම අපටත් දරා 

ගන්න බනරි ශේදනාවක්; දුකක්.  විශ ේෂශයන්ම ගරු  

කථානායකතුමනි   නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ ජනතාව 

වාශේම  අශ්ප ගශම්  පන්සශල් ස්වාමීන් වහන්ශසේලාත්  ආරුමුගන් 

ශතොන්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාශේ  අභාවය  දනකලා ඇඬුවා. 

ආරුමුගන් ශතොන්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා අශ්ප රශට් දු්පපත්  

දුෂ්කරතා පවතින  ුලිං ම  පන්සල්වලට ුලදුම විධියට උපකාර කරුල 

හින්දු භක්තිකශයක්; ශද් පාලන නායකශයක්. එතුමා ශබොශහොම 

දනඩි හින්දු භක්තිකශයක්.  ඉන්දියාශේ තිරුපති ශද්වාලය වාශේම 

තව කියන්න  බනරි තරම්  හින්දු ශද්වාල   ශකෝවිල්වලට එතුමා 

පසුගිය කාලශේ මා ශපෞද්ගලිකව එකතු කරශගන ගිහිල්ලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම එතුමා කිසිම ශවනසක් නනතුව අශ්ප 

විහාරස්ථානවලට -පන්සල්වලට- අශ්ප  ස්වාමීන් වහන්ශසේලාට 

සනලකුවා.  ආරුමුගන් ශතොන්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා වතුකරශේ 

දරුවන්ට පාසනල්  හනදුවා.  

ගරු  කථානායකතුමනි  අධිරාජයවාීන් විසින් වතුකරශේ 

දරුවන් හා වතුකරශේ මිනිසුන් පාරට එන්න බනරි විධියට තමයි 

පදිිං ම කරවලා තිබුශණ්. පාරට ශබොශහොම ඈතින් වත්ශත් ශකොනක 

ශම් මිනිසුන් පදිිං ම කරවලා  යන්තම් අකුරක් උගන්වන්න ුලළුවන් 

පාසලක් ඒ ම ම හදලා  අසී පයකී ශබශහත් ගන්න 

ස්ථානයකුත් එතනනම  හදලා  කන්න ශබොන්න  අව ය පිටි ටික  

ශපොල් ශගඩිය ගන්න ුලළුවන් කඩයකුත් එතනනම  හදලා ඒ 

මිනිසුන් පාශරන් ඈත් කරලා තමයි වතු පාලනය කරශගන ගිශේ. 

වතු කම්කරුවන්ශේ දරුවන්  දරුවන්ශේ දරුවන්   ඒ දරුවන්ශේ 

දරුවන් වතු කම්කරුවන් ශලස ජීවත්  ශවනවාද කියන එක  

සහතික කර ගන්න ඔවුන්ට ඕනෑ ශවලා තිබුවා.  ආරුමුගන් 

ශතොන්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආදරණීය . යා වන ශසෞමයමූේති 

ශතොන්ඩමන් මනතිතුමා -නුවරඑළිශේ ශජයෂ්ඨ ශද් පාලන 

නායකයා- ශම් බාධා - barriers -  කඩා විනා  කර දමලා 

වතුකරයට පාරවල් කනුලවා;  වතුකරශේ පාසල්  වි ාල ව ශයන් 

දියුණු කමා.  වතුකරශේ ශදමම පවුල් පාර අයිනට ශගනාවා. ඒ 

වාශේම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ද්රවිඩ තරුවයන්ට 

රජශේ රැකියා ලබා දුන්නා. ඔවුන් වි ්වවිදයාලවලට යනේවා. එම 

නිසා වතුකරය තුම අලුත් උගතුන්ශේ  අලුත් බුද්ධිමතුන්ශේ  අලුත් 

උපාධිධරයන්ශේ  අලුත් වවදයවරුන්ශේ  ඉිංජි ශන්රුවන්ශේ 

පිියීමක් ඇති වුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

ජීවිතය තුම  ප්රතිපත්ති කිහිපයක් තිබුවා. එතුමා අශ්ප පනවනති 

රාජයයන් සමග ශබොශහොම සහශයෝගශයන් කටයුතු කමා. ඒ 

වාශේම  එතුමා ඉන්දියානු මධයම රජය සම ත්   තමිල්නාක් රජය 

සම ත් ඉතාම කිට්ටුශවන් කටයුතු කමා. එතුමා අශනක් සියලු 

ශද් පාලන පවුල්වලට වඩා මඟින් ඇසුරු කම පවුල තමයි මහින්ද 

රාජපක්ෂ පවුල. මා දන්නවා  එතුමා දරුවන් සම  පනමිණියාම 

මහින්ද රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ මනතිනියට දරුවන් භාර ීලා යන 

බව. ඒ දරුවන් දවස් ගවන් ඒ ශගදර ඉන්නවා. ඒ පවුලත් එක්ක 

ුලදුම විධිශේ බනඳීමකින් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සහ එම 

මනතිනිය කටයුතු කම බව අප ඉතා ශහොඳින් දන්නවා. එතුමා 

කවදාවත් වතුකරශේ ප්ර ්න ඉදිරිශේ ශබොරු  වරශයක් ශවන්න 

ගිශේ නනහන. අදාම අමාතයවරු එක්ක  අගමනතිතුමා එක්ක  

ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා කරලා එතුමා හු ක් ප්ර ්න විසඳා 

ගත්තා. හනබනයි  එතුමාට සටන් කරන්න ඕනෑ අවස්ථාවල එතුමා 

ශනොසනලී කම්කරුවන් ම  ඉඳශගන ඒ අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් 

සටන් කමා.  

ගරු කථානායකතුමනි  එතුමා මුළු ජීවිත කාලයම වතුකරශේ 

ජනතාව සම  ජීවත් වුණු ශකශනක්. එතුමා ශකොටගල වතුකරය 

මනද  කම්කරුවන් මනද එතුමාශේ නිවශසේ ජීවිතශේ වනඩි කාලයක් 

ගත කම ශකශනක්. එතුමා වතුවල ජීවත් වුණු ශකශනක්. 

ශකොමෙට ආශවොත්  එතුමන්ලාශේ වෘත්තීය සමිති මූලස්ථානශේ 

තමයි වනඩි කාල යක් ගත කශමේ. එතනන වතු කම්කරුවන්ශගන් පිරී 

ඉතිරී ගිය  ඔවුන් හනම ශවලාශේම ප්ර ්න අරශගන එන තනනක්. 

ඉතාම ආදරශයන්  කරුවාශවන්  ශගෞරවශයන් ඔවුන්ශේ 

ප්ර ්නවලට ඇහුම්කන් ශදන්න තරම් මහා මනුෂයත්වයක් 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තුම තිබුවා. මා දන්නවා අශ්ප 

 රශට් උතුශේ ියහි වුණු  ශෆඩරල් ඉල්ලුල  ඊට එහා ගිහිල්ලා ශවනම 

රාජයයක් ඉල්ලා සිංවිධානය වුණු කණ්ඩායම් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා හමු ශවන්න ආුල වාර අනන්තයි  අප්රමාවයි. 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශගන් වචනයක් ගන්න ද ලුල වාර ගවන 

අනන්තයි  අප්රමාවයි. ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා දිනා ගන්න  

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා උතුරට ශගන යන්න ද ලුල අවස්ථා 

අනන්තයි  අප්රමාවයි. ඇතනම් විට එතුමාට තේජනය කරලා 

උත්සාහ කමා  එතුමා ප්රභාකරන් ම ට එක්කශගන යන්න. 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඒවාට සනලුශණ් නනහන. ඒ කිසිදු අන්තවාී 

සිංවිධානයකට කිසිදු විධියක පිටුවහලක් ශනොදුන්  ශෆඩරල් 

විශරෝධී  රට ශබදන ශයෝජනාවට විශරෝධී  ඒකීය ශ්රී ලිංකාවක 

සිිංහල  ශදමම  මුස්ලිම් සියලු ජාතීන්  ශබෞද්ධ  හින්දු  කශතෝලික  

ඉස්ලාම් සියලු ආගමිකයන් එකට සාමකාමීව  මිත්රත්වශයන් ජීවත් 

වන සමාජයක් පතුල ශකශනක් තමයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා. එතුමා හදිසිශේ අප අතරින් විශයෝ වුවා. එතුමා 

තරුවශයක්. එතුමාශේ ආදරණීය ුලත්රයා -අශ්ප ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා- ඒ අක්ව පිරිමහන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා. එතුමාශේ ආදරණීය මුත්තා -ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මහතා- ම  තිබුණු මහා උතුම් ගති  ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මහතා ම  තිබුණු ඒ මහා මනුස්සකම් වාශේම 

ආදරණීයත්වයක්  අහිිංසකත්වයක්  මිත්රත්වයක් වාශේම   ගරු කම 

යුත්තන්ට ගරු කිරීශම් ශගෞරවී ය නිහතමානිත්වයක් ඉතාම 

ඉහළින් ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ප්රගුව කරලා තිශබනවා. 

ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය අමාතයතුමා "ශතොණ්ඩමන්" නාමය 

කඳුකරශේ වාශේම ශම් රට තුමත්  දකුණු ආසියාව තුමත් 

බබමවනවා ඇතනයි මා වි ්වාස කරනවා.  

මම ශම් අවස්ථාශේී ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආදරණීය 

ියරිඳට  ආදරණීය මවට වාශේම ආදරණීය දරුවන් සියලුශදනාට 

අශ්ප පවුශල් ශ ෝකය වාශේම  නුවරඑළිශේ සිිංහල-ශබෞද්ධ 

ජනතාවශේ ශ ෝකය පම කරමින්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් කියන 

මශේ ආදරණීය මිතුරාට  සශහෝදරයාට මශේ දහමට අනුව නිවන් 

සුව අත් ශේවායි කියා ප්රාේථනා කරනවා.  
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ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Mr. Speaker, we, representing the Sri Lanka Muslim 
Congress, wish to associate ourselves with this Vote of 
Condolence that has been moved to record our grief at the 
untimely demise of a relatively young political leader who 
comes, if I may say so, from a  dynastic family. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අවසථ්ාශේී ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 

 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්   
නිවයෝජය කථානායකතුමා  [ගුණ රවජිත් සියලලාපිියය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலமெ, பிெதிச் ெபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ென்ஜித் 

ெியம்பலொபிடிய] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 
SIYAMBALAPITIYA] took the Chair. 

 
 
ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Mr. Deputy Speaker, before you ascended the Chair, I 
was referring to the late Hon. Arumugan Thondaman as a 
scion of a dynastic family that has done yeomen service to 
an important segment of this country’s population, the up-
country Tamils of Indian origin.  

The late Hon. Arumugan Thondaman entered 
Parliament in the very year I entered this House, 25 years 
ago. We have both, until his demise, had served this 
House in an unbroken manner and I have had the 
privilege of observing him at close quarters, as to his 
dexterous political moves when faced with adversity. It is 
very well known that his grandfather, the late Hon. 
Savumyamoorthy Thondaman, was a master strategist in 
making political moves. They say that the senior Hon. 
Thondaman’s political moves sometimes borders on 
political brinkmanship and his grandson had, at a variety 
of times, proved that he was certainly a chip off the old 
block. 

I have had many occasions in which I had seen the 
relentless courage with which he stood up for his people, 
particularly when faced with very serious adversities even 
while he was forced to sit in the Opposition. Though it 
has been very rare to see the Thondamans sitting in the 
Opposition, during the last regime, we saw him in the 
Opposition for quite some time; but he never lost his 
sense of humour.  

He was also somebody who had several times been 
able to negotiate Collective Agreements with the estate 
ownerships for the benefit of his people. He also knew 
how to extricate himself from such Collective 
Agreements by adopting some rebellious attitudes. There 
was a time when he wanted to ask for a wage increase 
and when it was refused, he boldly persuaded the entire 
estate workers to go on a work-slow policy programme, 
which finally reaped the results that he wanted. In trade 
unions politics, he, at various times, had shown the 
maturity and the cleverness of his grandfather who had, 
by many such moves, proved his ability very well in how 
to negotiate with the ownerships of the estates in this 
country.  

Sir, they sometimes describe the Parties represented 
by the late Hon. Savumyamoorthy Thondaman, the late 
Hon. M.H.M. Ashraff and us, who have taken the mantle 
of these Parties after them, as “communal parties”              
I would like to quote the late Prime Minister Jawaharlal 
Nehru when he spoke about communal politics. He said, 
“Communal politics is not desirable but, however, when 
minorities espouse communal politics though it is not 
desirable, we expect it to peter out some time or the 
other. But  communalism of the majority is much more 
dangerous because the communalism of the majority 
always comes with the garb of nationalism; wears the 
garb of nationalism.” So, that is much more dangerous 
and therefore, this is something that we have to bear in 
mind when we talk about minority politics and espousing 
communalism. This has been, time and again, 
misunderstood.  

I have heard several times in the House about the 
CWC and its history. Some Hon. Members in the House 
were trying to interpret the CWC’s politics as if it had 
nothing to do with the aspirations of the Northern Tamils. 
I beg to differ, Sir. When the TULF was formed in 1976, 
the late Hon. Savumyamoorthy Thondaman was very 
much a part of the TULF and he, subsequently, was also 
very cautious in espousing the separate identity politics of 
the upcountry Tamils in a proper manner, so as not to be 
seen to be associating with the separatist ideals of the 
Northern Tamils. That was pragmatic politics and I 
remember that my late Friend, the Hon. Arumugan 
Thondaman took a very controversial move which, at that 
time, was frowned upon. He went and met the LTTE’s 
political leader Thamilselvan in Kilinochchi and 
proposed that the Northern and Southern Tamil political 
parties must form a united front. But, he was very careful, 
in the meantime, not to allow that aspiration to be 
interpreted as if he was supporting separatism in the 
country.  He knew what was right and what  needed to 
achieve was some leverage for his people.   

In the meantime, he was a true Sri Lankan to the core 
and I see in his young son Jeevan Thondaman, who is 
here, much promise with a big burden on his young 
shoulders. I am sure he will vindicate the wishes of  the 
vast number of  beleaguered up-country Tamils in 
carrying the mantle of leadership to discharge his duties 
to the best of his ability, even surpassing his 
predecessors, his great-grandfather and his own father.  
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While wishing him all the best, may I also say a few 
words in Tamil, Sir, though I know speeches on Votes of 
Condolence cannot be rendered for a long time. I would  
like to say this very briefly. 

ைமறந்த நண்பர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களுமடய 

திறமைகமளப் பற்றிப் பின்மனொக்கிப் பொர்க்கின்றமபொது, 

தன்னுமடய இளெயதில் அெர் எங்கமள ெிட்டுப் 

பிொிந்துமபொனொலும் தனது ைக்களின் உய்வுக்கொக - 

ஈமடற்றத்துக்கொக - முன்மனற்றத்துக்கொகச் தெய்த பல 

துணிகெைொன நடெடிக்மககள்தொன் எங்களுமடய கண்முன் 

நிழலொடுகின்றன. மதொட்டத்துமறைொர் ெங்கத்தினமெொடு கூட்டு 

ஒப்பந்தங்கமளச் தெய்கின்றமபொதிலும் ெொி, ஆட்ெித் தமலெர் 

கமளொடு தன்னுமடய அமைச்சுப் தபொறுப்புக்கள் ெம்பந்தைொன 

ெிெகொெங்களிமல ெொதொடுகின்றமபொதிலும் ெொி,  ைக்களுக்குப் 

பகிர்ந்தளிக்கமெண்டிய தபொருட்கமளத் தன்னுமடய பூர்வீக 

இல்லைொன தெென்டன் மதொட்டத்திமல ஒழித்து 

மெத்திருப்பதொகக்கூறிப் பலமுமற CID இனமெ - குற்றப் 

புலனொய்வுப் பிொிெினமெ அனுப்பிச் மெொதமன தெய்தொலும் ெொி, 

தன்மன இம்ெிக்கின்ற அல்லது மநொெிக்கின்ற, அெெியல் 

ொீதியொக அச்ெமூட்டுகின்ற எந்த நடெடிக்மகமய எடுத்தொலும் 

ெொி அமெ எதற்கும் அஞ்ெொைல் துணிமெொடு நின்று 

தன்னுமடய ைக்கள் ெொர்பிமல தெய்யமெண்டிய அத்தமன 

மயயும் தெய்த துணிகெைொன ஒரு தமலெமெ, தன்னுமடய 

பொட்டனொெொன இந்திய ெம்ெொெளித் மதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் “தொமனத் தளபதி” என்று எல்மலொரும் 

தபருமையொகச் தெொல்லுகின்ற அைெர் தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அெர்களுமடய ெழிநின்று பல ெொதமனகமளப் 

புொிந்த ஓர் இளம் தமலெமெ நொங்கள் ஓர் அகொல மநெத்திமல 

இழந்துெிட்மடொம் என்று தபரும் துயருறுகிமறொம்.  

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் அெர்களுமடய 

ெிமலயொனது இந்த நொட்டின் மதெிய வீெர்களொன - மதெியத் 

தமலெர்களொன அைெர் மெர். தபொன்னம்பலம் இெொைநொதன், 

அைெர் டீ.எஸ். மெனொநொயக்க, அைெர் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. 

பண்டொெநொயக்க மபொன்றெர்களின் ெிமலகள் அமைக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற பமழய பொெொளுைன்ற ெளொகத்தில் அதொெது 

தற்மபொமதய ெனொதிபதிச் தெயலக ெளொகத்தில் அமையப் 

தபற்றிருப்பதொனது, ததொண்டைொன் ஐயொ இந்த நொட்டிமல 

மதெிய வீெர்களின் பட்டியலிமல அடங்கியிருக்கிறொர் என்பமத 

ஞொபகப்படுத்துெமதொடு, அது ஓர் அமடயொளச் ெின்னைொகவும் 

இருக்கின்றது என்பமதயும் இங்கு நொன் தெொல்லியொக 

மெண்டும். அந்த நீண்ட பொெம்பொியத்தின் அடுத்த ெொொிெொக 

ெந்திருக்கின்ற தம்பி ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்களுக்கும் 

அெருமடய குடும்பத்தினருக்கும் குறிப்பொக, ஜீென் 

ததொண்டைொன் அெர்களின் தொயொர் இெொஜலட்சுைி 

ததொண்டைொன் ைற்றும் அெருமடய ெமகொதொிகள் ெிஜயலட்சுைி, 

மகொமத நொச்ெியொர் உட்பட, இலங்மகத் ததொழிலொளர் 

கொங்கிெஸ் என்கின்ற அந்தப் பொொிய கட்ெிக்குத் தமலமை 

ெகித்த ததொண்டைொன் குடும்பத்தினர் யொெருக்கும்  ஸ்ரீ லங்கொ 

முஸ்லிம் கொங்கிெஸ் ெொர்பில் எங்களுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபங்கமளச் ெைர்ப்பித்து அைர்கிமறன். நன்றி.  

 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීම ට  ගරු (වවදය) රශම්ෂ් පතිරව අමාතයතුමා.  

[පූ.භා. 11.47  

 

ගුණ (වවදය) රවම්ෂ් පතිරණ මහතා (වැවිලි අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ெமைஷ் பதிெண - 

தபருந்மதொட்ட  அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අප අතරින් හදිසිශේ ශවන්ව 

ගිය  අශ්ප රජශේ හිටුල ප්රජා සවිබලගනන් වම් සහ වතු යටිතල 

පහසුකම් සිංවේධන අමාතය ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාව 

පාේලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබන ශම් ශමොශහොශත්  එතුමාශේ 

හදිසි අභාවය පිළිබඳ ශපෞද්ගලිකව මශේ ශ ෝකය  එම 

අභාවශයන් බලවත් සිංශේගයට පත් ශවලා සිටින ශතොණ්ඩමන් 

මනතිනිය  ආදරණීය දියණිවරුන් ශදපම  අශ්ප ගරු ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා වාශේම ලිංකා වතු කම්කරු ශකොිංග්රසශේ 

සියලුශදනා ශවත ුලද කරන්න ප්රථමශයන්ම මා ශමය අවස්ථාවක් 

කරගන්නවා.  

ශ්රී ලාිංකීය ශද් පාලන ක්ශෂේත්රශේ අමරණීය පරිචිශදදයක 

හිමිකරුවන් වන ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පරම්පරාශේ අශ්ප 

කාලශේ ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත වතු කම්කරු ජනතාව 

ශවනුශවන් අනුපශම්ය ශමශහවරක් කම ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය එතුමන්ලා නිශයෝජනය කරුල පමාතට 

විතරක් ශනොශවයි  සමස්ත වනවිලි ක්ශෂේත්රයට පමවක් ශනොශවයි  

සමස්ත ශ්රී ලාිංකීය ශද් පාලනයටම වූ බලවත් පාක්වක් කියන 

කාරවය මා ප්රථමශයන්ම සඳහන් කරනවා. 1994 වේෂශේ 

පාේලිශම්න්තුවට ප්රවිෂ්ට වූ දා ඉඳලාම විශ ේෂශයන්ම මධයම 

කඳුකර ප්රශද් ශේ ජනතාවශේ සමාජ උන්නතිය ශවනුශවන් 

එතුමා කටයුතු කමා. ඒ වාශේම අධයාපනික  ශභෞතික යටිතල 

පහසුකම් සිංවේධනය ශවනුශවන් ද එතුමා විසින් කරන්නට 

ශයදුණු විශ ේෂ ශසේවාව පිළිබඳ අශ්ප බලවත් සතුටත් ප්රකා  

කරන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.  

අශ්ප රජශේ වනවිලි කේමාන්ත අමාතයවරයා ව ශයන් මා පත් 

 වශමන් පසුව සාශ්පක්ෂ ව ශයන් ශකටි කාලයක් වුවත් ඉතාම 

මිත්රත්වශයන් එතුමා ඇසුරු කරන්න මට භාගය ලනබුවා. ශම් රශට් 

ජීවත් වන ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ද්රවිඩ ජනතාවශේ සමාජ 

උන්නතිය ශවනුශවන් එතුමාට තිබුණු අියලාෂය  කනප වම එතුමා 

ඉතාම ඉහළින් ප්රකට කම බව මා ඉතාම කරුවාශවන් සහ 

ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා. එතුමා සම  ගත කරුල ඒ ශකටි 

කාලය තුම මා ඒ ගුවය දනක්කා. 

මා වනවිලි කේමාන්ත අමාතයවරයා ව ශයන් සිටියී  

එතුමාශේ අමාතයාිං ශේ වනඩකටයුතු පිළිබඳ කථා කරන්න එතුමා 

ආ පමමුවන දවශසේීත්  එතුමාශේ අකල් විශයෝවට දින කිහිපයකට 

ශපර අවසන් වතාවට මා හමු ශවචිච ශමොශහොශත්ීත් එතුමා 

සාකචිඡා කශමේ ශම් රශට් වතු කම්කරු ජනතාවශේ වනටු්ප වනඩි 

කිරීම පිළිබඳයි; වතු කම්කරු ජනතාවට වනඩි සමාජ අධයාපනික 

සුබ සාධන මට්ටමක් අත් කර ීම පිළිබඳයි.  

එතුමාශේත්  එතුමාශේ ආදරණීය මුත්තණුවන් වන 

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේත්  ඒ වාශේම 

වේතමානශේ ඒ පරුලශරන් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේත් -ඒ සෑම ශකශනකුශේම- පරම 

අියලාෂය  මුඛ්ය පරමාේථය ශම් රටට වසර සිය ගවනකට ශපර 

පනමිව සමාජමය ව ශයන් පසුගාමි තත්ත්වයක ජීවත් වන ඒ 

ජනතාවශේ ජීවන මට්ටම නගා සිටු වමයි කියන එක අප සෑම 

ශකශනකුටම ශබොශහොම පනහනදිලිව වනටහිලා තිශබනවා.  

එතුමන්ලාශේ ශද් පාලනය තුම අප දකින ප්රධාන කරුණු 

ශදකක් තිශබනවා. එකක් තමයි  තමුන්ශේ ජන ශකොට්ඨාසය 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා  
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ශවනුශවන් වශේම ලිංකාශේ ශද් පාලනය ශවනුශවන් එතුමා තුම 

තිබුණු කනප වම. ශදවනනි කාරවය තමයි  ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් 

ශද් පාලනය කරුල යුගශේී අශ්ප රට ශවලාශගන තිබුණු 

අන්තවාදි ත්රස්තවාදශයන් එතුමන්ලා ශබොශහොම පනහනදිලිව වියුක්ත 

ශවලා ශම් රශට් ඒකීයභාවය ශවනුශවන් ශපී  සිටිමින් කටයුතු 

කිරීම. ඒ නිසා යම් අේබුදකාරි කාල. මාවල වුවත් ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අඩි පාශේ යමින් ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් රශට් ප්රධාන ශද් පාලන පක්ෂ සම   

ප්රධාන ශද් පාලන ධාරාව සමග  ශම් රශට් ආණ්ක්ව සම  කටයුතු 

කරමින් ශම් රට එකීයව පවත්වාගත යුතුයි කියන ප්රධාන 

මතවාදශේ සිටියා. එපමවක් ශනොශවයි  එතුමන්ලා ශමරට පනවනති 

විවිධ රජයන් සම  මධයම පමාශත් ජීවත් වන ඉන්දියානු 

සම්භවයක් සහිත ද්රවිඩ ජනතාවශේ සමාජ සුබ සිද්ධිය ශවනුශවන් 

කටයුතු කරුල බව අපි ඉතාම ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා. 

එතුමන්ලා නිසා ඒ පමාශත් ජනතාවශේ ජීවන මට්ටම පසුගිය 

ද ක කිහිපය තුම සාධී ය ශවනසකට ලක් ශවලා තිශබනවාය 

කියන කාරවයත් අප පිළිගත යුතුව තිශබනවා. 

එතුමන්ලා ජීවත්වන පමාත්වල වනවිලි ආේථිකය  වනවිලි 
ක්ශෂේත්රය ආරක්ෂා කරශගන අදාම වතු සමාගම් සම  එම 

ගනුශදනුව කරමින් තමන්ශේ ජනතාවට අව ය පහසුකම් 
උපරිමශයන් ලබා ගනී මට  අව ය දක්ෂතාව  හනකියාව  

ිරක්ෂවය  ඉව. ම එතුමාට තිබුණු බව මා ශම් අවස්ථාශේී සිහිපත් 
කරනවා. එතුමා සම  කටයුතු කරන්න ලනබුණු මාස කිහිපය තුමී 

එතුමාශේ කාරුණික ආරාධනශයන් ශම් රශට් මධයම පමාශත් 

ස්ථාන කිහිපයකට ගිහිල්ලා විශ ේෂශයන්ම ඉන්දියානු ආධාර 
යටශත් ක්රියාත්මක වුණු නිවාස වයාපෘතිවල කටයුතු පිළිබඳව 

අධීක්ෂවය කරන්නට  අලුතින් වනඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට 
අපට අවස්ථාව ලනබුවා. ඒ වාශේම  එතුමාශේ කාරුණික 

සහශයෝගය මත දකුණු පමාශත් ගාල්ල ඇතුළු දිස්්රික්කවල එම 
ජන ශකොට්ඨාසවල සමාජ උන්නතිය ශවනුශවන් නිවාස වයාපෘති 

කිහිපයක් ආරම්භ කරන්නට අපට හනකියාව ලනබුණු බවත් මා 

ඉතාම කෘතශේීව ශම් අවස්ථාශේී සිහිපත් කරනවා. එම නිසා 
එතුමාශේ අකල් විශයෝව එතුමා නිශයෝජනය කම මධයම පමාතට 

පමවක් ශනොශවයි  මුළු ලිංකාවටම  ලිංකාශේ සමස්ත ශද් පාලන 
ක්ශෂේත්රයටම බලවත් පාක්වක්ය කියන කාරවය අපි සෑම 

ශකශනකුම පිළිගන්නවා.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශගන් ගිලිහුණු ඒ ධජය 

එතුමාශේ ුලත්රයා වන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමා 

අතට අරශගන තිශබනවා. එතුමාශේ ගම් පමාතට ගියාම  ගරු 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමා වාශේම  එතුමාශේ ආදරණීය 
පියාවන් වන ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳව 

සියලු ආගමිකයන්  විශ ේෂශයන්ම ශබෞද්ධ ජනතාව හා අපට හමු 
වුණු නායක ස්වාමීන්ද්රයන් වහන්ශසේලා -අතිපූජී ය මහා සිංඝ 

රත්නය- කථා කම ආකාරය අපට සිහිපත් ශවනවා. එතුමා හින්දු 
භක්තිකයකු වුවත් ශබෞද්ධ ජනතාව අතරත් අතිවි ාල ප්රසාදයක් 

දිනා ශගන සිටි ශකශනක්. විශ ේෂශයන්ම අතිපූජී ය මහා සිංඝ 
රත්නය එතුමා පිළිබඳව කථා කශමේ ඉතාම ශගෞරවශයන්. එම 

පමාත්වල තිශබන විහාරස්ථාන ඇතුළු හුදු මහත් කටයුතුවල 

දියුණුව ශවනුශවන් එතුමා කම ශසේවාව පිළිබඳ සලකා බනලීශම්ී  
ශම් රශට් අනය ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව ඉතාම ශහොඳ 

උදාහරවයක් වේතමානශේී ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශගන් අපට ලනබී තිශබනවා. අද එතුමා ගිය මාේගශේ 

යන්නට එතුමාශේ තරුව ුලත්රයා වන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 
රාජය ඇමතිතුමා ශපරමුවට ඇවිත් සි ටිනවා. සිය ආදරණීය 

පියාවන්ශගන් ගිලිහුණු ධජය සියතට ශගන ඉතාම  ක්තිමත් සහ 

අියමානවත් ශද් පාලන ගමනක් යන්න එතුමා ලෑස්ති  ව සිටිනවා. 
එතුමා සම  කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලනබීම අපට වි ාල 

සතුටක්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 
රාජය ඇමතිතුමාශේ පමාශත් ජනතාව ශවනුශවන්  ඔවුන්ශේ 
සමාජ සුබ සිද්ධිය ශවනුශවන් කරන හුදු මහත් කටයුතු සියල්ලටම 
අශ්ප ආණ්ක්ශවන්  අශ්ප මට්ටමින් කරන්න ුලළුවන් උදවු උපකාර 
සියල්ල කිරීමට අප ලෑස්ති  ව සිටින බව ශම් අවස්ථාශේී සඳහන් 
කරනවා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අකල් 
විශයෝව පිළිබඳව අපශේ බලවත් සිංශේගය නනවත ුලද කරමින් 
එතුමා ඇදහූ හින්දු දහමට අනුව එතුමාශේ භව ගමනට  ක්තිය  
 ාන්තිය උදාශේවායි කියා ප්රාේථනය කරමින්  නනවත වතාවක් 
අපශේ බලවත් සිංශේගය ආදරණීය ශතොණ්ඩමන් මනතිනිය ඇතුළු 
පවුශල් සියලුශදනාට ුලද කරමින් මා නිහ  ශවනවා. ශබොශහොම 
ස්තුතියි. 
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ගුණ සිවඥානම් සිරීතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெஞொனம் ெிறீதென்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌெெ பிெதிச் ெபொநொயகர் அெர்கமள, இன்மறய தினம் 

இந்த நொட்டிமல தைிழ்த் தமலெர்களில் ஒருெெொக இருந்து, 

இயற்மக ைெணத்மதத் தழுெிக்தகொண்ட இலங்மக 

ததொழிலொளர் கொங்கிெஸின் தமலெரும் முன்னொள் நொடொளு 

ைன்ற உறுப்பினரும் முன்னொள் அமைச்ெருைொன அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் பற்றிச் ெில ெொர்த்மதகள் 

மபசுெதற்குச் ெந்தர்ப்பம் ெழங்கியமைக்கு நன்றி. இங்கு 

ெருமக தந்திருக்கின்ற அெருமடய குடும்பத்தினருக்கும் 

உறெினர்களுக்கும் இந்த மநெத்திமல என்னுமடய 

ெணக்கத்மதக் கூறிக் தகொள்கின்மறன்.  

ஈழத்து ைண்ணிமல நீண்ட கொலப் மபொெொட்ட ெெலொற்மறக் 

தகொண்ட தைிழினத்தினுமடய ெொழ்க்மகயில் பிொித்தொனி 

யருமடய ஆட்ெிக் கொலத்தில் இந்தியொெிலிருந்து கொல்நமட 

யொகவும் கப்பல்களிலும் இலங்மக ைண்மண அபிெிருத்தி 

தெய்ெதற்கொகக் தகொண்டுெெப்பட்ட எங்களுமடய 

ெமகொதெர்கள் இந்த ைண்ணிமல பல்மெறுபட்ட துன்பங் 

கமளயும் துயெங்கமளயும் ெந்தித்து, ைமலயகப் பகுதிகளிமல 

தங்களுமடய ெொழ்க்மகமய அமைத்துக் தகொண்டொர்கள். 200 

ஆண்டுகளுக்கு மைற்பட்ட ெெலொற்மறக்தகொண்ட அெர்கள் 

ைமலகமளக் குமடந்து பொமதகமள அமைத்தொர்கள். 

புமகயிெதப் பொமதகமள அமைப்பதிலும் ஏமனய 

மபொக்குெெத்துப் பொமதகமள அமைப்பதிலும் ைமலயகத் 

மதொட்டங்கமளப் புனெமைப்பதிலும் இலங்மகயின் அந்நியச் 

தெலொெணியிலும் தபொருளொதொெத்திலும் தபரும் பங்மக 

ெகித்தெர்களொகவும் அெர்கள் இருந்தொர்கள். அக்கொல 

கட்டங்களிமல அெர்களுமடய உொிமைகள், அெர்களுக்கொன 

ெொழ்ெிட அனுைதிகள் நிெொகொிக்கப்பட்டன. அெர்கள் 

ததொழிலொளர் களொகமெ கணிக்கப்பட்டிருந்த அக்கொலத்தில் 

ஆறுமுகன் ததொடண்டைொன் அெர்களுமடய பொட்டனொெொன 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன்  அெர்கள் தபரும் 

பிெயத்தனங்களுக்கு ைத்தியில் அெர்களுமடய இருப் 

பிடத்துக்கொன, அெர்கள் இந்த ைண்ணிமல ெொழ்ெதற்கொன 

உொிமைமயப் தபற்றுக்தகொள்ெதிமல தபரும் பங்மக 

ஆற்றியிருந்தொர். அமதமபொல, அெருக்கு முற்பொடு பல 

ைமலயகத் தமலெர்கள் இந்த ைண்ணிமல பல்மெறுபட்ட 

மபொெொட்ட ெடிெங்கமள முன்தனடுத்திருக்கிறொர்கள்; ைமலயக 

ைக்களுமடய ெொழ்வுக்கொகத் தங்கமள அர்ப்பணித்தும் 

இருக்கிறொர்கள். அந்த ெமகயிமல, தபரும் தமலெர் 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் அெர்களுமடய ெழி 

நடத்தலிமல ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் இந்த 

ைண்ணிமல தன்னுமடய ைக்களுக்கொக, மதொட்டப்புறங்களிமல 

ெொழுகின்ற ைக்களுமடய எழுச்ெிக்கொகத் தன்மன முழுமையொக 

அர்ப்பணித்திருந்தொர். அெர் தன்னுமடய கொலத்திமல 
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පාේලිශම්න්තුව 

பல்மெறுபட்ட பணிகமள அந்த ைக்களுக்கொகச் 

தெய்திருந்தொலும்கூட, கொல்நமட ெளர்ப்புத் ததொடர்பொன 

அமைச்ெெொக இருந்ததபொழுது கிளிதநொச்ெியில் ஒரு தபொிய 

பொற்பண்மணமய அமைப்பதற்கு ைிக முக்கிய 

கொெணகர்த்தொெொக ெிளங்கினொர்.  

1983ஆம் ஆண்டு யொழ்ப்பொணத்தில் இடம்தபற்ற 

குண்டுதெடிப்புக்கொக தகொழும்பிலும் ைமலயகப் பகுதியிலும் 

தைிழர்கள் தகொத்துக்தகொத்தொகக் தகொல்லப்பட்டும்  

தெொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டும் கமலக்கப்பட்ட தைிழர்களில் 

கூடுதலொமனொர் கிளிதநொச்ெி ைண்ணிமல குடிமயறினொர்கள். 

அப்படிக் குடிமயறியெர்கள் தகௌெெைொக  ெொழ்ெதற்கொகக்  

கிளிதநொச்ெி ைண்ணிமல பல்மெறுபட்ட இடங்களில் 

குடியிருப்புக்கள் அமைக்கப்பட்டன. அைெர் தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அெர்களுமடய  தபயொிமல இன்றும்  

கிளிதநொச்ெியிமல ‘ததொண்டைொன் நகர்’ என்கின்ற ஒரு கிெொைம் 

இருக்கின்றததன்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த ெெலொற்மறக் 

தகொண்ட கிளிதநொச்ெி ைண்ணின் ெொர்பொகவும் நொங்கள் இந்த 

இடத்திமல  அெொின் குடும்பத்தொருக்கு எங்களுமடய ஆறுதல் 

கமளத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்மறொம்.  

ைிக முக்கியைொக, ஈழ மதெ ெிடுதமலயினுமடய எழுச்ெிப் 

மபொெொட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்ட கொலங்களில் அெர் 

தமலெர் பிெபொகெமன அல்லது ஈழ ெிடுதமலப் 

மபொெொட்டத்மத ஏற்றுக்தகொள்ளொதெர் என இங்மக புமனந்து 

மபெப்பட்டது. ஆனொல், அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கள் ஈழத்திமல தைிழ் ைக்கள் நிம்ைதிமயொடு ெொழ்ெதற்கும் 

அெர்கள் அந்த ைண்ணிமல சுயநிர்ணய உொிமைமயொடு 

ெொழ்ெதற்கும் தன்னுமடய முழுமையொன ஒத்துமழப்மப 

ெழங்கியிருந்தொர். அதனொல்தொன் அெர் 2001ஆம் ஆண்டில் 

கிளிதநொச்ெி ைண்ணுக்கு ெருமகதந்து, தைிழீழ மதெியத் 

தமலெர் பிெபொகென் அெர்கமளொடு மநெடியொகப் 

மபெியிருந்தொர்; அெமெொடு உணெருந்தியிருந்தொர். ஆகமெ, 

அெருமடய கொலத்திமல அெர் அமத அங்கீகொித்திருந்தொர் 

என்பமத யொரும் நிெொகொிக்க முடியொது. அமதமபொல, எங்களது 

ெெலொற்றிமல தைிழர்கள் ஒன்றொக இமணந்ததபொழுது அைெர் 

தந்மத தெல்ெொ அெர்கமளொடு மெர்ந்து அைெர் ஜீ.ஜீ. 

தபொன்னம்பலம், அைெர் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் 

ஆகிமயொர்  இமணத் தமலெர்களொக இருந்து தைிழர் ஐக்கிய 

ெிடுதமலக் கூட்டமணமய உருெொக்கி ஈழத் தைிழர்களுக்கொன 

ெிடுதமல ததொடர்பிமல தங்களுமடய முழுமையொன 

பங்களிப்மப ஆற்றியிருந்தொர்கள். ஒரு கொலத்திலும் ைமலயக 

ைக்கமளொ அல்லது ைமலயகத் தமலெர்கமளொ ஈழ 

ெிடுதமலயில் எப்தபொழுதும் எதிர்க்கருத்துக்கமளக் 

தகொண்டிருக்கெில்மலதயன்பமத நொன் இந்த இடத்தில் ைிகப் 

பலைொகப் பதிவுதெய்ய ெிரும்புகின்மறன். யொரும் அதமனப் 

பிமழயொகப் பதிவுதெய்யக் கூடொது. அந்த ெமகயிமல, அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் எங்கள் ைண்ணிமல 

தமலெர் பிெபொகென் அெர்கமளச் ெந்தித்தமை அெருமடய 

ெொழ்க்மக ெெலொறுகளிமல அது ைிகமுக்கியைொனது. 

நொன் தகொழும்பிமல அெருமடய பூதவுடலுக்கு இறுதி 

ைொியொமத தெலுத்தியிருந்மதன்.  அப்தபொழுதுகூட நொன் இந்த 

ெிடயங்கமள நிமனவுபடுத்தியிருந்மதன். ைமலயகம் ெொர்ந்த 

இமளஞர்கள் பலர் -  எங்களது ெமகொதெர்கள் ஈழத்து 

ைண்ணிமல மபொெொளிகளொக, ைொவீர்களொக  ைடிந்திருக் 

கிறொர்கள்;  பலர் எங்கமளொடு ெொழ்ந்திருக்கிறொர்கள். என்மனொடி 

ருந்த நல்ல நண்பர்கள் வீெச்ெொவு அமடந்ததபொழுது 

தங்களுக்தகன முகெொிகூட இருக்கெில்மல; அெர்களுக்கொக  

அழுெதற்குக்கூட ஆட்கள் இருக்கெில்மல. என்னுமடய வீட்டு 

முகெொிமயக்கூடக் தகொடுத்திருக்கிறொர்கள். அந்த ைொவீெர் 

கமளயும் நொன் இந்த மநெத்திமல நிமனவுகூருகின்மறன்.  

அதற்தகல்லொம் ஓர் அடிப்பமடயொக ஈழத்து ெிடுதமலயில், ஈழ 

ைக்களுமடய ெொழ்க்மகயில் ததொண்டைொன் அெர்களுமடய 

குடும்பம் ஒரு ெொித்திெத்மதத் தந்திருக்கிறது; ஒரு ெெலொற்றுப் 

பதிமெத் தந்திருக்கின்றது. ஆகமெ, அந்தக் குடும்பத்திற்கு  

எங்களது ஈழத்து ைக்கள் ெொர்பொக நொங்கள் இந்த உயர்ந்த 

ெமபயினூடொக ஆறுதல் தெொல்லிக்தகொள்ெதில்  நொம் 

தபருமைப்படுகின்மறொம். அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்களுக்கு எங்களுமடய அஞ்ெலிமயச் தெலுத்துகிமறொம். 

அெமெ நொன் இந்த இடத்திமல ைொியொமதமயொடும் 

தபருமைமயொடும் நிமனவுபடுத்திக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීම ට  ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා අමාතයතුමා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේී ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පනමිශවනවා ඇති. 
 
අනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්,  නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා [ගුණ අවගජන් රාමනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலமெ, குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் 

அெர்கள் [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இெொைநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Douglas Devananda, please commence your 

speech. 
 
 

[பி.ப. 12.01] 

 

ගුණ ඩේලස් වේවානන්දා මහතා (ධීවර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 

தகௌெெ குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கமள, 

இன்மறயதினம் அன்பிற்கும் பொெத்திற்கும் ைதிப்பிற்குமுொிய 

அைெர் தெௌைியமூர்த்தி ஆறுமுகன் இெொைநொதன் 

ததொண்டைொன் என்கின்ற எங்களது ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்களின் அனுதொபப் பிமெெமண ைீதொன நிகழ்ெில் 

கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் பதிவுதெய்து 

தகொள்ெதற்கு ெொய்ப்பிமன ெழங்கியமை குறித்து முதலில் 

எனது நன்றிமயத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

1964ஆம் ஆண்டு மை ைொதம் 29ஆம் திகதி பிறந்த அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள், 2020ஆம் ஆண்டு மை 

ைொதம் 26ஆம் திகதி இவ்வுலமகெிட்டுப் பிொிந்து தென்றுள்ளொர். 

தனது ஆயுட் கொலைொன 56 ஆண்டுகளில் 26 ெருடங்கமள 

அெர் நொடொளுைன்றத்மதப் பிெதிநிதித்துெப்படுத்தி, பல்மெறு 

அமைச்சுப் பதெிகமள ெகித்து, இந்த நொட்டில் நிலைற்ற ெமூகம் 

எனப்படும் ைமலயக ைக்களின் நலன்களுக்கொகத் தன்மன 

அர்ப்பணித்திருந்தொர். தைிழகத்திமல ஏற்கொடு ‘ைொன்ஃமபொர்ட்’ 

பள்ளியிமல தனது ஆெம்பக் கல்ெிமயயும் தகொழும்பு மறொயல் 
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கல்லூொியிமல தனது மைல்நிமலக் கல்ெிமயயும் கற்ற அெர், 

1990ஆம் ஆண்டு இலங்மகத் ததொழிலொளர் கொங்கிெஸ் 

கட்ெியில் மெர்ந்து அெெியல் ைற்றும் ெமூக மெமெகள் 

ததொடர்பிலொன ெொழ்க்மகயில் கொலடி எடுத்து மெத்தொர். 

1993ஆம் ஆண்டில் இலங்மகத் ததொழிலொளர் கொங்கிெஸ் 

கட்ெியின் நிதிச் தெயலொளெொக நியைனம் தபற்றிருந்த அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள், 1994ஆம் ஆண்டில் அதன் 

தபொதுச் தெயலொளெொகவும் தபொறுப்மபற்றிருந்தொர்.  நொன் எைது 

ைக்களது பிெதிநிதியொக முதற்தடமெயொக இந்த நொடொளு 

ைன்றத்திற்குப் பிெமெெித்திருந்த 1994ஆம் ஆண்டில் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களும் நுெதெலியொ ைொெட்டத்தில் 

மபொட்டியிட்டு, சுைொர் 74,000 ெிருப்புெொக்குகமளப் தபற்று, 

ைமலயக ைக்களது பிெதிநிதியொக நொடொளுைன்றப் பிெமெெம் 

கண்டெர்.  

இலங்மகத் ததொழிலொளர் கொங்கிெஸ் கட்ெிக்தகன ைமலயக 

ெெலொற்றில் தனியொனததொரு இடம் இருந்து ெருகிறது. 19ஆம் 

நூற்றொண்டின் ஆெம்ப கட்டத்தில் தைிழகத்தின் ததன்பகுதியில் 

ஏற்பட்ட கடுமையொன பஞ்ெம், ெொதிக் தகொடுமைகளொல் ைக்கள் 

அல்லொடிக்தகொண்டிருந்த ெையத்தில் அம்ைக்கள் பல்மெறு 

இமடயூறுகளுக்கு முகங்தகொடுத்தெர்களொக ஆங்கிமலயெொல் 

இலங்மகக்கு அமழத்துெெப்பட்டு, தபருந்மதொட்டத்துமற 

ெொர்ந்த ததொழிற்றுமறகளில் கடுமையொன நிர்ெொகக் 

கட்டமைப்பின்கீழ் தகொத்தடிமைகளொக நடத்தப்பட்டனர். இந்த 

ைக்களின் ெிடிவுக்கொக உமழக்கத் மதொன்றிய தமலெர்களுள் 

அைெர் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் அெர்கள் முதன்மை 

யொனெர். 1939ஆம் ஆண்டு மை ைொதம் 13ஆம் திகதி 

கம்பமளயில் நிறுெப்பட்டிருந்த இலங்மக - இந்திய கொங்கிெஸ் 

கட்ெி ெொர்ந்த அமைப்பின் தமலெெொக ெிளங்கிய இெர், 

பின்னர் 1940ஆம் ஆண்டில் இலங்மகயில் ஆெம்பிக்கப்பட்ட 

இலங்மக - இந்திய கொங்கிெஸின் ததொழிற்ெங்கக் கிமளயின் 

தமலெெொகவும் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு, ைமலயக ைக்களின் 

உொிமைகளுக்கொகப் பல்மெறு மபொெொட்டங்கமள முன்தனடுத்து 

தெற்றி கண்டெர். இவ்ெொறு தெயற்பட்டிருந்த அக்கட்ெி, 

இலங்மக சுதந்திெம் தபற்றதன் பின்னர் “இலங்மகத் 

ததொழிலொளர் கொங்கிெஸ்” என ைொற்றப்பட்டு, அதன் தமலெெொக 

ெிளங்கியிருந்த அைெர் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் 

அெர்களுக்குப் பின்னர் அதன் தமலமைப் பதெியொன பொொிய 

தபொறுப்பிமன அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் 

1999ஆம் ஆண்டில் தபற்றெெொகத் திகழ்ந்திருந்தொர்கள். 

அன்றுமுதல் இந்த உலமக ெிட்டுப் பிொியும் ெமெயில் 

கட்ெியின் தமலமைப் பதெியிலும், மதொட்ட உட்கட்டமைப்பு, 

ெமூக அபிெிருத்தி, கொல்நமடகள் அபிெிருத்தி, வீடமைப்பு, நீர் 

ெழங்கல், மதொட்ட வீடமைப்பு  எனப் பல்மெறு அமைச்சுப் 

பதெிகளிலும் இருந்து, ைமலயக ைக்களுக்கு ைொத்திெைன்றி, 

இந்த நொட்டு ைக்களுக்மக அளப்பொிய மெமெகமள ஆற்றிய 

தபருமை அெமெச் ெொரும்.  

தைிழர்களின் வீெ ெிமளயொட்டுக்களில் ஒன்றொன 

‘ஜல்லிக்கட்டு’ ெிமளயொட்டில் தபரும் ஆர்ெங்தகொண்டிருந்த 

அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள், தைிழகத்திமல 

அதற்தகன ைொடுகமள ெளர்ப்பதிலும் தபரும் ெிருப்பங் 

தகொண்டிருந்தொர். அெர், கொல்நமடகள் ெள அபிெிருத்தி 

அமைச்ெெொகெிருந்த கொலத்தில், யொழ்ப்பொணத்திற்கு 

தெளிநொட்டு ைொடுகளின் மதமெ குறித்து ஒருமுமற நொன் 

ததொமலமபெியிமல அெருடன் உமெயொடியமபொது, 

“உங்களுக்குத் மதமெயொன ைொடுகமள ஏற்றிக்தகொண்டு, அந்த 

ெண்டியிமல நொனும் ஏறி ெருகிமறன்” என நமகச்சுமெயொக 

அெர் கூறியிருந்தொர். அந்தளெிற்கு நமகச்சுமெ உணர்வும் 

அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களிடம் கொணப்பட்ட 

அமத ெையம், கருத்தொழைிக்க ெிந்தமனகமளயும் அெர் 

அடிக்கடி தெளிப்படுத்தியெர்; அதற்கமையச் தெயற்பட்டெர். 

இன்னும், நிமறயமெ பணிகமள அெர்மூலைொக 

எதிர்பொத்திருந்த ைமலயக ைக்களுக்கு அெெது திடீர் இழப்பு 

மபெதிர்ச்ெிக்குொிய இழப்பொகமெ இருந்து ெருகின்றது. 

ைமலயகத்தின் தந்மதயொன அைெர் தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அெர்கள் ெிட்டுச் தென்ற ெமூக நலப் 

பணிகமள அெெது மபென் அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கள்  முன்தனடுத்து ெந்தமதப்மபொன்று, அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் ெிட்டுச் தென்றுள்ள ெமூக 

நலப் பணிமள அெெது புதல்ெெொன இெொஜொங்க அமைச்ெர் 

தகௌெெ ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்கள் நிச்ெயைொக 

முன்தனடுப்பொர் என்ற நம்பிக்மகயுடன், அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களது பிொிெொல் துயர் தகொண்டுள்ள 

அன்னொெது குடும்பத்தினர், உறெினர்கள், ைமலயக ைக்கள், 

ததொழிற் ெங்கெொதிகள், நண்பர்கள், அெெியல் பிெமுகர்கள், 

அதிகொொிகள் உட்பட அமனெருடனும் எனது ைக்கள் 

ெொர்பொகவும் எனது கட்ெி ெொர்பொகவும் எனது துயெங்கமளயும் 

பகிர்ந்து தகொள்கின்மறன்.  நன்றி. 

 
[12.08 a.m.] 

 

ගුණ ජී.ජී. වපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Mr. Deputy Chairman of Committees, on behalf of the 
Tamil National People’s Front, I thank you for allowing 
me to speak a few words on this Vote of Condolence of 
the late Hon. Arumugan Thondaman.  

Sir, the Thondaman family has represented the up-
country Tamil people from the very inception of the up-
country Tamil people’s politics in this country. The up-
country Tamil people have been the backbone of the 
economy of this country for at least half of the time of 
this country’s independent life. Despite the up-country 
Tamil people being the backbone of the economy and 
having contributed so much by way of blood, toil, tears 
and sweat, this country has continued to treat that 
community very shabbily. Even today, the CWC and 
other political parties representing the up-country Tamil 
people are fighting for their very basic rights and 
privileges to be recognized. So, when such cries of a 
fundamental nature of those people are prevalent even 
today, to represent those people for decades is not an easy 
task by any means. 

In that respect, Sir, the late Hon. Arumugan 
Thondaman’s grandfather, the Hon. Savumyamoorthy 
Thondaman was a colossus. He was an institution in his 
own right, not only in building up a trade union 
movement into a political party, but also going beyond to 
command the respect of, I think, all sections of this 
Island’s society. But, for a grandson to fill the shoes of 
that colossus, I think, is one of the unenviable tasks he 
could be asked to do.  

The late Hon. Arumugan Thondaman did that in a 
very quiet way. I was a Member of Parliament from 2001 
till 2010 and I had the good fortune of having to meet the 
Hon. Thondaman on behalf of the Party that I represented 
at that time, which was the TNA. On several occasions 
since 2005 - that is when the plight of the Eelam Tamil 
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nation was at its darkest and he was a Minister in the 
Government at that time - when we briefed him and asked 
for his support, he always extended that support. He was 
not a vocal man, but certainly when it came to expressing 
the wishes of the Tamil people of the North-East within 
that Government, he did it in a quiet but in a forceful way. 
That reputation stands till today. 

I have had the good fortune of having personal 
relationships with hundreds of up-country Tamil people, 
people who are still estate workers, people who have 
moved up and become very successful, some of them may 
not be affiliated with the Party, the CWC, today, but none 
of them would ever say that the late Hon. Arumugan 
Thondaman was not someone who was sincere. They 
might have disagreed with certain decisions that he made, 
but none of them would ever say that he is not sincere 
towards his own people and I think that that is a 
tremendous legacy to have kept.  

Many Hon. Members speaking today on this Vote of 
Condolence tried to mislead this House, stating that the 
Thondamans be it the great Hon. Savumyamoorthy 
Thondaman or for that matter, his grandson, the late Hon. 
Arumugan Thondaman, despised the Tamil Eelam 
struggle. That is not true. In fact, right along, they both 
had identified themselves with the struggle. The late Hon. 
Savumyamoorthy Thondaman, when the Tamil United 
Front was formed on the 4th of May in the year 1972, was 
a co-founder of that organization. And it was only in 1976 
when the TUF - the Tamil United Front - graduated to the 
TULF after the Vaddukoddai Resolution that the Hon. 
Thondaman decided to take the CWC out of that 
organization for the simple reason that he felt that when 
the Vaddukoddai Resolution was passed and the 
aspirations of the Tamil people was for the creation of a 
separate state, the up-country Tamil people’s future was 
not along that path. But, at no point did he ever choose to 
compromise the Eelam Tamil nation’s struggle for its 
rights. The late Hon. Arumugan Thondaman was no 
different and was like all his fellow Members of the up-
country political parties seated on this side of the House; 
they all have extended their support for the struggle of the 
Tamil people of the North-East.   

It is in that respect that the Hon. Arumugan 
Thondaman’s son has to take over that heavy burden and 
has an enormous legacy now to live up to. I had a very 
brief opportunity to have a word with him at the First 
Sitting of this Parliament and I expressed my 
disappointment that I could not attend his good father’s 
funeral because we were in the middle of a lockdown and 
curfew was declared at that time. I was not a Member of 
Parliament then. The police did its utmost to curtail our 
movements. Therefore, we could not attend the funeral. 
But, let the Hon. Jeevan Thondaman and his party, along 
with other Members and political parties that represent 
the up-country Tamil people, be assured that the Tamil 
National People’s Front will unconditionally support 
everything that they, as leaders of the up-country Tamil 
people, do in order to win the rights and the privileges of 
those most deserving people living in this country.  

I thank you, Sir.  

[අ.භා.12.19  

 
ගුණ සී.බී. රත්නායක මහතා (වන ජීවී හා වන සවරක්ෂණ 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ெத்நொயக்க - ெனெீெெொெிகள் ைற்றும் ெனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்ெர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  නුවරඑළිය දිස්්රික්කය 

නිශයෝජනය කරමින් 1994 වේෂශේ පාේලිශම්න්තුවට පනමිණි මා 

මිත්ර ආරුමුගන් ශතොන්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ගනන ශ ෝකය 

ප්රකා  කරන ශම් අවස්ථාශේ  එතුමා ශවනුශවන් වචන කිහිපයක් 

කථා කරන්නටත්  එතුමාශේ පවුශල් අයට මාශේ ශ ෝකය ුලද 

කරන්නටත් ඉඩ ලබා ීම ගනන ඔබතුමාට මශේ ස්තුතිය ුලද 

කරනවා. 

නුවරඑළිය දිස්්රික්කය ප්රමුඛ් වතු ආ්රිතව ජීවත් වන ඉන්ීය 

සම්භවයක් සහිත කම්කරු ජනතාව නිශයෝජනය කරමින්  ඒ 

ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම්  ඔවුන්ශේ උරුමයන් පිළිබඳව කථා 

කරන්නට පාේලිශම්න්තුවට පනමිණි ශසෞමයමූේති ශතොන්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ මුණුබුරා වූත්  මධයම පමාත් සභාශේ සිටි දිවිංගත 

රාමනාදන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආදරණීය ුලත්රරත්නය වූත්  

මා මිත්ර ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා වතුකරශේ 

ජනතාව ශවනුශවන් ශපී  සිටි නායකශයක්. එම ජනතාව 

අරගමකාරී  මේදනකාරී ක්රියා මාේගවලට යවන්ශන් නනතිව   

ඔවුන්ශේ ඔළු ශවනතකට යවන්ශන් නනතිව  ශවනම රාජයයන් 

ගනන කථා කරන්ශන් නනතිව  සිිංහල  දමිම  මුස්ලිම් සියලු  

ජනතාව එක මවකශේ දරුවන් "One Nation, One Country"  

යන සිංකල්පයත් සම  වතුකරශේ සමස්ත ජනතාවට ආදේ වත් 

නායකයකු ශලස කටයුතු කමා පමවක් ශනොව  ඔවුන්ශේ උරුමය 

ලබා ශදන්නට කටයුතු කම ඍජු කම්කරු නායකයකු හනටියට 

මශේ මිත්රයා හඳුන්වන්නට ුලළුවන්. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අශ්ප පරුලශේ සමාජය 

තුම එක එක ආකාරයට අප එතුමා ආමන්ත්රවය කමා. එක 

ශවලාවකට "ආරු" කිේවා  තව ශවලාවකට "ශතොන්ඩි" කිේවා. 

සමස්තයක් හනටියට කථා කරන්න පටන් ගත්තා  "තම්ිය" කියලා. 

එතුමා සෑම ශමොශහොතකම මානව දයාව ඇතිව සමස්ත ප්රජාවශේ 

උන්නතිය සඳහා කටයුතු කමා.  

ඉන්ීය සම්භවයක් සහිත වතුකර ජනතාව දියුණුව ශවනුශවන් 

සිංවේධන කමිටුශේ සභාපතිවරයා හනටියට ගමයි  වත්තයි ශදකක් 

ශනොව එකක් කරශගන වනඩ කටයුතු කරන්නට එතුමා කිසි 

ශවලාවක පනකිළුශණ් නනහන. ඒ ශදක ශබදා ශවන් කශමේ නනහන. ඒ 

වාශේම  ශද් පාලන ව ශයන් උපක්රමශීලිව  ූලට 

ශද් පාලනඥයන් එම ජනතාවශේ මනස අවුල් කරන්න කටයුතු 

කරද්ී  එතුමා කිසිශසේත්ම ඒවා පිළිගන්න සූදානම් වුශණ් නනහන. ඒ 

මානව හිතවාදියා එතනනීත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඍජු තීන්දු ගත්තා.  

මා සහ ආරුමුගන් ශතොන්ඩමන් මනතිතුමා 1994 වේෂශේී 

එකවර පාේලිශම්න්තුවට පනමිණි ශදශදශනක්. ඒ 

දනනහනඳුනුම්කමත් සම  එතුමාශේ රැඩිකල්කම් වාශේම  

එතුමාශේ ආශේගශීලිත්වය  එතුමාශේ මිතුදශම් දෑත් දිගු කිරීම් ආදි 

ශම් සියල්ලම එක්ක කටයුතු කරද්ී  සමහර ශවලාවට අප 

ශදශදනා අතර ශද් පාලන මතවාද තිබුවා. ඒ මතවාද  ඔස්ශසේ අප 

ශදශදනා අතර විරසක ඇති කිරීම සඳහා යම් අය වි ාල 

ප්රයත්නයක් දනරුවත්  එතුමා ඒ කාේයයට ඉඩ දුන්ශන් නනහන. ඒ 
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නිසා අපට මිත්රත්වශයන් කටයුතු කරන්නට හනකි වුවා. ඒ වාශේම  

එතුමා නුවරඑළිය දිස්්රික්කය ශද් පාලන ව ශයන් අරාජික කශමේ 

නනහන. අවස්ථාවාී ශද් පාලනය කරනවාට වඩා ඒ භූමිශේ 

මිනිසුන්ශේ අයිතිය ශවනුශවන් නිවනරැදි තනනක සිට නිවනරැදි 

ආකාරයට කටයුතු කම නායකයකු හනටියට එතුමා හඳුන්වන්න 

ුලළුවන්.  

සිිංහල  ශදමම  මුස්ලිම් ජාතීන් නිශයෝජනය කරන හින්දු  

ශබෞද්ධ  කශතෝලික  ක්රිස්තියානි ජනතාව ජාති  ආගම්වලට ශබී 

සිතිවිලිවලට යට වුණු මිනිස්සු හනටියට කටයුතු කරද්ී  එතුමාශේ 

අියප්රාය වුශණ් "සියලු ශදනා මිනිසුන්" කියන අදහශසේ සිට කටයුතු 

කිරීමයි. ඒ නිසා එක එක ජාති  ආගම්වලට එක එක හනඳිවලින් 

ශබදන්න එතුමා කටයුතු කශමේ නනහන. මට මතකයි  එතුමාශේ 

ආරක්ෂක භටයින් හනටියට හනමදාම තියාශගන හිටිශේ සිිංහලයන් 

බව. එතුමාට එවනනි වි ්වාසයක් තිබුවා. එතුමා කිසිම ශකශනක් 

එශහම ශබදා ශවන් ශකරුශේ නනහන. එතුමා ආදේ වත්ව ජීවත් 

වුවා  ආදේ වත්ව කටයුතු කමා. වතුකරශේ ශයෞවන පරුලර 

සඳහා එතුමා නව නායකත්වයක් ලබා දුන්නා.  

අපි ආණ්ක්ව විසුරුවා හනරලා වනඩ කටයුතු කරද්ී තමයි 

ශකොශරෝනා වසිංගතය අශ්ප රටටත් ආශේ. ඒ ශවලාශේී 

ශකොශරෝනා වසිංගතය ශබෝ වමට නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වනඩි ඉඩ 

ප්රස්ථාව තිබුවත්  එතුමා  නිවනරදි ආකාරශයන් ශසෞඛ්ය 

අමාතයාිං ය එක්කත්  රාජය පරිපාලනය අමාතයාිං ය එක්කත්  

අතිගරු  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එක්කත් සාකචිඡා 

කරමින් එම දිස්්රික්කයට ශකොශරෝනා වසිංගතය ශබෝ වමට 

කිසිශසේත්ම ඉඩ ශදන්ශන් නනතිව නිවනරදි පරිපාලනයක් ශගන 

යමින් කටයුතු කමා. ඒ කාලශේී එතුමා ම  හිඳිමින්  එතුමාත් 

එක්ක කටයු  ුතු කම මහජන නිශයෝජිතයකු හනටියට මම දන්නවා  

සතිශයන් සතියට අපි රැස්ශවලා ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කරුල 

ආකාරය. ඊට පස්ශසේ එතුමාත්  මාත් කචිශචිරියට ගිහිල්ලා  අශ්ප 

පක්ෂවල නාම ශයෝජනා පත්ර භාරශදන ශවලාශේීවත්  කිසි 

ශවලාවකවත් මට හිතුශණ් නනහන  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මශේ 

මිත්රයා අප දාලා යයි කියලා. අපි නුවරඑළිය දිස්්රික්කය 

ජයග්රහවය කරන ආකාරය පිළිබඳව  නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ 

ජනතාවශේ ඡන්දය ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව සුහදශීලිව  

මිත්රශීලිව කථා කමා.  

එතුමා මියනශදන්න සතියකට පමව ශපර අපි ශදන්නා උශද් 

ආහාර ගන්න ශවලාශේීත් එතුමා කිේශේ  වතු කම්කරු ජනතාව 

ඔවුන් ීඩඩා විඳින තනනින් ගලවා ගන්න අව ය පසුියම සකස ්

කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. වතු ක්ශෂේත්රශේ ජනතාවශේ 

ශමන්ගතුකම  ආදරය සහ බනඳියාව එතුමාට තිබුවා. එතුමා හනදුණු 

පරිසරයත් එක්ක එතුමා ගනන විවිධාකාර විධියට බලන්න ුලළුවන්. 

එශහත්  එතුමා නිවනරදි තනන නිවනරදි ආකාරශයන් කටයුතු කරුල 

විධිය අපි දනක්කා. ඉන්ීය රජයත් එක්ක සාකචිඡා කරලා 

වතුකරශේ ලයින් කාමරශේ ජීවත් ශවන මිනිසුන් ශවනුශවන් නව 

නිවාස ආරම්භ කරන්නත් එතුමාට ුලළුවන්කම ලනබුවා. 

Saumyamoorthi Thondaman Memorial Foundation එක හදලා 

ඒ හරහා ශපොදු ශද්වල් රැක ගනිමින්  ආරක්ෂා කර ගනිමින්  සමහර 

ස්ථාන ුලහුණු මධයස්ථාන බවට පරිවේතනය කරමින් කටයුතු 

කරුල ආකාරය අපි දනක්කා. එතුමා එදා ආරම්භ කරුල නිවාස 

ශයෝජනා ක්රමය අදත් ඒ ආකාරශයන්ම ක්රියාත්මක කරන්න 

අවස්ථාව  සනල.  තිශබනවා. එතුමාශේ පක්ෂය යුශරෝපශේ ILF 

එක ඉතා ඉහළින් පිළිගත්ත පක්ෂයක්. කම්කරු වෘත්තීය සමිතියක් 

හනටියට ඔවුන් එක්ක සාකචිඡා කරමින් එතුමා කටයුතු කම 

ආකාරය පිළිබඳව අපි ඉතා ආඩම්බර ශවනවා. එදා අවසාන දවශසේ 

උ ශද් එතුමා අමාතයාිං යට ගිහිල්ලා කම්කරුවන්ශේ නිවාස ප්ර ්න 

ගනන කථා කරමින් එු් පිළිබඳ වාේතා එකින් එක බලමින්  එහි 

ප්රතිලල පිළිබඳව අවශබෝධ කර ගනිමින් ඉදිරි කටයුතු සනලසුම් 

කමා. අවසාන ව ශයන් එතුමා තමන්ශේ ආදරණීය ුලත්රරත්නය 

වන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එක්ක ගරු අග්රාමාතයතුමා 

හමුවන්න පනමිණිශේ ශම් ප්ර ්න පිළිබඳව සාකචිඡා කරන්නයි. 

එතුමා පිටුපසින් ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එක්ක ආශේ ගරු 

එම්. රාශම්ෂව්රන් මනතිතුමායි. එදා එතුමා දන්ශන් නනහන 

අශ්පක්ෂකශයක් ශවනවා කියලා. එතුමාත් එක්ක තමයි ඇවිත් 

කථා කශමේ. ඉන්ීය සම්භවයකින් ශහිය වතුකරශේ ජනතාවශේ 

අියවෘද්ධිය  නිවාස ප්ර ්නය  රැකියා ප්ර ්නය  ඔවුන්ශේ වෘත්තියට 

සරිලන වනටුපක් ලබා ගනී ම ගනන කථා කරමින් සිට ගිහින් පනය 

භාගයකට  විනාඩි හතතළිස්පහකට පමව පසුව ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් ශලෝකය අතහනර ගියා. හරියට ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ අග්රාමාතයතුමාට රාශම්ෂ ්

මනතිතුමා  හඳුන්වා දුන්නා වාශේයි කථා කශමේ. ඒක වදවශේ 

සරදමක් වශගයි. ඉන්ීය සම්භවයක් තිශබන නව පරුලර අලුත් 

තාක්ෂවයත් සම  බද්ධ ශවනශකොට ඒ තාක්ෂවයත් සම  බද්ධ 

 ව ී ති වි ාරදයකු හනටියට කටයුතු කරන ජීවන් ශතොන්ඩමන් 

මනතිතුමාට පක්ෂශේ නායකත්වය ලබා ී ශතොණ්ඩමන් පරුලශරන් 

එදා ියහි  වූ පක්ෂය ඉදිරියට ශගන යන්න අවස්ථාව සලසා ීම 

පිළිබඳවත් - 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your time is up.  
 
ගුණ සී.බී. රත්නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ெத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මම හිතනවා මට මීට 

වඩා විනාඩි ගවනක් ශවන් කරලා තිබුවා කියලා. මම දන්ශන් 

නනහන  මම කලින් තමයි  කාලය ඉල්ලුශේ. නමුත් දනන් කථාව 

නතර කරන්න කියන එක ගනන මම කනගාටු ශවනවා.   මශේ 

කථාව අවසන් කරන්නම්.   නුවරඑළිය මම නිශයෝජනය කරන 

දිස්්රික්කය නිසා මට ඒ අවස්ථාව තිියය යුතු ශවනවා. ඒ නිසා මම 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට - 

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree to extend the time by a few 

more minutes?  
 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please continue with your speech.  
 

ගුණ සී.බී. රත්නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ெத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ ශද් පාලන 

සගයාශේ    මශේ මිත්රයාශේ අභාවය ශවනුශවන්  නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කශේ සමස්ත ජනතාවශේම එනම් සිිංහල-ශබෞද්ධ  

කශතෝලික  හින්දු හා ඉස්ලාම් ජනතාවශේ ශ ෝකය ප්රකා  

කරනවා. ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමනි  ඔබතුමාටත්  ඔබතුමාශේ 
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පාේලිශම්න්තුව 

මෑණියන්ටත්  ඔබතුමාශේ සශහෝදරියන්ටත්  පවුශල් 

සියලුශදනාටත් එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන්  ශපෞද්ගලිකව මශේ 

පවුශල් ශ ෝකය ප්රකා  කරමින්  මම අදහන ආගශම් හනටියට 

එතුමාට අමා මහ නිවන් සුව අත්ශේවායි කියා ප්රාේථනා කරනවා.    
 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila.  

 
 

[අ.භා.12.31  
 

ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා (බල ක්ති 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு உதய பிெபொத் கம்ைன்பில - ெலுெக்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila - Minister of 
Energy) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝකය ප්රකා  කරන ශම් 
අවස්ථාශේී  එතුමාශේ ජීවිතය දිහා බලනවාට වඩා  ශතොණ්ඩමන් 
භූමිකාශේ  එශහම නනත්නම් ශතොණ්ඩමන් නාමශේ තිශබන 
වනදගත්කම පිළිබඳව තමයි අශ්ප අවධානය ශයොමු කම යුත්ශත්. 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ුලතණුවන් වන  ගරු රාජය 
අමාතය ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශද් පාලනයට නවකයකු 
ශලස  පනමිශවමින් අතිවි ාල මනාප සිංඛ්යාවක් සම  ශමම ගරු 
පාේලිශම්න්තුවට පත්  වශමන් පිළිියඹු වන්ශන් ශතොණ්ඩමන් කියන 
නශම් තිශබන වනදගත්කමයි; ශතොණ්ඩමන් භූමිකාවට ශම් රශට් 
ජනතාව ලබා ශදන ශගෞරවය හා  ආදරයයි. ශතොණ්ඩමන් භූමිකාව 
වනදගත් වන්ශන් ඇයි? කාරවා කිහිපයකින් ශතොණ්ඩමන් භූමිකාව 
සුවිශ ේෂි ශවනවා. ඉන් වනදගත්ම කාරවය වන්ශන් උතුරු පමාශත් 
ශදමම ශබදුම්වාදි විෂබීජය උතුර හා නන ශ නහිර ශවමාගත් 
යුගයක කඳුකරශේ ජනතාව ඒ විෂබීජයට හසු ශනො වමට  
ශකොශරෝනා විෂබීජයට වඩා භයානක වූ ශබදුම්වාදි විෂබීජශයන් 
කඳුකරය ශේරා ගනී මට තමන්ශේ . යා වුණු ශසෞමයමූේති 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කම අඛ්ණ්ඩ අරගමය ඉදිරියට ශගන 
යෑමට ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට හනකියාව ලනබීමයි. 
එතුමා ශවනම රාජයයක් ශවනුවට සමස්ත ජාතියක් ගනන සිතීම 
නිසා තමයි අපට එදා ශම් ශබදුම්වාදි අරගමය පරාජය කරන්න 
ුලළුවන් වුශණ්.  

විශ ේෂශයන් නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ තමයි ශ්රී ලිංකාශේ 

ප්රධාන ජලා  පිහිටා තිශබන්ශන්; සුද්දා විශද්  විනිමය ඉපූ  ශත් 

කේමාන්තය පිහිටා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ත්රස්තවාදය නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කයට පනතිරුවා නම් ශ්රී ලිංකාවට දනරිය ශනොහනකි 

අලාභයක් සිදු වමට ඉඩ තිබුවා. එය වනමනක් වශම් ශගෞරවය 

මුලින්ම ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත්  ඉන් පසුව අද 

අශ්ප කථානායකයා වන ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත් 

අනිවාේයශයන්ම හිමි විය යුතුයි. මශේ ජීවිතශේ ශලොකුම  වරයකු 

ශලස මා සලකන මහත්මා ගාන්ධිතුමා ආදේ යට අරශගන  ඉතා 

සාමකාමි සටන් ක්රම හරහා අන් අයට ආදේ යක් ශදමින්  

ප්රචණ්ඩත්වය ප්රතික්ශෂේප කරමින්  ආගමට මුල් තනන ලබා ශදමින් 

එතුමන්ලාශේ වෘත්තීය සමිති වයාපාරය තුම තම ඉල්ලීම් දිනා 

ගනී මට එතුමා සටන් කමා.   

එතුමා මිය යන ශමොශහොශත්ත් වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 

1 000ක අවම වදනික වනටුපක් ලබාීශම් අඛ්ණ්ඩ අරගමයක 

ශයී සිටියා. එතුමා හනම දාම කළු කමිස ඇඳශගන ආවා. මා 

එතුමාශගන් ඇහුවා  "කළු අඳින්ශන් ඇයි?" කියලා. "මශේ සටන 

ජයග්රහවශයන් ශකමවර වන තුරු මම කළු අඳිනවා"යි කියා 

එතුමා මට ප්රකා  කමා.  

මට ලනබී තිශබන කාලය . මිත බනවින්  ීේඝ ව ශයන් එතුමා 

ගනන කරුණු දක්වන්ශන් නනහන. විශ ේෂශයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 

මනතිතුමාශේ පරාජශයන් පසුව සියලුශදනාම බලය ශවනුශවන්  

නිලය ශවනුශවන් ඒ ඒ තනන්වලට ඒකරාිර ශවද්ී  ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අපත් එක්ක එකට සිටගනිමින් අශ්ප 

අරගමයට  ක්තියක්  වම ගනනත් ශම් අවස්ථාශේී කෘතශේීව 

සිහිපත් කරමින්  ශතොණ්ඩමන් මනතිනිය  දියණියන් ශදශදනා  අද 

අශ්ප පාේලිශම්න්තුශේ සගයකු බවට පත් ව සිටින රාජය අමාතය 

ගරු ජීවන් ශතොන්ඩමන් මනතිතුමා ඇතුළු පවුශල් සියලුශදනාටම 

මාශේ ශ ෝකය පම කරමින් මා නිහ  ශවනවා.  
 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தெிெொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. for lunch. 
 

රැස්විම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා  
1.30 ට නැවත පවත්වන ලී. 

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆெம்பைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

සහකාර මහ වේකම් 
(உதெிச்  தெயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්ත්රීතුශමකුශේ නමක් ශයෝජනා කරන ශමන් ශගෞරවශයන් 

ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගුණ  කනක වහේරත් මහතා (සමාගම් වතු ප්රතිසවස්කරණ  

වත් වතු ආශ්රිත වබෝග වගා  වත් කර්මාන්ත ාලා 

නවීකරණය හා වත් අපනයන ප්රවර්ධාන  රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கனக மஹெத் - கம்பனித் மதொட்டங்கமளச் 

ெீர்திருத்துதல், மதயிமலத் மதொட்டங்கள் ெொர்ந்த பயிர்ச் 

தெய்மககள் ைற்றும் மதயிமலத் ததொழிற்ெொமலகமள 

நவீனையப்படுத்துதல் ைற்றும் மதயிமல ஏற்றுைதி மைம்பொட்டு 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea Estate Related Crops, Tea Factory 
Modernization and Tea Export Promotion) 
"ගරු සිංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමා දනන් මූලාසනය ගත 

යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සමුපකාර වසේවා  

අව වි සවවර්ධාන හා පාරිවභෝගික ආරක්ෂණ  රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியென்ன - கூட்டுறவுச் மெமெகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிெிருத்தி ைற்றும் நுகர்மெொர் பொதுகொப்பு 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව  ගුණ සවජීව එදිරිමාන්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன அெர்கள் தமலமை 

ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair 
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කනක ශහේරත් රාජය ඇමතිතුමා. 

 

[අ.භා.1.31  

 

ගුණ කනක වහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹெத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ශබො ශහොමත්ම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් 

ශ ෝකය ප්රකා  කරන ශම් අවස්ථාශේ එතුමාශේ භාේයාව  

දියණියන් ශදශදනා  ඒ වාශේම වේතමාන ආණ්ක්ශේ රාජය 

අමාතයවරයකු හනටියට කටයුතු කරන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

ුලතණුවන් ඇතුළු පවුශල් සියලුශදනාටම මාශේ කනගාටුව ප්රකා  

කරනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවශයන් කඳුකරශේ 

වතු ජනතාවට පමවක් ශනොශවයි  රශට් සමස්ත ජනතාවටම 

වි ාල පාක්වක් සිදුශවලා තිශබනවා. එය අප කවුරුත් පිළිගන්නා 

කාරවයක්. ශම් අවස්ථාශේී   විශ ේෂශයන් වතුකරශේ ජනතාව 

ශවනුශවන් වි ාල වනඩ ශකොටසක් කම නායකයකු හනටියට  

ශද් පාලන ජීවිතශේී එතුමා කරන ලද සමාජ සත්කාර පිළිබඳව 

ඉතාම  වනදගත් කාරවා කිහිපයක් පමවක් සිහිපත් කරන්න මා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

1994 වේෂශේී ශද් පාලන ජීවිතය ආරම්භ කම එතුමා  2000 
වේෂශේී කම්කරු ජනතාවශේ වනටුප එක වරම සියයට 20කින් 
වනඩි කිරීම සඳහා නායකත්වය ීලා කටයුතු කම ශද් පාලන 
නායකයකු  වෘත්තීය සමිති නිශයෝජනය කම නායකයකු හනටියට 
හඳුන්වන්න ුලළුවන්. 1970 වේෂශේී ඉන්ීය සම්භවයක් ඇති 
ජනතාව ට ශ්රී ලිංකාශේ සහ ඉන්දියාශේ ුලරවනසිභාවය ලබාදුන් 
අවස්ථාශේී  90 000ක් පමව ජනතාවක් කිසිම ුලරවනසිභාවයක් 
නනතිව සිටියා. ඒ තත්ත්වය 2003 ී අවසන් කරලා  ඒ 90 000ටම 
ශ්රී ලිංකාශේ ුලරවනසිභාවය ලබා ගනී ම සඳහා කටයුතු කම 
අමාතයවරයකු  ශද් පාලන නායකයකු හනටියටත් එතුමා ශම් 
අවස්ථාශේී  මා ඉතාම ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ යුගශේී 
ශම් රශට් දනවනන්ත සිංවේධනයක් සිදු වන අවස්ථාශේී එතුමා වතු 
යටිතල පහසුකම් සිංවේධනය කිරීමටත්  මාේග සිංවේධනය 
කිරීමටත් මග නනගුම හා දිවිනනගුම වනඩසටහන් ඔස්ශසේ වි ාල වනඩ 
ශකොටසක් කමා. වසර 100ක පමව කාලයක් ලනයින් කාමරවල 
ජීවත් වුණු වතුකරශේ ජනතාවට තනි නිවාස සහ මහල් නිවාස 
ලබාීශම් වනඩ පිළිශවමක් අශ්ප රජයක් යටශත් ක්රියාත්මක 
කිරීශම්ී එතුමා අමාතයවරයකු හනටියට ඒ සඳහා මූලිකත්වය -
ප්රමුඛ්ත්වය- ීලා කටයුතු කම බවත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ශම්ක 
ඉතාම  වනදගත්. අද වන විටත් ඒ වනඩ පිළිශවම ක්රියාත්මක 
කරනවා. ඒ වනඩ පිළිශවම තවමත් අවසන් ශවලා නනහන. එතුමාශේ 
ජීවිතශේ අවසන් කාලය වනශතක්ම ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කමා.  එතුමා 
ආණ්ක් පක්ෂශේ ඉන්න කාලශේී වාශේම  විපක්ෂශේ ඉන්න 
කාලශේීත් වතු ජනතාව ශවනුශවන්  විශ ේෂශයන්ම වතු 
ජනතාවශේ පඩි වනඩි කිරීම සඳහා වි ාල අරගමයක් ක්රියාත්මක 
කමා. අපි ඒ පිළිබඳවත් ශම් අවස්ථාශේී සිහිපත් කම යුතුයි. ඒ 
සියල්ලටම වඩා ශ්රී ලාිංකිකයකු හනටියට අපි එතුමාට ශගෞරව 
කරන්ශන් වසර 30ක් තිස්ශසේ පනවනති කුරිරු ත්රස්තවාී යුද්ධ කාල 
වකවානුව තුම ී කඳුකර ජනතාව  ඒ තරුවයන් යුද්ධයට ශයොමු 
ශවන්ශන් නනති ශවන ආකාරයට  ත්රස්තවාීන් එක්ක එක් 
ශවන්ශන් නනති ආකාරයට එතුමාශේ නායකත්වය ඒ ප්රශද්  ශේ 

ජනතාවට ලබා ීම නිසායි. ආගම්  ජාති ශේදයකින් ශතොරව ශ්රී 
ලාිංකිකයකු හනටියට එතුමා කරුල ඒ ශසේවය අපි ඉතාම 
ශගෞරවශයන් ශම් අවස්ථාශේී සිහිපත් කම යුතුයි.  

එතුමාශේ ශද් පාලන කාල වකවානුව තුම මාශේ පියාශේ 

ශහොඳ මිත්රයකු  හනටියටත් එතුමා හිටියා. එතුමා සබරගමු පමාශත් 

දමිම ජනතාවශේ යටිතල පහසුකම් සිංවේධනය සඳහා පමවක් 

ශනොශවයි  අධයාපනය ශවනුශවනුත් වි ාල ශසේවාවක් කිරීමට 

කනපවුවා. ඒ සඳහා ශනොශයක් අවස්ථාවල සබරගමු පමාශත් 

වතුකර ජනතාව  දමිම ජනතාව ශවනුශවන් එතුමා කනප  ව කටයුතු 

කමා.  

එතුමාශේ විශයෝශවන් පසු  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අප 

ආණ්ක්ශේ රාජය අමාතයවරයකු හනටියට අපත් එක්ක කටයුතු 

කරනවා. එතුමාට ශද් පාලන ව ශයන් නායකත්වයක් ලබා ීලා 

ජනතාවශේ ඡන්දශයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිශබනවා. එතුමාශේ 

පියා කරුල වනඩ පිළිශවම ඉදිරියට කරශගන යෑම සඳහා ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මහතාට  ක්තිය  වධේය ලනශේවායි කියා ප්රාේථනා 

කරනවා.  

ශ ෝකයට පත්  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ භාේයාව  දියණියන් 

ශදශදනා  වාශේම  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඇතුළු ඥාතීන් 

සියලුශදනාටම මාශේ ශ ෝකයත්  මාශේ පවුශල් ශ ෝකයත්  

කෑගල්ල දිස්්රික්කශේ ජනතාවශේ ශ ෝකයත් ප්රකා  කරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීම ට  ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා. 
 
 

[1.36 p.m.] 
 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Presiding Member for the 
opportunity to say a few words on this occasion when we 
remember the late Hon. Arumugan Thondaman. He was a 
member of the '82 Batch of the Royal College, to which I 
also belong and there are two other members of that batch 
who are also the Hon. Members of this House. So, in the 
last 10 years, in this House, there were four of us who 
belonged to the same school and the same class.  

I had come to know the Hon. Arumugan Thondaman 
before I became a Member of Parliament and had the 
honour of appearing as his counsel in two courts in the 
Superior Courts: one, in the Court of Appeal when a 
Collective Agreement was challenged by the Ceylon 
Workers’ Congress and I appeared for Ceylon Workers’ 
Congress at that time, since the Hon. Thondaman retained 
me. But  more significantly, in the Supreme Court in a 
fundamental rights petition against the arrest of many 
Tamil youth who were being arrested at that particular 
point in time in the up-country and in the capital, the Hon. 
Thondaman, although he  was a Minister in the Cabinet at 
that time of President Mahinda Rajapaksa, still became a 
petitioner, and I appeared as his counsel and we brought 
relief in that particular situation. A whole host of 
guidelines were issued by the Supreme Court in that case 
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as to how the police or the security forces could actually 
do searches in the houses; that they could not enter houses 
after 6.00 p.m. and the local police must accompany 
them, the police registration forms, all of that became a 
reality because the Hon. Thondaman ventured out as a 
petitioner in challenging something that was happening in 
the country which brought great hardship to a lot of estate 
youth and others.  

Every person who has spoken in this House referred to 
the Thondaman dynasty and that is something that we 
cannot avoid but refer to. The Hon. Savumyamoorthy 
Thondaman was a person who signed my autograph. In 
1977, at the opening of the new Parliament, I was, as a 
Boy Scout, lining up the steps to Parliament according a 
guard of honour and to some of the Members who came 
out, we stuck out our autographs and they signed, and the 
Hon. S. Thondaman’s signature is also there.  I have 
followed how the senior Hon. Thondaman worked to 
bring great relief to the people he represented. I must also 
make mention of the fact that the political party that I 
represent, the Illankai Tamil Arasu Kachchi, was born as 
a result of the disenfranchisement of the Tamil 
community - of about 800,000 or so - in the up-country in 
1949. It was in protest of that Act, to which the late Hon. 
G.G. Ponnambalam gave his support, that the Hon. S.J.V. 
Chelvanayakam left the All Ceylon Tamil Congress and 
founded the Illankai Tamil Arasu Kachchi on the 18th of 
December 1949.  So, we have a very close connection. 
The very foundation of our political party has its 
connection to that very sad event that happened very soon 
after our country gained Independence. Thereafter, the 
late Hon. Savumyamoorthy Thondaman, as has been 
mentioned previously, joined the other leaders - the Hon. 
S.J.V. Chelvanayakam and the Hon. G.G. Ponnambalam - 
and became the President of the Tamil United Front until 
it became the Tamil United Liberation Front in 1976. 
Then in 1977, when the J.R. Jayewardene Government 
was formed, it was with the consent and agreement of the 
other Tamil leaders that he became a Cabinet Minister. 
He was somebody, while being in the Cabinet, who 
opposed the No-Confidence Motion, the infamous No- 
Confidence Motion that was brought in this House, 
against the then Leader of the Opposition, the Hon. 
Appapillai Amirthalingam.  

The late Hon. Arumugan Thondaman continued that 
great legacy and brought great relief to his people. As I 
said, I have been personally involved in one matter 
regarding a Collective Agreement, which he thought was 
unjust and even went to court.   On various occasions like 
that, he fought for the rights of his community and did not 
compromise an inch.  He stayed with the Governments in 
office in order to obtain relief for his community. But, 
whenever it demanded and whenever it was necessary, he 
opposed even the Governments that he was a Member of 
or sat in the Opposition and did his duty by his people.  

So, his death was a sad occasion because it was 
untimely, a great shock to all of us and a great shock 
mostly to his people. I was personally a witness to that 
when I attended his funeral in Kotagala and saw the 

grieving thousands by the roadsides and in the estates, 
who grieved so much to bid farewell to their leader.   

Sir, I want to place on record our grief and the 
condolences from our political party as well, particularly 
that of the Hon. R. Sampanthan who wanted to say a few 
words but is unable to attend Parliamentary Sittings today 
as he is indisposed and wanted me to convey his 
condolences too, to the Hon. Jeevan Thondaman and the 
family of the late Hon. Arumugan Thondaman. 

Thank you.  

  
  

[අ.භා.1.44  

  
ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සමුපකාර වසේවා  

අව වි සවවර්ධාන හා පාරිවභෝගික ආරක්ෂණ  රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியென்ன - கூட்டுறவுச் மெமெகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிெிருத்தி ைற்றும் நுகர்மெொர் பொதுகொப்பு 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශ්ප රටට  වතුකරශේ 

ජනතාවට වි ාල ශසේවාවක් ඉටු කම ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කර ඇති ශම් අවස්ථාශේී  විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලිංකා නිදහස් 

පක්ෂශේ භාණ්ඩාගාරිකවරයා විධියට යම් අදහසක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට ලනබීම පිළිබඳ මා සතුටු වනවා. එතුමා ශද් පාලනමය සහ 

සමාජමය ව ශයන් වතුකරශේ ජනතාවට කරන ලද ශසේවය 

පිළිබඳ මට ශපර කතා කම ගරු අග්රාමාතයතුමාත්  පක්ෂ  විපක්ෂ 

සියලුශදනාත් ීේඝ ව ශයන් කරුණු සඳහන් කමා. ඒ සෑම 

කරුවක්ම මාත් අනුමත කරනවා. ශ්රී ලාිංකිකයන් විධියට අපට 

උඩරට කඳුකරශේ ජනතාව මතක් වුශවොත්  ඒ සම ම මතකයට 

එන නමක් තමයි  "ශතොණ්ඩමන්" නාමය. වතුකරශේ ජනතාවට 

සනබෑ ශලසම තම ශසේවය ලබා දුන්නා වාශේම  එම ජනතාව 

ශවනුශවන් සනබෑ නායකත්වයක් ලබා දුන් නිසායි සමස්ත රශට් 

ජනතාව අතර එතුමාට එවනනි නාමයක් ශගොඩන ා ගනී මට 

ුලළුවන්කම ලනබුශණ්.  

වතුකරශේ ජනතාව සෑම ආකාරයකින්ම සහශයෝගය ලබා 

ශදන්ශන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි කියා මතයක් තිබුවා. නමුත්  

පනවනති මනතිවරවවලී ඒ තත්ත්වය ශවනස් වුණු බව ඡන්ද ප්රතිලල 

දිහා බනලුවාම අපට අවශබෝධ කරගන්න ුලළුවන්කම ලනබී 

තිශබනවා. පසුගිය ද ක කිහිපය තුමම ඒ සඳහාත් නායකත්වය 

ලබා දුන්ශන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලායි.  

ශම් අවස්ථාශේී විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ 

කාරවයක් තිශබනවා. අශ්ප රශට් විවිධ ජාතික කම්කරු 

නායකයන් මිය ගියාට පස්ශසේ එතුමන්ලාශේ ස්මාරක ජනාධිපති 

ශල්කම් කාේයාල භූමිශේ ස්ථාපිත කමා. ඒ අනුව ශ්රී ලිංකා නිදහස ්

පක්ෂශේ සභාපතිතුමිය විධියට චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක 

කුමාරතුිංග මනතිනිය ජනාධිපති ුරරය දනරූ කාල . මාව තුමී 

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ස්මාරකයක් ද ජනාධිපති 

ශල්කම් කාේයාලය තුම ඉදි කිරීමට කටයුතු කශමේ එතුමා 

විශ ේෂශයන්ම වතුකරශේ ජනතාවට කරන ලද ශසේවයට සහ ඒ 

ජනතාවට කරන ශගෞරවයක් විධියටයි. එතුමාශේ . යා කරශගන 

ගිය ශසේවය ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අඛ්ණ්ඩව  
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 ක්තිමත්ව කරශගන ගියා. එතුමා වතුකරශේ ජනතාවට වාශේම  

ශ්රී ලාිංකිකයන් විධියට සියලු ජාතින් අතර සුහදතාව ඇති වන පරිදි 

කටයුතු කරමින්  ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දුන් බවත් එතුමාට 

කරන ශගෞරවයක් විධියට අප ශම් අවස්ථාශේී විශ ේෂශයන්ම 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එක් පනත්තකින්  එතුමාශේ විශයෝ  වම 

පිළිබඳ අප කනගාටු ශවනවා  දුක් ශවනවා. අශනක් පනත්ශතන්  

එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය එතුමා ශගන ගිය වනඩ පිළිශවම තවදුරටත් 

 ක්තිමත්ව ඉදිරියට කරශගන යෑම සඳහා ඉදිරිපත්  වම පිළිබඳ ශ්රී 

ලිංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අපි විශ ේෂශයන්ම සතුටු වනවා. ශම් 

අවස්ථාශේී අපිත් එතුමාට සුබ ප්රාේථනා කරනවා. 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා -විශ ේෂශයන්ම වතුකරශේ 

ජනතාව-  වාමාිංිරක ශද් පාලන පක්ෂ එක්කත් පවත්වා ශගන ආ 

සම්බන්ධතාව අඛ්ණ්ඩව පවත්වාශගන යෑමට අව ය නායකත්වය 

එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය ලබා ශදයි කියන බලාශපොශරොත්තුව අපට 

තිශබනවා. එයයි   කම යුතු වන්ශන්. එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව 

අපශේ කනගාටුව හා ශ ෝකය එතුමාශේ ආදරණීය ියරිඳ  දූ දරුවන් 

ඇතුළු පවුශල් සියලුශදනාටත්  වතුකරශේ ජනතාවටත් ශම් 

අවස්ථාශේී අප පම කර සිටිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
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ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொெ ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය ප්රකා  කරන්න අවස්ථාවක් 

ලබා ීම ගනන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ සහ ශසෞමයමූේති ශතුාණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ මම දකින විශ ේෂත්වයක් තිශබනවා. ඒ තමයි  ඔවුන් 

කවදාවත් ශම් රට තුම ජාතිවාී  ගනටුම් ඇති කරන්න  ත්රස්තවාදයට 

උඩශගඩි ශදන්න  ත්රස්තවාීන්ට අව ය වටපිටාව නිේමාවය 

කරන්න දායක ශනොවුණු  අය  වම. වසර 30ක් තිස්ශසේ පනවතුණු 

යුද්ධශේී එල්ටීටීඊ සිංවිධානය එදා වතුකරයට ඇතුළු වුවා නම් 

බරපතම හානියක් ශවනවා. එදා ඉිංග්රීසි ජාතිකයන්ටත් අත් පත් 

කර ගන්නට බනරි වුණු භූමියක් තමයි කන්ද උඩරට කියන්ශන්. 

භූමිශේ පිහිටීම අනුව බනලුවත් අවුරුදු 30 ඇතුමත කන්ද උඩරටට 

යුද්ධය ඇතුළු වුවා නම් ඒක බරපතම තත්ත්වයක් නිේමාවය 

කරනවා. ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා නිසා තමයි එදා එල්ටීටීඊ 

සිංවිධානයට වතුකරශේ තරුවයන් ඩනහන ගන්නට බනරිව ගිශේ. 

අන්න ඒ කාරවාව නිසා තමයි මම ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා ගනන වාශේම එතුමාශේ . යා වන ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනනත් වචනයක් කථා කරන්නට තීරවය 

කශමේ. රටක් විධියට අපට ඒ යුද්ධය අවුරුදු 30ක් ඇතුමත ශහෝ 

ඉවර කර ගන්නට ඒ කාරවයත් ඉවහල් වුවා.  

වතුකරශේ ශත් වගාව තුළින් අශ්ප ආේථිකයට වි ාල 

දායකත්වයක් ලබා ශදනවා. එක පනත්තකින් යුද්ධය පනවති සමශේ 

ඒ ශත් වගාව අකේමවය වුවා නම් ඒක ආේථිකයටත් වි ාල 

ව ශයන් බලපාන කාරවයක් ශවනවා. අපි කනගාටු ශවනවා 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ මරවය ගනන. එතුමා 

තවදුරටත් ශම් පාේලිශම්න්තුව තුම සිටිය යුතු ුලද්ගලශයකු කියලා 

අපි වි ්වාස කරනවා. එතුමා කම්කරු නායකශයක්. ලිංකා වතු 

කම්කරු සිංගමය කියන්ශන් ශම් රශට් ප්රධානතම කම්කරු 

වයාපාරය කියලායි මා දකින්ශන්. ඒ කම්කරු වයාපාරයට එතුමා 

ලබා දුන්  ක්තියට අශ්ප ශගෞරවය ුලද කරනවා.  

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සහ ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වතුකරශේ ජනතාවශේ අයිතීන් දිනා 

ගන්නට  කරශගන ගිය ඒ කම්කරු සටන  ඉදිරියට ශගන යෑමට 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට  ක්තිය හා වධේය ලනශේවායි 

කියලා ප්රාේථනය කරමින්  ඒ පවුශල් සියලුශදනාට ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් මාශේ ශ ෝකය 

ප්රකා  කරනවා. මට ශම් අවස්ථාව ලබා ීම පිළිබඳව මුලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 
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ගුණ  දයාසිරි ජයවසේකර මහතා (බතික්  අත්යන්ත්ර වරදි හා 

වේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகெ - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අප අතරින් විශයෝ වුණු  ශම් 

රශට් අවුරුදු 24කට අධික කාලයක් වතුකරශේ ශදමම ජනතාවශේ 

නායකයා ව ශයන් කටයුතු කම මශේ මිත්ර ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාවට සම්බන්ධ 

ශවන්නට අවස්ථාව ලබාීම ගනන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ වේතමාන සභාපති ගරු වමත්රීපාල 

සිරිශසේන මනතිතුමා සහ පක්ෂය ශවනුශවන්  -අද එතුමාට 

ශපොශමොන්නරුශේ නිුලව මනතිතුමාශේ මවශේ අභාවය නිසා 

හදිසිශේ එහි යන්නට සිදු වුවා- ශම් ශ ෝක ශයෝජනාවට එක්  වමට 

මට පනවරී තිශබනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මට ඉස්ශසල්ලාම 

හමුශවන්ශන් 1994ී මම ශල්කම්වරයකු විධියට වනඩ කරන 

කාල ශේයි. එතුමාශේ ආදරණීය . යා වන ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් පාේලිශම්න්තුශේ ඉතාම වනදගත්  

බලවත් සහ ශත්ජාන්විත ඇමතිවරයකු විධියට වනඩ කරනවා අපි 

දනකලා තිශබනවා. එතුමාශගන් පසුව ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා සම  ඉතාම මඟින් ඇසුරු කරන්නට සහ එතුමා සම  

වනඩ කරන්නට මට හනකි වුවා. එතුමා මනතිවරව ගවනාවකීම 

අපිත් සම  එකට වනඩ කමා. මම විපක්ෂශේ ඉන්න කාලශේ 

එතුමා ආණ්ක් පක්ෂශේ අමාතයවරශයක්. ඒ හනම අවසථ්ාවකම 

අශ්ප සම්බන්ධතාව වනදගත් මිත්රත්වයක් බවට ශපරළුවා. ඒ 

වාශේම  පසුගිය කාල වකවානුශේ අපි ආණ්ක් පක්ෂශේ ඉන්න 

ශකොට එතුමා විපක්ෂයට ශවලා හිටියා  ආණ්ක්වට එකතු ශවන්ශන් 

නනතිව. එතුමා විපක්ෂශේ කාේය භාරය කරමින් සිටියත් අශ්ප 

සම්බන්ධතාව කවදාවත් පලුදු වුශණ් නනහන. හනමවිටම එතුමා 

කල්පනා කශමේ ශම් රශට් වතුකරශේ ජනතාව න ා සිටුවන්ශන් 

ශකොශහොමද කියලායි. ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සිංවේධන විෂය 

පිළිබඳ අමාතයාිං යත්  පශු සම්පත් විෂය පිළිබඳ අමාතයාිං යත් 

හරහා එතුමාට ලනබුණු බලය එතුමා පාවිචි ම කශමේ ශම් රශට් 

වතුකරශේ ඉන්න අශ්ප ආදරණීය දමිම ජනතාව ශවනුශවන්.  

ඔවුන්ශේ පඩි වනඩි කර ගන්න  නිවාස ප්ර ්නය විසඳන්න  

මාේග ප්ර ්න ටික විසඳන්න  ආගම අදහන්න  ශකෝවිල හදා ගන්න   

එදිශනදා ජීවිතය  ක්තිමත් කර ගන්න  ආදායම් මාේග වනඩි කර 

ගන්න එතුමා කම ක්රියාදාමය ඉතා විිරෂ්ටයි. වෘත්තීය සමිති 

නායකශයකුට එහා ගිය ශද් පාලන නායකත්වයක් එතුමා ඔවුන්ට 

ලබා දුන්නා. තමන්ශේ ජාතිය ශවනුශවන්  තමන්ශේ ජනතාව 

ශවනුශවන් කනප ශවලා වනඩ කරුල නායකශයක් ශලස එතුමා ගනන 

අපට ශලොකු ශගෞරවයක් තිශබනවා. අපි හනම ශකනාම අද එතුමා 

ශවනුශවන් ශම් සභාශේ කථා කරනවා. සිිංහල ශබෞද්ධයන් විධියට 

ශම් පාේලිශම්න්තුශේ සිටින අප තුම එතුමා ගනන වි ාල 

ශගෞරවයක්  තිශබනවා. එතුමා කවදාවත් ජාතිවාී ශලස වනඩ කම 

නායකශයක් ශනොශවයි. එතුමා  වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් 

කථා කමා වාශේම   ශම් රශට් සිිංහල  දමිම  මුස්ලිම් කියන ජාතීන් 

තුනම එකතු  ව වනඩ කරන්නට ඕනෑය කියන කාරවය ඉතාම  

තදින් එතුමාශේ හදවශත් පනල පදියම් කරශගන කටයුතු කමා.  
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පාේලිශම්න්තුව 

ඒ විතරක් ශනොශවයි  එල්ටීටීඊ සිංවිධානය ශම් රශට් ියහිසුණු 

යුද්ධයක් ශගන ගිය කාල . මාශේ එතුමා කනියනට් අමාතයවරයකු 

විධියට ආණ්ක් ගවනාවක කටයුතු කමා. ඒ හනම විටම  වනඩිම 

තේජනය තිබුශණ් එතුමාට. ශමොකද ශහේතුව?  උතුශේ තිබුණු ඒ 

ත්රස්තවාදය වතුකරයට ශගනයන්න තිබුණු එකම බාධකය තමයි 

එතුමා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා කිසිම අවස්ථාවක 

වතුකරශේ දමිම ජනතාව  යුද්ධයට  කිසිදු සහශයෝගයක් ලබා 

ශදන තනනට තල්ලු කශමේ නනහන. එතුමාත් ශම් රශට් ජීවත්වන 

ශකනකු විධියට හනම ශේලාවකම ත්රස්තවාදයට විරුද්ධව කටයුතු 

කරුල නායකශයක්.  එම නිසා තමයි උතුශේ පනවති දනවනන්ත 

ත්රස්තවාදය අශ්ප වතුකරය කරා ශගන යන්නට හනකියාවක් 

ලනබුශණ් නනත්ශත්. එම නිසා අපි එතුමාට ඒ ශගෞරවය ුලද 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂය 

විධියට අපි හනම විටකම ශම් රශට් දමිම ජනතාව ශවනුශවන් අපට 

කම හනකි උපරිම යුතුකම් ශකොටස ඉටු කරනවා. ඒ වාශේම  

ඕනෑම ත්රස්තවාදයකට විරුද්ධව අපි ක්රියා කරනවා. එම නිසා ශම් 

ක්රියාදාමය තුම එතුමා ගත්  ක්තිය මම ආදරශයන්  ශගෞරවශයන් 

යුතුව සිහිපත් කරනවා. අද එතුමාශේ ආදරණීය ුලත්ර රත්නය    

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තරුවයකු විධියට පියාශේ 

අභාවශයන් පසුව එම පක්ෂය භාර ශගන කටයුතු කරනවා. එතුමා 

සම  එම ක්රියාදාමය ඉදිරියට ශගන යන්න රාශම්ෂ්වරන් 

මන්ත්රීතුමා ඇතුළු වි ාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ සියලුශදනාටම මාශේ 

ශගෞරවය සහ උණුසුම් සුබ පනතුම් පිරිනමනවා. තමන්ශේ . යා සහ 

පියා ගිය අඩි පාශේ යමින් ශම් රශට් වතුකරශේ ජීවත් වන සියලු 

දමිම ජනතාවට  ක්තියක් ශවමින්  ඔවුන්ට පිහිට ශවමින්  ශම් 

රශට් සිිංහල  දමිම සහ මුස්ලිම් ජනතාවශේ එකමුතුව රකින්න ඒ 

සියලු ශදනාට  ක්තිය  වධේයය ලනශේවායි කියා ප්රාේථනා කරන 

අතර  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආදරණීය ියරිඳ ඇතුළු දරුවන් 

සියලුශදනාට ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂය ශවනුශවන් ශ ෝකය ප්රකා  

කරමින් මාශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
 

[2.00 p.m.] 
 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Mr. Presiding Member, I take this opportunity to 
convey my condolences on the death of a Friend and 
Colleague whom I have known, perhaps, from grade one 
at the Royal Primary School and subsequently, at the 
College. We used to call him “Thondi” and whether he 
was a Member or a Minister, it really did not matter 
because we were friends.  

It was always encouraging to see how he really 
worked hard for his people. Like most Hon. Members 
mentioned here, he was concerned about his people. He 
always thought, “What can I do for my people?” I know 
that for a long period of time he tried his level best to 
ensure that his people were looked after. Like the Hon. 
Dayasiri Jayasekara mentioned a little while ago, he was 
more than a leader of a trade union.  He was a respected 
politician and somebody his people could go to, seeking 
redress.  I know that even till the last date, he was 
struggling to get the Rs.1,000 wage increment for the 

estate workers. We read in the newspapers that even on 
the day he died, he met with the Hon. Prime Minister and 
his discussion had been about the Rs.1,000 promised to 
the estate workers. He took care of them and as was 
mentioned previously, looked after their families and 
their homes, improving infrastructure like schools, 
medical care and so on. He spoke to the owners of the 
estates, the plantation companies. I have friends who 
were also very good friends with my Friend “Thondi” 
and who always tried to ensure that he was able to deliver 
a better life for his people.  

Sir, I want to, once again, express my deepest 
sympathies and condolences to his dear wife, two 
daughters and son, the Hon. Jeevan Thondaman, I believe 
the youngest Member of Parliament in this House today, 
who has got to fill big shoes, not only your father’s shoes, 
young man, but your grandfather’s too.  

The Thondamans have been an establishment, an 
institution in that area. Whichever party they may decide 
to contest from, they would always win and they would 
always make sure that they looked after the community. 

So, while I regret that my Friend, our Colleague is no 
longer here, I welcome his only son and hope he will 
carry on what his father and his grandfather started. Once 
again, I want to place on record our sincere condolences 
and also want to wish the Hon. Jeevan Thondaman all the 
very best! 

Thank you very much.  

[අ.භා.2.04  
 

ගුණ චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைெ ெம்பத் தெநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  හිටුල අමාතය ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය ප්රකා  

කිරීම සඳහා ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබන ශම් අවස්ථාශේ  

ඊට සම්බන්ධ  වන්නට අවස්ථාව ලනබීම පිළිබඳව කන්ද උඩරට 

බදුල්ල දිස්්රික්කශේ ජීවත් වන මන්ත්රීවරයකු හනටියට මා 

ශබොශහොම සතුටු ශවනවා. ඒ වාශේම  අද  ශමොන ප්ර ්න  ගනටලු 

තිබුවත් එතුමා ශවනුශවන් කථා කිරීමට ශම් පාේලිශම්න්තුවට 

පනමිශවන්න ඕනෑය කියලා මම හදවතින්ම සිතුවා.   

එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය වන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අද 

ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ඒ වාශේම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ ශසවවනල්ල වාශේ හිටුල රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාත් 

ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා 

හනම ශදයක්ම ඇහුශේ රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාශගන්. එතුමාත් ශම් 

වතාශේ පාේලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් ශවලා තිශබනවා. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා නාම ශයෝජනා ීලා දින කිහිපයකින් 

ජීවිතශයන් සමු ගත්තා. ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසයට එයින් වි ාල 

පාක්වක් වුවා. එතුමා හිටියා නම් ශබොශහෝ දුරට තවත් මන්ත්රී ුරර 

ශදකක් ශම් පාේලිශම්න්තුවට  වනඩි ශවන්න තිබුවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ඥාති දරුශවක් තමයි 

ඌව පමාත් සභාශේ හිටුල ඇමතිවරයකු වූ  මශගත් එක්ක 

ශද් පාලන කටයුතුවල නිරත වන බදුල්ශල් සිටින ශසන්දිල් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. එතුමා ගනනත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

1341 1342 

[ගරු දයාසිරි ජයශසේකර  මහතා  
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ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ශගෝලශයෝ ශගොඩක් ශම් 

පාේලිශම්න්තුශේ හිටියා; අදත් ඉන්නවා. සමහර අය ශම් වන විට 

පාේලිශම්න්තුශේ නනහන. විරුද්ධ පාේ ්වශේ වාඩිශවලා සිටින 

වඩිශේල් සුශේෂ ් මන්ත්රීතුමා පාේලිශම්න්තුවට එවන්න කටයුතු 

කශමේත්   ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමායි.  එතුමා නුවරඑළිශේ යම් 

තනනක සිටිනවා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා දනකලා  එතුමා 

සම  කථා කරලා  පසුව එතුමා බදුල්ශලන් පාේලිශම්න්තුවට 

එවන්නත් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කටයුතු කමා. සමගි ජන 

බලශේගශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් අශ්ප සරත් ශෆොන්ශසේකා මනතිතුමා 

විතරයි ශම් අවස්ථාශේ ගරු සභාශේ ඉන්ශන්. වඩිශේල් සුශේෂ් 

මන්ත්රීතුමා පාේලිශම්න්තුවට ශගනාශවත් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා තමයි කියන කාරවාව එතුමාශේ දනනගනී මටත් 

ශහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  2009 අවසාන සටශන් 

ප්රභාකරන් හසු ශවන්න දිනකට කලින් දවශසේ සිද්ධියක් මට මතක් 

ශවනවා.  එතශකොට ඇල්ල ප්රාශද්ශීය සභාශේ සභාපති මමයි.  

ඇල්ල ප්රාශද්ශීය සභාවට අයිති  නමුනුකුල සහ බල්ලකනටුව 

ප්රශද් වල තමයි වනඩිම කන්ද උඩරට ජනතාවක් ජීවත් ශවන්ශන්. 

රාත්රී 7.00ට විතර මම බල්ලකනටුවට ගියා ුලිං ම ප්ර ්නයක් ඇති 

ශවලා එන්න කියුල නිසා. ඇල්ල ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාත් 

එතනනට ගිහිල්ලා සිටියා. ඒ ශවලාශේ ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාට 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාශගන් ශටලිශෆෝන් ශකෝල්  

එකක් ආවා. ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා කිේවා  "සභාපතිතුමාත් 

ශමතනන ඉන්නවා සේ  සභාපතිතුමාට ශටලිශෆෝන් එක ශදන්නම්" 

කියලා. එශහම කියලා මට ශටලිශෆෝන් එක දුන්නා. මට ශදමම 

ශහොඳට ුලළුවන්. ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඇහුවා  'யொர் மபசுறது?'  

කියලා.  මම කිේවා  'நொன் Chairman மபெிறன் Sir' කියලා. 

එතුමා කිේවා  'ஆ! நீங்களொ? நீங்கள் இருந்தொ நல்லம். 

பிெச்ெிமன இல்மல. நீங்க இருந்தொல் நொங்க பயம் இல்ல. 

நீங்க என்ன ெொி தெய்யுங்க Chairman' කියලා. සිිංහශලන් 
කියනවා නම්   "ඔයා ඉන්නවා නම් භය නනහන  මට ඔයා ගනන 
වි ්වාසයක් තිශබනවා" කියලායි කිේශේ.  Jaffna ெில Members 

Parliament எல்லொம் இருக்கினம். பதுமளயில தைிழ் ைக்கள்  

கிட்ட இருந்த ஆள்தொன் நொன். එතුමා ශදමම ජනතාවශේ 

නායකයා හනටියටයි අප වි ්වාස කරන්ශන්. ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මහත්මයාට තව දිගු කාලයක් ජීවත් ශවන්න තිබුවා. 
පක්ෂය ශලොකු ගමනක් කරා ශගනයන්න යන්න තිබුවා. දනන් ඒ 
වගකීම තරුවයකු හනටියට එතුමාශේ ුලත්ර රත්නයට පනවශරනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 1970 පාේලිශම්න්තුවට එන 

ශකොට වයස අවුරුදු  24යි.  இப்ப ஜீென்   ததொண்டைொனுக்கும்  

24.அப்ப ஜீென் ததொண்டைொனுக்குகூட மெமலயிருக்கு. 

உங்களுக்கு 24ஆ? 26ஆ?   
 

ගුණ ජීවන් වතොන්ඩමන් මහතා (වතු නිවාස හා ප්රජා යියතල 

පහසුකම් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ஜீென் ததொண்டைொன் - மதொட்ட வீடமைப்பு 

ைற்றும் ெமுதொய உட்கட்டமைப்பு ெெதிகள் இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 

26යි.  
 

ගුණ චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைெ ெம்பத் தெநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

අවුරුදු ශදකක් එහා ශමහා වුවාට කමක් නනහන ශන්. දනන් අපට 

ඊට වනඩිය වයසයි ශන්. කිේශේ නනති වුවාට ගරු දයාසිරි 

ජයශසේකර රාජය ඇමතිතුමාට  පනහත් පනනලා ශන්. ගීතා 

කුමාරසිිංහ මන්ත්රීතුමියත් හිනා ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් ශේලාශේ  ගරු ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන්   රාජය   ඇමතිතුමාට  ශලොකු   වගකීමක්  තිශබනවා.  
நீங்க up-countryஇல உள்ள ைக்களுக்கு நிமறய மெமலதெய்ய 

மெண்டியிருக்கு. அது தபொிய கஷ்டைொன மெமல. இப்ப 1,000 

ெம்பளம்   කියන්ශන්     වතු     කම්කරුවන්     රුපියල්    1 000ක්  

බලාශපොශරොත්තුශවන් සිටියා කියන එකයි. හිටුල අමාතය 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශගන් වතු කම්කරුවන් රුපියල් 

1 000ක වනටුප බලාශපොශරොත්තුශවන් සිටියා. ඒ වනටුප අපි 

ශදන්නට ඕනෑ. අශ්ප ආණ්ක්වක් යටශත් එතුමාශේ 

බලාශපොශරොත්තුව   අපි ඉටු කම යුතුයි. අද එතුමා ජීවතුන් අතර 

නනති වුවත්  එතුමාශේ ජනතාව ශවනුශවන් අපි ඒ රුපියල් 

1 000ක වනටුප වතු කම්කරුවන්ට ශදන්න ඕනෑ. ශමොකද  වතු 

කම්කරුවන්ශේ ශලොකු බලාශපොශරොත්තුවක් තමයි ආරුමුගන්  

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. එතුමා වනඩිය කථා කරන ශකශනක් 

ශනොශවයි. අක්ශවන් කථා කරලා වනඩිශයන් වනඩ කරන ශකශනක්. 

ශකොටගල පනත්ශත් තවත් මන්ත්රීවරු සමගි ජන බලශේගය 

පක්ෂශේ ඉන්නවා. ඒ අය නායකයන් වුශවත් ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පනත්ශතන් ඇවිල්ලා තමයි.   අපි අද 

ඒවා අමතක කරන්න ශහොඳ නනහන. ද්රවිඩ ජනතාව ජීවත්වන  

එක්ලක්ෂ පනස්දහසක් පමව වූ ඡන්දදායකයන් සිටින 

දිස්්රික්කයක් තමයි බදුල්ල දිස්්රික්කය. ඌව පමාත් සභාශේ හිටුල 

මහ ඇමති හනටියට  එම ජනතාවශේ නායකයා ශවනුශවන් අද 

පාේලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා වචනයක් කථා කිරීමට මට ශලොකු 

යුතුකමක් තිශබනවා.  

இந்த Parliament இல 4 முன்னொள் முதலமைச்ெர்ைொர் 

இருக்கிறொங்க - හිටුල මහ ඇමතිවරු හතරශදශනක් ඉන්නවා. 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් කියන චරිතයට අප ගරු කරනවා. සුළු 

ජාතික පක්ෂ නායකශයෝ කිහිපශදශනක් ශම් පාේලිශම්න්තුශේ 

ඉන්නවා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා  ඒ නායකයන් 

අතර සිටි විිරෂ්ට ගවශේ නායකශයක්. ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය 

ඇමතිතුමාට අපි කියනවා  බදුල්ල දිස්්රික්කශේ ලිංකා කම්කරු 

ශකොිංග්රසශේ  பதுமளயில நீங்க union இல, கட்ெியில என்னெொி  

இருந்தொ நொங்கள் உங்களுக்கு support தகொடுக்கிறது. நொங்கள் 

கட்ெி மெற. நொங்க නිශයෝජනය කරන්ශන් ශ්රී ලිංකා නිදහස් 

පක්ෂයයි. அது மதமெயில்மல. உங்கள் கட்ெிக்கு பதுமளயில 

என்ன தெய்ய மெணும்? நொன் former Minister ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன்    -    உங்க அப்பொக்கு    மெமல    தெய்தைொதிொி  

தெய்மென். ඒ පක්ෂයටත්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

පවුශල් උදවියටත් මශේ ශ ෝකය ප්රකා  කරමින්  ද්රවිඩ ජනතාවට 
වනඩ කරන්න ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසයට තව තවත්  ක්තිය හා 
වධේයය ලනශේවායි  කියා ප්රාේථනා කරමින්  මා නිහ  ශවනවා. 

எல்லொருக்கும் நன்றி. ெணக்கம்.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීම ට  ගරු අනුර ප්රියදේ න යාපා මහතා. 

Order, please! ඊට ප්රථම  කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු 

මූලාසනය සඳහා ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමාශේ නම  

ශයෝජනා කරන්න.  

 
ගුණ දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகெ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "ශම් අවස්ථාශේ ී ගරු ඉසුරු 

ශදොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා 

කරනවා.  
 

1343 1344 



පාේලිශම්න්තුව 

ගුණ චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைெ ெம்பத் தெநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
 

විසින් ස්ථිර කරන ලී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ සවජීව එදිරිමාන්න මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගුණ ඉසුුණ වදොඩන්වගොඩ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன அெர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலமெ, ைொண்புைிகு  இசுரு ததொடன்தகொட 

அெர்கள்  தமலமை ெகித்தொர்கள். 

       Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the 
Chair, and THE HON. ISURU DODANGODA took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.13  

 

ගුණ අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுெ பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  CWC පක්ෂශේ නායකයා වූ 

හිටුල අමාතය ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය 
පිළිබඳව ශම් අවස්ථාශේී මශේ ශ ෝකය ප්රකා  කරනවා. 
එතුමාත්  මාත් පාේලිශම්න්තුවට පනමිණිශේ එකම අවුරුද්ශද්. 
එනම්  1994  වසශේී. එදා සිට එතුමාශේ අභාවය සිදු වූ දිනය 
දක්වාම විවිධ කටයුතුවලී අපි ඉතා සුහදව වනඩ කර තිශබනවා. 
ශම්  'ශතොණ්ඩමන්' කියන නම නිේමාවය වුශණ් ශසෞමයමූේති 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් සම යි. මට කලින් කථා කම කථිකයන් 
කිේවා වාශේ  ශම් පවුශල් අය ශම් රශට් ජාතික සමඟිය ශවනුශවන් 
වි ාල ශසේවයක්  කමා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නුවරඑළිය කියන්ශන් විවිධ 
ජාතීන් වාසය කරන ප්රශද් යක්.  ඒ වාශේ ප්රශද් වලට ගියාම අපට 
ශත්ශරනවා  ඒ  ජනතාව ශහොඳ සුහදතාවකින් ජීවත් වන බව. ඒ 
සුහදතාව ඒ ශද් පාලකයන් අතරත් තිශබනවා; මහ ජනතාව 
අතරත් තිශබනවා.  

එදා වතු කම්කරුවන්ශේ ජීවන මට්ටම  සම  සිංසන්දනය කර 
බනලුවාම   අද ශලොකු ශවනසක් ශවලා තිශබන බව අපට දකින්න 
ුලළුවන්. ඒ අය අතරින් අලුත් උගතුන් ියහිශවමින් තිශබනවා. 
ඒකට ප්රධාන ශහේතුව තමයි  ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාශේ 
ශද් පාලනය. ඔවුන් තමන්ශේ ශද් පාලන කාලය තුම ඉතා 
පරිවත ශලස තම ජනතාව ශමශහයවූවා විතරක් ශනොශවයි  ඒ 
ජනතාව සහ අශනකුත් ජාතීන් අතර සුහදතාව ශගොඩ න න්නත් 
වි ාල ශසේවයක් කමා.  ඔවුන් කම දනවනන්ත ශසේවය ඒකයි.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් තම . යාශේ ම  ගිය 
ශද් පාලකශයක්. එතුමා සෑම විටම තමන්ශේ ජනතාව ශවනුශවන් 
හ  නනඟුවා වාශේම  ප්රශද් ශේ සිටින අශනක් අය ගනනත් ඉතා 
ශහොඳින් ශසොයා බනලුවා. මම වනවිලි කේමාන්ත ඇමතිවරයා විධියට 
කටයුතු කම කාලශේ වෘත්තීය සමිති ව ශයන් එතුමාත් සම  
නිරන්තරශයන් සම්බන්ධකම් ඇති කර ගන්න අවස්ථාව ලනබුවා. 
එතුමා අප සම  එකට වාඩි ශවන්ශන් ඉතා ශහොඳ වෘත්තීය සමිති 
නායකයකු හනටියට මිසක්  මන්ත්රීවරයකු ශහෝ ඇමතිවරයකු 
හනටියට ශනොශවයි. ඒ කාලශේ එතුමා සම  ශහොඳ සුහදතාවක් 
ශගොඩ න ා ගන්නත් ුලළුවන් වුවා. ඒ වාශේම  එතුමා ශේ කථාව 
ගනන සනලකිලිමත් ශවන්නත් සිදු වුවා. ශමොකද  එක් පනත්තකින් 
එතුමා ශද් පාලන නායකශයක්. අනික් පනත්ශතන්  එතුමා වෘත්තීය 

සමිති නායකශයක්. ඒ නිසා සුහදතාව ආරක්ෂා කර ගනිමින්  ලබා 
දිය හනකි සෑම ශදයම ලබා ශදන්න හනම විටම අපි උත්සුක වුවා. 
එතුමා වෘත්තීය සමිති අිං ශේ ඉතාම ශහොඳ නායකයකු බව අපට 
ශපනුවා.  

ශම් ශද් පාලනශේ අවුරුදු 72ක් ආපස්සට හනරිලා බනලුශවොත්  

නිදහසින් පසු ජාතීන් අතර සමගිය ශවනුශවන් වනඩ කම  

ශද් පාලන නායකයන් හිටියා නම්  ඒ අතරින් ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  එතුමාශේ මුණුුලරාත් ඉහමම තනනක 

ඉන්න බව අපට ශපශනනවා. වතු කම්කරුවන්ශේ ුලරවනසිභාවය 

පිළිබඳ ප්ර ්නය අද වනවිට ශබොශහෝ දුරට විසඳිලා තිශබනවා. 

ශවනත් පහසුකම් ලබා ගනී ශම් ප්ර ්නත් හු ක් දුරට විසඳා 

තිශබනවා. ඒ සඳහා මහන්සි වුශණ් එතුමන්ලා ශදශදනායි කියා මා 

වි ්වාස කරනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  අපි ශනොහිතුල ශවලාවක 

ඉතාම අවාසනාවන්ත ශලස අපි අතරින් නික්මුවා. එතුමාශේ 

අභාවය පිළිබඳව අපි ශ ෝක වනවා. එතුමා පක්ෂ - විපක්ෂ 

ශදපාේ ්වශේම සිත් දිනාශගන වනඩ කම  ශකශනක්. එතුමා 

යම්කිසි මතයක් දනරුවා. එතුමා කිසි දවසක වාසි තකා ඒ මතය 

ශවනස් කශමේ නනහන. ඒක එතුමාශේ සිරිතක්. පසුගිය කාලය 

තුමීත් එතුමා හනසිරුශණ් එශහමයි. බලය තිශබන ශකොටත්  නනති 

විටත් එතුමා එකම ස්වභාවයකින් තමයි වනඩ කශමේ. එතුමා 

එක්තරා විධියකින් ප්රාශද්ශීය රජකු විධියට තමයි අපිට ශපනුශණ්.  

වසර 24ක පමව කාලයක් එතුමා ශම් පාේලිශම්න්තුශේ ඉඳලා 

තිශබනවා. එතුමා විවිධ අමාතයාිං  දරලා තිශබනවා. තමන්ශේ 

ජනතාවට එතුමා ශලොකු ශසේවයක් කරලා තිශබනවා. තම 

. යාශගන් ලනබුණු උරුමය එතුමා ආරක්ෂා කමා. එතුමා ආරක්ෂා 

කම උරුමය ඉදිරියට ශගන යන්න එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය අද ශම් 

පාේලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. එතුමා තමයි  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා ශගන ගිය 

ශද් පාලනයත්  ඒ ප්රතිපත්තියත්  ඉදිරියට ශගන යමින්  අශ්ප රශට් 

දනනට යම් යම් ගනටලු  ඉතිරි ශවලා තිශබනවා නම්  ඒවාත් විසඳා 

ගනී ම සඳහා අපි සියලුශදනාම එකතු ශවලා ක්රියා කම යුතුයි කියා 

මා වි ්වාස කරනවා. එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව එම පවුශල් 

සියලුශදනාට ශ ෝකය ප්රකා  කරමින්  මශේ වචන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. 
  

 
[பி.ப. 2.19] 

 

ගුණ වසේවම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்ெம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இன்று 

நமடதபறுகின்ற ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களுமடய 

அனுதொபப் பிமெெமணயிமல எனக்கும் ெில ெொர்த்மதகள் 

மபெச் ெந்தர்ப்பைளித்ததற்கு முதலில் நன்றிமயத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கின்மறன். அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்களுடன் நொன்  தநருங்கிய நண்பனொகப் பழகிய 

கொலங்கள் உண்டு. எங்களுமடய ெடக்கு, கிழக்கிமல 

எங்களுமடய ைக்கள் ெொர்ந்த பிெச்ெிமனகமள ெிெொொிக்கின்ற 

ஒரு நண்பனொக அெர் இருந்தொர். குறிப்பொக, எங்களுமடய 

ைமலயக ைக்களின்  ெிடிதெள்ளியொகத் திகழ்ந்தொர். இங்கு 

மபெியெர்கள் குறிப்பிட்டதுமபொன்று, அெருமடய பொட்டனொர் 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஐயொவுமடய பெம்பமெயில், 

மதெிய இனைொன ைமலயக ைக்களின் ெிடுதமலக்கொக, 

அெர்களுமடய இமறயொண்மைக்கொக, அெர்களின் 

சுபிட்ெத்திற்கொகச் தெயற்பட்ட ஒரு ைொைனிதெொெொர். 

1345 1346 
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அெருடன் பழகிய ெந்தர்ப்பங்கமள இப்தபொழுதும் நொன் 

நிமனத்துப் பொர்க்கின்மறன். “ென்னிக்குச் தெல்ல மெண்டும், 

ஏற்பொடு தெய்யுங்கள்” என்று ஒருமுமற எனக்குத்  ததொமலமபெி 

அமழப்பு ெந்தது. உடனடியொக நொன் தைிழ்ச் தெல்ெமனச் 

ெந்திப்பதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் தெய்து தகொடுத்மதன். 

அப்மபொது எனது நண்பர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கமளொடு பலர் அெமெச் ெந்திப்பதற்கொக ெந்திருந்தொர்கள். 

நொன் தபருமைப்படுகின்ற ெிஷயம் என்னதென்றொல், 

எங்களுமடய ைமலயக ைக்கள் படுகின்ற துன்பங்களிமல அெர் 

பங்தகடுத்துக்தகொண்டதுதொன். அெர்களின் பிெச்ெிமனகமள 

முன்னின்று தீர்க்கின்ற ஒருெெொகக் கொணப்பட்டொர். இங்கு 

மபெிய முன்னொள் முதலமைச்ெர் அெர்கள், “அந்த ைக்களின் 

பிெச்ெிமனகளிமல முன்நின்று தெயற்படுகின்ற ஒருெர்” என  

எடுத்துச் தெொன்னொர். உண்மையிமல, அெர் இறந்த தெய்திமய  

என்னொல் நம்பமுடியெில்மல. ஏதனன்றொல், நன்றொக இருந்த 

ஒருெர் திடீதென்று ைெணைமடந்துெிட்டொர் என்ற தெய்திமய  

என்னொல் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியெில்மல. அெர் என்னுடன் 

மபசும் ஒவ்தெொருமுமறயும் எங்களுமடய ைக்களின் 

பிெச்ெிமனகள் ெம்பந்தைொகவும் தன்னுமடய ைக்களின் 

பிெச்ெிமனகள் ெம்பந்தைொகவும் மபசுெொர். பிெச்ெிமனகமள 

எப்படித் தீர்க்க மெண்டுதைன்று அெெது பட்டனொர் கொட்டிய 

ெழியிமலமய எனது நண்பன் அைெொா் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்களும் ைமலயகத் மதெிய இனைொன ைமலயக 

ைக்களுமடய ெிடுதமலக்கொகப் மபொெொடியெர். இறக்கும் 

தருெொயிலும் அந்த ைக்கமள நிமனத்துத்தொன் அெெது உயிர் 

பிொிந்திருக்கும் என்று நொன் நிமனக்கின்மறன். அந்தளெிற்கு 

அந்த ைக்கமள மநெித்தெர். இறந்தெர்கள் ெிட்டுச்தென்ற நல்ல 

பண்புகமள, பணிகமள நொங்கள் ததொடெ 

மெண்டுதைன்பமதத்தொன் நொன் இங்கு நிமனவுகூெ 

ெிரும்புகின்மறன்.  

தம்பி ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்கள் தகப்பனொருமடய 

பணிமயத் ததொடெ மெண்டுதைன்பதற்கொகத் தனது ெிறு 

ெயதிமலமய அந்தப் தபொறுப்புக்கமள ஏற்றிருக்கின்றொர். 

உங்களுமடய தெயற்பொடுகள் உங்களுமடய அப்பொெினதும் 

பூட்டனொொினதும் தெயற்பொடுகளின் அடிப்பமடயிமலமய 

அமைய மெண்டும். நிச்ெயைொக, உங்களுமடய 

தெயற்பொடுகளுக்கு அெர்களுமடய ெழிகொட்டல்கள் 

மகதகொடுக்கும் என்று நொன் கருதுகின்மறன். உங்களுக்கு 

நிமறயச் சுமைகள் இருக்கின்றன. உண்மையிமலமய, அந்தத் 

மதெிய இனத்மத ெழிநடத்துெதற்கொன பொொிய தபொறுப்பு 

உங்கள் தமலமைல் சுைத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நீங்கள் அமதச் 

சுமையொக க் கருதொைல் ைக்களுக்குச் மெமெதெய்ெது ஒரு 

புனிதைொன தெயல் என நிமனத்துச் தெயற்பட மெண்டு 

தைன்பதுதொன் என்னுமடய ஆமலொெமனயொகும். ைமலய 

ைக்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு பிெச்ெிமன ஏற்படுகின்றமபொது, 

நிச்ெயைொக ெடக்கு, கிழக்கு ைக்களும் நொங்களும் உங்கமளொடு 

நிற்மபொம்; உங்களுக்கொகக் குெல் தகொடுப்மபொம்; உங்கமளொடு 

பயணிப்மபொம் என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட 

ெிரும்புகிமறன்.  

அந்த ைக்களுமடய ெொழ்க்மகமய நொங்கள் நல்ல 

முமறயிமல அமைத்துக் தகொடுப்பதனூடொகவும் அெர்களுமடய 

இமறயொண்மைமய அெர்களுக்குப் தபற்றுக்தகொடுத்து 

அெர்கமளச் சுதந்திெைொகச் தெயற்பட அனுைதிப்பதனூ 

டொகவும்தொன் என்னுமடய நண்பனுமடய ஆத்ைொ 

ெொந்தியமடயும் என்பமத நொன் இங்கு கூறிக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்மறன். நீங்கள் கெமலப்பட மெண்டொம்.  இந்தச் 

சுமைமய உங்கமளொடு மெொா்ந்து சுைப்பதற்குத் தைிழ்த் மதெியக் 

கூட்டமைப்பின் நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் ெடக்கு, 

கிழக்கிமல ெொழ்கின்ற எங்களுமடய ைக்களும் உங்கமளொடு 

பயணிப்பொர்கள் என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட 

ெிரும்புகின்மறன்.  தங்களுமடய தமலென் கொட்டிச்  தென்ற 

பொமத முடிந்துெிட்டமதொ என்ற நிமனப்பு இனியும் 

மெண்டொம். எங்களுமடய உறவுகளுக்குக் மக தகொடுப்பதற்கு 

நொங்கள் இருக்கின்மறொம். தம்பி ஜீென் ததொண்டைொன் 

அெர்களுக்கும் நொங்கள் மக தகொடுக்கத் தயொெொக 

இருக்கின்மறொம். ஆகமெ, நீங்கள் துணிச்ெலொகப் 

பயணியுங்கள்! நொங்கள் பின் ததொடர்மெொம்.   அந்தெமகயிமல, 

உங்களுக்குப் பலைொக நொங்கள் எப்மபொதும் இருப்மபொம் என்று 

கூறிக்தகொண்டு, தம்பி ஜீென் ததொண்டைொனுக்கும் அெருமடய 

குடும்பத்தொர் அமனெருக்கும் என்னுமடய தைிழ்த் மதெியக் 

கூட்டமைப்பின் ெொர்பொக, எங்களுமடய நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் ெொர்பொக, எங்களுமடய ைக்கள் ெொர்பொக ஆழ்ந்த 

அனுதொபத்மதத் ததொிெித்து நிமறவு தெய்கின்மறன்.  நன்றி.    

 
[අ.භා.2.27  

 
ගුණ ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ெொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කන්ද උඩරට නිශයෝජනය 

කරන ශද් පාලනඥයකු හනටියට මා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා ගනන ශහොඳට දන්නවා. මධයම පමාත් සභාව පිහිටුවන 

ශවලාශේ එතුමා ඒ ශවනුශවන් අපට  වි ාල  ක්තියක් හා 

වධේයයක් ලබා දුන්නා. එතුමා ජනමූල නායකයකු හනටියට 

නුවරඑළිය දිස්්රික්කය හනරුණු විට මාතශල් සහ මහනුවර 

දිස්්රික්කත් සම්බන්ධ කරශගන දනවනන්ත සිංවේධන වයාපෘති 

ආරම්භ කමා. ශදමම ජනතාවශේ සිංවේධන කටයුතු ශවනුශවන් 

පමවක්  ශනොව  අප ප්රශද් වල ඉන්න සිිංහල ජනතාවශේ 

සිංවේධන කටයුතු ශවනුශවනුත් එතුමා දායකත්වය ලබා දුන්නා.  

ගරු ශතොණ්ඩමන් මහතා එදා තමන්ශේ ජනතාව ශවනුශවන් 

වතුකරශේ යටිතල පහසුකම් සිංවේධනය කරලා  එම මාේග සඳහා 

බස් ඉල්ලලා  වතු කම්කරුවන්ශේ වදනික වනටුප වනඩි කර ශදන 

ශලසටත් ඉල්ලා සිටියා. එතුමාශේ දිස්්රික්කය ශවනුශවන් කරුල ඒ 

උදාර ශමශහවරටත් වඩා එතුමාශේ . යාශේ අඩි පාශේ යමින්   

පසුගිය කලබල කාලශේ විශ ේෂශයන් උතුශේ යුද්ධය පනවනති 

ශවලාශේ එතුමාත් අපට කන්ද උඩරට ආරක්ෂා කරලා දුන්නා. 

කන්ද උඩරටට අශ්ප විශ ේෂ ශගෞරවයක් තිශබනවා. මධයම 

පාමාතට ත්රස්තවාදය ඇතුළු ශනොවන්න එතුමා වග බලා ගත්තා. 

එම නිසා ශදමම ජනතාව තුම වාශේම සිිංහල ජනතාව තුමත් 

එතුමා ශකශරහි ශලොකු ශගෞරවයක් තිශබනවා. 

භයිංකර ශකොවිඩි-19 වසිංගතය රශට් තිශබන ශවලාශේ තමයි 

එතුමාශේ අවමඟුල් උත්සවය පනවනත් වුශණ්. රජය මඟින් ඇඳිරි 

ී තිය පනවා තිබුවත්  එම ජනතාව ජන මූල නායකයකු වූ එතුමා 

බලන්න ඒම නනවනත්තුශේ නනහන. එදා ජනතාව එක්රැස් වනශකොට 

අශ්ප විපක්ෂය ශමොකක්ද කශමේ? විපක්ෂය බනලුවා  ඒශකනුත් 

ප්රශයෝජන ගන්න. ඒ ශගොල්ශලෝ බනලුවා  ශකොශහොම ශහෝ කමක් 

නනහන කන්ද උඩරටින් ශකොශරෝනා ශරෝගිශයක් හම්බ වුශවොත් 

ඒශක් වගකීම රජයට පවරා ඒශකන් වාසි ගන්න. එවනනි 

විපක්ෂයක් තමයි අපට ඉන්ශන්. එවනනි විපක්ෂයක් සිටීම ගනන අපි 

කනගාටු වනවා. 

උතුශේ ජාතිවාදය ශවනුශවන් හ  නනශගනශකොට අශ්ප 

වේතමාන අගමනති මහින්ද රාජපක්ෂ මනතිතුමා  ජනාධිපති හනටියට 

උතුරු පමාත පරාජය වන බව දනන දනනම ප්රජාතන්ත්රවාදය 

ශවනුශවන් එදා උතුශේ පමාත් සභා මනතිවරවය පනවනත්තුවා. 

වවුනියාශවන් එහාට ශනොගිය විේශන්ෂ්වරන් වාශේ මන්ත්රීවරු එදා 

ශකොමෙට ශවලා සුර සනප විඳිමින් සිටියා. යාපනය පනත්ත පමාශත් 

1347 1348 



පාේලිශම්න්තුව 

ශනොගිය අය අද යාපනයට ගිහිල්ලා ශමොකක්ද කරන්ශන්? 

ජාතිවාදය අවුසස්නවා; වේගවාදය අවුස්සනවා. ඒක තමයි ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ පනවනත්ම. එශහම බලුලවාම ගරු ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා ශම් රටට ශලොකු ආදේ යක් ීලා තිශබනවා. එතුමාශේ 

. යා වාශේම එතුමාත් හනම විටම ජනතාව ශවනුශවන් ශපී  

සිටියා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ ුලතා වන ගරු 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත් එතුමන්ලාශේ අඩි පාශේ යන්න 

ලනශේවායි කියා අපි ප්රාේථනා කරනවා. එදා එතුමාශේ . යාත්   අද 

ුලතාත් ශම් ගරු සභාව නිශයෝජනය කරනවා. ද්රවිඩ ජනතාව 

වාශේම  සිිංහල ජනතාව ශවනුශවනුත් එදා ඒ න ුල හ  එදාටත් 

වඩා ඉදිරිශේී නගන්න අපත් සම  එකතු ශවන්න කියලා ගරු 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් තරුව ඇමතිවරයාශගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාත් එක්ක හිටියා පමාත් 

සභාශේ අශ්ප ශහොඳ මන්ත්රීවරු කණ්ඩායමක්. ඒ තමයි 

වේතමානශේ පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන අශ්ප ගරු 

රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා   හිටුල අමාතය ගරු දිගම්බරන් මනතිතුමා   

ගරු උදය කුමාේ මන්ත්රීතුමා හා ගරු රාධාක්රිෂ්වන් මන්ත්රීතුමා. 

 එතුමන්ලා ශවනත් පක්ෂවල සිටියත් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මහතාශේ නායකත්වය යටශත් එදා කන්ද උඩරට අියමානය රැක 

දුන්නා. ඒ නිසා ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන් අපි 

ශ ෝකය පම කරන ශම් ශවලාශේ  විශ ේෂශයන්ම කන්ද උඩරට 

ජනතාව ශවනුශවනුත්  ඒ වාශේම අපි කලක් හිටිය පමාත් සභාව 

ශවනුශවනුත් කන්ද උඩරට අියමානය රැක ශදන්න කටයුතු කම 

එතුමන්ලාටත් ස්තුති කම යුතුයි.  

ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කිසි දිනක එතුමාශේ ශසේවකයන්  

ආරක්ෂකයන් අමතක කශමේ නනහන. එතුමා වශට් සිටි ශසේවකයන්ට  

ආරක්ෂක නිලධාරින්ට එතුමා ශලොකු  ක්තියක් දුන්නා. මම 

පමාත් සභාශේ සභාපතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කරුල කාලශේ 

දවසක් එතුමා මට දුරකථන ඇමතුමක් ීලා  මුදල් කන්දරාවක් 

එේවා. එතුමා කිේවා  "අශ්ප ශසේවකශයක් ඉන්නවා. ුලළුවන් නම් ඒ 

පාර කාපට් කරලා ශදන්න" කියලා. වතු යටිතල පහසුකම් 

සිංවේධනය යටශත් වි ාල කාපට් මාේගයක් හදන්න එතුමා එදා 

සල්ලි එේවා. ඒ එේශේ එතුමාශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශනොශවයි. 

අශ්ප සිිංහල ජනතාව ශවනුශවන්; එතුමාශේ කාේය මණ්ඩලශේ 

වනඩ කම අය ශවනුශවන්. එතුමා ශසේවය කශමේ නුවරඑළිශේ 

ජනතාවට පමවක් ශනොශවයි. වතු යටිතල පහසුකම් සිංවේධනය 

යටශත් අශ්ප මහනුවර දිස්්රික්කශේ වතුවල ජීවත් වන 

ජනතාවටත් නුවරඑළිශේ ජනතාවට දුන්නා වාශේ ඉන්දියාශවන් 

ආනයනය කරන ලද ශසවිලි තහක් පවා අශ්ප ඉල්ලීම් මත ලබා 

දුන්නා. ඒ නිසා එතුමා ශකශරහි ශලොකු ශගෞරවයක්   වි ්වාසයක් 

අපට තිබුවා.  . යා හිටියා වාශේ  තාත්තා හිටියා වාශේ  

තරුවශයක් හනටියට  ඔබතුමාත් ඉදිරියට අපත් සම  එකතු 

ශවමින් ශම් රට ඉදිරියට ශගනයන්න  ක්තිය ලබාශදන්නය කියා 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිමින් අශ්ප ආගම 

අනුව ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට නිේවාව සම්පත්තිය 

ලනශේවායි මා ප්රාේථනා කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
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ගුණ වප්රේම්නාත් සී. වදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு பிமெம்நொத் ெி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ප්රථමශයන්ම ශම් අවස්ථාශේ 

ශතොණ්ඩමන් පවුශල් සියලුශදනාට අපශේ ශ ෝකය පම කර 

සිටිනවා. ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ හිටුල නායකයකු වන 

ශසෞමයමූේති ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතා 1964 මනයි මස 29 

වන දින දකුණු ඉන්දියාශේ ශක්රම ප්රශද් ශේ එම්-ුලදූේ ග්රාමශේ 

උපත ලද අයකු බව අප කවුරුත් දන්නවා. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශකොමෙ රාජකීය විදයාලශයන්  ප්රාථමික 

හා ද් වතියික අධයාපනය හදාරා  ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදශේ 

විස්ශකොන්සින් සරසවිශයන් ප්රථම උපාධිය ලනබුවා.  

එතුමාශේ ශද් පාලන ජීවිතය ගනන අපි කථා කශමොත්  පමාත් 

සභා ක්රමය ආරම්භ  වශමන් පසු පමමු මධයම පමාත් සභාශේ 

අමාතයවරයකු ව ශයන් එතුමාශේ පියා වන රාමනාතන් 

ශතොණ්ඩමන් මහත්මයා ශසේවය කමා. නමුත් ශතොණ්ඩමන් මහතා   

ශද් පාලන ජීවිතයට පිවිශසන්ශන්  . යාශේ ම ශපන් වම 

යටශත්යි. ශතොණ්ඩමන්  මනතිතුමාශේ . යා වන ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මහතා ප්රමුඛ් ශපශමේ වෘත්තීය සමිති නායකයකු වූ 

අතර  ඒ මහතා ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය නිශයෝජනය කරමින් 

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ශලස ද  අමාතයවරයකු ශලස ද 

කටයුතු කමා. ඉන්දියාශේ තමිල්නාක් ප්රාන්තශේ වනඩි කාලයක් 

පදිිං මව සිටියත් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහත්මයා ශ්රී ලිංකාවට 

කනඳවනු ලබන්ශන් ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මහත්මයා විසින්.  

. යාශේ ආරාධනශයන් ශ්රී ලිංකාවට පනමිණි එතුමා ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසශේ මහ ශල්කම් ුරරයට පත්  ව  1994ී එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් නුවරඑළිය දිස්්රික්කශයන් 

පාේලිශම්න්තුවට පනමිශවන්ශන්  72 000කට අධික ඡන්ද 

සිංඛ්යාවක් ලබාගනිමින්. නුවරඑළිය දිස්්රික්කශයන් පමමු තනනට 

පත්  ව ශ්රී ලිංකාශේ ශතවන පාේලිශම්න්තුශේ  පාේලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවර යකු ශලස ශද් පාලන ජීවිතය ආරම්භ කරන එතුමා  

1999ී ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මහතා  දිවිංගත  වශමන් පසුව  

එවකට ජනාධිපති ුරරශේ කටයුතු කරන ලද චන්ද්රිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුිංග මනතිණියශේ පක්ෂය හා එක්ව  

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ අභාවය සම  වතුකරශේ 

ජනතාවට ඇති වූ හිදනස සම්පූේව කමා.  

1994ී පනවනත්වූ ශ්රී ලිංකාශේ තුන්වන පාේලිශම්න්තු 

මනතිවරවශේ සිට 2014ී පවත්වන ලද ශ්රී ලිංකාශේ අටවන 

පාේලිශම්න්තු මනතිවරවය දක්වාම නුවරඑළිය දිස්්රික්කශයන් 

තරග වනදුණු එතුමා විිරෂ්ට ජයග්රහව ලබාගනිමින් ශ්රී ලිංකා 

ප්රජාතාන්්රික සමාජවාී ජනරජශේ පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 

කමා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහතා 1994න් ආරම්භ කරන ලද 

ශද් පාලන ජීවිතය අවුරුදු 24යි මාස 11යි දින 09ක් ගත කම 

ශකශනක්. 2020 මාේතු  02 වනනි දා එතුමා ඉතාම  අවාසනාවන්ත 

ශලස හදිසිශේ අප අතරින් විශයෝවුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික 

සමාජවාී ජනරජශේ ශතවන හා සිේවන පාේලිශම්න්තුශේ වේෂ 

1999 ශනොවනම්බේ මස ී සහ 2000 ඔක්ශතෝබේ මස ී පශු සම්පත් 

සිංවේධන හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාතයාිං ශේ අමාතයවරයා 

ශලස පිළිශවළින් පත්ව එම තනතුරුවල මාස 09කට ආසන්න 

කාලයක් සහ මාස 11කට ආසන්න කාලයක් ඉඳිමින් එතුමා ශම් 

රශට් ජනතාවට ශසේවය කමා. ශ්රී ලිංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාී 

ජනරජශේ පස්වන පාේලිශම්න්තුශවහි 2001 ශදසනම්බේ මස ී 

නිවාස සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාතයාිං ශයහි අමාතයවරයා 

ශලස පත්ව අවුරුදු 02කට වනඩි කාලයක් ශසේවය කමා. එශමන්ම 

හයවන පාේලිශම්න්තුශවහි 2006 අශගෝස්තු  2007 ජනවාරි සහ 

2007 ඔක්ශතෝබේ මස නනවතත් තරුව අියවෘද්ධි සහ සමාජ 

ආේථික සිංවේධන අමාතයාිං ශයහි අමාතයවරයා ශලස පත්ව  

මාස 04ක්  මාස 06ක් සහ අවුරුදු 1 1/2ක කාලයක් ශම් රශට් 

ජනතාවට ශසේවය කමා. එනයින්ම හත්වන පාේලිශම්න්තුශවහි 

2010 මනයි සහ 2010 ශනොවනම්බේ මසවල ී පශු සම්පත් හා ග්රාමීය 

ප්රජා සිංවේධන අමාතයාිං ශයහි අමාතයවරයා ශලස  පිළිශවළින් 

1349 1350 

[ගරු ගුවතිලක රාජපක්ෂ  මහතා  
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පත්ව මාස 06කට වනඩි කාලයක්  සහ අවුරුදු 04කට වනඩි කාලයක් 

ශම් රටට ශසේවය කමා. එශමන්ම  2018 ඔක්ශතෝබේ මස ී කඳුරට 

නව ගම්මාන   වතු යටිතල පහසුකම් හා  ප්රජා සිංවේධන 

අමාතයාිං ශයහි අමාතයවරයා ශලස පත්ව දින 16ක කාලයක් ද  

2019 ශනොවනම්බේ මස ී ප්රජා සවිබල ගනන් වශම් සහ වතු යටිතල 

පහසුකම් සිංවේධන  අමාතයවරයා ශලස මියයන ශතක්ද  එතුමා 

ශසේවය කමා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශයන්ම එතුමා වේෂ 

2000ී වතු කම්කරුවන්ශේ වදනික වනටුප සියයට 20කින් ඉහම 

නනිං වමට කටයුතු කමා. වේෂ 2002ී රුපියල් 121ක්ව පනවනති වතු 

කම්කරු වදනික වනටුප රුපියල් 147ක් දක්වා වනඩි කිරීමට 

නායකත්වය දුන්නා. ඒ වාශේම  2003 වේෂශේී  රටක් නනති 

ජාතියක් ශලස වතුකරශේ සිටි අශ්ප දමිම සශහෝදර වතු 

කම්කරුවන් 96 000කට ශ්රී ලිංකාශේ ුලරවනසිභාවය ලබා ීමට 

මූලිකත්වය ගත්තා. එදා දමිම සශහෝදරවරු පදිිං ම  ව සිටි  විශද්ශීය 

පාලකයන් විසින් ආරම්භ කරන ලද අඩි 10x10 ප්රමාවශේ 

කාමරවලින් සමන්විත වතු ලනයිම් ශවනුවට ඔවුන්ශේ ජීවන 

තත්ත්වය ඉහම නිංවමින් තනි නිවාස සහ මහල් නිවාස සිංකීේව 

ඉදිකිරීශම් වනඩ පිළිශවමක් ආරම්භ කමා. ඒ සම ම වතුකරශේ 

දමිම සශහෝදරවරුන්ශේ සාක්ෂරතාව ඇතුළුව ඔවුන්ශේ සියලු 

අයිතිවාසිකම් ඉහම නනිං වම සඳහාද එතුමා වි ාල දායකත්වයක් 

දනක්වූවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු ශතොණ්ඩමන් මහතාශේ 

පවුශල් අයට මශේ ශ ෝකය පම කරනවා වාශේම  විශ ේෂශයන්ම 

ශකොමෙ දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකු විධියට මම 

කියන්න ඕනෑ  ශකොමෙ දිස්්රික්කශේ අවිස්සාශේල්ල ප්රශද් ශේ 

වතු 14ක් තිශබනවා  එම වතු 14ම නිශයෝජනය කරන ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසශේ සශහෝදර ජනතාව ශවතත් එශමන්ම සමස්ත 

ශ්රී ලාිංකීය දමිම ජනතාව ශවතත් මශේ ශ ෝකය පම කරන බව.  

ශම් අවස්ථාශේී මම තවත් විශ ේෂ කාරවයක් කියන්නට 

ඕනෑ. අද සමහර දමිම සශහෝදරවරුන්  සමහර දමිම නායකයන් 

ශම් භූමිය තුම දමිම සශහෝදරවරුන්ශේ භාෂාව ආරම්භ  වශම් මුල් 

වකවානු පිළිබඳ උ්පපනන්න ශසොයන කාලයක් වුවත්  එදා 

ශතොණ්ඩමන් මහත්මයා තම ජාතිය ශවනුශවන්  තමන්ශේ 

සශහෝදරවරු ශවනුශවන්  තම කම්කරු ප්රජාව ශවනුශවන් ඔවුන්ට 

අව ය පහසුකම් ලබා ශදන්න නිතනතින්ම මනදිහත් වුවා මිස  එකී 

ජාතිවාී කාරවා සම්බන්ධශයන් විමේ නය කරන්න ගිශේ නනහන. 

විශ ේෂශයන්ම ශම් රශට් යුද්ධයක් පනවනති කාල වකවානුව තුම  

ශවනම රාජයයක් සඳහා ත්රස්තවාීන් ඉල්ලීම් කරන අවධිය තුම 

එතුමා තම කම්කරු සගයන්  තම සශහෝදර ජාතිකයන් ඒ සඳහා 

උසි ගනන්වූශේ නනහන. අපට අශ්ප ඒකීය රාජය නනවත වතාවක් දිනා 

ගනී ම සඳහා එය වි ාල පිටිවහලක් වුවා. එම නිසා එතුමා කම ඒ 

අනුපමය ශසේවය ශම් අවස්ථාශේ අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විශ ේෂශයන්ම ශමය අපි ශ ෝකය පම කරන අවස්ථාවක් වුවත්  

9වන පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

තරුව පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමා   අඳුරු ශසවවනලි තුම මතු වූ රිී 

ශේඛ්ාවක් බව මම කියන්නට ඕනෑ. එම නිසා  තම පියා නවත්වුල 

තනනින් ඉදිරියට යන්න කියා මා එතුමාට ආරාධනා කරනවා. ශම් 

රට ඒකීය රටක් ශලස ශම් රශට් ශහට්ටි වදිශේ සිටින සශහෝදරයාට 

තමන්ශේ රැකියාව නිදහශසේ  කර ගන්න ුලළුවන් වාශේම  ශම් රශට් 

හින්දු ශකෝවිල්වල  ආගම අදහමින් අශ්ප සශහෝදර ජනතාව 

නිදහශසේ ජීවත් ශවනවා වාශේම  සිිංහල අපි වනල්ලවත්තට 

ගිහිල්ලා ශම්ක අශ්ප රට කියනවා වාශේම  උතුරට ගිහිල්ලා ඒ 

ප්රශද් යත් අශ්ප රට  අශ්ප නිජ භූමිය කියනවා වාශේම  ඒ 

සිංකල්පය තුම ශම් හතර දිේ භාගයම  අපි සියල්ලන්ශේමය කියන 

සිංකල්පශේ එදා එතුමාශේ පියා සිටියා. එම සිංකල්පය තවදුරටත් 

ඉදිරියට ශගන යන්න ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මහත්මයාටත්  ක්තිය 

හා වධේයය ලනශේවායි කියා ප්රාේථනා කරමින්  අපි අදහන 

ආගමට අනුව ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහත්මයාට නිවන් සුව 

ප්රාේථනා කරනවා. 

 
 

[பி.ப. 2.41] 
 

ගුණ රිසාඩ් බදිුතීන් මහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ெஹ்ைொனிர்  ெஹீம். 

தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களுமடய அனுதொபப் 

பிமெெமணயிமல எனக்கும் மபெச் ெந்தர்ப்பம் 

ெழங்கியமைக்கொக நன்றி கூறிக் தகொள்கின்மறன். ைமலயக 

ைக்களுமடய தமலெெொக, பொெொளுைன்ற உறுப்பினெொக, 

அமைச்ெெொக ெிளங்கிய ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ 

அெர்கள் இந்தச் ெமபயினூடகவும், மதெிய ொீதியிலும் அந்த 

ைக்களுக்கொகப் பல நல்ல பணிகமள ஆற்றியிருக்கின்றொர். 

அெர் இறந்துெிட்டொர் என்ற தெய்தி மகட்டவுடன் நொங்கள் 

ைிகவும் மெதமனப்பட்மடொம். அமத எங்களொல் நம்பமுடிய 

ெில்மல. அந்த ெமகயில், அெருமடய இழப்பு எங்கள் 

எல்மலொருக்கும் மெதமனமய ஏற்படுத்தியது. இளம் 

ெயதிமலமய அெர் இறந்துெிட்டொர். என்றொலும்,  ஒரு 

ததொழிற்ெங்கெொதியொக, ததொழிற்ெங்கத் தமலெெொக 

அமதமபொல, ைக்களுமடய பிெதிநிதியொக  இருந்து நிமறய 

நல்ல பணிகமள அெர் தன்னுமடய கொலத்திற்குள்மள 

ஆற்றியிருக்கின்றொர் என்பமத ெெலொறு தெொல்லும். 

அவ்ெொறொன ஒரு நல்ல தமலெமெ இந்த நொடு குறிப்பொக, 

ைமலயக ெமூகம் இன்று இழந்து நிற்கின்றது.  

இங்மக அெருமடய புத்திெர் ஜீென் ததொண்டைொன் 

அெர்கள் இருக்கின்றொர்.  ெிறு ெயதிமலமய தனது தந்மதயின் 

இடத்மத நிெப்புகின்ற அல்லது அெருமடய பணிமயத் 

ததொடருகின்ற அந்தப் தபொறுப்மப அெர் இன்று 

ஏற்றிருக்கின்றொர். ைமலயக ெமூகம் அெருக்குக் மகதகொடுக்க 

மெண்டும். தன்னுமடய தந்மதயுமடய நண்பர்கள், ைமலயக 

ெமூகம் ெொர்ந்த கல்ெிைொன்கள், புத்திஜீெிகள் அமதமபொல, 

அெெியல் ெொதிகள் - அெர்கள் எதிர்க்கட்ெியினெொகெிருந்தொலும் 

ெொி, ஆளும்கட்ெியினெொகெிருந்தொலும்  ெொி - என 

எல்மலொமெயும் தபொது ெிடயங்களிமல ஒன்றொக 

அெெமணத்துச் தெல்லமெண்டுதைன்று நொன் இந்த உயொிய 

ெமபயிமல அன்பொக மெண்டுமகொள் ெிடுக்கின்மறன். 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கமளப் பலர் ெிைர்ெிப்பொர்கள். 

ஆனொல், அெர் யொமெயும் ெிைர்ெித்ததொக நொங்கள் 

அறியெில்மல. எந்த ெிடயைொகெிருந்தொலும் அெர் அதில் 

உறுதியொக இருந்தொர். அதுைட்டுைல்ல, தங்களுமடய 

ைக்களுக்குப் பொதிப்புக்கள் ெருகின்றமபொததல்லொம் 

தகொதித்ததழுந்து அந்த ைக்களுக்கொகத் தன்னுமடய 

அதிகொெத்மதப் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நல்ல தமலெெொக 

அெமெ நொங்கள் கண்மடொம்.  

எனமெ, அெருமடய இழப்பு ஈடு தெய்ய முடியொத இழப்பு 

என்பமதத் ததொிெித்துக்தகொண்டு, அெருமடய ைமறெொல் 

துன்புற்றிருக்கும் அெருமடய ைமனெி, அெருமடய தபண் 

பிள்மளகள், அெருமடய ைகன் ஜீென் ததொண்டைொன், 

அெருமடய ைருைகன் தெந்தில் ததொண்டைொன் உட்பட 

அெருமடய கட்ெிமயச் ெொர்ந்தெர்களுக்கு எைது அகில 

இலங்மக ைக்கள் கொங்கிெஸ் கட்ெி ெொர்பில் இந்த உயர் 
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පාේලිශම්න්තුව 

ெமபயிமல அனுதொபத்மதயுத் ததொிெித்துக் தகொள்கின்மறன்.  

அெர் ததொடர்ந்த நல்ல பணிகமள அெருமடய ைகன் ஜீென் 

ததொண்டைொன் உட்பட எல்மலொரும் முன்தனடுத்துச் தெல்ல 

மெண்டும்.  அமதமபொல, ெிறுபொன்மைக் கட்ெிகள், ெிறு 

பொன்மைச் ெமூகம் ெொர்ந்த ெிடயங்களிமல எங்கள் எல்மலொரு 

டனும் மெொா்ந்து எதிர்கொலத்திமல நீங்கள் தெயற்படுவீர்கள் 

என்ற நல்ல நம்பிக்மகமயொடு ெிமடதபறுகின்மறன்.  நன்றி.   
 
 

[අ.භා. 2.44  

 

ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிெைித்த பண்டொெ ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිවිංගත ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් අමාතයතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා  

ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාශේ මාතශල් දිස්්රික්කය 

ශවනුශවන්, මාතශල් දිස්්රික්කශේ ජනතාව ශවනුශවන්, ගරු 

ජනක බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් මනතිතුමා ශවනුශවන් ශම් සභාශේී 

වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ීම ගනන ඔබතුමාට 

ප්රථමශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අශ්ප ගරු ශතොණ්ඩමන් 

ඇමතිතුමා සමරන ශම් අවස්ථාශේ එතුමා කරුල අරගමය, එතුමා 

කරුල සටන පිළිබඳ මතක් කම යුතුයි කියා අපි කල්පනා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  බ්රිතානය අධිරාජයවාදින් විසින් 

ඉන්දියාශේ හිටුල ජනතාව ලිංකාශේ  නුවරඑළිය  මාතශල්  

බණ්ඩාරශවල ආදි ප්රශද් වල වතු ආ්රිතව රැකියා සඳහා ලිංකාවට 

ශගන එනු ලනබුවා. ඒ ජනතාව ඉස්ශසල්ලාම ශගන ආශේ 

මන්නාරමට. මන්නාරශම් ඉඳලා මහනුවරට  නුවරඑළියට  

බදුල්ලට ඒ ජනතාව පයින් තමයි ශගන ආශේ. එශහම ශගන ආ 

ජනතාවශගන් වනඩිශදශනක් අතරම දි ජීවිතක්ෂයට පත් වුවා. ඒ  

සතුන් කාලා  ශලඩ ශරෝග හනදිලා. බ්රිතානය අධිරාජයවාදින් විසින් 

අලුත් අ ්වගාල් හනදුවා. අලුත් අ ්වගාල්වලට අ ්වයන් දාලා 

පනරැණි අ ්වගාල්වල තමයි ඉන්දියාශවන් ලිංකාවට ශගන ආ 

ජනතාවට පදිිං ම ශවන්න දුන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඒක තමයි  "ලනයිම්" කියලා අපි හඳුන්වන්ශන්. එවනනි දුෂ්කර  

කටුක ජීවිත ගත කරන ජනතාව ශවනුශවන් ශම් රශට් හ  න ුල 

සුවිශ ේෂි පවුලක් තමයි ශතොණ්ඩමන් පවුල. ශම් රශට් පමමුවනනි 

පාේලිශම්න්තුශේ ඉඳලා අද වන කල් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 

කරලා වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් පමවක් ශනොව රශට් 

සමස්ත ජනතාව ශවනුශවන් එතුමන්ලා කම ශසේවය ඇගයීමට 

තමයි මාතශල් දිස්්රික්කශේ ජනතාව ශවනුශවන් අද මා ශම් 

අවස්ථාව ශයොදාගන්ශන්. අද  ශම් ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කර තිශබන අවසථ්ාශේී මා කථා කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වුශණ් ඒ නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශතොණ්ඩමන් සාධකය ශම් 

රශට් ශද් පාලනශේ තීරවාත්මක සාධකයක්. උතුශේ ත්රස්තවාදින් 

විසින්  ශබදුම්වාදින් විසින් ශවනම රටක් ඉල්ලද්ී ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ වාශේම ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ සටන වූශේ ශවනම රටක් ශවනුශවන් ශනොව 

එතුමන්ලා නිශයෝජනය කරන ජනතාවට ශවනම ශගයක් ලබා ීම 

ශවනුශවන්. ඒ නිසා එතුමන්ලා එම ජනතාවට ශවනම ශගයක් 

ලබා ීශම් සටන -අරගමය- එතුමන්ලාට ුලළුවන් විධියට  හනකි 

 ක්ති ප්රමාවශයන් ඉදිරියට ශගන ගියා. විශ ේෂශයන් ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට එතුමාශේ වපසරිය තුම එම කටයුත්ත 

කරන්න හනකියාව  අවස්ථාව ලනබුවා. එතුමන්ලාශේ සටනට අශ්ප 

උත්තමාචාරය  ශගෞරවය ශම් අවසථ්ාශේී ුලද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අවස්ථාශේී අශ්ප ගරු 

තරුව ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට අපි ශම් කාරවය මතක් 

කරන්න ඕනෑ. ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාට තරුව 

වයශසේීම ශලොකු වග කීමක් පනවරී තිශබනවා. ශලොකු බරක් 

එතුමාශේ කර මත පනටවිලා තිශබනවා. එතුමාශේ පවුල විසින් 

කරන ලද ඒ ශද් පාලන අරගමය  සටන විශ ේෂශයන්ම 

කඳුකරශේ ජීවත් වන අහිිංසක දු්පපත් අසරව ජනතාව 

ශවනුශවන් ඉදිරියට ශගන යන්න අව ය  ක්තිය  වධේය 

එතුමාට ලනශේවායි කියා මම හදවතින්ම ප්රාේථනා කරනවා. 

ශතොණ්ඩමන් මනතිනියටත්  ශකෝවතනාචි මයාේ හා විජයලක්ෂ්මි 

යන දියණියන් ශදශදනාටත්  ඒ වාශේම  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාටත් අශ්ප ශ ෝකය ුලද කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 2.50] 

 

ගුණ එම්. රාවම්ෂ්වරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம். ெொமைஷ்ெென்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

எங்களுமடய ைமறந்த மதெியத் தமலெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்களுமடய இந்த அனுதொபப் 

பிமெெமணயிமல மபசுெதற்குச் ெந்தர்ப்பம் அளித்தமைக்கு 

முதலிமல நன்றி கூறிக்தகொள்கின்மறன். அெர் ைமலயக 

ைக்களுக்கு ைட்டுைல்லொைல், எல்லொ இன ைக்களுக்கும் 

மெமெயொற்றிய ஓர் உன்னதத் தமலெெொெொர். 1964ஆம் 

ஆண்டு மை ைொதம் 29ஆம் திகதி புதுக்மகொட்மட, புத்தூர் என்ற 

கிெொைத்திமல பிறந்தொர். தனது ஆெம்பக் கல்ெிமய 

இலங்மகயில் மைற்தகொண்ட இெர், அதன்பிற்பொடு 

அதைொிக்கொெிலும் மெறு பல நொடுகளிலும் தனது கல்ெிமயத் 

ததொடர்ந்தொர். அதற்கும் மைலதிகைொக ைமலயக ைக்களுக்குச் 

மெமெயொற்ற மெண்டுதைன்று நிமனத்து எங்களுமடய 

ைமறந்த தமலெர் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஐயொ 

அெர்கமளொடிமணந்து இலங்மகயிமல அெெியிலில் ஈடுபட்ட 

அெர் 1993ஆம் ஆண்டு எங்களது ஸ்தொபனைொன இலங்மகத் 

ததொழிலொளர் கொங்கிெஸின் நிதிச் தெயலொளெொகப் பதெி 

ெகித்தொர். ததொழிற்ெங்கங்கமளயும் நிறுெினொர்.  

1994ஆம் ஆண்டு கட்ெியினுமடய தபொதுச்தெயலொளெொக 

நியைனம் தபற்றொர். அமத ெருடம், நமடதபற்ற தபொதுத் 

மதொா்தலிமல நுெதெலியொ ைொெட்டத்திமல ஏறக்குமறய 74,000 

ெொக்குகமளப் தபற்று பொெொளுைன்ற உறுப்பினெொகத் 

ததொிெொகினொர். அன்றிலிருந்து அெர் எங்கமளெிட்டுப் 

பிொியும்ெமெ நுெதெலியொ ைொெட்டப் பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினெொக இருந்தொர். பல அமைச்சுப் தபொறுப்புக்கமள 

ஏற்றிருந்த அெர், ைமலயக ைக்களுக்குப் பல்மெறு 

மெமெயொற்றிய ஓர் உன்னதத் தமலெெொெொர். படித்தெர் 

களுக்குத் ததொழில்ெொய்ப்பு அெருமடய கொலத்தில்தொன் 

ைமலயக ைக்களுக்குக் கிட்டியது. ‘லயன்’ முமறமய நீக்கி 

அங்கு கிெொைங்கமள உருெொக்கினொர். இப்படியொகப் பல்மெறு 

அபிெிருத்தித் திட்டங்கமள ைமறந்த தமலெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் மைற்தகொண்டொர். அெர் 

எங்கமள ெிட்டு இவ்ெளவு ெீக்கிெைொகப் பிொிெொதென்று 

நொங்கள் யொருமை எதிர்பொர்க்கெில்மல. அெருமடய கனவுகள் 

நிமறயமெ இருந்தன. ைமலயக ைக்கள் ெொர்பொக 

எதிர்கொலத்திமல என்தனன்ன திட்டங்கமள மைற்தகொள்ள 

மெண்டும் என்பதிமல ைிகவும் அக்கமறமயொடு தெயற்பட்டொர். 

இெந்த அன்று கொமல மெமளயிமல நொங்கள் அெருடன் 

தென்று இலங்மகக்கொன இந்தியத் தூதுெமெச் ெந்தித்மதொம். 

மதொட்டங்கள் கிெொைங்களொக ைொற மெண்டும், லயன் முமற 

ைொற மெண்டும், மதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு நல்ல ததொழில் 

1353 1354 

[ගරු රිසාඩ් බදියුීන් මහතා  
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ெொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டும்  மபொன்ற 

மகொொிக்மககமள அப்மபொது அெர் ஆர்ெத்மதொடு 

முன்மெத்தொர். அமதமபொன்று, தொன் இறப்பதற்கு ஒருெில 

ைணித்தியொலங்களுக்கு முன்பு இந்த நொட்டினுமடய தகௌெெ 

பிெதைர் ைஹிந்த ெொஜபக்ஷ அெர்கமளச் ெந்தித்து, மதொட்டப்புற 

வீடமைப்பு ெம்பந்தைொகவும் தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களது ெம்பளம் ததொடர்பொகவும் நுெதெலியொ ைொெட்டத்திமல 

பல்கமலக்கழகம் அமைப்பது ததொடர்பொகவும் மபெியிருந்தொர். 

யொரும் எதிர்பொர்க்கொத நிமலயிமல அெர் எங்கமளெிட்டுப் 

பிொிந்து ெிட்டொர்.    

தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,  இந்த 

நொட்டின் தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கு ைட்டுைல்ல, ஏமனய 

இனங்களுக்கும் பல்மெறு ெமுகங்களுக்கும் பல்மெறு 

மெமெகமள ஆற்றியிருக்கின்றொர். அமைச்ெெொக இருந்த 

தபொழுது, தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு ைொத்திெ 

ைல்லொைல், பல்மெறு அபிெிருத்தித் திட்டங்கமள எல்லொச் 

ெமூகங்களுக்கும் தெய்த ஓர் உன்னதத் தமலெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள்!  அெர் எங்கமளெிட்டுப் 

பிொிந்தொலும், எங்களுமடய கட்ெியின் தபொதுச் தெயலொளெொன 

அெெது ைகன் ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்கள் எங்களுடன் 

இருக்கின்றொர். ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் 

என்தனன்ன கனவுகமளக் கண்டொமெொ, அந்தக் கனவுகமள 

நிச்ெயைொக ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்கள் நனெொக்குெொர் 

என்பதில் எந்தெித ெந்மதகமுைில்மல. தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்களுமடய கொலத்திமலயும் 

இெொைநொதன் ததொண்டைொன் அெர்கள் ைொகொணக் 

கல்ெியமைச்ெெொக இருந்ததபொழுதும் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

ஐயொ அெர்கள் அமைச்ெெொக இருந்ததபொழுதும் தபருந் 

மதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்குப் பிெச்ெிமன ஏற்பட்டதபொழுது 

அெர்கள் அெெொங்கத்திலிருந்துதகொண்மட அெெொங்கத்திற்கு 

எதிெொகப் மபொெொடியிருக்கிறொர்கள் என்பது உங்களுக்குத் 

ததொியும். ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் 

தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் ெம்பளப் பிெச்ெிமன 

ததொடர்பொக ைட்டுைல்லொைல், ஏமனய பிெச்ெிமனகளின் 

தபொழுதும் அெெொங்கத்தில் இருந்துதகொண்டு மபொெொடி 

யிருக்கிறொர். அமதமபொன்று, அெர் எதிர்க் கட்ெியில் 

இருந்ததபொழுதும்கூட, தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் 

ெொர்பொன பிெச்ெிமனகளுக்கு முகம் தகொடுத்திருக்கிறொர் 

என்பதும் உங்களுக்குத் ததொியும்.  

எனக்கு முன்னர் உமெயொற்றிய தகௌெெ றவுப் ஹகீம் 

அெர்கள் கூறியதுமபொன்று, 2015ஆம் ஆண்டு அெெொங்கம் 

ைொறுகின்றதபொழுது, அெருக்குப் பல்மெறு ெிக்கல்களுக்கு 

முகங்தகொடுக்க மநொிட்டது. அெர் எதற்கும் தமல ெணங்கொைல், 

தன்னுமடய ைக்களுக்கு என்தனன்ன தெய்யமெண்டுமைொ 

அெற்மறச் தெய்தெர்தொன் எங்களுமடய ைமறந்த தமலெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள். அெெது மெமெகள் 

பற்றி இந்தச் ெமபயிமல கட்ெித் தமலெர்கள் உட்பட பலர் 

மபெினொர்கள். அெர் ைமலயக ைக்கள் ததொடர்பில் என்தனன்ன 

கனவுகமளக் கண்டொமெொ, அெற்மற எங்களுமடய கட்ெியின் 

தபொதுச் தெயலொளெொக இருக்கின்ற தகௌெெ இெொஜொங்க 

அமைச்ெர் ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்களுமடய 

தமலமையிமல நிச்ெயைொக நொங்கள் நனெொக்குமெொம் என்று 

கூறிக் தகொள்கின்மறன். 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දිවිංගත ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එතුමාශේ ශද් පාලන කාලය තුම 

නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි   සියලු 

ජනතාවට වනඩ කරුල  නායකශයක්. 1994 වේෂශේ නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කශයන් පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ශලස ශත්රී පත් වූ 

එතුමා අමාතයාිං  ගවනාවක වනඩ කර තිශබනවා. ඒ කාලශේ 

එතුමා නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ ජනතාවට විතරක් 

ශනොශවයි  සිිංහල ජනතාවටත්  නගරශේ ඉන්න  සියලු 

ජනතාවටත් වනඩ  කමා. ඒ නිසා තමයි සියලු පක්ෂ නායකවරු 

එතුමා ගනන කථා කශමේ. එතුමා නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ ජනතාවට 

විශ ේෂ වූ වනඩ පිළිශවමක් ක්රියාත්මක කමා.  එදා ආණ්ක් පක්ෂශේ  

සිටින අතරතුරීත් වතුකරශේ ජනතාවට  ප්ර ්නයක් එනශකොට  

එතුමා  හිතුශේ ආණ්ක්ව ගනන ශනොශවයි  ජනතාව ගනනයි.  

නුවරඑළිය  දිස්්රික්කශේ සියලු  පන්සල්වලට එතුමා වනඩ කරලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි  එතුමා  තරග කරන හනම 

මනතිවරවයකීම සිිංහල ජනතාව සහ  ස්වාමීන් වහන්ශසේලා  

එතුමාට විශ ේෂම වනඩ පිළි ශවමක්  හදලා ශදන්ශන්. මට මතකයි  

එක දවසක් මම එතුමාත් සම  ශකොත්මශල් රාවවාශගොඩ  

පන්සලට  යනශකොට   කුඩා ස්වාමීන් වහන්ශසේලා  වනස්සට  

ශතශමමින්  හිටියා. ඒ ශවලාශේ  එතුමා ඇහුවා   "අශ්ප  

හාමුදුරුවශන්   ශම් ශතශමමින් ඉන්ශන් ඇයි?" කියලා. ඒ 

ශවලාශේ නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේ  කිේවා  "ඇමතිතුමනි  

පන්සශල් වහල කඩාශගන වනටුවා  අපට තහක් 20ක් ශදන්න" 

කියලා.  එතුමා ඒ ශවලාශේම  එතුමාශේ අමාතයාිං ශේ  

ශල්කම්තුමාට කථා කරලා කිේවා   "වහාම  estimate එකක් 

හදලා  ශම් ශගොඩනනඟිල්ල හදලා ශදන්න" කියලා.  ඒ ශවලාශේම  

එතුමා රුපියල් ලක්ෂ ශද. යක් ීලා  ඒ ශගොඩනනඟිල්ල හදලා 

ශදන්න   කිේවා.  අපි ඒ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ  සියයක් ශයොදවා 

වනඩ කමා. ඉන් පසුව ආණ්ක්ව ශවනස් වුවා. පසුගිය ආණ්ක්ව 

බලයට ඇවිල්ලා ඒ වනඩ ටික නතර කමා. ඒ විතරක් ශනොශවයි  

එතුමා මුස්ලිම් පල්ලිවලටත් උදවු කරලා තිශබනවා;  

ශකෝවිල්වලටත් උදවු කර  තිශබනවා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා  එතුමාශේ අමාතයාිං ය හරහා ගම්වලට තමයි වනඩිුලර 

වනඩ කශමේ. ඒ වාශේ නායකයකු තමයි අපි කවුරුත් 

බලාශපොශරොත්තු ශනොවූ විධියට අප අතරින් ශවන් වුශණ්. එතුමා  

අවසාන දවශසේ උශද්ම ඉන්දියානු තානාපතිතුමා හම්බ ශවලා   

කථා කරලා ඔහුට කිේවා  "වතුකරශේ නිවාස හදන්න ඕනෑ  ලනයිම් 

ශ්පළි නනති කරලා තනි ශගවල් හදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ වාශේම  

එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ  අගමනතිතුමා හම්බ ශවලාත්  කිේවා  "වතු 

කම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක් ලබා ශදන්න ඕනෑ  ලනයිම් කඩලා 

නිවාස හදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ කටයුතු එතුමාශේ සිහිනයක් ව 

තිබුවා. අශ්ප පක්ෂශේ මහ ශල්කම්  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කරශගන ආුල 

විධියටම  එතුමා බලාශපොශරොත්තු වුණු ශද්වල් ඉදිරියට කරශගන 

යයි කියලා අපි අශ්පක්ෂා කරනවා. 2014 වේෂශේ ආණ්ක්ව 

ශවනස් වුවාම ඒ ආණ්ක්ශවන් එතුමාට ප්ර ්න ශගොඩක් අති කමා. 

ඒ වුවාට එතුමා කවදාවත් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමනතිතුමා දමලා 

ගිශේ නනහන. එතුමා ඒ අවුරුදු පහම විපක්ෂය තුම අප සම  හිටියා. 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මිය ගිය ශවලාශේ මම මහින්ද 

රාජපක්ෂ  අගමනතිතුමාට දුරකථනශයන් කථා කරලා ඒ බව  

කිේවා. විනාඩි 10කින් අගමනතිතුමා hospital එකට ආවා. ඒ 

වාශේම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා නනති වුණු 

ශවලාශේ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්  රජශේ සියලු 

මනති   ඇමතිතුමන්ලාත්  විපක්ෂයත් ඒ ගනන ශසොයා බලා අව ය 

කටයුතු කරලා  දුන්නා. එදා රශට් ශවන ප්ර ්නයක් තිියයී   

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාට කරන්න ඕනෑ සියලු 

ශගෞරවය  ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමා  මහින්ද 

රාජපක්ෂ අගමනතිතුමා  බනසිල් රාජපක්ෂ මනතිතුමා ප්රමුඛ් ශම් 

රජශයන් සහ විපක්ෂශයන් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා  එතුමාශේ  පවුල 

ශවනුශවන්  අශ්ප පක්ෂය ශවනුශවන්  මා ශවනුශවන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාටත්  අගමනතිතුමාටත්  පාේලිශම්න්තුශේ සිටින 

මන්ත්රීවරුන්  224ශදනාටත්  මාශේ ස්තුතිය  පිරි නමනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
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පාේලිශම්න්තුව 

[2.59 p.m.] 
 

ගුණ ඩයනා ගමවේ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைமக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Mr. Presiding Member, I wish to express my great 
grief and condolences on the recent demise of the late 
Hon. Arumugan Thondaman and my deepest sympathies 
go out to his loving family: his beloved wife, two 
daughters and son.   

I also wish his successor, his son, the Hon. Jeevan 
Thondaman, who has joined us in this supreme 
Parliament the best of luck and hope that he would carry 
on and continue the good work of his late father, 
following in his footsteps. He has taken up a huge burden, 
responsibility and a challenge as a young man and I hope 
he would be able to fulfil the needs of his people.  

The late Hon. Arumugan Thondaman, whose political 
career spanned over 25 years, worked tirelessly, without 
resent and with great effort for his people, the Tamil 
estate workers who face immense problems on a daily 
basis and go through so much  of hardship dealing with 
issues like their children’s education and women’s issues, 
which I witnessed during the times when I visited those 
areas.  

Sir, while speaking about the late Hon. Arumugan 
Thondaman, we also have to talk about his roots. His 
grandfather, the late Hon. Savumyamoorthy Thondaman, 
made the right decision and took up the stance to refuse to 
join hands with separatism in this country and chose 
democracy against violence.  

Mr. Presiding Member, I also want to speak a few 
words in Sinhala. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   අද දින 
ගරු  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන්  ශ ෝක 
ප්රකා  කරන ශම් ශමොශහොශත්   ශම්  කාරවයත් මම සඳහන් 
කරන්න කනමනතියි. පසුගිය කාලශේ විේශන්ෂ්වරන්  මන්ත්රීතුමා 
උතුරු  නන  ශ නහිර  ප්ර ්නය ගනන ජාතිවාදයකින්  
ආගම්වාදයකින්  ශේදයකින් කථා කරන හනටි අපි දනක්කා. ගරු 
විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාට මම කියන්න කනමනතියි   ඔබතුමා 
අප අතරින් ශවන් වූ  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 
ශපොශතන් පිටුවක්  ගන්න  කියලා.  

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  එතුමාශේ ජනතාව ශවනුශවන් 
ප්රජාතන්ත්රවාීව වනඩ කරන්න ශත්රී පත් වුණු ඉතාම ශහොඳ 
මහත්මශයක්.  වවුනියාව දිස්්රික්කශේ ආසන සිංවිධායක හනටියට 
මා ශපෞද්ගලිකව දමිම ජනතාව සම  වනඩ කරලා තිශබනවා. 
කුරිරු යුද්ධශයන් පසුව මා උතුරු-නන ශ නහිර සිංචාරය කරලා 
තිශබනවා. ඒ මිනිස්සු -දමිම ජනතාව- විඳින දුක මශේ ඇස් ශදකට 
දනකලා තිශබනවා. අශ්ප රටට නිදහස ලනියලා අවුරුදු 72ක් ගත 
වුවත්  අපට ඒ නිදහස බුක්ති විඳින්න ලනබු ශණ් අවුරුදු 42ක් 
පමවයි. ශමොකද  අවුරුදු 30ක්ම අපි සියලුශදනා ශම් රශට් පනවනති 
කුරිරු ත්රස්තවාී යුද්ධශයන් ියය ගනන්විලායි සිටිශේ. එදා අශ්ප 
දරුශවකුට පාරට බහින්න බනහන; ශදමවුපියන්ට පාශේ යන්න බනහන. 
ශම් රශට් කිසිම ශකශනකුට පාරට බහින්න බනරි තරම් භීතියකින් 
ජීවත් වුණු අවුරුදු තිහක කාල පරිචිශදදයක් තිබුවා.  ඒ අවුරුදු 
තිහ තුම අශ්ප රට වි ාල ව ශයන් ආපස්සට ගියා. අපි තවමත් ඒ 
අවුරුදු තිහ තුම අපට අතපසු වූ ශද්වල්  අල්ලා ගන්න උත්සාහ 
කරනවා. අපට නනති වුණු ඒ අවුරුදු තිහක කාලය තිබුවා නම්  අද 
අශ්ප රට සිිංග්පපූරුවක් ශවන්න ඉඩ තිබුවා.  

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමනි   ශම් රශට් අහිිංසක දමිම 

ජනතාවට යුද මානසිකත්වයක් අව ය නනහන; ජාති ශේදයක් 

අව ය නනහන; ආගම් ශේදයක් අව ය නනහන කියන එක ඔබතුමා 

මතක තබා ගන්න.  ශම්ක ඒකීය රටක්. ශ්රී ලාිංකිකයන් හනටියට 

අප සියලු ශදනාම ශම් රට ඉදිරියට ශගන යා යුතුයි. ඒ වාශේ 

මතයක තමයි අපි අද ශම් ශ ෝකය ප්රකා  කරන ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සිටිශේ. එතුමා සෑම විටම  සාමය 

ශවනුශවන්  සිංහිඳියාව ශවනුශවන් කටයුතු කමා.  ගරු 

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාට මම කියන්න කනමනතියි   අහිිංසක 

දමිම ජනතාවශේ ඡන්දය අරශගන ශමතනනට පනමිව සිටින 

ඔබතුමා   ඒ මිනිස්සු ශවනුශවන් වනඩ කරන්න කියලා. ඒ 

මිනිසුන්ශේ ප්ර ්න විසඳා ශදන්න. ඒ මිනිසුන්ශේ ජීවිතවලට සතුට  

සාමය ලබා ශදන්න. ශම් රශට් සිංහිඳියාවක් ඇති කරන්න. ඒකයි 

ඔබතුමාශේ යුතුකම. ඒ අයශේ ඡන්දශයන් ශත්රී පත් වුණු 

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු පාේලිශම්න්තුශේ ඉඳශගන 

කම යුත්ශත් එයයි. එශහම නනතිව ඒ මිනිසුන්ශේ ඔළුවට නනවතත් 

ජාති වාදය  ආගම් වාදය ඇතුළු කරලා  ශම් රශට් තිශබන සාමය  

දනනට තිශබන තත්ත්වය නනති කිරීම ශනොශවයි කම යුත්ශත්. ශම් 

රට ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. එම නිසා  මා ගරු විේශන්ෂ්වරන් 

මනතිතුමාශගන් ශගෞරවාන්විතව ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ කියුල කථා 

ඉල්ලා අස් කරශගන  ඇත්තටම සාමය ශවනුශවන් කටයුතු 

කරන්න කියලා. දමිම ජනතාව ශවනුශවන් හදවතින්ම වනඩක් 

කරන්න ඕනෑ නම්  ඔබතුමා පනමිව සිටින්ශන් හරි තනනට  ශම් 

උත්තරීතර පාේලිශම්න්තුවට. ඔබතුමාශේ ජනතාව ශවනුශවන් හරි 

ශද් කරන්න ශම් අවස්ථාව පාවිචි ම කරන්න කියන එක සඳහන් 

කරන ගමන්  අප අතරින් ශවන් වූ ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාට මා ශබෞද්ධයකු හනටියට  නිවන් සුව ප්රාේථනා කරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.   

[3.06 p.m.] 
 

ගුණ අලි සබ්රි මහතා (අධිකරණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அலி ெப்ொி - நீதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ali Sabry - Minister of Justice) 
Hon. Presiding Member, first of all, I would like to 

make use of this opportunity to offer my deepest 
sympathies and condolences to the late Hon. Arumugan 
Thondaman’s family: his wife, two daughters and son, 
our Colleague, the Hon. Jeevan Thondaman.  

The late Hon. Thondaman was an inclusive leader. It 
is no surprise that he had those qualities inculcated in him 
by the great Hon. Savumyamoorthy Thondaman. Sir, let 
me quote from a speech made by the Hon. Batty 
Weerakoon in this august Assembly reported in Hansard 
dated 10th May, 2000, in which he referred to some 
comments made by the Hon. Savumyamoorthy 
Thondaman. 

"Mahatma Gandhi has been and is still my political guru. 
His theory and practice of non-violence became the core of my 
political ideology. His approach to social problems and social 
justice, especially the fight against caste, the struggle for the 
emancipation of women and for total religious freedom and 
tolerance, became my guide to action.  Above all he stood for 
national unity and national independence, and these have been 
my ideals. I have not strayed from these and other principles 
enunciated, preached, taught and practised by Mahatma 
Gandhi." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා -ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

. යා- ශ්රී ලිංකාශේ නිදහස ආරක්ෂා කරශගන   ශභෞමික 

අඛ්ණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරශගන  සියලු මිනිසුන්ට සමානත්වය 
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ඇතිව ජීවත්  වශම් පරිසරයක් ඇති කිරීම ශවනුශවන් ඍජුව ශපී  

සිටියා. එතුමාශේ . යාශගන් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාටත් ඒ ගුවාිංග නිතනතින්ම ලනබී තිබුවා. එතුමා තමන්ශේ 

ප්රජාව ශවනුශවන් අති වි ාල ශසේවයක් ඉටු කමා. හනබනයි  ඒ ප්රජාව 

ශවනුශවන්  එම ශසේවාව ඉටු කරනශකොට  ප්රාශයෝගිකව එය 

කරශගන යා යුතු ආකාරය පිළිබඳව එතුමාට ශහොඳ අවශබෝධයක් 

තිබුවා. අශනක් ජන ශකොටස් නිශයෝජනය කරන නායකයන්ට 

සාශ්පක්ෂව  එතුමන්ලාශගන් අපට ඉශගන ගත හනකි යම් යම් 

පාඩම් තිශබනවා. ශම් රශට් ජනතාව ගමන් කරන දි ාව පිළිබඳව 

එතුමා ශහොඳින් ශත්රුම් ගත්තා. පනවනති ආණ්ක්ව 2014ී පනරදුණු 

ශවලාශේ කිසිම විශටක එතුමා අශනක් පනත්තට ගිශේ නනහන. 

විපක්ෂශේ සිටීමත් ශද් පාලනයට අතයව ය ගුවයක් කියන 

කාරවය වටහා ශදමින් ජනතාවශේ සිතුම් පනතුම් ශත්රුම් ශගන 

ඉවසා ශගන සිටි නිසා  තමන්ශේ මිනිසුන් ආරක්ෂා කරගන්න 

එතුමාට හනකි වුවා. ඒක ඉතා ශහොඳ ගුවාිංගයක්. 

ශද් පාලනය කරනශකොට  සමහර අවස්ථාවලී එම 

ුලද්ගලයාට තමන් අමතක කරන්න ුලළුවන් ශවන්නට ඕනෑ; 

වරප්රසාද අමතක කරන්න ුලළුවන් ශවන්නට ඕනෑ. හනම දාම 

ආණ්ක්ශේ ඉන්න ඕනෑය කියලා හිතන්න අව ය නනහන. සමහර 

අවස්ථාවලී විපක්ෂශේ සිටිමින් ශපොදු ශද්වල් සම්බන්ධශයන් 

මනදිහත් ශවලා  තමන්ශේ ජනතාව ශවනුශවන් පරිතයාගයක් කිරීම 

සුදුසු බව වටහා ශගන නායකත්වය ීුල නිසා  එතුමාශේ ජනතාවට 

ප්රතිලාභ ලනබුණු බව අපට ශපශනනවා. ඒ නිසා  අපි සියලුශදනාටම 

එතුමාශගන් ඉශගන ගත හනකි කරුණු රාිරයක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශ්ප ශම් සුන්දර ශ්රී ලිංකාව 

මල් රාිරයක් තිශබන මල් වත්තක් වාශේයි. මල් වත්තක එකම 

ජාතියක මල් තිබුශවොත් එය විසිතුරු වන්ශන් නනහන; ලස්සන 

වන්ශන් නනහන  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එම මල් වත්ත 

ලස්සන ශවන්න නම් විවිධ පාටවල  විවිධ වේගවල මල් තිශබන්න 

ඕනෑ. එතශකොට තමයි එය විසිතුරු මල් වත්තක් වන්ශන්. ශම් 

රටත් එශහමයි. සිිංහල  ද්රවිඩ  මුසල්ිම්  උඩරට  ද්රවිඩ  බේගේ  මනශල් 

වනනි විවිධ ජාතීන්ශගන් තමයි ශම් රට ශපෝෂවය ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

අශ්ප ඉතිහාසය ශදස ආපසු හනරී බනලුශවොත්  ඒ සියලුශදනාම 

ශම් රශට් නිදහස ශවනුශවන්  ශම් රශට් මිනිසුන්ශේ අයිතිවාසිකම් 

ශවනුශවන් අක්-වනඩි ව ශයන් ශසේවය කර තිශබන බව ශපී  

යනවා. එහි වි ාල තනනක් ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත්  

එතුමාශේ . යාටත් ලනබී තිශබනවා. මම අනිවාේයශයන්ම වි ්වාස 

කරනවා  ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ුලත්රයා වන අශ්ප ගරු 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාත් එතුමාශේ පියා අධයයනය 

කරලා  එතුමාශේ . යා අධයයනය කරලා ශම් රශට් සියලු 

මිනිසුන්ට කිසිදු ශවනසකින් ශතොරව ජීවත් විය හනකි ශහොඳ රටක් 

නිේමාවය කිරීම සඳහා දනවනන්ත නායකත්වයක් ශදයි කියලා. මම 

එතුමාශගන් එම ගතිගුව දකිනවා. කිසිම ජනතාවක් 

නායකත්වයක් නනතිව අසරව ශනොකම යුතුයි කියන එක ශම් 

ශවනශකොටත් එතුමා වටහාශගන තිශබනවා. තරුව වයශසේීම 

එතුමාට එය ශත්රුම් ගනී මට ුලළුවන් ශවලා තිශබනවා. එතුමා මට 

කථා කරලා කිේවා  "නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ සිටින මුස්ලිම් 

ජනතාවට මම නායකත්වය ශදනවා  මම ඔවුන් තනි කරන්ශන් 

නනහන" කියලා. ඒක ශලශහසි පහසු ශදයක් ශනොශවයි.  

අපි කවුරුත් දන්නවා  නායකත්වයක් නනතිව යම් ජන 

ශකොටසක්  වසි කර දමා තිබුවා නම්  ඒක ඉතාම භයානක බව.  

නායකත්වය නනති ශවනවා කියන්ශන්  ඔවුන්ට ශවන යම් තනනකට 

යන්න ුලළුවන් කියන එකයි. ඒක ශත්රුම් ගන්න ුලළුවන්  වම ගනන 

මම එතුමාට දනඩිව ප්ර ිංසා කරනවා. ඒ වාශේම ඒ කටයුතු සඳහා 

මම එතුමාට ආිරේවාද කරනවා;  සත්ුතිවන්ත ශවනවා.  

ඒ හා සමානයි  බදුල්ල දිස්්රික්කශයන් තරග කම අශ්ප 

ශසන්දිල් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. එතුමා දනනශගන සිටියා  එහි 

සිටින සමහර සුළු ජාතීන්ට සහ මුස්ලිම් ජනතාවට නායකත්වශේ 

යම් අක්වක් තිශබන බව. එතුමා ඔවුන්ට නායකත්වය ශදන්න කනප 

ශවලා  ඔවුන් එකතු කරශගන වනඩ කම ආකාරය මම බදුල්ලට ගිය 

ශවලාශේ දනක්කා. ඒකට තමයි අපි කියන්ශන්   inclusive 

approach කියලා. That is how we will go a long way as a 

united country.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම වනඩි ශේලාවක් ගන්ශන් 

නනහන. ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තමන්ශේ . මාව දනනශගන සිටියා. 

එතුමා   දනනශගන සිටියා  මල ශනොතමා ශරොන් ගන්ශන් 

ශකොශහොමද  කියලා  not to kill the goose that lays the 

golden eggs. He knew that balance. He knew that there is 

no point in getting what you want by destroying the 

plantation companies or the plantations. Though they 

demand for a wage increase in theory, if the plantation 

companies cannot pay, the entire plantations would come 

down. So, he knew where the balance is. He wanted to 

protect the economy; he wanted to protect the companies 

while fighting for his people and practically getting the 

best that is possible for them from those companies. That 

is leadership. This is not only leadership, but also 

responsibility. Therefore, I wish my Colleague and young 

Friend, the Hon. Jeevan Thondaman, a long and fruitful 

journey as a national leader from the estate sector in this 

country, uniting people and giving leadership to his 

people so that we all could march towards a prosperous 

Sri Lanka.  

Once again, let me take this opportunity to express my 
condolences on the untimely death of your great father, 
and former Minister, the Hon. Arumugan Thondaman.  

Thank you very much.     

 
[අ.භා. 3.14  
 

ගුණ සවජීව එදිරිමාන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලිංකාශේ ශද් පාලනය තුම 

අද්විතීය සටහනක් තනබූ  ශජයෂ්ඨතම ශද් පාලන නායකයකු වන 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක 

ශයෝජනාවට මා එකතු වන්ශන්  ශමය  එතුමාශේ ශද් පාලනය 

ජීවිතයට ශගෞරවයක් කරන්න මට ලනබුණු අවස්ථාවක් ශලස 

සලකමින්. 

ලිංකාශේ සමාජය  මිනිසුන්ශේ වටිනාකම් ජීවත්ව ඉන්නා 

කාලශේ ශත්රුම් ගනී ම අතින් යම් මට්ටමක අසමත්භාවයක් 

ප්රකට කරන සමාජයක්. හිටුල අමාතය ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

ඉතාම ප්ර ස්ත  සම්භාවී ය ශද් පාලන නායකයකු විධියට ශම් රට 

තුම නිරූපවය කම ශද් පාලන භූමිකාවට ශම් සමාජශයන් නිසි 

ශගෞරවය හිමි වුවාද  කියන එක පිළිබඳව මශේ හිශත් ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා.  

ජාතික සමගිශේ සහ වාේගික සුහදත්වශේ සිංශක්තයක් 

විධියටයි  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමන් මා හඳුනා 

ගන්ශන්. ජාතික සමගිශේ ආත්මීය ඉරිතනළීම් සුවපත් කම ඉතාම 

සුන්දර ශද් පාලන නායකයකු විධියට මම හනම දාම එතුමාට 
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පාේලිශම්න්තුව 

ආදරය කමා. විශ ේෂශයන්ම  ත්රස්තවාදය  ශබදුම්වාදය වතුකරයට 

ඇතුළු වුවා නම් ජාතිශේ ඉරවම මීට වඩා ශවනස්වන බව රහසක් 

ශනොශවයි. අපි ත්රස්තවාදශයන් තිස ්අවුරුද්දක් තිස්ශසේ   දුක් වින්දා. 

ත්රස්තවාදයට  ශබදුම්වාදයට වතුකරයට ඇතුළු වමට තිබුණු ඉඩ 

ආවරවය කරමින්  වතුකරයත්  වතුකරශේ ජනතාවත්  ඔවුන්ශේ 

ශද් පාලන මනසත්  ශම් රටත් ආරක්ෂා කරගන්න ශතොණ්ඩමන් 

ඇමතිතුමා නිහ   දනවනන්ත කාේය භාරයක් ඉෂ්ට කමා. ඒ 

ශවනුශවන්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාට සමස්ත 

ජාතිශේම ශගෞරවය හිමිවිය යුතු යනයි මා වි ්වාස කරනවා.  

අද  9/11 නිේශයෝේක්  ප්රහාරය සිහිපත් කරන දවසයි. අද 

ත්රස්තවාදශේ කුරිරුභාවය පිළිබඳව ශලෝක මට්ටශම් පාඩමක් 

ඉශගන ගත් දවසක්. ඒ නිසා  අන්තවාදයට එශරහි වම පිළිබඳව  

ත්රස්තවාදයට උඩශගඩි ශනොීම පිළිබඳව වි ් වය උදාහරවයක් 

විධියට අද වනනි දවසක මම ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාශේ චරිතය 

විග්රහ කරන්න කනමනතියි. පසුගිය ආණ්ක් සමය තුම ශම් රශට් 

උත්තරීතර පාේලිශම්න්තුව තුමත්  ශම් රශට් ජාතික ශද් පාලන 

ශද්හය තුමත් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාශේ ස්වාධීන 

කාේය භාරය  ශද් පාලන වයාපාරයක් විධියටත්  රාජපක්ෂ 

ශද් පාලන කඳවුර විධියටත්  ශ්රී ලිංකා ශපොදුජන ශපරමුව 

විධියටත් ඉතා ශගෞරවශයන් අගය කරමින්  ශ්රී ලිංකා ශපොදුජන 

ශපරමුශණ් විශ ේෂ ශගෞරවය  මා එතුමාට ුලද කරනවා.  

පසුගිය ජනාධිපතිවරව සමශේ ශපොදුජන ශපරමුව සහ 

එතුමන්ලා අතර අවශබෝධතා ගිවිසුම සකස් කිරීම  එය අත්සන් 

කිරීම සහ එය එළිදනක් වශම් උත්සවය යන සියලු අවස්ථාවලී මා 

එතුමා ඉතා මඟින් ඇසුරු කමා. මට මතකයි  පසුගිය 

ජනාධිපතිවරව සමශේ ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය විධියට තිස්එක් 

වනදෑරුම් වනඩ පිළිශවමක් එතුමා අපට ශයෝජනා කම හනටි. 

ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා ශයෝජනා කශමේ නුවරඑළිශේ ඇති බුදු 

පිළිම ඉවත් කරන්න කියලා ශනොශවයි. නුවරඑළියට 

වි ්වවිදයාලයක් ලබා ශදන්න  හනටන් ප්රශද් යට ශ්රී ලිංකා විවෘත 

වි ්වවිදයාලශේ  ාඛ්ාවක් ලබා ශදන්න  ඌව පමාත ශවනුශවන් 

ගුරු විදයාලයක් ලබාශදන්න කියන ඉතාම සම්භාවී ය ශයෝජනා 

තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කශමේ.  ඒ පිළිබඳවත් මා ශගෞරවශයන් 

සිහිපත් කරනවා. මා නිශයෝජනය කරන කළුතර දිස්්රික්කය ද 

ඇතුළුව ශම් රශට් වතුකර ජනතාව ජීවත්වන දිස්්රික්ක 14ටම 

අදාම ශගෞරවී ය මනුෂයයකු විධියටයි එතුමා ශම් රශට් 

ශද් පාලනය කශමේ.  

නූතන ශලෝකය ගනටුම් කමමනාකරවය පිළිබඳව  වාේගික 

සුහදත්වය පිළිබඳව  ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව දරන   අදහස 

වන්ශන්  'තම තමන්ශේ සිංස්කෘතික අනනයතා රැකශගන එකට 

ජීවත් වම සඳහා සමාජයක් ශපලෙ වම' යන්නයි. ශමම  වි ්ව 

සම්මත නයාය සක්රිය ශලස  ප්රාශයෝගික ශලස ශම් ශපොශමොව මත 

ක්රියාත්මක කරන්න මනදිහත් වුණු ශගෞරවී ය ශද් පාලන 

නායකයකු ශලස මා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා හඳුනා 

ගන්නවා. එතුමා හනම දාමත් තම ජනතාවශේ අනනයතාව ආරක්ෂා 

කමා. ඔවුන්ශේ අව යතා ඉෂ්ට කමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවසාන ව ශයන්  මා 

ප්රාේථනා ශදකක් කරන්න කනමනතියි. පමමුශවන්ම  ශජයෂ්ඨ 

අමාතය ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ආරම්භ කම  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් ගරු අමාතයතුමා ශනොකඩවා ඉදිරියට 

ශගන ආ කඳුකරශේ සම්භාවී ය ශද් පාලන ගමන තවත් 

ඉදිරියටම ශගන ශගොස් වතුකරශේ අහිිංසක මිනිසුන්ශේ ජීවිත 

ඉතාම සුපහන් තනනකට ඔසවා තබන්න  ආදරණීය ජීවන් 

මනතිතුමනි  ඔබට ශයෝධ බල ශයෝධ  ක්තිය ලනශේවායි කියා මා 

ප්රාේථනා කරනවා.  ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාශේ ශද් පාලන 

ආදේ ය උතුශේ ශද් පාලන නායකයන් නිවනරදිව වටහා 

ගනිත්වා! එයයි  මශේ ශදවන ප්රාේථනාව.  

ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.21   
 

ගුණ නිමේ පියතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නුවරඑළිය දිස්්රික්කය 

නිශයෝජනය කරන මහජන නිශයෝජිතයකු විධියටත්, ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය 

නිශයෝජනය කරන, පමාත් සභාව නිශයෝජනය කරන, ඒ වාශේම 

එම වෘත්තීය සමිතිය නිශයෝජනය කරන ශබොශහෝ ශදශනක් සම  

ීේඝ කාලයක් සමීපව කටයුතු කරන ශකනකු හනටියටත්, 

විශ ේෂශයන්ම අශ්ප දිවිංගත ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් ශම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම 

මශේ යුතුකමක් සහ වගකීමක් කියා මා හිතනවා. 

ගරු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ඇවෑශමන්, 

නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වතුකර ජනතාව නිශයෝජනය කරමින් 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 1994ී තමයි ප්රථම වතාවට 

පාේලිශම්න්තුවට ආශේ. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

පිළිබඳව අපට වනඩි අවධානයක් ශයොමු  ව තිබුවා. පසුගිය කාල 

පරිචිශදදය තුම එතුමාශේ ක්රියාකාරිත්වය ගත්තාම, අශ්ප රශට් 

සිිංහල, ශදමම, මුස්ලිම් ජනතාවශේ සහජීවනයට හිතකර 

පරිසරයක් ඇති කිරීම ශවනුශවන් එතුමා කටයුතු කමා. ඒ වාශේම, 

ඒ කටයුත්තට ප්රබල නායකත්වයක් ලබා දුන් නායකයකු විධියට 

තමයි, ම ු ා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා හඳුනා ගන්ශන්.  

මූලසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මූල ධේමවාදයට, ජාතිවාදයට 

වාශේම වේගවාදයට ඉතා ක්ෂණිකව ශයොමු වන පරිසරයක් තුම 

විවිධ නායකයන්ශේ විෂම හනසිරීම් සම   රටක් විධියට ඉතාම  

අවාසනාවන්ත, අඳුරු කාල පරිචිශදදයක් අප ශගවා තිශබනවා. 

එශසේ ඉදිරියට පනමිණි නායකයන් වනඩි ශදශනක් නන ශ නහිරීත්, 

උතුශේීත්, කඳුකරශේ නුවරඑළිශේීත් අපි ශනොදනක්කා 

ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් පාේලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කම කඳුකරශේ සමහර ද්රවිඩ නායකයන් 

නන ශ නහිරට අව ය කරන ඔක්සිජන් ටික ශදන්න 

විවිධාකාරශයන් සම්බන්ධ වුවා. ශම් රශට් කඳුකරයට ඒ 

ගිනිදනල්ල ඒමට ශනොී, එහි ප්රධානම චරිතය බවට පත් වුණු අශ්ප 

කාලශේ නායකයා තමයි, ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා.  

මූලසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් කියන කාරවය අශ්ප 

සිිංහල සමාජයටත් අදාමයි. ුලළුන් ටිකක් කිට්ටු කර, එයට ශතල් 

ටිකක් දමා ගින්දර දනම්මාම, නතර කර ගන්න බනරි විධියට ඉතා 

ක්ෂණිකව ගිනි ගන්න ුලළුවන්. සමහර ශවලාවට ඒ ආකාරශේ 

විසඳී නනති ප්ර ්න රැසක් වතුකරශේ තරුව ශකොටස් අතර තිබුවා.  

එශහම වටපිටාවක් තුම ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා උක්ගිං බලා ීඩනා ගිය අවස්ථාවක් ආවා. එතුමාට විවිධ 

බලපෑම් ආවා, විවිධ අියශයෝග ආවා, විවිධ බාධා කිරීම් ආවා. 

විශ ේෂශයන්ම උතුශේ ඇති වුණු ඒ ක්රියාකාරකම එක්ක, සමහර 

ජාතිවාී නායකයන් ජාතිවාදය අවුළුවා, ඒ ක්රියාන්විතය හරහා 

තමන්ශේ බලය පවත්වා ශගන යන්න, පාේලිශම්න්තුවට එන්න, 

පමාත් සභාවට එන්න,   ඒ ගත්ත බලය පවත්වා ගන්න ජාතිවාදය 

පාේ ම ම කම වටපිටාවක් අපි පසුගිය වකවානුව තුම අත් දුටුවා. 

අන්න එශහම වටපිටාවක් තුම, අපට විශ ේෂශයන්ම ආරුමුගන් 
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[ගරු  සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා  
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ශතොණ්ඩමන් කියන චරිතය ඉතා වටිනා එකක් වනවා. ඇතනම් 

විශටක සිිංහල සමාජශේ චරිතවලටත් සමාන කරන්න බනරි 

ආකාරශේ ප්රබල භූමිකාවකට යුදමය කාලය තුම එතුමා පව 

දුන්නා. ඒ නිසා තමයි වතුකරශේ ගින්දර ඇවිළුශණ් නනත්ශත්. ඒ 

ගින්න විටින් විට ඇවිශමන්න පටන් ගත්තාට, ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ප්රබල ස්ථාවරයක හිටියා. එතුමා 

ප්රචණ්ඩත්වය ප්රතික්ශෂේප කමා, යුද්ධය ප්රතික්ශෂේප කමා. ඉතාම  

සාමකාමීව කටයුතු කරන්නට, තමන්ශේ ජනතාවට  අව ය 

නායකත්වය ශදන්නට කටයුතු කමා.  

විශ ේෂශයන්ම එතුමා ශදමම ජනතාව ගනන පමවක් බනලූ 

නායකශයක් ශනොශවයි. සිිංහල සමාජය තුම, විශ ේෂශයන්ම 

වතුකරශේ ඉතා ප්රබල විධියට තහවුරු වුණු නායකශයක් තමයි, 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ 

මහජන නිශයෝජිතයකු විධියට මා ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා හඳුනා ගත්ශත්, ශගෞරවී ය ස්වාමීන් වහන්ශසේලාශේ, ඒ 

වාශේම සිිංහල සමාජශේ ගම්මානවල වි ාල පිරිසකශේ ආදරය, 

අවධානය දිනාගත් නායකයකු විධියටයි. ශම් දිස්්රික්කය තුම 

කටයුතු කරද්ී මට ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා හඳුනා 

ගන්න ුලළුවන්කම ලනබුශණ් ජාතිවාී ශනොවන නායකශයක්  

වේගවාදයට ඉඩකඩ ශනොශදන නායකයකු  විශ ේෂශයන්ම උතුශේ 

ශබදුම්වාදයට අවම ව ශයන් ශහෝ කිසිදු දායකත්වයක් සපයුල 

නනති නායකයකු  ශවනත් මූලධේමවාී සිංවිධානවලට ඔක්සිජන් 

සපයුල නනති නායකයකු වාශේම ශම් රට තුම සාමය  සමඟිය 

තහවුරු කරන්න ක්රියාත්මක ශවචිච ප්රබල නායකයකු විධියටයි. 

එතුමා විසින් නායකත්වය  ශදන ලද කණ්ඩායමත් ඒ වාශේම 

තමයි. එතුමාශේ කණ්ඩායම ගත්තත් ඉතාම ආදේ වත්ව සිිංහල 

සමාජයටත් මුහුශවලා  සිිංහල සමාජයටත් සලකන මහජන 

නිශයෝජිතයන් බවට පත් ශවචිච අය. ගරු ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු ගවනාවක්ම මධයම පමාත් 

සභාශේ හිටියා. ප්රාශද්ශීය සභා නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුත් 

ගවනාවක්ම එතුමාශේ පක්ෂශේ හිටියා. ශම් රශට් උතුශේත්  

නන ශ නහිරත් ජාතිවාීව හනසිශරන ඇතනම් ශද් පාලකයන්ට 

පාඩමක් උගන්වමින්  ඒ අයටත් ආදේ  සපයමින් තමයි ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ඒ සියලුශදනාම 

කණ්ඩායමක් විධියට කටයුතු කශමේ. ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

නමනති චරිතය පිළිබඳව කථා කරද්ී  පනවති යුදමය ක්රියාකාරිත්වය 

මධයම කඳුකරයට එන්න ශදන්ශන් නනතිව  ඉතාම  ආරක්ෂිතව  

උපක්රමශීලි ක්රියාවලියක් හරහා එතුමාශේ ශද් පාලන ගමන් ම   

තුම ඒ ජනතාවට වනඩ කටයුතු කරමින් ඉදිරියට ආුල නායකයකු 

බව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඇත්තටම අද අශ්ප රට තුම 

ශදමම මහජන නිශයෝජිතශයකුට සිිංහල ජනතාවශගන් ඡන්දය 

ගන්නවා කියන එකත්  සිිංහල මහජන නිශයෝජිතශයකුට ශදමම 

ජනතාවශගන් ඡන්දය ගන්නවා කියන එකත් පහසු නනහන. හනබනයි  

නුවරඑළිය දිස්්රික්කය තුම ඒ තත්ත්වය සම්පූේවශයන් ශවනස්. 

මම හිතනවා  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ලක්ෂය පනනලා 

මනාප එනශකොට අක්ම තරශම් සිිංහල ඡන්ද  සිිංහල මනාප 

10 000කට වඩා එතුමාට ලනබී තිබුවා කියලා. ඒ වාශේම තමයි 

අශ්ප ගරු රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා. එතුමාත් ඒ තරමටම සිිංහල 

සමාජය ඇතුශමේ ශද් පාලනය කරමින් පමාත් සභාව නිශයෝජනය 

කරද්ී  පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරද්ී  සිිංහල ජන සමාජශේ 

අවධානය දිනාශගන තිශබන බව කියන්න ඕනෑ. විහාරස්ථාන 

වි ාල ප්රමාවයක ශගෞරවී ය ස්වාමීන් වහන්ශසේලාශේත් 

අවධානය දිනා ගනිමින් කටයුතු කම නිසා ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමන්ලාශේ කණ්ඩායමට ජයග්රහවය ලබා ගනී මට හනකිව 

තිශබනවා. ඒ සාමය තමයි අපට ඕනෑ. ඒ සහජීවනය තමයි රටට 

ඕනෑ. ඒ සශහෝදරත්වය තමයි අශ්ප රටට ඕනෑ. ඒ අව ය කරන 

සාමය  සශහෝදරත්වය ඉතා ප්රබල විධියට ලබා ීුල නායකයකු 

විධියට ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අපට හඳුනා ගන්න 

ුලළුවන්කම ලනශබනවා. පසුගිය මාේතු මාසශේ 19වනනි දා 

නාමශයෝජනා භාර ශදන්න අපි එකටයි ගිශේ. එතුමා අද ජීවතුන් 

අතර නනති වුවත් මශේ ශගෞරවය  මශේ ප්රවාමය වනඩි වනඩිශයන් 

එතුමාට ුලද කරන්නට ඕනෑ. පසුගිය පාේලිශම්න්තු මනතිවරවවලී 

මා පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට ශත්රී පත් ශවනවා දකින්න 

අශ්ප සිිංහල නායකයන්ට වඩා ශබොශහොම ආසාශවන් බලාශගන 

හිටිශේ ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමායි. එතුමා තමයි ශබොශහොම 

ආසාශවන් බලාශගන හිටිශේ  නිමල් පියතිස්ස කවදා ද 

පාේලිශම්න්තුවට එන්ශන් කියලා. 2010 පාේලිශම්න්තු 

මනතිවරවය තිබුවා. ඒ මහ මනතිවරවශේී අපට විවිධ බාධා 

තිබුවා. මම එදා මධයම පමාත් සභාශේ කෘෂිකේම ඇමති. පමාත් 

සභාශවන් අයින් ශවලා මම පාේලිශම්න්තු මනතිවරවයට තරග 

කමා. ඒ කාලය තුම නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ ප්රබල ජනමතයක් 

තිබුවා  අනිවාේයශයන්ම මා ජයග්රහවය කරනවා කියලා. එදා 

මහ මනතිවරවශේ ඡන්ද ගවන් කිරීශම් මධයස්ථානශේ ප්රතිලල 

ශසොයා බලා  ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පාන්දර යාශම් 

දුරකථනශයන් මට කථා කරලා කිේවා  "නිමල් ඔයා දිනලා 

ඉන්නවා. මම ඔයාට සුබ පතනවා. මම ශමතනින් යනවා." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ ශවනශකොට දිස්්රික්කය 

ුලරා පනතිරිලා තිබුශණ් එවනනි කථාවක් තමයි. ශපොලීසිය දනනශගන 

හිටිශයත් එශහම තමයි. කවුරුත් දනනශගන හිටිශේ එශහම තමයි. 

අශන්! දහවල් 11.00  12.00 ශවලාත් අවසන් ප්රතිලල නිකුත් වුශණ් 

නනහන. ප්රතිලල නිකුත් වුශණ් හවස ශබොශහොම ප්රමාද ශවලා. නමුත්  

එතශකොට මම ජයග්රාහී ල ලනයිස්තුව තුම හිටිශේ නනහන. හනබනයි  ගරු 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මට එදා පාන්ද ර පණිවුඩය ීලායි ගිශේ  

මම ජයග්රහවය කරලායි ඉන්ශන් කියලා. ශම් සිදු වශමන් පසුව 

එතුමාත් කම්පනයට පත් වුවා; කනගාටුවට පත් වුවා. එතුමා 

මශගන් ඇහුවා  "නිමල්  ඔයාට ශම් වතාශේ අවස්ථාව ලනබුශණ් 

නනහන ශන්ද?" කියලා. ඊට පස්ශසේ මාේතු මස 19වනනි දා අපි 

නාමශයෝජනා ලබා ශදනශකොටත් එතුමා මට ආිරේවාද කමා  "ශම් 

වතාශේ ඔයාට ජයග්රහවය ලබා ගන්න ුලළුවන් ශවයි." කියලා. 

හනබනයි  අවාසනාවක මහත කියන්ශන්  මම මහ මනතිවරවශයන් 

ජයග්රහවය කමා. නමුත්  ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අද  ශම් ගරු 

සභාශේ නනහන. ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ශම් ගරු සභාශේ 

හිටියා නම්  මශේ ජයග්රහවය පිළිබඳව නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ 

වනඩිශයන්ම සතුටු ශවන නායකයා එතුමායි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම එතුමාශේ අභාවය 

ශමොශහොතකටවත්  වි ්වාස කශමේ නනහන. ගරු ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා කියන්ශන් ශරෝගිශයක් ශනොශවයි. අපට වඩා ශබොශහොම 

ශහොඳට සවි  ක්තිමත්ව හිටුල ශකශනක්; සතුටින් හිටුල ශකශනක්; 

විශනෝශදන් හිටුල ශකශනක්; ජනතාවට සලකුල  උදවු කරුල 

ශකශනක්; සිිංහල අය ඒ ශගදරට ගියත් කෑම ටික ීලා  වතුර ටික 

ීලා ශහොඳට සලකන නායකශයක්. ආරක්ෂක අිං ශේ හිටුල අය  

එතුමා හමු වමට ගිය සිිංහල අය අපට ඇවිත් කියනවා  "ුලදුම 

විධියට ශන් සලකන්ශන්" කියලා.  අපට හරි ආදශරන් සලකනවා. 

අපට ශබොශහොම ගරු කරනවා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ ශගදරට ගිය ශකශනක්  ආශයත් ඒ ශගදරට යන්ශන් 

ශබොශහොම කනමනත්ශතන්. එතුමා ශහොඳට සලකනවා; ශහොඳට ගරු 

කරනවා; ශහොඳට කථා කරනවා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා පිළිබඳ සමහර අය හිතාශගන හිටිශේ ටිකක් 

ප්රචණ්ඩකාරියි කියලායි. නනහන  එතුමා එශහම ප්රචණ්ඩකාරි 

ශකශනක් ශනොශවයි  හරිම නිහතමාී යි. අපට ශහොඳට සලකන 

ශකශනක්. අපි එතුමාශේ නිවසට ගිහින් තිශබනවා. අපට සලකුල 

විධිය අපි ඉතා ශහොඳින් දන්නවා. ආගන්තුක සත්කාර ඉතා ඉහළින් 

කිරීමට සමත් වුණු නායකයකු විධියට අපි එතුමා හඳුනා ශගන 

තිශබනවා.  
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පාේලිශම්න්තුව 

ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය අපි හනම ශකශනකුටම 

කම්පනයක්.  ශම් රශට් අනාගතශේ සාමය ස්ථාපිත කරද්ී  එම 

කටයුත්ත දිගින් දිගට ස්ථාවරව පවත්වාශගන යද්ී ගරු 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශනොමනති වම අපට ප්රබල පාක්වක්; රටට 

ප්රබල පාක්වක්; ද්රවිඩ ජනතාවට ප්රබල පාක්වක්; පාේලිශම්න්තුවටත් 

ප්රබල පාක්වක් කියා  මම විශ ේෂශයන්  මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

එක අවස්ථාවක කඳුකරශේ පනවනති එතුමන්ලාශේ සිංස්කෘතික 

මිංගලයයක ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා වුශණ් ජාතික නිදහස් 

ශපරමුශණ් නායක ගරු විමල්  වරවිං  මනතිතුමායි. ගරු විමල් 

 වරවිං  මනතිතුමා පිළිබඳ ශදමම සමාජශේ සමහර අයශේ ශවන 

විධියක පිළිගනී මක් තිබුශණ්.  සමහර අය වයාජ විධියට ඒ 

තත්ත්වය හදලා තිබුවා. එශහම අියශයෝගයක් තිශබන ශේලාවක 

ශතොණ්ඩමන්  මනතිතුමාශේ සිංස්කෘතික මිංගලයශේ විශ ේෂ 

ආරාධිත අමුත්තා වුශණ් ගරු විමල්  වරවිං  මනතිතුමායි.  

ගරු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳ කථා කරන්න ඕනෑ තරම් 

ශද්වල් තිශබනවා.  

එතුමා පසුගිය වකවානුව තුම යුදමය  තත්ත්වය වමක්වා 

ගනී මට දායක වුණු ප්රබල නායකශයක්; අපට ආදේ  සපයුල 

නායකශයක්; අශනකුත් ජාතිවාදි ශදමම නායකයන්ට වනඩි 

වනඩිශයන් ආදේ  සනපයිය හනකි පරිවත  ප්ර ස්ත නායකශයක්. 

එතුමාශේ අභාවය අපට දරාගත ශනොහනකි ශදයක්.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවශයන් පසුව  

එතුමාශේ ුලත්රරත්නය වන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 

අවස්ථාව ලනශබනවා  එතුමාශේ ශසේවය කරන්නට.  එතුමා ඒ අඩි 

පාශේම ඉදිරියට යන බව අපි වි ්වාස කරනවා. ඒ ලක්ෂව 

දනනටමත් ශපන්නුම් කරනවා. වතුකරශේ ජනතාවට ප්රබල 

නායකත්වයක් ලබා ශදනවා වාශේම  සිිංහල ජන සමාජය තුම 

සිිංහල ජනතාව සම  සුහදව කටයුතු කරමින්  රශට් ශවනත් විවිධ 

ශද් පාලන පක්ෂවලටත්  ජාතිවාදි ශද් පාලකයන්ටත්  

මූලධේමවාදි ශද් පාලකයන්ටත් වනඩි වනඩිශයන් ආදේ  සපයමින් 

වතුකරයටත්  සිිංහල ජන සමාජයටත් පිළිගත හනකි නායකයකු 

බවට පත් ශවන්න ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ුලළුවන්කම 

ලනශබනවා.  අපි ඔබතුමාට  සුබ පතනවා. අපි ඔබතුමාට සුබ පතන 

ගමන් අප අතරින් ශවන් වුණු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 

අශ්ප හදවශත් ගනඹුරුම තනනින්   ශ ෝකය පම කරමින්  ශබෞද්ධයන් 

විධියට එතුමාට අමා මහ නිවන් සුව ප්රාේථනා කරනවා.  ජාතික 

නිදහස් ශපරමුශණ් ගරු විමල්  වරවිං  මනතිතුමාශේ ශ ෝකයත්  

අශ්ප පක්ෂශේ ශ ෝකයත් මම ශම් අවස්ථාශේ පම කරනවා.  

අපි අතරින් ශවන් වුණු ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමනි  ඔබතුමාශේ හ  අපට නනවත ඇශසන්ශන් නනහන.  

ඔබතුමා අපට නනවත සජී වව දනක ගන්න ලනශබන්ශන් නනහන. 

ඔබතුමාශේ ක්රියාකාරිත්වශේ  අමරණීය නායකත්වයට අපි 

හනමදාමත් ගරු කරමින් උපහාර දක්වනවා. ඔබතුමාට නිවන් සුව 

ප්රාේථනවා කරනවා කියා අවසාන ව ශයන් ප්රකා  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය සම්බන්ධශයන් ශ ෝකය ප්රකා  කිරීමට මට 

ශම් අවස්ථාව ලබා ීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ශගෞරවණීය ස්තුතිය 

ුලද කරමින් මා නිහ  ශවනවා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීම ට  ගරු ඉමිතියාස් බාකීේ මාකේ මනතිතුමා.  

[අ.භා.3.36  

 

ගුණ ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අප අතර සිට ශවන් වුණු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන් පිළිබඳ ශ ෝකය පම කරන 

ශම් අවස්ථාවට සහභාගි වන්නට කාලය ශවන් කර ීම ගනන මා 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

අපි භුක්ති විඳින ශම් පාේලිශම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය 

ප්රශයෝජනයට ශගන තමන් නිශයෝජනය කරන ජනතාව 

ශවනුශවන් ශම් සභාව ආයුධයක් කරශගන හ  න ුල 

පරම්පරාවක ශකශනක් තමයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. 

එතුමාශේ . යා ගිය අඩි පාශේ ගිහින්  තමන් නිශයෝජනය කරන 

ජනතාව ශවනුශවන්  ඔවුන්ශේ ඉදිරි ගමන ශවනුශවන්  ඔවුන්ට 

සාධාරවත්වයක් ඉටු කිරීම ශවනුශවන් කනපශවලා වනඩ කම 

ශකශනක් තමයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. 

අධිරාජයවාදින්ශේ පාලනශයන් පසුව පසුගාමී  ව සිටි ජන ශකොටස් 

කිහිපයක් අශ්ප රශට් සිටි බව මට මතක් ශවනවා. එක ශකොටසක් 

තමයි උඩරට ගනමි ජනතාව. ඔවුන් ඉදිරියට ගන්නට උඩරට ගනමි 

ුලනරුත්ථාපන කමිටුව වනනි කමිටු පත් කරලා තිබුවා. ඒ වාශේම  

පසුගාමී ජනතාවක් තමයි වනවිලි ක්ශෂේත්රශේ ජනතාව. අශ්ප රශට් 

ප්රධාන ආදායම් මාේගවලින් එකක් තමයි ශත්. ශම් රශට් ජීවනාලිය 

වනවිලි ජනතාවයි. ුලරවනසි අයිතිය ශවනුශවන්  අධයාපන දියුණුව 

ශවනුශවන්  ආේථික දියුණුව ශවනුශවන්  ශජයෂ්ඨ ශතොණ්ඩමන් 

මහත්මයාත්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මහත්මයාත් ඉටු කම වනඩ 

ශකොටස අපට අමතක කරන්න ුලළුවන්කමක් නනහන. ශනොශයකුත් 

අපහසුතා මනද සුළු ජන ශකොටසක නායකයකු හනටියට කටයුතු 

කිරීශම්ී යම් යම් අවලාදවලට  සනකයට  අවි ්වාසයට භාජන 

ශවන්න සිදු වුවත්  එතුමා ඉවසිල්ශලන් යුතුව ප්රජාතන්ත්රවාී 

ප්රවාහය තුම රැඳී සිටිමින්  තමන් නිශයෝජනය කරන ජනතාවශේ 

ජීවිත ඉදිරියට ශගන යන්නට උත්සාහ කමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අලි සබ්රි ඇමතිතුමා කථා 

කරනශකොට අශ්ප සමාජය වි මත්රත්වශයන් යුතු මල් වත්තකට 

සමාන කමා. ඒ ප්රකා යට මාත් එක  ශවනවා. ඒ මල් වත්ශත් 

තිශබන විවිධත්වය ශත්රුම් ගනිමින්  ඒ විවිධත්වයට ගරු කරමින්  

ඒ විවිධත්වය ඉවසමින් කටයුතු කරන ප්රජාතන්ත්රවාී සමාජයක 

පනවනත්ම ශවනුශවන් ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාව කනපශවලා සිටියා. 

ශම් රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය අනතුරුවලට මුහුව දුන් තීරවාත්මක 

අවස්ථා වලී  ශජයෂ්ඨ  ශතොණ්ඩමන් මහත්මයා ශේ.ආේ. 

ජයවේධන මහත්මයාත් එක්ක එකතුශවලා ඒ අරගමවලට 

සම්බන්ධ වුණු ආකාරය මට මතක් ශවනවා.  

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් තරුව මන්ත්රීතුමා ශමවර 

පාේලිශම්න්තුවට පත්ශවලා පනමිව සිටිනවා. ඒ තුන්වන 

පරම්පරාවයි. එතුමා ශම් පාේලිශම්න්තුවට පත් වම ගනන මම 

එතුමාට සුබ පතනවා. ඒ ගනන මා සතුටු ශවනවා. තමන්ශේ 

මුත්තණුවන්ශේ  පියතුමන්ශේ ඒ ආදේ   පාඩමකට ශගන අශ්ප 

රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදශේ පනවනත්ම  අශ්ප රශට් විවිධත්වය තුම 

එකමුතුව පවතින සමාජයක පනවනත්ම  ක්තිමත් කරන්නට  

එතුමන්ලාශගන් ඒ පරම්පරාශවන් කරන ලද වනඩ  ශකොටස 

ඉදිරියට ශගන යන්නට ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 

 ක්තිය ලන ශේවායි කියා  මා ප්රාේථනා කරනවා.  

එපමවක් ශනොශවයි. වනවිලි ක්ශෂේත්රය අධයාපනය අතිනුත් 

ඉතා දියුණු තත්ත්වයක තිශබනවා. අපි දකිනවා  වනවිලි ක්ශෂේත්රශේ 

දරුවන් වි ්වවිදයාලවලට යනවා. ඔවුන් උපාධිධාරින්  

ඉිංජිශන්රුවන්  ී තිඥවරුන් බවට පත් ශවනවා. ශම් අධයාපන 

දියුණුව ඇති කරන්න ශජයෂ්ඨ ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ආරම්භ 

1365 1366 

[ගරු  නිමල් පියතිස්ස මහතා  
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කම වනඩ පිළිශවම ඉදිරියට ශගන යන්නට ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා විසින් කරන ලද වනඩ ශකොටස මට මතක් 

ශවනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඉතාම ප්රසන්න 

ශද් පාලනඥශයක්. 

ශජයෂ්ඨ ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මශේ පියතුමන් එක්ක ඉතා 

සමීපව සිටියා. ඒ නිසා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සමීපව 

ආශ්රය කරන්න මට ුලළුවන්කමක් ලනබුවා. එතුමා  නිවාස සහ 

වනවිලි යටිතල පහසුකම් ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටි අවස්ථාවක මම 

ජන සන්නිශේදන ඇමතිවරයා ව ශයන්  සිටියා. ඒ කාලශේ  වූ 

එක්තරා සිද්ධියක් මට ශම් අවසථ්ාශේී මතක් ශවනවා. ශම් රශට් 

මාධයශේදින් ශවනුශවන් ගම්මානයක් හදන්නට  මට මතක විධියට 

මා එතුමාශගන් ශහෝමාගම ප්රශද් ශයන් ඉඩමක් ඉල්ලා සිටියා. 

එතුමා එකවරම ඒ සඳහා අනුමනතිය දුන්නා. හනබනයි ඒ අවස්ථාශේී 

මට එක ශකොන්ශද්සියක් ඉදිරිපත් කමා. "මම ශම් උදේව කරනවා. 

මශේ මිනිසුන්වත් ඔබතුමා බලාගන්න ඕනෑ. නුවරඑළිය ප්රශද් ශේ 

තනපනල් ක්ශෂේත්රශේ ශමවනනි අක් පාක්කම් තිශබනවා. ඒවා කරලා 

ශදන්න ඕනෑ"යි කියලා එතුමා මට කිේවා.  තමන් නිශයෝජනය 

කරන ජනතාවශේ වුවමනාවන් හනම ශවලාශේම එතුමාශේ 

හදවශත් වනඩ කමා. ජනතා ශසේවය අවිංකව  හෘදයිංගම ඉටු කම 

නායකශයක් තමයි අපශගන් සමුශගන තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් 

ශ ෝකය පම කරන ශම් අවස්ථාශේී  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාට  එතුමාශේ මෑනියන්ට  සශහෝදරියන් ශදශදනාට  පවුල් 

සියලුශදනාටම අපශේ ශ ෝකයත් දන්වන්න  කියා ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලා සිටිමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 [අ.භා. 3.40  

 
ගුණ (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபெொெிொியர்) திஸ்ஸ ெிதொெண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හනම ජාතියක්ම, හනම 

ආගමක්ම නිශයෝජනය කරන ශද් පාලන නායකයන් ඇතුළු 

සියලුශදනාම ශම් සභාවට රැස්ව ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය සම්බන්ධව එක හා සමානව ශ ෝකය පම 

කරන ආකාරය දකින්න ලනබීම ගනන මා සන්ශතෝෂ ශවනවා.  

විශ ේෂශයන් ලිංකා සමසමාජ පක්ෂය නිශයෝජනය කරන මා 

මතක් කරන්න කනමනතියි, බ්රිතානය කරර පාලන යුගශේ වතුකරශේ 

ශදමම ජනතාව ශම් රටට පනමිණිශේ කනමනත්තකින් ශනොශවයි 

කියලා. හරියට වහලුන් ශගශනනවා වාශේ බලහත්කාරශයන් 

තමයි ඔවුන් ශම් රටට ශගනනවිත් බ්රිතානයයන්ශේ වුවමනා  

ශවනුශවන් ශයශදේශේ. අශ්ප රශට් දුෂ්කර පමාත්වල ශත් වතු  

රබේ වතු යනාදි සියල්ල ඇති කරමින් රශට් ආේථික දියුණුව 

ශවනුශවන් මහන්සි ශවලා ශසේවය කශමේ ඉන්දියාශවන් ආුල 

ශමන්න ශම් ජනතාවයි. ඒ අය ශමරටට පනමිණිලා නිසි පරිදි නිවාස 

ශනොලනබ කටයුතු කශමේ  මා කලින් කිේවා වාශේම 

බ්රිතානයයන්ශේ වහලුන් හනටියටයි. ඒ ආකාරයට  වි ාල ලාභයක් 

උපදවාශගන අධිරාජයවාදින් ශපොශහොසත්  වශම් හා අශ්ප රශට් ඒ 

වාශේ මහන්සි වූ ජනතාව දු්පපත් කරවමින් සූරා කෑශම් වනඩ 

පිළිශවම තමයි ශගන ගිශේ. ඒ පනවනති තත්ත්වය ශත්රුම් අරශගන 

ඒ වනඩ පිළිශවමට විරුද්ධව 1934 වේෂශේී ලිංකා සම සමාජ 

පක්ෂශේ (ආචාේය) එන්.එම්. ශපශේරා  (ආචාේය) ශකොල්විල් ආේ. 

ද සිල්වා ආදි නායකශයෝ වතුකරයට ගියා. ගිහිල්ලා  වතුකරශේ 

වෘත්තීය සමිති පටන්ගත්තා. එතශකොට පනය අශට් වනඩ කරන 

දිනයක් තිබුශණ් නනහන; කම්කරු අයිතිවාසිකම් තිබුශණ් නනහන. 

එතුමන්ලා ඒ අයිතිවාසිකම් සියල්ල ලබාගනී ශම් සටන ඉදිරියට 

ශගන ගියා. ඒවාශයන් යම් යම් අයිතිවාසිකම් දිනාගන්නත් 

ක්රමානුූලලව ුලළුවන් වුවා. ඒ කාලශේ  වනඩ කරන ජනතාවශේ 

දුක දනකලා  ඒ ශවනුශවන් සටන් කිරීමට ඉදිරිපත් වුශණ් අප 

අතරින් විශයෝ  ව සිටින ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ . යා 

වන ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමායි. එතුමා ඒ සටනට 

සම්බන්ධ වුවා; ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය පිහිටුවූවා. ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසය මඟින් වතුකරශේ ජනතාව සිංවිධානය කරලා  

තවත් සිංවිධාන වේධනය කරලා  වෘත්තීය සමිති  ක්තිමත් කරලා 

ඇති කරුල හයිය නිසා තමයි තවතවත් අයිතිවාසිකම් දිනාගන්න 

ුලළුවන් වුශණ්. නමුත්  මට කනගාටුයි කියන්න  ඒ තුළින් ඒ 

ජනතාවට ලනියය යුතු ශද් තවමත් ලනියලා නනහන කියලා. ඒ 

ජනතාවට තවම නිසි පඩියක් ලනියලා නනහන. වතු කම්කරුවන්ශේ 

වදනික අවම පඩිය රුපියල් 1 000 කරගනී ම ශවනුශවන් ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සටනක් කමා. මා හිතන්ශන්  

එතුමා කම ඒ සටන සිහිපත් කරමින් අපි ඒ සටන ජයගන්න ඕනෑ 

කියලායි. ඒ වාශේම  සතුන්ටවත් වාසය කරන්න සුදුසු නනති ලනයිම් 

කාමර ක්රමය නනති කරලා නිවාස ඉදි කරන්න පසු කාලශේ එතුමා 

සටන් කමා. ඒ නිවාස අශ්ප ගම් පමාත්වල තිශබන නිවාස වාශේම 

අිංග සම්පූේව නිවාස හනටියට ඉදි කරන්න එතුමා වි ාල 

ශවශහසක් දරලා කටයුතු කමා. කලින් කථා කරුල කථිකයන් 

කිහිපශදනකුම සඳහන් කම ආකාරයට ජාති ශේද  ආගම් ශේද  

කුල ශේදවලින් ශතොරව නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ සියලු ජනතාව -

සියලු දු්පපත් ජනතාව- බලාගනී ම මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් තම 

වගකීමක් හනටියට සලකා එතුමා ඒ සියලුශදනාට එක හා සමානව 

ශසේවය කමා.    

ඒ ශදමම ජනතාවශේ විවිධ අව යතා සම්බන්ධශයන් කටයුතු 
කරන ශකොට එදා වෘත්තීය සමිති මට්ටමින් ශනොශයකුත් සාකචිඡා 
පනවනත්වූවා; අදහස් හුවමාරු කරගත්තා. ඉල්ලීම් ලබාගනී ම පිණිස 
අශ්ප පක්ෂශේ වෘත්තීය සමිති හාම්ුලතුන් එක්ක ශක්වල් කරන 
ශකොට  එතුමා ඒ සාකචිඡා සියල්ලට සම්පූේව සහාය ීලා ඒ 
ඉල්ලීම් ලබා ගනී මට ඒ ජනතාව ශවනුශවන් ඉදිරිපත් වුවා. තම 
. යා ජනතාව ශවනුශවන් ආරම්භ කම ඒ සටන ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මහතා ඉදිරියට ශගන ගියත්  තවම එය අවසන් 
ශවලා නනහන. ඒ සටන ඉදිරියට ශගන යන්න එතුමාශේ ුලත්ර ජීවන් 
ශතොණ්ඩමන් මහතා ඉදිරිපත්  වම ගනන මුලින්ම මශේ සතුට ප්රකා  
කරනවා. එතුමාශේ පවුල තුළින් ජනතාවට සිදු  ව තිශබන ශසේවය 
ඉදිරියටත් ශගන යෑමට  ක්තිය  වධේයය එතුමාට ලනශේවායි 
කියා මම ප්රාේථනා කරනවා. 

වනඩ කරන ජනතාවශේ පක්ෂයක් වන ලිංකා සම සමාජ 
පක්ෂශේ  බලවත් ශ ෝකය නනවත වරක් එතුමාශේ ියරිඳටත්  දූ 
ුලතුන් තිශදනාටත් ුලද කරමින්  ඉදිරිශේී සනපවත් සිංසාර ගමනක් 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් සශහෝදරයාට -මනතිතුමාට- ලනශේවා කියා 
ප්රාේථනා කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 

[අ.භා.3.48  
 

ගුණ අනුරාධා ජයරත්න මහතා (ග්රාමීය ය කුරුුණ හා ආශ්රිත 

වැේ  ජලා  හා වාර්මාර්ග සවවර්ධාන  රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  அனுெொத ஜயெத்ன - கிெொைிய ெயல் நிலங்கள் 

ைற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்மதக்கங்கள் ைற்றும் 

நீர்ப்பொென அபிெிருத்தி இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Tanks, 
Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural 
Paddy Fields) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද  ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය පම කරන ශම් 

ශවලාශේ  පමමුශවන්ම එතුමාශේ දයාබර ියරිඳටත්  දූවරුන් 

ශදශදනාටත්  අශ්ප සශහෝදර රාජය අමාතය ගරු ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත් අශ්ප ශ ෝකය ුලද කරනවා. 
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පාේලිශම්න්තුව 

අද  ශම් ගරු සභාශේ රැඳී සිට එතුමාශේ පවුශල් උදවිය සම  

වචනයක් ශහෝ කථා කරලා  අශ්ප කන්ද උඩර ප්රශද් වලට එතුමා 

කම ශසේවය සිහිපත් කරලා එතුමා පිළිබඳ වචන කීපයක් සඳහන් 

කරන එක අපශේ යුතුකමක් හා වගකීමක් වන බවයි මා වි ්වාස 

කරන්ශන්. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල අමාතයතුමා අප 

අතරින් සමුගත්ශත් කඳුකරශේ ජනතාවට  විශ ේෂශයන්ම අශ්ප 

වතුකරශේ ජනතාවට  ශම් රටට  රශට් නායකයන් ඇතුළු අප 

සියලුශදනාට අතයව ය ශමොශහොතක කියලායි මා වි ්වාස 

කරන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශද් පාලනශේී එතුමා 

ශබොශහොම දනඩි තීන්දු-තීරව අරශගන  ශද් පාලන ක්රියාවලිය 

 ක්තිමත් කමා. එදා වතුකරශේ ශබොශහෝ පිරිස් හනසිරුණු 

ක්රමශේදය ශවනස් කරලා  අලුත් විධියකට හිතලා  තමන්ශේ 

බලය  අමාතය තනතුරු ආදි සියලු ශද්වල් අහිමි වුවත් රශට් 

නිවනරැදි නායකත්වයක් ශගොඩ න ා ශම් රට නිවනරැදි තනනකට 

ගන්න අව ය සහශයෝගය   ක්තිය එකතු කම නායකශයක් තමයි 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. ජීවිත කාලය තුම එතුමා 

වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් විවිධ කනප කිරීම් කරමින් 

ශද් පාලන වනඩ කටයුතු කමා. විපක්ෂශේ සිට ශද් පාලනය 

කරනවාය කියන එක සාමානය ශද් පාලනඥයකුට ඒ තරම් පහසු 

කාේයයක් ශනොශවයි. හනබනයි  එතුමා ඒ කනප කිරීම් සියල්ල කමා. 

එශසේ කනපකිරීම් සියල්ල කරලා ශම් රශට් ඉරවම ශවනස් කරන 

නායකයකු ශම් රශට් ියහි කරන්න එතුමා කනප වුවා. එතුමාට 

නායකත්වය දුන් හනමදාමත් එතුමා මඟින් සිටිමින් කටයුතු කම 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මනතිතුමා ශම් රශට් අග්රාමාතයවරයා හනටියට 

පත් වුවාට පසුවත් අශ්ප කන්ද උඩරට ජනතාවට  වතුකරශේ 

ජනතාවට  වි ාල ශසේවයක් කමා. එතුමා ශසේවය කශමේ කන්ද 

උඩරට දමිම ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි  සමස්ත කන්ද උඩරට 

නිශයෝජනය කරන වි ාල පිරිසකට ශසේවය කරන්න එතුමාශේ 

කාල වකවානුව තුම කටයුතු කමා. ඒ සියලුශදනා ශවනුශවන් 

තවදුරටත් දනවනන්ත කාේය භාරයක් කරන්න ුලළුවන් වූ ශවලාවක 

තමයි අශ්ප ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් අමාතයතුමා අප අතරින් 

සමුගත්ශත්.  

එතුමා ශේ පවුශල් උදවියට  එශහමත් නනත්නම් පක්ෂයක  

කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් පිරිසකට විතරක් ශනොශවයි  සමස්ත 

රටටම එතුමාශේ අත් දනකීම්  එතුමාශේ හනකියාව  එතුමාට තිබුණු 

සම්බන්ධකම් සහ එතුමාට තිබුණු වුවමනාශවන් ප්රශයෝජනය 

අරශගන දනවනන්ත වනඩ ශකොටසක් කරන්න තිබුණු ශේලාවක තමයි 

අපට එතුමා අහිමි වුශණ් කියලායි මා වි ්වාස කරන්ශන්.  

ඒ වාශේම තමයි  මශේ පියාශේ ශද් පාලන කටයුතුවලී 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  ඒ වාශේම ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  -ශලොකු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා- 

ශබොශහොම කිට්ටුශවන්  කටයුතු කමා. ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

රාජය අමාතයතුමාත් සම  කන්ද උඩරට නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරුන් හනටියට ශම් පාේලිශම්න්තුවට පනමිණිලා  ඒ වගකීම 

භාර අරශගන අපට එකට එකතුශවලා කටයුතු කරන්නට ලනබීම 

සතුටු විය හනකි කාරවාවක් කියලා මා වි ්වාස කරනවා.  

අද විශ ේෂශයන්ම සිහිපත් කම යුතු කාරවාව තමයි  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් අමාතයතුමාශේ ශද් පාලන භූමිකාව ශම් 

රශට් එක්තරා විධියක තීරවාත්මක භූමිකාවක් බවට පත් වුවාය 

කියන එක. එතුමා 1994ී පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 

කරනශකොට  එදා එක වනඩි ඡන්දයකින් තමයි අපි ශම් 

පාේලිශම්න්තුව 2000 දක්වා අරශගන ගිශේ. හනබනයි පසුගිය 

කාලශේ  සමහර වකවානුවල ශද් පාලන ව ශයන් ශම් 

පාේලිශම්න්තුව හනසිරුණු ආකාරය දිහා බලනශකොට ශපශනනවා  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එදා ඒ පාේලිශම්න්තුව 

 ක්තිමත් කරන්නට දනවනන්ත සහශයෝගයක්   ක්තියක් එකතු 

කම බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ විතරක් ශනොශවයි  අපට 

එතුමා පිළිබඳ වි ාල ශගෞරවයක් ඇතිශවන තවත් කාරවයක් 

තිශබනවා. කුරිරු යුද්ධය තිබුණු ඒ අවුරුදු 30ක  කාලය තුම ශම් 

රශට් මධයම පමාතට  කඳුකරයට  වතුකරයට ත්රස්තවාදය ඇතුළු 

වුවා නම් ශම් රට නිදහස්  ඒකීය රටක් හනටියට නනවත ශගොඩ 

න න්නට එතරම් පහසු ශවන්ශන් නනහන. හනබනයි  අපි ශනොදකින  

ශබොශහෝ පිරිසක් කථා ශනොකරන  ශබොශහෝ පිරිසකශේ ඇගනයීමට 

ලක් ශනොවුණු කාරවය තමයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හනටියට "ඒකීය රටක් තුම කටයුතු 

කරනවාය" කියලා ප්රතිඥා දුන් ආකාරයටම ඒ ශපොශරොන්දුව 

ප්රාශයෝගිකව රකින්නට මහ ශපොශමොශේ ඉඳශගන කටයුතු කම 

නායකශයක් කියන එක. එදා එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදය එතුමන්ලාත් 

එකතු කරශගන විවිධ කටයුතු කරන්නට උත්සාහ කම හනම 

අවස්ථාවකම රට ශවනුශවන්  එතුමාශේ ජනතාව ශවනුශවන්  ශම් 

රශට් සමස්ත ජනතාව ශවනුශවන් නිවනරදි තීන්දු තීරව අරශගන 

ඉදිරියට ගිය නායකශයක් තමයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා. ඒ වාශේම තමයි ඒ කාල වකවානුව තුම විවිධ 

බාධකවලට  විවිධ අියශයෝගවලට එතුමා මුහුව ශදනශකොට   

තේජන ගේජන එනශකොට  එතුමා ශගොඩ න ුල ශද් පාලන 

නායකයන් එතුමා අතහනරලා දාලා යනශකොට  ශවනම ශද් පාලන 

වයාපාර ශගොඩ න ලා එතුමාට පහර ශදනශකොට ඒ සියලුශද්ට 

මුහුව ීලා  හිටියාට වඩා  ක්තිමත්ව කඳුකරශේ  වතුකරශේ 

ජනතාවට සහශයෝගය   ක්තිය ලබාීමට එතුමා කටයුතු කමා.  

මා නිශයෝජනය කරන ගම්ශපොම ආසනශේ සියයට 21ක් දමිම 
ජනතාව ජීවත් ශවනවා. ඒ දමිම ජනතාවශගන් සම්පූේව 
ප්රමාවයම වාශේ ජීවත් ශවන්ශන් වතු ආ්රිතවයි. නුවරඑළිය 
ප්රශද් ශේ වතුකරශේ ජනතාව සහ ගම්ශපොම ආසනශේ 
වතුකරශේ ජනතාව අතර මහ ශවනසක් අපි දකින්ශන් නනහන. එක 
මායිමකින් ශවන් ශවන  ආසන්නශේ තිශබන ආසන ශදකක 
ජනතාව හනටියටයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. ඒ ජනතාවට ශසේවය 
කරන්නට  ඔවුන්ශේ අව යතා ටික සම්පූේව කරන්නට  ඔවුන්ට 
අව ය කරන රැකියා ටික ලබා ශදන්නට එතුමන්ට ුලළුවන්කම 
ලනබුවා. වතු කම්කරුවන්ශේ වනටුප වනඩි කර ගන්නට ශබොශහෝ 
වෘත්තිය සමිති පාරවල් ගාශන් කෑගසමින් දුවනශකොට  සාකචිඡා 
මාේගශයන් සියයට 20ක පමව දනවනන්ත වනටු්ප වනඩි කිරීමක් කර 
ගන්නට එතුමා කටයුතු කමා.  

අද ශවනශකොට ක්රියාත්මකශවලා තිශබන සමහර නිවාස 
සිංවේධන ශයෝජනාක්රම අපි දනක්කා. ඒවාශේ යටිතල පහසුකම් 
ටික නනහන; සමහර නිවාස ඇතුමට ජනතාවට යන්න ුලළුවන්කමක් 
නනහන. සමහර නිවාසවල වේග අඩි ප්රමාවය දිහා බනලුවාම  නිවාස 
හදනවා කියන සිංකල්පය ශපොශමොවට ශේන්නට කටයුතු කරලා 
තිශබනවා විතරයි  ජනතාවට ජීවත් ශවන්නට ුලළුවන් නිවාස 
හදලා නනහන කියලා ශපශනනවා. ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා ශයොු වන කටයුතු හා සමාජ  ආේථික සිංවේධන 
ඇමතිවරයා හනටියට සිටින විට  2006 අවුරුද්ශද් ඉන්දියානු රජය 
මඟින් ක්රියාත්මක කම නිවාස 40 000 වනඩසටහනට නායකත්වය 
ශදන්නට කටයුතු කමා. වතුකරශේ ජනතාව සම  ශබොශහොම 
කිට්ටුශවන් කටයුතු කරන නිසා අපි දකිනවා  අපි කථා කරන 
සාමානය ශ්පළි නිවාස -ලනයිම් කාමර හනටියට තිබුණු නිවාස- 
ශවනස් කරලා තමුන්ශේම ඉඩම් කනබනල්ලක අයිතිය තහවුරු 
කරලා  තමුන්ශේම කියා නිවසක් හදලා  සමහර තනන්වල තට්ටු 
නිවාස ශයෝජනා ක්රමවලට පවා ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
ජනතාවශේ ආේථිකය   ජීවන තත්ත්වය උසස් කරවන්න එතුමා 
දනවනන්ත කාේයභාරයක් කම බව. කවුරුහරි හිතනවා නම් ඒ 
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කාේයභාරය තුම ශගොඩ නනඟුශේ වතුකරශේ දමිම ජනතාව 
පමවයි කියලා එය වනරදියි. එයින් ශම් රශට් සමස්ත ආේථිකය 
ශගොඩ න න්නයි එතුමා කටයුතු කශමේ. ඒ තුළින් ශම් රශට් සමස්ත 
ජනතාව ඉන්න තත්ත්වශයන් ඉහමට ශගන යන්න එතුමාට 
ුලළුවන්කම ලනබුවා. කන්ද උඩරට ගත්තාම   මධයම පමාශත් 
දිස්්රික්ක තුශනන් දුෂ්කර දිස්්රික්කයක් හනටියට තිබුණු නුවරඑළිය 
දිස්්රික්කශේ ජනතාව යම් තනනකට ඉදිරියට ශගනාවා නම්  ඒ 
සඳහා දනවනන්ත කාේයභාරයක් කම නායකශයක් තමයි ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් හිටුල ගරු අමාතයතුමා. කන්ද උඩරට නිශයෝජනය 
කරන මන්ත්රීවරුන් හනටියට අපි එතුමා කම සියලු කාේයභාරයන් 
ශම් ශේලාශේී ශබොශහොම ශගෞරවශයන් යුතුව සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ශබොශහෝ පිරිස් උත්සාහ කශමේ 
වතුකරශේ සිටින ජනතාව යම් රාමුවකට  යම් . මාවකට යටත් කර 
තමුන්ශේ ශද් පාලන ගමන  ක්තිමත් කර ගන්නයි. හනබනයි  
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ශද් පාලන ගමනත් එක්ක 
අපි දනක්කා  වතුකරශේ ජනතාව රජශේ රැකියාවලට එනවා; ශහොඳ 
අධයාපනයක් ලබා ගන්නවා. වතුකරශේ ජනතාවට 
වි ්වවිදයාලයක් ඉල්ලන ශයෝජනාත් ඉදිරිපත් වුව බව අපි 
දනක්කා.  

ඒ වාශේම  නුවරඑළිය දිස්්රික් ශරෝහල ශම් රශට් තිශබන 
විිරෂ්ටම ගවශේ ශරෝහලක් බවට පත් කරන්නත් එතුමා කටයුතු 
කමා. එවනනි දනවනන්ත වනඩ ශකොටසක් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ කාල වකවානුව තුම කරන්න ුලළුවන්කම ලනබී 
තිශබනවා. ඒ ප්රශද් වල ජීවත් වන පිරිස් හනටියට  අපට 
එතුමාශගන් ශබොශහෝ කාරවා ඉශගන ගන්නට තිශබනවාය කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   අද විවිධ කාණ්ඩ  කණ්ඩායම් 
එකතු කර ශගන  වවරය ශගොඩ න ා ශගන  විවිධ ප්ර ්න  අේබුද 
ඇති කර ශගන ශද් පාලන ව ශයන් ශගොඩ නන ශ න්න උත්සාහ 
කරන පිරිස්  සිටින සමාජයක  නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ දමිම 
ජනතාවශේ පමවක් ශනොශවයි  දහ පහශමොස්දහසක සිිංහල 
ජනතාවශේ ද ඡන්ද ටික එකතු කර ගන්න එතුමාට ුලළුවන්කම 
ලනබුවා. එයට ශහොඳම උදාහරවය තමයි ශමවර අශ්ප ජීවන් 
ශතොණ්ඩමන් ගරු රාජය අමාතයතුමාශේ ප්රතිලලය. ඒ සියල්ල 
ඔබට ශගොඩ න න්න ුලළුවන්කම ලනබුශණ් ඔශේ පියා දමන ලද ඒ 
 ක්තිමත් අඩිතාලමත් එක්කය කියන කාරවය අපි සිහිපත් 
කරනවා. ශමොකද  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අද අපි 
අතර නනති වුවත්  එතුමාශේ හිඩනස ුලරවන එක අපහසු  දනවනන්ත 
කාේයභාරයක් බවට පත් වුවත් අශ්ප ගරු  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 
රාජය අමාතයතුමා කන්ද උඩරට නිශයෝජනය කරන  වතුකරශේ 
අහිිංසක ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි  මහනුවර දිස්්රික්කය 
නිශයෝජනය කරන ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි රශට් සමස්ත 
ජනතාව ශවනුශවන් වනඩ ශකොටසක් කරන්න එතුමාට ඒ හයිය  
 ක්තිය තිශබනවාය කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. ශමොකද 
එතුමාශේ වනඩ පිළිශවම  එතුමා ක්රියා කරන ආකාරය අපි දනක්ක 
නිසා. ඒ සියල්ල ගත්තාම එතුමාට  එතුමාශේ පියා - හිටුල අමාතය 
ගරු අරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා- ශගන ගිය වනඩ පිළිශවම 
වඩාත්  ක්තිමත්ව ඉදිරියට ශගන යන්න ුලළුවන්කම තිශබනවා 
කියලායි අපි වි ්වාස කරන්ශන්. නුවරඑළිය දිස්්රික්කය තුම විවිධ 
අේබුද  ප්ර ්න ඇති කර ඒ වනඩ පිළිශවම කඩාක්පපල් කරන්න 
හදන උදවිය සම  ඔබතුමා ක්රියා කරන ආකාරය දුටුවාම  ඔශේ 
පියා ගියාටත් එහා ගිය  ක්තිමත් ශද් පාලන ගමනක් ගිහිල්ලා 
කන්ද උඩරට ජනතාවට ශසේවය කරන්න ඔබට හනකියාව 
තිශබනවාය කියන කාරවාව අපි තරශේ වි ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ීේඝව කථා කරන්න මා 
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නනහන. ශම් ශේලාශේ  මශේ පියා සිටියා 
නම් -ශම් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කමා නම්- සමකාලීනව 
හිටුල ශද් පාලනඥයන් හනටියට ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා  ඒ වාශේම ශලොකු ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳව මීට 
වඩා ීේඝව අදහස් හා කරුණු කාරවා ඉදිරිපත් කරන්නට   

ුලළුවන්කම ලනශබයි කියා මා හිතනවා. ශබොශහෝ විට අපි දනකුල 
කරුණු-කාරවාත් එක්ක ඒ පවුශල් උදවිය  ඒ වාශේම ජීවන් 
ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමා ශගන යන වනඩ පිළිශවම තවත් 
 ක්තිමත්ව ඉදිරියට ශගන යෑමට අවස්ථාව ලනශේවායි කියා 
ප්රාේථනා කරනවා.   ශහොඳ  ක්තිමත් පවුලක්  පිරිසක්  
කණ්ඩායමක් හනටියට එම වනඩ ශකොටස ඉදිරියට ශගන යන්න 
ඔබතුමන්ලා හනමදාමත් කටයුතු කමා.  අහිිංසක ජනතාව 
ශවනුශවන් තිබුවාටත් වනඩිය  ක්තිමත්ව එම වනඩ ශකොටස 
ඉදිරියට කර ශගන යෑමට ඔබට  ක්තිය ලනශේවායි කියන 
ප්රාේථනාවත් එකතු කරමින්  ශම් ශේලාශේ හිටුල අමාතය ගරු 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් අමාතයතුමාශේ දයාබර ියරිඳ  ඒ වාශේම 
දියණිවරු ශදශදනා ශමන්ම ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය 
අමාතයතුමාට අශ්ප බලවත් කනගාටුව ප්රකා  කරනවා.  

කඳුකරශේ ජනතාව විතරක් ශනොශවයි  ශද් පාලන ව ශයන් 
ඒ පමාත නිශයෝජනය කරන අප සියලුශදනාම එම ජනතාව 
ශවනුශවන් ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කරශගන යන්නා වූ වනඩ 
පිළිශවම  ක්තිමත් කරන්න  ඉදිරියට ශගන යන්න  සහශයෝගය 
ලබාශදමින්  එතුමා සම  ඉන්නවාය කියන පණිවුඩය ලබා ශදන්න 
කනමනතියි.  1994 සිට ශම් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරමින් 
ශගවුණු  එම කාලය තුම විවිධ වූ අියශයෝග සියල්ලට මුහුව 
ශදමින් කඳුරට ජනතාවට දනවනන්ත  අද්විතීය ශසේවාවක් කරුල ගරු 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට අශ්ප ආගශම් හනටියට නිවන් 
සුව අත් ශේවායි කියා ප්රාේථනා කරමින් මා නිහ  වනවා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීම ට  ගරු  වරසුමන  වරසිිංහ මන්ත්රීතුමා.  

Order, please! ශම් අවස්ථාශේී  කවුරු ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරයකු ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය 

සඳහා ශයෝජනා කරන්න. 

  

ගුණ (වවදය) සුදර් ී  ප්රනාන්දුුලේවේ  මහත්මිය 

(බන්ධානාගාර ප්රතිසවස්කරණ හා සිරකුණවන් 

ුලනුණත්ථාපන රාජය අමාතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்மள - ெிமறச்ெொமலகள் ைறுெீெமைப்பு ைற்றும் 

ெிமறக்மகதிகள் புனர்ெொழ்ெளிப்பு இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Prison Reforms and Prisoners' Rehabilitation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "ගරු අජිත් රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා දනන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
      

ගුණ ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு கயொஷொன் நெனந்த)   

(The Hon. Gayashan Nawananda)  
 

විසින් ස්ථිර කරන ලී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ ඉසුුණ වදොඩන්වගොඩ මහතා  මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  இசுரு ததொடன்தகொட அெர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலமெ, ைொண்புைிகு அஜித் ெொஜபக்ஷ 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA left the Chair, and 
THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
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[අ.භා. 4.02  
 

ගුණ වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீெசுைன வீெெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අවස්ථාව මට අහම්ශබන් 

ලනබුණු අවස්ථාවක් විධියටයි මට ශපශනන්ශන්. අද මූලාසනය 

ශහොබවන  ඔබතුමා 1997 ප්රාශද්ශීය සභාවට ශත්රී පත් වුණු 

අවස්ථාශේ තමයි මාත් ප්රාශද්ශීය සභාවට ශත්රී පත් වුශණ්.  එදා 

ලිංකාශේ මාබාලම සභාපතිවරයා වුශණ් ඔබතුමායි.  ලිංකාශේ 

මාබාලම උප සභාපතිවරයා  වුශණ් මමයි.  ඔබතුමා අවුරුදු 20ක්  

පමාත් සභාව නිශයෝජනය කමා. අවුරුදු 14ක් ඔබතුමාත්  මාත් 

එකට දකුණු පමාත් සභාව නිශයෝජනය කමා. එවනනි පසුියමක් 

තුම ඔබතුමා අද ශම් පාේලිශම්න්තුශේ මුලසුන දරන ශවලාශේ 

මශේ ශම් කථාව කරන්නට ලනබීම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් කියලා 

මා හිතනවා. ඔබතුමාට ශපර මූලාසනශයන් ඉවත් වූ ගරු ඉසුරු 

ශදොඩන්ශගොඩ මනතිතුමාත් දකුණු පමාත් සභාව නිශයෝජනය කරුල 

ශකශනකු විධියට ශම්ක ඓතිහාසික හමු වමක්  සන්ධිස්ථානයක්ය 

කියන කාරවාව විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ශම් සභාව තුම ඉතාම වනදගත් කථිකාවක් සිද්ධ ශවනවා.  

ඒ තමයි ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය 

ශවනුශවන් ශ ෝකය පම කිරීම.  පාේලිශම්න්තු ඉතිහාසය තුම 

තිශබන සම්ප්රදායක් තමයි මන්ත්රීවරයකු -මහජන නිශයෝජිතයකු- 

මිය ගියාට පසු ශ ෝකය පම කිරීශම් ශයෝජනාවක් සභාවට ඉදිරිපත් 

කිරීම. ශම් සභා ගේභශේ සිටින අපි 224 ශදනා මිය ගියාමත් ශම් 

විධියටම කථා කරාවි  ගුව වයාවි. හනබනයි  අද ඉදිරිපත් කර 

තිශබන ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ 

ශ ෝකය පම කිරීශම් ශයෝජනාව තුම අශනක් සියල්ලටම වඩා 

ඓතිහාසික ශවනසක් තිශයනවා.  

ශම් රශට් පාේලිශම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය 1947 පටන් ගත්තාට 

පසු ශම් ක්රියාත්මක වන්ශන් නවවනනි පාේලිශම්න්තුවයි.  ඒ හනම 

පාේලිශම්න්තුවක්ම නිශයෝජනය කරුල පරම්පරාවක් තමයි 

ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාව. රාජපක්ෂ පරම්පරාවත් ඒ හා සමානව 

ඉන්නවා. නමුත්  ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාශේ නිශයෝජනශේ 

විශ ේෂත්වයක් තිශබනවා. ශම් රශට් ජන විවිධත්වය අනුව අශ්ප 

රශට් සුළු ජාතීන් විධියට හඳුන්වන පිරිසක් ඉන්නවා. ශම් වචනය 

අදට ශකොතරම් දුරට ප්රාශයෝගිකද කියන එක ප්ර ්නයක්. උඩරට 

වතුකරශේ ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ශදමම ජනතාව 

නිශයෝජනය කරන පරම්පරාශේ ඉතා ඓතිහාසික චරිතයක් වුණු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වසර 46ක් ජීවත් ශවලා අවසන් 

ගමන් යන ශකොට  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අද ඒ හිඩනස 

ුලරවන්න ඉදිරිපත්  ව සිටින්ශන් එම පවුශල් හතරවනනි පරම්පරාව 

විධියටයි. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳව කිව යුතු 

ශබොශහෝ කාරවා මට කලින් කථා කරුල ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

සඳහන් කම නිසා   මශේ කථාව ශකටි කරලා යම් කාරවා 

ප්රමාවයක් කථා කරන්න මා බලාශපොශරොත්තු වනවා.   

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන කථා කරන ශකොට මට 

කාරවා ශදකක් මතක් ශවනවා. එකක් තමයි ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. අශනක් කාරවාව  ශද් පාලන 

කාරවාවක්. ඒ තමයි  ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ශම් රශට් 

ශදමම ජනතාවශේ ුලරවනසිභාවය පිළිබඳ කාරවාව. ශම් කාරවා 

ශදක එකට පනටශලන්ශන් ඇයි? ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ද්රවිඩ 

ුලරවනසියන් අශ්ප රටට ඇවිල්ලා දනනට අවුරුදු 200කට කිට්ටුයි.  

2027 වන ශකොට  ඒ පරම්පරාශේ අය ලිංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 

200ක් ශවනවා. එදා බ්රිතානය අධිරාජයවාදින් ඔවුන් ලිංකාවට 

ශගනාශේ වහලුන් විධියටයි. ශවනත් ආකාරයකින් කියනවා නම් 

ශම් රශට් වතුකරශේ ශසේවා  සපයා ගන්නයි.  ඉතිහාසශේ  ඒ ආුල 

අයශගන් අති මහත් බහුතරයක් ශදනා අතරම  ී ශලඩ ශරෝග 

වනමඳීශමන්  ශනොශයකුත්  ීඩඩාවන්ට ලක් වශමන් මිය ගියා.  

ශදනියාය ප්රශද් ශේ වතුකරය ආ්රිතව ජීවත් වන ශකනකු විධියට 

ඒ පරම්පරාශේ අය කියා තිශබන කථා අනුව මා  දන්නවා  

ඉතිහාසශේ ඔවුන් ශමොන තරම් රැවටීමට ලක් කරලාද ලිංකාවට 

ශගනනවිත් තිශබන්ශන් කියන එක.  ඒ කාලශේ ඉන්දියාශේ ී 

කිේවාලු   ලිංකාශේ ශත් ගස් යට උම්බලකඩ තිශබනවා කියලා.  

උම්බලකඩවලට හරිම ගිජුකමක් ඉන්දියාශේ ජීවත් වුණු ද්රවිඩ 

ජනතාව දක්වා තිශබනවා. ශමොකද   ඒ මිනිස්සුන්ට මුහුද ශගොඩක් 

දුරයි. ඒ නිසා ලිංකාශේ ශත් ගස් යට උම්බලකඩ ශහොයන්න 

එක්කරශගන ආුල පරම්පරාවකුත් එදා සිටියා. එදා වතුකරයට ඒ 

ශදමම ජනතාව ශගනාශේ වහලුන් විධියට වනඩ කරන්නයි. ඒ 

පරම්පරාව ශගනනල්ලා බ්රිතානය අධිරාජයවාී පාලකයන් හනම 

පාලන කටයුත්තක්ම කශමේ ඔවුන් ශබදා ශවන් කරලායි. ඒක නිසා 

උඩරට සිිංහල සහ පහතරට සිිංහල කියලා සිිංහල ජාතිය ශබදුවා 

වාශේම  ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ශදමම ජනතාව සහ ලිංකා 

ශදමම ජනතාව කියලා ඒ ජන ශකොටසත් ශදකට ශබදන්න කටයුතු 

කමා. එදා අධිරාජයවාදින්ශේ උපක්රමය බවට පත් වුශණ් එශලස 

ශම් ජාතීන් ශබදා ශවන් කර පාලනය කිරීමයි. එශහම කරුල නිසා 

අශ්ප රට තුම අදටත් ගනලශවන්න බනරි ප්ර ්න රාිරයක් නිේමාවය 

ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  ශම් හනම මනතිවරව ක්රමයක්ම ශම් රශට් 

අේබුදවලටත් ශහේතුවක් බවටත් පත්ශවලා තිශබනවා. 1947ී 

පමමුවනනි පාේලිශම්න්තුව පත්වනවා. 1947 ශසෝල්බරි ආණ්ක් 

ක්රමශයන් පස්ශසේ 194 ී පනතක් ශගන එනවා. ඒ පනත 

ශගශනන්ශන් ඉන්දියානු ුලරවනසියන්ශේ ුලරවනසිභාවය අශහෝසි 

කරන්නයි. ඒ ුලරවනසිභාවය අශහෝසි කරන පනත ශගන ඒශම් 

ප්රධාන ශහේතුව ශමොකක්ද? ඒ කාලශේ වතුකරශේ ද්රවිඩ ජනතාව 

අතර සිටි ශබොශහොමයක් ශදනාට වාමාිංිරක නනඹුරුවක් තිබුවා. 

විශ ේෂශයන්ම අද තිශබන ලිංකා සමසමාජ පක්ෂය  ශකොමියුනිස්ට් 

පක්ෂය වාශේ පක්ෂ එදා වශම් පක්ෂත් එක්ක ඒ නිශයෝජනය ලබා 

දුන්නා. එදා වතුකරශේ නිශයෝජිතයන් ගවනාවක් පාේලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කමා. 1947ී  බලයට පත්වුණු ආණ්ක්ශේ ඩී.එස්. 

ශසේනානායක මනතිතුමන්ලා කල්පනා කමා  ශම් තත්ත්වය ඉදිරියට 

ගිශයොත්  වතුකරශේ ඡන්ද  - ද්රවිඩ ජනතාවශේ නිශයෝජනය -ශම් 

රශට් තීරවාත්මක සාධකය බවට පත්වන බව. ඒක නිසා 1948ී 

ඔවුන් ඉතා නරක ශයෝජනාවක් ශගනාවා. එනම්  ුලරවනසිභාවය 

තිශබන අයශේ ුලරවනසිභාවය අශහෝසි කරන ශයෝජනාවක්. එහිීත් 

ඓතිහාසික ව ශයන් අපූරු ශද් පාලන ශවනසක් සිද්ධ ශවනවා. 

අපිත් ශමතනනදි ුලරවනසි බව  නිජ භූමි  අරවා ශම්වා ගනන ශබොශහෝ 

ශද්වල් කථා ශවනවා. පමවක් අය  ඒ ශවනුශවන්ම කථා කරන්න 

ශමතනනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 1948ී ඒ ශයෝජනාව එනශකොට  ඒ 

ශයෝජනාවට පක්ෂව ද්රවිඩ මන්ත්රීවරුත් ඡන්දය දුන්නා.  ජී.ජී. 

ශපොන්නම්බලම්  සුන්දරලිිංගම්  සිත්තම්පලම් කියන ද්රවිඩ 

මන්ත්රීවරු එදා ආණ්ක්ව ශගන ආ ශයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ීලා 

ඒ ශයෝජනාව සම්මත කරනවා. ඒ ශයෝජනාව සම්මත කිරීශම් 

ප්රතිලලයක් විධියට වතුකරශේ සිටි ද්රවිඩ ජනතාව අතරින් වි ාල 

පිරිසකශේ ුලරවනසිභාවය අශහෝසි වනවා. එම නිසා ඔවුන්ට 

පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් නනතිව යනවා. 

ඒ ුලරවනසිභාවය පිළිබඳව වූ අරගමයට තමයි  වතුකරශේ 

ජනතාවට ඊට පස්ශසේ දිගින් දිගටම මුහුව ශදන්න වුශණ්. සිරිමා - 

 ාස්ත්රී ගිවිසුම  සිරිමා - ඉන්දිරා ගිවිසුම වනනි ශම් ගිවිසුම් තුළින් 

ශම් අරගමයට යම් උත්තර ශසොයන්න එදා සිද්ධ වුවා. ඒ උත්තර 

ශස වම තුළින් රශට් ුලරවනසියන්ශගන් යම් ප්රමාවයක් ඉන්දියාවට 

යවන්නත් සිද්ධ වුවා. ඉන්දියාවට ුලරවනසියන් යන වමට සිරිමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක මනතිනිය මනදිහත්  වම නිසා වතුකරශේ ජනතාව 

වශම් ශද් පාලනය දිහා ටිකක් වවරක්කාර විධියට බලන්න 

පටන් ගත්තා. ඔවුන් ඉන්දියාවට නනවත ගිශේ අකනමනත්ශතන්. 

එශලස අකනමනත්ශතන් ගිය නිසා වශම් වයාපාරයට  වාමාිංිරක 

1373 1374 
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ශද් පාලනයට ශයොමු වූ වතුකරශේ ජනතාව දක්ෂිවාිං ය ශවත 

ශයොමු ශවන්න පටන් ගත්තා. 1977ී ලනබූ ජයග්රහවයටත්  

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ එම පරිවේතනයටත් ඒක 

වි ාල ශහේතුවක් බවට පත් වුවා.  

ඊට පස්ශසේ 1987ී නනවත වතාවක් ශම් ුලරවනසිභාවය ගනන 

කථා වුවා. ඒ ුලරවනසිභාවය ලබා ශදන ක්රමය  නිේමාවය වුවා. 

අවසානශේ  2003ී  ලිංකාශේ ඉතිරි ශවලා සිටි සියලු ඉන්දියානු 

ුලරවනසියන්ට ඒ ුලරවනසිභාවය හම්බවුවා.  ඒක නිසා වතුකරශේ 

ජීවත් වන ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ුලරවනසියන්ශේ 

ුලරවනසිභාවය පිළිබඳව 1947 ඉඳලා 2003 දක්වා ගිය ඒ සමස්ත 

අරගමයටම නායකත්වය දුන් පරම්පරාවක් තමයි  ශතොණ්ඩමන් 

පරම්පරාව. ඒක නිසා ශතොණ්ඩමන් සහ ුලරවනසිභාවය කියන වචන 

ශදක එකට ගෑවුණු වචන ශදකක්. එනම්  "ගහට ශපොත්ත" වාශේ 

වචන ශදකක්.  

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ශද් පාලනය ගනන 

අපි අසා තිශබනවා. එතුමා විචක්ෂවශීලි නායකශයක්; ඇහුම් කන් 

ශදන නායකශයක්; ඉතා ප්රියමනාප නායකශයක් බව අශ්ප 

නායකයන් කියලා තිශබනවා. එතුමා ශබොශහෝ ශවලාවට අශනක් 

සියලුශදනාත් එක්ක එකට වනඩ කරන්න සූදානම් නායකශයක්ය 

කියන කාරවාව පාේලිශම්න්තුව තුම කටයුතු කම ආකාරශයනුත්  

එතුමාශේ සාමානය හනසිරීම් තුළිනුත් ශපන්නුම් කමා. එතුමා හනම 

ශවලාශේම කථා කශමේ තමන්ශේ ුලරවනසියන්ශේ අයිතිවාසිකම් 

ගනනයි. එතුමා හනම ශවලාශේම කථා කශමේ ඔවුන් ශවනුශවන් 

යමක් දිනාගන්නයි. ඒ ඉතිහාසය අද ශවනශකොට ක්රමක්රමශයන් 

ශවනස් ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව එදා තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 

හාත්පසින්ම ශවනස් තත්ත්වයක් අද නිේමාවය ශවලා තිශබනවා. 

එදා වතුකරශේ දරුශවක් වි ්ව විදයාලයකට යනවා කියන එක 

සිහිනයක්. වතුකරශේ දරුවන්ට උසස් අධයාපනය හදාරන්න 

අව ය පාසල් පද්ධතියක් එදා තිබුශණ් නනහන. එදා තිබුණු 

පාසල්වලටත් විෂය නිේශද්   තිබුශණ් නනහන. අද අශ්ප රශට් 

වතුකරශේ ජීවත් වන දරුවන් ගවනාවක් වි ්ව විදයාල 

අධයාපනය හදාරනවා; වි ව් විදයාලයට එනවා; විදයා ීඩඨවලට 

එනවා. ඒ අනුව හනටන් ශ්රීපාද විදයා ීඩඨය නිේමාවය වනවා. ඒ 

අනුව අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ දනවනන්ත පරිවේතනයක් වතුකරය 

ආ්රිතව නිේමාවය වනවා. ඒ හනම ශද්කම තීරවාත්මක 

සාධකයක් බවට පත් වුශණ් ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාවයි  කියන 

කාරවාව මා සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ කාරවාශේ ී  ශබොශහෝ 

ශවලාවට අධයාපන ක්ශෂේත්රය ශවනුශවන් ඒ පරම්පරාව දනවනන්ත 

ශවනසක් කම බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ශම් සභාශේ ී එම 

කාරවා වනඩිුලර මතු ශනොවුණු නිසායි  මම මතක් කශමේ.  ඊට 

අමතරව  අනිකුත් යටිතල පහසුකම් ගත්ශතොත්  ජලය පිළිබඳව 

ප්ර ්නයක් ඒ ජනතාවට තිශබනවා. එය බරපතම ශදදී ය 

තත්ත්වයක්. වතුකරශේ වාශේම මා ජීවත් වන මාතර දිස්්රික්කශේ 

ශදනියාශේ සහ හක්මව ආසනශේ මිනිසුන්ට අදටත් ප්රමාවවත් 

තරම් පිරිසිදු පාී ය ජලය ශනොලනබීශමන් අේබුද ගවනාවක්  

නිේමාවය  ව තිශබනවා.  

නිවාස ප්ර ්නයත් හනම තනනම එක වාශගයි. සුද්දාශේ කාලශේ 

වතුවල තිබුණු ලනයිම් කාමරම තමයි අදත් තිශබන්ශන්. 

අවාසනාවක මහත බලන්න. සුද්දන්ශගන් ශම් වතු ආණ්ක්වට 

පවරාශගන  ආණ්ක්ශවන් ශකොම්පනනිවලට ීලා අවුරුදු ගවනාවක් 

ගත වුවත් අදටත් ඒ ලනයිම් කාමරවල පරම්පරා ගවනාවක 

මිනිසුන් ජීවත් වනවා. අඩි 10 x 10 ලනයිම් කාමරයක පවුල් ශදක 

තුනක් ජීවත් වන පරිසරය තවමත් තිශබනවා. අශ්ප ආණ්ක්වට ශම් 

කාරවා පිළිබඳව වි ාල වගකීමක් පනවශරනවා. ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ඒ කාේයශේ තීරවාත්මක කඩ ඉම පසු 

කරන්න සිදු වනවා. එදා ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ඒ  

ුලරවනසියන් සම්බන්ධශයන් තිබුණු අරගමය තමයි  ුලරවනසිභාවය 

ලබා ීම සහ ඔවුන්ට සමානාත්මතාව ලබා ීම. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ඔවුන්ට අව ය යටිතල පහසුකම් සහ 

අනිකුත් ශද්වල් නිේමාවය කිරීම දක්වා -ඊම  අදිරය දක්වා- එය 

ඉදිරියට ශගන ගියා. අද දවශසේ ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ඒක 

තවත් දිගුවක් විධියට ශගන යන්න සිදු වනවා. ඒ  එම 

ුලරවනසියන්ශේ අනිකුත් අව යතා සියල්ල ශවනුශවන් කථා බහ 

කරලා ඒවාට විසඳුම් ලබා ශදන්නයි. 

ශම් ගරු සභාශේී කථා වුණු ප්රධාන කාරවයක් වාශේම  මාත් 

ප්රධාන ප්රස්ූතතයක් හනටියට කථා කරන්න හිතාශගන  සිටි 

කාරවයක් ශම් අවස්ථාශේී මතක් කරන්න කනමතියි. වතුකරශේ 

ශතොණ්ඩමන් ශද් පාලනය ශනොශවන්න  පනහනදිලි ව ශයන්ම 

තමිල්නාක්ව වාශේ ශම් රශට්ත් මශල්නාක්වක් ගනනත් කථා කරන 

පරිසරයක් නිේමාවය කරන්න ඉඩ කඩ තිබුවා. උතුශේ යම් ප්ර ්න 

ඇති වනශකොට  උතුශේ තරුවයන් ආයුධ අතට ගන්නශකොට  

නන ශ නහිර ඒ අේබුදයට එකතු කර ගන්නශකොට ශගොඩක් ශදනා 

හිතුවා  මශල්නාක්වක් විධියට වතුකරයත් එකතු කර ගන්න 

ුලළුවන් ශවයි කියලා.  උතුශේ තරුවයන්ට වඩා ප්ර ්න රාිරයකට 

වතුකරශේ තරුවයන් පනහනදිලිවම මුහුව දුන්නා. උතුශේ 

තරුවයන්ට වඩා ඉතාම දුක්ිතත ජීවිතයක් ඔවුන් ගත කරන්ශන්. 

ඒ නිසා එශහම ශදයක් කරන්න තිශබන ඉඩකඩ ශබොශහොම වනඩියි. 

එවනනි පරිසරයකට වාස්තවික  තත්ත්වය  වනඩියි. හනබනයි  

ශතොණ්ඩමන් සාධකය ශනොශවන්න  උතුශේ වාශේම උඩරටත්  

කඳුකරශේත් දනවනන්ත ශල් වනගිරීමක් සිදු ශවන්න ඉඩ තිබුවා. 

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් හා 

පසු කාලශේ ආරුමුගන්  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වතුකරශේ 

තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ලබා ීුල ශද් පාලන නායකත්වය 

සම්බන්ධශයන් එතුමන්ලාට සිිංහල ජාතිය විධියට අපි  ගරු 

කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ශේ ශද් පාලනය තුළින් ඉශගන ගන්න 

තිශබන ශද්වල් පිළිබඳව ශම් ගරු සභාශේී කියනවුවා. ඩයනා 

ගමශේ මන්ත්රීතුමිය ඒ කාරවය ඉතාම පනහනදිලිව සඳහන් කමා.  

ඇතනම් ශද් පාලන නායකයන් ශම් ගරු සභාශේී තමන්ශේ 

ප්ර ්න පිළිබඳව කථා කරනවා. නමුත් එතුමන්ලා ඒ ප්ර ්නවලට 

උත්තර ශහේශේ නනහන. උතුශේ පමාත් සභාවල බලය ලබා ීුල මහ 

ඇමතිවරු යවුල සල්ලි ටිකත් ආපසු හරවලා එේවා. තමන්ට ඡන්දය 

ලබා දුන් ඡන්දදායකයන්ශේ ප්ර ්න විසඳන්ශන් නනතිව  ඒ ප්ර ්න 

ගනන කථා කරමින් අරගම කරමින් සිටියා මිසක්   ඒ  ශද් පාලන 

නායකයන් ශවන ශදයක් කශමේ නනහන. ඒ නිසා  ඔවුන් ආණ්ක්ව 

එක්ක ගනුශදනු කශමේ වවරක්කාරී ශකෝවයකින්.  

රාජයය කියන එක ස්ථාවර ආයතනයක්. ඒ රාජයත්වය තුම 

ගනුශදනු කිරීශම්ී අවිංකව තමන්ශේ මිනිසුන්ට ශසේවය කරන්න 

නම් ශතොණ්ඩමන් ශද් පාලනය පිළිබඳව අපි ඉශගන ගන්න ඕනෑ. 

ශතොණ්ඩමන් ශද් පාලනශේ ඇතුමත් ප්රධාන කාරවයක් තමයි  ඒ 

හනම ශකනාම -හනම පරම්පරාවක්ම- ආණ්ක්වත් එක්ක වාශේම 

රාජයයත් එක්ක සුහදශීලි ගනුශදනුවක් කිරීම. වතුකරශේ 

ජනතාවට එහි ප්රතිලලය  දිනා ගන්න ුලළුවන්කම ලනබුවා. මශේ 

කථාව මීට වඩා දිගු කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නනහන. 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමනි  ඔබතුමා අියයස ශලොකු 

අියශයෝගයක් තිශබනවා. ඔබතුමාශේ . යා සහ ඔබතුමාශේ පියා 

කරුල ඒ අරගමය අද තීරවාත්මක සන්ධිස්ථානයකට පනමිව 

තිශබනවා. වතුකරශේ නිවාස ප්ර ්නය අද ඉතාම තීරවාත්මක 

කාරවයක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඉන්දියානු රජශයන් 

වතුකරය සඳහා නිවාස 40 000ක් ලබා දුන්නා. ඒ නිවාස 40 000න් 

අද හදලා තිශබන්ශන් කීයද? ඒ නිවාස හදන්න මනදිහත්  වමක් සිදු 

කශමේ නනහන. වතුකරශේ මිනිස්සු තවමත් ලනයිම් කාමර ශ්පළිවල 

ජීවත් වනවා. වතුකරශේ මිනිසුන් ට පේචස් 4ක්  10ක් ලබා ශදන්න 

1375 1376 



පාේලිශම්න්තුව 

ඕනෑ කියලා ශම් පාේලිශම්න්තු සභා ගේභය තුම අවස්ථා කීයකී 

කථා කරන්න ඇතිද? හනබනයි  ඒක හරියාකාරව ක්රියාත්මක 

කරන්න මනදිහත්  වමක් වුවාද? 

වතුකරශේ අක්කර සිය දහස් ගවනින් මුක් ියම් තිශබනවා. 

ඒවා හරියට පාවිචි ම කරන්න ඉඩකඩ ලනශබන්ශන් නනහන. ඒ 

වතුකරශේම ජීවත් වන  වතුකරය සිය ජීවිතය කර ගත් මිනිසුන්ට 

තමන්ශේ ශගදර ඉදිරිශේ තිශබන මුක් ඉඩශම් ශකශසල් පනමයක් 

සිටුවන්න ඉඩ ශදන්ශන් නනහන  වතු පාලන අධිකාරිශයන් ඇවිල්ලා  

ඒවා ගලවා දමනවා. තමුන්ශේ ශගදර ඉදිරිශේ තිශබන ඉ ඩශම් 

කුකුළු ශකොටුවක්  එළු ශකොටුවක් කරන්න ඉඩ ශදන්ශන් නනහන  

ඒවා ගලවා දමනවා. ශම්වා තීරවාත්මක කාරවා. ශම් භූමිශේ 

අයිතිකාරයන් විධියට ඔවුන්ටත් සාධාරවයක් ඉටු කරන්න කියලා 

අපි ශගෞරවශයන් ඉල්ලනවා. 

මම කලිනුත් ශම් කාරවය  කිේවා. මාතර දිස්්රික්කශේ 

ශදනියාය  හක්මව වාශේම  ගාල්ල දිස්්රික්කශේ වතුකර ය 

ආ්රිතව ජීවත් වන මිනිසුන්ටත් අනන්ත අප්රමාව ප්ර ්න තිශබනවා. 

අපට ඒ ප්ර ්නවලට මනදිහත් ශවන්න තිශබන්ශන් . මිත 

අවකා යක් විතරයි. ඒවා වතු සමාගම් යටශත් තමයි තිශබන්ශන්. 

ඒ ශවනුශවන් නිේමාවය වුණු අමාතයාිං යක් තිශබන ශවලාශේ  

ඒ අමාතයාිං ය රශට්ම අමාතයාිං යක් බවට පත් කරන්න කියන 

ශගෞරවී ය ඉල්ලීම මා ශම් ශමොශහොශත්ී කරනවා. එය  

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ශමන්ම ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට කම හනකි ඉහමම ශගෞරවය ශලස මා 

සලකනවා.   

ශම් අවස්ථාශේී   ශම් රශට් ශද් පාලනශේ දනවනන්ත හා 

 ක්තිමත් චරිතයක් වුණු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ට ශ්රී 

ලිංකා ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂශේ ශගෞරවය ුලද කරන අතර  

එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

ඇතුළු එම පවුශල් අයට අශ්ප සිංශේගය පම කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කුමන ශද් පාලන මතවාද 

තිබුවත්  ශතොණ්ඩමන් පරම්පරාවත් එක්ක ඉතා සමීපව වනඩ කම 

පක්ෂයක් තමයි  ශ්රී ලිංකාශේ ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂය. 1948ී 

ුලරවනසි පනත ශගන එන ශවලාශේ අශ්ප පක්ෂශේ එවකට හිටුල 

නායකයන් රාජය මන්ත්රව සභාශේී ඒ ගනන කථා කමා. 

විශ ේෂශයන්ම කලවාන ආසනය නිශයෝජනය කම ගරු සරත් 

මුත්ශතට්ටුශේගම මනතිතුමා සහ 1980 ගවන්වල ගරු ඩිේ 

ගුවශසේකර සශහෝදරයා  ුලරවනසි පනත ගනන ශම් සභා ගේභය තුම 

කථා කරුල කාරවා හනන්සාඩ්ගත ශවලා තිශබනවා. අශ්ප සශහෝදර 

ගරු ඩිේ ගුවශසේකර හිටුල අමාතයවරයා ශම් කාරවාව සම්බන්ධව 

ඉදිරිපත් කම ඉතා වනදගත් කාරවා රාිරයක් මම ශම් ශමොශහොශත් 

*සභාගත කරනවා. 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව 

අශ්ප පක්ෂශේ සිංශේගය පම කරමින්  එතුමාට අශ්ප ශගෞරවයත් 

ුලද කරමින්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට අවස්ථාව ලබා 

ීම ගනන ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. 

[අ.භා. 4.17  

 

ගුණ ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு கயொஷொன் நெனந்த)   

(The Hon. Gayashan Nawananda)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කර 

සශහෝදරයාශේ නායකත්වය යටශත් ඇති ප්රජාතන්ත්රවාී 

වාමාිංිරක ශපරමුව නිශයෝජනය කරන මට,  හිටුල අමාතය ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ හදිසි අභාවය පිළිබඳව 

ශ ෝකය පම කරන්නට අවස්ථාව ලබා ීම සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.   

අශනකුත් ගරු මන්ත්රීවරු සඳහන් කමා වාශේම, වනවිලිකරශේ 

ජනතාවශේ ආරක්ෂකයා ශමන්ම මුර ශද්වතාව වුශණ්, ශජයෂ්ඨ 

අමාතය ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමායි. එතුමාශේ මුණුුලරා වූ 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්, තමන්ශේ . යා වාශේම 

වනවිලිකරශේ ජනතාවශේ ආරක්ෂකයා වුවා. ආරක්ෂකයා වුවාට 

වඩා, එතුමා එම ජනතාවශේ අයිතීන් ශවනුශවන් ශපී  සිටියා. ඒ 

අයිතීන් ශවනුශවන් කනපවුණු අය ශවනුශවන් උර දුන්නා; ඔවුන් 

ශවනුශවන් ශපී  සිටියා. කිසි විශටක ජනවාේගිකවාීව ශනොසිූත 

එතුමා බහුතර සිිංහල ජනතාවක් ඉන්න ප්රගතිශීලි බල කඳවුරත් 

එක්ක උශරන් උර ගනටී එම ජනතාව දනරූ මතයත් එක්ක හනම දාම 

සිටි බව මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කම යුතුයි.  එතුමා රාජපක්ෂ 

පාලන තන්ත්රයත් එක්ක නිරතුරුව හිටියා. ශම් පවතින ශ්රී ලිංකා 

ශපොදුජන ශපරමුණු ආණ්ක්ව ියහි කිරීමට ද එතුමා ශබොශහෝ 

කනප වම් කමා.  අද ශම් රට ශගොඩන න්නට එදා එතුමා ශබොශහෝ 

ශසයින් උර දුන් බව මම ශබොශහොම ශගෞරවශයන් යුතුව සඳහන් 

කරනවා. එතුමාශේ හදිසි අභාවශයන් කම්පාවට පත් වන්න, 

ශ ෝකයට පත් ශවන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන් වතුකරශේ වනවිලි 

කේමාන්තශේ ශයශදන ඒ කම්කරුවන්ට පමවක් ශනොශවයි. මුළු 

මහත් ශ්රී ලිංකාවා.  ජනතාවට වාශේම, ශම් උත්තරීතර 

පාේලිශම්න්තුවටත් එතුමාශේ අභාවය පිරිමනසිය ශනොහනකි 

පාක්වක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතවත් සශහෝදර ගරු 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තම ආදරණීය පියතුමන්ශේ අඩි 

පාශේ යාවි කියන බලාශපොශරොත්තුව අපට තිශබනවා. එතුමා පියා 

ගිය ම  යමින් වනවිලි කේමාන්තශේ ශයශදන අශ්ප වතු කම්කරු 

ජනතාව ශවනුශවන් අතීතයට වඩා ශහොඳ හ ක් න යි, ඔවුන් 

ශවනුශවන් කනප ශවමින් නායකත්වයක් ලබා ශදයි කියන 

බලාශපොශරොත්තුව අපට තිශබනවා. ඒ අනුව, එතුමාශේ පියා මිය 

යාමට ශමොශහොතකට ශපර පවා උත්සාහ දනරූ, වනවිලි 

කේමාන්තශේ ශයශදන වතු කම්කරුවන්ශේ මූලික ප්ර ්නය වුණු 

වදනික ශේතනය රුපියල් 1,000 දක්වා ශගන එන සටශන් 

ුලශරෝගාමියා  ව,   එම සටන ජයග්රහවය කර ආනාගතශේී 

කම්කරුවන්ට ඒ අයිතීන් ලබා ශද්වි කියන නිසනක වි ්වාසය මා 

තුම තිශබනවා.  

මා අලුතින් ශද් පාලනයට පිවිසුණු ශකශනක්. ශජයෂ්ඨ 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන මා අසා තිශබනවා. ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ කථා මම රූපවාහිනිශයන් දනක 

තිශබනවා. එතුමාශේ කේතවය පිළිබඳව අසා තිශබනවා. එම 

පරම්පරාශේ බීජයක් වුණු, අශ්ප ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

මා අියමුව සිටිනවා. ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන 

සඳහන් කරද්දි මට කියන්න තිශබන්ශන්, එතුමා මානව හිතවාී, 

මනුෂය ගුව ධේමවලින් ශහිය, තරුව ජවයකින් යුතු 

මන්ත්රීවරයකු බවයි. මම එශසේ සඳහන් කරන්ශන්  ගරු ජීවන් 

ශතොන්ඩමන් මනතිතුමන්ශේ ජවය තුම  හනදියාව තුම  මනුස්සකම 

තුම තමයි මා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා දකින්ශන්.  

1377 1378 

————————— 
*  ුලස්තකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු   වරසුමන  වරසිිංහ  මහතා  
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මශේ කථාව මීට වඩා දිගු කරන්නට මා කනමනති නනහන. හිටුල 

අමාතය ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය 

සම්බන්ධව ශ්රී ලිංකා නිදහස් ශපොදුජන සන්ධානශේත්  

ප්රජාතාන්්රික වාමාිංිරක ශපරමුශණ් නායක ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්කාර මනතිතුමාශේත්  මාශේත්  ශමොනරාගල 

දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ ජනතාවශේ ශමන්ම ඌව ශවල්ලස්ශසේ 

අහිිංසක ජනතාවශේත්  රත්නුලර දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ 

ජනතාවශේ ශමන්ම රත්නුලර දිස්්රික්කශේ ජනතාවශේත් සාති ය 

සිංශේගය  ශ ෝකය පමකරමින් මශේ කතාව නිමා කරනවා.  ශම් 

අවස්ථාව ලබාදුන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාටත් මශේ ස්තුතිය 

පම කරනවා.   

 

[பி.ப. 4.22] 
 

ගුණ ඒ.එේ.එම්. අතාඋේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ெஹ்ைொனிர்  ெஹீம். 

நஹ்ைதுஹு ெனுஸல்லி அலொ ெஸுலிஹில் கொீம். 

தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இந்த 

நொட்டிமல நீண்டகொலைொகப் பொெொளுைன்ற உறுப்பினெொகவும் 

அமைச்ெெொகவும் இருந்து, ஒரு கட்ெியின் தமலெெொகவும் 

இருந்து, அெெியல் தெய்த அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கள் இவ்ெளவு மெகைொக நம்மைெிட்டுப் பிொிெொ 

தென்மறொ, அெருக்கொக நிகழ்த்துகின்ற இந்த அனுதொபப் 

பிமெெமணயிமல நொங்களும் கலந்துதகொள்மெொம் என்மறொ 

நொங்கள் யொரும் கனெில்கூட நிமனத்திருக்கைொட்மடொம். 

அெருமடய அனுதொபப் பிமெெமணயிமல உமெயொற்றுெதற்குச் 

ெந்தர்ப்பம் தந்த உங்களுக்கு நன்றிமயச் தெொல்லிக் 

தகொள்கின்மறன்.   

மதெியக் கொங்கிெஸ் கட்ெிமயப் தபொறுத்தெமெயில், 

என்மனப் தபொறுத்தெமெயில் நொம் ஒரு நல்ல நண்பமன 

இழந்திருக்கின்மறொம்; ஒரு நல்ல ெமகொதெமன 

இழந்திருக்கின்மறொம்; ஒரு நல்ல ெிறிய கட்ெியின் தமலெமன 

இழந்திருக்கின்மறொம்; ஒரு நல்ல ெிறுபொன்மைக் கட்ெியி 

னுமடய தமலெமன இழந்திருக்கின்மறொம்.  தைொத்தத்திமல 

நொங்கள் ஒரு நல்ல ைனிதமன இழந்து தெிக்கின்மறொம். 

உண்மையிமல கட்ெிக்கொெர்கள், உறெினர்கள், ைமனெி, 

ைகள்கள், ைகன் என்று அமனெரும் அெமெ இழந்து 

தெிக்கின்தமறொம். 

  தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் அெர்கள் ைெணித்ததன் 

பிறகு, அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் தன்னுமடய 

பொட்டனொொின் தமலமைத்துெத்தில் உருெொகிய அந்தக் 

கட்ெியின் தமலமைப் தபொறுப்மப இளமையிமலமய ஏற்று, 

இலங்மகத் ததொழிலொளர் கொங்கிெமஸ ெழிநடத்தி, அெருமடய 

கொலத்தில் அந்த ைக்களுக்கொகப் தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டிய 

எத்தமனமயொ ெிடயங்கமள அெர் தபற்றுக் 

தகொடுத்திருக்கின்றொர். அமதமபொன்று, இந்தத் தருணத்திமல 

அெருமடய ைகள் ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்களும் ைிகவும் 

உறுதிமயொடும் மதொியத்மதொடும் தன்னுமடய தந்மத ைற்றும் 

பூட்டனொர் ெிட்டுச்தென்ற பணிகமளக் கொத்திெைொக 

முன்தனடுத்துச் தெல்லமெண்டுதைன்று நொன் இந்த இடத்திமல 

ெொழ்த்துகிமறன். நொன் அெமெொடு பல ெருடங்கள் 

அமைச்ெெமெயிலும் பொெொளுைன்றத்திலும் இருந்திருக் 

கின்மறன்.  உள்ளூர், தெளியூர் பயணங்களில் ைொத்திெைல்ல, 

இங்கு நமடதபற்ற பல கூட்டங்களிலும் அெருடன் 

கலந்துதகொண்டு  தீர்ைொனங்கமள எடுத்த அனுபெங்கள் 

எங்களுக்குண்டு. அமெ ஒரு நொளும் ைறக்க முடியொதமெ. 

நொட்டுக்கொக, நொட்டிமல ெொழுகின்ற ெிறுபொன்மை ைக்களுக்கொக 

என்று ெருகின்றதபொழுது, எல்மலொருடனும் மெர்ந்து ஒத்த 

முடிவுகமள எடுப்பதிமல ைிகவும் திடகொத்திெைொன, 

உறுதிபூண்ட ஒருெெொக நொங்கள் அெமெப் பொர்க்கிமறொம். 

குறிப்பொக, தொன் ெொர்ந்த ெமூகத்துக்குப் பணியொற்ற மெண்டும்; 

அெர்கமள ெொழ்க்மகயிமல தெல்லமெக்க மெண்டும் 

என்பதற்கொக ெகல எத்தனங்களிலும் அெர் ைிகவும் குறியொக 

இருப்பொர்; ைிதப்பிமல கெனைொக இருப்பமதொடு ைப்புெிலும் 

கெனைொக இருப்பொர். தன்னுமடய ைக்களுக்கொகச் ெொதிக்க 

மெண்டும் என்பதற்கொகச் ெில மநெம் மெங்மகமபொலும் 

இருக்கக்கூடிய ஒரு தமலெனொக நொங்கள் அெமெக் 

கண்டிருக்கின்மறொம்.  

அெெொங்கத்மதொடு இருந்தெர்கள் என்ற ெமகயில், 

அண்மையில் நமடதபற்று முடிந்த பொெொளுைன்றத் மதர்தல் 

ததொடர்பொகக் கமதப்பதற்கு நொனும் அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களும் அமதமபொன்று அண்ணன் டக்ளஸ் 

மதெொனந்தொ அெர்களும் பொெொளுைன்றத்திமல அெெது 

அமறயில் ெந்திப்பதற்கொக கடந்த பொெொளுைன்றம் கமலகின்ற 

தறுெொயில் ஒரு திகதிமயக் குறித்திருந்மதொம். அன்று 

அண்ணன் டக்ளஸ் மதெொனந்தொ அெர்களொல் ெெமுடியொைல் 

இருந்த சூழ்நிமலயில், அெெது அமறயிமல நொங்கள் இருெரும் 

பலமதயும் பத்மதயும் ைிக நீண்ட மநெம் மபெிக்தகொண்டிருந்த 

அந்தச் ெந்தர்ப்பத்மத நொன் எண்ணிப் பொர்க்கிமறன். 

தன்னுமடய ைெணம் பற்றி ைனதில் ஆத்ைொ தெொன்னது 

மபொன்று அெருமடய மபச்சுகள் இருந்தமத எண்ணி  இன்று 

நொன் ஆச்ெொியப்படுகின்மறன்.  

தமலெர் அஷ்ெப் அெர்கள் முஸ்லிம் கொங்கிெமஸ 

உருெொக்கிய கொலத்தில் கல்முமனயிமல நடந்த முஸ்லிம் 

கொங்கிெஸின் ஒரு ைகொநொட்டுக்கு தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அெர்கள் பிெதை அதிதியொக அமழக்கப் 

பட்டிருந்தொர். அப்தபொழுது அைெர் தெௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அெர்கள் அங்கு கலந்துதகொண்டிருந்த ைக்கள் 

கூட்டத்திமனயும் குறிப்பொக, அதில் கலந்துதகொண்டிருந்த 

தபண்கள் கூட்டத்திமனயும் பொர்த்துெிட்டு, “ நொன் கட்ெி 

ெளர்த்மதெிடவும் மெகைொக நீங்கள் உங்கள் கட்ெிமய  

ெளர்த்திருக்கின்றீர்கள்; தபரும்பொலொமனொர் உங்கமளொடு 

இமணந்திருப்பமதயிட்டு நொன் ஆச்ெிொியப்படுகிமறன்” என்று 

தெொன்னொர். கமடெியொக நொன் அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களுடன் மபெிக்தகொண்டிருந்ததபொழுது 

அந்தச் ெம்பெத்மத ஞொபகப்படுத்திமனன். தொன் 

அமைச்ெெமெயிமல ஓர் அமைச்ெெொனதும் என்ன தெய்ெது? 

ஏது தெய்ெது? என்று ததொியொதிருந்த அந்தச் சூழ்நிமலயிமல 

அண்ணன் அஷ்ெப் அெர்கள் தனக்கு ஒத்தொமெயொக இருந்தமத 

அப்மபொது அெர் ஞொபகப்படுத்தினொர். அந்தப் மபச்ெின்மபொது, 

நொடு ததொடர்பொகவும் நொட்டில் ெொழுகின்ற ெிறுபொன்மை ைக்கள் 

ததொடர்பொகவும் நொங்கள் கலந்துமெயொடிமனொம்.  ைமலயகத் 

மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் படுகின்ற அெலங்கள், 

அெர்களுமடய கஷ்டங்கள் ததொடர்பில் மபெிமனொம்.  

அந்த ெமகயில்,  அெர்களின் தினச் ெம்பளத்மத அதிகொிக்க 

மெண்டுதைன்று மபெினொலும் அதற்தகொரு நிெந்தெைொன 

தீர்ெில்லொைல் ததொடர்கின்ற சூழ்நிமலயில், இந்த நொட்டில் 

ெொழுகின்ற ைக்கள் ததொடர்பொக எவ்ெொறொன தீர்வு இருக்க 

மெண்டுதைன்ற ஒரு மயொெமன மதெிய கொங்கிெஸுக்கு 

நீண்டகொலைொக இருந்து ெருகின்றது. அதுதொன் பொலமுமனப் 

பிெகடனம்! எங்களுமடய அெெியற் தீர்வுக்கொன பொர்மெ 

ததொடர்பில் ைிகத் ததளிெொக நொன் அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களுக்குச் தெொன்மனன். இந்த நொட்டில் 

ெொழுகின்ற இனத்தெர்கள் என்ன ெிகிதொெொெங்களில் 
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இருக்கின்றொர்கமளொ, ஆகக்குமறந்தது அந்த ெிகிதொெொெத்தில் 

அெர்களுக்கு குடியிருப்பு நிலங்கள், ெிெெொயம் தெய்கின்ற 

நிலங்கள், ஏமனய ெளங்கள், ததொழில்கள் மபொன்றன 

பங்கிடப்படுைொகெிருந்தொல் இந்த நொட்டில் எந்தெிதைொன 

பிெச்ெிமனயும் இருக்கப் மபொெதில்மல என்று அெொிடம் 

எடுத்துக் கூறிமனன். அவ்ெொறொனததொரு தீர்வு ெருகின்ற 

தபொழுது ைமலயகத் மதொட்டங்கிமல ெொழுகின்ற 

ததொழிலொளர்களுக்கு குடியிருப்பதற்கொன நிலம் ைொத்திெைல்ல, 

ெிெெொயம் தெய்ெதற்கும் நிலம் கிமடக்கும்.  அெர்கள் 

ெிரும்பினொல் மதொட்டத் ததொழிலுக்குப் மபொகலொம்; 

இல்லொெிட்டொல், அெர்களுக்கு ெழங்கப்படுகின்ற 

கொணிகளிமல உற்பத்திகமளச் தெய்யலொம். மதொட்டத் 

ததொழிலுக்குச் தெல்ெதன்மூலம் கிமடக்கும் ெம்பளத்மதப் பற்றி 

ைொத்திெம்தொன் நொங்கள் மயொெிக்கின்மறொமை தெிெ, 

அெர்களுக்கு மெறு ெழிெமககமளக் கொட்டுெதில்மல.   

அெர்கள் ெலுெொன ைக்கள்! தங்கமளத் தியொகஞ் தெய்கின்ற 

ைக்கள்! அெர்களுக்தகன்று தெொந்தைொன கொணிகள் 

இருக்குைொகெிருந்தொல், சுதந்திெைொகத் தங்களுமடய 

ததொழிமலச் தெய்துதகொண்டு மபொகமுடியும்.  எனமெ, நொன் 

இவ்ெொறொன ஆமலொெமனகமள முன்மெத்தொல் என்ன?  

என்று நொன் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களிடம் 

மகட்மடன்.  அப்தபொழுது அெர் அமத ஏற்றுக்தகொண்டொர். 

ஆகக் குமறந்தது ததொழில் பகிர்கின்றமபொதொெது, ெிகிதொெொெ 

அடிப்பமடயில் பகிெக்கூடிய தெயற்பொட்டிமன  

ஆக்குமெொைொனொல் தென்றெர்களொகி ெிடுமெொம் என்று 

தெொன்ன அெர், அத்திட்டம் நல்லததன்றும் அதமன 

முன்தகொண்டு தெல்மெொதைன்றும் ைனதொெ அங்கீகொெத்மதத் 

தந்தொர். நொன் இதமன ஏன் தெொல்கின்மறன் என்றொல், 

பல்லொண்டு கொலைொகப்  இந்தப் பொெொளுைன்றத்திமல பல 

தமலெர்கள் இருந்தும், ெிறுபொன்மைத் தமலெர்கள் பலர் 

இருந்தும், அதிலும் குறிப்பொக, ைமலயக ைக்களின் 

தமலெர்களும் இருந்தும் இந்த நொட்டில் கொலத்திற்குக் கொலம் 

ஏற்படுகின்ற பிெச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கொன ெழி என்ன 

என்பதுபற்றிப் மபெிெிட்டுச் தெல்கின்மறொமை தெிெ, அமெ 

இன்னமும் தீர்ந்தபொடில்மல என்பமதச் சுட்டிக்கொட்டத்தொன். 

எங்மகொ ஒரு புள்ளியில் நின்று  இதமனத் தீர்த்து மெக்க 

மெண்டுதைன்கின்ற அெொமெொடு இன்றும் நொம் 

இருக்கின்மறொம்.  
 

அெர் இவ்ெளவு ெிமெெொக எங்கமளெிட்டுச் தென்று 

ெிடுெொர் என்று நொங்கள் நிமனக்கெில்மல. அெருக்கொக 

நொங்கள் இங்மக நின்று அனுதொபப் பிமெெமண நிகழ்த்த 

மெண்டிெரும் என்று நொங்கள் கனெில்கூட எண்ணெில்மல. 

ஆனொலும், அெருமடய இந்த அனுதொபப் பிமெெமணயில் 

அெருமடய ஆத்ைொ ெொந்தி தபறுெதற்கொக நொன் மெண்டிக் 

தகொள்கின்மறன். அெருமடய பிள்மளகள், அெருமடய 

உறவுகள், அெருமடய கட்ெிப் பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

எனப் பலர் இங்கிருக்கின்றொர்கள்.  உங்களுக்கு நொங்கள் 

எப்தபொழுதும் துமணயொக இருப்மபொம். உங்களுமடய 

ெிறுபொன்மை ைக்கள், எங்களுமடய ெிறுபொன்மை ைக்கள் 

என்பமெகளுக்கப்பொல் எல்லொச் ெிறுபொன்மை ைக்களும் 

ெந்மதொெைொக ெொழ்கின்ற ஒரு தீர்ெிமனப் தபறுெதன் 

மூலம்தொன் ைமலயகத்திமல ெொழ்கின்ற மதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களுக்கும் தீர்வு கிட்டும்.  ஒவ்தெொரு ெெவு தெலவுத் 

திட்டத்தின்தபொழுதும் ெம்பளம் எவ்ெளவு அதிகொிக்கப் 

படுகின்றது என்பமத  ைொத்திெம் பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்ற 

மதொட்டத் ததொழிலொளர்களொக இல்லொைல், இந்த நொட்டில் 

உொிமையுள்ள பிெமஜகளொக அெர்கமள ெொழமெப்பதற்கொன 

திட்டங்களுக்கு நொங்கள் ஜீென் ததொண்டைொன் அெர்கமளொடும் 

அெருமடய கட்ெி உறுப்பினர்கமளொடும் என்றும் இருப்மபொம் 

என்று கூறிக்தகொண்டு, ைீண்டும் என்னுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபத்திமனத் ததொிெித்துக்தகொண்டு ெிமடதபறு 

கின்மறன்.  நன்றி.   
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ගුණ වුණණ ලියනවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெருண லியனமக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශ්ප ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන් ශ ෝකය ප්රකා  කරන ශම් 

අවස්ථාශේී මට කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලනබීම ගනන  

සන්ශතෝෂ ශවනවා.  

2000 වේෂශේී ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පශු 

සම්පත් සිංවේධන හා වතු යටිතල පහසුකම් ඇමතිවරයා හනටියට 

සිටි කාලශේ  නිශයෝජය අමාතයවරයා විධියට සිටි මශේ පියා 

සම  ශබොශහෝ වනඩ කටයුතු කරමින්  රත්නුලර දිස්්රික්කශේ 

ජනතාවට වි ාල වනඩ ශකොටසක් කරන්නට එතුමාශේ 

අමාතයාිං ශයන් වි ාල මුදලක් ශවන් කර දුන්  බව මට මතකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රත්නුලර දිස්්රික්කශේ අශ්ප 

ද්රවිඩ සශහෝදරවරු 72 000කට ආසන්න පිරිසක් සිටිනවා. ඒ නිසා 

මා හිතනවා  අශ්ප ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට  එහි වි ාල වනඩ 

ශකොටසක් කරන්නට ශලොකු වගකීමක් තිශබනවාය කියලා. අශ්ප 

අශනකුත් මන්ත්රීතුමන්ලා ප්රකා  කමා වශේ  රත්නුලර 

දිස්්රික්කශේ සිටින අශ්ප ද්රවිඩ සශහෝදරවරු වි ාල ගනටලු 

රාිරයකට මනදිව තමයි ජීවත් වන්ශන්. පසුගිය කාලශේ වතු නිවාස 

වනඩසටහන්වලී අපි දනක්කා  70 000ක් නිශයෝජනය කමත් වතු 

නිවාස 200කට අක් සිංඛ්යාවක් තමයි ශම් ආණ්ක්වලින් තවම 

හනදිලා තිශබන්ශන් කියන කාරවය. අඩි 10x10 ලනයිම් කාමරවල  

දනඩි අපහසුතාවන් මධයශේ  වි ාල ගනටලු රාිරයකට මුහුව 

ශදමින් තමයි ඔවුන් ජීවිත ගත කරන්ශන්. මට ශපර කථා කම 

මන්ත්රීවරුන් සඳහන් කම විධියට අශ්ප ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

ඇමතිතුමාට ශම් අය සම්බන්ධශයන් වි ාල වනඩ ශකොටසක් 

කරන්නට තිශබනවාය කියා මා වි ්වාස කරනවා. නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කශේ පමවක් ශනොශවයි  අශනකුත් දිස්්රික්කවල  වාශේම 

රත්නුලර දිස්්රික්කශේ ජනතාව ශවනුශවනුත් ඔබතුමා මනදිහත් 

ශවලා ඔවුන්ශේ ජීවන තත්ත්වය ඉදිරියට ගනී මට ශනොශයකුත් 

වනඩසටහන් කරන්නය කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පසුගිය ආණ්ක්වලී කම 

කටයුතු ගනන කිසිශවකු පනවසුශේ නනති කාරවයක් මට ශම් 

අවස්ථාශේ මතක් ශවනවා. රජශේ වනඩසටහනක් විධියට  ඉහම 

ශකොත්මශල් ජල විදුලි බලාගාරය ක්රියාවට නනිං වමට බනරිව තිබූ 

අවස්ථාවක  එය ක්රියාවට නිංවා එහි විදුලි ධාරිතාව අශ්ප ජාතික 

විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීමට එතුමා වි ාල  ක්තියක් ලබා ී 

කටයුතු කිරීම ඉතාම වනදගත් කාරවයක් විධියට මා දකිනවා.  

අශ්ප රත්නුලර දිස්්රික්කය ගත්තාම ද්රවිඩ භාෂාශවන් උසස් 

ශපම හදාරන ිරෂය ිරෂයාවන් වි ාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ ිරෂය 

ිරෂයාවන්ට කලා හා වාණිජ විෂයයන් හනදෑරීමට අවස්ථාව තිශබන 

බව අපි දන්නවා. හනබනයි  Science, Maths කියන විෂයයන් ද්රවිඩ 

භාෂාශවන් හනදෑරීමට අවස්ථාවක් නනහන. ඒ නිසා ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා පසුගිය කාලශේ ඇවිල්ලා  රත්නුලර දිස්්රික්කශේ 

අලුතින් පාසලක් හදන්න ඉඩමක් ශවන්කර ගන්න  වි ාල කනප 

කිරීමක් කම බව අප දුටුවා. ඒ උත්සාහය මල්ලල ගන්වන්නට 

එතුමාට බනරි වුවත්  එතුමා ශවනුශවන් ඒ කාරවාව ඉෂ්ට 

කරන්නට  අශ්ප ජීවන් අමාතයතමා මනදිහත් ශවලා ලබන 

1381 1382 

[ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා  මහතා  
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අවුරුද්ශද් O/L pass ශවන දරුවන්ට අක් තරමින් උසස් ශපම 

සඳහා Science, Maths තිශබන පාසලක ශහෝ ඒ විෂයයන් හනදෑරීම 

ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන්නට මහන්සි ශවයි කියා මා වි ්වාස 

කරනවා. ද්රවිඩ භාෂාශවන් A/L දක්වා හදාරන්නට පහසුකම් 

තිශබන විදයාලයක් හදන්නට පසුගිය කාලශේ ඉඩමක් ශවන්කර 

ගත්තා. එතුමාශේ පියා ශවනුශවන් ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මහතා එම 

පාසලට මුල්ගල් තබා ඒ පාසශල් වනඩ ආරම්භ කරයි කියලා අපි 

වි ්වාස කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අශ්ප කිසිම ගනටලුවක් නනහන.           

එතුමාශේ ියරිඳ ඇතුළු පවුශල් සියලුශදනාටත්  ඒ වාශේම අශ්ප 

සශහෝදර ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය අමාතයතුමාටත් අශ්ප 

කනගාටුව පම කරනවා. අශ්ප ආගම අනුව  ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට නිවන් සුව ප්රාේථනා කරමින් මශේ වචන 

ස්වල්පය නිමා කරනවා. මට ශම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

[අ.භා. 4.38  
 
ගුණ ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රේමජයන්ත මහතා - (අධායාපන 

ප්රතිසවස්කරණ  විවෘත වි ්වවිදයාල හා දුරස්ථ අධායාපන 

ප්රවර්ධාන රාජය අමාතය)  
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுெில் பிமெைஜயந்த - கல்ெி ைறுெீெமைப்பு, 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்ெி 

மைம்பொட்டு இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance 
Learning Promotion) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ීේඝ කාලයක් ශම් 

පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරමින්    අමාතයවරශයකු 

හනටියටත්  ගරු මන්ත්රීවරයකු හනටියටත්  විශ ේෂශයන්ම CWC 

පක්ෂශේ -ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ- නායකයා හනටියටත් 

කටයුතු කම ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පසුගිය 

මනතිවරවය සඳහා නාම ශයෝජනා ලබා දුන්නාට පසු අප අතරින් 

ශවන් වූ නිසා  අද   එතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා  කරන 

දිනය ව ශයන් එතුමාට ශගෞරව පිණිස ශවන් කර තිශබනවා. 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානශේ ශල්කම්වරයා හනටියට මා 
2004 වේෂශේ සිට 2014 වේෂය දක්වා අවුරුදු 11ක් කටයුතු කමා. 
ඒ අවධිශේ පමාත් පාලන මනතිවරව  පමාත් සභා මනතිවරව  මහ 
මනතිවරව  ජනාධිපතිවරව ආදි සෑම එකකීම අභාවප්රා්පත ගරු 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ 
නායකයා හනටියට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානශේ ජයග්රහවය 
ශවනුශවන් සම්පූේව  ක්තිය ලබා දුන් බව මා සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි  ඒ සෑම මනතිවරවයකීම තම පක්ෂය 
සම්බන්ධශයන්  නාම ශයෝජනා අශ්පක්ෂා කම අශ්පක්ෂක 
අශ්පක්ෂිකාවන් සම්බන්ධශයන්  එතුමාඩ දරුල ස්ථාවරය  කිසිම 
අවස්ථාවක ශවනස් කශමේ නනහන. පක්ෂ නායකයකු හනටියට 
කටයුතු කම එතුමාත් එක්ක නාම ශයෝජනා සකස් කිරීම ඉතාම 
පහසු වුවා. කිසිම අවස්ථාවක ප්ර ්නයක් ඇති කරගන්න එතුමා 
උත්සාහ කශමේ නනහන. හනම විටම ඉතාම සහශයෝගශයන් 
සන්ධානයක් තුම ශද් පාලන පක්ෂයක් වනඩ කම යුත්ශත් 
ශකශසේද කියන කාරවයට ශහොඳම උදාහරවයක් සනපූ  පක්ෂ 
නායකයකු හනටියටත් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 
හඳුන්වන්නට ුලළුවන්. 

මීට ශමොශහොතකට ශපර විපක්ෂශේ අශ්ප ගරු වරුව 
ලියනශේ මන්ත්රීතුමා සඳහන් කමා  ඉහම ශකොත්මශල් ජල විදුලි 
වයාපෘතිය සම්බන්ධශයන්. එම වයාපෘතිය වසර ගවනාවක් ප්රමාද 
ශවමින් තිබුණු වයාපෘතියක්. මා 2004 වසශේ විදුලිබල හා 
බල ක්ති ඇමතිවරයා හනටියට පත් ශවචිච අවස්ථාශේ ගරු 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් සම  සාකචිඡා කරලා අපට ඉහම 

ශකොත්මශල් වයාපෘතිය නනවත ක්රියාත්මක කරන්න ලනබුණු නිසා 
අද එම වයාපෘතිය මඟින් ශමගාශවොට් 140ක විදුලිබල ධාරිතාවක් 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කරන්න ුලළුවන්කම ලනබී 
තිශබනවා. එතනනී එතුමා එතුමාශේ ජනතාව  පරිසරය සහ 
බල ක්ති නිෂ්පාදනය යන කරුණු තුනම තුලනාත්මකව සලකා 
බලා තමයි කටයුතු කශමේ. ඒ අනුව බලන ශකොට  එතුමා සම  
ඕනෑම ප්ර ්නයක් සාකචිඡා කර විසඳාගන්න හනකියාව තිබුවා. 
එතුමා එවනනි ශද් පාලන නායකශයක්.  

අප ශේ සන්ධානශේ ජයග්රහවය ශවනුශවන් සෑම 
මනතිවරවයකීම එතුමාශේ උපරිම  ක්ති ප්රමාවශයන් කටයුතු 
කමා. 2014 වේෂශේ පනවනති ජනාධිපතිවරවශේී අප ඒ ප්රතිලලය 
අත් කරගත්තා වුවත්  කිසිම අවසථ්ාවක හිටුල ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මනතිතුමා අත් ශනොහනර සිටි කඳුකර නායකයා හනටියට 
ශම් අවස්ථාශේ අප එතුමා කෘතශේදිත්වශයන් යුතුව සිහිපත් කම 
යුතුව තිශබනවා. ශකශසේ වුවත්  එතුමා ජීවත්ව සිටියා නම් අද ශම් 
පාේලිශම්න්තුශේ ප්රධානතම කනියනට් ඇමතිවරශයකු හනටියට 
කටයුතු කරනවා නිසනකයි. එශහම වුවා නම් එතුමාට වි ාල 
කාේයභාරයක් වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවනුත්  ශම් රශට් 
ජනතාව ශවනුශවනුත් ඉටු කරන්න හනකියාව ලනශබනවා. ශකශසේ 
වුවත්  එතුමාශේ හදිසි විශයෝශවන් පසු එතුමාශේ ුලත් ගරු ජීවන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එතුමා ශවනුශවන් නුවරඑළිය දිස්්රික්කය 
නිශයෝජනය කරමින් එම ජයග්රහවය අත් පත් කර ීම සඳහා 
වි ාල වනඩ ශකොටසක් ඉටු කමා. අපට එම ජයග්රහවය අත් පත් 
කරගන්න ුලළුවන්කම ලනබුවා. ඒ නිසාම අපට ශමවර 
මනතිවරවශේී අතිවි ාල ජනවරමක් ලබාගන්නට ුලළුවන්කම 
ලනබුවා විතරක් ශනොශවයි  නුවරඑළිය දිස්්රික්කශයනුත් 
ජයග්රහවය ලබන්නට ුලළුවන්කම ලනබුවා.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ශපර සිටි එතුමාශේ 
මුත්තණුවන් වූ ගරු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 
අභාවප්රා්පත වූවාට පසු එම ශද්හය මහජන ශගෞරවය සඳහා 
ශකොමෙට ශගන එන අවස්ථාශේ එදා ශකොමෙ නගරයට ප්රශේ  
වන ස්ථානශේී පිළිගනී ශම් කටයුත්ත අමාතයවරයකු හනටියට 
මටයි භාර ීලා තිබුශණ්  එදා හිටුල ජනාධිපතිතුමිය. ඒ 
අවස්ථාශේී  රැශගන යන එම ශද්හය සම  ගරු ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් ගමන් කමා. ගරු ශසෞමයමූේති 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශගන් ලනබුණු අභාසය ශහේතුශවන්  එතුමා 
අභාවප්රා්පත වන විට ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 
පරිවත ශද් පාලනඥයකු බවට පත් ශවලායි සිටිශේ. ශද් පාලන 
නායකයකු හනටියට  ශද් පාලනඥයකු හනටියට තීන්දු ගනී ශම්ී 
එතුමා අවස්ථා ගවනාවකීම එතුමාශේ පරිවතභාවය ප්රදේ නය 
කමාය කියන එක ශමහිී සඳහන් කරන්න ුලළුවන්. තුන්වනනි 
පරම්පරාව නිශයෝජනය කරන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 
තරුව ශද් පාලනඥශයක්. එතුමා තම පියාශේ අභාසය ලබමින් 
පියාත් සම  ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය  ක්තිමත් කරමින් 
කටයුතු කමා.  

පසුගිය පමාත් පාලන මනතිවරවශේී අපි ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මුව ගනහුවා  එම මනතිවරවයට තරග 
කරන ආකාරය ගනන සාකචිඡා කරන්න. එතුමා තීන්දුවක් ගත්තා  
එතුමාශේ ශද් පාලන පක්ෂශයන් තරග කරන්න. නුවරඑළිය 
දිස්්රික්කශේ පමාත් පාලන ආයතන එකක් හනර අශනක් සියලු 
පමාත් පාලන ආයතනවල ජයග්රහවය එතුමාශේ පක්ෂ යට නතු 
කරගන්න ුලළුවන්කම ලනබුවා  සමහර ස්ථානවලී ශ්රී ලිංකා 
ශපොදුජන ශපරමුශවනුත් ලබාගත් සහශයෝගය නිසා. මම හිතනවා  
ඒක එතුමාශේ ශද් පාලන පරිවතභාවය ප්රදේ නය කරන්නක් 
කියලා. ඒ නිසාම එතුමාට ුලළුවන්කම ලනබුවා  කම්කරු 
ශකොිංග්රසය වතුකරය තුම නනවත  ක්තිමත් පදනමකට ශගන 
එන්න. එතුමා ඇති කරුල ඒ  ක්තිමත් පදනම තමයි එතුමාශේ ුලත් 
ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට අද උරුම කර ීලා තිශබන්ශන්. 
ජීවන් ශතොණ්ඩමන් තරුව ශද් පාලනඥයාට ලිංකා කම්කරු 
ශකොිංග්රසශේ ප්ර වවයන්ශේ සහශයෝගයත් සම  වතුකරශේ 

1383 1384 



පාේලිශම්න්තුව 

ජනතාව ශවනුශවන් ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශගන ගිය වනඩ පිළිශවම 
ඉදිරියට ශගන යන්න ුලළුවන්කම ලනශේවි. යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කිරීම  නිවාස පහසුකම් ලබා ීම පමවක් ශනොශවයි 
එතුමන්ලා කශමේ. මට මතකයි  මා 2004 වේෂශේදි අධයාපන 
අමාතය ුරරය භාර ගනිද්ී වතුකරශේ පාසල්වල 3 200ක ගුරු 
හි යක් පනවතීම වි ාල ප්ර ්නයක්ව තිබුවා. වතුකරශේ පාසල්වල 
පනවනති ගුරු හි ය ම  හරවන්න කටයුතු කරද්ී විශ ේෂශයන් 
වතුකර ප්රශද් ශේ තවත් ගනටලුවක් මතු ශවලා තිබුවා. ඒ ප්ර ්නය 
අධිකරවය දක්වා ගිහිල්ලා තිබුවා. මට ුලළුවන්කම ලනබුවා 
එතුමාත්  ී තිපති ශදපාේතශම්න්තුවත්  අශනක් පාේ ්වයත් කියන 
පාේ ්ව තුනම ඒකරාිර කරලා එක ශම්සයකී පනය ශදකක 
සාකචිඡාවකින් ඒ ගනටලුව විසඳලා වතුකරශේ ජනතාවට ඒ දමිම 
ගුරු පත් වම් ටික ලබා ශදන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි  ඒ ගුරු 
පත් වම් ලබා ශදන අවස්ථාවට සම්බන්ධ  ශවන්න හනටන්වලට 
එන්න කියලා එතුමාට ආරාධනා කමා. ඉන් ශමහා වසර කිහිපය 
තුම ඉතිරි ශවලා තිශබන ප්ර ්න විසඳන්න එතුමාට ශනොහනකි වුවා. 
ශමොකද  එතුමාට මන්ත්රීවරයකු හනටියට  ලිංකා කම්කරු 
ශකොිංග්රසය හනටියට ශද් පාලන  ක්තිය තිබුවත් ඉන් එහා 
 ක්තියක් එදා තිබුශණ් නනහන. නමුත්  මම හිතනවා අද ඒ අවස්ථාව 
ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ලනියලා තිශබනවා කියා. ඒ 
නිසා ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට නිමා කරන්න බනරි 
ශවචිච ඒ වනඩ ශකොටස වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන් ඉටු කිරීම 
සඳහා අපශේ සම්පූේව සහශයෝගය ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාටත්  ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසයටත් ලබා ශදන්න 
ුලළුවන්කම අද අපට ලනබී තිශබනවා.  

ඒ සහශයෝගය ලබා ශදන බවත් සඳහන් කරමින් අභාවප්රා්පත වූ 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කම ශසේවය ශවනුශවන් 

අපශේ කෘතශේදිත්වය ුලද කරමින්  එතුමා අදහන ආගම අනුව 

එතුමාට ශමොක්සුව ලනශේවායි ප්රාේථනා කරමින් මශේ ශ ෝකය 

ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය අමාතයතුමාටත්  එතුමාශේ පවුශල් 

සියලුශදනාටත්  ඒ වාශේම ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසයටත් - CWC 

එකටත් - ශම් අවස්ථාශේ ුලද කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පාේලිශම්න්තුශේ කටයුතු නියමිත ශවලාවට අවසන් කරන්නට 

ඇති බනවිනුත්  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා වි ාල පිරිසක් අදහස ්දක්වන්න 

සිටින බනවිනුත් කාලය . මා කරශගන කටයුතු කරන ශලස ගරු 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඉල්ලනවා.  
 

[අ.භා. 4.48  

 

ගුණ චන්දිම වීරක්වකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீெக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ීේඝ කාලයක් පාේලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරුල ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය ප්රකා  කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා 

ීම පිළිබඳ මම ප්රථම ශකොටම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එදා 

ශම් රටට කම්කරුවන් අව ය ශවලාශේ සුදු ජාතිකයන් විසින් 

ඉන්දියානු ජාතිකයන් වහලුන් වාශේ ශම් රශට් වතුකරශේ වනඩට 

ශගනනල්ලා කිසිදු අයිතිවාසිකමක් භුක්ති විඳින්නට අවස්ථාව 

ශනොී  දකුණු අප්රිකාශේ වහලුන්ටත් වඩා අන්ත විධියට ඒ අයට 

සනලකුවා. ශම් රශට් උඩ රට වතු කම්කරුවන් එවනනි ජීවිතයක් ගත 

කරුල යුගයක ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන්  ඔවුන්ට අව ය 

කරන පහසුකම් සපයා ීම ශවනුශවන්  ඔවුන් ශ්රී ලාිංකිකයන් 

හනටියට පිළිගනී ම සඳහා වූ සටන් වයාපාරය ශවනුශවන් එදා 

නායකත්වය ලබා දුන්ශන්  ගරු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමායි. එතුමා ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය පිහිටුවලා  ශම් රශට් 

වතු කම්කරු ජනතාවශේ ප්රධාන  නායකයා බවට පත් ශවලා  ීේඝ 

කාලයක් තුම ලාිංකීය ශද් පාලනශේ  සුවිශ ේෂී ශමශහවරක් ඉටු 

කරනු ලනබුවා. ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා විසින් 

කම්කරුවන් ශවනුශවන් ලබා ීුල අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම  

විශ ේෂශයන්ම උඩරට වතු කම්කරු ජනතාවශේ යටිතල පහසුකම් 

සිංවේධනය කිරීමට ආරම්භ කරුල ඒ වනඩ පිළිශවම එතුමාශේ 

අභාවශයන් පසු අශ්ප මිත්ර ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 

භාර වුවා. එතුමා තමන්ශේ මිනිසුන් ශවනුශවන්  තමන්ශේ 

වෘත්තීය සමිති ශවනුශවන්  ද්රවිඩ ජනතාව ශවනුශවන් පමවක් 

ශනොශවයි  සමස්ත වතු කම්කරු ජනතාව ශවනුශවන්ම ඒ වගකීම 

භාරශගන  විශටක ආණ්ක් පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින්  විශටක 

විපක්ෂය නිශයෝජනය කරමින්  විශටක අපත් එක්ක ශද් පාලනය 

කරමින්  තවත් විශටක අපට විරුද්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

සම  ශද් පාලනය කරමින් තමන්ශේ මිනිසුන්ශේ අයිතිවාසිකම් 

දිනා ගන්න කටයුතු කමා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා  

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමනතිතුමා එතුමාට වි ාල වගකීමක් පවරා 

තිබුවා. එශසේ තිියයී ශම් රශට් දු්පපත්  ීඩඩිත වතුකර ජනතාවශේ  

වතු ශසේවකයන්ශේ වනටුප රුපියල් දහසකින් වනඩි කර ගනී ම 

සඳහා එතුමාශේ උපරිම  ක්තිය ශයොදවමින් තිබූ ශමොශහොතක  

අවසාන ශමොශහොශත්ත් ඒ පිළිබඳව හ ක් න ලා  ශගදර පනමිණි 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමනතිතුමා හදිසිශේ අප 

අතරින් ශවන් වුවා. අපි දින 42ක ආණ්ක්ව ගත්ත ශවලාශේ  

ආණ්ක්ව ශගන  සතියක් යන්න කලින් එතුමා ගරු 

අග්රාමාතයතුමාත්  හාම්ුලතුන්ශේ සම්ශම්ලනයත් එක්ක ඒ 

සාකචිඡාව ආරම්භ කරුල ශමොශහොත මට මතකයි. ඒ ශවනුශවන් 

දනඩි ශලස කනප වුණු එතුමාවන් ශම් රශට් සමස්ත වතු කම්කරු 

ජනතාවශේ හදවත සසල කරමින් අශපන් ශවන් ශවලා ගියා. 

එතුමාශේ බලාශපොශරොත්තු ඉටු කිරීමට හනකියාව තිශබන   ක්තිය 

තිශබන  ජවය තිශබන එතුමාශේ ආදරණීය ුලත්රයා වන ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සිය පියාශේ අභාවශයන් පසුව ඒ කටයුත්ත 

භාරශගන ඉටු කරාවි කියා අපට වි ්වාසයි. ගාලු දිස්්රික්කය 

නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකු හනටියට මා දන්නවා  අශ්ප 

දිස්්රික්කශේ අක් පහසුකම් යටශත් ජීවත් ශවන  නිවාස නනති  

අදටත් ලනයිම් කාමරවල ජීවත් ශවන  ලනයිම් කාමරවල වහලශේ 

ටකරම් ටික දිරා ශගොස් ශතමි ශතමි ජීවත් ශවන  නිවාසයක් 

හදන්න ඉල්ලීමක් කමාම වතු අයිතිකාර සමාගම් ඒවාට ඉඩ 

ශනොශදන තත්ත්වයක ජීවත් ශවන මිනිසුන්  සිටින බව. ඒ මිනිසුන් 

ශවනුශවන් ඒ මිනිසුන්ශේ නිවාස ප්ර ්නය විසඳන්න වත්තක් 

ඇතුමට ගියාම අපට ශපශනනවා  අශ්ප දිස්්රික්කශේ කිශලෝමීටේ 

ගවනක් තාර නනති   වත්ශතන් එළියට එන්න පනය එකහමාරක් 

ශදකක් යන මට්ටශම් දුෂ්කර මාේග පද්ධති තිශබන බව. ඒ 

වාශේම පාසල් නනති  පාසල් තිබුවත් ද්රවිඩ මාධයශයන් 

උගන්වන්න හනකියාව තිශබන ගුරුවරුන්ශේ අක්වක් තිශබන 

පාසල්වල තමන්ශේ දරුවන්ට ඉගනන් වමට උත්සාහ කරන 

මිනිසුන් අශ්ප  දිස්්රික්කශේ  සිටිනවා. ද ක ගවනාවක් තිස්ශසේ 

ගශඩොලින් ගශඩොල එකතු කරලාත්  අද වනතුරුත් හින්දු 

භක්තිකයන් හනටියට ඔවුන්ට ඔවුන්ශේ ශකෝවිල හදා ගන්න බනරි 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  ඒ මිනිසුන්ශේ පාී ය ජල ප්ර ්නය 

විසඳන්න බනරි  ශවලා තිශබනවා. රජශේ රැකියාවක් කරන අශයක් 

සිටින ද්රවිඩ ජාතික වතු කම්කරු පවුල් 24ක් 30ක්වත් ගාලු 

දිස්්රික්කශේ නනහන. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ශදන යුගයක් උදා 

කරන්න අශ්ප ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාට ඉදිරි 

කාලශේී හනකියාව ලනශබයි කියා මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

ජනතාව නිශයෝජනය කරමින් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා දරමින් සිටි වගකීම් භාර ශගන ලිංකා කම්කරු 

ශකොිංග්රසය  ක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට යන ගමශන්ී  ශගෝඨාභය 

1385 1386 

[ගරු  ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේමජයන්ත  මහතා  
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රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශම් රශට් සිිංහල  ශදමම  මුස්ලිම් 

සියලුශදනාට එක හා සමානව සිංවේධනය ශගන එන්නට 

ක්රියාත්මක කරන වනඩ පිළිශවම ඒ ප්රශද් වලට ශගනිහිල්ලා  ඒ 

අය ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න හනකියාව   ක්තිය ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ලනශේවා කියා අපි ප්රාේථනා කරනවා.  

අප අතරින් ශවන් වුණු ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාට හින්දු ලේධිකශයක් හනටියට එතුමා ප්රාේථනා කම 

 ශමොක් සුව ලනශේවා කියා ප්රාේථනා කරන අතර  එතුමාශේ 

හිතවතකු  ශපෞද්ගලික මිත්රයකු හනටියට  එතුමාට නිවන් සුව 

ලනශේවා කියා ප්රාේථනා කරනවා. ඒ වාශේම  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

රාජය ඇමතිතුමාටත්  එතුමාශේ ආදරණීය මෑණියන් ඇතුළු පවුශල් 

සියලු ශදනාටත් මාශේ ශ ෝකය පිරිනමමින්  මා නිහ   ශවනවා.  

 

[අ.භා. 4.46  

 

ගුණ   ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා (වී හා ධාානය  කාබනික 

ආහාර  එ වලු  පලතුුණ  මිරිස්  ලූනු හා අර්තාපේ වගා 

ප්රවර්ධාන  බීජ නිෂ්පාදන සහ උසස් තාක්ෂිකක කෘිකකර්ම 

රාජය අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திெ ெொஜபக்ஷ  - தநல் ைற்றும் தொனிய 

ெமககள், மெதன உணவுகள், ைெக்கறிகள், பழெமககள், 

ைிளகொய், தெங்கொயம் ைற்றும் உருமளக்கிழங்குச் தெய்மக 

மைம்பொட்டு, ெிமத உற்பத்தி ைற்றும் உயர் ததொழில்நுட்ப 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa- State Minister of Paddy 
and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chillies, 
Onion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production 
and Advanced Technology Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අප අතරින් හදිසිශේම විශයෝ 

වූ  1964 මනයි මස 29වන දින දකුණු ඉන්දියාශේී උපත ලද ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන් මා ශම් ශ ෝක 

ප්රකා ය ඉදිරිපත් කරන්ශන්  ශමොනරාගල දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ 

ජීවත් වන සියලු දමිම සශහෝදර ජනතාව හා සමස්ත ශවල්ලස්ශසේම 

ජනතාවශේ ශ ෝකයත් සම යි. ශකොමෙ රාජකීය විදයාලශයන් 

ද්විතීයික අධයාපනය හදාරා  ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදශේී 

වි ්වවිදයාල අධයාපනය ලබා 1994 වසශේී එතුමා ප්රථම වතාවට 

ශ්රී ලිංකා පාේලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් වුවා. එතුමා මශේ පියාශේ 

සම කාලීන පාේලිශම්න්තු සගශයක්. ඒ වාශේම අග්රාමාතය මහින්ද 

රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ ශපෞද්ගලික හිතවශතක්ද ශවනවා. මට 

භාගයයක් ලනබුවා  එතුමාශේ ුලත්ර  අශ්ප සශහෝදර රාජය අමාතය 

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සම  ශම් පාේලිශම්න්තුවට 

පිවිශසන්න වාශේම  ශම් පාේලිශම්න්තු සභා ගේභශේ එතුමාට එහා 

පනත්ශත් ුලටුශේ වාඩි ශවන්නත්. එතුමාශේ ඥාති ුලත්ර ශසන්දිල් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සම  ඌව පමාත් සභාව නිශයෝජනය 

කරන්නත් මට අවස්ථාවක් ලනබීම මා භාගයයක් ශලස සලකනවා. 

2014 ජනාධිපතිවරවශේී මහින්ද රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ 

ජයග්රහවය ශවනුශවන් වතුකරය ශමශහය වූ එතුමා කිසි විශටකත් 

යහ පාලන රජශේ තනතුරු ලබා ගනී මට තම ජනතාවශේ 

අනනයතාව පාවා ශනොදුන් ශද් පාලනඥයකු හනටියටයි මා 

දකින්ශන්. ජාතික සමගිය ශවනුශවන් කනප  ව කටයුතු කම එතුමා 

ත්රස්තවාදය හා වේගවාදශයන් වතුකරශේ තරුවයන් මුදා ගත් 

ආදේ වත් ජනතා නායකශයක්. එතුමා වතුකරශේ ජනතාවශේ 

අව යතා ශවනුශවන් පමවක් ුලශරෝගාමීව කටයුතු කමා මිසක් 

අනව ය ශපමෙ වම්වලට කිසි  විශටකත් නායකත්වය ශනොදුන් 

නායකශයක්. වත්මන් රජය සම  වතුකරයට නනවතත් අමිල 

ශසේවයක් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටි ශමොශහොතක හදිසිශේ 

එතුමන්ට ජීවන ගමනින් සමු ගන්නට සිදු වුවා. එතුමාශේ හදිසි 

නික්ම යෑම රටටත්  වත්මන් රජයටත්  වතුකරශේ ජනතාවටත් 

දනරිය ශනොහනකි පාක්වක් කියා මා හිතනවා. එම පාක්ව ුලරවන්නට 

මශේ සශහෝදර ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට හනකි ශේවා කියා 

මා ප්රාේථනා කරන අතර  ඒ ශවනුශවන් මාශේ පූේව සහශයෝගය 

ලබා ශදන බව දනඩි සශහෝදරත්වශයන් යුතුව ප්රකා  කරනවා. 

අභාවප්රා්පත ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය 

ශවනුශවන් එම මනතිනිය සහ දූ දරුවන් ශවත ශපෞද්ගලිකව 

මාශේත්  ශමොනරාගල දිස්්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවශේත් 

ශ ෝකය ප්රකා  කර සිටිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 
[பி.ப. 5.00] 

 

ගුණ මුෂාරෆ් මුතුනාබීන් මහතා 
(ைொண்புைிகு முஸ்ஸொெப் முதுனொபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  
தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

இலங்மக ததொழிலொளர் கொங்கிஸின் தமலெரும் முன்னொள் 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினருைொன அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களின் அனுதொபப் பிமெெமணயில் 

எனக்கும் மபசுெதற்கு ெந்தர்ப்பைளித்தமைக்கொகத் தங்களுக்கு 

நொன் நன்றி கூறுகின்மறன். உண்மையிமல,  ெொழ்ெதற்கொய் 

உமழப்பெர்கள் இருக்கின்ற இந்தச் சூழலில் உமழப்பதற் 

கொகமெ ெொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்ற ஒரு ெமூகைொக ைமலயக 

ெமூகம் ததொடர்ந்தும் பொர்க்கப்படுகின்றது. கவ்ெொத்து 

தெட்டப்படுெதுமபொல் இலங்மகயினுமடய ெெலொற்றில் இந்த 

ைமலயக ெமூகத்தினுமடய உொிமை, இருப்பு, ெொழ்தல் 

இமெதயல்லொம் தெட்டப்பட்டும் பறிக்கப்பட்டும் 

ததொடர்ந்தும் ஏைொற்றப்பட்டும் ெருகின்ற சூழலில்,  இந்த 

ைமலயக ைக்களுக்கொன ெிடுதமல அெெியம் என்கின்ற ஒரு 

ெிடயம் பெெலொக உணெப்பட்டமபொதும்கூட அதற்கொகத் 

தனித்துெக் குெலொக ஒலித்த தமலமைகள் என்று நொம் ெிலமெ 

ைொத்திெம் தெொல்ல முடியும்.  அந்த அடிப்பமடயிமல, 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் என்பெர் அந்த ைக்களுக்கு ைிக 

முக்கிய ஆதொெைொக இருந்தமதப்மபொல, அெமெத் ததொடர்ந்து 

ெந்த இெொைநொதன் ததொண்டைொன் அெர்கள் இருந்தொர். 

அெர்கள் இருெருக்கும் பக்கபலைொக இருந்தெெொக நொம் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கமளப் பொர்க்கலொம்.  

முன்னொள் பொெொளுைன்ற உறுப்பினர் அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் பற்றிச் தெொல்ெதொக இருந்தொல், அெர் ைிகவும் 

உறுதியொனெர், தநகிழ்ச்ெித்தன்மையுமடயெர் என்பதொகச் 

தெொல்ெொர்கள். தொன் தகொண்ட தகொள்மகயிமல ைிக 

உறுதிப்பொட்மடொடு இருந்து, அதனூடொக அந்தச் ெமூகத்திற்கு 

ெிடிமெத் மதடிக் தகொடுத்தெெொகத்தொன் நொன் அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கமளப் பொர்க்கின்மறன். 

அவ்ெொறு அெருமடய ெெலொற்மறப் பொர்க்கின்றமபொது 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் அெர்களின் ைமறெிற்குப் 

பின்னர் அந்தச் ெமூகத்தினுமடய ெிடிெிற்கொக உொிமைகமளப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொக ைிகக் கணிெைொனளெில் அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் உமழத்திருக்கிறொர் 

என்பமத ஓர் ஊடகெியலொளனொக நொன் கண்டிருக்கின்மறன். 

ைிக முக்கியைொக, 1988ஆம் ஆண்டு இந்திய ெம்ெொெளி 

ைமலயகத் தைிழர்களுக்கொன பிெஜொவுொிமை ெழங்குெதற்கொன 

ஏற்பொதடொன்று நமடதபற்றது. இந்தியக் கடவுச்ெீட்டிமன 

மெத்திருந்தொர்கள் அல்லது அதற்கொக ெிண்ணப் 

பித்திருந்தொர்கள் என்கின்ற கொெணத்திற்கொக சுைொர் மூன்று 

இலட்ெம் மபருக்கு பிெஜொவுொிமை அற்றுப்மபொயிருந்த 

நிமலமை ைிகவும் பொெதூெைொனததொன்றொகும். அது  அந்த 

ைக்களினுமடய உொிமைப் பிெச்ெிமனயொகத் 

ததொடர்ந்மதர்ச்ெியொகப் மபெப்பட்டு ெந்தது. 2003ஆம் ஆண்டு 

அந்த மூன்று இலட்ெம் ைக்களுக்குைொன பிெஜொவுொிமைமய 

எங்களுமடய முன்னொள் பிெதைர் ெணில் ெிக்கிெைெிங்க 

அெர்களின் தமலமையில் தபற்றுக்தகொடுத்ததில் அைெர் 

1387 1388 



පාේලිශම්න්තුව 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் ஆற்றிய பங்மக ைமலயக 

ெமூகம் ஒருமபொதும் ைறக்கக்கூடொது என்பமத இங்மக 

ஞொபகப்படுத்த ெிரும்புகின்மறன்.  

இதுமபொல ைமலயக ெமூகத்தின் ெிடிவுக்கொகப் பல்மெறு 

கட்டங்களிலும் அெர் உறுதுமண புொிந்திருக்கின்றொர். 

குறிப்பொக, ைமலயகத்திமல 3,179 ஆெிொியர்கமள ஒமெ 

தடமெயில் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொக அெர் எடுத்த 

மபொெொட்டம் பொெொட்டப்படமெண்டிய ஒரு ெிடயைொகும். 

பல்மெறு ெர்ச்மெகள், பல்மெறு பிெச்ெிமனகள் ெந்தமபொதும் 

கூட ைமலயக ைக்களின் கல்ெி ெிடிவுக்கொக 3,179 

ஆெிொியர்கமள அெர் தபற்றுக்தகொடுத்தமைக்கொகவும் ைமலயக 

ெமூகம் அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கமள 

என்தறன்றும் நிமனெில் மெத்திருக்கும் என்பதில் ைொற்றுக் 

கருத்திருக்க முடியொது. அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கள் இன்னும் ெில முக்கியைொன  ெிடயங்கள் 

ததொடர்பொகவும் மபொெொடியிருப்பமதப் பொர்த்திருக்கின்மறொம். 

எனக்கு முன்பு மபெிய ஆளும் தெப்பு பொெொளுைன்ற உறுப்பினர் 

தெொன்னதுமபொல, 150 தைகொமெொல்ட் ெக்திமயப் 

தபற்றுத்தெக்கூடிய மைல் தகொத்ைமலத் திட்டம் ெந்தமபொது 

அந்தத் திட்டத்தினூடொகச் சூழலியல் பொதிப்பு ஏற்படக்கூடொது 

என்பதிலும் அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் ைிக 

அெதொனைொக  இருந்தொர் என்பமத இந்த இடத்தில் நொன் பதிவு 

தெய்துதகொள்ள ெிரும்புகின்மறன். ஐந்து நீர்வீழ்ச்ெிகமள 

ஒன்றிமணத்து அந்தத் திட்டம் ெருைொக இருந்தொல் அதனொல் 

சூழலியல் தொக்கங்கள் ஏற்படும் என்பமத முன்கூட்டிமய 

உணர்ந்து அதற்தகதிெொகப் மபொெொடி ஒரு நீர்வீழ்ச்ெியி 

னூடொகமெ அந்த ெிடயத்மதச் ெொதித்துக் கொட்டியதில் அெர் 

தகொண்டிருந்த அந்த ெிடொப்பிடிதொன் அெருமடய அமடயொளம் 

என்று தெொல்ெதில் நொன் தபருமையமடகின்மறன். இந்த 

அெெொங்கம் பதெிக்கு ெருெதற்கு முன்மப, எங்களுமடய மைதகு 

மகொட்டொபய ெொஜபக்ஷ அெர்கள்தொன் ஜனொதிபதியொக ெருெொர் 

என்றும் அெொின் தமலமையின்கீழ்தொன் அெெொங்கம் 

அமைக்கப்படும் என்பமத அப்மபொமத ஆணித்தெைொகச் 

தெொல்லிய ஒரு தமலெெொக அைெர்  ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

அெர்கள் இருந்தொர். அெர் அவ்ெொறு தெொல்லுகின்றமபொது 

அதமனொடு மெர்த்து ைமலயக ைக்களுக்கொன ஒரு ெிடிமெ 

அெெொங்கம் தரும் என்ற உறுதிதைொழிமயயும் அெர் கூறியமத 

நொன் பத்திொிமகச் தெய்திகளில் பொர்த்திருக்கின்மறன்.  

இன்னும் ெில ெிடயங்கமள இங்மக ஞொபகப்படுத்துெது 

தபொருத்ததைன்று நொன் நிமனக்கின்மறன். 2001ஆம் ஆண்டு 

ெந்திொிகொ பண்டொெநொயக்க குைொெதுங்க அெர்கள் 

ஜனொதிபதியொகெிருந்த கொலகட்டத்தில் 17ஆெது அெெியல் 

திருத்தம் தகொண்டுெெப்பட்டது. அந்தப் 17ஆெது அெெியல் 

திருத்தத்தினூடொக ஓர் அெெியலமைப்புச் ெமப உருெொக்கப் 

பட்டது. அந்த அெெியலமைப்புச் ெமபயிமல இந்திய 

ெம்ெொெளித் தைிழர்கமளக்தகொண்ட குறிப்பொக, ைமலயத் 

தைிழர்கமளக்தகொண்ட ஒரு பிெதிநிதி நியைிக்கப்படமெண்டு 

தைன்பதிமல ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் ைிகவும் 

ெிடொப்பிடியொக நின்று, இறுதியொக அவ்ெொறொனததொரு 

பிெதிநிதிமயப் தபற்றுக்தகொடுத்தொர். அந்த நிமலமைமய 

இன்றிருக்கின்ற நிமலமயொடு நொன் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க 

ஆமெப்படுகின்மறன். இன்றிருக்கின்ற சூழ்நிமலயிமல, புதிய 

அெெியல் யொப்பிமன அமைப்பதற்கொன முயற்ெிகள் 

நமடதபறுகின்றன. அதற்கொன நிபுணர்குழு நியைிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிபுணர் குழுெிமல ைமலயத் 

தைிழர்கமளச் ெொர்ந்த யொரும் நியைிக்கப்படெில்மலதயன்பது 

ஒரு குற்றச்ெொட்டொகப் மபெப்படுகின்றது.  

அனுதொபப் பிமெெமண நிகழ்ெிமன நொங்கள் தெறும் 

ெம்பிெதொயத்திற்கொகச் தெய்யொைல், அெருமடய ஆத்ைொ 

ெொந்தியமடய மெண்டுைொகெிருந்தொல், அந்த ைக்களுக்கொன 

ஒரு ெிடிவு கிமடக்கமெண்டுைொகெிருந்தொல் புதிய அெெியல் 

யொப்பு முயற்ெியிலும் இந்த ைமலயத் தைிழர்கமளக் தகொண்ட 

பிெதிநிதி ஒருெர் நிச்ெயைொக உள்ெொங்கப்பட 

மெண்டுதைன்பமத நொன் இந்த இடத்தில் கூறிமெக்க 

ெிரும்புகின்மறன். அமதமபொன்றுதொன், 2001ஆம் ஆண்டு 

குமறந்தபட்ெ ெம்பளைொக 200 ரூபொய் நொளொந்தச் ெம்பளம் 

ெழங்கப்பட மெண்டுதைன்பதற்கொகப் மபொெொட்டம் நடத்திய 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கமள அந்தச் ெமூகம் 

என்தறன்றும் ைறக்கொது. ைல்லிமகப்பூ ெந்தியிமல 25 

நொட்களொக நடொத்தப்பட்ட அந்தப் மபொெொட்டத்தினுமடய 

தெற்றியொகத்தொன் ைமலயக ைக்களுக்கு 200 ரூபொய் நொளொந்தச் 

ெம்பளம் கிமடக்கப்தபற்றது. நமடதபற்று முடிந்த 

மதர்தலிலும்கூட, ைமலயக ைக்களுக்கொன 1,000 ரூபொய் 

நொளொந்தச் ெம்பளம்தொன் மபசுதபொருளொக இருந்தது.  

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்களுக்குக் மகைொறு 

தெய்யமெண்டுதைன்று இந்த அெெொங்கம் நிமனக்குைொக 

ெிருந்தொல், நிச்ெயைொக ைமலயக ைக்களுமடய ெம்பளப் 

பிெச்ெிமனமய அடுத்த 5 ெருடத்திற்குப் பிறகும் 

மபசுதபொருளொக மெத்திருக்கொைல், இந்த ஆட்ெியிமலமய 

அதமனத் தீர்க்கமெண்டுதைன்பமதயும் இவ்ெிடத்தில் நொன் 

அெர் ெொர்பொகக் மகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்மறன். 

அமதமபொல, பல்மெறுபட்ட ெிடயங்கள் ததொடர்பொகவும் இந்த 

அெெொங்கத்திற்கு ைிகவும் ஆழைொனமதொர் ஆதெமெக் தகொடுத்த 

ஒரு தமலெெொகத்தொன் எங்களுமடய ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் இருந்திருக்கின்றொர்.  

ைமலயத்திற்கு 3,179 ஆெிொியர்கமள அன்று அெர் தபற்றுக் 

தகொடுத்திருந்தொலும், இன்று அங்கு ஆெிொியர் பற்றொக்குமற 

ஒரு தபரும் பிெச்ெிமனயொகெிருக்கின்றது; கல்ெிெொர் 

நிமலமைகள் ைிக மைொெைொகெிருக்கின்றன. எனமெ, 

ைமலயகத்திமல ஆெிொியர் பற்றொக்குமறமயத் தீர்க்கும் 

ெமகயில், ெட ைொகொணத்திலிருந்மதொ அல்லது ஏமனய 

ைொகொணங்களிலிருந்மதொ ஆெிொியர்கமள அங்கு அனுப்பி, அந்த 

ைொணெர்களினுமடய கல்ெி ெளர்ச்ெிக்கொகப் பொொிய 

முயற்ெிகமள இந்த அெெொங்கம் தெய்யமெண்டுதைன்று நொன் 

மெண்டிக்தகொள்கின்மறன்.  

குறிப்பொக, இந்த அனுதொப் பிமெெமணயிமல ஒரு 

நம்பிக்மகயொன ெொர்த்மதயிமனயும் நொன் தெொல்லி 

முடிக்கலொதைன்று நிமனக்கின்மறன். எங்களுமடய ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்களுமடய புதல்ெர் ஜீென் 

ததொண்டைொன் அெர்கள் இந்த உயொிய ெமபக்கு ைிக 

முக்கியைொனததொரு தெற்றியின் பின்னர் இங்மக ெருமக 

தந்திருக்கின்றொர். அெெது முதலொெது உமெயிமல, 

தன்னுமடய தகப்பன் ெிட்ட இடத்திலிருந்து ைிகவும் பலைொக 

அந்தச் ெமூகத்திற்கொகப் மபொெொடுெொர் என்றததொரு நம்பிக்மக 

ெிமத ெிமதக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனமெ, அெமெப் 

பலப்படுத்துெதனூடொக ைமலயக ெமூகத்மதப் பலப் 

படுத்துெதற்கு இந்த அெெொங்கம் முயற்ெி தெய்ய மெண்டும். 

இந்த அனுதொபப் பிமெெமணயிமல ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

ஐயொ அெர்களுமடய இெண்டு ைகள்ைொர், அமதமபொன்று ைகன் 

ஜீென் ததொண்டைொன் உள்ளிட்ட அெருமடய குடும்பத்தினர் 

எல்மலொருக்கும் என்னுமடய அனுதொபத்மதத் ததொிெிப் 

பமதொடு, ெருகின்ற கொலம் உங்களூடொக இந்த ைக்களுக்கொன 

ைறுைலர்ச்ெிக் கொலைொக ைலெ மெண்டுதைனப் பிெொர்த்தித்து 

ெிமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

1389 1390 

[ගරු මුෂාරෆ් මුතුනාබීන්  මහතා  
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ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (වවව ඳ 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardena - Minister of Trade) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශ්ප රශට් සිිංහල  ද්රවිඩ ජන 

වේග අතර සමඟිය  සහජීවනය හා සිංවේධනය ශවනුශවන් ශපී  

සිටි නායකයකු වන ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාවටයි අද අප ශම් එකතු  ව 

සිටින්ශන්. එතුමාශේ කනියනට් සගයකු හනටියට  ගරු ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාට සහ පවුශල් සියලු ඥාති 

හිතමිත්රාීන්ටත්  එම පක්ෂය ශවතත් මුලින්ම මශේ සාති ය 

කනගාටුව පම පමකර සිටිනවා. 

ශම් රට කඩන්ශන් නනතිව  ශබදන්ශන් නනතිව සිිංහල  ශදමම  
මුස්ලිම්  බේගේ කියන සෑම ජන ශකොටසකටම එක රටක් තුම 
ජීවත්  වම සඳහා අව ය පරිසරය නිේමාවය කිරීම සඳහා මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජය පනවනති කාලශේ  යුද්ධය නිම කරන කාලය තුමී 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කනියනට් අමාතයවරයකු -ද්රවිඩ 
අමාතයවරයකු- ව ශයන් ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ශම් 
රශට් ඒකීයභාවය  ශභෞමික අඛ්ණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
එතුමා අශ්ප රජයට වි ාල  ක්තියක් ලබා දුන්නා. එතුමා කිසි 
විටක ප්රචණ්ඩ ශද් පාලනය වි ්වාස කශමේ නනහන. උතුශේ ඊමම 
වාශේම කන්ද උඩරට ප්රශද් ශේ මලයනාක්වක් ඇති කිරීම සඳහා 
සමහර අය උත්සාහ දරද්ී  කිසිම දවසක සිහිශනන්වත් රටින් 
ශවන් ශවලා යෑම පිළිබඳව එතුමාට අදහසක් තිබුශණ් නනහන.  

ගරු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා හා ගරු සිරිමාශවෝ 
බණ්ඩාරනායක මනතිනිය ශබොශහෝ අවස්ථාවලී එකට කටයුතු 
කමා. සිරිමා- ාස්ත්රී ගිවිසුම අත්සන් කිරීම වනනි කාේයයන් හරහා 
ශම් රට තුම සශහෝදරත්වශයන් ජීවත් ශවන ජන ශකොටසක් ශලස 
එම ජනතාව ස්ථානගත කිරීම සඳහා එතුමන්ලා කම ඓතිහාසික 
කාේය භාරය අපි අගය කම යුතුයි.  උතුශේ වාශේම  කඳුරට 
ප්රශද් ශේ තරුවයන් අතටත් ආයුධ ීලා එම ප්රචණ්ඩත්වයට 
ඔවුන් එක්කාසු කමා නම්  අශ්ප රට මීටත් වඩා ශල් විලක් ශවන්න 
ඉඩ තිබුවා. එම තත්ත්වය වමක්වා ගනිමින්  නිරායුධ  අවිහිිංසක 
ශද් පාලනයක නිරත ශවමින්  ඔවුන්ට නායකත්වයක් සනපයීම 
සම්බන්ධශයන් එතුමාට ජාතික සමගිය අගයන සියලුශදනාශේ 
ශගෞරවය හිමි විය යුතුයි. 

ඉන්දු-ශ්රී ලිංකා සම්බන්ධතාව වනඩිදියුණු කිරීශම් කටයුත්ශත්ී 
එතුමා වනදගත් ශමශහවරක් ඉටු කමා. එතුමා නිරන්තරශයන් 
ඉන්දියාව සම  කටයුතු කම ඇමතිවරශයක්. එහිී එතුමා අශ්ප රට 
ශවනුශවන්  අශ්ප රශට් සිටින ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති 
ුලරවනසියන්ශේ අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් ශපී  සිටිමින්  ඉන්දියාව 
හා ලිංකා ආණ්ක්ව අතර පාලමක් ශලස කටයුතු කරමින් අසල්වනසි 
ඉන්දියාව -මහා භාරතය- සම  පවතින අශ්ප ඓතිහාසික 
සම්බන්ධතාව තවදුරටත් දියුණු කර පවත්වා ශගන යෑම සඳහා කම 
ශමශහවර අප අගය කරනවා. 

ශම් රශට් කඳුකර ප්රශද් වල සිටි කම්කරුවන්ශේ අයිතිවාසිකම් 
ශවනුශවන් ගරු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ආරම්භ කම 
වෘත්තිය සමිතිය එම පක්ෂය තුමම සිටි විවිධ කණ්ඩායම්වල 
ශබීම් නිසා විවිධ හනල හන්පීඩම් යටශත් පනවතුවා. නමුත් ගරු 
ආරුමුගන්  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තම කම්කරු ජනතාවශේ ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කිරීමට අවිංකව කටයුතු කමා. ඔවුන්ට හිමි 
ශේතන හා ශවනත් වරප්රසාද ලබා ීම ශවනුශවන් නිේවයාජ ශලස 
ශපී  සිටියා. එතුමා එවනනි නායකයකු බව මම ශම් ගරු සභාවට 
මතක් කරන්න කනමනතියි. 

මම එතුමා තුළින් දනකුල වි ාලම ගුවයක් තිශබනවා. අශනක් 
දිස්්රික්ක හා සනසඳීශම්ී නුවරඑළිය දිස්්රික්කය අධයාපනය අතින් 
ඉතාම පහම මට්ටමකයි තිශබන්ශන්. නුවරඑළිය දිස්්රික්කයට 
වි ්වවිදයාලයක් ලබා ගනී ම පිළිබඳව එතුමා තුම සිහිනයක් 
තිබුවා. අතිගරු ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමා 
ජනාධිපතිවරවයට ශපරාතුව නුවරඑළිශේ පනවනති රැස් වමට 
සහභාගි වූ ශේලාශේ ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 
එකම ඉල්ලීම වුශණ් නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ දරුවන් ශවනුශවන් 
ජාතික වි ්වවිදයාලයක් ලබා ශදන්න කියන එකයි. ඒ අවස්ථාශේී 
ගරු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමා ශපොශරොන්දු ශවලා තිබුවා  
වි ්වවිදයාලයක් ලබා ශදනවා කියලා. ඊට පසුව  උසස් අධයාපන  
තාක්ෂව සහ නශවෝත්පාදන අමාතයවරයා ව ශයන් මා භාරකාර 
ආණ්ක්ශේ කටයුතු කම අවස්ථාශේී ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා මට හනම දිනකම ඇවිටිලි කමා  භාරකාර ආණ්ක්ශේ 
කාලය අවසන් ශවන්න කලින් ශකශසේ ශහෝ ශම් වි ්වවිදයාලය 
ලබා ශදන්න කියලා. එතුමා මා ශකොටගලට එක්කශගන ශගොස් 
එම ඉඩම් ශපන්නුවා. ඒ අවස්ථාවට එතුමාශේ ුලත්ර රත්නය වන 
ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් සහභාගි වුවා. ඒ අනුව  දනනට 
තිශබන වෘත්තිය ුලහුණු මධයසථ්ානය සම්පූේවශයන් රජයට 
පවරා ශගන එම ජාතික වි ්වවිදයාලය ශගොඩනනගීම සඳහා අව ය 
මූලික කටයුතු කර තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   නුවරඑළිය දිස්්රික්කය 
ඇතුළුව කිසිම වි ්වවිදයාලයක් පිහිටා නනති දිස්්රික්ක දහයක් 
ලිංකාශේ තිශබනවා. එම දිස්්රික්ක දහයටම අධි තාක්ෂණික 
වි ්වවිදයාල දහයක් ඇතිකිරීම සඳහා මූලය ආධාර ලබාගනී ශම් 
වනඩ පිළිශවමක් සම්බන්ධශයන් ආසියානු සිංවේධන බනිංකුවත් 
සම  සාකචිඡා කරලා  භාරකාර ආණ්ක්ශේ අවසන් කනියනට් 
රැස් වශම්ී ඒ සඳහා කනියනට් අනුමනතිය ලබා ගන්නත් මට ුලළුවන් 
වුවා. දනන් මට ආරිං මයක් ලනබී තිශබනවා  උසස් අධයාපන 
අමාතයාිං ශේ සිටින  ඔළුශේ අමාරුවක් තිශබන කවුශදෝ 
නිලධාරිශයක් ශම් වි ්වවිදයාල දහය සම්බන්ධශයන් කරන ඒ වනඩ 
පිළිශවම ආපස්සට අදින්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ 
වි ්වවිදයාල දහය පිහිටු වමට කටයුතු කිරීම තමයි  ශතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමාටත්  රශට් ජනාධිපතිවරයාටත් අප කරන ශගෞරවය 
වන්ශන්. උසස් අධයාපන අමාතයාිං ශේ කුමන ආකාරශයන් 
බලවත් නිලධාරිශයක් හිටියත්  ඔහුට කනියනට් මණ්ඩලශේ 
තීරවයට ඉහළින් යන්න බනහන. ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය 
අමාතයතුමාශගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා  තම පියා තුම තිබූ ඒ 
ආ ාව ඉටු කරන්න කනප ශවන්න කියලා. ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාට අව යව තිබුශණ් නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ උප නූපන් 
පරම්පරාවල දරුවන් උගතුන් බවට පත් කිරීමයි. එතුමාට කරන 
ශගෞරවයක් ශලස අපි නුවරඑළිය දිස්්රික්කයට වි ්වවිදයාලයක් 
ලබා ීශම් කටයුත්ත ශකශසේ ශහෝ ඉෂ්ට කරනවා.   මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශ්ප ආගම අනුව  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාට සදා නිසිංසල නිවන් සුව ලනශේවායි ප්රාේථනා කරමින් 
මශේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 4.14   
 

ගුණ මහින්ද අමරවීර මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைெவீெ - சுற்றொடல் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  
Environment) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අප හිතවත් ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පිළිබඳව පනය ගවනාවක් වුවත් කථා 

කරන්න කාරවා තිබුවත්  මම ශම් අවස්ථාව ඒ සඳහා  ශයොදා 

ගන්ශන් නනහන. එතුමා 1994ී පාේලිශම්න්තුවට එන ශවලාශේ  

මාත් නවක පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට ශම් 

පාේලිශම්න්තුවට ප්රශේ  වුවා.  එතුමාශේ . යා වූ ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් ඒ පාේලිශම්න්තුශේම කනියනට් 

අමාතයවරයකු විධියට කටයුතු කමා. ඒ කාලශේ ඉඳලාම අශ්ප 

හිතවත්කම තිබුවා; හනඳුනුම්කම තිබුවා. අපි දනක්කා  එතුමා දක්ෂ 

1391 1392 



පාේලිශම්න්තුව 

නායකශයක් බව.  වතුකරශේ ජනතාව ශවනුශවන්  එම 

ජනතාවශේ ප්ර ්න ශවනුශවන් එතුමාශේ මනදිහත් වම් අපට 

දකින්නට ලනබුවා. පසුකාලීනව එතුමා විවිධ අමාතය ුරර දරමින් 

වතුකරශේ ජනතාවට වි ාල ශසේවයක් කමා.   

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානශේ ශල්කම්වරයා විධියට මට 
නනවත එතුමා මඟින්ම ඇසුරු කරන්න අවස්ථාව ලනබුවා. ඒ 
පක්ෂශේ සාමාජිකයන් සම  ශබොශහෝ විට එතුමා හමුශවන්න  
එතුමා සමග සාකචිඡා කරන්නට මට අවස්ථාව ලනබුවා. ඒ සෑම 
අවස්ථාවකීත්  කනියනට් මණ්ඩලය තුමීත් එතුමා සමග ගත 
කරන්න මට අවස්ථාව ලනබුවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම වතුකරශේ 
ජනතාව මුහුව ශදන ප්ර ්න පිළිබඳව අවශබෝධශයන් යුක්තව 
කටයුතු කරන්න එතුමා නිරන්තරශයන් උත්සාහ දනරුවා. 
වතුකරශේ ශත් දලු ශනමන අයශේ  ඒ කේමාන්තවල ශයශදන 
අයශේ වනටු්ප වනඩි කර ගනී ම සඳහා සාකචිඡාවලට ප්රශේ  ශවමින් 
හාම්ුලතුන් සමගත්  රජය සමගත් නිරන්තරශයන් සම්බන්ධතා ඇති 
කර ගනිමින් ඒ කටයුත්ත කරන්න එතුමාට ුලළුවන්කම ලනබුවා.  

වතුකරශේ හා කන්ද උඩරට ජනතාව එතුමාටත්  ශසෞමයමූේති 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත් වි ාල ආදරයක් දනක් වූ ආකාරය අපට 
සියනසින්ම දනක ගන්න ලනබුවා. මම අවස්ථා ගවනාවක් එතුමා 
සමග ඒ ප්රශද් වල පනවනති උත්සවවලට ගියා. ඒ වාශේම  මනයි දින 
ශපමපාළියකට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානශේ ශල්කම්වරයා 
විධියට එක වතාවක මා සම්බන්ධ වුවා. ජනතාව තුම එතුමා 
ශකශරහි ශමොන තරම් ආදරයක්  කනමනත්තක් තිබුවාද කියලා ඒ 
අවස්ථාශේ මම දනක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වතුකරයට අව යම  කඳුකර 
ප්රශද් යට අව යම නායකත්වයක් තමයි හදිසිශේම නනති වුශණ්. 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ අග්රාමාතයතුමාත් සමග සාකචිඡාවකට 
සහභාගි ශවලා  ඊට පසුව තමයි ඒ හදිසි මරවයට මුහුව ශදන්නට 
එතුමාට සිද්ධ වුශණ්. අපි දන්නවා  එතුමා ජීවිතශයන් සමුගන්න 
ශමොශහොතකට කලිනුත් ගිහිල්ලා සාකචිඡා කශමේ වතුකරශේ 
ජනතාවශේ රුපියල් 1 000ක පඩි වනඩි කර ගනී ම සම්බන්ධශයන් 
බව.   

මා එතුමා ඇසුරු කම කාලය තුම දනකුල තව ශදයක් තමයි  
එතුමා තුම තිබුණු ආගන්තුක සත්කාර ගුවය. එතුමාශේ ශකොමෙ 
නිවසට ගියත්  එතුමා හමුවුණු අවස්ථාවක වුවත්  එතුමාශේ ගම් 
ප්රශද් ය වන නුවරඑළියට ගියත්  නිරන්තරශයන්ම මට වාශේම 
හනම ශකශනකුටම  ආගන්තුක සත්කාර කරන්න එතුමා පසුබට 
වුශණ් නනහන.  එතුමා මිත්රයන් සමග ඉතාම කුළුපගව කටයුතු කමා. 
ශබොශහොම කනප වශමන් ඒ හිතවතුන්ට උදවු උපකාර කමා. අව ය 
තනන්වලී ඒ අයට එතුමාශේ පිහිට ලනබුවා වාශේම  එතුමාශේ 
ශගෞරවයත් ලනබුණු බව මා ශමහිී සඳහන් කම යුතුයි. එක්සත් 
ජනතා නිදහන් සන්ධානශේ ශල්කම්වරයා ව ශයන් මට විවිධ 
අවස්ථාවල එතුමා සමග ශබොශහොම සුහදශීලිව සාකචිඡා 
කරන්නත්   එතුමාශේ ප්ර ්නවලට නමයශීලීව විසඳුම් ලබා 
ශදන්නත් ුලළුවන්කම ලනබුවා. 

රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ඒ ශබොශහෝ කාරවාවලී මනදිහත්ව 
කටයුතු කමා වාශේම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 
ශබොශහොම ආදරය කම නායකයකු බව මා දනක්කා. ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සහභාගි ශනොවූ ශබොශහෝ රැස් වම්වලට 
එතුමා ශවනුශවන් සම්බන්ධ වුශණ් රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමායි. 
එතුමා තමන්ශේ නායකයාශේ අදහස් ඒ ආකාරශයන්ම ප්රකා  
කරමින්  නායකයාශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කම 
මන්ත්රීවරයකු විධියටත් මා ශහොඳින්ම දනක්කා. ඒ වාශේම  තම 
ප්රශද් ශේ ජනතාවශේ අව යතා සුලරාලීම සඳහා එතුමා 
ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් එක්ක මඟින්ම කටයුතු 
කරමින් එතුමාට ශලොකු සහශයෝගයක් දනක්වූ බවත් ශම් අවස්ථාශේ 
සිහිපත් කම යුතු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ අභාවශයන් වතුකරශේ ජනතාවට වි ාල පාක්වක් සිදු 
වුවා. අප එය අවිවාදශයන් පිළිගත යුතු කාරවයක්. වතුකරශේ 
ජනතාවශේ බලාශපොශරොත්තු රාිරයක් ඉෂ්ට කරන්නට තිබුණු 
අවස්ථාවක තමයි එතුමා අභාවයට පත් වුශණ්. ඒ වාශේම  ගරු 
ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ සහ ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
අග්රාමාතයතුමාශේ හිතවතකු විධියට  එතුමන්ලා සම  සමීපව 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කටයුතු කමා. ඉදිරිශේී වනඩ කටයුතු 
රාිරයක් ඉෂ්ට කරන්න තිශබන අවස්ථාවක තමයි එතුමා 
හදිසිශේම ජීවිත ශයන් සමු ගත්ශත්. එතුමාශේ වගකීම් සම්භාරයම 
එතුමාශේ ුලතණුවන් වන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවත දනන් 
පනවරී තිශබනවා. එතුමා  ශම් පාේලිශම්න්තුශේ සිටින මාබාලම 
මන්ත්රීවරයා වන අතර  රාජය අමාතයවරයකු විධියට වි ාල කනප 
කිරීමක් කරයි කියා අප තුම වි ්වාසයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම  
ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අහිමි වශමන් සිදුවුණු 
පාක්වත්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අහිමි  වශමන් සිදු වුණු 
පාක්වත් පියවමින්  එම ජනතාවට අව ය සහශයෝගය ලබා ීමට 
අනාගතශේී ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කටයුතු කරයි කියන 
වි ්වාසයකුත් අප තුම දනඩි ශලස තිශබනවා. එතුමා තරුව 
නායකයකු විධියට ඉතා ක්රියාශීලිව කටයුතු කරන බව ශම් ශකටි 
කාලය තුමී අපට දනකගන්න ලනබුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කම ශම් 

ශමොශහොශත් මශේ ශ ෝකය එතුමාශේ ියරිඳ ශවත සහ ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඇතුළු ඒ පවුශල් සියලුශදනාට පම 

කරනවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පක්ෂශේ බර කරට 

ශගන කටයුතු කරන රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ප්රමුඛ් සියලු 

කණ්ඩායමත් ශම් ශමොශහොශත් සිහිපත් කරනවා. මා ඒ අය නම් 

ව ශයන් කියන්න යන්ශන් නනහන. ඒ කණ්ඩායම මා මුව ගන.  

ශබොශහොම සහශයෝගශයන් අපත් එක්ක කටයුතු කමා. 

එතුමන්ලාශේ නායකතුමාශේ විශයෝව පිළිබඳ අපශේ ශ ෝකය ඒ 

සියලු ශදනාට පම කරමින්  මා අදහන ආගශම් හනටියට ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට නිවන් සුව අත්ශේවායි කියා 

ප්රාේථනා කරමින් මා නිහ  වනවා. ස්තුතියි.   

[අ.භා. 4.21  

 

ගුණ (වවදය) සුදර් ී  ප්රනාන්දුුලේවේ මහත්මිය 

(බන්ධානාගාර ප්රතිසවස්කරණ හා සිරකුණවන් 

ුලනුණත්ථාපන රාජය අමාතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்மள - ெிமறச்ெொமலகள் ைறுெீெமைப்பு ைற்றும் 

ெிமறக்மகதிகள் புனர்ெொழ்ெளிப்பு இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Prison Reforms and Prisoners' Rehabilitation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කම ශම් 

ශවලාශේ මා හට කථා කිරීමට කාලය ශවන් කර ීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විශ ේෂශයන්ම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාශේ 

. යා -ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ හිටුල නායක  වෘත්තීය සිංගම් 

නායක ශමන්ම හිටුල කනියනට් අමාතය ගරු ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා- සම  මශේ දිවිංගත ස්වාමිුලරුෂයා වන 

හිටුල අමාතය ශජයරාේ ප්රනාන්දුුලල්ශල් මනතිතුමා ඉතා සමීපව 

කටයුතු කමා. ඉතාම  බුද්ධිමත්  ප්රාශයෝගික ශද් පාලන 

නායකශයක් වුණු ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සම  

කුඩා කල පටන් සිටීම නිසා   එතුමාශේ ශද් පාලන දනනුම  

1393 1394 

[ගරු මහින්ද අමර වර  මහතා  
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වටපිටාව  ආභාෂය සහ අත් දනකීම් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාට ලනබුවා. 1994 සිට   අභාවයට පත් වනතුරු අඛ්ණ්ඩව  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් පාේලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරමින් රට ශවනුශවන් වි ාල ශසේවාවක් කමා. 

විශ ේෂශයන් එතුමා නිශයෝජනය කම වතුකරශේ දමිම ජනතාව 

ශවනුශවන් තමන්ශේ වගකීම්  යුතුකම් ඉෂ්ට කම නායකයකු 

හනටියට තමයි අපි එතුමා දකින්ශන්. 

1994ී පමමු වතාවට නුවරඑළිය දිස්්රික්කය නිශයෝජනය 

කරමින් පාේලිශම්න්තු මනතිවරවයට ඉදිරිපත් වූ එතුමාට  අවුරුදු 

34ක් වනනි තරුව කාලශේී ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ අභාවශයන් පසුව ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ 

නායකත්වය සහ වගකීම භාර ගන්න සිදු වුවා. ඒ අවස්ථාශේී 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ඒ නායකත්වය ගන්න  

ශජයරාේ ප්රනාන්දුුලල්ශල් හිටුල ඇමතිතුමා වි ාල සහශයෝගයක්  

 ක්තියක් ලබා දුන් ආකාරය මා දනක්කා. එදා පටන් ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එක්ක අපි ශබොශහොම සහශයෝගශයන්  

 ශමන්ගතුව කටයුතු කමා. 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඒ කාලශේ තරුව 

ශද් පාලනඥයකු හනටියට තමුන්ශේ ජනතාව නිශයෝජනය 

කරමින් විශ ේෂශයන්ම වතු ආ්රිත ජනතාවශේ ශසෞඛ්ය තත්ත්වය 

න ාසිටුවන්න  අධයාපනය න ාසිටුවන්න  වෘත්තීය අධයාපනය 

න ාසිටුවන්න කටයුතු කරුල ආකාරය අපි දනක්කා. ඒ වාශේම  

වතුකරශේ නිවාස ප්ර ්න විසඳන්න එතුමා හනම ශවලාශේම මුල් 

ශවලා කටයුතු කරුල ආකාරයත් අපි ඉතාම  ශගෞර වශයන් සිහිපත් 

කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාශේ සුවිශ ේෂී ලක්ෂවය 

කිහිපයක් අපි දකිනවා. ඉන් එකක් තමයි  එතුමා සුළු ජාතිකයකු 

වුවත් ශම් ගරු සභාව තුම ශහෝ රශට් කිසිම තනනක ජාතිවාී 

ප්රකා   ජාතිය අවුළුවන ප්රකා   ශකෝලාහල ඇතිවන විධිශේ කිසිම 

ප්රකා යක් කරලා නනහන කියන එක. අපි ඒක ඉතා  අගය කරන්න 

ඕනෑ. එතුමා ජාතික සිංහිඳියාව ප්රාශයෝගිකව ඉෂ්ට කරුල 

නායකශයක්. ඒ වාශේම අපි දනක්කා  ශම් රශට් දමිම ත්රස්තවාදය 

තිියචිච හනම අවසථ්ාවකම තමුන් නිශයෝජනය කරන වතුකරශේ 

තරුව ප්රජාව ඒ ත්රස්තවාී ප්රවාහශයන් මුදවාශගන  ඒ ජනතාව 

ආරක්ෂා කරගන්න එතුමා කටයුතු කම ආකාරය. එතුමා ශම් රශට් 

ඒකීයභාවය ශවනුශවන් හනම දාම ශපී  හිටුල නායකශයක්. එශසේ 

බලද්ී එතුමාශේ අභාවය අශ්ප රටට වි ාල පාක්වක්  එතුමා 

නිශයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වතුකරශේ ජනතාවට 

පාක්වක්.  ඊට වඩා පාක්ව තිශබන්ශන් එතුමාශේ පවුශල් උදවියටයි. 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය එම 

මනතිනියටත්  දරුවන් තිශදනාටත් වි ාල පාක්වක් බව අපි දන්නවා. 

එම නිසා එතුමාශේ අභාවශයන් ශ ෝකයට පත්  එම මනතිනියටත්  

ජීවන් ශතොණ්ඩමන් තරුව රාජය අමාතයතුමාටත්  ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ දියණියන්ටත් විශ ේෂශයන්ම කටාන ආසනශේ 

ජනතාවශේ ශ ෝකය ශමන්ම ගම්පහ දිස්්රික්කශේ ජනතාවශේ 

ශ ෝකය පම කර සිටින්න මා ශමය අවස්ථාව කර ගන්නවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සතුව පනවනති ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසශේ නායකත්වය වාශේම කඳුරට වතුකරශේ 

ජනතාවශේ වගකීම් රාිරයත් අශ්ප තරුව රාජය අමාතය ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට දනන් භාර ශවලා තිශබනවා. ඒ වගකීම් 

සාේථකව ඉටු කරන්න එතුමාට  ක්තිය  වධේයය ලනශේවායි 

කියලා මා ප්රාේථනා කරනවා. ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

සම ත්  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සම ත් අශ්ප තිබුණු 

සම්බන්ධතාව ඒ ආකාරශයන්ම පවත්වාශගන ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

රාජය ඇමතිතුමාටත් අව ය සහශයෝගය   ක්තිය  අඛ්ණ්ඩව ලබා 

ශදන්න අපි ශපෞද්ගලිකවම සූදානම් බව මතක් කරමින්  ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට නිවන් සුව අත්ශේවායි කියා 

ප්රාේථනා කරමින් මා නිහ  ශවනවා.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අද දින සභාශේ කටයුතු පවත්වාශගන යන්න තව පනයක 

පමව කාලයක් තමයි අපට ඉතිරිව තිශබන්ශන්. තව කථික 

මහත්ම මහත්මීන් 14ශදශනක් විතර ඉන්න නිසා ඔබතුමන්ලාශේ 

අදහස් දනක් වම . මා කර ගන්නා ශලස ගරු මනති 

ඇමතිතුමන්ලාශගන් ඉතා ශගෞරවශයන් ශදවනනි වතාවටත් ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඔබතුමන්ලාශේ කථාව ුලළුවන් තරම් ශකටි කර ගන්න 

කියලා ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

මීම ට  ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මනතිතුමා කථා කරන්න.  

[අ.භා. 4.26  
 

ගුණ ඉසුුණ වදොඩන්වගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ ඉල්ලීමටත් ගරු 

කරමින් ඉතාම  ශකටිශයන් මශේ කථාව කරන්න කනමනතියි. 

විශ ේෂශයන්ම ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආභාෂය 

ලබා 1994 වේෂශේී ශම් උත්තරීතර සභාවට ප්රථමශයන් පනමිණි 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වසර 26කට ආසන්න කාලයක් 

ශම් ගරු සභාව නිශයෝජනය කරමින්  කනියනට් අමාතයවරයකු 

ව ශයන් සිටිමින් ශම් රටට වි ාල ශසේවාවක් ඉටු කමා. ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්රසශේ නායකයා ව ශයන් ීේඝ කාලයක් කටයුතු 

කරුල එතුමාශේ අභාවය සම්බන්ධශයන් ශම් සභාශේ ශ ෝකය පම 

කරන අවස්ථාවට එක්වන්නට ලනබීම ගනන මා ප්රථමශයන්ම සතුටු 

ශවනවා. එතුමා ීේඝ කාලයක් ශම් ගරු සභාව නිශයෝජනය කමා 

වාශේම එදා පටන් මශේ පියා සම ත් ශලොකු මිත්රත්වයකින් 

කටයුතු කමා. විශ ේෂශයන්ම වතුකරශේ ජනතාවට විතරක් 

ශනොශවයි  අශ්ප ප්රශද් වල වතු ආ්රිතව ජීවත් වුණු ජනතාව 

ශවනුශවනුත් තමන්ශේ සහශයෝගය ලබා ශදන්න එතුමා සෑම 

අවස්ථාවකම කටයුතු කමා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ශබදුම්වාී අදහස් දරන ශද් පාලන 

පක්ෂ ශම් රශට් එවනනි අදහස් පතුරුවුල ශවලාවක එයට විරුද්ධව 

වතුකරශේ ජනතාව ශ්රී ලාිංකිකයන් හනටියට ඒකරාශී කර 

ගනිමින්  පවතින රජය සම  ඉතා  සහශයෝගශයන් කටයුතු 

කරමින්  තමන්ශේ ජනතාව ශවනුශවන් ලබා දිය හනකි උපරිම 

ශසේවාව ලබා ශදන්නට ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කටයුතු 

කරුල ආකාරය තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා.  

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ීේඝ කාලයක් තිස්ශසේ ශම් 

රට ශවනුශවන් කම ශසේවය ශපරට රැශගන යෑමට ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් මා මිත්ර සශහෝදර තරුව රාජය අමාතයතුමාට 

හනකියාව ලනබී තිශබනවාය කියා අපි වි ්වාස කරනවා. ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා දනනට මාස කිහිපයකට කලින්  -එතුමා 

අභාවයට පත් ශවන්න  දින කිහිපයකට කලින්-  බද්ශද්ගම 

ආසනශේ උක්ගම ප්රශද් ශේ පනවනති උත්සවයකට සම්බන්ධ වුවා 

මට මතකයි. එතුමා එහිී සඳහන් කම කාරවයක් තමයි  "I have 

worked with your father and now, I am working with you" 

කියලා.  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතුමාශේ රජශේ රාජය 

අමාතයවරයකු ව ශයන් ජීවන්  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට තම පියා 

කරශගන ගිය යහපත් වනඩ කටයුතු සියල්ල වතුකරශේ ජනතාවට 
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පාේලිශම්න්තුව 

විතරක් ශනොශවයි  ශ්රී ලාිංකීය ජනතාව ශවනුශවන් ඉටු කිරීමට 

අව ය  ක්තිය  වධේයය ලනශේවායි කියා මා ප්රාේථනා කරනවා.   

ීේඝ කාලයක් ශ්රී ලාිංකීය වතු ජනතාව ශවනුශවන් සුවි ාල 

ශසේවයක් ඉටු කම ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා එතුමන් 

බලාශපොශරොත්තු වූ ආකාරයට භව ගමනට  ාන්තියත්  අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන ආකාරයට නිවන් සුවයත් ලනශේවායා කියා 

මා ප්රාේථනා කරනවා.  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශේ භාේයාව  ජීවන් ශතොන්ඩමන් 

මනතිතුමා  දියණිවරු ශදශදනා ඇතුළු පවුශල් සියලුශදනාටත්  අශ්ප 

රාශම්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ප්රධානශකොට ගත්  ලිංකා කම්කරු 

ශකොිංග්රසශේ සාමාජිකයන් සියලුශදනාටත් අශ්ප සිංශේගය පම 

කරනවා.  ශම් අවස්ථාව ලබා ීම පිළිබඳ මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිය පම කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

[අ.භා. 4.30  
 

ගුණ ඩිලාන් වපවර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபமெெொ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද මා මිත්ර ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝකය ප්රකා  

කරන ශම් ශේලාශේ ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා 

1994 අපත් සම  ශම් පාේලිශම්න්තුවට පනමිණි අවස්ථාව මට 

මතක් ශවනවා. ඒ ශේලාශේ එතුමාශේ . යා වන ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාත් ශම් පාේලිශම්න්තුවට ආවා. 

එතුමාශේ . යා වන ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමා 

සහ  ම ී අභාවප්රා්පත වුණු මශේ පියා වන මාේෂල් ශපශේරා 

මනතිතුමා ඉතා ශහොඳ මිත්රයන්. Sir, I can remember the Hon. 

Savumyamoorthy Thondaman meeting me in the Lobby just 

behind the Speaker’s Chair and asking me, “Are you 

Marshal’s son?” I said, “Yes, Sir.” Then, he turned back and 

told the Hon. Arumugan Thondaman, “Arumugan, meet 

Marshal’s son, Dilan”. That is where I was first introduced to 

the Hon. Arumugan Thondaman by the late Hon. 

Savumyamoorthy Thondaman. From then onwards, the Hon. 

Arumugan Thondaman and I became very good friends. I 

can remember the late Hon. Nalanda Ellawala and myself 

going on various trips with the Hon. Arumugan Thondaman, 

who was a dear Friend to all of us. The Hon. Arumugan 

Thondaman not only carried forward his grandfather’s 

progressive work for the estate workers, but was also a very 

good friend to the Sinhala community as well.  

ගරු අරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  වතුකරශේ දමිම 

ජනතාව ශවනුශවන් ශපී  සිටියා වාශේම   සිිංහල ජනතාව අතරත් 

ඉතා ශහොඳ මිත්රශයක් වුවා. එතුමාශේ ම ම මිත්රයන් දිහා 

බනලුශවොත් ශපශනනවා  ඒ අයශගන් ශබොශහෝශදශනක් සිිංහල අය 

බව. එතුමා  වතුකරශේ ජනතාවට වි ාල ව ශයන් ආදරය කමා. 

පසුගිය කාලශේ පිටරට සිට ලිංකාවට cricket team එකක් ආවාම  

ඒ cricket matches බලන්න එතුමා අපත් සම  යනවා මට 

මතකයි. ඒ යන හනම අවස්ථාවකම එතුමාත් සම  යන්ශන් 

රාජකීය විදයාලශේ සිිංහල මිත්රයන්. රාජකීය විදයාලය මශේත් 

පාසලයි. එතුමා ජනතාව අතර නායකශයක් වුවාම වාශේම  

මිත්රයන් අතර ඉතාම මිත්රශීලි  විශනෝදකාමි නායකශයක් වුවා.  

ශම් ශේලාශේ මුළු රටම ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට 

සහ ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට  ගරු කම යුත්ශත් 

වතුකරශේ ආයුධ සන්නද්ධ අරගමයක් ඇති ශනො වමට එතුමන්ලා 

කටයුතු කම නිසායි. වතුකරශේ ජනතාවට තිශබන ප්ර ්න ශදමම 

භාෂාව කථා කරන නිසාම ඇති වුණු ප්ර ්න ශනොශවයි. ශවනත් 

සමාජයීය ප්ර ්නයත් එක්ක ප්රභාකරන් වාශේ කවුරු ශහෝ ගිහින් ඒ 

අයශේ ශමොමයට ජාතිවාදි විස කනේවා නම්  වතුකරශේ ජනතාවත් 

ආයුධ අතට ගනී මට ඉඩක් තිබුවා. නමුත් ශතොණ්ඩමන් පවුලට 

පින් සිද්ධශවන්න එවනනි තත්ත්වයක් වතුකරශේ උදා වුශණ් 

නනහන. ශතොණ්ඩමන් පවුල කවදාවත් වතුකරය තුම ජාතිවාදය 

ශපෝෂවය කරන්න ගිශේ නනහන. පසුව ආ වතුකරශේ සමහර දමිම 

නායකයන් ඒ සඳහා උත්සාහ කමා. ඒ උත්සාහය පරාජය කරන්න 

ුලළුවන් වුශණ් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා සිිංහල සමාජයත් සම  

සහජීවනශගන් ගත කම ශද් පාලන ප්රතිපත්තිය නිසායි.  

මීට ශපර ගරු  වරසුමන  වරසිිංහ මන්ත්රීතුමා කිූ  විධියටම  
වතුකරශේ ජනතාවට තිබුණු ුලරවනසි අයිතිය අශහෝසි කිරීමට 
1948 ශයෝජනාවක් ශගන ආ අවස්ථාශේී   අද ශම් සභාශේ දමිම 
භාෂාව ගනන මහ ශලොකුවට කථා කරන උතුශේ ශද් පාලනඥයන් 
තමයි ඒ ශේලාශේ වතුකරශේ ජනතාවශේ ුලරවනසිභාවය අශහෝසි 
කිරීමට අත ඉස්සුශේ. ුලරවනසිභාවය ශනොලබා ශම් රශට් අවසාන 
ව ශයන් ඉතිරි  ව සිටි වතුකරශේ ජනතාවට 2003 වේෂශේී 
ුලරවනසිභාවය ලබා ශදනශකොට  විරුද්ධ පක්ෂශේ සමහර 
කණ්ඩායම් එයට විරුද්ධ ශවන්න යනශකොට  විරුද්ධ පක්ෂශේ 
සිටි ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ අපි අරගමයක් කරලා  "අපි 
ඔක්ශකොම එකතුශවලා ශමයට සහශයෝගය ශදන්න ඕනෑ"යි 
කියලා විරුද්ධ පක්ෂශේ සිටි ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ 
සියලුශදනාම එයට අත ඉස්සූ අවස්ථාශේී මටත් එයට සහශයෝගය 
දක්වන්න අවස්ථාව ලනබුවා;     වාසනාව ලනබුවා.  

අද  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන් ශ ෝකය 
ප්රකා  කරන ශම් අවස්ථාශේ   කථා කරනවා නම් අපට ශබො ශහෝ 
ශේලාවක් කථා කරන්න ුලළුවන්. ශමොකද  ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ . යා ශම් රශට් legend ශකශනක්. ඒ 
නිසාම තමයි චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුිංග මනතිනියශේ 
රජය කාලශේී  අශ්ප ජාතික නායකයන්ශේ පිළිරූ තිශබන 
ජනාධිපති ශල්කම් කාේයාලය ඉදිරිපිට ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ . යාශේ එනම් ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමාශේ පිළිරුව ඉදි කරන්නට එදා ශපොදුජන එක්සත් 
ශපරමුණු රජය තීන්දු කශමේ.  

අද අශ්ප ජීවන් ශතොණ්ඩමන් තරුව රාජය ඇමතිතුමා මා 
හිතන හනටියට ශම් පාේලිශම්න්තුශේ සිටින මා බාලම 
මන්ත්රීතුමායි; I believe you are the youngest in Parliament. 
ශම් පාේලිශම්න්තුශේ සිටින මා බාලම මන්ත්රීතුමා හනටියට  රාජය 
ඇමතිවරයකු වන ඔබතුමාශේ මුත්තණුවන්   . යා - ශමතුමාශේ 
. යා නම් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කශමේ නනහන. එතුමා පමාත් 
සභා ශද් පාලනය තුමයි සිටිශේ - සහ ඊට පස්ශසේ ඔබතුමාශේ 
පියා ශගන ගිය ශද් පාලන වයාපාරය වන CWC වයාපාරය තවත් 
සාේථකව ඉදිරියට ශගන යෑශම් වි ාල වගකීමක් ඔබතුමාට 
තිශබනවා. CWC වයාපාරය කියන්ශන් ශතොණ්ඩමන් පවුශල් ජීව 
ගුවයයි. ශතොණ්ඩමන් පවුශල් CWC වයාපාරය වතුකරය තුම 
මීටත් වඩා ගුවාත්මකව ඉදිරියට ශගන යන්න රජයක් හනටියට 
අපිත් වි ාල සහශයෝගයක් දිය යුතුව පවතිනවා. ශමොකද ශහේතුව? 
වතුකරශේ තරුවයන්ට ජාතිවාී විස කවන්ශන් නනතුව  ආයුධ 
සන්නද්ධ අරගමයකින් ශමහා ශේරා ගත්ත ශද් පාලනය තමයි 
Ceylon Workers’ Congress ශද් පාලනය කියන්ශන්.  

ශම් අවස්ථාශේී මා ීේඝ ව ශයන් කාලය ගන්ශන් නනහන. 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් හිටුල ඇමතිතුමාශේ ියරිඳට  ජීවන් 

ශතොන්ඩමන් ුලතණුවන් ඇතුශමේ පවුශල් සියලු උදවියට ශම් 

ශවලාශේ  මුලින්ම මශේත්  මශේ මවශේත් ශ ෝකය පම කරන්න 

ඕනෑ. ශමොකද  මශේ මෑනියන් සහ මශේ පියාවන් ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඉතා මඟින්ම ඇසුරු කමා. ශසෞමයමූේති 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා බදුල්ලට පනමිණි සෑම අවස්ථාවකීම අශ්ප 
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නිවසට පනමිව මශේ පියාත් එක්ක කථා කරලා යන්න අමතක 

කශමේ නනහන. මශේ පියාශේ ශද් පාලන ප්රතිපත්ති නිසාම ඔහු 

කම්කරු උසාවි ශේ ශපී  සිටිශේ කම්කරුවන් ශවනුශවන් පමවයි. 

ඒ ශපී  සිටිශේත් කම්කරුවන්ශගන් සල්ලි ගන්ශන් නනතිවයි. ඔහු 

කවදාවත් හාම්ුලතා ශවනුශවන් ශපී  සිටිශේ නනහන. මුත්තු 

සිවලිිංගම් හිටුල නිශයෝජය ඇමතිතුමාත් බදුල්ශලන්   කම්කරු 

උසාවිවල ශපී  සිට තමයි ශද් පාලන ජීවිතය  පටන් ගත්ශත්. 

එතුමා හනම දාම කියනවා  "Whenever we had a problem, we 

used to run to your father at the Labour Tribunal" කියලා. ඒ 

තිබුණු සම්බන්ධය නිසාම මශේත්  මශේ මවශේ ශ ෝකයත් ශම් 

අවස්ථාශේී ප්රකා  කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මශේ ආදරණීය මිත්ර ශසන්දිල් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම්  ගරු සභාවට ශනොපනමිණීශම් අක්ව ශම් 

පාේලිශම්න්තුශේ අපට අද දශනනවා. එතුමා අපිත් එක්ක ශමවර 

මනතිවරවයට තරග කමා. එතුමාට මනාප ශපොඩ්ඩක් මදි වුවා. ශම් 

අවස්ථාශේී ඒ සම්බන්ධශයන් ශසන්දිල් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාටත් අශ්ප කනගාටුව ප්රකා  කරමින්  බදුල්ල 

දිස්්රික්කශේ සියලු  ජනතාවශේ ශ ෝකය ශතොණ්ඩමන් පවුලට 

ප්රකා  කරනවා.  

මට හිත ශදන්ශන් නනහන  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වි ්වාස කරුල 

ආගම ධේමය අනුව එතුමාට ශමොක් සුව පතන්න. මශේ හිත 

කියන්ශන්ම  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අප අතරම නනවත 

ඉපදිලා වතුකරශේ ජනතාවට නායකත්වය ශදන්නට  ඒ ශසේවය 

ලබා ශදන්නට ඕනෑය කියන කාරවයයි. ඒ ප්රාේථනාව ශම්  ගරු 

සභාව ඉදිරිශේ තබමින් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා සහ 

එතුමාශේ CWC වයාපාරය තුම තිබුණු ජාතීන් අතර සහජීවනය 

ශගොඩ න න ඒ මහා වනඩ පිළිශවම ශම් රජය තුම තවත් 

 ක්තිමත්ව ඉදිරියට ශගන යන්න අපි කවුරුත් අධිෂ්ඨාන කර 

ගනිමුයි කියන ප්රාේථනාව කරමින් මා නිහ  ශවනවා.   

 
[අ.භා. 4.39  

 

ගුණ චින්තක මායාදුන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிந்தக ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Mayadunna)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ ඇවෑශමන් පසුව පාේලිශම්න්තුවට ප්රවිෂ්ට වූ අශ්ප 

හිටුල ගරු අමාතය ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය 

පිළිබඳ ශ ෝකය පම කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ීම ගනන මා 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. විශ ේෂශයන් මට මතක් වනවා  

1994 වේෂශේ පනවනති පාේලිශම්න්තු මනතිවරවය. එම 

මනතිවරවශයන් මා පාේලිශම්න්තුවට නාවත් මශේ මාමා -දිවිංගත 

ද.මු. දසනායක මනතිතුමා- සම  ශම් පාේලිශම්න්තුවට ප්රවිෂ්ට වූ 

ආදරණීය ශද් පාලන නායකයා තමයි  ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා. එතුමන්ලා එකට එක්ව ශද් පාලනය 

කමා. අපි ද ඒ ශද් පාලන වනඩ පිළිශවම ක්රියාත්මක කම උදවිය.  

ශබොශහොම නමයශීලිව  කා සම ත් මිත්රශීලිව කටයුතු කරුල 

කෘතහස්ත ශද් පාලනඥයකු හනටියට ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අපට ඉතාම ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරන්න 

ුලළුවන්. ශද් පාලන ව ශයන් විතරක් ශනොශවයි  ජාතිවාදි අදහස් 

නනතිව  විවිධ ශද් පාලන කුමන්ත්රවවලට හසු ශනො ව තම 

ශද් පාලන භූමිකාවට ඉතාම ඉහළින් ප්රවිෂ්ට වුණු ශද් පාලන 

නායකයකු විධියට ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා හඳුන්වා 

ශදන්නත්  හඳුනාගන්නත් අපට ුලළුවන්. එතුමා කම්කරු ජනතාව 

ශවනුශවන් අතිවිිරෂ්ට ශමශහවරක නිරත වුවා. එතුමා  ඒ 

ජනතාවශේ අධයාපන මට්ටම විතරක් ශනොශවයි  වතු නිවාස   

ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් යනාදි සෑම ශදයක්ම ලබා ීම ශවනුශවන් 

ශබොශහොම උනන්දුශවන් උර දුන් ශද් පාලන නායකශයක්. එතුමා 

අභාවයට පත් වම පිළිබඳව අශ්ප හදවත්වලට දනශනන්ශන් ශලොකු 

කනගාටුවක්. නමුත්  එතුමාශේ ශද් පාලනශයන් පසුව ඉතා ශහොඳ 

ුලරුකක්  එනම් තරුව නායකත්වයක් ශගොඩ න න්න ුලළුවන් 

හනකියාව සහිත ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා පාේලිශම්න්තුවට 

දායාද කරලා තිශබනවා. එම නිසා තරුව මන්ත්රීවරුන් හනටියට 

අපි වි ්වාස කරනවා  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා තමන්ශේ 

. යා  තමන්ශේ පියා ශගන ගිය වනඩ පිළිශවම ඉදිරියට ශගන යාවි 

කියලා.  අහිිංසක ද්රවිඩ ජනතාව විතරක් ශනොශවයි  වතුකරශේ 

සමස්ත ජනතාව ශසෞභාගයවත් අනාගතයක් කරා ශගන යන වනඩ 

පිළිශවමට ඉතාම සක්රියව දායක ශේවි  එතුමාශේ ශගෞරවී ය 

දායකත්වය  ලබා ශද්වි කියන කාරවය ද මා ශම් අවස්ථාශේ 

සඳහන් කරනවා. ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය අමාතයතුමනි  

තරුව මන්ත්රී කණ්ඩායම හනටියට අපිත් ඔබතුමා සම  ඕනෑම 

අවස්ථාවක සිටින බව කියමින්  ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාට අජරාමර නිවන් සම්පත්තිය ලනශේවායි කියා මා 

ප්රාේථනා කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.42  
 

ගුණ වරෝහණ දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு மறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දිවිංගත ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ප්රකා  

 ශයෝජනාව අද ශම් පාේලිශම්න්තුවට ශගනනවිත් තිශබන ශවලාශේ  

මාතශල් දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරමින් එතුමා එක්ක කටයුතු 

කම හිතවතුන්  මිත්රයන්  ඒ වාශේම ජනතාව ශවනුශවන් ශම් ගරු 

සභාශේී ශ ෝකය පම කරන්න මට අවස්ථාව ලනබීම පිළිබඳ 

ශබශහවින් සතුටු ශවනවා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

අමාතයතුමා එතුමාශේ රාජකාරි කටයුතු කම සෑම ශවලාවකම -

අමාතයවරශයකු ව ශයන් සහ අමාතය ුරරයක් නනතිව සිටියීත්- 

මාතශල් ජනතාවත් එක්ක එකට සිටියා.  

ශම් රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය නිේමාවය කරන්න යුග ශදකක 

කටයුතු කරුල නායකයන් ව ශයන්  හිටුල අමාතය ගරු 

ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත්  ඉන් පසුව කටයුතු කම 

ගරු ආරුමුගම් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාත් හඳුන්වා ශදන්න මා 

කනමනතියි. ඒ වාශේම  මෑත කාලීනව අප රජශේ රාජය 

අමාතයවරයකු ව ශයන් කටයුතු කරන ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා  ශතොණ්ඩමන් මනතිනිය   දියණියන් ශදශදනා  ශසන්දිල් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඇතුළු සියලුශදනා අප ශම් ශවලාශේ මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

මාේතු 19 ශවනි දා ආරම්භ ශවලා අශගෝස්තු 4 ශවනි දා නිමා 

වුණු පසු ගිය මනතිවරව වයාපාරය පනවනති කාල . මාව ශලෝක 

ඉතිහාසශේ ීේඝතම මනතිවරව කාල . මාවයි. ඒ ීේඝතම 

මනතිවරව කාල පරිචිශදදශේී ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා මාතශල්ට ඇවිල්ලා අපත් සම  එක දවසක් ගත කමා. 

මශේ මතකශේ හනටියට ඒ අශප්රේල් මාසශේ දවසක්. එතුමා උශද් 

ඉඳලා රෑ වන කල් මාතශල් දිස්්රික්කශේ අපත් එක්ක  අශ්ප 

නායකයන් එක්ක කටයුතු කමා. මහනුවර මදියුගරාජා මනතිතුමා 

සහ මාතශල් ිරවඥානම් මනතිතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ශකොම එකට 

එකතු ශවලා කටයුතු කමා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා ජනාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමාශේ 

ජයග්රහවය ශවනුශවන් ද කටයුතු කමා මට මතකයි. එතුමා ශමවර 

මනතිවරවශේී ශ්රී ලිංකා ශපොදුජන ශපරමුශණ් ජයග්රහවය 

ශවනුශවන්  ශබොශහෝ  ශවශහසිලා කටයුතු කමා.  
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පාේලිශම්න්තුව 

මාතශල් ජනතාවත් එක්ක ශකොටශපොම ප්රශද් යට ගිහින් 

එතුමාශේ ශද්හයට අවසන් බුහුමන් දක්වන්න අපට අවස්ථාව 

ලනබුවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ඒ යුගශේ උඩරට 

කඳුකරශේ දනක්ශක්  ශත් ගස් යට ඉපදිලා  ශත් ගස ් ම  ජීවත් 

ශවලා   කිසිම ශකශනකු ශනොදනන ශත් ගස් යට මිය ගිය ජනතාවයි. 

අන්න  ඒ ජනතාවට අලුත් ජීවයක් ලබා ශදන්න  සනප පහසුකම්  

අයිතිවාසිකම් ලබා ශදන්න  ඔවුන්ශේ උරුමයන් ඔවුන්ට ආරක්ෂා 

කර ශදන්න ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගත් උත්සාහය 

අපි ශම් ශවලාශේ ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කිවයුතු ශබොශහෝ ශද්වල් ශම් 

ශවලාශේ කියන්න බනරි වුවත්  වතු නිවාස හා ප්රජා යටිතල 

පහසුකම් රාජය අමාතය ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට මා 

ශම් කාරවය මතක් කරන්න ඕනෑ. මාතශල් දිස්්රික්කශේ වතු 

22ක ජනතාවට අව ය ශසවිලි තහක් 22 000කට වනඩි ප්රමාවයක් 

අද ශගනනවිත් තනන්පත් කර තිශබනවා. වනස්සට ශත ශමන  අේවට 

ශේශමන ජනතාවක් ඒ ප්රශද් ශේ ඉන්නවා. ගරු ජීවන් 

ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමනි  ඉදිරි කාලශේී ඒ කම්කරු 

නිවාසවල ඉන්න ජනතාවට ඒවා ලබා ීම සඳහාත් ඔවුන්ට අව ය 

පහසුකම් ලබා ීම සඳහාත් ඔබතුමා කාේයක්ෂමව කටයුතු 

කරන්න. ඒ ශවනුශවන් මාතශල් දිස්්රික්කශේ අශ්ප සහශයෝගයත් 

ඔබතුමාට ලබා ශදනවාට කියන එක ශම් ශවලාශේ අපි මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වතුකරශේ ජනතාවට අපි 

විදුලිය  මාේග පහසුකම් ආදි සියලු ශද් ලබා ීලා තිශබනවා. 

ඔවුන්ට අලුත් නිවසක හිමිකාරිත්වය ලබාීමට පේචස් 10-12ක 

ප්රමාවයක් ලබාීම සඳහා අශ්ප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද කටයුතු 

කරමින් සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම ක්රීඩා පහසුකම් ලබාීමටත්  ක්රීඩා 

පිටි ගවනාවක් සකස් කරලා ඔවුන්ට ලබා ීමටත් පසුගිය 

කාලශේී අපට ුලළුවන්කම ලනබුවා. ඒ වාශේම  ඔවුන්ට බස් රථ 

පහසුකම් ලබා ශදන්නත් ුලළුවන්කම ලනබුවා. එක් අවස්ථාවක මා 

ප්රවාහන නිශයෝජය ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කරද්ී අශ්ප 

අමාතයතුමාශේ ඉල්ලීම මත නුවරඑළියට ගිය ශවලාශේීත්  මා 

හමුවූ සෑම විටත් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා "Deputy 

Minister, please give us two or three buses" කියමින් ඉල්ලීම් 

කමා. මහ ජනතාව ශවනුශවන් එතුමා තුම පවතින සිංශේදිකමයි 

අප එයින් දනක්ශක්.   

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ශගෞරවී ය ස්වාමින් 

වහන්ශසේලාශේ ශගෞරවාදරයට ලක් වුණු  උන්වහන්ශසේලාට 

ශබශහවින් ආදරය කම නායකශයක්. මට එතුමා ගනන ශබොශහෝ 

ශද්වල් කියන්න තිශබනවා. මා විශ ේෂශයන්ම අද උශද් සිට ශම් 

වන කල් ශම් ගරු සභාශේ රැඳී සිටිශේ එතුමා මාතශල් ජනතාවට 

කරන ලද ශසේවාව සිහිපත් කරන්නයි. මාතශල් දිස්්රික්ක ශේ 

සමස්ත ජනතාවශේ ආදරය  කරුවාව  ශසශනහස එතුමාට හිමි 

වුවා. අපි එතුමාට අවසන් බුහුමන් දනක්වූවා වාශේම ශම් 

ශවලාශේත් එතුමා පිළිබඳ ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.  

අශ්ප ආගශම් හනටියට අප බලාශපොශරොත්තු වන විධියට සසර 

ශකමවර අමා මහ නිේවාව සම්පත්තිය එතුමාට ලනශේවායි කියා 

මා ප්රාේථනා කරනවා. ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය මනතිතුමනි  

ශසෞමයමූේති  ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ සහ ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආභාසය තුළින් ශම් රශට් සමස්ත 

ජනතාවට වඩාත් විධිමත් ශසේවයක් කිරීමට තරුවයකු ව ශයන් 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ලනශේවායි කියා මා ප්රාේථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා ඇතුළුව  ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පවුශල් සියලුශදනාට අශ්ප ශ ෝකය ුලද 

කරමින්   ශම් අවස්ථාව ලබාීම සම්බන්ධව ඔබතුමාටත් ස්තුති 

කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ගනන සනලකිලිමත් වන ශලස ගරු මනති 

ඇමතිතුමන්ලාශගන් මා නනවතත් ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මීම ට  ගරු සදාසිවම් වියාශල්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමා.  

 

 
[பி.ப. 5.48] 

 

ගුණ  එස්. වියාවේන්ද්රන් මහතා (තැපැේ වසේවා හා 

ජනමාධායවේී වෘත්ීයය සවවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு எஸ். ெியொமழந்திென் -  தபொல் மெமெகள் ைற்றும் 

தெகுென ஊடகத் ததொழில் அபிெிருத்தி இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Postal 
Services and Professional Development of Journalists) 
தகௌெெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

ைமலயக ைக்களுமடய ைிகப் தபொிய ஆளுமைதகொண்ட 

எங்களுமடய ைமறந்த முன்னொள் அமைச்ெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்களுமடய இன்மறய அனுதொபத் 

தீர்ைொனத்திமல கலந்துதகொண்டு மபசுெதற்கு ெொய்ப்புத் 

தந்தமைக்கு முதற்கண் நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்மறன்.   

கிழக்கு ைொகொணத்திமல ைட்டக்களப்பிமல நொங்கள் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் ைமறந்த 

தெய்திமயக் மகள்ெிப்பட்டமபொது நம்ப முடியொதிருந்தது. 

மெகைொகவும் ெிமெகைொகவும் தெயற்பட்ட துணிச்ெல்ைிக்க 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினரும் ைக்கள் தமலெருைொனெருமடய 

இழப்பு நொட்டின் ஒட்டுதைொத்த ைக்களுக்கும் பொொியததொரு 

தொக்கத்மத ஏற்படுத்தியது. ஒட்டுதைொத்த ைக்களுமடய 

கண்ணீர் அெருமடய தபொன்னொிய தபொற்பொதங்களுக்குச் 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கள் 

ைமறந்தொலும் அெருமடய புகழ் ைமறயெில்மல. அது 

அகிலதைங்கும் ைணம் வீெிக்தகொண்டிருக்கின்றது. அெருமடய 

அெெியற் பயணத்தில், அெருமடய அெெியற் கட்ெியினுமடய 

பயணத்தில் பல ெிைர்ெனங்கள் முன்மெக்கப்பட்டிருக்கலொம். 

ஆனொல், ெிைர்ெனங்கமளயும் ெிெைத்தனங்கமளயும் தொண்டி,  

ெெொல்கள் அத்தமனக்கும் முகங்தகொடுத்து மூன்றொெது 

தமலமுமற தொண்டி, நொன்கொெது தமலமுமறக்கு அெர்கள் 

ெளர்ந்து ெந்திருக்கின்றொர்கள். அெருமடய ைமறமெக் 

மகள்ெிப்பட்ட பிற்பொடு, ெகல இலத்திெனியல் ஊடகங்களிலும் 

அச்சு ஊடகங்களிலும் பிெதொன தமலப்பு எவ்ெொறு 

இருந்தததன்றொல், “தபரும் தெற்றிடத்மத ஏற்படுத்தியுள்ள 

அெெியல் ஆளுமையின் இழப்பு” என்றிருந்தது. ஒவ்தெொரு 

தமலப்பும் அவ்ெொறுதொன் அமைந்திருந்தது.  தைிழ், ெிங்கள, 

print media - அச்சு ஊடகங்கள், electronic media - 

இலத்திெனியல் ஊடகங்கள் அமனத்திலுமை “ைமலயக 

அெெியலின் ஆளுமை” என்றுதொன் தமலப்புக்கள் இருந்தன. 

ைமலயகத் தைிழ் ைக்களுமடய ஒரு துணிச்ெலொன, 

மதொியைிக்க, களத்திமல நின்று எமதயும் ெொதிக்கக்கூடிய ைிகப் 
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தபொிய களப் மபொெொளிமய இன்று ைமலயகம் இழந்து 

நிற்கின்றது.  

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அெர்கமளொடு, ஒரு 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினெொக, ஓர் அமைச்ெெொக நொன் 

பழகெில்மல. 2015ஆம் ஆண்டு புதிய பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினெொக நொன் இங்கு ெந்தமபொது, 2016, 2017களிமல 

அவ்ெப்மபொது கமதத்துக்தகொண்டொலும், 2018, 2019களிமல 

அெமெொடு ைிகவும் தநருங்கிப் பழகக்கூடிய ஒரு ெந்தர்ப்பம் 

கிமடத்தது. தகொழும்பிமலயுள்ள அெெது இல்லத்துக்கு நொன் 

பல தடமெ தென்றிருக்கின்மறன். ைிகவும் அன்பொக 

உபெொிக்கக்கூடிய ஒருெர். எனக்கு அெொிடம் பிடித்த 

ெிடயங்கள் அெெது மதொியம், துணிச்ெல், மெகம் 

என்பனெொகும். ஓர் இளம் பொெொளுைன்ற உறுப்பினெொல்கூட 

அெருமடய மெகத்துக்கு ஈடுதகொடுக்க முடியொது. அது 

அெருமடய நமடயொக இருக்கலொம்; அெருமடய மபச்ெொக 

இருக்கலொம்! அெருமடய அமனத்துச் தெயற்பொடுகளும் 

அப்படித்தொன் இருந்தன. அெமறொடு நடந்து தெல்ெதும் 

கஷ்டம்! அந்தளவுக்கு மெகைொகச் தெயற்படக்கூடிய ஒருெர். 

அெர் இள ெயதிமல எங்கமள ெிட்டு நீங்குெொர் என்று 

நொங்கள் யொருமை நிமனக்கெில்மல.  

ைமலயகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த தெற்றிடத்மத 

யொெொலும் ஈடுதெய்ய முடியொது. ைமலயக ைக்களுமடய 

பிெச்ெிமனகள் ெொர்ந்து கிழக்கு ைொகொணத்திமல பல்மெறு 

மபொெொட்டங்கமள நொங்கள் முன்தனடுத்திருக்கின்மறொம். 

அெர்களுமடய பிெச்ெிமனகள், மதமெகள், ெெொல்கள் 

நிமறயமெ இருக்கின்றன. அது ஒரு நீண்ட பயணம்! அந்த 

நீண்ட பயணத்தில் அைெர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ 

அெர்கள் குறிப்பிட்ட தூெம் பயணித்திருக்கின்றொர். அந்தப் 

பயணத்தின்மபொது தொன் இட்டுச் தென்ற ைிகப்தபொிய 

பணிமயத் ததொட்டுச் தெல்லக்கூடிய ஆளுமைகமள அெர் 

உருெொக்கிெிட்டுச் தென்றிருக்கின்றொர். அெருமடய 

கட்ெியிமல பல ெிமெஷ்ட உறுப்பினர்கள் இருக்கிறொர்கள். நொன் 

அெருமடய கட்ெி அலுெலகத்திற்குச் தெல்லும்மபொது, 

அெர்கமளச் சுட்டிக் கொட்டி, ‘இெர்கள் எங்களது ஐயொெின் 

கொலத்திலிருந்தெர்கள்’ என்று அெர்கமள அறிமுகப் 

படுத்துெொர். அந்தச் ெிமெஷ்ட உறுப்பினர்களுடன், அெருமடய 

புதல்ெர் தகௌெெ ஜீென் ததொண்டைொன், என்னுமடய 

ெமகொதெரும் நண்பருைொன தெந்தில் ததொண்டைொன், தகௌெெ 

ெொமைஷ்ெென் எனப் பலர் இருக்கின்றொர்கள்.  அெர் ெிட்டுச் 

தென்ற அந்தப் பணிமய நிச்ெயைொக இெர்கள் ததொட்டுச் 

தெல்ெொர்கள்; ைமலய ைக்களுக்கு ஒரு ெிறந்த எதிர்கொலத்மத 

ெழங்குெொர்கள் என நிமனக்கின்மறன். அதற்கொக ெடக்கு, 

கிழக்கிமல இருக்கின்ற நொங்களும் அெர்களு க் உறுதுமணயொக 

இருந்து, எங்களொல் முடித்தளவு ஆத்ைொர்த்தைொக அர்பணித்துச் 

தெயற்படுமெொம். இந்த உமெமய ைமனெி, பிள்மளகள் என 

அெருமடய குடும்பத்தினர்  மகட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

நிச்ெயைொக, இலங்மகத் ததொழிலொளர் கொங்கிெஸின் பயணத்தில் 

எங்களுமடய பங்களிப்பும் இருக்குதைன்றுகூறி, இந்த 

ெொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அைருகின்மறன்.   
 
 

 

[අ.භා. 4.44  
 

ගුණ කුණණාදාස වකොඩිතුවක්කු මහතා 
(ைொண்புைிகு கருணொதொஸ தகொடிதுெக்கு)  

(The Hon. Karunadasa Kodithuwakku)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දිවිංගත ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය පම 

කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා ීම ගනන මශේ ගරුත්වය ශම් සභාවට 

ුලද කරනවා. ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ ශද් ප ු ාලන ශසවව 

යට හිඳිමින් උඩ රට දමිම ජනතාවශේත්  ඉන්ීය සම්භවයක් සහිත 

රශට් ශසසු ප්රශද් වල වනවිලි ආේථිකයට උරශදන කම්කරු 

ජනතාවශේත් සිතුම් පනතුම් හඳුනාගත් දිවිංගත ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අශපන් සමු ගත්ශත් අපි කිසිශවකුත් 

ශනොපනූත ආකාරශයන්  ශනොසිූත ශමොශහොතකීයි.  

අප රශට් ජාතීන් අතර සහජීවනය ආරක්ෂා කිරීමට එතුමා 

ප්රබල නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විශ ේෂශයන් අන්තවාීන්ට 

සුළුතර ජන ශකොටස් අතර  ශබදුම්වාී වවරසය පතුරුවන්නට  

උඩ රට ශද් පාලන ශද්හය ියළිගන්නට ඉඩ ශනොදුන්ශන් 

ශතොණ්ඩමන් පරුලරයි. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඒ 

අියශයෝගය භාර ගත්ශත් ශම් රශට් ියහිසුණු යුද්ධය පනවති 

අවස්ථාශේයි. අශ්ප රට ඒකීය රටක් විධියට ආරක්ෂා කර ගන්නට 

එතුමා ලබා දුන් සහායට අපි ගරු කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  තමන්ශේම   ඉඩමක  

තමන්ශේම නිවසක ජීවත් ශවන්නට වතු කම්කරුවන් දනකුල 

සිහිනය සනබෑ කර ගන්නට එතුමා කනප වුවා. ඒ අයට කු්පපි 

ලාම්ුලව ශවනුවට විදුලි බල්බයක් ශදන්නට  ශබොන්න පිරිසිදු වතුර 

ටිකක් ශදන්නට එතුමා ආණ්ක්ව ඇතුශමේ ශලොකු සටනක් කමා. 

අනාගත පරුලර ශවනුශවන් පාසල් ශගොඩ න න්නට  ගුරුවරුන් 

පත් කරන්නට එතුමා ශබොශහොම මහන්සි වුවා. වතුකරශේ තරුව 

දරුවන්ට වෘත්තීය ුලහුණුවක් ලබා ශදන්නට එතුමා ශබොශහෝ 

ශවශහසුවා. ශසේවක සුබසාධනය වාශේම වතු ප්රජාවශේ ආේථික 

සුරක්ෂිතතාව ශවනුශවන් ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

තීරවාත්මකව කනප වුවා.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන ශබොශහෝ කාරවා 

කථා කරන්නට තිබුවත්  මශේ කථාව ශකටිශයන් කරන්නට 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම වි ව්ාස කරනවා එතුමා ඒ ජනතාව 

ශවනුශවන් ශගන ගිය ශමශහවර ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය 

ඇමතිතුමා ඉදිරියට ශගන යාවි කියලා.  

 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුුණව ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ெொஜபக்ஷ அெர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலமெ, ெபொநொயகர் அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගුණ කුණණාදාස වකොඩිතුවක්කු මහතා 
(ைொண்புைிகு கருணொதொஸ தகொடிதுெக்கு)  

(The Hon. Karunadasa Kodithuwakku)  
ගරු කථානායකතුමනි  අප වාශේම ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ විශයෝව නිසා කම්පා වන  ශ ෝක වන 

එතුමාශේ පවුශල් උදවියටත්  කඳුකර දමිම ජනතාවටත් මාශේ 

හෘදයාිංගම ශ ෝකය ප්රකා  කරනවා. ශදණියාය  අකුරැස්ස ඇතුළු 

සමස්ත මාතර දිස්්රික් ජනතාව සම  එක්ව මාශේ ආගමට අනුව 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට උතුම් නිේවාව සුවය 

ප්රාේථනය කරමින් මාශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

1403 1404 



පාේලිශම්න්තුව 
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ගුණ ජානක වක්කුරුර මහතා (උක්  බඩඉරිඟු  කජු  

ගම්මිරිස්  කුුණඳු  කරාබුනැිය  බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි 

වබෝග වගා සවවර්ධානය  ආශ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන  රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ஜொனக ெக்கும்புெ - கரும்பு, மெொளம், ைெ 

முந்திொிமக, ைிளகு, கறுெொ, கெொம்பு, தெற்றிமல உள்ளிட்ட 

ெிறு தபருந்மதொட்டப் பயிர்ச்தெய்மக அபிெிருத்தி ைற்றும் 

அதுெொர்ந்த மகத்ததொழில்கள் ைற்றும் ஏற்றுைதி மைம்பொட்டு 

இெொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of  
Development of Minor Crops Including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශම් අවස්ථාශේ කථා කරන්න මට 

විනාඩි කිහිපයක් ශහෝ ලබා ීම ගනන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මා හඳුනා ගත්ශත් 

2010 ශම් පාේලිශම්න්තුවට පනමිණියාට පසුවයි. එතුමා ශම් රශට් 

කම්කරු ජනතාව ශවනුශවන් අතිවි ාල වනඩ ශකොටසක් කම 

නායකශයක්. ඒ වාශේම  රත්නුලර දිස්්රික්කශේ අශ්ප වතු 

කම්කරු ජනතාව ශවනුශවන් ශපී  ඉඳලා  ඒ අයට සාධාරවය 

ඉෂ්ට කරන්නත් එතුමා හිටුල කාලශේ කටයුතු කමා. ඒ වාශේම 

එතුමා ශම් පාේලිශම්න්තුවට පත්ශවලා ආව දවශසේ ඉඳලා මිය යන 

දවස දක්වාම අපිත් එක්ක එකට කටයුතු කමා. එක රටක් තුම 

සියලු ජාතීන් එකට ජීවත් ශවන්න ඕනෑය කියන තනන ඉඳශගනයි 

එතුමා කටයුතු කශමේ. එතුමා කිසිම අවස්ථාවක ජාතිවාී අදහස ්

ප්රකා  කශමේ නනහන. ඒ වාශේම  එතුමා ශම් රශට් සියලුශදනා 

ශවනුශවන්ම කථා කම නායකශයක්.  

එතුමා මිය ගිය ශමොශහොශත් ශම් රශට් ශකොවිඩ් වසිංගත 

තත්ත්වය තිබුවත්  එතුමාට ආදරය කම ලක්ෂ සිංඛ්යාත 

ජනතාවක් දින ගවනාවක් මහ පාශේ ඉඳලා තමන්ශේ නායකයාට 

අවසන් ශගෞරව දක්වන්නට කටයුතු කමා. එතුමාට ඒ ශගෞරවය 

ලබා ශදන්නට අපට නනවත අවස්ථාවක් එන්ශන් නනහන. හනබනයි  

විපක්ෂය කශමේ අශ්ප ආණ්ක්වට  එතුමාට සහ අද අශ්ප 

පාේලිශම්න්තුශේ රාජය ඇමතිවරයකු විධියට කටයුතු කරන 

එතුමාශේ ුලත්ර රත්නයටත් අශගෞරව ශවන විධියට කටයුතු කිරීමයි. 

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් රශට් නායකයකු 

විධියට හිටුල නිසා තමයි ජනතාව එතුමාට ඒ තරම් ආදරය කශමේ. 

තමන් ආදරය කම නායකයාට අවසන් ශගෞරව දක්වන එක  ී ති 

දාලා නවත්වන්නට ුලළුවන්කමක් රජයකට නනහන. එතුමා 

ශවනුශවන් අපි එදාත් ශපී  සිටියා.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් 

එතුමාශේ පවුශල් සියලුශදනා ශවත රත්නුලර දිස්්රික්කශේ 

ජනතාවශේ ශ ෝකය ප්රකා  කර සිටිනවා.  අශ්ප ජීවන් 

ශතොන්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාට ීේඝ කාලයක් ශම් රශට් ජනතාව 

ශවනුශවන් ශසේවය කරන්නට ුලළුවන්කමක් තිශබනවා. තමන්ශේ 

පියාශේ වනඩ ශකොටස ඉදිරියට ශගන යෑම සඳහා ශබොශහොම මා 

බලා විශේ ීම ශම් පාේලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්න එතුමාට 

අවස්ථාවක් ලනබුවා. එතුමාශේ තාත්තා සම  අපි ශබොශහොම 

සුහදව කටයුතු කමා වාශේම  ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාටත් ශම් රශට් ඉහමට යන්න  තමන්ශේ ජනතාවට 

වාශේම සියලු ජාතීන්ට එක හා සමානව සලකන්න හනකියාව 

ලනශේවායි කියා ප්රාේථනා කරමින් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමාශේ පවුශල් සියලුශදනාටම මශේ ශපෞද්ගලික ශ ෝකයත්  

අශ්ප දිස්්රික්කශේ ජනතාවශේ ශ ෝකයත් ප්රකා  කරමින් එතුමාට 

නිවන් සුව අත් ශේවා යි කියා ප්රාේථනා කරනවා.  ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.00  

 

ගුණ වරොෂාන් රණසිවහ මහතා (ඉඩම් ක මනාකරණ 

කටුතතු  රාජය වයාපාර ඉඩම් හා වේප  සවවර්ධාන රාජය 

අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு தெொஷொன் ெணெிங்க - கொணி முகொமைத்துெ 

அலுெல்கள் ைற்றும் அெெ ததொழில்முயற்ெிக் கொணிகள் ைற்றும் 

தெொத்துக்கள் அபிெிருத்தி இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Land 
Management, State Enterprises Land and Property 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා මූලාසනශේ සිටින ශම් 

ශමොශහොශත් ප්රථමශයන්ම  ඔබතුමා කථානායක ුරරයට පත්  වම 

පිළිබඳව  ඔබතුමාට සුබ පතනවා.   

අශ්ප ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මම දනන හනඳින 

ගත්ශත් 2010 පාේලිශම්න්තුවට පත් ශවලා ආුල අවස්ථාශේ ීයි.  ඒ 

සම්බන්ධය ශගොඩ නනඟුශණ්  හිටුල ශජයෂ්ඨ ශපොලිස් අධිකාරී 

එම්.ශක්.ඩී.ජී. මීශගොඩ මනතිතුමාශේ මනදිහත්  වශමන්. එදා සිට 

එතුමා මට ශබොශහොම ශමන්ගතුකමක් දනක්වූවා. ඒ වාශේම  ශකටි 

කලක් තුම නියම මිත්රයකු බවටත් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමා පත් වුවාය කිේශවොත් මා නිවනරදියි  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි  දිස්්රික්කයක ජනතාව වි ාල මනාප 

ප්රමාවයක් ලබා ීලා අප පාේලිශම්න්තුවට එේවාම   

සාමානයශයන් මුල් කාලශේ අපට තනතුරු ලනශබන්ශන් නනහන. 

ශමොකද   ශජයෂ්ඨයන් වි ාල  පිරිසක් ඉන්න නිසා. එවන් 

පසුියමක එදා පශු සම්පත් හා ග්රාමීය ප්රජා සිංවේධන ඇමතිවරයා 

විධියට කටයුතු කම ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ශපොශමොන්නරුව 

ජනතාව ශවනුශවන් ශසේවය කරන්න මට වි ාල සහශයෝගයක් 

දනක්වූවා. ශපොශමොන්නරුව දිස්්රික්කශේ ජනතාවට  ශසේවය 

කරන්න රුපියල් මිලියන 140ක  200ක වාශේ මුදලක් එතුමා  මට 

ලබා දුන්නාය කියන එක මම විශ ේෂශයන් ශම් ශවලාශේ ී 

සිහිපත් කරනවා.  

සිංහිඳියාවට ශහොඳ ආදේ යක් ලබා ශදමින් 2012ී 

ශපොශමොන්නරුව සහ නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ සියලු  සිිංහල  

දමිම  මුස්ලිම් සශහෝදරියන් එකට එකතු කරලා  කාන්තා දිනය 

සමරන්න අපි කටයුතු කමා. එතුමා සිංහිඳියාවට වාශේම 

සහජීවනයට ශහොඳ සිංශක්තයක්. එතුමාශේ උපශද් කතුමන් 

විධියට මීශගොඩ මනතිතුමා කටයුතු කරද්ී එතුමාශේ ශපෞද්ගලික 

ශල්කම්තුමා විධියට කටයුතු කශමේ අශ්ප ශමොශහොමඩ් මනතිතුමායි. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. දමිම වාශේම සිිංහල සශහෝදරයනුත් 

එතුමාශේ මිත්රයන් ව ශයන් එක විධියටම ඉන්නවා අපි දනක්ශක්  

උත්සවයකට සහභාගි වුවාමයි.  

ඒ වාශේමයි එතුමාශේ ආගන්තුක සත්කාර. එය ඉතාම 

වනදගත්. ශගදරට ගිශයොත්  එශහම නනත්නම් කාේයාලයට ගිශයොත් 

ශත් ටික ශබොන්න ීලා  දවල් 12.00ට කිට්ටු නම් කෑමත් ීලා 

තමයි යවන්ශන්. මශේ දරුවන් එහි ගියත් ශයෝගට් එකක්  

අයිස්ක්රීම් එකක් පවා ශගනනවිත් ශදන්න එතුමා සනලකිලිමත් වුවා. 

එතුමාශේ දියණිය න මයා   ඒ නිංගිශේ විවාහ මිංගල උත්සවයට 

මනශල්ෂියාවට ගිහිල්ලා මා සහභාගි වුශවත් එම පවුශල් විශ ේෂ 

ආරාධිත අමුත්තකු විධියටයි. ඒ වාශේ ශලොකු කිට්ටු 

සම්බන්ධතාවක් එතුමා එක්ක පවත්වන්න මට හනකි වුවා.  

ශතොණ්ඩමන් පදනම මඟිනුත්  සිංස්කෘතික මධයස්ථාන ඇති 

කිරීශමනුත්  ශතොණ්ඩමන් වෘත්තීය ුලහුණු ආයතනයක් හනටන් 

ප්රශද් ශේ ඇති කිරීශමනුත්  ක්රීඩා සමාජ  ක්රීඩාිංගව ඇති 
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කිරීශමනුත්  ශම් රශට් දනවනන්තම වෘත්තීය සමිතියක් ඇති 

කිරීශමනුත්  එම ප්රශද් ශේ ජනතාව ශවනුශවන් සහ තරුව ප්රජාව 

ශවනුශවන්  එදා ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශගන ගිය 

සිංකල්පය  ඒ ජනතාව ශවනුශවන් වූ කනප වම ඉදිරියට ශගන 

යන්න ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කම අපරිමිත ශසේවය 

විශ ේෂශයන් අපි අගය කරනවා. 

ඒ වාශේම  ශසෞමයමූේති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා  ශගන ගිය එම වනඩ පිළිශවම ඉදිරියට 

ශගන යන්න නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ ජනතාව ජීවන් ශතොවඩමන් 

මනතිතුමා - අශ්ප තරුව රාජය අමාතයතුමා- අද පාේලිශම්න්තුවට 

ඉහළින්ම පත් කර එවා තිශබනවා.  මම ශම් පාේලිශම්න්තුවට පත් 

ශවලා ආුල අවස්ථාශේ ී ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන් මට 

දක්වුල සහශයෝගය  මට මතකයි.  එම  නිසා ඒ ජනතාව 

ශවනුශවන් යම් ශදයක් කරන්න අපට හනකි නම්  ඒ කාේය උපරිම 

ව ශයන් ඉටු කිරීමට අපි කිසි දවසක පනකිශමන්ශන් නනහන කියන 

කාරවයත් ශම් අවස්ථාශේ ී මා සිහිපත් කරනවා. එතුමාශේ 

සහායට එම්.රාශම්ෂ්වරන් මනතිතුමාත් අද පාේලිශම්න්තුවට 

පත්ශවලා ඉන්නවා.  

විශ ේෂශයන්ම අශ්ප ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

දයාබර ියරිඳ සහ දරුවන් තිශදනා  අපි ශම් ශේලාශේ ී සිහිපත් 

කරන්ශන් ශබොශහොම ශසශනහසින්. ඒ වාශේම ජීවන් ශතොණ්ඩමන් 

මනතිතුමන්ශේ ශද් පාලන දිවිය පිළිබඳව එතුමාශේ පියා 

බලාශගන ඉන්නවාය කියන එක ශබෞද්ධයන් විධියට අපි දන්නවා.  

තම පියාශේ ආිරේවාදය ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට තිශබනවා 

වාශේම   අශ්ප සහශයෝගයත් අපි නිරන්තරශයන් ලබා ශදනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ගරු අග්රාමාතයතුමා   බනසිල් රාජපක්ෂ 

මනතිතුමා ඇතුළු අප සියලුශදනාම පක්ෂයක් විධියට ඔබතුමන්ට 

සහශයෝගය ලබා ශදන බවත් ශම් අවස්ථාශේ ී සිහිපත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි   2020 මනයි මාසශේ 26වන දා හිටුල 

අමාතය ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන් අප අතරින් 

ශවන් වම ශහේතුශවන් එදින අපට ශබොශහොම ශ ෝක ජනක දිනයක් 

බවට පත් වුවා. බුද්ධ ධේමයට අනුව  ශබෞද්ධයකු විධියට මා 

එතුමාට නිවන් සුව ප්රාේථනා කරනවා.  එතුමාශේ විශයෝව  

පිළිබඳව ශපොශමොන්නරුව ජනතාව ශවනුශවන් අපශේ ශ ෝකය 

නනවතත් ශතොණ්ඩමන් මනතිනිය  ජීවන් ශතොණ්ඩමන් රාජය 

ඇමතිතුමා ඇතුළු  එම  සශහෝදරියන් ශදශදනාට ශම් අවස්ථාශේ ී 

පම කරන අතර  මට  ශම් අවස්ථාව ලබා ීම පිළිබඳව 

කථානායකතුමනි  ඔබතුමාටත් සත්ුතිය ුලද කරමින් මාශේ අදහස ්

දනක් වම හමාර කරනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීම ට  ගරු සුදත් මිංජුල මනතිතුමා - [සභා ගේභශේ නනත  
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ගුණ කපිල අතුවකෝරල මහතා 
(ைொண்புைிகு கபில அதுமகொெல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා මූලාසනශේ සිටින ශම් 

අවස්ථාශේ කථානායක ුරරයට පත් වම පිළිබඳව පමමුශවන්ම මා 

ඔබතුමාට සුබ ප්රාේථනා කරනවා. ඒත් එක්කම හිටුල අමාතය ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශවනුශවන් ශ ෝකය ප්රකා  

කරන්නට මට  අවස්ථාව ලබා ීම සම්බන්ධශයන්ද  ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  

ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ නායක   හිටුල අමාතය ගරු 

ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන් මා ආශ්රය කරලා නනති වුවත්  

අශනක් මනති ඇමතිතුමන්ලා සම  කම කථා බශහන් 

ශතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා ශමොන වාශේද කියන කාරවාව  පනහනදිලි 

කර ගත්තා. ඒ නිසාමයි ශම් ශවනකම් මා ශමම සභා ගේභශේ රැඳී 

සිටිශේ  ගරු කථානායකතුමනි.  විශ ේෂශයන්ම මා නිශයෝජනය 

කරන ්රිකුවාමලය දිස්්රික්කය දමිම ජනතාව වි ාල ව ශයන් 

ජීවත් වන දිස්්රික්කයක්. ඒ වාශේම අපි ශගොඩක් ශවලාවට දමිම 

අන්තවාදශයන් බනට කාුල කණ්ඩායමක්. මශේ පියා එල්ටීටීඊ 

ප්රහාරයකින් නනතිවුවා. සමහර නායකයන් දමිම ජනතාවශේ 

හිත්වල වාශේම  සිිංහල ජනතාවශේ හිත්වලත් වේග වාදය පනම 

කරද්ී  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා වාශේ දමිම 

නායකයන් ශම් රටට වනඩක් කිරීමට උත්සාහ ගත්තා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ජීවන් ශතොන්ඩමන් ගරු රාජය 

අමාතයතුමා එදා කම කථාව මම අහශගන සිටියා. එම කථාශේ ී 

කියනශවනවා   “ශම්ක අශ්ප රට. අපි ශම් රට ආරක්ෂා කර  

ගන්නට ඕනෑ”යි කියලා. එය ඉතා වනදගත් ප්රකා යක්. තිස ්අවුරුදු 

කාලයක් තිස්ශසේ තිබුණු යුද්ධශයන් අශ්ප සිිංහල  දමිම  මුස්ලිම් 

මිනිසුන්ට ශම් රට නනති  ව ශගන යන තත්ත්වයක් උදා ශවලා 

තිබුවා. එදා ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමන්ලා වනනි අය ඒ 

සම්බන්ධශයන් වනඩ කටයුතු කම ආකාරය දිහා ආපසු බලන එක 

දමිම නායකයන්ට අදටත් වටිනාකමක් තිශබනවාය කියලා මා 

වි ්වාස කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි  ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ 

අභාවය පිළිබඳ ශ ෝක ශයෝජනාවට අප එකතු ශවලා සිටින ශම් 

ශවලාශේ ශහෝ යාපනය දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරන 

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සභාශේ හිටියා නම් ශහොඳයි 

කියලා මට හිශතනවා. නමුත්  ශම් ශවලාශේ එතුමා ශම් සභාශේ 

නනහන. ඒ ගනන අපට කනගාටුයි.   

මම  විශ ේෂශයන්ම තවත් ක රුවක් මතක් කරන්න ඕනෑ. දම 

දා මාළිගාවට එදා ශබෝම්බ තියනශකොට ්රිකුවාමලශේ ජීවත් වූ 

සිිංහල මිනිසුන් වන අපි ශගොඩක් භය වුවා.  ශම් ත්රස්තවාදය  

ශබදුම්වාදය කඳුකරයට ගියා නම්  ශම් ජාතිවාී ප්ර ්නය 

ශකුාතනනින් අවසන් ශවයිද කියලා අපට හිතා ගන්නවත් බනහන. 

්රිකුවාමලය දිස්්රික්කශේ තනනිතලාවත් එක්ක යුද්ධ කරුල 

ශවලාවක  කඳුකරයට ශම් ප්ර ්නය ගියා නම්  ඇත්තටම දනවනන්ත 

විනා යක් සිද්ධ වන්න ඉඩ තිබුවා. එශහම වුවා නම් තවත් ජීවිත 

දහස් ගවනක් නනති වනවා. ඒක කාටවත් වමක්වන්න බනහන. එදා 

කඳුකරශේ තනන් තනන්වලින් ත්රස්තවාදයට සම්බන්ධ යනයි සනක 

කරන ුලද්ගලයන් අහු ශවද්දි  ුලුලරන ද්රවය අහු ශවද්දි ලිංකා 

කම්කරු ශකොිංග්ර සශේ නායක ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා 

ඒ ප්ර ්නයට එතනනින් එහාට යන්න ඉඩ දුන්ශන් නනහන. මා ශම් 

ශවලාශේ ශගෞරවශයන් යුතුව ඒ කාරවය සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

එවකට රශට් පනවනති යුදමය වාතාවරවය අවසන්  කරන්න  සිිංහල 

ශහෝ දමිම ශහෝ මුස්ලිම් මිනිසුන් තනන් තනන්වල මනශරන එක 

නවත්වන්න ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වනනි දමිම 

නායකශයෝත් ශහේතු වුවාය කියන කාරවය ශම් අවස්ථාශේී මා 

ශගෞරවශයන් යුතුව සිහිපත් කම යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි  ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසය කියන්ශන් 

පවුලක් විසින් නිේමාවය කම පක්ෂයක්. ඒ පවුල විසින් තමන්ශේ 

ජාතිශේ අනනයතාව ආරක්ෂා කරලා  විශ ේෂශයන්ම කඳු රට 

සිටින තමන්ශේ ජාතියට දනවනන්ත ශසේවයක් කමා. එවන් ශසේවයක් 

කම ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා අප අතරින් සදහටම 

විශයෝ ශවලා ගියත්  එතුමා කම ඒ සත්කාර ටික ඉදිරියට ශගන 

යන්න රාජය අමාතය ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා කනප 

ශවලා ඉන්නවා. ශම් අවස්ථාශේී මා එතුමාත් ඉතාම ශගෞරවශයන් 
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පාේලිශම්න්තුව 

සිහිපත් කරනවා. තාත්තා රටට දුන් ආදේ  සහ ඒ යහපත් ශසේවය 

සිිංහල  දමිම  මුස්ලිම් කියන යන ජන වේග තුශන් සමඟියත් එක්ක 

ශහට දවශසේ ඉදිරියට ශගන යන්න ඔබතුමාට  ක්තිය හා 

වධේයය ලනශේවායි කියාත් මා ප්රාේථනා කරනවා.  

ගරු ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ශම් රට හදන්න 

කටයුතු කරනශකොට උතුශේ සිටි අන්තවාී සමහර දමිම 

නායකයන් ශම් රට විනා  කරන්න කටයුතු කමා. ඒ ශවලාශේ 

පාසල් සිය දහස් ගවනක් විනා  වනශකොට  ආගමික ස්ථාන සිය 

දහස් ගවනක් විනා  වනශකොට ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා වනනි අය 

වි ්වවිදයාල සහ වෘත්තීය ුලහුණු මධයස්ථාන ආරම්භ කරලා 

තරුවයන් ශවනුශවන් වනඩසටහන් හදලා  ඔවුන්ශේ අනාගතය 

ශගොඩනනගීම උශදසා  දනවනන්ත ශසේවයක් කමා. 

මා වනඩිදුර කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නනහන  ගරු 
කථානායකතුමනි. ඇත්තටම ශම් ශවලාශේ ශම් ශ ෝක ප්රකා  
ශයෝජනාවට එකතු ශවන්න මා බලාශපොශරොත්තු වුශණ් ශම් 
නිසායි. ්රිකුවාමලශේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ ශවලා වනඩ කරන 
දමිම සිංවිධායකතුමා වන කාේතික් මනතිතුමාත්  අශ්ප තරුව 
නායකයකු වන අමල් මල්ලී වනනි අයත් මට එදා ඒ ශවලාශේ 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ මම ශගදරට සහභාගි වන්න එන්න 
කියා කථා කමත්  යම් අපහසුතාවක් මත මට ඒ අවස්ථාව ම  
හනරුවා. ්රිකුවාමලය දිස්්රික්කශේ සිටින සියලු දමිම ජනතාව 
ශවනුශවන් ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ පවුශල් 
සියලුශදනාටත්  ලිංකා කම්කරු ශකොිංග්රසශේ රාශම්ෂ්වරන් 
මන්ත්රීතුමා ඇතුළු සියලුශදනාටත්  විශ ේෂශයන් ජීවන් 
ශතොණ්ඩමන් රාජය ඇමතිතුමාටත් මශේ බලවත් කනගාටුව ඒ 
ශවනුශවන් ප්රකා  කරනවා. අශ්ප ආගශම් විධියට ගරු ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට ශමොක් සුව අත්ශේවායි කියා ප්රාේථනා 
කරමින්  මා නිහ  වනවා.   

 
[6.13 p.m.] 

 

ගුණ (ආචාර්ය) සුවර්න් රාඝවන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுமென் ெொகென்) 

(The Hon. (Dr.) Suren Raghavan)  
“ தபருமை உமடயெர் ஆற்றுெொர் ஆற்றின் 

அருமை உமடய தெயல்.” 

Mr. Speaker, death is an event where we can reflect on 
the past or we can decide about our future. 

Sir, I will take these three minutes only to speak to my 
fellow Parliamentarian, my brother, “Thambi”, if you 
permit me to call you that, Hon. Jeevan Thondaman, 
about our future - the common future of Sri Lanka; the 
common future of the people of this country; the common 
future, particularly, of the “Malayaha Thamilar” or the 
Tamils of Indian Origin in Sri Lanka.  

Jeevan, a young man called James Taylor who was 
younger than you, at 19 years, came and revolutionized 
this part of the world by introducing tea to Sri Lanka, then 
Ceylon. You are a fourth-generation member of the 
leadership of that community.  I selected a couplet from 
Valluvar’s “Thirukkural” which states, “Great people will 
do great things and the society will look at them”. So, I 
am looking at you as a young person who will do great 
things for the up-country people, our beloved community 
and fellow citizens. 

All the speakers I heard speaking today had a very 
sympathetic attitude towards the up-country people. They 
said, "We must do something about them.” I am 
emphasizing, my Hon. Member, the responsibility that 
you have on your shoulders is to make them become 
equal citizens of this country, because till today, for 
nearly 200 years, this country's economy has been based 
on the sweat, tears and the blood of those people, and 
today, you stand as their leader.  

Sir, an average of US Dollars 1.8 billion was earned 
during the last three years by tea. But, what is the amount 
that we have invested on those people? That community 
consists of one million people and casts nearly 450,000 
votes every year. But, what is their future? So, my 
Thambi, let us work for them. That is how you can salute 
your great grandfather and your father, by ensuring that 
the up-country Tamil people become equal citizens of 
this country.  

තවදුරටත් ඔවුන් කාශේවත් ශගවල්වල ශමශහකරුවන් 
හනටියට ශනොව  අියමානවත් ශ්රී ලාිංකිකයන් හනටියට  ශම් රශට් 
සමුලරවනසියන් හනටියට ජීවත් වන අියමානවත් අනාගතය 
තනන්නට ඔබතුමාට සිදු වනවා. එයයි  ඔබතුමා භාර ගත් වගකීම. 
ඔබතුමා එය යථා කාලශේී ඉෂ්ට කරයි කියා මා බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. එයයි  ඔබතුමාශේ මුත්තාටත්  පියාවන්ටත් ඔබට 
ශද් පාලන ව ශයන් කරන්න ුලළුවන් ශගෞරවය වන්ශන්. ඒ 
කාේයය කරන්නට ඔබතුමාට සියලු  ක්තිය ලනශේවායි කියා මා 
ප්රාේථනා කරනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාට අශපන් උදවු ලනශබනවා. 
ඔබතුමා කථාවලට වනඩිය කනමනති නනති ුලද්ගලශයක් බව මා 
දන්නවා. නමුත් මා රැඳී සිටිශේ ශම් ශමුාශහොශත්ී ශම් කාරවයත් 
කියන්නයි. The up-country Tamils are not alone. Though 
my fellow Northern people have not come here to salute 
your father, I stayed back. I had three meetings, but I 
cancelled them and stayed back because I want to walk 
this journey with you so that our people, the up-country 
people, will have a bright future.  

Thank you.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Then, the Hon. Johnston Fernando. You have about 

three minutes.  
 

 

[අ.භා.6.17  
 

ගුණ වජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර් ්වවේ ප්රධාාන සවවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு மஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள் 

அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின் முதற்மகொலொெொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි  හිටුල අමාතය ගරු ආරුමුගන් 

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන මම ීේඝ කථාවක් කරන්නයි හිටිශේ. 
නමුත් එතුමාශේ ුලත්ර රත්නයට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු නිසා ඉතාම 
ශකටිශයන් මශේ කථාව කරන්න බලාශපො ශරොත්තු ශවනවා. 
ආණ්ක් පාේ ්වශේ ප්රධාන සිංවිධායකතුමා හනටියට මට 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ගනන ශබොශහෝ ශද්වල් කියන්න තිශබනවා. 
නමුත් නවක මන්ත්රීවරුන්ට සහ ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මඟින් 
ඇසුරු කම ශජයෂ්ඨ මනති ඇමතිවරුන්ට කාලය ශවන් කර ීමට 
සිදු වූ නිසා මට කථා කරන්න තිබූ කාලය අක් වුවා. එතුමා ගනන 
කථා කරන්න මට අවස්ථාව ශනොමනති  වම පිළිබඳව කනගාටු 
වනවා. ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ ආදරණීය ුලතා වන රාජය 
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අමාතය ගරු ජීවන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාටත්   දියණියන් 
ශදශදනාටත්  එතුමාශේ ආදරණීය ියරිඳ ඇතුළු පවුශල් ඥාතීන්ටත් 
ශම් අවස්ථාශේී මශේ ශ ෝකය ප්රකා  කර සිටිනවා.  

හිටුල ආණ්ක්කාරතුමා මතක් කම විධියට  මාත් ශම් 
අවස්ථාශේී එක් කාරවයක් මතක් කරන්න කනමනතියි. 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාට අපි ගරු කරන්ශන්  එතුමා 
ප්රජාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් වාශේම  රට ශවනුශවන් නිවනරැදිව හිට 
ගත් නායකයකු නිසායි. එතුමා ශම් රශට් සුළු ජාතික පක්ෂ 
නිශයෝජනය කරන නායකයන්ට ආදේ යක් වන විධියට ඒ 
ජනතාවට නායකත්වය ලබා දුන් ශද් පාලනඥශයක්. අන්න ඒකයි 
මට කියන්න ඕනෑ වුශණ්. එතුමන්ලා අද අක්  ගවශන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකය පම 
කරන්නවත් ශම් ගරු සභාවට පනමිව නනහන.  

යුද්ධය පනවති කාලශේී උතුශේ ත්රස්තවාදය උඩ රටටත්  ශබෝ 
ශවයි කියලා ශම් රශට් ජනතාව තුම වි ාල ියයක් තිබු වා. හනබනයි  
හිටුල ඇමති ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා ඒකට ඉඩ දුන්ශන් නනහන. ඒක 
තමයි අපි අගය කම යුත්ශත්.  

හිටුල ඇමති පලනි දිගම්බරම් මනතිතුමාත් අද ශම් ගරු සභාවට 
පනමිව නනහන. එතුමාත් ශම් ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනාවට සම්බන්ධ 
ශවනවා නම් අපි එය අගය කරනවා. පක්ෂ - විපක්ෂ ශේදයක් අපට 
අදාම වන්ශන් නනහන. ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරයකු වන  අද 
කථානායකතුමා හනටියට සිටින ඔබතුමා මා කියන කාරවය 
පිළිගී වි කියලා මා හිතනවා. කම්කරු ජනතාව ශවනුශවන් 
තමන්ට කම හනකි උපරිම ශසේවය ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් 
මනතිතුමා කමා. ශබොශහොම ශහොඳ මිත්රශයක්  ශහොඳ 
ශද් පාලනඥශයක්  උතුම් මිනිස් ගති පනවතුම් තිබුණු ශකනකු 
හනටියටයි ආරුමුගන් ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමා මා දකින්ශන්.  

මනතිවරවයකී එතුමා හනම දාම නුවරඑළිය දිස්්රික්කශේ වනඩි 
මනාපවලින් ජයග්රහවය කමා. අද එතුමාශේ ුලත්ර රත්නයත් 
තාත්තාශේ අඩි පාශේ යමින් ජනතාවට ශසේවයක් කරනවා. 
ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මනතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හනටියටත්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මනතිතුමා අගමනති හනටියටත් ශම් රට පාලනය කරන 
ශවලාශේ එතුමාට ඒ නායකත්වය ලබා ීලා තිශබනවා.  

ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය සිදුවුණු ශවලාශේී  
එතුමාශේ ශද්හය දවස් කීපයක් තබා ගන්නට ඉඩ ීම 
සම්බන්ධශයන් විවිධ ශද් පාලන පක්ෂවල අය යම් යම් විශේචන 
කමා; පහර දුන්නා. එතුමාශේ ශද්හය එශහම දවස් කීපයක් තියා 
ගන්න ඉඩ දුන්ශන් එතුමා ඒ ජනතාවට නායකත්වය ලබා දුන් 
නිසායි.  

එතුමාශේ අභාවය ශවනුශවන් එම පව ු  ශල් සියලුශදනාටම 
මශේ කනගාටුව ප්රකා  කරන අතර  එතුමාශේ ආගම ධේමය 
අනුව  එතුමාශේ ආත්මයට  ාන්තියක් අත් ශේවායි කියා ප්රාේථනා 
කරමින්  මා නිහඩ ශවනවා.  

ස්තුතියි.  
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ගුණ ජීවන් වතොන්ඩමන් මහතා (වතු නිවාස හා ප්රජා යියතල 

පහසුකම් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ஜீென் ததொண்டைொன் - மதொட்ட வீடமைப்பு 

ைற்றும் ெமுதொய உட்கட்டமைப்பு ெெதிகள் இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 
தகௌெெ ெபொநொயகர் அெர்கமள, இன்மறய அனுதொபப் 

பிமெெமணயில் கலந்துதகொண்டு அைெர் ஆறுமுகன் 

ததொண்டைொன் அெர்களுக்கு அனுதொபம் ததொிெித்த 

அமனெருக்கும் எனது நன்றிமயத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கின்மறன். என்னுமடய தந்மதயொன ைமறந்த தமலெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் கிட்டத்தட்ட 26 

ெருடங்கள் ைக்களுக்கு உண்மையொகமெ மெமெயொற்றினொர். 

ததொழிற்ெங்க ொீதியொகவும் ெொி, அெெியல் ொீதியொகவும் ெொி, அெர் 

ைக்களுக்கு உண்மையொக இருந்திருக்கின்றொர்.  ைக்கள் 

நலன்கருதி தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஞொபகொர்த்த 

ைன்றத்மத அெர் உருெொக்கினொர். அவ்ெொமற, ததொண்டைொன் 

ததொழிற்பயிற்ெி நிமலயத்மதயும் உருெொக்கினொர். 

அதன்மூலைொக இன்மறக்கு நிமறய இமளஞர்கள் புகழ்தபற்ற 

பல நிறுெனங்களில் மெமல தெய்கிறொர்கள். அமதமபொலமெ, 

மநொர்வூட் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ெிமளயொட்டு 

மைதொனத்மதச் ெர்ெமதெ அங்கீகொெம் தபற்ற ஒரு 

ெிமளயொட்டு மைதொனைொக ைொற்ற மெண்டும் என்று அெர் 

கனவு கண்டொர். அவ்ெொமற, எங்களுமடய மதொட்டத்துமறயில் 

ெொழுகின்ற ைக்களுமடய பிள்மளகளுக்கு கணனிப் 

பயிற்ெிகமள ெழங்குெதற்கு 44 பிெஜொெக்தி நிமலயங்கமள 

உருெொக்கினொர். நொம் தற்கொலத்தில்தொன் ததொழில்நுட்பத்மதப் 

பற்றிப் மபெிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். ஆனொல், இமத 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் அந்தக் கொலத்திமல 

தெய்து முடித்துெிட்டொர். இெற்மறதயல்லொம் பொர்க்கும்மபொது, 

ஒரு நீண்டகொல மநொக்கத்மதொடுதொன் அெர் மெமல 

தெய்திருக்கின்றொர் என்பது புொிகின்றது.  

அதுைட்டுைல்ல, இன்று இங்கு மபெிய எல்மலொரும் கட்ெி 

மபதங்கமள ைறந்து ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் பற்றிப் 

மபெியமத நீங்கள் பொர்த்திருப்பீர்கள். அெர்கள் மபசும்மபொது 

எனக்கு ஒமெதயொரு ெிடயம்தொன் புொிந்தது. அதொெது, 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொமன அெர்கள் ஓர் உயர் ஸ்தொனத்தில் 

மெத்திருக்கிறொர்கள் என்பது எனக்குப் புொிந்தது. அதற்குக் 

கொெணம், அெர் இனம், ைதம் என்று பொர்க்கொைல் 

எல்மலொருக்கும் ெைைொக மெமல தெய்திருக்கின்றொர். 

என்னுமடய தந்மத என்னுடன் அதிகைொன மநெத்மதச் 

தெலெழிக்கெில்மலதயன்ற ஓர் ஆதங்கம் எனக்கு 

எப்மபொதுமை இருந்து ெந்தது. அதமனொடு மெொா்த்து மகொபமும் 

இருந்தது.  அெர் எத்தமன மபருமடய இதயத்தில் ெொழ்கிறொர் 

என்பமத நொன் அெெது இறுதி அஞ்ெலியின்மபொது அறிந்து 

தகொண்மடன். அப்மபொது, எனக்குள் இருந்த மகொபம், ஆதங்கம் 

என்பன இல்லொைல்மபொய், கமடெியொக தபருமை ைட்டும்தொன் 

எஞ்ெியது.  

இன்மறக்குத் மதொட்டப்புற ெொழ் ைக்களுமடய பிள்மளகள் 

பல துமறகளிலும் ெொதித்திருக்கிறொர்கள். பலர் ெக்கீல்களொக 

இருக்கிறொர்கள்; engineersஆக இருக்கிறொர்கள்; doctorsஆக 

இருக்கிறொர்கள். அமதெிட முக்கியைொக அெெொங்க 

ஊழியர்களொக இருக்கிறொர்கள். இவ்ெொறு எங்கமளயும் இந்த 

ெமுதொயத்தில் ெை ஸ்தொனத்துக்குக் தகொண்டுெந்திருக்கிறொர். 

அதுைட்டுைல்ல, இன்னுதைொரு ெிடயத்மதயும் நொன் 

பொர்த்மதன். அதொெது, ஆறுமுகன் ததொண்டைொனுமடய இறுதி 

அஞ்ெலியின்மபொது, ைமலயகம் பூெொவும் ைக்கள் தெள்ளம் 

நிெம்பி இருந்தமத நீங்கள் பொர்த்திருப்பீர்கள். அப்படி 

இருந்தும்கூட, ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் 

கொலைொகிெிட்டொர் என்ற அதிர்ச்ெியொன தெய்தியிமன 

ைக்களொல் நம்ப முடியெில்மல. இந்தத் தருணத்தில் நொன் ஒரு 

ெிடயத்திமனச் தெொல்லலொம் என்று நிமனக்கின்மறன். அைெர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அெர்கள் இறப்பதற்கு ஒரு ெில 

நொட்களுக்கு முன்னர், நொன் தகொட்டக்கமலயிலும் தெந்தில் 

ததொண்டைொன் அெர்கள் பதுமளயிலும் தகௌெெ ெொமைஷ்ெென் 

அெர்கள் தைதகும்புெெிலும் பெத் அருள்ெொைி கண்டியிலும் 

இருந்தமபொது, “நீங்கள் எல்மலொரும் தகொழும்புக்கு ெொருங்கள்; 

நொன் உங்களுடன் இருக்க மெண்டும்” என்று தெொன்னொர். 

அமத எதற்கொகச் தெொன்னொர், ஏன் தெொன்னொர் என்று 
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அப்தபொழுது எங்களுக்குத் ததொியெில்மல. ஆனொல், நொங்கள் 

அங்கு தென்மறொம். “என்னுமடய பிறந்த நொளின்மபொது உங்கள் 

எல்மலொருடனும் இருக்க நொன் ஆமெப்படுமறன்” என்று அெர் 

தெொன்னொர். ஆனொல், துெதிருஷ்டெெைொகத் தனது பிறந்த 

நொமளக்கு மூன்று நொட்களுக்கு முன்னமெ அெர் இறந்து 

ெிட்டொர். அெர் இறந்தொலும் அெருமடய தகொள்மக இன்னும் 

எங்கள் கட்ெிக்குள் அப்படிமய இருக்கின்றது. அது எங்கள் 

மெமெயில் கட்டொயம் ததொியும்.  

இன்று எனக்குப் பலர் மதொியம் ஊட்டினொர்கள். 'ஜீென் 

ததொண்டைொனின் மதொள்ைீது தபொிய பொெம் சுைத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது; அெர் தபொிய பொெத்மதச் சுைந்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்’ என்தறல்லொம் தெொன்னொர்கள். ஆனொல், 

என்மனப் தபொறுத்தெமெக்கும் நொன் அப்படி நிமனக்க 

ெில்மல. கொெணம், ெிறு ெயதில் எனக்கு நடக்கப் பழக்கிக் 

தகொடுத்த அமத ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் நொன் அெெியலில் 

ஒவ்மெொர் அடிதயடுத்து மெக்கும்தபொழுதும் எனது பக்கத்தில் 

நிற்பொர் என்று நொன் நம்புகிமறன். இன்தனொரு ெிடயத்மதயும் 

நொன் தெொல்லியொக மெண்டும். நொன் முதல் தடமெயொக இந்தப் 

பொெொளுைன்ற அைர்வுக்கு ெரும்மபொது எனது தந்மத இன்னும் 

ஒருமுமற கம்பீெைொக நடந்து ெந்து இங்கு முன்ெொிமெ 

நொற்கொலியில் அைெ மெண்டுதைன்ற சுயநலைொன ஆமெ 

எனக்குள் ஏற்பட்டது. ஆனொல், என்னொல் அப்படி அமதப் 

பொர்க்கக் கிமடக்கொது என்பது எனக்குத் ததொியும்.  

Hon. Speaker, I wish to continue in English. Sir, 
everyone knew that the late Hon. Arumugan Thondaman 
boldly espoused the plight of the plantation workers in 
Parliament and also at international forums. Not only did 
he demand better wages for the estate workers, but also 
for better housing and a better standard of life in the 
mainstream society. Eventually, this has led to the 
plantation community to get involved with the 
mainstream society for which we are very grateful and are 
very proud of. 

Apart from that, his acumen and negotiating skills in 
concluding Collective Agreements between the 
Employers' Federation of Ceylon and the trade unions 
were thornful at times, but he would always emerge as a 
victor, the reason being that he was not just a veteran 
trade unionist, but was Arumugan Thondaman. He was 
known for his negotiating skills and the strategies he 
followed.  

He had a desire to somehow achieve that Rs. 1,000 
wage for the estate workers before his last breath, but 
unfortunately he could not. But, we will continue the 
struggle and we believe that we will definitely receive the 
Rs. 1,000.  

He also had another dream of starting a universtiy. I 
was extremely happy and overwhelmed after hearing 
what the Hon. (Dr.) Bandula Gunawardena said on the 
Vote of Condolence, pledging that he will definitely bring 
in a university to the up-country and within this year, we 
are hoping to start it off. 

I also wish to state that the services of the Hon. 
Arumugan Thondaman extended not only to the 
plantation community but also to Sinhala villages and to 
the Northern and Eastern areas, which is why 

Parliamentarians of the Opposition and the ruling party 
from different areas paid their respect by recalling their 
memory of the late Hon. Arumugan Thondaman. 

I wish to say that apart from that, he maintained a 
cordial relationship with the Indian Government and also 
with Tamil Nadu politicians. He always acted as a bridge. 
Whenever a bilateral issue arose, the Hon. Arumugan 
Thondaman would stand at the forefront and face it. 

I would also like to thank the members of the Maha 
Sangha, clergies of the Hindu, Islam, Catholic and 
Christian faith, His Excellency President Gotabaya 
Rajapaksa and also Hon. Prime Minister Mahinda 
Rajapaksa for not only being a leader of this country, but 
also for being a good friend of my father. I would also 
like to thank Mr. Basil Rajapaksa for standing with us 
through thick and thin even after my father’s demise. 

Finally, I would like to extend my thanks to the Tri-
forces, the police, public health officials, the media, all 
trade unions, political leaders, employer organizations, 
Members of Parliament, Governors of all Provinces, 
Chairmen and Members of Pradeshiya Sabhas, former 
Ministers and Members of Provincial Councils, staff 
members of estates, the Staff of Parliament and lastly, the 
people who have stood by my father and who will stand 
by me. 

Thank you.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිටුල පාේලිශම්න්තු මන්ත්රී අභාවප්රා්පත ගරු ආරුමුගන් 
ශතොණ්ඩමන් මනතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳ පාේලිශම්න්තුශේ 
ශදපාේ ්වශයන්ම කරන ලද ශ ෝක ශයෝජනා අනුමත කරමින්  
මම ද ඒ සම  එක් වමට කනමනත්ශතමි. 

අද දින රැස් වමට අදාම නිල වාේතාශේ -හනන්සාඩ් වාේතාශේ- 
පිටපත් ශ ෝකයට පත් පවුශල් අය ශවත යවන ශමන් 
පාේලිශම්න්තුශේ මහ ශල්කම්වරයාට නිශයෝග කරමි. 

 
කේතැබීම 

ஒத்திமெப்பு 
ADJOURNMENT 

එකේහි  වේලාව අ.භා. 6.30 වුවයන් ගුණ කථානායකතුමා විසින් 
ප්ර ්නය වනොවිමසා පාර්ලිවම්න්තුව කේ තබන ලී. 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව  අද දින සභා සම්මතිය අනුව 2020 
සැප්තැම්බර් 22 වන අඟහුණවාදා පූ.භා. 10.00 වන වතක් කේ 
ගිවේය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 ைணியொகிெிடமெ ைொண்புைிகு 

ெபொநொயகர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைமலமய பொெொளுைன்றத்மத 

ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி பொெொளுைன்றம், அதனது இன்மறய தீர்ைொனத்துக் 

கமைய 2020 தெப்தெம்பர் 22, தெவ்ெொய்க்கிழமை மு.ப.10.00 

ைணிெமெ  ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

It being 6.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned Parliament 
without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Tuesday, 
22nd September, 2020 pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day.  
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[ගරු  ජීවන් ශතොන්ඩමන්  මහතා  



 

සැ.ුත. 
 

ශමම වාේතාශේ අවසාන මුද්රවය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවනරදි කම යුතු තනන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවනරදි කම යුතු ආකාරය එහි පනහනදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලනබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සිංස්කාරක ශවත ලනශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமெயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிெதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிெதி கிமடத்த இரு ெொெங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකො ල 5  වපොේවහේන්වගොඩ  කිුණ පන පාර  අවක 163 දරන ස්ථානවයහි පිහිිය 

රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්තුවේ පිහිිය රජවේ ප්රකා න කාර්යාව වයන්  

මිල ී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிெதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அெெொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அெெொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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