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ආDbක අධdාපන පදනමට &e?f
මම, පැ%සල නg G ෙමම කෘ?ෙH ඉංjkY lලාශm n.කg සo ආDbක අධdාපන පදනෙg
අවසරය ලබාෙගන ෙමය Yංහල භාෂාවට පIවDතනය කරන ලv. ෙමම කටwxත සඳහා එම
පදනම ෙව?% {Yම අ|ගkහය} ෙනාලැ~න බවx, එම පදනෙg Kලතල ෙහ# එn ෙවන
සgබ%ධතාවය} ෙනාමැ? බවx, ෙමn • පIවDතනය හැෙර%නට ෙමn පIවDතකයාෙ< අදහ&
{Yව} පළ ෙනාවන බවx කරැණාෙව% සලක%න.
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ෙලනා05 ඊ. 85 (1898-1983)
ෙලනාD- ඊ. ,- •Y% 1946 • ආDbක අධdාපන පදනම ‚nƒවන ලv. එතැ% පට% „රා වසර
37 } ඔ† එn සභාප? ‡රය ෙහාබව.%, Kදහස ˆම}දැf {යා ෙද%නටx, එය ෙව|ෙව%
ෙප‰ YŠ%නටx ෙනානැව‹ ෙවෙහŒෙන{. ඔ† &වභාවෙය%ම නායක ග?පැවog දැ}GෙHය.
ඇෙමIක% ඉ?හාසෙH ඉතා වැදගx අව&ථාවක • ෙහෙතම ඒ•ය „Jගල Kදහස සහ
ෙපෟJග)ක ෙJපල ආර}ෂා {,ම ෙව|ෙව% ජනතාව සං•ධානය කර%නට සමx •ය.
අදහ&වල ඇ? බලය {යාපා%නට ඔ†ෙ< ’•තය කvම KදŒන{. nට„ ජනා“ප? ෙරාන/ෙDග% ෙමෙ& )යා ඇත: “Kදහස නාමෙය% කරන ලද ඔ†ෙ< කැප•ම Kසා අෙ– රටx ඇයෙ<
ජනතාවx සමෘJ“මx Gහ. ඉvI අනාගත පරgපරාව%ද vIය ලබාග%නට ෙලනාD- ඊ. ,ෙසාය| ඇත.”
ෙලනාD- ෙපාx 29 } සහ Yය ගණනක )‚ ෙ/ඛන )යා ඇත. ඔ†ෙ< වඩාxම ŒපLYJධ කෘ?ය
වන මම, පැ$ස ල P)%ම පLකා ශනය GෙH 1958 • ය. කDමා %තෙH අං ෙග#පාංග {nපය} හා
&ථානවල නg {nපය} ෙවන& =වද ෙමn එන l)ක YJධා%ත සතdය% ෙ& තවමx පව‹.

හැ#$%ම
එ™දැ}•ෙම% ශතක බාගය} ෙග=නාට පŒවx, ෙලනාD- ඊ. ,- )š “මම, පැ%සල” කෘ?ය
{යවJ• වd}ත, Œ•ෙ›œ, සදාකා)ක, ŒŒමාදDශය% ෙවන& කර%නට ෙ•o පාදක ෙ*.
සgභාවd යනා• G පැසŒg රžගx •ෙ›ෂණ අප හදවx oළ තවමx ජKත කරවf. ෙg „ංŸ
රචනාව ෙලාˆ ˆඩා කාෙ<x මනස „~¡ව%නට හා ඇ& හI%නට උපකාර ෙවf. ෙබාෙහ#
පාඨකය% ෙමය {යැGවාට පŒව ෙලාව ද{%ෙ% ෙවන& •vයකටf.
Yxග%නා කත%දරය} වටා එo| කළ අදහස} දැNෙ& බලපෑම} ඇ? කරf. ෙලනාD- •Y%
ද}වන l)ක කරැණ නg පැ%සල} හදාග%නට අවශd Yය¥ ෙතාරoරැ හා ˆසලතා එ}
අෙයˆ oළ නැ? Kසා ආDbක
“සැලŒg” කර%නට ද ඉතා අ¦රැ බවf. ඒ ප6•ඩය vග
හැෙර%ෙ% පැ%සල} {යන තම%ෙ< කත%දරෙයK. ෙලනාD-ට “මම, වාහනය}” ෙහ# “මම,
§ව%යානය}” යැf {ය.% ෙg ප6•ඩය vය හැ{ය. එෙහx එවැK සං•Dණ භා¨ඩය}
ෙත#රා ගැ‰ෙම% ප6•ඩෙH ඔද අ©ෙවf. ෙකාපමණ ~J“ය} ?~ණx, ෙකාªචර උපා“ සහ?ක
ලබා ?~ණx, සරල සහ හැමදාම පා•ªŸයට ග%නා G පැ%සල} Pල Yටම තKයම හද%නට
{Yම ෙකෙනˆට ෙනාහැ{ය. ඉ?%, වාහනය} ෙහ# §ව%යානය} ගැන {ය%නට අවශd
ෙනාෙ*.
ෙg ප6•ඩය ඕනෑම උස& ෙහ# බලවx අෙය}ව Kරහංකාර කරව%නට සමx Gව{. අK}
අයෙ< වැඩවලට ඇ¬) ගහ%නට තම% ද%නවා යැf Yත.% ‚g- YŠන අහංකාර මන& ෙමය
{යැ•ෙම% පŒ Y¡රැ • හැ{ෙළ| ඇත. ෙමn සරල භාෂාව{% •&තර කරෙද%ෙ%, මධdම
සැලŒg ය| අ“මානෙය% කරන KරDථක වෑයg {යාf. නැතෙහාx එf% ෙප%ව|ෙH,
ෙනාෙබ/ තdාගලා® සහ ඔ&Š¯ය% අDථශා&ත°ඥෙයˆ G එ². ඒ. හෙය} KY ෙලY% දැ}G
“මවා පාන දැ|ම” ය%න ˆම}දැf {යාය.
ෙg ගැන nත%නට ,-ට වඩාxම සහාය GෙH 1945 • හෙය} )š “සමාජෙH දැ|ම පා•ªŸ
කරන හැŠ” නg )‚යf. එවක G සමාජවා•%ෙ< ෙබාරැ මතවාද ³ඳ දම.%, “ෙමය සැලŒg
කරනවා ද නැJද යන ගැන වාදය} ෙනෙමf. සැලŒg {,ම මධdම ෙලY% කරනවා ද ය%න
ගැන සහ සg´Dණ ආDbක පJධ?යට එක බලධාIෙය} පxකරනවා ද ය%න ගැන ෙහ# එය
බ†තර „Jගලය% අතර ෙබදාහIනවා ද ය%න ගැන Gව{,” යැf හෙය} එම )‚ෙය% සාකªඡා
කෙ¶ය.
“³xතර ෙනාකඩා ඔgල· හද| ෙනාහැ{f,” යන හද ස)ත කරවන පLකාශෙය% ˆIරැ පLංශ
•–ලවයට ආ¸Dවාදය} ¡%ෙ% මැ}Y.)ය% ෙරාෙබ&‚යD •YK. දැN ආ¨©වාvෙය} G
ෙහෙතම අ|%ෙ< ’•ත සැලŒg {,ම සඳහා මහx ෙ& ෙවෙහŒෙන{. පLංශ •–ලවෙH
දරැ¹තම ®ෂණ සමය ෙනාෙහාx 1793-94 කාලය ඔ† •Y% KDමාණය කරන ලJද{. දහ&
ගණK% ³xතර කැ©ෙ* ෙරාෙබ&‚යD සහ ඔ†ෙ< ºලŠනයf. ආ¨©ෙ* බලෙය% සමාජය
සැලŒg කළ අය ඉහ™% ද, ෙසŒ „රවැYය% Yය/ල%ම පහ™% ද YŠන ෙ& ඔ† ‰? •පDයාස
කර.% ඔ† ෙහාඳ යැf Ye උෙත#‚යාවකට ගx අසාDථක උxසාහය එදා YJධ •ය.
ඉහත පLංශ පLකාශය Yත සසල කරවන †රැ „රැ¡ රž/ලක තවx එක උදාහරණය} පම6.
එවැK අයව ඔබ කැම? නම{% හ»%ව%න හැ{f. සමාජවා•%, මැvහx•මට රැŸ Gව%,
සාlnකවා•%, ආ¨©වා•% යනා• ඕනෑම නම} ඔ=නට දැ.ය හැ{f. ඔ=%ෙ< දැ}ම පIv G
ෙපා¡ යහපත} ෙව|ෙව% සමාජය ෙවන& ආකාරෙය% සැකŒg {,මට ඔ=% ග%නා ලද
උxසාහ ව)% ඉ?හාසය ‚, ඉ?, ඇත. ඒ වෑයg ගKJ• ඔ=% ‚Iස} මරා දැlහ. තව ‚Iස}
nඟමනට ඇද දැlහ. සමාජවාදයට ෙසාෙහා% ෙකාත} කවදා ෙහ# ඉvෙව%ෙ% නg, එn සටහ%

•ය wxෙx ෙමයf: ෙමතැන වැළ¾ ඇxෙx Yය/ල ද%නවා යැf {යාගxත=% •Y% ෙකාතරg
³xතර කැ©වx ඔgල· එක} ෙනාලැෙබ%නට KDමාණය කරන ලද පLෙය#ගයf.
ෙල#කෙH YŠ {Yම ෙරාෙබ&‚යD ෙකෙන} පැ%සල} හද%නට ෙනාදxෙxය. එෙහx ඔ=නට
සg´Dණ සමාජය} ෙගාඩනඟ%නට උවමනා Gහ. ෙමාන •කාරය} ද, ෙකාතරg ¡}PŒ
ෙශ#කා%තය}ද!
එෙහx ෙලනාD- ,-ෙ< ප6•ඩෙH දැN වැදගxකම, අ‚ ද%නා ආඥාදයකය% ෙවත පමණ}
එ/ල ෙවනවා යැf අ‚ උපක/පනය කළ ෙහාx අ‚ අපෙ< කාDය භාරය පැහැර හැIය අය
ව%ෙනP. “මම, පැ%සල” {යා ෙදන පාඩෙg සඳහ% ව|ෙH වැරžJද පට% ගැෙන|ෙH
සැලŒgකරැව% ෙලාˆ සැලŒg හදන •ට {යා ෙනාෙ*. වැරžJද හටග%ෙ% අෙය}
Kහතමා‰කම පැxතකට දමා, ෙනාද%නා ෙදය} ද%නා ෙලY% හැYෙර.%, සාමකාÀ ඒ•ය
„Jගලය%ට එෙරnව රජෙH බලය පා•ªŸ කර%නට පට% ගKJ•ය. ෙමය {Yෙ&xම ජා?ක
ෙර#ගය} පමණ} ෙනාෙ*. එය ඉතා ළ¬%ම YJධ ෙව%නා G පLාෙJ¸ය ම·ටෙම% හටග%නා
ෙර#ගය} ද ෙවf.
අප අතර ඉ%න සමහරැ nත%ෙ% ඔ=නට රජෙH බලය ලැෙබ%ෙ% නg ෙහට ෙවළඳෙපාෙ/ •
vන%ෙ% ක=දැf සහ පරv%ෙ% ක=දැf {යා ෙත#ර%නට හැ{යාව ඇතැf {යාf. ඔ=නට .ල
‹රණය කර| හැ{ යැf {යාf. ඔ=නට ˆ)ය ‹රණය කර| හැ{ යැf {යාf. අෙ– ෙගව/
හා වාහන ¡ව%න ඕනෑ ˆමන ඉ%ධන ව)%දැf ‹රණය කර| හැ{ යැf {යාf. ˆමන
කDමා%ත පැව?ය woද, ˆමන කDමා%ත P)|„ටා දැ.ය woදැf ‹රණය කළ හැ{ යැf
{යාf. ඉ?% ඔ*† මඳකට නැව‹ ෙg ˆඩා )යන උපකරණෙය% යg Kහතමා‰xවය} ඉෙගන
ගත wof.
“මම, පැ%සල” •Y% මධdම සැලŒgවල පදනම} නැ? අෙ–}ෂාව% පL?}ෙÁප කරනවා
පමණ} ෙනාව, එය ඒ•ය „Jගලයා ගැන උxත,තර G ෛධDයය} Yතට නංවාලන දැ}ම}
ඉvIපx කරf. ඇඩg &.xෙ< “අvY හ&තය” නැම? සංක/පෙය% .ල, ෙJපල, ලාභ, පL?ලාභ
යනාvයට මාDෙග#පෙJශකය} ලැ-, Kදහ& .KŒ% •Y% සමාජවා• නdයාවා•%ට Ynන
මව%නට පමණ} හැ{ ආDbක හා&කg ඉƒ කර?. {Yම “මා&ටD ෙමාළය}” ෙනාමැ?ව
ෙල#කය වටා න% ෙදY%, අෙ%ක ෙලY%, ••ධ G උවමනාව% ඇ?ව එකo ෙවන ජනතාව}
පැ%ස/ KÁපාදනය කරJ• ඔ=% Kදහ& ෙවළඳෙපාලක • එකo ෙව%ෙ% තවx වඩාx ඉහළ
ම·ටg ව)% .)යන Yය ගණK% G ජනතාවකට ක%න, අÃ%න, Kවාස, අධdාපනය හා
•ෙන#දය සපය%නටf.
ආDbක අධdාපන පදනම ඉතා ආඩgබරෙය% ෙමම “මම, පැ%සල” n නව PQණය එn
පන&වැK සංවxසරය සැම,මට Kˆx කරf. අනාගතෙH vනයක එn ශත සංවxසර PQණය}
පළ ෙකෙර| ඇත. සමහර •ට එn සහශm වාDÄක PQණය} ද ෙකෙර| ඇත. ෙg රචනාව
සතdෙය%ම යg කාලයකට ¦මා Gව} ෙනාෙ*.
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මම, පැ$සල
මම පැ%සල{. {යව%නට හා )ය%නට දැ|ම ඇ? වැNnŠය%ටx, දරැ දැIය%ටx එකෙ&
†රැ „රැ¡ .Kර% Åර} වටා ¾ෙය% Kමැ=ණ සාමානd පැ%සල{.
)•ම මෙ< වෘx‹ය ෙම%ම මෙ< •ෙන#දාංශය ද ෙවf; මා කර%ෙ% එය පම6.
මෙ< වංශ පරgපරාව ගැන )•ය wxෙx ම%දැf ඔබ ක/පනා කර| ඇත. මෙ< කතා%දරය
අ?ශය රසවxය. එය P/ම කාරණයf. ඊළඟට මම අ³රහස{. ගහකටx වඩා, nරැ බැස යන
සැ%දෑවකටx වඩා, අˆ¹ සැරයකටx වඩා දැN අ³රහස} ෙව.. එෙහx මාව පා•ªŸයට
ග%නා අයෙග% බ†තරය nත%ෙ% මම {Yx පŒ³ම} නැ? අහÇ YJ“ය} පමණ} {යාf.
ඒ ෙනාසැල{/ල} ද}වන ග?ය Kසා මාව {Yx වැදගැgමකට නැ? තxවයකට ඇද දමා
?ෙ(. ෙg දරැ¹ වරද ෙ•oෙව% .Kසාට •නාශ Pඛයට P†ණ ෙනාපා වැN කාලය} පැවැxම
ආර}ෂා කරගත ෙනාහැ{ය. එය පLඥාව%තෙය} G ’. ෙ}. ෙච&ටDට% ¡ƒ අ%ද.% {*ෙවාx,
“අ‚ වැනෙස%ෙ% ආ›චDයය% නැ?කම Kසා ෙනාෙ*, ආ›චDයය% ද{%ෙ% නැ?කම Kසාය”.
මම, පැ%සල ‚ටතට ෙපෙනන පIJෙද% ඉතා සරල G උපකරණය{. මම ඔෙ( „¡මයට හා ගරැ
සරැවට පාත° •ය wxෙත}.. මම ෙමය ඔබට ඔ–„ කර ෙප%ව%නට ෙg රචනාෙව% වෑයg
කර%ෙන.. ඔබට මාව වටහාග%නට „Èව% නg -නැහැ එය {Yෙවˆෙග% ඉ/ල%නට බැහැඔබට „Èව% නg මම සංෙ}තවx කරන හා&කම ගැන යg දැ‰ම} ඇ? කරග%නට, එ•ට
ඔබට හැ{ෙ*• .Kසා ඉතා ෙදාgනY% අn. කරගK.% YŠන Kදහස ෙ(රාග%න. ඔබට {යා
ෙද%න මට ඇxෙx ඉතා ගැÇරැ පාඩම{. වාහනයකට ෙහ# §ව%යානයකට ෙහ# ‚ඟ% ෙහ#දන
ය%ත°යකට වඩා පහŒෙව% මට ෙg පාඩම ඔබට {යා vය හැ{යාව ඇxෙx ෙප|ෙම% මා ඉතා
සරල G උපකරණය} Kසාමය.
සරල, ඔ* එෙහx, ෙලාව {Yම „Jගලෙයˆට තKවම මාව KÁපාදනය කර%නට හැ{ දැ|ම}
නැත. ෙgක අරැම „¡ම කතාව} යැf Yතනවා ෙ%ද? •ෙ›ෂෙය%ම ඇෙමIකාෙ* මෙ< ජා?ෙH
අය ³)යන භාගය} •තර වසරකට Kපදෙවනවා යැf ඇෙහJ•.
මාව අතට අරෙගන එහාට ෙමහාට හරවලා බල%න. ෙමාක}ද ඔබ ද{%ෙ%? ඇහැට ෙපෙනන
වැN යම} නැහැ. ¾ ෙපා-ඩ}, ඔප දම%න ෙයාදාගx වාKÁ Šක}, ‚%තාරැ කළ ෙ/බ/
Šක}, .Kර% Åර}, යකඩ Nංග} සහ මකනය} යනාvෙය% wo G සරල උපකරණය}
පමණf.
ගණනය කළ ෙනාහැM තරN O ෙපර PQR
ඔෙ( වංශ පරgපරාෙ* වැN ඈත} කරා ය%නට ඔබට ෙනාහැ{ ෙ&ම, මමx මෙ< ෙපර •x?
Yය/ලම න.% {ය%නට හා පැහැv) කර%නට අෙපාෙහාසx ෙව.. එෙහx මෙ< පŒ³ෙg
සං•Dණxවය සහ සාරවxබව ඔෙ( Yෙx සටහ% වන පIJෙද% ෙප%•ය හැ{ තර.% මම
ෙමෙ& ෙතාරoරැ ෙගනහැර ද}ව..
මෙ< ෙපළපත පට% ගැෙන%ෙ% ගහ{%. උoරැ කැ)ෙෆ#Kයාෙ* සහ ඔIෙගා% n ෙක™%
ඉහළට වැෙඩන ¦ඩ නැම? ගහ{%. දැ% ක/පනා කර%න ෙg ¦ඩ ග& කප%න, ¦ඩ ¾
ෙකාට% ෙD/¥වට ෙගKය%න පා•ªŸ කරන ලද {යx, ෙලාI, කඹ යනාvය ෙකාªචර} Gවා ද
{යා. ඒවා හද%නට ගණනය කළ ෙනාහැ{ G ˆසලතා ව)% ‚I ෙකාතරg ‚Iස} සහභාj
Gවාද {යා nත%න: පත/ කK%න, යකඩ හද%න, යකඩ ව)% {යx හද%න, ය%ත° වලට
අවශd ෙම#ටD හද%න, ශ}?මx කඹයක Kමාවට ෙපර එn ෙනාෙය} අව&ථාවල • කළ wo
ෙJව/ ඉƒකර%න, ¾ ෙකාට% සඳහා ග& කපන කඳ=රැවල අයට Kදන ඇඳ% හද%න, ඔ=නට

කෑම සපයන ˆ&Y හද%න, ඒවාෙH ‚™ෙයල G ආහාර වගා කර„ අය, යනාvෙය% ෙකාපමණ
‚Iස} හ=/ =නාදැf Yත%න. ග& කපන අය ³*ව ෙක#‚ ෙක#–පය} හද%නx ෙකාතරg
දහ& ගණන} සහභාj Gවාදැf Yත%න!
කැ)ෙෆ#DKයාෙ* සැ% )යැ%ෙඩÍ# n ¾ ෙම#ලකට තමf ෙg දර ෙකාට% යැ=ෙ%. ඉ?%
පLවාහනයට ගxත ¡gIය ෙප·Š, ¡gIය මාDගය, ¡gIය එ%O% හද%න ෙකාªචර ‚Iස} එකo
=නාදැf nත%න. ඔ=% අතර ස%Kෙ*දනය පහŒ කරගැ‰ම සඳහා • ෙදෙන} සහාය =ණාද?
ඒ Yය¥ ‚I& මෙ< ෙපළපතට අf? Gව%.
දැ% nත%න සැ% )යැ%ෙඩÍ# n ඇ? ¾ ෙම#ල ගැන. ¦ඩ ෙකාට%, අඟ/ හතෙර% එකකට
අ©ෙව% ඝනකෙම% wo ˆඩා පoරැවලට කප%න අවශdයf. ෙgවා උ¡නකට දමා •යැෙළනවා.
ඊට ප&ෙස ගෑ¹ අය P†ෙ¨ වxŒ| ගාන ෙ•oව Kසාම ෙgවාටx සායg ෙපාව%න අවශdයf.
.K&Œ කැම? මම Œ¡මැ) •vයට ඉ%නවා ද{%න ෙනෙමf, ල&සන ෙවලා ඉ%නවා ද{%නටf.
ඊට ප&ෙස ෙg ¾ පoරැවල ඉŠ ගාලා ආෙයx උ¡නක •යළා ගැෙනනවා.
සායg හද%න, උ¡% හද%න, ර&ෙන ලබාෙද%න, •¡) එ™ය හා බලය ලබාෙද%න, ය%ත°වලට
අවශd ෙම#ටD සහ ෙබ/· හද%න, සහ ¾ ෙම#ලකට අවශd අK} අංෙග#පාංගය% හද%න
ෙකාªචර ˆසලතා ගණනාව} පා•ªŸයට ගැෙනනවාද? ¾ ෙම#ල අoගාන අයx මෙ< ෙපළපතට
අයx ෙවනවාද? ඔ*, ඒ වෙ<ම ¾ ෙම#ලට •¡) බලය සපයන පැYÏ} ගෑ& ඇ%- ඉෙල}Š¯}
ෙකාgපැ6ෙH ෙ*/ල බÃ%න ෙකා%•Ð· වxකර„ ‚I.% ද මෙ< ෙපළපතට අf?f!
කැ)ෙෆ#DKයාෙ* Yට •/}&-බැෙර ෙවත ¡gIය ෙප·Š හැට} ‚ෙර%න ¾ පoරැ ෙගKය%න,
අ©} කරග%න, බා%න හා පLවාහනයට සහාය ෙව%න ළ¬% හා ඈ?% YŠ Po% .xත% ද
අමතක කර%න එපා!
සංS0ණ ය$තT
පැ%ස/ කgහෙ/ අf?ය, ඉ?I {,ෙම% හා අර‚Iමැ&ෙම% lලධනය} එකo කරගxo මෙ<
ෙදමා‚ය%ෙග. එn ය%ත° Ñත° හා ෙගාඩනැ¬)වල වŠනාකම ෙඩාලD .)යන හතර}. සං•Dණ
මැÄම{% ෙමතැනට ෙගෙනන හැම ¾ පoරකටම 8) අට} ෙදනවා. ඊට ප&ෙස තවx සං•Dණ
මැÄම} ¾ පoර} හැර ¾ පoරක .Kර% Åර} තබනවා. මැ)යg ගානවා. ඊට උN% තව ¾
පoර} තබනවා. හIයට .Kර% සැ%•ª එක} වෙගf {ය%න „Èව%. ෙg ¾ පoරැ එකට
එක ස•කරන සැ%•ª මැÄෙම% තමf මමx මෙ< සෙහ#දරය% හx ෙදෙනˆවx එකවරම
යා%?°කව කැටයg ෙකෙර%ෙන.
.Kර% පැ%ස/ {*වට .Kර% (ඊයg) ඇxෙත නැහැ. ඒක තවx සං•Dණ කතාව}. පත/
ව)% ගkැෆf· කැ‰ම YJධ ෙව%ෙන ලංකාෙ*. ෙg පත/ කKන .K&Œ ගැන nත%න. එයාලට
අවශd උපකරණ හදන අය ගැන nත%න. පත/ ව)% හාරන ගkැෆf· දා%න ම¥ හදන අය
ගැන nත%න. ඒ ම¥ ගැටගහ%න ල¹ හදන අය. ඒවා පLවාහනයට සහාය ෙවන අය, ඒවා නැ*
පටවන අය, ඒ නැ* හදන අය. ඉ?% මෙ< උපතට අතරමග• සහාය ෙවªච පL•පාගාරවල අය,
වරයා%වල KයPව% යනා•% එෙහමx ඉ%නවා.
ඒ ලංකාෙව% ෙගනා„ ගkැෆf· .ශm =ෙ¨ .YY‚ ව)% ෙගනා„ මැŠ සමඟ. ඒ {Ðයාවට
ඇෙම#Kයg හfෙඩÍා}සf- ෙයාදා ගැ|ණ. ඒවා ෙතx කර%න ආධාරක ෙවන ස/ෆ ෙය¡ ටැෙල#
ෙනාෙහාx ස/ÏwI} අgල සමඟ රසායKකව පL?{Ðයා කරන ලද සxව ෙgද පා•ªŸයට
ගැ|ණ. මැÄ% ගණනාව{% Iංගලා ºn% ෙg .ශmණය -හIයට ෙසාෙසÔ අරඹරන ය%ත°ය{%
වෙ<- එ™යට එ%ෙන අග} නැ? ආකාරයකට. එය අවශd පමණට කපා, •යළා ෙගන,
ෆැර%හf· අංශක 1850 ක ර&නය{% පැය ගණනාව} යන ෙත} උ¡නක දාලා ග%ෙන. එn
ශ}?ය හා Œමට බව වැNකර%න ෙම}Yෙක# රෙට% ෙගෙනන කැ%ෙඩ)ලා ඉŠ සමඟ පැරÏ%
ඉŠ සහ හfඩÍජ‰කෘත &වභා•ක ෙgද උ¹ .ශmණය} වx ෙකෙරනවා.

මෙ< ¦ඩ ¾ කෑ) ව)% හැÕ පැ%සලට වාKÁ ත·ƒ හය} ලැෙබනවා. ඔබ ද%නවාද වාKÁවල
අඩං§ ෙJව/ Yය/ල ෙමානවාදැf {යා? එඬරැ ඇට වවන අය, එඬරැ ෙත/ ෙපරන අය යනා•%
ද ෙg වාKÁ හද%න සහාය ෙවන අයx මෙ< Po% .xත% ෙනාෙ*ද? ඔ*, ඒ අයx මෙ<
ෙපළපෙx අය. වාKÁ ල&සන සහ කහ පාŠ% ඉvIපx කර%නට ෙවෙහෙසන අය ගැන
{*ෙවාx, ඒ අයx ගණනය කර%න බැIතරg G ˆසලතා සo ‚Iස}.
බල%න ෙg ෙ/බ/ එක vහා. කාබ% අÈ එ}ක ලාƒ වDගය} .ශm කරලා හද„ ෙදය} උ¹Œg
කරල අලවන o‰ ත·ƒව} තමf ෙ/බ/ එක {ය%ෙන. ෙකාෙහාමද ලාƒ හද%ෙන? {ය%න
ෙමානවාද කාබ% අÈ {යල?
„ංŸ පැත) යකඩ කෑ/ල ‚xතල ව)% හැvලා ?ෙය%ෙන. oxතනාගg සහ තඹ ග%න පත/
කKන අය ගැන nත%න. ෙg &වභාවෙය% ලැෙබන අPQවd ව)% v™ෙසන ‚xතල පxකඩ
හද%න හැ{යාව ඇ? අය ගැන Yත%න. මෙ< „ංŸ පැත) යකඩ කෑ/ෙල ඇ? කÈ ර=g කÈ
Kක/ ව)% තමf හදල ?ෙය%ෙන. ˆම}ද කÈ Kක/ {යන ෙල#හය? ෙකාෙහාමද එය
ෙමෙත%ට පා•ªŸ කරගxෙත? මෙ< „ංŸ පැත) යකඩ කෑ/ල මැJෙද කÈ Kක/ නැxෙත ඇf
{යන සg´Dණ කත%දරය {ය%න තව ‚ƒ ගණනාව} යා•.
මාව පා•ªŸෙH • .Kසා අ?% YJධ ෙවන වැරv මක%න ග%න මකනය තමf මෙ< ඔƒ%න
වෙ< ?ෙය%ෙන. වැරv මක%න උද* ෙව%ෙන එn ?ෙයන ෆැ}×& යන රසQවdයf.
ඉ%¡‰Yයාෙ* ෙD–-¦- ෙත/ සමඟ ස/ෆD }ෙල#රf- දමා කරන පL?{Ðයාව{% ලැෙබන
KÁපාදනය{% තමf ෙg රබD වෙ< කෑ/ල හද%ෙන. මකෙන ?ෙය%ෙන රබD {යල බ†තරය
nතාෙගන nŠයට, ෙමn ?ෙයන රබD, ඒවා ඔ}ෙකාම එකට එකo කරල ?ය%න දාන Nංග}
•තරf. එතැනx සහායට එන තව Qවd රාØය} ?යනවා. ඉතා)ෙය% එන ¥† යමහ/ පාෂාණ
එ}ක ෙg මකෙනට පාට ලබාෙදන කැ-.යg ස/ෆf- යනාvය අමතක කර%නx බැහැ.
කUරැQ ද$ෙන නැහැ
ෙg .nමත ඉ%න {Yම තK „Jගලෙය} මාව හද%න ද%ෙන නැහැf {ය„ මෙ< l)ක
පLකාශයට එෙරn ෙව%න දැ% ඉ?% ක=රැ හI ඉvIපx ෙවනවාද?
මාව KDමාණයට අත ¡%න අයට එකo ෙව%ෙන .)යන ගණනක .K& සංඛdාව}. ඒ අය
අතර ඉ%න ෙකෙන} ඊට සහභාº ෙවªච අKx අය අතI% ද%ෙන ඉතාමx ඉතා &ව/ප
ෙදෙන}ව පමණf. බÙ¦ලෙH ෙක#‚ ෙගN කඩන අයව, අKˆx ආහාර KÁපාදන කරන අයව,
මෙ< KDමාණයට සහභාj G අය ෙලY% සඳහ% කරන•ට මම අනවශd ෙලY% ¡ර vග {යා
{යල ඔබ අපවාද නඟ%නට ඉඩ ?ෙයනවා. ඒx මම ඒ පLකාශය ෙව|ෙව% ෙප‰ YŠනවා. ෙg
.)යන ගණනක ‚Iස අතර, පැ%ස/ ෙකාgපැ6ෙH සභාප?වරයා ද ඇoÈව, මාව හදන
දැ|ෙම% ඉතාමx ඉතා Nංºxතකට වඩා වැNෙය% ද%න {Yෙව} නැහැ. දැ|ම සැල{/ලට
ගxතම ඇxෙත එ} අෙයˆට ?ෙය%ෙන ෙමාන දැ|මද {යන එක ගැන ෙවනස} •තරf.
ලංකාෙ* YŠන ගkැෆf· පත/ කK%නා අතර සහ ඔIග% n YŠන ¾ කප%නා අතර ඇxෙx
ෙමාන මාv)ෙH G දැ|ම}ද ය%නf එකම ෙවනස. පත/ කKන „Jගලයාවx, ¾ කපන
„Jගලයාවx පැxතකට බැහැර කර%න ෙනාහැ{f. ඒ වෙ<ම කgහෙ/ ඉ%න රසඥයා වෙ<ම
ෙත/ K“ෙH ශm.කයාද ය| පැ%සල හද%නට අනවශd Gෙව} යැf {ය%නx බැහැ. ෙමාකද
පැරÏ% {ය%ෙන පැෙට¯#)යg ව)% ලැෙබන අoරැ KÁපාදනය}.
ෙම%න „¡ම සහගත පIYJ“ය}: ෙත/ K“ෙH ශm.කයා, රසඥයා, ගkැෆf· පත/කරැවා, මැŠ
හාර%නා, නැ*, ෙක#ªŸ හා ෙලාI හදන .K&Œ, මෙ< යකඩ කෑ/ල තල%න අඹ%න කgහෙ/
මැÄ% ¡වවන අය, ඒ වෙ<ම ෙg පැ%ස/ ෙකාgපැ6ෙH සභාප?වරයා ඒ ඒ අයෙ< ඒ•ය G
කාDයෙH Kයැෙළ%ෙන මාව හද%න අවශd Kසා ෙනාෙ*. ඒ හැම එ}ෙකෙනˆටම මාව ද{%න
ඇ? අවශdතාවය ෙහ#N පං?ෙH ඉ%න දරැෙවˆටx වඩා අ©ෙව% ?ෙය%න} ෙව%නැ?. ෙg
‚Iස අතර පැ%සල} කවදාවx දැකලා නැ? අය ඉ%න „Èව%. පැ%සල} පා•ªŸ කර%න

ෙනාද%න අය ඉ%න „Èව%. එයාලෙග අÚපLාය මට බාnරව ?ෙබ%න}. සමහර •ට එය
ෙම%න ෙමවැK එක} ෙව%නැ?: ෙg .)යන ගණන{% G ‚Iෙ& හැම එ}ෙකනාම ද{න
ෙදය} තමf එයා oළ ඇ? ඉතාමx ඇ³xත% G දැ|ම ඔ†ට අවශd සහ උවමනා G භා¨ඩ
සහ ෙ&වා වලට †වමාරැ කරග%නට හැ{යාව ඇතැf දැ•ම. මම ඔ†ට අවශd සහ උවමනා G
භා¨ඩ සහ ෙ&වා අතI% එක} ෙව%නx ෙහ# ෙනාෙව%නx „Èව%.
මාDට0 ෙමාළයW නැRකම
ඊටx වඩා „¡ම සහගත G තවx පIYJ“ය} ?ෙයනව: ඒක තමf මාව KDමාණයට P/ G
මා&ටD ෙමාළය} නැ?කම. ෙg ගණනය කළ ෙනාහැ{ තරg G {Ðයා සPදාය} ෙමෙහයවන
{Yම ෙකෙන} ෙනාY×ම. එෙහම ෙකෙන}ව ෙහායාග%න බැIකම. ඒ ෙව|වට අ‚ට ද{%න
ලැෙබ%ෙන අY, හDතයW වැඩකරන හැŠ. ෙgක තමf මම ක)% {ය„ අ³රහස.
‘ගහ} හද%න „Èව% ෙද•ය%ට පමණf,’ යැf {යමන} ඇත. ඇf අ‚ ඊට එකඟ ෙව%ෙන?
අ‚ට ගහ} හද%න බැහැ {යල ද%න Kසා ෙ%ද? අKක, අ‚ට „Èව%ද ගහ} •&තර
කර%නටවx? අ‚ට „Èව%ද මo‚Š% ෙපෙනන ෙකාටස හැෙර%නට ඒ ගැන {ය%නට? අ‚ට
„Èව% {ය%න යg අÝක ‚™ෙවල} Kසා ගහ} ඒ •vයට හැvලා ?ෙයනවා {යල. ඒx
.KŒ% අතර ක=ද ඉ%ෙන ගහක O•ත කාලය} oළ YJධ ෙවන අÝක ෙවන& කර%නට
අණෙද%න „Èව% අෙය}, ඒ Kතර ෙවන&ෙවන •vය ගැන වාDතා කර%න හැ{යාව ?ෙයන
„Jගලෙය}? එවැK හැ{යාව} ගැන Yත%න ෙනාහැ{f!
මම, පැ%සල සං•Dණ G {Ðයාව)යක හා&කම{. ගස{%, Y%}, ෙකාපD, ගkැෆf· යනා•%
ෙව?% හැ¡න}. ඒx ෙg &වභාව ධDමෙH ඇ? හා&කgවලට තවx අ?ශය වැදගx G
හා&කම} එකoෙවලා ?ෙයනව. ඒක තමf KDමාණ¸¾ .K& උxසාහය% වල සහාය. .K&
අවශdතා සහ .K& ආශාව% (මා&ටD ෙමාළයක Kයාමන නැ?ව) ස„රාග%නට .)යන ගණනක
.KŒ% ‚Iස} •Y% &වභාවෙය% හා ඕපපා?ක ෙලY% පL?චාරය} ද}වන Kසා YJධ G
හා&කම}. ඉ?% ගහ} හද%නට „Èව% ෙද•ය%ට පමණ} Kසා, මම තරෙH {යා YŠනවා
මාව හද%නx „Èව%කම} ඇxෙxද ෙද•ය%ට පමණf {යා. අÝක එකoව{% ගහ}
හද%න .Kසාට බැහැ වෙ<ම මාව හද%නx ෙg .)යන ගණනකෙ< දැ|ම එකo කර%නට
එක .Kෙස} සමx නැහැ.
ඉ?% කතාව පට% ගKJ• මම {š “ඔබට „Èව% නg මම සංෙ}තවx කරන හා&කම ගැන
යg දැ‰ම} ඇ? කරග%නට, එ•ට ඔබට හැ{ෙ*• .Kසා ඉතා ෙදාgනY% අn. කරගK.%
YŠන Kදහස ෙ(රාග%න,” ය|ෙව% මම අදහ& කෙ¶ ඉහත •&තරයf. .K& උවමනා සහ
ඉ/¥ම ස„ර%නට ෙg දැ|g සgභාරය% Yය/ලම &වභාවෙය%ම, ඔ*, ඉෙ(ම, .Kසා අ?%
KDමාණ¸¾ ෙලසx, .Kසාට ඵලදායක ෙලසටx හැඩගැෙසනවා. එෙහම ෙව%ෙ% ආ¨©ව}
ෙහ# ෙවනx බලහxකාරකg කරන මා&ටD ෙමාළය} ඇ¬) ගහ%ෙ% නැ?•ටf. එ•ට තමf
අෙයˆට පරම වශෙය%ම නැ?වම බැI G Kදහෙ& අංගය} ß}? •Ã%නx ඉඩ} ලැෙබ%ෙන.
Kදහෙ& අංගය} තමf Kදහ& .KŒ% ගැන ඇ? •›වාසය. ෙg •›වාසය නැ?ව Kදහස
ඇ?ෙව%ෙන නැහැ.
ආ¨©වකට යg KDමාණ¸¾ {Ðයාව} සඳහා ෙමාෙනාෙපා)ය} ?ෙබJ• -අ‚ {යP තැපැ/
ෙබදාහI%නට {යා- එ•ට බ†තර ජනතාව nත%ෙ% Kදහ& .KŒ% ෙලY% කටwo කරJ•
තැපැ/ ෙබදාහI%නට බැහැf {යල. ෙම%න ෙgකf ෙ•oව: හැම එ}ෙකෙන}ම ‚™ග%නවා
තැපැ/ ෙබදාහැ,ෙg Yය¥ අංෙග#පාංගය% ඉƒකර%න තම% ද%ෙන නැහැf {යන කාරණය. ඒ
වෙ<ම එයාට ෙ–නවා ෙවන {Yම „Jගලෙයˆටx එය කර%න දැ|ම} නැතැf {යන කාරණය.
අෙය} වටහා ග%නා එම Yo•) Kවැරvf. රටක තැපැ/ ෙබදාහIන හැŠ ඒ•ය „Jගලෙය}
ද%ෙන නැ?වා වෙ<ම තමf පැ%සල} හදන හැŠx ඒ•ය „Jගලෙය} ද%ෙන නැ?කම. ඉ?%
Kදහ& .KŒ% ගැන •›වාසය} නැxනg, .)යන ගණනක ‚Iස} oල පව?න ඇ³xත%

දැ|ම &වභාවෙය%ම ආ›චDයමx ෙලස{% හැඩගැYලා එ{ෙනකා හා සහෙය#ගෙය% ෙg
අවශdතාවය ස„රාග%න එකoෙවන බව ද{%න බැI නg, එ•ට ඒ අයට „Èව% වැරv
දැ}ම{% වැරv Kගමනය} කරා ය%න පමණf. තැපැ/ ෙබද%න „Èව% ආ¨©ෙ* මා&ටD
ෙමාළය{% සැලŒg කළෙහාx පමණf {යල වැරvයට nතනවා.
ඇR පම[$ සාW\
ඉ?% .KŒ% Kදහ& ෙලY% කරන කටwo ව)% Kපැදෙව%ෙ% මම, පැ%සල යැf පමණ}
{යා Yත%ෙ% නg, ඒ අ© •›වාසෙය% wo G අයෙ< පැxෙx වාYයට ඒක ග%න „Èව%. ඒx
අ‚ට ඇ? පම6% සා}Ä ?ෙයනවා. ඒ Yය/ල අ‚ ගැනf. හැෙම#ෙගම අෙx ?ෙයන සා}Ä.
ෙම#ටD රථය} Kපැද•ම ෙහ# කැ/{wෙ/ටරය} Kපැද•ම ෙහ# ධානd .ශm කරන ය%ත°ය} ෙහ#
ෙම#ලක ඇ? ය%ත°ය} ෙහ# තවx දස දහ& ගණනක ෙවනx ෙJව/ සමඟ සසඳා බලJ•, තැපැ/
ෙබ•ම ඉතා සරල Gව}. යම} ෙබදාහැ,ම ෙකාතරg සරල ද?
ඉ?% ඒ ෙබදාහැ,ම සgබ%ධෙය% KDමාණ¸¾ උxසාහය% ග%නට Kදහස ලැ~¹ .Kසා එක
තxපරයකට වඩා අ© කාලය{% .K& කටහඬ ෙල#කෙH ඕනෑම තැනකට ෙබදාහI%නට
සමx• ?ෙබනවා. පැය හතරකට වඩා අ© කාලයක • Yයෑට/ Yට බ/Šෙම#D ද}වා මà% 150
ෙදෙනˆ ෙගKය%නට සමx• ?ෙබනවා. සහනාධාර නැ?ව •›වාස කළ ෙනාහැ{ තරg අ©
.ලකට ෙට}සා& Yට K* ෙය#D} නගරෙH උ¡නකට ෙහ# )පකට ෙහ# ගෑ& ෙබදාහI%නට
සමx• ?ෙබනවා. ආ¨©ව ම¬% පාර ඉ&සරහ ?ෙයන ෙගදරට යවන අ=%සෙH )‚යට
ෙගව%න ෙවලා ?ෙයන •යදමට වඩා අ© Pදල{% ෙල#ෙක එහා පැxෙත ?යන පDYය%
ෙබා}ෙ} Yට ඇෙමIකාෙ* ඊසාන vග ෙවරළබඩට ෙත/ රාxත/ හතර} ෙ<%න සමxෙවලා
?යනවා!
මට {යාෙද%න ඇ? පාඩම ෙමයf: ,ය] ^0මාණ_` උQසාහය$ට ඉඩW ලබාෙද$න. ෙg
පාඩම එ}ක එකPoබව{% {Ðයාකරන ෙලY% පමණ} සමාජය සං•ධානය කර%න. එයට ඇ?
බාධක හැ{ තර.% ඉවx කරග%න රෙ· ‰? පJධ?ය ලවා සහාය ලබාග%න. ෙg
KDමාණ¸¾ දැ|ම Kදහෙ& ගලාය%න අව&ථාව} පාද%න. අvY හ&තයට Kදහ& .KŒ% සහ
ගැහැ¹% යහපx පL?චාර ද}වා• {යල •›වාසය} ඇ? කරග%න. ඒ •›වාසය තහ=රැ
ෙ*•. සරල උපකරණය} G මම, පැ%සල ය| මෙ< උ–පx?ෙH හා&කමf, එනg nරැ, වැ&ස,
¦ඩ ගහ, ෙg සාර á.ය යනා•% ෙලY%ම G, ෙg ඒ•ය .K& KDමාණ¸¾xවය නg G
පLාෙය#ºක හා&කෙg සා}Äයf. මම ඒ ෙව|ෙව% ෙප‰ YŠ..
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ප(වදන
මම, පැ%සල න.% ෙලනාD- ඊ. ,- )š රසවx කතාව සgභවd කෘ?ය} බවට පxව ඇත.
එය ඊට Œ¡Œ Gව{. ෙමතරg ¥†â බව{%, ඒxo යන ෙලස{%, සාDථක අ%දම{% අදහ&
ෙදක} පහදා ¡% තවx සාnතd උxසාහය} ගැන මා ෙනාද%ෙන.. ෙමn • අවෙබ#ධය}
ලබාෙදන අදහ& ෙද{% එක} නg ඇඩg &.xෙ< අvY හ&තයf. බලහxකාරකම} ෙනාකර
.Kසා ෙව?% KDමාණයකට සහෙය#ගය ලබාගත හැ{යාවට ඉඩ} ඇතැf එf% ෙප%වා ෙදf.
අෙනක නg 12-I} හෙය}ෙ< අදහසf. එනg තැ% තැ%වල ‚nටා ඇ? දැ|ෙg වැදගxකම
සහ “ක=රැx ෙමෙ& කර%නට යැf {ය%නට අවශdතාවය} නැ?වම ඒ•ය „Jගලය%
කර|ෙH ‚Lය උපදවන දැයf,” යන ස%Kෙ*දනය ම¬% .ල ‹රණය වන පJධ?යක කාDයය
භාරයf.
ෙලනාD-ෙ< කතාව අෙ– රෑපවාnK වැඩසටහනකට අ‚ ෙයාදා ගxෙතP. “ෙත#රාගැ‰මට ඇ?
Kදහස” යන Yර&තලෙය% G ඒ හා ඒ න.%ම ෙබදාහIන ලද ෙපාෙx, අ‚ “ෙවළඳෙපාෙ/ බලය”
(ෙපාෙx පළP පIªෙãදෙH නම සහ වැඩසටහෙ% P/ ෙකාටෙ& නම) පැහැv) {,ම සඳහා
භා•තා කෙළP. කත%දරෙH සාරාංශය} ඉvIපx කර.% අ‚ ෙමෙ&ද •ෙවP:
“පැ%සල} KÁපාදනයට දායක G දහ& ගණනක ‚Iස අතර {Yෙව} තම කාDය භාරය ඉƒ
කෙ¶ පැ%සල} උවමනා G Kසා ෙනාෙ*. ඔ=% අතර සමහරැ {Yදා පැ%සල} දැ}ෙ} නැත.
එය ˆමකට අවශdදැf ෙනාදxහ. හැෙම#ම තම වැඩ ෙකාටස vහා බැ¥ෙ* තම තම%ට අවශd
භා¨ඩ හා ෙ&වා ග%නට හැ{ කÐමය} හැŠයට පම6. භා¨ඩ හා ෙ&වා අ‚ KÁපාදනය කෙ¶
අ‚ට අවශd පැ%සල ග%නට හැ{යාව ලබාග%නටය. කඩයකට ෙගා& පැ%සල} .ල • ග%නා
හැම අව&ථාවක • ම, අෙප% ඇ³xත} • දහ& ගණනක ‚Iස} පැ%සල} හද%න ¡%
සහෙය#ගෙය% ඉතා ඇ³xත} අප ෙවත †වමාරැ කර ගKP.
ඊටx වඩා „¡මය ජKත කරව%න} නg පැ%සල ෙලාවට ³n•මf. මධdම සැලŒg හදන
කාDයාලයක වාN• ෙමයට සහභාj G දහ& ගණනක ‚Iසකට {Yෙව} අණ Kˆx කෙ¶ නැත.
ෙනා¡% අණ {Ðයාxමක කර%නට .)ටI ෙපා¾Yය} ෙවෙහŒෙ% නැත. ෙg ජනතාව ෙනාෙය}
රට රටවල වාසය කර?. ••ධ භාෂා කතා කර?. ••ධ ආගg අදහ?. සමහර •ට ඔ=% අතර
එ{ෙනකාට Jෙ*ශ කරන අයද YŠනවා •ය හැ{f. එෙහx පැ%සල KÁපාදනයට එෙරn ෙවන
බාධාව} වශෙය% ඒ ෙවන&කg එක}වx ෙ•o GෙH නැත. ෙකෙ&ද එෙහම YJධ GෙH? එයට
උxතරය වසර ෙදYයයකට ෙපර ඇඩg &.x ලබා • ?~6.”
“මම, පැ%සල” ෙලනාD- ,- KDමාණයකට කvම KදŒන{. එය සරලය. එෙහx Ywg ද ෙවf.
පIක/පනෙය% woය. ෙලනාD- )š ෙහ# කළ ෙJව/ Yය/ෙ/ම ද{%නට හැ{, ඔ† Kදහස
ෙව|ෙව% දැ}G දැN ආදරය ෙමn• ද ද{%නට හැ{f. ඔ†ෙ< අෙනˆx කටwoවල • ද, ඔ†
{Y•ෙටක අKˆx අයට ’වxෙව%ෙ% ෙකෙ&දැf {යා ෙහ# කළ wxෙx ˆම}දැf {ය%නට
ෙනායf. ඔ† හැම •ටම උxසාහ ග%ෙ% තම% ’වxෙවන සමාජ පJධ?ය ගැන අවෙබ#ධය}
ලබ%නට යැf ඔ=නට •මටf. ඒ සඳහා ඔ† කර%ෙ% ඒ•ය „Jගලය%ට තම% ගැන
අවෙබ#ධය} ලබාග%න අත ෙද%නට උxසාහය} පමණ{.
එය ඔ†ෙ< l)ක ඇදn/ල •ය. මහජන ෙ&වය ෙව|ෙව% කැප කළ •Dඝ කාලය oළ ඔ† එය
ෙව|ෙව% ෙප‰ YŠෙHය. ඔ† මහජන ෙ&වය කළා යැf {යJ• ෙමn• ඔ† Kරත GෙH රජෙH
ෙ&වෙH යැf අදහ& ෙනාෙ*. ඔ† තම YJධා%ත {Y•ෙටක පාවා ¡%ෙ% නැත. ඒ Kසා ඔ† P/
කාලෙH • ’වo% අතර YŠ%නට භාගdය ලJෙJය. අනoරැව .Kසාට තම Kදහස සා}ෂාx
කරග%නට නg ෙපෟJග)ක ෙJපල, Kදහ& තරඟය සහ දැN ෙ& ¦.ත G ආ¨©ව} අවශd
යැf {යන l)ක අදහස පoරැවා හI%නට ඔ† මහx ෙ& කැප GෙHය.
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