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තව �රට� ක	ණාව දව� මැන� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
�� 18 වැ�දා ෙසේවයට ෙනොපැ�#ෙම� $%යා අ�� & '(සකට රජෙ* ෙකො�ෙ+, 

අ-ව $%යා .මට /ම0 ජනා1ප�2මා ග0 4රණය ෙශේෂ්ඨ අදහස8 බව ෙස0පතා ද�වා 
,;�. 

$%යා අ�� & '(ස ෙකොටස් 2නකට ෙබදා එ8 ෙකොටසකට වැර> කළ@� හැ;යට 
දAවB ෙදන බව0 තව ෙකොටස8 Cශාම යවන බව0,  අෙන8 ෙකොටසට ෙකො�ෙ+, ස�තව 
$%යා ෙදන බව0 Eව0 ප0� සඳහ� G �Hණා. ෙකො�ෙ+, ද ඉ>(ප0 ෙකොට 2Hණා 
>;�. 

J�යට ඇL� ගැ�ම -MNM ෙහO� දAවB ෙදන ෙකොටසට සාධාරණය8 කර�න 
ය�නට වඩා %,ව8 ෙනො %ය�. ෙකොටස8 Cශාම යව�නට ,4ම සාධාරණ Rයාෙව%. 
එෙහ0 ,�ය S0ත8 ඇත. ෙමකල Uවන Cයදම අ1ක �සා Uව0GෙB පශ්නය උගO. වරද 
කාෙZ @ව0 වැඩ ව[ජකය� ෙග� ,යයට අ\ව8 පමණ Uව0 GෙB අපහMව �සා ම 
සBබ�ධ ව�නට ඇතැO ,ත�නට ඉඩ ඇත. $%යා ]ද�� Uව0 ව�නට බැ( කාලෙයකැ 
Cශාම ]දෙල� Uව0 ව�ෙ� ෙකෙසේ දැO ක^ණා ෛම`ෙය� ,තා බලා Jත�-aල වැ 
Cශාම ය�නට ආස�න ව ,;න අය පමණ8 Cශාම යවන ෙලස ඉතා ක^ණාෙව� ද�වා 
,;�. 

අෙන8 ෙකොටසට රජෙ* ෙකො�ෙ+, ඇ� ව $%යා .මට ග0 4රණය ද ෙශේෂ්ඨ බව 
%ව S2 ය. ෙකො�ෙ+, වශෙය� රජය ක^c පහ8 ඉ>(ප0 ෙකොට ඇ� බව දවස පතෙය� 
පළG �Hණා. කවද0 වැඩ ව[ජන ෙමෙහයව�ෙ� වෘ04ය ස�� ය. එයට බැf ,;න අය 
කැමැ0ෙත-0 වැ� ෙදනා අකැමැ0ෙත-0 වැඩ ව[ජනවලට සBබ�ධ ෙව�. සාකgඡා 
ෙකොට සමථය8 ඇ�කර ගැJමට කැඳ& බව0 සැබෑ ය. හ>, J�ය පනවා වැඩට යන ෙලස 
k බව0 සැබෑ ය. එෙහ0 ඔ@නට කm N�ෙ� එක දවස ය. ඔ@නට කර%යා ග�නට ෙදය8 
නැ� ව�නට ඇත. එය සමාවට ක^ණ8 බව හැ% ය.  

�� 18 වැ�දා සවස ර0මලාෙ� පැව� $ස්GෙB . $%යාවට ෙනොපැ�n අය ,ය 
කැමැ0ෙත� $%යාව හැරoය@� හැ;යට සලකන බව0 තව Nරට0 රජෙ* ෙසේවකය� 
ෙනොවන බව0 එෙහO� සpදා ෙසේවයට එ�නට අවශ� නැතැO /ම0 ජනා1ප� 2මා ත>� 
ම %යා ,;යා. ෙB පකාශෙය� qයට ප0 & කනස්සmලට ප0 & සමහ^� ෙසේවයට 
ෙනොඑ�නට ඇත. සමහ^� එ�නට ඇත. එෙහ0 ෙසේවයට වැ+ද ෙනොග�නට ඇත. ෙමය 
සමාවට ක^ණ8. /ම0 ජනා1ප�2ම�, ක^ණා ෙපරදැ( ව�න. ද^ව� ෙම� සලකා 
අවවාද ෙකොට තරවr ෙකොට හදා ග�න, ෙසේවයට ග�න. ඔබ2මා �G සැනැs �2ෙවො0 
HNරජාණ� වහ�ෙසේෙZ ක^ණා tණයට සැලැkෙම� ෙB අයට '�ට ව�නට 'uවන. ඒ 
හැ%යාව ගැන සාධකය8 ෙප�ව�නB.  

හා(ස්ප02ෙw ම�x2මාට C^+ධ ව ෙදවැ� වරට නy පවර�නට ,;න අවස්ථාෙw 
/ම0 ජනා1ප�2මා ගාmෙm ම��ද Cද�ාලෙය� තෑo .ෙB උ0සවයට oයා. ෙබෞ+ධය� 
ෙග� '^c ෙබෞ+ධ වාතාවරණෙය� '^c ම��ද Cද�ාලෙය� ,;න Cට /ම0 
ජනා1ප�2මාෙZ ,�යට ආෙw මහාකා^nක සBමා සBHNරජාණ� වහ�ෙසේ ය.  

HNරජාණ� වහ�ෙසේ තමනට ඇcB බැ-B ��දා අපහාස කළ අයට ද ක^ණාව 
දැ8&වා �ස පuග0ෙ0 නැත. ඒ HNtණයට ග^ ෙකොට ම�x2මාට ක^ණාව ද8ව�O 
,තා එය එෙwෙm ම මහජනයා මැද. පකාශ කළා. ෙබොෙහොම ෙහොඳO. ෙබොෙහොම ෙහොඳO. 
එෙහම තමO ෙබෞ+ධ රෙ{ ජනා1ප�2මා ,;ය S0ෙ0. ඔබ 2මාට 2�වන ෙකොටසට අය0 
'(සට වැ� පශන් නැ� වැ $%යා ෙද�නට �ෙත�න ,+1ය8 %ය�නB.  

ෙකොසඹෑ -වර වැ, }~� Cනය ක^ණ8 �සා ෙදකට ෙබNණා. ඒ අ-ව දායකව^ ද 
ෙබNණා. ෙදප�ෙ* වාදෙ�ද ද^c ත00වයකට ප0 @ණා. එපව0 දැනග0 HNරජාණ� 
වහ�ෙසේ එ� වැඩම ෙකොට අවවාද කළා. ෙ�දෙය� ආ.නව0 සමLෙය� ආ�සංස0 ෙ+ශනා 
කළා. වැඩ8 &ෙ* නැත. නැවැත නැවැත0 ධ[මා-ශාසනා කළා. ෙ�ද}�න }~� 
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අ��ෙB . පකාශ කෙළේ HNරජාණ� වහ�ෙසේ අපට අවවාද ෙකොට ෙනොෙවෙහෙස�න, 
Cෙwk වැ Mඛ Cහරණෙය� ,;�න. අ' ෙB කලහෙය� ප,+ධ ව�ෙන] ය-O.  

HNරජාණ� වහ�ෙසේ වනගත &හ. පා(ෙලය�ක වනෙය� වස් එළ�ණහ. ෙකොසඹෑ 
-වර දායකව^ කලහකා� }~� ෙකෙර� කළ%^ණා� ය. ඔ@� ඒ }~නට සංගහ ෙනො 
කළහ. '�ඩපාතය ද ෙනො N�හ. }~� ම[දනය &හ. වාදෙ�ද අ0හැර සමL &හ. 
HNරජාණ� වහ�ෙසේ වස් අවසානෙය� සැවැ0 -වර ෙ�තවන Cහාරයට වැඩම කළහ. 
එපව0 දැන ග0 ෙකොසඹෑ -වර වැ, }~� ෙදwරමට ෙගොස් HNරජාණ� වැඳ සමාව ග�නට 
ක�කා කැ$ෙගන 'ට0 &හ. 

කලහකා� }~�ෙZ පැ�#ම දැන ග0 සැ(S0 මා��ය� වහ�ෙසේ පධාන රහත� 
වහ�ෙසේ0 මහා පජාප4 ෙගෞත�� පධාන රහ0 ෙමෙහn� වහ�ෙසේ0 අෙ�'A ,r2මා, 
Cශාඛා මෙහෝපා,කාව� පධාන දායක දාOකාෙවෝ0 HNරජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් 
වැඳැ කලහකා� }~� ෙකෙර� ෙකෙසේ 'uපැ>ය S2 දැO ඇ�හ. ඔ@නට 'u2^ N� 
HNරජාණ� වහ�ෙසේ ධ�මවා�� හා අධ�මවා�� හ�නා ග�නා අ�� ෙප�වා ආසන 
ෙව�ෙකොට ��ෙයළ කර�න. එෙහ� ආ�ෂෙය� ෙහව� ආහාර පානෙය� ෙවනස! ෙනො 
ෙකොට සම වැ �#නම�නැ$ පකාශ කළහ.  

ෙB කලහකා� '(ස H+ධ වචනයට ග^ කෙළේ නැත. කතා කෙළේ Rයා කෙළේ 
HNරජාණ�ට �ගහ වන ප(> ය. එෙසේ @ව0 HNරජාණ� වහ�ෙසේ දයාව හා අ-කBපාව 
ද8වා ආහාරපානෙය� %, ම ෙවනස8 ෙනො ෙකොට සම වැ සංගහ කර�නට වදාළහ.  

H+ධ ධ[මය අ-ව “එක නB %මැ” O යන පශ්නයට 'u2ර ,ය� ස00වෙයෝ 
ආහාරෙය� ,;�නා� ය. Uව0 ව�නා� ය ය-O. 'ඝ)ඡා පරමා ෙරෝගා - මහ ම ෙලෙ� 
�සo�න ය. එයට එක ම ෙබෙහත ආහාරය O. $%යා නැ�Gෙම� ප�ල�ය8 පමණ 
ජනතාව �සo�න නB වන මහ ෙලෙඩ� ෙපෙළනවා, $%යා නැ�කම �සා එක ම 
ෙබෙහත වන ආහාරපාන ග�න ]දm නැත.  

/ම0 ජනා1ප�2ම�, ඒ අයට $%යා නැ� @ෙ� ඔබ2මාෙZ වර>� ෙනොවන බව 
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