
ඵලය ෙෙනෙට ෙේතෙ  - පටතට ෙෙනෙට 
ඇතළතට

අෙේ රට සනදර ය  . ෙෞෞම්ය ය  . සෙභාෙධරමයාෙේ 
දායාදයනෙෙන ෙොාෙොාෞත ය  . සොභාවක අතරආනතරාෙනෙෙන 
ෙතාර ය  . ෙලාෙ ොොළ ව මොා කාරණකයාෙේ ධරමෙයන ඊට 
එළය ෙැට ඇත  . ෙේ ොෞනාෙනත උරමය අො නෙැරදෙ භාවතා 
කෙේ නේ ෙොාෙොාෝ රටෙල ජනයා ඉරසයාෙෙන ොලන රටක 
ොෙට ොතෙනනට ොැක ොැම ඉඩකඩක ම එහ වය  . එෙොත 
කමක ෙොාෝ කරමයක නෞා ඒ අෙසථාෙ අොට අහම වය.

කරමය ෙකාතරේ ොරොතල ද යත ඒ කරමය කමක දැය ෙතරේ 
ෙැනමට ොො අප අෙොාෙොාෞතෙ ඇතෙතම.

ෞමොර කයනෙන අධරාජ්ොදනෙේ ආෙමනය ඊට ෙේත ව ොෙ 
ය  . එෙොත ෙැඩ ෙැරදෙන ඊටත ෙොර සට ය  . දකණ ඉනදයාන 
ආකෝරමණෙලට ෙෙකම ොැෙෙරනෙන ඒ අතතයට යන වට ය. 
ෙරථමානයට පවෙෞන වට එහ ෙැරදද ොැටවමට අොට 
ොෝරභාකරන ෙකෙනක ෙෞායාෙත ොැක වය  . ොෝරභාකරනට එකත 
ව ඇත කමනතෝරණකාරයන ද ෙණනන වශාල ය  . නෙ යටත 
වජතොදෙේ නෙයාෝජතයන ෙලෞ නේ තොා ඇත එන ජ ඕ 
කාරයන ද ෙඩාලර කාකකන ෙලෞ ොංෙඩ ෙෞන ලොන ෞාම 
ොලෙේෙයන ද සංොල ජාතය ෙොාෙලාෙෙන අතො දමන තර 
නදා ෙනාෙෙන ොලා සටනා ොෙ කයනා ොටහර ජාතන ද ෙේ 
කඳවරට අයත ය  . තෙත ෞමොර ේාේතොද ඉනදයාෙ ද ෙේ 
කඳවරට ොල කරනනට කැමත ය  . ෞතරා ොෝරමාණෙයන, 
ොලෙයන ෙමනම ෞංඛ්ාෙෙන ද  , වශාල ොෙ ෙොනෙනනට ොැක 
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නේ අොෙේ අෞරණ භාෙය ෙඩාත තෙෝරෙ දැකවය ොැක ය. 
එවට අෙේ ඉරණෙේ සයල අඩොාඩ ෙේ දැෙනත ෞතරාට ොැර 
කර අොට ඒ කරමෙේ ෙදාෝෞෙයන නදොස වය ොැක ඉඩකඩ 
ෙැඩ ය.

ෙෙකෙ යතෙත අකටයත අන අය ය  . අහංෞක අො ෙනාෙේ.

ඒ නෞා ම අොට කළ ොැක අන කසෙක නැත  . ෙේ ෞතරා 
ොළො ොරන වනා.

ෞමකරණය ෞරල ය  . උතතරය ෙෞායාෙැනම ඒ නෞා අසර 
නැත.

කරදරය මදරොෙේ නේ කළ යතෙත ඌ මැරම ය.

ෞැොෑ කරමය නේ මදරෙන ොැටේ ෙැසම ය  . උනද එල ට ට 
කාරයන ෙැන ය  . මරනන මරනන තෙ තෙත ෙැඩෙේ.

අොට ෙනාෙැටෙොන කාරණය  , මදරො අෙේ නරමාණයක ොෙ 
ය  ; ෙතෙත කෞල ෙොඩ ෙැසම නෞා ෙනාොසන ෙතර ෙලෙල 
ොෙතොෙෙන යන නෞා උනෙේ උතොතතය සදෙන ොෙ ය  ; ඒ 
කෞල කළමනාකරණෙේ ෙෙකම ඇතෙත අො ෙෙත ොෙ ය.

කෞල කළමනාකරණය කරදර ෞහත නෞා අප මදරෙනට 
උොදනනට ඉඩ ද උොදන මදරෙන මරමන සටම  . මදරො 
ජනනය කරන ෞාධකයට ොෝරතකරම කරම අොෙේ ෙෙකම ොෙ 
අප ෞැොැලලෙෙන අමතක කර දමම.

බද දොෙේ ඉෙැනෙෙනෙේ තමන ෙදෞ ොලන ෙලෞ ය  . තමනෙ 
ෙෙනස කරමට කටයත කරන ෙලෞ ය  . ඵලය ඉෙත කරම ෞඳොා 
ෙේතෙ ෙෞායන ෙලෞ ය.

එෙන දොමකන ෙොාෝෂණය ලද අොෙේ කරමයට අනන 



දංෙෙඩයට යෙනනට පරද පහණ වෙේ ෙකෙස ද  ? ෙේතෙ 
ෙනාෙෞායා ඵලය ෞමෙම ොැේෙොනනට ෙොළඹෙුන ෙකෙස ද? 
අෙේ ඉරණෙේ ෙෙකම අනන පට ොටෙනනට ෙයාම වෙේ 
ෙකෙස ද  ? සයල දක කරදරෙලට ෙේතෙ ෞඳොා අෙොන ඔබෙොහ 
පහට ෙලාෝකය ොලනනට අොට සත වෙේ ෙකෙස ද?

බදනෙේ ධරමයට අනෙ අොට ොටෞන ෙදනෙන අො වසන කරන 
ලද කරමයන ය  . අෙේ ඉරණම අයොොත නේ එහ ෙෙකම අොට 
ොැෙෙරනෙන ඒ අනෙ ය.

එෙොත ෙතමන ශෝර ලාංකක මනෞට අනෙ අෙේ කරමකකාර 
ඉරණමට ෙේතෙ අෙේ කරමය ෙනාෙේ  . අනන ය  . ොෝරභාකරන 
ය  . ොටහර ජාතන ය  . එන ජ ඕ කාරයන ය  . ෞාම කාකකන ය. 
ඔවනෙේ කරමයන ය  . ඔවනෙේ කෝරයාෙන ය.

ෙේ ොලෙේෙ වසන අෙේ ඉරණම ොාලනය කරනෙන නේ එෙස 
කරමට ඔවනට ොැක ව ෙේත ඇතෙත අෙොන ොාහරෙ ද 
නැතනේ අො තළ ද  ? අො ඔවනෙ ොාලනය කරන ෙෙනෙට 
ඔවන අොෙ ොාලනය කරමට ෙයාමෙ ඇතනේ  , ඊට ෙේත ෞඳොා 
අොෙේ ඇතළානතයට ෙයාමෙ අොෙ ොරකෂා කරම අෙශ් නැත 
ද?

තමන හෞට තම අතමය ෙෞෙනැලල ෙැන ඇතළානතය වමසමට 
අො ෙොාළඹෙන  , ඵලය ෞමෙ ෙොාරොැදමට ෙනාෙ ෙේතෙ 
වමසමට අොෙ ෙයාම කරෙන  , ධේම ොදෙේ ොථා නැෙත 
නැෙතත මතක කර ෙැනම ෙොෞදධ ෙකාඩයක එලලනොට ෙඩා 
ෙටනා ොෙ ොෞක කර ෙැනමට අොට ෙනාොැක වෙේ ඇය?

අෙේ කරමය අනනට ොැර කරමට අො උෙතෙත කරමය පළොඳ 
වද්ාතමක දොමක අදොන ෙමන වම එක අතකන ොාෞ්ජනක 



ෙන අතර අෙනක අතට ෙේදජනක ද ෙෙය.

අො ශකතමත නේ බදධමත නේ අො සදානේ නේ අො යකත 
යකත නේ අො ෞංෙේද නේ අො කාරණක නේ අොෙ ෙමලල 
කරමට අෙේ ඉරණම ෙෙනස කරමට කසෙෙකටත ොැර ය. 
එෙන ජාතයක වමට අො ෞමත නේ බදන කළාක ෙමන 
ෙලාෝකයම දනමට අොට ොැක ය.

අො ඇතළතන දරෙල නේ අො ඇතළතන බයගල නේ අො 
ඇතළතන මේධ නේ අො ඇතළතන අයකත ෞොෙත නේ 
අකාරණක නේ අෞංෙේද නේ අො මතෙත පනේ ෙැසමට 
ොමණක ෙනාෙ අොට කරණ කාරණා කයා දමට ද තෙත අය 
දැනටමත එෙස එකෙ සටන පරෞ ොා එකතෙන ඇත.

රට යන අත අනෙ නේ එෙස සදෙන ෙඩ ෙඩාත දැකෙනනට 
අොට ලැෙොන ඇත  . ෙදශහෙතෂ යය කයාෙනනා ෙොාෙොාෝ 
ෙදෙනක රට ොරෙනනට යනෙන ඒ අභාේ ෞේොනන තැනට 
ය  . නයා ෙරදද අසෞට දා ෙත ොස කයනනට ඇතෙත කනෙොෝ 
කයා ය  . දැන ඔවන කරමන සටනෙන ද කරනනට ඔවනට 
ඉතරෙ ඇතෙත ද කනෙොෝ යය ෙඩාත ොයෙයන කෑෙැසමට 
ොමණක.

ෙරදද අසෞට දා ෙත නයා කන වට ඌ ෙරදද අසෞට දාෙතෙත 
කෙර උෙමනාෙකට ද යන ොෝරශනය නැගෙද ඊට පළතර 
ෙදනනට ොමණක ෙනාෙ පළතර ෙොායනනට ද ඉසොාසෙක 
නයා ෙරදද අසෞට දා ෙත මනෞාට ලැෙොනෙන නැත  . ෙේ අො 
ෙේෙෙයන ොා නෙමන සටනෙන එෙන ඉසොාසෙක අොට 
ෙනාලැෙොන කාල ෙකොනෙකට ය.
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