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ඡන්ද දායකයන්ටත්, ප්රජාානන්්රලාදයටත් අලමන් න ොකරමු.
නිනයෝජින ප්රජාානන්්රලාදනතත්, මජජා නිනයෝජිනයන්න ත් න ෞරලය රැනක
කටයුතු කරමු.

නසත්

මභලර ඳෂාත් ඳාන ඡන්ද විභසීභ වශා අමේක්කයන් 60000කට ආවන්න පිරිවක් තරග කෂද
ඳසුගිය භැතිලරණලට වාමේක්ල වශ අමේක්කයන් ප්රභාණයට වාමේක්ල භැතිලරණ ීතිය ආරක්ා
කරන්නට භැතිලරණ මකොමින් වබාල වශ දිව්ත්රික් මමකවරලරුන්ස වශකාර මකොභවාරිව් ලරුන්ද
මඳොලිව්ඳති ලරයා ප්රමුඛ මඳොීසව් මදඳා්තතමවරන්ුල වභත් වී තිමේ. මලනත් භැතිලරණල මභන්භ මභලර
නගරයක්ස ගභක් ඳාවා මඳෝව්ට්තස කටවුට් ලලින් පිරී ඉතිරී නැත. වභශර ප්රමශල ගැටු  ඳැලතිය ද
වභව්තයක් මව යශඳත් තත්ත්ලයක් ඳලත්ලා ගැීභට වභත් ල ඇත. එමභන්භ එහි මගෞරලය භැතිලරණ
ීති රීතිලට අනුගතල කටයුු කරන මශඳාන ඳක් ශා අමේක්කයන්ට ද හිමිවිය යුුය. එමශත්
වභශර මශඳාන නායකයන්ස අමේක්කයන් භැතිලරණ ීතිය මනොවෂකමින්
නිමයෝජිත
ප්රජාාතන්්රලාදම ූලලික ශරයස ජානතාලම ඡන්දම ලිනනාකභ ශෑමුවලට ශා නි්රශ ලන ආකාරයට
කටයුු කිරීභ කණගාටුදායක ය. මභභ අමේක්කයන් ජානතාලට විවිධ මබෞතික වශ භානසික අමව්
ඵාදීමභන් ඔවුන්ම ලිනනා ඡන්දය මිදී ගත ශැකි යයි සිතන අතර එය මලෂඳමෂේ බාණ්ඩ මිදී
ගැීභක් මවේ වරල වෂකති. මවර කාය ුෂ අඳ මලත ැබී ඇති ඳැමිණිලි අතරින් ීති විමරෝධී ප්රචාාරණ
කටයුු ශැමරන මකොට ලැඩිභ ඳැමිණිලි ප්රභාණය බාණ්ඩ මඵදාදීවර මේ.
ඒ අතරස ටකරංස තශඩුස ණය කූඳන්ස භත්ඳැන්ස ඉඩවර ඔේපුස ඳාවම මඳොත්ස ඳාවම ඵෑ ස කුරාණයස බුදුපිළිභස
රත්නභාීස ගාථා රත්නයස භශන භැෂින්ස ගෑව්කුක්තස ගෑව් සිලින්ඩ්තස ේමන්ඩ්තස ්රයින්ඩ්තස ඵයිසිකමස
වඳත්ුස වඳත්ු ලේචා්තස සිමභන්ති මකොට්ටස ටී ්තට්ස භම මඳෝච්චිස භම ඵාමදිස ලැසිකිළි ආධාරස ත්රීමරෝද
රථ -මරෝදස මචාක්ඳත්ස කුඩස වියළි ආශාරස ක්රීඩා බාණ්ඩස ූලයාධාරස වීඳාරක්ක ද්රලයස කඩකාභර
ඵාදීවරස ඳාරලම වකව් කිරීවර ඇුු  වංල්තධන කටයුුස වභෘශධි ආධාර ඵාදීවර වශ ලැඩි කිරීවරස ශියත්ල
ඵාදීවරස ලන්දනා ගභන්ස ක්රීඩා තරග ලා්තතා විය.
මභහි කණගාටුදායක තත්ත්ලය නවර මභලර ද පුරලැසියන්ම ආගමික ශ්රශධාල වශ ආගභ මශඳානය
වශා මයොදා ගැීභ ය. ඳසුගිය 19 ලන දින භාතමම දිව්ත්රික්කය නිමයෝනය කරන නිමයෝජාය
අභාතයලරමයකු භාතමම ප්රමශම ඡන්දදායකයන් මලනුමලන් ආගමික වංචාාරයක් වංවිධානය කෂ
අතර මභය ලැැක්වීභට මඳොීසසිය වශ භැතිලරණ නිධාරීන් උත්වාශ කෂ දස ීතිමයන් රිංගා යමින්
කටයුු කිරීභට ඔහු වභත් විය. එලැනිභ කටයුත්තක් අද දින (20) මඳොමෂොන්නරුමලන් ලා්තතා විය.
මඵෞශධ වංගභය බාවිත කරමින් මභොරගශකන්ද ජාාය නැරඹීභ වශා එක්තරා අමේක්කමයක් ඵව් රථ
15 කට ලැඩි ප්රභාණයක් වශ ඊට අදාෂ ඳශසුකවර ඵාදී තිමේ. මඵෞශධ වංගභයට මභලැනි ගභනක්
වංවිධානය කිරීභට ඇති අයිතිය අපි අභිමයෝග මනොකරන අතර මභහි මශඳානයක් තිමේද ? නැශද?
ඔවුන් තභ ශෘදවාක්ෂිමයන් විභසිය යුුල ඇත.
අඳ භැතිලරණ ීතිය මනොවෂකන මභලැනි අමේක්කයන්මගන් ඉමා සිිනන්මන් ඔඵම
ඳක්යටස
ඳක්ම නායකයාට නි්රශ මනොකරන මවයි. ව්තලජාන ඡන්ද ඵයටස ඡන්ද දායකයන්ම ඡන්දම

ලිනනාකභට අලභන් මනොකරන මවයි. ඵඩු මඵදාදීභ මශෝ ලන්දනා ගභන් ඵාදීභ ශරශා ඡන්දම
ලිනනාකභ ශෑමුව මනොකරන මවයි.
ඡන්දදායකයා භතක තඵාගත යුු කරුණක් තිමේ. භශජාන නිමයෝජිතමයක් වීභට ප්රථභල ඡන්දය
ඵාගැීභ වශා පිළිඵල ඡන්දදායකයා වභග ූලයභය ගණුමදනුලක නිරතලන පුශගයන් වැඵෑ
මවභ ඡන්දදායකයා වභග භැතිලරණමයන් ඳසු ඵැඳීභක් ඇති කර ගීවිද? භැතිලරණයට මඳර
භැතිලරණ ීතිය මනොවෂකන භැතිලරණ ීතියට උඩින් සිටීභට උත්වාශ දරන ස ීතිමයන් රිංගා යාභට
උත්වාශ දරන අමේක්කයන් භැතිලරණමයන් අනුරුල වැඵෑ මව ීති ගරුක භශජාන නිමයෝජිතමයකු
මව කටයුු කරයි ද ? ඔමේ නිමයෝජිතයා මව ඔමේ අලයතාලය මලනුමලන් ්රියාකරයි ද? රණරණය
ඔඵ වුය.
ඔමේ ලිනනා ඡන්දය මුඛදස වවරඳත්ලට මශෝ ලන්දනා ගභනකට ඔඵ යට මනොකරන ඵල තරම වි්ලාව
කරන අතරස එභ ඳණිවුඩය ඔමේ මශඳාන ඳක්යට ඵාදීභට කටයුු කෂමශොත් ඉදිරි භැතිලරණලදී
ද ඔඵට යශඳත් ප්රතිප අත්කර මදනු ඇත.
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