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අසහාය ෙශේෂ් ඨතම සමාජ ෙසේවකය ාණ� වහ�ෙසේ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ් ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙලෝකෙය� �� ෙශ ්ෂ්ඨතම අසහාය සමාජ ෙසේවකයාෙණෝ "#රජාණ� වහ�ෙසේ ය% 

&ව '( ය. උ�වහ�ෙසේ "# + ස,ස� ෙගවා බරණැස ඉ1පත�� ද3ස4 පව,වා පස්වග 
මහ5� 6ව� දැ47 තැ� පට� අ9:;දකට නව මස4 ෙහෝ අට මස4 ෙහෝ ස, මස4 
ෙහෝ ග�� ගමට ඇ�=�� >ය >ය තැනැ ?@  ෙAලාවකට ව ඩා � ෙAක ෙනො ෙගනැ තම� 
?ව ෙනො තකා අD� ?ව සඳහා වැඩ කළ ෙසේක. ආග3, රාෂ්ට, ජා�, Jල ආK &1#  ෙLදය4 
ෙනො සැලM "#රජාණ� වහ�ෙසේ හැම දන හට එක ෙසේ ෙම, 1�� ෙස, කළහ. 

ෙමෙසේ අ9:# හතOස් පහ4 P@QෙQ ස්වQප 7 ද ලාභය4 Sදස,කාරය4 TU� 
පශංසා=ය4 ෙනො තකා, “  ෙ3 ස,Yය� #ක� Pදව�ෙන�, ?Zත P=ත කරව�ෙන�”  % 
යන ක:ණා ෛම\ ෙපරදැ] 1�� ආදශය, සමඟ කළ අDශාසනාව`� ජන සමාජයට 1# 
7 ෙසේවය සැලැ?5 ශා��ය අ��ශාල ය. 

"#රජාණ� වහ�ෙසේ අDශාසනාව`� රටවැ1යා සසර #&� �#ණා පමණ4 ෙන ා ව 
එෙසේම අaණ #වලක3 අc කැd ග6�� aණDවණ ='5 කැd ග,තා පමණ4 ෙනො වැ 
ෙනොෙය4 ෙල1� සමාජයට ෙසත සැලැ1ණ. �eම:ෙවෝ සාහ1ක fයා අ, හළහ. 
ෙන ාෙය4 ෙල1� ෙනොෙය4 ෙව1� 7 අපරාධක:ෙවො ් අපරාධ හළහ. 

එෙසේ ම ඒ අDශාසනාව`� >�ෙයෝ >�ක3� ද පැ�;ෙදෝ පැ�=ක3� ද ෙහ ාi� 
ෙය#ණහ. රජව: රාජසභා ='5 කැd ග,හ. මැ�ඇම�ව: න�� ෙනො වැ fයාෙව� ම 
aණෙය� ම ජනනායක ෙයා ් 7හ. ග3 වඩ�ෙනෝ ග3සභා ='5 කැd ග,හ. ම9jයව: 
ද:ව� ලැkම මාතෙය� ෙනො වැ 6යම aණෙය� ම ම9jෙයො ් 7හ. ස්වා�S:ෂව: ද 
භාUයාෙවෝ ද ඉන             ් mයය� jණවන අදහ1� ෙනො වැ රටට ජා�යට භාෂාවට හා ආගමට වැඩ 
අ ැ� ද:ව� ලැk ෙ3 පරමාධ�ාශෙය� ම ස්වා�S:ෂෙයෝ භාUයාෙවෝ 7හ. 

ඥා��තෙයෝ කතාෙව� �නාෙව� ගDෙදDෙව� පමණ4 ෙනො වැ 6යම 
ඥා�ධමෙය� ම j�pය හ. සමාජෙසේවකෙයෝ  ෙA=කාව�� ෙබ]හ� Kෙම� පමණ4 ෙනො 
නැවq ෙලොJකම ෙලොJ නම ෙලොJ තන(: ගැන ෙනොබලා TU�පශංසා=යට වහQ ෙනො+ 
රට වැ1යා ?Zත P=ත &r ෙ3 අදහ1� ම fයා කළහ. ජනතාව ෙලො� ෙලො9(රා ='5 ෙA  
මඟ පමණ4 ෙනො වැ කන - ෙබොන - යන - එන - කතා කරන - �නාෙහන සැp පවා ඉෙගන 
ග,හ. 

"#රජාණ� වහ�ෙසේ ෙමෙල1� ආදUශය, සමඟ 7 අDශාසනාෙව� ම ජන සමාජයට 
1#කළ ෙසේවය ස්වQපද? ෙමතර3 ෙසේවය4  ෙ3 ෙලොවැ ෙවන ක9:� ෙහෝ කැd �ෙබDවා 
දැ% සලකා බල�න. එෙසේම උ� වහ�ෙසේ ෙසේවය කළ �ෙශේෂාකාරය ගැන ද 1තා බැ`ය 
'(  ෙA. 

=න4 ෙදෝණ න3 බාහ්මණයා, “ඔබ වහ�ෙසේ කවෙර4 දැ% "#රජාණ� වහ�ෙසේෙග� 
ඇ� ය.” බාහම්ණය, උSල4 ෙහෝ j'ම4 ෙහෝ Swඩrකය4 ෙහෝ ජලෙය� හට ග,ෙ, 
ජලෙය� වැcෙw ජලෙය� උඩට නැ> ජලය හා ෙනො ගැx වාසය කර�. මම "#ෙව� % 
වදාළහ. "#රජාණ� වහ�ෙසේ සමාජයට ෙසේවය කෙළේ සමාජය හා ඇy ගැy ගැx ෙනොවන 
බව ෙම%� මැන�� පැහැ=`  ෙA. 

ෙලොවැ ෙශේෂ්ඨතම සමාජ ෙසේවකයාණ� වහ�ෙසේෙz ශාවකය� වන අප >� පැ�=  
ෙබෞ;ධය� �1� සමාජ ෙසේවය කළ '( ම %. >� ප|යට සමාජ ෙසේවය කළ හැ& 
ෙනොෙය4 ආකාර ඇත ද }~� වන අප එය කළ ',ෙ, "#රජාණ� වහ�ෙසේ කළ 
ආකාරයට ආදUශය, සමඟ 7 අDශාසනාෙව6. 

ඈත අqතෙ� පට� ජන සමාජය j]�3 Pඛෙය� Pදා 6වැර= ='5ෙව� ෙයK ෙ3 
�`ක වැ අDශාසනා කළා� }~� වහ�ෙසේ ම ය. P@ }� ��තය ම සමාජ ෙසේවයට කැප 
7ෙව&. >� භව(� සමාජ ෙසේවය කර�ෙ� එ4තරා කාල ප]�ෙ�දය4 ඇ(ළත පමණ ය. 
}~� වහ�ෙසේ පැ�= 7දා පට� අපව, වන දා ද4වා ම, සමාජයට ෙසේවය කර�ෙනෝ ය. 
පැ�= 7 දාම, දායක ව:�ෙz දානයට ව��. එතැ� පට� සැමදා ම, කර�ෙ� 
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මහජනයාෙz කට'( ම %. බලව, ෙරෝගය4 නැ,න3 අපව, වන දා, එය එෙසේ ම ය. එය 
එෙසේ 9වද ෙබොෙහෝ }~� වහ�ෙසේ ඉෙගeම ලබ�ෙන, මහ, කරදරෙය6, �ව, 
ව�ෙන, මහ, �ඩා ස�තව ය. P@ ��තය Sදා කරන ෙහොඳ වැඩ සඳහා ලැෙබන 
පශංසා=යට වඩා එක දවසකK 1# 7 පමාද ෙදෝෂයට සමාජෙය� 6�දා ෙවෝදනා ලැෙබ%. එය 
ස්වභා�ක 1;�ෙය&. "#රජාණ� වහ�ෙසේට, එය එෙසේ ම ය. }~� වන අප හට එ  ්වාට 
ෙනො කළ&r සමාජ ෙසේවය කළ '( ම ය. එෙහ, කවර තර ෙ3 සමාජ ෙසේවය4 9ව ද කළ 
',ෙ, තමාෙz මහණ කම, dක ෙගන ම ය. 1ය� #&� �K 6ව� ?ව පස4 කරD සඳහා 
ය යන පැ�;ෙ; පරමධ�ාශයට බාධාව4 ෙනොවන ප]= ම ය. 

ධUමය ඉගැ�+ම }~� වහ�ෙසේෙග� 1#�ය '( උසස් ම ෙසේවය&. සෑම පාසලක ම 
ධUමය ඉගැ�+මට ආග�ක අංශය භාර වැ කට'( &rමට }~� වහ�ෙසේ නම4 ප, + 
1pDවා න3 එ%� ඉතා උසස් ප�ඵල ලබා ගත හැ& වDවා ඇත. එෙහ, එය කළ ',ෙ, 
රජෙ� ෙසේවකයJ වශෙය� ෙනො වැ අDශාසකයJ වශෙය6. a: ක3, ෙවද ක3, නැකැ, 
ක3,  ෙ;ශපාලන ක3 &rමට ල| ගණ� ජනයා 1p�. මහණ ක3 කර�නට 1p�ෙනෝ 
පහෙළොස් දහස4 තරම වන අj pක ෙදනා පමණ ය.            ෙ3 මහණ කම අප ෙනො කෙළො, 
කර�නට ෙවන ෙකෙනJ, නැත. }~� නැ� 7ෙවෝ, ශාසනය4 නැත.          ෙ3 ක:ණ 
ෙහො=� Dව�� සලකා බලා }~� වන අප "#රජාණ� වහ�ෙසේ අDගමනය ෙකෙර�� 
සමාජ ෙසේවය කර�නට, >� j�ව(� එයට 1ය� පහ?ක3 සලසා ෙද�නට, තරෙ� ම 
ඉටා ග�ෙ� මැන�. >� භව(නට සමාජ ෙසේවය කළ හැ& කම ෙබොෙහෝ ය. 

සමාජ ෙසේවය (� ආකාරයකට ෙබ=ය හැ& ය. 
1. සමාජයට අපකාර ෙනො&rම, 
2. උපකාර &rම, 
3. තම� යහප, +ම, 

 
සමාජයට අපකාර - කරදර ෙන                          ා &rම උසස් ෙසේවය&. ෙබෝ�ස,,ව aණෙය&. 

අන�යනට කරදර ෙනො වන ප]= කතා &rම, fයා &rම, ��තය පැවැ,+ම උසස් සමාජ 
ෙසේවය&. අන�යනට කරදර ෙනො වන ප]= aව� �#` ය�ත & �යා කර+ම, පාෙU ගම� 
&rම, ]ය පැද+ම, පාඩ3 &rම, ෙසQල3 &rම උසස් සමාජ ෙසේවය&. වැදග, මහ,මයJ 
ෙසේ අන�යනට කරදර ෙනො වන ප]= ෙකළ ගැ�ම පවා "#රජාණ� වහ�ෙසේ ඉගැ�7 සැp 
1�ෙය ් තබා ගත '( ෙA.                   මහජනයාට උපකාර &rම PදQ �යද ෙමD, කළ හැ&  ෙව%. PදQ 
නැ� ව, කළ හැ& ෙව%. මහජනයා යන එන dස්ෙවන තැ�වල වැx �ෙබන ක� අ(, +#: 
ක�, ගQ PQ, අඹ ෙල`, ෙකෙහQ ෙල` ආ=ය බැහැරට දැ�ම #�ප, ෙපොෙහොස, ෙලොJ 
Jඩා කාට, කළ හැ& සමාජ ෙසේවා ය. පාර වැරK 1p�ෙනJට පාර &යා Kම, >ල� හල, 
ෙබෙහ, හල, #3]ය පළ, ෙපො`1ය ආ=ය ෙසොයන ෙකෙනJට එය &යා Kම, #�ප, 
අසරණයනට උපකාර &rම උසස් සමාජ ෙසේවා ය.  

පාරවQ තැeම, ඒද� දැ�ම, >ල� හQ තැeම, ෙබෙහ, වැ+ම, ෙසවණ j�ස ගස් 
1ට+ම, j� පැ�තා` තැkම, නවාතැ� හQ තැeම, මහජනයාෙz ?ව පහ?ව සඳහා මQ 
පළ(: උය� වැ+ම ඉතා උසස් සමාජ ෙසේවා ය. ෙමකල ප1;ධ ව �ෙබන ��ධ ශමදාන 
කට'( ද �ට ඇ(ළ,  ෙA. තම� aණව, +ම ද, යහප, +ම ද උසස් සමාජ ෙසේවය&. ස(� 
ෙනො මැrම, ෙසොරක3 ෙනො &rම, කාමෙය� වරදවා ෙනො හැ1rම, ෙබො: ෙ4ළා3 �ස් වචන 
ප:ෂ වචන ෙනො Tම, ම, පැ� ෙනො kම, ��ෙව� ෙනො ෙයKම, ෙකෝධ ෙනො &rම, ඊUෂ�ා 
ෙනො &rම ද උසස් සමාජ ෙසේවා ය. 

ආගම ෙහොi� ඇද�ම, 1Q dTම, භාවනා &rම, ෙදමාjය� වැKම jKම, a:ව:� 
වැ��pය� හට සැලTම, සෙහෝදර සෙහෝද]ය� හට j                  �ය මනාප වැ 1xම, නෑදෑ �ත �(ර� 
සමඟ සම>ෙය�  �ස ීම, 1ය� ෙදනාට ම ෛමත � ී &rම ද ඉතා උසස් සමාජ ෙසේවා ය. 

ෙශේ �ෂ්ඨතම සමාජ ෙසේවක "#රජාණ� වහ�ෙසේ ෙz ශාවකය� වන අප ෙබ ෟ;ධය� 
සමාජ ෙසේවෙය� තව තව, ෙය=ය '(  ෙA. 
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ය(:`+ම: ච�ත ල4මාQ මහතා 


