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�ය� ම පාස	 රජයට ගත��ෙ� ඇ�? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
(1958 ජනවා� පළ� වන දා වන �ට ආධාර  ලබන �ය� ම පාස� 
රජයට ගත �  යැ ".  ෙබෞ&ධ ෙතොර ( ප)*ක සභා වා-තාෙව.  
ෙයෝජනාෙව0 කැ�ණ. එස්. ඩ567. ආ-. 8.  බ9ඩාරනායක 
අගමැ; මා ෙ< හ>� මරණෙය. ප? ඒ ෙයෝජනා පමණ0 ෙනො ව, එ 
B වා-තාව ද  යටපC ව DෙE ය. අප මහානායක මාFGපාණ. 
වහ.ෙසේ ෙI පශ්නය නැවැත ම  ෙකොට ජනතාව ෙ< ඇස් අරවM වස් 
6N Oස0 PවCපCF පළ කරවා මහ හඬ0 නැංSෙE ෙI අවස්ථාෙවF 
ය. එ>�වාUව.ෙ< ෙනොෙය0 ත-ජන ග-ජන මැද  කැ(V ෙI 
සටW. 1960 ෙදසැIබර පළ� වැW දා ජය ලැZ[ - උපකෘත 
පාඨශාලා ස්ව�පය0 හැර ඉ;� �ය�ල ම ජයට පවරා ගැW[. ෙමF 
ලා පළ වMෙE එ ම පශ්නය N`බද ව aව. �U6ෙය.  කැ(V 
කතාෙවb)  

ආධාර ලබන පාස� කමය අෙහෝ� කර රජෙE එක ම9ඩලෙයb. �ය� පාස� 
පාලනය කළ �  ය යන ෙශෂ්ඨ අදහස gට අh(U 55 කට ෙපර �6.ම ඉ>�පC 
කෙළේ �ංහලC ෙනොවන ෙබෞ& ධC ෙනොවන අය hව ද මෑත කාලෙයF ෙI ගැන මහC 
උ&ෙඝෝෂණය0 ෙකෙළේ ෙබෞ& ධය. බව කh(MC ද.නා කාරණෙයb. ෙබෞ& ධය. 
වැk සංඛmාවක ෙ< මතය Nn ෙකොට ෙකොGෂ. සභා වාතා ෙදෙ0 ද0වා ;බ.ෙ. 
ෙම ෙසේ ය. 

“ 1958 ජනාවා
 1 ෙව�දා වන �ට ආධාර ලබන �ය� ම පාඨශාලා රජයට 
භාරගත � ය”  – (ෙබෞ& ධ ෙතොර ( ප)*ක සභාෙ7 වා-තාව) 

“ආග! වශෙය" අප රට ද$ව" හට ෙවන ෙවන ම පාඨශාලා &'()ෙම" රෙ* 
+�,වට ද සම.යට ද බාධ වන ෙහ/01 ළම/" ෙ3 සහජ ද4ක! අ0ව ජා6ක 
අධ7ාපන කමය9 සකස් ;
මට බාධා වන ෙහ/01 රජෙය" අධ7ාපනයට වන 
�යදම අ<ක වන ෙහ/01 උපකෘත පාඨශාලා කමය අවලං@ ෙකොට රජෙB පාඨශාලා 
ම." ම �ය� ද$ව" හට අධ7ාපනය +ය �  ය”  - (p& ධශාසන ෙකොGෂ. සභා 
වාතාව) 

ෙI Wගමනය මධmස්ථ ව Mව[. හා �ම��ෙල. �තා බලන කවර ෙකනqට 
hව ද එF ඇ; සාධාරණCවයC, b� ම ජා;යකට ෙහෝ ආගමකට ෙහෝ හාWකර 
b�ව0 නැ; බවC, ෙපොUෙ7 සෑම ද(වq ෙ< ම යහපතට ෙහේ  වන N`ෙවළ0 ඇ; 
බවC වැටැෙහMවා ඇත. p& ධශාසන ෙකොGෂ. සභාව ෙම බr Wගමනයකට 
බැසගCෙC කව ෙහේs. Wසා ද යM සැෙක�. න�C එF ම ඇ ළC t ඇත. එF 
පධාන ක(V සතෙරb. උපකෘත පාස� අවලංa b)ම ෙහෝ ;uම ෙහෝ ෙහොඳ ය 
නරක ය යන හැwම0 නැ; ව මධmස්ථ ව සාවධාන ව �තා බල.න. 
1. රෙ� ��	වට බාධා 

ආ-xක - ෙසෞඛm -  අධmාපන හා සදාචාර වශෙය. රෙzක >�Vව සතරකට 
ෙබෙද". දැනට පවCනා අධmාපන කමය �ෙශේෂෙය. ආ-xක, අධmාපන හා සදාචාර 
යන {�ධ >�Vවට ම බාධාකරව පව;Mවා පමණ0 ෙනො ව සමාජය ඒ 
{�ධාකාරෙය. N�ෙහන බව ද ෙපෙ.නට ;ෙ5. අ�ෙශේෂෙය. ෙසෞඛm ප�හාWයට 
ෙහේ  ෙ7. 
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වතමාන සමාජෙයF උග ව පවCනා ආ-xක ප�හාWය >ෙන. >න ම වැk 
ෙවMවා �නා අ} වන බව0 ෙපෙන.නට නැත. OBර*ා පශ්නය >ෙන. >න ම උග 
ෙව". ෙමයට ෙහේ ව ජනගහණය වැk tම ය " bව හැb ය. එෙහC එය N`ගත 
ෙනොහැb ය. කාටC OB ර*ා ;ෙබMවා නI ආ-xක තCCවය ෙහොඳ නI ෙI රෙz 
ජනගහණය වැk ය යන කථාව0  pෙ9 නැත. එය එ ෙසේ නI තව ම ෙකෝ~ය0 
ෙනො tC ජනගහණය වැk ය " BෙI ෙහේ  කවෙ- ද? අද පවCනා අධmාපන කමය 
අMව කා-Gකය., ඉං�ෙ.(ව., ෛවදm ව(., �දmාඥය. බ�ල ෙවMවා ද නැත 
ෙහොC ෙජmෂ්ඨ සම . වැk ෙවMවා දැ " Mව[. සලකා බල.න. ෙI අධmාපන 
කමය ෙම ෙල�. ම තව ~ක කල0 DෙයොC කලාෙ7 � උපා�ධරය. ෙජmෂ්ඨ 
සම . ෙ< ගණයට වැෙට.නට P�වන. Pරාණ කාලෙයF ආ-xක තCCවය 
ෙහො�. තබාගැ�මට උපකාර S අරපෙරස්සම - ආදායමට ස�ලන �යදI b)ම, චාI 
��තය ආ>ය නැ; ෙකොට බාFර අලංකාරයට රට වැ�යා D� ෙකෙළේ ෙI අධmාපන 
කමය ෙනො ෙ7 ද? උගCකම ලැpV අතර ෙනො කා ෙනො u ෙහෝ ��ත ෙලස �වC 
ව.නට ඉගැ.Sෙවෝ කවර� ද? ෙI වසගතය අ.;ම N~ස ෙත0 පැ;රS ෙවෝ කවර� 
දැ " ෙහො�. �තා බල.න. OB ර*ා පශ්න tසැ� ආ-xක තCCවය ෙහොඳ ව.නට 
නI දැ. පවCනා අධmාපන කමය ෙවනස් �ය �  ය. එ". W� පෙයෝජන ලබ.නට 
නI දැට පවCනා පාඨශාලා පාලන කමය ෙවනස් �ය �  ම ". 

අq( 6ය.න bය.න N`ව. tෙම. ෙනො ව, උගCකG. ව-තමාන සමාජය 
>�V දැ " �තා බල.න. එ ෙසේ �තා බැ� මට එක ක(ණ0 ඉ>�පC ෙකෙරG. 
දැනට �~න වැkF~ය. ඉෙගන ග.නා කාලෙයF හෙE හෙC �  pV දැMම දැ. 
�~න ෙජmෂ්ඨ සම නට ;ෙබMවා ද? ෙජmජඨ සම නට අපහාසය0 කරMවා, ෙනො 
ෙ7. ෙI ෙප.ව.ෙ. අධmාපනෙE U-වලකම" ". ළමයා ෙ< ෙමොළය ඔෙරොC  
ෙනොෙදන තරෙI �ෂය මාලාව0 ;uම ෙහෝ ළමයා ෙ< අC ෙදb. ඔසවා 
ෙගනය.න බැ� තරI ෙපොC ෙගොඩ0 ;uම ෙහෝ අධmාපනෙE >�Vව ය " 
සලකෙතොC ව-තමාන ලංකාෙ7 පවCනා අධmාපනය ෙහොදට ම >�V ය" bව �  ය. 
එ ෙසේ �තන තරI ෙමෝඩෙයෝ ලංකාෙ7 ඇ&ද? ෙජmෂ්ඨ සම ., උපා�ධරය. බ�ල 
b)ම ෙනොව ලංකාට hවමනා කරන �>ෙE උග . බ�ල b)මට ෙI අධmාපන කමය 
ෙවනස් ෙනො කර N`ව. ද? පාස� පාලන කමය ෙවනස් ෙනො ෙකොට අධmාපන කමය 
ෙවනස් b)ෙම. පෙයෝජනය0 ලබාගත හැb ද? සදාචාර ප�හාWය ගැන bය.නට 
ෙදය0 නැ; තරI ය. තරහ ෙනො t ක(ණෙව. �තා බල.න. 
2. රෙ� සම�යට බාධා 

ආගI වශෙය. ෙබදා ෙව. ෙකොට අධmාපනය �ෙම. ආගI ෙ�ද >�V ෙවMවා 
�නා එ0සC ලංකාව0 ඇ; ව.ෙ. නැත. එය ජා;ක සම�යට බාධාෙවb. 
කෙතෝ6ක ළම"නට ශා.ත ෙජෝස� �දmාලයC, ෙබෞ&ධ ළම"නට ආන.ද 
�දmාලයC ෙව. කර බල�. ආන.ද �දmාලෙයF ඉෙගන ග.නා ළමයා qඩා 
කාලෙE �ට ෙලොq ව.ෙ. ශා.ත ෙජෝස� �දmාලෙE ඉ.ෙනෝ අෙ� හ ෙරෝ ය යන 
හැwමC සමග ය. ශා.ත ෙජෝස� �දmාලෙE �ෂmයා හැෙද.ෙ. ආන.ද �දmාලෙE 
ඉ.ෙනෝ අෙ� හ ෙරෝ ය යන හැwම0 සමග ය. අෙන0 පාස� N`බඳ ව ද ෙමය ෙම 
ෙසේ ම ය. ඉ;. ජා;ක සම�ය0 ඇ; ව.ෙ. ෙකෙසේ ද? එකම ඉ.>යාව මh Zම 
ෙකොට ඇ; එක ම ඉ.>යා ජා;යට අයC N�ස F.U �ස්6I bයා ව ර භාජනය 
පට. ෙව. ෙකොට තබා qඩා කාලෙE �ට හැ�ම Wසා ඇ; S ජා;ක අසමDය ෙකබr 
ද? �U S F.U �ස්6I ෙකෝලහල ෙකොපමණ ද(V ද? අ.;ෙI � රටC ෙදකට 
ෙබUණා ෙනො  ෙ7 ද? ආගෙI නාමෙය. අධmාපනය ෙබද.න එපා ය " BෙI අදහස 
Mව[. �තා බල.න. 

ෙකොළඹ රාජBය �දmාලය ගැන �තා බල.න. ෙපරC දැMC නා නා ජා;ක නා 
නා ආගGක �ෂmය. qඩා කල පට. එකට ෙස�ලI ෙකෙරG. එකට කG. 
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ෙබොG. එක වහල0 යට හැ�ම Wසා ඔh. අතර ෙකොතරI සමDය0 G (කම0 
;ෙ5 දැ " ත  ද.ෙනෝ දW;. අෙ� රටට hවමාන කර.ෙ. ෙම බr අධmාපනය0 
ෙනො ෙ7 දැ" Mව[. �තා බල.න. 

ෙI qඩා රෙz ආගI ෙ�ද ඉතා භයානක ය. එ බr ෙ�දව6. කරදර �U ව.ෙ. 
?� N�ස්වලට ය. එෙහC W.දාව ලැෙබ.ෙ. මහ ජා;යට හා p&ධාගමට ය. එ 
ෙහ". එ0සC ලංකාව0 ඇ; ව.නට නI ජා; ෙ�ද හා ආගI ෙ�ද නැ; එෙහC 
ආගමට �� තැන ෙදන ෙපොU අධmාපන කමය0 ;Zය �  ය. අෙම�කාෙ7 හාව� 
�ශ්ව �දmාලෙE සභාපC ෙC. E. ෙකොන"* මහතා (රජෙE හා ආගGක) &�Cව 
අධmාපනය ගැන ෙම ෙසේ bය": “ආගGක පාඨශාලා ඇ � ෙපෞ&ග6ක පාඨශාලා 
වැk tම එ0සC ජනපදෙE පජාත.තවා� එ0සCකමට ත-ජනයb. අප සමාජෙE 
ද(ව. පhල, ධනය ෙහෝ සංස්කෘ;ක ෙවනස්කI ෙනො තකා එක ම පාඨශාලාවකට 
ඇ � වනවා නI අප ෙ< එ0සC කම පවCවාගත හැb ය. අය බU ෙගව.න. ෙ< 
�ද� ෙපෞ&ග6ක පාඨශාලාවලට ෙද.ෙ. නI එය ඇම�කාM සමාජය තම �නාශයට 
තම අත ම පා��� කර ගැ�ෙමb.” 
3. ජා�ක අධ�ාපනයට බාධා 

ජා;ක අධmාපනය නI qම0 ද යM බරපතල පශ්නය0 t ;ෙබතC එය �ස්තර 
කර.නට ෙනො යG. එෙහC එය ෙකො~. bයMවා නI ආගI ජා;, භාෂා, U�පC, 
ෙපොෙහොසC, ප.; හා පළාC ආ> b� ම ෙභදය0 නැ; රෙz සංස්කෘ;යට හා 
ආ-xක >�Vවට ඉහ� වන අධmාපනයb. ජා;ක සමDය ඇ; කරවන, සංව-ධනයට 
උපකාර වන ෙI රටට ගැළෙපන ෙලස සකස් කරගC අධmාපනයb. දැනට ෙමF 
;ෙබ.ෙ. අ�රාජmවා�. ��. යටC ��ත පාලනයට උපකාර වන ප�> ඇ; 
කරගC අධmාපනය0 ෙනො ෙ7 ද? එය ව�. වර අ9ඩ ලා මද ශෙය. සකස් කළා 
�නා Wදහස ලැuෙම. ප? වC ෙI රෙz සංස්කෘ;යට හා ආ-xක >�Vවට උපකාර 
වන ප�> සකස් hණා දැ " �තා බල.න. එ0තරා N�සකට පමණ0 �මා t  pV ඒ 
අධmාපනය Wදහස් අධmාපන පන;. සාමානm ජනයා ෙ< යහපතට මඳ වශෙය. 
ෙහෝ උපකාර hව ද එ". Wයම පල ෙනළාග.නට බැ� SෙE දැනට පවCනා පාස� 
කමය Wසා ෙනො ෙ7 දැ " �තා බල.න. රජෙE හා ආධාර ලබන පාස� යන &�Cව 
පාස� කමය පව;න  ( Wදහස් අධmාපනෙය. පෙයෝජන ලබ.නට ෙනොහැb ය " 
�ජයාන"ද දහනායක මැ; මා ආ> අය �රගා Bෙ7 Nස්?ෙව. ෙනොවන බව ෙහොඳ 
�Fය ඇ; කවරqට hව ද වැටෙහMවා ඇත. 

ජා;ක සම�යට හා සදාචාරයටC රෙz සංස්කෘ;යට හා ආ-xක >�VවටC 
උපකාර වන, රටකට අවශm වන කා-Gකය. - ඉං�ෙ.(ව. ෛවදmවරය. - 
�දmාධරය. හා කලාෙ7�. ZF කර�ය හැb ෙපොU අධmාපනය0 >ය හැ0ෙ0 එක ම 
ම9ඩලෙයb. පාලනය වන පාස� කමෙයb. බව උගC ෙලෝකයා N`ෙගන 
අවසාන ය. අෙන0 රටවල අයට ෙම. ලංකාෙ7 ද ෙපොU අදහස් ඇ; උග නට 
පමණ0 ෙනො ව සාමානm අයට ද ෙI කාරණය වටහාගැMමට අපහ? ෙනොෙවනවා 
ඇත. 
4. �යදම අ�ක වන බව 

�ය� පාස� එක ම ම9ඩලෙයb. පාලන කරන �ට �යදI අ} වැk වන හැ~ 
Wයම වශෙය. ද.ෙනෝ අධmාපන ෙදපා-තෙI. ෙ7 උසස් Wලධරෙයෝ ය. 1957 
ෙC පමණ ෙI N`බද ප�*ණය0 කළ එ B Wලධරය. �ය� පාස� පාලනය එක ම 
ම9ඩලයකට ගCෙතොC වෂ�යකට දැනට කරන �යදෙම. ;ස් ල*ය0 පමණ ඉ;� 
�ය හැb ය" ය.නC පැහැ>` කර  pණා මතක ". එ පමණ ගණන0 ඉ;� ව.ෙ. 
ෙකෙසේ ද ය.නC පැහැ>ළ කර  pණ මතක ". දැනට ;ෙබන පාස� කමය අMව 
පෙයෝජනය වඩා �යදI අ�ක බව Mවණැ; කවරqට hව ද වටහාගත හැb ය. අධmාප 
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�; අMව උප a(ව(. වශෙය. උපා�ධරය. ලැෙබ.ෙ. එ�. එස්. �. පං; 
පවCවන පාස�වලට ය. එ B යI b� පාසලක යට B පං;ය0 ;ෙ5 නI එF 
�ෂmය. ~ක ෙදනq. �~යC ඔh. ඉෙගන ග.නා �ෂය. අMව උපා�ධරය. 
Bප ෙදනා බැD. පC කර.න ඉඩ ;ෙ5. යI b� නගරයක එ බr පාස� Bපය0 
ෙවෙතොC ඒ සැම පාසලකට ම උපා�ධරය. Bප ෙදනා බැD. පC කර.නට ඉඩ 
;ෙ5. ඒ සැම ෙදනාට ම රජෙය. �ශාල පk ෙග�ය �  ය. ෙI ළම". �ය� ෙදනා 
ම එ0 Oස් ෙකොට බැ�ෙවොC සංඛmාව එක පං;යකට වැk hවC පං; ෙදකකට වඩා 
ෙනො ෙව". 

W-ශනය0 වශෙය. ක�තර නගරය ෙගන බල�. �� පළාෙC ම එ�. එස්. �. 
�භාගයට ඉෙගන ග.නා ළම". �~.ෙ. 61 ෙදෙනB. පං; ෙදකකට පමාණවC S 
ෙI 61 ෙදනා ක�තර නගරෙE ඉහළ ෙපෙළේ සැම පාසලක ම ��) �~;. එ ෙහ". 
ෙI 61 ෙදනාට ඉගැ.tම සදහා උපා�ධරය. 25 ෙදනqට රජෙය. පk ෙගවM 
ලැෙ5. ෙකොළඹ ආ> නගර එක ෙදකක හැෙර.නට අෙන0 සැම නගරයක ම ෙI 
N6ෙවළ ෙම  ෙසේ ම ය. ෙයම මහා අසාධාරණ �යාව0 බවC මහජන �ද� නාස්; 
b)ම0 බවC Mවණැ; කාට hව ද වැටෙහනවා ඇ;. 

නගරවල සමහර පාඨශාලාව.F උපා�ධරය. පනසකට අ�ක සංඛmාව0 
�~තC සමහර ගIබද පාඨශාලා පනසකට එක උපා�ධරයqට වඩා ෙනො ෙ7. ෙමය 
ඉතා අසාධාරණ ය. දැන ;ෙබන පාඨශාලා කමය අMව එක ගමක රජෙE හා ආගGක 
ආයතනවලට අයC පාස� පහ හය ;ෙබන බව පැහැ>` ක(ණb. පාස� වැkකම 
Wසා එක පාසලqU W� පමණට >�� ෙනො ෙ7. 

එක ම9ඩලෙයb. පාස� �ය�ල පාලනය ෙවෙතොC ෙI අසාධාරණකI නැ; 
කළ හැ0කා0 ෙම.ම �යදම අ;. �ශාල N�මැස්ම0 ද ඇ; ෙව". ක�තර පළාෙC 
ළම". 61 ෙදනා පං; ෙදකකට ෙහෝ  නක ෙහෝ ෙයදා ඔh. සදහා a(ව(. 12 
ෙදනq පමණ නතර කරෙගන ඉ;� 13 ෙදනා උපා�ධරය. නැ; පාස�වලට යැ�ය 
හැb ෙව". හැම පාසලක ම qඩා රසායනාගාරය0 ඇ; කළ හැb ෙව". එ". 
ඉෙග�ම ද >�V ෙ7. ෙම ෙත0 ක(� B ෙ7 p& ධශාසන ෙකොGෂ. සභාව �ය� 
පාස� එක ම ම9ඩලෙයb. පාලනය �ය �  ය යන Wගමනයට බැසගCෙC කවර 
ෙහේ . Wසා දැ " දැ0tමට ය. 

p& ධශාසන ෙකොGෂ. සභාෙ7 සාමා�කය. අදහස් කළ අධmාපන ම9ඩල හා 
පාඨශාලා ම9ඩල කමෙය. b� ම ආගමකට හාWය0 ව.ෙ. නැත. අද පවCනා 
ෙබෞ& ධ පාස� ද එ ෙල�. ම පාලනය වන අතර කෙතෝ6ක හා �ස්;යාW ආ> පාස� 
ද එ ෙල�. ම පාලනය වනවා ඇත. පධාන ෙවනසකට �U ව.ෙ. ඒ ඒ සG; 
සමාගIලට  pV අ";වා�යI නැ; tම පමෙණb. දැනට ආගම අWවා-ය �ෂය0 
ෙනො ෙ7. එ ෙහ".  . ල*ය0 පමණ ළම". ආගම ඉෙග�ම0 නැ; ව �~න 
අතර ආගම උග.වන පාසලක hව ද එන අ�C කමය අMව ආගම අWවා-ය �ෂය0 
වන ෙහ". ආගම ඉෙග�ම ද දැ.ට වඩා දශ aණෙයb. >�V ව.නට N`වන. 

Wදහස් අධmාපන පනත �යා කරව.නට යන අවස්ථාෙවF ද ඇතැI ආගGක 
ආයතන ත>. �(&ධ h බව ෙබොෙහෝ ෙදනාට මතක ඇත. ඒ අවස්ථාෙ7 �C සාමානm 
ජනයාට bයා �~ෙE ඒ කමෙය. ආගමට පහර ව>න බව ය. එෙහC එ බ.ද0 �U 
ෙනොSෙය. එය සතmෙය. ෙතොර පකාශය0 බව දැ. සමානm ජනයාC වටහාෙගන 
අවසා ය. එ ෙසේ ම ඒ කමෙය. ගIබද ජනයාටC සැල?V ෙසත ශා.;ය හා >�Vව 
ෙනො bව හැක තරI බව අවංක ව �තන කවරq hව ද N`ග.නවා ඇත. N.වCW, 
ක(V ෙහො�. අවෙබෝධ කරග.ෙ. නැ; ව යI යI අය bයන කාරණාවලට 
පමණ0 ඇ�Iක. � කලබල හදාගCෙතොC කරදරයට පC ව.ෙ. සමානm ජනයා ම 
". ජා;වා> ෙකෝලාහල ගැන �තා බල.න. එ B ෙකෝලාහලවලට ෙපළැඹS අය අදC 
සැප ෙසේ මා6ගාවල වාසය කරනවා. එදා ම(I කෑෙවC සාමානm ජනයා ම ". අද වන 
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 ( එ��I ගස් ය.ෙ.C සාමානm ජනයා ම ". එ ෙසේ ම පාස� පශ්නෙE � hවC 
කබල ඇ; hෙවොC කලබලවලට ෙපොළවන අය මා6ගාවල සැප ෙසේ වාසය කරා�. 
එ". ද �නාශයට පC වනෙ. සාමානm ජනයා ම ".  

ෙI ක(V ෙහො�. Mව[. සලකාබලා �රද-  ව ඉතා ඉවැ��ෙල. කට�  
කරන ෙම. ලංකාවා� ජනතාව ෙවත ක(ණාෙව. මත0 කරG. 

(1960 H ‘පාසI &Jබද �යම ත11වය’  යන මැෙය" රජෙය" �L1 කැ$M 
පකාශනෙය�) 

--- 

“ 1954 �ට ෙI ගැන (පාස� පශ්නය N`බද ව) �ෙවG, BෙවG. මෑත0 වන  ( 
ම ෙබොෙහෝ ෙදනා පශංසා කෙළේC නැත. ෙචොදනා කෙළේC නැත. එෙහC මෑතක 
�ට  ෙම ෙසේ 6tම ගැන සමහ( පංශසා ෙකෙර;. සමහ( W.දා ෙකෙර;. එය එ ෙසේ 
ම ය. යෙමb.ෙක`. ම වා� ලැෙබන �ට පශංසා b)මC ෙක`. ම අවා� ලැෙබන 
�ට W.දා b)මC ස්වාභා�ක ". Uශ් ලය. බ�ල  ෙහ". ෙI ෙලෝකෙයF W.දා 
ෙනොලබ.ෙන0 නැතැ" pUරජාණ. වහනෙසේ පකාශ කළහ.” 

 “ෙමෙසේ කැෙරන W.දා පශංසා ෙදක ම එක ෙසේ සලක.නට N`ව. tම ගැන 
ස ¢ වන අතර ඒ ෙද ප*යට ම bව �CෙC එක ම බණ පදය ". N�?U බවC 
අN��U බවC තම තමා ෙවත ම ය. ෙකනqට තව ෙකනq. N��U කර.නC බැහැ, 
අN�?U කර.නC බැහැ යM ". සමාජ ෙසේවයට බට pUරජාණ. වහ.ෙසේට ලැpV 
ෙචෝදනා gට වඩා දහස් ගණෙනb. වැk ය. ඒ �ය�ලට කළ ෛම{ය මැ " ෙI 
�ය�ලටC. Uකට bයන ක�ෙE අ*ර බැ6ය �  ෙනො ෙ7 යැ " Bවා0 ෙම. FෙC 
අමා(වට කරන ෙචෝදනා ගැන කh(. hවC සැලැb6මC �ය �  ෙනො ෙ�.” 
 
�න�ණ 1961.01.24 
පඥාපභා 1  
 
ය&'()ම: සැ�ටා ට,-ෙස.� 


