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සමන් කැෙල්ගම
දැනට අව
පනහකට පමණ ෙපර ෙකාළඹ ෙස්වය කළ ඉහළ ෙෙපළ් රජෙය් නිලධා න් ෙබාෙහ ෙදනකට තමන් සත නිවාස තබුෙ ය. ෙකාළඹ උපන් එවන්
ෙබාෙහ ෙදනකට ෙගවල් ෙදමාපය උ මෙයන් ලැබුණ අතර, ඇතැ සි ල් ෙස්වකයින්ට දෑවැද හැ යට ශාල ෙගවල් වාහ වන ට ලැබු . එබැ න්
පටපළාත්වල ඉපද ෙකාළඹ ෙස්වය
මට පැ
නිලධා න්ට රජෙය් නිවාස ලබාගැනීම සඳහා අද ෙමන් ශාල තරගය ෙනා ය. ඔවන්ට ස්ථාන මා ව ලැබුණ
ට රජෙය් කල නිවස ද හි ම සි ත
ය.
ඉතාම ළාබාල ෙය් රජෙය් පවෘත්ත අධ ෂක තනතර මට ලැබුණ ට ෙකාළ න් රජෙය් නිවස අවශ බව මම අෙප් ස් ර ෙල්ක ව .ප. සමරසිංහට දන්වා
සි ෙය . පවෘත්ත අධ ෂකවරයාට සිය ෙස්වය කා යාල ෙ ලාවන්ට පමණ සීමා ෙනාකළ හැ බව පළගත් ඔහුෙග් මැදහත් ෙමන් ෙකාළඹ ෙ රාම මාවෙත්
ඉදකරන ලද අ ත්ම නිවාස සං ණෙය් ෙගය මට ලැබු . රජෙය් නිවාස අත න් වඩාත්ම ආක ෂ ය ෙගවල් අට තබුෙ
ෙ රාම මාවෙත්ය. ඉන් එක මට
ලැ ම මහත් භාග ය
ය. ඒ නිවාස අෙ සි ෙය් රජෙය් උසස්ම නිලධා න්ය. ඉන් එකක සූෙය් පසුව ජනා පත ෙල්ක ව මැ
දෙවල මහතාය. ඔහු ඒ වන
ට අගාමාත ඩ ල ෙස්නානායකෙග් සහකාර ෙල්ක වරයා ය. මාෙග් නිවසට යාබදව සි ෙය් සමූපකාර අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ නිලධා ෙය ව ෙබ ෙගාල්ලාගම
මහතාය. ඔහු ෙර හිත ෙබ ෙගාල්ලාගමෙග් ෙලාක අප්ප ය. ක කෙල න් පසුව තවත් නිවසකට සංස්කෘතක ඇමැත ව . ෙතන්නෙක න් පදං යට අෙ ය.
ඉතාම සුහදශීල ෙකනක ව ෙතන්නෙක න් ඇමැතතමා මෙග් පයාෙග් තෙර වෙයන් මට ඔහුව නිතර මුණ ගැසු . තවාය හිෙස් බැඳෙගන පාන්ද න්ම පාෙ
ඇ දන්න යෑම ඔහුෙග් සි ත ය.
ෙදෙගාඩහ ෙය් දඹුල්ෙල් ජනතාව ඔහු හමු මට බස්වලන් පැ ණ තම ඇමැතවරයා හමු ව හැ මට තවම මතකය. ෙමෙස්
අහ ෙබන් ෙමන් එ තැන් වෙය් උඩරට හා හත්ෙක රෙළ් උපන් රජෙය් ෙස්වකයින් බව ක කෙල න් මට පැහැදල ය. අප ෙබාෙහ ෙදනා ඥාතන් ෙමන්ම
ග වැසියන් ව නිසා එම නිවාසවල ෙවෙසන්නන් අතර
ට ආශය ඇත ය. මාෙග් අසල් වැසියා ව ෙබ ෙගාල්ලාගම සමාජශීල ෙකෙන
ය. ඔහුෙග් නිවසට
හත්ෙක රළෙය් පභහු නිතර අවා ගිෙය ය. වන්නිනායක, ඇ . බ ඩා, ඊ යෙගාල්ල වැන්නන් ඔහුව හමු මට පැ
ෙය්ය. සමූපකාර ෙදපා තෙ න්තෙ ඔහු සමඟ
එකට වැඩ කළ පසුව ජනා පතව .
ෙ තංග ද ඔහුෙග් ක පඟ තෙරක ය. මෙග් සෙහ ද යෙග් සැ යා ව එස්.එ ෙතන්නෙක න් දසාපතවරයාද
හත්ෙක රෙළ් ෙකෙන ව බැ න් එම සමාගම සින් මහනුවර උපන් මාව ද ස පතෙයක ෙලස ඇතළත් කරගන්නා ලද. ෙබ ෙගාල්ලාගම ගමට ෙගාස් ආපසු පැ
කල ගෙ
දයට පසින ලද රතබත් හා රස වෑංජන ප ක
ෙප ය ෙගනාෙ ය. එම බෙත් රස ඳමට ඔහු හත්ෙක රෙළ් උපන් තරන්ට ආරාධනා කෙළ්ය.
එෙස් ආරාධනා ලැබූවන් අතර, හත්ෙක රෙළ් උපන් ආචා ය ජයන්ත කැෙල්ගම ද ය. ඔහු එන ඇතැ ට සිය ෙදට පත් සමන් නැමත සිසුවා ද එ කරෙගන
ආෙ ය. උත්පත්තෙයන් ගැ යන් ව අප සිය ෙදනාම මහත් ආසාෙවන් ගෙ පසින ලද බත, ෙපාෙළාස් ඇඹුල, වැ මා හා දඩ මස් අනුභව කෙළමු.
ඔහු කඩා කල සිට මා හ නන සමන් තළ මා ටෙ වැදගත්කම, තැන්පත් බව හා තශීල බවයි. ඔහු ඕනෑවට වඩා තම හැඟී පද ශනය කෙළ් නැත. එෙහත් ඔහු
තළ මනුෂ ත්වය හා අවංකභාවය ෙමානවට ද නට තබුෙ ය. එම ශිෂ්ට ගතය හ නාගත්ෙත් ඔහුෙග් තරන් පෙදනා පමණ ෙනාෙ . ඔහුෙග් ශිෂ යින් ද,
වෘත්තමය සගයින් ද ජාත ාන්තර ශාස්තඥයින් ෙමම වැදගත්කම ෙහාදන් හ නාෙගන සි ෙය්ය. සමන්ෙග් අකල් මරණෙයන් ක පා වණ එ ෙකාටස් සින් එවන
ලද දහසකත් ප
ඩ තළන් එය පළ ඹු ය. ෙ◌පෟද්ගලක න ායපතය පසුපස හඹා ෙනාගිය සමන් අප රෙ ආත්මා ථකා “ෙද්ශීය බුද් මතන්ට” අභිෙය ගය
ෙමන්ම ආද ශය ද ය. සමන් සහ මා එ ව ලංකාව නිෙය ජනය කර න් ජාත න්තර ස ෙ ලන ශාල ගණනකට සහභාගී ඇත. ෙශ්ෂෙයන්ම සා
රටවල්
අතර ඇත කරන ලද අ ථශාස්තඥයින්ෙග් ස මන්තණවලට එෙස් සහභාගීව අතර, අප කලාපෙය් ද ෂතම අ ථශාස්තඥයින් සමඟ කතකාවක ෙයදමට අපට
අවස්ථාව සැලසුෙන්ය. අම ත ා ෙසන්, ෙෂ බාන් ෙ මාන් හා ෙමාන්ෙට අ වාලයා වැනි ෙල කපකට අ ථශාස්තඥයින් ඔවන් අතර ය. ඒ ශාස්තඥයින්
සිය ෙදනාම සමන්ව තම ඇත ක ටෙල් සමා කෙයක ෙලස සැලක බව මම ෙහාඳන් දනි .
තමන් භාරගත් වැඩ අකරටම
ම ඔහුෙග් සු ෙශ්ෂ ලකණ
ය. ඉන් මුල්තැන ලැබුෙ ඔහු සින් ෙගාඩනඟන ලද ආයතනය ව පතපත්ත පළබඳ
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ෙ න් යටයි. එම ෙ න් ෙය් ආ ක පෙ◌ ය්ෂණ හා ලංකා ආ කය පළබඳ වා ෂක වා තාව මහ බැංකෙ වා තාව හා මුදල් ඇමතෙග් අය වැය ෙද්ශනය හා
සමානව වැදගත් ය. ෙදවැන්න ඔහු ලංකාෙ බාහිර ෙවළද ගි සු ගැන දැ ව උනන් වයි. අපනයනෙයන් ෙතාරව ලංකා ආ කය දයුණ කළ ෙනාහැ බව ඔහු
තරෙය් ඇදහුෙය්ය. රාජ බලය ෙවනස් වවත් නව රජය සමන්ෙග් ෙ ද ශනය ෙමන්ම හැ යාවන් පෙය ජනයට ගත්ෙත්ය. ලංකාවට සුබ ෙසත ෙගෙනන ෙවළද
ගි සු ගැන ෙමරට ඇතැ ෙකාටස් අතර ඇත
ඡාව සමන්ට මානසික පඩනය
ය. අප හමු ව හැම ටම ඔහු මාෙගන් මසුෙ ෙ ගැන කරන්ෙන්
කම ද යන්නයි. ඒ මානසික පඩනයද සමන්ෙග් අකල් මරණයට ෙහ්තවවායැයි මට සිෙත්.
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