
 

 

 

 

විකල්ප ප්රතිපප්තතිප ේන්ද්රේේ  ලවත්ත ේක ක    
 

අඳ මිතුරු චාමින්ද සමන්ත රාජකරුණා දැන් අඳ අතරින් නික්ම ග ොස් අවසන් ය. ඔහුගේ මතක ගුණ 

සුව සමගින් ගේ සටහ තබනුගේ හද නැග න විශාල ගේදනාගවන් යුතුව ය. ප්රථමමගයන් ම ඔහුගේ 

හදිසි  විගයෝව සේබන්ධගයන්  විකල්ඳ ප්රතිපඳ්තතිප ගක්න්ද්රගේ බලව්ත කණ ාුවව ඳළ කර සිිමු. 

චාමින්ද රාජකරුණා යනු කවුරුන්ද යන ව  අඳ අුතුගවන් ගමහි ලිවිය යුතු ගනොගේ. තරුණ නීතිපඥකු 

වශගයන්  සැගවොම හඳුනන රාජකරුණා ජාතයන්තර අ්දදැීමේ ද සහිත ප්රබල සිවිල් ්රියාධරගය.. 

මිගයන විට සර්ගවෝදය ආයතනගේ විධායක අධයක්ෂවරයා වශගයන් ගස්වය කළ චාමින්ද අඳ දන්නා ඳරිදි 

සර්ගවෝදය ආයතනගේ ගස්වය කළ තරුණම විධායක අධයක්ෂවරයා ද ගේ. ඔහු සර්ගවෝදය සම  කටයුතු 

කරනු ලැබුගේ සුමට කාලයක ගනොව තර්ජන  ර්ජන සහිත අමාරු කාල ඳරිච්ගේදයක ය. අඳ දන්නා ඳරිදි 

වවදය විනයා ආරියර්තන සහ සර්ගවෝදය වයාඳාරයට චාමින්ද මහ්ත ශක්තිපයක් විය. ඔහුගේ අඩුව 

සර්ගවොදය ආයතනයට  ගබොගහෝ කල් යනතුරු සේපූර්ණ කළ  ගනොහැ.වනු ඇත. 

චාමින්ද  විකල්ඳ ප්රතිපඳ්තතිප ගක්න්ද්රය සම  තතා සීපඳව සහගයෝ ගයන් කටයුතු කළ මිනිස්තකමින් 

සපිරුණු සගහෝදරගය.. ගබොගහෝ කාලයක් තිපස්ගස් සීපඳව කටයුතු කළ මතකය ඳහසුගවන් අමතක කළ 

ගනොහැ. ය. චාමින්ද සතු සුවිගේෂීම ගුණය වුගේ වඩා්ත තවසීගමන් සහ උගේක්ෂාගවන් සියලු ගදනා 

සමඟ ගළන් තුව කටයුතු .රීම ය. ඒ සේබන්ධගයන් ඕනෑ තරේ අ්තදැීමේ අඳ සතු ය. ඔහු නිතර සිිමගේ 

සිනාගවන් ුව සරසාග න ය. හඳුනන නාදුනන ඕනෑ ම අගයකු සමඟ කතා බහ කගේ ය. සීපඳව කටයුතු 

කගේ ය. 

එගස් ම ඔහු සර්ගවෝදගේ දර්ශනය  ැන මනා අවගබෝධගයන් යුතුව කටයුතු කළ අතර සිය ප්රගයෝගික 

ජිවිතගේ ද එීම දර්ශනය ්රියා්තමක කගේ ය. අඳගේ සිවිල් සමාජ කටයුතු ආරේභවන්ගන් ද, සිවිල් 

සමාජය  ැන අ්තදැීමේ ලබන්ගන් ද  සර්ගවෝදය ඇසුගර් බැවින් ඒ සේබන්ධ අ්තදැීමේ අඳ සතු ගේ. 

චාමින්දගේ හදිසි විගයෝව ඔහුගේ බිරිට සහ දරුවන් තිපගදනාට දරා ත ගනොහැ. බව අපි දනිු. බිරිට 

ආදර ස්වාමිගයකු  ගමන් ම දරුවන්ට ආදරබර පිගයකු අහිමිවීගේ ගේදනාව  අුතුගවන් .ව යුතු ගනොගේ. 

අන් අයට චාමින්දගේ  මතකය අමතකව යා හැ.ු්ත දරුවන්ට බිරිට ඔහුගේ ගුණ සුව ඳමණක් 

සදාතනිකව තතිපරිවනු ඇත. චාමින්දගේ ඳවුගල් සියලු ගදනාටම අඳගේ බලව්ත ගශෝකය ඳළ කරු. 

එගස් ම චාමින්දගේ  විගයෝව අඳට යේ ඳණිවිඩයක් ද තබා යයි. එනේ සමාජ ගස්වගේ ගයගදන අය තම 

ගසෞඛ්ය  ැන ඳරීක්ෂාගවන් සිිමය යුතුය යන්න ය. තරුණ සිවිල් ්රියාධරයන්ට සමාජය  ැන  ව වීමක් 

තිපගබන බැවින් ගසෞඛ්ය  ැන ද සැල.ලිම්තවීම වැද ්තය යන්න ය. 

අවසන .ව යු්තග්ත චාමින්ද රාජකරුණා යනු  තව්ත එක සමාජ ්රියාධරගයක් ඳමණක් ගනොව මනා 

කැඳවීම.න්, යහඳ්ත සමාජයක් උදාකර  ැනීම ගවනුගවන් අප්රතහිත වධර්ගයන් වැඩකළ ්රියාධරගයකු 

බව ය. ඔහුගේ හදිසි  විගයෝගවන් , සිවිල් සමාජයට  සිදු ව ඳාඩුව කලකට සේපූර්ණ කළ  ගනොහැ. වනු 

ඇත. 

හිතාදර චාමින්ද ගසොයුර, ඔබට සුබ  මන්! 

  

 

 

ලයනල් ගුරුගේ 

ගජයෂ්ඨ ප ඳර්ගේෂක 

විකල්ඳ ප්රතිපඳ්තතිප ගක්න්ද්රය 


