
30. ඔෙබ් වගකීම 
 

සිය ජීවන රටාව නිසා නිකුත්වන වායුෙගෝලීය කාබන් 
පමාණය අඩුකිරීමට හැම ෙකෙනකුම අධිෂ්ඨානශීලීව කියා 
කරන්ෙන්නම් ෙදශගුණ විපර්යාසය පාලනය කිරීමටත් ආර්ක්ටික් 
සහ ඇන්ටාර්ක්ටික් පෙද්ශ ගලවා ගැනීමටත් හැකි ෙවතැයි මම 
විශ්වාස කරමි. තර්ජනයට ලක්ව සිටින හැම ජීවී විෙශේෂ  පහකින් 
හතරක්ම ෙබ්රා ගැනීමත්,  උත්සන්න ෙද්ශගුණික ව සන සීමා 
කිරීම ෙහෝ සමනය කිරීමත් ෙම් ශතවර්ෂය තුළ උද්ගත විය හැකි 
 ෙ◌ෙතවාර්ගික නස්පැත්ති ඇතිවීම, විෙශේෂෙයන්ම ගල්ෆ්  ජල ගුල්ම 
පවාහය කඩා වැටීම හා ඇමසන් වනාන්තරය පිරිහීයාම නතර 
කිරීමත එවිට අපට කළ හැකිය. 
 

එෙහත් ඒ සියල්ල සිදුවීමට නම් සියල්ලන්ම ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසය නතර කිරීෙම් අටිෙයන් වහාම කටයුතු කළයුතුය. ඒ 
කටයුතු දශකයකින් ෙහෝ කල්දැමීම පශ්චාත්තාපයට ෙහේතුෙවයි. 
එයින් ඇතැම් කටයුතු හුෙදක් තනි පුදුගලෙයකුට කළ ෙනොහැක. 
උදාහරණයක් වශෙයන් පරණ පන්නෙය් ගල්අඟුරු දාහක තාප 
බලාගාර තවදුරටත් ඉදි කිරීම නැවැත්වීම අප වහා එකඟ වී කියා 
කළ යුතු කටයුත්තකි.  ඇත්තවශෙයන්ම කළ යුතුව ඇත්ෙත් දැනට 
ඇති ගල්අඟුරු දාහක තාප බලාගාර වසා දැමීම වහාම ආරම්භ 
කිරීමයි. ෙම් සඳහා තීරණ ගැනීම රජයන් විසින් කල යුතු නමුත් 
එවැනි තීරණ රජයන් විසින් ගනු ලබන්ෙන් වැසියන්ෙගන් ඒ සඳහා 
තද බල ඉල්ලීමක් ලැබුණු විට පමණි. 
 

චන්ද හිමිකම තිබුණද ෙනොතිබුණද  ඔබට ඔෙබ් අදහස් 
ෙද්ශපාලකයන්ට දැනුම් දිය හැකිය.  විෙපෂණය අඩුකිරීමට ඔබ 
පුද්ගලික වශෙයන් කුමක් කරන්ෙන්ද යන්න අන යන්ෙගන් 
ඇසීමට ඔබට හැකි වන්ෙන් විෙපෂණය අඩුකිරීම උෙදසා ඔෙබ්ම 
ජීවන රටාව ෙවනස් කල විට පමණි. 
  

ෙමහිදී මට පැවසීමට අවශ ය කරන ඉතාමත්ම වැදගත් 
කාරණය ෙමයයි: "ෙම් කටයුත්තට රජය මැදිහත් වන ෙතක් ඔබ 
බලා සිටි යුතු ෙනොෙව්.  ඔබටම ඒ සඳහා මැදිහත් විය හැකිය.  ෙම් 
පෘථිවිය මත ඇති හැම නිවසකම කාබන් විෙපෂණය අඩු කිරීමට 
අවශ ය කරන තාක්ෂණය අද අප සතුව තිෙබ්." 
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මිහිමත ෙද්ශගුණය ස්ථාවර කිරීමට අවශ කරන  පමාණය 

වන 70% කින් කාබන් විෙපෂණය අඩුකිරීම මාස කිහිපයක ඇතුළදී 
අපට පහසුෙවන්ම ඉටු කර ගත හැකිය.  ඒ සඳහා අවශ ය වන්ෙන් 
ඔෙබ්ත්, ඔෙබ් පවුෙල් ජීවන රටාවත් මඳකින් ෙවනස් කිරීම පමණි. 
ෙමයට දැරිය ෙනොහැකි ඉතා බරපතල කැපකිරීමක් අවශ ය 
ෙනොෙව්. 
 

ඒ සඳහා සන්නද්ධ විය යුතු ආකාර අතුෙරන් වඩාත්ම 
වැදගත් වන්ෙන් විදුලිබලය භාවිත කිරීම පිළිබඳ ඔබ තුළ ඇති 
අවෙබෝධයයි. මන්ද එම දැනුම පුද්ගලෙයකු වශෙයන් ඔෙබ් 
කියාකාරකම් නිසා නිකුත්වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය 
අඩුකිරීමට ගන්නා තීරණ වලදී අතිශයින්ම වැදගත් වන බැවිනි. 
 

ඔෙබ් නිවෙසේ විදුලි බිල ෙකොපමණදැයි ඔබ ෙසොයා බලා 
තිෙබ්ද? ෙනොඑෙසේ නම් පථමෙයන්ම කළ යුත්ෙත් නිවෙසේ විදුලි බිල 
පෙව්සෙමන් කියවා විශේල්ෂණය කිරීමයි. ඇතැම් රටවල ඇති 
විදුලිය සපයන සමාගම් පරිසර හිතකාමි හරිත බලශක්ති (green 
energy) විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි. එයට දායක වන 
පාරිෙභෝගිකයන්ට ලැෙබන විදුලිය  සුළංබලය, සූර්ය බලශක්තිය 
ෙහෝ ජල විදුලි බලය මගින් නිපැෙදවන බවට සමාගම සහතික 
ෙවයි.  හරිත බලශක්ති විකල්පයට දායක වන නිෙවස් ඒ සඳහා 
සතියකට ෙඩොලරයක් වැනි අතිෙර්ක මුදලක් ෙගවිය යුතුෙව්. 
එෙහත් ඒ දායකත්වය කාබන් විෙපෂණය අඩුකිරීෙම් ලා මහඟු 
ෙසේවයක් කරයි.  
 

විදුලි බල සැපයුම තරඟකාරී සමාගම් මගින් 
ෙකෙරන්ෙන්නම් සහ ඔෙබ් සැපයුම්කරු හරිත බලශක්ති 
විකල්පයක් ඉදිරිපත් ෙනොකරන්ෙන් නම් එවිට සැපයුම්කරු වහා 
ෙවනස් ෙකොට හරිත බලශක්ති සැපයුම්කරුෙවකු ෙසොයා ගත 
යුතුෙව්. එවැනි තරඟකාරී සැපයුම්කරුවන් ඇති රටවල සැපයුම් 
කරු මාරු කිරීම ෙබොෙහෝවිට කරදරයකින් හා විදුලිය කැපීමකින් 
ෙතොරව එක දුරකථන පණිවිඩයකින් කරගත හැකි ෙදයකි.  
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හරිත බලශක්ති විකල්පයට මාරුවීම මගින් ඔෙබ් පවුෙල් 
විදුලිබල භාවිතය නිසා විෙපෂනය වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පමාණය බිංදුව දක්වා අඩුකර ගත හැකිය.  

 
ජලය උණු කිරීෙම්දී වැයවන බලශක්තියද කාබන් 

ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය අඩු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත්ය.  
මන්ද දියුණු රටවල ගෘහ විදුලි බලය භාවිතය නිසා නිකුත්වන 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පාමාණෙයන් තුෙනන් එකක් 
විෙපෂණයවන්ෙන් ජලය උණු කිරීමට විදුලි බලය වැය කිරීෙම්දීය.  
ෙම් නිෙවස්වල විදුලි බිල විශ්ෙල්ෂණෙය්දී ෙබොෙහෝවිට ජලය උණු 
කිරීම සඳහා යන වියදම මුළු විදුලිබල වියදෙමන් තුෙනන් එකක් 
පමණ වන බව ෙපෙන්.  එක අතකින් ෙමය විකාරයකි. මන්ද 
අවශ  උපකරණ තිෙබන්ෙන් නම් කිසිදු වියදමකින් ෙතොරව සුර්ය 
බලය (solar power) භාවිතෙයන් පහසුෙවන්ම ජලය උණුකරගත 
හැකි බැවිනි. 
 
 ඒ සඳහා මුලික වියදමක් දැරියයුතු වුවද ලැෙබන මහඟු 
පතිඵල සැලකූ විට  බැංකු ණයක් මගින් ෙහෝ අවශ ය කරන 
ෙමවලම් ලබා ගැනීම ඉතා වටෙන්ය.  මැනවින් හිරු එළිය ඇති 
ඔස්ෙටලියාව, කැලිෙෆෝනියාව හා දකුණු යුෙරෝපෙය් සුර්ය 
රශ්මිෙයන් ජලය රත් කිරීමට වැයකළ යුතු මුල ධනය වසර ෙදක 
තුනක් ඇතුළත මුළුමනින්ම යළි උපයා ගත හැකිය.  
සූර්යබලශක්තිෙයන් ජලය උණුකරන ෙමවලම් සදහා 
සාමාන ෙයන් වසර 10ක සහතිකයක් ලැෙබ්. ඒ නිසා ජලය උණු 
කිරීම සඳහා වසර හත අටක කාලයක් කිසිදු මුදලක් වැයකිරීමට 
ඔබට සිදුෙනොෙව්. ෙබොෙහෝවිට ෙනොපැහැදිලි අහසකින් යුත් 
බිතාන  හා ජර්මනිය වැනි රටවල පවා වසර ගණනාවකට 
ෙනොමිෙල් ජලය උණුකරගැනීම සඳහා සූර්ය බල රශ්මිය ෙයොදාගත 
හැකිය. 
 

මීළඟට විදුලිබලය ෙබෙහ වින් වැය වන්ෙන් වායු සමණය, 
ශීතකාලෙය්දී නිවාස උනුසුම් කිරීම සහ ආහාරආදිය ශීතකරණය 
සඳහාය. ෙම් සඳහා ෙමවලම් මිලදී ගන්නා විට අඩු විදුලිබල 
පමාණයක් වැයකරන වැඩි ශක්ති ඉතිරිෙකෙරන (Energy Saving) 
වර්ග ෙතෝරා ගැනීම යුතු කෙමකි. වැඩි ධාරිතාවයක් ඇති 
උණුසුම්කරනයක් ෙහෝ වායුසමන යන්තයක් සවිකරනවාට වඩා 
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කාර්යක්ෂම නිවාස පරිවාරණයක් (insulation) ඇති කිරීම 
ලාභදායක ෙව්.   

 
සියළු ෙන්වාසිකයන් හා එක්ව නිවෙසේ විදුලිබිල 

විශ්ෙල්ෂනය ෙකොට විෙපෂණ පමාණය අඩුකිරීෙම් ඉලක්ක නියම 
කර ගැනීම ඉතා යහපත් කටයුත්තකි.  ඒ ඉලක්කයන් ළඟා කරගත 
ෙහොත් පවුෙල් අයට ලැෙබන පසාද දීමනාව විෙනෝද ගමනක් යැයි 
ඔබට එකඟ විය හැකිය. 

 
ගල් අඟුරු ෙයොදා විදුලි බලය නිපදවන බලාගාර 

සම්බන්ධෙයන් මෙග් අපසාදය ෙකොෙතක් බලවත් වීදැයි කිවෙහොත් 
මට අවශ ය විදුලි බලය නිපදවීම මවිසින්ම කළ යුතු 
කටයුත්තකැයි මම තීරණය කෙළමි.  එම තීරණය මා ෙමෙතක් 
ගත් තීරණ අතරින් ඉතාමත් පියජනක තීරණයක් බව කිව යුතුය. 
සාමාන ය පවුලකට අවශ ය විදුලි බලය ඉපැදවීම සඳහා වඩාත් 
සුදුසු කමය සූර්යබල පුවරු ෙයොදාගැනීමයි. ෙවොට් 80 සුර්ය බල 
පුවරු 12ක් ෙයොදාගැනීෙමන් නිවෙසේ විදුලි බල අවශ යතාවය 
සපුරා ගැනීමට මට හැකිවිය. එම පමාණය සාමාන ය 
ඔස්ෙටලියානු නිවසකටද මනාව සෑෙහේ. 
 
 ෛදනික භාවිතෙය්දී සුර්යබල පුවරු මගින් සැපෙයන 
ෙමම විදුලි පමාණෙයන් පමණක් යැපීමට මෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකෙයෝ මහත් අරපරිස්සමකින් කටයුතු කරති.  උදාහරණයක් 
වශෙයන් නිවෙසේ සුළු අළුත්වැඩියා කටයුතු, ලී  හා වතුවැඩ ආදිය 
සඳහා විදුලිෙයන් දුවන ෙමවලම් ෙවනුවට මා දැන් භාවිතා 
කරන්ෙන් අතින් වැඩකරන ෙමවලම්ය. ෙම් නිසා මෙග් ගතට මනා 
ව ායාමයක්ද ලැෙබයි. සුර්යබල පුවරු සඳහා සාමාන ෙයන් වසර 
විසිපහක ඇපවීෙම් කාලයක් ලැෙබ්.  ෙබොෙහෝවිට ෙම් පුවරු වසර 
හතළිහක් තරම් කාලයක් ඉතා ෙහොඳින් වැඩකරයි.  එහි ෙත්රුම 
විශාම යන වයස දක්වාම මෙග් සූර්යබල පුවරු නිසා මට ෙනොමිෙල් 
විදුලිබලය ලබා ගත හැකි බවයි. 

විදුලි බලය භාවිතය සම්බන්ධෙයන් නව ආරක සෘජු කියා 
මාර්ගයක් ජර්මනිෙය් ෂ්ෙචොෙනෝ (Schönau) නගර වැසියන් විසින් 
අනුගමනය කරන ලදී.  චර්ෙනොබිල් න ෂ්ටික අනතුර නිසා දැඩි 
ෙලස කැළඹීමට පත් ෙම් නගරෙය් විසූ ඇතැම් පවුල් න ෂ්ටික 
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බලාගාර මගින් ලැෙබන විදුලි බලය මත යැපීම  අවම කිරීමට 
තිරණය කෙලෝය.  ෙම සෘජුකියාව ඇරඹුෙන් පවුල් 10 ක් එක්ව 
විදුලිබලය අරපරිස්සමින් භාවිතාකරන නිෙවස ් වලට තෑගි 
පිරිනැමීමට තීරණය කළ දා සිටය. ෙම් ව ායාමය ෙකෙතක් 
සාර්ථක විදැයි කිවෙහොත් කල් ෙනොයවාම නගරෙය් පජා කන්ඩායම 
විදුලිය සපයන KWR නමින් හැඳින් වු ඒකාධිකාරිෙයන් නගරයට 
විදුලිය සැපයීම තමන් සතුකරගතයුතු බව තීරණය කෙළේය. 

 
ඒ අනුව ඔවුහු තමන්ෙග්ම අධ නයක් නිමෙකොට හරිත 

බලශක්ති (green energy) නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කිරීමට අවශ ය මුලධනය එකතු කළහ. අනතුරුව විදුලිබල 
සැපයුම හා අවශ ය සැපයුම් ජාලය ද KWR ඒකාධිකාරිෙයන් 
මිලදී ගැනීමට ඔවුහු සමත් වූහ. අද ෙම් නගරය තමන්ෙග්ම වු හරිත 
බල ශක්ති සැපයුමක් පවත්වාෙගන යනවා පමණක් ෙනොව රට පුරා 
විවිධ නගරවලට ඒ හා සමාන හරිත බලශක්ති ඒකක ඉදිකිරීමට 
ඉවහල් විෙම් උපෙද්ශක ෙසේවාවක්ද පවත්වාෙගන යයි. වසරක් 
පාසා ෂ්ෙචොෙනෝ නගරෙය් හරිත බලශක්ති සැපයුම වැඩිදියුණු 
ෙවන අතර ඒ නිසා ලැබී ඇති පතිඵල සම්බන්ධෙයන් නගරය අසල 
පීහිටි විශාල වශෙයන් විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන ප්ලාස්ටික් 
පතිචකීයකරන (recycling) කර්මාන්ත ශාලාව පවා සතුටට පත්ව 
ඇත. 

 
එවැනි පජා ව ාපාරයක් ඔෙබ් නගරෙය් ෙහෝ ඔබ ජීවත්වන 

පෙද්ශෙය් දියත් කළ හැකිනම් එය ෙකබඳු අසිරියක්ද? 
 
ෙකෙසේෙවතත් අෙප් පවාහණ කටයුතු සඳහා අවශ  

ෙෆොසිල ඉන්ධන වහාම බැහැර කරලීමට හැකියාවක් දැනට අපට 
ෙනොමැත. එෙහත් යාන වාහන භාවිතය හැකි තරම් දුරට අඩු කිරීමට 
අපට හැකි විය යුතුය. පුද්ගලික වාහන ෙවනුවට මහජන පවාහන 
පහසුකම් ෙයොදා ගැනීම පාසැලට, කාර්යාලයට යාම සඳහා ඇවිදීම 
ෙහෝ බයිසිකලයක් ෙයොදා ගැනීම ෙබෙහවින් ඵලදායී කියාවකි. 
ඔෙබ් පවුෙල් වාහනය වශෙයන් ෙයොදා ඇති ෙෆෝ-වීල් ෙහෝ SUV 
වාහනය ෙවනුවට මධ ම පමාණෙය් ෙදමුහුන් (hybrid) ඉන්ධන 
වාහනයක් හාවිත කිරීෙමන් ෙපෞද්ගලික පවාහන කටයුතු වලදී ඔබ 
විසින් විෙපෂණය කරන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණෙයන් 70% 
අඩුකර ගත හැකිය. 
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ෙදමුහුන් ඉන්ධන වාහනයක් භාවිතා කිරීමට ෙනොහැකි 

ෙහෝ අකැමැති ඇත්තන්ෙග් යුතුකම තම පවුෙල් වාහනය වශෙයන් 
අවශ  කාර්යට සෑෙහන අඩුම එන්ජින් ධාරිතාවය ඇති කුඩා 
වාහනයක් තබා ගැනීමයි. ඉඳහිට වඩා විශාල වාහනයක් අවශ වු 
විට ඔබට එය කුලියට ලබා ගත හැකිය.  සූර්ය බල ශක්තිය සඳහා 
ආෙයෝජනය කර තිබුණෙහොත් වසර කිහිපයක් යාමට මත්ෙතන් 
ඔබට ඉෙලක්ටික් වාහනයක් ෙහෝ සම්පීඩන වායු ෙමොටර් රථයක් 
භාවිතයට තබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. එවිට ඔෙබ් පවුෙල් 
ඇත්තන්ට විදුලි  බිල් සහ පැටල් බිල් අමතක ෙකොට ජිවත් විය 
හැකිය. 

 
ෙබොෙහෝ අය එතරම් තැකීමක් ෙනොකලද සිසුදරුවන්ට හා 

ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට හරිතාගාර වායු විෙපෂණය පිලීබඳව සිය 
පාසල්වල ෙහෝ වැඩපළවල් වල ඉමහත් බලපෑමක් ඇති කල 
හැකිය. හරිතාගාර වායු විෙපෂණය පිළිබඳ යථා අවෙබොධයක් 
ඇතිකර ගැනීම සඳහා සිය පාසල්වල හා වැඩපළවල බලශක්ති 
විගණනයක් (energy audit) කිරීමට ඔවුන් ෙපළඹවිය හැකිය. 
කාර්යක්ෂම බලශක්තිය භාවිතයක් සඳහා මං සැලසිය හැක්ෙක් 
එවැනි කියාමාර්ග තුළින් මිනිසුන්ෙග් යථාවෙබෝධය වැඩිකිරීම 
මගිනි. 

 
මතක තබාගත යුතු වැදගත්ම කරුණ ඔෙබ් පුද්ගලික 

විෙපෂණ පමාණය 70% කින් අඩුකිරීමට ඔබට හැකිනම් පාසැල්, 
කාර්යාල, ෙගොවිපලවල් ඇතුළු ෙබොෙහෝ ආයතනවලටද එම 
පමණින්ම කාබන් විෙපෂණය අඩුකල හැකි බවය. 

 
ෙම් වනාහී කරුණු මැනවින් හදාරා අන යන්ට අවෙබෝධ 

කරෙදන හා ආදර්ශය මගින් අන යන් ෙපොළඹවන ඇත්තන් 
සමාජයට වැඩි වැඩිෙයන් අවශ ය කරන යුගයකි. කියාශීලීව පජා 
කියාකාරිත්වය සඳහා ෙපරමුණ ගැනීෙමන් ඔබ අවට වටා පිටාවද 
ඉක්මවා මහත් බලපෑමක් ඇතිකළ හැකි ව ාපාරයක් ෙගොඩ 
නැගීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට එෙරහිව සටන් කිරීම සඳහා මවිසින් 

ෙයෝජනා කල කියා ලයිස්තුව කියවන විට එම කියාවන් මගින් 
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සෑෙහන බලපෑමක් ඇති කල හැකි දැයි ඔබට ඇතැම් විට කුකුසක් 
ඇතිවීම පුදුමයට කරුණක් ෙනොෙව්. එෙහත් අප අතුරින් සෑෙහන 
පිරිසක් මිල ෙගවීමට එකඟ වන්ෙන් හරිත බලශක්තිය සඳහා 
පමණක් නම්, තවත් සැලකිය යුතු පිරිසක් සූර්ය බලශක්ති පුවරු, 
සුර්යතාප ජල උණුකරනයන් හා ෙදමුහුන් ඉන්ධන වාහන මිලදී 
ගැනීමට ෙපළ ෙඹන්ෙන් නම් එම නිෂප්ාදන වල මිල ෙබොෙහෝ ෙසේ 
අඩුවීමට ඉඩ ඇත. ඒ ෙහේතු ෙකොට සුර්යබල ශක්ති පුවරු,  සුළං බල 
විදුලි ජනකයන් ආදිෙයහි අෙලවිය ෙබොෙහෝ ෙසයින් වැඩිවී ගෘහ 
කටයුතු සඳහා භාවිත වන විදුලිය මුළු මනින්ම පාෙහේ පුනර්ජනණීය 
(renewable) හරිත බලශක්ති තාක්ෂණ පභවයන්ෙගන් ජනිත වනු 
ඇත. 

 
එයට අනුගතව අධික බලශක්තිය උපෙයෝගී කරගන්නා 

ව ාපාර සිය නිෂ්පාදන කියාවලිෙය්දී කාර්යක්ෂම ෙලස බලශක්තිය 
පරිහරණය කිරීමටත් පිවිතුරු බලශක්ති (clean energy) පභව 
ෙයොදා ගැනීමටත් ෙපළ ඹෙවනු ඇත. ඒ අනුව හරිත බලශක්තිය වඩ 
වඩා ජනපියවීමටත් ලාභ දායකවීමටත් ඉඩ තිෙබ්. එහි පතිඵලයක් 
වශෙයන් චීනය හා ඉන්දියාවද ඇතුළු සංවර්ධනය වන රටවල් 
අපවිතකාරක ගල් අඟුරු බලාගාර වලින් ලැෙබන බලශක්තිය 
ෙවනුවට පවිත මාර්ග වලින් නිපදෙවන පිවිතුරු බලශක්තිය 
උපෙයෝගි කර ගැනීමට ෙපළෙඹනු ඇත. 

 
නූතන කාර්මික සමාජෙය් වසන අපි, දිගු කලක් තිස්ෙසේ 

වායුෙගෝලයට  කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂනය කිරීෙමන් ෙම් 
විපතට මං සැලසුෙවමු. එෙහත් දැන් අෙප් අවංක අනුගහය 
ලැෙබන්ෙන්නම් ඉතා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන ආසියානු 
ආර්ථිකවලට විපත්තිකර කාබන් විෙපෂණෙයන් අත්මිදී කටයුතු 
කිරීමට හැකිවනු ඇත. 

 
ෙම් සියළු අභිෙයෝග කරණ ෙකොටෙගන අප ජිවත්වන ෙම් 

වර්තමානය අතිශයින් වැදගත් අවධියකි, මන්ද ෙලෝකෙය් දැනට 
ඇති ෙද්ශගුණය නිර්මාණය කරන්ෙන් මනුෂ යන් වන අප විසින් 
වන බැවිනි. ඒ අනුව ෛජව විවිධත්වෙය් හා ශිෂ්ඨාචාරෙය් 
අනාගතය අෙප් කියා කලාපය මත රැඳී තිෙබ්. 
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මිහිතලෙය් ෙද්ශගුණය සම ක් බුද්ධිෙයන් පරිශීලනය 
කිරීම සඳහා කාර්ය සංගහයක් වශෙයන් මම මට ඉටු කලහැකි 
පශස්තතම මට්ටෙමන් ෙම් අත්ෙපොත ලියා පළ කෙලමි.  ඉතින් 
සබඳ! දැන් ඔෙබ් වාරයයි.  
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