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“ෂරි”මපිළිෙමපිපිමිමඳමව.ම
 
ඉසූහ්මයටමඑළරහිමිිිමම්ිමය්මමම්මම්මළතුටමකොම
ිළෙව්මළ්සමපහ්මිටමඑවමළකු ේිවමඉේමක ං ාලිමමම
්ව්ටමකෙ.මඑ්හමි ළෙව්මඉාරකදමතර්්්මි ළෙව්යටම
අ්්ළමිෂයමපිපිිමක ං ාලමං්මි හාම් ඹමර්මළෙුරිම
ෙමමසළෙහමම්මතමකොමඉසූහ්හමපිාහමං්මඉසූහ්හමාොත්ිම
කමණවම ක්්හම තරම ළි්ම ළත්්ම ත්්ම තරම ළක්තළහම
ිෑයමතම නරෙම තම කොම පිය.ම ළපුළංෝම අිසථූ්ි්හම ිම
ළත්්වමෙරහිදමළංේමළ්ුම ොිමිළෙව්මඉාරකදමතරම
ොිමම පිපිිම ් වම ත්සසූකහටම ං්ම සදම ළේ්්ිටම කදම
ි්ළ්ම.මඉසූහ්මතක්මි ්මඅපමඅකමාමි්ළකමං්මළ්ි්්ම
ිස්මමඹෂමමිමිය්ටමයංමමමළක්තමමීළ්ස්මකදමතළම
අිස්ම ිමමම  ෙය්ණ්ම ණම මංහම්ම ්ම්ණ්ළ්ම (එ්ම්ම
ළතළරහමළ්ි්්ළ්මිආමි්්යමං්ම ස්මයමඅදළෙි්)ම මමම
ළක්තමම අඹිම්යම තර්්්ම ිනළය්ම රසමම ්ංමතටම
අකං්සමළ්ුතර්්ටමප ැමස ්ළ්ම.මසමංරමඅිසූථ්ි්හම
ිමනි රාමමහ්මය්මක්්හමතරමළි්මඅමථ්්යතමිළෙව්ම
ඉාරකදම තළදම ක්්හම ම ිරහෙම අ්්ම්ම ්ංහම ළතළරහම
අකං්ස්දමතම ළහසම තාරම ඉාරකදම රිමවම මසූලහම
ිරළයාළි්මස මළ්ුියමෝමමතාණර.මම
ම
“අකහ්ංූම ං රම ඔ්මඅය ා්ම ්ෑටම (ළංෝම අයට)මඹුහ්ම
අකං්සමළ්ුතරණ”ම(අකමාමි්යම4ම:ම108)මමම
ම
ළමමමක ං ාලමීකළ්නයමපිළි්මිමඅඹිමතටෝමරිමටම
අපමප ැමස ්ළ්ම.මඑමමනස්මළ්ු් ඹිදමතම්මඉසහූ්මයටම
එළරහිම ම්ම තර්ම ළවෝ්්්ම පිපිිම අකටම අඹිම්යම
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තර්්ටමිිිෙිමකදළදමසෙමයමඅසෙමයමාමවම්මය්්ම
ක ං ාිමතරමිමමකම .මිමඅඹිම‘ෂරි’මපිපිමිමම්මතමඅොම
ි රාම අිළපෝිය්ම ක ං ාලම තරම ිළහම ීදස්ංයතම
ළයළ්්්ටමළමමමලපයමමම්මතටෝමතරමකදළෙම.මමමමමමමමම
ම
“ෂරි”මයඹළි්මඅ්ංසූමි්ළ්මාමව්?මමම
ළමහමක්ිේමථයම්හම‘ායමකහවමළිෙමළයුමමතමකොම හම
ම්මියව,මායමළපු්මසූථ්්යව,මම්ිෙවමළංෝමනි රාමම’ම
ය්්ය.ම ළමමම අමථය්ම ළි්ම අළ වෙෙම ෙ ්තටම ළංෝම
නනූ්ෙමඉහවතයවමතර්මළයුමමණමම්ිෙවමළංෝමමමවමය්ම
අමථයමළි්මිමටමෂරිමය්මක්යමළයු්්මිඹමහ ුණ.මඅකම
ාමි්ළකමෂරිමය්මක්යමං්මඑහමි ිිමඅඹමඅළභිමමපිපිිම
සූථ්්මකංතමසිං්මතමකොම් මදමඑහමි සහූමණමි ්ිෙයමකඳම
ත්ල්ිමස මඔිර.මඉසූහ්මළකමිරහිතමත්හමිති්ඹළෙම
‘ඉසූහ්හ’ම ‘ි්’ම ය්ම ක්ය්ම ළහම ළිඹිටම ීකළයෝෙම තරම
ි්්්මහි.මම
ම
මසූලහම ිා්ළ්ම නිෙම ංඳාි්ම තොම ම්හ්ි්,ම
නය්ම්ය්,ම ඉි ්තහ,ම ං්ම අිය්ම  ි්ම ් වතමටම
සිතකක්දමතිමෂරිමය්මක්යමීකළයෝෙමතරමිඹමහ ළු.ම
ළමයමමසූලහමිරළයාළ්මකරගමණමනි්මස හ සූමමඅසිලමණම
ඉේමකළකමසිතකකයර.ම් ම ම,මස්්ව්රය,මග්ිහමිතකකම
ං්මතකම ය්ිමළම්මමළ්නක්හ්,මිම්ත,මසම්නය,මසම් ම
සදත්රමළකෙතය්ම් මඅකර්ිමං්මසිකමඅිනය්ම් මෙනමග්ිහම
අකොමි්සතහමං්මසම්නයමඅකොි්සතහම්මළමයටමඅ්ෙමිෙම
ළික.මම
ම
එළංක්ම ෂරිම යඹම ළ්ි්්ම ිම ිනූි්සම තරම පිි්්්ම
 ්ය්ටම ළමළහුිම ං්ම ම්ළහුිම  යම අදම කදම තරම ි තමම
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ීළ්ස්මඅඹිම්යමරිමටමළ්ි්්මිස්මසතසූමතරමිමකොම
ම්ිෙවමළහසමිවංමරිමමිස්දමඳ ඳමළික.මම
ම
ෂරිමහමඅළ වෙෙමඅරමරමාමව්?මම
ෂරිම හම මලතම අරමණම ි්ළ්ම අොකදොයවම ිනළය්මම
මනඳ්මම ණක්්ම ෂූතරේි්මඉිදමළතුටම ඔ්ළ්මඅනූ් ම
ං්මි ටලමිහටමයංමිස්හමහප්මිමය.මළකු මිනළය්මෂරිම
පිළිෙමමම්මග්ිහක්මං්මසම් යටම් ං මමි්්ටමාරම
ි්ි්මඅෙරමළ්ි්්ටමස්කේිවමළිුසම් ි්මි ්්ටමමිම
ළක්ික.මසම් ය්මිරවෙෙිමසංළයෝෙේිර්මොවෙිම
ිකයදියම පිපිම ං ඳමර්ම ං්ම ිනූි්සයර්ම ළම්මම
ස ළිුමම එරළ්ත්ටම ීකත්රම තරම ිනම්ම යංතමම
ාරි්ිම්මං්මළ්ි්්මංටමඅුයමණමඅයංතම්මඑරළ්ත්ම
ිළතම්ම තටෝම රිමම මනසූම සම් ළකම යංම ක ි දමටම
අෙමිනමමතාණර.මම
ම
දහිම ඳරවෙෙම රිමම ෂරිම හම අරමරම අෙර්ම ි ්ිදම
සූථ්්යවම ිනක.ම මනසූම නිෙළකම ංරයම ං්ම ස්රයම ළහසම
ි ළ්්ළ්ම්ංමය.මමනස්ළ්මළමළහුිමං්මම්ළහුිම යම
රැමකදළදම්ංළහමනි රාමමිමළක්තහමඅඹිම්යමරිමම
මෙය.ම
ව
ජවෙවිආුෂ්ෂමෂරිමහමෙිදමි ්ිදමඅරමණවමළික.ම
රස මනිළයාටමහරං රමරිමටමළංෝමඅ්මඅයළ්මනිෙමං්නම
රිමටමළංෝමඅකොයවමරසළිාටමළ්ුම ෙ.මඅ්මඅයළ්මනිෙම
අඹකහිලතයමපිමඉසූහ්මයමීි්ි්මඅෙරමඅහිසතමනිෙම
ිහටමං්නමස මරිමමමං්මක්කයවමළහසම්මසහතක.මම
ව
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බුදෂවිරවෂ්මරිම්ම ෂරිමහමෙිදමි ්ිදමඅරමණවම
ළික.ම මසලූහම ිරළයාම සෑමම ිටමම ස්ඳ්ම ං්ම ෙ ්කදම
තමර්මොවෙමියමෝය.මමදමක ්මමදමා්මං්මසයලමමමදම
දිමය්ළි්මි  ළකමසීමමඅෙමිනමමළික.මබ්දයමං්මම්සම
ිම්ාහදියටම කදම තර්්්ම ණම මදදිමම ං්ම අළ්ාදම ්ෑම
ග්ිහය්ටමං්මසම් යටමඅොමං්නතරය.මම
ව
ළු්පවහහව ධෂමි රවෂ්මරිමමඉේමි  ්ිදමෙ ්වමෂරිම
පිළිළදමඅ්ෙමිෙය.මග්ිහමිරවෂණයමපිපිමං ඳමම
කරගමණමතමටම් හමෙමමමමළකම හයමළහසමස හළත්මළ්කළම
ං්ම ි්යම ඳරවෙෙම ියම ෝය.ම ළසුරතම්ම ං්ම
පහංදත්රතම්මෙමමි සූ් ිමරතමි  තළහමසංොතයවමොිමම
ග්ිහමිරවෂණළකමි ්ිදමසූථ්්යවමිත.මමමමමමමමමමමමම
ව
්ආපආම පරස ිම ං්ම නි රාිම කිදි්ම ළි්ම යෑමම ෂරිම
පිළිළදමඉේමි  ්ිදමඅිියවමළික.මි ි්ංයටමගමිමං්මඉ්ම
ප්හරමසයලමමලිමතමසහප්ිේි්මෙං්හමි ්මඅෙරමි ි්ම
්ඬිහම හ ිමටම ළංේම ි්ම තාරම ළහසම සහතක.ම අිි්ංම
ෛමථ්ය,මඅ්්ව්රය,මලිමතමඅකව්රය,මි  ත්මි ිදොයමි ිම
සයලමමි ත්රළකමලිමතමි  රාමළම්මමඑමමි  රාමතර්මළයුමම
තරි්මසයලමස්ිතමපිපිිමෂරිමපිළිෙම ් වම ිා්ිම
සූථ්ිරයතමසී.මම
ම
ෂරිම හම සයලම තාරම ඉංෙම ළකෙතම කංම ක්ළෙම අසිලම
ි්ළ්ය.මම
ම
යංමසම් යවමළිුසම් ෙමමං්මඳරවෙෙමරිමමපලපිම
කොමමඅි්්මතාරමාමව්?ම
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1.මිිම්දමතමං්මස්රිමමමමසපරමසම් යවමළිුසම් ෙමම
අභළයෝි්දමතමළම්මමඅොම ෂූතරමත්මයි්රයර.ම
ම
2.ම එි්ම යංම සම් යවම පරපළම්ම ං්ම අකිත්ළය්ම
ිර්වෂ්මරිමමඑයමනමම්ණයමරිමටමිස්මඅොමි්ර රමං්ම
 ෂූතරම ය්ිර.ම
ම
3.මළහමළංේිමනස්මමසම් ළකමයංමක ි දමමසංොතමරිමටම
ං්මිරවෂ්මරිමටමතොමිොමළම්මමනි රාමමමළක්තමවම
අෙමිනමමළික.මම
ම
4.මළමමම ය්ිලළකිමග්ිහය්මි රවෂ්මරිමටමි ස්මසමසෙූම
සම් යමිරවෂ්මරිමමසිං්මඅමුමේිවමායමෝමළික.ම
ම
5.මසම් මිළරෝෝම ය්ිතටමමකමි්මග්ිහළයාමකරෙම්ිම
(ත ක)ම ළතුටම සමසූෙම ි්මමතම සම් යමම ිරවෂ්ම රිමටම
තටෝමරිමමඉසූහ්මළකමපිළිෙක.ම
ම
6.ම ඉසූහ්්යම තොම ිොම සතසූම තම කදළදම සමසූෙම සම් ළකම
ඳරවෙෙි්ියටමඅමුේිමිමම ඉ්මකඳමග්ිහය්මිරවෂ්ම
රිළහමතටොදෙටමළයුමමතළහමපිළිෙමමෙය.ම
මම
ෂරිමපිළිෙමළතළරහමක ිළර්මත්මයි්රයම
ාමව්?ම
මඹෂමමනිෙළකමකංෙමසිං්මතාරමසථූ්පෙමරිමමළතළරහම
අිි්්යමළයුමමතරම්මඉසූහ්්යමඉි ්තහමසතසූතමකෙ.මමම
ම
1.මනිෙයමපිපිමඅඹකහ්ලතයදියමම
2.මම්්ිමන්ංසමම
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3.මමනසදසතමමපිපිමස හරකහමං්මී්් ිම
4.මම්්ිමළිෞරියම
5.මස්්ව්ර්දමතමං සිමම
6.මොවොයමං්මස්ි්රණයම
7.මස්මයම
8.මක්රසරතමඳරවෙෙි්ියම
ම
“(ිනූි්සි්ෙකන,)ම පමතොිාතමි්මළහසම්මළංුිම
තම්ය්ි්මතර්මළහසම්ම ්හ්ටමීකත්රමතර්මළහසම්ම
අකහ්ංූමස ප ි්මම පටමනයමමතර්ළ්ය.මඅිම්්යටම
හවමි්මතම්ය්ි්,මක්කය්,මඅකර්ිය්මිිම් යම ( පම
ළතළර්)ම  මෙං්හමතර්ළ්ය.ම(ළහම්  ය)ම පමමෙතම
ෙප්ම ිෙම ෝම ය කම   ම (අකහ්ංූ)ම  පටම යංම අිි්්ම
ළ්්ළ්ය.”ම(16ම:ම90)ම
ම
“(ිනූි්සි්ෙකන,)ම තොයම අාරටමම පික ිළමහම
අකහ්ංූමළිඹළි්ම පමස්වෙම්රඔ.මමනඳ්ළි්මඑවම
ළතුටසවමළතළරහම ( පම්ළමකො)ම්ළෙනයම ( ඔ්ට)ම
අකර්ියවම රිමටම  පිම ළකුළහුුි්ම ළ්ුිනඔ.ම
(ළතුකමණමළකෝිය්මොබණම් )ම පමතොයමමතම්ය්දමතම
තරඔ.ම එයම ුයප ොමදි්ියටම ඉේම ස්කම ි්ළ්ය.ම
(ාම්ම අිසූථ්ිතම ිම ඔි්)ම  පම අකහ්ංූටමම ුයම ිඔ.ම
ස ප ි්මමඅකහ්ංූම පමතර්ම්ෑමළංුේම්්ළ්ය.”මම
(5ම:ම8)ම
ම
ෂරිමපිළිළදමමහ්මය්මාමව්?ම
ෂරිමහමඅි්්ෙමමමහ්මයමි ්ළ්මඅකමාමි්යක.මඅකහ්ංමූ
(එතමමසෙමමළ්ි්්)මළ්මසිෘමි්්මළමහමඅ්ෙමිෙමි්ම
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අෙරමළහුිමඅිස්මි්්ාමකිෝමඑතමමසෙමයමාිමමයම
ම්මළිෝකළ්නයම් මළමයමළික.මඅකමාමි්යටමකඳිම‘ඳ්්්’ම
්ම්මං ේළි්මමංහම්මි මමම ෙය්ණ්ළ්ම(ළ්ි්්ළ්ම
ිආමි්්යම ං්ම ස්මයම එ්ම්ම ළතළරහම කොම ළෙි්)ම  ය්,ම
අත්න්මං්මඅඹමෙමතළම්ෑමඅසිලමළ්ි්මමහ්මයමි ්ිදම
ළික.මළමමමතාරමඅසිලමව්ථම (ී්්ංරණ:මසහංූමබං්ර,ම
සහංමූමසලූහ,මඉුඹමම් ්,මොමමි,ම් ස්ක,මය්්ාය)මඉසහූ්මයම
ි්ි්්ළ්ම ් වම ඳකිවෂ්ිටම ි් ්යම ළතුටම පිිදමම
ිමෙතරණයවමඅඹිමසතසූමළතුටමොළු.ම‘ංිසූ’මය්මඅර්ුම
ිව්යටමඅත්න්ය,මි්්,මස තමව,ම අලදමය්මඅමථමකොම
අෙරමළමමමි ව්යමඳ්්්මය්මසිතකකයටමසම්්මඅාදමකොම
ක්යවම ළහසම ි්ිෙම ළතළම.ම ඳ්්්ිම අ්ෙමිෙම ව්ථම
ං්්ි්ළ්ම ්ම ංිසූම ව්ථම ළහසන.ම අකම ාමි්යම ං්ම
ඳ්්්ිටමඅමෙරිම‘ඉජම්’ම(සහමොය,මඑතමේි)ම‘රය්ස’ූම
(සම්තිොය,ම සම්ත්රම ළකු ම ළ්ක්ම ඳිළනෙෂයම නිම්යම
රිම),මඉජොං්්ම(ෙමත්යමං්මිව්රය)මං්මමසූළංම(මං ්ම
ං්මළකු මයංකෙ)මිිමතාරම්මෂරිමපිළිළදමමහ්මය්ම
ළහසමස හළව.මම
ම
්ංමමං්මෂරිමිමඅෙරමකොමළි්සමාමව්?ම
තොම ක්ිොයව,ම නය්ම්ය්,ම යංම ඉි ්තහ,ම ං්ම මසූලහම
ිා්ළ්මනිෙයමංඳාි්මයංමඅිය්මෂරිළි්මඅ්ංසමූ
ළෙ.ම්  ම හ,මස්්ව්රය්,මග්ිහමවමය්ි්මං්ම ය්ත්රතහම
ළම්මමළ්නක්හනත,මසම් යය,මිම්ත,මඅකර්ිමං්මසිකම
ළකෙතය්මළමයටමඅසිලමළෙ.මළ්ි්්ළ්මසයලමි මමම ෙක්ම
මම්මඉාරකදමතරඹමහ බළෙමඑතමම්ංමවමඔිදමෂරිමළෙම
මලතමංරයම්මඑතවමඔිදමකරි්රමතොමං්මඉි ්තහමිිිම
ිමමම  ෙය්ණ්ංටම කංළම තරඹම හ ුම ක ිසය්ම ්ළම
සම් ළය්ම සම් යටම ම ළි්සූම ිය.ම ීකි්සම ශහයම අකම
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ාමි්යමඅඹිමළමයටමළකරමිඳම ්ය්ටම්මඅනි්මයමඔිවම
පිම සිං්ළතුටම කෙ.ම ්මදම ස මටමම නයමම ණම ීකි්සම
ශහළකමංරයමඑතවමඔිදමතල්මතහටමඑහමවමය්ි්මපිපිම
ළි්සූතහම ස ම ළතරණ.ම ීකි්සම ශහළකම ෛ්නතම ත්හම
කර්සයම ං්ම සහගමණම ා්ම ිණ්ම පිපිිම ළි්සූතහම ්ම
ළ්ි්්මිස්මස මළතරණ.ම
මමමම
ඉසූහ්මයටමඅඹිමමමමංදමමඹෂමමිමිය්ටමමනි රාමමිම
ළක්තහමඅසිලමසෙමයම්ංමමහ ුයමොදළදමිනූිළකමඅදකොම
සෙමමණමඑතමමළ්ි්්ළි්මකම .මත්හමි ති්ඹි,මඅළ්නය,ම
ි්මමතදියමළංෝමඅ්මස්ිතමපිපිිමෙ කමර්මළෙුරිම
මනසූමසූිි්ියමං්මඅි්්මමනසූම ය්ත්රතහමළපුළංෝම රටම
සම්්ය.ම ළමමම තාණම ක්්හම තරම ළි්ම සතහම මඹෂමම
ිමිය්ළ්මමසයලමඅිනමේි්මී ළ්ස්මසෙමයමළ්ි්්ළි්ම
එතමම් ංමවමකමණවමකංළමතමමි ව්රයටමං්ම් ්ේයටමපිම
ිෙමං රමතාණවමිමකිහ.මළමමම්ංමමඉසූහ්හමය.මඉසහූ්මයම
මංහම්ම ිමමම  ෙය්ණ්ම (එ්ම්ම ළතළරහම ළ්ි්්ළ්ම
ිආමි්්යම ං්ම ස්මයම අදළෙි්)ම ිස්ම කමණවම ීි්ි්ම
හ්්වම ළ්ුළෙ.ම මංහම්ම ්ම්්්ටම ළකරම ස ම ි ංහ,ම
ළමෝළසසූ,ම ළජඳසූම ක්හදිම සයලම ිමමම  ෙක්ම ිස්ම
(එ්ම්හ්ම ස මටම ළ්ි්්ළ්ම ිආමි්්යම අදළෙි්)ම
ීි්ි්මහ්ම්ංමමඉසූහ්හමය.මිිමතමඅමථම් වතමමඅඹිම
ඉසූහ්හමයඹළි්මඅමථිදමි්ළ්මිනූිළකමඅදකොමසෙමමණම
එතමමළ්ි්්ටමයටංදමතම,මකතාමතම,මඅි්ෙමතමමය්්ිම
ි්්මිල්මිවංමි්මකරාමළ්ි්්ළ්මසෙමයමමිමළක්තමම
අඹිමෙම්ළ්මනිෙයමසතසූමතරමි තමටමඑතමමතමය.මම
ම
ඉසූහ්මයමසිතකකයමඅඹිම් ංමමයඹමඅිම්දමතමං්මබ්දමයම
අිනමේිවම කමණවම ළ්ුිම සම් යයම ළම්මම ිනූතයම
අිනමේිාදම ි්ම පිය.ම ඉසූහ්මළය්ම ළෙුරිම මනස්ටම
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මහෙහළකමළම්මමමර ්මම්මනිෙළකම යමඅදකදමතරම
ි තමටමඅ්මමිවමළ්ුම දළදය.මමමමමමමමමමමම
මමමමමමමමමම
ෂරිමපිළිෙමං්මිව්රිම්මමහිමමමඅෙරම
කොමසපිේිමාමව්?ම
අ්්ිමතම(Secular)මපිළිෙමං්මිව්රිම්මමහිමමමඅෙරම
අනි්මයම අ්ෙමම සපිේිවම ්ර්්ටම ළ්ුම ෙ.ම ්මදම
ෂරිම පිළිෙම ං්ම ිව්රිම්ම මහිමමම අෙරම සිෘම
සහප්ිේිවමඅනි්මයළය්මමකෙ.මෂරිමපිළිෙමමම්ම
ග්ිහය්ම ්ළම ං්ම සම් ළකම යංම ස්රිමමම සහමෙය්ම ං්ම
අමොය්ම සූථ්පෙම රිමටම තටෝම රිමම අි්්ම අරමණවම
පිටමකදමිමකෙ.මෂරිමහමඅරමරමපිපිමිමඉංෝමතාරම
ක ං ාලමරිළහිමෂරිම ය්ත්රතහමඅ්ෙමිෙමි්මළකෙතම
කංවමසිං්මතළළම.මඑමමසෑමමළකෙතයතමමතටෝමස්්ව්රම
ං්මස්රිමමමසපරමිත්රළය්මසතසූමරිමමෂරිමපිළිළදම
මලතමි ිකමවමළික.මොවොයමං්මස්ි්රණය,මඅකොි්සතහ,ම
ිිකහ,ම අළ්මෝ්මම අ්ංසූම ිව්රණය,ම මං ්ම ං්ම ළකු ම
යංකෙ,මළමළහුිමං්මම්ළහුිමනිෙය්මහමස හදියමෂරිම
පිළිළදමළකු මඉහවතය්ය.ම
ම
‘  ්’මයඹළි්මඅ්ංසූමි්ළ්මාමව්?ම
‘  ්’මයඹම‘ං්’මහමප මිව්යක.මළමමමිව්මළ්තමමඅර්ුම
ි්ෂ්ිටමඅයදමි්මඅෙරමළමහමඅමථයම‘සම්ි’මළංෝම‘ම්කම’ම
ය්්ය.ම ළමමම ිව්යටම ඉසූහ්මයම ළතෝණළය්ම අමථිදම
ි්ළ්ම ළ්ි්්ම ිස්ම නයමම ළතුටම කොම සම්ි්ම
ීකහිල්යමතළමි ටම් ර්්ටමස ි්මි ි්ිය්ම(්ඬිහ)ය.ම
ළමමම ්ඬිහම ිමෙතරණයම අඹිම අදතරණයතිම රාෙය්ම
නනූ් ෙම ිර්ටම ි රාම තාළිාම පිටම   ගම ඔිළංුද,ම
ිනනූවයතාටමළංෝමක්හතය්ටමළංෝමළි්මඅ්මඅළයාටමළංෝම
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රාෙය්ටම සම්ිම ිළහම අකොයවම ළ්ුම ෙ.ම ළමහිම නනූ්ෙම
්ඬිහමඅනි්මයළය්මායමෝමමළික.මමම
ම
ෂරිම පිළිෙම  ය්දමතම රිමම යඹම   ්ම
(නනූ්ෙම්ඬිහ)ම ය්දමතමරිම්?ම
ෂරිම පිළිෙම   ්ම (නනූ්ෙම ්ඬිහ)ම පිපිිම කමණවම ණම
සිතකකයවමළ්ුළෙ.මමසලූහමි රළයාළ්මනිෙළකමසයකහමම
ක්ළංෙමෂරිමපිළිෙටමඅඹාහමියමෝය.ම  ්ම ය්දමතම
රිමමයඹමෂරිමහමළතුටසවම ය්දමතමරිමමකම .ම් ඬිහම
පිපිිමකොමළතුටසමඅොමමංදමණමෂරිමපිළිළදමඉේමදමම
අකකමණමළතුටසවමකම .ම  ්මයඹමළ්ි්්මිස්මසිෘිම
නයමමළතුටමකොම්ඬිහමි්මඅෙරමළමයටමඅමෙරිම‘රස්සමූ’ම
(සමඅොව්රම ් වතළහම තොය)ම ං්ම ‘ේ’zසම’ම (අදතරණළකම
අභමෙයමං්මිව්රශලදියමමෙමක්්හමණමතොය)ම්මඉසූහ්්යම
තොම ක්ිොළකම ළතුටසවම ි්ළ්ය.ම ළමමම පිළිෙටම
මංහම්මිමමම ෙය්ණ්මළ්ම(එ්ම්මළතළරහමළ්ි්්ළ්ම
ිආමි්්යමං්මස්මයමඅදළෙි්)මඅහිත්රමගමි්්මනළකමං්ම
අකමාමි්ළකමඉි ්තහම්ි්මමිමළක්තහමහ ිමකෙ.ම
ෙිදමලපයර්ම (ඉ්ෂ්මඅකහ්ංූ)මළමමමසයලමතොමක්ිොම
පිපිිමස්තාක්මරිමටමඅළ වෂ්මතර්ළ්ම.මමමමම
ම
රස්සූමමං්මේ’zසමමපිපිිමතාරමක ං ාලම
තර්්මමම
නිෙමි රවෂණයමසෑමමසිසූතිොයතටමමළකු මඔි්වමමළම්මම
ළතළ්ාිමනතාළරමමර්ම් ්මමපරකෙළමිර්වමළහසම්ම
ස හළව.මි මපිපිිමකොමඉසූහ්්යමමෙය්මං්ම ය්ත්රතහම
අ්මසිසූතිහ්ටමිස්මළි්සූම ි්ළ්මළතළහසම ්මය්්ම
කළමිම ිමස්ම පහම.ම   ්ම රස්සූම ං්ම ම ේ’zසමම පිපිිම
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සිසූෙර්දමතම තාරම ක ං ාිම රිමවම ෙිදම ලපයර්ම
(ඉ්ෂ්ම අකහ්ංූ)ම රිමටම අළ වෂ්ම තරණම ළංක්ම මලතම
ං ේතමවම කමණවම ළමහිම තර්්ටම පහ්ළකුළරුද්ම
ි්ළ්ම.මම
ම
නිෙළකම අිස්්යම ණම මරණයම ස ි්ම ළංෝම ස තමටම නයමම
තරඹමහප්මිත්රයමපිපිිමඉසූහ්මයම්රණමමෙයමඅඹිම
එහමනිේරවෂණයමසහප්ිළය්මකොමතාරමස්තාක්ිටම
ප්්ම තළම ං ත.ම ළමමම තාරම රයි්ම අළයාටම නි රාම
ඉසූහ්්යම සූථ්ිරය්ම අිළපෝිම තරම ි තමටම ්හම එයටමම
ඳිළනෙශමණමහවෂණය්මරහකයවමපිපිිමතාරමක ං ාලම
රිමවමඉාරකදමරිමමඳ ඳමය කමසේළ්ම.මම
ම
එි නම හකණය්ළි්ම රහකයවම කංෝම ඉාරකදම තරම
කදළෙම.ම
ම
1.ම ේකස,ම මමණ,ම අ්ි්රත,ම ළංෝම  ංූමව්ිම පිළිෙවම
ඉසූහ්මළකමළ්ුම ෙ.මමම
ම
2.මග තමකවෂයවමඉසූහ්මළකමළ්ුම ෙ.මමෙහි,මිලහ,මය්ම
අර්ුමිව්ය්ළි්මං්්ි්ළ්මඉසූහ්්යමි්ි්්මි්ම
අෙරම  ඔ්ම ස්ම්්මම ළහෞරතම නිෙයවම ිෙම තර්ම මහම
පරසර.ම සයලම ් ම හම ිනූිළකම ං්ම එහම අසිලම සයලම ්ෑහම
නමම්ෙි,මඅදකො,මක්හත,මං්මළකෝෂතමණමඅකහ්ංූමටමමකමණවම
ස මතළමෝය.ම
ම
3.මිි්ංයමාරමි්ික.මම
ම
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4.මසයලමඉි ්තහමළ්ිමසිද්ණතමයංමළහෞරතමනිෙයවම
්ි්ම ම්ම නිෙළකම ස්මථතදියම අදකදම තරම ි තමම
ළතළරහමළයුමමතමකෙ.ම
ම
ඉංෝමසිං්මතරමකොමමලතමි නළය්මඉසහූ්මයටමකමණවම
ඳිළනෙශම ණම අ්ංසමූ ක්්හම තරම ිනම්ම නිේරවෂණයම
පිපිිම ණම තාරම ස්තාක්ම තරම.ම ළහම පිපිිම කොම අකම
ාමි්මි රයවමකළමිමිමස්මපහම.ම
ම
“යළමවමෙිමඅළයාිමල්ේයමරිමටමළංෝමමහෙහයම
මෙම තහංතහම ක ොරම තමටම ්ඬිහම ිනළය්ම ං රම
මනළසවිම (නතාළර)ම මර්ම ් ්මම මමම මංදම මනසූම
ිමිය්මමමර්ම්  ්මටමසම්්මි ්ළ්ය.මඑළහසමමයළමවම
මනසූමනිෙයවමළුර්මිත්ම  මමනසූමිමිය්මමළුර්ම
ිදේමං්මසම්්ය.”ම(අකමාමි්යම5:32)ම
ම
ඉංෙමඅකමාමි්මි රළය්මමනළසාමනතාළරමල්ේයම
රිමම මමම මංදම මඹෂමම ිමිය්මම ල්ේයම රිමතට්,ම
එළහසමමයළමවමමනසූමනිෙයවමමිරවෂ්මතරමිත්මඑයමමමම
මංදම මඹෂමම ිමිය්මම ිරවෂ්ම තරම ි තමතට්ම සම්්ම
රිළම්මනිෙමි රවෂණයමසංොතමරිමමඉසහූ්මළකමසහමෙම
සිතකකයමපිමඉේමනරඔකමිමක ං ාලමළික.මළමමමසහමෙම
සිතකකයටම කටං නම ි්ම ළං්්්ම ළමමම අකම ාමි්ම
ි රළයහමඅ්ෙමමි ෙමළතුටමකොමළංක්මඅකළ්මස්තාක්ිටම
ප්්මියමොදළදමඑමමතාරමපිකමඅකළ්මඅ්ංසමි්ළ්.ම
ඉසූහ්්යමඉි ්තහමයංමමහමනිෙයවමතර්මළයුමමතමකොම
ළංක්මඉසූහ්්යමර් මයතමතොයමං්මස්මයමකිදි්මළි්ම
යෑළහමමමමළක්තම්මඑයටමක්හදිමකෙ.මතොයමං්මස්මයම



 

15 

කිදි්මළි්මයෑම්මනිෙමි රවෂණයමක්්හමතරළි්මසතසමූ
ඔිර.ම
ම
මනසූමල්ේමම
“අිළපෝිමතරි්ළ්න,ම‘රස්සමූ’ම(සමමඅොව්රම්  වතළහම
තොළය)ම හම නිෙයවම (ඳරළතඹ)ම කෙ;ම ඹුහ්ම
(ල්ේළය්ම රසූථත)මුයමප ොමදමිඹමප ස”ම (අකම
ාමි්යම2:179)ම
ම
‘රස්සූම’ම (සමම අොව්රම ් වතළහම තොය)ම අඹිම ‘නිෙයවම
කෙ ක’මයඹළි්මළ්ි්්මඅිි්රණයමතරඹළකමළාෙතයම
මතම ම ාමතටම ල්ෙතය්ටම මරණම ්ඬිමම හප්ම ිමම ං්ම එයම
අස්දළකම  ය්දමතම රිමම මම්ම එයම ළසඳම අයටම එි නම
ළ්ුම්්ම  ය්ිතටම ළකහඹමටම කොම ් හාිම ්ස්ම ් ්මම
සිං්ම ණම අිි්්්දමතම  ය්ිවම ි්ම ළංකන.ම ළමමම්ම
සම් ළකමල්ේමසිං්මණම් හාිමං්මඑි නමම්්සතදියම
ඉිදම තම ළිුසූම නිෙම ඳරවෙෙම රිළහම ෙදියවම නයෙම
ිනළය්මමී්්මිඹමකෙ.ම
ම
ඉංෙම ්ඬිමම නයමම තරම කදළදම සළාෙතයම මතම ාමවම
සිං්ය.ම ළහම සහප්ිළය්්ම ළහුිම රසමම තොම කමයතම
ළ්ුම ොමම්ඹශයමං්මනිේරවෂණයමසංොතමතර්මිි්ොම
ඉසූහ්්යමතොළයහමඅසිලමතමකෙ.මම
ම
“ිනූි්සමතළඔන,මල්ේයමතරඹමහ බි්ළ්මි ෂයළයහම
රස්සූමම(සමමඅොව්රම් වතළහමතොය)මඅනි්මයයමතරඹම
හ පම කෙ;ම න්ංසූම ග්ිහය්ටම න්ංසූම ග්ිහය්්,ම
ිංළහාටමි ංහ්්,මසූ�යතටමසූ�යම් ම(මරණම් රස්ළකම
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තහ්ටම යටද)ම ළෙ;ම එ්මදම ෙමම (ල්ේයටම හවම ණම
ෙ ් දේළ්)මසළංෝ්රය්මි ස්මතිළරා(ල්ෙතය්)මටම
යහමරසමසම්ිවමළ්ඹමහප්ළ්්ම  ම(ල්ේයටමහවමණම
ෙ ් දේළ්ම සළංෝ්රය්ම එිටම ි්ාම ම්හම
සහප්ිළය්)මස්ි්රණදියමඅඹිම්යමතළමෝය;ම
ෙි්ම  (ල්ේයටමහවමණමෙ ් දේළ්මසළංෝ්රය්)ම
ළිෙම යංකදම අොර්ම (ි්ාය)ම ඉටම තළම ෝය;ම එයම
ඹුහ්ළ්ම කරම්දකොළි්ම ණම සං්යර,ම ෙි්ම
තාණ්ිර;ම ඉ්ම කඳිම තිළරාම ළංෝම සම්ිම ඉවමි්ම
ය්ළ්ම ්හම   ටම ළේතයම ්ඬිමවම කෙ.”ම (අකම
ාමි්යම2:178)ම
ම
ඉංෙම අකම ාමි්ම ි රයටම අමථම ්වි්ම ඉසූහ්්යම
ි්ි්්ළ්මමෙයමසිත ෙිමකංෝම්වි්මකදළෙම.ම
ම
1.ම මනසූමල්ේයතිමඅිොයටමකදමක්මනියටමසමමඅොව්රම

් වතළහමතොයමයටළදමල්ෙතය්ටමමරණම්ඬිමමළ්්ම
ළහසමඅදතරණළය්මඉකහ්මසීළහමඅකොයමකෙ.මමමමම

ම
2.ම ළ්ි්මිතකකයමිනළය්ම‘ාය්’මයඹළි්මං ේළි්ම

ි්ාමම්හවමහප්මළි්මල්ෙතය්ටමසම්ිමිළහමඅකොය්ම
අිොයටමකදමක්මනියටමමහප්ම ිමකෙ.මළමයමළකු ළෙම
ස ළි්මරළරමක්හතය්මිස්මළංෝමඉංළමීස්ියර්ම
ළ්ඹමහප්මසම්ිමං්මසමමළ්ුළෙ.මම

ම
3.මම ි්ාම ම්හවම හප්ම ළ්ුළි්්ම සම්ිම ිළහම අකොයම

අිොයටමකදමක්මනිමතාි්ටමහප්මිමොළු.මම
ම
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ල්ේයටම හවම ණම ග්ිහය්ම කඔළකම ිම්තම ිිකමම ්ර්ම
ග්ිහය්ම ණම ිටම කොම ි්ම ෙදියම අොම ිය්්තය.ම ළමි්ම
අිසූථ්ිතිම අිොයටම කදම ක්මනියම ම ෙමම  ්ොය්ම අහමම
තරිදේමකමණවමළ්ුිමෙමමය යහමම්මිය්මඅහමමතරමිදම
ෙදියටමකදමළික.මළමයමස ප ි්මමතපල්මලකටමි ීළහම
ෙදියර.ම ඉසූහ්්යම තොයම ්ළම අදතරණයම මරණම ්ඬිමම
නයමම තළම ්ම එහම අිස්්ම නිම්යම අිොයටම කදමක්මනිම
තාි්ටමහප්මිමොළු.මළමහමඅසිලමසමිමස්ි්රධයදියම
අකටමඅොවළෂෙකමතළමළ්ුං වතර.මම
ම
කෙ හම මහ්මය්ම ීගට්ම ්විම්ම සමම අොව්රම ් වතළහම
තොයම මසූලහම ළ්ුි්ම අළයාම ල්ේයම රිළහිම
පහළ්ුකිදි්මපිමි ිිමක්මනිය්මඅ්ංසමූඉාරකදමතරො.ම
ළමයමසහගමණළය්මමස්ි්මමඅ්ංසූම් වතමර.මරය්්මිනූිම
ි්ම්හළකම ඉසූහ්්යම තොයම පිපිිම මං්ව්මයම ාරයම ්  ම
ළමුංමඩමඑසමූඑකඅි්මමංේමි ස්මෙම්ළ්මි ව්මයමී ක්දයම
සිං්ම හ්ස්ම ිනූිම ි්ම්හයටම ඉාරකදම තළම
කමළකෂණ්දමතමනප්ිළකම(PunishmentමinමIslamicමLawම
byම Professorම Mohammedම S.ම El-Awa)ම 130ම ි්ම පටළෙම
අ්ංසමූ් වතමමසිං්මඑවමළ්්යවම‘මසූලහමළ්ුි්මඅළයාම
ල්ේයම තළම ිටම සමම අොව්රම තොයම මසූලහම ිරළයාටම
එළරහිමපහමකිදි්මඅොා’ම(QisasමAgainstමaමMuslimමforම
killingමaමNon-Muslim)මය්මම්ෙිත්ිමයටළදමළි්මළතුටම
කෙ.මළමමමතොයමසමිමස්ි්රධයමඑතවමළහසමඅකමාමි්යම
ක ං ාලම ළතුටම ොුයිම ළතළහසම ්හම එයම මසූලහම
ළ්ුි්ළ්ාමි ෂයළයහමපහරහෙමතරි්ළ්ම් මරය්මඑ්ම්ම
අනූ්මතරක.මමමම
ම
ඉංෙම අකම ාම’ි්ම ි රම එ්හම 2:178ම ං්ම 5:32ම ළකු ළෙම
මඹෂමම ිමිය්ටම පහම කිදි්ම ිත්රළකම නළයෝිය්ය.ම
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එළංක්ම සමංරම ාර්්ම ි රම ං්ම ්ුම ි්්ම
ිනූි්සි්ෙළයාිම අොවළෂෙකම තර්ළ්ාටම ිස්ම
ළමෙෂූඨදිළකමසහත්මඅ්ංසූමඉාරකදමළතුටමොබණ්,මතොයම
ඉාරළකම ස ළිුමම සම්්ම ළහසම ස හකමම ඉසූහ්්යම තොළකම
සහමෙයක.මසෙමය,මස්වෙමමෙමක්්හමතමිනනූවයමතළමෝම
පිමඅකමබං්ිමංිසූමව්ථළකමළිමහමඅිතම3ම්ුමි්්මඅිතම
638ම මම්ම ්ු්ම්ණ්ම ීකළ්සූම ිම කෙ.ම ෙිදම ිළරතම
ිනනූවයතාම ළතෝකම ණම ෙදිළකම ස ්ම අිසූථ්ළෙම හ් ම
ළ්ුායමෝමපිමඅකමබං්ිමංිසූමව්ථළකමළිමහමඅිතම9ම් ුම
ි්්මඅිතම272මමම්ම්ුම්ම්ණ්මෙි රටදමීකළ්සූම ිම
කෙ.මම
ම
ි රිමර්මඑ්හමඅළාෙතයමල්ේයවමළහසමඅදතරණයටම
  ගමණමි ටමි මපිපිිමමරණම් ඬිමමනයමමතළමළ්ුං රය.මි ම
ළිඹළි්මඅිොයටමකදමක්මනියටමි ්ාමම්කමහප්මි මමතළම
ෝිමකෙ.මසළාෙතයමං්මඅළාෙතයමල්ේය්හමල්ෙතය්ම
කනූව්දේකමතමළ්ි්්ළි්මසම්ිමකය්මස යමෝමපිම්ම
ඉසූහ්මයමීි්ික.මම
ම
ේzසමමම
ේzසමමය්මිව්යමඅzස්මමය්ම ය්මක්යමමකමතරමළි්ම
ුහඔිර.මඅzස්මමය්මක්ළකමඅමථයමි  ළවතම,මළිෞරිමරිම,ම
සංමඅොසිසූතරණයමළංෝම කරළනෝි්යමරිමමළෙ.ම ළතළසෙම
්මදමඉසූහ්්යමතොමකමළකමේzසමමය්මිව්ළය්මඅ්ංසමූ
ි්ළ්ම අකර්ිතාළිාම ිම ෙි රටදම අකර්ිළයහම
නය ැළම්ම ිළවි්ම ි තමම ං්ම   ිම අොළනෝි්යම තරම
ි තමමඅරමරමතරමිදම ්ඬිහමපිළිෙර.මේzසමම ්ඬිහම
පිළිෙම   ්ම ං්ම රස්සමූම පිළිෙටම අසිලම ි්ම තාරම
පිපිිමිනනූවයමසිං්මීකළයෝෙමතරමිඹමළ්ුහ ළු.ම  ්ම
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පිළිෙමපිපිිමසිසූෙර්දමිතමෙිදමලපයර්මතාරම
ස්තාක්මරිමටමඅ්ංසූමතර්මළංක්මඑමමපිළිෙටමඅ්්ළිම
ිනනූවයමතළමං රමළවෝ්්්මපිපිිමඑමමලපළය්මතාරම
ඉාරකදමරිමටමඅ්ංසූමතර්ළ්ම.මම
මම
තොමක ්තමමඅිනමය,මඑළම්මමඳ ඳය.මඑමමතොමක්ි්ළ්ම
ාමවමසිං්ම්?මසම් ළකමයංමක ි දමමීළ්ස්ය.ම ්ය්ළ්ම
කංඳිමං්මඳරවෙෙි්ියමසිං්ය.මි  රාමතර්්ඔ්මහවමි්ම
ි තමමසිං්ය.මම ඔ්මයංකදමමනඳ්මපිටමකදමතරමි තමම
සිං්ය.ම සම් ළකම යංකදම ි්ේිරණයවම කොම තරම ිඹම
සිං්ය.ම තොම ක ්තමම ්ි්ම අළ වෂ්ම තරඹළකම ්ඬිමටම
ුළය්ම ිරා්ම ි ළකම ස ්ි්ම ළම්ම,ම සෑමම ළතළ්වමම
තොයම ොවොයම ං්ම ්ඬිමම පිපිිම අිළපෝියවම කොම තරම
ළි්මි  ර්්ටමළකහඹළහමම්්සතදියමඉිදමළතුටමයංතහම
රිළහමම්්සතදියවමකොමතරමි  තළහමඅිනමේිමසිං්ය.ම
ළමි්ම සම් යවම ස්්ව්රම සහක්්ම ග්ිහය්ළි්ම
සම්්ෙමී්්රමසම් යවමිනළය්මං ේියමං ත.මමමම
ම
  ්ම (නනූ්ෙම ්ඬිහ)ම ළ්ුිම ිස්දම ී්ෙම
ි්ළ්ම රාෙය්ිම අොළනෝි්යම තරම ි තමම
ළ්ුළේ?මම
ිමෙම්්මළහෝතළකමඉසහූ්්යම් ඬිහමපිළිෙටමි ා්ිිමංවම
්ි්්්ළි්ම ප ෙරයතළ්ම මෙයම තම කදළදම එයම
අම්ඹෙතමපිළිෙවමි්මපිටම්ි්මළවෝ්්්ික.මළමයටම
ඉංෙමක ං ාලමතළමිත්රයටමරස්සමූමසංමේzසමමපිළිදමහම
ළහුිම අ්ම රසමම තොම ක්ිොයතම ළ්ුම ොම ම්ඹශයම ං්ම
ස්ි්රධයමපිවම්ව්ටමකොමපිම පටමක ං ාලමිඹමකෙ කම
ිනූි ්සමතර්ළ්ම.මඉසහූ්හමි ළරෝෝ්ළ්මඅි්්මි ා්ිේිම
ම්මතමකදළදම  ්ම(නනූ්ෙම්ඬිහ)මපිළිෙටමය.මඅකමළමමම
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ලපළකමිරහිළකමසිං්මතළ්වමළම්මඉසූහ්මයටමඑළරහම
ළපුළංෝමළවෝ්්්මම්මතමකදළදමඅ්ිළපෝියමක්්හමතරම
ළි්මපිමඉේමදමමක ං ාලය.මඉසූහ්්යමසයලම් ඬිහමසතසමූ
තමකදළදමඉේමදමමි්ම්ඹාහමක්්මවමමෙමපිමතාරම
ිව්ර්ම ් ්ම ි තළම්ම කඳම නනූ්ෙිමම ක ං ාලම ිඹම කෙ.ම
ඹේමෛි්මමි ්ම්ිමසතසූමතමකදළදමළරෝිමි ළවි්මි  තමම
පිපිිම්  වමඅිි්්යර්මොවෙිය.මි ස්දමී ාෙමි ්ළ්දම
එයමපිමඕ්ෑමමඅළයාටමෙමතළය්මළෙුරිමපිි තමටමං රම
සෙමයර.මළරෝිමනි්රණයමළංිදමඅොත්රමකමම ය්දමතම
ි්ළ්ම ළරෝියම ි ළැළම්ම කඳිය.ම ළමක්ම   ගම ි්ම
අි්්ෙමම සෙමයම ි්ළ්ම ළරෝිම ිළවි්ම ි තමම ඹේම
ෛි්මම ි්ම්ළෙම අි්්ෙමම සිතකකයම පිය.ම එළහසමම
ඉසූහ්මළකම මලතම අිි්්යම ළයුමම තම කදළදම මමම මංදම
මඹෂමමිමිය්ිමමස්්ව්රමං්මසම් මිළරෝෝම ය්ි්ළි්ම
ිරවෂ්මතරමි තමටය.මළමමමලපළකමිරහිළකිමමෂරිම
පිළිළදම අරමරම ඉාරකදම රිළහිම තාරම කංතම
ඳරවෙෙි්ියමපිපිිමතාරමඉාරකදමතළළම.එ්හ,ම් ංම,ම
නිෙය,ම බ්දය,ම ි්යම ං්ම කරගරම ඳරවෙෙම රිමම ෂරිම
පිළිළදමමලතමඅරමරමළික.මළමමමඅරමරමිවංමතර්ම
ඉසූහ්මයමළමමමතාරමකංමඳරවෙතමරිමමසිං්මස මටමපිම
ිෙම ං ර,ම ස මටම අඹිම්යම තළම ං රම ං්ම අ්ළයෝමම ි සම
පිළිහවමඉාරකදමතරක.මම
ම
ඹේමසම් යමිසිිේත්රළය්මසූ�ම ෂණමං්මළම්මඅකව්රම
ස ළිම්මකිහ.මළමි්මෙදියවමකොතමටමතාරමර්ආයවම
ිවංමතර්්ටමකොමඅෙරමඉේමළත ළය්මකිස්ළ්ම්හම
සම් ළකමස ළිම්මකිෝමස්්ව්රමපරපමමළමයටමඅි්්ම
ළංේිවම පිටම කදම තම කෙ.ම සූ�ම පරමම ලිමතම  ය්ිලයම
ස ි්ළ්මපරමය්ළ්මලිමතමී දළද ්යමමකමතරමළි්ය.ම
පරමය්ළ්ම ලිමතම ීදළද ්ළය්ම ළෙුරිම ලිමතම
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 ය්ිලයවම ස ම ළ්ුි්ම පිටම අමෙරම අටි්ම ලය්්ටම
අිනමේිවම ළ්ුම ොම පිම ස ළිුමම පිි්්්ම සෙමයර.ම
ළමමම ම්ෙිත්ිම ස්තාක්ම රිළහිම ලිමතම ීදළද ්ම
පිපිිම කොම ි්ම්දමතම ිවංයම ාමව්ම ය්්ම අකම ් ්ම
ි තමමි ්ිදමිඹමකෙ.මමමමමමමමමම
ම
මනස්මප්මි ෂමමලිමතම(heteroමsexual)මසදික්ම් ළමලිමතම
ං ඳහම කොම ි්ළ්ම එවෙර්ම අ්ෙර්සමිම ව්්යර්ම
ිං්යමි ්මළංෝමළමෝ්මි මියවමනස්මපිමකමළකෂණ්දමතම
මළ්ෝි්ම්ළි්මං්මනි-රස්ය්මි ්ම්ළි්මළක්ි්මි මොළු.ම
අදලිමතේිම ළංෝම අිලිමතේිම ළහම ව්්ම ිහම
අද ය්ත්රදියමළංෝමඅි ය්ත්රදියමමෙමළති්මමරි්ම
කිහ.මම
ම
අොමි ා්ිමලිමතය්ළ්ම් මන්ය,මි ්ිය,මසකූමනය,මනු්යම
ිිමඉ්නයමවංණමනස්මළංෝමි මසහප්ිමළි්දමළ්යවමනස්ම
ළංෝමසළදමලිමතමං ඳහමපුළ්.මළමහමඅො හයමළහසමව්හතම
සූ්්ොම සූළසෙමලිමතමව්්මතර්මි ්වදමි ළෙිමි ම්මතරක.ම
එිටමඑමමව්්මිල්මාදරයටමළංෝමළමෝ්යමිං්යමළික.ම
ාදරමසිසරණයමමම්මළමුළයම් වි්මඑ්මළමමමළංෝමළමෝ්ම
ග්ිහය්ළ්ම ස්ිලම ෙිදම ගබ ම තරක.ම නිම ි්ම්දමතම
ස්ිතයවමි්මළමමම්දෙළෙිමමම්්යමරිමමග්ිහය්ටම
තර්්ටමඅොම ෂූතරය.මි මළංේ ළි්ම  ටමසයලමස්්ව්රමතොම
අමෙතමළික.මිමෙම්්මසම් යමළ්සමපහ්මිටමපරමය්ළ්ම
ලිමතම ීදළද ්යටම ීසළිවම ළ් ම් ිත්රළකම ස�ූම
ං සිමවමොළප්ි්්ම් ්්මය්්මඅපම පළි්මඅස්්ටම
ත ම දළෙම.මෙි්මඹේමමළ්ෝමි්ම්ිමඅකටමීි්ි්ළ්ම
ගාෂක්ටමං්මස�ූ්ටමලිමතමී දළද ්යමස ි්මි ත්රළකම
ළි්සවම කොම පිය.ම අ්ම ක්ම්ම ස රඳරම පරමළයාමම
් කළම්මසූ�යතළ්මම්ළසෙමලිමතමපුිමවමකොි්ළ්ම
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ඉේමදමමඅකකමි නළය්මපිදමසූකමනයම් ි්මකළ්මං ඳහම
අිාමතමමඉේමඅදතිමස ි්්වමපිදමමළ්ෝමි්ම්මළසුය්ම
ි තමර්ම ළෙුරිම ඔිදම අකම අද්ර්්ම සෙමම තාණර.ම
අළ්වම අෝම අ්ම ක්ම්ම ස රඳරම සූ�යතළ්ම නිරයම
් කළම්ම පරමළයාළ්ම සෙම ්ළම කොම ි්ම ර්මතම ං ඳහම
ඉේමදමමඅදතමපිදමඅකම්්්්මසෙමයර.ම් ිෙමිරවමඅකම
ක ිසයම ෝිම කදළදම ෙම්ළ්ම මි,ම ුරය,ම ාය යම ළංෝම
ළසුොරයමමංමමමමප ෙරයතළ්මර්මතමං ඳහමකිසූසළහම
ිි්රතයවමපිටමකදතමමස්්ව්රමසහක්්මරසමමපරමළයවම
අඹමෙමතර්ම ය්ිවමළ්ුි්මපිය.ම් මදමපටසූෙරමසූ�්ම
එළසෙමෙම්ළ්මර්ියමකොමතරි්මි්රසයවමපිටමකදතමම
අළ වෂ්මතර්මපරම්්මඅකමසම් ළකම් ව්ටමහ ළප්මළකු ම
හවෂණයවමපිමක ිසයමෝිමකෙ.මළමි්ම‘රම් නළයකම් ිකම
මළික’මවරෙමනස්මස මතමකොමං්නයමඉමංදය.මම්ළසෙමමි්ම
ිදම ංරයවම ් ොම මෙි්්ය්ම ඉාරකදම තරම්ම සම් යම
ළ්ුමමමයි්්ටමයළමවමතටෝමතරකම්හමඑයමඉේමදමම
කංදම ය්ිර.මම
ම
පරමළයාටම ෙමම ළකත ළකම සටම ්ණහසම ි ළස්ම කරාම
ක්මවම කැමම ස්්ව්රම ිළරෝෝම  ය්ිවම ළහසම රසළිවම
්කිකම අපම ළ්ුසේළ්ම.ම ්මදම එමම ක්මම සූ�යතටම
ළතළසෙම්හමඳ ඳමියමං ර්?මළකත ළකමසටම්ණහසම්වි්ම
ක්මවමකිිදමපරමළයාමෙමමළිිදළදමි  සමතර්මි ටමඑයම
අසල්ම ය්ම පටසූෙරම ස�ූ්ටම   ම ලිමතම ිතමෂණයවම
ළ්ුි්මපිමඅපමඉේමමළංුේම් නම.ම්මදමඑමමක්මමමකිම
සූ�යවම එමම ත්මයළකමම නය ම්ළංුදම ස ියම ං රමම
තහප ිෑනයමපිපිිමඅම්ළි්මරිමෝමි ්ළ්්?මළමක්ම
ළකළ්්ළ්ම සූ�ම පරමම ළ්ළතුටළසෙමම ම ක්හම සමම ියම
ළ්ුං රමපිමළ්ුළේ?මම
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ම
සදිමළහෝතළකමක්හමඅේළ්මමනස්මකම .මමනස්මසංම
සදිමළහෝතළකමඅනාදමස්්මඅෙරමකොමළි්සතූහමඅ්ර්ම
අි්්මඑවමළි්සූතමවම ළහසමළමයමස හරයමං රය.ම අකම
කමණවමළමළසෙමතර්ළ්මකක්මය්මඅනූ්යටමහ ුයමං රම
නි රාමමපි්රමි්ළ්මමනස්ටමකමණවමීාමමණමහ ජ ම
පයමමෙමක්්හමණමස්්ව්රයමය කමක ිසමමඉේමදමනි රාය.ම
එමමනස්මක්මමයඹමස්්ව්රයමං්මප ්ඹම ය්ිවමළහසමඅකටම
  ගමි්මසෙමයර.මස්්ව්රයමං්මප ැමවමළ්ුම දළොටම
ක්හමපිපිමි ටලිවමළපුළංෝමිටමළ්ුම ොමඅෙරමක්ළහම
අම්ණයමඅ්ළි්මෙරමටමළංෝමක්හමළ්ුම ොතමමළංෝමළංුිම
ය කමසහමටමඉසමකෙ.මඅකමයංමමනඳ්මය කමං්්ි්ළ්ම
ස්්ව්රම සහක්්ම ඔි්ටම ය කම ක ිසමම ළහුිම ඕ්ෑමම
සම් යවමපිි්්්මණමයථ්මථයර.මස්්ව්රයමසෑමම්ංමතමම
මලතමක්්මමළහසමස හළත්ළ්මඑළංකන.ම
ම
ිස්දම අ්ං්ිෙම ළ්ුං රම තාණම පිටම කදම තම කදළදම
සූ�යවමෙම්ළ්මසිසූතිොයමඅඹිමස්්ව්රමසහක්්මළහසම
ක්ම්මස රසමසම් ිෙමි ්මි ටමම්මතර්්්මණමඅිහ්්ය්ම
ි ්ය.මළමි්මස්්ව්රමිළරෝෝමංවම්ංමතම්ම්මඑ්මිටම
මමමසම් යමමකදමි්ළ්මාම්මෙදියතට්?මඅසිිරතමම
අලණමතර්්ටම්ර්්්මණමිෑයමවමළහසමළමයමං්්ි්ායම
ළ්ුං ර්?ම් ාි්මකොමයංමළ්මෙපය්මළහමපිපිිම් වි්ම
අොව්රයම ාමව්?ම ත්ළ්ම ළංෝම ස මඔරම ්ම්යම කතයතටම
අඹිමළංෝමෙිදම් මහ්ිළවයම ්ි්මමතමළතුටසවමළතළරහම
කොම ෙම්ළ්ම ක්්හම ිරහෙම ෛිරයම නස්ම ළංෝම යංම
්්ේයර්ම ළෙුරිම සම් ම ස්්ව්රයම පරපමටම ාරම ළ්්ම
අොර්ම තටෝම ළ්ුතළම ෝම ය කම ඉේම නංෙම්තිම අපම
ඉකහ්ම ස ්ළ්ම.ම ඹේම ි්  ම සම් යම ිස්ම සූ�යිම
ළිළළිමි්රසයවමපිටමකදමතරමොිමමි ්මරසමමංවවම
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කළස්ළ්ම ් ෙ.ම නිරළය්ම 5%ම වම කමණම ිස්ම ිදම
ො ය්ළ්මර්ියම් ්ි්ම කමර්මමළිළළිම්  ්තහමි හටම
ළයු්්ම ි තමම ි ්ම ්ංහම ි ්ම තථ්ම තර්්්ම මනිෙම
රරම්මරංසිෙමි්්්යතමළයිමස ්ළ්් කමඅස්්ටම
ෙරහමත්රණයවමපිටමකදමතමකෙ.මතස්යමුෙමළිුමි්මළසෙම
ළමමමී ්ියමතටෝමතර්ළ්මම්්?මමළමි්ම කමර්මමි හටම
ෙමමමි,මු රය,මසළංෝ්රයමළංෝමාය යමඉාරකදමතර්්ටමඅපම
අත ම ොමි්ළ්ම.මඅි්ස්්ිට,මපටසූෙරමසූ�්ළ්මත්මතම
්මන්ම ළ්සම පහ්ම ම්්සතම ිනළය්ම ළරෝෙම ි්්්යවම
හප්ි්්ටමසමංා්ම ාමතමකොමඅෙරමළමමමළරෝිළකමම
ළතුටසවම ළහස්ම ෙමම නිරයම ස්්ව්රම සහක්්ම ළහසම
ිස්ි්්්ම ණම සූ�්ටම අිහ්්ම ්ි්්ට්ම  ාම තම ස ද.ම
ස්රිමමමං්මස්්ව්රළය්මොදමසම් යවමළිුසම්  ෙමමසිං්ම
ණමඉසහූ්්යමඉි ්තහමි ්මිා්ිදියමක්ම්ම්නය්මස�ූම
අකොි්සතහම ි ්ම තේම තර්්්ළ්ම ස මඔරම අරමරම
ාමව්මය්්ම් ්මක ං ාලමතමකෙ කමසේළ්ම.මම
මම
සූ�යම පිපිිම ඉේම ළිෞරිතයම සූථ්්යවම හප්ම ළ්්ම
ඉසූහ්මය,මකයළ්මළිෞරියමඳරළත්මකරාමමමළක්තහම්ම
හප්ම ිම ොළු.ම කළ්ම ක්ළහම අමොයම පිපිිම නනූ්ෙම
ඉි ්තහම ඉාරකදම තර්ම ඉසූහ්මයම ්ංම්ම අඹමෙම
ිරවෂතළයා,මි්රත්රළයාමළ්ුම ොිම රමප ං රමිම්ම
යෑම්ම ිළවි්ම කෙ.ම ළමළසෙම තරම කදළදම කළ්ම න්ිරතම
 පහේිමඅළයෝ ්යටමළි්මකයළ්මළිෞරියමළතළහළස්ම
කරාම තටෝම තර්්ටම ඉාරකදම තමටම ඉසම කොම සම් ම
ිළරෝෝ්ළි්මකයිමිරවෂ්මතරමි තමටය.මළමි්මගමිම
ිරවෂතමිදිි්්මසහස්මොුයිදමළරෝෙමම්සර්මොවෙම
පරමළයාමසූ�ම ෂණයටමළකහළු්ළ්ම් හම  ටම් ඬිහමි මම
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පිපිිමිා්ිමියමං වළවමත්මංට්?මඑමම ්ඬිමමිස්දම
ස ං කලමඔළකම්හම්ඬිළහමඅමථයමකර් යමිඹමකෙ.මම
ම
සූ�යළ්මිරවෂ්ිටමළමි්මපයිරමි්්්මඉසූහ්මයමයහම
පරමළයාටම එවම සූ�යතළි්ම කමණවම ෙි ොමදම තමටම
ළ්ුං රම්හමඑවමි ්ිදමළතු්ළ්සයවමමෙමළ්ළ්ළ්වම
ොළ්ළ්වම ළංෝම සෙරළ්ළ්වම ්වි්ම ිි්ංම තරි තමටම
අිසරමහප්මිමොළු.මම
ම
අ්්ාමදමත්හළකමසටමක ිෙමිමප මස�ූමිි්ංයමපිපිිම
ඉසූහ්මළකම සූථ්ිරයම ක ං ාලම තළම ිටම එමම්ම ත්්ේම
අකොි්සතහම කමණවම ළ්ුිම ත්්ේිළ්ම ළිෞරියම
ළතෙරහම රටමඳරකමකදළදම්  කමඅිළපෝිමතරමි  තමටමං රම
ළෙමයකමසේළ්ම.මළහමපිපිිමකොමඅකමාමි්මි රයම
ිමස්මපහම.ම
ම
“අ්්ථක්මපිපිිමඹුහ්මි ස්මොවොිාතිමතටෝම
ළ්ුතරඹම කෙ කම ඹුහ්ම ුයම ි්ළ් ම ්හම සූ�්ම
අ්ර්ම ඹුහ්ටම ුයම්්කම අයම ළ්ළ්්්ම ොළ්්්ම
සෙළ්්්ම ප ම්ම ිි්ංම තරම ිනඔ.ම ඹුහ්ම ිස්ම
ස්ි්රණයමඉටමළ්ුිඹමකෙ කමඹුහ්මුයමි්ළ් ම
්හමඑවමසූ�යවමළංෝමඹුහ්ළ්ම්ාණෙමස්තරමිදම
(ිංක)ම අයම (අම්ණිද)ය.ම එයම ඹුහ්ම අස්ි්රණතහම
ළ්ුරිමටමඉේමස්කය.”ම(අකමාමි්ම4::3)ම
ම
අකමාමි්යමකංළමතළමොිළක,මඑ්හම් ්ටමනෙමිමෂම14ම
තටම ළකරම අර්ුම ං්ම ළහුිම ම අළ්ාදම සම් ය්හම සූ�්ම
අසමෙම සිුම්ිවම ිි්ංම තරම ි තමම ස්ම්්මයම සහඅ්්යම
පිටමකදිමොුණ.මඉංෙමඅකමාමි්මි රයමමම්මළමමම



 

26 

ි රාමසම් මසහඅ්්යමනි රාමරිමටමළහුිමකළමමපයිරමං්ම
මමම ළක්තමම ඉාරකදම තර්ම හි.ම එමම ොිළකම ඉසහූ්මයටම
ිා්ිිමි ිිමෝිමකොණමඅෙරමසෑමමෝියවමඅිස්්ළකිමම
පරම්ම ින්හම අම්ණයවම මයම යෑමම ළංේළි්ම ි ්්හම ණම
සූ�්මං්මඅ්්ථමණමම්ාි්මමින්හමපරසවමුහමණමඅෙරම ඔ්ම
රතම පහ්ම ි තමම සම් ළකම නිදම ඔි්ළ්ම ිිකමම පිටම
කදිය.මළමමමි රයමමමම්මකළමිම්්ි්මස ්ළ්මඅ්්ථම
්ාි්ම යංම අොර්ම රතම පහ්ම ි තළහම ිිකමම නසම ළහසම
ඉටරිමමමකමතරළි්මප මසූ�මිි්ංයමසිං්මළයුමමි්ම
ළහසය.ම එිතම ම්ම ණම සම් ම අනූ්යවම සිං්ම ණම ිස්මවම
ළහසටකමළමමමඅඹම ොයමහප්මළ්ඹමහප්ළ්.ම්මහිත්ළෙම
මෑෙතිමඅිස්මණම් නතම් ්තමතසූෙි්ිමි  ටමමඅිස්්ළකමි ම
නිෙළකමළංටවමපිපිමි නූි්සයමඅහමමණමඅොමි න්හමි  ්්හම
ණම ත්්ේම පරසවම සම් යටම එත්ම තම ස ො.ම  ඔ්ම
සහප්ිළය්ම ිස්මවම ිමටම රළරම කිෝම තොයටම
ං රය්ිවමළ්ුම ෙ.ම ඔ්මපිපිිමයංමිස්මවමහප්ිළහම
මමමිිිෙතමකදළදමඉසූහ්්යමඉි ්තහම්ළමකමණවමපිම
ළමමමලපළකමතාරමමිමසූථිමිමස්මපහ්මඅළයාටමළකතම
යඹම කෙ.ම ෝිළය්ම කඳම සූ�ම ගාෂම අඹක්ෙය්ම ී්ාම
් ළි්හරමඅළ්නය්හමළි්සූමතමකොමපිමසෙමයර.මමම
ම
ළමමම්මප මසූ�මි ි්ංයතටමඅඹම ොයමහප් ්්්මි මසිං්ම
ි ්ිදමළතු්ළ්සමරහකයවමක්ි්මකෙ.මළමමමි රළය්ම
මනසූමඉොං්සළකමකළමමිරටමප මසූ�මිි්ංයමංෙරම්වි්ම
සම්මතරමකෙ.මළමමමඅකමාමි්මි රළකමඉේමදමමි ්ිදම
ළතු්ළ්සයමි ්ළ්මප මස�ූමි ි්ංයමඅඹමෙමඔි්මෙම්ළ්ම
ුරය්මඅෙරමොවොයමං්මස්ි්රණයමඉටතර්්ටමළ්ුං රම
තමවමකෙ කමෙම්මුයමි්ළ්ම්හමඑවමසූ�යවමකමණවම
ිි්ංමතරමි්්්මළහසමය.මඑවමසූ�යවමකමණවමිි්ංමතරම
ි්්්මළහසමී කළ්සූමහප්ළ්්මඑතමමි ිමතමව්ථයම් මඅකම
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ාමි්යක.ම සූ�්ම අෙරම ොවොයම ං්ම ස්ි්රණයම ඉටරිමම
පිපිිමමනස්ළ්ම මිහතහමඉේමළංුේම් ්්්මමනස්ළ්ම
නමම්ෙිමළමමම මිහේිමපිපිි්මමනස්ිම් ඹිදමතරක.මම
ම
“ඹුහ්ම ළතුළෙවම ින්ම තළ්ම ුරය්ම අෙරම ොවොම
සංිෙම සම්්්දමේිර්ම තටෝම රිමටම ඹුහ්ටම
ළ්ුං වළවමය.ම (එරළයාම ළිෙම කමණව)ම ගමණම
් හාමතමර්ම්  හාමතම(අළ්වමු රයමි ි්ංමනිෙයමං්ම
ාවතස්්යමඅෙර)මඑකළහ්ම(අිනනූ්ෙ)මළ්යවමළම්ම
ඹුහ්ම අෙං රම ළ්ු්මණ.ම ෙි්ම ඹුහ්ම (ෙම්ි)ම
සිළනෝි්යමතරමිනම්මුයිවොමදමි්ළ් ම්හම
එිටම ස ප ි්මම අකහ්ංූම අොම කම්ශලය,ම කරමම
තාණ්ිරෙය.”ම(අකමාමි්ම4:129)මමමමම
ම
ළමක්මක ං ාිමතරඹළකමමනස්මළතුළෙවමීදස්ංමතළ්ම
ුරය්මඅෙරමළසළ්ංසමපිපිිමසම්්්දමේිවමකිදි්ම
ළි්ම යෑමටම මනස්ටම කොම ළ්ුං රය්ික.ම ඉසූහ්මළකම
ඉි ්තහම ළමමම ළ්ුං රය්ිම යථ්මථයවම පිම පිි්්්ම
අෙරම ළසළ්ංසම ් වතළහිම එවම ුරයවම සංමල්මම
ළ්ුසහත්මං රමෙිදමු රයවමළිෙමඅසමෙමළහසමළසළ්ංසම
් වතළහමෙදියටමකදමළ්ුි්මළහසය.මළහමපිපිිමස්කම
සම්්්දමේිවම කිදි්ළි්ම යෑමටම නර්ෙරළය්ම
ීදස්ංමතළමෝමළික.ම් මදමු රය්මඅෙරමි ෙමතර්මත්හයම
ං්ම ළිෞොතම සහකදම හප්ම ිමම පිපිිම සම්්්දමේිවම
අනි්මයළය්මම කිදි්ම ළි්ම ය්ම ෝය.ම මනස්ටම ස�ූම
 ෂණළය්මමිමයංමකඔකමනිෙයවමිෙමරිමටමඅිනමමසයලම
මමම ළක්තහම ඉසූහ්මළකම අ්ෙමිෙම ිම කෙ.ම ළමමම සයලම
කංඳතහමළ්ුෙත්මයළමවමසූ�ම ෂණයටමළකළළු්ළ්ම් හම
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  ටම්ඬිහමිමමපිපිිමිා්ිමේිවම් වතමමළතළසෙම්හම
ස්ි්රධයමතළමං වළව්?ම
ම
කංෙමගිදකදමමම්මිිිමමසූලහමළ්ුි්මඅ ්ම්්යතක්ම
ඉකහ්මස ්ළ්ම්මළමමම්ඬිහමපිළිෙක.ම ඔ්මඅිි්්යම
ළයුමමළ්ුතළමඑවමඅිියවමපිටමකදමතමකදළදමඉසූහ්මයම
ීි්ි්ම ස්්ව්රයම සූථ්පෙම රිළහම ං්ම ඳරකළහම ි සම
පිළිළම ළිෙම  ඔ්ළ්ම අිි්්යම ළයුමම ළ්ුතම ොිමය.ම
 ඔ්ටමිස්මස්ි්රධයමඅොර්මමඹෂමමිමිය්ිමක්කළය්ම
අාසහළය්මං්මස්්ව්රමි ළරෝෝම ය්ි්ළි්මි රවෂ්මතරම
ි තමටමඉසූහ්මයමඉාරකදමතර්මි සමපිළිළමසූ�මක්මටම
ිස්ම ම ි හාම සිතකකයර.ම එමම තාරදම ෙිදම ලපයර්ම
ස්තාක්ම රිමටම අ්ංසූම තර්ළ්ම.ම එක්ම ුිවම කංෝම
ඉාරකදම තරම කදළෙම.ම මනස්ිම යංමමම ය තමටම ළිෞොතම
ක්හතක්මින්හමපරසවමඅකමසම් ළකම්ව්ටමකෙ.මම
ම
ළිෞොතමි නළය්මපහි්මක්හතළයාළි්මස ි්ළ්මසදිම
ළහෝතළකමමනස්ටමකමණවමී ාමමළෙෝර්මි  තළහමන්ංසමං්ම
අළ්ාදම ඳිළනෙශම හවෂණම අමථම ිරහෙම තම ළිුසූම   ම
ය්්�තමෙදියතටමකදතමමකම .මළිෞොතමක්හතළයාටම
මනස්ළ්ම  ය්ි්ළ්ම ීකකෙම ණම ම්සම ක්හ්යම තළම
ළ්ුං ත.මම
ම
  ළ්මක්හතය්මළතළසෙමියමෝම්මයද:ම
  මක්රළිෞොතමියමෝක,මසමි මියමෝක,මසමිමපහි්ිම
ියම ෝක,ම ිනූිළකමම කරම්දකොම ියම ෝක,ම කරමම
තාණ්ිරෙමියමෝක,මසමිමම්ිතමං්මසමිම ්ිෂූ තමියම
ෝක,මමනස්ටමනි රාමමිමළක්තමමහප්මළ්්්්මි යමෝක,ම
මර ්ම ම්ම ළහෝතළකම මනස්ටම ික්තම ිළහම ගමණම පහයම
කදේමියමෝක.මමමම
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ම
ළමි්මිනූි්සයර්මකොමයංකෙමම
1. මනසූම නමම්ණළකම මලතම කරම්මථයම ස්වෂ්දම තරම

ි තමව.මමම
2. ළමමමඅි්ෙි්ිය,මකතාතම,මි ංකි්ියමනස්මළහුිම

කොමපහය,මනහය,මි්යමි නමරසමමඅදත්රමස්ිතය්ම
ඉාරළකමිංකමළ්ුතමමනසූතළහමඅභම්්යමරතමළි්ම
නංෙම්තිමනිදතමටමකොමං රය්ි.මම

3. නිෙළකමඅි්ිමම් ෑමස මණමි ටමසෙමෙ ්කදිමෙප්මි  තළහම
ං රය්ි.මසයමාිම්ස්මි තළහමෙදියටමළ්ුයෑම.මම

4. ෙමමඅදකොටමකමණවමි ංකි්ියමකොමතරමළි්මොළප්ම
ළංක්ම  ළ්මනයමය්ටමඅඹාහිමනිෙයමසතසතූරම
ි තමටමනර්ෙරිමළිරම් ිම.මමම

5. ිංහ්ළ්මිිකමමෙමමසූි්මය්ළ්මඅණටමඅඹාහමතම,ම
  ටමළිෞරිරිම,මඅසමෙමි ්රයවමං්මකකමවමකොමතරම
ි තම,මනර්ාිම්ොමපිම.මම

6. ෙමමසූි්මය්ටමරංස්මරසිවමතර්්ටමළ්ුං රමපිම
අිළපෝිමතරමි්්්මළංක්මප මවරෙළය්මමිමිකයම
යංමවරෙයවමළිුසම්ම්මි තමටමනර්ාිමළිළංසම.මමමම

ම
එි්මක්හතළයාමපිපිමිනූි්සයමෙංඔාමතරමිදමඅළයාම
ළ්ුමිමය්මං ර්?මම
ළමමම ක්හතය්ම සෙමයව්ම ් ෝහම මෙම්ිව්?ම ළමමම
ම්ෙිත්ි්මඅප,මි නූි්සයමකමණවමළ්ුි,මයථ්මෙය,මබ්දය,ම
ිව්රයමං්මඹේමි ්ම්ිම් මක්්හමතරමළි්මමමස්තාක්මතරම.මම
ළමි්මිනූි්සයවමඔි්මමනසමූසළදමකොමසූිි්ියමඅඹිම
ිර්මිරම මිහමියමං ත.මම
ළමමමිනූි්සයමනර්ාිමමෙංඔාමළතුටමමනස්ිමයංතළහම
ළමෙෂූඨදියටමළි්මය්මං රමි සමපිළිළවමොළු්?මමමමම
ම
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ිනූි ්සයම ෙංඔාම ළතුටම ළ්ි්්ම ළතළරහම කොම
ප ැමමනවොමදමතර්මි සමපිළිළම
ම
ෛ්නතමිමතළමෝමකසූමළෙහමසහ්ෙයම
“ස ප ි්මම සහ්ෙය,ම හ ජ ්ම සංිෙම ං්ම ක්කෙරම
 ය්ි්ළි්ම  පිම ිරවෂ්ම තර්ළ්ය”ම (අකම ාමි්ම
29:45)මම
ම
1. ළ්ි්්ටමඅි්ෙමතමර.මඅ්මසයලමනයමය්ටමඅි්ෙම

තමටමළමමමඅිම්සළය්මග රිවමහප්මි තම.ම
2. ෙමමෛවෙසතළකමම්මි්මමනංෙම්නදිළකමංවර.මම
3. සෙමෙ ්කදමතරමළි්මළ්ි්්මඅුයසමළකතමසීමර.මම
4. සම් මසම්්දිේිමසිං්මණමග රිර.මම
5. සම් මස්මහතදියමසිං්මණමග රිර.මම
6. ෙමමකරම්දකොමඅුයසමෙම්ළ්මඅිනමේිය්මඉාරකදම

රිමටමකොමිස්දමස්කෙමමඅිසූථ්ික.මම
7. ්දෙමක්රා්දයමං්මෙ ්කදි්ියමසිං්මතර්්්ම ණම

ෛ්නතමිම්ය්මයර.මම
8. නයමෙමළිහ්ිටමතටෝමරිමටමහප්්්මණමග රිර.මම
9. අිම්ෙරමළම්මමප්හරමපරස තමමකිදි්මළි්මය්ළහම

අිනමේිටමමිමළක්තමර.මමමමමමම
ම
ීකි්සමශහයමම
1.මළ්ි්්ටමඅි්ෙමතමර.මඅ්මසයලමනයමය්ටමඅි්ෙම

තමටමළමමමඅිම්සළය්මග රිවමහප්මි තම.මම
2.ම ළ්ි්්ම පිපිම ුයප ොමදි්ියම ං්ම ළ්ිම

සි ්ණතදියමළිුසම්ි්මි තම.මම
3.ම්දෙමිළෙිය්මක්හ්යටමග රිර.මම
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4.මප මවරෙමසූිි්ියමඉිදමළතුටමසහම්මිකයමවරෙයවම
ළිුසම්ම්මි තමමසිං්මණමඅිම්සයව.මම

5.මකස්ර්මක්හ්යමසිං්මණමග රිර.මම
6.ම   ක්්ම පිපිම යථ්මථයම අිළපෝිම තරම ි තමටම

ීකත්රයව.මමමමම
ම
සත්ෙයමම
1.මළ්ි්්ටමඅි්ෙමතමර.මඅ්මසයලමනයමය්ටමඅි්ෙම
තමටමළමමමඅිම්සළය්මග රිවමහප්මි තම.මම
2.ම ි්මෙතිම ෙමම ිදතම්ම ායම ෝම ්්්මයම  ය්ිර.ම
 ්ය්ළි්මඅටමළතුටසතටමායමං රක.මම
3.මෙමමිදතළහමකිතේිමං්මිමි්යමසිං්මණම ය්ිර.මම
4.ම අසමෙම ෙිෂූණ්ිම ක්හ්යම ළතුටම අ්ම අයම ළතළරහම
තාණ්ළි්මොවෙිමතටෝමරිමටමමමමළක්තමර.මම
5.ම ෙමපිම්ර්මරිමමසිං්මණමි සමපිළිළර.මම
6.ම්මෂම්ිම්තමරිමටමං රමමමර.මම
7.ම  කදමළකුළංුසදමපරසමඅෙරමප ෙය්ිවමකොමතරි්්ව.මම
8.මසහකදමස්ි්රණමළහසමළපිමය්මටමමමමළක්තමව.මම
ම
ංජම් ම මමම
මනසූම ඉොං්සළකම ළ්ි්්ළ්ම අණටම කතාම තළහම ං්ම
කරෙම්ිළකම ී්්රෙමම ී්්ංරණයම ළහුිටම ළක්ි්ම  ්ම
ඉ ්හහම් ුම් ම්ළ්ම(එ්ම්මළතළරහමළ්ි්්ළ්මි ආමි්්යම
ං්මස්මයමඅදළෙි්)මනිෙළකමස මණමි ්ිදමස තහමමසහකදම
තරම්මං්මිි්මසිළවේදමතිමමඉටමතරම්මතර්්්මණම
ඉේමි ්ිදම් ම මර.මම
ම
මනස්ටමමමමනිෙයමම් ම මවමපිටමකදමතරමි්්ටමහප්ම
ිෙමං රමීාවෙමමග රිමළහසමළමයම්හමතළමං ත.මම
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ම
“තෝම ෙම්ිම (ෙමම ෛවෙසතය)ම ක්රා්ිම තරම
ිදළද්ම   ම නයෙම ිනළය්මම  යවංණයම තළළෙය.ම
තෝමඑයමඅපරස මතරමි දළද්ම  මනයෙමි නළය්මම
අහ්ිමතරමිදළදය”ම(අකමාමි්ම91:9-10)මම
ම
“ෙමම ෙිෂූණ්ිම ෙම්ළ්ම ළ්ි්්ම ිනළය්ම කදම තරම
ිදේිම  පම ් තම කෝ?ම  පම   ටම ිරවෂතළයාම
ිනළය්ම ස ්ළ්හ්?ම  ඔ්ළි්ම ප ෙරයම සි්ම
ළ්්්්ම ළංෝම සේ්්ම ිනළය්ම ඉ්්්ම පිම  පම
සේළ්හ්?මම ඔ්මොරසඹ්මමසමඅ්මරසිවම් ෙ.ම
ස පි්මම  ඔ්ම (ොරසඹ්ටම ිස්)ම ඉේමදම ළ්ුමමම
මයඔ්මිනළය්මස ්ළ්ෝය.”ම(25:43-44)මම
ම
“තඔා්ම ළ්ි්්ම අුයසම ළකතම සීමම ි ්ම ුයම තම
ඉේමදමකංදමිස්ි්ළි්ම දමතමෙම්ිමිළවි්ම
ි්ළ්්ම  මළම්මතරමි ්්්මසථූ්්යමනයෙමි නළය්මම
සූිමියක.”ම(79:ම40-41)මම
ම
ඉසූහ්මයම්ළමනයමෙමඉංෙමළත ළය්මිසූෙරමතර්මහ්ම
අ්ළයෝමතමි සම පිළිළම අඹිම්යමරිමමසම් ම ිළරෝෝම
 ය්ි්ළි්මං්මඅාසහළය්මමිමස්රිමමමසපරමනිෙයවම
සතසූම තරම ි තමටම මනස්ටම මිම ළක්ික.ම ි රාම
 ය්ි්ළි්මමනස්ිමමි රවෂ්මතරමි  තමටමි  සමපිළිළවම
ඉාරකදමතරම්ම ය්මතර්මඉසූහ්්යමසිතකකයමමනස්මිම
ළරෝිය්ළි්ම ිළවි්ම ි තමටම ෛි්මම ි්ම්ිම ඉාරකදම
තර්මළරෝිමිළවි්මි තළහමි සමපිළිළටමළපුළංෝම රටම
සම්්ය.මි රාමරිළම්මකඳම  මඅොළනෝි්යමරිමටමිස්ම
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ිස්දමී්ෙමි්ළ්ම  ිමඑක්මිළවි්මි තළහමස්මථතම
ං්ම අමථිදම ි සම පිළිළවම  ය්දමතම රිමය.ම ි රාම
රිළම්මඅළයාමරාෙළයාමළි්ි්මකමණවමළ්ුි්මඅෙරම
එමමි ර්ළ්්මඅිොයටමකදමි්මමක්මනියවම්මකොමළික.ම
ළමයමසම් මයංමක ි දමටමඳ ඳමෙදියවමළ්ුළෙ.මළමි්ම
අකර්ිමං්මි රාමළංේළි්මසම් මිවංළකමින්හමඉරමෙහ්ම
යෑමවම ස ි්්ටම කොම ං රය්ි්ම ඉේමදමම අදතය.ම
මනස්ිම යංමමම ්ළම රිි්ම ි තළහම සයලම අ්ළයෝමතම
ඉසූහ්්යම ය්ත්රතහමඅුපි්මයළමවමළමි්මි රාමිහටම
ළකහළු්ළ්ම්හම  ටම්ඬිහමරිමමස්ි්රධයමඑතවමපිම
පිි තමටමඅකංඳේිවමළතළසෙම් හමම්ියමං ර්?ම් ඬිමටම
එළරහම ප ෙරයම ිස්ම ස ම තරඹළකම මනස්ටම සයලම ි රාම
රිළහම සම් ම කරසරයම ළකෝෂණයම ළතුටම ිමි්යම රිළහම
සයලම ත්මයය්ම පිපිිම නං ඳය්ිම රතම ඉ්ම කඳිම
ළතළ්ාළි්මඅකර්ියවමස මණමකඳම  ිමරකමටමෙමතමං්ම
ළයෝ ්්මඉාරකදමරිමය.මළමි්මඅකර්ිමමම්මඅිොයටම
කදි්ම ක්මනිය්ම පිපිිම  ඔ්ම නංවය.ම  ඔ්ළ්ම
අයද්යම අනූිය්ම ක ණම මය්ටම කඳම ඉසූේහයම ි සමම ි නම
 ය්ිවමකම .ම
මමමමමමමම
මමමමම
ෂරිම පිළිෙම  ය්දමතම රිමම ත්ළ්ම
ිිකම්?ම
ස ප ි්මමසෑමමමසූලහමි රළයාළ්මමි ිකමමි ්ළ්මෂරිම
පිළිළදමඅමථයමං්මනියමඳරළත්මකරාමෙමමනිෙයමසතසමූ
තරම ළි්ම යංතහම ළිෙම  ්ය්ම ාරි්ිම්ම ං්ම අයංතහම
ිල්ම  ්ය්ම අෛිමයයම ළතුටම එක්ම  ඔ්ිම ිළවි්ම
ි තමටමතටෝමරිමය.මළතළසෙම්මදමළහමසයකහමිං්මම
ළංෝම ක තිම  ය්ිටම කරිමේයම තළම ං රම තාරම
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ළ්ුි්මපිමඅපමළංුේම්්ළ්ම.මයංතමමඅලණමරිමමං්ම
අයංතමමපට් කමමඅඹකමතමපිළිෙවමඅඹිම ය්දමතම
තළම ෝම පිම මංහම්ම ිමමම  ෙය්ණ්ම (එ්ම්ම ළතළරහම
ළ්ි්්ළ්මිආමි්්යමං්මස්මයමඅදළෙි්)මිස්මපහටි්ම
ි්්්ම හ්ම කළමම ඉසූහ්්යම ර් මයම අඹිම්යම තළම  ය්ම
තහ්කයමළ්සමපහ්මිටමඅකටමඅිළපෝිමතරමිෙමං රමිඹම
කෙ.මකළමමි සරම් ංම් ්තමත්හයම් ළමසහ්ෙයමඉටරිමමි  නම
ඉේමදමමඳමමි ිකහමං ළර්්ටමි  වමි ිකහමඑමමි රහිතම
මසූලහමසම් යමළිෙමක ිිමළ්ුොබ .මඅකමාමි්යමමම්ම
ළමමම ත්හම ිති්ඹළෙම කංළම තළම ක ිසයම ්ම ළයුමම තම
ොබළරම අකහ්ංූම ළතළරහම ණම ිනූි්සයම නවොමදම රිමම
ළම්මමළ්ි්්ළ්මඅකරමෙමතාණ්ිමසමිම ්නදියමි  නම
ලණ්ිිය්මපිපිිමතාරම් වතමටය.මළමමමිසරම්ංම්්ම
්ළමි නූි ්සයමකරගමණදියටමළි්මි ළම්මකඳිමඅඹිම්යම
රිමටමනයමමතරඹමහ ුම සෑමමළ්යවමමස් ්මපිළි්ම
 ය්දමතම රිමම මංහම්ම ්ම්ණ්ළ්ම මතක්ටම ං්ම
අඹි්මතක්ටමකංඳමත්මයයවමි ය.මඑළංක්මමනසදතළහම
ීසසූමමං්මළමෙෂූඨෙමමඅිය්මමනසමූ් ්ේළෙමසථූ්පෙමළතුටම
ෂරිමපිළිළදමස පෑම හයමඵවොමි ැමටමතටෝමරිමමසෑමම
මසූලහම ිරළයාළ්මම ළම්මම සහප්දෙම ියේය්ළ්ම
ිිකමමළික.ම
ම
‘  ්’මපහමි ්තළහමඅකොයමක ිිමකදළදම
ත්මංට්?ම
  ්ම(නනූ්ෙම්ඬිහ)මළ්ි්්ළ්මිි්්ය්මි්මඅෙරමළමයම
පහමි  ්තළහමඅකොයමඉසූහ්්යමර් මයවම් හමනිදි්මසෑමම
මසූලහම ිරළයාළ්මම ිිකමම ළික.ම ළතළසෙම ්මදම ළමයම
 ය්දමතමතරමතළහමඅකොයමඉසූහ්්යමර් මළකමඉසූහ්්යම
අදතරණම ය්ිලයමළිෙමක ිිමකොමිිකමර.මසිකමසම් ම
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ග්ිහක්මං  යටමළමමමතොයම ය්දමතමරිමටමරසළිාටම
ෙනමඅකොයවමළ්ුම ෙ.මඑනස්මග්ිහක්මිස්මඑරළ්ත්ම
ළිෙම   ්ම ්ඬිහම ක මණතළහම පිළිෙවම ඉසූහ්මයම ්ළම
ළ්ුම ෙ.මමමමම
ම
්ඬිහමසහඅ්්යවමඅිනමම්?ම
‘්ඬිම’මසෑමමඅදතරණම ය්ිලයතමමඅෙමිනමමළතුටසවම
පිටමකදමි මකෙ.මයංම ය්ත්රතහමළිඹළි්මයංමි නසිස්ම
අයංතහම ළිඹළි්ම අයංම ිනසිස්ම හප්ම ිමම ළමමම
 ය්ිලළකමළතුටසවමය.ම් ඬිහමසිතකකයමි ිිමළකෙතය්හම
ිළෙව්යටම ං්ම මෙළභ්යටම හවම ණම ම්ෙිත්ිර.ම ළතළසෙම
්මදමි මළ්සමප ලයමෝමි ්ළ්ම‘්ඬිම’මය්මකටමසම්ිම් ළම
කමණවමළ්ුරැම‘සම් මයංකෙ’මය්මි න්හමණමළකෙතයමළ්සමම
අිි්්යම ළයුමම තරමන.ම ඉසූහ්්යම ළතෝණළය්ම ‘තොය’ම
කමණවමසම් මස්්ව්රයමසූථ්පෙමතර්මඅි්්මළංෝමඑතමම
ියේයම ළහසම ළ්ුස හළව.ම තොයම මම්ම ස ම ි්ළ්ම
ස්්ව්රයමසූථ්පෙමරිමටමිි්රතයවමළහසමතටෝමරිමම
කම .මමනස්මිස්මපික ායමෝමඅළ්මෝ්මමඅකොි්සතහම
ං්මි ිකහමපිපිිමළ්ි්්මි ස්මක ං ාලමඉි ්තහමඅකංටම
හප්මි මොළු.මමඹෂමමසම් යමස්මයමං්මසංනි්යමක්්හමතරම
ළි්මනිදතමමප සමසම්ි්මං්මම්කහම්මළ්ි්්මිස්ම
සතසූමළතුටමිමොළු.මමනස්මළමමමසම්ි්ම්ළමෙමමනිෙයම
සතසූම තරම ි තමටම තටෝම ළ්ුතර්ම අිසූථ්ි්හිම   ම
ෙම්ටමළම්මමමමමංදමසම් මක්ිොයටමමි න්හමං්නයවම
ස මතරක.මළමි්මඅිසථූ්ි්මහමරාෙමග්ිහය්මසහප්ිිම
කිම ි තළහම ළාේ්ිර්ම ළෙුරිම සම් ම යංම ක ි දමම
අරමරමතරමළි්ම  ිමළම්මමළමි්මි රාම ය්ත්රතහම
ිහටම ් හාම තමවම කොම අ්ම අයිම එි්ම තටෝම ිල්ම
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ිළවි්මි තළහමං්මඅෛිමයයමරිළහමඅරම ්මළ්ි්්ම
නයමමතළම්ඬිහම ය්දමතමරිමමඉසූහ්්යමපිළිෙක.මම
ම
්ඬිහම ං්ම අකර්ිම පිපිිම කොම ළ්ශයම
මෙය්මාමව්?ම
ම
ිව්ිව2012මම්ම්ම12මස්්්ම

පිහවඅ්ළෂෝජධ,විත්ි්වජහිහආිටවහහව
ස්�වදෂ්ෂටවදදිිවිආ්ෂව

කවෂම ිකවෂම ක්මලළහ්්ම ම්�ිා්ළ්ම අසූසන්ම
 ්කොටමස්ළ්නයවම(හවෂූ්ම යළතුව)ම
ම
“සූ�ම ෂණ,මළම්මඅකළයෝ ්මං්මමදදිමම ්ි්රහමිහමි රාම
තාි්ටමමරණම්ඬිමමහප්මායමෝමය කමළයෝ ්්මතරම්ම
ක්මලළහ්්ිමනළයෝ ්යමතර්මසයලමමම්�මිා්ළ්ම
අසූසන්මොදමසිළ්නයවම ්්දකොමමහ්්මර් කවෂමමංේම
ළිෙමප්රමිමටමනයමෙය.ම
ම
අ්්ළමසිළ්නයමඉාරමසොමළ්තමක්ළෙම ්්දකොිරය්මළිෙම
ප්රමිමටමතටෝමතර්මපි්මිහකංමාසූ�වමක්මලළහ්්ම
ම්�නම ඳ්මනතම අ්්් ගකළකම මංදමයම ‘මෙුම’ම ටම
ක ිඳි්ය.මම
ම
සූ�ම  ෂණ,ම ළම්ම අකළයෝ ්ම ං්ම මදදිමම  ්ි්රහම ිහටම
ි රාතාි්මපිටමකදමි්මග්ිහය්ටමරස්මෙර්ොරමවම
අඹතහක්ිවමළ්ුපහ්මමරණම්ඬිමමනයමමතළමෝමපිදම
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කිද්්ම තොමිහටමඅඹිම ඕ්ෑමමළහුාමි ර්්වමස මතරම
ළුිමටමං රය්ිමකිෝමපිදමකයමරය්මස ය්ය.මම
ම
ිමඅඹිමතංිදෙම්ිදිමල්ේම්්ළෙමි රාමතාි්ට්ම
ෙර්ොරමමළ්ුපහ්මමරණම් ඬිමමහප්මායමෝමපි්මෙම්මඑමම
සිළ්නළය්ම ඉකහ්ම ස ්ම පිම අ්්් ගකළකම මංදමයම
කි්ය.ම
අ්්ළම සිළ්නයටම කවෂම ිකවෂම සයලමම ක්මලළහ්්ම
ම්�ිරය්ළ්ම අසූස්ම හප්ම ි ළ්්ම පි්ම කයම සිං්ම
තළ්ය.”ම
ම

ලු්ිව2012මම්ම්ම12මස්්්ම

කහනෙහිනවප නවඅ්ළෂෝජධෂවකආධව
අෂටවහහවිත්කවජහිහආවවකමිනටව

ිආ්වදදිිවළදනධව
ම
සයලම ක්මලළහ්්ම ම්�ිරය්ළ්ම අසූසන්ම ෝම
ළකදසමවම ්කොටම
(හස්ෙම තරාහ රය/ිය්�ම ෙි්ිරා්/එහ.ම න.ම රත්දම
හිර්්)මම
මෙුමමගිදකළදමකළමණමඅිිදොයමමළමළහසමහවුමමගිදම
කළද්මකළමතරමොු .ම
ව
ම
ම
ම
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ිව්ිව2012ම ්ි්රම21මළස්ඳර්්්ම

2011ව ුවිහසවහෙටමපියනවව වදහසුව
අ්ළෂෝජධෂවකආලහව
ම
“ඉාදම2011මි සළමමකළමමම්සමංෙමක්ළෙමළම්මඅකළයෝ ්ම
ක ම ලම20606මවම ්ොතමළම්මිරවෂතමඅදත්රයටමහ ිම
කෙ.මඅිතම1929ම් රණමළම්මී කත්රතමළසෙි්ිමයටළදමහ බරම
 රතථ්මකම්හමිල්මළහමප ෙමළංි්රෙමතමොළු.”මම
ම

රවආම2012මම්ම්මමසම17මි නමළස්ඳර්්්මම

ළවවඅ්ආහ ව ුලවිලනධවිුලවව්සව
අිශ්යවව
ඇිතව ිම්හලව රළසෙධව
ම
“රටම ගර්ම ශශම ළහසම ිමි්යම ි්ම අකර්ිම රකහම
ම සක ි දතමමසිං්ම් ිෙමිරවමඑකලහමිසම ය්දමතම
තළම ෝම පිදම ර ම ත්ළකම අකර්ිම අ්ම ඔළකම ර ිා්ම
අඹිම්යම තළම ්ඬිහම කමම නස්ම ප ි්ම එි නම කමම
ළ්ුඔ්දම එකලහම ිසම  ය්දමතම රිමම ෙම්ම
සහගමණළය්ම අඹමෙම තර්ම පිදම ්හනකම මංම ළකතහම
අම්ෙමමෛම�ක්හමසරළසේ මමංේම“රිර”ටමක ිසය.ම
ම
අම්ෙමිරය්මළමමමඅ්ංසමූකළමතළළෙම “රිර”මසමිමසහමුම
ස්තාක්ිටමඑවළිමන.මම
ම
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දියධම2012මම්ම්මමසම19මි නමස්්්ම
කතවිවැළෂනවළක ටසුව

“කටළ්ෂවකවැි”ව
(ස තළකමි්සයමළමිරමක ම කහට)ම
“රටම  ්ොළකම ඉොං්සළකම අියම ළ්ු්දම ත්හත්නම ං මම
රටතමමස ො.මඅ්මමංඹිරමළතෞ්ත්ි්රළකමකදළදමIIමි්ම
ර් සිංම රෘළ්ම  ට්ළ්ම අඹාිර.ම ළතුළුම
ළතෞ්ත්ි්රයටමක ්්මළංුරමරළමඅකහ්ම ිහලවආජවකහලළෙව
දදිවවදනධදවි වධව.ම්  ෙළංුදමෙිම් ිසතමළමහමඑ්මෙිදම
ළංුරමරළවමරටමරටිහමර් මම්්යතය්ළි්මහ ිමළමහම
ෙ ්කදමතරමකොමර්මරිමෙෑෙමි්රස,මඉොරමගර්ිසූ්ම තම
කමණවමළ්ුිමෙකමස්ළ්මඅටසරකහ්මල වටරයතමකටි්ම
ළි්මක ්මය්ි්මකෙ.”මමම
ම

රවආම2012මම්ම්මමසම21මි නමප්්්්ම
“මදක ්මනක්තමමසහප්ිළය්මි සමි ේිවමි ර්තාම
ණමඅළයාටම්ස”මම
“මදක ්මනක්තමමසංමිරධමමසහප්ිළය්මිසමිේිවම
අදතරණළය්ම ිර්තාම ණම ි්කහම මංිදෙම අළ්නළකම
ග්ිහළයාටමි්කහමඅි්්මමළංෙසූත්දමෙම්ලමමළංෙෙත්ම
්්ෙඳරයම ළමළ්ියම ිස්ම ාපයකම 1,15,000ම තම ්සයවම
කඳමයම19මි්්්මනයමමතළ්ය.”මම
  

 


