
 

 

 

මිනිසාෙග් ෙහම පෙ
න ිසලෝචනයක 

[ සි්ල – Sinhala – ] يسنهال    
 

 

 
 
ෙ

ම්හ ්ෙ ් මෙග්ූලි් 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

ود�سان وادلين
 »ةواهانلبنللغةودل«و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �مدومهصورودحال 
 
 
 
 

 
 
 
 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

මිනිසාෙග් ෙහම පෙ
න ිසලෝචනයකෙ

ම්හ ්ෙ ් මෙග්ලූි්ෙ

ඉ්තෙ  ිතෘකිසවහෙ නිාකෙ සගකකෙ ගකනකෙ
ඇත.ෙඑ ෙනිාකෙසගකෙනහෙමිනිෙන්ෙග් ද.ෙඅපෙ
ස ොස්ෝෙවකෙකකෙඇඇසඇෙස ද්ෙඑකෙනිාකයකෙ
ප ණකෙ  ගනෙ කකරෙ ඉු පඇෙ කකම්ෙ අසනකෙ
නිාකයෙ හම පෙ අවාිනයෙ සයොමෙ  ක ෙ පග්ගකෙ
්ගක ද.ෙ ග් ෙ හම පවෙ ව ්ය්ෙ හෙ සයසගනෙ අහෙ
මිනිෙඑයෙහමෙ තෙ ගෙ වකෙ තවිගය්ෙඉු පඇෙ
කක්සනම.ෙ එයෙ  සසනෙඇ ෙ ්ම්ෙ ්ිෙ වග ිඇ කෙ
හමසවතකෙසනොවනෙ වෙඅපසාෙ තයද.ෙමිනිසාෙ
නූවභිවකඇවයෙහම පවෙඅවාිනයෙසයොමෙසනොසකොකෙ
තස නෙග් ෙ ඔකේ ම්ෙයගදෙ ්මෙ ක ෙ සසනෙඇ ෙ
නිාිකණයෙහමසවතකෙසලනෙහම ගප ෙඅග තෙක ෙ
්ගකසකෙ කිෙ ්කග?ෙ එස්ද්ෙ ප මෙ වෙ මිනිසාෙ
නූවභිවකඇවයෙ හම පවෙ කකරෙ ව නිෙ එ ෙ
තඇඇවය්කෙ වටිඇෙ ාතතෙ   ෙ සප්ග ෙප කෙ ගෙ
ය්නෙහම පවෙනිකසාිෙකකම.ෙ
ෙෙෙ

නඇවෙසලෝකසෙෙනි ිමකසයපෙවනෙමිනිකෙ
ප ණකෙ ග් කෙ අවශ තිවෙ  ගෙගෙඇඇසඇෙප නෙ
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ස්ෙග්ෙ ිනිග?ෙ එස්ද්ෙ මිනිවෙ අවස ෝාෙ කකෙ
 ගප ෙ හිනෙ මිනිසාෙ ්ිෙ නඇවෙ සලෝකසෙෙ
අසනපඇෙනි ිමකද්ෙඅතකෙඇතෙමුකෙසවනනකූහෙ
 හපයකෙහම පවෙප මෙවෙව නිෙ ලම.ෙඑ සගනකෙ
ත ෙපගටයිෙසලොවකෙ හෙක ෙව නෙමහතලයකෙඑකගෙ
වනෙස  ෙනවෙජවයිසාෙගිකෙඅවශ තිවෙව්ස්ෙ
පනස්නෙ ්ිෙ හපිනයෙ නිස විෙ  ගප ය.ෙ ස  ෙ
අවශ තිවෙඉටෙකකෙ ්නිෙ කිකයෙස්ෝෙඉටෙකකෙ
 තේ ග ෙනූ් ිනයෙහම පවෙගගගවඇෙ ක කෙඑ සගනෙ
වස්ෙ ත ෙ පගටයිකෙල ිෙ සග්ස්ෙනගත.ෙ මිඇගෙ
 හපයකකෙසපකෙගකවිෙඑ සගනෙසාෙ මභිගසෙෙසටෙ
ස  ෙපගටයිෙඉ්ෙහකෙවෙ ෙප්ෙත ෙජවතසෙෙනවෙ
ප නකයකෙ අගවෙජවතයෙනකනෙූකකෙ ්නකෙ ගගග ෙ
ල ිෙ ්ස්ෙප නෙ ිම සය්ග?ෙ සසවපසාෙ  ෙ
සප්ග  ්ෙ සතොකවෙ ත ෙ  ්ිකයෙ තස නෙ තගනෙ
ස්ොඳ්ෙ ග්සනපෙ සලනෙ වගනසූස ්ෙ   ෙ ාකිෙ
ස ෝනකෙස  ෙනවෙජවයිෙකක ගෙ ක ෙනග ගව් ෙ
 වතෙකකව්නකෙසනොව්ස්ග?ෙකකණිකකෙසතිෙ
 ල්න.ෙ  ගග ෙ ගකසවපෙ සලොවකෙ  හෙ ිෙ වකෙ
ස සලනෙ�යිෙ කසහේ ග යිවෙඑ ෙගකවිකෙතසාග?ෙ
අලතොප්ෙගකසවපෙසාෙඅනකණෙභිවයෙඅහෙනග ෙ
ස්ොඳ්ෙගිම.ෙ වසාෙ ගකය,ෙසනසන්න,ෙකකණිවෙ
සනොලගබණිෙ නහෙ ුනෙ සගකකකෙ වටිෙ ජවඇෙ ගසහෙ
විනනිවෙ ස  ෙ ගකවිකෙ සනොලගැෙ යගෙ ඇත.ෙ ස  ෙ
නිාකෙ ිකකගණයෙ  ක ෙ  තෙ අපකෙ එ ඹයෙ ්ග ෙ
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ි  නය්ෙප කග?ෙනඇවෙසලෝකසෙෙනි ිමකද්ෙ
සලොවකෙ හෙව්ස්ෙජවඇෙග ෙනප්ිෙිෙසමවෙ ් ෙ
නගලගන ූකෙ නහතෙ  වෙ අපකෙ එ ඹයෙ ්ග ෙ ප මෙ
ි  නයද.ෙ සහෙ ස්ෙගවෙ ිනි ෙ නඇවද්කෙ   ෙ
සප්ග කෙඅවශ තිවකෙ ගෙව්ස්ෙනගත.ෙඑිනිෙ
ා්කෙග් කෙස්ෝෙපිලකද්සාෙඅවශ තිවෙඅගි ෙ
සනොවනෙ තඇවයකෙපග්ගුුවෙ ගකනකෙඇත.ෙ නමඇෙ
 ගග ෙගකවිසාෙතඇවයෙස යකේ ිඇපස් ෙසවනනෙූ
ය.ෙෙ
ෙ
 ගග ෙගකවිකෙඅිවිමයසය්ෙ ොප්ෙප මෙගවසනෙෙ
සකෙ මහතලසය්ෙ නමෙ  ්නිෙ ුනයෙ ගකවිෙ   ෙ
සප්ග කෙ ්ිෙ පිලනයකෙ අවශ තිවෙ න්තකෙ
වශසය් ෙ අවශ ෙ වෙ ඇත.ෙ මිනූෙ ගකවිසාෙ ප මෙ
පිුකිවෙ ්ිෙ   ෙ සප්ව්ියෙ  වෙ වනෙ අතකෙ
ක සය්ෙ ස  ෙ ලගදනගූවකෙ හයි,ෙ ගකවක්,ෙ ත ෙ
සනෙවිෙ නූ් ිනසෙ,ෙ සපොුසසෙ,ෙ ානිවසෙ,ෙ කි  ෙ
අිශසෙ,ෙ ්ානි ිකෙ ුසෙෙිලාික්ෙඑකගෙවගෙ
සපසන්නකෙ ඇත.ෙ මිනිෙ කග තෙ තවඇෙ අක ගතෙ
තවඇෙ ඔකෙ ජවඇෙ ව්නකෙ සමෙ ගෙ ඇඇසඇෙස ව්ෙ
විතිවකණයකෙ ය.ෙ ස  ෙ තඇවයෙ යකසඇෙ මිනිකෙ
ිවගකුෙ වෙකක ගෙකක්නකෙනහෙ අවශ ෙ ව්ස්ෙ
ප සමණඇවසය්ෙ නහ ෙ වශූගයෙ   ෙ සප්ග කෙ
(CompleteෙUniversalෙGuidance)ෙ වෙහම ්නකෙඅපකෙ
මගූකකතිවකෙ ඇතගදෙ සනොසත්සනම.ෙ මිනිසාෙ
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ාපසඇෙසකෙ කණයෙගකවිෙිෙඇතෙ ගග ෙජවතසෙෙ
සයල ෙපගතකටය්ෙහම පවෙඉ ග්ගහෙස  ෙ  ෙ
සප්ගස හෙඅටිගෙවයෙ ගය.ෙ ා ිඇමකෙවමානය,ෙ
අා ිපනයෙ ්ිෙ ගගග ,ෙ සනෞඛ ය,ෙ පතුෙ ජවතය,ෙ
 ම්කය,ෙ ස්ශපිලනය,ෙ න ි ෙ පශූන,ෙ න ි ෙ
නහ ්ාතිව්,ෙ කි  ෙ පිලනය,ෙ  ්ා,ෙ සවුෙ ්ිෙ
අපකිාෙ පතෙ ක ,ෙ පතයෙ ්ිෙ  කතයෙ පසපයසහෙ
ව�්ය්ෙ ඇතතෙ  ගගෙූයෙ ජවතසෙෙ සයල ෙ
පගතකටය්ෙස  ෙ  ෙසප්ග කෙඇග ඇෙවයෙ ගයෙ
ය්නෙ අපසාෙ  තයද.ෙ එයෙ ඔසගකෙ සලෝසකෝඇතකෙ
අසපකගිව්ෙප ණකෙඉලකකෙකකෙ ඇෙඉ ග්ග කෙ
සනොවයෙ  ගය.ෙ මිනිසාෙ අවනිනෙ ඉලකකයෙ
සලෝසකෝඇතකෙ ය ්ණයෙ වෙනග ෑව .ෙනමඇෙඅතෙ
 ්ඇෙ ඔතකයකෙතෙසහෙහ නසාෙසලෞ කෙජවතසෙෙ
නහ ිෙ  ෙසප්ග  ්ෙසතොකවෙ ගග ෙවම යිවෙ
සකසනෙෙනහෙසලෝසකෝඇතකෙ ය ්ණයකෙකක ෙිසයොමෙ
කක්ස්ගෙයනෙපශූනයෙ ගෙසවනවිෙසනොසෙග?ෙෙ
ෙ
මිනිකොපසඇෙසකෙ කණයෙගකවිෙපිලකද්ෙසටනෙ
 වේ ිෙසටයෙ ගෙ වෙඉ්තෙකකරෙනලකිෙ ගයස ්ෙ
අප්කෙ සපසන්නකෙ ඇතෙ නත ය .ෙ ස  ෙ සයලෙ
සභෞතකෙපිලකද්ෙ ස්ෙකක්නකේග ෙව්ස්ෙ
මිනිසාෙ  ිහකෙ �යිකිකකහෙ පිලනයෙ  ක කෙ
කක ගෙ ක ෙප ි.ෙස යෙමිනිසාෙ�යිකිකකහෙ
පිලනයෙ  ක කෙ ඇතෙ වටිඇෙ සයෝ  යෙ හමසවතෙ
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සනොවනෙ වෙමහතලයෙ තෙසමෙසවම්ෙපවත්නිෙිෙ
ගෑෙ සකසකහෙ අවාිනයෙසයොමෙකකනෙවකෙපග්ගුුවෙ
සපසන්නකෙ ඇතෙ නඇෙයය .ෙ මහතලයෙ  තෙ
වනි තයකෙසලස්ෙවමානයෙසවම ේපවතනෙඅපකිාෙ
රුලෙඅපකේ  ෙන ිෙපවන්ස්ෙප කෙග?ෙමිනිසාෙ
�යිව්ෙ පිලනයෙ  ක ෙ නප්ිෙ සට්නිෙ ිෙ සයලෙ
සභෞතකෙපිලකද්සාෙඅනිම්කඇවයෙසනොසෙග?ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ
ෙ
ස  ෙ සයලෙ සභෞතකෙ පිලකද්කෙ ක ෙ ්ග ෙ වෙ
ඇඇසඇෙමිනිසාෙකෙ යිව්ෙඑකතකිෙප ිණයකකෙ
පිලනයෙ ක ද.ෙනමඇෙ�යිවකෙමුෙව්ස ේ ඔසාෙ
සතද.ෙමිනෙූසතෙ ිහකෙසයලෙපිලකද්ස ේ ග් ගකෙ
තව .ෙ මිනූෙ සතෙ පිලනයෙ සනොකකෙ  ඔසාෙ
�යිකිකකහෙ ප ණකෙ පිලනයෙ  කස ්ෙ සමෙ
සව්ස්ෙ ඔෙ ඔෙච තෙඇඇසතපෙ වකෙපඇෙග ද.ෙ
පිලකයිසාෙ පිලනසෙෙ  ලපෑ ෙ ඇතෙ වකෙ ය්ක ෙ
්ක ්නකඇෙඑද්ෙ ග්ගකෙිෙව නෙත ිසාේසකමෙ
ච තයෙසවතෙසයොමෙව්නකඇෙකක ගෙ ක ෙස ොස්ෝෙ
වකෙසමෙව්නකෙ වකෙපඇෙවෙඇත.ෙස ෙ ස්ෙ ඔෙ
සයොමෙව්ස්ෙ ඔෙච තෙකි නයකකය.ෙෙෙි වගකුෙ  ෙ
සප්ග  ්ෙමිනිසාෙසතෙය්ෙ  කෙසයොමෙකකෙඑයෙ
පිලනයෙ ක ෙනප්ිෙි ෙවටිඇෙසයෝ  ෙහමසවත ්ෙ
සතොකවෙ  ඔසාෙ �යිකිකකහෙ ප ණකෙ සභෞතකෙ
පිලකද්ෙ ස්ෙපිලනයෙකක්නකෙකක ගෙසයමෙ
වකෙමිනිෙවකුපෙ ිම ෙසයොගිෙ ිම්ෙත ෙසසඇෙ
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ාඇපිගනයෙවනෙවගකුෙත්තනය්ෙපගනහෙකකෙස නෙ
ග්ම්ෙ�යිෙසවතෙසයොමෙග ෙවග ගකවයේගකකකෙ
සනොසෙ.ෙ ඔසාෙසතෙ ඔක ෙපිලනයෙකකෙ තේ ග ග?ෙ
සහෙ නප්ිෙ ිෙ වශගූයෙ ාපසයෝපතිව ්ෙ  ඇෙ   ෙ
ප කග?ෙ මිනිසාෙ සතෙ පිලනයෙ ක ෙ ්ග ෙ
පිලකසයකෙසට්ස්ෙග?ෙඑ ෙපිලකයිසාෙනවූභිවයෙ
ප කෙවයෙ ගග?ෙඑව්ෙපිලකසයපකෙඅවනතෙගස ්ෙ
නත යෙවශසය් ෙමිනිකෙත ෙසතෙපිලනයෙසකොකෙ
නහ ිෙ ජවතයකකෙ සයොමෙ ගසහේග යිව්ෙහම පෙ
පිසයෝසකඇවයෙ න ි ෙ සමගහෙ ගම්ෙ නනි්ෙ ගෙ
තසාග?ෙෙසහෙසයුලෙනවනතූකිඇ කවෙප්වෙනිකසාිෙ
කකම.ෙ ම ළකෙ මිනිෙ ්ිෙ නඇවෙ සලෝකසෙෙ
නි ිමකද්ෙ අතකෙ ඇතෙ න ිනකහෙ සගනෙ අපසාෙ
අවාිනයෙසයොමෙකකම.ෙෙෙෙෙ
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මිනිසසන සන සත්සයිනස අස
නමිනකම 

ෙ
ප්තෙ නප්්ෙ කකරෙ මිනිෙ ්ිෙ නඇවෙ සලෝකසෙෙ
අසනපඇෙනි ිමකද්ෙඅතකෙසපොමසෙෙග ්නකෙඇතෙ
පාිනෙන ිනකහෙසලනෙවනතූකෙක ේගක.ෙෙෙ

ෙ

1. පනස්නෙෙ

2. හපිනයෙෙ

3. ුිසකොඇසඇ නයෙෙ

4. ප නනයෙෙ

5. ි්ගෙෙ

6.  කකගණයෙහම පේග  ෙෙ

ස  ෙන ිනකහෙහම පවෙතවගෙමිනිකෙනග්ෙ�යිෙ
කකනෙ අ  ්ෙ කක ගෙ කක්නකෙ ්ග යිවකෙ
සනො ගත.ෙස  ෙනිාකය්ෙමිනිෙග ෙහහටෙනඇවෙ
ලකගණය්ෙ සලනඇෙ තවිෙ පිගකෙ කකෙ ස නෙ වවාෙ
තඇතෙ  සෙ ය්ෙ ෙ මිනිසාෙ ිචතසකසෙෙ
ාඇපිගනයෙ වයෙ ්ග ෙ  වඇෙ අහෙ ගිම.ෙ එ ෙ තඇතෙ
 සෙ ය්ෙ පිලනයෙ කකෙ  ිම්ෙ මිනිෙ ඉ්තෙ
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නප්්ෙ කකරෙ සවතෙ සයොමෙ වයෙ  ගෙ සවද.ෙ
වසශෙගසය් ෙ පනස්නෙ හපිනයෙ ්ිෙ ුිසකෙ
ාඇසඇ නයෙ වගිෙ කක ගෙ වලතෙ මිනිෙ
අිවිමයසය් ෙ නහ ිෙ   ෙ සප්ග කෙ අගවෙ
කක ගෙ ක ෙ  ගෙ සවද.ෙ එසනෙෙ සනොතවස්ොඇෙ එයෙ
වශිලෙන ි ෙපශනූයකෙ වකෙපඇෙග ෙවග ගකවයෙවයෙ
්ග ෙ කකණකෙ සනොවගෙ ඇත.ෙ ස හතඇෙ අපෙ
අවාිකණයෙකක්ස්ෙමිනිෙඅිවිමයසය් ෙ  ෙ
සප්ග කෙඅවශ තිවෙඇතෙඅසයපෙසලනය.ෙෙ
මිනිෙනඇවෙසලෝකසෙොනන ූෙනඇවයිෙව්නකෙ
නහෙඅිවිමයසය් ෙඑ ොනනෙූභිවයෙනිාිකණයෙ
කකවනෙමිනිකෙප ණකේවසශෙවෙතෙලකගණෙ
මිනිකෙත යෙ ගය.ෙස  ෙකකරෙව ්ෙකකෙඇතෙ
අ කෙෙව නිෙ ලම.ෙ
ෙ
මිනිසන සන සතිසයිනසයනමිනකමස

ෙමොනසිද? 
ෙ

1. වචිකෙබ්ුය,ෙෙ

2. සතෝකිෙ ගපසහෙිග්න,ෙෙ

3. ්ෘගෙනික්යෙ තෙපගනහෙිේ ෙවගකුෙ(නහ ිෙ
්ිෙඅනහ ි)ෙ�යිෙහම පේග  ,ෙෙ
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4. (ලගජ ිෙ යෙ තෙපගනහෙත)ෙනගිචිකය,ෙෙ

5. මහතලයෙඇගතවෙමත ්ඇෙවශවූසයහෙ ෙගපතෙ
්ිෙපිලනෙඅුකිකෙ ලයකෙඇතෙයනෙකකරෙ
මිනිකෙප ණකේවසශෙවය.ෙෙ

ස  ෙස්ෙගෙි නි ෙමිනිකෙඉතිෙප ුෙපකිනයකෙග ෙ
්ගන්ෙස්ෝෙමගන්ෙග කේග යිවකෙඇත.ෙෙසතෝකිෙ
 ගපසහෙ ිග්නෙ වගිෙ කකරෙ නඇවෙ සලෝකසෙෙ
නි ිමකද්කෙඅගි ෙසනොව්නකෙවනෙඅතකෝසාෙ
ජවතයෙ නකනෙූ ගෙ ඇඇසඇෙ සමවෙ  ් ෙ නගලගන ූකෙ
අගවය.ෙ ස  ෙ සයලෙ කකරෙ අපකෙ නගවතෙ නගවතෙ
අවාිකණයෙ කකෙ සට්ස්ෙ මිනිසාෙ වසශෙගෙ
නූවභිවයෙඅගවෙ ඔකෙප සමණඇවසය්ෙනහ ෙනහ ිෙ
වශගූයෙ   ෙ සප්ග කෙ ්ිෙ  ඔසාෙ සතෙ පිලනයෙ
 කසහේග යිවෙ ඔකෙල ිෙ සගනෙපිලකසයපසාෙ
අවශ තිවෙසනොසෙග?ෙෙඉ්තෙකකරෙවු ේමිනිසාෙ
ජවතයකෙනෘසව ෙ ලපිනෙනිාකයෙව්ස්ෙ ඔක ෙ
්වසශෙවෙ ිෙ නගිචිකයද.ෙ මිනිකෙ ප ණකෙ ාක ෙ
අසනපඇෙ නිාකෙ  ඔසාෙ නගිචිකිඇ කෙ ජවතයෙ
සපෝගණයෙකක්නකෙඅග ලෙසගනෙපාිනෙ ිම ය්ෙ
ය.ෙග් කෙපාිනෙඅකමණේිෙඉලකකයෙවයෙ ඇසඇෙ
නඇවෙ ලකගණය්ස ්ෙ ාපලක්තෙ ිෙ මිනිවෙ
නගිචිකෙනහප්නෙස ෙගඨූඇවයෙකකිෙසයොමෙකකවනෙ
ිවගකුෙ  ෙසප්ග කෙල ිෙත ෙ වෙඅපසාෙ තයද.ෙ
වචිකෙ බ්ුයෙ ාපසයෝපෙ කකෙ ඇතඇෙ සනො ඇතඇෙ
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මිනිෙ මිනඇකම්ෙ ප්තකෙ වගපෙ ත න්ෙ
්ගසක කකෙසයොමෙසවදෙ යිෙියතෙවශසය් ෙ වෙ
සනෝගක.ෙසතෝකිෙ ගපසහෙිග්නෙගෙඑසලන ය.ෙ ඔෙ
ප කෙසතෝකිෙ ඇතඇෙඑයෙනහ ිෙඑකකෙව්ස්ෙනහෙ
 ඔසාෙමිනඇකසහෙස ෙගූඨඇවයකෙඑද්ේිියකෙ
සමෙ ග කෙ ඉටකටෙ සනො ගත.ෙ නමඇෙ නගිචිකයෙ
සනො ගඇතිෙ න්තකෙ වශසය් ෙ මිනඇකම්ෙ
ප්තකෙ වගපෙ ත න්ෙ නග්ෙ ස ්ේගසසක්සනකෙ
 වකෙපඇෙග ෙවග ගකවයෙසනෝග ෙකකණ .ෙනගවතෙ
වකකෙ වටිඇෙ අවාිකණයෙ සකොකෙ පගවසයෙ  ගෙ වෙ
ඇඇසඇෙත න්ෙනග්කෙසනො ගතෙමිනිකෙප ණකෙ
ාක ෙඉ්තේ වසශෙවෙලකගණෙඅග ්ෙඉතිෙවගග ඇ ෙ
නිාකයෙව්ස්ෙනගිචිකයෙ වය.ෙඅසනපඇෙමිනිකෙ
ප ණකෙ ාක ෙ සයලෙ ලකගණෙ ලගැෙ ඇඇසඇෙ
මිනිසාෙස  ෙනගිචිකෙනහප්නෙභිවයෙසපෝගණයෙ
සකොකෙ ශකත ඇෙ  ක කෙ ය්නෙ අපසාෙ  තයද.ෙ
ම්හ ්ොම ෙමතයින්ෙ ෙවස්ෙනිකාම ෙහම පෙවෙ
ගකවිෙඇතෙඅග්නූෙප්ත්ොසකිෙගකවිෙඇඇසතම. 
 
ම්හ ්ොම ෙ මතයින්ෙ ෙවකකෙපවනිෙසටෙප ුෙ
“නග ගව් ෙ ිවෙ(ාම ෙමතසයපෙසලන)ෙඑවිෙඇඇසඇෙ
නිකාම ෙ ප සමණඇවයකෙ ස නෙ ත ෙ හිනෙ මනෙ
නගත”ෙ(අුෙමවඇති) 
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තවඇෙවසකකෙඑග ිණ්ෙ ෙපවනිෙසටෙප ුෙ“ග් ෙ
හම පවෙ වටිඇෙ ස ෙගඨූෙ  ගත තිෙ ව්ස්ෙ ත ෙ
චමයිව්ෙ හම පෙ ෙ වටිඇෙ ස ෙගූඨෙ ිෙ ස් ලයිය”ෙ
(අබගිි්ෙ2199). 
 
ඉනූලිමයෙ  මකෙවශූවිනයෙ(ඊ ි්)ෙපසභගෙ60ෙ ්ෙ
(නගතනහෙ 70ෙ  ්)ෙ  කතෙ වනෙ අතකෙ  ්ෙ   ෙ
මි්්කෙ ඇතෙ  ිාකයකෙ ඉවඇෙ  ක ෙ එහෙ අව ෙ
පසභගයෙවනෙඅතකෙ ෙ ‘අුේයි’ෙඑහෙඑකෙපසභගයකෙ
සලනඇෙම්හ ්ෙ ාම ෙ මතයින්ෙ ෙ වස්ෙ පවනිෙ
ඇත.ෙ ‘අුෙ ්යි’ෙ අකි ෙ වචනයකෙ වනෙ අතකෙ එහෙ
නමපත ෙ ප වමතනයෙ ‘ලගජ ිෙ  යෙ  තෙ පගනහෙ ිෙ
නිකාම ෙ නහ ෙ නගිචිකය’ෙ සලනෙ ගගකවයෙ ්ගක.ෙ
ස ද්ෙඅග්නූෙව්ස්ෙ‘නගිචිකය’ෙඉනූලිමයෙමුකෙ
  මකෙ වශූවිනසෙෙ පවිෙ ඉතිෙ වගග ඇෙ සකොකනකෙ
සලනෙනගලසකනෙනිාකයකෙ වය.ෙමින ෙි් ෙිත නනිෙ
අතකෙ ඇතෙ සවනනකූහෙ හෙ ්කයෙ සලනෙ නගලසකනෙ
‘නගිචිකය’ෙඉනලූිමයෙ  මකෙවශවූිනසෙේ කයෙසලනෙ
ගකවිෙ තැ ෙ අතෙ වගග ඇෙකකණකෙ වනෙ අතකෙ සහෙ
හම පවෙඅපසාෙවසශෙගෙෙඅවාිනයෙසයොමෙවයෙ ගෙ වෙ
නප්්ෙකක්නකෙකග ගඇසතම.ෙෙෙ 
ෙෙෙෙෙ
මිනිෙන්ෙනඇවෙසලෝකසෙෙඅසනපඇෙනි ිමකද්කෙ
සපොමෙිෙතවඇෙවගග ඇෙනිාකයකෙඇත.ෙඑ ෙකකණෙ
සවන ෙ ෙනිකසාිෙකක්නකෙඅග්නූෙකස ෙෙඑහෙඇතෙ



 

14 

්වසශෙගඇවයෙ ස්ෙගසවි.ෙ  ශිව,ෙ තෘගූණිවෙ යනෙ
පගය්ස ්ෙ ව ්ෙ වනෙ නවූභිවයෙ මිනිකඇෙ
අසනපඇෙනඇවද්කඇෙසපොමෙතවඇෙනඇවද්ෙසාෙ
තෘගූණිසෙෙ ස ිවකෙ ඇතෙ  වෙ  ත්සාෙ ්ගසකහෙ
ිකකගණයෙ කස ්ෙඅපකෙපග්ගුුවෙගගකෙ තේ ගක.ෙ
නමඇෙපිලනය ්ෙසතොකවෙමගිේ ග යෙවකෙමිනිසාෙ
තෘගූණිසෙෙස ිවෙසකොතනගගදෙගගන ගප ෙඉති ඇ ෙ
අප්්ෙකිමයය .ෙෙ
ෙ
“නග ගව් ෙ ඔෙ(මිනි)ෙනහපඇෙසකසකහෙඉතිෙගග ෙ
ිෙ ශිව ්ෙ(තෘගූණිව ්)ෙ කතෙිෙසව .”ෙ(අුෙ
පම නයෙ100ෙ:ෙ8)ෙෙ
ෙ
මිනිසාෙමුකෙනවූභිවයෙස  ෙඅුෙපම ්ෙවික ෙ
අපකෙපග්ගුුෙකකෙසගද.ෙතෘගූණිවෙන්මු් ෙඉවඇෙ
කකෙ ගප කෙහම පවෙඅපකෙකකරෙඉු පඇෙ ක කෙ
අුෙපම නසෙෙගකනකෙසනො ගතෙ වදෙඅපසාෙ තයෙ
ව්ස්.ෙනමඇෙඅපනලයකෙනග කෙිෙඅය්ෙ නිව්ෙ
පිලනයෙකකෙ ගප ෙහිනෙඉනලූි යෙග ෙඅතෙවශිලෙ
ඉ ග්ගහෙනහභිකයකෙඇත.ෙෙ

මිනිසාෙතෘගණූිවෙපිලනයෙ ක කෙ ඔකෙිවගකුෙ
  ෙසප්ග කේිෙ ඔසාෙසතෙ ඔක ෙපිලනයෙකකෙ
 තේග ෙ කිකයකොපකිකෙවයේග ෙපිලකසයපෙ
සාෙඅවශ තිවෙනගවතඇෙ ගෙසවද.ෙඑස්ද්ෙ ඔසාෙ
පිලකයිෙහම පෙඅග්නූෙ හපයකෙව නිෙ ලම.ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ
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සභෞතකෙ ල ගෙපිලකසයපස ්ෙසමෙව්ස ේ ඔකෙ
ාක ිෙ සතෝකිෙ  ගපසහෙ ිග්නෙ ්ිෙ අසනපඇෙ
්වසශෙවෙලකගණෙඅම්ෙවකහතෙගෙස ොනූෙ ඔෙයි්ඔකෙ
තඇවයකකෙපඇෙග ෙප ි.ෙසභෞතකෙපිලකසයපකෙ
මිනිසාෙ�යිව්සාොුපතෙි ෙ නනෙපිලනයෙක ෙ
සනෝගක.ෙෙ

ෙ
මිනිසාෙපිලකයිෙසකසනෙෙවයෙ ගෙ

ගෙයඇෙ
ෙ
 ඔෙපිකෙසභෞතකෙවයෙ ගද.ෙනමවවෙවයෙ ගද.ෙනමවෙ
 ලාිකෙවයෙ ගද.ෙවශවූසෙ ෙපක ිුපතෙවයෙ ගද.ෙ
පක ෙකකණිභ තෙවයෙ ගද.ෙනමවෙ ිවකේිෙනමවෙ
ගෘගූටකෙ වයෙ තද.ෙ මිනිකෙිවගකුෙ   ෙ සප්ග ෙ
ල ිෙ සග්නිෙ වයෙ  ගද.ෙ  කි්ෙ  ගෙ සලෝකසෙෙ
මිනිකෙවපිකෙතසහෙසමණෙ ලයෙඇඇතිෙවයෙ ගද.ෙ
ස ව්ෙ ගණිි ෙ සනො ගතෙ පිලකසයපෙ හම පෙ
වශවූිනසය්ෙමිනිකෙලග යේග ෙ ස ෙය්පතකෙ
ත යෙසනෝගක.ෙෙෙෙ

ෙ
ස ව්ෙවශවූිනය ්ෙඇතෙය්පතෙ

ෙ

1. මිනෙූි ම ිණසෙෙමුකෙපක ිම්යෙනිකගිඇෙ
කකෙ ගප ක.ෙෙෙ
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2. ස  ෙඅවනතෙභිවය,ෙකකකග ,ෙව්ුභිවයෙ
ිනිෙ සලොවෙ ඇතෙ ලය,ෙ ිලය,ෙ ානයෙ වගිෙ
 ස ෙ අුකි ෙ නිාකය්ෙ ඉු සෙෙ ව්ුෙ
සනොගෙ මිනකූසහෙ අම ිනයෙ රකෙ ස නෙ
ි්ත ිපවෙජවඇෙග කෙඇතේග යිව.ෙෙ

3. ජවතසෙෙඅභි  යෙගෑෙසමෙිෙවකෙසතෙතග්පඇෙ
වෙ ත ිෙ  ගපසහෙ ්ග යිව.ෙ සයෙ ුවෙ නනිෙ
 ගපසහෙතඇවයකෙසනොයෑ .ෙෙ

4. ත ෙඅුපතකෙප ණකෙව්ුභිවයෙඇතෙකකෙ
ස නෙතස නෙස්ද්ෙ ඔසාෙි ය ය්කේිෙ
  ෙසප්ග කෙඅගපලවෙජවතයෙනකනූෙකකෙ
 ගප කෙික්තකවෙසවකෙගගක .ෙෙෙ

5. ව්ලිසාෙව ක ෙත ෙපක ිුපතසාෙඅණකෙ
අගපලෙ ග ,ෙ  ඔකෙ ස ෞකවෙ  ක ,ෙ අසමතෙ
 ගකයකෙ ්ිෙ ඇු කෙ ඇතෙ කකෙ  ගප ,ෙ
ිකගකවෙගතෙහත .ෙෙ

6. ත ෙපක ිුපතකෙක්ස්ෙ සවකෙකක්නකෙ
සනෝග ෙ වෙඅවස ෝාෙකකෙ ්නිෙස්ද්ෙ
 ඔෙච තසය්ෙමතෙතකයෙය්ෙච තයකෙස ොටෙ
නළිෙ ගප කෙිකගකවෙසවස්ස .ෙෙෙෙ

එව්ෙපිලකසයපෙහම පෙවශවූිනයෙත්තකෙකකෙ ඇෙ
අසයපෙසනො  ෙයිේග ග?ෙෙ
ස  ෙ පිලකයිෙ නත යකගෙ නගතනහෙ මත ිවකග?ෙ
ස  ෙ  ිතෘකිවගෙ අහ,ෙ වශවූිනයෙ ප ණකෙ සනොව,ෙ
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ය්ිම්ය,ෙබ්ුය,ෙවචිකයේ ිෙගතනෙවග ිවෙගෙපගනහෙ
කකෙස නෙෙෙනිකසාිෙෙකකම.ෙෙ
ෙ
“ත ෙතෘගණූිවෙත ්සාෙසගව ්ෙවශසය්ෙපඇකකෙ
 ඇත්ෙවෙ  ෙගගකෙතසාෙග?ෙ (න වකය)ෙ  ෙ ඔකෙ
 කකගකසයපෙවශසය්ෙසට්සනහෙග?ෙ ත්ස ්ෙ
 ඔතකයෙනව්ෙසග්න්ෙස්ෝෙසත්න්ෙවශසය්ෙ
සටනෙ වෙ  ෙසත්සනහෙග?ෙෙ ත්ෙත නග්ෙමනෙ
අ්ෙ සවකෙනගත.ෙ නග ගව් ෙ ත්ෙ (ත නග්කෙ
වටි)ෙ ඉති ඇෙ සනො  ෙ සයත්ෙ වශසය්ෙ
සට්සනෝය.”ෙ(අුෙපම ්ෙ25:43-44)ෙෙ
ෙ
“කෙක්ෙත ්වෙ(ත ෙිචතසකය)ෙපි ි්ාෙකකෙ
 ඇසඇගෙ ඔෙියතෙවශසය් ෙ ය ්ණයෙකස ෙය.ෙ
කෙක්ෙ එයෙ අහ සමෙ කකෙ  ඇසඇගෙ  ඔෙ ියතෙ
වශසය් ෙඅලිභෙකකෙ ඇසඇය”ෙ(අුෙපම ේ91:9-
10)ෙෙ
ෙ
“කතක්ෙසගව ්ෙඅ යනෙසපපෙසප ෙ ගනෙ යෙගෙ
ඉති ඇෙ ප්ඇෙ  ශිව්ස ්ෙ ගඇෙ ගෙ ත ්වෙ
ව කවිෙ  ්ස්ගෙ  ඔෙ  ළිෙ කකෙ  ්නිෙ නූ් ිනයෙ
ියතෙවශසය් ෙනූවම යද.”ෙ(අුෙපම ්ෙ79:ෙ40-
41).ෙෙ
ෙ



 

18 

මිනිසාෙ�යිව්ෙ හෙ මුෙ ැ යෙ ාඇපිගනයෙ වනෙ
 ඔසාෙ සතෙ පිලනයෙ කකෙ  ගපසහෙ ිවගකුෙ   ෙ
අග  ණයෙ සනො කස ්ෙ අපෙ මඔණෙ පිෙ ඇතෙ
සඛගපයෙතඇවයෙහම පවෙඅගූසගේ ූෙස ෝ ෙෙ හසෙ
 ්තිෙවස්ෙකතතෙ“සි්යිසාෙසෙවග ෙිහහ ”ෙන ගතෙ
 ්්සය්ෙකකරෙප්ත්ොසකිෙගකවිෙඇඇසතම.ෙෙ
ෙ

ඝිතනෙ
ෙ

“ලිකිසෙෙ වනකකතෙ සමෙ වනෙ ගකෙ ාපඇෙ ප ිණයෙ
ග්ලකගෙ ්ගඇතෑෙ ප්ෙ ලකගයකකෙ (375,000)ෙ
 න්නෙ වනෙ අතකෙ ස යකෙ අ තකවෙ ලකගෙ ගනකෙ
(300,000)ෙඉක විෙ ානිෙ කහෙසමෙසකසම.ෙපිණෙ
ඝිතනෙ රුසුෙ තවඇෙ පගතකටකෙනහෙත ෙ පිණයෙ
ත ් ෙනගතෙකකෙ ගප ද.ෙසලෝකෙසයෙුවේිිෙකකෙ
 ගපසහෙලගදනගූසෙෙප් ෙනූ්ිනයෙ1995ෙතෙඅපෙකකකෙ
හමවෙත ි.ෙෙ
ෙ
වනකෙප්කෙග ෙජවතේිිෙහම පෙගඇතෙනක්නකෙ
ප්තෙගගකෙසෙ.ෙ
ෙ
වනකෙ අියහෙ

මප ගකහෙ
සයෙුවෙ
්ිිෙකකෙ
 ගපහෙ

අනගකෙ
වු්ෙ

 ානිෙ
 කහෙ

2006ෙ 2045ෙ 4504ෙ 2238ෙ 300,000ෙ
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2007ෙ 1663ෙ 4225ෙ 2402ෙ 300,000 

2008ෙ 1488ෙ 4120ෙ 2328ෙ 300,000 

2009ෙ 958ෙ 4018ෙ 2413ෙ 300,000 

2010ෙ 745ෙ 2023ෙ 2721ෙ 300,000 

ෙෙ
ෙ

අ්ෙනගෙස්ෙ ගප ෙෙ
අගෙසනොකක ෙනෑ ෙඅිශයකෙ ෙ වකණයෙවනෙප ුෙ
වහතෙස ොනූෙඇත.ෙවවාෙිෙස් ලය්සාෙතකිතක ෙ
න්ෙ ත්ෙප ්කණයෙකකනෙමගුෙප ිණයෙඅගවෙන්ෙ
සනෙවිවෙ අගවෙ එ ෙ තඇඇවයෙ සවනනෙූ සෙ.ෙ
ාගි්කණයකෙ සලනෙ  නයකෙ සයිකෙ හමෙ වයෙ ගෙ
කහයලෙ අ ගෙ සලනෙ ත ්ෙ නගෙ කකෙ  ්නිෙ
සකොනසූගොනූතකෙ වකයිසාෙ සකෙ මුයනෙ  ණ්ෙ
ප ්කණයෙ කකනෙ ස්ශපිලනවයිෙ ගකවිෙ ස  ෙ
ප ිණයෙසවනනූෙවයේගක.ෙනමඇෙනෑ ෙසනොසකක ෙ
අසනකිකෙඇඟුලෙුක ක ේින  නකය.ෙෙ
ෙ
ස  ෙ සනොකකහෙ නිෙ නිෙ වාෙ ිෙ නූවසපය්ෙ  ප.ෙ
 යතනෙවලෙසමෙවන,ෙවසශෙගසය් ෙක සෙෙ යතනෙ
වලෙසමෙවනෙසනෙවිෙසනොකක ෙනප්්ෙක ේගක.ෙචකෙ
සුඛනයෙඅගවෙප.ෙව.ෙ4.45ෙගකවිෙසනෙවසෙෙියගි ෙ
අිවිමයෙතවඇෙඇතගහෙ අයෙප.ෙව.ෙ3.00ෙ වනෙවක ෙ
සනෙවයෙඅවන්ෙකකනෙඅතකෙඇතගම්ෙසනෙවයෙකකනෙ
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අතකගකෙත ෙසපෞ් ුකෙනූ්ිනය්ෙහෙසනෙවසයෙහෙ
ියගසලත.ෙෙ
ෙ
ප්සයෙවනකෙ5ෙග ෙසමෙිෙඅ්ෙනගෙස්ෙඅ ගෙසලනෙ
ල ිෙ ගප ෙහම පෙසතොකගකෙප්ත්ෙගගකසෙ.ෙ
ෙ
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න
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හ
ෙෙ

2006ෙ 1190ෙ 1757ෙ 19050ෙ 7911ෙ 84ෙ 4426ෙ 13355ෙ
2007ෙ 1229ෙ 1272ෙ 18635ෙ 7139ෙ 140ෙ 3587ෙ 12614ෙ
2008ෙ 1239ෙ 1253ෙ 18412ෙ 6754ෙ 127ෙ 9059ෙ 13367ෙ
2009ෙ 947ෙ 1096ෙ 18042ෙ 6163ෙ 150ෙ 9198ෙ 11973ෙ
2010ෙ 897ෙ 1323ෙ 18665ෙ 6521ෙ 103ෙ 7338ෙ ෙ
ෙ
ෙ

ෙ
මනිසස 
අගෙමනිවෙ කහභෙව්ස්ෙගකසවකෙහමසපෙ ගප ඇෙ
න  ය.ෙ  මසපපෙ  හෙ ගස ්ෙ අනගකවෙ  ඔසාෙ
ාපපග්නෙ න්තකසෙෙ පස්ාෙ පිනගලකෙ අනලෙ ිෙ
ුහනයකෙනක්්ෙකකෙ ගප කෙසග ෙහය්ෙන ඇෙ
වනෙ අතකෙ ස ොස්ෝෙ වකෙ ාප්ෙ ුනයෙ පවිෙ සවනනෙූ
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 ක කෙ තඔෙප් කෙසනොසවත.ෙස ව්ෙප්   ්ෙ
 කහභෙවනෙජවතය,ෙඅවනිනයෙගකවිෙවහතෙය්ස්ෙ
මනිවෙ පිගකෙ කකෙ  ගපස ි.ෙ පිනගුෙ අා ිපනයෙ
ල නෙකිලසෙෙවිකෙපකකගණසෙෙසකෙ ිතකෙවභි ෙ
ගකවිෙව ි ෙසලනෙසපපෙසප ,ෙර යිෙනප් ෙිඅනත යෙ
සතොකගකෙන්ෙුහෙසුඛනෙඉු පඇෙ ක ෙප ණකෙ
සනොව,ෙස් ලසයකෙමයෙයෑස ්ෙඅනගකවෙගෙ ඔසාෙ
ව ි ෙ වගටපෙ පවිෙ පතෙ වසකෝිෙ සලනෙ ස ොකවෙ
 ාිකසය්ෙල ිෙ ගප කෙකක ගෙකකත.ෙ
ෙ
මනිවෙ මිනිසාෙ ස ොස්ෝෙ වගකුෙ �යිව්සාෙ
අ තිල ෙ වකෙපඇෙගෙඇතෙ වකෙසපසන්නකෙඇත.ෙ
ස්ශපිලනසෙෙ සකෙ අසනපඇෙ නෑ ෙ කසගෙෙයක ෙ
ස ොකවෙපගනහෙකකෙස නෙ�යිඇ කෙසවම්ෙපව .ෙ
ෙ

 ඇපග්ෙෙ
සචකෙ  නක යෙ පිශයෙ න්ෙ කසයිවෙ යනෙ කකවලකෙ
ප්වෙ සලෝකසෙෙ  ඇපග්ෙ ප සභෝ නසෙෙ පාිනෙ
තගනකෙ පඇෙ ගෙ තස ්ස්ෙ ්ෙ ලිකිවෙ ද.ෙ සයලෙ
පිපය්සාෙ පාිනෙ සගොකටවෙ සලනෙ නගලසකනෙ
 ඇපගනෙහම පවෙඅපෙකස ෙතඇවයෙස යද.ෙෙ
ෙ
 ්ායෙි ිෙගස ්ෙප්වෙඑනහෙ2010ෙතෙප ණකෙ
2009ෙකෙනිසපකගවෙඅපෙකස ෙ ා නිකෙප සභෝ නයෙ
21%ෙකෙවමානයකෙසප්ගහෙකකද.ෙ1895ෙතේ ඇෙ
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අන ි කෙ ාම පිලය්ෙ වස්ෙ “්කිෙ වසකෝිෙ
ව ිපිකය”ෙ කහභෙ කසහෙසකෙ2006ෙවනසමතෙක යෙ
 ස්ෙ“ තකෙතත”ෙපතෙසකගලිසේ ්විෙ තස ්ෙ
අනගකවෙගෙඅගෙගකවිෙ ඇපග්ෙපිනසයහෙවග ෙග කෙ
මනෙඅඅෙග කෙනහෙසමෙගෙසනො ගත.ෙඅසපෙනියකද්ෙ
සකතකහෙමකකේ කිසෙෙඅිසෙවපිකය ේ ගනෙකති ්ෙ
ක ඇෙක යෙවස්ෙතග ෑකහෙසහෙවනෙවකෙ3200ෙකකෙ
වටිෙඅග ගතයෙල ිෙතෙතස නෙඅතකොම ේ ගපයෙසකිෙ
පතෙ වසකෝිෙ සලනෙ ්කිෙ නගුෙ 200000ෙ කෙ න්ෙ
 නනූිහකෙප ිසඇෙප ණකෙඑව්ෙනූ් ිනෙ20000ෙකෙ
තස නෙ වෙවිමතිෙසෙ.ෙෙ
ෙ
“ ඇපග්ේිෙ මහෙ පිනසය්ේෙලිකිසෙෙවනකකකෙ
45,000ෙකෙප ණෙමයෙයනෙ වෙස්මෙගෙඇතගදෙ ේ
ලිකිසෙෙඅ ග පෙ ්ෙනහසහලනසෙෙනභිපතෙි වග ෙ
සසකෙ සකෝගිස ොටෙ  ්තිෙ පවනද”ෙ යනෙ පවෘඇතයෙ
2011ෙ  කසතෝහ මෙ  නෙ 13ෙ වගිෙ ුනෙ ‘ලිකිතප’ෙ
සවඇෙ පසඇෙ ගගකස ්ෙ අපකෙ කහපිවකෙඇතෙතසෙෙ
 වතයකෙ ගෙ ාපගවමි.ෙ 2009ෙ සිෙ 28ෙ වගිෙ ුනෙ
‘න්සෙෙ කදහනූ’ෙ සවඇෙ පසඇෙ ප ෙ ිෙ ප්තෙ ගඇතෙ
සකසකහෙඅපසාෙඅවාිනයෙසයොමෙකකම.ෙෙ
ෙ
ෙ
ෙ

වනකෙ ප සභෝ නයෙ ිගූපිගනයෙ
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 යකෙ අකකපෙ  යකෙ අකකපෙ
2006ෙ 51.9ෙ 67.1ෙ 46.8ෙ 76.4ෙ
2007ෙ 51.8ෙ 79.8ෙ 49.5ෙ 85.2ෙ
2008ෙ 53.4ෙ 72.3ෙ 57.4ෙ 78.1ෙ
2009ෙ 52.4ෙ 75.1ෙ 55.4ෙ 75.2ෙ
2009ෙ 67.0ෙ 75.2ෙ 71.3ෙ -ෙ

ප ිණය්:ෙයකකෙමුයනෙවු්ෙ( ්ිෙප  ිණෙපතෙ
වසකෝිේිෙ නයිකෙ ඇපග්ෙස යකෙඅටිගෙනගත)ෙ

ෙෙ
ස ෙකස ෙසමෙිේිෙසමෙවනෙ ිකකෙ යෙඅනගකෙවු්ෙ
අතෙවශිලෙප ිණයකකෙස්ෙගෙගෙතස ්ස්ේකිවෙ
 වෙ නප්්ෙ සෙ.ෙ එප ණකෙ සනොවෙ ස  ෙ ්කිවෙ
ස්ෙගසව්ෙකගකෙ බෙයනෙපතුෙනිඛ ිවෙඅප ිණය.ෙ
අනි්ෙිෙගකව්ෙනිඛ ිවෙඅසමතය.ෙෙ
ෙ

කි සයහෙවකගවිේගසක ෙ
ෙ
කි යෙ ිනවෙනි්තසෙෙපගවගඇ කෙස ස්ව ේඅවශ ෙ
කකණකෙතවඇ,ෙකි සයහෙවකගවිේගසක ෙ ිතයකෙ
වනිශයෙ ිෙකකවනෙනිාකෙඅග ්ෙඉ්ම් ෙතස නෙ
නිාකයකෙ වෙසනොඅග ිනය.ෙඅපෙකස ෙුනකකෙ නෙූ
ක්වලෙ වවාෙ ුිසකෙ අතවකය්කෙ මඔණෙ සගනෙ
කි්තිව්සාෙ නිඛ ිවෙ 70ෙ කකෙ අුකෙ  වෙ ග ෙ
වශසය්ෙනප්්ෙසෙ.ෙ2010ෙතෙප ණකෙ  ිෙඅපචිකෙ
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සමගහෙ4000ෙකෙප ණෙවිමතිෙගෙඇතෙ වෙ ිතකෙ  ිෙ
 කකගකෙ අුකි සෙෙ නභිපතියෙ අසනෝ ිෙ
ුනිනියකෙ ්ඇමයෙපවනද.ෙෙ
ෙ
ස යකඇෙවටිෙභයිනකෙතඇඇවයෙහයිසා ෙඅත්ෙ
මගණයෙ වනෙ  ග්ගරෙ  ම්සාෙ නිඛ ිවද.ෙ “හයිෙ
අත් ෙත ෙමවෙමගණයෙසවනවි,ෙස  ෙතඇඇවයෙඉත ෙි
සශෝචපයද.ෙ1990ෙසකෙ2000ෙගකවිෙස වගිෙසමගහෙ
ප ණකෙ 50000ෙ කකඇෙ අුකෙනිඛ ිවකෙවිමතිෙ ගෙ
තස නවි.”ෙයගසව්ෙඑවකකෙෙි සයෝ  ෙසපොුනපූතෙ
ස සනෙනෙස්ෙකඇෙ ්තිෙපවනිෙසප ෙඅග්ිෙ ගප කෙ
පවිෙඅ ිකෙකකණ .ෙ2012ෙතෙප ණකෙ ම්ෙ1759ෙ
කෙ ්ිෙ කග්ෙ 330ෙ කෙ (එනහෙ මතෙ නිඛ ිවෙ 2089)ෙ
මගණයකෙ ලකෙ ගෙ ඇඇනහෙ අපෙ කස ෙ නගිචිකසෙෙ
ප ිණයෙ ගනෙ තේ ග ෙසෙෙයගදෙසත්සනම.ෙප්සයෙ
අතකමෙප්ෙග ෙෙකි සයහෙවකගවිේ ග්කරෙනිඛ ිවෙ
ප්තෙගගකසෙ.ෙ
වනකෙෙ නූ�ෙමගණෙ

/නමපෙවිතෙ
ුිසකෙ
නහ ්ාතිව්ෙ
-ෙව මචිකයෙෙ

අනූවිභිවකෙ
ුිසකෙ
නහ ්ාතිව්ෙෙ

ගකව්ෙ
කෘකඇවයෙ
්ිෙුිසකෙ
අපසයෝ නයෙ
කෙලක කහෙෙ

2006ෙ 1463ෙ 418ෙ 362ෙ
2007ෙ 1397ෙ 475ෙ 366ෙ
2008ෙ 1582ෙ 457ෙ 340ෙ
2009ෙ 1624ෙ 441ෙ 346ෙ
2010ෙ 1854ෙ 519ෙ 334ෙ
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ෙ
සපොුනූෙවිමතිෙපගනහෙකකස නෙනකනූෙකකනෙලතෙ
ෙ
ඉ්ත්ෙ ාසකිෙ ගගකතසෙෙ අගූසගේ ූෙ ස ෝ ෙෙ  හසෙ
 ්තිෙ වස්ෙ කතතෙ “සි්යිසාෙ සෙෙ වගිෙ හහ ”ෙ
න ගතෙ  ්්සයි.ෙ සහෙ අගවෙ අපකෙ එ ඹයෙ ්ග ෙ
ි  නය්ෙප කෙග?ෙඅපෙස සතකෙඅග  නයෙක ෙ
හමසවඇෙන ි ෙය්පතේ ිෙනගිචිකයෙනූ් ිහතෙ ක කෙ
අසපොස්ොනඇෙ ගෙ ඇතෙ වෙ සනොසෙග?ෙ නිකාම ේිෙ
නගිචිකයෙහම පෙවෙඅපෙඅනිම්කෙකකකෙ වකෙපඇෙගෙ
ඇතෙ වෙ ඉ්තෙ නිාකෙ අපකෙ සප්විෙ සගනෙකකනෙ
සකසකහෙ අනවාිනසය්ෙසප කෙ අපකේග යිවකෙ
තසාග?ෙ
ෙ
අුෙ පම නයෙ ප් ෙ ග කෙ සපකෙ න ි ෙ තඇඇවයෙ
හම පවෙ  ිත ්තකෙ කමතයකෙ පඇෙ ඉත්ිනවෙ
වකසයකෙ නප්්ෙ කකනෙ ෙ කකරෙ සගනෙ අපසාෙ
අවාිනයෙ සයොමෙ කකම.ෙ පස්ාෙ ඉත්ිනවසයපෙ තෙ
එෙවෙෙ ස ්ෙ (Edwardෙ Gibbon)ෙ ෙ වස්ෙ සවතහෙ
අක ්ෙු යනෙලගෙ‘DeclineෙandෙFallෙofෙtheෙRomanෙ
Empire’ෙ(සකෝ ෙඅුකි  සෙෙවගට ේ ිෙවනිශය)ෙයනෙ
 ්්යෙඅුෙපම නයෙප් ෙව කෙසපකෙතබෙඅකි ෙ
න ි යෙ හම ගවෙ පවනනෙ සකොකනෙ ප්ත්ෙ ාසකිෙ
ගකවිෙඇඇසතම.ෙ
ෙ



 

26 

“ සමෙමිනූෙලකගණය්ස ්ෙසනො කතෙතෙස  ෙ
මිනෙූ ත නග්ෙ ්ිෙ අිපඇෙ නඇවෙ සලෝකසෙෙ
නි ිමකද්ෙඅතසමෙපගවතසෙෙඉති ඇෙඅුපෙසවනනෙූ
ක  .ෙඑ ෙ  සෙෙමවඇෙතෙමිනිේ ිෙත නනිෙඅතසමෙ
 සමෙසවනනෙූක කෙ ගග යෙ සනෝග ෙ කිකසය්ෙ
මවඇෙතෙස  ෙමිනූෙපකසකෙනග ගව් ෙමිනෙූසවනෙූ
 ඇෙත න්ෙහ නකෙප ණ ”.ෙෙ
ෙ
ස තකහෙ භයිනකෙ හ ි කකෙ ලකෙ ගෙ සටෙ  නයිෙ
ඉනූලි යෙ වගලපෙ  ගපස ්ෙ ප්ෙ ඉති ෙ සකටෙ
කිලයකෙ ඇග තෙ අඇෙ මටෙ ප වමතනයෙ නත යෙ
වශසය් ෙ පිත්ිමය නකය.ෙ තවඇෙ පස්ාෙ
ඉත්ිනවසයපෙ තෙ නූසකො ල්තෙ  ිතකෙ සතෝ නෙූ
කිලදුෙ(ThomasෙCarlyle)ෙවස්ෙ‘HeroෙWorshipෙ
AndෙTheෙHeroicෙInෙෙHistory’ෙනම්ෙසපොතකෙප ෙ
ක ෙඅතකෙඅුෙපම නයෙප් ෙවස ්ෙප්ෙතෙඅගවෙ
මවඇෙතෙ නයිසාෙනූවභිවයෙව ්ෙකකනෙසකොකනෙඑ ෙ
සපොසත්ෙොසකිෙප්ත්ෙගකවිෙඇඇසතම.ෙ
ෙ
“ඉතිෙ ප්ඇෙ හසුසාෙ තඇඇවසෙෙ සකෙ මතෙ  ්ඇෙ
මිනෙූවම යික ෙඅ්ාකිකසෙෙසකෙ සලෝකයකෙඑනෙ
  ෙඑමෙසපස්මෙක ෙන්ොනනෙූගගගසහෙභිකකිකද්ෙ
 වකෙම්හ ්ෙවස්ෙසහෙ නයිවෙපඇෙකකවනෙලු.ෙ
සලොවෙ  හතෙ ගිෙ සකෙ සසවපසාෙ අවාිනයකෙලකෙ
සනොවෙකි්තිකසෙෙතග්ෙ තග්ෙ වලෙ තිවකිුකවෙ
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මවඇෙසවම්ෙසටෙමපෙඑසඬකෙ නෙන ි යෙඉතිෙසකටෙ
කිලයකෙග ෙසලොවෙනග ෙසාෙඅවාිනයෙු නිෙ ්නකෙ
න ඇෙතෙඅතකෙසලොවෙස ෙගඨූෙ නෙන ි යකෙසලනඇෙ
ස ෞකවයෙල ්නකගේ ම්කහොක ෙකකෙ ඇසඇය”.ෙ
ෙ
ඉනූලි යෙ ඔසගකෙ  තෙ විගයකෙ ස්ෝෙ නහපගිදකෙ
අම්සය්ෙතවඇෙ   කෙසනොසෙ.ෙ එයෙමතෙ ්ඇෙ
 ගග ෙ වම යිකෙ ඉතිෙ අලිකිකෙ ්ිෙ ය්ෙ පතිලෙ
න්තකෙ කකනෙ ලගෙ නහ ිෙ ජවනෙ හමසවත .ෙ එයෙ
මිනිකෙ ස ෙගඨූෙ මිසනපෙ සලනෙ ජවඇෙ ගෙ ස ෙගූඨෙ
මිසනපෙ සලනෙ මහතලසය්ෙ නම ්නකෙ   ෙ
සප්වනෙ නිම්කෙ ්ිෙ අග  නයෙ  ක කෙ ප්්ෙ
ස ් ෙ බ්ුයක,ෙ වචිකයකෙ ්ිෙ ගතනෙ වග ිවකෙ
අගපලතිවකෙ ඇතෙ ාඇතකතකෙ ඉ ග්ග  .ෙ ත ෙ
සතකෙ පිලකසයපෙ පඇෙ කකෙ  ගප ෙ  ස්ෙ ත ෙ
ිචතසකයෙ පිලනයෙ කකෙ ස නෙ ය්ෙ �යිව්ෙ
සකසකහෙනග කෙග කඇෙඅය්ෙ�යිව්ස ්ෙඉවඇෙ
ග කඇෙු ෙ ්වනෙනිම්ක ෙහමසවතද.ෙ
ෙ
මිනිකෙසතෙඑකෙඅකමණකෙත ිෙස නෙඅපනලයකෙ
නග කෙි ෙතඇතෙ සෙ ෙපිලනයෙකකෙස නෙෙතග්පඇෙ
වෙකක ගෙකක්නකෙපිසයෝසකෙස ් ෙමතෙ ්ඇෙ
 ගග ෙ වම යික ෙ එකෙ සලනෙ හමපගුයෙ ්ග ෙ
පිසයෝසකෙවගටෙහමසව කෙඅිවිමයසය් ෙඅවශ ෙ
සවද.ෙඑයෙ ඔවෙසහෙජවතසය්ේිෙන ි සය්ෙගඇෙ
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කකවනෙවගටෙහමසව කෙසනොවයෙ ගය.ෙස  ෙවගටෙ
හමසවස ෙෙප මේිෙවගග ඇ ෙඅි යෙව්ස්ෙඉ්තෙ
ව ්ෙක ෙප ුෙත ෙසතකෙපිලකසයපෙපඇෙකකෙස නෙ
එ ෙපිලකයිෙසකසකහෙවශූවිනයෙත ිෙස නෙකක ගෙ
 ක ය.ෙස ව්ෙවශූවිනයකෙතවගෙමිනෙූසසඇෙඇතෙ
නූවභිවයෙඅගවෙව ්ෙවකෙමමවලෙවයේගක.ෙෙ
ෙ
ස  ෙවශවූිනයෙික්තකවෙත්තකෙසකොකෙමිනිවෙ
ය්කසහෙ ස ෙගඨූඇවයකෙ ස නෙ යිෙ ්ග ෙ වගටෙ
හමසව කෙතසාග?ෙිගිකවෙස ් ෙි ශතූතෙකිලෙ
වකවිගව්ෙ හෙ ත ෙිචතසකයෙ හ සමෙ වෙ නහ ිෙ
  කෙත ිෙ ගප කෙඇතෙපිසයෝසකෙඉනූලිමයෙවගටෙ
හමසව ෙහම පවෙව නිෙ ලම.ෙෙ
ෙ
ිගිකවෙක  ගෙපනෙූසෙලෙනලිතයෙ
ෙ
“නග ගව් ෙ නලිතය,ෙ ලගජ ිෙ න් තෙ ්ිෙ පිපතකෙ
�යිව්ස ්ෙ  වෙ කකගිෙකක්ස්ය”ෙ(29:45)ෙෙ
ෙ
1. සගව ්කෙඅවනතෙග  .ෙඅ්ෙසයලෙිය ය්කෙ

අවනතෙග කෙස  ෙඅභ ිනසය්ෙසඔරවකෙල ිෙ
 ගප .ෙ

2. ත ෙිචතසකසෙෙ ගෙවනෙ ෙි්ත ිිඇවසෙෙ
්  .ෙෙ
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3. සතෙතග්පඇෙකකෙස නෙසගව ්ෙඅ යනෙසපපෙ
සප  .ෙෙ

4. න ි ෙන ිනිඇ තිවෙනප්ිෙිෙසඔරව .ෙ
5. න ි ෙනිමහකඇවයෙනප්ිෙිෙසඔරව .ෙ
6. ත ෙපක ිුපතෙ අ යනෙත ්සාෙ අවශ තිව්ෙ

ඉු පඇෙ ක කෙඇතෙවටිඇෙනමපත ෙඅවනූ් ිවද.ෙ
7. තඇතෙ පි ි්ුයෙ ්ිෙ තග්පඇෙ භිවයෙ නප්ිෙ

කක්නිෙිෙිගිකෙව ියි ය .ෙ
8. ියමතෙ සෙලිවකෙ කක ගෙ  ක කෙ ල ්නිෙ ිෙ

සඔරව .ෙ
9. අභ ්තකෙස ් ෙ ිහකෙහ සමක ෙපවඇවිෙ

ස නෙයිසහෙඅවශ තිවකෙ  ෙසප්ග  . ෙ
    ෙ

විම්කවෙ නකෙසකිවකෙක ෙ ගෙ
ාපවිනෙශලයෙ

ෙ
“වශූවිනෙක ති,ෙගුලිෙ යභකත ඇෙග ෙහිනෙ
ගුලිකෙ සපකෙතවනකෙ අිවිමයයෙකකගෙලගබවිකෙ
ස ්ෙ ගුලිෙ සකසකහෙ ගෙ නෙ යෙ (ාපවිනය)ෙ
අිවිමයයෙකකගෙලග ෙඇත.”ෙ(අුෙපම ්ෙ2:183)ෙ
ෙ
1. සගව ්කෙඅවනතෙග  .ෙඅ්ෙසයලෙිය ය්කෙ

අවනතෙග කෙස  ෙඅභ ිනසය්ෙසඔරවකෙල ිෙ
 ගප .ෙ
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2. සගව ්ෙ හම පෙ  ය ගත තභිවයෙ ්ිෙ ස්වෙ
නවවිනකඇවයෙ ස ොටෙ න ිෙ  ගප ෙ නප්ිෙ ිෙ
අභ ිනය .ෙ

3. තඇතෙ සෙ ය්ෙපිලනයකෙසඔරව .ෙ
4.  ඔෙ ච තෙනූවභිවයෙ ඉවඇෙ සකොකෙ නහ ිෙ තකයෙ

ච තයකෙස ොටෙනළිෙ ගප කෙඅභ ිනය .ෙ
5. පස ක්ෙපිලනයෙනප්ිෙිෙසඔරව .ෙෙ
6. මපපග්ෙහම පෙය්ිම්යෙඅවස ෝාෙකකෙ ගප කෙ

ාපකිකයකෙ.ෙෙෙෙ
ෙ

විම්කවෙස වයෙ ගෙගින යෙ
කක ඇත ෙනකිතයෙ

ෙ
“(න වකය),ෙ ත්සාෙවනගූසව්ෙනගකිවෙ(ගින යෙ
ත නිව්)ෙ ිත.ෙඑ ස්ෙගුෙ ත්ෙවෙහවගකෙකකෙ
තවෙගෙපි ි්ාෙකකි.ෙ ත්ෙසකසකහෙපිම්නිෙකකි.ෙ
නග ගව් ෙගුසාෙපිම්නිව්ෙ තනකෙනගන් කෙ
ව්ස්ය.ෙ තවගෙ අුලි්ූෙ නමවෙ  ිවකය,ෙ නමවෙ
විපය.”ෙ(අුෙපම ්ෙ9:103)ෙෙ
ෙ
1. සගව ්කෙඅවනතෙග  .ෙඅ්ෙසයලෙිය ය්කෙ

අවනතෙග කෙස  ෙඅභ ිනසය්ෙසඔරවකෙල ිෙ
 ගප .ෙ

2. විම්කවෙ ත ෙ වඇකම්ෙ ුයෙ  ගෙ ගින යෙ
�යිව .ෙ නයිස ්ෙඅකෙසකොකනකකෙු යෙ ගය.ෙ
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3. ත ෙ වඇකසහෙ පවෙතිවෙ ්ිෙ වමානයෙ නප්ිෙ ිෙ
�යිව .ෙ

4. අසමතෙ තෘගූණිවෙ පිලනයෙ සකොකෙ අ්ෙ අයෙ
සකසකහෙකකණිසව්ෙ කතවෙකක ගෙ ක කෙ
  ෙසප්ග  .ෙෙ

5. මපෙ වෙගක්ෙ ක ෙනප්ිෙිෙවගටෙහමසව  .ෙ
6. ඊමග ිවෙගපෙ ක කේග ෙ   .ෙ

7. මපපඇෙසපොස්ොනඇෙහ නෙඅතකෙ ගඳයිවකෙඇතෙ
කකව්න .ෙ

8. නහපඇෙ නිාිකණෙ සලනෙ ස තෙ යි කෙ   ෙ
සප්ග  .ෙ

ෙ
ජෙතෙකිලයක ෙවකකෙඅිවිමයේජෙ

නග ම ෙ
ෙ
“්ජෙ (ඉටෙ ක ෙ  ගෙ ව්ස්)ෙ  ගනව්ෙ ග්නිෙ ිෙ
 ිනය්(හ)ය.ෙ කවසකපෙ එහෙ ්ජෙ අිවිමයෙ කකෙ
 ්ස්ෙගෙ ඔකේජෙහෙුිසකෙඇ්කෙ ගෙපිපකහෙ ගෙ
සනො නිෙතමකෙගෙ(අග ත)ෙනගත.ෙය්පසත්ෙගුලිෙ
කවකෙසගයකෙක ෙගෙඑයෙඅුලි්ූෙ ගනව්ෙග්ස්ය.ෙ
(්ජෙ සවගසව්)ෙ අවශ ෙ ක  නිෙ රනෙූ කකෙ  ිත.ෙ
නග ගව් ෙඅවශ ෙක  නිෙඅග ්ෙස ෙගූඨෙව්ස්ෙ
 යභකත ඇෙක ය.ෙතවගෙඅවස ෝාෙකක ්සනි,ෙ
ගුලිෙ ිේකෙ ෙ යභකත ඇෙවත.”ෙ ෙ (අුෙපම ්ෙ
2:197)ෙ
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ෙ
මිනෙූඉත්ිනසෙෙසගව ්සාෙඅණකෙකකකෙගසහේ ිෙ
ප ත ි සෙොගිකත ොගි්කණයෙසලොවකෙසප්විෙ
ම්ෙ ඉ ිහහෙ න ෙ ග ිසාෙ (එග ිෙ සකසකහෙ
සගව ්සාෙ ගමවිගයේ ිෙනි යෙඅඇසෙවි)ෙජවතසෙෙ
සමෙ ිෙ වගග ඇෙ සමගහෙ ෙ සහපඇෙ කකම්ෙ ්ිෙ තවිෙ
නිසකතිඇ කවෙ ෙ ඉටෙ කකම්ෙ කක්නිිෙ ඉතිෙ
වගග ඇෙනග ම  .ෙෙ
මිනිකෙ මතෙ ජවතය ෙ නග ම කෙ  වකෙ පඇකකෙ
 ්නකෙල ිෙ තේ ග ොසචත ෙසඔරවෙසලනෙස යෙ
නහෙක ේගක.ෙ
ෙ
ඉ්තෙව ්ෙකකනෙලගෙඅ කෙ�යිෙ ක ෙමිනිසාෙ
නූවභිවකඇවයෙන  ෙඑකළතිවකෙඇතෙහමසවතකෙ
 වෙ පග්ගුුවෙ නනි්ෙ ිෙ නත ය .ෙ න ි සෙෙ එකෙ
සකොකනකකෙප ණකෙඅග  නයෙක ේග ෙස ිව්ෙ
නහතෙ�යි ිම යකෙසනොවනෙඉ්තෙව ්ෙකකනෙලගෙ
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