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ආයි් (රල) තුමියමග්්ංමම
පළබඳමගිංමක 

 
මනිෂම ්ම්ම්ාම  ්ව්ම ්්ෂමමම ම්මි්ගෝි්දමම යම  ූම
කමආ්මමෝංපමළ මාමි්ග ්මගස්ම ්ව්මසමමම අම්ම
ිහවමමංහම්මතම්ත්ම් මි අගර්ම් ෝම් ්ිතමසාමනතම්ත් 
පළබඳ්මපතකි ෙිෝමපර්්්මගස්මගගසමආප්රිතම ෝං්වම
ළ හම ං්ම ිාග්්්ම මත පපම බ්ම  ූම කමආ්මම ිම්මම
ඉතං්වම්ම ව්කකම ්රය. ්මිම 1400 පාම ිෝරම මකප්ංූම
්්රිතම  ්ෝම යම කවරිූම පතකි ෙිෝපය්ම නතම්ම ්ම
උහමෝඅපිමකමං්මහනමහමප ි්කමිහවමං ්ම්්්ාම
උෝව්ංම් දැමබ්ම ූමකමආ්මමවඳං් පරය. ි පිවෙම් මෝම
නතම්ම්ම වඅෂ්්්ිමකමිහවමිංගම්ිා්ප ි්කමිහවම
ිංගම ං ්්්්ාම කවරිූම ් ්ම ඉ්ුෝෝම ි්ිරං.  ූම
කමආ්මමෝංපමළමාමි ෝරමසාමමමකප්ංූම් ්හම ්ම්ම අිමම
 ්ෝමයමනතම්ත්ම්මනර්ම්ද්මස්ිතමවඅෂ්්්ිමකමං්ම
ගදූ් ්ව්්අිමකමිහවාමෝම .  ූ කමආ්මමෝංපමළමාම
ිෝරමආරහ්පමප්හම්ප්්නිුමසා මකප්ංූම්්හමකවරිූම
් ්මනතම්ත්මංාමි්ටර්ගමම්්මම්මි්පකමප්්්මම
ිපිාම ති . නතම්ත්ියම ළසම ්ි්පම ි්ිි්්වූම ්ම
ෝද්තම වඅෂ්්දපමම ිංෙති්්ම “ වූ ස්දක” න්හම වඅෂ 
්්අම්මම්මි්ටර්ම්්මමම ්මකම්  ්වූථ්්පම දමර්ම ්ම
ගදූ්්වමමපකමපරු්මපා තමළ ිහමපළි්අකමනතම්ත්ම
ි්අමළසම් ි්පමි ්ිතනමබ්මඉඅ්මි ංිා්ම් ද්මස්මකවරිූම
් ්මනතම්ත්මංාම“ ූ  ම්” න්හ ගදූ් ්වම්්අම්  
ම්මි ්ටර් ් ්මමම් මහබ්ම ්ං. ් මෝමවඅෂිතම  ිතග්මම
න්හම ූමකමආ්මමෝංපමළමෝමවම් අෝ්ම වංමල්මම
ි්්වූම්්්ාමගම.  තමඋෝඅ අරමාුඅමළ්ම කඅ්මං්ම



 

4 

වඅෂ්්ද්ම ිම්මම ගදූ්්ව්්අිමකම ිහවම  ්ෝම යම
නතම්ත්ම ්ම උහමෝඅපිමකම ිම්මම හනමහමප ි්කම
ිහවමං ්්්්ාමකවරිූමපතකි ෙිෝපය්මඉ්ුෝෝමරං. 
ිමිහවම ර  ම1400 පාමිෝරමආරහ්මයමඉවූහ්මමාමං්ම
ඉවූහ්මිතම ්ිම තම්ත්ාම  ෝං්වම ළ ිහම පා ෝඅම
්මඅම්්මම් ක්්ෝමු ්මඉ්ුමාෝම රික්මස ි්යමම්්ම
ඉවූහ්ුපය්ම ඉඅ්ම ිංිා්ම ්්්්ම ප තකම ්්ම  අරම
ිමිහවම  ෝං්වම පර්්්ම උෝම්ම ්්්්ම  තම ්ම්්පම
 කවූම වහ්්රමම ්ද්ම සඅ්ම ගාම  ෝම ෝෝ්්ි්ම නර්ම
ිපිරහමයම නපහෝ්්මු ාමි ු්්්්පාම. ඉවූහ්මමමවඅෂම් ම
්ද්්මම්්මමපළබඳම්මඳම්මන්ම්ම්ි්්මිඅිර්මඉඅ්ම
බ්දමෝම   ු්ම ගා්රමම ං්ම මථ්මථමම ෝ්්හම පර ි්්ම
ප ුමගමහමපමි මි්්්ාමප ත්පරම පමනබාමආර්ස්්ම
පර්ි්ම.  ෝම් ංහමි අගර් ි ්්මඇෝිෝමපිු මඋ මමකම
න්හම ෝරහෝර්ි්්ම හදබුම ි්මකම ංද්මාම ුවම ගා්රම, 
බ්දම, මථ්මථමම ං්ම ග්ෂ්්ම ෝ්්හම පර ි්්ම පප්ම යම
්ිුිතමප පතිහමකමංද්මාමි්ි්්මබ්  මඅරම ට්්ම
ලම්ම ගිංමපපම තමප තකමි්ිිු.  ෝමඉෝි්්මෝරහම
 න්මි්මුපම් ියම්ංමමම න්ම්මමළ මමව්හප්්යපම්ම
ස  ්්්ළ. වෝ්ම ිහගපිතම ගා්රම බ්දමාම උ මපහම
ළම්ි්මුනව්මෝම . ව්හප්්යපමපළි්ත්මුදමගා්රම
බ්දමමඋෝිමගෙමපර ි්්මංුම්දර්මපළබඳ්මන්ම්ම්ාම
නපඹමම ුනව්ම ගස්ම ිඅගර්ම ්අම  තම න්දර් ං්ම ිාෙි ූඨ 
පළි්අය. ිමමමප ුමිපිරහම ්ස්්මමිමිමමපරු්ම
මංහම්මතම්ත් ියමග්්ංම්මපළබඳ්මං්මගිදෙි ිම්ම
ආයි්ම තුමම වම්ම ඇත පරම ්ෝම ග්්ංමම පළබඳ්ම ඇතම
ිඅිරත මගමව්මබහම. 
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මංහම්ම තම්ත්ියම ෝපමම ග්්ංමම ස ම ්්ි්ම
නතම්ත්ියම ගසම ෝවූම ්්ම ගිමම හම දම. නමම මකප්ංූ 
්්රිතම ්ෝමයමඋතහමෝද්දෝමපාමඋ මපහමෝඋම්ිද්ෝ, 
ස්්ෝ ං්ම්මවම ර  ම40කමයම්ෂ්ෝ්ුපමපා ත හමනරඅ්ම
ස් පද ්ම තුම වම්ම. නතුමම ි්්රකම මම ්ද්්ැම යම
ප්්අ්්ළ. මංහම්මතම්ත්මවම්මග්්ංම්්මගාම්මවම
ංඅළංකමය ඇම ි ෝරමග්්ංම්ි්්ම්  ්්මළහෝමි ්ි්කම
ියමම්කම ්ම ර්්ම. නතුම වම් ්ෘංම  ගඅමම්අමපර්දම
මංහම්මතම්ත්ම ්මළස  ග්්ංමකමපරමි ්ිි්්  ර  ම
25 පමආ්රම, වතාමං්මබදාම්්මවපුම තමඋෝඅ අරමග්්ංම
 ගඅමකම් අමපපං. ඇියමමරතමමි අක න්හමඇමාම ර  ම
65 ං්ම මංහම්ම තම්ත්ා  ර  ම 50 ිඅක ් ්්ම ංමම
ි්ි්කමහදබම් අමපපමි මමමග්්ංමමං්මපද ්මතුමමපළබඳ්ම
්ිමතම්ත්මෝසමප්ා්් ් නඅරමසහෝෝමපපං.  
 
ිම්්ම හිප්රම ගඅමකම්අමපපමිහි්මිහ යමිාෙි ඨූඅමම
ුනව්මපළබඳ්ම“ප්මපම්” “පම්ම ෝා්රපම්” ් දනමන්්අම
ං්ම පළකූම වං්අම  ෝං්වම්ම ඉ්ුෝෝම පර් ඉවූහ්හම
ගිරගධ්මඋෝම්ම්්්්ම තම්ම්්පමම කවහම්මඉමංෝම. 
පුුිමක ියමලිිපමිම්ප්රහම හම උ ාම අමම ්ප්්න්ම
්මවම 25 සාම 50 ්ක්්ම මදයම පළ්දගමාම ළසි්කාම
 ෝංසඅ්්කම ඇඅදයම  පම ි්ිසඅ්ි්ම. ිමමම ප්හම
්ප්්න්ම තප අම්ාම ්ක්ම  ර  ම 15 ළ්ම ්දවමංූ, 
ි්්රකම්ද්්ැමයම් ්්මළහෝමි්ි්කියමම්කමග්්ංම
පරම ්දගමම “ප්මපිමක” ියම පළි්අ ්දය  ව්්ාම
පදමදෝිඅම.    
 
පද ්මතුමියම ්්්ිම්  ර  මි ්පපා ෝස  ර  ම50 කම
්මවදතම්ද්්ැම්මස්මවර්්මතුම්මග්්ංමපරම්ෝම අරම
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ඉවූහ්මමමි්නි්්මි්ිිමකෝම ිූපරඅ්්්ාමමවතමදම
ස්මවර්්මතුමාමිමමමගද්හම වූ්දසූහකමර්්ාමවදපමකම
ි්ිමදඅ. පද ්මතුමි්්මහ්ම් ්්මරපමබහ්ම්දගමාම
නතුමි්්මහ්ම වං්මම මංහම්ම තම්ත්ාම ්  තම ගද්හම
වං්මකමගම.  
 
මපළාම මංහම්ම තම්ත්ම ග්්ංම පරම ්්ි්ම ආයි් 
තුම්ය. ඉවහූ්හමගිරගධ්මි යමගිුා්මාමහක ළමඇෝිෝම
ිමමමග්්ංමය. නර්මනතම්ත්මාම“පම්ම ෝා්රපම්” ම් 
න්්අ ිාග්්්්ම මතම පර්ි්ම ිමමම ග්්ංමම මූම පරම
ි්්ම. ිහමපළබඳ්මනර්මඋඳා්ම්ක්්ි්මෝංඅ වඳං්ම
ආයි්මතුමියමපප්ද්මය. 
 
“මාම් මවම6 දම් ිමතම්ත්මම්මග්්ංමපරම් දගමාමි ගවම් ෝම
 අරම මාම ්මවම 9 දම ිමමම ග්්ංමම ස ම පර් හද” (වහංමූ
මවූලහ) 
 
ිමමමමහ්ාමමන්දර්ම. ිමමමග්්ංමමපළබඳ්මඇතමවඅෂ 
ිඅිරත මගමව්්ාමිෝර �මහ්ිළපය්ම්දිම්මිමමම
ස්දමාමව්ිපකි්ම ෝාමබහෝ්්මි අිරත මළහෝමකමි ්වම
 ්ස්්මම ිමිමම පරම. ෝංත්ම උඳා්ම ්ක්්ම ඇෝිෝම
‘්්ුත’ ඳ්ෝමෝිෝමෝප යමප්ෘෝතමළ.   
                 

දිුමෙ2011 කයම ි්ගවූතමමවම2 ්දනම ළං ්්්්ම 
 

අඩේමයසෙි් ්වළෙහටෙනටෙි රිිිෙ 
“්ද්ාම ෝ්ත්මග්්ංමලම්ම ෝ්ිප ළ ිහම ්මවූම හම්්ම  ාම
ළ මමි පිරහමවහප්මබහ්මබ්මර් ෂමෝුෝ්හ්මං්මවූ් ි්දම
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පා තමඇමදතමකිලු. ඩ. ි ජ. ි වි්ගරෝ්මමංඅ්මෝ්වය. 
ග්්ංමකමලම්ෝ්ිපමළ මමවඳං්ම් ද්ාමෝ්ත්ම ්මම් මවම18 
කම්්ම අරමනමම ර  ම15 ්ක්්ම ාමළ මමිපිරහමප ුම
වහප්මබහ්මබ්මඇමත්රම්මෝ්වය. ්හබ්මපි්ද ්හම ාම
්මස්ම ලිිපම වබඳඅ්ම ෝද්දෝළමම ිංෙති්්ම වූුම  ිතම
ිාග්්් ්හාම්ාම ෝද්ිර්ම අ තමඅ  ම්ම පම්තමම
්ි්්ම්්මඉංපමමඋමමපළබඳම ්ස්්මමිමිම පරමිමිහවම
ග්්ංමළිහම් මවූමමහම්්මවිිදගස්මමළ මමි පිරහමප ුම
වහප්මබහු්මස්්මබ්්මඇමදතම්රම්මළමය.  ාම්මස්ම
ලිිපම වබඳඅ්ම ෝද්දෝ ළමම වඳර්ම අං්හම ්්ම  අරම
න්ද්්කමනපඳමර්ිංිෝම ්්පමඳ්්හම්ාම්වරම7 පමසරම
්ඬ්මකම ෝද්ළමාම ගතිම්ම පතෝ්්්ම ඇඅ. ිම්දනම
 ්්ව්්්්අමඅෝෝ්මකමඇතමි ්ිළමමවඳං්මඅම්ම දපරතම
 ම්අෂ්රම්ම්මස්ම ්දිතෝමිමමමිමග ්්්මි්්්මබ්ම
ෝ්ව්ම ඇමත්රම්ම ගගසම ෝ්මද් ්හම බහෝඋමම මඅම නමම
ිමග ්්්මවූථරමපරම්දගමාමි්ිංදළ යමබ්්ම ම. නිංෝම
්මඅම්්ිතමබ්හම් මවූප්රම්  ්්ම( ර  ම18 ාම ා) ග්්ංම
පරළිහම ිරෙවූි්මම ් ්ාම ග ්ස්ම ගතමම ිම්ෝමපම
ළ මාමර මමයරතමමපරමඇඅ. ිහමනව්ම්මවම ර  ම18 
වහඳමතම් ්ත මළස ම ිමකාමග්්ං ළිහමඉකමපවඅූ්  වර්ම
ඇඅදයම්ම මමංඅ්ම ම”.  
 
ිමමමප්ෘෝතිම්මිංළ්රරම්්මප ුමගමව්මබහම. 
 
1. ්ද්ාම බ්හ්මවූප්රම ලිිපම  ෝා්රම ්දවම ි්ු්ම
ෝ්ය. ිමමාමගව මමඇෝිෝමග්්ංමවිවූථ්්මතප  බ්ම
ඇමදතම්රම්ම් .  
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2.  ාම් මස්මගඅෂනකහමග්්ංමබ්ස්මපාමඇතපෝම
ළිම්මිමමමඅෝ්මමි්්වූමපපමංදළමමම්ම  ිපකි්්. 
වම් මව්්ා්රමමිමමමි්මසරිපයමම්මබහ්ිෝිිරිෝත්. 
 
3. ග්්ංමාම ්්පම ්මම් මවම ෝියමගතමෝ්සතිතමඇතම
 අරමඋෝුමම්මවමපළබඳමවඳං්කමළස මඅද්පමවඳං්මළම
ි්ිමදඅ.  
 
 ර  ම 18 ාම  ාම ්මස්මග්්ංමම ිංගමලිිපමවහබ්සමම
්මඅම්්ිතම ්වරම 7 පම සරම ්ඬ්මකම හදබමාම ිංෙතම ගමම
ංදළමෝම්වරම්ංවූම්ත්පාමිෝරමස  යමග්්ංමකමිමමම
ගතමමෝ්්හමපර ි්්මගනදූාමකමිංගමමඅමකමිංගමෝපම
ළ මාමබ්දමෝමළසි්කමඉ්ුෝෝමි්ිි්යමම්්ම ෝියම
මඅමය. නමමනිවෙමි්ිිුම්හම්මවම16 දමස මයමස්ස්මථම
ිබගවඅ්ත්ියම ං්ම මිවගසර්ම ි්ගමියම ග්්ංමම ්ම
්මඅම්්මගතමාම ෝාංදනම නපකම බ්ම  පමදෝිඅ්ම ර්්ම
වඳං්මපපම ත්මඇඅ.  නකමනකම ්ම්මහමෝද්තමවම් ම
වහප්්ම්, පළ්දගහමං්මගතම තම න්මනමමවම් ම්මහම
ාමම්්්, ා්ුිමං්මි ම්ප්රපහමවදපහමතබ . ් මඅම්්ිතම
ඇතමගත  තමං්මවිවූපෘතමමෝ්්හමපර ි්්මෝදර ම ්ිතම
ස ළහමගිුා්මමළ ම ාමඉ්ුෝෝමළම  මථමගරහඅමි ම්්ළ. 
ිම්්ම යඅ්නිමගෙමප්අ්මමඇෝිෝමම්්්මඉතං්වමමං්ම
්මස්මමපළබඳම්දනමකමි්ිමදතමර්්ාම.   
 

උකරාමග්්ංමං්ම්කපව්්මගතම. 
උකරාමගතමම බහෝ්්ම වූ�මපම ං්ම ඳ ිමකම  අරම ස ්්ම
ග්්ංමකමඋකරාමග්්ංමකමිහවමලම් ෝ්ිපමපප ංදළම. 
ිමමමගතමමබහෝ්ෝ්්මෝප්ෝම් නිත: 1. මසෂමමෝප්අ, 2. 
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උත ම මද්ම ෝප්අ, 3. ඌ්ම ෝප්අ, වංම 4. වබර්ම්ම ම්ම
ෝප්ෝමවඅරය.  ිහමපළබඳ්ම්ද්ාමබහෝ්ෝම්නිතම1952 
 ිපම44 ් රතමඋකරා ග්්ංමවංම් කපව්්මෝ්අය. 1954  ිපම
34, 1955  ිපම 22, 1975  ිපම 41, 1978  ිපම 23 ම්ම
විිදගස්මෝ්ෝම් ල්මමූ ෝ්අම ෝම් අ්්කමවිිදගස්මම
පරම ඇඅ. උකරාම ගතමම  න්ම ග්්ං ළමම වඳං්ම පුුම
 ිමකියම්මවම ර  ම16 කම්ම්දංදන ිපි්කියම්මවම
 ර  ම 12 කම ්ම වහඳමතම ළම තිමම  තම.  (උඳා්ම ්දගමම
“උකරාමගතම, මවූලහමගතම, ිෝව්හමමගතමමං්මඳ්්හම
ගතම” - ගතතමආ්්්මන්. තහපරෝ්) 
 
උකරාමග්්ංමගතමමවදපහිහදමවූ�මියම ්මම්මවම ර  ම
12 බ්ාමය් මපර්්ාමඇෝිෝ �මහ්ි ම ප්්අ්්පියම
්දවගමාමෝෝළිහමව්ම්්ෂම් මවමෝ්්හමපර ි ්්මගමම තමම
ම්්ම  ෝිය නංඅම්ග මඅමය. ගසම නකම ්්ම සම්ිවෙම
ඇිමුප්නම නකවෝම  ්ෝ්ිතමනුම ංදහපිමමම ප්්අිතම
ි්මුපම්ියම නමදතමමඇත්මව�ූමපියමග්්ංමමවඳං්මයම
ගඅෂනකහම ්මම්මවම්්ි්ම ර  ම13 ම.  ්මං්මවම් ම
ග්ෂ්තය්ියමමඅමම්්ි්ම්ිූමමපහ්පමම් ්්ම අහම
පහ්ෝම්හම ් ්්ාම ්ක්ම  ාම ්මස්ම ්දවගමාම ෝෝ්්ම
බ්ය. ිහම පළබඳ්ම ප ත්පරම ෝංඅම වඳං්  ්අම ්හම
වහබ්සපමාමපගවමප ුමගමව්මබහ්්. 
 
http://www.sos.nh.gov/Publications/MARRIAGE.PDF  
 
ඇිමුප්නම නකවෝම  ්ෝ්ිතම පදලිකගනම්ම ප්්අිතම
ි්්ුපම්ියම නපළඅ්්ම ං්ම ගනදූාමම ප ි්කියම
 නමදතමමඇත්මස  ් ්මග්්ංමකමවහබ්සිම්ම ්මම් මවමූ

http://www.sos.nh.gov/Publications/MARRIAGE.PDF
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හම්්කම ි්ිමදඅ. ිහම පළබඳම ිඅිරත ම ෝංඅම වඳං්ම
 ්අම ්හමවහබ්සපමාමපගවමහබ්ම්අමංදප. 
 
http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/documents/
marriage%20ceremony%20info.pdf  
 
ිහ්්ම්මිම1400 පාමිෝරමි්ි්ම්මඅම්්ිතමග්ෂ්්මං්ම
අ්කිතමම  ත්ම ිහි්ම ඉ්ුිම්මම ම ස්් ඇිමුප්නම
නකවෝම  ්ෝ්ිතම ්ද්්ෝම ප්්අමපම 21 ්්ම සමම ්ිවෙම
ිම්ෝමපමගය්ම.         
   
ආයි්මතුමිය ග්්ංමමපළබඳ්මඉවූහ්හමගිරගධ් ්ද්ාම
පර ි්්මම්්් ය ඉඅ්මෝංෝ ං්මන්්අ පා්රමම්ද්ම ෝම
ිබිිංගමිවෙමමගඅමාෝ ප්වූවූහාෝමෝෝ ්මස්්ි්ම. 
ිමමමසපුස ්මමව්රමමං්මි ගසමමෝමතක ෝ්්හමපර 
්ෝමගිමුාමයමපා්රමක ංදිර්්ාම ්මළස්කමි්ිිු. 
ඉවූහ්මමම ග්්ංමකම ගඅෂනකහම ළමාම  ්දෂ ප ුම
ළහෝමකමෝංත්ම්ක්්මඇෝිඅම.  
 
1. ම්ම්ලමම්දවගමාමෝෝ ළමස්මම තම 
 
2. ම්ම්ලමියමඳමතමපදමදෝඅමළසමමබහෝඋමළ්මිඅිර්ම
හබ් ්අම තම 
 
3. ම්ම්හම්ම ගස්ම ‘මංම’ ්හ යම ග්්ංම අඋය්කම
ම්ම්ලමාමහබ්්මම තම 
 
4. ම්ම්ලමියමපම්මිංගමගඅෂනකහම්්රප ි්කමස්මම
 තම. 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/documents/marriage%20ceremony%20info.pdf
http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/documents/marriage%20ceremony%20info.pdf
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5. ග්්ංමමපස්දිතමෝද්දෝගමම තම අරමපළ ්ෝමව්කකම
ප ්්මි්ි්ි්කමස්මම තම.  
 
ිමහදමග්්්මාමහක ළමඇෝිෝමආයි්මතුමියමග්්ංමමස  
්්මගාමඇියම්මවය. ිමමම්මවමපළබඳ් ්මමඅමළහෝමකම
ඇඅ. ිපිවෙම ්මෝම ඉවූහ්මමාම ෝංරම ්ව්්්ියම
වූථ්්රිතම සාම ිමමම ප ත ෝපම් ව්ප ා්ම පර්්ාම
පදමදෝිඅම.  ර්ිම් දංදන ්  ්්ම් මවම9 ි ංගම10  ් ් ගාම
්දවගමාම ෝෝ ළමමවූ්්්ගපම ්්ම  අරම නමම ්මවම ්් ගාම
නර්ම ිංිා්ම ්දාුම ප්්අ්්පියම ිෝනමළ්ම  කඅම
ි්ත. ම්ම ර  මගවූවකමමද්මිෝර්්මෝ්වදහපමරළම්් පපම
 ිමකම ්්ම නව්ම ිමහම වඅෂඅ්් ිංිා්ම ්්්්ම  ිමකම
ි්ු. (ඉවූහ්මිතම ගිුාපය්ම ෝ්ව්ම ෝු්)  ර  ම 9 දම
්දවගමාමෝෝ ර්්ාමෝස්යමි මමමග්්ංමමනදපූඅම් දිම්මම
ස  ළමඇෝිෝ. ිමහමඇත ්දාල්මකමක්මළම්ම  ව්්ාම
පදමදෝිඅම. ිමමමග්්ංමමපළබඳ්ම්ිතම්ියම (නතම්ාම
ි්ග ්ියම ද්්තමම ං්ම ආ ම්්්මම  ෝිු්්)  ්ිතම
ළසි්ක, මවලූහමි ංගමඉවහූ්මිතමංතර්මගස් ි ංග ග ්සම
මඅම පප්දම පරම ඇෝිෝ්දයම ප ත්පරම ිවිම්ම බහ්්. 
සමලමගිුා්මමත ළමඇෝිෝම20 ්දන ං්ම21 ්දනමසම්ිවෙම
ඉවූහ්හමගිරගධ් ි්්මෝම .  
 
ව්රමමෝ්්හමපර ි ්්මආ්ුපම් ්මපය්ා ං්ම ්ම මාම
මකම්ව්ම ්ම මියමසෝමතපමිු්්්්කමඇතමිපිාමනය්ම
ග්්්මකම හබ්්ාම ඉ්ුෝෝම ්්ි්ම Sadism 
(“ෝරපක්ප්ුෝ්ම”) ්මදතම ම්්සපම ිරග්ිම්ම
ිෝිප්්් ෝම . නඅරහම රම් ්මි ්ිි්ිව ූනබියමමෝඅ්, 
ළෝඅ්, ළුළෝඅ්මග්්ංම්් ගාමනර්ියමම්්ලම්ියම
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්මවමකමක්මළම්මප ත්පරමිවිම්මබහ්්. 20 ්දනමං්ම
21 ්දනම සම්ිවෙම ිම්ෝමපම උකරාම සිංහම ගතමම  න්ම
ග්්ංමමවඳං්මප්්අ්්පිය ගඅෂනකහම්මවම ර  ම12 
බ්මඉංත්මඋඳා්ම ්දකයමිපිාිවෙම ෝදංද්ල්ම ්ක්් ඇඅ. 
හ්ිිකමම ්දංදන පමිමකම ව්ම්්ෂම ්දිම්ම ්දවගමාම
ෝදුිත්ම්මවමෝ්්හමපරි්්යමිමමම්මවම ර  ම12 
යරතමමපර්්ාමඇෝිෝමමදයමළසමමවදපමකමි්ිමදඅ.  
 
ෝංඅම වඳං්ම ගවූඅර ිපිරහම ්ම නබියම  ්ස්්මම ිමිමම
පර්්ාමපදමදෝිඅම. 
 

ෝංඅමවඳං්මිපිාවමළතනමප්ෂ්මිවි ුමකම්ම
ස්මපස්සමඉතං්වතම් ුමකමයමපදර්මආහවූි ිග්යම
ිම්ගමියම “Muhammad: A Prophet for Our 
Time” ම්මි්ථිම්මඋඳා්ම්්්්මහද.  
 

• “මංහම්ම තම්ත් ං්ම ආයි්ම තුමම  අරම ස  යම
ග්්ංිමහමළසමම ිමග්ෂඅ්්කමි්ිමදඅ. ආයි්ම
තුමාම්ක්ම ාම්මස්මය්්්්මනමම ්ිතමග්්ංම
පර දමම වහමඅම වහප්්මකම ්ම ෝද්ත . ිමමම
පළි්අම ිරගපමම රා්ූමහමමඋඅමප්හමකම ්ක්්ම
ිම්ෝමපම ගම. ිපිවෙම ්මෝම ආයි්ම තුමියම
ග්්ංමමස ම්්ි්මනතුමම්දවමගමාමෝෝමය්්ය්ම
ෝස්මම්්මෝදංද්ළමප තළ.” (“Muhammad: A 
Prophet for Our Time”  By Karen Armstrong 109 
්දනමපට්)  

 
• ආයි්ම තුමම අමම ්මවම ංිතදම මංහම්ම තම්ත්ම

වම්මග්්ංමිගවම්ෝමබ්මෝ්ව්ම ්වූථ්ිුමඅ්ෝම
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්ද්්ෝමස ළමකමවහංමූබං් මංදවූමි්ථිතමවාං්ම
ළම ඇඅ. ිමමම ග්්ංමම පළබඳ්ම ගිුා්ම ඉ්ුෝෝම
පර්්්මිමමම ්ද්්ෝම ිඅිරතරම වඳං්මළ මාම
ර්ම්්ි්්මිම්ම මඅපමපරත. න්හමමංහම්ම
තම්ත්මවම්මග්්ංමිගවම්දගමාමිෝරමනතුමම
ජබයමමි්මමඅයහම්මදෝිඅකමවම්මග්්ංමිගවම
ි්්මස්මබ්ෝමෝස්මනමමග්්ංමිගසමම ්හිසමපරම
්ම්මහ්මබ්ෝමම.  
 

• ආයි්මතුමියමඅ තමගමමි ංෙති්්ම් ිතම්ත්ම
පළබඳ්ෝ, නතම්ත්මියමපප්ද්,  නමඅමපපම්උම
ං්මි ම්්්මපළබඳ්ෝමනතුමමගස්ම් ්මඅ්මපරමඇතම
ිඅිරත ම තමගද්හම්්ම අරමනමි්මෝසප්ා් 
මවූලහමප ්්මහ්මපිමග ්මම තමමංෝම. නමම ්ිතම
අෝ්මම න්මිමමමග්්ංමම්ංිහමසරකකඅම්්්මම
උි්ව්මස  ගමම තම ි්මකමබ්ම න්්මමිම්ම 
මවූලහමප ්්ම ග්්්ිම්මපළ්්්්මප තළ. 
 
 

ආයි්මතුමියමග්්ංමමපළබඳ්මමතමපරමඇතම ිදග්්ම
ගිුා්ම ඉංත්ම ෝදංද්ළම ිපිාම ඇතම ප ුම පුකව්ම
බදාිහදම මථමර්ෂමනපකමබ්මවංතපම් දිම්මමනපඳම් ්ම
වඅෂමළ. ි මිවෙම ්හ්්්ෝමපමගිුා්මඉ්ුෝෝමපර්්්ම
පළබඳ්ම ව්රිම්ම කඅ්ම නපහෝ්මවං්අමංදඟමළ්ම
නර්ාමවඅෂිතමි්ිරටමග්ෘඅමිු්්! මදයමප්මථ්්මපරම.                    


