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ගබ්සව පිළිබ
ඳ ව ම 

මංහ ්බ ් මබ්ංහස් 

ගබ්සවබ නබගිබගත්කරබඳඳටබවිවතය්වග්බ
වයෝජකසබඉදිරිබවව ්බබරවනකබපවතයගබගසධකබ
 සිෘගසවමබවහ්බ්හගසබ‘ගබ්ස’වවහබබ බ්බවගෝකබ
පම්ය, ඳ්දසි ගබ ඳවංය,  ් සජබ ආම්ගබ ංසබ
ආටදසි ගබප අබුහය්බගැකබව ් බඉ්ූහසායබ
්ූ්සවතයබ පිළිවබ ්බ බ ්සගාකසබ ගත්කරබ ව  බ
ලපවය්බප්ං්ූබගත්වකම.  

“ගබ්සවබ: ්අබගැළබවංහ , රංබකි , ඳකස බ  , 
ඳකස බකි . 

ගබ්සබගතකවසබ: ්අබගැළබක්කවස” (්ත්ඳබසිංහ-
සිංහබ බ්බවගෝකයබ- 483 වැනබපපව) 

“ගබ්සවබ : ්අබ ගැළබ දයබ  බ යස බ වංෝබ දයබ ගත  , 
ගහහයබ කැනබ කි ” (නඅමනබ ්හිබ සිංහබ  බ්බ
වගෝකයබ- 387 වැනබපපව) 
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ව  බ සිෘගසවරබප්සළබපවිරිබවසමිසබකහරයමබ
ව්්බඔළවගබපවටසකයබරළමබවබවයෙමබගතව්කරබ
ගැ ැිවිම.    

2014  සම බ 31 වැනබ ්ස්සබ ‘හිගසදර’ පවිරවිබ
රංිබ ්ිං්බ වසමිසවබ ංහසවිබ ඔග්ූස්බ ිකස්්බ
 ංිසබඳස්බ්ග්ූබවගෙරබරළබවගෙරබනට . 

“14 ඳයැනබසවඳයවගබ තෙයරබ
වංව වබවංෙතබගබ්සවම” 

“පතගතෙයරබවසමිසවමබඉදිරිබ
ගත්කැැබම්්හ බවරෙලසයරබනවයෝග” 

“ං්දබඅ්සවව්බවතෝ බවබවතෝං බගිබකිව ්බරවබ
 යබ  යබ 14 ඳයැනබ සවඳයගවගබ  තෙයබ
්හළ්ටවය්බඉ්ිබ 27 වැනබ ්සබ ර්ූවඅ ංහසවිබ
ද්ූ්මබ ංබවතෝංව බදබරවිවකබහ්බර ූ සිබ තෙබ
රිමකෙවණබදබ  බ්ැියවගබ තෙයබස්බවබ ිවිබ
කසයහබ  නබ ඳවතෝ බ ගබ්සවගබ ිනුහයක්බ ළවබ
පකසවතෙයබඳය.” 

ව  බපවිරිබවිෙත අබඉදිරිබගත්ව්බගබ්සවබ
පිළිවබ නබ්  සජබි  ූකවණබළතරිළග බපවවළෝටබ
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ගතබගැ  බප ්ය. වගෙළඹබඳ ූවබඳ්දසහවණබ් සජබ
ෛව්දබ පි වණබ වජදකූඨබ ග්ගස සමයබ ෛව්ද 
ගඅමකබපතවඹවරෙළබ ංි යබඳස්බරවිවකබහ්බ
රමවණකෙයගබවසමිසවමබ2014  සම බ30 වැනබදකබ
‘්්වෙබරැහ්ූ’ පවිබරවිබරළබගතබනර .  හබ
පඩිගබගඅරබ්ිමකංිවබරංන්බ්මවසබ ිවිම.  

1. පකව්තබ ගබ්සබ  ටද්ූ්සකය්බ හබ ගරක බ
ගත්ක්බ නසබ වෘි  යබ පතරවමබ හැරව්බ
වකෙවව. ගබ්සවබ ගතබ ගැ  රබ  කබ න්ඳයවගබ
් සජබ ආම්ගබ ිතසනත බ ව ් බ ගබ්සවබ ගතබ
ගැ  රබ නබපව දිසවවබ්ැැබග බර්කහබගතබ
වගකබගස්ූ වබ ්්බවව. 

2. පකව්තබගබ්සබ ටද්ූ්සකය්වග්බව ව්වසබහළසබ
ග්ක්බරවර්බවරෙධසයබවංෝ තං්ූබවරෙධසයබ
වංෝබවහස්බවව්ූබගිබග ලබලතළැිබවගේූබගතබ
ගිබ නබඳවතෝ බරයසවබපිළිබවබ න යබපයවතබ
ග්කසබළවබව ් බපිපඩිගවරබග්කසබළවබ ්බබ
ිමජකයබ වගෙරබ ඳ සහබ ම් බ ි සෙය්බ
ළහංිගසතවය්බ හළසබ ගැ  බ වළෙවංෝබ ඳරබ
ස්ව්කක. ව  බග ලබවහරබගබ්සබගතබගිබ
පයවගබ විෙත අබ හළසබ ව්්ව්බ ගබ්සබ
 ටද්ූ්සකයබ  ්බව ් බි ්බග ්බග බි් 
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 හමබ ිය්ත්බ   ්ය. හළසබ ග්කසබ ම්ල්බ
වගෙර්මබවිෙත අබ්ැරකව්රබව්්බහැවබ.  

3. ගබ්සබ ගතබ ගැ  රබ රැ වේක්වග්බ
ළතිතයමබ ඳවසංගබ ගස්ිසව්බ ය. ආම්ගබ
්කූගතිසව්, ්ැ යසවග්බ වංෝබ ි බ
්ංගඅවග්බ වංෝබ ආම්ගබ නරගසතය්බ
වකෙහැබ , ්අබ ගැළමබ ්ැි රබ වය්බ වැැබ ළව, 
පව්්බවතරබහැැබ්අවසබංසබව  බ්අබගැළබපිතබ
වගසබ ගසහබ රතිතයබ වැනබ ගඅරබ ගබ්සබ ගතබ
ගැ  රබරැ වේක්බ්මවකබවංව ්ය. 

4. පඳවසංගබ ්අබ ගැළමබ ්ත්නයගවගබ ිිවයබ
ව යරබ වළෙවංෝබ වවක්ූය. පඳවසංගබ
ිිිවවය්බ හළකබ ්අබ ිවනයබ ් සජබ
පරකමනයමබ වහ්බ ්ැහක බ පරවගබ ් සජබ
්හි්සයබ බ නබවංැ්බව වැ්ක්බවළෙවංෝබ
ඳරබි ්වගබ්්ස සතබඳවතෝ බරයසවබව්්බගතබ
ගැ  රබ නබඳවතෝ බගබ්සවමබස්බගතබගැ  රබ
වරහඹ බස්බවව.                 

 ඉංන්බ නපරසබ ්ැමබ ැබ 4 වැනබ ගඅෙරබ ප්සළබ
වසමිසවමබ2013 පවගෝ්ූ බ16 වැනබස්තස්සබ‘ වට ’ 
පවිරවිබ්මකරබනර . 
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‘හිගසවවබදකගරබ1,40,000 මබ
පකස සතවණබංැසවතකවස’ 

‘් ලි ගැ්බ10% ක්බවැැ වවහස’ 

‘්ාමකෙයක්බවංිබවවැ’ 

“�බහිගසවවබදකගරබප්ගහය්බ මබහමකබංිි්ූබ
්ං්මබපඅ්අලය්බ් නබ්ංබපනයහබ්ළිිසබ ිබ
පකසතමකිබ ලි ගබ ්ළිිසබ වහබ වයව්කබ ළවබ
්ාමකෙයගබදබවංිබ බනවබ. ලිගසාිබවතෝගබ්ංබ
ඒේූබ ම්කබවදසරසතවණබපටදමකගබ ෛව්දබ සසතබ
ලයකවගබ  ංිසබ ්ිං්බ ගවළවබ තසජදබ වකෙවකබ
්ිඳටසකබවහබ්ංයබ ිබ් සජබ්ාමකෙයගබදබවහබ
ළවබවංිබ බ නබළවය”.  

2012 ජනබ ්බ17 දකබ‘හිගසදර’ පවිරවිබරළබ
ැබ ්ඳ්ූිතසි ගබ වසමිසවබ වගවතහබ ්බ පරවගබ
පවටසකයබවයෙමබගතම.   

“දකරබ වව ්බ රවනකබ තරමබ ව වය්බ වහෙවබ
පවක්ිබතරවහරබ්සවංිවබහිගසවවබ් සජබරබ  ූකබ
රබ  සෙයබවැැබවව ්බරව . ඒබපිතබ්ූිබ බදකෙ, ළ සබ
පර සතබ ංසබ පරවයෝජක,  ි්වදබ භසඳිය, සයබ දඳබ
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ක්සබගැ  , ් ි්ිසව, ග ගස වෘිනය, ගබ්සවබවැනබ
් සජබරබ  ූකබර්ක. 

ව  බ ් සජබ රබ  ූකබ ප ි්බ ගබ්සවබ ංැතබ පවක්ිබ
් සජබ රබ  ූකබ පිළිවබ වළෙවංෝබ ඳ්ව ්බ
නත්ිතවය්බඳවෘිබ්ිවස්බගතන. කමිබගබ්සවබ
පිළිබඳවෘිවබගිසබගත්ක්බවි ්බ් සජවණබ
ඳතහය. 

් සජයරබ ටහබ   රබ සසකබ ප්ගහවය්වගබ   බ
පැනයබ කැනබ කි බ ආග ග, ්්ස සතසි ගබ ්ංබ
 න යබ ව වය්බ ්බ වළෙවංෝබ ් සජබ ව�ංය්බ  ළබ
රබ නවිවරබගතන.  ව ව්බවවබ් බ වැනබ් අබනරිබස්බ  බ
  ්බගස්ිසවගරබස්බඳයබංැකබව්හැද යබගැරලබ
ංසබ් සජබගමංසවබවැනබවංව බපිළිවබ් සජයබ ළබ
ගනගසවමබ්මකරබහැවළ්ව්බකැි. 

ගැහ ය ඳ ූව ඳ්දසහවණබ ් සජබ ඳ්දසබ පටදයකබ
පි වණබආ සමයබව්්ිසබවළසිංබ ංි යබඳස්බ
ගබ්සවබපිළි වබස්බගතකබහ්බරමවණකෙය් හබ
්ිිබර්කහබවගෙරබවගකබව  බලපයබ්ැගව ව්. 

“ගබ්සවබයකබරබ  ූකයබ ළබපරබගබ්සවබංසකසබග්කසබ
වගෙර්ූබ ව්ගමබ ්ැමඳයබ ංැකය.  යබ ්ූවසභසඳගබ
ගබ්සවබ්ං ්සරතස බගබ්සවබය්වවන. ්ූවසභසඳගබ
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ගබ්සවබ ිද්ුහබෛව්දවඅ්බඳස්බස්බගතන. 
්අබගැළබන්සබ වවගබගඳියරබංසනයමබවවබකහබයකබ
ර්ක බ  ිබ  වැනබ ගබ්සවමබ ස්බ ගත්බ හළැ. ඒබ
්ිංසබ  න යබ පව්තයබ හළසබ දබ නවබ.  ව ් බ
්ූවසභසඳගබ ගබ්සව,  වවගබ  ිතවණබ  නබ වතෝ බ
ිිිවයමබවංව බවගෙරබවගකබ ්ූවභසවවය් බස්බ
  රබ්බංැකය. 

ප්බ නබඳවතෝ බගබ්සවබ්  සජයරබරබ  ූකයමබ බනවබ. 
 යබරබ  ූකයමබළවරබරි වබනවළ්ව්බගබ්සබකි බ
හිගසවබවැනබ ිැහ තරවහබ නබඳවතෝ බි ිිවයමබ
වහ්බ රවනකබ ළැඳන. නහබ වකෙහිබ වසමිස වහරබ
ප්වබ දිනකට800-1000ටි පිතබ රබ  සෙයමබ නබ
ඳවතෝ බ ගබ්සබ ස්බ වව. ගබ්සවබ පිළිවබ රළමබ
රමවණකෙයබ ස්බ ගතකබ හ්ව්බ 1998 දය.  ැ්බ
වංි්තවබැබගඅෙමබකහ, හිගසවවබවසරනකටසිට
විටදරට උපටඋටපමාණයට3,75,000නකටආසනිටවිට
බවය.ටි මපට්  ටතිට ඉමවාටඋටපමාණයඉට ගසාටසිට
වමටබරඋපතට අරදයඉටබවකටඋපටවටඇප.ටගෙකයබ
කි බ  ්බ් මකරබහැවළකබරබ  ූකයබව යබවවිබ ්බ
 ංසබ යබ් සජබරබ  ූකබර්මබ නබඳවතෝ බගබ්සවබ
න්සබ්ැකයබංැකය කැිවංෙිබස්බඳයබංැකය. 
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ෛව්දවඅ්වගබ හවරෙගබ ස්ූබ දවඅ බ  ළබ කස් 
පව්ූ්සවගබ ෛව්දවතවයමබ ගබ්සවගරබ ්ංභස බ
වකෙඳයබ ක ැබ ය්කබ ්්ං් වව.  යබ ිවබ ්තරිබ
රැංැදලබකිවහබදබි බතව බගබ්සව්බකි බ්ිංසබ
පව්තබ ව්්ව්බ කහබ ර ෙමබ  යබ ගළබ ංැකබ ළවබ
ඔ්ූවහෝබරබ ගස කවණබ්මවසබනවබ. 

ආසයසනගබ තරවහබ ලි ගිවයබ ්හළ්ටවය්බ
වකෙවය්ිබවසතෙය්බ්මකරබහැවබ. ලි ගිවයබ
ය්බ්ූවසභසඳගබවංබ තෙයක. ආංසත, ඳවවගය, න්්බ
වැනබව්බ් ග බපරරබනවළකබ්ූවසභසඳගබවංබ තෙයබ
ලි ගිවයැ. ව හබ දබ වඩසබ වැ්ගිබවකබගසතෙයබ
කහබව  බවංබ තෙයබවංව වව්බ්  සජබරබ ග කයමබස්බ
  ැ. පවංබ ් සජයබ  ළබ ව කබ වංබ තෙයබ පිළිවබ
ඳවෘිබ්සගාකසව්බ්මකරබවකෙහැවබ. 

ව්හැදබ විවිබ යබ  ළබ ්බ ගවවව්්යබ ර්ටනවණබ
සය හබපිළිවබඳවෘිබ්සගාකසව්බස්බවගඅෙබ්බ
ලි ගබරබ  ූකබපිළිවබපවවළෝටයමබහළසබද මබස්බ
වකෙවව. පකව දබලි ගබ මබ  ගබදබගැබබගැ  , 
් සජබවතෝග, ලිගස බ ්ිබවතෝග, ඒවසරබරබ නගම බකි , 
ඒේූබ වැනබ වතෝගබ ිිිවය්බ  නබ   බ පිළිවබ
්සගාකසව්බ   ්බ ඳ්සහබ ්මකරබ වකෙහැබ බ
්මවහිසවමබවහ්බ් ැකයබංැකය.  වැනබි ිිවය්බ
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ගබ්සබ ස්   රබ වංව බ  බ  නබ ළවබ පකසවතෙයබ  බ
නවබ. 

ව හබි විබරැනගඩමබවහ්බපරවග ගැංැ්බ් අව්ව 
නත්ිතවය්  ්ැ්විබගළබක ය.  ැ්බලි ගබ
පරවයෝජකයබ වළෙවංෝබ ්තරබ වළමවසබ ගිබ ංැකය. 
ගකදසභසවයබපිළිබ්  සජබආග ර යකබරමවණකෙයබ
 ි්බ ගකදසභසවයබ ංසකසබ ගැ  , ගකදසඳයබ ය්බ
ගව්බවැනබ් බ්සගාකසවරබළස්බගළබපිතබ හබි විබ
රැනගඩමබවහ්බගබ්සබකි බපිළිවබපටදයකවයහබ
වැ්ගිග බ ව හබ දබ වර්වසබ දයබ ංැකය. හිගසවවබ
ගබ්සව්වගබ ්ූවභසවයබ ්හගසබ ළැධවහබ දබ වැැබ
ව වය්බ ගබ්සබ කි රබ රැ වේව්බ ඳවසංගබ
වයව ව්බසසකබගස්ිසව්බවකබපිතබඔව්වගබවය්ූබ
රතිතයබ 24-30ිබ පිතබ වව. වරේවවබ   බ වය්ූබ
  ර බ20 - 40 ිබපිතබවව. 

ව හබදබඳවසංගබගස්ිසව්බගබ්සවබවගවතහබවයෙමබ
  රබඳඳටබවංව බළහරස්බහැවබ. ් අව්බනව්ක්රබ
වඩසබ වැැබ  වවඅ්බ ළතහවබ ගබ්සබ කි රබ වයෙමබ
වවන. වහබවගවතහබළහරසකබවංව බ ්මකරබහැවබ. 
 කහබ්අව්බපිතබඳ සහබවය්ූබරතිතයමබරැව  , 
්අව්බඒබ ි්බ් සජවණබහැජජසවරබළස්බවවබයැැබ
ස  බ   බ ගඅරබ වහ්බ වර්වසබ දයබ ංැකය. පඩබ
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රතිතයක්බ ක බ ්අව්බ සසකබ ඳරබ දබ ්බ
වකේැ්විභසවයබන්සබගස්ිසව්බරව බ්ැහවහබ
ගබ  යමබ ළවරබ ගබ්සවබ භසඳියරබ ග්බ ංසකසබ ගිබ
ංැකය. 

ආම්ගබ පරංවිසව්බ ්බ ගබ්සවබ වගවතහබ වයෙමබ
  රබළහරසකබවංව වමබවහ්බවර්වසබදයබංැකය. 
පස ිබපව දිසබවංව බවගෙරබවගකබ නව්බආම්ගබ
පරංවිසවරබහමබවවන. ව වැනබි ිිවය්බයරවිබ
ගස්ිසව්බගබ්සවබවගවතහබවයෙමබවකබරබ  සෙයබ
වැැය.  ව ් බ රකයසවවබ රවනකබ පමර්ගසිබ
ිිිවය්බවංව බවගෙරබවගකබ්බගබ්සවබවගවතහබ
වයෙමබ වවන. නවසඩබ වකෙ ැනබ   ,  ිැහබ රකයසබ
්ිංසබ ඳවසංගබ ංසබ ්අව්බ සසකබ ගස්ිසව්බ
ව ව්වයරබ වකෙගැ  , ව ව්වසබ ගසහයබ පිළිබ රබ  ූක, 
වැපංබතහිබනවසඩබවැනබවංව බ් බවහබ් ිංසබවයෙමබ  බ
වගවතහබ ලගබවවැ. 

 ිැහබපව්ූ්ස වහබවතෝ බිිිවය්බන්සවව්බ්බ
ගබ්සබ කිහබ වගවතහබ වයෙමබ වව. ඳව වකවය් බ
ංනය, පිගස, ංෘ්යසළසටබවැනබිිිවය්බයරවිබ
 නබවකබ සකසගබගඩසබ වැවහබවංව බවගෙරබවගකබ
ගබ්සබකිහබවවිබගස්ිසව්බවරහවඹ්බ්ැග ගිබ
ංැකය. පඳවසංගබ සිෘිවයබවදසඅ සතයබවැනබව්බ
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පරබ්ි්ූගෘනයබ ළබ්ැැබව්ෝකබ්ම කයරබහම වකබ
පිතබ වැනබව්ෝකබ් ම කය්වග්බරහස යස බනව්්සබ
ගබ්සවබ නරවයෝ බ ගත ග්බ හළකබ ළවබ රමවණකෙබ
  ්බ පකසවතෙයබ  බ නවබ. ගබ්සබ කි බ ආගසතබ
කහරයක්බස්බවගවම. ගහහයබඳකස බකි බ්ිංසබ
ගමභසකබ ්ිවගෝ කයබ ගතවකබ  කට, ළඩබ ඳවමගබ
ගතවකබ වළවංි, ඍජව බ ගහහයරබ ංසනබ රැ ෙ 
  , නරගතෙබභසඳියබආදබනරගබ  ය්බගබ්සබකි බ
්ිංසබභසඳිබවගවම. ාරබප ිතවබ ිැහබපව්ූ්ස වහබ
ගමභසකයබ ළබ දබගහහයබඳකස බ වගෙරබ ්ූවසභසඳගබ
රබ  නයබ  ්බ්බ්අබගැළබඳකස බගත්බහැවබ. 

ප ියරබ ්සවංිවබ වමි සකයබ වකබ ඳරබ ගබ්සබ
කිවහබ ගබ  වව්බ වවක්ගරබ හම වබ නවබ. ාරබ
් ගයගරබර ෙබවරතබ නබඳවතෝ බගබ්සවමබ් ිංසබ
පයබගතකබහ්ව්බඅපය බ800ගබර ෙබම්හක. ප්බ
වකබ ඳරබ ගබ්සබ කිවහබ ්ූවභසවයබ  ිබ ව  බ ම්හබ
අපය බ10,000මබ20,000 සරබ50,000 ංසබඊරිබපතගබ
ම්හමබ්මවසබවමටකයබ බනවබ.  ිැහබ නබඳවතෝ බ
ගබ්සබආයික වහබගබ්සබකිහබ්ිංසබරැ වෙකබ
ගස්ිසව්රබව්වසසගබරබ නගසතබ්ිංසබ්බපවගස යබ
න්සබගතබදබනවළ්බංසකස ගිබංැකය.  ව ් බ්අබ
ගැවළ හබගසහයබවැැබවකබඳරබඒබ්ිංසබ පයබගතකබ
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ම්හබ් බඉංළබයකබපිත  බ වැනබි ිිවයගබරවබවකබ
ගස්ිසවගවගබ ගඳියබ ්හළ්ටවය්බ රවනකබ
පව්සක බ්බවැැබවකබළවබපි ගිබක ය. 

පකසත�ිබ ගබ්සබ කිහබ න්සවව්බ ඳඳටබ ප අබ
ුහය්රබ වගේඅබ   රබ ස්බ වව. ඳඳටබ වතෝ බ
ිිිවය්රබහම ඳයබංැකබපිතබපතගබඅතතබවංකයබ
න්සබ යබයස බවැනබභයසකගබිිිවය්බ්බ නබඳයබ
ංැකය. පකසත�ිබගබ්සබකිහබන්සබ සිෘබ තෙබ
රබ  සෙයබ10%ිබ13%ිබපිතබරවනකබළවබරමවණකෙබ
  ්බපකසවතෙයබ බනවබ. රබ ජකකබර්ටනයබආ බ ්ිබ
වතෝගබ  නබ   , ගමභසකයබ  වසහබ   ,  සකසගබ
ප්ංකය, දමඝගසධකබව කයබවැනබප අබුහය්රබ
ව ් බ වැනබප අබආළසටබරබ නගසතබ්ිංසබවයෙමබ
  රබරවනකබවකෙංැකයසව, පතගබටයබ්ංබහැජජසව, 
භසඳිබගතකබහ්බ කටබපිළිබ නබවකබපනසබටයබ
වංව බ වගෙර වගකබ  සකසගබ ගහරකයබ වැනබ
ගැරලගසිබ ිිිවය්රබ ්බ මතෙබ ද රබ ස්බ ඳයබ
ංැකය. 

ව වැනබ ිිිවය්බ න්සවව්බ ගස්ිසව්රබ ස්බ
වකබපරංවිසව්බපිළිබපරබපවටසකයබවයෙමබගළබ
ක ය.  ගබ්සවබ වැනබ ් සජබ රබ  ූකයමබ  ි්බ
ගස්ිසව්බ පවසසබ ්ංගිබ ිිිවය්රබ වගේඅබ



 

15 

ව්කසබ ව ව් බ වදසජබ ෛව්දවඅ්බ ව වැනබ ් සජබ
ගැරලබ  ි්බ රබ නහසභය්බ පිරිබ ගත ගැ  බ
ගකගසපවරබගඅෙමබවවැ. 

්අබගැළමබය්බපි යසබංසබගැංැනයබයකබරසම ූවය්බ
ව්ගගබ  ග වක්බ නම සෙයබ ව්කක. කමිබ
ගබ්සවමබවැනබිිිවයගබදබඒබ්ිංසබමතෙබද රබ
ස්බව්ව්බගස්ිසබරසම ූවයරබර  . ව යබ මිතසබ
පකතක්බගස්ිසබහි්කවණබිවිබ මබරැනගඩමබ
නිරෙයබගතකබළවබ් බරැවසයබංැකය. වගව ව්බකම්බ
ගබ්සබකි බවැනබිිිවයගබපව්සකහබ්ංගිබළවබ
ගස්ිසව්බව ් බපවක්ිබරසම ූවය්බ් බ් ැ්විබ
  බවැ්ගිය. 

ගබ්සබකි බපිළිබන ූඳිබඳ්ස ගරබගසහයබ ළඹබ
නවබ. ව   ්බපම්වි වගවත්වණබගබ්සවබ න 
ගිබ ගළබ ක යබ ය්කබ වකෙවව. ගස්ිසව්රබ ඒබ
්ිංසබයහබයහ  ස සව්බයරවිබවංෝබනසබරබ නගසතබ
හළසබගැ  රබඉඩබරබ ්ූිසවබහළසබදයබක ය. හිගසවවබ
නරිබ රසහකයබ ්හළ්ටබ ්ැ්විබ කිවහබ වැඩබ
්රං්බ ඉිසබ වංෙිබ   ර ගබ රවන්බ ංසකසබ ගිබ
ංැකය. ජකගංක වමටකබ වවගයබ 1% වැනබ පව බ
  ර ගබරවන්වණබ හබරබ නුහයමබවහසන. ගබ්සවබ
වැනබි ිිවය්බවගවතහබගස්ිසව්බවයෙමබව්වණබ



 

16 

ඔව්බ ළබඒබපිළිබරවනකබවකේැහකල ිභසවයබ
න්සය. පකසවතෙය  බ නබවිෙත අ වහරබප්වබ
ගබ්සවබ වගවතහබ වැැබ ව වය්බ කැ්අබ ව්ව්බ
ඳවසංගබ ගස්ිසව්ය. පඳවසංගබ ංසබ ලි ගබ
පරවයෝජකය්රබ හම වකබ ගස්ිසව්බ ගබ්සවබ
වගවතහබවයෙම වබ ිවිබඉිස බපව බරබ  සෙයකන. 
වහබන්සබඳවසංගබරසම ූවය්බපිතබවහබපිළිබ කසබ
්ැ්විභසවයමබරැවනයබක ය. 

ගබ්සබකි බවැළැමඳයබක බපිතබඒබ් ිංසබරස්ගබවකබ
පව්ූ්සව්බ් බවැළැමඳය ක ය. වහබ් ිංසබඳඳටබගබ ය්සබ
 සමගය්රබ වයෙමබ ඳයබ ංැකය. ලි ගිවයබ ංසබ
රබ ජකකබ ව්හැදබ ්හළ්ටබ ්ැ්විබ කිවහබ
වැඩ්රං්බ ව හබ දබ ලගබවව. රස් බපටදසරකයබ
 ළබ්බඳකයබ් ගසා   ර ්බව  බ්ැ්විබකි බ
ස්බගළබක ය.  ව ් බවහබ්හළ්ටබනරව් කබ
ව ව්වසබ ඳට ිබ ගළබ ක බ වවැ. රව බ ්ැහවහබ ගබ  බ
ඳත ිබගළ ක බපිතබජක සටදබ  ්බ්බවහබ්ිංසබ
වඳ සහබ ්සයගිවය්බ හළස ගිබ ංැකය. 
ඳව වකවය් බගස්ිසව්රබනසබවගහතවය්බහළසබ
ද රි, රගබ ළහසබ ගැ  රිබ පවැසයබ යකබ ංැන බ
 නව්බ ළබජනිබකි බවැ්ගිය.”  
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ඉංන්බනපරසබ්ැමවවණබගැහ යබඳ ූව ඳ්දසහවණබ
් සජබ ඳ්දසබ පටදයකබ පි වණබ ආ සමයබ ව්්ිසබ
වළසිංබ ංි යබඳස්බගබ්සවබපිළි වබස්බගතකබ
හ්බරමවණකෙය් හබ් ිිබර්කහබවගෙරබවගකබ2012 
ජනබ  ්බ 17 දකබ ‘හිගසදර’ පවිරවිබ රළබ ැබ
වසමිසවක.  

පවිරිබහබරළබගතබනරබඉංන්බනපරසබ්මවකබහ්බ
වසමිසබ ප්වබ පරරබ  ළඑයබ ංැකබ ගඅරබ කහරයමබ
පිළිබ ්ිමකංිබ ්රංකමබ රංන්බ ්ිං්බ ගතබ
 ිවිම.  

1. ඉංන්බ නපරසබ ්මවකබ හ්බ පවිරිබ වසමිසබ
පරරබංඬබකගසබරව්්ව්බපනබළතරිළබ් සජමයබ
ව ් බ්්ස සතයබපිළිබබපමර්යගරබපරබතරබමතෙබ
රසබ නබිිිවයමබවකෙවව්? වහබපිළිවබ් සජබ
වගකහබ ්තකබ රසම වය්බ සය හ බ රසවංවබ නංැහබ
පිවවිමබ ප්ග කයබ කි බ ප්ංසගිබ වකෙංැකබ
ිවංවලගසවමබළවරබරිවබ ි.     

2. ලි ගිවයබ ය්බ ්ූවසභසඳගබ වංබ තෙයක. 
වැැඳයරබ රිබ   බ වකෙවංෙිබ ලි ගබ වංෝව ෝකබ
ව ෝතසබ්�යබ  බ් ගබලි ගබරයසවවබනයැහවහබ
්ූවසභසඳගබආ සවමබ්ූ්බපඅකබව්රසම වයර බ නබ
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වව. ්සතටම බ තකකබ ්  බ ් සජයමබ  බ ්ූ් පඅකබ
ලි ගබ රයසවලයරබ ප් ැනයබ හළසබ ව්්ව්බ
 ිද්්හබඳවසංබළ්ටකයක්බර  . වංෝව ෝකබ
ව ෝතසබ ්�යබ   බ ්ස සකදබ ව වය්බ පවඅ්බ 12 
ර ෙබ වකබ ඳරබ ස්බ ඳයබ ංැග. ්ූ්යගරබ ව  බ
ිිිවයබපවඅ්බ 9 වැනබවය්ගබ දබ වවබ ්බ නබඳයබ
ංැග. ලි ගබ රයසවවබ නයැහ බ ඳවසංවය් රවවබ
ර ෙමබප් ිබකහබවැැඳයරබරිබැබවයව ව්බ සරබ
ඳවසංයබ්මවසබ නබගසහබරතස්යබ ළබඔතවගබවංෝබ
 යවගබ සිබ  ළබ   බ වකබ ලි ගබ නිවිජකයබ
පිළිවබගරක බගත්ව්බවගවහ්්?    

3. ව්හැදබවිවිබ යබ ළබගවවව්්යබර්ටනවණබ
සය හබපිළිවබඳවෘිබ්සගාකසව්බස්බවගඅෙබ්බ
ලි ගබරබ  ූකබපිළිවබපවවළෝටයමබහළසබද මබස්බ
වකෙවව. පකව දබලි ගබ මබ  ගබදබගැබබගැ  , 
් සජබවතෝග, ලිගස බ ්ිබවතෝග, ඒවසරබරබ නගම බකි , 
ඒඞ්ූබවැනබවතෝගබි ිිවය්බ නබ  බආදයබපිළිවබ
්සගාකසව්බ ංසබ ඳ්සහබ ්මකරබ වකෙහැබ බ
්මවහිසවමබවහ්බ් ැකයබංැකය.  වැනබි ිිවය්බ
ගබ්සබ නබ  රබවංව බ  බ නබළවබපකසවතෙයබ බ
නවබ. 
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4. ගැහ යබඳ ූවබඳ්දසහයබ  ්බරවිබවකබහ්බ
්ාමකෙවණබපඩිගබවිෙත අබප්වබවංි්තවබවකබබ
ගඅරබ පනබ භයසකගය. ් ්ූිබ වසමකගබ ්අබ
නිරිනයබ375,000 වකබපිතබවසමකගබගබ්සබස්වකබ
ි සෙයබ300,000 ඉම බවකබළවබ්ිං්බකිව ්බ
පරබ ් සජයබ ඉදිවණදබ මතෙබ ර බ ංැකබ ගැරලබ
කහරයමබ  ි. රවබ  යබ ගසහබ වගවස්වවදබ පරරබ
නිතබ ප්්කරබ හැරරබ ව ෝ්කසවමබ වවණබ ව තරබ
ම්ූලහබජකගංකයබ2032 දබසිංහබජකගංකයබඉම බ
වකබළවැ. ව  බර්කහබඳතහිබව ෝ්කසවක. ව  බ
ගබ්සබ ටද්ූ්සකය්වග්බව ව්වසබහළසබග්කරබයකබබ
ම්ූලහබ වඅ්වගබ ්ිැදසවබ ඉිස බ ප රය. සිංහබ
ජකගංකවණබවවක්මබ  රබව  බගබ්සබ ටද්ූ්සකබ
වගවිමබ ්තරබ ඉවං බ ව්ව්්බ ය්කබ පිළිවබ
ම්ූලහබවඅ්රබව ෝ්කසබකගකබ් ිඳටසකබ්  මබගතබ
 ිබ ්ැැබ ප්්කරබ ගැ ැිවිම. ගබ්සවබ  න්ූබ
ඝසිකයක. ව  බලපවණබපව්සකයරබනර්බංැසවණබ
ස්බගත්බහළකබටලසබඝසිකබපිළිබ�බජයවමටකපතබ
ඳ ූවබ ඳ්දසහවණබ ් සජබ ඳ්දසවබ පිළිබ  ංස සමයබ
 කතබ ් තවගෝ්බ  ංිසවගබ ප්ං්ූබ නපරසබ ්මවසබබ
 ිවිම. ගවබඝසිකබකිතබගත්කැැබගඳිබප්න. 
ිවිබපි්මබගඳිබප්්කරබව්සක ්බසසන.  ංබ
වරෙවළෙවබගහරසබගතවකබි ත ්බස්බවකබව ව්බංසබ
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පවක්ි  න්ූබඝසිකබපිළිවබව  බපි්ූබමනවිබ
තකන. වහබ පිළිවබ රසිගඩබ අමකබ පභදස්බ
ඳ්දසහසතරනවබ වැඩබ ඳවබ තසජකයබ රකැිබ
වංව්පරවග්තබරසෙසංබ ංසබකසහ බරස්ය්බවගබ
“ගැරලබ ිැ්” ව්්වණබ 85 වැනබ පපවව්බ රංිබ
්ිං්බවගෙර්බනපරසබ්මව්කරබගැ ැිවිම.  

“ගෘකගම යරබ  ්ූ ප ්බ ් ්බ  නබ කි බ ංසබ
ටිිතබවහළබකි බ්බපයිබවකබළවබපපබ්නම.  ව ව්බ
 බවගසවබරගබගැ  බප ්බවගෙඳයසරබගත්කරබස්බ
වකබ් ඩසබ්  ්බඳකස බගතබ් ැාවහබි සෙබඝසියබගැකබ
්බපපබ්නම.  වතබගම ස්ියබ මිතසබටවකෙරසයකබ
ක යමබ ළවබ ්බ ්නම. වහබ සය හ බ ළසහතබ
ංැඩතඅවව්බ ිත ගබ වවක්මබ  නබ වවිබ  ්ිබ
ප්ිබ  න්සවගබ ගවවකෝරසයබ ්හ්සබ දවහබ  සමගබ
ංැසයරබ ්ැහ්රබ ංහළබ කිවහබ  සමගය්ය. පරබ
 කවකගසවගබ ිනරිනබ පි බ ්ිංසබ වහබ  ග්බ
වදසරසතයම වංෝ ළසටගයමබ ංැසයරබ ්ැහකයබ
වකෙංැග. ර්්බ් ව්බ්  ්බ ත්වකෝබ නව්රබ ්ූබ
්ැරකං.  ංජකයසබඒබ ්ූබ හබදබවගකබි බි ්බ
රිවභෝගබ ගළසබ ර ෙමබ වකෙවබ ර්්බ   නබ
 ං්නකරබඒබ ්ූබ්හිබවබ්සකය ්බපිකැමං.  වගබ
වහබ ියබිනමවකවරබගතකබ් ංතබප්ගහය්බසසයබ
ංැකය. කමිබවහබ වගබපිගැ  ැ. ඔව්බ්මවකබ
වංව බ ිිදයබ ක යබ නඩබ ිසෙබ ඝසිවය්බ විෙතබ වබ
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ව තබ සගමබ බ රබ විබ වකෙංැකයැැබ  රබ ප්ං්ූබ
වවැ.  යබ ගබරැිිගබනවබවස.   බ ැිලබකිතබ
ගතබගිබවකෙංැකබිැකගබ ්ූබග  බකිතබගත්කරබ
ළෙබකය්කරබිතහබප්ූවවමබ රබවැහඳබකැි.”   

2014  සම බ 31 වැනබ ්ස්සබ හිගසදරබ පවිරවිහබ 
ංහසවිබඔග්ූස්බිකස්්බ ංිසබඳස්බ“14 ඳයැනබ
සවඳයවගබ තෙයරබවංව වබවංෙතබගබ්සවම” යකබ
ශමකයබයරවිබරළබවගෙරබනරබවසමිසවබපරරබගඅරබ
කහරයමබවංි්තවබගත්කක. පවඅ්බ14 වැනබඳයබ
ර ෙබ වකබ ඳරබ වංෝබ ඉ්බ වරතස ව බ ලි ගබ
රයසවලයරබපව මෙබ බ නබළවබව   ්බවංිබවකබ
රළමබ ගසතෙයැ. ් සජබ ්හ ියබ ප්වබ ලි ගබ
රයසවලයබ වවසංවය්බ ආතහභබ ඳයබ ක බ වකබ පිතබ
ව හදබ ප්හ ිබ ්හළ්ටිසවක්බ ්්ස සතබ ංසබ
්සතටම බර්ට ්බවහරබරරංැ බවහ්බරයසබකි බ
 ි්බ ්කදබඝසිකබව්ගමබ්ිංසබ ගබඳවෘිබගතබදබ
 ි. ව  බිිිවයබවවක්ූබකි රබගිබංැකබරයසබ
 සමගය්බ් ම්? ව ව්බපව්ූ්සව්හබදබගබ්සවබ
 ිද්්හබගතකවසරබවඩසබගිබංැකබරයස සමගය්බ
කහරයමබ ි. ගබ්සවබ ිද්්හබකි බ් ැළැඳ් බ
රනකබ ිහව්රබ ඉ  ිබ ළැඳ මබ වකවසබ
වකෙප් සකය. ව යරබ  මබ ඳ්ස මබ ව තව බ



 

22 

රයසි ගබනඩතරබඳවසංබංසබදමග්ස්බ නවය්බහළසබ
ගිබංැග. ඒබපිළිබඳ්ූිතබරංන්බදබ ිවිම. 

5. ‘දක ෙ’ පවිරවි 2011 මැබපවගෝ්ූ   ්බ
2 වැනබපනංඅවස්සබ“පඩබවයස්බවරළවංරබ නබිනබ
්ැගව ව්” යකබ සිෘගසවබ යරවිබරළබැබිවෘිනයබ
ව්්රබපරවගබපවටසකයබවයෙමබගතමබ.  

“්ැකරබරවනක ඳවසංබලයසබරදිඳබකිවහබවය්ූබ
ස සවබපඩබකි බවගවතහබ්හගසබළහකබළවබතසජද 
රිරසහකබංසබ් ූවව් බගරක බ  ැනබඩබලව. ඩ. වජ. 
ව්වකඳතිකබ ංිසබරව්ැ. ඳවසංයමබලයසරදිඳබ
කි බ ්ිංසබ ්ැකරබ රවනකබ පව බ වය්බ 18 මබ වකබ
පිතබ යබපවඅ්බ15 ් මවසබපඩබකි බවගවතහබගඅරබ
්හගසබළහකබළවබ  නවතයසබරව්ැ. ගහළ්බිව් බ
වහබ පඩබ වයස්බ ලි ගබ ්ළිිසබ රැවැි  බ
වංව වව්බ්ූ්බ්කෙබව ෝ්කසබවහරබකඩබරැවවතකබ
ිඅෙබිඅ ය්බි සෙයබදවක්බදකබඉංළබය  බ
පිළිබ පවටසකයබවයෙමබගතබව වහ්බඳවසංබ වහබ
වය්ූබ බ ස සවබ ්ිව ෝටකයබ කි බ වගවතහබ ගඅරබ
්හගසබළහ ්බසසකබළව්බ  ැනබවතයසබකයැ. පඩබ
වයස්බලි ගබ්ළිිසබ රැවැිබ  බ්පතසබිංකහබ
වකබ පිතබ  වැ්කමබ ඔංපබ වවවංෙිබ ප්සළබ
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ප්ගහයසරබ ව්තබ 7 ගබ සතබ ්දව මබ රැක  රබ
 නවය්බ ිනරස්කබ  ි. ව වැනබ පවස්කසව්ිබ
ිිිවයමබ  නබ වකෙ  බ ්ිංසබ ි සබ පතගතෙබ
ප සිදවතයසබ වබ සසබ පවතවණිබ ව  බ වයෝජකසව 
වගකසබ ළවබ රව්කබ   නවතයසබ ඳඳටබ රසම වබ වහබ
ළහර  බ  ිබ   බ වයෝජකසවබ ්ූථතබ ගතබ ගැ  රබ
වකෙංැකබ ැබ ළව්බ කය.  වංිබ වමි සකවණබ ළසහබ
වය්ූගසතබ්අව්බ(පවඅ්බ18 රබපඩ) ඳවසංබගත වහබ
වතජ්ූ්සමබ වඅ්රබ ඳඅ්ටවබ  නයබ රයසි ගබ
කි රබතජයබ තෙයබගතබ ි. වහබන්සබවය්බපවඅ්බ
18 ් හපමෙබවක අබකස්බපවය්රබඳවසංබ වහබඉඩබ
ි්ූිසබපතතසබ ිැැබ්බඒබ ංිසබකය”.  

ව  බිවෘිනවය්බවංි්තවබවකබගඅරබඳ ්සබ
ළහම.  

1. ්ැකරබ ළසහවය්ූගසතබ ලි ගබ පර සතබ වැැබ
වව ්බරව . ව යරබඳ්ස බ ිවිබඳවසංබ් ි්ූ්සවබ
 ළබළවබ  ැනබවතයසබ්ක.  

2. පඩබවයස්බ ිද්ුහබඳවසංබළ්ටකයගරබ
  ළිබ ව ්බව  බිිවයබවවක්ූබගළබංැකයබ
යකබපවංමකසව. ්  සජබ් ්ස සතයබව බ  ්බවරවගැබ
යකබළහසවරෙවතෙි ව. 



 

24 

3. ඳවසංයරබ ප්සළබ පව බ වය්බ පරවගබ  නබ
ර්ටනවණබ නබපිතබනරි බවය්බපිළිබ්ිංකමබ
කස්බිැකගබ්ිං්බ බවකෙ ැි.  

 

“නඩතරබඳවසංබංසබදමග්ස්බ
 නය”. 

නඩතරබ නයබළහරසකබ් ූ්යගබංසබපඅකය්බපිතබ
ස් වකබඳවසංයමබනඩතරබඳවසංයමබවහ්බලයසබරදිඳබ
ගළබංැකය. ව  බ නයබළහරවිවකබරළසිබව්වණ:  

1.  ටද බරළසි,  

2. න අබ ැ්බරළසි,  

3. ඌවබරළසි, ්ංබ 

4. ්ළතගමවබයකබරළසිබ්ිතැ.  

 වහබපිළිවබ්ැකරබළහරවිබව්වණබ1952 පිගබ
44 ්තෙබනඩතරබඳවසංබ්ංබදමග්ස්බරකිැ. 1954 
පිගබ34, 1955 පිගබ22, 1975 පිගබ41, 1978 පිගබ
23 යකබ ්ිව ෝටකබ රකිබ වල්බ ම බ රකිබ කරබ
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විසවමබ්ිව ෝටකයබගතබ ි. නඩතරබ නයබප්වබ
ඳවසංබ  බ්ිංසබපි බපවය්වගබවය්බපවඅ්බ16 මබ
්බ ගැංැ්බ වගවක්වගබ වය්බ පවඅ්බ 12 මබ ්බ
්හපමෙබ   නටයබ ක ය.  (නපරසබ ගැ  බ “නඩතරබ
 නය, ම්ූලහබ නය, වි්වහ බ නයබංසබප්ගහබ
 නය” -  නතබආක්්බ ්. නහගතික) 

6. නඩතරබ ඳවසංබ  නයබ ්ැගසවහදබ ්ූ්යවගබ
පව බවය්බපවඅ්බ12 ළවර  ්්බගත්කරබ ිවිබ
�බ හසිවමයබ ගස්ිසවගවගබ වැැඳයරබ රි වහබ
්ස සකදබවය්බර්කහ ගතබවගකබඳයබක යබය්කබ
පරවගබ නංි ස බ  ියැ. ඳසබ  මබ වකබ සයවව ව්බ
 ව ිගස  ම්ිබ ජකර්වණබ නවබ ංැහංකයමබ
ිස්ිවණබ ව් වපය්වගබ ප් ැනයබ  නවබ
්ූ්යගවගබඳවසංයබ්ිංසබැබ ිද්ුහබපව බවය්බ
ව්ව්බපවඅ්බ13 ය. ගවබංසබ් සජබඳ්දසතැ්වගබ
 ියබ ව්ව්බ ්කූ බ ගහසපයබ ්අව්බ ශිහබ
ගහසරය් හබ ්අව්රබවඩසබ පඩබවයස්බවැැඳයරබ
රි වකබ ළවැ. වහබ පිළිවබ ගඅෙසගතබ රංිබ
්ිං්බ ප්ිමජසහබ ්හළ්ටගයරබ පඳ්බ ගඅරබ
ඳ ්සබළහ්ක. 
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http://www.sos.nh.gov/Publications/MARRIAGE
.PDF  

 ව ිගස  ම්ිබ ජකර්වණබ ගැලවැෝනයසබ
ිස්ිවණබ ව්වවපය්වගබ  ගනිසවබ ංසබ ඳන ූ යබ
ගඅවව්වගබප් ැනයබ න වබස්බ වකබඳවසංයමබ
්හළ්ටවය්බපව බවය්ූබස සවමබ වකෙ ැි. වහබ
පිළිබ විෙත අබ රංිබ ්ිං්බ ප්ිමජසහබ
්හළ්ටගයරබපඳ්බහළසබගිබංැග. 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/do
cuments/marriage%20ceremony%20info.pdf   

වැැඳයර රි  බ ය්බ ලි ගබ වංෝව ෝකය්වගබ
රයසගසිිවයබආතහභබ  ය. ව ව්බිිවයමබ ළබ
පරබතව බරවනකබවැැඳයරබරි වහබ්ස සකදබවය්බ
ර්කහබගතබවගකබනඩතරබඳවසංබංසබදමග්ස්බ නයබ
්ග්ූබ ගතබ  නබ ආගසතයරබ   බ වය්ූබ ස සවබ මනබ
තරර බළහරවිවකබපකි්බ නබ්හරස්කයබකිවහබ
පව දිසවබව   ්බ්සටසතරයබවකබළවබරැංැදලවබ
වරවක්කරබ නබගඅෙක.  
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ඳවසංයබ දිබ ග්වකබ  ග බ ්ං බ ඉ්ූහස යැ. 
ඉ්ූහසායබඳවසංයමබ ිද්ුහබ  රබපව දබගඅරබ
කහරයමබරංන්බ්මවසබ ිවිම.  

1.  ක සලයබවැැඳයරබරිබ බසසයබක ය 

2.  ක සලයවගබපමෙබගැ ැිිබකස් ළහර  ක්බ
විෙතවබහළසබගිබක ය 

3.  ක සහයසබඳස්බ‘ ංම’ කහබැබඳවසංබි ගගමබ
 ක සලයරබහළස දයබක ය 

4.  ක සලයවගබපයසබවංෝබ ිද්ුහබභසතගඅවව්බ
සසයබක ය. 

5. ඳවසංයබිස්තවණබරැවැිඳයබක බපිතබපිබගිබ
්සමකබගඅව්බව්ව්වක්බසසයබක ය.   

ඉංිබ ගඅරබ   ්බ ඳවසංයබ රංවබ ගතබ  නබ පිතබ
්්ස සතබ ඳවතෝ බ ලි ගබ ්ළිිසව්බ වළමවසබ
ගැ  රිබ   ්බස්බඳයබංැකබපකව දබගැබබගැ හබ
ව ් බ  නබ ඳවතෝ බ ගබ්සබ වහරබ වයෙමබ  වහබ
ිිිවය්බ්බව   ්බවැළකබය්බ ි.   
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දකරිසබපවිරිබ  ්බවසමිසබවකබවිෙත අවහරබ
ප්වබ වමි සකබ ් සජයබ ්ැැබ ්්ස සතබ
ව්ෝ්සරසනවගරබහමබ බ නබළවබරැංැදලවබ් ක්කරබ
 නබ්ිදයක. ්්ස සතයබ්ිවබවහෝගවණබ න්සරබ
ර ෙමබ නඅ බ වඳව විබ හමකෙයක.්්ස සතයබ
 න්සවග්බ ල බය  බය්බඔතබ න්ිග ්බ් ත්ූ්බ
 බනි්්බවහෝගවණබපවක්ිබ්ස සජගැ්බංසබ් බ
ිිිවයරබරිබ  බ්නපං්බගතව්කක. ්්ස සතබ
ඳවතෝ බ ංැසිහබ වළෙවංෝබ ඳරබ ප්හ ිබ ලි ගබ
්හළ්ටිසව්රබ වංව බ වකබ පිතබ ව   ්බ ගැබබ
ගැ  මබස්බවවවංෙිබගබ්සබගතබගැ  රබවරහඹ බබ
වළෙවංෝබඳරබස්බවවැ.  වංැ්බ්සතටම බවමටකයබ
පිළිවබ්  සජවණබඳව වකබපවටසකයබවයෙමබඳයබක බවබ
 ි. ඳව වකවය් බ ිඅෙබ ිඅ ය්බ පිතබ
්සතටම බවමටකයබපිළි පවටසකයබවයෙමබකිවහදබ
්ිවතබ ස බපිළිවබ්ැ්විබකි , පකව දබ්ූ් 
පඅකබ ් සග යබ ස සබ කි , ව ් බ රස්ැ බ ඳකයබ
නමව් යරබ්සතටම බපිළිබගඅරබ  ළිබකි බ
ස්බ ඳයබ ක බ ළවබ පරවගබ  ියැ. මංහ ්බ කටබ
  සේබ වවතගබ රව්සබ සසවණබ    සබ රැ  වණබ
“්සතටම බරිපමෙිවයරබරිබකි ” ්ිංසබළවය. 
ව  බ වැ්ගිබ ිගස කවය්බ ඉ්ූහස වණබ වැ්ගි බ
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රත සම්යබ් මබ ්බය්කබපවවළෝටබගතබගැ  රබ
ංැකබව්බ ි.       

ිඅෙබඳවණබ්්ස සතසි ගබගඳියබ්ිංසබඉ්ූහසායබ
ඉගැ් හබප්වබපනබ ංිබයංබඳරසගය්බ්ංනගබ
වගෙරබ ි.  

ඳ ූවවණබපතරනබ් ිදබැබ ග බව්ඳස් ඳස්බ ්කද 
වමගයසබවබඔව්වගබව වහෙවබරයසගසතගහබපිළිවබ
ඳන ූ යබ ්ිංසබ වහෙවබ පව්්බ ැවසැ්බ රවබ
 ළව්වග්බ කැ පබ වකබ   බ භයසකගබ කස්බ
ව්වෙමබවකෙ ැනබදකවණබ නව්වග්බවගෙර්ූබ
ංිගරබ ව්වෙබ හළසබ ව්කබ ළවබ මංහ ්බ ටම බ
්ියසක්බරව්සබසසබළවබරංසිබංද්ූබ (කටබ ව්්) 
ව්්වණබ (1වවන බ : 629) වසමිසබවගෙරබ ි.   බ
ගකඩසයහබංිබකහබ 

1. කමනබගඅගබරසහගයසබ 

2. ප හසංූබ වබ පවිගබවහ්බකැ ්හබකිව හබ ්ඩසබ
ගහබසරබනයැලරබිඅෙයසබ 

3.  ්ූජ්යබ් ගබළැඳබ(්හසියබ ්ූජ්වණබ්සමහගවබ
ඉපබගත ්) ගරක බගළබපයබ 
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4. ප හසංූබ වව්වව්බ  කවකගසබ නයබ ගතකබ
 ව ් බප හසංූබ වව්වව්බංමබ බවව්බ බයකබ
ව්ව්වක්බ 

5. න්්ූබ රවහගබ පහිගසතබ ්ූ්යමබ පනසබ ලි ගබ
්ළිිසවගරබි  ්රබ තකහබගළබපව්ූ්සවගබි  ්බ
ප හසංූබ රබ ටයබ ව්වක ැබ රව්සබ   බ ආතසටකයබ
ිනමවකවරබගළබප්ගහයසබ 

6. ්්ෙන්බ ව්කබ ්සක යබ ් බ ි ්වගබ ව ිරබ
වකේැවකකබ පකි් ඉිසබ තංසගිබ පකි්බ ්්බ
ව්්කසබ 

7. ත්ගහසවබ ප හසංූබ ව වකහබ ගතබ ඒබ වංව වව්බ
ි ්වගබ් ්ූබගසනබවල්බපිබ යබප්ගහයස.   

්සතටම බ පිබ ආග ස්්හබ දඳබ වරවවිමබ වගවකබ
ිසඅෙදයරබ ඉ්ූහසායබ ඉගැ් හබ ප්වබ හැවළකබ
වශවකූඨබයංබඳරසගබව  බංද්යබ ි්බපවවළෝටබගතබ
ගිබංැකබව්බ ි. ව  බගඅෙරබප්සළබ ව ් බ
 න්සවගබ ව වහෙවබ ගඳියබ ්සතටම බ ්පිබ  ගමබ
ළවරබරිබගතබගැ වහබවැ්ගිග බපවටසතෙයබගතකබ
ිවිබකටබව්්බකහරයමබවගවතහබපරවගබපවටසකයබ
වයෙමබගතම.  
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“මංහ ්බ  සේබවවතගබව ව ව්බරැවවං. ගඅරබ
රංගරබවරතබගඅරබරංමබවංෙයබගතබග්ක.  ංලබ
ඳයරබවරතබිඅෙ ගසහය,  හ්බව්කරබවරතබයංබ
වවව්බ සසකසබ ගසහය, ් බ ළවරබ වරතබ
විවරෙවංේිග , ගසමයබ ළතහිවයරබ වරතබ
ඳවවගය,  තෙයරබ වරතබ ඔළවගබ ගඳිය” (නම දබ
1337).     

“මංහ ්බ  සේබවවතගබව ව ව්බරැවවං.  ත ්බ
  බවහෙවබඳන ූ යබදකවණදබගඅරබරංමබපිළිවබ
ි ූකබගතරබහළකබ අබආ්හවගබ් අව්රබි  බව්රසබ
ව්ෙහව්කරබවකෙංැකබව්බ ි.   බගඅරබරංබ
කහබ 

1. ් කබරයසව්බ්ිංසබි බගඳියබගිබගවළව්?  

2. ි ්වගබිඅෙබඳයබගිබගවළවබ් කබරයසව්බ
්ිංස්?  

3. ි ්වගබටකයබනරයසබගිවිබවගවහ්්? 

4.   බටකයබ් මබ්ිංසබවැයබගවළව්?  

5. ි ්වගබ ්ැ් බ වගවහ්බ නරවයෝ බ ගතබ
ගිවි්?” (නම දබ1360) 
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ව  බකටබව්වකහබ මබවැ්ගිබගඅෙමබවගවතහබ
ඔළවගබපවටසකයබවයෙමබගතබව්කරබගැ ැිවිම. 
රළමවබමනබගඳියබපිළිවබි  ූකබගත්බහළකබපිතබ
ිසඅෙදයබ  යරබ පඩිගබ වවිබ ිසඅෙදයබ පිළිවබ
වවක  බ ි ූකබ ගත්බ හැබ බ ්ිං්බ ගතබ නබවහබ
වඳව විබගඅෙක. 

 

ගබ්සව පිළිබඉ්ූහසායබ ියබ 
ඉ්ූහස ය  න්ූ ගඳිය ප් හිඝ ය ළව පිග .  

 “යව මබ ිවි පවය්වබ ඝසිකයබ කි රබ වංෝබ
 හිහයබ ිබ්කූරගහබරැනතබ  රබ්දවහබව වය්බ
ංැතබ නව්්වබ(නගඅවක)  තසබ්ැා බමනබ ංිබ
 න්ූබ වමගයස බ  තසබ ්ැා රබ ් සකබ ව්ව්ය. 
 වහ්බ යව මබ  න්ූබ ගඳියමබ වබතසබ ග බ ්බ ඔතබ
 න්ූබ වමගයස බ වබතසගිිසබ ංසබ ් සකය” (ප බ
්මආ්බ5 : 32) 

“(ඝසිකයබ කි ර) ප හසංූබ ිංකහබ ගළබ ආි යබ
( න්ූබ ගඳි) කමනවය්බ විෙතවබ ඝසිකයබ
වකෙගතැ”  (ප බ්මආ්බ17 : 33) 

“දිසග රබටයබ බ් ඹහසවගබ් අව්බ් ඹහසබඝසිකයබ
වකෙගතැ. ඔව්රිබ්ඹහසරිබගවකබ්හරිබහළසබ
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ව්්වණබපර ය. ්ැළැඳ් බඔව්වබඝසිකයබකි බ
 ංිබැබරසරයමබව්ව්ය.” (ප බ්මආ්බ17: 31)  

 

 

ඉ්ූහස යබ සයබ දඳබ ක්සබ ගැ  ්බ
ිංකහබවගෙරබ ි.  
“්ඹහසබ ්ඹහසව බ ඝසිකයබ ගතබ වකෙගනැ. 
්ැළැඳ් බ ප හසංූබ ්ඹහසබ වගවතහබ රත බ
ගඅෙසභසිිබව්ව්ය.” (ප බ්මආ්බ4 : 29) 

ඉංිබප බ්මආ්බවැකබසය හ බ න්ූබගඳිවණබ
ප් හිඝ යිවයබ ්ංනගබ ගතකබ ඉගැ් හබ වකබ
පිතබගඳියබංසබ තෙයබව්ඳස්වගබ නයබ ිබස්බ
ඳයබක බළවබිව්තරිබරැංැදලබගතැ.  

ගබ්සවබපිළිවබඉ්ූහසායබඳ්ව ්වගබඳවංබකිහබ
ංසබ  ිය්බ කහරයමබ රංන්බ නපරසබ ්මව්කරබ
ගැ ැිවිම.  

“ගහහයරබ  ස්බ ංිතමබ ්පවත්කරබ වරතස වබ
කසව ව්ි බ වැළැමඳයබ වකෙංැකබ වංව වමබ  ිබ
ර ෙමබඉ්ූහසායබඉගැ් හබප්වබගබ්සවමබකි රබ
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ප් ැනයබ ි. ගහහයරබප හසංූබඳස්බගවයබහළසබ
ව්්ව්බ යරබ ස්බංිතමබ් පිව ්බරවවය.  ව ව්බ
ග බිිිවයරබගහහයබරිවවසැ්බරවබගබ්සවමබ
කි රබ ප් ැනයමබ වරේබ ව වය්බ වකෙ ැි. 
ප හසංූබ ්මවතස ය.” (“Gift to a Muslim 
Physician” Page 284-285 by Ash-Sheikh Murshid 
Mulffar) 

ප්හ ිබ ලි ගබ ්ළිිසව්බ ංසබ ලි ගබ
ළහංිගසතගහබ ආදවය්බ  නබ වකබ ගැබබ ගැ හබ
ව ් බබඳගහසි ගබගහහය්බගබ්සබගතබ  රබ නබ
්හරස්කයබ ගත්කරබ වමි සකබ ඉ්ූහසහබ වකෙවකබ
් සජය්බ ගරක බ ගත ්බ සසැ. ව  බ ගසතෙසබ
පිළිවබ  නබ ය්සම්ය්බ රංන්බ ්සගාකසබ
ගත්කරබප්ං්ූබගත්වකම. 

ප්හ ිබලි ගබ්ළිිසව්බබ 
ප්බගැංැ්බළ වය්බවංරබ්වව ව්බ සිෘිවවණබන්සතබ
වගහතවයරබ නඅ ගහබ කය්නයක.  සිෘිවවණබ
න්සතබවගහතවයරබනඅ ගහබකය්කරබකහබ යවගබ
 ිියබවකෙගැළැ බංසබපිස්බ ගමබඳයබක බවවැ. 
ව යබ පි බ ්අව්රබ ්බ  ගව ව්බ ප්සළබ පිවවික. 
පමවබ ඳවසංබ ලි ගබ රයසගසතගහබ   ්බ වඩසිබ
පසඅිසව්රබ රිව්ව්බ පි බ ්අව්රබ වඩසබ
ගැංැ්බ්අව්ය.  සවිබංැනහබවහරබවං බව්කරබ
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ිතහබ පරබ වළෙළිබ කැිැැබ යව ් රව්්කරබ ඉඩබ
 ි. කමිබ වහෝගබ ය්සම්යබ ංසබ  ්කදයසවගබ
්ූවභසඳගිවයබපිළිබ කසබපවවළෝටවය්බ් සජබ
්්ස සතයබ ආතමකසබ කිවහබ පතම ්බ ඉ්ූහස යබ
න්ංව ව්බ ්ූ්බ පඅකබ ් සග බ රවිවසවගකබ යස බ
පිළිවබ ස සව්බ රකවසබ  ිවිබ ්ැ වගබ යංරිබ
ප ්ය. ඳකස යමබ  නබ ගතබ වගකබ මනබ ගඳිබ
ගසහය බ ්ක්බ ගිබ ගතකවසරබ වඩසබ ඳකස වණබ  ිබ
පතතසබ  ්කදබ වමගයසරබ යංරිබ ංසබ ් රබ ්පිබ
ගඳියගරබ ගබවර්  බඉ්ූහස වණබපිවවිැ.  

 න්සබ ළබ නබවකබව විතෙය්බ(instinct)  ප ි්බ
වඩසිබළහග බව්ව්බලි ගබව විතෙයබළවබකස්බ
්ැගයමබවකෙ ැි. ව  බව විතෙයබ  ්බ නබවකබ
ලි ගබනිවිජකවණබමක ගබඉහමගයබව්ව්බ
ිනඳඅ්ටබ ලි ගවය්බ ් ගබ ලි ගබ ් සග වණබ
වයද ය. ඉ්ූහසායබ ඉගැ් හබ ප්වබ ලි ගබ
්හළ්ටිසවවබප් ැනයබඉ්ූහසායබපිවවිබප්වබ
ස්බවගවතකබඳවසංබළ්ටකයමබ ිබර්කහබ බ ි. 
 වංැ්බපමවබඳවසංබලි ගබ් හළ්ටිසවබඉ්ූහස යබ
්ංමල් බ ිංකහබ වගෙරබ  ි. ඉංන්බ හිගසදරබ
පවිරවිබරළබැබවය්බ14 ගබිඅ යමබගබ්සවමබ
ගතබ ගැ  රබ වගේූබ ්ර්බ ගළහයබ ව ් බ  වගබ
ගඳියබ ්බ ඳකස බ   රබ වංව බ වවණබ පමවබ ඳවසංබ
ප්හ ිබ ලි ගබ ්ළිිසවමබ න්සය. ඉ්ූහස යබ
ව ව්බ ස් හබ වළමවසබ ගැ  රබ පව දබ සයලබ
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පයවතය්බගන ්බ් සතටම බ් පිබ් ්ස සතබ් හර්කබ
් සජයමබවගෙඩබකැ  බ්ිංසබගැරබ බසසැ.  

ලි ගබ පර සතයබ වංව වව්බ ගැබබ ගැ වහදබ ව  බ
රසරයරබ්හළ්ටබකැනබගළහයබඳකස බවගෙරබ යරබ
්දවහබ ද බ ඉ්ූහසායබ පිවවිබ වකෙවව. වහෝගබ
්හ ිබ කමනබ ටම යරබ ්බ කසව ව්ි බ  ගනිසවමබබ
 නබරයසවමබවකෙවව.  වහෝගබ් හ ිබකමනබටම යබ
ය්බබ්ැළැඳ් බඉ්ූහසායබපිවවිැ.    

“මංහ ් ටම  ්ියසේ (   සේ වගවතහ 
ඳ ූවවණ පතරන ් ි ය ැ  ග  ව්ඳස්වග ් ස ය ංස 
ආශමවස්ය පිවවවස) රව්ස සසවණ ඳවසං   ර 
ංැකයසවම  ිි් ඳවසං ඳය ක  ළවය. ව ව ව්බ
කිව ්බප්බ්ූ්්බව්්බපකව දබවහ්බළැධව ් 
ි ්වබවළමවසබගැ  රබංැකබවකබපිතබප්හ ිබ
ලි ගබ්හළ්ටිසව්වග්බි ්වගබලිවග්්යබ
ආතමකසබගතබගැ  රබ්බනරගසිබව්බ ිබය්කය. 
නරවස්යබවංව වව්බලි ගබනිවිජකයබරසහකයබ
ගතබ ගැ  රබ ංැකබ වකබ වංැ්බ ඳවසංබ   රබ
ංැකයසවමබ වකෙ ැිි්බ ඉ්ූහසායබ නරවස්යබ
(ව්හ ය) ගළබක බයැැබනරව්්ූබව්කබහද.” (රංසිබ
3:129)  
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වහබපිළිවබ නබඉ්ූහසායබඳ්ව ්වගබඳවංයබංසබ
 ියබරංන්බනපරසබ්මවසබ ිවිම. 

“ගබ්සබගතබගැ  බ්ිංසබගැබබගැ  බස්බ බ ිවිබ
ලි ගබ පර සතයබ වංව වව්බ ය්කබ පිබ ගිබ ංැකබ
්සටගයමබ වහ්බ ඉ්ූහස යබ වකේහගැ. ලි ගබ
පර සතයබ ංසබ ඒබ ්ිංසබ වයෙම ගතවකබ සය හබ
ඉ්ූහස යබපි් බ්ංගිවබවංළසබ්ැගබිහමවකවරබ
ගතැ. වහබපිළිවබපනබන හබැබප හසංූවගබව්කබ
වගවතහබපරවගබපවටසකයබවයෙමබගතම. 

“්ඹහසබ (ලි ග) පර සතයරබ ්ාරබ වකෙවැ. 
්ැළැඳ් බ යබපව ්බවගකබව්්කමබංසබරසරිතබ
 සමගයම්බව්ව්ය.” (ප බ්මආකයබ17 : 32). 

ව   ළතරිළ පරතසටය පිළිව වැතදගඅව් වක 
පයර ්දවහ ඉ්ූහසාය ඉගැ් හ හ ප්ිමගිය. 
්තස සිබංැසිහබවල්බප්බපයවබවළමවසබගැ වහබ
්සටගයමබවහ්බ් බව  බ් දවහබරයසබගතැ. ප්හ ිබ
ලි ගබ්ළිිසවක්බ න වකබගැබබගැ හබපිළිබ
ඳ්් බගබ්සවබවහ්බඉ්ූහස යබවකේහගැ.” (“Gift 
to a Muslim Physician” Page 286-290 by Ash-
Sheikh Murshid Mulffar) 

්ූ්බ්කෙයබ 
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්ූ්බ ්කෙයබ ය්බ ්ූ්යවගබ ගැ ැිිබ වංෝබ
ප් ැනවය්බවිෙතවබළහංිගසතග ්බි ්වගබ
 ිද්්හබ ටියබ වකෙවකබ ්ූ්යමබ ් ගබ ලි ගබ
්ි්මගවණබවයද ය. ව යබළතරිළබපරතසටයමබංසබ
රසරයමබවහ්බඉ්ූහස යබ් හගැ. ඉ්ූහසායබපිවවිබ
 ළබපර්ූිතබපි ්වගබසිබ ළබලි ගබපවතබ  මබ
ස්බවකෙවකබපකි්බ සහබපඇ්කරිබි  ්බනවස්බ
ළැංැතබවබ්තබළැංැතබ්ූ්සකයගබග ්බගත්ව්බකහබ
්ූ්යරබ  ිද්්හවබ ඳවසංබ   රබ ප් ැනයමබ
වකෙ ැනබ පි වය්වගබ රගවතෙයබ  නබ වබ ග ්බ
ගළ ක බළවබකයකබ ‘ ංූතහ’ ්ිග රයබඉ්ූහසායබ
ඉගැ් හබහබ  ළිබවගෙරබ ි. ඉ්ූහසහබඳවතෝ ්බ
ඳස්බ වළේූනයසබ හබ ස්බ ගළබ බ ්මංබ ්ූ්බ ්කෙබ
රයසව්බ වංව වව්බ ම්ූලහබ ගස්ිසව්බ පනබ
ළතරිළබ ගැරලබ තසායගරබ මතෙබ ්්ං.  ව්බ
ිිිවයමබ යබරවිබ  ස්බ ංිතබ ඉම   රබ ි් බ
ගබ්ස ගතබගැ  රබරමකරස වබකවතෝපයබඉ්ූහසායබ
ඳ්ව ්බඳස්බප්ං්ූබඉදිරිබගතකබහද.  

ගබ්සවබප් ිබපවක්ිබ
පව්ූ්සව් 
වෘි  යබව වය්බපිබගිබනපෙිසව්බ නබංසබ
ි ්රබඳ ූවස්යබිැටයබංැකබෛව්දබනරව්්ූබ ිබ
ගහහයරබ  ස්බ ංිතබ ්පවත්කරබ වරතබ ළතරිළබ
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ංසනගතබි ිිවයමබ නබඳර ගබ්සවමබගතබගැ  රබ
පව්තයබ නබළවබඉ්ූහසායබඳ්ව ්බබළතිතයගවගබ
 ියබ බ ි.  

1. ඉරදව ්බ රවබ ගවිබ   බ පළළිවබ ළතරිළබ
ප්ස සකදිවයමබ ංසබ ආළසතිබ ිිිවයමබ
ගහහයරබ නබළවබඔංපබව්ව්බකහබගබ්සවමබ
ගතබගැ  . 

2. ගහහයබවැඩ බවංව වව්බ වරබගඳිබි මජකයමබ
 නබඳර.  

නර්බඳග්බ්අව්බ තසබ්ැා බ 
ගබ්සවරබවඩසබභයසකගබ්  සජබපිහයමබළවරබරිබවබ
 ිවිබනර්බංැසවණබටි්්්බ තසබ්ැාවහබගාතබ
රයසවැ. ව  බ ් සජබ ි ූකයබ පිළිවබ � 
ජයවමටකපතබඳ ූවබඳ්දසහවණබ් සජබඳ්දසවබපිළිබ
 ංස සමයබ  කතබ ් තවගෝ්බ  ංිසබ ් ගබ ‘ප්’ 
පවිරවිබරසලිබආියවි බ ංිස ඳස්බරවිබවකබ
හ්බ් හමැබ්සගාකසවවබවසමිසවබ2013 ඔබවිෝහළමබ
 ්බ 29 වැනබ දකබ ‘නර්බ ංැසවණබ ්අව්බ  තසබ
් ්ව්බ  ැ?’ යකබ  සිෘගසවබ යරවිබ   බ
පවිරවිබරළබවගෙරබනට .   බවසමිසවව්බනපරසබ
ගිබවගෙර්ූබරංන්බ්මවසබ ිවිම.  
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‘වහෝගබළ සබදකයබ් ත්කරබමනබතර බව්සකහබ බ
සසයදබඊරබදකබ කගරබවරතබළ්ලබවැසය්රබ් මකරබ
හැරවකබ ඉිසබ ්මළතබ ්වකක. ළ් හබ ්හියබ
්ූ්සකයරබ්්ි්බපහසබගව්බරසහවහබරැයමබ ිබ
නරවකබ ළබසඅතක. වහබකිගැසයසබවතදබගඩක්බ
ඔිසබනර . හ දිබරස්්ත බවහබව ්ජකගබ්වකබ
්ැගබ නරවකබ ව  බ රසහ බ  න්බ ග ්බ ගළබ ගහබ
වැසවයක. ටලසබ සඅතබ නර්බ ංැසවණබ පි බ
්අවව්වගය. ළ් හබවරෙලසයරබහැරරබ්තග්කබ
ර ඳඩයමබප්වබළ් හබවරෙලසයබරිමකෙබආතහභබ
ගළං.  

ළ් හබ වංව්ූතසිබවියබ  බ් ූ්සකයරබරැ ෙබටලසබ
 ළබ සඅතබ රිමකසබ ගතබ  යබ ර ූ සිබ  තෙබ
රිමකෙයගරබහමබගත  රිබවැැබ ්තබ රිමකෙබ
රවිවසබ් ැගගසියබපිපඩිගවරබගැ  රිබනවයෝගබ
ගළසය.   බනවයෝගයබහැබබරැයබකහරයමබගිබවව්දබ
ළ් හබ වරෙලසයරබ ිවිබ විෙත තමබ හැර . ඒබ
ංසල හබ ම ්්ූබ රව්බ විවිබ ගැටනයමබ වබ සසබ
ගස්ිසවමබපිළිවය.   බ් ැගගසියබපිපඩිගවරබ
වගකබි  ූකබකිවහදබපකසවතෙයබවවණබවවකිබටලසබ
ඳරිමබ ගැකය. පඳවසංගබ ගස්ංසවමබ ැබ  යබ ටහබ
ගළබ ්අවසබ නර්බ ංැසවණබ වළබ ් සබ නට . නර්බ
ංැසවණබ ටලිසබ ඝසිකයබ ගතබ වංෝබ වකෙගතබ වගෝනබ
ගැළැ හගබ ඔිසබ වළබ ් සබ නරවකබ  වගබ නවව ව්බ
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මනිැ්බ වගබ ආ්්කවණබ පහසබ වගව් බ රසතමබ
යරය.  

නර්බංැසවණබ් අව්බඝසිකයබගතකබස් ්බරව යබ
ගසහයබපතසබදවැව්බඳඳටබිව් බවල්බප්්කරබ
හැටෙ. පහ හසබ ි බ ්ස් බ ටහබ ගළබ ්අව්බ
ව ව ව්බඝසිකයබගත්ව්බ ැබ්ැැබයකබි ූකයරබ
ඳ්සහබව්ෙයසබද බප්බ් වව ව්බ්  සජබවගක ක. පපබවහබ
පිළිවබ �බ ජයවමටකපතබ ඳ ූවබ ඳ්දසහවණබ ් සජබ
ඳ්දසවබ පිළිබ  ංස සමයබ  කතබ ් තවගෝ්බ
 ංිසවග්බඳ වවවම. 

“වමි සකබ් සජවණබප්බනවළක ිටසකි බි ූකයබ
ි ැබ ඳවසංබ ්ි්ූ්සවබ ළහවිබ පමර්යගරබ හමබ  බ
නබ . ඒගරබ ් සජබ ඳ්දසි ගවබ ිටසකබ වංව බ
කහරයමබ ළහරසකවස. ඳවසංයරබ ප්බ හැටහබ
නවය්වකබ ආම්ගබ වසකසග ම. වහබ න්සබ ඳවසංබ
 වහබවය්ූබස සවබක වය්බග බය ්බනවළකවස. 
වමි සකවණබ ් සජයබ  ළබ ඳවසංබ  වහබ ස සවබ
පි වය්වගබ පවඅ්බ 31 – 33 ්මවසිබ
ගස්ිසවගවගබඳවසංබවය්ූබස සවබපවඅ්බ31 – 32 
්මවසබැබගසහබරතස්යගරිබග ්බගතහසබනවයකවස. 
කමිබ ඳඳටබ වංව ්බ න්සබ ඳවසංයරබ   ළිබ   බ
ි ස්බ   බ පනයහබ ආගසතයගරබ ් සජවණබ වවකිබ
ගැරලබවහරබවංව බවවහසබනවයකවස. න්සංතෙයමබ
ගිවිෙිබ ඳවසංබ  වහබ වය්ූබ ස සබ ග බ ය්ව්බ
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පටදසරකබ ංසබ ආම්ගබ වංව බ  ි. කමිබ
ප්ගහවය්වගබ ගසැගබ ංසබ ලි ගබ පව දිසබ ග බ
්ස්කබ ළැංැ. ව හබ පනයහබ ිනුහයබ වවහසබ
නවය්වකබ ප්බ ් සජයබ  ළබ පනයහබ ලි ගබ
්හළ්ටිසබ වැැබ වවහසබ නවයකවස. ව ්කබ වහබ
වංව වබ ගතෙබ වගෙරබ වගකබ වළෙවංෝබ පව්ූ්සබ වහබ
ව වැනබ ව ්වස ගය්රබ ් සජයබ හමබ වවකබ ළවබ
රැංැදලව බවංකවස.” 

ඉංන්බ නපරසබ ්ැමබ වවණබ බ �බ ජයවමටකපතබ ඳ ූවබ
ඳ්දසහවණබ ් සජබ ඳ්දසවබ පිළිබ  ංස සමයබ  කතබ
් තවගෝ්බ  ංිසබ ් ගබ ‘ප්’ පවිරවිබ රසලිබ
ආියවි බ  ංිසබ ඳස්බ රවිවකබ හ්බ ්හමැබ
්සගාකසවවබ 2013 ඔබවිෝහළමබ  ්බ 29 වැනබ දකබ
‘නර්බ ංැසවණබ ්අව්බ  තසබ ් ්ව්බ  ැ’ යකබ
 සිෘගසවබයරවිබ  බපවිරවිබරළබවගෙරබනටරබ
වසමිසවව්බවගෙර්ක.  ් සජබි ූකබ නබව්කරබ
වරතබ වැනබි ිිවය්බවළමවසබගැ වහබඉගැ් හබ
ංසබ  ගබ වර් හබ ප්ිමගිබ  බ  ිවිබ ඉ්ූහස යබ
 ළබ ර  .  වංැ්බ ඉ්ූහස වණබ යංබ ඉගැ් හබ
පිරද ්බ ්ස යබ ් රබ ්පිබ ව වහෙවබ ගඳියමබ
වගෙඩබකගසබග්කරබගරක බගතම.   බයංබගඳියබ
 ්කදබවමගයසරබ ත ්බ  බගඳිවණබදබප හසංූබ
පටය්බ වශවකූඨබ ිනුහබ හළසබ ගැ  රබ ්ංනගබ
ව වය් බඉවං බව්බ ි.  


