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පටු 

1.  පරරකාභ 

2. බටහිා ක ිහාි ාආිාභ 

3.  මමාරිශභ ොනම්භ් 

4. ජභ්ාංාාජරී ාානම්භ් 

5. පරිාමාභෘෘද් 

6. මිනා ාානම්භ් 

7. නාිාිි් 

 

 

 

 

 

 

පරරකාභ 

එදාාදභනාඅදාභ ාාමටාමතකය.    
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1979 භන රා  දනසමබරා මනා මුකා ුයජර්ා ජා මීුාා
ුගි ්හාර ිෙි ානමමීතානි ්කාපසභසැර්. ‘නතුා හලභටා
ඉනශහාම්ාගසහ පී ීද?‘ ්නාඑහාමාතෘකාභය. ‘මිනා ාා
නම්භ්ාසසි ො ක නෙද?‘ ් ුාමස ්ීාමමාඑහා ෘිු්කා
පසභසැි ්ම. 

ඔබාඅතටා පලතකාභි ්ීාපැවා  බී ීාඑමා ෘිු්ය. 

‘මිනාා භාුි්ී ගීා පසභතා එී ුඑ‘ ුමා  ා
පරිාමභාද්ාම ාා ෘිු්ාය ීානාක් ාභටාහකාක ෙම. 
අභනශථාායුකකාමටාල මාපාීුටාසසිාක මායුකා ටා
 ංෙයාර්. 

පෙලාක මා ම්ය.  

මමා  නල කෝටාා බාලකාා රදිාහ ්හා රසංදප ි්ා  හනා
කටයයාකිු කහ, මුකාමාා භතාපසමැාි ිිාභක, “මසඩම, 
අ දා පි  ො ය යම්ා ‘මිනාා භාුි්ාා  ගීා පසභතා
එී ුන‘ බභාඅපටාඋගීභය. එ්ාි ැතද?“ ් න භීාපානි ශු ා
කෝ. ඉීා ුලුසභයනාි ්, තමාඅතා ිමා පලතකදාම ාා
 මනා මතා රභෘතා  කලටා තසිභා්. එමා පටභහා මිනාා
භාුි්ා ගීා පසභතා එුා බභ එ්ාා පාුා පීි ා භග්කා
 ිි. 

මම මඳකා කහබහටා පැි ුම. එ ංැා එ්ා  ුල පීභා 
‘නමකාකිමද?‘ ්නාසය භම. ි්ාතභමැාමාාඉමර ේ. 
‘ මලුාභ ාාප යිකා දීුද?‘ මටා ුලභසට ැ. 
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මමාඑිගහීත ොඋපී ුකම. අධිාපු්ාහසි ජදාඑහම්. 
එහාආගමකාිදඇමාුමටා පමිකාමමාා වා   බුා අති, 
රදිාභටාකාිැ ැා ෘභැභ්එ. එහා ුතාභාරදිාභටාභසඳා
භසටා ගුාජභැවමා ුලිංනඑ. 

මාාඉ ගුාගැාරිශභාරදිාහ්ාඅ ාරි ශිිාිභක. එ ංැාඑමා
ිිිභටාප යිකාමමටාබසරාඅනිිාතැැභ්කාමමාසව ්ම. 

එබසරී, නමුාප යිකාකාඑමාි ිිාභාපටැාක ෙමාදසය මටා
මතකාුසත. එමාපානිශු්ාුමාමටාඅමතකාි ෙමාුසත. රවීා
රටා එමා පානිශු්ා ම ාා සතටා ුස ගී ී්. ඒා නෑමා
 මල ංලතකමා ම ාා ස තහා ංටගැා පානිශුා නස භලමා
නමපපඩ්ා කලටා ම නොදසකර්ාංසඑ්. 

- මිනා ාාපෙලාඋපතාසසි ො ක නෙද? 

- චාර්නශාඩාරරී ාාමත්ානමකද? 

- අ ුනැා රදිාඥ්ීා  මා නමබීධභා දිුා මත්ා
නමකද? 

- ශෘධා ාඅ්ානරආු්ා මානමබීධභාපභනී ීා
 මලුභද? 

 මමාපානිශුාල්ාකි ගුාක මා නව මහාමමාඋැ කභා
එාන්ාාකොබභාඑ්නාකසමසැ තම. 

ිැ තීමාඒාිිිාභාඑදාාුසයාපානිශු්ාි්ටාපමිකාමමාා
කො ුලංසඑ්. එ්ාලුාිිිාපිප රමාපානිශු්කාභුභාටා
එසසානසක්කාුසත. එබසරීාඑ්ා ුලනහකාාංරනාබසර්. 
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අ ුකා අ්ා  කල ංලමා  භතැ, උගැාලනශලමභ ීා  මමා
පානිශු්ටා අදාො ි්මා ප ය ා  නල්ාා ගතා යයය. එ්ා
අිභාර්ය. එපමිකා ුලභ,  ංෙයානාධකභාඑ්ාඔදපාඑු මා
ංසඑ්ාභකද, තමීායොි කිාගස මාඅභිිය. 

රදිාභා ගසුා මමා අදකභා ්මකා  ුලදිම. එ ංයී, මමා
දීුාාංහුුාලනශලමාරදිාඥ්ීාංාා භුැාඋගයී ගීා
 මාගසුාඋුීසාභුා හනාඉ්හාාසව ්ම.  මමාක ිා
සතටා  ගුා පර ෙිිාැමකභා ්මකා කිුා  හනා අ්සදා
සව ්ම. ිිිාිිිාභීාංාාඅ ුනැාඅ්ාභස ටීුටා්ුා
භසිමාමත ්ී ඔිීභා  ිාගස මටාකටයයාඑුමාමංැා
භගකමකාබභැාඑ්ාාසව ්ම. 

එ ංැා එ්ටා ිසා පාන චාි්කා  ුලහසිු. ම ාා  මමා
පාන්ැු්ටාඑස භන ාානං්ාහස බුාබභටානහනිකභැා
 ප ුීුටා  ුල ිු. ිතසමා රටා ඔිීටා  ම්ා මංැා
පානිශු්කා  ුලිුාා ර්ා ංසඑ්. ඔිී ාා ගමාු්ා ( ෘභා
රිශභාන්) අචහා ිභකා ර්ා ංසඑ්.  මා භ ාා  මලුමා
පානිශු්එීා ංෝාඑමාරිශභාන්ා ුලනස හන ංසඑ්. 

එ ංැාඅුාගතාිිිාපිපිාංාාඅ ුකාඅ්......? 

ම ාාසතාකසෙැමටාපැකො දභුාක ිා ම්ය. 

භික, මමාය ාඅ්ිානාරසංහකටාට ්ම. ඒා1976 භන ර්. 
එමා රසං ්ා ය භර්කා ංලා  ා කහ, ි් පරිාමභාද්ා
ඉ ගීවමටාආධාිාකිාගීුාා පලැාභග්කාඅතාතබාා ගුා
සව්ා්. ඒභාා එඑ ුකා  ගුා බසුා කහා  කලතිමා
ප  භහකටා පරිාමභාද්ටා අදාො ක මා නකනශා  කලටා
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 ි ීාදසයාදසකගතාංසඑර්. එානමගමාම ාාස ැා් ටපැාරා
 ිමාඒාපසු්ාුසභතැාසහ්ටාුසි,  ුල ්නැාස රලා
ි ාක ෙේ. 

“ මමා පලැාන ්කටා දකකටා දීුාපළභීද? එ්භහා
 දීුම?‘ මමාි  භම. ි්ා‘බසංස‘ ක ජාුසංස. 

මමා  ගදිා පසමැ ො ‘එමා  පලැා එ්භීුා ා නු.‘ ්ුා
ආිා භීාඉභස්හකාු ස භ්. එදාානභනාඅහිාභසට ගුාඑුා
රටා ගදිටා ගලඩ ාමාාිගපතා නෝදාා ගු,කඩුමීා ැා
එකනැාප  ්හාකි ගු, එමා පලැාඑ්භීුටාවම. 

මිනාාභාුි්ා ගීාපසභතාඑුාකථා භහාි ැතකාු සත. එහා
මටානසක්කදාුසත. එ්ාිැතකාබභාප ගසීවමටා මමා
 පලැභලීා කතිමාරිාහාඋැනාං්කා ගුා   දා්නා
සටාමාාරම ්ටාපැවම. ගටාඅදාොපීි ාූ නකදාඑහා ිි. 

“ හලභාමසිා දරා ක ුකාු සත.“ ් නාභාදාකිීුනටාු මා
 මමා පලැාභිපානනාද්කාභුභාා ුලඅනමාුය. 

ිිි්ීටාි ්මාි ෘද්කාංාාජරත්ාගසුාමුාාඅභ බෝධ්කා
හබාකමාය ාමංැමාාමංැ ී ාාඉමංැාභගකමඑ.  මමා
උයමා කරතභි්ා  ෘභා රිශභාන්ැා ා නිකහු්ා  කලටා
ඉටකිුාකහ, ්ංපැායිාධරම්ීා ගීා ංිාපිපිකා
ිහභුභාටානසක්ක ුසත. ( මානඳංාමාආගම, නාදාචාි්, 
ග ාපසභයමාපදුමාකිගැාඅධිාපුාකානම්නැාගටාඅදාො
 පො පලයැා ි්ායයය. රදිාභ, ආර්ක්ාංාාඅ ුනැා
පාඩමදානසකමා ි්ායයය. ගටානරහුාඅීදමීාඒභාටාය ා
්භයී ාා නෙභ්ාඅරථභැාභී ී්. අදාිැ ැාආර්කා
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මයමභටා පානලු නශථාු්කා  දුා අධිපුා කානම්එ.  ුා
භි ්ීාඉඩකඩාකාි ාආගමාඋගීභී ීදාගටානරහුා
ආකාි ්ි.  මහාපාන ිහ්ාපසංසමල්. අදාි ිි්ීාලිපරා
වමටැාපානචපඩාඑාන්ා භහා ්කමටැා ම්ාපානධාුා ංෙයභඑ.) 

එ ංැ,  මභසිා පලැපැාපදුමා කලටාඅප ාාය ාමංැමාා
මංැම්ීා උගීභී ීා ුම, ිිිා පිපිටා අුාගත්ා
නමකා ජරද? 

මටාි ි ොදිාගතා ුලංසඑා ජදුාභඑ. 

එමාය ාඅ්ිානාරසං හහාප මභාහබුාය භ ීා ගීා
 බල ංෝ  ද ුකා ලනශලමභ ීා  භ . ඔි ා  මමා
පරිාමභාදා මත්ා ප ගී ුහද?ුසත ංලැා පාන ක ෙිපා
කිී ුහද?  ම්ා පාන ක ෙිපා කිී ීා ුමා ගටා  ගුා
දකභුාක මා මලුභාද?  ම්ාපාන ක ෙිපාකිී ීාුමා
ගටාදංනශාගිීාිිිාිිිාභීටාය භිීාභි ්ීාඔි ා
 කල ංලමද රනශතිාකිීුා්ී ී? 

 මභසිා පානිශුා ිාි්කා අුපඩභා ම ාා ස තහා මයර්. 
 මභාටාප ය ාඅභිියාමටාංස යැ. කි ා කල ංලමාි ුැා
මමා ම ාා භගකමා ඉටකො යයය. එබසරී,  ුලප බටභ, 
ය  ළභ,  මාගසුාක මා නවමටාඋුීසාි ්ම. 

ම ාාඋැනාං්ාම ුීාමුාඅදකර්.  පලැාගිුාභකමා
එ්ි ්ම. එය ීා එකූනශා කිගැා ක මා චාර්නශා
ඩාරරී ාා පරිාමභාදා මත්ටා අත ්ෝගා කිුා තිමා
තරකානනහාර්. ගටාඋදජා ාඅ්හාංශාටාමමාපානිිනාාක ෙම. 
අ ුනැාඅ්ටදාසැාපයලීාකෘතඥාවම. 
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එ ංැ,  මමා ක මා ස්්හා ප  භෙකටා නකනශා  කලටා
 පලතකාලවමටාමටාඅභනශථාභකා ුලහසිි.  ම නොසව්කා
මමාකාන්ාශලාවමටාඋුීසාකිභුා තභසිාක ිා ම නො
නසක ැ. 

ම ාා ප්ාටා රවීා රටා ලපා ල්ුා මම,  මමා පාශ ි ිශු භහටා
 ්ලලවාසව්කාලිාලප්කා මාගසුාරනශතිාැමකභාඔ ටා
ල භම. ගටාප ය ාසීාලප්කාඔ ානඳංීාක ෙෙ, “ඩාරරීා
 ාාමත්ාඉනශහාම්ටාඉතාානමපභාඑකගභා   “ ්න භි. 
එමටී,  ං තමාඩාරරී ාාමත්ටාඑසසාර ෘධැභ්කා
ුස ාබභාංසගි ේ. 

ඉීාප භැාමමාම ාාභසඩකටයයභහාපානමාදවමා ස ා ුලභුා
බභාමටාභසට ැ. මමා නල්ාාතබාා ිමාක මාස්්හා
ප  භහකා ක ෙම. ගටාඅභිිානාධකදා නල්ාාඅභිිාතසීඇා
 ්ලදාාඑ්ානමපරිා ක ෙම. 

ඒාඋැනාං්, අදාඔබාඅතටානඩාා පලැාපිච්කා හනටාපැවා
ිත. අ්ාංමසාල්හාංශ. 

 ම්ාඔබාභසිාපාිකයී ාාඅැභහටාපැාඑුමටා පිායභා
ිතසමා ලනශලමා ිිි්ීටා කා අදංනශා දකභුා  හනා මමා
ඔිී ගීාඉ්හාාසව ්ම. ඔි ා ම්ාඑ්භාාබහාාඅග්ා
එු මීා  ුලුසභනා  පලතකා භි ්ීා ලෙි්ා එුමා
කා හෝචතාබභැාපසභ ං. එයීාමාාහැාතධර්්ැා ම්ා
ලෙි්ාඑුමටා ංෙයාර්. 
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මිනා ාානම්භ්ාසසි ො කල නෙද? ඩාරරී ාාපරිාමා
භාද්ානතිකද? භසිාපානිශුභහටා මමා පලැාපිච්ාි්මා
ප යිකාභුාබභාරිශභාන්එ. 

රදිාා අිි්ටා ුසඹ ා  ා ලනශලමභ ීා  මමා  පලැා පිච්ා
පදුමාකි ගුාතභාතභැාපර ෙිිාපසභසැර්ායයාබභා
ඉතාමැාබසගෑපැභාඉ්හාාසවම. 

භරතමාු ොපභ ු  ුල ්නැාපානි ශු ානමබීධභාඉනශහාම්ා
 ගුා දුාරනහමාූගැාගානීථාබ හභාිනැා භමීා වමා
ඉමංැා යටටාක ිඑ. ඉනශහාම්ාි්මාකාි ්ීාභටංාා
ගතාංසඑාඑභීාඅගුාාගානීථාඑදැ, අදැාඑ ාදසකවමාඋයමා ා
කරතභි්එ. 

 හලභා පභ ුා අ ුනැා නිනශකෘනී ාා ිඳභසටමා ගසුා
 ුමාධිා  හලභටා ංගභාා සවය. එමා  ංෙය භීා මි ීා
 ුලමගා්ෑමාපසංසමලභමා ප ුීුටාිත.  මමා්්ාුකා
අභනශථා භහාලනශලමභ ීාතමාභගකමාඉටාඑුමටා පිටාආා
යයය. ඉනශහාම්ා මිනශා භරග්ා ාා පානි ශුා රනඳාා ්ංපැා
ජරත්කා  ගු දුා උයමා ධරම්කා  හනැා අගුාා
පාන පැ ්කා හනැා හලභටාංහුාාම්ායයය. ර ිෙි ්ීා
බටහිාිටභහදා කලමමිනශනාිටභහදාමිනාාරිුාස කීා
මකමටාි ාඑකමාමාරග්ාඉනශහාම්ාබභටාපසංසමලා කලටා
 ුතාභාදසනභැාකොයයය. 

 මමාිටභහාඅ ෘභභාද්ාපස  ිමීාපභ . ිතසමාිටභහා
 ෘභා රිශභාන්ා ුමටා පමිකා සමාවා ිත. “ දර්නා
සව ්ලැ අපටා මලකද? එ්ාඅපටාපානිශු්කා ුල ජ.“ ්නා
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පසඑලමඑීා  තලිභා පභනී ුෝා ිතසමා ිටභහා බ හභා
සව . ‘ආගමා අිී‘ ්නා  හලභටා පසභ  ජා  කලමමිනශනා
භ ී්. 

‘මිනාටා  කතිමා නමපැා  ිුදා ඒභාා නක ා වාමටා ඉඩා
 ුල දුාමා්ාභඑාාආගම.‘ ් නාඅ ෘභභාකීාභාදාරභාදාකි . 
එ ංැා මාඑස භනාමිනා ාාපානිශුාරනඳාාඔ ටා්ංපැා
ජරත්කා ගුාසීාබභටාඑභා ුලංසඑ්. 

අදාමයමිාිටභ්ා හනාපානකටා ාිටභහාතැැභ්ානමකද? 
්නානෑමා දුාාදි . එහාම ුීාමුාභසඩ භමීාපභ ුා
භසිමාංාාපාපාඑාන්ාාභහටැ, ස්මරාුනාාගසිමභහටැාල්ාවා
ිැ ැාඔිීාප පමුාපාන පැ ාංාාගටාඅදාොජරතාකානම ජ. 
ර ිෙි ්ීා ෘභාිදහ්හා ුලමස ාවමාපානධාුා ංෙයභකා
 භය. 

 මමා තැැභ්ා දසීා දසීා කි ා කි ැා භටංාා ගස  මා
 ංෙය භීා අ ෘභා භාද්ා  ක මීා මිනශා නමා  ්ීා
නලගස මටාපටීා ගුාිත. මි ී ගීාබ ති්කාතමා
ජරත්ාඅරථභැ ර්ායයයා්ී ුීාසතාාකටයයාකිීුා
උැ කා  භ . උුීසා  භ . ඉතාා උයමා ිා නදාචාරමකා
ග පසභසයමාභලීානප මාජරත්කාගසුාසහුාමභ . 

 මභීා අභම්කා එහා  ු්ාටා ඉනශහාම්ා ප ගසීවමා
ලනශලමභ ීාභුාඅප ාාඅ ාරිාහාභගකමඑ. යයකමඑ. 

මිනාාමභුාකහාඔ  ාාසැ නතීහාඅ්හාංශාතසීපැාකො
‘ ෘභාිදඇම‘ ුමා  ා ව ්ා  හලභා පිාමා  කෝවා නිුිාතා
පසෙෑවා ිහාකිමීාිත. එමා පසෙෑවා දළහුාකහ, භුනාා
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දස මටා එසභනටා ික ්කාුස ා බභා එහා භරධු්ැා ගටා
ර ෘධාිභී ාාපංතාබසනශමැා පීභාා දය. 

මිනශාසැානතීඇාධාිි්ාවාි ා ෘභාරිශභාන්ාලලනපටාා
දසලා බභා අ ෘභභාකීා උදමා ිි්ා ංසඑ්. එ ංැා  හෝකා
ඉ ංාන්ා පීභී ීාඔිීාඑමාපාන්ැු ්හාපිා ්ටාපැා
 ාබභය.  ෘභාරිශභාන්ාතභතභැාමිනශාසැභහාතසීපැාභුා
බභය. 

 ෘභාි්ා්ක ්ා ක ිහාුසඹ ාභීුීටාතභැාභසදගැා
ශ්ාිිචා්කාිත. එ්ා ම් ජ. 

ඔිී ාාස්ළ පානිශුාරනඳාාසකාගසංසටානදංටමායිී කලටා
 ද හලභා නයටටා ංාා නසුස්හටා මගා  පීභුා මාරග්කා
ිත. එුමාඉනශහාම්ය. ලළ රිශභ්මාමසිාඑකමා දර ්නාි ා
නරභාබහධාරාඅ්හාංශාපරුසලාඉනශහාම්ය. 

ඉනශහාම්ාඑසභන ාානං ාි ෘද්ටාපටංසැාි භකා ුල ජ. 
එ්ා ිෘදමැා අ් ාා ිෘදම්ා අභිිතාා නශභ්ාභ්ටා එකගා
නපිාා දුා ෘභාධරම්එ. 

එබසරීා අ ෘභා භාමී ාා පාන පැ ා ග ජිි්ා  කලටා
ඒභා ්හා  බුාභසිමා ංෙයානංගතභාඔදපාකොයයය. ඒභාා
 ක නොමිනාා ුලමගා් භී ීදා්නා පීභාාම්ායයය. ඒා
අතිා ඉනශහාම්ා  කතිමානාධාිිභාිෘද්ටා එකගභාමගා
 පීභාාමිනාට  ද හලභානංු්ා ගුා දී ීදා්ීුැා
 ංෙයානාධකභාපසංසමලාකොයයය. 
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 ම්ාලනශලමාස්ළ  දුාමාතමාභචු ්ී, එාන්ා භීාංාා
 පලතාප තීාඉටාකොයයාමංයාභගකමඑ.  

අ්හාංශාඅපානසමටා්ංමගා පීභැභා. 

 

ව.අයිාා හල 

ඉනශහාම්ාඅ්ිානාකභ් 

මීුා. ුයජර්ාභ 

1980  පිභාරාමනා11  භිාමු 
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මංාාද්ාීරතාමංාාක ිාීරතාඅ්හාංශා ාාුාම ්ි 

1. බටහි්ා ක ිහාි ාආිාභ 

බටහිාි ටභහා  බුාඅධිාපු්, ලනශලමාි ටභ්ායෙටා ගුා
ඒ මීා භී ීා මංැා රපතඑ. එමා අධ ් ාපු්ා  මලුා
ආකාිඑීාි භදාඑහාපාන ිහ්ාඑ්ය.  ම්ාස්ළ ලනශලමභ ීා
රසීාප  ගුාි ානති්එ. 

ගටා  ංෙයභ, එමා අධිාපු්ා ලනශලමා ිටභ්ා යෙටා  ගුා
එුරටාඔිී ාාදසනමාංාා්ාිාභාපමිකා ුලභාඑානමගමා
ඔිී ාානිනශකෘ ්ාංාාසයමාපසයමදාඅපායෙටාපරමමය. 

එුයී, බටහිා නිනශකෘ ්ා  කතිමා  ජග ්ීා
ලනශලමභ ීාඅතිා පස ිා ්ී ීදා්නාඔිී ාා භුනශා
 භමී පභ ුාි හමාපසෙහමාංාාඅ ුකාංසසුමභලීාභටංාා
ගතාංසඑ්. බටහි ොරපුතාි ශිථාචාි්ාඅනිටාප පමුා
එස භනටාඒාගසුාි්කාහසක ාභකාුස ාබභා ප ී. 

බටහිාපීු්ටාංසඩගස මාඋගයී, (?) අහමාපසෙහමාු මීා
කිුා  කෝහමා අපා  ුලදීුභාා  ුල ජ. ිාමටා පං , 
බසලමටා ගගිභ්ා ගුා දුාි හම, අපටාඉනශහාමාංහීභාාකා
ිත. එ ංැාඒාිහමාඉභතාහාාිරමුාරටාකන්ාහි භු, 
භාඩ භුාරටාඉුටා ජදුාා දු, අඩාි භැාිහමභහටා
ිුමාකිී ුෝාඑමට්. 

බසලමටා කසත, ිරකමටා අපං , අඩා ි භැාිහමභහටයා
බටහිාි ශිටාචාි්ා්නාඑ්නාහබී ී. 

 මමාි ශිටාචාි්ාහබාසීාතභැාදා්ාද්එ, ුවුාපාභංී. 
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පාදභහටාආිකිාභාංාාඅහිකාි්ා ගුා දුාපාභංීාඅදා
අයී කලටාිත. ඒා භනභටාපසෙඳා ගුාිරමීුාබසර, 
ිතසමරටාි රමීුාංසඑිභැා බල ංෝා නොඅභහිාි  කිුා
පාභංීාපසෙඳාගස මටාිතසලීටාිැ ැාපසමාආිාභඑ. 

ඉිමගකාුසගාසවුාා මීා ප ුුාඋනශ ාපාභංීාපෙිුා
අ්ා අදා අපා අතිා බ හභා සව . ඒභාා ප ගැාකාීතා භෝා
පාි තල නා රිුා සකා දඑුා කහා ි භී ීා ඉමංැා
නි ජග්එ. තභැා අතඑීා එ්ා බසලමටා ිතසලීාා
ර ුෝද්කදාභී ී්.  

“රදිාභා ගසුා රනශතිාඑ්ීුා්ුා පලතකා ගටාඑස නෙැා
අදාො ුලභුා ෘාගසුාරමරිිාැමකභාඑ්ී ීාි ය දසයා
ිතසලීාපානිශුාකොංසඑ්.“ 

මමාරමරිි්ාකොබටහිාි හමාපසෙහමාංාාඅනිභිාප  භතා
අදා හල භහා‘රදහව්ාඑාන් ාාමාරග්ක‘ ් නාප ගස මකාි ත. 
එබසරීාම ාාරමරිි්, පාි්ාඔබටාරම ්කාර්ාංසඑ්. 
 මමා පල ැාමාතෘකාභටාපටංසිාබභැාභසට ංීුටාි  ්. 

 මමා පල තහා මමාක ම  ගුාදසකවමටාපානධාුා ංෙයභා
බටහිා නිනශකෘ ්ා  ක ිහා   බුා ම ාා ංසිමය. අදා
 ුලමගා්භුාබටහි්ාගසුා කව ්ීා ංෝාංසිීවමකා
එුමටයාමමා මමාක මා මහා ගුාදසකි ්ම. 

ිතසලීාඅ ුකාඅ්ාඅනකිි්ාඑු මහා කතිමාඅනභිා
රමංටා ංෝාංසස ිීුටාමසලභී ීාුසත. 
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සජා ද ුකානමකා ංෝාල්කිා ගුාපනශ ාුටී ීාුමා
එ්ාිතසලීටාකහාභකා භය. එ්ාඒාආකාි ්ීමාතමනැා
එුමටා හසක ාා භී ීදා ුසත. කභිනා එ්ටා නං්ාටා
 ුලභී ීදා ං තමා‘්මකාකමකා ුලදීුාා ගලඩයී‘ 
්න භීාංහීභනාහබය.  මමාක මා පීභාාකමටයාමමා
 මභාානහංීාක ෙෙ. 

අපාඅුැානිනශකෘ කා භතාිකා්ුාරටාඅ පීාපාන ක ෙිප ා
නිනශකෘ ්ටා භඩාා එ්ාඋනනශද, උයමදා්නාසතාා බහී ීා
ුසත. ිැ තීමා අ ුකා අ්ා අනකිි්ා එුමා ිහමා
පසෙහභහටා පමිකා මමාා වා ුසත. එ්ා අප ාා ජරත ො
 බල ංෝාඅිගභහාරසුාපස ුාිත. 

අප ාා ිෘද්, සයරල, ජරත ො පානංශුභහටා රනහම හබා 
ගස ම භසිා  බල ංෝා අිග්ීඇා අීධ්ීා  මීා බටහිා
මාභ ැාගමීාගී ුෝා බල ංෝා භ . තමාආගම, ධරම්ා
නමබීධභදාඔි ාංසස ිී ීාඒාආකාි ්ි. 

බටහිා ිහම, පසෙහම, පාභංීා භසිා  ෘා සැගීුාා  ළ 
බභැ, කහාැතමකාබභැාසතුභාා මීාඔිී ාාිෘද්, 
රිශභාන්, ංාාචීතු්ාගසුැාඋනනශභාසතී ුෝාසව . 

මි ීා අතිා බටහිා පීු ො නසක මා පාභංීභහටා
ිැ ැාපසමාිිාභඑ. එයීා කලපමිාඅභහිාි ිභද, 
ඒභාා අැංසුමටා ුමා කසමසැතකා දකභී ීා ුසත.  මමා
ආකරිි්ා මතසිීා ුලුභන. ජරත ොනෑමාඅිග්කම, 
අඩ්කාාඅඩ්කාපානාම, ඔිීාඅනකිි්ා කලටාජභැවමටා
 පෙ ඹුාබටහිාජරතාකානම ො කල තනැාඅරපාරා ිුැ, 



 

18 

එයීාජරත ොි ්මාඅිලිාඉට ුලභුාබභාදසුාසව්ැ, ඒා
ගසුා ුලනහකාාඒාමාභ ැමාප්ාුග . 

අදා  මමා බටහිා චීතු්ා රදිා ජා ලභා භීා
ලනශලමභ ී ාාසැායෙටාපරනාිත. ලනශලමභසීා ම්ටා
සීාඅනමස ්ා ම්ාික මැාවමටාපානබහා ංෙයභකාරාිත. 

බටහිාචීතුාංාාජරතාකානම්ා බල ංෝාරටාඉනශහාමාධරම්ටා
පටා ංසි්. එ ංැා ලනශලමභ ීා බ ති්කා  ම්ා භටංාා
ගී ීාු සත.  ම්ාකිගාටාර්ායයාක ිඑ. ලනශලමභසීා
 ගීා ළති්කාතමාගමාීානංාතමාා ුලමගා්භුාබටහිා
චීතු්ාඅතිාපභ ුා භුනාභටංාා ගු සවී ුෝා භ . 

බටහිාි ටභහාපදප ාාහබුාරදිාභා‘ ම්යානති්‘ ් න භීා
්මකා පීභය. එ ංැාලනශලමභ ීාප  ගුාි ාධරම්, 
ත භකකානතිාබභා පීභා, එ්ාප ගීුාා හනාපභනය. 
 බල ංෝරටාරදිාභාය ීා ං දිජාභුාමත, ආමකාඅදංනශා
නමගාඑකගභී ීාුසත. 

 මභසිානිිාැම අභනශථාභහමාි්තා භි ්ීමා නති්ා
නමකදා ්ීුා  නවමටා  භ ං නුා ලනශලමභ ී ගීා
ිතසලීා ඉනශහාම ්ීා නැා වා ්ුා අභානුාභීතා
තැැභ්කටා ගලස ා භ . එහාඅභනීාපාන ිහ්ාභී ීා
එභසීුීාඉනශහාම්ාඅතංසිා් ෑමය.  ම්ාි ෘදම්ාඅිි ්ීා
ලනශලමභ ීාල ිාපාුාගසටළභඑ. 

ඉනශහාම්,දරිු්ා ප බඳා අදංනශභලීා  ංිා නඩාිමකා
 ුල ජ. ලනශලමභි ්කා ්න, ඉනශහාම ො අිපුැභහටා
ිනශා ප්ා ගුා ‘හනා භසන භලැා ි ‘ ්ුා තැැභ්කා
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සවීුනදා ුල ජ. ිැතාභි ්ීමාඉනශහාම්ාගසුැාඑහා
ි ාඅිපුැාගසුැාමුාා දස මනැ, දසඩා රිශභාන්නැා
ලනශලමභි ්නටා  ි්ා යයය.  මා නමබීධභා එසමා
ලනශලමභි ්නට,  මලුමාඅභනශථභකකාිභදාඅ්පාමාතාන් කා
අරිශභාන්කා ුල ි්ායය්. 

මිනාාමසව මාඅිලිාඉතාාපසංසමලභාපභනී ීාඉනශහාම්ා
පමිය. එ්යානති්. ඉනශහාම්ාපමියා්ංාමගාභී ී. 
මිනශා මසව මා අිලිා ිස්ාකාිභා ඉටභුා අීදමීා
ඉනශහාම ො   ු , අිපුැා ංාා අ ුනැා උප දනශා
ස්්හකමා නකනාා කා ිත.  ම්ා  භුැා ආකාි්එීා
පභනී ීාුම, ඉනශහාම්ානකනශා කලටාමාි ාජරතාකානම්ා
අනභාජභැභී ීාකභ ිනද,   ං තමාමිනැාබභාහබාා
ගස  මාි ්මාඅිලි, පාන ිහ්ාඉටකිාගැා ක ුනාවමය. 

ඉනශහාම්ා ඉමරපැා  කලටා ි ා නති ක මා පාන ක ෙිපා
එුමටා ංෝාඅනතිාබභාතරකාඑුමටා් මනාතසැකොංසඑ්. 
එරටා ිංිභා සවුා ලනශලමා භි්න ාා ගමාු්ා ( ෘභා
රිශභාන්) සරභහා භය. ඉනශහාම ොඅැ භාිමා දදිාා්ුා
තිමටාක මාකාිිාා ් දීුාාුම, අිනැාානාමාුි 
 ෘාිහුා්ෑමාඉ  ටමාසසර්ාංසඑ්. ඉනශහාම  ්ීාබසංසිා
වා්ුාබභාමමාඉංතානඳංීාක ෙො ම්ය. 

බටහිාි ටභහාපභ ුාඅධිාපුාකානම්ා් ට ැාඉගසනමාහබුා
ලනශලමාිිිාිිිාභීාඉතාමැාපාන ජිමාර්ායයය. තමීටා
එහාහස බුාඅදංනශාඑක ංහාමාප  ුල ගුාරමනාාබසල්ා
යයය. එ්ා ඔිී ාා යයකමකා  මීභා භගකමකදා  ජ. 
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ුස ුමාඔි ා ුලමගා්ුාතැැභ්ටා ගලස ාභීුටාසසා
 භය. 

මමා මහාතභැාක ිකාපසංසමලාකිනාකසමසැ තම. එුමා
ඉනශහාම්ානංාරදිාභාඑඑ කුටාපටංසිාබභාභාදඑුමටාමමා
 මහා ුලපසමැ ්ම. එ නොභාදාඑු මහාඑසසානතිතාභ්කා
ුසත.  ංෙයභාලනශලමභ ීාරදිාභාි සපරමාඉ ගුාගතායයයා
්ීුාබහාකිුාඑකමාආගමාඉනශහාම්ාවමය. 

ලනශලමභ ීාඅදකභා ුල ්නැාපර ෙිිාපසභසැර්ායයා
බභැාතමාාඅභටාපභ ුා හලභාංාාඑහාඅඩියා ෘාගසුාරමනාා
බසල්ායයාබභැාශෘධා ාඅ්ානරආු්ාපභනය. 

අ්ා නරආු ්හා අඩියා  ෘභා භාකිභහා  ුල ්නැා
රදිාැමකා නති්ීා   බුභාා දසකගතා ංසඑ්. එ මීමා
රදිාභාය ීාඅපාහදා ුල ්නැා ෘාඅ්ානරආු්ටාරභිිා
භි ්ීාපභ ුාබභැාදකුටාිත. 

 එ ංැා බටහි, රදිාභා  ගුා දකභුා ්මා ්මා ුිා්්ීා
ඉනශහාම්ටා එකගා  ුලභුා තැතැභ්කා   බුා බභා
 ප ුීුටා ිත.  මභසිා තැැභ්කකා ගමාු්ා ( ෘභා
රිශභාන්) ි ාලනශලමභ ීාපංතානඳංීානිිා දකඑීා
එකකටාඑෙඹ්ාංසඑා භය. 

1 ් මා ද්කටාඅදාොඅ්ානරආීාභාකි ොි ්මා ැ මාඅපා
තභමැාංරංසවාභටංාා ුලගැ තල. ුසත ංලැ 
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2.  ගටාඅදාහාරදිාැමකාමත්ාංරාු සත. ඒාක ිානමබීධභා
රදිාභා ය ීා අභිිා තිමා පර ෙිි්කා තභමැා කිා
 ුලමසත. 

මමා මමා පලැාපිච ්හාඉනශහාම්ානංාරදිාභාඅතිාමතා
 ්ෝද්ටාහකා ාක මාඑකකා දකකාරම මටාහකාඑුමටා
කසමසැ තම. 

මිනා ාානම්භ්ාසසි ො ක නෙද? 

 මමාරිශභ්ාි ි ො ක නෙද? 

අ ුනැානැභයීාිහි ො ක නෙද? 

්ුා ක මා මමා  මහා රම මටා හකා කිම.  ම්ා මයභටා
ලනශලමාි ශි ් ාි ිිාභීාතභතභැාපර ෙිිාපසභසැවමටාඋදජා
ර්ාංසඑාබභාරිශභානාකිම. 

 මා අතිා  මහා භසදගැා ක ිකා ුසභතැා මතකා කිනා
කසමසැ තම. එුමා‘මිනාාභාුි්ා ගීාපසභසතාඑී ුඑ‘ 
්ුාපරිාමභාද්ාඅදාභු තකාිැ ැා‘මත්ක‘  හසීා
පමැ. ඒා ංසිා එ්ා ඔදපා කිුා හදා රදිාැමකා නති්ක 
 ුල ජ. ිැ තීමා එ්ා ්මා ක ිකා රනශතිා එුමටා
මුඃක්පතභාි ාකිගැාඅදංනකාපමැ. එබසරීාතභැා
 බල ංෝාපර ෙිිභහටාඑ්ා් ා ු්ාර්ායයභා   . එභසිා
පර ෙිිාූනඑීාඔදපා ාප භථ, එ්ාඔදපා ානති්කා
 හනා ංෝාරදිාැමකා නල්ාාගසිමකා හනාප ගතාංසඑභනා
ිත. එ නො ඔදප කිනා හබුා නති්කා අපා එසරටකා
පාන ක ෙිපා ුලකිී ුල. 
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අපා මහානාක් ාභටාගී ීා මුයීාරදිාඥ ්ෝා ගුා
ි ානිිාංාාඑමානිිභහටාපදුමා ාදරිු්ී්. 

මිනාාභාුි්ී ගී පසභතාඑුාබභාපභනුාමත්ාගසුා
නාක් ා එුමටා පිාරදිාභානමබීධභාතභැාක ිකාදසුා
ගස මාඅභිිය. 

නති්ානමකද? අනති්ානමකද? ්ංපතානමකද? අ්ංපතා
නමකද? ්ුා නිුා ගස  මහා රදිාභා ්ාරත්ටා ගීුාා
උපකිි්ා‘රදිාැමකාකානම්‘(Scientific Method) ුමීා ජ. 
පටහිාරදිාඥ ්ෝා ංලඳාුිකා තෝිාා  ිාගී ීා මමා
‘රදිාැමකා කානම්‘ උපකාි ්ී්.  මමා කානම්ා බටහිා
ිටභහදා්ාරත්ටාගනාහසි ජාස්භනශාඑකා දකකටා පිා
සටය. ගටා පිා මමාකානම්ා් ාරත ො ුල ිැ.  ම්ා ංටා
දභනා  භුනශා ර්ා ංසඑ්.  මා  භනභටා  භුැා කානම්කා
්ාරත්ටා ා ගතා ංසඑ්. එබසරීා  මමා රදිාැමකා කානම්ා
තිමකාපළ්භාදසුගස මාභසදගැා ජ. 

නෑමාඅභනශථාභකමානෑමාකාහාපර් ඡද්කමාමි ීාඅතිටා
අු ීාපර නුාමත්කටාර ිෙිාප ගස මක,  ගගිභ්කා
 වාි ත. අදානති්ාංාාඅනති්ා තෝිාා  ිාාගස මටාරදිාභා
නමුාකානම්කා් ාරතාාකිී ීදාඑමාකානම්ා පලස ජාමි ීා
අතිාපභ ුාඅදංනශභහටාඅනිහා භය. 

ිැ තීමා නති්ා ංාා අනති්ා  තෝිාා   ිාා ගස  මා
 ස කමකා  මමා කානම්ටා ුසත. එයීා පසංසමලා භී ීා
“නති්ා ංෝාඅනති්ා ම්ය“ ්නාි්මාභි ්ීානිි්ා
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එු මා  ස කමකා රදිාභටා  ංෝා එයීා හබාා ි ා මනමා
උපකිිභහටා ංෝාුස ාබභය. 

රදිාභානමුාමනමාඋපකිි්එීානති්ා ංෝාඅනති්ා
මිී ීා දා  ංලඳා ුිකා  භී කලටා  පීභීුා
තසැකිී ීදා එමා මනමා උපකිිා  ්ී්. එමා මමමා
උපකිි්ා ුල ්කාඅරපාරභලීායකතා ජ.  ම හන එමා
මනමා උපකිු්මා අරපාරභලීා යකතා භුා රටා එයීා
 ක ිුාමස මා ක නොිභසිමාර්ාංසඑද? 

අන ජද ්ා ක ිකා ුමා  ුල ්කා අරපාරකමා භලීා
යකතා ාඑමාමනමාඋපකිි්, ් ාරතාා කලටාරදිාභානති්ා
ංාා් ංපතාමස මටා පෙඹම්.  ම නොමිුාරටා මමාමනමා
උපකිි්ටාගානංි්ා ුලභුා්මකා ජාුමාඑ්ාඅනති 
බභටාිගමු්ා කලටාපාන ක ෙිපාඑුමාඑහ එාන්ාාමාරග්ය. 

්මකා දෑසීා බහාා දෑ ීා අ්හාා ංසි මීා දසුගතා ංසඑා
 ුලභී ීදා එ්ා (  බුා බභක) රදිාභා රසීා ප ගනා
 ුලහස  .  මයීා ප ා් ී ීාරදිාැමකානිිාභසි දුා
 ළාබභැාඑහාඅිලිාඉතාාපටිාබභැ්. 

රදිාැමකා මනමා උපකිිභහටදා මිනා ාා බස්මටා ංාා
ංසිමභහටදාගානංි්ා ුලභුා ෘාඅපානමාි්. අුීත්.  මමා
නති්ාඅපාරසීා ක නොරනශතිා කලටාපසංසමලාකිාසීුැා
රදිාභාරසීාප ගනාහබී ීාුසත.  

 හලභාඅදාපභ ුා ෘාිභදාමයාමුභහ ිහභුා ෘාිභදාඒා
ස්්හකමා තමා උපකිිභහටා ගානංි්ා භුා බභා රදිාභා
පභනය. 
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තමා උපකිිභහටා ගානංි්ා  ුලභුා එසභකා  මා මහපටා
 ුල ි්ාංසඑ්. ිතසමාරටාඑ නෝමකා ිු ංලැාඑ්ා
මුඃක්පතා හල භහාපමිකාර්ාංසඑාබභාරදිාභාතරකා
කිය.  

රදිා ජා මමාතරක්ා ක ිහාසතා ්ලලාකිුානාමාුි 
 පලසා ු්ා, රදිාඥයීාඋගැා ාුලැානගැාඅ්ා මීා
තරකාඑුමාගසුාරම ්ාපහකි . 

අ දානාක් ාභාපටීාගස මටා පිාතභැාක මා දකකා
 ක ිහාඅ දාඅභදාු්ා ්ලලාර්ායය්. 

1. රදිාභාතමාදසනමාංාාඋපා්භහටාහක කලටාි ා හෝක්ා
 ක නොිභකදා්නාභටංාාගතායයය. 

2.  මමා හෝක්ා භතාරදිාභාෙගාාභී ීානමකාපදුමාකිා
 ගුදා්නාභටංාාගතායයය.   

 හලභාපභ ුානෑමානිනශකෘ ්කටමාඅ්ැා ු්ාාපිනශපිා
 භුනශා ා කෝිාය ීා හලභා භතාෙි භ . එ මීමා ංලඳා
 ුල ංලඳාගසුා්මානිිාගස මටදාඔිීටමාආ ජිකා ා
මස  මාඋපකිිාතබාා ගුාසව . 

අදාඅපාආඩමබි ්ීාපානිිනාභටාහකාකිාි ා‘රදිාැමකා
භට්‘ දා  මමා  හලභා  දනා බහී ීා එ්ටමාආ ජිකා  ා
බස්මඑි.  මමාරදිාැමකායග්ාබටහිාිටභ්භහාඋපතා
හසිභඑ.  මමා යග්ා උපතා හසිා අභනශථා භහා එයා දංමා
බටහි ්හාබහ්ාඅහමාවාඅ්ාභ්ටාපැාවා නල ංලීාිමා
කිාාි ංිභාගමීා ගුාසව ේ. එකහාඑයාදංමා ක ිහා
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එයනභීටාි ා ා ර ිෝධතාභ්ාිනාම, ආගමාංාාආගමා
ය ීා ඉ ගී භුා  ෘභැභ්ටා ර ෘධභ, ඔිීා නටීා
එුමටාපටී ගුාසව්ං. 

“මිනාටාකො ුලංසඑා ද්කාුසත. ඔ ාබහනමපීුය. 
ඔ ටාඑසභන ාාඋදජභකා ංෝාඋපකාි්කාඅභිිාුසත.“ 
්ුාමමැභ්ාඑමා ු්ා ාාසැයොප තාවා ගුා ිි. 
 මමාකර ්නාපසභ  ජා ම නේ. 

“මමයාම ාාතදභ ොනශභාම්ාා 

මමයාම ාාආැම ොුා්ක්ා“  

 මභසිාහයභකකාිාකමඑීායයභයාරදිාඥ්ීා ම හලභා
ංාා මහාඅඩියාස්්හාපර ෙිි්ාකිීුාපටී ගැ ැ. 
නති්ාඅනති්ාංාා ංලඳා ුල ංලඳාස්්හා තෝිාා  ිාා
ගස  මා උපකිිදා  නල්ා ගුා ිැ ැ  මමා පදුමා
ල්කිාගිමි.  මමාරදිාභාකිාි ාපර ෙිිාංාාඒභාා
ය ීා නල්ාා ගුාි  ාි ගමු, රදිාභා ම හලභාගසුාදිුා
අදංනශානමකදා්නාප ිඹාකිය. 

රදිාභා  හලභා ගසුා දිුා අදංනශභහටැා නති්ා ංාා ්ංපතා
දසුගස මටාහබා ගුාි  ාඋපකිිභහටැාඑඑ ුකාඅතිා
ඉතාාඑනටානමබීධාතාභ්කාිත. ඒභාාඑකඑීාත භකකා
නැාඑුමාඑස නෙැා ුලකොංසඑ්. 

 මමානති්ානෑමාලනශලමභි ්කමාඅිභාඅ ්ීාදසුාසව්ා
යයය. බ තිා ුතාභ ාාතැැභ්ානමකදා්ැාි නා පලසා
ිැ,  ුතාභා අති භිාදතා වා පභ ුිැ, ම මතාීතිා
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එ හනමා ප ගස මය. එ ංැා  බල ංෝා රටා නති්ා  මමා
ම මතාීතිභහටාඉහිාා භුනශභාපභ ුාබභාදසකගතාංසක. 

අපා ලනශලමභිීා භි ්ීා ්මා අදංනකා නතිදා ුස ුමා
අනතිදා ්නා  ිි්ා කො යැ ැා අ්හා ා තආහාා
අුාභිි්ාකොඅ්ානරආු්ාපදුම කලටා ගු්. ි්මා
මනමාඋපකිි්ා ම්ය. මාුභාභරග්ාටාපහටභුා්ංපතා
 ගුා දුාඑකමාමනමාඋපකිි්ා ම්ා භය. 

බටහිාරදිාඥ්ී ගීා බල ංෝා ද ුකා‘ දර ්කාු සත‘ 
්ුා මත්ා දිී ුෝා  භ . මිනා ාා නම්භ්ා සසි ො
 ක නෙදා ්නා ඔි ා රනශතිා කිී ීදා  මමා මත්ා
පදුම කලටා ගුය. ඔි ාකිුාරනශතිා ක ිහාඔිුටා
පරපරිාරිශභාන්කාි ැුමා‘ඔි ාඅ ෘභභාකී‘ බභාඑයීා
නුාථ  භය. 

  මලි ා මිනා ාා නම්භ්ා ගසුා  දුා රනශතිා ස්්හ 
‘ දර ්නා ුසත‘ ්ු අදංනටා අනනහභා ිැ ැ්. 
‘ දර ්නා ිත‘ ්ුා අදංනා ිකමා කථාභකටා පභාා
ප ගස මටා ඔි ා වදාුමා ුසත. ඔිී ාා එ්ු, කිුා
එසභක  දර්ීටාඑසසානමබීධතාභ්කාු සත. රදිාඥ ්ෝා
 මමාඅ ෘභභාද්ාපදුම කලටා ගු, ඉතාාපටාමමාභකායො
්මා්මාඅනමාු්ීාකි . ප භාඒභාා එ හනමාප  ගුා
එාන්ාාකි . ඔිී ාා(නාධකා ුලමස ) ිදඇමාඅතිා මමා
 හලභා නශ්ාභ ්ීා පහවා බභා කමැා එකඑ.  ම්ා අීධා
රිශභාන්කාබභාඑභායයය. ි නාපභ ුාඅීධාිදඇමභලීා
 ම්දාඑකඑ. මකිනාදා්ැ,  ම්ාඑසසාපර ෙිි්එීා
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 තලිිභකාවමය.  ම්ටාඑසසානාධක්කදාු සත. ි ැ තීමා
 ම්ාප ාමුඃක්පතාිදඇමඑ. 

 දර ්කා ුස ා බභා භාදා කිුා  මමා අ ෘභභාකී,  ෘභා
ිදඇමා ි ා අ් ාා පාන පැ ්  මෝඩා ිදහ්හකා ්නා
පභන . එ ංැ, අ ෘභභාකී ාාිදඇමාඉනශහාම්ාපභනුා
නති්ීාය ීාබහුාකහ, මංාා මෝඩකමකාබභාපසංසමලා
 භය. 

 මමා  හලභාි ි ො  ක නෙද? මිනා ාා උපතා සසි ො
 ක නෙද? රදිාභා නමකා පභනී ීද? ්නා බ තිා ිිි 
ිිිාභීා දසුාසව්ාංසඑ්. එ ංැාඑ්ා ුලදීුාාිිි 
ිිිාභීානඳංාාඑහානාිාිි්ාඉතාාු ඞීානඳංීාකිනා
කසමසැ තම. 

1. භායභා ංාා දරලා මිානා වා ිහිමා අිශා රසුා ්ානමු්ා භුා
ගානං්ීා බභටා පැරි.  මමා  පල ෙලභදා  මමා රිශභ ්හා
පභ ුාඅ ුනැාගානං්ීදාිහි ො මය ි. 

2.  පල ෙලභාිහා ාප භ, ුසත ංලැා පල ෙලභාිහ භමීා
 ි්කා ිනා්ිකා ංාා රදිැා බහ්ා නි ්ෝගා ව, එස්මා
ෙභි්කාි  ාක ෙේ.  මය ීාජභ්ාඉ  ටමාි හිැ. ප භා
ඒාජරීාභරධු්ාවාභිාදතාවමටාපටීාගසිි. 

3තාඉතාාසයමාපෙලාජභා නයහ ්ීාප භානයහභලීාබ හා ා
ජරීාිහිං. 

4.  මභසිානයහභලීාබ හා ාජවී ගීානමංිකාල මීා
එ ගලඩාවාඋිගයීා හනා ගලඩි මහාතමාජරත්ාපටීා
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ගැං. තභැා නමංිකා ජරී, පක්ීා බභටා පැවා ජරත්ා
පටීාගැං. ්මා්මාඅභනශථාභීහාඉ  ටමාි ාිාිතසමා
 භුනශවමා ංෙය කලටා ගු, උිගයීාපක්ීානංාතභැා
නැභයීාිහාිං.  මමා භුනශවමාදිාගතා ුලංසඑාාජරීා
ම්ා ට්ං.  මමා  භුනශවමා දිාගස මටා තිමා ංසඑ්ාභකා
පසභස ාජරීා බල ංෝාක්ාජභැාිං. ඒානමගමා බල ංෝා
පසටිීද, තමතමී ාා ාභරග්ාදා බෝාකෙං. භනිාහකිා
ගිුාභකා්ැමාඒාඒාජරීාතභැාජරීා හනා බකාභිාදතා
ජං. 

5. උිගයී ගීාපසටජාදා, එරාක,  පෝිි්ාභුානැභයීා
ිහාිං.  ම නොංසකාභසැා පෝිි්ාභුානැභයී ගීාඑකා
ර ිෙිා නැභා භරග්කා ි ා ි ී්.  මමා නැභා භරග්ාා
ගනශභහා පමිකා ජභැි ේ.  මමා භරග්ාා  පන මීා
භහිීා මීාර්. ක්්ැමා මමාභරග්ාාගනශභලීාබසනා
භමතහ ්හා ජභැා භීුටා පටීා ගැ ැ්. කාහ්ා ාා
ිභෑ මීා මමාභරග්ාාිරකමටාතමාඅැා ්ලදාාගස  මීා
මකා ක ීාාසටගීුටාරි. ක්්ැමාි රකමටාඅැා ්ලදාා
ගස මානමපරි ්ීාඅතංසිාදස ්. 

6.  ම නොආරමුාකහාඅැා් ාරතාාඑුමාුතිාිභායීාප භා
ිතසමාඋපකිිා් ාරතාාඑු මාඅැදසකමා මමාභාුියීටා
අභනශථානනහභාහසිි.  මමාඅැදසකමාඔිී ාාක්පුාා
ික ්ාභරධු්ාවමටායරාසී ී්. ඉතාාඅදකාකහකටාප ා
එමාභරග්ාාමිනශා භාහසි ජ්. ඉිකාි  භාඔිීාක්පුාා
එුමටදා කතාා එුමටදා ඉ ගුා ගැං. එ ංැා එමා භාුිා
භරග්ා ාා ්මා ්මා ංසසුමා  මමා මිනශා භරග්ාා  භතදා
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 ි ප්. තභැාමයකහකා්ැමා මමාභාුිාංසසුමාමිනශාා
භරග්ා ගීා නැා රි. ඉකි භා අිගා නමපරිා මිනාා
ිහි ේ.  මමාමිනාානතාඅනතාපසිැායග්ාප  කලට, 
ිෘද්ා ංාා ි ශිිාචාි්ා අ ීා මයමවමටා පටීා ගැං. 
 මනප තෝම්ාාංාාගඊදයාි ශිි ාචාි්ීටාඔ ාඋ මකකාි්ාා
ිං. ප භාල්ීු, එ්භීුාංසඑ්ාභාහබාාගැං.  ම නො
ලවමටා ංාා එ්වමටා ඉ ගුගැා දාා පටී, ඔ  ාා භරත්ා
ල්ිැ, එ්ානස මෝටමාහස බී ී් 

මිනා ාා නම්භ්ා නමබීධභා රදිාඥයීාහබාා  දී ීා
 මභසිාරනශති්එ. 

රදිාභ, මසවමා ස්්හා පටපනා මසිමභි ්කා සටා ්ීුා
ප ගීුාප බටා භය. මිනාා ක නොමභනාහසි ජදා්නා
නමබීධභ, අ්ානරආු්ා ගුා දුාරනශතිාප ගස මටැා
එ්ාවදාුමාුසතා. 

 මභසිාඅභනශථාභකකාලනශලමභ ීාභි ්ීාඅපාකොයැ ැා
නමකාද? 

අ්ානරආු්ා මාගසුානමකාපභනී ීදා්ීුාගසඹ භා
පුකිාකිාබසල්ායයය. එහාි ්මාඅරථ්ානමකදා් නාභටංාා
ගීුටදාඋැනාංාකොයයය. එරට භිා ාඅදංනශභලීා  ුා
සව්ාංසඑා භය. ිැතා හලභටාපංදාාකමටදාංසඑා භය. 

පෙලභ: 

ස්ළ  ද්කමාිරමාි්ාක ෙොඅ්හාංශ්. ඔ ම්ාඅංනශාංාා
 පල ෙලභදා ිරමාි්ා ක ෙො ්නා අ්ා නරආු්ා පභනය. 
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අ්හාංශ්,  ම හලභාඅම්ිාං්එීාි රමාි්ාකොබභා ංෝා
අම්ිා ං්කා  ාකාහ්ීඇාිරමාි්ාකො බභානරආු්ා
පභනය. එ ංයීා ම හලභාඉ  මාි  ාි භකා ුලභුාබභැ, 
්මානසහසනශමකාමතාිරමාි්ාකොබභැාපසංසමල්. 

 
 

 දභනභ: 
අ්හාංශම්ා  ප්ා  ුල ංලැා ංසඩ්ා  දීෙශුා. ජරීා ංාා
අ ුනැා  ෘභහා ංසඩ්, එභා ්හා ංසසුමා ිටාභා ංාා
නශභ්ාභ්දා දනාහසි ජාඔ ාරසීම්. අ්හාංශ,තමාාඅතමත  
 ද්කාඅතමත ා ප්එීාමසව මාික ්ාිැ තඑ. නෑමා
 ද්කටම, නෑමා ජර්කටම, හබාා කා ි ා නශභ්ාභ්ටා ංාා
ංසඩ්ටා ආ ජිකා  ා ්මා පසංසමලා අිලිකා ිත.  මමා
යිාිග්ීා ංාා ංසඩ්ා ිකමටා  දනා හසිා ඒභාා  ුල ජ. 
 කව ්ීා පභනී ීා ුම, මභුා හදා ස්ුා  ද්කටමා
අිභාඅ ්ීමා ්මා  ංෙයභකා ංා අිලිකා ිත.  කලයා
 ද්කා ිභැ, ජභ්කා ිභැා  ංෙයභක, අභිිතාභ්කා
 ුලමස භාමභනාහසි ජ ු සත.  මමායිාිගාංාානශභ්ාභ්ීා
එමාජරීා භතාඉ  ටමාි  ි භීදා ුල ජ. තභදාඑමාජරී, 
තමී ාාඋැනාං ්ීා මභාාහබාාගැ ැදා ුල ජ. 

 තභනභ: 

අ්හාංශා ආිකික්ාා  භය,  පෝිි්ා කිීුාා  භය, 
නමපාදකාංාාජභැාකිභීුාා භය,  හලභාපභ ුාජරීාමභා, 
එමා ජරීා  ක නො  ංෝා ජභැා ිභ දීා ්න භීා ඔ ා
අතංසර ොු සත. අ්හාංශාතමාාමසිාජරී ාාංසසුමාි ටාභටා
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ඉතාා භසදගැා නශථාු්කා සී ී්.  මා ගසුා ශෘධා  ා අ්ා
නරආු්ා  ළ භීා  ංෝා දසුා සවුා අ්ා පභාා දී ුහ්. 
 බල ංෝාඅභනශථාාභීඇාඅ දාක්පුාාික ්ාපාන බෝධමැා
එුමට,  දරා ත මාතමාාමසිා ද්හාි  ානශභ්ාභ්ා ක ිහා
මිිාාඅදංනශාපානකාිාකිය. ඒාතිමා මමානශභ්ාභ්ටාඅ්හාංශා
භසදගැානශථාු්කාහමකිාමාිත. 

නරආ ො  බුාඉතාානඩාාපර්  දාඑ්භාාබහීු. එරටා
 මාගසුා ානති්ාඔබටාඅභ බෝධා ජ. පංතානඳංීානරආීා
භසඑාඋදාංිිාභි ්ීා ගුාංසිාදසක ජ. 

‘අැ කකාා නංා ඔලජහදා සුායා කැ ෘදා  මා අ්්ා දායා
(මකකා) ුගි ෙදාුාම ්ී.‘  95- 1සටා3 දකභා 

‘ං දමාා(නි ්ී) ටිාපප ාර  භාාසභුා(අිශභ්ී ා) 
ුාම ්ී.‘ 100 -1 නංා2 

‘(ුිා යමි) ඔබභා ිරමාි්ා කොිා රිශභ්ාදප  ාා
ුාම ්ීාංදාිි. ඔ  මිනාාාිා ්ානව්එීාමසජ ජ්. 
ංදාිි. ඔබ ාානශභාම්ාාඅ ාඋදාිය.’ 96 -1 සටා3 දකභා 

‘වර්්ාාංාාවර්ා හෝක්දාඑ්ාු ාබසඳාඑුාචීේා ාදා
ුාම ්ී.‘  91 -1 නංා2 

 මහා අ්හාංශා නමකා තංි ා කිී ීදා ්නා මඳකා සතාා
බහීු. ඔ ා ඔ  ාා මසවමා  ක ිහ, කා ි ා අුරගභැා
යිාිගා භතාඅප ාාසැා ්ලලාකිභය. 

තභැා ද්කාඅ්හාංශා මහාඅපටාපසංසමලාකිය. 
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ඉංතා නඳංීා ඔ  ාා මසවමඇා ි ා යිාිගා එසභකා එහා
මසවමභහාඋැනාං ්ීාහබාගැාඒභාා ුල භය. තභද, ඒභාා
ඉ  ටමාි ිා  ෘදා  ුල භය ්ීුාඅ්හාංශා  ුලඑ්ාමා
එ්ුානති්එ. 

ඒභා ්හා ප ුුාර ිෙි ායිාිගාංාානශභ්ාභ්ානෑමා ද්කමා
 දනාහසි ජාඅ්හාංශාරසීම්.  ම්දා මයීාමයභුාතභැා
නති්එ. 

අ්හාංශා ම නොපභනය. 

‘ඔබ ාා රිශභ්ාදප ා  මසනශනීටා  ම නො ංසිමා පංො
 ක ෙේ. කහාගනශාංාාඋනශා ගලඩුසටලා(භානනශථාු) භහා භදා
බසඳගන. ස්ුාපෙය ා(භලී) අන්භාකින. න ොනශභාම්ාා
පං ාකොමටීාගමීාකින. තභදාඔිී ාාඋදි්ී ගීා
භරිභැාපාු්කාභෑ ංී ී්. එහාමිනාටා භ්ාිත. 
ි්තාභි ්ීමාුසිභයීටාඑහා පසංසමලානාධකාිත.‘ 
නරආීා16 – 68 නංා69. 

මිනා ාා උපතා සසි ො  ක නෙදා ්ීුා පභනුා භාකි 
 බල ංෝා නෙ නරආු ොදකුටාි ත. එමාභාකිාය ීාපංතා
නඳංකානිිාගතාංසඑ්. 

1. අ්හාංශ, මිනාභාඑරාමසව ්ීාිරමාි්ාක ෙේ. 

2. අ්හාංශ, තමාආැම ්ීාමිනාටාපානාි්ාසී ී්. 

3. අ්හාංශ, මිනාටාකථාාඑුමටාඉගසීි ේ. ඒානමගමා
ඥු්ාහබාාසී ී්. 
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4. අ්හාංශ, මිනාටා බසලම, නභීකමා නංා ංසිමා ්ුාා කා
ිකනීදාපරුසල ජ්. 

5. අ්හාංශ, මිනාටාආැම්ාසී ී්. එ්ටා ංලඳාු ිකාංාා
ංර, භසිමා අභ බෝධා කිගස  මා ංසඑ්ාභා ංාා ිෘද්දා
සී ී්. 

6. අ්හාංශ, පෙලභා එකා පෘගහ ්නා ිරමාි්ා ක ෙේ. 
ඔ  ගීාඔ  ාානංකාර්ාි රමාි්ාක ෙේ .  මමාඅඹානසමා
යභහා ගී මාුභානිං ්ා ම හලභාභිාදතාර්.  

මිනා ාා උපතා ගසුා රදිාඥයීා කිුා රනශතිා  ක ිහා
 ්ලලා භුා කභිා අ්ා  ංෝා  ජභාා ඉංතා නඳංීා ක මා
නසහඑ්හටාගස මාඅභිි්.  මභාාඅපාදසඩා හනාරිශභානා
කො යය්. මකිනාදා ්ැා  මභාා ශෘධා  ා නරආු ො
නඳංීභුානති්ී්. අ්ානරආු්ාරිශභ් ංාාඑහාපභ ුා
ස්්හාමසිාඅ්හාංශාඅුාභිි්ාකොශෘධාභචු්ී ගීා
නමීරතාගානීථ්කාංසිාඅ ුකකා ුල ජ. මසිමක භාට, 
නමකාමසි ජද? නමකානඳංාාමසි ජාද? ් නාමුාාදී ී්. 

 මිනා ාාඋපතාගසුාඅ මාපසමාිාරනශති්කාකමටා
මමා මහා ුලපසමැ ්ම. මිනා ාාඋපතාගසුානරආු්ා
ඉමරපැා කිුා ක මා රදිාඥ්ී ාා අනමාුභහටා  ංෝා
අදංනශා භහටා භඩාා ිෘද්ටා එකගා භුා බභා නඳංීාඑුමටා
කසමසැ තම. තභදා නදාකාලුා ජරත ො අැා දසකමද 
‘නරආු ොපභනුාක මානතිා ජ‘ ් නානුාථාකිුාබභා
 මහා පීභාාකමටාකසමසැතසම. 

2.  මමාරිශභ ොනම්භ් 
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 මමා රිශභ ො නම්භ් නමබීධභා රදිාඥයීා දසුා ි ා
ක මාඉතාාඅ්ප්. ඔිීටාහසවාි ාදැතාරිශභානාඑුමටා
 ස ාඒභාා ුල ජ.  මානමබීධභා මලි ාතභමැාපරපරිා
දසනමකාහබාා ගුාු සත.  මලි ාතමීාහබා ගුාි  ාඉතාා
අරාතිමාදැතාතබා ගුාස්්හකමාදීුාා මීාරෘභයීා
නිි්ාගි . 

 රදිාඥයීා  මමා රිශභ ො නම්භ්ා ගසුා ක මා
ස්්හමාදසුාගස මටා ුලංසඑවමටැා ංෙයාිත. 

 1. රිශභා ො නම්භ්ා ගසුා දසුගතා යයා ක මා
ිාි්කාිත. ඒානෑමා ද්කමාදසුගීුාතිමටාරදිාැමකා
පං කමාතභමැාභරධු්වාුසත. 

2.  මමා හල භහානම්භ්ාසසි ොකරාාකාහ්කටා
 පි්. ඒා තිමා නතා අනකා කාහ්කටා  පිා  ා ක මා
දසුගීුාතිමටාරදිාැමකාඋපකිිාික මැා ුල ජ. 
තභදාරදිාභදාඑතිමාසිටාභරධු්ි ොුසත. 

රදිාඥයීාඉතාාඉකමිීා් මා් මාපාන පැනීාංාාු ිා්්ීා
ිහා කලටා හලභටාංහීභ . එ ංැාක්ා් ැමාඑමාපාන පැ ා
ංාාුිා්්ීාංහීභාා සීුටාභඩාා ජග ්ීාඅනතිාබභා
පභනාාපාන ක ෙිපාකි . මීා ප ා්ී ීාඔිී ාානිිා
 බල ංෝාරටාරිශභානාකො ුලංසඑාබභ්. 

උදාංිි්කා ම නේ: 
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 “ මමාරිශභ්ටාඑ්ාා් මානම්භ්කා ි ීමාු සත. 
 ම හලභ, නෑමාකහකමා ම නෙමා වාිත.  මහා අුීතා
අපානමාිාාජරීාුස වදා ගලනශාිත.“ 

 භනිා 20කටා  පිා දකභාා  මමා රදිාඥයීා  මමා
පාන පැ ්ාඅදංාාභසඳාභසටාසව්ං. ප භ,  මමාපාන පැ ්ා
ඉභතහාා භුැාපාන පැ ්කාඅදංීුටාි ං. එුමාභායභාංාා
දරලාඑකවාපපුා මාර මා ාකහ,  මමා හෝක්ාිහාිා
බභය.  මමා“ිාාබෑි“ (Big Bang Theory) ුිා්්ා්නාඔි ා
ුමාකෙං. 

  මම ු ිා්්ාග ජිි්ාකොරදිාඥයීා ද දුාමා
නති්ා නල්ාාභටංාාගැාබභාඑභා ුලංසඑ්. ිැ තීම, 
ඔිී ාාග ජිි්ානතිා ුල ජ.  මයී, දසනමාඅ ීා
ඉතාාරි ශිටාතසුකාඋ හුාමංැාරදිාඥයීටාපභාාභසි දුා
 ෘාි ාබභාභටංාගතාංසඑ්. මංැාරදිාඥයීාබභාපානකටා
ිභීාපභාාභසිමාමත්කාම්ාංසඑාඅභනශථාාි  ාබභාභටංාාගතා
යයය. 

 දභුාඋදාංිි්: 

 න ්කටා  දකකටා  පිා “ිජනශා වක“ නගිා භහා
 ිමා නටංුකා  මහා  ගුා දසකවමා උචත්. එුමා
රදිාඥයීාදසීාඅුැා ද්කාග ජිි්ා කලටාි ාබභය. 
එ්ා භුකකා ුලභ‘ ඔිීා මතාකා මමාරිශභ ොබභටා
ිද ා්මාමත්කා දසීා අනතිාබභාග ජිි්ා කලටා දීා
සටමය. එුම, ඔිීා  මතාකා  මමා රිශභ ො භ්නා බභටා
නඳංීාකි ගුාආාභරිාගි ුහා දෝි්කාි  වා   ු. 



 

36 

එමා ිභසිමා භ්නා (රිශභ ො භ්න) ඔිීා නඳංීා කො
ගිිීාඅඩකාපමිාි ු. 

  මමාරිශභ්ානමබභ්ාගසුාරදිාඥයීා මාභු තකා
පභනා ආා අදංනශා ස්්හමා භසිමභා  වා ිත. ඔිීා  මා
නමබීධභාඅුිඩභාා ුල ්කාභසිමාකි ගුාිරැාිත. 
 මුයීාඅපාපසංසමලාිගමු්කටාපසමැ්ාංසඑ්. එුම, 
ි්තා භි ්ීමා  මමා රදිාඥයීා තමීටා දසනමා ුස ා
 ුල ්කා ෘා ක ිහාඅනමාු ්ීාපමිකා ගු, ඒභාා
‘මංැාපරමාි ොපර ෙිිාිගමු්ී‘  හනාඑ දිජා
එුමය. 

 දසීා මමාරදිාඥ ්ෝා“ මමාරිශභ්, මංැාපපුමකා
ය ීා ිහිභක්“ ්නා පභන . නමුා  ද්කා පපුමා
 ංෙය කලටා ගු,  මනාාරිාහාරිශභ්කාි හි ෙද? පප මා
 ද්ා නමකද? එසභකා ුස ා තැැභ්කා පපුමා ි ර්ා
 ුලංසඑ්. ් මකා ි ුලැාපමැාපපුමකාි  භී ී, ඒා
 ෘා  මර මා වා ්ී ී. ඒා  ද්ා නමකද? එ්ා  ක නො
ි ි ෙද? එ්ාි වමටා ංෙයි ොනමකද? ඔිීාඑ්ුා
‘එ්ා  ද්‘ පපුමටා අභිිා ික ්ානමකද? එ්ා හසි ීා
 ක නෙද?  මමා ද්ාංාාික ්ා්ුා දක, තමීභාතමාභා
මභාාගැ ැද?  මභසිාපානිශුාඉමර ොරදිාඥ්ී ිංිභා
සව . 

 අපාදඑුානෑමා ද්කමාඉතාාසයමාපිමාමාූනකා
ි ා බභා එ්ී ුල. ඒා අනභා  ුල ්කා භාදා රභාද්ීදා
පභැභී ු . එ ංැ,  මාපිමාමා කල ංීාපසමැ ෙද? 
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 ක නොි හාි  ෙද? ් ීුානමබීධභාඑසසාරදිාඥ්නා ගීා
ි්මාරනශති්කා ුලහසිි.                                                                                                                                                          

  මාගසුාඔජ ාඑසභකා ුලද .  මා ංෙය භී, ඔි ා
්මකා ුලඑ්ී ීාුම, ඔිීටානමාභාම්ාංසඑ්. ඔිීටා
 ුලදීුාා එසභකා ගසුා අපා  දලනශ  ුලඑ්ල. එ ංැ, 
 බල ංෝාරදිාඥයීාතමී ාා ගගිභ්ාූකගී ීාුසත. 
ඔි ාඔිී ාාපපඩතකමා පීභීු, ් මා් මාමුඃක්පතා
ක මා ංාා  ංෙයීා ස තහා මභාා  ගු, ඒභාා නතිා බභා
 පීභනා නඳංාා භාදා කිී ුෝ්.  ම හලභා මසිා  දරා
 ක ුකාි ාබභාපෙගීුාඔි ාවදාුමාුසත. එ ංයී, 
ඔිීාපිමාමභාංාාඑයීාිහිාඅ ුනැා ෘා ක නොි ා
ි ෙද, ්ීුා නමබීධභා ්මා ්මා පසමාකාිා රනශතිා
 දී ී්. 

 ඔිී ාාරනශතිාඅනභ. පිමාමභාංාාඑයීාි ාිා
 ෘාස්්හාතමීභාතමීමාි කිාගැාබභා ජ. 

 ඔිීාභවීාපවීාභාදාකෙැ, මුඃක්පතා ංෙයීා
 පීිභැ, එයීාදසක භී ී, ු සැුමාි ගමු්ාකිීුා
උැනාංාදිී ී,  මමාරිශභ්ාඉ  ටමාි ිභකා්ීුය. 
 මමාරදිාඥයීාි නැකිුාභාරතාාංාාඔිී ාාලපාය ීා
පටභුා අදංනදා  ම්මා  ජ. අන ජක ්ා ක ිකා ුම, 
බටහි ො භ නුාඋනනශා  ප ෙො  ුතාභ, රදිාඥ්ී ාා
ඔදපා ුලි,  මමාඅීධාරිශභාන්ීාගසුාමඳකා ංෝාසතාා
බහී ීා ුසත. රදිාඥ්ීා පභනුා ස්්හ, නතිා බභා
එක ංහාම පෙගි .  ක නොඑයාදංමාබහගයභා ි්ක, එමා
ආගමකා ප කභ ීාආග මාුමීා පසභ ා අනතිා ස්්හා
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අීධා ්ක  ්ීා යයභ, එසසා පසඑලමඑීා  තලිභා
ප ගැ ැදාඑ නෙමාරදිාඥ්ීාබභනුාඅනමාු ්ීායයා ා
ස්්හානති  හනාප ගීුටා පෙඹාසව . 

 ලනශලමභ ීටා මමාපානි ශුාඑසභකාුසත. ඔිී ාා
මුන,  මාඑසභකානමබීධභාඑසසාචහු්කටා ගලස ාවා
ුසත. 

 මසිමක ා ාඅ්හාංශානරභඥා භය.  ං තම, ඉතාා
කා ැකා භය. එබසරීාඔ භ, එකමා දරා හනාප  ගු, 
ඔ  ා අිා ප පසදා ජභැභීුීා  මභසිා චහු්ීටා
 ගලස ා ුලවාසවුා හනා ෘභාභදීාය ීාඅභභාදාකිනා
හසබාසව . 

  මා ංෙයභාකිුා කලට ගුාලනශපමභ ීාඉනශහාමා
ධරම්ටාපටංසිා භුැාමත්කා ංෝාපාන පැ ්කාඔනශ නො
 ගලනශා  ුලමගා ්ුා අ්ාගිා තැැභ ්ීා   ිාගනා හසබා
සව . 

 

3. ඊභ්ාංාාජවී ාානම්භ් 

අපානාක් ා කිුා දභිාක ිාභී ීාජවීාංාාජරී ාා
නම්භ්ය. 

 “ ම හලභා ි  ෘා ද, ික ්ද,  ම හල ජා
එ්ානාකාරැභ්ද. ඉ  ටමා ි ිභී්. ප භ, භනිා  කෝවා
ගිුාභකා ්ැමා (අපා අදා දඑු)  කෝවා නිුිාතා
තාිකාභලීාරිශමතාඑකකාි හාර්. (එ්යාාවර්්ා) වර්්ාා
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ුමා ා ම්ාභ නාගානං්ීාුභ්කා්ානමි්ා භමීා ිි. 
එමාගානං්ීාඑකකා( පල ෙල භහ) ්ාජරීාි ි ෙ. 

 බටහිා රදිාඥ්ීා අපටා අදංීුාඑ්න ො  මමා
ංානිා ුකාකථාාපභතය. 

 පෙි භීා මමාජභ්ාංාාජරීාි ි ො ක නෙදා
්නාපානිශුාක ෙලැ, “ජභ්ාංාාජරීාි වමටාංසඑාපරමාිා
පරනි්කා ිි. කාහායි්දා බල ංෝා නෝංපැභාංාා
නාධකභා ිි. ආ හෝක්දාඅභිි පානමාි ්ීා ිි. භායා
මපඩහ්ද, ජරීාි  ාවමටානරහුාතැැභ්කා ිි.  මමා
අභනශථා භහ, ික ්, නශභ්ාභ ්හාිාිනා්ිකාෙභිානමගා
මිානාව, ිනා්ිකා භුනශකමාි ාිා ංයීාබසකටර්ාාංාා
අ ුකා ජරීාි රි. ඔි ා (නශභ්ාභ ්ීමා හසිම ෘ) 
අන්භාක ෙෝ්. පාු්ාක ෙෝ්. බ හභා බෝව, තමාභරග්ාා
භරධු්ා ක ෙෝ්. ඔි ා තමීා  මීා ිා  බල ංෝා ජරී, 
 හල භහා ිහා එු මීා ප ා මිි්ටා පැරි.  මමා
ජරී ාාභරධුාකානම්,  ංභැා බෝවම.  ම හලභාි  ාතාකා
ක්ාඅුපඩභාපසභසැ භුභාාි ත. පෙලභාි  ා ාි නා්ැකාා
 භුනශකමද,  මහාඅුපඩභාපසභසැ භය.  ම්ටාඑසමාබාහිා
ික ්කා  ංෙනා  ුල භය.  මමා ජරීා ි වමටදා එසසා
භසදගැා ංෙයභකා ුලමසත. එ මීම,  ම්ටාඑසසාර ිෙිා
අිලිකදාුසත“ ්න භීාප ය ා දී ී්. 

 ූ් හීා ප මා මංා ල ද, එහා ජභැභුා මාුා
භරග්ී, මංා ාුා භුාීති, එහා ජභැභුා දංනශා ගිීා
පසමාකාිානැභ්ී, ඉමකා කලුකාුස ාඅංන, එහාප්ානිා
කිමීාජභැභුාපක්ීාංාාඅ ුනැාජරී, මං පල ෙලභටා
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 තලිීාබිුාහනශනුාම්, භ්ාපසහෑව, මනශිානෑමාතසීහමා
 කලෙපාටාි ර්හකාමගාංසර්ාා මීා ප ුුාතිාිම, 
ිීාපසංසාහ ාඑ ්ා දුානීධිාාඅංන, මදා ෙ ග, ඉමහරා
 භ්ා ්ුාකා  මා නෑමා  ද්කම, නෑමා  මල ංලතකම, බහාා
නයටභුා මිනා. තමා හනශනුා ංසඩ භා ියළ අ ුකා
ස්්හමාපාන ක ෙිපාකිී ීාු මාඔ  ාාඅනභිකමාගසුා
නමකාඑ්ීුද?“ 

 “ මා නෑමා දස්කමා ඉ  ටමා ි ිභී්.  මභාා
මසව මහාඑසස අිලිකා ුලමසත.“ ් නාතරකාරතරකාකිුා
මිනා ාාමීදාිෘද්ානමුාුමඑීාංහීභීුද?  

 රදිාඥ්ීාඅපටාඅදංීුාඑ්ුා මාඅනභිටාඅදාො
ස්්හකම, ඉනශහාම්ාරසීාලළම ීමාපාන ක ෙිපා කලටා
ිත. 

 “අංනශභහද, මං පල ෙල භහදාආදපති්, අ්හාංශා
නය්. ස්ුාදෑා ක ිහාඅ්හාංශාබහනමපීු්. අංනශානංා
මං පල ෙලභාමසව මකැ, මභාාි ා ානාපිනශපිානාගමු ්හැ, 
මුාාසහාිෘද ්ීාප භුාඅ්ටා(දසකාගතාංසඑ) නිඥාභීා
 බල ංෝාිත.  මලි ාහට ගු, හඳා ගු,  ංෝාංාීසභා
සවු, ස්ුාඅභනශථාභීභහාඅ්හාංශාසහාකි . තභද, අංනශා
ංාා මං පල ෙලභා ිරමාි ො (රිශභා  ුක ෘ)  ම ුහා
කි . ඔිීා( ම නෙ) පභන . අප ාාපිමාදප ්ාිි, ඔබා
 මා ස්්්මා මභාා ිැ ැා   දකා පිමාරථ්කා ුස භා
 ුල ජ. ඔබා රාශෘධ්. අපාඅපා ොටී ීාභද ්ීාමදභාා
ගනාමසු.“ (අ්ානරආීා3-189 සටා191 දකභා) 
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4. පරිාමාභෘෘද් 

දසීාඅප, පරිාමාභෘෘද්ාු මාි ාු ිා්්ා ක ිහාඅප ාාසතා
 ්ලලා කිල. එකා භරග්කා  ංෝා  ා ්කා යො (පරිාම) 
භෘෘද්කා හබුා බභ, ිතසමා නරආීා භාකිා  පීභාා
 දී ී්. උදාංිි්කා භි ්ී, පංැා නඳංීා භාකි 
උපටාාදසකර්ාංසඑ්. 

 “මි ි, අපාඔබානෑම, එකානශ ාන, ප ිායගහ්එීා
ිරමාි්ාක ෙල. තභදා දසුාංසිුාගනාපැන, (ප න්ා
එුමටා ුලභ) අපාඔබානෑමා ානීාංාා ගෝ ානකා් ීාක ෙල.“ 
(අ්ානරආීා49 - 13) 

 මි ීාස්් හෝමා එකමා  දමාප්ී ගීාඋපතා
හසි භෝාභීුාං. එුලැ, ඔි ාභරි ්ී, ි ෘද ්ීාංාා
යිාිග්ීා ගීා කුනාතභැා කුන ගීා භුනශාවා
ි ාබභා ප ුී ී්.  මයීාභසට ංී ීාඑකමාභරග්ාා
 ංෝා ා ්කායොරරධායිාිගාි වමානශභා්ාරකාබභය. 

  ම්ා  භුැා භචුභලීා පභනී ීා ුමා එකමා
භරග්ාා යො පරිාමා භෘෘද්කා සසර්ා ංසඑ්. එ ංැ, 
රදිාඥ්ීා තරකා කිුා අීදමටා පරිාමා භෘෘද්ා
 ංෙය කලටා  ගුා නලපරි ්ීමා  භුනශා  ා පසමාකාිා
භරග්කාි ර්ා ුලංසඑ්. 
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 මමා ඉංතානඳංී කලටාි ානරආීාභාකි ්ීා
තභැා ද්කාභටංාගතායය්. එුමා මලුතිමා භුනකා
ි ාිභැ, ඒා භුනශකමාස්්හා ක ිී ීාඅ්හාංශ ාා
ි්ම්ානංාකසමසැතාඅනභ්. අ්හාංශම්ාඑමා භුනශකමා
ස්්හාඉටාකිී ී. 

 නයී ගීා් මාර ිෙිාභරග්කාහබාගතායයාු ම, ඒා
භරග්ා තෝිාා ගු, එ්ටාඔිුාාඅීදමීාආංාිානප්ාාි  ා
කිුා කානම්කා පානා ්ෝටකභා ිත.  ම්ා කි ැා දීුාා
ක ිඑ. 

 උදාංිි්කාභි ්ීා ජග ්ීාසභුාඅිශභ්ීානංා
්මාර ිෙිාභිග්කා ුකයීාගසුාඑ්ාංසඑ්. ්මාර ිෙිා
එාන්ාා ප  භෙක  ්දව මීා ප භ, තමීටා උභමුාා භුා
උනනශා භරග්කටා අ්ැා අිභයීා  ංෝා  ුුයීා
හබාගී ී්.  මමාර ිෙි ාඑාන් ාප  භො ුලක ෙොුම, 
( භුනශා ාභාතාභිි්කාි ාතසීහ)  මමාඋනනශාභරග්ාා
 ුලඉප දය.  මා ගසුා එසභනා රසීා එසසා  ංෙයභකා
එ්ීුටා ුලංසඑ්. 

  ම හන, උ ශිි්ා අදකා පාන ෘි්ීහා ජභැා භුා
එළභී, උය ාය ිෝප ොහමාපටහ්ාපභැුාාපාන ෘි්ීඇ, 
එමාතැැභ්ානපිාාගසු, එකමාඑකාදභනකාඊභැවමාපභාා
ස ශිකිාබභාඅපාදිල. එ මීමාය ිෝප ොශතකිා ප දනකා
ි ාදසඩවාඑමාභාතාභිි්ටා  ාප සිාබසටළභී, උ ශිිා
පාන ෘි්ීහාඑකාදභනකා ංෝාජභැවමාඅ ාස ශිකි්. එළභීා
භි ්ීා  මලිුතිා  භුනකා  ුලමසත. එ ංැ, ඔිීා
ගීුාාආංාිාංාා අ ුනැානෑමාඅ ීමාඔි ුලිී  ාා
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භාතාභිි්ටානරහු නොජභැවමටාප සවමා ංෙය භී, ගටා
ංාැපසීමා භුනශාි ාතැැභ්කාජභැාවමාකො ුලංසඑභා
ිත.  

 ම හනාපරනි්ටාඑකගභ, තමාඊරත්ානකනාාගස මටා ංෝා  
 භුනශාි ාපරනි්කාදිාගතාංසඑාඅීදමී, ඔිී ාාි රි්ා
 ස භාප  ්ොකිාගස මටාඔිීටාඉගසීි ොකිද? එ්ා
අ්හා ා තආහා, තමා කා ැකැභ්ා ය ීා හබාසීා
භිපානනාද්එ. 

 ජවීාඑකමාකානම්එීාංසසුමට, “ ිල බෝ“ ුමාිා
පිාුස ා ්ීතානා  ුල ජ. පිාි ා ජරීා  ජ. ඔිී ාා
භරග්ාාභරධු්ාභුාරට, පසටජාි හාකිුාරට, පසටිීාඅතිා
රරධැභ්කාි වමානශභ්ාභ්එ. 

 උදාංිි්කා භි ්ී, එකා අඹා නසමා යභහකටා
ද භීාදනා ද ුකාසවුාබභාඑ්ල. ඒාද භීාදනා දුාමා
මිනශාභරග්ාා භ . එ ංැ, ද භීාදනා දුාමායි ්ී, 
භිි ්ීා ංාා ංසඩා   කමී, එකභ ාා සවතසයා
බහා පල ිලැයාර්ා ුලංසක. එ නොු ස ාබභැාඅපාකි ැා
දිල. එමාද භීා භතා ුල ්කා භුනශකමාි ාබභාඅපා
දිල.  දරා ත මාහබාාකාි  ා මමා භුනශකමාය ී, ඔිීා
ජභැභුා නශථාු්ා ංාා එහා ි ා  රනි්ා ්ුාම්ටා අනභා
තමීභා නකනශා කිා ගස  මා යිාිගා ප භා භරධු්ා කිා
ගස මටා ංසඑභී ී්.  ම්ා අ්හාංශ ාා අපානමාිභැා
දා්ාද්ීා ගීාඑකඑ. 
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  මහ, මමා ්මකා ඉතාා පසංසමපභා එ්ීුා කසමස ා
 භම. එකමාභරග්කායොි තසමාපරිාමාභෘෘද්ීාි  ර්ා
ංසඑ්. එ්ා අපා පාන ැ ෙිපා  ුලකිල. ප ගිල. එ ංැා
පරිාමාභෘෘද්ාය ී, නමපරි ්ීමා භුනශ ායිාිගා
ංාාිුිාහකිිාි ානංලලීමා භුනශාිාභරග්කාි ා
 භයා ්න එසක හකා ප ගතා  ුලංසඑ්. එ නො සසා වා
 ුලමසත.  ම තකාඅපටාහසිාි ානාකසභහටාඅනභා ම්ා
ඔදපා වා ිත. තමදා  ම්ා අැදසකමා ය ීා අපා දීුාා
නති්කදා භය. 

  පල ෙල ජා කරාා පසභසැමා යො ිතසමා පාන ෘිභහ,  
නමපරි  ්ීමා භුනශා ාභරග ොආිශචර්මැානයීාිහා
වාිත.  මලිීාදසකාරදිාඥයීාපභාාකමපු්ටාපැිං. 

 තභද, එභකටා ඊභැා  ා එකා නැභා භරග ්න ාා
ආටනසඑලා රදිාඥයීා රසීා  නල්ාා ගීුාා හක. එ ංැ, 
 මමානැභාභරග්ාාිහවමටාතභැානැභාභරග්කා ංෙයා ා
බභටාපභනුාඑසසානාධක්කා නල්ාා ගුාුසත.  මානැභා
භරග්ා ගීා  මමා නයීා ිහි ො ්යා කමටද, එසසා
නාධක්කාු සත.  මලිීානමපරි ්ීමා භුනශා ාමසවමකා
බභාඑභායයය.  ම්, එසසා පිාආදරි්කා ුලමස භා් මකා
මභුාික ්ාඅ්හා ාතආහාටා  බුාබභානුාථාකිය. 

 එ ංයී, පිා ංා ප භා  ුලමස ා නයීද, ලයීා
මැතීා  ුලමස ා නයීද, පරිාමා භාෘදා භට්ටා අ්ැා
 ුලභුා නයීද, නමපරි ්ීමා  භුනශා  ා යිාිගා ංාා
ග යිාි ානයීදා ක නොිහි ෙදා්නාසතාාබහනාභට. 
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ි්තා භි ්ීමා  මා ස්්හා මභුා එකා අනමනමා උයමා
රි ශිටාික ්කා ි්ායයම්. 

  මමාික ්ාරදිාඥ්ීාප ගස මටා දාුමාුසත. 
 මා අති,  ුල ්කා ජවී ාා ිහවමා නමබීධභ, ඔිීා
රසීාි්මාක මා ගුාදසකවමටදාඅ පල ංලනැවාසව . 
 මමා තැැභ ්හ, ජවීා  ක නො ිහි ෙදා ්ීුා
නමබීධභ, ප  භෙකාු ස ාඑඑ ුකටාපටංසැා ුල ්කා
අදංනශා ගුාදකභ . ඒභාාඅුභිිාරභාද්ී්. එඑ ුකාටා
පටංසැා ිභී්. මලකා ිා  ුල ්කා පානිශු්ීටා ප ය ා
නසපයමටා ුලංසඑාිභී්. 

 රදිාඥ්ී, තමාපරිාමභාද්ටාපකිභා ගුාදකභුා
ිතසමා ජවී ාා යිාිග්ීා ගසු, මඳකා ගසඹ භා රමනාා
බහල. 

 නෑමාන තකම, තමීටාඑ ිහභාඑුාපංිකමභලීා
භසෙක මට, ඒභාාපිා ්ාඑුමට, ් මාඋපා්කා ්ලදුාබභාඅපා
දිල. 

- ලභා, තමාා  ිාගස  මාකානම්කාභි ්ීා ජග ්ීා
සභය. 

- ඉ බා, තමාකභච්ාතමාටාඑුාපංිකම භලීා  ුමා
නඳංාාප ංකා හනා්ාරතාාකිය. 

- කටනශනා, තමාා   ිාා ගස මටාතමා භරි්ා භුනශා
එු මාකහාභා පීභය. 
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- හුාාතමාභලග්ාකඩාාදමාාතමාාපංිාහෘ දකාබභා
 පීභාාපසුාසභය. 

- රින ානරප්ා, ්්ාුකාරිාතමා ාාආිකිාභා
 භන  භීාබාරතාාකිය. 

- ල  ෘා භ නුාසභ්හා, තමාාආිකිාකිාගස මටා
රචතානා  උපා්කා ්ලදය. එුමාතමානයිාාසටාරටා්මඑසා
(නීතාභසි) භරි්කාම ්හාකහභමාකිී ී්.  මයී 
ම ොභරි්ානමපරි ්ීමා භුනශා භය.  මමාඅභනශථාභා
පාන ්ෝ ු්ටා ගුාඑතසිීාපහාා්ය. 

- ඉැතෑභා, තමාි රි්ාගසනශම මීාි ුි ොි  ාඉැතෑා
රමමීාතමානයිාටාඅුය ාංගභය. 

- භිහා, තමානයිාාසටාරගනාංහුා ගුාඅයීා භය. 

-  ම ොජභැභුාආඳා, (Electric eel))තමාාඅ්හීුා
තසැකිීුාභා රසල්ා මටීා එස්මා  ගසනශමමකටා හකා
කිය. 

 මමා ආැමාිකිකා උපා්ීඇා තසීපැා වා ි ා ඥාු්ා
අපානමාි්, අපරමත්. 

රදිාඥ්ීාපභනුභාා මී,  මානෑමාන තකමාප  භ ීා
 ංෝාවදාුමකාුස භාඉ  ටමාිහාි ෙද? එමානයී ාා
ආැමාිකිකා නසහසනශම, ඔිීා යො ි ා ක ෙො කිද? 
ිැ තීම,  මමා නෑමා ප  භෙකමා ඔිීභා මසිා  දරා
 ත ම, ආිම් ෙකමානසහ මා කලටාඔිීටාකාි ාබභයා
නති්. 
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 “ මා ස්්හා ඉ  ටමා ි ා ිභී්. ්මා ්මා
අභනශථානනහභාසසිාභී්. ජවී ාාජරත ්හාි ාිා්මා
රපකැා ංෙය කලටා  ගුා මභාාආ රි“ ්ුාතරක්ීා
ස්්හ, ප ගතාංසඑද? 

 මිනාාතමා යමාිෘද්ාපාර්චාකිා නල්ා ගුා
ි ා යධා උපා්ීටැා භඩාා  ඩෙ ශිිභැභා පහටාා ි ා  මමා
ආැමාිකිකාකානමානශභ්ාභ ොඅීධ්ාභ ්ීා ාසසවමඑීා
 නල්ාගනා හසිජද?  මා  ෘා  ම හනමා ප ගීුාා  හනා
පසභ භ ංලැා  මල ්ා ි ා  ක ුන, සතටා එකගභා
ප ගී ීා ක නෙද? 

අ්හාංශා තමී ාා මසවමා ගසුා අධි්ු්ා කිීුා එ්ාා
අ පීාඉ්හාාසවී ී, ි කමටා ුල ජ. ඒභාහාතසීපැාවා
ි ා රිශමතා ක මා ය ීා අප ාා නභිසනා රභෘතා එුමා
පැනය. 

 අපා ාඉංතා පීභාාකාි ාආැමාිකිකාඋපා්ී, 
එසසාඥාු්කාුස ා  මා නයීාඑසභන ාාඋදජාඋපකාිා
 ුලමස භ, තමීමා  නල්ාා  ගුා තමා ිුි ො අහභාා
ගී ීද? 

  මභසිාඑසසානාකසාුස , ිෘද්ටාඑකගා ුලභුා
 ෘාඅදංුා හනාරදිාඥ්ීාඑ්ුභාු, අපාි දහ්ායයයු . 
ිැ තීා  මමා රදිාඥයීා අප ගී, පානමාි්ටැා භඩාා
අනභිකමාබහා  පල ිලැයාභී ී්. ිතසමාරදිාඥ්ීා
 මමාරතරකාඅැ ංරී ීමාුසත. 
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 තරක්කාභි ්ීා මමාක ිාඅපා මහානඳංීා
කිල. 

 භහ ාූෙකා්ය ාල්ු්කාඉමර ොඉඳ, එහාි ා
අන  භහටාතනටාකිුාබභාසතාාගුල. භනිාගිුාභකා
 මලිීා එමා අන භහටා  ම නො තනටඑු මක, අංම බීා
 ංෝාභචු්කා දකකානස දීුාපළභි. එ ංැ.  මලිීා
භනිාගිුාභකාඑමා අන භහටාතනටාඑු මා ංෙය භීා
ිානටාිකාාරිශභා කෝි්ානකනශාකොබභා්  මකාපසභ භා ංලැා
එ්ාප ගී ීා ක නෙද? එභසීුකාඔිීටානකනශාකොංසඑා
ද? ඒා නඳංාා ිා ක්පුාා එු මා ික ්ද, ්ාිාභා ගසුා ිා
ඥාු්ද, රි්ාඥාු්දාඔිීටා  බුාබභාභාදාකොංසඑද? 
එ නො ක මහා නතිතාභ්කා ිැ ැද? එභසිා ඥාු ්ීා
ප මාභහිීා කල ංෝ රාසවුාබභා ංෝාසව්ාබභා ංෝාඑභා
ංසඑද? 

  මනාා රිාහා රිශභ්ද, එහාි ා ිමිතාභ්, උනනශා
ප  භො ංාා එාන් ාා කාරැභ්දා එසසා අිලිකා නසහසනශමකා
ුස භා පමිකා  ුලභ,  ම්ා මසිා  ක ුකදා  ුලමස භා
ඉ  ටමාි ාිාබභාපසභමමටාංසඑද? 

 නයී ාාිාුරකාහකිිාංාාඒභා ්හාි ාංසිමා
ගසුා ංලඳාංසවාපර ෙිිාකෙිී,  මාස්්හාඉ  ටමා
 ංෝා්මාඅභනශථාභකාිකමමාි ාිභැා ුලභුාබභා ංෝා
භටංාා  ගුා සව . එමා මසවමභහා පටා පසීා ඉතාා ගසඹ ා
ඥි්කාි  , බහගයාි ක ්ක ාාබහාපිාකානම්ා ්කාි   
බභැාඉතාාපං  භීාභටංාකතාංසඑ්. එ ංැ,  මාබටහිා
රදිාඥ්ීාඑභසිාික ්කාි ාබභාප ා ුලගි .  
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 ‘නශභ්ාභ්‘ ්න, ඔි ාඅමතුා ෘ හා්ටපැාවාි ා
අුීතා අපානමාිා  ෘා ගසුා ් මකා අුිඩභා පර ෙිිා
පසභසැිභ  ංලැ, එ්ා  කලපමිා අ මා පසමා  ෘා නසගවා
ිැ ැදා් නාභටංාාගීුභාාඒකාීතය.  මාස්්හා ක නො
ි ාි ෙදා්නාඅපාපර ෙිි්කාපසභසැිභ ංලැ, ඒානෑමා
 ද්කමා මසිා  ක ුකා සටමා අිභාර්ා බභා අපා නිි්ා
කිුභාාමය, – එහානසක්කාුසත. 

 ය ිෝප ො (Cuckoo)  කලිහාා ුමා ිා පක්ීා
භරග්කා සව .  මමා පකස්ා, තමාටාඑ්ාා නරභකා තුාා
 ුලගිය.  කලිහා ාා ගසංසමා නතා, ිැතිා දස මටා
අභිි ාරට, එ්ාතමා ාාිැතිභහටානමාුාංසඩ භාි ා
 භුැාපකමී ාානරා නල්ාාගිය. ප භ, එමානරභාඅය ා
පකස්ාාපටවා්ු තකාබහාාසවය. එමාපකස්ාාපටිාරගනා
 කලිහාාතමාිැති, එමානූභහාදමාාප්ාඹාා්ී ී්. 

 එමානරභාඅය ාපකස්ාාුසභතාපසමැාරට, එහාි ා
 කලිහා ාාි ැතිදාතමාි ැතිාබභාසතා, ූ භටාඑමාි ැතිදා
ිඑීුාපටීාග .  මමා කලිහා ාාපසටජදාඉතාාදකි්. 
 මමා පසටජා ිැතිභලීාඑ ්ටා පසමැාරට, එහා  බුා
අ ුකා ිැතිා ස්්හා ඉභතටා ත්ුා කිා දමය. ්මා
ිැති්එීා පසටජා එ ්ටා පසමිා සව ්ලැා එමා පසටජදා
ඉභතටා ත්ුා කිා දමය. ිැ තීමා ඉභතටා ත්ුා කො
ිැතිා ංාා එයීා ිහිා පසටජා එමා නර ජා ි්මා
උ මකක  භෝ්. ප භ, එමානර ජා හමා පකස්ාාආංාිා
නප්ී ීා නංා මභාා ර  භ ංනී ී,  මමා  කලි්ා
පසව්ාටමය.  මමා කලි්ාපසටිා ජග ්ීාභස ඩී ී්. 
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 ජග ්ීා භස ඩුා ඔිීා කහකා ්ුා රටා එමා නර භීා
ප්ාඹාාිකමා්ී ී්. 

 බටහි ෙ රෘඥාීට,  මාගසුානමුාරනශති්කාම්ා
ංසඑද? ඔිීාඅදංාාභසඳාභස ටුාපරිාමභාදාමත ්හා ම්ටා
්මාරනශති ්කාිැ ැද? 

  මමා කලිහා, තමානර ජාිැතිා ුලදා,  භුැා
පකස්න ාා නරභකා ිැතිා දස මටා මරා සී ීා කභිනා
රසීද? එමාපකස්ා, තමාටමාඑ්ාානරභකාතුාාගස  මීා
භසහසකි ො කභ ින රසීද? ස්ුමා  කලි්ා පකසීා
 ම නොංසසර්ායයාබභාඉ ගීි ොකභ ිනාරසීද? ගටා
 පි,  කලි්ා පක්ීා තමා ිැතිා ූක මීා භසෙන ජා
කභිනාරසීද?  මානෑමා ද්කමාංසි,  භුැාපකස්න ාා
නර ජාිැතිාදමාාඑමාපක්ීායලීමාපසටජාිහඑු මා
ංසිමාඑමාපක්ීටාසී ීාකභිනාරසීද?  ම්ා මතිමා
ඥාු්එීානසහ මාක ෙොකභිනාරසීද? 

 ි්තා භි ්ීම,  මා ස්්හා කානමභැභා නසහ මා
ක ෙොඅ්හාංශාරසී්. 

 තභැාපසමාකාිාඋදාංිි්කා දනාබහල. 

 ‘ඉතාා නමටභා  කුනටා  ක ුකා උදජා ව  ගුා
එකලයභා පභැිභා  ංලැා පමැා ජරත්ා ූ කී ී‘ ්ුා
නික්ප්කාමතාජභැභුාිතසමාජවීාිත.  ම නොනමටභා
ජභැාභුාඑකාඑකාජර්කටමා්මාර ිෙිාභසඩා කලටනක, 
ුසැුමා කාර්ා ්ාි්කා ිත. උදාංිි්කා භි ්ී, 
න ඹභීාංාා ාමසනශනීානඳංීාකොංසඑ්. 
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 එකමාභට්කායොජභැභුාන ඹභීා ගී, එකාඑක 
න ඹභනටමාඑකාර ිෙිාභසඩ කලටනකාිත. ඒාභසඩ කලටනා
ඉටකිුාරහසීමාඑමාන ඹභීාප මාහසබාි ත. එාබසරී, 
ඔිීාතමාජරත්ා ගුා් ෑමටාඑඑ ුකාාඅතිාබසා මීාංාා
නං ්ෝිාතාභ ්ීාජභැාර්ායයභාි ත. එ නො ුල ජාු ම, 
ඔිීාජභැවමටා ුලංසඑභාම්ා් . ඔිී ාාකාර්්ැා
 ම නො භ . ිතසමාන ඹභී, පටතා ගලනශාආංාි ූනශකිා
 ගුාඑය. තභැාිතසලී, තමාාජභැාභුානශථාු්ාපරසසභා
තබාා ගීුාා අති, එ්ා පු්ාකිුාකාර් ්හා  ් දය. 
 භුැාන ඹභීා කලටනක, තමාූඊි ාාඅභිිතාභ්ීා
ගසුානසහඑලමැා භය. නාැයා නෙභ ො ්කාසවුාන ඹභීා
තමාපසටජා්ංපැා හනාංදාාභඩාගීුාාකාර්්ාඉටාකිය. 

  ම හන, නෑමාන ඹභනමාතමා ාාකාර්ා් ාි්ාි සා
 හනාඉටාකිය.  මමාංසිමාංාාභගකමාඉටඑු මාඅභුතා
්ාභ්,  මමා න ඹභීා  කලතසිීා හබාා ගැ ැද? එකා
න ඹ භකාඑකාකාර්්කාංාාඅ ුකාන ඹ භකාා භුැා
කාර්්කාඉටාකොයය්. ඒාංසිාස්ුමාන ඹභීාාස්ුමා
භසඩාකටයයභහාිිතව මීාි භී ීාරුාි්එ, භසඩා
කටයයාඅි්වමඑා්ුා මමා යමාඥු්ාංාාංසිමාඔිීා
 කල ංීාහබාාගැ ැද? 

 තභැාිතසමාන ඹභීාසව .  මලිී ාා ංලට්ා
ඔිීටාඔිීමාආංාිාගීුාබසරාඅීදමීදාතමා ා නරභා
ංදාගීුාබසරාඅීදමීදාමකවාි දවාි ත.  භලලීාතමීානයා
භසඩකටයයා කිගස මටා භංුීා තබාා ගි .  මමා භං්ා
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න ඹභී ාාඋදජාඋපකාිාුසැුමා මලිීටාඅැභී ීා
මිි්ය. 

 “නාමාුිා පරනි්ක, තමා ාමා ික ්ා ය ීා
කටයයාකි ගතාංසඑිභැාපමිකාජභැාභී ී්“ ්නා
පසභ ා පරිාමා භරධුා මත්, අ ුකා න ඹභී ාා
උදජ භීමා ඊභැා භුා  මමා න ඹභීා ගසුා නමකා
එ්ී ීද? 

  මමාසබහාන ඹභීට, ඒාභං්ාන ඹභීාඋදජාර්ා
යය්, ්ුාංසිමා ාකා ුල ි ීාුමාඑමාසබහාන ඹභීා
ුස ාවා්ය, ුසසා්ය. 

 න ඹභී ගීාිතසලී,  නෙභක්ීා හනා නෙභ්ා
කි , ි තසමාන ඹභීාඑා ූ ීා හනාකටයයාකි . එුම, 
ි්්ූනශා(Alphids) ු මා ානඩාානතනාපාර්ච්ටා ගු පසැා
ිනස ා ෙභිම්ා ්මකා  මමා න ඹා භීා හබාගි . තභැා
න ඹභී ගීා  කලටනක,  මලිී ගීා හස බුා පසැ්ා
එකය කලටාූකබහාාගීුාාකාර් ්හාිතිාවාසව . 

  මමාර ුෝදා ාක මාස්්හ, ගසඹ භාසතාාබහුා
් මකා  මා ස්්හ, ඉතාා සයමා  හනා නසහ ම කලටා මසිා
 ක ුනාසව්ායයමයා්ීුාපෙගීුභාාි්තය. 

 “ මාස්්හාඉ  ටමාසසභුාසසවම්. එසසා ංෙයභකා
 ංෝානසහසනශමකා ුලමස භාඉ  ටමාසසභුා ෘ්“ ් නාතරකා
කිීුී, නති්ා දසකා ගස මටා බසරිභී්, ුසත ංලැා
මසිමක භාාප ගස  මටාඑ ිහභ, ් මා් මා ෘා දලඩභුාඅ්ා
බභාඑභායයය. 
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  ාමසනශනීාගසුානඳංීාකිුාඅ්හාංශාතආහා, ශෘධා
 ානරආු ො ම නොපභනය. 

 “ඔබ ාාපිමාදප , මමසනශනීටා ම නොංසිමාපංො
ක ෙේ. කහ, ගනශා ංාා භානනශථාුභහා  භදා බසඳගන. 
 ුල ්නැාපෙය ාඅන්භාකින. න ොනශභාම්ාාපං ාකෙ 
ම ගහා ගමීා කින. තභදා ඔිී ාා උදි ්ීා භරිභැා
පාු්කාභෑ ංී ී්. එහ, මනිි්ීටා භ්ාිත, ි්තා
භි ්ීමා නභිසැතීටා එහා පසංසමලා නිඥාා ංාා නාධකා
ිත.“ අ්ානරආුා16: 68 නංා69  

 ‘ දර ්කාි ත. ඔ ම්ා මමාරිශභ්ාංාා මහාඅඩියා
ස්ළා ෘාිරමාි්ාක ෙෙ‘, ්ුානති්ාරදංාපාු,  මභීා
උදාංිිාරිාහාභි ්ීාදකුටාිතා . එ ංැාිතසලී, 
 මමානති්ාභනීාඑුමටා කලපමිා බල ාංාාමුඃක්පතා
ක මා නල්ාා්ී ීද? ්ීුාසතුරටාඑභසීුීාගසුා
ි භී ීාඉමංැාකිගාටභඑා ජදුාභඑ. 

 රදිාඥයී ාාඅන ජද ්ාතැැභ්ාරදංාපාුාඑකා
ක ිකා දනාබහීු. 

 ‘හනශනු‘, ‘ආකරිි්‘ ්ුාභචුභහටාරදිාඥ්ීා
 දුාරභිි්ාරචතාන්, ර ුෝදාැම්. ඔබාඅතිාි  ාපානකටා , 
නුෑමාරදිාභානමබීධා ාගානී ථ්කා ගුාබහීු. ‘හනශනු‘ 
ි ා ි ජා නමකා නඳංාද, ්ීුටා පංතා නඳංීා රනශති්ා
  බුභාාදසයාදසකාගත ංසක. 
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  මලුිා ාා තටභහා ඉතාා අහිකාිභැා භරි්ා
ිැ ැා නමකා නඳංාදා ්නා ඔබා දීුභාද? එ්, තමා ාා
ගසංසමානතාාආකරිි්ාඑුමටය. 

 ිතසමා පක්ී, ඉතාා මහරා ංිකා  ගුා ිැ ැා
නමකා නඳංාදා ්නා ඔබා දීුභාද? තමා ගසංසමා නතාා
ආකරිි්ා එුමටය. බභරා බරූා (Bower bird) ුසමස ා
ඔනශ නාශ ි ල්ානාපක්ී, තමීා භන භීාහනශනුානරභකද, 
එ්ාඅභටාහනශනුාඋ්ුකදාතුාාගී ීානමකානඳංාදා්නා
ඔබාදීුභාද? ඔිී ාාගසංසමානතාාය ්ාකිගීුටය. 
‘හිනශකනශා ්ශහභර‘ (Hibiscus Flower) ුමා  ා (කානමානනහභා
භස භුා ්මා භයා පසහෑව) භරග්‘ ඉතාා හනශනුා භරි්ා
හබාගැ ැානමකානඳංාදා්නාඔබාදීුභාද?  ිලීාගීුා
පසම ිුාමසසාභරග්කටානිගානංාඑුමයාඑහාඅිලිාභන ෙ.  

  ිෝනාම්ාඉතාාඅගුාා භඳකා දුාඅතිාසැකුා
පසංසයීාපුා  ්ී ීානමකානඳංාදා්නාඑබාදීුභාද? 

 මසනශනීාතමාා භතටාිදාගීුය. 

  මාභුාහාරදිාඥ්ී ‘හනශනුාංාාආකරිි්‘ ් ුා
භචුභහටා  දුා රනශති්ය, රගානං්ය. නාමාුි ්ීා
බසුභ ංලැ,  මමාරනශතිීඇා් මාංි්කාි  ාබභා ප පය. 

 මසාපනශා(Magpies) ුමාිාය ිෝප්ාපකස්ාා දනද, 
ටිලහි්ාා(Vulture) නදාබහීු.  මලිීාඉතාමැාප න්ා
නංගතා  පන මීා යකතය.  මලිී ාා ංිද, නභීා
 දීුීට ප න්ා දුාතිමාඅමහරය. ඔිී ාාඑාන් ාභීදා
ඉතාාකෲිය. ඔිීාජභැභී ීාදාඑසසාපං කමා ුලමස ා
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නශථාු්ීඇ්.  ම නො ුල ්කාඅපාන්, අමහරාතැැභ්කා
ිතැ, ඔි ා තමී ාා ගසංසමා නතාභා එසසා මංීස්කා
ුස භා ආකරිු්ා කිා ගි . තභදා ම ඩහද, පහ භහදා
 ුල ්කා භරග ො ම්ා දඑීුටා ංසඑ්. ඒභාා සතටා පාන්ා
 ගුා දුාතිමාදසනමකුා ුල ජ. එභාාප පුානශථාුදාපාන් ා
 ුල ජ. එ ංැාමසනශනීා මාම්ා භතාප්ාඹාා්ී ී්. 
ඒභාදා එසසා අරපාරභකා  ුලමස භා තමා භරග්ා භරධු්ා
කිී ුෝ්. 

 රදිාඥයාපභනුාරනශති්ීාතරක්කටාප ගැතදා
ඒභායීාඑසසාපානිශි්කටාප යිකා ුලහස බී ී්. 

 ජභැවමටා හනශනුා ංාා ආකරිි්ා අභිිා ුසත. 
එුලැා මමාම්ාංාාපක්ී, ුමීා මාතිමාඅහිකාිභැා
කිගී ීදාආකරිි්ා පීභී ීදානමකානඳංාද? 

 “ජභැවමටාඅභිිාස්ුා ෘාහබාගස මටය,  හලභා
ි ා ස්ුා ජරීා ජභැභී ී“ ්ුා දාරිිකා අදංනකා
 ගුදසකා ාරදිාඥ්ීා ම්ටා දුාප ය ානමකද? 

 එසසාප යිකාුසත. 

 ිැ තීම,  මමාපක්ීාංාාම්භහාි  ාඅහිකාි්ා
බහාාිනාරිී ීැ, නයටභී ීැාකජද?  

  මභා ්හා ි්මා ින්ා රිී ී,  මභාා  මනාා
අහිකාිභැභාමසිාඅ්හාංශාංාාඔ  ාාරි ශිටාමසරමකාභුා
මිනාැ්. 
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 එ ංැ, අ්හාංශා තමාටා පරතිාගා කො දසනමා ංාා
දකිතාභ්ාමිනාාභසිමභාපාර්චාඑුමටාපටීාගැ ැ්. 
එමටීාතමීභාමසිාමසිමකා භනාුස ාබභාභාදාඑුමටා
 පෙඹ ී්. 

 එ ංැ, කා ැකා  දර්ීා භංී නෙ, මිනාටා
නෑමරටමාතමාිියමාකිමීාසවය. එ්ාඅ්ානරආු ්හා
 ම නෙ නඳංීා භය 

පිමාද්ාුා (අ්හාංශ,  මම) නරආු්ාඉ ගීර්. 
ඔ ාමිනාාිරමාි්ාකිාඔ ටාක්කැභ්දාඉගසීර්. 

 ඉිැානඳැාපරගැත(භාඑාන් ාකිී ී) ් . තභද, ි ාකා
පසෙෑවාංාාගනශා කලහීා(අ්හාංශටා් ටංැභ)  ුෘාකි . ඔ ා
අංනා එ නජ ජ්. ඔ ා නමිහු්දා නශථාපු්ා ක ෙේ. 
(මකිනාදා ්ැ) නඹහාා යහා භහා මමාභා  ුලඉකමභනා
පැන්. තභදා නඹහාා යහාභා නාධාිිා  හනා පහටභි.  
යහු්ා අරා  ුලකිි. පෘ්ර්ා ඔ ා ජවීා  භන භීා
නශථාපු්ාක ෙේ. එහාරරධාපෙය , භුබිා කෝි ්ීායැා
ඉිදා(ිත). දංය්ාභලීාභස මා(රරධ) ධාුිදා(තභභරි) 
 භඳා පසෙෑවදා ිත. එ නෙ ුම, නඹහාා නරභා බහධාරා
(අ්හාංශ) ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා පාන ක ෙිපා
කිී ු ාද? 

 භහීා  මීා ි දා ි ා කිුා එරා මසව ්ීා ඔ ා
මිනාාි රමාි්ාක ෙේ , තභදාඔ ාටිාදු භීා(අමානිි) 
ඊීා(භරග්ාාද) ිරමාි්ාක ෙේ. එ නොුම, නඹහාානරභා
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බහධාරා (අ්හාංශ) ාානමු අනගානං්ීානඹහාා පාන  ෙපා
කිී ු ද? 

 ඔ ා  දා උද ්හා හමක ්.  දා අනශතමු ්හදා
හමක ්. එ නො ුම, නඹහාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා
පාන  ෙපාකිී ු ද? 

 ඔ ාල සා දකාඑකවමටානසහසනශර්. ුලැාඒා දකා
අතිාමායමකාිත. එ දක, එ්ාඉකමභාා ුල්ය. එ නොුම, 
නඹහාානරභාබහධාරා(අ්හාංශ)  ාානමුාඅනගානං්ීානඹහාා
පාන  ෙපාකිු ී ද? 

 එ ද කීාලයාංාාපබුාංටාගස ී. එ නෙු ම, නඹහාා
නරභා බහධාරා (අ්හාංශ) ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා
පාන  ෙපාකිී ී ද? 

 තභද, මංාල  දහාපරභතා මීාතිි්ාකිුාුසජා
හමක දා ඔ ම්. එ නෙුම, නඹහාා නරභා බහධාරා
(අ්හාංශ) ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා පාන  ෙපා
කිී ී ද? 

  ම(මාපෘ්ර්) මතාි ාස්ුාදෑාරුාිාභනාිත. 
එ ංැා ම ංෝැතමා අ ා උයමා නරභබහධාරා (අ්හාංශ) 
පමිකා නදාතික්. එ නො ුම, නඹහාා නරභා බහධාරා
(අ්හාංශ) ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා පාන  ෙපා
කිී ී ද? 

 අංනශඇද,  පල ෙල භහදා ි ා ස්්හීා (තමීටා
අභිිාදෑ) ඔ ා ගීමාඅ්සදාසවී ුෝ්. නෑමා ංල මලතකමා
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ඔ ාඅුැාඑාන්ාකාරැභා ්හා ්කාසවය. එ නෙුම, නඹහාා
නරභා බහධාරා (අ්හාංශ)  ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා
පාන  ෙපාකිී ී ද? 

 අ ංෝා හෝාභසස (ඊීාංාාමිනශ)  දභරග ්ි, අපා
නඹහා ාා පහහහජභා ිිි්ා කිී ුල්ා එ නෙනුම, 

නඹහාානරභාබහධාරා(අ්හාංශ) ාානමුාඅනගානං්ීානඹහාා
පාන  ෙපාකිී ී ද? 

 ඊීා ංාා මිනශා භරග්ාිි, අංනශා ංාා  පල ෙල ජා
මමාභීා ඉකමභාා ්ෑමටා ංසඑුමා ඉකමභාා ්න. මංැා
බහ්එීා ( ුලහබමී) මන, නඹහාා ඉකමභාා
 ුල්ී ු ම්. එ නොු ම, නඹහාානරභාබහධාරා(අ්හාංශ) 
 ාා නමුා අනගානං්ීා නඹහාා පාන  ෙපා කිී ු ද?“  
නරආීා55- 1 සටා34 දකභා. 

 

5.  මිනා ාානම්භ් 

මිනා ාානම්භ්ාසසි ො ක නෙද, ්නාරදිාඥයීා දුා
රනශති්ා දනාභිකාංසුාබහල. 

බටහිා ිටභ්හා  භ නුා රදිාඥ්ී, උිග්ීා භසිා
ජවී ගී, පසටජා දමාා එරා කා ංදාා භඩාගීුාා ජවීා ංාා
පක්ීාිහාිාබභාභාදාකි . 

ප භ, පසටිාදමා, එරා දුාජවී ගීාභාුි්ීාිහාිං. 
එමා භාුි්ී ගීා මිනාා ිහා ි ේ, ්නා බටහිා
රදිාඥ්ී, මිනා ාානම්භ්ාගසුා දුාරනශති්ය. 
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ඔි ා දුාරනශතිාස්්හා ක නොි භදාඑහානාිාිි්ා ම්ය. 

‘නමුාජවීාර ිෙි ්කාය ීා ංෝ, නමුාඅීද මාුභා
ජවා ර ිෙි්ක, ිහා ර්ා ංසඑ්. එකා නතන, කාහ ො
ආභෑ මීා නමපරිා  ්ීමා  භුනශා  ා න තනා බභටා
පරභරතු්ාර්ාංසඑ්.‘ 

එ ංැ, ජවී ාාකරා ජරතාචරත ්හ, රදිාඥයීාපභනුා
 මමාි නභැාකථාභාඔදපාවාු සත. අදාභුය ැා ම්ටාඅදාො
එකසානාකස්කා ංෝාහසවාුසත. 

ිතසමාජවීට, භනිා50කමාආංාිානප්ා, ඉතාාපාන ජි මීා
අත ුු්ා කො ප භද, එමා ජවී ගීා එසසා ුභා ජවා
ර ිෙි්කාි හිාබභටාදඑීුාහසි ීාු සත.  මම ජවී ාා
භනිා50කායො50භුාඅතා ුුාඑාන්ාභල්, මිනශාභරග්ා ාා
පිමපිාා1000ටානමාුා ජ. 

උනනශාභරග ොඅිශභ්ීාහබාගීුාඅ දකිාාකිීුී එකා
ර ිෙිා අිශභා භරග්කටා අ්ැා අිශභ්නටා තභැා ර ිෙිා
භරග ොඅිශභ්නානමගානිනරග ො ්ලදභය. එයීාඋනනශා
භරග ොඅිශභයීාිහා ජ.  මාඔිී ාාභනිාගිුාභකා
එාන්ාභල්එ. 

ඔිී ාාඅැා දසකමාඅනභ, ඉප දුාඅිශභා පසභභාා ඩෙැ්, 
භරි්, යිාිග්, ්ුාම ්ීා භුනශාර්ාංසඑ්. එ ංැා
ඔිීා අිශභ්ීම්. ඒා ංසිා ඔිීා එසක හක, අිශභා
භරග ්ීානමපරිභා භුනශා ා භුැාභරග්කාි  ොු සතා
කාහ්ා ාාිභෑ මීාඅිශභාභරග්ා  භුනශාව, එුභීා ංෝා
ගභ්ීා ංෝාතභැාභරග්කාබභටාපැාි ොුසත. 
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ස  භක, කහකා්ුරටාඅිශභ්නභා ංෝාඅිශභ ්ක, කහකා
්ුරටාඔට භන  ංෝා භුනශා ාබභටාඑසසානාධක්කාුසත. 

ිතසමාරදිාඥයී, උයම කලටානහකුාපරිාමභාද ්හා
නති්කාිැුම, මංාභාුි්ාා(Gorilla) නංාඅපානකා ජාාුා
භුාීති ්හාජභැභුාභලග්ාු ස ාභාුි්ාා(Chimpanzee) 
 මමාපරිාමභාද්ාඅනභ” මි ීාබභටාපරභරතු්ාව මීා
භස හකි ොනමකා ද?  මමා පරභරතු්ා සසවමටා අභිි 
කාහ්කා ඔිීා ජභැවා ිත. ඒා එ්ී ී, භනිා හකිා
ගිුාභකාඔිීා ම හල භහාජභැාවාිත. එ ංැාඔිීා
 මමාපරභරතු්ටාහකා ුලි ොමකාිනාද? 

එ නොුමා“පරිාමාභෘෘද්ටාඅ්ැාමත්ාඅනභාඔිීා
පභනුා පරභරතු්ා අුපඩභාඑාන්ාැමකා ි ොුසත. එමා
පරභරතු්ා්මාකාහාමමාභකායොිමාභකටාපැා ජ. එ්ා
නෑමාතසුකමාඑාන්ාැමකාභී ීදාුසත“ ්නාඅදංනශාභුභාා
 ීද?  මමාචීතුාඅි්ා ාහ්ායෙට මිනාා ගුා ගලනශා
ඔ ටාතභා කලපමිාකාහ්කාභදා දී ුද? 

 මමා ස්ළ රනශති්ීා අපභා  ගුා ්ී ීා ‘ හලභා
පභ ුා නෑමා ස්ළ ජවීමා මභුා හෘ ෘා එකමා  දර ්කා
රසී්‘ ්ුා නිි්ටය. ි්තා භි ්ීමා  මමා  හලභා
පභ ුානජරාඅජරාස්ළ  ද්කමාමසි ොඑකමාඑකා දර්නා
රසි. එහාඑසසානසක්ක ුසත. ඉිකි භාඑමාමසවමභහටා
්මා් මාර ිෙිායිාිගා දනාහසි ජ්.  මමායිාිගාංාාගටා
අදාහාඅ ුනැා ෘ, ප භාඅපා් මාප  භෙකාඑු මීාතභැා
ඔපාකොංසඑ්. එ ංැාඑභාහාි ානශභා්ාරකාභරග්ාුමා
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 භුනශාභී ීාුසත.  භුනශාඑුමදාකො ුලංසඑ්.  ම්ා
නතිය. 

 දරා ත මාඑකාඑක ජභාභරග්ාභටමාර ිෙිායිාිගා
ූනකාපරුමාාිත.  මාඅනභාඅපාශෘධාිානරආු්ාපුකිාා
 කලටා බහී ීා ුම, එහා  දරා  ත මා මිනාටා මලකා
යිාිග්ීානතිකාපරුමාාි ාබභා ප ා්ය. 

පෙල භීා අ්හාංශා මිනාටා තමා ාා මසවමභහා ුමා
ඉගසීර්.  මමාදසනම, මිනාා්මා ද්කාසටකහාඑ්ාංහුාා
ගස මටැාඒාගසුාක්පුාාඑුමටැාඔ ටාඋදජාභී ී්. 
එපමිකද? එමා ෘා ුලසටාරටදාඒාගසුාසනමටැ, ක්පුාා
එුමටැාඋදජා භය.  ම්ාභරතමාුාරෘභයීා ාාමත්ය. 

 ම්ා  රනනී ාා නශභා්ාරකා පසැ තීා බහුා රටා
ංාැපසීමා  භුනශ්.  රනනීා අ ුකා  ෘා සටභ ංලැා
පමැ එ්ාංහුාාගී ී. එ ංැා්මා ද්කාුස ාතසුකකා
ිභදාඑ්ාභටංාාගස  මාදකිතාභ්ද, එාගසුාක්පුාාඑර මා
ික ්දාඅ්හාංශාරසීාමිනාටාපරුමාාිත. 

මිනාාඅ ුකානෑමාමසවමකටමාභඩාාඋනනශවමටැ.  ඩෙි ශි ා
වමටැාමිනාටාංසඑභී ීා මමා භුනය. 

අ්ානරආු ොනඳංීාභුා දභසි රි ශිටායි්ාුම, 
 ංලඳාුිකා තෝිාා  ිාාගස  මාරචාිභැාිෘද්ාමිනාා
හබාා  වම්.  ම්ා  ංලඳා ුිකා  තෝිාා   ිාා ගස  මා
ියහාීතාංසිමා්න භීදාඑභාංසඑ්. 

අ්හාංශා ම නොපභනය: 
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“ආැම්ාංාාඑහාපරනමාදතාකො(අ්හාංශ ා) ු ාම ්ීාඔ ා
එා (මාැම්ටා ්ංපතා ංාා අ්ංපතා පංො  ක ෙේ . ි්තා
භි ්ීමා එ්ා ර ිෝධු්ා කො අ්ා  ්ගානංක ්ෝ්. එ්ා
(පාප ්ී) ්ටාකෙිීාපිාඊක ්ෝ්.“ 91- 7 ංාා8 

 මමාමග පීවමානමගානමබීධාවා තභසිායිාිගා
නසකමා ිැ ැ්. එුම, ආිාභීටා ංාා පංැා ංසිමභහටා
භං්ව මීාගසෙවම. නශභාධුභාඑාන්ාඑු මාිදංන,  ංලඳා
ුිකා දඑීාතමීාකසමස ාඑකකා තෝිාාගස  මාිදංන, 
්ුාම්ය.  මමාි දංනා ුල ංලැාඋ ම්ාඅ්හාංශාමිනාටා
්ාි්කා හනා සීාබභානඳංීාකිය.  මමාිදංනාික ා
රා මහාමිනාාඉතාාභගක මීායයභාඑාන්ාකොයයය. 

 මාගසුාඅ්හාංශාඅ්ානරආු ො ම නොනඳංීාකිය. 

“ි්තාභි ්ීමාඅපාමං පල ෙලභටද, අංනශභහටද, තභදා
කහභහටා් ාිකාිැභා(ි ්ෝ ු)්ාඉමරපැාක ෙල. එ ංැා
එභාාඑ්ාඉසලමටාප බටාිං. තභද, එයීාත ්ටදාපැිං. 
මිනාා  මා ඉසු ජ්. ි්තා භි ්ීමා මිනාා භිෘදා
ගැ ැ්. අඥාු ්කදාර්.“ 33 – 72 

අ්හාංශා ාමිනාටාපරුමාාි ාසජාභුායිාිග්ාඅ්හාංශාා
මිනාටා පරුමාා ි ා සජා භුා යිාිග්,  මමා  තභසිා
යිාිගානමගානමබීධාිභඑ. 

 ම්ාමිනාායෙටාඅ්හාංශාියළ කොආැම්ය. මිනා ාා
ආැම්ාඅ්හාංශා ාමිනාටාපරුමාාි ාසජාභුායිාිග්ා
අ්හාංශ ාාආැම  ්ීාපරුලමාහසිභඑ.  ම්දාඅ්හාංශා
ශෘධා ාඅ්ානරආු ්හා ම නොනඳංීාකිය. 
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“මාා ඔ  (මිනා) භා ංසඩගනශභාා ඔ ා  භතා මා ාා (ඔ ටා
උභමුා) ආැම්ාකාභසෘසාක්ඇ......“ 15 - 29 

මිනාටාපමිකාඅ්හාංශා ංලඳාු ිකා තෝිාා  ිාාගස  මා
රචාිභැා ිෘද්ද, අධිාැමකභා මයමා ව මා දකිතාභ්දා
පරුමාා ිැ ැ්. එුමා ඔ ටා පමි්ා අ්හාංශා ංහුාා
ගස මටැ, ඔ ා භතාෙිරමටැාංසඑභන ෙ. ඒාමකිනාදා් ැා
ඔ ා භතාි යළ කලටාි ැ ැාඅ්හාංශ ාාආැම්ය. ි ්තා
භි ්ීමා  මමා උයමා යි්ා ංාා අ ා  ඩෙ ශිිා තැැභ්, 
 රනනීටදා අ ුකා ජවීටදා පරුමාා  ුලමසත.  මමා
යිාිගා ද කහාි  ාභසදගැකමාපංතානඳංීා(අ්හාංශ ාා
භසඑාිව්ාභිා් ාාලරීාපභනු) ංකනශාඅ්ානෘසාය ීා
භටංාාගතා්සඑ්. 

1.“මම, නගභාා ිමාහසිාභනශයභකභාසව ්ම. එබසරීා
මාභාඅ ුකාඅ්ටාංහුාාකමටාඅදංනශා ක ෙම. ප භාමාභා
ංහුාාගස මාපැනා මමාමසවමා(මිනා) මසජ භම.“ 

2. “මා ාා පල ෙ භහද, ම ාාඅංනශඇද, මමාඅඩියාවා
 ුලමසත. එ ංැ, ම ාානසබෑාිාභංහා ාාංදභතායොමමා
ිිය භමාූාාසවම.“ 

ඉංතා මමානඳංීාකොනරආීා භාකි්ද, ුිා භදීදා
එඑ ුකකා රනශතිා කිුා රහාන ්ීා නසකමා ිත. තභදා
 මය ී, මිනාා  මමා රි ශිටා යිාිගා නහතභා මසව මා
අිලිදාරනශතිා ක ර. 

 මමායිාිකාංාාඅපරභාග ාපසභයමා ක නොි ි ෙදා
්ීුට, පරිාමභාද ්හාඑසසාරනශති්ක, පසංසමලාඑුමකා
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 ුලමසත. ‘භාුි්ාා ගීාමිනාාපසභ තීුඑ‘ ්ුාමත්ා
ය ීා  මමා ර ිෙිා යිාිගා ගසුා එසසා රනශති්කා කමටා
 ුලංසඑ්. භාුි්ා ාා ග යිභහටද,  මතිමා  ඩෙ ශිටා
මිනශා ග යිභහටද, එසසා නමබීධා තාභ්කා  ුලමසත. 
භාුියීා මමාරි ශිටායිාිග එසර ටක, එසසාරම්එීා
හබාා ුස ා බභා නාමාුිා  ක ුනා පභාා දීුාා නති්එ. 
භාුි්ා ගීාමිනාාපසභතාඑුාබභාපභනී ීාුම,  මමා
උයමායිාිගාඔ ා භතා වමාඑස නෙැා ුලර්ාංසඑ්. 

 මමා රි ශිටා යිාිගා ස්්හ, අ්හාංශා රසීා
ආිම් ෙකමාමිනාටාපරුමනාහසි ජ්.  ම්ාිෘදමැා
එසභනටාපටපාා්ාා ුලංසඑානති්එ. 

මිනා ාා බාහිා  පනමා ා  භුනශා භුා  ළ්. මිනාා
උනශභද, මවභද, මංැභද,  කනටභදා සව්ා ංසඑ්. එ ංැා
ඔ  ාාමිනාාුම ානශභ්ාභ්ාඑසරටකා භුනශා ුල භය. 
ඔ ාමභනාපසිාමුාපටීාඅදාදකභාමාඔ  ාාඑමාතැැභ්ා
 භුනශාවමකටාහකි ොුස ාබභාඉ ංාන්ානාකසාදිය. 

 

 

 

6. නාිාිි් 

 ම තකාමමානාක් ා කොක මාඅනභාඔබාඉමර ්හාඅදංනශා
 දකකාඉතාාපසංසමලභාතබාාගීුාාබභාරිශභානාකිම. 

-  මමාරිශභ්ාිහි ො ක නෙද?   
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- ජරීාිහි ො ක නෙද? 

- මිනාාිහි ො ක නෙද? ්ුාක මානමබීධභ 

1. බටහිාදරිුා ගුංසිාදකභුාඅනමාු්ී, 

2.  ඉනශහාම්ා  ගුංසිා දකභුා ිෘද්ටා එකගිා රභිි, 
්ුාම්ාඔබා භතාරනශතිා කලටාිැ තම. 

පෙලා (බටහිාරදිාඥ්ී ාාඅනමාු) මත්ා “මිනාා්මා
අංඹාසසවමාය ීාඋපතාහසි භඑ. ඔ  ාාඋප තහාඑසසා
අිලිකාුසත. ඔ ාඉපස ීාමස ිීුය“ ්නාභාදාකිය. 

අ ුකාමත්ා(ඉනශහාම) මිනාාඅ්හාංශ ාාහනශනු, උනනශ, 
උයමාමාවමකාු මා ානති්ාපසංසමලභා පීභාා දය. මිනාා
ඉතාාභසදගැාඅිලිඑීායයභාමභාාිැ ැ්. ඔ ාානුෑමා
 ද්කා එු මා දකිතාභ්ා හසිභනා බභා එ්ා ති ො එ්ාා
සවය. 

 මමා (ඉනශහාම) මත්, මිනශාජරත ොි්මාඅිලිාගසුා
පසංසමලභාදසනභැ කලටාමිනාා්ංමගා්භය. මසිමක භාා
 ංලඳංසවාභටංාා ගු, ඔ ටාඅපා පීර්ායයාකෘතඥතාභ්, 
 ම ුහා කලටා දය. මසිමක ා ාඅ්හාංශටාඅපා දීර්ා
යයා්ටංැාපංැා්ාභ්දාආදි්දාදසනභැාකිය. 

මිනා, තමාා මසව මා අිලිාිා අ්හාංශා ගසුා දසනමාහබාා
ගස ම, ඔ ටාකෘතඥවම, ඔ ටාඅභුතාවාඔ  ාාමාරග ො
ගමීාඑුම - එුමාඔ ාපසභ ාකාර්ාි ්මා හනාභටංාාග . 

මිනාාකසම ාි ොුමාමසිමක භාාප  ගු, ඔ ාඅිකිා
ි ා ආකාි ්ීා ඔ  ාා මාරග ්හා ජභැව, තමාා මසිා
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අිලිාිසාපරමානමපරිාකොංසඑ්.  මුයීාඔ ාතමාා
 භතානශභ්ාභ ්ීමාගස වාපභැුා,  ෘභාංසිමටාඅනනහභා
එාන්ාාකිී ුකාාභුභාාිත. 

එ නො  ුල ජා ුම, තමාා ඉ  ටමා ි ා ිා  කුනා ්ුා
ංසි මීායයභ, මසිමක භාානංානති්ා් ුාම්ාපාන ක ෙිපා
 කලට තමාා මසව මා අිලිා ි ශිපාන ්ෝ ු්ා කො ංසඑ්. 
 ම නොඑු මී, ඔ ාතමාායොනශභ්ාභ ්ීමාගස වා  බු, 
 ෘභා ංසිමටා ර ෘධභා එාන්ාා කිීුනා  භය.  මුයීා
 ං තමාඅ්හාංශා කෝප්ටාහකාභනාිත. 

 මානමබීධභාඅ්හාංශා ම නොපභනය. 

“ආැම්, එ්ාපරනමාදතාකො(අ්හාංශ ා) ුාම ්ීාඔ ා
එ(මාැම) ්ටා්ංපතාංාාඅ්ංපතාපංොක ෙේ.  

ි්තාභි ්ීමාඑ්ාර ිෝධු්ාකොඅ්,  ්ාගානංක ්ෝ්. 
එ්ා(පාප ්ී) ්ටාකෙිීාපිාඊත ්ෝ්.“  91 – 7 සටා10 
දකභා 

ිිිාි ිිාභි,  අුාගතාරලක ා් ටයි, රෘභයි, අුාගතා
පිපිටාිසාඅධිාපු්කාක මාභගකමාඋ හීුි, ඉංතා
මමා රනශති කලටා ි ා පාන පැ ා  දකම, එුමා බටහිා
රදිාඥයී ාාපාන පැ ්ානංාඉනශහාම්ා ක ිහාක ිාකිා
ඔබ ාාසතා ්ලලාකිීු. ඒා දකානනඳාාබහීු. ඒභාාගසුා
තභතභැාගසඹ භාසතාාබහීු. 
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ඔබ ාාිෘද්ටානංාආැම්ටා මමාඅදංනශා දඑීානමුා
අදංනදා ප ගතා ංසඑභා   බී ීදා ්ීුා ඔබමා නිි්ා
කිීු. 

- මසිමක භාාප ගීුභාද? ුසත ංලැ 

- ‘මසිමක  භකාු සත. නෑමාස්ළ  ද්කමාඉ  ටමාි  ා
ිා  ෘා  භය‘ ්ුාමත්ාපෙගීුභාද? ්නානිි්ාඑුමා
ඔබටාබාිය. 

-  මමාඅදංනශා දඑීානමකදානති්ාභී ීා්නාඅදාභුා
ය ා හාවා ි ා දසනමා ංාා අැදසකමා අනභා රමනාා බහීු. 
නමුා පාන පැ ්කා අපටා  ුලනී ී තාභ්කා  ගුා
 දී ීද? නමුාපාන පැ ්කාඅපටානසු මාංාාතෘද ්ා
 ගුා ෘ ීද? ්නාසතාාබහීු. 

ජරත්ටානසුස්හදාසතටානයටාංාානාම්දා ගුා ද ී ී 
නමකදාඑ්ාපෙගීු. 

අභනාුා භි ්ීා අපා පෙලභා නං්ාටා ිා නාක් ා භට්ටා
ුසභතාභිකාපර නල. 

මීප භැාඉිමගාභසිාපාභංීා- එුමාඑසසාපං භකාු ස ා
ගමීාකිුාරටාඅභහිා ගුා දු පාභංීදාපසෙඳාගීුා
්ී ී? 

එ මීමාඉුටාභදා දුාඅ ිෝ්ුාිහමාපසෙහමදාඅිීුා
්ී ී?  ුසැුමාගතටාපං භා ගුා දුා ගගිභ්ාංාා
නිභි්ාභ්ා ගුා දුාපාභංීාංාාි හමදාඅිීුාපෙිීුා
්ී ී? 
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- ්ංපැා ෘානමකද? 

-  පං ා ෘානමකද? 

- නති්ානමකාද? 

්නාඔබ ාමාි ෘද්ා් ාරතා කලට, ඔබ ාමා ්තුාභාඅනභා
ඔබ ාමාඅැදසකමාඅනභානිි්ාකිීු. 

අ ුකාඅ්භාඅීධ්ීා මීාඅනකිි්ා ුලකිීු. 

ෙමයීා ද ද ුකාර්ාග්කකාපානිශුභහටාප ය ාල්මීා
සව ෙු. ඉීා එකා ෙම ්කා අ ුකා ෙම්ාා  ාා ප ය ා
අන ිීාඅනිටාපටපැා කලටාල්ාාසී ී්.  මයීාසසා
ි ෙ, අ ුක ෙම්ා ාාස්ළමාභසිමාප ය ාඅනභිකමීා
පටපැා කලටාලව මා ංෙය භීා මමාෙම්ාාර්ාග ්ීා
අනමරථාවමය. 

මීා මයභටා  ංෝා අීධයීා  මී, අනීා අනගමු්ා
එු මීා භසෙකා සව්ා යය්. නමකා  ංෝා අභ බෝධ ්ීා
යයභාකිී ීාුමාභී ීා්ංපක . 

ිිිා ිිිාභි, බටහිා චීතුා එසභකා දෑනශා ප්ා ගුා
අනගමු්ා ුලකිීු. නමකිභද, ගසඹ භාසතාාබහීු. 
අනත ොලනශලමාභ ී, ිානකභ ී ාාදරිුද,  පලැපතදා
ඉ ගුා ගැං. එ ංැා ඔි ා ඉනශහාම්ා අතංසිා දමා, අනා
පානමාි්කාතිමා ංෝා ුලමගා ුලට්ං. ඒා භනභට, ඔි ා
ගානකභ ීා ්ගීුාාඅීදමීාාබ හාභි ්ීාපර ෙිිා
පභැභාාිෘදමැභාඑාන්ාාකෙං. 
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  ම හනා ඔබා නසම දුා බටහිා චීත්ටා  ගලස ා
 ුලව, එ්ාභඩභඩාැාංදාිීු. එ්ාිසා හනාභටංාගීු. 
එයීාභුාරපැා ැ මාගීු. 

 නරආු ො ුල ්කාතසීහ, අපටා හලභාපභ ුා
ස්ුා ෘාගසුමාදසනමාහබාගීුාා හනැ, ඒාගසුාක්පුාා
කිුා හනැාඅ්හාංශාපභනය. 

 “ඔ ා(අ්හාංශ), අංනශාංතාතනටානහතභාිරමාි්ා
ක ෙේ. මංාාක ිාීරතා(අ්හාංශ ා) ි රමාි ්හානඹා
එසසා පාන  ෙිධ්ක (පිනශපිි)  ුලදඑී ුහ්. එ නෙමා
ුසභතැා නඹ ාා දෘ ශිව්ා  ්ලදභන. නඹා එසසා  දෝි්කා
දඑී ුහද? ුසභතා ුසභතැා දෘ ශිව්ා  ්ලදභන, නඹ ා 
දෘ ශිව්ා ත ංනටාවාචඑතභානඹා භතමා පිොාපසම ිය.“   
67 – 3 ංාා4 

 අ්හාංශ, තමාාඅුාභිි්ාකොශෘධාිානරආු්ා
ගසුැ, තමාාමසිාඅ ුනැා ෘාගසුැ, ක්පුාාකිුා මීා
ිියමාකිය. එබසරීාඑ්ටාපානලුැභ්ාකාඒාගසුාක්පුාා
එුමාඅපානයාභගකමඑ. එරටාබටහිාචීතු්ටාංා ජරතා
කානම්ටා ගලස ව මීාභසෙකාසවුා් ාගි්ාඅපටාෙගාභුභාා
ිත. 
 

 ිිිා ිිිාභීා ිා ඔබ, නෑමා අධිාපු්කා ංාා
ප මභකා හබමීා සවු,  ංටා උදාභුා දභ නො උගයී්. 
එ ංයීාම ාා මමාිියමාඑබාපෙගතායයමය. 

ක්පුාාකිීු. 
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කාන්ාකාුාභීු. 

බටහිා චීතු්ා  ්ගීුා අ්හාංශා ඔබා නසමටා ප නිිා
භුභාාඅතස. ඔ ාකා ැකය. ද්ාීරතය. ඔ ා පීභාාසීා
මාරග ්හා ්ාහසවමාභුාහා ද හලභා් ංපතා ගුා දුභාටා
එසසානසක්කාුසතා. 

 නරභාබහධාරාඅ්හාංශාංසිාඅීාඑසභන ාාපහටකා
 හෝභසනශනීටා ුලමසත. 

ආ ී. 


