
 

 

 

කාන්තා ඇඳු  ප�ප�බ 
විගහයක 

[ සිංහ – Sinhala –    نهايل [

 
 
 
 
 
 

මංහම්මම් මම්ංූහ්්  

 
 
 

වමමර්මන ම: අලම ආහමමං සමහි 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 اي  ملرحة حاكم
 » نهايلةبيللغة مل« 

 
 
 
 
 
 

 �مد مهصور داالن
 
 
 

 
ميهر رمدين :مرمجعة  

 
 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

කානත්ා ඇඳු  ප�ප�බ විගහයක. 
 
ඇඳු  ස ්කකතප�යන්  ස ්කකතපයය �ෙන ් වය 
හැකය යන්න  තතයක. කතතනන ුමතතතයක�ි් �හ  
භික ෂ්ණයක�ි් �හ  ඇඳු  ක හා  ුාන �නාවය 
හැක. නුනත් �ුු ඇඳු  � කු   ාදාච  ු න්න 
යැයි  ැෙ ීු ඉතාුත් නිෙැච �ය. අ  �ුු ඇඳු 
  ාදාච  ු න්න යැයි  ෙ න්�න් ඇයි? 
 පරත�යකතය �ුු � � නා �   �ලන්නය 
 ිදෙෂෙ�හාත්  හන�ි්  ි�ත් ඇතපෙන්�න් කතුන 
ආකාච�ය් හැඟීු ?  තත ෙශ�යන්ු ලපසිික හැඟීු 
ඇතපවුය ඉඉක තප�� ? � � නාු  ්තගීන්. නුනත් 
�ුු  ්තගීන් � � නා �   �ලා තු  ි�ත් ලපසිික 
උත�්තජ්නයක ඇතප�නාවුය  ගධාන �හත්තෙ කතු ක ? 
තු හක  ාක ප්යය  කඟෙ  ැෙ ිය හැක  කු 
 තතය ෙන්�න්  ෙෂන්�ි්  ිරර ෙැ� න  ර � 
�ිෟචෙනීය �ල  ඇබ ඇතප “ඇඳු” �ෙ �නා�ම ? 
 � ්නු තුන්�ි් ුෙ, බරය,  �යණය,  �හ  රය 
�හ  ඕනෑු  ්තගියක ුහුි අන්  පරතන්�ි්  ිත් 
අනෙශත �ල ය �නා න් නන් �නා�කාය හා  ු 
අය�ි්  ිත් තත� ලපසිික හැඟීු ඇතප �නා�කාය  ිි 
නු  ෙෂන්�ි් ඇඳු  සෙච වය යනතත �ෙ අ   ප�පිත 
යනතත �නාෙන්�න් ?  
 
කතතනන ුම තතතය ඇ�ි් ුනහනු,  ෑ�ත් ුැණක 
කයෂ�ෙන් (wrist)  හත අත්ල හා �  �ය් ෙ�ලකරන් 
(ankle)ම හතම ා  �කාය  යන ශරච � �  ් හැච 
ුනළ ශරචයු ෙැ� න  ර �  ඇඳු ඇබ ඇතප 



 

4 

ආකාචය  කන  පරත�යකත�ි් ුන� ් ඇය  ප�ප�බෙ 
ඇතප ෙන්�න් �ිෟචෙයක යන්න අුනතත�ෙන් කෙ යනතත 
�නා�ම. ඇ�ි්  ා    ාෙහන් ෙලපන් හා ��ා�හ  වය 
�ු ් ෙලපන් ආෙචුය ව ඇත. �ු�හණන් 
ෙහන්� ්�ි් ඇඳු  �ුයයු  ුාන  සෙචතාෙකන් 
යනකත ෙන්නක.  කු �ෙන  ෙන්�න් භික ෂ්ණයකය 
හි  ෙ ා ි ැනී�ු අෙශතතාෙක ු තත �නාෙන්�න්  ය 
 ු ෂ�ු�යන්ු ුනඉනිා ඇතප �හයිනි. �ු� ් �නාව 
තප�න�ණ නු කතතනන ුමතතතය �ුන්ු �ු�හණන් 
ෙහන්� ් නුක ෙෂෙ   කන  පරත�යකතය �ිෟචෙය 
�ෙනනෙය ඇතප වය හැක�ක කතුන ආකාච�ය් 
ෛදත ික හැඟීු   යන්න ිැන අුනතත�ෙන් අයෂො 
ලපව�ු අෙශතතාෙක �නාුැත. ුෙ,  �යණය, 
 �හ  රය, බරය යනා � �ිෟචෙනීය තනි ් 
�ැබ�යාෙන්ය උරුකු  ෑුය හැකයාෙ ඇත්�ත් 
කාන්තාෙකය  ුණ. ඇයෙ �ෙ�බ භාණඉයක �ෙය 
 ත් �කාය ලපසිික  න්ත� ු�ය් ුා�ියක 
 ුුක �ෙය   ත් ක� වය  ිද වය හැක  ුාජ 
ෙත නය  ප�ප�බෙ අ �ි් අෙධානය �යාුන ක� යනතත 
�නාෙන්�න් ? අ   ිද ව �හ   ිද�ෙතන්  ෙතපන්�න් 
කතුක ?  ්තගිය අඉන�ෙන් ඇඳු අබ�න වය ආිතක 
නායකයින් ඇතතළ  ුාජ�ය් �හනතචය ු නනිෙත චකතප. 
�ුු භයානක නිහැඬයාෙ අ ය හහ නිා 
 ෙ න්�න් කතුක ? ුනළ ුහත්  ුාජ ෙවහයු 
  ාදාච �   ා ාළෙකය ලක ව ඇතප �ෙ �නා�ම ? 
චු ්ි ල�්ල් හතියන් චරත ‘�ල �ක  කාච�යහ’ි  න 
“ ො � නන  චහය තුා  ුුත�යහි  පහියා  ිය” 
යන ෙ නය අනනෙ ෙ�තුාන  ුාජ නායකත්ෙය අන් 
අයය යහ  ෙ න් �නා �,  ෙෂන්ෙ   ාදාච�ය් ුිය 
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�නාකැබො   ිටන්�න් තුා  ුුත�ය් �නාුැතප 
නි ා  කයා අ න්නය අ ය  ිද�ෙනො �නා�ම ?  
 
ෙඉාත් අ හාිත �නාහැක කරු �ෙය  ත ් ව 
ඇත්�ත්  ්තගියක තුන්�ි්  ස ්කකතපය අනනෙ 
  ාදාච  ු න්න �ල  ඇඳතන්  ැච ී  ුාජිත 
ෙන වය ුතත කචන්නා ෙ� අෙලා යන් ිැනය. �ුෙන් 
  ාදාච ව�ච ධ හහ  හුක නතන්  න වය ුනළ 
 ුාජයු  ත් ෙන්�න් කතුන තත්ෙයකය ? 
අ සෙචකු  ග තිු කචන්නය  චන්නාෙ� ෙැයුක 
�ල  �ුය හඳන්ො �ය �නාහැක ?  රෙන් ඇතප 
යහ � ුම පයන් �ු  ප�ප�බෙ  කෙන  ගතපදාචය 
කතුක ? කා�ි් �හ   ැඟෙෂු� නතාය  තගයකය 
අනනෙ �හ  තෙත් � ලාස�කය ජනො�ිික �කාය ක 
�ක�චහි ඇතප තුන්�ි්   නු වචහති ෛෙචය නි ා 
�හ  යහ රන්තනයකන් �තාචෙ  ුාජ   ාදාචය 
 පරහීුය  �ර � න අයනරන් කයයනතත �නාක� යනතත 
යැයි ඉතා නිහතුානීෙ අ ප ඉල්ලා  ිටන්�නුන. නනතන 
ොණජ  ුාජය ව ින්  ්තගීයෙ �ෙ��බ භාණඉයක 
�ෙය  ත් කච තපබු ිැන ක ිු හහක ඇ� න්�න් 
නැත. ශරච�යන් 5% ක  ුු ෙ ා ිත් 
තරණයන්�ි් චාිය  නෙන න  චාුන �ෙ��බ 
 ැන්වු ෙලය �යා ා ිැනීු ිැන  හු ිැන කකා 
කචන්නන් ු නනිෙත චකතන් චහ ිි ත වන් නයක �ය � 
 ිටන්�න් ැයි අ න්නය තචු කාචුයක �ෙය  තව් 
ඇත. ක ාය බම �ිාළො � ් �ුු උ වය කයයනතත 
කචන්�න් ුන් ?  �ුෙන් න  චාුන ෙලය තු ුෙ, 
බරය,  �හ  රය �හ   �යණය ඉ �ර ත් කචන්නය 
අ ප අකැුැතප ෙන්�නුන. අො නාෙය,  පය ්තච 
 ්තගීන්�ි් කාුනක  �ශන �   �ලා ුාන ික 
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ෙශ�යන් �ච ිී වන් නයක ල�ාින්නය  ුහරන් 
හනර ව ඇතප අතච �ුු �ච ි�ය්ු �කාය ක 
�ල ින් තු ශරචය   ාදාච  ු න්න �ල  
ෙ ාින්නා ෙ�  ්තගීන්ය අෙලා  නින්නය  හනර ව 
 ිටත්.  ාචධ�ු හා   ාදාච�යන් යනත්  ුාජයක 
�ිාඉ නැිීු  බහා ෙ� ඉ ්ලාමය ඉිැන්වු ිැන 
වර ්ධත්ෙය  ාතන් ඊනියා  ්තගී අයිතපො ිකු ිැන 
කතා කචන්නන්�ි්  ැඟෙෂු� අචුනු� කතුක  යන්න 
 ැන්  ැහැ �ලප ව ඇතැයි  ිතන්�නුන.  
 
 ත්ෙ �ල ක�ය් ඇඳු අබ�න්�න් තනි ා  ුණ. 
තනි ා  හ  ත්ෙ �ල ක�ය් අනිකතත්  තතන් අතච 
ඇතප �ෙන ්කු අතතරන්  ගධාන  ක �ෙන ්කුක 
�ල  �ුය  ැලකය හැකය. අ   ුුක �ු� ් 
කචන්�න් ඇයි  යන  ගශ්නයය ලැබය හැක නිෙැච �ු  
 ප�පතතච ෙන්�න් තනි ාය  ුුක උරු ෙ� ලැජජ 
�ය ු ත   නු ෙ�   ාදාචය යැයි  ැෙ ීු ඉතාුත් 
නිෙැච �ය.  ු නි ා ඇඳු යනන   ාදාචය හා �ැඳනන 
�යාෙක �ල  අ ය   ් ෂ ෙන �යාෙක.   ාදාචය 
හා �ැබ�ුක �නාුැත්�තකතය ඇඳු  ප�ප�බ 
ිැයලෙක ��ා�හ  වය �නාුැතප අතච ඇඳ�ු 
 ගුාුය අඉන�ෙන තචුය �හ  ඇඳු �නාුැතපවු 
�හ  �හාබ යැයි  ිත�ුය ඉඉ ඇත. අ  යහ තනි නන් 
යැයි හඳන්ෙන්�න්   ාදාච  ු න්න ෙෂෙන්ය යැයි 
 ැෙ ීු �ලාෙ ඕනෑු  ුාජයක  ප�පින්නා ෙ� 
යකා�කයක.   ාදාචය  ෑු  හුකු ු නලපක   නු 
�ල   ැල�කන්�න්  �හයිනි.  
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 පරත�යකතය තු � කණ�ය්  ිය  ුහි  ෙැ� න 
 ර � ඇඳුක ඇබ�ු   ාදාච ව�ච ධ �යාෙක �ල  
ක ි�ෙක   වයි අ ප �නා ිතන්�නුන. නුනත්  ු 
ඇඳු  ්තගියකය �ක� ් නු  නද න වය හැක ? 
� කණ�ය්  ිය  ුහි   කො ඇඳුක ඇබිත් 
 පරත�යකත තු �ිෙත්�ත් ෙැඉ කචන වය  ය 
අ ලපන් යන  පය ්තච  ්තගීන්ය  හන ලපසිික 
ආක�්ුයක �නාෙන �ෙ අ ප ඉතාු �හාබ�න් 
 නිුන. නුනත්  ු ඇඳුු ඇබ  ්තගියක  ු 
කා�ය�ය්ු නියැළන�හාත්  ිදවය හැක  
කල�ැිෑනිය  ප�ප�බෙ අුනතත�ෙන් කෙ යනතත 
ෙන්�න් ? �ුයින් � �නන්�න්  ්තගී  පරත 
� �කාය� ්ු  ඇඳු  ු වය �නාහැක �ෙ 
�නා�ම ?  
 
නනතන ු�න  ව තාෙ අ ය උින්ෙන්�න්  ෂර්යින්ය 
හා  ්තගීන්ය ලපසිික උත්�ත්ජනය  ිදෙන ආකාච�ය් 
�ෙන ක ඇතප �ෙය. අඉන ඇඳතන්  ැච නු� 
 පරත�යකත   ැ �ුන්  ්තගියක�ි් ුන� ් ලපසිික 
 පබ �ුක ඇතපෙන්�න් ඉතාුත්ු අල්  ෙශ�යන් 
�ෙත්  ් �ශය තත�පන් ඇ�ි් හැඟීු අෙ �වු ඉතා 
අධකෙ  ිදෙන්නක �ෙත් ු�න  ව තා � ායා 
ිැනී�ුන් �තාචෙ ෙෂෙත් අ  අත් කනා  තත 
කරුක. අ�නක අතපන් අඉන ඇඳතන්  ැච නු� 
 ්තගියක�ි් ශරචය  ැ �ුන්  පරත�යකත�ි්  ිත තත� 
ඇතපෙන චාිික හැඟීු ඉතාුත්ු අධක �ෙත් අ  
 න්නා  තතයක. නැෙත ෙචක අ   ැෙ ිය යනතතෙ 
ඇත්�ත් තුන්�ි් ු ෙ, බරය,  �යණය �හ  � ායනරය 
ුහුි �හනතචයක�ි් චාිික හැඟීු ඇව ් ී�ු 
ආධාචකයක �ෙය  ත්වු   ාදාච  ු න්න ක ිු 
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 පරත�යක අනනුත කචන �යාෙක �නාෙන �ෙය. 
නුනත්  පය ්තච  ්තගීන්  � ් තුන්�ි් චාිය ඇතප 
කචෙන භාණඉයක �ෙය  ත්වු අ� ්ක්ා කචන 
 පරතන්  අ   ුාජ�ය්  කනය ලැ��න � ාද 
ලක්ුයක �ෙ  ැෙ ිය යනතතෙ ඇත. �ුෙන් ‘ර 
 නි�යල්  ෙල් ත�ිල්’ දරත නි ා  ිද ව ඇතප 
හානිය ඉුහත්ය. ුන� ් ුො ිත් හචයක නැතප 
ුතො යන් ඉ �ර ත් කචතන්  ුාජය �නාුඟ 
යෙන්නය ය�ුක කයයනතත කචයි නු  ය ඉතාුත්ු 
 හත් �යාෙක.  
 
ුන ්ලපු කාන්තාෙ තු ශරචය �හාබ�න් ෙැ� න  ර � 
ඇඳු අබ�න්�න්  පරතන්�ි් “�ල ෑු” නි ා �ෙය  
ුතයක ඇත. �ුය  ැහැ �ලප කරුක අෙශත �නාෙන 
ඉතාුත්ු  අ�ක වචහිත අ හ ක.   ාදාච 
 ු න්න  ්තගිය නිචන්ත�යන් උත් ාහ කචන්�න් 
ලැජජ  �ය ඇතපෙ යහ අයනරන් ඇඳු අබ�න්නයය. 
තු ශරචය �හාබ�න් ෙැ� න්නය ඇඳු අබ�න 
 ්තගිය�ි් ුන  තත�ත් ඇතප ෙන්�න් ලැජජ �ය ුන න 
ෙ�  තුා�ි් දරත�ය්  පර ිදභාෙය  ප�ප�බ හැඟීුය. 
තු ශරචය හැක තචු වෙකතෙ ත�ා ින්නය �ෙච 
 චන අය�ි් ුන� ් ඇත්�ත් �ුයය හාත්  ින්ු 
�ෙන ් ෙ� තත්ෙයක. තු ශරචය වෙකතෙ ත�ා 
ිැනී�ුන්  න්නා හා �නා න්නා  පය ්තච  පරතන්�ි් 
අනෙශත අෙධානයය තුා ලක ෙන අතච  ෙෂන්�ි් 
ලපසිික අභිලා්යන්�ි් ඉලකකයක �ෙය   ත් වු 
ෙ�කොිත �නාහැක කරුක ෙනන ඇත. ුහුි 
 පරතන්�ි් ආශාෙ  පරු� � �නත් තුා �ෙත �යාුන 
ෙන වය යහ  ්තගීන්  ත්ෙන්�න් ඉතාුත් අ ීර 
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තත්ත්ෙයකයය. �ුෙන් අනෙශත අෙධානයකය 
ෙැඩ ෂචු ලකෙන්�න් ශරචය �හාබ�න් ෙ ා ිත් 
 ්තගීන්  නැතපනු අඉනිරෙතපන් හා ශරචයයු 
ඇ�ලන  ර � ඇඳු ඇබ ු හුි  ැර චන  ්තගන්ී ? 
ෙැඩ අෙධානය �යාුන ෙන්�න් අඉනිරෙත්  ්තගීන් 
�ක�චහි �ෙ ක ිු  ැකයක �නාුැත. �ුෙැනි 
තත්ෙයන් නි ා  ්ෙභාෙ�යන්ු ශාරරකෙ ද�ෙල 
 ්තගිය ��ා�හ  වය ලපසිික �ලහත්කාචකු හා 
අතෙච ෙලය ලක වය හැක ඉඉකඉ ඉතාුත්ු 
අධකය. අශ්ෙයා  ැන ිියාය   න ඉ ්තාලය ෙ ා 
තැබ�ුන් ඇතප  ලය කතුක ? හානියක ෙන්නය 
� ච නි ි  පයෙච ිැනීු ෙැ ිත් �ෙ �ුයින් 
 ැහැ �ලප �නාෙන්�න් ?  
 
 හතපන්  කො ඇත්�ත් ඇ�ුරකා�ම අතප ග ි ්ධ 
 ගින් ්යන් වශ්ෙ ව තාල�ය් ු�න  ව තාඥෙරයක 
ව ින් අඉන ඇඳතන්  ැච නු�  ්තගීන්  ු�න්ධෙ 
 පරතන් �යා කචන ආකාචය ිැන  ෙත්ෙන ල  
 ��ය්්ුයක ුිින් � ායා ිත් කරු�  ප�ප�බ 
ව ්තචයක. අ �ි් අුතච ව ්තච කරුකන් �තාචෙ 
අඉන ඇඳතන්  ැච නු�  ්තගියක�ි් තත්ෙය කතුක  
කයා �ුුිින්  �ය අෙ�� ධ කචින්නය හැක 
�මව යැයි  ිතන්�නුන.   
 
 ෂර්යින්�ි් හැ ිරු  ප�ප�බෙ කචන ල  
 ��ය්්ුයකය අනනෙ  පහිනනු ඇඳතන්  ැච නු� 
(කාුනක) කාන්තාෙන්ෙ �ක�ප භාණඉයක  �ල  
 කන්නය  ග�� ධයක  පරතන්�ි්  ිත් තත� ඇතප 
කචෙය.ි 
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නැ්නල් ජ�යාි්්රික නිම ්  
ඇුරකා�ම, රකා�ි  නිච�ය්  ිය � ්ින් �ඉල් 
ඇ�ු  ො�තා කචයි 
 
 ෂර්යින්�ි් හැ ිරු  ප�ප�බෙ කචන ල  අලත්ු 
 ��ය්්ුයකය අනනෙ  පහිනනු ඇඳතන්  ැච නු� 
කාුනක කාන්තාෙන්ෙ භාණඉයක  �ල   කන්නය 
 ග�� ධයක  පරතන්�ි්  ිත ්තත� ඇතප කචෙන �ෙ 
  ් ෂ ව ඇත. අඉන ඇඳතන්  ැච නු�  ්තගීන්�ි් 
 පන්ත�ච  පරතන්ය � න් ෙ� වය උ කචුයක �හ  
�ුෙලුක දයෂ වය  ෙෂන්�ි් �ුා��ය් උ ් � නය 
ෙන �කාය  අෙ � ෙ� �ෙ  ්කෑනයක 
( ර�ල කනයක) ුා�ි�යන්  නාක කච �ින ඇත. 
ඇ�ුරකා�ම ඉතා  ග ි ්ධ වශ්ෙ ව තාලයක ෙ� 
 ගින් ්යන් වශ්ෙ ව තාල�ය් ු �න  ව තාඥෙරයක ෙ� 
 න ාන් රි ්ක ව ින් කචන ල  �ුු  ��ය්්ුය 
අනනෙ අඉන ඇඳතන්  ැච නු� කාන්තාෙන්�ි්  පන්ත�ච 
දයෂ වය  පරතන්�ි්  ිත් තත� උත්තු  ෂර් �යා 
  යන් ෙ� “ුු ත  කචත, ුු � ා ිනිත, ුු 
හ නරෙන්�නත” යනා � අ හ ් ඇතප ෙන �ෙ  �ුු 
ු�න  ව තාඥෙරය  ෙ ා ඇත.     
 
රි ්ක ුහත්තය�ි්  ගකාශනයක අනනෙ ඉතාු 
කු නීය � ායා ිැනීු ෙෂ�ය් �ුු  රක්ුයය 
 ු�න්ධ ෙ� ඇතැු  පරතන්�ි් �ුා��ය් �ුු 
 ��ය්්ු අෙ ්කා�ම � තෙත් අ�යකත ුනු ිැ නන 
වය අනිකා�ි් අ හ ්  ප�ප�බෙ  ිතන  ්කාන�ය් 
ක ිද �යාකාචකුක  කනය �නාලැ�නු� �ෙයි. 
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�ුයින් අ හ ් ෙන්�න් �ුු  පරතන්  ්තගීන් 
 ු�න්ධෙ  කන්�න්  ලපසිිකත්ෙයය ආචාධනා කචන 
අය �ල  �ෙත්  ු  ්තගීන්�ි්  ිතතවලප  ප�ප�බෙ 
තැ ුක �ුු  පරතන් අතච �නාතප�නු� �ෙයි. �ුය 
 ාුානත�යන් ක ි� ්ත්ු  ිදෙන තත්ෙයක 
�නා�ෙයි යන්නත් ඇය�ි් අ හ යි.    
 
ව්ු ලපසිික( ්තගී/ ෂර්) ද�යාෙන් ඇතප  පරත 21 
� �නකත �ත චා  ෙෂන්�ි් ලපසිික ආකල් යන් ිැන 
 �ුනෙ  රක්ුයක  ෙත්ෙන ල �. �ුු 
 රක්ුයය  ැතණ  පරතන්ය අඉන�ෙන් ඇබිත් 
කාන්තාෙන්�ි් හා �හාබ�න් ඇඟ ෙැ� න  ර � ඇබ 
ිත්  පරතන්�ි් හා කාන්තාෙන්�ි්  පන්ත�ච � න්ෙන 
ල �.  පරතන්�ින් �හනතචය හි  � �   �නාුැතප 
බකනි ඇබ ි ත් කාන්තාෙන්�ි් ර  තත් ච�යන් 1/5 
ක ෙ� කාලයකය � න්ෙෂෙත්  ො ඉතා �හාබ�න් 
ුතක�ය් චබො �ින තප�නු� �ෙ  කනය ලැබු. 
�ු �ෙ රි ්ක ුහත්තය ව ින් ඇුරකානන 
ව තාඥන්�ි්  සිුයකය ො�තා කච තපබු.  
 
 රු� ලපසිිකත්ෙයක ඇතප  පරතන් �ල  ෙැඩු 
ලකතු� ල�ා ිත්�ත්  පරතන්�ි් � ්තගය ආ�ුුය 
කචන හා  ාලනය කචන උ වය �ල   ්තගීන්ෙ දයෂ 
අයයි.  යය අුතචෙ තනි ත් �ෙක ඇතප,  ිත�ුය 
හැක, �චතනාෙන් ඇතප අ�යක දයෂ වය �ුා��ය් 
ඇතප ෙන ආකාච�ය් ක ිු �යාකාරත්ෙයක �ුු 
බකනි ඇබ ිත්  ්තගීන්ෙ දයෂ වය  ෙෂන්�ි් �ුා��ය් 
 කනය �නාතපබු. ව තාඥයින් ව ින් �ුෙැනි 
�ුා��ය් ක ිු �යාකාරත්ෙයක �ුයය � ච 
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�නා ැක තප�න�ණ නිො  �නාුැතප හා ු ත ්�ෙතයන්ය 
අ��ැහිෙෂෙන්�ි්  පන්ත�ච � න් ෙ� වය  ුණ.  
 
නැ්නල් ජ�ය ිගරි  ගෙකතත්පයය රි ්ක ුහත්තය 
ව ින්  ෙ ා  ිට  ර � �ුෙන් අධතයනයක  ්තගීන්ෙ 
 ු�න්ධ කච�ින අඉන ඇඳතන්  ැච නන  පරතන්�ි් 
ශරච � න්ෙෂ�ය් නු �ුෙන් ආකාච�යන්  ු 
 පරතන්ෙ අුනන්ත (භාණඉයක) තත්ෙයය  ෙෂන් 
ව ින්  ත් �නාකචනන ඇත යන්නය.    
 
 රනාමය ු�න  ව තාඥයින්�ි් ුතය ෙෂ�ය්  ්තගීන් 
ෙ ්තතෙ හා �ලය ඇතප  හකරෙන් �ක�චහි 
කැුැත්තක  කෙන �ෙයි.  �හයින් රි ්ක 
ුහත්තය�ි්  හායකයන් ව ින් අධක තලැතප ොහන 
හා අ�නකතත් ධනෙත්  ස�කත  අ ල  ිටනා 
 පරතන්�ි්  පන්තතච � න්ො �ුෙැනි  රක්ුයක 
කචන්නය �ය ජනා කචන ල �.   
 
නුනත් රි ්ක ුහත්තය�ි් අ හ  ෙන්�න්  ය 
 �ල ින්ු  ිද�නාෙනන ඇත යන්නය. �ුයය �හ්තතෙ 
 ්තගීන් තුන් කැුතප  පරතන්  ප�ප�බෙ  ෙෂන්  ගතපදාච 
 කෙන්�න්  ෙෂන්�ි් ුන   ප�ප�බ අෙ�� ධයක 
ඇතප කචිැනී�ුන්,  ෙෂන් කැුතප � ්ෙල්  ප�ප�බෙ 
කල් නාකාර ව�ුන් හා ඉන්   න  ෙෂන්ෙ  තතයෂ 
කරුය උත් ාහ කර�ුන් ෙන නි ාය.  
 
ඉ ්ලාු�ය් ුතය 
“නබෙචයා�ුනි, නනඹ�ි් භා�යාෙන්ය , නනඹ�ි් 
 �යණයන්ය , වශ්ො ෙන්තයින්�ි්  ්තගීන්ය ,  ෙෂන් 
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තුන්�ි් ජල්�ා�ය (නිෙ ින් �ැහැච යනවය ශරචය 
ෙැ� න  ර � අබ�න ක�ාය)  ෙෂන් ෙැ� න  ර �  
අබ�න �ල   ෙ ෙ�. �ුය  ෙෂන් (�ිෟචෙනීය අය 
යැයි) හඳනා ි ැනීුය   හිස න�යන්  නචක ප්ත වුය 
  ඉතාුත් �ය ිත ෙන්�න්ය.  අල්ලාහ් අතප 
 ුාශීල�ය, අතප කරුාභරතය.” (අල් කත�ආනය 
33:59) 
 
“තෙ , (නබෙචයාුනි) වශ්ො  කචන  ්තගීන්ය, 
තුන්�ි් �ැල්ු  හත �හ�න්නය , තුන්�ි් 
ලපස�ි්න්�ියන් ආචක්ා කචින්නය , තුන්�ි් � ්හ 
අලසකාචය ( ාුානත�යන්  පයත � �නන � ් හැච) 
�නා� න්ෙන �ල ය  තුන්�ි් �ැු � �   
 ළෙකන් ආෙචුය කචින්නය   ෙ ෙ�.” (24:31) 
 
“තෙ , නනඹ�ි් නි�ෙ ්හි ් බ�  ටින්න. (අල් කත�ආනය 
 හ� කරුය) � ච ෙ� අඥාන යනි�ය් �ුන් � ්හ 
අලසකාචය  ග �ශනය කචතන් �නා ඇව �න්න.” 
(33:33)  
 
“ආ ු�ි්  රෙනි,  ැ�ැවන්ු නනඹ�ි් චහ ත අෙයෙ 
ෙ ා ිැනීුය  අලසකාචයක �ල    ළ  ප�ප 
 ග ානය ක��ුන. නුනත් (� වඳන් �ක�චහි) බය 
භකතපුත් �ෙ නු ෙ�  ළ  ප�ප ( යය ෙඉා) උතතුය” 
(7:26) 
 
“ ක  ක  හුකයු අයත්   ාදාචාත්ුක  ප�ප�ෙත් 
ඇත. ඉ ්ලාු�ය්   ාදාචය ලැජජා �ය  (අල් හයා) 
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ුත  ක ් ව ඇත.” (නබ ෙ නක- ගින්කය: අල් 
හාකු)        
 
“ලැජජා �ය (අල් හයා) ඊුාන�ය් �කාය ක. ඊුානය 
 ්ෙ�ියය ුි � න්ෙයි” (නබ ෙ නක) 
 
�නද  හ�ු ුතය 
“ආචාු ීලා උය්යානස න � ඤාතප  චකතලස 
ද ් ුන්ඉන ුනනයනත්තා යාරත්ත ුජජ ායිනි. 
යාෙ නිල්�ලාකන  ිලා යාෙ   ්ොචඨායිනි, 
නෙහි  �තහි ඨා�නනි � ා  ුාහචන්තප ඉත්ත�යා”  
(කතුාල ජාතකය) 
 
 ්තගීන් ව ින්  ැතයාය ෙච  කචන කරු� නෙය. 
 ැතයා�ි් අෙ චයක නැතපෙ ආචාුයන්ය යන්නාෙ� 
   
 
 ැතයා�ි් අෙ චයක නැතපෙ උයන් ෙලය යන්නාෙ�    
 
 ැතයා�ි් අෙ චයක නැතපෙ ි සිා  ම යය යන්නා 
ෙ�    
 
 ැතයා�ි් අෙ චයක නැතපෙ නෑ �ිෙලය යන්නා ෙ� 
   
 
 ැතයා�ි් අෙ චයක නැතපෙ අනනන්�ි් �ිෙලය 
යන්නා ෙ�   
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ෙ ්තග අලසකාච කර�ුහි �ය� න්නා ෙ�    
 
ුත් ැන්  ානය කචන්නා ෙ�    
 
නිතච කෙෂළ ආ ��යන්  පයත �ලන්නා ෙ�    
 
තුා �ි් අෙයෙ  කෙතන් � ාචකඉ �ෙ� න්නා ෙ�    
 ්තගීහන �ු කරු� නෙ�යන්  ැතයාය ෙච  �ක�චතප. 
 
(ුහාදා�ය ��රකා�න් දන් වුල ු හනාහිත ව ින් 
ලපයන ල  “�න ්ධ නීතප  ස ගිහය” ගින්ක�ය් 154 ෙැනි 
 පයෂ�ෙන් උ ෂයා ින්නා ල �).   
 
කතතනන  හ�ු ුතය 
“කාන්තාෙක  ෂර්�යකත�ි් ඇඳු ඇඟ ලා �නාිත 
යනතත ය.  ෂර්�යකත  ්තගියක�ි් ඇඳු ඇඟ ලා 
�නාිත යනතතය.  �ල  කචන  ියල්�ල   �� � ව 
 තබාුන් ෙහන්� ්ය  ප�පකතලක” ( ්වත�ය නීතප 
 ස ගිහය 22:5) 
 
“ � ්ු,  ්තගී  ක්ය �කාණඉා �ු  ් තච  , චන් ු නතත 
ආභචු  , අන�් ෙ ්තග  , යන �ුොයින් ෙැ�  
 බන, වනීත ඇඳු ඇබ ිත යනතතය.” (1 තප�ු තප 2:9) 
 
“ ��ි් අලසකාචය, �කාණඉා �ුා ්තච  , චන් ර � 
ආභචු   ඇඳු  ැලඳු  , යන �ාහිච � ්  පය 
චබා �නාතපබය යනතතය.  ය � න්වය යනත්�ත් 



 

16 

අභතන්තච�යහි, හ ෙතපන් නඟින කාරණක තැන් ත ්
ිතප  ැෙතතු ුඟිනි.” (1 � ්දර 3:3-4) 
 
“හි  �නාෙ ා යාචඤා කචන �හ   �ෙැ ් ෙැක 
 ෙ න  ්තගිය තුා�ි්  ගධානියාය අ�ිෟචෙ කචයි. 
 � ් කරු ම හි  ුනඉන කච ිැනීු ෙැනිය.  ්තගියක 
හි  ෙ ා �නාිනී නු ම හි �ක ක ා ි නී ො. හි  
ුනඉන කරු �හ  හි �ක කැ �ු  ්තගියකය ලැජජාෙක 
නු ම හි  ෙැ ්ුක ඇතප ෙ  ිිො.” (1 �කාරන්තප 
11:5-6) 
 
“කාු තතතාදාචය �නාකචන්නැයි   �ෙ  � අ ා 
ඇත.  �හත්, ු ු  �ය කයත, ය�ුකත  ්තගියක �   
කාු චාි�යන් �ැල �ක�ුහි ු  හන ම  ුි 
 ිතපන් කාු තතතාදාචය කච ඇත. ෙච ය ෙැිුය 
�හ්තතෙ  ��  කතුැ  නු,  ය උ තිලා ඉෙත ලන්න. 
ුනළ ශරචය නිච�යහි �හ�නන ලැබුය ෙඉා  �� 
අෙයෙ ෙලපන්  කක නැතප වු  �ය යහ ත්ය.” 
(ශත ්ධෙච ු�තම 5:27-29) 


