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�ව�ම සහ වංචා ��ම 
ඉතාම� ද�� පාපය� 

අර& ',ස් පතෙ% 2014 මැ� මස 2 වැ' �න පළ 
කරන ල6 

�ව�ම සහ වංචා ��ම වැ' පහ� 7යාව 8ෂ්ට 
ස2ප3න *;ගලෙය=ට ෙනොගැළෙපන .?=@ 
සහගත ලAෂණය�. අ3 අය වැර� මා0ගෙ% 
ෙයොD කරE .Fස සතGය දැEව�වම HකෘJ 
��ම අවංකභාවෙ% වLනාකමට එෙරN 7යාව�. 
ෙකෙනA අවංකOම සඳහා සෘQභාවය සහ 
සාධාරණ�වය අවශG වන අතර, එN 6 ෙබො� 
පැවVම, ෙපෝඩාව, �වL- වැ' 7යාව3ට ඉඩ 
නැත.  Dස-්2 ෙහෝ Dස්-2 ෙනොවන ෙකෙනA ව 
ඉලAක කර ග� වංච'ක 7යාව3 ඉසල්ාමෙ% 
තහන2 කළ බව පකාශ කරන වාකGය3 
ෙබොෙහෝමයA අ@ =0ආනෙ% සහ Dහ2ම; (ස@) 
]මාණ3ෙ^ _3නාහේව N දAනට Jෙ&. 

ඉස්ලා`ය ඉගැ3O2 .?ග� ෙකෙන= ස;භාවය 
කරා �ෙගන යE ලබන අතර, එමa3 ෙබො�, 
වංචාව, ෙදෝNකම වැ' 7යාව3ෙග3 ඉව�ෙව�. 
“අපට එෙරNව ආdධ අතට ග� ෙකෙනA අපට 
අය� ෙනොවන අතර, අපට එෙරN ව වංචා 
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කර3ෙනA අපට අය� ෙනොව3ෙ3ය.” යEෙව3 
න# (ස@) ]මාණ3 පකාශ කළහ. (fලාශය සhහ ්
Dස්-2) 

තව� හ6සයක, �නA ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙලH ��ම 
සඳහා Jj ධානG ෙතොගයA ප_ කර ෙගන aය න# 
(ස@) ]මාණ3 එම ෙගොඩ ]ළ අත ඔබා, එN 
ෙතතමනය Jෙබන බව lmහ. “ධානG ෙගොඩ 
Nnක�ව'! ෙමය =මA දැ? ” �  Hම_හ. එHට 
ෙවෙළ3ඳා “ව0ෂාව 'සා ෙත� ,ණා අ@ලාහ්ෙ^ 
ර_@ (ස@) ]මාණ'.” යැ� .?]� l3ෙ3ය. 
“වැස්සට ෙත�   ධානG පා/ෙභෝaක ය3ට දැක 
ගත හැ� අd/3 උr3 ෙනොදම3ෙ3 ඇ�? අපව 
Dළා කරන අය අපට අය� ෙනොෙවJ.” යැ� ඔtට 
පැව_හ. (සhහ් Dස්-2) 

සෑම Dස්-2වරෙය= ෙකෙරN පHත හැv2, 
ආදරය, අවංක භාවය සහ l3 ෙපොෙරො3lව ඉෂ්ඨ 
��ම මත Dස්-2 සමාජය පදන2 කර Jෙ&. එN 
සාමාxකය3 #ය බැJම�කම, සතGතාව සහ 
අවංක භාවය සNත අය ෙවJ. Dස්-2වරෙය=ෙ^ 
උදාර yණාංගය3ට කපLකම සහ වංචාව 
��ෙසේ�ම ගැලෙප3ෙ3 නැත. ගසා ක3න3ට, 
වංචා කර3න3ට, කපLය3ට, ෙහෝ ෙදෝNක2 
කර3න3ට එN ඉඩ නැත. 



 

5 

�ව�ම සහ Dළා ��ම මහ� සාහ�ක පාපය3 බව 
ඉස්ලා2 සලක�. එම පාපය ඉm කර3නාට 
ෙමෙලෙව N සහ මරණෙය3 ප_ ව '3දාවට 
ෙහේ]වA බව එය ප� ෙව�. 

ෙමවැ' පාපය �l කළ තැනැ�තා Dස්-2 
සමාජෙය3 ෙමෙලොව පමණA බැහැර කරE ලබන 
බව රz@ (ස@) ]මාණ3 පකාශ කෙළේ නැත. 
H'ශච්ය �නෙ% සෑම ෙදෝNෙයAම තම පාවා6ම 
7යාෙ( ධජය ඔසවාෙගන නැam වE ලබන බව 
එ]මාණ3 පකාශ කළහ. 

H'ශච්ය �l කරන අJ Hශාල H'ශ්චය .Lෙ%, 
ඇරd2 ක�ෙවA සෑම ෙදෝNෙය= ෙදස අත �y 
ෙකොට, “සෑම ෙදෝNෙය= ය? නැam වE ලබන 
�නෙ% ධජයA ෙදE ලබන අතර, ෙමොN Hශ්වාසය 
කඩ කෙළේ ෙ2 අd/'.” යEෙව3  ප�;ධ කරE 
ලබ�. (සhහ් jහා/) 

එවැ' #N_� �නෙ% අJ කා�Fක න# (ස@) 
]මාණ3 Dණ ගසන ඔ,3ෙ^ අවන2jව තව 
තව� අ{ක වE ඇත. ඔ,3 කළ පාපෙ% පමාණය 
'සා අ@ලාහ්ෙ^ අVnJ ක�ණාව සහ න# (ස@) 
තමාණ3ෙ^ මැ�හ� Oම ඔ,3ට අNn ෙව�. 

“ය? නැamවන �නෙ% 6 ]3 ./සකට මම එෙරN 
ව3ෙනn. ෙපොෙරො3lවA 6 එය කඩ කළ අය, 
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ස්වා|න *;ගලෙය= වහ@ භාවයට අෙලH කර, 
එ�3 ලැj Dදල තබා ග� ෙකෙනA,  ෙසේවකෙය= 
=-යට ෙගන ඔtෙ^ ෙසේවෙය3 පෙයෝජනය ලැබ, 
ඔtෙ^ ෙ(තනය ෙනො ෙග, ෙකෙනA යන අය 
ෙ(.” යැ� අJ උ]2 අ@ලාහ් පවසන බව න# 
(ස@) ]මාණ3 පැව_හ. fලාශ සhහ් අ@ jහා/. 

ව0තමාන සමාජෙ% පවJන �වL- සහ 
වංචාව3ෙග3 සෑම ෙකෙන=ම 'දහස් H �Lය 
d]ය. Hභාගය, ෙවෙළඳ ගE ෙදE, සැnයා සහ 
#/ය අතර පවා වංචා ��ම බtල ව �l වE ඇත. 
ස්වෙ;8ය 'ෂ්පාදන භා}ඩයකට ෙබො� 
ෙ@බලයA අලවා, එය Hෙ;ශෙය3 ආනයනය කළ 
බව ෙප3Oම ෙමවැ' ෙපෝඩාව�. 

Eග� ෙකෙනA  උපෙදස් පතන Hට, ඔtට වැර� 
උපෙදස් 6, ඔt යහප�  උපෙදස් ලබන බව ඔtට 
අඟවා අවසානෙ% ඔt Dළා ��ම ඇතැ2 අයෙ^ 
7යා මා0ගය ෙ(.ෙසේවකෙයA තමා ලබන 
ෙ(තනය සඳහා වංචා ෙහෝ �වL- ෙනොමැJ ව තම 
රාජකා/ය '� ෙලස ඉm කළ d]ය. 
ෙ;ශපාලකෙයෝ මැJවරණයක 6 ඡ3ද ෙසොරක2 
කර D� ජාJය Dළා කරJ. Hවාහ , dවළ 
එ�ෙනකාට වංචා කරn3 Hවාහෙය3 බැහැර ව 
අස2මත ස2බඳතා පව� වන   ආකාරය නOන 
සමාජෙ%  දැක ගත හැක. Dස-්2 වරෙයA තම 
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වLනාකම =මA දැ� හ�නා ෙගන, Dළා කරන 
ෙපෝඩාක�ව3ෙ^ සමාජයට ස2බ3ධ O න# 
(ස@) ]මාණ3 සඳහ3 ආ�ම වංච'ක ./ස හා 
සමාන ෙකෙනA ෙනොOමට වග බලා ගත d]ය. 
“ෙමවැ' ආ�ම වංච'ක අයට Hෙශේෂ ල�්ණ 
හතරA Jෙ&. ඒවා �ය@ල ෙහෝ එවා�3 එක 
ල�ණයA ෙහෝ Jෙ& න2 ඔt එය අත හ/න ]� 
සැබෑ ආ�ම වංච'කෙයA බව පව�.  

1. ඔt ෙවත Hශව්ාසය තැjව ෙහො� ඔt Hශව්ාසය 
කඩ කර�.  

2. ඔt යමA පවසන Hට අසතG පවස�.  

3. ඔt යමA ෙපොෙරො3l ,වෙහො� එය ඉෂ්ට 
ෙනොකර�.  

4. ඔt ආර,@ කරන Hට අපහාසා�මකව කථා 
කර�. fලාශ සhහ් jහා/ සහ සhහ් Dස-්2. 

එ'සා සැබෑ ඉස්ලා`ය හැv2 සNත Dස්-2 වර 
ෙයA වංචාව, �වL-, Hශව්ාසය කඩ ��ම සහ 
අසතG කථා ��ම වැ' �ය� පහ� 7යාවල 
ෙය6ෙම3 ෙකතර2 ලාභයA ෙහෝ වා�යA  
ලැjණ� ඒවා�3 ඉව� O xව� Hය d]ය. ෙමයට 
ෙහේ]ව ෙමවැ' පාප 7යාව3 N ෙයෙදන 
ෙකෙනA Dනා�A න2 ආ�ම වංච'ක අයෙ^ 
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සමාජයට අය� වන බව ඉසල්ා2 අවවාද කර ඇJ 
'සාය. 

ෙමම යහ �යා මා0ගය ආර2භ ��මට සහ එමa3 
අ@ලාහ්ෙ^ ආදරය �නාෙගන අවසාන �නයට 
zදාන2 Oමට එළෙඹන රමදා3 මාසය ඉතාම� 
_l_ මාසයA බව ෙතොරා ගත d]ය. 

ඔෙ& අදහස් පහත සඳහ3 -.නයට ඉ�/ කළ 
හැක. 
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