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සමාජ්මවිාාම කිම 
අලහසසමංාම දූ්ණමට කෙ විම

්සසහාි 
 

 හො වම ෙො ංහමකණවලම  ොගොමු මස මි් සාමිම
ෙකපසළ පීාවම අලහසසම ංාම  දූ්  ව. කජ්මසංම
කාජ්ම  සේව යඉම වසඉම සහ්, ෙහ සහ, ජාත ම
සිපිම ව ස  දම අසසම  හසම ගදසදයුසම ත  ිම
දතිහ්ු වා ්ඉමජාත ිමද ත්ණමංාසමසග විම
අසකම සාමාි්ම පකව ස්ඉම අසකමිම ුම්, ක ටම
සිවර්ි්මංාම  ්හජිමත  ිමමාර ්ණ්මටමමගඉම
තස්ිමෙහපබමුමමතම කතමහෙය. 

අලහසසමංාම දූ් ්ිම මමම කහ ්ණ  ෙො ංහම
්සසහාම්මකණවල්ම ාජිමුමම් සාමිමඅවාසිාවත. 
 මව සමඅවසස්ාව , පංසමසඳංඉමදාසිමප මිි  ගමම
 ිොව ළ ුව්මං  . 

1. “ ිමකණවලම අලහසසමංාම  දූ්ණමසිෙඉ්ම
වඉ ඉම්මුමසසා්?  

2. ඔවඉම්සසහාම්මකණවලමපමූු්?  
3. ්සසහාම්මසිසස ෘත ිම ම ම් පහදූ්ම කිම

්ිමතසවුමත  ්? 

2 ංාම 3විම දාසි වහණම පිළොම වඉ ඉම
“සස  වමමි  ස“ ් ඉිය. ් සසහාිම ිොවිමකණවලම
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  ිම අපම සා කචාම  ිො කක. ිකිම ්සසහාල්ම
කණවලම  ිමසා කචාමත  ිමීම මව සම්සසහාම්ම
කණවලමමිසමවා ්ඉමමම්සසහාම්මමඟම පඉුමණම
දමාූවි වමඅවිසම ිොවිමඅසක, ඒම ංේළ වඉම
ඔවඉමඅලහසසමංාම දූ් ව සම කහ ්ණම් ිණමිම
 ාජිමවමඅවසාි ෙවම පඉවාම ්මයළය. 
 පෞද ග මංාමසමං් මව ගමුමවා ්ඉමඅලහසසම
ංාම දූ් ටි්කවමත මණමසංමසහ්මංාමෙහ්මඅයළම
 හසම ාවස ත මණමට කෙවම් සසහාිමප්වකම ඉ ඉ 
   සේම්  යමපංසමසඳංඉමංීසසමව්ඉමතෙප්ුමපං්ාම
 ්තමමස. 

කජ ිම සේව්මලසසාණමමංිමව ගමත 
1. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම

වසලහිමළමාූඉම ම සේමපවසතමසමාමසවඉමගඉම
ෙවම අ ගලහාංසම ් ඉම බමරම කග්ලහාලම අඉලම
්ඉවය. 

“ඔෙමසබමම   ිුමමසමඉම ාකවමත ෙිමස් ම
 දම සඳංාම  ාක ොවඉ්. කම ටමිා් ්ාමසමම කණම
ව ස්ඉමසඳංාමව තවමයළමවිමඅසකමඔලමඔවඉ ෙම
 ාක ෝ. සසවාලම පොද්ාම සම පව ලම අ්ම සඳංාම
ව තවමයළමඅසක, ඔවඉ ෙම ාක ො වා්. බි්මසමම
ස ල්ා ෙමසවසමසඳංාමව මතවයළමඅසක, ම්මටෙම
 ාක ාි්  ව.  සේව  ්ුමසමාම ාකවමත ෙිමසමම
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ංාිමපසා ෙම ා ීමසඳංාමව තවමයළමඅසක, ඒවාම
   කෙමඔලම ාක ාක ්ත.“ 

ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම වසලහි 
ළමාූඉමසවම ගකණිම  ම සේමගං. “ලස සුමසමම
ප්ා ෙමම ද පොළමසඳංාම ාක ො වත. ඒමෙ වඉමඔෙම
ස් ම  ්ිාමමසමම ාක්ම ්ණ ිම ත ෙිමස්ලහම
සඳංාමව තවමයළය. 

2. මා තලම් ඉම්ාසරමකග්ලහාලමඅඉලමළමාම
ිබමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහි ළමාූඉ  ඉම
 මමමංීස්මවාරසාම කය. “සමමපාහිම් ණ ිම විම
විමජි්ාම   කෙමඅවි වම ්ාම ිො ළමසහමෙහම
සෙසම    ිුම මකූ්ණම හු ව ිම ිි, ඔලණම
සසවර ්ම සංිිම  කතම හ   . ( දයුම අලොසම
  මමමං ස්මසිා්ම කය.  

3. අබම ්රම කග්ලහාලම අඉලම  ිම  හසම ්ඉවාම
මස. 

 “අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහි ළමාූස! කජ ිම  සේව්ම සඳංාම මාම ංණම
පිුමුමහොම ්ඉ ඉමි  ද් ?“ ් ය වි වල. ටවණම
ටළමාූඉමම ෙමබකෙසමමසමඅසමසොම ම සේමගං. 
 “අබම්ර, ඔෙමගෙහම   ිුමවිමඅසකමමසහ 
ෙහ්ම් තමව ගමත.  හහ ාඉසම ි ිීමට්ම(සහ 
ෙහ) කාජ ාි්මසංම ව ගමමංි්ා ාකවම ්ව  ළම
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අ්ණ ං කමඅඉමඅ්ණමඅපගරත්ණ සංමපි ස වලහණ 
 ංේළවුමවතමමස. (කසසගිමවාරසාම කය) 

අලහසසමංාම දූ්ණමට කෙවමසණඉමව ීමම
සමංමව ගමත 
4. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි

ළමාූඉම ප විම ෙවම අබම සබදම අලම ්දිම කගම
්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 

“ඔෙමඅසකම ව ක්ම ංහමඅ්ංපසුමගව වම
ිිමඔලමට්මඅතඉම විසසම ළමයළය. ඔලණමට්ම ළම
 ිොං තමිිම සමම   වඉම (ව්සඉ)  විසසම  ළම
යළය. ට්්මඔලණම ළම ිොං තමිිමසමමස සඉම
පි්ලම ළමයළය. බමාි ිමඅවමමසිිව්මට්ය.“ 
 දයුමමඅලොසම ම්මසිා්ම කමමස. 
5. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි

ළමාූඉමප විමෙවමඅඉමතනමාඉම්  ඉ ෙසරමකගම
්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 

“අලහාංස ෙම ස ්හ ම සංම සමාවඉණම ට ඟ වම
ජවි වඉිඉමංාමඒවාමබලහිඝි්  කඉිඉමඅසකම
 විස, ි ව ම මඉමත  ිීම්ස පිමම්මසමම
 සි්  වඉ කම  ිම ජි්ා ෙම බ්ාංකූ්ණ 
සමාි ව. මස කඉණමබී සටව වම සිමහ බණ 
අසක, මස කඉණමපංළ සටව වම සිමහ බු.  
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පංළමසටව වමස ි අ්ණමජහ්මඅවා්මවිමවණ, 
ඔවඉම බීණම   ොසසම ජහ්ම හොම  සම යළ ්. ( ම්ම
 ක්ක්ුම ් යම ස හැ) පිසුම ‘ි  වම අ ෙම
  ොණ සේමසගකුමව්ම(ජහ්ම සක) බීමස ි අ්ණම
 ක්කමත  මඉමව ළගමස ක.‘ ් යමගං. 

බීම සටව වම ස ි පිස  මමම  ්ාවණම ්ීම
ගඉ ඉමිි,  ි  වම  මඉම  කිම ස් ම  ්ිාමම
විාාමවතමමස. ට ංිම මමම ්ාවමව ළ ුමව ි 
ිිමස් ම ්ිාමම කුදාව හෙතමමස.“ සහංසමඅලමම
බංාිමවාරසාම කය.) 
6. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ මි

ළමාූඉම ප විම ෙවම අිසසම ් ඉම මාගුම
කග්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 
“ඔ  මස ංහ්ක්ාමවක්ම කඉ ිුම ංහමඔලණම

(ට කෙව) වක්ුම  කතම හෙඉ ිුම  ංහම  වවා, 
ඔ  මස ංහ්ක්ාණමපිසකූමවඉි.“  

ටවණම සංාොවක ්ුම “අලහාංස ෙම ක ලම
ළමාූස, ඔලණම ට කෙවම වක්ුම  කතම හෙිම
   ි්ණමඅපණ පිසකූමව්මං  . ට ංිමව ක ම
 කිම   ි්ණමපිසකූමවඉ ඉම   සේ්  ? යම
වමි ව්. 

අලහාංස ෙමිබමළමාූඉම“වක්ම සගමත  මඉම
ඔලවමවළතත“ ් යමපිළොමගඉං. 
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කාජ්ම සිළකම අව ාවසම  කඉ ි්ණම
සමාවුමි ස 

7. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි
ළමාූඉම ප විම ෙවම අිසසම ් ඉම මාගුම
කග්ලහාලමඅඉලම ම සේමවාරසාම කය. 
අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි

ළමාූඉම අzසසදම   හෝ්ණම අ්ි ් ඉම අලම
 සබය්ාමි ිම   ිුවමස ාිමට ළමත මණමපිම
 ළං. ඒවාමරසස  ක  ිමප ලුමඔල, “ ිවාමඔෙණ.  
 ිවාමමණමසබගමවා ්ඉම ්ිමහී.“ ් යමග්. 

ටවණම අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහි ළමාූඉමලිෙක්මමසමි ඟ, අලහාංසණම
දාිසාම ක, පිවම ම සේමතං. 

“මමම කාජ ාි් ණම පි  කම ටවිම    ිු, 
(ට්ම්ව  කමප ලූ) ‘ ම්මඔෙණ,  ම්මමණමසබගම
වා ්ඉම ්ිමහී‘ ් යමපවසඉ ඉම   සේ්? 

ඔලණමසබගමහ  ෙඉ ඉ්ම ිොහ  ෙඉ ඉ්ම් යම
් ිම තමපුසමඔලමසමම ්මාප්ඉමසමඟමසව සේමර මි
 ිොස ඉ ඉමමය? 

 ව ක්මසළව කංිමද ෙමදාූ්මත  ්මඔලම
මසම  වකාම ත්ල. ඔ ෙඉම තස වුම (අයළම  හස) 
්මුම ි ිමි ි, ට්මසමම කමමසමඔසවා  ිමඔලම
මළවඉ  ඉමි ග ිම ි ිමප ල ූතමඅස .“  
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්ඉමපිවමඅලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙම
වසලහි ළමාූඉමතෙලහමඅපංණම ප ිිමසකමණම
සමම්බසම්ංහණමඔසවාම“්ාමඅලහාංස! (ඔෙ ෙමඅූ) 
මමමස්ිම  ළිම්? ් ය ප විං. ්මාිමකසසගිමම
වාරසාම කය. 
8. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි

ළමාූඉම ප විම ෙවම   ම ් ඉම බ මයකාම කගම
්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 
“මාමවසඉමඔ ෙඉම ව ක්ම ංහමසිළක ණමපිම

ව, ්ඳම වවුම ංහමට්ණම ව   ්ිම  ්්ුමසඟවාම
 ි ි ි ි, ඔලම ෙහෙ ්ුම හසම ්ාම කිමඅසක, 
්ිමි ග ිම ිමඔලමට්මර  ිමටඉ ඉ්.“ 

 ම්ණම සවඉම ගඉම අඉසාරම වොඉම අසකම  ළ 
ජාත  ්ුමි  ගණ, “අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලම
අ හයෙම වසලහිම ළමු! මණම ප වොම කාජ ාි්ම
ම  ඉම්විම කඉි.“  ් යමග්. 

“ඔෙණම්මුමසගවූා ් මයම“ ිබමසලහලහාලම
අ හයෙමවසලහි ළමාූඉමඔල  ඉමවමස්. 

“ඔෙම ළමාූඉම ් ඉම ප ව ම ් ්ණම මමම සවඉම
ගසල.“ ් යමඔලමපිළොමගඉ ඉ්. 

ටවණම ිබම ම (සල) ළමාූඉ, “මමම ි වසම ට්ම
පවසල. මාමවසඉමඔ ෙඉ  ව ක්ම ංහමසිළක ණම
පි   ළේ ිි, ඔලම ්ීාම  ංහ  හෝම (කජ ිම



 

10 

 ්ා්ි) ස්ලහම  ිම මයළය. ටයඉ ඔලණම්මුම
 ්තමහෙඉ ඉ්, ඔලණ ට්මහොම සමං  . ටයඉම
්මුම  ගමමඔලණමසංිිම කතමහෙඉ ඉ්, ටයඉ 
ඔලමව ළත්මයළය.“ ්ත වඉමප විං. 
9. අලහාංස ෙමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ  ි

ළමාූඉමප විමෙවමඅබමල මයදමඅසසමසිය මකගම
්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 
“කජ ිම  සේව ්ඉණම ්තමහෙිමසබගම , අයළම

 හසමහො  ිම ්ා්ි ව. (ගුල)“  මමමංීස්ම
 දයුමඅලොසමසිා්ම කමමස. 
10. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම

වසලහිමළමාූඉමප විමෙවමබ කය්ාම්  ඉමඅලම
ල සයඉමකගම්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 
“අපමකජ ිම සේව්ණම වසි්ුමී ම   ි මුපිම
 ළ වණ, ට්ණමඅමසකවමඔලමහො  ඉිාමස්ලහම
අයළම  හසම හොම  ිම ්ා්ිම  ව.“ අබම ්ාවදම
වාරසාම කම දයුමඅලොසමසිා්ම කමමස.  

11. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහි ළමාූඉම ප විම ෙවම ංනවහාම බඉිම
 ලරමකගම්ලහාලමඅඉංාමළල්ම ම සේම්ඉවය. 
“මස ිමලසිඉ අලහාංස ෙම් ි ම්(මංජිමක්ල 
ංාමසිපි) අසසමපාවකව්ණම සත. ් මිි  ග ිම
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 ිමඔවඉම අපා්ණම  ්ොකම කතමහෙත.“ බංාිම
වාරසාම කය. 

අලහසණමට කෙවම්  මඅවවා් 
12. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහිමළමාූඉමප විමෙවමඅ ගලහාංසමබඉමඅිරම
කග්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 

“අලහසස  ්ිමපද හ්ාමසංමඅලහසස හොම ඉිාම
පද හ්ාමමසමඅලහාංස ෙමාාප්මෙල ව.“ අංසමද, 
් ඉමමාජාමවාරසාම කම දයුමඅලොසමසිා්ම කම
මස. 

අධ කූ ිම  දූ්ණම ට කෙවම සණඉම
ත ම 

13. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහි ළමාූඉම ප විම ෙවම ් ඉම බ කය්ාම
කග්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 

වසිොවොමපිසසමළි ණමඅ්ි වත. ඔවඉ  ඉ 
 ්පිසු අපාම  සම විම අසක, ටුම පිසුම
සසවර ්ණමමළළ  කතමහෙත. 

 ස්මඅඅමස්මඅතවමවසාසි ්ම කඉිාම- ඔලමසකා 
 සම ව. 

 ිගිම්  තමතඉම සොකවමවසාසි ම් කඉිාම- ඔල්ම
සකා  සම ව. 
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 සස්්ණමපමූුමට ඟ වමවසාසි ්ම කඉිාම- 
ඔලමසසවර සස්  වය. 
 දිුමඅලමඅලොසමසිා්ම ළං. 

14. අලහාංස ෙම ක ලම සලහලහාලම අ හයෙම
වසලහි ළමාූඉම මංාම පාප්ඉම පිෙඳවම
සඳංඉම  ළම ෙවම  ංහම ටළමාූඉ  ඉම
වමසත හ බ ෙවම ංහමබ ෙයගලහාංසම් ඉම
අබමෙ රමකගම්ලහාලමඅඉලම ම සේම්ඉවය. 

“අලහාංසම සමඟමතස වුම  දාමත ම, දාූ 
ඝාසි් ත ම,  ්මාප්ඉණමෙලමයුත්මප ං කම
ං  ම.“  පිවමටළමාූඉ, “ ිවාමස්ලහණමවීාම
්සාමිම  ්ාි ම මංාම පාප්ම   ිම ඔෙණම
්ඉවඉි් ?“ යම වමිං. පිවම “ ටිි  ෙොොම
ගම“   ංවිම ම “ ෙොොමසාුකමගම“ ්ත වඉම
ටළමා ූහමප විං.  
ට්ම“ ෙොොමසාුකමගම“ ්ත වඉමව්මයළම් යම
ෂොමද ාාම  ළේ් . කහාා්මබංාිමසංමකසසගි. 

15. අයදාමකගම්ලහාලමඅඉංා  ම සේම් ඉවවා්. 
 සොක මුම ළමෙතමමු ිම  හෝ්ණමඅ්ිම

විාවි  ාඉසාවුම  ිම් කයකමජිසාවමමංිම
 ිසසසලහණමපි වං.  
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“අලහාංස ෙම ක ලම වක්ාම  වසම ම  ංිම
වඉ ඉම වොඉම් ?“ යමඔවඉමවමිං. 

“ මමම  ණයිසණම අලහාංස ෙම ක ලම
සලහලහාලම අ හයෙම වසලහිම ළමාූඉ ෙම
ෙසවිම පෝම බසාමාම ් ඉම  සzයදම කග්ලහාලම
අඉලම ං කම අඉම තස වුම ් ිපිම  ිො වය.“ 
්ත වඉමමස කඉමගං. 
 ිම  ිමිබමළමාූඉමසමඟමබසාමාමකග්ලහාලම

අඉලම ්ාම ළම වණ, “අලහාංස ෙමස්ලසම ්ිවමම
සිෙඉ්මවිමි ව මඔෙමම  ංිමුමණමබිසාංම
 කිවා්?“ ් ය ටළමාූඉමඔල  ඉමදාසිම ළං. 
 මමමව්සඉමත  සසසමණමහුම මබසාමාමකග්ලහාලම
අඉල, “ මාම වත වඉමසමාවමඅ් ඉි“ ් යමග්. 
පිවමක ලමසලහලහාලමඅ හයෙමවසලහ මිළමාූ ඉම
ි ගණම දාිාවුමප ව ි වං. 

“ඔෙණම  පකම  ම ජාාඉම විාාම ුමණම  ංේළව, 
ඔවිසකමවිාවිම   ිුම සොක මුම ළ ංොි, 
ඔලණම ඔවඉම සමාව ගඉං.  ඔවඉ  ඉම ගෙපිම
   ිුම සොක මුම ළම ංොිමඅලහාංස ෙම් ිවමම
ඔලණමප ි වං.  
ජාත්ුමසසසකමප්ිමුමමසම  ොීමි ගමමසඳංා 

ම වි ොම විම අලහාංසම ගඉම මාර ්ු ඔල ෙම
අවසාිම ිබම සලහලහාලම අ හයෙම වසලහිම
ළමාූඉමවසඉමවාව මබප ්සසමසංම ්රාමිමජවසම
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මගඉම පඉවාම ්ිමහී. ඒවායඉමෙ ං ක විමස් ම
සමාජ්ු ංාමජාාඉමමවිාා්ණමපිවඉ ඉමසමඉම
වසඉමම සොකා ිමඅ්ංපිමජවසමමාර  ්ළිඉමය. 
 ම හොවම්මාම්ිමවණ  ිවාමස්ලහමඅසමං කම්මාම
ෙසසමඅතඉම්ායළම්. අලහසසමංාම දූමමගඉමක්ලම
රසසම ළම අ්ණ අවසාි ිම  මම  හො වෙ පමූුම
 ිොවමමකූ ්ඉමපිව්මමංිමෙකුමබිහඉිණම
සගුමම්සාමඅ ා ්ම ොූත.  

 


