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ුිරලදනළ

සුසිදළං සදළසිලුිිළලනළ්ොාිළ ංාාු්ළබද ළ
බලළ මමදරිළ නිළ බිනාළ ගන්යළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොණනළ ුිනළ වළ  සසදිොළ
සදාචාරයනළි ගනළසසංනළ් රක.ළු ිෞිිග්ළංාළස ංළ
ජසියතළබිඅලශඅළයංළොඟළුිනලනළුොොළගන්යළ
ු්ිරිළ ලගදිළළ දගකළ ුොයළ ිාි නයළ ්රනළ
සගුලෝතොළබලුබෝදළලනළ සග්ක.ළ

නවනළමසදගිළසොාජය,ළනයළබගැොළ්තනළුිෙරලළ
නගොදොතළසංළචාාරයනතළි ොණිළ් ිොළමොාළු ්ෙතළ
ජලළුලක.ළකු්නයළසංළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාණනළු ිනළවළ් සද ාතයළජලනළොාුියළ
කොිළ දගකළ ුනෙදනනාළ  සා,ළ ්සද ාිළ  යළ ්රනළ
ංගසිිළසංළසදාචාරයනළබිළබිරළදිනතළුනෙොගි.ළ
්සද ාතයළජසිුිළබියළුනෙදනනාළුොලග ළමාසළ
ිොළළජලළළලනළසොාජයදළි ාංා යතළි ළළ් රනළබලළ
ු්ෙකළ්ාතළළුිුන.ළ

ොෑි් ළ ිගිළමසදගිලලනළබිරළමන ොිළ ැවොදළ
්සද ාිළ ම බසළ සිඅළ ුිෙරමලළ  ග ළ සශා ළ
සිඛඅාලිළසෑොළරත්ොළසයළ් ගොගළුිනළ් සද ාොයතළ
මසමොදළබල ාංදු්ළ්ොංළළෛොහයළුංේමළු්ෙතළ
ුිනළසදුලක.ළළ
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මසදගිලලනතළි ොණිළු නෙල,ළසයයළජනයාතොළබද ළ
බලළමමදරිළුිනලනළබිනාළජලනළරතාලනළම බසළ
දගනොළසිං ළොාදඅුයනළබදඅයනයළ බනළ ාි ්ළ
මසදගිලලනතළංනනාළුදනළම සළනොළගන්ුයනළ
 පතාළ ිළළ ොාිා්ාලනළ  කියිළ සිං ළ බසතළ
ිාලුිනයළ්ුකත.ළබිු්ළෛද ්ළජසිුිළසදළ
ලනළ සාොානඅළ �යාලනළ ම න,ළ සොාජුිළ සශා ළ
ුලනසිළසදළ්කළංග ළබලළුොොළොාිා්ාලනළිංදාළ
ුදක.ළුොොළුිෙළළමිචයළ යලනළු්ුනිළ්සද ාිළ
ුිනලනළොාුිුිළිොළජසියළස්සදළ්රිනුනළ
නිළ සොාජයතළ ොුිනළ කකාළ ුසේලයිළ සදළ වළ බලළ
ස ්ත.ළළ

්සද ාිළ  ළදුොළලාදළදංොිළයකළුයෝිාළ්රනළසුළ
මාස,ළුොොළුිෙළළමිචයළුිනලනුනළ්සද ාොුිළ
ම ළදුොයළබලළදගනලළළබලුබෝදළ්රළිිළ මක.ළ

බලළකු්නයළ සංළ මංිොදළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාණනු්ළං සදළලදනළුිනලනළබිනාළ
ජලනළොාුියළිදනිළ්රළිළළසොාජය්ළසාොයළසංළ
සංනයළිලැනළබලළ සග්ක.ළනලග ළජසියළම බසළ
දගනොළ බාළ ුදනළබරම නළ්නළ්කළුොොළුසේලයළ
සුලළ බ දාාළ බල ාංදළ ම ි ළලා.ළ ුොොළ
ිාලුිනුයකළසංායළවළසයයළු දනාතළබලි්ළසදවැයළ
ිකළ්රළබල ංදුිනළද්ළ්රත.ළ



 

7 

බලසානළ නනළ මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාණනත,ළනමොාණනු්ළි්ුලළබයත,ළ
නමොාණනු්ළ කිලළළ තරයනතළ සංළ නමොාු්ළ
යංොිළබනිොනයළ්රනළසයයළුදනාතළබල ාංදු්ළ
්ිුලාදයළසංළසාොයළකතුිලා.ළ

ජාසිළ් නළද්යානළළළ ළ

2013ළුදසගිබුළොසළ05ළලග ළළ

ළ

ළ

සියළොා ාලළ
1. සදාචාරයනළසංළ්සද ාිළදංොළ
2.  ජජාවොළයංළහණයිළු සළසග ුිළ
3. ඊොානළයනළුිලළසශදලාසුයකළ ජජාවොදළ
බිිය ළ

4. ුදොාමයනතළිලළ ිොළ
5. බල ාංදළ යළ්රනළ�යාලනළ කියිළ
6. ුදොාමයනතළ ිසද්ානළ ිුොනළසදලුියළකතළ
ුිළ

7. ුදොාමයනළබිරළුදානළිගනළකතළලනුනළ
්ාංතද?ළ



 

8 

8. දලලනළසසංාළුදොාමයනු්ළයාග්ාලළ
9. ුදොාමයනළසසංාළදලලනු්ළයාග්ාලළ
10. නෑළසිබනද්ොළබියළ ිොළ
11. නෑ්ොළබු්ළු්ෙතළසග ලොළ
12. ්ලණාලතළම මලළසමල්ොළලනුනළනිළ
13. ්ානිාලනතළයංිළළසග  ගළ
14. ු්ුනකුිනළයගුිනළ්ානිාලනළ
15. බසලළලගසයනතළයංිළළවොළ
16. යංිළළබසලළලගසුයිළලනුනළු්ුසේද?ළ
17. බසලළලගසයනළබිරළබයංිළළංගසිොළ
18. ත සනළබිරළුතේ දිඨිොළබයළ
19. සලයිළුනෙොගැළුරෝියිළ
20.  සසදිොළිඅාියළුිනළුදනළ්දරයළ
ළ

ළ

ළ
ළ
ළ
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මුළු ෙලොළම ිළළළ
සදාචාරයනළ කියිළ-ළ1ළ

මංිොිළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාණනළ
ළුිනළවළයංොඟළ

ළ

1 සදාචාරයනළසංළ්සද ාිළදංොළ
බඌදළ නල ාකළ තනසදළ ුිකිානළ  ුළ රජි.ළ

නසදතල ාංදළ කුළ රංදොානළ  ුළ ර්ි.ළ “සගබගසනොළ
බල ාංදදළ බලසානළ  නයදළ බුඅිිාළ ු්ෙත,ළ ඔලළ
ුබුංසනළ ුොුනකළ ්රනළ බයත,ළ බල ාංදු්ළ
රසලලරයාළ ම නළ ඔබතළ බ ි්ාරළ්දුශයිොය.“ළ
බලළකු්නළලා්අළ33-21ළිලසක.ළ

ළ “බල ාංදු්ළි රා ුයකළ(ම ාළු ලක)ළසදාචාරයනළ
(යංිළළ ිැළ ිගලමි)ළ ුොනළ බබැළ  සලිළ
ුනෙොගි.“ළ යකළ මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළිගලසළබලළබ ළදුදාළරගයල ලළ
බනලළදනලාළබංදොි,ළබ ළදා්ි,ළබළළැුස ළසංළබද ළ
බලළමමදරිළ්ළ්ොාිළ ංාාළදළලාුිාළ්කං.ළ

“ඔබළ බිානළ ොොළ ලකාළළ ්දරයළ ්රනළ සංළ
ස ශදචයළ නුයකළොතළසමිලළසීනළබයළ් ්ලනදගකළ
ිලසනනද?“ළ යනුලනළනනළසල ල ාලළ බෛ කළ
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ලසල ිළමොාුණෝළලරිළසංාබාළලලනුිනළසොසළ
සතළ  සුලිළ ම මලළ ුනෙ ළ  ශදශ දළ ලළ සීයං.ළ
ුොු සළුදමනළලරිළනමොාණනළුශදනළ්කාකනළ
“්ලණා්රළබිතළිලසනනළනනළමොාණ “ළයකළ ළ
මාසළලං.ළනසත,ළ“ඔබළබිානළ සසදිොළසදාචාරයනළ
සකිළ බයළ ුි.“ළ යකළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළිගලසළබලළබංදොි,ළ් නළකබානළ
සොඟළබද ළබලළමමදරිළගන්ුයකළබලළ ංාාළලාුිාළ
්රක.ළ

මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනුිනළ බස අළ ලදනිළ ුංෝළ �යාලිළ
දගනලළලළ ුංෝළ ුනෙදගනලළලළ ුංෝළ සදළ ුනේළ බලළ
බ දල ාංදළ ් නළ බිුළ ිලසක.ළ “ සසදිොළ
සදාචාරයනළසකිළපිි ුයි,ළඔබළබිානළ සසදි ොළ
ු්ුනිළ ුි.“ළ යකළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළ මොාුණෝළ  ිරළ ුොනළ ිලසනළ බලළ බලළ
 ංාා,ළමසදගිළසංළබළළැුත ළලාුිාළ්ුකෝය.ළ

“ සසදිොළසදාචාරයනළසංළයංිළළිැළිගලමිළ
සි්ුණළ්රනළ ම සළොොළ නලනළ ග ුලත.“ළ යකළ
මංිොිළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළ
ිගලසළ බලළ බ ළ ලුරකරාළ රගයල ලළ බනලළ ලාුිාළ
්රක.ළ

 බල ාංදළ සංළ බලසානළ  නයළ ු්ුරකළ සශදලාසයළ
සකිලළ රමලලළබල ාංදළසකළ් රනළු්ුනකතළ
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මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළම නළබ ි්ාරලළළ් දුශයිළැුබනළ
බලළබලළකු්නයළිලසක.ළ

 සදලුිුිළ  සසදිොළ සද්ානයළ මංිොිළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනතළකතළ
යකළසයයළමසදගිලලළම ිනනාළබිර,ළසදලුිුිළ
නමොාණනතළ සමිළ සද්ානයිළ  බාළ ිගාොතළ
ලෑයිළ  ිොළ බමළ සයයළ ුදනාු්ොළ බරමණුි.ළ
 සසදිොළසදාචාරයනළසංළයංිළළිැළිගලගළොළ
ම නළ ුොයළ ්නළ ්රළ ිිළ ංග ළ බලළ නනළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ
ිගලසං.ළ

 ු්ුනකු්ළ දනය,ළ  ිි,ළ බදඅාිනයළ ුංෝළ
ිනමරළබල ාංදළ්  ාුි ළලගදිළළු නෙලනළබිර,ළ
ුිලළ සශදලාසයළ සොඟළ  සසදිොළ ිැිගලමිළ
සකිලළජලළළලනළු්ුනකතළ සසදිොළුිෞරලළ
කතළලනළබලළුොොළං සයළුිනලක.ළ

 සිඅිාල,ළබලිි ාලය,ළෛොහයළයනළයංහණයනළ
මුළ ු ෙලොළ බියළ්රනළබලළ්්ලළළම ිා.ළ
්ිත්ළ්ුිනවුොනළමළළවළබදංසදළදරණළසංළ
ංගසිිළි ලැනළසොාජයනළ් ළි ලාළසිඅිාලළ සසදළ
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හණාිියිළු සළසග ුි.ළනුංළ,ළුිළබලළම ළ
ිළළසිසනළසෑොළු ්ුනිොළි ොළජසිුයකළසෑොළ
බලසද්ාල්ොළු ොොළයංහණයළබනිොනයළ ාොතළ
 ිරුොනළ සදානිලළ සීනළ බලළ  සුලිළ
ුනෙිලසක.ළ

 බසිඅළ දනළසතළ ිගිළබලසද්ාලන්ළ ශදශ දලළ
සීනළත සනදළබිළබිරළසීැ.ළිොනතළලාසයිළ
සදලනුනළනි,ළලගබිදිළදනලළළ ංවලළසීනාළ
බය,ළනොළලගර ළ�යාුලනළ සුලකතළංා යිළසදළ
ුනෙලනළබලළිොළබ�යාලතළුංේමළදිලැ.ළ

 මුළුනෙලොළම ිළළසදාචාරයනතළුොොළංගසිොළ
ිතංග ළ බලළ ුිුනනුනළ නගිද?ළ ිලළළ
ු්ුනකතළ ංා යිළ ස්ළ ුනෙලනළ බසිඅළ ළ
්ලණ නළ ිොාතළ  ා යිළ  බාළ ිනුනි,ළ
නිගන ළසිඅළුිළිලසාළනොළ ා යළ බාළිගාොළ
සෑොළබැනොළ සසදළබලද,ළුිෞරලයළුිනළුදනළ
බලදළ්සද ාිළ ිනලක.ළ

 ිොාළ ිුදසදළ්කළසයයළ ළසදාචාරයනළමංිොිළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළම ිගදළ
ුින්ං.ළ නිොාුණෝළ ු ෙලතළ ුිනළ දනළ
බ ි්ාරලළළ ්දුශයනළ සෑොළ සොාජයතොළ සෑොළ
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් ්තොළබිඅලශඅළලනළබගසනළ ලාකනළලගදිළළ
්ලුළ කියිළුොක ළසසංනළු්ුු.ළ

2.ළ ජජාවොළයංළහණයිළු සළසග ුිළ
“ත සනළ ිොළ (සයය)ළ නනලලනුිනළ ්ුිනළ
ිළළ ුිශනාළ ලගනළ ු්ෙතසිළ නි,ළ  ජජාලළ
ම බසළංගහොිළඔබතළු නෙොගැනි,ළඔබතළ් ගොැළ
ුදයිළ්රන,“ළයනුලනළමංිොිළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ ිගලසළ බලළ බ ළ
ොසදඌිළ ිබාළ රගයල ලළ බනලළ දනලාළ ්ොාිළ
 ංාාළ ලාුිාළ ්රක.ළ ුිරළ වළ නනලලනු්ළ
බනශාසනළනගලිළ ලරිළසසංනළ ිුොන,ළ නයළ
්සද ාිළ දළ ම ිළළ යංහණයිළ බලළ මංිොිළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ
ුිනලාළ දනං.ළ නුසේළ නගළනිළ නොළ  ිොනයළ
ුැිුිිළ් රනළු  සළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළිගංග ගලළිලසනළ ි.ළ

සයයළ නනලලනළ සසදළ ජාිනතළ ංාළ ජනයාතළ
 ිනලා,ළසයයළජනයාළ ්ොැලළම ිළළුදයිළ
 සාළුොොළ ිොනයළනනළලලනළ්ිගනළවළ ග්ළ
සදාචාරුිළාැයිළුි.ළ

බනළබයු්ළංගහිළි ගනළ සලිළු නෙසක්ා,ළි ොාළ
්ගොැළ  නෑොළ ුදයිළ ්රනනතළ  ගජජාළ නගැළ
ු්ුනිළ  සසුත්ළ ිසබතළ ුනෙලනුනය.ළ
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නුංළළකකගී්ොළුංෝළ ජජාලළ සාළලගර ළසංළ
ිංනිළ�යාලනළුිනළු්ුනිළමළලළසතක.ළ
ලගබිදිළ ුංෝළ ිංනිළ ුදයිළ ්රනනතළ
ු්ුනිළ  ජජාවොළ ුංෝළ ිසබතළ වොළ සව දිඨළ
සදාචාරයිළ ුංකනළ නයළ ලුදනයළ ්කළ  මළ
හණාිියිළබලදළසගකුි.ළ

ුොොළං සදළලද නළිංිළසසංනළ්ලුළ කියිළ
ිගංග ගුි:ළ

 ලගර ළ�යාල්ළුයුදනනතළ ජජාළුනෙලනළුංෝළ
නොළ�යාලළ සාළබනළබයු්ළම ක තළ ාජනළවොළ
ිගනළ සලිළුනෙි්නළු්ුනි,ළිොාළ්ගොැළ
 නෑොළුංෙසළුංෝළනර්ළුදයිළ්නළ්රනුනය.ළ
බලසානුිළඔලළබල ාංදතළමලණළ ළනොළ�යාලන්ළ
සිා්ය,ළදඬලොළුංෝළිඅාියළ බාළිා.ළ

 ඔබළ ්රනුනළ  සග්ලොළ ්සද ාොයළ ්ිගනවිළ
සොඟළ න්ඟළ ලනළ සංළ ්සද ාිළ බනොිළ ්රනළ
යංිළළුදයිළනි,ළනොළ�යාලළිගනළ ජජාළවොතළ
 සදළ ුංේමලිළ නගැළ ුංකන,ළ නයළ  ිතොළ ්රළ
ුිනළුිෙසදළබලසනළ්රනන.ළ

 ු්ුනකළ මකළ කකෑී්ොළ ුංෝළ  ජජාවුිළ
සදල ාලයළ නගැළ වළ යෑුිළ බග ලිළ ිළළලයළ
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ම බසලළොංිොිළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාුණෝළුොකනළුිනලාළදනං.ළ

ුිළබනලළබමළයොිළ්රනනතළුිර,ළනයළ ජජාළ
වොතළ ුංේමළ ලනළ ්ලණිළ දගකළ ුසෙයාළ බ ා,ළ නයළ
 ජජාළවොතළු ංේමලනළුදයිළනිළනයළබිළංගරළනකනළ
්ලළළසයළ මක.ළනුසේළනගැනිළනයළ් ායතළ්න්රළ
ුිනළ ුිෙසදළ බලසනළ ්කළ  මය.ළ ුොොළ  ිොනයළ
්සද ාිළ්ළසෑොළුදය්තොළබදා ළලනළබලළස ්නන.ළ
බල ාංදළ ිංනිළ ්කළ ුංෝළ බ්ගොගැළ ුදයිළ ්නළ
්රනනතළු්ුනිළ ජජාළලනළනමළ,ළබල ාංදු්ළ
බණළ ුංෝළ බනොිළ ්කළ ුදයිළ ්නළ  ිොතළ  ජජාළ
ුනෙලනළ සා,ළලගර ළුදයිළසදළ ිොතළ ජජාවුිළ
සිහණයළුොොළං සදළලදනළුිනලක.ළ

 බ ලළළ ජජාළසකිළු්ුනිළ ලගර ළුදය්තළ
ිිිලළ ිලාළ ංවළ නිනනතළ  ිගිසතළ
බුිෙුංෙසළසයළංග ළලනළබලළසොංලනළි ලසැ.ළ
ුොළ සාළබිළසගොු්ළ ම්ොළලනළ ලගර ළුිළ
්න ිොළසංළලගර ළුදකනළලගකලුිළ�යාලළිලාළ
ංායා්ාරලළ ්නළ  ිොතළ නොළ ිගනගළිාතළ
ුනෙංග ළ ලනළ බලදළ ුිළ බයළ ිලසැ.ළ ුොොළ
ිගනගළිාළසිඅළුදයතළිිිලළංවළනිනුනදළ
නගි.ළ
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ුොක ළ ු්ුනකු්ළ දබ ්ොළ සංළ කකෑී්ොළ
බිරළ බ් ිළසදවළැුබනළබලළ ිගංග ගලළ ුිුන.ළ
ුොකළ සසංනළ ිගනගළිා,ළ ිොළ බ�යාලතළ  ජජාලළ
ුංේමලිළබලළ යාළසීයළ,ළඔලළදබ ළු්ුනිළබලළ
ිගංග ගලළුිුන.ළුොලග ළබලසද්ාලන්,ළමංිොිළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ
්දුශයළකොිළදගකළබ ම.ළ

 මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාුණෝළ්ිාොළළකකෑීළිැළසකිළු්ුනිළ
බලළ සංාබාලලළ ිලසැ.ළ “ ලුසේළ සීනාළ මාසදළ
්නඅාල්තළ ලකාළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළමකෑීළි ැළසකිළු ්ුන .“ළ
යනුලනළබ ළසඊිළබලළකිාළරගයල ලළබනලළ
ිගලමය.ළ ිොාතළ කතළ ුදයිළ බනනළනිැළ සභනළ
්ල්ළනයළ්ිසළ් ල ාළි නනතළි ලාළනමොාුණෝළ
ිසබතළසය.ළනුංළ,ළි ොාළු ිශනාළ් රනළසිඅළංාළ
බල ාංදු්ළ ලදනළ ුලනුලනළ නගනළ සනොතදළ  ළ
ුලනුලනළසතනළ ිොතදළනිොාුණෝළ සළසත්ළ
ිසබතළ ුනෙවය.ළ ිොළ බලශඅිාළ සසංාළ  සලිළ
බු නළ්ලලිළුනේකළනමොාුණෝ,ළබනනු්ළ
කත්ිළුංෝළබල ාංදතළි ොණිළකතළු දයිළි ගනළ
්්ාළ ිොතළ සග්ලළ් ාිළළසය.ළ



 

17 

ළ

3.ළඊොානළයනළුිලළසශදලාසුයකළ
 ජජාවොදළබිිය ළ

ළ “ඊොානළ්ලුළංගත නළිොණළසොනසික.ළනකළ
ුදානළ බිිය,ළ ‘බල ාංදළ ංගරළ නගොදොතළ සදසළ බනළ
 සුලිළනගි‘ළයනළසශදලාසයළුි.ළබලසානළබිියළ
ත සනු්ළිොනතළබාද්ළලනළයොිළිාුරනළ්ලළළ
 ිොය.ළ ස ළ  ගජජාලදළ ඊොාන්ළ බිියිළ ුි.“ළ
යනුලනළමංිොිළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාුණෝළි ගලසළබලළබලළ ංාාළලාුිාළ් රක.ළ“ලගඩයළ
 ගජජාලනනළ නිා“ළ යකළ  නිළ ිොළ සුංෝදරයාතළ
ු්ුනිළ  ිුදසදළ ුදනළ  සළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාුණෝ,ළ“ඔලතළිාාුිළ්නනළ
ුදනන.ළ  ජජාවොළ ඊොානුිළ ු්ෙතස .“ළ යකළ
ිගලසං.ළ

 ්ලුළංගත නළිොණළසොනසිළඊොානකළ ස ළ
 ජජාලළ ිගනළ සුශේිුයනළ සසංනළ  ිොතළ
ුංේමලිළ  ි.ළ ුිලළ සශදලාසයළ ම බසළ සයයළ
්ලනළ සසංාළ ්්ලළළ සදලලයළ ්ගොගළුිනළ
ලෑයිළ්කළ මය.ළිොළුිලළසශදලාසයළදගනලළලළ
ු්ුනිළු්ාශළ්කළ මය.ළ නුොනොළිොනතළ
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කාංගරයිළ ලනළ යොිළ ිාුුළ ැ නුංෙළළ නයළ
ුයාසයිළදරාළ්ලළළ්කළ මක.ළ

 ුොොළ ං සුිළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළුයදළ‘ංයා‘ළයනළබරානළිදතළ
ුනෙුයකළළ බු්ළ ැු .ළ ස ළ  ගජජාල,ළ ්ළොළ
ුිෞරලය,ළකකෑී්ො,ළබයාද්ොළයනළුිලාකනළ
සොංර .ළ

 ස ළ ජජාලළසදල ාස්ලළනගුිනළංගහොිළබගසනළ
නයළ ුිලළ සශදලාසයළ ංාළ සමිලළ සිබනදවළ
්ලණිළ බලළ සගොතොළ ුනෙුිුන.ළ ුිළ  සාළ
කකෑී්ොළසයළ්ලොනාුලනළලුදනයළ්කළ මළ
හණාි්යිළබලළු ොොළං සදළලදනළු ිනලක.ළු ොොළ
කකෑී්ොළ ුංේමුලනළ ්සද ාිළ ිංනිළ ්කළ
ුදකනළු්ුනිළදගනලළල,ළඔනෑළ්තනළමළලළ
්ලළළලනුනළනි,ළනොළිගනගළිාළබල ාංදු්ළ
්දරයතළ ිලනුනය.ළ

 ුොොළ ං සයළ ම නළ කකෑී්ොළ ුනෙුංෙළළ
 ගජජාවුිළසදල ාලය,ළුිලළසශදලාසුිළබිියිළ
බලද,ළසොාජයළ යළ්රනළ සසදළහණාිියිළබලදළ
ලතංාළිිළංග්.ළ
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 ස ළ ගජජාළනගැවුිළු ැි යිළලශුයනළසොාජළ
ංාළ ි්ලළ ජසියන්ළ මා්ොළ සදුි.ළ නලග ළ
සොාජයනකළ ුිලළ සශදලාසයළ නගැවළ යෑොළ ුංෝළ
ඊොානයළ බ ි්ාරලළළ ්තළ ලචනයනතළ සංළ
ුාණයිළුනෙොගැළචාාරයනතළංාළලිාලළල තළ
ිොණිළ මොාලනළ බලසද්ාලනළ බමළ ද ම.ළ ුිළ
ුංේමුලනළ  ගජජාවුිළ සදල ාලයළ ඊොානළ යනළ
ුිලළ සශදලාසයළ ංාළ සිබනදළ ්රළ ්සද ාිළ
ුිනනිළ්රක.ළ

ළ

ළ

4.ළළුදොාමයනතළිලළ ිොළ
ළ “නන.ළඔබළු ්ුරකළඔබු්ළි රොාමිැළ(බල ාංද)ළ
ිංනිළ ්කළ ුදයළ ොොළ  යත.ළ ඔලතළ (බල ාංදත)ළ
 සලිළසොානළුනේරනන.ළුදොාමයනතළ්ලණාළ
ලනිළ ලනි.ළ   න්ොළ  සාළ ඔබු්ළ කදලලනළ
ුනෙොරනන.ළඔබතද,ළඔ්නතදළ් ංාරළු දනුනළබමය.ළ
ොංාළිාියනත,ළනකනළප්තළුදයතදළබු්තළුදයතදළ
(ුසිමුිළ ුංෝළ රංසිිල)ළ කිළ ුනෙලනන.“ළ
යනුලනළබලළකු්නළ6:151ළලා්අළිලසක.ළ

ළ ‘ිොළු දොාමයනතළශාිළ ිොළසශා ිොළි ාිය .‘ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
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මොාුණෝළ ලරිළ ිගලසං.ළ ‘ිොළ ුදොාියනතළ
ු්ුනිළශාිළ්රනුනළු්ුසේදග?‘ළකළසංාබාලලළ
නමොාණනුිනළසොසළසත,ළ‘ත ුංිළු ්ුනකු්ළ
ුදොාමයනතළ ශාිළ ්කළ සතළ  ළ ිගනගළිාළ ංගිළ
ුොෙලු්ළ ුදොාමයනතළ ශාිළ ්රනනතළ ුයුදක.‘ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාුණෝළම මලළදනං.ළ(ළබලළ ංාා)ළ

 බල ාංදතළසං්ලුලිළ ිගකළලුිළිාිුයනළ
මළලනළු සළබණළ්රනළකු්නළලාු්අුයකළ
ුදොාමයනතළ ්ලණාලළ දිලනළ ු සළ සසංනළ
 ාුොනළනකළලගදිළ්ොළිංදාළිිළංග්.ළ

 දලලනළ සසංාළ ුදොාමයනළ දරනළ ිානොයළ
ුංේමුලනළ දලලනළ ිොළ ුදොාමයනංතළ ්දරයළ
දගිවොළ සසදිොළහණාිියිළබලළසයයළ්ිිළ
ිලසක.ළනෑළසබස්ිළිගනළලගඩුයනළළසග ග ගළ
ුනෙදිලනළ නසනළ සොාජයනළ ්ළ ිලාළ දලලනළ
ුදොාමයනංතළ්දරයළදගිසයළ මළබලළ්්ලළළ
ම ිා.ළ

 සෑොළුදොාමුයිොළිොළදලලනළු්ුරකළන්ළංාළ
සොානළ දරයළංාළසග  ගළදිලනළබලළ සුලිළ
ුනෙ යක.ළ ුොක ළ  ිගිළ දලලනළ ලකාළළ
ලාසනාලනිුයෝළ ුලැ.ළ නුංළළ සෑොළ
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ුදොාමයනොළි ොළදලලනතළසග  ගළදිලනළබලද,ළ
ඔ්නළංදාළලකාළිනනතළිොළ්ා ය,ළතොයළසංළ
දනයළ ලගයළ ්රළ ්ාක්ලළ ංාළ ොානස්ලළ
ුලුංුසනළ බලළ නිළ  සග්ක.ළ ුදොාමයනංතළ
 දරයළ දගිවොළ සෑොළ දලුලකු්ොළ පිිග්ළ
ලිලොිළබලළ් සද ාිළි ලසක.ළබල ාංදු්ළ ලයළ
 ාලයළ ම ිගාුිළ බිඅලශඅිාුලනළ ිසලළ
ුදොාමයනංතළ්දරයළ ිොළමසදගිලරුයකු්ළ
ජසිුිළ ්ිාොළළ ලගදිළළ ්ාතයිළ බලළ
ුනෙුයකළළිගනළකළකු්නළිලසක.ළ

 ුොොළං සදළ ලදුනකළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළලචනළුයෙදාළ ැළ්්ාරයළ
බ නන.ළ දලලනළ ිොළ ුදොාමයනතළ ්දරයළ
දගිසයළ මළබලළිගංග ගළනමළ,ළඔලළ්කළලගර ළ
�යාලළ  සාළ  පුළ ු්ුනිළ ඔලු්ළ
ුදොාමයනතළශාිළ් රනළසතළ(බගණළල නළසත)ළඔලළ
ිොළුදොාමයනතළසදළ්රනළ්ිාොළළබ්ාල ්ළ
�යාලිළ ු සළ ුොයළ සග ු්නළ බලළ ුින්ං.ළ
ිුිළ රරාළ දබරය්ළ ුොයළ සදළ ලනළ ්්ාරයළ
 ාි ්ළබමළද ම.ළළ
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 ිොළ ුදොාමයනතළ ුොලග ළ ිායිළ සදළ
ුනේරනනතළ්ගොැළදලුලිළබනලශඅළරරාළ
දබරළ ිුොනළලගකලළසොාජුිළසාොුයනළජලළළ
සයළ මළබලළු්ෙකළ්ාතළළිගංග ගළුි.ළ

 බනනු්ළශාිුයනළි ොළු දොාමයනළබ්ළි ගාොතළ
ලිළ බ ාළ ිනනාළ දලලන,ළ ිොළ ුදොාමයනු්ළ
ුිෞරලයළ් රිිාළ ිොළළසොඟ,ළි ාිළ�යාල නළ
්ලළළ ලනළ බලදළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළුින්ං.ළ

ළ

5.ළබල ාංදළ යළ්රනළ�යාලනළ
 කියිළ
ළ බ දල ාංදළ ් නළ ොසදඌිළ රගයල ලළ බනලළ
ුොුසේළ දනලක.ළ “ නිළ බල ාංදළ ්ගොැළ �යාලනළ
කොිළදග?“ළකළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණනුිනළ ුශදනළ ්ුකත.ළ “ යතිළ ුල ාලතළ
ස ාංදළ්නළ ිො.“ළයගකළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළ මොාුණෝළ ම මලළ දනං.ළ “ඊතළ ිසලළ
කොිදග?“ළ කළ  සුලත.ළ “ුදොාමයනතළ ්දරයළ
දගිවො.“ළයනුලනළම මලළදනං.ළ“ඊතළිසලළකොිළ
දග?“ළ කළ සොසුලත.ළ “බල ාංදු්ළ ොාුිුිළ ෙංාිළ
 ිො.“ළ යගකළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
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මොාුණෝළිගලසං.ළුොොළං සයළමසදගි,ළබලළ ංාාළ
සංළබ ළළබයදළලාුිාළ්රළ ි.ළළ

ළ “බල ාංදු්ළබ ොියළුදොාමයනු්ළසමතළොිළ
බැළිලැ.ළනුොනොළබල ාංදු්ළබසමත,ළිොළදලලනළ
ු්ුරකළුදොාමයනු්ළබොනාියළ සාළංතළිා.“ළ
යනළනනළලදනළ් දල ාංදළ් නළ ොුළරගයල ලළ
බනලළදගනවළබලළබලළ ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

ළ ු්ුනිළ් සද ාිළසිඅළදංොිළයගකළංදනාළු ිනළ
නයළම ිගාො,ළනකළසද්රලළබැළසනො,ළනොළදංොළබනළ
බයතළ ිංදාළ  ො,ළ ුිලාළ ්නළ  ිුි ළ ිගනළ න නළ
ුශදනයනළ සසංාළ ිොළ ්ා ය,ළ දනය,ළ සංළ බලශඅළ
්ලුංෙළළජසියළි ලාළි ාිඅාිළ ිොළද,ළ ලාළසයල ළ
සමීනළම ිගාොළයනළුිළෙංාිළකළබලශඅළ්ලුළ
ුි.ළුොොළපුලළබු්යළුලනලතළෙංාිළයන,ළනිදළවළ
 ිදයළිොණිළබලළ ිගමනළලරදලාළුළලිළුිනළ
 ි.ළ

 නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ
ුොක ළි කමලළබල ාංදතළ් නළ් කළ මළස ාළළනිළ
නගොදොළසසංනළ්ුකේය.ළඊතළිසලළුදොාමයනතළ
්නළ්කළ මළලිලොළිගනද,ළබලසානලළ්සද ාතයළ
සොාජුිළන ළසිමයළසසංාළ්නළ්කළ මළුසේලයළ
ිගනදළසසංනළ්කළබ ලළසග  යළ මක.ළ
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 ුදොාමයනතළ්දරයළදගිවුිළ�යාලළසොාජුිළ
බලශඅිාලනතළුිරළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාුණෝළසසංනළ් ුකේය.ළු දොාමයනතළ
්දරයළ  ිොළ ිගනළ  සුලිළ ිු්ළ ුනේරනළ
නමළ,ළු ොොළ ම්ොළ් නළ ිුොනළබල ාංදුිනළ
ිඅාිළ  ගුබනළ  ිගකළ ්සද ාිළ සුශේිුයනළළ
සසංනළ්රනළබලළුබෙුංෝළුදුනිළුනෙදා.ළ

 ොග ළලයසතළිළළලනළු්ුනි,ළිොළුිෞිිග්ළ
ුශදනළල තළ්ා යළලගඩුයනළලගයළ්රනළබිරළ
ුදොාමයනු්ළ න ළ සිමයළ ිගනළ ඔ්නළ
ුසසලු නළු නෙසීනළබලළසාොානඅයුයනළළබමළ
ද ම.ළ ිොළ ුදොාමයනළ ිගනළ සි්ුණුයනොළ
බොි්ළ් රළජලළළලනළබයංිළළදලලනළි ගනදළබමළ
බසාළ  ළුිම.ළ ුොලග ළ දලලනතළ ඔ්නු්ළළ
ලිලොළ ිගනළ ොිිළ ්රතන,ළ නයළ බිළ ිසළ
්කුංෙළළසදළසයළංග ළසිා්යළි ගනදළු ොොළං සදළ
ලදනළබලලාදළ්රක.ළ

 ිොළ ්දරයතළළ ුිෞරලයතළළ කත්ිළ  ැළ
ුදොාමයනතළ බයළළ  ම්ිළ ්නළ ුනේරනළ
ු්ුනිළ් සද ාිළි ණලනළබ කළළරාජ්ාාළි ලාළ
ිගංගරළ ංගිොතළ ්කළ  ි.ළ ුොලග ළ පිි යනළ



 

25 

සොාජුිළදනනතළංාළබසරණයනතළමකතළලනළබලළ
බ ාුිෙුරෙළමළලනුළළු්ුසේද?ළ

 ුදොාමයනංතළුිෞරලයළුනෙදගිවොළබැළසශා ළ
ිාියිළබලළබලළකු්නළ කිළිගනළ්ළසසංනළ
්රක.ළ බල ාංදතළ සං්ලුලිළ  ිගකළ ලුිළ
ිාිුයනළ ිසලළ ුදොාමයනංතළ ්ලණාලළ
ුනෙදගිළ වුිළ ිාියළ ිගනළ කු්නළ සසංනළ
 ිුොනළනකළබරිික්ොළිගංග ගළුි.ළ

 බල ාංදතළ බල්ලළ ලනළ ්ලුළ ිොණිළ ංගර,ළ
ුදොාමයනළබ ාළිගාො,ළමදගනළංාළතොුයනළ ළ
ුදුදනාතළසංයළවො,ළසංළ ළු දුදනාළසමනළ් රනළ
සයයළ ්ලුළ ුදොාමයනතළ දලලනුිනළ
බ ලාුයුයනළ් නසයළ මළබලළ් ්ලළළොි්ුිළ
ිබාළිිළ මක.ළ

  ිගිළ දලලනළ ුදොාමයනළ නිු්ුනිළ ුංෝළ
ුදුදනාොළොංයළසයතළිළ්ළසතළඔ්නළලගඩකීළ
 ලස්තළ ම ළළ් ර,ළනොළ ලසතළොාස්ලළමදලළ
ුිවුොනළිොළ ම්ොළ්නළ්කළබලළසිාළි ැ.ළ
ුොලග ළ�යාලළ්සද ාිළ යළුනේරක.ළ

ළ
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6.ළ ුදොාමයනතළ  ිසද්ානළ  ිුොනළ
සදලුියළකතළුිළ
ළ “බමළ ත සාතළ ඔලු්ළ ුදොාියනළ ිගනළ බලලාදළ
ු්ුකම.ළ ඔලු්ළ ොලළ ුයාසුයනළ ංාළ ුසලළ
ුිදනාුලනළ ඔලලළ ්සයලාය.ළ ඔලු්ළ  ාළ ලගිොළ
දෑ්ලිුදනළකළය.ළොතද,ළනුු්ළු දොාමයනතදළසදවැළ
්රල.ළඔබළබලසානුිළිගතුණනුනළොාළුලිතය.ළ
නුතළ ළිගනළදගනොිළනගැළුදකනළොතළසොානයිළ
ිබනනතළ ඔ්ලළ නුතළ බ ළ ්කුංෙළළ ඔ්නළ
ුදුදනාතළල්ලළුනෙලන.ළනුංළළුොු ෙලළඔ්නළ
ුදුදනාළ සලළ්ර්.ළිලද,ළිසිගසගළවුොනළොාළ
ුලිළංගුරනළබයු්ළොාුියළබනිොනයළ් රන.ළඔබළ
නගලිළිගතුණනුනළොාළුලිතක.ළනසතළඔබළ්කළ
සයයළුිළිගනළොොළඔබතළ දගනිළුදනුනත.“ළ බලළ
කු්නළ31:ළ14ළංාළ15.ළ

“ නදාලතළංාළමිකලළබලතළඔලළිළ්ලා.ළ නදාලතළ
ංාළම කලළබලතළඔලළිළ්ලා.ළ නදාලතළංාළම කලළ
බලතළ ඔලළ ිළ්ලා.“ළ යනුලනළ ුිළ ලරිළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළ නිළලං.ළ
“්්ලනළි ගනළසසංනළ් රනුනදළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මො ?“ළ යගකළ සංාබාලලළ සොසළ
සත.ළ“ොිළමයනළු දුදනාොළුංෝළනකනළනිු්ුනිළ
ොංයළ ලයුසේළ ඔලළ සොඟළ ෙලළලළ සීළනමළ,ළ බිායළ
 නනතළ ුිෙදලළ ලනළ දලුලි.“ළ යනුලනළ නනළ
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සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළම මලළ
දනළබලළබ ළලුරකරාළරගයල ලළබනලළදනලාළබලළ
 ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

 දලුලකළ ලදනනතළ ොලිළ දරනළ ුිදනාලළ ිගනළ
්ංිළ සසංනළ කු්නළ ලග යළ සොාජයතළ ොිිළ
්රක.ළ

 දලුලකළලගදළිො නළොලු්ළබරළබාළුනේනළ
බලදළනොළදලලාතළ ාළු ිෙලා,ළංදාළලකාළි නළම සළ
ොලිළිාිඅාිළරාවයිළ්රනළ්්ාරයළළුොොළ
කු්නළලා්අළිලළදරතළළසසංනළ්රක.ළ

 ුදොාමයනළසොඟළොිළු දයිළ ැළ්රිනනතළ
දලුලකතළැුබනළන්ොළු ංේමලළි ගනළළකු්නළ
සසංනළ්රක.ළ නනි,ළ බල ාංදතළ සොානලළ ිබා,ළ
ම ො,ළමිවල,ළෙලළලළසීනළු ංෝළොක්නතළලගනිළ
මදිළ් රනළු සළු දොාමයනළ යනුනළනි,ළනොළ
 ුයෝියළි ොණිළු ැිුිිළ ිොතළදලුලකතළ
බකැයිළ  ි.ළ නොළ බලසද්ාුිළ ිලාළ ඔ්නතළ
්ාල ්ලළ්්ාළ්කළ මළබලදළකු්නළිලසක.ළ

 ොංයළලයසතළිළළවළුදොාමයනතළුසේලයළ ිුිළ
බලසද්ාලිළ  බනනතළ දලුලකතළ ලාසනාලිළ
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ැනයළ  මළ බලද,ළ නයළ ම නළ බල ාංදු්ළ සොාලළ
 බාළිිළංග ළබලදළුොොළං සයළුිනලක.ළ

 ුොලග ළබලසද්ාලිළැනය ළ,ළනකනළබල ාංදු්ළ
සොාලළ  බනනතළ ු්ුනිළ බුිෙුංෙසළළ ්ලාළ
නි,ළඔලතළලකාළබ ාිඅලනිළු ්ුනිළනගැළබලළ
ුොොළං සදළලදනළසසංනළ්රක.ළ

 ොංයළ සයතළ ිළළ ්ළ ුදොාමයනංතළ ුසේලයළ
 ිුොනළබල ාංදු්ළසොාලළ ගබළසදලුියළකතළ
්රළිිළංග ළබලදළුොකනළුිුන.ළ

ළ

7.ළ ුදොාමයනළ බිරළ ුදානළ ිගනළ
කතලනුනළ්ාංතද?ළ
ළ ුොොළ ුශදනයතළ මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාණනු්ළ ිුදසළකොිළද?ළ

ළ  නිළු ්ුනිළ“බල ාංදතළි සලළොු්ළු ිෞරලයළ
සංළ ම්ොළ බනනතළකත්ොළැුබනුනළ් ාංතද?“ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනුිනළ සොසළ සත,ළ “ඔු ළ ොල“ළ යනුලනළ
නමොාළම මලළදනං.ළ“්නළිසලළ්ිද?“ළයගකළළසොසළ
සතළ“ඔු ළොල“ළයනුලනළනමොාළම මලළදනං.ළ“්නළ
ිසලළ ්්දග?“කළ ුිලනළ ලරතළළ සොසළ සත,ළ “ඔු ළ
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ොල“ළයනුලනළනගලිළළම මලළදනං.ළ“්නළිසල“ළ
්්දග?ළකළඔලළිලළළලරිළසොසළසතළ “ඔු ළමයා“ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාුණෝළම මලළදනළබලළබ ළලුරකරාළරගයල ලළ
බනලළදනලාළබලළ ංාා,ළමසදග,ළබොංිළසංළිලළළබයළ
ලාුිාළ්කං.ළ

 මනළලරිළු ොක ළොලළි ගනළසසංනළ් ර,ළ් නළි සලළ
මයාළ ිගනළ සසංනළ  ිුොන,ළ දලුලකු්ළ
ජසිුයකළ ොලිළ දරනළ ලගදිළළ සද්ානයළ
ුිනලනනතළුංේමනළරාවයිළැු .ළ

 දලලනු්ළ ්ෑිළ ෑි,ළ  නිළ ිග නිළ ලග ළ
ෛද ්ළබලශඅිාළසයල ළම ුය ළ ිො,ළු්ළ
ුදෙරළනිදළිසරළ ිොළයනළසයයළ්ත මළොලිළ
 සදළ ුිිනයිළ ුනෙ ගබළ ්නළ ්රක.ළ ුිලාතළ
බොිරලළි්ුලළනකළමලළසසංාළබ යාළ්රනළ
ොිලලනදළ බදළ සොාජුිළ ුබෙුංෝය.ළ ුොලාළ
 නිිාළ සදළ ලනළ ුංකනළ ුොොළ  මිළ ුසේලයළ
 සුලිළි ණනළු නෙිනනාළි ොණිළු නෙලළ ලාළ
 යළ ්රනුනදළ නගි.ළ ුිළ ුංේමුලනළ ොලතළ
දගිසයළ මළු ිෞරලයළසංළ් ලණාලළි ගනළදලලනළ
ලගඩයළසග  ගොළළලනුනළනගි.ළ
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 ිොළ ි්ුලළ සංළ දලලනු්ළ බ ලාිමයළ සසංාළ
ිොණිළුනෙලළඔ්නතළමනළුි ළ්ංාරළ බාළ
ුදනළ ම සළ සුිශළ බ යාලනතළ යනළ
්ානිාලනු්ළ්නුකනළමලුළුශෝ්ළජන්ළ
්්ාලනළබුොාණක.ළළ

  ිගිළ බලසද්ාලනකළ දලලනළ ිොළ ොලතළ  ලසළ
මක ළ බ්ාල ්ලළ සග කලළ,ළ බගණළ ලගදනළළ
ුිලාළ සලිළමතළබයතළුනෙුිුනනළ සාළිොළ
ොලතළ බ්ාල ්ලළ ස ්නළ දලුලිළ ිලාළ
සොාජුිළු ිෞරලුයනළු ි ළසීනනතළ් කළ ි.ළ
නුංළළමුයකතළු ොු සළසග කුිළනිළ ළි ගනළ
බසලළලගසයනළ්ිොනතළදගනළි ැ.ළ

 මයාු්ළශාිා්ළංග යාලළ සාළඔලතළබ්ාල ්ළ
වුිළමොාලළ්ිොළලනනතළපුිිළිසබතළ්ලළළ
ොලතළුොු සළසග ලොළල ිළලනනතළ සලිළ
නගි.ළ

 ුිළ ුංේමනළ සාළ ුිදනාලතළ ිළළ ලනළ බසරණළ
ොෑ යිළිොළදලලාුිනළසභනළද්ළිලසා,ළඔලතළ
දඬලිළු දනළු  සළයාගාාළ් කුංෙළළබල ාංදළනයළ
බ ලාුයළුයනොළ් දිතළ්රක.ළ
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 දලලාතළසංළොලතළුොලග ළබලාසනාලනිළුදයිළ
සදළ වොළ ලක්නනතළ,ළ ු්ුනිළ මකළ ොලු්ළ
බියළිගනළිංදාළ ුදනනතළ,ළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ ොලළ ිගනළ
සුශේිුයනළසසංනළ්ුකේය.ළ

ළ ුිළ දගනොළ  ළළ දලලනළ ිොළ ොලළ ු්ුරකළ
බ්ාල ්ළ වොතළ ුංෝළ  ු්ළ සළළ ිගසල තළ
ුංේමලිළ වොතළ ුංෝළ  සසුත්ළ
ුනෙුයුදනුනය.ළ

 දලලනළ ුලනුලනළ ොලිළ සශා ළ ිාිඅාියිළ
්රනළබලළ්්ලළළදා.ළ ලාළුලනුලනළදලලනළ
ුදොාමයනතළිොළ ම්ොළ්ිාළ්ාල ්ලළ්නළ
්කළ  මක.ළ ුොක ළ දලලනළ ්රනුනළ ණයළ
ුිවො .ළ නුංළළ නලග ළ �යාලනළ සසංාළ
බල ාංදුිනළ ඔ්නළ සුශේිළ ිඅාිළ  බනළ බලළ
කු්නළසසංනළ්රක.ළ

 ංජළලනනාුිළනිළබලසද්ාල් ළුයොනළජාැ්ළ
ලනදනා්ලුලිළ ිොළ ොග යනළ මතළ ොිළ ිබාළ
්බබාලළලතාළුබෙුංෝළසමීනළිලාමදළ්රළුිනළ
 ුිය.ළිොාළඔනුලකතළසොානළ්රතනළ්සයිළ
 යාළ ිලාමදළ ්රතනළ සීළ ඔල,ළ  ොුළ ් නළ
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බ දල ාංදළරගයල ලළබනලළනකළ ළදග්ළ“ුොොළ
�යාුලනළොු්ළොලතළකතළ ම්ොළොුිනළ් දිතළ
්නාද?“ළයනුලනළනමොාුිනළසොසුිය.ළ ොුළ
් නළබ දල ාංදළනයත,ළ“නගි.ළඔබලළලදනළසතළ
ඔු ළොලළදගැළුිදනාුලනළසුළු්ෙතසිළ්ලදළ
ිලොළළ ් දිතළ ්ුිළ නගි.“ළ යනුලනළ ඔලතළ
ම මලළදනුනය.ළ

 ‘නු‘ළයනළබල ාංදු්ළහණාිියනුිනළන් .ළ
නොළ බරානළ ලචනළ ුයකළ බු්යළ ්ලණාල,ළ
හණලළ්ො,ළ දයාල,ළ බන්ිිාල,ළ සදවැය,ළ
 ුු ෝෝළ ාලයළයනුි.ළුිළසයයළහණාිියනළ
ුදොාමයනතළදලුලිළදගිසයළ මළ සසදළ්ායිළ
බලළ්සද ාිළුිනලාළුදක.ළ

 මසදගිළසිලමනළු ොොළ‘නු‘ළයනළලචනුිළබු්යළ
ු්ෙතසදළ ුද්තළ ුබදාළ  ි.ළ නනිළ දලුලිළ
ුදොාමයනතළමදගනළසංායළදගිවොළසංළශාිා්ලළ
සංායළ දගිවොළයනුල .ළ ළ ොිමයනළුදුදනාොළ
ුංෝළනකනළනිළු ්ුනිළදඅිළළවළසත,ළදලුලිළ
ිොළලළ්ොතළන්ඟලළ ළබයතළසංයළ යළ මක.ළ
ුොයළබ ලාුයුයනළසදළ්කළ මළ�යාලිළලනළ
බිර,ළි ොාළළ් ගොැළු ිළ(ඔ්නතළසංයළු දනුනද?ළ
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ුනෙුදනුනදග?ළ ක)ළ ුිෝරාළ ිගාුිළ බකැයළ
දලුලකතළු්ෙුංළොළනගි.ළ

 ිොළ දලලාළ ිගනළ ුදොාමයනළ සෑ්ොතළ ිළළ ලනළ
්ලක,ළබල ාංදළදළනොළදලලාළිගනළසමනළලනළබලළ
 සග්ක.ළ ිලදළ ුදොාමයනළ ිොළ දලලනළ
ුලනුලනළ බල ාංදුිනළ ුාු්නාළ ්කුංෙළළ
බල ාංදළනයළ්නළ්රනළබලළ සදළසග්යිළනගි.ළ

ුදොායනංතළ මදගනළ සංයළ  ොතළ බොිරලළ  ළ
ුදුදනාතළුිෞරලයළදගිසයළ මක.ළමයාතළුිරළ
ුනෙයෑො,ළ ළ මයාතළ ්ං නළ ්සනය්ළ ලාඩළ
ුනෙවො,ළ ලගදිළළ බලසද්ාලනළ ්ළ මයාතළ ුදානළ
ිගනළ  ොළ යනළ ුිලාකනළ  කිය .ළ ුොලග ළ
පුිිළි ොාළජලළළලනළසොාජුිළු ිෞරලයදළ බාළ
ිනනාළබලළ්්ලළළම ි .ළ
ළ

8.ළදලලනළසසංාළු දොාමයනු්ළයාගාාලළ
“මනළමාසළු්ළුාු්නාලනංතළබල ාංදළලංාොළ

ම මලළ ුදක.ළ  ලාළ නි,ළ බ ිැයතළ  ාජනළ වළ
ු්ුනකු්ළ යාගාාල,ළ ිොන්ළ ුයදුළ
ු්ුනකු්ළයාගාාල,ළසංළි ොළදලලනංතළසලිදලළ
ුදොාමයනළ් රනළයාගාාල.“ළයනුලනළමංිොිළනනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළළි ගලසළබලළ
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බ ළ ලුරකරාළ රගයල ලළ බනලළ දනලාළ බංදොිළ සංළ
ැුත ළලාුිාළ්කං.ළ

 ුිළමනළමාසතොළබදා ළලනළනිළ්ලණිළැු .ළ
 නත,ළ ිොළ  ිඅානු ළ බලශඅිාලනළ  බාළ
ිගාොතළ ුිළ බයතළ  සදළ ොාුියිළ ුනෙොගැළ
වොක.ළ

 බ ිැයතළ ාජනළ වළ ු්ුනිළිොාතළ ි්ාරළ
්රනනතළ  සුලිළ නගැළ වළ සතළ බලසානුිළ
බල ාංදු්ළසරණළිික.ළ

 නුොනොළි ොළ ලුසනළු බෙුංෝළදරිළි ොනළ් කළ
ො ුයිළ ුනෙුයකළළ බිංසිාළ ලනතළ මලණළ
ුදනළ සතළ බලසානුිළ සද්රළ බරම නළ
බල ාංදුිනළසරණළිික.ළ

 ුදොාමයනළසාොානඅළු යනළි ොළදලලනතළනුරකලළ
ඔල/ යළ ු්ිරිළ බයංිළළ ්ලළළ  සලිළ
ුනෙිික.ළ නුංළ,ළ ිොළ දලලාු්ළ බ්ාල ්ළ
�යාලනළ ්ලමුිළ මොාලළ ්ිොළ ලනුනළ නි,ළ
බලසානුිළදලලනතළසලිදලළබල ාංදු ්ළසරණළ
ිිනනතළඔ්නතදළසදළුලක.ළ
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 ළිොළ දලලනංතළ ්ලණාලළ දගිසයළ  මළ
ුදොාමයනළ ළුලනලතළඔලතළශාිළ්රනනතළ,ළ
ඔලතළසලිදලළයාගාාළ්රනනතළළුයුදනුනළ
නි,ළ ඔ්නු්ළ්ිිනයළංතළ ිනනතළ ුංේමළ වළ
දලලාු්ළිාියළිගනළලතංාළිිළංග්.ළ

 ුොලග ළ සයයළ බලසද්ාලනළ කළ ු්ුරනළ ිගමිළ
බල ාංදළම ිනනාළබලද,ළ ලාතළලංාොළම මලළ
ුදනළබලදළුොොළං සයළිලසක.ළ

 නුොනොළ ුදොාමයනංතළ බ්ාල ්ලළ �යාළ
්රනළ දලලනංත,ළ ුොොළ ං සයළ බ ලළළ
බලලාදයිළු සදළසග  යළ මක.ළ

ළ

9.ළ ුදොාමයනළ සසංාළ දලුලකු්ළ
යාගාාලළ
ළ ුදොාමයනළසසංාළදලුලකු්ළයාගාාලළබල ාංදළ
් දිතළ් රකද?ළු ොයතළම මලළ“ඔි“ළයනළු ි.ළ“ොාු්ළ
සදලාත ,ළ කකාළ ් ළ සතළ ොාළ බ්ළ බ ාළ ිළළ ඔ්නළ
(ොු්ළ ුදොාමයන)ළ ුලිළ ඔු ළ ්ලණාලළ දිලනළ
ොගනල.“ළයනුලනළු ාු්නාළ් රනළු සළ17ළ:ළ24ළබලළ
කු්නළ ලා්අළ බිතළ බණළ ්රක.ළ බිු්ළ
ුාු්ණාුලනළ ුදොාමයනංතළ ුසිිළ සදළ
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ුනෙලනුනළනි,ළ ුිළ්්ාරුයනළයාගාාළ්රනළ
ු සළබල ාංදළිලසකද?ළ

ළ “ු්ුනිළ බිලළළ ්ළ සතළ ්ලුළ මනිළ ංගර,ළ
ඔලු්ළසයයළ�යාලනළබුංෝසළලනළ ි.ළ ලාළනි,ළ
ුනේකලාළ සදළ ්රනළ කසලළ (සද්ා)ළ �යාලි,ළ
සොාජුිළදගනොළ(බදඅාිනය)ළලුදනයළ ිොළසසංාළ
ඔලළ්කළුසේලය,ළසංළබල ාංදුිනළිොළුදොාමයනළ
සසංාළයංිළළදලුලිළ්රනළයාගාාලළුි.“ළයගකළ
මංිොිළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළ
ිගලසළබලළබ ළංබුරකරාළරගයල ාලළබනලළුිනළ
 ංාා,ළ මසදගි,ළ බ ළ දා්ිළ සංළ බනළ නසාකළ ලාුිාළ
්කං.ළ

 ොංජනයාු්ළ ුුයෝජනයළ සසංාළ ු්ුනිළ ් ළ
්රනළ ුිෙදළ  ස,ළ මිළ ිාගයළ ුංෝළ ්ු ෝ්යළ
සගියොළ යනා යළ සද්ාළ සොංර .ළ ොංජනයාළ
ුොලග ළි ංස්ිළො නළු ුයෝජනළ බනළසතළනකළ
කස ළොකළබයතළන්මළුි.ළදගනොළසසංාළ්රනළ
ුසේලාලන්ළ ිුුිිණ,ළ ුිෙළළ ිළළ ගවො,ළ සංළ
මුණයළ ිොළයනළ්ලුළබකිහළුි.ළ

 ුොක ළසග  යළ මළි ලළළලගදිළළ් ලණිළ ි.ළ
නනිළ ු්ුනිළ ජලළලළ සීය ළ ්කළ යංළ
�යාුලනළ ජනිාලළ ුුයෝජනළ  ගබළ  ළ සසංාළ
බල ාංදුිනළු ාු්නාළ් කළළනගිළළොරණුයනළ
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ිසලදළ ඔලතළ කසලළ න්මළ ලනළ නමළළ
ොක්නුිනළ සංනළ ිගිුොනළ ජලමනළ බිරළ
සීනළබයතළ සදළසගිිළසදළුනෙලනළබිර,ළුිළ
බයළ බල ාංදු්ළ ු්ෝියතදළ ිළලනළ  ි.ළ
ොක්නුිනළ සංනළ ිගිොළ බල ාංදතළ සොානළ
ිගෑුිළ්ුිළයනළිාියිළබලළකු්නළිලසක.ළ

“ොු්ළ ුදොාමයනළ තයළ ුිෙසදළ බලසානක.ළ  ළ බයළ
ුලනුලනළ ොුිනළ ්නසයළ ංග ළ  ම්ිළ  සලිළ
ැු ළ දග?“ළ කළ ු්ුනිළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනුිනළ සොමය.ළ “ඔි.ළ
්ලුළංිරිළ ි.ළ ළුදුදනාළුලනුලනළසොාලළ
ිිාළබල ාංදතළුාුිනාළ ිො,ළ ළබයු්ළ්ගොගළිළ
් දිතළ ිො,ළ ළබයු්ළතරයනංතළ්ලණාලළදගිවොළ
සංළ ළබයළො නළ ග ුළ් ාිනළසොඟළසංදලළනෑ්ිළ
සතබනදිාළ ිගලගළළ වො.“ළ යගකළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාුණෝළිගලසං.ළ
ළ
 ුොකළ ුදානළ ්ලුළ ුදොාමයනළ ුලනලනළ
බල ාංදුිනළ සොාලළ ිිාළ දලුලිළ බලි්ලළ
යාගාාළ  ිොළ ුි.ළ ංජළ ුංෝළ  ිරාළ ලනදනාලළ
බලසනළ්කළු්ුනි,ළබිලළළ්ළබයළුලනුලනළ
ංජළුංෝළ ිරාළ්කළංග ළබලළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ  ිුදසදළ  ළ  ැළ
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ුංකනළුිළ�යාලනදළුදොාමයනළසසංාළ්රනළ
යාගාාලිළු සළසග ුි.ළ

 ුිලාළංගරළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණනු්ළ්දුශයතළන්ඟළුනෙලනළුලනළළ
�යාලනළසයල ,ළ් සද ාොුිළනගැළනවනළු දයිළ
්ිොතළන්මළ ිුිළනි්ළනිළිාිළ�යාලිළ
බලළස ්නන.ළ

 ුදොාමයනළ ො නළ  ග ළ ්ාිනළ ිගනළ සග  ගළ
ුනෙදගිවොළලුිොානළසොාජුිළබල ලළසදළලනළ
බලළබමළද ම.ළුිළ සාළසොාජුිළබසො යළසංළ
බසංනයළංතිනනතදළුනෙුයකළළළුශදනළිගනළ
න නනතදළ්කළ ි.ළ

ුොලග ළ සොාජයිළ ්සද ාිළ බනොිළ ුනේරනළ
බලළමසදගිලලළොි්ුිළිබාළිිළ මය.ළ

ළ

10.ළනෑළසිබනද්ොළබියළ ිොළ
ළ “සයයළුා ලළොරණයළනිැළසභනුනෝය.ළය ළ
නග ීනළ  නුයකළ ඔබළ  ියාළ ිළළ ුදකනළ ි ළ
සිා්යළු ිලනළ ගු .ළයුොිළබිායළ නුනනළමළළ
ලනළ  ගබළ සදලුියතළ  මුළ ්රනළ  බනුනද,ළ
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 ළුිනොළඔලළජයළ ග ුිය.“ළයගකළකු්නළලා්අළ
3:ළ185ළිලසක.ළ

ළ ්ංිළ සසංනළ කු්නළ ලා්අළ ුිනලනළ
ජයගංණයතළ කඟාළ ලනනතළ ොඟළ ස සදලනළ ්ලුළ
සයල ළ මසදගිලරුයකතළ ුබෙුංෝළ ලගදිළළ බලළ
්්ලළළම ිා.ළු ො සාළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළ මොාණනළ ිොළ බනිාත්යනතළ  ළ සසංාළ
ොාුියළිගංග ගළ්රළදනං.ළ

ළ  නිළ ්ානිාරුිළ ිිබදළ (ුබදසන)ළ බරානළ
ජාැ්ුයිළමංිොිළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණනළුිනළ“සදලුියතළසමිළවොතළසංළබිායළ
 නනනළමළළසොතළොඟළකොිළදගකළොතළිලසනන“ළ
යගකළ් ලයිළ් ුකේය.ළ“බල ාංදතළ සළු ්ුනිළු ංෝළ
 සළුදයිළං්ලළුනේර,ළබල ාංදතළිොණිළලගසළ
මදිළ්රන.ළළඔලතළිොණිළුනේකලාළස ාංදළ්ර,ළ
ස්ාළළ බදළ දළ ුිලන.ළ  ළ සොඟළ නෑළ සිබනදළ ්ොළ
ුිෝිණයළ්රන.“ළයගකළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාණනළඔලතළම මලළදනළබලළබනළබකන ළ
බලළ බනසාාළ රගයල ලළ බනලළ දනලාළ බලළ  ංාාළ
ලාුිාළ්රක.ළ

ළ ු්ුනකු්ළසතිළසංළ දරළ්ිනළ ‘රංදි‘ළයනළ
බරානළිදුයනළංනනලනළ ගු .ළ ර්ිළයනළ ිදුිළ
මලළබු්යළබන්ිිාළසංළදයායළ ාලයළු ි.ළ“ොොළබුළ
රංදොානළ(ිරොළදයාය)ළුලත.ළොොළනෑ්ොළොලාළ(ර්ි)ළ
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නයතළොු්ළනතනළ  ාරි යළ ග ළනොදළදනුනත.ළ ළ
නොළ ුිෝිණයළ ්රනුනළ ්ලුරිද,ළ ඔලතළ ොොළ
්ිුලාදළ්රත.ළනයළ්ිාළළංානුනළ්ලුරිද,ළොොළ
ඔලළ් ිාළංානුනත.“ළයගකළබල ාංදළි ලසනළබලළනනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනු්ළං සදළ
බලළකිසයිළබ දලළරංදොානළ්  නළබිමදළරගයල ලළ
බනලළදනලාළබද ළබලළමමදරිළ්ළබලළ ංාාළසසංනළ
්රක.ළ

 බලළ කු්නළ බලලාදළ ්රනළ බිායළ  නුනනළ
්රිිාළ  බනනත,ළ ුිලළ සශදලාසයළ සකිලළ
්ිත්ළ ්ත මළ ල ළ  රිළ වොතළ ළ බොිරල,ළ
නෑයනළ සොඟළ සංදළ සිබනද්ිළ ිගලගළළ වුිළ
ලගදිළ්ොළ ිගනද,ළ ුොොළ කිසළ ං සදළ සසංනළ
්රක.ළ

 නෑළ සිබනද්ුිළ ලගදිළ්ොළ ම බසලළ නනළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ
ිලළළ ලගදිළළ ං සයිළ ුදසළ බ ම.ළ “නෑළ
සිබනද්ොළ බල ාංදු්ළ ්ිුලාදයනුිනළ
ු්ෙතස .ළ නයළ ුිෝිණයළ ්රනනාළ
බල ාංදුිනළ ිඅාිළ  බක.ළ නයළ ්ිාළ ංානනාළ
බල ාංදුිනළ(මළල)ළ්ිාළංානළ බක.“ළුොොළ
ං සයළබකිාළරගයල ලළබනංාළමතයුිනළබලළ
 ංාාළලාුිාළ්ුකේය.ළ
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 ුොක ළනෑයනළයනළ්්ලනළදගකළුශදනයතළනනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනුිනළ
ම මලළ ුසෙයම.ළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාණනුිනළලරිළබ්ුළ් නළබලළ
ංිළළබලළබනසාාළරගයල ලළබනලළු ොොළු ශදනයළ
 සළ සත,ළ “ඔු ළ ොලළ සංළ මයා,ළ ුසෙ ායනළ ංාළ
ුසෙුංෙ රන,ළ ්නිසළ බ ළළ නෑළ මාස.ළ ුොොළ
නෑ්ොළිලළලාළුිනළයෑොළසංළළනයළුිෝිණයළ
 ිොළසද්රළ ම්ොිළු ි.“ළළයනුලනළනමොාණනළ
ම මලළ දනං.ළ බලළ  ංාා,ළ බළළැාත ළ සංළ බ ළ
දාවිළලාුිාළ්කං.ළළ

 ුොොළං සදළකළනෑයනළබිරළුදානළිගනළිනුනළ
්්ලනළදගකළැොානු ලළිනලාළ ළ ි.ළුොකළ ළ
්ානිාළ ිිියතළ මලළ ිගනළ  ළ  ැළ ්්ාරයළ
බ නන.ළුිළබනලළොලතළිසළමයාද,ළුසෙ ායතළ
ිසළ ළ ුසෙුංෙ රාදළ ්නළ ිසලළ බ ළළ ්ාිනදළ
ු්ුනකු්ළසග  ල තළකතළ්ලුලෝළුලැ.ළ

ළ

11.ළළනෑ්ොළබු්ළු්ෙතළසග ලොළ
ළ “ිොළ්ංාරුිළලුදනයළද නනතද,ළ හළ් ිළ
ජලළළ වොතදළ ්ගොැළ ු්ුනි.ළ නෑයනළ බිරළ
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සිබනදිාලළ සංදලළ ිගලගළසයළ  ම“ළ යගකළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිගලසළබලළ
බනසදළ් නළොාගිළරගයල ාලළබනලළ ළ දනලාළබලළ
 ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

ළ “බල ාංදළ ු්ුරකළ නයළ බගැොළල,ළ ිොළනෑයනළ
සොඟළසිබනද්ොළසංදලළි ලළලනළු ්ුනි,ළ ුයළ
ජසියද,ළ දනයළ ලුදනයළ වොද,ළ ි්ුලළ බයු්ළ
්දරයදළ බක.“ළයනුලනළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළ මොාණනළ ිගලසළ බලළ බ දල ාංදළ ් නළ
 ොුළ රගයල ාලළ බනලළ දනලාළ බලළ  ංාාළ ලාුිාළ
්රක.ළ

 ්ංිළ සසංනළ ං සදළ ලදනළ ුද්ොළ ුොු ෙලළ
ජසියතළ බදාකළ ්ලුළ ිගනළ සදංනළ ්රක.ළ
ුොු ෙලළ සයයළ සිිළළ  සසදළ ු සළ ත සාළ
ස ්නළ බිර,ළ ිොාළ  ියනළ සයල ළ
බල ාංදුිනළ  ග ළ ්ිුලාදයිළ බලළ
මසදගිලරුයිළස ්ක.ළ

 ු්ුනකු්ළ බ යාල,ළ ුලකසළ ලඅාිාරය,ළ
ුිුිෙකළලග ළු දකනළි ොණිළඔලතළදනයළන්මළ
ුනෙලනළ බලද,ළ බල ාංදු්ළ  ි්ාරුයනළ සංළ
්ිුලාදුයනළුිලාළ බාළිනනතළංග ළ්ළබලදළ
මසදගිලලළසශදලාසළ්රැ.ළ
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  සොළ ුදයිළ බුංේමුලනළ සදළ ුනෙලනළ බලළ
්සද ාිළි ලසක.ළු ිළ සාළලාසනාලළයනළලචනයතළ
්සද ාිළ් ළ් කළනගි.ළ“සයයළු ිොළ( ලාතළ යති)ළ
ුොාණයනළ සකිලළ  ුොාණයළ ්ුකේළ ඔලය.ළ
(බල ාංදය)“ළයනුලනළි ලසනළ87:2ළබලළකු්නළ
ලග යළුදසළබ නන.ළ

 “නෑ්ොළ නසළ දොනළ  සුලිළ සදලුියතළ  මයළ
ුනෙලනුනය.“ළයනළනනළලදනළ ුබකුළ් නළ
මැිළරගයල ාලළබනලළදනලක.ළමසදගිළලරුයිළ
ිොළජසිළ්ා යළමුලුලොළොංනසළදරනුනළ
සදලුියතළ මුළ වුිළ  ාිඅළ බනනතක.ළ ිොළ
්ාිනළ ිගනළ සග  ගළ ුනෙදගි්ළ ුංේමුලනළ
ඔලු්ළසයයළ�යාලිොළබිුළළයෑොතළංග ළබලළ
ුොොළං සයළබිතළබලලාදළ්රක.ළ

 සෑොළ බංසදිැනදාළ සලසළ (සකරාදාතළ ුිර්ළ
රාහයනක)ළත සාු්ළ�යාලනළබල ාංදළළ්  ාුිළ
ිබනළ  ගු .ළ “නෑ්ොළ නසළ දොනළ ු්ුනකු්ළ
�යාලනළ සලිළඔලළ(බල ාංද)ළම ළුනෙි .“ළ
යගකළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළි ගලසළබලළබංදොිළසංළබලළ ංාාළලාුිාළ
්කං.ළ
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 ්ංිළසසංනළලදනළ කිය නළනෑ්ොළසංදලළ
ිගලගළළ වුොනළ සංළ නයළ ලුදනයළ ිොළ ම නළ
බල ාංදු්ළ බනගංයළ සංළ ්ිුලාදයළ සග්ලළ
 ගුබනළ බලද,ළ නෑ්ොළ නසළ දොනළ ු්ුනකතළ
බල ාංදු්ළ ු්ෝියළ ංාළ දඬලොළ කතළ ලනළ බලදළ
ිගංග ගලළුිනලාළ ි.ළ

 “ු්ුනකතළ  ි්ාරළ  ිොතළ  ිරළ ්ගොගැලළ
සතනන.ළ සුශේිුයනළ ්ාිනංතළ ්ලණාලළ
දිලනන.ළනුසේළ්කළුනෙංග ළනි,ළයංිළළුිළ
්රළබයංිළළුදකනළලක නන.ළනයදළ්රනනතළ
බුිෙුංෙසළළනිළුංෙසළුිළිොණිළංගරළබනළ
 සලිළ්්ාළ ිුොනළඔු ළ  ලළබ්ළිනන.“ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළු්ුනකතළ ිුදසදළළදනළබලළබලළබරාළළ
් නළබස ළරගයල ාලළබනලළදනලාළබංදොිළසංළ
බලළබකං ළලාුිාළ් කං.ළු ොොළ් ිාොළළි ගංග ගළ
ං සදළලදනළිගනළසගංළ ාොතළබලශඅළනගි.ළ

 ුොු ෙලළ ෙසිුයකළ සාොයළ  බනනතද,ළ
ොරණුයනළි සළසදලුියතළ් මුළලනනතද,ළ් ංිළ
සසංනළ �යාළ ළ ොාුියළ බලශඅළ ලනළ බලළ නනළ
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සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිගලසළළ
්්ාරයළ්ිාළිගංග ගළබලළුනෙුිුනද?ළ

ළ

12.ළ්ලණාලතළම මරළසමල්ොළ
ලනුනළනිළ
ළ ්ලණාලළ දිලනළ ු්ුනකතළ ිලාළ ුලනසද්ිළ
්රනනතළංාළසමල්ිළ්රනනතළුයුදනළ ිගිළ
්ාිනළ සීැ.ළ ුොොළ ්කහණළ ුනෙිගලොළ  සාළ
සොාජුිළබසංනයළි ගනළනහ.ළු ොලග ළබසාදාරණයතළ
 ාජනළ ලනළ ු්ුනිළ ිසලනළ ොානස්ළ ිළළලයළ
කොිළද?ළබසාදාණ්ිළ් රනළ් ාිනළසොඟළනු සොළ
බසාදාරණලළ ංගසිොතළ ු්ුනිළ ුිකෙොළ
සදලා ාස්ක.ළ නුංළළ ුොක ළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළුිනළවළොාුියළකොිළ
දගකළබ ම.ළ

ළ  නිළ ත ුසිළ මංිොිළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළු ලිතළි ගතණළ“බල ාංදළ
ු්ළරසලළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොා !ළ
ොු්ළ ්ාිනු්ළ සිබනද්ොළ ොොළ බු්ළ ු්ෙතළ
සක්නළ නමළ,ළ ඔ්ලළ ොාලළ මළළ ්රළ ිබක.ළ ොොළ
ඔ්නංතළ ්ලණාලළ දගිළ ්ලළළ ඔ්ලළ ොාංතළ
ුලනසද්ිළ්රැ.ළඔ්නළොතළබසාදාරණ්ිළ්රනළ
නමළ,ළොොළිලොළළ්ලසත.“ළයගකළිගත ගළ්ුකේය.ළ
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නසතළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණන,ළ
“ඔබළිලසනුනළසගබෑලිළනිළඔ්නළදගුලනළ  ළ
බුළ්ෑොතළසදලනළංාළසොානක.ළඔු ළයංළ�යාලනළ
් ායතළළි ලළලාළු ිනළ ුිළනි,ළඔ්නතළනුරකලළ
බල ාංදු්ළ සංයළ ඔබතළ ුනේකලාළ  ගුබනළ බලළ
 සග්ක.“ළ යනුලනළ ිගලසං.ළ ළ බ ළ ලුරකරාළ රගළ
බල ාලළබනලළුිනළබලළ ංාා,ළමසදගිළසංළබංදොිළ
ලාු්ාළ්කං.ළ

  ිගිළ්ාැනළබිරළුොලග ළබයංිළළංගමිිළ
ැෑොළබමළද ම.ළ

  ිගිළ ්ිනු්ළ ුොලග ළ බසාදාරණළ ංගසිොළ
 සාළ ි්ුලළ සාොාේයනළ බිරළ සො යළ ංාළ
සංදිාලළ ුලනලත,ළ බසංනය,ළ බොනාියළ සංළ
ිගනිළසදවොතළිතනළිනනාළබලළු්ෙකළ්ාතළළ
ුිුන.ළ

 ුොලග ළ බලසද්ාලනළ ්ළ ් ායතළළ ්ලණාලළ
දිලනළ ු සදළ නුසේළ ්රනළ ු්ුනකතළ
බල ාංදු්ළසංයළුනේකලාළ ගුබනළබලදළනනළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ
 ිුදසදළදනං.ළ

 ුොලග ළබයංිළළනෑයනු්ළ�යාළොාුියළ් ලදාළ
ුංෝළුං ලනළබලද,ළනලග ළබලසද්ාල් ළිොනළ
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ෙලළළලනළසොාජුිළම ක තළඔ්නළ ාජනයළලනළ
බලදළබිතළදග්ළිිළංග්.ළ

 නිොණිළුනෙලළ දිළ ි්ාරළ්රනළනෑුයකතළ
ුලනසද්ිළුංෝළසමල්ිළ්රනළබයතළ  ළබුළ
්ෑොතළසදළ්රනළබල ාංදු්ළදඬලොළිගනදළනනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළබලලාදළ
්කං.ළ

ළ

13.ළ්ානිාලනතළයංිළළසග  ගළ
ළ ්සද ාොයතළ ුිරළ වළ ිගර ළ සොාජයනළ ්ළ
්ානිාලනළ ොංාළ බිරාදයනතළ  ිළ වළ මාසිළ බලළ
්්ලළළ දා.ළිගංගුළ දලුලකු්ළ ිිළමුයකතළ
සදවළ සශා ළ බලනි ලිළ බලළ සග ක .ළ දුලිළ
්ිදනළ සිස,ළ මයාළ සසනළ ිණළ මීනළ ලකළ දගමුිළ
ිාියදළ  ිගිළ බලසද්ාලනළ ්ළ සදළ ් .ළ ුොොළ
සිා්ුයනළතදුළළි ගංගනළදලුලකතළැුබනළන්ොළ
බනාිියළසලාං්ළෙසියක.ළ ු්ළපලියාළ යතළ
ස ්නුනළ ාරකයිළංාළසොාණලක.ළ්ානිාලිළ
දලුලි,ළ සුශේිුයනළ පුිිළ ලගදුිළ නගළනි,ළ
නයතළලගර ්ාායළ යළි ොණක.ළ ු්ළසගතයාළොකළසතළ
ඔලතළකතළුිිකළසංළ ාරකයනළංාළසොානලළ යදළ
සක්නළ ගෑොළනොළ ිුි ළසාොානඅළු සළම ිළළ
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සාිිළසය.ළුිළුංේමනළ සාළසදානළසශා ළමාසිළ
ිොළ ෙසිුිළ ද්ළ ංගරළ බනළ  සලිළ නදනළ බිර,ළ
 ිගිළලාසනාලනිළ් ානිාලනතළි ොණිළු ොලග ළ
බයංිළළුිලගනළත ොතළංග ළ් .ළ

ළ ුොලග ළිංළළසග ලිළිගර ළබරානළසොාජයතළ
ිොණිළසොාළ් ණාළයගකළු නෙසිනන.ළු  ෙුිළ  ුළ
වළ යගකළ ස ්නළ  බනළ සොාජයනළ කළ ිලාළ
්ානිාලනතළකතළසයළ මළුිෞරලයළංාළසාදාරණළ
සග  ගළු නෙ ග  .ළි ගර ළ ුරෝිුිළසලාංුයනළ
ිසලළ යළසංළ ු්ළසයයළුිික,ළ ු්ළසගතයාතළ
කතළවුළබිරළ ු්ළුිකිළළනාොයදළුලනසදළ්ර,ළ
ිොළසගතයාු්ළනාොයළ ාසිළ ිුොනළ ු්ළ ිළළ
බකැයදළ ිගංගරළ ිා.ළ  ි්ාුිළ ුිුිෙකළ බ්ිනළ
ම සළසුංෝදරයනළු දුදුනකතොළන්ළ් ානිාලිළ
සලාංළ්රළදනළ්ැංාසයළිලොළළබොි්ළවළනගි.ළ

ළ  ාරිළු ිශුිළකනදළසොාජුිළැොළළි ල යනළ
ුිලළදාසළයනළනතනළකනදළුිලසද්ානයනළ්ළලංලළ
ජකියතළ සකණනළ  ගබ,ළ නකළ  ජ්යනළ සංළ ිුිළ
 සසදළක යතළබයළළදනලමනු්ළසුනෝදළ ාරකයිළ
බලතළ ිළළ ල,ළ බලසානුිළි ්ාළ ුලසදළ ල ළිොළ
ජසිුිළබලසානළ්ා යළුිවොළබදළිලාළසදළලනළබලළ
ලාු්ාළුි.ළ

ළ 19ලනළ ශිළ ලුිුිළ  ුරෝිුිළ ්ානිාලනතළ
 ග ුළ  දංසනළ ිසලළ සශා ළ ුලනසිළ දිනතළ
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 ග  .ළ ් ්තළ ිසළ නකළ ්ානිාුලෝළ මාතනළ ංාළ
සොානළසද්ානයිළ බාළිළං.ළුිළසසංාළබලශඅළබණළ
ිනළළ ස්සදළ ්රනළ  දළ නමළළ ුොකනළ ුලනළළ
ැොය්ළි සාළ් ෑෝතළු දෙරළසලාිළ්  .ළ  ුළු සළ
බදළසග ු්නළුබෙුංෝළරතල ළ්ානිාලනළරා ්ළ
 ාරකයිළබලතළිළළලළසීැ.ළබකළ ුලසදරලළුිාළ
සීනළ්ානිාලනු්ළැියළුලකසළ දගනවිළපලලළ
සංළ ැිලාක ළ ැරුිළ ුදුශනළ ්රනළ ්්ාරයළ
්්ලළළදනනාළරංස .ළනසනළසොාජුිළ් ානිාලනළ
ිොළ ලුසනළමතළවළබ යාළ ිොතළබලශඅළවළැුබනළ
බිර,ළ ්ුොානිළ ශා ාලනළ ්ළ සංළ මතරතල ළ
ුොුං්ාරළ ුසේලුිළ  රිළ ලනළ ්ානිාලනු්ළ
ුිිනුයනළ යගුිනළ ි්ලළ බුොාණය.ළ ළ ුොුසේළ
බ යාළ ්රනළ ්ානිාලනු්ළ ද්ළ  යාළ  ොළ ්කළ
ුනෙංග්.ළ

ළ මාතනළංගළසදානතළසොානළිගනළ දනළ්සද ාතයළ
සොාජයනළ ්ළ ිලාළ ්ානිාලනළ දිළ සභනළ බලළ බමළ
ද ම.ළුොයතළුංේමලළ්සද ාතයළිැළිගලමිළුොොළ
සොාජුයනළ දරසදළ වොක.ළ බතකරළ රතලලළ ුොයතළ
්සද ාොයතළ නුරකලළ ුචෝදනාළ නඟනනතළ ුයුදනළ
නමළළඔ්නු්ළසොාජයනළ් ළදළ් ානිාලනංතළ් රනළ
බිරාදයනතළ මොාලිළ නගි.ළ ළ ු ෙලළ සෑොළ රත්ොළ
සුශේිුයනළබතකරළසොාජයනළ්ළ ිළළමාසළබිරළ
්සද ාිළ ුිිුයනළිගැිළ ුිනළ නනළබලළ්්ලළළ
දා.ළ සයළ ්ගොගළුිනළ ්සද ාොයළ මකතළ මසුසනළ



 

50 

නල්ළමසදගිලලනළබිරළ80%ළ සසදළබදඅාිනළ ළළ
ලාළැය්ළ ුයුදනළ ්ානිාලනළ බලළ ස ්නළ සතළ
්ානිාලනංතළ්සද ාිළදිලනළසුශේිළුිෞරලයතළ
ුලනළළසාි්යිළබලශඅළලනුනද?ළ

ළ ්ානිාලනතළබකැලාස්ිළ බාළදනනාළි ොණිළ
ුනෙල,ළඔ්නතළ්ලණාුලනළසග  යළ මළබලළනනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළමාතනතළ
 ිරළ ුොනළ ොිිළ ්ුකේය.ළ ්ානිාලනළ ිගනළ
්සද ාිළදිලනළොිළකොිළදගිළුොක ළසසංනළ ිොළ
 චික.ළ “දලලනළ ැුදුනිළ සීනළ ු්ුනිළ
්ලමුොනළංාළ්ලණාුලනළිොාතළංග ළලනළිා ළ ළ
බයළ ංදාළ ලකාළ ිළුළළ නි,ළ  ළ බයළ ඔලතළ බිායළ
 නනනළ් රිිාලළසියැ.“ළයගකළනනළසලළමොාණනළ
ිගලසළ බලළ  ිබාළ නනළ ්ොුළ රගයල ාලළ බනලළ
දගනසය.ළ

ළ “දළ ලලනළ ුදුදුනිළ සීළ මසදගිලරුයිළ  ළ
ුදුදනාළ ්ලණාුලනළ ංදාළ ලකාළ ිළළ සතළ ඔලතළ
සදලුියතළ  මුළ ලනනතළ  ළ ුදුදනාළ ොාුියළ
ස සදලැ.“ළ යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළ මොාණනළ ිගලසළ බලළ ් නළ බ බාසදළ
රගයල ාලළබනලළදගනසය.ළුොොළං සදළලදනළුද්ොළ
් නළොාජාළසංළබලළ ංාාළලාුිාළ්කං.ළ

 ුොලග ළ ං සදළ ො නළ ිොළ දගායනතළ ්ලණාලළ
දිලනළු  සළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
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මොාණනළි රුිළ ිුදසදළදනං.ළු ොක ළි කමලනළ
ං සයළදගායනු්ළ ිිළම බසලළනදාළසොාජුිළ
ිගලමනළොියළුලනසදළ්රනනතළුයුදක.ළ

 ිකමළලනළදලලාළදුලිළවළසතළනකනළුශදනයිළළ
ොමළ ුනෙුලක.ළ නුංළළ ුදලග ළ ංාළ මනලනළ
දලලනදළදලලනළනිළනොළිලුලළසමතළුලනලතළ
බසංනයළි ගනළන නනතළ් කළ ි.ළු ොලග ළලගර ළ
ංගහිළබිළසොාජුිළබදළිලාළද නනතළැු .ළ

 ුොලග ළ බලසද්ාලනළ ්ළ ලගර ්ාායළ නාසළ බලළ
ුචෝදනාළ නඟනනතළ ුයුදනළ බයත,ළ ිගංගනළ
දලලනළ සමීිළ ම ිිළ  මළ බලද,ළ දළ ලලනළ
මුයකතළළබිායළ නුනනළ්රිිාලළුදනළබලදළ
ුොොළං සයළුිනලක.ළ

 ුොකළසසංනළු දලනළං සයළදළලලනළළු දුදුනකළ
බ ාළිගාොළම නළළමුයකතළසදලුියළකතළලනළ
බලළුිනලක.ළ

 දඬලතනළ ු ුරනළ ම සළ ිොළ රාජ්ාායළ ්නළ
්රනළ ත සනළ බමළ ද ම.ළ ුොක ළ සයළ
්ගොගළුිනළ ු්ුනිළ දළ ලලනතළ ්ලණාලළ
දිලනළ සත,ළ නකළ ිැි ළ ලශුයනළ බල ාංදු්ළ
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සමතළ  බාළ ිගාුිළ  ාිඅළ කතළ වොළ බලළ  සදළ
සග්යිළනගි.ළළ

ළ

14.ළු ්ුනකුිනළයගුිනළළ් ානිාලනළ
“දගායනළැුදුනිළු ංෝළු සෙ ායනළැුදුනිළ

සීනළ මසදගිළ ලරුයිළ  ළ බයළ ්ලණාුලනළ බ ාළ
ිළුළළනි,ළඔලළබ ලාුයළු යනොළසදලුියතළ මුළ
ලනනතළ ලරොළ  බක.“ළ යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ ිගලසළ බලළ සඊදළ බලළ
කිාළරගයල ාලළබනලළදනලාළබ ළදාවි,ළබංදොිළසංළ
බලළ ංාාළලාුිාළ්කං.ළ

 ්ලණාුලනළ ස ්නනතළ මුයිළ ුනෙොගැළ
ුබෙුංෝළ ිලණළ ්ානිාලනළ සොාජුිළ සීනළ
බිර,ළු ොොළබසරණළමාසු්ළි ළළලයළි ගනළ් ංිළ
සසංනළං සයළුිනනිළ්රක.ළ

 මුයිළ ිොළ දළ ලලනතළ සග  ගළ දගිවොළ
සදලා ාස්ක.ළ නුොනොළ සොාජුිළ යගයොතළ
ොාුියිළ ුනෙොගැළ ්ානිාලනු්ළ ලිලොළ
ඔ්නු්ළමයාතළිසලළුසෙ රනළ ුලිළ ්සද ාිළ
ිලරාළ ැළබලළදනුනළලළුදුනිද?ළ
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 නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුොොළං සදළො නළ්ානිාලනළසයයළුදනාළිගනළ
සසංනළ්කං.ළුොක ළු්ුනිළිොළංග යාලතළ
න්ඟලළ ්ානිාළ මාසළ බ්ළ බ ාළ ිග ොළ  සසදළ
ු සළ ස ්නළ  ගු .ළ  සොළ ්ානිාලනළ ිොළ
්ාිනු්ළුනෙසග  ල තළ ාජනළසොළ්සද ාිළ
බනොිළුනේරක.ළ

  ි්සාදළ්ළ්ානිාලිළමයාු්ළ ලසතළනගලිළ
ිගතුණනළ ් ළ  යළ ්දරුයනළ ම ළ ිගාොළ
 ලුසේළසීනළසෑොළු්ුනකු්ොළ ම්ොළුි.ළ
 ිගිළසතළනොළ්ානිාලළ සදළලරදිළුනේරළ
 ු්ළි ්ලළජසියළසනාශළලනළබලසද් ාලනදළ ි.ළ
ුොලග ළ්රදරයනතළ ාජනයළ්ළ්ානිාල්ු්ළ
ොානස්ළිළළලයළිගනළබලුබෝදළ්රළිනනතළ
 යතළංගරළබනළ සුලකතළබිංසය.ළ

 “ සසදිොළ සද්ාලළ (දනළ  ො)ළ කොිළ දගකළ
ිලසනනද?“ළයනුලනළ නිළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළසරා්ාළ්  නළොාගිළ
රගයල ාලළ බනලළ ුිනළ සොසං.ළ “ඔිළ නනළළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මො “ළ යගකළ
සරා්ාළම මලළදනළසත,ළ“ඔු ළදුලිළයගයොතළ



 

54 

 සුලිළ ුනෙොගැලළ ඔබළ ුලිතළ ිගතුණනළ
්ල්ළ යළ්දරුයනළබ ාළිගාො.“ළයගකළනනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිගලසළ
බලළ් නළරලාංාළරගයල ාලළබනලළදනලාළබලළ
 ංාා,ළබංදොි,ළ්  නළොාජාළසංළබනළනසාකළලාුිාළ
්කං.ළ

 ුොලග ළ බලසද්ාල්ළ ිොළ  ය යතළ සයළ
්ගොගළුිනළ් ලණාලළදිලනළමුයකතළබල ාංදළ
ිඅාිළුදනළබලළුොොළං සයළිලසක.ළ

 ළ ි්සාදළ ්ළ  ය යිළ ලසතළ ිගතවොළබරිළ
ු සළස ්නළු ොොළ ිුි,ළ යළ් දරුයනළබ ාළ
ිගාුොනළමුයකතළසදලුියතළොාුිළසලාිළලනළ
බලළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළුින්ං.ළ

ළ

15.ළබසලළලගසයනතළයංිළළවොළ
“ෙ ිලළ (බෛ )ළ බසලළ ලගසයනළ සොඟළ

්ාල ්ලළ සීනළ ු සළ ොතළ  ිරළ  ුුිශළ ්කළ
ුොාණයතළ බසලළ ලගසයනළ ොු්ළ  ලොිළ ්ාරයනළ
බලතළ ිළළ ුලකදළ  යාළ ොතළ සම .“ළ යගකළ නනළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ ිලසා,ළ
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බකිාළ රගයල ාලළ බනංාළ මතයළ දගනළ ්ළ බලළ බලළ
 ංාා,ළමසදගිළසංළොාගිළලාුිාළ්කං.ළ

“බල ාංදළ සංළ බලසානළ  නයළු්ුරකළසශදලාසළ
්රනළ ු්ුනිළ බසලළ ලගසයනංතළ්ාල ්ළසයළ
 මක.ළබල ාංදළසංළබලසානළ නයළු්ුරකළසශදලාසළ
්රනළ ු්ුනිළ ්ිනම්යනතළ ුිෞරලුයනළ
සග  යළ මක.ළබල ාංදළසංළබලසානළ නයළු්ුරකළ
සශදලාසළ්රනළු්ුනිළුංෙසළුදයිළිලසනනතළ
ුනෙංග ළ නිළ  ශදශ දලළ සීයළ  මයග.“ළ කළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිලසාළබ ළ
නුරකකළබලළකසාකළරගයල ාලළබනලළදගනළවළබලළ
බලළ ංාා,ළමසදගිළසංළබංදොිළලාුිාළ්කං.ළ

 බල ාංදු්ළබණතළ ්ලළලනළසොාජයිළුිෙකළ
නගනොළ ිොණිළ ුනෙලළ යංළ හණයළ බියළ්රනළ
සෑොළ ු්ුනකොළ බිඅලශඅළ බිියිළ ු සළ
ස ්න,ළ සො යතළ ොඟළ ුිනලනළ සොාජයිළ
සද්ාමිළ ිොළ්සද ාොුිළබරමණළුි.ළ

 ුොකළමලළමයලරිළලශුයනළබසලලාමනළිොනළ
බිරළ සො ුයනළ ජලළළ වොතළ ්සද ාිළ ොඟළ
ස සදලක.ළ සෑොළ ු්ුනකතොළ සොාජයළ ු්ුරකළ
 ම්ිළංාළලිලිළැුබනළබිරළ ලාළ්නළ ිොළ
ම නළසෑොළු්ුනකතොළසොාජුයනළ්රිිාලළ
 ගුබක.ළ ිරළරරාළදබරළලනළබසලලාමනුිනළ
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ංග ළ ිොණළමළළ වළ සනොතද,ළ නුසේළ ළ සීනනතළ
ුනෙංග ළවළසතළුලනළළිකාි්තළුිෙසදළජලළළ
වොතදළ්්ලළළුලුංුසනළබලළබමළද ම.ළ

 ුිළ ුංේමුලනළ  සසදිොළ හණාිියනළ සකිළ
සොාජයිළුිෙකළනගනොතළමලළමයලරළලශුයනළ
බසලළලාමනළබිරළසො යළි ං්ලළ් රනනතළනනළ
සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ
ුයදුණෝය.ළළ

 බිතළු ොනළබසලළලාමනතදළබකැලාස්ිළැුබනළ
බලළබමළම ළිිළ මක.ළළ

 යංළ�යාලනළ සලිළ ිොතළු නෙංග ළු ්ුනිළ
 ශදං දලළසනොළළයංළ�යාලිළු සළසග ු්නළ
බලළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළිගලසං.ළළ

 බසලළ ලගසයනතළෛොහයළ දගිවොළ ඊොානළ යනළ
ුිලළසශදලාසයළංාළසිබනදළ් ලණිළබලදළු ොොළ
ං සයළබිතළුිනලක.ළ

ළ

16.ළ යංිළළ බසලළ ලගසයිළ ලනුනළ
ු්ුසේද?ළ
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“ිොළබසලළලගසයාළකසළ නුනළළසීය ළිොළකසළ
මුරනනළ ්ංාරළ බන ලළ ්රනළ ු්ුනි,ළ (ුිලළ
සශදලාසයළ සකි)ළ  තනලරුයිළ ුනෙලනුනය.“ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළ ිගලසළ බලළ බ දල ාංදළ ් නළ බ බාසදළ
රගයල ාලළබනලළදනලාළබලළ ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

බසලළලගසයනතළ්ලණාලළදගිවුිළබලශඅිාලළ
ිගනළ ිලසනනතළ ුොයතළ ලකාළ ිගංග ගළ ලා්අයිළ
ැු ද?ළ

 සොාජුිළසො යළලුදනයළ් රන,ළ් සද ාිළදංොතළ
ිතංග ළු නෙලනළසයයළ් ලුළබසලළලගසුයකතළ
බ ිානලාළ ි.ළබසලළලගසුයිළමණළි ගසනළසතළ
ඔංතළස ාිළ යාළ්චාරළ ිො,ළඔලු්ළසලළදිළ
සොමොළසංළඔලතළ දිලිළබලශඅළවළසතළංග ළනිළ
නයළ  බාළ  ො,ළ ඔලළ සොඟළ සංදලළ ්්ාළ  ිො,ළ
ඔලු්ළ ්ාැුයිළ ුංෝළ තමුරිළ තයළ  යළ සතළ
්නිානලළ ු්ාශළ  ිො,ළ ඔලු්ළ  ලුසේළ
සමනදාය්ළු දයිළසදළ් ලුංෙළළඔලතළසබළි ගිො,ළ
ඔලු්ළි ්ුලළොරණයිළසදළවළසතළනයතළසං ා ළ
වොළයනළුොකනළසොංර .ළ ළසොඟළඔුබනළසදළ
ලනළයිළ්රදරයිළම බසලළඔලළිගොග ල ිළ
්කළ ුංෙළ,ළ නයතළ ංග ළ බ ානළසංනළ සග සොළ
 මිය.ළඔලු්ළ ලසතළකලළන යළ ගුබනනතළ
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බාදාලනළ ුසේළ ඔු ළ  ලසළ  සතළ ් ළ ුනේකළ
 මක.ළළ

 මසදගිළ සොාජුිළ ්්ලළළ ්ංාරළ සංළ කකාළ
ිඅාියනළ ලලොාලළ ්රළ ිනනාළ බලළ රංසිළ
ුනෙි.ුොලග ළි අාිළු ්ිරිළසුළ් ලළළසමීනළ
ම ිිළ  මක.ළ බසලළ ලගසයනළ බිරළ ුොලග ළ
සග ලිළිලැනුනළනි,ළසොාජයළමකළසංදිාලළ
සංළ සො යළ ිගැුරනළ බිර,ළ මුළ සොාජයොළ
ුොකනළ ුුයෝජනළ  බක.ළ ුොලග ළ සොාජය්ළ
දඅිළළ බයතළ  ි්ාරළ ලනනතළ  කිළ ුදුනිළ
් ාිළිළළුලැ.ළනයළසදළ්ලුංෙළළොංයළළබයළ
සංළ ලගනදදළ බයළ ්්ාළ ්රනනතලළළ  සුලිළ
ුනෙොගැලළබනා්යනළු ොනළලගඩකීළ ලාසයනළකළ
ලදි ාුිළ්ා යළුිවොතළසදළුනෙුි.ළ

 ුොලග ළයංිළළසොාජයනළසෑොළිෝොළුිෙකළ
නගහොළ්සද ාිළ්ළබරමණුි.ළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළබසලළලගසයනළසොඟළ
්දරුයනළසනොළු ිලළසශදලාසයළංාළසිබනදළ් රළ
 ිුදසදළදනුනළුිළ සාය.ළ

ළ

17.ළබසලළලගසයනළබිරළබයංිළළංගසිොළ
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ලරිළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළබ යිළගි ්ළසිබනද්ොළි ගනළසොසං.ළ
නයතළසංාබාලලළ“ළනයළිංනිළුදය .ළබල ාංදළසංළ
ඔලු්ළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළළ
මොාණනළ නයළ සි්ුණුයනළ ිංනිළ ්රළ  ි.“ළ
යනුලනළ ම මලළ දනං.ළ නසතළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාුණෝළ“ු්ුනිළිොළබසලළ
ලගසයාු්ළ නායළ ළ සොඟළ බ මළ සිබනද්ිළ
ිගලගළවො,ළ්ානිාලනළදංළුදුනකළසොඟළබ යිළ
ගි ්ළ ළ සිබනද්ිළ ිගලගළළ වොතළ ලකාළ ොංළ
බිරාදයිළුි.“ළයනුලනළළිංදාළදනං.ළළ්නළිසලළ
ුසෙර්ිළ  ිොළ සිබනදලළ සොසං.ළ නයතළ
සංාබාලලන,ළ“නයළි ංනිළ් කළු දය .ළබල ාංදළසංළ
ඔලු්ළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළළ
මොාණනළ නයළ සි්ුණුයනළ ිංනිළ ්රළ  ි.“ළ
යනුලනළ ම මලළ දනං.ළ නසතළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාුණෝළ“ු්ුනිළිොළබසලළ
ලගසයාු්ළ ලසනළු සෙර්ිළ ිො,ළු ිලලළදංය නළ
ුසෙර්ිළ  ිොතළ බකාළ බරිි ළ බිරාදය .“ළ
යනුලනළ ිංදාළ දනං.ළ ුොයළ තිදාිළ බලළ බසදලිළ
රගයල ාලළ බනලළ දනලාළ බංදොිළ සංළ බලළ  ංාාළ
ලාුිාළ්කං.ළ

බසලළලාමනළසෑොළු ්ුනකො,ළසෑොළසතොළයංිළළ
ු සළ ංගසුරනළ බලළ  සුලිළ ුනෙ යක.ළ බසලළ
ලාමනු්ළ ිාදිළි ගනළසිරළු සසලු නළසීනළබයළ
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 නෑළිරිළසීැ.ළ ලස්ළ්රදරයිළසදළ්ළසතළනයළ
ිගනළමගනොළදගනළිනුනළබසලළලගසයනය.ළිංළළ
ිැළිගලමිළසකිළ ිගිළබයළිොළබසලළලගයාු්ළ
 ලුසේළොමළලනළු ශදනළලගනළබ මළු ුයෝජනළි නනාළ
බලසද්ාලනදළ ි.ළුොලග ළබයළ්රදරය්තළ ිළවළ
බසලළලගසයාතළමකතළවොළුලනලත,ළනළලග ළබලසද්ාලළ
ම නළිලළළසනාශයනතළොඟළිාදක.ළ

 ුොොළං සදළලදනළම නළු්ුනිළබසලළලාමනතළ
්රනළ ිාිළ �යාලන,ළ ිලළළ ු්ුනකතළ ්රනළ
නලග ළ ිාිළ �යාලනළ ුොනළ දංළ හණයිළ ංාළ
සොානලළ සග ු්නළ බලළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාුණෝළ ුිනලාළ  ළ  ි.ළ
ු්ුනිළ ිොළ බසලළ ලාමනළ සොඟළ සමිුයනළ
්තයළ ිොළසදලා ාස්ක.ළුොළො නළළඔ්නු්ළ
සයයළ බ අනිරළ ුිෙරමලළ දගනළ ිනනතදළ
බලසද්ාලනළ ි.ළු ොොළදගනොළබ්ත ළිිළසසංාළ
 ිුයෝනළ්රිනනතළු්ුනිළසිොළ්ිාොළළ
ිංළළ�යාල .ළ

 ුොුසේළ යනනතළ ිලළළ ුංේමලිළ ි.ළ නනි,ළ
ිොළබසලළලගසයාු්ළ්රදරය්තළමකතළසයළ මළ
ු්ුනි,ළ  ළ ුලනලතළ ඔලතළ ිලළළ ්රදරළ ංාළ
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බසංනළ ංතළ ිනනතළ ුංේමලිළ සොළ ්සද ාිළ
 සුසේළළබනොිළුනේරක.ළ

 ලරිළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනු්ළනායළලනළ් කිාළරගයල ාලළබනංාළ
මතය,ළ“නනළමො !ළොතළබසලළලාමනළුදුදුනිළ
සීැ.ළුිළුදුදනාළබිරළොොළිඅාිළ යළ ළුළළ
්ාංතද?“ළයගකළසොසලාය.ළනයතළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණන,ළ “ඔු ළ ුදෙරතළ
්සනනලළුදෙරළැුබනළ ලසත“ළයගකළම මලළ
දනං.ළබ ළදාවිළසංළබලළ ංාාළලාුිාළ්කං.ළ

 “්ක්කළසකිළ ලස,ළයංිළළබසලළලාසනළළසංළ
ුලාංනළිංස්ිළයනා යළු්ුනකු්ළසමතතළ
ුංේමළ ලනළ ්ලුළ  කියිළ ුි.“ළ යගකළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිගලසළ
බලළනාෆළ් නළබ දලළංාාළළරගයල ාලළබනලළ
දනලාළබලළ ංාා,ළබංදොිළසංළබලළංා ිළලාු්ාළ
්කං.ළ

 යංිළළ බසලළ ලාමනළ සීනළ ිකාි්ළ ජලළවොළ
ලගදිළළ බලළ ්්ලළළ ද ැ.ළ බයළළ  ලස්ළ
ි ිචයතළ යනනතළ ුිරළ බසලළ ලගසයනළ ිගනළ
්්ලළළ ුසෙයාළ බ නුනළ න සාය.ළ ිොාතළ
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ුනෙිගකුිනළබයංිළළබසලළලාමනළබිරළෙලළළ
ලනනතළසදළ් ළු ්ුනකු්ළෙසියළබසංනුයනළ
මුරනළබලළ සග්ක.ළළ

 “ුදසය ,ළොොළලාසයළ් රනළි ගනළබයංිළළළබසලළ
ලාමනුිනළළ(සදලනළ ලදාන)ළ්රිිාළිිත.“ළ
යගකළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාුණෝළ බල ාංදුිනළ යාගාාළ ්කළ බලළ බ ළ
ලුරකරාළරගයල ාලළබනලළිලසක.ළ

 ු්ුනකු්ළජසිුිළසාොයළිලැනනතළබසලළ
ලාමනු්ළ ංගසිොළ ුබෙුංෝළ දරතළ බ ිානළ බලළ
 සග්ක.ළ බයංිළළ බසලළ ලාමනුිනළ බමළළළ
්රිිාළි ිනලාළු ොනළඔ්නළදළළබුිනළ් රිිාළ
ුදනළු  සළි ිනුනළනි,ළනිගනළබයංිළළු  සළ
ංගසුරනුනළබමළබලළබලුබෝදළ් රළු ිනළයංිළළ
බසලළලගසුයිළසොතළලිළබ ාළිිළ මක.ළ

ළ

18.ළත සනළබිරළුතේ දිඨිොළබයළ
ත සනළ බිානළ ුතේ දිඨිොළ බයළ ්්දගකළ නනළ

සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනුිනළු ශදනළ
්කළ සතළ “ුිලළ  ිැුයනළ  සසදළ බයළ බල ාංදළ
් ාුිළුතේ දිඨළබයළුලැ.“ළයගකළනමොාණනළම මලළ
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දනං.ළ“බමළසොසනුනළ ළබයළිගනළුනෙුලක.“ළ යාළ
ුසනඟළ  ං.ළ නසත,ළ “ ළ බයළ බිානළ බල ාංදු්ළ
තරයාු්ළළමු රාළංාළනනළලරුයකළු්ළපුිිළංාළ
නනලරුයිළ ලනළ නසමදළ (බෛ )ළ ුතේ දිඨිොළ
ු්ුන .“ළයගකළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණනළළම මලළදනං.ළ“බුඅළුශදනයළනමොාළිගනළ
ුනෙුි.“ළ යගකළ ුසනඟළ ලුලෝය.ළ නයතළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝ,ළ“බ්ානළ
(ජාකගකයා)ළ  ිුිළ ළ ිලාළ යංිළළ ු සළ ජලළළ ව,ළ
්සද ාිළිගනළිගදලළබලුබෝදයිළසොඟළ්සද ාතයළ
 ිුිළ දළ යංිළළ ු සළ ජලළළ ලනුනළ නිළ ඔ්ලළ
ුතේ දිඨළබයළුලැ.“ළයනුලනළම මලළදනං.ළළ

 ුිලළ  ිැයළ සකිලළ නකළ බලශඅිාලනළ ් දිතළ
 ිුොනළු ්ුනිළබල ාංදළ්  ාුයකළ සසදළසයළ
ංග ළ බලද,ළ ුොයළ සදළ  ිොතළ  සදළ බාකරළ
බ ිෑොිළළනගැළබලදළ්සද ාිළිලසක.ළ

්සද ාොයතළ ුිරළ ්ළ බ්ානළ (ජාකගකයා)ළ  ියළ
ුොනළි ගර ළසොාජයනළ් ළි ලාළ් ිාළයංිළළු  සළ
ජලළළ වළ බයළ සීයං.ළ ුොලග ළ බයළ යිළ
ුැිළැයිළ ංාළ ම ිළළ සදාචාරයිළ සකිලළ
ජලළළ්ං.ළ සසදළහණාිියනළසොඟළජලළළ්ළුිළ
මාසළ ිොළ සොාජුිළ ුිෞරලයතළ  ිළ වළ බිර,ළ
 ලාකනළුිෙරළවළබයළබිලුැයතළිළළ්ං.ළ
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  සසදළ හණාිියනළ සකිලළ ෙලළළ ්ළ ුොොළ මාසළ
්සද ාිළ ිගනළ ිගදලළ බලුබෝදය නළ  මලළ
්සද ාතයළ ිුිදළයංිළළු සළජලළළලනුනළ
නි,ළ ඔ්නළ ත සනළ බිානළ ුතේ දිඨළ බලළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළිගලසළ
බලළුොොළම මලළබිතළිගංග ගළ්රක.ළ

 ුාණයිළු නෙොගැළබාකරළනගොදිළසංළසිුදායනළ
්නළ ිුොනළබල ාංදතළසමිළසයළංග ළබලළසිනළ
බයතළුොොළං සයළය්ාු්යළිංදාළුදක.ළ

 ජාකගකයාළනිළබ්ානළබනද්ාරුයනළ්ලළළවළ
සංාබාළලලනළ් සද ාිළු ිනළවළබු ෝ්ුිළි ොනළ
 ිොතළ බලශඅළ ොාුියළ ුස්ං.ළ බල ාංදළ ුලිළ
ුනෙසගු නළ සශදලාසයළ ිග ළ ළ ුිළ  මිළ
සංාබාලලනත,ළයංිළළහණාිියනළ් ළබලශඅිාලළ
රසලළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළ
ිංදාළදනං.ළ

ළ

ළ

ළ

19.ළසලයිළුනෙොගැළුරෝියිළ
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මංිොිළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාුණෝළංජළලනදනාුිළුයදණළසත,ළනමොාළමලළ
ලරතළංමළවොතළුබෙුංෝළබයළිගත යං.ළ ළබයු්ළ
සයයළ ුශදනළ ල තළ ම මලළ දනළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාළ “බල ාංදු්ළ බගැොම !ළ
බල ාංදළසයයළුිළිංසළ්රළ ි.ළ ලාළ්නළ ිුොනළ
 සදළ ිාියිළ සදළ ුනෙුි.ළ ුංේමලිළ ුනෙොගැලළ
බනනළ ිගනළ  ිාළ දිළ ්්ාළ ්රනළ ිගනගළුිි,ළ
සදුිගචාුලනළ ිාියතළ ලගනළ සනාශයළ ිලරාළ ිා.“ළ
යගකළිගලසං.ළ

 ළුසනඟළබිානළු්ුනිළ“ළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මො !ළ බමළ බසාිළ ්ුිළ නිළ
ුලද්ිළ ්රළ ිිළ  මළ දග?“ළ කළ සොසළ සත,ළ “ළ ඔි.ළ
බල ාංදු්ළ බගැොම !ළ සලළ  ිොතළ ුබුංිිළ
ුනෙොගැළ සදළුරෝියිළබල ාංදළොලාළනගි.ළන්ොළ
න්ළුරෝියිළංගර.“ළයනුලනළිගලසං.ළනොළුරෝිළ
කොිළ ළ දගකළ ුසනඟළ සොසළ සත,ළ “ොංයළ ලයස.“ළ
යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළළ
මොාණනළ ම මලළ දනං.ළ  සාොාළ ් නළ ිිිළ
රගයල ාලළබනලළදනලාළබලළ ංාා,ළබ ළදාවි,ළැුත ළ
සංළ් නළොාජාළලාුිාළ්කං.ළ

 ළසාොානඅළජනිාලළි ලාළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාණනතළසමිළවළ නෑොළුශදනය්තළ
ම මලළ  බාළ ිළළ ්්ාරයළ ුොොළ සිමයළ



 

66 

ුිනලක.ළ ුොලග ළ බලසද්ාලනළ ්ළ ත සනළ
ුනෙනගඟළ නමළළ ලගදිළළ ්ලුළ ු්ුරකළ
ඔ්නු්ළ බලදානයළනනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළ මොාණනළ ුයෙමළ ළ ්කං.ළ  ළ සොඟළ
ුංේමලිළු නෙොගැලළු ්ුනකතළසලිදලළ ිාදිළ
්්ාළ ිුිළබරිිකළිාිළ�යාලළිගනදළ ළබයතළ
ිංදාළදනළ්්ාරයළුදසළබ නන.ළ

 සාොානඅළුයනළත සනළන්මළවළ්්ාළ්රනළසතළ
ුනෙදගනළලළලොළසදළ්රනළිාියළ ිාදිළ්්ාළ
 ිොක.ළුොොළිාියතළ්්ලළළිංසුලනළ ිළ
ුලැ.ළ ු්ුනිළනගැළිගන්ළඔලළ ිගනළ යොිළ
ිලසාළ සකුළ  ිොතළ සොංලළ ුයුදක.ළ ුොොළ
බලසද්ාලනළ ්ළ බ ළළ බයදළ සනංළ ුලනනතළ,ළ
නයතළසසදිරළන්මළ්රනනතළ,ළ්්ාලළරසලළළ
්රනළ ම සළ ුබෙලළ ිලාළ ුිෙිාළ  යනනතළළ
ුයුදනළ බලසද්ාලනදළ  ි.ළ ළ ු්ුනිළ ිගනළ
ුබෙලළළු ිෙිා,ළළමසාලාදළලොළලග ළු දයිළසදළලනළ
සතළ ුොොළ ිාියළ්රනළ ිගනගළිාළ ිොාළ ද දි්රළ
ිළළලයළ්රාළ  ළයනළබලළොි්ුිළිබාළිිළ
 මක.ළ
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 “සශදලාසලනික !ළ  ිාදිළ ්්ාළ  ාුොනළ
ලක න.ළඔු ළතයළ යළු සෙ රාු්ළොකළසලුරකළ
ොසදළ් නනතළඔබළ් ගොැළු ිද?“ළයනළබලළකු්නළ
කළ49:12ළ ලා්අළො නළිොළොකළුසෙ ුරකු්ළ
ොසදළ බන ලළ ිොළ ංාළ සොානළ්රළ ුිනවුොනළ
ුොොළ�යාලළු්ිරිළසශා ළිාියිළදගකළදගනළ
ිිළංග්.ළ

 ුරෝියිළ ංතළ ිළළ ු්ුනිළ දුල ළ වොළ
සදල ාස්ක.ළ ොංයළ ලයසතළ ිළළ ලනළ ු්ුනිළ
ැොුයනළදබ ළවොළිොණිළුනෙලළබලසානුිළ
ොරණයතදළ ිළළ ුලක.ළ  ළ  සා,ළ ොංයළ ලයසළ
බසාියිළංාළසොානළ ිුොනළත සාතළොරණයළ
ිගනළොිිළ් ර,ළසෑොළු ්ුනිොළොරණයතළු ිර,ළ
බල ාංදු්ළසොාලළබයග තනළඔලු්ළ්ිුලාදයළ
 බාළ ිිළ  මළ යගකළ ළ නනළසල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාණනළොිිළ්රළදනං.ළ

 ළත සාතළ  ග ුළ  සසදිොළ දායාදයළ ‘යංිළළ
ංගසාො‘ළබලළු ිනලාළ ොතළසුශේිළු ංේමලිළ ි.ළ
ු්ුනකු්ළ ජසිුිළ සෑොළ ුොෙුංෙි්ොළ
සුශේිුයනළ බනළ බයළ සොඟළ ්තයළ ්රනළ
බලසද්ාලනළ් ළයංිළළු  සළංගසිොළ් ිාළලගදිළළ
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්ලණ .ළුසසළබයළසොඟළුිෞරලුයනළ්තයළ
 ිොළ ුිලළ සශදලාසුිළ බිියිළ බලළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනළලරිළ
ිගලසං.ළ න සාළ ‘යංිළළංගසිොළ ලුදනයළ්රළ
ිනනතළබිතළබල ාංදු්ළ ි්ාරයළ ගු ලා.‘ළ
යගකළුාු්නාළ්රම.ළ

ළ

20.ළ සසදිොළිඅාියළුිනළු දනළ්දරයළ
නනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනතළ

්දරයළ ිොළ සසදිොළව යළබලළමසදගිළසොාජුයකළ
සයයළ ුදනාොළ ිලසැ.ළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළමොාතළ්දරයළුනෙදිලනළු්ුනිළසගබෑළ
මසදගරුයිළ ුනෙලනළ බලළ ්්ලළළ බිතළ  යක.ළ
බල ාංදුිනළබුිනළ්ළ්සද ාිළදංොළබිතළ්ුිනළ
වළනමොාතළබලි්ළ්දරයළදගිවොළම නළොරණුයනළ
ිසළ සදලුියළ බනළොාුියළ ැුබනළබලදළ ුිළ බයළ
බිතළ  යැ.ළ සාොානඅළ ්්ාලනළ ්ළ සංළ  ළසලළ
ිලළලාළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනු්ළ හණළ ලුණනාළ  යතන,ළ බ ළළ බයතළ
ුොකළ ලගදිළ්ොළ ිංදාළ ුදනනතළ ුයුදනළ ුොොළ
බයු්ළ්්ාළංාළබදංසදළබලි්ළබලතළ සදළසග්යිළ
නගි.ළ ුිළ බයුිනළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ
ලසල ිළළමොාණනතළ්දරයළදගිවොළිගනළුොිරිළ
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්්ාළ් රනුනළ කළදගකළු ශදනළ් කුංෙළ,ළසදලුියතළ
යෑොතළු්ීළොාුියළනයළබලළුිළබයළම මලළුදැ.ළ
ුොයතළබදාකළි ංිළසසංනළං සදළලදනදළඔ්නළසසංනළ
්රැ.ළ

“බ දු,ළ ඔබළ ්දරයළ ්රනළ බයළ සොඟළ ඔබළ
සීනුනය.“ළයනුලනළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළ මොාණනළ ිගලසළ බලළ බ දුළ බලළ  මදමාාළ
රගයල ාලළ බනලළ දනලාළ බලළ  ංාා,ළ බංදොිළ සංළ
ුලනළළ බයළ ලාුිාළ ්කළ ුිළ ං සයළ බනලළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාණනතළ්දරයළ
දගිළ් ලළු ංෙළළනමොාළසොඟළබිතළළසදලුියතළමසසයළ
ංග්.ළ

නුසේළනි,ළසදලුියතළ මලළවොතළ්ිත්ළාැළ
ාැළ ංායා්ාරලළ බනිොනයළ ්රනළ ු සද,ළ
ලගඩලගඩුයනළකසලළ �යාළ ්රනළ ු සද,ළ ්්ලළළ
බිතළ ිරළොිිළ්රනුනළ ක?ළුොයතළම මලළ
ුසෙයනනතළ ුොොළ ං සදළ ්ළ සි්ුණළ සසදිරළ ුදසළ
ස ්ාළබගගයළ මක.ළ

බ ළ දුළ බලළ මදමාාළ රගයල ාලළ බනලළමසදගිළ
බලතළ ිළළ වළ ුොෙුංෙිළ ිතනළ ්සද ාොුිළ ුසේලයළ
සසංාළසශා ළිාිඅාිළ්කළු්ුන .ළො නාළනලරළ
සතළ  ුකෝළ මතුළ දංසිළ ිොණළ දරළ මකීළ බරානළ
ුිශුිළ ි ිළ නිළ ි ාිතළ  මුළ වළ සමලළ
ුසේනාලතළ නුරකලළ සතනතළ යෑොතළ මසදගිළ ලලනතළ
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ලරිළසදළ් .ළ  යිළබිලළ සාළුලාංනළිංස්ිළ
ුනෙොගැළ බයතළ නොළ ිොනතළ සං ා ළ වොතළ  සදළ
ොාුියිළ ුනෙැ  .ළ බ ළ දුළ රගයල ාලළ බනලළ
මොාතළ සීුිළ ්ිාළ දබ ළ ඔනුලකළ  සා,ළ ්ැාළ
ුසේනාලළ සොඟළ ුිිුයනළ ිොනළ  ිොතළ ඔලළ
බුිෙුංෙසළළසය.ළ

ිොළදබ ළඔනලාළොිළිොුනළයෑොතළුනෙංග ළබලළ
දගනළි ළළසිසළි ොළබාළබාකරා යළකසළොිළි බාළු ිනළ
්ානිාරුිළුිිුයනළිකනළ සදළුිනළුිෙසද,ළ
ුසේනාලළ නගලැළ සුි්ළ ිනනාළ සද්ානයතළ ඔලළ
ිගත ුිය.ළ ඔලළ ුොුසේළ  ිොතළ න්ොළ ුංේමලළ
්සද ාතයළ සොාජයළ සද්රළ බළැලාරොිළ ොිළ ුිෙකළ
නඟනනතළසෑොළුලුංසිොළදරනළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළංාළසමිුයනළසීනනතළ
ැ ුළ්ශාලළිො .ළනුංළළිොළලෑයොළුොාණලළළ
ුනෙලනළබලද,ළි ොාතළලකාළබුනිළබයළයංළ�යාලන්ළ
ුබෙුංෝළ්ං නළසීනළබලදළඔලතළසග්යිළැ ුළ
ුංකනළු ිළි ගනළනනළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
ිොාණනුිනළළසොසුිය.ළ

බ ළදුළරගයල ාලළබනලළමොාු්ළලාුිාලළබනල,ළ
“බල ාංදු්ළරසලළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණ !ළබ ළළබයතළ් දරයළ් රනළනමළළ ළබයු්ළ
යංළ �යාලනළ ංාළ සොානලළ �යාළ ්කළ ුනෙංග ළ
ො ුසකු්ළ ිළළලයළ කොිළ ද?“ළ යගකළ ුශදනළ
්ුකත.ළළනසතළ“බ ළදු!ළඔබළ්දරයළ්රනළබයළසොඟළ
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ඔබළ සීනුනය.“ළ යනුලනළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළ ලසල ිළ මොාණනළ ම මලළ දනං.ළ බලළ
 ංාා,ළබංදොිළසංළුලනළළබයළලාුිාළිකං.ළ

 ්දරයළලාච්ලළි ගලමොළි ොණිළු නෙලළ�යාුලකළ
දළ දගිසයළ  මළ යගකළ බ ළ දුළ රගයල ාලළ බනලළ
දනනාළබලළමංිොිළනනළසල ල ාලළබෛ කළ
ලසල ිළමොාණනළ දගනළසීයං.ළ නුොනොළයංළ
�යාලනළ ්නළ  ිොතළ ිොාතළ ංග ළ සෑොළ
්්ාරුයනොළ බ ළ දුළ රගයල ාලළ බනලළ
ුලුංසනළ බලදළ දගනළ සීළ නනළ සල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාුණෝළඔලු්ළසග්යළදලළ
 ිොතළුොු සළම මලළදනං.ළ

 ්ංිළසසංනළිසනොළොිළුොොළං සයළබමළලතංාළ
ිිළ මය.ළලචනළරාවයිළමසනළමතළ් කළි ො නළ
ු්ුනකතළ් දරයළදගිළවළබලළ ලළු නෙංග්.ළනොළ
්දරයළ �යාුලකළ ුය ුොනළ ිොළ ලචනයතළ
ුාණලළළබලිළ යළ ිළබලළ්්ලළළම ිා.ළ

 සදලුිුිළරසලළසල ල ාලළබෛ කළලසල ිළ
මොාණනළ සොඟළ සමිුයනළ සීයළ ංග ළ න්ොළ
ොාුිය,ළ්සද ාිළබනොිළ්කළයංළුිළ්නළ ිොළ
සංළි ංනිළ් කළු දකනළ් ලළළවොළම න,ළනමොාතළ
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්දරයළ දගිවුොනළ ිොණිළ බලළ ුොොළ ං සයළ
ුිනනිළ්රක.ළ
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මුළු ෙලොළම ළිළළ
සදාචාරයනළ කියිළළ

2ලනළු්ෙතසළ

්
්ොාි බල  ංාාු් බද  බල මමදරි 
් රන්ුයන ුිෝරා ිළ ොාිා්ාළ

 කියිළ
  
්

සිං  ිාලුිනයළ
ජාසි ් න ද්යානළ

ළ
ළ
ළ
ළ
ළ
ළ
ළ
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සියළොා ාලළ-ළ2ළ
21. ළසදලුියතළයෑොතළ්ිාොළු්ීළොාුියළ
22. ළුතේ දිඨිොළමසදගිළි් ළ
23. බනා්ළදලුලකු්ළලගනදදළොලළ
24. බනා්ළදලුලකතළිරලනළ ිොළ
25. සොාජුිළිලැනළලගර ළොිළිගනළිංදාළ ොළ
26. බ ි්ාරලළළිැළිගලමිළළ
27.ළළ ුසේල්යනළසොඟළ්ංාරළිගාොළ

28.ළළ  ි්ාරයතළුැ ි්ාරළ ිොළ

29.ළළ ත සාතළසංළබල ාංදතළ්ාි්වොළ

30.ළළ ස ාංදළුොුංයළවොතළ්ොාිළු්ුනිළුිෝරාළ
ිගාොළ

31.ළළ බල ාංදුිනළිඅාිළ බනළසසදළොාුිළ

32.ළළ ුොු ෙලළසංළොමළජසිුිළයංිළළබයළ

33.ළළ ුසෙුංෙ ුරකුිනළබ මළපුයෝජනළ
 බනනාළ

34.ළළ බකැ්ලු්ළබනොගැයළුනෙොගැලළයොිළ
ිගාොළ

35.ළළ සොාජුිළසාොයළිගැිොළ

36.ළළ යංළ�යාලිළසසංාළොිළුිනවුිළබියළ
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37.ළ බල ාංදළුලිළමුොැනළබැළසනොළ

38.ළළ සමරාතළසොාලළ ොළ

39.ළළ  ිුිශ්ලලනළුදමාසිළ

40.ළ  මිළ්ළොය්ළබලසානළලදනළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ

ළ
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21.ළසදලුියතළයගොතළ්ිාොළු්ීළ
ොාුියළ

“ලගනදදළසදහයිළසංළදනළබයළබ්ළබ ාළිනනාළ
ු්ුනිළබල ාංදු්ළොාුිුිළෙංාිළ්රනුනිළ
ුංෝළ නෆලළ ස ාිුයකළ ුය ො,ළ දංලලළ ්ා ුිළ
 ිලාසුිළුය ොළසංළරාහළ්ා ුිළනග තළස ාංදළ
 ිොළ ලග ළ කසලළ �යාලනළ ්ළ  ිරළ ුයුදනළ
ු්ුනිළ ංාළ සොානළ ුි.“ළ යනුලනළ නනළ
සල ල ාලළබෛ කළලසල ිළමොාුණෝළි ගලසළබලළ
බ ළලුරකරාළරගයල ාලළබනලළදනලාළබලළ ංාා,ළ
මසදගිළසංළබ ළළසිලමනළලාුිාළ්කං.ළ

 මුළ සොාජයොළ සෑොළ පිි ුයකළ ිගනද,ළ සෑොළ
පිි ුයකොළ ිොළ සොාජයළ ිගනදළ සග  ගළ
දිලන,ළ නිසළළ සොාජයිළ ුිෙකළ නඟනනතළ
්සද ාිළ ොඟළ ුිනලනළබලළ බමළ්්ලළළ යනළ
්්ාල .ළුොයළ්ිාළබ ි්ාරලළළලා්අයිළලනළ
බිර,ළුොයළ�යාළ්රනුනළු්ුසේළදගකළස ්ාළ
බගගයළ මක.ළ

 ශිරළ ශිැයළසකිල,ළ දිිාදනයතළ දාය්ළ ලනළ
ිලණළමාසතළසොාජයළසග  ල ිළ ළ දගිවොතළ
ුංේමලිළ  ි.ළ ුොොළ මාසළ ිොළ බලශඅිාලනළ
ිොනොළ ිදලාළි නනාළබිරළි ොළබකැලයාස්ිළ
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 බාළිනළම සළසතනළ ිොතදළසදානිළලළසීැ.ළළ
ුිළ ු්ෙතසතළ කතළ බකැලාස්ිළ  බාළ  ුොනළ
සොාජුිළ දිිාදනුිළලගඩවිළදළමාලගයළබාවිළ
දළසදළ්කළංග ළබලළසොාජුිළ්්ලළළදා.ළ

 නුංළළසොාජුිළසීනළදබ ළබයතළස ්නුනළ
්ලුරිද?ළ  දාංරණය්තළ ුොොළ සොාජුිළ
බනා්ළ වළ දඅිළළ දලුලි,ළ බ්ලරණළ ුදනනතළ
 සුලිළ ුනෙොගැළ ලගනදදළ ්ානිාලිළ ලග ළ
බයු්ළ ිළළලයළ කොිළ ද?ළ ුොොළ මාසු්ළ
බකැලාස්ිළ  බාළ ුදනනතළ ් ාිළළ ලනුනළ
්්ුරිද?ළ

 ුබෙුංෝළරතල ළලගඩකීළ ුලසදළදළබනා්ළදලලනළ
සසංාළ කොාළ  ුලසදදළ සද්ාමිළ ්රළ  ැළ බිර,ළ
්ගොැළ ි් ්තළ ුොලග ළ බනාිළ දලලනළ ිොළ
 ුලසදළ ්ළංදාළ ලකාළිනනතළාැළොාුිළස සාළ
මදලදළලගයළ්රැ.ළමදගනළසංළාැළොාුිුයනළ
 ිගිළබලශඅිාලනළිොණිළසියනනතළංග ළ
ලනළනමළ,ළු්ුනකු්ළොානස්ළබලශඅිාලනළ
සයල ළ්නළ්කළංග ළබලළ සුලිළුනෙිලසක.ළ

 සොාජළුසේලයළ සළු සළ්නළ ිොතළ,ළසොාජුිළ
දබ ළිාුශලුිළොානස්ළබලශඅිාලනතළසංනළ
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ස සනනතළළ ්ලණාලළ සංළෛොහයතළ ුදානළ
ිගනළුදනළ ළත සනළබලශඅළබලළ සග්ය.ළිොාළ
්නළ ්රනුනළ බල ාංදළ  සසදළ ු සළ ස ්නළ
ුසේලයිළ යනළ ළ දගනොළ සකිලළ ුොොළ මාසළ ිොළ
ුසේලුිළ  රිළ ලනළ සතළ  ළ බයළ  බනළ සමතළ
්ොංළය.ළ ුොොළ ංගහොතළ ත යිළ  යොළ ්කළ
ුනෙංග්.ළ

 බසරණළ ංාළ දබ ළ ජනිාලතළ සංනළ ස සනනතළ
සෑොළ සොාජය්ොළ බ ිෑොිළ ැුබනළ බිර,ළ
්සද ාිළ ්ළ ිලළළ ලගදිළළ ්ලණිළ  ි.ළ නයළ
ිොකළ ්ංිළ සසංනළ්කළනනළ ලදනළ ුිනළ ලනළ
්ලු.ළ ුොක ළ මංිොිළ (සඅ)ළ මොාණනළ
 දාංරණළ ුද්ිළ ුිනලාළ  ළ  ි.ළ ෙංාිළ නිළ
නිදළවළසතන්ළිාළිබනළළු්ුනිළබල ාංදු්ළ
ොාුිුිළළිොළජසියළපදළ්රනනතළසදානිළබලළ
ු්ාශළ්රක.ළුොොළිොුනළ ළඔලළොරණයතළිළළ
්ලුංෙළළඔලතළසදලුියළ ගුබනළබලළ සග්ක.ළ
නුොනොළ බ ලාතළ ළ නගොදිළ සංළ  ිලාසයතළ
බොිරලළනෆලළස ාලන්ළු ය ො,ළදංලලළ් ා ුිළ
බැුු්ළ  ිලාසු ළි ළ  ර ළි වො,ළ සංළ රාහළ
්ා ුිළ නග තළ ස ාංදළ ළ  ිොළ යනළ ්ිත්ළ
ලිාලළළ ්ළ  ිරළ ුයුදනළ ු්ුනකතද,ළ
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බල ාංදුිනළ  සසදිොළ ිඅාියළ ලනළ සදලුියළ
 ගුබනළබලළුොොළං සදළො නළනනළසල ල ාලළ
බෛ කළලසල ිළමොාණනළුිනලාළ ළ ි.ළ

 ිොළබුළළ ැළමදලළුයෙදාළ ු ෞ ්ළුිළ බාළ
ිනළ ම සළ ්්ලළළ ිරඟළ ්රනළ ුිළ  ිුි,ළ
ුොොළං සදළලදනළු්ිරිළලගදිළළද?ළසොාජුිළ
බසරණළංාළදබ ළබයතළෛොහයළදගිවුොනළනොළ
මාසළසසංාළි ොළමදලළලගයළ ාුොනළු ොු ෙුලකළ
්ු්්ළ  ා යිළ ුනෙ ගුබනළ නමළළ බල ාංදළ
ුලිළි ොළමද ළි ගනිළළ ිුොනළබල ාංදුිනළ
ඔලතළත ළ්කළුනෙංග ළබිනාළැ ණළ ගුබනළ
බලතළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළන ළ්රිචයිළදගනළ්ං.ළ

 ත සාතළුසේලයළ ිුොනළබල ාංදතළුසේලයළ්කළ
ංග ළ බලදළ  ළ ම නළ බල ාංදු්ළ ්දරයළ සංළ
්ලණාලළ බාළිනනතළිංසළොාුියිළැුබනළ
බලදළුොොළං සයළුිනලක.ළ

 සොාජුිළ සීනළ ුොොළ බසරණළ ු්ෙතසතළ
ම සරණළවුොනළසදලුියතළොාුියළසලාිළලනළ
බලදළ නනළ සල ල ාලළ බෛ කළ ලසල ිළ
මොාණනළුින්ං.ළ
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22.ළුතේ දිඨිොළමසදගිළි් ළ
ළ “ොොළසංළබනා්ළදලුලකු්ළ ාර්ල,ළසදලුිුිළ
ුොු සළ සීනුනම.“ළ යගකළ ිගලසළ මංිොිළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළදබබමල ළ
සංළොගදළ ඟල ළකිළ්රළුිනළවළබලළබලළ ංාාළසංළ
බ ළළ ං සදළ සිලමනළ ලාුිාළ ්කං.ළ බනා්ළ
දලුලකු්ළ ාර්ලළබල ාංදළුිනළ ළ බනළ සසදළ
ිොළිඅාියළිගනළුොොළං සයළිලසක.ළ

ළ ුොොළං සයළිගංග ගළ්රනළිලළළනනළලදනිළ
 ි.ළ“මසදගිළසොාජුිළුතේ දිඨිොළ ලසළබනා්ළවළ
ු්ුනකතළ්ලණාලළදිලනළබයළසීනළ ලසළුි.ළ
නුොනොළමසදගිළසොාජුිළ් ිාළි ංළළ ලසළබනා්ළවළ
ු්ුනකතළකිසාළ්රනළබයළසීනළ ලසළුි.ළබනා්ළ
දලුලකු්ළ ාර්ලළසංළොො,ළසදලුිුිළුොු සළ
 ීනුනම“ළයගකළිගලසළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනළ මගළුද්ළකිළ්රළුිනළ්ළබලළ
බ ළ ලුරකරාළ (රග)ළ ුිනළ බලළ ංාා,ළ මසදගිළ සංළ
් නළොාජාළයනළං සදළසිලමනළලාුිාළ්කං.ළ

 ුොයතළුිරළසසංනළ්කළං සදළලදනළ්ළ ිගිළ
්ලුළලගදිළළයගකළ් සද ාිළස ්නළබලළ,ළදබ ළ
ංාළ බසරණළ ජනිාලතළ සග  ගළ දිලනළ ම සළ
බලශඅළාැළිැළස්නළ්රළ ැළබලළළුිළමාසතළ
්රනළුසේලයළම බසලළළුිනනිළ්රනළ  .ළ
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  ැළිැළිගාුොනළිොණිළසයයළුදනාොළිොළ
 ම්ොළංායා්ාරලළ් දිතළ්රනළබලළ සසත්ළ
ුනෙසිනන.ළබනා්ළදලුලිළිොළබකැලාස්ිළ
කොිළදළයනනළි ලාළු නෙදා.ළ ලාළදගනළසීයළ,ළ ළ
ිගනළ ්ලලොිළ  ිොතළ  ිගිළ සතළ ඔලතළ
ුනෙංග්.ළඔලු්ළබසරණළිළළලයළිගනළ ිරළ
ොිිළ ්රනළ  ාර්ලුලකුිනළ ිොළ කත්ිළ
්ල නුනළ ු්ුසේද?ළ  දාංරණයිළ ලශුයනළ
මයාු්ළොරණයළසදළ ්ුිළ දලලාු්ළබලාසනාලළ
යගකළුදෙසදළ ිලරනළ ිගිළබ්ාල ්ළබය,ළුිළ
බසරණළදලලාු්ළ්  ාුිදළ ළබලළු ්ාශළ් රැ.ළනළ
 සාළබනා්ළදලුලකතළ්ෑිළෑි,ළ නිළිග නි,ළ
නලාිගනළ යනා යළ සගියොතළ බොිරලළ
 ාර්ලුලිළ නොළ දලලාතළ්දරයළ ංාළෛොහයළ
දගිසොදළබලශඅළබලළිගංග ගළුි.ළ

 බනා්ළදලලකළබ්බ ාළිගාුිළබැුු්ළසයදිළ
ංාළ ලි ොළ සමීනළ  ාරළ ිනනාළ බයතළ
බල ාංදුිනළ  ගුබනළ බලතළ ුිෙුරෙනදළ ලනළ
ිඅාියළු ්ුනිළ ාරළි ළළලිලොළ සළු  සළ් නළ
්රනනතළ ිලළළ  ාළ ිනලක.ළ බනා්ළ දලුලිළ
බ්බ ාළිගාුිළ ළසසදළ්ලුළිගනළසග  යළ
 මක.ළ බනා්ළ දලුලිළ බ ාළ ිගාොළ සසංාළ
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බැුු්ළ සයදිළ දරනළ ු්ුනි,ළ නොළ සයදොළ
දරනුනළිොළදලුලකළසසංාළුනෙලනළබලද,ළනොළ
දලලාුිනළ  ළ ුලනුලනළ බනාිිුිළ සලිළ
බ ාළුිෙුරෙළමළසයළුනෙංග ළබලදළදා.ළුොකළ ළ
බොිරළ සයදොිළ දගිොළ ිොණිළ ුනෙලළ බමලළ
ලිලොිදළ ාර්ාරයාළසසනළ්නළ්රනළ බක.ළ

 ලගදිළළයගකළ් සද ාිළස ්නළ් ලණිළි ගනළි ොළ
බනිාත්ළයනතළු ිෙකුලනනතළබලශඅළලනළසත,ළ
නයළ්නළ ිුොනළබල ාංදුිනළ බාළිිළංග ළ
්ොංළළ ිඅාිළ ිගනළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ොිිළ ්කං.ළ
මංදිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළ ්ිාොළළ ්ලණාලනිළ ු්ුන .ළ
සොාජුිළළදබ ළජනිාලළු්ුරකළෛොහයළදගිළ
වළ නමොාණන,ළ නළ බයළ සොාජුිළ  සළ සග  ගළ
 බනළබලතළලිළබ ාළිළං.ළ බනා්ළ දලලනංතළ
මසදගිළසොාජුිළසෑොළසග  ල ිොළ බාළ ොතද,ළ
ුොලග ළයංිළළ�යාලනළසසංාළත සනළ්  ාිළළ
්රළවොතදළනමොාළ ාළුින්ං.ළළ

 ළොරණුයනළ ිසළ ජසිුිළ ළ  ගුබනළ ිඅාියළ
මසදගිළ ලරුයකතළ ුබෙුංෝළ ලගදිළළ සංළ සගබෑළ
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ුදයිළ ලනළ බිර,ළ  ළ සසංාළ ලෑයිළ ිොළ මිළ
�යාල .ළ “බනා්ළ දලුලකළ බ ාළ ිනුනකතළ
 ගුබනළ ිඅාිළ කොිළ ද?‘ළ යනළ ුශදනයළ ුොක ළ
බදාකළුි.ළ

 බල ාංදු්ළ ුිදනයළු ෙලතළුිනළුදනනතළ
ුිෝරාළ ිනළ  ග ළ බලසානළ නනළ මංිොිළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණන,ළ නොළ
රාජ්ාායළ්නළ ිොළසසංාළොංළළුලුංසළ දරාළ
සශා ළිාිඅාිළ්කං.ළහලලලනළබිානළුදානළ
ිගනළ ිනනාළ නමොාණනළ සදලුිුිළ  සසදිොළ
සද්ානයිළිා.ළබුළළ්මගළන ුන්තළකමනළ
මකනලාළ ැුබනනාළ ුසේළ බනා්ළ දලුලකු්ළ
 ාර්ලළ සදලුිුිළ ිොළ කමනළ සීනළ බලළ
ිගලමුොනළ නොළ �යාලළ බල ාංදළ බියළ ු්ෙතළ
ස ්නළ බලළ ිංදාළ දනං.ළ ුොලග ළ ිඅාිළ  බාළ
ිනනතළසෑොළමසදගිළලරුයකොළ්  ාිළළලනළබලළ
 සග්ක.ළ

 ළබල ාංදු්ළ සොාලළ  ගබළ සදලුියතළ මසමොතළ
මසදගිලලළ ිොළ ජසිළ ්ා යළ මුලුලළ
ුලුංුසැ.ළුොක ළබල ාංදු්ළසොාලළිොණිළ
ුනෙලළ සදලුිුිළ  සසදිොළ සද්ානයිදළ සද්රලළ
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 බාළිගාුිළිංසළොාුියිළැුබනළබලළනනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුිනලාළදනං.ළ

  ිගිළ ුලසදළ ල ළි්ුලළුදා යාළ ලනළමයා,ළ
බනා්ළබලතළිළළ්ළ්ාැුයිළ ලසතළන්මළ්රළ
ිළළසතළනයළබොිරළබරිළු සළස ්නළඔලු්ළ
නායළ ුොයතළ සලිදළ ලනළ බලසද්ාලනදළ  ි.ළ
 ලුසේළ සීනළ දලලනදළ මයාු්ළ ්දරයළ
සි්ුණුයනළි ොාළු ලිතළි ොණිළු යෙමළවොතළ
ුොොළ බමළිාළ බාදාලිළ ලනළ බලළ සැයළ ංග්.ළ
 ලුසේළබුනකළළසාොාේයනු්ළු ලනසදළ් ොතළ
 ිළලනළබනා්ළදලලාු්ළසිළසනසනළම සළමයාළ
සුළලශුයනළුංෝළලෑයිළ්කුංෙළ,ළනයළඔලු්ළ
දලලනු්ළඊුිඅාලළි ලළළලගඩළ් කළංග්.ළු ොක ළ
ොලු්ළ ොියළ කොිළ දගකළ දලලනළ දගනළ ිළුළළ
නි,ළනොළබනා්ළදලලාතළඔ්නළබ්ාලණ්ළු සළ
කාංගරළ්රනනතදළ්කළ ි.ළ

 ුොලග ළ සයයළ බිලරයනුිනළ බනා්ළ දලලනළ
ල්ිනළම ස,ළුොොළබසරණළබයතළ්ලණාලළංාළ
ෛොහයළ දිලනළ  ලුසේළ සාොාේයනතළ
සදලුිුිළ සසදිොළසද්ානයිළකතළලනළබලද,ළ ළ
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 ලසළමසදගිළසොාජුිළුතේ දිතිොළ ලසිළබලදළ
නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුිනලාළදනං.ළ

23ළබනා්ළදලුලකු්ළලගනසදළොලළ
ළ “ිොළසදලාතළපලියාු්ළොරනුයනළිසළසශා ළ
්රදරල තළමලණළ ළිොළදලලනළංදාළලකාළිනනාළ
දඅිළළලගනදදළසදායළසංළොොළසදලුිුිළ ුොු සළ
සීනුනම.“ළයගකළිගලසළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනළිොළ මගළකිළ්රළුිනළ්ළබලළ
බලළ ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

ළ මයාු්ළොරණයළුංේමුලනළබනා්ළවළදලුලකතළ
ිලළළ ්රදරළ රාවය්තළ මලණළ ුදනනතළ සදළ ලනළ
බලසද්ාලනදළ ි.ළිලණළලයසළංාළංගකලලළසකිළ
ඔලු්ළ ලගනදදළ ොල,ළ ි්ුලළනකළමල,ළ්රිිාලළ
ුංෝළුලනළළබලශඅිාලනළොිළිලළමාතුයකළසොඟළ
සලාංළවොළනිළ්රදරය .ළුොයළසදළ්ළසතළබොිරළ
ලිලිළළ කියිළ යළොිළි තලනළ බක.ළ ු්ළනලළ
සගතයා,ළ ු්ළදලලාු්ළබලශඅිාලනළසියනළනමළ,ළ
ිොාතළුසේලයළ ිොළ ු්ළුදානළරාජ්ාායළසයළ මළ
යගකළ සගතයාළ සික.ළ ුදලනළ සලාංුයනදළ  යතළ
දලලනළළ ග ුරළනි,ළිොාතළදාලළ්ිදනළදලලනතළ
ුසේලයළ  ිොළ ිොාුිනළ යගුිනළ  ු්ළ ංාළ  ු්ළ
දලලාු්ළපදානළරාජ්ාායළසයළ මළයගකළ ු්ළනලළ
සගතයාළ ිරළබ ාුිෙුරෙළමළු ලක.ළු ොලග ළු ිළබමළ
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සාොානඅළ ුයනළ ද නළ බිර,ළ ුොක ළ  ු්ළ බනා්ළ
දලලාළ බ ලළළ ොානස්ළ යකනයතළ ිළලනළ බලළ
නගස්ක.ළ

ළ ලගනදදළවළුිළොලළසලාංළුනේුකේළනි,ළ ු්ළ
බනා්ළ දලලාතළ ුොලග ළ පශදනයිළ ොමළ වොතළ
බලසද්ාලිළනගි.ළ

ළ මාතුයකුිනළ ුලනළ වුොනළ ිසලළ ිොළ
බලශඅිාලනළිගනළිොණිළස ්ාළදලලනළබිරොිළ
්රනළබතකරළ්ානිාලනළිගනදළබ ාළිනනතළුංෝළ
්දරයළදිලනනතළ සුලිළුනෙොගැල,ළසොාජුිළ
දිණයනතළ  ාජනළ වුොනළ බනමලල,ළ ොංාළ
බිරාදයනතළසං ා ළව,ළබලසානුිළසොාජයතළසශා ළ
ිුජනයිළබලතළිළළවළ සීන,ළ බිරොිළ වළ දලලනළ
ිගනදළ  ළ රතල ළ සසදළ ලාුිාලනළ සසංනළ ්රක.ළ
ුොලග ළි ළළලයළබුඅළරු්ළදළොගි් ළසදවොළොංළළ
බලාසනාල .ළ

 සනදදළ්ළොලිළනගලිළසලාංළවොළසදසළනගැළයගකළ
ළු ොොළං සයළ සුසේළොළුනෙිලසක.ළ

  ළුලනලතළිොළ දලලනු්ළයංිිළුලනුලනළ
ලගනදදළ සදළළායිළ සයළ ්ගොගළුිනළ මයලරිළ
ිනනාළසත,ළබල ාංදුිනළසුශේිළිඅාිළ බනළ
බලළුොොළං සයළිංදාළුදක.ළ
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 ොලළංාළසොානලළබනළ සුලිළදලුලකතළ්දරයළ
ුනෙදිලනළ බලළ ්්ලළළ දා.ළ මයාු්ළ ්දරයළ
බකතළ්ළිොළදලලනළුලනුලනළිොළෙසියළ්ගිළළ
්රනනතළළ  ළ ළ සසංාළ  නෑොළ ිාිඅා්යිළ
්රනනතළළ දඅිළළ ිලණළ සදහයිළ ් ාිළළ
ලනුනළ නි,ළ නයළ ්නළ  ිොතළ දගඩළ ්ළොළ
ශිැයළළසංළ ු ි්ොළළබලශඅළබලළ සග්ක.ළ

 ුොොළ් ළොළි ාිඅාිුිළු ැි යළබල ාංදළු ිනළ
 ගුබනළ සදලුියළ බලළ ුොොළ ං සයළ ිගංග ගළ
්රක.ළ

24.ළබනා්ළදලුලකතළිරලනළ ිොළ
ළ සෑොළදලුලකොළයංළහණායනළංාළයංිළළංගසිිළ
්ුිනළ ිිළ  මක.ළ බනා්ළ වළ දලුලකතදළ ුොොළ
බලශිාලළ්ලිළදගතයළුනෙංග්.ළදඬලිළළුනෙ ගුබළළ
ු්ිරිළදරතළමොාලළ්ිොලනනතළංග දගකළ ිගිළ
දලලනළිිිිාළ්රළබ ැ.ළලගර ළ�යාල්තළ යතිළ
දඬලොළුනෙ ග ළදලුලිළනොළලරදළනගලිළ්රනනතළ
ුිකුුනළබිර,ළ් ා ය නළි සළනොළදලලාළබයංිළළ
ු්ුනකළ බලතළ ිළළ වළ ිොාළ ෙලළලනළ සොාජතදළ
ිුජනයිළ බලතළ ිළළ සයළ ංග්.ළ ුොයළ ොංළළ
බසමනදාය්ළ ්ලණ .ළ බනා්ළ දලුලකතළ බොිරළ
්දරයළදගිසයළ මළනමළළලරදිළ්කළසතළනොළලරදළ
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ුිනලාළ ළනයළ ලගර ළ ිොළසසංාළබලලාදළුංෝළසදසළ
දවලොළු නෙ ග ළනොළදලලාු්ළබනාිිළජසියළසනාශළ
්ුිළනි,ළඔලු්ළ ාර්ලළිොළලිලොළංායා්ාරලළ
්නළ ුනේකළ බලතළ ්්ලළළ ුදෙසදළ ිලසනළ බලළ
 සග්ක.ළ නුසේළ නිළ ිොාළ  ාරලළ සීනළ බනා්ළ
දලුලකු්ළලරදතළොලළදවලිළ්කළංග ද?ළ

ළ ු්ුනිළ මංිොොිළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළුලිළිගතණ,ළ“නනළමොාණ !ළ
ොොළ ංදාළ ලකාළ ිනනාළ බනා්ළ දලුලකතළ දඬලිළ
්රනනතළොතළංග ද?“ළයගකළසොසුිය.ළනයතළනනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණන,ළ“ඔබතළදාලළ
 ිනළ දලුලකතළ දඬලිළ  ගනයළ  මළ ලරදිළ ඔලදළ
(බනා්ළදලලා)ළ්කාළනිළි ො .“ළයගකළඔලතළම මලළ
දනළබලළ් කිාළ(රග)ළබනංාළමතයළදනලාළබලළබකං ළ
ලාුිාළ්රක.ළ

ළ ිොාළ ාරලළසීනළබනා්ළදලුලකතළදාලිළුදනළ
 ාර්ලළ ිොාළ  ළ දලලාතළ  ළිළ ලශුයනළ ්දරයළ
්රනලාද,ළදලලාළංදාළලකාළිළුළළඔලතළළයංිිිළ
 ිුිළබුඅිිාුලනදළයනනළුශදනළ්කළ මළබලළ
්ිත්ළ සිලමනළ  යැ.ළ ුොොළ ුශදනයතළ “ඔි“ළ
යනුලනළබලි්ලළු්ුනකතළම මරළ යළංග ළනිළ
බලශඅළබලන්ාලනළ්ළනොළදලලාතළදඬලිළ යළංග ළ
බලදළුොොළසිලමනළිලසැ.ළ
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25.ළ සොාජුිළ ිලැනළ ලගර ළ ොිළ ිගනළ
ිංදාළ ොළ
ළ “ශිැොළළ ු්ුනිළ ු සළ ඔබළ ස ්නළ
පිි යාළ ්්ද?“ළ යගකළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ ලරිළ ුශදනළ ්කං.ළ “ිලළ
ු්ුනකතළ ජරාජයළ ුනේළ ු්ුනි.“ළ යගකළ
සංාබාලලළ ම මලළ දනුනෝය.ළ නසතළ නමොාණන,ළ
“නගි.ළි ොළු ්ෝියළොගකිලළලාළි ිළංග ළපිි යාළ
බැළශිැොළළු්ුනිළුියග“ළකළිගංග ගළ්කං.ළ
බ දල ාංදළ්  නළොසදඌිළ(රග)ළදනලාළබලළ ංාාළසංළ
බ ළදා්ිළලාුිාළ්කං.ළ

 බල ාංදු්ළ  ුිදනයළ සොඟළ ිගත ළ බලසානළ
රසලළ ලරයාළ ලශුයනළ ුිලළ  ුයෝිළ සයල ළ
ත සාතළ ිගංග ගළ  ිොළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ුලිළ ිගලල .ළ
ුොොළලිලොළසසදළොාුිුයනළනමොාණනළ්නළ
්කං.ළ ිගිළබලසද්ාලනළ්ළයිළ්ලණිළිගනළ
සංාබාළලලනුිනළපශදනළ්කං.ළ ළබයළනල්තළ
සොාජුිළිලැනළොියළුංෝළ නොළොියළිදනිළ
ු්ෙතළම මලළුදැ.ළනසතළ ්ර ළම මලළසියාළ
සොාජුිළ ලගර ළ ොියළ ිගංග ගළ්රනනතළ ුංෝළ
බයළළ ුළලොිළ ුදනනතළ නනළ සල ල ාලළ
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බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ නොළ බලසද්ාලළ
ුුයෝජනතළිා.ළ

 සෑොළසොාජයිොළසෑොළසතොළත සාු්ළශාිා්ළ
ශිැයළසොඟළඔලු්ළබ යළසිබනදළ් රක.ොක ළ
�කාළ ලගනළ සසදළ ිරඟළ ිලළලාළ ුොලග ළ
පිි කනළ ුිෙරාළ ිා.ළ ුොලග ළ බයළ ුනෙලළ
සගබගසනොළ ශිැොළළ පිි යාළ ්්දගකළ ුොොළ
බලසද්ාුිළ ළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාුණෝළුිනලාළදනං.ළ

 ු්ෝිුයනළබනදළවළු්ුනිළිොාළ යනුනළ
ුංෝළ ්රනුනළ කොිළ දගකළ ුනෙදා.ළ ු්ෝියළ
සනසනළවළිස,ළිොළ�යාලළිගනළිසිගසගළලනළ
බලසද්ාලනදළ බුොාණය.බම්ළු්ෝියතළිළළ වළ
ු්ුනි,ළසලාංයළ ි්සාදළ ිො,ළු්ුනකතළ
ිංරළ ො,ළ ිගිළබලසද්ාලනළ්ළත ළොගිොළලග ළ
බරිිකළ ලගර ළ �යාලනළ ්ළ ුය ළ සයළ ජසියළ
ිොණිළ ුනෙලළ ිොාළ ්දරයළ ්රනළ බයු්ළ
ජසියනදළසනාශළ්රනළබලාසනාලනිළසි්නළ
බමළද ම.ළ

 සයයළ බලසද්ාලනළ ්ළ ු්ෝියළ ොගකළ ිලළලා,ළ
ිා නයළ ිොළබිංසළ�යාල .ළසෑොළසොාජය්ොළ
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සෑොළ  ිය් ොළ ්ිාළ සුළ මාස්තළ ු්ෝියළ
ිා නයළ ්රනනතළ ංග ළ ලනළ බිර,ළ ුොොළ සුළ
මාසළ ිගනළ ු ෙලතළ ංනනාළ ුදනළ බදංසනළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුොේනළ “්ිාොළළ ශිැොළළ බය“ළ ලනළ බලළ
ුිනලාළදනං.ළ

26.ළබ ි්ාරලළළිැළිගලමිළ
ළ “්රාදනාලිළ  ග ුළ සතළ නයළ ම ිනන.ළ
ිඅාියිළ ග ුළසතළනයළුැිු ේිිළුනේරනන.ළ
ුසසළමසදගිලලනතළිංරළුනෙුදනන.“ළළයගකළනනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළිගලසළබලළ
බ දල ාංදළළ්  නළොසදඌිළ(රග)ළදනලාළ් ොාිළබංදොි,ළ
බලළ ංාාළළසංළ් නළක බානළයනළබයළලාුිාළ්රළ
 ි.ළ

ළ ුොොළ ු්ීළ ං සයළ ම නළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ සොාජයතළ ලගදිළළ
ිාකොිළ ිනළලනළබලළලතංාළි නළදුනළලළු දුනිද?ළ

ළ සලාංයිළලග ළොිි ළ ළසලයළසසංාළ ගුබනළ
්රාදනාලළම ළිිළ මළබලතළසයයළමසදගිළ්ිත්ළ
සිලමනළ න්ඟළ ුලැ.ළ නයතළ ුංේමළ දළ ිගංග ගය.ළ
්සද ාතයළ සොාජය්ළ සයයළ ුදනාොළ සුංෝදරයනළ
ු සළ ස ්ුළ ගු .ළ සුංෝදරුයකු්ළ ජසිුිළ
සුශේිළ ්ලණිළ සසංාළ ිලළළ ලනළ  ළසලය් ළ
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සං ා ළ ලනළ ු සළ ්සද ාිළ ිලසක.ළ ු්ුනකතළ
ොිි අයිළසදලනළලතළු ංෝළදලුලිළ ග ුළසතළනයළ
සොාජුිළ සයයළ ුදනාතොළ සමතළ ුිනළ ුදනළ න ළ
්රිගය .ුොළ ලග ළ බලසද්ාලනළ ්ළ  ළසලයිළ
ිලළලා,ළ ්ංාරළ සියනළ ු සළ ්සද ාිළ  ුුිශළ
්රක.ළ ුොොළ  ළසලයළ ිගලගළවොළ ොනොා යාතළ
බ ලාතඅළලනළබිර,ළළනයතළ්රාදනාලිළ ග ළළබය,ළ
සදසළුංේමලිළුනෙොගැලළසං ා ළුනෙවළොඟළංගායළ
ුනෙ මක.ළනුොනොළු ්ුනකු්ළසමිළනෑුයකු්ළ
ොරණයිළ සදළ වළ සත,ළ සොාජුිළ සයයළ ුදනාු්ළ
ුශෝ්යතළනයළුංේමලිළුි.ළ

ළ ුිලාළ ංගරළ ුලනළළ ුංේමනළ සසංාළ ිලළලනළ
 ළසලයනතළසං ා ළවොළම බසලළමසදගිළසිලමනළ
බිරළසුළොිළු  දළැ ණළළ් රාදනාලිළ ග ුළසතළ
නයළම ළිිළ මළයගකළිලසනනතළුංේමනළරාවයිළ
 ි.ළ ළසලයළිලළලනළු්ුනිළසාොානඅළුයනළ
්ංාරළලගඩළඅළරොාණයිළසදානිළ් රක.ළ් රාමිළකනළ
සුළමාසිළිොණිළ ළසලයතළසං ා ළ්ලුංෙළළ
ඔලළදගැළසයදිළසංළොංනසයළබිුළළයක.ළ

ළ  ළසලයළිලළලනළබයළබිලුැයතළිළළ ිුිළ
බුඅිිාළ ුලනළ  ිගිළ සතිළ ්ාිනළ  ළසලයතළ
සං ා ළ ුනෙලනළ බලසද්ාලනදළ ි.ළ ිලළළ සොංරළ
නෑකනළ  ළසලයතළ සං ා ළ ලනළ නමළළ නක ළ
බුශෝ නළු  සළංගසිුොනළ ළසලයළි ලළලනළබයලළ
ුනෙුයකළළයකාලතළිළළ්රක.ළ
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ළ ුොලග ළ �යාලනළ  සාළ ොිළ ු දළ ලගඩවොතළ,ළ
බොනාි්ිළ  ගළ වොතළළ ොඟළ ිෑුදක.ළ ුොලග ළ
බසො ිාලනළ්ලළළ ිොතද,ළසොාජුිළසයයළුදනාළ
බිරළ නෑළ සබසිාළ ලුදනයළ  ිොතදළ ්සද ාිළ
ුිනලනළ ොාුියළ ්ිාළ ිංසය.ළ ්රාදනාළ ්රනළ
ිගනගළිාළ බොනාියළ නසළ දොනනතළ මලළ මයලරළ
ිනනාළ බිර,ළ නයළ ම ළ ිගාොළ නොළ මයලරළ ිං්ලළ
 ිොිළු ි.ළු ොළො නළතරළලයළය ළ් රි ළලනනතළ
සදසළලාිාලරණයිළස්සදළුලක.ළ

ළ ළ්රාදනාලිළුැිු ේිිළ්කළංග ළබලසද්ාලනළ
ැු ද?ළසුසිදළමසදගිළසිලුිිළලනළ්ොාිළබනළ
නලසළ ුොුසේළ ිලසක.ළ “්සද ාිළ බනොිළ ුනේකළ
ොාුිුයනළ පතාළිළළමදගනළ්ංාරළසියනළබලතළ
සග්යිළැ ුරළනිළු ංෝළඔලළසොාජුිළදනලමනතළ
ිොණිළ්රාදනාළ්රනළබලළදගනළසීුිළනි,ළුංෝළ
්තයතළනසදසළබයළසොඟළකමනළිගලුසනනතළසදළ
ලනුනළ නි,ළ ුංෝළ ාැළ සුරෝමළ �යාල්තළ ිොළ
සංුයෝියළ ිිනනතළ ුොොළ  ළසලයළ ො නළ
 ිගමනළබ ාළුිෝුරෙළමළලනළබලළදගනුරළනි,ළ
්රාදනාලළ ුැිු ේිිළ ්කළ ංග්.ළ ළ ිලදළ ිංනිළ
්ංාරළ ිානා යළ ුංෝළ රනළ ා ළ ලගනළ සාදනළ  දළ
 ි්රණළ  ාසිළ ලනලාළ නි,ළ සිළ ුනොුදනළ ුසේළ
්රාදනාලළුැිු ේිිළ්කළංග්.ළොනද,ළුිලාළනනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ
 ිුදසදළල තළනුරකලළ් රනළ�යාලනළබලළසග ුි.“ළ
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ළ ුොොළ ං සදළ ්ළ “ිඅාියිළ  ග ුළ සතළ නයළ
ුැිු ේිිළ ුනේරනන“ළ යනළ ුදලනළ ු්ෙතසළ
බ ලළළ ුුිශයිළබලළසිලමනළසශා ළමාසිළම ළ
ිනනාළ නමළළ ස ශදචයළ ්ලුලකතළ ිඅාියිළ
 ග ුළ සතළ නයළ  ාරළ ිගාොළ ිංනිය.ළ සොාජුිළ
ාැයළසාදාරණලළි ගලගළසයළ මළබලළ් සද ාිළි රුිළ
ිලසක.ළ ත සනළ සාොානඅළ ුයනළ ිොනතළ ිිිලළ
ිනදලිළ  බාළ ිනනාළ බුඅිිාුලනළ ංගරළ ුලනළ
ුංේමල්තළ ළ ස ශදචයළ ්ලුලකතළ ිඅාියිළ
ුනෙුදක.ළ නොළ ිඅාියළ  සාළ ිොාළ ුදනළ ිනදලළ
 සුසේළළු ලනසදළු නෙලනළබලළස ශදචයළ් ලළසශදලාසළ
්රනළ නමළළ  ිගිළ සතළ ඔලළ සසනළ ුදනළ  බනළ
ස ශදචුයනළ නිළ ිිියතළ ිාාලිළ සදළ සයළ ංග ළ
 සා,ළ ිොළ ිනමුුළ ුිෞරලයළ බ්ිනළ ම සළ
ස ශදචයළ්ලුලකතළ ුොලග ළිඅාිළ සලිළ ාරළ
ිිළුනෙංග්.ළ

ළ ුිළබිරළස ශදචයළ්ලලනතදළසොාජුිළ්ාිනළ
සංළ කිළතමරනළසීනළ බිරළ සාොානඅළ ජනයාළ ිොළ
නෑයනළංාළකිළතමරනුිනළ බනළිෑ ළුබෝිළලග ළ
ුිළ ාරළිනනතළුිළබයතළබකැයිළනගිද?ළුොයතළ
ම මලළ නිළ ස ශදචයළ ්ලලනළ ිොාළ ජලළලනළ
සොාජුයනළසි්ුණුයනළමළලළ්ලළළවළජලළළසයළ
 මළබලළ් සද ාිළු නෙිලසක.ළඔ්නදළබනළපරලගසයනළ
ුොනළසාොානඅළජසිුයකළුය යළ මළබිර,ළිොළනෑළ
කිලමනළම බසළයිළාැොයළුශදනයිළොමළ්ළසතළ
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නොළුශදනයළුංෝළනාලළුලනළළු්ුනකතළිගලිොළ
ලකාළළසදසළයගකළ්සද ාිළිලසක.ළ

ළ ුොොළං සදළ්ළබලසානුිළසසංනළ“ුසසළමසදගිළ
බයතළිංරළුනෙුදනන“ළයනළු්ෙතසළිගනළබ ම.ළ
මසදගිලලනළ බිරළ යංිළළ ංාළ ්ාල ්ළ ංගසිිළ
සදල ාස්ලළ ැනයළ  මළ බලද,ළ මදගනළ ංාළ ශාිා්ලළ
බ ලුිිළදබ ළු ්ුනකතළි ංරළ ළකාංගරළු නේකළ
 මළ බලදළ ුොොළ ං සයළ ිලසක.ළ  ළිළ ලශුයනොළ
දබ ළ මාසළ ්සද ාතයළ සොාජුිළ බ්ලරණයළ  ග ළ
මාසිළබලළසග ුි.ළ

ළ ලගර ළ ්කළ ු්ුනකතළ ාැළ ොාුිුයනළ
 සාසුයනළ ුදනළ දඬලොළ ිගනළ ුොක ළ සසංනළ
ුනෙලනළබලළ ස ්නන.ළ  සාසුයනළ සයා්ාරලළ
නාළ ස ාිළ්රළ ලගර ්ලතළ ිඅානු ලළ ිලරනළ
දඬලොළඔලළ් කළලරදතළසංළඔලළසංළඔලළලග ළබයුිනළ
සොාජුිළ ්ැාළ ජනයාළ්රිිාළ ්රනළ ම සළ ිළළ
මයලරිළුංකන,ළුොයළ්සද ාිළදංොතළබනු ළබලළ
සග  යළ මය.ළ

27.ුසේල්යනළසොඟළ්ංාරළිගාොළ
ළ “ඔු ළ ුසේල්ුයිළ ්ංාරළ ුිනළ ්ළ සතළ ඔබළ
සොඟළ් ෑොතළලාඩළලනළු  සළඔලතළි ගලසයළ මක.ළඔලළ
(ුසේල්යා)ළනයතළ්ගොැළුනේලාළනිළඔලතළ්ංාරළ
සදලලියිළ  යළ  මය.“ළ කළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළි ගලසළබලළබ ළලුරකරාළ
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(රග)ළදනලාළබලළ ංාා,ළමසදගිළසංළබ ළදා්ිළලාුිාළ
්කං.ළ

ළ ්ංිළසසංනළං සුිළබලසානුි,ළ“නයතළු ංේමලළ
ගඅළ  නුනළ දගව,ළ නොළ ්ංාරයළ ම ුය ළ ්ුකේළ
ඔලය.“ළ යගකළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළළ
මොාණනළිලසළබලළතිදාිළ(රග)ළදනලාළබනළනසාකළ
සංළබංදොිළලාුිාළ්කං.ළ

 ිොළු සේල්යාතළ් ංාරළසසංාළලාඩළලනළු  සළබණළ
්රනනතළ ුංෝළ ්ංාරළ සලලියිළ  ,ළ ්ලළළ
්රනනතළ ු්ුනකතළ කත්ිළ ැුබනළ බිර,ළ
නුසේළබණළ්කුංෙළළසදල්යාළනයළම ිග යළ මළළ
බලළ ුොොළ ං සයළ ිගංග ගළ ්රතනළ ්ොාිළ ිාෆළ
ලුිය.ළ

  ිගිළ බලසද්ාලන්ළ  ළ ුසේල්ුයිළ ිොළ
සදලාතයාතළදිලනළුිෞරලයළුංේමළු්ෙතළුිනළ
ි ලොළුංෝළසයළි්ුලළබයළසොඟළ්ෑොළ්නනතළ
්ගොගැළලනළ ි.ළනසතළනොළුසේල්යාතළ්ංාරළ
සදලලියිළ ළ්ලළළලනනතළ්කළ යළ මය.ළ

 ්ංාරළම ුය ළ් කළු සේල්යාතළනොළ් ංාරුයනළ
ු්ෙතසිළ ්ෑොතළ කත්ොිළ  ැළ බලළ ුොොළ
ං සුිළ ුදානළ බු්යළ ුි.ළ ුොොළ බකැයළ ිොළ
ුසේල්යනතළ සසත්ළුනෙුදනළ-ළ්ැාළවළවසළ
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්රනළ ්ංාරයළ ිලාළ ුසේල්යනතළ ුනෙුදනළ
ංාිපමනළබිළසොාජුිළිලොළළසීනළබලළබමළ
ද ම.ළ ළබයළ්රනුනළලගර ළසංළිාිළ�යාලිළ
බලළුොොළං සයළුිනනිළ්රක.ළ

 ු්ුනිළ ිොළ ි්ුලළ බයතළ සංළ ුසේල්යනතළ
ුදනළ් ංාරයළසද්ාළු  සළසග ු්නළු ංකනළනොළ
�යාලළම නදළබල ාංදු්ළසමතළ බාළිිළංග්.ළ

 සොාජුිළ ුසේල්කනතළ සංළ දනළ බයතළ ්සද ාිළ
දිලනළසග  ල තළ ුොයළිලළළ දාංරණයිළ
ුි.ළ

28. ළ ි්ාරයතළුැළ ි්ාරළ ිොළ
“ ි්ාරයිළ ග ළු්ුනිළනයතළුැළ ි්ාරළ
්කළ මක.ළනයළ්කළුනෙංග ළු්ුනිළ ි්ාරළ
්කළබයතළුශිසාළ්ර,ළිොළසදවැයළු්ාශළ්කළ
 මක.ළි ොනතළබයළළුනෙලනළ් රණයිළි ග සළ
ිළළු්ුනිළබසිඅළලසදරළුද්ිළිග සළිළළ
ු්ුනිළබලළසග ුි.“ළයගකළනනළසල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ිගලසළ බලළ ජාබුළ
් නළ බ දල ාංදළ (රග)ළ දනලාළ බලළ  ංාා,ළ බ ළ
දාවිළසංළබළළැුත ළලාුිාළ්කං.ළ
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 ්ාිනළසංළබසලළලගසයනළබිරළ ි්ාරළ ිොළංාළ
ිෑ ළ ලලොාලළ ්රළ ිගාොළ සොාජුිළ ුිෙදුිළ
ිලැනළසාි .ළි ොාළ ග ළ ි්ාරයතළලකාළ සසදළ
ුැළ  ි්ාරයිළ  ිොළ මංිොිළ නනළ (ස )ළ
මොාණනු්ළසාි .ළබිතළළනුසේළ්රනළු සළ
ුොොළං සදළො නළනමොාණනළ ිුදසදළුදනුන,ළ
සොාජුිළසො යළිලළළිං්ලළ්රනළම සක.ළ
 ි්ාරළ ගබ,ළ නයතළ සසත්ළුැළ ි්ාරයිළ
ුනේරනළු්ුනකතළසොාජුිළුංෙසළනාොයිළ
ුනෙ ගුබනළබලළ්්ලළළදා.ළ

 ුැළ  ි්ාරළ  ිොතළ ංග යාලිළ ුනෙොගැළ
ු්ුනි,ළ්කළංග ළබලොළුිළකොිළදගකළ්ංිළ
සසංනළ ං සදළ කළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළ ුිනලාළ දනුනය.ළ ළ නනි,ළ
 ි්ාරළ් කළු ්ුනකළනගැළසද්ානය්ළඔලළි ගනළ
ුශිසාළ  ිුොනළ ඔලතළ බලි්ළ සදවැයළ ු්ාශළ
 ිොක.ළ

  ි්ාරළ ්කළ ු්ුනකතළ ුැළ  ි්ාරළ  ිොතළ
ුනෙංග ළ්ළසත,ළඔලළුලනුලනළබල ාංදළුලිළ
ුාු්නාළ්රනළු සළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ ිලළළ බලසද්ාල්ළ  ිුදසදළ
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දනළබලළබ දල ාංදළ්  නළ ොුළදනලාළබලළ ංාා,ළ
බ ළදා්ි,ළබනළනසාකළසංළබංදොිළලාුිාළ්කං.ළ

 ු්ුනිළ් ාුිළඔලළිගනළහණළලුණනාළ්රළ
අළරශිසාළ ිොළ්සද ාිළබනොිළුනේරනළබිරළ
ු්ුනිළනගැළිගන්ළඔලළ ිගනළ  ිාදිළ්්ාළ
 ිොදළබනොිළු නේරක.ළ ළසොඟළු ්ුනිළ් කළ
 ි්ාරයළ සසංනළ ුනේරළ සඟලනුනිළ හණළ
ොකුලකළ ු සළ ්සද ාිළ ්ළ සග ු්නළ ුංකනළ
ිොාළ  ග ළ  ි්ාරයළ සගඟසොළ ම කලළ සංිිළ
�යාලිළබලළ්සද ාිළුිනලාළුදක.ළ

 ුොොළං සදළ්ළබලසානළු්ෙතසළු්ුනකතළලගර ළ
ොියිළ ොතළුංෝළු්ුනිළමකාළ ිොතළ�යාළ
 ිොළි ගනළි ලසනළනමළ,ළි ෑ ළම බසළොාිා්ාලළ
ංාළනයළසිබනදළ ිොතළුංේමලිළ ි.ළනනි,ළ
 ිගිළ ්ානිාලනළ ිොනතළ බයළළ ුනෙලනළ
් රණිළිග සුින,ළිොළසදලාතළපලිාුිනළ
සුශේිළ සග  ගළ  බනළ බලළ බනනනතළ
ුිනලනනතළ ලෑයිළ ්රනළ බලළ බමළ ද ම.ළ ුිළ
 සාළබ කළළ් ානිාලනු්ළසළළමකළි රඟ්ාාළ
සදල ාලයළසංළඊුියාලළංතළිනනතළොඟළිෑුදක.ළ
ත ුසකු්ළනායනළුදුදුනිළසීනළ ලස්ළ
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ඔ්නුිනළනිළු්ුනිළුොු සළිග සළිළළ
සත,ළසදළසයළංග ළුශදනළිගනළලතංාළිිළංග්.ළ

 ුොොළිළළලයළිංදාළුදනළම ස,ළිොාතළබයළළ
ුනෙලනළ්  රණයිළි ග සළි ළළු ්ුනිළබසිඅළ
ලසදරළුද්ිළිග සළිළළු්ුනිළබලළසසංනළ
්කළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණන,ළ ළි ගනගළිාළ(ුංෝළි ගනගළැ)ළකසළසතළ
ිාළ දිලාළ ුබෙලුලනළ මලුළ ු්ුනිළ බලළ
ුිනලාළ දනං.ළ ඔ්නු්ළ බරමණළ සොාජුිළ
බසංනයළ ිගැිොළ ලනළ බිර,ළ නකනළ සොාජයතළ
 සදළයංිිිළසදළුනෙුි.ළ

29.ත සාතළසංළබල ාංදතළ්ාි්ළවොළ
ළ “ිොාතළ ි්ාරළ් කළු ්ුනකතළ් ාි්ළු නෙලනළ
ු්ුනිළ බල ාංදතළ හණළ ොකළ ු්ුනිළ බලතළ
ිළලනුනය.“ළ කළ මංිොිළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළි ගලසළබලළබ ළලුරකරාළ
(රග)ළ දනලාළබලළ ංාා,ළබ ළ දා්ි,ළබළළැුත ළසංළ
් නළොාජාළලාුිාළ්කං.ළ

 බිළෛද ්ළජසිුිළු නෙුයකළළබලසද්ාලනළ් ළ
සසදළබයුිනළ දිළ ි්ාරළ බාළිගාොළ ිරළ
සදළ ලනළ බලළ ද ම.ළ ුොොළ සයයළ  දිළ  ි්ාරළ
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 බනනතළබිතළබකැයිළැුබනළබලළ ලළංග ද?ළ
 දිළ  ි්ාරළ ්රනුනකතළ බමළ සදවැයළ ි ළ
්රනළසතළනකනළසමනළලනළඔලළය ළ දිළ ි්ාරළ
 ිොතළ් ාිළළවොළසදල ාස්ක.ළ

 නුොනොළ බල ාංදුිනළ බමළ  බනළ බමතිළ
 ි්ාරළසසංාළබල ාංදතළු ශිසාළ් කළ මළබලළබමළ
බිරළ ුබෙුංෝළ ුදුනිළ ුනෙද ැ.ළ බ නනතළ
දෑසද,ළ සලනළ ුදනනතළ ්රළ සංළ බ කළළ
බලශඅිාලනතළසසදළබලයලනළදනළබල ාංදතළබමළ
ුශිසාළ්කළ මළබලළ ලුංෙළළ ිගිළබයළබිළ
ුදසළොසිුයනළබ නනතළ්කළ ි.ළුිළසයල ළ
 බනනතළිොනතළබකැයිළැුබනළබලළුිළබයළ
ස ්නළුංකන,ළුිලාළසසංාළබල ාංදතළුශිසාළ
්කළ මළබලළඔ්නළසිනුනදළනගි.ළ

 ුිළසයයළලරුසාදළසසංාළබල ාංදතළබමළුශිසාළ
්කළ  මළ ුි.ළ බමළ ්රනළ ුශිසාළ ුංේමුලනළ
බල ාංදතළ  සදළ  ා යිළ ුංෝළ ලගඩළ වොිළ සදළ
ුනෙලනළනමළළබල ාංදතළු ශිසාළු නෙ ිොළ සාළ
ත සාළමකළැුබන,ළ්කළහණළුනෙි්නළිංළළ
 ාලයළුිනනිළ්රක.ළ
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 ත ුසිළිොාතළ්කළ ි්ාරයතළ්ාි්ළසුිළ
පලිදිළුනෙොගැළු්ුනමළබල ාංදුිනළකතළ
්,ළ  යාළ  ොළ ්කළ ුනෙංග ළ ්වුලාදයනළ
 සල්තළ්ාි්ළලනළ ිගකළබ ාළුිෙුරෙළමළ
සයළ ුනෙංග්.ළ ිලදළ ිොාතළ ත ුසිළ ්කළ
 ි්ාරයතළ් ාි්ළලනළු ්ුනි,ළනොළත සාු්ළ
ොාුිුයනළ ිොාතළ ්කළ  ි්ාරයළ සසංාළ
බල ාංදතළ්ාි්ළලනළු්ුනකළබලතළිළළලනළ
 ි.ළ

30. ස ාංදළ ුොුංයළ වොතළ ්ොාිළ
ු්ුනකළුිෝරාළිගාොළ

ළ “ඔු ළ ලුසේළබයතළ්ිොළම බසලළඔබළ්ුිනළ
ිළළුිළ යාළුදනන.ළොොළු්ුසේළස ාංදළ්කළබලළ
ඔබළ දනුිද,ළ  ළ බ ානළ ස ාංදළ ්රනන.ළ ුල ාලළ
ිගත ළසතළස ාංදළසසංාළබදානළ( ර ි)ළ යනන.ළ
ඔබළබිානළලගඩළොංලළු ්ුනකළ් ොාිළලශුයනළසතළ
ස ාංදළ ුොුංයළ ලනන.“ළ කළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළි ගලසළබලළොාගිළ්  නළ
බලළලුලකාළළ (රග)ළ දනලාළං සදළ ම බසළසිලමනළ
ංයළුදනාොළලගුිාළ්කං.ළ

 ්සද ාිළ ්ළ ුදලනළ කයනළ ලනළ ස ාංදළ නගොදොළ
මසදගිළලලනු්ළජසිුිළබිඅලශඅළසද්ානයිළ
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දරණළබලළුිනලනළම ස,ළ “මසදගිළලලනළංාළ
මසදගිළුනෙලනළබයළබිරළැුබනළුලනසළස ාංදළ
්නළ ිොක.“ළයනළමංිොිළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනළිගලසං.ළ

 ුොොළ ං සයළ ්ලුළ  කියිළ ිගනළ බිතළ
ිගංග ගළ ්රක.ළ ස ාංදළ ්රනුනළ ු්ුසේද?,ළ
ස ාංදළුලකළුි ාලනළකොිද?ළස ාුලකළ රිළ
ලනළ සතළ ිගලසයළ  මළ ුිළ කොිද?ළ ස ාුලකළ
ලගබිදිළසදළවළසතළනයතළම යොළකොිද?ළයනළ
්ලුළිොණිළුනෙල,ළස ාංදළ ිොතළ්ාක්ලළ
බුිෙුංෙසළළ ු්ුනිළ ස ාංදළ ්රනුනළ
ු්ුසේදළයනළ්ලුළිලාළමංිොිළසල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ සසදිරාළෝලළ
ුිනලාළ ළ ි.ළ

 ළබල ාංදළබිිළසි්ුණලළිංකළ්කළ්ිොළලනළ
්සද ාිළ් ළි ලළු්ුනකළසි්ුණළ් කළ මළයගකළ
ිලසනනතළ  සලිළ ්ැාළ වළ නගි.ළ ුිළ  සාළ
ස ාංදළ �යාුලළ කළ  රිළ ලනළ ු්ුනකතළ  සළ
්ක්ළ ිොාළ ්ගොැළ ්්ාරයතළ නයළ ්නළ ්කළ
ුනෙංග්.ළනුසේළයුොිළ්රනුනළනි,ළ්සද ාිළ
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සි්ුණළුනේළ බලළ ිලසනළොංාළ ිාියතළ ිළළ
ලනළබලළඔලළොි්ළිබාළිිළ මක.ළ

 ළස ාංදළ ුල ාලළ ිගත ළ සතළ නයළ දනලනළ බදානළ
 යනනතළ  නෑොළ ු්ුනිළ ලයසළ ුංෝළ දගනොළ
ුනෙි්ාළ ් ාිළළ සයළ ංග ළ බිර,ළ බදානළ ්ළ
ිලසනළ ලචනළ  සලිළ ුලනසදළ ්කළ ුනෙ මක.ළ
නුංළළ් ාුිළසතළස ාංදළුොුංයළලනළ්ොාිළ
ලශුයනළ් ත මළ් රනනාළම බසළ ිගිළලගදිළළ
්ලුළි ගනළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාණනළුිනලාළදනං.ළ

 ුිළසියළම බසලළැුබනළබ කළළං සදළ ලදනළ
ිගනදළස ්ාළබ නළ්ලළ්,ළකු්නයළ ලගර ලළ
ිාරායනයළ ිොතළංග ළිගනගළිාළ්ොාිළු සළ
් ාිළළ සයළ  මළ බලළ ිගංග ගළ ුි.ළ න්ළ ංාළ
සොානලළකු්නළි ාරායනළ් කළංග ළු දුදුනිළ
සීුිළනි,ළනකනළලගඩළොංලළිගනගළිාළ්ොාිළ
ු සළ සතළ ිිළ  මළ නමළ,ළ ුොකළ  ළ ලයුසනළ
ිොණිළලගඩළිගනගළිාළිගනළසග ලොළලගර ය.ළ
ිොළ ජසියළ මුලුලොළ ිාිළ �යාලනළ ්ළ ුය ළ
ොෑි්ළ  ළ ්සද ාතයළ ජසියතළ ිාළ ිග ළ ොංයළ
ිගනගළිාතළ ලකා,ළ ්සද ාතයළ දගනොළ සකිලළ  හළ
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් ිළ ිාිළ �යාලනුිනළ මළළ වළ ෙලළළ වුළ
ු්ුනිළ ්ොාිළ ලශුයනළ ්ත මළ  ිොතළ
සදසදුසිළබලළස ්නන.ළ

  සසදළහණාිියනළසකිලළයංිළළු  සළජලළලනළ
ිලණයනතළ නාය්ළලයළ ොනොා,ළ ඔ්නතළ
්සද ාිළ දිලනළ ුිෞරලයළ ුොොළ ං සයළ බිතළ
ිගංග ගළ්රක.ළ

31. බල ංදුිනළිඅාිළ බනළසසදළොාුිළ
ළ බ ළදුළ(රග)ළලරිළමංිොිළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළ මොාණනුිනළ “ සසදිොළ �යාලනළ
කොිදග?“ළකළු ශදනළ් කළසතළ“බල ාංදළි ගනළසශදලාසයළ
ිගෑොළසංළඔලු්ළොාුිුිළතොයළු ය ො.“ළයගකළනනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ම මලළ
දනං.ළ“( දංසදළ ිොත)ළලකාළසදසළලං ාළ්්දග?“ළකළ
ුශදනළ ්කළ සතළ “ලීනා්තනළ බම්ළ බලළ ඔලු්ළ
කත්ලළ සසනළ ස ්නළ  බනුනියග.“ළ කළළ
නමොාණනළම මලළ දනං.ළ “ුිලාළ සලිළ ිොතළ
ොතළුනෙංග ළනි,ළකොිළ්රනනදග?“ළකළසොසළසතළ
“ු්ුනකු්ළජලුනෝිායළසදංාළ සලිළ් රනනතළ
පලුලිළ ුනෙොගැළ ු්ුනකතළ  දිළ බි්ාරළ
්රනන“ළ කළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළම මලළ දනං.ළ ළ “ුොයළ ිලාළ ාොතළ ොතළ
ුනෙංග ළ නිළ කොිළ ්රනනදග?“ළ කළ සොසළ සතළ
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“බනනළංතළංා ළසදළ ිුොනළල  නන.ළුොයළඔබළ
සසනළ ඔබතොළ ්රළ ිනනාළ මනිළ ුි“ළ යගකළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ම මලළ
දනං.ළ බලළ  ංාා,ළ මසදගි,ළ බංොිළ සංළ බ ළළ බයළ
ලාුිාළ්කං.ළ

ළ නනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනු්ළ
බනිාත්යනළකසලළ ගුබනළ�යාලනළ්නළ ිොතළ
 ිරොළ ුසසලුලළ සීයාිළ ුොනළ නයතළ බලශඅළ
්ිත්ළ දගනොළ ලුදනයළ ්රළ ිගාොතදළ සුශේිළ
කග යාලිළදගිළ්ං.ළ

  සසදිොළ �යාලළ ළ ුිලළ සශදලාසයගළ කළ මගනොළ
සසංනළ  ිුොනළ ු්ුනකු්ළ ජසිුිළ ුිලළ
සශදලාසයළ ලගදිළළ සද්ානයිළ දරණළ බලළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුිනලාළදනං.ළබිළසෑොළ�යාලිොළු ිලළසශදලාසයළ
ිදනිළ ු්ෙතළ ුිනළ  රරයළ  මළ බලළ ුොකනළ
ිගංග ගළ ුි.ළ ුිලළ සශදලාසුයනළ ුිෙරලළ
ු්ුනකළ ්රනළ  නෑොළ ුදය නළ ඔලතළ  සදළ
ි ිළ සදළ ුනෙලනළ බලළ බලළ කු්නළ ිලසක.ළ
නුොනොළ බල ාංදළ ු්ුරකළ සශදලාසයළ ිග ළ
ු්ුනකළනයළිොළෛද ්ළෙසිුිළ�යාුලකළ
ුනෙුයදුරළනිළඔලු්ළුිලළසශදලාසළුයනදළ
 සදළි  ිළු නෙොගි.ළනනිළමසදගිළලරුයකු්ළ
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ජසනළ ොාුියළ ුිලළ සශදලාසුයනළ ුලනලළ
�යා්කළුනෙංග ළබලළස ්නන.ළ

 ෙංාිළ යනළ  ිදය්ළ සතනළ ිොළ ිොණිළ බලළ
 ිගිළ මසදගිළ ලලළ  මුළ ුබෙුංෝළ ුදුනිළ
සිනළ නමළ,ළ ෛද ්ළ ෙසිුිළ ්සද ාොයළ
ම ි නනතළු්ුනිළ්රනළලෑයොද,ළ ළසදංාළ
ඔලළ්රනළිාිඅාියනදළෙංාිළු සළසග ුි.ළ
බල ාංදු්ළ ොාුිුිළ සතනළ  ිොළ සසංාළ ිොළ
ජසියළිලාළිාිඅාිළ ාොතළු්ුනිළ් ාිළළ
වොළෙංාිළකළබලසානළමයලරළුි.ළ

 ලංු ිළළ දංසදළ ිොළයනුනනළ් ලුළු ද්ිළ
බදංසදළු ්ුු.ලංලළ ාලයළනිළයකාලළ් සද ාොයතළ
ලුිළ දසළ දංසදළ ිණන්තළ ුිරළ සෑොළ රත්ොළ
ුිෙදුිළිගලමුළබලළොි්ුිළිබාළිිළ මක.ළළ
සෑොළබලසද්ාල්ොළලංලළ ාලයළසොාජුයනළමරනළ
 ිොතළ් සද ාිළු ලරළදගිය.ළු නෙුයකළළි ාියනළ
සසංාළ ලංු ිළ  දංසදළ  ිුොනළ බල ාංදු්ළ
සොාලළ සංළ සමතළ ියාළ ිිළ ංග ළ බලළ ්සද ාිළ
ුිනලක.ළ ළසොඟළලීනා්තනළබම්ළලංු ිළ
 දංසදළ ිොළම නළබල ාංදු්ළසමතළ බාළිිළ
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ංග ළබලදළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාණනු්ළං සදළලදනළුිනලක.ළ

 ුොලග ළිාිඅාිළ ිොතළ්ු්්ලළංාළ්ාක්ලළ
බුිෙුංෙසළළ ්ලළළ බල ාංදු්ළ සමතළ ිිනළ
ුබෙුංෝළුදුනිළසීැ.ළසොාජුිළබ ළළබයතළ
 දිළ ි්ාරළ ිුොනළබල ාංදු්ළළ්වුලාදයළ
ුොොළබයතදළ බාළිිළංග ළබලළනනළසල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළුින්ං.ළ

 සුළබ යාල නළ ගුබනළුිිනුයනළි් ිළ
නකළමළ ිොතළොංනසළිනනාළ බයළ බමළ ද ම.ළ
නුොනොළ සදළබ යාලිළ ිොතළනපලුළබයදළ
බිළබිරළසීැ.ළබනනළු ලිළබිළු නෙිානළු ිළබයළ
ිලළ ු්ුනකුිනළ  ගුබනළ  නෑොළ  දිළළ
 ි්ාරයිළබු්ළු්ෙතළස ්ැ.ළුොලග ළබයතළ
සුළ ලශුයනළ ුංෝළ මකතළ වුොනළ බල ාංදු්ළ
සමතළ බාළිිළංග ළබලදළුොොළං සයළුිනලක.ළ

ුනෙුයකළළුංේමනළ සාළුිලාළ සලිළ ිොතළ
බුිෙුංෙසළළමාසිදළබිළ බිරළසීනළබලළබමළ
ද ම.ළුිළබයළිගනළුශදනළ්කළසතළ සුලකතළ
 සදළ ංා යිළ ුනෙ ිොළ ිලාළ කසලළ�යාලිළ
යගකළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළිගලසං.ළබනනළංතළංා ළසදළ ිුොනළ
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යිළලාසයිළ බාළිිළංග ළනිළනොළලාසයළිිාළ
 නෑොළබිරාදයිළසදළ ිොතළි සබතළු නෙලනළබදළ
සොාජයත,ළ බනනළ ංතළ ංා ළ සදළ ුනෙ ිුොනළ
කසලළ න්මළ ්රළ ිනනතද,ළ බල ාංදු්ළ
්ිුලාදයළ බාළි නනතදළොාුිළැුබනළබලළනනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ ළ මොාණනළ
ුිනලාළ දනං.ළ ුොයළ  නෑොළ ු්ුනකතළ
ිංසුලනළ්කළංග ළලනළ ි.ළළ

32. ුොු ෙලළසංළොමළෙසිුිළ
යංිළළබයළ

ළ “ුොු ෙලළජසිුිළයංිළළබයළොමළජසිුිදළ
යංිළළ බයළ ුලැ.ළ නුොනොළ ුොු ෙලළ ජසිුිළ
බයංිළළ බය,ළ ොමළ ෙසිුිදළ බයංිළළ බයළ ුලැ.“ළ
යගකළ මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළිගලසළබලළ්නසදසාළ(රග)ළදනලාළබලළ ංාාළ
ලාුිාළ ්රක.ළ ුොොළ ං සයළ බරානළ බසනළ ුසිදළ
ලඅලංාරළලදනළළබලතළිළළලළ ි.ළ

ළ ත සාු්ළයංළහණයළලුදනයළ ිොළ්සද ාොුිළ
සයයළ්ිගනළවිකළබරමණළුි.ළිාසරය,ළසොාජය,ළ
්ු්්ළ ංාළ ්ුොානිළ යනළකොනළ ුදයිළ ුලනසදළ
වලළළත සාළසදලා ාස්ලළබියළ්රනළයංළහණයනළ
සයල ළ නදාළ ුොනළ බදළළ ුලනසදළ ුනෙවළ ිලැ.ළ
බලි් ාලය,ළසිඅිාල,ළෛොරය,ළද නතළසරණළවො,ළ
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සශදලාසළ ලනි ාලයළ යනළ යංළ හණයනළ  ලාකනළ
 කිය .ළ ුිළ සයයළ ළ යංළ හණයනළ ිොළෛද ්ළ
ෙසිුිළ බනිොනයළ ්රනළ ු සළ ්සද ාිළ
ුිෙ ුලක.ළ

 සයයළ ජනයාොළ යංළ හණයළ බියළ ්රැ.ළ  ලාළ
සොාජය්ළබ ලාුයළබිියිළබලතළ්සද ාිළිළළ
්රනුනළස ශදචයළ  නයළසංළ ොරණුයනළ ිසළ
ෙසියළ ු්ුරකළ මසදගිලලනු්ළ බලදානයළ
ුයෙමළ්රතනය.ළ

 ොරණුයනළිසළය ළනග තළුොු ෙලළජසිුිළ
ිොාළ ්කළ සයයළ �යාලනළ සසංාළ ස ශදචයතළ
 ාජනයළලනළබලළමසදගිලලළදනැ.ළනොළ�යාලනළ
ු්ිරිළසුළ් ලදළඔල/ යළන නළ ලාුිළලිලොළ
 ාරළ ුිනළ ම මලළ  යළ  ිය.ළ ්නළ බනමලලළ
ු්ුනකතළසදලුියළු ංෝළ රුිළ නනළකතළලනළ
 ි.ළ ුොොළබලසානළ  නුිළබග ලිළ්ොළිගනළ
ංනනාළි ගාොළම නළු ්ුනකු්ළු ිලළසශදලාසයළ
සංළඔලළසොාජුිළ රිළලනළ්්ාරයළබැළිලැ.ළ

 බලසානළ ළ  නයළිගනළ ිරළසොසලු නළසීනළ
ු්ුනකළ සළසත්ළිොළොරණයළිගනළබොි්ළ
ුනේරක.ළ
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  නෑොළුොෙුංෙි්ළු්ුනකතළොරණයළසදළසයළ
ංග ළබිර,ළඔලු්ළසයුළ�යාලනළොරණයළසදළවළ
නොළුොෙුංෙුළ ළ ණළකීක.ළ

 ුිළි ළළලයළු ්ුන්තළබලුබෝදළවළු ොෙුංෙිළ
සත,ළ ොරණයතළ ුිරළ ්නළ්කළ මළසයයළකසලළ
�යාලනළඔලළ් රි ළ් කළ මළබිර,ළි ොළජසිුිළ
 සදළ බලසද්ාල්ළ නයළ බොි්ළ ්කළ ුනෙංග්.ළ
ුොොළසදානිළවුිළමලළමයලරළලනුනළකසලළ
�යාලනළිොණිළ්නළ ිොළසංළසයයළබකසලළ
�යාලනළුිනළ්ලළවොක.ළ

 යංිළළ ුිළ බියළ  ිොළ සෑොළ ු්ුනකු්ොළ
සදලා ාස්ළ හණය .ළ ුොොළ සදල ාස්ළ හණයළ
ලුදනයළ ිොළම නළු්ුනකතළිොළ ම්ොළ
් දිතළ  ිොතළ ිොණිළ ුනෙලළ ොමළ ජසිුි දළ
නකනළි ිළ බාළිිළංග ළොාුියළැුබනළබලළ
ුිනලාළ  ුොන,ළ ත සාු්ළ ජසියතළ නලළ
බරමණිළ ුදනනතළ ුයුදක.ළ ුිළ ො නළ සෑොළ
ු්ුනකොළ ලුිොානළ ෙසියළ සංළ බනාිිළ
ජසියළබල ාංදු්ළමකුතනළසාු්්ළ්රළිා.ළ

ළ ුොයළ ිලළළ ිගංග ගළ  ිොතළ ංුො ාළ ් නළ
බ දල ාංදළ (රග)ළ දනලනළිලළළං සදළලදනිළුදසළ
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බ ම.ළ “ලරිළ මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණනුින,ළ ‘ොතළ ඔබළ මොාළ ුදනළ
 ිුදසදළ කොිදග?‘ළ කළ සොසුලත.ළ නසතළ නනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළ‘ංුො ා!ළ
යංළුිළ්රනන,ළබයංිළළුදකනළලක නන‘ළයගකළ
ම මලළ දනං.ළ ොොළ නගලිළ ලරිළ කිළ ව,ළ ‘නනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණ !ළොොළකොිළ
්කළ මළබලළඔබළමොාණනළ ුුිශළ් රනුනදග?‘කළ
 සුලත.ළනසතළනමොාුණෝ,ළ‘ංුොා ා!ළසයල ළංගරළ
දොාළඔබළ යළි ස,ළ(ොරණුයනළි ස)ළත සදසළඔබළිගනළ
කොිළ  ලළ  මළ දගකළ ඔබළ ්ගොැළ ලනුනද,ළ නයළ
ිොණිළ්රනන.ළනුොනොළඔබළිගනළත සදසළකොිළ
ිගලමොළ ිගනළ ඔබළ බ්ගොගැළ ලනුනදළ නයළ
ුනේරනන.‘ළකළම මලළදනං.ළොොළ ලසතළුිෙසදළ
නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ
ලදනළිගනළ්ලිනාළ්කළසතළසයයළයංිළළුදයිොළ
නකළබකිහළවළැුබනළබලළිංදාළිළුිත.“ළබද ළබලළ
මමදරිළගන්ුයකළබලළ ංාාළලාුිාළ්රක.ළ

 ුොොළ  ිුදසදළ ංුො ාළ (රග)ළ මොාතළ ුොනො,ළ
්ිි,ළ ජාැළ ුංෝළ ිිැළ ු දුයනළ ුිෙරලළ බිළ
සයයළුදනාතොළුයෝිඅළබලළුිුන.ළ

 නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුොොළ ං සදළ ුද්ළ ො නළ යංළ ුිළ  ිොළ ම නළ
ුොු ෙලළ ෙසියතළ ිොණිළ ුනෙලළ ොමළ
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ු ෙුලක ළ දළ  ා ළ බාළ ිිළ ංග ළ බලළ ුිනලාළ
දනං.ළ ුොු ෙලළ ජසියළ ොමළ ෙසියළ සොඟළ
සිබනදළ්රළ් සද ාිළු ිනලනළොාුියළුොයක.ළළ

33. ුසෙුංෙ ුරකුිනළබ මළ
ුුයෝජනළ බනනාළ

“්ලුරකළු ංෝළමසදගිළලරුයකුිනළබ මළු  සළ
්ංාරළ ුි ිළ  බනුනද,ළ  ළ ුලනලතළ දගුලනළ
 නුනනළ ළංාළසොානළ් ංාරයිළ  නනතළබල ාංදළ
ඔලතළ ොඟළ ස සක.ළ ්ලුරකළ ුංෝළ මසදගිළ
ලරුයුිනළ බ මළ ු සළ්නොිළ  බනුනනද,ළ  ළ
ුලනුලනළදගුලනළ  ළ නොිළබභනනතළබල ාංදළ
ඔලතළ සදළ ්රක.ළ ්ලුර ළ මසදගිළ ලරුයකළ ිගනළ
බයංිළළුිළිලසනුනදළබලසානළ නුි ළබල ාංදළ
ඔලළිගනළබයංිළළුිළිලසනළ ි.“ළයගකළමංිොිළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළිගලසං.ළ
ුොොළං සයළබංදොි,ළබ ළදාවිළසංළබද ළබලළමමදරිළ් ළ
බලළ ංාාළලාුිාළ්රළ ි.ළ

 ුොොළං සදළකළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාණනළ සසංනළ ්රනුනළ ්ංාරළ සසංාළ
්රාදනාලිළ ගබ,ළනයළම ළිළළු්ුනකළිගනළ
ුනෙලළමසදගිළලරුයකු්ළලගර ළුංෝළබාළිාාළ
ුංෝළ ුි ිළ ිලසාළ ලගර ළ ොාුිුයනළ ිොළ
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බලශඅිාලනළ (්ංාරළුංෝළ නි)ළ බාළිනනතළ
ලෑයිළ ්රනළ මසදගිළ ලලනතළ බලලාදළ ්රනළ
ම සයගළකළස ්නන.ළ

“මසදගිළ ලරුයිළ ිලළළ මසදගිළ ලරුයකු්ළ
ුසෙ ුරිළ ුි.“ළ යගකළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණනු්ළ ලදනළ සොඟළ සසසාළ ුොොළ
ං සයළිංදාළුදනළසත,ළං සදළසිලමනළිංිළසසංනළ
්ලුළළු්ුරකළබිළබලදානයළුයෙමළ්රැ.ළ

 ිොළතමුරිළසොඟළු්ුනිළබොනාිළවළසීනළ
බලළ දගනළ ුිනළ ඔලළ ුලිතළ ුිෙසද,ළ තරයාතළ
සලිදලළ ිාළ දි,ළ ුි ිළංාළඔලු්ළබාළිාාළ
යනළ ුිළ ිලසා,ළ නොළ ිගනගළිාළ සමනළ  ිොතළ
ලෑයිළ්රනළමසදගිළලරුයකළම බසලළුොකළ ළ
සසංනළ ුි.ළ ුොොළ ිංළළ �යාුලනළ ළ සමනළ වළ
ු්ුනි,ළ ුොොළ මසදගිළ ලරයාතළ්ංාර,ළ නිළ
ුංෝළ ුලනළළ යිළ ුදයිළ සියනනතළ ුයුදක.ළ
නනි,ළ ුොොළ මසදගිලරයාළ ිොළ තරයාළ නගැළ
සද්ානය්ළඔලළිගනළ ිාළදිළිලසාළඔලළලළිාලාළ
 ුොනළුිලාළ බාළිළළබලළ සග්ක.ළ

 ලගර ළ ොාුිුයනළ  බාළ ිළළ බලළ සග ු්නළ
ුොලග ළ ලාසයතළ බල ාංදු්ළ ්ිුලාදළ
ුනෙ ගුබනළබිරළඔලු්ළද්තළදළු ොයළු ංේමලිළ
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ුලක.ළ බලසානළ  නුිළ බල ාංදළ ඔලළ  බාළ ිළළ
ුොොළලාසයළුලනලතළ රුිළ නුනනළම මලළ
සියක.ළු ොයළ් ිාොළළබලාසනාලනිළි ළළලයිළ
බලළ්්ලළළද ැ.ළ

 යුොිළිගනළ ුංෝළ ිොාළ ිගනළ බනනළු්ළසුළළ
 සසදළොියිළ ැළ් රනළබදංසන,ළු බෙලළු ිෙිාළ
ුබෙලළහණලුණළිලසාළත සනළු්ළසළළ නාළ
ුින,ළ් නළබනමලලළ ළබයළමකාළ ිොතළංාළබ මළ
ලාසළ බනනතළ ළසාංළ් රනළබයංිළළ�යාලනළළ
ිගනළ ුොොළ ං සුිළ බලසානළ ු්ෙතසළ සසංනළ
්රක.ළු ොළලග ළු ුෙකාලනළ් ළු යුදනළබයළි ගනළද,ළ
සොාජයළිසාළ්ෑුොනළ ළබයළබසදළ්රනළදනයළ
ිගනදළ බමළ ද ම.ළ බලසානළ  නුිළ සයයළ බයළ
් ාුිළ ඔ්නළ ුබෙල්ාරුයෝළ බලතළ බල ාංදළ
ුං ළදරිළ්රක.ළ

 ළබල ාංදු්ළ් දරයළු නෙිිාළසොාජුිළි ොාළි ගනළ
 සසදළොියිළුිෙකළනිනළබරමණ නළයංිළළ
ු්ුනිළු  සළු ිාළසනොළසංළංගසිොළබිළබිරළ
 ිගිළබයු්ළපලිද .ුොළම නළබ මළ ා ළංාළ
ලාසළ බාළි ගාොතදළඔ්නළබ ාළු ිෙුරෙළමළු ලැ.ළ
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 බලසානළ  නුිළ ුොලග ළ සයයළ බුයු්ළ සගබෑළ
සදලැියළ ුං දරිළ ්රනළ බලළ බල ාංදළ
ුිෙුරෙනදළුලක.ළ

34. බකැ්ලු්ළබනොගැුයනළ
ුිෙරලළයොිළිගාොළ

ළ ුොොළ ොාිා්ාලළ ම බසලළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනු්ළලදනිළුදසළබ ම.ළ
“ඔු ළතමුරකතළකතළ සොළුදයිළසකුලතළ්ලදළ
ුනෙිනන.ළඔලතළකතළු්ෝනළ්ෑල ිළ්ලදළිළුළළ
නිළනයළ්ිසළුදනන.“ළබ ළදා්ි,ළැුත ළසංළබද ළ
බලළමමදරිළගන්ුිළබලළ ංාාළලාුිාළ්රළ ි.ළ

 ්ිාළ සතිළ තමුරකුිනළ ිලාළ ඔලු්ළ
බනොගැුයනළු ිෙරලළසකුලතළ් ලදළ සලි,ළනයළ
කකාළ ු්ෝනළ ්ෑල ිළ ්ලදළ ුනෙිනනාළ ු සළ
ුොොළං සයළිගංග ගළ්රක.ළ

 ං නළසිලමනළුොොළං සයළිංදාළ  ොතළුයෙදාළ
ිළළ  දාංරණයළ ුදසළ බ ම.ළ  දාළ සීනළ
ු්ුනකු්ළ  ිගිළ තමරනළ ඔලු්ළ යොිළ
සකුලතළසඟලා,ළඔලළ නුදනළබල ළවළනයළු සෙයාළ
් බ ළ ්ලුංෙළ,ළ ඔලතළ සකුළ ්රළ සනංළ
ුලනනතළු යුදැ.ළු ොොළබලසද්ාුලකළබලතළසීනළ
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බයදළ ුොයතළ සං ා ළ ුලැ.ළ ුොු සළ ්්ලළළ
සමනළ බනුනළඔලු්ළසළළුිදනාලළොිය.ළ

 ්රි ුි ළතමරනළයොිළි ළුළළංා යිළු ංෝළ
ිගාලිළසදළ ිොතළුනෙලළසකුලතළ්ලද,ළ දගනළ
ඔලලළ සකුලතළ  ිළ ්රතනළ සුනෙදළ ලනුනළ
සගබෑලතක.ළ

 ුොු සළ තමරනළ සංළ ිලළළ මාසිළ සුනෝදළ
ලනුනළ නිළ බයකු්ළ සළළ ුිදනාලළ ොිළ බලළ
්ාතළළුිාළයක.ළසකුලතළ්රි ළ්කළ�යාලිළ
සොාලළ ්ිොලාළ ු්ෝියතළ මාළ  ළ බලසානුිළ
බරිිකළංා ළසදළවළබලසද්ාලනළිගනදළබමළද ම.ළ
සශදලළසදඅා යන්ළනල්ළලදළයනළනාොුයනළනිළ
මාස්ු්ළ සමතළ  ුදසාළ ිලළළ මාස්තළ සදළ
්රනළ යකනයළ ුොලගනන .ළ ුොක ළ ජසිළංා ළ
 කියිළසදළවළබලළබමළද ම.ළ

 නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ු්ළං සුිළසසංනළලනුනළ සදළලීනා්ොිළ
ුනෙොගැළ “කකාළ ු්ෝනළ ්ෑල ි“ළ ය.ළ ුොලග ළළ
සුළ ුදයිළ ිලාළ බකැ්ලු්ළ බනොගැුයනළ
ුිෙරලළිළුළළනි,ළලංාොළ්ිසළ යළ මළබලළ
ුොක ළුිනලාළ ළ ි.ළ
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 ුොලග ළබලිළු දයිළි ගනළි ලාළබොි්ළු නේර,ළ
නයළිගනළසසංනළ්රතනළසයයළමසදගිලලළබිරළ
බුනඅෝනඅළ සුංෝදරළළ ලයළ ුිෙකළ නඟනනතළ
්සද ාිළොඟළුිනලක.ළුොොළසුංෝදරළලයළනසළ
දොනනතළ ළ නකළ සාොාේකනළ ්ලුරිළ ුංෝළ
ුයදුනළනිළනයළසශා ළිාියිළබලළස ්නන.ළ

 ළමසදගිලරුයකු්ළ ුිිකළ ංාළ ුාණයළ ුොනළ
ඔලු්ළු ිෞරලයදළි සරළු දයිළබලද,ළ ලාතළංා ළ
සදළ ිොතළ සුලකතළබකැයිළනගැළබලදළරසලළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ංජළ
ලනදනාළසොුිළ්කළුිශනාලළොි්ළිබාළිිළ
 මක.ළ

35. සොාජුිළසාොයළිගැිොළ
ොංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ

මොාුණෝළබල ාංදු්ළනාොුයනළ ්රාළ“සගබගසනොළ
ඔබළ මසදගිළ ලනළ මලළ සදලුියතළ  මුළ
ුනෙලනුනය.ළඔබළබිරළන ුන්ාතළ් දරයළදිලනළ
මල,ළඔබළමසදගිළබලතළිළළුනෙලනුනය.ළඔබළබිරළ
්දරයළ  ැළ ලනනතළ සාොුිළ ිගමොළ ිමරනන.ළ
ු්ුනකතළෙ කලළ ිොළදගගළමකයිළංාළසොානය.ළ
නළබගසනළනකනළමළලළ් ලළළලනන.ළනොළදගගළමකුයනළ
ු්සදළ්ලළළු්ුරනළබලළුනෙිලසත.ළනුංළළනයළ
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(දගගළ මකය)ළ ඔු ළ ුිලළ සශදලාසයළ සි්ුණුයනළ
්ලළළ් රක.“ළයනුලනළි ගලසළබලළබ ළලුරකරාළ(රග)ළ
දනලාළොසදගි,ළබ ළදා්ි,ළ් නළොාජාළසංළබද ළබලළ
මමදරිළගන්ුයකළ්ොාිළ ංාාළලාුිාළ්කං.ළ

 නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ ිොාණනළ
බල ාංදු්ළනාොුයනළ ්රාළයොිළිලසනුනළ
නිළ නයළ ිොළ  ිුදසදළ ්ළ ලගදිළ්ොළ ුිනලනළ
ම සක.ළ නළ ලග ළ බලසද්ාලනළ ්ළ බනිාත්යනළ
නයතළසුශේිළ නනදුලනළසලනළුදැ.ළ

 ුොොළ ං සුිළ ්රි ුිළ ිොළ බනිාත්යනළ
 ිගිළ �යාලනළ ්නළ ්රනළ මලළ ඔ්නළ ිිනළ
සදලුියළ  සළ  න්ළ ුනෙ ගුබනළ බලළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ිගලසං.ළ නනිළ සලුියළ කතළ ්රළ ිනනතළ
ු්ොුයනළ ු්ුනිළ සගබෑළ න්ොළ ුදසයාළ
ු්ුරකළ සශදලාසයළ ිබනළ මසදගිලරුයිළ සයළ
 මය.ළ බල ාංදළ ු්ුරකළ සශදලාසයළ කොිළ දගකළ
 සලිළ ුනෙදනනාළ ු්ුනි,ළ බල ාංදුිනළ
ිොණිළකතළලනළසදලුියළිගනළසශදලාසළ්රනළ
බලළබ ාුිෙුරෙළමළසයළංග ද?ළ
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 නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ු්ළබනිාත්ළයනළ් සද ාොයළම බසලළ් රි ුිළ
 ග ළ බලුබෝදුයනළ ිසලළ බල ාංදළ ු්ුරකළ
සශදලාසයළි බාළමසදගිළලලනළබලතළි ළළ් ං.ළසගබෑළ
මසදගිළලරුයකළවොතළුිලළසශදලාසයළිොණිළ
ුනෙල,ළි ලළළබලශඅිාලනළ කියිළැුබනළබලළ
නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ  ළ බයතළ
ුිනලාළදනං.ළ

 ිොළ බනිාෝයනතළ බම්ලළ ස ාංදළ ්නළ ්රනළ
ු සළුංෝළළ ිලාසුිළබම්ළ්ා යිළුයුදනළ
ු සළ ුංෝළ බම්ළ ු සළ දනළ ුදනළ ු සළ ුංෝළ
 ිුදසදළ ුනේකළ නමොාණනළ  ලාළ ුලනලතළ
මසදගිළලලනළිොනළබිරළ්දරයළංාළෛොහයළ
දිලනළ මලළ සගබෑළ මසදගිලලනළ ලශුයනළ ිළළ
ුනෙලනළබලළිගලසං.ළ

 ්සද ාතයළ ්ිගනවිළ සංළ ්සද ාිළ බියළ ්රනළ
හණාිියනළි ගනළදනනාළු ්ුනකළබනිාත්යනළ
බිරළසුංෝදරළලයළලුදනළ් රනළම සළ් සද ාිළ
ුිනලනළ ොාුිුයළ කළ බමළිිළ ුනෙදල.ළ
මසදගිලලළ ිොළ ුසෙ රනතළ ්දරයළ දගිවුිළ
බලශඅිාලළ සසංනළ ්කළ නනළ සල ල ාලළ
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බු කකළලසල ිළමොාණනළබනාිිළිරපරතදළ
නොළොුියළ්රාළ ර ිළ්කං.ළ

 ුසෙ රනළ බිරළ සාොයළ ිගැිොළ යනළ ්දරයළ
ලුදනයළ  ිුිළ නිළ ොාුිය .ළ “බසදස ාමළ
බු කකි“ළයනළිගමුොකළබු්අළ“ඔබතළසාොයළ
කතුිලා.“ළ යනනක.ළ මසදගිලලළ බිරළ ිගමිළ
බම්ලළ යනළ  බක.ළ ස ාිළ ුනෙුංෙළළ සාොයළ
බල ාංදු්ළ ළ බ ි්ාරලළළ නාොයිළ ලනළ බිරළ
ු්ුනකතළ සාොයළ ිිනුනළ බල ාංදුිනළ
 ගුබනළසාොයළසංළසංනයළසසංාය.ළුොොළිගමොළ
 ග ළ ු්ුනිළනයළ ංාළ සොානළ ුංෝළ නයතළ ලකාළ
බ ි්ාරලළළලචනුයනළම මලළ යළ මක.ළු ොොළ
ිගමිළ ලලොාලුලනළ ත සනළ බිරළ ුසුනංසළ
ලුදනයළවොදළිගනිළබාළසොදළසදලනළ ි.ළ

 ත සනතළම කලළ ිොළදගගළමකයිළංාළසොානළ
්කළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළ නොළ දගගළ මකුයනළ ්ලළළ ලනුනළ
ු්ුනකු්ළු ්සදළු නෙලළඔලු්ළු ිලළසශදලාසයළ
නිළ ඊොානළ බලළ ිංදාළ දා.ළ ත සනතළ ම කලළ
 ිොළ්සද ාතයළසොාජුිළිගැලුනළනි,ළලගර ළ
ුංෝළ ලගර ළොාුිුයනළන ුන්ාතළංා ළසදළළ



 

122 

 ිොතළ්්ලළළ ුි ුුැ.ළ නුසේළ ුිු ුුනළ
සතළුංෝළංා යිළසදළ්රනළසතළඔලළිොළඊොානළ
නිළ ුිලළ සශදලානයතළ නුරකලළ �යාළ ්රක.ළ
ත සනතළ ම කලළ  ිොළ සොාජයිළ මකළ
ිගැලුරළනිළනොළසොාජුයනළුිලළසශදලාසයළ
සි්ුණුයනළ්ලළළලනළබලළසනළසල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළුිනලාළදනං.ළ

 ්ොානයළ නිළ ුිලළ නයළ බගැොළ්ොළ ්ලළළ වළ
සොාජය්ළ නෑොළ ිාිළ�යාලිළ ිංසුලනළසදළ
ලනළ බලාසනාලනිළ ිළළලයළ බමළ සෑොළ
සොාජය්ොළද ම.ළනලග ළි ළළලයතළ ාජනළසුිළ
බනමුරනළබල ාංදළුලිළ්රිිාළිිම.ළ

36. යංළ�යාලනළසසංාළොඟළ
ුිනසුිළබියළ

ළ බ ළ බලළ බනසාාළ (රග)ළ ිංිළ සසංනළ ං සයළ
දනලක.ළ “ත ුංිළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළුලිතළිගතණ,ළ ‘තතළුිරළ සළ
දලස්ළුනෙසීළිළළලය්තළොොළබදළිළළලළසීත.ළ
ොු්ළුලාංනයළසසංාළයොිළස සාළ යළංග දග?‘ළකළළ
සොසුිය.ළනසතළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාණනළ‘ඔබතළුලාංනළසියනනතළොතළුනෙංග්.ළ
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නුංළ,ළ බසල ාළ ුලිතළ යුංෙළළ ඔලුිනළඔු ළ
ුලාංනයතළබලශඅළු ිළ බාළි ිළංග ුි.‘ළයගකළි ලසාළ
සංාබාලරුයකු්ළ නොිළ සසංනළ ්ුකං.ළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ු්ළ
 ිුදසදළොිළනකළු ිෙසදළි ොළබලශඅිාලළ බාළි ළළඔල,ළ
නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුලිතළ ංගිළ ිගතණළ  ළ බලළ දගනළ ්ළ සත,ළ නමොාළ
‘ු්ුනකතළයංිිිළ බාළිනනතළොඟළුිනලනළ
ු්ුනිළනොළයංිළළ�යාලළ් නළ් රනනාළංාළසොානළ
කසලළ ියාළි ා.‘ළයගකළි ගලසං.ළමසදගි,ළැාත ,ළබ ළ
දා්ිළසංළබද ළබලළමමදරිළ්ළබලළ ංාාළලාුිාළ්රළ
 ි.ළ

 බරානළ ුිශුිළ නාය්යාළ ්ලළ,ළ මංිොිළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
සදුිගචාුලනළ   න්ොළ ුිෝරාළ ිළළ බලද,ළ
ු ෞ ්ළ සිිළළ  සලිළ නමොාණනළ සමලළ
ුනෙැ ළ බලදළ බිළ්නලළළ ොි්ුිළ ිබාළ ිිළ
 මක.ළ

 ුිළ ුංේමුලනළ ුලාංනළ ිංස්ිළ ්ලයිළ්කළ
ිගනගළිාළ ු්ළ ්ලලොළ  ිඅනු ළ බලළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොානනළ දගනළ
ිළළනමළළනයළ් දිතළ්කළුනෙංග ළිළළලය්ළ
නමොාණනළසීයං.ළ
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  ළ සාළබලොළලශුයනළඔලු්ළබලශඅිාලළ බාළ
ිිළංග ළොාුියිළඔලතළුිනලාළදනං.ළ

 ු්ුනකතළ  ි්ාරළ ්කළ ුනෙංග ලනළ
බලසද්ාල්ළනොළබලශඅිාලළ බාළි ිළංග ළොාුියළ
ඔලතළ ුිනවො,ළ  ි්ාරයිළ  ිොළ ංාළ සොානළ
කසලළ �යාලිළ බලළ ිොළ බනිාතයනතළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ
ුිනලාළදනං.ළ

 ු්ුනකතළ ුොු සළ ොාුියිළ ුිනලනළ
ිගනගළිාළ  ි්ාරළ ්කළ ිගනගළිාළ ංාළ සොානළ
මනිළ ියනළබලළනමොාණනළසසංනළ්කං.ළ

 ු්ුනකතළ  ි්ාරයිළ ුනෙ ිොළ ිොණිළ
ුනෙල,ළ නයළ බාළිිළංග ළොාුියළිලාළසඟලාළ
ිබනනතළ ුංෝළ ලසාළ දොනනතළ ්ත මළ ්රනළ
බයංිළළජනිාළමාසිළසෑොළසොාජය්ොළසීැ.ළ
ුිළ බයළ ්සද ාොයළ ්ිගනවොතළ ිතංග ලළ �යාළ
්රනළබලළුොක ළිගංග ගලළුිුන.ළ

 බල ාංදු්ළ්දරයළ ියනනතළසසදළොාුියනළ
ැුබනළබිරළයුොකතළකසලළන්මළ්කළංග ළ
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ලනුනළත සාතළංාළසොාජයතළුසේලයළ ිුොනළ
ිොණිළයගකළස ්නන.ළ

37. ළබල ාංදළුලිළිලරාළමුොැනළබැළ
සනොළ

ළ මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනළ ිගනළ බලළ කු්නුිළ සසංනළ ්රනළ
බ ානොළ  ුදිළ ලලනු්ළ ්ිත්ළ ගන්යළ ලනළ
ිිරාළ්ළ දළ සසංනළ වළ ැුබනළ  ිගිළ සසදිරළ
ම බසලළබ දල ාංදළ් ළබිුළබලළ්සදළ(රග)ළලරිළ
සසංනළ්ුකේය.ළකු්නුිළසරාළ් ළ්ිරානළ159ළ
ලනළ ලාු්අයකළ “මිලි ල“ළ ු සළ මංිොිළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළි ගනළසුලළ
බ දාාළබල ාංදළසසංනළ් රළ ි.ළබල ාංදළු ්ුරකළ
සි්ුණළසශදලාසයළසකිලළිොළසයයළ්ලුළඔලළ
ුලිළිලරනනාළයනළුොොළිදුිළබු්යළුි.ළුොකළ
සගබෑළ ුළලොළ නිළ කු්නුිළ බල ාංදළ ිලසනළ
සයල ළසගබගසනොළසශදලාසළ ිොළයනනක.ළ

“ඔ්නතළබලශඅළ් ංාරළස්සදළු නේකළ සොළජසයිළ
බල ාංදළ ුොොළොංළුිෙුකෙුලකළොලාළනගි.“ළයගකළ
බලළ කු්නළ ිලසනළ ුංකනළ නොළ ලා්අයළ
සි්ුණුයනොළ සශදලාසළ  ිොළ මිලි ලළ
ු්ුනකු්ළ ිිණය .ළසයයළයවනළසසංාළබලඅශළ
්ංාරළ ිානා යළ ුිළ ොංළ ුිෙුකෙලළ ොිළ බල ාංදළ
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සදානිළ ්රළ බලසානළ යගකළ ුොොළ ලා්අළ ුිනලනළ
නමළළත සනළිොළ්ංාරළ බාළිගාොළසසංාළ සදළ
ලෑයොිළ දගිොතළ බලශඅිාලිළ ුනෙොගැළ බලළ ුොොළ
ලා්අළ සුසේළළබදංසදළුනේරනළබලළස ්නන.ළ

 ුොකළ සගබෑළ බු්යළ ලනුනළ සෑොළ ු්ුනකතොළ
බලශඅළ් ංාරළි ානා යළොංළු ිෙුකෝුලකළබල ාංදළ
ස්සදළ්රළැුබනළබිර,ළ ලාළ බාළිනනතළසෑොළ
ු්ුනිළ  ිඅනු ලළ ලෑයිළ ්කළ ළ  මයළ
යනනක.ළ

 බල ාංදළ සසනළ ුලනළ්රනළ දළ්ංාරුිළිොළ
ු්ෙතසළු්ුසේළුංෝළ ගුබනළබලද,ළනයළ ියනළ
ම සළ සදළ ළබ යාලිළුනේරනළබලදළිලසාළ
 ලුසකළ සංළ ොසදෙදුයකළ ්ා යළ ුිලනළ
ත ුසිළි ගනළ් ොාිළබංොිළ්  නළංිබලළු ිනළ
ු්ුනිළ ුශදනළ ්කළ සතළ “ුිළ ත සාළ දගනොළ
ුනෙොගැළු ්ුන .ළ‘ොු්ළ් ංාරයළොු්ළු ංල ළ
(් දළ ි්රණ)ළුසලණගලුලළබල ාංදළිබාළ
 ි.‘ළ යගකළ මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ ලරිළ ිගලසං.ළ ිොාතළ කතළ
්ංාරළ ු්ෙතසළ  බාළ ිනළ ම සළ නමොාළ කොිළ
ුංෝළබ යාල්ළ රිළවළබලළනකළබු්යළු ි.ළි ලද,ළ
“ඔලළබල ාංදුිනළයගමයළ මළසගබෑළබ ානළළ(ඔලළ
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ුලිළ සයයළ ්ලුළ ිලරා)ළ යගුිනුනළ නි,ළ
ිි්නතළ ්ංාරළ සියනනාළ ුසේළ ඔබතදළ ඔලළ
(බල ාංද)ළ ්ංාරළ සියනළ  ි.ළ කත ාුිළ
 රාංාරලළුාළලගනළ් ලළයනළිි්නළසලසතළ
ුාළල තළංගිළමසුසනුනළකසළපරලාළු ිනයග.“ළ
කළළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළ
ිලසාළ ි.ළුොක ළිි්නළකස නනතළ්ංාරළ
ුසෙයාළු ාළලගනළබගංගරළයෑොළි ගනළසසංනළ ිොළ
්ිාළ ලගදිළය.ළ ුිළ ිගනළ  සළ බලුබෝදයළ  ග ළ
සංාබාලලළ ිොනළ දනනාළ බ යාලනළ ්,ළ  ලාළ
ුලුකසාොළ ුංෝළ සදලයිළ බ යාලළ ුංෝළ ලගනිිළ
සසංාළ්රනළබ යාලිළුංෝළුිලාළ රිළ්ං.“ළ
යගකළ්ොාිළබංොිළම මලළදනං.ළ

 බල ාංදළ ුලිළ සගබගසනළ බැළ සීනුනිළ  සළ
ුදයිළිගනළ යළුනෙසයළ මළබලද,ළබ යාලිළ
සසංාළයෑොතළබලශඅළනගැළබලදළ(සෆලලනළු සළ
ංගභනළ ලන)ළ  ිගිළ මසදගිලලළ ිලසැ.ළ ුොොළ
සි්ලියළ සි්ුණුයනළ ලගර ළ බලළ ්ිත්ළ
සිලමනළ සයයළ ුදනාොළ ස ්ැ.ළ ුිළ ්ලුළ
ිංදාළු දනළම ස,ළ“්ංාරළලගනළළබිනාළ් ංාරයළ
ු්ුනිළිොළතොුයනළ ියාළිළළ්ංාරයළුි.ළ
දා්ිළ(බු කකළබසදස ාි)ළ් ංාරයතළි ළුළ,ළි ොළ
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තොුයනළ  ියාළ ිළළ ළ ්ංාරළ ිොණ .“ළ යගකළ
ිලසනළනනළලදනළුොොළසිලමනළසසංනළ්රැ.ළ
දා්ිළ(බු කකළබසදස ාි)ළමොාළළ ුදිළලලනු්ළ
රජළලරුයිළවළනමළළිොළ්ංාරයළසසංාළය්කළළ
්ිංල්ලළු ලකළු  සළබ යාළ් කළබලළසග  යළ
 මක.ළ

 ්සද ාිළකළ්ජ්යනළයනළසුශේිළමාසිළනගි.ළ
්ිොළ්ුිනළිළළ්ිත්ළසිලමනළසොාජයතළ
්රනළු සේලයළු ංෝළබ යාලළසසංාළලගනිිළ බැ.ළ
සයයළමසදගිලලළි ොළ් ිොළ සයා්ාරලළ් ුිනළ
ිිළ  මළ බලද,ළ ිොළ බලශඅිාලළ සසංාළ
බල ාංදුිනළසා ලළයාගාාළ්කළ මළබලදළිොළ
සයයළ�යාලනංතළොරණුයනළිසළම මලළ යළ
 මළබලදළ්සද ාිළිරුිළිලසක.ළ

 න සාළබල ාංදළුලිළසයයළ්ලුළිලරනළු සළ
්සද ාිළ ිුදසදළ්රනළසතළනකළසගබෑළබු්යළබමළ
ලතංාළු ිනළ් සද ාිළබනොිළ් කළොාුිුිළජලළළ
සයළ මක.ළ

38.ළසමරාතළසොාලළ ො.ළ
ළ “ුයදිළ ්ානිාලිළ මංිොිළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනළයාිනයළ්රනළම සළ
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ලසළතතළ් කළනුළොසදළම ය ළ් රළනමොාණනතළ් ංාරළ
සගි ලාය.ළ  ු්ළ කොනරණයළ ුං ළ වළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ුලිතළ
 යළ ුිුනනළ  දල,ළ නොළ ලරදළ  යළ ම ිළිාය.ළ
සංාබාලලනළ  යළ ොරාළ දොනනළ දගකළ සොසළ ළ සත,ළ
“නගි“ළ යගකළ ිලසළ රසලළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළ යතළසොාලළදනං.ලසළ්ෑුොනළ
නමොාු්ළ හුුළසදළවළ ලදරළනදාළිතනළදනුලත.“ළ
යගකළබනසදළ(රග)ළිලසාළබලළ ංාා,ළමසදගි,ළබංදොිළ
සංළබ ළදාවිළලාුිාළ්කං.ළ

ුොොළ සිමයතළ බදාකළ ්ලුළ  කියිළ ුොකළ  ළ
සසංනළ්කළ මක.ළ

 ුජසළ �සදමළ ලංනුසේළ මොාළ ුිලළ පමළ ුයිළ
ු සද,ළොායිළමතයළුිලළොෑ යළු සදළ ුදිළ
ලලනළ  සළ සුත්ළ ම ුනෙි ැ.ළ �සදමළ
බගැොමනු්ළ ිා නයළ යතුළළ ුජලස ිළ කළ
ුනෙුයකළළයකාතළ ිළවළ ුදිළජාිනළු බෙුංෝළ
ුදුනිළුාණළ්රිිාළිිාළබරානළුිංයළමකතළ
ිගතණ,ළො නාළසංළ මලළබරානළිකාළළ්ළජලළළ
්ං.ළ

 බලසානළ නනලරුයිළ ිගතුණනළ බලළ  ුදිළ
ලලනු්ළ ්ිත්ළ ගන්යළ ලනළ ිිරාළළ වළ
බනාලග යළ සසංනළ වළ ැුබනළ නමළළ නොළ නනළ
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ලරයාළ බරානළ ජාිනුිනළ ිගතවොළ ඔ්නුිනළ
 ිගිළබයළබ යළ්ුකෝය.ළ

 නනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනු්ළ
්ා ුි ළ ්ළුිලලාදයළබනිොනයළ්කළන්ොළ
ජනිාලළ ුදිළලලනළිොණිළවළනමළළමසද ාතළ
ලලනතළ සංළ මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනතළනුරකලළබරානුිළබලළු ිලළ
ලනදනාළ ්ලලනළ සොඟළ න්මළ වළ  ුදිලලනළ
ුනෙුයකළළකොනරණළ්රනනතළුයදුණෝය.ළ

නුංළළ් සද ාොුිළසිඅිාලළම බසලළබලුබෝදයළ
 ළළ ුදිළලලනළු බෙුංෝළු දුනිළමසදගිළබලතළ
ිළළවළබිරළනුසේළු නේකළ ුදිලලනළමාසළසංළ
මසදගිළලලනළබිරළුනෙුයකළළිගනිළසදළ් .ළ
්ඃකබුළසතනළනකනළන් .ළ

 ්ඃබුළසතුනළ ළ ුදිළජාිනළිරදලාළඔ්නු්ළ
බ ු්ෙනළ කියිළමසදගිලලළබළිළළ්රළිළළ
ිසළ බරානළ ුිශුිළ  මලළ ිකාුළළ  ුදිළ
ලලනු්ළ බ යළ සි්ුණුයනොළ නසළ ලගන .ළ
 ුදිළලලනු්ළිරාජයළ සාළු්ෝියතළිළළ්ළ
 ුදිළ් ානිාලිළලසළතතළ් කළනුළොසදළම ුය ළ
්රළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනතළසංළනමොාු්ළසංාබාළලලනතළසිගංළ
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්කාය.ළ ්ංාරයළ ්නනතළ සංාබාළ ලලනතළ
්රාදනාළ ්කළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළනකනළ්තිළුද්ිළබන ලළ
්කළසිසළ“නයළබල නනළනිා.ළුොොළ්ංාරුිළ
ලසළතතළ් රළ ැළබලළදගුනනලා.“ළයගකළලං.ළ් ෑොළ
ම ුය ළ්කළ ුදිළ්ානිාලළුිනලාළ ුිනළ
ුශදනළ ්කළ සත,ළ ිොළ ලරදළ සඟලනනතළ ිගළළ
ුනේකළ  ය,ළ “ළ ඔබළ සගබගසනොළ බල ාංදු්ළ
නනලරුයකළ නිළ ලසළ ්ංාරුයනළ ඔබතළ  සදළ
ංා යිළසදළුනෙුලක.ළඔබළ(නනලරුයකළු සළ
ුිාළසීන)ළරජළු්ුනකළිොණිළනිළඔුබනළ
 දංසදළ ුලනනතළ සොාජයතළ ොොළ ්රනුනළ
ුසේලයිළ බලළ සමුලත.“ළ යගකළ ිගලසලාය.ළ නනළ
සල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනළළ යතළ
සොාලළ ළ දංසදළ්කං.ළ

 රු්ළිා ්ුයිළයාිනළ්රනනතළකනරණයළ
 ිුිළබරිිකළලරදතළසෑොළරත්ොළොරණළදඬලිළ
ිගනළවොළසදළු්ුු.ළ

  කිළුදුනිළන්ළබනුිසය්ළලාඩළවළ්ංාරළ
ිගාොළමසදගිළලලනු්ළසාිිළලනළබිරළිොළ
්ංාරයළිලළළු්ුනකළසොඟළුබදාළුිනළ්ෑොළ
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නනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනු්ළ
සුශේිළපලිද .ළුොලාළසයල ළදගනළසීළ ුදිළ
්ානිාල,ළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාණනතළලසළ් ංාරයළසගියුොනළනමොාළසොඟළ
්ංාරයතළ සං ා ළ ලනළ බ කළළුදානළසංාබාළ
ලලනද,ළ නනිළ ්සද ාතයළ නායිලුිළ ්ංකළ
ුිුකේළ කිළ ුදුනිළයාිනයළ්කළංග ළ ුිළ
යගකළසමලාය.ළ

 ිොාළයාිනයළ්රනනතළිගළළ්කළ ු්ළසගබෑළ
බරමණළදගනළිළළිස,ළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනු්ළු්ොළ�යාලළ යතළසොාලළ
 ොක.ළ

 ්සද ාතයළ  ැළ ැොයළ යතුළළ ුසෙර්ි,ළ
ත ොගලිළලග ළබිරාදළ�යාලනතළ යතිළදඬලොළ
ුලනසදළ ිොතළ සුලකතළබනොිළනගැළබිර,ළ
ංා යතළ ිළවළිගනගළිාතළි ොණිළසොාලළ ුිළ
බකැයළ කතය.ළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනදළි ොාතළළසදළවළංා යතළසොාලළ
දනං.ළ

 ලසළසකිළ්ංාරළ්ෑුොනළනිුළ් නළබලළබරාළ
(රග)ළළනිළසංානළලරයාු්ළළොංළළුිදනාළසකිළ
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ොරණයළනකළ ළසදළසය.ළ්නළබනමලලළ්සද ාතයළ
 ැළ ැොයතළ න්ඟල,ළ නොළ ්ානිාලතළ ොරණළ
දඬලොළ යොළු්ලුළබලළලාුිාළුි.ළ

 බල ාංදුිනළ ිංකළ වළ ්සද ාතයළ ාැළ ැොයළ
ුලනසදළ  ිොතළ රු්ළ ිා ්යාතළ ්ලදළ  සදළ
බකැයිළනගි.ළුනෙුයිළබලසද්ාලනළ්ළිොාතළ
සදළ වළ බිලරයතළ සොාලළ දනළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළමොාණනදළ ්සද ාතයළාැයළ
බකරතළම ිග යළ ිළබලද,ළිා ්යනු්ළොියළ
ිා ළ බල ාංදු්ළ ාැළ ැොයළ ුලනසදළ ්කළ
ුනෙංග ළබලදළුොක ළිගංග ගළුි.ළ

 ත සාළසසනළස්සදළ් රනළ දළාැළැොයළංාළසයයළ
ුිළොලාළ්රිිාළ්රනනාළ්ළ බල ාංදු්ළාැළ
ැොයළබිරළැුබනළුලනසළුොයළුි.ළ

39. ිුිශ්ළලලනළුදමාසිළ
ළ “සශදලාසලනිකනළිොනළබිරළසා්ගචාළ්රනළ
බයළුලැ.“ළයගකළබලළකු්නළලා්අළ42:38ළිලසක.ළ

ිංිළ සසංනළ ං සයළ බ ළ ලුරකරාළ (රග)ළ දනලක.ළ
බ ලළංකිිළ් නළබලළංකිානළ(රග)ළොි්ාුි ළ
නනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළමොාණනතළු ිලළ
සශදලාසයළ (ිංාදාල)ළ ු්ාශළ ්ර,ළ ො නාලතළ
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ිගත යුංෙළළ නමොාතළ බ්ලරණයළ සියනළ බලතළ
ුිෙුරෙනදළ ්ළ බනසාුලලනළ 12ළ ුදුනකුිනළ
ු්ුන .ළ ො නාළ නලර ළ  නිළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළඔලතළුසේල්ුයිළසීනලාළදගකළ
සොසං.ළනයතළබ ළංකිිළ(රග)ළළ“නගි“ළයගකළම මලළ
දනුනය.ළ් ා ය්තළි ස.ළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනළඔලතළුසේල්ුයිළසියාළ“ුොොළ
ුසේල්යාළ ළ ස ාංදළ ්රනළ දනුලත.ළ ඔලතළ්ලණාලළ
දිලනළ ොගනස.“ළ යගකළ ිගලසං.ළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළලසල ිළමොාණනු්ළ ිුදසතළන්ඟලළ
ුසේල්යාතළ්ලණාලළ දගිසයළ  මළනිළ ුසේල්යාළ
 දංසදළ ්කළ  මළ බලළ බ ළ ංකිිළ (රග)ළ ු්ළ නායළ
ිගලසළසතළඔලළනොළුසේල්යාළ දංසදළ්ුකේය.ළ

ළ ුිළ බලළ ්රිචළ ්ළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණන,ළ “බල ාංදළ නනලරුයිළ ුංෝළ
 ුයෝෙිුයිළ සොාජයතළ නලනළ ්ල්ළ ළ ඔලළ ලතාළ
ුදලුියතළ බයළළ බයළ ුරෙිළ ුලැ.ළ නිළ මාසිළ
යංිළළ ුිළ ්රනනතදළ බයංිළළ ුදකනළ ්ලළළ
ලනනතදළ බනබ ළුදක.ළ බ ළළමාසළඔලලළුනෙොිළ
යලනනතළදගඩළ ළසාංළදිලක.ළුනෙොඟළයලනනතළ
ලෑයිළ්රනළමාසුිනළ්ලළළලනළු්ුනකළ ළිළ
ලශුයනොළ් රිිාලළ ග ළු ්ුන .“ළයගකළි ගලසං.ළ

ළ ුොොළ ං සයළම නළනනළසල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ ුිනළ වළ ලගදිළළ ්ලුළ
 කියිළිංිළසසංනළුි.ළ
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 සොාජයිළ සයා්ාරලළ ිා නයළ සයළ  මළනි,ළ
සා්ගචාළ ිොළසංළ ිුදසදළ ොළබ ලාතළුයනළ
සදළසයළ මළ්ලණ .ළ

 ු්ුනකතළ  ිුදසදළ ුදනුනළ සාොානඅළ ුයනළ
ඔලු්ළසශදලාසයතළ ිළවළු්ුනිළුංකනළඔලළ
ිොළ ලිලොළ පිිග්ළ ලාසයිළ ුනෙිිාළ නොළ
්ාුයයළබලි්ලළ්නළ්කළ මක.ළ

 බ ලළංකිිළ(රග)ළතළනගොදිළ් රනළු සේල්ුයිළ
ුදනළු සළනනළසල ල ාලළබු කකළලසල ිළ
මොාළ  ුුිශළ ්ුකේ,ළ නොළ ුසේල්යාළ යංිළළ
ු්ුනකළබලළදගනළුිනක.ළළ

 නනළ (සල)ළ මොාණනු්ළ  ිුදසතළ න්ඟළ ලළ
ුසේල්යාතළ්ලණාලළදගිවොතළනි,ළඔලළ දංසදළළ
්කළ මළබලළබ ලළංකිිළ(රග)ු්ළනායළසශදලාසළ
්කළ සාළ ුනෙතුලළ ළ  ග ළ ුසේල්ුයිළ බකතළ
්ලළළ ළො නළබල ාංදු්ළ්දරයළ බාළිිළංග ළ
යගකළ ිුදසදළදනනාය.ළ

 ුිළබලසද්ාලනකළ ළ ිුදසදළදනළු දුදනාොළි ොනළ
ු්ුරකළිබනළ දළසශදලාසයළ්කළ්ුකේළනගි.ළ
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 ිා ්කනතළ සංළ බ යතළ ිළළ වළ බයතළ  ිුදසදළ
ුදනනනළබනිොනයළ්කළ මළුැිළැයළිගනළ
ුොොළ ං සයළම නළනනළසල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළුිනලාළදනං.ළ

 යංිළළ ුිළ ්න්ර,ළ බයංිළළ ුදකනළමළළ ලනළ
ු සළ ුුිශළ් රනළු ්ුනකු්ළ ිුදසදළ සාළ
 ිගිළ සතළ ු ෞ ්ළ ුදකනළ ිාාලිළ ුංෝළ
බලාසයිළ සදලනළ බලළ ුිනණළ ුංෙළළ
නාය්යාු්ළ ම ක තළ ඔලළ  ාජනළ වළ දඬලිදළ
 ගනයළ ංග්.ළ නුංළළ ුොොළ  ිුිශ්ළ මාසළ
බල ාංදළ් ාුිළ සසදළබයළබලළසග ුි.ළ

 නාය්යාු්ළ ්ගොගළිළ කොිළ දගකළ දගනළ ුිනළ
නයතළසා නළබනදතනළ ිුදසදළ ළඔලලළි ලිලළළ
ුනෙොඟළයලනනතළු යුදනළබකසලළබයළසොාජුිළ
 නෑළිරිළසීැ.ළඔ්නළ ිගිළසතළජන යදළලනළ
 ි.ළනුංළළනාය්ාළසසනළිබනළ දළසශදලාසයළ
්කළ ්කළ බයංිළළ  ිුිශ්ළ ලලනළ ලනළ
ඔ්නුිනළ මළලළ සීනළ නාය්යාළ ්රිිාලළ
 ග ළ ු්ුනිළ බලළනනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනළිගංග ගලළුින්ං.ළ
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 ුදළලුියතළබයළළ ිුිශ්ළලලනළි ගනළ් ලුළ
ුොක ළිගංග ගය.ළ

  ිුිශ්ළ ලරයාළ ිොළ  ිාොළ ංග යාලළ මකළ
බලි්ලළ්ත මළ්කළ මය.ළුොොළ ිොනයළසෑොළ
් ්තො,ළ සෑොළ බලසද්ාල්තොළ සෑොළ ත සදළ
සොාජය්තොළිගකුිනළබලළස ්නන.ළ

40. ළ මිළ්ළොය්ළබලසානළලදනළ
බගළ ් නළ ිාග ළ (රග)ළ ිංිළ සසංනළ ං සයළ

දනලක.ළ “නනළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනතළබසාියළ ගළ්ළබලසදිාල්,ළ‘බග,ළොු්ළ
බනිාත්කනළ සළසත්ළුනෙොඟළුනෙයනළම සළ
ොොළ යනළ්ලුළ්කදාසය්ළ ගයාළ ිනන.‘ළ යගකළ
ිගලසං.ළ ළ ්කදාසයළ බුිනළ නනනතළ ොොළ  යළ සතළ
නමොාණනළලමාළළසයළංග්ළයනළොොළනයළවළ සා,ළ
නමොාළිලසනළසයල ළොතළොි්ුිළිබාළිිළංග ළ
යගකළම මලළදනුනත.ළළනසතළනමොාුණෝ,ළස ාංදලනළ
කළ  රිලනළ ු සදළ දනළ බදළ ලනළ ස්ාළළ ුිලනළ
ු සද,ළ (බුිනළ යගුින)ළ ලංලළ ුසේල්යනතළ
ෛොහයළ දිලනළ ු සදළ ිගලසං.ළ ුොුසේළ නගලිළ
නගලිළ ිලසතනළ සීය ළ නමොාළ බොරවයළ බල ාංදළ
ුලිතළ්ිසළසගිළළ්ං.“ළ
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ළ ිලදළ“නගොදිළ ිොතළසදසළබල ාංදළංගරළබනළ
 සුලිළනගැළබලදළමංිොිළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ බල ාංදු්ළ ුසේල්ුයිළ ංාළ
රසලලරුයිළ (සිුිශ්ළ ලරුයි)ළ බලදළ ු්ාශළ
්රනළ ු සදළ බණළ ්කං.ළ ුිලාළ සශදලාසළ ්රනළ
ු්ුනිළ බිායළ  නුනනළ ්රිිාළ  බනළ බලදළ
නමොාළිගලසං.“ළ්ොාිළබංොිළසංළබද ළබලළමමදරිළ
ගන්ුයකළබලළ ංාාළුොොළං සයළලාුිාළ්කං.ළ

 මංිොිළ සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ
මොාණනු්ළ බලසානළ  නළ  කියිළ ම බසලළ
සසංනළ්රනළලාුිාළ කියිළ ි.ළ

 ිොළබනිාත්යනළ් සද ාොයළංග ළි ොණළබලි්ලළ
ම ිග යළ  මළ බලළ ුිෙකුලනනතළ නනළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනළ ිොළ
බලසානළු ොෙුංෙිළදිලාොළ�යාළ් කළබ ලළු ොොළ
ං සයළුිනනිළ්රක.ළ

 ු්ුනිළ යංිළළ මසදගිළ ලරුයකළ වොළ ම නළ
සදලුියතළොාුියළසලාිළ්රළිනනාළබලළනමොාළ
දගනළසීයං.ළන සාළසෑොළු්ුනිොළබල ාංදතළ
බලනිළලනළමසදගිළලරුයකළබලතළිළළසයළයමළ
යගකළනමොාළබුඅිිාළ්කං.ළ
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 නමොාු්ළබලසානළලදනළ්සද ාොුිළබිඅලශඅළ
්ලුළ ිගනළ ිංදාළ ුදක.ළ නනළ සල ල ාලළ
බු කකළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ ොරණයතළ සැළ
දංය්තළ ිොණළ ුිරළ “බදළ  නළ ඔු ළ දංොළ
සි්ුණළ ්ුකත.“ළ යනළ 5:3ළ ළ කු්නළ ලග යළ
ිංකළ ්ලාකනළ ිසලළ බොිරළ ්ිත්ළ ාැළ ිැළ
 සලිළිංකළුනේ .ළ

 න සාළ්ංිළසසංනළං සයළ්සද ාිළ්ළලගදිළළ
කුණළසංළ්ලුළිං්ලළ ිොළම සළසසංාළ
බලළලතංාළිිළංග්.ළ

 ළබල ාංදළු ්ුරකළසංළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළ මොාණනළ ු්ුරකළ සශදලාසයළ ිගෑොළ
ුදානළ කුුළ ලනළ බිරළ ස ාංදළ සංළ ස්ාළළ
්සද ාිළ්ළබ කළළකුුළුි.ළුිෞිිග්ළසංළ
සොාජුිළයංිිතළස ාංදළසංළස්ාළළබිඅලශඅළ
ලනළබ ානොළ්සද ාතයළසොාජුිළසෑොළයංිළළ
�යාල්ොළ්රු ්ළසද්ානයදළුොොළකුුළුි.ළ

 ුිළ කුුළ සදුිගචාුලනළ ංාළ ්ගොගළුිනළ
සද්ාමිළ ්කළ  මළ බිරළ ු්ුනකළ  ලාළ ්නළ
ුනේුකේළ නිළ ඔලු්ළ ඊොානයළ දබ ළ ලනළ බලළ
නකනළංගුැ.ළිලදළු්ුනකු්ළබ ිෑිළ සාළ
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ස ාංදළ ්රනළ ු්ුනිළ නයළ  සයා්රලළ ්නළ
්රනුනළනගි.ළ

 ්සද ාොළ්ළකුුළලනළස ාංදළිගනළසග  ගොළළ
ුනෙලනළ ු්ුනිළ ්සද ාිළ ුිනලනළ බ ළළ
 ම්ිළ ිගනදළ සග ලොිළ දිලනුනළ නගි.ළ
නුොනොළ ස්ාළළ යනළ නිද්ාර්ළ බිදළ
ුනෙුිලනළ ු්ුනකළ නකනළ යගුිනළ දඅිළළ
බයතළබසාදාරයිළ්රනළිාියතළිළළුලක.ළ

 ුිලාතළ බොිරලළ ලංලළ ුසේල්යනතළ (නනිළ
සොාජුිළ දබ ළ බයත)ළ ෛොහයළ දිලනළ ු සළ
 කිළ ලාරයිොළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාළ ිගලසං.ළ ුොොළ ිුිශයළ ලංලළ
ුසේල්යනතළි ොණිළු නෙලළසොාජුිළසෑොළදබ ළ
ු්ෙතස්තොළබදා ළුි.ළ

 බල ාංදළසංළඔලු්ළරසලලරායළිගනළබලුබෝදළ
සකිලළි ංාදාලළු ්ාශළ් රනළු ්ුනිළ් සද ාතයළ
සොාජයතළ බමුළ ුලක.ළ ුොොළ ිංාදාලළ ු්ෙතසදළ
ුද් නළසොනසික.ළ ලාළනිළබල ාංදළු ්ුරකළ
සශදලාසයළසංළමංොිොිළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනු්ළනනළලුිළසශදලාසයළයනළ
්ලුළු ද් .ළමසදගිළලරුයිළබ ලාුයළු යනළ
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ුොලාළ ළ ම ළ ිිළ  මළ ්ලුළ ුද්ළ ුි.ළ නිළ
ු්ෙතසිළම ුිනළ්ැාළු්ෙතසළ්ලිළ දගතයළ
ුනෙංග්.ළළ

 ුිළබනලළලසරළ23්තළුිරළමලළ නුිළ්ර් ළ
්කළ  ුිදනයළ නනළ සල ල ාලළ බු කකළ
ලසල ිළමොාණනු්ළජසිුිළබලසානළදිලාොළ
ුලනසදළුනේුළබලළිගංග ගලළුිුන.ළ

 ුිලළසශදලාසයළසකිලළිොාළුලිතළිගතුණනළ
දාසයාතළ බැළ ්ාල ්ළ ංාළ දයාබරළ බල ාංදළ
 සසත්ළි ලාළුනෙංානළබලළිලසනළකු්නළ
ලා්අයනළ  කියිළ  ි.ළ නුොනොළ බල ාංදළ
ුලිතළංගුරනළදාසයාලළම ිනනතළදෑිළසලාිලළ
ිබාළසයයළිාියනතළසොාලළ ොතළබල ාංදළ ිරළ
බ ාළසීනළබලළි ලසනළනනළසල ල ාලළබු කකළ
ලසල ිළමොාණනු්ළලදනළදළ ි.ළ

 ුිළ බනලළ ිොළ ජසිුිළ බලසානළ ුොෙුංෙුළ ළ
ිලාළ ුිලළ සශදලසායළ ම ුිනළ නොළ සශදලාසයළ
සකිලළොරණයතළිළළලනළු්ුනිළසදලුිුිළ
ිොළසද්ානයළකතළ් රළි නුනළබල ාංදු ්ළබමතිළළ
්ලණාලළසංළදයාලළුංේමළු්ෙතළුිනක.ළළ
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 ුොක ළනිළ්ලණිළොි්ුිළිබාළිිළ මක.ළ
නනිළ ොරණාසනනළ ුොෙුංෙුළ ළ  නෑොළ
ු්ුනකතළ ුිලළ සශදලාසයළ ිලසනළ ිංාදාලළ
ු්ාශළ් කළංග ළලනළ ිගකළ සළසත්ළු නෙසැයළ
 මක.ළ ොරණයළ සදළ ලනළ බලසද්ාුි ළ ිංාදාලළ
ොි්ළැු ළයගකළ සදළුිෙුරෙනදලිළනගි.ළබිළ
බලතළ සදළ ලනළ ුනෙුයකළළ ොරණළ ුදසළ ස ්ාළ
බ නළ සතළ බමළ සයයළ ුදනාොළ ොරණයතළ  ිරළ
සදානිලළ සීයළ  මළ බලළ ිගංග ගය.ළ ුිළ
බලුබෝදයළ ළළු්ුනිළ ම්ිළසයල ළ් දිතළ
්රළිොළබලසානළුොෙුංෙිළිගතුණනළසතළනයළ
ම ිනනතළ,ළ බල ාංදළ ුලිතළ සාොළු යනළ
සංසංනුයනළංගිළයනනතළළසදානිලළසීක.ළළ
නු සළ සදානිළ ුනෙවළ ං සුයනළ ොරණයතළළ
ිළලනළු්ුනිළසයයළුදකනොළිාාළ බනළබලළ
 සග්ක.ළ ිංාදාළ ු්ාශළ ්රනනතළ ිලාළ
බලසද්ාලිළ ුනෙ බනළ ුොොළ බලාසනාළ ලනිළ
ිළළලයළිගනළබමළ ිරළුුිශිළසයළ මක.ළ

 බල ාංදු්ළ  ලයළ  ාලයළ සංළ මංිොිළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනු්ළ
බලසානළ නනළලයළ ම ුිනළ යංිළළ ජසිය්ළ
ුයුදනළ ු්ුනකතළ ුොොළ ිංාදාලළ ්නිාළ
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බල ාංදළිංසුලනළු්ාශළ්කළංග ළලනළ ි.ළ
ුිළ ිගනළ ්ලිනාළ ්රළ ුිනළ සීනනතළ ඔලතළ
 සදළ බලශඅළ ිාලිළ නගි.ළ නොළ ු්ාශනයළ
සදල ාස්ල,ළ ිංසුලනළ ඔලු්ළ මසනළ මතළ ලනළ
 ි.ළ ොරණයළ කඟාළ ලනළ බලළ දගුනනළ සතළළ
ුොු ෙුලකළබිළංගරළයනළු ිල තළලකාළ සසදළු ිළ
බල ාංදුිනළිොාතළ ගුබනළබලළුිළබයළසද්රළ
ලශුයනළ දා.ළ ඔ්නළ බලසානළ ුොෙුංෙුළළ  ළ
ිංාදාළු්ාශළ්රළසදලුිුිළිොළසද්ානයළ්නිාළ
බල ාංදළිං්ලළ්රළිා.ළ

ළ ්සද ාිළු ිනළ් ළ සසදළහණාිියනළසොඟළජලළළවළ
සදලුියතළ  මුළ වොතළ ලාසනාලළ  ා ළ ුොලග ළ
මිලමනළසොඟළබමළසයුළුදනාොළනිළවුිළ ාිඅළ
 බනනතළබැළ්ගල ්ළබල ාංදළමකතළලනළු සළ
ුාු්නාළ්රම.ළ

ුශිසාළසයල ළමුළසශදලුිළබමිැළබල ාංදතළකතළ
ුිලා.ළ සාොයළ ංාළ බල ාංදු්ළ ්ිුලාදළ මංිොිළ
සල ල ාලළ බු කකළ ලසල ිළ මොාණනතද,ළ
නමොාණනු්ළ ි්ුලළ බයතද,ළ නමොාු්ළ කිළ
තමරනතද,ළනමොාළළු ිනළවළොාුියළබනිොනයළ් රනළ
සයයළමසදගිලලනතදළකතුිලා.ළ්මන.ළ

ළ ුොොළුිෙළළමිචයළම බසළඔබු්ළබදංසදළ බු්ළ
ු්ෙතළස ්ම.ළ


