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මරණිනම නතු ජනවිතයන
ුමමමුන

 
ෙමමමම්තෘක්වමසඳං්මකකම වසමමෙකෙකෙෙකමමකසමමක 
ජනතම ව්ේම ‘පකනරුර්ප’, ‘පකමරවප’ පකම වචකම
වල්ම්්ංසූමවකමසිකංුප්ප. ෙමමමවචකමවැඩමවවෙප්ම
ෙබෞ්්ම සිසූකෘ්පිම බැබම ඳ්ම ෙංි්ම ුකමවම එමම
ෙකෝණෙප්මඑඑම්මඅපම මස්මබහම. එෙසේමකිෙම්මනත්ම
නවැැරම ෙහසම නසූහ්ලපම සිකංුපම ්වෙබෝ්ම කැවැකමිම
ෙමපමඋුක්ිමෙෙමපැිම්ෙ අේමකැ්ෙකම. 
 
ුංතමසඳං්මෙකකිසමඋපි්මවරෙරමනතනවරෙරමුපක්්ම
මංක්එිම ස්මසහු්්කපමෙකකිම ක්ශතම‘බුම්ංෙහමුැකම
 සසහ - ේවකමෙකකිස’ පකමග්අෙපන. 
 
20.නපශ්නජ: පකමරවප, පකනරුර්පමපතමඑකමම්මඅපඅම
දමමසඳං්මෙපේකමවචකමේකඅ්? 
 
වි ර:න්ෙ ම ුිකමස්එතිෙයමපකමරවමපකමවචකපමිසම
පකනරුර්මපකමවචකපමෙපදමකැ්මබවිමමෙකමවැිමම. 
පකනරුර්මපකමවචකපමකැවතමනුදමමපකම්්ංසමේි. 
ුසක්ාකවමලපවමඳ්මඳතැහමෙුකර වහමපකනරුර්මපකම
වචකපම ම සමංැම  ිම ්තපම ංැකප.  ෙවේෙෙප්ම එ්ුම
ආරමව්දමආවහ වහමරවෙප්මරවපිමපකමෙවකසූමෙකකවකම
ආරමමර්වපමු පබඳවමකපෙවි. එමමආවෙහමි නස්ෙකමෙ තපම
ං්මසහබ්්ම ක්වමකකමෙකකංැකමස්්ක්ලකමආරමපඅමඳ්ම
බවර, එඅමෙවපඅම්ත ංැැමතවරමෙවපකිමරිව්ක්මෙසේම
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මැණ්මු සමඑමමආරමපමතවරමමආරමපකිමරිව්මසරි්මෙහම
කමෙප්මආරමම ෙමෝඅෙපම ්අව්මමආරමපම ර්්ම රවිමම
වම්මකැකමබවමකපෙෙ. 
 
බ්්ම ේවක්ෙෙම එබසම ආරමපඅම වැකම සඳං්ම ෙකකෙෙ. 
සරවප්මපතමෙමකෙංකතඅමෙමකෙංකතඅමු්ස්මෙවකසූමෙවි්ම
ුව්කමක්මමනුමප ූජපඅමබවර, එඑමකසුමආරමමස්ැපඅම
කැ්ම බවරම ්ැඅෙෙ. “පකනරව” ප්ෙක්ම ුැංැරලම
ෙකෙැතෙයමකැවතමවමිමෙකකෙංකරමංිමවැකමි. ඒම්තවම
ෙහම වමතම්කම රවෙප්ම කසුම ෙරෞ්කපඅම ෙංෝම ෙවකරම
වඅ්පඅමේවකමරවපමකැ්මෙකකපි. එෙංරමකැකමහ්මකමම 
වහිම ්තනුම  ු්කම වඅ්ෙප්ම පකමරවපඅම හබ්ම ේි. 
කමමම ෙෙවපම ්තවම ංිම ව්ක්ම ෙංේමම තහම ුැහුැ්වකම
ුව්තෙය.” (44-45 වැනමුප) 
 
නංතම ුැංැරලම කිමම ්තවම ෙබෞ්්ම ෙම්මම එ්ුම ්ංෙහම
මැණ්මු සමකැවතමනුදෙහමසිකංුප්එ මලකම් ්ංසමූ ගංම
ෙකකිම ඳත. නසූහ්ලපම සිකංුපම ෙමපිම ව ්ම ෙබෙං ්ම
ෙවකසූමවවක. මැණ්මමමමෙ තපමසැබැ ්මමු්ැෙරෞ්කමම
එකහම න්නපම ෙවෝචැම ෙකකවකම සිකංුපක. එෙංි්ම ඒමම
ුපබඳවමිනස්ිම්ැතමඅමහබ් වතමංැකමව්ේමආවිකම
මහ්ාප්ෙව්ම ං්ම ිනස්ෙකම සූවර් කම  ච්ැම බ්ිපම
උුෙපෝගමකැ වැකෙමන. නසූහ්ලපමනවැ්වහම් තවමි නස්ිම
ිඑතහපමමතමඳරෙරමඑඅමවැඅමුමණඅමෙවර වමිමඳ්ම
්වසූඅ්වඅම ුමණ. ෙමමම ෙ තපම ය ිම මැණ්ම මමම
හැෙබ්කිමඳ්මතරවපමුපබඳමුිඅෙණපඅ බවම්ම ගංම
ෙවි. ිනස්ිම ෙතෝැ් වැකෙහම න්ංස,  ච්ැම බ්ිප, 
ස්්ච්ැප, ෙංකඳම කැකම ුපබඳම ංැඟම, ෙම්මම  වූවෙයමම
නමම්තෘම ං්ම ු්හකම ෙපෙම සරකම බවිම ඳ්ම ංැඟමම ය ිම
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ජ්මෙප්මමහබ්දම් ෙන. ෙමඑද  වවූෙයමනමම්තෘමං්මු ්හකම
ෙපෙමසරකමබවිමජ්මෙප්මහබ්ද ඇත� හැඟීම ප�ල�බඳ 
මතය ඇතැම අයෙග් වෙෙව්යන ල  වය හැැ 
අදහසැ. එය තවත් ල�ප�යැ්් සවස්ත්ව ස සාඡ  
ස්්්්න අදහස් ස්් ෙහයි්් ඒ ප�ළ�බඳව ඇත� 
ෙත ්ත�ර ෙමම ල�ප�යන ඇත�ලත් ේ ැකමන තට්තය 
සෙළමු.  
 
“සෑමනආතමජුමනමරණජනභුකනු ිජනි  නයියිජ.නජහනහාන
අජහන�ජායින කනහහැන තයයජිනඅවන තයන( තා)නපරුකාන
 රියනන.”න(අලන කආින21න:න35)න
 
“නුඹායෙින  කින�ජායයින  ාමතනය ෙක්ඨදනජිනන
පරුකාන ැරමන වණසන තු ජන දන මරණජන දන නකමාණජන  රන
ඇතය න.න හන (අලඹාහ්)න අකනතඹසමපිනනයනනඅ රනඅකන
කමාශීජ.”න(අලන කආින67න:න2)නනනනනනනනනනනන
 
“නුඹානය යසෙනනමනඅලඹාහන්පකුයකෙපන රියනහද?නනුඹාන
අතීයනව න ලින හනනුඹාහනතයජනඹතාන ජියිජ.නපමයන
නුඹාහන මරණජන පනමයාන නහය තන (ම න යඹොය)න නුඹාහන
තයජනඹතානයදියිජ.නපමයනනුඹාන හනයය මනජිනපනමයනන
ඹතියිහජ”න(අලන කආින2න:න28)න
 
නංතම්ංමෙමආ්මවැක වල්මිනස්ෙකමෙමෙහකවමෙ තෙයම
ංැපමෙම්මමය මනපතමවවෙප්මමි එතහපමමතමකකමය ෙකම
�ප්ක්ැකහමවැකමමැණ්මමමම නවූචපමරකපකමෙුක සරපම
යමමබවමසං්කමකැි. ය ිමපංකහමකැ්කිමඳරෙරමෙමමම
ෙ තපමුමණඅමබවමනසූහ්මපමඋව්වකමෙංි්මිනස්මතමම
සෙරමමම වකමආව්ව්මං්මමතෘෙූණ්ව්මඑමවංෙහෙමබවිමු ර 
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ෙකකවමෙමමමුංරමංැඟමමය ෙකමු්හකපිමෙවකැ රමතපම
රඅ්ෙප්ම යරම ෙ තපඅම ෙවක ම කව්ම ව්කිම ය ම
නැ්තැෙප්මඋරසකමව්කිමෙමමමසිකංුපමෙබෙං ්ම
නවංංම ව්ේප. මැණ්මමමම ෙ තපකම ්වවිත්වම සෑමම
්ංමකමමඋව් වකම්තැමඑපමිනස්ෙකම ච්ැමබ්ිපිමං්ම
තමකපිම ුප වතම ංැකම ආක්ැපිම නරරුරම කැ්ේම
නසූහ්මපමුමණ. ුකමවමමැණ්මමමමෙ තපකම්වවිත්වම
ුපබඳවමසහක්මබහම.. 
 
සෑම ්ංමඅම මැණ් මම ජ තපඅ වැක  වූව්ස කැි. 
මැණ්ම මමම ජ තපම සතිපම බවම ුපම වැනමිම ්වවිම වකම
සෙංේමකමස්්කමමකඑුපඅමමඳත. ් ුමෙමමමලුපමආැහරෙයරමම
ස්කච්්ම කකම ුරරම ස්්ච්ැපම ිනස්ිම ුමණඅම උනමම වම
ස ෙවේශමවමහඅෙණපක. ස්්ච්ැ්රමකමෙ තපඅමවතමකිමම
ස්ං්ම ිනස්ම  ස්ම   ්ම ආක්ැෙයම ුැ්ච්ැ්රමකම
�ප්ව්ෙව්මනවරම පමයමමෙවි. කමරමෙමමමුැ්ච්ැප්මම
මකමඅෙණකමං්මත්වක්ලකම ්්කපඅමං්මතෘ ්පඅමඳ්ම
බවමම්ුම්නම. ිනස්ම ්්කපිමං්මතෘ ්පිමමආව් කැි. 
ෙමමමආව්ව්ම ස්මමමමකැ්ක් වමරරවැ් හමවහිමවංංම
ෙකක මස්ැ්මමම ැකි්මකියමමකරමමස්ං්ම ම  ෙවේශතමවම
 පරකපකමිනස්ිමනපැෙක්කිමසු ෙෙ. ්නව්මෙප්මම
ෙමමම ්ිෙූ්්කශලම  පරකප සඳං් පංම  ු්කම  ්්කපම
කරමඅමිනස්ිමසු  පමයමප. එෙසේමනැ්තැමපංම ු්කම
 ්්කපමකරමඅමෙකෙැඑම වූව්සපමතැතෙම්මමි නස්ෙකමපංම
�ප්ව්මස්ං්මවමකැනනවමමව ්මවඅ්මරමවතමඳත. ෙමමමපංමම
 ු්කම ්්කපමකරමමිනස්ෙකමිඑතහපමමතමවමජ තෙය රම
සුව්කඅම ෙකකෙෙ. එෙහස්මම ුැ්ච්ැෙපඑමනපැෙකි්ම
තමමංැඟහමවහිමවංංම මකියමමකැ්ක්ිම්ම ු්කම්රකැම
රමඅමසු පමයමප. ෙමප්මි එතහපමමතමවමි නස්ෙකමජ තෙය 
රම නසම ුරරම සුව්කඅම ෙකකෙෙ. ඳතැහ ුැ්ච්ැම කියමම
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වැකැඅ මමස්ං්මිනස්ම ස්මක්මසකසමූකැම්බණ්මෙහව්ම
නසමු රරම�ප්රමකමෙකකවකමබව්ම් ුමනත්මෙංකර්ම් ්ෙකම. 
එෙංි්මි නස්ෙකමස්්ච්ැ්රමකමජ තපිමරරේකමය ිමඒම
සඳං් ම්කසකවමං්මක්ිකවමඋක්ුමකැවකමං්මෙුකහඹවකම
ආක්ැෙයමනවූශතමවමතමමපංමජ තපමසඳං් පංම ු්කමහබ් 
ේකමතැකඅම්නව්මපෙප්මම්තපමමයමප. ෙමපමනස ෙහසම
ිඑතහපමමතමවමජ තෙයරමමසු ෙකකවකමනස්මමැණ්මමමම
ජ තෙය රමුැමමස්්්ැණපම නවූචපක්මුසමිනස්ිමපංම
 ු්කම  ්්කපම කරමඅම ුපබඳවම ය ම  වූව්සම කැි. ෙමමම
 වූව්සපම ෙකකමැ්ම කහම ිනස්ෙකම ිඑතහපම මතම වමම
ස්්ච්ැ්රමකමජවකමසිකංුප සංමල්මමතබ ප්කිමන ම
්ෙන. එෙහස්මමු ැ්ච්ැෙපඑමෙපේ්ක්ි්මයව්වමඑි්ම
වකඅව්හකම ආක්ැෙයම  ු්කම රමඅම සුම ෙකකවවෙංකරම
ුැ්ච්ැපමැජපකමි නසූමසම්ජපඅමබවිම් ුමුරමවතමනපතප. 
්්මෙහකවමසු ෙවි්මුව්්ේමිනස්මමැණ්මමමම ු්කම
්රම ි්කි සු වකමතරරවපම්මතක  ෙකකිමත්වක්ලකම
ආසූව්්පමං්මතෘ ්පමුස ුසමරවමපි්මම්මමංරම මිනසමූම
සම්ජපමම් රස්මු රසඅමබවිමු රමකැ්කිමකියමමකැි්ම
සරමි. 
 
“(නබයරජ)න මනආශායින( ෘක්ණායි)න මියෙනයදුජින
යශයජින කකිනපතන රනෙතයතදන හයනනුනජුයයිද?නනුන
 හහනආරුක යජ නයඹසනව ියනිද?න  ියෙිනයහ න
යදයන න(නුයෙනමෙනයපිුමනයඹහ)නසයිනයදියිනජහ දනන
නහ යහොතන ජනයහහානෙියිනජහ දනනුනව ියනිද?න  ින
කිසනිනයඹසනෙසනයයනනැවයුනයනොමහ .නනහ ,න  ින
(කිසනිහන ය්ා)න   ාමතන යනොමෙන  ජ ින යඹසන
ව ිනිජ”. (අලන  කආින 25න යනන න පිිය්දජන 43/44න
යා ්ජි)  
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ෙමි්ම ්්ංසූම ව්ේමතමම සෙතඑමඋරු්්කපම ව්ක් වම
ුංරමං්මු ැ්ච්ැමංැඟහ වහි පිරමව්ක්මනපතමවවෙප්මම
්රසත්ිමව ්ම ුංරමතරරවපකිමුරමවකමබවප. ෙමමම
තරරවපම ෙවකසූම කැ්කිම කහම ිනස්ෙකම සරම සත්එම
මැණ්මමමමජ තපඅමඳ්මබවරමඑඑරමතම්ෙකමිඑතහපම
මතමවමජ තෙයමසපල �ප්ව්මස්ං්ම ු්කමම ි්කි සු වකම
බවරම ය ිම ඒරමම වැ් පම යමප. මැණ්ම මමම ජ තපම
ුපබඳව  වූව්සපඅම නවූශතම වවෙප්මම ිනස්වම නවැැරම
 වූව්සපක්මං්මපංම�ප්ව්ෙව්මු රපමණමවම් ෙපෙමබවිම
ුරමකැ්කිමමවමසකසූවි. 
 
්නරම් ්්ම් ුැ්්මං්ම් ඬවම ු පබ්වමන් ර්මි එතහපමමතම
ඳත. එඅම් ෙපෙමමැ්ම් ැමෙවෙිරමි නස්මංැිමහඅෙපකිම
ව ්මමැ්ම්ැමමඑහහමිරමඋුරමෙප්මරපමංැකමව්ේමඑකම
ං්මසම්කමමැණම්ඬවමඅ ුමණ. තම්මකකමවැේම ම්ණපම
්තවමෙමමම්ඬවෙහ ස්්්ැණරවපඅමෙකකමැ්මබවම කෑමම
්ෙපෙිමවැිෙංතමඳත. එෙංි්මතමමවැේම ම්ණපම් තවම
්ඬවම හබ් ේකමතැකඅම් තපමයමමබවිමු පවැනමිමි නස්ිම
්ුංසත්වඅම් තපමෙකකංැක. එප්මසු  පමංැඅෙඅමමැණ්ම
මමම ජ තෙයම ුමණඅම බවම ්ුිම ුපව්කිම සුෙෙ. ෙමමම
්ඬවහ දමම ස්ං්ම සපලමම ්ංහම ්ු්පඅම ුපබඳ සිකංුපම
නරරුරම ෙකකිම ඳත. ෙමප්ම ු්ැෙරෞ්ක සිකංුපක. 
්ව්සක්විම සමංැම ්ංහම ෙමමම ු්ැම ෙරෞ්කම සිකංුපම
ෙරෞ්කමඑකඅමබවිමුරමෙකකිමඳත. ්ු්පමුඑි්මඳරෙරම
ෙුකෙකකවම පිම ෙමතැහම වැනැක්ම බවම ුවසකම  ිම ම එපම
ෙරෞ්කම තරරවපිම ුරෙවි. එපිම ්මතැවම ිනස්ෙකම
ෙමෙහකවම�ප්ක්ැකහමනස ෙහසමසිං්මෙකකිමඒමුපබඳවම
තැණපඅමවැකෙහමසමවමබහ්්ි, ු ැමමයඅ්මසංවත, සමවව, 
්්ම උරතිතැම බහපඅම ුපබඳම  සූව්වපඅම ෙංෝම ෙමපම



 

9 

�ප්රමකම කැවකම ිනස්ෙකම  ච්ැපිම ුපවතම ංැකම
ආක්ැෙයමප්්නණපඅමනරරුරමෙකකකැි. ්්ම්ංහමවහම
ෙමමමසමවම�ප්වලපමුපබඳවමඳරෙරමවි්ෙහරවපක.  
  
නසූහ්මප ෙමපි ං්රුස්ම ෙවකසූ ව ආක්ැපක් ෙමම 
සිකංුප නරරුර කැි. එපමි නස්ෙකම ච්ැමබ්ිපිමඑකඟ 
 පමංැකමෙම්මමතතකම ්ි්රමකමස්්කමු්කහමකැ ෙවකම
කැ්ක් වම නරරුරම කරමක. නවැැරම  වූව්සපම ෙම්මම
ස්්ච්ැමසහු්කමජ තපකි ් මනසහූ්ිපමමැණ්මමමමජ තපම
ුපබඳව වමසිකංුපමරරවැ් මඅමකැි. ුකමවමමැණ්ම
ුසමජ තපඅ සං්කමවවෙප්මමමඳ්මබවර එඑරමිඑතහපම
මතමකක �ප්ව්ිම ු්කම ි්කි සු ව්ේමයබිමපමපකම
්්ංසම් ංෙමආකපම්වනුම1400කිමෙුැමනරරුරමකැමඳ්මම
ආක්ැපම  මස්ම බහම. මෙංේම ෙමෙහකවම ෙසංම ං්ම ්ෙසංම
්ැ්ේම ෙවකම ප්වහෙපෙම ෙකකවම නපතම වවෙප්මම ම්ම
ුමණඅමබවමෙමමමනවැ්වමමසං්කමකැි. 
 
“(ෙජනයෙොස්න රාපතනුනපස්නතයහනපතන මනපම)න හයෙනඇහන
සහැලඹන න අවන  ුන රස්න (ය ොහන  හයන  නකනකමාණජ)න
යනො රියනනනජහ නෙනසානව ියිද?නයනො යසෙජ,න හයෙන
ඇඟින ්නපයාන(යපරනකිනආ ාරයජිම)න හබමහන රමනඅවන
තඹසමපිනනයියනන”. (අල කආින75නපිිය්දජන2න-න4න
යා ්ජි) 
 
ිනස්ෙකමසරමමකමකලපකමනැ්තැමසැකපඅමඑකහමතම්ම
ිපෙවකසූමරැ්ුරම මුසූමබවිමුර වව්ි්මුසවමෙකෙසේමකහම
ය වමකැවතරමපකමනමම්ණපමකැ්ේ්මපකමවැිලව මමම
කැි්ම ම ිනස්ිම ම  ්අෙෙේුම කකම ෙකකංැකම ආක්ැෙයම
 ්ි්රමකමස්අශපඅමසඑතවම්ංෙමආකපමුපමනමසුපි. 
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ිනස්ෙකම ඳඟල ම ම එකෙකකිම ෙවකසූම බවම එකහම එඅම
්ෙපෙෙකමඳඟල ම  තවරම්ෙපෙෙකමඳඟල ම ිමසම්කම
ෙකකවකමබවමුකම වැිමෙසකප්මවතමහැබෙෙම1880 රම ත්කි 
ජ්්කම  ැ්සසූම ෙවෝංෝම  සන. ඳඟල මෙ එම ඳ්ම ෙමමම
ස ෙවේෙරවපමෙකෙසේ කහමම්වනුම1400 කිමෙුැමුංකමවම
්ංම ෙමආකපම ්ුිම ්අව්ේ්ම ප්කම සත්ම බැලපම යමම
ෙකකව්ේ්? ්ුි උු්්මමහැෙබකමංැසතහුතමඳඟල 
ම ි. එපමතම්මමබවමසක්අ කැකමෙවකසූමකකමෙකකංැකම
 බහමම ස්අශපි. ෙමම   ැ්්ං්මපජකක සර පප සමව 
ේ ස් මැණ් මම ජ තප ුපබඳව ්ුි ්්ව්ේ කහ 
එම ජ තප   ැ්අෙෙේු කැ්කි ්ුි ංැකප්වඅ ්ෙන්? 
්ෙකඅ ්්්ම පකමනමම්ණපමකැතම හබ්ේම ම ිප ්පම
ිනස්මමමබවමසං්කමකැකමු ණ  පඅමෙමමමෙමආ්මවැකපම
මකමමවැන  ම්ෙබකව්මෙකකෙේ? එෙසේමකහමිඑතහපමමත වම
තම්ෙකමජ තපමසහබ්්වමෙකතැහමුැිම ෙෙවහම පමයම්ම
ප්කම වැකම ්වව්්්රමකම ුණ  පඅම ෙමමම ෙමආ්ම
වැකෙපඑම් ිඩම ම්ෙන්මප්කමවැකම්ුම්නව්මපෙප්මම
සත්මබැලපමයමමෙකකව්ේ්? 
 
්ු්පම ුඑි්ම ඳ්ම සූඅ්කපම වැකම නවූශතම සූඅ්කපඅම
 ෙකකුවසක ්ංෙමආකපමඑපමු්ැමෙරෞ්කමවවරමිනස්ිම
්ුංසත්වක්මෙතකැවම වූව්සමකකමංැකම් යර්ම ්ි්රමකම
ස්්කප්ම්ු්පමුපබ්වමසඳං් වැකප්මඑම් ිඩමෙකකිම
ඳත. 
 
“ කකින අපයෙන සග්ායින (අල කආනයආන  ෙහිුම)න
පකුයකෙපනන රියිදනඇතය ිමන(ුනශශ්ජන නයආ )නඅවන
  ියන නරයආන  ිනහන ජයියනන.න   ියෙන න සමන ( මන
 ියනි)නදහුනු නාශනු නජනනසෑමනු හමනවිස්වයමනයකදනායන
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(නරි රයජි)නදහනමනසයහානඒනයයනයහනඅලතනසමුනමාකන
 රෙින ව ියනන.න අලඹාහ්න අකන තඹන සමපිනජ.න
ප්ායි ජ.” (4 : 56) 
 
නංතම්ං ෙමආ්මවැකපම්්ව්ේමුපසූසෙහමෙේක්වම
්ැෙක්ේමසෙම්මබවප. නත්මතතකමවරැමව ංම ්ි්රමකමම
(ANATOMY) ෙසකප්ම වැනමඅම කහම සෙමඑම ෙේක්ම
ග්ංකප්ම ම (Pain Receptors) ඳ්මබවරමඒව්මසංමල්මම
 ක්වම ම්ප්ි්මුසමෙේක්වමෙකක්ැෙකකමබවරප. ෙහෝකම
 ස්්මවිැමව ංම ්ි්වෙපෙමවමත්ිහ්තෙයමශපෑිම්ිම
 වූවම ්ි්හෙයමමං්ච්මපමතවතරමෙතජස්ි (Prof. Tagatat 
Tejesen) ෙමමමෙමආ්ම වැකපම මසූලහම  ්ි්වි්ම  ස්ම
ෙු් වම්වසූඅ්ෙෙරම්ංමෙමආකපම්වනුම1400 අමුැැණම
පැිම් ැක වරම ිමම තෙපතරමම තපිමු ර  ප. නත්මතතකම
 ්ි්රමකම ෙසකප්ම වැනමඅම ෙකෙසේම කහම ්වනුම 1400කිම
ෙුැමෙමආකපිමඳම්ම පමංැකමව්ේම්ැි  මසෙෙප. 
ෙමආකෙයම  ඓ්ං්සකමකනකමුැංැරල කරෙම්මුසමඑඑම
නි�සමුිුතඅමහබ් වරමෙමමමමං්ච්මපමවැප්ම්වන්්අම
ම්ංෙංම්ං ෙමආකපමං්්ැ්මෙසෞරම්ැ්තෙයමරප්්මමතවැම
ුවර වතමහැබම් ිවැනමනව්ිමමසහම්නණෙයරම ස්ිෙයමම
නසූහ්මපම වැකඳ වරෙරප. උු්් ෙබෞ්්ෙපෙම වම ම ය ම
නසූහ්මපමවැකඳ වනි්මම ක්වමකෙකේමු්ැමෙරෞ්කමස්්කම
ෙමව්ම තතකම  ්ි්රමකම සතිප්ම සමවම ිනස්ෙකම
්ව්්කපිම ම නරරුරම කරෙම්ම එපම  වූව්සම කරමිම ං්ම
ුපවැනමිමමිනස්ිමුංසවඅමඳ්මවකමබවි. එමම්මෙමමම
සහම්නණෙයරම කකම කඅ්වම ්්රම YouTube.com ෙවනම
්  ෙප්ම යබිම ්ැකම ්ස්ම ව්කිම ංැකප්වම ්ෙන. ්ුම
ෙමෙතඅම ස්කච්්ම කෙකේම ිනස්ිම ුමණඅම වම ස ෙවේෙම වම
 ච්ැමබ්ිපමඋුෙපෝ්මකැ ෙවකමිනස්ෙකමිඑතහපමමතමම
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ඳ්මෙ තම් ැමණමු පබඳව කනකමතමකපි, තතකම ්ි්වි, 
බ්ිපිමං්ම ච්ැපිමුප වතමංැකම්යර්මයබිමනරරුරම
කරමප. ිනස්ෙකම ෙමෙහකවම ්ැමකම නසප්ක්ැවම නපම
කිෙම්මමැණ්මමමමජ තපමජප හබ්මවතමංැකමම්මවපම
ුපබඳව ස්කච්්මකෙකම. 
 
නසූහ්ලපම මැණ්මමමම ෙ තපම ුපබඳවමඳ්ම ්්ංසමූ යබිම
ෙමෙහසම නරරුරම කෙකේ නපතම වවෙප්මම මැණපම ්ුම
සැෙවකමම ංමව්කිම බහ්ම සරකම ෙංි්, මැණ්ම මමම
ෙ තෙයමුැ්ජතෙපෙමෙකකවමජපමහබ්මව්කිමංැක ම්වතම
ුපබඳවමයබරමමමරමඳම්මසැෙවකමමවංමවං්මකියමමකකම
යමම ෙමකෙංකතම ්ුම නරරෙයම  වෘතම වම ඳ්ම ෙංින. සතම, 
නවැරරවමසතම, පංමවිමු  ෙසම, ෙමෙහකවමං්මමැණ්මමමම
ෙ තෙයමජපමවැකමිමසෑමමෙමකෙංකතකමමු සබිමෙකකවම�ප්ම
කැම. ි නස්ිමහැලමඳ්මෙමමමඑකමම් වසඅූ්වම් ුෙව්ම් ලමම
ෙවකසූම්ව්සක්ව්තමතරවපකිමුර වමුසතැ ලමව්ක්ම
බවිමුරමෙකකවමජපමම්වතිමු ෙසම.   
   
 
 


