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 3من  2صفحة 

 

වර්තභානයේ, වියේෂයෙන් ඵහු සංස්කෘතික හා නවීන 

ප්රජාාවන් තුළ, ඉවසීභ සහ සභාජා සහජීවනෙ යකයෙහි ඇති 

උනන්දුව විශාල ප්රවතතාවේ ලඵා ගනී. එවැනි ප්රවතතාවෙකට 

යේතුව සභාජා සතුට හා ගුතාත්භක ජීවිතෙට හිතකෙ ස්ථාපිත 

යඳොදු අනාගතේ තුළින් සභාජා වියෙෝධතාව භත වුවද,  

සුහදතාවෙ සහ ඵැඳීභ ප්රවර්ධනෙ කිරීභයි. ඉවසීභ සහ සභාජා 

සහජීවනෙ අත්වැල් ඵැ යගන ෙන ඵව සභාජා විදයාඥයියින් 

ඳවසති. එනම් ඉබ්න් කල්දුන්, සභාජා සහජීවනෙ ඵහු සංස්කෘතික 

වාදෙ සභඟ සම්ඵන්ධ කිරීභ ඳභත් යනොව, සභාජා 

යකොන්ත්රාත්තුව සහජීවනෙ හා ඒකාඵද්ධතාවට දාෙක වන 

ආකාෙෙ ද සලකයි. යම් අනුව, ඉවසීභ සහ විවිධත්වෙ 

අභියෙෝගෙන්ට මුහුත යදන ප්රතිලාබ සහා පලදායී සභාජා 

සහජීවනයේ ධනාත්භක මලිකාංග යලස සැලය්. යභෙට 

නිදසුන් වන්යන් මුස්ලිම් ඇන්ඩලූසිොනු ශිෂ්ටාචාෙෙ තුළ සිෙලු 

සංස්කෘතීන්, ආගම් සහ ජානවර්ගෙන් සහජීවනෙ අද ද්වාභ 

ඉවසීභ සහා ඉතාභත් උතුම් ආදර්ශේ යලස යඳන්වා දිෙ හැක. 

සහජීවනෙ, මිත්රත්වෙ, අයනයෝනය පිළිගැනීභ සහ සන්නියේදනෙ 

වැනි ඉවසීයම් සාෙධර්භ සභාජාෙ වැඩි වැඩියෙන් ජීවත්වන 

තෙභට, ඉවසීභ එහි සංස්කෘතිෙ තුළ ස්ථාපිත වන්යන් එෙ 

සාභානය තත්වෙට ඳත්වන තෙභට සහ සභාජා සහජීවනයේ 

සාභාජිකෙන් තුළ කැපී යඳයනන ජීවන භාර්ගේ ඇති කිරීයභනි. 

යම් අනුව, සභාජා සහජීවනෙ ෙනු සභාජාෙ, පුද්ගලයින් සහ නිල 

සංවිධාන ෙන ප්රධාන අංග තුනක සාමහික ප්රෙත්නේ අවශය 

වන වයවහාික සංකල්ඳෙකි. පුද්ගලයින් සම්ඵන්ධයෙන් ගත් 

කල, ඔවුන්යේ කාර්ෙබාෙෙ වන්යන් යඳොදු සාෙධර්භ, සිෙලු යදනා 

සභඟ ඉවසීයම් ොමුව තුළ අන් අෙ සභඟ සභාජා හා ධනාත්භක 

සන්නියේදනෙ සභඟ පලදායී යලස භැදිහත් වීභයි.  සභාජාෙ ඒ හා 

සභානව, යවනස් යකොට සැලකීභකින් යතොෙව සභාජා 

සහජීවනයේ අෙමුණු සාක්ෂාත් කෙ ගැනීභ සහා සිෙ යකොටස් 



 

 

 3من  3صفحة 

 

ඒකාඵද්ධ කිරීභට උත්සාහ කළ යුතුෙ. සභාජා සහජීවනෙ පිළිඵ 

යුයෙෝපීෙ වාර්තාවට අනුව භානව හිමිකම් හා නිදහස අතෙ 

සභාජා සහජීවනෙ සාක්ෂාත් කෙ ගැනීභ සහා නිල ආෙතන 

විශාල ඵේ දෙයි. අදාළ වාර්තා භගින් අනාවෙතෙ කෙන ලද 

එවැනි ප්රයේශෙකට සභගාමීව, එ්සත් අොබි එමීර් ොජායෙ 

සභාජා ඵැඳීභ, ආදෙෙ, සාභෙ, ඉවසීභ, විවෘතබාවෙ සහ විවිධ ප්රජාා 

යකොටස්වල යසසු අෙ සභඟ සහජීවනෙ සහා ප්රායෙෝගික, කැපී 

යඳයනන හා පුයෙෝගාමී ආකෘතිේ සඳෙයි. සභාජාෙ තුළ සෙවල 

පිළිඳදින යභභ සාෙධර්භ, අබාවප්රාප්ත යෂයි් සායීද් විසින් ලඵා 

දුන් අතෙ ඒවා අයේ යකොට සලකන බුද්ධිභත් නාෙකත්වෙට අඳ 

ස්තුතිවන්ත යවමු. ප්රගතිෙ හා සභෘද්ධිෙ පිරී ඇති වඩා යහො 

අනාගතෙකට දාෙක වන ශ්තිභත් සහයෙෝගේ පිළිබිඹු 

කිරීභ සහා සභාජා සහජීවනෙ හා ඵැඳී ඇති භානුෂීෙ සංකල්ඳ 

ඉවසීභයි.  


