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"සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (1) 

සත්යවය්  වත්ය ර වූ ජීවිත්යයක් මිනිසාට තිබිය හැකි ද? 

මිනිසාවේ ව ෞතික හා ආධාත්මිමික ශ්යත්යා්් වග්  

ප්රිමුඛතත්මි්ය ග් ව්  සත්යය තත්ය දදන්  වූ ජීවිත්යයක් යැි 

දැ්සීත නි්ැරදි ද? සත්යය හා ශසත්යය ශත්යර තත්ය්ාදව  

ඉතිහාසය මිහිත්යලය තත්ය මිනිසාවේ ඉතිහාසය වලස හැඳි් වීත 

ශතියවයෝක්තියක් ද? සත්යය යු  ුමතක් ද? සත්යය හා ශසත්යය 

ශත්යර නිර්ණායකය ුමතක් ද? ව ෞතික හා දාරව ෞතික 

සත්යය්  ශ්වධෝධ කර ගැීමව්  තපවද් වීත මිනිසා ලධා 

ගු ව  ුමතන මූලාශ්රවවය්  ද? තා ක්වරක් ද? තා වක හි සට 

දැමිණිව  ද? මිහිත්යලය ඇතුළු මුඛළුතහත්මි විය්්ය බිහි වූව  

වකවලස ද? ජීවිත්යව  හා තරණව  යථාර්ථය ුමතක් ද? 

මිහිත්යලය තත්ය වූ ජීවිත්යය ශ්ස්  වීවත්  දසු තා ය් ව්  

වක ත්යැනකට ද? වත්්  නිතක් නැති ප්රිය්නය් ට සත්යය තත්ය 

දදන්  වූ පිළිතුරු මිනිසාට ශ්ය වී ඇත්ය. වි්ෘත්ය තනසකි්  හා 

පූර්් නිගතනය් වග්  වත්ය ර් විචාර බුද්ධිය වතවහය්ා 

කරන විතසුතකට ශද හා එක්්් න. ්ැඩි විස්ත්යර වතත 

තාත්යෘකා් යටවත්මි සකස් වකවරන ලිපි තගි්  ධලාවද වර ත්මිතු 

්් න. 
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"සත්යය" ගවේෂණයකට ආරාධනා............ 

සත්යය ගවේෂණයකට වි්ෘත්ය තනසකි්  එක්්් නට ආරාධනා 

කරමි්  දළමුඛ් සත්යය පිළිධඳ් වූ තත්ය්ාදය්  කිහිදයක් 

සාකච්ඡා කර් නට ශවේක්ෂා කර් වනමුඛ.  

සත්ය දැන ගැීමතටත්මි එයට ශු ූලල් ්රිනයා කිමටතටත්මි ශ්ය 

න්  සැධැවි් ත සත්යව  ස්්  ා්ය ුමතක්ද? කියා දැන ගැීමත 

්ැදගත්මි යැි සත්ය් වනමුඛ. ය්  වදයක ඇත්මිත්ය නැත්මිත්ය වසවීතට 

ශපි වන වයක් වලස්  සත්ය් නට පුරුදු වී සටිමුඛ. එදිවනදා 

ජීවිත්යව  වන වයුමත්මි ශ්ස්ථා්ල දී දකින, ශසන, කියන සෑත 

වදයකත ඇත්මිත්ය දැන ගැීමතට ශපි වදළවේ වනමුඛ. ඇත්මිත්ය දැන 

ගැීමතට ශද සත්ය් ව් , වස ය් ව්  වත න්ාද? ය්  කිස 

වදයක් ගැන වත්ය රතුරක් ශදට ලැබුණා යැි සත්යමුඛ. එවිට 

‘ඇත්මිත්යද? හැධෑද? ව්් න ධෑ...’ ්ැනි ප්රිකායන කිමටත තගි්  

ප්රිය්න තතු කිමටත ශදවේ සරිත්යය. ශදවේ ප්රිය්නය් ට ලැවධන 

පිළිතුරු එකිවනකට ස් ධ් ධ න්  ගැළවද් ව්  න් , 

දරස්දර වන වේ න්  හා සත්යට එකප විය හැකි න්  එත 

වත්ය රතුරු සත්යයක් වලස ශපි පිළිගනිමුඛ. සත්යට ්ැටුන මුඛල් 

ශදහසට එකතු ් න වසසු ශදහස් එකිවනකට වන ගැලවේ න්  

එය සත්යයක් යැි ශද සලක් ව්  නැත්ය . ව්  ශු ් ශදහසක් 

සත්ය වහෝ ශසත්යය යැි ීරරණය කිමටව්  දී   හා ස් ධ් ධ 

ශදහස් ්ල ගැළපීත ගැන සැලකීතට ශද හුරු වී සටින ධ් 

වදව් . සත්යය දැන ගැීමත ් ස ්ශු ගතනය කරන වතත ශදහස ්

ගැළපීතට ‘ශු ස් ධානය’ නමි්  දාර්යනිකි්  හඳු් ්ා 

ඇත්ය.  
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සත්යව  ස්් ා්ය වි්රීහ කිමටව්  දී ශු ස් ධානය ්ැදගත්මි 

වක ට සලකන ්ාදය ‘ශු ස් ධාන්ාදය’ නමි්  

සතකාලීන දර්යන ක්වෂේත්රවය්  හි හැඳි් වේ. සත්යය ීරරණය 

කිමටව් දී මුඛල් තාත්යෘකා්ට ශදාළ වසසු තාත්යෘකා හා එය ගැළපී 

සටී දැි වස යා ධැලීත වතහි දී සදු ව්ි. මුඛල් තාත්යෘකා් වූ 

ප්රිධාන සිංකල්දය වග   නැගී ඇති ශු  තාත්යෘකා්්  සයල්ල 

එකට ගැළපීත හා සත්මි යය වීත මුඛල් තාත්යෘකා් පිළිගැීමතට 

වහේතු ්න ශත්යර ශු තාත්යෘකා්් වග්  එකක් වහෝ බිඳ ්ැවේ 

න්  මුඛල් තාත්යෘකා් ද ප්රිතික්වෂේද ් න ත්යත්මිත්මි්යක් වති්  දදා 

වේ.  

‘නිල් දාට හා කහ දාට එකතු වීවත්  වක ළ දාට සෑවද්’. 

වතත තත්යය සත්යයකි. එය එවසේ සත්යය ්් ව්  තක් නිසාද? 

ධාහිර වලෝකව  සැධැවි් ත එය එවසේ ්න නිසාය. ඉදිරිදත්මි 

කරන තාත්යෘකා් ධාහිර වලෝකව  කරුණු හා සද්ධී්  සතප 

ගැළපී සටී න්  එත තාත්යෘකා් සත්යයක් ්යවය්  නිගතනය 

කරු  ඇත්ය. ‘ශු රූදත්යා ් ාදය’ යු ව්්  වතය සතකාලීන 

දර්යන්ාදව  දක්්ා ඇත්ය. තාත්යෘකා් ධාහිර වලෝකය හා ගැළපී 

ඇත්මිද ය් න වසවිය හැක්වක් ඉ් ද්රිලය ප්රිත්යක්ෂවයනි. නවීන 

විදාවේ තත්යය ශු ්ද පිළිගැීමතට නැුරු ්් ව්  වතධඳු 

ශු රූදත්යා ්ාදී තත්යයකි. විදාඥයා ත්යත සත්යට ගත්මි ශදහස 

සත්යයක් වසේ ශ්ධාරණය කර් ව්  එය දර්ව ෂණයට 

 ාජනය කිමටවත්  දසු්ය. නැත්යවහ ත්මි සත්යය ්යවය්  එය 

ධාහිර වලෝකව  ද්ීර ද කියා වසවීවත්  දසු්ය. සාතාන 

ජනයා වු්ද සත්යයක් නිය්චය ්යවය්  දැන ග් ව්  එහි 

ශු රූදත්යා් සලකා වගනය. වතත තත්යව  ශඩු දාඩු නැතු්ා 



 

6 

වන වේ. මිරිඟු් ඉ් ද්රිලයට වගෝචර ් න ශරිරි්  ජල කඳක් වලස 

පිළිගැීමත සත්යය වන වේ. සත්යය ශ්වධෝධව  දී මිනිසාවේ 

විචාර බුද්ධියට ශති වියාල කාර්ය  ාරයක් දැ්මට ඇති ධ් 

වති්  ඔේපු ්් ව් ය.  

‘හිසරදයට දැනව ෝල් බීවත්  සහනයක් ඇති වේ’ යැි 

තත්යයකි. වතත කියතන සත්යය ් ් ව්  සැධැවි් ත එය බීවත්  

සහනයක් ඇති වූ්ා න්  දතණය. ය්  කිස තත්යයක් 

ප්රිාවයෝගික් ශත්මි දැකිය හැකි න්  එය සත්යයක් වසේ සැලකීත 

ශදවේ සරිත්යය. ‘දදවයෝගිත්යා ්ාදය’ යු ව්්  

දාර්යනිකය්  විේ රහ වක ට ඇත්මිවත්මි සත්යව  වතත 

ස්් ා්යි.  

වතවත්යක් දැක්වූව  සත්යව  ස්් ා්ය වි්රීහ කිමටත සඳහා 

සතකාලීන දර්යන ක්වෂේත්රවය්  හි ඉදිරිදත්මි වක ට ඇති තත්යය්  

කිහිදයකි. මීළපට සත්යය පිළිධඳ් මිනිසාවේ ්රිනයාකාරක්  

ගැන විතසා ධලමුඛ. නූත්යනවයහි ශද කරමි්  සටි් ව්  

දාර් දරික් ශද ලධා ගත්මි කරුණු හා පුරුදු විචාරයකි්  

වත්ය ර් සත්යය වලස පිළි වගන කටරිතු කිමටතය. සත්මි් 

වලෝකව  විචාර බුද්ධියට දරුතක්  කියන එකත සත්මි්යා වූ 

මිනිසා විචාරවය්  වත්ය ර් ශ් ධ  ක්තිවය්  යතක් පිළි 

ගැීමතට ඉදිරිදත්මි ්් ව්  න්  එය සැධැවි් ත විචාර බුද්ධිය 

ශහිමි ශවනක් සතු් වේ ත්යත්මිත්මි්යට ත්යතා් සතකර ගැීමතක් 

වන වේද?  

ශදවේ කාරුණික ආරාධනා් ඔධවේ විචාර බුද්ධිය ශ්දිවක ට 

සත්යය පිළිධඳ ගවේෂණයක වයවදන වලසය. ඉහත්ය නූත්යන 
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දර්යන්ාදව  දදනත තත්ය ඉදිරිදත්මි කර ඇති කරුණු  ව ෞතික 

හා වලෞකික සාධකය්  හි සත්යය ශසත්යත්යා් දැන ගැීමතට 

ප්රිතාණ්ත්මි විය හැක. නමුඛත්මි මිනිසාට ඉ්  ඔබ්ධට ඇති 

දාරව ෞතික කරුණු පිළිධඳ සත්යය දැන ගැීමව්  පිදාසා්ක් 

නියත්ය ්යවය් ත ඇත්ය. ශනාදිතත්මි කාලව  සට මිනිසා වතත 

දරත සත්යය දැන ගැීමව්  ආයාව්්  විවිධ ගවේයනය්  හි 

වයදුණු ධ් ඉතිහාසය ශදට ද්සි.  

තා ක්වරක් ද? තා වක හි සට දැමිණිව  ද? මිහිත්යලය ඇතුළු 

මුඛළු තහත්මි විය්්ය බිහි වූව  වකවලසද? මිහිත්යලය තත්ය තා 

කරමි්  සටි් ව්  ුමතක් ද? තට ශ්ය වද් තට ශ්ය දරිදි 

තට ශ්ය විවටක මිහිත්යලය තත්ය තට කළ හැකිද? ජීවිත්යව  හා 

තරණව  යථාර්ථය ුමතක් ද? මිහිත්යලය තත්ය වූ ජීවිත්යය ශ්ස්  

වීවත්  දසු තා ය් ව්  වක ත්යැනකට ද? වත්්  ප්රිය්නය්  

සඳහා නි්ැරදි ශර්ථ්ත්මි හා සත්යය තත්ය දදන්  වූ පිළිතුරු 

වස යමි්  මිනිසාවේ චි් ත්යනය නිතක් වන වදවනන 

්ායාතයක නිර් ත්යරවය්  නියැ ඇ ඇත්ය.  

දැකීතට මූලික ්යවය්  සාධක වදකක් ශ්ය ව්ි. එය දෑස 

හා ආවලෝකයි. දෑස ඇති සයල්ල් ටත ආවලෝකය 

වන තැති් දැකිය වන හැකි ධ් ශපි ද් වනමුඛ. වත්ය්ැනි ඇස, 

එන්  බුද්ධිව  ඇසට දැකීතට හැකි ්් ව්  ුමතන 

ආවලෝකයකි්  ද ? එය නියත්ය ්යවය් ත විචාර බුද්ධිව  

ආවලෝකය විය රිතුය. එය එවසේ වු්ද දසඳුර් ට වගෝචර වන වූ 

කරුණු පිළිධඳ් නි්ැරදි් දැන ගැීමතට සත්මි් වලෝකව  

මිනිසාට දතණක් දරුතවූ විචාර බුද්ධිව  තැදිහත්මි වීත හා දාර 
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ව ෞතික ආවලෝකය මිනිසාට ශ්ය ්් ව් ය. මිනිසාට 

සත්මි යය දැකීව්  හා පිළි ගැීමව්  විචාර බුද්ධිය ඇතිමුඛත්මි ඔහුට 

දාරව ෞතික කරුණු සත්යය වලස ශ්වධෝධ කර ගැීමතට 

දාරව ෞතික ආවලෝකයක් වලස කටරිතු කරන දාරව ෞතික 

තප වද් වීතක ශ්යත්යා්ක් ඇති ධ් ශදට වන සවත්ය් ව්  

ද?  

නූත්යන විදා් තගි්  මිනිසාවේ සය ප ප්රිය්නය් ට පිළිතුරු හා 

විසඳු්  ලධා ගත්ය හැකිය යන විය්්ාසයක් ද මිනිසාවේ සත්ය තුළ 

ද්ීර. නූත්යන විදා් ශපි ප්රිතික්වෂේද වන කර් වනමුඛ. එය දරත 

සත්යය ශ්වධෝධ කර ගැීමතට දදකාමට ්න සීමිත්ය සාධකයක් 

වලස දතණක් ශපි සලක් වනමුඛ. නූත්යන විදා්ට දරත සත්යය 

වලස වදීම සටීතට වහෝ එයට ආවද්යකයක් ධ්ට දත්මි්් නට 

වහෝ වන හැකි ධ් දැනට දිග හැවරමි්  ද්තින කරුණු ් ලි්  

තනා් ඔේපු වී හතාරය.  

2011 සැේත්යැ් ධර් තස 21 ්ැනි දින වල ් දැනට ඇති 

වියාලත්යත ව ෞතික විදාගාරය වලස සැලවකන 

ස්විේසර්ල් ත්යව  ජිීම්ා නගරයට ආස් න් පිහිටා ඇති 

සර්්  (Cern) විදාගාරව  සුවිවයේ ප දමටක්ෂණයක් ද්ත්මි්න 

ලදී. 20 ්න සය්වසේ ජී්ත්මි වූ ශති වශ්රවේෂ්ව විදාඥයා හා 

බුද්ධිතත්යා වලස සැලවකන ඇල්ධේ ශි් ස්ටි්  විස්  1905 

දී ඉදිරිදත්මි කරන ලද සාවේක්ෂත්යා්ාදය (Theory of Special 

Relativity)  ශු ් ශවලෝකව  වේගය (ත්යත්මිදරයට 

සැත්යපු් 186282 / කි.මී  299792)  විදාත්මිතක නියත්යයක් 

වලසත්මි විය්්ව  කිසත වේගයක් වතය ශබිධ්ා යා වන හැකි 
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ධ්ත්මි දක්්ා තිබිණි. සර්්  විදාගාරව  ද්ත්මි්න ලද 

දමටක්ෂණයට ශු ් දරතාණුවේ ශු වක ටසක් වූ 

නිරිේරිවනෝස් (Neutrinos) ආවලෝකව  වේගය ශබිධ්ා ගත්  

කරන ධ් වස යා ග් නා ලදී. ව ෞතික විදාඥි්  දැනට 

ප්රිකාිතත්ය විදා ්රී් ථ වතත න් වස යා ගැීමත ශු ් ව්නස ්

කර් නට කටරිතු කරමි්  සටිති.  

වති්  ඔේපු ්් ව්  නූත්යන විදා් දරත සත්යය වන ්න 

ධ්ත්මි මිනිසාවේ දැු ව්  සීමිත්ය  ා්යත්මි වන වේද? එතනිසා 

දරත සත්යය ුමතක්ද කියා වස ය් නට, දැනග් නට, පිළි 

ගැීමතට හා   ශු ් ්රිනයා කර් නට දදකාමට ්න 

ගවේෂණයක වයවද් නට ඉත්යා කාරුණික් හා වගෞර්වය්  

ආරාධනා කර් වනමුඛ.  

සත්යය හා ශසත්යය පිළිධඳ් වල ් ප්රිධාන දහ්  දක්්න ශදහස ්

ද ඔධවේ ශ්ධානය පිණිස ඉදිරිදත්මි කර් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ.  

ව්  පිළිධඳ් කරුණු දක්්න ශල්-ුමර්ආනය ශදහස් රාිතයක් 

ඉදිරිදත්මි වක ට ඇති ශත්යර එි්  එක් ්ැකියක් දහති්  දපුටා 

දක්්ා ඇත්මිවත්යමුඛ. 

‘ු ෙලා දැනවගන සටින ත්යත්මි්ව  ශසත්යය සතප 

සත්යය ු ෙලා වන දටල්වු. ත්ය්ද ු ෙලා සත්යය 

වන සප්වු. (ශල්-ුමර්ආ්  2:42)  

බුහාරි හා මුඛස්ලි්  යන හදීස් ්රී් ථය්  හි සඳහ්  නබි ්දන 

දහති්  දපුටා දක්්ා ඇත්මිවත්යමුඛ.  
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‘සත්යය නියත්ය ් යවය් ත යහදත්ය කරා තප වද් ්ි. 

යහදත්ය ස්් ර්ගය කරා තප වද් ්ි. නියත්ය 

්යවය් ත සත්යය්ාදිවයක් වලස ශල්ලාහ් විස්  

මිනිවසුම ලියා ගු  ලධන වත්යක් ඔහු සත්යය ප්රිකාය 

කරමි් ත සටිි. නියත්ය ් යවය් ත ශසත්යය ශයහදත්ය 

කරා තප වද් ්ි. ශයහදත්ය නිරය කරා තප 

වද් ්ි. නියත්ය ්යවය් ත මිනිවසුම 

වධ රුකාරවයුම වලස ශල්ලාහ ්විස්  ලියාගු  ලධන 

වත්යක් ඔහු ශසත්යය ප්රිකාය කරමි් ත සටිි.’  

මීළපට බුදු දහව්  ඉගැ් වී්  වකවරහි ශ්ධානය වය මුඛ කරමුඛ.  

්චීදවක දිං රක්වත ය 
්ාචාය සිංවුවත්යෝ සයා  
්චී දුච්චරිත්යිං හිත්මි්ා  
්ාචාය සුචරිත්යිං චවර්  

 (ධ් ත දදය - වක ධ ්ේග - 232) 
 
ශර්ථය: ්චනවය්  සදු ව්න වධ රු කීත ආදී දවි්  
්ැළවක් ව් ය. ්චනවය්  සිං්රයට දැමිවණ් ව් ය. 
්ාේ දුය්චරිත්යය දුරුවක ට වධ රු වන කීත ආදී ්ාේ 
සුචරිත්යවයහි හැසවර් ව් ය.  
 
ආර්ය ශෂ්ටාිංගික තාර්ගව  ‘ස් තා්ාචා’ හි ශර්ථය වි්රීහ 
කරන තහා සති දේවාන සූත්රවය, ශසත්යවය්  දුරුවීත, 
වක්ලා්  කිවත්  දුරුවීත, දරුෂ ්චනවය්  දුරුවීත හා හිස් 
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්චනවය්  දුරුවීත යන සේ ්ැදෑරු්  ්ාේ දුසරිවත්ය්  ඉ්ත්මි 
වීත වතයට ශ ිංගු ධ් වද් ්ා වදි.  
 
දහත්ය සඳහ්  ශුද්ධ වූ ධිධල් ්ාකය ද ශදට ද්ස් ව්  
සත්යව  ්ැදගත්මි කතය. 

‘ඔධ සත්යය ශ්වධෝධ කරග් වනහිය. සත්යය ඔධ 
නිදහස් කර් ව් ය.’ 
(ශුද්ධ්ර වජ හ්  8:32) 
 
හි් දු දහව්  දග් ්් ව්  ද සත්යය එකක් ධ්ය.  

‘ ක්  සත්මිත්මි’ (රිේවේදය)    

ශර්ථය: සත්යය එකකි. 
 

පූර්් නිගතනය් , දාර් දරික විය්්ාසය් , 
විචාරවය්  වත්ය ර වූ දක්ෂදාතිත්මි්ය ආදිවය්  මිදී 
වි්ෘත්ය තනසකි්  රික්ත්ය් සත්යය ගවේෂණයකට 
ශ්ිංක සති්  ශත්මි්ැල් ධැඳ ගනිමුඛ. ඉදිරි ලිපි තගි්  

බුද්ධිතය සිං්ාදයකට ශ්ීරර්ණ ව්මුඛ. 
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"සත්යය" ගවේෂණයට 

ආරාධනා(2) 

වල ් සය ප දෑ මූලික ්යවය්  මිනිසා වේ ප්රිවයෝජනය 

සඳහාතද? දරිසරය ඉතහත්මි වලස ව්නස් කළ හැක්වක් 

මිනිසාට දතණක්ද? ඔහුට වතත සුවිවයේෂී හැකියා් ලැබී 

තිවධ් ව්  ුමතක් නිසාද? මිනිසා දරපුවර්  දරපුරට 

මිහිත්යලව  දාලකයා වලස  ්රිනයා කරන ධ් සත්යක් වසේ 

පිළිගැීමතට ශදට දුෂ්කරත්යා්ක් තිවබ්ද? දාලකවයුමට යහ 

දාලනයක් සඳහා තප වද් වීතක් හා ීමති දද්ධතියක් ශ්ය 

වන ්් ව් ද? වතත තප වද් වීත හා ීමති ක්රශතය ඔහුටත සාදා 

ගත්ය හැකි එකක්ද? ව්  සයල්ල හැසරවීතට ඔහුටත  සුවිවයේෂී වූ 

ඥානයක් ශ්ය වන ්් ව් ද?  

මිනිසා මිහිත්යලව  දාලකයා හා  ාරකරුය 

මිනිසා මිහිත්යලව   ාරකාරවයුම වලස හා දාලකවයුම වලස 

්රිනයා කරන ධ් ශද ශ්ට සදු ්න දෑ නිමටක්ෂණය කිමටවත්  

දතණක්ත නිගතනය කළ හැකි සත්යයක් ධ්ට දත්මි් ඇත්ය. ශ්  

කිසත ජීවිවයුමට වතත සුවිවයේෂී හැකියා් ඇති ධ් දකි් නට 

වන තැත්ය. මිනිසා ශ්  සය ප ජීවී් , දරිසරය, හා එහි ශ ිංගු දෑ 

දාලනය කරන, ව්නස් කරන, හා දරිහරණය කරන ශවයුම 

වලස දැක්වීත ඉත්යාතත්මිත නි්ැරදි තත්යයක් යැි ශපි සත්ය් වනමුඛ. 

දදාහරණයක්  වගන සාකච්ඡා කළවහ ත්මි වතය ්  ාත්මි දැහැදිලි 

්ු  ඇත්යැි ශදවේ ශදහසි. සත්මි් ්ර්ගයාවග්  500 ක් හා 
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මිනිසු් වග්  500 ක් වත්යෝරා වගන වතයට වදර ජනා්ාස 

වන වූ ප්රිවද්ය වදකක ව්්  ් යවය්  දදිිංචි වක ට ඉ්  ශවුරුදු 

5 ක් වහෝ 10 ක් ්ැනි කාලසීතා්කට දසු එත ප්රිවද්ය වදක 

නිමටක්ෂණය කිමටතට ගියවහ ත්මි දැකිය හැකි ත්යත්මි්ය ගැන ඔධට 

සත්යා ධැලිය හැකි ්් ව් ද? සතු්  වගන වග ස් හැර දැමුඛ 

ප්රිවද්යව  දැවනන ආකාරව  කිසත ව්නසක් දැකිය වන හැකි 

්ු  ඇත්යැි ශමුඛතුව්්  කි් රිතු ්් ව්  නැත්ය. ත්යත ජීවිත්යය 

වගන යෑතට දතණක් ශ්ය ්න ප්රිතාණව  ශ්ත 

දරිහරණයකි්  රික්ත්ය් දරිසරය දදවයෝගී කර වගන තිවධන 

ආකාරය ශදට දකි් නට හැකි ්ු  ඇත්ය. සතු් වේ හැකියා් 

හා දරිසරය පිළිධඳ් කටරිතු කළ හැකි ප්රිතාණව  සීතා් 

එයි. නමුඛත්මි මිනිසු්  දදිිංචි කල ප්රිවද්යය නිමටක්ෂණය 

කර් නට වදරත ඔධවේ තනස තුළ තතු ්් ව්  ුමතන 

ආකාරව  චිත්මිත්ය රූදද? සැධැවි් ත ආර්  ව  එත ප්රිවද්යය 

දුටුව්ුම තවිත්යයට දත්මි කළ හැකි  ශරිරි්  හා මිනිසු්  දදිිංචි 

කවළේ වතත ප්රිවද්යව ද කියා සවත්යන ත්යරතට ශදහාගත්ය 

වන හැකි ශරිරි්  එත ප්රිවද්යය සහමුඛලි් ත ව්නස ්වක ට ඇති 

ආකාරය නියත්ය ්යවය් ත ඔධට දැකිය හැකි ්ු  ඇත්ය. 

වති්  දැහැදිලි ්් ව්  සත්මි් ්ර්ගයා ත්යත දැ්ැත්මිත සඳහා 

දතණක් මිහිත්යලය හා එහි දරිසරය සීමිත්ය ශරිරි්  ප්රිවයෝජනයට 

ග් නා ශත්යර මිනිසාවේ ත්යත්මි්ය වතයට හාත්මිදස් ත ව්නස ්වූ 

එකක් ධ්ය.  

මිහිත්යලය හා එහි ශ ිංගු සය ප දෑ මිනිසාවේ ප්රිවයෝජනය සඳහා 

නිර්තාණය කර ඇති ධ් හා එහි දාලකයා හා  ාරකාරයා වලස 

ඔහු ්රිනයා කරන ධ් වති්  ඉත්යා දැහැදිලි් වදවන් නට ඇති 
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සත්යයකි. වතත සුවිවයේෂී හැකියා් මිනිසාට වන ලැබී තිබුණා 

න්  මිහිත්යලය තත්ය සදු වී හා සදුව්මි්  ද්තින ශදහාගත්ය 

වන හැකි ව්නස් වී්  දකි් නට ශදට ශ්ස්ථා් වන ලැබී 

ය් නට ඉ  තිබුණි. ශල් ුමරානය වතත ශදහස ඉත්යා ශලිංකාර 

වලස දැහැදිලි කර තිවධන ශරිරු ධලමුඛ. 

“ඔහුතය (ශල්ලාතය) ඔධ් මිහිත්යලය තත්ය (දරපුවර්  

දරපුරට) දරුතක්කාරි්  ධ්ට දත්මි වකරුවේ.” 

(35:39) 

මිහිත්යලව  දාලකයා හා  ාරකරු වලස මිනිසා ්රිනයා කරන ධ් 

ඉහත්ය වි්රීහවය්  වහළිදරවු ්න සත්යයක් ධ් පිළිගැීමතට 

කිසව්ුමට ශදහසුත්යා්ක් ඇත්යැි ශපි වන සත්ය් වනමුඛ. මිනිසා 

හැර ශවනුමත්මි සතු් ට වතත ්ගකීත දැ්මට වන තැති ධ්ද 

දැහැදිලි් වදවන් නට තිවධන කරුණකි. මිනිසාට දැ්මට ඇති 

වතත  ාරධුර ් ගකීත නිස වලස ඉටු කිමටතට න්  ඔහුට නි්ැරදි 

වත් ත සාධාරණය හා රික්තිය තත්ය දදන්  වූ යථාර්ථ්ාදී 

තගවද් වීතක ශ්ය් යත්යා් තතු ව්න්ා වන වේද? වතත 

තගවද් වීත ඔහු විස් ත සකසා ගත්ය හැක්කක් ද? එත තග 

වද් වීත හා තග වද් වීත ලධා වද් නා සතු විය රිතු ගුණාිංග 

ුමතක් ද කියා විතසා ධලමුඛ. ්ැරදි තග වද් වීත තගි්  ශද 

තිංමුඛළා වීතට ඇති හැකියා් පිළිධඳ් ශමුඛතුව්්  දැ්සය රිතු 

නැත්යැි විය්්ාස කර් වනමුඛ.     

ශවේක් පත්ය ගතනා් ත්යය කරා සාර්ථක් ලපාවීතට න්  නි්ැරදි 

තප හා එහි තිං සලුමණු හරිහැටි දැන සටීත ඉත්යා ් ැදගත්මි ව්ි. 

වධ වහෝ විට තිං සලුමණු හරිහැටි වන ද් නා ශවයක් ්ැරදි 
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තපක වග ස් ශවේක්ෂා  ිංගත්මි්යට දත්මි වී විනායය කරාද ළපා 

විය හැකි ධ් ශද ඉත්යා වහ ඳි්  ද් නා කරුණකි. ත්ය්ත්මි 

දදාහරණයක් ්යවය්  දක්්් ව්  න්  සැධෑ හා ්ාජ 

රත්මිත්යර්  ව්්  කර හඳුනා ගැීමත සඳහා ශදට දරගලක් 

ශ්ය ්න ධ් ද ාාවයෝගික් ද් නා කරුණකි. දරගලක් 

වත් ත නි්ැරදි තිං සලුමණු වලස සත්ය හා නි්ැරදි තග 

වද් වීතක්  ්ාජත්මි්වය්  ව්්  කර හඳුනා ගැීමත සඳහා 

 ාවිත්ය කළ හැකි සාධක වත න්ාද ය් න ශද විස්  වස යා 

ධැලීත ්ැදගත්මි ව්ි. ශදට වදතේපිය් වග්  දරුත වූ දහත 

පිළිධඳ් ශද කිස දිනක විචාරශීලී බුද්ධිවය්  විතසා ධලා 

ඇත්මිද? ශද ශද කරමි්  සටි් ව්  වදතේපිය් වග්  කිසත 

්ැරදි වදයක් ශදට ලැබිය වන හැකිය යන තත්යය තත්ය පිහිටා 

ඇස් ක්  ්සා වගන කිසත විචාරයකි්  වත්ය ර් දාර් දරික 

දහත ශු ගතනය කිමටත වන වේද? යථාර්ථවය්  හා 

විචාරවය්  සත්යා ධලා දහතක් පිළිධඳ් නි්ැරදි නිගතනයකට 

වන දැමිණීව්  ඵල විදාක ශ්  සය ප කරුණු ්ලට ් ා 

 යානක විය හැකි ධ්, එන්  විවයේෂවය් ත තරණි්  තතු 

ජීවිත්යව  ඉත්යා ශ ාග ස් ද් න ත්යත්මිත්මි්යකට ශද දත්මිවිය 

හැකි ධ් සත්යන විට ව්  ගැන නිහඬ් ශ් ධ  ක්තිවය්  

කටරිතු වන කළ රිතුය යන තත්යය සතප ඔධ එකප ් ු  ඇත්යැි 

දැඩි් විය්්ාස කර් වනමුඛ.   නිසා සත්ය දහතක් වත්යෝරා 

ගැීමව් දී දැන ගත්ය රිතු තිං සලුමණු වත් ත සත්යය හා 

ශසත්යය ව්්  කර ගැීමතට  ාවිත්ය කළ හැකි දරගල වත්  වූ 

සාධක ගැනද පූර්් නිගතනය් වග්  හා ධැඳී්  ්ලි්  ධැහැර 

වී වි්ෘත්ය තනසකි්  හා විචාරශීලී බුද්ධිය වතවහය්ා කර් නා 

වූ විතසුතකට සහ ාගි ්න වලස ඔධට ආරාධනා කර් වනමුඛ. 
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ඌන දැු තක් ඇති ශවයුමට එන්  මිනිස් දැු ව්  

සීතා්් වග්  ඔබ්ධට දි් යන ගැුරු, දළල් හා ශසීමිත්ය 

දැු තක් වන තැති ශවයුමට මිනිසාවේ වතවල ් හා තරණි්  

තතු ජීවිත්යව  ජය තා්ත්ය විග ාහ වක ට නි්ැරදි තප වද් වීතක් 

කිමටතට හැකිවේ යැි සීරත ශු ්ණකතක් ධ් ශද සැත ඉත්යා 

වහ ඳි්  ශ්වධෝධ කර ගත්මි කරුණකි. එනිසා දහත ලධා 

වද් නා වකවරහි සර්් ස් පූර්ණ ඥානයක් තිබිය රිතු ධ් 

සැව් ත ශවි්ාදවය්  පිළිගු  ඇත්යැි කිසත සැකයක් තිබිය 

වන හැක. එන්  දහත ලධා වද් නා සර්්ඥ විය රිතුය. වතය 

දළමුඛ්ැනි වක ් වද්සය වලස පිළිගැීමතට ඔධට ශදහසුත්යා්ක් 

නැත්යැි විය්්ාස කර් වනමුඛ. දැනට ඇති දහ්  සයල්ලත 

සර්්ඥවයුම විස්  ලධා දු් ු   ්ා න්  වතත දහ්  ශත්යවර් 

ව්නස්ක්  ඇති්් නට ඉ ක  තිබිය වන හැක. එවසේ විය 

හැක්වක් සය ප දහ්  සර්්ඥවයුම විස්  ලධා දු්   ්ා 

වන ්න ත්යත්මි්ව  වහෝ සර්්ඥවයුම විස්  ලධා දු්  දහත 

ශත්යර තැදි කාලව දී මිනිස් හස්ත්යවය්  හා චි් ත්යනවය්  

ව්නස් කර ඇති ත්යත්මි්ව  දතණි. ව්  ගැනද තත්ය ගැටුතක් 

ඇත්යැි ශපි වන සත්ය් වනමුඛ.  

දැනට ඇති දහ්  සයල්ල දැරණි  ්ා ්න ශත්යර එත දහ්  

සර්්ඥවයුම විස්  ලධා දී ඇත්මින් , ශද ශද ශත්යට දත්මි වී ඇති 

එත දහව්  වල්තන සර්්ඥවේ ්චනවය් ත, ඔහුවේත ශදහස ්

කිසත ව්නස් කිමටතකි්  වත්ය ර් එවලස් ත සුරක් පත්ය වූ්ක් 

විය රිතුය. නැතින්  ආර්  ව  දහත දු් ව්  සර්්ඥ වූ්ත්මි 

ශත්යරතැදි කාලව දී මිනිසු්  විස්  ත්යත් වේ සාතාන 

බුද්ධිවය්   ්ා ව්නස් කර ඇත්මින් , ශද ශද ශත්යර ඇති දහත 
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සර්්ඥ විස් ත දු්  දහත යැි වකවලසකි් ්ත්මි පිළි ගත්ය 

වන හැකි ත්යත්මි්යක් ශනි්ාර්යවය් ත ඇති ව්ි.   නිසා 

වද්ැනි වක ් වද්සය වලස සර්්ඥ විස්  වදන ලද දහත 

එවලස් ත සුරක් පත්ය් ඇති ධ්ට පිළි ගත්ය හැකි සාක් ප තිබිය 

රිතුය. සත්ය ශසත්යවය්  ව්්  කර දක්්න වතත වක ් වද්ස 

වදක දදන්  කර වගන ශනිුමත්මි තිං සලුමණු ඉදිරියට සාකච්ඡා 

කරමුඛ. මිනිස් චි් ත්යනව  දරස්දරත්යා්්  ඇති වීත ්ැළැක්විය 

වන හැකි කරුණක් ධ් ශද සැව් ත ද ාාවයෝගික් ද් නා 

කරුණකි. විවයේෂවය් ත එක් විෂයයක් ස් ධ් ධ් ද ාකාිතත්ය 

ශදහස් ් ල ව්නස්ක්  කාලව  දරත්යරය දිගු ් න විට වධ වහෝ 

විට සදු විය හැක්කක් ධ් ශද ශත්මි දුටු සත්යයකි.  ඕනෑත 

විද්්වත්යක් එක් විෂයයක් ස් ධ් ධ් දස ්ශවුරුද්දකට වදර 

දැරූ තත්යය හා දස් ශවුරුද්දකට දසු් එත විෂය ස් ධ් ධවය්  

දරන තත්යව  වධ වහෝ දුරට ව්නස්ක්  ඇති විය හැකි ධ් 

වියාරදි් වේ තත්යයි. වතත දරස්දරය්  ඇති වීතට වධ වහෝ 

දුරට දහත්ය සඳහ්  කරුණු සාධක විය හැකිය. 

1. එක් විෂයයක් ස් ධ් ධ් වදර දැ්සූ ශදහස ්ශතත්යක වී යෑත. 

2. වදර ්ැරදි වලසට ශ්වධෝධ කර ගත්මි කරුණු දසු් 

නි්ැරදි් ශ්වධෝධ කර ගැීමත. 

3. තානසක හා යාමටරික පී නය් ට  ාජනය වී ඇති 

ශ්ස්ථා්් හි දී නි්ැරදි් කරුණු ශ්වධෝධ කර ගැීමතට 

වත් ත ඉදිරිදත්මි කිමටතට ද ඇති ් ගකීත ගැන ් ැඩි ශ්ධානයක් 

වය මුඛ වන කිමටත. 
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4. ශද ශදහස් ඉදිරිදත්මි කරු  ලධන ශයවේ සත්මි වන රිද්ා 

කටරිතු කිමටව්  ශ්යත්යා් තත්ය වහෝ පුද්ගලික ලා  ද ාවයෝජන 

දවදසා සත්යවය්  ධැහැර වූ ශදහස් ද ාකාය කිමටත. 

5. ්වයෝ්ෘද්ධ  ා්ය සතප ඇති්් නා වූ සීරව්  හැකියාවේ 

ඌනත්යා්ය් . 

6. ත්යර්ජන හා ශලා යක් ඇති වේවදෝි බිවය්  ශදහස් ද ාකාය 

කිමටව් දී වදබිඩි පිළිව්ත්යක් ශු ගතනය කිමටත. 

වතයට ශතත්යර් ත්ය්ත්මි වධ වහෝ ශඩුදාඩු හා දුර්්ලත්යා්් වග්  

මිනිස් ස්් ා්ය පිමට ද්තින වහි්  දරස්දරත්යා්් වග්  

වත්ය ර වූ එක් ශවයක් වහෝ වස යා ගැීමත ඉත්යා දුලධ කාර්යයකි. 

වතත ශදහස ්දදන්  කර වගන සත්ය ආගමික ද ාකායනයක 

තිබිය රිතු ශිංග ලක්ෂණ ් යවය්  දහත්ය සඳහ්  කරුණු වගන 

හැර දැක්විය හැකිය. 

1. ශසත්යවය්  වත්ය ර වීත 

2. දරස්දරත්යා්් වග්  වත්ය ර වීත. 

3. ශතියවයෝක්තිවය්  වත්ය ර වීත. 

4. ශධත හා දහත්මි ශදහස් ්ලි්  වත්ය ර වීත. 

5. ශු තාන කිමට්  ්ලි්  හා තනඃකල්පිත්ය ශදහස් ්ලි්  වත්ය ර 

වීත. 

6. රජ්රු, දාලකි්  හා ධලස් ද් නි්  පිළිධඳ් ශන්ය 

ද ායිංසා්් වග්  වත්ය ර වීත. 
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7. ත්යතා ජී්ත්මි වූ රිගව  දැ්ති ශවිදාත්මිතක සිංකල්දය්  සත්ය 

කරුණු වලස ඉදිරිදත්මි වන කිමටත. 

8. දසස් සදාචාරය්  දග් ්න එකක් වීත. 

9. පුද්ගලික ලා  ද ාවයෝජන ශවේක්ෂා්් වග්  වත්ය ර වීත. 

10.මිනිස් ජීවිත්යව  සය පත ශ්ස්ථා හා ත්යත්මි්ය් ට සුදුසු හා 

නි්ැරදි තපවද් වීතකි්  රික්ත්ය වීත. 

ආගමික ඉගැ් වී්  ශ ිංගු ලිඛිත්ය  ාෂා් ජී්තාන් වත් ත 

සැතටත වත්මිරු්  ගත්ය හැකි ආකාරව  ශයලියකි්  රික්ත්ය විය 

රිතු ව්ි. එවසේ වන වු්වහ ත්මි එය වියාරදය් ට දතණක් සීතා 

වූ දහතක් ධ්ට දත්මි්ු  වන ශු තානය. සකල තු ෂ 

්ර්ගයාවේත යහදත්ය එ්ැනි දහතකි්  ඉටු විය හැකි යැ’ි සීරත 

ශසීරුය. දහව්  ඉගැ් වී්  පුජක දක්ෂයට දතණක් සීතා 

වන විය රිතුය. පුජක දක්ෂයක් ඉ් නා දහ්  තුළ (එන්  පුජක 

දක්ෂයක් වන තැති දහ්  ද වල ් ඇති ධ් වතතගි්  තත්යක් 

කර් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ) ඔවු් වේ තග වද් වීත දවදසා 

ඉගැ් වී්  ශ්ය් ය ධ් පිළිග් වනමුඛ. නමුඛත්මි දහව්  

තාර්වග දවද්යනවය්  99% ක් දතණ ව්්  කර ඇත්මිවත්මි 

ඔවු් වේ ශධාදනය දවදසා න්  එහි සත්යය ්යවය් ත 

ශඩුදාඩු්ක් ඇති ධ් ශදට පිළිග් නට සදු ව්න්ා වන වේද? 

දහව්  ඉගැ් වී්  ් ලි්  99% ක් දතණ 1% කට ්  ා ශඩු පුජක 

දක්ෂයට ව්්  කර ඇත්මින්  ශති ධහුත්යරයක් වූ එන්  99% 

ත්යර්  වූ පුජක දක්ෂයට ශයත්මි නැති ගිහි ජනයාට වියාල 

ශසාධාරණයක් වතතගි්  සදු ් න ධ් දැහැදිලි් වදවන් නට 

තිවධන සත්යයකි. මිහිත්යලව  දාලකයා හා  ාරකාරය වලස 
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්ගකී්   ාර වගන කටරිතු කර් ව්  ගිහි ජනයාි. පුජක 

දක්ෂව  ්ැඩි ශ්ධානය වය මුඛ වී ඇත්මිවත්මි වලෞකික වන ්න 

වලෝවකෝත්මිත්යර දිසා්කටය. ජන සිංරිතිව  ්ුාහය පිළිධඳ් 

ශ්ධානය වය මුඛ වන වක ට තග වද් වී්  සකස ්වු්වහ ත්මි එය 

සාර්ථක තග වද් වීතක් වලස පිළිගැීමතට දුෂ්කරත්යා්්   තතු 

ව්ි. එවහි්  මිනිසාට ශ්ය ්් ව්  දරිපුර්ණත්මි්වය්  

සපිරි විය්වීය තගවද් වීතකි (Complete Universal 

Guidance). මිනිසාවේ දදවත්මි සට තරණය දක්්ා වූ ඇති 

තු ෂ ජීවිත්යව  සය පත දැති ක ය්  පිළිධඳ් ඉගැ් වී්  

වතත තග වද් වීවතහි ශ ිංගු විය රිතුය. ආධාත්මිමික 

්ර්ධනය, ශධාදනය හා දැු ත, වසෞතය, දවුල් ජීවිත්යය, 

ආර්ථිකය, වද්යදාලනය, සතාජ ප්රියන්, සතාජ ස් ධ් ධත්යා්් , 

රාජ දාලනය, රිද්ධ, සවිල් හා ශදරාධ ීමති ක්රශත, ීමතිය හා 

රික්තිය දසඳලීව්  ්ුාහය් , ඇත්යළු තු ෂ ජීවිත්යව  සය පත 

දැති ක ය්  වතත තග වද් වීතට ඇතුළත්මි විය රිතුය ය් න 

ශදවේ නිහත්යතාීම තත්යයි. එය හුවදක් වලෝවකෝත්මිත්යර 

ශවේක්ෂා්්  දතණක් ඉලක්ක කර ගත්මි ඉගැ් වීතක් වන විය 

රිතුය. මිනිසාවේ ශ්සාන ඉලක්කය වලෝවකෝත්මිත්යර 

ජය්රීහණය ධ් සැධෑ්කි. නමුඛත්මි ශති තහත්මි ධහුත්යරයක් වූ ගිහි 

පිරිසවේ වලෞකික ජීවිත්යව  ස් තා තග වද් වීතකි්  වත්ය ර් 

තු ෂ ්ර්ගයා් වකවසේ න්  වලෝවකෝත්මිත්යර ජය්රීහණයක් 

කරා වය මුඛ කර් නටද යන ප්රිය්නය තතු ව්න්ා වන වේද?         

ශද ශදහස් කර් ව්  ඉහත්ය සඳහ්  කරුණු දදන්  කර වගන 

ශද රවේ ඇති ද ාධාන දහ්  පිළිධඳ් විචාරශීලී් ගවේෂණයක 

වයදීතටය. වතත ද ායත්මිනව දී දද්වේගය් ට ඉ ක  
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වක වහත්මිත ලධා වන දී ඔධවේ බුද්ධිතත්මි හා විචාරශීලී 

සහ ාගිත්මි්ය ඉත්යා ශවේ වක ට සලක් වනමුඛ. වතත ප්රියත්මිනය 

යහ ශරිරි්  සාක්ෂාත්මි කර ගැීමත පිණිස මිනිසාවේ ස්් ා්ය 

පිළිධඳ් දළමුඛ් සාකච්ඡා්කට ශ්ීරර්ණය ව්මුඛ. මිනිසාවේ 

ස්් ා්ය ශ්වධෝධ කර ගැීමත දහසු වීත පිණිස මිනිසාවේ හා 

සත්මි් වලෝකව  ශවනුමත්මි සාතාජිකි්  ශත්යර ඇති මුඛලික 

ව්නස්ක්  කිහිදයක් පිළිධඳ් දළමුඛ් විතසා ධලමුඛ. මිනිසාවේ 

ස්් ා්ය පිළිධඳ් මුඛලික දැු තකි්  වත්ය ර් ඔහුට සුදුසු 

්් ව්  ුමතන ආකාරව  තග වද් වීතක් ද ය් න පිළිධඳ් 

නිගතනයකට එළඹීත දහසු වන ්් නකි. එවසේ කටරිතු කිමටත 

බුද්ධිතත්මි හා යථාර්ථ්ාදී ප්රිවේයයක් ද වන ්ු  ඇත්ය. සිංහයාට 

ආහාරය සඳහා ශ්ය ්් ව්  තාිංය ්ර්ගි. වතත මුඛලික 

ස්් ා්ය හඳුනා වන වගන සිංහයාට ත්යෘණ ්ර්ග ක්් නට 

ලැහැස්ති වු්වහ ත්මි සදු ්් ව්  ුමතන ත්යත්මි්යක් ද ය් න 

දැහැදිලි කිමටත ශ්ය වන ්න ධ් සත්ය් වනමුඛ. එවලසත ග් 

තහීෂාදී් වේ ආහාර ත්යෘණ ්ර්ග ්න ශත්යර ව්  පිළිධඳ් 

ශ්වධෝධයකි්  වත්ය ර් ද් ට තාිංය ක්් නට දත්මිසාහ 

කළවහ ත්මි සදු ්් ව්  ුමතන ත්යත්මි්යක් ද ය් න ඔධට 

දැහැදිලි කිමටත ශ්ය වන ්ු  ඇත්ය. මිනිසාවේ මුඛලික 

ස්් ා්ය හඳුනා ගත්මි විට ඔහුට සුදුසු ් ් ව්  ුමතන ආකාරව  

තග වද් වීතක් ද ය් න පිළිධඳ් ශදට සාමුඛහික 

එකපත්යා්කි්  නිගතනයකට එ් නට හැකි වේ යැි ශවේක්ෂා 

කර් වනමුඛ. එවහි්  වතත කරුණු හැකි දතණ සරල් හා 

ත්යර්කාු ුමල් මීළප ලිපිවය්  සාකච්ඡා කර් නට 

ධලාවද වර ත්මිතු ්් වනමුඛ.  
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"සත්මි යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (3) 

මිනිසා් ශ්වධෝධ කර ගැීමත පිණිස මිනිසාවේ හා 

සත්මි් වලෝකව  ශවනුමත්මි සාතාජිකි්  ශත්යර ඇති 

මුඛලික ව්නස්ක්  කිහිදයක් පිළිධඳ් දළමුඛ් විතසා 

ධලමුඛ. එළවදනක් ත්යත දැටියා වල ්ට බිහි කළ විගස 

මිහිත්යලයට එකතු ්න වතත න් ජීවියාවේ ක්ෂිණික 

ශ්යත්යා් ්් ව්  ුමසගි් න හා පිදාසය සිංසඳු්ා 

ගැීමතය. වතත ශ්යත්යා් ඉටු කර ග් නා ආකාරය 

වහෝ ඉටු කර ගත්ය හැකි ස්ථානය පිළිධඳ් දැු ්ත්මි 

කිමටතක් එළවදන විස්  ත්යත දැටියාට ලධා වද් ව්  

නැත්ය. මිනිත්මිතු කිහිදයකට වදර දක්්ා එළවදන වේ 

ගර් ාෂව  සටි වතත දැටියා ඉ්  පිට ් ආ දසු ත්යත 

ජීවිත්යව  න් දරිසරයට ශු ් ජීවිත්යය සකස් කර 

ග් නට දැු ත ලධා ග් ව්  ුමතන තාර්ගවය් ද? 

කිසව්ුමවේ තග වද් වීතකි්  වත්ය ර් ත්යත ආහාරය 

තිවධන ත්යැන වහ ඳි්  ද් වනුම වලස ්ැස්සවග්  

කිරි දරා වධ ් නට වතත න් ජීවියා කටරිතු කිමටත 

සැධැවි් ත තවිත්ය කර වන ්් ව් ද? කරුණාකර 

සත්යා ධල් න. තු ෂ දරුව්ුම වල ්ට බිහි වූ විට 
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වතවලස ්රිනයා කිමටව්  හැකියා් එත දරු්ාට තිවබ්ද? 

ශ පත්ය දද්  දරුව්ුම වේ ශසරණ  ා්ය ශද සැත 

වහ ඳි්  ද් නා කරුණකි. ත්වේ ආදරය, වසවනහස, 

කරුණා් වන ලැබුණා න්  දින වදකකට ් ා ජී්ත්මි 

වීව්  ්ාසනා් වතත දරු්ාට වන ලැබී යු  ඇත්ය. 

වතත සාධක නිමටක්ෂණය කිමටත තත්ය ශදට එළඹිය 

හැකි නිගතනය්  ුමතක්ද? සත්මි් වලෝකව  

සාතාජිකි්  වල ්ට බිහි ් ් ව්  ජී්ත්මි වීත සඳහා වූ 

පුර්් ජ් ත සැලැසත්ක් සහිත්ය ධ් ශදට එළඹිය හැකි 

දළමුඛ නිගතනයි. ව්  වහේතු් නිසාත සත්මි්ි් ට තග 

වද් වීතක ශ්යත්යා්ක් තතු ්් ව්  නැත්ය. එනිසා 

ද් ට දහතක වහෝ දාලකි් වේ ශ්යත්යා් ශදාළ 

වන ්න ත්යත්මි්යක් දැහැදිලි් දක්නට ඇත්ය. තු ෂ 

දරු්ාවේ ත්යත්මි්ය වතයට හාත්මිදස් ත ව්නස් ය.  

තු ෂ දරු්ාට ශනි්ාර්යවය් ත දද්  දළමුඛ ද්වසේ 

සට මිහිත්යලවය්  සමුඛ ග් නා දිනය දක්්ා තග 

වද් වීතක හා දාලනයක ශ්යත්යා් සහතික 

්යවය් ත ශ්ය ් ඇත්ය. මිනිස් දරු්ාවේ දළමුඛ 

දාලිකා් ත් ්න ශත්යර ක්රශතවය්  වතත ලැිසත්ු්ට 

පියා, ගුරු්රු් , ත්යත වසේ්ා සථ්ානව , වද ලිසව , 

දසාවිව , රාජ ශිංයව , ධ් ධනාගාර ආදිව  
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නිලධාමට්  එකතු ්ු  වදවන් නට ඇත්ය. මිනිසා 

කැතති වු්ත්මි ශකතැති වු්ත්මි ඔහුට ජී්ත්මි ් ් නට සදු වී 

ඇත්මිවත්මි වත්්  ්ාත්යා්රණයක ය. වතයට වදර 

ලිපිවය්  ශද සාකච්ඡා කළ කරුණු ශු ් මිනිසා 

මිහිත්යලව  දාලකයා හා  ාරකාරයා යන නිගතනයට 

එළුවනමුඛ. එහිදීත්මි ශද ත්ය්ත්මි එක් ්ැදගත්මි කරුණක් 

පිළිධඳ් එකපත්යා්ක් ඇති කර ගත්මිවත්යමුඛ. එන්  

මිහිත්යලව  දාලකයා හා  ාරකාරයා වලස ඔහුට 

නි්ැරදි් කටරිතු කර් නට න්  ශ්ය ්් ව්  

දරිපුර්ණත්මි්වය්  සපිරි විය්වීය තග වද් වීතක් 

(Complete Universal Guidance) ධ් පිළිගත්මිවත්යමුඛ. 

මිනිසාවේ දදවත්මි සට තරණය දක්්ා වූ ඇති තු ෂ 

ජීවිත්යව  සය පත දැති ක ය්  පිළිධඳ් ඉගැ් වී්  

වතත තග වද් වීවතහි ශ ිංගු විය රිතුය. ආධාත්මිමික 

්ර්ධනය, ශධාදනය හා දැු ත, වසෞතය, දවුල් 

ජීවිත්යය, ආර්ථිකය, වද්යදාලනය, සතාජ ප්රියන්, සතාජ 

ස් ධ් ධත්යා්් , රාජ දාලනය, රිද්ධ, සවිල් හා 

ශදරාධ ීමති ක්රශත, ීමතිය හා රික්තිය දසඳලීව්  

්ුාහය්  ඇත්යළු තු ෂ ජීවිත්යව  සය පත දැති 

ක ය්  වතත තග වද් වීතට ඇතුළත්මි විය රිතුය 

ය් න ශදවේ තත්යයි. එය හුවදක් වලෝවකෝත්මිත්යර 

ශවේක්ෂා්්  දතණක් ඉලක්ක කර ගත්මි ඉගැ් වීතක් 
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වන විය රිතුය. මිනිසාවේ ශ්සාන ඉලක්කය 

වලෝවකෝත්මිත්යර ජය්රීහණය ධ් සැධෑ්කි. නමුඛත්මි ශති 

තහත්මි ධහුත්යරයක් වූ ගිහි පිරිසවේ වලෞකික ජීවිත්යව  

ස් තා තග වද් වීතකි්  වත්ය ර් තු ෂ ්ර්ගයා් 

වකවසේ න්  වලෝවකෝත්මිත්යර ජය්රීහණයක් කරා වය මුඛ 

කර් ව් ද යන ප්රියන්ය තතු ව්න්ා වන වේද? 

මිනිස් දරු්ාවේ දදවත්මි සහ ජීවිත්යව  ස්්  ා්ය ශු ් 

ද ශදට සැකවය්  වත්ය ර් ඔේපු ්් ව්  ඔහුට 

වත්්  දරිපුර්ණ වියව්ීය තග වද් වීතක ශ්යත්යා් 

වන වේද?.  

මිනිසාට දදවත්මි සට තරණය දක්්ා දාලකි්  සටින 

ධ් ඉහත්ය කරුණු සලකා ධැලීවත්  ශදහට 

වදවන් නට ඇති සත්යයකි. වතත සය ප ව ෞතික 

දාලකි්  තගි්  කර් නට හැකි ් ් ව්  මිනිසාවේ 

ධාහිර ්රිනයාකාරක්  දාලනය කිමටතට කටරිතු කිමටත 

දතණි. වතය මිනිසාවේ ්රිනයාකාරක්  දාලනය 

කිමටතට ඇති ් ාත්මි වයෝගය පිළිව්ත්ය වන ්න ධ් 

මිහිත්යලය තත්ය සදු ව්මි්  ද්ති් නා වූ දෑ වකවරහි 

ශ්ධානය වය මුඛ කරන විට දැහැදිලි් වදවන් නට 

ඇති සත්යයකි. මිහිත්යලය තත්ය ්සිංගත්යයක් වලස්  

්ර්ධනය ව්මි්  ද්තින ශදරාධ රැල්ල ශදට හඬ 
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නගා ද්ස් ව්  ුමතක් ද? මිනිසාවේ ්රිනයා්්  

දාලනය කිමටත සඳහා සටි් නා වූ සය ප ව ෞතික 

දාලකි් වේ ශසාර්ථකත්මි්ය වන වේද?                  

වතත සය ප ව ෞතික දාලකි් ට කළ හැකි් 

ඇත්මිවත්මි මිනිසාවේ ්රිනයා්්  එක්ත්යරා ප්රිතාණයකට 

දාලනය කිමටති. නමුඛත්මි ්රිනයා්ට මුඛල් ් ් ව්  ඔහුවේ 

සත්යි. මිනිස ්සත්ය ධාහිර සය ප දාලකි් වග්  ධැහැර 

වු්කි. මිනිස් සත්ය දාලනය වන කර ඔහුවේ 

්රිනයාකාරක්  දතණක් දාලනය කිමටවත්  

සදුව්් ව්  ඔහු ධහු චරිත්ය ඇත්මිවත්යුම ධ්ට දත්මිවීති. 

දාලකයාවේ දාලනව  ධලදෑත ඇති විට යහකත 

සුරකි් නටත්මි එි්  ධැහැර වූ විගස ත්යතාවේ සුපුරුදු 

චරිත්යය ව්ත්ය වය මුඛ ් ් නටත්මි කටරිතු කිමටත වධ වහෝ 

විට සදු ්් නක් ධ්ට දත්මි ් ඇත්ය. වත තගි්  ඔහු 

වය මුඛ ් ් ව්  ධහු චරිත්ය රිංගනයකටය.   නි්ැරදි තග 

වද් වීතකි්  මිනිසාවේ සත්ය යහ තගට වය මුඛ කර එය 

දාලනය කිමටත සඳහා වූ ්  ාත්මි වයෝග පිළිව්ත්යකි්  

වත්ය ර් ඔහුවේ ්රිනයාකාරක්  දතණක් ව ෞතික 

දාලකි්  තගි්  දාලනය කර් නට කටරිතු වයදු 

විට මිනිසා විකල්ද තාර්ග වය දා ගනිමි්  ත්යත සවත්මි 

දත්මිදාදනය ් න ් ැරදි චි් ත්යනය්  දදන්  කර වගන 
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ු සුදුසු ්රිනයා ව්ත්ය වය මුඛ වීත ්ැළක්විය හැක්කක් 

වන වේ. ඔහුවේ සත්ය ඔහුටත දාලනය කර ගත්ය හැකිද? 

ව්  සඳහා වූ විය්වීය දදවයෝගීත්යා්කි්  රිත්මි තග 

ුමතක්ද? මිනිසාවේ සත්ය දාලනය කළ හැකි 

දාලකවයක් සටි් ව්  ද? එත දාලකයාවේ ස්්  ා්ය 

ුමතක් විය රිතුද? එ්්  දාලකවයුමට ශ්නත්ය වීවත්  

සත්යය ්යවය් ත මිනිසාට ත්යත සත්ය දාලනය වක ට 

ස් තා ජීවිත්යයකට වය මුඛ වීව්  හැකියා්්  පිළිධඳ 

ප්රිාවයෝගිකත්මි්ය සතාජ සදුවී්  තුළි්  සනාථ වී 

තිවබ්ද?  ව්  සයල්ල සවිසත්්යරාත්මිතක් දසු් සාකච්ඡා 

කරමුඛ. මීළපට මිනිසා හා සත්මි් වලෝකව  

සාතාජිකි්  ශත්යර ඇති සතානක්  වදස ශදවේ 

ශ්ධානය වය මුඛ කරමුඛ.     

මිනිසා සහ සත්මි්ි්  ශත්යර ඇති 

සතානක්                                      

දහත්ය සඳහ්  කරුණු මිනිසා හා සත්මි් වලෝකව  

ශවනුමත්මි සාතාජිකි්  ශත්යර වද දුවේ දකි් නට ඇති 

ප්රිධාන සතානක්  වලස විස්ත්යර කළ හැක.   

1. ුමසගි් න  
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2. පිදාසය  

3. ලිිංගික දත්මිවත්මිජනය  

4. ප්රිජනනය  

5. නි් ද  

6. ආරක්ෂණය පිළිධඳ හැඟීත  

වතත සතානක්  පිළිධඳ් වු්ද මිනිසාට සතු්  

්රිනයාකරන ශරිරි්  කටරිතු කර් නට හැකියා්ක් 

වන තැත්ය. වතත සාධකය්  මිනිසා තුළ පිහිටි සත්මි් 

ලක්ෂණය්  වලසත්මි  ්ා දාදක කර වගන විවිධ 

චිත්මිත්ය ආවේගය්   මිනිසාවේ ශචත්යසකව  

දත්මිදාදනය විය හැකි ධ්ත්මි ශපි දනිමුඛ. එත චිත්මිත්ය 

ආවේගය්  දාලනය කර ගනිමි්  මිනිසා ඉහත්ය 

සඳහ්  කරුණු ව්ත්ය වය මුඛ විය රිතු ව්ි. 

විවයේෂවය් ත ුමසගි් න පිදාසය හා ලිිංගික 

දත්මිවත්මිජනය ්ැනි කටරිතු ්ලදී මිනිසා 

ශනි්ාර්යවය් ත ස් තා තග වද් වීතක් ශු ් 

කටරිතු කළ රිතු ව්ි. එවසේ වන වු්වහ ත්මි එය 

වියාල සතාජ ප්රිය්නයක් ධ්ට දත්මිවීත ්ැළැක්විය විය 

හැකි කරුණක් වන ්ු  ඇත්ය. වතහිදීත්මි ශද 
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ශ්ධාරණය කර් ව්  මිනිසා ශනි්ාර්යවය් ත තග 

වද් වීතක ශ්යත්යා් ඇති ශවයුම වලසය.  

මිනිසා සත්මි් වලෝකව  දසසත් සත්මි්යා ් ් නට න්  

ශනි්ාර්යවය් ත එත දසස ් ා්ය සාධාරණීය කර්න 

මිනිසාට දතණක් සුවිවයේෂී වු ලක්ෂණ මිනිසාට තිබිය 

රිතුය. වතත කරුණු වි්රීහ කර ඇති ශරිරු  විතසා 

ධලමුඛ. 

මිනිසා සහ සත්මි්යා ශත්යර ශසතානක්  

වත න්ාද? 

1. විචාර බුද්ධිය,  

2. වත්යෝරා ගැීමව්  නිදහස,  

3. හෘද සාක් පය තත්ය දදන්  වූ හරි ්ැරදි (ස් තා 

හා ශස් තා) ්රිනයා පිළිධඳ හැඟීත,  

4. (ලැජ්ජා ය තත්ය දදන්  වු) සදාචාරය,  

5. මිහිත්යලය ඇතුළු් මුඛළුතහත්මි විය්් වයහිත ගුේත්ය 

හා දාලන ශධිකාමට ධලයක් ඇත්ය යන කරුණු 

මිනිසාට දතණක් සුවිවයේෂීය.  
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වතත වහේතු නිසාත මිනිසාට ඉත්යා දළල් දරාසයක් තුළ 

සුදන්  වහෝ දුදන්  වීතට හැකියා්ක් ඇත්ය.  වත්යෝරා 

ගැීමව්  නිදහස ්ැනි කරුණු සත්මි් වලෝකව  

සාතාජිකි් ට ශදාළ වන ්් නක් ් න ශත්යර ද් වේ 

ජීවිත්යය සකස ් වී ඇත්මිවත්මි පුර්් ජ් ත සැලැස්තක් 

ශු ්ය. වතත සය ප කරුණු ශදට නැ්ත්ය නැ්ත්ය 

ශ්ධාරණය කර සටි් ව්  මිනිසාවේ විවයේෂ 

ස්් ා්ය ශු ් ඔහුට දරිපුර්ණත්මි්වය්  සපිරි ස් තා 

වියව්ීය තග වද් වීතක් හා ඔහුවේ සත්ය දාලනය 

කිමටව්  හැකියා් ඔහුට ලධා වදන දාලකවයුමවේ 

ශ්යත්යා් වන වේද?  ඉහත්ය කරුණු ් ලි්  මිනිසාවේ 

ජීවිත්යයට සෘජු්ත ධලදාන සාධකය ්් ව්  ඔහුටත 

සුවිවයේෂී වූ සදාචාරයි. මිනිසාට දතණක් දරුත 

ශවනුමත්මි සාධක ඔහුවේ සදාචාරාත්මිතක ජීවිත්යය 

වදෝෂණය කර් නට ශු ධල වදන ප්රිධාන 

තාර්ගය් ය. දහතක ප්රිධාන ශරමුඛණ හා ඉලක්කය විය 

රිත්මිවත්මි සත්මි් ලක්ෂණය් වග්  දදලක් පත්ය වූ 

මිනිසා් සදාචාර ස් ද් න වශ්රවේෂව්ත්මි්ය කරා වය මුඛ 

කර්න නි්ැරදි තග වද් වීතක් ලධා දීත ධ් ශදවේ 

තත්යයි.  
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මිනිසා සහ සත්මි් වලෝකව  ශවනුමත්මි සාතාජිකි් ට 

වද දු වූ ත්ය්ත්මි ්ැදගත්මි සාධකයක් ඇත්ය. එත කරුණ 

ව්නතත සාකච්ඡා කර් නට ශදහස් කවළේ එහි ඇති 

සුවිවයේෂත්මි්ය වහේතුව්නි. ආයා්, ත්යෘෂ්ණා් යන 

දදය් වග්  වි්රීහ ්න ස්් ා්ය මිනිසාටත්මි 

ශවනුමත්මි සත්මි්ි් ටත්මි වද දු වු්ත්මි සත්මි්ි්  වේ 

ත්යෘෂ්ණාවේ සීතා්ක් ඇති ධ් ඔවු් වේ හැසමට්  

නිමටක්ෂණය කිමටවත්  ශදට දැහැදිලි් දැක ගත්ය හැක. 

නමුඛත්මි දාලනයකි්  වත්ය ර් මුඛදා හැරිය විට මිනිසාවේ 

ත්යෘෂ්ණාවේ සීතා් වක ත්යනදැි දැනගැීමත ඉත්යාතත්මිත 

ශදහසු කාර්යයකි.  

“සැධැවි් ත ඔහු (මිනිසා) ස් දත්මි වකවරහි ඉත්යා දැඩි 

වූ ආයා්කි්  (ත්යෘෂ්නා්කි් ) රික්ත්ය වූ ව්කි.” (ශල් 

ුමර්ආනය 100 : 8)  

මිනිසාවේ මුඛලික ස්් ා්ය වතත ශල් ුමර්ආ්  ් ාක 

ශදට දැහැදිලි කර වදි. ත්යෘෂ්ණා් සහමුඛලි් ත ඉ්ත්මි 

කර ගැීමතක් පිළිධඳ් ශදට කරුණු ඉදිරිදත්මි කිමටතක් 

ශල් ුමර්ආනව  දක්නට වන තැති ධ්ි ශදවේ තත්යය 

්් ව් . නමුඛත්මි ශුමසලයට නැුරු වූ ශයහ ආසා්්  

දාලනය කර ගැීමත පිණිස ඉස්ලාතය තුළ ශති වියාල 

ඉගැ් වී්  ස්  ාරයක් ඇත්ය.  
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වතත ශති ්ැදගත්මි තාත්යෘකා් පිළිධඳ් කිතුු  හා බුදු 

දහව්  ඉගැ් වී්  වකවරහි ද ශදවේ ශ්ධානය වය මුඛ 

කරමුඛ. 

“ත්ය්ද, සය ප ආකාර ත්යණ්හා්ලි්  දවරසස්්  

ව්් නට ධලාග් න; තු ෂවයුමට වක ත්යර්  

වද්දළ තිබුණත්මි ඔහුවේ ජීවිත්යය   පිට රඳා නැත්යැි 

ඔවු් ට ්දාළ වසේක” (ශුද්ධ ධිධලය - ශුද්ධ්ර ලූක් 

12 : 15) 

මිනිසාවේ යහ දැ්ැත්මිත දවදසා වූ ඉත්යා ්ැදගත්මි 

දදවද්යයක්  වලස වතය ශදට පිළි ගත්ය හැකි ය. වතහි 

ත්යෘෂ්ණාව්්  දවරස්ස්  ්න වලස දදවදස් දී ඇති 

ශත්යර එය සහමුඛලි් ත නැති කර ගැීමත පිළිධඳ ් 

ශදහසක් ශ් ත්යර්ගත්ය වී වන තැත්ය.   

බුදු දහව්  තත්යය ද විතසා ධලමුඛ. බුදු දහව්  දදනත 

වලස සැලවකන චතුරාර්ය සත්යව  ත්යෘෂ්ණා් 

සහමුඛලි් ත ඉ්ත්මිකර ගැීමත නිර්්ාන තාර්ගය ට 

ශ්ීරර්ණ වීතට ශත්ය්ය සාධකයක් වලස දක්්ා 

ඇත්ය.  
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“චතුරාර්ය සත්යය ශ්වධෝධයට ශසතත්මි වීත නිසා ශපි 

ඉදදීත හා තරණ සිංතාත්ය සිංසාර චක්රශවයහි ගැලී වන  

නැ්ීර   ් ටා යමි්  සටින ධැේ බුදු රදු්  ් දාරා ඇත්ය. 

දළමුඛ්න ධර්ත වද්යනා් වූ ධ් තචක්කේද්ත්මිත්යන 

සුත්රවව  ධරණැස මිගදාව  දස් ්ග තහණුනට 

චතුරාර්ය සත්යය හා ආර්ය ශෂ්ටාිංගික තාර්ගය වදසු 

වසේක.” (ආචාර්ය කිරි් වද් ධ් තාන් ද තහානාහිමි - 

“වධෞද්ධ විය්් ාස විතර්යනය” – 88 ්ැනි පිටු්) 

“සවත්ය්  ත්යෘෂ්ණා් මුඛලිු පුටා දැමිය රිතුය. වතය තු්  

්න ආර්ය සත්යය ි. ත්යෘෂ්ණා් නැති කළ ත්යත්මි්ය 

නිර්්ාණය න්  වේ. නිබ්ධාණ යන දදය සැදී ඇත්මිවත්මි 

නි + ්ාණ ස් ධි වීවතනි. වතහි ශරුත්ය ත්යණ්හාව්්  

නික්මීත වහෝ ත්යෘෂණ්ාවේ ශ්සානය යු ි. වතය 

දුකි්  මිදුණු යළි ඉදදීවත්  වත්ය ර ත්යත්මිත්මි්යකි, 

ඉදදීත, ජරා්, තරණය, යන ීමති ් ලට යටත්මි වන ්න 

ත්යත්මිත්මි්යකි.” (ආචාර්ය කිරි් වද් ධ් තාන් ද 

තහානාහිමි - “වධෞද්ධ විය්් ාස විතර්යනය” – 91 ් ැනි 

පිටු්)     

 “ඉඳුර්  හා ගැටීත නිසා ශරමුඛණු ්ලට ශු ් ත්යතා 
වකවරහි ත්යෘෂණ්ා් ඇතිව්න්ා. වතවසේ  ්යට 
ධැවඳන්ා. කර්ත කරන්ා.   වහේතුව්්  ඊළප 
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ශත්මි වේදීත්මි දදදින්ා. එවසේ දද්  විටද ශවිදා් දුරු 
වන කළවහ ත්මි ත්යණ්හා් ඇති ව්න්ා. එවිට කර්ත 
කරන්ා. එහි ඵල ්යවය්  ඊළප ආත්මිතව දී ද 
දදදින්ා.” (ධළ් වග   ආන් ද ශතවත්රවය තහ 
නා හිමි - බුදුසරණ - ශ් ත්යර්ජාල කලාදය - 
2013 තැි 9 ්ැනිදා)  

ඉහත්ය තත්යය්  පිළිධඳ් විතසීතක වයවද් නට ශපි 
ඔධට ආරාධනා කර් වනමුඛ. සිංක් පේත්ය ්යවය්  
වතත ශදහස් දහති්  දක්්ා ඇත්මිවත්යමුඛ. 

1. චතුරාර්ය සත්යව  තු්  ්න ආර්ය සත්යය 

සති්  ත්යෘෂ්ණා්  මුඛලිු පුටා දැමීතය. 

2. ත්යෘෂ්ණා් මුඛලිු පුටා දැමීතකි්  වත්ය ර් 

නිර්්ානගාමී විය වන හැක. 

3. නිර්්ාණගාමී වන ්න ත්යත්මි්ව   ්වය්  

වන මිදී සිංසාර චක්රශව  යළි යළිත්මි ඉදදීත සදු 

ව්ි. 

වතත තත්යය ශු ් සති්  ත්යෘෂ්ණා් මුඛලිු පුටා දැමීත 

බුදු දහව්  ඉත්යාතත්මිත ්ැදගත්මි ඉගැ් වීතක් ධ් 

දැක්වේ. ් ර්ත්යතාන කාික විදාඥි් වේ හා තවනෝ 

විය්වල්ෂකි් වේ තත්යය වී ඇත්මිවත්මි ත්යෘෂ්ණා් 

මුඛලිු පුටා දැමීත සාක්ෂාත්මි කර ගැීමත මිනිස ්
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හැකියා්් වග්  දරිධාහිර වූ කාර්යයක් වලසය. 

මිනිසා කළ රිතු වත් ත ඔහුට කළ හැකි ්රිනයා් 

්් ව්   ත්යෘෂණ්ා් දාලනය කර ුමසල් හා යහකත 

දදන්  කර වගන කටරිතු කිමටත වදසට නැුරු වීතය. 

ත්යෘෂ්ණා් පුනර් ්යට වහේතු ්න ධ් ඉහති්  දක්්ා 

ඇති වහි්  ව්  පිළිධඳ් “මිත්යා ප්රිාතිහාර්ය නැති බුදු 

දහත” නතැති ්රී් ථවය්  වක ටසක් දපුටා 

දක්්් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ. දහ්  විවේචනය කිමටත, 

කිසවසේත්මිත ශදවේ ශරමුඛණ වන වු්ද, දහතක එක් 

ඉගැ් වීතක් පිළිධඳ් එත දහත තුළත ඇති තත්ය්ාදය්  

වගන හැර දැක්වීත තුළි්  නි්ැරදි තත්යයකට 

එළවේ නට ශදට දහසු වේ යැි විය්් ාස කරන 

වහි්  වතත ශදහස් ඉදිරිදත්මි කර් වනමුඛ. 

“බ්රමහ්තාගත ඇදහු දවුල් ්ලි්  බුද්ධාගත ්ැලඳ ගත්මි 

ඉ් දීය ජනයා ට ‘ආත්මිතය’ හා ඊට දසු දස එන 

පුනරුත්මිදත්මිතිය ශත්මිහළ වන හැකි විය. බුදු්  

්හ් වසේ ‘ආත්මිතය’ ප්රිතික්වෂේද කළ විට ව්  

වධෞද්ධි් ට එය ත්ය්දුරටත්මි වද්යනා කිමටතට 

වන හැකි විය. එවහත්මි පුනරුත්මිදත්මිතිය ශත්ය හැමටතට 

ු පුළු්්  වූ ධැවි්  තරණි්  තතු දදදින ‘ආත්මිතය’ 

ව්ු ්ට ‘චුති සත්ය’ ආවද්ය කළ ධ් වදව් . ‘චුති 
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සත්ය’ යු  තැරුණ ශයවේ ශ්සාන සත්ය ඔහුවේ 

යමටරවය්  ව්්  වී පිටවී යන සත්යය. එය නැ්ත්ය සත්මි් 

ුමසක වහෝ ව්නත්මි වලෝකයක දදත්ය ලධි. එවසේ 

්් ව්  තළගිය ඇත්මිත්යාවේ පින වහෝ ද් ශු ් ධ් 

ද්සති. චුති සත්ය ඔහුවේ පි්  දේ ශු ් සුදුසු ත්යැනක් 

වස යා වග ස් ඊට සුදුසු තේ ුමසක පිළිසඳ ගනිි. එය 

සත්යර ශදාව , වදේවල ්, වහෝ මිනිස් වල ් විය 

හැකිය. වදේවල ් න්  තේ ුමවසේ පිළිසඳ ගැීමතක් 

නැත්ය. එහි සදු ්් ව්  ‘ඕදදාතික’ දදත්යකි. එන්  

දහළ වීතකි. ව්  ‘චුති සත්ය’ නැ්ත්ය පිළිසඳ ග් ව්  

තැරුණ වත වහ වත්මි ත ධ් ගරු නාරද හිමිවයෝ ද්සා 

තිවබ්.  

(ආචාර්ය කිරි් වද් ධ් තාන් ද - සිංගේපුරුවේ හා 

තැවල්සයාවේ හිටපු සිංඝ නායක හිමිදාණ්  විස්  

රචිත්ය ‘වධෞද්ධ විය්්ාස විතර්යනය’ න්  ්රී් ථය 

“පුනර් ්ය පිළිධඳ වත්මිරු්  ගැීමතට ශදහසු ත්ය්ත්මි 

කරුණක් න්  පුනර් ්ය සදුවීත එක් ්රත සදු 

්් නක්ද? නැද්ද? ය් නි. වධෞද්ධ ආචාර්ය්රය්  

ශත්යර ද්ා තත්ය වේදයට ලක් වී ඇති කරුණකි වතය. 

ශභිධර්තව  සඳහ්  ්් ව්  ප්රිතිස් ධිය 

සත්මි්වයුමවේ තරණය සදුවීතත්මි සතගත ශත්යර තැදි 
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ත්යත්මි්යක් වන තැති් සදු්් නක් ධ්ි.” - 119 ්ැනි 

පිටු්) 

ත්ය්ත්මි විද්්තු්  ද්ස් ව්  එය සුදුසු සථ්ානයක් 

ලැවධන වත්යක් ‘ග් ධබ්ධයා’ ්යවය්  කල් ගත්ය 

කරන ධ්ය. බුදු්  ්හ් වසේ ව්  ගැන යතක් වදසා 

තිබුණා න්  ශද ශද ශත්යර ්සන දඬි්රු් ට තත්ය 

වදකක් තිබිය වන හැකිය. ‘ග් ධබ්ධ’ තත්යය මුඛලි්  

දහතට ඇතුළත්මි වුව  ‘සර්්සත්්ය්ාදී් ’වේ දර්යනයක් 

වලස ධ් ධර්තය පිළිධඳ ඉතිහාසඥවයෝ ද්සති. 

පුනරුත්මිදත්මිතිය ගැන වද්යනා වන කළ බුදුහු 

‘ග් ධබ්ධයා’ ගැන වහෝ ‘චුති සත්ය’ ගැන වහෝ වද්යනා 

කරි ද යන සැකය තතු වේ.  ව්  හැර ත්ය්ත්මි 

ප්රිය්නයක් තතු වේ. ජී්ත්මි ් සටින මිනිසාට ත්යත සත්ය 

ක්ෂිණික් ඕනෑත ත්යැනකට යැවිය හැකිය. ළපදාත්යට 

වහෝ ඇවතරිකා් ්ැනි රටකට වහෝ ඉරට හඳට වහෝ 

ඇ් ඩ්වර මි ා ත්යාරකා තණ් ලයට වහෝ යැවිය 

හැකිය. තරණි්  දසු ‘චුති සත්ය’ ය්් ව්  කවුද? ඊට 

සුදුසු ත්යැන වස යා ග් ව්  පි්  දේ ශු ් යැි ශද 

සපරු්න ද්සන විට ශද ද ප්රිය්න කිමටවත්  වත්ය ර් 

පිළිගනිමුඛ. වතය පිළිග් ව්  ශ් ධ විය්්ාසවය්  

වන වේද? වතය විය්් ාස කිමටතට ශදට සාධක තිවබ්ද?  
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ත්ය්ද ‘චුති සත්ය’ යු  සත්යකි. කයක් නැති කළ සත්ය  

ද්ති් ව්  වකවසේද යන ප්රිය්නය ද තතු වේ. බුද්ධ 

වද්යනා් ශු ් හා ්ර්ත්යතාන විදා් ශු ් සත්යක් 

ඇති ්් ව්  කයක් තත්යය. ‘නාතරූද දච්චයා 

විඤ්ඤාණ’ විය රිතුය. එවහත්මි ්ත්මිත්  දටිච්ච 

සමුඛේදාදව  (වධෞද්ධ වහේතු ඵල ්ාදව ) 

දැක්ව්් ව්   ‘විඤ්ඤාණ දච්චයා නාතරූද’ 

්යවයනි. වතහි සත්යත්යා්ක් තිවබ්ද? ය් න ගැනද 

සලකා ධැලිය රිතු ය. තහා නිදාන සුත්රවව  (දීඝ 

නිකාය) දැක්ව්් ව්  වතවසේ ය. ‘ආන් ද, ඔධවග්  

යවතුම  විඤ්ඤාණයට වහේතු ්් ව්  ුමතක්දැි 

විතසු්වහ ත්මි ඔධ පිළිතුරු දිය රිත්මිවත්මි ඊට වහේතු් 

්් ව්  ද, මුඛල් ්් ව්  ද, දදත්ය ්යවය්  

සැලවක් ව්  ද නාත රූද ධ්ි’. තහා සුදස්සන 

සුත්රවව  හා තහා පු් න් සුත්රවවයහි ද වතවසේ ත 

දැ්වසේ. සාතාන බුද්ධිය ශු ් වු්ද කයක් නැති 

ත්යැන සත්ය තිවධ් ව්  වකවසේ ද වක ත්යැන ද යන 

ප්රිය්නය තතු වේ. ්ත්මිත්  දටිච්ච සමුඛේදාදය 

දග් ්් ව්  මීට හාත්මිදස්  විරුද්ධ වදයකි.” 

(“මිත්යා ප්රිාතිහාර්ය නැති බුදු දහත” - වක්. එස්. 

දලිහක්කාර - විශ්රවාත ලත්මි ශධාදන ශධක්ෂක - 

147/148 ්ැනි පිටු.)  



 

39 

ශදට ඉහත්ය ශදහස් දැක්වීත සදු කර් නට වුව  

ත්යෘෂ්ණා් පිළිධඳ් දහ්  හි දක්්ා ඇති තත්යය්  

පිළිධඳ් සාකච්ඡා කිමටතට ශ්ීරර්ණ වීත වහේතුව්නි. 

මිනිසාවේ ත්යෘෂණ්ා් දාලනය කිමටතට ඔහුට නි්ැරදි 

තග වද් වීතක් හා ඔහුවේ සත්ය ඔහුටත දාලනය කර 

ගත්ය හැකි ආකාරයට දදකාමට විය හැකි දාලකවයුම 

වේ ශ්යත්යා් නැ්ත්යත්මි තතු ව්ි. එවහි්  ඔහුවේ 

දාලකයා පිළිධඳ ශදහස ්කිහිදයක් විතසා ධලමුඛ.          

ව ෞතික ධලගතු දාලකවයුමවග්  සදු්් ව්  ඔහුට 

දරුත වත්යෝරා ගැීමව්  නිදහස හා ශවනුමත්මි සුවිවයේෂී 

ලක්ෂණ ශර්ථ විරහිත්ය වී වග ස් ඔහු යා් ත්රිශක 

ත්යත්මි්යකට දත්මි වීත දතණි. ව ෞතික දාලකවයුමට 

මිනිසාවේ ්රිනයා්් වේ දල්දත්ය වූ තනස දාලනය කළ 

වන හැක.  

ඔහුවේ දාලකයා වකවසේ විය රිතු ද 

යත්මි:  

ඔහු දාර ව ෞතික විය රිතුි, සර්්ඥ විය රිතුි, සර්් 

ධලධාමට විය රිතුි, විය්් ව ත දරතාධිදති විය රිතුි, 

දරත කරුණා රිත්ය විය රිතුි, සර්් ශ්රවා්ක හා සර්් 

දෘෂ්ටික විය රිත්යි, මිනිසාට නි්ැරදි තග වද් වීත 
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ලධා වද් නා විය රිතුි, තරණි්  තතු වලෝකව  

මිනිසාට විදාක දීව්  පුර්ණ ධලය ඇත්මිත්යා විය රිතුි. 

වත්්  ගුණාිංග වන තැති දාලකවයුම පිළිධඳ 

විස්් ායවය්  මිනිසාට ලැබිය හැකි කිසත යහදත්යක් 

තිබිය වන හැක.    

වත්්  විය්්ාසයකි්  ඇති යහදත්ය:  

මිනිස් නිර්තාණව  මුඛලික දරතාර්ථය සාක්ෂාත්මි කර 

ගැීමතක්.   

වතත ශ්නත්ය  ා්ය, කීකරුවීත, ්හල් ා්ය නිසා 

වල ් ඇති ධලය, නිලය, ධනය ්ැනි කිසත ශධිකාරි 

සාධකය්  ඉදිරිව  ්හල් වන වී මිනිසක්ව්  

ශභිතානය රැක වගන නිහත්යතාීම් ජී්ත්මි වීතට ඇති 

හැකියා්.  

ජීවිත්යව  ශ ාග දෑ සදු වූ විට සත්ය ත්යැ් දත්මි් ත්යධා 

ගැීමව්  හැකියා්. සය දිවි නසා ගැීමව්  ත්යත්මි්යට 

වන යෑත.  

ත්යත ශධිදතිට දතණක් ්හල් ා්ය ඇති කර වගන 

තිවධන වහි්  ඔහුවේ නියතය් ට හා තග 
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වද් වීතට ශු ුමල් ජීවිත්යය සකස් කර ගැීමතට 

නිර් ත්යර් ව්ර දැමටත.   

්හලාවේ ්ගකීත ත්යත දරතාධිදතිවේ ශණට ශු ුමල 

වීත, ඔහුට වගෞර් කිමටත, ශසීමිත්ය ආදරයක් හා 

ඇල්තක් ඇති කර ගැීමත, නිරතුරු් තුති පිදීත.  

ත්යත ස්් ාමියාට රහස්  කිස්ක් කර් නට වන හැකි 

ධ් ශ්වධෝධ කර ග් නා වහි්  ධහු චරිත්යවය්  මිදී 

 කීය යහ චරිත්යයක් වග   නපා ගැීමතට නිරතුරු් 

ව්වහසීත.    

එ්්  දාලකවයුම පිළිධඳ විය්්ාසය ත්යහවුරු කර ගත්මි 

ශවයුම වන තග යා හැකිද?  

වතත දාලකයා සත්යයක්ද නැතින්  මිත්යා්ක්ද? 

වතත තාත්යෘකා්ද ශපි, විය්් ාසය දතණක් වන ්, 

යථාර්ත්යය, බුද්ධිය, විචාරය හා ු ත්යන විදා් ද 

දදන්  කරවගන   සාකච්ඡා  කරමුඛ.  

“ත්යත ත්යෘෂ්ණා් ත්යත් වේ වදවිඳු්  ්යවය්  දත්මිකර 

ගත්මිත්ය්  ් ඔධ දැක තිවබ් ද? (නබි්රය) ඔධ ඔහුට 

ආරක්ෂකවයුම ් යවය්  සටි් වනහි ද? ඔවු් වග්  

ධහුත්යරය ස්්  වද් න්  වහෝ සත්ය් න්  ්යවය්  
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සටින ධ් ඔධ සත්ය් වනහි ද?  ඔවු්  තිරිසු ්  මිස 

ශ්  කිස්ක් නැත්ය. සැධවි් ත ඔවු්  (තිරිසු ් ට 

් ා) ඉත්යාතත්මි වන තග ගියවු්  ්යවය්  

සටි් වනෝය.” (ශල් ුමර්ආ්  25:43-44)  

“කේරු්  ත්යත් ් (ත්යත ශචත්යසකය) දාරිශුද්ධ කර 

ගත්මිවත්මිද ඔහු නියත්ය ්යවය් ත ජය්රීහණය කවළේය. 

කේරු්  එය ශපිරිසදු කර ගත්මිවත්මිද ඔහු නියත්ය 

්යවය් ත ශලා  කර ගත්මිවත්මිය” (ශල් ුමර්ආ්  91:9-

10)  

“කවුරු්  වදවිඳු්  ශභියස වදීම සටීත ගැන බිය වී 

ඉත්යාතත්මි දහත්මි ආයා්් වග්  ඈත්මිවී ත්යත් ් ් ළක්්ා 

ග් ව් ද ඔහු ළපාකර ග් නා ස්ථානය නියත්ය 

්යවය් ත ස්් ර්ගයි.” (ශල් ුමර්ආ්  79: 40-41). 
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"සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (4) 

ජීවිත්යය යු  ්රිනයාකාරක් ය. සය ප ්රිනයාකාරක්  

සතග එක්ත්යරා ප්රිතාණයක ගැට ප හා ප්රිය්න ඈඳී ඇත්ය. 

මිනිස් ජීවිත්යව  සාර්ථකත්මි්ය ශත්මිදත්මි කර ගැීමත 

දවදසා වතත ගැට ප හා ප්රිය්න සාර්ථක ශරිරි්  

විසඳීතට මිනිසා ව්වහවසමි්  සටිි. මිනිස් ජීවිත්යව  

ප්රිය්න පිළිධඳ් ඉත්යා දළල් වකෝණයකි්  විතසන විට 

 ්ා වක ටස් වදකකට ්ර්ග කළ හැක. වතත දළල් 

්ර්ගීකරණය ශු ් මිනිසාවේ ප්රියන් වලෞකික 

ජීවිත්යව  ප්රිය්න හා වලෝවකෝත්මිත්යර ජීවිත්යව  ප්රිය්න 

්යවය්  වධදා ව්්  කළ හැක.  

වලෞකික ජීවිත්යව  මිනිසා මුඛහුණ දාන ප්රියන් ශතුරි් , 

වසෞතය, ශධාදනය, ජී්වනෝදාය, දවුල් ජීවිත්යය, 

සතාජ ස් ධ් ධත්යා්් , දරිදාලනය, රාජය දාලනය, 

ීමතිය හා ශධිකරණතය කටරිතු වත් ත ජාත්ය් ත්යර 

ස් ධ් ධත්යා්්  ආදී ක්වෂේත්රවය් වග්  තතු ්න 

කරුණු ් ැදගත්මි සථ්ානයක් ගනිි. මිහිත්යලය තත්ය ජී්ත්මි 

්න සෑත මිනිවසුමටත ුමතන ශරිරකි්  වහෝ වත්්  
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ප්රිය්නය් ට මුඛහුණ දීතට සදුවීත ්ැළැක්විය විය හැකි 

කරුණක් වන වේ. වත්්  ප්රියන්ය්  පිළිධඳ් විසඳු්  

වසවීව් දී මිනිසා දක්්න ප්රිාවයෝගිකත්මි්ය, 

කාර්යක්ෂතත්යා් හා බුද්ධි වගෝචර  ා්ය තත්ය 

මිනිසාවේ සාර්ථකත්මි්ව  මිු ්  දණ්  සැකසී ඇත්ය.  

වලෝවකෝත්මිත්යර ජීවිත්යය පිළිධඳ් මිනිස් සවත්මි ප්රියන් 

තතු ්් නට ආර්   ්් ව්  ්යස්  එක්ත්යරා 

ප්රිතාණයකට මුඛහුුමරා යෑවත්  දසු් ලධන බුද්ධිව  

දරිණත්යයත්මි සතගය. වතත ශති ්ැදගත්මි ප්රිය්නය 

පිළිධඳ් ශ්ාසනා්ට ධහුත්යරයකි්  ශද දැක ඇත්මිවත්මි 

කිසඳු බුද්ධිතය ්ායාතයකි්  වත්ය ර් 

වදතේපිය් වේ පිළිව්ත්මි ශ් ධාු කරණය කිමටතකි. 

ශදට ශ්යත්යා් තිවබ් න්  වලෞකික ජීවිත්යව  සදු 

්න ්ැරදි නි්ැරදි කරග් නටත්මි, එවලසත 

ශුමසලය් ට ප්රිතිකර්ත වය දා ග් නටත්මි ශ්සථ්ා්්  

වි්ෘත්ය් ඇත්ය. වත්්  ශ්ස්ථා්ක් වලෝවකෝත්මිත්යර 

ජීවිත්යව  තිවබ් යැි කිසත දහතක් දග් ්් ව්  

නැත්ය. වලෝවකෝත්මිත්යර ජීවිත්යය ශදවේ වලෞකික 

ජීවිත්යව  ඵල වනළාග් නා ස්ථානය වලසි ශද 

දකි් ව් . වලෝවකෝත්මිත්යර නැතින්  තරණි්  තතු 

ජීවිත්යයක් සැධැවි් ත තිවබ් ද? තරණි්  තතු ජීවිත්යයක 
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ශ්යත්යා් ුමතක් ද?  ශද වතත කරුණු වකවරහි ද 

ශ්ධානය වය මුඛ කළ රිතු ් ඇත්ය.  

සෑත දහතක්ත තරණි්  තතු ජිවිත්යයක් ගැන විය්්ාස 

කරි. තරණි්  තතු ජිවිත්යය සත්යය ධ් පිළිගැනිතට 

ශ්ය ්න සවහේතුක සාධක  කිහිදයක්  ඇත්ය. ශද 

වතත ලිපි වදවළේ  ආර්  ව දි  සාකච්ඡා කළ දරිදි 

සදාචාරය මිනිසාට දතණක් දරුත වු සුවිවයේ ප වු 

ලක්ෂණයකි. සදාචාරාත්මිතක ජීවිත්යයක් ගත්ය කිමටත 

සදහා මිනිසා විස්  විවිධ ආකාරව  දුරාචාරාත්මිතක 

්රිනයා්් වග්  ඉ්ත්මි විය රිතු ව්ි. නමුඛත්මි වතත 

දුරාචාරය්   තුළ ක්ෂණික හා ත්යා්කාලික වි් දනයක් 

හා ත්යෘේතියක් ඇති ධ්  ශපි දනිමුඛ. මිනිසා වි් දනයට 

හා ත්යෘේතියට  ආයා කරි. වතත ආයා්්  විස්  තතු 

කර් නා වු දිරිගැ් වි්  ්ලට ්හල් වන වි සාරධර්ත 

රකිමි්  කටරිතු කිරිත සදහා  විවයේ පත්ය වු ප්රියත්මිනයක 

මිනිසාට නියැවළ් නට සදු වේ. ශනි්ාර්වය් ත වතත 

ශධිෂ්වානශීලි ප්රියත්මිනය සඳහා යහ විදාක ප්රිදානය 

කිරිතක් මිනිසාට සදු විය රිතුය. එවසේ නිර් ත්යර යහ 

විදාක ප්රිදානය කිරිතක් වකවරහි විය්් ාසය ත්යැබිවත්   

මිනිසාවේ යහ ්රිනයා්්  සදහා වු නැුරු්  ් ා 

යක්තිතත්මි ්ු  ඇත්ය. වතත යහ  විදාක ප්රිදානය කිරිත 
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මිනිසාවේ මිහිත්යලය තත්ය වු ජිවිත්යව  දි සදු්් නක් 

වන වේ. එවලස් ත දුරාචාරවය හි නියැවළමි්  ත්යත 

හැගි්  ්ලට ්හල් වි කටරිතු කර් නාට ද විදාක 

ශත්මිකර දිතක් සදු විය රිතුය. වතයද මිහිත්යලය තත්ය වු 

මිනිසාවේ ජිවිත්යව  දි නිස දරිදි සදු්් නක් වන වේ. 

ඇත්යැ්  දුරාචාර කටරිතු ්ැළැක්විත සඳහා මිනිසා 

විස්  ීමති සකස් කර තිබුණද ව් ්ා නිස දරිදි 

්රිනයාත්මිතක වන ්න ධ්ද ශපි ඉත්යා වහ දි්  ද් වනමුඛ. 

එවහි්  මිනිසාවේ සදාචාරාත්මිතක ජිවිත්යයට දිරිවදන 

ඔහුට   සඳහා තානසක් හා කාික් දන් දු 

කර්න හා වද ලේන ආකාරව  නියච්ිත්ය ්  ත්යත යහ 

ජිවිත්යය සඳහා යහ විදාක ලධා වදන ත්යැනක් 

ශනි්ාර්යවය් ත තිබිය  රිතුය. වතය නිස වලස 

මිහිත්යලය තත්ය වු ජිවිත්යව  දි  සදු වන ්න නිසා 

තරණි්  තතු ජිවිත්යව දි දරත සාධාරණිය 

විනියච්යකි්  දසු මිනිසාට යහ විදාක ප්රිදානය 

කිරිතක් පිළිධද් ඔහු විය්්ාස කරි. වතත විය්් ාසය 

වන තැති න්  මිනිසාවේ මිහිත්යලය තත්ය වු  

සදාචාරාත්මිතක ජි්න සිංකල්දය සහමුඛලි් ත බිඳී 

ය් නට ඉ  තිවබ්. එවලස් ත දුරාචාරවය හි 

වයවද් න් ට ද ඔවු් ් එි්  ්ළක්්ාලන 

ආකාරව  විදාක දිතක් සදු වන වු්වහ ත්මි දුරාචාරය 
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රජයන මිනිස් සතාජයක් ධ්ට ශද දත්මි ්ු  නියත්යය. 

ශද වල ් සදුව්මි්  ද්ති් ව්  මිනිසා තරණි්  තතු 

විදාක ශත්මි විඳි් නට සදු ්න ත්යත්මිත්මි්ය ශතත්යක  

වක ට ත්යා්කාලික ආස්් ාදය හා ත්යෘේතිය දසුදස දි් 

යමි්  මුඛළු තහත්මි  මිනිස්  සතාජයත තිරිස්  පිරිසක් 

ධ්ට දත්මි කර් නට කටරිතු කරමි්  සටීති. 

“(නබි්රයාවණනි) ත්යත ආයා්්  (ත්යෘෂ්ණා්් ) 

ත්යත් වේ වදවිදු්  ්යවය්  කේරු්  දත්මිකර 

ගත්මිවත්මිද ඔහු් ු ෙ දුටුව්හිද? ු ෙ ඔහුට 

ආරක්ෂකවයුම වලස සටි් වනහිද? ඔවු් වග්  ් ැඩි 

වදවනුම (ු ෙවේ තග වද් වි්  ්ලට) ස්්  

වද් ව්  යැි ද  නැත්ය වහ ත්මි එය ් ටහා ග් ව්  යැි 

ද ු ෙ සත්ය් වනහිද? ඔවු්  තිරිසු ්  වලස මිස ව්න 

කිස්ක් වන තැත්ය. නැත්ය, ඔවු්  (තිරිසු ් ට ් ා) 

ඉත්යාතත්මි වන තග ගිය වු්  වලස සටි් න්  ය”. (ශල් 

ුමර්ආ්  25 ්න  දරිච්වේදය -43/44 ්ාකය් )  

වති්  ශදහස් ්් ව්  ත්යත සවත්ය හි දත්මිදාදනය 

්් නා වු දහත්මි හා දුරාචාර හැඟී්  ් ලට යටත්මි ් ් නා 

නියත්ය ්යවය් ත තිරිසු ් ට ් ා දහත්මි 

ත්යත්මිත්මි්යකට දත්මි ් න ධ්ය. වතත ත්යත්මිත්මි්ය ව්නස ්

කර් නට න්  මිනිසාවේ සත්මි සත්ය් හි තරණි්  තතු 
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ජිවිත්යයක් ඇති ධ්ත්මි එහිදි ත්යත් වේ මිහිත්යලය තත්ය වු 

ජිවිත්යව  සය ප ්රිනයා්්  සදහා විදාක  විඳි් නට  සදු 

්න ධ්ත්මි ඔහුට  ත්මිතු ගැ් විය රිතුය. තරණි්  තතු 

ජිවිත්යය පිළිධඳ් විය්් ාසය නිය්චිත්ය ්යවය් ත 

මිනිසා් නි්ැරදි විය්් ාසයකි්  හා යහ ්රිනයා්් වග්  

දරිපුර්ණ වු ශවයුම ධ්ට දත්මි කර් නට තග 

සලස්් ි. 

ශනිත්මි ශති්  ශදරාධය හා දඬු්ත පිළිධඳ ීමති මටති 

මිහිත්යලය තත්ය ඇත්ය. එක් ශවයුම තරා දැමුඛව්ුමටත්මි 

මිනිසු්  හැට ලක්ෂයකට ් ා තරා දැමුඛ හිේලර්ටත්මි 

දදරිතවය්  දිය හැකි ්් ව්  එක හා සතාන තරණ 

දඬු්තක් දතණි. ත්යත්  කළ ්රවද් ප්රිතාණය ශු ් 

වතත දඬු්ව්  සාධාරණිත්මි්යක් වන තැති ධ් ඕනෑත 

ශවයුමට ්ැටවහු  ඇත්ය. එවහි්  ත්යත ්රවද් 

ප්රිතාණය ශු ් දඬු්්  ලධා වදන ත්යැනක් තිබිය රිතු 

ධ්ට පිළිගැනිතට මිනිසාට ශදහසුත්යා්ක් තිබිය 

වන හැක. එයද සදු විය හැක්වක් තරණි්  තතු 

ජිවිත්යව  දතණක් ධ් ශදට පිළිග් නට සදු වේ. එයට 

ප්රිධාන වහේතු් දරත සාධාරණීය රික්තිය දසඳලීව්  

පිළිව්ත්යක් සකස් කිමටව්  හැකියා් මිනිසාවේ 

යක්තියට දරිධාහිර වු්ක් ් න ශත්යර ද්තින  පිළිව්ත්මි 
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්රිනයාත්මිතක කිමටව් දී වු්ද මිනිසාටත ආවේණික වූ 

වධ වහෝ දුර්්ලත්යා්්  වහේතුව්් ත  එහි සර්් 

දරිපුර්ණ සාර්ථකත්මි්යක් සහතික කළ වන හැකි 

ත්යත්මි්යක් දදා වී ඇති ධ් සක්සුදක් වසේ දැහැදිලිය. 

වතත දඬු්්  දිත සඳහා සය පත දහ්  ශදායක් පිළිධඳ 

සිංකල්දයක් ඉදිරිදත්මි වක ට ඇත්ය. වතය දාරව ෞතික 

සිංකල්දයකි. ශ්ාසනා්ට ඇත්යැ්  දහ්  වතත 

දාරව ෞතික සිංකල්දය ව ෞතික එකක් ධ්ට දත්මි 

වක ට ඇත්ය. ශදාය පිහිටා ඇත්මිවත්මි වද වළ ් යට 

වතත්යර්  ගැුරකි්  ධ් ද්සන විට  එය ව ෞතික 

ත්යත්මිත්මි්යට දත්මි ව්ි. ව්  වහේතුව්්  ත මිනිසාවේ 

සදාචාර ස් ද් න ජීවිත්යයට වධවහවි්  දදකාමට ්න 

සාධකයක් වූ තරණි්  තතු ජීවිත්යය ශර්ථ ශුන වදයක් 

ධ්ට දත්මි ් ඇත්ය.  

“සත්මි් ඝාත්යනාදී ශුමසල කර්ත දථය්  කළා වු 

සත්මි්ය් ට ප්රිති ස් ධිය ලධා වදන නිරය සිංජි්යි. 

ව්  නිරය තහ වද වළ ව්හි සට වය දු්   75000 ක් 

යටි්  පිහිටිව ය. (කර්තය හා විදාකය -ශභිධර්ත 

වියාරද ලස් ත්ය රත්මින වග  - 19 ්ැනි පිටු්)” 
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“කාත ධාතුවේ යට සතා් ශවීචි තහා නරකය 

සැටියටත්මි ද  සීතා් දරනිර්මිත්ය ්ස්ර්ති 

දි්වලෝකය සැටියටත්මි දක්්ා තිබිවත්   

වදවන් ව්  නරකය්  මිනිස් වල වි්  යට තිවධන 

 ්ා ධ්ය. වධෞද්ධාචාර්ය්රය්  විස්  පිළිග් ව් ත්මි 

නරකය්  මිනිස් වල වි්  යට වද වළ ් තුළ ඇති 

සැටියටය. වලෝ ත්යතු විස්ත්යර කරන වධෞද්ධ ේ ර් ථ 

්ල සිංජි්ාදි නරකය්  එකිවනකට යටි්  වද වළ ් 

තුළ පිහිටා ඇති ධ් දක්්ා තිවබ්. (ධර්ත විනිය්චය -

තහාචාර්ය වර්රුකාව්  ච් ද්රතවිතල තහා නාහිමි 171 

්ැනි පිටු්)” 

වද වළ ් යට වය දු්  75000ක් ය් න දළමුඛ් වතත 

තත්යව  විදාත්මිතක දදනත පිළිධඳ්  විතසා ධලමුඛ. 

වය දුනකට ගේ හත්යරක් ඇති ධ්ත්මි ගේ්කට සැත්යපු්  

4ක් ඇති ධ්ත්මි දැක් වේ. එහි විසත්්යර මුඛලාශ්රව සහිත්ය් 

දහති්  සඳහ්  වක ට ඇත්මිවත්යමුඛ.  

 

ගේ 4              =          වය දු්  1 

ගේ 1               =          සැත්යපු්  4 
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සැත්යපු්  16       =          වය දු්  1 

වය දු්  75000    =         සැත්යපු්  1,200,000 

(මුඛලාශ්රවය: “ගවු් - ගේ් - දුර තැීමව්  දැරණි 
මි් තක්, වය දුවනත්මි හත්යවර්  දිංගු් - සැත්යපු්  
හත්යරක ද ාතාණය” - නිරුත්මිති සහිත්ය සිංහල යබ්ද 
වකෝෂය - වග  වේ ද ාකායකවයෝ - 396 ්ැනි 
පිටු්.) 

 

ව්  ශු ් වදීම ය් ව්  සිංජි්ය නතැති නරකය 

පිහිටා ඇත්මිවත්මි වද වළ ් යට සැත්යපු්  වද වළ ස ්

ලක්ෂයක් ගැුරිනි. නමුඛත්මි ු ත්යන විදාත්මිතක දත්මිත්ය 

ශු ් වද වළ ් යට සැත්යපු්  8000ක් ගිය විට 

නැ්ත්යත්මි ශනිත්මි දැත්මිවත්ය්  වද වළ ් තතු පිටට 

එ් නට හැකි ව්ි. වතත වහේතු්  නිසා ශදාය මිත්යා 

සිංකල්දයක් යන නිගතනයට එ් නට ශද මිනිසාට 

දදකාර කරන්ා වන වේද? විදාත්මිතක  වස යා 

ගැනි් ්ලට ශු ් ඉහත්ය වි්රීහ කර ඇති ආකාරව  

ශදායක් නිය්චිත්ය ගැුරක වද වළ ් යට පිහිටා 

වන තැති ධ්  ශදට තැනැවි්  ශ්වධෝධ කර ගත්ය හැකි 

කාරණයක් ව්ි.    
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තරණි්  තතු විදාක විඳි් නට සදු ්න ධ් නියච්ිත්ය් 

විය්් ාස කර් නා දුරාචාරවය්  හා ශදරාධය් වග්  

්ැළකි සටිතට ප්රියත්මිනයක වයදීත යථාර්ථයකි. නමුඛත්මි 

තරණි්  තතු ජිවිත්යයක් ඇති ධ් ද්සන ශත්යර එය 

මිත්යා්ක් හා ශවිදාත්මිතක එකක් ධ්ට දත්මි වක ට 

තිවබ් න්  වි් දනය හා ත්යෘේතිය වස යන මිනිසා 

තිරිිංග වන තැති් දුරාචාරයට හා ශදරාධය් ට වය මුඛ 

විත ්ැළැක්විය හැකි කරුණක් ්් ව්  වකවලසද?  

ශනිත්මි ශති්  ත්යත තරණි්  දසු දදදි් ව්  ත්යතාත 

වන ්න ධ්ත්මි ත්යත් වේ ුමසල් හා ශුමසල් හි විදාක 

විඳින පුද්ගලයා ත්යතා වන ්න ධ්ත්මි දග් ්් ව්  

න්  එය වකවසේ න්  මිනිසාවේ මිහිත්යලය තත්ය වු 

ජිවිත්යව දි ඔහු් සදාචාර ස් ද් න යහ ශවයුම ධ්ට 

දත්මි කර ්් නට දදකාරි ්් ව්  දැි විතස් නට 

කැතැත්මිවත්යමුඛ. ත්යතාවේ සයල්ල ශනිත්ය ධ්ත්මි  ත්යත 

තරණි්  දසු සදු ්් ව්   ශනිත්ය වු ත්යතා විනාය වි 

වග ස් ත්යත් වේ යහ හා ශයහ ්රිනයා්් වේ විදාක 

විඳින සහමුඛලි් ත ව්න ශවයුම බිහි විත දතණක් යැි 

දග්  ්න විට ශද ඇදී ය් ව්  ුමතන දියා්කටද? 

ත්යත තරණි්  දසු දදදි් ව්  ත්යතාත වන වේ න්  

වි් දනය හා ත්යෘේතිය වස යන මිනිසාට ත්යත සවත්මි 
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දදදින සය ප ආයා්් ට ්හල් වි සතා්කි්  වත්ය ර් 

දුරාචාරව  දසුදස දු් ය් නට දිරි දීතක් වති්  

සදුව්න්ා වන වේද? 

“මිනිවසුම තැරි වදවිවයක්් දද් ව්  යැි කියන 

කල්හි තු ෂ යරිරවය්  කිස්ක් වන වග ස ්වදේ 

වල ් දද්  වදවියා   මිනිසාතද? නැත්යවහ ත්මි 

ශවනවකක්ද? යු  වතහිදි  නැගිය හැකි  ප්රියන්යකි. 

මිනිසාවේ යරිරවය්  දැමිණි  කිස්ක්   වදවියාවේ 

ස් ත්යානවයහි නැති ධැවි්  වදවියා මිනිසාද වන වේ. 

වදවියාවේ යරිරය ඇසුරු කරමි්  ද්ත්මිව්  

මිනිසාවේ යරිරය ඇසුරු කරමි්  වදර දැ්ැති සත්මි 

දර් දරා්ත ධැවි්  වදවියා   මිනිසාවග්  

ශවනකක්ද වන වේ”.(දටිච්ච සමුඛේදාද වි්රණය-

තහාචාර්ය වර්රුකාව්  ච් ද්රතවිතල තහා නාහිමි 43 

පිටු්)” 

ඉහත්ය වි්රීහය ඉත්යා දැහැදිලිය. ත්යතා මිය වග ස් දදදින 

න් සත්මිත්මි්යාට ත්යත් වග්   ලැවධ් ව්  ත්යත් වේ 

සත්මි දර් දරා් වහ්ත්මි ත්යත් වේ ුමසල් ශුමසල් 

දතණි. ශ්  කිසත ආකාරයකි්  එත න් සත්මි්යා 

ත්යතා වන ්න ධ් දැහැදිලි වක ට ඇත්ය. 
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කිතුු  දහව්  ඉගැ් වි්  ශු ් ත්යත් වේ දාදය් ට 

වජ්සු තුතා ුමරුසව  ඇණ ගැසවත්  කරන ලද ජිවිත්ය 

පුජාව්්  ්් දි වග්ා ඇති ධ්ත්මි තරණි්  තතු ජය 

ලධ් නට ශ්ය ්් ව්  වජ්සු තුතාවේ දරිශුද්ධ 

්් දි වගවිත විය්්ාස කිරිත දතණක් යැි 

දග් ්් ව්  න්  එයත්මි වකවසේ න්  මිනිසා් 

සාරධර්ත ්ලි්  පිරි ජිවිත්යයක් වග්් නට 

දිරිවද් ව් ද කියා විතසා  ධල් නට ඔධට ආරාධනා 

කර් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ. විවිධ දහ්  හි ඇති කරුණු 

ශද දපුටා දක්්් ව්  දහ්  ශදහාසයට ලක් කිමටව්  

වච්ත්යනාව්්  වන ්න ධ් ඉත්යා දැඩි වලස 

ශ්ධාරණය කළ රිතු ් ඇත්ය. ‘සත්යය’ පිළිධඳ 

ගවේෂණයක වයවදන විට ශ්ය ්් ව්  දටු 

සීතා්්  තුළ රැඳී චිත්මිත්ය ආවේගය් ට මුඛල් ත්යැනක් දී 

කටරිතු කරන්ාට ් ා ඉදිරිදත්මි වක ට ඇති සාධක 

පිළිධඳ් බුද්ධිතය විතසුතක වයදීත ධ් ශදවේ 

නිහත්යතාීම තත්යයි.    

“එවසේ න් , ජී්තාන වදවිය්  ්හ් වසේට වසේ්ය 

කරන පිණිස ඔධවේ හෘදය සාක් පය නිෂ්ඵල ්රිනයා 

්ලි්  පිරිසදු කරු  ලැබීත, සදාත්යන ආත්මිතයාණ්  

තඟි්  ත්යත්  ත කැළලක් නැති් වදවිය්  ් හ් වසේට 
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පුජා වූ ්රිනසත්ු්  ්හ් වසේවේ වල් කරණවක ටවගන 

ඊටත්මි ඉත්යා ්ැඩිවය්  පිරිසදු වන ්් ව් ද? ව්  

කාරණය නිසා කැඳ්ු  ලැබු්් ට සදාත්යන දරුතව  

වද වර ් දු් ලැවධන පිණිස ද්  ්හ් වසේ ශ පත්මි 

ගිවිසුතක තැදහත්මි කාරයාවණෝ ්න වසේක. එවසේ 

්් ව්  දළමුඛ ් න ගිවිසුව්  කාලව  දී කළ දාද ්රිනයා 

්ලි්  මුඛදු  ලැබීත පිණිස තරණයක් සදු වූ ධැවිනි.” 

(ශුද්ධවූ ධිධලය - වහවබ්රමේ 9:14-15). 

“්රිනස්තු්  ්හ් වසේවේ දිවි පිදීත කරණවක ටවගන 

වදවිය්  ්හ් වසේවේ ්රප්රිසාද ස් දවත්මි ප්රිකාරයට 

ශදට මිදීතත්මි, දේ කතා්ත්මි ලැබී ඇත්ය.” (ශුද්ධවූ 

ධිධලය - එපීස්රු්  1:7).      

ඉස්ලාතය වතයට හාත්මිදස් ත ව්නස් වු 

ආකාරයකි්  වතත සිංකල්දය ඉදිරිදත්මි කරි. එය 

මිනිසාවේ විචාර බුද්ධියට එකප විය හැකි වත් ත 

ු ත්යන විදාත්මිතක සාධක දදන්  කර වගන 

කර් නාවු ඉදිරිදත්මි කිමටතක් වලස ඔධට දැකිය හැකිද 

ය් න පිළිධඳ ්  කරුණාකර විතසුතක වයවදන වලස 

ඉල්ලා සටි් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ. නි්ැරදි විය්් ාසය 

වත් ත සදාචාර ස් ද් න ජිවිත්යයකට ඉසල්ාමීය 

තරණි්  තතු ජිවිත්යය පිළිධඳ් වු සිංකල්දය 
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දිරිගැ් විතක් කර් ව්  ද නැද්ද ය් න පිළිධඳ් 

නිගතනය කළ රිතු් ඇත්මිවත්මි ඔධතය. දළමුඛ් 

තරණි්  තතු ජිවිත්යයක් සහතික ්යවය්  ත ඇති 

ධ්ත්මි එහි දී මිහිත්යලය තත්ය කළ ්රිනයා්් ට විදාක 

විඳි් නට සදු්් ව්  ඔධටතය යන ශදහස ශල් 

ුමර්ආනය ශවුරුදු 1400කට වදර ඉදිරිදත්මි කර ඇති  

ආකාරය විතසා ධලමුඛ. 

“(මිය වග ස් දිරාදත්මි වි දස් ධ්ට දත්මි වුණු දසු) 

ඔහුවේ ඇට සැකිල්ල  ශපි එක් රැස් (වක ට ඔහු් 

පුනර්නිර්තාණය) වන කර් වනමුඛ යැි මිනිසා 

සත්ය් වනහිද? වන එවසේය, ඔහුවේ ඇඟිලි තු  ද්ා 

(වදර තිබු ආකාරවය් ත) ත්යැබිතට ත්යර්  ශපි 

ධලස් ද් න ්් වනමුඛ”. (ශල්ුමර්ආ්  75 

දරිච්වේදය 2-4 ්ග් ති) 

මිනිසාවේ සත්මි තුළ නළියන නිර් ත්යර සැකයක්, 

එන්  ත්යතා මියවග ස ් දිරාදත්මි වී දස් ධ්ට දත්මි 

වු්ාි්  දසු් වකවසේ න්  ඔහු් නැ්ත්යත්මි 

පුනර්නිර්තාණය කර් ව් ද යන ප්රියන්ය තතු කරමි්   

මිනිසාට  ප්රිතික්වෂේද කළ වන හැකි ආකාරව  

විදාත්මිතක සාක් පයක් සහිත්ය් ශල් ුමර්ආනය පිළිතුරු 

සදයන ආකාරය සැධැවි් ත සෑත මිනිවසුමවේත 
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ශ්ධානයට ලක් විය රිතු කරුණක් ධ් ශපි 

දකි් වනමුඛ. මිනිසාවේ ඇඟිලි තු  එකිවනකට 

ව්නස් ධ් එන්  එක් ශවයුමවේ ඇඟිලි තු  ත්ය්ත්මි 

ශවයුමවේ ඇඟිලි තු ට සතාන වන ්න ධ් දළමුඛ 

්රට වස යා ගු  ලැබුවේ 1880දී බ්රිළත්යාන ජාතික 

ප්රිැ් සස් වගෝල්ඩ් විසනි. ඇඟිලි තුව හි ඇති වතත 

සුවිවයේෂත්මි්ය වකවසේ න්   ශවුරුදු 1400 කට වදර 

දහළ වු ශල් ුමර්ආනය ශදට දක්්් ව් ද ය් න සත්යා 

ධැලිය රිතු ්ැදගත්මි කරුණක් වන ්් ව් ද? ශදට 

දදති් ත ලැවධන හැඳුු ්  දත්ය ඇඟිලි තු ි. එය 

ත්යතාත ධ් සනාථ කරන ව්නස් කළ වන හැකි 

ප්රිධලත්යත සාක් පයි.වතත ප්රිාතිහාර්යජනක සත්යය 

සතග වදවිඳු්  තරණි්  තතු ජිවිත්යය පිළිධඳ් ශදට 

ද් ්් ව්  න්  එත ජිවිත්යය ප්රිතික්වෂේද කර් නට 

ශදට හැකියා්ක් තිවබ්ද? ශනිත්මි ශති්  

පුනර්නිර්තාණය කරු  ලධ් ව්   මියගිය මිනිසාත  

ධ් සහතික කරන දණිවි යත්මි වතත ුමර්ආ්  ්ැකිය 

තුළ  ගැබ් වි තිවධන්ා වන වේද? එවසේ න්  මිහිත්යලය 

තත්ය වු ත්යතාවේ ජිවිත්යය ස් ධ් ධ ් වකත්යර්  දුරට 

ප්රිවේය්  විය රිතුද ය් න ගැන ශ්්ාදාත්මිතක 

දණිවි යක් වතත ුමර්ආ්  ් ැකිවයහි ශ ිංගු වි තිවබ්ද 

ය් න ගැන ශද ශනි්ාර්යවය් ත සත්යා ධැලිය රිතු 
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වන ්් ව් ද? සදාචාරය ස් ධ් ධ් ශසාර්ථක රටක් 

යන ත්යත්මි්ය කරා වේගවය්  ගත්  කරමි්  සටි් නා 

වූ ශදවේ තාත්යෘ භුමිය ශදට හඬ නගා ද්ස් ව්  

ුමතක් ද? තත්මිදැ්  දරිව ෝජනය, ස්ත්රීග දුෂණ, ළතා 

ශදචාර, මිනිස් ඝාත්යන හා සය දිවි නසා ගැීම්  ්ැනි 

දුරාචාමට ්රිනයා පිළිධඳ් වලෝක ්ාර්ත්යා පිහිටු ්න 

ත්යත්මි්යට ආස් න ්  ඇත්මිවත්මි ුමතක් නිසාද ය් න ශද 

සැව් ත සත්යා ධැලිය රිතු ්  තිවධන්ා වන වේද? ශද 

වතවත්යක් ශු ගතනය කළ පිළිව්ත්මි හි ශඩුදාඩු්ක් 

පිළිධඳ දැහැදිලි තග සලුමණක් වති්  වහළිදරවු 

වන ්් ව්  ද?      

ශදාය පිහිටා ඇති සථ්ානය ගැන නියච්ිත්ය ස්ථානයක් 

 වන කියන ශල් ුමර්ආනය එය දාරව ෞතික වු්ත්මි 

මිනිසාට ශදහසුත්යා්කි්  වත්ය ර් විය්් ාස කළ හැකි 

ශරිරි්  විදාත්මිතක සාධකය්  ශදාය පිළිධද් සඳහ්  

්ැකිය්  හි ශ ිංගු වක ට ඇත්ය. 

“කවුරු්  ශදවේ සිංඥා්්  (ශල්ුමර්ආනව  

ඉගැ් වි් ) ප්රිතික්වෂේද  කර් ව් ද ඇත්මිවත්ය් ත 

(විනියච්ය දිනව දි)ශපි ඔවු් ් නිරව  ගි් නට 

ය්් වනමුඛ. ඔවු් වේ  සත (එත ගි් වන් ) දැවි 

විනාය වි යන සෑත විටත පිලිසස්ීව්  වේදනා් 
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(නිර් ත්යරවය් ) දැීමත සඳහා   ව්ු ්ට ශ පත්මි 

සතක් තාරු කරමි්  සටි් වනමුඛ. ශල්ලාහ් ශති ධල 

ස් ද් නය. ප්රිඥා්් ත්යය.” (4:56) 

ඉහත්ය ශල් ුමර්ආ්  ් ැකිය දැු ්  වද් ව්  පිළිසස්ව්  

වේදනා් දැවන් ව්  සවත්  ධ්ය. ඉත්යා ු ත්යන 

යරිර ්ුාහ විදාත්මිතක  (ANATOMY) වස යා 

ගැනිතක් න්  සවත හි වේදනා ්රීාහකය්   (Pain 

Receptors) ඇති ධ්ත්මි සත සහමුඛලි් ත විනාය වි 

ගියාි්  දසු වේදනා් වන දැවනන ධ්ත්මිය. වලෝක 

ප්රිසද්ධ ් ුාහ විදාඥවයුම වු ත්යාිල් ත්යව  චියෑිංතාි 

විය්්  විදාලව  තහාචාර්ය ත්යගත්යත්මි වත්යජස්  හට 

(Prof. Tagatat Tejesen) වතත ශල් ුමර්ආ්  ්ැකිය 

මුඛස්ලි්  විදාඥි්  විස්  වද්  වු ශ්සථ්ාවේදි ශල් 

ුමර්ආනය ශවුරුදු 1400 ක් දැරණි යැි දැන ගත්මි විට 

තවිත්යවයු ත්මි තවිත්යයට දත්මි විය. ඉත්යා ු ත්යන 

විදාත්මිතක වස යා ගැීමතක් වකවසේ න්  ශවුරුදු 

1400කට වදර ශල් ුමර්ආනයට ඇතුළු විය හැකි 

්් ව්  දැි ඔහු විස්  විතසා සටින ලදී. ශල් 

ුමර්ආනව   ඓතිහාසක දසුබිත දැහැදිලි කිරිවත්  

දසු එහි ඉිංග්රි ස පිටදත්යක් ලධා ගත්මි වතත තහාචාර්ය 

්රයා ශවුරුද්දක් මුඛළුල්වල්  ශල් ුමර්ආනය හදාරා 
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වසෞදි ශරාබිව  රියාද්  ු ්ර ද්ත්මි්ු  ලැබු ශට ් ැනි 

ශ්ද  ස් ත් ත්රවණව දි ප්රිසද්ධිව ත ඉසල්ාතය 

්ැලඳ ගත්මිවත්මිය. ඉසල්ාතය ්ැළද ගනිමි්   එතුතා 

ප්රිකාය කවළේ දාර ව ෞතික සාධක වත්්  ු ත්යන 

විදාත්මිතක සත්යය්  සතග මිනිසාවේ ශ්ධානයට  

ඉදිරිදත්මි කිරිවත්  එය විය්් ාස කිරිතට හා පිළිගැීමත 

ට   මිනිසා ට දහසු්ක් ඇති ්න ධ්ි. එතුතා වතත 

ස් ත් ත්රවණව දි කළ කථා් ශදත්මි youtube.com 

ව්බ් ශ විවය්  සැතට  ශසා ග් නට හැකියා් ඇත්ය. 

ශද වතත ලිපිවය්  සාකච්ඡා කවළේ ත්යර්කයට ු ත්යන 

විදා්ට බුද්ධියට හා විචාරයට පිළිගත්ය හැකි ශරිරි්  

මිනිසාවේ තරණි්  තතු ජීවිත්යය පිළිධඳ් විය්්ාස 

කිමටතට දාදක ්් නා වූ කරුණු ඔධවේ බුද්ධිතය 

ශ්ධානය පිණිස ඉදිරිදත්මි කිරිතය. ඉ් ෂා ශල්ලාහ්, 

ත්ය්ත්මි වක ටසක් ඉදිරි ලිපියකි්  සාකච්ඡා කර් නට 

ශවේක්ෂා කර් වනමුඛ. 
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“සත්යය” ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (5) 

මිනිසාවේ තරණි්  තතු ජීවිත්යය පිළිධඳ සිංක් පේත්ය 

කරුණු ඉදිරිදත්මි කිමටතක් වතයට වදර ලිපිය  තගි්   

කවළමුඛ. තරණි්  තතු ජීවිත්යව  ේරතිඵල ුමතන 

කාරණා තත්ය නිගතනය ්් ව්  ද ය් න පිළිධඳ ් 

තත්යවේදයක් තිබිය වන හැකි ධ් ශපි විය්්ාස 

කර් වනමුඛ. මිහිත්යලය තත්ය වූ මිනිසාවේ ජීවිත්යව  

ක්රියාකාරක්  තත්ය එය රැඳී ඇත්ය ය් න ස් තත්ය 

පිළිගැීමති. 

මිනිසා ් වතවහය්න යක්ීර්  කිහිදයක් ඔහු තුළත 

ශ් ත්යර්ගත්ය ධ් දැහැදිලි ් දක්නට ඇත්ය. සතු් වේ 

ජීවිත්ය සැකසී ඇත්මිවත්මි ජ් ත සැලැස්තක් තත්ය ධ් වදර 

ලිපි තගි්  විස්ත්යර කවළමුඛ. යහ ශයහ ශත්යර ව්නස 

හඳුනාවගන යහකත ්ර්ධනය කර ගැීමව්  තග 

වද් වීතක ශ්යය්ත්යා් සතු් ට වන තැත්ය. මිනිසාවේ 

ත්යත්මිත්මි්ය වතයට හාත්මිදස් ත ව්නස්ය. මිනිස ්

ජීවිත්යව  හරය ්් ව්  ස්් ා්වය්  ත ඔහුට ලැබී 

ඇති සහජ හැඟී්  (instinct) ස් තා ීමීර්  හා 
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ද්ාතිදත්මිීර්  ශු ගතනය කරමි්  දාලනය කර 

ගැීමතට කටරිතු වක ට සාරධර්ත සපිරි චරිත්යයක් 

වග   නගා ගැීමතට කටරිතු කිමටතය. එවසේ 

වන වු්වහ ත්මි එත සහජ හැඟී්  විස්  මිනිසා ් 

දාලනය කිමටව්  ත්යත්මිත්මි්යක් දදාවීත ්ැළැක්විය 

වන හැකි කරුණක් ධ්ට දත්මි්ු  ඇත්ය. සත්මි් 

වලෝකය හා මිනිසා ශත්යර ඇති ව්නස්ක්  ශතුරි්  

ේරධාන ්් ව්  වතත සාධකයි. සත්මි්ි්  ත්යත 

සහජ හැඟී්  හා දත්මිවත්මිජනය් ට ශ්නත්ය් කටරිතු 

කරන ශත්යර මිනිසා ස් තත්ය ීමති රාමුඛ්ක් හා ප්රිතිදත්මිති 

ශු ගතනය කරමි්  එත ත්යත්මිත්මි්ය්  දාලනය 

කරග් නට හා නිස ශරිරි්  දදවයෝගී කර ග් නට 

කටරිතු කරි. එවසේ වන කරන මිනිසා සතු් ට ් ා 

දහත්මි ත්යත්මිත්මි්යකට ඇද ්ැටීත ්ැළක්විය හැකි 

කරුණක් වන වේ. සහජ හැඟී්  සහමුඛලි් ත ඉ්ත්මිකර 

ගැීමව්  ්ෑයතක නිරත්ය ්න වලස ඉසල්ාතය 

දග් ්් ව්  නැත්ය. සහජ හැඟී්  මිනිසාවේ 

දැ්ැත්මිතට ශ්යය්ය. මිහිත්යලය තත්ය වූ  ජීවිත්යය තතු 

ජීවිත්යව  දසස ්ේරතිඵල ලධා ගැීමත ශරමුඛණු වක ට 

ගත්මි දමටක්ෂණයක් වලස දග් ්න ඉස්ලාතය වතත 

දමටක්ෂණව  දදනත වලස දක්්ා ඇත්මිවත්මි මිනිසා 

ඔහුවේ සහජ හැඟී්  දාලනය වක ට ස් තා දිවියක් 
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ගත්ය කිමටතට ් ෑය්  දර් ව්  ද නැතින්  ඔහු ත්යත සහජ 

හැඟී්  ්ල ්හවලක් ධ්ට දත්මි වී සතු් ට ් ා දහත්මි 

ත්යත්මිත්මි්යකට ඇද ් ැවට් ව්  ද යන නිර්ණායකයි. 

ඉිංේමටස ධස්  ‘instinct’ වලසද ශරාබි ධස්  ‘al 

fitrah’ වලස ද හැඳි්  ව්න මිනිස ්ස්් ා්ය සිංහල 

ධස්  ඉදිරිදත්මි කිමටතට සුදුසු ්චනයක් වස යා විවිධ 

යබ්ද වකෝෂ දරිශීලනය කර ධැ ප විට ‘වප්රිේරණය’ 

‘සහජායය’ ්ැනි ්ද්  දක්නට ලැබුණ ද ‘සහජ 

හැඟී් ’ යන ් දන වය දා ගැීමත ්  ාත්මි සුදුසු ධ් ශදට 

හැඟී ගිව ය.          

ශද ජී්ත්මි ්න වල ් වදස විතසු්  ඇස්  ධලන විට 

ශදරාධ, තානසක වියාදය, වල  දුක් හා ශවනුමත්මි 

සතාජ ගැට ප ්ලට මිනිසා තැදි වී සටින ධ් දක්නට 

ඇත්ය. ඉත්යා ගැුරි්  විතසුතක වයදුණු විට වත්්  

ශ්ාසනා්් ත්ය ත්යත්මිත්මි්යකට ේරධාන වහේතු් ධ් 

දැකිය හැකි ්් ව්  ත්යත සහජ හැඟී්  ශනිස 

දරිහරණය වත් ත දුෂ්දරිහරණය ධ් දැහැදිලි ් 

වදවන් නට තිවධන කරුණකි. ශල් ුමර්ආනව  

වතයට ශදාළ ්ැකියක් වදස ශ්ධානය වය මුඛ කරමුඛ.  
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“සැධැවි් ත ශලිංකාර ස්්රූදයකි්  ශපි මිනිසා ් 

නිර්තාණය කවළමුඛ. දසු් ඉත්යා දහත්මි වු්් වගු ත්මි 

ඉත්යා දහත්මි වුව්ුම ධ්ට දත්මි කවළමුඛ. (නමුඛත්මි) 

විය්් ාස කර යහක්  කළවු්  හැර. ඔවුනට සීතා රහිත්ය 

ශු  ඵලය්  ඇත්ය.” (ශල් ුමර්ආනය 95 : 4 – 6) 

මිනිසාවේ ව ෞතික හා ශචත්යසක සිංරිතිවයහි 

ශලිංකාරය වත් ත යහකත ශ් ත්යර්ගත්ය ධ් වතතගි්  

දැහැදිලි වකවර්. එය ඉස්තතු කර ගත්ය හැක්වක් 

විය්් ාසය හා යහකත නිස ශරිරි්  ශු ගතනය 

කිමටවත්  ධ් ද දැහැදිලි වක ට ඇත්ය. එවසේ ක්ාි්යා 

කළවු්  ් මිනිස ්ජීවිත්යව  හරය වූ දමටක්ෂණවය්  

සතත්මි වු්්  හැටියට සලකා සීතා රහිත්ය ශු  ඵලය්  

බුක්ති විඳි් නට ශ්සථ්ා් සහතික වක ට ඇත්ය. 

එවලසත මිනිසාට දහත්මි වු්් වගු ත්මි ඉත්යා දහත්මි 

වුව්ුම ධ්ට දත්මි වීතට ද හැකියා් වන තද් ඇති ධ් 

වද් ්ා දී ඇත්ය. වතයට වහේතු ද ශල් ුමර්ආනය 

දැහැදිලි කරි. 

“ත්යත ත්යෘෂණ්ා් ත්යත් වේ වදවිඳු්  ්යවය්  

දත්මිකරගත්මිත්ය්  ් ඔධ දැක ඇතිද? ඔධ ඔහුට 

ආරක්ෂකවයුම ් යවය්  සටි් වනහි ද? ඔවු් වග්  
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ධහුත්යරය ස්් වද් න්  වහෝ සත්ය් න්  ්යවය්  

ඉ් නා ධ් ඔධ සත්ය් වනහි ද?  ඔවු්  තිරිසු ්  මිස 

ශ්  කිස්ක් නැත්ය. සැධවි් ත ඔවු්  (තිරිසු ් ට 

් ා) ඉත්යාතත්මි වන තග ගියවු්  ්යවය්  

සටි් වනෝය. ” (ශල් ුමර්ආනය  25 : 43 - 44)  

“සැධැවි් ත ඔහු (මිනිසා) ස් දත්මි වකවරහි ඉත්යා දැඩි 

වූ ආයා්කි්  (ත්යෘෂණ්ා්කි් ) රික්ත්ය වූ ව්කි.” (ශල් 

ුමර්ආනය 100 : 8)  

ත්යෘෂ්ණා් වන වහ ත්මි ආයා් මිනිසාවේ සහජ හැඟී්  

්ලි්  එකකි. ත්යෘෂ්ණාව්්  වත්ය ර් මිනිස ්දරපුරක් 

මිහිත්යලය තත්ය දැ්තිය හැකි දැි ඔධත සත්යා ධල් න. 

එවහි්  ත්යෘෂ්ණා් සහමුඛලි්  ත පිටු දැකීත ඉසල්ාමීය 

පිළිව්ත්ය වන වේ. ත්යෘෂණ්ා් සහමුඛලි්  ත පිටු දැකීව්  

සිංකල්දය නි්ැරදි යැි සත්යා මිහිත්යලය තත්ය සැව් ත 

එත තග ශු ගතනය කර් නට ීරරණය කළවහ ත්මි සදු 

විය හැකි සත්යා ගැීමතට ද්ා ශසීරු ේයාුමලත්මි්ය හා 

වන ස් සු්  ත්යා් ගැන කරුණාකර වත වහ ත්යකට 

විතර්යනයක වයදී විචාරශීලී ් සත්යා ධල් න. එවිට 

වතත පිළිව්වත්මි හරවයහි ශ ිංගු ශවිද්යාත්මිතක හා 

ශදුරදර්ශී  ා්ය දැහැදිලි ්ු  ඇත්ය.  
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ත්යෘෂ්ණා් ත්යත වදවිඳු්  ධ්ට දත්මිකර ගත්මිත්ය්  

පිළිධඳ් ඉහත්ය ශල් ුමර්ආන ්ැකිය ේරය්න කරි. 

වදවිඳු්  පිළිධඳ් ශද කටරිතු කරන ආකාරය ගැන 

දළමුඛ් විතසා ධලමුඛ. වදවිඳු්  හට ශපි නැතදු්  

කර් වනමුඛ, ශ්නත්ය ්් වනමුඛ, වදවිඳු්  ලධා වදන 

තග වද් වීත ශු ගතනය කර් නට නිරතුරු ් 

ව්වහසී ේරයත්මිනයක වයවද් වනමුඛ. එත වදවිඳු්  

වලස ත්යත ත්යෘෂණ්ා් දත්මි කර ගත්මි විට සදුවිය හැකි 

ත්යත්මිත්මි්ය පිළධඳ ් වත වහ ත්යකට සත්යා ධල් න. 

තිරිසු ්  ජ් තවය්  ලැබුණු සැලැස්තට ශු ුමල ් 

ජී්ත්මි ් මිය යති. තිරිසු ් ට එයට ් ා දහත්මි 

ත්යත්මිත්මි්යකට ඇද ්ැවට් නට වන හැක. නමුඛත්මි 

මිනිසා ත්යත ශචත්යසකව  දත්මිදාදනය ්න සය ප 

ආයා්් ට ් හල් වී කටරිතු කරන විට ඔහු සැධැවි් ත 

තිරිසනාට ් ා දහත්මි ත්යත්මිත්මි්යකට ඇද ්ැටීත 

්ැළැක්විය හැකි කරුණක් වන වේ.  

“කවුරු්  වදවිඳු්  ශබියස වදීම සටීත ගැන බිය වී 

ඉත්යාතත්මි දහත්මි ආයා්් වග්  ඈත්මිවී ත්යත්  ් 

්ළක්්ා ග් ව් ද ඔහු ළපාකර ග් නා ස්ථානය 

නියත්ය ්යවය් ත ස්්ර්ගයි.”  (ශල් ුමර්ආනය  79 : 

40 - 41)  
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 “කවුරු්  ත්යත් ් (ත්යත ශචත්යසකය) දාරිශුද්ධ කර 

ගත්මිවත්මිද ඔහු නියත්ය ් යවය් ත ජයේරහණය කවළේය. 

කවුරු්  එය ශපිරිසදු කර ගත්මිවත්මිද ඔහු නියත්ය 

්යවය් ත ශලා  කර ගත්මිවත්මිය” (ශල් ුමර්ආනය 91: 

9 - 10)  

මිනිසා ත්යත ත්යෘෂ්ණා් වදවිඳු්  ධ්ට දත්මි කර ග් ව්  

නැති ්  විය්්ව  ශධිදති සත්මිය වූ එකත වදවිඳු්  

වකවරහි විය්් ාසය ඇති කර වගන එත වදවිඳු් ට 

ශ්නත්ය වී කටරිතු කරන වලස ඉස්ලාතය දග් ්ි. 

වද්් ‘විය්් ාසය’ පිළිධඳ් සඳහ්  කරන විට වධ වහෝ 

පිරිස ්එය ශ් ධ  ක්තියක්  හා මිත්මියා දෘෂ්ටියක්  වලස 

සලකා දදහාසවය්  වත් ත හාස්යවය්  පිටු 

දකි් නට ඉදිරිදත්මි ්න ශරිරු ශපි දැක ඇත්මිවත්යමුඛ. 

එවසේ කටරිතු කර් න්  නිය්චිත්ය දැු තකි්  රික්ත්ය ්  

එවසේ කර් ව්  දැි විතසු විට ඔවු්  සෘජු පිළිතුරක් 

ලධා වන දී ‘විය්් ාසය’ තනඃකල්පිත්ය වදයක් ධ් 

ද්සමි්  ත්යත්  යථාර්ථය වත් ත වහේතුඵල ්ාදයක් 

තත්ය දදන්  වූ විද්යාත්මිතක දෘෂ්ටියක පිහිටා කටරිතු 

කරන ධ් ද්සා සටිති.  

‘ගසකට’ පුවජෝදහාර දක්්මි්  ත්යත්  හට යහදත්ය 

ශවේක්ෂා කරන විට එය ‘විය්්ාසය’ දදන්  කර ගත්මි 
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ක්රියා්ක් වලස පිළිගැීමතට තැළි ව්ති. එය 

ශවිද්යාත්මිතක ක්රියා්ක් ධ් පිළිගැීමත ේරතික්වෂේද 

කරති. මුඛර්ති ිතල්පිවයුමවේ නිර්තාණයක් වූ  

‘පිළිරු්කට’ පුවජෝදහාර දක්්මි්  ුමසල් ශවේක්ෂා 

කරන විට එයද ‘විය්් ාසය’ දදන්  කර ගත්මි එකක් 

යි පිළිගැීමතට ශදිතදි කරති. ශු් යත්මි්යකට දත්මි වූ 

ධ් විය්්ාස කරු  ලධන දත්මිත්යතවයුමවග්  සරණ 

දැීරත යථාර්ථ්ාදී දැි විතසන විට නිස පිළිතුරක් 

වන ලැවබ්. ත්යත් ට ආදදා්ක් හදිස ශනතුරක් වහෝ 

ශනවේක් පත්ය යතක් සදු වූ විට මිනිසා ය්  විය්්  

ධලයක දදකාරය දත්යි. නැතින්  එ්්  විය්්  

ධලයකට යාච්ඥා කරි. යථාර්ථය හා වහේතුඵල ් ාදය 

ත්යත තාර්වගෝදවද්යකයා ධ්ට දත්මි කර ගත්මිත්යා යැි 

ද්සන පිරිස වත්්  ත්යත්මිත්මි්යක දී දදකාර 

දත්ය් ව්  කාවග් දැි වහෝ යාච්ඥා කර් ව්  

කාටදැි විතසු විට ශර්ථ්ත්මි පිළිතුරක් ලැවධ් ව්  

නැත්ය.  

ජීවිත්යව  ශ ්ාග දෑ සදු වූ විට සත්ය ත්යැ් දත්මි ් ත්යධා 

ගැීමව්  හැකියා් වධ වහෝ ශයට කළ හැක්කක් 

වන ්න ධ් සත්මියයකි. වත්්  ශ්ස්ථා්් හි දී සය 

දිවි නසා ගැීමව්  ත්යත්මිත්මි්යකට ද්ා මිනිසා ඉදිරිදත්මි 
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ව්ි. නමුඛත්මි වද්් ‘විය්් ාසය’ දදන්  කර ගත්මි දහ්  

ශදහ් න්  ශත්යවර් සයදිවි නසා ගැීමව්  ප්රි්ණත්යා් 

ඉත්යාතත්මිත ශ්ත තේටතක ද්ීර. දහති්  ඉදිරිදත්මි 

වක ට ඇති ශද රවේ සය දිවි නසා ගැීම්  පිළිධඳ 

පු්ත්මිදත්මි ්ාර්ත්යා් වදස ශදවේ ශ්ධානය වය මුඛ 

කරමුඛ. 

‘තේබිත’ සැේත්යැ් ධර් 11, 2013. 

සය දිවි නසා ගැීමත 
“  ලිංකා් ත්ය්තත්මි සටි් ව්  වලෝකව  සයදිවි නසා 

ගැීම්  ශති්  ඉහළ ත්යැනකය. වකවසේ වු්ද සයදිවි 

නසා ගැීමතට ත්යැත්මිකරන ශයවේ සිං යා් දිවි නසා 

ග් නා ගණනට ් ා දස ගුණයකි්  ඉහළ වග ස ්

තිවබ්. දළ ්යවය්  ගත්මි විට වතරට පුද්ගලය්  

සයවදනුම සයදිවි නසා ගැීමතට සත්යන ශත්යර, ඉ්  

දහවදවනක් දිවි නසා ගැීමතට ත්යැත්මි කරති.   ශත්යරි්  

එක් ශවයක් දිවි නසා ගීම”.  

ඉස්ලාමිකි්  ශත්යවර් සය දිවි නසා ගැීම්  පිළිධඳ 

ත්යත්මිත්මි්ය ඉත්යාත ශ්ත තේටතක ද්ීර. එ්්  

ත්යත්මිත්මි්යක් ්ාර්ත්යා වන ්න ත්යරතට විරලය. වතයට 
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ප්රිධාන වහේතු් වද්් විය්් ාසවය්  ලධා ග් නා ආත්මිත 

යක්තිය ධ්ට කිසත සැකයක් වන තැත්ය. ත්යත් ට 

ශ ාගයක් සදු වූ විට ධලගතු විය්්  යක්තියක 

දදකාරය දැීරතට නිර් ත්යර ් ්රිනයා කිමටවත්  

දැහැදිලි ් ් ව්   ‘විය්් ාසය’ මිනිසාවේ සහජ හැඟී්  

්ලි්  එකක් ධ්ය. වතත ‘විය්් ාසය’ මිනිසාවේ 

සාරධර්ත පිරි ජීවිත්යයක් සකසා ගැීමව්  කාර්යයට ද 

ශත්යා්ය සාධකයක් වලස ශපි දකි් වනමුඛ. 

මිනිසාවේ ්රිනයා් දාලනය වක ට ඔහු් නි්ැරදි තගට 

වය මුඛ කර් නට විවිධ ආකාරව  ව ෞතික දාලකි්  

ශපි දකි් වනමුඛ. වද ලිසය, ීමති දද්ධතිය, ශධිකරණය 

ආදී ව ෞතික දාලන යා් ත්රවණ තගි්  කළ හැක්වක් 

මිනිසාවේ ්රිනයා් එක්ත්යරා ප්රිතාණයකට දාලනය 

කිමටත දතණි. වතත ව ෞතික දාලනය සාර්ථක න්  

වල ් ශදරාධ ශඩු වී තිබිය රිතුය. සත්යය ්යවය් ත 

ශද රවේත්මි වල ් ශ්  වද්යය් හිත්මි තතු වී ඇති 

ශදරාධ රැල්ල වදස ධලන විට වතත ව ෞතික 

දාලකි් වේ ශසාර්ථකත්මි්ය තැනවි්  ශ්වධෝධ කර 

ගත්ය හැකිය. ව ෞතික ධලගතු දාලකවයුමවග්  සදු 

්් ව්  මිනිසාට දරුත වත්යෝරා ගැීමව්  නිදහස හා 

ශවනුමත්මි සුවිවයේෂී ලක්ෂණ ශර්ථ විරහිත්ය වී වග ස් 

ඔහු යා් ත්රිශක ත්යත්මිත්මි්යකට දත්මි වීත දතණි. ව ෞතික 
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දාලකවයුමට මිනිසාවේ ්රිනයා්් වේ දල්දත්ය වූ 

තනස දාලනය කිමටව්  හැකියා්ක් කිසවසේත්මිත  

වන තැත්ය.  

මිනිසාවේ සාරධර්ත ් ර්ධනය සඳහා ඔහුට ඔහුවේ සත්ය 

දාලනය කළ හැකි දාලකවයුමවේ ශ්යත්යා් වතත 

කරුණු විතසා ධැලීව්  දී දැහැදිලි ් වදවන් නට 

ඇත්ය. සත්ය දාලනය කිමටව්  එත දාලකයා දත්මිකර ගත්ය 

හැකි ්් ව්  වතත ‘විය්්ාසය’ දදන්  කර වගනය.    

ඔහුවේ දාලකයා වකවසේ විය රිතු ද 

යත්මි:  

ඔහු දාර ව ෞතික විය රිතුි. සර්්ඥ විය රිතුි. සර්් 

ධලධාමට විය රිතුි. විය්් ව ත දරතාධිදති විය රිතුි. 

දරත කරුණා රිත්ය විය රිතුි. සර්් ශ්රවා්ක හා සර්් 

දෘෂ්ටික විය රිත්යි. මිනිසාට නි්ැරදි තග වද් වීත 

ලධා වද් නා විය රිතුි. තරණි්  තතු වලෝකව  

මිනිසාට විදාක දීව්  පුර්ණ ධලය ඇත්මිත්යා විය රිතුි. 

වත්්  ගුණාිංග වන තැති දාලකවයුම පිළිධඳ 

‘විය්්ාසවය් ’ මිනිසාට ලැබිය හැකි කිසත යහදත්යක් 

තිබිය වන හැක.    
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ශදවේ සය ප සතාජ විවරෝධී වත් ත ශසිං්ර ්රිනයා්්  

සදු කර් ව්  රහසගත්ය්ය. එන්  ශදට රහසගත්ය දාපී 

චරිත්යයක් වත් ත සතාජයට වද් ්න යහකත සපිරි 

ේරසද්ධ චරිත්යයක් වධ වහෝ විට ඇත්ය. ඉහත්ය සඳහ්  

ශරිරු දාලකවයුම ත්යත ශචත්යසකයට දත්මි කර ගත්මි 

විට ත්යත ස්්ාමියාට රහස්  කිස්ක් කර් නට 

වන හැකි ධ් ශ්වධෝධ කර ග් නා මිනිසා ධහු 

චරිත්යවය්  මිදී  කීය යහ චරිත්යයක් වග   නපා 

ගැීමතට නිරතුරු් ව්වහවසි. එ්්  දාලකවයුම 

පිළිධඳ ‘විය්්ාසය’ ත්යහවුරු කර ගත්මි ශවයුම වන තග 

යා හැකිද? කරුණාකර සත්යා ධල් න.  

වතත දාලකයා සත්යයක් ද නැතින්  මිත්යා්ක් ද? 

වතත තාත්යෘකා් ‘විය්්ාසය’ දතණක් වන ්, 

යථාර්ථය, බුද්ධිය, විචාරය හා ු ත්යන විදා් ද දදන්  

කරවගන   ඉදිරි ලිපි තගි්  සාකච්ඡා  කර් නට 

ශදහස් කර් වනමුඛ. මිනිසාවේ සහජ හැඟී්  පිළිධඳ 

තාත්යෘකා් ශ්සාන ්න්ාත්මි සතග එත තාත්යෘකා්ට 

ශ්ීරර්ණ ්් නට ශවේක්ෂා කර් වනමුඛ, ‘ඉ් ෂා 

ශල්ලාහ්’. වතත ‘විය්් ාසය’ වදර සඳහ්  කළ දරිදි 

මිනිසාවේ සහජ හැඟී්  ්ලි්  එකක් ධ් ඉසල්ාතය 

දග් ්ි. 



 

73 

“(නබි මුඛහ් තද්) ු ව  දරතාධිදති ආද් වේ 

දරු්් වේ වක ඳු ඇට වදවළ්  ඔවු් වේ දරපුර 

වගන ඔවු්  ත්යත්  වකවරහිත සාක් ප දැමටතට 

සලස්් මි්  ‘තා ු ෙලාවේ දරතාධිදති වන වේදැ’? 

(ි විතසුවේය.) එවිට ඔවුහු ‘එවසේය (ඔධතය ශදවේ 

දරතාධිදති ්් ව්  යැි) ශපි සාක් ප දර් වනමුඛ’ි 

දැ්සුහ. ‘සැධවි් ත ව්  පිළධඳ ් ශපි වන දැන 

සටිවයමුඛ’ යැි (තළවු්  වකවර් ) නැගිටු්ු  ලධන 

දිනව  ු ෙලා දැ්සය හැකි වහි්  (වතවලස ශපි 

ු ෙලාවග්  ප්රිතිඥා ගත්මිවත්යමුඛ)”. (ශල් ුමර්ආනය 7 : 

72)   

සෑත මිනිවසුමවේත ශචත්යසකව  ශ ් ත්යරව  මුඛළු 

තහත්මි විය්් යට ශධිදති ගුේත්ය දාලන යක්තියක් තිවබ් 

ය් න පිළිධඳ හැඟීතක් ඇත්ය. මුඛහ් තද් 

ධර්තදුත්යයාණ්  ්වරක ද්සා සටිව  සෑත දරුව්ක් 

ත වතත පිවිතුරු සහජ හැඟීත ( ත්මිරා) සතග බිහි ්න 

ශත්යර එත දරු්ාවේ වදතේපිය්  විස්  විවිධ 

විය්් ාසය්  කරා ඔහු් වය මුඛ කර්න ධ්ය. වතත 

සත්යය ස්්  ා්වය්  ධැහැර ් එත සත්යය 

විය්් ාසයට දටහැණි ආවද්යකය්  ත්යධා ගැීමති ශද 

සදුව්මි්  ද්ති් ව් . නමුඛත්මි හදිස ආදදා්ක් 
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ශනතුරක් ඇති වූ විට මිනිසා විස්  විය්්ව  සත්ය වූ 

යක්තිය ව්ු ව්්  ඇති කර ගු  ලැ  ආවද්යකය්  

ශතත්යක වී වග ස් ඔහුවේ සත්ය ශ ් ත්යරවය්  තතු වී 

එ් ව්  සත්යව  හඬි. ගසකට පිළිරු්කට 

මිනිවසුමට ත්යැ  ආවද්යය ශතත්යක වී වග ස් ඔහුවේ 

සත්ය ශ ් ත්යරවය්  විය්්ව  සැධෑ යක්තියට 

ආත් ත්රවණය කිමටව්  හඬ ඉසත්තු වී එන හැටි ශපි විවිධ 

ශ්ස්ථා්්  හි දැක ඇත්මිවත්යමුඛ. ශවද්්ත්මි්ව  තග 

ශු ගතනය කර් න්  ද්ා වතවලස ශසරණ වූ 

ශ්ස්ථා්්  හි සරණ දත්යා හඬ නගන හැටි ශපි දැක 

ඇත්මිවත්යමුඛ. ඉස්ලාතය වතත වලෝක සත්ය යථාර්ථය 

ශු ගතනය කරමි්  කටරිතු කරි.  

‘එමිල්  ර්ක්හි් ’ නතැති සතාජ විදාඥයා විස්  

ධාහිර වලෝකය සතග කිසඳු සධඳත්යා්කි්  වත්ය ර් 

්ර්ෂ දහස් ගණනක් තිස්වසේ ඕස්ව ලියාවේ ප්රිාථමික 

සතාජ සිංස්ථා්්  සහිත්ය ් ජී්ත්මි වූ ආදි්ාසී ජන 

සමුඛහයක් පිළිධඳ ් ද්ත්මි්න ලද දර්ව ෂණයක 

කරුණු ශ් ත්යර්ගත්ය වක ට  බ්ලිේ. එස.් එ .් පිකරි් ේ 

විස්  සකස් කරන ලද “Durkheim on Religion” 

නතැති ්රී් ථව  දහත්ය සඳහ්  ශරිරු කරුණු වි්රීහ 

වක ට ඇත්ය.  
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“වතත ආදි්ාසී පිරිසවේ වදවිඳු්  සදා ජී්තාන 

සදාත්යනිකවයකි. ඔහුවේ ආර්  ය ශ්  කිස්ක් තත්ය 

වන තැත්ය. විය්් ව  සයල්ල වකවරහි ධලය 

ඇත්මිවත්යකි. හිරු සඳු ආදී සය ප ත්යාරකා්්  දාලනය 

කර් ව්  ඔහුය. සයල්වල හි නිර්තාත්යෘ ඔහුය. විදුලි 

වකටී්  හා ශුමණු සැර ඔහුවේ ශණ දරිදි සදු වේ.” 

(W. S. F. Pickering – “Durkheim on Religion” 

Routledge and Kagan Paul, London 1975).  

වතත ආදි්ාසී ජන සමුඛහව  වද්් විය්්ාසය හා 

ඉස්ලාතව  වද්් විය්් ාසය ශත්යවර් කිසඳු 

දරස්දරත්යා්ක් වන තැත්ය. ධාහිර සතාජ ධලදෑ්  

කිස්ක් වන තැති ් ත්යත ජ් තත්යා්ට ශු ුමල්  

‘විය්්ාසය’ සකස් කර ග් නට යවතුමට ශ්සථ්ා්ක් 

ලැවධ් ව්  න්  ඔහුවේ ත්යත්මිත්මි්ය සත්යය 

්යවය් ත සැකවස් ව්  ව්  ශරිරු ධ් කිසත 

සැකයක් වන තැත්ය. වතත කරුණු තගි්  සනාථ 

්් ව්  ‘විය්්ාසය’ මිනිසාවේ සහජ හැඟී්  ්ලි්  

එකක් ධ් වන වේද?            

“ශල්ලාහ් දහළ කළ (ශල් ුමර්ආනය) ව්ත්යද 

රසුල්්රයා ව්ත්යද දැමිවණු  යැි ඔවුනට කියු  

ලැබු්වහ ත්මි ශදවේ පිය්රු්  ුමතක් වකවරහි 
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(ශු ගතනය කරමි් ) සටිව දැි ශද දැක්වකමුඛ ද, 

එයත (ශු ගතනය කිමටත) ශදට ප්රිතාණ්ත්මි ් ් ව්  

යැි කිය් වනෝය. ඔවු් වේ පිය්රු්  කිස්ක් 

වන දැු ්ත්මි ් ද සෘජු තාර්ගවයහි වන වි සටියදි ද 

(ඔවු්  ත්යත් වේ පිය්රු්  ශු ගතනය කර් ව් ?)”. 

(ශල් ුමර්ආනය 5 - 104)  

 

පූර්් නිගතනය් , දාර් දරික 

විය්්ාසය් , විචාරවය්  වත්ය ර වූ 

දක්ෂදාතිත්මි්ය ආදිවය්  මිදී වි්ෘත්ය 

තනසකි්  රික්ත්ය් යථාර්ථය, විචාරය, 

බුද්ධිය හා විද්ා් දදන්  කරවගන 

සත්ය ගවේෂණයකට ශ්ිංක සති්  

ශත්මි්ැල් ධැඳ ග් නා වලස ඉත්යා 

කාරුණික් ඉල්ලා සටි් වනමුඛ. ඉදිරි ලිපි 

තගි්  වතත බුද්ධිතය සිං්ාදය ශතණ්  ් 

ද්ත්මි්ාවගන යමුඛ. (ඉ් ෂා ශල්ලාහ!්)  
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සිංස්කෘතිය හා සතාජ 

ඝර්ෂණ 
්ර්ත්යතාන ලාිංවක්ය සතාජ චි් ත්යා් තුළ ‘සිංසක්ෘතිය’ 

දණුසු්  තාත්යෘකා්ක් ධ්ට දත්මිව්මි්  තිවධන ශරිරු 

දකි් නට ඇත්ය. ව්  පිළිධඳ විවිධ තත්ය්ාදය්  ඉදිරිදත්මි 

කර් න්  ‘සිංස්කෘතිය’ ය් වන්  ශදහස් ්් ව්  

ුමතක් ද ය් න ගැන නිස වලස ශ්වධෝධ කර වගන 

වන තැති ධ් ශපි දකි් වනමුඛ. ශද සතාජය ධහු 

සිංස්කෘතික එකක් ධ් පිළිගැීමත ප්රිතික්වෂේද 

කර් න්  ඉදිරිදත්මි කරන තත්යය වී ඇත්මිවත්මි   ලිංකා් 

තුළ තිබිය රිත්මිවත්මි ‘සිංහල වධෞද්ධ සිංසක්ෘතිය’ 

දතණක් ධ් ය. ශවනුමත්මි ්ාර්ගිකි්  වතත ‘සිංහල 

වධෞද්ධ සිංස්කෘතිය’ තුළ සට  කටරිතු කළ රිතු ධ් 

ඔවු්  එක්ත්යරා ප්රිතාණයක දැඩි ස්ථා්රයක් වද් ු ්  

කරති. වතත ශධිදති්ාදී තත්ය ් ාදය පිළිධඳ ්  විතසීතක් 

සදුකිමටවත්  දසු ‘සිංසක්ෘතිය’ පිළිධඳ ් වද දුවේ හා  

‘සිංහල වධෞද්ධ සිංසක්ෘතිය’ පිළිධඳ ්  විවයේෂවය්  ත 

හා ශවනුමත්මි ් ාර්ගිකි් වේ සිංසක්ෘීර්  පිළිධඳ ්  ද 

කරුණු විතසා ධැලීතක වයදීත සුදුසු ධ් ශපි 

දකි් වනමුඛ.  
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වගෝලීය සිංසක්ෘතික ගැටු්   

තාන් සිංසක්ෘතික ඇගරි්  ගැවටන විට සතාජ ගැටු්  

ද   සතපත ඇති විය හැකිය. දසුගිය ශවුරුදු 20 තුළ 

සිංස්කෘීර්  හරහා සතාන ආකාරයකි්  ඇගරි්  

සිංකල්ද ශර්ථ දැක්වීවතහි ශභිවයෝගය්  හඳුනා 

ගනිමි්  විවිධ රට්ල ඇගරි්  සතාන කිමටත ට 

ප්රියත්මිනය්  දරා තිබුණි. වද දු ශගය්  පිළිධඳ ්  වතත 

දත්මිසාහය්  වන ත්යකමි්  ඇත්යැ්  වියතු්  21 ්න 

සය්ස මුඛල් කාලව  ත්රවස්ත්ය්ාදය මිනිස් සිංහාර රිද්ධ 

සහ මිලිටරි ආක්රශතණ ‘ිතෂ්ටාචාර ්ල ඝේටනයක්’ 

වලස ශර්ථ නිරූදණය කළහ. වතත ප්රිත්යය ට ශු ් 

ජාතික වහෝ වද්යදාලන දක්ෂදාතිත්මි්ය්  ට ් ා 

සිංස්කෘතික සහ ආගමික ශනනත්යා්්  ජාත්ය් ත්යර 

ගැටුව්  ප්රිධාන මුඛලාශ්රවය ධ්ට දත්මි වේ. වතත ප්රිත්යව  

විවේචකය්  ඇගරි්  තත්ය ගැටු්  ශ පත්මි වදයක් 

වන ්න ධ් වද් ්ා වදති. එදතණක් වන ් 

‘ිතෂ්ටාචාරය් වේ’ ගැටුතක් ගැන කත්යා කරමි්  

වියාල කණ් ාය්  තුළ ද්තින තිරිණු වධදී්  ්ස්  

කරන ධ් ද ඔවු්  වද් ්ා වදති. 

1993 දී හා්ඩ් විය්් විදාලය ය තහාචාර්ය සැමුඛව්ල් 

පී. හ් ටි් ට්  විස්  “The Clash of Civilizations” 
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(ිතෂ්ටාරය්  ශත්යර ගැටුත) නමි්  ්රී් ථයක් 

එළිදක්්මි්  ශනාගත්යව  දී රාජය්  ශත්යර ගැටු්  

ව්ු ්ට ිතෂට්ාචාරය්  ශත්යර වධදු්  වර්තා්්  ගැටු්  

වර්තා්්  ධ්ට දත්මි විය හැකි ධ් යන තත්ය ්ාදය 

ඉදිරිදත්මි කරන ලදී. ඈත්ය ඉතිහාසව  යටත්මිවිජිත්ය ් ාදය 

මුඛල් කර ගත්මි රාජ ්ාේතිය හා ජාත්ය් ත්යර 

විවයේෂවය්  ත නාවික ව්ළඳ කටරිතු මුඛල් කර වගන 

රිද්ධ හා ගැටු්  ඇති විය. දසු කාලීන ් ගැටු්  ්ලට 

මුඛල් වුව  වද්යදාලන හා ආර්ථික වහතු්  ය. 

වසෝවියේ වද්යය බිඳ ් ැටීතත්මි සතග ධටහිර ධල්තු්  

සතග තිබු සීත්යල රිද්ධව  නිතා් ඇති විය. තහාචාර්ය 

හ් ටි් ට්  ශනා්ැකි දළ කවළේ ද්විඝටනාත්මිතක 

ව ෞතික්ාදී (තාක්ස්් ාදී) කඳවුර හා වි්ෘත්ය ආර්ථික 

හා නිදහස ් චි් ත්යන ප්රි්ාහය නිවයෝජනය කරන 

ධටහිර ප්රිජාත්ය් ත්රව්ාදී කඳවුර ශත්යර තිබු වතත සීත්යල 

රිද්ධව  නිතා් සතග රට්ල් ශත්යවර් ගැටු්  

ඇතිව්න්ා ට ් ා ්ැඩි ප්රි්ණත්යා්ක් ඇත්මිවත්මි 

ිතෂ්ටාචාරය්  ශත්යවර් ගැටු්  ඇතිවීතට ධ්ය. 

ිතෂ්ටාචාරය දදන්  වී ඇත්මිවත්මි එය ට ආවේණික වූ 

සිංස්කෘතිය තත්යය. එවහි්  ඉදිරි කාල ්ක්ාු ් 

සිංස්කෘීර්  ශත්යවර් ගැටුතක් වලස හු්ා දක්්් න ට 

ප්රියත්මිනයක් වතතගි්  දරා ඇත්ය.  
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දහත්ය සඳහ්  වක ටස “සතාජ විදාත්මිතක දැු ත - 

නාය සහ ් ්හාරය - Sociology Matters by Richard 

T. Schaefer” යන ්රී් ථවය්  දපුටා ග් නා ලදී. 

සංසක්ෘතයි හා සමාජානයුයෝජනය  

සතාජාු වයෝජනය (Socialization) වලස හඳු් ්න 

්රිනයාදාතයක් තගි්  දරු්්  දැන ග් නා ප්රිධාන 

ආකල්දය් ට ඇගරි්  ්ලට සහ චර්යා්් ට ද 

සිංස්කෘතිය ධලදාි. දරුව්ුමවේ වදෞරුෂත්මි්යට ද 

එක් පුද්ගලවයුම ත්ය්ත්මි පුද්ගලවයුමවග්  ව්නස ්

වකවරන පුද්ගල ගතිලක්ෂණ ආකල්ද ශ්යත්යා සහ 

චර්යා්්  වකවරහි ද  එය ධලදෑ හැකිය. ජීවිත්ය කාලය 

පුරා මිනිසු්  ග් නා භූමිකා්්  සහ ඔවු්  එක් ජීවිත්ය 

ශ්ධියකි්  ත්ය්ත්මි ශ්ධියක ට යාව්  දී සහ ාගී ්න 

දත්මිස්ය්  සිංස්කෘතිය නියත කරි. එය දවුවල් 

දාසවල් සහ සත තත්ය කණ් ාය්  ් ල සට ජනතාධය 

වසේ්ා සථ්ානය සහ රාජය වත්යක් ඉත්යාත මුඛලික සතාජ 

ස්ථාදනය්  හැ ගස්් ි. ව්නත්මි වලසකි්  

ද්ස් ව්  න්  සිංස්කෘතිය ‘සයල්ල ්සා දැතිවර්’.  

සිංසක්ෘතිය සහ සතාජය  
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සිංස්කෘතිය යු  සතාජතය වලස විකායනය වී ඇති 

චාරිත්රව ් ල, දැු ව් , ව ෞතික ් සත්ු ් ල, සහ චර්යාවේ 

සතසත්්යයි. ජන කණ් ාය්  ් ල සිංකල්දය්  ඇගරි්  

චාරිත්රව සහ තාන් කෘති එයට ශයත්මි වේ. සෑත ජන 

වක ේවාසයකටත ආහාර එක් රැස ් කිමටව්  සහ 

පිළිවයල කිමටව්  නි්ාස ඉදි කිමටව්  දවුල නිර්මිත්ය 

කිමටව්  සහ හරි ්ැරැද්වද් ප්රිතාණිකය්  ට ශු ධල 

දීව්  ස්්කීය ආකාරය්  සහිත්ය ආවේණික 

සිංස්කෘතියක් තිවබ්. එකත සිංස්කෘතියක් ශවනක් ශය 

සතග වධදා ගැීමව්  සාධකය තත්ය ඔධ ශයත්මි ්න 

කණ් ායත වහෝ සතාජය නියච්ය කිමටතට ආධාරකයක් 

ව්ි. සතාජයක් යු  තාන් කණ් ායව්  වියාලත්යත 

ස්්රූදයි. වද දු දරුතයක් සහ සිංස්කෘතියක් වධදා 

ග් නා මිනිසු් වග්  එය සත් චිත්ය ව්ි. සතාජව  

සාතාජිකය්  වතත සිංස්කෘතිය දැන ග් නා ශත්යර එය 

එක් දර් දරා්කි්  ත්ය්ත්මි දර් දරා්ක ට විකායනය 

වකවරි.  

සිංසක්ෘතික වද දුත්යා්්   

සය ප සතාජය්   ්ාව  ව්නස්ක්  වන ත්යකමි්  

සිංස්කෘතික වද දුත්යා්්  යු ව්්  ප්රිකට නිය්චිත්ය 

වද දු  ාවිත්යය්  ්ර්ධනය කර වගන තිවබ්. වධ වහෝ 
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සිංස්කෘතික වද දුත්යා්්  මිනිසු් වේ ආහාර, ඇඳු්   

සහ නි්ාස ් ැනි වද දු ් ැනි මුඛලික මිනිස ්ශ්යත්යා්්  

සපුරා ගැීමවතහිලා ශු ්ර්ත්යනය වී ඇත්ය. ජාතික දිනය 

ජාතික ගීත්යය ජාතික වීරි් වේ දිනය නිදහස ්දිනය 

ආදී වද දු කර්ත්ය්ය්  වත්  ත එයට ධැඳුු  

දත්මිස්ය්  ද වද දු සිංස්කෘතිව  ශිංග වලස දැක්විය 

හැක.  

වගෝලීය සිංස්කෘතික රිද්ධය  

“ෂාල්  ෂ්් ාේස් නතැති තවනෝ විදාඥයා විස්  

රට්ල් 60 කට ්ැඩි සිංතා්ක ඇගරි්  ත්යක්වසේරු 

කර තිවබ්. “සතා් දීත සහ රිසස්ීත” ් ැනි යහ ලක්ෂණ 

‘කෘත්ය්ාදී’ සිංස්කෘතිව  ශිංග වලස සැලවක්. ඊට 

ප්රිතිවිරුද්ධ ් මිනිසු්  සහ ස් දත්මි තත්ය දාලනය වහෝ 

ශධිදති ා්ය සිංඝේටන්ාදී වන වහ ත්මි ශධිදති්ාදී 

සිංස්කෘතිව  ලක්ෂණ වලස දැක්වේ”. (“සතාජ 

විදාත්මිතක දැු ත - නාය සහ ් ්හාරය - Sociology 

Matters by Richard T. Schaefer” 

සිංසක්ෘතිය සහ ශධිදති්ාදී තත්ය්ාදය  

සිංස්කෘතිය සහ සතාජය ශවනෝන වලස ආධාරක 

ධ්ට කෘත්ය්ාදී හා සිංඝේටන්ාදී නාිකය්  එකප 
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ව්ති. සතාජ සථ්ා්රත්මි්ය ට සතාහිත්යයක් සහ 

සතාජව  සාතාජිකි් වේ සහය ශ්ය ්න ධ් 

කෘත්ය්ාදී් වේ තත්යය වේ. ප්රිධල වක්් ්රීයය ඇගරි්  

සහ වද දු ප්රිතිතානය්  එත සහය සදයි. එය 

සිංස්කෘතියක ගති ලක්ෂණ සිංස්කෘතියක් තුළ ස්ථාය  

කරන මුඛලාිංගයක් ව්ි. කෘත්ය්ාදී දර්යාවලෝකය ට 

ශු ් සතසත්්ය සතාජ සථ්ා්රත්මි්ය ට සහ සතාහිත්යය ට 

ශ්ය වහෝ දායක ්න ධ්ට සතාජය ට වදීම යන 

කෘත්යය්  එය ඉටු කර් ව්  න්  සිංස්කෘතික ගති 

ලක්ෂණය්  හා  ාවිත්යය්  දිගට ත ද්තිු  ඇත්ය.  

වද දු සිංසක්ෘතියක් දැ්තිය හැකි ධ්ට 

සිංඝේටන්ාදී්  එකප ව්ති. එවහත්මි එය නිය්චිත්ය 

කණ් ාය්  ්ල ්රප්රිසාද ද්ත්මි්ා වගන යාතට 

වතවහයක් කළ රිතු ධ්ට ඔවුහු ත්යර්ක කරති. 

එදතණක් වන ් ඔවු් වේ ස්්  ශභිතත්යාර්ථය ආරක්ෂා 

කර ගැීමත තුළ ධලගතු කණ් ාය්  ශවනුමත්මි සුළු හා 

දුධල කණ් ාය්  ත්යතා ට යටහත්මි ත්යත්මිත්මි්යක ත්යධා 

ගැීමව්  ශරමුඛණ ව්  තුළ ශ් ත්යර්ගත්යය. සිංඝේටන 

දර්යාවලෝකය ට ශු ් ශධිදති්ාදී තත්ය්ාදය ට සතාජ 

්ැදගත්මිකතක් තිවබ්. සතාජයක ඉත්යාත ධලගතු 

කණ් ාය්  සහ ස්ථාදනය්  ධනය සහ වද්දළ 

දාලනය කරන ශත්යර ඊටත්මි ්  ා ් ැදගත්මි ් ් ව්   ්ා 
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ආග්  ශධාදනය සහ ජනතාධ තගි්  සාධාරණීය 

කරන තත්යය්  ඇති කිමටව්  ක්රශතය්  ද දාලනය කිමටත 

ය.   ලාිංවක්ය ශ් ත්ය්ාදී ආගමික සිංවිධාන ඉදිරිදත්මි 

කරු ව  වත්්  තත්ය්ාදයක් ය. රවේ දැ්තිය 

හැක්වක් එක් සිංසක්ෘතියක් දතණක් ්න ශත්යර එය 

සිංහල වධෞද්ධ සිංස්කෘතිය විය රිතු ධ් ඔවු් වේ 

තත්යයි. ශවනුමත්මි ්ාර්ගිකි් වේ හා 

ආගමිකි් වේ ශිති්ාසක්  වත්  ත ් ත්මි පිළිව්ත්මි 

්ලට වතතගි්  සදු ්ු ව  ශති වියාල ශනර්ථකාමට 

ධලදෑතකි. වතත ශධිදති්ාදී සිංඝේටන සිංසක්ෘතිය 

සතාජ යහ දැ්ැත්මිත ට කිසවසේත්මිත සුදුසු පිළිව්ත්යක් 

වන ්න වහි්  වතත විනායකාමට ් ායාත ය දරාජය 

ට දත්මි කිමටත   ලිංකා ්ාසී සැතවේ ්ගකීතක් වලස 

ශපි දකි් වනමුඛ. වධෞද්ධ භික්ෂුණ් පිරිසකවේ 

මූලිකත්මි්වය්  සතාජගත්ය කර් න ට ව්ර දරන වතත 

පිළිව්ත්ය බුදු්  ් හ් වසේවේ පිළිව්ත්ය ට හා ඉගැ් වී්  

්ලට සහමුඛලි් ත දටහැණි එකකි.  

බුදු දහත ශධිදති්ාදී සිංඝේටන 

සිංසක්ෘතිය ශු තත්ය කර් ව් ද? 
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සාතික සහජී්නය යු  ශ් ත්යර් ආගමිකි්  හා 

ශ් ත්යර් ජන්ාර්ගිකි්  ශත්යර ද්ත්මි්ා වගන යා රිතු 

යහ ස් ධ් ධත්යා්ි. බුදු දහත බිහි වූ රිගව   ාරත්ය 

වද්යව  දැ්තිව  ධහු ආගමික හා ධහු ජන්ාර්ගික 

සතාජයකි. විවිධ ආගමික ඇදහිලි හා විය්් ාස එහි විය. 

  ශ්ස්ථා් ්න විට  ාරත්ය වද්යව  තහා දරිතාණ 

වලස ්ාේත්ය වී තිබුවණ් බ්රමාහ්තණ දහති.   ශත්යර 

විවිධ ආගමික දෘෂ්ටි ගරු කළ ශ්රවතණ කණ් ාය් , 

ආජී්කය් , දරිබ්රමාජකය් , ජටිලය් , සහ ව්නත්මි 

ත්යාදස වයෝගී නිකායය්  එහි ්රිනයාත්මිතක විය. ව්  

ශත්යර ෂේ යාස්ත්යෘ දර්යනය්  ද විය. ව්  හැත ආගමික 

ස් ප්රිදායක් ත විවිධ තතිතත්යා් ත්යර ඉදිරිදත්මි කළහ. 

වත වු්  ඉදිරිදත්මි කළ දෘෂ්ටි ශත්යර බ්රමාහ්තණ ්ාදය, 

ඊය්් ර නිර්තාණ ්ාදය, වද්් ්ාදය, ශධිච්ච 

සමුඛත්මිදත්මිත්ය ්ාදය, ශවහේතු ශප්රිත්මිය ්ාදය, 

නියතිසිංගතික ්ාදය, ශකිරිය ්ාදය, සිංසාර සුද්ධික 

්ාදය, යාස්්ත්ය ්ාදය, දච්වේද ්ාදය, 

දිේවධර්තනිර්තාණ ්ාදය, ව්  ආදී තත්ය ්ාදවයෝ එහි 

ප්රිචලිත්ය ් තිබිණ.  

ව්  කාලව  බුදු්  ්හ් වසේ සතග ද ්ාද කිමටතට 

ඇත්යැ්  බ්රමාහත්ණ දඬි්රු දැමිණියහ. එ්ැනි තහා 

ත්යාර්කිකවයකි සච්චක බ්රමාහ්තණයා. බුදු්  ්හ් වසේ 
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වතත සිංකීර්ණ ආගමික රටාවේ දී ්රිනයා කවළේ 

සාතික සහජී්නය ත්යහවුරු කරන ආකාරයට ය. 

බුදු්  ්හ් වසේ වතහි දී ප්රිකාය කර සටිව  සෑත 

වදයක ත යථා භුත්යය වහ්ත්මි යථාර්ථය තැනවි්  

ප්රිත්යක්ෂි කර ගත්ය රිතු ධ් ය. බ්රමහත්ජාල සුත්රවවයහි 

සඳහ්  ්න දරිදි බුද්ධ කාලීන  ාරත්ය වද්යව  දෘෂ්ටි 

වදසැටක් ්ාේත්ය වී දැ්ත්ය ඇත්ය. බුදු්  ්හ් වසේ 

ශනාගමික දැවිද්ද්  හා ඔවු් වේ ඉගැ් වී්  වහළා 

දැකීතට ඉදිරිදත්මි වන වුහ. එවසේ ත ඕනෑත ආගමික 

ගුරු්රවයුමවේ ඉගැ් වී්  ් ල ඇති යහදත්මි ගුණාිංග 

බුදු්  ් හ් වසේ ශගය කළහ. ද් ්හ් වසේ වන වයක් 

ආගමික ගුරු්රු්  ව්ත්ය ගියහ. ඔවු්  සතග සතුටු 

සාමීචිවයහි වයදී සටියහ. ඇත්යැ්  ආරාත ්ලට බුදු 

රදු්  ් ැ ත කර වූ ශ්සථ්ාවේ   ආගමික ගුරු්රු ත්යත 

ිතෂය්  නිහඬ කර්ා ද් ්හ් වසේ ්  වගෞර්වය්  

පිළිගත්මිහ.  

චුල සුමළුදාි දරිබ්රමාජක ගුරු්රයා බුදු්  ්හ් වසේ 

ත්යත ආරාතය ට ්ැ ත කරන්ා දැක සය ිතෂ පිරිස 

නිය්යබ්ද කරවීය. එවසේ ත බුදු්  ්හ් වසේ 

්ච්ඡවග ත්මිත්ය දරිබ්රමාජකයාවේ ආරාතයට ද ්රි්  ්ර 

්ැ ත කළහ. කලක ට දසු් ත්යත ආරාතය ට බුදු්  

්ඩිු  දුටු ්ච්ඡවග ත්මිත්ය දරිබ්රමාජකයා ඉදිරියට වග ස ්
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ද් ්හ් වසේ ් පිළිවගන ‘එ් න ස්්ාමීනි, වධ වහෝ 

කාලයකි්  වතහි ්ැඩිව , වත් න ආසනය, 

ඉදිග් නැ’ි වගෞර්ා් චිත්ය ් ප්රිකාය කර සටිව ය 

(වත්මිවිජ්ජ ්ච්ඡවග ත්මිත්ය සුත්මිත්ය - තජ්ජිත නිකාය). 

ආගමික තත්ය වේද තත්ය විරසක වී සටි ව්  රිගව  

බුදුරදු්  ශු ගතනය කළ ආගමික සහනශීලිත්යා් 

ුමතක්ද ය් න වති්  දැහැදිලි කර ගැීමත ශදහසු 

කාර්යයක් වන වේ. එි්  දැහැදිලි ්් ව්  බුදුරදු්  

කිසත ආගමික ස් ප්රිදායක් වහළා වන දුටු ධ්ය.  

ආගමික නිකායය්  ශත්යර වධ වහෝ විට තත්ය ගැටු්  

ඇති ්් ව්  එක් ආගතක් ශත්ය හැර ශනිත්මි ආගත 

්ැලඳ ගැීමව් දී ය. බුදු්  ්හ් වසේ ව්ත්ය දැමිණ 

ධර්තය ශසා ප්රිසාදයට දත්මි ප්රිධාන වදවළේ ශජන 

ශ්රවා්කය්   වදවදවනුම වූ දදාලි ගෘහදතියා සහ සීහ 

වසේනාදතියා බුදු්  සරණ යාතට ඉල්ලා සටි විට 

ද් ්හ් වසේ ප්රිකාය කවළේ ඉක්ත්  වන ්න වලසය. 

එවහත්මි බුදු්  සරණ යාතට ශ්ය ධ් ඔවුහු දැඩි වලස 

කියා සටියහ. වතහි දී බුදු්  ්හ් වසේ   වදවදනා ට 

වක ් වද්සයක් ඉදිරිදත්මි කළහ. එත වක ් වද්සය 

න්  ත්යත්  බුදු්  සරණ ගියත්මි ශජන යාස්ත්යෘ්රයා ට 

කළ සැලකිලි සිං්රීහ ආදිය එවසේ ත ද්ත්මි්ා වගන 

යාතට ්රිනයා කළ රිතු ධ් ය. ඔවුහු එය පිළිගත්මිහ.  
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ඕනෑත වකවනුම ට ඕනෑත ආගමිකවයුම ට ක්ර වූ 

වහෝ කාරණයක් ද් ්හ් වසේ දැහැදිලි කර දු් ව්  

කාරුණිකත්මි්වය්  හා මුඛදු වත වල ක් ා්වය්  

රික්ත්ය් ය. ද් ්හ් වසේ කිස විවටකත්මි ත්යත 

වද්යනවය්  ශනය්  ප්රිවකෝදය ට දත්මි වන කළහ. 

බුදු්  ් හ් වසේවේ ආගමික සහනශීලිත්යා්්  දැහැදිලි 

්් ව්  සය පත ආගමික දෘෂ්ටී්  වකවරහි දැක්වුව  

මිත්රවශීලී සුහද ආකල්දයක් ධ්ි.  

දීර්ඝ ් යවය්  බුදු දහව්  සාතික සහජී්නය පිළිධඳ 

් කරුණු සාකච්ඡා කර් න ට ශදහස් කරු  ලැබුවේ  

බුදු්  ්හ් වසේ හා ද් ්හ් වසේ විස්  ද්  සාලිස ්

්සරක් තිස්වසේ වදසු දහත විකෘති කරමි්  සතාජව  

ශ්රය හා ද්වේෂය ්පුර් න ට ්ර්ත්යතානව  

පිරිසක් ඉදිරිදත්මි වී ඇති වහිනි. ශදට වක ටි 

ත්රවස්ත්ය්ාදය දරාජය කර් න ට රිද කර් න ට සදු 

වුව  ද්රතවි  ජනයා සතග තිබු ශ්රයක් නිසා වන ්න 

ධ් සැව් ත ඉත්යා වහ ඳි්  ද් නා සත්යයකි. එවහි්  

වතත කරුණු තගි්  සනාථ ්් ව්  බුදු දහත 

ශධිදති්ාදී සිංඝේටන සිංස්කෘතිය ශු තත්ය වන කරන 

ධ් ය.  

වද්ශීය මුඛලාශ්රව   
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සිංස්කෘතිය පිළිධඳ ්  ඇති වද්ශීය මුඛලාශ්රව විතසා ධලමුඛ. 

දළමුඛ ්  ‘සිංස්කෘතිය’ ශර්ථ්ත්මි කර ඇත්මිවත්මි වකවසේ ද 

ය් න පිළිධඳ ් රාජකීය දණ්ඩිත්ය ධද්වද්ගත 

විතල්ිංය නාහිමිය්  විස්  රචිත්ය ‘ශවේ සිංස්කෘතිය’ 

්රී් ථය ව්ත්ය වය මුඛ ව්මුඛ.  

“ක්ර සිංස්කෘතියක් ගැන වහෝ කරුණු දැන ග් න ට 

වදරාතු් සිංස්කෘතිය න්  ුමතක්දැ’ි වත්මිරු්  ගත්ය 

රිතු ් තිවබ්. සිංස්කෘතිය යන ්චනය ට දගත්මිතු 

වන වයක් ශර්ථ වි්රණය්  වදති.   පිළිධඳ 

දගතු් වේ ඇති ශදහස ්විවිධ ය. 

1. තු ෂයා විස්  වතවත්යක් කල් එක් රැස ්වක ට 
දායාදයක් ්යවය්  ශදට ත්යධා ගිය 
ආධාත්මිමික වූ ද ධාහිර වූ ද සයල්ල ත ශද 
විස්  සිංස්කෘතිය යැි කියු  ලැවබ්. 

2. සිංස්කෘතිය න්  ජී්ත්මි ් න සතාජය හැ  ගසස්ා 
ග් නා ආරිධයකි.  

3. සිංස්කෘතිය න්  දැු ති. 
4. සිංස්කෘතිය න්  මිනිසු් වේ ජීවිත්යය පිළිධඳ 
ක්රශතයකි. 

5. වලෞකික ජීවිත්යව  ශභි්ෘද්ධිය දවදසා 
නිරායාසවය්  ත දහළ ්න තනඃ 
ප්රියත්මිනය් වේ ප්රිතිඵලය ්යවය්  ද 
ආධාත්මිමික සහ සදාචාර ජීවිත්යව  ධාහිර 
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වදු තක් ්යවය්  ද සිංස්කෘතිය විසත්්යර කළ 
හැක.  

6. සිංස්කෘතිය තාන් විදාවේ යාතා්කි. 
 

සිංස්කෘතිය යන ්චනවය්  ශදහස් කරන වදය 

වත්මිරු්  ගැීමත ඉත්යා ශදහසුි. එවහත්මි   ්චනය 

වත්මිරු්  ගැීමත එත්යර්  ශතාරු වන වේ. වද ත්ය දවත්මිත්මි 

කත්යා ්්හාරව ත්මි ව්  ්චනය නිත්යර  ාවිත්ය ව්ි. 

එවහත්මි එහි නියත වත්මිරුත ද් වනෝ එත්යර්  ධහුල 

වන ව්ති. සිංස්කෘතිය න්  සකස් වක ට ගත්මි වදයි. 

ව්න ්චන ්ලි්  දැහැදිලි කරවත්ය ත්මි එහි වත්මිරුත 

හැ ගැස්ත යු ි.  ව්  ්චනය දැහැදිලි වන වීතට 

එක් වහේතු්ක් න්  ස ත්මි්ය යන වත්මිරුත දීත සඳහා 

සතහර දගතු්  වතය දාවිච්චි කිමටති. සිංසක්ෘතිය 

එකකි. ස ත්මි්ය ශනිකකි. ස ත්මි්ය න්  සතාජය ට 

සුදුසු දරිද්වද්  ජී්ත්මි ් න ආකාරයි. එය ිතෂට්ාචාරය 

නමි්  ද හැඳි්  වේ. ආධාත්මිමික වූත්මි ධාහිර වූත්මි ය්  

හැ ගැස්තක් ඇත්මින්  එය සිංස්කෘතියි. සතාජයක 

ද්ත්මිනා වද දු සතු්  දැතු්  හා ධාහිර ්රිනයා 

දර් දරාවේ විවයේෂ ලක්ෂණ ඇත්මින්  එධඳු ලක්ෂණ 

සිංස්කෘතිය නමි්  හැඳි්  විය හැක.  
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විය්් වය හි ජී්ත්මි ්න සත්මිත්මි ් ගණයා ශතුරි්  

සිංස්කෘතියක් ඇත්මිවත්මි තු ෂයා ට දතණකි. 

සතාජයක ඇති වද් කරන වද් සත්යන වද් යන ව් ්ා 

සයල්ල සිංස්කෘතියක් වි්රීහ කර ධැලීවත්  වස යා 

ගත්ය හැකි ය. එවසේත සෑත සිංස්කෘතියක් ත ශඩු 

්යවය්  වහෝ ්ැඩි ්යවය්  ව්නත්මි සිංස්කෘති ්ල 

ආ ාසය ලධා ඇත්ය. ශමිශ්රව සිංස්කෘතියක් වලෝකව  

කිස රටක නැත්ය. සිංසක්ෘතිය ව්නස් වී යි. එවහත්මි 

ධලවය්  වහෝ දදක්රශතවය්  වහෝ සිංසක්ෘතියක් 

ව්නස් කිමටත ට දත්මිසාහ දැමටත තහ ශදරාධයකි. 

වලවහසවය්  කළ වන හැක්කකි.” (පිටු 1 – 4) 

සිංස්කෘතිය යන සිංකල්දය සතාජ විදා් තුළ වත්  

ත තාන් විදා් තුළ ද ඉහළ ් ටිනාකතක් දසුලන හා 

සාකච්ඡා්ට ලක් ව්න ්ැදගත්මි සිංකල්දයක් වලස 

හැදි් විය හැකිය. සෑත සතාජයකට ත ආවේණික වූත්මි 

ශනන  වූත්මි සිංසක්ෘතියක් ඇති ශත්යර එය 

ශවිවයෝජීමය සාධකයක් වේ. මිනිසා සතාජීය 

සත්මි්වයුම ්න ශත්යර සෑත මිනිවසුම ත ත්යත 

සිංසක්ෘතිය නිවයෝජනය කරු  ලධන නිවයෝජිත්යවයුම 

වලස සැලවක්. 
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මිනිසා ට සිංස්කෘතිය විය්වීය ්ටිනාකතකි්  රිතු 

ප්රිදිංචයක් ්න ශත්යර එය මිනිසාත්මි තිරිස්  සතු්  

ශත්යරත්මි ඇති දරත්යරය වද් ්ා වදන සාධකයකි. 

එධැවි්  “මිනිසා සිංසක්ෘතික දරිසරයක් තුළ ඉදදී 

හැදී ්ැඩී මිය යන සත්මි්වයක් වලස හැදි් විය 

හැකිය.” 

සිංසක්ෘතිය යු  ුමතක්ද?           

"තාන් විදාවේ පියා" වලස හදු් ්න ඉිංග්රීඅස ජාතික 

එඩ්්ඩ් වේලර් විස්  1873 දී සිංස්කෘතිය ය් න 

නිර්්චනය කරන ලද්වද් "තාන් සතාජය්  ශත්යර 

ඇති ව්නස්ක් " වලසි. එඩ්්ඩ් වේලර් වේ 

නිර්්චනය ට ශු ් "සිංස්කෘතිය යු  දැු ත විය්්ාස 

ඇදහිලි කලා් ීමතිය ආචාර ධර්ත සරිත්මි විරිත්මි සහ 

මිනිසා විස්  සතාජ සත්මි්වයුම වලස ශත්මි කර ග් නා 

ලද ශවනුමත්මි හැකියා්්  සහ දදාිංග පිළිධ ඳ හදාරු  

ලධන සිංකීර්ණ  කකයකි".  වතත සය ප දදාිංග 

මිනිසා විස්  නිර්තාණය කරු  ලැ  ඉතිහාසය පුරා් 

ට වන න්තින  ්රිනයාදාතයක් තුළ නිර් ත්යර 

සිං්ර්ධනය ට ලක් වූ  ්ා වේ. 

ව්  ශු ් සිංස්කෘතිය සිංකීර්ණ ප්රිදිංචයක් වලස 

හැදි් විය හැකි ය.එධැවි්  එය වක ටස් ්යවය්  
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ශධයනය කළ වන හැකි ශත්යර සතසත්්යයක් වලස 

ශධයනය කළ රිතු වේ. ත්ය් ද සිංස්කෘතිය විස්  

තාන් හැසමට්  සඳහා තග වද් ්න ශත්යර  එය හුවදක් 

නිර් ත්යරවය් ත පුරුදු පුහුණු කරන ලද චර්යාවිධි 

සමුඛදායක් වලස හැදි් විය හැකි ය. 

01. සිංස්කෘතිය ඉවගන ගත්මි වදයකි.  

                                                       

                                                       

                                                       

                        

සිංස්කෘතිය යු  මිනිසා ට ජී් විදාත්මිතක ් දරුත 

වූ්ක් වන ් සතාජීය සත්මි්වයුම වලස ඉවගන ගත්මි 

වදයකි.එධැවි්  සිංසක්ෘතිය යු  ඉවගන ග් නා ලද 

චර්යා්්  රාිතයකි යු ව්්  ද හැඳි් විය හැකිය. 

සතාජය තුළ ශ් ත්යර්ගත්ය සය ප සිංවක්ත්ය වත්  ත 

චර්යා්්  වලස හැඳි් විය හැකි පිළිගැීමව්  ක්රශත 

ඇඳු්  දැලඳු්  ආහාර රටා ආදි වතත සය ප වද් මිනිසා 

විස්  සිංස්කෘතිත ය වලස ඉවගන ග් නා ලද දෑ 

වලස හැදි් විය හැකි ය.     
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02. සිංස්කෘතිය යු  සතාජීය 

්ුාහයකි.   

සිංසක්ෘතිය යු  හුදකලා ්  ද්ති් නක් වන වේ.එවසේ 

ත ත්යනි ප්රිදිංචයක් ද වන වේ. එය සතාජව  

නිර්තාණයකි. එය සතාජ ශ් ත්යර්්රිනයා්්  හි 

ප්රිතිඵලයක් වලස ස්  ්ය ලධා සිං්ර්ධනය වී ඇත්ය. 

එය සතාජ සත්මි්ය්  සය ප වදනා විස්  හු්තාරු කර 

ගු  ලැවබ්.සිංස්කෘතිය තගි්  හික්මීත ලධන මිනිසා 

මිනිවසුම වලස සතාජය තුළ හැසවර්. තාන් 

දරිසරයක මිනිස් ගති ්ර්ධනය කර ගැීමත ට 

සිංස්කෘතිය ඉ්හල් වේ.  

03. සිංස්කෘතිය ස් වප්රිේෂණය 

්් නකි. 

සිංසක්ෘතිය හුවදක් දර් දරාව්්  දර් දරා් ට දරුත 

්් නකි. වදතාපිය්  ත්යත දරු්්  තත්ය ආවරෝදණය 

කරු  ලධන සිංස්කෘතික ශිංගය්  ඔවු්  ත්යත දරු්්  

ව්ත්ය ආවරෝදණය කරු  ලැබීවත්  ස් වප්රිේෂණය 

වේ. එත කාර්යය  ාෂා් තාධය කර ගනිමි්  සදු වේ. 

වතය සතාජ දරුතයක් වලස හැදි් විය හැකි ය. 
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04. සිංසක්ෘතිය වද දු වදයකි. 

සතාජ විදාත්මිතක ශර්ථවය්  ගත්මි කළ සිංසක්ෘතිය 

යු  වද දු වදයකි. මිනිසා ට ත්යනි ත්යනි ් එහි කිස්ක් 

ශත්මි කර ගත්ය වන හැකි ය. සිංස්කෘතියක ශ ිංගු 

සය පත ශිංගය්  එහි සය ප සාතාජිකය්  විස්  වධදා 

ගු  ලැවබ්. 

සෑත සතාජයකට ත සිංස්කෘතියක් හිමි වේ.ඵත සෑත 

සිංස්කෘතියක් ත ඵකිවනකි්  ව්නස් ්න ශත්යර ත 

ඵකිවනක ට ශසතාන වේ.වකවසේ නමුඛත්මි ව්  සය ප 

ශසතානත්යා ශත්යර වද දු සතානත්යා්්  ද ඇති ධ් ඵ ්

පිළිධද සමීද ශධයනයක දී වදව් .  

සෑත සිංස්කෘතියක් තුළ ත මිනිසා ් ැඳු්  පිදු්  කරමි්  

ත්යතා ට ශනන වූ ආගතක් ශදහි. ඵත ආගත 

ඵකිවනකාවග්  ව්නස් ්න ධ් සත්යයකි. නමුඛත්මි 

ඔවු්  සය පවදනාට ත ආගත නැතැති වද දු 

සිංකල්දයක් ඇත්ය. 

ත්ය් ද සෑත සිංසක්ෘතියක් තුළ ත ආර්ථික ප්රිතිදත්මිතියක් 

්රිනයාත්මිතක ව්ි. ත්යත ජී්වනෝදාය සරි කර ගැීමත 

දවදසා මිනිසා වන වයුමත්මි ජී්වනෝදාය්  හි නිරත්ය 
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්න ශත්යර ඵත තාර්ගය්  සිංස්කෘතිවය්  සිංසක්ෘතිය 

ට ව්නස් ්න නමුඛත්මි ඵය සෑත සිංස්කෘතියකට ත 

වද දු වදයක් වේ. 

ඵවසේ ත සෑත සිංස්කෘතියක් තුළ ත ඵ්් ා ට ආවේණික 

වූ සරිත්මි විරිත්මි ස් ප්රිදාය්  දත්මිස් ් ැනි ශිංගය්  ඇති 

ශත්යර ඵ්්ා සිංස්කෘතිවය්  සිංසක්ෘතිය ට ව්නස ්

ලක්ෂණ වද් ු ්  කළ ද වද දුවේ සය පත 

සිංස්කෘීර්  ට වතය දරුත වේ. 

05.සිංස්කෘතික විචලනය 

සිංස්කෘතිය සතාජව  නිර්තාණයක් ්න ශත්යර 

මිනිසාවේ ශ්යත්යා තත්ය සිංසක්ෘතිය ද නිර් ත්යරවය්  

ව්නසව්ී්  ්ලට  ාජනය වේ. එය සිංස්කෘතික 

දරිණාත ය ්යවය්  හැඳි් විය හැකි ය. සෑත 

සතාජයක ත සිංස්කෘතිය කාලවය්  කාලය ට 

සෑවහන ව්නසව්ී්  ් ලට  ාජනය වී ඇත්ය. සිංසක්ෘතිය 

තුළ ඇති ්් ව්  ඉත්යා සුළු ව්නසක් වූ්ද එි්  

වියාල ප්රිතිඵලයක් ඇති කළ හැකි ය. 

සිංස්කෘතිය ව්නස් ්න ධ් ශද කවුරුත්මි ද් නා 

කාරණයකි. ශදවේ ුම ා කාලයට ් ා ශද ලිංකාවේ 
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සිංස්කෘතිය ව්නස් ය. එය ඉදිරිව  දී ත්ය් දුරටත්මි 

ව්නස් ්ු  ඇත්ය. ව්  කාරණය ගැන දගතු්  ශද ට 

කිය් ව්  සිංස්කෘතිය ව්නසව්ීත ‘ස්් ාවික‘ ධ් ය. 

සය ප සිංස්කාර ධර්තවයෝත ශනිත්ය ව්ද්දී සිංසක්ෘතිය 

දතණක් නිත්ය විය හැකිදැි සතහර පිරිස ්ශදවග්  

ශසති. ශනිත්ය ගැන ද් නා වධෞද්ධය්  ට 

සිංස්කෘතිව  ව්  ව්නස් වීත්ත්මි දරා ගත්ය වන හැකි ද 

කියා ඔවුහු ශදවග්  ශසති.  

ශද සිංස්කෘතිය වලස හදුනා ග් නා ය්  වදයක් 

ඇත්යැි සත්යමුඛ. වතය ත්ය් ශවුරුදු දහයකි්  ව්නස ්

්් ව්  වකවසේ ද? ඇත්මිත්ය ්යවය්  ත සිංසක්ෘතිය 

්ැනි ශතියය සිංකීර්ණ ප්රිදිංචයක් ව්නස් විය හැකි 

ආකාර වධ වහෝ ඇත්ය.  

සිංස්කෘතිය ව්නස් වීත හුදු ස්් ාවික ්රිනයා්ලියක් ද? 

එවසේත්මි නැතින්  එය තධගත්ය ් ක්රශතාු ූලල ් 

සැලසු්  සහගත්ය ් ව්නස් කළ හැකි ද? ව්  

වදයාකාරයට ත සිංසක්ෘතිය ව්නස් ව්න ධ් 

සත්ය් වනමුඛ. එන්  දහළ සට ඉහළ ට සහ ඉහළ සට 

දහළට ය. දහළ සට ඉහළ ට සිංස්කෘතිය ව්නස් ් න 

විට වත්  වන ් ඉහළ සට දහළ ට සිංස්කෘතිවය 
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ව්නස් වීව්  දී ්් ව්  සිංසක්ෘතිය තධගත්ය ් 

ව්නස් කිමටතකි. 

්ර්ත්යතානව  ලිංකා් ්ැනි රට්ල ්ැඩි පුර සදු 

්් ව්  තධගත්ය ් සිංස්කෘතිය ව්නස් කිමටතකි. එහි 

දියානතිය ශදට කලි්  ත සත්යා ගත්ය හැකි වී ඇත්මිවත්මි 

එධැවිනි. ව්  ව්නස් කිමටත ්ැඩිපුර ත සදු ්් ව්  

තධගත්ය ශධාදනය සහ ජනතාධ තගිනි. ව්  

ආයත්යන වදවක් ත ීරරණ ග් ව්  ඉත්යා සුළු පිරිසකි. 

ඔවු්  වධ වහෝ විට දදවදස් ග් ව්  වහෝ 

ශු කරණය කර් ව්  ධටහිර රට්ල ශධාදන 

ආයත්යන වහෝ ජනතාධ ආයත්යන ්ලිනි. ජනතාධ 

න්  ඇත්යැ්  විට ඉ් දියා් ද ශු කරණය කරි. 

වකවසේ වහෝ වේ්ා එවසේ සදු ් න සිංස්කෘතික ව්නස ්

කිමටත තහජනත්යා් තුළි්  බි්  තේටමි්  ඇති ්න 

ස්් ාවික සිංසක්ෘතික දරිණාතයක් වන වේ. ඊට ්  ා 

තධගත්ය ් කෘතිත ් වකවරන සිංස්කෘතික ව්නස ්

කිමටතකි.  

වතවසේ තධගත්ය ් සිංස්කෘතිය ව්නස් කිරිත ට 

දදාහරණයක් ගනිමුඛ. තෑත්යක දී ලිංකාවේ සිංසක්ෘතිය 

ට එක්වූ ශිංගයක් වලස ‘සුදර් ස්ටාර්’ සිංකල්දය ගත්ය 

හැකි ය. ව්  තුළි්  ලිංකාවේ සිංස්කෘතිය ව්නස ්
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වකරිණි. නැතින්  එ්ැනි ව්නසක් කිමටත ට 

දත්මිහාසයක් දැරිණි. ව්  ව්නස මිනිසු්  විස්  

ඉල්ලා සටි ව්නසක් ද? නැත්ය. පිටරට ජී්ත්මි වූ ශය 

හැවර් න ට වධ වහෝ වදනා වත්ැ් නක් ගැන දැන 

සටි් නට්ත්මි නැත්ය. වතත ව්නස ඇති කළ රිතු ධ් 

ීරරණය කවළේ එක් රුද්ාහිනි නාලිකා්ක ප්රිධාීම්  

කිහිද වදවනක් විස්  විය හැකි ය. ඔවුහු ධටහිර රටක 

්ැ සටහනක් ශු කරණය කළහ. ශනිුමත්මි නාළිකා 

විස්  එය ශු කරණය කරන ලදී.    ශු ් ඔවුහු 

රවේ ත සිංස්කෘතිය ව්නස් කළහ. වතහි දී නූත්යන 

ත්යාක්ෂණවය්  ද සිංසක්ෘතිය ව්නස් කිමටතට වදන 

ආධාරය වන ත්යකා සටිය වන හැකි ය. ් ා ඉහළ 

ත්යාක්ෂණයක් ඇති ශය ට ් ා සාර්ථක ් සිංසක්ෘතිය 

ව්නස් කළ හැකි ය. ප්රිාේධනය ද එහිදී ් ැදගත්මි ව්ි. 

ධටහිර ත්යාක්ෂණවය්  වලෝකව  ත තධගත්ය ා්ය 

ඉහළ දතා ඇත්ය. ශද වලෝකව  සටින වධ වහෝ 

තු ෂය්  සත්ය් ව්  ුමතක් ද? ඔවු් වේ ජී්න ක්රශත 

වත න්ා ද? ය් න එක්සත්මි ජනදදව  ලියාදදිිංචි 

සතාග්  ්න ගුගල් සතාගත සහ ව ේස්බුක් සතාගත 

දීම.   දැු ත ශවනක් ශත්ය ට මිනිසු් වේ සිංසක්ෘතිය 

හැසරවීත ට වය දා ගත්ය හැකි ය. වත්්  සිංස්කෘතික 

තධගත්ය ා්යක් වලෝකව  ක්රදාක්ත්මි තිබුවණ් 
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යැි සතිය වන හැකි ය. ඊට ධටහිර ත්යාක්ෂණවය්  

දක්්ා ඇති දායකත්මි්ය ඉතහත්මි ය. ත්යාක්ෂණය 

්ර්ධනය්ත්මිත ්  ් ාත්මි තධගත්ය ් සිංසක්ෘතිය 

හැසරවීත ට ඉ  ක  සැලවසි. මුඛළු වලෝකය ත එක 

ත සිංස්කෘතියක ට නතු කිමටත ට ශ්සථ්ා් සැලවසි. 

තධගත්ය ් සිංස්කෘතිය ව්නස් කිමටව්  දී ශධාදනය 

ද ්ැදගත්මි ව්ි. ලිංකාවේ වත්  ත වල ් වධ වහෝ 

රට්ල ඇත්මිවත්මි තධගත්ය ශධාදන ක්රශතයකි. දසුගිය 

ශවුරුදු 150 දතණ කාලව  ලිංකාවේ ලධා දු්  

ශධාදනවය්  දැහැදිලි් ත රවේ සිංසක්ෘතිය ව්නස ්

වකමට ඇත්ය. විවයේෂවය්  ත නිදහස් ශධාදනය ලධා 

දීවත්  දසු ්  රවේ සිංසක්ෘතිය ව්නස ්විය. වතත න් 

සිංස්කෘතිය තගි්  රවේ එවත්යක් දාර් දරික ් දැ්ති 

හර දද්ධතිය ට හානියක් සදු විය. ්ිංචා් දූෂණය 

ඉහ්හා යාත ශදරාධ ්ැඩි වීත ආදී ප්රිය්න රාිතයක ට 

වහේතු් සතාජව  හර දද්ධතියක් නැති වීත ය. ශදට 

ධටහිර හර දද්ධතිය ද ලැබුවණ් නැත්ය. ලැබුණත්මි ශදට 

එය වගෝචර ්් ව්  ද නැත්ය. එය ට දදන්  ්න 

සිංස්කෘතිය සහ චි් ත්යනය ශද සතු ්  නැති ධැවිනි. ව්  

නිසා ශපි සතාජයක් ්යවය්  කිසදු හර දද්ධතියක් 

නැති ශ් ත්ය ස්්  ා්යක ට දත්මි ් සටිමුඛ. 
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සිංස්කෘතිය ව්නස් ව්න ශනිත්මි ආකාරය න්  දහළ 

සට ඉහළ ට ව්නස් වීත ය. එය විතධගත්ය 

සිංස්කෘතික දරිණාතයකි. වතය ට දදාහරණයක් 

වලස ජන ගී සැලකිය හැක. ව් ්ා කිසවසේත්මි ත 

තධගත්ය ආයත්යන ්ලි්  වකරුණු නිර්තාණ වන ්න 

ශත්යර හුවදක් ත්යනි පුද්ගලය්  සහ කණ් ාය්  ්ලි්  

වකරුණු නිර්තාණ ව්ි.   තුළි්  ව්න ත 

සිංස්කෘතියක් වග   නැගිනි. විතධගත්ය සිංසක්ෘතික 

දරිණාතය හැතවිටත ඊට දදන්  ්න චි් ත්යනය ට 

දටහැණි් වන යි. ඊට ශු ූලල ව්ි.   නිසා එකී 

සිංස්කෘතික දරිණාතය ් ා ‘ස්් ාවික‘ ව්ි. 

ස්ථා්ර ව්ි. ශද ද සිංහල මිනිසස්ු ‘ට්රිඒේ‘ ගිය විට 

ස් දු කියති. වධ වහෝ විට සිංහල මිනිසු්  කාලයක් 

ද්තින ස් දු වලස පිළිග් ව්  ත්යත් ට ද ගායනා 

කළ හැකි (කවි?) ස් දු ය. වතය ශද සිංහල ජනයාවේ 

සිංස්කෘතිව  වක ටසකි. කිසදු වදලෙවීතක් 

වන තැති් වත්ැ් නක් සදු වූව  වකවසේ ද? එය 

විතධගත්ය සිංස්කෘතික ව්නසක ප්රිතිඵලයක් ද? ගීත්ය 

කලා් කවිය ට ශ්වයෝෂණය කිමටතක් එහි දී සදු වී 

ඇත්යැි සතිය හැකි ය. 
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තධගත්ය සිංස්කෘතික ව්නස් වී්  වකවරහි ු ත්යනව  

දී ධලදෑ්  කරු  ලධන ත්ය්ත්මි තාධයක් ඇත්යත්මි 

සිංස්කෘතික හු්තාරු් ද ශිංගයකි. විවයේෂවය්  

කිසය්  රටක සිංස්කෘතික ලක්ෂණයක් ත්ය්ත්මි රටක 

තණ් දයක එළි දක්්න විට වහෝ තිරගත්ය ්න විට 

වහෝ වධ වහෝ විට කිසය්  රටක සිංසක්ෘතික 

වසෝදාදාළු්කට වහෝ සිංස්කෘතික සමූල ඝාත්යනයකට 

තිං වි්ර කිමටතක් විය හැකිය. එකී රවේ සිංසක්ෘතිව  

තළගත ද එය විය හැකිය. 

එවසේත ‘සුද්දාවේ ක්රීස ා් ද’ තධගත්ය සිංස්කෘතික බිඳ 

්ැටීතට වහේතු දාදක විය හැකිය. ශදවේ රවේ ජාතික 

ක්රීස ා් ් න ව් ලිවධෝල් ක්රීස ා්ට ශත්මි වී ඇති ඉරණත 

සහ ‘සුද්දාවේ ්රිනකේ ක්රීස ා්’ ශත්යර ඇති දරත්යරය 

වකවසේදැ’ි ශ්වධෝධ කර ගත්ය හැකිය.  

පිටිසර ගැමියාට වහෝ වගවිලියට ‘සුද්දාවේ ්රිනකේ 

ක්රීස ාවේ’ ීමති මටති ගැන ද් න්ාට ්  ා ජාතික ක්රීස ා් 

වූ ව් ලිවධෝල් ක්රීස ාවේ ීමති මටති ගැන ඇති 

ශ්වධෝධය ගැන නැ්ත්ය ්රක් සත්යා ධැලිය රිතුය. 

සුද්දා ශදට ්රිනකේ ක්රීස ා් ශතික්රශතණය කරු  ලැබුවේ 

තු්ක්ුම් තාන කරමි්  වහෝ තරණ ත්යර්ජන කරමි්  

වහෝ වන වේ. ක්රශතාු ූලල් ගව් වග වඩ් සදාදිව  
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වක ත්යැනක වහෝ දාවහේ වක  ප ුමරුේට් වේ සට 

්ැඩිතහල් පිරිසවේ සිංස්කෘතිව  වක ටසක් වලසට 

‘්රිනකේ’ ශතික්රශතණය කිමටත  තධගත්ය සිංසක්ෘතික 

ව්නස් වීව්  සුලක්ෂණයක් වලස දැක්විය හැක.      

තධගත්ය සිංස්කෘතික දරි්ර්ත්යනය ට ය්  සතාජයක 

ඇති චි් ත්යනය ට ශු ූලල ් සදු විය හැකි ය. එවි ට 

එය ් ා ‘ස්ථා්ර‘ ව්ි. ශද සුදර් ස්ටාර් සිංසක්ෘතිය 

බිත ්ැටී දණ ශදිමි්  සටී. පුද්ගලිකත්මි්ය ත හු්ා 

දක්්න සුදර් සට්ාර් ලා වද්ශීය චි් ත්යනය ට දටහැණි 

වීත එය ට වහේතු් ද? තධගත්ය ්  වකවරන සිංසක්ෘතිය 

ව්නස් කිමටත හැත විටත සාර්ථක වන ්න ධ් 

වති්  දැහැදිලි ව්ි. එය එකී ව්නස ට  ාජනය 

කරන සතාජව  චි් ත්යනය ට එකප ද නැද්ද ය් න 

එහි දී ්ැදගත්මි ව්ි. එවහත්මි එ්ැනි කෘතිත 

සිංස්කෘතික ව්නස් කිමටතකි්  වු් ද සෑවහන පිරිසක් 

න් නත්මිත්යාර වීත ට ඉ  ඇත්ය. එවසේ ත එි්  රවේ 

ප්රිධාන සිංස්කෘතිය ් ාත්මි දුර්්ල ව්ි. 

සිංස්කෘතිය ව්නස් විය රිතු ය. සය ප සිංස්කාර 

ධර්තය්  වසේ ත එය ද ව්නස ් ්ු  ඇත්ය.   ගැන 

වි්ාදයක් නැත්ය. ප්රිය්නය එය ව්නස් විය රිතු ආකාරය 

ීරරණය කර් ව්  කවු ද ය් න ය. ඊටත්මි ් ා මූලික 
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වූ ප්රිය්නය න්  එකී ව්නස සදු වූ ආකාරය කවුරු්  

වහෝ තධගත්ය ්  ීරරණය කළ රිතු ද ය් න ය. ඇත්යැ්  

විට එවසේ කළ රිතු ශ්සථ්ා ද තිබීත ට පුළු්න. 

සිංස්කෘතිය යු  වගයක් න්  චි් ත්යනය එහි ශඩිත්යාලත 

්ැනි ය (දැු ත ද සිංස්කෘතිව  ත වක ටසකි). 

ශඩිත්යාලත තත්ය වගය රඳා ද්තින ශත්යර වගයක් නැති 

ශඩිත්යාලතක් ටික කලකි්  කැලෑ්ට යු  ඇත්ය. 

කාලාු රූද ්  වගයක විවිධ ව්නසක්්  කිමටත සදු විය 

රිතු වදයකි. එවහත්මි ශඩිත්යාලත ට දටහැණි වලස එකී 

ව්නස්ක්  සදු කළවහ ත්මි මුඛළු වගය ත ශසථ්ා්ර වී 

ක ා ්ැටීත ්ැළැක්විය වන හැකි ය. 

06. සිංසක්ෘතිය වක ටස් ්ලට වධදා 

ව්්  කළ වන හැකිය.              

                                           

සිංස්කෘතිය තුළ ශ් ත්යර්ගත්ය කරුණු රාිතයක් ඇත්ය. 

 ාෂා් ආගත සරිත්මි විරිත්මි ීමතිය ආදී සය ප වද් 

සිංස්කෘතිව  ශිංග ්න ශත්යර  ්ා එකිවනකි්  වධදා 

ව්්  කළ වන හැකිය.  සය පත වක ටස ්එකිවනක ට 

ධද්ධ වී ඇත්ය.               
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ව ෞතික සිංසක්ෘතිය 

ව ෞතික සිංස්කෘතිය මිනිසාවේ නිදැරි්  ්ලි්  

සත් විත්ය වේ. මිනිසා විස්  නිර්මිත්ය දරිසරය වතයට 

ශ් ත්යර්ගත්යය. දදකරණ වග  නැගිලි ආරිධ 

්ාරිතාර්ග තහා තාර්ග මුඛදල් ආදී සය ප වද් වතයට 

ශයත්මි වේ.  

ශව ෞතික සිංසක්ෘතිය 

වතය හුවදක් මිනිසාවේ ආධාත්මිමික දැතික  

වි්රණය කර් නකි. මිනිසා  ාවිත්ය කරු  ලධන 

 ාෂා්, ඔවු්  දර් නා වූ ඇදහිලි හා විය්්ාසය්  

ශු ගතනය කර් නා වූ පුරුදු හා ්ර්ධනය කරු  

ලධන සාර ධර්ත ්ැනි සය ප වද් ව්  ගණව  ලා 

සැලවක්. ඵවසේත මිනිසා ප්රිුය කරු  ලධන වද් 

ඔවු් වේ චාරිත්රව විධි ආකල්ද සත්යන දත්යන ආකාරය 

හා හැසවරන ආකාරය යන සය ප වද් වතහි 

ශ් ත්යර්ගත්ය වේ.  

සිංසක්ෘතිය දැු ්  ස්  ාරයක් ලධා 

වදි 
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සිංස්කෘතිය මිනිසා ට සතාජීය වත්  ත යාමටරික 

දැ්ැත්මි ත පිළිධඳ ්  දැු ත ලධා වද්. මිනිසු්  ට වියාල 

බුද්ධිත ය ධරිත්යා්ක් හිමි ්න ශත්යර ඔහු 

නිර් ත්යරවය්  ත ත්යත ශ්යත්යා හා හැකියා්්  ට 

ශු ් ත්යතා ජී්ත්මි ් න දරිසරය නිර්තාණය කරන ශත්යර 

ත ඵයට ශු ගත්ය වීත ද සදු කරි.ව්  සදහා සිංසක්ෘතිය 

මිනිසා ට නිර් ත්යරවය්  ත ශ්ය දැු ත හා 

හැකියා්්  ලධා දීත සදු කරි. සිංසක්ෘතිය විස්  

සුරැකි් මිනිසා ට ලධා වදන දැු ත ඔහු ත්යත තතු 

දර් දරා් ට  ාෂා් තාධ කර ගනිමි්  ලධා වද්. 

සිංසක්ෘතිය විස්  ශ්සථ්ා නිර්ණය 

කිමටත සදු කරි 

සිංස්කෘතිය විස්  ශද මුඛහුණ වදු  ලධන ශ්සථ්ා්්  

නිර්ණය කිමටත සදු කරු  ලධි. නිර්ණය කිමටත 

දතණක් වන ් ය්  ය්  වක ් වද්ස හා ත්යහන්  

දැනවී්  ද සදු කරු  ලධි. ශද විවිධ ශ්සථ්ා්්  

සඳහා ශඳින දලඳින ආකාරය සනාවසන ආකාරය 

කෑත බීත ග් නා ආකාරය ආගමික ්ත්යා්ත්මි ්ල 

වයවදන ආකාරය යන සය ප වද් සිංස්කෘතිය තගි්  

ීරරණය කරු  ලධි. 
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මුස්ලිම් සංස්කෘතික ආක්රකමයය්  

රට තුළ “මුඛස්ලි්  භීතිකා්ක් ” හා “මුඛසල්ි්  පිළිුමලක්” 

දියත්මි කර් න ට ව්ර දරණ ශ්රය හා වක්රශෝධය 

්පුරන පිරිස ඉදිරිදත්මි වක ට ශති  න්ත්යත සට්  

දාවය වී ඇත්මිවත්මි මුඛසල්ි්  සිංස්කෘතික ආක්රශතණයක ට 

සිංහල වධෞද්ධ ජනයා ලක් වී ඇති ධ්ය. සිංහල 

වධෞද්ධ ජනයාවග්  තධසථ් ශති ධහුත්යරය සැධැවි්  

ත වත්්  දදන්  විරහිත්ය වධ ළඳ හා තනඃකල්පිත්ය තත්ය 

්ාදය්  මිලට ගැීමත ට සුදාන්  වන තැති ධ් ශපි 

ඉත්යා වහ ඳි්  දනිමුඛ.  

ශ්ර ් ැපිමට්  කරු්්    ලාිංවක්ය මුඛස්ලි්  ් රු්  ්  

ප්රිධාන ්යවය්  වක ටස් වදකක ට වධදන ධ් 

දකි් න ට ඇත්ය. සා් ප්රිදාික හා ශ් ත්ය්ාදී (ු ත්යන) 

්යවය්  වතත වධදීත සදු කර ඇති ශත්යර සා් ප්රිදාික 

මුඛස්ලි්  ්රු්  සතග ඔවු්  ට ගැට ප වන තැති ධ්ත්මි 

ප්රිකාය වී ඇත්ය. ව්  ශදහස් වදස ධලන විට තවේ 

තත්යකය ට එ් ව්  ුම ා කල දාසැවල් ඉවගන ගත්මි 

“්ෘකයා හා ධැටළු දැටියා” පිළිධඳ ් වූ 

දදවද්යාත්මිතක කත්යා පු්ත්යි. එත කත්යා් වදස දළමුඛ 

් ශ්ධානය වය මුඛ කරමුඛ. 
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“එකතත්මි එක රටක දිය දහරක ජලය වධ මි්  සටි 

්ෘකවයක් ත්යත්  ට දහළි්  දිය වධ න ධැටළු 

දැටිවයක් දැක, ශවහෝ! වතත ධැටළු දැටියා  ැහැ 

ග් න ට ය්  වහේතු්ක් ඇති කර ග් න ට හැකි න්  

තට ශනර්ඝ  රාත්රීග ව ෝජනයක් බුක්ති විඳි් න ට හැකි 

වේ යැි සත්යා ධැටළු දැටියා ශතත්යා වතවසේ ද්ස් න 

ට විය. 

්ෘකයා: ඔධ තා වධ න ජලය කලත්යා ශපිරිසදු 

කර් ව් ය. ඔධ තා් ප්රිවකෝද කර ්් ව්  ය.   

ධැටළු දැටියා: නැත්ය ස්්ාමීනි, තා ජලය දානය 

කර් ව්  ඔධ ට දහති්  ය. ඔධ ට ඉහළි්  එන ජලය 

කැලීර ශපිරිසදු ් ් ව්  න්  එය වක වහත්මි ත තා කළ 

වදයක් වන ්් ව්  ය. 

්ෘකය: එවසේ න්  ඔධ ඇි තට වතයට ්ර්ෂයක ට 

වදර නරක න්  දටධැඳ තා ශදහාසය ට ලක් කවළේ?  

ධැටළු දැටියා: එය වක වහත්මි ත සදු විය හැක්කක් 

වන ්් ව්  ය ස්්ාමීනි! තවේ ්යස දැන ට තාස 

හයක් දතණක් ත ්් ව් ය. වකවසේ න්  තා වතය ට 

්ර්ෂයක ට වදර ඔධ ශදහාසයක ට ලක් කර් න ද? 
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්ෘකයා: ව්  කිස්කි්  තට ක්  නැත්ය. එය ඔධ 

වන ්් ව්  න්  ඔවබ් පියා තට එවසේ කළා විය හැක. 

වතවසේ ද්සා ්ෘකයා ශහිිංසක ධැටළු දැටියා ්  ැහැ 

වගන ත්යත ශවේක්ෂා් ඉටු කර ගත්මිවත්මි ය.  

මුඛස්ලි්  භීතිකා් හා මුඛස්ලි්  පිළිුමල ඇති කර් න ට 

ව්ර දරමි්  කටරිතු කරන ශ්ර ්ැපුරු්  කරු්්  

හැසවර් ව්  ඉහත්ය දදවද්යාත්මිතක කථා් ත්යරව  

්ෘකයා හැසරුණු ආකාරය ට ධ් ශද සැත ට දැහැදිලි 

් ශ්වධෝධ කර ගත්ය හැකි කරුණක් ධ් ට දත්මි වී 

ඇත්ය.  

සා් ප්රිදාික හා ශ් ත්ය්ාදී  යු ව්්  මුඛස්ලි්  ්රු්  

ශත්යර ව්නසක් වද් ්මි්  ශදට ගැට ප ් ඇත්මිවත්මි 

සිංස්කෘතික ආක්රශතණයක වයදී සටින ශ් ත්ය්ාදී 

මුඛස්ලි්  ්රු්  සතග ධ් කරුණු ඉදිරිදත්මි කරති. 

සා් ප්රිදාික මුඛස්ලි්  ්රු් , එන්  දැරැ් න් වග්  

ධහුත්යරයක ට දැහැදිලි ආගමික දැු තක් තිබුවණ් 

නැති ධ් ශද සැව් ත ද් නා කරුණකි. නි්ැරදි 

ආගමික දැු තක් ලධා ගැීමත ට ශ්යය දහසුක්  

එත රිගව  වන ති  ධ් සත්යයකි. එත රිගව  ඉත්යා 

ගැුරු ආගමික දැු තක් ඇති විද්්තු්  සටියද එත 
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දැු ත වධදාහදා ගැීමව්  ක්රශත ඉත්යා සීමිත්ය් දැ්ති ධ් 

ශද සැව් ත ද් නා කරුණකි.   

ු ත්යන වලෝකව  ශද සැව් ත ශත්මි විඳින ත්යාක්ෂණ හා 

ශවනුමත්මි දිරිණු ් සතග ඉස්ලාතව  සත්යය 

ඉගැ් වී්  ධහුත්යරයක ට දැන ගැීමව්  ශ්ස්ථා් දදා 

වී ඇත්ය. එත දැු ත ශු ් ත්යත ජීවිත්යය නි්ැරදි ආචාර 

ධර්ත හැදියා් සදාචාරය ආධාත්මිමික ගුණ ්ගා් හා 

සාර ධර්ත ශු ් සකස් කර ග් න ට ධහුත්යරයක් 

වදලඹී සටිති. වතත ්ායාතය ශ්  කිස දහතක ට 

වහෝ පිරිසක ට වහෝ ්ාර්ගික වක ටසක ට වහෝ 

පී නයක් ඇති කර්් න ට වහේතු සාධක 

වන ්් නකි. සැධැවි්  ත ශ්  දහ්  හි නායකි්  

විස්  කළ රිතු ් තිවධ් ව්  මුඛස්ලි්  ්රු් වේ 

ආධාත්මිමික නැුරුව්්  ආදර්යයක් වගන ත්යත 

ශු ගාමිකි් ්ත්මි එ්ැනි සාර ධර්ත පිරි සදාචාර 

ස් ද් න පිරිසක් ධ් ට දත්මි කර්් න ට කටරිතු 

කිමටත වන වේද? සදාචාර වසෝදාදාළු්ක ට ලක් වී 

ඇති ්ත්මිත්  සතාජය යහ තග ට වය මුඛ කළ හැකි 

්් ව්  මුඛසල්ි්  ්රු්  ට ශ්ලාද නගමි්  කටරිතු 

කිමටවත්  වන ්, ත්යත පිරිස හා  ශු ගාමිකි්  ් 

තු ෂත්මි්ව  දසස් ත ත්යලයට වය මුඛ කර්න ්ැ  
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පිළිව්ළක් ත්යත්  විස්  ්ගකීවත්  රික්ත්ය ් 

්රිනයාත්මිතක කිමටවත්  වන වේ ද?   

පියා ත්යත දියණිය දුෂණය කරි, සවහෝදරයා ත්යත 

වස රිරිය දුෂණය කරි, සීයා ත්යත මිනිබිරිය දුෂණය 

කරි, පුජකයා ශවුරුදු වද ළහක දැරිවිය ලිිංගික 

ශදවයෝජනය ට ලක් කරි, ශවුරුදු 42 ක කා් ත්යා් 

සමුඛහ දුෂණයක ට ලක් වේ, තත්මි දැ්  බී ව්රිවූ පුජක 

්රයා දා්  වල රියක් වක ල්ල කි, වත්්  නිතක් 

වන තැති පු්ත්මි ශදනික ් පු්ත්මිදත්මි තගි්  

කිය්් වනමුඛ. දාර් දරික හා ්ර්ත්යතාන මුඛස්ලි්  

්රු්  පිළිධඳ ් කත්යා කරන සැව් ත වත්්  ශති 

 යානක සතාජ පිරිහීත පිළිධඳ ් වග ළු්ත්ය රකිති. 

වතය ඉත්යාතත්මි ත ශ ාග ස් ද් න ත්යත්මි්යකි. මුඛසල්ි්  

කා් ත්යා් ත්යත සරුර ස් පුර්ණවය්  ්ැවසන දරිදි 

ඇඳු්  ශඳින විට ඔවු්  එය සිංසක්ෘතික ආක්රශතණයක් 

වලස දකිති. ධහුත්යරයක් ත්යරුණ පිරිස විවයේෂවය්  

ත්යරුණිය්  ධටහිර සිංස්කෘතිය ට ්හල්වී ත්යත 

ලිිංවේ් ද්රිලව  හැ ය ත්යත ඇප ට ඇවලන දරිදි ඇඳ 

ඇති කලිසමි්  ඉසත්තු වී වදවනන එක පිළිධඳ ් 

වතත නායකි්  මුඛනි්ත්ය රකිති. වත්්  ත්යත්මි්යක් 

දකින ත්යරුණි් වේ සත්මි හි ඇති ්න කැලඹිලි 

සහගත්ය හැඟීත ඔවු්  ් ලිිංගික ශදචාරය්  ට 
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දිරිග් ්් නක් ධ් ඔවු්  වන දැන සටි් ව්  ද කියා 

ශස් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ.  

ජනප්රිුය සිංසක්ෘතිය හා   ලාිංවක්ය 

සතාජය  

්ර්ත්යතාන සැතවේ ආකර්ෂණය ට ලක් වී ඇති එවත්  

ත සිංස්කෘතිය දදන්  කර වගන මුඛසල්ි්  ්රු්  ට 

ශ්ලාද නගමි්  මුඛස්ලි්  භීතිකා්ක් වග   නග් න ට 

ව්ර දර් න් වේ ශ්ධානය ට ලක් වන ්න ධටහිර 

ශු කරණවය්  වග   නැගුණු ‘ජනප්රිුය සිංස්කෘතිය’ 

පිළිධඳ ් ශදහස් දැක්වීත වතත තාත්යෘකා් ට ශදාළ 

යැි සත්ය් වනමුඛ. ව්  පිළිධඳ ් ගුණසරි වීරසුරිය 

තහත්යා විස්  රචිත්ය “සිංහල සතාජය හා සිංසක්ෘතිය” 

යන ්රී් ථවය්  දහත්ය සඳහ්  වක ටස දපුටා 

දක්්් න ට කැතැත්මිවත්යමුඛ.  

“ශවේ සිංහල සාහිත්යා්ලිව  පුරාණත්යත ්රී් ථය 

්යවය්  ශද දින ඉතිරි ් ඇත්මිවත්මි ‘සයධසල්කර’ි. 

මීට වදර ලියවුු  කිසත සිංහල සාහිත්ය කෘතියක් 

ශදට හමුඛ වන වේ. වතත කෘතිය ලියැවී ඇත්මිවත්මි න් 

්ැනි සය ්වසේ දී දතණ ය. වතත කෘතිව  ඉත්යා 

්ැදගත්මි ්් නා වූ දදයක් එි. එය වතවසේ ය.  
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‘විදු වන වසවියු  දු   - පිළි වන සසගි්  

සජාණ්   

වන  ඉඳුර්  විසු  දු  - ්ස්  වදවන 

මිනිස්නට’ 

වතහි සාතාන ශර්ථය ්් ව්  විදා ාස 

වන කිමටවත්  ද සුදණ්  ඇසුරු වන කිමටවත්  ද 

ඉඳුර්  දතනය කර වන ගැීමවත්  ද මිනිසු්  හට 

්සන දැමිවණන ධ්ි. වතත ශගනා ශදහස ශද 

දිනට න්  ඉත්යාතත්මි කාවලෝචිත්යය. විදා ාස 

වන කිමටවත්  ් සන දැමිවණ් ව් ය යන ශදහසට 

කවුරුත්මි එකප ්ු  ඇත්ය.   ශු ් දැු ්  වත්යරු් ක්  

දගත්මික්  ඇතිකරගත්ය වන හැකි වු්වහ ත්මි ව්න වද් 

කවුරුත්මි දනිති. ත් ද ු ගත්යාට රැකියා්ක් කිමටව්  

ශ්ස්ථා් වන ලැවධි. සතාජය තුළ දැු ්  

හැඳුු ් ක්  ඇතිකර ගැීමව්   ාගය වන ලැවධි. 

දගත්මි සතාජයට ශඩියක්්ත්මි ත්යධ් නට ශ්සථ්ා්ක් 

වන ලැවධි. සතාජය තුළි්  වක ් වීතට ලක් ව්ි. 

ු ත්යන ශ්චාරණ සතාජ හුරු පුරුදු ශත්යරට කැටි 

්් නට වන ලැවධි. ු ත්යන සතාජය තුළ 

ආකර්යීමය ්ශීකරණය්  එතටය. එයට කිය් ව්  

ජනප්රිුය සිංස්කෘතිය කියාය. ප්රිුය ස්  ාෂණ ්ැනි 
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දත්මිස් තවහෝගය්  සතාජය තුළට වතෝදු ව්ි. 

සතාජ සිංස්ථා්්  කිති ක්් නට සතත්මි ව්ි. සිංගීත්ය 

සැඳෑ්්  සතාජය තුළ ් ැහි ් ැහැලාය. ධර්ත්මිවඩ් දාටි ද 

විශ්රවාත යෑව්  දාටි ද ශර දාටි ද ව්  දාටි ද සුපිරි 

වහෝටල් ශිංගනය්  තුළ මුඛ ප වදි. සතාජ ඇ්ැතු්  

දැ්ැතු්  දඩු යටිුමරු ව්මි්  ද්තිි. විේල්කාමට 

ව්නසව්ී්  සතාජය තුළට කැ් ද් නට ජනප්රිුය 

සිංස්කෘතිය ප්රිාදුර්භූත්ය ව්ි. සතාජ මිමි විේල්කාමට 

ව්නසව්ී්  ්ලි්  ආකර් පත්ය ව්ි. හණමිටි ඉ්ත්ය 

දැවති.   ව්ු ්ට වත කක් වහෝ ශත්යට ශහුව්න 

වදයක් සතාජය තුළ රු්් නට කැස කැව්ි.   වදය 

විෂත වු්ද ක්  නැත්ය. සතාජය නිතක් නැති වලස 

දු්් නට, හති ්ැවටන තුරු දු්් නට   ශරුත වදය 

දදේ වේ න්  එහි ශග මුඛල වස ය් ව්  ුමතට ද? 

රෑට වහෝටලවය්  කෑත මිනිසු් ට ශභිතත්ය ව්ි. 

සුතානයකට ද්ස් වදක තුනක් ප්රිුය ස්  ාෂණයකට 

එකතු වූ විට සයල්ල ඇපට වන දැීම ඉටු ව්ි. නැටු්  

ගැරි්  සතග කෑත බීත ද ලැවධි. වතහිදී පුරසාර්  

වදඩුතට ශ්සථ්ා් ද ලැවධි. දජාරුක්  කිය් නට ද 

ශ්ස්ථා් ලැවධි. ඇඳගත්මි ඇඳු්  දැලඳු්  ප්රිදර්යනය 

කිමටතට ද ඉ ප්රිසථ්ා ලැවධි. ඇඳු්  ඇඳ ගත්මිත්යත්මි 

වහ ප්ැල්වල්  ඉ් නා වලස වදවනන ජනප්රිුය 
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සිංස්කෘතිව  රි්තිය් වේ ශප දසප ප්රිදර්යනය 

කිමටවත්  දස්් නක් ප්රී තිවය්  පිනා ය් නට ඔවු් ට 

ශ්ස්ථා දදාව්ි. ඇත්මිවත්ය්  ධැ ප විට වතය ජනප්රිුය 

ස් ස්කෘතියක්තත්මි වන ් වස වසේජස් සිංස්කෘතියකි. 

එවසේ වන වේ න්  වහ ප්ැලි සිංස්කෘතියකි.    

දගත්මි යැි ස් තත්ය වදතාපිය්  ත ත්යත දු්රු්  ට 

වහ ප්ැල්වල්  ඉ් නා වලස වදවනන ඇඳු්  දැලඳු්  

ශඳි් න ට ශ්ස්ථා් වදි. ව්  වහ ප්ැලි ඇඳු්  

ඇඳවගන ඔවු්  සතාජගත්ය ්න විට කාතාතුර වනත්මි 

දහස ්ගණනක් වත වු්  වදස ඔර්ා ඔජ් මි්  ලිිංගික 

දත්මිවත්මිජනයට දත්මිවී ධලන විට එය වන දකින 

වදතාපිය්  ආගමික නායකි්  සතාජ වයෝධකි්  

ඇත්මින්  සත්යය ් යවය් ත එය තානසක ් ාධියතය 

ත්යත්මිත්මි්යකි. ව්  වහ ප්ැලි දසුන දළමුඛව්් ත 

දකි් ව්  වදතාපිය් තය. ත්යත දු සඟිත්මිත්ය් වේ 

ශපදසප ඔවු් ටද ය්  සු් දර දසුනක් ්න්ා විය 

රිතුය. එය ඔවු් ට ශසු් දර දසුනක් වේ න්  එය 

න්ත්මි්් නට ඔවු්  වදලවෙු  ඇත්ය. එවහත්මි 

සතාජව  ධහුත්යරයක් වදතාපිය්  ව්  වහ ප්ැලි රුද 

ත්යත වගදර ඉදිරි වද වර්  එළියට දති. එය තහා 

වගෞර්යක් යැි ඔවු්  සත්යති. සතාජය යන දිසා්ට 

ශපිත්මි යන්ා යැි ඔවූහු වන කියා කියති.  
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ධටහිර ප්රිජාත්ය් ත්රව්ාදය ඉහ මුඛදුණි්  ගත්මි දගත්මි 

(ු ගත්මි) වද්යදාලකයා ශද සතාජය තුළ වක්් ්රීයය 

මිනිවසකි. වධ වහෝ වද්යදාලකය්  ශද සිංහල 

සතාජය තුළ ධටහිර නිවයෝජනය කරන පිටදත්මිය. 

වත වු් වේ ඇ්තු්  දැ්තු්  ධටහිරට ගැතිය. වද දු 

සිංහලයාට වක කා වද් ්න වත වු්  ක් ව්  

වධ ් ව්  ධටහිර ද් නයටය. ුමරුඳු්ත්මිත්ය 

සිංස්කෘතිය දකහා ග් නට වත වු්  කර් ව්  පුදුත 

ත්යරව්  ශරගලයකි. සිංහල සතාජව  වක්් ්රීයය 

මිනිසු්  වක ටසක් ්න වත වු්  වදවි්රු්  පිරිසක් 

වත්  ත්ා දා් නට ය් ව්  ජනත්යා්වේ ඉහට 

දඩිනි. ඔවුහු තහා දාර්ල්්ල ඉගිල යති. දැස දසු්  

්ටවක ට තිංතා්ත්මි ් ල යානා වදරහැර්ල් ් ල ගත්  

ගනිති. ඔවු්  ශජටාකායවය්  එනවු්  වතනි. හරියට 

වදවි වද්්ත්යාවු්  පිරිසක් වතනි. වතහි ශදහස ුමතක් 

ද? ත්යතා ජනත්යා්ට ්  ා ඉහළි්  සටින ධ්කි. ත්යතාවේ 

ඇ්තු්  දැ්තු්  ජනත්යා්ට ් ා ව්නස් ධ්කි. 

ඔවු් වේ සරිත්මි විරිත්මි දි්තය සුජාත්ය  ා්යකි්  රිතු 

ධ්කි. ජනත්යා් ඔවු් ට ් ් දනා තාන කළ රිතු ධ්කි. 

ඔවු්  වලි්  තස්  සැදී සටියත්මි  ්ා ජනත්යා්ට ඇති 

 ්ාට ් ා දසස් පුජීමය ත්යත්මිත්මි්යක  ්ා ධ්කි.  
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ඉතිහාසවය්  සාහිත්යවය්  ඔවු් ට ්ැ ක් නැත්ය. 

මි්  වදර කාලයක දී ශවේ මිනිසු්  ශත්මි කරගත්මි දසස ්

ත්යත්මිත්මි්ය ශගනා ස ත්මි්ය දතු්  දදාරත්මි්ය ඔවු්  

වන දකි් ව් ය.   ගැන ් චනයක්්ත්මි වදඩීතට ඔවු්  

වන ද් ව් ය. ශවේ දැය දසස් ිතෂ්ටාචාරයක් ව්ත්ය 

වගන ගිය ශවේ නිර්තාණවයෝ ඔවුහු වන දකි් වනෝය. 

 ්ා නෂට්ප්රිාය වී ව්  මිහිතති්  වන වදීම ගියත්මි 

ඔවු් ට ගානක් නැත්ය.   ගැන ඔවු් ට දුකුමත්මි නැත්ය. 

ඔවු් වේ හද්ත්මි ව්  ්ැ ක් නැති දෑ ගැන 

සැවල් ව්  නැත්ය. ක් දා්් ව්  නැත්ය.  

ඉති්  ව්  දත්මිත්යත සතාජ ්්හාරය ජනත්යා්ට න්  

පුදුත ත්යරව්  දත්මිවත්මිජනයකි. තහා මිනිසු් වේ කිරි්  

වකරු්  ගැන සැධැවි් ත ඔවු් ට හිත්ය ් ැටිලාය. වතත 

සය ප ්්හාරය්  ශු තත්ය කර් නට ද ජනත්යා් 

වදලඹී ඇත්ය.  

ඉති්  ස ත්මි්ය සදාචාරය ගැන වද්යදාලකය්  

කත්යා වන කරන නිසා ජනත්යා් ද   ගැන කත්යා 

වන කරි. සාතාන වද දු මිනිසු්  ව් ්ා ගැන කත්යා 

කර් නට ගියවහ ත්මි ුමතක් ද ්් ව් . එවිට ්ැවඩ් 

්ුමරු වී ය් ව් ය. වද දු මිනිසු්  දිරිණු් ගැන 

ඉතිහාසය ගැන සාහිත්යය ගැන ස ත්මි්ය සදාචාරය 
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ගැන කත්යා කර් නට ගියවහ ත්මි සයල්ල ව්නස ්

්් ව් ය. එවිට පුරාණ ස ත්මි්ව  ගුණාිංග තත්ය 

පිහිටා න්මුඛ ස ත්මි්යක් වග   නග් නට මිනිසු්  

දත්මිසාහ කරු  ඇත්ය. එවසේ වු්වහ ත්මි ව්  සතාජය 

දරිහානිය ව්ත්යත ඇදවගන යන මිනිසු් වේ ්ෑයත 

නිෂ්ඵල ්් ව් ය. ඔවු් ට ත්යත ධ වගෝස්ත්යර ්ාදය 

ශත්මිහැර දත් නට සදු්ු  ඇත්ය.  

එවහත්මි සදු් ඇත්මිවත්මි ශවනකකි. ශවේ මිනිසු්  ත්යත 

නිසග ස ත්මි්ය සදාචාරය ශත්මිහැර දත් නට සුදාන්  

වූ වසයකි. ව්  රට කරනා ඔලවත ේටලි් වේ 

වග දුරු ධ්ට ජනත්යා් දත්මි් ඇත්මිවත්මිය. ජනත්යා්ට 

හිත්ය සු් වදන ඇ්තු්  දැ්තු්  ඔවු්  ව්ති්  දූරිභූත්ය 

්න ත්යත්මිත්මි්යක් වදීම යි. ජනප්රිුය සිංස්කෘතිවය් , 

වස වසේජස ්සිංස්කෘතිවය්  සිංවක්ත්ය ් ් ව්  වතයි. 

වධ වහෝ තාධය්  තගි්  ශ්ධාරණය වකවර් ව්  

ය්  ජාත්ය් ත්යරකරණයක් ශ්ය් ඇත්යැි ය් නි. 

ශවේ විලාසත්යා්්  ජාත්ය් ත්යරකරණය විය රිතුි. 

සරත කමිසය ඇඳ එවසේ විය වන හැක. න් ඉසවු 

වස යා යා රිතුය. වරද්ද හැේවට ඇඳ 

ජාත්ය් ත්යරකරණය විය වන හැක.  ්ා ශ්ය න්  

ය්  වහ ප්ැලි ස්් රූදයක්  ්ාට ආවද්ය කළ රිතු 
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ව්ි. සත්්රීග ස්් රුදව  වධ වහෝ ත්යැ්  වදවනන වලස 

ඇඳීත ජාත්ය් ත්යරකරණය ව්ත්ය නැගීතට ඇති පියගැට 

වදවළහි ය්  දඩි කිහිදයක් නැේගා හා සතාන ව්ි. 

දැු ත ජාත්ය් ත්යරකරණය විය රිතුය. තාධ 

ක්රශතවේදය්  ජාත්ය් ත්යරකරණය විය රිතුි. එවහි්  

වධෞද්ධ ගීත්යයකට වූ්ත්මි රුද්ාහිීම වදේටිව  දස්ස 

ගස්සමි්  ද  දතමි්  නටන ගැහැු ් වේ  ා් 

ප්රිවකෝපිත්ය නැටු්  ජනත්යා්ට වද් වීත ඇත්යැ්  

ශඥානවයෝ තහා වකරු්ා්ක් යැි සත්යති. වත්ැනි 

විසුක දසස්න දකින ජනත්යා් ඉඳුර්  ස් සු්  කර 

ග් ව්  වකවලසදැ’ි දැණයකි. රුද්ාහිීම ීරරය්  

තත්ය ්ැවටන වගෝලීයකරණ ද් තාදය ඇත්යැ්  විට 

්ාධිත්ය ස්් රූදයක් ධ් වි්රණය කළ හැකි ව්ි.  

හැත ත්යැනත ඇත්මිවත්මි ඉඳුර්  ශවුසස්න, පී නයට 

දත්මිකරන ්ශීකරණය්  ය. වතය වහ ඳ වදයක් න්  

වන ්් ව් ය. එය ්සනයටත වහේතු්කි. සිංහල 

වස වසේජස් සිංස්කෘතිය ශු ් ඔහුවේ පුරුෂාර්ථය්  

ආරක්ෂා කර ගැීමත ය්  ශර්බුදකාමට වදයක් වු්ත්මි   

වදය ඔහු කළ රිතු ව්ි. එවසේ වන වූ්වහ ත්මි 

ජාත්ය් ත්යරකරණය දස්වසේ වග ස් සිංහල සතාජය 

්ු කලනයට දත්මිවීත සහතික ව්ි.  
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සිංහල සතාජය සරල ශල්වේච්ඡ ජීවිත්යයකට හුරු් 

ලධා තිබුණකි. සිංහල ජී්න ක්රශතව  ව්  සරල 

සු් දරකත දූරිභූත්ය ්න ධ්ක් දැ්  වදීම යි. ශද 

සතෘධිතත්මි විය රිත්මිවත්මි ආර්ථික ්යවය්  දතණක් 

වන ් ආධාත්මිමික ්යවය්  වත් ත සිංසක්ෘතික 

්යවය්  ද ශද සතෘධිතත්මි විය රිතුි. ආත්මිමීය 

සතෘධියට සරල සිංහල ජී්න ක්රශතය ශතියි්  ත 

ශත්මි්ැලක් වූව ය. විසී්රර්ණ  ා්යට දත්මි කාතව ෝගී 

ධහු  ාණ්ඩික ජී්න ක්රශතය ආධාත්මිමික සතෘධියට 

වත් ත සිංසක්ෘතික සතෘධියට වහේතු වන ්් ව් ය. 

එි්  ශත්මි ් ් ව්  විදමටත්ය  ා් ප්රිවකෝදනයක් දතණි. 

 ා් විවයෝධනයකට ආත්මිමීය හර දද්ධීර්  හා 

පුරුෂාර්ථය්  ශ්ය ව්ි. ආග්  ඇසුරු කිමටත, 

වසෞ් දර්යාත්මිතක කලා්්  හා තාන් යාසත්්රවය්  

ඇසුරු කිමටත  ා් විවයෝධනයකට වහේතු ව්ි. 

ජීවිත්යව  දැකිය රිත්මිවත්මි එ්්  හර්ත්මි වදයකි”. (පිටු 

403 සට 414 දක්්ා ඇති වක ටස්  දපුටා ග් නා 

ලදී)             

ඉහති්  දපුටා දැක් වූ වක ටස පිළිධඳ ් ශමුඛතුව්්  

ශටු්ා ලිවීව්  ශ්යත්යා්ක් ඇත්යැි ශපි 

වන සත්ය් වනමුඛ. වතත ශති  යානක සිංස්කෘතික 

ආක්රශතණය හා ඉ්  තතු ව්න සදාචාර වසෝදා දාළු් 
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පිළිධඳ ් ආගමික හා සතාජය ය නායකි් වේ 

නිහැඬියා ් සැධැවි් ත ක්  බිහිරි කර්න ත්යර්  ය. 

නමුඛත්මි ඔවු්  ඉස්ලාමීය කා් ත්යා්වේ ත්යත සරුර 

්ැවසන ඇඳුත දකි් ව්  ශ් ත්ය්ාදී මුඛස්ලිතයාවේ 

සිංස්කෘතික ආක්රශතණයක් සදු කර් නක් වලස ය. 

දසවළ ස් ්න සය ්වසේ ජී්ත්මි වූ ්ෑත්මිත්යෑවේ 

තාහිමිදාණ්  රචිත්ය ගුත්මිතිල කා්ව  එන කවි 

වදකක් වත යට දදතා වලස දකි් වනමි. 

දුරු කර හිරි     ඔත්යේ 

වද් විය දුදන ගුණ    ගේ  

වත හුට ශද දු්    සේ 

වදවූ කිරි ්ැ් න විස වග ර  සේ   

 

වක දතණ ගුණ   කළත්මි 

දුදවනෝ වන ව්ති    යහදත්මි 

කිරි දිවයහි     වදවියත්මි 

ශඟුරු සුදු ්න කවලක් න්   නැත්මි 
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ශද ශද දත්මි වී ඇත්මිවත්මි “්ැටත්මි නියරත්මි වග ය්  කා 

න්  කාට කියමුඛ ද   ශතාරු්” යන ත්යත්මි්ය ට වන වේ 

ද? ශහිිංසක ධැටළු දැටියා ව ෝජනය ට ග් න ට ්රිනයා 

කළ කදටි ්ෘකයා වත්  ශද මුඛස්ලි්  විවරෝධී්  විවිධ 

වහේතු ඉදිරිදත්මි කරමි්  සිංහල වධෞද්ධ සතාජය 

වන තග ය්් න ට කටරිතු කරමි්  සටිත්මි. නමුඛත්මි 

වත්්  ුමවටෝදක්රශත හඳුනා ගැීමත ට බුද්ධිතත්මි සිංහල 

වධෞද්ධ සතාජය ට සහතික ්යවය්  ත හැකි ධ් ශපි 

ඉත්යා වහ ඳි්  ද් වනමුඛ. නමුඛත්මි දුදන්  පිළිධඳ ් 

ශලගිය්් න මුඛක්ැටි දඬි්රයා 1611 දී දතණ රචිත්ය 

“සු ා පත්ය”ව  එන කවියක් දහති්  ඉදිරිදත්මි කර 

ඇත්මිවත්යමුඛ. 

ුමරිරු වග ර සපු් වේ දළවගහි   විසය 

තදුරු තැස කැල් වේ තු වගහි   විසය 

රුදුරු ු හුසු්් වේ ්ලවගහි   විසය 

නපුරු දුදන් වේ සවය ලවපහි ත  විසය     

සිංසක්ෘතිය හා කා් ත්යා ඇඳුත  

වතය ට කලකට වදර මුඛස්ලි්  කා් ත්යා ් ත්යත යමටරය 

්ැවස් නට ඇඳු්  ශඳින විට මුඛස්ලි්  විවරෝධී 
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දාර්ය්වය්  නැගුු  වචෝදනා ්  න්  පිරිමි් වේ ධල 

කිමටත තත්ය ස්ත්රීග්  ට වත්ැ් නක් කර් න ට සදු වී 

ඇති ධ් ය. වතය කා් ත්යා ශිති්ාසක්  දල්ලිංඝනය 

කිමටතක් වලස හු්ා දක්්ා කා් ත්යා ශිති්ාසක්  

පිළිධඳ ් සට්  කරන කා් ත්යා සිංවිධාන ද ඔවු්  

සතග ශත්මි්ැල් ධැඳ ගත්මිහ. වතහි සැපවුණු ශර්ථය න්  

කා් ත්යා ශිති්ාසක්  වලස ඔවු්  දුටුවේ ස්ත්රිශය 

නේන ් වහෝ ශර්ධ නේන  ා්වය්  සටීත ධ් 

වන රහසකි. ධටහිර වස වසේජස් සිංසක්ෘතිය ්ැලඳ 

ගත්මි දදවිය සතග ශත්මි්ැල් ධැඳ වගන වධෞද්ධ පුත්රවය්  

්හ් වසේලා පිරිසක් සත්්රිශයවේ නිරු්ත්ය වද් ්මි්  

තහ තග ගත්  කරන කා් ත්යා ් පිළිධඳ ් මුඛනි්ත්ය 

රකිමි්  සිං්ර ශීලී ් ත්යත යමටරය ්සා වගන යන 

කා් ත්යා් ට ශ්ලාද නැගීත වක ත්යර්   යානක සතාජ 

පිරිහීතක් වද් ්් ව්  ද ය් න පිළිධඳ ්  සත්යා ධැලිය 

රිතු් තිවධන්ා වන වේ ද? ්වරක කා් ත්යා ් ත්යත 

යමටරය ්සා ගැීමත පිරිමි් වේ ධල කිමටතක් වලස 

වත ර දු් ු  පිරිස ත කා් ත්යා් නිරු්ත්මි කිමටතට 

වඝෝෂා කිමටත වකත්යර්  ධරදත්යළ විග තක් ද කියා 

ශස් නට කැතැත්මිවත්යමුඛ. මුඛසල්ි්  කා් ත්යා් ත්යත යමටරය 

වහ ඳි්  ්ැවසන දරිදි ඇඳු්  ශඳි් ව්  පිරිමි් වේ 

“ධලදෑ් ” නිසා ධ් ට ඇති තත්යය  දැහැදිලි කිමටතක් 
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ශ්ය වන ්න ඉත්යාතත්මි ත  ශර්ථ විරහිත්ය ශදහසකි. 

සදාචාර ස් ද් න සත්්රිශය නිර් ත්යරවය් ත දත්මිසාහ 

කර් ව්  ලැජ්ජ  ධය ඇති ් යහ ශරිරි්  ඇඳු්  

ශඳි් නට ය. ත්යත යමටරය වහ ඳි්  ්ැවස් න ට ඇඳු්  

ශඳින ස්ත්රිශයවේ තනස තුළත්මි ඇති ්් ව්  ලැජ්ජ ධය 

මුඛසු වූ  ත්යතාවේ චරිත්යව  පිරිසදු ා්ය පිළිධඳ හැඟී්  

ය. ත්යත යමටරය හැකි ත්යර්  වි්ෘත්ය ් ත්යධා ග් න ට 

ව්ර දරන ශයවේ තනවසේ ඇත්මිවත්මි වතය ට හාත්මිදස්  

ත ව්නස් වූ ත්යත්මිත්මි්යකි. ත්යත යමටරය වි්ෘත්ය ් ත්යධා 

ගැීමවත්  ද් නා හා වන ද් නා පිටසත්්යර පිරිමි් වේ 

ශන්ය ශ්ධානය ට ත්යතා ලක් ්න ශත්යර ඔවු් වේ 

ලිිංගික ශභිලාෂය් වේ ඉලක්කයක් ධ්ට ද දත්මි වීත 

්ළක්්ා ගත්ය වන හැකි කරුණක් ්ු  ඇත්ය. තහ තග 

පිරිමි් වේ ආයා් පිරුණු ත්යතා ව්ත්ය වය මුඛ ්න 

වදවනති්  යහ සත්්රීග්  දත්මි ්් ව්  ඉත්යාතත්මි ශසීරු 

ත්යත්මිත්මි්යකට ය. වත්්  ශන්ය ශ්ධානයක ට ් ැඩි 

පුරත ලක් ්් ව්  යමටරය වහ ඳි්  ්සා ගත්මි සත්්රීග්  ද 

නැතින්  ශ නිරු්ති්  හා යමටරයට ත ඇවලන දරිදි 

ඇඳු්  ඇඳ තහ තග සැරිසරන සත්්රීග්  ද කියා ශස් න ට 

කැතැත්මිවත්යමුඛ. ්ැඩි ශ්ධානය වය මුඛ ්් ව්  

ශ නිරු්ත්මි ස්ත්රීග්  වකවරහි ධ් කිසත සැකයක් 

වන තැත්ය. වත්ැනි ත්යත්මි්ය්  නිසා ස්් ා්වය්  ත 
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යාමටරික ් දුධල සත්්රිශය වධ වහෝ විට ලිිංගික 

ධලහත්මිකාරක්  හා ශත්ය්ර ්ලට ලක් විය හැකි 

ඉ ක  ඉත්යාතත්මි ත ශධික ය. ශය්්යා දැන ගියාට දසු 

ඉස්ත්යාලය ්සා ත්යැබීවත්  ඇති ඵලය ුමතක් ද? 

හානියක් ්් න ට වදර නිස පිය්ර ගැීමත ්ැදගත්මි 

ධ් වති්  දැහැදිලි වන ්් ව්  ද?  

දාර් දරිකත්මි්ය හා ු ත්යනත්මි්ය  

ු ත්යන සිංහල සතාජව  කා් ත්යා්්  ධහුත්යරයක් 

ධටහිර වස වසේජස් සිංස්කෘතිය ට ්හල් වී ඇති ධ් 

වන රහසකි. යහ සිංහල කා් ත්යා්්  ධහුත්යරයක් ද 

සටින ධ් ශද නිහත්යතාීම ් පිළිග් වනමුඛ. එවලස ත 

මුඛස්ලි්  කා් ත්යා්් වග්  වක ටසක් ද වතත ධටහිර 

සිංස්කෘතික ආක්රශතණය ට නතු වී සටින ධ් ද 

වන රහසකි. ු ත්යන මුඛස්ලිතයා ්ැරදිය. දාර් දරික 

මුඛස්ලිතයා වහ ඳය කියන ත්යත්මිත්මි්ව  මුඛස්ලි්  ්රු්  

හැටිය ට ු ත්යන සිංහල සතාජය ක්රශතක්රශතවය්  

සාරධර්ත පිරිහිණු ධටහිර සිංසක්ෘතිය විස්  ගිල වගන 

ඇති නිසා දාර් දරික සිංහල සිංස්කෘතිය තුළ 

කා් ත්යා්වේ ඇඳුත පිළිධඳ ් වස යා ධැලීත රික්ති 

සහගත්ය යැි සතුව්මුඛ. ඉස්ලා්  දහව්  ඉගැ් වී්  ් ල 

ට ශු ූලල් සැකසුණු මුඛස්ලි්  කා් ත්යා ඇඳුත පිළිධඳ 
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් ශ්ලාද නග් න්  සතුටු කිමටත පිණිස ශඩු ් යවය්  

ශදට එ්ැනි ස් ප්රිදායක්්ත්මි පිළිදැදිය හැකි ද කියා 

වස යා ධැලීත පිණිස පුරාණ සිංහල කා් ත්යා ඇඳුත 

ගැන වස යා ධැලීත ට ශදට ශ්ය විය. පුරාණ සිංහල 

කා් ත්යා ඇඳුත ු ත්යන ශසිං්ර ධටහිර වස වසේජස ්

සිංස්කෘතිවය්  දුෂණය වන වු්ක් ධ් වන රහසකි. 

එය දදන්  කර වගන වහළව  තහා ගත්මිකරු තාර්ටි්  

වික්රශතසිංහ වියත්යාණ්  විස්  රචිත්ය “පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීග් වේ ඇඳුත” යන ්රී් ථවය්  දහත්ය සඳහ්  

වක ටස දපුටා දක්්් න ට කැතැත්මිවත්යමුඛ.  

“හැේටය ඔසරිය පුරාණ සිංහල ස්ත්රීග් වේ ඇඳුත වී 

යැි වධ වහෝ වදනා ශදහති. පුරාණ සිංහල සත්්රීග් වේ 

ඇඳුත ුමතක් වීදැි ඇසීත, විහිළු්කි සතහරු 

කල්දනා කරති. වල ් දහළ වූ දා සට ‘සිංහල ස්ත්රිශය 

හැේටයත්මි ඔසරියත්මි හැ් දාය’ යු  ඔවු් වේ තත්යය 

ධැවිනි. 

තෑත්යක දී කරන ලද විහාර බිත්මිති සතු්්  හිත්මි, සැරසලි 

සඳහා කළ ව්නත්මි සතු්්  හිත්මි පුරාණ ස්ත්රිශය, දැ්  

ශද රට සත්්රීග්  හඳින හැේටය,  සාරිය සහ ඇත්යැ්  විට 

දා්හ් ද හැඳ දැලඳ සටිි. ් ර්ත්යතාන සත්මිත්යරු්  වේ 

  සතු්් හි දක්නා ලැවධන ඇඳු්  දැලඳු් , පුරාණ 
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සිංහල ස්ත්රීග් වේ ඇඳු්  දැලඳු්  වී යැි, ඇත්යැ්  විට 

ඉතිහාසඥවයෝ ද පිළි ගනිති. සීගිරි සතු්්  ශු ් 

වයමි් , වන ්ැසූ දඩු කය ඇති ස්ත්රිශයකවේ 

ස්්රුදවය් , වතකල සත්මිත්යවරුම විස්  කළ වියාතා 

දදාසකා්වේ සතු්ත දුටු ු ගතු්  දතණක් වන ්, 

ඇත්යැ්  දගත්මිතුද, සත්මිත්යරු ද, වද ස් කිය් නට වුහ. 

‘වියාතා් බුදු්  ්ඳි් නට ගිව  දවයෝධර එළිව  

දතාවගනය’ි ඔවුහු දරිහාස බිණුහ. 

වතකල කලිස්  හඳින ත්යැනැත්මිවත්මි, හැත ත්යැනදීත 

‘තහත්මිතයා’ ි ගරු නතක් ලධි. එවහි්  වධ වහෝ 

වදන, කලිසත ස  ජනයාවේ ඇඳුත වලස සලකති. 

‘යටි කය වත්  දඩු කය ද ්ැවසන වසේ හැඳ 

දැලඳවගන, මිටි රියනක් විචරත්මි දස් වූ යයනයක 

වන නිඳන ත්යැනැත්මිත්යා, ස ය්  ස්ඛතාවයහි ලා 

වන ගැව් ’ ි ්රක් කීව  රිවරෝපීය සරිත්මි විරිත්මි 

ශගය කළ දගත්මි සිංහලවයකි.  

වත්ැනි වතෝ  තත්යය්  දැඩි් වගන පුරාණ සිංහල 

ජනයාවේ ඇඳු්  දැලඳු්  විනියච්ය කරන සතහරු, දඩු 

කය ්ැවසන වසේ වරදි හැේට වන හැඳීත, තහා 

තදිකතකැි කල්දනා කරති. එවහි්  ඔවුහු, පුරාණ 

සිංහල ස්ත්රීගහු ද පුරුෂවයෝ ද ශීත්ය රටි්  එන 
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රිවරෝපීයය්  වත් , ඇඟිලි තුඩු ද්ා ්ැවසන වසේ 

ඇඳු්  ඇ් වදෝ යැි සත්යති. තෑත්යදී කලිස්  වකෝේ 

හඳි් ට දට්  ගත්මි ඉිංග්රීඅස දගත්මි ත්යරුණයා, දඩුකය 

වන ්ැවසන වසේ හඳින ත්යත පියා ශන් ට වද් වීතට 

ලැජ්ජිත්ය ව්ි. කලිස්  වකෝේ හඳි් නට පුරුදු වූ 

ශපිදු, ශදවේ මුඛතු්  මිත්මිත්ය්  ට වධල්වල් සට වග ේ 

ඇටය දක්්ාත්මි, ශත්මි වග ධ වකළ්ර දක්්ාත්මි, ඇ් ද 

වීතට කැතැත්මිවත්යමුඛ. කලිසමි්  ‘තහත්මිත්යයා’ 

තනි් නාක් වත්  වතකල ශදට පුරුදු වූ ඇඳු්  

දැලඳු්  ශු ්, පුරාණ සිංහලය් වේ ස ත්මි්ය 

තනි් නට යාත, ඔවු් ට කරන තහා නි් දා්කි.  

ශද දැරැණිවයෝ කලා ිතල්දවය්  ද දිරිණු වුහ. 

එවහි්  එකිවනකට කැවදන ඇඳු්  සහ ආ රණ 

හැඳ දැලඳ ගැීමවත් , ස්ත්රිශයකවේ වහෝ 

පුරුෂවයුමවේ වහෝ සු් දර වද්හ විලාසයට තුඩු දිය 

හැකි සැටි ඔවුහු දත්මිහ. කාලය, වද්යය, රස  ා්ය යන 

කරුණු වන ත්යකා, ඔවුහු, ශද වත්  ශු ් වේ ඇඳු්  

දැලඳු්  ශු කරණයට ඉක්ත්  වන වුහ. ඔවු් වේ 

ඇඳු්  දැලඳු්  විනිය්චය කළ රිත්මිවත්මි ්ර්ත්යතාන 

ස ත්මි්ය වහෝ ඇඳු්  දැලඳු්  වහෝ ශු ් වන වේ, 

ඔවු්  විසු කාලය, වද්යය සහ ඔවු් වේ කාලවයහි 

ස්  ාවිත්ය කලා්්  ශු ්ය.  
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තා ව්  නිධ් ධය ලිය් ව් , පුරාණ සිංහල සත්්රීග් වේ 

ඇඳුත ුමතක් වීදැි පුරා්ෘත්මිත්යාු සාරවය්  වසවීත 

පිණිසය. පුරාණ කා් ත්යා්් වේ ඇඳු්  දැලඳු්  

නිය්චය කර් නට, 1. වද ත්යදත්ය, 2. පුරාණ චිත්රව, 3. 

ගල් රුද, 4. වලෝක  රුද, 5. ිතලා ලිපි, යන 

වත වු් වග්  සාක්ෂ ලැබිය හැකිය.  

ඇඳු් , දැලඳු් , විවයේෂවය්  සත්්රීග් වේ ඇඳු්  දැලඳු්  

කලි්  කල ව්නස් ව්ි. වතකල වත්  තස්  

වදතස්  වන වු් ද, පුරාණ සිංහල ස්ත්රීග් වේ ඇඳු්  

දැලඳු්  කලි්  කල ව්නස් වී යැි කියන නිදසු් , 

පුරාණ වද ත්යදති්  වත්  සතු්්  ආදිවය්  ද දක්නට 

ලැවබ්.   නිදසු්  ශු ් පුරාණ සිංහල සත්්රීග් වේ 

ඇඳු්  දැලඳු්  දරපුවරහි දසා දහක් දක්නා ලැවබ්.  

1. දඩු කය වන ්ැසීත 

2. සළු්කි්  යටි කය ්සාවගන ත්ය්ත්මි වරදි 

ක කි්  දඩු කය ්ැසීත 

3. ත්යනදට ධැඳීත, ත්යනදට ධැඳ වරදි ක කි්  දඩු 

කය ්ැසීත 

4. හැේටවය්  දඩු කය ්ැසීත 

5. හැේටය හැඳ සාරි වද ටි්  දඩු කය ්ැසීත. 
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වති්  එක් දසා්ක් ශස්ල් කාලව  සට ශස්ල් 

කාලය දක්්ා යැි නිය්චය කළ හැකි සාක්ෂ 

වන ලැවබ්. වද ත්ය දත්ය කියන කථා ්සත්ු් වකත්යර්  

පුරාණ වු් ද, එි්  ලැවධන සාධක ගත්ය හැක්වක්,   

කථා ්ස්තු් පුසත්්යකාරුඪ වූ කාලයට ශයත්මි සාක්ෂ 

්යවයනි. වද ත්ය දති්  ලැවධන සාක්ෂ, සතහර 

කා් ත්යා්්  දඩු කය වන ්ැසූ කාලව  සතහර 

කා් ත්යා්්  වරදි කඩි්  දඩු කය ්ැසූ ධ් කියි. 

පුරාණ හැත සිංහල කා්යක්ත, ත්යන දට සහ දතුරු 

සළු් (වරදි ක ) ගැන කියි. එවහි් , වද ත්ය දති්  

ලැවධන සාක්ෂ ශු ්, දඩු කය වන ්ැසීත, වරදි 

කඩි්  දඩු කය ්ැසීත සහ ත්යන දට ධැඳීත එකත 

කාලවයහි ප්රිචාරිත්ය ඇඳු්  ධ් නිය්චය කළ රිතු වේ. 

හැේටය හැඳ සාරි දටි්  දඩු කය ්ැසීත තෑත්ය 

කාලවයහි පුරුදු වුණු ඇඳුතකි. පුරාණ වද ත්ය දත්ය 

කියන ස්ත්රීග් වේ දතුරු සළු්, එකස් වක ට ළය ්සා 

වදරවු්ක් වන ්, වදවුරය ්සා දාගත්මි වරදි ක කි”. 

(“පුරාණ සිංහල සත්්රීග් වේ ඇඳුත” - තාර්ටි්  

වික්රශතසිංහ - 15-17 පිටු). 
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මුඛස්ලි්  විවරෝධී ජාත්ය් ත්යර ව්බ් ශ වි තගි්  

කලකට වදර තතු කරන ලද ශදහසක් වූ සා් ප්රිදාික 

හා ශ් ත්ය්ාදී මුඛසල්ි්  ්රු්  වලස වධදීව්  පිළිව්ත්ය 

  ලාිංවක්ය මුඛස්ලි්  විවරෝධී්  විස්  ශහුලා වගන 

ඇති ධ් වදවන් නට ඇත්ය. වතත තත්යය ත්යත සට්  

දාවය ධ්ට දත්මි කර ගත්මිතු   ලාිංවක්ය මුඛස්ලි්  

විවරෝධී්  සා් ප්රිදාික මුඛස්ලි්  ් රු්  වහ ඳය, ු ත්යන 

මුඛස්ලි්  ්රු්  ත්රවස්ත්ය්ාදී්  හා   ලාිංවක්ය ධහුත්යර 

සිංහල වධෞද්ධ සිංස්කෘතිය ආක්රශතණය කර් න ට 

ව්ර දර් න්  වලස හඳු් ්ා වදති. වතත තත්යය 

ශවලවි කිමටත සඳහා ඉසල්ාමීය කා් ත්යා ඇඳුත 

දළමුඛව්්  විවේචනය කළ වතත දදවිය මුඛසල්ි්  පිරිමි 

දාර්ය්ව  රැවුල වත් ත ඇඳුත ද විවේචනය කර් න 

ට වදලඹී සටින ධ්ක් වදවන් නට ඇත්ය. සිංහල 

රජදරු්්  කිහිද වදවනක් ද යටි රැවුල ඇති ් සටිය 

ධ් වතත පිරිස ට ශතත්යක වී ඇති ධ්ක් වදවන් න ට 

ඇත්ය. ඉසල්ාමීය වද්් නිර්තාණ සිංකල්දය විවේචනය 

කරන වතත ධහුශ්රවැත්යය්  පිරිමි ලිිංගා්රී චර්තච්වච්දනය 

විවේචනය කරමි්  වදවිඳු්  වතත ශන්ය චර්ත 

වක ටස වන තැති් මිනිසා තැේවේ නැත්මිවත්මි ඇි දැි 

ප්රියන් කරති. එත වක ටස මිනිසාවේ ස්්  ාවිකත්මි්ව  

වක ටසක් ධ් ද්සමි්  වතත චර්තච්වච්දනය 
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ප්රිතික්වෂේද කරති. වතත ත්යර්කයට ත ශු ුමල ් න දරිදි 

පිරිමියා වේ රැවුල ද මිනිසාවේ ස්් ාවිකත්මි්ව  

වක ටසක් වලස වන සලකා එය ස් පුර්ණවය්  ත 

වහෝ දඩුරැවුවල් ඉත්යා සුළු වක ටසක් දතණක් ඉතිරි 

කර ඉතිරි ය ස් පුර්ණවය්  ත ඉ්ත්මි කර දතති. 

ස්්ා ාවිකත්මි්ව  ත්ය්ත්මි වක ටසක් වූ නියවද තු ද 

ත්යත් ට ශ්ය දරිදි කදා ඉ්ත්මි කරති. 

ස්්ා ාවිකත්මි්ව  වක ටසක් වලස එය වන කදා 

ත්යධා ගැීමත ට ඔවුහු කටරිතු වන කරති. වතය 

ත්යත් වේ ්ාසයට හා ත්යත තත්ය ්ාදය ට සරිලන දරිදි 

සත්යය විකෘත්ය කරමි්  කටරිතු කිමටතක් විනා ශ්  

කිස්ක් වන වේ. ‘ක්   හිතුනා ත කධරවග යාත්මි 

ත්යලවග යා කර ගැීමත’ ්ැනි යැි දැරැ් න්  

දැ්ැසුවේ වත්ැනි ්රිනයාකාරක්  ්ලට විය හැක.  

සා් ප්රිදාික මුඛස්ලි්  කා් ත්යා්  වන ඇ් ද ඇඳු්  

ු ත්යන මුඛස්ලි්  කා් ත්යා් ඇඳීත සිංසක්ෘතික 

ආක්රශතණයක් වලසත්මි ශරාබි සිංසක්ෘතිය වතරට 

ප්රිචලිත්ය කිමටතට දරණ දත්මිසාහයක් වලසත්මි විවේචන 

තතු වී ඇත්ය. එවහි්  සා් ප්රිදාික සිංහල 

කා් ත්යා්වේ ඇඳු්  පිළිධඳ ් විතසුතක වයවද් නට 

ශදහස් කවළේ වතත විවේචකය්  ට ්ර්ත්යතාන සිංහල 

කා් ත්යා් ට සා් ප්රිදාික සිංහල කා් ත්යා්වේ ඇඳුත  
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හඳු් ්ා දීතට හැකියා්ක් තිවබ් ද ය් න පිළිධඳ් 

සත්යා ධැලීත ට ශ්සථ්ා්ක් ලධා දීත පිණිස ය. 

්ර්ත්යතාන ධහුත්යර කා් ත්යා්් වේ ඇඳු්  පිළිධඳ ් 

මුඛනි්ත්ය රකිමි්  කටරිතු කරන වතත විවේචකි් වේ 

සැපවුණු ශරමුඛණු පිළිධඳ ් දාවකයාට ශදහසක් ලධා 

දීතත්මි වතත ලිපිව  ශරමුඛණි. “ඇඳු් , දැලඳු් , 

විවයේෂවය්  ස්ත්රීග් වේ ඇඳු්  දැළඳු්  කලි්  කල 

ව්නස් ව්ි”, වතය තාර්ටි්  වික්රශතසිංහ ූරමට් වේ 

තත්යයි. වතත ව්නස්වීත වන වහ ත්මි ඇඳුව්  

දරිණාතය සදු විය රිත්මිවත්මි ස්ත්රිශය ් ් ාත්මි නිරු්ත්මි 

කිමටව්  ත්යත්මිත්මි්යකට ද නැතින්  ඇය ්  ්  ාත්මි සිං්ර 

ශීලී ත්යත්මිත්මි්යකට හා වගෞර්යක ට දත්මි කිමටත ට සුදුසු 

ඇඳු්  වකවරහි ද ය් න ශද විස්  සත්යා ධැලිය 

රිත්මිත්යක් ධ්ට දත්මි ් ඇත්ය. ධටහිර සිංසක්ෘතිය ට 

ආවේණික ශසිං්ර කා් ත්යා ඇඳු්  පිළිධඳ ් 

නිහැඬියා් හා මුඛනි්ත්ය රකින ශදවේ ආගමික හා 

සතාජ නායකි්  කා් ත්යා්වේ සිං්ර ශීලී ඇඳු්  

පිළිධඳ ් ශ්ලාද නගන ත්යත්මිත්මි්ය ට දත්මි ් ඇත්ය.        

පිරිමිවයුම ට ත්යත වදකණිව  සට දණහිස ්ැවසන 

දරිදි ඇඳුතක් ඇඳීත සදාචාර විවරෝධී ්රිනයා්ක් වලස 

කිසව්ක් දකීවී යැි ශපි වන සත්ය් වනමුඛ. නමුඛත්මි එත 

ඇඳුත ස්ත්රිශයක ට වකවසේ න්  සුදුසු විය හැකි ද? 
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වදකණිව  සට දණහිස දක්්ා ඇඳුතක් ඇඳ ගත්මි 

පිරිමිවයුම ත්යත වග්ත්මිවත්මි ්ැ  කරන විට එය 

ශසලි්  යන පිටස්ත්යර ස්ත්රීග්  ට ඔහු වකවරහි ලිිංගික 

ආකර්ෂණයක් සදු වන ්න ධ් ශපි ඉත්යාත වහ ඳි්  

දනිමුඛ. නමුඛත්මි එත ඇඳුත ත ඇඳ වගන ස්ත්රිශයක් එත 

කාර්යව  ත නියැළුනවහ ත්මි සදු විය හැකි  

කලධගෑනිය පිළිධඳ ් ශමුඛතුව්්  කි් රිතු ්් ව්  

ද? වති්  වදවන් ව්  ස්ත්රීග පිරිමි වදවක ටවසේ ත  

ඇඳු්  සත විය වන හැකි ධ් වන වේ ද?  

ු ත්යන තවනෝ විදා් ශදට දග් ්් ව්  පුරුෂි්  ට 

හා ස්ත්රීග්  ට ලිිංගික දත්මිවත්මිජනය සදු ්න ආකාරව  

ව්නසක් ඇති ධ් ය. ශඩු ඇඳුමි්  සැරසුණු 

පිරිමිවයුම  දැකීවත්  ස්ත්රිශයකවේ තනවසේ ලිිංගික 

පිබිදීතක් ඇති ්් ව්  ඉත්යාතත්මි ත ශල්ද ්යවය්  

ධ්ත්මි සද්ර්යය තුළි්  ඇවේ හැඟී්  ශ්දිවීත ඉත්යා 

ශධික ් සදු්් නක් ධ්ත්මි තවනෝ විදා වස යා 

ගැීමවත්  වත්ය ර් වු්ත්මි ශද ශත්මිදකිනා සත්ය 

කරුණකි. ශනිත්මි ශති්  ශඩු ඇඳුමි්  සැරසුණු 

ස්ත්රිශයකවේ යමටරය දැකීවත්  පිරිමිවයුමවේ සත්ය තුළ 

ඇති ්න රාගික හැඟී්  ඉත්යාතත්මි ත ශධික ධ්ත්මි ශද 

ද් නා සත්යයකි. නැ්ත්ය ්රක් ශද දැ්සය රිතු ් 

ඇත්මිවත්මි ත්යත් වේ ත් බිරිය දියණිය වහෝ වස රිරිය 
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තහ තග ධහුත්යරයකවේ රාගික හැඟී්  ඇවිස්සීව්  

ආධාරකයක් ධ්ට දත්මි වීත සදාචාර ස් ද් න කිසත 

පිරිමිවයක් ශු තත්ය කරන ්රිනයා්ක් වන ්න ධ් ය. 

නමුඛත්මි පිටස්ත්යර ස්ත්රීග්  එවසේ ත්යත් වේ රාගය ඇති 

කර්න  ාණ් යක් ධ් ට දත්මි වීත ශවේක්ෂා කරන 

පිරිමි්  ද ශද සතාජව  දක්නට ලැවධන වද දු 

ලක්ෂණයක් ධ් දැ්සය රිතු ් ඇත්ය. වත්්  ‘රෑ 

දනිවයල් ද්ල් මිවගල්’ චරිත්ය නිසා සදු වී ඇති හානිය 

ඉතහත්මි ය. තනවසේ ත්ා ගත්මි හරයක් නැති තත්ය්ාදය්  

ඉදිරිදත්මි කරමි්  සතාජය වන තප ය්් න ට යවතක් 

කටරිතු කරි න්  එය ඉත්යාතත්මි ත දහත්මි ්රිනයා්කි.  

වතත තාත්යෘකා් ට ශදාළ ් නැ්ත්ය ්රක් වහළව  

තහා ගත්මිකරු තාර්ටි්  වික්රශතසිංහ වියත්යාණ්  විස්  

රචිත්ය “පුරාණ සිංහල ස්ත්රීග් වේ ඇඳුත” යන 

්රී් ථවය්  දහත්ය සඳහ්  වක ටස දපුටා දක්්් නට 

කැතැත්මිවත්යමුඛ.  

“දුමණු ඉ් දියාවේ ද්රතවි   ාෂා ප්රි ාෂණ යක්තිවය්  

්ැඩුව්  ආර්ය  ාෂා්් වග්  ලත්මි වදෝෂණවයනි. 

එහි ජනයාවේ ආගත ධර්තය, ආර්යය් වේ ආගත 

ධර්තවය් ද ආශ්රවවය් ද, සතාජ චාරිත්රව ආර්යය් වේ 

සතාජ චාරිත්රව  ආශ්රවවය් ද ්ැඩිණි. සිංහලය් වේ 
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වධ වහෝ සතාජ චාරිත්රව හා ඇඳු්  දැලඳු්  ආදිය, 

වකළි්  ත දතුරු ඉ් දියාවේ ආර්යය් වග්  වන ් 

දුමණු ඉ් දියාවේ ජනයා ශති්  දුෂණය වීවත්  දසු 

ලැබිණැි ශද ශත්යර වතකල ද්ත්මිනා ඇත්යැ්  ආ්ාහ 

වි්ාහ චාරිත්රවය් වේත්මි ඇත්යැ්  ආගමික 

චාරිත්රවය් වේත්මි ශු සාරවය්  ශු තාන කළ හැකිය.  

පුරාණ සිංහලය් වේ ඇඳුත දතුරු ඉ් දියාවේ 

ජනයාවේ ඇඳුවත හි කාලාු රූද විකායවයකි 

සතහරු කල්දනා වකවරති. වද්යගුණවය්  ලිංකා්, 

දුමණු ඉ් දියා් ්ැ් න. ශීරත්යව  ඇත්යැ්  

්ක්ාු ්ක නියිංසාවය්  සහ දුර්භික්ෂවය්  ලිංකා් 

පී ා ලධන කළ දුමණු ඉ් දියා් ද   ද්දුරු වදකි්   

පී ා වි් වද්ය. එකනාලික දුර්භික්ෂය ්ැනි 

දුර්භික්ෂයක් දුමණු ඉ් දියා ඉතිහාසය ද කියි (Dr. 

S.K. Aiyanagar: Contribution of South India, III, 

95). චාරිත්රව ්ාරිත්රව වත්  වද්යගුණය ද ඇඳු්  සකස ්

කර්ි. ව්  කරුණු ශු ් වත් ත, වද ත්ය දති්  

පුරාණ ගල් රූදවය්  සහ සතු්්  ්ලි්  ලැවධන 

සාක්ෂය ශු ් ද පුරාණ සිංහලය් වේ ඇඳු්  දැලඳු්  

දුමණු ඉ් දියාවේ ජනයාවේ ඇඳු්  දැලඳු්  

්්හාරය ට ශු ගුණ් සකස් කරු  ලැබියි 

කල්දනා කළ හැකි ය. එළාර - දුටුගැමුඛණු රිද්ධව  දී 
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ගැමුඛණු වසේනා් වදතළ වසේනා් හැඳින ගත්ය 

වන හැකි් දු ්  තරා ගත්මිහි තහා්ිංයය කියි. 

ගැමුඛණු ුමතාරයා සය වසේනා්ට විවයේෂ සලුමණු සහිත්ය 

ඇඳු්  සැදරිව  වති්  දසු්ය. වදතළු් වේ ඇඳුත 

එත්යර්  ව්නස ් වන වී යැි සීරතට, ව්  කරුණු ද 

ශු ධල වදි.  

න් ්ැනි යත්ය ්ර්ෂය දතණ ්න තුරු ුමලීන සිංහල 

ස්ත්රීගහු ද්ා දඩුකය වන ්ැසුහි නියච්ය කළ හැකි 

සාක්ෂ, පුරාණ සතු්්  ්ලි්  වත්  වද ත්ය දති්  ද 

ලැවබ්. පුරාණ ගල් රූදය් වග්  සහ සතු්්  ්ලි්  

ලැවධන සාක්ෂ, වධ වහෝ වදන වන පිළිගනිත්මි. 

පුරාණ ිතල්ද ස් ප්රිදායය්  ශු ගතනය කළ ධැවි් , 

ිතල්පීහු දඩුකය වන ්ැවසන ඇඳු්  ඇති ්  ස්ත්රීග් වේ 

රූද වනළුහ; සත්මිත්ය්  කළහ. වතය ගල් රූද සහ 

පුරාණ සතු්්  කියන සාක්ෂ ධැහැර කර් නවු් වේ 

ත්යර්කවයකි. ගල් රූදය් වග්  සහ සතු්මි්  

ලැවධන සාක්ෂ වතවසේ ධැහැර කරත්යත්මි, වද ත්ය 

දති්  ලැවධන සාක්ෂ නිසා, ගල් රූදය්  හි 

වදවන් ව්  ත්යත්මිකාලවය හි මිනිසු් වේ ඇඳු්  

දැලඳු්  ධ් ඔේපු ව්ි. 
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පුරාණ සිංහල ුමල සත්්රිශය දඩුකය වන ්ැසූ ධැේ 

ධ් තදද ශේව කත්යාවයහි වරෝහිණි ්සත්ු් කියි. 

ශු රුද්ධ තහ වත්යරණුව්ෝ කිුල්්ත්මි ු ්රට ් ැඩියහ. 

වරෝහිණී න්  දදාසකා්, යමටරවයහි ුමෂ්ට වරෝගයක් 

ඇති ්  ගත්මි වහි්  ලජ්ජාවය්  එහි වන දැමිණ වගහි 

සටිු  ඇසු ශු රුද්ධ ස්ථවිරවයෝ, ‘ඇය කැඳ්ා 

වග් ්’ ි  ් දාවළෝය. තහා සථ්විරය්  වතවසේ කැඳ්ා 

යැවුවය්  වරෝහිණී, ත්යතාවේ  ඇප පුරාවූ ුමෂ්ට ්සා 

ගැීමතට ඇප ලා වගන සටි ක  කඤච්ුකය (සැේටය) 

ගල්ා ත්යධා සථ්විරය්  ව්ත්ය දැමිණියාය. (ධ් තදද 

ශේව කථා 479 ්ැනි පිට: “වථවර  දක්වක  ස්ථානිං 

ඳානිති දක්වක  සාවදත්මි්ා කට කඤ්චුකිං 

දටිමුඛඤචිත්මි්ා ආගත්යිං එ්තාහ-වරෝහිණී කස්තා 

නාගත්මිරුසීති”)   

ධ් තදද ශේව කථාවේ එන ව්  ්ාක තණ් යටත්මි 

් ා, වරෝහිණී කථා ්ස්තු් සිංහලය ට නැඟීවතහි දී 

කලි්  කල සදු වූ ව්නස, පුරාණ සිංහල සත්්රීග් වේ 

ඇඳුවතහි දරිණාතය කියන සාධකයක් වත්  ගත්ය 

හැකි ය. ධ් තදද ශේව කථා් දස්් ැනි යත්ය ් ර්ෂවයහි 

දතණ ලිරි්කි. ‘ධ් පියා ශටු්ා ගැට දදය’ දහ ්ැනි 

යත්ය ්ර්ෂය මුඛල  ාගවයහි (්රින.්. 918 වහෝ 929 

්ැ් වනහි) ලක් රජය කළ දස්්ැනි කාෂද රජු් වේ 
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කෘතිවයකි සලකු  ලැවබ්. ‘කට කඤ්චුකිං දටි 

මුඛඤ්චිත්මි්ා ආගත්යිං’ යන ධ් තදද ශේව කථා දාවය 

‘දේට කඤච්ුකිං දටි මුඛඤ්චිත්මි්ා ආගත්යිං’ ි ධ් පියා 

ශටු්ා ගැටදදවයහි දක්නා ලැවබ්. ව්  දාවය ට 

ධ් පියා ශටු්ා ගැටදදය වතවසේ කියි. “සේවර වූ 

පිලිවසයු ්ට වදරවී දට කස්ස තුත්  වකවරහි 

ගැවුරි්  මුඛද්රතා ත්යධා ඇි යැ” (සර් ඩී.බී. ජයතිලක, 

ධ් පියා ශටු්ා ගැටදදය). වතකල ්්හාර 

 ාෂාව්්  කියවත්ය ත්මි ධ් පියා ශටු්ා ගැටදද 

දාවවයහි ශර්ථය වතවසේය. ‘වරෝහිණී, ත්යත ඡවි 

වරෝගය ්සා ගැීමතට වදරවී දට සැේටය වත්යරු්  

්හ් වසේ වකවරහි වගෞර්වය්  දනා ත්යධා 

ද් ්හ් වසේ ව්ත්ය ට දැමිණියාය’ යු ි. , වරෝහිණී, 

සැේටය දනා ත්යධා ආව  ‘වත්යරු්  ් හ් වසේ වකවරහි 

වගෞර්වයන’ි ධ් පියා ශටු්ා් වන කියි. ඇය 

සැේටය දනා ත්යධා ආව  වත්යරු්  ් හ් වසේ වකවරහි 

වගෞර්වයනි කිය් ව් , ධ් පියා ශටු්ා්ට ශවුරුදු 

ද් සයයක් දතණ වතපිටදී කළ ධ් පියා ශටු්ා ගැට 

දදයි. ත්ය්ත්මි ශවුරුදු වදතු්  සයයකට දසු ව්  පු්ත්ය 

සද්ධර්ත රත්මිනා්ලිවයහි ආරුඪ ්් ව්  යළිත්මි 

ව්නස් වීවතනි. “තහ වත්යරු්  ්හ් වසේ ද ‘කැඳ්ා 

වග් ්’ි ්දාරලා දට ක  සැේටයක් ඇප ්සා ලා 
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වගන ආ්වු් ට ‘හැි, වරෝහිණි, වතවත්යක් වදන ශද 

විචාර් ට එන ගතව්  වත්ය පි නා්නැ’ි ් දාළ වසේක. 

‘ස්්ාමීනි, වහළිධස් ට ලැජ්ජා ්න ත්යර්  ුමෂ්ට 

වරෝගවයක් සයල් සරුරු ්සා ඇති විය.   නිසා 

ලැජ්ජාවය්  වන  ආධ් මුඛත්මි, නිහර සර් වන ව් ි ’ 

කීහ.”  

සද්ධර්ත රත්මිනා්ලිය 13 ්ැනි යත්ය ්ර්ෂවයහි කරන 

ලදැි ශු තාන කරති (ආචාර්ය ගිගර් සහ සර් ඩී. බී. 

ජයතිලක). ධ් පියා ශටු්ා ගැටදදයට ශවුරුදු තු්  හාර 

සයයකි්  දසු සද්ධර්ත රත්මිනා්ලිය ලියන කාලවයහි, 

ුමලීන කා් ත්යා්්  දඩුකය වන ්ැසීත, ක්රශතවය්  

ව්නස් වී වගන ගිය විධියක් වුවය්  සද්ධර්ත 

රත්මිනා්ලිය කර්ත්යෘහු ගැටදදවයහි ආ විස්ත්යරය 

වන ත්යැුමහ ි සත්යමි.  

ුමලීන කා් ත්යා්්  වකවසේ ව්ත්යත්මි වද දු සිංහල 

ස්ත්රීගහු, ඉත්යා තෑත්ය කාලය ් න තුරු දඩුකය වන ්ැසුහ. 

සිංහල කා්ය් වග්  එයට සාධක ලැවබ්. 14 ්ැනි 

යත්ය ් ර්ෂවයහි වග ද ප ගැහැු ් වේ ඇඳුත දනි්  ද  

්ැවසන වසේ හැඳගත්මි වරදි ක ක් දතණි. තිසර 

සිංවද්යව  දදයක් වතවසේ කියි.  
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‘වලල්ා ත්යන ධර ගන ර්  ුමු ්ැනි දන වනත්මි  

  ව්ළිව  

දුහුලැඳ දඩු දණ තඬල ද සරිසර දාමි්    

  එළිව  

වගරි න්ත්යා යවනන වග ද ප ශපන්  දැක තුු   

  වහළිව  

වනතු සත්ය සනසමි්  සධඳ වන ලප් වත රටු්  

  එළිව .  

 

වත රටු එළිව  වග ද ප ගැහැු ්  ලීවල වදත්ය 

දවයෝධරය්  එළියට වදවනන වසේ ද, දනි්  ද  

දතණක් ්ැවසන වසේ දුහුල් හැඳගත්මිත්යවු්  ධැේ ව්  

දද කියි.” (“පුරාණ සිංහල ස්ත්රීග් වේ ඇඳුත” - 

තාර්ටි්  වික්රශතසිංහ - 38-42 පිටු). 

වතත කරුණු වගන හැර දැක්වුව  මුඛස්ලි්  

සිංස්කෘතික ආක්රශතණයක් ඇති ධ් ද්සමි්  මුඛස්ලි්  

විවරෝධී හඬ ඉසත්තු කර් න ට ව්ර දර් න්  හට 

වකවසේ න්  ත්යත් වේ දාර් දරික සිංස්කෘතිය ව්ත්ය 

ආදසු ගත්  කළ හැක්වක් ද කියා විතසීතට ය. 

ඉස්ලාමීය සිංස්කෘතිය ්ර්ෂ 1400 කට දතණ වදර 
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සදාචාර ස් ද් න හා සාරධර්ත සපිරි සතාජයක් 

වග   නැගී්  ශරමුඛණු කර වගන වදවිඳු්  විස්  දහළ 

කරන ලද ශල් ුමර්ආනව  හා මුඛහ් තද් ධර්ත 

දුත්යයාණ්  වේ ශලිංකාර පුර්්ාදර්යය දදන්  කර 

වගන වග   නැගුන කි. ඉතිහාසව  විවිධ සිංසක්ෘීර්  

ශත්යරි්  ආ ගත්  තප තුළ ශ්  සිංස්කෘීර් වග්  සදු 

වූ ධලදෑ්  තත්ය ත්යත ශලිංකාර සිංස්කෘතිය ය්  

ව්නස්ක්  ්ලට  ාජනය ්් න ට ඇත්යැි ය් න 

මුඛසල්ි්  ් රු්  පිළිග් නා සත්යයකි. එවලස ව්නස ්වූ 

දු පත්ය සිංස්කෘතිය සා් ප්රිදාික මුඛසල්ි්  සිංසක්ෘතිය 

වලස හඳු්  ්් නට ඉස්ලා්  විවරෝධී්  දත්මිසාහ 

දරති. මුඛස්ලි්  ජනයා ත්යත් වේ සදාචාර ස් ද් න 

ශලිංකාර සා් ප්රිදාික සිංස්කෘතිය ව්ත්ය සැධැවි්  ත 

්ර්ත්යතානව  නැුරු ව්මි්  සටින ධ් ශද දකිනා 

කරුණකි. කා් ත්යා ඇඳුත සත්්රිශයවේ වගෞර්ය රැවකන 

දරිදි සකස ් කර වගන තිබීත, තස්ජිදය හා ඇති 

ධැඳියාව් හි ්ර්ධනයක් වත්  ත ත්යරුණ පිරිස ශත්යර 

සාරධර්ත සපිරි ජීවිත්ය නැුරු්ක් ඇති වී තිබීත ශද 

ශදවේ සා් ප්රිදාික ඉසල්ාමීය සිංසක්ෘතිය ව්ත්ය ගත්  

කිමටතකි. වතය ශ් ත්ය්ාදයක් වහෝ සිංසක්ෘතික 

ආක්රශතණයක් වලස ්දර ඇස්  වන ධලා වතත 

ව්නස් වීත සතාජය සදාචාර ස් ද් න එකක් ධ්ට 
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දරි්ර්ත්යනය කර් න ට වකත්යර්  දදකාමට වී ඇති දැි 

කරුණාකර තධස්ථ තනසකි්  රිතු ් විතසා ධලා 

ීරරණයක ට එන වලස කාරුණික ් ආරාධනා 

කර් වනමුඛ.           

කා් ත්යා් තුළ දැ් වී් කරණය 

දැ් වී් කරණය තුළ කා් ත්යා් යු  ගස ට වද ත්මිත්යත්මි, 
වද ත්මිත්ය ට ගසත්මි වතනි.   ත්යරතට ත කා් ත්යා් 
වන තැති ් දැ් වීතක් ප්රිචාරණය ්න්ා දැක ගත්ය 
වන හැක. ස්ත්රීග ලාලිත්ය සතප කිසදු ස් ධ් ධත්යා්ක් 
වන තැති  ාණ්  විකිණීත ට ද්ා කා් ත්යා ් වය දා 
ග් ව්  එධැවිනි. ් ර්ත්යතානය ් න විට ව්ළඳ දැ් වී්  
ශවේ ජීවිත්ය ්ල ශිංගයක් ධ් ට දත්මි ් ඇත්ය. 
කා් ත්යා්වේ හිවසේ සට වදදතුල දක්්ා ්ර්ණනා 
කරමි්  නිර්තාණය කර් නා වූ ව්ළඳ දැ් වී්  හරහා 
වධ වහෝ විට දත්මිසාහ කර් ව්  ් ාහනයක ටයරයක් 
එවසේත්මි නැතින්  වත්මි වක ළ දැකේ එකක් නැත්මින්  
වධවහත්මි ්ර්ගයක් විකිණීතට ය. ්ර්ත්යතානව  
කා් ත්යා ් හරහා වතත නිෂ්දාදන ශවලවි කර ගැීමත 
ට වදලඹී ඇත්ය. කා් ත්යා ්  ප්රිචාරණය ට වය දා ගැීමත 
තුළි්  එය කා් ත්යා්වේ සතාජය ය ප්රිතිරූදය වග   
නැිංවීත ට දත්මිසාහ දරි. කා් ත්යා ් ව්ළඳ දැ් වී්  
තුළ ත්ක් බිරිඳක් සවහෝදරියක් වද් ්තියක් යනාදී 

භූමිකා රප දක්්ි. 
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ව්  දින ්ල රූද්ාහිනිවය හි විකායනය ්න ව්ළඳ 
දැ් වීතක් මීට කදිත නිදසුනක් සදයි. එහි විස්ත්යර 
්් ව්  නි්සක ශ් තා ශසීමද වීත (ඇයට වක ් වද් 
ශතාරු් සෑදීත) නිසා ඉස්වකෝවල් ය් නට සැරසී 
සටින ුම ා දියණිය ට ත්යත වක ණ් ය නිස වලස 
වග ත්යා ගැීමත ට වන හැකි වීතත්මි පුිංචි පිරිමි දරු්ා 
ශත්මි ් ැ ට සාදන පුිංචි නි්ස නිර්තාණය කර ගැීමත ට 
වන හැකි ් කරදර වීතත්මි   සතපත ුමස්සයට වී 
බිත්මිත්යර ඔ් ලේ එකක් සාදා ගැීමත ට ව්ර දරන 
පියාවේ එත බිත්මිත්යරය ධඳුවන්  බිතට ්ැටී වගදර 
සටින ධ ප දැටියා එය කටි්   ැහැ වගන යන 
ආකාරව  සද්ධි තාලා්කි. ව්  සය පත සද්ධී්  ් ැලක් 
වත්  වගීර ඇත්මිවත්මි වගදර ත්ට වක ් වද් ශතාරු ්  
සැදී ්ැ  දළ කර ගැීමත ට වන හැකි වීත ය් න මුඛල් 

කර ගනිමිනි. 

නමුඛත්මි වතහි ශ්සානව  වක ් වද් වේදනා් ට ශදාළ 
වධවහත්මි ්ර්ගය නිසා වක ් වද් ශතාරු ් සු් ව්ි. 
ව්  ප්රිචාරණය හරහා කා් ත්යා ් යු ව්්  සතාජය 
ශර්ථ දක්්න සත්්රිශය වත්ැ් නියක් ද ය් න විතසා 
ධැලිය රිතුය. එන්  කා් ත්යා ් යු  වතවහකාරියක් 
ද? නැතින්  ඇයද පිරිමි්  හා සත ් ්ැව  හි නිරත්ය 
්් නියක් ද ය් න ශද දැහැදිලි කර ගත්ය රිතුය. 
කා් ත්යා ් නි්වසේ වන තැති විට වහෝ ඇය ශසීමද වූ 
විට ත්යත කාර්යය්  නිස දරිදි ඉටු කර ගැීමත ට 
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වන හැකි පිරිමි්  ව්  සතාජව  වක වත්යුමත්මි සටිත්මි ද? 
  ශය ව්  රූද රාමුඛව් හි ව්නසක් වන දකිති. නමුඛත්මි 
ස්ත්රිශය පිළිධඳ සිංවේදී, ස්ත්රිශ පුරුෂ සතාජ ා්ය පිළිධඳ 
ශ්වධෝධය ඇත්මිවත්යුම ට න්  වතහි ඇති ආකල්දත ය 
ශරුත්ය ්ටහා ගත්ය හැකිය. වත්්  ප්රිචාරණය්  හරහා 
සතාජගත්ය කිමටතට දත්මිසාහ දරන ්ැරදි ශර්ථ 
කත්යනය්  නිසා නි්වසේ සට රූද්ාහිනිය නරෙන පුිංචි 
දරු්ාවේ තනස ට ඇතුළු ්් ව්  ද වගදර ත් 
නි්වසේ සය ප කටරිතු ඇවේ ශත්මි වදකි්  ත කළ රිතු 
ධ්ි. නමුඛත්මි ශද දැ්  එත ආකල්ද ව්නස ්කළ රිතුය. 
පිරිමියා ද නි්වසේ කාර්යය්  සඳහා සහය දිය රිතුය 
යන ආකල්දය සතාජ ගත්ය කළ රිතුය. නමුඛත්මි ඉහත්ය 
විස්ත්යර කරන ලද සද්ධි තාලා් ට කා් ත්යා් ව්ු ් ට 
පිරිමියුම ආවද්ය කවළේ න්  එය සයල්ල් වේත 
හාසයට ලක් ව්ු  ඇත්ය. ව්  මිනිහ ට පිසස්ු යැි 

වකවනුම කිය් න ට වු් ද පුළු්න. 

ශවනක් ශත්යට ශ  නිරු්ත්මි කා් ත්යා් දැද්දි දැද්දී 
ය් ව්  ටයරවය හි ඇති ්ටිනාකත වද් වීතට ය. 
ත්ය්ත්මි ශ්ස්ථා්ක වතේටයක් ද  ත්යරුණියක ශ  
නිරු්ති්  ්ැතිමට සටි් ව්  වතේටව  ද්තින සනිඳු 
දහස ඉසත්තු කිමටතට ය. පිරිමියාවේ සු්ඳ විලවු්  
්ර්ගව  සු්ඳ ට ඇදී එන ත්යරුණිය පිරිමියාවේ සු්ඳ ට 
්ශී වී ඔහු ් සද්ර්ය කර් ව්  ඉත්යා සරාගී 
ආකාරවයනි. වත්ැනි ව්ළඳ දැ් වී්  හරහා 
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දාවකය්  ට විඳි් න ලැවධ් ව්  ලිිංගික ත්යෘේතිය 
මිස ව්න ුමතක් ද? ඉහත්ය ප්රිචාරණය්  හරහා සතාජය 
ට වදු  ලධ් ව්  කා් ත්යා ් ළඳ වධ ළඳ තට ස පටු 
තෘදු සතාජය පිළිධඳ නිස ශ්වධ ධයක් වන තැති 
ත්යැනැත්මිතියක් ධ්ි. කා් ත්යා ් එධඳු ද? නැතින්  
ඇයත්මි පිරිමියා වත්  ත සතාන හැකියා්්  ඇති 
ුමසලත්යා්් වග්  පිරිපු්  ත්යැනැත්මිතියක් වන ්් ව්  
ද? ව්  පිළිධඳ ශද විතසය රිත්මිවත්මි වත්්  ශදහස් 
සතාජය ව්ත්ය වද ් ද කරන ව්ළඳ දැ් වී්  
කරු්ාවග්  ය. සතාජය කා් ත්යා ් දකි් ව්  එධඳු 
ඇසකි් න්  ශද ුමතක් කර් න ද ය් න ඔහුවේ 
පිළිතුරි. නමුඛත්මි එය ව්නස් කිමටව්   ාරදූර 
්ගකීවත්  ්ැඩි වක ටසක් දැටව්් ව්  ද ඔහුටත 
ය. ත් ද යත්මි විදුාත්මි තාධය ්ර්ත්යතානව  මිනිස ්
ජීවිත්ය ්ලට සමීද වී ඇත්මිවත්මි ප්රිධාන ශහාර වේල් තුන 

හා සතාන් ය. 

කා් ත්යා්  ාණ් යක් වලස ව්ළඳදළ තුළට ඉදිරිදත්මි 
කිමටත පුරුෂයා ට සාවේක්ෂ ් ධහුල ් දැකිය හැකිය. 
පිරිමි්  ස් ධ් ධිත්ය රූද රාමුඛ ්ල දී ඔවු්  ඉත්යා 
කඩිසර නිර්භීත්ය දසස් චරිත්ය ලක්ෂණ ් ලි්  වහබි ශය 
වලස වද් වීතට දත්මිසාහ දරන ශත්යර ගැහැනියවේ 
තෘදු වත වළ ක් ධ් සරිතැලි කත රූතත්මිකත හා එි්  
තතු ් න ලිිංගික ආකර්ෂණය දතණක් ඉසත්තු කිමටතට 
දත්මිසාහ දරි. පුරුෂයා තුළ ද්තින කඩිසරකත 
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වද් වීත ට වේග්ත්මි සිංගීත්ය රිද්තයක් වය දා ගැීමතත්මි 
කා් ත්යා්වේ ත් දගාමී ධ් වද් වීතට   හා සතාන 
සිංගීත්ය රටා්ක් දදකාර කර ගනිති. ව්  ක්රශතය තුළි්  
ව්ළඳ  ාණ්  ය විුමණා ගැීමත ට දාරිව ෝගිකයා 
තුළ දන් දු්ක් ඇති කරන්ා වත්  ත කා් ත්යා ් 
වකවරහි ඇති සතාජ තත්යය ත්යහවුරු කිමටත ද සදු වේ. 

ත්යරපකාමට ව්ළඳ වද ළ තුළ ලා ය දසු දස හො 
යෑව්  ත්යරගවය්  ජය ගැීමත ට ස්ත්රීගත්මි්ය දාවිච්චි 
කිමටත ශද රිහුසු ප් සදු ්් නකි. ස්් ා්වය්  ත 
ස්ත්රීගය ට හිමි ලාලිත්ය ශද සුල  ශවලවි  ාණ් යකි. ශද 
සතාජය තුළ ස්ත්රිශය පිළිධඳ ආකල්දය ඉත්යා දහත්මි 
තේටතක ට ඇද දැමීතට වතය වහේතු්කි. වල ් සු් දර 
ත ්ස්තු්ක් ්න ගැහැනිය ඇය පිළිධඳ ්න සතාජ 
ආකල්දය හරහා වත්්  දහත්මි ශඩියක ට ඇද දැමීත ට 
්ර්ත්යතාන ව්ළඳ දැ් වී් කරු්ා දත්මිසාහ ගැීමත 
සතසත්්ය සතාජව  ත පිරිහීත සනිටුහ්  කර් නකි. 

ඓහිකත්මි්ය වහ්ත්මි වසකිරිලැරිස්  
(secularism) යු  ුමතක් ද? 
සිංස්කෘතිය පිළිධඳ සාකච්ඡා්ක දී වතත තාත්යෘකා ් 
පිළිධඳ කරුණු විතසීතක් කිමටත ්ැදගත්මි යැි 
සත්ය් වනමුඛ. වන වයුමත්මි තත්ය්ාදය්  හා 
දර්යන්ාදය්  හැඳි් ව්න දහසුමත්මි එකක් "්ාදී" 
වල්ධල් ශත්යර ඓහික්ාදය (ශනාගමික්ාදය) වහ්ත්මි 
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වසකිරිලැරිස්  ත්ය්ත්මි එක් වල්ධලයකි.   ලාිංවක්ය 
සතාජය තුළ කත්යා ධහට ලක් ් න ව්  දහසුමත්මි එකක් 
"්ාදය් " ශත්යර ට, දැනට එත්යර්  කත්යා ධහ වන ව්න 
ව්  ශ පත්මි ්ාදයක් හඳු් ්ාදීතට ශද ව්වහවස් ව්  
ඇි? වසකිරිලර් යන වල්ධලය   ලාිංවක්ය කතිකා් 
තුළ ශ පත්මි වදයක් විය හැකි නමුඛත්මි ජාත්ය් ත්යර 
කතිකා් තුළ එය ඉත්යා දැරණි තත්ය්ාදයකි. 

තත්ය්ාදී වල්ධල් ගැන යතක් කිය් ව්  න් . වතත 
වල්ධල් ්ැදගත්මි වද් වන වේ. නමුඛත්මි කිසය්  ශදහස ්
සමූහක ට පිළි ගත්මි නතක් දීවත්    පිළිධඳ කතිකා් 
දහසු වේ. ඓහිකත්මි්ය යු  තත්ය්ාදයක් දතණක් 
වන ් ්රිනයාකලාදයකි. එි්  කිසය්  දියානතියක් 
වද් ු ්  කරි. ව්  දියා් ඔස්වස ගත්  කිමටත ගැන 
සාකච්ඡා කිමටත ට එවත් ත   දියානතිය ඇති 
පුද්ගලය්  හා ශදහස් ශති්  එක් වීතට ව්  
"වසකිරිලර්" වහ්ත්මි "ඓහික" වහ්ත්මි “ශනාගමික” 
යන වල්ධලය දදවයෝගි කර ගත්ය හැකි ය. ඇත්මිවත්ය්  
ත වසකිරිලර් යන ්දන ජාත්ය් ත්යර කතිකා ් තුළ 
වහ ඳි්  නිර්්චනය වී ඇති ධැවි්  කිසය්  කත්යා 
ධහක දී මුඛල සටත ශදවේ ස්ථා්රය ුමතක්දැ’ි 
දැහැදිලි කිමටත ව්ු ් ට වතත වල්ධලය  ාවිත්යා කළ 
හැකි ය. ඇත්මිත්ය ්යය්  ත කියවත්ය ත්මි ඔනෑත 
වල්ධලයක ශ්යත්යා් න්  එය තැි. එන්  මුඛල සට 
දැහැදිලි කිමටත ව්ු ්ට ත්යනි ්චනයක් වය දා 
ගැීමති 



 

149 

ඓහිකත්මි්ය (secularism) යු  යහ-දාලනයක් (good 
governance) ඇති වීතට න්  රාජ ත්ය් ත්රවය හා 
සිංසථ්ාපිත්ය ආග්  (institutionalized religion) 
එවකවනකා වග්  ස්් ාධීන විය රිතු යැි පිළි 
ගැවනන වද්යදානික තත්ය්ාදයි. එවසේ නමුඛත්මි එ්ැනි 
සරල නිර්්චනයකි්  ව්  කත්යා් ශ්ස්  කළ 
වන හැක්වක් වධ වහෝ ශ්ස්ථා ්ලදී රාජව  
ඓහිකත්මි්ය හා පුද්ගලවයුම වේ වදෞද්ගලික නිර්-
ආගමීකත්මි්ය යන වද්ැදෑරු්  කරුණ එකක් වසේ 
්ැරදිය ට හඳුනා ග් නා නිසාය. ඓහික තත්යය යු  
රාජය නිර්-ආගමික වීත මිස එහි පුර්ැසය්  නිර්-
ආගමික වීත වන වේ. ඓහික රාජක් තුළ දී 
පුර්ැසවයුම ආගමික වහෝ නිර්-ආගමික වීත එත 
පුද්ගයාවේ වදෞද්ගලික කරුණකි. 

"වදෞද්ගලික තේටවත්  ගත්යවහ ත්මි ඓහිකත්මි්ය 
වහ්ත්මි වසකිරිලැරිස්  යු  ත්යත් වේ ආගමික හා 
සිංස්කෘතික තත්ය ් ාද වදෞද්ගලික ්  ත්යධා වගන සතාජ 
ජීවිත්යව  දී කාටත්මි වද දුවේ එකප විය හැකි දාලන හා 
ජී්න රටා්ක් ශු ගතනය කිමටති. රාජත්මි්ය 
ගත්යවහ ත්මි වසකිරිලර් රාජයක් යු  කිසත ආගමික 
වහෝ සිංස්කෘතික තත්යයක ට විවයෂ සැලකීතක් 
වන කරන රාජයකි". 

එවසේ න්  ඓහිකත්මි්ය (secularism) යු  ුමතක් ද? 
වදෞද්ගලික තේටවත්  ගත්යවහ ත්මි ඓහිකත්මි්ය 
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වහ්ත්මි වසකිරිලැරිස්  යු  ත්යත් වේ ආගමික හා 
සිංස්කෘතික තත්ය ් ාද වදෞද්ගලික ්  ත්යධා වගන, සතාජ 
ජීවිත්යව  දී කාටත්මි වද දුවේ එකප විය හැකි ජී්න 
රටා්ක් ශු ගතනය කිමටති. රාජත්මි්ය ගත්යවහ ත්මි 
වසකිරිලර් රාජයක් යු  කිසත ආගමික වහෝ 
සිංස්කෘතික තත්යයක ට විවයෂ සැලකීතක් වන කරන 
රාජයකි. 

වතහිදී වියාල ගැට ප්ක් තතු විය හැක. "කාටත්මි පිළි 
ගත්ය හැකි" ය් න නිර්්චනය කර් වන වකවලස ද? 
කාටත්මි පිළි ගත්ය හැකි ය් න ඉත්යාත සාවේක්ෂ ශරුත්මි 
දැක්වීතකි. වතත්යැනදි ත්යති ශ් ත්ය්ාදි්  සහ ශ් ත්ය්ාදී 
වන ්න තත්ය ්ල ව්නසත්මි වදවන් නට දට්  
ග් ව් . ශ් ත්ය්ාදී්  සතග "කාටත්මි පිළි ගත්ය හැකි" 
්වේ තාත්යෘකා කත්යා කිමටත ඉත්යා ශසීරු ය. හැධැි 
ශ් ත්ය්ාදය කිය් වනත්මි ඉත්යාත සාවේක්ෂ වදයක්. 
ඉති්  ව්  "කාටත්මි පිළි ගත්ය හැකි" වද් කියන එක ශපි 
එළැවෙන ස් මුඛතියක්. ව්  ස් මුඛතිය ට එළවේ න 
න්  සෑවහ් න සාකච්ඡා කර් න ශ්යි. ශඩු 
ගනව්  එවහත සාකච්ඡා තුළි්  ත්යති හරි ක්රශතය 
වත කක් ද කියා වස යා ග් න හැකිය  කියන 
තත්ය්ාදව  ඉඳීත ත්යති වසකිරිලැරිස්  ් ල ආර්  ක 
පිය්ර.  

 ව්නස් ්න වලෝකව  ව්නස් ්න රටා සතග "හරි 
ක්රශතය" කියන එක ව්නස් ව්න සාධකයක්. 



 

151 

මිනිසු් වේ ප්රිය්න විසද් න පු ප්්  මිනිසු් ට ි.   
සඳහා විදාත්මිතක දැු ත සතග ධද්ධ ් න චි් ත්යනයක් 
හා සාකච්ඡාව්්  එළැවෙන ස් මුඛතියක් ශ්යි 
කියන දදනව්  ඉ් න්ා න්  ඔධ ඓහිකත්මි්ය 
ශගය් වනක් වහ්ත්මි  'වසකිරිලරිසේ්' (secularist) 
වකවනක්. ඔධ 'වසකිරිලරිස්ේ' වකවනක් වීත ඔවබ් 
එක්ත්යරා වද්යදාලනතය හා සතාජතය තත්යයක් 
දතණි. එවසේ වීත තුළ වදෞද්ගලික ් වධෞද්ධවයක් 
ඉස්ලා්   ක්තිකවයක් කවත්යෝලික වහෝ ්රිනසත්ියානි 
ආගමිකවයක් හි් දු  ක්තිකවයක් වේග්  වහෝ 
ව්නත්මි සා් ප්රිදාික විය්්ාස ඇති ත්යැනැත්මිවත්යක් වහෝ 
පූර්න නිරාගමිකවයක් වීතට ධාධා්ක් නැත්ය. 
ඓහිකත්මි්ය යු  රාජය්  ්රිනයාත්මිතක වීව්  
ආකෘතිය පිළිධඳ වද්යදාලනත ය තත්යයක් දතණි 

 

සතාේතිය 

සිංස්කෘතිය හා සතාජ ඝර්ෂණ යන තාත්යෘකා් යටවත්මි 

ශදට ප්රිවයෝජන්ත්මි හා ශදාළ යැි හැවපන විවිධ 

කරුණු දදන්  කර වගන වතත ලිපිය සකස් කිමටතට 

කටරිතු කවළේ සැධැවි්  ත මූලික හරය පිළිධඳ 

දැු ්ත්මි වීතක ට වතත ශු ධද්ධිත්ය තාත්යෘකා්්  

ආධාරකයක් ධ්ට දත්මි වේවි යන ශදහසනි.    


