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ඉස්ලා	 ��බඳව ඇ� පශ්න 
හා පැහැ�� ��	 – 1. 

 
�හ	ම  ම!"# දහ්ලා! 

 

1. පශ්නය :  

'ශව් 'ද(ාලෙ* අධ(ාප-ක කට01 ��ෙ	2 
ක3ඩාය	 5යාකා67වය! �8 ��ම අත(ාවශ(  
ෙ:. ඉස්ලා;ය <�යට අ=ව ඉසල්ා;ය ගැහැ= 
ළමෙය@ ඉස්ලා;ය ෙනොවන �6B ළ�! සමග ස;ප 
ස	බ!ධතා පැවැ7Cම තහන	 ය. ෙමව! 
අවස්ථාව!E 5යා කළ 01 කමය පහද!න.  

පැහැ�� ��ම:  

ඉහත මතය අ=ව ඉ�6ප7 ෙකොට ඇ7ෙ7 
�ස්�	 ගැහැ= ළමෙය@ට �ස්�	 ෙනොවන �6B 
ළ�! සමග ස;ප ස	බ!ධතා පැවැ7Cම තහන	 
බවය. ෙමය -රවද( පකාශනයH ෙනොෙ:. �ස්�	 
ගැහැ= ළමෙය@ට �ස�්	 �6B ළමෙය@ සමග Iවද 
ස;ප ස	බ!ධතා පැවැ7Cෙ	 ��ෙවෙත E JමාවH 
�ෙK. �ස�්	 ෙහෝ �ස්�	 ෙනොවන සාධකය මත 
�Eට!ෙ! නැ�ව එකෙසේ සැමට එම ��ෙවත 
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වලංOය. ෙමවැ- ��ෙවතH ඇ7ෙ7 @මන ෙහේ1! 
-සාද? අද ගැහැ= ළමෙය@ ෙහට දවෙසේ 
මාතෘ7වෙ* උදාර ෙගෞරවයට උTමක	 
�ය!-ය�. මාතෘ7වෙ* උදාර ෙගෞරවයට 
උTමක	 �ය!නට න	 ඇයෙU ච6තය 
ෙනොකැළැW හා �6�8 එකH 'ය 01 ෙවX. ෙමය 
�6B දTව!ට ද එක ෙසේ අදාළ ��ෙවත�. Y#ව 
'වාහ �ංZක 5යාකාරක	 මZ! වඩා7 
අJTතාව!ට ප7 ව!ෙ! �6B දTව!ට වඩා 
ගැහැ= දTව!ය.  �ෙ7 හැ[	 වලට වහW ව!නට 
තර	 අප ෙබොළඳ නැතැX යෙම@ පවස!නට ඉඩ 
ඇත. න�7 ෙලෝක යථා#ථය හා ම=ෂ(යාෙU 
ස්වාභා'ක7වය ��බඳ මනා අවෙබෝධෙය! සමාජ 
සදාචාරය ආරHෂා ��ෙ	 අර�`! ඉස්ලාමය 
ෙමව! Jමාව! පනවා ඇ7ෙ7 සැමෙU යහපත 
�`සය. 'නාශයH ඇ� කර ෙගන �a b'ත 
කාලයම 8�! ගත කරනවාට වඩා 'නාශෙ* මං 
අcරා ම=ෂ( ව#ගයාට යහප7 හා ස1ට ස�6 
b'තයකට මග ෙප!Cම ඉස්ලාමෙ* ��ෙවතX. ෙ	 
��බඳව ඇ� 'ද(ා7මක ෙතොර1T ෙදසද අපෙU 
අවධානය ෙයො� කර�.   

�ංZක උ7ෙ7ජනය ��බඳව ඇ� 'ද(ා7මක 
'ගහය ෙදස බල�.  
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�ංZක උ7ෙ7ජනය ��බඳ 

'ද(ා7මක මතය 
B-සා බe 'ෂම �ංZක (hetero sexual) 

ස7වX! 1ළ �ංZක හැ[	 ඇ� ව!ෙ! එHතරා 
අ!තරාස#ග ග!rය�! වහනය වන ෙහෝ#ෙමෝන 
ව#ගයH -සා බව ප#ෙ*ෂණා7මක මෙනෝ 
'ද(ාෙව! හා bව රසායන 'ද(ාෙව! ෙප!වා 2 
�ෙK. අt�ංZක ෙහෝ අව�ංZකතාව ෙ	 ග!r වල 
අt5යාකා67වය ෙහෝ අව5යාකා67වය මත 
ෙක�!ම රඳා පවu. ප� 'T ධ �ංZකය!ෙU 
ද#ශනය, ග!ධය, සප්#ශය, ශKදය ආ2 ඉ!wය ගහණ 
-සා ෙහෝ ඒ ස	බ!ධ ෙවන7 ෙදයH -සා ෙහෝ 
�ෙ7 �ංZක හැ[	 �yෙදX. ෙමE ප�ඵලය ෙලස 
චාලක ස්නා0 ඔස්ෙසේ �ංZක ග!r කරා 'ද|7 
ආෙ:ග ගම! කරX. එ'ට එම ග!r ව�! Ttරයට 
ෙහෝ#ෙමෝන වහනය ෙවX. Ttර සංසරණය මZ! 
ෙමොළය දHවා එන ෙමම ෙහෝ#ෙමෝන Y ගලයාෙU 
�1'� තව7 Y}8 කරX. bව 'ද(ා7මක සාධකයH 
වන ෙමම ~7තෙ:ග ම#දනය ��ම B-සාට 
ඉතාම7ම 8ෂ්කර කා#යය�. ෙ	 ෙහේ1ෙව! ඔcට 
�ය� සදාචාර <� අමතක ෙවX.   
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=තන මෙනෝ 'ද(ාව අපට උග!ව!ෙ! 
YTෂX!ට හා ස්�!ට �ංZක උ7ෙ7ජනය �8 වන 
ආකාරෙ* ෙවනසH ඇ� බවය. අඩ -Tව�! 
සැර�� �6Bෙය@  දැ�ෙම! ස�්යකෙU මනෙසේ 
�ංZක �y2මH ඇ� ව!ෙ! ඉතාම7ම අWප 
වශෙය! බව7 සප්#ශය 1�! ඇෙU හැ[	 අව�Cම 
ඉතා අtකව �8 ව!නH බව7 මෙනෝ 'ද(ා ෙසොයා 
ගැ<ෙම! ෙතොරව Iව7 අප අ7ද�නා සත( 
කTණ�. අෙනH අ�! අඩ-Tව�! සැර�� 
ස්�යකෙU ශ�රය දැ�ෙම! �6Bෙය@ෙU �ත 1ළ 
ඇ� වන රාZක හැ[	 ඉතාම7ම අtක බව7 අප 
ද!නා සත(ය�.  
 

ඇeම සංසක්ෘ�ෙය! සංසක්ෘ�යට ෙවනස ්'ය 
හැ�ය ය!න සත(ය�. �1= ම: 1BයකෙU ෙහෝ 
�H�`යකෙU ෙහෝ ඇeම එක හා සමාන ෙනො'ය 
හැක. න�7 ෙමම ඇe	  ෙදකම සදාචාර ස	ප!න 
යැX පැවJම ඉතාම7 -වැර�ය. අප ෙමම ඇe	 
සදාචාර ස	ප!න යැX පවස!ෙ! ඇX? �6Bෙය@ට 
ෙමම ෙදෙදනා ෙදස බල!නට �8 Iවෙහො7 ඔcෙU 
�ෙ7 ඇ� ව!ෙ! @මන ආකාරෙ* හැ[	ද? සත( 
වශෙය!ම �ංZක හැ[	 ඇ� Cමට ඉඩH �ෙKද? 
ෙදෙදනාම ස්�!. න�7 ෙමම ස්�! ෙදෙදනා ෙදස 
බලා තම �ෙ7 �ංZක උ7ෙ7ජනයH ඇ� ෙනොCමට 
පධාන ෙහේ1ව @මHද? තම හෘදසාH�යට එකඟ ව 
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පැව�ය හැ� එකම සත(ය ව!ෙ! ඔI!ෙU �TT 
වැෙසන ප6� ෙගෞරව<ය ෙලස ඇඳ ඇ� “ඇeම” බව 
ෙනොෙ:ද? එෙසේ න	 තම!ෙU මව, y6ය, �ය`ය, 
සෙහෝද6ය ෙහෝ ඕනෑම ස්�යH මහමග අ! 
�6B!ෙU �7 අනවශ( ෙලසට ෙනොස!�! 
ෙනොෙකොට හා එම අයෙU �7 1ළ �ංZක හැ[	 
ඇ� ෙනොෙකොට ��!නට න	 ඔI!ෙU ඇe	 සංවර 
'ය 01 බව අප �� ගත 01 ෙනොව!ෙ!ද?  

 
�1= ම: 1Bය ඇෙU �cණ, දෑෙ7 මැ`H 

ක�ෙව! (wrist) පහත අ7ල හා ෙදපෙ* වළ�ක6! 
(ankle) පහත පාද ෙකොටස යන ශ�ර ෙපෙදස ්හැර 
�a ශ�රයම වැෙසන ප6�  ඇe	 ඇඳ ඇ� ආකාරය 
ද�න �6Bෙය@ෙU මනෙසේ ඇය ��බඳව ඇ� 
ව!ෙ! ෙගෞරවයH ය!න අ�1ෙව! �ව 01 
ෙනොෙ:. ඇෙU පාද ද පාවහ! ව�! හා ෙබොෙහෝ 'ට 
ෙ	ස් ව�! ආවරණය C ඇත. ෙමෙහ�! 
වහ!ෙසේෙU ඇeම ද ෙමයටම සමාන සංවරතාව�! 
0Hත ව!න�. එකම ෙවනස ව!ෙ! �H�`යකට 
Eස වසා ගැ<ෙ	 අවශ(තාවH ම1 ෙනොව!ෙ! එය 
ස	Y#ණෙය!ම ��ගා ඇ� ෙහX-. ෙමෙසේ ෙනොC 
�}ෙ3 න	 �1= ම: 1Bය ෙම!ම ෙමෙහ�! 
වහ!ෙසේ නමH Iවද ද�න �6Bෙය@ට ෙගෞරවය 
ෙව=වට ඇ� 'ය හැHෙH @මන ආකාරෙ* 
ෛචත�ක හැ[	 ද ය!න ගැන අ�1ෙව! අ�වා 
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�Cෙ	 අවශ(තාවH ෙනොමැත. මව, �ය`ය, 
සෙහෝද6ය, y6ය යනා2 ෙගෞරව<ය B-ස ්
බැ�යාව!ට උTමක	 පෑමට හැ�යාව ඇ7ෙ7 
කා!තාවකට පම`. ඇයව ෙවළඳ භා3ඩයH බවට 
ප7 ෙකොට �ංZක ස!ත#පණෙ* මා#ගයH පමණH 
බවට  ප7 කළ 'ට �8 'ය හැ� සමාජ ව(සනය 
��බඳව අපෙU අවධානය ෙයො� කළ 01 
ෙනොව!ෙ!ද? අද �8 C ෙහෝ �8ෙවB! පව�!ෙ! 
@මHද? ස�්ය අද -Tව�! ඇe	 අ�න 'ට ආගBක 
නායකX! ඇ1a සමාජෙ* බcතරය �-වත ර��. 
ෙමම භයානක -හැ�යාව අපට හඬ නගා පවස!ෙ! 
@මHද? �a මහ7 සමාජ ව|හයම සදාචාර 
ෙසෝදාපාaවකට ලH C ඇ� බව ෙනොෙ:ද? 
රණස්ගWෙW EBය! ර~ත ‘ෙලෝෙකෝපකාරෙයE’ 
එන “ඔවා ෙද= පරහට තමා ස	මතෙයE �Eටා �ට” 
යන වදනට අ=ව ව#තමාන සමාජ නායක7වය අ! 
අයට යහ ඔවද! ෙනො2, ඔI!ව සදාචාරෙ* මගට 
ෙනොකැඳවා ��!ෙ! තමා ස	මතෙ* ෙනොමැ� 
-සාද �යා අස!නට අපට �8ෙවනවා ෙනොෙ:ද?  

වඩා7 අදහාගත ෙනොහැ� කTණ බවට ප7 C 
ඇ7ෙ7 ස්�යH තම!ෙU සංස්කෘ�ය අ=ව සදාචාර 
ස	ප!න ෙලස ඇeB! සැරJ සමාජගත වන 'ට ම1 
කර!නා � අවලාදය! ගැනය. ෙමව! සදාචාර 
'ෙරෝ� හඬ දහමක නB! එන 'ට �a සමාජයම ප7 
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ව!ෙ! @මන ත7වයකටද? අසංවරකම පOණ 
කර!නට දර!නා � වැයමH ෙලස ෙමය හe!වා�ය 
ෙනොහැ�ද? දTව! ඇ� යහ ෙදම:�ය! ෙ	 
��බඳව දHවන ප�චාරය @මHද? කාෙU ෙහෝ 
සැඟI� න(ාය පතයකට අ=ව ෙහෝ තව7 � 
ලාංෙHය ජනවා#Zක ෙකොටසH ෙකෙරE ඇ� 
තම!ෙU පදන	 'රEත ෛවරය -සා ෙහෝ යහ 
~!තනය�! ෙතොරව සමාජ සදාචාරය �6�මට �6 
ෙදන අ06! කට01 ෙනොකළ 01 යැX ඉතා 
-හතමා<ව අ� ඉWලා ��!ෙන�. =තන වා`ජ 
සමාජය '�! ස�්යව ෙවෙළඳ භා3ඩයH බවට ප7 
කර � ම ගැන ��ම හඬH ඇෙස!ෙ! නැත. 
ශ�රෙය! 5% H පමණ වසා ග7 තT`ය!ෙU 
රාගය දනවන £ප රා� ෙවෙළඳ දැ!C	 වලට ෙයොදා 
ගැ<ම ගැන දහ	 ගැන කථා කර!න! �-වත 
ර�B! රහ�ගත '!දනයක ෙය2 ��!ෙ!දැX 
අස!නට තර	 කාරණයH බවට ප7 C ඇත. කසාය 
y: ෙගොaවා ෙසේ ෙමම උද'ය කට01 කර!ෙ! 
ම!ද?  ෙමව! £ප රා� වලට තම මව, y6ය, 
සෙහෝද6ය ෙහෝ �ය`ය ඉ�6ප7 කර!නට අ� 
අකැමැ� ව!ෙන�. අවාසනාවට, �ටස්තර ස�්!ෙU 
කා�ක ද#ශන ෙදස බලා මාන�ක වශෙය! ෙරෝ¤ 
'!දනයH ලබා ග!නට සමහT! cT C ඇ� අතර 
ෙමම ෙරෝගෙ*ම ෙකොටසH ෙල�! තම ශ�රය 
සදාචාර ස	ප!න ෙලස වසා ග!නා � ස්�!ට 
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අවලාද නග!නට ද cT C ��7. සාරධ#ම හා 
සදාචාරෙය! 07 සමාජයH ෙගොඩ නැ¤ම සඳහා � 
ඉස්ලා;ය ඉගැ!C	 ගැන 'T ධ7වය පාB! ඊ-යා 
ස්� අX�වා�ක	 ගැන කතා කර!න!ෙU සැඟI� 
අර�� @මHද ය!න දැ! පැහැ�� C ඇතැX 
�ත!ෙන�.  

ස7ව ෙලෝකෙ* ඇe	 අ�!ෙ! B-සා 
පම`. B-සා සහ ස7ව ෙලෝකෙ* අ-@7 ස1! 
අතර ඇ� ෙවනසක්	 අ16! පධාන එH 
ෙවනස්කමH ෙලස ෙමය සැල�ය හැ�ය. අප 
පමණH ෙමෙසේ කර!ෙ! ඇXද යන පශන්යට ලැyය 
හැ� -වැර�ම ��1ර ව!ෙ! B-සාට පමණH 
උTම � ලැ¦ජ බය මත පදන	 � සදාචාරය යැX 
පැවJම ඉතාම7 -වැර�ය. එම -සා ඇeම ය= 
සදාචාරය හා බැe� 5යාවH ෙලස අපට ඔ§Y වන 
5යාව�. සදාචාරය හා බැ¨මH ෙනොමැ7ෙත@ට 
ඇe	 ��බඳ ගැට�වH ෙබොෙහෝ 'ට ෙනොමැ� අතර 
ඇeෙ	 පමාණය අ� ෙවන තරමට ෙහෝ ඇe	 
ෙනොමැ�Cම ෙහෝ ෙහොඳ යැX �uමට ඉඩ ඇත. අප 
යහ B-�! යැX හe!ව!ෙ! සදාචාර ස	ප!න 
Iව!ට යැX පැවJම ෙලොව ඕනෑම සමාජයH 
��ග!නා � යථා#ථය�. සදාචාරය සෑම දහමකම 
��ක පදනම ෙලස සැලෙක!ෙ! එෙහX-.  
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�6Bෙය@ට තම ෙපක`ෙ* �ට දණEස 
වැෙසන ප6� ඇeමH ඇ¨ම සදාචාර 'ෙරෝ� 5යාවH 
ෙලස ��ෙවH ද�'X අ� ෙනො�ත!ෙන�. න�7 
එම ඇeම ස7් 6යකට ෙකෙසේ න	 �8� 'ය හැ�ද? 
ෙපක`ෙ* �ට දණEස දHවා ඇeමH ඇඳ ග7 
�6Bෙය@ තම ෙගව7ෙ7 වැඩ කරන 'ට එය 
අස�! යන �ටසත්ර ස්�!ට ඔc �ංZක 
ආක#ෂණයH ෙනොවන බව අ� ඉතාම ෙහො�! ද-�. 
න�7 එම ඇeමම ඇඳ ස්�යH එම කා#යෙ*ම 
-යැaනෙහො7 �8 'ය හැ�  කලබැගෑ-ය ��බඳව 
අ�1ෙව! �ව 01 ව!ෙ!ද? ෙමX! ෙපෙන!ෙ! 
ස්� �6B ෙදෙකොටෙසේම  ඇe	 සම 'ය ෙනොහැ� බව 
ෙනොෙ:ද?  

ෙමම �ය� කT� සැල�Wලට ෙගන 
‘මහ්ර	’ යන ඉසල්ා;ය සංකWපයට අ!ත#ගත 
ෙනොවන ��ම ස�්යH සමග ත-ව �©මට ��ම 
�6Bෙය@ට අ=මැ�යH ඉස්ලා;ය සදාචාර 
��ෙවෙතE ෙනොමැත. ‘මහර්	’ ය= තමාට ඉසල්ා;ය 
<�ය අ=ව සª්ර ෙලස 'වාහ Cමට අ=මැ�යH 
ෙනොමැ�  ස�්!ය. තම y6ය ෙU ෙසො06යව y6ය 
bව7 වන තාH කW ෙහෝ �Hකසාද මZ! ඇෙග! 
ෙව!CමH �8 වන ෙතH 'වාහ Cමට අ=මැ�යH 
ෙනොමැ� ස්�ය�. එෙහX! y6යෙU ෙසො06ය සª්ර 
ෙලස 'වාහ Cමට තහන	 ක3ඩායමට ඇ1ළ7 
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ව!ෙ! නැත. එෙහX! ඇය ‘මහ්ර	’ සංකWපයට 
අ!ත#ගත ෙනොවන ෙහX! ඇය සමග ත-ෙය! 
�©මට ෙහෝ 8ර බැහැර ගම! යෑමට  අ=මැ�යH 
ෙනොමැත. තම මව, �ය`ය, ෙසො06ය, මවෙU 
ෙසො06ය වැ- අය ෙW බැ�යාව�! තම!ට 'වාහ 
Cමට ස්ªර ෙලස තහන	 ස්�! ක3ඩායමට 
ඇ1ළ7 ෙව�. ඔI! සමග ස;පතාව, 8ර බැහැර 
ගම! යෑම ආ�ය ඉස්ලා;ය <�ය අ=ව අ=මතය.  

'ශව් 'ද(ාල ප6ශෙ* තම අධ(යන කට01 
වලට පමණH Jමා කරB! ඉහත කT� �යWල 
සැල�Wලට ෙගන ඉස්ලා;ය ඇeම හා සංවරය 
�ර�B! ක3ඩාය	 ෙලස එකට කට01 ��ම 
ඉස්ලා	 <�යට පටහැ` 5යාවH ෙනොවන බව 
�තB. අWලාහ් ස#ව ඥා<ය, �යWල ද!නාය.      
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ඉස්ලා	 ��බඳ පශ්න හා 

පැහැ�� ��	 – 2. 
පශ්නය  

ඉස්ලාමය ෙජ�ෝ�ෂය ප� ෙෂේප 
කර$ෙ$ද? එෙසේ න� එයට ෙහේ) පැහැ�� 
කර$න. 

පැහැ�� ��ම  

ලUන පලාපල  ෙH!දර බැ®ම අ7ෙW ෙ#ඛා 
ශාස්තය �බ අ�බ ෙ:ලාව! �බ අ�බ සල@� 
නැක7 හා c= ශාසත්ය වැ- 5යාව! මZ! 
ෙපො8ෙ: අෙ§Hෂා කර!ෙ! �8 Cමට ඇ� දෑ ��බඳ 
අනාවැ� පකාශ ��මX. ෙමම කT� �යWලම 
ෙජ(ෝ�ෂය 'ෂය ධාරාවට අදාළ කT� ෙලස 
සැල�ය හැක. ශKදෙකෝෂ අ#ථ දැHCමට අ=ව 
ෙජ(ෝ�# ෙ:දය ෙහව7 ෙජ(ෝ�ෂය අ#ථ දHවා 
ඇ7ෙ7 “නHෂත තාරකා2!ෙU ගම! හා සාෙ§Hෂ 
�E©ම ආ�ය B-සාට B-ස් කට01 වලට හා 
ප6සරයට ඇතැX �යන බලපෑ	 ��බඳ ව උග!වන 
'ද(ාව, නැක7 'ද(ාව”, ආ2 වශෙය-.  
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B-සා -ර1Tවම අනාගතය ��බඳව 
බලාෙපොෙරො71 හා සැකය පදන	 කර ග-B! 
කට01 කර!ෙන�. �8 Cමට ඇ� දෑ ��බඳ 
@1හලය ෙහේ1ෙව! ෙමව! අනාවැ� කමෙ:ද 
උපෙයෝ¤ කරග!නට ඉ�6ප7 ෙවX. ෙමම 
කමෙ:දය! ෙකොෙතH 8රට සත(ය හා 'ද(ා7මක 
පදනම�! 0Hතද ය!න පළ�ව 'මසා බලා ප�ව 
ඉස්ලාමෙ* ස්ථාවරය ��බඳව සාක°ඡා කර!නට 
අෙ§Hෂා කර!ෙන�. 

අප රෙට E පළ වන  ‘ජා�ක’ Yව7ප7 ෙම!ම 
TපවාE- හා Oව! '8� නා�කා මZ! ද ෙමව! 
5යාව! සඳහා �� ගණ! හා 'කාශන ෙ:ලාව! 
ෙව! කර ඇ� අතර ජනගහණෙය! පමාණව7 
�6සH ෙ	 ��බඳව උන!8වH දHවන බවද දHනට 
ඇත.  'වාහ ෙයෝජනා දැ!C	 �යWෙලEම පාෙහේ 
ෙමම කT� අ!ත#ගතව ඇ� බව දHනට ඇත. 
�wත හා 'ද|7 මාධ(ය! ෙමෙලස ෙජ(ෝ�ෂයට 2 
ඇ� වැදග7කB!ම අප සමාජය ෙකතර	 8රට ෙමම 
5යාව�ය ෙකෙරE තබා ඇ� 'ශව්ාසය මැන ගත 
හැ� ව= ඇතැX �ත!ෙන�. න�7 ෙ	වාX! 
ෙකෙර= ලබන බලපෑම ��බඳව 'ද(ා7මකව හා 
යථා#ථවා2ව 'චාරය කරන හා අ�ෙයෝග කරන 
අවස්ථා අප දැක ඇ7ෙ7 ඉතා 'රලවය. එෙහX! ෙ	 
'ෂයට අදාළව ත#කා=@ල හා 'ද(ා7මක කT� 
�EපයH ෙකෙරE අපෙU අවධානය ෙයො� කර�. 
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අනාවැ� �ම ඉහත උYටා දHවා ඇ� ශKදෙකෝෂ 
අ#ථ දැHCම අ=ව එය  'ද(ාවH ෙලස හe!වා 2 
�}ණද  එය සැබැ'!ම අ=මානය පදන	 කර ග7 
කලාව�. එE �Wම ෙකො!ෙ �ය ව!ෙ! අනාවැ� 
පකාශ ��ෙ	2 හැ� තර	 සාමාන(ය ව(වහාරය! 
භා'ත ��මX. එෙම!ම -ශ~්ත සථ්ාන �න වකවා= 
Y ගලX! හා අවස! ඵලය ආ�ය සඳහ! 
ෙනො��මX. ඒ සඳහා පහත උදාහරණ ෙදස අපෙU 
අවධානය ෙයො� කර�. 

1. ෙ	 ස�ෙ* ඔබට �බ අ�බ Bශ ඵල ෙගන 

ෙදX.  

2. තම කා#යය! ඉ� කර ගැ<ම සඳහා දැ² 

ෙවෙහසH දැ�මට �8 ෙ:. 

3. ගමට ෙම!ම  �තට ද අ'ෙ:� ස�ය�. 

4. ෙක� ගම! yම! වැ² ස�ය�. 

5. ව(ාපාර කට01 හා ශාස්�ය කට01 වල ෙය2 

��න අයට නව ආකාරය�! හා නව 

පෙබෝධය�! 01ව �ය µ�යාව කර ෙගන 

යෑමට ඉඩකඩ උදා ෙ:. 

6. පIෙW නෑ EතB1ර! අතර ෙහොඳ Eත තහIT 

ෙ:. 
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7. ෛද-ක කට01 අපහ�ව�! ෙතොරව කර ෙගන 

යෑමට ඉඩකඩ ඇ� ෙකෙ#. 

8. යහප7 ශ�ර ෙසෞඛ(යH පව7වා ෙගන යෑමට 

හැ� ෙ:.  

ෙමවැ- කාරණා එකH �EපයH ෙහෝ �යWලම Iව 
ය	 Y ගලෙය@ට ෙහෝ Y ගල ක3ඩායමකට ෙහෝ 
අදාළව සත(ය  Cමට හැ� බව පකාශ ��මට 'ෙශේෂ 
ශාස්�ය දැ=මH ෙහෝ 't කමයH අවශ( ෙනොවන 
බව �ප�Hෂාකා�ව �තන අෙය@ට ෙ7T	 ගත 
හැ� ව= ඇත.  

ය	 'ෙශේෂ කTණH ��බඳව අනාවැ� පකාශ 
��ෙ	2 �a �වXනටම ෙපො8 වන අ06! එය කරන 
බව අ� දැක ඇ7ෙත�. තවද එවැ- දෑ ඒකා!ත 
වශෙය!ම �8 වන බව ෙනො�යා අ'-ශ්~ත 
අ=මානය! භා'ත කරB! පවසන බවද දHනට 
ලැෙK. උදාහරණයH ෙලස 2006 / 06 / 05 �න 
‘ස	පත’ ෙජ(ෝ�ෂ( Yව7පෙ7 �W ��ෙ: පළ � 
පහ�! උYටා දHවා ඇ� අනාවැ� 'මසා බල�. 

1. ඉ�6 �න �Eපය 1ළ ලංකාෙ: සමහර පෙ ශ 

වලට Eම වැ� ලැ මට Yaවන. 
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2. ආහාර 'ෂ CමH ��බඳ Yව7 රට Yරා පැ�ර 

යෑමට Yaවන. එE ප�ඵලයH වශෙය! ෙබොෙහෝ 

ෙදෙන@ට ෙරෝහW ගත Cමට �8 'ය හැක.  

'ය� කාලOණ ත77වය! යටෙ7 =වරඑ�ය හා 
කeකර පෙ ශය! E Eම ෙහෝ අXස් පතනය Cම �8 
ෙ:. එෙම!ම ආහාර ෙහෝ පB�ෙය! ෙතොරව 
ම7පැ! (ක�§Y වැ-) 'ෂ C	 -සා ෙරෝහW ගත 
Cම ��බඳ Yව7 ද එතර	 8ලබ ෙනොෙ:. එෙහX! 
ෙමව! අනාවැ� සැබෑ Cෙ	 අවසථ්ා ද (ස	භා'තාව) 
ඉහළ අගයH ග<.  

එෙම!ම එම ��ෙ:ම පළ � ෙමම සඳහන ද 
'ම�Wෙල! �යව!න. “ක#මා!ත ශාලා වලට 
බලව7 අපල කාලයH උදා ෙ:. ��ව@ 
බලාෙපොෙරො71 ෙනො� ෙමොෙහොතක 'ශාල 
ක#මා!ත ශාලාවක Z!නH හට ගැ<මට Yaවන. 
තස්තවා2 5යා නව �c�වර�! කලඑ� බැJමට 
Yaවන”.  

“බලාෙපොෙරො71 ෙනො� ෙමොෙහොතක” Z- ගැ<	 
ඇ� C නැ7ෙ7 කවදාද? පැර` ව(ාපා6ක ස්ථාන 
Z-ෙක� ක	හW ආ�ය Z- ගැ<	 එතර	 8ලබ 
ෙනොවන බව ද ඒ ��බඳව 'ම�Wෙල! ප�Hෂා 
කරන අෙය@ට වටහා ගත හැ� ව= ඇත. අෙනH 
කාරණය තස්තවා2 5යා එකම �c�වර�! �8 C 
ෙනොමැ� බව සැමට පහ�ෙව! වටහා ගත හැ� 



 

18 

කාරණය�. Y#ව -ගමනය! හා ප�ගා; 
පHෂපා�7වය!ෙග! ෙතොරව 'වෘත මනස�! 
බලන අෙය@ට ෙජ(ෝ�ෂෙ* පදනම Bත(ාව බව 
වටහා ගැ<මට ඉහ�! දැH � සරල කT� �ක Iවද 
පමාණව7ය.  

ෙජ(ෝ�ෂය ඉෙගන ෙනොෙගන අනාවැ� පැවJෙ	 
කලාව      

1. ය	 කාරණයH ඒකා!ත වශෙය!ම �8 වන බව 

ත- අනාවැ�යH මZ! පකාශ ��ෙම! 

වළ�!න. අනාවැ� ගණනාවH පවස!න. එ'ට 

එX! එකH ෙහෝ �EපයH ෙහෝ �8 Cමට ඇ� 

ස	භා'තාව වැ²ය. අනාවැ� වැ² වන පමාණයට 

සා#ථක7වය ඉහළය. මH-සාද ය7 ෙ	 

අනාවැ� වල අ�7 ආශ්ච#යය! පකාශ ෙනොවන 

-සා7 එවා සාමාන( b'තෙ* 2 අ� සැෙවොම 

ඉඳEට අ7 '�න �8 C	 -සා7ය. ය	 

අනාවැ�යH ඉෂ්ට � 'ට ඒ ��බඳව උද	 ඇ<ම 

ස	පදාය�. ෙම� අනාවැ�කTව!ෙU 

‘වාසනාවට’ අසා#ථක � අනාවැ� ��බඳව 

��ෙව@ පශන් ��ම ෙබොෙහෝ 'ට �8 

ෙනොව!න�.  
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2. ජනතාව yයග!වන @1හලය දනවන අනාවැ� 

Hෂ`ක ජන»ය7වයH ලැෙබ= ඇත. එම yය 

හා අ'-ශ~්තභාවය ෙහේ1 ෙකොට ෙගන රHෂණ 

සමාග	 වලට හා ෙජ(ෝ�ෂය Yව7ප7 වලට වැ² 

ඉW�මH ඇ� C ලාභයH උපයා ගත හැක.  

උදාහරණ වශෙය! වැ� සමය ආස!නෙ* 2 

අනාවැ� පළ ��ම පහ�ම හා ඵලදාXතම 

අනාවැ� බවට -සැකවම ප7 ව= ඇත. ඉ�6ෙ*2 

මහා ගංව1රH 'ශාල නාය යාමH වැ- අනාවැ� 

ඉතා �ලබය. �a ව#ෂාව�! Iව ද ෙකොළඹ හා 

තදාස!න නාග6ක මහා මා#ග ව16! යට වන 

-සා එවැ- අනාවැ� අ78�X පත(HෂX. ප�Zය 

කාලOණ ද7ත හා කාලOණ ෙදපා#තෙ	!1ෙ: 

ඉ�6 අනාවැ� ද ෙමE 2 ෙබොෙහෝ උපකා� ව= 

ඇත. අවාසනාවට � ලංකාව හා ෙබොෙහෝ 

ආ�යා�ක රටවලට ඉතා 'ශාල ව(සනයH ෙගන 

8! �නාBය ��බඳව ��8 ෙජ(ෝ�ෂඥෙය@ට 

අනාවැ� �මට ෙනොහැ� Cම ඔI!ෙU වංචා 

සහගත ��ෙවත ෙහ�දරI කර!නH ෙනොෙ:ද? 

3. -#මාණා7මක ෙජ(ෝ�ෂ අනාවැ� සඳහා 

‘�බෙසත’ Yව7පෙ7 2006 / 06 / 02 �න 
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කලාපෙ* පධාන ½#ෂ පාඨය ෙමෙසේ �යවා රස 

'�!න.          

 “¿- 18 වැ-දා @ජ ශ- ගහ 0 ධෙය! @ජ 
ජය ග<. OT නවෙ* ම#මසථ්ාන  Cෙම! රෙÀ 
පග�යට නව වැඩ��ෙවලH - අධ(යන අංශ ෙරෝහW 
බැං@ ෙවළඳ කා#Bක අංශවල �0�වH නව 
�c�වර�! රෙÀ පාලනෙ* �'ෙශේෂ  ෙවනසක්	 
ඉ�6 ගමන නව මාවතකට කාලOණ ෙවනස්C	 
1�! �� �ළං  ගංව1ර ත#ජන �c8 යාතාවලට 
හා-....”  

ෙමE සඳහ! �0� නව �c�වර�! �'ෙශේÂ නව 
මාව7 ආ2 'ෙශේෂණ මැ<මට අ#ථ දැHC	 ෙනොමැත. 
ඉහ�! ෙගන හැර දැHIෙ* සාමාන( } tය 
ෙමෙහයවා �තන අෙය@ට Iවද ෙජ(ෝ�ෂෙ* 
සැඟI� Bත(ාව ඉතාම පහ�ෙව! අවෙබෝධ කර 
ගත හැ� ෙතොර1Tය.  

ෙජ(ෝ�ෂය හා නCන 'ද(ාව  

ෙජ(ෝ�ෂය අනාවැ� පැවJෙ	 පදනම වශෙය! 
භා'ත කර!ෙ! ආකාශසථ් වස1්!ෙU ච�තය! හා 
ඒවාෙ* සාෙ§Hෂ �E©මය. ආකාශසථ් වස1්!ෙග! 
ෙජ(ෝ�ෂය භා'ත කර=ෙ* ෙසෞරගහ ම3ඩලයට 
සහ ET රාÃ චකයට අය7 තාරකා රාÃ 12 H පම`. 
දැනට ඇ� ද7තය! අ=ව වසර 1! දහසකට පමණ 
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ෙපර ආර	භ � ෙජ(ෝ�ෂය ව#තමානෙ*ද  
පව�!ෙ! ආර	භක 0ගෙ* පැව� ත77වෙ*මය. 
ෙමX! පැහැ�� ව!ෙ! ¦ ෙයෝ�ෂය � ක® ��දා 
ඉ�6යට ෙනොයන ��දා �0� ෙනොවන ශාසත්යH 
බවය. එE අ5යාකා67වය ෙප!=	 කරන පථම 
සාH�ය ෙමයX.  

ෙදවන කTණ ව=ෙ* ET රාÃ චකය ��බඳ සත(ය 
ත77වයX. ෙ	ෂ වෘෂභ BÄන කටක ෙ	 ආ� 
වශෙය! තාරකා රාÃ 12 H තම පදනම වශෙය! 
ෙගන ෙජ(ෝ�ෂය '�! සමසත්ය �රා මැන බලX. 
ෙජ(ෝ�ෂඥX! �තා ෙගන ��!ෙ! රාÃ ගැ�� 
තාරකා ම3ඩල අහෙසේ ඇත ය!න හා ෙපොෙළොව 
වටා අංශක 360 ක අහස ්පරාසයක යෙථෝHත තාරකා 
රාÃ 12 �Eටා ඇත ය!නය. ෙමමZ! අදහස් ව=ෙ* 
අෙනකH ෙනොව B! ව#ෂ 1! දහසකට පමණ ෙපර 
�ට -:ට!ෙU කාල Jමාව! දHවා වස්1!ෙU 
චලනය! ��බඳ සත(ය හeනා ගැ<මට �} 
ෙනොහැ�යාව සහ ච�තය ��බඳව �} අWප දැ=ෙ	 
ෙදෝංකාරයX. එෙහ7 නCන තාරකා 'ද(ා=@ලව 
බලන 'ට රාÃ ගැ�ණ තාරකා ෙපො@T ෙහෝ ET 
රාÃ චකය ය=ෙව! ෙහෝ ෙදයH සැබැ'!ම 
ෙනොමැත. තT රාÃ වශෙය! ෙහෝ ET රාÃ චකය 
වශෙය! ෙහෝ ෙපෙන!නා � සං� tය c8 දෘශ( 
සං� tයH පම`. උදාහරණයH වශෙය! ET රාÃ 
චකයට ස	බ!ධ වන රාÃ ෙදකH ෙගන 'මසා 
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බල�. ෙජB- ෙහව7 BÄන රාÃෙ* පධාන තාරකා 
සහ ඒවාෙ* �ට ෙපොෙළොවට ඇ� 8ර පමාණය! 
පහත දHවා ඇ� අ0Tය.  

 

 ටා ෙපොෙලොHස්  ආෙලෝක ව#ෂ  35 

ඇWෆා කැස්ට#  ආෙලෝක ව#ෂ 45 

ගැමා ඕW�නා  ආෙලෝක ව#ෂ 105 

	Æ �ජැÀ  ආෙලෝක ව#ෂ 160 

එ§ෛසෙලෝ! ෙමK�ටා  ආෙලෝක ව#ෂ 1080 

(A light year is 5,865,696,000,000 miles 

 (9,460,800,000,000 kilometers). That's a long 

way!) 

 

�ඕ ෙහව7 �ංහ රාÃෙය E ඇ� පධාන තාරකා සහ 
ඒවාෙ* �ට ෙපොෙළොවට ඇ� 8ර පමාණය! 
ෙමෙසේය. 

ඇWෆා ෙරU0ලස ් ආෙලෝක ව#ෂ 84 

ගැමා අWbබා  ආෙලෝක ව#ෂ 190 

 ටා ²-ෙබෝලා  ආෙලෝක ව#ෂ 43 

ෙඩWටා ෙෂොෂම්ා  ආෙලෝක ව#ෂ 82 
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එ§ෛසෙලෝ! අසාÈ ඔස්ෙÉ�ස් ආෙලෝක ව#ෂ 340 

ෙ	 අ=ව ෙජ(ෝ�ෂඥ! '�! �තා ෙගන ��න ප6� 
තාරකා රාÃයH වශෙය! ෙප< යන ද#ශනය 
සැබැ'!ම එෙසේ පව�!නH ෙනොවන බැ: ඉහත 8ර 
පමාණය! අ=ව සසඳා බැ®ෙ	2 ඉතා ෙහො�! 
පැහැ�� ෙ:. ෙමය පැහැ�� ව අවෙබෝධ කර ගත 
හැ� උදාහරණයH 'මසා බල�. '8� පහ! ක� 
��වා ආෙලෝකම7 � මහා මා#ගයක රා� කාලෙ*2 
ඔබ ෙමෝට# රථය�! ගම! කර බල!න. මා#ගෙ* 
ඈත ඉ�6ෙය! ෙලො@ වංOවH �ෙබන සථ්ානයH 
සැල�Wලට ග!න. මා#ගෙ* ඈත ��න ඔබට 
ෙපෙන=ෙ* එ� ෙපො@ර�. එෙහ7 ඔබ වංOවට 
අවu#ණ � 'ට එ� ෙපො@ර '�ර ෙගොස ්
සාමාන(ෙය! සමාන 8ර�! ��වා ඇ� ලXÀ ක� 
ඔබට ෙප< යනවා ඇත. එබැ'! 8රක 2 ඔබ 8� එ� 
ෙපො@ර සත(යH ෙම! දෑසට ෙප< යන අසත(ය�. 
තT රාÃ වශෙය! ෙපෙන=ෙ* ද එවැ- සත(යH 
ෙම! ද#ශනය වන අසත(ය!ය. එෙහ7 ෙජ(ෝ�ෂය 
ස්ව�ය භා'තෙ* 2 ෙමම අසත(ය සත(යH 
වශෙය! ද�. එය ෙජ(ෝ�ෂෙ* අ'ද(ා7මක7වය 
ෙප!=	 කරන ෙදවන සාධකයX.  

c8 දෘශ( සං� tයH වන ET රාÃ චකයට 
සාෙ§Hෂව ග-B!  ෙජ(ෝ�ෂඥX! '�!  අහස 
අංශක 360 ක ෙකෝ`ක පරාසයH වශෙය! 
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සලකB! ද රාÃ ෙදකH අතර අවකාශ පරාසය අංශක 
30 කට ෙබදා ෙව! කර ද ඇත. ෙජ(ෝ�ෂඥ!ට 
නCන තාරකා 'ද(ාව ��බඳ අWප දැ=මHව7 
ෙනොමැත ය!න ෙමම සාවද(ය ගණනය ��	 මZ! 
ඉතා පැහැ��ව ඔ§Y වන කTන�. ෙජ(ෝ�ෂඥX! 
�තා ෙගන ��!ෙ! �#යයා සහ පෘr'ය වටා අංශක 
360 H � වෘ7තාකාර පරාසයක ෙමම තT රාÃ 12 
�Eටා ඇ� ෙසය�. ෙ	 අ=ව ඔI! �තා ��=ෙ* 
පෘr'ය �#යයා වටා ගම! කරන බව�. එෙහ7 
සත(ය ව=ෙ* ෙපොෙළොව ස්ව�ය ච�තෙ*2 අහෙසේ 
එH වරH ප� කළ ලHෂයකට නැවත ��දා ෙනොඑන 
බවය. යෙමH �#ය ෙH!wක රා�වකට සාෙ§Hෂව 
එය 1ළ �ර C ආකාශස්ථ වස්1! ප�Hෂා ��ෙ	 2 
ද�=ෙ* ෙජ(ෝ�ෂඥX! '�! ද�න ෙදයමය. 
-:ට! ට පවා ඉ! ඔKබට දැ�මට ෙනොහැ� 'ය. 
ෙහේ1ව �#ය ගහ ම3ඩලය �8 කරන ච�තය ගැන 
දැ=මH -:ට! ට ෙනො�Ë -සාය. පෘr'ය �#යයා 
වටා �8 කරන වෘ7තාකාර ෙහෝ ඉ�§සාකාර 
ච�තයH සහ පෘr'ය වටා වෘ7තාකාර අහස ්
පරාසයක �E� ET රාÃ චකය! සත(යH ෙසේ 
ෙජ(ෝ�ෂඥX! ට ෙප< ය=ෙ* පෘr'ය ඇ1ළ7 
�#ය ගහ ම3ඩලය �8 කරන ච�තය සහ ඉ! එහාට 
�8 කරන ච�තය! ගැන ඔI! සැබැ'!ම 
ෙනොද!නා -සාය. ෙමය ෙජ(ෝ�ෂෙ* 
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අ'ද(ා7මක7වය ෙප!=	 කරන ෙතවන 
සාH�යX.  

දැ! අප දT උපතH ෙපොෙළොෙ: �8 වන 'ට එම 
ෙ:ලාවට උදා C �ෙබන තT රාÃය පාදක කර ෙගන 
ෙH!දයH  ෙහව7 හඳහනH ෙජ(ෝ�ෂඥයා '�! 
සාදන අ!දම 'මසා බල�. ය	 �නක ය	 ෙ:ලාවක 
දTෙව@ උප�න 'ට ඒ ෙවලාෙ: 2 උදා C �}ෙ3 
BÄන රාÃය යැX �ත!න. BÄන රාÃය උදා C ඇ� 
බැ: ය!න ඇස් ෙදකට ෙප< යන ෙදය�. එෙහ7 
සත(ය එයද? BÄන රාÃයට අය7 පධාන තාරකා 
පහH ඇ� බැ: ඉහ�! ෙප!වා ෙදන ල2. ඒවාට 
ඇ� 8ර පමාණය ද ඉහ�! දHවා ඇත. එෙහ7 BÄන 
රාÃය උදා C ඇ� බැ: දෑසට ෙප< Zය7 එතැන 
BÄන රාÃය  ෙනොමැත. සත(ය න	 BÄන රාÃෙ* 
එH තාරකාවH එතැන �  ඇ7ෙ7 දT උපතට 
ආෙලෝක ව#ෂ 35 කට ෙපරය. අෙනH තාරකා 
ආෙලෝක ව#ෂ 45, 105, 160, 1080 යනා2 වශෙය! 
� අuතෙ* 2 එතැන �  ඇ� තාරකාය. තාරකා ය= 
ඉතා ෙ:ගෙය! ච�ත වන වස1්! බැ'! උHත 
තාරකා එකH ව7 දTවා උප�න ෙ:ලාෙ: එතැන 
ඇ7ෙ7 නැත. තාරකාවකට ෙපොෙළොෙ: �ට ඇ� 8ර 
පමාණෙ* ආෙලෝක ව#ෂ ගණන අ=ව ඒවාX! 
-@7 � ආෙලෝකය ෙපොෙළොව කරා පැB�මට 
කාලය ගත ෙ:. එබැ'! ෙH!දයH නැ�න	 
හඳහනH වශෙය! ගණ! සාදා ෙජ(ෝ�ෂඥX! 
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'�! සත(යH ෙනොව මනස්ගාතය�. ෙමය 
ෙජ(ෝ�ෂෙ* අ'ද(ා7මක7වය ෙප!=	 කරන 
�:වැ- සාH�යX. 

ම=ෂ( ~!තනෙ* සව්භාවය ව=ෙ* එකH ප�පස 
තෙවකH වශෙය! �8C	 �8 වන 'ට ෙදවන �8 
Cමට පාදක Iෙ* පළ� වන �8Cමය ය!න 'ශ්වාස 
��මය. ෙමය ඇතැ	 'ට -වැර� 'ය හැ�ය. ඇතැ	 
'ට වැර� 'ය හැ�ය. ෙමනX! ෙජ(ෝ�ෂෙ* පධාන 
�ලධ#මය ගැන �මට ඇ� වැදග7 පකාශය ව=ෙ* 
එමZ! කරන අනාවැ� ෙලෝකය 1ළ එෙසේම �8 වන 
බවට ��ම ��ග7 සහ�කයH ෙනොමැ� බවය. 
ෙමය තහIT කරන ඓ�හා�ක උදාහරණ �EපයH 
�ය හැ�ය. ව#ෂ 1186 2 එවකට දැන ෙගන �} 
�ය�ම ගහෙලෝක 1ලා රාÃය ෙක�! ස්ථානගත 
'ය. ෙජ(ෝ�ෂ ශාසත්ා=@ලව 1ලා ය= වාතයට 
අtප�යා වන බැ'! ෙජ(ෝ�ෂඥX! පකාශ කර �} 
ප6� අ� 'ශාල �� @ණා�වH හමා ෙලෝක 'නාශය 
�8 වන බවය.  

ජ#ම-ෙ* ජනයා @ණා�ෙව! ෙK�ම �`ස අගW 
කපා ඒවාට බැස µකවරණය සලසා ග!නට කට01 
කළහ. ෛබස!�ය	 මා�ගය වටා උස් තා§ප බැඳ 
එයට ආවරණයH ඇ� කරන ල2. මෑත ෙපර�ග 
වැ�ෙයෝ Oහා සහ yංෙගවW 1ළට ව!හ. එෙහ7 
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සැෙවොම ම'ත කරB! ��වH �8 ෙනොC ගහෙයෝ 
'�ර Zෙයෝය. 

ව#ෂ 1524 2 ෙමෙලසම �ය�ම ගහෙයෝ @	භ රාÃය 
එWෙW සථ්ානගත Iහ. @	භ රාÃය ජලයට අtප�යා 
වශෙය! ෙජ(ෝ�ෂෙ* සැලෙH. ෙජ(ෝ�ෂඥX! 
පකාශ කෙළේ ෙලොව 'නාශ කරන ෙදවන මහා ජල 
ගැWමH �8 වන බවය. එෙහ7 �8 � ��වH 
ෙනොමැත. ඒ එකලය. ෙමකල �8 � �8C	 �EපයH 
ගැන අපෙU 'චාරH�ය ෙයො� කර�. ව#ෂයH 
පාසාම ෙජ(ෝ�ෂඥX! '�! ඒ ඒ රටවW සහ 
ෙපො8ෙ: සමසත් ෙලෝකය සඳහා පලාපල 'සත්රයH 
ප� tයට ප7 කර�. එෙහ7 ඉ!�යාෙ: �8 � රb: 
ගා!t ඝාතනය එE �8 � ÏB ක	පා ඉරානෙ* �8 � 
මහා ÏB ක	පාව �නාB ව(සනය ඇෙම6කාෙ: 
ෙලෝක ෙවළඳ  මධ(ස්ථානය 'නාශ ��ම ආ2 
ෙලෝකෙ* පධාන �8C	 ගැන ෙලෝකෙ* ��8 
ෙජ(ෝ�ෂඥෙයH ඒවා �8 Cමට ෙපරා1ව දැන ෙගන 
��ෙ* නැත. ෙමය ෙජ(ෝ�ෂෙ* අ'ද(ා7මක7වය 
ඔ§Y  කරන පස් වන සාH�යX.  

ෙජ(ෝ�ෂෙ* අ'ද(ා7මක7වය ��බඳව ඉහ�! 
ඉ�6ප7 කරන ලද කT� මZ! සෘ¿ව ඔ§Y ව!ෙ! 
ෙජ(ෝ�ෂය ය!න Bත(ාවH ය!නය. එෙහX! 
එමZ! ජනයාට වන ෙහෝ කළ හැ� ��8 ෙසේවයH 
ෙනොමැත. කනගා�දායක කTණ ව!ෙ! ෙමරට 
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උග7 ෙම!ම සාමාන( ජනයාද ෙජ(ෝ�ෂය ප�පස 
8වන �'Wලය. 2014 මා#1 මාසෙ* �8 � 
මැෙW�යා= Oව! යානය අ1Tදහ! Cම ��බඳව 
��8 ෙජ(ෝ�ෂඥ ෙය@ට එය �8 Cමට ෙපර 
අනාවැ�යH පැවJමට ෙහෝ ඉ! ප� ෙමම 
අ1Tදහ! � Oව! යානය ෙසොයා ගැ<මට ��8 
ෙහෝ�වාවH ලබා 2මට හැ�යාවH ලැ  ෙනොමැත. 
ෙමම �ය� කT� පදන	 කර ෙගන ෙජ(ෝ�ෂය ය= 
සහ�ක වශෙය!ම B-සා �ලා කරන Bත(ාවH 
ෙලස සලකා ප�Hෙෂේප කළ 01 ව ඇත. 

(ඉහ�! දHවා ඇ� ෙබොෙහෝ කT� 
උYටා ග= ලැËෙ: 2007 මැX 

‘'ම#ශන’ සඟරාෙව-) 

ෙජ(ෝ�ෂය හා ඉස්ලාමය  

ඉස්ලාමය සහ��!ම ෙජ(ෝ�ෂය ප�Hෙෂේප කරX. 
අ=මානය මත පදන	 � Bත(ා පබ!ධයH ෙලස 
ඔ§Y C ඇ� ෙජ(ෝ�ෂය පමණH ෙනොව එE �ය� 
අංග ද  ඉස්ලාමය දැ² ෙලස ප�Hෙෂේප කරX. 
ෙජ(ෝ�ෂෙ:�ෙය@ ෙවත ෙගොස් ඔcෙU අනාවැ� 
වලට සව!  2ම එම Bත(ා ශාස්තය හැදෑ�ම වැ- 
ෙජ(ෝ�ෂයට අදාළ �ය� කT� ඉස්ලාමය තහන	 
ෙකොට ඇත. ෙ	 ��බඳව �හ	ම  ධ#ම 8තයාණ! 
(එ1මා ෙකෙරE 'ශව්ෙ* අtප� සත(ය � එකම 
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ෙද'e!ෙU ආ½#වාදය හා සාමය අ7ෙ:වා) '�! 
පවසා ඇ� කT� ෙකෙරE අපෙU අවධානය ෙයො� 
කර�. 

“අනාවැ� �ය!ෙන@ (ෛදවඥෙය@) හ� C යමH 
'මස!ෙ! ද ඔcෙU සලාතය (ෛද-ක පස ්ෙ:ල 
නැම8ම) �න 40 කට ප�Hෙෂේප ව= ඇත.” (�ස්�	 
5440) 

“යෙම@ අනාවැ� �ය!ෙන@ (ෛදවඥෙය@) හ� 
C ඔc පවසන දෑ 'ශව්ාස කෙළේ න	 �හ	ම  හට 
පහළ කළ දෑ (ඉස්ලාමය - අW @#ආනය) ප�Hෙෂේප 
කළ අෙය@ බවට ඔc ප7ව!ෙ!ය.” (අ} දා�  
3895) 

ෙජ(ෝ�ෂඥX!  අනාවැ� �ය!න! ෛදවඥX! 
ෙ§න �ය!න! වැ- අයෙU Bත(ා වෘ7�ය 
ඉසල්ාමය ෙකතර	 දැ² අ06! ප�Hෙෂේප කර!ෙ! 
ද ය!න  �හ	ම  ධ#ම 8තයාණ! (එ1මා ෙකෙරE 
'ශව්ෙ* අtප� සත(ය � එකම ෙද'e!ෙU 
ආ½#වාදය හා සාමය අ7ෙ:වා) '�! පවසා ඇ� 
ඉහත පකාශනය!ෙග! ඉතා ෙහො�! පැහැ�� ෙවX. 
B-සා අසත( හා වංචාකා� µව�� ව�! �දවා 
ගැ<ම ඉසල්ාමෙ* එH පධාන අංගය�. ෙමම 
වංචාකා� වෘ7uය ��බඳව අW @#ආනය ඉ�6ප7 
කරන කT� ෙකෙරE ද අවධානය ෙයො� කර�.  
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අදෘශ(මාන අu!wය හා ඇතැ	 අවස්ථාව! E  
පාරෙභෞ�ක කT� ��බඳව අනාවැ� පළ ��ම 
ෙජ(ෝ�ෂෙ* පධානතම කා#යයX. ෙ	 ��බඳව අW 
@#ආනෙ* වදනH ෙකෙරE අවධානය ෙයො� කර�.  

“O§ත දෑ E ය1T ඔc (අWලාහ්) ස1ය. ඔc හැර අ! 
��ෙව@ ඒවා ෙනොද-X.” (අW @#ආ! 6:59) 

ඉතා සංÐ§තව ඉහ�! ඉසල්ා;ය �ලාශය!ෙග! 
උYටා දHවන ලද  කT� අ=ව ෙජ(ෝ�ෂය 
සහ��!ම තහන	 වන අතර B-සාව ෙමව! 
Bත(ාව!ෙග! ආරාHෂා කර ගැ<ම ඉසල්ා;ය 
ඉගැ!C	 E එH වැදග7 අංගය�. එෙහX! 
අ=මානය හා Bත(ාව පදන	 කර ග7  ෙජ(ෝ�ෂය හා 
එයට ඇe� අෙන@7 �ය� ඉගැ!C	 ව�! වැළ� 
සත(ය අවෙබෝධ කර ෙගන bව7 ව!නට අtෂ්ඨාන 
කර ග-�.  
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ඉස්ලා	 ��බඳ පශන් සහ පැහැ�� 
��	 – 3. 

පශ්නය  

+ෙශේෂෙය$ අප රෙ- .ව/ප/ ම0$ ෙපර භවය 
ෙහව/ ෙපර උ/ප/� �	බඳ +ස්තර පවසන වා4තා 
5තර අස$නට ලැෙ6. අප ද$නා තර7$ ඉසල්ා8ය 
ඉගැ$:� )ළ  ෙපර උ/ප/� ෙහෝ භවෙ< 
සැ=සැ�ම  �	බඳ +ශ්වාසය  ෙනොමැත. ෙමතර� 
පැහැ�� සා ? �@යA ෙමම සංකCපය ප� ෙෂේප 
කර$ෙ$ ෙකෙලසද? කDණාකර පැහැ�� කර$න.   

පැහැ�� ��ම  

ෙමය ඉතාම7ම වැදග7 ෙම!ම සැමෙU අවධානයට 
ෙයො� 'ය 01 පශ්නයH ෙලස අ� සලක!ෙන�. 
0ෙද:, �1= හා ඉස්ලා;ය ඉගැ!C	 අ=ව 
B-සාෙU BEතලය මත � b'තෙ* -වැර� 
'ශව්ාසය පදන	 කර ග-B! ඔc කර!නා � යහ, 
අයහක	 අ=ව මර`! ම1 b'තෙ* 2 'පාක 
'�!නට �8 වන බව ඉගැ! ෙ:. ෙමම ඉගැ!C	 
��බඳව ද ඉහත සඳහ! දහ	 1න අතෙ# එHතරා 
පමාණයක ෙවනස්ක	 දHනට ඇත. න�7 ෙපර 
භවයH ෙහෝ තම ක#ම 'පාකය අ=ව සසෙ# 
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සැ6සැ�මH ��බඳ මතය ෙමම දහ	 1නම 
ප�Hෙෂේප කරX. ෙමම මාතෘකාව ��බඳව සාක°ඡා 
��ෙ	2 අ! දහ	 E ඇ� ෙමම සංකWපෙ* 
-රවද(තාව 'ම�මට ලH ��මට �8 වන ෙහX! 
ෙමම ��ය අ! දහ	 අJTතාවට ෙහෝ අපහාසයට 
ලH ��මට දරන උ7සහයH ෙලස කTණාකර 
ෙනොසලක!න. අ! දහ	 ��බඳව අපහාසා7මක 
ෙලස ෙහෝ ඉසල්ාමය පමණH ��ග!නා ෙලස 
බලපෑ	 ��ම ෙහෝ අW @#ආනෙ* ඉගැ!C	 අ=ව 
ස	Y#ණෙය!ම තහන	 කා#යය!ය.         

“('ශ්වාසව!තX-), අWලාහ් හැර @මන දැයH 
ඔI! අයැ�!ෙ!ද එයට =ඹලා අපහාස ෙනොකර�.” 
(6:108) 

“දහම ස	බ!ධව බල ��මH ෙනොමැත. අයහමÑ! 
යහමඟ පැහැ��ව ඇත.” (අW-@#ආ! 2: 256) 

“සත(ය =ඹෙU පරමාtප�ෙග! යැX (නyවරය 
=ඹ) පවසI. එෙහX! කැම� අෙය@ 'ශ්වාස 
කර7වා! කැමැ� අෙය@ ප Ó�Hෙෂේප කර7වා!” (අW-
@#ආ! 18:29) 

 

අප ෙමම මාතෘකාවට අවu#ණය ව!නට අෙ§Hෂා 
කර!ෙ! ඉහත අW @#ආ! ඉගැ!C	 දැ² ෙලස 
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��ප�B-. න�7 ඇතැ	 ෙතොර1T උYටා දැHCෙ	 
2 තම සා	පදාXක ආගBක මතවාදය! හා ගැ©මH 
�8 ව!ෙ! න	 අප ෙකෙරE උදහස් ෙනොවන ෙලසද 
කාT`කව ඉWලා ��!නට කැමැ7ෙත�.  

ෙමම උ7ප7� ��බඳව පවසන දහ	 E ඇ� 
සංකWපය! ��බඳව 'ම�මක ෙයෙද!නට අප 
අෙ§Hෂා ෙනොකරන අතර අපෙU කT� පැහැ�� 
��ම හැ� පම`! ඉහත පශ්නයට අදාළ වන ප6� 
ඉ�6ප7 කර!නට අදහස් කර!ෙන�.  

ඉහ�! නගා ඇ� පශ්නය අ=ව ෙපර උ7ප7� 
සංකWපය සත(යH න	 0ෙද:, �1= හා ඉස්ලා	 
වැ- දහ	 ප7 ව!ෙ! ඉතාම බලව7 
අJTතාවකටය. එE ප�ෙලෝමය වශෙය! ෙපර 
උ7ප7� සංකWපය yඳ වැෙÀ න	 එම සංකWපය 
��ග7 දහ	 E පධාන අ7�වාරම ම ඉ6තැÔ ය!නට 
ෙමම සාධකය ෙහේ1 'ය හැ� බව අප සැමට 
ත#කෙය! ෙතොරව ��ග!නට �8 ව= ඇත. 
එෙහX! ඉතාම7ම පෙ:ශෙම! ෙමම පැහැ�� ��ම 
කර!නට අදහස් කර!ෙන�.             

ඉස්ලා;ය, �1= හා 0ෙද: දහ	 මZ! ��ක 
වශෙය! ඉ�6ප7 ෙකොට ඇ7ෙ7 B-සාට යහ හා 
අයහ 5යා ��මට ඇ� එකම අවසථ්ාව BEතලය මත 
ඇ� B-ස් b'තය පමණH බවX. මර`! ම1 
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b'තයH ඇ� බව ෙමම දහ	 උග!වන අතර එය 
BEතලය මත B-සාෙU -වැර� 'ශව්ාසය හා 
5යාව! ��බඳ 'ශව්ෙ* අtප� ෙද'e! අ�යස 
පව7ව= ලබන '-ශච්ය�! ප� සව්#ගය ෙහෝ 
අපාය u!8 කර= ලබ!නH බව පැහැ�� ෙකොට 
ඇත.  

“සෑම ආ7මයHම මරණය අ7'�!ෙ!ය. (මළI! 
ෙකෙර!) නැZ�ව= ලබන �න =ඹලාෙU (BEතලය 
මත b'තෙ*) ප�ඵල =ඹලාට Y#ණව ෙද= 
ලබ!ෙ!මය. කවෙර@ -රෙය! ඈ7 කරව= ලැබ 
ස්ව#ගයට ඇ1a කරව= ලබ!ෙ! ද සැබැ'!ම ඔc 
ජය ලැ}ෙ:ය. තවද ෙලෞ�ක b'තය මායාකා� 
'¨මH හැර ෙවෙනකH ෙනොෙ:.” (අW @#ආනය 
3:185). 

ෙමම සංකWප පාරෙභෞ�ක අu!wය කT� ෙහX! 
ෙමම මත ��බඳව -ගමනයකට එළÕය හැHෙH 
B-සාට පමණH උTම � 'චාර } tය උපෙයෝ¤ 
කර ගැ<ෙම! පමණH බව ��ග!නට 
අපහ�තාවH ��ෙව@ට ඇතැX අ� 
ෙනො�ත!ෙන�. ෙපර උ7ප7�යH ��බඳව කT� 
පැව� � tයH ��බඳව කරන ලද ප#ෙ*ෂණයක 
ප�ඵල පහ�! උYටා දHවා ඇ7ෙත�. එ°. එස්. Ö. 
ෙසේනාර7න   මහතා '�! සකස් කරන ලද ෙමම 
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��ය උYටා ග7ෙ7 ‘ෙහේ1වා2 සංෙ ශය’ නමැ� 
ග!ථෙය- (සරස' පකාශකෙයෝ). 

තලවාකැෙW �ලකර7න ඥාන�ලකා 
නB! නැවත ඉප8ෙ!ද?  

 (එ°. එස්. ². ෙසේනාර7න) 

YනT7ප7�ය පැහැ��ව ඔ§Y වන සාධකයH 
තම! ප�Hෂා කර බැ× බව7 ඒ ��බඳ �ය� කT� 
තHෙසේT කර බලා තලවාකැෙW �06! �ලකර7න 
නමැ� ළමයා ඥාන�ලකා නB! ෙකො7මෙW නැවත 
ඉප2 ඇ� බව uරණය කර ඇ� බව7 ‘ලංකාෙ: පථම 
ශාස්�ය YනT7ප7� ප#ෙ*ෂකෙයෝ’ �යා ���. 
ප#ෙ*ෂක ක3ඩායෙ	 නායකයා හැ�යට එE 
වා#තාව ‘නැවත උප! දැ6ය’ නB! �ංහෙල! �0 
ආචා#ය එ°. එස්. එස්. -ශ්ශංක මහතා හැ� න	 එම 
ප#ෙ*ෂණය ශාස්�ය ෙනොෙ: යැX ඔ§Y කරන ෙලස 
අ�ෙයෝග කර ඇත. මම එම අ�ෙයෝගය ��ග-B.  

�ලකර7න ඊළඟ ආ7මෙ*2 ගැහැ= ළමෙය@ Iෙ* 
ෙකෙසේද ය!න 'ගහ ��ෙ	2 �ලකර7න ඒ 
b'තෙ*2ම ගැහැ= බවට ප7වන ල@� �}� බව 
ෙ	 ප#ෙ*ෂකෙයෝ �යා ���.  

{මහාචා#ය ෙ#Tකාෙ! ච!ද'මල මහනාEB ෙU 
“අ�ධ#මෙ* ��ක කT�” න	 ග!ථෙ* 135 වැ- 
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��ෙව! පහත සඳහ! ෙකොටස උYටා දHව!නට 
කැමැ7ෙත�. BEතලය මත තම b'තෙ* 2 �ංග 
ප6ව#තනයH ��බඳ කT� ෙමE 'ගහ ෙකොට ඇත. 
ෙමම කT� ෙකෙරE ඔබෙU 'චාරා7මක අවධානය 
ෙයො� කරව!නට කැමැ7ෙත�. 

“සමහර 'ට �ංග ප6ව#තනෙය! ස්�c �6B බවට 
ද, YTෂෙයෝ ගැහැ� බවට ද පැBෙණ�. 

“ෙතන ෙඛොපන සමෙයන අඤ්ඤතරසස් I Jෙනො 
ඉ/K�ංගං පා)Lතං ෙහො� 

ෙතන ෙඛො පන සමෙයන අඤ්ඤතරසස් I J5යා 
.=ස�ංගං පා)Lතං ෙහො�” X +නෙයN ද ඒ බව 
දHවා �ෙK. �ංග ප6ව#තනය ව!ෙ! ද ක#මෙය-, 
බලව7 අ@ශලෙය! YTෂ �ංගය අ1Tදහ! C ස�් 
�ංගය පහලෙ:. �ංග ප6ව#තනය ��බඳව �ය01 
ක#ම ත77වය ගැÙT කTෙණ�. එය අ�ධ#මය 
ෙනොද!නI! වරදවා ග!නා තැන�. 
ම=ෂ(ා7මභාවය @ශලය�!ම ලැෙබ!න�. B-ස ්
�TෙරE @ශලක#මජ £ප Bස අ@ශල ක#මජ £ප 
නැත. B-ස් YTෂයා '�! �ංග 'ප#යාසයට ෙහේ1 
වන බලව7 අ@ශලයH කළ කWE ඔc ෙU ජනක 
ක#මය (උ7ප7�යට ෙහේ1� ක#මය) එX! 8බල 
ෙ:. එය ඉ! ප� YTෂ භාව £පය! ඉපදCමට 
ෙනොසම7 ෙවX. ක#මෙ* Úඩනෙය! 8බල ජනක 



 

37 

ක#මය ඉ! ප� ඒ ස!තානෙයE ස්� භාව £ප 
උපදවX. ක�! පැවැ7තා� YTෂ භාව £ප ඒවාෙ* 
ආ0ෂය ෙගCෙම! -T ධ ෙවX. ඉ! ප� YTෂයා 
ස්�යH ෙවX. ප�ව ඔcෙU ස!තානෙයE ස�් භාව 
£ප ඇ� කළා � ද ක�! YTෂ භාව £ප ඇ� කළා 
� ද ක#මය එකH මය. එය ඔcෙU උ7ප7�යට 
ෙහේ1� @ශල ක#මය ම ය. ෙ	 'ප#යාසයට 86! 
ෙහේ1 වන අ@ශල ක#මය දැHCම �`ස එය පධාන 
කතා ��ෙ	2 බලව7 අ@ශලෙය! YTෂ �ංගය 
අ1Tදහ!C ස�් �ංගය පහල ෙවතැX �ය= ලැෙK.” 
(135 වැ- ��ව)} 

�ලකර7න ගැහැ= ළමX! ඇ�T  ��මට කැම� 
'ය. ඔc �ය සාය	 ව�! -යෙපො1 පාට කෙළේය. 
ෙමය ස	Y#ණෙය!ම අශාස්�ය -ගමනයH 
ෙනොෙ:ද? �ංග 'ප#යාසය, හැ��ම ස	බ!ධ 
කාරණයH ෙනොව ශ�රෙ* ෙහෝ#ෙමෝන ස	බ!ධ 
කාරණය�. ය	 ෙකෙනH �ංග 'ප#යාසයකට 
භාජනය ෙවB! ��නවාද ය!න uරණය කළ 
හැHෙH YaW ෛවද( ප�Hෂණය�! පමණ�. 
අIT8 14 �6B ළමෙය@ ගැහැ= ළ�! ආශයට »ය 
��ම �ංග 'ප#යාසයH වන බවට සාධකයHද? 

වයස ෙදොළහ සහ දාහතර අතර ගැහැ= ළමX! �6B 
ළමX!ට වඩා ෙ:ගෙය! වැෙඩන බවද �ලකර7න 
ෙU ශ�රය ගැහැ= ළමෙය@ ෙU ශ�රය වැෙඩන 
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ෙ:ගෙය! වැÖ ඇ� බවද ෙ	 ප#ෙ*ෂකෙයෝ 
තව8රට7 ත#ක කර�. �කH ෙවෙහ�ෙනො7 ඕනෑම 
ෙකෙන@ට �ලකර7නට වඩා ෙ:ගෙය! වැෙඩන ඒ 
වයස් Jමාෙ:ම ළමX ඕනෑ තර	 ෙසොයා ගත හැ�ය. 
එවැ- හැම �6B ළමෙය@ම ගැහැ= ළමX! හැ�යට 
YනT7ප7�ය ලබතැX ෙමම ප#ෙ*ෂකය! 
�තනවාද? ෙ	 ළමයා �ංග 'ප#යාසයකට ප7 
ෙවB! �� බව ය	 ෙහය�! ෛවද( 
ප�Hෂණය�! ෙහ� Iණ7 ඥාන�ලකා ෙලස 
නැවත ඉප2ෙ	 5යාව�ය ඇරÙෙ3 �ලකර7නෙU 
මරණයට7 ක�! බව එX! අදහස් ෙවනවාද? 
ෙකොතර	 ෙමෝඩ ත#කයHද? 

ප#ෙ*ෂකX! පවසන අ06! හය හැ'6� 
ඥාන�ලකාට ඇෙU ක�! b'තය ගැන මතක �ෙK. 
එෙසේ න	 මව කIද ය!න ගැන ඇයට පැට®මH �8 
ෙනොෙ:ද? තලවාකැෙW7 ෙකො7මෙW7 අ	මලා 
ෙද!ෙන@ C යැX ඇයට �1ණාද? ඥාන�ලකාෙU 
ෙපර b'තය ගැන ෙතොර1T සත( දැX බැ®මට 
තමාම ඇෙග! පශ්න කළ බව මහාචා#ය ෙH. එ!. 
ජය�ලක මහතා දHවX. 

මහාචා#යවරයා : බබා �cද දැකලා �ෙයනවාද? 

ඥාන�ලකා : ඔ: 

මහාචා#යවරයා : �cද ර1 පාටX ෙ!ද? 
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ඥාන�ලකා : නෑ නෑ �cද -W පාටX, ෙකොළ පාටX 

මහාචා#යවරයා : �cද අXෙ! ගස් �ෙයනවාද? 

ඥාන�ලකා : ඔ: 

මහාචා#යවරයා : �cද අXෙ! ෙ7 ගස් රබ# ගස ්
ෙහොඳට වැ'ල �ෙයනවා ෙ!ද? 

ඥාන�ලකා : නෑ නෑ �cද අXෙ! ෙපොW ගස ්
�ෙය!ෙ! 

මහාචා#යවරයා : �cද අXෙ! ෙවන ෙමොනවාද 
�ෙය!ෙ!? 

ඥාන�ලකා : �8 වැ� 

උග7 මහාචා#යවරයාෙU ත#කය න	 ඥාන�ලකා 
ෙ	 b'තෙ*2 �cද දැක නැ� -සා ෙ	 ��1T 
ව�! ෙපර b'තයක ඇෙU මතකය ෙහ� වන බවX. 
පශ්න කළ අවස්ථාෙ: 2 ඥාන�ලකාෙU වයස අIT8 
හතකට ආස!නය. අIT8 හතක ළමෙය@ �cද ගැන 
ෙ	 ෙතොර1T දැන �©ම ප�Zය b'තය මතක 
� මHද? ශාස�්ය ප#ෙ*ෂණ හැ�යට අපට ඉ�6ප7 
කර ඇ7ෙ7 ෙ	 'tෙ* ප#ෙ*ෂණ හා 'ගහය!ය.  

�ලකර7නෙU මරණය7 ඥාන�ලකා මI @ස 
���ඳ ගැ<ම7 අතර මාස පහක පමණ පරතරය 
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ගැන වÜරාරාම වාJ �යදස්� EBය!ෙU ෙ	 මතය 
දා#ශ-ක අදහසH ෙසේ ඉ�6ප7 කර �ෙK. 

“පරතරය පස් මස@7 පස් �නකට ෙනොවැ² -සා 
�ලකර7න Bය ෙගොස ්B-ස් උපතH ලබා ඉ! B2 
නැවත ඥාන�ලකා හැ�යට උප!නා යැX �තා ගත 
ෙනොහැ�ය. B-ස් උපතH සඳහා මI @ස 1ළ එයට 
වඩා කW ගත කළ 01 ෙහX-.” (167 වැ- ��ව) 

එෙහමම �ය!න බැහැ. �ලකර7න ෙ	 පස් මස 
ගැහැ-යක @ස 1ළ ගත කර 2 ගKසා CමH Iණා 
'ය හැ�X!  

උ!වහ!ෙසේ තව8රට7 ෙමෙසේ �ය�: 

“ස77වයා උ7ප7�ය ග!ෙ! B-ස් ෙයෝ-ෙ* 
පමණH ෙනොවන ෙහX! �ලකර7නට ඒ කාල 
Jමාව 1ළ B-ස ්ෙනොවන අ! ස7ව ෙයෝ-යක ඉ�ද 
ඉ! B2 ඥාන�ලකා හැ�යට ඉප2මට ��8 බාධාවH 
නැත.” 

එෙසේ 'ය 01ම නැත. �ලකර7න Ýතෙය@ හැ�යට 
ෙ	 පස් මාසය ගත කළා 'ය හැ�X! නැ7න	 
ම8Tෙව@, අ;බාෙව@, බH©6යාෙව@ ආ2 
වශෙය! ස7ව ෙයෝ- �පයක bව7 Iණා 'ය 
හැ�X! ඒ අතරමැ� කාලය ගැන ඥාන�ලකාෙග! 
පශ්න කර!නට ෙ	 ශාස්�ය ප#ෙ*ෂකය!ට 
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�1ෙ3ද? නැත. ඔI!ට Iවමනා Iෙ* තම ෙබොළඳ 
මතය තහIT කර ගැ<ම සඳහා පශන්7 ��1T7 
Jමා කර ගැ<මටය. 

1960 ෙනොවැ	බ# 19 ව දා ප#ෙ*ෂකෙයෝ 
ඥාන�ලකා සමග තලවාකැෙW Zයහ (42 වන  
��ව). ඇයට 8	6ය ෙපොළ, තැපැW ක!ෙතෝTව, 
ප!සල, �ලර7නෙU ෙගය ආ�ය ෙප!Cය. ඊට ෙපර 
ද ඇය තම ෙසොෙහො0රා සමග තලවාකැෙW Zයාය (5 
වන ��ව). ක�! b'තය ගැන ඇෙU මතක 
�6HJමට ෙනොවැ	බ# 27 වන දා ප#ෙ*ෂකෙයෝ 
ඇෙග! පශ්න කළහ. ෙ	 ප#ෙ*ෂකය! 
ස	Y#ණෙය! සෑ�මට ප7 වන ෙසේ ඈ 19 වන දා 8� 
ෙ වW 27 වන දා -වැර�ව 'ස්තර කළාය.  

ෙකොXතර	 පහ�ෙව! µවෙටන ප#ෙ*ෂකX! ද? 
22 වැ- හා 42 වන �� වල ප�ව �8 � ෙ  ක�=7, 
ක�! �8 � ෙ  ප�ව7 සඳහ! කර �ෙK. ෙමවැ- 
ප#ෙ*ෂණ ව�! �යව!නා ෙනොමග ෙනොයැෙ: ද? 
ඥාන�ලකාෙU ෙපර b'තය ගැන කT� ෙසCමට 
Zය “-ෂ්ඵල ගම! ෙදකH” ෙව=ෙව! ස	Y#ණ 
ප6°ෙÞදයHම ෙව! කර �ෙK. ප#ෙ*ෂකX! “බබා 
ඉසස්ර නංZෙයH ද? මW�ෙයH ද?” යන පශ්නය 
නග!ෙ! ඥාන�ලකාෙU ක�! b'තය හැ�යට 
දැH'ය හැ� �ලකර7න නමැ� මැT� ළමෙය@ 
ෙසොයා ගැ<ෙම! ප�වය. 
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1960 ෙනොවැ	බ# 1 වන දා ඥාන�ලකාෙග! 
ස'ස්තරව පශ්න කර ඇත. ඇ" පශ්න හා ඊට ලැ}� 
��1T සමහරH ෙමෙසේය.   

ප: ෙකොෙහද E�ෙ*? 

උ: තලවාකැෙW 

ෙමම පශ්නයට �ය හැ� උ7තර රාÃයH ඇත. ෙගදර 
E�යා ඉස්ෙකෝෙW E�යා අ	මා ළඟ E�යා ආ2 
වශෙය-. ඒ7 එවැ- උ7තර µසH අත6! 
ඥාන�ලකා 8!ෙ! තම කාරණය ඔ§Y කර ගැ<මට 
ප#ෙ*ෂකය!ට ඉතාම අවශ( � උ7තරයX! 

ප: එෙහ ඉ!නෙකොට ෙකොෙහද Zෙ*? 

උ: �6පාෙ   

ෙමතැන27 ෙ	 ළමයා -යම ම උ7තරය ෙතෝරා 
ෙගන ඇත. කෙÈට, මා#කÀ එකට, �ඳට ෙහෝ 
ඉස්ෙකෝෙලට Zයා යැX ෙනො�ෙ: ඇX? 

ප: බබාෙU තලවාකැෙW ෙගදර �ෙය!ෙ! ෙමොකH 
ළඟ ද?  

උ: ඉස්ෙටෝTව ගාව... ෙ7 අඹරන ඉස්ෙටෝTව ගාව... 
එෙහ ඉස්ෙටෝT ෙගොඩාH �ෙයනවා. ෙගෙදÀට 
ය!න ප² ෙපළH �ෙයනවා.  
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ඒ7 තලවාකැෙWට කැඳවා Zය ප� ෙ	 එකHව7 
හeනා ග!නට ඇයට ෙනොහැ� 'ය! Y8ම මතකයH 
ෙ!ද?  

ප: බබාට ඒ ෙගදර ෙහොයා ග!න Yaව!ද? 

උ: ෙගදර දැ! �ෙයනවද ද!ෙ! නැහැ. 

ප: ඇX එෙහම �ය!ෙ!? 

උ: ඇX එෙහ ෙගවW ෙගොඩH කඩල හදනවෙන. 

ෙමය Y8ම උ7තරය�. එවැ- උ7තරයH ෙද!න 
Yaව! ව!ෙ! ඇයට ක�! උග!වා ඇ7න	 
පමණ�. 143 වැ- ��ෙ: සඳහ! වන අ!දමට 
�ලකර7නෙU ෙදම:�ය! �ය!ෙ! අIT8 2 ½ 
කට ක�! බවX. එන	 �ලකර7නෙU මර`! 
ප�ය. ඔI! එම අ�7 ෙගX ප�ං~යට ආෙ: 1959 
මැX මාසෙ* 2ය.  

දැ6යෙU ව7ම! b'තෙ*2 එන	 ෙකො7මෙW 
��ය2 තලවාකැෙW ෙගවW කඩා දැ� බව ඇය දැන 
ග7ෙ7 ෙකෙසේදැX ෙසCමට තර	 කWපනාවH ෙමම 
ශාස්�ය ප#ෙ*ෂකය!ට ෙනො� ම කනගා�ව�. 

ප: බබාට එෙහ ෙවන ෙමොනවාද �}ෙ3?  
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උ: සW� කැටයH �}ණා. මම ඒකට සW� දැ	මා. 
ඒ සW� ව�! මම -Wපාට සා6යH ග7තා. ඒක 
ෙගදර අWමා6ෙ* �}ණා.  

පශ්න කරන අවසථ්ාෙ:27 එම සා6ය අWමා6ෙ* 
�ෙබන බව ෙ	 ළමයා ද!ෙ! ෙකෙසේද? ඇ7ත 
වශෙය!ම �ලකර7න ග7ෙ7 -W සා6යH ෙනොව 
ක�සම�.  

ප: බබාට එෙහ ෙවන ෙමොනවාද �}ෙ3? 

උ: සාය	 ෙපÀ� ෙදකH �}ණා. 

ප: ඔබ ඒවාX! ෙමොකද කෙළේ? 

උ: අHකX මාX -යෙපො1 වල ර1 පාට ගෑවා. 

(�ලකර7න �ංග 'ප#යාසයකට ප7ෙවB! �� 
බවට ෙ	 පකාශය වැදග7 සාධකය�) 

§ ර: ෙවන ෙමොනවද කෙළේ?  

උ: �!àර ඇ!දා. �!àර ෙපො7 අWමා6ෙ* උඩ 
ඇ�. දැ! ඒවා පරණ ෙවල7 ඇ�.  

�ලකර7නෙU ෙදමා�ය! එම ෙගය කඩා දමා අ�7 
ෙගයක ප�ං~යට ආ න�7 “පරණ” ~ත ෙපො7 
හ6යටම �ලකර7න එවා තැË තැනම (අWමා6ය 
උඩ) �  හ�'ය!  
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ප: බබා ෙවන ෙමොනවද කෙළේ?  

උ: කඩදා� ව�! මW හැ8වා. 

ප: තලවාකැෙW 2 බබා කITව7 බල!න ෙහම 
Zයාද? 

උ: ඔ:. 

ප: කIද? 

උ: µÜ- 

�ලකර7න µÜ- හැT� 'ට තව ෙබොෙහෝ ෙදෙන@ 
බල!නට Zය බවට සැක නැත. ප#ෙ*ෂණ 
ක3ඩායෙ	 �� එH 'ශව්'ද(ාල ආචා#යවරෙය@ 
ෙග! ෙ	 ප#ෙ*ෂණය ගැන මම 'ම�ෙවB. ඔcෙU 
�áත ��1ෙ# අඩංO පහ�! උYටා දHවා ඇ� 
ෙකොට�! ෙබොෙහෝ ෙ  ෙහ� ෙවX.  

“YනT7ප7�යH ඇතැX ෙහෝ නැතැX ෙහෝ �මට 
මට =Yaවන. මා ඒ ��බඳව පත(Hෂ වශෙය! 
��වH ම ෙනොද!නා ෙහX-. ෙකො7මෙW 
ඥාන�ලකා බැ®මට මා ද Zය බව සැබෑය. එE �8 � 
� �! මම ��B. එය YනT7ප7�යH යැX 
පත(Hෂ වශෙය! �මට මට =Yaවන. මා එවකට 
‘�aBණ’ පතයට 8! පකාශයක ඒ බව 'ස්තර කර 
ඇත. එX! @ඩා ෙÞදයH ෙපොත අග බහා ඇත. එම 
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ෙÞදය �ප�Hෂාකා�ව �යIවෙහො7 මා ෙමය 
YනT7ප7�යට පත(Hෂ සාH�යH වශෙය! 
ෙනො��ග!නා බව ෙප< යනවා ඇත. ‘�aBණ’ට 
8! ��ෙය! ෙපොතට ෙගන ඇ7ෙ7 ද ප�Hෂණයට 
ඉතාම වා� වන ෙÞදය පම`. �a ��යම 
�යIවෙහො7 මා YනT7ප7�යH ඇතැX �මට 
ෙකො7මෙW කතාව පමාණව7 සාH�යH ෙලස 
ෙනො��ග!නා බව ෙප< යනවා ඇත. මා ෙමය 
සනාථ ��මට ෙහෝ ෙ	 ��බඳව පචාරයH ��මට 
ෙහෝ අද වන 1T ඉ�6ප7 C නැත. එම -සා මා ෙ	 
ප#ෙ*ෂණයට සහභා¤ Iවද ඒ ගැන කරන 
-ගමනයට මා ස	Y#ණෙය! එකඟ ෙනොවන බව 
කTණාෙව! සලක!න.” 

�ලකර7නෙU මරණ සහ�කය යැX �යB! 
ෙපොෙ7 ක#තෘ '�! එHතරා මරණ සහ�කයH 
ඉ�6ප7 කර �ෙK. එය මරණ සහ�කයක �ටපතH 
බව ඇ7ත Iව7 ෙමE සාක°ඡාවට බe! � 
�ලකර7නෙU මරණ සහ�කය ෙනොවන බව න	 
ඉතාම පැහැ��ය. ඉ�6ප7 කර ඇ� මරණ සහ�කෙ* 
දැHෙවන ෙතොර1T ෙමෙසේය. 

1. ස	Y#ණ නම: ෙනොද< - b �ලකර7න, 

අරණායක 

2. BයZය සථ්ානය: �ස්�H ෙරෝහල - අරණායක  
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3. ෙදම:�ය!ෙU න	: ෙනොද< 

4. වයස: අIT8 16 X. 

5. Ýමදානය කළ සථ්ානය: අරණායක �ස�්H 

ෙරෝහෙW �සාන ÏBය 

ෙමය B-ය භාර ගැ<මට ෙකෙන@ ෙනොපැB` -සා 
ෙරෝහෙW �සාන ÏBෙ* අසරණ ෙලස වළලා දමන 
ලද ෙදම:�ය! ගැන 'ස්තර ෙනොද!නා b. 
�ලකර7න නමැ7ෙත@ෙU මරණ සහ�කයH බව 
ෙ7T	 ගැ<මට ෙකෙන@ “ශාස්�ය 
ප#ෙ*ෂකෙය@” 'ය 01 නැත. �06! 
�ලකර7නෙU (ෙමම සාක°ඡාවට අදාළ 
�ලකර7න) ෙදමා�ය! '�! ඔc ඇ1a කරන 
ල ෙ  �ස්�H ෙරෝහලට ෙනොව ගා;ය ෙරෝහලටX 
(175 වැ- ��ව). එE දැHෙවන ප6� ඔcෙU ප�ං~ය 
අරණායක ෙනොව තලවාකැෙW ය. b. �ලකර7නෙU 
වයස අIT8 16 Iව7 �06! �ලකර7නෙU වයස 
අIT8 12 මාස 4 H බව ෙපොෙ7 දැHෙ:. (�06! 
�ලකර7නෙU අ	මා �යන ප6� ඔcෙU වයස 
අIT8 12 මාස 4 Iණ7 ෙපොෙ7 ක#තෘ �යන ප6� 
අIT8 13 මාස 9 �). �06! �ලකර7න Bය යන 
'ට ඔcෙU ෙදමා�ය! ඒ ඇඳ අසළ �� අතර ඔcෙU 
B-ය තලවාකැෙWට ෙගන ෙගොස් එE Ýමදානය 
කරන ල2 (21, 175 සහ 57 වැ- . 
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ඥාන�ලකා තම ෙපර b'තය ගැන �ෙ: යැX �යන 
ෙ  ක#තෘ '�! ෙවන ෙවනම තHෙසේT කර ඇත. 
පකාශ 61 ! 46 H සත(යX ඔc �යX. 4 H  අඩH 
ස7 යය. 2 H වැර�ය. 4 H සත( 'ය හැ�ය. 2 H 
අසත( 'ය හැ�X. 2 H -ගමනය කළ ෙනොහැ� 'ය. 
ඔcෙU සත(ස7ය '-ශ්චය හා අ#ථ 'ගහය! ද 
ඔcෙU අ! 'ගහය! ට ෙදවැ- නැත.  

“මෙU අ	මා �8X” 

'ගහය: අ	මා �8 නැ� න�7 ඇතැ	 ළමX! තම 
ආදරය දැHCමට එෙසේ �යන -සා ෙමය සත( 'ය 
හැ�ය! 

“මෙU අXයා ෙකෙන@ට තලවාකැෙW කඩයH 
�}ණා” 

'ගහය: එෙහම කඩයH �}ෙ3 නෑ. ඒ7 
�ලකර7නෙU ඥා�ෙය@ට අරණායක කඩයH 
�}ණා.  

“ෙඩොරා/ෙලෝරා �යා අHකා ෙකෙනH මට E�යා” 

'ගහය: �ලකර7නට එවැ- ෙසොෙහො06යH ��ෙ* 
නැත. එෙහ7 අසල ෙගයක ෙලෝරා නB! ගැහැ= 
ළමෙයH ��යාය.  
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(එෙහ7 ඥාන�ලකාට න	 ෙ	 න	 ෙද�! ම ඥා� 
ෙසො06ය! ඇත.)   

සත( හැ�යට හe!වා ඇ� ��1T ෙමවැ- ඒවාX. 

අ	මා ඉ!නවා 

තා7තා ඉ!නවා  

අHකා ෙකෙනH E�යා  

ෙපො² කාෙW අHකා ගැcවා  

ඉස්ෙකෝෙW Zයා  

තැපැW ක!ෙතෝTවට Zයා. 

ප#ෙ*ෂකX!ට එවැ- “සත(” පකාශ 46 H පමණH 
ලැ ම ගැන මම ම'ත ෙවB! 

'-ශච්ය කළ ෙනොහැ� � පකාශ ෙදක ගැන 
ප#ෙ*ෂකය! �ය!ෙ! @මH ද? එම පකාශ 
ඥාන�ලකාව7 ඇෙU ෙදම:�ය!ව7 � කT� 
ෙනොවන බවX. එෙසේ න	 ෙද'යෙ! ෙලෝෙක රෙÀ 
ෙනොෙයH ෙදනාෙU පකාශ ෙ	 ග!ථයට ඇ1ළ7 
කෙළේ ඇX?  
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ඕනෑම Bත(ා 'ශ්වාසයH 'ද(ා7මකX �ම අද 
ෙමෝස්තරයH C �ෙK. මහාචා#ය ෙH. ඇ!. 
ජය�ලක ෙ	 ෙපොතට ෙපරවදනH �යB! 
“YනT7ප7�ය වැ- ෙදයH ව½කරණය මZ! 
ෙප!=	 කළ හැ�” බව එෆ්. එW. මා#�0ස් �යා 
ඇතැX දHවX. ෙප!=	 කළ හැ� �ය�ම ෙ  සත( 
ෙනොෙ:. මා#�0ස් ඒ ගැන �යන ෙ  බල�. 

“ෙමෝහනය මZ! YනT7ප7�ය ඔ§Y ��ම, 
B-�! පහ�ෙව! µවෙටන අ!දම දHවන 
කනගා�දායක කත!දරය�. ඇෙම6කාෙ: 
ෙබෙහ'! '�ෙණන පබ!ධ කතා ෙනොවන ගනයට 
අය7 එH ෙපොතH ෙමෝහනය මZ! YනT7ප7�ය 
ඔ§Y ෙවතැX දHවන එක�. ෙමෝහනය ��බඳ මහා 
කැළâමH ඇ� කරවන බවට 'ස්තර කර ඇ� ෙ	 
ෙපොත ඇ�ෙර! �නමා පටයH ද -පදවා ඇ� අතර 
එම ෙපොත Eස් වැWවටාර	 ෙගොඩH ෙලස හැ�! 'ය 
01ය. ‘ව½කාරක ප�ගමනය’ ෙලස හැ�!ෙවන 
5යාව�ෙ*2 සාමාන(ෙය! �8 කර= ලබ!ෙ! 
ෙමෝහනය ෙහව7 ව½කරණය යටෙ7 Y ගලයා 
අIT ෙද! අIT ද ãන(ය දHවා අuතයට ෙගන 
ෙගොස් නැවත එX=7 ඈත ක�! b'තයකට ෙගන 
යාමX. එ'ට ඈත ඈත - ෙපර ශත ව#ෂයක ගත කළ - 
b'තයH ගැන කතා කර�X �ය= ලැෙK. ඔc 
-තරම කතා කර!ෙ! ඉතා ඈත අuතයH ගැනය. 
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මෑත කාලයH ගැන �ෙවො7 එE ප�Hෂණ 8#වලතා 
අපමණය. ෙමෝහනය කර= ලැË Y ගලෙය@ට, ඔc 
ෙවන7 රටක ෙවන7 කාලයක '� ��ය	 
තැනැ7ෙත@ යැX �ෙම! ඔc එය 'ශ්වාස කරන 
අතර එම 'ශව්ාසෙයE ප�ඵලයH වශෙය! ඔcට ඒ 
-යම ච6තය ආTඪ කර ෙගන ඒ ��බඳ පශ්න වලට 
��1T ද �ය හැ� ෙවX. ෙමෝහනය කර!නා '�! 
ෙදන ලද උපෙදස් ද ෙමෝහනය ලබ!නාෙU ප�yම 
��බඳ ෙතොර1T ෙනොද7කම ද -සා ඇතැ	 'ට 
YනT7ප7�යH වැ- ෙදයH ෙප!=	 කළ හැ�ය. 
තමා අනාගතෙ* 2 කරන ෙ වW ද ෙමෝහනය කරන 
ලද Y ගලයා ලවා 'සත්ර ෙකොට ෙමය අනාගතයට ද 
පැ�ර Cමට සමහT! උ7සාහ කර ඇත. අIT8 
ෙදJයකට ප�ව �8 වන ෙ වW ගැන � 'ට එය 
ඇ7ත ද නැ7ත ද ය= ෙස'ය ෙනොහැ�ය. එෙහ7 
අIT දH ඇ1ළත ෙහෝ අද �ට ස�යH ඇ1ළත �8 
වන ෙ  පැවJමට තැ7 කරන Y ගලයා මහ7 
කරදරයකට ප7 ෙවX. එෙසේ පැව�වෙහො7 
අනාව�ෙයE සත(සත(තාව දැන ගැ<මට හැ� 
-සාය. දැ! අනාගතය කරා පගමනය Cමට වඩා 
අuතය කරා ප�ගමනය Cම ��බඳ අපෙU 'ස්තරය 
ෙදසට හැෙර�. එH ඉහත ආ7මභාවයH ගැන �ම 
තව7 ආ7මභාව �පයH ගැන 'ස්තර ෙනො�යා 
තහIT කළ ෙනොහැHක�” (Hypnosis – Fact and 
Fiction – F. L. Marcuse – Pages 183-184).     
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මහාචා#ය ජය�ලකෙU �ම ෙකබ!දHදැX B! 
ෙහ� ෙවX. �පකට බX² ම’æ YනT7ප7� කතාව 
ගැන මා�0ස්ට �ය!නට ඇ7ෙ7 @මH ද?  

“çට ෛවද(වරය! '�! ෙමෝහනය තම වා�යට 
හරවා ෙගන � ම අවාසනාව�. වඩා7 
අවාසනාව!ත කාරණය න	 ෛවද( වT!ෙU 
අ'චාරා7මක 'ශව්ාස වලට ෙමය ස	බ!ධ ව 
� මX. බX² ම’æ � tය ෙ	 ත77වය අ!තයටම 
ෙගන යාම�.  ෙවන7 ෙකෙනH ෙමෝහනය කළ ප� 
අIT8 �ය ගණනකට ඈත '�  බX² ම’æ 
නමැ7�යෙU �Eය ම1 C ආෙ: යැX �ය= ලැෙK. 
ෙමවැ- බX² ම’æ ලා 'ශාල ගණනH �� අතර 
ඉ�6යට7 හ� ව= ඇත.” (එම - 102 වැ- ��ව). 

ව#b-යා ටXU මහ7Bය ෙමෝහනය කළ 'ට ඇය 
ක�! b'තයක බX² ම’æ නමැ� අය#ල!ත ජා�ක 
කා!තාවH බව �වාය. එකල අය#ල!තය ගැන 
ෙනොෙය@7 'ස්තර ඇය �වාය. ඇය @ඩා කල මහ� 
අය#ල!ත කා!තාවක ඇ�ෙ# �� බව ෙහ� Cෙම! 
ප� ෙ	 YනT7ප7� කතාව ��බඳ B-�!ෙU 
උන!8වH නැ� 'ය. ෙමෝහනය මZ! ඉහත 
ආ7මෙ* ෙතොර1T ෙසොයා YනT7ප7�ය ඔ§Y 
කළ හැ� දHෂ ෙමෝහන ශාස්තඥය! ලංකාෙ: �©ම 
අෙ§ වාසනාව�! ෙමෝහනය මZ! Y ගලය! 
µසකෙU ඉහත ආ7ම වල ෙතොර1T තමා ෙහ�දරI 
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කර ග7 බව අමර�6 Cරර7න න	 මහෙතH 
‘�aBණ’ පතෙයE පළ කළ ��යH මZ! දHවX. ඒ 
මහතා ෙහ�දරI කළ ෙතොර1T ව�! yඳH පහ�! 
දHවා ඇ7ෙත�. 

1. මාHස් පනා!8 නැමැ7තා 5. Y. ෙදවැ- �ය 
වෙසේ �ට 8�ගැ�� ර¿ෙU 0ද හ�දාෙ: 
ෙසබෙලHව ��ෙ*ය! ප� ආ7මයක ඔc 
ෙ වතාෙව�! 

2. හ’බÀ නමැ� Ãෂ(යා කැනඩාෙ: Oව! 
නැ'ෙය�. 

3. ෙජ�දාස! නමැ� ෙදමළ කෙතෝ�ක ළමයා 
බ8WෙW ෙවෙළ!ෙද�. 

4. Yජ( සාරාන!ද EB 19 වැ- �ය වස අග භාගය 
ආර	භෙ* පංශෙ* �� ඉංè� ජා�කෙය�.  

5. Yජ( ධ	මාවාස EB ඉහත ආ7මෙ* 
ෙ වතාෙව�! ඊට ෙපර භා�ය ර¿ෙU ඇම� 
වරෙය@ව ��ෙ*ය. 

6. ෙමෝහන ශාසත්ඥයාෙU ෙW�යH ෙපර ආ7මෙ* 
ර7නYර රජෙ* ෙරෝහෙW ෙසේවය කළ ෙහ�ය�. 
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7. ඔcෙU තව7 ළඟ ඥා�ව6යH ර7නYරෙ* 
කහව7ත ව1යාෙ* ෙසේවය කළාය. එකල ඇය 
�6Bෙය@ 'ය. ඔcෙU නම ගාÈ'! Cර�ංහය. 
1848 2 කමලා ෙපෙ#රා නැමැ7�යක සමග 
'වාහ � ඔcට උපා� සහ න!ද�6 නB! Y1! 
ෙදෙදෙන@ Iහ. කහව7ත ව1යාෙ* අtකා� 
Iෙ* KෙWH නමැ� ඉංè� ජා�කෙය�. 'ශාම 
ලැ ෙම! ප� ගාÈ'! ෙකෝÀෙටෙගොඩට පැBණ 
‘-මWපාය’ නමැ� -වසක '�ෙ:ය. 1917 2 ඔc 
Bය Zෙ*ය.  

Y8මයට ෙම! ෙ	 ෙමෝහන ශාස්තඥයා ෙ	 
YනT7ප7� කතා එකHව7 සත(තාව ෙසොයා 
බැ®මට හා ඔ§Y ��මට උ7සාහ ෙගන නැත! 
ෙමෝහන ප�ගමනය මZ! ඉහත ආ7මෙ* ෙතොර1T 
ෙහ� ෙවතැX �ම පලාපයH පමණH ෙනොව 
ෙපෝඩාවH ද ෙවතැX ආචා#ය ම’�0ස්ෙU �ම 
ෙකතර	 සත(යH ද? ෙමෝහන ප�ගමනය මZ! 
ෙපර ආ7මෙ* ෙතොර1T ෙසCම ��බඳව Cරර7න 
මහතාෙU �යමන ඥාන�ලකා කතාවට තමාද  
සහභා¤ � බවට ඔc �යන කතාව තරමටම 
මනසග්ාතය�! “අ� -ශ්ශංක මහතා7 සමග 
ලංකාෙ: පථම YනT7ප7� ප#ෙ*ෂණය 
පැවැ7�ෙය�” යැX Cරර7න මහතා �යත7 
-ශ්ශංක මහතා තමාට සහය Iව!ෙU න	 
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ලැXස1්ෙව E Cරර7න මහතාෙU නම ඇ1ළ7 කර 
නැත! 

ප#ෙ*ෂණය අගය කරB! මහාචා#ය ඉය! 
ස්©ව!ස! මහතා ‘අපට’ ��යH එ� බව Cරර7න 
මහතා එH ෙපොතක දHවX. ඔc එම ��ෙය! උYටා 
ග7 ෙකොටසH ද පළ කර ඇත. එෙහ7 සත(ය න	 
එම ෙකොටස අඩංO ��ය මහාචා#ය ස්©ව!ස! 
'�! Yජ( �යදස්� EBය!ට ෙපෞ ග�කව එ� 
එකH බවX! Yජ( �යදස්� EBය!ට එ� එම ��ෙ* 
මහාචා#ය ස්©ව!ස! ෙමෙසේ �යX. “ඉ!�යාෙ: 
ෙමබe � �! 15 H පමණ මම ෙසොයා බැ�ෙවB. 
එෙහ7 ඥාන�ලකා � tය ඒ �යWල අතර ඉතාම 
ෙහොඳ � t �පෙය! එක�”. ෙ	 'කාර 
YනT7ප7� කතාව ඔc ෙසොයා බැ× � �! අතර 
ඉතාම ෙහොඳ � t �Eපෙය! එකH න	 මහාචා#ය 
ස්©ව!ස!ෙU අෙන@7 ප#ෙ*ෂණ ගැන �ය=ම 
කවෙ#ද?  

එ°. එස්. Ö. ෙසේනාර7න   මහතා '�! සකස ්කරන 
ලද ඉහත ��ය උYටා ග7ෙ7 ‘ෙහේ1වා2 සංෙ ශය’ 
නමැ� ග!ථෙය- (සරස' පකාශකෙයෝ). අප 
සාක°ඡා කරන මාතෘකාෙ: වැදග7කම සලකා එE 
සත(සත(තාව ��බඳව පමාණව7 සාH� හා සාධක 
ඉ�6ප7 කර!නට අ� බැ¨ ��!ෙන�. ෙමම මතයට 
අ=@ලව �ලH ෙසේනා�ංහ මහතා '�! ‘'ම#ශන’ 



 

56 

සඟරාෙ: 2007 මැX කලාෙ* ‘ගජy!න 
YනT7ප7� කතාවකට ඇ� පදමට කT� �T� 
ලHෂා!ෙU ඇ7ත කතාව’ යන මාතෘකාව යටෙ7 
පළ කර �} ��ය ද ඔබෙU අවධානය �`ස පහ�! 
උYටා දHවා ඇ7ෙත�. 

‘ගජy!න YනT7ප7� කතාවකට 
ඇ� පදමට කT� �T� ලHෂා!ෙU 

ඇ7ත කතාව’ 

(�ලH ෙසේනා�ංහ) 

කටාන 'ද(ාෙලෝක 'ද(ාලෙ* 9 වන ෙශේ̀ ෙ* 
ඉෙග=ම ලබන ලHෂා! අර'!ද, �ංහල ෙබෞ ධ 
පIලක දTෙව�. එෙහ7 ප�Zය �න �Eපය 1ළ ඔc 
E�හැ�ෙ*ම තම! ද'ඩ ගැහැ= ළමෙය@ බව 
පකාශ කර!නට7 ද'ඩ බ�! කතා කර!නට7 
පට! ග7ෙ7ය. ෙ	 අTම Y8ම � tෙය! තම 
'8හෙW OT ��! 1ළ හට ග7ෙ7 මහ7 'ම�ය�. 
'8හWප� ලHෂම්! 'ෙ¦ර7න මහතා 1ළ ද ඒ 
��බඳ එH සැකයH හට ග7ෙ7ය. රෙÀ ව7ම! 
ත77වය අ=ව එW. ©. ©. ඊ. සං'ධානෙ* ෙකො� 
තT`යH �ංහල �6B ළමෙය@ෙU ෙවස් ග!වා 
එවා ඇතැX ෙ	 � tය ස	බ!ධව 
'8හWප�වරයාෙU ��ක අ=මානය 'ය. ඒ අ=ව 
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ඔc කලාප අධ(Hෂ කා#යාලයට ද ෙමය දැ=	 2 
ඉ! ප� ෙකො°~කෙÈ ෙපො�ස් සථ්ානයට 
පැB`WලH ද කෙළේය.  

ඒ අ=ව ෙකො°~කෙÈ ෙපො®�ය මZ! පශ්න ��ම 
සඳහා ප�Zය 25 දා ලHෂා! ෙපො�ස ්භාරයට ග!නා 
ල2. ෙපො®�ෙ*2 ලHෂා! ෙU හැ��ම අ�1 'ය. 
ඔcට එE2 �ංහල �aම-!ම අමතක 'ය. ලHෂා! 
�ගටම ද'ඩ බස කතා කර!නට � අතර 
ෙකො°~කෙÈ ෙපො�ස් ස්ථානාtප� පධාන ෙපො�ස ්
ප�Hෂක හාT! �W මහතා පවසන අ!දමට ඔc 
හ�Tවා ඇ7ෙ7 යාපෙ! ද'ඩ ජා�කX! භා'ත 
කරන ව(වහාරය! �� ද'ඩ බස�. ෙමE2 ෙපො�ස ්
ස්ථානාtප� වරයා ද ඔcෙග! ද'ඩ බ�! ම පශන් 
කර ඇත. එE2 ලHෂා! ද'ඩ බ�! 8! ��1T වල 
�ංහල අ=වාදය පහ�! දැHෙ:. 

“මම ඉෙගන ග7ෙ7 යාපනෙ* හe!කා� අ	මාෙU 
ෙකෝ'ල අසල �ෙබන �T§Y� '8හෙWX. මට 
ඉෙගන ග!න ලැ}ෙ3 1ෙ! ප!�යට යනකW 
'තරX. මම ගැහැ= ළමෙයH. නම � රාමච!ද! 
රා¦. අෙ§ තා7තා � රාමච!ද! රෙ	ෂ් @මා#. 
අ	මා � රාමච!ද! රාශ	මා. යාපනෙ* අ� E�ෙ* 
ෙලො@ ෙUක. අ	මාෙU ෙලො@ ෙෆොෙටෝ එකH ෙගX 
y7�ෙ* එWලලා �}ණා. එතන �� පස්ෙසේ 
y7�ෙ* රහස් ෙසේ§YවH �}ණා. තා7තා éට 
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යාaෙවො7 එHක ර7තර! බ�X සW�X ඒෙක 
දානවා. මාX අXයX තා7තාට ෙහොෙර! ඒවා බලා 
ෙගන ඉ!නවා. අෙ§ ෙගදරට -තරම ෙව² ස ද 
ඇෙහනවා. දවසH අෙ§ ෙගදරට ෙබෝ	බයH 
වැ�ණා. ඒෙක! තා7තX අXයX ෙද!නම මැTණා. 
මාව යාපනෙ* �!8 රාෙ¦ශ් කර! �!8ජා �යන 
අංකWලා ෙද!නටX අ!�ටX බලා ග!න 2ලා අෙ§ 
අ	මා රට Zයා. ඊට පසේසේ මම හැ8ෙ3 ඒ ෙගොWෙලො 
ගාව. ඊට පස්ෙසේ මට7 ෙබෝ	බයH වැ�ලා මැTණා. 
ඒ ;ට අIT8 12 කට ක�!.” 

ම1��! බලන ඔනෑම ෙකෙන@ට �ෙත!ෙ! ෙමම 
දTවා ෙ	 �ය=ෙ* �ය Y#ව ජ!මය ��බඳව බවය. 
ඒ අතර එW. ©. ©. ඊ. සං'ධානෙ* } t අංශය මZ! 
ලHෂා! දTවාට ��ය	 “මාන�ක 'ෙශෝධනයH” 
ලබා 2 �ෙK ද යන සැකය ද ෙබොෙහෝ ෙදෙන@ 1ළ 
ඇ� 'ය. ෙ	 ත77වය යටෙ7 ලHෂා!ෙU මව වන 
ෙහේවා න!ද< මහ7Bයට එ�නම ෙපො®�යට 
පැBෙණන ෙලස ද!වන ල2.  

ෙකො°~කෙÈ ෙලොතµX ප7 අෙල' හලක ෙසේවය 
කරන න!ද< මහ7BයෙU දTව! �ෙදනා අත6! 
වැ²මලා ලHශා! ය. ෙස� ෙදෙදනා ද �6B 
දTෙවෝය. ඇෙU කටඋ7තරෙය! පකාශ � අ!දමට 
ලHෂා! ද'ඩ බ�! කතා ��ම ඇදEය 
ෙනොහැHක�. ඔc ��8 ආකාරය�! ද'ඩ බස 
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ද!ෙ! නැත. ඇෙU ෙ	 පකාශය අසා ��!නI! 
අ!දම!ද කරව!නH Iවාට සැක නැත. ඉ! ප� 
ලHෂා!ෙU �ංගෙêදය ප�Hෂා ��ම සඳහා ඔc 
;ග�ව ��ක ෙරෝහලට යව= ලැy`. ෙමE2 �8 
කරන ලද ෛවද( ප�Hෂණ මZ! ඔc ස	Y#ණ 
�6B දTෙව@ බව සනාථ 'ය. 

ඉ! ප� ඔc ෙනොද!නා භාෂාව! කතා ��ම ��බඳ 
ගැට�ව -රාකරණය කර ගැ<ම සඳහා ලHෂා! 
රාගම මහ ෙරෝහල ෙවත මාT කර යැ'`. ඒ ප�Zය 
29 වැ- දාය. ෙ	 වන 'ට ලHෂා! Y#ව ජ!මයH 
��බඳව කතා කරන බවට Yව7ප7 වල 'සත්ර පළ 
ව!නට පට! ෙගන �yණ. ඒ අ=ව 'ශාල 
�6සකෙU අවධානය ලHෂා! ෙවත ෙයො� Cම 
වළHවා ගත ෙනොහැ� 'ය. ඔc නතර ෙකොට �� 
රාගම මහ ෙරෝහෙW 28 වැ- වාÀ�වට ලHෂා! 
ෙල�! උපත ල7 ද'ඩ දැ6ය බැ®මට B-ස�් ගලා 
එ!නට Iහ.    

ෙ	 අතර රාගම ෙරෝහෙW 'ෙශේෂඥ  මෙනෝෛවද( 
ෙH. ඒ. එW. ඒ. @T§Y ආර°~ මහතා ෙදමළ 
‘මළෙපොෙ7’ අ@රH ෙනොද!නා බව පැව�� 
ළමෙය@ හ��ෙ*ම ෙදමළ භාෂාව ව(Hත ෙලස 
කතා කර!නට Cම මත එය �0	 අ!දB! 'මසා 
බල!නට 'ය. ��ය	 අ!දම�! එW. ©. ©. ඊ. 
සං'ධානය '�! ලHෂා!ෙU ෙමොළෙයE 
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ව|හා7මක ෙවනසH ඇ� ��ම මZ! ඇ� � 
බලපෑමH -සා ෙමවැ- ‘අ�1 භාෂා ඥානයH’ ඔc 
1ළ පහළ C �ෙK ද ය!න -�Hෂණය ��ම සඳහා 
ෛවද( @T§Y ආර°~ මහතා �0	 උපායH ෙය2ය. 
ඒ රාගම ෛවද( Úඨෙ* ඉෙග=ම ලබන උ1T 
පෙ ශෙය! පැB` ෛවද( Ãෂ( Ãෂ(ාව! �Eප 
ෙදෙන@ට ලHෂා! සමග කතා ��මට ඉඩ සලසා 
2ෙම-. ලHෂා! හා කතා බස් කළ ෙ	 ෛවද( 
��!ෙU අවස! -ගමනය Iෙ* ලHෂා! ය	 
තරම�! යාපනෙ* ව(වහාර වන ෙදමළ භාෂාව 
කතා කරන බවය. එෙහ7 එය ෙපොෙ7 ද'ඩ 
භාෂාවකට (ස	භාව( ද'ඩ බසට) නැÙT බවH ද 
ඔI!ෙU ෙපො8 මතය 'ය. ඒ අත6! අතරට ද'ඩ 
ෙනොවන තව7 වචන ද එක1 කරන බව ද ඔIc 
වැ²8රට7 අනාවරණය කළහ.  

ෙ	 ප�Hෂණ ව�! ප�ව ෙරෝහW වාÀ�වට එW. ©. 
©. ඊ. ළමෙය@ ඇ1a ෙකොට ��න බවට කතා පැ�ර 
ය!නට 'ය. ඒ අ=ව බාE6! වැ² අවධානයH 
ලHෂා!ට ෙයො� ව!නට Cම -සා එය ඔcෙU 
ආරHෂාවට ත#ජනයH 'ය හැ� බව ෙරෝහW 
බලධා�!ෙU මතය 'ය. ලHෂා! එW. ©. ©. ඊ.  ළමා 
ෙසොWදා8ෙව@ න	 එය එH පැ7ත�! ඔcෙU 
b'තයට ත#ජනය�. අෙනH අතට ලHෂා!ට එW. 
©. ©. ඊ. සං'ධානෙය! මාන�ක බලපෑමH C 
ඇ7න	 ෙරෝහෙW 2 එය අනාවරණය Cම -සා ඔcට 
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එW. ©. ©. ඊ. ෙය! ද අන1රH 'ය හැක. ෙ	 
ත77වය ෙහේ1 ෙකොට ෙගන ලHෂා! ආරHෂාකා� 
ප�yමH යටෙ7 වැ²8ර ප�Hෂණ සඳහා අංෙගොඩ 
මාන�ක ෙරෝහලට මාT කර යැ'`.  

ෙ	 වන 'ට7 ලHෂා! තමා දැ6යක බව හා Y#ව 
භවයH ��බඳව �යන කතා �aම-!ම නතර 
ෙකොට ඇත. දැ! ඔc සාමාන( ෙල�! ප�ෙවX. ඔc 
ෙකෙර! පළ ව!ෙ! ද සාමාන( ළමෙය@ෙU 
ඇව1	 පැව1	 ය. එෙහ7 ලHෂා! E� අ²ෙ*ම 
ෙමව! මහ7 @1හලයH 'ම�යH ද!වන අ!දෙ	 
සං� tයකට මැ� Iෙ* ෙකෙසේද? ෙ	 � tය අළලා 
අ�8 �0	 ප�y	 'ම#ශනයක ෙය8ෙන�. ලHෂා! 
උපත ලබා ඇ7ෙ7 1992 ෙදසැ	බ# මස 08 වැ- 
දාය. ඔcෙU ළමා 'ය ගත C �ෙබ!ෙ! වXHකාෙW 
තඹරා'ල පෙ ශෙ*ය. න�7 ලHෂා!ෙU පIල 1ළ 
ස'ම7 බැ¨මH �  නැත. එයට ෙහේ1ව ඔcෙU 
ෙදමා�ය! අතෙ# �} ය	 ය	 ගැ�	 ය. ඒ අ=ව 
ප�ව සෑෙහන කාලයH �ස්ෙසේම ලHෂා!ෙU �යා 
පIෙල! ෙව! C වාසය ෙකොට �ෙK.  

ලHෂා!ෙU මව තම!ෙU මව7 දT �ෙදනා7 සමඟ 
කටාන ප�ං~යට පැBණ ඇ7ෙ7 ;ට මද කලකට 
ෙපර2ය. ලHෂා! 'ද(ාෙලෝක 'ද(ාලයට භාර 2 
ඇ7ෙ7 ;ට මාස ෙදකකට ෙපරය. ඔI!ෙU �යා 
පIෙල! ෙව! ව වාසය කළ7 දTව! සමඟ �} 
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සබඳතා සහ��!ම අතහැර ෙනො�Ë බවට සාධක 
�ෙK. 'ද(ාෙලෝක 'ද(ාලයට ඇ1ළ7 � ප� 
ලHෂා!ෙU ෙහොඳම B1රා බවට ප7ව ඇ7ෙ7 
THෂා! ය. THෂා! �ංහල Iව ද ද'ඩ බස ෙහො�! 
හ�Tව!නට ද-X. 'ද(ාෙලෝක 'ද(ාලයට යාබද 
ඉඩෙ	 �E�ෙ* � ව#ධනාරාම 'හාරයX. ලHෂා! 
නව පාසලට ඇ1a Cෙම! ප� එම 'හාරස්ථානයට 
-තර ය!නට YT8 'ය. තව7 අසWවැ� දT �Eප 
ෙදෙනH ද සැ!දෑ කාලයට එE එ�.  

ෙ	 වස් කාලයX. එබැ'! සවසට පැBණ ෙබෝමaව 
අ1ගා මW ආසන ෙසෝදා ප'ත ��ම වැ- වැඩ 
ෙකොටසH ෙ	 දTව! ෙව�! ඉ� ෙවX. � 
ව#ධනාරාම 'හාරාtප� පද'ය ෙහබ�ෙ* 
'ද(ාෙලෝක 'ද(ාලෙ* -ෙයෝජ( '8හWප� 
ශාස්තප� Yජ( කරෙë �මන EBෙයෝ ය. 
'හාරස්ථානෙ* වැඩ කට01 කරන අතෙ# ෙක� 
ෙසWලෙ	 ද ෙයෙදන ෙ	 දTව! අත6! එH 
ළමෙය@ �නH �මන EBය!ට ලHෂා! ��බඳව 
�W වරට ෙමෙසේ �යා ඇත.  

“හා�8Tවෙ! ෙමයා ගැන �ය!න ෙදයH 
�ෙයනවා. අ� පස්ෙසේ �ය!න	”.  

“ෙගදර ෙදොෙ# හ6 ඉස්ෙකෝෙW හ6 පශන්යH 
�යනවා න	 දැ! �ය!න. ඇX ඕක පස්සට කW 



 

63 

දා!ෙ!?” ෙමෙලස එE2 �මන EBය! පවසා ඇත.  
න�7 ලHෂා! ෙමE2 -හඬතාව පළ කළා Bස 
��වH �යා නැත. පශ්නයH �ෙයනවා න	 
'සeම@7 �ෙයනවා. “ෙමොකHද පශේ!?” 
හා�8Tව! ය�7 'මසා ඇත.  

“හා�8Tවෙ! ලHෂා! ගෑ= ළමෙයH �” යැX 
එ'ට අෙනH ළමෙය@ �W වරට පවසා ඇත. ෙ	 
අYT කතාව අසා හා�8Tව! 1ළ �නා පහළ I`.  

“ත�ෙසේ ෙකොෙහොමද ගෑ= ළමෙයH ෙව!ෙන. 
ත�ෙසේ ඉල!දා6ෙයHෙන. ෙ§!නැ ද ඔය දැ� 
µIල7 එන හැ�. අ-7 එක ත�ෙසේ ගෑ= ළමෙයH 
න	 ඇX ෙ	 �6B ළමX එHක ෙසWල	 
කර!ෙ!?” ය=ෙව! �මන EBය! පවසා ඇ7ෙ7 
ලHෂා! ෙකෙරE උප! අ=ක	පාෙව-. න�7 ඉ! 
ප� ෙපෞ ග�කව �මන EBය! හ� � ලHෂා! 
“හා�8Tවෙ! මං ගෑ= ළමෙයH තමX. මං වැ²'යට 
ප7 Iණා. අෙ§ අXයා �යන E!දX මං �6B 
ළමෙයH '�යට ඉ!ෙ!. අXයාට ෙ	ක �ය!න 
එපා. හා�8Tවෙ! �:ෙවො7 මං මරX” ය=ෙව! 
හැì	බරව �යා ඇත. එෙහ7 ෙමය හා�8Tව!ට 
ෙ7T	 ගත ෙනොහැ� 'ය. උ!වහ!ෙසේ ද!නා ප6� 
ලHෂා! පIෙW වැ²මලාය. “කIද ත�ෙසෙග 
අXයා?” හා�8Tව! කාT`කව 'මසා ඇ7ෙ7 ඒ 
-සාය. “අෙ§ අXයා තමX රXග	 එෙH ²ෙරHට#” 
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යX ලHෂා! රහ�! පවසා ඇත. ෙ	 කාලෙ* 
ෙමව! කතා පවසන ෙමොෙහොෙ7 ලHෂා! තමා ද'ඩ 
බවH ෙහෝ ද'ඩ ඌTවට කතා කර ෙහෝ නැත. 

“මට අXය7 එHක �කH කතා කර!න ඕනෑ” යැX 
හා�8Tව! පවසා ඇ7ෙ7 ෙමම දTවා පවසන ෙ  
හ6හැ� ෙනොවැටෙහන බැ'-.  

“අXයා éට ඇ'7 පා!ද6!ම යනවා හා�8Tවෙ!. 
ඒ -සා එයාව හ	}ෙව!න බැහැ” යැX ලHෂා! 
පවසා ඇත.  

තව �න �EපයH යන 'ට එෙතH ෙහො�! �ංහල 
කතා කරB! �� ලHෂා! ද'ඩ ඌTවට �ංහල 
උ°චාරණය කර!නට පට! ෙගන �ෙK. ෙමය 
කමකමෙය! �8 Iව�. ප!සෙW වැඩ කට01 
ගැහැ= ළමෙය@ ෙම! ��ය	 ලා�ත(යකට අ=ව 
කරන බවH කාට7 ෙප-ණ. පාසෙW2 ද ඔc හැ�� 
ඇ7ෙ7 ගැහැ= ළමෙය@ ෙල�-. ෙමම �8C	 
වටහා ගත ෙනොහැ� බැ'! �මන EBෙයෝ පාසW 
'8හWප� හ�ෙ: ෙමය ද!වා ��යහ. ප�ව ලHෂා! 
ෙපො®�ය භාරයට ගැ<ෙම! අන1Tව හා�8Tව! ද 
ඔc බල!නට ෙපො®�යට වැඩම ෙකොට �y`. එE2 
ලHෂා! ��ෙ* පකෘ� �Eය ඉHමවා Zය 
'ලාසය�-. ඔc හා�8Tව! පමණH ෙනොව �ය 
මෑ`ය!ව පවා හeනා ගැ<ම ප�Hෙෂේප කෙළේය. 
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ඔc තම මව ගැන �යා ඇ7ෙ7 ඇ!� ෙකෙන@ 
ය=ෙව-. ඒ වන 'ට ෙ	 දTවා තම �6Bකම ෙසේම 
�ංහලකම පවා ප�Hෙෂේප ෙකොට �ෙK.  

දැ² මාන�ක අ#}දයකට ලH � අෙය@ෙU 
ෙපෞTෂය yඳ වැ©ම සාමාන( ෙදය�. එ'ට ඔc ෙහෝ 
ඇය ෙකෙර! ඇතැ	 'ට ෙවන7 ෙපෞTෂයH 
( '�Xක ෙපෞTෂයH) ඉසම්1 ෙවX. ය@! Ýතය! 
ආTඪ Cම, මළI! ආTඪ Cම ආ�ය ෙ	  '�Xක 
ෙපෞTෂෙය! ම1 Cම ස	බ!ධ ව උදාහරණය! ය. 
න�7 'සම්යට කTණH ව!ෙ! ෙ	 දTවා තම! 
��ෙසේ7 ෙනොද!නවා යැX � ද'ඩ භාෂාෙව! කතා 
��මය. න�7 අප '�! කළ කT� 'ම#ශනෙ*2 
ඊටද පැහැ�� ප�yමH ඇ� බව කT� අනාවරණය 
කර ගත හැ� 'ය. 

ලHෂා! ස;පව ඇ�T ��මට ෙතෝරා ග7 THෂා! 
ෙහො�! ද'ඩ බස ද-X. තම ෙහොඳම B1රා ෙලස 
THෂා! ෙතෝරා ගැ<මට ද එය එH ෙහේ1වH 
ව!නට ඇත. එෙම!ම ලHෂා! ළමා 'ෙ* පට! �' 
ෙග� වXHකාල තඹරා'ල පෙ ශය අෙ§ රෙÀ උa 
ක#මා!තයට ඉතා ප� ධය. ෙ	වාෙය E ක	කT 
ර�යාවW වල ෙයෙදන ද'ඩ පIW රාÃයH 
වXHකාල අවට ප�ං~ ව ���. න�7 ඔI!ෙU 
දTව!ට ඉෙගන ග!නට ද'ඩ පාසW පෙ ශෙ* 
නැත. එබැ'! ඔI! ඉෙගන ග!ෙ! ද �ංහල පාසW 
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වල �ංහල මාධ(ෙය-. ෙගදර 2 ෙදමළ කතා කරන 
ෙ	 දTෙවෝ පාසෙW2 �ංහල කතා කර�. වXHකාල 
තඹරා'ල පාසෙW2 ෙමබe දTව! ලHෂා! ඇ�T 
කර ඇත. ඒ අ=ව ඔc 1ළ පැව� භාෂා ඉෙගන 
ගැ<ෙ	 හැ�යාව ද ද'ඩ බස කතා කර!නට 
ලHෂා!ට හැ� Cම Y8මයට කාරණයH ෙනොෙ:. 
එෙහ7 ලHෂා! ද'ඩ ෙනොද!නා බව ඔcෙU මව 
�ය!නට ඇ7ෙ7 ඇය තම Y1ෙU ෙදමළ භාෂා 
ඥානය ගැන ෙනොදැන �©ම -සා බව ෙපෙනX. 

ලHෂා! ;ට �ක කලකට උඩ 2 ෙනොකළ 
ෙහොරකමකට හ� C එH ව(ාපා6කෙය@ෙU තදබල 
පහර2මකට ද ලH C �ෙK. ඊට අමතරව ඔcෙU �ත 
ෙනොෙය@7 � t ව�! ව(ා@ල7වයට ප7 ව ඇත. 
ඒ අ=ව �නපතා ප!සW '7 එය අ1පත ගා �6�8 
කළ ෙ	 දTවා වරH ෙ	 �a ප!සලම එක 
ෙබෝ	බය�! 'නාශ කර!නට තම!ට Yaව! යැX 
B1ර!ට පවසා �ෙK. ඒ තම!ට7 අ#ථකථනය කර 
ගත ෙනොහැ�ව Eත යට කැකෑෙරන  ෙ:ෂයH -සා 
බවට සැක නැත. ලHෂා!ෙU ෙමම ෙපෞTෂය yඳ 
වැ©ම7 සමඟ ම1 �  '�Xක ෙපෞTෂෙ*2 ඔc 1ළ 
සැඟ ව �} ද'ඩ බස උ°චාරණය ��ෙ	 හැ�යාව 
uව ෙල�! ඉසම්1 C ෙප=`. ඒ ඔc 1ළ පැව� උප 
'ඥානගත අවශ(තාව �W කර ග-B-.  
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න�8 ෙහට අ- දා වන 'ට ඔc ෙපර ආ7මය ෙලස 
'ස්තර කළ පIල වැ- පIලH ��බඳ 'සත්රයH ඊට 
සමාන � tය@7 සමග යාපනය පෙ ශෙය! ම1 
ව!නට බැ6 කමH නැත. ඊ-යා YනT7ප7� 
ප�Hෂකය!ට එය ත�මරB! රටට ෙහ� කළ හැ� 
කතාවH ව= ඇත.එෙහ7 Yව7ප7 වා#තාව�! 8� 
ෙහෝ අහ	ෙබ! ඇ� � tයH ලHෂා!ෙU මනස 
ගැÙෙ# තැ!ප7 Cම ෙහව7 අවෙරෝධනය Cම ෙහේ1 
ෙකොට ෙගන  'uXක ෙපෞTෂය ඉසම්1 වන 
අවස්ථාෙ: එය තම!ෙU Y#ව ජ!මෙ* � tයH 
ෙල�! ඔcෙU මන�! එ�8� බව -සැකය.           

ඉහ�! ෙදව=ව උYටා දැHIෙ* �ලH ෙසේනා�ංහ 
මහතා '�! ‘'ම#ශන’ සඟරාෙ: 2007 මැX 
කලාෙ* ‘ගජy!න YනT7ප7� කතාවකට ඇ� 
පදමට කT� �T� ලHෂා!ෙU ඇ7ත කතාව’ 
යන මාතෘකාව යටෙ7 පළ කර �} ��යX. එE කර 
ඇ� මෙනෝ'ද(ා7මක 'ගහය සමග අපෙU ෙබොෙහෝ 
YනT7ප7� කතාව! E යථා#ථය අවෙබෝධ කර 
ගැ<මට මග ෙප!CමH ලැෙබ= ඇතැX 'ශ්වාස 
කර!ෙන�. YනT7ප7� කතා c8 පබ!ධ බව ඔ§Y 
කරන ෙබොෙහෝ සාධක 'ෙශේෂෙය!ම ආගBක �ලාශ 
පදන	 කර ග7 ෙබොෙහෝ කT� අප ෙවත ඇ� �7 
එවා ඉ�6ප7 ��ෙම! වැළ� ��!නට uරණය 
කෙළේ අ! අයෙU ආගBක ස!ෙ:2තාව! ��බඳ 
සැල��ම7 Cෙ	 අවශ(තාව -සාමය. තව7 
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ඉසල්ාමය ��බඳ පශන්යH හා පැහැ�� ��මH සමග 
‘ඉ!ෂා අWලාහ්’ නැවත හ�ෙව�.  
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ඉස්ලා	 ��බඳ පශ්න සහ පැහැ�� 
��	 – 4. 

 

පශ්නය  
 
2032 වන 'ට �ස�්	 ජනගහනය �ංහ�! පරදවXද? 
එෙසේ ��ම සඳහා � ලාංෙHය �ස�්	 පජාව සැල�	 
සහගත ෙලස කට01 කරන බව ''ධ 
පා#ශවය!ෙග! ෙචෝදනා එWල ෙවB! පවu. ෙමය 
සත(යH ද? කTණාකර පහද!න.  

�ංහල ජා�වා2! '�! �a ජාu!ට එෙරEව 
ප1Tව= ලබන එH මතයH ව!ෙ! �ංහල 
ජනගහනය අ� ෙවB! �yය 2 �ස�්	 ජනගහනය 
වැ² ෙවB! �ෙබන බවX. ෙදමළ ජනගහනය 
ස	බ!ධෙය! දැ! ෙමම ත#කය ම1 
ෙනොෙකෙර!ෙ! සෑෙහන ෙදමළ තTණ �6සH 
ප�Zය සමෙ* ඝාතනයට ලH කරන ලද බව ද!නා 
-සාය. එයට අමතරව ෙදමළ අ� 'ශාල �6සH 
ෙබ8	 වා2 0ද සමෙ* රට හැර ෙගොස් �y`.   

ප� Zය �න වල ෙකොළඹ �ස�්	 ජනගහනය වැ² Cම 
��බඳ පළ � Yව7ප7 වා#තා වලට ප�චාරයH ජන 
හා සංඛ(ාෙWඛන ෙදපා#තෙ	!1ව '�! -@7 
කර �ෙK. ඒ ෙමෙසේය: 
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"ෙකොළඹ නගරෙ* ජනගහනෙය! වැ² ෙදනා 
�ංහලය! වන න�7, ෙකොළඹ �ංහල ජනගහනය 
�යයට 24 කට බJ" ය=ෙව! 2012.12.11 වන �න 
‘�වXන’ පතෙ* පළ � පවෘ7�ෙ* 2012 ð#ව 
සංගණන ෙතොර1T අ=ව ෙකොළඹ නගරෙ* �ංහල 
ජනගහනය �යයට 24 H , ෙදමළ ජනගහනය �යය 
33 H  සහ �ස ්�	 ජනගහනය �යයට 40 H  ෙලස 
සඳහ! කර � ම සාවද( බව7 එම වා#තාෙ: 1971 
ෙලස සඳහ! කර ඇ7ෙ7 1981 ජන සංගණන 
ෙතොර1T බව7, ජනෙWඛන හා සංඛ(ාෙWඛන 
ෙදපා#තෙ	!1ව -ෙ:දනයH  -@7 කරB! �යා 
�©. 

ෙකොළඹ නගරය ෙකොළඹ සහ �Õ6ගස ්යාය යන 
පාෙ ½ය ෙWක	 ෙකොÀ ඨාස ෙද�! සම!'ත වන 
අතර ෙකොළඹ නගරය ෙලස ඉහත වා#තාෙව! 
ෙප!වා 2 ඇ7ෙ7 ෙකොළඹ පාෙ ½ය ෙWක	 
ෙකොÀ ඨාසෙයE ජනගහනය වන බව එE සඳහ! ෙ:. 
2012 ජන සංගණනයට අ=ව ෙකොළඹ නගරෙය E 
�ංහල ජනගහනය �යයට 36.8 H , ෙදමළ 
ජනගහනය (� ලංකා ෙදමළ හා ඉ!�යා= ෙදමළ) 
�යයට 31.8 H , � ලංකා ෙයෝනක ජනගහනය 
�යයට 29.00 H  සහ ෙවන7 ජන ව#ග වලට අය7 
ජනගහනය �යයට 2.4 H  ��න බවද 
ෙදපා#තෙ	!1ව තව 8රට7 ද!වා ��X." 
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ඉහත පශ්නෙය! ම1 කර ඇ� ෙචෝදනා සත(ය බව 
ඒ71 ගැ!Cම �`ස අ=බල ෙදන මාධ( 
5යාකාරක	 ෙමම ‘�වXන’ Yව7ප7 වා#තාෙව! 
පැහැ�� වන බව අ�1ෙව! �ව 01 ෙනොෙ:.     

ලංකාෙ: ජනගහනය ��බඳ ඇ� 'tම7 
සංඛ(ාෙWඛන අ=ව වා#Zක7වය පදන	 කර ෙගන  
ජනගහනය ��බඳ පැහැ�� ද7ත හ� ව!ෙ! 1881 
ජනසංගණනයට අ=වය. එෙහ7 ඒ වන 'ට7 
ජාu!ෙU ñතන සව්£පය! හැඩගැෙසB! �y`. 
-ද�නH ෙලස �ංහලය! උඩරට, පහතරට ෙලස 
පව#ග ෙදකH ෙලස සැල�ෙ	 පවණතාවH 
�ංහලය! 1ළම පැව�`.  

ෙකෙසේ ෙවත7, සංගණනයට අ=ව 18812 
�ංහලය!ෙU ප�ශතය 66.91%�. 2012 සංගණනය 
වන'ට ෙමම ප�ශතය 74.88% �. � ලාං�ක 
�ස්��!ෙU ප�ශතය 1881 2 6.69% �. 2012 2 
එම ප�ශතය 9.23% �. 1881 2 � ලාං�ක ෙදමළ 
ප�ශතය 24.90% �. එය 2012 වන 'ට 11.21% H 
C �ෙK.  

ඉහත සංඛ(ාෙWඛන අ=ව බලන කල ඉතා 
පැහැ��වම �ංහල ජනගහණෙ* ප�ශතය වැ² C 
�ෙK. ෙවන7 ජාu! �ංහල ෙලස සC්කරණය Cමට 
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වැ² -දහසH ලැෙK න	 ත7වය තව7 ෙවනස ්
ව!නට Yaවන.  

ආග	 අ=ව ග7ත7 18812 61.53% H � ෙබෞ ධ 
ප�ශතය 2012 වන'ට 70.19% H දHවා වැ² C 
�ෙK. ෙමය 8.66% ක ව#ධනය�. 1881 2 7.10% H 
� ඉසල්ාBකX!ෙU ප�ශතය 2012 වන 'ට 9.71% 
�. ෙ	 අ=ව 2.61% ක ව#ධනයH දHනට ඇත. 
1881 2 21.51% H � E!8 ප�ශතය 2012 වන 'ට 
12.61% දHවා අ� C �}`. ෙමය 8.90% ක අ� 
Cම�.   

�ංහලය! අතර �ය ජා�ය ස	බ!ධෙය! ò�යH 
ඇ� කර!නට උපෙයෝ¤ කර ග!ෙ! ෙ	 සංඛ(ා 
ෙWඛනX. එෙහ7,  අප �තන ප6� ය	 ජා�යH වඩා 
�0� ත7වයකට ප7 වන 'ට -රායාසෙය!ම 
ජනගහන පාලනයH ඇ� ෙවX. අtක ජනගහනයH 
ඇ� සමාජ ක3ඩාය	 අතර ��eකම ද අtකය.  

�ංහලය!ට තම ජනගහනය වැ² කරග!නට අවශ( 
න	 ෙබොෙහෝ ආයතන වල �W Y� ෙහොබ වන �ංහල 
ජා�වා2!ට තම ආයතන වල ෙසේවය කරන 
කා!තාව! ප�ත -වා� ලබා ගැ<ම ��බඳව 
�බවා2 ඇස�! බැ�ය 01ය. න�7 අද �8 ව!ෙ! 
@මHද?  
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වැ²ම කා!තා ප�ශතයH සEත රජෙ* වෘ7uය 
ෙශේ`යH වන ෙහද ෙසේවාෙ: ප�ත -වා� ලබා 
ග!නා අයට දìව	 මාT ෙදන කමයH �ෙK. මෙU 
B1ෙර@ෙU y6ය ෙහ�ය�. ඔI!ෙU දT ෙදෙදනා 
ෙව=ෙව! ලබා ග7 ප�ත -වා� අවස! C ෙසේවයට 
පැB` අවසථ්ා ෙදෙHම ඇය අභ(!ත6කව වඩා 
8ෂ්කර සථ්ාන වලට මාT කරන ල2.  

කා!තා ප�ශතය වැ² තව7 µ�යාවH වන OT 
වෘ7�ෙ* '8හWප� ප�ශතය 1ළ �6B! ඉහළය. 
මෙU -�Hෂණයට අ=ව දTව! ලැ ම වැ²ෙය!ම 
අෛධ#ය කරන HෙෂේතයH ව!ෙ! OT වෘ7�යX. 
µ�යා කරන කා!තාවH ප�ත -වා� ලබා ගැ<ම 
වරදH ෙසේ සලකන ත7වයH �a සමාජය 1ලම 
පවu.  

�ංහලය!ට �ස�්�! සමග තරඟයට දTව! හදB! 
ජනගහනය ව#ධනය කරග!නට අවශ( න	 එය 
පට! ගත 07ෙ7 ��eකම පැට: ගහන සමාජ ස්ථර 
ව�! ෙනොෙ:. ඉහළ ධනව7 සමාජෙය-.  

සෙහෝදර සෙහෝද6ය! හය ෙදෙන@ෙග! 07 
පIල�! පැවත එන, ජා�ක උTමය සඳහා කථා 
කරන, එHතරා ෙ ශපාලන පHෂයක නාය@ට 
��!ෙ! දTව! ෙදෙදෙන@ පම`.  
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එම පHෂෙ*ම තව7 නාය@ට පIල හා දTව! 
ෙකතර	 ෙනොවැදග7ද ය7 ඔcෙU -ල ෙවK 
අඩ'ෙ* ඒ ගැන �� ෙතොර1රH නැත. පIල ය= 
Eස් ��ව�.  

අෙ§ හා�8TවT!ට න	 -ල වශෙය! දTව! 
ඇ7ෙ7ම නැත.  

ෙමෙහම ජා�ය හද!නට බැ6ය. �ස්��!ට බය 
න	 óWටX	 වැෙÈට බැ�ය  01ය.  

 එෙසේ ෙනොකර  ජා�වා2 yයH �ංහලය! අතර 
ප1TවB! ��!ෙ! කප©! �6සH බව 
අවධාරණය කළ 01ය. 

�ස්�	 ò�කාව 

�ංහ�!ට 'ෙශේෂෙය!ම �ංහල ෙබෞ ධX!ට 
�ස්�	 වT! ෙකෙරE එHතරා ආකාරයක පදන	 
'රEත yයH ආෙරෝපණය කර �ෙK. සමහT! එය 
ෛවරයH කර ග!නා අතර සමහT!ට එය 
කනස්සWල�. ඊට සමගා;ව ෙපො8ෙ: 
�ස්�	වT!ටද �ංහ�! ෙකෙරE yයH සැකයH 
ඇ� බව ෙපෙ!. �ස�්	 yය ය= ෙ	 අෙන(ෝන( 
yයX. ෙ	 අතර ��ම yයH සැකH නැ� �ංහ�! 
ෙම!ම �ස�්	වT!ද නැ1වා ෙනොෙ:. �ස�්	 yයට 
ෙහේ1ව �තා මතා ෙහෝ ෙනො�තා ෙහෝ �ස්�	වT! 
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'�! කර ෙගන ය= ලබන සංසක්ෘ�ක ආකමණයH 
යැX �ංහල පජාව �ත!නට පට! ෙගන �ෙK. 
ප�Zය වසර පහෙළොවH 'ස්සH පමණ කාලෙ* �ට 
�ස්�	වT! ජන ව#ගයH ෙලසට ෙපො8ෙ: කරන 
කට01 හරහා �ංහ�!ෙU සංස්කෘ�ක අවකාශය 
ආකමණය කරB! ���X ඔI!ෙග! ෙකොටසH 
�ත!නට පට! ෙගන �ෙK. ඔI! ෙ	 සඳහා 
උදාහරණ ෙලස දHව!ෙ! හලාW පශ්නය, ෙබො8 
y	 ආකමණය, අනවසර පW� ඉ���	 ආ�යX. 
ෙමම කT� ��වH සත(ය පදන	 කර ග7 ඒවා 
ෙනොෙ:. �ස්�	 yය අ-යත පදන	 'රEත cඹස ්
yය�. �ස්�	 සංස්කෘ�යට ෙමරට �ංහල ෙබෞ ධ 
සංස්කෘ�ය yම දැ;මට ��ම ආකාරයක අර�ණH 
ෙනොමැත. අපෙU මතය ව!ෙ! �ංහල ෙබෞ ධ 
සංස්කෘ�ය වැෙට!ෙ!, අදට7 වැෙටB! 
පව�!ෙ! �ංහල පජාව බටEර ගරා වැ�� සදාචාර 
'ෙරෝ� සංස්කෘ�ය අ=කරණය කරB! ෙබෞ ධX! 
ෙව!නට උ7සාහ කරන -සාෙව-.  

;ට දශක 1නකට පමණ ඉහත2ව7 ෙමරට �ස්�	 
yයH ෙනො�y`. එකල ෙවසH කාලයට 
ෙබෞ ධX!ෙU ෙතොර3 වල ඇ�ෙ! ෙමොE2! 
ෙබU ෙU ¤තය. ඔc ෙබෞ ධෙය@ ෙනොවන වග 
ෙබෞ ධX!ට වැදග7 ෙනො'`. ඔc ෙබෞ ධෙය@ 
ෙනොCම ඔcටද වැදග7 ෙනොIණා 'ය 01ය. එවැ- 
වතාවරණයH ෙමරට ය�7 ඇ� කර ගත හැ�ය. 
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�ංහ�! -දහස් ~!තනයH ෙගොඩනගා ග!නා 1T 
ෙමරට ජාu! අතර සංE�යාවH ඇ� ��ම ඉතාම 
8ෂ්කර 5යාවH ව= ඇත. ෙමරට ජාu! අතර 
සංE�යාවH ඇ� ෙනොෙවන1T ජා�යH වශෙය! � 
ලාං�ක ��ෙව@ට7 ඉ�6 ගමනH ෙනොමැත.  

�ංහල ජනගහනය ��බඳ �ස�්	 ජනයාෙU මතය  

ආගBක හා වා#Zක අ!තවා2! '�! මවාපා!නට 
උ7සාහ දරන �ස්�	 ò�කාව සනාථ කර!නට 
ඉ�6ප7 කරන අÝත ෙචෝදනා ෙකෙසේ ෙවත7 සත(ය 
වශෙය!ම �ංහල ජනගහනය ��බඳ පශ්නයH ඇ� 
'ය හැ� බව අ� අවංකවම ��ග!ෙන�. පහ�! 
උYටා දHවා ඇ� Yව7ප7 වා#තාව! ෙදස ඔබෙU 
අවධානය ෙයො� කර එමZ! ඇ� 'ය හැ� සමාජ 
ව(සනය! ��බඳව කTණාකර �තා බල!න.  

1. 2013 අෙගෝස1් 16 වැ- �@රාදා ‘ම:yම’ 

Yව7පෙ7 පහත සඳහ! පවෘ7�ය වා#තා ෙකොට 

�}`. 

‘ලංකාෙ: �නකට 1,40,000 H අනාචාරෙ* 

හැ�ෙරනවා’ 

‘සම�ංZකX! 10% �! වැ²ෙවලා’ 

‘ස;Hෂණය�! ෙහ� ෙවX’ 
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“� ලංකාෙ: �නකට Y ගලය! එHලHෂ හත�ස ්
දහසH අ�සT�ය! සමඟ සහ අ-ය	 සබඳතා මත 
අනාරH�ත �ංZක සබඳතා වල ෙයෙදන බව 
ස;Hෂණයක 2 ෙහ� C �ෙK. �ංගාôත ෙරෝග සහ 
ඒÈස ් ම#දන ව(ාපාරෙ* අධ(Hෂක ෛවද( ��ර 
�යනෙU මහතා සඳහ! කෙළේ රාජ( ෙනොවන 
සං'ධාන වල සහය මත කරන ලද සමාජ 
ස;Hෂණයක 2 ෙ	 බව ෙහ� C ඇ� බවය”.  

ෙමම වා#තාව අ=ව දTව! yE ��ෙ	 කා#යයට 
බාධක ෙදකH පැහැ��ව දHනට ඇත. අනාචාරෙ* 
හැ�ෙර!න! මාතෘ7වය ෙහෝ Úතෘ7වය ��බඳ 
හැ[ම�! කට01 කර!න! ෙනොවන බවX. ඔI! 
පැහැ��වම සදාචාර 'ෙරෝ�ව තම!ෙU �ංZක 
ෙපේරණය සමථයකට ප7 කර ග!නට කට01 
කර!න! හා කර!-ය! පම`. ෙබොෙහෝ 'ට ෙමE 
�ල(ම අෙ§Hෂාව! �yය හැක. අෙනH බාධාව 
සම�ංZකX!ෙU වැ² Cමය. ෙමම �6සද ජනගහන 
ව#ධනයට ��ෙසේ7ම දායක ව!න! ෙනොෙ:. ෙමම 
කT� ෙදක ස	බ!ධව වැ² සහභාZ7වයH 
ඇ7ෙ7 �ස�්	 වT!ෙග! ද �ංහල ජනයාෙග! ද 
ය!න ��බදව කTණාකර �තා බල!න. ෙමය 
�ංහල ජනගහන ව#ධනයට බාධාවH බව පවසන 
අතර1ර ෙ	 ��බඳව ක²න	 'සe	 5යාමා#ග 
ග!නා ෙලස �ංහල පජා නායකX!ෙග! ඉWලා 
��!නට කැමැ7ෙත�.  
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2. 2012 ¿- මස 17 �න ‘ලංකා2ප’ Yව7පෙ7 පළ 

� ස'ස්තරා7මක වා#තාව ෙකෙරE ද අපෙU 

අවධානය ෙයො� කර�.   

“කැල`ය 'ශව් 'ද(ාලෙ* සමාජ 'ද(ා අධ(යන 

අංශෙ* ආචා#ය වස!තා �බ�ංහ '�! ගKසාව 

��බඳව �8 කරන ලද ප#ෙ*ෂණය! E ද7ත 

පදන	 ෙකොට ෙගන ෙමම ��ය සැකෙසේ. -ල 

ෙනොල7 වා#තා වලට අ=ව �නකට 800-1000 7 

අතර ප ÓමාණයH <� 'ෙරෝ� ගKසා �8 ෙ:. 

ගKසාව ��බඳව පළ� ප#ෙ*ෂණය �8 කරන 

ල ෙ  1998 2ය. එX! ෙහ�දර: � කTණH 

න	, ලංකාෙ: වසරකට ST වන දD උප/ 

ප Uමාණය 3,75,000කට ආස$න වන බව[. 

න\/ ල] )න ඉ මවා ප Uමාණය  ග6සා ST 

:ම බරපතළ අ4^දය  බවට ප/ව ඇත. ගණනය 

��ම මZ! දHනට ලැෙබන ප Óශ්නය ෙමය Iව7 

B! එහා Zය සමාජ ප Óශ්න µසH <� 'ෙරෝ� 

ගKසාව -සා දැ�ය හැ�ය”. 

ඉහත වා#තාව අපට හඬ නගා පවස!ෙ! @මH ද?  

ෙමරට ගKසා මධ(ස්ථාන අ� 'ශාල පමාණයH ඇ� 

බව -තර මාධ(ය! මZ! ද�!ෙන�. ෙමම ගKසා 

මධ(සථ්ානය!ට �ස�්	 වT! ය!ෙ! නැ� බව 
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අ� ද-�. ජනගහනය ��බඳව අ! අයට අසත( 

ෙචෝදනා කරB! ��නවාට වඩා ගKසා මධ(සථ්ාන 

වල �නකට 'නාශ කර දමන අ� 'ශාල b'ත 

සංඛ(ාව ෙKරා ගැ<මට කාT`කව ඉ�6ප7 ව!න.  

කැල`ය 'ශ්ව 'ද(ාලය මZ! පව7 වන ලද 
ස;Hෂණෙ* අඩංO ෙතොර1T අ=ව ෙහ�දරI වන  
කT� අ� භයානකය. සමස්ත වා#�ක දT 
උ7ප7�ය 375,000 H වන අතර වා#�ක ගKසා �8 
වන පමාණය 300,000 ඉHමවන බව සඳහ! 
��ෙම! අප සමාජය ඉ�6ෙ*2 �cණ පෑ හැ� ගැට� 
�EපයH ඇත. ෙමම <� 'ෙරෝ� ගKසා 
මධ(ස්තානය!ෙග! ෙසේවා ලබා ග!නට යන 
�ස�්	 වT!ෙU සංඛ(ාව ඉතාම අWපය, නැතෙහො7 
��ෙව@7 ෙනොය!ෙ!යැX පැවJමද -වැර�ය. 
�ංහල ජනගහනෙ* ෙවනසH Cමට ෙමම ගKසා 
මධ(සථ්ාන ෙකෙතH 8රට ඉවහW ව!ෙ!ද ය!න 
��බඳව �ස්�	 වT!ට ෙචෝදනා නගන සං'ධාන 
@මH කර ඇ7දැX අස!නට කැමැ7ෙත�. ගKසාව 
B-ස් ඝාතනය�. ෙමම ��ෙ* ;ළඟට උප! 
හැ�ෙ* �8 කර= ලබන y�e ඝාතන ��බඳ � 
ජයව#ධන 'ශ්ව 'ද(ාලෙ* සමාජ 'ද(ාව ��බඳ 
මහාචා#ය ම0ර සමරෙකෝ! මහතාෙU අදහස් උYටා 
දHවා  ඇ7ෙත�. ගව ඝාතන නතර කර!නැX b'ත 
Yද�. තව7 �6සH b'ත Yද!නට �දානB! ���. 
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මහ ෙපොෙළොව ක	පා කරවන තර	 �8 වන ෙමව! 
හා අෙන@7 B-ස් ඝාතන ��බඳව ෙමම �6ස ්
�-වත ර��. 

උප! 'ගස දTව! මරා දැ;ම  

ගKසාවට වඩා භයානක සමාජ ��ලයH බවට ප7 ව 
ඇ7ෙ7 උප! හැ�ෙ* y�!ද! මරා දැ;ෙ	 කෲර 
5යාවX. ෙමම සමාජ පශන්ය ��බඳව � 
ජයව#ධනYර 'ශ්ව 'ද(ාලෙ* සමාජ 'ද(ාව ��බඳ 
මහාචා#ය ම0ර සමරෙකෝ! මහතා සමග ‘අද’ 
Yව7පෙ7 පා�ත ආ6යවංශ මහතා '�! පව7වන 
ලද ස	�ඛ සාක°ඡාෙ: වා#තාව 2013 ඔHෙතෝ	බ# 
මස 29 වැ- �න ‘උප! හැ�ෙ* දTව! මරා 
දම!ෙ! ඇX’ යන මාතෘකාව යටෙ7 එම Yව7පෙ7 
පළ ෙකොට �y`. එම වා#තාෙව! උYටා ග7 
ෙකොටස් පහ�! දHවා ඇ7ෙත�.  

‘ෙලෝක ළමා �නය සමර!න �a රටම �දාන	 C 
��ය2 ඊට �න 1නකට ෙපර බ8� වැ�ය!ට දHනට 
ලැ}ෙ3 ඉතා 8Hබර ද�න�. බ8Wල 8	6ය 
ස්ථානයට =86! �E� Oව! පාලෙ	 ප²යH මත 
�}ෙ3 මළ �Tර�. ෙ	 �6කැ�යා ෙර� කඩ�! 
ඔතා �}ෙ3ය. EB�6 පා!දරම ෙ	 ෙöදජනක ද�න 
දැක �}ෙ3 ෙමම පාලම ම�! ගම! කළ ග	 
වැ�ෙය�. y�e �Tර �6B දTෙව@ෙUය. බ8Wල 
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ෙපො��යට ලැ}� 8රකථන ප`'ඩයH අ=ව 
බ8Wල ෙපො��ය ප�Hෂණ ආර	භ කළහ.  

බ8Wල මෙහේස්තා7 ව6ය එම සථ්ානයට පැBණ y�e 
මළ �Tර ප�Hෂා කර එය පශච්ා7 මරණ 
ප�Hෂණයකට ලH කරCමට7 වැ²8ර ප�Hෂණ 
පව7වා සැකකා6ය අ7අඩංOවට ගැ<මට7 -ෙයෝග 
කළාය. එම -ෙයෝගය ලැ  පැය �EපයH ගත ෙව 2 
බ8Wල ෙපො��යට තව7 ෙතොර1රH ලැ}ෙ3ය. ඒ 
හා�ඇල HC!ස් ට�! ව7ෙ7 ගැy-යH ව �� 
කා!තාවH ��බඳවය. එම සැකකා6ය අ7අඩංOවට 
ෙගන පශ්න ��ෙ	2 අනාවරණය Iෙ* ෙවන7 y�e 
'පතH ගැනය. අ'වාහක කා!තාවH � ඇය yE 
කළ දTවා උප! හැ�ෙ* වළ දමා �y`. උප! 
හැ�ෙ* y�ඳා ඝාතනය කර ෙහෝ ෙනොකර ෙගෝ- 
කැබැWලක ඔතා වළ දමා �}ෙ3 ඇෙU -වෙසේ 
�aතැ! ෙU ආස!නෙ* �E� ෙකෙසW පeරH 
යටය.  

උප! හැ�ෙ* දTව! ඝාතනය කරන � �! ප�Zය 
කාලය Yරා �වXෙ! ''ධ පෙ ශ ව�! අස!නට 
ලැyණ. අ	මලා තම @�!ම yE කළ දTව! 
ෙමෙසේ ඝාතනය කර!ෙ! ඇXදැX යන පශන්යට 
'සe	 ෙසොයා 2ම අද දවෙසේ සමාජ වග�ම�. අ� ෙ	 
��බඳව � ජයව#ධනYර 'ශව් 'ද(ාලෙ* සමාජ 
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'ද(ාව ��බඳ මහාචා#ය ම0ර සමරෙකෝ! 
මහතාෙග! 'ම�ෙව�. 

“ව#තමාන සමාජෙ* අද �ෙබන පධානතම පශ්නය 
තමX 'වාහ සංසථ්ාව බලව7 අ#}දයකට ලH C 
� ම. ඒකට සමාජ 'ද(ා7මකව පධාන ෙහේ1 
�EපයH බලපානවා. 'වාහයට අද ලැyල 
�ෙය!ෙන ආ#rක ව�නාකමH. ෙ	 -සා 'වාහ 
Cෙ	 වයස් Jමාව කමෙය! කW යB! �ෙබනවා. 
ව#තමානෙ* සමාජය 1ළ 'වාහ Cෙ	 Jමා 
�6Bෙය@ෙU අIT8 31 – 33 දHවා7 
කා!තාවකෙU 'වාහ වයස් Jමාව අIT8 31 – 32 
දHවා � කාල පරාසයකට7 ගම! කරලා �ෙයනවා. 
න�7 ''ධ ෙහේ1! -සා 'වාහයට ඇ1ළ7 Cම 
පමාද Cම අ-ය	 ආකාරයකට සමාජෙ* ෙවන7 
ගැට� වලට ෙහේ1 ෙවලා �ෙයනවා. උදාහරණයH 
ග7ෙතො7 'වාහ Cෙ	 වයස ් Jමා කW ය!ෙ! 
අධ(ාපන හා ආ#rක ෙහේ1 මත. න�7 
Y ගලෙය@ෙU කාXක හා �ංZක අවශ(තා කW 
දා!න බැහැ. ෙමE අ-ය	 ප�ඵලය ෙවලා 
�ෙය!ෙන අද සමාජය 1ළ අ-ය	 �ංZක 
ස	බ!ධතා වැ²ෙවලා �ෙයනවා. ෙම!න ෙ	 
ෙහේ1ව කරණ ෙකොට ෙගන ෙබොෙහෝ අවස්ථා වල 
ෙමවැ- ෙöදවාචකය!ට සමාජය ලH වන බව 
පැහැ��වම ෙ§නවා.” 
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ඉහ�! උYටා දැHIෙ*  � ජයව#ධනYර 'ශව් 
'ද(ාලෙ* සමාජ 'ද(ාව ��බඳ මහාචා#ය ම0ර 
සමරෙකෝ! මහතා සමග ‘අද’ Yව7පෙ7 පා�ත 
ආ6යවංශ මහතා '�! පව7වන ලද ස	�ඛ 
සාක°ඡාව 2013 ඔKෙතෝ	බ# මස 29 වැ- �න 
‘උප! හැ�ෙ* දTව! මරා දම!ෙ! ඇX’ යන 
මාතෘකාව යටෙ7 එම Yව7පෙ7 පළ ෙකොට �y� 
වා#තාෙව! ෙකොටස�.  උප! හැ�ෙ* දTව! මරා 
දැ;ෙ	 සංස්කෘ�ය කමෙය! ව#ධනය ෙවB! 
පව�න බව ෙමම ��ෙ* අඩංO කT� ව�! 
පැහැ��ව ෙපෙන!නට ඇ� සාධකය�. ෙමය අ� 
සාහ�ක කෲර 5යාව�. ෙමම අ� ��@W සහගත 
5යාව �ංහල ජනගහන ව#ධනය ෙකෙරE බලපාන 
අ0T ��බඳව  'ම#ශනය කර බැ®ෙ	 අවශ(තාව 
ම1 C ඇත. ෙමව! කT� වළHවාගත හැ� න	 
එය �ස්�	 වT!ට ඇÑWල �O ෙනොකර තම!ෙU 
වා#Zක7වෙ* ව#ධනය ඉහළ නංවා ගැ<වට �ංහල 
පජාවට හැ� ව= ඇත.   

ෙමම ��ය අ=ව 'වාහ Cෙ	 වයස 31 ඉHම වන බව 
සඳහ! C �ෙK. ෙමය ද වැ²ෙය! දTව! ලැ මට 
බාධාවH ෙලස අ� ද�!ෙන�. 'වාහ Cෙ	 වයස 
ඉහළ යන 'ට සමාජෙ* සදාචාර පශ්න ම1 Cමට ද 
ඉඩ ඇ� බව ෙමම ��ය 'ගහ කරX. වයස 25 
ඉHමව!නට ෙපර 'වාහ බ!ධනයට ඇ1ළ7 Cමට 
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�6 ගැ!Iවෙහො7 අ� ජනගහන පශ්නයට ෙම!ම 
සදාචාර පශ්නයට ද එය 'සeමH ව= ඇත.  

3. �ස්�	 ජනගහනෙය! ස	Y#ණ රජෙ* ෙසේවෙ* 

��!ෙ! 1.5% කට වඩා අ� �6ස�. ස්වාB 

YTෂයා හා y6ය යන ෙදෙදනාම රජෙ* ෙසේවෙ* 

��!ෙ! ඉතාම අWප �6ස�. �ංහල 

ජනයාෙග! අ� මහ7 බcතරයH රජෙ* 

ෙසේවෙ* ���. එX! ස්වාB YTෂයා හා y6ය 

යන ෙදෙදනාම රජෙ* ෙසේවෙ* ��න �6ස 

ඉතාම7 අtකය. ෙදෙදනාම රජෙ* ෙසේවෙ* -සා 

ඔI!ට දTව! ලබා ඔI! නඩ71 ��ෙ	 

කා#යය ඉතාම7 8ෂ්කර එකH බවට ප7 C ඇත. 

ෙපො�Jෙ* හා හ�දාෙ: ෙසේවය කර!න!ට 

දTව! ලැ} 'ට ෙදන 2මනාව සෑම රජෙ* 

ෙසේවකෙය@ටම ලබා ෙද!නට කට01 කර!න. 

රජය මZ! �වා ළමා �µ@	 මධ(සථ්ාන �E�වා 

දTව! බලා ගැ<ෙ	 කා#ය පහ� කර!නට 

කට01 කර!න. ෙමම ෙයෝජනා 5යා7මක 

��ම 1�! රජෙ* ෙසේවකX!ට දTව! වැ² 

වැ²ෙය! ලබා ගැ<ම පහ� කළ හැ� ව= ඇත. 

පශ්නය තම! ෙවතම තබා ග-B! 2032 

ලංකාෙ: �ස්�	 ජනගහනය 51% බවට ප7 වන 
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බව �සාවාද ඉ�6ප7 ෙනොෙකොට සත(වා2ව හා 

කාT`කව කට01 කරන ෙම! ඉWලා 

��!නට කැමැ7ෙත�.  

4. ‘Yං~ පIල ර7තර!’ ය=ෙව! ලංකාෙ: පIW 

සැල�	 ව(ාපාරය 1950 ස් ගණ! වල ආර	භ � 

අතර එE ව(ා§�ය 'ෙශේෂෙය!ම අ"ව දශකෙ* 

දHනට ලැ}`. ෙබෞ ධ ජනගහන ව#ධන ෙ:ගය 

තරමH 8රට අ� Cමට ෙමම සාධකය බලපා ඇ� 

බව ෙපෙන!නට ඇත. 1953 2 පIW සැල�	 

සංගමය (Family Planning Association) �E� 

Cම ලංකාෙ: පIW සැල�	 5යාමා#ගෙ* පධාන 

මංස!tයH ෙලස සැල�ය හැක. ලංකා රජය 

'�! ෙමම සංගමෙ* 5යා මා#ගයට අ=බල 

2මH ෙලස 1954 �ට වා#�කව ප�පාදන ෙව! 

කරන ල2. 1958 සහ 1965 කාලය අතර1ර පIW 

සැල�	 5යාව�ය කමකමෙය! ව(ා§ත 'ය. 

1955 ව#ෂෙ*2 පIW පාලනය ජා�ක ව(ාපාරයH 

ෙලස ෙසෞඛ( අමාත(ංශයට එකාබ ධ 'ය. 1965 

සහ 1975 කාලය 1ළ, ස්Cඩනෙය! ලැ}ණ 

ආධාර7 සමZ! පIW සැල�	 වැඩ��ෙවළ 

තව8රට7 ව#ධනය 'ය. 1975! ප�ව ෙමම 
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ව(ාපාරය තව තව7 ව(ා§ත � අතර ජනතාව 

පIW සැල�	 ��බඳව දැ=ව7 ��ම ඇ1a ''ධ 

වැඩසටහ!ද අර	භ 'ය. �ස�්	 ජනගහන yWලා 

එනවායX ජනයා yයව දන �6ස සඳහ! කරන 

පධාන කTණ ව!ෙ! පIW සැල�	 හ�ෙ: 

�ංහල ජනතාව අතර ජනගහන ව#ධනය අ� වන 

බව7, �ස�්	 ජනතාව අතර එෙසේ ෙනොවන 

බව7ය. එම කTණ -ක	ම -ක	 පකාශනයකට 

පමණH Jමා වන අතර ඔI! ඉ�6ප7 කරන 

ද7තයH නැත. ඉස්ලාමයට අ=ව පIW සැල�ම 

තහන	 ෙනොෙ:. ගැK ගැ<	 වැළැHCමට භා'ත 

කරන කම, කා3ඩ ෙදකකට ෙබ�ය හැක: සr්ර 

ෙලස -සT ��ම සහ තාවකා�ක ෙලස ගැK 

ගැ<ම වැළැHCම. ඉසල්ා	 දහමට අ=ව තහන	 

ව!ෙ! පළ� කා3ඩයට අය7 පIW සැල�	 

කමය! පමණHය. පIW සැල�	 ව(ාපෘu! E 

ප�ඵල ��බඳ අYT මාධ( වා#තාවH 2014 

අපෙයW 30 වැ- �න ‘අද’ Yව7පෙ7 �W ��ෙ: 

පධාන ½#ෂ පාඨය ෙලස පළ ෙකොට �}`. එම 

වා#තාව පහ�! උYටා දHවා ඇ7ෙත�. 
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“වසර 10 ක2 කා!තාව! 890,000 H වඳ 

භාවයට” 

“ෙබො8බල ෙසේනා සං'ධාන ජාලය” 

“ෙලෝක ජනගහනය පාලනය ��	 සඳහා � ලංකාෙ: 

පIW සංස්ථාව 1ළ දTව! ෙදෙදෙන@ට Jමා 

��මට 1973 වසෙ#2 මහා þතාන(ෙ* සං'ධානයH 

වන ‘මා6 ස්ෙටො§’ සං'ධානය � ලංකාව 1ළ �8 කළ 

වැඩ ��ෙවළට �වා C ෙමරට 1ළ 5යා7මක වන 

රාජ( ෙනොවන සං'ධානයH '�! ෙගC Zය වසර 10 

ක කාලය 1ළ ෙ	 රෙÀ කා!තාව! අට ලHෂ 

අ=දහසකට අtක �6සH වඳ භාවයට ප7 කර 

�ෙබන බව ෙබො8බල ෙසේනා සං'ධාන ජාලය සඳහ! 

කරX. ‘Yං~ පIල ර7තර!’ යන ෙ7මාව යටෙ7 

1973 වසෙ#2 ෙමරට 1ළ ෙමම ව(ාපෘ�ය 5යා7මක 

� බව7 එම වැඩ ��ෙවළ එම කාලය 1ළ අවස! 

Iව7 එE නම ෙවනස් කර ය	�� සං'ධානා7මක 

�6සH ෙමරට කා!තාව! වඳ භාවයට ලH ��මට 

අවශ( වැඩ ��ෙවළH 5යා7මක කරB! �ෙබන 

බව7 එම සං'ධාන ජාලෙ* මහෙWක	 

ගලෙගොඩඅ7ෙ7 ඥානසාර EBෙයෝ අවධාරණය 

කළහ. ෙමෙලස කා!තාව! වඳභාවයට ප7 ��ෙ	 
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කට07තට ය	 ය	 ෛවද(වT! පවා සහෙයෝගය 

ලබා 2 �ෙබන බව7, ;ට අමතරව පIW ෙසෞඛ( 

-ලධා6-ය! හරහාද ෙමම වැඩ ��ෙවළ 5යා7මක 

කර �ෙබන බව7 උ!වහ!ෙසේ සඳහ! කර ��යහ. 

ෙමෙලස වඳ භාවයට අවශ( කට01 කර ග!නා සෑම 

කා!තාවකටම ෙමම රාජ( ෙනොවන ආයතනය '�! 

T�යW 500 ක �දලH ලබා 2 �ෙබන බව ද 

උ!වහ!ෙසේ අවධාරණය කළහ”.  

ෙමම ව(ාපෘ� �ස්�	 වT!ෙU @ම!තණයක 

ප�ඵලයH යැX සඳහ! ෙනො��ම ගැන අප 

උ!වහ!ෙසේට ස1්� කළ 01 ව!ෙන�. �ංහල 

ජා�යට ඇ� ත#ජනය ෙමව! පවෘ7� මZ! 

පැහැ�� ව= ඇතැX 'ශ්වාස කර!ෙන�. ෙමම වඳ 

සැ7ක	 කර ග!නා �6සෙග! බcතරය �ංහල 

කා!තාව! වන අතර ස්ªර වඳ සැ7ක	 කර ගැ<ම 

ඉස්ලා;ය <�ය අ=ව තහන	 ෙහX! 

ෙනොදැ=ව7කB! Bස �ස්�	 කා!තාව! ෙමම 

කට07තට ඉ�6ප7 ෙනොෙව�. T�යW 500 H වැ- 

අWප �දලකට ජා�ෙ* අනාගතය අප '@ණා 

දම!ෙ! න	 �ංහල ජනගහන පශ්නය 
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ස	බ!ධෙය! �ස්�	 වT!ට ඇÑWල �O ��ෙ	 

අ#ථයH �ෙK ද �යා අස!නට කැමැ7ෙත�. 

5. 2014 මා#1 14 වැ- �න ‘ම:yම’ Yව7 පෙ7 

පළ � වා#තාවH ෙකෙරE ද ඔබෙU අවධානය 

ෙයො� කරව!නට කැමැ7ෙත�.  

“ම7දව( භා'තෙය! �නකට 360 H මTට” 

“ලංකාෙ: �නකට 1200 H උප�නවා  - �නකට 

1000 H මැෙරනවා” 

“ඒ දාෙහ! 600 H මැෙර!ෙ! ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝගව�!” 

“ඒ 600 ! 360 H මැෙර!ෙ! ම7දව( භා'තය 

-සා වැළෙඳන ෙරෝග ව�!” 

“ෙසෞඛ( ඇම� ෛම�පාල ෙහ� කරX.” 

ම7දව( භා'තය �ස්�	 ජනයා අතර 

ෙනොමැ7ෙ7යැ’X පවස!නට තර	 අතා7'ක 

ව!නට ��ෙව@ට ෙනොහැක. න�7 ම7දව( 

භා'තය �ස්�	 ජනයා අතර ඇ7ෙ7 ඉතාම අවම 

මÀටම�! බව වග�ම�! 0Hතව පවස!නට 
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කැමැ7ෙත�. �නකට ෙ	 ෙහේ1ෙව! Bය යන 

සංඛ(ාව අතර බcතරය කIT!දැX අ�1ෙව! 

අ�වා �ය!නට අවශ( ෙනොෙ:. 

ෙමම �ය� කT� ෙකෙරE සාවධාන ව 'ම�මක 

ෙය2 සෑම සමාජ පශ්නයකටම �ස්�	 පජාව ෙදසට 

ඇÑWල �O ෙනොෙකොට කTණාකර තම! ෙදසට 

හැ� ගත 01 -වැර� 5යාව! ගැ<මට අපෙU 

Eතව7 සෙහෝදර �ංහල පජාවෙග! ඉWලා ��!නට 

කැමැ7ෙත�. �ය� සමාජ පශන් අවෙබෝධ කර ෙගන 

ඒවාට -� ��ය	 ෙයොදා ශH� ස	ප!න ශ් � 

ලංකාවH ෙගොඩ නග!නට ලH මවෙU �ය� දTව! 

එකට අ7වැW බැඳ ග-�. 


