ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති පශ්න
හා පැහැදිලි කිරීම්
[ සිංහල – Sinhala – ] ﺳﻨﻬﺎﻲﻟ

u 

2014 - 1435





ﺷﺒﻬﺎت وردود ﺣﻮل اﻹﺳﻼم
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﻬﺎﺔ «

ﺤﻣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر دﺣﻼن

2014 - 1435

ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති පශ්න
හා පැහැදිලි කිරීම් – 1.
මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
1. පශ්නය:
විශ්ව විද(ාලෙය් අධ(ාපනික කටයුතු කිරීෙම්දී
කණ්ඩායම් කියාකාරිත්වයන් සිදු කිරීම අත(ාවශ(
ෙව්. ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව ඉස්ලාමීය ගැහැනු
ළමෙයකු ඉස්ලාමීය ෙනොවන පිරිමි ළමුන් සමග සමීප
සම්බන්ධතා පැවැත්වීම තහනම් ය. ෙමවන්
අවස්ථාවන්හි කියා කළ යුතු කමය පහදන්න.
පැහැදිලි කිරීම:
ඉහත මතය අනුව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත්
මුස්ලිම් ගැහැනු ළමෙයකුට මුස්ලිම් ෙනොවන පිරිමි
ළමුන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වීම තහනම්
බවය. ෙමය නිරවද( පකාශනයක් ෙනොෙව්. මුස්ලිම්
ගැහැනු ළමෙයකුට මුස්ලිම් පිරිමි ළමෙයකු සමග වුවද
සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වීෙම් පිළිෙවෙත හි සීමාවක්
තිෙබ්. මුස්ලිම් ෙහෝ මුස්ලිම් ෙනොවන සාධකය මත
පිහිටන්ෙන් නැතිව එකෙසේ සැමට එම පිළිෙවත
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වලංගුය. ෙමවැනි පිළිෙවතක් ඇත්ෙත් කුමන ෙහේතුන්
නිසාද? අද ගැහැනු ළමෙයකු ෙහට දවෙසේ
මාතෘත්වෙය්
උදාර
ෙගෞරවයට
උරුමකම්
කියන්නියකි. මාතෘත්වෙය් උදාර ෙගෞරවයට
උරුමකම් කියන්නට නම් ඇයෙග් චරිතය
ෙනොකැළැල් හා පිරිසිදු එකක් විය යුතු ෙවයි. ෙමය
පිරිමි දරුවන්ට ද එක ෙසේ අදාළ පිළිෙවතකි. පුර්ව
විවාහ ලිංගික කියාකාරකම් මගින් වඩාත්
අසීරුතාවන්ට පත් වන්ෙන් පිරිමි දරුවන්ට වඩා
ගැහැනු දරුවන්ය. සිෙත් හැඟීම් වලට වහල් වන්නට
තරම් අප ෙබොළඳ නැතැයි යෙමකු පවසන්නට ඉඩ
ඇත. නමුත් ෙලෝක යථාර්ථය හා මනුෂ(යාෙග්
ස්වාභාවිකත්වය පිළිබඳ මනා අවෙබෝධෙයන් සමාජ
සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින් ඉස්ලාමය
ෙමවන් සීමාවන් පනවා ඇත්ෙත් සැමෙග් යහපත
පිණිසය. විනාශයක් ඇති කර ෙගන මුළු ජීවිත
කාලයම දුකින් ගත කරනවාට වඩා විනාශෙය් මං
අහුරා මනුෂ( වර්ගයාට යහපත් හා සතුට සපිරි
ජීවිතයකට මග ෙපන්වීම ඉස්ලාමෙය් පිළිෙවතයි. ෙම්
පිළිබඳව ඇති විද(ාත්මක ෙතොරතුරු ෙදසද අපෙග්
අවධානය ෙයොමු කරමු.
ලිංගික උත්ෙත්ජනය පිළිබඳව ඇති විද(ාත්මක
විගහය ෙදස බලමු.
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ලිංගික උත්ෙත්ජනය පිළිබඳ
විද(ාත්මක මතය
මිනිසා බඳු විෂම ලිංගික (hetero sexual)
සත්වයින් තුළ ලිංගික හැඟීම් ඇති වන්ෙන් එක්තරා
අන්තරාසර්ග ගන්ථියකින් වහනය වන ෙහෝර්ෙමෝන
වර්ගයක් නිසා බව පර්ෙය්ෂණාත්මක මෙනෝ
විද(ාෙවන් හා ජීව රසායන විද(ාෙවන් ෙපන්වා දී
තිෙබ්. අධිලිංගික ෙහෝ අවලිංගිකතාව ෙම් ගන්ථි වල
අධිකියාකාරිත්වය ෙහෝ අවකියාකාරිත්වය මත
ෙකළින්ම රඳා පවතී. පති විරුද්ධ ලිංගිකයන්ෙග්
දර්ශනය, ගන්ධය, ස්පර්ශය, ශබ්දය ආදී ඉන්දිය ගහණ
නිසා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ ෙවනත් ෙදයක් නිසා ෙහෝ
සිෙත් ලිංගික හැඟීම් පිබිෙදයි. ෙමහි පතිඵලය ෙලස
චාලක ස්නායු ඔස්ෙසේ ලිංගික ගන්ථි කරා විද|ත්
ආෙව්ග ගමන් කරයි. එවිට එම ගන්ථි වලින් රුධිරයට
ෙහෝර්ෙමෝන වහනය ෙවයි. රුධිර සංසරණය මගින්
ෙමොළය දක්වා එන ෙමම ෙහෝර්ෙමෝන පුද්ගලයාෙග්
සිතුවිලි තවත් පුබුදු කරයි. ජීව විද(ාත්මක සාධකයක්
වන ෙමම චිත්තෙව්ග මර්දනය කිරීම මිනිසාට
ඉතාමත්ම දුෂ්කර කාර්යයකි. ෙම් ෙහේතුෙවන් ඔහුට
සියලු සදාචාර නීති අමතක ෙවයි.
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නුතන මෙනෝ විද(ාව අපට උගන්වන්ෙන්
පුරුෂයින්ට හා ස්තීන්ට ලිංගික උත්ෙත්ජනය සිදු වන
ආකාරෙය් ෙවනසක් ඇති බවය. අඩ නිරුවතින්
සැරසුණු පිරිමිෙයකු දැකීෙමන් ස්තියකෙග් මනෙසේ
ලිංගික පිබිදීමක් ඇති වන්ෙන් ඉතාමත්ම අල්ප
වශෙයන් බවත් ස්පර්ශය තුළින් ඇෙග් හැඟීම් අවදිවීම
ඉතා අධිකව සිදු වන්නක් බවත් මෙනෝ විද(ා ෙසොයා
ගැනීෙමන් ෙතොරව වුවත් අප අත්දකිනා සත(
කරුණකි. අෙනක් අතින් අඩනිරුවතින් සැරසුණු
ස්තියකෙග් ශරීරය දැකීෙමන් පිරිමිෙයකුෙග් සිත තුළ
ඇති වන රාගික හැඟීම් ඉතාමත්ම අධික බවත් අප
දන්නා සත(යකි.
ඇඳුම සංස්කෘතිෙයන් සංස්කෘතියට ෙවනස් විය
හැකිය යන්න සත(යකි. කිතුනු මව් තුමියකෙග් ෙහෝ
භික්ෂුණියකෙග් ෙහෝ ඇඳුම එක හා සමාන ෙනොවිය
හැක. නමුත් ෙමම ඇඳුම් ෙදකම සදාචාර සම්පන්න
යැයි පැවසීම ඉතාමත් නිවැරදිය. අප ෙමම ඇඳුම්
සදාචාර සම්පන්න යැයි පවසන්ෙන් ඇයි? පිරිමිෙයකුට
ෙමම ෙදෙදනා ෙදස බලන්නට සිදු වුවෙහොත් ඔහුෙග්
සිෙත් ඇති වන්ෙන් කුමන ආකාරෙය් හැඟීම්ද? සත(
වශෙයන්ම ලිංගික හැඟීම් ඇති වීමට ඉඩක් තිෙබ්ද?
ෙදෙදනාම ස්තීන්. නමුත් ෙමම ස්තීන් ෙදෙදනා ෙදස
බලා තම සිෙත් ලිංගික උත්ෙත්ජනයක් ඇති ෙනොවීමට
පධාන ෙහේතුව කුමක්ද? තම හෘදසාක්ෂියට එකඟ ව
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පැවසිය හැකි එකම සත(ය වන්ෙන් ඔවුන්ෙග් සිරුරු
වැෙසන පරිදි ෙගෞරවනීය ෙලස ඇඳ ඇති “ඇඳුම” බව
ෙනොෙව්ද? එෙසේ නම් තමන්ෙග් මව, බිරිය, දියණිය,
සෙහෝදරිය ෙහෝ ඕනෑම ස්තියක් මහමග අන්
පිරිමින්ෙග් සිත් අනවශ( ෙලසට ෙනොසන්සුන්
ෙනොෙකොට හා එම අයෙග් සිත් තුළ ලිංගික හැඟීම්
ඇති ෙනොෙකොට සිටින්නට නම් ඔවුන්ෙග් ඇඳුම් සංවර
විය යුතු බව අප පිළි ගත යුතු ෙනොවන්ෙන්ද?
කිතුනු මව් තුමිය ඇෙග් මුහුණ, දෑෙත් මැණික්
කටුෙවන් (wrist) පහත අත්ල හා ෙදපෙය් වළලුකරින්
(ankle) පහත පාද ෙකොටස යන ශරීර ෙපෙදස් හැර
මුළු ශරීරයම වැෙසන පරිදි ඇඳුම් ඇඳ ඇති ආකාරය
දකින පිරිමිෙයකුෙග් මනෙසේ ඇය පිළිබඳව ඇති
වන්ෙන් ෙගෞරවයක් යන්න අමුතුෙවන් කිව යුතු
ෙනොෙව්. ඇෙග් පාද ද පාවහන් වලින් හා ෙබොෙහෝ විට
ෙම්ස් වලින් ආවරණය වී ඇත. ෙමෙහණීන්
වහන්ෙසේෙග් ඇඳුම ද ෙමයටම සමාන සංවරතාවකින්
යුක්ත වන්නකි. එකම ෙවනස වන්ෙන් භික්ෂුණියකට
හිස වසා ගැනීෙම් අවශ(තාවක් මතු ෙනොවන්ෙන් එය
සම්පුර්ණෙයන්ම මුඩුගා ඇති ෙහයිනි. ෙමෙසේ ෙනොවී
තිබුෙණ් නම් කිතුනු මව් තුමිය ෙමන්ම ෙමෙහණීන්
වහන්ෙසේ නමක් වුවද දකින පිරිමිෙයකුට ෙගෞරවය
ෙවනුවට ඇති විය හැක්ෙක් කුමන ආකාරෙය්
ෛචතසික හැඟීම් ද යන්න ගැන අමුතුෙවන් අටුවා
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ලිවීෙම් අවශ(තාවක් ෙනොමැත. මව, දියණිය,
සෙහෝදරිය, බිරිය යනාදී ෙගෞරවනීය මිනිස්
බැඳියාවන්ට උරුමකම් පෑමට හැකියාව ඇත්ෙත්
කාන්තාවකට පමණි. ඇයව ෙවළඳ භාණ්ඩයක් බවට
පත් ෙකොට ලිංගික සන්තර්පණෙය් මාර්ගයක් පමණක්
බවට පත් කළ විට සිදු විය හැකි සමාජ ව(සනය
පිළිබඳව අපෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු
ෙනොවන්ෙන්ද? අද සිදු වී ෙහෝ සිදුෙවමින් පවතින්ෙන්
කුමක්ද? ස්තිය අද නිරුවතින් ඇඳුම් අඳින විට ආගමික
නායකයින් ඇතුළු සමාජෙය් බහුතරය මුනිවත රකිති.
ෙමම භයානක නිහැඬියාව අපට හඬ නගා පවසන්ෙන්
කුමක්ද? මුළු මහත් සමාජ ව|හයම සදාචාර
ෙසෝදාපාළුවකට ලක් වී ඇති බව ෙනොෙව්ද?
රණස්ගල්ෙල් හිමියන් රචිත ‘ෙලෝෙකෝපකාරෙයහි’
එන “ඔවා ෙදනු පරහට තමා සම්මතෙයහි පිහිටා සිට”
යන වදනට අනුව වර්තමාන සමාජ නායකත්වය අන්
අයට යහ ඔවදන් ෙනොදී, ඔවුන්ව සදාචාරෙය් මගට
ෙනොකැඳවා සිටින්ෙන් තමා සම්මතෙය් ෙනොමැති
නිසාද කියා අසන්නට අපට සිදුෙවනවා ෙනොෙව්ද?
වඩාත් අදහාගත ෙනොහැකි කරුණ බවට පත් වී
ඇත්ෙත් ස්තියක් තමන්ෙග් සංස්කෘතිය අනුව සදාචාර
සම්පන්න ෙලස ඇඳුමින් සැරසී සමාජගත වන විට මතු
කරන්නා වූ අවලාදයන් ගැනය. ෙමවන් සදාචාර
විෙරෝධී හඬ දහමක නමින් එන විට මුළු සමාජයම පත්
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වන්ෙන් කුමන තත්වයකටද? අසංවරකම පගුණ
කරන්නට දරන්නා වූ වැයමක් ෙලස ෙමය හඳුන්වාදිය
ෙනොහැකිද? දරුවන් ඇති යහ ෙදමව්පියන් ෙම්
පිළිබඳව දක්වන පතිචාරය කුමක්ද? කාෙග් ෙහෝ
සැඟවුණු න(ාය පතයකට අනුව ෙහෝ තවත් ශී
ලාංෙක්ය ජනවාර්ගික ෙකොටසක් ෙකෙරහි ඇති
තමන්ෙග් පදනම් විරහිත ෛවරය නිසා ෙහෝ යහ
චින්තනයකින් ෙතොරව සමාජ සදාචාරය පිරිහීමට දිරි
ෙදන අයුරින් කටයුතු ෙනොකළ යුතු යැයි ඉතා
නිහතමානීව අපි ඉල්ලා සිටින්ෙනමු. නුතන වාණිජ
සමාජය විසින් ස්තීයව ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත්
කර තිබීම ගැන කිසිම හඬක් ඇෙසන්ෙන් නැත.
ශරීරෙයන් 5% ක් පමණ වසා ගත් තරුණියන්ෙග්
රාගය දනවන රූප රාමු ෙවෙළඳ දැන්වීම් වලට ෙයොදා
ගැනීම ගැන දහම් ගැන කථා කරන්නන් මුනිවත
රකිමින් රහසිගත වින්දනයක ෙයදී සිටින්ෙන්දැයි
අසන්නට තරම් කාරණයක් බවට පත් වී ඇත. කසාය
බිව් ෙගොළුවා ෙසේ ෙමම උදවිය කටයුතු කරන්ෙන්
මන්ද? ෙමවන් රූප රාමු වලට තම මව, බිරිය,
සෙහෝදරිය ෙහෝ දියණිය ඉදිරිපත් කරන්නට අපි
අකැමැති වන්ෙනමු. අවාසනාවට, පිටස්තර ස්තීන්ෙග්
කාමුක දර්ශන ෙදස බලා මානසික වශෙයන් ෙරෝගී
වින්දනයක් ලබා ගන්නට සමහරුන් හුරු වී ඇති අතර
ෙමම ෙරෝගෙය්ම ෙකොටසක් ෙලසින් තම ශරීරය
සදාචාර සම්පන්න ෙලස වසා ගන්නා වූ ස්තීන්ට
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අවලාද නගන්නට ද හුරු වී සිටිත්. සාරධර්ම හා
සදාචාරෙයන් යුත් සමාජයක් ෙගොඩ නැගීම සඳහා වූ
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් ගැන විරුද්ධත්වය පාමින් ඊනියා
ස්තී අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්නන්ෙග් සැඟවුණු
අරමුණු කුමක්ද යන්න දැන් පැහැදිලි වී ඇතැයි
සිතන්ෙනමු.
සත්ව ෙලෝකෙය් ඇඳුම් අඳින්ෙන් මිනිසා
පමණි. මිනිසා සහ සත්ව ෙලෝකෙය් අනිකුත් සතුන්
අතර ඇති ෙවනස්කම් අතුරින් පධාන එක්
ෙවනස්කමක් ෙලස ෙමය සැලකිය හැකිය. අප
පමණක් ෙමෙසේ කරන්ෙන් ඇයිද යන පශ්නයට ලැබිය
හැකි නිවැරදිම පිළිතුර වන්ෙන් මිනිසාට පමණක්
උරුම වූ ලැජ්ජ බය මත පදනම් වූ සදාචාරය යැයි
පැවසීම ඉතාමත් නිවැරදිය. එම නිසා ඇඳුම යනු
සදාචාරය හා බැඳුණු කියාවක් ෙලස අපට ඔප්පු වන
කියාවකි. සදාචාරය හා බැඳීමක් ෙනොමැත්ෙතකුට
ඇඳුම් පිළිබඳ ගැටලුවක් ෙබොෙහෝ විට ෙනොමැති අතර
ඇඳුෙම් පමාණය අඩු ෙවන තරමට ෙහෝ ඇඳුම්
ෙනොමැතිවීම ෙහෝ ෙහොඳ යැයි සිතීමට ඉඩ ඇත. අප
යහ මිනිසුන් යැයි හඳුන්වන්ෙන් සදාචාර සම්පන්න
වුවන්ට යැයි පැවසීම ෙලොව ඕනෑම සමාජයක්
පිළිගන්නා වූ යථාර්ථයකි. සදාචාරය සෑම දහමකම
මුලික පදනම ෙලස සැලෙකන්ෙන් එෙහයිනි.
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පිරිමිෙයකුට තම ෙපකණිෙය් සිට දණහිස
වැෙසන පරිදි ඇඳුමක් ඇඳීම සදාචාර විෙරෝධී කියාවක්
ෙලස කිසිෙවක් දකීවියි අපි ෙනොසිතන්ෙනමු. නමුත්
එම ඇඳුම ස්ත්රියකට ෙකෙසේ නම් සුදුසු විය හැකිද?
ෙපකණිෙය් සිට දණහිස දක්වා ඇඳුමක් ඇඳ ගත්
පිරිමිෙයකු තම ෙගවත්ෙත් වැඩ කරන විට එය
අසලින් යන පිටස්තර ස්තීන්ට ඔහු ලිංගික
ආකර්ෂණයක් ෙනොවන බව අපි ඉතාම ෙහොඳින් දනිමු.
නමුත් එම ඇඳුමම ඇඳ ස්තියක් එම කාර්යෙය්ම
නියැළුනෙහොත් සිදු විය හැකි කලබැගෑනිය පිළිබඳව
අමුතුෙවන් කිව යුතු වන්ෙන්ද? ෙමයින් ෙපෙනන්ෙන්
ස්තී පිරිමි ෙදෙකොටෙසේම ඇඳුම් සම විය ෙනොහැකි බව
ෙනොෙව්ද?
ෙමම සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන
‘මහ්රම්’ යන ඉස්ලාමීය සංකල්පයට අන්තර්ගත
ෙනොවන කිසිම ස්තියක් සමග තනිව සිටීමට කිසිම
පිරිමිෙයකුට අනුමැතියක් ඉස්ලාමීය සදාචාර
පිළිෙවෙතහි ෙනොමැත. ‘මහ්රම්’ යනු තමාට ඉස්ලාමීය
නීතිය අනුව ස්ථීර ෙලස විවාහ වීමට අනුමැතියක්
ෙනොමැති ස්තීන්ය. තම බිරිය ෙග් ෙසොයුරියව බිරිය
ජීවත් වන තාක් කල් ෙහෝ දික්කසාද මගින් ඇෙගන්
ෙවන්වීමක් සිදු වන ෙතක් විවාහ වීමට අනුමැතියක්
ෙනොමැති ස්තියකි. එෙහයින් බිරියෙග් ෙසොයුරිය ස්ථීර
ෙලස විවාහ වීමට තහනම් කණ්ඩායමට ඇතුළත්
11

වන්ෙන් නැත. එෙහයින් ඇය ‘මහ්රම්’ සංකල්පයට
අන්තර්ගත ෙනොවන ෙහයින් ඇය සමග තනිෙයන්
සිටීමට ෙහෝ දුර බැහැර ගමන් යෑමට අනුමැතියක්
ෙනොමැත. තම මව, දියණිය, ෙසොයුරිය, මවෙග්
ෙසොයුරිය වැනි අය ෙල් බැඳියාවකින් තමන්ට විවාහ
වීමට ස්ථීර ෙලස තහනම් ස්තීන් කණ්ඩායමට
ඇතුළත් ෙවති. ඔවුන් සමග සමීපතාව, දුර බැහැර
ගමන් යෑම ආදිය ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව අනුමතය.
විශ්ව විද(ාල පරිශෙය් තම අධ(යන කටයුතු
වලට පමණක් සීමා කරමින් ඉහත කරුණු සියල්ල
සැලකිල්ලට ෙගන ඉස්ලාමීය ඇඳුම හා සංවරය
සුරකිමින් කණ්ඩායම් ෙලස එකට කටයුතු කිරීම
ඉස්ලාම් නීතියට පටහැණි කියාවක් ෙනොවන බව
සිතමි. අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය, සියල්ල දන්නාය.
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ඉස්ලාම් පිළිබඳ පශ්න හා
පැහැදිලි කිරීම් – 2.
පශ්නය
ඉස්ලාමය ෙජෝතිෂය පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන්ද? එෙසේ නම් එයට ෙහේතු පැහැදිලි
කරන්න.
පැහැදිලි කිරීම
ලග්න පලාපල ෙක්න්දර බැලීම අත්ෙල් ෙර්ඛා
ශාස්තය සුබ අසුබ ෙව්ලාවන් සුබ අසුබ සලකුණු
නැකත් හා හුනු ශාස්තය වැනි කියාවන් මගින්
ෙපොදුෙව් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් සිදු වීමට ඇති දෑ පිළිබඳ
අනාවැකි පකාශ කිරීමයි. ෙමම කරුණු සියල්ලම
ෙජ(ෝතිෂය විෂය ධාරාවට අදාළ කරුණු ෙලස
සැලකිය හැක. ශබ්දෙකෝෂ අර්ථ දැක්වීමට අනුව
ෙජ(ෝතිර් ෙව්දය ෙහවත් ෙජ(ෝතිෂය අර්ථ දක්වා
ඇත්ෙත් “නක්ෂත තාරකාදීන්ෙග් ගමන් හා සාෙප්ක්ෂ
පිහිටීම ආදිය මිනිසාට මිනිස් කටයුතු වලට හා
පරිසරයට ඇතැයි කියන බලපෑම් පිළිබඳ ව උගන්වන
විද(ාව, නැකත් විද(ාව”, ආදී වශෙයනි.
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මිනිසා
නිරතුරුවම
අනාගතය
පිළිබඳව
බලාෙපොෙරොත්තු හා සැකය පදනම් කර ගනිමින්
කටයුතු කරන්ෙනකි. සිදු වීමට ඇති දෑ පිළිබඳ
කුතුහලය ෙහේතුෙවන් ෙමවන් අනාවැකි කමෙව්ද
උපෙයෝගී කරගන්නට ඉදිරිපත් ෙවයි. ෙමම
කමෙව්දයන් ෙකොෙතක් දුරට සත(ය හා විද(ාත්මක
පදනමකින් යුක්තද යන්න පළමුව විමසා බලා පසුව
ඉස්ලාමෙය් ස්ථාවරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙනමු.
අප රෙට හි පළ වන ‘ජාතික’ පුවත්පත් ෙමන්ම
රුපවාහිනි හා ගුවන් විදුලි නාලිකා මගින් ද ෙමවන්
කියාවන් සඳහා පිටු ගණන් හා විකාශන ෙව්ලාවන්
ෙවන් කර ඇති අතර ජනගහණෙයන් පමාණවත්
පිරිසක් ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන බවද දක්නට
ඇත. විවාහ ෙයෝජනා දැන්වීම් සියල්ෙලහිම පාෙහේ
ෙමම කරුණු අන්තර්ගතව ඇති බව දක්නට ඇත.
මුදිත හා විද|ත් මාධ(යන් ෙමෙලස ෙජ(ෝතිෂයට දී
ඇති වැදගත්කමින්ම අප සමාජය ෙකතරම් දුරට ෙමම
කියාවලිය ෙකෙරහි තබා ඇති විශ්වාසය මැන ගත
හැකි වනු ඇතැයි සිතන්ෙනමු. නමුත් ෙම්වායින්
ෙකෙරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳව විද(ාත්මකව හා
යථාර්ථවාදීව විචාරය කරන හා අභිෙයෝග කරන
අවස්ථා අප දැක ඇත්ෙත් ඉතා විරලවය. එෙහයින් ෙම්
විෂයට අදාළව තර්කානුකුල හා විද(ාත්මක කරුණු
කිහිපයක් ෙකෙරහි අපෙග් අවධානය ෙයොමු කරමු.
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අනාවැකි කීම ඉහත උපුටා දක්වා ඇති ශබ්දෙකෝෂ
අර්ථ දැක්වීම අනුව එය විද(ාවක් ෙලස හඳුන්වා දී
තිබුණද එය සැබැවින්ම අනුමානය පදනම් කර ගත්
කලාවකි. එහි මුල්ම ෙකොන්ෙද්සිය වන්ෙන් අනාවැකි
පකාශ කිරීෙම්දී හැකි තරම් සාමාන(ය ව(වහාරයන්
භාවිත කිරීමයි. එෙමන්ම නිශ්චිත ස්ථාන දින වකවානු
පුද්ගලයින් හා අවසන් ඵලය ආදිය සඳහන්
ෙනොකිරීමයි. ඒ සඳහා පහත උදාහරණ ෙදස අපෙග්
අවධානය ෙයොමු කරමු.
1. ෙම් සතිෙය් ඔබට සුබ අසුබ මිශ ඵල ෙගන
ෙදයි.
2. තම කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා දැඩි
ෙවෙහසක් දැරීමට සිදු ෙව්.
3. ගමට ෙමන්ම සිතට ද අවිෙව්කී සතියකි.
4. ෙකටි ගමන් බිමන් වැඩි සතියකි.
5. ව(ාපාර කටයුතු හා ශාස්තීය කටයුතු වල ෙයදී
සිටින අයට නව ආකාරයකින් හා නව
පෙබෝධයකින් යුතුව සිය රැකියාව කර ෙගන
යෑමට ඉඩකඩ උදා ෙව්.
6. පවුෙල් නෑ හිතමිතුරන් අතර ෙහොඳ හිත තහවුරු
ෙව්.
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7. ෛදනික කටයුතු අපහසුවකින් ෙතොරව කර ෙගන
යෑමට ඉඩකඩ ඇති ෙකෙර්.
8. යහපත් ශරීර ෙසෞඛ(යක් පවත්වා ෙගන යෑමට
හැකි ෙව්.
ෙමවැනි කාරණා එකක් කිහිපයක් ෙහෝ සියල්ලම වුව
යම් පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ පුද්ගල කණ්ඩායමකට ෙහෝ
අදාළව සත(ය වීමට හැකි බව පකාශ කිරීමට විෙශේෂ
ශාස්තීය දැනුමක් ෙහෝ විධි කමයක් අවශ( ෙනොවන
බව සුපරීක්ෂාකාරීව සිතන අෙයකුට ෙත්රුම් ගත
හැකි වනු ඇත.
යම් විෙශේෂ කරුණක් පිළිබඳව අනාවැකි පකාශ
කිරීෙම්දී මුළු දිවයිනටම ෙපොදු වන අයුරින් එය කරන
බව අපි දැක ඇත්ෙතමු. තවද එවැනි දෑ ඒකාන්ත
වශෙයන්ම සිදු වන බව ෙනොකියා අවිනිශ්චිත
අනුමානයන් භාවිත කරමින් පවසන බවද දක්නට
ලැෙබ්. උදාහරණයක් ෙලස 2006 / 06 / 05 දින
‘සම්පත’ ෙජ(ෝතිෂ( පුවත්පෙත් මුල් පිටුෙව් පළ වූ
පහතින් උපුටා දක්වා ඇති අනාවැකි විමසා බලමු.
1. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලංකාෙව් සමහර පෙද්ශ
වලට හිම වැසි ලැබීමට පුළුවන.
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2. ආහාර විෂ වීමක් පිළිබඳ පුවත් රට පුරා පැතිර
යෑමට පුළුවන. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකුට ෙරෝහල් ගත වීමට සිදු විය හැක.
වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන් යටෙත් නුවරඑළිය හා
කඳුකර පෙද්ශයන් හි හිම ෙහෝ අයිස් පතනය වීම සිදු
ෙව්. එෙමන්ම ආහාර ෙහෝ පමිතිෙයන් ෙතොරව
මත්පැන් (කසිප්පු වැනි) විෂ වීම් නිසා ෙරෝහල් ගත
වීම පිළිබඳ පුවත් ද එතරම් දුලබ ෙනොෙව්. එෙහයින්
ෙමවන් අනාවැකි සැබෑ වීෙම් අවස්ථා ද (සම්භාවිතාව)
ඉහළ අගයක් ගනී.
එෙමන්ම එම පිටුෙව්ම පළ වූ ෙමම සඳහන ද
විමසිල්ෙලන් කියවන්න. “කර්මාන්ත ශාලා වලට
බලවත් අපල කාලයක් උදා ෙව්. කිසිවකු
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ෙමොෙහොතක විශාල
කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හට ගැනීමට පුළුවන.
තස්තවාදී කියා නව මුහුණුවරකින් කලඑළි බැසීමට
පුළුවන”.
“බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ෙමොෙහොතක” ගිනි ගැනීම්
ඇති වී නැත්ෙත් කවදාද? පැරණි ව(ාපාරික ස්ථාන
ගිනිෙකළි කම්හල් ආදිය ගිනි ගැනීම් එතරම් දුලබ
ෙනොවන බව ද ඒ පිළිබඳව විමසිල්ෙලන් පරීක්ෂා
කරන අෙයකුට වටහා ගත හැකි වනු ඇත. අෙනක්
කාරණය තස්තවාදී කියා එකම මුහුණුවරකින් සිදු වී
ෙනොමැති බව සැමට පහසුෙවන් වටහා ගත හැකි
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කාරණයකි. පුර්ව නිගමනයන් හා පසුගාමී
පක්ෂපාතිත්වයන්ෙගන් ෙතොරව විවෘත මනසකින්
බලන අෙයකුට ෙජ(ෝතිෂෙය් පදනම මිත(ාව බව
වටහා ගැනීමට ඉහතින් දැක් වූ සරල කරුණු ටික වුවද
පමාණවත්ය.
ෙජ(ෝතිෂය ඉෙගන ෙනොෙගන අනාවැකි පැවසීෙම්
කලාව
1. යම් කාරණයක් ඒකාන්ත වශෙයන්ම සිදු වන බව
තනි අනාවැකියක් මගින් පකාශ කිරීෙමන්
වළකින්න. අනාවැකි ගණනාවක් පවසන්න. එවිට
එයින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් ෙහෝ සිදු වීමට ඇති
සම්භාවිතාව වැඩිය. අනාවැකි වැඩි වන පමාණයට
සාර්ථකත්වය ඉහළය. මක්නිසාද යත් ෙම්
අනාවැකි වල අලුත් ආශ්චර්යයන් පකාශ ෙනොවන
නිසාත් එවා සාමාන( ජීවිතෙය් දී අපි සැෙවොම
ඉඳහිට අත් විඳින සිදු වීම් නිසාත්ය. යම්
අනාවැකියක් ඉෂ්ට වූ විට ඒ පිළිබඳව උදම් ඇනීම
සම්පදායකි.
ෙමකී
අනාවැකිකරුවන්ෙග්
‘වාසනාවට’ අසාර්ථක වූ අනාවැකි පිළිබඳව
කිසිෙවකු පශ්න කිරීම ෙබොෙහෝ විට සිදු
ෙනොවන්නකි.
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2. ජනතාව බියගන්වන කුතුහලය දනවන අනාවැකි
ක්ෂණික ජනපියත්වයක් ලැෙබනු ඇත. එම බිය
හා අවිනිශ්චිතභාවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන රක්ෂණ
සමාගම් වලට හා ෙජ(ෝතිෂය පුවත්පත් වලට වැඩි
ඉල්ලුමක් ඇති වී ලාභයක් උපයා ගත හැක.
උදාහරණ වශෙයන් වැසි සමය ආසන්නෙය් දී
අනාවැකි පළ කිරීම පහසුම හා ඵලදායිතම
අනාවැකි බවට නිසැකවම පත් වනු ඇත. ඉදිරිෙය්දී
මහා ගංවතුරක් විශාල නාය යාමක් වැනි අනාවැකි
ඉතා සුලබය. සුළු වර්ෂාවකින් වුව ද ෙකොළඹ හා
තදාසන්න නාගරික මහා මාර්ග වතුරින් යට වන
නිසා එවැනි අනාවැකි අත්දුටුයි පත(ක්ෂයි. පසුගිය
කාලගුණ දත්ත හා කාලගුණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ඉදිරි අනාවැකි ද ෙමහි දී ෙබොෙහෝ උපකාරී වනු
ඇත. අවාසනාවට ශී ලංකාව හා ෙබොෙහෝ
ආසියාතික රටවලට ඉතා විශාල ව(සනයක් ෙගන
දුන් සුනාමිය පිළිබඳව කිසිදු ෙජ(ෝතිෂඥෙයකුට
අනාවැකි කීමට ෙනොහැකි වීම ඔවුන්ෙග් වංචා
සහගත පිළිෙවත ෙහළිදරවු කරන්නක් ෙනොෙව්ද?
3. නිර්මාණාත්මක ෙජ(ෝතිෂ අනාවැකි සඳහා
‘සුබෙසත’ පුවත්පෙත් 2006 / 06 / 02 දින
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කලාපෙය් පධාන ශීර්ෂ පාඨය ෙමෙසේ කියවා රස
විඳින්න.
“ජුනි 18 වැනිදා කුජ ශනි ගහ යුද්ධෙයන් කුජ
ජය ගනී. ගුරු නවෙය් මර්මස්ථාන
වීෙමන්රෙට්
පගතියට නව වැඩපිළිෙවලක් - අධ(යන අංශ ෙරෝහල්
බැංකු ෙවළඳ කාර්මික අංශවල දියුණුවක් නව
මුහුණුවරකින් රෙට් පාලනෙය් සුවිෙශේෂ ෙවනස්කම්
ඉදිරි ගමන නව මාවතකට කාලගුණ ෙවනස්වීම්
තුළින් සුළි සුළං
ගංවතුර තර්ජන මුහුදු යාතාවලට
හානි....”
ෙමහි සඳහන් දියුණු නව මුහුණුවරකින් සුවිෙශේෂී නව
මාවත් ආදී විෙශේෂණ මැනීමට අර්ථ දැක්වීම් ෙනොමැත.
ඉහතින් ෙගන හැර දැක්වුෙය් සාමාන( බුද්ධිය
ෙමෙහයවා සිතන අෙයකුට වුවද ෙජ(ෝතිෂෙය්
සැඟවුණු මිත(ාව ඉතාම පහසුෙවන් අවෙබෝධ කර
ගත හැකි ෙතොරතුරුය.

ෙජ(ෝතිෂය හා නවීන විද(ාව
ෙජ(ෝතිෂය අනාවැකි පැවසීෙම් පදනම වශෙයන්
භාවිත කරන්ෙන් ආකාශස්ථ වස්තුන්ෙග් චලිතයන් හා
ඒවාෙය් සාෙප්ක්ෂ පිහිටීමය. ආකාශස්ථ වස්තුන්ෙගන්
ෙජ(ෝතිෂය භාවිත කරනුෙය් ෙසෞරගහ මණ්ඩලයට
සහ හිරු රාශි චකයට අයත් තාරකා රාශි 12 ක් පමණි.
දැනට ඇති දත්තයන් අනුව වසර තුන් දහසකට පමණ
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ෙපර ආරම්භ වූ ෙජ(ෝතිෂය වර්තමානෙය්ද
පවතින්ෙන් ආරම්භක යුගෙය් පැවති තත්ත්වෙය්මය.
ෙමයින් පැහැදිලි වන්ෙන් ජ්ෙයෝතිෂය වූ කලී කිසිදා
ඉදිරියට ෙනොයන කිසිදා දියුණු ෙනොවන ශාස්තයක්
බවය. එහි අකියාකාරිත්වය ෙපන්නුම් කරන පථම
සාක්ෂිය ෙමයයි.
ෙදවන කරුණ වනුෙය් හිරු රාශි චකය පිළිබඳ සත(ය
තත්ත්වයයි. ෙම්ෂ වෘෂභ මිථුන කටක ෙම් ආදි
වශෙයන් තාරකා රාශි 12 ක් තම පදනම වශෙයන්
ෙගන ෙජ(ෝතිෂය විසින් සමස්තය කිරා මැන බලයි.
ෙජ(ෝතිෂඥයින් සිතා ෙගන සිටින්ෙන් රාශි ගැසුණු
තාරකා මණ්ඩල අහෙසේ ඇත යන්න හා ෙපොෙළොව
වටා අංශක 360 ක අහස් පරාසයක යෙථෝක්ත තාරකා
රාශි 12 පිහිටා ඇත යන්නය. ෙමමගින් අදහස් වනුෙය්
අෙනකක් ෙනොව මින් වර්ෂ තුන් දහසකට පමණ ෙපර
සිට නිව්ටන්ෙග් කාල සීමාවන් දක්වා වස්තුන්ෙග්
චලනයන් පිළිබඳ සත(ය හඳුනා ගැනීමට තිබු
ෙනොහැකියාව සහ චලිතය පිළිබඳව තිබු අල්ප දැනුෙම්
ෙදෝංකාරයයි. එෙහත් නවීන තාරකා විද(ානුකුලව
බලන විට රාශි ගැසුණ තාරකා ෙපොකුරු ෙහෝ හිරු
රාශි චකය යනුෙවන් ෙහෝ ෙදයක් සැබැවින්ම
ෙනොමැත. තරු රාශි වශෙයන් ෙහෝ හිරු රාශි චකය
වශෙයන් ෙහෝ ෙපෙනන්නා වූ සංසිද්ධිය හුදු දෘශ(
සංසිද්ධියක් පමණි. උදාහරණයක් වශෙයන් හිරු රාශි
චකයට සම්බන්ධ වන රාශි ෙදකක් ෙගන විමසා
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බලමු. ෙජමිනි ෙහවත් මිථුන රාශිෙය් පධාන තාරකා
සහ ඒවාෙය් සිට ෙපොෙළොවට ඇති දුර පමාණයන්
පහත දක්වා ඇති අයුරුය.
බීටා ෙපොෙලොක්ස්

ආෙලෝක වර්ෂ

35

ඇල්ෆා කැස්ටර්

ආෙලෝක වර්ෂ

45

ගැමා ඕල්හීනා

ආෙලෝක වර්ෂ

105

ම්යූ ටිජැට්

ආෙලෝක වර්ෂ

160

එප්ෛසෙලෝන් ෙමබ්සුටා ආෙලෝක වර්ෂ

1080

(A light year is 5,865,696,000,000 miles
(9,460,800,000,000 kilometers). That's a long
way!)

ලිඕ ෙහවත් සිංහ රාශිෙය හි ඇති පධාන තාරකා සහ
ඒවාෙය් සිට ෙපොෙළොවට ඇති දුර පමාණයන්
ෙමෙසේය.
ඇල්ෆා ෙරග්යුලස් ආෙලෝක වර්ෂ

84

ගැමා අල්ජීබා

ආෙලෝක වර්ෂ

190

බීටා ඩිනිෙබෝලා

ආෙලෝක වර්ෂ

43

ෙඩල්ටා ෙෂොෂ්මා

ආෙලෝක වර්ෂ

82
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එප්ෛසෙලෝන් අසාඩ් ඔස්ෙට්ලිස් ආෙලෝක වර්ෂ 340
ෙම් අනුව ෙජ(ෝතිෂඥන් විසින් සිතා ෙගන සිටින පරිදි
තාරකා රාශියක් වශෙයන් ෙපනී යන දර්ශනය
සැබැවින්ම එෙසේ පවතින්නක් ෙනොවන බැව් ඉහත දුර
පමාණයන් අනුව සසඳා බැලීෙම්දී ඉතා ෙහොඳින්
පැහැදිලි ෙව්. ෙමය පැහැදිලි ව අවෙබෝධ කර ගත
හැකි උදාහරණයක් විමසා බලමු. විදුලි පහන් කණු
සිටුවා ආෙලෝකමත් වූ මහා මාර්ගයක රාතී කාලෙය්දී
ඔබ ෙමෝටර් රථයකින් ගමන් කර බලන්න. මාර්ගෙය්
ඈත ඉදිරිෙයන් ෙලොකු වංගුවක් තිෙබන ස්ථානයක්
සැලකිල්ලට ගන්න. මාර්ගෙය් ඈත සිටින ඔබට
ෙපෙනනුෙය් එළි ෙපොකුරකි. එෙහත් ඔබ වංගුවට
අවතීර්ණ වූ විට එළි ෙපොකුර විසිර ෙගොස්
සාමාන(ෙයන් සමාන දුරකින් සිටුවා ඇති ලයිට් කණු
ඔබට ෙපනී යනවා ඇත. එබැවින් දුරක දී ඔබ දුටු එළි
ෙපොකුර සත(යක් ෙමන් දෑසට ෙපනී යන අසත(යකි.
තරු රාශි වශෙයන් ෙපෙනනුෙය් ද එවැනි සත(යක්
ෙමන් දර්ශනය වන අසත(යන්ය. එෙහත් ෙජ(ෝතිෂය
ස්වකීය භාවිතෙය් දී ෙමම අසත(ය සත(යක්
වශෙයන් දකී. එය ෙජ(ෝතිෂෙය් අවිද(ාත්මකත්වය
ෙපන්නුම් කරන ෙදවන සාධකයයි.
හුදු දෘශ( සංසිද්ධියක් වන හිරු රාශි චකයට
සාෙප්ක්ෂව ගනිමින් ෙජ(ෝතිෂඥයින් විසින් අහස
අංශක 360 ක ෙකෝණික පරාසයක් වශෙයන්
23

සලකමින් ද රාශි ෙදකක් අතර අවකාශ පරාසය අංශක
30 කට ෙබදා ෙවන් කර ද ඇත. ෙජ(ෝතිෂඥන්ට
නවීන තාරකා විද(ාව පිළිබඳ අල්ප දැනුමක්වත්
ෙනොමැත යන්න ෙමම සාවද(ය ගණනය කිරීම් මගින්
ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු වන කරුනකි. ෙජ(ෝතිෂඥයින්
සිතා ෙගන සිටින්ෙන් සුර්යයා සහ පෘථිවිය වටා අංශක
360 ක් වූ වෘත්තාකාර පරාසයක ෙමම තරු රාශි 12
පිහිටා ඇති ෙසයකි. ෙම් අනුව ඔවුන් සිතා සිටිනුෙය්
පෘථිවිය සුර්යයා වටා ගමන් කරන බවකි. එෙහත්
සත(ය වනුෙය් ෙපොෙළොව ස්වකීය චලිතෙය්දී අහෙසේ
එක් වරක් පසු කළ ලක්ෂයකට නැවත කිසිදා ෙනොඑන
බවය. යෙමක් සුර්ය ෙක්න්දික රාමුවකට සාෙප්ක්ෂව
එය තුළ සිර වී ආකාශස්ථ වස්තුන් පරීක්ෂා කිරීෙම් දී
දකිනුෙය් ෙජ(ෝතිෂඥයින් විසින් දකින ෙදයමය.
නිව්ටන් ට පවා ඉන් ඔබ්බට දැකීමට ෙනොහැකි විය.
ෙහේතුව සුර්ය ගහ මණ්ඩලය සිදු කරන චලිතය ගැන
දැනුමක් නිව්ටන් ට ෙනොතිබූ නිසාය. පෘථිවිය සුර්යයා
වටා සිදු කරන වෘත්තාකාර ෙහෝ ඉලිප්සාකාර
චලිතයක් සහ පෘථිවිය වටා වෘත්තාකාර අහස්
පරාසයක පිහිටි හිරු රාශි චකයන් සත(යක් ෙසේ
ෙජ(ෝතිෂඥයින් ට ෙපනී යනුෙය් පෘථිවිය ඇතුළත්
සුර්ය ගහ මණ්ඩලය සිදු කරන චලිතය සහ ඉන් එහාට
සිදු කරන චලිතයන් ගැන ඔවුන් සැබැවින්ම
ෙනොදන්නා
නිසාය.
ෙමය
ෙජ(ෝතිෂෙය්
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අවිද(ාත්මකත්වය
සාක්ෂියයි.

ෙපන්නුම්

කරන

ෙතවන

දැන් අප දරු උපතක් ෙපොෙළොෙව් සිදු වන විට එම
ෙව්ලාවට උදා වී තිෙබන තරු රාශිය පාදක කර ෙගන
ෙක්න්දයක් ෙහවත් හඳහනක් ෙජ(ෝතිෂඥයා විසින්
සාදන අන්දම විමසා බලමු. යම් දිනක යම් ෙව්ලාවක
දරුෙවකු උපදින විට ඒ ෙවලාෙව් දී උදා වී තිබුෙණ්
මිථුන රාශිය යැයි සිතන්න. මිථුන රාශිය උදා වී ඇති
බැව් යන්න ඇස් ෙදකට ෙපනී යන ෙදයකි. එෙහත්
සත(ය එයද? මිථුන රාශියට අයත් පධාන තාරකා
පහක් ඇති බැව් ඉහතින් ෙපන්වා ෙදන ලදී. ඒවාට
ඇති දුර පමාණය ද ඉහතින් දක්වා ඇත. එෙහත් මිථුන
රාශිය උදා වී ඇති බැව් දෑසට ෙපනී ගියත් එතැන
මිථුන රාශිය ෙනොමැත. සත(ය නම් මිථුන රාශිෙය්
එක් තාරකාවක් එතැන තිබී ඇත්ෙත් දරු උපතට
ආෙලෝක වර්ෂ 35 කට ෙපරය. අෙනක් තාරකා
ආෙලෝක වර්ෂ 45, 105, 160, 1080 යනාදී වශෙයන්
වූ අතීතෙය් දී එතැන තිබී ඇති තාරකාය. තාරකා යනු
ඉතා ෙව්ගෙයන් චලිත වන වස්තුන් බැවින් උක්ත
තාරකා එකක් වත් දරුවා උපදින ෙව්ලාෙව් එතැන
ඇත්ෙත් නැත. තාරකාවකට ෙපොෙළොෙව් සිට ඇති දුර
පමාණෙය් ආෙලෝක වර්ෂ ගණන අනුව ඒවායින්
නිකුත් වූ ආෙලෝකය ෙපොෙළොව කරා පැමිණීමට
කාලය ගත ෙව්. එබැවින් ෙක්න්දයක් නැතිනම්
හඳහනක් වශෙයන් ගණන් සාදා ෙජ(ෝතිෂඥයින්
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විසින් සත(යක් ෙනොව මනස්ගාතයකි. ෙමය
ෙජ(ෝතිෂෙය් අවිද(ාත්මකත්වය ෙපන්නුම් කරන
සිව්වැනි සාක්ෂියයි.
මනුෂ( චින්තනෙය් ස්වභාවය වනුෙය් එකක් පසුපස
තෙවකක් වශෙයන් සිදුවීම් සිදු වන විට ෙදවන සිදු
වීමට පාදක වුෙය් පළමු වන සිදුවීමය යන්න විශ්වාස
කිරීමය. ෙමය ඇතැම් විට නිවැරදි විය හැකිය. ඇතැම්
විට වැරදි විය හැකිය. ෙමනයින් ෙජ(ෝතිෂෙය් පධාන
මුලධර්මය ගැන කීමට ඇති වැදගත් පකාශය වනුෙය්
එමගින් කරන අනාවැකි ෙලෝකය තුළ එෙසේම සිදු වන
බවට කිසිම පිළිගත් සහතිකයක් ෙනොමැති බවය.
ෙමය තහවුරු කරන ඓතිහාසික උදාහරණ කිහිපයක්
දිය හැකිය. වර්ෂ 1186 දී එවකට දැන ෙගන තිබු
සියලුම ගහෙලෝක තුලා රාශිය ෙකලින් ස්ථානගත
විය. ෙජ(ෝතිෂ ශාස්තානුකුලව තුලා යනු වාතයට
අධිපතියා වන බැවින් ෙජ(ෝතිෂඥයින් පකාශ කර තිබු
පරිදි අති විශාල සුළි කුණාටුවක් හමා ෙලෝක විනාශය
සිදු වන බවය.
ජර්මනිෙය් ජනයා කුණාටුෙවන් ෙබ්රීම පිණිස අගල්
කපා ඒවාට බැස රැකවරණය සලසා ගන්නට කටයුතු
කළහ. ෛබසන්තියම් මාලිගය වටා උස් තාප්ප බැඳ
එයට ආවරණයක් ඇති කරන ලදී. මෑත ෙපරදිග
වැසිෙයෝ ගුහා සහ බිංෙගවල් තුළට වන්හ. එෙහත්
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සැෙවොම මවිත කරමින් කිසිවක් සිදු ෙනොවී ගහෙයෝ
විසිර ගිෙයෝය.
වර්ෂ 1524 දී ෙමෙලසම සියලුම ගහෙයෝ කුම්භ රාශිය
එල්ෙල් ස්ථානගත වුහ. කුම්භ රාශිය ජලයට අධිපතියා
වශෙයන් ෙජ(ෝතිෂෙය් සැලෙක්. ෙජ(ෝතිෂඥයින්
පකාශ කෙළේ ෙලොව විනාශ කරන ෙදවන මහා ජල
ගැල්මක් සිදු වන බවය. එෙහත් සිදු වූ කිසිවක්
ෙනොමැත. ඒ එකලය. ෙමකල සිදු වූ සිදුවීම් කිහිපයක්
ගැන අපෙග් විචාරක්ෂිය ෙයොමු කරමු. වර්ෂයක්
පාසාම ෙජ(ෝතිෂඥයින් විසින් ඒ ඒ රටවල් සහ
ෙපොදුෙව් සමස්ත ෙලෝකය සඳහා පලාපල විස්තරයක්
පසිද්ධියට පත් කරති. එෙහත් ඉන්දියාෙව් සිදු වූ රජීව්
ගාන්ධි ඝාතනය එහි සිදු වූ භුමි කම්පා ඉරානෙය් සිදු වූ
මහා භුමි කම්පාව සුනාමි ව(සනය ඇෙමරිකාෙව්
ෙලෝක ෙවළඳ මධ(ස්ථානය විනාශ කිරීම ආදී
ෙලෝකෙය් පධාන සිදුවීම් ගැන ෙලෝකෙය් කිසිදු
ෙජ(ෝතිෂඥෙයක් ඒවා සිදු වීමට ෙපරාතුව දැන ෙගන
සිටිෙය් නැත. ෙමය ෙජ(ෝතිෂෙය් අවිද(ාත්මකත්වය
ඔප්පු කරන පස් වන සාක්ෂියයි.
ෙජ(ෝතිෂෙය් අවිද(ාත්මකත්වය පිළිබඳව ඉහතින්
ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු මගින් සෘජුව ඔප්පු වන්ෙන්
ෙජ(ෝතිෂය යන්න මිත(ාවක් යන්නය. එෙහයින්
එමගින් ජනයාට වන ෙහෝ කළ හැකි කිසිදු ෙසේවයක්
ෙනොමැත. කනගාටුදායක කරුණ වන්ෙන් ෙමරට
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උගත් ෙමන්ම සාමාන( ජනයාද ෙජ(ෝතිෂය පසුපස
දුවන දිවිල්ලය. 2014 මාර්තු මාසෙය් සිදු වූ
මැෙල්සියානු ගුවන් යානය අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව
කිසිදු ෙජ(ෝතිෂඥ ෙයකුට එය සිදු වීමට ෙපර
අනාවැකියක් පැවසීමට ෙහෝ ඉන් පසු ෙමම
අතුරුදහන් වූ ගුවන් යානය ෙසොයා ගැනීමට කිසිදු
ෙහෝඩුවාවක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබී ෙනොමැත.
ෙමම සියලු කරුණු පදනම් කර ෙගන ෙජ(ෝතිෂය යනු
සහතික වශෙයන්ම මිනිසා මුලා කරන මිත(ාවක්
ෙලස සලකා පතික්ෙෂේප කළ යුතු ව ඇත.

(ඉහතින් දක්වා ඇති ෙබොෙහෝ කරුණු
උපුටා ගනු ලැබූෙව් 2007 මැයි
‘විමර්ශන’ සඟරාෙවනි)
ෙජ(ෝතිෂය හා ඉස්ලාමය
ඉස්ලාමය සහමුලින්ම ෙජ(ෝතිෂය පතික්ෙෂේප කරයි.
අනුමානය මත පදනම් වූ මිත(ා පබන්ධයක් ෙලස
ඔප්පු වී ඇති ෙජ(ෝතිෂය පමණක් ෙනොව එහි සියලු
අංග ද ඉස්ලාමය දැඩි ෙලස පතික්ෙෂේප කරයි.
ෙජ(ෝතිෂෙව්දිෙයකු ෙවත ෙගොස් ඔහුෙග් අනාවැකි
වලට සවන් දීම එම මිත(ා ශාස්තය හැදෑරීම වැනි
ෙජ(ෝතිෂයට අදාළ සියලු කරුණු ඉස්ලාමය තහනම්
ෙකොට ඇත. ෙම් පිළිබඳව මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්
(එතුමා ෙකෙරහි විශ්වෙය් අධිපති සත(ය වූ එකම
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ෙදවිඳුන්ෙග් ආශීර්වාදය හා සාමය අත්ෙව්වා) විසින්
පවසා ඇති කරුණු ෙකෙරහි අපෙග් අවධානය ෙයොමු
කරමු.
“අනාවැකි කියන්ෙනකු (ෛදවඥෙයකු) හමු වී යමක්
විමසන්ෙන් ද ඔහුෙග් සලාතය (ෛදනික පස් ෙව්ල
නැමදුම) දින 40 කට පතික්ෙෂේප වනු ඇත.” (මුස්ලිම්
5440)
“යෙමකු අනාවැකි කියන්ෙනකු (ෛදවඥෙයකු) හමු
වී ඔහු පවසන දෑ විශ්වාස කෙළේ නම් මුහම්මද් හට
පහළ කළ දෑ (ඉස්ලාමය - අල් කුර්ආනය) පතික්ෙෂේප
කළ අෙයකු බවට ඔහු පත්වන්ෙන්ය.” (අබු දාවූද්
3895)
ෙජ(ෝතිෂඥයින් අනාවැකි කියන්නන් ෛදවඥයින්
ෙප්න කියන්නන් වැනි අයෙග් මිත(ා වෘත්තිය
ඉස්ලාමය ෙකතරම් දැඩි අයුරින් පතික්ෙෂේප කරන්ෙන්
ද යන්න මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් (එතුමා ෙකෙරහි
විශ්වෙය් අධිපති සත(ය වූ එකම ෙදවිඳුන්ෙග්
ආශීර්වාදය හා සාමය අත්ෙව්වා) විසින් පවසා ඇති
ඉහත පකාශනයන්ෙගන් ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවයි.
මිනිසා අසත( හා වංචාකාරී රැවටිලි වලින් මුදවා
ගැනීම ඉස්ලාමෙය් එක් පධාන අංගයකි. ෙමම
වංචාකාරී වෘත්තීය පිළිබඳව අල් කුර්ආනය ඉදිරිපත්
කරන කරුණු ෙකෙරහි ද අවධානය ෙයොමු කරමු.
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අදෘශ(මාන අතීන්දිය හා ඇතැම් අවස්ථාවන් හි
පාරෙභෞතික කරුණු පිළිබඳව අනාවැකි පළ කිරීම
ෙජ(ෝතිෂෙය් පධානතම කාර්යයයි. ෙම් පිළිබඳව අල්
කුර්ආනෙය් වදනක් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමු.
“ගුප්ත දෑ හි යතුරු ඔහු (අල්ලාහ්) සතුය. ඔහු හැර අන්
කිසිෙවකු ඒවා ෙනොදනියි.” (අල් කුර්ආන් 6:59)
ඉතා සංක්ෂිප්තව ඉහතින් ඉස්ලාමීය මුලාශයන්ෙගන්
උපුටා දක්වන ලද කරුණු අනුව ෙජ(ෝතිෂය
සහමුලින්ම තහනම් වන අතර මිනිසාව ෙමවන්
මිත(ාවන්ෙගන් ආරාක්ෂා කර ගැනීම ඉස්ලාමීය
ඉගැන්වීම් හි එක් වැදගත් අංගයකි. එෙහයින්
අනුමානය හා මිත(ාව පදනම් කර ගත් ෙජ(ෝතිෂය හා
එයට ඇඳුණු අෙනකුත් සියලු ඉගැන්වීම් වලින් වැළකී
සත(ය අවෙබෝධ කර ෙගන ජීවත් වන්නට අධිෂ්ඨාන
කර ගනිමු.
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ඉස්ලාම් පිළිබඳ පශ්න සහ පැහැදිලි
කිරීම් – 3.
පශ්නය
විෙශේෂෙයන් අප රෙට් පුවත්පත් මගින් ෙපර භවය
ෙහවත් ෙපර උත්පත්ති පිළිබඳ විස්තර පවසන වාර්තා
නිතර අසන්නට ලැෙබ්. අප දන්නා තරමින් ඉස්ලාමීය
ඉගැන්වීම් තුළ
ෙපර උත්පත්ති ෙහෝ භවෙය්
සැරිසැරීමක් පිළිබඳ විශ්වාසයක් ෙනොමැත. ෙමතරම්
පැහැදිලි සාක්ෂි තිබියදී ෙමම සංකල්පය පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන් ෙකෙලසද? කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න.

පැහැදිලි කිරීම
ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් ෙමන්ම සැමෙග් අවධානයට
ෙයොමු විය යුතු පශ්නයක් ෙලස අපි සලකන්ෙනමු.
යුෙදව්, කිතුනු හා ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව
මිනිසාෙග් මිහිතලය මත වූ ජීවිතෙය් නිවැරදි
විශ්වාසය පදනම් කර ගනිමින් ඔහු කරන්නා වූ යහ,
අයහකම් අනුව මරණින් මතු ජීවිතෙය් දී විපාක
විඳින්නට සිදු වන බව ඉගැන් ෙව්. ෙමම ඉගැන්වීම්
පිළිබඳව ද ඉහත සඳහන් දහම් තුන අතෙර් එක්තරා
පමාණයක ෙවනස්කම් දක්නට ඇත. නමුත් ෙපර
භවයක් ෙහෝ තම කර්ම විපාකය අනුව සසෙර්
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සැරිසැරීමක් පිළිබඳ මතය ෙමම දහම් තුනම
පතික්ෙෂේප කරයි. ෙමම මාතෘකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීෙම්දී අන් දහම් හි ඇති ෙමම සංකල්පෙය්
නිරවද(තාව විමසුමට ලක් කිරීමට සිදු වන ෙහයින්
ෙමම ලිපිය අන් දහම් අසීරුතාවට ෙහෝ අපහාසයට
ලක් කිරීමට දරන උත්සහයක් ෙලස කරුණාකර
ෙනොසලකන්න. අන් දහම් පිළිබඳව අපහාසාත්මක
ෙලස ෙහෝ ඉස්ලාමය පමණක් පිළිගන්නා ෙලස
බලපෑම් කිරීම ෙහෝ අල් කුර්ආනෙය් ඉගැන්වීම් අනුව
සම්පුර්ණෙයන්ම තහනම් කාර්යයන්ය.

“(විශ්වාසවන්තයිනි), අල්ලාහ් හැර කුමන දැයක්
ඔවුන් අයැදින්ෙන්ද එයට නුඹලා අපහාස ෙනොකරවූ.”
(6:108)

“දහම සම්බන්ධව බල කිරීමක් ෙනොමැත. අයහමඟින්
යහමඟ පැහැදිලිව ඇත.” (අල්-කුර්ආන් 2: 256)
“සත(ය නුඹෙග් පරමාධිපතිෙගන් යැයි (නබිවරය
නුඹ) පවසවු. එෙහයින් කැමති අෙයකු විශ්වාස
කරත්වා! කැමැති අෙයකු පති
Ó ක්ෙෂේප කරත්වා!” (අල්කුර්ආන් 18:29)

අප ෙමම මාතෘකාවට අවතීර්ණය වන්නට අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙන් ඉහත අල් කුර්ආන් ඉගැන්වීම් දැඩි ෙලස
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පිළිපදිමිනි. නමුත් ඇතැම් ෙතොරතුරු උපුටා දැක්වීෙම්
දී තම සාම්පදායික ආගමික මතවාදයන් හා ගැටීමක්
සිදු වන්ෙන් නම් අප ෙකෙරහි උදහස් ෙනොවන ෙලසද
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නට කැමැත්ෙතමු.
ෙමම උත්පත්ති පිළිබඳව පවසන දහම් හි ඇති
සංකල්පයන් පිළිබඳව විමසුමක ෙයෙදන්නට අප
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන අතර අපෙග් කරුණු පැහැදිලි
කිරීම හැකි පමණින් ඉහත පශ්නයට අදාළ වන පරිදි
ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් කරන්ෙනමු.
ඉහතින් නගා ඇති පශ්නය අනුව ෙපර උත්පත්ති
සංකල්පය සත(යක් නම් යුෙදව්, කිතුනු හා ඉස්ලාම්
වැනි දහම් පත් වන්ෙන් ඉතාම බලවත්
අසීරුතාවකටය. එහි පතිෙලෝමය වශෙයන් ෙපර
උත්පත්ති සංකල්පය බිඳ වැෙට් නම් එම සංකල්පය
පිළිගත් දහම් හි පධාන අත්තිවාරම ම ඉරිතැළී යන්නට
ෙමම සාධකය ෙහේතු විය හැකි බව අප සැමට
තර්කෙයන් ෙතොරව පිළිගන්නට සිදු වනු ඇත.
එෙහයින් ඉතාමත්ම පෙව්ශෙමන් ෙමම පැහැදිලි කිරීම
කරන්නට අදහස් කරන්ෙනමු.
ඉස්ලාමීය, කිතුනු හා යුෙදව් දහම් මගින් මුලික
වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් මිනිසාට යහ හා
අයහ කියා කිරීමට ඇති එකම අවස්ථාව මිහිතලය මත
ඇති මිනිස් ජීවිතය පමණක් බවයි. මරණින් මතු
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ජීවිතයක් ඇති බව ෙමම දහම් උගන්වන අතර එය
මිහිතලය මත මිනිසාෙග් නිවැරදි විශ්වාසය හා
කියාවන් පිළිබඳ විශ්වෙය් අධිපති ෙදවිඳුන් අභියස
පවත්වනු ලබන විනිශ්චයකින් පසු ස්වර්ගය ෙහෝ
අපාය තීන්දු කරනු ලබන්නක් බව පැහැදිලි ෙකොට
ඇත.

“සෑම ආත්මයක්ම මරණය අත්විඳින්ෙන්ය. (මළවුන්
ෙකෙරන්) නැගිටුවනු ලබන දින නුඹලාෙග් (මිහිතලය
මත ජීවිතෙය්) පතිඵල නුඹලාට පුර්ණව ෙදනු
ලබන්ෙන්මය. කවෙරකු නිරෙයන් ඈත් කරවනු ලැබ
ස්වර්ගයට ඇතුළු කරවනු ලබන්ෙන් ද සැබැවින්ම ඔහු
ජය ලැබුෙව්ය. තවද ෙලෞකික ජීවිතය මායාකාරී
විඳීමක් හැර ෙවෙනකක් ෙනොෙව්.” (අල් කුර්ආනය
3:185).
ෙමම සංකල්ප පාරෙභෞතික අතීන්දිය කරුණු ෙහයින්
ෙමම මත පිළිබඳව නිගමනයකට එළඹිය හැක්ෙක්
මිනිසාට පමණක් උරුම වූ විචාර බුද්ධිය උපෙයෝගී
කර ගැනීෙමන් පමණක් බව පිළිගන්නට
අපහසුතාවක්
කිසිෙවකුට
ඇතැයි
අපි
ෙනොසිතන්ෙනමු. ෙපර උත්පත්තියක් පිළිබඳව කරුණු
පැවසු සිද්ධියක් පිළිබඳව කරන ලද පර්ෙය්ෂණයක
පතිඵල පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්ෙතමු. එච්. එස්. ඩී.
ෙසේනාරත්න මහතා විසින් සකස් කරන ලද ෙමම
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ලිපිය උපුටා ගත්ෙත් ‘ෙහේතුවාදී සංෙද්ශය’ නමැති
ගන්ථෙයනි (සරසවි පකාශකෙයෝ).

තලවාකැෙල් තිලකරත්න ඥානතිලකා
නමින් නැවත ඉපදුෙන්ද?
(එච්. එස්. ඩි. ෙසේනාරත්න)
පුනරුත්පත්තිය පැහැදිලිව ඔප්පු වන සාධකයක්
තමන් පරීක්ෂා කර බැලූ බවත් ඒ පිළිබඳ සියලු කරුණු
තක්ෙසේරු කර බලා තලවාකැෙල් ටියුරින් තිලකරත්න
නමැති ළමයා ඥානතිලකා නමින් ෙකොත්මෙල් නැවත
ඉපදී ඇති බව තීරණය කර ඇති බවත් ‘ලංකාෙව් පථම
ශාස්තීය පුනරුත්පත්ති පර්ෙය්ෂකෙයෝ’ කියා සිටිති.
පර්ෙය්ෂක කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට එහි
වාර්තාව ‘නැවත උපන් දැරිය’ නමින් සිංහෙලන් ලියු
ආචාර්ය එච්. එස්. එස්. නිශ්ශංක මහතා හැකි නම් එම
පර්ෙය්ෂණය ශාස්තීය ෙනොෙව් යැයි ඔප්පු කරන ෙලස
අභිෙයෝග කර ඇත. මම එම අභිෙයෝගය පිළිගනිමි.
තිලකරත්න ඊළඟ ආත්මෙය්දී ගැහැනු ළමෙයකු වුෙය්
ෙකෙසේද යන්න විගහ කිරීෙම්දී තිලකරත්න ඒ
ජීවිතෙය්දීම ගැහැනු බවට පත්වන ලකුණු තිබුණු බව
ෙම් පර්ෙය්ෂකෙයෝ කියා සිටිති.
{මහාචාර්ය ෙර්රුකාෙන් චන්දවිමල මහනාහිමි ෙග්
“අභිධර්මෙය් මුලික කරුණු” නම් ගන්ථෙය් 135 වැනි
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පිටුෙවන් පහත සඳහන් ෙකොටස උපුටා දක්වන්නට
කැමැත්ෙතමු. මිහිතලය මත තම ජීවිතෙය් දී ලිංග
පරිවර්තනයක් පිළිබඳ කරුණු ෙමහි විගහ ෙකොට ඇත.
ෙමම කරුණු ෙකෙරහි ඔබෙග් විචාරාත්මක අවධානය
ෙයොමු කරවන්නට කැමැත්ෙතමු.
“සමහර විට ලිංග පරිවර්තනෙයන් ස්තීහු පිරිමි බවට
ද, පුරුෂෙයෝ ගැහැණු බවට ද පැමිෙණති.
“ෙතන ෙඛොපන සමෙයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුෙනො
ඉත්ථිලිංගං පාතුභූතං ෙහොති
ෙතන ෙඛො පන සමෙයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුනියා
පුරිසලිංගං පාතුභූතං ෙහොති” යි විනෙයහි ද ඒ බව
දක්වා තිෙබ්. ලිංග පරිවර්තනය වන්ෙන් ද කර්මෙයනි,
බලවත් අකුශලෙයන් පුරුෂ ලිංගය අතුරුදහන් වී ස්තී
ලිංගය පහලෙව්. ලිංග පරිවර්තනය පිළිබඳව කියයුතු
කර්ම තත්ත්වය ගැඹුරු කරුෙණකි. එය අභිධර්මය
ෙනොදන්නවුන්
වරදවා
ගන්නා
තැනකි.
මනුෂ(ාත්මභාවය කුශලයකින්ම ලැෙබන්නකි. මිනිස්
සිරුෙරහි කුශලකර්මජ රූප මිස අකුශල කර්මජ රූප
නැත. මිනිස් පුරුෂයා විසින් ලිංග විපර්යාසයට ෙහේතු
වන බලවත් අකුශලයක් කළ කල්හි ඔහු ෙග් ජනක
කර්මය (උත්පත්තියට ෙහේතුවූ කර්මය) එයින් දුබල
ෙව්. එය ඉන් පසු පුරුෂ භාව රූපයන් ඉපදවීමට
ෙනොසමත් ෙවයි. කර්මෙය් පීඩනෙයන් දුබල ජනක
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කර්මය ඉන් පසු ඒ සන්තානෙයහි ස්තී භාව රූප
උපදවයි. කලින් පැවැත්තාවූ පුරුෂ භාව රූප ඒවාෙය්
ආයුෂය ෙගවීෙමන් නිරුද්ධ ෙවයි. ඉන් පසු පුරුෂයා
ස්තියක් ෙවයි. පසුව ඔහුෙග් සන්තානෙයහි ස්තී භාව
රූප ඇති කළා වූ ද කලින් පුරුෂ භාව රූප ඇති කළා
වූ ද කර්මය එකක් මය. එය ඔහුෙග් උත්පත්තියට
ෙහේතුවූ කුශල කර්මය ම ය. ෙම් විපර්යාසයට දුරින්
ෙහේතු වන අකුශල කර්මය දැක්වීම පිණිස එය පධාන
කතා කිරීෙම්දී බලවත් අකුශලෙයන් පුරුෂ ලිංගය
අතුරුදහන්වී ස්තී ලිංගය පහල ෙවතැයි කියනු ලැෙබ්.”
(135 වැනි පිටුව)}
තිලකරත්න ගැහැනු ළමයින් ඇසුරු කිරීමට කැමති
විය. ඔහු දිය සායම් වලින් නියෙපොතු පාට කෙළේය.
ෙමය සම්පුර්ණෙයන්ම අශාස්තීය නිගමනයක්
ෙනොෙව්ද? ලිංග විපර්යාසය, හැසිරීම සම්බන්ධ
කාරණයක් ෙනොව ශරීරෙය් ෙහෝර්ෙමෝන සම්බන්ධ
කාරණයකි. යම් ෙකෙනක් ලිංග විපර්යාසයකට
භාජනය ෙවමින් සිටිනවාද යන්න තීරණය කළ
හැක්ෙක් පුළුල් ෛවද( පරීක්ෂණයකින් පමණකි.
අවුරුදු 14 පිරිමි ළමෙයකු ගැහැනු ළමුන් ආශයට පිය
කිරීම ලිංග විපර්යාසයක් වන බවට සාධකයක්ද?
වයස ෙදොළහ සහ දාහතර අතර ගැහැනු ළමයින් පිරිමි
ළමයින්ට වඩා ෙව්ගෙයන් වැෙඩන බවද තිලකරත්න
ෙග් ශරීරය ගැහැනු ළමෙයකු ෙග් ශරීරය වැෙඩන
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ෙව්ගෙයන් වැඩී ඇති බවද ෙම් පර්ෙය්ෂකෙයෝ
තවදුරටත් තර්ක කරති. ටිකක් ෙවෙහසුෙනොත් ඕනෑම
ෙකෙනකුට තිලකරත්නට වඩා ෙව්ගෙයන් වැෙඩන ඒ
වයස් සීමාෙව්ම ළමයි ඕනෑ තරම් ෙසොයා ගත හැකිය.
එවැනි හැම පිරිමි ළමෙයකුම ගැහැනු ළමයින් හැටියට
පුනරුත්පත්තිය ලබතැයි ෙමම පර්ෙය්ෂකයන්
සිතනවාද? ෙම් ළමයා ලිංග විපර්යාසයකට පත්
ෙවමින් සිටි බව යම් ෙහයකින් ෛවද(
පරීක්ෂණයකින් ෙහළි වුණත් ඥානතිලකා ෙලස
නැවත ඉපදීෙම් කියාවලිය ඇරඹුෙණ් තිලකරත්නෙග්
මරණයටත් කලින් බව එයින් අදහස් ෙවනවාද?
ෙකොතරම් ෙමෝඩ තර්කයක්ද?
පර්ෙය්ෂකයින් පවසන අයුරින් හය හැවිරිදි
ඥානතිලකාට ඇෙග් කලින් ජීවිතය ගැන මතක තිෙබ්.
එෙසේ නම් මව කවුද යන්න ගැන ඇයට පැටලීමක් සිදු
ෙනොෙව්ද? තලවාකැෙල්ත් ෙකොත්මෙල්ත් අම්මලා
ෙදන්ෙනකු වී යැයි ඇයට සිතුණාද? ඥානතිලකාෙග්
ෙපර ජීවිතය ගැන ෙතොරතුරු සත( දැයි බැලීමට
තමාම ඇෙගන් පශ්න කළ බව මහාචාර්ය ෙක්. එන්.
ජයතිලක මහතා දක්වයි.
මහාචාර්යවරයා : බබා මුහුද දැකලා තිෙයනවාද?
ඥානතිලකා : ඔව්
මහාචාර්යවරයා : මුහුද රතු පාටයි ෙන්ද?
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ඥානතිලකා : නෑ නෑ මුහුද නිල් පාටයි, ෙකොළ පාටයි
මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයිෙන් ගස් තිෙයනවාද?
ඥානතිලකා : ඔව්
මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයිෙන් ෙත් ගස් රබර් ගස්
ෙහොඳට වැවිල තිෙයනවා ෙන්ද?
ඥානතිලකා : නෑ නෑ මුහුද අයිෙන් ෙපොල් ගස්
තිෙයන්ෙන්
මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයිෙන් ෙවන ෙමොනවාද
තිෙයන්ෙන්?
ඥානතිලකා : සුදු වැලි
උගත් මහාචාර්යවරයාෙග් තර්කය නම් ඥානතිලකා
ෙම් ජීවිතෙය්දී මුහුද දැක නැති නිසා ෙම් පිළිතුරු
වලින් ෙපර ජීවිතයක ඇෙග් මතකය ෙහළි වන බවයි.
පශ්න කළ අවස්ථාෙව් දී ඥානතිලකාෙග් වයස අවුරුදු
හතකට ආසන්නය. අවුරුදු හතක ළමෙයකු මුහුද ගැන
ෙම් ෙතොරතුරු දැන සිටීම පසුගිය ජීවිතය මතක
තිබීමක්ද? ශාස්තීය පර්ෙය්ෂණ හැටියට අපට ඉදිරිපත්
කර ඇත්ෙත් ෙම් විධිෙය් පර්ෙය්ෂණ හා විගහයන්ය.
තිලකරත්නෙග් මරණයත් ඥානතිලකා මවු කුස
පිළිසිඳ ගැනීමත් අතර මාස පහක පමණ පරතරය
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ගැන වජිරාරාම වාසී පියදස්සි හිමියන්ෙග් ෙම් මතය
දාර්ශනික අදහසක් ෙසේ ඉදිරිපත් කර තිෙබ්.
“පරතරය පස් මසකුත් පස් දිනකට ෙනොවැඩි නිසා
තිලකරත්න මිය ෙගොස් මිනිස් උපතක් ලබා ඉන් මිදී
නැවත ඥානතිලකා හැටියට උපන්නා යැයි සිතා ගත
ෙනොහැකිය. මිනිස් උපතක් සඳහා මවු කුස තුළ එයට
වඩා කල් ගත කළ යුතු ෙහයිනි.” (167 වැනි පිටුව)
එෙහමම කියන්න බැහැ. තිලකරත්න ෙම් පස් මස
ගැහැනියක කුස තුළ ගත කරද්දී ගබ්සා වීමක් වුණා
විය හැකියි!
උන්වහන්ෙසේ තවදුරටත් ෙමෙසේ කියති:
“සත්ත්වයා උත්පත්තිය ගන්ෙන් මිනිස් ෙයෝනිෙය්
පමණක් ෙනොවන ෙහයින් තිලකරත්නට ඒ කාල
සීමාව තුළ මිනිස් ෙනොවන අන් සත්ව ෙයෝනියක ඉපිද
ඉන් මිදී ඥානතිලකා හැටියට ඉපදීමට කිසිදු බාධාවක්
නැත.”
එෙසේ විය යුතුම නැත. තිලකරත්න භූතෙයකු හැටියට
ෙම් පස් මාසය ගත කළා විය හැකියි! නැත්නම්
මදුරුෙවකු, අමීබාෙවකු, බක්ටීරියාෙවකු ආදී
වශෙයන් සත්ව ෙයෝනි කීපයක ජීවත් වුණා විය
හැකියි! ඒ අතරමැදි කාලය ගැන ඥානතිලකාෙගන්
පශ්න කරන්නට ෙම් ශාස්තීය පර්ෙය්ෂකයන්ට
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සිතුෙණ්ද? නැත. ඔවුන්ට වුවමනා වුෙය් තම ෙබොළඳ
මතය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පශ්නත් පිළිතුරුත්
සීමා කර ගැනීමටය.
1960 ෙනොවැම්බර් 19 ව දා පර්ෙය්ෂකෙයෝ
ඥානතිලකා සමග තලවාකැෙල් ගියහ (42 වන
පිටුව). ඇයට දුම්රිය ෙපොළ, තැපැල් කන්ෙතෝරුව,
පන්සල, තිලරත්නෙග් ෙගය ආදිය ෙපන්වීය. ඊට ෙපර
ද ඇය තම ෙසොෙහොයුරා සමග තලවාකැෙල් ගියාය (5
වන පිටුව). කලින් ජීවිතය ගැන ඇෙග් මතක
පිරික්සීමට ෙනොවැම්බර් 27 වන දා පර්ෙය්ෂකෙයෝ
ඇෙගන් පශ්න කළහ. ෙම් පර්ෙය්ෂකයන්
සම්පුර්ණෙයන් සෑහීමට පත් වන ෙසේ ඈ 19 වන දා දුටු
ෙද්වල් 27 වන දා නිවැරදිව විස්තර කළාය.
ෙකොයිතරම් පහසුෙවන් රැවෙටන පර්ෙය්ෂකයින් ද?
22 වැනි හා 42 වන පිටු වල පසුව සිදු වූ ෙද් කලිනුත්,
කලින් සිදු වූ ෙද් පසුවත් සඳහන් කර තිෙබ්. ෙමවැනි
පර්ෙය්ෂණ වලින් කියවන්නා ෙනොමග ෙනොයැෙව් ද?
ඥානතිලකාෙග් ෙපර ජීවිතය ගැන කරුණු ෙසවීමට
ගිය “නිෂ්ඵල ගමන් ෙදකක්” ෙවනුෙවන් සම්පුර්ණ
පරිච්ෙඡ්දයක්ම ෙවන් කර තිෙබ්. පර්ෙය්ෂකයින් “බබා
ඉස්සර නංගිෙයක් ද? මල්ලිෙයක් ද?” යන පශ්නය
නගන්ෙන් ඥානතිලකාෙග් කලින් ජීවිතය හැටියට
දැක්විය හැකි තිලකරත්න නමැති මැරුණු ළමෙයකු
ෙසොයා ගැනීෙමන් පසුවය.
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1960 ෙනොවැම්බර් 1 වන දා ඥානතිලකාෙගන්
සවිස්තරව පශ්න කර ඇත. ඇසූ පශ්න හා ඊට ලැබුණු
පිළිතුරු සමහරක් ෙමෙසේය.
ප: ෙකොෙහද හිටිෙය්?
උ: තලවාකැෙල්
ෙමම පශ්නයට දිය හැකි උත්තර රාශියක් ඇත. ෙගදර
හිටියා ඉස්ෙකෝෙල් හිටියා අම්මා ළඟ හිටියා ආදී
වශෙයනි. ඒත් එවැනි උත්තර රැසක් අතරින්
ඥානතිලකා දුන්ෙන් තම කාරණය ඔප්පු කර ගැනීමට
පර්ෙය්ෂකයන්ට ඉතාම අවශ( වූ උත්තරයයි!
ප: එෙහ ඉන්නෙකොට ෙකොෙහද ගිෙය්?
උ: සිරිපාෙද්
ෙමතැනදීත් ෙම් ළමයා නියම ම උත්තරය ෙතෝරා
ෙගන ඇත. කෙඩ්ට, මාර්කට් එකට, ළිඳට ෙහෝ
ඉස්ෙකෝෙලට ගියා යැයි ෙනොකීෙව් ඇයි?
ප: බබාෙග් තලවාකැෙල් ෙගදර තිෙයන්ෙන් ෙමොකක්
ළඟ ද?
උ: ඉස්ෙටෝරුව ගාව... ෙත් අඹරන ඉස්ෙටෝරුව ගාව...
එෙහ ඉස්ෙටෝරු ෙගොඩාක් තිෙයනවා. ෙගෙදට්ට
යන්න පඩි ෙපළක් තිෙයනවා.
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ඒත් තලවාකැෙල්ට කැඳවා ගිය පසු ෙම් එකක්වත්
හඳුනා ගන්නට ඇයට ෙනොහැකි විය! පුදුම මතකයක්
ෙන්ද?
ප: බබාට ඒ ෙගදර ෙහොයා ගන්න පුළුවන්ද?
උ: ෙගදර දැන් තිෙයනවද දන්ෙන් නැහැ.
ප: ඇයි එෙහම කියන්ෙන්?
උ: ඇයි එෙහ ෙගවල් ෙගොඩක් කඩල හදනවෙන.
ෙමය පුදුම උත්තරයකි. එවැනි උත්තරයක් ෙදන්න
පුළුවන් වන්ෙන් ඇයට කලින් උගන්වා ඇත්නම්
පමණකි. 143 වැනි පිටුෙව් සඳහන් වන අන්දමට
තිලකරත්නෙග් ෙදමව්පියන් කියන්ෙන් අවුරුදු 2 ½
කට කලින් බවයි. එනම් තිලකරත්නෙග් මරණින්
පසුය. ඔවුන් එම අලුත් ෙගයි පදිංචියට ආෙව් 1959
මැයි මාසෙය් දීය.
දැරියෙග් වත්මන් ජීවිතෙය්දී එනම් ෙකොත්මෙල්
සිටියදී තලවාකැෙල් ෙගවල් කඩා දැමු බව ඇය දැන
ගත්ෙත් ෙකෙසේදැයි ෙසවීමට තරම් කල්පනාවක් ෙමම
ශාස්තීය පර්ෙය්ෂකයන්ට ෙනොතිබීම කනගාටුවකි.
ප: බබාට එෙහ ෙවන ෙමොනවාද තිබුෙණ්?
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උ: සල්ලි කැටයක් තිබුණා. මම ඒකට සල්ලි දැම්මා.
ඒ සල්ලි වලින් මම නිල්පාට සාරියක් ගත්තා. ඒක
ෙගදර අල්මාරිෙය් තිබුණා.
පශ්න කරන අවස්ථාෙව්දීත් එම සාරිය අල්මාරිෙය්
තිෙබන බව ෙම් ළමයා දන්ෙන් ෙකෙසේද? ඇත්ත
වශෙයන්ම තිලකරත්න ගත්ෙත් නිල් සාරියක් ෙනොව
කලිසමකි.
ප: බබාට එෙහ ෙවන ෙමොනවාද තිබුෙණ්?
උ: සායම් ෙපට්ටි ෙදකක් තිබුණා.
ප: ඔබ ඒවායින් ෙමොකද කෙළේ?
උ: අක්කයි මායි නියෙපොතු වල රතු පාට ගෑවා.
(තිලකරත්න ලිංග විපර්යාසයකට පත්ෙවමින් සිටි
බවට ෙම් පකාශය වැදගත් සාධකයකි)
ප්ර: ෙවන ෙමොනවද කෙළේ?
උ: පින්තූර ඇන්දා. පින්තූර ෙපොත් අල්මාරිෙය් උඩ
ඇති. දැන් ඒවා පරණ ෙවලත් ඇති.
තිලකරත්නෙග් ෙදමාපියන් එම ෙගය කඩා දමා අලුත්
ෙගයක පදිංචියට ආ නමුත් “පරණ” චිත ෙපොත්
හරියටම තිලකරත්න එවා තැබූ තැනම (අල්මාරිය
උඩ) තිබී හමුවිය!
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ප: බබා ෙවන ෙමොනවද කෙළේ?
උ: කඩදාසි වලින් මල් හැදුවා.
ප: තලවාකැෙල් දී බබා කවුරුවත් බලන්න ෙහම
ගියාද?
උ: ඔව්.
ප: කවුද?
උ: රැජිනි
තිලකරත්න රැජිනි හැරුණු විට තව ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු
බලන්නට ගිය බවට සැක නැත. පර්ෙය්ෂණ
කණ්ඩායෙම් සිටි එක් විශ්වවිද(ාල ආචාර්යවරෙයකු
ෙගන් ෙම් පර්ෙය්ෂණය ගැන මම විමසුෙවමි. ඔහුෙග්
ලිඛිත පිළිතුෙර් අඩංගු පහතින් උපුටා දක්වා ඇති
ෙකොටසින් ෙබොෙහෝ ෙද් ෙහළි ෙවයි.
“පුනරුත්පත්තියක් ඇතැයි ෙහෝ නැතැයි ෙහෝ කීමට
මට නුපුළුවන. මා ඒ පිළිබඳව පත(ක්ෂ වශෙයන්
කිසිවක් ම ෙනොදන්නා ෙහයිනි. ෙකොත්මෙල්
ඥානතිලකා බැලීමට මා ද ගිය බව සැබෑය. එහි සිදු වූ
සිද්ධීන් මම දිටිමි. එය පුනරුත්පත්තියක් යැයි
පත(ක්ෂ වශෙයන් කීමට මට නුපුළුවන. මා එවකට
‘සිළුමිණ’ පතයට දුන් පකාශයක ඒ බව විස්තර කර
ඇත. එයින් කුඩා ෙඡ්දයක් ෙපොත අග බහා ඇත. එම
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ෙඡ්දය සුපරීක්ෂාකාරීව කියවුවෙහොත් මා ෙමය
පුනරුත්පත්තියට පත(ක්ෂ සාක්ෂියක් වශෙයන්
ෙනොපිළිගන්නා බව ෙපනී යනවා ඇත. ‘සිළුමිණ’ට
දුන් ලිපිෙයන් ෙපොතට ෙගන ඇත්ෙත් ද පරීක්ෂණයට
ඉතාම වාසි වන ෙඡ්දය පමණි. මුළු ලිපියම
කියවුවෙහොත් මා පුනරුත්පත්තියක් ඇතැයි කීමට
ෙකොත්මෙල් කතාව පමාණවත් සාක්ෂියක් ෙලස
ෙනොපිළිගන්නා බව ෙපනී යනවා ඇත. මා ෙමය
සනාථ කිරීමට ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව පචාරයක් කිරීමට
ෙහෝ අද වන තුරු ඉදිරිපත් වී නැත. එම නිසා මා ෙම්
පර්ෙය්ෂණයට සහභාගී වුවද ඒ ගැන කරන
නිගමනයට මා සම්පුර්ණෙයන් එකඟ ෙනොවන බව
කරුණාෙවන් සලකන්න.”
තිලකරත්නෙග් මරණ සහතිකය යැයි කියමින්
ෙපොෙත් කර්තෘ විසින් එක්තරා මරණ සහතිකයක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබ්. එය මරණ සහතිකයක පිටපතක්
බව ඇත්ත වුවත් ෙමහි සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ
තිලකරත්නෙග් මරණ සහතිකය ෙනොවන බව නම්
ඉතාම පැහැදිලිය. ඉදිරිපත් කර ඇති මරණ සහතිකෙය්
දැක්ෙවන ෙතොරතුරු ෙමෙසේය.
1. සම්පුර්ණ නම: ෙනොදනී - ජී තිලකරත්න,
අරණායක
2. මියගිය ස්ථානය: දිස්තික් ෙරෝහල - අරණායක
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3. ෙදමව්පියන්ෙග් නම්: ෙනොදනී
4. වයස: අවුරුදු 16 යි.
5. භූමදානය කළ ස්ථානය: අරණායක දිස්තික්
ෙරෝහෙල් සුසාන භුමිය
ෙමය මිනිය භාර ගැනීමට ෙකෙනකු ෙනොපැමිණි නිසා
ෙරෝහෙල් සුසාන භුමිෙය් අසරණ ෙලස වළලා දමන
ලද ෙදමව්පියන් ගැන විස්තර ෙනොදන්නා ජී.
තිලකරත්න නමැත්ෙතකුෙග් මරණ සහතිකයක් බව
ෙත්රුම්
ගැනීමට
ෙකෙනකු
“ශාස්තීය
පර්ෙය්ෂකෙයකු” විය යුතු නැත. ටියුරින්
තිලකරත්නෙග්
(ෙමම
සාකච්ඡාවට
අදාළ
තිලකරත්න) ෙදමාපියන් විසින් ඔහු ඇතුළු කරන
ලද්ෙද් දිස්තික් ෙරෝහලට ෙනොව ගාමීය ෙරෝහලටයි
(175 වැනි පිටුව). එහි දැක්ෙවන පරිදි ඔහුෙග් පදිංචිය
අරණායක ෙනොව තලවාකැෙල් ය. ජී. තිලකරත්නෙග්
වයස අවුරුදු 16 වුවත් ටියුරින් තිලකරත්නෙග් වයස
අවුරුදු 12 මාස 4 ක් බව ෙපොෙත් දැක්ෙව්. (ටියුරින්
තිලකරත්නෙග් අම්මා කියන පරිදි ඔහුෙග් වයස
අවුරුදු 12 මාස 4 වුණත් ෙපොෙත් කර්තෘ කියන පරිදි
අවුරුදු 13 මාස 9 කි). ටියුරින් තිලකරත්න මිය යන
විට ඔහුෙග් ෙදමාපියන් ඒ ඇඳ අසළ සිටි අතර ඔහුෙග්
මිනිය තලවාකැෙල්ට ෙගන ෙගොස් එහි භූමදානය
කරන ලදී (21, 175 සහ 57 වැනි .
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ඥානතිලකා තම ෙපර ජීවිතය ගැන කීෙව් යැයි කියන
ෙද් කර්තෘ විසින් ෙවන ෙවනම තක්ෙසේරු කර ඇත.
පකාශ 61 න් 46 ක් සත(යයි ඔහු කියයි. 4 ක් අඩක්
සත්යය. 2 ක් වැරදිය. 4 ක් සත( විය හැකිය. 2 ක්
අසත( විය හැකියි. 2 ක් නිගමනය කළ ෙනොහැකි විය.
ඔහුෙග් සත(සත්ය විනිශ්චය හා අර්ථ විගහයන් ද
ඔහුෙග් අන් විගහයන් ට ෙදවැනි නැත.
“මෙග් අම්මා සුදුයි”
විගහය: අම්මා සුදු නැති නමුත් ඇතැම් ළමයින් තම
ආදරය දැක්වීමට එෙසේ කියන නිසා ෙමය සත( විය
හැකිය!
“මෙග් අයියා ෙකෙනකුට තලවාකැෙල් කඩයක්
තිබුණා”
විගහය: එෙහම කඩයක් තිබුෙණ් නෑ. ඒත්
තිලකරත්නෙග් ඥාතිෙයකුට අරණායක කඩයක්
තිබුණා.
“ෙඩොරා/ෙලෝරා කියා අක්කා ෙකෙනක් මට හිටියා”
විගහය: තිලකරත්නට එවැනි ෙසොෙහොයුරියක් සිටිෙය්
නැත. එෙහත් අසල ෙගයක ෙලෝරා නමින් ගැහැනු
ළමෙයක් සිටියාය.
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(එෙහත් ඥානතිලකාට නම් ෙම් නම් ෙදකින් ම ඥාති
ෙසොයුරියන් ඇත.)
සත( හැටියට හඳුන්වා ඇති පිළිතුරු ෙමවැනි ඒවායි.
අම්මා ඉන්නවා
තාත්තා ඉන්නවා
අක්කා ෙකෙනක් හිටියා
ෙපොඩි කාෙල් අක්කා ගැහුවා
ඉස්ෙකෝෙල් ගියා
තැපැල් කන්ෙතෝරුවට ගියා.
පර්ෙය්ෂකයින්ට එවැනි “සත(” පකාශ 46 ක් පමණක්
ලැබීම ගැන මම මවිත ෙවමි!
විනිශ්චය කළ ෙනොහැකි වූ පකාශ ෙදක ගැන
පර්ෙය්ෂකයන් කියන්ෙන් කුමක් ද? එම පකාශ
ඥානතිලකාවත් ඇෙග් ෙදමව්පියන්වත් කී කරුණු
ෙනොවන බවයි. එෙසේ නම් ෙදවියෙන් ෙලෝෙක රෙට්
ෙනොෙයක් ෙදනාෙග් පකාශ ෙම් ගන්ථයට ඇතුළත්
කෙළේ ඇයි?
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ඕනෑම මිත(ා විශ්වාසයක් විද(ාත්මකයි කීම අද
ෙමෝස්තරයක් වී තිෙබ්. මහාචාර්ය ෙක්. ඇන්.
ජයතිලක ෙම් ෙපොතට ෙපරවදනක් ලියමින්
“පුනරුත්පත්තිය වැනි ෙදයක් වශීකරණය මගින්
ෙපන්නුම් කළ හැකි” බව එෆ්. එල්. මාර්කියුස් කියා
ඇතැයි දක්වයි. ෙපන්නුම් කළ හැකි සියලුම ෙද් සත(
ෙනොෙව්. මාර්කියුස් ඒ ගැන කියන ෙද් බලමු.
“ෙමෝහනය මගින් පුනරුත්පත්තිය ඔප්පු කිරීම,
මිනිසුන් පහසුෙවන් රැවෙටන අන්දම දක්වන
කනගාටුදායක
කතන්දරයකි.
ඇෙමරිකාෙව්
ෙබෙහවින් විකිෙණන පබන්ධ කතා ෙනොවන ගනයට
අයත් එක් ෙපොතක් ෙමෝහනය මගින් පුනරුත්පත්තිය
ඔප්පු ෙවතැයි දක්වන එකකි. ෙමෝහනය පිළිබඳ මහා
කැළඹීමක් ඇති කරවන බවට විස්තර කර ඇති ෙම්
ෙපොත ඇසුෙරන් සිනමා පටයක් ද නිපදවා ඇති අතර
එම ෙපොත හිස් වැල්වටාරම් ෙගොඩක් ෙලස හැඳින් විය
යුතුය. ‘වශීකාරක පතිගමනය’ ෙලස හැඳින්ෙවන
කියාවලිෙය්දී සාමාන(ෙයන් සිදු කරනු ලබන්ෙන්
ෙමෝහනය ෙහවත් වශීකරණය යටෙත් පුද්ගලයා
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ශුන(ය දක්වා අතීතයට ෙගන
ෙගොස් නැවත එයිනුත් ඈත කලින් ජීවිතයකට ෙගන
යාමයි. එවිට ඈත ඈත - ෙපර ශත වර්ෂයක ගත කළ ජීවිතයක් ගැන කතා කරතියි කියනු ලැෙබ්. ඔහු
නිතරම කතා කරන්ෙන් ඉතා ඈත අතීතයක් ගැනය.
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මෑත කාලයක් ගැන කීෙවොත් එහි පරීක්ෂණ දුර්වලතා
අපමණය. ෙමෝහනය කරනු ලැබූ පුද්ගලෙයකුට, ඔහු
ෙවනත් රටක ෙවනත් කාලයක විසු කිසියම්
තැනැත්ෙතකු යැයි කීෙමන් ඔහු එය විශ්වාස කරන
අතර එම විශ්වාසෙයහි පතිඵලයක් වශෙයන් ඔහුට ඒ
නියම චරිතය ආරුඪ කර ෙගන ඒ පිළිබඳ පශ්න වලට
පිළිතුරු ද දිය හැකි ෙවයි. ෙමෝහනය කරන්නා විසින්
ෙදන ලද උපෙදස් ද ෙමෝහනය ලබන්නාෙග් පසුබිම
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙනොදත්කම ද නිසා ඇතැම් විට
පුනරුත්පත්තියක් වැනි ෙදයක් ෙපන්නුම් කළ හැකිය.
තමා අනාගතෙය් දී කරන ෙද්වල් ද ෙමෝහනය කරන
ලද පුද්ගලයා ලවා විස්තර ෙකොට ෙමය අනාගතයට ද
පැතිර වීමට සමහරුන් උත්සාහ කර ඇත. අවුරුදු
ෙදසීයකට පසුව සිදු වන ෙද්වල් ගැන කී විට එය
ඇත්ත ද නැත්ත ද යනු ෙසවිය ෙනොහැකිය. එෙහත්
අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙහෝ අද සිට සතියක් ඇතුළත සිදු
වන ෙද් පැවසීමට තැත් කරන පුද්ගලයා මහත්
කරදරයකට පත් ෙවයි. එෙසේ පැවසුවෙහොත්
අනාවකිෙයහි සත(සත(තාව දැන ගැනීමට හැකි
නිසාය. දැන් අනාගතය කරා පගමනය වීමට වඩා
අතීතය කරා පතිගමනය වීම පිළිබඳ අපෙග් විස්තරය
ෙදසට හැෙරමු. එක් ඉහත ආත්මභාවයක් ගැන කීම
තවත් ආත්මභාව කීපයක් ගැන විස්තර ෙනොකියා
තහවුරු කළ ෙනොහැක්කකි” (Hypnosis – Fact and
Fiction – F. L. Marcuse – Pages 183-184).
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මහාචාර්ය ජයතිලකෙග් කීම ෙකබන්දක්දැයි මින්
ෙහළි ෙවයි. සුපකට බයිඩි ම’ෆි පුනරුත්පත්ති කතාව
ගැන මාකියුස්ට කියන්නට ඇත්ෙත් කුමක් ද?
“කූට ෛවද(වරයන් විසින් ෙමෝහනය තම වාසියට
හරවා ෙගන තිබීම අවාසනාවකි. වඩාත්
අවාසනාවන්ත කාරණය නම් ෛවද( වරුන්ෙග්
අවිචාරාත්මක විශ්වාස වලට ෙමය සම්බන්ධ ව
තිබීමයි. බයිඩි ම’ෆි සිද්ධිය ෙම් තත්ත්වය අන්තයටම
ෙගන යාමකි. ෙවනත් ෙකෙනක් ෙමෝහනය කළ පසු
අවුරුදු සිය ගණනකට ඈත විසු බයිඩි ම’ෆි
නමැත්තියෙග් සිහිය මතු වී ආෙව් යැයි කියනු ලැෙබ්.
ෙමවැනි බයිඩි ම’ෆි ලා විශාල ගණනක් සිටි අතර
ඉදිරියටත් හමු වනු ඇත.” (එම - 102 වැනි පිටුව).
වර්ජීනියා ටයිග් මහත්මිය ෙමෝහනය කළ විට ඇය
කලින් ජීවිතයක බයිඩි ම’ෆි නමැති අයර්ලන්ත ජාතික
කාන්තාවක් බව කීවාය. එකල අයර්ලන්තය ගැන
ෙනොෙයකුත් විස්තර ඇය කීවාය. ඇය කුඩා කල මහලු
අයර්ලන්ත කාන්තාවක ඇසුෙර් සිටි බව ෙහළි වීෙමන්
පසු ෙම් පුනරුත්පත්ති කතාව පිළිබඳ මිනිසුන්ෙග්
උනන්දුවක් නැති විය. ෙමෝහනය මගින් ඉහත
ආත්මෙය් ෙතොරතුරු ෙසොයා පුනරුත්පත්තිය ඔප්පු
කළ හැකි දක්ෂ ෙමෝහන ශාස්තඥයන් ලංකාෙව් සිටීම
අෙප් වාසනාවකි! ෙමෝහනය මගින් පුද්ගලයන්
රැසකෙග් ඉහත ආත්ම වල ෙතොරතුරු තමා ෙහළිදරවු
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කර ගත් බව අමරසිරි වීරරත්න නම් මහෙතක්
‘සිළුමිණ’ පතෙයහි පළ කළ ලිපියක් මගින් දක්වයි. ඒ
මහතා ෙහළිදරවු කළ ෙතොරතුරු වලින් බිඳක් පහතින්
දක්වා ඇත්ෙතමු.
1. මාක්ස් පනාන්දු නැමැත්තා කි. පු. ෙදවැනි සිය
වෙසේ සිට දුටුගැමුණු රජුෙග් යුද හමුදාෙව්
ෙසබෙලක්ව සිටිෙය්ය! පසු ආත්මයක ඔහු
ෙද්වතාෙවකි!
2. හ’බට් නමැති
නැවිෙයකි.

ශිෂ(යා

කැනඩාෙව්

ගුවන්

3. ෙජසුදාසන් නමැති ෙදමළ කෙතෝලික ළමයා
බදුල්ෙල් ෙවෙළන්ෙදකි.
4. පුජ( සාරානන්ද හිමි 19 වැනි සිය වස අග භාගය
ආරම්භෙය් පංශෙය් සිටි ඉංගීසි ජාතිකෙයකි.
5. පුජ( ධම්මාවාස හිමි ඉහත ආත්මෙය්
ෙද්වතාෙවකි! ඊට ෙපර භාතිය රජුෙග් ඇමති
වරෙයකුව සිටිෙය්ය.
6. ෙමෝහන ශාස්තඥයාෙග් ෙල්ලියක් ෙපර ආත්මෙය්
රත්නපුර රජෙය් ෙරෝහෙල් ෙසේවය කළ ෙහදියකි.
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7. ඔහුෙග් තවත් ළඟ ඥාතිවරියක් රත්නපුරෙය්
කහවත්ත වතුයාෙය් ෙසේවය කළාය. එකල ඇය
පිරිමිෙයකු විය. ඔහුෙග් නම ගාඩ්වින් වීරසිංහය.
1848 දී කමලා ෙපෙර්රා නැමැත්තියක සමග
විවාහ වූ ඔහුට උපාලි සහ නන්දසිරි නමින් පුතුන්
ෙදෙදෙනකු වුහ. කහවත්ත වතුයාෙය් අධිකාරී
වුෙය් බ්ෙල්ක් නමැති ඉංගීසි ජාතිකෙයකි. විශාම
ලැබීෙමන් පසු ගාඩ්වින් ෙකෝට්ෙටෙගොඩට පැමිණ
‘නිමල්පාය’ නමැති නිවසක විසුෙව්ය. 1917 දී ඔහු
මිය ගිෙය්ය.
පුදුමයට ෙමන් ෙම් ෙමෝහන ශාස්තඥයා ෙම්
පුනරුත්පත්ති කතා එකක්වත් සත(තාව ෙසොයා
බැලීමට හා ඔප්පු කිරීමට උත්සාහ ෙගන නැත!
ෙමෝහන පතිගමනය මගින් ඉහත ආත්මෙය් ෙතොරතුරු
ෙහළි ෙවතැයි කීම පලාපයක් පමණක් ෙනොව
ෙපෝඩාවක් ද ෙවතැයි ආචාර්ය ම’කියුස්ෙග් කීම
ෙකතරම් සත(යක් ද? ෙමෝහන පතිගමනය මගින්
ෙපර ආත්මෙය් ෙතොරතුරු ෙසවීම පිළිබඳව වීරරත්න
මහතාෙග් කියමන ඥානතිලකා කතාවට තමාද
සහභාගී වූ බවට ඔහු කියන කතාව තරමටම
මනස්ගාතයකි! “අපි නිශ්ශංක මහතාත් සමග
ලංකාෙව් පථම පුනරුත්පත්ති පර්ෙය්ෂණය
පැවැත්වූෙයමු” යැයි වීරරත්න මහතා කියතත්
නිශ්ශංක මහතා තමාට සහය වුවන්ෙග් නම්
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ලැයිස්තුෙව හි වීරරත්න මහතාෙග් නම ඇතුළත් කර
නැත!
පර්ෙය්ෂණය අගය කරමින් මහාචාර්ය ඉයන්
ස්ටීවන්සන් මහතා ‘අපට’ ලිපියක් එවූ බව වීරරත්න
මහතා එක් ෙපොතක දක්වයි. ඔහු එම ලිපිෙයන් උපුටා
ගත් ෙකොටසක් ද පළ කර ඇත. එෙහත් සත(ය නම්
එම ෙකොටස අඩංගු ලිපිය මහාචාර්ය ස්ටීවන්සන්
විසින් පුජ( පියදස්සි හිමියන්ට ෙපෞද්ගලිකව එවූ
එකක් බවයි! පුජ( පියදස්සි හිමියන්ට එවූ එම ලිපිෙය්
මහාචාර්ය ස්ටීවන්සන් ෙමෙසේ කියයි. “ඉන්දියාෙව්
ෙමබඳු සිද්ධීන් 15 ක් පමණ මම ෙසොයා බැලුෙවමි.
එෙහත් ඥානතිලකා සිද්ධිය ඒ සියල්ල අතර ඉතාම
ෙහොඳ සිද්ධි කීපෙයන් එකකි”. ෙම් විකාර
පුනරුත්පත්ති කතාව ඔහු ෙසොයා බැලූ සිද්ධීන් අතර
ඉතාම ෙහොඳ සිද්ධි කිහිපෙයන් එකක් නම් මහාචාර්ය
ස්ටීවන්සන්ෙග් අෙනකුත් පර්ෙය්ෂණ ගැන කියනුම
කවෙර්ද?
එච්. එස්. ඩී. ෙසේනාරත්න මහතා විසින් සකස් කරන
ලද ඉහත ලිපිය උපුටා ගත්ෙත් ‘ෙහේතුවාදී සංෙද්ශය’
නමැති ගන්ථෙයනි (සරසවි පකාශකෙයෝ). අප
සාකච්ඡා කරන මාතෘකාෙව් වැදගත්කම සලකා එහි
සත(සත(තාව පිළිබඳව පමාණවත් සාක්ෂි හා සාධක
ඉදිරිපත් කරන්නට අපි බැඳී සිටින්ෙනමු. ෙමම මතයට
අනුකුලව තිලක් ෙසේනාසිංහ මහතා විසින් ‘විමර්ශන’
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සඟරාෙව් 2007 මැයි කලාෙය් ‘ගජබින්න
පුනරුත්පත්ති කතාවකට ඇති පදමට කරුණු පිරුණු
ලක්ෂාන්ෙග් ඇත්ත කතාව’ යන මාතෘකාව යටෙත්
පළ කර තිබු ලිපිය ද ඔබෙග් අවධානය පිණිස පහතින්
උපුටා දක්වා ඇත්ෙතමු.

‘ගජබින්න පුනරුත්පත්ති කතාවකට
ඇති පදමට කරුණු පිරුණු ලක්ෂාන්ෙග්
ඇත්ත කතාව’
(තිලක් ෙසේනාසිංහ)
කටාන විද(ාෙලෝක විද(ාලෙය් 9 වන ෙශේණිෙය්
ඉෙගනුම ලබන ලක්ෂාන් අරවින්ද, සිංහල ෙබෞද්ධ
පවුලක දරුෙවකි. එෙහත් පසුගිය දින කිහිපය තුළ ඔහු
හිටිහැටිෙය්ම තමන් දවිඩ ගැහැනු ළමෙයකු බව
පකාශ කරන්නටත් දවිඩ බසින් කතා කරන්නටත්
පටන් ගත්ෙත්ය. ෙම් අරුම පුදුම සිද්ධිෙයන් තම
විදුහෙල් ගුරු සිසුන් තුළ හට ගත්ෙත් මහත් විමතියකි.
විදුහල්පති ලක්ෂ්මන් විෙජ්රත්න මහතා තුළ ද ඒ
පිළිබඳ එක් සැකයක් හට ගත්ෙත්ය. රෙට් වත්මන්
තත්ත්වය අනුව එල්. ටී. ටී. ඊ. සංවිධානෙය් ෙකොටි
තරුණියක් සිංහල පිරිමි ළමෙයකුෙග් ෙවස් ගන්වා
එවා
ඇතැයි
ෙම්
සිද්ධිය
සම්බන්ධව
විදුහල්පතිවරයාෙග් මුලික අනුමානය විය. ඒ අනුව
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ඔහු කලාප අධ(ක්ෂ කාර්යාලයට ද ෙමය දැනුම් දී
ඉන් පසු ෙකොච්චිකෙඩ් ෙපොලිස් ස්ථානයට
පැමිණිල්ලක් ද කෙළේය.
ඒ අනුව ෙකොච්චිකෙඩ් ෙපොලීසිය මගින් පශ්න කිරීම
සඳහා පසුගිය 25 දා ලක්ෂාන් ෙපොලිස් භාරයට ගන්නා
ලදී. ෙපොලීසිෙය්දී ලක්ෂාන් ෙග් හැසිරීම අමුතු විය.
ඔහුට එහිදී සිංහල මුළුමනින්ම අමතක විය. ලක්ෂාන්
දිගටම දවිඩ බස කතා කරන්නට වූ අතර
ෙකොච්චිකෙඩ් ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති පධාන ෙපොලිස්
පරීක්ෂක හාරුන් ඩුල් මහතා පවසන අන්දමට ඔහු
හසුරුවා ඇත්ෙත් යාපෙන් දවිඩ ජාතිකයින් භාවිත
කරන ව(වහාරයන් මුසු දවිඩ බසකි. ෙමහිදී ෙපොලිස්
ස්ථානාධිපති වරයා ද ඔහුෙගන් දවිඩ බසින් ම පශ්න
කර ඇත. එහිදී ලක්ෂාන් දවිඩ බසින් දුන් පිළිතුරු වල
සිංහල අනුවාදය පහතින් දැක්ෙව්.
“මම ඉෙගන ගත්ෙත් යාපනෙය් හඳුන්කාලි අම්මාෙග්
ෙකෝවිල අසල තිෙබන තිරුප්පුලි විදුහෙල්යි. මට
ඉෙගන ගන්න ලැබුෙණ් තුෙන් පන්තියට යනකල්
විතරයි. මම ගැහැනු ළමෙයක්. නම ශී රාමචන්දන්
රාජ්. අෙප් තාත්තා ශී රාමචන්දන් රෙම්ෂ් කුමාර්.
අම්මා ශී රාමචන්දන් රාශම්මා. යාපනෙය් අපි හිටිෙය්
ෙලොකු ෙග්ක. අම්මාෙග් ෙලොකු ෙෆොෙටෝ එකක් ෙගයි
බිත්තිෙය් එල්ලලා තිබුණා. එතන පිටි පස්ෙසේ
බිත්තිෙය් රහස් ෙසේප්පුවක් තිබුණා. තාත්තා රෑට
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යාළුෙවොත් එක්ක රත්තරන් බඩුයි සල්ලියි ඒෙක
දානවා. මායි අයියයි තාත්තාට ෙහොෙරන් ඒවා බලා
ෙගන ඉන්නවා. අෙප් ෙගදරට නිතරම ෙවඩි සද්ද
ඇෙහනවා. දවසක් අෙප් ෙගදරට ෙබෝම්බයක්
වැටුණා. ඒෙකන් තාත්තයි අයියයි ෙදන්නම මැරුණා.
මාව යාපනෙය් සින්දු රාෙජ්ශ් කරන් සින්දුජා කියන
අංකල්ලා ෙදන්නටයි අන්ටිටයි බලා ගන්න දීලා අෙප්
අම්මා රට ගියා. ඊට පස්ෙසේ මම හැදුෙණ් ඒ ෙගොල්ෙලො
ගාව. ඊට පස්ෙසේ මටත් ෙබෝම්බයක් වැදිලා මැරුණා.
ඒ මීට අවුරුදු 12 කට කලින්.”
මතුපිටින් බලන ඔනෑම ෙකෙනකුට සිෙතන්ෙන් ෙමම
දරුවා ෙම් කියනුෙය් සිය පුර්ව ජන්මය පිළිබඳව බවය.
ඒ අතර එල්. ටී. ටී. ඊ. සංවිධානෙය් බුද්ධි අංශය මගින්
ලක්ෂාන් දරුවාට කිසියම් “මානසික විෙශෝධනයක්”
ලබා දී තිෙබ් ද යන සැකය ද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු තුළ
ඇති විය. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ලක්ෂාන්ෙග් මව වන
ෙහේවා නන්දනී මහත්මියට එදිනම ෙපොලීසියට
පැමිෙණන ෙලස දන්වන ලදී.
ෙකොච්චිකෙඩ් ෙලොතරැයි පත් අෙලවි හලක ෙසේවය
කරන නන්දනී මහත්මියෙග් දරුවන් තිෙදනා අතරින්
වැඩිමලා ලක්ශාන් ය. ෙසසු ෙදෙදනා ද පිරිමි
දරුෙවෝය. ඇෙග් කටඋත්තරෙයන් පකාශ වූ අන්දමට
ලක්ෂාන් දවිඩ බසින් කතා කිරීම ඇදහිය
ෙනොහැක්කකි. ඔහු කිසිදු ආකාරයකින් දවිඩ බස
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දන්ෙන් නැත. ඇෙග් ෙම් පකාශය අසා සිටින්නවුන්
අන්දමන්ද කරවන්නක් වුවාට සැක නැත. ඉන් පසු
ලක්ෂාන්ෙග් ලිංගෙභ්දය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහු
මීගමුව මුලික ෙරෝහලට යවනු ලැබිණි. ෙමහිදී සිදු
කරන ලද ෛවද( පරීක්ෂණ මගින් ඔහු සම්පුර්ණ
පිරිමි දරුෙවකු බව සනාථ විය.
ඉන් පසු ඔහු ෙනොදන්නා භාෂාවන් කතා කිරීම පිළිබඳ
ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ලක්ෂාන්
රාගම මහ ෙරෝහල ෙවත මාරු කර යැවිණි. ඒ පසුගිය
29 වැනි දාය. ෙම් වන විට ලක්ෂාන් පුර්ව ජන්මයක්
පිළිබඳව කතා කරන බවට පුවත්පත් වල විස්තර පළ
වන්නට පටන් ෙගන තිබිණ. ඒ අනුව විශාල
පිරිසකෙග් අවධානය ලක්ෂාන් ෙවත ෙයොමු වීම
වළක්වා ගත ෙනොහැකි විය. ඔහු නතර ෙකොට සිටි
රාගම මහ ෙරෝහෙල් 28 වැනි වාට්ටුවට ලක්ෂාන්
ෙලසින් උපත ලත් දවිඩ දැරිය බැලීමට මිනිස්සු ගලා
එන්නට වුහ.
ෙම් අතර රාගම ෙරෝහෙල් විෙශේෂඥ මෙනෝෛවද(
ෙක්. ඒ. එල්. ඒ. කුරුප්පු ආරච්චි මහතා ෙදමළ
‘මළෙපොෙත්’ අකුරක් ෙනොදන්නා බව පැවසුණු
ළමෙයකු හදිසිෙය්ම ෙදමළ භාෂාව ව(ක්ත ෙලස
කතා කරන්නට වීම මත එය සියුම් අන්දමින් විමසා
බලන්නට විය. කිසියම් අන්දමකින් එල්. ටී. ටී. ඊ.
සංවිධානය විසින් ලක්ෂාන්ෙග් ෙමොළෙයහි
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ව|හාත්මක ෙවනසක් ඇති කිරීම මගින් ඇති වූ
බලපෑමක් නිසා ෙමවැනි ‘අමුතු භාෂා ඥානයක්’ ඔහු
තුළ පහළ වී තිෙබ් ද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා
ෛවද( කුරුප්පු ආරච්චි මහතා සියුම් උපායක් ෙයදීය.
ඒ රාගම ෛවද( පීඨෙය් ඉෙගනුම ලබන උතුරු
පෙද්ශෙයන් පැමිණි ෛවද( ශිෂ( ශිෂ(ාවන් කිහිප
ෙදෙනකුට ලක්ෂාන් සමග කතා කිරීමට ඉඩ සලසා
දීෙමනි. ලක්ෂාන් හා කතා බස් කළ ෙම් ෛවද(
සිසුන්ෙග් අවසන් නිගමනය වුෙය් ලක්ෂාන් යම්
තරමකින් යාපනෙය් ව(වහාර වන ෙදමළ භාෂාව
කතා කරන බවය. එෙහත් එය ෙපොෙත් දවිඩ
භාෂාවකට (සම්භාව( දවිඩ බසට) නැඹුරු බවක් ද
ඔවුන්ෙග් ෙපොදු මතය විය. ඒ අතරින් අතරට දවිඩ
ෙනොවන තවත් වචන ද එකතු කරන බව ද ඔවුහු
වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළහ.
ෙම් පරීක්ෂණ වලින් පසුව ෙරෝහල් වාට්ටුවට එල්. ටී.
ටී. ඊ. ළමෙයකු ඇතුළු ෙකොට සිටින බවට කතා පැතිර
යන්නට විය. ඒ අනුව බාහිරින් වැඩි අවධානයක්
ලක්ෂාන්ට ෙයොමු වන්නට වීම නිසා එය ඔහුෙග්
ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි බව ෙරෝහල්
බලධාරීන්ෙග් මතය විය. ලක්ෂාන් එල්. ටී. ටී. ඊ. ළමා
ෙසොල්දාදුෙවකු නම් එය එක් පැත්තකින් ඔහුෙග්
ජීවිතයට තර්ජනයකි. අෙනක් අතට ලක්ෂාන්ට එල්.
ටී. ටී. ඊ. සංවිධානෙයන් මානසික බලපෑමක් වී
ඇත්නම් ෙරෝහෙල් දී එය අනාවරණය වීම නිසා ඔහුට
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එල්. ටී. ටී. ඊ. ෙයන් ද අනතුරක් විය හැක. ෙම්
තත්ත්වය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ලක්ෂාන් ආරක්ෂාකාරී
පසුබිමක් යටෙත් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අංෙගොඩ
මානසික ෙරෝහලට මාරු කර යැවිණි.
ෙම් වන විටත් ලක්ෂාන් තමා දැරියක බව හා පුර්ව
භවයක් පිළිබඳව කියන කතා මුළුමනින්ම නතර
ෙකොට ඇත. දැන් ඔහු සාමාන( ෙලසින් පසුෙවයි. ඔහු
ෙකෙරන් පළ වන්ෙන් ද සාමාන( ළමෙයකුෙග්
ඇවතුම් පැවතුම් ය. එෙහත් ලක්ෂාන් හිටි අඩිෙය්ම
ෙමවන් මහත් කුතුහලයක් විමතියක් දන්වන අන්දෙම්
සංසිද්ධියකට මැදි වුෙය් ෙකෙසේද? ෙම් සිද්ධිය අළලා
අපිදු සියුම් පසුබිම් විමර්ශනයක ෙයදුෙනමු. ලක්ෂාන්
උපත ලබා ඇත්ෙත් 1992 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි
දාය. ඔහුෙග් ළමා විය ගත වී තිෙබන්ෙන් වයික්කාෙල්
තඹරාවිල පෙද්ශෙය්ය. නමුත් ලක්ෂාන්ෙග් පවුල තුළ
සවිමත් බැඳීමක් තිබී නැත. එයට ෙහේතුව ඔහුෙග්
ෙදමාපියන් අතෙර් තිබු යම් යම් ගැටුම් ය. ඒ අනුව
පසුව සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේම ලක්ෂාන්ෙග් පියා
පවුෙලන් ෙවන් වී වාසය ෙකොට තිෙබ්.
ලක්ෂාන්ෙග් මව තමන්ෙග් මවත් දරු තිෙදනාත් සමඟ
කටාන පදිංචියට පැමිණ ඇත්ෙත් මීට මද කලකට
ෙපරදීය. ලක්ෂාන් විද(ාෙලෝක විද(ාලයට භාර දී
ඇත්ෙත් මීට මාස ෙදකකට ෙපරය. ඔවුන්ෙග් පියා
පවුෙලන් ෙවන් ව වාසය කළත් දරුවන් සමඟ තිබු
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සබඳතා සහමුලින්ම අතහැර ෙනොතිබූ බවට සාධක
තිෙබ්. විද(ාෙලෝක විද(ාලයට ඇතුළත් වූ පසු
ලක්ෂාන්ෙග් ෙහොඳම මිතුරා බවට පත්ව ඇත්ෙත්
රුක්ෂාන් ය. රුක්ෂාන් සිංහල වුව ද දවිඩ බස ෙහොඳින්
හසුරුවන්නට දනියි. විද(ාෙලෝක විද(ාලයට යාබද
ඉඩෙම් පිහිටිෙය් ශී වර්ධනාරාම විහාරයයි. ලක්ෂාන්
නව පාසලට ඇතුළු වීෙමන් පසු එම විහාරස්ථානයට
නිතර යන්නට පුරුදු විය. තවත් අසල්වැසි දරු කිහිප
ෙදෙනක් ද සැන්දෑ කාලයට එහි එති.
ෙම් වස් කාලයයි. එබැවින් සවසට පැමිණ ෙබෝමළුව
අතුගා මල් ආසන ෙසෝදා පවිත කිරීම වැනි වැඩ
ෙකොටසක් ෙම් දරුවන් ෙවතින් ඉටු ෙවයි. ශී
වර්ධනාරාම විහාරාධිපති පදවිය ෙහබවූෙය්
විද(ාෙලෝක විද(ාලෙය් නිෙයෝජ( විදුහල්පති
ශාස්තපති පුජ( කරෙඹ් සුමන හිමිෙයෝ ය.
විහාරස්ථානෙය් වැඩ කටයුතු කරන අතෙර් ෙකළි
ෙසල්ලෙම් ද ෙයෙදන ෙම් දරුවන් අතරින් එක්
ළමෙයකු දිනක් සුමන හිමියන්ට ලක්ෂාන් පිළිබඳව
මුල් වරට ෙමෙසේ කියා ඇත.
“හාමුදුරුවෙන් ෙමයා ගැන කියන්න
තිෙයනවා. අපි පස්ෙසේ කියන්නම්”.

ෙදයක්

“ෙගදර ෙදොෙර් හරි ඉස්ෙකෝෙල් හරි පශ්නයක්
කියනවා නම් දැන් කියන්න. ඇයි ඕක පස්සට කල්
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දාන්ෙන්?” ෙමෙලස එහිදී සුමන හිමියන් පවසා ඇත.
නමුත් ලක්ෂාන් ෙමහිදී නිහඬතාව පළ කළා මිස
කිසිවක් කියා නැත. පශ්නයක් තිෙයනවා නම්
විසඳුමකුත් තිෙයනවා. “ෙමොකක්ද පශ්ෙන්?”
හාමුදුරුවන් යළිත් විමසා ඇත.
“හාමුදුරුවෙන් ලක්ෂාන් ගෑනු ළමෙයක් ලු” යැයි
එවිට අෙනක් ළමෙයකු මුල් වරට පවසා ඇත. ෙම්
අපුරු කතාව අසා හාමුදුරුවන් තුළ සිනා පහළ වුණි.
“තමුෙසේ ෙකොෙහොමද ගෑනු ළමෙයක් ෙවන්ෙන.
තමුෙසේ ඉලන්දාරිෙයක්ෙන. ෙප්න්නැද්ද ඔය දැලි
රැවුලත් එන හැටි. අනිත් එක තමුෙසේ ගෑනු ළමෙයක්
නම් ඇයි ෙම් පිරිමි ළමයි එක්ක ෙසල්ලම්
කරන්ෙන්?” යනුෙවන් සුමන හිමියන් පවසා ඇත්ෙත්
ලක්ෂාන් ෙකෙරහි උපන් අනුකම්පාෙවනි. නමුත් ඉන්
පසු ෙපෞද්ගලිකව සුමන හිමියන් හමු වූ ලක්ෂාන්
“හාමුදුරුවෙන් මං ගෑනු ළමෙයක් තමයි. මං වැඩිවියට
පත් වුණා. අෙප් අයියා කියන හින්දයි මං පිරිමි
ළමෙයක් විදියට ඉන්ෙන්. අයියාට ෙම්ක කියන්න
එපා. හාමුදුරුවෙන් කිව්ෙවොත් මං මරයි” යනුෙවන්
හැඬුම්බරව කියා ඇත. එෙහත් ෙමය හාමුදුරුවන්ට
ෙත්රුම් ගත ෙනොහැකි විය. උන්වහන්ෙසේ දන්නා පරිදි
ලක්ෂාන් පවුෙල් වැඩිමලාය. “කවුද තමුෙසෙග
අයියා?” හාමුදුරුවන් කාරුණිකව විමසා ඇත්ෙත් ඒ
නිසාය. “අෙප් අයියා තමයි රයිගම් එෙක් ඩිෙරක්ටර්”
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යයි ලක්ෂාන් රහසින් පවසා ඇත. ෙම් කාලෙය්
ෙමවන් කතා පවසන ෙමොෙහොෙත් ලක්ෂාන් තමා දවිඩ
බවක් ෙහෝ දවිඩ ඌරුවට කතා කර ෙහෝ නැත.
“මට අයියත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න ඕනෑ” යැයි
හාමුදුරුවන් පවසා ඇත්ෙත් ෙමම දරුවා පවසන ෙද්
හරිහැටි ෙනොවැටෙහන බැවිනි.
“අයියා රෑට ඇවිත් පාන්දරින්ම යනවා හාමුදුරුවෙන්.
ඒ නිසා එයාව හම්බුෙවන්න බැහැ” යැයි ලක්ෂාන්
පවසා ඇත.
තව දින කිහිපයක් යන විට එෙතක් ෙහොඳින් සිංහල
කතා කරමින් සිටි ලක්ෂාන් දවිඩ ඌරුවට සිංහල
උච්චාරණය කරන්නට පටන් ෙගන තිෙබ්. ෙමය
කමකමෙයන් සිදු වුවකි. පන්සෙල් වැඩ කටයුතු
ගැහැනු ළමෙයකු ෙමන් කිසියම් ලාලිත(යකට අනුව
කරන බවක් කාටත් ෙපනිණ. පාසෙල්දී ද ඔහු හැසිරී
ඇත්ෙත් ගැහැනු ළමෙයකු ෙලසිනි. ෙමම සිදුවීම්
වටහා ගත ෙනොහැකි බැවින් සුමන හිමිෙයෝ පාසල්
විදුහල්පති හමුෙව් ෙමය දන්වා සිටියහ. පසුව ලක්ෂාන්
ෙපොලීසිය භාරයට ගැනීෙමන් අනතුරුව හාමුදුරුවන් ද
ඔහු බලන්නට ෙපොලීසියට වැඩම ෙකොට තිබිණි. එහිදී
ලක්ෂාන් සිටිෙය් පකෘති සිහිය ඉක්මවා ගිය
විලාසයකිනි. ඔහු හාමුදුරුවන් පමණක් ෙනොව සිය
මෑණියන්ව පවා හඳුනා ගැනීම පතික්ෙෂේප කෙළේය.
64

ඔහු තම මව ගැන කියා ඇත්ෙත් ඇන්ටි ෙකෙනකු
යනුෙවනි. ඒ වන විට ෙම් දරුවා තම පිරිමිකම ෙසේම
සිංහලකම පවා පතික්ෙෂේප ෙකොට තිෙබ්.
දැඩි මානසික අර්බුදයකට ලක් වූ අෙයකුෙග්
ෙපෞරුෂය බිඳ වැටීම සාමාන( ෙදයකි. එවිට ඔහු ෙහෝ
ඇය ෙකෙරන් ඇතැම් විට ෙවනත් ෙපෞරුෂයක්
(ද්විතියික ෙපෞරුෂයක්) ඉස්මතු ෙවයි. යකුන් භූතයන්
ආරුඪ වීම, මළවුන් ආරුඪ වීම ආදිය ෙම් ද්විතියික
ෙපෞරුෂෙයන් මතු වීම සම්බන්ධ ව උදාහරණයන් ය.
නමුත් විස්මයට කරුණක් වන්ෙන් ෙම් දරුවා තමන්
කිසිෙසේත් ෙනොදන්නවා යැයි කී දවිඩ භාෂාෙවන් කතා
කිරීමය. නමුත් අප විසින් කළ කරුණු විමර්ශනෙය්දී
ඊටද පැහැදිලි පසුබිමක් ඇති බව කරුණු අනාවරණය
කර ගත හැකි විය.
ලක්ෂාන් සමීපව ඇසුරු කිරීමට ෙතෝරා ගත් රුක්ෂාන්
ෙහොඳින් දවිඩ බස දනියි. තම ෙහොඳම මිතුරා ෙලස
රුක්ෂාන් ෙතෝරා ගැනීමට ද එය එක් ෙහේතුවක්
වන්නට ඇත. එෙමන්ම ලක්ෂාන් ළමා විෙය් පටන් දිවි
ෙගවූ වයික්කාල තඹරාවිල පෙද්ශය අෙප් රෙට් උළු
කර්මාන්තයට ඉතා පසිද්ධය. ෙම්වාෙය හි කම්කරු
රකියාවල් වල ෙයෙදන දවිඩ පවුල් රාශියක්
වයික්කාල අවට පදිංචි ව සිටිති. නමුත් ඔවුන්ෙග්
දරුවන්ට ඉෙගන ගන්නට දවිඩ පාසල් පෙද්ශෙය්
නැත. එබැවින් ඔවුන් ඉෙගන ගන්ෙන් ද සිංහල පාසල්
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වල සිංහල මාධ(ෙයනි. ෙගදර දී ෙදමළ කතා කරන
ෙම් දරුෙවෝ පාසෙල්දී සිංහල කතා කරති. වයික්කාල
තඹරාවිල පාසෙල්දී ෙමබඳු දරුවන් ලක්ෂාන් ඇසුරු
කර ඇත. ඒ අනුව ඔහු තුළ පැවති භාෂා ඉෙගන
ගැනීෙම් හැකියාව ද දවිඩ බස කතා කරන්නට
ලක්ෂාන්ට හැකි වීම පුදුමයට කාරණයක් ෙනොෙව්.
එෙහත් ලක්ෂාන් දවිඩ ෙනොදන්නා බව ඔහුෙග් මව
කියන්නට ඇත්ෙත් ඇය තම පුතුෙග් ෙදමළ භාෂා
ඥානය ගැන ෙනොදැන සිටීම නිසා බව ෙපෙනයි.
ලක්ෂාන් මීට ටික කලකට උඩ දී ෙනොකළ
ෙහොරකමකට හසු වී එක් ව(ාපාරිකෙයකුෙග් තදබල
පහරදීමකට ද ලක් වී තිෙබ්. ඊට අමතරව ඔහුෙග් සිත
ෙනොෙයකුත් සිද්ධි වලින් ව(ාකුලත්වයට පත් ව ඇත.
ඒ අනුව දිනපතා පන්සල් විත් එය අතුපත ගා පිරිසිදු
කළ ෙම් දරුවා වරක් ෙම් මුළු පන්සලම එක
ෙබෝම්බයකින් විනාශ කරන්නට තමන්ට පුළුවන් යැයි
මිතුරන්ට පවසා තිෙබ්. ඒ තමන්ටත් අර්ථකථනය කර
ගත ෙනොහැකිව හිත යට කැකෑෙරන ද්ෙව්ෂයක් නිසා
බවට සැක නැත. ලක්ෂාන්ෙග් ෙමම ෙපෞරුෂය බිඳ
වැටීමත් සමඟ මතු වූ ද්විතියික ෙපෞරුෂෙය්දී ඔහු තුළ
සැඟ ව තිබු දවිඩ බස උච්චාරණය කිරීෙම් හැකියාව
තීව ෙලසින් ඉස්මතු වී ෙපනුණි. ඒ ඔහු තුළ පැවති උප
විඥානගත අවශ(තාව මුල් කර ගනිමිනි.
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නමුදු ෙහට අනිද්දා වන විට ඔහු ෙපර ආත්මය ෙලස
විස්තර කළ පවුල වැනි පවුලක් පිළිබඳ විස්තරයක් ඊට
සමාන සිද්ධියකුත් සමග යාපනය පෙද්ශෙයන් මතු
වන්නට බැරි කමක් නැත. ඊනියා පුනරුත්පත්ති
පරීක්ෂකයන්ට එය තලුමරමින් රටට ෙහළි කළ හැකි
කතාවක් වනු ඇත.එෙහත් පුවත්පත් වාර්තාවකින් දුටු
ෙහෝ අහම්ෙබන් ඇසු සිද්ධියක් ලක්ෂාන්ෙග් මනස
ගැඹුෙර් තැන්පත් වීම ෙහවත් අවෙරෝධනය වීම ෙහේතු
ෙකොට ෙගන ද්විතීයික ෙපෞරුෂය ඉස්මතු වන
අවස්ථාෙව් එය තමන්ෙග් පුර්ව ජන්මෙය් සිද්ධියක්
ෙලසින් ඔහුෙග් මනසින් එළිදුටු බව නිසැකය.
ඉහතින් ෙදවනුව උපුටා දැක්වුෙය් තිලක් ෙසේනාසිංහ
මහතා විසින් ‘විමර්ශන’ සඟරාෙව් 2007 මැයි
කලාෙය් ‘ගජබින්න පුනරුත්පත්ති කතාවකට ඇති
පදමට කරුණු පිරුණු ලක්ෂාන්ෙග් ඇත්ත කතාව’
යන මාතෘකාව යටෙත් පළ කර තිබු ලිපියයි. එහි කර
ඇති මෙනෝවිද(ාත්මක විගහය සමග අපෙග් ෙබොෙහෝ
පුනරුත්පත්ති කතාවන් හි යථාර්ථය අවෙබෝධ කර
ගැනීමට මග ෙපන්වීමක් ලැෙබනු ඇතැයි විශ්වාස
කරන්ෙනමු. පුනරුත්පත්ති කතා හුදු පබන්ධ බව ඔප්පු
කරන ෙබොෙහෝ සාධක විෙශේෂෙයන්ම ආගමික මුලාශ
පදනම් කර ගත් ෙබොෙහෝ කරුණු අප ෙවත ඇති මුත්
එවා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් වැළකී සිටින්නට තීරණය
කෙළේ අන් අයෙග් ආගමික සන්ෙව්දීතාවන් පිළිබඳ
සැලකිලිමත් වීෙම් අවශ(තාව නිසාමය. තවත්
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ඉස්ලාමය පිළිබඳ පශ්නයක් හා පැහැදිලි කිරීමක් සමග
‘ඉන්ෂා අල්ලාහ්’ නැවත හමුෙවමු.
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ඉස්ලාම් පිළිබඳ පශ්න සහ පැහැදිලි
කිරීම් – 4.
පශ්නය
2032 වන විට මුස්ලිම් ජනගහනය සිංහලුන් පරදවයිද?
එෙසේ කිරීම සඳහා ශී ලාංෙක්ය මුස්ලිම් පජාව සැලසුම්
සහගත ෙලස කටයුතු කරන බව විවිධ
පාර්ශවයන්ෙගන් ෙචෝදනා එල්ල ෙවමින් පවතී. ෙමය
සත(යක් ද? කරුණාකර පහදන්න.
සිංහල ජාතිවාදීන් විසින් සුළු ජාතීන්ට එෙරහිව
පතුරුවනු ලබන එක් මතයක් වන්ෙන් සිංහල
ජනගහනය අඩු ෙවමින් තිබිය දී මුස්ලිම් ජනගහනය
වැඩි ෙවමින් තිෙබන බවයි. ෙදමළ ජනගහනය
සම්බන්ධෙයන් දැන් ෙමම තර්කය මතු
ෙනොෙකෙරන්ෙන් සෑෙහන ෙදමළ තරුණ පිරිසක්
පසුගිය සමෙය් ඝාතනයට ලක් කරන ලද බව දන්නා
නිසාය. එයට අමතරව ෙදමළ අති විශාල පිරිසක්
ෙබදුම් වාදී යුද සමෙය් රට හැර ෙගොස් තිබිණි.
පසු ගිය දින වල ෙකොළඹ මුස්ලිම් ජනගහනය වැඩි වීම
පිළිබඳ පළ වූ පුවත්පත් වාර්තා වලට පතිචාරයක් ජන
හා සංඛ(ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත්
කර තිෙබ්. ඒ ෙමෙසේය:
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"ෙකොළඹ නගරෙය් ජනගහනෙයන් වැඩි ෙදනා
සිංහලයන් වන නමුත්, ෙකොළඹ සිංහල ජනගහනය
සියයට 24 කට බසී" යනුෙවන් 2012.12.11 වන දින
‘දිවයින’ පතෙය් පළ වූ පවෘත්තිෙය් 2012 පූර්ව
සංගණන ෙතොරතුරු අනුව ෙකොළඹ නගරෙය් සිංහල
ජනගහනය සියයට 24 ක්, ෙදමළ ජනගහනය සියය
33 ක් සහ මුස්ලිම් ජනගහනය සියයට 40 ක් ෙලස
සඳහන් කර තිබීම සාවද( බවත් එම වාර්තාෙව් 1971
ෙලස සඳහන් කර ඇත්ෙත් 1981 ජන සංගණන
ෙතොරතුරු බවත්, ජනෙල්ඛන හා සංඛ(ාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිෙව්දනයක් නිකුත් කරමින් කියා
සිටී.
ෙකොළඹ නගරය ෙකොළඹ සහ තිඹිරිගස්යාය යන
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකින් සමන්විත වන
අතර ෙකොළඹ නගරය ෙලස ඉහත වාර්තාෙවන්
ෙපන්වා දී ඇත්ෙත් ෙකොළඹ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙයහි ජනගහනය වන බව එහි සඳහන් ෙව්.
2012 ජන සංගණනයට අනුව ෙකොළඹ නගරෙය හි
සිංහල ජනගහනය සියයට 36.8 ක්, ෙදමළ
ජනගහනය (ශී ලංකා ෙදමළ හා ඉන්දියානු ෙදමළ)
සියයට 31.8 ක්, ශී ලංකා ෙයෝනක ජනගහනය
සියයට 29.00 ක් සහ ෙවනත් ජන වර්ග වලට අයත්
ජනගහනය සියයට 2.4 ක් සිටින බවද
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව දුරටත් දන්වා සිටියි."
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ඉහත පශ්නෙයන් මතු කර ඇති ෙචෝදනා සත(ය බව
ඒත්තු ගැන්වීම පිණිස අනුබල ෙදන මාධ(
කියාකාරකම් ෙමම ‘දිවයින’ පුවත්පත් වාර්තාෙවන්
පැහැදිලි වන බව අමුතුෙවන් කිව යුතු ෙනොෙව්.
ලංකාෙව් ජනගහනය පිළිබඳ ඇති විධිමත්
සංඛ(ාෙල්ඛන අනුව වාර්ගිකත්වය පදනම් කර ෙගන
ජනගහනය පිළිබඳ පැහැදිලි දත්ත හමු වන්ෙන් 1881
ජනසංගණනයට අනුවය. එෙහත් ඒ වන විටත්
ජාතීන්ෙග් නූතන ස්වරූපයන් හැඩගැෙසමින් තිබිණි.
නිදසුනක් ෙලස සිංහලයන් උඩරට, පහතරට ෙලස
පවර්ග ෙදකක් ෙලස සැලකීෙම් පවණතාවක්
සිංහලයන් තුළම පැවතිණි.
ෙකෙසේ ෙවතත්, සංගණනයට අනුව 1881දී
සිංහලයන්ෙග් පතිශතය 66.91%කි. 2012 සංගණනය
වනවිට ෙමම පතිශතය 74.88% කි. ශී ලාංකික
මුස්ලිමුන්ෙග් පතිශතය 1881 දී 6.69% කි. 2012 දී
එම පතිශතය 9.23% කි. 1881 දී ශී ලාංකික ෙදමළ
පතිශතය 24.90% කි. එය 2012 වන විට 11.21% ක්
වී තිෙබ්.
ඉහත සංඛ(ාෙල්ඛන අනුව බලන කල ඉතා
පැහැදිලිවම සිංහල ජනගහණෙය් පතිශතය වැඩි වී
තිෙබ්. ෙවනත් ජාතීන් සිංහල ෙලස ස්වීකරණය වීමට
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වැඩි නිදහසක් ලැෙබ් නම් තත්වය තවත් ෙවනස්
වන්නට පුළුවන.
ආගම් අනුව ගත්තත් 1881දී 61.53% ක් වූ ෙබෞද්ධ
පතිශතය 2012 වනවිට 70.19% ක් දක්වා වැඩි වී
තිෙබ්. ෙමය 8.66% ක වර්ධනයකි. 1881 දී 7.10% ක්
වූ ඉස්ලාමිකයින්ෙග් පතිශතය 2012 වන විට 9.71%
කි. ෙම් අනුව 2.61% ක වර්ධනයක් දක්නට ඇත.
1881 දී 21.51% ක් වූ හින්දු පතිශතය 2012 වන විට
12.61% දක්වා අඩු වී තිබුණි. ෙමය 8.90% ක අඩු
වීමකි.
සිංහලයන් අතර සිය ජාතිය සම්බන්ධෙයන් භීතියක්
ඇති කරන්නට උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් ෙම් සංඛ(ා
ෙල්ඛනයි. එෙහත්, අප සිතන පරිදි යම් ජාතියක් වඩා
දියුණු තත්වයකට පත් වන විට නිරායාසෙයන්ම
ජනගහන පාලනයක් ඇති ෙවයි. අධික ජනගහනයක්
ඇති සමාජ කණ්ඩායම් අතර දිළිඳුකම ද අධිකය.
සිංහලයන්ට තම ජනගහනය වැඩි කරගන්නට අවශ(
නම් ෙබොෙහෝ ආයතන වල මුල් පුටු ෙහොබ වන සිංහල
ජාතිවාදීන්ට තම ආයතන වල ෙසේවය කරන
කාන්තාවන් පසුත නිවාඩු ලබා ගැනීම පිළිබඳව
සුබවාදී ඇසකින් බැලිය යුතුය. නමුත් අද සිදු වන්ෙන්
කුමක්ද?
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වැඩිම කාන්තා පතිශතයක් සහිත රජෙය් වෘත්තීය
ෙශේණියක් වන ෙහද ෙසේවාෙව් පසුත නිවාඩු ලබා
ගන්නා අයට දඬුවම් මාරු ෙදන කමයක් තිෙබ්. මෙග්
මිතුෙරකුෙග් බිරිය ෙහදියකි. ඔවුන්ෙග් දරු ෙදෙදනා
ෙවනුෙවන් ලබා ගත් පසුත නිවාඩු අවසන් වී ෙසේවයට
පැමිණි අවස්ථා ෙදෙක්ම ඇය අභ(න්තරිකව වඩා
දුෂ්කර ස්ථාන වලට මාරු කරන ලදී.
කාන්තා පතිශතය වැඩි තවත් රැකියාවක් වන ගුරු
වෘත්තිෙය් විදුහල්පති පතිශතය තුළ පිරිමින් ඉහළය.
මෙග් නිරීක්ෂණයට අනුව දරුවන් ලැබීම වැඩිෙයන්ම
අෛධර්ය කරන ක්ෙෂේතයක් වන්ෙන් ගුරු වෘත්තියයි.
රැකියා කරන කාන්තාවක් පසුත නිවාඩු ලබා ගැනීම
වරදක් ෙසේ සලකන තත්වයක් මුළු සමාජය තුලම
පවතී.
සිංහලයන්ට මුස්ලිමුන් සමග තරඟයට දරුවන් හදමින්
ජනගහනය වර්ධනය කරගන්නට අවශ( නම් එය
පටන් ගත යුත්ෙත් දිළිඳුකම පැටව් ගහන සමාජ ස්ථර
වලින් ෙනොෙව්. ඉහළ ධනවත් සමාජෙයනි.
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් හය ෙදෙනකුෙගන් යුත්
පවුලකින් පැවත එන, ජාතික උරුමය සඳහා කථා
කරන, එක්තරා ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකුට
සිටින්ෙන් දරුවන් ෙදෙදෙනකු පමණි.
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එම පක්ෂෙය්ම තවත් නායකුට පවුල හා දරුවන්
ෙකතරම් ෙනොවැදගත්ද යත් ඔහුෙග් නිල ෙවබ්
අඩවිෙය් ඒ ගැන කිසි ෙතොරතුරක් නැත. පවුල යනු
හිස් පිටුවකි.
අෙප් හාමුදුරුවරුන්ට නම් නිල වශෙයන් දරුවන්
ඇත්ෙත්ම නැත.
ෙමෙහම ජාතිය හදන්නට බැරිය. මුස්ලිමුන්ට බය
නම් ෆුල්ටයිම් වැෙඩ්ට බැසිය යුතුය.
එෙසේ ෙනොකර ජාතිවාදී බියක් සිංහලයන් අතර
පතුරුවමින් සිටින්ෙන් කපටීන් පිරිසක් බව
අවධාරණය කළ යුතුය.
මුස්ලිම් භීතිකාව
සිංහලුන්ට විෙශේෂෙයන්ම සිංහල ෙබෞද්ධයින්ට
මුස්ලිම් වරුන් ෙකෙරහි එක්තරා ආකාරයක පදනම්
විරහිත බියක් ආෙරෝපණය කර තිෙබ්. සමහරුන් එය
ෛවරයක් කර ගන්නා අතර සමහරුන්ට එය
කනස්සල්ලකි.
ඊට
සමගාමීව
ෙපොදුෙව්
මුස්ලිම්වරුන්ටද සිංහලුන් ෙකෙරහි බියක් සැකයක්
ඇති බව ෙපෙන්. මුස්ලිම් බිය යනු ෙම් අෙන(ෝන(
බියයි. ෙම් අතර කිසිම බියක් සැකක් නැති සිංහලුන්
ෙමන්ම මුස්ලිම්වරුන්ද නැතුවා ෙනොෙව්. මුස්ලිම් බියට
ෙහේතුව සිතා මතා ෙහෝ ෙනොසිතා ෙහෝ මුස්ලිම්වරුන්
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විසින් කර ෙගන යනු ලබන සංස්කෘතික ආකමණයක්
යැයි සිංහල පජාව සිතන්නට පටන් ෙගන තිෙබ්.
පසුගිය වසර පහෙළොවක් විස්සක් පමණ කාලෙය් සිට
මුස්ලිම්වරුන් ජන වර්ගයක් ෙලසට ෙපොදුෙව් කරන
කටයුතු හරහා සිංහලුන්ෙග් සංස්කෘතික අවකාශය
ආකමණය කරමින් සිටිතියි ඔවුන්ෙගන් ෙකොටසක්
සිතන්නට පටන් ෙගන තිෙබ්. ඔවුන් ෙම් සඳහා
උදාහරණ ෙලස දක්වන්ෙන් හලාල් පශ්නය, ෙබොදු
බිම් ආකමණය, අනවසර පල්ලි ඉදිකිරීම් ආදියයි.
ෙමම කරුණු කිසිවක් සත(ය පදනම් කර ගත් ඒවා
ෙනොෙව්. මුස්ලිම් බිය අනියත පදනම් විරහිත හුඹස්
බියකි. මුස්ලිම් සංස්කෘතියට ෙමරට සිංහල ෙබෞද්ධ
සංස්කෘතිය බිම දැමීමට කිසිම ආකාරයක අරමුණක්
ෙනොමැත. අපෙග් මතය වන්ෙන් සිංහල ෙබෞද්ධ
සංස්කෘතිය වැෙටන්ෙන්, අදටත් වැෙටමින්
පවතින්ෙන් සිංහල පජාව බටහිර ගරා වැටුණු සදාචාර
විෙරෝධී සංස්කෘතිය අනුකරණය කරමින් ෙබෞද්ධයින්
ෙවන්නට උත්සාහ කරන නිසාෙවනි.
මීට දශක තුනකට පමණ ඉහතදීවත් ෙමරට මුස්ලිම්
බියක් ෙනොතිබිණි. එකල ෙවසක් කාලයට
ෙබෞද්ධයින්ෙග් ෙතොරණ් වල ඇසුෙන් ෙමොහිදීන්
ෙබග් ෙග් ගීතය. ඔහු ෙබෞද්ධෙයකු ෙනොවන වග
ෙබෞද්ධයින්ට වැදගත් ෙනොවිණි. ඔහු ෙබෞද්ධෙයකු
ෙනොවීම ඔහුටද වැදගත් ෙනොවුණා විය යුතුය. එවැනි
වතාවරණයක් ෙමරට යළිත් ඇති කර ගත හැකිය.
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සිංහලුන් නිදහස් චින්තනයක් ෙගොඩනගා ගන්නා තුරු
ෙමරට ජාතීන් අතර සංහිඳියාවක් ඇති කිරීම ඉතාම
දුෂ්කර කියාවක් වනු ඇත. ෙමරට ජාතීන් අතර
සංහිඳියාවක් ඇති ෙනොෙවනතුරු ජාතියක් වශෙයන් ශී
ලාංකික කිසිෙවකුටත් ඉදිරි ගමනක් ෙනොමැත.
සිංහල ජනගහනය පිළිබඳ මුස්ලිම් ජනයාෙග් මතය
ආගමික හා වාර්ගික අන්තවාදීන් විසින් මවාපාන්නට
උත්සාහ දරන මුස්ලිම් භීතිකාව සනාථ කරන්නට
ඉදිරිපත් කරන අභූත ෙචෝදනා ෙකෙසේ ෙවතත් සත(ය
වශෙයන්ම සිංහල ජනගහනය පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති
විය හැකි බව අපි අවංකවම පිළිගන්ෙනමු. පහතින්
උපුටා දක්වා ඇති පුවත්පත් වාර්තාවන් ෙදස ඔබෙග්
අවධානය ෙයොමු කර එමගින් ඇති විය හැකි සමාජ
ව(සනයන් පිළිබඳව කරුණාකර සිතා බලන්න.
1. 2013 අෙගෝස්තු 16 වැනි සිකුරාදා ‘මව්බිම’
පුවත්පෙත් පහත සඳහන් පවෘත්තිය වාර්තා ෙකොට
තිබුණි.
‘ලංකාෙව් දිනකට 1,40,000 ක් අනාචාරෙය්
හැසිෙරනවා’
‘සමලිංගිකයින් 10% කින් වැඩිෙවලා’
‘සමීක්ෂණයකින් ෙහළි ෙවයි’
76

“ශී ලංකාෙව් දිනකට පුද්ගලයන් එක්ලක්ෂ හතළිස්
දහසක් අභිසරුලියන් සමඟ සහ අනියම් සබඳතා මත
අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා වල ෙයෙදන බව
සමීක්ෂණයක දී ෙහළි වී තිෙබ්. ලිංගාශිත ෙරෝග සහ
ඒඩ්ස් මර්දන ව(ාපාරෙය් අධ(ක්ෂක ෛවද( සිසිර
ලියනෙග් මහතා සඳහන් කෙළේ රාජ( ෙනොවන
සංවිධාන වල සහය මත කරන ලද සමාජ
සමීක්ෂණයක දී ෙම් බව ෙහළි වී ඇති බවය”.
ෙමම වාර්තාව අනුව දරුවන් බිහි කිරීෙම් කාර්යයට
බාධක ෙදකක් පැහැදිලිව දක්නට ඇත. අනාචාරෙය්
හැසිෙරන්නන් මාතෘත්වය ෙහෝ පීතෘත්වය පිළිබඳ
හැඟීමකින් කටයුතු කරන්නන් ෙනොවන බවයි. ඔවුන්
පැහැදිලිවම සදාචාර විෙරෝධීව තමන්ෙග් ලිංගික
ෙපේරණය සමථයකට පත් කර ගන්නට කටයුතු
කරන්නන් හා කරන්නියන් පමණි. ෙබොෙහෝ විට ෙමහි
මුල(ම අෙප්ක්ෂාවන් තිබිය හැක. අෙනක් බාධාව
සමලිංගිකයින්ෙග් වැඩි වීමය. ෙමම පිරිසද ජනගහන
වර්ධනයට කිසිෙසේත්ම දායක වන්නන් ෙනොෙව්. ෙමම
කරුණු ෙදක සම්බන්ධව වැඩි සහභාගිත්වයක්
ඇත්ෙත් මුස්ලිම් වරුන්ෙගන් ද සිංහල ජනයාෙගන් ද
යන්න පිළිබදව කරුණාකර සිතා බලන්න. ෙමය
සිංහල ජනගහන වර්ධනයට බාධාවක් බව පවසන
අතරතුර ෙම් පිළිබඳව කඩිනම් විසඳුම් කියාමාර්ග
ගන්නා ෙලස සිංහල පජා නායකයින්ෙගන් ඉල්ලා
සිටින්නට කැමැත්ෙතමු.
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2. 2012 ජුනි මස 17 දින ‘ලංකාදීප’ පුවත්පෙත් පළ
වූ සවිස්තරාත්මක වාර්තාව ෙකෙරහි ද අපෙග්
අවධානය ෙයොමු කරමු.
“කැලණිය විශ්ව විද(ාලෙය් සමාජ විද(ා අධ(යන
අංශෙය් ආචාර්ය වසන්තා සුබසිංහ විසින් ගබ්සාව
පිළිබඳව සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණයන් හි දත්ත
පදනම් ෙකොට ෙගන ෙමම ලිපිය සැකෙසේ. නිල
ෙනොලත් වාර්තා වලට අනුව දිනකට 800-1000 ත්
අතර පම
Ó ාණයක් නීති විෙරෝධී ගබ්සා සිදු ෙව්.
ගබ්සාව පිළිබඳව පළමු පර්ෙය්ෂණය සිදු කරන
ලද්ෙද් 1998 දීය. එයින් ෙහළිදරව් වූ කරුණක්
නම්, ලංකාෙව් වසරකට සිදු වන දරු උපත්
පUමාණය 3,75,000කට ආසන්න වන බවයි.
නමුත් ලක්ෂ තුන ඉක්මවා පUමාණයක් ගබ්සා සිදු
වීම බරපතළ අර්බුදයක් බවට පත්ව ඇත. ගණනය
කිරීම මගින් දක්නට ලැෙබන පÓශ්නය ෙමය වුවත්
මින් එහා ගිය සමාජ පÓශ්න රැසක් නීති විෙරෝධී
ගබ්සාව නිසා දැකිය හැකිය”.
ඉහත වාර්තාව අපට හඬ නගා පවසන්ෙන් කුමක් ද?
ෙමරට ගබ්සා මධ(ස්ථාන අති විශාල පමාණයක් ඇති
බව නිතර මාධ(යන් මගින් දකින්ෙනමු. ෙමම ගබ්සා
මධ(ස්ථානයන්ට මුස්ලිම් වරුන් යන්ෙන් නැති බව
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අපි දනිමු. ජනගහනය පිළිබඳව අන් අයට අසත(
ෙචෝදනා කරමින් සිටිනවාට වඩා ගබ්සා මධ(ස්ථාන
වල දිනකට විනාශ කර දමන අති විශාල ජීවිත
සංඛ(ාව ෙබ්රා ගැනීමට කාරුණිකව ඉදිරිපත් වන්න.
කැලණිය විශ්ව විද(ාලය මගින් පවත් වන ලද
සමීක්ෂණෙය් අඩංගු ෙතොරතුරු අනුව ෙහළිදරවු වන
කරුණු අති භයානකය. සමස්ත වාර්ෂික දරු
උත්පත්තිය 375,000 ක් වන අතර වාර්ෂික ගබ්සා සිදු
වන පමාණය 300,000 ඉක්මවන බව සඳහන්
කිරීෙමන් අප සමාජය ඉදිරිෙය්දී මුහුණ පෑ හැකි ගැටලු
කිහිපයක් ඇත. ෙමම නීති විෙරෝධී ගබ්සා
මධ(ස්තානයන්ෙගන් ෙසේවා ලබා ගන්නට යන
මුස්ලිම් වරුන්ෙග් සංඛ(ාව ඉතාම අල්පය, නැතෙහොත්
කිසිෙවකුත් ෙනොයන්ෙන්යැයි පැවසීමද නිවැරදිය.
සිංහල ජනගහනෙය් ෙවනසක් වීමට ෙමම ගබ්සා
මධ(ස්ථාන ෙකෙතක් දුරට ඉවහල් වන්ෙන්ද යන්න
පිළිබඳව මුස්ලිම් වරුන්ට ෙචෝදනා නගන සංවිධාන
කුමක් කර ඇත්දැයි අසන්නට කැමැත්ෙතමු. ගබ්සාව
මිනිස් ඝාතනයකි. ෙමම ලිපිෙය් මීළඟට උපන්
හැටිෙය් සිදු කරනු ලබන බිළිඳු ඝාතන පිළිබඳ ශී
ජයවර්ධන විශ්ව විද(ාලෙය් සමාජ විද(ාව පිළිබඳ
මහාචාර්ය මයුර සමරෙකෝන් මහතාෙග් අදහස් උපුටා
දක්වා ඇත්ෙතමු. ගව ඝාතන නතර කරන්නැයි ජීවිත
පුදති. තවත් පිරිසක් ජීවිත පුදන්නට සුදානමින් සිටිති.
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මහ ෙපොෙළොව කම්පා කරවන තරම් සිදු වන ෙමවන්
හා අෙනකුත් මිනිස් ඝාතන පිළිබඳව ෙමම පිරිස්
මුනිවත රකිති.
උපන් විගස දරුවන් මරා දැමීම
ගබ්සාවට වඩා භයානක සමාජ පිළිලයක් බවට පත් ව
ඇත්ෙත් උපන් හැටිෙය් බිළින්දන් මරා දැමීෙම් කෲර
කියාවයි. ෙමම සමාජ පශ්නය පිළිබඳව ශී
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද(ාලෙය් සමාජ විද(ාව පිළිබඳ
මහාචාර්ය මයුර සමරෙකෝන් මහතා සමග ‘අද’
පුවත්පෙත් පාලිත ආරියවංශ මහතා විසින් පවත්වන
ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව් වාර්තාව 2013 ඔක්ෙතෝම්බර්
මස 29 වැනි දින ‘උපන් හැටිෙය් දරුවන් මරා
දමන්ෙන් ඇයි’ යන මාතෘකාව යටෙත් එම පුවත්පෙත්
පළ ෙකොට තිබිණි. එම වාර්තාෙවන් උපුටා ගත්
ෙකොටස් පහතින් දක්වා ඇත්ෙතමු.
‘ෙලෝක ළමා දිනය සමරන්න මුළු රටම සුදානම් වී
සිටියදී ඊට දින තුනකට ෙපර බදුලු වැසියන්ට දක්නට
ලැබුෙණ් ඉතා දුක්බර දසුනකි. බදුල්ල දුම්රිය
ස්ථානයට නුදුරින් පිහිටි ගුවන් පාලෙම් පඩියක් මත
තිබුෙණ් මළ සිරුරකි. ෙම් කිරිකැටියා ෙරදි කඩකින්
ඔතා තිබුෙණ්ය. හිමිදිරි පාන්දරම ෙම් ෙඛ්දජනක දසුන
දැක තිබුෙණ් ෙමම පාලම මතින් ගමන් කළ ගම්
වැසිෙයකි. බිළිඳු සිරුර පිරිමි දරුෙවකුෙග්ය. බදුල්ල
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ෙපොලිසියට ලැබුණු දුරකථන පණිවිඩයක් අනුව
බදුල්ල ෙපොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කළහ.
බදුල්ල මෙහේස්තාත් වරිය එම ස්ථානයට පැමිණ බිළිඳු
මළ සිරුර පරීක්ෂා කර එය පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂණයකට ලක් කරවීමටත් වැඩිදුර පරීක්ෂණ
පවත්වා සැකකාරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් නිෙයෝග
කළාය. එම නිෙයෝගය ලැබී පැය කිහිපයක් ගත ෙවද්දී
බදුල්ල ෙපොලිසියට තවත් ෙතොරතුරක් ලැබුෙණ්ය. ඒ
හාලිඇල ක්වීන්ස් ටවූන් වත්ෙත් ගැබිනියක් ව සිටි
කාන්තාවක් පිළිබඳවය. එම සැකකාරිය අත්අඩංගුවට
ෙගන පශ්න කිරීෙම්දී අනාවරණය වුෙය් ෙවනත් බිළිඳු
විපතක් ගැනය. අවිවාහක කාන්තාවක් වූ ඇය බිහි
කළ දරුවා උපන් හැටිෙය් වළ දමා තිබිණි. උපන්
හැටිෙය් බිළිඳා ඝාතනය කර ෙහෝ ෙනොකර ෙගෝනි
කැබැල්ලක ඔතා වළ දමා තිබුෙණ් ඇෙග් නිවෙසේ
මුළුතැන් ෙග් ආසන්නෙය් පිහිටි ෙකෙසල් පඳුරක්
යටය.
උපන් හැටිෙය් දරුවන් ඝාතනය කරන සිද්ධීන් පසුගිය
කාලය පුරා දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශ වලින් අසන්නට
ලැබිණ. අම්මලා තම කුසින්ම බිහි කළ දරුවන්
ෙමෙසේ ඝාතනය කරන්ෙන් ඇයිදැයි යන පශ්නයට
විසඳුම් ෙසොයා දීම අද දවෙසේ සමාජ වගකීමකි. අපි ෙම්
පිළිබඳව ශී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද(ාලෙය් සමාජ
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විද(ාව පිළිබඳ මහාචාර්ය
මහතාෙගන් විමසුෙවමු.

මයුර

සමරෙකෝන්

“වර්තමාන සමාජෙය් අද තිෙබන පධානතම පශ්නය
තමයි විවාහ සංස්ථාව බලවත් අර්බුදයකට ලක් වී
තිබීම. ඒකට සමාජ විද(ාත්මකව පධාන ෙහේතු
කිහිපයක් බලපානවා. විවාහයට අද ලැබිල
තිෙයන්ෙන ආර්ථික වටිනාකමක්. ෙම් නිසා විවාහ
වීෙම් වයස් සීමාව කමෙයන් කල් යමින් තිෙබනවා.
වර්තමානෙය් සමාජය තුළ විවාහ වීෙම් සීමා
පිරිමිෙයකුෙග් අවුරුදු 31 – 33 දක්වාත්
කාන්තාවකෙග් විවාහ වයස් සීමාව අවුරුදු 31 – 32
දක්වා වූ කාල පරාසයකටත් ගමන් කරලා තිෙයනවා.
නමුත් විවිධ ෙහේතුන් නිසා විවාහයට ඇතුළත් වීම
පමාද වීම අනියම් ආකාරයකට සමාජෙය් ෙවනත්
ගැටලු වලට ෙහේතු ෙවලා තිෙයනවා. උදාහරණයක්
ගත්ෙතොත් විවාහ වීෙම් වයස් සීමා කල් යන්ෙන්
අධ(ාපන හා ආර්ථික ෙහේතු මත. නමුත්
පුද්ගලෙයකුෙග් කායික හා ලිංගික අවශ(තා කල්
දාන්න බැහැ. ෙමහි අනියම් පතිඵලය ෙවලා
තිෙයන්ෙන අද සමාජය තුළ අනියම් ලිංගික
සම්බන්ධතා වැඩිෙවලා තිෙයනවා. ෙමන්න ෙම්
ෙහේතුව කරණ ෙකොට ෙගන ෙබොෙහෝ අවස්ථා වල
ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයන්ට සමාජය ලක් වන බව
පැහැදිලිවම ෙප්නවා.”
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ඉහතින් උපුටා දැක්වුෙය් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්ව
විද(ාලෙය් සමාජ විද(ාව පිළිබඳ මහාචාර්ය මයුර
සමරෙකෝන් මහතා සමග ‘අද’ පුවත්පෙත් පාලිත
ආරියවංශ මහතා විසින් පවත්වන ලද සම්මුඛ
සාකච්ඡාව 2013 ඔබ්ෙතෝම්බර් මස 29 වැනි දින
‘උපන් හැටිෙය් දරුවන් මරා දමන්ෙන් ඇයි’ යන
මාතෘකාව යටෙත් එම පුවත්පෙත් පළ ෙකොට තිබිණු
වාර්තාෙවන් ෙකොටසකි. උපන් හැටිෙය් දරුවන් මරා
දැමීෙම් සංස්කෘතිය කමෙයන් වර්ධනය ෙවමින්
පවතින බව ෙමම ලිපිෙය් අඩංගු කරුණු වලින්
පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට ඇති සාධකයකි. ෙමය අති
සාහසික කෲර කියාවකි. ෙමම අති පිළිකුල් සහගත
කියාව සිංහල ජනගහන වර්ධනය ෙකෙරහි බලපාන
අයුරු පිළිබඳව විමර්ශනය කර බැලීෙම් අවශ(තාව
මතු වී ඇත. ෙමවන් කරුණු වළක්වාගත හැකි නම්
එය මුස්ලිම් වරුන්ට ඇඟිල්ල දිගු ෙනොකර තමන්ෙග්
වාර්ගිකත්වෙය් වර්ධනය ඉහළ නංවා ගැනීවට සිංහල
පජාවට හැකි වනු ඇත.
ෙමම ලිපිය අනුව විවාහ වීෙම් වයස 31 ඉක්ම වන බව
සඳහන් වී තිෙබ්. ෙමය ද වැඩිෙයන් දරුවන් ලැබීමට
බාධාවක් ෙලස අපි දකින්ෙනමු. විවාහ වීෙම් වයස
ඉහළ යන විට සමාජෙය් සදාචාර පශ්න මතු වීමට ද
ඉඩ ඇති බව ෙමම ලිපිය විගහ කරයි. වයස 25
ඉක්මවන්නට ෙපර විවාහ බන්ධනයට ඇතුළත් වීමට
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දිරි ගැන්වුවෙහොත් අඩු ජනගහන පශ්නයට ෙමන්ම
සදාචාර පශ්නයට ද එය විසඳුමක් වනු ඇත.
3. මුස්ලිම් ජනගහනෙයන් සම්පුර්ණ රජෙය් ෙසේවෙය්
සිටින්ෙන් 1.5% කට වඩා අඩු පිරිසකි. ස්වාමි
පුරුෂයා හා බිරිය යන ෙදෙදනාම රජෙය් ෙසේවෙය්
සිටින්ෙන් ඉතාම අල්ප පිරිසකි. සිංහල
ජනයාෙගන් අති මහත් බහුතරයක් රජෙය්
ෙසේවෙය් සිටිති. එයින් ස්වාමි පුරුෂයා හා බිරිය
යන ෙදෙදනාම රජෙය් ෙසේවෙය් සිටින පිරිස
ඉතාමත් අධිකය. ෙදෙදනාම රජෙය් ෙසේවෙය් නිසා
ඔවුන්ට දරුවන් ලබා ඔවුන් නඩත්තු කිරීෙම්
කාර්යය ඉතාමත් දුෂ්කර එකක් බවට පත් වී ඇත.
ෙපොලිසීෙය් හා හමුදාෙව් ෙසේවය කරන්නන්ට
දරුවන් ලැබු විට ෙදන දීමනාව සෑම රජෙය්
ෙසේවකෙයකුටම ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්න.
රජය මගින් දිවා ළමා සුරැකුම් මධ(ස්ථාන පිහිටුවා
දරුවන් බලා ගැනීෙම් කාර්ය පහසු කරන්නට
කටයුතු කරන්න. ෙමම ෙයෝජනා කියාත්මක
කිරීම තුළින් රජෙය් ෙසේවකයින්ට දරුවන් වැඩි
වැඩිෙයන් ලබා ගැනීම පහසු කළ හැකි වනු ඇත.
පශ්නය තමන් ෙවතම තබා ගනිමින් 2032
ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජනගහනය 51% බවට පත් වන
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බව මුසාවාද ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට සත(වාදීව හා
කාරුණිකව කටයුතු කරන ෙමන් ඉල්ලා
සිටින්නට කැමැත්ෙතමු.
4. ‘පුංචි පවුල රත්තරන්’ යනුෙවන් ලංකාෙව් පවුල්
සැලසුම් ව(ාපාරය 1950 ස් ගණන් වල ආරම්භ වූ
අතර එහි ව(ාප්තිය විෙශේෂෙයන්ම අසූව දශකෙය්
දක්නට ලැබුණි. ෙබෞද්ධ ජනගහන වර්ධන ෙව්ගය
තරමක් දුරට අඩු වීමට ෙමම සාධකය බලපා ඇති
බව ෙපෙනන්නට ඇත. 1953 දී පවුල් සැලසුම්
සංගමය (Family Planning Association) පිහිටු
වීම ලංකාෙව් පවුල් සැලසුම් කියාමාර්ගෙය් පධාන
මංසන්ධියක් ෙලස සැලකිය හැක. ලංකා රජය
විසින් ෙමම සංගමෙය් කියා මාර්ගයට අනුබල
දීමක් ෙලස 1954 සිට වාර්ෂිකව පතිපාදන ෙවන්
කරන ලදී. 1958 සහ 1965 කාලය අතරතුර පවුල්
සැලසුම් කියාවලිය කමකමෙයන් ව(ාප්ත විය.
1955 වර්ෂෙය්දී පවුල් පාලනය ජාතික ව(ාපාරයක්
ෙලස ෙසෞඛ( අමාත(ංශයට එකාබද්ධ විය. 1965
සහ 1975 කාලය තුළ, ස්වීඩනෙයන් ලැබුණ
ආධාරත් සමගින් පවුල් සැලසුම් වැඩපිළිෙවළ
තවදුරටත් වර්ධනය විය. 1975න් පසුව ෙමම
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ව(ාපාරය තව තවත් ව(ාප්ත වූ අතර ජනතාව
පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ඇතුළු විවිධ
වැඩසටහන්ද අරම්භ විය. මුස්ලිම් ජනගහන බිල්ලා
එනවායයි ජනයා බියවද්දන පිරිස සඳහන් කරන
පධාන කරුණ වන්ෙන් පවුල් සැලසුම් හමුෙව්
සිංහල ජනතාව අතර ජනගහන වර්ධනය අඩු වන
බවත්, මුස්ලිම් ජනතාව අතර එෙසේ ෙනොවන
බවත්ය. එම කරුණ නිකම්ම නිකම් පකාශනයකට
පමණක් සීමා වන අතර ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන
දත්තයක් නැත. ඉස්ලාමයට අනුව පවුල් සැලසුම
තහනම් ෙනොෙව්. ගැබ් ගැනීම් වැළැක්වීමට භාවිත
කරන කම, කාණ්ඩ ෙදකකට ෙබදිය හැක: ස්ථිර
ෙලස නිසරු කිරීම සහ තාවකාලික ෙලස ගැබ්
ගැනීම වැළැක්වීම. ඉස්ලාම් දහමට අනුව තහනම්
වන්ෙන් පළමු කාණ්ඩයට අයත් පවුල් සැලසුම්
කමයන් පමණක්ය. පවුල් සැලසුම් ව(ාපෘතීන් හි
පතිඵල පිළිබඳ අපුරු මාධ( වාර්තාවක් 2014
අපෙයල් 30 වැනි දින ‘අද’ පුවත්පෙත් මුල් පිටුෙව්
පධාන ශීර්ෂ පාඨය ෙලස පළ ෙකොට තිබුණි. එම
වාර්තාව පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්ෙතමු.
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“වසර 10 කදී කාන්තාවන් 890,000 ක් වඳ
භාවයට”
“ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධාන ජාලය”
“ෙලෝක ජනගහනය පාලනය කිරීම් සඳහා ශී ලංකාෙව්
පවුල් සංස්ථාව තුළ දරුවන් ෙදෙදෙනකුට සීමා
කිරීමට 1973 වසෙර්දී මහා බිතාන(ෙය් සංවිධානයක්
වන ‘මාරි ස්ෙටොප්’ සංවිධානය ශී ලංකාව තුළ සිදු කළ
වැඩ පිළිෙවළට මුවා වී ෙමරට තුළ කියාත්මක වන
රාජ( ෙනොවන සංවිධානයක් විසින් ෙගවී ගිය වසර 10
ක කාලය තුළ ෙම් රෙට් කාන්තාවන් අට ලක්ෂ
අනුදහසකට අධික පිරිසක් වඳ භාවයට පත් කර
තිෙබන බව ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධාන ජාලය සඳහන්
කරයි. ‘පුංචි පවුල රත්තරන්’ යන ෙත්මාව යටෙත්
1973 වසෙර්දී ෙමරට තුළ ෙමම ව(ාපෘතිය කියාත්මක
වූ බවත් එම වැඩ පිළිෙවළ එම කාලය තුළ අවසන්
වුවත් එහි නම ෙවනස් කර යම්කිසි සංවිධානාත්මක
පිරිසක් ෙමරට කාන්තාවන් වඳ භාවයට ලක් කිරීමට
අවශ( වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින් තිෙබන
බවත් එම සංවිධාන ජාලෙය් මහෙල්කම්
ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර හිමිෙයෝ අවධාරණය
කළහ. ෙමෙලස කාන්තාවන් වඳභාවයට පත් කිරීෙම්
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කටයුත්තට යම් යම් ෛවද(වරුන් පවා සහෙයෝගය
ලබා දී තිෙබන බවත්, මීට අමතරව පවුල් ෙසෞඛ(
නිලධාරිනියන් හරහාද ෙමම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කර තිෙබන බවත් උන්වහන්ෙසේ සඳහන් කර සිටියහ.
ෙමෙලස වඳ භාවයට අවශ( කටයුතු කර ගන්නා සෑම
කාන්තාවකටම ෙමම රාජ( ෙනොවන ආයතනය විසින්
රුපියල් 500 ක මුදලක් ලබා දී තිෙබන බව ද
උන්වහන්ෙසේ අවධාරණය කළහ”.
ෙමම ව(ාපෘති මුස්ලිම් වරුන්ෙග් කුමන්තණයක
පතිඵලයක් යැයි සඳහන් ෙනොකිරීම ගැන අප
උන්වහන්ෙසේට ස්තුති කළ යුතු වන්ෙනමු. සිංහල
ජාතියට ඇති තර්ජනය ෙමවන් පවෘත්ති මගින්
පැහැදිලි වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන්ෙනමු. ෙමම වඳ
සැත්කම් කර ගන්නා පිරිසෙගන් බහුතරය සිංහල
කාන්තාවන් වන අතර ස්ථීර වඳ සැත්කම් කර ගැනීම
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව තහනම් ෙහයින්
ෙනොදැනුවත්කමින් මිස මුස්ලිම් කාන්තාවන් ෙමම
කටයුත්තට ඉදිරිපත් ෙනොෙවති. රුපියල් 500 ක් වැනි
අල්ප මුදලකට ජාතිෙය් අනාගතය අප විකුණා
දමන්ෙන් නම් සිංහල ජනගහන පශ්නය
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සම්බන්ධෙයන් මුස්ලිම් වරුන්ට ඇඟිල්ල දිගු කිරීෙම්
අර්ථයක් තිෙබ් ද කියා අසන්නට කැමැත්ෙතමු.
5. 2014 මාර්තු 14 වැනි දින ‘මව්බිම’ පුවත් පෙත්
පළ වූ වාර්තාවක් ෙකෙරහි ද ඔබෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්නට කැමැත්ෙතමු.
“මත්දව( භාවිතෙයන් දිනකට 360 ක් මරුට”
“ලංකාෙව් දිනකට 1200 ක් උපදිනවා - දිනකට
1000 ක් මැෙරනවා”
“ඒ දාෙහන් 600 ක් මැෙරන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන
ෙරෝගවලින්”
“ඒ 600 න් 360 ක් මැෙරන්ෙන් මත්දව( භාවිතය
නිසා වැළෙඳන ෙරෝග වලින්”
“ෙසෞඛ( ඇමති ෛමතිපාල ෙහළි කරයි.”
මත්දව(
භාවිතය
මුස්ලිම්
ජනයා
අතර
ෙනොමැත්ෙත්යැ’යි පවසන්නට තරම් අතාත්වික
වන්නට කිසිෙවකුට ෙනොහැක. නමුත් මත්දව(
භාවිතය මුස්ලිම් ජනයා අතර ඇත්ෙත් ඉතාම අවම
මට්ටමකින් බව වගකීමකින් යුක්තව පවසන්නට
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කැමැත්ෙතමු. දිනකට ෙම් ෙහේතුෙවන් මිය යන
සංඛ(ාව අතර බහුතරය කවුරුන්දැයි අමුතුෙවන්
අටුවා ලියන්නට අවශ( ෙනොෙව්.
ෙමම සියලු කරුණු ෙකෙරහි සාවධාන ව විමසුමක
ෙයදී සෑම සමාජ පශ්නයකටම මුස්ලිම් පජාව ෙදසට
ඇඟිල්ල දිගු ෙනොෙකොට කරුණාකර තමන් ෙදසට
හැරී ගත යුතු නිවැරදි කියාවන් ගැනීමට අපෙග්
හිතවත් සෙහෝදර සිංහල පජාවෙගන් ඉල්ලා සිටින්නට
කැමැත්ෙතමු. සියලු සමාජ පශ්න අවෙබෝධ කර ෙගන
ඒවාට නිසි පිළියම් ෙයොදා ශක්ති සම්පන්න ශ්රී
ලංකාවක් ෙගොඩ නගන්නට ලක් මවෙග් සියලු දරුවන්
එකට අත්වැල් බැඳ ගනිමු.
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