
 

 

 

සත්යaය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා 

මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන් 

සත්ය යයන් යතොර වූ ජීවිතයක් 

මිනිසාට තිබිය හැකි ද? මා 

කවයරක් ද? මා යකොහි සිට 

පැමිණියේ ද? ජීවිතයේ හා 

මරණයේ යථාර්ථය කුමක් ද? 

මිහිතලය මත වූ ජීවිතය අවසන් 

වීයමන් පසු මා යන්යන් 

යකොතැනකට ද? 



 

 

 

https://islamhouse.com/443541 

 සතයය  වයෂණණයකට 

ආරාධනා  

o "සතයය  වයෂණණයකට 

ආරාධනා (1)  

o "සතයය  වයෂණණයට 

ආරාධනා(2)  

o "සතයය  වයෂණණයකට 

ආරාධනා (3)  

o "සතයය  වයෂණණයකට 

ආරාධනා (4)  

o “සතයය” වයෂණණයකට 

ආරාධනා (5)  

o සංස්කෘතිය හා සමාජ 

ඝර්ණණ  

https://islamhouse.com/443541


 

 

 

o යවෝලීය සංස්කෘතික 

වැටුම්  

o සංස්කෘතිය හා 

සමාජානුයයෝජනය  

o සංස්කෘතිය සහ 

සමාජය  

o සංස්කෘතික 

යපොදුතාවන්  

o සංස්කෘතිය සහ 

අධිපතිවාදී මතවාදය  

o බුදු දහම අධිපතිවාදී 

සංඝට්ටන සංස්කෘතිය 

අනුමත කරන්යන්ද?  

o යේශීය මුලාශ්ර  

o සංස්කෘතිය යනු 

කුමක්ද?           



 

 

 

o ය ෞතික සංස්කෘතිය  

o අය ෞතික සංස්කෘතිය  

o සංස්කෘතිය දැනුම් 

සම් ාරයක් ලබා යදයි  

o සංස්කෘතිය විසින් 

අවස්ථා නිර්ණය කිරීම 

සිදු කරයි  

o මුස්ලිම් සංස්කෘතික 

ආක්රමණයක්  

o ජනප්රිය සංස්කෘතිය හා 

ශ්රී ලාංයක්ය සමාජය  

o සංස්කෘතිය හා කාන්තා 

ඇඳුම  

o දැන්වීම්කරණය තුළ 

කාන්තාව  



 

 

 

o ඓහිකත්වය යහවත් 

යසකියුලැරිසම් 

(secularism) යනු කුමක් ද?  

o සමාප්තිය  

 සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා 

කර්තෘ 

මුහම්මේ මන්සූර් දහ්ලාන් 

 "සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (1) 

සතයයයන් යතොර වූ ජීවිතයක් 

මිනිසාට තිබිය හැකි ද? 

මිනිසායේ ය ෞතික හා 

ආධයාත්මික 



 

 

 

අවශ්යතාවන්යවන් ප්රමුතත්වය 

වන්යන් සතයය මත පදනම් වූ 

ජීවිතයක් යැයි පැවසීම නිවැරදි 

ද? සතයය හා අසතයය අතර 

මතවාදයේ ඉතිහාසය 

මිහිතලය මත මිනිසායේ 

ඉතිහාසය යලස හැඳින්වීම 

අතිශ්යයෝක්තියක් ද? සතයය 

යනු කුමක් ද? සතයය හා 

අසතයය අතර නිර්ණායකය 

කුමක් ද? ය ෞතික හා 

පාරය ෞතික සතයයන් 

අවයබෝධ කර වැනීයම් 

මඟයපන්වීම මිනිසා ලබා 

වනුයේ කුමන මූලාශ්රයයන් ද? 

මා කවයරක් ද? මා යකොහි සිට 



 

 

 

පැමිණියේ ද? මිහිතලය ඇතුළු 

මුළුමහත් විශ්වය බිහි වූයේ 

යකයලස ද? ජීවිතයේ හා 

මරණයේ යථාර්ථය කුමක් ද? 

මිහිතලය මත වූ ජීවිතය අවසන් 

වීයමන් පසු මා යන්යන් 

යකොතැනකට ද? යමවන් නිමක් 

නැති ප්රශ්නයන්ට සතයය මත 

පදනම් වූ පිළිතුරු මිනිසාට 

අවශ්ය වී ඇත. විවෘත 

මනසකින් හා පූර්ව 

නිවමනයන්යවන් යතොරව 

විචාර බුේධිය යමයහයවා කරන 

විමසුමකට අප හා එක්වන්න. 

වැඩි විස්තර යමම මාතෘකාව 



 

 

 

යටයත් සකස් යකයරන ලිපි 

මගින් බලායපොයරොත්තු වන්න. 

"සතයය  වයෂණණයකට 

ආරාධනා............ 

සතයය වයෂණණයකට විවෘත 

මනසකින් එක්වන්නට 

ආරාධනා කරමින් පළමුව 

සතයය පිළිබවව වූ මතවාදයන් 

කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්නට 

අයප්ක්ණා කරන්යනමු.  

සතය දැන වැනීමටත් එයට 

අනුකූලව ක්රියා කිරීමටත් 

අවශ්ය නම් සැබැවින්ම සතයයේ 

ස්ව ාවය කුමක්ද? කියා දැන 

වැනීම වැදවත් යැයි 



 

 

 

සිතන්යනමු. යම් යදයක ඇත්ත 

නැත්ත යසවීමට අපි යනොයයක් 

යලසින් සිතන්නට පුරුදු වී 

සිටිමු. එදියනදා ජීවිතයේ 

යනොයයකුත් අවස්ථාවල දී 

දකින, අසන, කියන සෑම 

යදයකම ඇත්ත දැන වැනීමට 

අපි යපළයෙන්යනමු. ඇත්ත 

දැන වැනීමට අප සිතන්යන්, 

යසොයන්යන් යමොනවාද? යම් 

කිසි යදයක් වැන යතොරතුරක් 

අපට ලැබුණා යැයි සිතමු. එවිට 

‘ඇත්තද? හැබෑද? යවන්න බෑ...’ 

වැනි ප්රකාශ්න කිරීම මගින් 

ප්රශ්න මතු කිරීම අපයේ 

සිරිතය. අපයේ ප්රශ්නයන්ට 



 

 

 

ලැයබන පිළිතුරු එකියනකට 

සම්බන්ධ නම් වැළයපන්යන් 

නම්, පරස්පර යනොයෂ නම් හා 

සිතට එකඟ විය හැකි නම් එම 

යතොරතුරු සතයයක් යලස අපි 

පිළිවනිමු. සිතට වැටුන මුල් 

අදහසට එකතු වන යසසු 

අදහස් එකියනකට යනොවැලයප් 

නම් එය සතයයක් යැයි අප 

සලකන්යන් නැත . යම් අනුව 

අදහසක් සතය යහෝ අසතයය 

යැයි තීරණය කිරීයම් දී ඒ හා 

සම්බන්ධ අදහස් වල වැළපීම 

වැන සැලකීමට අප හුරු වී 

සිටින බව යපයන්. සතයය දැන 

වැනීම වස් අනුවමනය කරන 



 

 

 

යමම අදහස් වැළපීමට 

‘අනුසන්ධානය’ නමින් 

දාර්ශ්නිකයින් හඳුන්වා ඇත.  

සතයයේ ස්ව ාවය විග්රහ 

කිරීයම් දී අනුසන්ධානය 

වැදවත් යකොට සලකන වාදය 

‘අනුසන්ධානවාදය’ නමින් 

සමකාලීන දර්ශ්න ක්යේත්රයන් 

හි හැඳින්යෂ. සතයය තීරණය 

කිරීයම්දී මුල් මාතෘකාවට අදාළ 

යසසු මාතෘකා හා එය වැළපී 

සිටී දැයි යසොයා බැලීම යමහි දී 

සිදු යවයි. මුල් මාතෘකාව වූ 

ප්රධාන සංකල්පය යවොඩ නැගී 

ඇති අනු මාතෘකාවන් සියල්ල 

එකට වැළපීම හා සතයය වීම 



 

 

 

මුල් මාතෘකාව පිළිවැනීමට 

යහ්තු වන අතර 

අනුමාතෘකාවන්යවන් එකක් 

යහෝ බිව වැයට් නම් මුල් 

මාතෘකාව ද ප්රතික්යේප වන 

තත්ත්වයක් යමයින් උදා යෂ.  

‘නිල් පාට හා කහ පාට එකතු 

වීයමන් යකොළ පාට සෑයේ’. යමම 

මතය සතයයකි. එය එයස් 

සතයය වන්යන් මක් නිසාද? 

බාහිර යලෝකයේ සැබැවින්ම එය 

එයස් වන නිසාය. ඉදිරිපත් 

කරන මාතෘකාව බාහිර 

යලෝකයේ කරුණු හා සිේධීන් 

සමඟ වැළපී සිටී නම් එම 

මාතෘකාව සතයයක් වශ්යයන් 



 

 

 

නිවමනය කරනු ඇත. 

‘අනුරූපයතා වාදය’ යනුයවන් 

යමය සමකාලීන දර්ශ්නවාදයේ 

දක්වා ඇත. මාතෘකාව බාහිර 

යලෝකය හා වැළපී ඇත්ද යන්න 

යසවිය හැක්යක් ඉන්ද්රිය 

ප්රතයක්ණයයනි. නවීන විදයායෂ 

මතය අනුවද පිළිවැනීමට 

නැඹුරු වන්යන් යමබඳු 

අනුරූපයතා වාදී මතයකි. 

විදයාඥයායා තම සිතට වත් 

අදහස සතයයක් යස් 

අවධාරණය කරන්යන් එය 

පර්යේණණයට  ාජනය 

කිරීයමන් පසුවය. නැතයහොත් 

සතයය වශ්යයන් එය බාහිර 



 

 

 

යලෝකයේ පවතී ද කියා 

යසවීයමන් පසුවය. සාමානය 

ජනයා වුවද සතයයක් නිශ්චය 

වශ්යයන් දැන වන්යන් එහි 

අනුරූපයතාව සලකා යවනය. 

යමම මතයේ අඩු පාඩු නැතුවා 

යනොයෂ. මිරිඟුව ඉන්ද්රියට 

යවෝචර වන අයුරින් ජල කවක් 

යලස පිළිවැනීම සතයය 

යනොයෂ. සතයය අවයබෝධයේ දී 

මිනිසායේ විචාර බුේධියට අති 

විශ්ාල කාර්ය  ාරයක් පැවරී 

ඇති බව යමයින් ඔප්පු 

වන්යන්ය.  

‘හිසරදයට පැනයඩෝල් බීයමන් 

සහනයක් ඇති යෂ’ යැයි 



 

 

 

මතයකි. යමම කියමන සතයය 

වන්යන් සැබැවින්ම එය බීයමන් 

සහනයක් ඇති වූවා නම් 

පමණය. යම් කිසි මතයක් 

ප්රායයෝගිකව අත් දැකිය හැකි 

නම් එය සතයයක් යස් සැලකීම 

අපයේ සිරිතය. ‘උපයයෝගිතා 

වාදය’ යනුයවන් දාර්ශ්නිකයන් 

විග්රහ යකොට ඇත්යත් සතයයේ 

යමම ස්ව ාවයයි.  

යමයතක් දැක්වූයේ සතයයේ 

ස්ව ාවය විග්රහ කිරීම සවහා 

සමකාලීන දර්ශ්න ක්යේත්රයන් 

හි ඉදිරිපත් යකොට ඇති මතයන් 

කිහිපයකි. මීළඟට සතයය 

පිළිබවව මිනිසායේ 



 

 

 

ක්රියාකාරකම් වැන විමසා 

බලමු. නූතනයයහි අප කරමින් 

සිටින්යන් පාරම්පරිකව අප 

ලබා වත් කරුණු හා පුරුදු 

විචාරයකින් යතොරව සතයය 

යලස පිළි යවන කටයුතු 

කිරීමය. සත්ව යලෝකයේ විචාර 

බුේධියට උරුමකම් කියන එකම 

සත්වයා වූ මිනිසා විචාරයයන් 

යතොරව අන්ධ  ක්තියයන් 

යමක් පිළි වැනීමට ඉදිරිපත් 

වන්යන් නම් එය සැබැවින්ම 

විචාර බුේධිය අහිමි අයනක් 

සතුන්යේ තත්ත්වයට තමාව 

සමකර වැනීමක් යනොයෂද?  



 

 

 

අපයේ කාරුණික ආරාධනාව 

ඔබයේ විචාර බුේධිය 

අවදියකොට සතයය පිළිබව 

වයෂණණයක යයයදන යලසය. 

ඉහත නූතන දර්ශ්නවාදයේ 

පදනම මත ඉදිරිපත් කර ඇති 

කරුණු  ය ෞතික හා යලෞකික 

සාධකයන් හි සතයය 

අසතයතාව දැන වැනීමට 

ප්රමාණවත් විය හැක. නමුත් 

මිනිසාට ඉන් ඔබ්බට ඇති 

පාරය ෞතික කරුණු පිළිබව 

සතයය දැන වැනීයම් 

පිපාසාවක් නියත වශ්යයන්ම 

ඇත. අනාදිමත් කාලයේ සිට 

මිනිසා යමම පරම සතයය දැන 



 

 

 

වැනීයම් ආශ්ායවන් විවිධ 

වයෂශ්නයන් හි යයදුණු බව 

ඉතිහාසය අපට පවසයි.  

මා කවයරක් ද? මා යකොහි සිට 

පැමිණියේ ද? මිහිතලය ඇතුළු 

මුළු මහත් විශ්වය බිහි වූයේ 

යකයලසද? මිහිතලය මත මා 

කරමින් සිටින්යන් කුමක් ද? මට 

අවශ්ය යේ මට අවශ්ය පරිදි මට 

අවශ්ය වියටක මිහිතලය මත 

මට කළ හැකිද? ජීවිතයේ හා 

මරණයේ යථාර්ථය කුමක් ද? 

මිහිතලය මත වූ ජීවිතය අවසන් 

වීයමන් පසු මා යන්යන් 

යකොතැනකට ද? යමවන් 

ප්රශ්නයන් සවහා නිවැරදි 



 

 

 

අර්ථවත් හා සතයය මත 

පදනම් වූ පිළිතුරු යසොයමින් 

මිනිසායේ චින්තනය නිමක් 

යනොයපයනන වයායාමයක 

නිරන්තරයයන් නියැළී ඇත.  

දැකීමට මූලික වශ්යයන් සාධක 

යදකක් අවශ්ය යවයි. එය දෑස 

හා ආයලෝකයයි. දෑස ඇති 

සියල්ලන්ටම ආයලෝකය 

යනොමැතිව දැකිය යනොහැකි බව 

අපි දන්යනමු. යතවැනි ඇස, 

එනම් බුේධියේ ඇසට දැකීමට 

හැකි වන්යන් කුමන 

ආයලෝකයකින් ද ? එය නියත 

වශ්යයන්ම විචාර බුේධියේ 

ආයලෝකය විය යුතුය. එය එයස් 



 

 

 

වුවද පසිඳුරන්ට යවෝචර යනොවූ 

කරුණු පිළිබවව නිවැරදිව දැන 

වැනීමට සත්ව යලෝකයේ 

මිනිසාට පමණක් උරුමවූ විචාර 

බුේධියේ මැදිහත් වීම හා පාර 

ය ෞතික ආයලෝකය මිනිසාට 

අවශ්ය වන්යන්ය. මිනිසාට 

සතයය දැකීයම් හා පිළි වැනීයම් 

විචාර බුේධිය ඇතිමුත් ඔහුට 

පාරය ෞතික කරුණු සතයය 

යලස අවයබෝධ කර වැනීමට 

පාරය ෞතික ආයලෝකයක් 

යලස කටයුතු කරන 

පාරය ෞතික මඟ යපන්වීමක 

අවශ්යතාවක් ඇති බව අපට 

යනොසියතන්යන් ද?  



 

 

 

නූතන විදයාව මගින් මිනිසායේ 

සියලු ප්රශ්නයන්ට පිළිතුරු හා 

විසඳුම් ලබා වත හැකිය යන 

විශ්වාසයක් ද මිනිසායේ සිත 

තුළ පවතී. නූතන විදයාව අපි 

ප්රතික්යේප යනොකරන්යනමු. 

එය පරම සතයය අවයබෝධ කර 

වැනීමට උපකාරී වන සීමිත 

සාධකයක් යලස පමණක් අපි 

සලකන්යනමු. නූතන විදයාවට 

පරම සතයය යලස යපනී 

සිටීමට යහෝ එයට ආයේශ්කයක් 

බවට පත්වන්නට යහෝ 

යනොහැකි බව දැනට දිව 

හැයරමින් පවතින කරුණු වලින් 

මනාව ඔප්පු වී හමාරය.  



 

 

 

2011 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි 

දින යලොව දැනට ඇති විශ්ාලතම 

ය ෞතික විදයාවාරය යලස 

සැලයකන ස්විට්සර්ලන්තයේ 

ජිනීවා නවරයට ආසන්නව 

පිහිටා ඇති සර්න් (Cern) 

විදයාවාරයේ සුවියශ්ෂි 

පරීක්ණණයක් පවත්වන ලදී. 20 

වන සියවයස් ජීවත් වූ අති 

යේේව විදයාඥයායා හා බුේධිමතා 

යලස සැලයකන ඇල්බට් 

අයින්ස්ටයින් විසින් 1905 දී 

ඉදිරිපත් කරන ලද 

සායප්ක්ණතාවාදය (Theory of 

Special Relativity)  අනුව 

අයලෝකයේ යෂවය (තත්පරයට 



 

 

 

සැතපුම්186282 / 

කි.මී  299792)  විදයාත්මක 

නියතයක් යලසත් විශ්වයේ 

කිසිම යෂවයක් යමය අබිබවා 

යා යනොහැකි බවත් දක්වා 

තිබිණි. සර්න් විදයාවාරයේ 

පවත්වන ලද පරීක්ණණයට 

අනුව පරමාණුයෂ 

අනුයකොටසක් වූ නියුට්රියනෝස් 

(Neutrinos) ආයලෝකයේ යෂවය 

අබිබවා වමන් කරන බව 

යසොයා වන්නා ලදී. ය ෞතික 

විදයාඥයායින් දැනට ප්රකාිතත 

විදයා ග්රන්ථ යමම නව යසොයා 

වැනීම අනුව යවනස් කරන්නට 

කටයුතු කරමින් සිටිති.  



 

 

 

යමයින් ඔප්පු වන්යන් නූතන 

විදයාව පරම සතයය යනොවන 

බවත් මිනිසායේ දැනුයම් සීමිත 

 ාවයත් යනොයෂද? එමනිසා 

පරම සතයය කුමක්ද කියා 

යසොයන්නට, දැනවන්නට, පිළි 

වැනීමට හා ඒ අනුව ක්රියා 

කරන්නට උපකාරී වන 

වයෂණණයක යයයදන්නට ඉතා 

කාරුණිකව හා යවෞරවයයන් 

ආරාධනා කරන්යනමු.  

සතයය හා අසතයය පිළිබවව 

යලොව ප්රධාන දහම් දක්වන 

අදහස් ද ඔබයේ අවධානය 

පිණිස ඉදිරිපත් කරන්නට 

කැමැත්යතමු.  



 

 

 

යම් පිළිබවව කරුණු දක්වන 

අල්-කුර්ආනය අදහස් රාිතයක් 

ඉදිරිපත් යකොට ඇති අතර 

එයින් එක් වැකියක් පහතින් 

උපුටා දක්වා ඇත්යතමු. 

‘නුෙලා දැනයවන සිටින 

තත්වයේ අසතයය සමඟ 

සතයය නුෙලා යනොපටලවවු. 

තවද නුෙලා සතයය 

යනොසඟවවු. (අල්-කුර්ආන් 2:42)  

බුහාරි හා මුස්ලිම් යන හදීස් 

ග්රන්ථයන් හි සවහන් නබි වදන 

පහතින් උපුටා දක්වා 

ඇත්යතමු.  



 

 

 

‘සතයය නියත වශ්යයන්ම 

යහපත කරා මඟ යපන්වයි. 

යහපත ස්වර්වය කරා මඟ 

යපන්වයි. නියත වශ්යයන්ම 

සතයයවාදියයක් යලස අල්ලාහ් 

විසින් මිනියසකු ලියා වනු ලබන 

යතක් ඔහු සතයය ප්රකාශ් 

කරමින්ම සිටියි. නියත 

වශ්යයන්ම අසතයය අයහපත 

කරා මඟ යපන්වයි. අයහපත 

නිරය කරා මඟ යපන්වයි. නියත 

වශ්යයන්ම මිනියසකු 

යබොරුකාරයයකු යලස අල්ලාහ් 

විසින් ලියාවනු ලබන යතක් 

ඔහු අසතයය ප්රකාශ් කරමින්ම 

සිටියි.’  



 

 

 

මීළඟට බුදු දහයම් ඉවැන්වීම් 

යකයරහි අවධානය යයොමු 

කරමු.  

වචීපයකොපං රක්යතේය 

වාචාය සංවුයතෝ සියා  

වචී දුච්චරිතං හිත්වා  

වාචාය සුචරිතං චයර්  

 (ධම්ම පදය - යකොධ වේව - 

232) 

අර්ථය: වචනයයන් සිදු යවන 

යබොරු කීම ආදී පවින් 

වැළයකන්යන්ය. වචනයයන් 

සංවරයට පැමියණන්යන්ය. වාේ 



 

 

 

දුශ්චරිතය දුරුයකොට යබොරු 

යනොකීම ආදී වාේ සුචරිතයයහි 

හැසියරන්යන්ය.  

ආර්ය අේටාංගික මාර්වයේ 

‘සම්මාවාචා’ හි අර්ථය විග්රහ 

කරන මහා සති පට්වාන සූත්රය, 

අසතයයයන් දුරුවීම, යක්ලාම් 

කියමන් දුරුවීම, පරුණ 

වචනයයන් දුරුවීම හා හිස් 

වචනයයන් දුරුවීම යන සිෂ 

වැදෑරුම් වාේ දුසිරියතන් ඉවත් 

වීම යමයට අඩංගු බව යපන්වා 

යදයි.  



 

 

 

පහත සවහන් ශුේධ වූ බයිබල් 

වාකයය ද අපට පවසන්යන් 

සතයයේ වැදවත් කමය. 

‘ඔබ සතයය අවයබෝධ 

කරවන්යනහිය. සතයය ඔබ 

නිදහස් කරන්යන්ය.’ 

(ශුේධවර යජොහන් 8:32) 

හින්දු දහයම් උවන්වන්යන් ද 

සතයය එකක් බවය.  

‘ඒකම් සත්ත්’ 

(රිේයෂදය)                   

අර්ථය: සතයය එකකි. 



 

 

 

පූර්ව නිවමනයන්, පාරම්පරික 

විශ්වාසයන්, විචාරයයන් යතොර 

වූ පක්ණපාතිත්වය ආදියයන් මිදී 

විවෘත මනසකින් යුක්තව 

සතයය වයෂණණයකට අවංක 

සිතින් අත්වැල් බැව වනිමු. ඉදිරි 

ලිපි මගින් බුේධිමය සංවාදයකට 

අවතීර්ණ යවමු. 

 "සත්යය" ගවේෂණයට 

ආරාධනා(2) 

යලොව සියලු දෑ මූලික වශ්යයන් 

මිනිසා යේ ප්රයයෝජනය 

සවහාමද? පරිසරය ඉමහත් 

යලස යවනස් කළ හැක්යක් 

මිනිසාට පමණක්ද? ඔහුට යමම 



 

 

 

සුවියශ්ෂී හැකියාව ලැබී 

තියබන්යන් කුමක් නිසාද? 

මිනිසා පරපුයරන් පරපුරට 

මිහිතලයේ පාලකයා 

යලස  ක්රියා කරන බව සතයක් 

යස් පිළිවැනීමට අපට 

දුේකරතාවක් තියබ්ද? 

පාලකයයකුට යහ පාලනයක් 

සවහා මඟ යපන්වීමක් හා නීති 

පේධතියක් අවශ්ය 

යනොවන්යන්ද? යමම මඟ 

යපන්වීම හා නීති ක්රමය ඔහුටම 

සාදා වත හැකි එකක්ද? යම් 

සියල්ල හැසිරවීමට 

ඔහුටම  සුවියශ්ෂී වූ ඥයාානයක් 

අවශ්ය යනොවන්යන්ද?  



 

 

 

මිනිසා මිහිතලයේ පාලකයා හා 

 ාරකරුය 

මිනිසා මිහිතලයේ 

 ාරකාරයයකු යලස හා 

පාලකයයකු යලස ක්රියා කරන 

බව අප අවට සිදු වන දෑ 

නිරීක්ණණය කිරීයමන් 

පමණක්ම නිවමනය කළ හැකි 

සතයයක් බවට පත්ව ඇත. අන් 

කිසිම ජීවියයකුට යමම සුවියශ්ෂී 

හැකියාව ඇති බව දකින්නට 

යනොමැත. මිනිසා අන් සියලු 

ජීවීන්, පරිසරය, හා එහි අඩංගු 

දෑ පාලනය කරන, යවනස් 

කරන, හා පරිහරණය කරන 

අයයකු යලස දැක්වීම ඉතාමත්ම 



 

 

 

නිවැරදි මතයක් යැයි අපි 

සිතන්යනමු. උදාහරණයක්  

යවන සාකච්ඡා කළයහොත් 

යමය වඩාත් පැහැදිලි වනු 

ඇතැයි අපයේ අදහසයි. සත්ව 

වර්වයායවන් 500 ක් හා 

මිනිසුන්යවන් 500 ක් යතෝරා 

යවන යමයට යපර ජනාවාස 

යනොවූ ප්රයේශ් යදකක යවන් 

වශ්යයන් පදිංචි යකොට ඉන් 

අවුරුදු 5 ක් යහෝ 10 ක් වැනි 

කාලසීමාවකට පසු එම ප්රයේශ් 

යදක නිරීක්ණණය කිරීමට 

ගියයහොත් දැකිය හැකි තත්වය 

වැන ඔබට සිතා බැලිය හැකි 

වන්යන්ද? සතුන් යවන යවොස් 



 

 

 

හැර දැමු ප්රයේශ්යේ දැයනන 

ආකාරයේ කිසිම යවනසක් 

දැකිය යනොහැකි වනු ඇතැයි 

අමුතුයවන් කිව යුතු වන්යන් 

නැත. තම ජීවිතය යවන යෑමට 

පමණක් අවශ්ය වන ප්රමාණයේ 

අවම පරිහරණයකින් යුක්තව 

පරිසරය උපයයෝගී කර යවන 

තියබන ආකාරය අපට 

දකින්නට හැකි වනු ඇත. 

සතුන්යේ හැකියාව හා 

පරිසරය පිළිබවව කටයුතු කළ 

හැකි ප්රමාණයේ සීමාව එයයි. 

නමුත් මිනිසුන් පදිංචි කල 

ප්රයේශ්ය නිරීක්ණණය කරන්නට 

යපරම ඔබයේ මනස තුළ මතු 



 

 

 

වන්යන් කුමන ආකාරයේ චිත්ත 

රූපද? සැබැවින්ම ආරම් යේ 

එම ප්රයේශ්ය දුටුයවකු මවිතයට 

පත් කළ හැකි  අයුරින් හා 

මිනිසුන් පදිංචි කයේ යමම 

ප්රයේශ්යේද කියා සියතන 

තරමට අදහාවත යනොහැකි 

අයුරින් එම ප්රයේශ්ය සහමුලින්ම 

යවනස් යකොට ඇති ආකාරය 

නියත වශ්යයන්ම ඔබට දැකිය 

හැකි වනු ඇත. යමයින් පැහැදිලි 

වන්යන් සත්ව වර්වයා තම 

පැවැත්ම සවහා පමණක් 

මිහිතලය හා එහි පරිසරය 

සීමිත අයුරින් ප්රයයෝජනයට 

වන්නා අතර මිනිසායේ 



 

 

 

තත්වය යමයට හාත්පසින්ම 

යවනස් වූ එකක් බවය.  

මිහිතලය හා එහි අඩංගු සියලු 

දෑ මිනිසායේ ප්රයයෝජනය සවහා 

නිර්මාණය කර ඇති බව හා 

එහි පාලකයා හා  ාරකාරයා 

යලස ඔහු ක්රියා කරන බව 

යමයින් ඉතා පැහැදිලිව 

යපයනන්නට ඇති සතයයකි. 

යමම සුවියශ්ෂී හැකියාව 

මිනිසාට යනොලැබී තිබුණා නම් 

මිහිතලය මත සිදු වී හා 

සිදුයවමින් පවතින අදහාවත 

යනොහැකි යවනස් වීම් දකින්නට 

අපට අවස්ථාව යනොලැබී 

යන්නට ඉඩ තිබුණි. අල් 



 

 

 

කුරානය යමම අදහස ඉතා 

අලංකාර යලස පැහැදිලි කර 

තියබන අයුරු බලමු. 

“ඔහුමය (අල්ලාමය) ඔබව 

මිහිතලය මත (පරපුයරන් 

පරපුරට) උරුමක්කාරයින් බවට 

පත් යකරුයෂ.” (35:39) 

මිහිතලයේ පාලකයා හා 

 ාරකරු යලස මිනිසා ක්රියා 

කරන බව ඉහත විග්රහයයන් 

යහළිදරවු වන සතයයක් බව 

පිළිවැනීමට කිසියවකුට 

අපහසුතාවක් ඇතැයි අපි 

යනොසිතන්යනමු. මිනිසා හැර 

අයනකුත් සතුන්ට යමම වවකීම 



 

 

 

පැවරී යනොමැති බවද පැහැදිලිව 

යපයනන්නට තියබන කරුණකි. 

මිනිසාට පැවරී ඇති යමම 

 ාරධුර වවකීම නිසි යලස ඉටු 

කිරීමට නම් ඔහුට නිවැරදි 

යමන්ම සාධාරණය හා යුක්තිය 

මත පදනම් වූ යථාර්ථවාදී 

මවයපන්වීමක අවශ්යතාව මතු 

යවනවා යනොයෂද? යමම 

මවයපන්වීම ඔහු විසින්ම 

සකසා වත හැක්කක් ද? එම 

මව යපන්වීම හා මව යපන්වීම 

ලබා යදන්නා සතු විය යුතු 

ගුණාංව කුමක් ද කියා විමසා 

බලමු. වැරදි මව යපන්වීම මගින් 

අප මංමුළා වීමට ඇති හැකියාව 



 

 

 

පිළිබවව අමුතුයවන් පැවසිය 

යුතු නැතැයි විශ්වාස 

කරන්යනමු.     

අයප්ක්ෂිත වමනාන්තය කරා 

සාර්ථකව ලඟාවීමට නම් 

නිවැරදි මඟ හා එහි මං 

සලකුණු හරිහැටි දැන සිටීම 

ඉතා වැදවත් යවයි. යබොයහෝ 

විට මං සලකුණු හරිහැටි 

යනොදන්නා අයයක් වැරදි මඟක 

යවොස් අයප්ක්ණා  ංවත්වයට 

පත් වී විනාශ්ය කරාද ළඟා විය 

හැකි බව අප ඉතා යහොඳින් 

දන්නා කරුණකි. තවත් 

උදාහරණයක් වශ්යයන් 

දක්වන්යන් නම් සැබෑ හා වයාජ 



 

 

 

රත්තරන් යවන් කර හඳුනා 

වැනීම සවහා අපට උරවලක් 

අවශ්ය වන බව ප  ායයෝගිකව 

දන්නා කරුණකි. උරවලක් 

යමන්ම නිවැරදි මං සලකුණු 

යලස සතය හා නිවැරදි මව 

යපන්වීමක්  වයාජත්වයයන් 

යවන් කර හඳුනා වැනීම සවහා 

 ාවිත කළ හැකි සාධක 

යමොනවාද යන්න අප විසින් 

යසොයා බැලීම වැදවත් යවයි. 

අපට යදමෂපියන්යවන් උරුම වූ 

දහම පිළිබවව අප කිසි දිනක 

විචාරශීලී බුේධියයන් විමසා 

බලා ඇත්ද? අද අප කරමින් 

සිටින්යන් යදමෂපියන්යවන් 



 

 

 

කිසිම වැරදි යදයක් අපට ලැබිය 

යනොහැකිය යන මතය මත 

පිහිටා ඇස් කන් වසා යවන 

කිසිම විචාරයකින් යතොරව 

පාරම්පරික දහම අනුවමනය 

කිරීම යනොයෂද? යථාර්ථයයන් 

හා විචාරයයන් සිතා බලා 

දහමක් පිළිබවව නිවැරදි 

නිවමනයකට යනොපැමිණීයම් 

ඵල විපාක අන් සියලු කරුණු 

වලට වඩා  යානක විය හැකි 

බව, එනම් වියශ්ණයයන්ම 

මරණින් මතු ජීවිතයේ ඉතා 

අ ාවය සම්පන්න 

තත්ත්වයකට අප පත්විය හැකි 

බව සිතන විට යම් වැන 



 

 

 

නිහඬව අන්ධ  ක්තියයන් 

කටයුතු යනොකළ යුතුය යන 

මතය සමඟ ඔබ එකඟ වනු 

ඇතැයි දැඩිව විශ්වාස 

කරන්යනමු. ඒ නිසා සතය 

දහමක් යතෝරා වැනීයම්දී දැන 

වත යුතු මං සලකුණු යමන්ම 

සතයය හා අසතයය යවන් කර 

වැනීමට  ාවිත කළ හැකි 

උරවල යමන් වූ සාධක වැනද 

පූර්ව නිවමනයන්යවන් හා 

බැඳීම් වලින් බැහැර වී විවෘත 

මනසකින් හා විචාරශීලී බුේධිය 

යමයහයවා කරන්නා වූ 

විමසුමකට සහ ාගි වන යලස 

ඔබට ආරාධනා කරන්යනමු. 



 

 

 

ඌන දැනුමක් ඇති අයයකුට 

එනම් මිනිස් දැනුයම් 

සීමාවන්යවන් ඔබ්බට දිව යන 

වැඹුරු, පළල් හා අසීමිත 

දැනුමක් යනොමැති අයයකුට 

මිනිසායේ යමයලොව හා 

මරණින් මතු ජීවිතයේ ජය 

මාවත විව  හ යකොට නිවැරදි මඟ 

යපන්වීමක් කිරීමට හැකියෂ 

යැයි සිතීම අනුවණකමක් බව 

අප සැම ඉතා යහොඳින් අවයබෝධ 

කර වත් කරුණකි. එනිසා දහම 

ලබා යදන්නා යකයරහි සර්ව 

සම්පූර්ණ ඥයාානයක් තිබිය යුතු 

බව සැයවොම අවිවාදයයන් 

පිළිවනු ඇතැයි කිසිම සැකයක් 



 

 

 

තිබිය යනොහැක. එනම් දහම 

ලබා යදන්නා සර්වඥයා විය යුතුය. 

යමය පළමුවැනි යකොන්යේසිය 

යලස පිළිවැනීමට ඔබට 

අපහසුතාවක් නැතැයි විශ්වාස 

කරන්යනමු. දැනට ඇති දහම් 

සියල්ලම සර්වඥයායයකු විසින් 

ලබා දුන්නු ඒවා නම් යමම දහම් 

අතයර් යවනස්කම් ඇතිවන්නට 

ඉඩකඩ තිබිය යනොහැක. එයස් 

විය හැක්යක් සියලු දහම් 

සර්වඥයායයකු විසින් ලබා දුන් 

ඒවා යනොවන තත්වයේ යහෝ 

සර්වඥයායයකු විසින් ලබා දුන් 

දහම අතර මැදි කාලයේදී මිනිස් 

හස්තයයන් හා චින්තනයයන් 



 

 

 

යවනස් කර ඇති තත්වයේ 

පමණි. යම් වැනද මත වැටුමක් 

ඇතැයි අපි යනොසිතන්යනමු.  

දැනට ඇති දහම් සියල්ල පැරණි 

ඒවා වන අතර එම දහම් 

සර්වඥයායයකු විසින් ලබා දී 

ඇත්නම්, අද අප අතට පත් වී 

ඇති එම දහයම් යල්තන 

සර්වඥයායේ වචනයයන්ම, 

ඔහුයේම අදහස් කිසිම යවනස් 

කිරීමකින් යතොරව එයලසින්ම 

සුරක්ෂිත වූවක් විය යුතුය. 

නැතිනම් ආරම් යේ දහම 

දුන්යන් සර්වඥයා වූවත් අතරමැදි 

කාලයේදී මිනිසුන් විසින් 

තමන්යේ සාමානය බුේධියයන් 



 

 

 

ඒවා යවනස් කර ඇත්නම්, අද 

අප අතර ඇති දහම සර්වඥයා 

විසින්ම දුන් දහම යැයි 

යකයලසකින්වත් පිළි වත 

යනොහැකි තත්වයක් 

අනිවාර්යයයන්ම ඇති යවයි. ඒ 

නිසා යදවැනි යකොන්යේසිය 

යලස සර්වඥයා විසින් යදන ලද 

දහම එයලසින්ම සුරක්ෂිතව 

ඇති බවට පිළි වත හැකි සාක්ෂි 

තිබිය යුතුය. සතය අසතයයයන් 

යවන් කර දක්වන යමම 

යකොන්යේසි යදක පදනම් කර 

යවන අනිකුත් මං සලකුණු 

ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. මිනිස් 

චින්තනයේ පරස්පරතාවන් 



 

 

 

ඇති වීම වැළැක්විය යනොහැකි 

කරුණක් බව අප සැයවොම 

ප  ායයෝගිකව දන්නා කරුණකි. 

වියශ්ණයයන්ම එක් විණයයක් 

සම්බන්ධව ප  කාිතත අදහස් 

වල යවනස්කම් කාලයේ 

පරතරය දිගු වන විට යබොයහෝ 

විට සිදු විය හැක්කක් බව අප 

අත් දුටු සතයයකි.  ඕනෑම 

විේවයතක් එක් විණයයක් 

සම්බන්ධව පස් අවුරුේදකට 

යපර දැරූ මතය හා පස් 

අවුරුේදකට පසුව එම විණය 

සම්බන්ධයයන් දරන මතයේ 

යබොයහෝ දුරට යවනස්කම් ඇති 

විය හැකි බව විශ්ාරදයින්යේ 



 

 

 

මතයයි. යමම පරස්පරයන් ඇති 

වීමට යබොයහෝ දුරට පහත 

සවහන් කරුණු සාධක විය 

හැකිය. 

1. එක් විණයයක් සම්බන්ධව 

යපර පැවසූ අදහස් අමතක වී 

යෑම. 

2. යපර වැරදි යලසට අවයබෝධ 

කර වත් කරුණු පසුව නිවැරදිව 

අවයබෝධ කර වැනීම. 

3. මානසික හා ශ්ාරීරික 

පීඩනයන්ට  ාජනය වී ඇති 

අවස්ථාවන්හි දී නිවැරදිව 

කරුණු අවයබෝධ කර වැනීමට 

යමන්ම ඉදිරිපත් කිරීමට ද ඇති 



 

 

 

වවකීම වැන වැඩි අවධානයක් 

යයොමු යනොකිරීම. 

4. අප අදහස් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන අයයේ සිත් යනොරිදවා 

කටයුතු කිරීයම් අවශ්යතාව 

මත යහෝ පුේවලික ලා  

ප  යයෝජන උයදසා සතයයයන් 

බැහැර වූ අදහස් ප  කාශ් කිරීම. 

5. වයයෝවෘේධ  ාවය සමඟ 

ඇතිවන්නා වූ සිතීයම් 

හැකියායෂ ඌනතාවයන්. 

6. තර්ජන හා අලා යක් ඇති 

යෂයදෝයි බියයන් අදහස් ප  කාශ් 

කිරීයම්දී යදබිඩි පිළියවතක් 

අනුවමනය කිරීම. 



 

 

 

යමයට අමතරව තවත් යබොයහෝ 

අඩුපාඩු හා දුර්වලතාවන්යවන් 

මිනිස් ස්ව ාවය පිරී පවතින 

යහයින් පරස්පරතාවන්යවන් 

යතොර වූ එක් අයයක් යහෝ 

යසොයා වැනීම ඉතා දුලබ 

කාර්යයකි. යමම අදහස් පදනම් 

කර යවන සතය ආවමික 

ප  කාශ්නයක තිබිය යුතු අංව 

ලක්ණණ වශ්යයන් පහත 

සවහන් කරුණු යවන හැර 

දැක්විය හැකිය. 

1. අසතයයයන් යතොර වීම 

2. පරස්පරතාවන්යවන් යතොර 

වීම. 



 

 

 

3. අතිශ්යයෝක්තියයන් යතොර 

වීම. 

4. අධම හා පහත් අදහස් වලින් 

යතොර වීම. 

5. අනුමාන කිරීම් වලින් හා 

මනඃකල්පිත අදහස් වලින් 

යතොර වීම. 

6. රජවරු, පාලකයින් හා 

බලසම්පන්නයින් පිළිබවව 

අනවශ්ය ප  ශ්ංසාවන්යවන් 

යතොර වීම. 

7. තමා ජීවත් වූ යුවයේ පැවති 

අවිදයාත්මක සංකල්පයන් 



 

 

 

සතය කරුණු යලස ඉදිරිපත් 

යනොකිරීම. 

8. උසස් සදාචාරයන් උවන්වන 

එකක් වීම. 

9. පුේවලික ලා  ප  යයෝජන 

අයප්ක්ණාවන්යවන් යතොර වීම. 

10.මිනිස් ජීවිතයේ සියලුම 

අවස්ථා හා තත්වයන්ට සුදුසු 

හා නිවැරදි මඟයපන්වීමකින් 

යුක්ත වීම. 

ආවමික ඉවැන්වීම් අඩංගු 

ලිඛිත  ාණාව ජීවමානව යමන්ම 

සැමටම යත්රුම් වත හැකි 

ආකාරයේ ශශ්ලියකින් යුක්ත 



 

 

 

විය යුතු යවයි. එයස් 

යනොවුවයහොත් එය 

විශ්ාරදයන්ට පමණක් සීමා වූ 

දහමක් බවට පත්වනු 

යනොඅනුමානය. සකල මනුණය 

වර්වයායේම යහපත එවැනි 

දහමකින් ඉටු විය හැකි යැ’යි 

සිතීම අසීරුය. දහයම් ඉවැන්වීම් 

පුජක පක්ණයට පමණක් සීමා 

යනොවිය යුතුය. පුජක පක්ණයක් 

ඉන්නා දහම් තුළ (එනම් පුජක 

පක්ණයක් යනොමැති දහම් ද 

යලොව ඇති බව යමමගින් මතක් 

කරන්නට කැමැත්යතමු) 

ඔවුන්යේ මව යපන්වීම උයදසා 

ඉවැන්වීම් අවශ්ය බව 



 

 

 

පිළිවන්යනමු. නමුත් දහයම් 

මාර්යවොපයේශ්නයයන් 99% ක් 

පමණ යවන් කර ඇත්යත් 

ඔවුන්යේ අධයාපනය උයදසා 

නම් එහි සතයය වශ්යයන්ම 

අඩුපාඩුවක් ඇති බව අපට 

පිළිවන්නට සිදු යවනවා 

යනොයෂද? දහයම් ඉවැන්වීම් 

වලින් 99% ක් පමණ 1% කට 

වඩා අඩු පුජක පක්ණයට යවන් 

කර ඇත්නම් අති බහුතරයක් වූ 

එනම් 99% තරම් වූ පුජක 

පක්ණයට අයත් නැති ගිහි 

ජනයාට විශ්ාල අසාධාරණයක් 

යමමගින් සිදු වන බව පැහැදිලිව 

යපයනන්නට තියබන සතයයකි. 



 

 

 

මිහිතලයේ පාලකයා හා 

 ාරකාරය යලස වවකීම්  ාර 

යවන කටයුතු කරන්යන් ගිහි 

ජනයායි. පුජක පක්ණයේ වැඩි 

අවධානය යයොමු වී ඇත්යත් 

යලෞකික යනොවන 

යලෝයකෝත්තර දිසාවකටය. ජන 

සංයුතියේ වුහය පිළිබවව 

අවධානය යයොමු යනොයකොට 

මව යපන්වීම් සකස් වුවයහොත් 

එය සාර්ථක මව යපන්වීමක් 

යලස පිළිවැනීමට 

දුේකරතාවන්  මතු යවයි. 

එයහයින් මිනිසාට අවශ්ය 

වන්යන් පරිපුර්ණත්වයයන් 

සපිරි විශ්වීය මවයපන්වීමකි 



 

 

 

(Complete Universal Guidance). 

මිනිසායේ උපයත් සිට මරණය 

දක්වා වූ ඇති මනුණය ජීවිතයේ 

සියලුම පැති කඩයන් පිළිබවව 

ඉවැන්වීම් යමම මව 

යපන්වීයමහි අඩංගු විය යුතුය. 

ආධයාත්මික වර්ධනය, 

අධයාපනය හා දැනුම, 

යසෞතයය, පවුල් ජීවිතය, 

ආර්ථිකය, යේශ්පාලනය, සමාජ 

ප්රශ්න, සමාජ සම්බන්ධතාවන්, 

රාජය පාලනය, යුේධ, සිවිල් හා 

අපරාධ නීති ක්රම, නීතිය හා 

යුක්තිය පසිවලීයම් වුහයන්, 

ඇතළු මනුණය ජීවිතයේ සියලුම 

පැති කඩයන් යමම මව 



 

 

 

යපන්වීමට ඇතුළත් විය යුතුය 

යන්න අපයේ නිහතමානී 

මතයයි. එය හුයදක් 

යලෝයකෝත්තර අයප්ක්ණාවන් 

පමණක් ඉලක්ක කර වත් 

ඉවැන්වීමක් යනොවිය යුතුය. 

මිනිසායේ අවසාන ඉලක්කය 

යලෝයකෝත්තර ජයග්රහණය බව 

සැබෑවකි. නමුත් අති මහත් 

බහුතරයක් වූ ගිහි පිරිසයේ 

යලෞකික ජීවිතයේ සම්මා මව 

යපන්වීමකින් යතොරව මනුණය 

වර්වයාව යකයස් නම් 

යලෝයකෝත්තර ජයග්රහණයක් 

කරා යයොමු කරන්නටද යන 



 

 

 

ප්රශ්නය මතු යවනවා 

යනොයෂද?         

අප අදහස් කරන්යන් ඉහත 

සවහන් කරුණු පදනම් කර 

යවන අප රයට් ඇති ප  ධාන 

දහම් පිළිබවව විචාරශීලීව 

වයෂණණයක යයදීමටය. යමම 

ප  යත්නයේදී උේයෂවයන්ට 

ඉඩකඩ යකොයහත්ම ලබා යනොදී 

ඔබයේ බුේධිමත් හා විචාරශීලී 

සහ ාගිත්වය ඉතා අයේ 

යකොට සලකන්යනමු. යමම 

ප්රයත්නය යහ අයුරින් සාක්ණාත් 

කර වැනීම පිණිස මිනිසායේ 

ස්ව ාවය පිළිබවව පළමුව 

සාකච්ඡාවකට අවතීර්ණය 



 

 

 

යවමු. මිනිසායේ ස්ව ාවය 

අවයබෝධ කර වැනීම පහසු වීම 

පිණිස මිනිසායේ හා සත්ව 

යලෝකයේ අයනකුත් 

සාමාජිකයින් අතර ඇති මුලික 

යවනස්කම් කිහිපයක් පිළිබවව 

පළමුව විමසා බලමු. මිනිසායේ 

ස්ව ාවය පිළිබවව මුලික 

දැනුමකින් යතොරව ඔහුට සුදුසු 

වන්යන් කුමන ආකාරයේ මව 

යපන්වීමක් ද යන්න පිළිබවව 

නිවමනයකට එළඹීම පහසු 

යනොවන්නකි. එයස් කටයුතු 

කිරීම බුේධිමත් හා යථාර්ථවාදී 

ප්රයෂශ්යක් ද යනොවනු ඇත. 

සිංහයාට ආහාරය සවහා 



 

 

 

අවශ්ය වන්යන් මාංශ් වර්වයි. 

යමම මුලික ස්ව ාවය හඳුනා 

යනොයවන සිංහයාට තෘණ 

වර්ව කවන්නට ලැහැස්ති 

වුවයහොත් සිදු වන්යන් කුමන 

තත්වයක් ද යන්න පැහැදිලි 

කිරීම අවශ්ය යනොවන බව 

සිතන්යනමු. එයලසම වව 

මහීණාදීන්යේ ආහාර තෘණ 

වර්ව වන අතර යම් පිළිබවව 

අවයබෝධයකින් යතොරව උන්ට 

මාංශ් කවන්නට උත්සාහ 

කළයහොත් සිදු වන්යන් කුමන 

තත්වයක් ද යන්න ඔබට 

පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය යනොවනු 

ඇත. මිනිසායේ මුලික 



 

 

 

ස්ව ාවය හඳුනා වත් විට ඔහුට 

සුදුසු වන්යන් කුමන ආකාරයේ 

මව යපන්වීමක් ද යන්න 

පිළිබවව අපට සාමුහික 

එකඟතාවකින් නිවමනයකට 

එන්නට හැකි යෂ යැයි අයප්ක්ණා 

කරන්යනමු. එයහයින් යමම 

කරුණු හැකි පමණ සරලව හා 

තර්කානුකුලව මීළඟ ලිපියයන් 

සාකච්ඡා කරන්නට 

බලායපොයරොත්තු වන්යනමු.  

 "සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (3) 

මිනිසාව අවයබෝධ කර වැනීම 

පිණිස මිනිසායේ හා සත්ව 



 

 

 

යලෝකයේ අයනකුත් 

සාමාජිකයින් අතර ඇති මුලික 

යවනස්කම් කිහිපයක් පිළිබවව 

පළමුව විමසා බලමු. එළයදනක් 

තම පැටියා යලොවට බිහි කළ 

විවස මිහිතලයට එකතු වන 

යමම නව ජීවියායේ ක්ෂණික 

අවශ්යතාව වන්යන් කුසගින්න 

හා පිපාසය සංසිඳුවා වැනීමය. 

යමම අවශ්යතාව ඉටු කර 

වන්නා ආකාරය යහෝ ඉටු කර 

වත හැකි ස්ථානය පිළිබවව 

දැනුවත් කිරීමක් එළයදන විසින් 

තම පැටියාට ලබා යදන්යන් 

නැත. මිනිත්තු කිහිපයකට 

යපර දක්වා එළයදන යේ 



 

 

 

වර් ාණයේ සිටි යමම පැටියා 

ඉන් පිට ව ආ පසු තම ජීවිතයේ 

නව පරිසරයට අනුව ජීවිතය 

සකස් කර වන්නට දැනුම ලබා 

වන්යන් කුමන මාර්වයයන්ද? 

කිසියවකුයේ මව යපන්වීමකින් 

යතොරව තම ආහාරය තියබන 

තැන යහොඳින් දන්යනකු යලස 

වැස්සියවන් කිරි උරා යබොන්නට 

යමම නව ජීවියා කටයුතු කිරීම 

සැබැවින්ම මවිත කර 

යනොවන්යන්ද? කරුණාකර සිතා 

බලන්න. මනුණය දරුයවකු 

යලොවට බිහි වූ විට යමයලස 

ක්රියා කිරීයම් හැකියාව එම 

දරුවාට තියබ්ද? අලුත උපන් 



 

 

 

දරුයවකු යේ අසරණ  ාවය අප 

සැම යහොඳින් දන්නා කරුණකි. 

මවයේ ආදරය, යසයනහස, 

කරුණාව යනොලැබුණා නම් දින 

යදකකට වඩා ජීවත් වීයම් 

වාසනාව යමම දරුවාට 

යනොලැබී යනු ඇත. යමම සාධක 

නිරීක්ණණය කිරීම මත අපට 

එළඹිය හැකි නිවමනයන් 

කුමක්ද? සත්ව යලෝකයේ 

සාමාජිකයින් යලොවට බිහි 

වන්යන් ජීවත් වීම සවහා වූ 

පුර්ව ජන්ම සැලැස්මක් සහිත 

බව අපට එළඹිය හැකි පළමු 

නිවමනයයි. යම් යහ්තුව නිසාම 

සත්වයින්ට මව යපන්වීමක 



 

 

 

අවශ්යතාවක් මතු වන්යන් 

නැත. එනිසා උන්ට දහමක යහෝ 

පාලකයින්යේ අවශ්යතාව අදාළ 

යනොවන තත්වයක් පැහැදිලිව 

දක්නට ඇත. මනුණය දරුවායේ 

තත්වය යමයට හාත්පසින්ම 

යවනස් ය.  

මනුණය දරුවාට 

අනිවාර්යයයන්ම උපන් පළමු 

දවයස් සිට මිහිතලයයන් සමු 

වන්නා දිනය දක්වා මව 

යපන්වීමක හා පාලනයක 

අවශ්යතාව සහතික වශ්යයන්ම 

අවශ්ය ව ඇත. මිනිස් දරුවායේ 

පළමු පාලිකාව මව වන අතර 

ක්රමයයන් යමම ලැයිස්තුවට 



 

 

 

පියා, ගුරුවරුන්, තම යස්වා 

ස්ථානයේ, යපොලිසියේ, 

උසාවියේ, රාජය අංශ්යේ, 

බන්ධනාවාර ආදියේ නිලධාරීන් 

එකතු වනු යපයනන්නට ඇත. 

මිනිසා කැමති වුවත් අකමැති 

වුවත් ඔහුට ජීවත් වන්නට සිදු 

වී ඇත්යත් යමවන් 

වාතාවරණයක ය. යමයට යපර 

ලිපියයන් අප සාකච්ඡා කළ 

කරුණු අනුව මිනිසා මිහිතලයේ 

පාලකයා හා  ාරකාරයා යන 

නිවමනයට එළඹුයනමු. එහිදීත් 

අප තවත් එක් වැදවත් 

කරුණක් පිළිබවව එකඟතාවක් 

ඇති කර වත්යතමු. එනම් 



 

 

 

මිහිතලයේ පාලකයා හා 

 ාරකාරයා යලස ඔහුට 

නිවැරදිව කටයුතු කරන්නට 

නම් අවශ්ය වන්යන් 

පරිපුර්ණත්වයයන් සපිරි විශ්වීය 

මව යපන්වීමක් (Complete 

Universal Guidance) බව 

පිළිවත්යතමු. මිනිසායේ උපයත් 

සිට මරණය දක්වා වූ ඇති 

මනුණය ජීවිතයේ සියලුම පැති 

කඩයන් පිළිබවව ඉවැන්වීම් 

යමම මව යපන්වීයමහි අඩංගු 

විය යුතුය. ආධයාත්මික 

වර්ධනය, අධයාපනය හා දැනුම, 

යසෞතයය, පවුල් ජීවිතය, 

ආර්ථිකය, යේශ්පාලනය, සමාජ 



 

 

 

ප්රශ්න, සමාජ සම්බන්ධතාවන්, 

රාජය පාලනය, යුේධ, සිවිල් හා 

අපරාධ නීති ක්රම, නීතිය හා 

යුක්තිය පසිවලීයම් වුහයන් 

ඇතළු මනුණය ජීවිතයේ සියලුම 

පැති කඩයන් යමම මව 

යපන්වීමට ඇතුළත් විය යුතුය 

යන්න අපයේ මතයයි. එය 

හුයදක් යලෝයකෝත්තර 

අයප්ක්ණාවන් පමණක් ඉලක්ක 

කර වත් ඉවැන්වීමක් යනොවිය 

යුතුය. මිනිසායේ අවසාන 

ඉලක්කය යලෝයකෝත්තර 

ජයග්රහණය බව සැබෑවකි. 

නමුත් අති මහත් බහුතරයක් වූ 

ගිහි පිරිසයේ යලෞකික 



 

 

 

ජීවිතයේ සම්මා මව 

යපන්වීමකින් යතොරව මනුණය 

වර්වයාව යකයස් නම් 

යලෝයකෝත්තර ජයග්රහණයක් 

කරා යයොමු කරන්යන්ද යන 

ප්රශ්නය මතු යවනවා යනොයෂද? 

මිනිස් දරුවායේ උපයත් සහ 

ජීවිතයේ ස්ව ාවය අනුව ද 

අපට සැකයයන් යතොරව ඔප්පු 

වන්යන් ඔහුට යමවන් පරිපුර්ණ 

විශ්වීය මව යපන්වීමක 

අවශ්යතාව යනොයෂද?.  

මිනිසාට උපයත් සිට මරණය 

දක්වා පාලකයින් සිටින බව 

ඉහත කරුණු සලකා බැලීයමන් 

අපහට යපයනන්නට ඇති 



 

 

 

සතයයකි. යමම සියලු ය ෞතික 

පාලකයින් මගින් කරන්නට 

හැකි වන්යන් මිනිසායේ බාහිර 

ක්රියාකාරකම් පාලනය කිරීමට 

කටයුතු කිරීම පමණි. යමය 

මිනිසායේ ක්රියාකාරකම් 

පාලනය කිරීමට ඇති වඩාත් 

යයෝවයය පිළියවත යනොවන බව 

මිහිතලය මත සිදු යවමින් 

පවතින්නා වූ දෑ යකයරහි 

අවධානය යයොමු කරන විට 

පැහැදිලිව යපයනන්නට ඇති 

සතයයකි. මිහිතලය මත 

වසංවතයක් යලසින් වර්ධනය 

යවමින් පවතින අපරාධ රැල්ල 

අපට හඬ නවා පවසන්යන් 



 

 

 

කුමක් ද? මිනිසායේ ක්රියාවන් 

පාලනය කිරීම සවහා සිටින්නා 

වූ සියලු ය ෞතික පාලකයින්යේ 

අසාර්ථකත්වය 

යනොයෂද?                  

යමම සියලු ය ෞතික 

පාලකයින්ට කළ හැකිව 

ඇත්යත් මිනිසායේ ක්රියාවන් 

එක්තරා ප්රමාණයකට පාලනය 

කිරීමයි. නමුත් ක්රියාවට මුල් 

වන්යන් ඔහුයේ සිතයි. මිනිස් 

සිත බාහිර සියලු 

පාලකයින්යවන් බැහැර වුවකි. 

මිනිස් සිත පාලනය යනොකර 

ඔහුයේ ක්රියාකාරකම් පමණක් 

පාලනය කිරීයමන් සිදුයවන්යන් 



 

 

 

ඔහු බහු චරිත ඇත්යතකු බවට 

පත්වීමයි. පාලකයායේ 

පාලනයේ බලපෑම ඇති විට 

යහකම සුරකින්නටත් එයින් 

බැහැර වූ විවස තමායේ සුපුරුදු 

චරිතය යවත යයොමු වන්නටත් 

කටයුතු කිරීම යබොයහෝ විට සිදු 

වන්නක් බවට පත් ව ඇත. යම 

මගින් ඔහු යයොමු වන්යන් බහු 

චරිත රංවනයකටය.   නිවැරදි 

මව යපන්වීමකින් මිනිසායේ 

සිත යහ මවට යයොමු කර එය 

පාලනය කිරීම සවහා වූ වඩාත් 

යයෝවය පිළියවතකින් යතොරව 

ඔහුයේ ක්රියාකාරකම් පමණක් 

ය ෞතික පාලකයින් මගින් 



 

 

 

පාලනය කරන්නට කටයුතු 

යයදු විට මිනිසා විකල්ප මාර්ව 

යයොදා වනිමින් තම සියත් 

උත්පාදනය වන වැරදි 

චින්තනයන් පදනම් කර යවන 

නුසුදුසු ක්රියා යවත යයොමු වීම 

වැළක්විය හැක්කක් යනොයෂ. 

ඔහුයේ සිත ඔහුටම පාලනය 

කර වත හැකිද? යම් සවහා වූ 

විශ්වීය උපයයෝගීතාවකින් යුත් 

මව කුමක්ද? මිනිසායේ සිත 

පාලනය කළ හැකි පාලකයයක් 

සිටින්යන් ද? එම පාලකයායේ 

ස්ව ාවය කුමක් විය යුතුද? 

එවන් පාලකයයකුට අවනත 

වීයමන් සතයය වශ්යයන්ම 



 

 

 

මිනිසාට තම සිත පාලනය 

යකොට සම්මා ජීවිතයකට යයොමු 

වීයම් හැකියාවන් පිළිබව 

ප්රායයෝගිකත්වය සමාජ සිදුවීම් 

තුළින් සනාථ වී තියබ්ද?  යම් 

සියල්ල සවිස්තරාත්මකව පසුව 

සාකච්ඡා කරමු. මීළඟට මිනිසා 

හා සත්ව යලෝකයේ 

සාමාජිකයින් අතර ඇති 

සමානකම් යදස අපයේ 

අවධානය යයොමු කරමු.     

මිනිසා සහ සත්වයින් අතර 

ඇති 

සමානකම්                                     



 

 

 

පහත සවහන් කරුණු මිනිසා 

හා සත්ව යලෝකයේ අයනකුත් 

සාමාජිකයින් අතර යපොදුයෂ 

දකින්නට ඇති ප්රධාන 

සමානකම් යලස විස්තර කළ 

හැක.   

1.     කුසගින්න  

2.     පිපාසය  

3.     ලිංගික උත්යත්ජනය  

4.     ප්රජනනය  

5.     නින්ද  

6.     ආරක්ණණය පිළිබව හැඟීම  



 

 

 

යමම සමානකම් පිළිබවව වුවද 

මිනිසාට සතුන් ක්රියාකරන 

අයුරින් කටයුතු කරන්නට 

හැකියාවක් යනොමැත. යමම 

සාධකයන් මිනිසා තුළ පිහිටි 

සත්ව ලක්ණණයන් යලසත් ඒවා 

පාදක කර යවන විවිධ චිත්ත 

ආයෂවයන්  මිනිසායේ 

ශචතසිකයේ උත්පාදනය විය 

හැකි බවත් අපි දනිමු. එම 

චිත්ත ආයෂවයන් පාලනය කර 

වනිමින් මිනිසා ඉහත සවහන් 

කරුණු යවත යයොමු විය යුතු 

යවයි. වියශ්ණයයන්ම කුසගින්න 

පිපාසය හා ලිංගික 

උත්යත්ජනය වැනි කටයුතු වලදී 



 

 

 

මිනිසා අනිවාර්යයයන්ම සම්මා 

මව යපන්වීමක් අනුව කටයුතු 

කළ යුතු යවයි. එයස් 

යනොවුවයහොත් එය විශ්ාල 

සමාජ ප්රශ්නයක් බවට පත්වීම 

වැළැක්විය විය හැකි කරුණක් 

යනොවනු ඇත. යමහිදීත් අප 

අවධාරණය කරන්යන් මිනිසා 

අනිවාර්යයයන්ම මව 

යපන්වීමක අවශ්යතාව ඇති 

අයයකු යලසය.  

මිනිසා සත්ව යලෝකයේ උසස්ම 

සත්වයා වන්නට නම් 

අනිවාර්යයයන්ම එම උසස් 

 ාවය සාධාරණීය කරවන 

මිනිසාට පමණක් සුවියශ්ෂී වු 



 

 

 

ලක්ණණ මිනිසාට තිබිය යුතුය. 

යමම කරුණු විග්රහ කර ඇති 

අයුරු  විමසා බලමු. 

මිනිසා සහ සත්වයා අතර 

අසමානකම් යමොනවාද? 

1.     විචාර බුේධිය,  

2.     යතෝරා වැනීයම් නිදහස,  

3.     හෘද සාක්ෂිය මත පදනම් 

වූ හරි වැරදි (සම්මා හා අසම්මා) 

ක්රියා පිළිබව හැඟීම,  

4.     (ලැජ්ජා ය මත පදනම් වු) 

සදාචාරය,  



 

 

 

5.     මිහිතලය ඇතුළුව 

මුළුමහත් විශ්වයයහිම ගුප්ත 

හා පාලන අධිකාරී බලයක් ඇත 

යන කරුණු මිනිසාට පමණක් 

සුවියශ්ෂීය.  

යමම යහ්තු නිසාම මිනිසාට 

ඉතා පළල් පරාසයක් තුළ 

සුදනන් යහෝ දුදනන් වීමට 

හැකියාවක් ඇත.  යතෝරා 

වැනීයම් නිදහස වැනි කරුණු 

සත්ව යලෝකයේ සාමාජිකයින්ට 

අදාළ යනොවන්නක් වන අතර 

උන්යේ ජීවිතය සකස් වී 

ඇත්යත් පුර්ව ජන්ම සැලැස්මක් 

අනුවය. යමම සියලු කරුණු 

අපට නැවත නැවත අවධාරණය 



 

 

 

කර සිටින්යන් මිනිසායේ 

වියශ්ණ ස්ව ාවය අනුව ඔහුට 

පරිපුර්ණත්වයයන් සපිරි සම්මා 

විශ්වීය මව යපන්වීමක් හා 

ඔහුයේ සිත පාලනය කිරීයම් 

හැකියාව ඔහුට ලබා යදන 

පාලකයයකුයේ අවශ්යතාව 

යනොයෂද?  ඉහත කරුණු වලින් 

මිනිසායේ ජීවිතයට සෘජුවම 

බලපාන සාධකය වන්යන් 

ඔහුටම සුවියශ්ෂී වූ සදාචාරයයි. 

මිනිසාට පමණක් උරුම 

අයනකුත් සාධක ඔහුයේ 

සදාචාරාත්මක ජීවිතය 

යපෝණණය කරන්නට අනුබල 

යදන ප්රධාන මාර්වයන්ය. 



 

 

 

දහමක ප්රධාන අරමුණ හා 

ඉලක්කය විය යුත්යත් සත්ව 

ලක්ණණයන්යවන් උපලක්ෂිත වූ 

මිනිසාව සදාචාර සම්පන්න 

යේේවත්වය කරා යයොමු 

කරවන නිවැරදි මව යපන්වීමක් 

ලබා දීම බව අපයේ මතයයි.  

මිනිසා සහ සත්ව යලෝකයේ 

අයනකුත් සාමාජිකයින්ට යපොදු 

වූ තවත් වැදවත් සාධකයක් 

ඇත. එම කරුණ යවනමම 

සාකච්ඡා කරන්නට අදහස් 

කයේ එහි ඇති සුවියශ්ණත්වය 

යහ්තුයවනි. ආශ්ාව, තෘේණාව 

යන පදයන්යවන් විග්රහ වන 

ස්ව ාවය මිනිසාටත් අයනකුත් 



 

 

 

සත්වයින්ටත් යපොදු වුවත් 

සත්වයින් යේ තෘේණායෂ 

සීමාවක් ඇති බව ඔවුන්යේ 

හැසිරීම් නිරීක්ණණය කිරීයමන් 

අපට පැහැදිලිව දැක වත හැක. 

නමුත් පාලනයකින් යතොරව 

මුදා හැරිය විට මිනිසායේ 

තෘේණායෂ සීමාව යකොතනදැයි 

දැනවැනීම ඉතාමත්ම අපහසු 

කාර්යයකි.  

“සැබැවින්ම ඔහු (මිනිසා) 

සම්පත් යකයරහි ඉතා දැඩි වූ 

ආශ්ාවකින් (තෘේනාවකින්) 

යුක්ත වූ යවකි.” (අල් කුර්ආනය 

100 : 8)  



 

 

 

මිනිසායේ මුලික ස්ව ාවය 

යමම අල් කුර්ආන් වාකය අපට 

පැහැදිලි කර යදයි. තෘේණාව 

සහමුලින්ම ඉවත් කර වැනීමක් 

පිළිබවව අපට කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීමක් අල් කුර්ආනයේ දක්නට 

යනොමැති බවයි අපයේ මතය 

වන්යන්. නමුත් අකුසලයට 

නැඹුරු වූ අයහ ආසාවන් 

පාලනය කර වැනීම පිණිස 

ඉස්ලාමය තුළ අති විශ්ාල 

ඉවැන්වීම් සම් ාරයක් ඇත.  

යමම අති වැදවත් මාතෘකාව 

පිළිබවව කිතුනු හා බුදු දහයම් 

ඉවැන්වීම් යකයරහි ද අපයේ 

අවධානය යයොමු කරමු. 



 

 

 

“තවද, සියලු ආකාර 

තණ්හාවලින් පයරස්සම් 

යවන්නට බලාවන්න; 

මනුණයයයකුට යකොතරම් යේපළ 

තිබුණත් ඔහුයේ ජීවිතය ඒ පිට 

රවා නැතැයි ඔවුන්ට වදාළ 

යස්ක” (ශුේධ බයිබලය - 

ශුේධවර ලූක් 12 : 15) 

මිනිසායේ යහ පැවැත්ම උයදසා 

වූ ඉතා වැදවත් 

උපයේශ්යක්  යලස යමය අපට 

පිළි වත හැකි ය. යමහි 

තෘේණායවන් පයරස්සම් වන 

යලස උපයදස් දී ඇති අතර එය 

සහමුලින්ම නැති කර වැනීම 



 

 

 

පිළිබව ව අදහසක් අන්තර්වත 

වී යනොමැත.   

බුදු දහයම් මතය ද විමසා බලමු. 

බුදු දහයම් පදනම යලස 

සැලයකන චතුරාර්ය සතයයේ 

තෘේණාව සහමුලින්ම ඉවත්කර 

වැනීම නිර්වාන මාර්වය ට 

අවතීර්ණ වීමට අතයවශ්ය 

සාධකයක් යලස දක්වා ඇත.  

“චතුරාර්ය සතයය අවයබෝධයට 

අසමත් වීම නිසා අපි ඉපදීම හා 

මරණ සංතයාත සංසාර 

චක්රයයහි වැලී යනො නැවතී ඒ 

වටා යමින් සිටින බැෂ බුදු රදුන් 

වදාරා ඇත. පළමුවන ධර්ම 



 

 

 

යේශ්නාව වූ 

ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්රයේ 

බරණැස මිවදායේ පස් වව 

මහණුනට චතුරාර්ය සතයය 

හා ආර්ය අේටාංගික මාර්වය 

යදසු යස්ක.” (ආචාර්ය කිරින්යේ 

ධම්මානන්ද මහානාහිමි - 

“යබෞේධ විශ්වාස විමර්ශ්නය” – 

88 වැනි පිටුව) 

“සියතන් තෘේණාව මුලිනුපුටා 

දැමිය යුතුය. යමය තුන් වන 

ආර්ය සතයය යි. තෘේණාව 

නැති කළ තත්වය නිර්වාණය 

නම් යෂ. නිබ්බාණ යන පදය 

සැදී ඇත්යත් නි + වාණ සන්ධි 

වීයමනි. යමහි අරුත 



 

 

 

තණ්හායවන් නික්මීම යහෝ 

තෘේණායෂ අවසානය යනුයි. 

යමය දුකින් මිදුණු යළි 

ඉපදීයමන් යතොර තත්ත්වයකි, 

ඉපදීම, ජරාව, මරණය, යන 

නීති වලට යටත් යනොවන 

තත්ත්වයකි.” (ආචාර්ය 

කිරින්යේ ධම්මානන්ද 

මහානාහිමි - “යබෞේධ විශ්වාස 

විමර්ශ්නය” – 91 වැනි පිටුව)     

 “ඉඳුරන් හා වැටීම නිසා 

අරමුණු වලට අනුව තමා 

යකයරහි තෘේණාව 

ඇතියවනවා. යමයස්  වයට 

බැයවනවා. කර්ම කරනවා. ඒ 

යහ්තුයවන් ඊළඟ අත් යෂදීත් 



 

 

 

උපදිනවා. එයස් උපන් විටද 

අවිදයාව දුරු යනොකළයහොත් 

තණ්හාව ඇති යවනවා. එවිට 

කර්ම කරනවා. එහි ඵල 

වශ්යයන් ඊළඟ ආත්මයේදී ද 

උපදිනවා.” (බළන්යවොඩ 

ආනන්ද ශමයත්රය මහ නා හිමි 

- බුදුසරණ - අන්තර්ජාල 

කලාපය - 2013 මැයි 9 වැනිදා) 

ඉහත මතයන් පිළිබවව 

විමසීමක යයයදන්නට අපි ඔබට 

ආරාධනා කරන්යනමු. 

සංක්ෂිප්ත වශ්යයන් යමම 

අදහස් පහතින් දක්වා 

ඇත්යතමු. 



 

 

 

1.     චතුරාර්ය සතයයේ තුන් 

වන ආර්ය සතයය සිතින් 

තෘේණාව  මුලිනුපුටා දැමීමය. 

2.     තෘේණාව මුලිනුපුටා 

දැමීමකින් යතොරව නිර්වානවාමී 

විය යනොහැක. 

3.     නිර්වාණවාමී යනොවන 

තත්වයේ  වයයන් යනොමිදී 

සංසාර චක්රයේ යළි යළිත් 

ඉපදීම සිදු යවයි. 

යමම මතය අනුව සිතින් 

තෘේණාව මුලිනුපුටා දැමීම බුදු 

දහයම් ඉතාමත්ම වැදවත් 

ඉවැන්වීමක් බව දැක්යෂ. 

වර්තමාන කායික 



 

 

 

විදයාඥයායින්යේ හා මයනෝ 

විශ්යල්ණකයින්යේ මතය වී 

ඇත්යත් තෘේණාව මුලිනුපුටා 

දැමීම සාක්ණාත් කර වැනීම 

මිනිස් හැකියාවන්යවන් 

පරිබාහිර වූ කාර්යයක් යලසය. 

මිනිසා කළ යුතු යමන්ම ඔහුට 

කළ හැකි ක්රියාව 

වන්යන්  තෘේණාව පාලනය කර 

කුසල් හා යහකම පදනම් කර 

යවන කටයුතු කිරීම යදසට 

නැඹුරු වීමය. තෘේණාව 

පුනර් වයට යහ්තු වන බව 

ඉහතින් දක්වා ඇති යහයින් යම් 

පිළිබවව “මිතයා ප්රාතිහාර්ය 

නැති බුදු දහම” නමැති 



 

 

 

ග්රන්ථයයන් යකොටසක් උපුටා 

දක්වන්නට කැමැත්යතමු. දහම් 

වියෂචනය කිරීම, කිසියස්ත්ම 

අපයේ අරමුණ යනොවුවද, 

දහමක එක් ඉවැන්වීමක් 

පිළිබවව එම දහම තුළම ඇති 

මතවාදයන් යවන හැර දැක්වීම 

තුළින් නිවැරදි මතයකට 

එළයෙන්නට අපට පහසු යෂ 

යැයි විශ්වාස කරන යහයින් 

යමම අදහස් ඉදිරිපත් 

කරන්යනමු. 

“බ්රහ්මාවම ඇදහු පවුල් වලින් 

බුේධාවම වැලව වත් ඉන්දීය 

ජනයා ට ‘ආත්මය’ හා ඊට පසු 

පස එන පුනරුත්පත්තිය 



 

 

 

අත්හළ යනොහැකි විය. බුදුන් 

වහන්යස් ‘ආත්මය’ ප්රතික්යේප 

කළ විට යම් යබෞේධයින්ට එය 

තවදුරටත් යේශ්නා කිරීමට 

යනොහැකි විය. එයහත් 

පුනරුත්පත්තිය අත හැරීමට 

නුපුළුවන් වූ බැවින් මරණින් 

මතු උපදින ‘ආත්මය’ යවනුවට 

‘චුති සිත’ ආයේශ් කළ බව 

යපයන්. ‘චුති සිත’ යනු මැරුණ 

අයයේ අවසාන සිත ඔහුයේ 

ශ්රීරයයන් යවන් වී පිටවී යන 

සිතය. එය නැවත සත්ව කුසක 

යහෝ යවනත් යලෝකයක උපත 

ලබයි. එයස් වන්යන් මළගිය 

ඇත්තායේ පින යහෝ පව අනුව 



 

 

 

බව පවසති. චුති සිත ඔහුයේ 

පින් පෂ අනුව සුදුසු තැනක් 

යසොයා යවොස් ඊට සුදුසු මෂ 

කුසක පිළිසිව වනියි. එය සතර 

අපායේ, යදෂයලොව, යහෝ මිනිස් 

යලොව විය හැකිය. යදෂයලොව 

නම් මෂ කුයස් පිළිසිව වැනීමක් 

නැත. එහි සිදු වන්යන් 

‘ඕපපාතික’ උපතකි. එනම් 

පහළ වීමකි. යම් ‘චුති සිත’ 

නැවත පිළිසිව වන්යන් මැරුණ 

යමොයහොයත් ම බව වරු නාරද 

හිමියයෝ පවසා තියබ්.  

(ආචාර්ය කිරින්යේ ධම්මානන්ද 

- සිංවප්පුරුයෂ හා 

මැයල්සියායෂ හිටපු සංඝ 



 

 

 

නායක හිමිපාණන් විසින් රචිත 

‘යබෞේධ විශ්වාස විමර්ශ්නය’ 

නම් ග්රන්ථය “පුනර් වය පිළිබව 

යත්රුම් වැනීමට අපහසු තවත් 

කරුණක් නම් පුනර් වය 

සිදුවීම එක් වරම සිදු වන්නක්ද? 

නැේද? යන්නයි. යබෞේධ 

ආචාර්යවරයන් අතර පවා මත 

යේදයට ලක් වී ඇති කරුණකි 

යමය. අභිධර්මයේ සවහන් 

වන්යන් ප්රතිසන්ධිය 

සත්වයයකුයේ මරණය 

සිදුවීමත් සමවම අතර මැදි 

තත්වයක් යනොමැතිව 

සිදුවන්නක් බවයි.” - 119 වැනි 

පිටුව) 



 

 

 

තවත් විේවතුන් පවසන්යන් එය 

සුදුසු ස්ථානයක් ලැයබන යතක් 

‘වන්ධබ්බයා’ වශ්යයන් කල් 

වත කරන බවය. බුදුන් 

වහන්යස් යම් වැන යමක් යදසා 

තිබුණා නම් අද අප අතර වසන 

පඬිවරුන්ට මත යදකක් තිබිය 

යනොහැකිය. ‘වන්ධබ්බ’ මතය 

මුලින් දහමට ඇතුළත් වුයේ 

‘සර්වස්තවාදීන්’යේ දර්ශ්නයක් 

යලස බව ධර්මය පිළිබව 

ඉතිහාසඥයායයෝ පවසති. 

පුනරුත්පත්තිය වැන යේශ්නා 

යනොකළ බුදුහු ‘වන්ධබ්බයා’ 

වැන යහෝ ‘චුති සිත’ වැන යහෝ 

යේශ්නා කරයි ද යන සැකය මතු 



 

 

 

යෂ.  යම් හැර තවත් ප්රශ්නයක් 

මතු යෂ. ජීවත් ව සිටින මිනිසාට 

තම සිත ක්ෂණිකව ඕනෑම 

තැනකට යැවිය හැකිය. 

ළඟපාතට යහෝ ඇයමරිකාව 

වැනි රටකට යහෝ ඉරට හවට 

යහෝ ඇන්ඩ්යරොමිඩා තාරකා 

මණ්ඩලයට යහෝ යැවිය හැකිය. 

මරණින් පසු ‘චුති සිත’ 

යවන්යන් කවුද? ඊට සුදුසු තැන 

යසොයා වන්යන් පින් පෂ අනුව 

යැයි අප සඟරුවන පවසන විට 

අප ද ප්රශ්න කිරීයමන් යතොරව 

පිළිවනිමු. යමය පිළිවන්යන් 

අන්ධ විශ්වාසයයන් යනොයෂද? 



 

 

 

යමය විශ්වාස කිරීමට අපට 

සාධක තියබ්ද?  

තවද ‘චුති සිත’ යනු සිතකි. 

කයක් නැති කළ 

සිත  පවතින්යන් යකයස්ද යන 

ප්රශ්නය ද මතු යෂ. බුේධ 

යේශ්නාව අනුව හා වර්තමාන 

විදයාව අනුව සිතක් ඇති 

වන්යන් කයක් මතය. ‘නාමරූප 

පච්චයා විඤ්ඤාණ’ විය යුතුය. 

එයහත් වත්මන් පටිච්ච 

සමුප්පාදයේ (යබෞේධ යහ්තු ඵල 

වාදයේ) 

දැක්යවන්යන්  ‘විඤ්ඤාණ 

පච්චයා නාමරූප’ වශ්යයනි. 

යමහි සතයතාවක් තියබ්ද? 



 

 

 

යන්න වැනද සලකා බැලිය යුතු 

ය. මහා නිදාන සුත්රයේ (දීඝ 

නිකාය) දැක්යවන්යන් යමයස් ය. 

‘ආනන්ද, ඔබයවන් 

යයමකු  විඤ්ඤාණයට යහ්තු 

වන්යන් කුමක්දැයි 

විමසුවයහොත් ඔබ පිළිතුරු දිය 

යුත්යත් ඊට යහ්තුව වන්යන් ද, 

මුල් වන්යන් ද, උපත වශ්යයන් 

සැලයකන්යන් ද නාම රූප 

බවයි’. මහා සුදස්සන සුත්රයේ 

හා මහා පුන්නව සුත්රයයහි ද 

යමයස් ම පැවයස්. සාමානය 

බුේධිය අනුව වුවද කයක් නැති 

තැන සිත තියබන්යන් යකයස් ද 

යකොතැන ද යන ප්රශ්නය මතු 



 

 

 

යෂ. වත්මන් පටිච්ච සමුප්පාදය 

උවන්වන්යන් මීට හාත්පසින් 

විරුේධ යදයකි.” (“මිතයා 

ප්රාතිහාර්ය නැති බුදු දහම” - 

යක්. එස්. පලිහක්කාර - විශ්රාම 

ලත් අධයාපන අධයක්ණක - 

147/148 වැනි පිටු.)  

අපට ඉහත අදහස් දැක්වීම සිදු 

කරන්නට වුයේ තෘේණාව 

පිළිබවව දහම් හි දක්වා ඇති 

මතයන් පිළිබවව සාකච්ඡා 

කිරීමට අවතීර්ණ වීම 

යහ්තුයවනි. මිනිසායේ 

තෘේණාව පාලනය කිරීමට 

ඔහුට නිවැරදි මව යපන්වීමක් 

හා ඔහුයේ සිත ඔහුටම 



 

 

 

පාලනය කර වත හැකි 

ආකාරයට උපකාරී විය හැකි 

පාලකයයකු යේ අවශ්යතාව 

නැවතත් මතු යවයි. එයහයින් 

ඔහුයේ පාලකයා පිළිබව අදහස් 

කිහිපයක් විමසා බලමු.          

ය ෞතික බලවතු 

පාලකයයකුයවන් සිදුවන්යන් 

ඔහුට උරුම යතෝරා වැනීයම් 

නිදහස හා අයනකුත් සුවියශ්ෂී 

ලක්ණණ අර්ථ විරහිත වී යවොස් 

ඔහු යාන්ත්රික තත්වයකට පත් 

වීම පමණි. ය ෞතික 

පාලකයයකුට මිනිසායේ 

ක්රියාවන්යේ උල්පත වූ මනස 

පාලනය කළ යනොහැක.  



 

 

 

ඔහුයේ පාලකයා යකයස් විය 

යුතු ද යත්:  

ඔහු පාර ය ෞතික විය යුතුයි, 

සර්වඥයා විය යුතුයි, සර්ව 

බලධාරී විය යුතුයි, විශ්වයේම 

පරමාධිපති විය යුතුයි, පරම 

කරුණා රිත විය යුතුයි, සර්ව 

ශ්රාවක හා සර්ව දෘේටික විය 

යුතයි, මිනිසාට නිවැරදි මව 

යපන්වීම ලබා යදන්නා විය 

යුතුයි, මරණින් මතු යලෝකයේ 

මිනිසාට විපාක දීයම් පුර්ණ 

බලය ඇත්තා විය යුතුයි. යමවන් 

ගුණාංව යනොමැති පාලකයයකු 

පිළිබව විස්වාශ්යයන් මිනිසාට 



 

 

 

ලැබිය හැකි කිසිම යහපතක් 

තිබිය යනොහැක.    

යමවන් විශ්වාසයකින් ඇති 

යහපත:  

මිනිස් නිර්මාණයේ මුලික 

පරමාර්ථය සාක්ණාත් කර 

වැනීමක්.   

යමම අවනත  ාවය, කීකරුවීම, 

වහල් ාවය නිසා යලොව ඇති 

බලය, නිලය, ධනය වැනි කිසිම 

අධිකාරි සාධකයන් ඉදිරියේ 

වහල් යනොවී මිනිස්කයම් 

අභිමානය රැක යවන 

නිහතමානීව ජීවත් වීමට ඇති 

හැකියාව.  



 

 

 

ජීවිතයේ අ ාවය දෑ සිදු වූ විට 

සිත තැන්පත්ව තබා වැනීයම් 

හැකියාව. සිය දිවි නසා වැනීයම් 

තත්වයට යනොයෑම.  

තම අධිපතිට පමණක් 

වහල් ාවය ඇති කර යවන 

තියබන යහයින් ඔහුයේ 

නියමයන්ට හා මව යපන්වීමට 

අනුකුලව ජීවිතය සකස් කර 

වැනීමට නිරන්තරව යවර 

දැරීම.   

වහලායේ වවකීම තම 

පරමාධිපතියේ අණට අනුකුල 

වීම, ඔහුට යවෞරව කිරීම, 

අසීමිත ආදරයක් හා ඇල්මක් 



 

 

 

ඇති කර වැනීම, නිරතුරුව තුති 

පිදීම.  

තම ස්වාමියාට රහසින් කිසිවක් 

කරන්නට යනොහැකි බව 

අවයබෝධ කර වන්නා යහයින් 

බහු චරිතයයන් මිදී ඒකීය යහ 

චරිතයක් යවොඩ නඟා වැනීමට 

නිරතුරුව යවයහසීම.    

එවන් පාලකයයකු පිළිබව 

විශ්වාසය තහවුරු කර වත් 

අයයකු යනොමව යා හැකිද?  

යමම පාලකයා සතයයක්ද 

නැතිනම් මිතයාවක්ද? යමම 

මාතෘකාවද අපි, විශ්වාසය 

පමණක් යනොව, යථාර්තය, 



 

 

 

බුේධිය, විචාරය හා නුතන 

විදයාව ද පදනම් 

කරයවන   සාකච්ඡා  කරමු.  

“තම තෘේණාව තමන්යේ 

යදවිඳුන් වශ්යයන් පත්කර 

වත්තන් ව ඔබ දැක තියබ් ද? 

(නබිවරය) ඔබ ඔහුට 

ආරක්ණකයයකු වශ්යයන් 

සිටින්යනහි ද? ඔවුන්යවන් 

බහුතරය සවන් යදන්නන් යහෝ 

සිතන්නන් වශ්යයන් සිටින බව 

ඔබ සිතන්යනහි ද?  ඔවුන් 

තිරිසනුන් මිස අන් කිසිවක් 

නැත. සැබවින්ම ඔවුන් 

(තිරිසනුන්ට වඩා) ඉතාමත් 

යනොමව ගියවුන් වශ්යයන් 



 

 

 

සිටින්යනෝය.” (අල් කුර්ආන් 

25:43-44)  

“කෂරුන් තමන්ව (තම 

ශචතසිකය) පාරිශුේධ කර 

වත්යත්ද ඔහු නියත වශ්යයන්ම 

ජයග්රහණය කයේය. කෂරුන් 

එය අපිරිසිදු කර වත්යත්ද ඔහු 

නියත වශ්යයන්ම අලා  කර 

වත්යත්ය” (අල් කුර්ආන් 91:9-10)  

“කවුරුන් යදවිඳුන් අභියස යපනී 

සිටීම වැන බිය වී ඉතාමත් 

පහත් ආශ්ාවන්යවන් ඈත්වී 

තමන්ව වළක්වා වන්යන්ද ඔහු 

ළඟාකර වන්නා ස්ථානය නියත 



 

 

 

වශ්යයන්ම ස්වර්වයයි.” (අල් 

කුර්ආන් 79: 40-41). 

 "සත්යය" ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (4) 

ජීවිතය යනු ක්රියාකාරකම්ය. 

සියලු ක්රියාකාරකම් සමව 

එක්තරා ප්රමාණයක වැටලු හා 

ප්රශ්න ඈඳී ඇත. මිනිස් ජීවිතයේ 

සාර්ථකත්වය අත්පත් කර 

වැනීම උයදසා යමම වැටලු හා 

ප්රශ්න සාර්ථක අයුරින් විසඳීමට 

මිනිසා යවයහයසමින් සිටියි. 

මිනිස් ජීවිතයේ ප්රශ්න පිළිබවව 

ඉතා පළල් යකෝණයකින් 

විමසන විට ඒවා යකොටස් 



 

 

 

යදකකට වර්ව කළ හැක. යමම 

පළල් වර්ගීකරණය අනුව 

මිනිසායේ ප්රශ්න යලෞකික 

ජීවිතයේ ප්රශ්න හා 

යලෝයකෝත්තර ජීවිතයේ ප්රශ්න 

වශ්යයන් යබදා යවන් කළ හැක.  

යලෞකික ජීවිතයේ මිනිසා 

මුහුණ පාන ප්රශ්න අතුරින්, 

යසෞතයය, අධයාපනය, 

ජීවයනෝපාය, පවුල් ජීවිතය, 

සමාජ සම්බන්ධතාවන්, 

පරිපාලනය, රාජයය පාලනය, 

නීතිය හා අධිකරණමය කටයුතු 

යමන්ම ජාතයන්තර 

සම්බන්ධතාවන් ආදී 

ක්යේත්රයන්යවන් මතු වන 



 

 

 

කරුණු වැදවත් ස්ථානයක් 

වනියි. මිහිතලය මත ජීවත් වන 

සෑම මිනියසකුටම කුමන 

අයුරකින් යහෝ යමවන් 

ප්රශ්නයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවීම 

වැළැක්විය විය හැකි කරුණක් 

යනොයෂ. යමවන් ප්රශ්නයන් 

පිළිබවව විසඳුම් යසවීයම්දී 

මිනිසා දක්වන 

ප්රායයෝගිකත්වය, 

කාර්යක්ණමතාව හා බුේධි 

යවෝචර  ාවය මත මිනිසායේ 

සාර්ථකත්වයේ මිනුම් දණ්ඩ 

සැකසී ඇත.  

යලෝයකෝත්තර ජීවිතය පිළිබවව 

මිනිස් සියත් ප්රශ්න මතු වන්නට 



 

 

 

ආරම්  වන්යන් වයසින් 

එක්තරා ප්රමාණයකට මුහුකුරා 

යෑයමන් පසුව ලබන බුේධියේ 

පරිණතයත් සමවය. යමම අති 

වැදවත් ප්රශ්නය පිළිබවව 

අවාසනාවට බහුතරයකින් අප 

දැක ඇත්යත් කිසිඳු බුේධිමය 

වයායාමයකින් යතොරව 

යදමෂපියන්යේ පිළියවත් 

අන්ධානුකරණය කිරීමකි. අපට 

අවශ්යතාව තියබ් නම් යලෞකික 

ජීවිතයේ සිදු වන වැරදි නිවැරදි 

කරවන්නටත්, එයලසම 

අකුසලයන්ට ප්රතිකර්ම යයොදා 

වන්නටත් අවස්ථාවන් විවෘතව 

ඇත. යමවන් අවස්ථාවක් 



 

 

 

යලෝයකෝත්තර ජීවිතයේ තියබ් 

යැයි කිසිම දහමක් 

උවන්වන්යන් නැත. 

යලෝයකෝත්තර ජීවිතය අපයේ 

යලෞකික ජීවිතයේ ඵල 

යනළාවන්නා ස්ථානය යලසයි 

අප දකින්යන්. යලෝයකෝත්තර 

නැතිනම් මරණින් මතු 

ජීවිතයක් සැබැවින්ම තියබ් ද? 

මරණින් මතු ජීවිතයක 

අවශ්යතාව කුමක් ද?  අප යමම 

කරුණු යකයරහි ද අවධානය 

යයොමු කළ යුතු ව ඇත.  

සෑම දහමක්ම මරණින් මතු 

ජිවිතයක් වැන විශ්වාස කරයි. 

මරණින් මතු ජිවිතය සතයය 



 

 

 

බව පිළිවැනිමට අවශ්ය වන 

සයහ්තුක 

සාධක  කිහිපයක්  ඇත. අප 

යමම ලිපි 

යපයේ  ආරම් යේදි  සාකච්ඡා 

කළ පරිදි සදාචාරය මිනිසාට 

පමණක් උරුම වු සුවියශ්ෂි වු 

ලක්ණණයකි. සදාචාරාත්මක 

ජීවිතයක් වත කිරීම සදහා 

මිනිසා විසින් විවිධ ආකාරයේ 

දුරාචාරාත්මක ක්රියාවන්යවන් 

ඉවත් විය යුතු යවයි. නමුත් 

යමම දුරාචාරයන්  තුළ ක්ණණික 

හා තාවකාලික වින්දනයක් හා 

තෘප්තියක් ඇති බව  අපි දනිමු. 

මිනිසා වින්දනයට හා 



 

 

 

තෘප්තියට  ආශ්ා කරයි. යමම 

ආශ්ාවන් විසින් මතු කරන්නා වු 

දිරිවැන්විම් වලට වහල් යනොවි 

සාරධර්ම රකිමින් කටයුතු 

කිරිම සදහා  වියශ්ෂිත වු 

ප්රයත්නයක මිනිසාට 

නියැයළන්නට සිදු යෂ. 

අනිවාර්යයන්ම යමම 

අධිේවානශීලි ප්රයත්නය සවහා 

යහ විපාක ප්රදානය කිරිමක් 

මිනිසාට සිදු විය යුතුය. එයස් 

නිරන්තර යහ විපාක ප්රදානය 

කිරිමක් යකයරහි විශ්වාසය 

තැබියමන්  මිනිසායේ යහ 

ක්රියාවන් සදහා වු 

නැඹුරුව  වඩා ශ්ක්තිමත් වනු 



 

 

 

ඇත. යමම යහ  විපාක ප්රදානය 

කිරිම මිනිසායේ මිහිතලය මත 

වු ජිවිතයේ දි සිදුවන්නක් 

යනොයෂ. එයලසින්ම දුරාචාරයය 

හි නියැයළමින් තම හැගිම් වලට 

වහල් වි කටයුතු කරන්නාට ද 

විපාක අත්කර දිමක් සිදු විය 

යුතුය. යමයද මිහිතලය මත වු 

මිනිසායේ ජිවිතයේ දි නිසි පරිදි 

සිදුවන්නක් යනොයෂ. ඇතැම් 

දුරාචාර කටයුතු වැළැක්විම 

සවහා මිනිසා විසින් නීති සකස් 

කර තිබුණද යම්වා නිසි පරිදි 

ක්රියාත්මක යනොවන බවද අපි 

ඉතා යහොදින් දන්යනමු. 

එයහයින් මිනිසායේ 



 

 

 

සදාචාරාත්මක ජිවිතයට 

දිරියදන ඔහුට ඒ සවහා 

මානසිකව හා කායිකව උනන්දු 

කරවන හා යපොලෙවන 

ආකාරයේ නිශ්චිත ව තම යහ 

ජිවිතය සවහා යහ විපාක ලබා 

යදන තැනක් අනිවාර්යයයන්ම 

තිබිය  යුතුය. යමය නිසි යලස 

මිහිතලය මත වු ජිවිතයේ දි  සිදු 

යනොවන නිසා මරණින් මතු 

ජිවිතයේදි පරම සාධාරණිය 

විනිශ්චයකින් පසු මිනිසාට යහ 

විපාක ප්රදානය කිරිමක් 

පිළිබදව ඔහු විශ්වාස කරයි. 

යමම විශ්වාසය යනොමැති නම් 

මිනිසායේ මිහිතලය මත 



 

 

 

වු  සදාචාරාත්මක ජිවන 

සංකල්පය සහමුලින්ම බිඳී 

යන්නට ඉඩ තියබ්. එයලසින්ම 

දුරාචාරයය හි යයයදන්නන්ට ද 

ඔවුන්ව එයින් වළක්වාලන 

ආකාරයේ විපාක දිමක් සිදු 

යනොවුවයහොත් දුරාචාරය 

රජයන මිනිස් සමාජයක් බවට 

අප පත් වනු නියතය. අද යලොව 

සිදුයවමින් පවතින්යන් මිනිසා 

මරණින් මතු විපාක අත් 

විඳින්නට සිදු වන තත්ත්වය 

අමතක  යකොට තාවකාලික 

ආස්වාදය හා තෘප්තිය පසුපස 

දිව යමින් මුළු 

මහත්  මිනිස්  සමාජයම 



 

 

 

තිරිසන් පිරිසක් බවට පත් 

කරන්නට කටයුතු කරමින් 

සිටීමයි. 

“(නබිවරයායණනි) තම 

ආශ්ාවන් (තෘේණාවන්) 

තමන්යේ යදවිදුන් වශ්යයන් 

කෂරුන් පත්කර වත්යත්ද 

ඔහුව නුෙ දුටුයවහිද? නුෙ 

ඔහුට ආරක්ණකයයකු යලස 

සිටින්යනහිද? ඔවුන්යවන් වැඩි 

යදයනකු (නුෙයේ මව යපන්විම් 

වලට) සවන් යදන්යන් යැයි 

ද  නැත යහොත් එය වටහා 

වන්යන් යැයි ද නුෙ 

සිතන්යනහිද? ඔවුන් තිරිසනුන් 

යලස මිස යවන කිසිවක් 



 

 

 

යනොමැත. නැත, ඔවුන් 

(තිරිසනුන්ට වඩා) ඉතාමත් 

යනොමව ගිය වුන් යලස 

සිටින්නන් ය”. (අල් කුර්ආන් 25 
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වාකයයන්)  

යමයින් අදහස් වන්යන් තම 

සියත හි උත්පාදනය වන්නා වු 

පහත් හා දුරාචාර හැඟීම් වලට 

යටත් වන්නා නියත වශ්යයන්ම 

තිරිසනුන්ට වඩා පහත් 

තත්ත්වයකට පත් වන බවය. 

යමම තත්ත්වය යවනස් 

කරන්නට නම් මිනිසායේ සිත් 

සතන්හි මරණින් මතු ජිවිතයක් 

ඇති බවත් එහිදි තමන්යේ 



 

 

 

මිහිතලය මත වු ජිවිතයේ සියලු 

ක්රියාවන් සදහා 

විපාක  විඳින්නට  සිදු වන බවත් 

ඔහුට ඒත්තු වැන්විය යුතුය. 

මරණින් මතු ජිවිතය පිළිබවව 

විශ්වාසය නිශ්චිත වශ්යයන්ම 

මිනිසාව නිවැරදි විශ්වාසයකින් 

හා යහ ක්රියාවන්යවන් 

පරිපුර්ණ වු අයයකු බවට පත් 

කරන්නට මව සලස්වයි. 

අනිත් අතින් අපරාධය හා 

දඬුවම පිළිබව නීති රීති 

මිහිතලය මත ඇත. එක් අයයකු 

මරා දැමුයවකුටත් මිනිසුන් හැට 

ලක්ණයකට වඩා මරා දැමු 

හිට්ලර්ටත් උපරිමයයන් දිය 



 

 

 

හැකි වන්යන් එක හා සමාන 

මරණ දඬුවමක් පමණි. තමන් 

කළ වරයේ ප්රමාණය අනුව යමම 

දඬුවයම් සාධාරණිත්වයක් 

යනොමැති බව ඕනෑම අයයකුට 

වැටයහනු ඇත. එයහයින් තම 

වරයේ ප්රමාණය අනුව දඬුවම් 

ලබා යදන තැනක් තිබිය යුතු 

බවට පිළිවැනිමට මිනිසාට 

අපහසුතාවක් තිබිය යනොහැක. 

එයද සිදු විය හැක්යක් මරණින් 

මතු ජිවිතයේ පමණක් බව අපට 

පිළිවන්නට සිදු යෂ. එයට 

ප්රධාන යහ්තුව පරම 

සාධාරණීය යුක්තිය පසිවලීයම් 

පිළියවතක් සකස් කිරීයම් 



 

 

 

හැකියාව මිනිසායේ ශ්ක්තියට 

පරිබාහිර වුවක් වන අතර 

පවතින  පිළියවත් ක්රියාත්මක 

කිරීයම්දී වුවද මිනිසාටම 

ආයෂණික වූ යබොයහෝ 

දුර්වලතාවන් යහ්තුයවන්ම  එහි 

සර්ව පරිපුර්ණ සාර්ථකත්වයක් 

සහතික කළ යනොහැකි 

තත්වයක් උදා වී ඇති බව 

සක්සුදක් යස් පැහැදිලිය. 

යමම දඬුවම් දිම සවහා සියලුම 

දහම් අපායක් පිළිබව 

සංකල්පයක් ඉදිරිපත් යකොට 

ඇත. යමය පාරය ෞතික 

සංකල්පයකි. අවාසනාවට 

ඇතැම් දහම් යමම 



 

 

 

පාරය ෞතික සංකල්පය 

ය ෞතික එකක් බවට පත් 

යකොට ඇත. අපාය පිහිටා 

ඇත්යත් යපොයළොව යට යමතරම් 

වැඹුරකින් බව පවසන විට  එය 

ය ෞතික තත්ත්වයට පත් යවයි. 

යම් යහ්තුයවන් ම මිනිසායේ 

සදාචාර සම්පන්න ජීවිතයට 

යබයහවින් උපකාරී වන 

සාධකයක් වූ මරණින් මතු 

ජීවිතය අර්ථ ශුනය යදයක් 

බවට පත් ව ඇත.  

“සත්ව ඝාතනාදී අකුසල කර්ම 

පථයන් කළා වු සත්වයන්ට ප්රති 

සන්ධිය ලබා යදන නිරය 

සංජිවයයි. යම් නිරය මහ 



 

 

 

යපොයළොයවහි සිට 

යයොදුන්  75000 ක් යටින් 

පිහිටියේය. (කර්මය හා විපාකය 

-අභිධර්ම විශ්ාරද ලසන්ත 

රත්න යවොඩ- 19 වැනි පිටුව)” 

“කාම ධාතුයෂ යට සිමාව අවීචි 

මහා නරකය සැටියටත් උඩ 

සීමාව පරනිර්මිත වසවර්ති 

දිවයයලෝකය සැටියටත් දක්වා 

තිබියමන්  යපයනන්යන් 

නරකයන් මිනිස් යලොවින් යට 

තියබන ඒවා බවය. 

යබෞේධාචාර්යවරයන් විසින් 

පිළිවන්යන්ත් නරකයන් මිනිස් 

යලොවින් යට යපොයළොව තුළ ඇති 

සැටියටය. යලෝ තතු විස්තර 



 

 

 

කරන යබෞේධ ග්රන්ථ වල 

සංජිවාදි නරකයන් එකියනකට 

යටින් යපොයළොව තුළ පිහිටා 

ඇති බව දක්වා තියබ්. (ධර්ම 

විනිශ්චය -මහාචාර්ය 

යර්රුකායන් චන්ද්රවිමල මහා 

නාහිමි 171 වැනි පිටුව)” 

යපොයළොව යට යයොදුන් 75000ක් 

යන්න පළමුව යමම මතයේ 

විදයාත්මක පදනම 

පිළිබවව  විමසා බලමු. 

යයොදුනකට වෂ හතරක් ඇති 

බවත් වෂවකට සැතපුම් 4ක් 

ඇති බවත් දැක් යෂ. එහි විස්තර 

මුලාශ්ර සහිතව පහතින් සවහන් 

යකොට ඇත්යතමු.  



 

 

 

වෂ 4                      =          යයොදුන් 

1 

වෂ 1                      =          සැතපුම් 

4 

සැතපුම් 

16              =          යයොදුන් 1 

යයොදුන් 

75000        =         සැතපුම් 

1,200,000 

(මුලාශ්රය: “වවුව - වෂව - දුර 

මැනීයම් පැරණි මිම්මක්, 

යයොදුයනත් හතයරන් පංගුව - 

සැතපුම් හතරක ප  මාණය” - 

නිරුත්ති සහිත සිංහල ශ්බ්ද 



 

 

 

යකෝණය - යවොඩයේ 

ප  කාශ්කයයෝ - 396 වැනි පිටුව.) 

යම් අනුව යපනී යන්යන් සංජිවය 

නමැති නරකය පිහිටා ඇත්යත් 

යපොයළොව යට සැතපුම් 

යදොයළොස් ලක්ණයක් වැඹුරිනි. 

නමුත් නුතන විදයාත්මක දත්ත 

අනුව යපොයළොව යට සැතපුම් 

8000ක් ගිය විට නැවතත් අනිත් 

පැත්යතන් යපොයළොව මතු පිටට 

එන්නට හැකි යවයි. යමම 

යහ්තුන් නිසා අපාය මිතයා 

සංකල්පයක් යන නිවමනයට 

එන්නට අප මිනිසාට උපකාර 

කරනවා යනොයෂද? 

විදයාත්මක  යසොයා වැනිම්වලට 



 

 

 

අනුව ඉහත විග්රහ කර ඇති 

ආකාරයේ අපායක් නිශ්චිත 

වැඹුරක යපොයළොව යට පිහිටා 

යනොමැති බව  අපට මැනැවින් 

අවයබෝධ කර වත හැකි 

කාරණයක් යවයි.    

මරණින් මතු විපාක විඳින්නට 

සිදු වන බව නිශ්චිතව විශ්වාස 

කරන්නා දුරාචාරයයන් හා 

අපරාධයන්යවන් වැළකි සිටිමට 

ප්රයත්නයක යයදීම යථාර්ථයකි. 

නමුත් මරණින් මතු ජිවිතයක් 

ඇති බව පවසන අතර එය 

මිතයාවක් හා අවිදයාත්මක 

එකක් බවට පත් යකොට තියබ් 

නම් වින්දනය හා තෘප්තිය 



 

 

 

යසොයන මිනිසා තිරිංව 

යනොමැතිව දුරාචාරයට හා 

අපරාධයන්ට යයොමු විම 

වැළැක්විය හැකි කරුණක් 

වන්යන් යකයලසද?  

අනිත් අතින් තම මරණින් පසු 

උපදින්යන් තමාම යනොවන 

බවත් තමන්යේ කුසල් හා 

අකුසල් හි විපාක විඳින 

පුේවලයා තමා යනොවන බවත් 

උවන්වන්යන් නම් එය යකයස් 

නම් මිනිසායේ මිහිතලය මත වු 

ජිවිතයේදි ඔහුව සදාචාර 

සම්පන්න යහ අයයකු බවට 

පත් කර වන්නට උපකාරි 

වන්යන් දැයි විමසන්නට 



 

 

 

කැමැත්යතමු. තමායේ සියල්ල 

අනිතය බවත්  තම මරණින් පසු 

සිදු වන්යන්  අනිතය වු තමා 

විනාශ් වි යවොස් තමන්යේ යහ 

හා අයහ ක්රියාවන්යේ විපාක 

විඳින සහමුලින්ම යවන අයයකු 

බිහි විම පමණක් යැයි උවන් 

වන විට අප ඇදී යන්යන් කුමන 

දිශ්ාවකටද? තම මරණින් පසු 

උපදින්යන් තමාම යනොයෂ නම් 

වින්දනය හා තෘප්තිය යසොයන 

මිනිසාට තම සියත් උපදින 

සියලු ආශ්ාවන්ට වහල් වි 

සිමාවකින් යතොරව දුරාචාරයේ 

පසුපස දුව යන්නට දිරි දීමක් 

යමයින් සිදුයවනවා යනොයෂද? 



 

 

 

“මිනියසකු මැරි යදවියයක්ව 

උපන්යන් යැයි කියන කල්හි 

මනුණය ශ්රිරයයන් කිසිවක් 

යනොයවොස් යදෂ යලොව උපන් 

යදවියා ඒ මිනිසාමද? 

නැතයහොත් අයනයකක්ද? යනු 

යමහිදි  නැගිය හැකි  ප්රශ්නයකි. 

මිනිසායේ ශ්රිරයයන් 

පැමිණි  කිසිවක් ඒ යදවියායේ 

සන්තානයයහි නැති බැවින් 

යදවියා මිනිසාද යනොයෂ. 

යදවියායේ ශ්රිරය ඇසුරු 

කරමින් පවත්යන් මිනිසායේ 

ශ්රිරය ඇසුරු කරමින් යපර 

පැවැති සිත් පරම්පරාවම බැවින් 

යදවියා ඒ මිනිසායවන් 



 

 

 

අයනකක්ද යනොයෂ”.(පටිච්ච 

සමුප්පාද විවරණය-මහාචාර්ය 

යර්රුකායන් චන්ද්රවිමල මහා 

නාහිමි 43 පිටුව)” 

ඉහත විග්රහය ඉතා පැහැදිලිය. 

තමා මිය යවොස් උපදින නව 

සත්ත්වයාට 

තමන්යවන්  ලැයබන්යන් 

තමන්යේ සිත් පරම්පරාව 

යහවත් තමන්යේ කුසල් අකුසල් 

පමණි. අන් කිසිම ආකාරයකින් 

එම නව සත්වයා තමා යනොවන 

බව පැහැදිලි යකොට ඇත. 

කිතුනු දහයම් ඉවැන්විම් අනුව 

තමන්යේ පාපයන්ට යජ්සු තුමා 



 

 

 

කුරුසියේ ඇණ වැසියමන් 

කරන ලද ජිවිත පුජායවන් වන්දි 

යවවා ඇති බවත් මරණින් මතු 

ජය ලබන්නට අවශ්ය වන්යන් 

යජ්සු තුමායේ පරිශුේධ වන්දි 

යවවිම විශ්වාස කිරිම පමණක් 

යැයි උවන්වන්යන් නම් එයත් 

යකයස් නම් මිනිසාව සාරධර්ම 

වලින් පිරි ජිවිතයක් යවවන්නට 

දිරියදන්යන්ද කියා 

විමසා  බලන්නට ඔබට 

ආරාධනා කරන්නට 

කැමැත්යතමු. විවිධ දහම් හි 

ඇති කරුණු අප උපුටා 

දක්වන්යන් දහම් අපහාසයට 

ලක් කිරීයම් යච්තනායවන් 



 

 

 

යනොවන බව ඉතා දැඩි යලස 

අවධාරණය කළ යුතු ව ඇත. 

‘සතයය’ පිළිබව වයෂණණයක 

යයයදන විට අවශ්ය වන්යන් පටු 

සීමාවන් තුළ රැඳී චිත්ත 

ආයෂවයන්ට මුල් තැනක් දී 

කටයුතු කරනවාට වඩා 

ඉදිරිපත් යකොට ඇති සාධක 

පිළිබවව බුේධිමය විමසුමක 

යයදීම බව අපයේ නිහතමානී 

මතයයි.    

“එයස් නම්, ජීවමාන යදවියන් 

වහන්යස්ට යස්වය කරන පිණිස 

ඔබයේ හෘදය සාක්ෂිය නිේඵල 

ක්රියා වලින් පිරිසිදු කරනු ලැබීම, 

සදාතන ආත්මයාණන් මඟින් 



 

 

 

තමන් ම කැළලක් නැතිව 

යදවියන් වහන්යස්ට පුජා වූ 

ක්රිස්තුන් වහන්යස්යේ යල් 

කරණයකොටයවන ඊටත් ඉතා 

වැඩියයන් පිරිසිදු යනොවන්යන්ද? 

යම් කාරණය නිසා කැවවනු 

ලැබුවන්ට සදාතන උරුමයේ 

යපොයරොන්දුව ලැයබන පිණිස 

උන් වහන්යස් අලුත් ගිවිසුමක 

මැදහත් කාරයායණෝ වන යස්ක. 

එයස් වන්යන් පළමු වන 

ගිවිසුයම් කාලයේ දී කළ පාප 

ක්රියා වලින් මුදනු ලැබීම පිණිස 

මරණයක් සිදු වූ බැවිනි.” 

(ශුේධවූ බයිබලය - යහයබ්රෂ 

9:14-15). 



 

 

 

“ක්රිස්තුන් වහන්යස්යේ දිවි පිදීම 

කරණයකොටයවන යදවියන් 

වහන්යස්යේ වරප්රසාද සම්පයත් 

ප්රකාරයට අපට මිදීමත්, පෂ 

කමාවත් ලැබී ඇත.” (ශුේධවූ 

බයිබලය - එපීසවරුන් 1:7).      

ඉස්ලාමය යමයට හාත්පසින්ම 

යවනස් වු ආකාරයකින් යමම 

සංකල්පය ඉදිරිපත් කරයි. එය 

මිනිසායේ විචාර බුේධියට 

එකඟ විය හැකි යමන්ම නුතන 

විදයාත්මක සාධක පදනම් කර 

යවන කරන්නාවු ඉදිරිපත් 

කිරීමක් යලස ඔබට දැකිය 

හැකිද යන්න පිළිබව ව 

කරුණාකර විමසුමක යයයදන 



 

 

 

යලස ඉල්ලා සිටින්නට 

කැමැත්යතමු. නිවැරදි විශ්වාසය 

යමන්ම සදාචාර සම්පන්න 

ජිවිතයකට ඉස්ලාමීය මරණින් 

මතු ජිවිතය පිළිබවව වු 

සංකල්පය දිරිවැන්විමක් 

කරන්යන් ද නැේද යන්න 

පිළිබවව නිවමනය කළ යුතුව 

ඇත්යත් ඔබමය. පළමුව 

මරණින් මතු ජිවිතයක් සහතික 

වශ්යයන් ම ඇති බවත් එහි දී 

මිහිතලය මත කළ ක්රියාවන්ට 

විපාක විඳින්නට සිදුවන්යන් 

ඔබටමය යන අදහස අල් 

කුර්ආනය අවුරුදු 1400කට යපර 



 

 

 

ඉදිරිපත් කර ඇති  ආකාරය 

විමසා බලමු. 

“(මිය යවොස් දිරාපත් වි පස් 

බවට පත් වුණු පසු) ඔහුයේ ඇට 

සැකිල්ල  අපි එක් රැස් (යකොට 

ඔහුව පුනර්නිර්මාණය) 

යනොකරන්යනමු යැයි මිනිසා 

සිතන්යනහිද? යනොඑයස්ය, 

ඔහුයේ ඇඟිලි තුඩ පවා (යපර 

තිබු ආකාරයයන්ම) තැබිමට 

තරම් අපි බලසම්පන්න 

වන්යනමු”. (අල්කුර්ආන් 75 

පරිච්යේදය 2-4 වවන්ති) 

මිනිසායේ සිත් තුළ නළියන 

නිරන්තර සැකයක්, එනම් තමා 



 

 

 

මියයවොස් දිරාපත් වී පස් බවට 

පත් වුවායින් පසුව යකයස් නම් 

ඔහුව නැවතත් පුනර්නිර්මාණය 

කරන්යන්ද යන ප්රශ්නය මතු 

කරමින්  මිනිසාට  ප්රතික්යේප 

කළ යනොහැකි ආකාරයේ 

විදයාත්මක සාක්ෂියක් සහිතව 

අල් කුර්ආනය පිළිතුරු සපයන 

ආකාරය සැබැවින්ම සෑම 

මිනියසකුයේම අවධානයට ලක් 

විය යුතු කරුණක් බව අපි 

දකින්යනමු. මිනිසායේ ඇඟිලි 

තුඩ එකියනකට යවනස් බව 

එනම් එක් අයයකුයේ ඇඟිලි 

තුඩ තවත් අයයකුයේ ඇඟිලි 

තුඩට සමාන යනොවන බව පළමු 



 

 

 

වරට යසොයා වනු ලැබුයෂ 1880දී 

බ්රිතානය ජාතික ප්රැන්සිස් 

යවෝල්ඩ් විසිනි. ඇඟිලි තුයඩහි 

ඇති යමම සුවියශ්ණත්වය 

යකයස් නම්  අවුරුදු 1400 කට 

යපර පහළ වු අල් කුර්ආනය 

අපට දක්වන්යන්ද යන්න සිතා 

බැලිය යුතු වැදවත් කරුණක් 

යනොවන්යන්ද? අපට උපතින්ම 

ලැයබන හැඳුනුම් පත ඇඟිලි 

තුඩයි. එය තමාම බව සනාථ 

කරන යවනස් කළ යනොහැකි 

ප්රබලතම සාක්ෂියයි.යමම 

ප්රාතිහාර්යජනක සතයය සමව 

යදවිඳුන් මරණින් මතු ජිවිතය 

පිළිබවව අපට දන්වන්යන් නම් 



 

 

 

එම ජිවිතය ප්රතික්යේප 

කරන්නට අපට හැකියාවක් 

තියබ්ද? අනිත් අතින් 

පුනර්නිර්මාණය කරනු 

ලබන්යන්  මියගිය මිනිසාම  බව 

සහතික කරන පණිවිඩයත් 

යමම කුර්ආන් වැකිය තුළ  වැබ් 

වි තියබනවා යනොයෂද? එයස් 

නම් මිහිතලය මත වු තමායේ 

ජිවිතය සම්බන්ධ ව යකතරම් 

දුරට ප්රයෂශ්ම් විය යුතුද යන්න 

වැන අවවාදාත්මක පණිවිඩයක් 

යමම කුර්ආන් වැකියයහි අඩංගු 

වි තියබ්ද යන්න වැන අප 

අනිවාර්යයයන්ම සිතා බැලිය 

යුතු යනොවන්යන්ද? සදාචාරය 



 

 

 

සම්බන්ධව අසාර්ථක රටක් 

යන තත්වය කරා යෂවයයන් 

වමන් කරමින් සිටින්නා වූ 

අපයේ මාතෘ භුමිය අපට හඬ 

නවා පවසන්යන් කුමක් ද? 

මත්පැන් පරිය ෝජනය, ස්ත්රී 

දුණණ, ළමා අපචාර, මිනිස් 

ඝාතන හා සිය දිවි නසා වැනීම් 

වැනි දුරාචාරී ක්රියා පිළිබවව 

යලෝක වාර්තා පිහිටු වන 

තත්වයට ආසන්න ව ඇත්යත් 

කුමක් නිසාද යන්න අප 

සැයවොම සිතා බැලිය යුතු ව 

තියබනවා යනොයෂද? අප 

යමයතක් අනුවමනය කළ 

පිළියවත් හි අඩුපාඩුවක් පිළිබව 



 

 

 

පැහැදිලි මව සලකුණක් යමයින් 

යහළිදරවු යනොවන්යන් ද?      

අපාය පිහිටා ඇති ස්ථානය 

වැන නිශ්චිත 

ස්ථානයක්  යනොකියන අල් 

කුර්ආනය එය පාරය ෞතික 

වුවත් මිනිසාට අපහසුතාවකින් 

යතොරව විශ්වාස කළ හැකි 

අයුරින් විදයාත්මක සාධකයන් 

අපාය පිළිබදව සවහන් වැකියන් 

හි අඩංගු යකොට ඇත. 

“කවුරුන් අපයේ සංඥයාාවන් 

(අල්කුර්ආනයේ ඉවැන්විම්) 

ප්රතික්යේප  කරන්යන්ද 

ඇත්යතන්ම (විනිශ්චය 



 

 

 

දිනයේදි)අපි ඔවුන්ව නිරයේ 

ගින්නට යවන්යනමු. 

ඔවුන්යේ  සම (එම ගින්යනන්) 

දැවි විනාශ් වි යන සෑම විටම 

පිලිස්සීයම් යෂදනාව 

(නිරන්තරයයන්) දැනීම සවහා 

ඒ යවනුවට අලුත් සමක් මාරු 

කරමින් සිටින්යනමු. අල්ලාහ් 

අති බල සම්පන්නය. 

ප්රඥයාාවන්තය.” (4:56) 

ඉහත අල් කුර්ආන් වැකිය දැනුම් 

යදන්යන් පිළිස්සියම් යෂදනාව 

දැයනන්යන් සයමන් බවය. ඉතා 

නුතන ශ්රිර වුහ 

විදයාත්මක  (ANATOMY) 

යසොයා වැනිමක් නම් සයම හි 



 

 

 

යෂදනා ග්රාහකයන්  (Pain 

Receptors) ඇති බවත් සම 

සහමුලින්ම විනාශ් වි ගියායින් 

පසු යෂදනාව යනොදැයනන 

බවත්ය. යලෝක ප්රසිේධ වුහ 

විදයාඥයායයකු වු තායිලන්තයේ 

චියෑංමායි විශ්ව විදයාලයේ 

මහාචාර්ය තවතත් යතජසන් 

හට (Prof. Tagatat Tejesen) යමම 

අල් කුර්ආන් වැකිය මුස්ලිම් 

විදයාඥයායින් විසින් යපන් වු 

අවස්ථායෂදි අල් කුර්ආනය 

අවුරුදු 1400 ක් පැරණි යැයි දැන 

වත් විට මවිතයයනුත් මවිතයට 

පත් විය. ඉතා නුතන 

විදයාත්මක යසොයා වැනීමක් 



 

 

 

යකයස් නම් අවුරුදු 1400කට 

යපර අල් කුර්ආනයට ඇතුළු විය 

හැකි වන්යන් දැයි ඔහු විසින් 

විමසා සිටින ලදී. අල් 

කුර්ආනයේ  ඓතිහාසික 

පසුබිම පැහැදිලි කිරියමන් පසු 

එහි ඉංග්රිසි පිටපතක් ලබා වත් 

යමම මහාචාර්ය වරයා 

අවුරුේදක් මුළුල්යල්  අල් 

කුර්ආනය හදාරා යසෞදි 

අරාබියේ රියාේ  නුවර පවත්වනු 

ලැබු අට වැනි 

ශවදය  සම්මන්ත්රණයේදි 

ප්රසිේධියේම ඉස්ලාමය වැලව 

වත්යත්ය. ඉස්ලාමය වැළද 

වනිමින්  එතුමා ප්රකාශ් කයේ 



 

 

 

පාර ය ෞතික සාධක යමවන් 

නුතන විදයාත්මක සතයයන් 

සමව මිනිසායේ 

අවධානයට  ඉදිරිපත් කිරියමන් 

එය විශ්වාස කිරිමට හා 

පිළිවැනීම ට   මිනිසා ට 

පහසුවක් ඇති වන බවයි. 

එතුමා යමම සම්මන්ත්රණයේදි 

කළ කථාව අදත් youtube.com 

යවබ් අඩවියයන් සැමට  අසා 

වන්නට හැකියාව ඇත. අප 

යමම ලිපියයන් සාකච්ඡා කයේ 

තර්කයට නුතන විදයාවට 

බුේධියට හා විචාරයට පිළිවත 

හැකි අයුරින් මිනිසායේ 

මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබවව 



 

 

 

විශ්වාස කිරීමට පාදක වන්නා 

වූ කරුණු ඔබයේ බුේධිමය 

අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් 

කිරිමය. ඉන්ණා අල්ලාහ්, තවත් 

යකොටසක් ඉදිරි ලිපියකින් 

සාකච්ඡා කරන්නට අයප්ක්ණා 

කරන්යනමු. 

 “සත්යය” ගවේෂණයකට 

ආරාධනා (5) 

මිනිසායේ මරණින් මතු ජීවිතය 

පිළිබව සංක්ෂිප්ත කරුණු 

ඉදිරිපත් කිරීමක් යමයට යපර 

ලිපිය  මගින්  කයළමු. මරණින් 

මතු ජීවිතයේ ප්රතිඵල කුමන 

කාරණා මත නිවමනය වන්යන් 



 

 

 

ද යන්න පිළිබව ව මතයේදයක් 

තිබිය යනොහැකි බව අපි 

විශ්වාස කරන්යනමු. මිහිතලය 

මත වූ මිනිසායේ ජීවිතයේ 

ක්රියාකාරකම් මත එය රැඳී ඇත 

යන්න සම්මත පිළිවැනීමයි. 

මිනිසා ව යමයහයවන ශ්ක්තීන් 

කිහිපයක් ඔහු තුළම 

අන්තර්වත බව පැහැදිලි ව 

දක්නට ඇත. සතුන්යේ ජීවිත 

සැකසී ඇත්යත් ජන්ම 

සැලැස්මක් මත බව යපර ලිපි 

මගින් විස්තර කයළමු. යහ 

අයහ අතර යවනස හඳුනායවන 

යහකම වර්ධනය කර වැනීයම් 

මව යපන්වීමක අවශ්යතාව 



 

 

 

සතුන්ට යනොමැත. මිනිසායේ 

තත්ත්වය යමයට හාත්පසින්ම 

යවනස්ය. මිනිස් ජීවිතයේ හරය 

වන්යන් ස්ව ාවයයන් ම ඔහුට 

ලැබී ඇති සහජ හැඟීම් (instinct) 

සම්මා නීතීන් හා ප්රතිපත්තීන් 

අනුවමනය කරමින් පාලනය 

කර වැනීමට කටයුතු යකොට 

සාරධර්ම සපිරි චරිතයක් 

යවොඩ නවා වැනීමට කටයුතු 

කිරීමය. එයස් යනොවුවයහොත් 

එම සහජ හැඟීම් විසින් මිනිසා 

ව පාලනය කිරීයම් තත්ත්වයක් 

උදාවීම වැළැක්විය යනොහැකි 

කරුණක් බවට පත්වනු ඇත. 

සත්ව යලෝකය හා මිනිසා අතර 



 

 

 

ඇති යවනස්කම් අතුරින් ප්රධාන 

වන්යන් යමම සාධකයයි. 

සත්වයින් තම සහජ හැඟීම් හා 

උත්යත්ජනයන්ට අවනතව 

කටයුතු කරන අතර මිනිසා 

සම්මත නීති රාමුවක් හා 

ප්රතිපත්ති අනුවමනය කරමින් 

එම තත්ත්වයන් පාලනය 

කරවන්නට හා නිසි අයුරින් 

උපයයෝගී කර වන්නට කටයුතු 

කරයි. එයස් යනොකරන මිනිසා 

සතුන්ට වඩා පහත් 

තත්ත්වයකට ඇද වැටීම 

වැළක්විය හැකි කරුණක් 

යනොයෂ. සහජ හැඟීම් 

සහමුලින්ම ඉවත්කර වැනීයම් 



 

 

 

වෑයමක නිරත වන යලස 

ඉස්ලාමය උවන්වන්යන් නැත. 

සහජ හැඟීම් මිනිසායේ 

පැවැත්මට අවශ්යය. මිහිතලය 

මත වූ  ජීවිතය මතු ජීවිතයේ 

උසස් ප්රතිඵල ලබා වැනීම 

අරමුණු යකොට වත් 

පරීක්ණණයක් යලස උවන්වන 

ඉස්ලාමය යමම පරීක්ණණයේ 

පදනම යලස දක්වා ඇත්යත් 

මිනිසා ඔහුයේ සහජ හැඟීම් 

පාලනය යකොට සම්මා දිවියක් 

වත කිරීමට වෑයම් දරන්යන් ද 

නැතිනම් ඔහු තම සහජ හැඟීම් 

වල වහයලක් බවට පත් වී 

සතුන්ට වඩා පහත් 



 

 

 

තත්ත්වයකට ඇද වැයටන්යන් ද 

යන නිර්ණායකයයි. ඉංග්රීසි 

බසින් ‘instinct’ යලසද අරාබි 

බසින් ‘al fitrah’ යලස ද හැඳින් 

යවන මිනිස් ස්ව ාවය සිංහල 

බසින් ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු 

වචනයක් යසොයා විවිධ ශ්බ්ද 

යකෝණ පරිශීලනය කර බැලු විට 

‘යේරණය’ ‘සහජාශ්ය’ වැනි 

වදන් දක්නට ලැබුණ ද ‘සහජ 

හැඟීම්’ යන වදන යයොදා වැනීම 

වඩාත් සුදුසු බව අපට හැඟී 

ගියේය.          

අප ජීවත් වන යලොව යදස 

විමසුම් ඇසින් බලන විට 

අපරාධ, මානසික විශ්ාදය, යලඩ 



 

 

 

දුක් හා අයනකුත් සමාජ වැටලු 

වලට මිනිසා මැදි වී සිටින බව 

දක්නට ඇත. ඉතා වැඹුරින් 

විමසුමක යයදුණු විට යමවන් 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට 

ප්රධාන යහ්තුව බව දැකිය හැකි 

වන්යන් තම සහජ හැඟීම් අනිසි 

පරිහරණය යමන්ම 

දුේපරිහරණය බව පැහැදිලි ව 

යපයනන්නට තියබන කරුණකි. 

අල් කුර්ආනයේ යමයට අදාළ 

වැකියක් යදස අවධානය යයොමු 

කරමු.  

“සැබැවින්ම අලංකාර 

ස්වරූපයකින් අපි මිනිසා ව 

නිර්මාණය කයළමු. පසුව ඉතා 



 

 

 

පහත් වුවන්යවනුත් ඉතා පහත් 

වුයවකු බවට පත් කයළමු. 

(නමුත්) විශ්වාස කර යහකම් 

කළවුන් හැර. ඔවුනට සීමා 

රහිත ශු  ඵලයන් ඇත.” (අල් 

කුර්ආනය 95 : 4 – 6) 

මිනිසායේ ය ෞතික හා 

ශචතසික සංයුතියයහි 

අලංකාරය යමන්ම යහකම 

අන්තර්වත බව යමමගින් 

පැහැදිලි යකයර්. එය ඉස්මතු 

කර වත හැක්යක් විශ්වාසය හා 

යහකම නිසි අයුරින් 

අනුවමනය කිරීයමන් බව ද 

පැහැදිලි යකොට ඇත. එයස් ක්රියා 

කළවුන් ව මිනිස් ජීවිතයේ හරය 



 

 

 

වූ පරීක්ණණයයන් සමත් වුවන් 

හැටියට සලකා සීමා රහිත ශු  

ඵලයන් බුක්ති විඳින්නට 

අවස්ථාව සහතික යකොට ඇත. 

එයලසම මිනිසාට පහත් 

වුවන්යවනුත් ඉතා පහත් 

වුයවකු බවට පත් වීමට ද 

හැකියාව යනොමදව ඇති බව 

යපන්වා දී ඇත. යමයට යහ්තු ද 

අල් කුර්ආනය පැහැදිලි කරයි. 

“තම තෘේණාව තමන්යේ 

යදවිඳුන් වශ්යයන් 

පත්කරවත්තන් ව ඔබ දැක 

ඇතිද? ඔබ ඔහුට 

ආරක්ණකයයකු වශ්යයන් 

සිටින්යනහි ද? ඔවුන්යවන් 



 

 

 

බහුතරය සවන්යදන්නන් යහෝ 

සිතන්නන් වශ්යයන් ඉන්නා බව 

ඔබ සිතන්යනහි ද?  ඔවුන් 

තිරිසනුන් මිස අන් කිසිවක් 

නැත. සැබවින්ම ඔවුන් 

(තිරිසනුන්ට වඩා) ඉතාමත් 

යනොමව ගියවුන් වශ්යයන් 

සිටින්යනෝය. ” (අල් 

කුර්ආනය  25 : 43 - 44)  

“සැබැවින්ම ඔහු (මිනිසා) 

සම්පත් යකයරහි ඉතා දැඩි වූ 

ආශ්ාවකින් (තෘේණාවකින්) 

යුක්ත වූ යවකි.” (අල් කුර්ආනය 

100 : 8)  



 

 

 

තෘේණාව යනොයහොත් ආශ්ාව 

මිනිසායේ සහජ හැඟීම් වලින් 

එකකි. තෘේණායවන් යතොරව 

මිනිස් පරපුරක් මිහිතලය මත 

පැවතිය හැකි දැයි ඔබම සිතා 

බලන්න. එයහයින් තෘේණාව 

සහමුලින් ම පිටු දැකීම 

ඉස්ලාමීය පිළියවත යනොයෂ. 

තෘේණාව සහමුලින් ම පිටු 

දැකීයම් සංකල්පය නිවැරදි යැයි 

සිතා මිහිතලය මත සැයවොම 

එම මව අනුවමනය කරන්නට 

තීරණය කළයහොත් සිදු විය 

හැකි සිතා වැනීමට පවා අසීරු 

වයාකුලත්වය හා යනොසන්සුන් 

තාව වැන කරුණාකර 



 

 

 

යමොයහොතකට විමර්ශ්නයක 

යයදී විචාරශීලී ව සිතා බලන්න. 

එවිට යමම පිළියවයත් හරයයහි 

අඩංගු අවිදයාත්මක හා 

අදුරදර්ශී  ාවය පැහැදිලි වනු 

ඇත.  

තෘේණාව තම යදවිඳුන් බවට 

පත්කර වත්තන් පිළිබවව 

ඉහත අල් කුර්ආන වැකිය 

ප්රශ්න කරයි. යදවිඳුන් පිළිබවව 

අප කටයුතු කරන ආකාරය 

වැන පළමුව විමසා බලමු. 

යදවිඳුන් හට අපි නැමදුම් 

කරන්යනමු, අවනත වන්යනමු, 

යදවිඳුන් ලබා යදන මව 

යපන්වීම අනුවමනය කරන්නට 



 

 

 

නිරතුරු ව යවයහසී ප්රයත්නයක 

යයයදන්යනමු. එම යදවිඳුන් 

යලස තම තෘේණාව පත් කර 

වත් විට සිදුවිය හැකි තත්ත්වය 

පිළබව ව යමොයහොතකට සිතා 

බලන්න. තිරිසනුන් ජන්මයයන් 

ලැබුණු සැලැස්මට අනුකුල ව 

ජීවත් ව මිය යති. තිරිසනුන්ට 

එයට වඩා පහත් තත්ත්වයකට 

ඇද වැයටන්නට යනොහැක. 

නමුත් මිනිසා තම 

ශචතසිකයේ උත්පාදනය වන 

සියලු ආශ්ාවන්ට වහල් වී 

කටයුතු කරන විට ඔහු 

සැබැවින්ම තිරිසනාට වඩා 

පහත් තත්ත්වයකට ඇද වැටීම 



 

 

 

වැළැක්විය හැකි කරුණක් 

යනොයෂ.  

“කවුරුන් යදවිඳුන් අබියස යපනී 

සිටීම වැන බිය වී ඉතාමත් 

පහත් ආශ්ාවන්යවන් ඈත්වී 

තමන් ව වළක්වා වන්යන්ද ඔහු 

ළඟාකර වන්නා ස්ථානය නියත 

වශ්යයන්ම ස්වර්වයයි.”  (අල් 

කුර්ආනය  79 : 40 - 41)  

 “කවුරුන් තමන්ව (තම 

ශචතසිකය) පාරිශුේධ කර 

වත්යත්ද ඔහු නියත වශ්යයන්ම 

ජයග්රහණය කයේය. කවුරුන් 

එය අපිරිසිදු කර වත්යත්ද ඔහු 

නියත වශ්යයන්ම අලා  කර 



 

 

 

වත්යත්ය” (අල් කුර්ආනය 91: 9 - 

10)  

මිනිසා තම තෘේණාව යදවිඳුන් 

බවට පත් කර වන්යන් නැති 

ව  විශ්වයේ අධිපති සතය වූ 

එකම යදවිඳුන් යකයරහි 

විශ්වාසය ඇති කර යවන එම 

යදවිඳුන්ට අවනත වී කටයුතු 

කරන යලස ඉස්ලාමය උවන්වයි. 

යේව ‘විශ්වාසය’ පිළිබවව 

සවහන් කරන විට යබොයහෝ 

පිරිස් එය අන්ධ  ක්තියක්  හා 

මිතයා දෘේටියක්  යලස සලකා 

උපහාසයයන් යමන්ම 

හාසයයයන් පිටු දකින්නට 

ඉදිරිපත් වන අයුරු අපි දැක 



 

 

 

ඇත්යතමු. එයස් කටයුතු 

කරන්නන් නිශ්චිත දැනුමකින් 

යුක්ත ව එයස් කරන්යන් දැයි 

විමසු විට ඔවුන් සෘජු පිළිතුරක් 

ලබා යනොදී ‘විශ්වාසය’ 

මනඃකල්පිත යදයක් බව 

පවසමින් තමන් යථාර්ථය 

යමන්ම යහ්තුඵල වාදයක් මත 

පදනම් වූ විදයාත්මක දෘේටියක 

පිහිටා කටයුතු කරන බව 

පවසා සිටිති.  

‘වසකට’ පුයජෝපහාර දක්වමින් 

තමන් හට යහපත අයප්ක්ණා 

කරන විට එය ‘විශ්වාසය’ 

පදනම් කර වත් ක්රියාවක් යලස 

පිළිවැනීමට මැළි යවති. එය 



 

 

 

අවිදයාත්මක ක්රියාවක් බව 

පිළිවැනීම ප්රතික්යේප කරති. 

මුර්ති ිතල්පියයකුයේ 

නිර්මාණයක් වූ  ‘පිළිරුවකට’ 

පුයජෝපහාර දක්වමින් කුසල් 

අයප්ක්ණා කරන විට එයද 

‘විශ්වාසය’ පදනම් කර වත් 

එකක් යයි පිළිවැනීමට අදිමදි 

කරති. ශුනයත්වයකට පත් වූ 

බව විශ්වාස කරනු ලබන 

උත්තමයයකුයවන් සරණ 

පැතීම යථාර්ථවාදී දැයි විමසන 

විට නිසි පිළිතුරක් යනොලැයබ්. 

තමන්ට ආපදාවක් හදිසි 

අනතුරක් යහෝ අනයප්ක්ෂිත 

යමක් සිදු වූ විට මිනිසා යම් 



 

 

 

විශ්ව බලයක උපකාරය පතයි. 

නැතිනම් එවන් විශ්ව බලයකට 

යාච්ඥයාා කරයි. යථාර්ථය හා 

යහ්තුඵල වාදය තම 

මාර්යවෝපයේශ්කයා බවට පත් 

කර වත්තා යැයි පවසන පිරිස 

යමවන් තත්ත්වයක දී උපකාර 

පතන්යන් කායවන්දැයි යහෝ 

යාච්ඥයාා කරන්යන් කාටදැයි 

විමසු විට අර්ථවත් පිළිතුරක් 

ලැයබන්යන් නැත.  

ජීවිතයේ අ ාවය දෑ සිදු වූ විට 

සිත තැන්පත් ව තබා වැනීයම් 

හැකියාව යබොයහෝ අයට කළ 

හැක්කක් යනොවන බව 

සතයයකි. යමවන් අවස්ථාවන්හි 



 

 

 

දී සිය දිවි නසා වැනීයම් 

තත්ත්වයකට පවා මිනිසා 

ඉදිරිපත් යවයි. නමුත් යේව 

‘විශ්වාසය’ පදනම් කර වත් 

දහම් අදහන්නන් අතයර් සියදිවි 

නසා වැනීයම් ප්රවණතාව 

ඉතාමත්ම අවම මට්ටමක 

පවතී. පහතින් ඉදිරිපත් යකොට 

ඇති අප රයට් සිය දිවි නසා 

වැනීම් පිළිබව පුවත්පත් 

වාර්තාව යදස අපයේ අවධානය 

යයොමු කරමු. 

‘මෂබිම’ සැප්තැම්බර් 11, 2013. 

සිය දිවි නසා වැනීම 



 

 

 

“ශ්රී ලංකාව තවමත් සිටින්යන් 

යලෝකයේ සියදිවි නසා වැනීම් 

අතින් ඉහළ තැනකය. යකයස් 

වුවද සියදිවි නසා වැනීමට 

තැත්කරන අයයේ සංතයාව දිවි 

නසා වන්නා වණනට වඩා දස 

ගුණයකින් ඉහළ යවොස් තියබ්. 

දළ වශ්යයන් වත් විට යමරට 

පුේවලයන් සියයදනකු සියදිවි 

නසා වැනීමට සිතන අතර, ඉන් 

දහයදයනක් දිවි නසා වැනීමට 

තැත් කරති. ඒ අතරින් එක් 

අයයක් දිවි නසා වනී”.  

ඉස්ලාමිකයින් අතයර් සිය දිවි 

නසා වැනීම් පිළිබව තත්ත්වය 

ඉතාම අවම මට්ටමක පවතී. 



 

 

 

එවන් තත්ත්වයක් වාර්තා 

යනොවන තරමට විරලය. යමයට 

ප්රධාන යහ්තුව යේව 

විශ්වාසයයන් ලබා වන්නා 

ආත්ම ශ්ක්තිය බවට කිසිම 

සැකයක් යනොමැත. තමන්ට 

අ ාවයයක් සිදු වූ විට බලවතු 

විශ්ව ශ්ක්තියක උපකාරය 

පැතීමට නිරන්තර ව ක්රියා 

කිරීයමන් පැහැදිලි 

වන්යන්  ‘විශ්වාසය’ මිනිසායේ 

සහජ හැඟීම් වලින් එකක් 

බවය. යමම ‘විශ්වාසය’ 

මිනිසායේ සාරධර්ම පිරි 

ජීවිතයක් සකසා වැනීයම් 

කාර්යයට ද අතයාවශ්ය 



 

 

 

සාධකයක් යලස අපි 

දකින්යනමු. මිනිසායේ ක්රියාව 

පාලනය යකොට ඔහුව නිවැරදි 

මවට යයොමු කරන්නට විවිධ 

ආකාරයේ ය ෞතික පාලකයින් 

අපි දකින්යනමු. යපොලිසිය, නීති 

පේධතිය, අධිකරණය ආදී 

ය ෞතික පාලන යාන්ත්රණ 

මගින් කළ හැක්යක් මිනිසායේ 

ක්රියාව එක්තරා ප්රමාණයකට 

පාලනය කිරීම පමණි. යමම 

ය ෞතික පාලනය සාර්ථක නම් 

යලොව අපරාධ අඩු වී තිබිය 

යුතුය. සතයය වශ්යයන්ම අප 

රයට්ත් යලොව අන් යේශ්යන්හිත් 

මතු වී ඇති අපරාධ රැල්ල යදස 



 

 

 

බලන විට යමම ය ෞතික 

පාලකයින්යේ අසාර්ථකත්වය 

මැනවින් අවයබෝධ කර වත 

හැකිය. ය ෞතික බලවතු 

පාලකයයකුයවන් සිදු වන්යන් 

මිනිසාට උරුම යතෝරා වැනීයම් 

නිදහස හා අයනකුත් සුවියශ්ෂී 

ලක්ණණ අර්ථ විරහිත වී යවොස් 

ඔහු යාන්ත්රික තත්ත්වයකට 

පත් වීම පමණි. ය ෞතික 

පාලකයයකුට මිනිසායේ 

ක්රියාවන්යේ උල්පත වූ මනස 

පාලනය කිරීයම් හැකියාවක් 

කිසියස්ත්ම  යනොමැත.  

මිනිසායේ සාරධර්ම වර්ධනය 

සවහා ඔහුට ඔහුයේ සිත 



 

 

 

පාලනය කළ හැකි 

පාලකයයකුයේ අවශ්යතාව 

යමම කරුණු විමසා බැලීයම් දී 

පැහැදිලි ව යපයනන්නට ඇත. 

සිත පාලනය කිරීයම් එම 

පාලකයා පත්කර වත හැකි 

වන්යන් යමම ‘විශ්වාසය’ 

පදනම් කර යවනය.    

ඔහුයේ පාලකයා යකයස් විය 

යුතු ද යත්:  

ඔහු පාර ය ෞතික විය යුතුයි. 

සර්වඥයා විය යුතුයි. සර්ව 

බලධාරී විය යුතුයි. විශ්වයේම 

පරමාධිපති විය යුතුයි. පරම 

කරුණා රිත විය යුතුයි. සර්ව 



 

 

 

ශ්රාවක හා සර්ව දෘේටික විය 

යුතයි. මිනිසාට නිවැරදි මව 

යපන්වීම ලබා යදන්නා විය 

යුතුයි. මරණින් මතු යලෝකයේ 

මිනිසාට විපාක දීයම් පුර්ණ 

බලය ඇත්තා විය යුතුයි. යමවන් 

ගුණාංව යනොමැති පාලකයයකු 

පිළිබව ‘විශ්වාසයයන්’ මිනිසාට 

ලැබිය හැකි කිසිම යහපතක් 

තිබිය යනොහැක.    

අපයේ සියලු සමාජ වියරෝධී 

යමන්ම අසංවර ක්රියාවන් සිදු 

කරන්යන් රහසිවතවය. එනම් 

අපට රහසිවත පාපී චරිතයක් 

යමන්ම සමාජයට යපන්වන 

යහකම සපිරි ප්රසිේධ චරිතයක් 



 

 

 

යබොයහෝ විට ඇත. ඉහත 

සවහන් අයුරු පාලකයයකු තම 

ශචතසිකයට පත් කර වත් විට 

තම ස්වාමියාට රහසින් කිසිවක් 

කරන්නට යනොහැකි බව 

අවයබෝධ කර වන්නා මිනිසා 

බහු චරිතයයන් මිදී ඒකීය යහ 

චරිතයක් යවොඩ නඟා වැනීමට 

නිරතුරුව යවයහයසයි. එවන් 

පාලකයයකු පිළිබව ‘විශ්වාසය’ 

තහවුරු කර වත් අයයකු 

යනොමව යා හැකිද? කරුණාකර 

සිතා බලන්න.  

යමම පාලකයා සතයයක් ද 

නැතිනම් මිතයාවක් ද? යමම 

මාතෘකාව ‘විශ්වාසය’ පමණක් 



 

 

 

යනොව, යථාර්ථය, බුේධිය, 

විචාරය හා නුතන විදයාව ද 

පදනම් කරයවන   ඉදිරි ලිපි 

මගින් සාකච්ඡා  කරන්නට 

අදහස් කරන්යනමු. මිනිසායේ 

සහජ හැඟීම් පිළිබව මාතෘකාව 

අවසාන වනවාත් සමව එම 

මාතෘකාවට අවතීර්ණ වන්නට 

අයප්ක්ණා කරන්යනමු, ‘ඉන්ණා 

අල්ලාහ්’. යමම ‘විශ්වාසය’ යපර 

සවහන් කළ පරිදි මිනිසායේ 

සහජ හැඟීම් වලින් එකක් බව 

ඉස්ලාමය උවන්වයි. 

“(නබි මුහම්මේ) නුයේ 

පරමාධිපති ආදම්යේ 

දරුවන්යේ යකොඳු ඇට යපයළන් 



 

 

 

ඔවුන්යේ පරපුර යවන ඔවුන් 

තමන් යකයරහිම සාක්ෂි 

දැරීමට සලස්වමින් ‘මා 

නුෙලායේ පරමාධිපති 

යනොයෂදැ’? (යි විමසුයෂය.) එවිට 

ඔවුහු ‘එයස්ය (ඔබමය අපයේ 

පරමාධිපති වන්යන් යැයි) අපි 

සාක්ෂි දරන්යනමු’යි පැවසුහ. 

‘සැබවින්ම යම් පිළබව ව අපි 

යනොදැන සිටියයමු’ යැයි (මළවුන් 

යකයරන්) නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ නුෙලා පැවසිය හැකි 

යහයින් (යමයලස අපි 

නුෙලායවන් ප්රතිඥයාා 

වත්යතමු)”. (අල් කුර්ආනය 7 : 

72)   



 

 

 

සෑම මිනියසකුයේම 

ශචතසිකයේ අ යන්තරයේ 

මුළු මහත් විශ්වයට අධිපති 

ගුප්ත පාලන ශ්ක්තියක් තියබ් 

යන්න පිළිබව හැඟීමක් ඇත. 

මුහම්මේ ධර්මදුතයාණන් 

වයරක පවසා සිටියේ සෑම 

දරුයවක් ම යමම පිවිතුරු සහජ 

හැඟීම (ෆිත්රා) සමව බිහි වන 

අතර එම දරුවායේ යදමෂපියන් 

විසින් විවිධ විශ්වාසයන් කරා 

ඔහුව යයොමු කරවන බවය. 

යමම සතයය ස්ව ාවයයන් 

බැහැර ව එම සතයය 

විශ්වාසයට පටහැණි 

ආයේශ්කයන් තබා වැනීමයි අද 



 

 

 

සිදුයවමින් පවතින්යන්. නමුත් 

හදිසි ආපදාවක් අනතුරක් ඇති 

වූ විට මිනිසා විසින් විශ්වයේ 

සතය වූ ශ්ක්තිය යවනුයවන් 

ඇති කර වනු ලැබූ 

ආයේශ්කයන් අමතක වී යවොස් 

ඔහුයේ සිත අ යන්තරයයන් 

මතු වී එන්යන් සතයයේ හඬයි. 

වසකට පිළිරුවකට මිනියසකුට 

තැබූ ආයේශ්ය අමතක වී යවොස් 

ඔහුයේ සිත අ යන්තරයයන් 

විශ්වයේ සැබෑ ශ්ක්තියට 

ආමන්ත්රණය කිරීයම් හඬ 

ඉස්මතු වී එන හැටි අපි විවිධ 

අවස්ථාවන් හි දැක ඇත්යතමු. 

අයේවත්වයේ මව අනුවමනය 



 

 

 

කරන්නන් පවා යමයලස 

අසරණ වූ අවස්ථාවන් හි සරණ 

පතා හඬ නවන හැටි අපි දැක 

ඇත්යතමු. ඉස්ලාමය යමම 

යලෝක සතය යථාර්ථය 

අනුවමනය කරමින් කටයුතු 

කරයි.  

‘එමිල් ඩර්ක්හයිම්’ නමැති 

සමාජ විදයාඥයායා විසින් බාහිර 

යලෝකය සමව කිසිඳු 

සබවතාවකින් යතොරව වර්ණ 

දහස් වණනක් තිස්යස් 

ඕස්යේලියායෂ ප්රාථමික සමාජ 

සංස්ථාවන් සහිත ව ජීවත් වූ 

ආදිවාසී ජන සමුහයක් පිළිබව 

ව පවත්වන ලද පර්යේණණයක 



 

 

 

කරුණු අන්තර්වත යකොට 

ඩබ්ලිෂ. එස්. එෆ්. පිකරින්ේ 

විසින් සකස් කරන ලද 

“Durkheim on Religion” නමැති 

ග්රන්ථයේ පහත සවහන් අයුරු 

කරුණු විග්රහ යකොට ඇත.  

“යමම ආදිවාසී පිරිසයේ 

යදවිඳුන් සදා ජීවමාන 

සදාතනිකයයකි. ඔහුයේ 

ආරම් ය අන් කිසිවක් මත 

යනොමැත. විශ්වයේ සියල්ල 

යකයරහි බලය ඇත්යතකි. හිරු 

සඳු ආදී සියලු තාරකාවන් 

පාලනය කරන්යන් ඔහුය. 

සියල්යල හි නිර්මාතෘ ඔහුය. 

විදුලි යකටීම් හා අකුණු සැර 



 

 

 

ඔහුයේ අණ පරිදි සිදු යෂ.” (W. 

S. F. Pickering – “Durkheim on 

Religion” Routledge and Kagan 

Paul, London 1975).  

යමම ආදිවාසී ජන සමුහයේ 

යේව විශ්වාසය හා ඉස්ලාමයේ 

යේව විශ්වාසය අතයර් කිසිඳු 

පරස්පරතාවක් යනොමැත. 

බාහිර සමාජ බලපෑම් කිසිවක් 

යනොමැති ව තම ජන්මතාවට 

අනුකුලව  ‘විශ්වාසය’ සකස් 

කර වන්නට යයමකුට 

අවස්ථාවක් ලැයබන්යන් නම් 

ඔහුයේ තත්ත්වය සතයය 

වශ්යයන්ම සැකයසන්යන් යම් 

අයුරු බව කිසිම සැකයක් 



 

 

 

යනොමැත. යමම කරුණු මගින් 

සනාථ වන්යන් ‘විශ්වාසය’ 

මිනිසායේ සහජ හැඟීම් වලින් 

එකක් බව යනොයෂද?            

“අල්ලාහ් පහළ කළ (අල් 

කුර්ආනය) යවතද රසුල්වරයා 

යවතද පැමියණනු යැයි ඔවුනට 

කියනු ලැබුවයහොත් අපයේ 

පියවරුන් කුමක් යකයරහි 

(අනුවමනය කරමින්) 

සිටියේදැයි අප දැක්යකමු ද, 

එයම (අනුවමනය කිරීම) අපට 

ප්රමාණවත් ව න්යන් යැයි 

කියන්යනෝය. ඔවුන්යේ 

පියවරුන් කිසිවක් යනොදැනුවත් 

ව ද සෘජු මාර්වයයහි යනොවි 



 

 

 

සිටියදි ද (ඔවුන් තමන්යේ 

පියවරුන් අනුවමනය 

කරන්යන්?)”. (අල් කුර්ආනය 5 - 

104)  

පූර්ව නිවමනයන්, පාරම්පරික 

විශ්වාසයන්, විචාරයයන් යතොර 

වූ පක්ණපාතිත්වය ආදියයන් මිදී 

විවෘත මනසකින් යුක්තව 

යථාර්ථය, විචාරය, බුේධිය හා 

විදයාව පදනම් කරයවන සතය 

වයෂණණයකට අවංක සිතින් 

අත්වැල් බැව වන්නා යලස ඉතා 

කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්යනමු. 

ඉදිරි ලිපි මගින් යමම බුේධිමය 

සංවාදය අතණ්ඩ ව 



 

 

 

පවත්වායවන යමු. (ඉන්ණා 

අල්ලාහ්!)  

 සංස්කෘතිය හා සමාජ 

ඝර්ෂණ 

වර්තමාන ලාංයක්ය සමාජ 

චින්තාව තුළ ‘සංස්කෘතිය’ 

උණුසුම් මාතෘකාවක් බවට 

පත්යවමින් තියබන අයුරු 

දකින්නට ඇත. යම් පිළිබව විවිධ 

මතවාදයන් ඉදිරිපත් කරන්නන් 

‘සංස්කෘතිය’ යන්යනන් අදහස් 

වන්යන් කුමක් ද යන්න වැන 

නිසි යලස අවයබෝධ කර යවන 

යනොමැති බව අපි දකින්යනමු. 

අප සමාජය බහු සංස්කෘතික 



 

 

 

එකක් බව පිළිවැනීම 

ප්රතික්යේප කරන්නන් ඉදිරිපත් 

කරන මතය වී ඇත්යත් ශ්රී 

ලංකාව තුළ තිබිය යුත්යත් 

‘සිංහල යබෞේධ සංස්කෘතිය’ 

පමණක් බව ය. අයනකුත් 

වාර්ගිකයින් යමම ‘සිංහල 

යබෞේධ සංස්කෘතිය’ තුළ 

සිට  කටයුතු කළ යුතු බව ඔවුන් 

එක්තරා ප්රමාණයක දැඩි 

ස්ථාවරයක් යපන්නුම් කරති. 

යමම අධිපතිවාදී මත වාදය 

පිළිබව ව විමසීමක් සිදුකිරීයමන් 

පසු ‘සංස්කෘතිය’ පිළිබව ව 

යපොදුයෂ හා  ‘සිංහල යබෞේධ 

සංස්කෘතිය’ පිළිබව ව 



 

 

 

වියශ්ණයයන් ම හා අයනකුත් 

වාර්ගිකයින්යේ සංස්කෘතීන් 

පිළිබව ව ද කරුණු විමසා 

බැලීමක යයදීම සුදුසු බව අපි 

දකින්යනමු.  

 වගෝලීය සංස්කෘතික ගැටුම්  

මානව සංස්කෘතික ඇවයුම් 

වැයටන විට සමාජ වැටුම් ද ඒ 

සමඟම ඇති විය හැකිය. 

පසුගිය අවුරුදු 20 තුළ 

සංස්කෘතීන් හරහා සමාන 

ආකාරයකින් ඇවයුම් සංකල්ප 

අර්ථ දැක්වීයමහි අභියයෝවයන් 

හඳුනා වනිමින් විවිධ රටවල 

ඇවයුම් සමාන කිරීම ට 



 

 

 

ප්රයත්නයන් දරා තිබුණි. යපොදු 

අවයන් පිළිබව ව යමම 

උත්සාහයන් යනොතකමින් 

ඇතැම් වියතුන් 21 වන සියවස 

මුල් කාලයේ ත්රස්තවාදය මිනිස් 

සංහාර යුේධ සහ මිලිටරි 

ආක්රමණ ‘ිතේටාචාර වල 

ඝට්ටනයක්’ යලස අර්ථ 

නිරූපණය කළහ. යමම ප්රතයය 

ට අනුව ජාතික යහෝ 

යේශ්පාලන පක්ණපාතිත්වයන් 

ට වඩා සංස්කෘතික සහ 

ආවමික අනනයතාවන් 

ජාතයන්තර වැටුයම් ප්රධාන 

මුලාශ්රය බවට පත් යෂ. යමම 

ප්රතයයේ වියෂචකයන් ඇවයුම් 



 

 

 

මත වැටුම් අලුත් යදයක් 

යනොවන බව යපන්වා යදති. 

එපමණක් යනොව 

‘ිතේටාචාරයන්යේ’ වැටුමක් 

වැන කතා කරමින් විශ්ාල 

කණ්ඩායම් තුළ පවතින තියුණු 

යබදීම් වසන් කරන බව ද ඔවුන් 

යපන්වා යදති. 

1993 දී හාවඩ් විශ්ව විදයාලයය 

මහාචාර්ය සැමුයවල් පී. 

හන්ටින්ටන් විසින් “The Clash of 

Civilizations” (ිතේටාරයන් අතර 

වැටුම) නමින් ග්රන්ථයක් 

එළිදක්වමින් අනාවතයේ දී 

රාජයයන් අතර වැටුම් යවනුවට 

ිතේටාචාරයන් අතර යබදුම් 



 

 

 

යර්තාවන් වැටුම් යර්තාවන් 

බවට පත් විය හැකි බව යන 

මත වාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

ඈත ඉතිහාසයේ යටත්විජිත 

වාදය මුල් කර වත් රාජය 

වයාප්තිය හා ජාතයන්තර 

වියශ්ණයයන් ම නාවික යවළව 

කටයුතු මුල් කර යවන යුේධ හා 

වැටුම් ඇති විය. පසු කාලීන ව 

වැටුම් වලට මුල් වුයේ 

යේශ්පාලන හා ආර්ථික යහතුන් 

ය. යසෝවියට් යේශ්ය බිව වැටීමත් 

සමව බටහිර බලවතුන් සමව 

තිබු සීතල යුේධයේ නිමාව ඇති 

විය. මහාචාර්ය හන්ටින්ටන් 

අනාවැකි පළ කයේ 



 

 

 

ේවිඝටනාත්මක ය ෞතිකවාදී 

(මාක්ස්වාදී) කවවුර හා විවෘත 

ආර්ථික හා නිදහස් චින්තන 

ප්රවාහය නියයෝජනය කරන 

බටහිර ප්රජාතන්ත්රවාදී කවවුර 

අතර තිබු යමම සීතල යුේධයේ 

නිමාව සමව රටවල් අතයර් 

වැටුම් ඇතියවනවා ට වඩා වැඩි 

ප්රවණතාවක් ඇත්යත් 

ිතේටාචාරයන් අතයර් වැටුම් 

ඇතිවීමට බවය. ිතේටාචාරය 

පදනම් වී ඇත්යත් එය ට 

ආයෂණික වූ සංස්කෘතිය මතය. 

එයහයින් ඉදිරි කාල වකවානුව 

සංස්කෘතීන් අතයර් වැටුමක් 



 

 

 

යලස හුවා දක්වන්න ට 

ප්රයත්නයක් යමමගින් දරා ඇත.  

පහත සවහන් යකොටස “සමාජ 

විදයාත්මක දැනුම - නයාය සහ 

වයවහාරය - Sociology Matters by 

Richard T. Schaefer” යන 

ග්රන්ථයයන් උපුටා වන්නා ලදී. 

 සංස්කෘතිය හා 

සමාජානුවයෝජනය  

සමාජානුයයෝජනය 

(Socialization) යලස හඳුන්වන 

ක්රියාදාමයක් මගින් දරුවන් දැන 

වන්නා ප්රධාන ආකල්පයන්ට 

ඇවයුම් වලට සහ චර්යාවන්ට ද 

සංස්කෘතිය බලපායි. 



 

 

 

දරුයවකුයේ යපෞරුණත්වයට ද 

එක් පුේවලයයකු තවත් 

පුේවලයයකුයවන් යවනස් 

යකයරන පුේවල වතිලක්ණණ 

ආකල්ප අවශ්යතා සහ 

චර්යාවන් යකයරහි ද  එය 

බලපෑ හැකිය. ජීවිත කාලය පුරා 

මිනිසුන් වන්නා භූමිකාවන් සහ 

ඔවුන් එක් ජීවිත අවධියකින් 

තවත් අවධියක ට යායම් දී 

සහ ාගී වන උත්සවයන් 

සංස්කෘතිය නියම කරයි. එය 

පවුයල් පාසයල් සහ සම මත 

කණ්ඩායම් වල සිට ජනමාධයය 

යස්වා ස්ථානය සහ රාජයය 

යතක් ඉතාම මුලික සමාජ 



 

 

 

ස්ථාපනයන් හැඩවස්වයි. 

යවනත් යලසකින් පවසන්යන් 

නම් සංස්කෘතිය ‘සියල්ල වසා 

පැතියර්’.  

 සංස්කෘතිය සහ සමාජය  

සංස්කෘතිය යනු සමාජමය 

යලස විකාශ්නය වී ඇති චාරිත්ර 

වල, දැනුයම්, ය ෞතික වස්තු 

වල, සහ චර්යායෂ සමස්තයයි. 

ජන කණ්ඩායම් වල 

සංකල්පයන් ඇවයුම් චාරිත්ර 

සහ මානව කෘති එයට අයත් 

යෂ. සෑම ජන යකොට්වාසයකටම 

ආහාර එක් රැස් කිරීයම් සහ 

පිළියයල කිරීයම් නිවාස ඉදි 



 

 

 

කිරීයම් පවුල නිර්මිත කිරීයම් 

සහ හරි වැරැේයේ ප්රමාණිකයන් 

ට අනුබල දීයම් ස්වකීය 

ආකාරයන් සහිත ආයෂණික 

සංස්කෘතියක් තියබ්. එකම 

සංස්කෘතියක් අයනක් අය 

සමව යබදා වැනීයම් සාධකය 

මත ඔබ අයත් වන කණ්ඩායම 

යහෝ සමාජය නිශ්චය කිරීමට 

ආධාරකයක් යවයි. සමාජයක් 

යනු මානව කණ්ඩායයම් 

විශ්ාලතම ස්වරූපයයි. යපොදු 

උරුමයක් සහ සංස්කෘතියක් 

යබදා වන්නා මිනිසුන්යවන් එය 

සමන්චිත යවයි. සමාජයේ 

සාමාජිකයන් යමම සංස්කෘතිය 



 

 

 

දැන වන්නා අතර එය එක් 

පරම්පරාවකින් තවත් 

පරම්පරාවක ට විකාශ්නය 

යකයරයි.  

 සංස්කෘතික ව ොදුත්ාවන්  

සියලු සමාජයන් ඒවායේ 

යවනස්කම් යනොතකමින් 

සංස්කෘතික යපොදුතාවන් 

යනුයවන් ප්රකට නිශ්චිත යපොදු 

 ාවිතයන් වර්ධනය කර යවන 

තියබ්. යබොයහෝ සංස්කෘතික 

යපොදුතාවන් මිනිසුන්යේ 

ආහාර, ඇඳුම්  සහ නිවාස වැනි 

යපොදු වැනි මුලික මිනිස් 

අවශ්යතාවන් සපුරා 



 

 

 

වැනීයමහිලා අනුවර්තනය වී 

ඇත. ජාතික දිනය ජාතික 

ගීතය ජාතික වීරයින්යේ දිනය 

නිදහස් දිනය ආදී යපොදු 

කර්තවයයන් යමන් ම එයට 

බැඳුනු උත්සවයන් ද යපොදු 

සංස්කෘතියේ අංව යලස 

දැක්විය හැක.  

යවෝලීය සංස්කෘතික යුේධය  

“ණාලම් ේවාට්ස් නමැති මයනෝ 

විදයාඥයායා විසින් රටවල් 60 කට 

වැඩි සංතයාවක ඇවයුම් 

තක්යස්රු කර තියබ්. “සමාව 

දීම සහ රිස්සීම” වැනි යහ 

ලක්ණණ ‘කෘතයවාදී’ 



 

 

 

සංස්කෘතියේ අංව යලස 

සැලයක්. ඊට ප්රතිවිරුේධ ව 

මිනිසුන් සහ සම්පත් මත 

පාලනය යහෝ අධිපති ාවය 

සංඝට්ටනවාදී යනොයහොත් 

අධිපතිවාදී සංස්කෘතියේ 

ලක්ණණ යලස දැක්යෂ”. (“සමාජ 

විදයාත්මක දැනුම - නයාය සහ 

වයවහාරය - Sociology Matters by 

Richard T. Schaefer” 

 සංස්කෘතිය සහ 

අධි තිවාදී මත්වාදය  

සංස්කෘතිය සහ සමාජය 

අයනයෝනය යලස ආධාරක 

බවට කෘතයවාදී හා 



 

 

 

සංඝට්ටනවාදී නයායිකයන් 

එකඟ යවති. සමාජ 

ස්ථාවරත්වය ට සමාහිතයක් 

සහ සමාජයේ සාමාජිකයින්යේ 

සහය අවශ්ය වන බව 

කෘතයවාදීන්යේ මතය යෂ. 

ප්රබල යක්න්්රීය ඇවයුම් සහ 

යපොදු ප්රතිමානයන් එම සහය 

සපයයි. එය සංස්කෘතියක වති 

ලක්ණණ සංස්කෘතියක් තුළ 

ස්ථාය කරන මුලාංවයක් යවයි. 

කෘතයවාදී පර්යායලෝකය ට 

අනුව සමස්ත සමාජ 

ස්ථාවරත්වය ට සහ සමාහිතය 

ට අවශ්ය යහෝ දායක වන බවට 

සමාජය ට යපනී යන 



 

 

 

කෘතයයන් එය ඉටු කරන්යන් 

නම් සංස්කෘතික වති 

ලක්ණණයන් හා  ාවිතයන් 

දිවට ම පවතිනු ඇත.  

යපොදු සංස්කෘතියක් පැවතිය 

හැකි බවට සංඝට්ටනවාදීන් 

එකඟ යවති. එයහත් එය 

නිශ්චිත කණ්ඩායම් වල 

වරප්රසාද පවත්වා යවන යාමට 

යමයහයක් කළ යුතු බවට ඔවුහු 

තර්ක කරති. එපමණක් යනොව 

ඔවුන්යේ ස්ව අභිමතාර්ථය 

ආරක්ණා කර වැනීම තුළ 

බලවතු කණ්ඩායම් අයනකුත් 

සුළු හා දුබල කණ්ඩායම් තමා 

ට යටහත් තත්ත්වයක තබා 



 

 

 

වැනීයම් අරමුණ යම් තුළ 

අන්තර්වතය. සංඝට්ටන 

පර්යායලෝකය ට අනුව 

අධිපතිවාදී මතවාදය ට සමාජ 

වැදවත්කමක් තියබ්. සමාජයක 

ඉතාම බලවතු කණ්ඩායම් සහ 

ස්ථාපනයන් ධනය සහ යේපළ 

පාලනය කරන අතර ඊටත් වඩා 

වැදවත් වන්යන් ඒවා ආවම් 

අධයාපනය සහ ජනමාධය 

මගින් සාධාරණීය කරන 

මතයන් ඇති කිරීයම් ක්රමයන් ද 

පාලනය කිරීම ය. ශ්රී ලාංයක්ය 

අන්තවාදී ආවමික සංවිධාන 

ඉදිරිපත් කරනුයේ යමවන් 

මතවාදයක් ය. රයට් පැවතිය 



 

 

 

හැක්යක් එක් සංස්කෘතියක් 

පමණක් වන අතර එය සිංහල 

යබෞේධ සංස්කෘතිය විය යුතු 

බව ඔවුන්යේ මතයයි. අයනකුත් 

වාර්ගිකයින්යේ හා 

ආවමිකයින්යේ අයිතිවාසිකම් 

යමන් ම වත් පිළියවත් වලට 

යමමගින් සිදු වනුයේ අති විශ්ාල 

අනර්ථකාරී බලපෑමකි. යමම 

අධිපතිවාදී සංඝට්ටන 

සංස්කෘතිය සමාජ යහ 

පැවැත්ම ට කිසියස්ත්ම සුදුසු 

පිළියවතක් යනොවන යහයින් 

යමම විනාශ්කාරී වයායාම ය 

පරාජය ට පත් කිරීම ශ්රී ලංකා 

වාසී සැමයේ වවකීමක් යලස 



 

 

 

අපි දකින්යනමු. යබෞේධ 

භික්ෂුණ් පිරිසකයේ 

මූලිකත්වයයන් සමාජවත 

කරන්න ට යවර දරන යමම 

පිළියවත බුදුන් වහන්යස්යේ 

පිළියවත ට හා ඉවැන්වීම් වලට 

සහමුලින්ම පටහැණි එකකි.  

 බුදු දහම අධි තිවාදී 

සංඝට්ටන සංස්කෘතිය 

අනුමත් කරන්වන්ද? 

සාමයික සහජීවනය යනු 

අන්තර් ආවමිකයින් හා අන්තර් 

ජනවාර්ගිකයින් අතර පවත්වා 

යවන යා යුතු යහ 

සම්බන්ධතාවයි. බුදු දහම බිහි 



 

 

 

වූ යුවයේ  ාරත යේශ්යේ 

පැවතියේ බහු ආවමික හා බහු 

ජනවාර්ගික සමාජයකි. විවිධ 

ආවමික ඇදහිලි හා විශ්වාස 

එහි විය. ඒ අවස්ථාව වන විට 

 ාරත යේශ්යේ මහා පරිමාණ 

යලස වයාප්ත වී තිබුයණ් 

බ්රාහ්මණ දහමයි. ඒ අතර විවිධ 

ආවමික දෘේටි වරු කළ ශ්රමණ 

කණ්ඩායම්, ආජීවකයන්, 

පරිබ්රාජකයන්, ජටිලයන්, සහ 

යවනත් තාපස යයෝගී 

නිකායයන් එහි ක්රියාත්මක විය. 

යම් අතර ණට් ශ්ාස්තෘ 

දර්ශ්නයන් ද විය. යම් හැම 

ආවමික සම්ප්රදායක් ම විවිධ 



 

 

 

මතිමතාන්තර ඉදිරිපත් කළහ. 

යමොවුන් ඉදිරිපත් කළ දෘේටි 

අතර බ්රාහ්මණ වාදය, ඊශ්වර 

නිර්මාණ වාදය, යේව වාදය, 

අධිච්ච සමුත්පත්ත වාදය, 

අයහ්තු අප්රත්ය වාදය, 

නියතිසංවතික වාදය, අකිරිය 

වාදය, සංසාර සුේධික වාදය, 

ශ්ාස්වත වාදය, උච්යේද වාදය, 

දිට්වධර්මනිර්මාණ වාදය, යම් 

ආදී මත වාදයයෝ එහි ප්රචලිත ව 

තිබිණ.  

යම් කාලයේ බුදුන් වහන්යස් 

සමව ද වාද කිරීමට ඇතැම් 

බ්රාහ්මණ පඬිවරු පැමිණියහ. 

එවැනි මහා තාර්කිකයයකි 



 

 

 

සච්චක බ්රාහ්මණයා. බුදුන් 

වහන්යස් යමම සංකීර්ණ 

ආවමික රටායෂ දී ක්රියා කයේ 

සාමයික සහජීවනය තහවුරු 

කරන ආකාරයට ය. බුදුන් 

වහන්යස් යමහි දී ප්රකාශ් කර 

සිටියේ සෑම යදයක ම යථා 

භුතය යහවත් යථාර්ථය 

මැනවින් ප්රතයක්ෂ කර වත යුතු 

බව ය. බ්රහ්මජාල සුත්රයයහි 

සවහන් වන පරිදි බුේධ කාලීන 

 ාරත යේශ්යේ දෘේටි යදසැටක් 

වයාප්ත වී පැවත ඇත. බුදුන් 

වහන්යස් අනයාවමික පැවිේදන් 

හා ඔවුන්යේ ඉවැන්වීම් යහළා 

දැකීමට ඉදිරිපත් යනොවුහ. එයස් 



 

 

 

ම ඕනෑම ආවමික 

ගුරුවරයයකුයේ ඉවැන්වීම් වල 

ඇති යහපත් ගුණාංව බුදුන් 

වහන්යස් අවය කළහ. 

උන්වහන්යස් යනොයයක් 

ආවමික ගුරුවරුන් යවත ගියහ. 

ඔවුන් සමව සතුටු සාමීචියයහි 

යයදී සිටියහ. ඇතැම් ආරාම 

වලට බුදු රදුන් වැඩම කර වූ 

අවස්ථායෂ ඒ ආවමික ගුරුවරු 

තම ිතණයයන් නිහඬ කරවා 

උන්වහන්යස් ව යවෞරවයයන් 

පිළිවත්හ.  

චුල සකුළුදායි පරිබ්රාජක 

ගුරුවරයා බුදුන් වහන්යස් තම 

ආරාමය ට වැඩම කරනවා දැක 



 

 

 

සිය ිතණය පිරිස නිශ්ශ්බ්ද 

කරවීය. එයස් ම බුදුන් වහන්යස් 

වච්ඡයවොත්ත පරිබ්රාජකයායේ 

ආරාමයට ද වරින් වර වැඩම 

කළහ. කලක ට පසුව තම 

ආරාමය ට බුදුන් වඩිනු දුටු 

වච්ඡයවොත්ත පරිබ්රාජකයා 

ඉදිරියට යවොස් උන්වහන්යස් ව 

පිළියවන ‘එන්න ස්වාමීනි, 

යබොයහෝ කාලයකින් යමහි 

වැඩියේ, යමන්න ආසනය, 

ඉදිවන්නැ’යි යවෞරවාන්චිත ව 

ප්රකාශ් කර සිටියේය (යත්විජ්ජ 

වච්ඡයවොත්ත සුත්ත - මජ්ජිම 

නිකාය). ආවමික මත යේද මත 

විරසක වී සිටි යම් යුවයේ 



 

 

 

බුදුරදුන් අනුවමනය කළ 

ආවමික සහනශීලිතාව කුමක්ද 

යන්න යමයින් පැහැදිලි කර 

වැනීම අපහසු කාර්යයක් 

යනොයෂ. එයින් පැහැදිලි වන්යන් 

බුදුරදුන් කිසිම ආවමික 

සම්ප්රදායක් යහළා යනොදුටු 

බවය.  

ආවමික නිකායයන් අතර 

යබොයහෝ විට මත වැටුම් ඇති 

වන්යන් එක් ආවමක් අත හැර 

අනිත් ආවම වැලව වැනීයම්දී ය. 

බුදුන් වහන්යස් යවත පැමිණ 

ධර්මය අසා ප්රසාදයට පත් 

ප්රධාන යපයේ ශජන 

ශ්රාවකයන්  යදයදයනකු වූ උපාලි 



 

 

 

වෘහපතියා සහ සීහ 

යස්නාපතියා බුදුන් සරණ 

යාමට ඉල්ලා සිටි විට 

උන්වහන්යස් ප්රකාශ් කයේ 

ඉක්මන් යනොවන යලසය. 

එයහත් බුදුන් සරණ යාමට 

අවශ්ය බව ඔවුහු දැඩි යලස 

කියා සිටියහ. යමහි දී බුදුන් 

වහන්යස් ඒ යදයදනා ට 

යකොන්යේසියක් ඉදිරිපත් කළහ. 

එම යකොන්යේසිය නම් තමන් 

බුදුන් සරණ ගියත් ශජන 

ශ්ාස්තෘවරයා ට කළ සැලකිලි 

සංග්රහ ආදිය එයස් ම පවත්වා 

යවන යාමට ක්රියා කළ යුතු බව 

ය. ඔවුහු එය පිළිවත්හ.  



 

 

 

ඕනෑම යකයනකු ට ඕනෑම 

ආවමිකයයකු ට කවර වූ යහෝ 

කාරණයක් උන්වහන්යස් 

පැහැදිලි කර දුන්යන් 

කාරුණිකත්වයයන් හා මුදු 

යමොයලොක් ාවයයන් යුක්තව ය. 

උන්වහන්යස් කිසි වියටකත් 

තම යේශ්නයයන් අනයයන් 

ප්රයකෝපය ට පත් යනොකළහ. 

බුදුන් වහන්යස්යේ ආවමික 

සහනශීලිතාවන් පැහැදිලි 

වන්යන් සියලුම ආවමික 

දෘේටීන් යකයරහි දැක්වුයේ 

මිත්රශීලී සුහද ආකල්පයක් 

බවයි.  



 

 

 

දීර්ඝ වශ්යයන් බුදු දහයම් 

සාමයික සහජීවනය පිළිබව ව 

කරුණු සාකච්ඡා කරන්න ට 

අදහස් කරනු ලැබුයෂ  බුදුන් 

වහන්යස් හා උන්වහන්යස් 

විසින් පන් සාලිස් වසරක් 

තිස්යස් යදසු දහම විකෘති 

කරමින් සමාජයේ ශවරය හා 

ේයෂණය වපුරන්න ට 

වර්තමානයේ පිරිසක් ඉදිරිපත් 

වී ඇති යහයිනි. අපට යකොටි 

ත්රස්තවාදය පරාජය කරන්න ට 

යුද කරන්න ට සිදු වුයේ ද්රවිඩ 

ජනයා සමව තිබු ශවරයක් 

නිසා යනොවන බව සැයවොම 

ඉතා යහොඳින් දන්නා සතයයකි. 



 

 

 

එයහයින් යමම කරුණු මගින් 

සනාථ වන්යන් බුදු දහම 

අධිපතිවාදී සංඝට්ටන 

සංස්කෘතිය අනුමත යනොකරන 

බව ය.  

 වද්ශීය මුලාශ්ර  

සංස්කෘතිය පිළිබව ව ඇති 

යේශීය මුලාශ්ර විමසා බලමු. 

පළමු ව ‘සංස්කෘතිය’ අර්ථවත් 

කර ඇත්යත් යකයස් ද යන්න 

පිළිබව ව රාජකීය පණ්ඩිත 

බේයේවම විමලවංශ් නාහිමියන් 

විසින් රචිත ‘අයප් සංස්කෘතිය’ 

ග්රන්ථය යවත යයොමු යවමු.  



 

 

 

“කවර සංස්කෘතියක් වැන යහෝ 

කරුණු දැන වන්න ට යපරාතුව 

සංස්කෘතිය නම් කුමක්දැ’යි 

යත්රුම් වත යුතු ව තියබ්. 

සංස්කෘතිය යන වචනය ට 

උවත්තු යනොයයක් අර්ථ 

විවරණයන් යදති. ඒ පිළිබව 

උවතුන්යේ ඇති අදහස් විවිධ 

ය. 

1. මනුණයයා විසින් යමයතක් 

කල් එක් රැස් යකොට 

දායාදයක් වශ්යයන් අපට 

තබා ගිය ආධයාත්මික වූ ද 

බාහිර වූ ද සියල්ල ම අප 

විසින් සංස්කෘතිය යැයි 

කියනු ලැයබ්. 



 

 

 

2. සංස්කෘතිය නම් ජීවත් වන 

සමාජය හැඩ වස්සා වන්නා 

ආයුධයකි.  

3. සංස්කෘතිය නම් දැනුමයි. 

4. සංස්කෘතිය නම් මිනිසුන්යේ 

ජීවිතය පිළිබව ක්රමයකි. 

5. යලෞකික ජීවිතයේ 

අභිවෘේධිය උයදසා 

නිරායාසයයන් ම පහළ වන 

මනඃ ප්රයත්නයන්යේ 

ප්රතිඵලය වශ්යයන් ද 

ආධයාත්මික සහ සදාචාර 

ජීවිතයේ බාහිර යපනුමක් 

වශ්යයන් ද සංස්කෘතිය 

විස්තර කළ හැක.  



 

 

 

6. සංස්කෘතිය මානව විදයායෂ 

ශ්ාතාවකි. 

සංස්කෘතිය යන වචනයයන් 

අදහස් කරන යදය යත්රුම් 

වැනීම ඉතා අපහසුයි. එයහත් 

ඒ වචනය යත්රුම් වැනීම 

එතරම් අමාරු යනොයෂ. යපොත 

පයත්ත් කතා වයවහාරයේත් 

යම් වචනය නිතර  ාවිත යවයි. 

එයහත් එහි නියම යත්රුම 

දන්යනෝ එතරම් බහුල 

යනොයවති. සංස්කෘතිය නම් 

සකස් යකොට වත් යදයයි. යවන 

වචන වලින් පැහැදිලි කරයතොත් 

එහි යත්රුම හැඩවැස්ම 

යනුයි.  යම් වචනය පැහැදිලි 



 

 

 

යනොවීමට එක් යහ්තුවක් නම් 

ස යත්වය යන යත්රුම දීම 

සවහා සමහර උවතුන් යමය 

පාවිච්චි කිරීමයි. සංස්කෘතිය 

එකකි. ස යත්වය අනිකකි. 

ස යත්වය නම් සමාජය ට 

සුදුසු පරිේයදන් ජීවත් වන 

ආකාරයයි. එය ිතේටාචාරය 

නමින් ද හැඳින් යෂ. 

ආධයාත්මික වූත් බාහිර වූත් 

යම් හැඩවැස්මක් ඇත්නම් එය 

සංස්කෘතියයි. සමාජයක 

පවත්නා යපොදු සිතුම් පැතුම් හා 

බාහිර ක්රියා පරම්පරායෂ 

වියශ්ණ ලක්ණණ ඇත්නම් එබඳු 



 

 

 

ලක්ණණ සංස්කෘතිය නමින් 

හැඳින් විය හැක.  

විශ්වයය හි ජීවත් වන සත්ත් ව 

වණයා අතුරින් සංස්කෘතියක් 

ඇත්යත් මනුණයයා ට පමණකි. 

සමාජයක ඇති යේ කරන යේ 

සිතන යේ යන යම්වා සියල්ල 

සංස්කෘතියක් විග්රහ කර 

බැලීයමන් යසොයා වත හැකි ය. 

එයස්ම සෑම සංස්කෘතියක් ම 

අඩු වශ්යයන් යහෝ වැඩි 

වශ්යයන් යවනත් සංස්කෘති වල 

ආ ාසය ලබා ඇත. අමිශ්ර 

සංස්කෘතියක් යලෝකයේ කිසි 

රටක නැත. සංස්කෘතිය යවනස් 

වී යයි. එයහත් බලයයන් යහෝ 



 

 

 

උපක්රමයයන් යහෝ 

සංස්කෘතියක් යවනස් කිරීම ට 

උත්සාහ දැරීම මහ අපරාධයකි. 

යලයහසියයන් කළ 

යනොහැක්කකි.” (පිටු 1 – 4) 

සංස්කෘතිය යන සංකල්පය 

සමාජ විදයාව තුළ යමන් ම 

මානව විදයාව තුළ ද ඉහළ 

වටිනාකමක් උසුලන හා 

සාකච්ඡාවට ලක් යවන වැදවත් 

සංකල්පයක් යලස හැදින්විය 

හැකිය. සෑම සමාජයකට ම 

ආයෂණික වූත් අනනය  වූත් 

සංස්කෘතියක් ඇති අතර එය 

අවියයෝජනීය සාධකයක් යෂ. 

මිනිසා සමාජීය සත්වයයකු වන 



 

 

 

අතර සෑම මිනියසකු ම තම 

සංස්කෘතිය නියයෝජනය කරනු 

ලබන නියයෝජිතයයකු යලස 

සැලයක්. 

මිනිසා ට සංස්කෘතිය විශ්වීය 

වටිනාකමකින් යුතු ප්රපංචයක් 

වන අතර එය මිනිසාත් තිරිසන් 

සතුන් අතරත් ඇති පරතරය 

යපන්වා යදන සාධකයකි. 

එබැවින් “මිනිසා සංස්කෘතික 

පරිසරයක් තුළ ඉපදී හැදී වැඩී 

මිය යන සත්වයයක් යලස 

හැදින්විය හැකිය.” 

 සංස්කෘතිය යනු 

කුමක්ද?           



 

 

 

"මානව විදයායෂ පියා  යලස 

හදුන්වන ඉංග්රීසි ජාතික එඩ්වඩ් 

යට්ලර් විසින් 1873 දී සංස්කෘතිය 

යන්න නිර්වචනය කරන ලේයේ 

 මානව සමාජයන් අතර ඇති 

යවනස්කම්  යලසයි. එඩ්වඩ් 

යට්ලර් යේ නිර්වචනය ට අනුව 

 සංස්කෘතිය යනු දැනුම 

විශ්වාස ඇදහිලි කලාව නීතිය 

ආචාර ධර්ම සිරිත් විරිත් සහ 

මිනිසා විසින් සමාජ සත්වයයකු 

යලස අත් කර වන්නා ලද 

අයනකුත් හැකියාවන් සහ 

උපාංව පිළිබ ව හදාරනු ලබන 

සංකීර්ණ ඒකකයකි .  යමම 

සියලු උපාංව මිනිසා විසින් 



 

 

 

නිර්මාණය කරනු ලැබූ 

ඉතිහාසය පුරාව ට 

යනොනවතින  ක්රියාදාමයක් තුළ 

නිරන්තර සංවර්ධනය ට ලක් වූ 

ඒවා යෂ. 

යම් අනුව සංස්කෘතිය සංකීර්ණ 

ප්රපංචයක් යලස හැදින්විය හැකි 

ය.එබැවින් එය යකොටස් 

වශ්යයන් අධයයනය කළ 

යනොහැකි අතර සමස්තයක් 

යලස අධයයනය කළ යුතු යෂ. 

තව ද සංස්කෘතිය විසින් මානව 

හැසිරීම් සවහා මව යපන්වන 

අතර  එය හුයදක් 

නිරන්තරයයන්ම පුරුදු පුහුණු 



 

 

 

කරන ලද චර්යාවිධි සමුදායක් 

යලස හැදින්විය හැකි ය. 

01. සංස්කෘතිය ඉයවන වත් 

යදයකි.                                             

                                                           

                                                           

                            

සංස්කෘතිය යනු මිනිසා ට ජීව 

විදයාත්මක ව උරුම වූවක් 

යනොව සමාජීය සත්වයයකු 

යලස ඉයවන වත් 

යදයකි.එබැවින් සංස්කෘතිය 

යනු ඉයවන වන්නා ලද 

චර්යාවන් රාිතයකි යනුයවන් ද 

හැඳින්විය හැකිය. සමාජය තුළ 



 

 

 

අන්තර්වත සියලු සංයක්ත 

යමන් ම චර්යාවන් යලස 

හැඳින්විය හැකි පිළිවැනීයම් 

ක්රම ඇඳුම් පැලඳුම් ආහාර රටා 

ආදි යමම සියලු යේ මිනිසා 

විසින් සංස්කෘතිම ය යලස 

ඉයවන වන්නා ලද දෑ යලස 

හැදින්විය හැකි ය.     

02. සංස්කෘතිය යනු සමාජීය 

වුහයකි.   

සංස්කෘතිය යනු හුදකලා ව 

පවතින්නක් යනොයෂ.එයස් ම 

තනි ප්රපංචයක් ද යනොයෂ. එය 

සමාජයේ නිර්මාණයකි. එය 

සමාජ අන්තර්ක්රියාවන් හි 



 

 

 

ප්රතිඵලයක් යලස සම් වය ලබා 

සංවර්ධනය වී ඇත. එය සමාජ 

සත්වයන් සියලු යදනා විසින් 

හුවමාරු කර වනු 

ලැයබ්.සංස්කෘතිය මගින් 

හික්මීම ලබන මිනිසා මිනියසකු 

යලස සමාජය තුළ හැසියර්. 

මානව පරිසරයක මිනිස් වති 

වර්ධනය කර වැනීම ට 

සංස්කෘතිය ඉවහල් යෂ.  

03. සංස්කෘතිය සම්යේණණය 

වන්නකි. 

සංස්කෘතිය හුයදක් 

පරම්පරායවන් පරම්පරාව ට 

උරුම වන්නකි. යදමාපියන් තම 



 

 

 

දරුවන් මත ආයරෝපණය කරනු 

ලබන සංස්කෘතික අංවයන් 

ඔවුන් තම දරුවන් යවත 

ආයරෝපණය කරනු ලැබීයමන් 

සම්යේණණය යෂ. එම කාර්යය 

 ාණාව මාධයය කර වනිමින් 

සිදු යෂ. යමය සමාජ උරුමයක් 

යලස හැදින්විය හැකි ය. 

04. සංස්කෘතිය යපොදු යදයකි. 

සමාජ විදයාත්මක අර්ථයයන් 

වත් කළ සංස්කෘතිය යනු යපොදු 

යදයකි. මිනිසා ට තනි තනි ව 

එහි කිසිවක් අත් කර වත 

යනොහැකි ය. සංස්කෘතියක 

අඩංගු සියලුම අංවයන් එහි 



 

 

 

සියලු සාමාජිකයන් විසින් යබදා 

වනු ලැයබ්. 

සෑම සමාජයකට ම 

සංස්කෘතියක් හිමි යෂ.ඵම සෑම 

සංස්කෘතියක් ම ඵකියනකින් 

යවනස් වන අතර ම ඵකියනක 

ට අසමාන යෂ.යකයස් නමුත් 

යම් සියලු අසමානතා අතර 

යපොදු සමානතාවන් ද ඇති බව 

ඵ් පිළිබද සමීප අධයයනයක දී 

යපයන්.  

සෑම සංස්කෘතියක් තුළ ම 

මිනිසා වැඳුම් පිදුම් කරමින් 

තමා ට අනනය වූ ආවමක් 

අදහයි. ඵම ආවම 



 

 

 

ඵකියනකායවන් යවනස් වන 

බව සතයයකි. නමුත් ඔවුන් 

සියලුයදනාට ම ආවම නැමැති 

යපොදු සංකල්පයක් ඇත. 

තව ද සෑම සංස්කෘතියක් තුළ 

ම ආර්ථික ප්රතිපත්තියක් 

ක්රියාත්මක යවයි. තම 

ජීවයනෝපාය සරි කර වැනීම 

උයදසා මිනිසා යනොයයකුත් 

ජීවයනෝපායන් හි නිරත වන 

අතර ඵම මාර්වයන් 

සංස්කෘතියයන් සංස්කෘතිය ට 

යවනස් වන නමුත් ඵය සෑම 

සංස්කෘතියකට ම යපොදු යදයක් 

යෂ. 



 

 

 

ඵයස් ම සෑම සංස්කෘතියක් තුළ 

ම ඵ්වා ට ආයෂණික වූ සිරිත් 

විරිත් සම්ප්රදායන් උත්සව වැනි 

අංවයන් ඇති අතර ඵ්වා 

සංස්කෘතියයන් සංස්කෘතිය ට 

යවනස් ලක්ණණ යපන්නුම් කළ 

ද යපොදුයෂ සියලුම සංස්කෘතීන් 

ට යමය උරුම යෂ. 

05.සංස්කෘතික විචලනය 

සංස්කෘතිය සමාජයේ 

නිර්මාණයක් වන අතර 

මිනිසායේ අවශ්යතා මත 

සංස්කෘතිය ද නිරන්තරයයන් 

යවනස්වීම් වලට  ාජනය යෂ. 

එය සංස්කෘතික පරිණාම ය 



 

 

 

වශ්යයන් හැඳින්විය හැකි ය. 

සෑම සමාජයක ම සංස්කෘතිය 

කාලයයන් කාලය ට සෑයහන 

යවනස්වීම් වලට  ාජනය වී 

ඇත. සංස්කෘතිය තුළ ඇති 

වන්යන් ඉතා සුළු යවනසක් 

වූවද එයින් විශ්ාල ප්රතිඵලයක් 

ඇති කළ හැකි ය. 

සංස්කෘතිය යවනස් වන බව අප 

කවුරුත් දන්නා කාරණයකි. 

අපයේ කුඩා කාලයට වඩා අද 

ලංකායෂ සංස්කෘතිය යවනස් ය. 

එය ඉදිරියේ දී තව දුරටත් 

යවනස් වනු ඇත. යම් කාරණය 

වැන උවතුන් අප ට කියන්යන් 

සංස්කෘතිය යවනස්වීම 



 

 

 

‘ස්ව ාවික‘ බව ය. සියලු 

සංස්කාර ධර්මයයෝම අනිතය 

යවේදී සංස්කෘතිය පමණක් 

නිතය විය හැකිදැයි සමහර 

පිරිස් අපයවන් අසති. අනිතය 

වැන දන්නා යබෞේධයන් ට 

සංස්කෘතියේ යම් යවනස් 

වීමවත් දරා වත යනොහැකි ද 

කියා ඔවුහු අපයවන් අසති.  

අද සංස්කෘතිය යලස හදුනා 

වන්නා යම් යදයක් ඇතැයි 

සිතමු. යමය තව අවුරුදු 

දහයකින් යවනස් වන්යන් 

යකයස් ද? ඇත්ත වශ්යයන් ම 

සංස්කෘතිය වැනි අතිශ්ය 



 

 

 

සංකීර්ණ ප්රපංචයක් යවනස් විය 

හැකි ආකාර යබොයහෝ ඇත.  

සංස්කෘතිය යවනස් වීම හුදු 

ස්ව ාවික ක්රියාවලියක් ද? 

එයස්ත් නැතිනම් එය මධයවත 

ව ක්රමානුකූල ව සැලසුම් 

සහවත ව යවනස් කළ හැකි ද? 

යම් යදයාකාරයට ම 

සංස්කෘතිය යවනස් යවන බව 

සිතන්යනමු. එනම් පහළ සිට 

ඉහළ ට සහ ඉහළ සිට පහළට 

ය. පහළ සිට ඉහළ ට 

සංස්කෘතිය යවනස් වන විට 

යමන් යනොව ඉහළ සිට පහළ ට 

සංස්කෘතියය යවනස් වීයම් දී 



 

 

 

වන්යන් සංස්කෘතිය මධයවත ව 

යවනස් කිරීමකි. 

වර්තමානයේ ලංකාව වැනි 

රටවල වැඩි පුර සිදු වන්යන් 

මධයවත ව සංස්කෘතිය යවනස් 

කිරීමකි. එහි දිශ්ානතිය අපට 

කලින් ම සිතා වත හැකි වී 

ඇත්යත් එබැවිනි. යම් යවනස් 

කිරීම වැඩිපුර ම සිදු වන්යන් 

මධයවත අධයාපනය සහ 

ජනමාධය මගිනි. යම් ආයතන 

යදයක් ම තීරණ වන්යන් ඉතා 

සුළු පිරිසකි. ඔවුන් යබොයහෝ විට 

උපයදස් වන්යන් යහෝ 

අනුකරණය කරන්යන් බටහිර 

රටවල අධයාපන ආයතන යහෝ 



 

 

 

ජනමාධය ආයතන වලිනි. 

ජනමාධය නම් ඇතැම් විට 

ඉන්දියාව ද අනුකරණය කරයි. 

යකයස් යහෝ යෂවා එයස් සිදු 

වන සංස්කෘතික යවනස් කිරීම 

මහජනතාව තුළින් බිම් 

මට්ටමින් ඇති වන ස්ව ාවික 

සංස්කෘතික පරිණාමයක් 

යනොයෂ. ඊට වඩා මධයවත ව 

කෘතිම ව යකයරන සංස්කෘතික 

යවනස් කිරීමකි.  

යමයස් මධයවත ව සංස්කෘතිය 

යවනස් කිරිම ට උදාහරණයක් 

වනිමු. මෑතක දී ලංකායෂ 

සංස්කෘතිය ට එක්වූ අංවයක් 

යලස ‘සුපර් ස්ටාර්’ සංකල්පය 



 

 

 

වත හැකි ය. යම් තුළින් 

ලංකායෂ සංස්කෘතිය යවනස් 

යකරිණි. නැතිනම් එවැනි 

යවනසක් කිරීම ට උත්හාසයක් 

දැරිණි. යම් යවනස මිනිසුන් 

විසින් ඉල්ලා සිටි යවනසක් ද? 

නැත. පිටරට ජීවත් වූ අය 

හැයරන්න ට යබොයහෝ යදනා 

යමවැන්නක් වැන දැන 

සිටින්නටවත් නැත. යමම 

යවනස ඇති කළ යුතු බව 

තීරණය කයේ එක් රුපවාහිනි 

නාලිකාවක ප්රධානීන් කිහිප 

යදයනක් විසින් විය හැකි ය. 

ඔවුහු බටහිර රටක 

වැඩසටහනක් අනුකරණය 



 

 

 

කළහ. අනිකුත් නාළිකා විසින් 

එය අනුකරණය කරන ලදී.  ඒ 

අනුව ඔවුහු රයට් ම සංස්කෘතිය 

යවනස් කළහ. යමහි දී නූතන 

තාක්ණණයයන් ද සංස්කෘතිය 

යවනස් කිරීමට යදන ආධාරය 

යනොතකා සිටිය යනොහැකි ය. 

වඩා ඉහළ තාක්ණණයක් ඇති 

අය ට වඩා සාර්ථක ව 

සංස්කෘතිය යවනස් කළ හැකි 

ය. ප්රාේධනය ද එහිදී වැදවත් 

යවයි. බටහිර තාක්ණණයයන් 

යලෝකයේ ම මධයවත ාවය 

ඉහළ දමා ඇත. අද යලෝකයේ 

සිටින යබොයහෝ මනුණයයන් 

සිතන්යන් කුමක් ද? ඔවුන්යේ 



 

 

 

ජීවන ක්රම යමොනවා ද? යන්න 

එක්සත් ජනපදයේ ලියාපදිංචි 

සමාවම් වන ගුවල් සමාවම 

සහ යෆේස්බුක් සමාවම දනී. ඒ 

දැනුම අයනක් අත ට 

මිනිසුන්යේ සංස්කෘතිය 

හැසිරවීම ට යයොදා වත හැකි ය. 

යමවන් සංස්කෘතික 

මධයවත ාවයක් යලෝකයේ 

කවරදාකවත් තිබුයණ් යැයි 

සිතිය යනොහැකි ය. ඊට බටහිර 

තාක්ණණයයන් දක්වා ඇති 

දායකත්වය ඉමහත් ය. 

තාක්ණණය වර්ධනයවත්ම වඩ 

වඩාත් මධයවත ව සංස්කෘතිය 

හැසිරවීම ට ඉඩ කඩ සැලයසයි. 



 

 

 

මුළු යලෝකය ම එක ම 

සංස්කෘතියක ට නතු කිරීම ට 

අවස්ථාව සැලයසයි. 

මධයවත ව සංස්කෘතිය යවනස් 

කිරීයම් දී අධයාපනය ද වැදවත් 

යවයි. ලංකායෂ යමන් ම යලොව 

යබොයහෝ රටවල ඇත්යත් 

මධයවත අධයාපන ක්රමයකි. 

පසුගිය අවුරුදු 150 පමණ 

කාලයේ ලංකායෂ ලබා දුන් 

අධයාපනයයන් පැහැදිලිව ම 

රයට් සංස්කෘතිය යවනස් යකරී 

ඇත. වියශ්ණයයන් ම නිදහස් 

අධයාපනය ලබා දීයමන් පසු ව 

රයට් සංස්කෘතිය යවනස් විය. 

යමම නව සංස්කෘතිය මගින් 



 

 

 

රයට් එයතක් පාරම්පරික ව 

පැවති හර පේධතිය ට හානියක් 

සිදු විය. වංචාව දූණණය 

ඉහවහා යාම අපරාධ වැඩි වීම 

ආදී ප්රශ්න රාිතයක ට යහ්තුව 

සමාජයේ හර පේධතියක් නැති 

වීම ය. අපට බටහිර හර 

පේධතිය ද ලැබුයණ් නැත. 

ලැබුණත් අපට එය යවෝචර 

වන්යන් ද නැත. එය ට පදනම් 

වන සංස්කෘතිය සහ චින්තනය 

අප සතු ව නැති බැවිනි. යම් 

නිසා අපි සමාජයක් වශ්යයන් 

කිසිදු හර පේධතියක් නැති 

අන්ත ස්ව ාවයක ට පත් ව 

සිටිමු. 



 

 

 

සංස්කෘතිය යවනස් යවන අනිත් 

ආකාරය නම් පහළ සිට ඉහළ ට 

යවනස් වීම ය. එය විමධයවත 

සංස්කෘතික පරිණාමයකි. යමය 

ට උදාහරණයක් යලස ජන ගී 

සැලකිය හැක. යම්වා කිසියස්ත් 

ම මධයවත ආයතන වලින් 

යකරුණු නිර්මාණ යනොවන 

අතර හුයදක් තනි පුේවලයන් 

සහ කණ්ඩායම් වලින් යකරුණු 

නිර්මාණ යවයි. ඒ තුළින් යවන 

ම සංස්කෘතියක් යවොඩ නැගිනි. 

විමධයවත සංස්කෘතික 

පරිණාමය හැමවිටම ඊට 

පදනම් වන චින්තනය ට 

පටහැණිව යනොයයි. ඊට අනුකූල 



 

 

 

යවයි. ඒ නිසා එකී සංස්කෘතික 

පරිණාමය වඩා ‘ස්ව ාවික‘ 

යවයි. ස්ථාවර යවයි. අද ද 

සිංහල මිනිස්සු ‘ට්රිප්‘ ගිය විට 

සින්දු කියති. යබොයහෝ විට 

සිංහල මිනිසුන් කාලයක් 

පවතින සින්දු යලස පිළිවන්යන් 

තමන්ට ද වායනා කළ හැකි 

(කවි?) සින්දු ය. යමය අද සිංහල 

ජනයායේ සංස්කෘතියේ 

යකොටසකි. කිසිදු යපලෙවීමක් 

යනොමැතිව යමවැන්නක් සිදු 

වූයේ යකයස් ද? එය විමධයවත 

සංස්කෘතික යවනසක 

ප්රතිඵලයක් ද? ගීත කලාව කවිය 



 

 

 

ට අවයශ්ෝණණය කිරීමක් එහි දී 

සිදු වී ඇතැයි සිතිය හැකි ය. 

මධයවත සංස්කෘතික යවනස් 

වීම් යකයරහි නුතනයේ දී 

බලපෑම් කරනු ලබන තවත් 

මාධයයක් ඇතත් සංස්කෘතික 

හුවමාරුව ද අංවයකි. 

වියශ්ණයයන් කිසියම් රටක 

සංස්කෘතික ලක්ණණයක් තවත් 

රටක මණ්ඩපයක එළි දක්වන 

විට යහෝ තිරවත වන විට යහෝ 

යබොයහෝ විට කිසියම් රටක 

සංස්කෘතික යසෝදාපාළුවකට 

යහෝ සංස්කෘතික සමූල 

ඝාතනයකට මං විවර කිරීමක් 

විය හැකිය. එකී රයට් 



 

 

 

සංස්කෘතියේ මළවම ද එය විය 

හැකිය. 

එයස්ම ‘සුේදායේ ක්රීඩාව ද’ 

මධයවත සංස්කෘතික බිව 

වැටීමට යහ්තු පාදක විය 

හැකිය. අපයේ රයට් ජාතික 

ක්රීඩාව වන යවොලියබෝල් 

ක්රීඩාවට අත් වී ඇති ඉරණම 

සහ ‘සුේදායේ ක්රිකට් ක්රීඩාව’ 

අතර ඇති පරතරය යකයස්දැ’යි 

අවයබෝධ කර වත හැකිය.  

පිටිසර වැමියාට යහෝ 

යවවිලියට ‘සුේදායේ ක්රිකට් 

ක්රීඩායෂ’ නීති රීති වැන 

දන්නවාට වඩා ජාතික ක්රීඩාව වූ 



 

 

 

යවොලියබෝල් ක්රීඩායෂ නීති රීති 

වැන ඇති අවයබෝධය වැන 

නැවත වරක් සිතා බැලිය යුතුය. 

සුේදා අපට ක්රිකට් ක්රීඩාව 

අතික්රමණය කරනු ලැබුයෂ 

තුවක්කුව මාන කරමින් යහෝ 

මරණ තර්ජන කරමින් යහෝ 

යනොයෂ. ක්රමානුකූලව 

වයම්යවොයඩ් සිදාදියේ 

යකොතැනක යහෝ පායහ් යකොලු 

කුරුට්ටන්යේ සිට වැඩිමහල් 

පිරිසයේ සංස්කෘතියේ 

යකොටසක් යලසට ‘ක්රිකට්’ 

අතික්රමණය කිරීම  මධයවත 

සංස්කෘතික යවනස් වීයම් 



 

 

 

සුලක්ණණයක් යලස දැක්විය 

හැක.      

මධයවත සංස්කෘතික 

පරිවර්තනය ට යම් සමාජයක 

ඇති චින්තනය ට අනුකූල ව සිදු 

විය හැකි ය. එවි ට එය වඩා 

‘ස්ථාවර‘ යවයි. අද සුපර් ස්ටාර් 

සංස්කෘතිය බිම වැටී පණ 

අදිමින් සිටී. පුේවලිකත්වය ම 

හුවා දක්වන සුපර් ස්ටාර් ලා 

යේශීය චින්තනය ට පටහැණි 

වීම එය ට යහ්තුව ද? මධයවත 

ව යකයරන සංස්කෘතිය යවනස් 

කිරීම හැම විටම සාර්ථක 

යනොවන බව යමයින් පැහැදිලි 

යවයි. එය එකී යවනස ට 



 

 

 

 ාජනය කරන සමාජයේ 

චින්තනය ට එකඟ ද නැේද 

යන්න එහි දී වැදවත් යවයි. 

එයහත් එවැනි කෘතිම 

සංස්කෘතික යවනස් කිරීමකින් 

වුව ද සෑයහන පිරිසක් 

නන්නත්තාර වීම ට ඉඩ ඇත. 

එයස් ම එයින් රයට් ප්රධාන 

සංස්කෘතිය වඩාත් දුර්වල යවයි. 

සංස්කෘතිය යවනස් විය යුතු ය. 

සියලු සංස්කාර ධර්මයන් යස් ම 

එය ද යවනස් වනු ඇත. ඒ වැන 

විවාදයක් නැත. ප්රශ්නය එය 

යවනස් විය යුතු ආකාරය 

තීරණය කරන්යන් කවු ද යන්න 

ය. ඊටත් වඩා මූලික වූ ප්රශ්නය 



 

 

 

නම් එකී යවනස සිදු වූ ආකාරය 

කවුරුන් යහෝ මධයවත ව 

තීරණය කළ යුතු ද යන්න ය. 

ඇතැම් විට එයස් කළ යුතු 

අවස්ථා ද තිබීම ට පුළුවන. 

සංස්කෘතිය යනු යවයක් නම් 

චින්තනය එහි අඩිතාලම වැනි 

ය (දැනුම ද සංස්කෘතියේ ම 

යකොටසකි). අඩිතාලම මත 

යවය රවා පවතින අතර යවයක් 

නැති අඩිතාලමක් ටික කලකින් 

කැලෑවට යනු ඇත. කාලානුරූප 

ව යවයක විවිධ යවනස්කම් 

කිරීම සිදු විය යුතු යදයකි. 

එයහත් අඩිතාලම ට පටහැණි 

යලස එකී යවනස්කම් සිදු 



 

 

 

කළයහොත් මුළු යවය ම 

අස්ථාවර වී කඩා වැටීම 

වැළැක්විය යනොහැකි ය. 

06. සංස්කෘතිය යකොටස් වලට 

යබදා යවන් කළ 

යනොහැකිය.                                     

                    

සංස්කෘතිය තුළ අන්තර්වත 

කරුණු රාිතයක් ඇත.  ාණාව 

ආවම සිරිත් විරිත් නීතිය ආදී 

සියලු යේ සංස්කෘතියේ අංව වන 

අතර ඒවා එකියනකින් යබදා 

යවන් කළ යනොහැකිය.  සියලුම 

යකොටස් එකියනක ට බේධ වී 

ඇත.               



 

 

 

 ව ෞතික සංස්කෘතිය 

ය ෞතික සංස්කෘතිය 

මිනිසායේ නිපැයුම් වලින් 

සමන්විත යෂ. මිනිසා විසින් 

නිර්මිත පරිසරය යමයට 

අන්තර්වතය. උපකරණ 

යවොඩනැගිලි ආයුධ වාරිමාර්ව 

මහා මාර්ව මුදල් ආදී සියලු යේ 

යමයට අයත් යෂ.  

 අව ෞතික සංස්කෘතිය 

යමය හුයදක් මිනිසායේ 

ආධයාත්මික පැතිකඩ විවරණය 

කරන්නකි. මිනිසා  ාවිත 

කරනු ලබන  ාණාව, ඔවුන් 

දරන්නා වූ ඇදහිලි හා 



 

 

 

විශ්වාසයන් අනුවමනය 

කරන්නා වූ පුරුදු හා වර්ධනය 

කරනු ලබන සාර ධර්ම වැනි 

සියලු යේ යම් වණයේ ලා 

සැලයක්. ඵයස්ම මිනිසා ප්රිය 

කරනු ලබන යේ ඔවුන්යේ 

චාරිත්ර විධි ආකල්ප සිතන 

පතන ආකාරය හා හැසියරන 

ආකාරය යන සියලු යේ යමහි 

අන්තර්වත යෂ.  

 සංස්කෘතිය දැනුම් 

සම් ාරයක් ලබා වදයි 

සංස්කෘතිය මිනිසා ට සමාජීය 

යමන් ම ශ්ාරීරික පැවැත් ම 

පිළිබව ව දැනුම ලබා යේ. 



 

 

 

මිනිසුන් ට විශ්ාල බුේධිම ය 

ධරිතාවක් හිමි වන අතර ඔහු 

නිරන්තරයයන් ම තම 

අවශ්යතා හා හැකියාවන් ට 

අනුව තමා ජීවත් වන පරිසරය 

නිර්මාණය කරන අතර ම ඵයට 

අනුවත වීම ද සිදු කරයි.යම් 

සදහා සංස්කෘතිය මිනිසා ට 

නිරන්තරයයන් ම අවශ්ය දැනුම 

හා හැකියාවන් ලබා දීම සිදු 

කරයි. සංස්කෘතිය විසින් 

සුරැකිව මිනිසා ට ලබා යදන 

දැනුම ඔහු තම මතු පරම්පරාව 

ට  ාණාව මාධය කර වනිමින් 

ලබා යේ. 



 

 

 

 සංස්කෘතිය විසින් අවස්ථා 

නිර්ණය කිරීම සිදු කරයි 

සංස්කෘතිය විසින් අප මුහුණ 

යදනු ලබන අවස්ථාවන් නිර්ණය 

කිරීම සිදු කරනු ලබයි. නිර්ණය 

කිරීම පමණක් යනොව යම් යම් 

යකොන්යේසි හා තහනම් 

පැනවීම් ද සිදු කරනු ලබයි. අප 

විවිධ අවස්ථාවන් සවහා අඳින 

පලඳින ආකාරය සිනායසන 

ආකාරය කෑම බීම වන්නා 

ආකාරය ආවමික වතාවත් වල 

යයයදන ආකාරය යන සියලු යේ 

සංස්කෘතිය මගින් තීරණය 

කරනු ලබයි. 



 

 

 

 මුස්ලිම් සංස්කෘතික 

ආක්රමණයක්  

රට තුළ “මුස්ලිම් භීතිකාවක් ” 

හා “මුස්ලිම් පිළිකුලක්” දියත් 

කරන්න ට යවර දරණ ශවරය 

හා යක්රෝධය වපුරන පිරිස 

ඉදිරිපත් යකොට අති  නවතම 

සටන් පාවය වී ඇත්යත් මුස්ලිම් 

සංස්කෘතික ආක්රමණයක ට 

සිංහල යබෞේධ ජනයා ලක් වී 

ඇති බවය. සිංහල යබෞේධ 

ජනයායවන් මධයස්ථ අති 

බහුතරය සැබැවින් ම යමවන් 

පදනම් විරහිත යබොළව හා 

මනඃකල්පිත මත වාදයන් මිලට 



 

 

 

වැනීම ට සුදානම් යනොමැති බව 

අපි ඉතා යහොඳින් දනිමු.  

ශවර වැපිරීම් කරුවන් ශ්රී 

ලාංයක්ය මුස්ලිම් වරුන් ව 

ප්රධාන වශ්යයන් යකොටස් 

යදකක ට යබදන බව දකින්න ට 

ඇත. සාම්ප්රදායික හා අන්තවාදී 

(නුතන) වශ්යයන් යමම යබදීම 

සිදු කර ඇති අතර සාම්ප්රදායික 

මුස්ලිම් වරුන් සමව ඔවුන් ට 

වැටලු යනොමැති බවත් ප්රකාශ් වී 

ඇත. යම් අදහස් යදස බලන විට 

මයේ මතකය ට එන්යන් කුඩා 

කල පාසැයල් ඉයවන වත් 

“වෘකයා හා බැටළු පැටියා” 

පිළිබව ව වූ උපයේශ්ාත්මක 



 

 

 

කතා පුවතයි. එම කතාව යදස 

පළමු ව අවධානය යයොමු කරමු. 

“එකමත් එක රටක දිය පහරක 

ජලය යබොමින් සිටි වෘකයයක් 

තමන් ට පහළින් දිය යබොන 

බැටළු පැටියයක් දැක, අයහෝ! 

යමම බැටළු පැටියා ඩැහැ වන්න 

ට යම් යහ්තුවක් ඇති කර 

වන්න ට හැකි නම් මට 

අනර්ඝ  රාත්රී ය ෝජනයක් 

බුක්ති විඳින්න ට හැකි යෂ යැයි 

සිතා බැටළු පැටියා අමතා 

යමයස් පවසන්න ට විය. 

වෘකයා: ඔබ මා යබොන ජලය 

කලතා අපිරිසිදු කරන්යන්ය. 



 

 

 

ඔබ මාව ප්රයකෝප කර වන්යන් 

ය.   

බැටළු පැටියා: නැත ස්වාමීනි, 

මා ජලය පානය කරන්යන් ඔබ 

ට පහතින් ය. ඔබ ට ඉහළින් 

එන ජලය කැලතී අපිරිසිදු 

වන්යන් නම් එය යකොයහත් ම 

මා කළ යදයක් යනොවන්යන් ය. 

වෘකය: එයස් නම් ඔබ ඇයි මට 

යමයට වර්ණයක ට යපර නරක 

නම් පටබැව මා අපහාසය ට 

ලක් කයේ?  

බැටළු පැටියා: එය යකොයහත් ම 

සිදු විය හැක්කක් යනොවන්යන් 

ය ස්වාමීනි! මයේ වයස දැන ට 



 

 

 

මාස හයක් පමණක් ම 

වන්යන්ය. යකයස් නම් මා යමය 

ට වර්ණයක ට යපර ඔබ 

අපහාසයක ට ලක් කරන්න ද? 

වෘකයා: යම් කිසිවකින් මට කම් 

නැත. එය ඔබ යනොවන්යන් නම් 

ඔයබ් පියා මට එයස් කළා විය 

හැක. 

යමයස් පවසා වෘකයා අහිංසක 

බැටළු පැටියා ව ඩැහැ යවන 

තම අයප්ක්ණාව ඉටු කර 

වත්යත් ය.  

මුස්ලිම් භීතිකාව හා මුස්ලිම් 

පිළිකුල ඇති කරන්න ට යවර 

දරමින් කටයුතු කරන ශවර 



 

 

 

වැපුරුම් කරුවන් හැසියරන්යන් 

ඉහත උපයේශ්ාත්මක 

කථාන්තරයේ වෘකයා 

හැසිරුණු ආකාරය ට බව අප 

සැම ට පැහැදිලි ව අවයබෝධ කර 

වත හැකි කරුණක් බව ට පත් 

වී ඇත.  

සාම්ප්රදායික හා 

අන්තවාදී  යනුයවන් මුස්ලිම් 

වරුන් අතර යවනසක් 

යපන්වමින් අපට වැටලු ව 

ඇත්යත් සංස්කෘතික 

ආක්රමණයක යයදී සිටින 

අන්තවාදී මුස්ලිම් වරුන් සමව 

බව කරුණු ඉදිරිපත් කරති. 

සාම්ප්රදායික මුස්ලිම් වරුන්, 



 

 

 

එනම් පැරැන්නන්යවන් 

බහුතරයක ට පැහැදිලි ආවමික 

දැනුමක් තිබුයණ් නැති බව අප 

සැයවොම දන්නා කරුණකි. 

නිවැරදි ආවමික දැනුමක් ලබා 

වැනීම ට අවශ්යය පහසුකම් 

එම යුවයේ යනොතිබූ බව 

සතයයකි. එම යුවයේ ඉතා 

වැඹුරු ආවමික දැනුමක් ඇති 

විේවතුන් සිටියද එම දැනුම 

යබදාහදා වැනීයම් ක්රම ඉතා 

සීමිතව පැවති බව අප සැයවොම 

දන්නා කරුණකි.   

නුතන යලෝකයේ අප සැයවොම 

අත් විඳින තාක්ණණ හා 

අයනකුත් දියුණු ව සමව 



 

 

 

ඉස්ලාමයේ සතයය ඉවැන්වීම් 

බහුතරයක ට දැන වැනීයම් 

අවස්ථාව උදා වී ඇත. එම දැනුම 

අනුව තම ජීවිතය නිවැරදි 

ආචාර ධර්ම හැදියාව සදාචාරය 

ආධයාත්මික ගුණ වවාව හා 

සාර ධර්ම අනුව සකස් කර 

වන්න ට බහුතරයක් යපලඹී 

සිටිති. යමම වයායාමය අන් කිසි 

දහමක ට යහෝ පිරිසක ට යහෝ 

වාර්ගික යකොටසක ට යහෝ 

පීඩනයක් ඇති කරවන්න ට 

යහ්තු සාධක යනොවන්නකි. 

සැබැවින් ම අන් දහම් හි 

නායකයින් විසින් කළ යුතු ව 

තියබන්යන් මුස්ලිම් වරුන්යේ 



 

 

 

ආධයාත්මික නැඹුරුයවන් 

ආදර්ශ්යක් යවන තම 

අනුවාමිකයින්වත් එවැනි සාර 

ධර්ම පිරි සදාචාර සම්පන්න 

පිරිසක් බව ට පත් කරවන්න ට 

කටයුතු කිරීම යනොයෂද? 

සදාචාර යසෝදාපාළුවක ට ලක් 

වී ඇති වත්මන් සමාජය යහ 

මව ට යයොමු කළ හැකි වන්යන් 

මුස්ලිම් වරුන් ට අවලාද 

නවමින් කටයුතු කිරීයමන් 

යනොව, තම පිරිස 

හා  අනුවාමිකයින් ව 

මනුණයත්වයේ උසස් ම තලයට 

යයොමු කරවන වැඩ පිළියවළක් 

තමන් විසින් වවකීයමන් යුක්ත 



 

 

 

ව ක්රියාත්මක කිරීයමන් යනොයෂ 

ද?   

පියා තම දියණිය දුණණය කරයි, 

සයහෝදරයා තම යසොයුරිය 

දුණණය කරයි, සීයා තම 

මිනිබිරිය දුණණය කරයි, 

පුජකයා අවුරුදු යදොළහක 

දැරිවිය ලිංගික අපයයෝජනය ට 

ලක් කරයි, අවුරුදු 42 ක 

කාන්තාව සමුහ දුණණයක ට 

ලක් යෂ, මත් පැන් බී යවරිවූ 

පුජක වරයා පාන් යලොරියක් 

යකොල්ල කයි, යමවන් නිමක් 

යනොමැති පුවත් ශදනික ව 

පුවත්පත් මගින් කියවන්යනමු. 

පාරම්පරික හා වර්තමාන 



 

 

 

මුස්ලිම් වරුන් පිළිබව ව කතා 

කරන සැයවොම යමවන් අති 

 යානක සමාජ පිරිහීම පිළිබව 

ව යවොළුවත රකිති. යමය 

ඉතාමත් ම අ ාවය සම්පන්න 

තත්වයකි. මුස්ලිම් කාන්තාව 

තම සිරුර සම්පුර්ණයයන් 

වැයසන පරිදි ඇඳුම් අඳින විට 

ඔවුන් එය සංස්කෘතික 

ආක්රමණයක් යලස දකිති. 

බහුතරයක් තරුණ පිරිස 

වියශ්ණයයන් තරුණියන් බටහිර 

සංස්කෘතිය ට වහල්වී තම 

ලිංයේන්ද්රියේ හැඩය තම ඇඟ ට 

ඇයලන පරිදි ඇව ඇති 

කලිසමින් ඉස්මතු වී යපයනන 



 

 

 

එක පිළිබව ව යමම නායකයින් 

මුනිවත රකිති. යමවන් 

තත්වයක් දකින තරුණයින්යේ 

සිත් හි ඇති වන කැලඹිලි 

සහවත හැඟීම ඔවුන් ව ලිංගික 

අපචාරයන් ට දිරිවන්වන්නක් 

බව ඔවුන් යනොදැන සිටින්යන් ද 

කියා අසන්නට කැමැත්යතමු.  

 ජනප්රිය සංස්කෘතිය හා රී 

ලාංවක්ය සමාජය  

වර්තමාන සැමයේ ආකර්ණණය 

ට ලක් වී ඇති එයමන් ම 

සංස්කෘතිය පදනම් කර යවන 

මුස්ලිම් වරුන් ට අවලාද 

නවමින් මුස්ලිම් භීතිකාවක් 



 

 

 

යවොඩ නවන්න ට යවර 

දරන්නන්යේ අවධානය ට ලක් 

යනොවන බටහිර 

අනුකරණයයන් යවොඩ නැගුණු 

‘ජනප්රිය සංස්කෘතිය’ පිළිබව ව 

අදහස් දැක්වීම යමම මාතෘකාව 

ට අදාළ යැයි සිතන්යනමු. යම් 

පිළිබව ව ගුණසිරි වීරසුරිය 

මහතා විසින් රචිත “සිංහල 

සමාජය හා සංස්කෘතිය” යන 

ග්රන්ථයයන් පහත සවහන් 

යකොටස උපුටා දක්වන්න ට 

කැමැත්යතමු.  

“අයප් සිංහල සාහිතයාවලියේ 

පුරාණතම ග්රන්ථය වශ්යයන් 

අද දින ඉතිරි ව ඇත්යත් 



 

 

 

‘සියබස්ලකර’යි. මීට යපර 

ලියවුනු කිසිම සිංහල සාහිතය 

කෘතියක් අපට හමු යනොයෂ. 

යමම කෘතිය ලියැවී ඇත්යත් 

නව වැනි සිය වයස් දී පමණ ය. 

යමම කෘතියේ ඉතා වැදවත් 

වන්නා වූ පදයයක් එයි. එය 

යමයස් ය.  

‘විදු යනොයසවියනු දු           -

        පිළි යනොසසගින් සජාණන්  

යනො ඉඳුරන් විසිනු දු          -

        වසන් යදයන මිනිස්නට’ 

යමහි සාමානය අර්ථය වන්යන් 

විදයා ාස යනොකිරීයමන් ද 

සුදණන් ඇසුරු යනොකිරීයමන් ද 



 

 

 

ඉඳුරන් දමනය කර 

යනොවැනීයමන් ද මිනිසුන් හට 

වයසන පැමියණන බවයි. යමම 

අවනා අදහස අද දිනට නම් 

ඉතාමත් කායලෝචිතය. 

විදයා ාස යනොකිරීයමන් 

වයසන පැමියණන්යන්ය යන 

අදහසට කවුරුත් එකඟ වනු 

ඇත. ඒ අනුව දැනුම් යතරුම්කම් 

උවත්කම් ඇතිකරවත 

යනොහැකි වුවයහොත් යවන යේ 

කවුරුත් දනිති. මන්ද නුවතාට 

රැකියාවක් කිරීයම් අවස්ථාව 

යනොලැයබයි. සමාජය තුළ දැනුම් 

හැඳුනුම්කම් ඇතිකර වැනීයම් 

 ාවයය යනොලැයබයි. උවත් 



 

 

 

සමාජයට අඩියක්වත් 

තබන්නට අවස්ථාවක් 

යනොලැයබයි. සමාජය තුළින් 

යකොන්වීමට ලක් යවයි. නුතන 

ශවචාරණ සමාජ හුරු පුරුදු 

අතරට කැටි වන්නට 

යනොලැයබයි. නුතන සමාජය 

තුළ ආකර්ශ්නීය වශීකරණයන් 

එමටය. එයට කියන්යන් ජනප්රිය 

සංස්කෘතිය කියාය. ප්රිය 

සම් ාණණ වැනි උත්සව 

මයහෝවයන් සමාජය තුළට 

යමෝදු යවයි. සමාජ සංස්ථාවන් 

කිති කවන්නට සමත් යවයි. 

සංගීත සැවෑවන් සමාජය තුළ 

වැහි වැහැලාය. බර්ත්යඩ් පාටි ද 



 

 

 

විශ්රාම යෑයම් පාටි ද අර පාටි ද 

යම් පාටි ද සුපිරි යහෝටල් 

අංවනයන් තුළ මුලු යදයි. සමාජ 

ඇවැතුම් පැවැතුම් උඩු යටිකුරු 

යවමින් පවතියි. විප්ලවකාරී 

යවනස්වීම් සමාජය තුළට 

කැන්දන්නට ජනප්රිය 

සංස්කෘතිය ප්රාදුර්භූත යවයි. 

සමාජ මිමි විප්ලවකාරී 

යවනස්වීම් වලින් ආකර්ෂිත 

යවයි. හණමිටි ඉවත දැයමයි. ඒ 

යවනුවට යමොකක් යහෝ අතට 

අහුයවන යදයක් සමාජය තුළ 

රුවන්නට කැස කැයවයි. ඒ යදය 

විණම වුවද කම් නැත. සමාජය 

නිමක් නැති යලස දුවන්නට, 



 

 

 

හති වැයටන තුරු දුවන්නට ඒ 

අරුම යදය උදෂ යෂ නම් එහි 

අව මුල යසොයන්යන් කුමට ද? 

රෑට යහෝටලයයන් කෑම 

මිනිසුන්ට අභිමත යවයි. 

සුමානයකට දවස් යදක තුනක් 

ප්රිය සම් ාණණයකට එකතු වූ 

විට සියල්ල ඇඟට යනොදැනී ඉටු 

යවයි. නැටුම් වැයුම් සමව කෑම 

බීම ද ලැයබයි. යමහිදී පුරසාරම් 

යදඩුමට අවස්ථාව ද ලැයබයි. 

උජාරුකම් කියන්නට ද 

අවස්ථාව ලැයබයි. ඇවවත් 

ඇඳුම් පැලඳුම් ප් රදර්ශ්නය 

කිරීමට ද ඉඩප්රස්ථා ලැයබයි. 

ඇඳුම් ඇව වත්තත් 



 

 

 

යහලුවැල්යලන් ඉන්නා යලස 

යපයනන ජනප්රිය සංස්කෘතියේ 

යුවතියන්යේ අඟ පසඟ 

ප්රදර්ශ්නය කිරීයමන් පස්වනක් 

ප්රීතියයන් පිනා යන්නට ඔවුන්ට 

අවස්ථා උදායවයි. ඇත්යතන් 

බැලු විට යමය ජනප්රිය 

සන්ස්කෘතියක්මත් යනොව 

යසොයස්ජස් සංස්කෘතියකි. එයස් 

යනොයෂ නම් යහලුවැලි 

සංස්කෘතියකි.    

උවත් යැයි සම්මත යදමාපියන් 

ම තම දුවරුන් ට යහලුවැල්යලන් 

ඉන්නා යලස යපයනන ඇඳුම් 

පැලඳුම් අඳින්න ට අවස්ථාව 

යදයි. යම් යහලුවැලි ඇඳුම් 



 

 

 

ඇවයවන ඔවුන් සමාජවත වන 

විට කාමාතුර යනත් දහස් 

වණනක් යමොවුන් යදස ඔරවා 

ඔජවඩමින් ලිංගික 

උත්යත්ජනයට පත්වී බලන විට 

එය යනොදකින යදමාපියන් 

ආවමික නායකයින් සමාජ 

යශ්ෝධකයින් ඇත්නම් සතයය 

වශ්යයන්ම එය මානසික 

වයාධියමය තත්ත්වයකි. යම් 

යහලුවැලි දසුන පළමුයවන්ම 

දකින්යන් යදමාපියන්මය. තම දු 

සිඟිත්තන්යේ අඟපසඟ 

ඔවුන්ටද යම් සුන්දර දසුනක් 

වනවා විය යුතුය. එය ඔවුන්ට 

අසුන්දර දසුනක් යෂ නම් එය 



 

 

 

නවත්වන්නට ඔවුන් යපලයෙනු 

ඇත. එයහත් සමාජයේ 

බහුතරයක් යදමාපියන් යම් 

යහලුවැලි රුප තම යවදර ඉදිරි 

යදොයරන් එළියට දමයි. එය මහා 

යවෞරවයක් යැයි ඔවුන් සිතති. 

සමාජය යන දිසාවට අපිත් 

යනවා යැයි ඔවූහු යනොකියා 

කියති.  

බටහිර ප්රජාතන්ත්රවාදය ඉහ 

මුදුණින් වත් උවත් (නුවත්) 

යේශ්පාලකයා අද සමාජය තුළ 

යක්න්්රීය මිනියසකි. යබොයහෝ 

යේශ්පාලකයන් අද සිංහල 

සමාජය තුළ බටහිර 

නියයෝජනය කරන පිටපත්ය. 



 

 

 

යමොවුන්යේ ඇවතුම් පැවතුම් 

බටහිරට වැතිය. යපොදු 

සිංහලයාට යකොකා යපන්වන 

යමොවුන් කන්යන් යබොන්යන් 

බටහිර පන්නයටය. 

කුරුඳුවත්ත සංස්කෘතිය උකහා 

වන්නට යමොවුන් කරන්යන් 

පුදුම තරයම් අරවලයකි. සිංහල 

සමාජයේ යක්න්්රීය මිනිසුන් 

යකොටසක් වන යමොවුන් 

යදවිවරුන් පිරිසක් යමන් මවා 

පාන්නට යන්යන් ජනතාවයේ 

ඉහට උඩිනි. ඔවුහු මහා 

පාරවල්වල ඉගිල යති. දැසි දසුන් 

වටයකොට මංමාවත් වල යානා 

යපරහැරවල් වල වමන් වනිති. 



 

 

 

ඔවුන් අජටාකාශ්යයන් එනවුන් 

යමනි. හරියට යදවි යේවතාවුන් 

පිරිසක් යමනි. යමහි අදහස 

කුමක් ද? තමා ජනතාවට වඩා 

ඉහළින් සිටින බවකි. තමායේ 

ඇවතුම් පැවතුම් ජනතාවට 

වඩා යවනස් බවකි. ඔවුන්යේ 

සිරිත් විරිත් දිවයමය සුජාත 

 ාවයකින් යුතු බවකි. ජනතාව 

ඔවුන්ට වන්දනා මාන කළ යුතු 

බවකි. ඔවුන් යලයින් මසින් සැදී 

සිටියත් ඒවා ජනතාවට ඇති 

ඒවාට වඩා උසස් පුජනීය 

තත්ත්වයක ඒවා බවකි.  

ඉතිහාසයයන් සාහිතයයයන් 

ඔවුන්ට වැඩක් නැත. මින් යපර 



 

 

 

කාලයක දී අයප් මිනිසුන් අත් 

කරවත් උසස් තත්ත්වය අවනා 

ස යත්වය උතුම් උදාරත්වය 

ඔවුන් යනොදකින්යන්ය. ඒ වැන 

වචනයක්වත් යදඩීමට ඔවුන් 

යනොදන්යන්ය. අයප් දැය උසස් 

ිතේටාචාරයක් යවත යවන ගිය 

අයප් නිර්මාණයයෝ ඔවුහු 

යනොදකින්යනෝය. ඒවා 

නේටප්රාය වී යම් මිහිමතින් 

යනොයපනී ගියත් ඔවුන්ට 

වානක් නැත. ඒ වැන ඔවුන්ට 

දුකකුත් නැත. ඔවුන්යේ හදවත් 

යම් වැඩක් නැති දෑ වැන 

සැයලන්යන් නැත. 

කම්පාවන්යන් නැත.  



 

 

 

ඉතින් යම් උත්තම සමාජ 

වයවහාරය ජනතාවට නම් පුදුම 

තරයම් උත්යත්ජනයකි. මහා 

මිනිසුන්යේ කියුම් යකරුම් වැන 

සැබැවින්ම ඔවුන්ට හිත 

වැටිලාය. යමම සියලු 

වයවහාරයන් අනුමත කරන්නට 

ද ජනතාව යපලඹී ඇත.  

ඉතින් ස යත්වය සදාචාරය 

වැන යේශ්පාලකයන් කතා 

යනොකරන නිසා ජනතාව ද ඒ 

වැන කතා යනොකරයි. සාමානය 

යපොදු මිනිසුන් යම්වා වැන කතා 

කරන්නට ගියයහොත් කුමක් ද 

වන්යන්. එවිට වැයඩ් වකුරු වී 

යන්යන්ය. යපොදු මිනිසුන් 



 

 

 

දියුණුව වැන ඉතිහාසය වැන 

සාහිතයය වැන ස යත්වය 

සදාචාරය වැන කතා කරන්නට 

ගියයහොත් සියල්ල යවනස් 

වන්යන්ය. එවිට පුරාණ 

ස යත්වයේ ගුණාංව මත 

පිහිටා නවමු ස යත්වයක් 

යවොඩ නවන්නට මිනිසුන් 

උත්සාහ කරනු ඇත. එයස් 

වුවයහොත් යම් සමාජය 

පරිහානිය යවතම ඇදයවන 

යන මිනිසුන්යේ වෑයම නිේඵල 

වන්යන්ය. ඔවුන්ට තම 

බඩයවෝස්තර වාදය අත්හැර 

දමන්නට සිදුවනු ඇත.  



 

 

 

එයහත් සිදුව ඇත්යත් 

අයනකකි. අයප් මිනිසුන් තම 

නිසව ස යත්වය සදාචාරය 

අත්හැර දමන්නට සුදානම් වූ 

යසයකි. යම් රට කරනා 

ඔලයමොට්ටලයින්යේ යවොදුරු 

බවට ජනතාව පත්ව ඇත්යත්ය. 

ජනතාවට හිත සුව යදන 

ඇවතුම් පැවතුම් ඔවුන් යවතින් 

දූරිභූත වන තත්ත්වයක් යපනී 

යයි. ජනප්රිය සංස්කෘතියයන්, 

යසොයස්ජස් සංස්කෘතියයන් 

සංයක්ත වන්යන් යමයයි. 

යබොයහෝ මාධයයන් මගින් 

අවධාරණය යකයරන්යන් යම් 

ජාතයන්තරකරණයක් අවශ්යව 



 

 

 

ඇතැයි යන්නයි. අයප් 

විලාසිතාවන් 

ජාතයන්තරකරණය විය යුතුයි. 

සරම කමිසය ඇව එයස් විය 

යනොහැක. නව ඉසවු යසොයා යා 

යුතුය. යරේද හැට්යට ඇව 

ජාතයන්තරකරණය විය 

යනොහැක. ඒවා අවශ්ය නම් යම් 

යහලුවැලි ස්වරූපයක් ඒවාට 

ආයේශ් කළ යුතු යවයි. ස්ත්රී 

ස්වරුපයේ යබොයහෝ තැන් 

යපයනන යලස ඇඳීම 

ජාතයන්තරකරණය යවත 

නැගීමට ඇති පියවැට යපයළහි 

යම් පඩි කිහිපයක් නැේවා හා 

සමාන යවයි. දැනුම 



 

 

 

ජාතයන්තරකරණය විය යුතුය. 

මාධය ක්රමයෂදයන් 

ජාතයන්තරකරණය විය යුතුයි. 

එයහයින් යබෞේධ ගීතයකට 

වූවත් රුපවාහිනී යපට්ටියේ 

පස්ස වස්සමින් උඩ දමමින් 

නටන වැහැනුන්යේ  ාව 

ප්රයකෝපිත නැටුම් ජනතාවට 

යපන්වීම ඇතැම් අඥයාානයයෝ 

මහා යකරුවාවක් යැයි සිතති. 

යමවැනි විසුක දස්සන දකින 

ජනතාව ඉඳුරන් සන්සුන් කර 

වන්යන් යකයලසදැ’යි පැණයකි. 

රුපවාහිනී තීරයන් මත වැයටන 

යවෝලීයකරණ උන්මාදය ඇතැම් 



 

 

 

විට වයාධිත ස්වරූපයක් බව 

විවරණය කළ හැකි යවයි.  

හැම තැනම ඇත්යත් ඉඳුරන් 

අවුස්සන, පීඩනයට පත්කරන 

වශීකරණයන් ය. යමය යහොව 

යදයක් නම් යනොවන්යන්ය. එය 

වයසනයටම යහ්තුවකි. සිංහල 

යසොයස්ජස් සංස්කෘතිය අනුව 

ඔහුයේ පුරුණාර්ථයන් ආරක්ණා 

කර වැනීම යම් අර්බුදකාරී 

යදයක් වුවත් ඒ යදය ඔහු කළ 

යුතු යවයි. එයස් යනොවූවයහොත් 

ජාතයන්තරකරණය පස්යස් 

යවොස් සිංහල සමාජය 

වයනුකලනයට පත්වීම සහතික 

යවයි.  



 

 

 

සිංහල සමාජය සරල අල්යප්ච්ඡ 

ජීවිතයකට හුරුව ලබා 

තිබුණකි. සිංහල ජීවන ක්රමයේ 

යම් සරල සුන්දරකම දූරිභූත 

වන බවක් දැන් යපනී යයි. අප 

සමෘධිමත් විය යුත්යත් ආර්ථික 

වශ්යයන් පමණක් යනොව 

ආධයාත්මික වශ්යයන් යමන්ම 

සංස්කෘතික වශ්යයන් ද අප 

සමෘධිමත් විය යුතුයි. ආත්මීය 

සමෘධියට සරල සිංහල ජීවන 

ක්රමය අතිශ්යින් ම අත්වැලක් 

වූයේය. විස්තීර්ණ  ාවයට පත් 

කාමය ෝගී බහු  ාණ්ඩික 

ජීවන ක්රමය ආධයාත්මික 

සමෘධියට යමන්ම සංස්කෘතික 



 

 

 

සමෘධියට යහ්තු යනොවන්යන්ය. 

එයින් අත් වන්යන් විපරීත  ාව 

ප්රයකෝපනයක් පමණි.  ාව 

වියශ්ෝධනයකට ආත්මීය හර 

පේධතීන් හා පුරුණාර්ථයන් 

අවශ්ය යවයි. ආවම් ඇසුරු 

කිරීම, යසෞන්දර්යාත්මක 

කලාවන් හා මානව ශ්ාස්ත්රයන් 

ඇසුරු කිරීම  ාව 

වියශ්ෝධනයකට යහ්තු යවයි. 

ජීවිතයේ දැකිය යුත්යත් එවන් 

හරවත් යදයකි”. (පිටු 403 සිට 

414 දක්වා ඇති යකොටසින් 

උපුටා වන්නා ලදී)             

ඉහතින් උපුටා දැක් වූ යකොටස 

පිළිබව ව අමුතුයවන් අටුවා 



 

 

 

ලිවීයම් අවශ්යතාවක් ඇතැයි අපි 

යනොසිතන්යනමු. යමම අති 

 යානක සංස්කෘතික 

ආක්රමණය හා ඉන් මතු යවන 

සදාචාර යසෝදා පාළුව පිළිබව ව 

ආවමික හා සමාජයය 

නායකයින්යේ නිහැඬියා ව 

සැබැවින්ම කන් බිහිරි කරවන 

තරම් ය. නමුත් ඔවුන් ඉස්ලාමීය 

කාන්තාවයේ තම සිරුර 

වැයසන ඇඳුම දකින්යන් 

අන්තවාදී මුස්ලිමයායේ 

සංස්කෘතික ආක්රමණයක් සිදු 

කරන්නක් යලස ය. පසයළොස් 

වන සිය වයස් ජීවත් වූ 

වෑත්තෑයෂ මාහිමිපාණන් රචිත 



 

 

 

ගුත්තිල කාවයයේ එන කවි 

යදකක් යම යට උපමා යලස 

දකින්යනමි. 

දුරු කර 

හිරි                                ඔතප් 

යපන්විය දුදන 

ගුණ                     වප්  

යමොහුට අප 

දුන්                          සිප් 

යපවූ කිරි වැන්න විස 

යවොර          සප්   

යකොපමණ 

ගුණ                          කළත් 



 

 

 

දුදයනෝ 

යනොයවති                        යහපත් 

කිරි 

දියයහි                                 යදවිය

ත් 

අඟුරු සුදු වන කයලක් 

නම්           නැත් 

අද අප පත් වී ඇත්යත් “වැටත් 

නියරත් යවොයම් කා නම් කාට 

කියමු ද ඒ අමාරුව” යන 

තත්වය ට යනොයෂ ද? අහිංසක 

බැටළු පැටියා ය ෝජනය ට 

වන්න ට ක්රියා කළ කපටි 

වෘකයා යමන් අද මුස්ලිම් 

වියරෝධීන් විවිධ යහ්තු ඉදිරිපත් 



 

 

 

කරමින් සිංහල යබෞේධ 

සමාජය යනොමව යවන්න ට 

කටයුතු කරමින් සිටිත්. නමුත් 

යමවන් කුයටෝපක්රම හඳුනා 

වැනීම ට බුේධිමත් සිංහල 

යබෞේධ සමාජය ට සහතික 

වශ්යයන් ම හැකි බව අපි ඉතා 

යහොඳින් දන්යනමු. නමුත් 

දුදනන් පිළිබව ව අලගියවන්න 

මුකවැටි පඬිවරයා 1611 දී පමණ 

රචිත “සු ාෂිත”යේ එන 

කවියක් පහතින් ඉදිරිපත් කර 

ඇත්යතමු. 

කුරිරු යවොර සපුන්යේ 

දළයවහි              විසය 



 

 

 

මදුරු මැසි කැලන්යේ 

තුඩයවහි              විසය 

රුදුරු නුහුසුවන්යේ 

වලයවහි                  විසය 

නපුරු දුදනන්යේ සියයොලයඟහි 

ම විසය     

 සංස්කෘතිය හා කාන්ත්ා 

ඇඳුම  

යමය ට කලකට යපර මුස්ලිම් 

කාන්තා ව තම ශ්රීරය 

වැයසන්නට ඇඳුම් අඳින විට 

මුස්ලිම් වියරෝධී පාර්ශ්වයයන් 

නැගුනු යචෝදනා ව නම් 

පිරිමින්යේ බල කිරීම මත 



 

 

 

ස්ත්රීන් ට යමවැන්නක් කරන්න 

ට සිදු වී ඇති බව ය. යමය 

කාන්තා අයිතිවාසිකම් 

උල්ලංඝනය කිරීමක් යලස හුවා 

දක්වා කාන්තා අයිතිවාසිකම් 

පිළිබව ව සටන් කරන කාන්තා 

සංවිධාන ද ඔවුන් සමව 

අත්වැල් බැව වත්හ. යමහි 

සැඟවුණු අර්ථය නම් කාන්තා 

අයිතිවාසිකම් යලස ඔවුන් 

දුටුයෂ ස්ත්රිය නේන ව යහෝ 

අර්ධ නේන  ාවයයන් සිටීම 

බව යනොරහසකි. බටහිර 

යසොයස්ජස් සංස්කෘතිය වැලව 

වත් උදවිය සමව අත්වැල් බැව 

යවන යබෞේධ පුත්රයන් 



 

 

 

වහන්යස්ලා පිරිසක් ස්ත්රියයේ 

නිරුවත යපන්වමින් මහ මව 

වමන් කරන කාන්තා ව පිළිබව 

ව මුනිවත රකිමින් සංවර ශීලී ව 

තම ශ්රීරය වසා යවන යන 

කාන්තාව ට අවලාද නැගීම 

යකොතරම්  යානක සමාජ 

පිරිහීමක් යපන්වන්යන් ද යන්න 

පිළිබව ව සිතා බැලිය යුතුව 

තියබනවා යනොයෂ ද? වයරක 

කාන්තා ව තම ශ්රීරය වසා 

වැනීම පිරිමින්යේ බල කිරීමක් 

යලස යමොර දුන්නු පිරිස ම 

කාන්තාව නිරුවත් කිරීමට 

යඝෝණා කිරීම යකතරම් 

බරපතළ විවඩමක් ද කියා 



 

 

 

අසන්නට කැමැත්යතමු. මුස්ලිම් 

කාන්තාව තම ශ්රීරය යහොඳින් 

වැයසන පරිදි ඇඳුම් අඳින්යන් 

පිරිමින්යේ “බලපෑම්” නිසා බව 

ට ඇති මතය  පැහැදිලි කිරීමක් 

අවශ්ය යනොවන ඉතාමත් 

ම  අර්ථ විරහිත අදහසකි. 

සදාචාර සම්පන්න ස්ත්රිය 

නිරන්තරයයන්ම උත්සාහ 

කරන්යන් ලැජ්ජ  බය ඇති ව 

යහ අයුරින් ඇඳුම් අඳින්නට ය. 

තම ශ්රීරය යහොඳින් වැයසන්න 

ට ඇඳුම් අඳින ස්ත්රියයේ මනස 

තුළත් ඇති වන්යන් ලැජ්ජ බය 

මුසු වූ  තමායේ චරිතයේ 

පිරිසිදු ාවය පිළිබව හැඟීම් ය. 



 

 

 

තම ශ්රීරය හැකි තරම් විවෘත 

ව තබා වන්න ට යවර දරන 

අයයේ මනයස් ඇත්යත් යමය ට 

හාත්පසින් ම යවනස් වූ 

තත්ත්වයකි. තම ශ්රීරය විවෘත 

ව තබා වැනීයමන් දන්නා හා 

යනොදන්නා පිටස්තර පිරිමින්යේ 

අනවශ්ය අවධානය ට තමා ලක් 

වන අතර ඔවුන්යේ ලිංගික 

අභිලාණයන්යේ ඉලක්කයක් 

බවට ද පත් වීම වළක්වා වත 

යනොහැකි කරුණක් වනු ඇත. 

මහ මව පිරිමින්යේ ආශ්ාව 

පිරුණු තමා යවත යයොමු වන 

යදයනතින් යහ ස්ත්රීන් පත් 

වන්යන් ඉතාමත් අසීරු 



 

 

 

තත්ත්වයකට ය. යමවන් 

අනවශ්ය අවධානයක ට වැඩි 

පුරම ලක් වන්යන් ශ්රීරය 

යහොඳින් වසා වත් ස්ත්රීන් ද 

නැතිනම් අඩනිරුවතින් හා 

ශ්රීරයට ම ඇයලන පරිදි ඇඳුම් 

ඇව මහ මව සැරිසරන ස්ත්රීන් ද 

කියා අසන්න ට කැමැත්යතමු. 

වැඩි අවධානය යයොමු වන්යන් 

අඩනිරුවත් ස්ත්රීන් යකයරහි බව 

කිසිම සැකයක් යනොමැත. 

යමවැනි තත්වයන් නිසා 

ස්ව ාවයයන් ම ශ්ාරීරික ව 

දුබල ස්ත්රිය යබොයහෝ විට ලිංගික 

බලහත්කාරකම් හා අතවර 

වලට ලක් විය හැකි ඉඩකඩ 



 

 

 

ඉතාමත් ම අධික ය. අශ්වයා 

පැන ගියාට පසු ඉස්තාලය වසා 

තැබීයමන් ඇති ඵලය කුමක් ද? 

හානියක් වන්න ට යපර නිසි 

පියවර වැනීම වැදවත් බව 

යමයින් පැහැදිලි යනොවන්යන් ද?  

පාරම්පරිකත්වය හා 

නුතනත්වය  

නුතන සිංහල සමාජයේ 

කාන්තාවන් බහුතරයක් 

බටහිර යසොයස්ජස් සංස්කෘතිය 

ට වහල් වී ඇති බව 

යනොරහසකි. යහ සිංහල 

කාන්තාවන් බහුතරයක් ද 

සිටින බව අප නිහතමානී ව 



 

 

 

පිළිවන්යනමු. එයලස ම මුස්ලිම් 

කාන්තාවන්යවන් යකොටසක් ද 

යමම බටහිර සංස්කෘතික 

ආක්රමණය ට නතු වී සිටින බව 

ද යනොරහසකි. නුතන 

මුස්ලිමයා වැරදිය. පාරම්පරික 

මුස්ලිමයා යහොවය කියන 

තත්ත්වයේ මුස්ලිම් වරුන් 

හැටිය ට නුතන සිංහල සමාජය 

ක්රමක්රමයයන් සාරධර්ම 

පිරිහිණු බටහිර සංස්කෘතිය 

විසින් ගිල යවන ඇති නිසා 

පාරම්පරික සිංහල සංස්කෘතිය 

තුළ කාන්තාවයේ ඇඳුම පිළිබව 

ව යසොයා බැලීම යුක්ති සහවත 

යැයි සිතුයවමු. ඉස්ලාම් දහයම් 



 

 

 

ඉවැන්වීම් වල ට අනුකූලව 

සැකසුණු මුස්ලිම් කාන්තා ඇඳුම 

පිළිබව ව අවලාද නවන්නන් 

සතුටු කිරීම පිණිස අඩු 

වශ්යයන් අපට එවැනි 

සම්ප්රදායක්වත් පිළිපැදිය හැකි 

ද කියා යසොයා බැලීම පිණිස 

පුරාණ සිංහල කාන්තා ඇඳුම 

වැන යසොයා බැලීම ට අපට 

අවශ්ය විය. පුරාණ සිංහල 

කාන්තා ඇඳුම නුතන අසංවර 

බටහිර යසොයස්ජස් 

සංස්කෘතියයන් දුණණය 

යනොවුවක් බව යනොරහසකි. එය 

පදනම් කර යවන යහළයේ 

මහා වත්කරු මාර්ටින් 



 

 

 

වික්රමසිංහ වියතාණන් විසින් 

රචිත “පුරාණ සිංහල ස්ත්රීන්යේ 

ඇඳුම” යන ග්රන්ථයයන් පහත 

සවහන් යකොටස උපුටා 

දක්වන්න ට කැමැත්යතමු.  

“හැට්ටය ඔසරිය පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම වී යැයි යබොයහෝ 

යදනා අදහති. පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම කුමක් වීදැයි 

ඇසීම, විහිළුවකයි සමහරු 

කල්පනා කරති. යලොව පහළ වූ 

දා සිට ‘සිංහල ස්ත්රිය හැට්ටයත් 

ඔසරියත් හැන්දාය’ යනු 

ඔවුන්යේ මතය බැවිනි. 



 

 

 

මෑතක දී කරන ලද විහාර 

බිත්ති සිතුවම් හිත්, සැරසිලි 

සවහා කළ යවනත් සිතුවම් හිත් 

පුරාණ ස්ත්රිය, දැන් අප රට 

ස්ත්රීන් හඳින හැට්ටය,  සාරිය 

සහ ඇතැම් විට පාවහන්ද හැව 

පැලව සිටියි. වර්තමාන 

සිත්තරුන් යේ ඒ සිතුවම්හි 

දක්නා ලැයබන ඇඳුම් පැලඳුම්, 

පුරාණ සිංහල ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම් 

පැලඳුම් වී යැයි, ඇතැම් විට 

ඉතිහාසඥයායයෝ ද පිළි වනිති. 

සීගිරි සිතුවම් අනුව යයමින්, 

යනොවැසූ උඩු කය ඇති 

ස්ත්රියකයේ ස්වරුපයයන්, 

යමකල සිත්තයරකු විසින් කළ 



 

 

 

විශ්ාතා උපාසිකාවයේ සිතුවම 

දුටු නුවතුන් පමණක් යනොව, 

ඇතැම් උවත්තුද, සිත්තරු ද, 

යදොස් කියන්නට වුහ. ‘විශ්ාතාව 

බුදුන් වඳින්නට ගියේ පයයෝධර 

එළියේ දමායවනය’යි ඔවුහු 

පරිහාස බිණුහ. 

යමකල කලිසම් හඳින 

තැනැත්යත්, හැම තැනදීම 

‘මහත්මයා’ යි වරු නමක් 

ලබයි. එයහයින් යබොයහෝ යදන, 

කලිසම ස ය ජනයායේ ඇඳුම 

යලස සලකති. ‘යටි කය යමන් 

උඩු කය ද වැයසන යස් හැව 

පැලවයවන, මිටි රියනක් විචරත් 

උස් වූ ශ්යනයක යනොනිවන 



 

 

 

තැනැත්තා, ස යයන් 

සඞ්තයායයහි ලා යනොවැයන්’ යි 

වරක් කීයේ යුයරෝපීය සිරිත් 

විරිත් අවය කළ උවත් 

සිංහලයයකි.  

යමවැනි යමෝඩ මතයන් දැඩිව 

යවන පුරාණ සිංහල ජනයායේ 

ඇඳුම් පැලඳුම් විනිශ්චය කරන 

සමහරු, උඩු කය වැයසන යස් 

යරදි හැට්ට යනොහැඳීම, මහා 

මදිකමකැයි කල්පනා කරති. 

එයහයින් ඔවුහු, පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීහු ද පුරුණයයෝ ද ශීත රටින් 

එන යුයරෝපීයයන් යමන්, ඇඟිලි 

තුඩු පවා වැයසන යස් ඇඳුම් 

ඇන්යදෝ යැයි සිතති. මෑතදී 



 

 

 

කලිසම් යකෝට් හඳින්ට පටන් 

වත් ඉංග්රීසි උවත් තරුණයා, 

උඩුකය යනොවැයසන යස් හඳින 

තම පියා අනයන්ට යපන්වීමට 

ලැජ්ජිත යවයි. කලිසන් යකෝට් 

හඳින්නට පුරුදු වූ අපිදු, අපයේ 

මුතුන් මිත්තන් ට යබල්යල් සිට 

යවොප් ඇටය දක්වාත්, අත් 

යවොබ යකළවර දක්වාත්, ඇන්ද 

වීමට කැමැත්යතමු. කලිසමින් 

‘මහත්තයා’ මනින්නාක් යමන් 

යමකල අපට පුරුදු වූ ඇඳුම් 

පැලඳුම් අනුව, පුරාණ 

සිංහලයන්යේ ස යත්වය 

මනින්නට යාම, ඔවුන්ට කරන 

මහා නින්දාවකි.  



 

 

 

අප පැරැණියයෝ කලා 

ිතල්පයයන් ද දියුණු වුහ. 

එයහයින් එකියනකට කැයපන 

ඇඳුම් සහ ආ රණ හැව පැලව 

වැනීයමන්, ස්ත්රියකයේ යහෝ 

පුරුණයයකුයේ යහෝ සුන්දර 

යේහ විලාසයට තුඩු දිය හැකි 

සැටි ඔවුහු දත්හ. කාලය, 

යේශ්ය, රස  ාවය යන කරුණු 

යනොතකා, ඔවුහු, අප යමන් 

අනුන්යේ ඇඳුම් පැලඳුම් 

අනුකරණයට ඉක්මන් යනොවුහ. 

ඔවුන්යේ ඇඳුම් පැලඳුම් 

විනිශ්චය කළ යුත්යත් 

වර්තමාන ස යත්වය යහෝ 

ඇඳුම් පැලඳුම් යහෝ අනුව 



 

 

 

යනොයෂ, ඔවුන් විසු කාලය, 

යේශ්ය සහ ඔවුන්යේ කාලයයහි 

සම් ාවිත කලාවන් අනුවය.  

මා යම් නිබන්ධය ලියන්යන්, 

පුරාණ සිංහල ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම 

කුමක් වීදැයි 

පුරාවෘත්තානුසාරයයන් යසවීම 

පිණිසය. පුරාණ 

කාන්තාවන්යේ ඇඳුම් පැලඳුම් 

නිශ්චය කරන්නට, 1. 

යපොතපත, 2. පුරාණ චිත්ර, 3. වල් 

රුප, 4. යලෝකඩ රුප, 5. ිතලා 

ලිපි, යන යමොවුන්යවන් සාක්ණය 

ලැබිය හැකිය.  



 

 

 

ඇඳුම්, පැලඳුම්, වියශ්ණයයන් 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම් පැලඳුම් කලින් 

කල යවනස් යවයි. යමකල යමන් 

මසින් යදමසින් යනොවුව ද, 

පුරාණ සිංහල ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම් 

පැලඳුම් කලින් කල යවනස් වී 

යැයි කියන නිදසුන්, පුරාණ 

යපොතපතින් යමන් සිතුවම් 

ආදියයන් ද දක්නට ලැයබ්. ඒ 

නිදසුන් අනුව පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම් පැලඳුම් 

පරපුයරහි දසා පහක් දක්නා 

ලැයබ්.  

1.       උඩු කය යනොවැසීම 



 

 

 

2.       සළුවකින් යටි කය 

වසායවන තවත් යරදි කඩකින් 

උඩු කය වැසීම 

3.       තනපට බැඳීම, තනපට 

බැව යරදි කඩකින් උඩු කය 

වැසීම 

4.       හැට්ටයයන් උඩු කය 

වැසීම 

5.       හැට්ටය හැව සාරි යපොටින් 

උඩු කය වැසීම. 

යමයින් එක් දසාවක් අසවල් 

කාලයේ සිට අසවල් කාලය 

දක්වා යැයි නිශ්චය කළ හැකි 

සාක්ණය යනොලැයබ්. යපොත පත 



 

 

 

කියන කථා වස්තුව යකතරම් 

පුරාණ වුව ද, එයින් ලැයබන 

සාධක වත හැක්යක්, ඒ කථා 

වස්තුව පුස්තකාරුඪ වූ කාලයට 

අයත් සාක්ණය වශ්යයනි. යපොත 

පතින් ලැයබන සාක්ණය, සමහර 

කාන්තාවන් උඩු කය යනොවැසූ 

කාලයේ සමහර කාන්තාවන් 

යරදි කඩින් උඩු කය වැසූ බව 

කියයි. පුරාණ හැම සිංහල 

කාවයයක්ම, තන පට සහ 

උතුරු සළුව (යරදි කඩ) වැන 

කියයි. එයහයින්, යපොත පතින් 

ලැයබන සාක්ණය අනුව, උඩු කය 

යනොවැසීම, යරදි කඩින් උඩු කය 

වැසීම සහ තන පට බැඳීම 



 

 

 

එකම කාලයයහි ප්රචාරිත ඇඳුම් 

බව නිශ්චය කළ යුතු යෂ. 

හැට්ටය හැව සාරි පටින් උඩු 

කය වැසීම මෑත කාලයයහි 

පුරුදු වුණු ඇඳුමකි. පුරාණ 

යපොත පත කියන ස්ත්රීන්යේ 

උතුරු සළුව, එකස් යකොට ළය 

වසා යපරවුවක් යනොව, යදවුරය 

වසා දාවත් යරදි කඩකි”. 

(“පුරාණ සිංහල ස්ත්රීන්යේ 

ඇඳුම” - මාර්ටින් වික්රමසිංහ - 

15-17 පිටු). 

මුස්ලිම් වියරෝධී ජාතයන්තර 

යවබ් අඩවි මගින් කලකට යපර 

මතු කරන ලද අදහසක් වූ 

සාම්ප්රදායික හා අන්තවාදී 



 

 

 

මුස්ලිම් වරුන් යලස යබදීයම් 

පිළියවත ශ්රී ලාංයක්ය මුස්ලිම් 

වියරෝධීන් විසින් අහුලා යවන 

ඇති බව යපයනන්නට ඇත. 

යමම මතය තම සටන් පාවය 

බවට පත් කර වත්තු ශ්රී 

ලාංයක්ය මුස්ලිම් වියරෝධීන් 

සාම්ප්රදායික මුස්ලිම් වරුන් 

යහොවය, නුතන මුස්ලිම් වරුන් 

ත්රස්තවාදීන් හා ශ්රී ලාංයක්ය 

බහුතර සිංහල යබෞේධ 

සංස්කෘතිය ආක්රමණය කරන්න 

ට යවර දරන්නන් යලස හඳුන්වා 

යදති. යමම මතය අයලවි කිරීම 

සවහා ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම 

පළමුයවන් වියෂචනය කළ යමම 



 

 

 

උදවිය මුස්ලිම් පිරිමි පාර්ශ්වයේ 

රැවුල යමන්ම ඇඳුම ද 

වියෂචනය කරන්න ට යපලඹී 

සිටින බවක් යපයනන්නට ඇත. 

සිංහල රජදරුවන් කිහිප 

යදයනක් ද යටි රැවුල ඇති ව 

සිටිය බව යමම පිරිස ට අමතක 

වී ඇති බවක් යපයනන්න ට 

ඇත. ඉස්ලාමීය යේව නිර්මාණ 

සංකල්පය වියෂචනය කරන 

යමම බහුශ්රැතයන් පිරිමි 

ලිංවාග්ර චර්මච්යච්දනය 

වියෂචනය කරමින් යදවිඳුන් 

යමම අනවශ්ය චර්ම යකොටස 

යනොමැතිව මිනිසා මැෂයෂ 

නැත්යත් ඇයි දැයි ප්රශ්න කරති. 



 

 

 

එම යකොටස මිනිසායේ 

ස්ව ාවිකත්වයේ යකොටසක් 

බව පවසමින් යමම 

චර්මච්යච්දනය ප්රතික්යේප 

කරති. යමම තර්කයට ම 

අනුකුල වන පරිදි පිරිමියා යේ 

රැවුල ද මිනිසායේ 

ස්ව ාවිකත්වයේ යකොටසක් 

යලස යනොසලකා එය 

සම්පුර්ණයයන් ම යහෝ 

උඩුරැවුයල් ඉතා සුළු යකොටසක් 

පමණක් ඉතිරි කර ඉතිරි ය 

සම්පුර්ණයයන් ම ඉවත් කර 

දමති. ස්වා ාවිකත්වයේ තවත් 

යකොටසක් වූ නියයපොතු ද 

තමන්ට අවශ්ය පරිදි කපා ඉවත් 



 

 

 

කරති. ස්වා ාවිකත්වයේ 

යකොටසක් යලස එය යනොකපා 

තබා වැනීම ට ඔවුහු කටයුතු 

යනොකරති. යමය තමන්යේ 

වාසියට හා තම මත වාදය ට 

සරිලන පරිදි සතයය විකෘත 

කරමින් කටයුතු කිරීමක් විනා 

අන් කිසිවක් යනොයෂ. ‘කන්ඩ 

හිතුනා ම කබරයවොයාත් 

තලයවොයා කර වැනීම’ වැනි 

යැයි පැරැන්නන් පැවැසුයෂ 

යමවැනි ක් රියාකාරකම් වලට 

විය හැක.  

සාම්ප්රදායික මුස්ලිම් 

කාන්තාව  යනොඇන්ද ඇඳුම් 

නුතන මුස්ලිම් කාන්තාව ඇඳීම 



 

 

 

සංස්කෘතික ආක්රමණයක් 

යලසත් අරාබි සංස්කෘතිය 

යමරට ප්රචලිත කිරීමට දරණ 

උත්සාහයක් යලසත් වියෂචන 

මතු වී ඇත. එයහයින් 

සාම්ප්රදායික සිංහල 

කාන්තාවයේ ඇඳුම් පිළිබව ව 

විමසුමක යයයදන්නට අදහස් 

කයේ යමම වියෂචකයන් ට 

වර්තමාන සිංහල කාන්තාව ට 

සාම්ප්රදායික සිංහල 

කාන්තාවයේ ඇඳුම  හඳුන්වා 

දීමට හැකියාවක් තියබ් ද යන්න 

පිළිබවව සිතා බැලීම ට 

අවස්ථාවක් ලබා දීම පිණිස ය. 

වර්තමාන බහුතර 



 

 

 

කාන්තාවන්යේ ඇඳුම් පිළිබව ව 

මුනිවත රකිමින් කටයුතු කරන 

යමම වියෂචකයින්යේ සැඟවුණු 

අරමුණු පිළිබව ව පාවකයාට 

අදහසක් ලබා දීමත් යමම 

ලිපියේ අරමුණයි. “ඇඳුම්, 

පැලඳුම්, වියශ්ණයයන් ස්ත්රීන්යේ 

ඇඳුම් පැළඳුම් කලින් කල 

යවනස් යවයි”, යමය මාර්ටින් 

වික්රමසිංහ ූරරීන්යේ මතයයි. 

යමම යවනස්වීම යනොයහොත් 

ඇඳුයම් පරිණාමය සිදු විය 

යුත්යත් ස්ත්රිය ව වඩාත් 

නිරුවත් කිරීයම් තත්ත්වයකට 

ද නැතිනම් ඇය ව වඩාත් සංවර 

ශීලී තත්ත්වයකට හා 



 

 

 

යවෞරවයක ට පත් කිරීම ට 

සුදුසු ඇඳුම් යකයරහි ද යන්න 

අප විසින් සිතා බැලිය යුත්තක් 

බවට පත් ව ඇත. බටහිර 

සංස්කෘතිය ට ආයෂණික 

අසංවර කාන්තා ඇඳුම් පිළිබව 

ව නිහැඬියාව හා මුනිවත 

රකින අපයේ ආවමික හා 

සමාජ නායකයින් කාන්තාවයේ 

සංවර ශීලී ඇඳුම් පිළිබව ව 

අවලාද නවන තත්ත්වය ට පත් 

ව ඇත.        

පිරිමියයකු ට තම යපකණියේ 

සිට දණහිස වැයසන පරිදි 

ඇඳුමක් ඇඳීම සදාචාර වියරෝධී 

ක්රියාවක් යලස කිසියවක් දකීවී 



 

 

 

යැයි අපි යනොසිතන්යනමු. නමුත් 

එම ඇඳුම ස්ත්රියක ට යකයස් 

නම් සුදුසු විය හැකි ද? 

යපකණියේ සිට දණහිස දක්වා 

ඇඳුමක් ඇව වත් පිරිමියයකු 

තම යවවත්යත් වැඩ කරන විට 

එය අසලින් යන පිටස්තර 

ස්ත්රීන් ට ඔහු යකයරහි ලිංගික 

ආකර්ණණයක් සිදු යනොවන බව 

අපි ඉතාම යහොඳින් දනිමු. නමුත් 

එම ඇඳුම ම ඇව යවන ස්ත්රියක් 

එම කාර්යයේ ම නියැළුනයහොත් 

සිදු විය හැකි  කලබවෑනිය 

පිළිබව ව අමුතුයවන් කිව යුතු 

වන්යන් ද? යමයින් යපයනන්යන් 

ස්ත්රී පිරිමි යදයකොටයස් ම  ඇඳුම් 



 

 

 

සම විය යනොහැකි බව යනොයෂ 

ද?  

නුතන මයනෝ විදයාව අපට 

උවන්වන්යන් පුරුණයින් ට හා 

ස්ත්රීන් ට ලිංගික උත්යත්ජනය 

සිදු වන ආකාරයේ යවනසක් 

ඇති බව ය. අඩු ඇඳුමින් 

සැරසුණු පිරිමියයකු  දැකීයමන් 

ස්ත්රියකයේ මනයස් ලිංගික 

පිබිදීමක් ඇති වන්යන් ඉතාමත් 

ම අල්ප වශ්යයන් බවත් 

ස්පර්ශ්ය තුළින් ඇයේ හැඟීම් 

අවදිවීම ඉතා අධික ව 

සිදුවන්නක් බවත් මයනෝ විදයා 

යසොයා වැනීයමන් යතොරව 

වුවත් අප අත්දකිනා සතය 



 

 

 

කරුණකි. අනිත් අතින් අඩු 

ඇඳුමින් සැරසුණු ස්ත්රියකයේ 

ශ්රීරය දැකීයමන් පිරිමියයකුයේ 

සිත තුළ ඇති වන රාගික 

හැඟීම් ඉතාමත් ම අධික බවත් 

අප දන්නා සතයයකි. නැවත 

වරක් අප පැවසිය යුතු ව 

ඇත්යත් තමන්යේ මව බිරිය 

දියණිය යහෝ යසොයුරිය මහ මව 

බහුතරයකයේ රාගික හැඟීම් 

ඇවිස්සීයම් ආධාරකයක් බවට 

පත් වීම සදාචාර සම්පන්න 

කිසිම පිරිමියයක් අනුමත කරන 

ක්රියාවක් යනොවන බව ය. නමුත් 

පිටස්තර ස්ත්රීන් එයස් තමන්යේ 

රාවය ඇති කරවන  ාණ්ඩයක් 



 

 

 

බව ට පත් වීම අයප්ක්ණා කරන 

පිරිමින් ද අප සමාජයේ දක්නට 

ලැයබන යපොදු ලක්ණණයක් බව 

පැවසිය යුතු ව ඇත. යමවන් ‘රෑ 

දනියයල් දවල් මියවල්’ චරිත 

නිසා සිදු වී ඇති හානිය ඉමහත් 

ය. මනයස් මවා වත් හරයක් 

නැති මතවාදයන් ඉදිරිපත් 

කරමින් සමාජය යනොමඟ 

යවන්න ට යයමක් කටයුතු 

කරයි නම් එය ඉතාමත් ම 

පහත් ක්රියාවකි.  

යමම මාතෘකාව ට අදාළ ව 

නැවත වරක් යහළයේ මහා 

වත්කරු මාර්ටින් වික්රමසිංහ 

වියතාණන් විසින් රචිත “පුරාණ 



 

 

 

සිංහල ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම” යන 

ග්රන්ථයයන් පහත සවහන් 

යකොටස උපුටා දක්වන්නට 

කැමැත්යතමු.  

“දකුණු ඉන්දියායෂ ද්රවිඩ  ාණා 

ප්ර ාණණ ශ්ක්තියයන් වැඩුයන් 

ආර්ය  ාණාවන්යවන් ලත් 

යපෝණණයයනි. එහි ජනයායේ 

ආවම ධර්මය, ආර්යයන්යේ 

ආවම ධර්මයයන්ද ආශ්රයයන්ද, 

සමාජ චාරිත්ර ආර්යයන්යේ 

සමාජ චාරිත්ර  ආශ්රයයන්ද 

වැඩිණි. සිංහලයන්යේ යබොයහෝ 

සමාජ චාරිත්ර හා ඇඳුම් පැලඳුම් 

ආදිය, යකළින් ම උතුරු 

ඉන්දියායෂ ආර්යයන්යවන් 



 

 

 

යනොව දකුණු ඉන්දියායෂ ජනයා 

අතින් දුණණය වීයමන් පසු 

ලැබිණැයි අප අතර යමකල 

පවත්නා ඇතැම් ආවාහ විවාහ 

චාරිත්රයන්යේත් ඇතැම් 

ආවමික චාරිත්රයන්යේත් 

අනුසාරයයන් අනුමාන කළ 

හැකිය.  

පුරාණ සිංහලයන්යේ ඇඳුම 

උතුරු ඉන්දියායෂ ජනයායේ 

ඇඳුයම හි කාලානුරූප 

විකාශ්යයකයි සමහරු කල්පනා 

යකයරති. යේශ්ගුණයයන් 

ලංකාව, දකුණු ඉන්දියාව 

වැන්න. අතීතයේ ඇතැම් 

වකවානුවක නියංසායයන් සහ 



 

 

 

දුර්භික්ණයයන් ලංකාව පීඩා 

ලබන කළ දකුණු ඉන්දියාව ද ඒ 

උවදුරු යදකින්  පීඩා වින්යේය. 

එකනාලික දුර්භික්ණය වැනි 

දුර්භික්ණයක් දකුණු ඉන්දියා 

ඉතිහාසය ද කියයි (Dr. S.K. 

Aiyanagar: Contribution of South 

India, III, 95). චාරිත්ර වාරිත්ර යමන් 

යේශ්ගුණය ද ඇඳුම් සකස් 

කරවයි. යම් කරුණු අනුව 

යමන්ම, යපොත පතින් පුරාණ 

වල් රූපයයන් සහ සිතුවම් 

වලින් ලැයබන සාක්ණයය අනුව 

ද පුරාණ සිංහලයන්යේ ඇඳුම් 

පැලඳුම් දකුණු ඉන්දියායෂ 

ජනයායේ ඇඳුම් පැලඳුම් 



 

 

 

වයවහාරය ට අනුගුණව සකස් 

කරනු ලැබියයි කල්පනා කළ 

හැකි ය. එළාර - දුටුවැමුණු 

යුේධයේ දී වැමුණු යස්නාව 

යදමළ යස්නාව හැඳින වත 

යනොහැකිව උනුන් මරා වත්හයි 

මහාවංශ්ය කියයි. වැමුණු 

කුමාරයා සිය යස්නාවට වියශ්ණ 

සලකුණු සහිත ඇඳුම් සැපයුයේ 

යමයින් පසුවය. යදමළුන්යේ 

ඇඳුම එතරම් යවනස් යනොවී 

යැයි සිතීමට, යම් කරුණු ද 

අනුබල යදයි.  

නව වැනි ශ්ත වර්ණය පමණ 

වන තුරු කුලීන සිංහල ස්ත්රීහු 

පවා උඩුකය යනොවැසුහයි 



 

 

 

නිශ්චය කළ හැකි සාක්ණය, 

පුරාණ සිතුවම් වලින් යමන් 

යපොත පතින් ද ලැයබ්. පුරාණ 

වල් රූපයන්යවන් සහ සිතුවම් 

වලින් ලැයබන සාක්ණය, 

යබොයහෝ යදන යනොපිළිවනිත්. 

පුරාණ ිතල්ප සම්ප්රදායයන් 

අනුවමනය කළ බැවින්, ිතල්පීහු 

උඩුකය යනොවැයසන ඇඳුම් ඇති 

ව ස්ත්රීන්යේ රූප යනළුහ; 

සිත්තම් කළහ. යමය වල් රූප 

සහ පුරාණ සිතුවම් කියන 

සාක්ණය බැහැර කරන්නවුන්යේ 

තර්කයයකි. වල් රූපයන්යවන් 

සහ සිතුවමින් ලැයබන සාක්ණය 

යමයස් බැහැර කරතත්, යපොත 



 

 

 

පතින් ලැයබන සාක්ණය නිසා, 

වල් රූපයන් හි යපයනන්යන් 

තත්කාලයය හි මිනිසුන්යේ 

ඇඳුම් පැලඳුම් බව ඔප්පු යවයි. 

පුරාණ සිංහල කුල ස්ත්රිය 

උඩුකය යනොවැසූ බැෂ ධම්මපද 

අට්ව කතායයහි යරෝහිණි 

වස්තුව කියයි. අනුරුේධ මහ 

යතරණුයවෝ කිඹුල්වත් නුවරට 

වැඩියහ. යරෝහිණී නම් 

උපාසිකාව, ශ්රීරයයහි කුේට 

යරෝවයක් ඇති ව වත් යහයින් 

ලජ්ජායයන් එහි යනොපැමිණ 

යවහි සිටිනු ඇසු අනුරුේධ 

ස්ථවිරයයෝ, ‘ඇය කැවවා 

යවන්ව’ යි වදායළෝය. මහා 



 

 

 

ස්ථවිරයන් යමයස් කැවවා 

යැවුයයන් යරෝහිණී, 

තමායේ  ඇඟ පුරාවූ කුේට වසා 

වැනීමට ඇඟ ලා යවන සිටි කඩ 

කඤ්චුකය (සැට්ටය) වලවා 

තබා ස්ථවිරයන් යවත 

පැමිණියාය. (ධම්මපද අට්ව 

කථා 479 වැනි පිට: “යථයරො 

පක්යකො ස්ථානං වානිති 

පක්යකො සායපත්වා කට 

කඤ්චුකං පටිමුඤචිත්වා 

ආවතං එවමාහ-යරෝහිණී 

කස්මා නාවත්රුසීති”)   

ධම්මපද අට්ව කථායෂ එන යම් 

වාකය තණ්ඩයටත් වඩා, 

යරෝහිණී කථා වස්තුව සිංහලය 



 

 

 

ට නැඟීයමහි දී කලින් කල සිදු වූ 

යවනස, පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුයමහි පරිණාමය 

කියන සාධකයක් යමන් වත 

හැකි ය. ධම්මපද අට්ව කථාව 

පස්වැනි ශ්ත වර්ණයයහි පමණ 

ලියුවකි. ‘ධම්පියා අටුවා වැට 

පදය’ දහ වැනි ශ්ත වර්ණය මුල 

 ාවයයහි (ක්රි.ව. 918 යහෝ 929 

වැන්යනහි) ලක් රජය කළ 

පස්වැනි කාණයප රජුන්යේ 

කෘතියයකයි සලකනු ලැයබ්. 

‘කට කඤ්චුකං පටි මුඤ්චිත්වා 

ආවතං’ යන ධම්මපද අට්ව 

කථා පාවය ‘පට්ට කඤ්චුකං 

පටි මුඤ්චිත්වා ආවතං’ යි 



 

 

 

ධම්පියා අටුවා වැටපදයයහි 

දක්නා ලැයබ්. යම් පාවය ට 

ධම්පියා අටුවා වැටපදය යමයස් 

කියයි. “සිෂයරොවූ පිලියසයනුවට 

යපරවී පට කස්ස තුමන් 

යකයරහි වැවුරින් මුද්රා තබා 

ඇයි යැ” (සර් ඩී.බී. ජයතිලක, 

ධම්පියා අටුවා වැටපදය). 

යමකල වයවහාර  ාණායවන් 

කියයතොත් ධම්පියා අටුවා 

වැටපද පාවයයහි අර්ථය 

යමයස්ය. ‘යරෝහිණී, තම ඡවි 

යරෝවය වසා වැනීමට යපරවී 

පට සැට්ටය යතරුන් වහන්යස් 

යකයරහි යවෞරවයයන් උනා 

තබා උන්වහන්යස් යවත ට 



 

 

 

පැමිණියාය’ යනුයි. , යරෝහිණී, 

සැට්ටය උනා තබා ආයේ 

‘යතරුන් වහන්යස් යකයරහි 

යවෞරවයයන’යි ධම්පියා 

අටුවාව යනොකියයි. ඇය සැට්ටය 

උනා තබා ආයේ යතරුන් 

වහන්යස් යකයරහි 

යවෞරවයයනයි කියන්යන්, 

ධම්පියා අටුවාවට අවුරුදු 

පන්සියයක් පමණ යමපිටදී කළ 

ධම්පියා අටුවා වැට පදයයි. 

තවත් අවුරුදු යදතුන් සියයකට 

පසු යම් පුවත සේධර්ම 

රත්නාවලියයහි ආරුඪ වන්යන් 

යළිත් යවනස් වීයමනි. “මහ 

යතරුන් වහන්යස් ද ‘කැවවා 



 

 

 

යවන්ව’යි වදාරලා පට කඩ 

සැට්ටයක් ඇඟ වසා ලා යවන 

ආවවුන්ට ‘හැයි, යරෝහිණි, 

යමයතක් යදන අප විචාරන්ට 

එන වමයන් යතොපි නාවනැ’යි 

වදාළ යස්ක. ‘ස්වාමීනි, 

යහළිබසින්ට ලැජ්ජා වන තරම් 

කුේට යරෝවයයක් සියල් සිරුරු 

වසා ඇති විය. ඒ නිසා 

ලැජ්ජායයන් යනො ආබව මුත්, 

නිහර සරව යනොයව යි’ කීහ.”  

සේධර්ම රත්නාවලිය 13 වැනි 

ශ්ත වර්ණයයහි කරන ලදැයි 

අනුමාන කරති (ආචාර්ය 

වයිවර් සහ සර් ඩී. බී. 

ජයතිලක). ධම්පියා අටුවා 



 

 

 

වැටපදයට අවුරුදු තුන් හාර 

සියයකින් පසු සේධර්ම 

රත්නාවලිය ලියන කාලයයහි, 

කුලීන කාන්තාවන් උඩුකය 

යනොවැසීම, ක්රමයයන් යවනස් වී 

යවන ගිය විධියක් වුයයන් 

සේධර්ම රත්නාවලිය කර්තෘහු 

වැටපදයයහි ආ විස්තරය 

යනොතැකුහ යි සිතමි.  

කුලීන කාන්තාවන් යකයස් 

යවතත් යපොදු සිංහල ස්ත්රීහු, 

ඉතා මෑත කාලය වන තුරු 

උඩුකය යනොවැසුහ. සිංහල 

කාවයයන්යවන් එයට සාධක 

ලැයබ්. 14 වැනි ශ්ත වර්ණයයහි 

යවොපලු වැහැනුන්යේ ඇඳුම 



 

 

 

දනින් උඩ වැයසන යස් හැවවත් 

යරදි කඩක් පමණි. තිසර 

සංයේශ්යේ පදයයක් යමයස් 

කියයි.  

‘යලලවා තන බර වන රන් කුඹු 

වැනි දන 

යනත්                     යවළියේ 

දුහුලැව උඩු දණ මඬල ද සිරිසර 

පාමින්                                 එළියේ 

යවරි නවතා යයනන යවොපලු 

අඟනන් දැක 

තුනු                     යහළියේ 



 

 

 

යනතු සිත සනසමින් සබව 

යනොලඟව 

යමොරටුව                      එළියේ.  

යමොරටු එළියේ යවොපලු 

වැහැනුන් ලීයලොයපත 

පයයෝධරයන් එළියට යපයනන 

යස් ද, දනින් උඩ පමණක් 

වැයසන යස් දුහුල් 

හැවවත්තවුන් බැෂ යම් පදය 

කියයි.” (“පුරාණ සිංහල 

ස්ත්රීන්යේ ඇඳුම” - මාර්ටින් 

වික්රමසිංහ - 38-42 පිටු). 

යමම කරුණු යවන හැර 

දැක්වුයේ මුස්ලිම් සංස්කෘතික 

ආක්රමණයක් ඇති බව පවසමින් 



 

 

 

මුස්ලිම් වියරෝධී හඬ ඉස්මතු 

කරන්න ට යවර දරන්නන් හට 

යකයස් නම් තමන්යේ 

පාරම්පරික සංස්කෘතිය යවත 

ආපසු වමන් කළ හැක්යක් ද 

කියා විමසීමට ය. ඉස්ලාමීය 

සංස්කෘතිය වර්ණ 1400 කට 

පමණ යපර සදාචාර සම්පන්න 

හා සාරධර්ම සපිරි සමාජයක් 

යවොඩ නැගීම් අරමුණු කර 

යවන යදවිඳුන් විසින් පහළ 

කරන ලද අල් කුර්ආනයේ හා 

මුහම්මේ ධර්ම දුතයාණන් යේ 

අලංකාර පුර්වාදර්ශ්ය පදනම් 

කර යවන යවොඩ නැගුන කි. 

ඉතිහාසයේ විවිධ සංස්කෘතීන් 



 

 

 

අතරින් ආ වමන් මඟ තුළ අන් 

සංස්කෘතීන්යවන් සිදු වූ 

බලපෑම් මත තම අලංකාර 

සංස්කෘතිය යම් යවනස්කම් 

වලට  ාජනය වන්න ට ඇතැයි 

යන්න මුස්ලිම් වරුන් පිළිවන්නා 

සතයයකි. එයලස යවනස් වූ 

දුෂිත සංස්කෘතිය සාම්ප්රදායික 

මුස්ලිම් සංස්කෘතිය යලස හඳුන් 

වන්නට ඉස්ලාම් වියරෝධීන් 

උත්සාහ දරති. මුස්ලිම් ජනයා 

තමන්යේ සදාචාර සම්පන්න 

අලංකාර සාම්ප්රදායික 

සංස්කෘතිය යවත සැබැවින් ම 

වර්තමානයේ නැඹුරු යවමින් 

සිටින බව අප දකිනා කරුණකි. 



 

 

 

කාන්තා ඇඳුම ස්ත්රියයේ 

යවෞරවය රැයකන පරිදි සකස් 

කර යවන තිබීම, මස්ජිදය හා 

ඇති බැඳියායව හි වර්ධනයක් 

යමන් ම තරුණ පිරිස අතර 

සාරධර්ම සපිරි ජීවිත 

නැඹුරුවක් ඇති වී තිබීම අප 

අපයේ සාම්ප්රදායික ඉස්ලාමීය 

සංස්කෘතිය යවත වමන් 

කිරීමකි. යමය අන්තවාදයක් 

යහෝ සංස්කෘතික ආක්රමණයක් 

යලස වපර ඇසින් යනොබලා 

යමම යවනස් වීම සමාජය 

සදාචාර සම්පන්න එකක් බවට 

පරිවර්තනය කරන්න ට 

යකතරම් උපකාරී වී ඇති දැයි 



 

 

 

කරුණාකර මධයස්ථ මනසකින් 

යුතු ව විමසා බලා තීරණයක ට 

එන යලස කාරුණික ව 

ආරාධනා කරන්යනමු.           

 දැන්වීම්කරණය තුළ 

කාන්ත්ාව 

දැන්වීම්කරණය තුළ කාන්තාව 

යනු වස ට යපොත්තත්, යපොත්ත 

ට වසත් යමනි. ඒ තරමට ම 

කාන්තාව යනොමැති ව 

දැන්වීමක් ප්රචාරණය වනවා 

දැක වත යනොහැක. ස්ත්රී 

ලාලිතය සමඟ කිසිදු 

සම්බන්ධතාවක් යනොමැති 

 ාණ්ඩ විකිණීම ට පවා 



 

 

 

කාන්තා ව යයොදා වන්යන් 

එබැවිනි. වර්තමානය වන විට 

යවළව දැන්වීම් අයප් ජීවිත වල 

අංවයක් බව ට පත් ව ඇත. 

කාන්තාවයේ හියස් සිට 

යදපතුල දක්වා වර්ණනා 

කරමින් නිර්මාණය කරන්නා වූ 

යවළව දැන්වීම් හරහා යබොයහෝ 

විට උත්සාහ කරන්යන් 

වාහනයක ටයරයක් එයස්ත් 

නැතිනම් යත් යකොළ පැකට් 

එකක් නැත්නම් යබයහත් 

වර්වයක් විකිණීමට ය. 

වර්තමානයේ කාන්තා ව හරහා 

යමම නිේපාදන අයලවි කර 

වැනීම ට යපලඹී ඇත. කාන්තා 



 

 

 

ව ප්රචාරණය ට යයොදා වැනීම 

තුළින් එය කාන්තාවයේ 

සමාජයය ප්රතිරූපය යවොඩ 

නැංවීම ට උත්සාහ දරයි. 

කාන්තා ව යවළව දැන්වීම් තුළ 

මවක් බිරිවක් සයහෝදරියක් 

යපම්වතියක් යනාදී භූමිකා රඟ 

දක්වයි. 

යම් දින වල රූපවාහිනියය හි 

විකාශ්නය වන යවළව 

දැන්වීමක් මීට කදිම නිදසුනක් 

සපයයි. එහි විස්තර වන්යන් 

නිවසක අම්මා අසනීප වීම 

(ඇයට යකොන්යේ අමාරුව සෑදීම) 

නිසා ඉස්යකෝයල් යන්නට සැරසී 

සිටින කුඩා දියණිය ට තම 



 

 

 

යකොණ්ඩය නිසි යලස යවොතා 

වැනීම ට යනොහැකි වීමත් පුංචි 

පිරිමි දරුවා අත් වැඩට සාදන 

පුංචි නිවස නිර්මාණය කර 

වැනීම ට යනොහැකි ව කරදර 

වීමත් ඒ සමඟම කුස්සියට වී 

බිත්තර ඔම්ලට් එකක් සාදා 

වැනීම ට යවර දරන පියායේ 

එම බිත්තරය බඳුයනන් බිමට 

වැටී යවදර සිටින බලු පැටියා 

එය කටින් ඩැහැ යවන යන 

ආකාරයේ සිේධි මාලාවකි. යම් 

සියලුම සිේධීන් වැලක් යමන් 

යවතී ඇත්යත් යවදර මවට 

යකොන්යේ අමාරු ව සැදී වැඩ පළ 



 

 

 

කර වැනීම ට යනොහැකි වීම 

යන්න මුල් කර වනිමිනි. 

නමුත් යමහි අවසානයේ 

යකොන්යේ යෂදනාව ට අදාළ 

යබයහත් වර්වය නිසා 

යකොන්යේ අමාරු ව සුව යවයි. 

යම් ප්රචාරණය හරහා කාන්තා 

ව යනුයවන් සමාජය අර්ථ 

දක්වන ස්ත්රිය යමවැන්නියක් ද 

යන්න විමසා බැලිය යුතුය. 

එනම් කාන්තා ව යනු 

යමයහකාරියක් ද? නැතිනම් 

ඇයද පිරිමින් හා සම ව වැයඩ 

හි නිරත වන්නියක් ද යන්න අප 

පැහැදිලි කර වත යුතුය. 

කාන්තා ව නිවයස් යනොමැති විට 



 

 

 

යහෝ ඇය අසනීප වූ විට තම 

කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු කර 

වැනීම ට යනොහැකි පිරිමින් යම් 

සමාජයේ යකොයතකුත් සිටිත් ද? 

ඒ අය යම් රූප රාමුයව හි 

යවනසක් යනොදකිති. නමුත් 

ස්ත්රිය පිළිබව සංයෂදී, ස්ත්රි 

පුරුණ සමාජ ාවය පිළිබව 

අවයබෝධය ඇත්යතකු ට නම් 

යමහි ඇති ආකල්පම ය අරුත 

වටහා වත හැකිය. යමවන් 

ප්රචාරණයන් හරහා සමාජවත 

කිරීමට උත්සාහ දරන වැරදි 

අර්ථ කතනයන් නිසා නිවයස් 

සිට රූපවාහිනිය නරෙන පුංචි 

දරුවායේ මනස ට ඇතුළු 



 

 

 

වන්යන් ද යවදර මව නිවයස් 

සියලු කටයුතු ඇයේ අත් යදකින් 

ම කළ යුතු බවයි. නමුත් අප 

දැන් එම ආකල්ප යවනස් කළ 

යුතුය. පිරිමියා ද නිවයස් 

කාර්යයන් සවහා සහය දිය 

යුතුය යන ආකල්පය සමාජ 

වත කළ යුතුය. නමුත් ඉහත 

විස්තර කරන ලද සිේධි මාලාව 

ට කාන්තාව යවනුව ට පිරිමියකු 

ආයේශ් කයේ නම් එය 

සියල්ලන්යේම හාසයයට ලක් 

යවනු ඇත. යම් මිනිහ ට පිස්සු 

යැයි යකයනකු කියන්න ට වුව ද 

පුළුවන. 



 

 

 

අයනක් අතට අඩ නිරුවත් 

කාන්තාව පැේදි පැේදී යන්යන් 

ටයරයය හි ඇති වටිනාකම 

යපන්වීමට ය. තවත් 

අවස්ථාවක යමට්ටයක් උඩ 

තරුණියක අඩ නිරුවතින් 

වැතිරී සිටින්යන් යමට්ටයේ 

පවතින සිනිඳු පහස ඉස්මතු 

කිරීමට ය. පිරිමියායේ සුවව 

විලවුන් වර්වයේ සුවව ට ඇදී 

එන තරුණිය පිරිමියායේ සුවව 

ට වශී වී ඔහු ව ස්පර්ශ් 

කරන්යන් ඉතා සරාගී 

ආකාරයයනි. යමවැනි යවළව 

දැන්වීම් හරහා පාවකයන් ට 

විඳින්න ලැයබන්යන් ලිංගික 



 

 

 

තෘප්තිය මිස යවන කුමක් ද? 

ඉහත ප්රචාරණයන් හරහා 

සමාජය ට යදනු ලබන්යන් 

කාන්තා ව ළව යබොළව මට සිලුටු 

මෘදු සමාජය පිළිබව නිසි 

අවයබොධයක් යනොමැති 

තැනැත්තියක් බවයි. කාන්තා ව 

එබඳු ද? නැතිනම් ඇයත් 

පිරිමියා යමන් ම සමාන 

හැකියාවන් ඇති 

කුසලතාවන්යවන් පිරිපුන් 

තැනැත්තියක් යනොවන්යන් ද? 

යම් පිළිබව අප විමසිය යුත්යත් 

යමවන් අදහස් සමාජය යවත 

යපොම්ප කරන යවළව දැන්වීම් 

කරුවායවන් ය. සමාජය 



 

 

 

කාන්තා ව දකින්යන් එබඳු 

ඇසකින්නම් අප කුමක් කරන්න 

ද යන්න ඔහුයේ පිළිතුරයි. 

නමුත් එය යවනස් කිරීයම් 

 ාරදූර වවකීයමන් වැඩි 

යකොටසක් පැටයවන්යන් ද 

ඔහුටම ය. මන්ද යත් විදුත් 

මාධයය වර්තමානයේ මිනිස් 

ජීවිත වලට සමීප වී ඇත්යත් 

ප්රධාන අහාර යෂල් තුන හා 

සමානව ය. 

කාන්තාව  ාණ්ඩයක් යලස 

යවළවපළ තුළට ඉදිරිපත් කිරීම 

පුරුණයා ට සායප්ක්ණ ව බහුල ව 

දැකිය හැකිය. පිරිමින් 

සම්බන්ධිත රූප රාමු වල දී 



 

 

 

ඔවුන් ඉතා කඩිසර නිර්භීත 

උසස් චරිත ලක්ණණ වලින් 

යහබි අය යලස යපන්වීමට 

උත්සාහ දරන අතර 

වැහැනියයේ මෘදු යමොයළොක් 

බව සියුමැලි කම රූමත්කම හා 

එයින් මතු වන ලිංගික 

ආකර්ණණය පමණක් ඉස්මතු 

කිරීමට උත්සාහ දරයි. පුරුණයා 

තුළ පවතින කඩිසරකම 

යපන්වීම ට යෂවවත් සංගීත 

රිේමයක් යයොදා වැනීමත් 

කාන්තාවයේ මන්දවාමී බව 

යපන්වීමට ඒ හා සමාන සංගීත 

රටාවක් උපකාර කර වනිති. 

යම් ක්රමය තුළින් යවළව  ාණ්ඩ 



 

 

 

ය විකුණා වැනීම ට 

පාරිය ෝගිකයා තුළ උනන්දුවක් 

ඇති කරනවා යමන් ම කාන්තා 

ව යකයරහි ඇති සමාජ මතය 

තහවුරු කිරීම ද සිදු යෂ. 

තරඟකාරී යවළව යපොළ තුළ 

ලා ය පසු පස හො යෑයම් 

තරවයයන් ජය වැනීම ට 

ස්ත්රීත්වය පාවිච්චි කිරීම අද 

යුහුසුලුව සිදු වන්නකි. 

ස්ව ාවයයන් ම ස්ත්රීය ට හිමි 

ලාලිතය අද සුල  අයලවි 

 ාණ්ඩයකි. අද සමාජය තුළ 

ස්ත්රිය පිළිබව ආකල්පය ඉතා 

පහත් මට්ටමක ට ඇද දැමීමට 

යමය යහ්තුවකි. යලොව සුන්දර ම 



 

 

 

වස්තුවක් වන වැහැනිය ඇය 

පිළිබව වන සමාජ ආකල්පය 

හරහා යමවන් පහත් අඩියක ට 

ඇද දැමීම ට වර්තමාන යවළව 

දැන්වීම්කරුවා උත්සාහ වැනීම 

සමස්ත සමාජයේ ම පිරිහීම 

සනිටුහන් කරන්නකි. 

 ඓහිකත්වය වහවත් 

වසකියුලැරිසම් (secularism) 

යනු කුමක් ද? 

 සමාප්තිය 

සංස්කෘතිය හා සමාජ ඝර්ණණ 

යන මාතෘකාව යටයත් අපට 

ප්රයයෝජනවත් හා අදාළ යැයි 

හැයඟන විවිධ කරුණු පදනම් 



 

 

 

කර යවන යමම ලිපිය සකස් 

කිරීමට කටයුතු කයේ සැබැවින් 

ම මූලික හරය පිළිබව දැනුවත් 

වීමක ට යමම අනුබේධිත 

මාතෘකාවන් ආධාරකයක් බවට 

පත් යෂවි යන අදහසිනි.    


