ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති
ප්රනශ්න හා පැහැදිලි කිරීම්
මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විශ්ව විද්යාවලයේ
අධ්යාාාපනික කටයුතු කිරීයේදී
කණ්ඩායේ ක්රි යාකාරිත්වයන්
සිදු කිරීම අත්යාවශ්යා යේ.
ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව
ඉස්ලාමීය ගැහැනු ළමයයකු
ඉස්ලාමීය යනොවන පිරිමි ළමුන්
සමග සමීප සේබන්ධතා

පැවැත්වීම තහනේ ය. යමවන්
අවස්ථාවන්හි ක්රි යා කළ යුතු
ක්රහමය පහදන්න.
https://islamhouse.com/461115


ඉස්ලාේ පිළිබඳව ඇති ප්රශ්න
හා පැහැදිලි කිරීේ
o ඉස්ලාේ පිළිබඳව ඇති
ප්රශ්න හා පැහැදිලි කිරීේ
– 1.
o ඉස්ලාේ පිළිබඳ ප්රශ්න
හා පැහැදිලි කිරීේ – 2.
o ඉස්ලාේ පිළිබඳ ප්රශ්න
සහ පැහැදිලි කිරීේ – 3.

o

ඉස්ලාේ පිළිබඳ ප්රශ්න
සහ පැහැදිලි කිරීේ – 4.

ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති
ප්රශ්න හා පැහැදිලි කිරීම්
මුහේමද් මන්සූර් දහ්ලාන්
ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති
ප්රශ්න හා පැහැදිලි කිරීම් – 1.
මුහේමද් මන්සූර් දහ්ලාන්
1.

ප්රශ්නය:

විශ්ව විදයාලයේ අධයාපනික
කටයුතු කිරීයේදී කණ්ඩායේ
ක්රියාකාරිත්වයන් සිදු කිරීම
අතයාවය යේ. ඉස්ලාමීය

නීතියට අනුව ඉස්ලාමීය
ගැහැනු ළමයයකු ඉස්ලාමීය
යනොවන පිරිමි ළමුන් සමග
සමීප සේබන්ධතා පැවැත්වීම
තහනේ ය. යමවන්
අවස්ථාවන්හි ක්රියා කළ යුතු
ක්රමය පහදන්න.
පැහැදිලි කිරීම:
ඉහත මතය අනුව ඉදිරිපත්
යකොට ඇත්යත් මුස්ලිේ ගැහැනු
ළමයයකුට මුස්ලිේ යනොවන
පිරිමි ළමුන් සමග සමීප
සේබන්ධතා පැවැත්වීම
තහනේ බවය. යමය නිරවදය
ප්රකානයක් යනොයේ. මුස්ලිේ

ගැහැනු ළමයයකුට මුස්ලිේ
පිරිමි ළමයයකු සමග වුවද
සමීප සේබන්ධතා පැවැත්වීයේ
පිළියවයත හි සීමාවක් තියේ.
මුස්ලිේ යහෝ මුස්ලිේ යනොවන
සාධකය මත පිහිටන්යන්
නැතිව එකයස් සැමට එම
පිළියවත වලංගුය. යමවැනි
පිළියවතක් ඇත්යත් කුමන
යහ්තුන් නිසාද? අද ගැහැනු
ළමයයකු යහට දවයස්
මාතෘත්වයේ උදාර යගෞරවයට
උරුමකේ කියන්නියකි.
මාතෘත්වයේ උදාර යගෞරවයට
උරුමකේ කියන්නට නේ
ඇයයේ චරිතය යනොකැළැල් හා

පිරිසිදු එකක් විය යුතු යවයි.
යමය පිරිමි දරුවන්ට ද එක යස්
අදාළ පිළියවතකි. පුර්ව විවාහ
ලිංගික ක්රියාකාරකේ මගින්
වඩාත් අසීරුතාවන්ට පත්
වන්යන් පිරිමි දරුවන්ට වඩා
ගැහැනු දරුවන්ය. සියත් හැඟීේ
වලට වහල් වන්නට තරේ අප
යබොළඳ නැතැයි යයමකු
පවසන්නට ඉඩ ඇත. නමුත්
යලෝක යථාර්ථය හා
මනුෂ්යයායේ ස්වාභාවිකත්වය
පිළිබඳ මනා අවයබෝධයයන්
සමාජ සදාචාරය ආරක්ෂ්ා
කිරීයේ අරමුණින් ඉස්ලාමය
යමවන් සීමාවන් පනවා ඇත්යත්

සැමයේ යහපත පිණිසය.
විනායක් ඇති කර යගන මුළු
ජීවිත කාලයම දුකින් ගත
කරනවාට වඩා විනායේ මං
අහුරා මනුෂ්ය වර්ගයාට
යහපත් හා සතුට සපිරි
ජීවිතයකට මග යපන්වීම
ඉස්ලාමයේ පිළියවතයි. යේ
පිළිබඳව ඇති විදයාත්මක
යතොරතුරු යදසද අපයේ
අවධානය යයොමු කරමු.
ලිංගික උත්යත්ජනය පිළිබඳව
ඇති විදයාත්මක විරහය යදස
බලමු.

ලිංගික උත්යත්ජනය පිළිබඳ
විදයාත්මක මතය
මිනිසා බඳු විෂ්ම ලිංගික (hetero
sexual) සත්වයින් තුළ ලිංගික
හැඟීේ ඇති වන්යන් එක්තරා
අන්තරාසර්ග රන්ියයකින්
වහනය වන යහෝර්යමෝන
වර්ගයක් නිසා බව
පර්යේෂ්ණාත්මක මයනෝ
විදයායවන් හා ජීව රසායන
විදයායවන් යපන්වා දී තියේ.
අධිලිංගික යහෝ අවලිංගිකතාව
යේ රන්ිය වල
අධික්රියාකාරිත්වය යහෝ
අවක්රියාකාරිත්වය මත
යකළින්ම රඳා පවතී. ප්රති

විරුද්ධ ලිංගිකයන්යේ දර්නය,
ගන්ධය, ස්පර්ය, ේදය ආදී
ඉන්ද්රිය රහණ නිසා යහෝ
සේබන්ධ යවනත් යදයක් නිසා
යහෝ සියත් ලිංගික හැඟීේ
පිබියදයි. යමහි ප්රතිලලය යලස
චාලක ස්නායු ඔස්යස් ලිංගික
රන්ිය කරා විදයුත් ආයේග
ගමන් කරයි. එවිට එම රන්ිය
වලින් රුධිරයට යහෝර්යමෝන
වහනය යවයි. රුධිර සංසරණය
මගින් යමොළය දක්වා එන යමම
යහෝර්යමෝන පුද්ගලයායේ
සිතුවිලි තවත් පුබුදු කරයි. ජීව
විදයාත්මක සාධකයක් වන
යමම චිත්තයේග මර්දනය

කිරීම මිනිසාට ඉතාමත්ම
දුෂ්කර කාර්යයකි. යේ
යහ්තුයවන් ඔහුට සියලු සදාචාර
නීති අමතක යවයි.
නුතන මයනෝ විදයාව අපට
උගන්වන්යන් පුරුෂ්යින්ට හා
ස්ත්රීන්ට ලිංගික උත්යත්ජනය
සිදු වන ආකාරයේ යවනසක්
ඇති බවය. අඩ නිරුවතින්
සැරසුණු පිරිමියයකු දැකීයමන්
ස්ත්රියකයේ මනයස් ලිංගික
පිබිදීමක් ඇති වන්යන්
ඉතාමත්ම අල්ප වයයන් බවත්
ස්පර්ය තුළින් ඇයේ හැඟීේ
අවදිවීම ඉතා අධිකව සිදු
වන්නක් බවත් මයනෝ විදයා

යසොයා ගැනීයමන් යතොරව
වුවත් අප අත්දකිනා සතය
කරුණකි. අයනක් අතින්
අඩනිරුවතින් සැරසුණු
ස්ත්රියකයේ රීරය දැකීයමන්
පිරිමියයකුයේ සිත තුළ ඇති
වන රාගික හැඟීේ ඉතාමත්ම
අධික බවත් අප දන්නා
සතයයකි.
ඇඳුම සංස්කෘතියයන්
සංස්කෘතියට යවනස් විය
හැකිය යන්න සතයයකි. කිතුනු
මේ තුමියකයේ යහෝ
භික්ෂුණියකයේ යහෝ ඇඳුම එක
හා සමාන යනොවිය හැක. නමුත්
යමම ඇඳුේ යදකම සදාචාර

සේපන්න යැයි පැවසීම ඉතාමත්
නිවැරදිය. අප යමම ඇඳුේ
සදාචාර සේපන්න යැයි
පවසන්යන් ඇයි? පිරිමියයකුට
යමම යදයදනා යදස බලන්නට
සිදු වුවයහොත් ඔහුයේ සියත්
ඇති වන්යන් කුමන ආකාරයේ
හැඟීේද? සතය වයයන්ම
ලිංගික හැඟීේ ඇති වීමට ඉඩක්
තියේද? යදයදනාම ස්ත්රීන්.
නමුත් යමම ස්ත්රීන් යදයදනා
යදස බලා තම සියත් ලිංගික
උත්යත්ජනයක් ඇති යනොවීමට
ප්රධාන යහ්තුව කුමක්ද? තම
හෘදසාක්ෂියට එකඟ ව පැවසිය
හැකි එකම සතයය වන්යන්

ඔවුන්යේ සිරුරු වැයසන පරිදි
යගෞරවනීය යලස ඇඳ ඇති
“ඇඳුම” බව යනොයේද? එයස්
නේ තමන්යේ මව, බිරිය,
දියණිය, සයහෝදරිය යහෝ ඕනෑම
ස්ත්රියක් මහමග අන් පිරිමින්යේ
සිත් අනවය යලසට
යනොසන්සුන් යනොයකොට හා එම
අයයේ සිත් තුළ ලිංගික හැඟීේ
ඇති යනොයකොට සිටින්නට නේ
ඔවුන්යේ ඇඳුේ සංවර විය යුතු
බව අප පිළි ගත යුතු
යනොවන්යන්ද?
කිතුනු මේ තුමිය ඇයේ මුහුණ,
දෑයත් මැණික් කටුයවන් (wrist)
පහත අත්ල හා යදපයේ

වළලුකරින් (ankle) පහත පාද
යකොටස යන රීර යපයදස් හැර
මුළු රීරයම වැයසන
පරිදි ඇඳුේ ඇඳ ඇති ආකාරය
දකින පිරිමියයකුයේ මනයස්
ඇය පිළිබඳව ඇති වන්යන්
යගෞරවයක් යන්න අමුතුයවන්
කිව යුතු යනොයේ. ඇයේ පාද ද
පාවහන් වලින් හා යබොයහෝ විට
යේස් වලින් ආවරණය වී ඇත.
යමයහණීන් වහන්යස්යේ ඇඳුම
ද යමයටම සමාන
සංවරතාවකින් යුක්ත වන්නකි.
එකම යවනස වන්යන්
භික්ෂුණියකට හිස වසා
ගැනීයේ අවයතාවක් මතු

යනොවන්යන් එය
සේපුර්ණයයන්ම මුඩුගා ඇති
යහයිනි. යමයස් යනොවී තිබුයණ්
නේ කිතුනු මේ තුමිය යමන්ම
යමයහණීන් වහන්යස් නමක්
වුවද දකින පිරිමියයකුට
යගෞරවය යවනුවට ඇති විය
හැක්යක් කුමන ආකාරයේ
චචතසික හැඟීේ ද යන්න ගැන
අමුතුයවන් අටුවා ලිවීයේ
අවයතාවක් යනොමැත. මව,
දියණිය, සයහෝදරිය, බිරිය
යනාදී යගෞරවනීය මිනිස්
බැඳියාවන්ට උරුමකේ පෑමට
හැකියාව ඇත්යත්
කාන්තාවකට පමණි. ඇයව

යවළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත්
යකොට ලිංගික සන්තර්පණයේ
මාර්ගයක් පමණක් බවට පත්
කළ විට සිදු විය හැකි සමාජ
වයසනය පිළිබඳව අපයේ
අවධානය යයොමු කළ යුතු
යනොවන්යන්ද? අද සිදු වී යහෝ
සිදුයවමින් පවතින්යන් කුමක්ද?
ස්ත්රිය අද නිරුවතින් ඇඳුේ අඳින
විට ආගමික නායකයින් ඇතුළු
සමාජයේ බහුතරය මුනිවත
රකිති. යමම භයානක
නිහැඬියාව අපට හඬ නගා
පවසන්යන් කුමක්ද? මුළු මහත්
සමාජ වයුහයම සදාචාර
යසෝදාපාළුවකට ලක් වී ඇති

බව යනොයේද? රණස්ගල්යල්
හිමියන් රචිත
‘යලෝයකෝපකාරයයහි’ එන
“ඔවා යදනු පරහට තමා
සේමතයයහි පිහිටා සිට” යන
වදනට අනුව වර්තමාන සමාජ
නායකත්වය අන් අයට යහ
ඔවදන් යනොදී, ඔවුන්ව
සදාචාරයේ මගට යනොකැඳවා
සිටින්යන් තමා සේමතයේ
යනොමැති නිසාද කියා අසන්නට
අපට සිදුයවනවා යනොයේද?
වඩාත් අදහාගත යනොහැකි
කරුණ බවට පත් වී ඇත්යත්
ස්ත්රියක් තමන්යේ සංස්කෘතිය
අනුව සදාචාර සේපන්න යලස

ඇඳුමින් සැරසී සමාජගත වන
විට මතු කරන්නා වූ අවලාදයන්
ගැනය. යමවන් සදාචාර වියරෝධී
හඬ දහමක නමින් එන විට මුළු
සමාජයම පත් වන්යන් කුමන
තත්වයකටද? අසංවරකම
ප්රගුණ කරන්නට දරන්නා වූ
වැයමක් යලස යමය හඳුන්වාදිය
යනොහැකිද? දරුවන් ඇති යහ
යදමේපියන් යේ පිළිබඳව
දක්වන ප්රතිචාරය කුමක්ද?
කායේ යහෝ සැඟවුණු නයාය
පත්රයකට අනුව යහෝ තවත් ශ්රී
ලාංයක්ය ජනවාර්ගික
යකොටසක් යකයරහි ඇති
තමන්යේ පදනේ විරහිත

චවරය නිසා යහෝ යහ
චින්තනයකින් යතොරව සමාජ
සදාචාරය පිරිහීමට දිරි යදන
අයුරින් කටයුතු යනොකළ යුතු
යැයි ඉතා නිහතමානීව අපි
ඉල්ලා සිටින්යනමු. නුතන
වාණිජ සමාජය විසින් ස්ත්රීයව
යවයළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත්
කර තිබීම ගැන කිසිම හඬක්
ඇයසන්යන් නැත. රීරයයන්
5% ක් පමණ වසා ගත්
තරුණියන්යේ රාගය දනවන
රූප රාමු යවයළඳ දැන්වීේ වලට
යයොදා ගැනීම ගැන දහේ ගැන
කථා කරන්නන් මුනිවත
රකිමින් රහසිගත වින්දනයක

යයදී සිටින්යන්දැයි අසන්නට
තරේ කාරණයක් බවට පත් වී
ඇත. කසාය බිේ යගොළුවා යස්
යමම උදවිය කටයුතු කරන්යන්
මන්ද? යමවන් රූප රාමු වලට
තම මව, බිරිය, සයහෝදරිය යහෝ
දියණිය ඉදිරිපත් කරන්නට අපි
අකැමැති වන්යනමු.
අවාසනාවට, පිටස්තර
ස්ත්රීන්යේ කාමුක දර්න යදස
බලා මානසික වයයන් යරෝගී
වින්දනයක් ලබා ගන්නට
සමහරුන් හුරු වී ඇති අතර
යමම යරෝගයේම යකොටසක්
යලසින් තම රීරය සදාචාර
සේපන්න යලස වසා ගන්නා වූ

ස්ත්රීන්ට අවලාද නගන්නට ද
හුරු වී සිටිත්. සාරධර්ම හා
සදාචාරයයන් යුත් සමාජයක්
යගොඩ නැගීම සඳහා වූ
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීේ ගැන
විරුද්ධත්වය පාමින් ඊනියා ස්ත්රී
අයිතිවාසිකේ ගැන කතා
කරන්නන්යේ සැඟවුණු අරමුණු
කුමක්ද යන්න දැන් පැහැදිලි වී
ඇතැයි සිතන්යනමු.
සත්ව යලෝකයේ ඇඳුේ අඳින්යන්
මිනිසා පමණි. මිනිසා සහ
සත්ව යලෝකයේ අනිකුත් සතුන්
අතර ඇති යවනස්කේ අතුරින්
ප්රධාන එක් යවනස්කමක් යලස
යමය සැලකිය හැකිය. අප

පමණක් යමයස් කරන්යන් ඇයිද
යන ප්රශ්නයට ලැබිය හැකි
නිවැරදිම පිළිතුර වන්යන්
මිනිසාට පමණක් උරුම වූ
ලැජ්ජ බය මත පදනේ වූ
සදාචාරය යැයි පැවසීම
ඉතාමත් නිවැරදිය. එම නිසා
ඇඳුම යනු සදාචාරය හා බැඳුණු
ක්රියාවක් යලස අපට ඔපුපු වන
ක්රියාවකි. සදාචාරය හා බැඳීමක්
යනොමැත්යතකුට ඇඳුේ පිළිබඳ
ගැටලුවක් යබොයහෝ විට
යනොමැති අතර ඇඳුයේ ප්රමාණය
අඩු යවන තරමට යහෝ ඇඳුේ
යනොමැතිවීම යහෝ යහොඳ යැයි
සිතීමට ඉඩ ඇත. අප යහ

මිනිසුන් යැයි හඳුන්වන්යන්
සදාචාර සේපන්න වුවන්ට යැයි
පැවසීම යලොව ඕනෑම
සමාජයක් පිළිගන්නා වූ
යථාර්ථයකි. සදාචාරය සෑම
දහමකම මුලික පදනම යලස
සැලයකන්යන් එයහයිනි.
පිරිමියයකුට තම යපකණියේ
සිට දණහිස වැයසන පරිදි
ඇඳුමක් ඇඳීම සදාචාර වියරෝධී
ක්රියාවක් යලස කිසියවක් දකීවියි
අපි යනොසිතන්යනමු. නමුත් එම
ඇඳුම ස්ත්රියකට යකයස් නේ
සුදුසු විය හැකිද? යපකණියේ
සිට දණහිස දක්වා ඇඳුමක් ඇඳ
ගත් පිරිමියයකු තම යගවත්යත්

වැඩ කරන විට එය අසලින් යන
පිටස්තර ස්ත්රීන්ට ඔහු ලිංගික
ආකර්ෂ්ණයක් යනොවන බව අපි
ඉතාම යහොඳින් දනිමු. නමුත්
එම ඇඳුමම ඇඳ ස්ත්රියක් එම
කාර්යයේම නියැළුනයහොත් සිදු
විය හැකි කලබැගෑනිය
පිළිබඳව අමුතුයවන් කිව යුතු
වන්යන්ද? යමයින් යපයනන්යන්
ස්ත්රී පිරිමි යදයකොටයස්ම ඇඳුේ
සම විය යනොහැකි බව
යනොයේද?
යමම සියලු කරුණු සැලකිල්ලට
යගන ‘මහ්රේ’ යන ඉස්ලාමීය
සංකල්පයට අන්තර්ගත
යනොවන කිසිම ස්ත්රියක් සමග

තනිව සිටීමට කිසිම
පිරිමියයකුට අනුමැතියක්
ඉස්ලාමීය සදාචාර පිළියවයතහි
යනොමැත. ‘මහ්රේ’ යනු තමාට
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව ස්ථීර
යලස විවාහ වීමට අනුමැතියක්
යනොමැති ස්ත්රීන්ය. තම බිරිය
යේ යසොයුරියව බිරිය ජීවත් වන
තාක් කල් යහෝ දික්කසාද මගින්
ඇයගන් යවන්වීමක් සිදු වන
යතක් විවාහ වීමට අනුමැතියක්
යනොමැති ස්ත්රියකි. එයහයින්
බිරියයේ යසොයුරිය ස්ථීර යලස
විවාහ වීමට තහනේ
කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන්යන්
නැත. එයහයින් ඇය ‘මහ්රේ’

සංකල්පයට අන්තර්ගත
යනොවන යහයින් ඇය සමග
තනියයන් සිටීමට යහෝ දුර
බැහැර ගමන්
යෑමට අනුමැතියක් යනොමැත.
තම මව, දියණිය, යසොයුරිය,
මවයේ යසොයුරිය වැනි අය යල්
බැඳියාවකින් තමන්ට විවාහ
වීමට ස්ථීර යලස තහනේ
ස්ත්රීන් කණ්ඩායමට ඇතුළත්
යවති. ඔවුන් සමග සමීපතාව,
දුර බැහැර ගමන් යෑම ආදිය
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව
අනුමතය.
විශ්ව විදයාල පරිශ්රයේ තම
අධයයන කටයුතු වලට පමණක්

සීමා කරමින් ඉහත කරුණු
සියල්ල සැලකිල්ලට යගන
ඉස්ලාමීය ඇඳුම හා සංවරය
සුරකිමින් කණ්ඩායේ යලස
එකට කටයුතු කිරීම ඉස්ලාේ
නීතියට පටහැණි ක්රියාවක්
යනොවන බව සිතමි. අල්ලාහ්
සර්ව ඥානීය, සියල්ල
දන්නාය.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ප්රශ්න හා
පැහැදිලි කිරීම් – 2.
ප්රශ්නය
ඉස්ලාමය යජයෝතිෂ්ය
ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන්ද? එයස්

නේ එයට යහ්තු පැහැදිලි
කරන්න.
පැහැදිලි කිරීම
ලේන පලාපල යක්න්දර බැලීම
අත්යල් යර්ඛා ාස්ත්රය සුබ
අසුබ යේලාවන් සුබ අසුබ
සලකුණු නැකත් හා හුනු
ාස්ත්රය වැනි ක්රියාවන් මගින්
යපොදුයේ අයපුක්ෂ්ා කරන්යන්
සිදු වීමට ඇති දෑ පිළිබඳ
අනාවැකි ප්රකා කිරීමයි. යමම
කරුණු සියල්ලම යජයෝතිෂ්ය
විෂ්ය ධාරාවට අදාළ කරුණු
යලස සැලකිය හැක. ේදයකෝෂ්
අර්ථ දැක්වීමට අනුව යජයෝතිර්

යේදය යහවත් යජයෝතිෂ්ය අර්ථ
දක්වා ඇත්යත් “නක්ෂ්ත්ර
තාරකාදීන්යේ ගමන් හා
සායපුක්ෂ් පිහිටීම ආදිය
මිනිසාට මිනිස් කටයුතු වලට
හා පරිසරයට ඇතැයි කියන
බලපෑේ පිළිබඳ ව උගන්වන
විදයාව, නැකත් විදයාව”, ආදී
වයයනි.
මිනිසා නිරතුරුවම අනාගතය
පිළිබඳව බලායපොයරොත්තු හා
සැකය පදනේ කර ගනිමින්
කටයුතු කරන්යනකි. සිදු වීමට
ඇති දෑ පිළිබඳ කුතුහලය
යහ්තුයවන් යමවන් අනාවැකි
ක්රමයේද උපයයෝගී කරගන්නට

ඉදිරිපත් යවයි. යමම
ක්රමයේදයන් යකොයතක් දුරට
සතයය හා විදයාත්මක
පදනමකින් යුක්තද යන්න
පළමුව විමසා බලා පසුව
ඉස්ලාමයේ ස්ථාවරය පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්නට අයපුක්ෂ්ා
කරන්යනමු.
අප රයට හි පළ වන ‘ජාතික’
පුවත්පත් යමන්ම රුපවාහිනි
හා ගුවන් විදුලි නාලිකා මගින් ද
යමවන් ක්රියාවන් සඳහා පිටු
ගණන් හා විකාන යේලාවන්
යවන් කර ඇති අතර
ජනගහණයයන් ප්රමාණවත්
පිරිසක් යේ පිළිබඳව උනන්දුවක්

දක්වන බවද දක්නට
ඇත. විවාහ යයෝජනා දැන්වීේ
සියල්යලහිම පායහ් යමම
කරුණු අන්තර්ගතව ඇති බව
දක්නට ඇත. මුද්රිත හා විදයුත්
මාධයයන් යමයලස
යජයෝතිෂ්යට දී ඇති
වැදගත්කමින්ම අප සමාජය
යකතරේ දුරට යමම ක්රියාවලිය
යකයරහි තබා ඇති විශ්වාසය
මැන ගත හැකි වනු ඇතැයි
සිතන්යනමු. නමුත් යේවායින්
යකයරනු ලබන බලපෑම
පිළිබඳව විදයාත්මකව හා
යථාර්ථවාදීව විචාරය කරන හා
අභියයෝග කරන අවස්ථා අප

දැක ඇත්යත් ඉතා විරලවය.
එයහයින් යේ විෂ්යට අදාළව
තර්කානුකුල හා විදයාත්මක
කරුණු කිහිපයක් යකයරහි
අපයේ අවධානය යයොමු කරමු.
අනාවැකි කීම ඉහත උපුටා
දක්වා ඇති ේදයකෝෂ් අර්ථ
දැක්වීම අනුව එය විදයාවක්
යලස හඳුන්වා දී තිබුණද එය
සැබැවින්ම අනුමානය පදනේ
කර ගත් කලාවකි. එහි මුල්ම
යකොන්යද්සිය වන්යන් අනාවැකි
ප්රකා කිරීයේදී හැකි තරේ
සාමානයය වයවහාරයන් භාවිත
කිරීමයි. එයමන්ම නිශ්චිත
ස්ථාන දින වකවානු පුද්ගලයින්

හා අවසන් ලලය ආදිය සඳහන්
යනොකිරීමයි. සඳහා පහත
උදාහරණ යදස අපයේ
අවධානය යයොමු කරමු.
1. යේ සතියේ ඔබට සුබ අසුබ
මිශ්ර ලල යගන යදයි.
2. තම කාර්යයන් ඉටු කර
ගැනීම සඳහා දැඩි
යවයහසක් දැරීමට සිදු යේ.
3. ගමට යමන්ම සිතට ද
අවියේකී සතියකි.
4. යකටි ගමන් බිමන් වැඩි
සතියකි.

5. වයාපාර කටයුතු හා
ාස්ත්රීය කටයුතු වල යයදී
සිටින අයට නව ආකාරයකින්
හා නව ප්රයබෝධයකින් යුතුව
සිය රැකියාව කර යගන යෑමට
ඉඩකඩ උදා යේ.
6. පවුයල් නෑ හිතමිතුරන්
අතර යහොඳ හිත තහවුරු යේ.
7. චදනික කටයුතු
අපහසුවකින් යතොරව කර
යගන යෑමට ඉඩකඩ ඇති
යකයර්.
8. යහපත් රීර යසෞඛයයක්
පවත්වා යගන යෑමට හැකි යේ.

යමවැනි කාරණා එකක්
කිහිපයක් යහෝ සියල්ලම වුව
යේ පුද්ගලයයකුට යහෝ පුද්ගල
කණ්ඩායමකට යහෝ අදාළව
සතයය වීමට හැකි බව ප්රකා
කිරීමට වියශ්ෂ් ාස්ත්රීය
දැනුමක් යහෝ විධි ක්රමයක්
අවය යනොවන බව
සුපරීක්ෂ්ාකාරීව සිතන
අයයකුට යත්රුේ ගත හැකි වනු
ඇත.
යේ වියශ්ෂ් කරුණක් පිළිබඳව
අනාවැකි ප්රකා කිරීයේදී මුළු
දිවයිනටම යපොදු වන අයුරින්
එය කරන බව අපි දැක
ඇත්යතමු. තවද එවැනි දෑ

කාන්ත වයයන්ම සිදු වන
බව යනොකියා අවිනිශ්චිත
අනුමානයන් භාවිත කරමින්
පවසන බවද දක්නට ලැයේ.
උදාහරණයක් යලස 2006 / 06 /
05 දින ‘සේපත’ යජයෝතිෂ්ය
පුවත්පයත් මුල් පිටුයේ පළ වූ
පහතින් උපුටා දක්වා ඇති
අනාවැකි විමසා බලමු.
1. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ
ලංකායේ සමහර ප්රයද් වලට
හිම වැසි ලැබීමට පුළුවන.
2. ආහාර විෂ් වීමක් පිළිබඳ
පුවත් රට පුරා පැතිර යෑමට
පුළුවන. එහි ප්රතිලලයක්

වයයන් යබොයහෝ යදයනකුට
යරෝහල් ගත වීමට සිදු විය හැක.
වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන්
යටයත් නුවරඑළිය හා කඳුකර
ප්රයද්යන් හි හිම යහෝ අයිස්
පතනය වීම සිදු යේ. එයමන්ම
ආහාර යහෝ ප්රමිතියයන්
යතොරව මත්පැන් (කසිපුපු වැනි)
විෂ් වීේ නිසා යරෝහල් ගත වීම
පිළිබඳ පුවත් ද එතරේ දුලබ
යනොයේ. එයහයින් යමවන්
අනාවැකි සැබෑ වීයේ අවස්ථා ද
(සේභාවිතාව) ඉහළ අගයක්
ගනී.

එයමන්ම එම පිටුයේම පළ වූ
යමම සඳහන ද විමසිල්යලන්
කියවන්න. “කර්මාන්ත ාලා
වලට බලවත් අපල කාලයක්
උදා යේ. කිසිවකු
බලායපොයරොත්තු යනොවූ
යමොයහොතක විාල කර්මාන්ත
ාලාවක ගින්නක් හට ගැනීමට
පුළුවන. ත්රස්තවාදී ක්රියා නව
මුහුණුවරකින් කලඑළි බැසීමට
පුළුවන”.
“බලායපොයරොත්තු යනොවූ
යමොයහොතක” ගිනි ගැනීේ ඇති
වී නැත්යත් කවදාද? පැරණි
වයාපාරික ස්ථාන ගිනියකළි
කේහල් ආදිය ගිනි ගැනීේ

එතරේ දුලබ යනොවන බව ද
පිළිබඳව විමසිල්යලන් පරීක්ෂ්ා
කරන අයයකුට වටහා ගත
හැකි වනු ඇත. අයනක්
කාරණය ත්රස්තවාදී ක්රියා එකම
මුහුණුවරකින් සිදු වී යනොමැති
බව සැමට පහසුයවන් වටහා
ගත හැකි කාරණයකි. පුර්ව
නිගමනයන් හා පසුගාමී
පක්ෂ්පාතිත්වයන්යගන්
යතොරව විවෘත මනසකින් බලන
අයයකුට යජයෝතිෂ්යේ පදනම
මිතයාව බව වටහා ගැනීමට
ඉහතින් දැක් වූ සරල කරුණු
ටික වුවද ප්රමාණවත්ය.

යජයෝතිෂ්ය ඉයගන යනොයගන
අනාවැකි පැවසීයේ කලාව
1. යේ කාරණයක් කාන්ත
වයයන්ම සිදු වන බව තනි
අනාවැකියක් මගින් ප්රකා
කිරීයමන් වළකින්න. අනාවැකි
ගණනාවක් පවසන්න. එවිට
එයින් එකක් යහෝ කිහිපයක්
යහෝ සිදු වීමට ඇති
සේභාවිතාව වැඩිය. අනාවැකි
වැඩි වන ප්රමාණයට
සාර්ථකත්වය ඉහළය.
මක්නිසාද යත් යේ අනාවැකි
වල අලුත් ආශ්චර්යයන් ප්රකා
යනොවන නිසාත් එවා සාමානය
ජීවිතයේ දී අපි සැයවොම ඉඳහිට

අත් විඳින සිදු වීේ නිසාත්ය. යේ
අනාවැකියක් ඉෂ්ට වූ විට
පිළිබඳව උදේ ඇනීම
සේප්රදායකි. යමකී
අනාවැකිකරුවන්යේ
‘වාසනාවට’ අසාර්ථක වූ
අනාවැකි පිළිබඳව කිසියවකු
ප්රශ්න කිරීම යබොයහෝ විට සිදු
යනොවන්නකි.
2. ජනතාව බියගන්වන
කුතුහලය දනවන අනාවැකි
ක්ෂ්ණික ජනප්රියත්වයක්
ලැයබනු ඇත. එම බිය හා
අවිනිශ්චිතභාවය යහ්තු යකොට
යගන රක්ෂ්ණ සමාගේ වලට
හා යජයෝතිෂ්ය පුවත්පත් වලට

වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති වී ලාභයක්
උපයා ගත හැක. උදාහරණ
වයයන් වැසි සමය
ආසන්නයේ දී අනාවැකි පළ
කිරීම පහසුම හා ලලදායිතම
අනාවැකි බවට නිසැකවම පත්
වනු ඇත. ඉදිරියේදී මහා
ගංවතුරක් විාල නාය යාමක්
වැනි අනාවැකි ඉතා සුලබය.
සුළු වර්ෂ්ාවකින් වුව ද යකොළඹ
හා තදාසන්න නාගරික මහා
මාර්ග වතුරින් යට වන නිසා
එවැනි අනාවැකි අත්දුටුයි
ප්රතයක්ෂ්යි. පසුගිය කාලගුණ
දත්ත හා කාලගුණ
යදපාර්තයේන්තුයේ ඉදිරි

අනාවැකි ද යමහි දී යබොයහෝ
උපකාරී වනු ඇත. අවාසනාවට
ශ්රී ලංකාව හා යබොයහෝ
ආසියාතික රටවලට ඉතා
විාල වයසනයක් යගන දුන්
සුනාමිය පිළිබඳව කිසිදු
යජයෝතිෂ්ඥයයකුට අනාවැකි
කීමට යනොහැකි වීම ඔවුන්යේ
වංචා සහගත පිළියවත
යහළිදරවු කරන්නක් යනොයේද?
3. නිර්මාණාත්මක යජයෝතිෂ්
අනාවැකි සඳහා ‘සුබයසත’
පුවත්පයත් 2006 / 06 / 02 දින
කලාපයේ ප්රධාන ීරර්ෂ් පායය
යමයස් කියවා රස විඳින්න.

“ජුනි 18 වැනිදා කුජ නි
රහ යුද්ධයයන් කුජ ජය ගනී.
ගුරු නවයේ
මර්මස්ථාන වීයමන් රයේ
ප්රගතියට නව වැඩපිළියවලක් අධයයන අං යරෝහල් බැංකු
යවළඳ කාර්මික අංවල
දියුණුවක් නව මුහුණුවරකින්
රයේ පාලනයේ සුවියශ්ෂ්
යවනස්කේ ඉදිරි ගමන නව
මාවතකට කාලගුණ යවනස්වීේ
තුළින් සුළි සුළං
ගංවතුර
තර්ජන මුහුදු යාත්රාවලට
හානි....”
යමහි සඳහන් දියුණු නව
මුහුණුවරකින් සුවියශ්ෂී නව

මාවත් ආදී වියශ්ෂ්ණ මැනීමට
අර්ථ දැක්වීේ යනොමැත. ඉහතින්
යගන හැර දැක්වුයේ සාමානය
බුද්ධිය යමයහයවා සිතන
අයයකුට වුවද යජයෝතිෂ්යේ
සැඟවුණු මිතයාව ඉතාම
පහසුයවන් අවයබෝධ කර ගත
හැකි යතොරතුරුය.
යජයෝතිෂ්ය හා නවීන විදයාව
යජයෝතිෂ්ය අනාවැකි පැවසීයේ
පදනම වයයන් භාවිත
කරන්යන් ආකාස්ථ
වස්තුන්යේ චලිතයන් හා
වායේ සායපුක්ෂ් පිහිටීමය.
ආකාස්ථ වස්තුන්යගන්

යජයෝතිෂ්ය භාවිත කරනුයේ
යසෞරරහ මණ්ඩලයට සහ හිරු
රාශි චක්රයට අයත් තාරකා රාශි
12 ක් පමණි. දැනට ඇති
දත්තයන් අනුව වසර තුන්
දහසකට පමණ යපර ආරේභ
වූ යජයෝතිෂ්ය
වර්තමානයේද පවතින්යන්
ආරේභක යුගයේ පැවති
තත්ත්වයේමය. යමයින් පැහැදිලි
වන්යන් යජයෝතිෂ්ය වූ කලී
කිසිදා ඉදිරියට යනොයන කිසිදා
දියුණු යනොවන ාස්ත්රයක්
බවය. එහි අක්රියාකාරිත්වය
යපන්නුේ කරන ප්රථම සාක්ෂිය
යමයයි.

යදවන කරුණ වනුයේ හිරු රාශි
චක්රය පිළිබඳ සතයය
තත්ත්වයයි. යේෂ් වෘෂ්භ මිථුන
කටක යේ ආදි වයයන්
තාරකා රාශි 12 ක් තම පදනම
වයයන් යගන යජයෝතිෂ්ය
විසින් සමස්තය කිරා මැන
බලයි. යජයෝතිෂ්ඥයින් සිතා
යගන සිටින්යන් රාශි ගැසුණු
තාරකා මණ්ඩල අහයස් ඇත
යන්න හා යපොයළොව වටා
අංක 360 ක අහස් පරාසයක
යයථෝක්ත තාරකා රාශි 12
පිහිටා ඇත යන්නය. යමමගින්
අදහස් වනුයේ අයනකක් යනොව
මින් වර්ෂ් තුන් දහසකට පමණ

යපර සිට නිේටන්යේ කාල
සීමාවන් දක්වා වස්තුන්යේ
චලනයන් පිළිබඳ සතයය හඳුනා
ගැනීමට තිබු යනොහැකියාව සහ
චලිතය පිළිබඳව තිබු අල්ප
දැනුයේ යදෝංකාරයයි. එයහත්
නවීන තාරකා විදයානුකුලව
බලන විට රාශි ගැසුණ තාරකා
යපොකුරු යහෝ හිරු රාශි චක්රය
යනුයවන් යහෝ යදයක්
සැබැවින්ම යනොමැත. තරු රාශි
වයයන් යහෝ හිරු රාශි චක්රය
වයයන් යහෝ යපයනන්නා වූ
සංසිද්ධිය හුදු දෘය
සංසිද්ධියක් පමණි.
උදාහරණයක් වයයන් හිරු

රාශි චක්රයට සේබන්ධ වන
රාශි යදකක් යගන විමසා බලමු.
යජමිනි යහවත් මිථුන රාශියේ
ප්රධාන තාරකා සහ වායේ සිට
යපොයළොවට ඇති දුර ප්රමාණයන්
පහත දක්වා ඇති අයුරුය.
බීටා යපොයලොක්ස්
වර්ෂ්
35

ආයලෝක

ඇල්ෆා කැස්ටර්
වර්ෂ්
45

ආයලෝක

ගැමා ඕල්හීනා
වර්ෂ්
105

ආයලෝක

ේයූ ටිජැේ
වර්ෂ්
160

ආයලෝක

එපුචසයලෝන්
යමේසුටා ආයලෝක
වර්ෂ්
1080
(A light year is 5,865,696,000,000
miles (9,460,800,000,000
kilometers). That's a long way!)
ලිඕ යහවත් සිංහ රාශියය හි
ඇති ප්රධාන තාරකා සහ
වායේ සිට යපොයළොවට ඇති
දුර ප්රමාණයන් යමයස්ය.
ඇල්ෆා යරේයුලස් ආයලෝක
වර්ෂ්
84
ගැමා අල්ජීබා
වර්ෂ්
190

ආයලෝක

බීටා ඩිනියබෝලා
වර්ෂ්
43

ආයලෝක

යඩල්ටා යෂ්ොෂ්මා
වර්ෂ්
82

ආයලෝක

එපුචසයලෝන් අසාඩ්
ඔස්යේලිස් ආයලෝක වර්ෂ් 340
යේ අනුව යජයෝතිෂ්ඥන් විසින්
සිතා යගන සිටින පරිදි තාරකා
රාශියක් වයයන් යපනී යන
දර්නය සැබැවින්ම එයස්
පවතින්නක් යනොවන බැේ
ඉහත දුර ප්රමාණයන් අනුව
සසඳා බැලීයේදී ඉතා යහොඳින්
පැහැදිලි යේ. යමය පැහැදිලි ව
අවයබෝධ කර ගත හැකි

උදාහරණයක් විමසා බලමු.
විදුලි පහන් කණු සිටුවා
ආයලෝකමත් වූ මහා මාර්ගයක
රාත්රී කාලයේදී ඔබ යමෝටර්
රථයකින් ගමන් කර බලන්න.
මාර්ගයේ ඈත ඉදිරියයන් යලොකු
වංගුවක් තියබන ස්ථානයක්
සැලකිල්ලට ගන්න. මාර්ගයේ
ඈත සිටින ඔබට යපයනනුයේ
එළි යපොකුරකි. එයහත් ඔබ
වංගුවට අවතීර්ණ වූ විට එළි
යපොකුර විසිර යගොස්
සාමානයයයන් සමාන දුරකින්
සිටුවා ඇති ලයිේ කණු ඔබට
යපනී යනවා ඇත. එබැවින්
දුරක දී ඔබ දුටු එළි යපොකුර

සතයයක් යමන් දෑසට යපනී
යන අසතයයකි. තරු රාශි
වයයන් යපයනනුයේ ද එවැනි
සතයයක් යමන් දර්නය වන
අසතයයන්ය. එයහත්
යජයෝතිෂ්ය ස්වකීය භාවිතයේ දී
යමම අසතයය සතයයක්
වයයන් දකී. එය යජයෝතිෂ්යේ
අවිදයාත්මකත්වය යපන්නුේ
කරන යදවන සාධකයයි.
හුදු දෘය සංසිද්ධියක් වන හිරු
රාශි චක්රයට සායපුක්ෂ්ව
ගනිමින් යජයෝතිෂ්ඥයින්
විසින් අහස අංක 360 ක
යකෝණික පරාසයක් වයයන්
සලකමින් ද රාශි යදකක් අතර

අවකා පරාසය අංක 30 කට
යබදා යවන් කර ද ඇත.
යජයෝතිෂ්ඥන්ට නවීන තාරකා
විදයාව පිළිබඳ අල්ප
දැනුමක්වත් යනොමැත යන්න
යමම සාවදයය ගණනය කිරීේ
මගින් ඉතා පැහැදිලිව ඔපුපු වන
කරුනකි. යජයෝතිෂ්ඥයින් සිතා
යගන සිටින්යන් සුර්යයා සහ
පෘියවිය වටා අංක 360 ක් වූ
වෘත්තාකාර පරාසයක යමම
තරු රාශි 12 පිහිටා ඇති
යසයකි. යේ අනුව ඔවුන් සිතා
සිටිනුයේ පෘියවිය සුර්යයා වටා
ගමන් කරන බවකි. එයහත්
සතයය වනුයේ යපොයළොව

ස්වකීය චලිතයේදී අහයස් එක්
වරක් පසු කළ ලක්ෂ්යකට
නැවත කිසිදා යනොඑන බවය.
යයමක් සුර්ය යක්න්ද්රික
රාමුවකට සායපුක්ෂ්ව එය තුළ
සිර වී ආකාස්ථ වස්තුන්
පරීක්ෂ්ා කිරීයේ දී දකිනුයේ
යජයෝතිෂ්ඥයින් විසින් දකින
යදයමය. නිේටන් ට පවා ඉන්
ඔේබට දැකීමට යනොහැකි විය.
යහ්තුව සුර්ය රහ මණ්ඩලය සිදු
කරන චලිතය ගැන දැනුමක්
නිේටන් ට යනොතිබූ නිසාය.
පෘියවිය සුර්යයා වටා සිදු කරන
වෘත්තාකාර යහෝ ඉලිපුසාකාර
චලිතයක් සහ පෘියවිය වටා

වෘත්තාකාර අහස් පරාසයක
පිහිටි හිරු රාශි චක්රයන්
සතයයක් යස් යජයෝතිෂ්ඥයින් ට
යපනී යනුයේ පෘියවිය ඇතුළත්
සුර්ය රහ මණ්ඩලය සිදු කරන
චලිතය සහ ඉන් එහාට සිදු
කරන චලිතයන් ගැන ඔවුන්
සැබැවින්ම යනොදන්නා නිසාය.
යමය යජයෝතිෂ්යේ
අවිදයාත්මකත්වය යපන්නුේ
කරන යතවන සාක්ෂියයි.
දැන් අප දරු උපතක්
යපොයළොයේ සිදු වන විට එම
යේලාවට උදා වී තියබන තරු
රාශිය පාදක කර යගන
යක්න්ද්රයක් යහවත් හඳහනක්

යජයෝතිෂ්ඥයා විසින් සාදන
අන්දම විමසා බලමු. යේ දිනක
යේ යේලාවක දරුයවකු උපදින
විට යවලායේ දී උදා වී
තිබුයණ් මිථුන රාශිය යැයි
සිතන්න. මිථුන රාශිය උදා වී
ඇති බැේ යන්න ඇස් යදකට
යපනී යන යදයකි. එයහත්
සතයය එයද? මිථුන රාශියට
අයත් ප්රධාන තාරකා පහක්
ඇති බැේ ඉහතින් යපන්වා යදන
ලදී. වාට ඇති දුර ප්රමාණය ද
ඉහතින් දක්වා ඇත. එයහත්
මිථුන රාශිය උදා වී ඇති බැේ
දෑසට යපනී ගියත් එතැන මිථුන
රාශිය යනොමැත. සතයය නේ

මිථුන රාශියේ එක් තාරකාවක්
එතැන තිබී ඇත්යත් දරු උපතට
ආයලෝක වර්ෂ් 35 කට යපරය.
අයනක් තාරකා ආයලෝක වර්ෂ්
45, 105, 160, 1080 යනාදී
වයයන් වූ අතීතයේ දී එතැන
තිබී ඇති තාරකාය. තාරකා
යනු ඉතා යේගයයන් චලිත වන
වස්තුන් බැවින් උක්ත තාරකා
එකක් වත් දරුවා උපදින
යේලායේ එතැන ඇත්යත් නැත.
තාරකාවකට යපොයළොයේ සිට
ඇති දුර ප්රමාණයේ ආයලෝක
වර්ෂ් ගණන අනුව වායින්
නිකුත් වූ ආයලෝකය යපොයළොව
කරා පැමිණීමට කාලය ගත යේ.

එබැවින් යක්න්ද්රයක් නැතිනේ
හඳහනක් වයයන් ගණන්
සාදා යජයෝතිෂ්ඥයින් විසින්
සතයයක් යනොව
මනස්ගාතයකි. යමය
යජයෝතිෂ්යේ අවිදයාත්මකත්වය
යපන්නුේ කරන සිේවැනි
සාක්ෂියයි.
මනුෂ්ය චින්තනයේ ස්වභාවය
වනුයේ එකක් පසුපස
තයවකක් වයයන් සිදුවීේ සිදු
වන විට යදවන සිදු වීමට පාදක
වුයේ පළමු වන සිදුවීමය යන්න
විශ්වාස කිරීමය. යමය ඇතැේ
විට නිවැරදි විය හැකිය. ඇතැේ
විට වැරදි විය හැකිය. යමනයින්

යජයෝතිෂ්යේ ප්රධාන මුලධර්මය
ගැන කීමට ඇති වැදගත්
ප්රකාය වනුයේ එමගින් කරන
අනාවැකි යලෝකය තුළ එයස්ම
සිදු වන බවට කිසිම පිළිගත්
සහතිකයක් යනොමැති බවය.
යමය තහවුරු කරන
ඓතිහාසික උදාහරණ
කිහිපයක් දිය හැකිය. වර්ෂ් 1186
දී එවකට දැන යගන තිබු
සියලුම රහයලෝක තුලා රාශිය
යකලින් ස්ථානගත විය.
යජයෝතිෂ් ාස්ත්රානුකුලව තුලා
යනු වාතයට අධිපතියා වන
බැවින් යජයෝතිෂ්ඥයින් ප්රකා
කර තිබු පරිදි අති විාල සුළි

කුණාටුවක් හමා යලෝක
විනාය සිදු වන බවය.
ජර්මනියේ ජනයා කුණාටුයවන්
යේරීම පිණිස අගල් කපා වාට
බැස රැකවරණය සලසා
ගන්නට කටයුතු කළහ.
චබසන්තියේ මාලිගය වටා
උස් තාපුප බැඳ එයට
ආවරණයක් ඇති කරන ලදී.
මෑත යපරදිග වැසියයෝ ගුහා
සහ බිංයගවල් තුළට වන්හ.
එයහත් සැයවොම මවිත කරමින්
කිසිවක් සිදු යනොවී රහයයෝ
විසිර ගියයෝය.

වර්ෂ් 1524 දී යමයලසම සියලුම
රහයයෝ කුේභ රාශිය එල්යල්
ස්ථානගත වුහ. කුේභ රාශිය
ජලයට අධිපතියා වයයන්
යජයෝතිෂ්යේ සැලයක්.
යජයෝතිෂ්ඥයින් ප්රකා කය
යලොව විනා කරන යදවන
මහා ජල ගැල්මක් සිදු වන
බවය. එයහත් සිදු වූ කිසිවක්
යනොමැත. එකලය. යමකල
සිදු වූ සිදුවීේ කිහිපයක් ගැන
අපයේ විචාරක්ෂිය යයොමු
කරමු. වර්ෂ්යක් පාසාම
යජයෝතිෂ්ඥයින් විසින්
රටවල් සහ යපොදුයේ සමස්ත
යලෝකය සඳහා පලාපල

විස්තරයක් ප්රසිද්ධියට පත්
කරති. එයහත් ඉන්දියායේ සිදු වූ
රජීේ ගාන්ධි ඝාතනය එහි සිදු
වූ භුමි කේපා ඉරානයේ සිදු වූ
මහා භුමි කේපාව සුනාමි
වයසනය ඇයමරිකායේ යලෝක
යවළඳ මධයස්ථානය විනා
කිරීම ආදී යලෝකයේ ප්රධාන
සිදුවීේ ගැන යලෝකයේ කිසිදු
යජයෝතිෂ්ඥයයක් වා සිදු වීමට
යපරාතුව දැන යගන සිටියේ
නැත. යමය යජයෝතිෂ්යේ
අවිදයාත්මකත්වය ඔපුපු කරන
පස් වන සාක්ෂියයි.
යජයෝතිෂ්යේ අවිදයාත්මකත්වය
පිළිබඳව ඉහතින් ඉදිරිපත්

කරන ලද කරුණු මගින් සෘජුව
ඔපුපු වන්යන් යජයෝතිෂ්ය යන්න
මිතයාවක් යන්නය. එයහයින්
එමගින් ජනයාට වන යහෝ කළ
හැකි කිසිදු යස්වයක් යනොමැත.
කනගාටුදායක කරුණ වන්යන්
යමරට උගත් යමන්ම සාමානය
ජනයාද යජයෝතිෂ්ය පසුපස
දුවන දිවිල්ලය. 2014 මාර්තු
මාසයේ සිදු වූ මැයල්සියානු
ගුවන් යානය අතුරුදහන් වීම
පිළිබඳව කිසිදු යජයෝතිෂ්ඥ
යයකුට එය සිදු වීමට යපර
අනාවැකියක් පැවසීමට යහෝ
ඉන් පසු යමම අතුරුදහන් වූ
ගුවන් යානය යසොයා ගැනීමට

කිසිදු යහෝඩුවාවක් ලබා දීමට
හැකියාවක් ලැබී යනොමැත.
යමම සියලු කරුණු පදනේ කර
යගන යජයෝතිෂ්ය යනු සහතික
වයයන්ම මිනිසා මුලා කරන
මිතයාවක් යලස සලකා
ප්රතික්යෂ්ප කළ යුතු ව ඇත.
(ඉහතින් දක්වා ඇති යබොයහෝ
කරුණු උපුටා ගනු ලැබූයේ 2007
මැයි ‘විමර්න’ සඟරායවනි)
යජයෝතිෂ්ය හා ඉස්ලාමය
ඉස්ලාමය සහමුලින්ම
යජයෝතිෂ්ය ප්රතික්යෂ්ප කරයි.
අනුමානය මත පදනේ වූ මිතයා
ප්රබන්ධයක් යලස ඔපුපු වී ඇති

යජයෝතිෂ්ය පමණක් යනොව එහි
සියලු අංග ද ඉස්ලාමය දැඩි
යලස ප්රතික්යෂ්ප කරයි.
යජයෝතිෂ්යේදියයකු යවත යගොස්
ඔහුයේ අනාවැකි වලට
සවන් දීම එම මිතයා ාස්ත්රය
හැදෑරීම වැනි යජයෝතිෂ්යට
අදාළ සියලු කරුණු ඉස්ලාමය
තහනේ යකොට ඇත. යේ
පිළිබඳව මුහේමද් ධර්ම
දුතයාණන් (එතුමා යකයරහි
විශ්වයේ අධිපති සතයය වූ
එකම යදවිඳුන්යේ ආීරර්වාදය
හා සාමය අත්යේවා) විසින්
පවසා ඇති කරුණු යකයරහි
අපයේ අවධානය යයොමු කරමු.

“අනාවැකි කියන්යනකු
(චදවඥයයකු) හමු වී යමක්
විමසන්යන් ද ඔහුයේ සලාතය
(චදනික පස් යේල නැමදුම) දින
40 කට ප්රතික්යෂ්ප වනු ඇත.”
(මුස්ලිේ 5440)
“යයමකු අනාවැකි කියන්යනකු
(චදවඥයයකු) හමු වී ඔහු
පවසන දෑ විශ්වාස කය නේ
මුහේමද් හට පහළ කළ දෑ
(ඉස්ලාමය - අල් කුර්ආනය)
ප්රතික්යෂ්ප කළ අයයකු බවට
ඔහු පත්වන්යන්ය.” (අබු දාවූද්
3895)

යජයෝතිෂ්ඥයින් අනාවැකි
කියන්නන් චදවඥයින් යපුන
කියන්නන් වැනි අයයේ මිතයා
වෘත්තිය ඉස්ලාමය යකතරේ
දැඩි අයුරින් ප්රතික්යෂ්ප
කරන්යන් ද යන්න මුහේමද්
ධර්ම දුතයාණන් (එතුමා
යකයරහි විශ්වයේ අධිපති
සතයය වූ එකම යදවිඳුන්යේ
ආීරර්වාදය හා සාමය
අත්යේවා) විසින් පවසා ඇති
ඉහත ප්රකානයන්යගන් ඉතා
යහොඳින් පැහැදිලි යවයි. මිනිසා
අසතය හා වංචාකාරී රැවටිලි
වලින් මුදවා ගැනීම ඉස්ලාමයේ
එක් ප්රධාන අංගයකි. යමම

වංචාකාරී වෘත්තීය පිළිබඳව අල්
කුර්ආනය ඉදිරිපත් කරන
කරුණු යකයරහි ද අවධානය
යයොමු කරමු.
අදෘයමාන අතීන්ද්රිය හා
ඇතැේ අවස්ථාවන්
හි පාරයභෞතික කරුණු
පිළිබඳව අනාවැකි පළ කිරීම
යජයෝතිෂ්යේ ප්රධානතම
කාර්යයයි. යේ පිළිබඳව අල්
කුර්ආනයේ වදනක් යකයරහි
අවධානය යයොමු කරමු.
“ගුපුත දෑ හි යතුරු ඔහු
(අල්ලාහ්) සතුය. ඔහු හැර අන්

කිසියවකු වා යනොදනියි.” (අල්
කුර්ආන් 6:59)
ඉතා සංක්ෂිපුතව ඉහතින්
ඉස්ලාමීය මුලාශ්රයන්යගන්
උපුටා දක්වන ලද කරුණු අනුව
යජයෝතිෂ්ය සහමුලින්ම
තහනේ වන අතර මිනිසාව
යමවන් මිතයාවන්යගන්
ආරාක්ෂ්ා කර ගැනීම ඉස්ලාමීය
ඉගැන්වීේ හි එක් වැදගත්
අංගයකි. එයහයින් අනුමානය
හා මිතයාව පදනේ කර
ගත් යජයෝතිෂ්ය හා එයට
ඇඳුණු අයනකුත් සියලු
ඉගැන්වීේ වලින් වැළකී සතයය

අවයබෝධ කර යගන ජීවත්
වන්නට අධිෂ්යාන කර ගනිමු.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ප්රශ්න හහ
පැහැදිලි කිරීම් – 3.
ප්රශ්නය
වියශ්ෂ්යයන් අප රයේ පුවත්පත්
මගින් යපර භවය යහවත් යපර
උත්පත්ති පිළිබඳ විස්තර
පවසන වාර්තා නිතර අසන්නට
ලැයේ. අප දන්නා තරමින්
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීේ තුළ යපර
උත්පත්ති යහෝ භවයේ
සැරිසැරීමක් පිළිබඳ
විශ්වාසයක් යනොමැත. යමතරේ
පැහැදිලි සාක්ෂි තිබියදී යමම

සංකල්පය ප්රතික්යෂ්ප
කරන්යන් යකයලසද?
කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න.
පැහැදිලි කිරීම
යමය ඉතාමත්ම වැදගත්
යමන්ම සැමයේ අවධානයට
යයොමු විය යුතු ප්රශ්නයක් යලස
අපි සලකන්යනමු. යුයදේ,
කිතුනු හා ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීේ
අනුව මිනිසායේ මිහිතලය මත
වූ ජීවිතයේ නිවැරදි විශ්වාසය
පදනේ කර ගනිමින් ඔහු
කරන්නා වූ යහ, අයහකේ
අනුව මරණින් මතු ජීවිතයේ දී
විපාක විඳින්නට සිදු වන බව

ඉගැන් යේ. යමම ඉගැන්වීේ
පිළිබඳව ද ඉහත සඳහන් දහේ
තුන අතයර් එක්තරා
ප්රමාණයක යවනස්කේ දක්නට
ඇත. නමුත් යපර භවයක් යහෝ
තම කර්ම විපාකය අනුව
සසයර් සැරිසැරීමක් පිළිබඳ
මතය යමම දහේ තුනම
ප්රතික්යෂ්ප කරයි. යමම
මාතෘකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීයේදී අන් දහේ හි ඇති යමම
සංකල්පයේ නිරවදයතාව
විමසුමට ලක් කිරීමට සිදු වන
යහයින් යමම ලිපිය අන් දහේ
අසීරුතාවට යහෝ අපහාසයට
ලක් කිරීමට දරන උත්සහයක්

යලස කරුණාකර
යනොසලකන්න. අන් දහේ
පිළිබඳව අපහාසාත්මක යලස
යහෝ ඉස්ලාමය පමණක්
පිළිගන්නා යලස බලපෑේ කිරීම
යහෝ අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීේ
අනුව සේපුර්ණයයන්ම තහනේ
කාර්යයන්ය.
“(විශ්වාසවන්තයිනි), අල්ලාහ්
හැර කුමන දැයක් ඔවුන්
අයැදින්යන්ද එයට නුඹලා
අපහාස යනොකරවූ.” (6:108)
“දහම සේබන්ධව බල කිරීමක්
යනොමැත. අයහමඟින් යහමඟ

පැහැදිලිව ඇත.” (අල්-කුර්ආන්
2: 256)
“සතයය නුඹයේ
පරමාධිපතියගන් යැයි
(නබිවරය නුඹ) පවසවු.
එයහයින් කැමති අයයකු
විශ්වාස කරත්වා! කැමැති
අයයකු පරතික්යෂ්ප කරත්වා!”
(අල්-කුර්ආන් 18:29)
අප යමම මාතෘකාවට
අවතීර්ණය වන්නට අයපුක්ෂ්ා
කරන්යන් ඉහත අල් කුර්ආන්
ඉගැන්වීේ දැඩි යලස පිළිපදිමිනි.
නමුත් ඇතැේ යතොරතුරු උපුටා
දැක්වීයේ දී තම සාේප්රදායික

ආගමික මතවාදයන් හා
ගැටීමක් සිදු වන්යන් නේ අප
යකයරහි උදහස් යනොවන
යලසද කාරුණිකව ඉල්ලා
සිටින්නට කැමැත්යතමු.
යමම උත්පත්ති පිළිබඳව
පවසන දහේ හි ඇති
සංකල්පයන් පිළිබඳව විමසුමක
යයයදන්නට අප අයපුක්ෂ්ා
යනොකරන අතර අපයේ කරුණු
පැහැදිලි කිරීම හැකි පමණින්
ඉහත ප්රශ්නයට අදාළ වන පරිදි
ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස්
කරන්යනමු.

ඉහතින් නගා ඇති ප්රශ්නය
අනුව යපර උත්පත්ති
සංකල්පය සතයයක් නේ
යුයදේ, කිතුනු හා ඉස්ලාේ වැනි
දහේ පත් වන්යන් ඉතාම
බලවත් අසීරුතාවකටය. එහි
ප්රතියලෝමය වයයන් යපර
උත්පත්ති සංකල්පය බිඳ වැයේ
නේ එම සංකල්පය පිළිගත්
දහේ හි ප්රධාන අත්තිවාරම ම
ඉරිතැළී යන්නට යමම සාධකය
යහ්තු විය හැකි බව අප සැමට
තර්කයයන් යතොරව පිළිගන්නට
සිදු වනු ඇත. එයහයින්
ඉතාමත්ම පුරයේයමන් යමම

පැහැදිලි කිරීම කරන්නට
අදහස් කරන්යනමු.
ඉස්ලාමීය, කිතුනු හා යුයදේ
දහේ මගින් මුලික වයයන්
ඉදිරිපත් යකොට ඇත්යත්
මිනිසාට යහ හා අයහ ක්රියා
කිරීමට ඇති එකම අවස්ථාව
මිහිතලය මත ඇති මිනිස්
ජීවිතය පමණක් බවයි. මරණින්
මතු ජීවිතයක් ඇති බව යමම
දහේ උගන්වන අතර එය
මිහිතලය මත මිනිසායේ
නිවැරදි විශ්වාසය හා ක්රියාවන්
පිළිබඳ විශ්වයේ අධිපති
යදවිඳුන් අභියස පවත්වනු
ලබන විනිශ්චයකින් පසු

ස්වර්ගය යහෝ අපාය තීන්දු
කරනු ලබන්නක් බව පැහැදිලි
යකොට ඇත.
“සෑම ආත්මයක්ම මරණය
අත්විඳින්යන්ය. (මළවුන්
යකයරන්) නැගිටුවනු ලබන දින
නුඹලායේ (මිහිතලය මත
ජීවිතයේ) ප්රතිලල නුඹලාට
පුර්ණව යදනු ලබන්යන්මය.
කවයරකු නිරයයන් ඈත්
කරවනු ලැබ ස්වර්ගයට ඇතුළු
කරවනු ලබන්යන් ද සැබැවින්ම
ඔහු ජය ලැබුයේය. තවද
යලෞකික ජීවිතය මායාකාරී
විඳීමක් හැර යවයනකක්
යනොයේ.” (අල් කුර්ආනය 3:185).

යමම සංකල්ප පාරයභෞතික
අතීන්ද්රිය කරුණු යහයින් යමම
මත පිළිබඳව නිගමනයකට
එළඹිය හැක්යක් මිනිසාට
පමණක් උරුම වූ විචාර බුද්ධිය
උපයයෝගී කර ගැනීයමන්
පමණක් බව පිළිගන්නට
අපහසුතාවක් කිසියවකුට
ඇතැයි අපි යනොසිතන්යනමු.
යපර උත්පත්තියක් පිළිබඳව
කරුණු පැවසු සිද්ධියක් පිළිබඳව
කරන ලද පර්යේෂ්ණයක
ප්රතිලල පහතින් උපුටා දක්වා
ඇත්යතමු. එච්. එස්. ඩී.
යස්නාරත්න මහතා විසින්
සකස් කරන ලද යමම ලිපිය

උපුටා ගත්යත් ‘යහ්තුවාදී
සංයද්ය’ නමැති රන්ථයයනි
(සරසවි ප්රකාකයයෝ).
තලවාකැයල් තිලකරත්න
ඥානතිලකා නමින් නැවත
ඉපදුයන්ද?
(එච්. එස්. ඩි. යස්නාරත්න)
පුනරුත්පත්තිය පැහැදිලිව
ඔපුපු වන සාධකයක් තමන්
පරීක්ෂ්ා කර බැලූ බවත්
පිළිබඳ සියලු කරුණු තක්යස්රු
කර බලා තලවාකැයල් ටියුරින්
තිලකරත්න නමැති ළමයා
ඥානතිලකා නමින් යකොත්මයල්
නැවත ඉපදී ඇති බව තීරණය

කර ඇති බවත් ‘ලංකායේ ප්රථම
ාස්ත්රීය පුනරුත්පත්ති
පර්යේෂ්කයයෝ’ කියා සිටිති.
පර්යේෂ්ක කණ්ඩායයේ
නායකයා හැටියට එහි වාර්තාව
‘නැවත උපන් දැරිය’ නමින්
සිංහයලන් ලියු ආචාර්ය එච්.
එස්. එස්. නිශ්ංක මහතා හැකි
නේ එම පර්යේෂ්ණය ාස්ත්රීය
යනොයේ යැයි ඔපුපු කරන යලස
අභියයෝග කර ඇත. මම එම
අභියයෝගය පිළිගනිමි.
තිලකරත්න ඊළඟ ආත්මයේදී
ගැහැනු ළමයයකු වුයේ යකයස්ද
යන්න විරහ කිරීයේදී
තිලකරත්න ජීවිතයේදීම

ගැහැනු බවට පත්වන ලකුණු
තිබුණු බව යේ පර්යේෂ්කයයෝ
කියා සිටිති.
{මහාචාර්ය යර්රුකායන්
චන්දවිමල මහනාහිමි යේ
“අභිධර්මයේ මුලික කරුණු”
නේ රන්ථයේ 135 වැනි පිටුයවන්
පහත සඳහන් යකොටස උපුටා
දක්වන්නට කැමැත්යතමු.
මිහිතලය මත තම ජීවිතයේ දී
ලිංග පරිවර්තනයක් පිළිබඳ
කරුණු යමහි විරහ යකොට ඇත.
යමම කරුණු යකයරහි ඔබයේ
විචාරාත්මක අවධානය යයොමු
කරවන්නට කැමැත්යතමු.

“සමහර විට ලිංග
පරිවර්තනයයන් ස්ත්රීහු පිරිමි
බවට ද, පුරුෂ්යයෝ ගැහැණු
බවට ද පැමියණති.
“යතන යඛොපන සමයයන
අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො
ඉත්ියලිංගං පාතුභූතං යහොති
යතන යඛො පන සමයයන
අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුනියා
පුරිසලිංගං පාතුභූතං යහොති”
යි විනයයහි ද බව දක්වා
තියේ. ලිංග පරිවර්තනය
වන්යන් ද කර්මයයනි, බලවත්
අකුලයයන් පුරුෂ් ලිංගය
අතුරුදහන් වී ස්ත්රී ලිංගය

පහලයේ. ලිංග පරිවර්තනය
පිළිබඳව කියයුතු කර්ම
තත්ත්වය ගැඹුරු කරුයණකි.
එය අභිධර්මය යනොදන්නවුන්
වරදවා ගන්නා තැනකි.
මනුෂ්යාත්මභාවය
කුලයකින්ම ලැයබන්නකි.
මිනිස් සිරුයරහි කුලකර්මජ
රූප මිස අකුල කර්මජ රූප
නැත. මිනිස් පුරුෂ්යා විසින්
ලිංග විපර්යාසයට යහ්තු වන
බලවත් අකුලයක් කළ කල්හි
ඔහු යේ ජනක කර්මය
(උත්පත්තියට යහ්තුවූ කර්මය)
එයින් දුබල යේ. එය ඉන් පසු
පුරුෂ් භාව රූපයන් ඉපදවීමට

යනොසමත් යවයි. කර්මයේ
පීඩනයයන් දුබල ජනක කර්මය
ඉන් පසු සන්තානයයහි ස්ත්රී
භාව රූප උපදවයි. කලින්
පැවැත්තාවූ පුරුෂ් භාව රූප
වායේ ආයුෂ්ය යගවීයමන්
නිරුද්ධ යවයි. ඉන් පසු පුරුෂ්යා
ස්ත්රියක් යවයි. පසුව ඔහුයේ
සන්තානයයහි ස්ත්රී භාව රූප
ඇති කළා වූ ද කලින් පුරුෂ්
භාව රූප ඇති කළා වූ ද කර්මය
එකක් මය. එය ඔහුයේ
උත්පත්තියට යහ්තුවූ කුල
කර්මය ම ය. යේ විපර්යාසයට
දුරින් යහ්තු වන අකුල කර්මය
දැක්වීම පිණිස එය ප්රධාන කතා

කිරීයේදී බලවත් අකුලයයන්
පුරුෂ් ලිංගය අතුරුදහන්වී ස්ත්රී
ලිංගය පහල යවතැයි කියනු
ලැයේ.” (135 වැනි පිටුව)}
තිලකරත්න ගැහැනු ළමයින්
ඇසුරු කිරීමට කැමති විය. ඔහු
දිය සායේ වලින් නියයපොතු පාට
කය ය. යමය සේපුර්ණයයන්ම
අාස්ත්රීය නිගමනයක්
යනොයේද? ලිංග විපර්යාසය,
හැසිරීම සේබන්ධ කාරණයක්
යනොව රීරයේ යහෝර්යමෝන
සේබන්ධ කාරණයකි. යේ
යකයනක් ලිංග විපර්යාසයකට
භාජනය යවමින් සිටිනවාද
යන්න තීරණය කළ හැක්යක්

පුළුල් චවදය පරීක්ෂ්ණයකින්
පමණකි. අවුරුදු 14 පිරිමි
ළමයයකු ගැහැනු ළමුන් ආශ්රයට
ප්රිය කිරීම ලිංග විපර්යාසයක්
වන බවට සාධකයක්ද?
වයස යදොළහ සහ දාහතර
අතර ගැහැනු ළමයින් පිරිමි
ළමයින්ට වඩා යේගයයන්
වැයඩන බවද තිලකරත්න යේ
රීරය ගැහැනු ළමයයකු යේ
රීරය වැයඩන යේගයයන් වැඩී
ඇති බවද යේ පර්යේෂ්කයයෝ
තවදුරටත් තර්ක කරති. ටිකක්
යවයහසුයනොත් ඕනෑම
යකයනකුට තිලකරත්නට වඩා
යේගයයන් වැයඩන වයස්

සීමායේම ළමයි ඕනෑ තරේ
යසොයා ගත හැකිය. එවැනි හැම
පිරිමි ළමයයකුම ගැහැනු
ළමයින් හැටියට
පුනරුත්පත්තිය ලබතැයි යමම
පර්යේෂ්කයන් සිතනවාද? යේ
ළමයා ලිංග විපර්යාසයකට පත්
යවමින් සිටි බව යේ යහයකින්
චවදය පරීක්ෂ්ණයකින් යහළි
වුණත් ඥානතිලකා යලස
නැවත ඉපදීයේ ක්රියාවලිය
ඇරඹුයණ් තිලකරත්නයේ
මරණයටත් කලින් බව එයින්
අදහස් යවනවාද? යකොතරේ
යමෝඩ තර්කයක්ද?

පර්යේෂ්කයින් පවසන අයුරින්
හය හැවිරිදි ඥානතිලකාට
ඇයේ කලින් ජීවිතය ගැන
මතක තියේ. එයස් නේ මව
කවුද යන්න ගැන ඇයට
පැටලීමක් සිදු යනොයේද?
තලවාකැයල්ත් යකොත්මයල්ත්
අේමලා යදන්යනකු වී යැයි
ඇයට සිතුණාද?
ඥානතිලකායේ යපර ජීවිතය
ගැන යතොරතුරු සතය දැයි
බැලීමට තමාම ඇයගන් ප්රශ්න
කළ බව මහාචාර්ය යක්. එන්.
ජයතිලක මහතා දක්වයි.
මහාචාර්යවරයා : බබා මුහුද
දැකලා තියයනවාද?

ඥානතිලකා : ඔේ
මහාචාර්යවරයා : මුහුද රතු
පාටයි යන්ද?
ඥානතිලකා : නෑ නෑ මුහුද නිල්
පාටයි, යකොළ පාටයි
මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයියන්
ගස් තියයනවාද?
ඥානතිලකා : ඔේ
මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයියන්
යත් ගස් රබර් ගස් යහොඳට
වැවිල තියයනවා යන්ද?
ඥානතිලකා : නෑ නෑ මුහුද
අයියන් යපොල් ගස් තියයන්යන්

මහාචාර්යවරයා : මුහුද අයියන්
යවන යමොනවාද තියයන්යන්?
ඥානතිලකා : සුදු වැලි
උගත් මහාචාර්යවරයායේ
තර්කය නේ ඥානතිලකා යේ
ජීවිතයේදී මුහුද දැක නැති නිසා
යේ පිළිතුරු වලින් යපර
ජීවිතයක ඇයේ මතකය යහළි
වන බවයි. ප්රශ්න කළ
අවස්ථායේ දී ඥානතිලකායේ
වයස අවුරුදු හතකට
ආසන්නය. අවුරුදු හතක
ළමයයකු මුහුද ගැන යේ
යතොරතුරු දැන සිටීම පසුගිය
ජීවිතය මතක තිබීමක්ද?

ාස්ත්රීය පර්යේෂ්ණ හැටියට
අපට ඉදිරිපත් කර ඇත්යත් යේ
විධියේ පර්යේෂ්ණ හා
විරහයන්ය.
තිලකරත්නයේ මරණයත්
ඥානතිලකා මවු කුස පිළිසිඳ
ගැනීමත් අතර මාස පහක
පමණ පරතරය ගැන වජිරාරාම
වාසී පියදස්සි හිමියන්යේ යේ
මතය දාර්නික අදහසක් යස්
ඉදිරිපත් කර තියේ.
“පරතරය පස් මසකුත් පස්
දිනකට යනොවැඩි නිසා
තිලකරත්න මිය යගොස් මිනිස්
උපතක් ලබා ඉන් මිදී නැවත

ඥානතිලකා හැටියට උපන්නා
යැයි සිතා ගත යනොහැකිය.
මිනිස් උපතක් සඳහා මවු කුස
තුළ එයට වඩා කල් ගත කළ
යුතු යහයිනි.” (167 වැනි පිටුව)
එයහමම කියන්න බැහැ.
තිලකරත්න යේ පස් මස
ගැහැනියක කුස තුළ ගත
කරද්දී ගේසා වීමක් වුණා විය
හැකියි!
උන්වහන්යස් තවදුරටත් යමයස්
කියති:
“සත්ත්වයා උත්පත්තිය ගන්යන්
මිනිස් යයෝනියේ පමණක්
යනොවන යහයින් තිලකරත්නට

කාල සීමාව තුළ මිනිස්
යනොවන අන් සත්ව යයෝනියක
ඉපිද ඉන් මිදී ඥානතිලකා
හැටියට ඉපදීමට කිසිදු
බාධාවක් නැත.”
එයස් විය යුතුම නැත.
තිලකරත්න භූතයයකු හැටියට
යේ පස් මාසය ගත කළා විය
හැකියි! නැත්නේ මදුරුයවකු,
අමීබායවකු, බක්ටීරියායවකු
ආදී වයයන් සත්ව යයෝනි
කීපයක ජීවත් වුණා විය හැකියි!
අතරමැදි කාලය ගැන
ඥානතිලකායගන් ප්රශ්න
කරන්නට යේ ාස්ත්රීය
පර්යේෂ්කයන්ට සිතුයණ්ද?

නැත. ඔවුන්ට වුවමනා වුයේ
තම යබොළඳ මතය තහවුරු කර
ගැනීම සඳහා ප්රශ්නත්
පිළිතුරුත් සීමා කර ගැනීමටය.
1960 යනොවැේබර් 19 ව දා
පර්යේෂ්කයයෝ ඥානතිලකා
සමග තලවාකැයල් ගියහ (42
වන පිටුව). ඇයට දුේරිය යපොළ,
තැපැල් කන්යතෝරුව, පන්සල,
තිලරත්නයේ යගය ආදිය
යපන්වීය. ඊට යපර ද ඇය තම
යසොයහොයුරා සමග
තලවාකැයල් ගියාය (5 වන
පිටුව). කලින් ජීවිතය ගැන
ඇයේ මතක පිරික්සීමට
යනොවැේබර් 27 වන දා

පර්යේෂ්කයයෝ ඇයගන් ප්රශ්න
කළහ. යේ පර්යේෂ්කයන්
සේපුර්ණයයන් සෑහීමට පත්
වන යස් ඈ 19 වන දා දුටු යද්වල්
27 වන දා නිවැරදිව විස්තර
කළාය.
යකොයිතරේ පහසුයවන්
රැවයටන පර්යේෂ්කයින් ද? 22
වැනි හා 42 වන පිටු වල පසුව
සිදු වූ යද් කලිනුත්, කලින් සිදු වූ
යද් පසුවත් සඳහන් කර තියේ.
යමවැනි පර්යේෂ්ණ වලින්
කියවන්නා යනොමග යනොයැයේ
ද? ඥානතිලකායේ යපර ජීවිතය
ගැන කරුණු යසවීමට ගිය
“නිෂ්ලල ගමන් යදකක්”

යවනුයවන් සේපුර්ණ
පරිච්යේදයක්ම යවන් කර
තියේ. පර්යේෂ්කයින් “බබා
ඉස්සර නංගියයක් ද?
මල්ලියයක් ද?” යන ප්රශ්නය
නගන්යන් ඥානතිලකායේ
කලින් ජීවිතය හැටියට දැක්විය
හැකි තිලකරත්න නමැති
මැරුණු ළමයයකු යසොයා
ගැනීයමන් පසුවය.
1960 යනොවැේබර් 1 වන දා
ඥානතිලකායගන් සවිස්තරව
ප්රශ්න කර ඇත. ඇසූ ප්රශ්න හා
ඊට ලැබුණු පිළිතුරු සමහරක්
යමයස්ය.

ප්ර: යකොයහද හිටියේ?
උ: තලවාකැයල්
යමම ප්රශ්නයට දිය හැකි
උත්තර රාශියක් ඇත. යගදර
හිටියා ඉස්යකෝයල් හිටියා අේමා
ළඟ හිටියා ආදී වයයනි. ත්
එවැනි උත්තර රැසක් අතරින්
ඥානතිලකා දුන්යන් තම
කාරණය ඔපුපු කර ගැනීමට
පර්යේෂ්කයන්ට ඉතාම අවය
වූ උත්තරයයි!
ප්ර: එයහ ඉන්නයකොට යකොයහද
ගියේ?
උ: සිරිපායද්

යමතැනදීත් යේ ළමයා නියම ම
උත්තරය යතෝරා යගන ඇත.
කයඩ්ට, මාර්කේ එකට, ළිඳට
යහෝ ඉස්යකෝයලට ගියා යැයි
යනොකීයේ ඇයි?
ප්ර: බබායේ තලවාකැයල් යගදර
තියයන්යන් යමොකක් ළඟ ද?
උ: ඉස්යටෝරුව ගාව... යත්
අඹරන ඉස්යටෝරුව ගාව... එයහ
ඉස්යටෝරු යගොඩාක් තියයනවා.
යගයදේට යන්න පඩි යපළක්
තියයනවා.
ත් තලවාකැයල්ට කැඳවා ගිය
පසු යේ එකක්වත් හඳුනා

ගන්නට ඇයට යනොහැකි විය!
පුදුම මතකයක් යන්ද?
ප්ර: බබාට යගදර යහොයා
ගන්න පුළුවන්ද?
උ: යගදර දැන් තියයනවද
දන්යන් නැහැ.
ප්ර: ඇයි එයහම කියන්යන්?
උ: ඇයි එයහ යගවල් යගොඩක්
කඩල හදනවයන.
යමය පුදුම උත්තරයකි. එවැනි
උත්තරයක් යදන්න පුළුවන්
වන්යන් ඇයට කලින් උගන්වා
ඇත්නේ පමණකි. 143 වැනි
පිටුයේ සඳහන් වන අන්දමට

තිලකරත්නයේ යදමේපියන්
කියන්යන් අවුරුදු 2 ½ කට
කලින් බවයි. එනේ
තිලකරත්නයේ මරණින් පසුය.
ඔවුන් එම අලුත් යගයි පදිංචියට
ආයේ 1959 මැයි මාසයේ දීය.
දැරියයේ වත්මන් ජීවිතයේදී
එනේ යකොත්මයල් සිටියදී
තලවාකැයල් යගවල් කඩා දැමු
බව ඇය දැන ගත්යත්
යකයස්දැයි යසවීමට තරේ
කල්පනාවක් යමම ාස්ත්රීය
පර්යේෂ්කයන්ට යනොතිබීම
කනගාටුවකි.

ප්ර: බබාට එයහ යවන යමොනවාද
තිබුයණ්?
උ: සල්ලි කැටයක් තිබුණා. මම
කට සල්ලි දැේමා. සල්ලි
වලින් මම නිල්පාට සාරියක්
ගත්තා. ක යගදර අල්මාරියේ
තිබුණා.
ප්රශ්න කරන අවස්ථායේදීත් එම
සාරිය අල්මාරියේ තියබන බව
යේ ළමයා දන්යන් යකයස්ද?
ඇත්ත වයයන්ම තිලකරත්න
ගත්යත් නිල් සාරියක් යනොව
කලිසමකි.
ප්ර: බබාට එයහ යවන යමොනවාද
තිබුයණ්?

උ: සායේ යපේටි යදකක්
තිබුණා.
ප්ර: ඔබ

වායින් යමොකද කය ?

උ: අක්කයි මායි නියයපොතු වල
රතු පාට ගෑවා.
(තිලකරත්න ලිංග
විපර්යාසයකට පත්යවමින් සිටි
බවට යේ ප්රකාය වැදගත්
සාධකයකි)
ප්ර: යවන යමොනවද කය ?
උ: පින්තූර ඇන්දා. පින්තූර
යපොත් අල්මාරියේ උඩ ඇති. දැන්
වා පරණ යවලත් ඇති.

තිලකරත්නයේ යදමාපියන් එම
යගය කඩා දමා අලුත් යගයක
පදිංචියට ආ නමුත් “පරණ” චිත්ර
යපොත් හරියටම තිලකරත්න
එවා තැබූ තැනම (අල්මාරිය
උඩ) තිබී හමුවිය!
ප්ර: බබා යවන යමොනවද කය ?
උ: කඩදාසි වලින් මල් හැදුවා.
ප්ර: තලවාකැයල් දී බබා
කවුරුවත් බලන්න යහම ගියාද?
උ: ඔේ.
ප්ර: කවුද?
උ: රැජිනි

තිලකරත්න රැජිනි හැරුණු විට
තව යබොයහෝ යදයනකු
බලන්නට ගිය බවට සැක නැත.
පර්යේෂ්ණ කණ්ඩායයේ සිටි
එක් විශ්වවිදයාල
ආචාර්යවරයයකු යගන් යේ
පර්යේෂ්ණය ගැන මම
විමසුයවමි. ඔහුයේ ලිඛිත
පිළිතුයර් අඩංගු පහතින් උපුටා
දක්වා ඇති යකොටසින් යබොයහෝ
යද් යහළි යවයි.
“පුනරුත්පත්තියක් ඇතැයි යහෝ
නැතැයි යහෝ කීමට මට
නුපුළුවන. මා පිළිබඳව
ප්රතයක්ෂ් වයයන් කිසිවක් ම
යනොදන්නා යහයිනි. යකොත්මයල්

ඥානතිලකා බැලීමට මා ද ගිය
බව සැබෑය. එහි සිදු වූ සිද්ධීන්
මම දිටිමි. එය
පුනරුත්පත්තියක් යැයි
ප්රතයක්ෂ් වයයන් කීමට මට
නුපුළුවන. මා එවකට ‘සිළුමිණ’
පත්රයට දුන් ප්රකායක බව
විස්තර කර ඇත. එයින් කුඩා
යේදයක් යපොත අග බහා ඇත.
එම යේදය සුපරීක්ෂ්ාකාරීව
කියවුවයහොත් මා යමය
පුනරුත්පත්තියට ප්රතයක්ෂ්
සාක්ෂියක් වයයන්
යනොපිළිගන්නා බව යපනී
යනවා ඇත. ‘සිළුමිණ’ට දුන්
ලිපියයන් යපොතට යගන

ඇත්යත් ද පරීක්ෂ්ණයට ඉතාම
වාසි වන යේදය පමණි. මුළු
ලිපියම කියවුවයහොත් මා
පුනරුත්පත්තියක් ඇතැයි
කීමට යකොත්මයල් කතාව
ප්රමාණවත් සාක්ෂියක් යලස
යනොපිළිගන්නා බව යපනී
යනවා ඇත. මා යමය සනාථ
කිරීමට යහෝ යේ පිළිබඳව
ප්රචාරයක් කිරීමට යහෝ අද වන
තුරු ඉදිරිපත් වී නැත. එම නිසා
මා යේ පර්යේෂ්ණයට සහභාගී
වුවද ගැන කරන නිගමනයට
මා සේපුර්ණයයන් එකඟ
යනොවන බව කරුණායවන්
සලකන්න.”

තිලකරත්නයේ මරණ
සහතිකය යැයි කියමින් යපොයත්
කර්තෘ විසින් එක්තරා මරණ
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර
තියේ. එය මරණ සහතිකයක
පිටපතක් බව ඇත්ත වුවත්
යමහි සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ
තිලකරත්නයේ මරණ
සහතිකය යනොවන බව නේ
ඉතාම පැහැදිලිය. ඉදිරිපත් කර
ඇති මරණ සහතිකයේ
දැක්යවන යතොරතුරු යමයස්ය.
1. සේපුර්ණ නම: යනොදනී - ජී
තිලකරත්න, අරණායක

2. මියගිය ස්ථානය: දිස්ත්රික්
යරෝහල - අරණායක
3. යදමේපියන්යේ නේ:
යනොදනී
4.

වයස: අවුරුදු 16 යි.

5. භූමදානය කළ ස්ථානය:
අරණායක දිස්ත්රික් යරෝහයල්
සුසාන භුමිය
යමය මිනිය භාර ගැනීමට
යකයනකු යනොපැමිණි නිසා
යරෝහයල් සුසාන භුමියේ
අසරණ යලස වළලා දමන ලද
යදමේපියන් ගැන විස්තර
යනොදන්නා ජී. තිලකරත්න

නමැත්යතකුයේ මරණ
සහතිකයක් බව යත්රුේ
ගැනීමට යකයනකු “ාස්ත්රීය
පර්යේෂ්කයයකු” විය යුතු නැත.
ටියුරින් තිලකරත්නයේ (යමම
සාකච්ඡාවට අදාළ තිලකරත්න)
යදමාපියන් විසින් ඔහු ඇතුළු
කරන ලද්යද් දිස්ත්රික් යරෝහලට
යනොව රාමීය යරෝහලටයි (175
වැනි පිටුව). එහි දැක්යවන පරිදි
ඔහුයේ පදිංචිය අරණායක
යනොව තලවාකැයල් ය. ජී.
තිලකරත්නයේ වයස අවුරුදු 16
වුවත් ටියුරින් තිලකරත්නයේ
වයස අවුරුදු 12 මාස 4 ක් බව
යපොයත් දැක්යේ. (ටියුරින්

තිලකරත්නයේ අේමා කියන
පරිදි ඔහුයේ වයස අවුරුදු 12
මාස 4 වුණත් යපොයත් කර්තෘ
කියන පරිදි අවුරුදු 13 මාස 9
කි). ටියුරින් තිලකරත්න මිය
යන විට ඔහුයේ යදමාපියන්
ඇඳ අසළ සිටි අතර ඔහුයේ
මිනිය තලවාකැයල්ට යගන
යගොස් එහි භූමදානය කරන ලදී
(21, 175 සහ 57 වැනි .
ඥානතිලකා තම යපර ජීවිතය
ගැන කීයේ යැයි කියන යද්
කර්තෘ විසින් යවන යවනම
තක්යස්රු කර ඇත. ප්රකා 61
න් 46 ක් සතයයයි ඔහු කියයි. 4
ක් අඩක් සතයය. 2 ක් වැරදිය. 4

ක් සතය විය හැකිය. 2 ක්
අසතය විය හැකියි. 2 ක්
නිගමනය කළ යනොහැකි විය.
ඔහුයේ සතයසත්ය විනිශ්චය
හා අර්ථ විරහයන් ද ඔහුයේ
අන් විරහයන් ට යදවැනි නැත.
“මයේ අේමා සුදුයි”
විරහය: අේමා සුදු නැති නමුත්
ඇතැේ ළමයින් තම ආදරය
දැක්වීමට එයස් කියන නිසා
යමය සතය විය හැකිය!
“මයේ අයියා යකයනකුට
තලවාකැයල් කඩයක් තිබුණා”

විරහය: එයහම කඩයක්
තිබුයණ් නෑ. ත්
තිලකරත්නයේ ඥාතියයකුට
අරණායක කඩයක් තිබුණා.
“යඩොරා/යලෝරා කියා අක්කා
යකයනක් මට හිටියා”
විරහය: තිලකරත්නට එවැනි
යසොයහොයුරියක් සිටියේ නැත.
එයහත් අසල යගයක යලෝරා
නමින් ගැහැනු ළමයයක්
සිටියාය.
(එයහත් ඥානතිලකාට නේ යේ
නේ යදකින් ම ඥාති
යසොයුරියන් ඇත.)

සතය හැටියට හඳුන්වා ඇති
පිළිතුරු යමවැනි වායි.
අේමා ඉන්නවා
තාත්තා ඉන්නවා
අක්කා යකයනක් හිටියා
යපොඩි කායල් අක්කා ගැහුවා
ඉස්යකෝයල් ගියා
තැපැල් කන්යතෝරුවට ගියා.
පර්යේෂ්කයින්ට එවැනි “සතය”
ප්රකා 46 ක් පමණක් ලැබීම
ගැන මම මවිත යවමි!

විනිශ්චය කළ යනොහැකි වූ
ප්රකා යදක ගැන
පර්යේෂ්කයන් කියන්යන් කුමක්
ද? එම ප්රකා ඥානතිලකාවත්
ඇයේ යදමේපියන්වත් කී
කරුණු යනොවන බවයි. එයස්
නේ යදවියයන් යලෝයක රයේ
යනොයයක් යදනායේ ප්රකා යේ
රන්ථයට ඇතුළත් කය ඇයි?
ඕනෑම මිතයා විශ්වාසයක්
විදයාත්මකයි කීම අද
යමෝස්තරයක් වී තියේ.
මහාචාර්ය යක්. ඇන්. ජයතිලක
යේ යපොතට යපරවදනක්
ලියමින් “පුනරුත්පත්තිය වැනි
යදයක් වීරකරණය මගින්

යපන්නුේ කළ හැකි” බව එෆ්.
එල්. මාර්කියුස් කියා ඇතැයි
දක්වයි. යපන්නුේ කළ හැකි
සියලුම යද් සතය යනොයේ.
මාර්කියුස් ගැන කියන යද්
බලමු.
“යමෝහනය මගින්
පුනරුත්පත්තිය ඔපුපු කිරීම,
මිනිසුන් පහසුයවන් රැවයටන
අන්දම දක්වන කනගාටුදායක
කතන්දරයකි. ඇයමරිකායේ
යබයහවින් විකියණන ප්රබන්ධ
කතා යනොවන ගනයට අයත්
එක් යපොතක් යමෝහනය මගින්
පුනරුත්පත්තිය ඔපුපු යවතැයි
දක්වන එකකි. යමෝහනය

පිළිබඳ මහා කැළඹීමක් ඇති
කරවන බවට විස්තර කර ඇති
යේ යපොත ඇසුයරන් සිනමා
පටයක් ද නිපදවා ඇති අතර
එම යපොත හිස් වැල්වටාරේ
යගොඩක් යලස හැඳින් විය යුතුය.
‘වීරකාරක ප්රතිගමනය’ යලස
හැඳින්යවන ක්රියාවලියේදී
සාමානයයයන් සිදු කරනු
ලබන්යන් යමෝහනය යහවත්
වීරකරණය යටයත් පුද්ගලයා
අවුරුද්යදන් අවුරුද්ද ශුනයය
දක්වා අතීතයට යගන යගොස්
නැවත එයිනුත් ඈත කලින්
ජීවිතයකට යගන යාමයි. එවිට
ඈත ඈත - යපර ත වර්ෂ්යක

ගත කළ - ජීවිතයක් ගැන කතා
කරතියි කියනු ලැයේ. ඔහු
නිතරම කතා කරන්යන් ඉතා
ඈත අතීතයක් ගැනය. මෑත
කාලයක් ගැන කීයවොත් එහි
පරීක්ෂ්ණ දුර්වලතා අපමණය.
යමෝහනය කරනු ලැබූ
පුද්ගලයයකුට, ඔහු යවනත්
රටක යවනත් කාලයක විසු
කිසියේ තැනැත්යතකු යැයි
කීයමන් ඔහු එය විශ්වාස කරන
අතර එම විශ්වාසයයහි
ප්රතිලලයක් වයයන් ඔහුට
නියම චරිතය ආරුඪ කර යගන
පිළිබඳ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ද
දිය හැකි යවයි. යමෝහනය

කරන්නා විසින් යදන ලද
උපයදස් ද යමෝහනය
ලබන්නායේ පසුබිම පිළිබඳ
යතොරතුරු යනොදත්කම ද නිසා
ඇතැේ විට පුනරුත්පත්තියක්
වැනි යදයක් යපන්නුේ කළ
හැකිය. තමා අනාගතයේ දී
කරන යද්වල් ද යමෝහනය කරන
ලද පුද්ගලයා ලවා විස්තර
යකොට යමය අනාගතයට ද
පැතිර වීමට සමහරුන් උත්සාහ
කර ඇත. අවුරුදු යදසීයකට
පසුව සිදු වන යද්වල් ගැන කී
විට එය ඇත්ත ද නැත්ත ද යනු
යසවිය යනොහැකිය. එයහත්
අවුරුද්දක් ඇතුළත යහෝ අද සිට

සතියක් ඇතුළත සිදු වන යද්
පැවසීමට තැත් කරන පුද්ගලයා
මහත් කරදරයකට පත් යවයි.
එයස් පැවසුවයහොත්
අනාවකියයහි සතයසතයතාව
දැන ගැනීමට හැකි නිසාය. දැන්
අනාගතය කරා ප්රගමනය වීමට
වඩා අතීතය කරා ප්රතිගමනය
වීම පිළිබඳ අපයේ විස්තරය
යදසට හැයරමු. එක් ඉහත
ආත්මභාවයක් ගැන කීම තවත්
ආත්මභාව කීපයක් ගැන
විස්තර යනොකියා තහවුරු කළ
යනොහැක්කකි” (Hypnosis – Fact
and Fiction – F. L. Marcuse – Pages
183-184).

මහාචාර්ය ජයතිලකයේ කීම
යකබන්දක්දැයි මින් යහළි යවයි.
සුප්රකට ්රයිඩි ම’ෆි
පුනරුත්පත්ති කතාව ගැන
මාකියුස්ට කියන්නට ඇත්යත්
කුමක් ද?
“කූට චවදයවරයන් විසින්
යමෝහනය තම වාසියට හරවා
යගන තිබීම අවාසනාවකි.
වඩාත් අවාසනාවන්ත කාරණය
නේ චවදය වරුන්යේ
අවිචාරාත්මක විශ්වාස වලට
යමය සේබන්ධ ව තිබීමයි.
්රයිඩි ම’ෆි සිද්ධිය යේ තත්ත්වය
අන්තයටම යගන
යාමකි. යවනත් යකයනක්

යමෝහනය කළ පසු අවුරුදු සිය
ගණනකට ඈත විසු ්රයිඩි ම’ෆි
නමැත්තියයේ සිහිය මතු වී
ආයේ යැයි කියනු ලැයේ.
යමවැනි ්රයිඩි ම’ෆි ලා විාල
ගණනක් සිටි අතර ඉදිරියටත්
හමු වනු ඇත.” (එම - 102 වැනි
පිටුව).
වර්ජීනියා ටයිේ මහත්මිය
යමෝහනය කළ විට ඇය කලින්
ජීවිතයක ්රයිඩි ම’ෆි නමැති
අයර්ලන්ත ජාතික කාන්තාවක්
බව කීවාය. එකල අයර්ලන්තය
ගැන යනොයයකුත් විස්තර ඇය
කීවාය. ඇය කුඩා කල මහලු
අයර්ලන්ත කාන්තාවක ඇසුයර්

සිටි බව යහළි වීයමන් පසු යේ
පුනරුත්පත්ති කතාව පිළිබඳ
මිනිසුන්යේ උනන්දුවක් නැති
විය. යමෝහනය මගින් ඉහත
ආත්මයේ යතොරතුරු යසොයා
පුනරුත්පත්තිය ඔපුපු කළ
හැකි දක්ෂ් යමෝහන
ාස්ත්රඥයන් ලංකායේ සිටීම
අයපු වාසනාවකි! යමෝහනය
මගින් පුද්ගලයන් රැසකයේ
ඉහත ආත්ම වල යතොරතුරු
තමා යහළිදරවු කර ගත් බව
අමරසිරි වීරරත්න නේ
මහයතක් ‘සිළුමිණ’ පත්රයයහි
පළ කළ ලිපියක් මගින් දක්වයි.
මහතා යහළිදරවු කළ

යතොරතුරු වලින් බිඳක් පහතින්
දක්වා ඇත්යතමු.
1. මාක්ස් ප්රනාන්දු නැමැත්තා
ක්රි. පු. යදවැනි සිය වයස් සිට
දුටුගැමුණු රජුයේ යුද හමුදායේ
යසබයලක්ව සිටියේය! පසු
ආත්මයක ඔහු යද්වතායවකි!
2. හ’බේ නමැති ශිෂ්යයා
කැනඩායේ ගුවන් නැවියයකි.
3. යජසුදාසන් නමැති යදමළ
කයතෝලික ළමයා බදුල්යල්
යවයළන්යදකි.
4. පුජය සාරානන්ද හිමි 19
වැනි සිය වස අග භාගය

ආරේභයේ ප්රංයේ සිටි ඉංරීසි
ජාතිකයයකි.
5. පුජය ධේමාවාස හිමි ඉහත
ආත්මයේ යද්වතායවකි! ඊට
යපර භාතිය රජුයේ ඇමති
වරයයකුව සිටියේය.
6. යමෝහන ාස්තඥයායේ
යල්ලියක් යපර ආත්මයේ
රත්නපුර රජයේ යරෝහයල්
යස්වය කළ යහදියකි.
7. ඔහුයේ තවත් ළඟ
ඥාතිවරියක් රත්නපුරයේ
කහවත්ත වතුයායේ යස්වය
කළාය. එකල ඇය පිරිමියයකු
විය. ඔහුයේ නම ගාඩ්වින්

වීරසිංහය. 1848 දී කමලා
යපයර්රා නැමැත්තියක සමග
විවාහ වූ ඔහුට උපාලි සහ
නන්දසිරි නමින් පුතුන්
යදයදයනකු වුහ. කහවත්ත
වතුයායේ අධිකාරී වුයේ ේයල්ක්
නමැති ඉංරීසි ජාතිකයයකි.
විශ්රාම ලැබීයමන් පසු ගාඩ්වින්
යකෝේයටයගොඩට පැමිණ
‘නිමල්පාය’ නමැති නිවසක
විසුයේය. 1917 දී ඔහු මිය
ගියේය.
පුදුමයට යමන් යේ යමෝහන
ාස්ත්රඥයා යේ පුනරුත්පත්ති
කතා එකක්වත් සතයතාව
යසොයා බැලීමට හා ඔපුපු

කිරීමට උත්සාහ යගන නැත!
යමෝහන ප්රතිගමනය මගින්
ඉහත ආත්මයේ යතොරතුරු
යහළි යවතැයි කීම ප්රලාපයක්
පමණක් යනොව යප්රෝඩාවක් ද
යවතැයි ආචාර්ය ම’කියුස්යේ
කීම යකතරේ සතයයක් ද?
යමෝහන ප්රතිගමනය මගින්
යපර ආත්මයේ යතොරතුරු
යසවීම පිළිබඳව වීරරත්න
මහතායේ කියමන ඥානතිලකා
කතාවට තමාද සහභාගී වූ
බවට ඔහු කියන කතාව
තරමටම මනස්ගාතයකි! “අපි
නිශ්ංක මහතාත් සමග
ලංකායේ ප්රථම පුනරුත්පත්ති

පර්යේෂ්ණය පැවැත්වූයයමු”
යැයි වීරරත්න මහතා කියතත්
නිශ්ංක මහතා තමාට සහය
වුවන්යේ නේ ලැයිස්තුයව හි
වීරරත්න මහතායේ නම
ඇතුළත් කර නැත!
පර්යේෂ්ණය අගය කරමින්
මහාචාර්ය ඉයන් ස්ටීවන්සන්
මහතා ‘අපට’ ලිපියක් එවූ බව
වීරරත්න මහතා එක් යපොතක
දක්වයි. ඔහු එම ලිපියයන් උපුටා
ගත් යකොටසක් ද පළ කර ඇත.
එයහත් සතයය නේ එම
යකොටස අඩංගු ලිපිය
මහාචාර්ය ස්ටීවන්සන් විසින්
පුජය පියදස්සි හිමියන්ට

යපෞද්ගලිකව එවූ එකක් බවයි!
පුජය පියදස්සි හිමියන්ට එවූ
එම ලිපියේ මහාචාර්ය
ස්ටීවන්සන් යමයස් කියයි.
“ඉන්දියායේ යමබඳු සිද්ධීන් 15
ක් පමණ මම යසොයා බැලුයවමි.
එයහත් ඥානතිලකා සිද්ධිය
සියල්ල අතර ඉතාම යහොඳ සිද්ධි
කීපයයන් එකකි”. යේ විකාර
පුනරුත්පත්ති කතාව ඔහු
යසොයා බැලූ සිද්ධීන් අතර
ඉතාම යහොඳ සිද්ධි කිහිපයයන්
එකක් නේ මහාචාර්ය
ස්ටීවන්සන්යේ අයනකුත්
පර්යේෂ්ණ ගැන කියනුම
කවයර්ද?

එච්. එස්. ඩී.
යස්නාරත්න මහතා විසින්
සකස් කරන ලද ඉහත ලිපිය
උපුටා ගත්යත් ‘යහ්තුවාදී
සංයද්ය’ නමැති රන්ථයයනි
(සරසවි ප්රකාකයයෝ). අප
සාකච්ඡා කරන මාතෘකායේ
වැදගත්කම සලකා එහි
සතයසතයතාව පිළිබඳව
ප්රමාණවත් සාක්ෂි හා සාධක
ඉදිරිපත් කරන්නට අපි බැඳී
සිටින්යනමු. යමම මතයට
අනුකුලව තිලක් යස්නාසිංහ
මහතා විසින් ‘විමර්න’
සඟරායේ 2007 මැයි කලායේ
‘ගජබින්න පුනරුත්පත්ති

කතාවකට ඇති පදමට කරුණු
පිරුණු ලක්ෂ්ාන්යේ ඇත්ත
කතාව’ යන මාතෘකාව යටයත්
පළ කර තිබු ලිපිය ද ඔබයේ
අවධානය පිණිස පහතින් උපුටා
දක්වා ඇත්යතමු.
‘ගජබින්න පුනරුත්පත්ති
කතාවකට ඇති පදමට කරුණු
පිරුණු ලක්ෂ්ාන්යේ ඇත්ත
කතාව’
(තිලක් යස්නාසිංහ)
කටාන විදයායලෝක විදයාලයේ 9
වන යේණියේ ඉයගනුම ලබන
ලක්ෂ්ාන් අරවින්ද, සිංහල
යබෞද්ධ පවුලක දරුයවකි.

එයහත් පසුගිය දින කිහිපය
තුළ ඔහු හිටිහැටියේම තමන්
ද්රවිඩ ගැහැනු ළමයයකු බව
ප්රකා කරන්නටත් ද්රවිඩ බසින්
කතා කරන්නටත් පටන්
ගත්යත්ය. යේ අරුම පුදුම
සිද්ධියයන් තම විදුහයල් ගුරු
සිසුන් තුළ හට ගත්යත් මහත්
විමතියකි. විදුහල්පති ලක්ෂ්මන්
වියජ්රත්න මහතා තුළ ද
පිළිබඳ එක් සැකයක් හට
ගත්යත්ය. රයේ වත්මන්
තත්ත්වය අනුව එල්. ටී. ටී. ඊ.
සංවිධානයේ යකොටි තරුණියක්
සිංහල පිරිමි ළමයයකුයේ යවස්
ගන්වා එවා ඇතැයි යේ සිද්ධිය

සේබන්ධව විදුහල්පතිවරයායේ
මුලික අනුමානය විය. අනුව
ඔහු කලාප අධයක්ෂ්
කාර්යාලයට ද යමය දැනුේ දී
ඉන් පසු යකොච්චිකයඩ් යපොලිස්
ස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ද
කය ය.
අනුව යකොච්චිකයඩ් යපොලීසිය
මගින් ප්රශ්න කිරීම සඳහා
පසුගිය 25 දා ලක්ෂ්ාන් යපොලිස්
භාරයට ගන්නා ලදී.
යපොලීසියේදී ලක්ෂ්ාන් යේ
හැසිරීම අමුතු විය. ඔහුට එහිදී
සිංහල මුළුමනින්ම අමතක විය.
ලක්ෂ්ාන් දිගටම ද්රවිඩ බස කතා
කරන්නට වූ අතර

යකොච්චිකයඩ් යපොලිස්
ස්ථානාධිපති ප්රධාන යපොලිස්
පරීක්ෂ්ක හාරුන් ඩුල් මහතා
පවසන අන්දමට ඔහු හසුරුවා
ඇත්යත් යාපයන් ද්රවිඩ
ජාතිකයින් භාවිත කරන
වයවහාරයන් මුසු ද්රවිඩ බසකි.
යමහිදී යපොලිස් ස්ථානාධිපති
වරයා ද ඔහුයගන් ද්රවිඩ බසින්
ම ප්රශ්න කර ඇත. එහිදී
ලක්ෂ්ාන් ද්රවිඩ බසින් දුන්
පිළිතුරු වල සිංහල අනුවාදය
පහතින් දැක්යේ.
“මම ඉයගන ගත්යත් යාපනයේ
හඳුන්කාලි අේමායේ යකෝවිල
අසල තියබන තිරුපුපුලි

විදුහයල්යි. මට ඉයගන ගන්න
ලැබුයණ් තුයන් පන්තියට
යනකල් විතරයි. මම ගැහැනු
ළමයයක්. නම ශ්රී රාමචන්ද්රන්
රාජ්. අයපු තාත්තා ශ්රී
රාමචන්ද්රන් රයේෂ් කුමාර්.
අේමා ශ්රී රාමචන්ද්රන් රාේමා.
යාපනයේ අපි හිටියේ යලොකු
යේක. අේමායේ යලොකු යෆොයටෝ
එකක් යගයි බිත්තියේ එල්ලලා
තිබුණා. එතන පිටි පස්යස්
බිත්තියේ රහස් යස්පුපුවක්
තිබුණා. තාත්තා රෑට
යාළුයවොත් එක්ක රත්තරන්
බඩුයි සල්ලියි යක දානවා.
මායි අයියයි තාත්තාට

යහොයරන් වා බලා යගන
ඉන්නවා. අයපු යගදරට නිතරම
යවඩි සද්ද ඇයහනවා. දවසක්
අයපු යගදරට යබෝේබයක්
වැටුණා. යකන් තාත්තයි
අයියයි යදන්නම මැරුණා. මාව
යාපනයේ සින්දු රායජ්ශ් කරන්
සින්දුජා කියන අංකල්ලා
යදන්නටයි අන්ටිටයි බලා ගන්න
දීලා අයපු අේමා රට ගියා. ඊට
පස්යස් මම හැදුයණ්
යගොල්යලො ගාව. ඊට පස්යස්
මටත් යබෝේබයක් වැදිලා
මැරුණා. මීට අවුරුදු 12 කට
කලින්.”

මතුපිටින් බලන ඔනෑම
යකයනකුට සියතන්යන් යමම
දරුවා යේ කියනුයේ සිය පුර්ව
ජන්මය පිළිබඳව බවය. අතර
එල්. ටී. ටී. ඊ. සංවිධානයේ බුද්ධි
අංය මගින් ලක්ෂ්ාන් දරුවාට
කිසියේ “මානසික
වියෝධනයක්” ලබා දී තියේ ද
යන සැකය ද යබොයහෝ යදයනකු
තුළ ඇති විය. යේ තත්ත්වය
යටයත් ලක්ෂ්ාන්යේ මව වන
යහ්වා නන්දනී මහත්මියට
එදිනම යපොලීසියට පැමියණන
යලස දන්වන ලදී.
යකොච්චිකයඩ් යලොතරැයි පත්
අයලවි හලක යස්වය කරන

නන්දනී මහත්මියයේ දරුවන්
තියදනා අතරින් වැඩිමලා
ලක්ාන් ය. යසසු යදයදනා ද
පිරිමි දරුයවෝය. ඇයේ
කටඋත්තරයයන් ප්රකා වූ
අන්දමට ලක්ෂ්ාන් ද්රවිඩ බසින්
කතා කිරීම ඇදහිය
යනොහැක්කකි. ඔහු කිසිදු
ආකාරයකින් ද්රවිඩ බස දන්යන්
නැත. ඇයේ යේ ප්රකාය අසා
සිටින්නවුන් අන්දමන්ද
කරවන්නක් වුවාට සැක නැත.
ඉන් පසු ලක්ෂ්ාන්යේ
ලිංගයේදය පරීක්ෂ්ා කිරීම
සඳහා ඔහු මීගමුව මුලික
යරෝහලට යවනු ලැබිණි. යමහිදී

සිදු කරන ලද චවදය පරීක්ෂ්ණ
මගින් ඔහු සේපුර්ණ පිරිමි
දරුයවකු බව සනාථ විය.
ඉන් පසු ඔහු යනොදන්නා
භාෂ්ාවන් කතා කිරීම පිළිබඳ
ගැටලුව නිරාකරණය කර
ගැනීම සඳහා ලක්ෂ්ාන් රාගම
මහ යරෝහල යවත මාරු කර
යැවිණි. පසුගිය 29 වැනි දාය.
යේ වන විට ලක්ෂ්ාන් පුර්ව
ජන්මයක් පිළිබඳව කතා කරන
බවට පුවත්පත් වල විස්තර පළ
වන්නට පටන් යගන තිබිණ.
අනුව විාල පිරිසකයේ
අවධානය ලක්ෂ්ාන් යවත යයොමු
වීම වළක්වා ගත යනොහැකි විය.

ඔහු නතර යකොට සිටි රාගම
මහ යරෝහයල් 28 වැනි වාේටුවට
ලක්ෂ්ාන් යලසින් උපත ලත්
ද්රවිඩ දැරිය බැලීමට මිනිස්සු
ගලා එන්නට වුහ.
යේ අතර රාගම යරෝහයල්
වියශ්ෂ්ඥ මයනෝචවදය යක්. .
එල්. . කුරුපුපු ආරච්චි මහතා
යදමළ ‘මළයපොයත්’ අකුරක්
යනොදන්නා බව පැවසුණු
ළමයයකු හදිසියේම යදමළ
භාෂ්ාව වයක්ත යලස කතා
කරන්නට වීම මත එය සියුේ
අන්දමින් විමසා බලන්නට විය.
කිසියේ අන්දමකින් එල්. ටී. ටී.
ඊ. සංවිධානය විසින්

ලක්ෂ්ාන්යේ යමොළයයහි
වයුහාත්මක යවනසක් ඇති
කිරීම මගින් ඇති වූ බලපෑමක්
නිසා යමවැනි ‘අමුතු භාෂ්ා
ඥානයක්’ ඔහු තුළ පහළ වී
තියේ ද යන්න නිරීක්ෂ්ණය
කිරීම සඳහා චවදය කුරුපුපු
ආරච්චි මහතා සියුේ උපායක්
යයදීය. රාගම චවදය පීයයේ
ඉයගනුම ලබන උතුරු
ප්රයද්යයන් පැමිණි චවදය
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් කිහිප
යදයනකුට ලක්ෂ්ාන් සමග කතා
කිරීමට ඉඩ සලසා දීයමනි.
ලක්ෂ්ාන් හා කතා බස් කළ යේ
චවදය සිසුන්යේ අවසන්

නිගමනය වුයේ ලක්ෂ්ාන් යේ
තරමකින් යාපනයේ වයවහාර
වන යදමළ භාෂ්ාව කතා කරන
බවය. එයහත් එය යපොයත් ද්රවිඩ
භාෂ්ාවකට (සේභාවය ද්රවිඩ
බසට) නැඹුරු බවක් ද ඔවුන්යේ
යපොදු මතය විය. අතරින්
අතරට ද්රවිඩ යනොවන තවත්
වචන ද එකතු කරන බව ද
ඔවුහු වැඩිදුරටත් අනාවරණය
කළහ.
යේ පරීක්ෂ්ණ වලින් පසුව
යරෝහල් වාේටුවට එල්. ටී. ටී. ඊ.
ළමයයකු ඇතුළු යකොට සිටින
බවට කතා පැතිර යන්නට විය.
අනුව බාහිරින් වැඩි

අවධානයක් ලක්ෂ්ාන්ට යයොමු
වන්නට වීම නිසා එය ඔහුයේ
ආරක්ෂ්ාවට තර්ජනයක් විය
හැකි බව යරෝහල් බලධාරීන්යේ
මතය විය. ලක්ෂ්ාන් එල්. ටී. ටී.
ඊ. ළමා යසොල්දාදුයවකු නේ එය
එක් පැත්තකින් ඔහුයේ
ජීවිතයට තර්ජනයකි. අයනක්
අතට ලක්ෂ්ාන්ට එල්. ටී. ටී. ඊ.
සංවිධානයයන් මානසික
බලපෑමක් වී ඇත්නේ යරෝහයල්
දී එය අනාවරණය වීම නිසා
ඔහුට එල්. ටී. ටී. ඊ. යයන් ද
අනතුරක් විය හැක. යේ
තත්ත්වය යහ්තු යකොට යගන
ලක්ෂ්ාන් ආරක්ෂ්ාකාරී

පසුබිමක් යටයත් වැඩිදුර
පරීක්ෂ්ණ සඳහා අංයගොඩ
මානසික යරෝහලට මාරු කර
යැවිණි.
යේ වන විටත් ලක්ෂ්ාන් තමා
දැරියක බව හා පුර්ව භවයක්
පිළිබඳව කියන කතා
මුළුමනින්ම නතර යකොට ඇත.
දැන් ඔහු සාමානය යලසින්
පසුයවයි. ඔහු යකයරන් පළ
වන්යන් ද සාමානය ළමයයකුයේ
ඇවතුේ පැවතුේ ය. එයහත්
ලක්ෂ්ාන් හිටි අඩියේම යමවන්
මහත් කුතුහලයක් විමතියක්
දන්වන අන්දයේ සංසිද්ධියකට
මැදි වුයේ යකයස්ද? යේ සිද්ධිය

අළලා අපිදු සියුේ පසුබිේ
විමර්නයක යයදුයනමු.
ලක්ෂ්ාන් උපත ලබා ඇත්යත්
1992 යදසැේබර් මස 08 වැනි
දාය. ඔහුයේ ළමා විය ගත වී
තියබන්යන් වයික්කායල්
තඹරාවිල ප්රයද්යේය. නමුත්
ලක්ෂ්ාන්යේ පවුල තුළ සවිමත්
බැඳීමක් තිබී නැත. එයට
යහ්තුව ඔහුයේ යදමාපියන්
අතයර් තිබු යේ යේ ගැටුේ ය.
අනුව පසුව සෑයහන කාලයක්
තිස්යස්ම ලක්ෂ්ාන්යේ පියා
පවුයලන් යවන් වී වාසය යකොට
තියේ.

ලක්ෂ්ාන්යේ මව තමන්යේ
මවත් දරු තියදනාත් සමඟ
කටාන පදිංචියට පැමිණ
ඇත්යත් මීට මද කලකට
යපරදීය. ලක්ෂ්ාන් විදයායලෝක
විදයාලයට භාර දී ඇත්යත් මීට
මාස යදකකට යපරය. ඔවුන්යේ
පියා පවුයලන් යවන් ව වාසය
කළත් දරුවන් සමඟ තිබු
සබඳතා සහමුලින්ම අතහැර
යනොතිබූ බවට සාධක තියේ.
විදයායලෝක විදයාලයට ඇතුළත්
වූ පසු ලක්ෂ්ාන්යේ යහොඳම
මිතුරා බවට පත්ව ඇත්යත්
රුක්ෂ්ාන් ය. රුක්ෂ්ාන් සිංහල
වුව ද ද්රවිඩ බස යහොඳින්

හසුරුවන්නට දනියි.
විදයායලෝක විදයාලයට යාබද
ඉඩයේ පිහිටියේ ශ්රී වර්ධනාරාම
විහාරයයි. ලක්ෂ්ාන් නව
පාසලට ඇතුළු වීයමන් පසු එම
විහාරස්ථානයට නිතර යන්නට
පුරුදු විය. තවත් අසල්වැසි දරු
කිහිප යදයනක් ද සැන්දෑ
කාලයට එහි එති.
යේ වස් කාලයයි. එබැවින්
සවසට පැමිණ යබෝමළුව අතුගා
මල් ආසන යසෝදා පවිත්ර කිරීම
වැනි වැඩ යකොටසක් යේ දරුවන්
යවතින් ඉටු යවයි. ශ්රී
වර්ධනාරාම විහාරාධිපති
පදවිය යහබවූයේ විදයායලෝක

විදයාලයේ නියයෝජය විදුහල්පති
ාස්ත්රපති පුජ්ය කරයේ සුමන
හිමියයෝ ය. විහාරස්ථානයේ
වැඩ කටයුතු කරන අතයර්
යකළි යසල්ලයේ ද යයයදන යේ
දරුවන් අතරින් එක් ළමයයකු
දිනක් සුමන හිමියන්ට ලක්ෂ්ාන්
පිළිබඳව මුල් වරට යමයස් කියා
ඇත.
“හාමුදුරුවයන් යමයා ගැන
කියන්න යදයක් තියයනවා. අපි
පස්යස් කියන්නේ”.
“යගදර යදොයර් හරි ඉස්යකෝයල්
හරි ප්රශ්නයක් කියනවා නේ
දැන් කියන්න. ඇයි ඕක පස්සට

කල් දාන්යන්?” යමයලස එහිදී
සුමන හිමියන් පවසා
ඇත. නමුත් ලක්ෂ්ාන් යමහිදී
නිහඬතාව පළ කළා මිස
කිසිවක් කියා නැත. ප්රශ්නයක්
තියයනවා නේ විසඳුමකුත්
තියයනවා. “යමොකක්ද ප්රශ්යන්?”
හාමුදුරුවන් යළිත් විමසා ඇත.
“හාමුදුරුවයන් ලක්ෂ්ාන් ගෑනු
ළමයයක් ලු” යැයි එවිට අයනක්
ළමයයකු මුල් වරට පවසා ඇත.
යේ අපුරු කතාව අසා
හාමුදුරුවන් තුළ සිනා පහළ
වුණි.

“තමුයස් යකොයහොමද ගෑනු
ළමයයක් යවන්යන. තමුයස්
ඉලන්දාරියයක්යන. යපුන්නැද්ද
ඔය දැලි රැවුලත් එන හැටි.
අනිත් එක තමුයස් ගෑනු
ළමයයක් නේ ඇයි යේ පිරිමි
ළමයි එක්ක යසල්ලේ
කරන්යන්?” යනුයවන් සුමන
හිමියන් පවසා ඇත්යත්
ලක්ෂ්ාන් යකයරහි උපන්
අනුකේපායවනි. නමුත් ඉන් පසු
යපෞද්ගලිකව සුමන හිමියන්
හමු වූ ලක්ෂ්ාන් “හාමුදුරුවයන්
මං ගෑනු ළමයයක් තමයි. මං
වැඩිවියට පත් වුණා. අයපු අයියා
කියන හින්දයි මං පිරිමි

ළමයයක් විදියට ඉන්යන්.
අයියාට යේක කියන්න එපා.
හාමුදුරුවයන් කිේයවොත් මං
මරයි” යනුයවන් හැඬුේබරව
කියා ඇත. එයහත් යමය
හාමුදුරුවන්ට යත්රුේ ගත
යනොහැකි විය. උන්වහන්යස්
දන්නා පරිදි ලක්ෂ්ාන් පවුයල්
වැඩිමලාය. “කවුද තමුයසයග
අයියා?” හාමුදුරුවන්
කාරුණිකව විමසා ඇත්යත්
නිසාය. “අයපු අයියා තමයි
රයිගේ එයක් ඩියරක්ටර්” යයි
ලක්ෂ්ාන් රහසින් පවසා ඇත.
යේ කාලයේ යමවන් කතා
පවසන යමොයහොයත් ලක්ෂ්ාන්

තමා ද්රවිඩ බවක් යහෝ ද්රවිඩ
ඌරුවට කතා කර යහෝ නැත.
“මට අයියත් එක්ක ටිකක් කතා
කරන්න ඕනෑ” යැයි හාමුදුරුවන්
පවසා ඇත්යත් යමම දරුවා
පවසන යද් හරිහැටි
යනොවැටයහන බැවිනි.
“අයියා රෑට ඇවිත් පාන්දරින්ම
යනවා හාමුදුරුවයන්. නිසා
එයාව හේබුයවන්න බැහැ” යැයි
ලක්ෂ්ාන් පවසා ඇත.
තව දින කිහිපයක් යන විට
එයතක් යහොඳින් සිංහල කතා
කරමින් සිටි ලක්ෂ්ාන් ද්රවිඩ
ඌරුවට සිංහල උච්චාරණය

කරන්නට පටන් යගන තියේ.
යමය ක්රමක්රමයයන් සිදු වුවකි.
පන්සයල් වැඩ කටයුතු ගැහැනු
ළමයයකු යමන් කිසියේ
ලාලිතයයකට අනුව කරන
බවක් කාටත් යපනිණ. පාසයල්දී
ද ඔහු හැසිරී ඇත්යත් ගැහැනු
ළමයයකු යලසිනි. යමම සිදුවීේ
වටහා ගත යනොහැකි බැවින්
සුමන හිමියයෝ පාසල්
විදුහල්පති හමුයේ යමය දන්වා
සිටියහ. පසුව ලක්ෂ්ාන්
යපොලීසිය භාරයට ගැනීයමන්
අනතුරුව හාමුදුරුවන් ද ඔහු
බලන්නට යපොලීසියට වැඩම
යකොට තිබිණි. එහිදී ලක්ෂ්ාන්

සිටියේ ප්රකෘති සිහිය ඉක්මවා
ගිය විලාසයකිනි. ඔහු
හාමුදුරුවන් පමණක් යනොව
සිය මෑණියන්ව පවා හඳුනා
ගැනීම ප්රතික්යෂ්ප කය ය. ඔහු
තම මව ගැන කියා ඇත්යත්
ඇන්ටි යකයනකු යනුයවනි.
වන විට යේ දරුවා තම
පිරිමිකම යස්ම සිංහලකම පවා
ප්රතික්යෂ්ප යකොට තියේ.
දැඩි මානසික අර්බුදයකට ලක්
වූ අයයකුයේ යපෞරුෂ්ය බිඳ
වැටීම සාමානය යදයකි. එවිට
ඔහු යහෝ ඇය යකයරන් ඇතැේ
විට යවනත් යපෞරුෂ්යක්
(ද්විතියික යපෞරුෂ්යක්) ඉස්මතු

යවයි. යකුන් භූතයන් ආරුඪ
වීම, මළවුන් ආරුඪ වීම ආදිය
යේ ද්විතියික යපෞරුෂ්යයන් මතු
වීම සේබන්ධ ව උදාහරණයන්
ය. නමුත් විස්මයට කරුණක්
වන්යන් යේ දරුවා තමන්
කිසියස්ත් යනොදන්නවා යැයි කී
ද්රවිඩ භාෂ්ායවන් කතා කිරීමය.
නමුත් අප විසින් කළ කරුණු
විමර්නයේදී ඊටද පැහැදිලි
පසුබිමක් ඇති බව කරුණු
අනාවරණය කර ගත හැකි විය.
ලක්ෂ්ාන් සමීපව ඇසුරු කිරීමට
යතෝරා ගත් රුක්ෂ්ාන් යහොඳින්
ද්රවිඩ බස දනියි. තම යහොඳම
මිතුරා යලස රුක්ෂ්ාන් යතෝරා

ගැනීමට ද එය එක් යහ්තුවක්
වන්නට ඇත. එයමන්ම ලක්ෂ්ාන්
ළමා වියේ පටන් දිවි යගවූ
වයික්කාල තඹරාවිල ප්රයද්ය
අයපු රයේ උළු කර්මාන්තයට
ඉතා ප්රසිද්ධය. යේවායය හි
කේකරු රකියාවල් වල යයයදන
ද්රවිඩ පවුල් රාශියක් වයික්කාල
අවට පදිංචි ව සිටිති. නමුත්
ඔවුන්යේ දරුවන්ට ඉයගන
ගන්නට ද්රවිඩ පාසල් ප්රයද්යේ
නැත. එබැවින් ඔවුන් ඉයගන
ගන්යන් ද සිංහල පාසල් වල
සිංහල මාධයයයනි. යගදර දී
යදමළ කතා කරන යේ දරුයවෝ
පාසයල්දී සිංහල කතා කරති.

වයික්කාල තඹරාවිල පාසයල්දී
යමබඳු දරුවන් ලක්ෂ්ාන් ඇසුරු
කර ඇත. අනුව ඔහු තුළ
පැවති භාෂ්ා ඉයගන ගැනීයේ
හැකියාව ද ද්රවිඩ බස කතා
කරන්නට ලක්ෂ්ාන්ට හැකි වීම
පුදුමයට කාරණයක් යනොයේ.
එයහත් ලක්ෂ්ාන් ද්රවිඩ
යනොදන්නා බව ඔහුයේ මව
කියන්නට ඇත්යත් ඇය තම
පුතුයේ යදමළ භාෂ්ා ඥානය
ගැන යනොදැන සිටීම නිසා බව
යපයනයි.
ලක්ෂ්ාන් මීට ටික කලකට උඩ දී
යනොකළ යහොරකමකට හසු වී
එක් වයාපාරිකයයකුයේ තදබල

පහරදීමකට ද ලක් වී තියේ. ඊට
අමතරව ඔහුයේ සිත
යනොයයකුත් සිද්ධි වලින්
වයාකුලත්වයට පත් ව ඇත.
අනුව දිනපතා පන්සල් විත් එය
අතුපත ගා පිරිසිදු කළ යේ
දරුවා වරක් යේ මුළු පන්සලම
එක යබෝේබයකින් විනා
කරන්නට තමන්ට පුළුවන් යැයි
මිතුරන්ට පවසා තියේ.
තමන්ටත් අර්ථකථනය කර
ගත යනොහැකිව හිත යට
කැකෑයරන ද්යේෂ්යක් නිසා
බවට සැක නැත. ලක්ෂ්ාන්යේ
යමම යපෞරුෂ්ය බිඳ වැටීමත්
සමඟ මතු වූ ද්විතියික

යපෞරුෂ්යේදී ඔහු තුළ සැඟ ව
තිබු ද්රවිඩ බස උච්චාරණය
කිරීයේ හැකියාව තීව්ර යලසින්
ඉස්මතු වී යපනුණි. ඔහු තුළ
පැවති උප විඥානගත
අවයතාව මුල් කර ගනිමිනි.
නමුදු යහට අනිද්දා වන විට ඔහු
යපර ආත්මය යලස විස්තර කළ
පවුල වැනි පවුලක් පිළිබඳ
විස්තරයක් ඊට සමාන
සිද්ධියකුත් සමග යාපනය
ප්රයද්යයන් මතු වන්නට බැරි
කමක් නැත. ඊනියා
පුනරුත්පත්ති පරීක්ෂ්කයන්ට
එය තලුමරමින් රටට යහළි කළ
හැකි කතාවක් වනු

ඇත.එයහත් පුවත්පත්
වාර්තාවකින් දුටු යහෝ
අහේයබන් ඇසු සිද්ධියක්
ලක්ෂ්ාන්යේ මනස ගැඹුයර්
තැන්පත් වීම යහවත්
අවයරෝධනය වීම යහ්තු යකොට
යගන ද්විතීයික යපෞරුෂ්ය
ඉස්මතු වන අවස්ථායේ එය
තමන්යේ පුර්ව ජන්මයේ
සිද්ධියක් යලසින් ඔහුයේ
මනසින් එළිදුටු බව
නිසැකය.
ඉහතින් යදවනුව උපුටා
දැක්වුයේ තිලක් යස්නාසිංහ
මහතා විසින් ‘විමර්න’
සඟරායේ 2007 මැයි කලායේ

‘ගජබින්න පුනරුත්පත්ති
කතාවකට ඇති පදමට කරුණු
පිරුණු ලක්ෂ්ාන්යේ ඇත්ත
කතාව’ යන මාතෘකාව යටයත්
පළ කර තිබු ලිපියයි. එහි කර
ඇති මයනෝවිදයාත්මක විරහය
සමග අපයේ යබොයහෝ
පුනරුත්පත්ති කතාවන් හි
යථාර්ථය අවයබෝධ කර
ගැනීමට මග යපන්වීමක්
ලැයබනු ඇතැයි විශ්වාස
කරන්යනමු. පුනරුත්පත්ති
කතා හුදු ප්රබන්ධ බව ඔපුපු
කරන යබොයහෝ සාධක
වියශ්ෂ්යයන්ම ආගමික මුලාශ්ර
පදනේ කර ගත් යබොයහෝ

කරුණු අප යවත ඇති මුත් එවා
ඉදිරිපත් කිරීයමන් වැළකී
සිටින්නට තීරණය කය අන්
අයයේ ආගමික සන්යේදීතාවන්
පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීයේ
අවයතාව නිසාමය. තවත්
ඉස්ලාමය පිළිබඳ ප්රශ්නයක් හා
පැහැදිලි කිරීමක් සමග ‘ඉන්ෂ්ා
අල්ලාහ්’ නැවත හමුයවමු.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ප්රශ්න හහ
පැහැදිලි කිරීම් – 4.
ප්රශ්නය
2032 වන විට මුස්ලිේ
ජනගහනය සිංහලුන්
පරදවයිද? එයස් කිරීම සඳහා ශ්රී

ලාංයක්ය මුස්ලිේ ප්රජාව සැලසුේ
සහගත යලස කටයුතු කරන
බව විවිධ පාර්වයන්යගන්
යචෝදනා එල්ල යවමින් පවතී.
යමය සතයයක් ද? කරුණාකර
පහදන්න.
සිංහල ජාතිවාදීන් විසින් සුළු
ජාතීන්ට එයරහිව පතුරුවනු
ලබන එක් මතයක් වන්යන්
සිංහල ජනගහනය අඩු යවමින්
තිබිය දී මුස්ලිේ ජනගහනය
වැඩි යවමින් තියබන බවයි.
යදමළ ජනගහනය
සේබන්ධයයන් දැන් යමම
තර්කය මතු යනොයකයරන්යන්
සෑයහන යදමළ තරුණ පිරිසක්

පසුගිය සමයේ ඝාතනයට ලක්
කරන ලද බව දන්නා නිසාය.
එයට අමතරව යදමළ අති
විාල පිරිසක් යබදුේ වාදී යුද
සමයේ රට හැර යගොස් තිබිණි.
පසු ගිය දින වල යකොළඹ
මුස්ලිේ ජනගහනය වැඩි වීම
පිළිබඳ පළ වූ පුවත්පත් වාර්තා
වලට ප්රතිචාරයක් ජන හා
සංඛයායල්ඛන
යදපාර්තයේන්තුව විසින් නිකුත්
කර තියේ. යමයස්ය:
"යකොළඹ නගරයේ
ජනගහනයයන් වැඩි යදනා
සිංහලයන් වන නමුත්, යකොළඹ

සිංහල ජනගහනය සියයට 24
කට බසී" යනුයවන් 2012.12.11
වන දින ‘දිවයින’ පත්රයේ පළ වූ
ප්රවෘත්තියේ 2012 පූර්ව
සංගණන යතොරතුරු අනුව
යකොළඹ නගරයේ සිංහල
ජනගහනය සියයට 24 ක්,
යදමළ ජනගහනය සියය 33 ක්
සහ මුස්ලිේ ජනගහනය සියයට
40 ක් යලස සඳහන් කර තිබීම
සාවදය බවත් එම වාර්තායේ
1971 යලස සඳහන් කර ඇත්යත්
1981 ජන සංගණන යතොරතුරු
බවත්, ජනයල්ඛන හා
සංඛයායල්ඛන

යදපාර්තයේන්තුව නියේදනයක්
නිකුත් කරමින් කියා සිටී.
යකොළඹ නගරය යකොළඹ සහ
තිඹිරිගස්යාය යන ප්රායද්ීරය
යල්කේ යකොේයාස යදකින්
සමන්විත වන අතර යකොළඹ
නගරය යලස ඉහත
වාර්තායවන් යපන්වා දී ඇත්යත්
යකොළඹ ප්රායද්ීරය යල්කේ
යකොේයාසයයහි ජනගහනය
වන බව එහි සඳහන් යේ. 2012
ජන සංගණනයට අනුව
යකොළඹ නගරයය හි සිංහල
ජනගහනය සියයට 36.8 ක්,
යදමළ ජනගහනය (ශ්රී ලංකා
යදමළ හා ඉන්දියානු යදමළ)

සියයට 31.8 ක්, ශ්රී ලංකා
යයෝනක ජනගහනය සියයට
29.00 ක් සහ යවනත් ජන වර්ග
වලට අයත් ජනගහනය සියයට
2.4 ක් සිටින බවද
යදපාර්තයේන්තුව තව දුරටත්
දන්වා සිටියි."
ඉහත ප්රශ්නයයන් මතු කර ඇති
යචෝදනා සතයය බව ත්තු
ගැන්වීම පිණිස අනුබල යදන
මාධය ක්රියාකාරකේ යමම
‘දිවයින’ පුවත්පත් වාර්තායවන්
පැහැදිලි වන බව අමුතුයවන්
කිව යුතු යනොයේ.

ලංකායේ ජනගහනය පිළිබඳ
ඇති විධිමත් සංඛයායල්ඛන
අනුව වාර්ගිකත්වය පදනේ කර
යගන ජනගහනය පිළිබඳ
පැහැදිලි දත්ත හමු වන්යන් 1881
ජනසංගණනයට අනුවය.
එයහත් වන විටත් ජාතීන්යේ
නූතන ස්වරූපයන්
හැඩගැයසමින් තිබිණි.
නිදසුනක් යලස සිංහලයන්
උඩරට, පහතරට යලස ප්රවර්ග
යදකක් යලස සැලකීයේ
ප්රවණතාවක් සිංහලයන් තුළම
පැවතිණි.
යකයස් යවතත්, සංගණනයට
අනුව 1881දී සිංහලයන්යේ

ප්රතිතය 66.91%කි. 2012
සංගණනය වනවිට යමම
ප්රතිතය 74.88% කි. ශ්රී ලාංකික
මුස්ලිමුන්යේ ප්රතිතය 1881 දී
6.69% කි. 2012 දී එම ප්රතිතය
9.23% කි. 1881 දී ශ්රී ලාංකික
යදමළ ප්රතිතය 24.90% කි. එය
2012 වන විට 11.21% ක් වී තියේ.
ඉහත සංඛයායල්ඛන අනුව
බලන කල ඉතා පැහැදිලිවම
සිංහල ජනගහණයේ ප්රතිතය
වැඩි වී තියේ. යවනත් ජාතීන්
සිංහල යලස ස්වීකරණය වීමට
වැඩි නිදහසක් ලැයේ නේ
තත්වය තවත් යවනස් වන්නට
පුළුවන.

ආගේ අනුව ගත්තත් 1881දී
61.53% ක් වූ යබෞද්ධ ප්රතිතය
2012 වනවිට 70.19% ක් දක්වා
වැඩි වී තියේ. යමය 8.66% ක
වර්ධනයකි. 1881 දී 7.10% ක් වූ
ඉස්ලාමිකයින්යේ ප්රතිතය
2012 වන විට 9.71% කි. යේ අනුව
2.61% ක වර්ධනයක් දක්නට
ඇත. 1881 දී 21.51% ක් වූ හින්දු
ප්රතිතය 2012 වන විට 12.61%
දක්වා අඩු වී තිබුණි. යමය 8.90%
ක අඩු වීමකි.
සිංහලයන් අතර සිය ජාතිය
සේබන්ධයයන් භීතියක් ඇති
කරන්නට උපයයෝගී කර
ගන්යන් යේ සංඛයා යල්ඛනයි.

එයහත්, අප සිතන පරිදි යේ
ජාතියක් වඩා දියුණු
තත්වයකට පත් වන විට
නිරායාසයයන්ම ජනගහන
පාලනයක් ඇති යවයි. අධික
ජනගහනයක් ඇති සමාජ
කණ්ඩායේ අතර දිළිඳුකම ද
අධිකය.
සිංහලයන්ට තම ජනගහනය
වැඩි කරගන්නට අවය නේ
යබොයහෝ ආයතන වල මුල් පුටු
යහොබ වන සිංහල ජාතිවාදීන්ට
තම ආයතන වල යස්වය කරන
කාන්තාවන් ප්රසුත නිවාඩු ලබා
ගැනීම පිළිබඳව සුබවාදී

ඇසකින් බැලිය යුතුය. නමුත් අද
සිදු වන්යන් කුමක්ද?
වැඩිම කාන්තා ප්රතිතයක්
සහිත රජයේ වෘත්තීය
යේණියක් වන යහද යස්වායේ
ප්රසුත නිවාඩු ලබා ගන්නා අයට
දඬුවේ මාරු යදන ක්රමයක්
තියේ. මයේ මිතුයරකුයේ බිරිය
යහදියකි. ඔවුන්යේ දරු
යදයදනා යවනුයවන් ලබා ගත්
ප්රසුත නිවාඩු අවසන් වී යස්වයට
පැමිණි අවස්ථා යදයක්ම ඇය
අභයන්තරිකව වඩා දුෂ්කර
ස්ථාන වලට මාරු කරන ලදී.

කාන්තා ප්රතිතය වැඩි තවත්
රැකියාවක් වන ගුරු වෘත්තියේ
විදුහල්පති ප්රතිතය තුළ
පිරිමින් ඉහළය. මයේ
නිරීක්ෂ්ණයට අනුව දරුවන්
ලැබීම වැඩියයන්ම අචධර්ය
කරන ක්යෂ්ත්රයක් වන්යන් ගුරු
වෘත්තියයි. රැකියා කරන
කාන්තාවක් ප්රසුත නිවාඩු ලබා
ගැනීම වරදක් යස් සලකන
තත්වයක් මුළු සමාජය තුලම
පවතී.
සිංහලයන්ට මුස්ලිමුන් සමග
තරඟයට දරුවන් හදමින්
ජනගහනය වර්ධනය
කරගන්නට අවය නේ එය

පටන් ගත යුත්යත් දිළිඳුකම
පැටේ ගහන සමාජ ස්ථර වලින්
යනොයේ. ඉහළ ධනවත්
සමාජයයනි.
සයහෝදර සයහෝදරියන් හය
යදයනකුයගන් යුත් පවුලකින්
පැවත එන, ජාතික උරුමය
සඳහා කථා කරන, එක්තරා
යද්පාලන පක්ෂ්යක නායකුට
සිටින්යන් දරුවන් යදයදයනකු
පමණි.
එම පක්ෂ්යේම තවත් නායකුට
පවුල හා දරුවන් යකතරේ
යනොවැදගත්ද යත් ඔහුයේ නිල
යවේ අඩවියේ ගැන කිසි

යතොරතුරක් නැත. පවුල යනු
හිස් පිටුවකි.
අයපු හාමුදුරුවරුන්ට නේ නිල
වයයන් දරුවන් ඇත්යත්ම
නැත.
යමයහම ජාතිය හදන්නට
බැරිය. මුස්ලිමුන්ට බය නේ
ෆුල්ටයිේ වැයඩ්ට බැසිය යුතුය.
එයස් යනොකර ජාතිවාදී බියක්
සිංහලයන් අතර පතුරුවමින්
සිටින්යන් කපටීන් පිරිසක් බව
අවධාරණය කළ යුතුය.
මුස්ලිේ භීතිකාව

සිංහලුන්ට වියශ්ෂ්යයන්ම
සිංහල යබෞද්ධයින්ට මුස්ලිේ
වරුන් යකයරහි එක්තරා
ආකාරයක පදනේ විරහිත
බියක් ආයරෝපණය කර තියේ.
සමහරුන් එය චවරයක් කර
ගන්නා අතර සමහරුන්ට එය
කනස්සල්ලකි. ඊට සමගාමීව
යපොදුයේ මුස්ලිේවරුන්ටද
සිංහලුන් යකයරහි බියක්
සැකයක් ඇති බව යපයන්.
මුස්ලිේ බිය යනු යේ අයනයෝනය
බියයි. යේ අතර කිසිම බියක්
සැකක් නැති සිංහලුන් යමන්ම
මුස්ලිේවරුන්ද නැතුවා යනොයේ.
මුස්ලිේ බියට යහ්තුව සිතා මතා

යහෝ යනොසිතා යහෝ
මුස්ලිේවරුන් විසින් කර යගන
යනු ලබන සංස්කෘතික
ආක්රමණයක් යැයි සිංහල ප්රජාව
සිතන්නට පටන් යගන තියේ.
පසුගිය වසර පහයළොවක්
විස්සක් පමණ කාලයේ සිට
මුස්ලිේවරුන් ජන වර්ගයක්
යලසට යපොදුයේ කරන කටයුතු
හරහා සිංහලුන්යේ
සංස්කෘතික අවකාය
ආක්රමණය කරමින් සිටිතියි
ඔවුන්යගන් යකොටසක්
සිතන්නට පටන් යගන තියේ.
ඔවුන් යේ සඳහා උදාහරණ
යලස දක්වන්යන් හලාල්

ප්රශ්නය, යබොදු බිේ ආක්රමණය,
අනවසර පල්ලි ඉදිකිරීේ ආදියයි.
යමම කරුණු කිසිවක් සතයය
පදනේ කර ගත් වා යනොයේ.
මුස්ලිේ බිය අනියත පදනේ
විරහිත හුඹස් බියකි. මුස්ලිේ
සංස්කෘතියට යමරට සිංහල
යබෞද්ධ සංස්කෘතිය බිම
දැමීමට කිසිම ආකාරයක
අරමුණක් යනොමැත. අපයේ
මතය වන්යන් සිංහල යබෞද්ධ
සංස්කෘතිය වැයටන්යන්, අදටත්
වැයටමින් පවතින්යන් සිංහල
ප්රජාව බටහිර ගරා වැටුණු
සදාචාර වියරෝධී සංස්කෘතිය
අනුකරණය කරමින්

යබෞද්ධයින් යවන්නට උත්සාහ
කරන නිසායවනි.
මීට දක තුනකට පමණ
ඉහතදීවත් යමරට මුස්ලිේ
බියක් යනොතිබිණි. එකල
යවසක් කාලයට යබෞද්ධයින්යේ
යතොරණ් වල ඇසුයන් යමොහිදීන්
යබේ යේ ගීතය. ඔහු
යබෞද්ධයයකු යනොවන වග
යබෞද්ධයින්ට වැදගත් යනොවිණි.
ඔහු යබෞද්ධයයකු යනොවීම
ඔහුටද වැදගත් යනොවුණා විය
යුතුය. එවැනි වතාවරණයක්
යමරට යළිත් ඇති කර ගත
හැකිය. සිංහලුන් නිදහස්
චින්තනයක් යගොඩනගා ගන්නා

තුරු යමරට ජාතීන් අතර
සංහිඳියාවක් ඇති කිරීම ඉතාම
දුෂ්කර ක්රියාවක් වනු ඇත.
යමරට ජාතීන් අතර
සංහිඳියාවක් ඇති
යනොයවනතුරු ජාතියක්
වයයන් ශ්රී ලාංකික
කිසියවකුටත් ඉදිරි ගමනක්
යනොමැත.
සිංහල ජනගහනය පිළිබඳ
මුස්ලිේ ජනයායේ මතය
ආගමික හා වාර්ගික
අන්තවාදීන් විසින් මවාපාන්නට
උත්සාහ දරන මුස්ලිේ භීතිකාව
සනාථ කරන්නට ඉදිරිපත්

කරන අභූත යචෝදනා යකයස්
යවතත් සතයය වයයන්ම
සිංහල ජනගහනය පිළිබඳ
ප්රශ්නයක් ඇති විය හැකි බව
අපි අවංකවම පිළිගන්යනමු.
පහතින් උපුටා දක්වා ඇති
පුවත්පත් වාර්තාවන් යදස
ඔබයේ අවධානය යයොමු කර
එමගින් ඇති විය හැකි සමාජ
වයසනයන් පිළිබඳව
කරුණාකර සිතා බලන්න.
1. 2013 අයගෝස්තු 16 වැනි
සිකුරාදා ‘මේබිම’ පුවත්පයත්
පහත සඳහන් ප්රවෘත්තිය
වාර්තා යකොට තිබුණි.

‘ලංකායේ දිනකට 1,40,000 ක්
අනාචාරයේ හැසියරනවා’
‘සමලිංගිකයින් 10% කින්
වැඩියවලා’
‘සමීක්ෂ්ණයකින් යහළි යවයි’
“ශ්රී ලංකායේ දිනකට පුද්ගලයන්
එක්ලක්ෂ් හතළිස් දහසක්
අභිසරුලියන් සමඟ සහ
අනියේ සබඳතා මත
අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා
වල යයයදන බව සමීක්ෂ්ණයක
දී යහළි වී තියේ. ලිංගාශ්රිත
යරෝග සහ ඩ්ස් මර්දන
වයාපාරයේ අධයක්ෂ්ක චවදය
සිසිර ලියනයේ මහතා සඳහන්

කය රාජය යනොවන සංවිධාන
වල සහය මත කරන ලද සමාජ
සමීක්ෂ්ණයක දී යේ බව යහළි
වී ඇති බවය”.
යමම වාර්තාව අනුව දරුවන්
බිහි කිරීයේ කාර්යයට බාධක
යදකක් පැහැදිලිව දක්නට ඇත.
අනාචාරයේ හැසියරන්නන්
මාතෘත්වය යහෝ පීතෘත්වය
පිළිබඳ හැඟීමකින් කටයුතු
කරන්නන් යනොවන බවයි. ඔවුන්
පැහැදිලිවම සදාචාර වියරෝධීව
තමන්යේ ලිංගික යේරණය
සමථයකට පත් කර ගන්නට
කටයුතු කරන්නන් හා
කරන්නියන් පමණි. යබොයහෝ

විට යමහි මුලයම අයපුක්ෂ්ාවන්
තිබිය හැක. අයනක් බාධාව
සමලිංගිකයින්යේ වැඩි වීමය.
යමම පිරිසද ජනගහන
වර්ධනයට කිසියස්ත්ම දායක
වන්නන් යනොයේ. යමම කරුණු
යදක සේබන්ධව වැඩි
සහභාගිත්වයක් ඇත්යත්
මුස්ලිේ වරුන්යගන් ද සිංහල
ජනයායගන් ද යන්න පිළිබදව
කරුණාකර සිතා බලන්න. යමය
සිංහල ජනගහන වර්ධනයට
බාධාවක් බව පවසන අතරතුර
යේ පිළිබඳව කඩිනේ විසඳුේ
ක්රියාමාර්ග ගන්නා යලස සිංහල

ප්රජා නායකයින්යගන් ඉල්ලා
සිටින්නට කැමැත්යතමු.
2. 2012 ජුනි මස 17 දින
‘ලංකාදීප’ පුවත්පයත් පළ වූ
සවිස්තරාත්මක වාර්තාව
යකයරහි ද අපයේ අවධානය
යයොමු කරමු.
“කැලණිය විශ්ව විදයාලයේ
සමාජ විදයා අධයයන අංයේ
ආචාර්ය වසන්තා සුබසිංහ
විසින් ගේසාව පිළිබඳව සිදු
කරන ලද පර්යේෂ්ණයන් හි
දත්ත පදනේ යකොට යගන යමම
ලිපිය සැකයස්. නිල යනොලත්
වාර්තා වලට අනුව දිනකට 800-

1000 ත් අතර පරමාණයක් නීති
වියරෝධී ගේසා සිදු යේ. ගේසාව
පිළිබඳව පළමු පර්යේෂ්ණය සිදු
කරන ලද්යද් 1998 දීය. එයින්
යහළිදරේ වූ කරුණක් නේ,
ලංකායේ වසරකට සිදු වන දරු
උපත් පරමාණය 3,75,000කට
ආසන්න වන බවයි. නමුත් ලක්ෂ
තුන ඉක්මවා පරමාණයක් ගේසා
සිදු වීම බරපතළ අර්බුදයක්
බවට පත්ව ඇත. ගණනය
කිරීම මගින් දක්නට ලැයබන
පශ්
ර නය යමය වුවත් මින් එහා
ගිය සමාජ පරශ්න රැසක් නීති
වියරෝධී ගේසාව නිසා දැකිය
හැකිය”.

ඉහත වාර්තාව අපට හඬ නගා
පවසන්යන් කුමක් ද? යමරට
ගේසා මධයස්ථාන අති විාල
ප්රමාණයක් ඇති බව නිතර
මාධයයන් මගින් දකින්යනමු.
යමම ගේසා මධයස්ථානයන්ට
මුස්ලිේ වරුන් යන්යන් නැති බව
අපි දනිමු. ජනගහනය පිළිබඳව
අන් අයට අසතය යචෝදනා
කරමින් සිටිනවාට වඩා ගේසා
මධයස්ථාන වල දිනකට විනා
කර දමන අති විාල ජීවිත
සංඛයාව යේරා ගැනීමට
කාරුණිකව ඉදිරිපත් වන්න.
කැලණිය විශ්ව විදයාලය මගින්
පවත් වන ලද සමීක්ෂ්ණයේ

අඩංගු යතොරතුරු අනුව
යහළිදරවු වන කරුණු අති
භයානකය. සමස්ත වාර්ෂික
දරු උත්පත්තිය 375,000 ක් වන
අතර වාර්ෂික ගේසා සිදු වන
ප්රමාණය 300,000 ඉක්මවන බව
සඳහන් කිරීයමන් අප සමාජය
ඉදිරියේදී මුහුණ පෑ හැකි ගැටලු
කිහිපයක් ඇත. යමම නීති
වියරෝධී ගේසා
මධයස්තානයන්යගන් යස්වා
ලබා ගන්නට යන මුස්ලිේ
වරුන්යේ සංඛයාව ඉතාම
අල්පය, නැතයහොත් කිසියවකුත්
යනොයන්යන්යැයි පැවසීමද
නිවැරදිය. සිංහල ජනගහනයේ

යවනසක් වීමට යමම ගේසා
මධයස්ථාන යකයතක් දුරට
ඉවහල් වන්යන්ද යන්න පිළිබඳව
මුස්ලිේ වරුන්ට යචෝදනා නගන
සංවිධාන කුමක් කර ඇත්දැයි
අසන්නට කැමැත්යතමු.
ගේසාව මිනිස් ඝාතනයකි.
යමම ලිපියේ මීළඟට උපන්
හැටියේ සිදු කරනු ලබන බිළිඳු
ඝාතන පිළිබඳ ශ්රී ජයවර්ධන
විශ්ව විදයාලයේ සමාජ විදයාව
පිළිබඳ මහාචාර්ය මයුර
සමරයකෝන් මහතායේ අදහස්
උපුටා දක්වා ඇත්යතමු. ගව
ඝාතන නතර කරන්නැයි ජීවිත
පුදති. තවත් පිරිසක් ජීවිත

පුදන්නට සුදානමින් සිටිති. මහ
යපොයළොව කේපා කරවන තරේ
සිදු වන යමවන් හා අයනකුත්
මිනිස් ඝාතන පිළිබඳව යමම
පිරිස් මුනිවත රකිති.
උපන් විගස දරුවන් මරා දැමීම
ගේසාවට වඩා භයානක සමාජ
පිළිලයක් බවට පත් ව ඇත්යත්
උපන් හැටියේ බිළින්දන් මරා
දැමීයේ කෲර ක්රියාවයි. යමම
සමාජ ප්රශ්නය පිළිබඳව ශ්රී
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ
සමාජ විදයාව පිළිබඳ
මහාචාර්ය මයුර සමරයකෝන්
මහතා සමග ‘අද’ පුවත්පයත්

පාලිත ආරියවං මහතා විසින්
පවත්වන ලද සේමුඛ
සාකච්ඡායේ වාර්තාව 2013
ඔක්යතෝේබර් මස 29 වැනි දින
‘උපන් හැටියේ දරුවන් මරා
දමන්යන් ඇයි’ යන මාතෘකාව
යටයත් එම පුවත්පයත් පළ
යකොට තිබිණි. එම වාර්තායවන්
උපුටා ගත් යකොටස් පහතින්
දක්වා ඇත්යතමු.
‘යලෝක ළමා දිනය සමරන්න
මුළු රටම සුදානේ වී සිටියදී ඊට
දින තුනකට යපර බදුලු
වැසියන්ට දක්නට ලැබුයණ් ඉතා
දුක්බර දසුනකි. බදුල්ල දුේරිය
ස්ථානයට නුදුරින් පිහිටි ගුවන්

පාලයේ පඩියක් මත තිබුයණ්
මළ සිරුරකි. යේ කිරිකැටියා
යරදි කඩකින් ඔතා තිබුයණ්ය.
හිමිදිරි පාන්දරම යේ යේදජනක
දසුන දැක තිබුයණ් යමම පාලම
මතින් ගමන් කළ ගේ
වැසියයකි. බිළිඳු සිරුර පිරිමි
දරුයවකුයේය. බදුල්ල
යපොලිසියට ලැබුණු දුරකථන
පණිවිඩයක් අනුව බදුල්ල
යපොලිසිය පරීක්ෂ්ණ ආරේභ
කළහ.
බදුල්ල මයහ්ස්ත්රාත් වරිය එම
ස්ථානයට පැමිණ බිළිඳු මළ
සිරුර පරීක්ෂ්ා කර එය
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණයකට

ලක් කරවීමටත් වැඩිදුර
පරීක්ෂ්ණ පවත්වා සැකකාරිය
අත්අඩංගුවට ගැනීමටත්
නියයෝග කළාය. එම නියයෝගය
ලැබී පැය කිහිපයක් ගත යවද්දී
බදුල්ල යපොලිසියට තවත්
යතොරතුරක් ලැබුයණ්ය.
හාලිඇල ක්වීන්ස් ටවූන් වත්යත්
ගැබිනියක් ව සිටි කාන්තාවක්
පිළිබඳවය. එම සැකකාරිය
අත්අඩංගුවට යගන ප්රශ්න
කිරීයේදී අනාවරණය වුයේ
යවනත් බිළිඳු විපතක් ගැනය.
අවිවාහක කාන්තාවක් වූ ඇය
බිහි කළ දරුවා උපන් හැටියේ
වළ දමා තිබිණි. උපන් හැටියේ

බිළිඳා ඝාතනය කර යහෝ
යනොකර යගෝනි කැබැල්ලක
ඔතා වළ දමා තිබුයණ් ඇයේ
නිවයස් මුළුතැන් යේ
ආසන්නයේ පිහිටි යකයසල්
පඳුරක් යටය.
උපන් හැටියේ දරුවන් ඝාතනය
කරන සිද්ධීන් පසුගිය කාලය
පුරා දිවයියන් විවිධ ප්රයද් වලින්
අසන්නට ලැබිණ. අේමලා තම
කුසින්ම බිහි කළ දරුවන්
යමයස් ඝාතනය කරන්යන්
ඇයිදැයි යන ප්රශ්නයට විසඳුේ
යසොයා දීම අද දවයස් සමාජ
වගකීමකි. අපි යේ පිළිබඳව ශ්රී
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ

සමාජ විදයාව පිළිබඳ
මහාචාර්ය මයුර සමරයකෝන්
මහතායගන් විමසුයවමු.
“වර්තමාන සමාජයේ අද
තියබන ප්රධානතම ප්රශ්නය
තමයි විවාහ සංස්ථාව බලවත්
අර්බුදයකට ලක් වී තිබීම. කට
සමාජ විදයාත්මකව ප්රධාන
යහ්තු කිහිපයක් බලපානවා.
විවාහයට අද ලැබිල තියයන්යන
ආර්ියක වටිනාකමක්. යේ නිසා
විවාහ වීයේ වයස් සීමාව
ක්රමයයන් කල් යමින් තියබනවා.
වර්තමානයේ සමාජය තුළ
විවාහ වීයේ සීමා පිරිමියයකුයේ
අවුරුදු 31 – 33 දක්වාත්

කාන්තාවකයේ විවාහ වයස්
සීමාව අවුරුදු 31 – 32 දක්වා වූ
කාල පරාසයකටත් ගමන්
කරලා තියයනවා. නමුත් විවිධ
යහ්තුන් නිසා විවාහයට
ඇතුළත් වීම ප්රමාද වීම අනියේ
ආකාරයකට සමාජයේ යවනත්
ගැටලු වලට යහ්තු යවලා
තියයනවා. උදාහරණයක්
ගත්යතොත් විවාහ වීයේ වයස්
සීමා කල් යන්යන් අධයාපන හා
ආර්ියක යහ්තු මත. නමුත්
පුද්ගලයයකුයේ කායික හා
ලිංගික අවයතා කල් දාන්න
බැහැ. යමහි අනියේ ප්රතිලලය
යවලා තියයන්යන අද සමාජය

තුළ අනියේ ලිංගික
සේබන්ධතා වැඩියවලා
තියයනවා. යමන්න යේ යහ්තුව
කරණ යකොට යගන යබොයහෝ
අවස්ථා වල යමවැනි
යේදවාචකයන්ට සමාජය ලක්
වන බව පැහැදිලිවම යපුනවා.”
ඉහතින් උපුටා දැක්වුයේ ශ්රී
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ
සමාජ විදයාව පිළිබඳ
මහාචාර්ය මයුර සමරයකෝන්
මහතා සමග ‘අද’ පුවත්පයත්
පාලිත ආරියවං මහතා විසින්
පවත්වන ලද සේමුඛ
සාකච්ඡාව 2013 ඔේයතෝේබර්
මස 29 වැනි දින ‘උපන් හැටියේ

දරුවන් මරා දමන්යන් ඇයි’ යන
මාතෘකාව යටයත් එම
පුවත්පයත් පළ යකොට තිබිණු
වාර්තායවන් යකොටසකි. උපන්
හැටියේ දරුවන් මරා දැමීයේ
සංස්කෘතිය ක්රමයයන් වර්ධනය
යවමින් පවතින බව යමම
ලිපියේ අඩංගු කරුණු වලින්
පැහැදිලිව යපයනන්නට ඇති
සාධකයකි. යමය අති සාහසික
කෲර ක්රියාවකි. යමම අති
පිළිකුල් සහගත ක්රියාව සිංහල
ජනගහන වර්ධනය යකයරහි
බලපාන අයුරු
පිළිබඳව විමර්නය කර
බැලීයේ අවයතාව මතු වී ඇත.

යමවන් කරුණු වළක්වාගත
හැකි නේ එය මුස්ලිේ වරුන්ට
ඇඟිල්ල දිගු යනොකර තමන්යේ
වාර්ගිකත්වයේ වර්ධනය ඉහළ
නංවා ගැනීවට සිංහල ප්රජාවට
හැකි වනු ඇත.
යමම ලිපිය අනුව විවාහ වීයේ
වයස 31 ඉක්ම වන බව සඳහන්
වී තියේ. යමය ද වැඩියයන්
දරුවන් ලැබීමට බාධාවක් යලස
අපි දකින්යනමු. විවාහ වීයේ
වයස ඉහළ යන විට සමාජයේ
සදාචාර ප්රශ්න මතු වීමට ද ඉඩ
ඇති බව යමම ලිපිය විරහ
කරයි. වයස 25 ඉක්මවන්නට
යපර විවාහ බන්ධනයට

ඇතුළත් වීමට දිරි
ගැන්වුවයහොත් අඩු ජනගහන
ප්රශ්නයට යමන්ම සදාචාර
ප්රශ්නයට ද එය විසඳුමක් වනු
ඇත.
3. මුස්ලිේ ජනගහනයයන්
සේපුර්ණ රජයේ යස්වයේ
සිටින්යන් 1.5% කට වඩා අඩු
පිරිසකි. ස්වාමි පුරුෂ්යා හා
බිරිය යන යදයදනාම රජයේ
යස්වයේ සිටින්යන් ඉතාම අල්ප
පිරිසකි. සිංහල ජනයායගන්
අති මහත් බහුතරයක් රජයේ
යස්වයේ සිටිති. එයින් ස්වාමි
පුරුෂ්යා හා බිරිය යන
යදයදනාම රජයේ යස්වයේ

සිටින පිරිස ඉතාමත් අධිකය.
යදයදනාම රජයේ යස්වයේ නිසා
ඔවුන්ට දරුවන් ලබා ඔවුන්
නඩත්තු කිරීයේ කාර්යය
ඉතාමත් දුෂ්කර එකක් බවට
පත් වී ඇත. යපොලිසීයේ හා
හමුදායේ යස්වය කරන්නන්ට
දරුවන් ලැබු විට යදන දීමනාව
සෑම රජයේ යස්වකයයකුටම
ලබා යදන්නට කටයුතු කරන්න.
රජය මගින් දිවා ළමා සුරැකුේ
මධයස්ථාන පිහිටුවා දරුවන්
බලා ගැනීයේ කාර්ය පහසු
කරන්නට කටයුතු කරන්න.
යමම යයෝජනා ක්රියාත්මක
කිරීම තුළින් රජයේ

යස්වකයින්ට දරුවන් වැඩි
වැඩියයන් ලබා ගැනීම පහසු
කළ හැකි වනු ඇත. ප්රශ්නය
තමන් යවතම තබා ගනිමින්
2032 ලංකායේ මුස්ලිේ
ජනගහනය 51% බවට පත් වන
බව මුසාවාද ඉදිරිපත්
යනොයකොට සතයවාදීව හා
කාරුණිකව කටයුතු කරන
යමන් ඉල්ලා සිටින්නට
කැමැත්යතමු.
4. ‘පුංචි පවුල රත්තරන්’
යනුයවන් ලංකායේ පවුල්
සැලසුේ වයාපාරය 1950 ස්
ගණන් වල ආරේභ වූ අතර එහි
වයාපුතිය වියශ්ෂ්යයන්ම අසූව

දකයේ දක්නට ලැබුණි.
යබෞද්ධ ජනගහන වර්ධන
යේගය තරමක් දුරට අඩු වීමට
යමම සාධකය බලපා ඇති බව
යපයනන්නට ඇත. 1953 දී පවුල්
සැලසුේ සංගමය (Family
Planning Association) පිහිටු වීම
ලංකායේ පවුල් සැලසුේ
ක්රියාමාර්ගයේ ප්රධාන
මංසන්ධියක් යලස සැලකිය
හැක. ලංකා රජය විසින් යමම
සංගමයේ ක්රියා මාර්ගයට
අනුබල දීමක් යලස 1954 සිට
වාර්ෂිකව ප්රතිපාදන යවන්
කරන ලදී. 1958 සහ 1965 කාලය
අතරතුර පවුල් සැලසුේ

ක්රියාවලිය ක්රමක්රමයයන්
වයාපුත විය. 1955 වර්ෂ්යේදී
පවුල් පාලනය ජාතික
වයාපාරයක් යලස යසෞඛය
අමාතයංයට එකාබද්ධ විය.
1965 සහ 1975 කාලය තුළ,
ස්වීඩනයයන් ලැබුණ ආධාරත්
සමගින් පවුල් සැලසුේ
වැඩපිළියවළ තවදුරටත්
වර්ධනය විය. 1975න් පසුව යමම
වයාපාරය තව තවත් වයාපුත වූ
අතර ජනතාව පවුල් සැලසුේ
පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ඇතුළු
විවිධ වැඩසටහන්ද අරේභ විය.
මුස්ලිේ ජනගහන බිල්ලා
එනවායයි ජනයා බියවද්දන

පිරිස සඳහන් කරන ප්රධාන
කරුණ වන්යන් පවුල් සැලසුේ
හමුයේ සිංහල ජනතාව අතර
ජනගහන වර්ධනය අඩු වන
බවත්, මුස්ලිේ ජනතාව අතර
එයස් යනොවන බවත්ය. එම
කරුණ නිකේම නිකේ
ප්රකානයකට පමණක් සීමා
වන අතර ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන
දත්තයක් නැත. ඉස්ලාමයට
අනුව පවුල් සැලසුම තහනේ
යනොයේ. ගැේ ගැනීේ
වැළැක්වීමට භාවිත කරන ක්රම,
කාණ්ඩ යදකකට යබදිය හැක:
ස්ියර යලස නිසරු කිරීම සහ
තාවකාලික යලස ගැේ ගැනීම

වැළැක්වීම. ඉස්ලාේ දහමට
අනුව තහනේ වන්යන් පළමු
කාණ්ඩයට අයත් පවුල් සැලසුේ
ක්රමයන් පමණක්ය. පවුල්
සැලසුේ වයාපෘතීන් හි ප්රතිලල
පිළිබඳ අපුරු මාධය වාර්තාවක්
2014 අප්රයයල් 30 වැනි දින ‘අද’
පුවත්පයත් මුල් පිටුයේ ප්රධාන
ීරර්ෂ් පායය යලස පළ යකොට
තිබුණි. එම වාර්තාව පහතින්
උපුටා දක්වා ඇත්යතමු.
“වසර 10 කදී කාන්තාවන්
890,000 ක් වඳ භාවයට”
“යබොදුබල යස්නා සංවිධාන
ජාලය”

“යලෝක ජනගහනය පාලනය
කිරීේ සඳහා ශ්රී ලංකායේ පවුල්
සංස්ථාව තුළ දරුවන්
යදයදයනකුට සීමා කිරීමට 1973
වසයර්දී මහා බ්රිතානයයේ
සංවිධානයක් වන ‘මාරි
ස්යටොපු’ සංවිධානය ශ්රී ලංකාව
තුළ සිදු කළ වැඩ පිළියවළට
මුවා වී යමරට තුළ ක්රියාත්මක
වන රාජය යනොවන
සංවිධානයක් විසින් යගවී ගිය
වසර 10 ක කාලය තුළ යේ රයේ
කාන්තාවන් අට ලක්ෂ්
අනුදහසකට අධික පිරිසක් වඳ
භාවයට පත් කර තියබන බව
යබොදුබල යස්නා සංවිධාන

ජාලය සඳහන් කරයි. ‘පුංචි
පවුල රත්තරන්’ යන යත්මාව
යටයත් 1973 වසයර්දී යමරට තුළ
යමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වූ
බවත් එම වැඩ පිළියවළ එම
කාලය තුළ අවසන් වුවත් එහි
නම යවනස් කර යේකිසි
සංවිධානාත්මක පිරිසක් යමරට
කාන්තාවන් වඳ භාවයට ලක්
කිරීමට අවය වැඩ පිළියවළක්
ක්රියාත්මක කරමින් තියබන
බවත් එම සංවිධාන ජාලයේ
මහයල්කේ ගලයගොඩඅත්යත්
ඥානසාර හිමියයෝ අවධාරණය
කළහ. යමයලස කාන්තාවන්
වඳභාවයට පත් කිරීයේ

කටයුත්තට යේ යේ
චවදයවරුන් පවා සහයයෝගය
ලබා දී තියබන බවත්, මීට
අමතරව පවුල් යසෞඛය
නිලධාරිනියන් හරහාද යමම
වැඩ පිළියවළ ක්රියාත්මක කර
තියබන බවත් උන්වහන්යස්
සඳහන් කර සිටියහ. යමයලස
වඳ භාවයට අවය කටයුතු කර
ගන්නා සෑම කාන්තාවකටම
යමම රාජය යනොවන ආයතනය
විසින් රුපියල් 500 ක මුදලක්
ලබා දී තියබන බව ද
උන්වහන්යස් අවධාරණය
කළහ”.

යමම වයාපෘති මුස්ලිේ
වරුන්යේ කුමන්ත්රණයක
ප්රතිලලයක් යැයි සඳහන්
යනොකිරීම ගැන අප
උන්වහන්යස්ට ස්තුති කළ යුතු
වන්යනමු. සිංහල ජාතියට ඇති
තර්ජනය යමවන් ප්රවෘත්ති
මගින් පැහැදිලි වනු ඇතැයි
විශ්වාස කරන්යනමු. යමම වඳ
සැත්කේ කර ගන්නා
පිරිසයගන් බහුතරය සිංහල
කාන්තාවන් වන අතර ස්ථීර වඳ
සැත්කේ කර ගැනීම ඉස්ලාමීය
නීතිය අනුව තහනේ යහයින්
යනොදැනුවත්කමින් මිස මුස්ලිේ
කාන්තාවන් යමම කටයුත්තට

ඉදිරිපත් යනොයවති. රුපියල් 500
ක් වැනි අල්ප මුදලකට ජාතියේ
අනාගතය අප විකුණා දමන්යන්
නේ සිංහල ජනගහන ප්රශ්නය
සේබන්ධයයන් මුස්ලිේ වරුන්ට
ඇඟිල්ල දිගු කිරීයේ අර්ථයක්
තියේ ද කියා අසන්නට
කැමැත්යතමු.
5. 2014 මාර්තු 14 වැනි දින
‘මේබිම’ පුවත් පයත් පළ වූ
වාර්තාවක් යකයරහි ද ඔබයේ
අවධානය යයොමු කරවන්නට
කැමැත්යතමු.
“මත්ද්රවය භාවිතයයන් දිනකට
360 ක් මරුට”

“ලංකායේ දිනකට 1200 ක්
උපදිනවා - දිනකට 1000 ක්
මැයරනවා”
“ දායහන් 600 ක් මැයරන්යන්
යබෝ යනොවන යරෝගවලින්”
“ 600 න් 360 ක් මැයරන්යන්
මත්ද්රවය භාවිතය නිසා
වැළයඳන යරෝග වලින්”
“යසෞඛය ඇමති චමත්රිපාල
යහළි කරයි.”
මත්ද්රවය භාවිතය මුස්ලිේ
ජනයා අතර යනොමැත්යත්යැ’යි
පවසන්නට තරේ අතාත්වික
වන්නට කිසියවකුට යනොහැක.

නමුත් මත්ද්රවය භාවිතය මුස්ලිේ
ජනයා අතර ඇත්යත් ඉතාම
අවම මේටමකින් බව
වගකීමකින් යුක්තව
පවසන්නට කැමැත්යතමු.
දිනකට යේ යහ්තුයවන් මිය යන
සංඛයාව අතර බහුතරය
කවුරුන්දැයි අමුතුයවන් අටුවා
ලියන්නට අවය යනොයේ.
යමම සියලු කරුණු යකයරහි
සාවධාන ව විමසුමක යයදී සෑම
සමාජ ප්රශ්නයකටම මුස්ලිේ
ප්රජාව යදසට ඇඟිල්ල දිගු
යනොයකොට කරුණාකර තමන්
යදසට හැරී ගත යුතු නිවැරදි
ක්රියාවන් ගැනීමට අපයේ

හිතවත් සයහෝදර සිංහල
ප්රජාවයගන් ඉල්ලා සිටින්නට
කැමැත්යතමු. සියලු සමාජ
ප්රශ්න අවයබෝධ කර යගන
වාට නිසි පිළියේ යයොදා
ක්ති සේපන්න ශ්රී ලංකාවක්
යගොඩ නගන්නට ලක් මවයේ
සියලු දරුවන් එකට අත්වැල්
බැඳ ගනිමු.

