
ආගමක මැරෝෝෝෝ තලෝෝේන ෝේවසථෝනෝට පහර ෝෙත 

ලංකෝව ෝම ෙවසක සංහල=ෝෙමළ වශෝෝන පමණක ෝනෝව  ,

සංහල=මසලම සහ අවසන වශෝෝන ෝෞෞේධ=අෝෞෞේධ වශෝෝනත ෝෞෝෙන 
සහ ඒ ෝෞදම උඩ එකෝනකෝ මරෝ ගනනෝ තරශචන ෝේශෝක ෞවට පතවම 
කෝලෝ පළෞඳ පෝරශනෝක පමණකැ ය ෝම ෝකෝළෝම ෝෞෝෝහෝෝ වට ලෝැව 
ඇත  . ආගම එහ මලක සෝරෝෝන පල පැන ඇත අෙ වන වට  , තතතවෝ තවත 
ෞරපතල ෝ.

සෝළ ෝෞදම ඉකමවන ෝපෝද මනස නෂටෝවක සථෝපත කර ගැනම සඳහෝ 
සකෂම කළමනෝකරණෝක අවශ් වනෝන ෝම අදෝෝේ ද ෝ  . අංකගණතමෝ 
ෞහතරෝ ෝහෝෝ ඉතහෝසෝේ දේඝතවෝ ෝහෝෝ ආගමක පෝරශේධ භෝවෝ ෝහෝෝ නසෝ 
කස කණඩෝෝමකට තවත කණඩෝෝමක ෝකෝරහ ආධපත්ෝ පැතරවමට 
අයතෝක නැතෝත ෝ  . ෝම පෝඩම උගැනම පමෝ කරන තරමට  , ඇත වෝ හැක 
අතර ආනතරෝ අපමණ ෝ  . ජෝතෝ වශෝෝන ෝෞෝෙන ෝෞදම  , ඊ ළඟට ආගම 
වශෝෝන ෝෞදමට වැඩ කලක ෝනෝ ෝය  . ෝෙමළෝට එෝරහව එක ෝේදකෝවට 
නගන සංහලෝෝ  , ඊ ළඟට සංහල=ෝෞෞේධෝෝ සහ සංහල=කතණවෝ වශෝෝන 
භනන ෝවය.

පස ගෝ ජල  6 ෝවන ෙෝ උෝේ  9.00 පජෝවට මෝලෝේ  , තලෝෝේන කලවෝර 
ෝේවසථෝනෝට ෞැතමතත රස ව හ  . ඒ  , සවකෝ ආගමක වතෝවත ෝවනෝවන. 
භකෂන වහනෝසලෝ සේ නමක ෝපරටව මහෝ ගහ පරසක ෝම අවසථෝෝේ එම 
ෝේවසථෝනෝට කඩෝවැදණ  . ෝෝචඤවට සහභෝග ෝවමන සට පජකවරෝෝට සහ 
තවත කහප ෝෙෝනකට තරසන ෝලස පහර දන  . අවසෝනෝේ දන පහක 
ෝරෝෝහලගත ව පෝරතකෝර ලැබමට පජකවරෝෝට සද වෝ  .

වරෙ  , අන්ෝගමවලට හැරවම නැමැත ඊනෝෝ අපරෝධෝය  .

වපතට පත ෞැතමතන ෝේ දරකථන ඇමතමවල පෝරතඵලෝක වශෝෝන එහ 
පැමණ ෝපෝලස නලධෝරන ඉදරෝේ පවෝ ෝම මැර පරස ෙමනෝ කර ගැනම 
අපහස වෝ  . එක පෝරහෝරෝට සහභෝග ව එක ෝෞෞේධ භකෂවකට අනව, 
ඔවනෝේ අරමණ වෝණ  , පලලෝ ගන තැබම ෝහෝෝ මළමණන බමට සමතලෝ 
කරම ෝ  . අරමෝ වනෝන  , ෝම සෝ වපතක සද ව තබෝදත  , පස ගෝ ඉරෙෝ 



 (13) ‘සනෝේ ලඩේ පවතපත වසන ෝම පවත නරෝවරණෝ කරන ෝතක කස  
මෝධ්ෝක (රෝවෝ ෙ ඇතල ව  ) ඒ බහසණ කෝරෝෝව සෝමෝන් පෝරවෘතතෝක 
වශෝෝන වත රටට ෙැනම ද ෝනෝ තබම ය.

ෝම පරස  , තමන එ ෝස අන්ෝගමවලට හැරවෝම ව්ෝපෝරෝක නරත ෝනෝ වණ 
ෞව කෝත  . එෝහත ඇතත වශෝෝන ම ඔවන එ ෝස තමන ෝේ ආගමට හරහෝ 
ගැනෝම ව්ෝෝෝමෝක නරත ව සටෝත  , ඔවනට පහර දමට සහ තමන ෝේ 
ආගම පෝරචෝරෝ කරමට ඔවනට ඇත පෝරජෝතනතෝරෝ අයතෝ උදරෝ ගැනමට 
තවත ෝකෝනකට ඇත අයතෝ කමක ෙ  ? වෝශෂෝෝන ම  , බදරෝජෝණන 
වහනෝස ෝේ ෛමතෝර සසෝන සවර ෙරෝ සටන භකෂවකට ෝම වැන 
හංසනෝක ෝපරමණ ගැනමට ඇත අයතෝ කමක ෙ?

බේධතවෝට පත සැණන බදන වහනෝස ෝේ අභමතෝ වෝණ අන්ෝගමවලට 
හැරවෝම තඹරෝගෝ ම පෝරතකෝෂප කරමය  . එ නම  , තමන වහනෝස අවෝෞෝෝධ 
කර ගත ධේමෝ ෝේශනෝ ෝනෝ කර සටම ය  . එෝහත සකෝර ෝේෝේනදෝෝ ෝේ 
ෞලවත ෝපරතතෝ මත ඒ අෙහස අතහළ උනවහනෝස පසවග මහණනට ධේම 
ෝේශනෝ කරමට ඉටෝ ගත හ  . අන්ෝගමවලට හැරවෝම ආරමභෝ බදන 
වහනෝස ෝගන ම ඇරෝෙනෝන එ ෝලසන.

ඉන පස ලංකෝව ෝෞෞේධ රටක වනෝන ෝක ෝස ෙ  ? මහඳ මහ රහතන 
වහනෝස මහනතලෝට වැඩම ෝකෝට ෝේවෝනමපෝතසස රජතමෝට ධේමෝ 
ෝේශනෝ කරෝමන  . මහඳ හමෝන ෝන අෝශෝෝක අධරෝජෝෝ ෝේ පතනවන ෝ  . සෝ 
පතනවන ලංකෝවට පටත කර එවෝම ද ඉනදෝෝන අධරෝජෝෝ ෝේ අසහෝෝ ෞල 
පරෝකෝරමෝ වකෝර ආකෝරෝෝන ෝහෝෝ ෝේවෝනමපෝතසස රජ ෝකෝරහ 
ෞලපෝනනට නැතැ ය එකෝහලෝ කව හැක ෙ?

ෝක ෝස ෝවතත  , ෞලෝ ෝෝෙවම ෝෙ වන කෝරණෝක  . ෝේතව  , ආගම 
සමෞනධෝෝන ෝනෝ ව ෝවනත ඕනෑ ම කෝරණෝක සමෞනධෝෝන වව 
ෞලහතකෝරෝ වරෙක ෞවට අප කෝ අතරත වවෝෙෝක නැත ෞැවන  . ෝම 
කෝරණෝ ෝෙස වමසලෝලන ෞැල වට ෝපෝනනට ඇතෝත  , අන්ෝගමවලට 
හැරවම ලංකෝෝේ සමෝජ ගැටමකට තඩ ද ඇතෝත ඔෝ කෝන ෞලහතකෝරෝක 
නසෝ ෝනෝ ව  , හෝෙක ආගම මෝර කරම ම  , එහ ද ෙ  , බේධෝගෝමන ෝවනත 
ආගමකට මෝර වම  , ඉවසෝ වැෙෑරෝ ෝනෝ හැක පෝපෝක වශෝෝන සැළකම  
නසෝ ෝ  . ලංකෝෝේ ද ෝමෝ ෝෞෞේධ ෝරෝෝගෝක  . ඇෆගනසථෝනෝේ ද මසලම 
ෝරෝෝගෝක   . 17 වන සෝවස වන ෝතක යෝරෝෝපෝේ ද කෝතෝෝලක ෝරෝෝගෝක  .



මෝ ෙනනෝ පරද  , තමනෝේ ආගමට ෝවනත ආගමකෝන හරවෝ ගැනමට ෝමෝන 
ම ෝවෝහසක වත අෙ ෝනෝ ගනනෝ එක ම පෝරධෝන ආගම යෝෙේ ලේධෝ ය. 
ෝම ආගමකෝන මට සහසෝර ෝෙකකට මතෝතන කෝරසතස වහනෝස ව 
ඇණගැසෝේ අන්ෝගමක ෝේශනෝ කරම නසෝ ෝ  . එෝහත පස කෝලක යෝෙේ 
ආගම රෝජ්තවෝෝන ෞැහැර වෝම සට කෝරම කෝරමෝෝන එෝ පේගල වමකතෝ 
ෝකෝරහ පමණක සමෝ වෝ  . අෙ වන වට  , ෝවනත ආගමකෝෝකට යෝෙේ 
ආගමට ෞැඳම අතශෝ අසර කේතව්ෝක ව ඇතෝත ඒ නසෝ ෝ  .

අනත සෑම පෝරධෝන ආගමක ම එහ අනත පැතත ෝ  . එ නම  , තමන අෙහන 
වමකතෝ අනන ෙ ඇෙහෝ යත ෞවට තරෝේ වශවෝස කරනනන සහ එෝ එ 
ෝස වන ෞවට වගෞලෝ ගැනම මරෝෝගන මැෝරන වගකමක වශෝෝන 
ෙකනනන ෝ  . ආගම ෝන පේගල වමකතෝ පළෞඳ කෝරණෝක නම  , අනකෝ ෝේ 
වමකතෝ ගැන මට ඇත රෙෝව මට ෝනෝ වැටෝේ  . ෝසෞඛ් කෝරණෝක, 
ෝේශපෝලනක කෝරණෝක  , මෝේ ෝසෞඛ්ෝට සහ මෝේ ෝේශපෝලනෝට සෘජ ව 
ෝහෝෝ වකෝර ව ෞලපෝන ෞැවන  , එහ ද අනන පළෞඳ මෝේ ෞලපෑමක 
අෙෝළතවෝ මට ෝතරම ගත හැක  . ඇතැම වට පෝරචණඩතවෝෝන 
(වපලවෝෝන  ) පවෝ අනකෝ ෝේ සභ සේධෝ (සමෝජවෝෙෝ  ) ෝවනෝවන ෝකෝනක 
ෝපන සටම (පෝරතපතතමෝ වශෝෝන පළගතතත  , නැතත  ) ඒ අනව අපට 
වැටෝේ  . ෝේතව  , ඉෂට සේධ කර ගැනෝම ඉලකකෝ ෝපෝද අවශ්තෝවෝක වන 
ෞැවන  . එෝහත මම නවනට ෝන වට  , නැත නම මම සවේගෝට ෝන වට 
අලලප ෝගෙර එකෝ ෙ මෝ සමග එහ ෝෝ යත ෝැය මෝ සතනෝන ඇය  ? සවල 
ජවතෝේ ද හැක තෝක අනකෝට කඩෝකඩ කම කරන මම  , ආගෝම ද පමණක 
ඔහ මෝේ සගෝෝක වෝ යත ෝැය සතම  . අන්ෝගමකෝෝකට හම කර ගත 
ෝනෝ හැකෝකක වෝ යත ෝැය හඟම.

අෙ වන වට  , ආගම ෝන කහලකරවකැ ය මෝ කෝනෝන එ ෞැවන  . මෝේ 
ෝෙපයන සට ගැනමට ශකතෝක නැත  , ආතමෝ ෝෞලහනතෝවකන ෝපෝළන 
මම  , අනකෝ මෝ සමග එකට සටෝගන සටම මෝේ ෝෙපෝට වෝරවකැ ය හඟම. 
ඔහ මෝ හැරපෝෝ ෝවනත උන සමග ෝපළ ගැෝසන වට මෝේ අපෝරෝණක ෝෙපෝ 
තවත හරවැෝටය  .

අප ශලෝචෝර මනසන වනෝන කවෙෝ ෙ?

  Gamini Viyangoda
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