
ශ්රී ලංාව ල ලං- ලං2018 ලංඅන්තර්ජ තිව ලංආගමිව ලංනිදහස පිළිබ ලංල ර්ත ල 

විධ යව ලංස ර ාය 

ආණ්ඩුක්රම ලයල්ථාවල මින්  ආගම ෙලස්ථ ිරීමෙ  ිදහශව තුළුවල ිතීමෙ , ශෘහය වවක්ෂිෙේ වශ 

ආගමික ිදහශව බව දී තිෙේ. බුද්ධවගම, ඉ්ථව , හි් දු වශ ක්රි්ථතියවිද ධමයමය යස ආග  ශ ර 

නීතිෙය්  පිළිගැේ . ආණ්ඩුක්රම ලයල්ථාවල වශ ෙලස්  නීති මින්  රෙ  ආගමික ිශ්වලවවය්  ත ර බුදු 

හශමට “ප්රමුඛ්ථාවසය” බව ෙහස ත ර ආගමික සුුව රය් ෙේ තයිතිලවිතක ලට ගරු කරමි්  එය 

ආරක්ව ිරීමමට රජය බැඳී ිතටී. ආගමික සුුව ර ප්රජවල් ෙේ වශ රවජය ෙසවලස වවිශධවසල  NGO) 

ිදෙයෝජි යි් ට තනුල, ප්රවෙද්ය ය ම ටෙ  රජෙේ ිදධවීම්  ආගමික සුුව රය් ට, ිශේවෙය්  

මු්ථලි ලරු් ට ශව   ිදකවයික ෙසවලස ශව ඉල් ජලික) “ිදහශ්ථ“ ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය ලට එෙරහිල 

ක්රමවනුක ල ෙලස්ථක  ිරීමෙමහි ිදර  වශ. මු්ථලි  වශ ක්රි්ථතියවිද සුුව රය් ට එෙරහි ආගමික 

ලෙය්  උිතගැ්  ව ිතදුවී  රවශියක දී  ප්රවෙද්ය ය ිදධවීම්  වශ ෙ වලිිතය ප්රතිාවර හැක්වෙේ සැති බල 

ෙශෝ තලම ලෙය්  ප්රතිාවර හැක්ව බල ලවමය ව ෙ.. ආගමික සුුව රය් ට වශ ඔවු් ෙේ පූජනීය 

්ථාවසලට   ශරදී  වශ හිරිශැර ිරීම ලට රජෙේ ිදධවීම්  වශවය හැක්ව බලට වමශර ලවමය ව 

තිෙේ. මවමයුළ මවවෙේදී රජය දිස 10 ක් රට පුරව ශදිිත  ් ලයක් ප්රකවයට  ්  කරමි් , වමවජ මවධය 

ප්රෙ.ය ීමමව කරමි්   මශනුලර දි්ථත්රික්කෙේ මු්ථලි  ිශෙරෝ ක කැරලි ලට ප්රතිාවර ලෙය්  

පුද්ගයි්  100 කට ලැඩි පිරිවක් ත් තඩවගුලට ග්  ත ර එහිදී මැර කල්ලි ිශිත්  මු්ථලි  ිතිශල් 

ලැිතය් ට ෙම්  ම වවප්පු, ිදලවව වශ මු්ථලි   ල්ලි ලට  ශර දු්  බල ලවමය ව ෙ.. තලම ලෙය්  

ෙමහිදී මරණ ෙහකක් ිතදුවී 28 ෙහෙසකු ුළලව ැබ ත ර මු්ථලි ලරු් ෙේ ිදලවව, වවප්පු ශව මු්ථලි  

 ල්ලි ලට ිශව ෙද් ෂ ශවිද ිතදු වෙේය. මවධය ලවමය වලට තනුල, ෙ බරලවරි මවවෙේ දී ත  වර 

දි්ථත්රික්කෙේ මු්ථලි  ිශෙරෝ ක කැරලි ෙකෝවශලලි්  තලම ලෙය්  පුද්ගයි්  5 ෙහෙසකු ුළලව බව 

වශ ෙලෂඳවැල් ිරහි යක් වශ මු්ථලි   ල්ලියකට ශවිද වීෙම්   සු රජය ෙ වලිිතය ෙයවහලව එය මැඩ 

 ැලැ් වෙේය. ඉලැ් ජලික ශව ිදකවයික ෙසවලස ක්රි්ථතියවිද  ල්ලි දිින්  දිගටම ලවමය ව කර ත් ේ  

ෙ වලිිතය ඔවු් ට හිරිශැර කෂ බල්  ප්රවෙද්ය ය ිදධවීම්  ෙබවෙශෝ ිශට ආගමික බහු රය වමඟ ිතටි 

බල්  ය. තෙේල් 29 ලස දිස ෙබෞද්ධය්  ශව හි් දු භක්තිකයි්  පිරිවක් ෙකවෂඹ  වදුක්ෙක් පිහිටි 

තෙ ෝ්ථ ලික  ල්ලිෙේ ඉරිහව ෙද්ල ෙමෙශයට බශ් කවරෙය්  තුළුව වී ආගමික ල වල්   ල් ලමි්  

ිතටි පිරිවට  මයජසය කෂ බල ක්රියවකවීම්  ලවමය ව කර තිෙේ. පූජවල  ැලැ් වීම ලශවම ස ර කරස 

ෙව ෙ වලිිතය ිරුළනුල් ෙග්  ඉල්ව ිතටිෙේය. ක්රියවකවීම්   ලවස  රිදි, ජුලි 8 ලස දිස, ග ලවීම්  

වශ ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව පිරිවක් ෙ වෙෂව් සරුෙ. ෙවලසපිටිෙේ ‘ජීලමවස ක්රි්ථතියවිද 

එෙව ේලි‘ ෙද්ල්ථාවසෙේ ෙද්ල ෙමෙශයක් කඩවකප් ල් කෙේ එය හි් දු බහු ර ග මවසයක් බල 

ප්රකව කරමිිද. ෙ වලිිතය ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවයමට ිදෙයෝග කෙේ පූජවල්   ැලැ් වීම ස ර කරස 

ෙවයි. ලවර තලවවස ලස ිශට, රජය ිරිතදු ිදහශ්ථ ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවයමක්, ආගමික වවිශධවස ෙව 

ිශධිම්  ආකවරයකට ලියව දිවචි කර ෙසවතිබුණි.  හැසට බව් මක ෙසවලස 2011 රජෙේ ාක්රෙල්ඛයක් 

උපුටව හක්ලමි්  ආගමික කටයුුළ  ැලැ් වීමට පූජනීය ්ථාවස ිශිත්  තනුමැතිය බව ග  යුුළ බලට 

ප්රවෙද්ය ය ෙ වලිිතය වශ රජෙේ ිදධවීම්  දිගටම ඉල්ව ිතටියශ. 2008 රජෙේ ාක්රෙල්ඛය තහවෂ ල් ේ   



ෙබෞද්ධ ආය ස වඳශව  මණක් බල බුද්ධ වවවස ශව ආගමික කටයුුළ තමව යවවය ිශිත්  මැයි මවවෙේ 

දී ප්රකව කර තිබ සමු් , ෙ වලිිතය වශ ප්රවෙද්ය ය ිදධවීම්  දිින්  දිගටම ක්රි්ථතියවිද වශ මු්ථලි  

පූජනීය ්ථාවස ඉදිිරීමම  ශස  ිරීමම ෙශෝ ලවව හැමීම වඳශව 2008 ෙමම ාක්රෙල්ඛය ෙයවහව ග් ේ  ය. 

ආගමික සුුව රය් ට  ශර දී  දිගටම ිතදු ිශය. ඔක්ෙ ෝබමය ලස ිශට ිතදු වී තති  ල්ලිලට  ශර දී , 

ෙද්ලගැතිලරු්  වශ ඔවු් ෙේ වභවල්  බිය ගැ් වීම වශ ප්රාණ්ඩ් ලය ෙයවහව ගැනීම වශ ලැඳු  පිදු  

ේථලවල් ට බවධව ිරීම  ආදි ිතද්ධි 74 ක් ශ්රී වකවෙ. ජවතික ක්රි්ථතියවිද ඉලැ් ජලික ව් ධවසය 

 NCEASL) ිශිත්  ලවමය ව කර තිෙේ. ිතිශල් වමවජ කණ්ඩවය ලට තනුල, ආගමික සුුව රය්  ඉක්ක 

කරග්  වමවජ මවධය ලයව වර මින්  වලරය තිශ්ථීමම වශ ප්රාණ්ඩ් ලය තවුලුලව තිෙේ. ෙබවදු බ 

ේථසව (BBS) ශව ෙබෞද්ධ බ බකවය ලැිද ෙබෞද්ධ ජවතිකලවදී කණ්ඩවය  ලවමයිනක ිතවශ ෙබෞද්ධ 

බහු රෙේ ආධි  යය ප්රලමයධසය ිරීමම වශ ආගමික ශව ජසලවමයිනක සුුව රය්  තලමවසයට ක් 

ිරීමමට කටයුුළ කර තිෙේ. ිශේවෙය් ම මවමයුළ මවවෙේ මශනුලර ෙකෝවශ වමෙේ වමවජ මවධය 

ශරශව ෙමලැිද ෙද් ිතදු ිශය. ප්රධවස ලෙය්  ෙබෞද්ධ ිතවශ බහු රය  ලැඩි පිරිව හි් දු ශව වැිරය 

යුුළ ක්රි්ථතියවිද සුුව රයක් වහි ) වශ ෙහමෂ සුුව රය ත ර ිතිශල් යුද්ධය තලව්  වීෙම්   සු 2010 

දී පිහිටුලස හ දි්ථත්රික් ම ටෙ  ත්  මය ආගමික ප්රතිව් ධවස කමිටු ශරශව වවමය ෙගවඩසැීමෙ  

කටයුුළල ිදර  වීමට ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි් ෙේ ශැිරයවල ක්තිම්  ිරීමමට ිතිශල් වමවජ 

වවිශධවස තඛණ්ඩල උ් වවශ කෂශ.  

ජවතික ප්රතිව් ධවස ක්රියවලලිෙේදී ආගමික සුුව රය් ෙේ ලැහග් කම තලධවරණය කරමි්  ආගමික 

සුුව රය්  ආරක්ව ිරීමමට වශ වැම ෙහසවෙේ ම ආගමික ිදහශව ආරක්ව ිරීමමට කටයුුළ කරස 

ෙව එක්ව්  ජස හ  වසව ති කවමයයවය ෙද් වස සවයකයි් ෙග්  සැල  සැල ්  ඉල්ව 

ිතටිෙේය.  වසව ති කවමයයව ිදධවීම්  ෙබවෙශෝ ිශට ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි්  ශමු වී ත්  මය 

ආගමික වවලවහය දිරිගැ් වීමට කටයුුළ කෂශ. ත්  මය තහහිලි වශ ත්  මය ආගමික වශෙයෝින වල, 

වවලවහය වශ ිශ්වලවවය ෙගවඩසැීමම වඳශව ිදමයමවණය කර තති ෙගෝලීය ෙශවඳ ම භවිශ ය්  ෙයවහව 

ගැනීම වඳශව ව ිශෙද් ආධවර ලැඩවටශ්  ිරහි යකට එක්ව්  ජස හ රජය තරමුහල් ව යව තිෙේ. 

මවමයුළ මවවෙේදී ආගමික සුුව රය්  වඳශව ව ිශේව උ ෙද්කලරයව. ආගමික ිදහශ්ථ ආය සය 

 Religious Freedom Institute) මින්  ෙමෙශයලස හ ව ම් ත්රණයකට වශභවීම ව ත ර රජය වශ 

ිතිශල් වමවජ සවයකයි්  වමඟ වවකච්ඡව කෙේ ය. ආගමික ිදහශව පිළිබඳල වවකච්ඡව ිරීමම වඳශව ඔහු 

ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි්  වශ රජෙේ ෙජයෂ්ඨ ිදධවීම්  ගණසවලක් ශමු වෙේය. මවමයුළ මවවෙේ 

මශනුලරදී ිතදුව මු්ථලි  ිශෙරෝ ක ප්රාණ්ඩ් ලය  වසව තිලරයව ප්රිතද්ධිෙේ ෙශෂව දුටුෙ.ය. 

I කව ටස ලං - ලංනයආගමිව ලංජන ලංසාමිග  ලං  

රෙ  මුුව ජසගශසය මිලියස 22.6 ක් ෙව එක්ව්  ජස හ රජය ගණ්  බව ත   2018 ජලි 

ත්ථ ෙ ් ුළල). 2012  සල ම) ජවතික වවගණසයට තනුල ජසගශසෙය්  ිතයයට 70.2 ක් 

ෙබෞද්ධය් හ, ිතයයට 12.6 ක් හි් දු, ිතයයට 9.7 ක් මු්ථලි  වශ ිතයයට 7.4 ක් ිරුළනුල්  ෙව හක්ලව 



තිෙේ. වවගණස හ්   ලට තනුල, රෙ  ිතයලුම ෙබෞද්ධය් ෙග්  වම් ිශ  ලස ොරලවදී ෙබෞද්ධ 

ප්රජවල, මධයම, උුළරු-මැහ, ලයඹ, වබරගමුල, හකුණු, ඌල වශ බ්ථසවහිර  ෂව් ල බහු රය ෙ.. 

ප්රධවස ලෙය්  වැිරය යුුළ ක්රි්ථතියවිද සුුව රයක් වහි  හි් දු භක්තිකය්  ලස ද්රිශඩය් , , උුළරු 

 ෂවේ  බහු රය ලස ත ර, සැෙගසහිර  ෂවේ  මු්ථලි ලරු් ට  සුල ෙහලස ිශව ම කණ්ඩවයම 

ෙ.. ෙබවෙශෝ මු්ථලි ලරු ෙලසම ජසලවමයිනක කණ්ඩවයමක් ෙව ඔවු්  ශඳුසව ගනී. ඉ් දියවනු 

ව භලයක් තති ද්රිශඩය්  ලැඩි ලෙය්  හි් දු භක්තිකය්  ලස ත ර ඔවු්  මධයම, වබරගමුල වශ 

ඌල  ෂව් ල ජීල්  ෙ.. සැෙගසහිර  ෂවේ  මු්ථලි ලරු බහු රයක් ිතටිස ත ර මධයම, උුළරු-මැහ, 

ලයඹ, වබරගමුල, ඌල වශ බ්ථසවහිර  ෂව් ල හ වැිරය යුුළ මු්ථලි  ජසගශසයක් ිතටිති. 

ිරුළනුල්  රට පුරව ලවවය කරස සමු්  සැෙගසහිර, උුළරු, ලයඹ වශ බ්ථසවහිර  ෂව් ල ලැඩි 

ලෙය්  ිතටිස ත ර වබරගමුල වශ ඌල  ෂව් ල ඔවු් ෙේ කුඩව ජසගශසයක් හක්සට ැෙේ. 

ෙබවෙශෝ මු්ථලි ලරු සු් ිද ලස ත ර කුඩව ෂියව වශ තශමඩි සුුව රයක්හ ිතටී. ිරුළනුල් ෙග්  ිතයයට 

82 ක් ෙරෝමවනු කෙ ෝලිකය්  යැයි ගණ්  බව තිෙේ. තිද්  කණ්ඩවය  ලස වකව වභවල 

 ත් ේලික් ), ් ෙද්ිත ප්රතිවව්ථකරණ  ල්ලිය, ෙමෙ ෝදි්ථ ලරු, බැප්ටි්ථලරු, එෙව බිලි ඔෆ් ෙගෝඩ්, 

ෙ ්  ෙකව්ථ ල්ලරු,  සු කවලීස වව් ුළලරය් ෙේ ෙේසු්ථ ක්රි්ථුළ්ථ ලශ් ේථෙේ ෙද්ල්ථාවසය වශ 

ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් . ක්රි්ථතියවිද ඉලැ් ජලිකය්  වශ ෙලස්  “ිදහශ්ථ” (ඉලැ් ජලි්ථ  ශව 

ිදකවයික ෙසවලස ෙර රමවදු) කණ්ඩවය  මෑ  ලවරල දී ලමයධසය වී ත ්  ඒලවෙේ වවඛයවල්  

පිළිබඳ ිශ්වලවවහවයක ත්ථ ෙ ් ුළ ෙසවමැ . රජයට තනුල, ිශව ිරුළනු ප්රජවලට වවෙප්ක්ල 

ෙ ලවෙේ වවමවජික් ලය තඩු ම ටමක  ලීම. යුෙහ. ආගම ිද ආගමක් ෙව රජය පිළිග් ේ  සැ ් , 

රෙ  ිශිශධ ප්රෙද්ල කුඩව යුෙහ. ජසගශසයක් ජීල්  ෙ.. 

 

II කව ටස. ලංආගමිව ලංනිදහස ලංසහ  ලංරජකේ ලංකගෞරලය 

වසතික රවමුල 

ආණ්ඩුක රම ලයල්ථාවලට තනුල, වෑම පුද්ගෙයකුටම ආගමක් ෙ ෝරව ගැනීෙ  ිදහශව තුළුව “ිතීමෙ , 

ශෘහය වවක්ෂිෙේ වශ ආගමික ිදහශව“ වඳශව තයිතියක් ත . පුරලැිතය් ට “ප්රිතද්ධිෙේ ෙශෝ පුද්ගලිකල 

ෙශෝ   ම ආගම  ෙශෝ ිශ්වලවව තනුල ලැඳු  පිඳු  ිරීමෙ , පිළි ැදීෙ , තනුගමසය ිරීමෙ  ෙශෝ 

ඉගැ් වීෙ  තයිතිය “ ආණ්ඩුක්රම ලයල්ථාවල බව ෙහයි. ලයල්ථාවල රෙ  ආගමික ිශ්වලවවය්  ත ර 

බුද්ධවගමට  ප්රධවස ්ථාවසය බව ෙහස ත ර එය ආරක්ව ිරීමම රජෙේ ලගකීමක් ලස සමු්  එය රවජය 

ආගම ෙව  පිළිගනු ෙසව ැෙේ. 2003 ෙේෂ්ඨවධිකරණ ීම් දුලකට තනුල ලයල්ථාවනුකල රජය 

ආරක්ව කෂ යු් ේ  බුද්ධවගම  මණක් ලස ත ර තෙසකු්  ආග ලට රවජය ආරක්වල වඳශව වමවස 

තයිතියක් ෙසවමැ . ආගමකට ශරලව ගැනීම පිළිබඳ මලික තයිතිලවිතකමක් ආණ්ඩුක්රම ලයල්ථාවල 

යටේ  ෙසව  ලතිස බල ෙශෝ ලයල්ථාවෙල්  එය ආර් ව ෙසව කරස බල එම ීම් දුෙලහි වඳශ්  ෙ.. 



ෙකෙසකුෙේ ආගම ප්රාවරය ිරීමෙ  තයිතිය ආණ්ඩුක්රම ලයල්ථාවෙල්   ආරක්ව ෙසව කරස බල 2017 දී 

ෙේෂ්ඨවධිකරණය ිශිත්  ීමරණය කරස දී. 

බුද්ධවගම, ඉ්ථව , හි් දු වශ ක්රි්ථතියවිද ධමයමය යස ආග  ශ ර නීතිය යටේ  පිළිගැේ . ෙමම 

කණ්ඩවය  ශ ෙමය මධයම ආගමික ආය ස වඳශව ලියව දිවචි වීෙ  තලය වලක් ෙසවමැ . පිළිග්  

ආග  ශ රට තනුබද්ධ කණ්ඩවය  තුළුවල සල ආගමික කණ්ඩවය , සල පූජනීය ්ථාවස ඉදිිරීමම, 

ආගමික ේථලක  මිසවරි) වීවව / වවක්රමණ තලවර ් ,  වවල් ක්රියව් මක ිරීමම වශ ආගමික 

තධයව සය වඳශව වශසවධවර  ඉල්ලු  ිරීමම ආදිය වඳශව රජෙේ ලියව දිවචි ිශය යුුළය.  වමයලිෙ ් ුළෙ. 

 ස ක් මින්  වව්ථාවග  ිරීමමට ආගමික ආය සලට උ් වවශ කෂ ශැිර ෙ.. ඒ වඳශව තලය 

ල් ේ  වර බහු රයක් ලස ත ර ඒ මින්  ආගමික කණ්ඩවයමට රවජය පිළිගැනීමක් ැෙේ. 

බුද්ධ වවවස තමව යවවය ිශිත්  ශඳු් ලව දු්  2008 තමව යව ාක්රෙල්ඛය රජය තනුගමසය කරස 

ත ර, ආගම කුමක් වුල්  ිතයලු කණ්ඩවය ලට සල පූජනීය ්ථාවස ලියව දිවචි ිරීමමට ශව ඉදිිරීමමට 

තමව යවවෙය්  තලවර බව ග  යුුළය. 2017 ජුිද මවවෙේදී ෙේෂ්ඨවධිකරණ ීම් දුලක් මින්  

ලියව දිවචි ිරීමෙ  තලය ව ුවහවයී ෙව  ශවුරු කරස දී. ආගමික  ශසුක  ලියව දිවචි ිරීමම ශව 

ඉදිිරීමම පිළිබඳ 2008 ාක්රෙල්ඛය තහවෂ ල් ේ  ෙබෞද්ධය් ට  මණක් යයි බුද්ධ වවවස තමව යවවය 

මැයි මවවෙේ දී ීම් දු කෙේය. ෙකේථ ෙල ් , වමශර නීති ිශවරහයි් ට තනුල, පූජනීය ්ථාවස 

තිදලවමයයෙය් ම රජය වමඟ ලියව දිවචි ිරීමම වඳශව ජවතික නීතිෙේ  ැශැදිලි  හසමක් ෙසවමැ . 

එක් එක් ප්රධවස ආගමික ප්රජවල් ෙේ ගැටුව ිශවඳීම වඳශව ිද්වචි  රජෙේ තමතිලරු්  ලගිරල යුුළය. 

ෙහ වමය ෙ ් ුළ ශව තමව යව  ැලරු  තහවෂ ල් ම්  තමතිලරයවෙේ ආගම ම   හස  ලස ත ර 

ෙලස්ථ ආගමක සල තමව යලරයකු බයට  ් ලස ිශට ඒලව ෙලස්ථ ෙ.. 

රජෙේ වශ ෙ ෞද්ගලික  වවල් ිශය මවවෙ. ආගම තිදලවමයය ිශයයිර. ෙ ෝරවග්  ිශය වඳශව  වව 

ුළෂ ප්රමවණල්  ඉල්ලුමක්  තලම ලෙය්  ිතසු්  15 ක්) ත්  ස ,  ම හරුල්  බුද්ධවගම, ඉ්ථව , හි් දු 

ෙශෝ ක්රි්ථතියවිද ධමයමය ශැහෑීමම ෙහමවපිය් ට ෙ ෝරව ග  ශැිරය. ශියය් ට ආගම ඉෙගස ගැනීෙම්   

ඉල්  ිශය ශැිර ෙසවෙ.. 

ශ්රී වකවෙ. වවමවසය ෙ ෂ ිශය ිදමයෙද්ය උග් ලස ිතයලු ම  වවල් තමව යවවය ිශිත්  වක්ථ කර 

තති , ප්රධවස ආග  ශ ර ආලරණය ලස ආගම පිළිබඳ තධයව ස ිශය මවවල භවිශ ව කෂ යුුළ ත ර 

තධයව ස ෙ වදු වශතික වවමවසය ෙ ෂ ිශභවග  එක්ව්  ජස හ 12 ෙේණියට වමවස) වඳශව එය 

තිදලවමයය ෙ.. ශ්රී වකවෙ. වවමවසය ෙ ෂ ිශය ිදමයෙද්ය තනුගමසය ෙසව කරස ජව ය්  ර  වවල්ල 

ආගම ඉගැ් වීම තලය ෙසවෙ.. 

දික්කවවහය, ෂමව භවරකවර් ලය වශ ෙද් ෂ උරුමය තුළුවල  වුල් නීතියට තහවෂ කරුණු ිශිද්වාය 

කරනු බ් ේ  ජසලවමයිනක ෙශෝ ආගමික කණ්ඩවයෙ  ව ප්රහවයික නීතිය යටේ  ෙශෝ රෙ  ිතිශල් 

නීතිය යටේ  ය. ෙකේථ ෙල ් , ෙමම භවිශ ය් , කව ය තනුල ෙලස්ථ ලස ත ර ෙබවෙශෝ 

ලයතිෙමයකය්   ලතිස බල. ආගමික ප්රජව වවමවජිකයි්  ලවමය ව කර තිෙේ. රියව වශ වව්ථකෘතික 



භවිශ ය්  වවමවසයෙය්  මු්ථලි ලරු් ෙේ ිශලවශ වශ දික්කවවහ  වසය කරස ත ර ෙබවෙශෝ ෙද් ෂ 

තයිතිලවිතක ලට තහවෂ ල් ේ  ිතිශල් නීතියයි. ිතිශල් වමවජ කණ්ඩවය  ලට තනුල උුළරු  ෂවේ  

ිතිශල් නීතිය ිශලවශය්   වසය කරස ත ර ෙබවෙශෝ ිශට ෙද් ෂ ෙබදීම ිතදු ල් ේ  ෙ වලමයි  හි් දු) 

ාවරිත්රවනුක නීතියට තනුලයි. මිශ්ර ිශලවශ ෙශෝ ආගමක් ෙසවමැති පුද්ගයි් ෙේ ිශලවශ තුළුව ිශිශධ 

ආග ල ිතවශ ශව ද්රිශඩය් ෙේ ෙබවෙශෝ ිශලවශය්  ිතිශල් නීතිය මින්   වසය ෙ.. 

රට ිතිශල් ශව ෙද් වස තයිතිලවිතක  පිළිබඳ ජව ය්  ර ව මුතිෙේ  වමයලකරුෙලක් ෙ.. 

 

රජෙේ පිළිෙල්  

ෙහෙහෙසකු මරණයට  ්  කරමි්  ශව 28 ෙහෙසකුට ුළලව ිතදු කරමි්   දිස කීහි යක් ති්ථේථ 

මශනුලර දි්ථත්රික්කෙේ ිතදුව මු්ථලි  ිශෙරෝ ක ප්රශවරලලි්   සුල මවමයුළ 6 ලස දිස, රජය ිශිත්  රට පුරව 

දිස 10 ක ශදිිත නීතියක්  ැසව ත ර, වමවජ මවධය ෙල  පිිශීමම ීමමව කර කබ මැඩ ැලැ් වීමට 

ිතය ගණසක් ෙ වලි්ථ භටයි්  ෙයහවීය. මවධය ලවමය ව ලට තනුල, ිතවශ ෙබෞද්ධ ජවතිකලවදී කල්ලි 

ිශිත්  ප්රාණ්ඩ ක්රියව ිතදු කර තති ත ර, එය ආර භ වෙේ, මවමයග ආරවුක් ෙේුළෙල්  ිතවශ 

ෙබෞද්ධෙයකු ඝව සය කෂ බලට දීගස සගරෙේ මු්ථලි  මිිදසු්  පිරිවකට ොෝහසව ිරීමෙම්   සුලයි. 

කැරලිකරුල්  ිශිත්  ිදලවව 33 කට හැඩි ශවිද හ ිදලවව 256 කට තමයධ ලෙය්  ශවිද හ ිතදු කර තති 

ත ර වවප්පු 163 වශ ලවශස 47 ිශසව කර ත ැයි ශ්රී වකව මු්ථලි  කවු් ිතය  ලවයි. මීට තම රල 

ිශිශධ ්ථාවසල මු්ථලි   ල්ලි ගණසවලකට ශවිද ිතදු කර තිෙේ. පුද්ගය්  100 කට ලැඩි පිරිවක් 

ෙ වලීිතය ිශිත්  ත් තඩවගුලට ෙගස ත . ෙකේථ ෙල ් , වමශර ප්රවෙද්ය ය ක්රියවකවීම්  වශ මවධය 

 ලවස  රිදි, කැරැල් මැඩ ැලැ් වීම වඳශව කවෙෝචි  ආකවරයිර්  ෙ වලිිතය මැදිශ්  ෙසවවීය. 

මශනුලර ෙකෝවශ ව බ් ධල ිතවශ ෙබෞද්ධ ජවතිකලවදී කණ්ඩවයමක් ලස මශෙවවෙශව්  බකවෙේ 

සවයක තමි්  වීරිතවශ ත්ර්ථ ලවදී ිශමමයස තවය මින්  මවමයුළ 17 ලස දිස ත් තඩවගුලට ගනු ැබීය. 

මශනුලර මශවධිකරණය ිශිත්  වීරිතවශ වශ  ල්   ්ථ ෙහෙසකු ඔක්ෙ ෝබමය 29 ලසහව ත  ම  මුහව 

ශරිස දී. ලවර තලවවස ලස ෙ ක් ෙ වලිිතය ෙලස්  තය ත් තඩවගුලට ෙගස ෙසවමැති ත ර ෙබවෙශෝ 

සඩු තලව්  වී ෙසවමැ . 

ආගමික සුුව රය් ට වශ ඔවු් ෙේ පූජනීය ්ථාවසලට   ශරදී  වශ හිරිශැර ිරීම ලට ෙ වලිිතය 

වශ ප්රවෙද්ය ය ිදධවීම් , ශවුල් ව බල ිදහශ්ථ ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය  දිින්  දිගටම ප්රකව කර ත යි ශ්රී 

වකවෙ. ජවතික ක්රි්ථතියවිද ඉලැ් ජලික ව් ධවසය  NCEASL) ිශිත්  ලවමය ව කර තිෙේ. ිරුළනු 

කණ්ඩවය   ැලසුෙ. ිදධවීම්  වශ ෙ වලිිතය ෙබවෙශෝ ිශට ය  ප්රජවලක ආගමික බහු රෙේ  ැ්   

ග් සව බලයි. 

ක්රි්ථතියවිද ආගමික ිදහශ්ථ මවධය ආය ස ලවමය ව කෙේ, ශ්රී වකවෙ. ජවතික ක්රි්ථතියවිද ඉලැ් ජලික 

ව් ධවසයට  NCEASL) තනුල, සවඳුසස පුද්ගයි්  පිරිවක් ිශිත්  ඔක්ෙ ෝබමය මවවෙේ දී 

තිශ්ථවවෙ.ල්ෙල් ෙද්ලගැතිලරෙයකු  ැශැර ෙගස ෙගව්ථ  ැය 24 ක් රඳලව ෙගස තිෙේ. ෙද්ලගැතිලරයව 



යුළරු ැදියිර්  ආ සු ෙගහර යමි්  ිතටියදී ෙ වලි්ථ ිදධවරිෙයක් ඔහු ස ර කෙේය. මවධය ආය ස 

ප්රකව කෙේ කණ්ඩවයම ඔහුට  ශර දු්  බල් . ිශදුලි ක  ස ෙයද බල් ,  මයජසය කෂ බල්  

ප්රෙද්ෙේ ඔහුෙේ ආගමික ල් හසව කටයුුළ ස ර කරස ෙව ඔහුට  ැලූ  බල් ය. 

මවධය ලවමය වලට තනුල, ෙ බරලවරි 27 ලස දිස, සැෙගසහිර ත  වර දි්ථත්රික්කෙේ මු්ථලි  ිශෙරෝ ක 

ෙකෝවශයිර්   සු  ් ලය  වසය ිරීමම වඳශව රජයට ෙ වලිිතය ෙයහවීමට ිතදු ිශය. ෙමහි දී තලම 

ලෙය්  පුද්ගයි්  5 ෙහෙසකු ුළලව බව තති ත ර වවප්පු ිරහි යකට ශව  ල්ලියකට ශවිද ිතදු වී 

තිෙේ. මු්ථලි  වවප්පු හිමිෙයකු ආශවර ලට “ලඳ ෙ ති” එක් කෂ බලට ිතවශ කණ්ඩවයමක් ොෝහසව 

ිරීමෙම්   සුල ෙමම ප්රශවරය ිතදු ිශය. ෙමලැිද ිතදුවී  රට ුළෂ වවහිඳීයවලට තහි කර බල ජසවධි ති 

වමත්රී ව ිතරිේථස මශ ව වඳශ්  කෂ බල (thehindu.com) ත්  මයජව පුල්  තඩිශය  ෂ කෂ ත ර, 

ිශ ක් සවයක ෙහමෂ ජවතික ව් ධවසෙේ  රවජලෙරෝතිය  ව  ්  ්  ෙමම ප්රශවර ෙශෂව හිරස බල්  

ත රවධකරුල් ට එෙරහිල හැඩි ක්රියවමවමයග ග් සව ෙව්  ඉල්ව ිතටිෙේ ය. ත  වර දි්ථත්රික්කෙේ 

ෙද් වස ක්රියවකවරිෙයකු ලස ිතරවේ මවෂූමය මවධයයට  ැලසුෙ. ෙ වලි්ථ ප්රතිාවරය “ රමක් 

ම් හගවමී” බලයි. 

ප්රවෙද්ය ය ක්රියවකවරි් ට තනුල, තෙේල් 29 ලස දිස, ෙකවෂඹ දි්ථත්රික්කෙේ  වදුක්ෙක් පිහිටි තෙ ෝ්ථ ලික 

ෙද්ල්ථාවසයට එම  ෂවේ  ෙබෞද්ධය්  වශ හි් දු භක්තිකය්  තුළුව 20 ෙහෙසකුෙග්  යු්  

කණ්ඩවයමක් ඉරිහව පූජවල ත රුළර බශ් කවරෙය්  තුළුව වී එහි වවමවජිකයි් ට  මයජසය කෂශ. 

පූජවල්   ැලැ් වීමට ඔවු්  රැ්ථ ලස ිදලේථ හිමිකරුට ශව  ල්  කව්  වලකට බහුිශධ පුද්ගය්  

 ශර දු් ශ. ෙ වලිිතය මැදිශ්  වී  ශර දු්  තය වශ පූජවලට වශභවිනවල්   වදුක්ක ෙ වලිිතයට ෙගස 

එස දී. වභවෙ. වවමවජිකයි් ට තනුල, ඔවු් ෙේ ආගමික ල් හසව කටයුුළ ලශවම ස ර කරස ෙව 

ෙ වලි්ථ ිදධවරියව   ිරුළනුල් ෙග්  ඉල්ව ිතටි ත ර ිරුළනුල්  දිින්  දිගටම පූජව  ැලැ් වුලෙශව්  

ඔවු් ට එෙරහිල  ැමිණිල්ක් ෙගවනු කරස ෙව තෙසක් තයෙග්  ඉල්ව ිතටිෙේ ය. ෙ වලි්ථ ිදධවරියව 

ිද් හව වශග  භවවලක් ෙයවහව ගිදමි්   ෙද්ලගැතිලරයවෙේ බිරිඳට බැණ ලැදුණු ත ර  රිශ්රෙේ 

හිමිකරුට  ශරදීම ව බ් ධෙය්   ැමිණිල්ක් භවර ගැනීම හ ප්රතික්ෙෂ්  කෙේ ය. 

රවජය ෙසවලස වවිශධවස ලවමය වලට තනුල, ජුලි 8 ලස දිස තලට ග මවසලලි්   ැමිණි කල්ලියක් වශ 

ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව ශ ර ෙහෙසකු ෙ වෙව් සරුෙ. ෙවලසපිටිෙේ ජීලමවස ක්රි්ථතියවිද 

වභවෙ. ෙද්ල්ථාවසයකට බශ් කවරෙය්  තුළුව වශ. එක් ෙබෞද්ධ භික්ෂුලක් ෙද්ලගැතිලරයව 

 ෙවකට  ල්ලු කර, වභිකෙයකුට වීමරිකල  ශර දී,  ල්ලිෙේ තිබ බයිබල් ෙහකක් රැෙගස ිනෙේ ය. 

ෙවලසපිටිය හි් දු බහු ර ග මවසයක් බල් , ෙද්ලගැතිලරයවට ගමට තුළුව වී පූජව ල වල්  

 ැලැ් වීමට ඉඩ ෙසව ෙහස බල්  මැර පිරිව ිරයව ිතටි බල ිශ් දි ය්  ප්රකව කෂශ. රවජය ෙසවලස 

වවිශධවස ලවමය වලට තනුල, එදිස ම, ලැලික් ෙද් ෙ වලි්ථ ්ථාවසය භවර ෙ වලි්ථ ිදධවරියව වශ 

ෙබෞද්ධ භික්ෂුලක් ෙද්ල්ථාවසයට  ැමිණ එහි කටයුුළ ස ර කරස ෙව ිරුළනු කණ්ඩවයමට ිදෙයෝග 

කෙේය. මශලැලි වවලමයධස තධිකවරිෙේ බ ප්රෙද්යට තය්  ඉඩමක ෙමය ිතදුවී තති ත ර, ෙබවෙශෝ 



ිශට ලියව දිවචි ෙසවව ආගමික වභවල් ට ිදධවීම් ෙේ පූමයල තලවරයිර්  ෙ වරල එහි  වසය යටේ  

තති රජෙේ ඉඩ ල ල් හසවමවස ිරීමම  ශස  කර ත ැයි ලවමය ව ෙ.. 

2014 මවමයුළ වශ ජලි මවවල තල්ථාව ෙහකක දී රජය ිශිත්  තල් ගම  මු්ථලි  ිශෙරෝ ක ෙකෝවශලට 

ෙගවදුරු වල් ට ල් දි ෙගලව තති ත ර, එම ිතද්ධිෙේදී මවධය ලවමය වලට තනුල පුද්ගයි්  4 ෙහෙසකු 

මියෙගව්ථ 80 ෙහෙසකු ුළලව බව තති ත ර ිදලවව 200 ක් වශ ලවණිජ ෙගවඩසැිනලි 73 කට ශවිද 

ිතදුිශය. ලවර තලවවස ලස ිශට් , වමශර සඩු තධිකරණෙේ ිශභවග ෙලමි්   ැලුළණි. 

ිදකවයික ෙසවලස කණ්ඩවය ල ෙද්ය ය ආය ස, ආගමික වවිශධවස ෙව ලියව දිවචි ිරීමම 

දිරිගැ් වීමට මශජස වල හැනුල්  ිරීමෙ  ලයව වරයක් ිරුළනු ආගමික කටයුුළ ෙහ වමය ෙ ් ුළල 

ිශිත්  2016 දී දිය්  කෂ සමු්  ලවර තලවවස ලස ිශට්  රජය සල කණ්ඩවය  ිරිතලක් ලියව දිවචි ෙසව 

කරස දී. ිදධවීම්   ලවස  රිදි ෙමයට ෙේුළල වෙේ තමව යවවය ෙමම ලියව දිවචිය කෂ යුුළ හ 

සැද්හ ය් ස පිළිබඳ ෙද් වස ීමරණයක් ෙගස ෙසව තිබීම ිදවවය.  ඒ ෙලනුලට, ලියව දිවචි ෙසවව 

ිදහශ්ථ ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය  මය ගනුෙහනු, බැවකු ිනණු  ිශලෘ  ිරීමම වශ ෙද් ෂ  බව ගැනීම ආදි 

කටයුුළ වඳශව ලවණිජ භවර, නී යනුක වවග  ෙශෝ රවජය ෙසවලස වවිශධවස ෙව දිගටම ක්රියව් මක 

ිශය. ෙකේථ ෙල ් , ලියව දිවචි ිරීමෙ  ක්රියවලලිය ශරශව රජෙේ ිශධිම්  පිළිගැනීමක් ෙසවමැතිල, 

පූජකලරු් ට ෙමහි  ැමිණීම වඳශව ආගමික ේථලක වීවව බ ත්ර බව ග  ෙසවශැිර බල් , රැ්ථවී  

 ැලැ් වීම ෙශෝ සල පූජනීය ්ථාවස ඉදිිරීමම පිළිබඳ ීමමවල් ට මුහුණ දු්  බල් , ිදකවයික ෙසවලස 

ෙද්ල්ථාවස  ලවව තිෙේ. ිදහශ්ථ ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය  ලට තනුල, ප්රවෙද්ය ය ිදධවීම් ෙේ ලියව  දිවචි 

තලය වල් ට තනුකල කටයුුළ ිරීමෙ  දී ඔවු්  ප්රධවස දුෂ්කර ව ෙහකකට මුහුණ දු් ශ.  ෂමුල, 

ඉඩ  ෙරජි්ථට්රවමය කවමයයවල හෘඪ පිට ්  ෙල්ඛස තලක්රමණය වී තිබීම්  තව පූමයණ ඉඩ  

වමීක්ණ්  ිදවව ග්රවමීය ෙද්ල්ථාවසලට එම ඉඩ  වඳශව ෙබවෙශෝ ිශට ඔප්පු බව ගැනීමට ෙසවශැිර 

ිශය. ෙහලනුල, ප්රවෙද්ය ය ප්රජවෙ. ෙශෝ ප්රවෙද්ය ය ෙබෞද්ධ ිශශවර්ථාවසෙේ බහු රයකෙේ කැමැ්   

ෙසවමැතිල ප්රවෙද්ය ය වභවල්  ෙබවෙශෝ ිශට සල ආගමික ෙගවඩසැිනලි ඉදිිරීමම තනුම  ෙසවිරීමමට 

ීමරණය කෂශ. ෙද්ල්ථාවසල සවයකය්  ිරයව ිතටිෙේ ඔවු්  සැල  සැල ්  ප්රවෙද්ය ය රජෙේ 

ිදධවීම් ට ශව ක්රි්ථතියවිද ආගමික කටයුුළ ව බ් ධෙය්  ලග ිරයස තමව යවයට ආයවාසය කෂ්  

බව ග  ශැිර වෙේ ීමමි  වවමයාක් ලයක් බලයි. 

හිරිශැරලට භවජසය වී තති ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය ල වවමවජිකයි් ට තනුල, ප්රෙද්ෙේ වවමය 

 ල් ලව ගැනීෙ  මුලවෙල්  ප්රවෙද්ය ය බධවීම්  ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය ලලි්  ඉල්ව ිතටිෙේ ලැඳු  පිදු  

කටයුුළ ස ර කරස ෙව ෙශෝ ඔවු් ෙේ පූජනීය ්ථාවස, ප්රවෙද්ය ය බ ීමමවෙල්  පිට  ෙලස්  

්ථාවසයකට ෙගස යස ෙවයි. ආගමික කටයුුළ  ැලැ් වීම වඳශව පූජනීය ්ථාවස ිශිත්   තනුමැතිය 

බව ග  යුුළ යයි වඳශ්  ලස 2011 රජෙේ ාක්රෙල්ඛයක් ප්රවෙද්ය ය ෙ වලිිතය වශ රජෙේ ිදධවීම්  

දිින්  දිගටම උපුටව හක්ලස බල ලවමය ව ිශය. ෙකේථ ෙල ් , 2012 දී බුද්ධ වවවස තමව යවවය ිශිත්  

2011 ාක්රෙල්ඛය තලවගු කරස දි. ක්රි්ථතියවිද වශ මු්ථලි  පූජනීය ්ථාවස  ශස  ිරීමමට, බවධව 



ිරීමමට වශ ලවව හැමීමට  ආගමික  ශසුක  ඉදිිරීමම පිළිබඳ 2008 ාක්රෙල්ඛය හ ෙ වලිිතය ෙයවහව 

ග් ේ  ය. 

ක්රි්ථතියවිද වශ මු්ථලි  ිතිශල් වමවජ කණ්ඩවය  ලට තනුල, ෙබවෙශෝ ිශට ිද හිරිශැර ිරීම  ිතදු වෙේ 

ප්රවෙද්ය ය ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව වශ ෙබෞද්ධ ජවතිකලවදී වවිශධවසල හිරිශැරලට වමගවමීල ය. 

ිතිශල් වමවජ ආරවචි මවමයග ලට තනුල, ජසලවරි 12 ලස දිස, ග ලැිතය් ෙේ ිශෙරෝධය ෙේුළෙල්  

කල්ඩි සගරෙේ ෙේසු ඉලැ් ජලික ෙද්ල්ථාවසෙේ ෙද්ලගැතිලරයවට, ඔහුෙේ ිදලේථ  ැලැ් ෙලස ලැඳු  

පිදු  කටයුුළ ස ර කරස ෙවට  උ ෙහ්ථ ෙහමි්  ෙලරුගල් ප්රවෙද්ය ය ෙල්ක ෙග්  ලිපියක් ැබුණි. 

ප්රවෙද්ය ය ආරවචි මවමයග  ලට තනුල, ජසලවරි 19 ලස දිස, ත  වර දි්ථත්රික් ෙල්ක  කවමයයවෙේ රජෙේ 

ඉඩ  ිදධවරියව “එෙව බිලි ඔෆ් ෙගෝඩ්“ ෙද්ල්ථාවසෙේ ෙද්ලගැතිලරයවෙග්  ඉල්ව ිතටිෙේ ලැඳු  පිඳු  

ශව පූජව කටයුුළ ලශවම ස ර කරස ෙවයි. ඉඩ  ිදධවරියව ෙද්ලගැතිලරයවට  ැලූ  බලට ලවමය ව 

ල් ේ  ඔහුට ආගමික කටයුුළල ිදයැලීමට ලයල්ථාවමය තයිතියක් සැති බල්  මශලැලි වවලමයධස 

තධිකවරිෙේ ෙරගුවිත, රෙ  ෙලස්  ප්රෙද්ල  දිවචිකරුල් ට බව දී තති ලයල්ථාවමය ආරක්වල්  

තභිබලව යස බල් ය. ෙද්ල්ථාවසෙේ ඉඩම ත්  ්  කර ග් සව බලට රජෙේ ිදධවීම්   මයජසය කෂ 

බල් , එම ්ථාවසෙේ ිරුළනු පූජවල්  ෙසව  ල් ලස බලට ෙ වෙරව් දු ෙලමි්  ලිපියක් ත් ව්  කරස 

ෙව ෙද්ලගැතිලරයවට බ ිරීමමට උ් වවශ කෂ බල්  එම ආරවචි මවමයග වඳශ්  කරයි. ෙකේථ 

ෙල ්  ෙද්ලගැතිලරයව එම ලිපියට ත් ව්  ිරීමම ප්රතික්ෙෂ්  කෙේය. එදිසම, ෙද්ලගැතිලරයව තතිෙමයක 

දි්ථත්රික් ෙල්ක   ADS) ශමුව ත ර, ඔවු් ෙේ වවලවහය  ටිග  ෙසව කරස බලට වශතික කර ගැනීම 

වඳශව ෙද්ලගැතිලරයවෙේ ජවගම දුරකාසය බශ් කවරෙය්  බව ග්  බල්  ඔහු ිරයව ිතටිෙේය. 

 සුල තතිෙමයක දි්ථත්රික් ෙල්ක   ADS) ඉඩ  ිදධවරියවෙේ ප්රකව සැල  තලධවරණය කෂ ත ර 

ෙද්ලගැතිලරයවෙග්  ඔහුෙේ ෙ ෞද්ගලික ිදලේථ පූජව රැ්ථවී   ැලැ් වීම ස ර කරස ෙව ඉල්ව 

ිතටිෙේය. ෙද්ලගැතිලරයව එය ප්රතික්ෙෂ්  කෂ ිශට තතිෙමයක දි්ථත්රික් ෙල්ක   ADS) ප්රෙද්ෙේ ෙබෞද්ධ 

භික්ෂුලක් තම ව භික්ෂූ්  ලශ් ේථවට හැ්  ඕසෑම ක්රියවමවමයගයක් ගැස ීමරණය කෂ ශැිර බල 

 ැලීමය. 

ශ්රී වකවෙ. ජවතික ක්රි්ථතියවිද ඉලැ් ජලික ව් ධවසයට  NCEASL) තනුල, ඔක්ෙ ෝබමය 7 වශ 14 යස 

දිසල ෙබෞද්ධ භික්ෂුලක් ිශිත්  සවයක් ලය දු්  පිරිවක් ඉරිහව ෙද්ල ෙමෙශය  ැලැ් ෙලස  ත රුළර 

කෑගල් දි්ථත්රික්කෙේ බු් ෙකවහුපිටිෙේ ‘එෙව බීලී්ථ ඔෆ් ෙගෝඩ්‘ ෙද්ල්ථාවසයට  ැමිණ 

ෙද්ලගැතිලරයවට වශ ඔහුෙේ  වුෙල් තයට  මයජසය කෂශ.  ල්ලිෙේ ලියව දිවචිය පිළිබඳ වවක්ෂි වශ 

එහි වවමවජිකයි් ෙේ ැයි්ථුළලක් ඉදිරි ්  කරස ෙව භික්ෂුල ෙද්ලගැතිලරයවෙග්  ඉල්ව ිතටියශ. 

වෑම ෙකෙසකුට ම  ම ආගම ිදහශේථ පිළි ැදීමට තයිතියක් තති බල  ලවමි්  බු් ෙකවහුපිටිය 

ෙ වලි්ථ ්ථාවසෙේ ෙ වලි්ථ ිදධවීම්  ිශිත්  කශකවීම් ට  රලටු ෙකවට ිශසුරුලව ශරිස දී. ෙකේථ 

ෙල ් , ්ථාවස භවර ිදධවරියව ිශධිම්   ැමිණිල්ක් ෙගවනු ිරීමෙම්  ලෂිරස ෙව 

ෙද්ලගැතිලරයවෙග්  ඉල්ව ිතටි ත ර ඔක්ෙ ෝබමය 15 ලස දිස ිතයලු  වමයලය්  කැඳලව රැ්ථවීමක් 

 ල් ලස දී. ෙද්ලගැතිලරයව ප්රකව කෙේ ෙමම රැ්ථවීෙ  දී ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව ෙහෙහෙසකු, 



බු් ෙකවහුපිටිය ප්රවෙද්ය ය ෙල්ක  වශ ෙද්ල්ථාවස  රිශ්රය තව ජීල්  ලස තවල්ලැිතෙයක් ෙද්ල 

ෙමෙශය්   ැලැ් ිශම ස ර කරස ෙව ඉල්ව ිතටි බලයි. ෙකේථ ෙල ්  ෙද්ලගැතිලරයව ඊට එකඟ 

වීම ප්රතික්ෙෂ්  කෂ ත ර ෙ වලිිතය  ැලසුෙ. ඔහුට  සු දිසක ඔහු සැල ්   රැ්ථවීමකට වශභවීම ිශය 

යුුළ බලයි. ලවර තලවවස ලස ිශට්  ෙමය ෙසව ිශවඳී  ැලුළණි. 

ප්රධවස ලෙය්  හි් දු වශ මු්ථලි  උුළරු ශව සැෙගසහිර  ෂව් ල ෙබෞද්ධ කණ්ඩවය  වශ ශමුහවල 

ිශිත්  ෙබෞද්ධ ිතද්ධ්ථාවස ඉදිිරීමම ිතිශල් වමවජ කණ්ඩවය  වශ ප්රවෙද්ය ය ෙද් වසඥයි්  ිශිත්  

ශඳු් ලස ද්ෙද් ආගමික බිය ගැ් වීමක් ෙවයි. ඔවු්  ෙ ් ලව දු් ේ  වමශර ිතද්ධ්ථාවස ඉදිකර 

ත් ේ  ෙබෞද්ධ  දිවචිකරුල්  ඉ ව ්ථලල් යක් තති ප්රෙද්ල බලයි. උුළෙමය ප්රවෙද්ය ය 

ෙද් වසඥයි් ට තනුල, වමශර ිශට ශමුහවල ිතය ිද රවජකවරිලලි්  බැශැරල ක්රියව කෂ ත ර ෙබෞද්ධ 

ප්රතිමව ඉදිිරීමමට වශවය වෙේය. 

ිතිශල් වමවජ ලවමය වලට තනුල, වැප් ැ බමය 5 ලස දිස, මුීම.  කුමිමුෙසයි හි කුරු් ුළමය ක් හ ම  

බුදු පිළිමයක්  ැබීමට ෙබෞද්ධයි්  පිරිවක් ග්  උ් වවශයට ප්රෙද්ලවීම්  ිශරුද්ධ ිශය. ක් හට පුරවණ 

ෙබෞද්ධ ව බ් ධයක් තති බල ෙබෞද්ධෙයෝ ප්රකව කෂශ. ප්රෙද්ලවීම්   ැලසුෙ. ක් ෙද් ෙමෙ ක් 

තිබුෙණ් හි් දු ෙකෝිශක්  මණක් බල්  ඓතිශවිතක ල එහි ිරිතහව ෙබෞද්ධ ිශශවර්ථාවසයක් ෙසව 

 ැලති බල්  ය. ඔක්ෙ ෝබමය 5 ලස දිස ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව මුීම. මෙේ්ථත්රව්  තධිකරණයට 

ිරයව ිතටිෙේ ිද ෙබෞද්ධ පුරවිශහයව මිමියක් එම ්ථාවසෙේ පිහිටව තති ත ර එහි ිතද්ධ්ථාවසයක් 

ඉදිිරීමමට තලවර ෙහස ෙවයි. තලවරය බව දීම තධිකරණය ප්රතික්ෙෂ්  කෙේය. පුරවිශහයව 

ෙහ වමය ෙ ් ුළලට තරමුහල් හිඟ බැිශ්  පුරවිශහයව ්ථාවස වමීක්ණයක් ිතදු ිරීමම වඳශව ප්රවෙද්ය ය 

ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව  ්  කර තති බල රජෙේ පුරවිශහයව ෙහ වමය ෙ ් ුළල තධිකරණයට 

ලවමය ව කෙේය. 

ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ෙේ ප්රජවලට තනුල, ෙද්ල ෙමෙශය්   ල් ලස ්ථාවස ඉදිිරීමම වඳශව 

තනුමැතිය බව ගැනීම දිගටම ත ශසු වී තිෙේ.  ෂව්   වස ිදධවීම්  2008 ාක්රෙල්ඛය උපුටව 

හක්ලමි්  සල ෙද්ල්ථාවස ඉදිිරීමෙ  තයදු  ්  ිතයල්ම වවාවරක වවලමයධස ශව ක්රි්ථතියවිද කටයුුළ 

තමව යවවයට ෙයවමු කෙේය. ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ට තනුල,  ෂව්   වස ආය සල 

ිශෙරෝධ ව ෙසවතිබුණහ, ලමයය ුළෂ දී තමව යවවය ිශිත්  ෙද්ල්ථාවස ඉදිිරීමම වඳශව වු තයදු  ්  

ිරිතලකට තනුමැතිය බව දී ෙසවමැ . 

ලයඹ  ෂවේ  පු්    දි්ථත්රික්කෙේ මවහ ෙප් ශවල  ප්රවෙද්ය ය වභවල  ෙද්ල්ථාවසයක් (Kingdom 

Hall) ඉදිිරීමම වඳශව කෂ ඉල්ලීම “ෙමයි්  ප්රෙද්ෙේ ආගමික තවමිනය තති කෂ ශැිර බැිශ්  තනුමැතිය 

බව දිය ෙසවශැක.” යයි ිරයමි්  ප්රතික්ෙෂ්  කෂ බල ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල්   ැලූ ශ. ඔවු්  

මවසල හිමික  ෙකවමිවමට ෙ  පිළිබඳල  ැමිණිලි කෂ ත ර . තෙගෝ්ථුළ 9 ලස දිස මවසල හිමික  

ෙකවමි්  වභවල ිශිත්  කැඳව රැ්ථවීමකදී ප්රවෙද්ශිය වභවල ිරයව ිතටිෙේ ෙයෝජි  ෙගවඩසැිනලි මිමිය 

පිහිටව ත් ේ  ිරුළනුල්  ශව ෙබෞද්ධය්  ත ර ප්රාණ්ඩ ගැටු  තති ව ප්රෙද්යක බල්  ෙලස්  



්ථාවසයක ෙමය ඉදිිරීමමට ඉල්ලු   ත්රයක් ඉදිරි ්  කෂෙශවක් තනුම  කෂ ශැිර බල් ය. ලවර 

තලවවස ලස ිශට්  ෙමම ප්ර්වසය ිශවඳී ෙසවමැ . 

පූජනීය ්ථාවසල ව් ල පූජව  ශස  ිරීමෙ  නීති  ැසවීම වඳශව හි් දු ආගමික කටයුුළ තමව යලරයව 

ිශිත්  ඉදිරි ්  කරස හ ෙයෝජසවලක් වැප් ැ බමය 11 ලස දිස තමව ය මණ්ඩය ිශිත්  තනුම  කරස 

දී. ලවර තලවවස ලස ිශට්   වමයලිෙ ් ුළෙ. ිශලවහයට භවජසය වීමට ිදයමි  ෙමම  ස්  

ෙකටු  ති්  හි් දු ෙකෝිශක ෙශෝ ඒ ුළෂ කුරුල්්  තුළුව ඕසෑම වෙ කු බිලි දීම  ශස  කරයි. 

රජෙේ තරමුහල් ලලි්  ක්රියව් මක ලස  වවල්ල ආගමික තධයව සය තිදලවමයයල  ැලුළස හ, පිළිග්  

ආග  ශ රම ඉගැ් වීමට වෑම  වවකටම ප්රමවණල්  ව  ්  ෙසව තිබ ත ර, ිතිශල් වමවජ 

කණ්ඩවය ලට තනුල, ෙ  ිදවව වමශර ිතසු් ට ඔවු් ෙේ ආග  ශැර ෙලස්  ආග  ශැහෑීමමට ිතදුිශය. 

රජෙේ  වවල්ල ගුරුලරු් ෙේ හිඟයක් ිදර්  රෙය්   ලතිස ත ර ත ැ  ිශට  ම් ෙේ ෙසවලස 

ආගමික ිශය මවවලක් ඉගැ් වීමට එහි ිතටිස ගුරුලරු් ට ිතදු ෙ.. 

ආගමික  වවල්ලට  ශසුක  වශ පිරි්ථ වඳශව රවජය තරමුහල් තඛණ්ඩල ැබුණු ත ර ඒලව මධයම 

රජෙේ වශ/ෙශෝ  ෂව්  තධයව ස තමව යවවෙේ ිශය  ායට යට්  ිශය.  රජෙේ වශ තමයධ රවජය 

 වවල් ෙම් ම ආගමික ලෙය්  තනුබද්ධි   වවල් ිතයලුම ආග ල ශියය් ට ිශලෘ  ිශය යුුළ යයි 

නීතිෙය්  ිදයම කර තති සමු් , ආගමික ෙේුළ්  ම  ිතසු්  තුළෂ්  ිරීමම ප්රතික්ෙෂ්  කරස වමශර 

 වවල් ගැස ලවමය ව වී තිෙේ. මවසල හිමික  කණ්ඩවය  ලට තනුල, තෙගෝ්ථුළ මවවෙේදී ල්   

කෙ ෝලික  වවක ිශදුශල් තිලරෙයක් හරුෙලකු  වවට තුළෂ්  ිරීමම ප්රතික්ෙෂ්  කෙේ තය 

ෙරෝමවනු කෙ ෝලික ෙසවලස ිරුළනුලකු ව බැිශිද. 

 

III කව ටස. ලංආගමිව ලංනිදහස ලංසහ  ලංසම ජ ලංකගෞරලය ලංදැක්වීකේ ලංතත්ලය 

ආගම, භවවල වශ ජසලවමයිනක් ලය එිරෙසකට වමී ල බැඳී තති ෙශයි් , ෙබවෙශෝ ිතදුවී   ිදකරම 

ආගමික තසසය වලය ම   හස  ව ඒලව ෙව ලමයීමකරණය ිරීමම දුෂ්කර ිශය. 

ිතිශල් වමවජ කණ්ඩවය ලට තනුල, ආගමික සුුව රය්  ඉක්ක කරග්  වමවජ මවධය ලයව වර 

වලරය තවු්ථවමි්  ප්රාණ්ඩ් ලය තවුුවලව තිෙේ. පුල්  ්  ලවමය ව වශ ිතිශල් වමවජයට තනුල, ෙබවදු 

බ ේථසව ලැිද ෙබෞද්ධ ජවතිකලවදී කණ්ඩවය  ලවමයිනක ිතවශ ෙබෞද්ධ බහු රෙේ ආධි  යය 

ප්රලමයධසය කරමි්  ිශේවෙය් ම වමවජ මවධය ශරශව ආගමික ශව ජසලවමයිනක සුුව රය්  තලමවසයට 

ක් ිරීමම දිගටම කරෙගස ිනෙේය. 

ිතිශල් වමවජ ිදීමක්කයි්  කස්ථවල්  ෂ කෙේ ෙබවදුබ ේථසව වවිශධවසෙේ වශ තෙසකු්  ෙබෞද්ධ 

ජවතිකලවදී කණ්ඩවය ල භවල-ප්රෙබෝධස භවවල ආගමික සුුව ර කණ්ඩවය ල වවමවජිකයි් ට 

එෙරහිල ප්රාණ්ඩ ක්රියව ිරීමමට වමවජ ක්රියවකවීම්  ෙ වෂඹලව තති බලයි. මවමයුළ මවවෙේ මශනුලර 



ෙකෝවශෙේ ප්රාණ්ඩ් ලය උිතගැ් වීමට මු්ථලි  ිශෙරෝ ක ජස වමශය බමුුව ගැ්  වෙේ  වමවජ 

මවධය භවිශ ව කරමිිද. 

ලමයය ුළෂ ිතදුව  ල්ලිලට  ශරදී , ෙද්ලගැතිලරු් ට වශ ඔවු් ෙේ වභවල්  බිය ගැ් වී  වශ 

ප්රාණ්ඩ් ලය වශ ෙද්ල ෙමෙශය් ට බවධව ිරීම  ආදී ිතද් ක්  74 ක් ශ්රී වකවෙ. ජවතික ක්රි්ථතියවිද 

ඉලැ් ජලික ව් ධවසය  NCEASL) ිශිත්  ෙල්ඛස ග  කර තති ත ර 2017 ලමයෙේ ෙමලැිද ිතද්ධි 97 

ලවමය ව ිශය. 

ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ෙේ ප්රජවල ඔවු් ෙේ වවමවජිකය් ට ෙලස්ථක  ිරීමම වශ ඔවු්  

ත ෙයෝජසයට ක් ිරීම  ගැස ලවමය ව කෙේය. ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ට තනුල, ෙ බරලවරි 28 

ලයඹ  ෂවේ  ිදකලැරටිෙේ දී ෙබෞද්ධ භික්ෂූ්  ලශ් ේථව ෙහෙහෙසක් බ්ථ සැලුළ ෙ වෂක ිතටි 

කව්  ව තනුගවමිකය්  ෙහෙහෙසකු ෙල  ෙගව්ථ ඔවු් ෙේ ශැඳුනු  ්  බැලීමට ඉල්ව ිතටියශ. භික්ෂූ්  

ලශ් ේථව කව්  වල් ෙේ පි් තූර ග්  බල් , එක් කව්  වලකෙේ බෑගයිර්  බශ් කවරෙය්  ලිපි 

ෙල්ඛස බව ග්  බල් , ඔවු්  ිදරුල්  කර ප්රෙද්ෙය්  ෙසර ව ශරිස බලට  මයජසය කෂ බල්  

ලවමය ව ෙ.. ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ට තනුල, මවමයුළ 5 ලස දිස  ල් ලස හ ෙ වලි්ථ  ීමක්ණයට 

භික්ෂූ්  ලශ් ේථව “ඉ ව උමුළ ෙව ශැිතරුණු” ිතයයකට තධික පිරිවක් වමඟ  ැමිණි බල්  ෙ  ිදවව 

්ථත්රී්  ඔවු් ෙේ පුද්ගලික ආරක්වල ගැස බිය ව බල්  ලවමය ව ෙ..  සුල ෙ වලිිතය, ෙයෙශෝලවෙේ 

වවක්ෂිකරුල් ෙේ රැ්ථවී   ැලැ් ව ිදලේථ හිමිකවරියට තෙේ ිදලේථ රැ්ථවී   ැලැ් වීම ස ර කරස 

ෙව හැනු  දී තිෙේ. ෙ  ව බ් ධෙය්  ෙගවනු කෂ සඩුලක් ලවර තලවවස ලස ිශට්  ිශභවග ෙලමි්  

 ැලුළණි. 

ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ෙේ ප්රජවලට තනුල, ජසලවරි 10 ලස දිස, ඔවු් ෙේ තනුගවමිකය්  

ෙහෙහෙසක් ආගමික ඉගැ් වී ලලි්   සු ආ සු යමි්  ිතටියදී ශ්රවල්ථතිපුර ෙබෞද්ධ ිශශවර්ථාවසෙේ 

ප්රධවස භික්ෂුල ෙව, ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල්  ිශිත්  ශඳුසවෙගස තති, වද්ධර් ස ස  භික්ෂුලක් 

වීඩිෙයෝලක්  ටිග  කරමි්  ිතටි ඔවු්  ෙල   ැමිණ බිය ග් ලව තිෙේ. ඉ්   සු වද්ධර් ස, ඔවු් ෙග්  

එක් තෙයකුට වැරයටිෙය්   ශර දු්  බල ලවමය ව ෙ.. ෙ වලිිතය භික්ෂුල ජසලවරි 27 ලසහව 

ත් තඩවගුලට ෙගස ත  ම  මුහව ශැරිෙේය. ලවර තලවවස ලස ිශට්  ෙමම සඩුල ිශවඳී ෙසවමැ . 

මවමයුළ 26 ලස දිස සවඳුසස පුද්ගයි්  මශනුලර පුපුරැ්ථේථ ප්රදී වගවර ෙද්ල්ථාවසයට ගල් ගවව එහි 

ලශයට ශවිද කෂ බල රවජය ෙසවලස වවිශධවසයක් ිශිත්  ලවමය ව කර තිෙේ. මවමයුළ 28 ලස දිස 

ෙද්ලගැතිලරයව ග ෙ වෂ ෙ වලි්ථ ්ථාවසයට  ැමිණිලි කෙේය. වැකකරුල්  ිරිතෙලකු ත් තඩවගුලට 

ෙගස සැ . 

රවජය ෙසවලස වවිශධවස ආරවචි මවමයග ලට තනුල, ඔක්ෙ ෝබමය 21 ලස දිස, හි් දු පූජකෙයකු වශ 

හි් දු ෙකෝිශක වභව තිලරයව තුළුව 100 කට ආව් ස පිරිවක් මඩකපුෙ. “ෙසෝ ්ථක්ෙලයවමය“ 

 ල්ලිෙේ ිරුළනු ෙද්ලගැතිලරයවට වශ එහි වභව වවමවජිකයි් ට මරණ  මයජස එල් කෂ ත ර, 

ලවචිකල ත ෙයෝජසය කෂශ.  ල්ලිය පිහිටව ත් ේ  ෙකෝිශට තය්  ඉඩමක බල හි් දු පූජකලරයව 



ප්රකව කෙේය. ඉඩම  ල්ලියට බදු දු්  ඉඩ  හිමියව  සුල ඉඩම වඳශව ව ඔහුෙේ හිමික  ඔප්පුල 

ඉදිරි ්  කෙේය. ඔවු් ෙේ ක්රියව ව බ් ධෙය්  ෙ වලිිතය හි් දු පූජකලරයවට වශ ෙකෝිශෙල් 

වභව තිලරයවට තලලවහ කෂ ත ර තසවග ෙේදී ක්රි්ථතියවිද ෙද්ල ෙමෙශය් ට බවධව කෂෙශව්  ඔවු්  

ත් තඩවගුලට ග් සව බලට  මයජසය කෙේය. 

ිතිශල් වමවජ ආරවචි මවමයග ලට තනුල, ඔක්ෙ ෝබමය 20 ලස දිස ඌල  ෂවේ  මශ තමතිෙේ 

ව බ්  කකරණ ෙල්ක , ිද රැ්ථවීමකට වශභවීම ලස ෙව බදුල් දි්ථත්රික්කෙේ එෙව බිලී්ථ ඔෆ් 

ෙගෝඩ් ෙද්ල්ථාවසෙේ ෙද්ලගැතිලරයවට ිදෙයෝග කෙේය. ෙද්ලගැතිලරයව රැ්ථවීමට  ැමිණි ිශට 

ග ලවීම්  තිෙහෙසක් ෙද්ල්ථාවසයක් ඉදිිරීමම සල් ලස ෙව ඉල්ව ිතටි ත ර ඒ වඳශව 

ව බ්  කකරණ ෙල්ක ලරයවෙේ වශය බව ගැනීමට උ් වවශ කෂශ. ෙකේථ ෙල ් , ිදධවරියව  

ආගමික පූජව කටයුුළ ිතදු ිරීමමට ෙද්ලගැතිලරයවට තති තයිතිය  ශවුරු කෙේය 

ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි්  වශ ිශිශධ තහහිලි ව ප්රහවය්  වශ ජසලවමයිනකය් ෙග්  වම් ිශ  ිනහි 

පුද්ගය් ෙග්  වම් ිශ  දි්ථත්රික් ම ටෙ  ත්  මය ආගමික ප්රතිව් ධවස කමිටු ශරශව වවමය ෙගවඩ 

සැවවීෙ  කටයුුළ ෙමෙශයවීම වඳශව ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි් ෙේ ශැිරයවල ක්තිම්  ිරීමමට ිතිශල් 

වමවජ වවිශධවස තඛණ්ඩල උ් වවශ කෂශ. ශ්රී වකවෙ. ජවතික වවම කවු් ිතය ෙමම කමිටු ිදමයමවණය 

කෙේ ප්රධවස ලෙය්  ෙබෞද්ධ ිතවශ බහු රය වශ මලික ලෙය්  හි් දු ශව ක්රි්ථතියවිද ෙහමෂ 

සුුව රය ත ර ිතදුව ිතිශල් යුද්ධය තලව්  වීෙම්   සුලයි. 

“ිදෙල්ථ ෙද්ල්ථාවස” ල  එස  ලැඳු  පිදු  වඳශව ිශධිම්  ෙව ිදයමි  පූජනීය ්ථාවසලලි්  පිට) 

ෙද්ල ෙමෙශය්   ල් ලස ක්රි්ථතියවිද කණ්ඩවය  ගණස ලමයධසය වී තිෙේ 

ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල් ෙේ මවමයගග  ප්රලෘ් ති ිශකවසය  JW.org) ලවමය ව කෙේ, ජලි 6 ිතට ජලි 8 

හක්ලව, රටලල් ශ ක ෙයෙශෝලවෙේ වවක්ෂිකරුල්  14,200 කට ලැඩි පිරිවක් ෙ  රෙ   ැලැ් ව  ෂමු 

“වධමයයම්  ල් ස“ ස  ිශේව ව ෙ සයට ෙකවෂඹදී රැ්ථව බලයි. ෙමම වමුුවලට වශභවින ව 

ිදෙයෝජි ෙයෝ ආගමික කරුණු වවකච්ඡව ිරීමම, පුද්ගයි්  බ.ීම්ථම ිරීමම වශ ශ්රී වවිරක වව්ථකෘතිය 

ඉ්ථමුළ කරස ක්රියවකවරක  ආදියට වශභවීම වශ. 

ආිතයව ඉලැ් ජලික ව් ධවසයට තනුල, ජලි 17 ිතට ජලි 20 හක්ලව හකුණු ආිතයවෙ. නීතිඥයි්   වශ 

ිශද්ලුළ්  22 ෙහෙසකුෙග්  යු්  කණ්ඩවයමක් ෙකවෂඹ දී “ආගමික ිදහශව ආරක්ව ිරීමම” යස 

මව ෘකවල යටේ  හකුණු ආිතයවෙ. නීති උ ෙද්සයක්  ැලැ් වශ. ෙෝක ඉලැ් ජලික ව් ධවසෙේ 

ිදෙයෝජය මශෙල්ක  ෙගවඩ්ෆ්රි  ෙයෝගරවජව වශ ආිතයවනු ඉලැ් ජලික ව් ධවසෙේ ආගමික ිදහශව 

පිළිබඳ ෙකවමිවෙ  තධයක් යමිිද රිශ් ද්ර්  ඊට වශභවීම වශ. වවකච්ඡවලට භවජසය ව මව ෘකව ත ර 

කව ෙේ ආගමික ිදහශව ප්රලමයධසය ිරීමම වඳශව ෙ වදු ප්රලණ ව, තභිෙයෝග වශ උ වය මවමයග ආදිය 

තුළෂ්  ිශය. 

 



IV කව ටස ලං- ලංඑක්සත් ලංජනඳද ලංරජකේ ලංප්රතිඳත්තිය ලංහ  ලංනිම්නනවීම 

ජසවධි ති, තගමැති වශ රජෙේ තෙසකු්  ෙජයෂ්ඨ ිදධවීම්  වමඟ ිදති  ව  ල් ලස රැ්ථවී ල දී 

 ්වාව්  ගැටු  ප්රතිව් ධවස ක්රියවලලිෙේ ෙකවටවක් ෙව ජසලවමයිනක ශව ආගමික සුුව රය් ට ගරු 

ිරීමම ශව තුළෂ්  ිරීමෙ  තලය වල  වසව තිලරයව තලධවරණය කෙේය. මවමයුළ මවවෙේ මශනුලර 

ිතදුව මු්ථලි  ිශෙරෝ ක කැරලි ෙකෝවශ ලැිද ආගමික ශව ජසලවමයිනක ආ ීම්  උ් ව් ස ව කවලදී 

තමයබුහය ක්ණිකල වමසය කරස ෙව ෙද් වස සවයකයි් ෙග්  ඉල්ව ිතටි  වසව තිලරයව 

ආගමික ප්රාණ්ඩ් ලය ප්රතික්ෙෂ්  කරස ෙව පුරලැිතය් ෙග්  ඉල්ව ිතටිෙේය.  වසව ති කවමයයව 

ිදධවීම්  හ ආගමික තමව යව තය්   තමව යලරු්  ිදති  ව ශමුවී ආග  ත ර වබඳ ව ෙගවඩසඟව 

ගැනීමට දිරිගැ් ිශය. මශනුලර ෙකෝවශලට ිශේවෙය්  ප්රතිාවර හක්ලමි්   වසව තිලරයව 

ප්රාණ්ඩ් ලය ෙශෂව හිරමි්  ප්රිතද්ධ ප්රකවයක් කෂ ත ර ආගමික ිදහශවට වශ ප්රාණ්ඩ් ලෙය්  

ආරක්ව වීමට  ම වශෙයෝගය වමවජ මවධය ඔ්ථේථ ප්රකව කෙේය. ඊට තම රල  වසව ති කවමයයවය 

රජෙේ සවයකයි්  වමඟ ව බ් ධ වී ප්රාණ්ඩ් ලය තලව්  ිරීමම වඳශව ඵහවයී පියලර ග් සව ෙව 

ඉල්ව ිතටිෙේය. 

ආගමික සුුව රය් ෙේ  ් ලය මැස බැලීම වඳශව රවජය ෙහ වමය ෙ ් ුළල වශ  වසව ති කවමයයව 

ිදධවීම්  මු්ථලි , ක්රි්ථතියවිද, ෙබෞද්ධ ශව හි් දු ිතිශල් වමවජ ක්රියවකවීම්  වශ රට පුරව ලවමය ව ව 

ප්රශවරය් ට ෙගවදුරු වල්  ශමුවෙේය. මීට තම රල,  වසව ති කවමයයවය වශ ෙමහි  ැමිණි රවජය 

ෙහ වමය ෙ ් ුළෙ. ිදධවීම්  ආගමික කණ්ඩවය , ිතිශල් වමවජ වවිශධවස වශ රජෙේ ිදධවීම්  ශමුවී 

ආගමික සුුව ර කණ්ඩවය ල වවමවජිකයි් ට හිරිශැර ිරීමම,  ශරදීම වශ රජෙේ වශ වමවජීය 

ලෙය්  ෙලස්ථ ෙව වැකීම  පිළිබඳ ල කස්ථවල්  ෂ කෂශ. 

මවමයුළ මවවෙේදී රවජය ෙහ වමය ෙ ් ුළෙ. ආගමික සුුව රය්  වඳශව ව  ිශේව උ ෙද්කලරයව,  

ආගමික ිදහශව පිළිබඳ ආය සය ිශිත්  වවිශධවසය කරස හ ව ම් ත්රණයකට වශභවීම වී රජෙේ 

වශ ිතිශල් වමවජ සවයකයි්  වමග වවකච්ඡව කෙේය. මු්ථලි ලරු් ට එෙරහි හිවවසය වශ තෙසකු්  

සුුව ජවීම්  ඉක්ක කර ග්  ෙලස්ථ ෙව වකස නීති පිළිබඳ ල වවකච්ඡව ිරීමම වඳශව ඔහු ආගමික 

ශව ප්රජව සවයකයි්  වශ රජෙේ ෙජයෂ්ඨ ිදධවීම්  හ ශමුවෙේය. 

දි්ථත්රික් ම ටෙ  ත්  මය ආගමික ප්රතිව් ධවස කමිටු ශරශව වවමය ෙගවඩසැවවීෙ  කටයුුළ 

ෙමෙශයවීමට ආගමික ශව ප්රජව සවයකයි් ෙේ ශැිරයවල ක්තිම්  ිරීමම වඳශව  වසව ති කවමයයවය, 

ිතිශල් වමවජ වවිශධවසල කටයුුළලට වශවය ිශය. ජවතික වවම කවු් ිතය ශරශව ත්  මය ආගමික 

වශෙයෝීම වල, වවලවහය වශ ිශ්වලවවය ෙගවඩසැීමම වඳශව ෙගෝලීය ම ටෙම්  ිදමයමවණය කර තති 

ෙශවඳම භවිශ ය්  ෙගවඩසැීමම වඳශව ිශෙද් ආධවර ලැඩවටශ්  ිරහි යකට හ  එක්ව්  ජස හ රජය 

ිශිත්  තරමුහල් ව යස දී. 

 

  


