
 1 

කෙතෝ�ක ආගම - 
ස්යා� ආගම සහ 
කෙතෝ�ක ආකමණය 

 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙ��ස් �ස්� උ�මාෙණෝ ෙශේෂ්ඨ ආග�ක නායකෙය%, ග' කට)*ෙත%, ,-ය 

)*ෙත%. ඒ උ�මාෙ0 12ත කාලෙය� අ4'5 දහ�න7 8ෂ�්ය කාලප9:ෙ;දය%. ඒ 
කාලය ,<බඳ වැ ෛකස්තව උග*B කCඩායE වලට ෙබF පGෙHෂණ පැවැ*Iහ.  

ෙE උග* කCඩායE ෙදක7 මට ද හJ K ඇත. එN� එක7 ඉ�-යාෙP F ය. අෙන7 
කCඩායම ෙ�පාලෙH F ය. ඉ�-යාෙP F Jණ ගැ�Q කCඩායම RෙP ඔ4නට එ7Tස් 
කරග�නට ලැVQ ක'QවW� ෙ��ස් �ස්� උ�මාණ� ඔය අ4'5 13 ඉ�-යාෙP වාසය 
ෙකොට ඇ� බවN. එෙසේම VYධාගෙම[* ��5 ආගෙම[* ධGමය* ක'ණා ෛම\ ආF 
]ණ* ඉෙගන ෙගන ඇ� බවN. ඇතැE ක'Q වW� ෙප[ෙ� ෙ��ස් �ස්� උ�මාණ� 
ෙබෞYධ 2හාරස්ථානයක මහණ K `a�� VYධ ධGමය* ෙබෞYධ චා9ත* ඉෙගන ෙගන 
ඇ� බවN.  

ඒ 2Yව�� එයට සාධක වශෙය� දැ7 I ක'Q වW� එක7 නE ෙ��ස් �ස්� 
උ�මාණ� ළග �VQ ක'ණා ෛම\ ]ණ N. පරණ ෙතස්තෙE��ෙP �ෙබන ද'Q 
පකාශ නැ� බවN. ඔ4�ෙ0 ෙE පකාශ වW� පැහැ-W ව�ෙ� ෙ��ස් �ස්� උ�මාණ� 
ළඟ �VQ ස*]ණ ඉ�-යාෙP වාසය කළ කාලෙය� ලබා ග* ආභාසය 8සා බව N. එ� 
සත�ාසත�භාවය iරණය %jම මහජනතාවට භාර කර�. පjkණ සඳහා ෙ�පාලයට ෙගොස් 
`a උග* කCඩායම Jණ ගැ�ෙC ඔ4� එ� පැ�l කාලෙය� ම ය. එෙහN� ඔ4නට 
ස්mර ව යම7 %ය�නට හැ%යාව7 �VෙC නැත. 
� ලංකාවට කෙතෝ�ක ආගම ආ සැ�:  

ෙරෝමෙය� පට� ෙගන )ෙරෝපය nරා පැ�ර oය කෙතෝWක ආගමට අ4'5 1993 ක 
ඉ�හාසය7 ඇත. ෙ��ස් �ස්� උ�මාණ�ෙ0 උ�Eකමට එය )ෙරෝපය nරා පැ�ර oෙH ය. 
අ, කෙතෝWක ආගම අගය ෙකොට සලකJ. අෙs 2ෙරෝධය කෙතෝWක ආකමණයට N.  

කෙතෝWක ආගම t ලංකාවට පැ�lෙH 1505 F t ලංකාව ආකමණය කළ පෘ�w�� 
සමඟ ය. �ස්� වGෂ 1505 F t ලංකාව ආකමණය කෙළෝ කෙතෝWක පෘ�x�B ය. පළJව 
�ව7y අතට ග* ෙසබz ය. ෙදව[ව බNබලය අතට ග* �ජකෙයෝ ය. 
� ලංකාවට �ස්�යා� ආගම ආ සැ�:  

�. ව. 1640 වැ�ෙන� ඕල�දය� 2`� t ලංකාව ආකමණය කරන ලF. පළJ ව 
�ව7y ඔසවා ග* ෙසබz ය. ෙදව[ව බNබලය අතට ග* �ජකෙයෝ ය. ඔ4B පෘ�w�� 
තරE නn' ෙනො 4ව* සෑෙහන ම[ෂ� ඝාතනය� හා ෙවෙහර 2හාර 2නාශය7 කළහ. 
එකල කෙතෝWකය� හා �ස්�යා8� අතර බYධ ෛවරය7 �~l. එෙහN� ඔ4නට 
උවමනා 4ෙH `ංහල ෙබෞYධය� 2නාශ කරනවාට වඩා කෙතෝWකය� 2නාශ %jම N.  

`ංහලය�ෙ0 ෙබෞYධකෙE වැදග*කම මැදහ*ව සලකා බල�න. `ංහල ෙබෞYධයනට 
`5 කළ 2නාශය ගැන සලකා ඕල�ද �ස්�යා8� සමඟ එ7 K කෙතෝWකය� 2නාශ කර 
දම�නට ඉඩ �Vl. එෙහ* ෙබෞYධ කම 8සා එෙසේ ෙනොෙකොට කෙතෝWකය� ආරkා 
කළහ. `ංහල රාජ�පාලකෙයෝ හා `ංහල ෙබෞYධෙයෝ ද එක� K කෙතෝWකය� ක�ද 
උඩරට පෙYශවලට ෙගන ෙගොස් ප-ං� කරවා Tක ග*හ.  

ඕල�ද �ස්�යා�B ද `ංහල ෙබෞYධය� 5Gවල ෙකොට පාලන බලය තහ4' 
කැරග�නට ම[ෂ� ඝාතනය� කළහ. 2හාරස්ථාන 2නාශ කළහ. එෙහ* ඔ4� `� තරE 
ෙබෞYධය� 5Gවල 4ෙC නැත. ඔ4�ෙ0 �ව7yවට හJදාවට ෙම�ල කර�නට බැ9 බලය 
�ෙබ�ෙ� ෙකො� දැN ෙසොයා බලන 2ට ෙපQෙ� ගෙE ප�සලN. ආකමණ වW� 
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ෙනොෙය7 �ඩා 2�ද* ෙබෞYධෙයෝ සතර ෙපෙහොයට ප�ස� යෑම V5� වැඳ බණ අසා ගෙE 
-)Qවට උපකාර වන ක'Q සාක:ඡා %jම හා ළමNනට අධ�ාපනය Fම ෙනොකඩවා 
කළහ.  

පළJ ව ප�ස� අධ�ාපනය උ5රා ෙගන �ෂනාj� අතට ෙදන ලF. එෙහN� 1812 F 
බැsaස්ව' ද 1814 F ෙවස්Wය�ව' ද, 1816 F චG: �ෂනාjව' ද පැ�ණ ආගE පචාරක 
කට)� අරEභ කරන ලF. රජෙH සැල%W ලැVෙ� ඔ4නට ය. එN� ප�ස� අධ�ාපනය 
5Gවල 2ය. 1821 F ෙකොළඹ ආ:~ෙෂොs හැaයට ප* I ෙYවගැ��මා පාඨශාලා පjkක 
හැaයට ප*කැ9l. එN� ප�W පාස� පබල 2ය. ප�ස� පාස� 5Gවල 2ය.  

ෙබෞYධය� අතර �VෙC සතර ෙපෙහොය 8වා�වN. ෙබෞYධෙයෝ සතර ෙපොහායට 
ප�ස� යෑම ෙහො�� කළහ. එN� o� පැ2- සEබ�ධය ෙහො-� පැව�l. එය දැන ග* 
ඕල�ද පාලකෙයෝ අ4'5 2078 7 පැව� ෙපෙහොය 8වා�ව අවලං] ෙකොට 1770 F ඉ9දා 
8වා� පනත සEමත කළහ. එෙහ* ෙබෞYධය� එය ,<ග*ෙ* නැත. ඉ9දා 8වා�ව 1817 F 
ඉංx�� 2`� ද සEමත කර ග�නා ලYෙY ෙනොෙය7 වධ �ංසා හා ද�වE Fෙම8.  
කෙතෝ�ක ආකමණය:  

කෙතෝWක ආගම එක%. කෙතෝWක ආකමණය තව එක%. අප කෙතෝWක ආගමට 
2'Yධ නැත. එෙහ* කෙතෝWක ආකමණයට `යයට ප�`යය7 2'Yධ ය. yම7 ද ෙE 
කෙතෝWක ආකමණය ය[ සමහ'�ෙ0 පශ්නයN. කෙතෝWක ආකමණය නE:  

1. ආගෙE නාමෙය� �� මරන 
2. ෙස� ආගE 2නාශ කරන 
3. ආC� ෙපරලන �ට ව�ාපාර  

 

1. �� මැ��: අ� රටවල �� මැ'E අපට yමකට ද? 1505 F t ලංකාව ආකමණය 
කෙළෝ කෙතෝWක පෘ�w`B ය. ඔ4�ෙ0 පැ�lෙම� බා�ර වශෙය� ඇ� 4 -)Qව 
ගැන ද කෘතඥ ෙවJ. පාලන බලය අ�ලා ග�නට* කෙතෝWක ආගම ප�'වා 
ග�නට* කළ �� මැ'E සංඛ�ාව අ�2ශාල ය. ෙජර8ෙමෝද අසෙP5 ෙස�ප�යාෙ0 
අණසක ප9- කැළlය ආස�නෙH ��ව අ�ලා අතද'ව� උඩට 2` ෙකොට ක�ව 
ඇ�� සැa* ම4ව'� අසළ ග ෙ� %�ල�ට ක�න දැ� සැa* කෙතෝWක ආකමණය 
ෙකබ� දැN `තා ග�නට ෙමොෙළේ �ෙබන අයට නE ෙහොදට ම පමාණව* ය. ෙමය ඉතා 
සැෙක2� සඳහ� කෙළේ 2ස්තර කෙළො* `ංහලය�ෙ0 ෙ� උQ ව�නට ඉඩ �ෙබන 
8සා ය.  

1611 F පෘ�ගාෙ� කෙතෝWක රජ�මා 2`� ලංකාව අ�ලා ගැ�මට* කෙතෝWක 
ආගමට හරවා ගැ�මට* `5 කළ අ��ෂණ අපරාධවලට සැල%�ල7 වශෙය� ෙහෝ 
අසෙP5 ෙස�ප�යා ඉ�-යාෙP ප�රාජ �රයට ප* කරන ලF. ඔB ඒ �රය දරYF 
ෙනොෙය7 ෙහේ�� 8සා `ය රටට ෙග�වා 12තා�තය ද7වා බ�ධනාගාර ගත කරන 
ලF. ලංකාෙP F කරන ලද අ��ෂණ අපරාධවලට ෙද2ය� වහ�ෙසේ 5� ද�වම එය බව 
ප9යාN ද �සා මහතා පවසා ඇත. අසෙP5 ෙසන2යා බ�ධනාගාරෙය� F 2�ද 57 
2ස්තර %jමට අවශ� නැත.  

2. ආගම �නාශ ��ම: 1546 මාG� 18 ෙව8දා පෘ�ගාලෙය� ��වැ8 ෙජෝ� රජ�මා 
ෙගෝෙP `a ඔBෙ0 කෙතෝWක ප�රාජයා ෙවත W,ය7 එව�� ඉ�-යාෙP* 
ලංකාෙP* පෘ�w`�ට අය* ප�මා ව�දනාවට 2Yධව වැ කළ 8ෙයෝගය ෙමෙසේ ය.  

“කා�ය�ම �ලධා�� ෙයොදවා ප�මාව� �ෙබන තැ� ෙසොයා ෙගන එවා 
$%�$% ෙකොට අ( කර දමන ෙලස �ෙයෝග කර+. ෙලෝහ . මැ/ ආ0 කවර 
දව2ෙය�� 3වද කවර ප�මාව4 3වද ෙකොටවන අඹවන ලද 67ව� කරන ලද ෙහෝ 
එෙසේම එබ9 ප�මා :ටරටව;� ෙගෙනන 6ය< ෙදනාට ද මහජන ස්ථාන වල0 ෙහෝ 
ෙ@ෙදොර 0 ෙහෝ උBසව වල0 ෙහෝ ස�බ�ධ ව�නා C 6ය< ෙදනාට ම ඉතා ද�% 
දEව� පැ�Gය H7 ය.” 
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කෙතෝWක රජ�මා ෙ0 ආඥාව ෙමෙහේ කෙතෝWකෙයෝ `යයට ප�`යය7 �යාවට 
නැං4හ. අෙහෝ ෙබෞYධ 2හාරාරාම 2නාශ කළ තරE! කෙතෝWක ආකමණ ෙකබ� දැN 
දැ� ව* ෙ*ෙරනවා ද?  

3. ආIJ ෙපරKම: ෙපෝට9ෙකෝව ස්පාඤ්ඤ සEභවය7 ඇ� ජනතාව වාසය කරන 
කෙතෝWක රට%. `යයට 85 7 කෙතෝWකෙයෝ ය. දහය7 �ස්�යා8B ය. J� 
කාලෙය� පාලන ත�තයට කෙතෝWක සභාව ත-� බලපෑෙP ය. ඇම9කාෙP ආධාර 
ඇ�ව රට -)Q 4වාට ප� කෙතෝWක සභාෙP අණසක වඩා ගණ� ෙගන නැත. ඊළගට 
සඳහ� එ� මධ�ම ප��ෙH උග�� Wය2W ෙප�වා %� ක'ණ%.  

ඒ වසෙG F මැ�වරණෙH F රජයට 2'Yධ ,9ස “Lස්/ය� ඇ4/N පා/” න�� 
ෙYශපාලන පkය7 හැ�හ. ඒ අය RෙP ෙමයට -ය )*ෙ* “කැත;4 ඇ�� පා/” යන 
නම බවN. ෙE වැඩ ,<ෙවළ , පස්ෙසේ `aෙH ඒ රෙ¡ කෙතෝWක ~ෙෂොs�මා බව ඔ4B 
Rහ. මැ�වරණය ළං I 2ට �ස්aය� ඇ7aP පාaයට ඡ�දය ෙද�නැN එ� 
~ෙෂොsව'�ෙ0 න�� W¢ත ඉ�£ම7 කැ9l. එෙහ* ඒ පkයට ඡ�දය ලැVෙC 
`යයට හ ෙය%. -)Q ෙලෝකෙH* කෙතෝWකය� කළ ෙස�ලE ෙsනවා ෙ�ද? 
ලංකාෙP පෘ�x` පාලන )ගය ගැන ඉමGස� ෙටන�¡ සඳහ� කර�ෙ� ෙමෙසේ ය: 

“)ෙරෝ�යය�ෙ0 යට* 2¥ත පාලන )ගය ,<බඳ ඉ�හාසෙH ලංකාෙP පෘ�x`�ෙ0 �යා 
කලාපය තරE අ�ධකාර සහ ¦]sසාජනක ප9:ෙ;දය7 තව* නැත”, ය[N.  
�ංහල ෙබෞ�ධකෙ! හැ�:  

කෙතෝWක හා �ස්�යා8 ෙද,9ස ම ෙහො�[* නර%[* හැම අපරාධය7 ම ෙකොට* 
ඔ4නට `ංහල ෙබෞYධය�ෙග� හරවා ග�නට ,<ව� 4ෙH `යයට හතරN. ෙදමළ 
ජනතාවෙග� `යයට 2`නවය7 හරවා ෙගන ඇත. 1981 � ප� ජනසංගණනය7 පව*වා 
නැත.  

1981 ජනසංගණනය අ[ව `ංහලය� `යයට 73.95 N. ර4E ගණන7 %යනවා නE 
`යයට 74 N. ද�ළය� 18.22 N. ආග�ක වශෙය� ග* කළ ෙබෞYධය� 69.30 N. එනE 
`යයට 70 N. ���� වශෙය� ග* කළ 15.48 N.  

)ෙරෝපෙH රටවල* ඇම9කාව කැනඩාව වැ8 රටවල* කෙතෝWක හා �ස්�යා�B 
ෙPගෙය� අ� ෙව�� පව�. VYධ ධGමය ෙPගෙය� පැ�ෙර�� පව�. ෙE රටවල ෙYව 
2ශව්ාසය ෙPගෙය� බැහැෙගන ය[ ෙපෙ�. කGමය හා nන'*ප*�ය 2ශ්වාසය 
ෙPගෙය� නැගෙගන ය[ ෙපෙ�.  

nGවෙය� )ෙරෝපෙH රටවල * ඇම9කාව කැනඩාව වැ8 රටවල* ධනyෙPරෙයෝ 
තම�ෙ0 §ද� ප�Wවලට හැරIහ. දැ� එබ� ෙමෝඩකE කරන ධනව*B ඒ රටවල නැත. 
දැ� ප9ත�ාග¨£ ධනව�� කර�ෙ� වැ�nර �ෙබන Jද� 22ධ ෙසේවා කරන ආ`යා 
පදනම වැ8 ආයතන වලට හැරKමN. ඇම9කාෙP එබ� ආයතන �ස් දහසකට වඩා ඇත.  

ඇම9කාෙP කෙතෝWක ආගම හැ'Q 2ට �ස්�යා8 ආගම ෙකොටස් `යයකට වඩා 
ෙබF ඇත. )ෙරෝපෙH අ� රටවල ද එෙසේ ෙබF ඇත. 2ද�ාශාස්ත -)Q රටවල ඔ4නට 
කර�නට ෙදය7 නැත. එෙහN� ආ`යාෙP 5sප* රටව� ෙසොයා එ�නට පට� ෙගන ඇත. 
ෙබොෙහෝ Jස්WE රටවල ආගE පැ�රKම සඳහා ක4'වනට ව* ඉඩ7 නැත. ෙ�පාලය වැ8 
��5 රටවලට සංචාරය හා ව�ාපාරය සඳහා ය�නට ඉඩ ඇත* ��5කාරයy අ� ආගමකට 
හරව�නට ඉඩ7 නැත. ඉ-� හරවා අ� 4ෙනො* උසා2යට ෙගෙන�න ,<ව�. 
28ශ්චයකාරවරයyට එබ� වරදක'වyට ෙද�නට ,<ව� ද�වE 03 7 ඇත. 1. ර/� 
ෙනරOම. 2. Q�තා�තය ෙත4 Rෙ� දැSම. 3. කාලයකට Rෙ� දැSම. යE යE අවස්ථාවල 
ෙE ද�වE �නම �යා*මක K ඇත. 
�ස්�යා�ට හැර#ම තහන!:  

ඉ�-යාව 2ශාල රට%. ජනගහනය ෙකෝa `යය7 පමණ ය. හැම ජනෙකොටස7 ම ඇත. 
හැම ආගම7 ම ඇත. ��5 ආගම J� තැන ග�. ඉසල්ාE, ෙබෞYධ, ෛකස්තව ආF ආගE ද 
ඇත. ආගE ඇද©ෙE nGණ 8දහස ඇත. V5රජාණ� වහ�ෙසේ ධGම පචාරක කට)� ආරEභ 
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කෙළේ “අපා�තා ෙතසං අමතස්ස Vවාරා ෙය ෙසොතව�ෙතො ප+ඤච්�7 සVධං” අමාමහ 
8ව� ෙදොර ඇ9යා. කන ඇ*ෙතෝ අසා ශYධාව Jද* වා N පකාශ කර�� ය. ස්ව�ප I ද 
ආ�ස සංගහය7 නැ� ව ධGම භ7�ෙය� ම VYධ ධGමය භාරතෙය� මධ� ෙYශය nරා 
පැ�j oෙH ය. ධGමාෙශෝක රජ�මාෙ0 කාලෙය� ධGම ශ7�ෙය� ම භාරතය nරා පැ�j 
oෙH ය.  

පෘ�w` ඕල�ද ඉංx��ෙ0 පාලන )ගෙය� F බා�ර -)Qව7 ලැVව* ජා�ක ආග�ක 
වශෙය� ඉ�-යාෙව� මහ* ප9හා8ය7 ඇ� 4l. tම* ගා�«�මා ආF� -2 nදා කළ 
සටෙ� ප�ඵලය7 වශෙය� ෙYශපාලන 8දහස ලැVl. ෙE කාළය වන 2ට කෙතෝWක හා 
�ස්�යා�B සෑෙහන සංඛ�ාව7 `aයහ. පාලන පkය ���� 4ව* ෛකස්තවයනට 
ආගම7 ඇද©ෙE nGණ 8දහස ලැVl. ඔ4� එෙසේ ආගම අදහාෙගන ���� සමඟ �හදව 
වාසය කර�� `aයහ. ඒ අතරම T%යාව7 වශෙය� �ෂනා9 කCඩායම පැ�ණ 
ගEවැ`ය�ෙ0 5sප*කම උපෙයෝw කරෙගන ෙනොෙය7 අ)9� සංගහ කර�� 5sප* 
ජනතාව �ස්�යා8 කර�නට පට� ග*හ. එෙසේ කර�නට එපා යN ෙහො�� Rව* එය 
,<ග*ෙ* නැත. එෙහN� රජය 2`� 8ත�ා[�ල පනත%� �ස්�යා8යට හැරKම 
තහනE කරන ලF. ඔ4�ෙ0 රkාව -ගටම කරෙගන ය�නට t ලංකාවට පැනෙගන ඇත.  

ෙE කාරණා ෙහො�� අවෙබෝධ කරග* මහා සංඝයා වහ�ෙසේ �ළ ෙපරට වඩා සමo 
බව7 ඇ� බව ස�a� සඳහ� කර�. `යE මහා 8කාෙH ෙකොටස් හත7 ඇත* ෙදය7 
නැත. අමරnර 8කාෙH ෙකොටස් 2` ෙදක7 ඇත* ඒ `ය�ල ම එක� K t ලංකා අමරnර 
මහා සංඝ සභාව ,� වාෙගන ඇත. t ලංකා රාමඤඤ් මහා 8කාය Jල පට� ම ෙව� Kම7 
නැ�ව පව*වාෙගන යN. t ලංකා `යE මහා 8කාය, t ලංකා අමරnර මහා 8කාය, t ලංකා 
රාමඤ්ඤ මහා 8කාය යන �� 8කාය ම ශාසනා[ෙලෝම ව ඉතා ෙහො�� සං2ධානය K 
ඇත.  
අ&'ණ හා කා(ය සාධක ම)ඩලය+:  

2532, 1988 ¦W 23 වැ8දා මහරගම `9 ව¥රඤාණ ධGමායතනෙය� F ෛතN8කාNක 
මහා නායක ස්වා®�දය� වහ�ෙසේලා පධාන මහා සංඝයා වහ�ෙසේෙ0 පධාන*වෙය�  
පැවැ*4Q මහා සංඝ සභාෙP F කාGය පත දහය7 සEමත කර ග�නා ල-. ඒ කාGය පත 
�යා*මක කරKම සදහා “YVධ ශාස�ක හා ෙබෞVධ කටH7 අ[�ණ හා කා�ය සාධක 
මIඩලය” ,� වා ග�නා ලF. මහා 8කායතයෙH මහා නායක ස්වා®�දය� වහ�ෙසේලා 
සතර නම ෙE මCඩලෙH අ[ශාසකෙයෝ ෙව�. �යාකාj මCඩලය 8කායතයයට අය* 
උග* VY«ම*, ශාසනය සමාජය ,<බඳ වග%ව )� මහ ෙත'� වහ�ෙසේලා ෙදොෙළොස් 
නම%� හා ලංකාෙP පධාන ෙබෞYධ ස�� ෙදොළහක සභාප�ව'�ෙග� හා 
සභාප�8ය�ෙග� ද )7ත ය. ශාස8ක I ද සාමා¥ක I ද පශන් ඇ� I 2ට Tස් K සාක:ඡා 
ෙකොට රජයට * මහජනතාවට * දැ�Kම අ°kණ මCඩලෙH චා9තයN.  

එෙල`� ඉතා වැදග* අවස්ථා ගණනක F ම අ°kණ මCඩලය Tස් K සාක:ඡා ෙකොට 
අප ,<ග* ප9- ඉතා වැදග* අදහස් සE,Cඩනය ෙකොට සැප� ස�ෙYශ tම* 
ජනා«ප��මාට යවා ,ටප* nව*ප* වලට ද යැKJ. tම* ජනා«ප��මාෙ0 ෙ�කEව'� 
W)ම ලැVණා යN ද�වා එI අතර nව*ප* කතෘව' ඒ W, ෙහො�� පළ කරIහ. ඊට වඩා 
ෙදය7 `5 I බව ද�ෙ� නැත. අෙs අදහස්වලට ෙගෞරව කර�නට ඇ�වාට සැකය7 නැත. 
එෙහ* රටට ෙපQෙ� මහාසංඝයාෙ0 ෙයෝජනා වලට 2Jඛස්ථානය 2නා පJඛස්ථානය 
ෙනොලැVQ බව N.  

ජනා«ප� රණ`ංහ ෙපේමදාස tමතාණ� VYධ ශාසන අමාත�ාංශය7 ඇ� ෙකොට එ� 
ඇම� �රය තමා ම භාර ෙගන �යා කළා7 ෙම� වGතමාන ජනා«ප��මා ද VYධ ශාසන 
ඇම� ±රය භාර ෙගන �යා %jම ඉතා වැදග* `Y«ය%. ෙE අවස්ථාෙව� සාධාරණ 
පෙයෝජන ග8J.  
ස(ව සාම,ක ස-.ව: 

අප `ංහල ෙබෞYධය� 2ෙශේෂෙය� ²³� වහ�ෙසේ ජා� වශෙය� ෙදමළ Jස්WE ලං` 
ජන ෙකොටස් සමඟ ස්ව�ප Iද අමනාපය7 නැත. එෙසේ ම ආග�ක වශෙය� ��5, ඉස්ලාE, 
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කෙතෝWක, �ස්�යා8 ආග�කය� සමග %`ම අමනාපය7 නැත. එෙහN� අ4'5 
2ස්සකට පමණ ෙපර 8කායතයෙH මහා නායක ස්වා®�දය� වහ�ෙසේලා හා ,<ග* 
මහෙත'� වහ�ෙසේලා * ��5 ඉස්ලාE nජකව'[ * කෙතෝWක හා �ස්�යා8 
~ෙෂොs�ම�ලා * ර*මලාෙ� පරමධEම ෙ:�ය ,9ෙවනට Tස් ව �හද සාක:ඡාවකට ප� 
සGව සාමNක සJzව7 ආරEභ ෙකොට එ� ග' ෙ�කE වශෙය� අ0ග මහා පC´ත 
ආචාGය ව�ෙපොල රාBළ ස්µ2රය� වහ�ෙසේ ප* කර ග*හ. එ7තරා කාලය7 oය ප� 
�ස්�යා8 ~ෙෂොs�ම�ලා ආෙP නැත. තව aක කලකට ප� කෙතෝWක ~ෙෂොs�ම�ලා ද 
ආෙP නැත. එN� සාම සEෙEලනය අෙහෝ` 2ය. ෙදව8 වරට ෙබෞYධ කට)� 
ෙදපාG�ෙE��ව එබ� සGව සාමNක සJzව7 ආරEභ කළ* එය ද ෙපර ෙසේම අෙහෝ` 2ය.  

ෙමකල ඇතැE �ෂනාj� `ංහල ෙබෞYධය� අතර �ෙබන 5sප*කම උපෙයෝw 
කරෙගන 2ෙY¨ය Jද� ආහාරපාන ෙබෙහ* ඇ5E ¶ඩා භාCඩ ආF ෙනොෙය7 ෙYව� 
ෙද�� තම�ෙ0 ආගමට හරවා ගැ�ම සමාජ ෙසේවය7 ෙනොෙP. ඉතා පහ* ෙපෙළේ �යාව%. 
ෙE පහ* �යාවට වැ�ෙය� ම ෙගො5' K `a�ෙනෝ `ංහල ෙබෞYධෙයෝ ය.  
සාධාරණ තහනම+:  

මැද ෙපර-ග Jස්WE රටවල ෙමබ� �යාවලට ඉඩ7 ඇ*ෙ*ම නැත. ෙ�පාලය, 
ඉ�-යාව, මැෙ�`යාව අ� ආගමකට හැරKම ��ෙය� වළ7වා ඇත. ඒ ��ය t ලංකාවට 
ද අවශ�N. ස්වRය ආගE ඇද©ෙE nGණ 8දහස �ෙබන අතර එක ආගම%� තව* 
ආගමකට හැරKම රාජ� සභාෙP පනත%� තහනE කළ )� ෙP.  

ෙE ෙයෝජනාවට `යයට හැ*තෑව7 වන ෙබෞYධය� රජයට ආ·Gවාද කර�� ස�  
ව[ ඇත. `යයට අට7 වන Jස්WE ව'� ද ස�  ව[ ඇත. `යයට පහෙළොව7 වන ���� 
ද ස�  ව[ ඇත. `යයට හතN දශම ෙදක7 ඇ� කෙතෝWකය� ෙනො ස�  ෙනොව[ ඇත.  

ග' ඔස්ව�´ ෙගෝ�ස් රද]'�මා* `ය කෙතෝWක සභාව* ෙමම ආගE හැරKෙE වැඩ 
,<ෙවලට 2'Yධ බව ෙපෞYගWකව * ප`Y«ෙH * පතවW� 8ෙPදනය කැර ඇත. `යයට 
එක7 ව* නැ� දසම අට7 ඉ�නා 22ධ ෙකොටස් වලට අය* �ස්�යා�� පමණ7 ®ට 
අකමැ� ව[ ඇත.  

අන�ාග�කය� අ)� අසාධාරණ ෙලස `ය ආගමට හරවා ගැ�ෙE පහ* ©න Fන 
�යාව ෙ�පාලය ඉ�-යාව `ං0ගs�'ව මැෙ�`යාව වැ8 රටව� �� පනවා වළ7වා 
�ෙබනවා නE t ලංකාවට තහනE කර�නට බැ9 ඇN? tම* ජනා«ප��මා පධාන අමාත� 
මCඩලය * Jz රාජ� සභාව * අෙs ෙයෝජනාව ,< ග�නවා ඇත ය[ බලව* 2ශ්වාසයN.  

අවසාන වරට ජන සංගණනය කෙළේ 1981 වැ�ෙන� ය. ඒ සංඛ�ාව අ[ව Jz 
ජනගහනය 1,48,46,000 N. එN� ෙබෞYධෙයෝ 1,02,83,000 N. එN� 40,000 පමණ ²³� 
වහ�ෙසේලා ව[ ඇත. එN� ත'ණ හා මධ�ම වයෙසේ ²³� වහ�ෙසේ 25,000 පමණ ව[ 
ඇත. ඉ-� රජය අෙs සාධාරණ ඉ�£E �යා*මක ෙනොෙකොට `යයට දශම අට7 කරන ෙE 
5ෂප්�ප*�ය රාජ� සභා පනත%� වළ7ව�ෙ� නැ*නE රජයට ෙනොව රජෙH 
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