
 

 

 

 

 

 

 

එක් අන්තවාදයක් වර්ධනය වීම තවත් අන්තවාදයන් ප ෝෂණය වීමට 

උත්පේතරකයකය . 

 

කාලයක් පුරකයා ශ්රීය ලාකා ාමාේපව වර්ාවාී, ආාම්වාී අන්තවාදයන්  ැාවමින්  ැවතුනි. 

පනොප ෝදා එය ේචණ්ඩ  ආකාරකයපයන් පුපුරකයා පාොා  මතත් වය්ානයක් ති  කපයතය. පමම ේවණතාවපව 

භයානක ේි ිප ාකයන් ිලිබ   නිවැරකයි  තක්පාතුවවකට එලීමමට අදාය පශප ාලන වා වුතත්තන් 

(රකයාේය්  ාලකිනන් ) අාමත් වීමත් , පකටිකාලීන පශප ාලන ේි ලා  පවුවපවන් එය පනොතකා තැීමමත් 

නිාා වාර්ගික අධය්ත්මයන් තුවාල සිදුපකොට තත.පම් අනීි ක  සුබිම තුල ඔවුන්,  හුතරකය ේනවාර්ගික 

ේේාව තුල අන් සුුතතරකය ේේාවන් පකපරකයහි ාතුුවවාී තා වැරකයි  තැගීම් අවුුතවා පමවැනි ිපනාපයක් 

උදා ීමමට  සුබිම ාැලසුම් කපයතය. එවැන්නක් ා තා එම අන්තවාීන්ට නිදතපාත ක්රිවයාත්මක වීමට    

තැීමම තුිබන් තා නීි ය තකුලා තැීමම තුිබන්  ලධාීමන් ාමාේයට සිදුකපේ  රකය තල අාි ය .  

උදාවී ති  කනාාටුදායක තත්වය  රකයාේය  ීමම ාමාේ ේාමනය පවුවපවන් පවපතපාන සියේලන්ප  

වාකීම .  

 හුවාර්ගික ාමාේයක් තුල එක් අන්තවාදයක් වර්ධනය වීම තවත් අන්තවාදයන් ප ෝෂණය වීමට 

උත්පේතරකයකය .  

පුශාලපයකුට පතෝ ේේාවකට අනතුරකයක්, අවදානමක් පතෝ අනාරකයක්ෂිත තත්වයක් උදාවු ිපට එම තත්වය 

ිපසින් ඔහු පතෝ එ  ේේාව එකතු වීමට , ාාමුහික වීමට ප ොයඹවින. සුාාමී ාමාේ වල ඊට  ති   තසුම 

පේි කාව වන්පන් ේාි ය පතෝ ආාමින. ේාි ය පතෝ ආාම තුලට රැකවරකයණය  තා පාොුවවූ කල ඒ තුල 

මුවෂය්ත්වය නම් පුුතේ ාාමුහිකත්වය  ුතදු වී අපනක් ේේාවන් පකපරකයහි ාැකපයන්  ලන්නාවූ 

මපනෝභාවයක් පාො නැප ; ේේාවන් අතරකය  රකයතරකයයක් පාො නැප . පමවන් තත්වයක් කාලයක් පුරකයා 

 වි න ිපට තත්වය ක්රමමක්රමමපයන් ිපරකයාක භාවයන් කරකයා උග්ර් වන්නාවූ ආකාරකයය අ ප  ි ගුකාලීන 

අත්දැකීමින. [ මානව ේේාව නම් පුුතේ ාාමුහික කරකයණයට අවකාප ාැලපාන්පන් වාර්ගික/ආාමික 



ාැටුම් අපතෝසි වී වාර්ගික/ආාමික අනනය්තාවයන් තුනී වී යන ේවනතාවයක් තුලින.] ාැකය  වි න ිපට 

කුවණු පතෝරකයා පේරකයා ාන්පන් නිසි තක්පාතුවව න් , ිපචණාරකයශීිබත්වය න් ුතතුව පනොපේ. පමවැනි 

තත්වයක් තුල මිතය්ාව-අිපචණාරකයය- සුාාමිත්වය ාුවපලා වැප ින. ඒ  වට ාාක්ෂි අපේ රකයපේ  ි තාාය 

තුිබන් පතෝ පලෝක  ි තාාය තුිබන් පතෝ  තසුපවන් පාොයාාත තැක.  

මීට  කලකට  තතී එක් ේනප්රිහය ක්ක්වකවක් අභාවයට  ත්වූ කලද තවත් පමවැනි අන්තවාී ක්ඩ ායමක් 

ඒ ිලළි  ව මිතය්ාවක්  තුුවවා තැයේපවය.  න් කුිලත වූ අන්තවාී ක්ඩ ායම් කු ා ක්රිවා ි යානි 

නිකායන්ට අයත් යාඥා මධය්ා ාාන ාණනාවක් ිපනාප කපයතය. නමුත් පම් නිාා යම් අනාරකයක්ෂිත 

තත්වයකට/එවන් මපනොභාවයකට   ඳුන් වූ කපතෝිබක ේේාව පවි න් ිලළිබිු  ේවනතාවය නම් ඔවුන් 

තම ආාමික අනනය්තාවය කරකයා පාොුවවූ ආකාරකයයින. එපතක් එතරකයම් ිලයේා  පනොාැවසුුව ඔවුන්ප  

ආාමික ආයතන තුල  වා කපතෝිබකිනන්  යේදා ි නයන්හි ඒකරකයාශී වුපව  ැනනැගී එම අනාරකයක්ෂිත 

තත්වය පතතතුපවනි. 

එනිාා පමවැනි කණාාටුදායක තත්වයක් යිබ ති පනොවීමට තා ති වූ අධය්ාත්මික තුවාල සුව  ීමපම් 

වැයමක නියැලීම අ ප  පතතතුවාී නය්ාය  ර පවද පකොටාක් වුව තත. මක්නිාාද පමවන් ේතාරකයයන්ට 

ලක්වන ේේාවන් අවාානපව පාොදුුව වීමට    තත්පත් එකී ේේාවන් තුිබන්ම බිහිවන්නාවූ තවත් 

අන්තවාී වය්ා ාරකයයකටය. [ අද  රකයාකය තා ිබබියාව පාොදුුව වීතත්පත් පවනත් ආකාරකයයකට සිදුවූ 

ිපනාපයක ේි ිප ාකයකටය.] පමවැනි තත්වයක් තුිබන් ාමාේය  සුාාමිත්වය කරකයා  සු ා ාවන 

ආකාරකයය අද දවපාත දදනික යතාර්ායක්ව තත. 

සිදු වූ ිපනාපය හුපදක් ේි ාාා කරකයණ ක්රිවයාවිබයක් තුිබන් ිලයවා දැමිය තැ  පනොපේ. නැවත වතාවක් 

පමවැනි ිපනාපයකට තමන් පාොදුුව පනොපේ යන ාති කය ඔවුන් පවත ල ා ි ය ුතතුය. එපාත 

පනොමැි ව(අනාාතය ිලිබ   සුරකයක්ෂිත මානසිකත්වය න් පතොරකයව) ේේාවකට ජීිපතයක්  වත්වාපාන 

යා පනොතැ ය.ඒ නිාා අදාල  ලධාීමන් ඊට ප ොලඹවන්නාවූ  ල ෑම් ාතාත ාමාේමය කාර්ය භාරකයයක් 

අ ට තත. ිපනාපය කයවුන් තට ඊට ායේලන දඬුවම න් පතොරකයව නිදතපාත සිටිය තැ  තත්වයක් 

 වි න්පන් නම් එවන් ාති කයක් එකී ේේාව පවත  ල ාි ය පනොතැ ය. එිපට ිපප වාාය තා ාාහිඳියාව 

පාො නැපාන්පන් නැත. 

ශ්රීය ලාකා පතතතුවාී ාාාමය පලා පමම අවදානම ිලළි  ව අනතුුව අනවන්පන් අ  ාතු ිපපපතෂවූ 

ිපප පේෂණ තැ යාවක් නිාා පනොව අ  පුන පුනා අත්දුටු පේදවාචණකයන් අමතක කල පනොතැ  තෘද 

ාාක්ෂිය නිාාපවනි. 

 

ශ්රීය ලාකා පතතතුවාී ාාාමය 

 

 


