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කෙකේ නමුත් කේ වනවිට ජාතිෙ 

හා මහජන ආරක්ාවට තරජනයක 

විය හැකි කමරට තුළ ජනතාවකේ 

අනන්යතාවය තහවුරු ෙරගැනීමට 

බාධාවක වන සියලුම ආොරකේ 

මුහුණු ආවරණ භාවිතය වහාම 

ක්රියාත්මෙ වන පරිදි පසුගිය 29 

වැනිදා සිට හදිසි අවේ්ා නිකයෝග 

යටකත් තහනේ කිරීමට ජනාධිපති 

මමත්රීපාල සිරිකේන මහතා 

නිකයෝග ෙර තිබුණි. ෆුලකෆේේ 

කහලමට් භාවිතය ද කේ ඔේකේ 

තහනේ වී තිකේ. ශ්රී ලංොකේ 

බුරොව තහනේ ෙළ යුතුද? එය 

මුේලිේ ොනතාවනකේ නිදහස සීමා 

ෙරනනකද? මුේලිේ අනතවාදයට 

උඩකගඩි කදනනකද? එකමනම 

කමය අනතවාදයට සේබනධ නැති 

පිරිේ අතර මවරයක ඇති වීමට 

කේතුවක බවට ද මත පළ වී තිකේ. 

කමවන පරිසරයෙ වුවද මුේලිේ 

ොනතාවන සංේෙකෘතිෙ පීඩනයෙට 

ලකකනාවන ආොරකේ තීනදු තීරණ 

ගත යුතු බවටද ඇතැේ පාර්ශව 

මත පළ ෙර තිකේ. අප ඒ පිළිබඳ 

පාර්ශව කිහිපයකින විමසීමක 

ෙකළමු. 

බුර්කාව 
සම්බන්ධයෙන අයේ 
සමකාජයේ විශකාල 
ගැටලුවක් නිරමකාණෙ 
වනයන මෑත ්කාලයේදී

මහකාචකාරෙ විජිතපුරයේ 
විමලරතන හිමි

(ය්කාළඹ විශවවිද්කාලෙ)   

අතීතකේ සිටම අකේ රකට් මුේලිේ 

ජනතාව ජීවත් වුණා. නැකගනහිර 

ප්රකේශ කිහිපයක හැර අකේ රකට් 

වැඩි වශකයන මුේලිේ ජනතාව 

ජීවත් කවනකන සිංහල ජනතාව 

සමග විවිධ ප්රකේශවල. තවත් සුළු 

පිරිසක උතුරු ප්රකේශවල ජීවත් 

කවනවා. ඔවුන කිසිඳු අරබුදයක 

නැතිව ජීවත් කවනවා. මුේලිේ 

ොනතාවන සේපූරණකයනම 

මුහුණ වහනකන නැතිව ජීවත් 

වන සංේෙකෘතියක තිබුණා. මුහුණ 

වැසීම අනතගාමී අදහේ සමගින 

ඉේලාේ සංේෙකෘතිය ආක්රමණය ෙළා 

කිේකවාත් නිවැරදියි. කමය සමේත 

ක්රියාදාමයෙ කොටසක. කේ සමගම 

සාමාන්යකයන රැවුල වවා තිබුණු 

පිරිමි පුේගලයන දිගට රැවුල වැවීම 

ආරේභ ෙළා. ඒ වකේම අරාබි 

සංේෙකෘතිකේ කගාඩනැගිලි, සැරසිලි 

පවා ඉේලාේ අනතවාදීත්වයත් 

සමගින අකේ රටට පැමිණියා. 

අවාසනාවෙට වකේ අකේ රකට් 

මුේලිේ ජනතාවට කේශීයව තමනට 

අනන්ය වූ ඉේලාේ සංේෙකෘතියක 

කගාඩනගාගැනීමට අකපාකහාසත් 

වුණා. ඔවුන බලාකපාරාත්තු 

වුකේ අරාබි සංේෙකෘතිය එකහේ 

පිටිනම අකේ රටටත් කේනන. 

මා දනනා තරමින මුහුණ වසා 

ගැනීම කුරාණකයත් අනිවාරය ෙර 

නැහැ. බුරොව සේබනධකයන 

අකේ සමාජකේ විශාල ගැටලුවක 

නිරමාණය වනකන මෑත ොලකේදී. 

සේපූරණකයන මුහුණ වසා ගැනීම 

ගැන ෙතා ෙකළාත් කේ ොරණය 

කමෝටර බයිසිෙල පදවනනනටත් 

අදාළයි. පහුගිය ොලකේ සිදු 

වූ කබාකහෝමයක අපරාධවලට 

සේපූරණකයනම මුහුණ වැසූ 

කහලමට් භාවිත ෙළ අය සිදු ෙළ 

ඒවා. කමය ජාතිෙ ආරක්ාව 

සේබනධකයන සිදුෙළ වැදගත් 

යමක කලස මා දකිනවා. 

සංස්කෘතිෙක් රැකීමට 
ඇඳුම අඳිනවකා කිෙන 
්කාරණෙ වරතමකානෙ 
වනය්කාට දිෙකාරු 
යවමින පවතින 
සං්ලපෙක්

ආචකාරෙ යනරංජි විජෙවර්ධන
(ශ්රී ජෙවර්ධනපුර විශවවිද්කාලෙ)

ජාති ආගේ කේදයකින කතාරව 

හැම ොනතාවකම ෙැමතියි 

ලේසනට අඳිනන පලඳිනන. නමුත් 

ඇතැේ ොනතාවන තමනකේ 

ආගම තුළම ෙළු වරණය ඇඳීම 

සහ බුරොව පැලඳීම පිළිබඳ 

විවිධ විරුේධ අදහේ ප්රොශ ෙළා. 

තරුණ මුේලිේ ොනතාවන අකනක 

තරුණියන වකේම විලාසිතා කිරීමට 

ෙැමැත්තක තිබුණත්, ඔවුනකේ 

සංේෙකෘතිෙ බැමි නිසා එය සිදු 

කිරීමට කනාහැකි තත්ත්වයක 

උේගත කවලා තිකබනවා. ඒ වකේම 

අකේ රට සමෙයට ආසනන 

රටක. කේ නිසා විවිධ කේශගුණිෙ 

තත්ත්වයනවලට මුහුණ කදනන 

අපට සිදුකවනවා. අප ඇඳුමක 

ඇඳීකමන බලාකපාකරාත්තු වන 

ෙරුණු රැසක තිකබනවා. ශරීරයට 

ආරක්ාවක ලබාදීම, අලංොරය ඒ 

අතරින කිහිපයක. නමුත් තමනකේ 

සංේෙකෘතිය පිළිඹිමු කිරීම උකදසා 

ඇඳුේ අඳිනවා කියන ොරණය 

වරතමානයත් සමගින කවනේ 

කවමින පවතින බව කිව යුතුයි . 

කලෝෙකේ අද පවතින ප්රවණතාවය 

එයයි. සංේෙකෘතියක රැකීමට 

ඇඳුේ අඳිනවා කියන ොරණය 

වරතමානය කවනකොට දියාරු 

කවමින පවතින සංෙලපයක. 

සංේෙකෘතියක රැකීමට අවශ්යයි 

කියා අනතවාදීව සිතීම අවශ්ය 

නැහැ. රටෙ සංවරධනය වකේම 

රටෙ කවකසන ජනවතාවකේ 

ආරක්ාව කවනුකවන ඇතැේ 

අවේ්ාවලදී සංේෙකෘතිය පකසෙලා 

තීනදු තීරණ ගත යුතු අවේ්ා 

තිකබනවා. කොයිම අවේ්ාවෙ 

කහෝ රකට් ආරක්ාව පිළිබඳ කහෝ 

අනන්යතාවය පිළිබඳ ප්ර්ශනයක 

පැන නැඟී තිකබනවා නේ, යේ 

කොටසක භාවිත ෙරන ඇඳුේ 

පැලඳුේ කේතුකවන සමාජකේ 

ජීවත් වන බහුතර කොටසෙට 

අවාසි සහගත වටපිටාවක 

නිරමාණය වනවා නේ, ඒ නිසාම 

ඒ කවනුකවන සාධාරණ තීනදු 

තීරණවලට පැමිණීම ොකලෝචිත 

අවශ්යතාවයක. රටක දියුණු කවේදී 

ඇතැේ සංේෙකෘතිොංග අපට ඒ 

විදිහටම ඉදිරියට කගන එනන 

කනාහැකි වී තිකබනවා. ඇතැේ 

සංේෙකෘතිොංග කවනේ ෙරමින 

තමයි අපි ඉදිරියට යනකන. අද 

කවනකොට බුරොව මුවාකවන 

ත්රේතවාදය පමණක කනාකවයි, 

විවිධ අෙටයුතුෙේ කේ සමාජකේ 

සිදුවනවා. කේ නිසා කමය කහාඳම 

අවේ්ාවක විදිහට මම දකිනවා 

රටෙට ඒ කවනුකවන තීනදු තීරණ 

ගනන.     

යමෙ රයේ සමසත 
ජනතකාවයේ ආරක්්කාව 
යවනුයවන යගන 
තිය්බන තීරණෙක්

ආචකාරෙ ෆරීනකා රුයසයික්
යයෙෂ්ඨ ්ථි්කාචකාරෙ 
(ය්කාළඹ විශවවිද්කාලෙ)

ඉේලාේ ොනතාවන බුරොව 

පැලඳීම ආගමානුකූලව 

සිදුෙරන කදයක. නමුත් 

වරතමානකේදී ශ්රී ලංොකේ 

පැනනැඟී තිකබන ආරක්ෙ 

කේතු මත බුරොව පැලඳීම 

තහනේ ෙරනවා නේ, මම 

එයට විරුේධ වනකන නැහැ. 

කමාෙද කේ තීරණය කේ 

කමාකහාකත්දී අරන තිකබනකන 

කේ රකට් ජනතාවකේ ආරක්ාව 

කවනුකවන. අප එය කත්රුේ 

ගත යුතුයි. ඒ වකේම මුේලිේ 

ජනතාව ඉතාම කහාඳින 

අකනක ජාතීන සමගින 

එෙමුතුව ජීවත් කවනවා. අපිට 

අවශ්යයි හැමකදනාත් එකෙම 

සහකයෝගකයන එෙමුතුව 

ජීවත් කවනන. අපි කේ රට 

කගාඩනගනන අවශ්යයි. එෙ 

මවෙකේ දරුවන විදිහට කේ 

රට කගාඩනගනන අපට කලාකු 

වගකීමක තිකබන බව අමතෙ 

ෙළ යුතු නැහැ. රට කවනුකවන 

ගනනා තීනදු තීරණවලට 

බුරොව බාධා කවනවා නේ, 

එය ඉවත් කිරීකේ වරදක මම 

දකිනකන නැහැ. මම සරසවි 

ආචාරයවරියක විදිහට 

ඉේලාේ සරසවිය ශිෂ්ාවනට 

පවසනකනත් බුරොව පැලඳීම 

අනවශ්යයි කියලයි. මම 

හිතනකන වඩා කහාඳම කේ 

මුහුණ නිරාවරණය කිරීම 

කියලයි. අකේ රකට් කමවැනි 

ත්රේතවාදී පසුබිමක නිරමාණය 

වීමට කපර සිටම මකේ මතය 

වුකේ ඒෙ.   

   �නදීශානි ගමගේ       

ප

සුගිය පාේකු ඉරිදා කමරට තුළ ඇති වූ ත්රේත ප්රහාර සේබනධකයන විවිධ පාර්ශව විවිධ අදහේ පළ 

ෙළ අතර, ඊට අදාළව ඉන ෙැපී කපකනන මතයක වූකේ මුේලිේ ොනතාවනකේ ඇඳුමක වන බුරොව, 

එකේත් නැතිේ ශරීරය සේපූරණකයනම ආවරණය කිරීකේ ඇඳුම නීතිකයන තහනේ ෙළ යුතු බවයි. 

මුළු සිරුරම ආවරණය වන ඇඳුමකින සැරසුණු අකයකුකේ අනන්යතාවය හඳුනාගැනීම අසීරුය. 

අනන්යතාවය හඳුනා ගැනීමට තිකබන අපහසුතාවය නිසාම බුරොව ඇඳ කවකළඳ සැලවලට ඇතුළු 

වීම තහනේ බවට දැනවීේ ප්රදරශනය ෙර තිබුණි. කමවැනි පසුබිමෙ බුරොව තහනේ ෙළ යුතු බවට සමාජ මාධ්යජාලා 

ඔේකේද විවිධ අදහේ පැතිර යමින තිබිණි. කේ වනවිට ප්රංශය, කඩනමාරෙය, ඔේකරේලියාව වැනි රටවලද බුරොව 

පැලඳීම නීතිකයන තහනේ ෙර තිකේ.      

බුර්කාව තහනම් කිරීම 
සංස්කෘති් පීඩනය්ට ලක්කිරීමක්්ද?


