නිර්-ආගමිකත්වය උදෙසා
ෂ්යාමන් ජ සයංහ -

ෂ්යා3මන් ජයසිංහ

ක ෞමන්ා3රයමමන්ථුන්යයි ය(කුඩා3යළමු ජවයලහගි යඅප රණි යලක්කිරීමන් )යඅදා3ළවයකලෝ කේය
ක ොක ෝයතැ ජවලයපයනං්ධියි යප් ය නගයස්තියාිා3 ධයරාරා3වලකේය ැංරීමන්යනැන්ය් , ශයනතයලහ ා3ක ය
ක ෞ්ධධයභික්ෂූ ජකේයවිිරුයපයනචණ්ඩඩ ා3රීය ැංරීමන්යනැන්ය් යංීමක යී, ල යකපරය
කේරා3කදණියවිශිවයවිදයා3ලකේයදශනශන්යවා3දිය ැදූ සයං යවස්තරයළ ළයමනමන්යනැන්යයමන්ා3යළ ළයනප ජය
ස්තහශිවා3දිය(ස්තැ ි)යිළියස්තන්යා3ථයකිරීක යඅවශයතා3වයන්යැවත් ය කනන්යයයාක .
අධයා3් ක  යක්ධව ගයනැන්යයමන්මන්යනදක්මන්යවිශිවා3ස්තය රක .යවිස්තිතරා3් මන් වයකිවක ෝ , ස්ත ස්තහක ීය
වීමන්යක ව් යඅනු ජකේයදු යමන්කේයදු ක්ය රයනැනීමන්, අනු ජයවිපත යප් යවික යඔවු ජයස්තමන්නය
මන්ා3යදයඅන්යන්යයයවීමන්යවැ ධයමන්නුෂ්යයාා3වයුණණි යනැකන්යන්යයක්ධව ග:ය රුණා3ව, දිා3ව, මලියපූමන්ය
ස්ත යමලි යලක්වීමන්,  ධශනමන්ා3ණා3් මන් යවීමන්, ලා3 ෘයාි යක ෝයස්තා3හිතයි යස්තහක ීයවීමන්ය
වැ ධයමධයා3් ක  යාා3වයුණණයමන්මන්යනදක්මන්යඅනිය රක .යඅපකේයස්තදා3චණා3රයපයන ෘයාියසන්යන්යිය
ව ජක ජ, දිා3ව, ස්තතයවා3ී් වියස්ත යස්ත ස්තහක ී් වකි ධ.යඑි, පැ ැදිළිවමන්යමනමන් ය
කමන්ොන්යමන්යස්ත  ජධික්ව් යඇයායකදික්යකන්යොක .ය‘‘තමන්ා3 යංදුකවනුයදැකීමන් යකන්යො ැමන්ැයාය
කිංවක්යඅනු ජ යකන්යො රව’’ ිනුකව ජයක ො ජෆියුංිස්තියකීි.යස්තදා3චණා3රකේයස්තා3මන්ා3න්යයය
තශන ණියඑියි.
අ ධ් යඅත , මන ය ර ා3යස්තදා3චණා3රය ැංරීමන්යභීයාියමන්තයපදන්ය යකිරීමන්ය ධස්තා3යඅකේයමධයා3් ක  ය
ස්ත යස්තදා3චණා3රමන්ියස්තහක දියකමන්ො ය රනුයලැක .යන්යපුරක්ය කළෝ ය‘අවස්තා3න්යයවි ධශිචණියදින්යකේ’
ීයඔ වය ධරි ය ැපකවනුයඇත.යකමන්වැ ධයබිික්ය ධස්තා3, වැරදියකන්යො රන්යයපු්ධනලිා3යි ප් ය
පු්ධනලකිකුයව ජක ජයන්යැත.යි පතය ළයයු් ක් යස්තිවිහ-අවක ෝධිකි ධ.යස්තික ච්ඡුාා3කව ධ.ය
සන්යපයනගියද්්ධධා3නක යස්ත යහි ජදුයමනක යපවා3යබිියන්යැමන්ැයායස්තා3ධ ියයාක .යකලෝවැඩයස්තඟරා3වය
න්යර ා3දිියනැන්යය තා3ය රයි.යඑි, ප ා3රි ජයගි ජක ජයපිලස්තිකස්තන්යය නගයස්තියාිා3 ධයමනක ය
 ධරි යස්තමන්ා3න්යයි.යවිදේධයද්්ධධා3නක යස්ත යහි ජදුයමනක යපවා3යඉනැ ජකවන්යයන්යර ය
පයයා
න ස්ත ජියික්යලැීමක යශ යතා3වයළ ළි ජයස ධතයක කරන්යයඅවදා3න්යමන්යමන්ගි ජයදයක කර ජක ජය
භීයාිය ර ා3යස්තදා3චණා3රය ැංරීමන්ක්යඅකේක්ෂ්ා3 කිරීමන්යි.
ක  ධස්තියස්තවිඥා3න්ය ් වකේයවශනධන්යියස්ත යදියුණුවයද, මනමන්යමන්ගි ජයකමන්ො ය රනුයලැක .යඒ,
පයන  ජියතය‘ිථා3ශනථික්’ ක  ධසු ජයමන්ත යඉ ළි ජයපැ වීකමන් ධ.යවිශිවියපිළි ඳව් , ජීවිතකේය
අශනථියපිළි ඳව් යඅපකේයස්තිවා3ධීන්යයඥා3න්යන්යි යඉඩයකන්යොත ක  ජ, ස්තමන්ස්තිතයක්ධවධශනමන්ික්ය

ක ෝයපා3රකාෞයා වා3දික්යඅපයමන්ත යප වනුයලැක .යඑවි යඅපය ර ජක ජ, ංීමමන්යන්යතරය
කිරීමන්යි.ය ැ ළුයරැාලක්යව ජන්යැයයියඅප යකිිා3කදයි.ය යි ලි, කුරා3න්යියස්ත යක ෝරා3යපන්ය් ය
අනුනමන්න්යිය ර ජන්යැයයියඉ ගලා3යංටී.
ද්්ධධා3නමන්යස්ත  ජධකි ජයඇ් ක් යකවන්යස්තියත් විකි.යද්දුරසා3ණ ජයව  ජකස්තේමන්යචි ජතන්යකේය
 ධද ස්ත යඅනු ලයදු ජක ජි.යතමන්ා3යකිින්යය ධස්තා3ව් , කවන්ය් යවිශිවා3ස්තය
ැකියපු්ධනලි ජය
කිින්යය ධස්තා3ව් , ස්ත පයනදා3ිකි ජයඑන්යය ධස්තා3ව් , කපොතපක් යයාකින්යය ධස්තා3ව් යිමන්ක්ය
පිළිකන්යොන ජන්යැයයියකීයන ජව  ජකස්තේ, ර ජ රුකවකුයගි ජකන්ය ජයර් ර ජයපිරික්ස්ත ජන්යා3යකස්තේය
තමන්ා3කේයධශනමන්ි් යපිරික්ස්තා3ය ලා3යපිළින ජන්යැයයියකී .ය( ා3ලා3මන්යසූතයනි).යක කස්තේයකවත් ,
ස්තිථා3පිතයක ෞ්ධධයධූරා3වලියක යස්තා3ය ධද ස්තක්යපයනදා3න්යිය ර ජක ජයන්යැත.යද්්ධධා3නමන්යපිළි ඳය
අස්ත මන්තයඅශනථ ථන්යික්යවූය‘ වතරණි’ ලවීමන්ය ධස්තා3යඑ ගලයවූයඅක ජ යඅපවා3දයක ේළ කව ජය
මන්ා3ශනටි ජයවි නයමන්ංහ යක ිගිකේයක ක වි ජය ලකිරුණුයපු්ධනලකිකුයවශකි ධ.
‘මන්හය නගයස්තියාිා3 ධ’, ‘මන්හයමුස්තිල ’, ‘මන්හයහි ජදු’, ‘මන්හයක ෞ්ධධ’ මීයවශකි ජයක  ධස්තිසුයතමන් ජවය
ඳු ජවා3යන ධයා.යඑවැ ධයඅන්යන්යයතා3වක්යපවරා3යනැනීකමන් ජයතමන් ජය ර ජක ජයිථා3ශනථියපිළි ඳය
එක්යස්තිථා3පිතයපශනිා3කලෝ ි ය  ගයාිා3මන්යතමන් ජවයක ොටුය රයනැනීමන් ැයයියක කන්යකු ය
කන්යොවැ ක  ජක ජයමන් ජද? එයි ජයංදුව ජක ජ, ක කන්යකුකේයමන්න්යස්තයවිවෘතවයත ා3යනැනීමන්ය
දුෂ්ි රයවීමන්යක ේළ කව ජයකවන්ය් යපශනිා3කලෝ යස්තස්තඳා3ය ැලීමන් ව් , ස්තිවා3ධීන්යයස්තවිඥා3න්ය ය
මන්නුෂ්යකිකුයවශකි ජය ධද ස්තියවි ධශිචණි යපැක ීමමන් ව් යකන්යො ැකියවීමන්යි.ය ධද ස්ති,
ද්්ධියමන්් යජීවිකිකුකේයදැක්මන්, විලහුණවල යි යකන්යොකවයි.ය‘ශු්ධධයවූයකපොතක්’ ක ෝයඑවැ ධය
කපොතක්යඅශනථ ථන්යිය ර ජන්ය ජකන ජයක ෝයඔහුකේයදැක්මන් යවිලහුණයකන්යොවැක යි.යස්තතයිය
පිළි ඳයඑවැ ධය ා3හිරයස්ත පා3ද කිකුයමන්තයිැපීමන්ය ධිා3ලූයපු්ධනලකිකු යප සුවක්යවිිය ැකිය
කවත් , විචණා3රශීලීයමන්න්යස්ත යඑවැ ජන්යක්යමන්ා3යි යකන්යොකවයි.
ිථා3ශනථියඅවක ෝධය රයනැනීමන් යක  ධසු ජ ය ැකියව ජක ජයවිදයා3කව ජමන්යපමන්ණි.යඑක ් ය
ස්තිවකීියමනක  යවිශිවා3ස්තයදැදුරුය රන්යයවිදයා3ඥි ජකේයන්යවයකස්තොිා3යනැනී යපයනයාක්කෂ්ේපයකිරීමන් ය
ක්ධවධශනමන්ා3චණා3ශනිවරුයඅස්තා3ශනථ යන් ස්තා3 ික්යකනන්යයඇත.යවිශිවි යඅදා3ළයපයනස්තිළ තයක ෝය
 ධනමන්න්යයමුළුමන්ණි ජමන්යඅි් යව ජක ජයවිදයා3ක යපරිපථි යි.යක්ධවධශනමන්වා3දියදැනුක ය
මූලා3ශයනික්යකන්යොව, දැනුක යමූලා3ශයනියව ජක ජයවිදයා3වමන්යි.යනදා3 රණික්යවශකි ජ, කදවිි ජය
ව  ජකස්තේයපවීමයදයින්යයපයනශින්යියස්තා3ක්ි යමන්තයවිමන්ස්තා3ය ැලීමන්යඅි් යව ජක ජයවිදයා3ව යි.යඑි,
විශිවියපිළි ඳ් , විශිවියළ ළයඅප යහික යස්තිථා3න්යියපිළි ඳව් යඅපයස්තළ යදැනුමන් යඅදා3ළයවන්යය
වැදන් යපයනශින්යිකි.යද්්ධධා3නක යස්ත යහි ජදුයමනක යකිිැකවන්යයපුන්යරු් ප් යාි් යඑවැ ධයතව් ය
වැදන් යපයනශින්යිකි.යඑවැ ධයඅනුභූයා යක්කෂ්ේතයනපිළි ඳයඅපකේයදැනුමන්යකස්තොිා3යිා3මන්යමනමන් ය
ා3රය ළයයුළ යන්යැත.
අදයඅප යයාකින්යයමන යක  ධසු ජයඅතකශනයස්තිථා3පිතවයඇ් ක් යවිදයා3කලෝ ියබිහියවීමන් යකපරය
ා3ලි යි.යවිදයා3් මන් යචි ජතන්යික්යස්ත යවිදයා3් මන් ය යනමන්ක දික්යකන්යොපැවළ ණුය ා3ලකේ,
අප යිථා3ශනථියඅවක ෝධය රයනැනීමන්යස්තඳ ා3යස්ත ා3ියවීමන්යපැවරීයයාද්ක්ඩය
ක්ධවධශනමන්ා3චණා3ශනිවරු ජ යි.යඑහිීයඔවුහූයවිශිවා3ස්තය ළයකන්යො ැකියප ග ූලයකනො ජන්යක්ය
කදස්තා3 ූ .යඒයඅනුව, පෘථුවිකේයවිස්තයඅවුරුදුය10,000ය ැයියඅප යකිිා3කදනුයලැද්ණි.යමුළුය
විශිවිමන්යකදවිි ජයව  ජකස්තේයවිං ජයදින්යය ත යීයමන්ැවූය වයකිිා3කදනුයලැද්ණි.යවිශිවකේය

කක් ජද්ර ියපෘථුවිියිැයිය ා3ලා3 ජතරික්යයාස්තිකස්තේයකිිා3කදන්යයලදි.යඑියඑකස්තේයකන්යොක යිැයිය
කස්තොිා3න් යක ොපශන ධ ස්ති , තමන්ා3යදරුණුයක ොරුවක්යකීය වයපයනං්ධියකේයපිළින ජන්ය ය ලය
රන්යයලදි.යඅදයපවා3, ජීවයවිදයා3් මන් යපරිණා3මන්ියඉනැ ජවීමන්යස්තමන් රයඇමන්රි ා3නුයපා3ස්ත ගවලය
ත න්ය යක ො යඇත.යචණා3ශන ගස්තියඩා3වි ජයතමන්යන්යවයමන්හයක ළිය ළයකස්තොිා3නැනී යපයන ා3ශි ය
ප් කිරීමන් යකමන්ොන්යයතර යබිියවීදයි් , ඔහුයඑියපයනං්ධියි යප් කිරීමන්යපමන්ා3ය ළා3යපමන්ණක්ය
කන්යොව, අවස්තා3න්යකේයීයඑියකලෝ ිා3 යඉදිරිප් යක කළේයදයදිිා3රුයම ා3රිකි ධ.යමන්ළය
ක  ධසු ජ යමන්රණකි ජයන්යැගීයංටිිය ැකිය වයක ෝයනශනාා3ෂ්කි ජයනශනාා3ෂ්ි , ක  ධස්තියම් මන්ය
ාවිකි ජයකනොළුක ලයම් මන්යාවි යස්ත යන්යැවතයක  ධස්තියම් මන්යාවි යමීයවශකි ජය
ස්තහස්තා3රකේයස්තැරිස්තැරිිය ැකිය වයඅප යකිිා3කදනුයලැක .යක යඅනුව, අ ජතයපයන  ජධය තා3ය
විශිවා3ස්තයකිරීමන් යඅනුනා3ක  ිා3 ය ලයක කශන.යඅන්යශනථිකි ජයකතොරයස්ත කාෝනියස්තඳ ා3ය
ා3මන්කේයකිීමන්යඅප යත න්ය යක කශන.යඅන්යවශයයදරුයනැ යපා3ලන්යියකිරීමන්යස්ත යකලඩය
කරෝනවල ජයවැළකීමන්යස්තඳ ා3යනප් යපා3ලන්යයක ොපුයපා3විච්චියකිරීමන්යත න්ය යක කශන.යලැයිස්තිළ වය
තව් යක ොක ෝයදිනයි.යජීවිතා3රක්ෂ්ා3වයස්තඳ ා3යකමන්පමන්ණකි ජයන්යතරයවීමන්යකික කි.
ස්තූමන්යමනමන් මන්යකපොදුයහුික්යව ජක ජ, අපයමුහුණකදන්යයවශනතමන්ා3න්යයිථා3ශනථියඅතෘේයාමන්් යස්ත ය
මන්ා3ිා3 ා3රීය ව ් , ඒය ධස්තා3යඅවස්තා3න්යයස්ත න්යික්යකවනුකව ජය ැපවිියයුළ ය ව ් යවන්යය
විශිවා3ස්තිකි.යඒයඅශනථකි ජයන් යවි , මන යිනුයමන්රණියපිළි ඳවයකනොඩන්යැකනන්යය
මධා3න්යනයනා3හීයල ධී ජයි.යක යමන්ළ යාවියපිළි ඳයවිශිවා3ස්තිය ධස්තා3යස්තැ ූයමනක  ිා3ය ර ජක ජ,
අපයද ජන්යා3යඑ මන්යජීවිතියවන්යයවශනතමන්ා3න්යයස්තැ ූයදිවිකේයස්තැපයා ජයස්ත යඅංරිකි ජයඉව් යවීමන්යි.ය
ජීවිතකි ජයඑකස්තේයඉව් යවීමන්යකවනුව , අකේයක  ධස්තියස්තනි ජයකවනුකව ජයසු ජදරයවූයඅස්තරණය
ස්තරණකේයකන්යොකිකද ජක ජයඇයි? එි, වඩා3් යඵලදා3යීයක ෝයඅවමන්යකු ් වකි ජයයුක්තය
කන්යොව ජක ජයද?
අකප ජයක ොක ොමන්ික්යකදන්යා3 යමනමන්ක්යලැක  ජක ජයන් ප් යාකේයීමන්යකදමන්ා3පිි ජයවිං ජය
මනමන්ක්යප වන්යය ධස්තා3යි.යකිළ ණුකවෝයඑකස්තේයකාෞීමස්තිමන්යක කර් .යදරුකවකුය නගයස්තියාිා3 ධ,
මුස්තිල යක ෝයක ෞ්ධධයවශකි ජයස්තැළකීමන්යඇ් කත ජමන්යඅකිෝනයයි.යමන් ජදයි් , එවැ ධය
අන්යන්යයතා3වක්යනැන්යයදරුවා3යස්තවිඥා3න්ය යන්යැයාය ැවි ධ.යඑක ් යශීයනයලහ ා3ක යඅකේයනේපැ ජන්යය
ස්ත යා වල, ලහගි ් වියස්ත යසා3යාියස්තඳ  ජයව ජන්යා3යකස්තේයමනමන්යදයස්තඳ  ජයකවයි.යමනමන්යවැ ධය
විශිවා3ස්තයප්ධධයාික්, පු්ධනලකිකුකේය ධතයයඅන්යන්යයතා3යස්තළකුණක්යවිිය ැක්කක්යක කස්තේයද?
නපක් යීයක කරන්යයක යන්යා3මන් රණිය ධස්තා3යඑකස්තේයන්ය ය රන්යයලදයමනමන් යක කන්යකුයඉතා3ය
පයන ලයම ා3රිකි ජය ැකඳයි.යමනමන්, ර යඇයායවඩා3් යපයන ලයස්තමන්ා3සා3නුයුක්තයකමන්වල වල ජය
එ කි.යඑමන්යස්තමන්ා3සා3ින්යියකමන්ොන්යයතර යඅපයවස්තා3යපැයාකර ජක ජයදයි් , අකේයමන්කන්යෝාා3වි ජය
එකීයමනක  යක ෝවයළ ළි ජයස්තැපකින්යයකලෝ ියක ෝයිථා3ශනථියස්තදා3ත ධ වයවැළඳන ජන්යා3ය
තරමන් යඒයස්තමන්නයනැ නැකස්තයි.යදරුව ජයවශකි ජයඅපයවැකඩ ජක ජ, ‘නඩයඅ කස්තේයඅපයකදස්තය ලා3ය
ංටින්යයනැලවු රුකවකුයඅකේයස්තූමන්යචණලන්යික්මන්ය ධරීක්ෂ්ණිය රතැය’ යියින්යයවිශිවා3ස්ති් ය
ස්තමන්ගි ධ.යඔහුයන්ය යඅයාශිය ා3ශනි හුලයනැලවු රුකවකුයවිියයුළ ි!ය‘අකේයඉරණමන්යඅ ගලා3ය
කදවිි ජයව  ජකස්තේයවිං ජය ධිමන්යක කරයා’ යියකිිා3යවිශිවා3ස්තයකිරීමන් යද, අප යඅන්යශනථික්ය
ංදුකව්ධීයපවා3ය‘අ ගලා3යකදවිි ජ යමශීශනවා3දයක වා3’ යියදයිා3ච්ඤා3යකිරීමන් යදයඅප යකිිා3කදයා.

කලෝ ියපුරා3යකවකස්තන්යයඅනුනා3ක  ි ජයමනක යන්යා3මන්කි ජයදිවියීමන් , ස්ත  ජයකිරීමන් යස්ත ය
ඝා3තන්යියකිරීමන් යකේයවීමන්යපුදුමන්ික්යකන්යොක .යකදමන්ා3පිි ජ, ක ළ ර ජ, පවුල, පා3ස්තල, ප ගලිය
ඇළ ළුයක්ධවනැයාි ජ, මු ගලා3වරු ජයස්ත යස්තිවා3ක වරු ජකේයමන්ැදි ් යවීකමන් ජයපයන  ජියතය
ිථා3ශනථික්යඅනුනා3ක  ිා3 යස්තැපකින්යයඅතර, රැකල ජයපැ ජකන්යෝ යඇයායවිිය ැකිය රපතලය
පයයා
න විපා3 යනැන්යය ධරළ රුවයඅන්යළ රුයඅඟවනුයලැක .යමනමන්, සන් යස්තමන්ා3සකේයනැටු යස්ත යයු්ධධය
ඇයාය රන්යයවඩා3් යකේද ා3රීය ලක නවල ජයඑ ක්යවීමන්යක ක වි ජයන් පයනා3ස්තා3් මන් යි.යකමන්ිය
කිිවන්යයපා3ඨ යඔ යක ෞ්ධධකිකුයවිිය ැකිි.යඑක ් යි යක ිකි ජයඔ යඇෆින ධස්තිථා3න්යකේය
නප ජක ජයන්ය ය තා3වයකවන්යස්තියඑ ක්යවනුයඇත.යඑහියීයතල ා3 ජවරු ජයස්තමන්නයඑ ළ යවීයඔ යඒය
කේේෂ්ිඨය ා3ක ි ජයද්්ධධයපයනයාමන්ා3යවින්යා3ශය ර ජන්ය යදයයාද්ණි.
ක යස්තමන්ස්තිතියඑ මන්යවි ා3රිකි:යඔ යස්ත  ජය ර ජක ජ, අතදරුකවකුයවශකි ජයඔ යමන්තය
ප වන්යයලදයඅන්යන්යයතා3වක්යකවනුකව ධ.යමු ගලා3වරු ජයස්ත යභික්ෂූ ජයවිං ජයස්ත මුල ජය
 ධශනමන්ා3ණිය රයකදන්යයලදයිථා3ශනථික්යකවනුකව ධ.යඔ යමන්ැකර ජක ජ් , කස්තස්තිස්ත ජවය
මන්ර ජක ජ් යඒයකවනුකව ධ.යඑියපිස්තිසුවක්යකන්යොකවයියද?
මන යඅද න්යයංිලූයඅනුනා3ක  ි ජයඅ ජධයස්ත ය ධිා3ලූයපු්ධනලි ජයිැයියමන්මන්යකන්යොකිික .ය
ක ොක ෝයකදන්යා3කේයතශන යද්්ධියියයායුණුයි.යඑක ් , නපයා ජයලැද්ණුයමනමන්, ස්තමන්ා3සමන්ිය
ප සුවයක ෝයංක් යස්තා3මන්ියක ෝයහුකදක්යපුරු්ධදක්ය ධස්තා3යක ෝයඅතන්යා3රියා.යඅවස්තා3න්යකේයකීයපිරිස්තය
ස්තිවකීියමනක යඇතැ යක්ධව ගයපිළින ජන්යා3යඅතරයතව් යක්ධව ගය ැ ැරය රයා.
ක යඅතර, මනමන්යකවළඳා3මන්ක්ය රන ජන්යා3යවහචණ ධ කිෝයදයංටියා.ය ලියස්තඳ ා3යක ෝයලා3ාිය
ස්තඳ ා3යඑවැ ජකන්යෝයමනමන්යපා3විච්චිය රයා.යසන්යතා3වයකනොදුරුය රන ජන්යා3යමනක  යාක්ෂ්කිෝය
ඔවුහුයි.
කමන්කීයපයනයාවිකරෝධතා3යක කතක්යයාබිකේයවීයන්යමු් යමනක යවස්තඟියකිංයදා3යවිිැක න්යයඑ ක්ය
න්යැත.යමන යඅකේයකපො ැට්ටුව යවිදින්යයපයනමන්ා3ණියදයසුළුපටුයන්යැත.යඒයව ා3යස්තමන්ස්තිතය
ශනමන්ා3 ජතික්මන්යබිහියවීයඇයායඅතරයඅනුනා3ක  ි ජයඅක ජ විධයදා3න්යමන්ා3න්යයදිියයුළ ි.ය‘රිකදන්යය
කතක්යකද ජන්යැ’ යියකීයඇමන්රි ා3නුයශුාා3රහචි රුවක ායනැන්යයපයනං්ධධය තා3වක්යදයයාක .යළඟීය
මන්ා3යගිියතා3යිවා3න්යයප ජස්තල , මන්ළගිියපයනා3ණ ා3රි ජ යපි ජීමන්යකඩොලශනයද ි යමුදල ය
ස්තපින්යයලදි.යඑකස්තේයකිරීමන්් යකමන්ොන්යයතර යදිා3ව ජතය නගයිා3වක්යදය!
*2013යමන්ැයිය28යවැ ධයදා3ය‘ ල ද්යක ලනයනා3ෆි’ කව යඅඩවිකේයපළවූ In Defence Of The
Non-Religious ලපිකේයංහ ලයපරිවශනතන්යි ‘ි පා3ලන්යියලහ ා3’

