
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්ය පා.ම. ගරු මංගල සමරවීර මහත්ා විසින් ශ්රී 

ලංකාවේ සිටින වරාහින්ගයා සරණාගත්යින් පිළිබඳව කරන ලද ප්රකාශය 

2017 සැප්තැම්බර් 27 

 

ඊයේ ගල්කිසේයසේදී එක්සත් ජාතීන්යේ රැකවරණය යටයත් හිටපු යරාහින්ගයා 

මියන්මාර් සරණාගතයින් පිරිසකට චීවරධාරීන් පිරිසක් විසින් පහරදීම, මාධය 

ඇමතිවරයා වශයයන් පමණක් ය ාව, ශ්රී ලාාංකීය යබෞද්ධයයක් හැටියටත්, මම 

තරයේ යහළා දි වා. අපි කුඩා කායල්ක ඉඳලම යබෞද්ධයන් හැටියට අපිට 

උගන්වන්යන් සියලු සත්වයයෝ නිදුක් යවත්වා, නියරෝගී යවත්වා, සුවපත් 

යවත්වා ියලා ියන් . කවදාවත් අපිට උගන්වලා  ෑ සිාංහල සත්වයන්ට 

නීයරෝගී යවත්වා ියන් වත් යබෞද්ධ සත්වයන්ට නීයරෝගී යවන්  

ියන් වත් ය යවයි. සියලු සත්සත්වයන් යවනුයවන් අනුකම්පාව තිය  

ආගමක් තමයි යබෞද්ධාගම; ධර්මයක් තමයි යබෞද්ධ ධර්මය.  මුත්, යම් 

සියල්කල යකයළසමින් වියශේෂයයන්ම එක්සත් ජාතීන්යේ රැකවරණය යටයත් 

පසුගිය මාස ිහිපය තුළ තාවකාලිකව ලාංකාව තුළ රැඳී සිටි  යම් අහිාංසක 

සරණාගතයන්ට පහරදීම ඉතාමත්ම පහත් ක්රියාවක් හැටියට අපි හැයමෝම 

දින්  ඕයන්. වියශේෂයයන්ම ජාතයන්තර නීතිවලට අනුකුලව යම් යකය ක් 

සරණාගතයයක් යහෝ සරණාගතයන් හැටියට රටට ඇතුළුයව වා  ම් ඒ අය 

තාවකාලිකව රැකබලායග  ඒ  අයට සුදුසු තැ ක් ලැබුණාම එහි පදාංචි ිරීම 

සාමා ය සිරිතයි.  

ඇත්ත වශයයන්ම යමය යරාහින්ගයා සරණාගතයින් ලාංකාවට ආපු පළමු වතාව 

ය යමයි. 2008 මාර්තු මායසේ ශ්රී ලාංකායේ  ාවික හමුදාව විසින් යම් වයේම 

සරණාගතයින් පිරිසක් මුහුද මැද අසරණ වූ යවලායේ ඒ අයයේ ජිවිත 

යේරායග , කාලයක් එක්සත් ජාතීන්යේ රැකවරණය යටයත් ලාංකායේ යම් 

ආකාරයටම තියායග , පසුව, 2012 යව  යකාට ඒ අය ඇමරිකා එක්සත් 

ජ පදයේ සරණාගතයින් හැටියට පිළිගත්තයින් පසේයසේ ඒ රටවල්කවල පදාංචියට 

ගියා. ඒවයේම 2013 යපබරවාරි මායසත් යම් ආකාරයටම මියන්මාරයේ සිට 

පැමිණි සරණාගතයින් 32 ක් සහ 138 කට ශ්රී ලාංකාව තුළ රැකවරණය දුන් ා. 



ඒ අයටත් 2014 හා 2015 වර්ෂ තුළ ඇමරිකාව හා කැ ඩාව ය  රටවලට 

යන්  හැියාවක් ලැබුණා. යමන්  යම් විදහට තමයි යම් 

සරණාගතයිනුත්  පසුගිය අයේල්ක මායසේ 30 යවනිදා මිරිහා  මධයසේථා යට 

යග ල්කලා ඒ අයවත් යව ත් රටවල්කවලට යැවීම සඳහා කටයුතු කරයග  ය  

යමායහාතක තමයි යම් චීවරධාරී  රසේතියාදුකාරයන් ඇවිල්කලා මුළු 

යබෞද්ධාගමටම ජාතයන්තරව කරන්  පුළුවන් විශාලතම පහරදීම ඇති කයර්. 

යලෝකයේ තියබ   ඉතාමත්ම නිහතමානී අහිාංසක ආගමක් ධර්මයක් හැටියට 

සලක  යබෞද්ධයින් ම්යල්කච්ඡ මිනීමරුවන්, ම්යල්කච්ඡ රසේතියාදුකාරයන් 

හැටියට, අද රුපවහිනිවල යවේසයිට්වල දැකගන්  පුළුවන් වීම මුළු 

යබෞද්ධාගමටම නිග්රහයක්.  

අපි හැමයද ාම යම්කට විරුද්ධ යවන්  ඕ . විරුද්ධ යව වා විතරක් 

ය යමයි යම් එක්සත් ජාතීන්යේ රැකවරණය යටයත් සිටි  යම් 

සරණාගතයින්ට පහරදීපු අයට නීතියත් වහාම ක්රියාත්මක කරන්  ියල මම 

ඉල්කලා සිටි වා. 


