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ශ්රී ලංකාවෙන් ම ලංළු ල ලංනකයවම
ඉතිහෙසනේ ලංප්රථම  ලංවෙ මාෙ ලංගම තතිිම
සිරි ෙන්ය ලංබණ්ඩෙරනෙමව ලං හත්මිම
“ඇතැමුන් විසින් සිතනු රඵන ඳරිදි,
විමුක්තිඹ ව භානාත්භතාඹ
ප්රධාන ලලඹන්භ අඩවගු න්ලන්
ප්රජාතන්ත්රාදලයයි. සලනම්,
ඒ වය ඳවධතිඹ ඉතාභ ලවොඳින්
රද වැකින්ලන්, වැභ ලකලනකුටභ
මු භින්භ, භාන භේටලභන්
ඳාරනලඹහි ලකොට්කරුන්
විඹ වැකි ව විටයි.”
ඇරි්ලටෝේල් (ක්රි්තු ර්ර් 3 4 – 322)
භවා ග්රීක දර්ලනාදිඹා

ඉතා භැදවත් ලර ,ඉතිවාඹ පුනයාර්ජනඹ කයන කල්හි, ලවොඳින්භ ඳැවැදිලි අලඵෝධ
න කරුණක් ලයි. ඒ කරුණ නම්, ශ්රී රවකලම භෑත ඉතිවාලඹහි,, සිරිභාලෝ
ඵණ්ඩායනාඹක භැතිණිඹ යලේ අගභැති ඳදවිලඹහි සිටි කාරඳරිච්ලේදඹ උච්ච භේටලභන්
ඉ්භතු නැඟී සිටින යුගඹක් ඵයි.
ලම් උදාය ශ්රී රවකා වීඳලඹහි ,රින්ය, විචිත්ර ලවලඳාරික පුවගරඹන් රැක් විසින්භ,
අගභැති ඳදවිඹ නම් උත්තරීතය තනතුය උසුරමින්, ලම් ලවලඹ ඵබුලුන ර,.
අගභැතිරුන් ලලඹන්, ශ්රී රවකා ලවලඹ නම් ලනෞකා ඳැද ව විෂ්්ප පුවගරඹන් සිඹ
ලදනා අතුරින්, සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ තයභට ප්රඵර අභිලඹෝගඹන්ට
මුහුණ දුන් ලන අන් නාඹක ලකලනක් ලනොභැත.
භා ලභභ ප්රකාලඹ කයන්ලන් භති භාත්ර ව ලවෝ අතිලලඹෝක්තිඹකින් ලතොයයි.
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ආයම්බලය,, ඉතා සු ලවෝ ලවලඳාරන තනතුයක් ඉසිලීලම් අදවක්, ඹාන්තභට ලවෝ
සතුමිඹලේ සිලතහි ලනොතිබුලන්ඹ.
අතිලඹ ක්රිඹාලීලී  වත්, තියුණු බුව ම භහිභඹක් හිත  වත්, සිඹ ලවලඳාරික ්ාමි
පුරුඹානන්ට ඵැතිභත් වලඹෝගී ීලභන්, සතුමිඹ අතයන්තලඹන්භ තප්තතිභත්  වාඹ.
සතුමිඹ, සිඹ ්ාමිපුරුඹාණන්ලේ ප්රඥාම්ඳන්න ඳරිඳාරන විලායදත්ඹට ගරු කශා ඹ.
සතුභා අදිසිලය, කිසි ලත් ලනොසිතූ ඳරිදි අබාඹට ඳත් ීලම් දැඩි ලේදාචකඹ, සතුමිඹට
දයාගත ලනොලවන කම්ඳාක්  වලය ඹ. ඒ කම්ඳනඹ ලවතුලකොට ලගන සතුමිඹ, කිසික්
කය කිඹා ගත ලනොලවන අකර්භනය තත්ඹකට ඳත් වා ඹ. සිඹ ලර්ප
්ාමිපුරුඹාණන්ලේ ලන ලනොරැඵ තභන්ලේ ආදයණීඹ දරු ඳවුර ඵරා ගන්ලන්
ලකලදැයි ඹන ලච්තනා භාත්රලඹන්භසතුමිඹ අයණ වුා ඹ.
සල වුද, ලවලලය භවජනකාඹ ිලඹෝජනඹ කයමින් යලේ නාඹකලඹෝ සතුමිඹ
වමුන්නට ඳැමිණිඹව. සතුමිඹලේ ලර්ප ්ාමිපුරුඹානන්ලේ විලඹෝගඹ ිා ,ඹන
සන භව ලනොදන්නා තත්ඹකට ඳත් සිටින, ලම් ලවලලය නාඹකත්ඹ ගන්නැයි ඔවුහු
සතුමිඹට කිඹා සිටිඹව. අඹැදිඹව. ඉල්රා සිටිඹව.
අන්තිලම්,, කඳුලින් ඵය ලදලනත් හිත අයණ ජනතා පිළිඵ භාන දඹා සතුමිඹලේ
වදට දැනුලන් ඹ. ැශලඳන වදින් භනසින්, සතුමිඹ නාඹකත්ඹ ඳඹන්නට සකඟ  වා ඹ.
ඒ ක්රිඹා ඉ ක කලශත් සතයම්භ කැභැත්ලතනුත් ලනොලම.
ලම්ා අවාඹ අ්ථාක ක්රිඹාලීලී ලවලඳාරන ක්ලත්රඹට අීරයණ  ව වැටිලයභ, මු
ලරෝකලයභ ,අගභැති ඳදවි රද ප්රථභ කාන්තා ීලම් ම්භාික බාගයභඹ තත්ඹ
සතුමිඹට ජගත් යා්තත පිරි නැමුලන් ඹ. ඒ, 1960 ජූලි භ 21 න දායි.
සතුමිඹ ඳදවි ප්රා්තත  වලය ඉතා ලඵොලවෝ සුබ, සුවද වැඟීම් හිත ඳසුබිභක ඹ.
සල වුද, අගභැතිිඹ ලලඹන් ඇඹට මුහුණ ඳාන්නට සිදු  වලය වැභතින්භ
ආලරෝරනඹට ඳත් තිබුණු ලවලඳාරන ඳසුබිභකට ඹ.
සතුමිඹලේ ්ාමිපුරුඹාලනෝ ම්ප්රදායික ලවලඳාරනලඹන් ලන්ී නඳරිඳාරන
ප්රතිඳත්ති යටාක් ජනතාට පිරිනැමව.
සතුභාලේ යාජය ඳාරන ප්රතිඳත්තිඹ, ප්රජා ලදට ලඵොලවෝ ල නැුරරු  ව ්රභාලිඹක්
වුලය ඹ.
සතුභා, කල්තිඹාභ අලඵෝධ ලකොට ලගන සිටිලය, තභා විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ඳාරන
්රභලඹහි, වැභ ලකලනකුටභ ව මුලින්භ වබාගී විඹ වැකි ඵත්, ඒ ඳාරන නයාඹලය
ප්රතිපර සිඹලු ලදනාටභ භල ුකක්ති විඳිඹ වැකි ඵත් ඹ.
සතුභාලේ ගැුරරු ලවලඳාරන දර්ලනඹ ිා වටගත් ප්රතිපරඹ, ව්රාන්ති කාර
ඳරිච්ලේදඹකැයි කිඹන සුරබ කිඹභලනන් වි්තය කශ ලනොවැක.
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ඒ ඳාරනඹ ිා වටගත් විකාලනඹ, සඹට ඩා ලඵොලවෝ ල ගැුරරු  වලය ඹ. ඒ ලන්
ීභ භවා ප්රාවඹක ්රඳඹ ගත්ලත් ඹ. සහි කම්ඳන රැල්ර, මු දියින පුයාභ සිඹලුභ
භාජ තරරට දැනුලන් ඹ.
සඹ ඵරඳෑලම, ම්භත ලවලඳාරික ක්රිඹා කරාඳඹ ලකලයහි ඳභණක් ලනොලම. ඒ
ලනලහි ලදදරුභ ිා වටගත් න ලවලඳාරන දර්ලනඹ, ලවලලය ආගභ, කරා
,ාහිතයඹ, අධයාඳනඹ ආදි ක්ලත්ර රටත් දැනුලන් ඹ. ලලනකක් තඵා, ාභානය
භවජනතා “ිදව” ගැන සිතන ආකායඹ ඳා ලනකට බාජන  වලය ඹ.
ලකටිලඹන් කිලවොත්, සඹ ප්රඵර ජන ආලරෝරනඹක් විඹ.
සල වුද, සඳභණ විුකතිභත්, සතයම් ඵර ම්ඳන්න ාභාජික විඳර්ඹාඹක් තනා ල භවා
පුරුඹා ලරොවින් තුයන්  ව විට, ලලසින්භ සිඹ භවා භාන ලභලවලඹන් අඩක් තයභ
ඉතිරි ලකොට, ජීවිතලඹන් ඉත් ගිඹවිට, ඒ භවා විඳර්ඹාලය උරුභක්කායඹා න
පුවගරඹාට අිාර්ඹලඹන්භ දැලනන්ලන්, තභා හිටි වැටිලය අයණ, අකර්භනය
තත්ඹකට ඳත්  ව ල ඹ.
ඉතා ලවොට ඒ උරුභඹ ඳරිවයණඹ කයන්නට පුහුණු  ව ලකලනකුට වුද, සැි
වදිසිඹකට මණඳෑභ අතිලයින්භ අඳවසු ඹ.
සල වුද, වි්භඹ දනන ආධයාත්මික ලක්තිඹක් ප්රදර්ලනඹ කයමින්, අගභැතිි
සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක භවත්මිඹ, ඒ සශඹි අර්බුදඹට, ලනොඵා අචර මණ ඳෑාඹ.
සල මණඳාමින් සතුමිඹ, ශ්රී රවකා ඉතිවාලඹහි අතයන්තලඹන්භ ඵරාලඳොලයොත්තු හිත
යුගඹක් උදා කශා ඹ.
සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ, සිඹ ඳාරන භඹ ආයම්බ කශවිට, ලවලීඹ ප්රල්න
ඳවධතිඹක් සතුමිඹලේ නයාඹ ඳත්රඹට ඇතුල්  වලය ඹ. සඹ සල  වලය, කය යජඹක් විසින්
වුද, අිාර්ඹ ලලඹන් ැශකිඹ යුතු න්ලන්, ලවලීඹ ප්රල්න රට ප්රමුතත්ඹ
ආලයෝඳනඹ කිරීභ ලවයිි. භක්ිාද ඹත් ලවලීඹ අලයතා ක්ණික ඉ්ට කශයුතු ලව
ඵට , ලනොඳභා ඳත්න ලවයිි.
සිඹ ලවලීඹ ප්රතිඳත්ති භාරා ක් කිරීලභහි,, සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ
විසින් පිළිඳදින රද ලවලඳාරන නැුරරුීම් ර ව ආකල්ඳ ර ගුණාත්භක ඵ,
ප්රලවනාත්භක අගඹකින් වා ්ථායත්ඹකින් ලවබි  වලය ඹ. ලම් ඵ, අවිාදලඹන්
ලනොපිළිගන්නා කිසිලකු ලනොභැති ඵ, ර්ර්ණ තයඹකි.
සතුමිඹලේ, සුවිෂ්්ට, අවාඹ ඳරිඳාරනඹ තු තිබුණු දිදුශ වා විුකතිඹ ඩාත් ඉ්භතු
ප්රදර්ලනඹ  වලය , සතුමිඹ විසින් ජගත් කීර්තිඹ අත්ඳත් ලකොට ගිමින් ශ්රී රවකාලම විලවල
ප්රතිඳත්තිඹ සිට ආ මඳතයලඹන් ,්තතිභත් කශ ලවයිි.
භැදවත්, අඳලේ ඓතිවාසික වල කථාට ඹා කශ යුතු කරුණක් ලයි. ශ්රී රවකා
ඉතිවාඹ මු ල්ලල් ලන අන් කය අගභැති ලකලනකුට වුද, සතයම් වකීර්ණ විලවල
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ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹාලම ලඹොදන්නට කරුණු ලඹදුලන් ලනොලම. ලලසින්භ, සතුමිඹට සිඹ
විලවල ප්රතිඳත්තිඹ වසුරුන්නට සිදු වුලන් ලම් ලවලඹට පු ල් ලර යා්තත  ව අන් කිසි
යුගලඹක ලවෝ සිදු ලනොවු විර අධීනාලක දරුණු ක්රිඹා ප්රාවඹකින් ධ ලමදනා වි
දයාගන්නට සිදු  ව යුගඹකයි.
ලම් ඳාරන භඹ , ර්තභාන ශභා වා ලඹොවුන් ඳයපුය විසින් අප්රතිවත ලර අධයඹනඹ
කශ යුතු කාර ඳරිච්ලේදඹකි. සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹලේ ,
අතයන්තලඹන්භ ආදර්ලභත් ඳාරන යුගඹ පිළිඵ ිසි, ්රභත් පිළිුරක් රද වැකි
න්ලන් , සැි තියුණු අධයඹනලඹකින්ඹ.
තභන් තු සිතිඹ ලනොලවන තයම් ඳරිණත ඳාරන තන්ත්ර ඥානඹ, ලරො වමුලම ප්රකාල
කයමින් සතුමිඹ විසින් ආයුධ න්නවධ කුභන්ත්රණඹක් යර්ථ කයන ර,. ඒ කුභන්ත්රණඹ,
ඳපථුරාකායලඹන් වවිධානඹ ලකොට තිබුලණ් මු භවත් ඳාරන ඳවධතිඹභ විනාල කිරීලම්
අයමුලණි. විනාලගත කිරීභ වා ඉරක්ක ලලඹන් ැරසුම් ලකොට තිබ ප්රධාන
පුවගරඹන්ලේ ලල්තනලඹහි මුලින්භ සිටිලය ,අගභැතිිඹයි. ලම් 1962 ජනාරි භාලය යි.
සතුමිඹලේ ඳාරන භලය,, සතුමිඹට මණ ඳාන්නට සිදු  ව ප්රඵර ජීවිතඹත් - භයණඹත්
අතය, අභිලඹෝග ඉන් ිභා ලනො වලය ඹ.
ජී විනාලඹ වා ආලමග ඇතින තයභට ආලමල ගන්න රද, අ ම දාභරික වි්තරකාරී
කල්ලිඹක් ඳැන නැවලේ ඹ. ඉක් ඵක් නැති ජනතා උසිගන්න දූර්දාන්තලඹෝ,
භතිභාත්ර  ව ලවෝ අනුකම්ඳාකින් ලතොය, අහිවක ලඹොවුන් පිරිකලේලභොශ විකල් ලකොට
ඔවුන් භයණඹ, විනාලඹ වා නැති බවග කිරීභ ලදට ඇද දැම ව. ලම් නපුලයෝ ඝාතන, ධ
හිවා කිරීම් ලකොල්රකෑම්, ගිි තැබීම් ආ, අතයන්ත නාලක අඳයාධ ප්රභානඹක් ලම් උදාය
ලවලලය ඇති කශව.
ලම් අභානුෂික ඵරලමගලය සක් මලික ඉරක්කඹක්  වලය සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක
අගභැතිිඹ යි. ශ්රී රවකා ඉතිවාලය ලන අන් කිසිභ කලරක ලභල, මුශාලන්
ල්ැදුනු ඝාතක නාලක රැල්රක් සිදු  වලය ලනොලම. මු භවත් ලවලලයභ දිවි ලඳලත
අත්හිටිඹාලඹ. ජන ජීවිතඹට දරුණු තර්ජන සල්ර  වලය ඹ. නීතිඹ වා ාභඹ පිළිඵ
ආඹතන අන්තයාඹට රක් ව ව.
ඓතිවාසික ලලඹන් ලභහි, ජාතික භේටලභන් වලකථා ගත විඹ යුත්ලත්, ලම් විලඝෝය
නාලක ප්රවායඹ, තභන් ලත සල්රී තිබිඹ ,, ජීවිතඹත් භයණඹත් අතය ලදෝරනඹ ලමින්,
අකම්පිත, අචර සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිණිඹ ජාතිලය ,ලවලලය ආයක්ාට
දිවි ලනොතකා කැඳ ව ආකායඹ යි.
අඳලේ ලම් උදාය ලවලලය ශභා වා ලඹොවුන් ඳයපුලර් දරුලෝ, සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක
අගභැතිිඹලේ ලම් විෂ්්ට ඳාරන යාඹාභඹ ගැන ිසි ල අලඵෝධ ලකොට ගත යුතු
ලති. ඵරාලඳොලයොත්තු, අනාගතඹ, ජීවිතඹ ආ, සිඹල්ර භයණඹ පිළිඵ ඝන තිමිය
ඳටරලඹන් ආයණඹ ී තිබුණු භඹක, සතුමිඹ විසින් ලවලලය ාභඹ, සුවද ජන ජීවිතඹ,
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රැක ගන්නා අදවසින් ඉ කකශ භව ලභලවඹ, ලවලලය වැභ ලදලනකු විසින්භ ඵහුභානලඹන්
අගඹ කශ යුතු ලම . අඳලේ ලඹොවුන් ඳයපුය විසින්, ඒ භවා ලඹ විලලලඹන්භ සිහිඳත්
කශයුතු න්ලන් ඹ.
ඉතිවාඹ ඔ්ල සල්ර  ව ඒ කර්කල තර්ජන රට සලයහි, අප්රහිවත ෛධර්ඹලඹන් නැඟී
සිට, ලවලඹ විනාලලඹන් ගරා ගත වැකි  වලය සතුමිඹ තු ප්රඵර ආධයාත්මික ලක්තිඹන්,
යට, ජාතිඹ, ආගභ ලනුලන් සිඹල්ර කැඳකිරීලම් ආත්භ තයාගී ලක්තිඹත් ලවතු ලකොට
ලගනඹ.
සතුමිඹ වමුලම ලම් භවා තර්ජන හි ඔලොා සිටිලය සක සක ලනොලම. මව ලලඹි.
ලභොලවොතක්ත් සිත නාලගන සිඹ ඵැරෑරුම් ගකීම් ම්බායඹට ලඹොමුීභ ඳා භවා
වි්රභඹක් තිබුනු කාරඳරිච්ලේදඹකඹ.
මුලින්භ, සතුමිඹලේ ජීන ලක්තිඹ බිරන්නට සල්ර වුණු භායකඹකට භාන ප්රවායඹ
 වලය සිඹ ලර්ප ැමිඹා ඝාතකලඹකුලේ ලඩි ඳවරින්, ජීවිත වාිඹට රක්ීලම්
ලේදාචකඹ යි. අවි ගත්තවුන්ලේ කුභන්ත්රණඹ, ඊගාට සතුමිඹලේ ආත්භඹ තශා ලඳශා
ලලය ඹ.
සහි ගින්න ිලන්නට ලඳයභ ඳාලව අවිචාරී, නාලක අවිධාරීන්, ලවලඹ විනාල කිරීලම්
භායක ්තයඹත්නඹක ලඹදුලන්, කිසිභ විකල්ඳඹක් නැතින තයභට, සතුමිඹලේ ඳාරනඹ
සුන්බුන් කයමිි.
සැි බිඹකරු ඳසුබිභක් තිබිඹ, ,ඉතාභ කපතව්ත ඳාරන ලමදිලඹකු වුද, අන්ත අයණ
තත්ඹට ඇද ැලටනු ්ාබාවිකඹ.
ඒ අන්ධකාය අගාධලඹන් ලගොඩට  වත්, සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ, අවාඹ
ආත්භ ලක්තිඹක වි්රභඹ, ජගත් භේටලභන් ප්රදර්ලනඹ ලකොට සිටිඹාඹ.
ලම් ක්රිඹාදාභඹ ප්රකාලඹට ඳත් වලය ලනොඵැඳි මු යාජය නාඹකඹන් 6ලදලනකු වබාගී
ලකොට ලගන ලකොශම, ඳත්න රද “ලනොඵැඳි මු ලම යාජය නාඹකඹන්ලේ ඉවශ
භේටලම්“ වමුලම,ඹ. ලම් රැ්ීභ සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹලේ
ප්රධානත්ලඹන් 1966 අලගෝ්තු 16 න දා සිට 1966 අලගෝ්තු 20 න ලතක් ඳැැත්ලත්
ඹ.
ලම් ා බායදූය , භවා ඳරිභාණලය ජාතයන්තය භව මු ක් ,යාජය 6 ක නාඹකඹන්
වබාගි කයා ගිමින් ඳත්න්නට අලය න ප්රඵර වවිධානාත්භක ක්රිඹාදාභලය,
ලඳයමුණ ගන්නා රවලව අගභැතිිඹ විසිි.
ලභඹ හුලදක්, අවාඹ ජාතයන්තය ඵතා පිළිඵ වි්භඹ උඳදන ජඹ්රවනඹක් ඳභණක්
ලනොලම. ලභඹ, ඒ න විට ජාතික වා ලඳෞවගලික අර්බුද රැකට ,අනභිඵනීඹ ලර
මුහුණ ඳා සිටි සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹලේ, විෂ්්ප ලඳෞවගලික ජඹ්රවනඹ
ද න්ලන් ඹ.
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ලම් ලකොශම ලනොඵැදි යාජය නාඹක මු ලම ඵරඳෑභ, සක්ත් ජාීරන්ලේ වවිධානඹ
ඔ්ල ජගත් ජන භණ්ඩරලය සිඹ ප්රලවලරටභ ඳාලව ඳැතිය ගිලය ඹ.
ලම් ලකොශම භවා යාජය නාඹක ම්ලම්රනලය ීරයණ රට අනු, සක්ත් ජාීරන්ලේ
වවිධානඹ විසින් විවිධ අණ ඳනත් වා ලඹෝජනා ම්භත ලකොට ගන්නා ර,.
ශ්රී රවකාලම ර්තභාන ලඹොවුන් ඳයපුයට අඹත් දරු දැරිඹන්, තරුණ තරුණිඹන්, සිඹලු
ලදනාභ සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹලේ උදාය ලවලීඹ වා ජාතික ලභලවලඹහි
ර්තභාන උරුභක්කායලඹෝ ලති.
සිා සතුමිඹලේ ජන්භලඹන් සිඹ පිලයන ලභොලවොලත් , ලම් ජාතික නායිකා විසින්
ඉ ක කයන රද ප්රල්ත ලභලවඹ , ඉතා, ලවොදින් අධයඹනඹ ලකොට ඉන් රද වැකි,
ආලරෝකඹ රඵා ගැනීභ අඳලේ ජනතා තු ලලසින්භ ශභා වා ලඹොවුන් ඳයපුය තු
උත්තරීතය ගකීභක් ලයි.
සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිතුමිඹලේ ඳාරන භඹ තුශ,, සතුමිඹ විසින්
පිහි කා රන රද ඳාරන ාර්තා ලඵොලවෝ ඹ. ඒා වි්තය ලර විභා ඵරා උලගන
ගැනීභ, ර්තතභාන ඳයපුය තු ලර්ප ගකීභකි. සතුමිඹලේ අවාඹ ඳාරන ජඹ්රවනඹන්
අතුලයන් අතලශෝක් ැලකවින් ලවෝ ටවන් කශ යුතු ලම.
දිගු කරක් මු ල්ලල් අල්ත යලේ නාඹකඹන්ට බිම් අඟරක් ලවෝ දිනාගත වැකි ලනොීඹ.
සලවත් ,සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ, අතිලයින් ාභකාමී ලර, ්රභානුකර
ගිවිසුම් භගින් ශ්රී රවකාට න බිභක්- සනම්, “කච්චතිම“ ලඳලද රඵා ගත්තාඹ. ලම් බිම්
ලඳලද ශ්රී රවකාට රැබුලන් ඉන්දු රවකා ගිවිසුභකිි. ලම් ගිවිසුභට ඉන්දිඹා ලනුලන්
අත්න් තඵන රවලව ඉන්,ඹ අගභැතිි ඉන්දියා ගාන් ම භැතිිඹ විසිි.
ඒ ගිවිසුලභන් කච්චතිම ලඳලද සිරිභාලෝ අගභැතිිඹ විසින් ශ්රී රවකාට රඵාගන්නා
රවලව 1962 භැයි 22 න දායි.
තත් අත්තයන්තලඹන්භ වල කතා ගත යුතු කරුණක් ලකටිලඹන් ලවෝ ඳැසිඹ යුතු ලම.
සතුමිඹලේ ඳාරන භලය, සලතක් ශ්රී රවකා තු තිබ රිතානය ඹටත්විජිත ා, නාභඹ
න “සිලරෝන්“ ඹන නාභඹ ඉත් ලගෝ “ශ්රී රවකා“ ඹන නාභඹ උදා  වලය ඹ.
අඳලේ ශභා වා ලඹොවුන් ඳයපුය තු ර්ජනීඹ යුතුකභ නම්, ලම් ක්ලත්රලය ශ්රී රාවකික
නායිකා න සිරිභාලෝ ඵණ්ඩායනාඹක අගභැතිිඹ විසින් අඳලේ ලවලීඹ ඓතිවාසික
ම්ප්රදාලය ලඳෝණඹ වා, විවිධ අභිලඹෝග ඉදිරිලය ලනොැලරමින් ඉ කලකරුණු
ම්බානීඹ අ ම ලභලවඹ පිළිඵ ර්ර්ණ අලඵෝධලඹන් යුක්ත ලමින් සතුමිඹට දා
කපතඥතා ර්ර්ක ීභයි. ලම් යුතුකභ , ඉතා ලවොඳින් ඉ කකශ වැක්ලක් සතුමිඹලේ ජන්භ
ලත වත්ය දිනඹ න 2016 අලප්රල් 16 න දා ආශ්රිතයි. ලම් ජන ලන්තපරිඹ විසින්
විහිදාරන රද ආලරෝක කදම්ඵඹ , ශ්රී රාවකිකඹන්ලේ ප්රගතිගාමී භාර්ගඹ ලවලි ලඳලවලි
කයන විුකතිභත් ප්ර,ඳඹක් ලමා.
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