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1 3 11 2 21 1 31 4 

2 2 12 3 22 1 32 3 

3 4 13 4 23 3 33 1 

4 3 14 3 24 2 34 3 

5 2 15 1 25 2 35 2 
6 4 16 2 26 2 36 3 

7 3 17 1 27 4 37 3 

8 2 18 1 28 1 38 4 

9 2 19 4 29 4 39 1 

10 1 20 4 30 1 40 3 
,l=Kq 01 · 40 } 40 hs 

  

01' ¸   බද්ර වනඹ ව ව110-16) 

 ¸¸ බුදුයජාණන් වවන්සේ වය වදුකට වපිළිඹම් වඋගන්න වසවයින් වවදයයසඹි ව111-15) 

 ¸¸¸ u,a m,;=re Whka jjkafka o" iajdNdúl jkdka;r jjkafka o" tao~q" md,ï" mekay,a" fmdl=Kq 
;kdfohs o" Tjqkg Èjd/h mska jefâ'  වසභභ වකරුණු වඅතරින් වසදකක් ව111-14) 

 ¸¹   සේවසිත වසීරඹ/ වනිතය වසීරඹ/ වඳන්සි්  ව111-15) 

 ¹   ආඵද්ධ වපිළිභ ව111-18) 

 ¹¸ oaú;Sh O¾ulS¾;s kdysñmdKka jykafia 111-19) 

 ¹¸¸ කෘෂිකර්භාන්තඹ ව1කසී), වසසශාභ ව1ණිජ්ජා), වග වඳාශනඹ ව1සගෝ වයක්ඛ), වයාජය වසේඹ ව1යාජ ව
සඳෝරි), වඅසනකුත් වශි් ඳ වකර්භාන්ත ව1සිප්ඳඤ්ඤතය) ව වසභභ වකරුණු වඅතරින් වසදකක් ව111-20) 

 ¹¸¸¸ N=;a;jñ;l ව ව110-18) 

 ¸º චක්කත්ති වසීවනාද වසත්රඹ ව110 ව- ව22) 

 º සි් ත් වභාගභ ව110-06) 

    

2.  ¸ සේතනාවං වභික්ඛසේ වකම්භං වදාමි ව111-11) 

 ¸¸ සේතනික වකාඹ වකර්භ, වසේතනික වචී වකර්භ, වසේතනික වභසනෝ වකර්භ ව111-11) 

 ¸¸¸  තභාටත්, වඅනුනටත්,සභසරොටත්, වඳයසරොටත් වැඩදායි වක්රිඹා වසවො වක්රිඹා වසවත් වඹවඳත් වක්රිඹා ව

ලසඹන් වද වතභාටත්, වඅනුනටත්,සභසරොටත්, වඳයසරොටත් වඅැඩදායි වක්රිඹා වනයක වක්රිඹා වසවත් ව

අඹවඳත් වක්රිඹා වලසඹන් වද වවැන්න්ය ඹ වවැි වඹ. 

 ඹභක් විරීභට වසඳය වතභා වකයන වකටයුත්ත වසභභ වනිර්ණාඹකඹන්සගන් වකයකට වඅඹත් වදැ වයි වසිතා වය භා ව

ක්රිඹා විරීසභන් වරඥාාන්ත වීරයණරට වළශිඹ වවැි වඹ. 

 සඵොසවෝ වශියයින් වදුයිගග වසනොඵරා වකයන වකටයුු  වසවේු සන් වවුනන් වසභන්භ වවුනන්සේ වසදභාපිඹන් වවා ව
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ගුරුරුන් වද වඅඳවසුතාඹට වඳත්න වඅ්ථා වසඵොසවෝ වඹ. වනිදසුන් වසර වඳා්  වඹසේ වසරේභ වඵතා ව

ඳැැත්ය භ, වඳා්  වකාරඹ වු ශ වඅනයසඹන් වඵැවැයඹාභ, වනයක වමිු යන් වඇසුරු විරිභ, වඅදාම් ව

කටයුු ර වනිඹැලීභ, වභත්ද්රඹ වබාය තඹ වආිගඹ වඉන් විිපඳඹක් වසර වදැක්ය ඹ වවැි වඹ.. 

 ළඵැය න් වළශම වසිටි වසිිපසඹන් වයුු  ව වකටයුු  විරීභත්, වතභා වකුන වද වඹන්න වවඳුනා වගැනීභත්, වශිය වීවය තඹට ව

ගැශසඳන වසද් වඳභණක් වසතෝයා වගැනීභත්, වතභ වඅධයාඳනඹ වවා වශිය වය නඹ වසකසයිප වූලිකක වඅධානඹ ව

සඹොමුසකොට වක්රිඹා විරීභත් වඅතිලයින් වැදගත් වසේ. 

 ගුරු වඵට වවා වැඩිිපටි වඅාදරට වඇහුන්කන් වදීභ වත්, වඹට වගැශසඳන වමිු රු වඇසුයත්, වය සේකඹ ව

පරදායී ව වගත විරීභත් වසිතා වය භා වීරයණ වගැනීභත් වු ළින් වශිය වීවය තඹ වආදර්ලත් වකයගත වවැි වඹ. ව 

   

3. ¸   සුකයානි වඅාධනී ව- වඅත්තසනෝ වඅිපතානිච ව 

ඹංසේ විපතං වච වාධුං වච ව- වතං වසේ වඳයභ වදුක්කයං ව ව ව ව ව1අත්ත වේග ව7 ගාථා) ව:11-6 

 ¸¸ තභාට වඅිපත වවූ වඅඹවඳත් වසද් විරීභ වඉතා වඳවසු වඹ. වඹම් වසදඹක් වතභාට වැඩදාඹක වද වඹවඳත වපිණි වසවෝ වඳීර වද ව

ළැනි වසද් විරීභ වඉතා වඅඳවසු වඹ. ව:11-6 

 ¸¸¸ ■ සිඹලු වත්ත්සඹෝ වයදට වසඳශසමන ව්බාසඹන් වයුු ඹ. වඒ වඅතය වදරුන් ව වැඩි වලසඹන් ව වැයිග විරීභට වසඹොමු ව
න්සන් වඅනසඵෝධඹ, ැඩිිපටි වසනොැරි් ර, ඳායරික වවා වභාජ වගැටලු අඹවඳත් වමිු රු වඇසුය තාක්ණඹ වඅබාය තඹ ව
ආිගඹ වසවේු සනි. ව 
■ ළභගින් ව දුම්ැටි ව වා ව භත්ද්රය ව බාය තඹට ව සඹොමුීභ, භේපිඹ ව ැඩිිපටි ව අාද ව සනොැරකීභ, ගුරුරුන්ට ව වා ව
ැඩිිපටිඹන්සේ වඅාද වසනොැරකීභ, ය බාග වඅභත් වීභ, භාජ වය සයෝධී වකණ්ඩාඹම් වබිිපීභ වආිගඹ වසිදුන වඅතය වසභැනි ව
ක්රිඹා වු ළින් වතභ වඅධයාඳනඹත් වීවය තඹත් වකඩාකප්ඳ්  වකයගන්නා ව වුනන්ට වඅානසඅ ව අයණ ව වසියසග්  වු ශ වඅන් ව
හු්භ වසවශන්නට වසිදු වසේ. 
■  වළනිා වඅඳවසුසන් ව  වුනද ව  වයිගන් වමිදී වකටයුු  වකශ වයුු  ව  වඅතය වළසේ වයිගන් වමිදී වකටයුු  විරීසම් වදී වභාජසඹන් ව
ය ය ධ වඵරඳෑම් වඳා වළ් රීභට වඇති වඉඩකඩ වැඩි වඹ. ව වළසේ ව වුනද වළා වභැඩසගන වඉිගරිඹට වභ වඹා වයුු  වඹ. 
■ යදට වසිත වසඳශසමන වය ට වඹවඳත් වය ක් ඳ වක්රිඹා වඅනුගභනඹ ව  වකශ වවැි වඅතය වඒ වවා වස්්තකාර වබාය තඹ වසි්  ව
භාදන් වීභ වබුදුන් වැඳීභ ව, කශණ වමිු යන් වඇසුරු විරීභ වආිගඹ වඉතා වසඹෝගය වසේ 
■ අඳවසුතා වභධයසඅ වුනද වඹවඳසතිප වසඹදීසභන් වසභසරො වඳයසරො විගයුණු වඇති වසේ 

   

4. ¸   ම්බුද්ධ වඳරිනිර්ාණසඹන් ව236 වන වසයිප වළනම් වසදනඳෑති් වයජු භාසේ වඳශමු වයාජය වර්සඅ වසවත් ව
ධර්භාසලෝක වඅධියාජඹාසේ ව18 වැනි වයාජය වර්සඅ විග වඹග ව:11-17 

 ¸¸ දුමින්දාගභනඹ වඹනුසන් වවැන්න්සන්සන් වදමිග වබුද්ධ වගඹාසිප වැඩසිටින වජඹ වශ්රී වභවා වසඵෝධීන් වවන්සේසේ ව

දක්ෂිණ වලාඛා වසභයටට වැඩභ වීභයි. ව:11-17 
 ¸¸¸ භිපන්දාගභනඹ වසිදු වවූසඅ වම්බුද්ධ වඳරිනිර්ාණසඹන් ව 236 ව න වසයිප වළනම් සදනඳෑති් ව යජු භාසේ වඳශමු ව

යාජය වර්සඅ වසවත් වධර්භාසලෝක වඅධියාජඹාසේ ව18 වැනි වයාජය වර්සඅ වඹැයි වැරසක්. ව 

මිිපඳු ව භාිපමිඹන් ව ය සින් ව සභයටට ව සගන ව ළන වරද ව බුද්ධ ව ධර්භඹත්, සඵෞද්ධ ව ං්කෘතිඹත්, ව සභයට ව ජන ව භාජඹ, 
යාජය වඳාරනඹ, ආර්ථිකඹ, අධයාඳනඹ, බාා, ාිපතයඹ, කරා වශි් ඳ, සිරිත් වය රිත්, ඇදිපික, ස්ද වපූජා, ය ල්ා ව
වා වායධර්භ වද වසගොඩනගමින් වස්ළු්  වසර රාංසක්ඹ වං්කෘතිඹ වසඳෝණඹ වකයන වරදී. ව 

ඒ ව අනු ව භිපන්දාගභනඹත් ව ඊට ව භ ව ළක් ව වූ ව දුමින්දාගභනඹත් ව සද්ශීඹ ව සඵෞද්ධ ව ං්කෘතිසඅ ව ආයම්බඹයි. ව මිිපඳු ව

භාිපමිසඹෝ වඅලුත් වආගභක් වඳභණක් වසනො වඒ වනය ටත් වසගොඩනැගී වතිබූ වකීර්තිභත් වබයත්ඹක් වද වසම් වයටට වදාඹාද ව

කශව. වළඹ වසඵෞද්ධ වඉගැන්ීම් වඳදනම් වසකොට වගත්ති. 

බුදුදවභත්, ළභ වං්කෘතිඹත් වසභයට වතවුනරු විරීභට වමිිපඳු ව භාිපමිඹන්සේ වභනා ව ැරසුම්කයණඹ, කැඳීභ වවා ව
ක්රිඹාකාරීත්ඹ ව සභන් ව භ ව සදනඳෑති් ව භවයජු භාසේ වආගමික වඋද්සඹෝගඹ ව වා ව සනොභ වකැඳීභ ව ද ව උඳකාරී ව වූ ව

ඵට වැක වනැත. ව 

ළදා වඳටන් වඅද වදක්ා වසගී වගිඹ වසිඹ් ව25 වකට වආන්න වකාරඹ වමුළු් ස්  වශ්රී වරාංික වජන වභාජඹට වබුදුදවමින් ව
රැබුණු වදැැන්ත වසඳෝණඹ වආයම්බ වන්සන් වභිපන්දාගභනසඹනි. වළඹ වඳවත ව දැක්සන වඳරිිග වකරුණු වලසඹන් ව

ම්පිණ්ඩනඹ වකශ වවැි වඹ. ව 

●රක්ිග වසථේයාද ව සඵෞද්ධ වූලර්ථානඹ වවූ වභවා ව  ව  ව ය වායඹ වභවසභුනනාසිප වපිිපටුීභ වවා ව ළභ වආදර්ලඹ වව්සේ ව

අනුක්රභසඹන් වරක්ිග වසිඹලු ව ව වගම් වනිඹම්ගම්ර වසසවය වය වාය වඇති වීභ. 

● භවා වඅරිට්ඨ වකුභරු වද තත් වකුභායරුන් ව500ක් වද ව ව වඳැය ිග වකයමින් වසද්ශීඹ වභික්ෂු වභාජඹ වආයම්බ විරීභ. 

● භවා වය වායඹ වසක්න්ද්ර වසකොටගත් වජාතික වඅධයාඳන වක්රිඹාිකඹක වආයම්බඹ වවා වළඹ වසිඹලු ව  ව  වය වායායාභ වව්සේ ව
ක්රභසඹන් වඳැතිය වඹාභ. ව 
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● ංඝමිත්තා ව භවයවත් ව සභසවණින් ව වන්සේසේ ව ම්රාප්තිඹ ව වා ව ළභගින් ව සභයට ව ය ය ධ ව  ව  ව අංලරට ව සඵෞද්ධ ව

ඵරඳෑභක් වවූ වශ්රී වභවා වසඵෝධීන් වවන්සේ වැඩභා වසයෝඳණඹ විරීභ. 

● අනුරා වබි වරධාන වයාජකීඹ වකාන්තාන්ට වඳැය ද්ද වරඵාසදමින් වරක්ිග වභික්ෂුී  වභාජඹ ව ව වආයම්බ වීභ. ව 

● බුද්ධ වරතිභා, සඵෝධිත් වරතිභා, සුය ්  වභවා වෑඹ්  වආිගඹ වරක්ැසිඹන්ට වදාඹාද ව ව වීභ. ව 

● ශ්රී වරංකාසේ වය වායායාභ වආශ්රිත ව වත්ත්ර, ූලර්ති, කැටඹම්, ගෘව වනිර්භාණ වආිග වය සිු රු වවා ව ව වය ශි්ට වකරාකෘති වඇති ව

ීභ. 

● බායීරඹ වබ්රාව් අ වඅක්ය ව ද වආදර්ලඹට වගනිමින් වමිිපඳු වභාිපමිඹන්සේ වඅනුලානා ව ඳරිිග ව  ව  වසිංවර වඅක්ය වභාරා ව
ක් වකශ වඅතය වළඹ ව වරචිකත වීභ. ව 

● සඵෞද්ධ වූලරාශ්රඹ වඳාදක වසකොට වගනිමින් වඅනුයාධස්ය වයුගසඅ වඳටන් වභ වටිනා වගදය වඳදය ව ව වාිපතය වකෘති වසිංවර ව
සභන් වභ ව වඳාික වනිර්භාණ වසර වද වබිිප වීභ. 

● ශ්රී වරංකාසේ වයාජය වඳාරකඹන් වසඵෞද්ධ වඉගැන්ීම් වඅනු වයට වඳාරනඹ විරීභ වවා වසඵෝත් ව ව වආදර්ලඹ වඅනු වදැවැමි ව
යාජය වඳාරනඹක් වඳත්ාසගන වඹාභට වසඳශීමභ. 

● ශ්රී වරංකාසේ වයාජය වතාන්ත්රික වආර්ථික වරතිඳත්ති වසභන් වභ ව වසඳොදුජන වආර්ථික වක්රිඹාකායකම් ව ව වද වසඵෞද්ධ වඅබාඹ ව
ඇති ව වක් වීභ. 

● ශ්රී වරංකාසේ වසඵෞද්ධ වජන වීවය තඹට වභ වආසේණික වවූ වන්දනාභාන වවා වස්දසිරිත් වඳද්ධතිඹක් ව ව වබිිප වීභ. ව 

● සභයට වජනඹාසේ වය ශි්ට වවා වඅනනය වරක්ණඹක් වසර වවැන්න්ය ඹ වයුු  වඋ් වායධර්භ ව ව වසකසයිප වකැඳීසම් ව

ගුණඹ වර්ධනඹ වීභ. 

   

5. ¸   ම්භා විගට්ඨි, ම්භා වංකප්ඳ 

 ¸¸ කාභ වතණ්වා, බ වතණ්වා, ය බ වතණ්වා 

 ¸¸¸ ැයිග වසශදාම් වඳව වආදී වකරුණු විකන් වඈත් වී වදැවැමි වරැිඹාසන් වයුක්ත වනිැයිග විගය  වසඳතක් වගත වකයන ව

ආකායඹ වය ්තය වය ඹ වයුු ඹ. 

   

6. ¸   උු රු විගා ව- විපත වමිු යන් වදකුණු විගා ව- වගුරුරුන් 

 ¸¸ 1 වභත්රී වවගත ව වක්රිඹා විරීභ 

2 වභත්රී වවගත ව වකථා විරීභ 

3 වභත්රී වවගත වසිත් වඳවශ වකය වගැනීභ 

4 නිට වඳැමිණි වය ට වු ටින් වපිළිගැනීභ 

5 ආමිසඹන් වංග්රව විරීභ 

 ¸¸¸ ගිිප වඳැය ිග වඵතා වාර්ථක වසගොඩනැගුණ වය ට වභාජ වගැට`ප වඅභ වන වආකායඹ වගිිප වඳැය ිග වඵතාට වඅඹත් ව
කරුණු වඇු ශත් වය ්තය වය ඹ වයුු ඹ. 

   

7 ¸   යණංකය වංඝයාජ වභාිපමිඳාණන් වවන්සේ 
■ උඳත ව- ව1698 වජූනි ව18  
■ ගිිප වනභ වකුරු ංග වඵණ්ඩායයි. ව 
■ ඹ වඅුනරුදු ව16 වදී වභවනුය වසරිඹසගොඩ වය වායසඅ වැිකය ට වයණංකය වනමින් වඳැය ිග වය ඹ. 
■ ඳැය ිග වවූ වදා වසිට වභ වඹැස්සණ් වපිඬුසිඟා වැඩීසභන් වඹ. වළඵැය න් වපිණ්ඩඳාතික වයණංකය විපමි වඹනුසන් වද ව
ගමින් වගභට වඩිමින් වදවම් වසදමින් වඅයණඹන්ට වපිිපට වවූ වඵැය න් වඅයණ වයණ වයණංකය විපමි වඹන වනමින් වද ව
උන් වවන්සේ වරසිද්ධ වවූව. 
■ ඳරිවානිසඹන් වසුන වනඟා වසිටුය ඹ වයුු  වඹැයි වඅධි්ඨාන වකය වලානභාභක වපිරි් වංය ධානඹ වකය වසි් ත් ව
භාගභ වනමින් වංය ධානඹක් වපිිපටුා වගන්නා වරදී. 
■ යණංකය විපමිඳාසණෝ වකීර්ති වශ්රී වයාජසිංව වයජු භාසේ වඋදුන වඇති වඋඳම්ඳදා වභික්න්න් වවන්සේරා ව
පිරික් වසභයටට වැඩභ වකය වගැනීභ වවා වදත වපිරික් වසිඹම් ව1තායිරන්තඹ) වයටට වඹැීභට වකටයුු  වකශව. 
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■ 1753 වදී වසිඹම් වයටින් වඳැමිණි වභික්න්න් වවන්සේ වසතින් වයණංකය වභාිපමිඳාණන් වඇු ළු වවඹ වනභක් ව

උඳම්ඳදා වකයන වරදී. 
■ රක්ිග වබුදු වසුන වනගා වසිටුීභට වකයන වරද වසුය ලාර වසභසවයට වඋඳවාය වලසඹන් වකීර්ති වශ්රී වයාජසිංව ව
යජු භා වය සින් වඟයජ වඳදය ඹ වපිරිනභන වරදී. වසිඹ වආයාභඹට වැඩි වවා වභ වත්  වඳතක් වසගන වතභාට වභ වඅාද ව
ලසඹන් වඋඩඟු වසනො වභවණ වඹන වචන වු න විකඹා වපිය සුම් වසදොයටුසිප වඅරා වතැබූව. වළභගින් වඵරාසඳොසයොත්ු  ව
වූසඅ වතනු රු වනිා වඇතින වභාන්නඹ වනැති විරීභයි ව. 
 
■ යණංකය විපමිඹන්සේ වලානික වසේා ව 
 
උඳම්ඳදා වආයම්බ විරීභට වකටයුු  විරීභ 
උඩුනුය වනිඹභ වකන්සද් වපිරිසනක් වපිිපටුීභ 
අනුයාධස්ය, දඹු් ර, සඳොසරොන්නරු වආදී වසඵෞද්ධ වසිද්ධ්ථාන වරතිං්කයණඹ වකයා වනිසි වඳරිිග වස්ද වපූජා ව

ඳැැත්ීභ 
භවනුය වඳැැත්වූ වසද්ාර වසඳයවැයට වශ්රී වදන්ත වධාන්න් වවන්සේට වඋඳවාය වදැක්ීසම් වභාළිගාසේ වභව වසඳයවැය වද ව
ළක් විරීභ. ව 
 
■ යණංකය විපමිඹන් වයචනා වකයන වරද වකෘති 
1. මුණිගුණාරංකායඹ 
2. ායාර්ථ වංග්රවඹ 
3. යතනත්රඹ වරණාභ වගාථා වන්නඹ 
4. තය වඵණය වන්නඹ ව 
 
■ උන් වවන්සේසේ වචරිතසඹන් වඅඳට වරඵා වගත වවැි වආදර්ල ව 

★ ත්රිය ධ වයත්නඹ වපිළිඵ ව වඅඳරිමිත වශ්රද්ධාසන් වයුක්ත වීභ 

★ ශික්ාකා අ ව වවා වඅ් සප්ේඡ ව වීවත් වීභ 

★ ය ය ධ වදුක්යතා වභැද වුනද වඅධයාඳනඹ වපිළිඵ වදැඩි වඇ් භක් වදැක්ීභ 

★ සිසු වදරුන්ට වඋදුන විරීභට වතිබූ වකැභැත්ත 

★ නියවංකාය වඵ 

★ ්ථිය වඅධි්ඨානඹ 
 

 ¸¸ ස්රි වදම්භ වායථී වගුණඹ 

■ බුදුයජාණන් ව වන්සේට ව භනුය, තිරින්, ඹක්, සද්, බ්රව්භ ව ආිග ව සිඹලු ව ත්ත් ව ූලවඹා ව අු රින් ව
සනොිපක්මුණු වපිරි් විපක්භා වගැනීසම් වභවා වඵරඹ වස්රිදම්භායථි වගුණඹ වසර වවැන්න්සේ. ව 
■ සනොිපක්මුණු වපිරි් විපක්භා වගැනීභ වවා වඋන් වවන්සේ වබාය ත වකසශේ වකරුණා, වභත්රිඹ, ඉසීභ, 
රඥාා වැනි වවූ වආධයාත්මික වගුණාංග වඹ. 
■ ස්රිදම්භායථි වබුදුගුණ වභත වපිිපටා වදභනඹ වකශ වපිරි් ව 
අංගුිකභාර ව 
ආරක වඹක්ඹා 
සුත්සයෝභ වඛයසයෝභ වැනි වඹක්යින් ව 
නාරාගිරි වව්තියාජඹා 
ේචක වනිගණ්ඨස්ත්රඹා ව 
උඳාික වගෘවඳති ව 
ු න්ඵෑ වජටිරඹන් ව 
■ වආදී වපිරි් වදභනඹ විරීභ වඋදාවයණ විපත වය ්තය වය ඹ වයුු ඹ. 
 

 ¸¸¸ ප්ත වඅඳරිවානීඹ වධර්භ 
බුද්ධ වකාලීන වබායතසඅ වරධාන වඳාරන වක්රභ වසදකි. ව 
1 වයාජාණ්ඩු වක්රභඹ 
2 වූලවාණ්ඩු වඳාරනඹ වසවත් වගණතන්ත්ර වඳාරනඹ ව 
 
ජ්ජි වයජදරුන් වය සින් වගණතන්ත්ර වඳාරනඹක් වක්රිඹාත්භක වකශ වඵ වවන් වසේ. ව 
ප්ත වඅඳරිවානීඹ වධර්භ 
01 නිතය වනිතය වරැ්ීභ 
02 භගි ව වරැ් ව භගි ව වාකේඡා වසකොට භගි වය සිය වඹාභ 
03 සඳය වසනොඳැනවූ වනීති සනොඳැනීභ වවා වඳනන වරද වනීති වකඩ වසනොසකොට වආයක්ා විරීභ 
04 ැඩිිපටිඹන්ට වවා වවුනන්සේ වඅදව්රට වගරු විරීභ 
05 කාන්තාන්ට වආයක්ා වැරසීභ 
06 ජ්ජි වයාජයඹ වඇු ශත වවා වපිටත වපූජනීඹ ව්ථාන වආයක්ා විරීභ වවා වකඩ වසනොසකොට වස්දසිරිත් වඳැැත්ීභ 
07 තභ වයාජයඹට වඳැමිණි වවා වඳැමිසණන වපූජනීඹ වඋු භන්ට වඳවසුකම් වැරසීභ 
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සභභ වඅඳරිවානීඹ වකරුණු විපත ව වපිළිු ය වක් වය ඹ වයුු ඹ. 

 ¸¹   කඩඳවණ 

සඵෞද්ධ වසිද්ධ්ථානඹකට වපිය සන වපිඹගැට වසඳශක වආයම්බසඅ වදක්නට වරැසඵන වඅර්ධකාකාය වග්  වස්රු ව

වැන්න්සන්සන් වකඩඳවණ වනමින් වඹ. ව 

ඳාිකසඹන් ව“අඩ්ඪචන්දඳාාණ” වඹනුසන් වද වවඳුන්යි. 

ඩාත් වකරාත්භක වකඩඳවණ වනිර්භාණඹ විරීසම් වසගෞයඹ විපමින්සන් වඅනුයාධස්ය වයුගසඅ වභධය වබාගසඅ වය ස ව

කරාකරුන්ට වඹ. ව 

කරාත්භක වඵය න් වමු්  වතැන වගන්සන් වඅනුයාධස්යසඅ වබිසෝ වභාිකගඹ වඅර වඇති වකඩඳවණයි. ව 

කරාත්භක වඵ වීරව්ර වකයන වරධාන වාධකඹ වන්සන් වළිප වඇති වය සිු රු වකැටඹම් වඹ. වභ්  විකඹකම්ිකන් වසභන් වභ ව

ත්ත් වරඳිකන් වද වකඩඳවණ වය සිු රු වසේ. ව 

අනුයාධස්ය වකඩඳවණ වපිටත වසිට වඇු ශත වඇති වකැටඹම්ර වමුිකන් වභ වදක්නට වරැසඵන්සන් වවලිකගත ව

ඳරාසඳති වසභෝ්තයඹයි. වඅනු රු වඇත්සත් වළිසනකා වඳසුඳ විගඹන වඇත්, අ්, සිංව, ග වඹන වු න් ව
සිේසදනායි. වඉන් වඳසු වංකීර්ණ විකඹැරක් වද වඅනු රු වු ඩින් වසනළුම් වසඳොසවොට්ටු වරැසගන වළකා වඳසු වඳ වගභන් ව

කයන වවං වසප්ළිඹක් වද වඊශඟට වනැත වතාක් වයර විකඹැරක් වද වදක්නට වරැසේ. ව 

කඩඳවසණිප වභැද වඇත්සත් වසනළුම් වභරක වඅර්ධඹි. ව 

සඳොසශොන්නරු වයුගසඅ වකඩඳවසණිප වග වරඳඹ වඉත් ව වඇත. වළඹට වසවේු  වසර වැරසකන්සන් වඒ්් ව 

න වය ට විපන්දු වආබාඹ වරාංසක්ඹ වං්කෘතිඹට වළකු  වීභයි. ව 

භවනුය වයුගසඅ වකඩඳවණ වකැටඹම්ිකන් වඳභණක් වසනො වවැඩඹ වඅතින් වද වසන් වී වඇත. ව 

අනුයාධස්ය වයුගඹට වඅඹත් වකඩඳවණින් වබ වචක්රඹ වඅර්ථත් වසකසයන වඵ වභවාචාර්ඹ වසනයත් වඳයණය තාන ව

භවතා වඳයි. 
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