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 ජය ජය ජය ජය ජය13 ජයදරේණිර ජය     ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයද ෞද්ප ජයශිෂ්ටාචාඅර II   ජය ජය ජය ජය         ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයාාපර ජයපන ැර ජය3 ජයයි 
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I දාොටස 

 

 I ජයදාොටසින් ජයප්රශ්්ු ජයදොක් ජයෙ, ජයII දාොටසින් ජයප්රශ්්ු ජයතුුක් ජයෙ ජයද ෝඅාදගු ජයප්රශ්්ු ජයපන හාට ජයපිළිතුරු ජය

සපන රන්ු. 

 

01.  ජයI. චතුධන්ධනණ නිධනමාණදේදී ජයව්ශ්ය ්ධනණරට ජයනිරමාඅ ජයතිබූ ජය“ස්්පධනම” ජයදමොු්ාෙ? 

II. නිසිපන රිදි ජය රාගරක් ජය සම්පූධනණ ජය කිරීම ජය සඳහා ජය ්්ශ්ය ජය ්ු ජය බ්රාහ්මණ ජය පූජා ජය පිරිදසේ ජය සංතිතිර ජය යාරා ජය

ෙක්්න්ු. 

 III. නිඝණ්ඨ ජයුාඨර ත්  ජයතුමාදේ ජයඉගැන්වීම් ජයදමොු්ාෙැයි ජයදගුහැඅ ජයෙක්්න්ු. 

 IV. ාාන් ා්න් ජයපිළි ඳ් ජයබ්රාහ්මණයින් ජයෙැක්ව ජයලාපයපන ර ජයදුදු ජයසමදරන් ජයවිචාඅරට ජයපක්්ු ජයලාාඅර ජය

ෙැක්ද්ු ජයසාපා ජය03 ජයක් ජයදගුහැඅ ජයෙක්්න්ු. 

 V. දුද්පාාලීු ජය භාඅ දේ ජය පන ැ්ති ජය ප්රපාු ජය අාජණ්ු  ජය හ අ ජය ුම්දාොට ජය මම ජය අාජය්ප ජය පන ැ්ති ජය මයාා ජය

පක්ෂණ ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 

 

02. I. බ්රාහ්මණ ජයමපාර්පට ජය්ුව් ජයස අ ජය්ධනණදේ ජයප්රභ්ර ජයෙක්්ා ජයතත්දත් ජයදාදසේ ජයෙ? 

II. දුද්පාාලීු ජයභාඅ දේ ජයපන ැ්ති, ජයර ද්ගපරාදේ ජයස්්ාධීුත්්රට ජය ාපා ජයපන ැමිණ ජයව ජයලගමිා ජයඉගැන්වීම් ජය

දොක් ජයහඳුන්්ා ජයදෙන්ු. 

 III. “ෙස ජයඅාජ ජයපධනම” ජයපිළිද්යාන් ජයෙක්්න්ු. 

 IV. ස අ ජයසංග්රහ ජය්ස්තු්පට ජය්රත් ජය“ොුර” ජයරන්ුට ජයපධනමාුවකප ජයවි්අණරක් ජයසපන රන්ු. 

 V. සිඟාදපෝ්ාෙ ජය සත්රදරන් ජය ෙැක්ද්ු ජය දපන අදිග ජය දිශ්ා් ජය නිදරෝජුර ජය ාඅු ජය සමාජ ජය සංස්ාා්ට ජය ්රත් ජය

තිතුාම් ජයහා ජය්ගකීම් ජයදගුහැඅ ජයෙක්්න්ු. 

 

03.  I. ෙස ජයකුසපය ජයුම්දාොට ජයාායිා, ජය්ාචසිා ජයහා ජයමාුසිා ජය්ශ්දරන් ජයප්රදදෙ ජයදාොට ජයෙක්්න්ු. 

 II. පන ංචශීපරට ජය ්රත් ජය මක් ජය ශීපරක් ජය ුම්දාොට, ජය මහි ජය විඅතිර ජය සමාොුර ජය තතිාඅගන්ුා ජය ලාාඅර ජය

නිෙසුුක් ජයතසුරින් ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 



 III. ද ෞද්ප ජය මපාරරන්ට ජය ්ුව් ජය පුර ජය ඉපන ීමම ජය හා ජය පන රිදභෝජුර ජය පිළි ඳ ජය ඉගැන්වීම් ජය දගුහැඅ ජය

ෙක්්න්ු. 

 IV. දුදුසමර ජයතුප ජය“ලාාඅ්තී ජයරද්පා්” ජයට ජයහිමි ජය ැු ජයපන හෙන්ු. 

 V. ස්්භාවිා ජය දසෞන්ෙධනර ජය හා ජය නිධනමාණ ජය දසෞන්ෙධනර ජය දුදු ජය ෙහමින් ජය ප්රතික්දෂේපන  ජය ්න්දන් ජය ුැ . ජය ව්ා ජය

තගීමමට ජයපක්දාොට ජයතති ජයලාාඅර ජයසත්රාන් ග  ජයාරුවල්පට ජය්ුව් ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 

       

        II ්ු ජයදාොටස 

04. I. දුදුඅජාණන් ජය්හන්දසේදේ ජයත්රිවිෙයා ජයනාුර ජයුම් ජයාඅන්ු. 

II. දුදුඅජාණන් ජය්හන්දසේදේ ජයමහා ජයප්රනා් ජයප්රාට ජය්ු ජය්්ස්ාා ජයදොක් ජයසංක්ෂිප් දරන් ජයෙක්්න්ු. 

III. දුද්ප ජය චරි දරන් ජය ප්රාට ජය ්ු ජය ාාප ජය ාළමුාාඅණ ජය පක්ෂණ ජය ර ද්ගප ජය ීවවි රා ජය සාධනාාත්්රට ජය

උපන දරෝගී ජයාඅග  ජයහැකි ජයලාාඅර ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 

IV. ු් ජය්අහාදී ජයදුදුගුණ ජයපිළිද්යාන් ජයයාරා ජයෙක්්ා ජයව්ා ජයදාටිදරන් ජයහඳුන්්න්ු. 

 

05. I.  උට්ඨාු්ද ෝ ජයසතිමද ෝ ජය............. ජයරු ජයපම්මපන ෙ ජයගාාා් ජයසම්පූධනණ ජයාඅ ජයමහි ජයදත්රුම ජයයාරා ජය 

 ෙක්්න්ු. 

II.  ලුන්ෙ ජයමහඅහ න් ජය්හන්දසේ ජයවිසින් ජයදුදුඅජාණන් ජය්හන්දසේදේ ජයනි ය ජයඋපන ස්ාාරා ජයූරඅරට ජයපන ත්වීම ජය

සඳහා ජයඋන්්හන්දසේට ජයඉදිරිපන ත් ජයාප ජයප්රතික්දෂේපන  ජයහ අ ජයයාරා ජයෙක්්න්ු. 

III. නූ ු ජය ගෘහස්  ජය සමාජරට, විශ්ාාා ජය සහ ජය ුකුප ජය මා ා ජය රු ජය උපන ාසිාා්න්දේ ජය චරි ාුවසාඅදරන් ජය 

ග හැකි ජයපූධන්ාෙධනශ් ජයදමොු්ාෙැයි ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 

IV. දුදු ජය ෙහදම් ජය මු ජය ස්්ාමීත්්ර, ජය ස්්ාධීත්්ර, ජය ස්්ඡන්ෙ ා් ජය හා ජය ්ගකීම ජය රු ජය සංාපයපන  ජය දාටිදරන් ජය

හඳුන්්න්ු. 

 

06. I.  දුදුඅජාණන් ජය්හන්දසේ ජය ම ජයශ්ාසුදේ ජයප්රාම ජයඅහ න් ජය්හන්දසේපා ජයහැට ජයුම ජය්ම ා ජයාප ජයප්රාාශ්ර ජය 

  යාරා ජයෙක්්න්ු. 

II. දුද්ප ජය සාසුදේ ජය  ුතුරු ජය පාභී ජය උපන ාසා්රුන් ජය දෙදෙදුකු ජය සහ ජය උපන ාසිාා්න් ජය දෙදෙදුකු ජය

ඔවුන්දේ ජය ුතුරු ජයසහි ් ජයුම් ජයාඅන්ු. 

III. ශ්ාසුදේ ජය චිඅස්ථිර ජය උදෙසා ජය දුද්පාාලීු ජය අජ්රුන්දගන් ජය සහ ජය සිටු්රුන්දගන් ජය පැදුවල ජය ්මිප ජය

ොරාත්්ර ජයසන්නිෙධනශ්ු ජයසහි ් ජයදපන න්්ා ජයදෙන්ු. 

IV. උපන මාුවසාඅදරන් ජය ෙහම් ජය දෙසීදමහිපා ජය දුදුඅදුන් ජයතුළ ජය පන ැ්ති ජය ශ්ාය ා් ජය උොහඅණ ජය දොක් ජයමිනන් ජය

පන ැහැදියා ජයාඅන්ු. 

 

07. I. පධනම ජයසංගාරුා්ක් ජයරුව ජයකුමක් ජයෙැයි ජයපන ැහැදියා ජයාඅන්ු. 

II. සම්දුදු ජය සසුදන් ජය චිඅ ජය පන ැ්ැත්ම ජය උදෙසා ජය පන ළමු ජය පධනම ජය සංගාරුාද්න් ජය සිදු ජය ව ජය දමදහර ජය තගීමමට ජය

පක්ාඅන්ු. 

III. ශ්ාසු ජය්යාප්තිර ජයදාදඅහි ජයද ්ු ජයසංගාරුා් ජය ද දහවින් ජය්ැෙගත් ජයාමක් ජයඋසුපයි. ජය ඊට ජය පූධනණ ජය

අාජය ්ුවග්රහර ජයප ාදුන් ජය්දශ්ෝා ජය්ිරඅාජරාදේ ජයශ්ාසනිා ජයදමදහ්අ ජයපිළි ඳ ජයතගීමමක් ජයාඅන්ු. 

IV. ්ජ්ජිර ත් ා ජය භික්ෂූන්දේ ජය ෙස ජය ්ස්තු් ජය ුම්දාොට, ජය දේු ජය සංගාරුා් ජය පන ැ්ැත්ව ජය ස්ාාුර, ජය

ප්රපාුත්්ර ජයෙැර ජය්ර, අාජය ්ුවග්රහර ජයෙැක්ව ජය්ර ජයසහ ජයදාොපන මණ ජයභික්ෂූන් ජයපිරිසක් ජයසහභාගි ජයවදේ ජයෙ ජය

රන්ු ජයපිළිද්යාන් ජයෙක්්න්ු. 



 

08. I. සමාජ ජයප්රභ්ර ජයහා ජයවිාාශ්ුර ජයපිළි ඳ ජයබ්රාහ්මණ ජයම ර ජයදාටිදරන් ජයයාරා ජයෙක්්න්ු. 

II. රහපන ත් ජය පන ාපුරාට ජය උපන දරෝගී ජය ්ු ජය ද ෞද්ප ජය දද්ශ්පන ාපු ජය මපපධනම ජය දමොු්ාෙැයි ජය සැාවින් ජය

ෙක්්න්ු. 

III. ුාපන්ො ජයවිශ්්් ජයවිෙයාපදේ ජයප්රදශශ්ර, ජයපන රිපන ාපු ජය්යුහර, ජයවිෂරමාපා ජයහා ජයමහි ජයමයාා ජයව ජයහිමි්රුන්, ජය

අජ්රුන් ජයපිළි ඳ් ජයදාටි ජයහැඳින්වීමක් ජයාඅන්ු. 

IV. ශ්රී ජයපංාාදශ ජයප්රාේ ජයමහින්ෙ ජයතිගදේ ජයපන ැ්ති ජයලගමිා ජයතෙහියා ජයහා ජයවිශ්්්ාස ජයදමොු්ාෙැයි ජයුම්දාොට ජයඉන් ජය

දොක් ජයපිළි ඳ් ජයවිස් අරක් ජයසපන රන්ු. 

 ජය ජය 


