




                                ෙපාතගැන වචනයක්  

අ�ධර්ම �කාශය (�ථමභාගය) නම් � ෙම් ෙපාත ��න්ම හ��ෙය්  
නා උයන ෙසන�ෙන් �ස්ථකාලෙය් පැර� ෙපාත් අතර ��ය.එය 
ඡායා�ටපත් ෙලස ෙගන සකසා �� ෙපාත�.සමහර �� �යවන්නට 
ෙනාහැ� තරමට අපැහැ��ව ���.ආ��කයන්ට ෙමන්ම 
��ණයන්ටද ඉතා �ෙය�ජනවත් ෙපාතක් බැ�න් ෙම්ෙපාත ගැන 
ෙසායන්නට ෙමාර�ෙව් ප�ං�, අපට ෙබාෙහ� පැර� දහම් ෙපාත්පත් 
සපයාෙදන  �න්වත් ෙසා�සා මහතාට දැන්� අතර ඒ මහතා 
පැව�ෙව් “ස්වා�� ඒ පන්සලවත් ෙසායාගත ෙනාහැ�ය ෙපාත 
ෙකාෙහවත් නැතැ�” �යාය. ෙමෙස් ෙම් ෙපාත ෙසාය�න් වසර 
��පයක් ගත� අතර �ද්ෙද�ය ෙසන�ෙන� ��නමක් ළඟ 
ෙම්ෙපාත �ෙබන බව දැන ෙගන්වාෙගන SCAN  ෙකාට PDF 
�ටපතක් සැක�ෙව�.ෙමෙස් පැර� ව�නා ෙපාතක් � අ�ධර්ම 
�කාශය (�ථමභාගය) ෙසායාගත හැ� � අතර ��යභාගය 
ෙම්වනෙතක් අපට හ��ෙය් නැත. 

වර්තමානෙය් �යැෙවන ඇතැම් ෙපාතපත සහ ප�වර්තනයන් 
�යවන �ට හැෙඟන්ෙන් ඒවා ෙනා�යා ��යානම් වඩා ෙහාඳය 
�යාය.ඒ තරමටම ඒවාෙය් ෙදාස් දක්නට ලැෙබන බැ��. පැර� 
ෙබාෙහ� ෙපාතපත එෙස් ෙනාෙව්. �වැර� අර්ථ ෙපළ අ�වා �කා 
ආ�යට අ�ව �යා ඇ� බැ�න් ��ටකය ෙස් �ශ්වාස කල හැ�ය. 

         ක�� ෙමෙස් ෙහ�න් අ��න් ෙපාතක් සම්පාදනය කරනවාට 
වඩා පැර� ෙපාතපත ෙසායා ඒවා නැවත ෙනා�යා, �ෙබන 
ෙලසටම SCAN ෙකාට පැර� ෙපාත ෙල�න්ම ��ණය ෙකාට 
ෙබදාහ�න්ෙන් ට�ප් ��ම් ආ�ෙයන් වන ෙද�ෂ  මගහරවා 
�යවන්නන්හට �ශ්වාසෙයන් �ය�ම ��සය.  

��ටක ෙපළ අ�වා �කා ෙමන්ම ව�නා ධර්ම �න්ථ ආරක්ෂා ෙකාට 
ම� පර�රට සපයා �ම පැ�� �� කාෙග්ත් උත්සාහය �ය ��ය. 
එ�න් ප�යත්� ප�පත්� ප�ෙව්ධ යන ��ධ සාසනයාෙග්ම ගැ�� 
අර්ථද ආච�ය පරම්පරාවද සාස�ක උ�මයද ම� පර�රට උගත 
හැ�ව� ඇත. “පඤ්ඤාපාර� දහ�ෙපාත් එක�ව” ෙම් උ�ම් 
අර��න් පවත්වාෙගන ය� ලැෙබ්. 
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ෙම් සත් �යාවට උපකාර �  ��ස අතර �� වරා පැර� ෙපාතපත 
��ෙවන් ��ව SCAN කර�න් සකස�න් බලවත් කැප�ෙමන් 
�සල් ��න් කට�� කරන �ජ�ය පත්��ගම �ගතවංස 
��යන්ටත්  �ජ�ය හබරකඩ සන්ත�මන ��යන්ටත් සැක�මට 
අවශ� ෙපාත්පත් පමණක් ෙනාව යන්ෙ��පකරණ පවා ලබාෙදන  
�ජ�ය �ද්ෙද�ෙය් අ�යදස්සන ��යන්ටත් �ජ�ය පැලෑඳ 
�ෙල�කානන්ද , �ජ�ය රන්ෙපා��ගම �න�� යන ��ව�න්ටත්  
ගාල්ෙල් ��ත්තාෙල�කා, මාතෙල් �සන්තාෙල�කා යන 
මෑ�ව�න්ෙග් ඥා� �තව�න්ටත් ෙම් �න ධර්මාවෙබ�ධය ��සම 
ෙහ්� උපකාර ෙව්වා      

                ෙකතරම් ෙවහස � ෙපාත් සැක�වද ඒවා ��ණය ෙකාට 
ෙනා�ලෙය්  ෙබදා හැ�මට ඉ��පත්වන �න්ව�න් අ� අව�යක 
අ�ධර්ම �කාශය (�ථමභාගය) නම් � ෙම් ෙපාත ��ණය ෙකාට 
ෙබදාහැ�මට සකසා �ෙබ� දැන , අ�ධර්මය ඉෙගන ග��න් තවත් 
ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට උගන්වන ගාල්ෙල් ��ත්තාෙල�කා 
මෑ�යන්ෙග් මග ෙපන්�ම මත , නම් සඳහන් කරනවාට අකමැ� 
මාතර ප�ං�  ධර්මකා� සත්��ෂ ��සකෙග් �ශාල ධන 
ප�ත�ාගය�න්  ෙම් ෙපාත ��ණය කරවන්නට හැ��ය. ඒ 
සත්��ෂ �න්ව�න්ට ෙම් �සලය  �ය� යහපත සැන�ල්ල 
�වන්�ව ��සම ෙව්වා     

ෙම් ව�නා �න්ථය සම්පාදනය කල, අපවත්� වදාළ අ��ජ�ය 
ෙදාඩම්පහළ ක�ධජ මා��යන්ටත්, 1939 වසෙර් ��න්ම ෙපාත 
��ණය කර�    E.P.A. �නාන්� මහතාටද,   අ��ජ�ය මාතර 
ඤාණාරාම මා��, අ��ජ�ය කඩවැද්�ව �නවංස මා��, 
අ��ජ�ය නා උයෙන් අ�යධම්ම මා�� ආ�ෙකාට ඇ� අපවත්� 
වදාළ �ය�  ආචාර්ය උපාධ�ාය මා��පාණන් වහන්ෙස්ලාටද  ෙම් 
�න පතන අ�ගම ඤාණයන්ෙගන් �වන්��සම ෙව්වා.  ��� 
��ණාලෙය් අ�ප� �මා ඇ�� කාර්ය මණ්ඩලයටත්  ෙම් �න 
අ�ෙම�දන්වන �ය� ෙදනාටත් �ය� යහපත සැන�ල්ල  �වන්�ව 
��ස ෙව්වා .   

                      පඤ්ඤාපාර� දහ�ෙපාත්  එක�ව  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































