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30. තසසචචෙයන ය� නායක අටඨෙමො ෙයො- 
ඤාෙණොදෙයො� ප�යත� �සාරෙදො ෙසො, 
තසසචචෙයන නවෙමො ය� නායකතතං- 
පෙතතා� ඡනද �මලවහය ෙථර සා" .෴ 

 
31. තසමා පරං දසම නායක ෙසටඨ ඨානං- 

සමපා%& පවර උතතර නනද සා" , 
තමහා පෙරක දසෙමො ග) ෙන* ඨානං- 
පඤඤා+සාර ථ�ෙරො ප�ෙසොභ-ච.෴ 

 
32. සම/දධ සාසන වරසස ප�ටඨ 1ත - 

රාමඤඤ වංස වර ෙථර පරමපරාය, 
අෙනතාගෙධො ග)තෙරො 2ර රතත ෙමධා- 
ලංකාර සා" ප3දා4 භෙවය5 ෙනතා.෴ 

 

33. ෙමධා අලංකාර 6 නායෙකන- 

ෙථෙරන සද7ං අවෙසස ෙථරා, 

ෙසොමංව රාමඤච යථා 4කායං- 

ධමමං පභං  ෙජොතයන* 2රසසං.෴ 

 

06. ෙරොහණෙතො ජාත 	ෙරොධරා 
34. යථා ෙජොතමාෙන ප:ෙප නෙභෙත- 

;පටඨාය’=ෙත භ�ං; තෙථවං, 

;වංසා> වංෙසන ?ෙරොධරා ෙත- 

;ජාතා බA ෙරොහෙණ ෙදස ෙහ;ං.5෴ 
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මෙහෝපාධ5ාය රාජHය පIJත අ� KජLය 

මාතර B ඤාණාරාමාMධාන 

නායක මා6"පාණN වහNෙසේ.
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25. අQRමන ගෙම6 උපNනාS යT ඤාණවNත %)ෂෙයQ  

ෙතෙT 4කාය Vවෙය6 අW) බව දැක රාමඤ්ඤ ෙVශෙයN 

මනාව ලබන ලද අ7Zල සංඛ5ාත උ*T Zලය ඇ�ව 

ෙහෙතෙT ද]^ ��ලෙක6 /_ ස;න `6aෙbය. 

05. රාමඤ්ඤ �කාය සහ �� පර�පරාව 

26. ඒ රාමඤ්ඤ මහා 4කාෙය6 මෙහෝපාධ5ාය භාවයට පeව  
හාeප�N බැබෙළNනාS ෙහෙතෙT %වQදIඩාෙb 

;"eත මහෙත)N වහNෙසේය. එම 4කාෙය6 සijපාදක 

ෙශේෂ්ඨ kරයට පැ"3 අඹගහවeෙe ඉNදාසභ 

ස්වා"NදයN වහNෙසේ පථම මහා නායක ?ය. 

27. ඉN අන*)ව ෙදවන මහා නායක ෙත)N ෙලස පැ�)^   
මහා pණයN ෙගN qe KජLය :ෙjෙගොඩ ZලQඛNධ 

නායක ෙතර^ෙවෝ ?ය. ඉN අන*)ව ෙතවන මහා නායක 

බවට පැ"3ෙr ඕබඩ කNෙV �මලානNද මහා ෙත)N 

වහNෙසේ ?ය. 

28. ඉN අන*)ව එම 4කාෙය6 සතර වන මහා නායක පද�ය  
ලබන ලVෙV මාතර ඤා3Nදාසභ මහා ය�යරයN 

වහNෙසේ ?ය. ඉN අන*)ව KජLය ෙකෝදාෙගොඩ උපෙසේන 

මහා ය=NදයN වහNෙසේ පස්වන මහා නායක බවට පe 

�ය. 

29. ඉN අන*)ව තe 4කාෙr හයවන මහා නායක පද�යට  
පැ"3ෙr මාතෙv ධTම �V7 ය�වරයN වහNෙසේ ය. ඉN 

ප; එ6ම සeවන මහා නායක ෙලස පe Sෙr කරෙතොට 

ඉNදසාර මහා ය�වර ෙථේරාසභයN වහNෙසේ ය. 
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25. අකRමෙන ජාත ;%ඤඤවෙනතා- 

+සවාන සංෙඝ ප�හා4 මගගං, උෙප 

රාමඤඤ ෙදසාහට ;දධ Zෙලො- 

රාමඤඤ වංසං පxපාද- ෙසො෴ උෙප 

 

05. රාමඤඤ �කාෙයන සද�ං �ක� පරමපරා 
26. තස"ං 4කාෙය මyපජඣ භාවං- 

ෙථෙරො ;"ෙතතා ප�ෙසොභ- ෙසො, 
තස"ං සiපපාදක ෙසටඨ {රං- 
ඉනදාස ෙභො නායක සා" ප ෙතතා.෴ 

 
27. ආZ තෙතො _�ය නායක ෙථර ZලQ- 

ඛෙනධා� �ස;ත මහා pණ 1�තෙතතා, 
තසමා පරං ත�ය නායක භාව පෙතතා- 
ෙථෙරො අෙහො� පවෙරො �මලා+නෙනදා.෴ 

 
28. තසසචචෙයන පxලදධ ච*තථ වාෙර- 

ඤා3නද නායක ය= පවෙරො� තත, 
තසමා පරං* උපෙසන මහා ය�ෙනදා- 
ආZච පඤචම මහා ගණෙන* ඨානං.෴ 

 
29. තසසචචෙයන ග) ඡටඨම ෙන* භාවං- 

පෙතතා� එතථ පවෙරො ය� ධමම �ද7, 
තසමා පරං අභ� සතතම වාර මතත- 
ෙථරාසෙභො ය�වෙරො ග) ඉනද සාෙරො.෴ 
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B කල5ා3 ෙයෝගාශම සංස්ථා සieපාදක හා පධාන අ>ශාසක 
මෙහෝපාධ5ාය රාජHය පIJත අ�%ජLය කඩවැV~ෙb B 

�නවංසාMධාන 

නායක මා6"පාණN වහNෙසේ.

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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04. සමාර�ත �කායතය 

19. ජT/V?ප නT S ෙපො]ෙණ6 ධ�මය නT S �2ත පVමයQ  

පහළ Sෙrය. ඒ පVම ගNධයාෙ� දහT ;වඳ පත5යNත 

ෙVශයN6 සාNත S �e ඇ� ෙනොෙයQ ජන ස�හයා 

>ව3N ආගාහනය කළහ. 

20. `� ගැවZ �යාS මනාව මv ;වඳ ගැවZගe ගසQ යT   

ෙසේද, එෙසේම ;ගතයN වහNෙසේෙ� B සVධ�මය සාරවe 

iv බැසගe ගසQ ෙමN ෙT ලQ ෙදරෙණ6 ඉQම4N 

මනාව `6 xෙrය. 

21. "ථ5ා බවට �ය දෘශ්� ඇ�, Tෙv�ඡ ආගT ජා�වා:N ද  

�ෙVශ ෙVශයN6 ස*රNද යන ෙහේ�N 4සා වනා6 

/_රජාණN වහNෙසේෙ� ;ධ�ම ප:පය අ>`�ෙව�N ලQ 

ෙදර3N අ*)දහN �ය. 

22. `ංවe H�� B රාජ�ංහ රාජ5 සමෙය6 ඥාණවNත S  

සරණංකර නT S ෙත)N වහNෙසේ ��N �යT න"N 

සාසන ෙසෝධනය ෙකොට `��_ 4�මල බවට පැ"ණ?ය  . 

23. ඉNප;ද භදNත ඥාන�මල ස්වා"NවහNෙසේ ;වIණ  

ෙVශයට ෙගොස් අමර%ර ෙVශෙයN  මනාව අ7Zලය 

ෙගන�e ද, ඒ /Vධ සාසනය ෙසෝධනය කෙළේය. 

24. යT ඒ ය�වරයN වහෙN සේලා �යT අමර%ර යන උභය  

4කායN කළාyද, ඒ ෙශේෂ්ඨ ය=Nද ඥානවNත `�වර 

ස6ත /Vධ සාසන අMවෘV7 කාR S උNවහNෙසේලාද, අන5 

අ> ගා"කෙයෝද, මාෙ� ග)භාවLයට ;_; �ය. 
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04. සමාරම�ත �කායතතය 

19. ඛාතම6 තං නාම ;ජම/:ෙප- 

උපපජ� ධමමං ප_මං �2තතං, 

පචචනත ෙදෙස;` තසස ගනධං- 

ඝා�ං; නානා ජනතා ;සNතා. ෴ 

20. �ලලංව ආ�ණණ ;%පඵ ගනධං- 

)කඛං යථා තං ;ගතසස ධමමං,  

;සාර සම�ල ත)ං සමානං- උෙප 

ලංකා"මායං ;ප�ට� Zඝං.2෴ 

21. "චඡතත +ට� ච "ලකඛෙක ච- 

�ෙදස ෙදෙස; අ�ච ෙහ*, 

4සසාය /දධසස ;ධමම :පං- 

අතථංගතා ෙහො� අ>කකෙමන.3෴ 

22. �ත�ස�� රාජ Zහසස රාජ- 

කාෙල ;�ෙරො සරණංකරෙවහා, 

�යාම නාෙමන  �ෙසොධ�තවා- උෙප 

තං සාසනං ෙන� ;4මමලතථං.4෴  උෙප 

23. අෙථො` ෙසොවණණ %රං ග"තවා- උෙප 

සමමා7 Zලං අමරවහෙදසා, 

භදනත ඤාෙනො �මෙලො� සා"- 

ආෙණතව ෙසොෙද� ච සාසනංතං.෴   

24. _ෙව 4කාෙය අක�ං; ෙය ෙත- උෙප 

ෙසටඨා ය�නදා සගණා ;�රා, 

ෙතචා` තං සාසන �ද7කාරා- 

අෙඤඤ ච මයහං ග)භාවLය!෴  
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14. ඒ සT/_ ස;න ෙබොෙහෝකාලයQ බැබල?ම සඳහා Zහල  

%ත�තෘ ව) සාසනෙය6 පැ�+ Sහ. ඔ�N අ*ෙරN අ��ඨ 

නT S අමාත5 *මාද �යvල අතහැර ශාසනයට 

බැසගeෙeය. 

 

15. /_රජාණN වහNෙසේෙ� ඇවෑෙමN සතර වන වරට කළ  

සං��කාව Zහළ නT S ෙශේෂ්ඨ ෙVශෙය6 අ��ඨ ආ: 

ෙත)N වහNෙසේලා සංගායනා කළහ. ඒ ෙහේ*ෙවN /_ 

ස;න ෙබොෙහෝ කාලයQ iv බැස ග4"N `6xෙrය. 

 

16. පNZයQ පමණ S ඒ Q�ණාසවයN වහNෙසේලා (මාතෙv)  

අ  �හාර ෙලෙන6 (එක*ව) �න ධ�ම පා¡ය නT S 

තථාගත ¢`ටක /Vධ වචනය ගNථයN6 මනාව සටහN 

කළහ. එබැ�Nද B සVධ�මය ෙබොෙහෝ කාලයQ `6xෙr 

�ය. 

 

17. ෙමපමණ�Nම ලංකාවාZ ඥානවNත ෙත)N වහNෙසේලා  

සංගායනා ෙදකQ කළහ. ඒ �ය ම සංගායනා පස 4සා 

ෙමෙසේ ඒ �න සාසනය :�ඝ කාලයQ බැබ ෙN �ය. 

 

18. :�ඝ කාලයක ඇවෑෙමN ද "ෙv�ඡ ආගT  

ජා�වා+කයNෙගNද ෙT /_ දහම �නාශ Sහ. ෙනො_) 

අ=තෙය6 උපNනාS ?යයN වහNෙසේලා නැවතe ඒ �න 

සාසනය මනාව ෙපෝෂණය කළහ. 

 

������� 
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14. තං සාසනං ෙජොත�*ං 2රසසං- 

පබබාජqං Zහල %තත�තා, 

ෙතසං අ�ෙටඨා අMධාන මෙචචා- 

සබබං �නා සාසන ෙමොතෙර�.෴ 

 

15. /දධසස පචඡා * ච*තථ නාමං- 

සං��කං Zහල ෙසටඨ ෙදෙස, 

සංගායනංකං; අ�ටඨ ආ+- 

ෙථරා තෙතො තං ;2රං ප�ට�.෴ 

 

16. £ණාසවා’` සත පඤච මතතා- 

ආෙලොක ෙලෙන �න ධමම පා¡ං, 

ගෙනථ; සණඨාන මකං; සමමා- 

තසමා` ධමමං ;2රං අෙහො�.෴ 

 

17. ඉෙචචව මචචනත ;�ර ලංකා- 

ෙථරා ච සං�� දවයං අකං;, 

සබබම̀  ෙත පඤච පxචච ෙමවං- 

:ඝං �ෙරො¤ �නසාසනං තං.෴ 

 

18. :ඝ’චචෙයනා` "ලකඛෙක6- 

තං /දධ ධමමම̀  �නාස�ං;, 

ජාතා` ?රා අ�~ර’=ෙත- 

සෙමපාස�ං; %නසාසනං තං.෴ 
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rdu[[jxi h;s fk;= jfrdi fïOd- 

,xldr kdhl uyd .re idñ mdfod" 

;x ix>fk;= cskjximodk md,s- 

ixjkKkx uu ohdh má..yd;=' 

 

l,HdKs ix> iqiNdh iNdm;S p- 

mfudlL kd.s; iujyh f:r idñ" 

;x ix>fk;= cskjximodk md,s- 

ixjkKkx uu ohdh má..yd;=' 

 

fhd.iiudêm;s ;;:kqidifld fid- 

nqoOxl=frd wßhOuu uyd h;sfkod" 

;x md,shdkq.; f:rmodk md,s- 

ixjkKkx l;uhd iqmá..yd;=' 
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03. ��ලක ෙබො#නට දහ� අමාව 

09. ෙහේ* පත5යNෙගN හටගe �යvල අ4ත5 _Qඛ අනාeම  

යැ�ද, 4�වාණ ධ�මය 4ත5ය ධ�මයැ�ද, ෙමෙසේ ෙමය 

�ය© තථාගතයN වනාª මහe අ>කTපාෙවN මනාව 

ෙVශනා කරe.  

 

10. සW ෙමN ෙලොව පහN කළ තථාගත සT/_ රජාණN  

වහNෙසේ ��N ෙVශනා කරන ලද උ*T S B සVධ�මය 

ෙගන අ>/_ "6W මහ ෙත)N වහNෙසේ ද අවෙශෂ S 

ඉ��ය උe�යා: ෙත)N වහNෙසේලාද දඹ+�N ලQ 

"6කත ෙවත පැ"3යාහ. 

11. ෙVවානT`ය�ස්ස මහරජෙතෙT කසාවe ව�ණයNෙගN  

හැඳ ෙපරව �x £ණාශව /Vධ %තයN වහNෙසේලා දැක 

`�වර ජනයා සමඟ පසාදයට පැ"3ෙrය. 

 

12. එකv6 "ස්සක නTS ආරාධනා ප�වතෙය6 ෙV�ත ඒ ධ�ම  

රසය අසා ඉN පළiවම මහරජෙතෙT යහපe �e 

ඇeෙතQ �ය . §සව�x ෙස; ම>ස්සෙයෝද එෙසේම යහපe 

Sහ. 

 

13. �ංහල රාජ ]ලෙය6 උපNනාS සVධ�මෙයN  

qQතS ෙහෙතෙT රටද පාලනය කෙvය. තවද, ෙත)N 

වහනෙසේලා සමඟ මනාව එකට එක* ? ෙමම 1"ය 

සVධ�ම 1"යQ කෙළේය. 
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03. ලංකා වා�නං ධමම රස කාෙලො 
09. සබබං අ4චචං අථ _කඛනතතං- 

4බබාන ධමමං පන 4චච ධමමං, 

එවං2දං සබබ තථා ගතා 6- 

සමමා පෙවෙදන� මහා දයාය.෴ 

 

10. සම/දධ චෙනදන තථාගෙතන- 

තං ෙද�තං ධමම වරං ගෙහතවා, 

ෙථෙරො ම6ෙනදාච’වෙසස∗ ෙථරා- 

සමපා%3ං; ඉහ ජම/ :පා.෴ 

 

11. �ෙසසා` ෙදවාන `ෙයො න�ෙනදා- 

කාසාව වෙණණ6 4වතත වෙතථ, 

පස�තව £ණාසව /දධ %ෙතත- 

පසාදමාපජ� ජෙන6 සද7ං.෴ 

 

12. තස"ං තදා "සසක පබබතස"ං- 

තං ෙද�තං ධමම රසං ;3තවා, 

%ෙබබව රාජා ;මෙනො අෙහො�- 

ෙසසා ම>සසාච තෙථව ෙහ;ං.෴ 

 

13. ජාෙතොත ෙසො Zහළ රාජ වංෙස- 

රටඨංව පාෙල� සධමම qෙතතා, 

ෙථෙර6 සද7ං ;සමාග"තවා-  

සදධමම 1"ං අක� ස1".෴ 

                                                      
∗ ම�ෙනදාච + අවෙසස = ම�ෙනදාචවෙසස 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 

 

vi 
 

msÿu 
Y%S ,xld rdu[a[ uyd ksldfha 

Y %Su;a W;a;Í;r uyd kdhl  

w;s mQckSh fúje,afoKsfha fïOd,xldr  

kdhl iajdñkajykafia" 

›' l' fhda' ixia:d ix>iNdfõ  

m%Odk iNdm;s OqrkaOr 

w;s mQckSh ñkqjka.uqfõ kd.s;dNsOdk 

m%Odkdpd©h kdhl udysñmdKka jykafia" 

›' l' fhda' ixia:dêm;s yd m %Odk wkqYdil" 

uyd f,aLldêldÍ" ;s%msgljd.siajrdpd©h 

uyd lïuÜGdkdpd©h" 

w;s mQckSh kd Whfka wßhOïudNsOdk  

ufydamdOHdh kdhl udysñ mdKka jykafia" 

m%Odk 

uyix>r;akh fj; 

—.=K ñKs mj; kï jQ isß ðkjxi f:rdmodkh˜ 

keue;s moH j¾Kkdj 

f.!rjdor Nla;sfhka ms<s.kajñæ
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පඨම වචනං

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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04. ;වඳ කවන ලද ¬ය පVමයQ ෙමN ද�ශLය Sද, B ලංකා  

ෙථේරවංස පරTපරාෙb ධ�මVවජයQ ෙමN (වැඩ�x) 

අ�ග) �නවංස  ෙථේරපාදයN වහNෙසේහා බැW> `��_ 

ච�තාපදානය  (භQත5ාදරෙයN) ෙමෙසේ මා 

සකස්කරNෙන". 

 

02. �'(� ෙදොර�ව 

05. අNව�ත නම�N ප�ෙපෝත ජනවංස ස්වා"පාදයN  

වහනෙසේෙ� සාk හැ��ම පසNන �e ඇeතාS 4�වාණ 

ශාN�ය කැම� වNනාS �ය  `Nවey මනාව අසන 

ෙසේQවා! 

 

06. කඩවැV_ව ගෙම6 උපNනාS යT ෙශෂ්ඨයN වහNෙසේ  

නමQ?ද, ෙහෙතෙT pණ දහ�N ෙලොව දvව"N, එෙසේ 

ෙලෝෙතe කළ ෙථරපාදයN වහNෙසේ  ෙ� pණ 

අ>ස්මරණය කර"N ෙථේරාපදාන නTS පVමය මම ආරTභ 

කරNෙන". 

 

07. ෙපර ¡යන ලද ෙතර pණ p) ෙකොට ෙගනද ඒ බැWT වලට  

වeමN p) උ*මNෙ� අදහස්ද ෙගන ෙමෙසේ  

ෙථේරාපදානය පා¡ නය කමයට අ>ව ඒ මම පද5 ව¡N 

ෙමෙසේ රචනා කරNෙන". 

 

08. එබැ�N වනා6 %රාණ ගNථ ගත �ස්තර අ*ෙරN පමාදව  

¡ය�^ ඒ අ�ථ _)ෙකොට ෙථේරපාදයානN වහNෙසේෙ� 

pණ H��මe ඒ පබNධය උNවහNෙසේට �ර�N 

නමස්කාරෙකොට මා ¡යNෙන". 
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04. �ක�ත සතපතතං වා�තං දසසLයං- 

�ය ඉහ ��ලඞකා ෙථරවංෙසේක ෙක*ං, 

අ�ග) �නවංසෙතථර සා"නදබදධං, 

;ච�තමපදානං• සාධ�සසං ;භත5ා. ෴ 

02 පෙවසනදවාරං 
05. අනවතථ නාමං ප�ෙපො�තසස- 

සා"සස ෙමතං �නවංස චාරං, 

සෙබබ 4සාෙමන* පසනන 2තතා- 

සෙබබ` ෙභොනතා වරසන�කාමා.෴ 

06. ෙයො ආ� ෙසෙටඨා කඩවැද_වස"ං- 

ෙලොකං ජලෙනතා pණ ෙකොi:ª, 

ෙථරසස තං’හං∗ සම>සසරෙනතා- 

ෙථරාපදානං ප_මාරMසසං.෴ 

07. %ෙබබ 4බදධා4 ග)ං ක�තවා- 

අජජා` රතතඤ̄  ම�ං ගෙහතවා, 

එවං"දං පා¡නයා> °පං- 

ෙසො’හ’ම̀  පෙජජM pෙI ර2සසං.෴ 

08. තසමා6 ගෙනථාගධයං අෙයොගගං- 

තං වජජ�තවාන පමාදෙලඛං- 

තං සා" පාදසස pණපපවාහං, 

නතවාන iෙදධන අහං ¡±සසං.෴ 

                                                      
• �ච�තං + අපදානං 
∗ තං + අහං = තංහං 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
 

iv 
 

 
isß l,HdKss fhd.iiudêm;skd mOdk wkqidiflk 

;smsgl Odßkd w;s .drj 

kdWhfk wßh Ouu uyd kdhl f:rjfrk p 

kd:.k wr[[ fikdikdêm;skd 

;smsgl úidrfok ksre;;sldpßfhk w;s .drj 

yejekme,eii .dfu pkojxi kdhl uyd 

f:rjfrk p 

bux .d:d nkOkx ixfidê;x'''''' 

 

 

������ 
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ආ�ංසනය.... 
�� ස��� ස�	 බර දරන, �ය� �සාරද දහ�-�නය දරන 

���ව� සඟ පර�ර�	 ෙහොබනා ල� ෙදර�	 �� ෙලෝ තලයටම 

දහ� එ%ය ලබා ෙදන බව ව�මෙන&ද �ද'මානය. “ස�මා ස��� 

රදාණ	 වහ	ෙසේ ෙ, අ�ය සඟ පර�පරාව අද ද�වාම ෙනොකඩ ව, 

0රා1ල ව, 02මල ව, න3ප4ත ව ම පව5” යන අ��ම� වචනය 

�යා පා	ෙ	 වසර 2600 ක පැහැ<= ඉ?හාසය�. වසර 2600 � 

ෙනොෙවනස් A එකම ස	නාහය ෙ� අ�ය ධජය ෙහව� DවරයE. 

ෙකෙලස් බල FG පලවා හැHමට ��� A ද එකම A ද ෙමම Dවරය 

දැI ���ව� �� ��	ෙග	 සැ�� ල� බල  ෙකොKෙව� ��ලංකා 

රාමඤ්ඤ මහ 0කාෙය&ම ඇ�ළ� A ෙපෞරා�ක අරණ' ස�පදාය 

ග3ෙකොට R& A කල'ා� ෙයොගාශම සංස්ථාව. “පUපත? Vලකං 

මහාරාජ සතW සාසනං, පUපත? සාරකං මහාරාජ සතW සාසනං 

පUපත?යං ධරනතං ?ටඨ?” යYෙව	 ස��� ස�ෙන& Vලය, සාරය, 

Z&[ම ප?ප�?ය මත Z&ටා ?ෙබන බවම 0තර ෙමෙන& කළ 

ෙබෝස� \ණැ? ෙ�ෙජෝ බල පැර]මැ? කඩවැ^_ෙ` �� aනවංස 

පb &cපාෙණෝ ෙමම කල'ා� ෙයෝගාශම බලFGව ෙගොඩනැdෙම& 

�ෙරෝගාe Aහ. 
මැ�ෙක& ස්වභාවය තමා ආෙලෝකව� කරග0c	ම 

බැහැරට� ආෙලෝකය ලබා hමය. \ණෙය& ස්වභාවය ද එයමය. 

තම	 \ණෙය	 උසස් j ෙලොවටම \ණ ෙබදා hමය. ස�	 

ඉ?හාසෙk සඟනl ව3 �� කෙ� ද ස�	 \ණෙය	 තමා ලැm 

ආෙලෝකය  ෙලෝසතට �� �පහ	 ෙකොට 0jම, සැනnම සඳහා ලබා 

hමය. සාමාන' ආෙලෝකෙය	 �� කරYෙk අ�pම, දැ�jම වැ0 

qයාව	 ය. නF� \ණාෙලෝකෙය	 �� 0වා සනසාpම �� කරE. 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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ඒ භාග5වe S අ�හe S සTමා සT/_ රජාණN වහNෙසේට 

මාෙ� නමස්කාරය ෙbවා!!! 

01. රතනතයා ව)දනය 

01. �ෙලොවට �ලක S, iෙNද ධ�මරාජ S, මනා  

=Qෂණ>ව3N සමNවාගත S , සතනෙ� (සNතාන 

*ලට) අග :පයQ S, Lල �තා: රං� ජාලාවN ෙගN 

ගැවZගe උeත�තර B ෙVහ සTපe�ය�N සමNවාගත 

S, ;යාබW අසම සම pණැ� සTමා සT/_ රජාණN 

වහNෙසේට මම  නමස්කාර කර". මාෙ� නමස්කාරය ෙbවා! 

 

02. සeව සNතානයNට උ*T 4�වාණ ශාN� දායක S, �ය   

කv6 අසNනNට මkර "6� S, ��ධ ��*) නය කම 

ඇ� ෙනොෙයQ ඥානවNතයNෙගN පශංශාලe 

දසබලධා�N වහNෙසේ ��N ෙසේවනය කරන ලද චNදයා 

ෙමN බැබෙළන B සVධ�ම රeනයට මම නමස්කාර කර". 

මාෙ� නමස්කාරය ෙbවා! 

 

03. ;ගතයN වහNෙසේ ��N පශං�ත (ධ�ම) මා�ගෙය6  

බැබෙලNන S, ඝන (ෙමෝහ) අNධකාරය ස6ත �යvල 

සැමදා _) කරNනාS, පb සමනය කල ෙකෙලස් මල 

වැමෑ° දහT සWවටා මනාව භමණය වNනාS, ඒ ආය මහා 

ස³ඝ රeනය පහN තාරකා ෙසේ ෙලොව බැබ´ ෙසේක. එෙසේ 

බැබ´ ඒ ආය මහා ස³ඝ රeනයට මම නමස්කාර කර". 

මාෙ� නමස්කාරය ෙbවා! 

සාk!  සාk!  සාk! 
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5 
 

නෙමො තසස භගවෙතො අරහෙතො සමමා සම/දධසස!!! 

 

01. රතනතතයාවනදනා 
 

01. �µවන �ලකං යං ධමම රාජං i4නදං- 

;�±ණ ම�ධා�ං ජන*නං අගග:පං, 

පවර �� ස�රං රං�ජාලා’M�ණණං-   

අසමසමම’හං∗ තං /දධ භා>ං නමා"1. ෴ 

 

02. වරතර මMසන�ං ජන*කානං දදනතං- 

මkර මk සමානං ෙසො*නං සබබ කාෙල, 

��ධ නය �2තතං ෙනක �ඤ̄ පපසතථං- 

දසබල පx ෙස�ං ධමම චනදං නමා".෴ 

 

03. ;ගතවරපසෙතථ  අඤජෙස   ෙජොතයනතං- 

]ම� �"ර ජාලං සබබදා ධංසයනතං, 

ස"ත �මල ¶�ං ධමම චෙනද භමනතං- 

ත’ම�ය’මM• සඞඝං තාරසඞඝං නමා".෴ 

 

සාk!  සාk!  සාk! 

 

������� 
 

                                                      
∗ න + සම = අකාරාෙ�ස �ෙම� අසම 

අසමසස සෙමෝ = අසමසම 
අසමසමං + අහං = අසමසමහං (��ග�තයට මකාරාෙ�ස ෙ".) 

• තං + අ�යං + අ%ස&ඝං 
තම�යම%ස&ඝං (��ග�තය�ට මකාරාෙ�ස �ෙම�.) 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
 

vi 
 

�� ස�න �=	 �� ව	ෙ	 ද එයමE. ඒ අYව aනවංස මහ 

ෙතරපාෙණෝ උසස් �2ලභ ගණෙk \ණ මැ�ෙක�.  තව� 

ෙනොෙය� \ණ c� කැට එ� ෙකොට ?�වානා දලං ෙබොරG කැට 

ඉව� ෙකොට කල'ා� ෙයෝගාශම මැ�� ආකාරය  ෙගොඩ නැsහ. 

වසර සැටක කාලය� එ& ආෙලෝකෙය	 ෙද` බt	 සමඟ 

සැදැහැව�u සැන�නහ. ඒ \ණ c� පවත Vල භාෂා පැ<ෙය	 

ෙමෙසේ <ග හැෙරන වගE. 

�ජ' <ගන �ගතවංස දහර ය?වරය	 වහ	ෙසේ ��	 මwර A 

පද' �ලාෂය�	 ව�ම	 lගෙk &දැස� x2ණය කරන �Hම අප 

කාෙ,� අම	දාන	දයට ෙහේ� වY ඇත   . ළපැU �ෙය&hම අග \ණ 

c� කැටය� A කඩවැ^_ෙ` පb &cපාණ	ෙ, �ර?	 \ණ c� 

ආකාරයට ඇ�ළ� A ෙහෙතම ෙපර �� ස�	 & ෙයෝගාවචර බව 

�uz �Hම, �නයා{ධ2ම |ත, ව'ාකරණා<ෙය& බuශැත බව, 

�ෙශේෂෙය	 පා= භාෂාෙව& 0�ණ බව, ෙබොෙහෝ �^ධ වචන දරා 

ගැ�ම, අ2ථ �0ශ්චෙය& ධ2ම �0ශ්චෙය& ද�ෂ බව, �ය� �සාරද 

ධ2ම �0යධර \3 පර�ෙර& සeපචාHබව, කල'ාණ cත ආශය යන 

�` Z%ස�යාව	 ලැ�මට  �3� �uz වන බව න� පැහැ<=ය. 

‘\ණ c� පවත’ ශාසන ඉ?හාසයටම ආෙලෝකෙය�. 

ෙත3ව	 Z&ෙට	 �ය� ෙද� �කවර�	 xජ' <ගන �ගතවංස 

ස්වාc	 වහ	ෙසේට 0�� 0ෙරෝ� �ව <ගා�� ලැෙ�වා! ඒ ස්වාc	 

වහ	ෙසේෙ, ධ2මඥාන, භාවනාඥාන අ{ව2ධනය ෙ`වා! ස��� 

ස�න බැබළjමට ශ�?ය ලැෙ�වා! 

‘\ණ c� පවත’ �යවන ඔබට ශ^ධා< \ණ පහල කරෙගන 

ස�	 බර ඉ�pමට ��� බව <lz කරෙගන එම�	  පාරe �රා 

02වාණාෙලෝකෙය	 ආෙලෝකව� jමට වහ වහා ලැෙ�වා’E 

ආ�ංසනය කරc. 

 ෙත3ව	 සරණE!  

ෙමයට ස�	 ලැ<, 

පහල��යල ජනාන�ද මහා සථ්�ර. 
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 �නවංස 
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‘ෙනො ;ලෙභෝපමා’ වදනQ........ 
pණ "3 පවත නT S ෙමම කෘ�යට ඇeෙe අ� 

KජLය අරiණ�. ඒ �මැ�, ෙපරවද4N හා ගNථෙයN මනාව 
පැහැ+¡ ෙව�. 4�මල /Vධ ශාසනෙr පැවැeමට අ`�"ත 
ෙමෙහවරQ �_ ෙකොට අපවe ? වදාළ B කල5ා& ෙයෝගාශම 
සංස්ථා සieපාදක, අ� ග) KජLය, රාජHය පIJත 
කඩවැV_ව B �නවංස මහා සාRNදයN වහNෙසේ ෙ� 
ෙබෝ7සeව ච�තය ෙමයට මාතෘකාව ? ඇත. ෙමය ෙකතරT 
KජLය අරiණQ ද ය> දNෙනෝ දැන ග4�. ෙනොදNෙනෝ 
ෙමවැ4 කෘ� ව¡N දැන ග4�  . එද සT/_ ස;ෙN 2ර 
පැවැeමට ෙහේ*ව�.  

ෙT ගe ක*වරයා ඒ මා6"යN වහNෙසේ ��-පැ� 
ව�ගෙr �ෂ5 නම�. පැ�+ pණ->ව3N ෙපොෙහොසe ෙව"N 
ඉ+�යට යNෙන�. 4වන බලා 4� මග යන 
වාසනාවNතෙයකැ� �ත". ඒ මා6" ච�තෙයN සැන;> ¶�ත 
අපමණය ඒ ච�තය ‘ෙනො �ලෙභෝපමා’ ච�තය �. එවැNනQ 
කාව5ට නැං?ම එ6 රස-"6ර �ය දහස් pණෙයN pණ ��ම�. 
පහ; කාය¸Q ෙනොෙb. අපහ;ම කාය¸�. එෙහe ෙT 
ක*වරයN වහNෙසේ ඒ බරපතල කටqeතට අත තබ�. තම 
��N උනා-ෙප� `ටාරා ගලා යන p)බැ�ය ෙමෙසේ ¡යා 
දQව�. කළ pණ දe-pණ හWනන �; ද)ෙව]ෙ� තරම 
ෙම�N ෙපL ය�. 

ඒ ඉමහe p) බැ�ය 4සා ම ඉතා ඉQම3N ෙමය 
iදණය ෙකොට සැදැහැ�යN අතට පe ��ම ක*වරයාෙ� 
අදහස ය. ඒ අදහස ඉaෙbවා. ඒ ෙT සTපහංසන ]ශලය ෙT 
ගe ක* Kජ5 +ගන ;ගතවංස ස්වා"NවහNෙසට ;�ශද-
;�ශාර ධ�මඥාන සහ භාවනාඥාන පහල ?මට ෙහේ*ෙbවා. 

ෙමයට- හැවැ�පැලැසේසේ ච�දවංස සථ්�ර, 
නාථගෙI 
අරණ5ය , 

මහෙක�ය. 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 

 

iv 
 

11' w,afmaÉP;doS .=KdNrKfhka nen¨Kq ks¾jdK ud¾.hg 
WmfoaYl jQ lS¾;s f>dId we;s udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s 
mQckSh wÕ=,a.uqfõ wßhkkaodNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia 
fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ 
 

12' Y%S. l. fhda.dY%u jkjdi mrïmrdfjys W;=ï jQ l,HdK ñ;%  
wjfiai f;reka jykafia,do Woõ Wmldr l, ys;ñ;% ckhd 
iuÕ W;=ï jQ ks¾jdK ud¾.h jyd ,n;ajdæ 

 

os.k iq.;jxi NslaIq 

 
 
 

 
 
 

 ������� 
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iii 
 

11' wmmspP;dos .+K N=isk N=isf;d fid- 
ksnndK u.. Wmfoil f:r mdfod" 
fk;d p fu wrshkko iqls;;sf>dfid- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx 

 

12' l,HdKss kdu jkjdi mrumrdh- 
l,HdK ñ;; mrud wjfii f:rd" 
mppQmldr ys; isoê cfkys ioêx- 

Åmmx ,Nk;+ isj iumo u.. u..x' 
 

os.k iq.;jxi NslLq 

 

 

 

������� 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
 

viii 
 

සංඥාපනය........... 
අපවe ? වදාළ B කල5ා3 ෙයෝගාශම සංස්ථා 

සieපාදක හා පධාන අ>සාසක රාජHය පIJත අ� Kජ5 
කඩවැV_ව B �නවංසාMධාන නායක මා6"පාණN 
වහNෙසේෙ� ච�තය �හ ගNව"N Kජ5 +ගන ;ගතවංස 
ස්වා"N වහNෙසේ පා� භාෂාෙවN ගාථා පං�යQ ¡යා 
ගNථයQ වශෙයN එ� දැQ?මට කටq* ��ම ස*ටට 
ක)ණ�. තමNෙ� දQෂකම, ඤාණාN�ත බව, භාෂා ඤාණය 
ෙම�N පකටය.  

අපවe ? වදාළ අ� Kජ5 කඩවැV_ව B �නවංසාMධාන 
මා6"පාණN අ� ෙශේෂ්ඨ pණවe උ*ෙම�. �ය ම ෙද�N 
ප�ණත S අවංක, 4හතමාL, මනා ෙVහ සTපe�යQ ඇ�, 
කළ `ං ඇ�, %රණ ලද පාරR වාසනාව ඇ�, ෙVශණයට හා 
ෙvඛණයට y) %)_ මහා සංඝ �තෘN වහNෙසේ නම�. 1907. 
04. 01 +න මාතර %රවෙ�: ජNම ලාභය ලබා ව�ෂ 1921 
අ ෙගෝස්* 21 +න උ*T පැ�+ ¶�තට ඇ*ලeව 1927 ¹¡ 03 
+න උ*T උපසTපදාව ලැºහ. :�ඝ කාලයQ රට %රා ධ�ම 
ෙVශනා කළහ. 2500 සT/Vධeව ජයN�ය ෙව>ෙවN B 
ලංකා රාමඤ්ඤ මහා 4කාෙr B කල5ා&   ෙයෝගාශම සංස්ථාව 
1951 ¹4 මස 18 +න ෙපොෙසොN %ර පසෙළොස්වක +න ආරTභ 
කරන ල:. එම සංස්ථාව අද දQවාම ඉතා සා�ථකව වැඩ කටq* 
කරෙගන යෑම ස*ටට ක)ණ�. අ� Kජ5 මා6" පාණN 
වහNෙසේ �ශාල සාස4ක ෙසේවයQ �_ ෙකොට ව�ෂ 2003 ¹¡ 
මස 13 +න මනා �6 >ව3N අපවe Sහ. 

ෙමම �ය  �ස්තර ඇ*ලe ෙකොට ඉතා මෙනෝහර ෙමම 
ගNථය සකස්? ඇත. පා� ගාථාව සහ �ංහල අ�ථයද ඇ*ලe ? 
ඇත. අපවe ? වදාළ මා6"පාණN වහNෙසේෙ� ච�තය ‘ච�ත 
මk’ යන න"N ගNථයQ ඇත. ෙමය වනා6 පා� ගාථා 
ගNථය�. ෙමවN  ගNථයQ සැකZම අZ) ක)ණ�. එම 
අZ) ෙදය Kජ5 ¢`ටකාචායය +ගන ;ගත වංස ස්වා"N 
වහNෙසේට හැ�යාව ලැ»ණ. උN වහNෙසේ ¢`ටක අධ5ාපනය 
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ලබා පා� ව5ාකරණ  `�බඳ හසල දැ>මQ ඇ�කර ගැLමට 
ලැ¼ම �ෙශේෂeවය�.  

අපවe ? වදාළ මා6"පාණN වහNෙසේ `�බඳව �ෙශෂ 
ගNථයQ සකස් ��මට ඉතා උනN_ෙN කටq* කළ Kජ5 
+ගන ;ගතවංස ස්වා"N වහNෙසේට ෙT උ*T `ං බලෙයN 
ෙත)වN සර3N 4_Q 4ෙරෝ� ;ව +ගා�� ලැෙ½වා. තව 
තවe උ*T උ*T ගNථ පකාශයට පe H�මට ද, ශාස4ක pණ 
ධ�ම +q^ කර ගැLමට ද, ශQ�ය-බලය-ෛධය ලැෙ½වා� 
ආ��වාද කර". අපවe ? වදාළ අ� Kජ5 රාජHය පIJත 
කඩවැV_ව B �නවංසාMධාන නායක මා6"පාණN 
වහNෙසේෙ� B භාවටය K ෙජෝපහාරයQ ම ෙbවා.  ඒ 
මා6"පාණN වහන ෙසේට උ*T /_බ ලැෙ½වා� පත". 

වeමN B කල5ාL ෙයෝගාෂමා7ප� පධාන අ>සාසක 
මහා කTම�ටානාචාය අ� Kජ5 නා උයෙN අ�යධTමාMධාන 
නායක මා 6" පාණN වහNෙසේ පධාන මහා සංඝ රeනයට ද 
ෙසe ෙමe පා�ථනා කර". 

ෙමයට 
කා)3ක 

කහෙගොල ්ෙ# ෙසෝමවංස $%. 
B pණව�ධන ෙයෝගාශම ය 
ගv~ව- කහව 
අTබලNෙගොඩ 
2012. 05. 10 
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6' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d mßh;a;s ix> iNdfõ iNdm;s  
OQÍk ;%smsglfhys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a 
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh ó;,dfõ úkS;dNsOdk W;a;u 
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska 
iekfi;ajdæ 

 

7' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d mßh;a;s ix> iNdfõ f,LldêldÍ 
OQÍk ;%smsglfhys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a 
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh yejekame,eiafia pkaojxidNsOdk 
W;a;u h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska 
ksjkska iekfi;ajdæ 
 

8' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ ldrl ix> iNsl  
;%smsglh b.ekaùfuys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a 
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh jefõf.or fidaudkkaodNsOdk W;a;u 
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska 
iekfi;ajdæ 

 

9' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ ldrl ix> iNsl  
ioaO¾u foaYkdfjys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a 
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh welsßfha ioaOdiqukdNsOdk W;a;u 
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska 
iekfi;ajdæ 
 

10' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ Wm f,aLl O¾u ldó  
úÑ;% Oru lÓl ix>hdg iydhl jQ udf.a wdpdrHfhda;a;u 
w;s mQckSh lyf.d,af,a fidaujkaidNsOdk W;a;u h;sjrhka 
jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ
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�කාව.......... 
"4ස් �ත ෙලෝකෙr අ��මe 4මැවම�. එෙහe �ෙe 

ඇරÀම කවදා ෙකෙසේ �4දැ� ෙසbම _ෂක්ර කටqeත� . එය 
 එෙසේ �වද �තක පැවැeම සහ නැවැeම ෙසොයා ගe ෙසේQ නT 
අ ප �ෙලෝp) /_ `යාණN වහNෙසේ ම ය. �ෙe පැවැeම 
හWNවාෙදන පාඩම ෙලස ගතෙහොe 2eත 4යාමයද, � e 
ෙපෙළේ පැවැeම හWNවා ෙදන පාඩම ෙලස ගතෙහොe භාවනාව 
යැ�ද හWNවා +ය හැක. �තක ඇ� ;Nදරeවය 4සා 4මවන 
ආශ්චයමe ෙද�N සමාජයට-ප�සරයට-ආ�Áකයට-ආගමට- 
වන මෙහෝපකා�eවය අසන-ද�න  ඔබට දැ�ය හැQෙQය. 

සමාජයQ ය> ෙනොෙයQ ග� පැව*T ඇ�, හැ��T 
ඇ�, අදහස් උදහස් ව¡N `)^ සeව %Vගල එක*ව�. ඒ ෙT 
සමාජය +ෙනN +න ආ�Áක හා තාQෂණ වශෙයN Zගෙලස 
+p ගමනQ පැ"ෙණන අතර ඒ ඒ සතා �bපාවNෙ� ඇතැT 
Âයා කාරකT ව¡N වන ෙමෙහයට වඩා �යදහස් pණයQ 
"4ස් සතාෙගN  වන ෙමෙහවර ��ය q*මය. ෙT සමාජෙr 
පැවැeම හා නැවැeම ෙව>ෙවN පව�න ¶?-අ¶? සැම ෙදයQ 
*ලම කාෙ� කාෙ�e �e ඇද ගNනා ආශ්චයමe ෙV පව=. 
ෙකෙනQ *ල ආශ්චයමe pණ, හැ�යාවN ඇ� වNෙN ෙT 
¶ �තෙr %)_ කල ෙද�N  ෙනොව අනා+මe සංසාරෙය6 
භවයQ පාසා %)_ %y^ කල pණ ශQ�යQ මතය. ඒ ශQ�ය 
ක�ම ශQ�ය ෙලස /_ දහෙT ඉගැNෙb.  

“කමමනා වතත( ෙලොෙකො - කමමනා වතත( පජා, 
කමම )බනධනා සතතා - රථසසා,ව යායෙතො. 

ෙT ෙලෝකෙr �ය  සeවපජාව පව�NෙN ක�මය 
ෙහේ*ෙව4. ඔ�Nෙ� පැවැeම හා සTබNධය ක�මය මත 
�Vධෙb. ෙමෙලොව ම>ශ5ෙයQ වශෙයN ප�සN7 ලැº 
අවස්ථෙb: සසර %)_ සමඟ පව�න 4සාෙවN හා භවය 
අvලාගe 2eත සNත�ය සැබැ�Nම පභාස්වරය. ඒ පැහැසර 
��N �තන �යන කරන ෙVe පැහැසර බවට පeෙb. 
ආගN*කව පැ"ෙණන ෙකෙළස් ~ රජස් 4සා වෙරක අ`��_ 
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Sවe ලැෙබන ]සලාරTමණය ෙහේ*ෙවN වෙරක `��_ 
ෙකෙරe ය. ෙහොඳ 6ෙe 4මැ�ම %_ම ආශ්චය�.  

“�-තත කරණා -තතං - අතතෙනො -නතතාය වා, 
-තං කමම 0ෙලෙස$ - -තං තාය( වා තථා, 
-ෙනො( අතත සනතානං - -තතං( ප1චච(.” 

��*) කරන බැ�N ද, ��*) ෙV 4පදවන බැ�N ද, 
�තය. /_ ස;න `6ට කරෙගන �ත ��*) කරගe, ඒ ��*) 
��N 4පදS ෙV අ=තෙr වැඩ�x උ*මN වහNෙසේලා ෙ� 
ච�තාපදානයN ෙගN මනාව `�»À ෙකෙ�.  

“�තා ධතා වචසා ප3-තා මනසා4ෙපක5තා 6ට7යා  
�පප��දධා” යන බyශැත 4යාෙයN ඔපවe S ��*) �තක 
4මැ�ම� B කල5ා3 ෙයොගාශම සංස්ථා නැමැ� ස;N 
ෙමෙහවර. ඒ සe කායෙr 4යiවා ෙණෝ ද]^ ��ලක 
කඩවැV_ව නT ගT `යෙස6 ෙමෙලොව එ�ය _a  ෙහොඳ අ_) 
ෙපළපතකට නෑ කT �ය"N ස;N +�යට `�පN පKජ5 
පÃවර �නවංස මහා ය�වරයාෙණෝ ය. ඒ කථානායකයN ෙ� 
��*) � ෙe 4මැ�ම මනා ;රQතව ෙබෙහෝ කv පවeනට 
උරලය ෙද"N 2eත ශQ�ය ෙද"N මෙහෝපකා� S ෙr රාජHය 
පÃවර මාතර �� නැණරT නා ස"ඳාෙණෝ ය. එම සe%)ස qග 
%රෂයN ෙදනම ෙ� ෙයොධ බල, ෙයෝධ ශQ�ෙයN හා 
ෛධයෙයN සieපාදකeව ට පැ"3 ස;N ෙමෙහවර මහe 
ආශ්චය�. 

ඒ ආශ්චයමe B. ක. ෙයෝ. සංස්ථා නැමැ� සාසන %න )දෙr 
ඉ�හාස ගත ක)^ ස6ත සieපාදක මා6" ච�ත pණ එක* 
කර"N පා¡ පද5 මය 4�මාණයQ කරNන තරT මා සමෙතQ 
ෙනොෙව". පා¡ පද5 4�මාණය ඉෙගන ග4"N මා ෙ� 
ෙපරy)වQ  ෙලස 2004 වැ� සමෙය6 සකස් කළ ෙT 
4බNධනය �යS �6ප ෙදෙන]ෙ� අෙjQෂාව Sෙr ෙමය 
iදණයQ ෙලස ඉ+�පe ��ම යහපe බවය. ඒ අතර පKජ5 
Rතලාෙb �Lත මා6" පාණNෙ� උදාර කැප?ම හා අ පෙවත 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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6' ;iix iNdh mrsh;;s iNdm;Sp- 
iq;;dNsOuu úkfhiq uudNsfk;d" 
f:frd úkS; b;s m;:g ls;;s f>dfid- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
 

7' ;iix iNdh mrsh;;s iqf,Lfld fhd- 
fkre;;sfldp mjfrd uu Ouu fk;d" 
fid pkojxi b;s úsiiq; f:r mdfod- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
 
8' ;iidh ldrl iNdh kshq;; N+f;d- 
ioOuufldúo h;s uu Ouufk;d" 
fidudoskko b;s m;:g f:ridñ- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
 
9' ;iidh ldrl iNdh kshq;; N=f;d- 
ioOuu foil h;s uu Ouu fk;d" 
ioOdosiquk b;s úiiq; f:rmdfod- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
 

10' ;iix iNdh w;sf¾ll f,Lfldfhd- 
f:frd úÑ;; l:sfld uu Ouu fk;d" 
fid fidujxi b;s ix> iydhfld;+- 

mqf[[k fkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
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ú[a[dmkh 
m%d¾:kdj 
1' mqKHdkqNdj uysufhka fiiaika yslauùfï olaI jQ iu;  
úmiaikd Ndjkdjkays ukdj Ndú; is;e;s w;s W;a;u mQckSh 
ud;r [dKdrdudNsOdk uyd f:armdohdkka jykafia fumsska 
fnf,ka iïnqoaO [dKh wjfndaO lr;ajdæ 
 

2' Y%S l,aHdKs fhda.dI%u jkjdi mrïmrdfjys ks¾ud;Djr ckhdg  
W;=ïj jev isg wmj;a ùfuka miq foõf,dj jeä ix> mS;Djr 
w;s mQckSh lvjeoa¥fõ Y%S cskjxidNsOdk uyd f:armdohdkka 
jykafia fumsska fnf,ka iïnqoaO [dKh wjfndaO lr;ajdæ 

 
3' ixia:dkq noaê;j ix>hdg kdhlj isg wmj;aù jod< fiiq  
mQckSh .re lghq;= f:armdohka jykafia,d ud úiska .%ka: 
rpkfhka ,nk ,o fumska fnf,ka W;=ïjQ ks¾jdK iïm;a;sh 
jyd ,n;ajdæ 
 

l< Wmldr fufkys lssÍu 

4' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ WmiNdm;s OQÍk lreKd  
.=Kfhka msßmqka lS¾;s f>daid we;ss udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s 
mQckSh my, úáh, ckdkkaodNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia 
fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ 
 

5' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ iNdm;s OQÍk ;%smsglfhys  
olaI udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh .re lghq;+ 
ry;+kaf.dv fndaêr;kdNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia fumska 
fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
 

xii 
 

ලබා_N ෛධය මත ෙමය තව _රටe සකස්කර වසර 7 කට ප; 
ෙT අq)N එ�දH. 

ෙT ගNථය *ල පා¡ වචන ගැළ�T-ඡNදස් අලංකාර-පද 
සTබNධ-p) ලÄ ෙය:T ස6ත වෘeත ෙය:T ආ: ගාථා 
බNධන ]සලතාවයN ෙගN ෙනො+q^ බැ�N ෙම6 ෙබොෙහෝ 
අÅ පාÅ �¼ම රහසQ ෙනොෙb. මා Rට ෙපර ]ඩා ගාථා පද 
ගැළ�T කර �/ණe ෙමවැ4 4�මාණයQ කළ පළi 
අවස්ථාව�. එබැ�N ෙම6 යT ෙදෝශයQ ඇeනT ඒ �ය  වරද 
මා ස*ය. ;�y අ>කTපා ෙකොට සෙදොස් තැN බලා ෙමe 
ක)ණාෙවN මා ෙවත දNවා එවන ෙලස මා 4හතමාL ෙව". 

ෙT සe කායෙය6 ලා ෙනොමද උදb උපකාර කල  
�ය ම සe %)ෂයN වහNෙසේලා ටe, ධරම දායකeවය 
ෙව>ෙවN බරපැන ෙයොද"N උදb උපකාර කල �ය  මb-`ය-
~-ද) සැම ෙදනා ටe, "ය පරෙලොව �ය �ය  ඥා=N ටe, 
ෙද�යN ස6ත සෙVවක ෙලෝකයා ටe “;ඛා පxපදා 
±පපාMඤඤා” යන ප�පදා ෙවN අජරාමර 4වN ;ව සාQෂාe 
ෙවeවා! 

“සෙබබ සතතා භවන8 �5ත 96තතතා!” 

ෙමයට ෙමe ක)ණාෙවN 
ක* 6". 
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මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
 

xiv 
 

�ඤඤාපනං 
wêldfrd 

1' mqfínêldr l+if, máìïnrefmd- 
Mqnnx.fud p iuf:iq úmiikdiq" 
[dKdosrdu w;s W;;u f:r idñ- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ nqoO [dKx' 
 

2' l,HdKs kdu jkjdi mrumrdh- 
iumdofld h;sms;d csskjxi kdfud" 

f:frd ckq;;u;frd ;sosjx.f;d fid- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 

 

3' fiid osjx.; úkdhl mQckShd- 
ix>siird iq.re.drj f:rmdod" 

iuudkqfudêsh uu.. ñux iqmqKKx- 

Åmmx ,Nk;+ isjuq;;u iumox ;x' 

 
Wmldrdkqii;s 

4' ;iix iNdhzkqiNdm;s ls;;s f>dfid- 
f;re;;fud h;sjfrd lreKdêjdfid" 
ckdoskko b;s wdprshdifNd fu- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
 

5 ;iidh ldrl iNdh kshq;; N=f;d- 

f;mSgfliq mjfrd uu Ouu fk;d" 
f:frdms fndêr;fkd .re.drfjd fid- 

mqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx' 
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130. ෙසො=3’Z� අM4කකමෙතො` වසසං- 
වසසං ඡ සතත උපසමපදෙතො �හාZ, 

¶�තව ඡදනy� හායන ජා�ෙතො’�- 

ෙථෙරො ය�නද පරෙලොක "ෙතො ගෙතො�.෴ 

 

131. ෙථරසස �පපගතභාව මහා ය�නද- 

ආෙරොච- සකල :ප නරාන කානං, 

4සසාය තාව අ ව ෙසස ගණසස MකÈ- 

කන+ං; ෙත` පප�ං; �ලාපෙය6.෴ 

 

132. නානා �ධා4 ];මා4 ;ගනධ මාලා- 

ආදාය ෙනක සත ¤වර ෙසස සෙබබ, 

ආගමම යතථ මතකාය පසතථ ෙන�- 

සෙබබ’` Kජය ය�සස pණ’ණණවාය.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 

 

18 
 

30. ඉN අන*)ව අටවන මහා නායකයN වහNෙසේ ෙලස පe  
Sෙr ප�යe� �සාරද KජLය 6ස්සැvෙv ඤාෙණෝදය 

ය�වරයN වහනෙසේ ය. උNවහNෙසේෙ� ඇවෑෙමN 

නමවැ4 මහා නායකeවයට පe Sෙr :ෙjෙගොඩ 

චNද�මල ෙථේරපාදයN වහNෙසේ ය . 

31. ඉN අන*)ව දසවැ4 මහා නායක  ෙශේෂඨ ස්ථානය ෙවත  
උeත�තර ඉW)ෙb උeතරානNද නායක ස්වාRNදයN 

පැ"3ෙr ය. ඉN අන*)ව එෙකොෙළොස්වැ4 මහා නායක 

පද�යට පැ"ණ බැබ©ෙI KජLය ෙපොeෙeෙවල 

පඤඤ්ාසාර ය�වරයN වහNෙසේ ය. 

32 .  උ*T සT/Vධ සාසනයට ප�ෂ්ඨා`ත S රාමඤ්ඤවංස ෙථේර  
පරTපරාවට ඇ*ලeව අද දQවාම මහා නායක 

ෙNතෘeවෙයN `_Tලe පැ�+ ¶�තෙයN  ෙබොෙහෝ රාÉ 

ගණN ඉQමS 2ර රeත බ�N qe KජLය 

ෙbවැvෙද3ෙr ෙTධාලංකාර මහා සාRNදයN වහNෙසේ 

වNෙNය. 

33. වeමN නායක S අ�ග) ෙbවැvෙද3ෙr ෙTධාලංකාර  

නායක මා6"යN සමග අවෙසස මහා ෙත)N වහNෙසලා 

සWෙ� ආෙලෝකය යT ෙසේද එප�VෙදNම රාමඤඤ් 4කාය 

නT S ධ�ම පභාවය ෙබොෙහෝ කලQ බබළeවා! 

06. ���� දායාද කළ �ග �ෂය� 

34. අහෙසේ බැබෙළන පහN තාරකාවN යTෙසේ ද එප�VෙදNම  

අ=තෙr පටN ඒ ?ෙරෝධාර උeතමෙයෝ වංස පරTපරාෙව-

N ෙලොව බ/©වNනාy ෙවe නT ඒ ෙව>ෙවNම ෙරෝහණ 

ෙVශෙය6ම ෙබොෙහෝ ?ර ව) මනාව පහළ Sවාyය. 
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35. ;මාගම̀  වංසසස අෙනතාධකානං- 

_ෙව %ගගලා ධමමකාමා අෙහ;ං, 

�ෙනොවංස ෙථෙරොච ඤාණා+රාෙමො- 

ය= රාජ හංසාව ෙඛ ෙතත අෙහ;ං.෴ 

 

36. ;සමභාර 1තා පසතථා ජනානං- 

* කාලංකතා ෙබො7සතතා’` ෙථරා, 

ස�හං ය=නඤච ෙනතා’ව yතවා- 

නහා�ං; සදධමම රංZ6 ෙලොකං.෴ 

 

37. %ෙර මාගෙම ජාත ?රා ;�රා- 

ප�තතා පසනනා’` සමපත� කායා, 

;ව5තතක ෙත /ද7ෙඡකා ;ථාමා- 

න> ෙත ;බෙදධක "තතා අෙහ;ං.෴ 

 

38. pණානං ග°නං සසතතපපජානං- 

ලතා වංස වණණා ම& Mක� වංෙස , 

�ෙනොවංස ෙථෙරො ච සදධමම කාෙමො- 

නÊ ෙරොහෙණ ආ� ඤාණා+රාෙමො.෴ 

 

07. �ණ ගනධ �ප�ත 
ගනධ �පඵං 
(i) පඨම පාද වාෙරො 
39. ලඞකාය :ප කඩවැද_ව ගාම ෙඛෙතත- 

සෙබබ` ෙසො වරම=’ ව පෙබොධයෙනතා, 

ජාෙතොව පඞකජ වෙරො pණ ගනධ 1ෙතො- 

�. Ë. +ෙනස� �කZ ;2රං �ෙහ*ං.6෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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124. ෙහෙතෙT අපව ආරQෂා කළ සාස4ක  ̀ ය ෙකෙනQ  

ෙනොවNෙNද- වNෙNමය. ෙහෙතෙT අපව ෙපෝෂණය 

කළ උපමාතාවQ ෙනොෙbද- වNෙNමය. ෙහෙතෙT 

 අෙNක ජන ස�හයාෙ� ෙබෝසe උ*ෙමQ ෙනොෙbද- 

වNෙNමැ�. එබැ�N ඔබ වහNෙස උ*TS ෙලොb*) 

ෙබෝ7 ඤාණය ලබන ෙසේකවා! 

125. ෙහෙතෙT ෙලෝකය නැමැ� �ෙල6 හටගe අර�NදයQ  

බW S ෙසේක. ඒ �නවංස මහා නර�NදයN වහNෙස 

ෙනොෙයQ �ය දහස් ජනයා ෙකෙර6 `ය ෙකෙනQ S 

ෙසේක. උN වහNෙස �යvල අතහැර *�ත ෙදbෙලොවට 

වැJ ෙසේක. 

13. �ක�ත ෂ්පෙ� �මාව 

126. ක)ණා Zතල ��N qe නායක ෙත)N වහNෙසේ �ර S  
උදාර පඥා ඇ� ස්Áර බවට පැ"3යාS ආරණ5 වාZව 

4�මල සාසන වෘV7 කැමැeතා S ෙහෙතෙT අÊන 

අප�"ත �ය  මෙහෝපකාරයN අප  ෙවත කර?ය. 
 

129. Â. ව. 2003 වැ4 ව�ෂෙr වනා6 උදාS ඇසළ මස 13 වැ4  

+න %ර පසෙළොස්වQ ෙපෝදා රාÉ පැය 10 ]e �නාJ 30 

�N ෙහෙතෙT �6 >ව3N අපවe? ෙදbෙලොව වැJ 

ෙසේක. 
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124. රක±ත ෙසො න> ෙවො භ� තාෙතො- 

ෙපො�ත ෙසො �ය  ෙවො උපමාතා, 

ෙබො7 ජෙනො න> ෙනකජනානං- 

*මහ භ�සස* ෙබො7; ඤාණං.෴ 

 

125. ෙලොක6 ජාත සෙර අර� ෙනදා- 

ෙසො �නවංස මහා නර �ෙනදා, 

ෙනක සහසස6 තාත *වම̀ - 

ෙදව භවං ග" සබබ පහාය.෴ 
 

13. �ණගනධ �ෙපඵ �ට�ත කාලං 
126. කා)ඤඤ Zතල මෙනො ය� ෙන* ෙථෙරො- 

�ෙරො උදාර ම�මා Áර භාව පෙතතා, 
ආරඤඤෙකො 4±ල සාසන �ද7කාෙමො- 
කාෙර�’Êන’"ත සබබ මෙහොපකාරං.෴ 

 

129. ෙසො ෙදව සහසස සරෙද6 අථා` =&- 

ආසාළහ ෙතරස’හ පණණරZ iyෙතත, 

ඛණෙතො` �ංස� �යාම දසම̀  ෙහොරා- 

ෙසො සමපජානM සෙතො �+වංගෙතො�.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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35. මාගT %ර වංස පරTපරාවට ඇ*ලeS ?ෙරෝධරයN  

අ*ෙරN ධ�මකාR S %දගලෙයෝ ෙදෙදෙනQ Sහ. න"N 

�නවංස මහා ෙත)N වහNෙස හා ඤණාරාම මහෙත)N 

වහNෙස යන මහා ය�වරයN වහNෙසලා රාජ හංසෙයෝ 

ෙමN ස;N ෙකෙe :j�මe Sහ. 

36. මහා pණ සTභාරයQ ඇeතාS ජනයාෙගN පශංසා ලබන  

ලද ය�වරයNෙ� ස�හයට නායකෙයෝ ? �ට අපවe? 

වදාළ ෙබෝ7සeව S ඒ ෙත)N වහNෙසලා ෙදනම සදහT 

§ස් දහ�N ෙලොව නැහැSහ. 

37. ඔ�y නT මාගT %රෙය6 උපNනාS ?ර ;�ර ප�ත S  

පසNන S කාය සTපe� ඇ� මහා ව5Qත S හසළ /V7 

හා මනා ?ය ඇ� එකට බැW> "තෙයෝ ෙදෙදෙනQ Sවාy 

ෙනොෙbද? Sවාyමය. 

38. pණ ග)ක �ය© සeවපජාව අ*ෙරN pණ "3 වැලQ  

නT S MQÌ වංසෙය6 සVධ�ම කාR �නවංස ෙත)N 

වහNෙසද ඤාණාරාම ෙත)N වහNෙස ද )yෙI �x 

වxනා ෙවර©"3 ෙමN ෙනොෙbද? ෙbමැ�. 

07. �ණ �වඳ �� �ක�ත ෂ්පය� 

(i) �¡ක `යවර 

39. ලංකාV?ප කඩවැV~ව නT ගT `යෙස6 �යvලN  

පෙබෝධමe කර"N උතතම පඥා ඇ�ව (සසර %)_ කළ) 

ෙබොෙහෝ කාලයQ වැඦෙඹNන pණ ;වඳ ඇ� පVමයQ ෙමN 

පහළ S �. Ë. +ෙNස් නT S ]ල ]ම)වN �ක�ත Sෙrය. 
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40. එෙකො` එෙකො` සහසස වෙසස- 

ෙදව ෙදව සෙත ඵගpන මාස �ෙමහ, 

පණණාස එෙක ;yiතත කාෙල- 

උපපජ� ෙනතා �න’චචෙයන.7෴ 

 

41. තසසා’� මාගම %ෙරො පන ජාත 1"ං- 

ෙදොN අප%හා" ජනෙකො ක%~ව හාR, 

මාතා `තා * අලMං; ;%ඤඤකාමා- 

ෙදව %තතෙකච සහ �තර ෙම�කාය.8෴ 

 

42. ෙසො දාරෙකො යxයන’ටඨ ;සතථ සාලා- 
ආගමම �පපමලÎ ච*වසස කාලං, 
තසමා පරං ;pණ�සස මහා ය�සස- 
භාරං අකං; ජනL ච `තා ච තං 6.෴ 

 

43. ෙථේෙරො’� තසස `තෙරන ;ජාතභාතා- 

�දධාගෙතො ;pණ�සස ය=Mධාෙනො, 

%බබා7කාර pණවා අM4කඛෙමන- 
සාමඤඤ භාව පxලාභ සමතථෙකො’�.෴ 

 

44. කතවා ය= ;pණ�සස උපජඣෙයන- 

ෙථෙරො පනා’�ය �ලාස ග)ම̀  කතවා, 

ෙකොදාෙගොඩඛ5 උපෙසන’` නායෙකන- 

පබබ� ෙසො දහර Ïදදස වස�ෙකො ෙභො.෴ 
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120. ම;) මල ඇeත�N අ*ෙරN ෙහෙතෙT ම;) මල  

නැeෙe ෙනොෙbද? ෙසෝ තැ�v ඇeත�N අ*ෙරN ෙසෝ 

තැ�v නැeෙතQ �ය. අවමාන ලබNන�N අ*ෙරN 

අවමාන ෙනොලබNෙනQ ෙනොෙbද? ෙකෙලස් බ�N උම* 

SවN අ*ෙරN උම*  ෙනොS ෙකෙනQ ෙනොෙbද? 

121. ස්ථාවරeවයQ නැeත�N අ*ෙරN ෙහෙතෙT ස්ථාවර  

පැව*T ඇeෙතQ S ෙසේක. �6 iලාSවN අ*ෙරN 

ෙහෙතෙT �6ය ඇත ්ෙතQ S ෙසේක. ඉවZම නැeත�N 

අ*ෙරN ෙහෙතෙT ඉවZෙT බල ඇeෙතQ S ෙසේක. 

>වණ මඳ SවN අ*ෙරN ඥාණ බල ඇeෙතQ S ෙසේක. 

122. අසe %)ෂයN අ*ෙරN ෙහෙතෙT සe%)ෂ pණ ඇ�  

උ*ෙමQ S ෙසේක. වාසනා ම6මයQ නැeත�N අ*ෙරN 

වාසනා ම6මය `� උ*ෙමQ S ෙසේක. 4N+ත ච�ත 

ඇeත�N අ*ෙරN යහපe ච�ත ඇ� උ*ෙමQ �ය. 

තථාගත නT S සeවයN අ*ෙරN ෙලෝ වැඩ සැලÐ 

උ*ෙමQ S ෙසේක. 

 

123. අසත5 වා:N අ*ෙරN සත5වා: pණ ඇ� උ*ෙමQ S   

ෙසේක. ?යය ඇeත�N අ*�N උ*T ?ර වරෙයQ S 

ෙසේක. H��ය ඇeත�N අ*ෙරN තර S H�� ඇ� 

උ*ෙමQ S ෙසේක. `N ඇeත�N අ*ෙරN තර S `N 

ඇ� උ*ෙමQ S ෙසේක. 
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120. මචඡ�ෙනො න> මචඡ�කානං- 

ෙසොචනෙනො න’� ෙසො2තකානං, 

ෙනො අවමාන’වමාන`කානං- 

උමමදෙකො න’� උමමදකානං.෴ 

 

121. ථාවරෙකො’� අථාවරකානං- 

ෙසො ස� භාව’` අසස�කානං, 

ඛන�බෙලො’� අඛන�කකානං- 

ඤාණබෙලො භ� මනද`කානං.෴ 

 

122. සප%�ෙසො’� අසප%�සානං- 

ලක± වෙරො’� අලක± කකානං, 

සචච�ෙතො භ� 4චච�තානං- 

ෙලොකවෙරො ච තථාගතකානං.෴ 

 

123. සචච;වා+ අසචචකකානං- 

?රවෙරො භ� ?රවරානං, 

�ත�තෙරො භ� �ත�වරානං- 

%ඤඤතෙරො භ� %ඤඤවතානං.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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40. ව�ෂ එQ දහසQ- එQ දහසQ S කv6 ව�ෂ ෙදZයQ-  

ෙදZයQ S කv6 ව�ෂ පනස් එකQ S කv6 එනT 

�ෙNදයN වහNෙසෙ� `�3වN පෑෙමN /. ව. 2451 

]e �Tහාන ඍ*ෙව6 ඵ�pන නT S අෙපේv මස පළi 

වන +න උදාS ;භ ෙමොෙහොෙත6 අෙj කථා නායකයාෙණෝ 

ෙලොව උපNෙN �ය. 

41. කථානායකයNෙ� උපN 1"ය වනා6 මාගT %රය �ය.  

>වණැ� %ණ5 කාR ෙදොN අj%හාR හා ක%~ව හා" 

ඔyෙ� ෙදමා`ෙයෝ Sහ. ඔ�නට %තෙයෝ ෙදෙදෙනQ හා 

උ*T එQ +ය3යQ ද Sහ. 

42. ලාබාල S ෙහෙත ෙT යxයන පාඨශාලාවට �ෙrය. එ6:  

සතර වන පං�ය දQවා පමණQ සම�ථ �ය. ප; කෙලQ6 

ඤානවNත S ඔyෙ� අTමe තාeතe `ංවe S ඔyව 

;pණ�ස්ස මහය�වරයN වහNෙසට භාර  කෙළෝය. 

43. එම ෙත)N වහNෙස වනා6 `ංවe %ත^වNෙ� `යා  

සමඟ එකට උපN සෙහෝදර S වෙයෝවෘVධ pණ ඇ� 

;pණ�ස්ස ය�වරයN වහNෙස �ය. �ෙශේෂ `ණැ� 

pණවe �. Ë. +ෙNස් %ත^ ෙතෙම වනා6 

අM4ෂ්කම ණෙයN ප; පැ�Vද ලැ¼මට සම�ථෙයQ �ය. 

44. අ�ග) ;pණ�ස්ස ය�වරයN වහNෙස උපාධ5ාය ෙකොට  

අ�ග) අ�ය�ලාසාසභ ෙත)N වහNෙස ආචා�ය ෙකොට 

අ�ග) ෙකෝදාෙගොඩ උපෙසන නායක ෙත)NවහNෙසෙ� 

;ර�N ධාරS දා හතර වයස් ඇ� ෙහෙතෙම පැ�+ Sවාy 

ෙවe. 
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45. ෙයො එක ?ස� සහසස` �ත*වෙසස- 

ආසාළහෙක නවසෙත ;yiතත කාෙල, 

පෙජජාත ඉන_’"ව සාසන අනත¡ෙකඛ- 

නාෙමන ෙභො` �නවංස ;පබබෙජොZ.෴ 

 

46. වසසං =3 ෙහොරණ6 භ� %බබරාෙම- 

උගගණ6 ධමම�නයං ප� නායෙකන, 

පචඡා පයාගල මහා�හාර6 එක වසසං- 

සදධමමවංස භ� තතථ ගණසස ෙන�.෴ 

 

47. ධෙමමාදයම6 ප�ෙවණ’6 නායෙකොෙයො- 

සදධමමවංස භ� පතථට �ත�ෙඝොෙසො, 

වසසා4 සතත වසමාන ග)ම̀  yතවා- 

ධාෙර� ෙසො ;ප�යත� ;ධමමකායං.෴ 

 

������� 

 

(ii)උපසමපදා භාෙවො 
48. ලඞකාය මාගෙම ෙදෙස - ගාමම6 කඩවැද_ස"ං, 

;Zහල ]ෙල ජාෙතො - ජා�යා ?ස= ආÒ.9෴ 

 

49. නාෙම රාමඤඤ ෙඛෙතත ෙසො- 

;දධඨාෙන වසෙනතා ෙයො, 

��ටෙක; ෙඡෙකො ච- 

නානා +සා; �සÐෙතො.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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115. B ෙගෞතම /_ ස;න නගා �a?මe ආeම �iQ�ය  

`��_ කර ගැLම සඳහා `��_ අMiඛෙය6 ස්වHය �ත 

තැ¼මටe යන ෙT ���¡ වනා6 ය� වරයN 

වහNෙසෙ�ම Sහ 

 

116. `ෙනN `)^ අN අයට අසමාන S දමනය කරගe  

ඉNÔය ඇ�ව ෙVහ සTපe�යQ ඇ�ව /Vධ 

සාසනස්ථාන iඛයට මනාව පැ"3යා S ෙලෝකයා මැද 

ගමN ගe සම3NදයN වහNෙස _ක අතහැර 

සැපස්ථානය ෙවත ;වපeව වැJෙසේක. 

117. _�වල ස්ථානෙය6 වනා6 සම�ථෙයQද ඍ¹ පැව*T  

ඇeෙතQද �ය. අHක) ස්ථානෙය6 වනා6 ෙහ ෙතෙT 

යහපe වචන ඇ�ව ;වච Hක) �ය. සැහැv  පැව*T 

ෙනොකල හැ� ස්ථානෙr සැහැv  පැව*T ඇeෙතQ �ය. 

අස*a �e ඇ� ස්ථානෙය6 ස*a �e ඇeෙතQ S 

ෙසේක. 

118. ෙලොභ ඇeත�N අ*ෙරN ෙහෙත ෙT 4�ෙලෝÎ S ෙසේක.  

~�ත �e ඇeත�N අ*ෙරN ෙහෙතෙT `��_ �e ඇ� 

ෙසේක. ෙමෝහ තර SවN අ*ෙරN �Õජාතර උ*ෙමQ S 

ෙසේක. මාන ඇeත�N අ*ෙරN 4හතමාL S ෙසේක. 

119. ෙදොස �e ඇeතy මැද ෛමÉ බල ඇ� ෙසේක.  

අකා)3ක �N මැද ක)ණාබල ඇ� ෙසේක. අi+ත �N 

මැද i+තා බල ඇ� ෙසේක. ඇ¦T ගැÖT ඇeත�N මැද 

මැදහe �e ඇ� ෙසේක.  
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115. ෙගොතම සාසන �ද7’` කා*ං- 

අතත �iත� පෙසොධන තාය, 

;දධ iෙඛ සක 2තත ඨෙප*ං- 

තා4 භ�ං; ය�සස 6 ෙචතං.20෴ 

 

116. %ඤඤ ගෙතන’*ෙලො ව% දෙනතා- 

සාසන ධාර iඛම̀  සපෙතතා, 

ෙලොක6 මජඣගෙතො සම3ෙනදා- 

_කඛ �නා ;ඛ ඨාන iෙපZ.෴ 

 

117. සකක උ× ච 6 _බබල ඨාෙන- 

ෙසො ;වෙචො භ� _බබච ඨාෙන, 

සලලyෙකො’` අසලලy ඨාෙන- 

ෙමොදනෙකො’� අෙමොදන ඨාෙන.෴ 

 

118.  බභනෙකො න’�  බභනකානං- 

_සස මෙනො න’� _ස�තකානං, 

�ජජතෙරො භ� ෙමොහතරානං- 

උණණ�ෙනො අ� මානනකානං.෴ 

 

119. ෙමතතබෙලො �� ඝාතකමෙජඣ- 

කා)3ෙකො’� අකා)3මෙජඣ, 

ෙසො i+ෙතො’� අiද+තමෙජඣ- 

මජඣමෙනො’� අමජඣකමෙජඣ.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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45. යෙමQ වනා6 Â. ව. එQ දහස් නව�ය �� එකQ(1921) S  

ඇසළ මස �� එQ (21) වන +න උ*T ;භ ෙමොෙහොෙතQ6 

පැ�+ Sෙr ?ද ෙහෙතම ස;නඹෙර6 බැබෙළන සW ෙමN 

`ංවe කඩවැV~ෙb �නවංස න"N පැ�+ Sෙrය. 

 

46. ෙහොරණ K�වාරාම �හාරෙය6 ෙහෙතෙT වසර *නQ වැඩ  

�xෙr, එ6 අ7ප� අ�ග) කැකණ_ෙ� අ�ය�ලාසාසභ 

නායක මා6"යN වහNෙස ෙව�N �¡ක ධ�ම �නය 

ඉෙගන ගeෙeය. (Â. ව. 1921 - 1924) ප;ව පයාගල 

ධ�මpjත මහා �හාර `�ෙවෙණ6 එQ වසQද ඉෙගන 

ග4"N �xෙrය.  

 

47. වැvලවeත B ධ�ෙමෝදය `�ෙවෙණ6 පැ���ය H��  

ෙඝෝසා ඇ� යT නායකයN වහNෙසනමQ ෙbද ෙහෙතෙT 

න"N රස්නකවැෙb B සVධTමවංස මහ ෙතර>ෙවෝම �ය. 

�නවංස  6"පාෙණෝ සe වසQ (Â. ව. 1925 - 1932) එ6 

වසNෙN එ6ම p)වරෙයQ ද ? ෙහෙතෙT ;ධTමකාය 

නT S ¢`ටක ප�යe�ය මනාෙස දැ)ෙbය. 

 

(ii) උපසපN ?ම 

48. B ලංකාෙb මාගT ෙVශෙr `6x කඩවැV~ව ගෙම6 �x  

�ංහල පbෙලQ6 උපNනාS ග) �නවංස ෙතර^ෙවෝ 

උjපe�ෙයN �� වසර සTK�ණ SෙයQ �ය. 

 

49. රාමඤ්ඤ Qෙෂේත නT S ;`��_ සාසනස්ථානෙය6  

වසNනාS යT ෙකෙනQ ෙbද- උNවහNෙස ¢`ටකෙය6 

දQෂෙයQව ෙනොෙයQ +සාවN6 ප�Vධ Sෙrය. 
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50. තෙතථ’ව සාමෙණරානං- 

කාෙර*ං උපසමපදා, 

නජජා "�ෙසස ෙපොලවෙතත- 

භ� උද]ෙකඛපකං.෴ 

51. සතත?ස� සහෙසස’ක- 

නවසෙත ;නකඛෙතත, 

%ෙර’හ’සාළහ∗ මාෙස ෙසො- 

පා%& අ7Zලකං.෴ 

52. රාමඤඤස"ං ච*ෙතථා ෙසො- 

�සාරෙදො මහාෙනතා, 

ධමමාච�ය ඤා3ෙනදා- 

තසස ආ� උපජඣාෙයො.෴ 

53. ෙභො අගගධමම’ලඞකාෙරො- 

නායෙකො ඉනදසාෙරො ච, 

අතථදසZ මහා සාR- 

කමමා’ච�යකා  ෙහ;ං.෴ 

54. ෙභො පඤඤා��  ෙථෙරොච- 

අෙතථා ]සල ෙඡෙකොච, 

ෙසො ධමම+නන ද�=ය- 

එෙත _�යකා ෙහ;ං.෴ 

55. ග) සදධමමවංෙසොච- 

පණJත Zල’ලඞකාෙරො, 

පණJත ධමමවං ෙසොච- 

එෙත ත�යකා ෙහ;ං.෴ 
                                                      
∗ �ෙර + අසාළ්හ = �ෙරහසාළ්හ (හකාරාගම �ෙම�.) 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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110. Ðත අMධ�ම �නය යන ¢`ටකෙය6 ද, සVද ශාස්තෙය6  
ද, සංස්කෘත Zහළ පා� යන භාෂාවN6 ද, පැ�� �ය /V7 

ආෙලෝක ඇ� �;Vධ පඥා ඇ� උ*T S �නවංස මහා 

ය�වරයN වහන ්ෙසේ ෙමෙලොව බැබ ෙI ය. 
 
111. අධ5ාපනෙයN ස්වHය �ෂ5 ස�හයා 6QමවNනා S  

මාෙ� ආචායෙයෝeතම පIJත ස්වා"පාදයN වහNෙසේ 

4රNත රෙයN අN අයට `��_ ක)ණා හදවe ඇ� උN 

වහNෙසේ, ක)ණා දයාෙවN ෙබොෙහෝ කාලයQ වාසය ක ළ 

ෙසේක. 
 
 112. K�ව ජා=N 6 කළ උ*T `N ඇ� ෙත)N වහNෙසේ  

රාමඤඤ් මහා 4කාෙය6 මහා සංඝ �තෘවර සමාන උ*T 

සTභාවLය S ෙසේක. මාෙ� ස්වා"පාදයාෙණෝ උ*T 

පා�ථනා ස6ත `N ෙබෙලN ෙබොෙහෝ කාලයQ වැඩ�x 

ෙසේක. 
 
113. ප�K�ණ �v ඇ� පමණ දැන කථා ඇ� මනා සංවර ඇ�  

`��_ ච�ත ලQෂණ ස6ත `��_ ආ¶ව ඇ� ෙගෞරව 

සTපqQත S උ*T ෙeරපාදයN වහNෙසේ "ල ෙනොහැ� 

තරT පාරR බල `° ෙසේක. 
 

114. ෙනොෙයQ +ශාවN6 පැ�� �ය ආශම යN6 වැඩ �xන  
ෙයෝ�N   ෙ� ෙයෝග කරණෙය6ලා 4රNතරෙයN ෙය_^ 

කළ q* සහ කටq* �ශෙය6 මනා �6 ඇeෙතQව �6 

කර"N ය�වරයN වහNෙසේ ගv~ව ෙයෝගාශමෙය6 වැඩ 

�x ෙසේක. 
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110. ;තතාM ධමම �නෙය; ච සදද සෙතථ- 
භාසා; සකකත’ධ Zහළ මාග�;, 
/ද7තපභාව �සෙදො ;�;දධ පෙඤඤා- 
ෙථෙරො ය�නද �නවංස වෙරො �හාZ.෴ 
 

111. අජඣාපෙනන සක�සසගණං �ෙනෙනතා- 
අමහාකමා’ච�ය පණJත සා" පාෙදො, 
කා)ඤඤ ;දධ හදෙයො සතතං පෙරසං- 
වාසං අකා� ;2රං ක)ණා දයාය.෴ 
 

112. ෙථෙරො� %බබ කත %ඤඤ  වෙරො �ෙසෙසො- 
රාමඤඤවංස ය�සඬඝ`තා සමාෙනො, 
සමභාව4ය පරෙමො මම සා" පාෙදො- 
%ඤඤා7කාර පරෙමන 2රං �හාZ.෴ 

 
113. සමපනන Zල "තභා3 ;සංයෙමො ච- 

සං;දධ සචච�ත ලකඛණ ;දධ ¶?, 
ෙථෙරො ග)තතම ;ගාරව සමපqෙතතා- 
සමKර- අ"ත පාර"තා බලඤච.෴ 

 
114. නා නා +සා; ගත පතථට අසසෙම;- 

ෙයො�න ෙයොග කරෙණ සතතං 4 qෙතතා, 
කතතබබ �චච �සෙය ස�මා සරෙනතා- 
අටඨා� ෙථර ය� ගල_ව ෙයොගරාෙම.෴ 

 

. 
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26 
 

50. ඒ 4කාෙය6 වසන සාමෙIර ව)Nෙ� උපසTපදා කරන  

ස්ථානයQ S "�සස ෙපොvව* ෙමෝදර ග ෙඟ6 අබVධ S 

උද]QෙÙප ZමාවQ �ය. 

51. සe �ස්සQ- එQ දහසQ- නව�යයQ S එනT Â. ව. 1927  

ඇසළ මස %ර පQෂෙr *Nවන �Áය ලe +න උදාS ;භ 

ෙමොෙහොෙත6 (ප. ව. 3:05 ට) අ7Zල සංඛ5ාත උපසTපදා 

1"යට පe කරන ලVෙV �ය. 

52. රාමඤ්ඤ 4කාෙr සතර වන මහා නායක S ¢`ටක �ශාරද  

සVධTමා ච�ය මාතර +Qවැvෙv B ඤා3Nදාසභ 

මා6"ෙයෝ �නවංස ෙතර^වNෙ� උපසTපදා උපාධ5ාය 

Sහ. 

53. `ංවe අ�ග) මාතෙv අ�ගධTමාලංකාර සඤඤ්ා ෙvඛක  

මා6"- අ�ග) කරෙතොට B ඉNදසාර මහාෙථේර- අ�ග) 

ෙකොටවාෙr අeථදස්Z මහා ෙථේර යන මහෙත)N 

වහNෙසලා ග) �නවංස MQÌවෙ� පථම ක�මාචායෙයෝ 

Sහ. 

54. `ංවe අ�ග) මාතෙv පඤ්ඤා�� මහාෙථර- ¢`ටකෙය6  

දQෂ S %වQෙද3ෙr අeථ]සල මහාෙථේ ර අ�ග) 

හ])ගTමන ධTම+Nන මහාෙථේර යන මහ ෙත)N 

වහNෙසලා V�=ය ක�මාචායෙයෝ Sහ. 

55. අ�ග) රස්නකවැෙb සVධTමවංස මහා ෙථේර- අ�ග)  

පIJත ivෙvගම B Zලාලංකාර මහාෙථේර- අ�ග) 

පIJත මාතර ධTමවංස මහාෙථේර යන සාසන භාරධා� 

මහෙත)N වහNෙසලා *Nවන ක�මාචායෙයෝ Sහ. 
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(iii) ගංගාරාෙමො භ� ප�ෙවණං 
56. ගංගාරාමා7කා� ෙසො- 

Zලද�මල නායෙකො, 

°ප ¶රණපපෙතතා �- 

තෙතථ’ක�ංස වෙසස6.෴ 

 

57. ෙථරා’�ය �ලාසසස- 

ෙභො �ඞකෙරො �ර � ෙසසා, 

නායෙකො �නවංෙසො�- 

සදධමම ෙදසෙකො ෙඡෙකො.෴ 

 

58. තසස ෙථරසස �ෙසසා’`- 

පxපත� �සාර ෙදො, 

�නවංස මහා ෙථෙරො- 

ගංගාරාෙම අ7පපෙචචා.෴ 

 

59. පතථෙටො �ත� ෙඝොෙසො ච- 

�හාරස"ං වසෙනතා  ෙසො, 

කා*ං ච තං ප�ෙවණං- 

ඉචඡමාෙනො’� තෙතථව.෴ 

 

60. දව �ංස එක සහෙසස- 

නවසෙත සංවචඡෙර, 

තං ;ගනථාකරං නාමං- 

ප�ෙවණං ;කාර�.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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105, 106. එෙසම- ෙදදහස් ව�ෂෙr 2eත නT S බQ මස පළi  

වැ4 +නෙය6(Â. ව. 2000. 04. 01) රාමඤඤ් 4කා�ක 

ස³ඝයා ��N අ�ය �ලාස නT ලe වංසගත S එනT B 

ආය �ලාස වංසාකාර සVධ�ම වා�ස්වර උපා�e සමඟ 

තe 4කාෙr උeත�තර ;�ෙශේෂ මෙහෝපාධ5ාය 

නාමෙයN `~හ. 

12. �ණ �වඳ �� ෂ් පෙ� දහ! රසය 

107. ය�වරයN වහNෙස කසාවත ෙපොරවා පාතයe තv ෙගොa  

අeතe  අතැ�ව පැ"3 මාර ෙසනාව ?යෙයN ජයෙගන 

අvෙj�ඡතාවය-  ෛධයය �6 ^වන යන ෙම�N qQත 

?ය. සැම තැN6 පැ���ය සමා6ත Zල ;ගNධය 

ඇeෙe�ය. 

 

108. සT/Vධ සාසන සමෘV7ය හÚNනාS ෙනොනැෙසන අදහස්  

ඇ�- ස�ව සTK�ණ ෙVහ සTපe�යQ ඇ�- ශVධාවe 

උ*T ඉවZමe ඇ�- යහපe වචන ඇ�- ෙබොෙහෝ ෙV 

දNනා S `° පාරR ඇ� ?යවNත මහා ෙබෝ7සeවයN 

වහNෙස නම�. 

 

109. ;සං�ත �ය  ඉ�යාපථයN6 පසාදය එළවNෙNද  

සe%)ෂ උeතම 2eත දා�ෂ3ක S ම ෙශේෂඨ් මෘග 

රාජෙයQ ෙමN `° ආරඤ්ඤක ශමණ ධ�ම ඇ� අමෘතය 

ස6ත ]සල ගෙbෂකයN වහNෙස නමQද Sහ. 
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105. වෙසස ච ෙදව සහසසම6 - +ෙන පඨම 2තතම6, 

රාමඤඤ 4කාෙයන - තථා අ�ය�ලාස.෴ 

106. වංසාලංකාර නාෙමන - සදධමම වා�සසෙරො ච, 

;�ෙසස මෙහොපජඣා - ගාරවං සහ Kජ-.෴ 

12. �ණගනධ �ෙපඵ ගබ�ත ධමම රසං 
107. ලඬකාය සාස4ක අබ/දකා� කාෙල- 

ථාෙමන ෙජතව ය� ආගත මාරෙසනං, 

අප̀ චඡෙතො ච ��ෙයො ස�ඤාණqෙතතා- 

සබබතථ පතථට සමා6ත Zලගෙනධා.19෴ 

 

108. සම/දධ සාසන ස"ද7’i’ෙපකඛමානා- 

අජඣාසෙයො භ� සදාතන Ûල ෙදෙහො, 

සදධා  ඛන�ම වෙරො ;වෙචො වදඤÜ- 

ෙසො Ðරෙතො’� 7� K�ත ෙබො7 සෙතතා.෴ 

 
109. පාසා+ෙකො’` භ� සබ»’�යාපෙථÐ- 

සෙනතා ;සං�ත iතතම 2තතදසZ, 

සාමඤඤ ධමම "ගරාජ’ව Kර�තවා- 

ආරඤඤෙකො ච අමෙතො ]සෙලො ගෙවZ.෴ 
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(iii) ගංඟාරාමය ගNථාකර `�ෙවණQ ?ම 

56. ගංගාරාමා7කා�ව �Ð පKජ5 Zල�මල නායක ෙත)N  

වහNෙස එම සතව�ෂෙrම �ස් එQ වන ව�ෂෙr එනT Â. 

ව. 1931 : උN වහNෙස °ප ¶රණයට ෙහවe අපවe S 

ෙසේක. 

 

57. පKජ5 කැකණ_ෙ� අ�ය�ලාසාසභ ෙත)N වහNෙසෙ�  

;�Lත ඥාණවNත �ෂ5 S දQෂ සVධ�ම ෙVශක S 

;`Nවe �නවංස නT ෙථර ෙකෙනQ Sහ. 

 

58. එH මහෙත)N වහNෙසෙ� �ෂ5 ප�පe� �ශාරද  

�නවංස මහා ෙතර>ෙවෝ (Zල�මල ෙත)Nෙ� අපවe 

?ෙමN ප;) ගංගාරාම �හාරෙය6 අ7ප� ෙත)NවහNෙස 

බවට පe Sහ. 

 

59. පැ���ය H��  ෙඝෝසා ඇ� ගංගාරාමෙය6 සVධ�ම නායක  

S ෙහෙතෙT තe �හාරය `�ෙවණQ ��මට �ත"N 

(හÚ"N) එ6ම වසNෙN �ය. 

 

60. �ස් ෙදකQද එQ දහසQද නව�යයQද S එනT Â. ව. 1932  

ව�ෂෙr: තe �හාරය ගNථාකාර න"N qe `�ෙවණQ 

කර?ය. 
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(iv) ව5තත බෙලන ච ෙලඛන ]සෙලන ච කත ධමම qදධං 
61. තත වසනතසස ය�සසරසස- 

ධමමං ම>ඤඤං මkකං �ලාසං, 

;ෙදසනං ව5පපථ ෙපම&යං- උෙප 

ෙසො ෙහො� ෙලොකසස’සහාය ෙනතා.10෴ 

 

62. මහාය= ෙලොක’>¶�ෙකª- උෙප 

ෙදව ආqධා4 කත�කඛ භාවං, 

වාචා බලං ෙලඛන දකඛභාවං- 

එතා4 ෙහ;ං ය� නායකසස.෴ 

 

63. ෙසො ජා�යා තා4 ;ලදධ  ෙථෙරො- 

පවත� පණණං පන qදධ කතවා, උෙප 

ෙසො ෙපො�තා 2තත වZ’ව මනතා- 

ෙලඛා ච ෙපZ හදයඞගමාය.෴ 

 

64. එෙත පඨනතා වර සාk පඤඤා- 

ෙහ;ං ;සන*ටඨ’` මානසා ෙත,  

අසාk ෙහ;ං ප� _මමනා ෙත- උෙප 

ෙතª ච 4නදා වචනං ව+ං;෴ 

 

65. ෙසෙටඨ ]ෙල ජාත ;�ර ෙථෙරො- 

ෙසො මනඩමාෙනො’ව පරපපවාදං, 

සං;දධ  ආණම̀   ගෙවසමාෙනො- 

ෙලඛා ය= ෙප� පවත� පණණං.෴  

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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98. ෙනොෙයQ +ශාවN6 පැ�� �ය H��  ෙඝෝසා ඇ�  

ස�හයාට නායක S අ�ග) නා-උයෙN අ�යධTම 

නT /Vධාං]රයN වහන ්ෙසනමQ ෙbද ඒ ෙත)N 

වහNෙස වeමN B කල5ා& ෙයෝගාශමා7ප� හා 

පධාන අ>ශාසකයN වහNෙස S ෙසේක. තවද 

ෙයෝගාශම පාලක ස³ඝ සභාෙb සඤඤා ෙvඛක හා 

පධාන ෙvඛකා7කා�N වහNෙසද S ෙසේක. 

99. ෙයෝගාශමෙය6 කෘත5ා7කා� කහෙගොvෙv ෙසෝමවංස  

ෙත)N වහNෙස ආ: ඒ ප�පe� කාR ස³ඝ සMක S 

ෙත�� ය�වරයN වහNෙසේලා ද අ වෙශේස S ෙථේ ර නවක 

මÕÝම MQÞN වහNෙසලා සමඟ ෙබොෙහෝ කලQ තe 

සංස්ථාව බබළවතවා! 

11. �ණ �වඳැ% ෂ්පයට කෘෙතෝපකාර 

100, 101. ෙත)N වහNෙස වනා6 Â. ව.1931 ව�ෂෙr ප¤න  

පාරTභ �භාගෙයNද Â. ව. 1940 ව�ෂෙr ප¤න මධ5ම 

�භාගෙයNද Â. ව. 1945 ව�ෂෙr පා¤න අවසාන 

�භාගෙයNද සම�ථ? ෙහෙතෙT රාජHය පIJත උපා7 

නාමය ලැ/ෙr ?ය. 

102, 103, 104. Â. ව. 1999 කe�ක නT S ඉv මස 27 වැ4  

+න  ෙගෞරව නාමයQ ෙහෙතෙT ලැ¼ය. අ�ග) �නවස් 

ය�NදයN වහNෙස ��N කල උදාර ප�පe� ශාසන-

යට ෙගෞරවය `3ස සමස්ත අමර%ර ස³ඝ සMකයN 

වහNෙසලා ��N “පxපe� ෙසෝභන ගණපාෙමොQඛා 

ච�ය” නT S ෙT ෙගෞරව නාෙමෝපා7ය උN වහNෙසලා 

අ�ග) �නවස් මහ ෙත)N වහNෙසට `~හ. 
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98. නානා +සා; ගත �ස;ත �ත� ෙඝොෙසො- 

/දධං]ෙරො අ�යධමම ගණසස ෙන�, 

ෙයොගසසමා7ප� ෙභො අ>සාසෙකො ෙසො- 

සඤඤා ච ෙලඛක පධාන’� ෙයොගරාෙම.෴ 

 

99. �චචා7කා� භ� ෙථර’` ෙසොමවංෙසො- 

එතා’+ සඞඝසMකා පxපත� කාමා, 

ෙත?ස= ය�වරා සහ ෙයොගරාෙම- 

ෙත ෙජොතයන* ;2රං අවෙසසª’�.෴ 

11. �ණගනධ �පඵසස කෙතොපහාරං 
100. එක�ංස නවසෙත - සහෙසස පන නායෙකො, 

පාරමභෙතො සමෙතථතවා - සමතාßස වෙසස 6.18෴ 

101. ෙවමජඣෙතො ච තාßස- 

පඤචාවසාන �භාගමහා, 

ෙසො රාජHය නාෙමන- 

පණJෙතො’පා7 ලෙදධා’�.෴ 

102. සතත?ස� කත�ෙක - ලෙභ� ගාරවං නාමං, 

එàන සත වෙසස6 - සෙත නව සහසසම6.෴ 

103. ය�නද �න වංෙසන - iදා ර පx පත�සස, 

කතසස ගාරවතථාය - අම%ර සංෙඝන.෴ 

104. ෙසොභෙනො පxපත=ච - ගණපාෙමොකඛ ආචා�, 

එතං ගාරව නාමම̀  - එෙත ෙථරසස K�ං;.෴ 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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(iv) වා� බලෙයN හා ෙvඛන ]ස ලෙයN කළ සටන 
61. තe �හා රෙය6ම වසNනාS ය�වරයN වහNෙසට මkර  

මෙනෝන5   ෙපේමLය වචන ග�Mත මනා ධ�ම ෙVශන 

�ලාසයQ ඇ� උNවහNෙසව ෙලෝකයාෙ� අසහාය 

ෙNතෘN වහNෙස බවට පe �ය. 

 

62. මහා ය�වර ෙලෝකයට අ>ව ¶වe වන නායකයN ��N  

ෙශේෂ්ඨ S ආqධ q�මයQ �q^ බවට පe කර ගත q*ය. 

එනT වා� බලය හා ෙvඛන ]සලතාව යන ෙTවා qග 

%)ෂෙය]ෙ� ෙශේෂ්ඨ ධ�මෙයෝ Sහ. 

 

63. ඒ ෙශේෂ්ඨ ධ�මයN උjපe�ෙයNම ලැ/^ ඒ කඩවැV_ෙb  

�නවංස ෙත)N වහNෙස %වe පත රණ»ම ෙකොට 

හදවෙත6 ෙපෝත S 2eත වZ මNත බW ¡` ෙහෙතෙT 

%වeපතට යැbෙbය. 

 

64. ඒ ¡` �යවNනාS උ*T පඥා ඇ� සe%)ෂෙයෝ ස*a  

�e ඇeෙe ෙවe. අසe%)ෂෙයෝ හාe ප�Nම නරක �e 

ඇeෙතො Sහ. තවද ඔ�N ��N අප කථානායකයN 

වහNෙසට තද 4Nදා අපහාස වචන Hහ. 

 

65. ෙශේෂ්ඨ ]ලෙයQ6 උපNනාS ඒ ?ර ෙත)N වහන ්ෙස  

පරවාද (අ>N ඉ+�පe කරන වාද �වාද) මJ"N 

_)ක රNෙNම ;`��_ සාසන ආඥාය ගෙbසනය කරNනා 

S ඒ ය�වරයN වහNෙස නැවතද %වeපතට ¡` යැSහ. 
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(v) _�යාM4කඛමනං 
66. එතා4 4සසාය ජනා උළාරා- 

;සං කෙථ*ං අග"ං;  ෙථරං, උෙප 

ෙථරසස අජඣාසවරම̀  ඤතවා- 

2න�ං; කා*ං නව සාසනං ෙත.෴ 

 

67. මාතා `�6 සහ ෙසොදර ඤාතෙකච - 

සබබං පහාය මM4කඛ" ෙගහෙතොච, 

සංසාර Î)ක ච*දදස වස� ෙකො ෙසො- 

අෙනතාගෙධොමභ� 4මමල සාසනසස.11෴ 

 

68. ගෙත’ක තාßස� ජා�යා ෙසො- උෙප 

ගනථාකරං පා�වණම̀  සබබං, 

පහාය %ෙබබ’ච>යාතගෙනතා- උෙප 

දවත�කඛ වාරං අM  4කඛR ෙසො.12෴ 

 

69. පතතංච ෙත¤වර තාලපණණං- උෙප 

ආදාය එෙකො බ6 4කකමෙනතා, 

�ෙසසච ෙසෙසච පහාය සබබං- 

මගගං පථං පා�� ධමමෙක�.෴ 

 

70. සඞකාර’මා2ණණ  පථං යථා`- 

තථා` ආණං ප�ෙසොධනතථං, උෙප 

එෙකො’ව කා*ම̀  ;ධමම qදධං- 

ෙසො අඤජසං පා�� ඉනද£ෙලො.෴ 
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94. ෙයෝගාශම පාලක ස³ඝ සභාෙb අ>ශාසකෙයෝ නT  

අ�ග) %ස්සැvෙv ධTම�ලක මා6"- අ�ග) බැáෙr 

�මලවංස මා6"- අ�ග) මාතර ඤාණාරාම මා6"- අ�ග) 

කඩවැV~ෙb �නවංස මා6" යන ෙතරව) Sහ. තවද තe 

ෙයෝගාශම සංස්ථාෙව6 සභාප� වශෙයN අ�ග) 

ගැටමාNෙN �මලවංස මා6"- උප සභාප� වශෙයN 

අ�ග) ">වN ගiෙb නා�ත මා6" යන ෙතරව) Sහ. 

 

95. නැණව� 	ංව� මහ��වැව උ�තරවංස ෙතර�ෙවෝ  

පධාන ෙvඛකා7කා� Sහ. ධ�මකාR ෙකෝ�ෙ� B 

ෙVවානNද ෙතර^ෙවෝ අ>ෙvඛකාධකා� Sහ. ¢`ටක 

ප�යe� �ශාරද `නැ� නා-උයෙN අ�යධTම ෙතරපාදයN 

වහNෙස සඤ්ඤාෙvඛකා7කා� S ෙසේක.  

96. ඇතැT නායක ෙත)N වහNෙසලා ෙම�N පරෙලොව �ය  

කාරණය 4සා තe 4කාෙr අ©e ස³ඝ සMකෙයෝ Sහ. 

ෙයෝගාශම සieපාදක ඒ �නවංස මහය�වරයN 

වහNෙසම වසර පණසකට අ7ක කලQ එ6ම 

අ>ශාසකයN වහන ්ෙස S ෙසේක. 

97. ෙයෝගාශම සංස්ථාෙb පධාන සභාප� වශෙයN ;`Nවe  

">වNගiෙb නා�ත මහෙත)N වහNෙස �ය. තe 

සංස්ථාෙb උපාධ5ාය හා උප සභාප� වශෙයN මාවතගම 

pණානNද නායක මහෙතර^ෙවෝ �ය. උNවහNෙසෙ� 

අපවe S දවෙස පටN උප සභාප� වශෙයN KජLය 

ජනානNද මහෙතර^ෙවෝ �ය. 
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94. ෙථෙරො ච ධමම �ලෙකො �මලාM වංෙසො- 

ඤාණා+රාම �නවංස’>සාසකාෙයො, 

ෙහ;ම̀  ෙභො �මලවංස සභාප= ච- 

ෙභො නා�ෙතො උපසභාප� ෙයොගරාෙම.෴ 

 

95. ෙභො ෙලඛෙකො භ� �_’තතරවංස ෙථෙරො- 

ෙදවා+ නනද අ>ෙලඛක ධමම කාෙමො, 

සඤඤා’� ෙලඛක වෙරො ප�යත� සාෙරො- 

 ෙථරාසෙභොඅ�යධමම ;%ඤඤ කාෙමො෴ 

 

96. එකචච නායක ඉෙතො ගත කාරෙණ6- 

ෙහ;ම̀  සඞඝ සMකා නවකා 4කාෙය, 

�නාM වංස ය� ෙසො සiපාද ෙකො’ච- 

පණණාස වසසම’7ක තතථ’>සාසෙකො�.෴ 

 

97. ෙභො නා�ෙතො භ� පධාන සභාප= ච- 

ෙථෙරො උපජඣ භ� ෙන* pණාMනෙනදා, 

තෙතථව ෙසො උපසභාප� ෙයොගරාෙම- 

කාලං කතසස +නෙතො’` ජනා+නෙනදා.෴ 

 

 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 

 

32 
 

(v) ෙදවන අM4ෂක්මණය 

66. ෙT %වeපe ගත ෙvඛන 4සා පැහැ_> උළාර �e ඇ�  

ජනෙයෝ ෙත)N වහNෙස ෙවත සාක�ඡා ��ම සඳහා 

පැ"3යහ. ෙමෙස සාක�ඡාකර ෙත)N වහNෙසෙ� උදාර 

සාස4ක පැවැeම ගැන දරන අදහස ඉතා ෙහො¨N දැනගe 

ඔ�yද නව සාසන %න)දය ��ම සඳහා උදb කරNන 

��හ. 

 

67. මb`යN සමග සෙහෝදර සෙහෝද�යN ඤා=N ස6ත  

�යvල අතහැර ෙහෙතෙT �6ෙග�N 4QiෙNය . 

සංසාරෙr භයදQනාS ෙහෙතෙT *_ස් �ෙr: 4�මල /_ 

ස;නට ඇ*v�ෙN �ය. (පළi අM4ෂක්මණය) 

 

68. උjපe�ෙයN වයස 41 Q පමණ S උN වහNෙස  

ගNථාකාර `�ෙවණe ස6ත �යvල අතහැර K�ව ආය 

උ*මN වහNෙසලාට අ>යාත S ෙහෙතෙT ෙදවන වරටe 

අM4ෂ්කමනය ෙමෙස  කෙvය. 

 

69. අ7ෂ්�ත *N �bරe- පාතයe හා ෙගොa අeතe ෙගන  

yදකලාවම `ටත 4QෙමNනා S උN වහNෙස �ෂ5යN ද 

ෙසස්සN ද �යvල අතහැර ඒ ධ�මVධජයN වහන ්ෙස 

මා�ග පථයට `��ෙrය. 

 

70. ගැවZගe ]^ ඇ� මා�ගයQ යTෙස ද? එෙසම _ශ්âලා:  

අප�පe�කාRNෙගN ගැව�ගe සාසනය හාeප�N 

`��_ ��ම සඳහා yදකලාවම ධ�ම qVධයQ ��මට 

ඉNද£ලයQ බW ෙහෙතෙT ධ�ම මා�ගයට `��ෙr ය. 
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71. සනනදධ  රාෙජොව රණම̀  ගනතවා- 

සදධමම qදධං පවරං කෙරොෙනතා, 

ගෙවසමාෙනො අ>ගා"ෙක ෙසො- උෙප 

�සසාසකං ගන* ම’M’චඡZ’=.෴ 

 

72. ධමමා7පෙචචා �ජයාMරාෙම- 

සහායෙකො ෙනකpෙණ6qෙතතා, උෙප 

භාසා; ෙඡෙකො ප�යත�සාෙරො- 

ඤාණා+රාෙමො භ� සඞඝ ෙනතා.෴ 

 

73. යතා’` ෙථෙරො �නවංස ගචã- 

ඤාණ+රාෙමන ;සංකෙථතවා, 

ෙත එක�තවා’)හනං’` ආණං- 

තං පතථ�ං; ප��තව මගගං.13෴ 

 

08. "# කල$ා% ෙයොගසසම සනථා’යං 
 

74. මාරංව qදධං ච සමානමානං- 

සබබං ප6තවා පරවාද Lචං, 

කල5ා3 ෙයොගසසම නාම සනථං- 

සා{6 සද7ං පන ෙසො ප�ට�.෴ 

 

75. වෙසස පණණාෙසේක නවසත සහෙසසෙක- 

¹ෙණහ ෙජටඨසස’ටඨ දස +වස නකඛෙතත, 

ෙයො� ¼ෙජ දවාදස ත>ජෙක එෙත- 

පබබාෙජතවා සාසන නභතලම ෙනතා�ං.14෴ 
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90. B ලංකාV?පෙය6 % v S pණසාරයQ ඇ� චා�කාෙව6  

හැ�ෙරNනාS යT ය�වරයN වහNෙස නමQ  ?ද 

ෙහෙතෙT ගv~ව ගෙම6 `6x pණව�ධනාරාමයට පැ"ණ 

එය ආරණ5Q ෙකොට `�වර ස6තවම ඒ නායකයN 

වහNෙස එ6ම �;ෙbය. 

 

91. B දසබල සාසන මා�ගය ෙශෝධනය කරNනාS ෙත)N  

වහNෙස Â. ව. 1956 ෙවසQ මස 5 වන +න B කල5ා3 

ෙයෝගාශම සංස්ථාෙb ඉ+�ගමන සඳහාe ¢�ධ /Vධා> 

සාසන පැවැeමට ආධාර ස්ථාන S යT Qෙෂේම 1"යQ ෙbද 

ඒ සඳහා ;_; තැනQ ලැ¼ය. 

92. ෙමෙස �ය© ෙයෝගාරාම- තෙපෝ 1" ආ:y MQÌ ස³ඝයා  

��N ආරTභ කරන ලද පමාණය එක�ය පනහQ (150) 

පමණ ෙb. අහෙස6 +_ලන ෙසොT §ස් 6) §ස් ෙමN B 

කල5ා3 ෙයෝගාශම සංස්ථාව යහපeව පNදහසQ කv 

�2තව බැබෙළේවා! 

10. කථානායකය�ෙ. ෙ�තෘ/වෙය� ෙගොඩනැ2 

පථම පාලක ස5ඝ සභාව 

93. ෙත)N වහNෙසලා ��N මවන ලද 4කා�ක ස³ඝයාෙ�  

සාමäය `3සe අ�v �ය�v තැN _)ෙකොට ෙබොෙහෝ 

කාලයQ වැජåම `ණසe වනා6 Â. ව. 1968 ව�ෂෙr 

ඇසළ මස 7 වන +න ස³ඝ සභාවQ උNවහNෙසලා 

ආරTභ කළ ෙසේක. 
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90. ලඞකා:ෙප �%ල pණසාෙරො ය= ෙකස�ෙනදා- 

නානාෙදෙස; සප�වාෙරො චා�කං සඤචරෙනතා, 

ගා මම6 ගv_ව ;pණවæඪාM රාමසස ගනතවා- 

ආරඤඤං කතව’` සප�වාෙරො වZ තතථ ෙන�.16෴ 

 

91. ෙථෙරො ෙභො සාසනදසබලං අඤජසං ෙසොධයෙනතා- 

පණණාෙස නවසත සහෙසස’ක ෙවසාඛ පෙඤච, 

කල5ා& අසසම’M ගමනතථාය යං ෙඛම 1"ං- 

/දධා>සාසන ��ධ ආධාරඨානං ලෙභ�.෴ 

 

 

92. ෙයොගාරාමා ච ම±ල තෙපො- 1"ෙයො චා+ ෙමවං- 

පණණාස එක සත පමාණං ගෙණනාරÎතං, 

කල5ා& අසසම’"ව නෙභ චනද ආ+චච රංZ- 

තං සා{ පඤචදස  සත වසසං �2තතං ලෙස�.෴ 

 
 

10. සමාරම�ත ෙයොගාසසම පඨම පාලක සඞඝසභා 
 

93. සාමග�*ම̀  පන ෙථර’6 මා`තසස- 

ආàල ඨාන �ධෙමතව 2රං  ජෙය*ං, 

සට�’ටඨ එක’` සහසස නෙව සෙත ච- 

ආසළහ සතත +වෙස සභ’මාරÎෙත.17෴ 
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71. ආqධ සNනVධ  රෙජQ ෙමN රණ »මට ෙගොස් උ*T S  

ධ�ම qVධය කරNනාS ෙහෙතෙT අ>ගා"කයN 

ගෙbශනය කරNෙN එQ �ශ්වාසවNතෙය] ෙවත යNනට 

�*ෙbය. 

72. �ජයාරාමෙr ධ�මා7ප� S අෙNක pණ 1ෂණෙයN qQත  

S සහායක S භාෂාවN6 දQෂ S ප�යe� �ශාරද S 

ඤාණාරාම නT ස³ඝ නායකයN වහNෙස නමQ �ය. 

73. අ�ග) ඤාණාරාම ෙත)N වහNෙස යT තැෙනQ6ද  

එතනට �නවංස ෙතර^ෙවෝ �ෙrය. ෙගොස් අ�ග) 

ඤාණාරාම ෙත)N  වහNෙස සමඟ සාක�ඡා ෙකොට ඔ�y 

එකට එQ ? ආණා චකය නT S /_ ස;න ෙගොඩ නැ�මට 

මා�ගයට `�ස- ඒ ස;N ගමන පැ*°හ. 

08. 8 කල9ා: ෙයෝගාශම <�= සංස්ථාව 

74. මාර qVධයකට සමාන S Lච පරවාද �යvල _) ෙකොට  

�� ලෙක6 B කල5ා3 ෙයෝගාශම සංස්ථාවQ 

සe%)ෂයN සමඟ ෙහෙතෙT `6aෙbය. 

75. එQ සහසයQ- නව�යයQ- පනස් එකQ S එනT Â. ව.  

1951 ව�ෂෙr ෙජ�ඨ නT S ෙපොෙසොN මස 18 වන උදාS 

සඳ§ස් `� %N පසෙළොස්වQ ;භ නැකැe දවෙස6 

ෙදොෙළොසQ S ෙයෝගාං]ර %තයN සe%)ෂයN 

වහNෙසලා ඔ�N පැ�+ කර ස;න’ඹර තලයට ඇ*ලe 

කළහ. 
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76. ෙදල~ෙව ෙසනාසනං �ත �� ආරාමං- 

එෙතසං පබබජජ 1" පවර ලදධා’�, 

ෙතසං %තතානං අෙහො� සම>පජඣාෙයො- 

ධෙමමාෙද සදධමම වංස ග) මහා සාR.෴ 

 

77. ෙභො ඤාණාරාෙමො අ7ප� �නවංෙසො ච- 

ෙතසං 4සසාෙය’ව 47 ස+ස ඨාLයං, 

කල5ා3ෙයොගසසම ;ගණ 4කායකඛ5ං- 

මාෙප;ං ෙථරා ;�ය ප_මෙමෙකතවා.෴ 

 

78. මාදමපා නජජා කෙත` උද]ෙකඛෙප- 

ෙථෙරො ෙභො ඤා3සසෙරො අභ� උපජඣාෙයො, 

ෙථෙර6 සද7ං කතං _�ය ඡණං නාමං- 

කාෙර;ං ෙයොගසසම පඨම අ7Zලං තං.෴ 

 

79. ෙථ ෙරො ;භාර� ��ද�මෙලො ච Zලා- 

ලංකාර ධමම�ලෙකො `යදස� නාෙමො, 

ෙත අෙහ;ං අ�යවංස ච උතතරානN- 

ෙදො නායෙකො ය�වෙරො ඡණ උසසවස"ං.෴ 

 

80. ඤාණා+රාම �නවංස මහා ය=6- 

ෙයොගසසෙම ;ව`තං වර සංඝ ¼ජං, 

ෙරො`තව *ංග ඵල ගනධ ස�ත� නාදං- 

ලඞකාය Zහළ පජං භ� ධමම දාසං.15෴ 
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85. ෙයෝධ කIJෙr ` 6x සVධ�ම පචාරක ස"�ය මÚN  

1951 ඇසළ මස 18 වන +න පළi වන වස එළåම සඳහා ඒ 

ස"� සාමා�කයN ��N 4මලව නT S ;ව�ණ තෙපෝ 

1"ය කරන ල:. 

86. සංසාර ෙරෝග 4වාරණය `3ස එය සංගාම 1"යQ �ය.  

ෙලෝක ජනයාෙ� දැෙවන ෙකෙළස් ෙසෝධනය `3සe �ය. 

%රාණ බවට �ය නi_ ධ�මෙයN ම මවන ලද ෙමය `��_ 

ෙකොට 4�මල ෙපොෙළොව අ�ග) �නවස් පÃ මා6"ට ඔ�y 

Kජා කළහ. 

(ii) තe නායකයාෙණෝ ලe ෙසස 4ජ 1" 
 

87. ලංකාෙව6 බට6රටe උ*රටe අතර `6x මධ5 ෙVශයQ  

�ය. එනT වයඹ පලාත න". පනස් එකQ- නව�යයQ- 

දස�යයQ S එනT 1951 ජනවා� මාසෙr ගN��යාව නT 

ගෙම6 ධ�ම ෙVශනාවQ සඳහා ඒ �නවංස ෙත)N 

වහNෙසට එQ `NවෙතQ ආරාධනය කෙළේය. 

88. ඒ �ශාරද S සVධ�ම ෙVශනාව ෙහ*ෙවN සTෙමෝ+ත S  

සeවපජාව නව මඟකට බැස එම පලාෙe ෙනොෙයQ 

+ශාවN6 නව ආශම පථ ෙකොට ඒ නර පජාව �නවංස මහ 

ෙත)N වහNෙසට `~හ. 

89. එම පළාෙe ගN��යාව නT එQ අරඤ්ඤයQ �ය. තවද  

නාථගන නT S ආරණ5 ස³ඝ �ලාස්ථානයQ �ය. තවද 

;ව�ණ S නා-උයන නT නා වනයQ �ය. තවද 

අ>+ශාවN6 නාෙගොvලා+ ආරාමයQ ඔ�y කළහ. 
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85. ධමමපපචාරක සභං භ� ෙයොධ ක ෙණඩ- 

පණණාස එක’` සහසස නෙව සෙතච, 

අටඨාරෙස 6 උපගණ6* තං පඨමඤච වසසං- 

ෙතª කතං 4මල  නාම තෙපො ;වණණං.෴ 

 

86. සඞගාම 1" භ� ෙරොග 4වාරනතථං- 

ෙලොකසස ඣාපන �ෙලස �ෙසොධ නතථං, 

ෙපොරාණ භාව ගත ධමම ;4ම"තං තං- 

ෙසොෙධතව තසස 4මලං ධර3ං ද+ං;.෴ 

 

(ii)ෙසො ලදධා’වෙසස ෙයොග 1R 
87. ලඞකාය පචãම ස�තතර මජඣ ෙදසං- 

පණණාස එක’` සහසස නෙව සෙත ච, 

ආරාධ- ගහපෙත �නවංස තසස- 

ගාමම6 ගන��ය ධමමම’ෙදසනතථං.෴ 

 

88. සදධමම ම’ෙදසන �සාරද කාරෙණන- 

සෙමමා+තා ජනපජා නව’ෙමොත�තවා, 

නානා +සා; නව අසසම ඨා4 කතවා- 

K�ං; ෙත නර පජා �නවංස තසස.෴ 

 

89. එකං අරඤඤං භ� ගන��යාව නාමං- 

ෙහොZ’` නාථගණ සඞඝ සම�ල ඨානං, 

නාමම̀  නා-උයන නාග වනං ;වණණං- 

නාෙගොලලමා+ �+සාÐ ක�ං;’රාෙම.෴ 
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76. ෙදv~ව  ක ්ෙෂේතෙය6 `6x උ*T S �ෙbකා රාමය ඔ�Nෙ�  

ධ�ම 4ජ ෙපොෙළෝ තලය Sහ. B සVධ�ෙමෝදය 

ප�ෙbණා+ප� රස්නකවැෙb B සVධTමවංස අ>නායක 

මා6" ඒ ]ල ද)වNෙ� උපාධ5ායN වහNෙස ?ය. 

 

77. `ංවe අ�ග) ඤාණාරාම මහෙත)N වහNෙස ද අ7ප�  

අ�ග) �නවංස මහ ෙත)N වහNෙසද ඒ ]ල ද)වNෙ� 

පැ�Vද 4සාම 4ධN %රයQ බW B කල5ා3 ෙයෝගාශම 

MQÌ 4කායQ නT S Ðයය පVමයQ ෙත)N වහNෙසලා 

එක* ? »6 කළහ. 

 

78. මාදTපා න+ෙය6 මනාව කරන ලද උද]QෙÙප Zමාෙව6  

`ංවe �තලව ඤා3ස්සර ෙත)N වහNෙස උපාධ5ාය කර 

ෙත)N වහNෙසලා සමඟ ෙයෝගාශRය ෙදවන උ*T 

උeසවය නT S පථම අ7 ZෙලෝපසTපදාව කළහ. 

 

79. අ�ග) ක�ටi��චාෙN �� ;භාර�- පIJත ivෙvගම  

�� Zලාලංකාර- නාරණා`xෙr ���මල- %ස්සැvෙv 

ධTම�ලක- ඉW)ෙb උතතරානNද- අ ෙබෝivෙv �� 

අ�යවංස යන ෙත)N වහNෙසලා ;භ නැකැe 

උeසවෙය6 Sහ. 

 

80. අ�ග) මාතර B ඤාණාරාම අ�ග) �� �නවංස යන මහා  

ය�වරයN වහNෙසලා ��N ෙයෝගාශමෙය6 ව%රන ලද 

උ*T ස³ඝ ¼ජය ෙරෝපනය ? ලංකාවාZ Zහළ 

ජනයාටඋ*T ඵල ;වඳ ස6ත H�� නාදය වැ4 

ධ�මාදාසයQ  �ය. 
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81. ගචඡනත ෙත’` i4 ෙද�ත ධමම මෙගග- 

+සවා ච ෙථර පභෙවො අ>යාතගනතා, 

ආ�ණණ ගනධ ];මා+’ව එක�තවා- 

ෙයොගසසමං �මල සාසන ෙජොත�ං;.෴ 

 

82. සඞඝසස ධමම�ලෙකො’� උපජඣ1ෙතො- 

ෙථරාසෙභො �මලවංස මහා ය�ෙනදා, 

ෙථෙරො ච පණJත ය= �මලාMවංෙසො- 

ෙභො Zල රක±ත තෙපො pණ 1�ෙතො ෙසො.෴ 

 

83. ෙභො නායෙකො රතනපාල’Mධාන ෙථෙරො- 

"ෙතතා’` තසස ;මෙනො භ� ධමම කාෙමො, 

එෙකො’` �නගමෙජො ;මෙනො’ච ෙථෙරො- 

ෙතසම̀  ෙත ථ�රා ප�චාරකා’;ං.෴ 

 

09. (i) ෙසො ලදධං පඨම ෙයොගසසමං 
84. යං ෙගො`තං භව� �සස යටාල රඤඤා- 

මාගම%ෙර �ත වෙන’� තෙපො ච 1"ං, 

ෙභො ධමම+නන අරහතත 4වා�තං තං- 

නාමං තලංගර ��ං භ� ;නදරං තං.෴ 

 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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81. i4 ෙV�ත ධ�ම මා�ගෙය6 වJNනාS උNවහNෙසලා  

දැක ඒ අ>ව වJNනා S  මහා ෙථර ප1 වරෙයෝ මv 

ආ+ෙයN ;වඳ ගැවZ ගeතාe ෙමN එක* ෙයෝගාශම 

නැමැ� 4�මල සාසන වැඩ `�ෙවල ආෙලෝක මe කළහ. 

82. අ�ග) %ස්සැvෙv ධTම�ලක නායකයාෙණෝ ස³ඝයාට  

උපාධ5ාය ?ය. ෙථේරාසභ බැáෙr �මලවංස නT මහා 

ය�NදයN වහNෙසේ ද, පIJතාචාය ගැටමාNෙN 

�මලවංස ෙත)N වහNෙසේ ද, තෙපෝ pණෙයN ෙහ» 

මාතෙv Zල රQ±ත නT S ෙත)N වහNෙසද- 

83. අ�ග) අස්මඩෙv රතනපාල  ෙත)N වහNෙසද  

උNවහNෙසෙ� "ත S ධ�ම කාR ෙකෙහvපNනල ;මන 

ය�වරයN වහNෙසද- තවe iනගම ගෙම6 උපN �� 

;මන නT ෙතරව රෙයQද යනා+ ෙT මහා ෙත)N 

වහNෙසලා (පKජ5 මාතර මා6"- පKජ5 කඩවැV~ෙb 

මා6" යන ෙT ෙදනම වහNෙසලාෙ�) පා�චාරක 

(අ>වයන) ෙත)N වහNෙසේලා Sහ.  

09. (i) කථානායකයාෙණෝ ල/ පථම ෙයෝගමසව 

84. 1ප� යටාල �ස්ස ර¹ ��N ෙගෝපනය කරන ලද යT  

තෙපෝ 1"යQ ෙbද එය මාගT %රෙය6 `6x වනෙය6 

Sෙrය. `ංවe ධTම+Nන රහතN වහන ෙසේ වැඩ �x එය 

;Nදරය. න"N තලp) පb ෙවෙහර නT �ය. 
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16 97 වන ගාථාෙ
 �ට 99 වන ගාථාව ද�වා “ම� දාකා�ත”  

වෘ�ත�. (ම� ද� ක� තා, ම-භ-න-ත-ත-ගා- ෙගො ��-� ව-

සසෙක�.) – 69 වන !"ෙව� අංක 08 වෘ�තය බල*න. 
 

17 100 වන ගාථාෙ
 �ට 106 වන ගාථාව ද�වා “වස�ත  
,ලකා” වෘ�ත�. (-�තා වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 68 
වන !"ෙව� අංක 04 වෘ�තය බල*න. 

 

18 107 වන ගාථාෙ
 �ට 113 වන ගාථාව ද�වා අ3ඨ�ඛර පාද  
�සම වෘ�ත�. 18 හා සමානව ෙයෙ9. – 69 වන !"ෙව� අංක 06 
වෘ�තය බල*න. 

 

19 114 වන ගාථාෙ
 �ට 116 වන ගාථාව ද�වා “වස�ත  
�ලකා” වෘ�ත�. (-�තා වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 
වන !"ෙව� අංක 05 වෘ�තය බල*න. 

 

20 117 වන ගාථාෙ
 �ට 127 වන ගාථාව ද�වා “ෙදෝධක”  
වෘ�ත�. (ෙදොධක <= ඡ, ෙච භ-භ-භා ගා.) – 70 වන !"ෙව� 
අංක 09 වෘ�තය බල*න. 

 

21 157 වන ගාථාව  අ3ඨ�ඛර පාද “�සම” වෘ�ත�. – 69 වන  
!"ෙව� අංක 06 වෘ�තය බල*න. 

 

22 158 වන ගාථාව  “වස�ත �ලකා” වෘ�ත�. (-�තා  
වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන !"ෙව� අංක 05 
වෘ�තය බල*න. 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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130. ඒ උ*මN වහNෙස පථමාM4ෂක්මණෙr �ට %රා ව�ෂ  

83 Q �ය. උපසTපදාෙවN වස් 76 Q �ය. උjපe�ෙයN 

ව�ෂ 96 Q ආqෂ ඇ�ව වැඩ වාසය කළ ෙසේක. එෙස ආq 

වැළè ඒ ෙතර ය�වරයාණN වහNෙස ෙම�N Ïතව 

පරෙලොව වැJ ෙසේක. 

 

131. ය�වර මහා ෙථර පාදයN ෙ� �jපගත බව �ය  Zහල  

:ප වාZ නරයNට දැ>N _NෙNය. තවද ෙස; MQÌ 

ස�හයාටද දැ>T _NෙNය. ඔ�y (�යvෙලෝම) හැéහ. 

�ලාප ෙද"N »ම ප�ත Sහ. 

 

132. නා නා �ධ ];T හා ;වඳ මv අ+යe, ෙනොෙයQ �ය  

ගණN ¤වර සහ ෙස; `�කර § ෙගන පශස්ථ pණ ඇ� 

ෙNතෘN වහන ්ෙසෙ� මෘත B ෙVහය යT තැෙනQ6ද 

එතනට �ය©ම ෙදනා පැ"ණ උN වහNෙසෙ� pණ ගංඟා 

ගය"N �ය© Kජා ව¡N `_වාyය. 
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133. ගතතං ;වණණ ��කාය 4ෙරො`තං තං- 

ආ�ණණ ෙත ජනපජා ච සහතථ Kජා, 

යාව’ඤජසම̀  ධජෙක6 අලංක�තවා- 

ෙන;ං’` යතථ ඨ`*ං 2තකා’` ගාරං.෴ 

 

134. ෙසනාබලං ��ධෙක6 ග°6 සද7ං- 

සං�ජජ තං නගර’මමබලෙනගාඩ∗ ෙඛෙතත, 

මාලාලතාකරණ%ඤඤ�ලාස2තතං- 

සමපා%3ං; ��ෙදහ ස�ත වණණං.෴ 

 

135. නා නා +සා; ම6පාල මහා ය=6- 

ෙලොකාච ෙනක සත ආ+ සමාග"ං;, 

පබ5ාක�තථ pණ ෙත6 බලං මහනතං- 

ෙත ෙවඨ�ංÐ මන ෙසොක ඝනනධකාරා.෴ 

 

136. /දධසස ෙදහ "’ව තං කත සාk Kජං- 

ඔදාත චනදන’` කප%ර ෙතල %ණණං, 

කතවාන භදද 2තකම̀  පසාද වණණං- 

ආෙරොප�ං; �� ෙථර වරසස ෙදහං.෴ 

 

137. /දධං]රසස ව% ජාලය මාන කාෙල- 

අසසා�*ං ජනගනං සමලං සෙසොකං, 

අගගඤඤ  ෙසො අ�යධමම සසඞඝ ෙන�- 

ෙදෙස� ධමම මරණං හදයඞගමාය.෴ 

                                                      
∗ නගර’ම�බල�ෙගොඩ - “�ෙගෝ” අ ! ෙදක #! අ$ෂරය$ ෙලස භා(තා ෙ* 
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ෙම� ල�ෂණ ස්ථාන ෙකොටස් 4 ..  
i  Cල වDණය ලE ෙහෝ �ෙර� Fම. 
ii  GH අIෙර* පරව “ස” ගණ- “න” ගණ අතහැර ෙසK  

ගණ 6 * එක� Fම. 
iii අIM 4 .* පKව “ය” ගණ පමණ� Fම. 
iv අ*ත අ�ෂරය ලE ෙහෝ �ෙර� Fම. 
 
– 69 වන !"ෙව� අංක 06 වෘ�තය බල*න. 

 

10 68 වන ගාථාෙ
 �ට 73 වන ගාථාව ද�වා “උපජාත”  
වෘ�තය. (ඉ*දවජ උෙRනදවජ-<ශ වෘ�ත�.) 68 වන !"ෙව� 
අංක 03 වෘ�තය බල*න. 

 
11 74 යන ගාථාව “වස�ත �ලකා” වෘ�ත�. (-�තා  

වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන !"ෙව� අංක 05 
වෘ�තය බල*න. 

 

12 75 වන ගාථාෙ
 �ට 79 වන ගාථාව ද�වා “උපජාත”  
වෘ�තය. (ඉ*දවජ උෙRනදවජ-<ශ වෘ�ත�.) 68 වන !"ෙව� 
අංක 03 වෘ�තය බල*න. 

 
13 80 වන ගාථාව සහ 81 වන ගාථාව “ඉ�දවජ” වෘ�තය.  

(ඉ*දාTකා තා වUරා ජගාෙගෝ) – 68 වන !"ෙව� අංක 02 
වෘ�තය බල*න. 

 
14 82 වන ගාථාෙ
 �ට 86 වන ගාථාව ද�වා “අස�බාධ”  

වෘ�තය. (Vතා ෙනෝ ෙසෝ ගා’�ඛ XYය, ර සVබාෙධෝ) – 69 වන 
!"ෙව� අංක 07 වෘ�තය බල*න. 

 

15 87 වන ගාථාෙ
 �ට 96 වන ගාථාව ද�වා “වස�ත �ලකා”  
වෘ�ත�. (-�තා වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන 
!"ෙව� අංක 05 වෘ�තය බල*න. 
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1 01 වන ගාථාෙ
 �ට 04 වන ගාථාව ද�වා “මා !” වෘ�තය.  

(නනමයය�තායං මාල[ ෙභොග\]) – 68 වන !"ෙව� අංක 01 
වෘ�තය බල*න. 

 
2 20 වන ගාථාව “උපජාත” වෘ�තය. (ඉ*දවජ උෙRනදවජ- 

<ශ වෘ�ත�.) 68 වන !"ෙව� අංක 03 වෘ�තය බල*න. 
 

3 21 වන ගාථාව “ඉ�දවජ” වෘ�තය. (ඉ*දාTකා තා වUරා  
ජගාෙගෝ) – 68 වන !"ෙව� අංක 02 වෘ�තය බල*න. 

 

4 22 වන ගාථාෙ
 �ට 27 ද�වා “උපජාත” වෘ�තය. (ඉ*දවජ  
උෙRනදවජ-<ශ වෘ�ත�.) 

 

5 39 වන ගාථාෙ
 �ට 45 වන ගාථාව ද�වා “"ජ#ගපයාත”  
වෘ�ත�. (^ජ_ගRපයාතං භෙ
 ෙ
දෙ`].) – 69 වන !"ෙව� 
අංක 04 වෘ�තය බල*න. 

 
6 46 වන ගාථාව “වස�ත �ලකා” වෘ�ත�. (-�තා  

වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන !"ෙව� අංක 05 
වෘ�තය බල*න. 

 

7 47 වන ගාථාව “ඉ�දවජ” වෘ�තය. (ඉ*දාTකා තා වUරා  
ජගාෙගෝ) – 68 වන !"ෙව� අංක 02 වෘ�තය බල*න. 

 

8 48 වන ගාථාෙ
 �ට 54 වන ගාථාව ද�වා “වස�ත �ලකා”  
වෘ�ත�. (-�තා වස*ත.ලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන 
!"ෙව� අංක 05 වෘ�තය බල*න. 

9 55 වන ගාථාෙ
 �ට 67 වන ගාථාව ද�වා අ3ඨ�ඛර පාද  
“�සම” වෘ�ත�. * නටඨ�ඛෙර, පාෙ-, ස්නා/�හා ෙයොණණවා 
ව�තං යb අ3ඨ�ෂර පාදෙය� ආTෙය� (Gෙල�) අ�ෂරයා 
ෙකෙර* පරව “ස- න” ගණෙයෝ ෙනොෙව�. අIM 4 .* පරව 
“ය” ගණයම ෙ
. ෙV වෘ�ත ව�ත �. 
 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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133. B ෙVහය තැNපe කළ රN �� ෙගය වනා6 ගැවZගe  

ජනපජාවද Kජා ආ+ය අතැ�ව �x ජනපජාව යT තාQද ඒ 

තාQම මා�ග ෙදපස ධජ පතාක ව¡N අලංකාර ෙකොට B 

ෙVහය තැ»ය q* 2තකාගාරය යT තැෙනQ6ද එතනට 

උeසව BෙයN පැ"3යහ. 

134. ¢�ධ ෙසනාබල ඇ3ය ��N කළ උතතමාචාරය සමඟ  

අTබලNෙගොඩ නගර Qෙෂේතෙr �ද5මාන S මාලාක�ම 

ලතා ක�ම කල කාසාව ව�ණ ස6ත %ණ5 �ලාස 2තකය 

ෙවත B ෙVහය ඔ�y ෙගනාහ. 

135. ෙනොෙයQ +ශාවN6 �x අමත5ා:e මහා ය�වරයN  

වහNෙසලාe ෙනොෙයQ �ය ගණN රට වැ�ෙයෝe ආ: 

`�ස එ6 පැ"3යාහ. ඔ�y ��N උNවහNෙසෙ� pණ 

බල මහNතතාවය පකාශ කරNනාS )ස්ව �x 

ඇeත�Nෙ� �e ෙසෝ අNධකාරෙයN ෙවN �නාහ. 

136. /_ රජණN වහNෙසෙ� B ෙVහයට ෙමN කරන ලද සාk  

Kජා ඇeෙe �ය. (එනT) ;_ සWNද, ක%) සහ සWN 

ෙතv `රS පසාද ව�ණ භද 2තකයQ කර ඒ *ලට B 

ෙeරපාදයNෙ� B ෙVහය ඔ�y නැංSහ. 

137. /Vධාං]රයN වහNෙසෙ� B ෙVහය දvවන කාලෙය6  

ෙකෙලස් මල ස6ත ෙසෝ �4 ස6ත �x ජන ස�හයා අස් 

වැZම සඳහා ග) අ�යධTම ය�වරයN වහNෙසනTS 

ස³ඝයාට නායක S ෙශේෂ්ඨ S ෙත)N වහNෙස ෙමe 

ක)ණාෙවN `�%N හෘදයාංගම ��N මරණා>ස්ස�ය 

ෙVශනා කළ ෙසේක. 
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 �නවංස 
 

  61 
 

138. භසමා’වෙසස ප�%ණණ කරණඩෙකන- 

සඞඝසස අසසම පදා’හ� උසසෙව6, 

ෙච�ම̀  කතව 4දෙම�’` Ûප ගෙබභ- 

වනදන� තසස �රසා’M සදා සෙදවා.෴ 

 

14. අ�වාදන පතථනා 
139. කල5ාණ "තත පරෙමො ;ගතසස %ෙතතා- 

;තවාන තසස මkරං ;පසතථ ධමමං, 

සෙබබජනා ද"ත මානස ෙක6 සා"ං- 

පතÁං;  ෙත’` �රසා’M න"තව ෙමවං.෴ 

 

140. අතතං ම>සස ප�හාය "ෙතො ච�තවා- 

ගචãම̀  ෙසො *� තෙක;’` ෙදව කායං, 

Kෙරතව පාර"ත ධමම �ධාM කාරං- 

සෙමබා7 පා%ණ* මාර පරාජ�තවා.෴ 

 

141. දානා+ iතත ප�ෙයසන සමපqෙතතා- 

පක£ කලනදක ම6ංසක පාණකානං, 

දතවා ස�චච ප;ෙතො’දන ඛජජ පානං- 

ඉචඡාම’හං’` ප4� කත /දධ භාවා.෴ 

 

142. එතථනතෙර ��ධ බා6ර වතê Kජා- 

Z’ස’ක± ෙලො6ත සමංස ච %තත දාෙර, 

රජජං ච ¶�ත වරම̀  ජනසස දතවා- 

සබබඤ¯ ෙබො7’ම7 ගචඡ* ෙථර පාදං.෴ 

උපග�ථය ______________________________________________  
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µජඞගපපයාතං භෙව ෙවදෙයª 

 

 

05. “වසනත �ලකා” වෘeතය 
�තතා වසනත�ලකා නභජා ජගාෙගො 
  - /  - - / -  - / -  - /   

 

06. “�සම” වෘeතය 
i.  ;  -  / -   /  

ii.  ;    / -   /  

iii.  ; -   / -   /  

iv.  ;  - - / -   /  

v.  ; -  - / -   /  

vi.  ;   - / -   /  

 

07. “අසමබාධ” වෘeතය 
මතා ෙනො ෙසො ගා’කඛ 47ය� ර සමබාෙධො 
   /   - / - - - / - -  /   

 

08. “මන දාකානත” වෘeතය  
මනදකකන තා, ම-භ-න-ත-ත-ගා- ෙගො qp-ත ව සසෙක6 

   /  - - / - - - /   - 

  - /            

 

09. “ෙදෝධක” වෘeතය 

ෙදොධක "ච ඡ� ෙච භ-භ-භා ගා

-   / -   / -   / -   

 - - /  - - /  - - /   



උපග�ථය 
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18. උපග�ථය 

ෙමම ග.ථෙ/ දැ1ෙවන ගාථාව.ට අදාල වෘතත සටහ. 

ෙම ෙසය. 
01. “මා¡L” වෘeතය 

නනමයයqතායං මාලL ෙභො�Zª 

  
02. “ඉනදවජ” වෘeතය 
ඉනදා+කා තා ව�රා ජගාෙගො 

 

 

♦ “උෙපනදවජ” වෘeතය 

උපා+කා සා’ව ජ,තා ජ,ගා ෙගො. 
 

 

03. “උපජාත” වෘeතය 

i. අනනතෙරො’:�ත ලකඛණා ෙච, (උෙපනදවජ) 
 

 

ii. පාදා �"සසා උපජා�ෙයො තා; (ඉනදවජ) 
 

 

iii. එවං �ල’ඤ ඤා;` "ස �තා;, (ඉනදවජ) 
 

 

iv. වදන� ජා�ස �ද’ ෙමව නාමං. (උෙපනදවජ) 
 

 

04. “µජඞගපයාත” වෘeතය  

- - - / - - - /    / -   / -   

  - /   - / -  - /   

-  - /   - / -  - /   

-  - /  - - / -  - /   

  - /   - / -  - /   

  - /   - / -  - /   

-  - /  - - / -  - /   

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 
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138. ඉ�� S භස්මාවෙසස ධා* `රS කරíව�N උeසව  

BෙයN වනා6 ස³ඝයාෙ� ආශම පද ෙවත ෙගනාෙbය. 

එ6 ෙ��යQ ෙකොට Ûප ග�භෙය6 මා6" භෂ්මාවෙසස 

ධා* 4ධN කෙළේය. උN වහNෙසට සැම කv6 ෙද�යN 

ස6ත ෙලෝකයා �ර�N අM වNදනා කරe. 

 

14. අ<වාදන පාCථනා 

139. උ*T කල5ාණ "ත S ;ගතයN වහNෙසෙ� %ත S ඔබ  

වහNෙසේ ෙ� පසංසLය මkර ධ�මය ඇÐ ද"ත �e ඇ� S 

�ය© ජනෙයෝ වනා6 ඒ ග) ස්වා"N වහNෙසට �ර�N 

අMවාදනය ෙකොට ඔ�y ෙමෙස පා�ථනය කරNනාහ. 

 

140. ෙහෙතෙT ම>ෂ5යාeම භාවය අතහැ ර ෙම�N Ïතව  

*�ත ෙදbෙලොව වැJෙrය. ස්වාR4 ඔබ වහNෙස 

�ෙශේෂෙයN ¢�ධාකාර S පාර"තා ධ�ම %රා මාර පරාජය 

ෙකොට උ*T සTෙබෝ7යට පැ"ෙණන ෙසQවා! 

 

141. "_> ම;) ��N qQත S ෙහෙතෙT අ6ංසක පQ,  

ෙලෙහN> ආ: සeවයNට බe, කැ�¡, පාLය ජලයා: 

දN :ම යන ස්වHය කෘත5ෙය6 4qQත S ෙහෙතෙT 

j රා�ථනා කරන ලද /_ බව ඇeෙe යැ� මම �ත". 

 

142. ඒ අතර *ර : ��ධ S බා6ර වස්* KජාවNද 6ස් ඇස් ෙv  

මස් ස6ත තම ¶�තයද අÀද)වNද රාජ5යද යන �යvල 

ජනපජාවට දN: ෙථර පාදයN වහNෙසට 

ස�වඥතාඥාණය අවෙබෝධ ෙbවා! 
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143. ෙන*තත ෙමො ;ගත අඤජස සතත සාෙරො- 

පා=ච ෙමොකඛ වර සංවර ;දධ Zලා, 

�කඛා> �කඛ6 ස¶�ත දාන ෙහ�- 

නා�කක"තව චම�ව ;රක± වාලං.෴ 

 

144. %ෙබබ භෙව; කත පාර"තා බෙලන- 

ෙසො පඤච කාමp3ෙක; අනාල�තවා, 

මාතා  `තා ච )දෙත ප�හාය සෙබබ- 

ෙනකඛමම කාරක අKර� පබබ�තවා.෴ 

 

145. ගනථාකරා+ ප�ෙවණ’±ලං පහාය- 

ෙනකඛමමෙසො _�ය වාර වෙසන ෙමවං, 

ෙයොගසසමඤච ;කතං අවසාන කාෙල- 

සබබං �නා ත�ය වාර වෙසන K�.෴ 

 

146. ��ටෙක; ]සෙලො පxපත� ෙඡෙකො- 

ඤාෙණන සඞඛත 4භංග සභාව කානං, 

ජා4තව සබබ �ධෙමතව පහාය ෙමොහා- 

පඤඤාච කාරක අKර� ෙබො7සෙතතා.෴ 

 

147. සංසාර සාගර ජලං ත�*ම̀  ?ෙරො- 

පාපනධකාර 4කරං �ධෙමතව ථාෙමො, 

සබබම̀  තං ප37තාය කෙතො� ෙමවං- 

/දධං ]ෙරො ��ය පාර"තා>K�.෴ 
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143. මනාව �ය මා�ග ඇ� ෙN�eතම සeව සාරයN  

වහNෙස, `��_ S උ*T පා�ෙමෝQෂ සංවර Zලය වනා6 

]ඩා අ> ]ඩා �ක පද- තම වvගය ර�න ෙසෙමර iව 

ෙමN ¶�ත ප�ත5ාග ෙහේ*ෙවN ෙනො ඉQiෙbය. 

 

144. K�ව භවයN6 Kරණය කරණ ලද පාර"තා බලෙයN  

ෙහෙතෙT, පඤ්චකාම pණයN (p3කයN) ෙකෙර6 

ෙනො ඇ¦ මb`යN හඬනා කv6 �යvල අතහැර පැ�+ 

ෙනQඛTම පාර"තාව `)ෙbය. 

 

145. ගNථාකාර `�ෙවණ ආ: �යvල අතහැර ෙහෙතෙT  

ෙමෙස ෙදවන වාර වශෙයN ෙනQඛTම පාර"තාව 

`)ෙbය. මනාව මා`ත කල ෙයෝගාශම සංස්ථාවQ 

(ප�Qෂාකාරා+) �යvලN අවසාන කාලෙr: අතහැර 

*Nවන වාර වශෙයN ෙහෙතෙT ෙනQඛTම පාර"තාව 

`)ෙbය. 

 

146. ¢`ටකෙය6 දQෂ S ප�පe�ෙය6 ෙîක S සංඛතා+  

ස්වභාව ධ�මයNෙ� භංග තාවය >ව3N දැන �යvල 

_)කර ෙමෝහ අතහැර ඒ ෙබෝ7 සeවයN වහNෙස පඥා 

පාර"තාව Kරණය කෙළේය. 

 

147. ?රයN වහNෙස සංසාර ජල සාගරය තරණය ��ම  

සඳහාe ඒ ථාමයN වහNෙස පාපාNධ ආකාර ස�හය _) 

ෙකොට ෙමෙස ඒ �යvල කරන ලVෙV /Vධ පා�ථනාව 

සඳහාය. /Vධාං]රයN වහන ්ෙස ?ය පාර"තාව ෙමෙස 

`)ෙbය. 
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148. ඛන�තව ෙමව ම’±ලං කaකඤච ෙඝොරං- 

ෙයොගසසමඤච මMධාන ;:ප ජාලං, 

+සවාන සාසනවරසස 6 ජා¡ෙතො ෙසො- 

ඛන=වෙරො න> පාර" ඛන� K�.෴ 

 

149. ෙයො සචච පාර" වෙරො i4රාජ %ෙතතා- 

ආàලඨාන �ධෙම� �න සාසනසස, 

වාචාය සචච පxපත� iදාර කාෙමො- 

සෙමබා7 ඤාණ ගමනාය ;K� සචචං.෴ 

 

150. සාවජජ Lච පරවාද පහාය 1�- 

සම/දධ ධමම iදයං අMඉචඡමාෙනො, 

අමහම̀  ආච�ය ෙථර’` 2තත දසZ- 

දළහං මට�ත වරං වත  ෙනො ජගාZ.෴ 

 

151. ෙමතතා �හාර පරෙමො’` දයා> කම̀ - 

සමK�ෙතො pණ’"ෙලො ප�භා�ෙතො ෙසො, 

�ෙසස6 සමප� �ෙතො අරෙණ වසෙනතා- 

ෙමතතඤච සමඵ� සමං න> ෙලොක සෙතත.෴ 

 

152. ආලම̀ නාල ම>ෙපචච’` නාල�තවා- 

භාෙව� 2තතසම සාk අසාkකානං, 

මජඣතතකාර වරඤාණ බෙලන දසZ- 

එෙසො 2රම̀  ව�රං භ� සමiෙපකකං.෴ 

 

 

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහා ෙථේ රාපදානය ______________________________ �ණ �� පවත 

 

66 
 

148. �ය  ෙඝෝර කaක _Q ඉවසාෙගන ෙයෝගාශම න"N  

;:පය ජාලයQ දැvS ෙහෙතෙT /_ ස;නට උ*T 

දායාදයQ කළ QෂාN� වරයN වහNෙස QෂාN� 

පාර"තාව `)ෙb ෙනොෙbමද? `)ෙbමය. 

 

149. උ*T S සත5 පාරR ඇ� i4රාජ %ත S යෙමQ ෙbද?  

ෙහෙතෙT �න ශාසනයාෙ� අ�v �ය�v තැN _) 

කෙළේය. සත5 වචනෙයNද උදාර S සත5 ප�පe� 

කාReවය ඇ� ෙහෙතෙT උ*T සTෙබෝ7 ඤාණා7ගමය 

`3ස සත5 පාර"තාව මනාව `)ෙbය. 

 

150. Lච S වැර+ ස6ත පරවාද අතහැර සT/Vධ ශාසනාMවෘ+ය  

කැම� වNනාS ඥාණවNතයN වහNෙස 2eතද�â 

මාෙ� උපාධ5N වහNෙස උ*T දැJ අ7ෂ්ඨාන පාර"තාව 

ඒකාNතෙයNම ෙනො අeහෙvය. 

  

151. දයා>කTපා ඇ� උ*T S ෛමÉ �හාර ඇ� අ"ල  

pණයNෙගN `)^ භා�ත �තQ ඇ� ෙහෙතෙT 

�ෂ5යN `�වරන ල_ව ආරණ5ෙr වැÐ ඔබ වහNෙස 

�ය© ස*N ෙවත සම �ත පැ*)ෙb ෙනොෙbමද? ෙbමැ�. 

 

152. ෙහෙත ෙT ඇ¦ම-ෙනො ඇ¦ම යන ෙදෙක6ම ෙනො ඇ¦  

(ෙනොගැÖ ) සe %)ෂ අසe %)ෂ �යvලNට සම  �ත 

වැÅෙbය. මධ5ස්ථාකාර S උ*T ඤාණ බලෙයN දා�â S 

උN වහNෙස ව�ර පbව ෙමN ෙබොෙහෝ කාලයQ 

උෙjQෂා පාර"තාව `)ෙbය. 
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153. ෙථරාසෙභො 4යත මගග පෙත 4qෙතතා- 

ආගචඡ තවං ඉධ තෙතො සහසා ච�තවා, 

ඨතවා �වං �දස පාර" Kර�තවා- 

4ය5ාය �6 සකෙල ;ගෙතො’` yතවා.෴ 

 

 

 

 

15. ෙස4ත ගනථ නාමාව5 
154. ආවජජනා’` සම° කලබඤච නාමං- 

භාසාය Zහල කතම̀  වනං පවත�ං, 

ගනථං ම{ච ච�තං pණවන4තං තං- 

එතා4 පාවචන සබබ ග)ම̀  කතවා.෴ 

 

 

155. පණණාස එක සත අටඨ’7කා ච ගාථා- 

මතතම̀ තං ර2තෙම’කක භාණවාරං, 

`ෙණඩතව �සසත ;�ත� pණං මහනතං- 

පෙජජ6 ෙථරම’පදාන ම’හං කෙතොම6.෴ 
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17. 67 මතක සටහ. 
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153. 4යත සTෙබෝ7 මා�ග පථෙය6 4qQත S ෙථේරාසභයN  

වහNෙස ඔබ වහNෙස! ඉQම4N එ�N Ïතව ෙම6 එන 

ෙසQවා! ෙම6 �ට වනා6 �ස් ආකාර පාර"තාෙවෝ 

Kරණය කර ;ගත තථාගත යN වහNෙස නමQ ? සකල 

සeවයN 4වනට පi^වාවා! 

 

 

 

15. පාදක ග�ථාවDය 

154. Zහල භාෂාෙවN කරන ලද සම) කළඹ නT S (අඩ �ය  

වසරක) ආව�ජනා ගNථය ද, �� වසරක ෙයෝගාශම 

ඉ�හාසය ඇ*ලe වන පවත නT ගNථයද, තe ෙත)N 

වහNෙස ෙ� pණ ව�ණනා කල ච�ත මk නT ගNථයද 

යන ෙTවාe පා¡ භාෂාවe යන �යvල p) ෙකොට; 

 

155. ගාථා 50 ]e, ගාථා 100 Q, තව ගාථා 08 Q අ7ක  

වශෙයN (ව�ණ 7632),රචනාකල ෙT ගNථය එQ 

බණවරයQ පමණ �ය. ෙමෙස බණවරකට ආසNනව 

`Åෙකොට පැ�� �ය H��මe pණ මහNතතාවයQ ඇ� 

ෙථේරාපදානය පා¡ පද5 ව¡N මම සකස් කරන ලVෙV 

ෙව". 
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16. �ඤඤා9ෙමොදනා 
 

156. එතතාවතාච 2ත %ඤඤ බෙලන සද7ං- 

මාතා `තා 4±ල බනk මමං ග° ච, 

අතතා7වතථ �දසාච සබහම රාජා- 

ෙමොදන* කාලකත ඤා� 6තතÁ සෙබබ.෴ 

 

157. ඉ"නා Kඤඤ ෙතෙජන- 

කෙතන ධමම 2ෙතතන, 

2රං �ටඨ* ෙලොකස"ං- 

සමමා සම/දධ සාසනන�.21෴ 

 

158. තසමා මයා ;ගතවංස’` Mක�නායං- 

භාසාය මාග7 ප&ත 4බනධනං තං, 

ව5ාපා�ෙතො ර2ත 2තත පසා+ෙතන- 

ෙථරාපදාන ;ගමම̀  ;4ට�තං 6.22෴ 

 

සාk!  සාk! සාk! 
 

4ට�තං.
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16. ඤ්ඤාFෙමෝදනාව 

 

156. ෙමෙස ෙමපමණ�N §ස් කර ගNනා ලද �ය© `N  

බලෙයN මb`ෙයෝ ද, �ය© ඤා=yද, ආeමාරQෂක 

ෙද�ෙයෝද, බහ්ම රාජෙයෝ ස6ත �යvෙලෝද (;වපe 

ෙවeවා!), කාලකත �ය© ඤා� 6තවe �ය© සeවෙයෝද, 

යන ෙමො�y අ>ෙමෝදT ෙවeවා! 

 

157. දහT ��N කළ %ණ5 ෙතජ�N /_ ස;න ෙලොෙව6  

ෙබොෙහෝ කළQ යහ�N `6ටාවා! 

 

 

158. එබැ�N ;ගතවංස MQÌව S මා ��N මාගධ භාෂාෙවN  

රචනා කරන ලද යT ගNථයQ ෙbද? ෙමෙහයවන ලVදාS 

2තතපසාදෙයN ;ඛාවෙබෝධය `3ස පLත ඒ ෙථේරාපදාන 

නT S ගNථය ෙමතැ4N 4ම කරන ලVෙV �ය. 

 

 

සාk!  සාk! සාk! 

 

4". 


