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� බු.වද්ධ ලර් 2564 ක් වූ 

දුරුතු මව  

 මව 29 ලන  දින 

 

බශලත් 

 

ලයලශාර ලර් 2021 ක් වූ ජනලාරි මව 29 ලන  දින 

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නබේ විලියම් ාා පරිශ්රබේ ී  

ජාතියට පිළිගන්ලන දි. 

 

 

 

 

 

 

 

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නය 
දුරකථන  011- 2 691695/ 0112- 2 688517 

අංක 380, බ ෞද්ධාබෝක මාලත, බකොෂඹ 07 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 න මුද්රණයඹ  -   � .ව.. 2564/ ය.. 2021 ජනරි  29 

මුද්රණයඹ   -   නනප්චුන්  ඳබ්ලිනේන් ්

ප්රකාරලඹ   -   භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනඹ 

අනුග්රවඹ   -   නඵෞද්ධරනරෝකා ඳදනභ 

 

 

 

 

“ආයබථ නිේඛභථ යුඤ්ජථ .වද්ධරනන් 

ධුනරථ භච්චුනනෝ නේනං නරරගරයං කුඤජ්නයෝ 

නඹෝ ඉභ්මං ධම්භ විනනේ අප්ඳභත්නතෝ විනව්ති 

ඳවරඹ ජරති ංරයං දුේඛ්න්තං කාි ්ති” 

                                        

අයමන්න, කායනගන ඹන්න, ධර්භරනුකර කාටයුත්නතහි 

නඹනදන්න. ව්ති යරජනඹේ උණයඵට නගඹේ සුණු විසුණු 

කායන්නරේ නභන් තුරු ඵරධකා සුණු විසුණු කායන්න. නම් 

ම්.වද්ධලරනඹ තුශ එනේ අප්රභරී කාටයුතු කායන තැනැත්තර 

නභනරො සිඹලු ජඹග්රවණය රඵනර ඳභණයේ නනො ය 

දුකින්ද එනතය වීභට භත් න්නන්ඹ. 

                                                             (ංයුේත නිකාරඹ -අරුණයතී සත්රඹ) 
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වභාපති  

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නය   

යුඤ්ජථ බු.වද්ධවාවබන!  

නඵෞද්ධ හිමකාම් නකාොමන් බර ඳත් කිරීනම් අධිකාරරී ඳත රඹ 

නතරුන් යණයයි! 

1. විශ්රරභරත් නීතිඳති, ජනරධිඳති නීතිඥ ඳරලිත ඳ රනරන්දු භැතිතුභර 

2. විශ්රරභරත් වමුදරඳති, ජනයරල් ආර්.එම්.ඩී. යත්නරඹකා භැතිතුභර 

3. විශ්රරභරත් නඳොලිඳ්ති එන්.නේ. ඉරංගනකාෝන් භැතිතුභර 

4.  විශ්රරභරත් ඵන්ධනරගරය නකාොභරි ් ජනයරල් එච්.ජී. ධර්භදර භැතිතුභර 

5. විශ්රරභරත් මනුම්ඳති ඩබ්.නේ.එම්. සිල්ර භැතිතුභර 

6. විශ්රරභරත් ඵරරදක්ෂ නකාොභරි ් ම්භරනිත භවරචරර්ඹ නිභල් ද සිල්ර 

භැතිතුභර 

7. ජනරධිඳති නීතිඥ භනනෝවය ද සිල්ර භැතිතුභර 

8. ජනරධිඳති නීතිඥ රුණය ඵන්රඹකා භැතිතුභර 

9. ජනරධිඳති නීතිඥ ඳ රන්ත රරල් ද අල්වි් භැතිතුභර 

10. විකාරරංග ලරය ෛදය විනලේඥ නනර්න්ද්ර ිනන්නටෝ භැතිතුභර 

11.  භවරචරර්ඹ කුසුභර කාරුණයරයත්න  භැතිතුමඹ 

12. නජය්ඨ භවරචරර්ඹ භරලිංග අභයසිංව භැතිතුභර 

iaud¾Ü m%skaÜ fid,shqIkaiaa fikag¾



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 න මුද්රණයඹ  -   � .ව.. 2564/ ය.. 2021 ජනරි  29 

මුද්රණයඹ   -   නනප්චුන්  ඳබ්ලිනේන් ්

ප්රකාරලඹ   -   භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනඹ 

අනුග්රවඹ   -   නඵෞද්ධරනරෝකා ඳදනභ 

 

 

 

 

“ආයබථ නිේඛභථ යුඤ්ජථ .වද්ධරනන් 

ධුනරථ භච්චුනනෝ නේනං නරරගරයං කුඤජ්නයෝ 

නඹෝ ඉභ්මං ධම්භ විනනේ අප්ඳභත්නතෝ විනව්ති 

ඳවරඹ ජරති ංරයං දුේඛ්න්තං කාි ්ති” 

                                        

අයමන්න, කායනගන ඹන්න, ධර්භරනුකර කාටයුත්නතහි 

නඹනදන්න. ව්ති යරජනඹේ උණයඵට නගඹේ සුණු විසුණු 

කායන්නරේ නභන් තුරු ඵරධකා සුණු විසුණු කායන්න. නම් 

ම්.වද්ධලරනඹ තුශ එනේ අප්රභරී කාටයුතු කායන තැනැත්තර 

නභනරො සිඹලු ජඹග්රවණය රඵනර ඳභණයේ නනො ය 

දුකින්ද එනතය වීභට භත් න්නන්ඹ. 

                                                             (ංයුේත නිකාරඹ -අරුණයතී සත්රඹ) 
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වභාපති  

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නය   

යුඤ්ජථ බු.වද්ධවාවබන!  

නඵෞද්ධ හිමකාම් නකාොමන් බර ඳත් කිරීනම් අධිකාරරී ඳත රඹ 

නතරුන් යණයයි! 

1. විශ්රරභරත් නීතිඳති, ජනරධිඳති නීතිඥ ඳරලිත ඳ රනරන්දු භැතිතුභර 

2. විශ්රරභරත් වමුදරඳති, ජනයරල් ආර්.එම්.ඩී. යත්නරඹකා භැතිතුභර 

3. විශ්රරභරත් නඳොලිඳ්ති එන්.නේ. ඉරංගනකාෝන් භැතිතුභර 

4.  විශ්රරභරත් ඵන්ධනරගරය නකාොභරි ් ජනයරල් එච්.ජී. ධර්භදර භැතිතුභර 

5. විශ්රරභරත් මනුම්ඳති ඩබ්.නේ.එම්. සිල්ර භැතිතුභර 

6. විශ්රරභරත් ඵරරදක්ෂ නකාොභරි ් ම්භරනිත භවරචරර්ඹ නිභල් ද සිල්ර 

භැතිතුභර 

7. ජනරධිඳති නීතිඥ භනනෝවය ද සිල්ර භැතිතුභර 

8. ජනරධිඳති නීතිඥ රුණය ඵන්රඹකා භැතිතුභර 

9. ජනරධිඳති නීතිඥ ඳ රන්ත රරල් ද අල්වි් භැතිතුභර 

10. විකාරරංග ලරය ෛදය විනලේඥ නනර්න්ද්ර ිනන්නටෝ භැතිතුභර 

11.  භවරචරර්ඹ කුසුභර කාරුණයරයත්න  භැතිතුමඹ 

12. නජය්ඨ භවරචරර්ඹ භරලිංග අභයසිංව භැතිතුභර 
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13. ආචරර්ඹ ඉනනෝකාර �ඹදර්ලනී කුඩරවිදරනනේ භැතිතුමඹ 

14.  ආචරර්ඹ යංජිත් කාබ්යරල් භැතිතුභර 

15. ආචරර්ඹ වර් විනේර්ධන භැතිතුභර 

16. ආචරර්ඹ ලරන්තිකුභරය නවට්ටිආයච්චි භැතිතුභර 

17.   විල රරමකා නිනඹෝජය නඳොලි්ඳති, භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනනේ 

ගරු නිනඹෝජය බරඳති චන්ද්ර නිභල් රකිඨ් භැතිතුභර 

නතඹ 

තථරගත ම්භර ම්.වදුයජරණයන් වන්නේනේ ඳි නිර්රණයනඹන් ය 237 කාට ඳසු 

එනම් (දැනට ය 2325 නඳය)  අඳනේ පුණයය නද්ලඹට ැඩභ කාශ මහිඳු භවයවතන් 

වන්නේ නේ නරඹකාත්ඹ වර භගනඳන්වීභ ඹටනත් නභහි ්ථරඳනඹ ව නඵෞද්ධ 

ශි්ටරචරයඹ, විවිධ ේ නේත රඹන් හි, එනම් නඵෞද්ධ යරජය ඳරරනඹ, අධයරඳනඹ, 

ආර්ථිකාඹ, නදකාභ වර නෞඛයඹ, නීතිනේ ඳරරනඹ, ංක්ාෘතිඹ, බරර වර 

රහිතයඹ, චින්තනඹ වර වජීනඹ ඹනරදිනේ ී, � රංකාරටත් එහි ජනතරටත් 

අනනය ව ආකාරයනඹන් නඵෞද්ධ දර්ලනඹ වර මරධර්භ භත ඳදනම්  අද දේර භ 

නඳෝණයඹ වී ඳැතනගන එන ඵැවින් ද, 

එනර .වදු දවභට ඳ රමුඛ්ථරනඹ රඵර දුන් යරජය ඳරරනඹේ තුශ නඵෞද්ධ දර්ලනඹ වර 

මරධර්භ භත නඳෝෂිත ශි්ටරචරයඹකාට හිමකාම් කී නවශ නඵෞද්ධයින් ඔවුන්ට භ 

ආනේණිකා ව ්ඹංනඳෝෂිත ආර්ථිකාඹේ තුළින් ංර්ධනනේ හිණිනඳත්තට භ ඳත් 

වජීනඹ වර ශිේණයඹ පුහුණු කාශ ජනතරේ නර නරෝකාඹ පුයර තභ නගෞයඹ 

වර අභිභරනඹ යරප්ත කාශ නවයින් ද, 

එනර ය නදදව් තුන්සිඹ විසිඳවකාට ඩර ඳැයණි කා රමකා ර්ධනඹ ව අඳනේ භ 

ව නඵෞද්ධ ශි්ටරචරයඹේ තුශ නඵෞද්ධයින් විසින් .වදු දවභ වර භරතෘ භූමඹ මුල්නකාොට 

නගන නඳය වන් ේනේත රඹන් ඔ්නේ විවිධ අයිතිරසිකාම් වර හිමකාම් අත් 

කායනගන ඒර ිනළිඵ අද දේරභ අඛණ්ඩ උරුභඹේ රඵර සිටින නවයින් ද, 
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නද්ලනේ ඉතිවරඹ තුශ විටින් විට සිදු ව විනද්ශීඹ ආකා රභණයඹන් වමුනේ එනර උරුභ 

කායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම් විටින් විට විකාෘතිවීභ, අනවෝසි වීභ වර අහිම වීභ සිදු ඇති 

නවයින් ද, 

නගෝලීඹකායණයඹ ඔ්නේ භරන ගුණයධර්භ ඹටඳත් කායමන් නරෝකාඹ පුයර යරප්ත න 

ආර්ථිකා, නද්ලඳරරන වර නබෞතිකාරී චින්තන ඳ රරවඹන් භිනන් සේභ් නර නවශ 

නඵෞද්ධඹන් විසින් ය දව් ගණයනේ ති්නේ ඒකීඹ � රංකාරේ තුශ උරුභ 

කායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම් රට ඵරඳෑභේ ඇතින ඵ අනඵෝධ න නවයින් ද, 

එනේ වු ද ශීඝ රනඹන් සිදුන නරෝකා ආර්ථිකාභඹ, භරජභඹ වර චින්තනභඹ 

නන්කාම් ද නතන විදයරත්භකා වර තරේණිකා නභරම් ද නද්ශීඹ ජනතර විසින් 

උරුභකායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම්රට, ං්කාෘතිඹට, චින්තනඹට වර බයත්ඹට 

වරනි නනොන ඳි දි වර ඒර භග නනොගැනටන ඳි දි නබෞතිකා වර ආධයරත්මකා 

ංර්ධනඹේ කායර කාඩිනම් ිනඹයේ තැබීභ වර නඹොදර ගැනීභ උචිත විඹ වැකි 

ඵැවින් ද, 

1955 අංකා 24 දයන භත් රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනඹ නීතිගත කිරීනම් 

ඳනතින් ංථ්රිනත භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනනේ විධරඹකා බර � 

.වද්ධ ර් 2562 නඳොනොන් පුය ඳනශෝකා නඳොනවෝ දින (යවරය ර් 2018 

ජනි භ 27 න දින) භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රන ඳනනත් 3 න 

ගන්තිනේ ඳ රකාරශිත අයමුණු රක්ෂරත් කාය ගැනීභ වර නභහි මන් භතුට වන් 

කායනු රඵන කාරර්ඹඹන් වර ඳරීක්ෂණය නකාොමන් බරේ ඳත් කිරීභ නඹෝගය ඹැයි 

තීයණයඹ කාශ නවයින් ද, ඔඵතුභන්රරනේ විචක්ෂණයබරඹ, භර්ථයඹ වර 

විල්රන්ත බරඹ නකානයහි භවත් ව බේතිඹ වර විල්රඹ තඵමන්, � රංකාර 

ආණ්ඩුකා රභ ය්ථර භිනන් ිනළිගත් ඒකීඹ � රංකාරේ තුශ නඵෞද්ධඹරනේ හිමකාම් 

සුයේෂිත ව ද වජීනඹ ථ්රිනත ව ද රභකාරමී, ංර්ධිත වර තෘප්තිභත් 

භරජඹේ ඳ රති්ථරඳනඹ කිරීභ වර නවේතු ඳරදකා න නභහි ඳවත වන් කාරයණයර 

ගැන, එනම්, 

(අ) අනරදිභත් කාරරඹේ ති්නේ � රංකාරනේ ඳැැති .වද්ධරගභට ඳ රමුඛ්ථරනඹ 

රඵර දුන් යරජය ඳි ඳරරන කා රභඹ වර ආණ්ඩුකා රභ ය්ථර මුරධර්භ ද, නඵෞද්ධ 
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නද්ලනේ ඉතිවරඹ තුශ විටින් විට සිදු ව විනද්ශීඹ ආකා රභණයඹන් වමුනේ එනර උරුභ 

කායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම් විටින් විට විකාෘතිවීභ, අනවෝසි වීභ වර අහිම වීභ සිදු ඇති 

නවයින් ද, 

නගෝලීඹකායණයඹ ඔ්නේ භරන ගුණයධර්භ ඹටඳත් කායමන් නරෝකාඹ පුයර යරප්ත න 

ආර්ථිකා, නද්ලඳරරන වර නබෞතිකාරී චින්තන ඳ රරවඹන් භිනන් සේභ් නර නවශ 

නඵෞද්ධඹන් විසින් ය දව් ගණයනේ ති්නේ ඒකීඹ � රංකාරේ තුශ උරුභ 

කායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම් රට ඵරඳෑභේ ඇතින ඵ අනඵෝධ න නවයින් ද, 

එනේ වු ද ශීඝ රනඹන් සිදුන නරෝකා ආර්ථිකාභඹ, භරජභඹ වර චින්තනභඹ 

නන්කාම් ද නතන විදයරත්භකා වර තරේණිකා නභරම් ද නද්ශීඹ ජනතර විසින් 

උරුභකායගත් නඵෞද්ධ හිමකාම්රට, ං්කාෘතිඹට, චින්තනඹට වර බයත්ඹට 

වරනි නනොන ඳි දි වර ඒර භග නනොගැනටන ඳි දි නබෞතිකා වර ආධයරත්මකා 

ංර්ධනඹේ කායර කාඩිනම් ිනඹයේ තැබීභ වර නඹොදර ගැනීභ උචිත විඹ වැකි 

ඵැවින් ද, 

1955 අංකා 24 දයන භත් රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනඹ නීතිගත කිරීනම් 

ඳනතින් ංථ්රිනත භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනනේ විධරඹකා බර � 

.වද්ධ ර් 2562 නඳොනොන් පුය ඳනශෝකා නඳොනවෝ දින (යවරය ර් 2018 

ජනි භ 27 න දින) භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රන ඳනනත් 3 න 

ගන්තිනේ ඳ රකාරශිත අයමුණු රක්ෂරත් කාය ගැනීභ වර නභහි මන් භතුට වන් 

කායනු රඵන කාරර්ඹඹන් වර ඳරීක්ෂණය නකාොමන් බරේ ඳත් කිරීභ නඹෝගය ඹැයි 

තීයණයඹ කාශ නවයින් ද, ඔඵතුභන්රරනේ විචක්ෂණයබරඹ, භර්ථයඹ වර 

විල්රන්ත බරඹ නකානයහි භවත් ව බේතිඹ වර විල්රඹ තඵමන්, � රංකාර 

ආණ්ඩුකා රභ ය්ථර භිනන් ිනළිගත් ඒකීඹ � රංකාරේ තුශ නඵෞද්ධඹරනේ හිමකාම් 

සුයේෂිත ව ද වජීනඹ ථ්රිනත ව ද රභකාරමී, ංර්ධිත වර තෘප්තිභත් 

භරජඹේ ඳ රති්ථරඳනඹ කිරීභ වර නවේතු ඳරදකා න නභහි ඳවත වන් කාරයණයර 

ගැන, එනම්, 

(අ) අනරදිභත් කාරරඹේ ති්නේ � රංකාරනේ ඳැැති .වද්ධරගභට ඳ රමුඛ්ථරනඹ 

රඵර දුන් යරජය ඳි ඳරරන කා රභඹ වර ආණ්ඩුකා රභ ය්ථර මුරධර්භ ද, නඵෞද්ධ 

iii



iv 
 

දර්ලනඹ වර සිද්ධරන්ත ද භත ිනහිටර � රංකාරනේ ආණ්ඩුකා රභ ය්ථරත්, සිඹලු 

නීති වර යරජය ඳ රතිඳත්ති කා් කායර ගැනීභට නද්ශීඹ ජනතර විසින් උරුභකායනගන 

සිටින හිමකාම් කානර් ද ඹන්නත් වඳුනරනගන ඒර �ඹරත්භකා කායර ගැනීනම් 

කා රභනේද කානර්ද ඹන්න ිනළිඵ නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(ආ) ඉතිවරඹ තුශ අද දේර ංර්ධනඹ වී ඇත්තර ව ද නඵෞද්ධයින් විසින් 

උරුභනඹන් අත් කායනගන තිනඵන්නර ව ද � රංකාර නද්ලඹට වර නඵෞද්ධ ජනතරට 

ඇති හිමකාම් කානර් ද ඹන්න වඳුනරනගන ඒර ්ථරිනත නකාොට තවවුරු කිරීභ 

ිනළිඵ නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(ඇ) පුයරවිදයර, අධයරඳනඹ, ං්කාෘතිඹ, නීතිඹ වර ඳරරනඹ, ආර්ථිකාඹ, 

නදකාභ නෞඛය වර නඳෝණයඹ, කාෘෂිකාර්භඹ, ගෘව නිර්භරණය ශිල්ඳඹ ඇතුළු 

තරේණයඹ වර විදයරත්භකා කා රභ, බරර වර රහිතය ඹනරී ේ නේත රඹන් හි ඉතිවරඹ 

තුශ අද දේර ංර්ධනඹ වී ඇත්තර ව ද, නඵෞද්ධයින් විසින් අත්කායනගන ඇත්තර වු 

ද අනනය ව හිමකාම් කානර් ද ඹන්න වඳුනරනගන ඒර ංර්ධනඹ නකාොට ්ථරඳනඹ 

කිරීභ ිනළිඵ නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(ඈ) .වද්ධ ලරනඹට නභන්භ නඵෞද්ධඹන්ට මුහුණයීභට සිදුවී තිනඵන ගැටලු ද, 

යරජය ඳි ඳරරනඹ, ආර්ථිකා කාශභනරකායණයඹ වර නීතිඹ �ඹරත්භකා වීභ ඹනරදිනේ ී 

නඵෞද්ධයින්ට සිදු තිනඵන අරධරයණයකාම් ද, සේ්භ ඵරධකාඹන් ද වඳුනර ගැනීභ 

ව ඒර නියරකායණයඹ නකාොට ඳ රතිකාර්භ නඹීභ වර සුදුසු නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(ඉ) විනද්ශීඹ අනුග රව වර ම්ඵන්ධතර ඇති ංවිධරන, තැනැත්තන් වර ආඹතන 

විසින් නඵෞද්ධයින් වර නඵෞද්ධ භරජඹ අබයන්තය ලනඹන් ද නනත් ජරතීන් වර 

ආගමකා රබ්ධීන් භග ඵරහිය ලනඹන් ද නේද භින්න කිරීභට වර  නඵෞද්ධ 

ං්කාෘතිනේ වර චින්තනනේ ඇති ගුණයරංග වර රක්ෂණය කා රභරනුකර විනරල කිරීභට 

නගන ඇති වර �ඹරත්භකා කායනු රඵන ිනඹය වඳුනරනගන ඒර අන් කිරීභට ගත 

වැකි නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිි භ. 

(ඊ) සිඹලු ආගම් වර රබ්ධීන් අදවන්නන් වර ජරතීන්ට අඹත් පුයැසිඹන් වර 

තැනැත්තන් භග ද, ජරතයන්තය ඳ රජර භග ද වජීනඹ වර විල්රඹ ඩරත් 

තවවුරු කාය ගත් නභත්තර, කාරුණයර, මුදිතර, උනප්ේඛර ඹන උතුම් ධර්භතරන් භත 

v 
 

ඳදනම් ව ලේතිභත් වර ඳයභරධිඳතය ිඳී  නනොිනඹ ජනතරේ හිත � රංකාරේ 

අනරගත ඳයම්ඳයරරට සුයේෂිත කාය ීභ වරත්, ශී ර රංකාරනේ ආණ්ඩුකා රභ 

යථ්ර  විසින් ිනළිනගන ඇති ඒකීඹබරඹත් .වද්ධ ලරනඹත් ආයේර නකාොට 

නඳෝණයඹ කිරීභ වරත් නඵෞද්ධයින්ට ඇති හිමකාභ වර අයිතිරසිකාම් වඳුනරනගන 

එභ හිමකාම් වර අයිතිරසිකාම් ඩරත් තවවුරු කිරීභ වර නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(උ) නඵෞද්ධඹන්නේ ආර්ථිකා, නද්ලඳරරන, භරජීඹ, නෞඛය වර අධයරඳන 

තත්ඹන් නඟර සිටුවීභට වර ලේතිභත් කිරීභට ගත යුතු ිනඹය ද, එභ ේ නේත රඹන්ට 

අදරශ නවශ නඵෞද්ධඹන්නේ හිමකාම් ද, නඵෞද්ධ ජනතර නගෞයරන්විත වර 

ංතෘ්ටිනඹන් ජීත්න්නන් ඵට ඳත්වීභ ද තවවුරු කිරීභට වර ගත යුතු 

ිනඹයඹන් වඳුනර ගැනීභ වර ඒ වර අදරශ නිර්නද්ලඹන් ඉදිි ඳත් කිරීභ ව 

නකාොමන් බර විසින් සුදුසු ඹයි වැනඟන නනත් නඹෝජනර ඉදිි ඳත් කිරීභ වර 

විශ්රරමකා නීතිඳති ජනරධිඳති නීතීඥ ඳරලිත ප්රනරන්දු භැතිතුභර එකී නකාොමන් බරනේ 

ගරු බරඳති නර ද, 

විල රරමකා නිනඹෝජය නඳොලිඳ්ති, භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනනේ ගරු 

නිනඹෝජය බරඳති චන්ද්ර නිභල් රකි්ඨ භැතිතුභර එකී නකාොමන් බරනේ ගරු 

නල්කාම් නර ද ඇතුළු නකාොභරි ්රුන් 21 නදනනකු   නභයින් ඳත් කාය සිටිනු 

රැනබ්. තද, 

(අ)  නකාොමන් බර � ඹරත්භකා න්නර ව නයගුරරසි ව �ඹර ිනළිනශ ව 

ගණයපූර්ණයඹ නිගභනඹ කිරීභට ද, 

(ආ) රක්ෂි විභන ථ්රන නිගභනඹ කිරීභට ද, 

(ඇ) ලිඛිත නවෝ රචිකා රක්ෂි රඵර ගැනීභ ව අලය නේ නම් යවයබරඹ 

රැකාගනිමන් රඵර ගැනීභට ද නකාොමන් බරට මන් ඵරඹ ඳැනර්. 

(ඈ) රක්ෂි ටවන් කාය ගැනීභ කිසිභ ඵරකිරීභකින් නතොය ්නේච්ඡරනන් 

ඉදිි ඳත් න පුද්ගරඹන්නගන් රඵර ගතයුතු න අතය, නකාොමන් බරනේ 

තීයණය ැඩි ඡන්දනඹන් තීයණයඹ කාශයුතු අතය, බරඳතියඹරට තීයකා ඡන්දඹ 

හිමනේ. 

iv



v 
 

ඳදනම් ව ලේතිභත් වර ඳයභරධිඳතය ිඳී  නනොිනඹ ජනතරේ හිත � රංකාරේ 

අනරගත ඳයම්ඳයරරට සුයේෂිත කාය ීභ වරත්, ශී ර රංකාරනේ ආණ්ඩුකා රභ 

යථ්ර  විසින් ිනළිනගන ඇති ඒකීඹබරඹත් .වද්ධ ලරනඹත් ආයේර නකාොට 

නඳෝණයඹ කිරීභ වරත් නඵෞද්ධයින්ට ඇති හිමකාභ වර අයිතිරසිකාම් වඳුනරනගන 

එභ හිමකාම් වර අයිතිරසිකාම් ඩරත් තවවුරු කිරීභ වර නිර්නද්ල ඉදිි ඳත් කිරීභ. 

(උ) නඵෞද්ධඹන්නේ ආර්ථිකා, නද්ලඳරරන, භරජීඹ, නෞඛය වර අධයරඳන 

තත්ඹන් නඟර සිටුවීභට වර ලේතිභත් කිරීභට ගත යුතු ිනඹය ද, එභ ේ නේත රඹන්ට 

අදරශ නවශ නඵෞද්ධඹන්නේ හිමකාම් ද, නඵෞද්ධ ජනතර නගෞයරන්විත වර 

ංතෘ්ටිනඹන් ජීත්න්නන් ඵට ඳත්වීභ ද තවවුරු කිරීභට වර ගත යුතු 

ිනඹයඹන් වඳුනර ගැනීභ වර ඒ වර අදරශ නිර්නද්ලඹන් ඉදිි ඳත් කිරීභ ව 

නකාොමන් බර විසින් සුදුසු ඹයි වැනඟන නනත් නඹෝජනර ඉදිි ඳත් කිරීභ වර 

විශ්රරමකා නීතිඳති ජනරධිඳති නීතීඥ ඳරලිත ප්රනරන්දු භැතිතුභර එකී නකාොමන් බරනේ 

ගරු බරඳති නර ද, 

විල රරමකා නිනඹෝජය නඳොලිඳ්ති, භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ භවර ම්නම්රනනේ ගරු 

නිනඹෝජය බරඳති චන්ද්ර නිභල් රකි්ඨ භැතිතුභර එකී නකාොමන් බරනේ ගරු 

නල්කාම් නර ද ඇතුළු නකාොභරි ්රුන් 21 නදනනකු   නභයින් ඳත් කාය සිටිනු 

රැනබ්. තද, 

(අ)  නකාොමන් බර � ඹරත්භකා න්නර ව නයගුරරසි ව �ඹර ිනළිනශ ව 

ගණයපූර්ණයඹ නිගභනඹ කිරීභට ද, 

(ආ) රක්ෂි විභන ථ්රන නිගභනඹ කිරීභට ද, 

(ඇ) ලිඛිත නවෝ රචිකා රක්ෂි රඵර ගැනීභ ව අලය නේ නම් යවයබරඹ 

රැකාගනිමන් රඵර ගැනීභට ද නකාොමන් බරට මන් ඵරඹ ඳැනර්. 

(ඈ) රක්ෂි ටවන් කාය ගැනීභ කිසිභ ඵරකිරීභකින් නතොය ්නේච්ඡරනන් 

ඉදිි ඳත් න පුද්ගරඹන්නගන් රඵර ගතයුතු න අතය, නකාොමන් බරනේ 

තීයණය ැඩි ඡන්දනඹන් තීයණයඹ කාශයුතු අතය, බරඳතියඹරට තීයකා ඡන්දඹ 

හිමනේ. 

v



vi 
 

නභභ දින සිට කාැරැන්ඩර් අවුරුදු එකාේ (01) ඇතුශත නවෝ භත් රංකාර නඵෞද්ධ 

භවර ම්නම්රනඹ විසින් නභභ කාරර ඳි ච්නේදඹ ීර්ඝ කායනු රැ.වනවොත් එනේ ීර්ඝ 

කායනු රඵන කාරරඹ ඇතුශත නවෝ නකාොමන් බනේ රර්තර අඳ නත ඉදිි ඳත් 

කාශ යුතු නේ. 

නකාොමන් බරනේ රභරජිකාත්නේ පුයප්ඳරඩු ඇති වුනවොත් භ්ත රංකාර නඵෞද්ධ 

භවර ම්නම්රනඹ විසින් එකී පුයප්ඳරඩු පුයනු ඇත. 

.වද්ධ ර් නදදව් ඳන්සිඹ වැට නදකාේ ව නඳොනොන් භ පුය ඳනශෝකා 

නඳොනවෝ දින, යවරය ර් නදදව් දව අනට් ජනි භ විසිවත් (27) න දින 

ඓතිවරසිකා මහින්තරර පුද ිඳභ න්නිඳරත භළුනේ ී. 

 

භත් රංකාර නඵෞද්ධ ම්නම්රනඹ නනුනන් 

 

උඩු ටුනේ ජගත්ප්රිඹ අනුය සුභතිඳරර

 

ගරු බරඳති
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වභාපති  

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නය   

යුඤ්ජථ බු.වද්ධවාවබන!  

බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමින් වභාල පත් කිරීබම් අධිකාරී පත රය  

(වංබෝධනය)  
  

නතරුන් යණයයි! 

නදදව් දවඅනට් (2018) නඳොනොන් භ 27 න දින අධිකාරරී ඳත්රනේ 
නකාොභරි ්රුන් අතුනයන් 

 ආචරර්ඹ යංජිත් කාබ්යරල් භැතිතුභර ඳැමණීනම් අඳවසුතර තත්ත්ඹන් භත 

ඉත් ව අතය නකාොභරි ්රුන් 21 නදනර ම්පූර්ණය කාය ගැනීභ වර 2019 

නඳඵයරි  භ 22 දින න නකාොභරි ්රුන් ලනඹන් ආචරර්ඹ ඳරලිත නකාොනවොන 

භැතිතුභර,භවරචරර්ඹ භරරනී ඇගභ භැතිණිඹ,  ධර්භ කුරසිංවම් තරුභන් භැතිතුභර, 

ලයරම් නුන් ගනන්ත්ත භැතිතුභර ව නලේන් බ්නරොේ භැතිතුභර නකාොභරි ්රුන් 

ලනඹන් ඳත් කාය ගන්නර රදි.  

ජනරධිඳති නීතීඥ රුණය ඵ්නරඹකා භැතිතුභර, භවරචරර්ඹ කුසුභර 

කාරුණයරයත්න භැතිණිඹ, එම්.ජී.ධර්භදර භැතිතුභර ව නලේන් බ්නරොේ භැතිතුභර 

අනීඳ තත්ත්ඹ ව ඳැමණීනම් අඳවසුතර භත ඉල්රර අ්විඹ. 

 පුයප්ඳරඩු ිනයවීභ වර න නකාොභරි ්යනඹකු ලනඹන් 

එම්.නේ.බී.දිරනරඹකා භැතිතුභර 2019 භැයි භ 17 න දින ඳත් කායන රදි.  ඒ අනු 

නඵෞද්ධ හිමකාම් නකාොමන් බරනේ නකාොභරි ්රුන් නර ඳවත වන් 

කාණ්ඩරඹභ කාටයුතු කායනු රඵයි. 

1. විශ්රරභරත් නීතිඳති, ජනරධිඳති නීතිඥ ඳරලිත ඳ රනරන්දු භැතිතුභර 
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වභාපති  

වමව්ත ංකා බ ෞද්ධ මශා වම්බම්නය   

යුඤ්ජථ බු.වද්ධවාවබන!  

බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමින් වභාල පත් කිරීබම් අධිකාරී පත රය  

(වංබෝධනය)  
  

නතරුන් යණයයි! 

නදදව් දවඅනට් (2018) නඳොනොන් භ 27 න දින අධිකාරරී ඳත්රනේ 
නකාොභරි ්රුන් අතුනයන් 

 ආචරර්ඹ යංජිත් කාබ්යරල් භැතිතුභර ඳැමණීනම් අඳවසුතර තත්ත්ඹන් භත 

ඉත් ව අතය නකාොභරි ්රුන් 21 නදනර ම්පූර්ණය කාය ගැනීභ වර 2019 

නඳඵයරි  භ 22 දින න නකාොභරි ්රුන් ලනඹන් ආචරර්ඹ ඳරලිත නකාොනවොන 

භැතිතුභර,භවරචරර්ඹ භරරනී ඇගභ භැතිණිඹ,  ධර්භ කුරසිංවම් තරුභන් භැතිතුභර, 

ලයරම් නුන් ගනන්ත්ත භැතිතුභර ව නලේන් බ්නරොේ භැතිතුභර නකාොභරි ්රුන් 

ලනඹන් ඳත් කාය ගන්නර රදි.  

ජනරධිඳති නීතීඥ රුණය ඵ්නරඹකා භැතිතුභර, භවරචරර්ඹ කුසුභර 

කාරුණයරයත්න භැතිණිඹ, එම්.ජී.ධර්භදර භැතිතුභර ව නලේන් බ්නරොේ භැතිතුභර 

අනීඳ තත්ත්ඹ ව ඳැමණීනම් අඳවසුතර භත ඉල්රර අ්විඹ. 

 පුයප්ඳරඩු ිනයවීභ වර න නකාොභරි ්යනඹකු ලනඹන් 

එම්.නේ.බී.දිරනරඹකා භැතිතුභර 2019 භැයි භ 17 න දින ඳත් කායන රදි.  ඒ අනු 

නඵෞද්ධ හිමකාම් නකාොමන් බරනේ නකාොභරි ්රුන් නර ඳවත වන් 

කාණ්ඩරඹභ කාටයුතු කායනු රඵයි. 

1. විශ්රරභරත් නීතිඳති, ජනරධිඳති නීතිඥ ඳරලිත ඳ රනරන්දු භැතිතුභර 
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2. විශ්රාමලත  ශමුදාඳති, ජෙනරාල් ආර්.එම්.ඩී. ර නායක මලතැතිතුමලතා 

3. විශ්රාමලත  මිනුම්ඳති ඩබ්.ජේ.එම්. සිල්ලා මලතැතිතුමලතා 

4. හිටපු  බාදක්ෂ ජක මලතවාිසව  වම්මලතානිත මලතශාචාර්ය නිමලතල් ද සිල්ලා මලතැතිතුමලතා 

5. ෙනාධිඳති නීතිඥ මලතජනෝශර ද සිල්ලා මලතැතිතුමලතා 

6. ෙනාධිඳති නීතිඥ ඳ රව්ත ාල් ද අල්විව  මලතැතිතුමලතා 

7. විකාාංග ය ෛලදය විජ ඥ නජර්්්ර ින්ජටෝ මලතැතිතුමලතා 

8. වම්මලතානිත මලතශාචාර්ය මලතානී ඇගමලත මලතැතිතුමිය 

9. ජෙය ඨ මලතශාචාර්ය මලතාලාංග අමලතරසිාංශ මලතැතිතුමලතා 

10. ආචාර්ය ඳාලත ජක ජශ න මලතැතිතුමලතා 

11. ආචාර්ය ා්තිකුමලතාර ජශට්ටිආරච්චි මලතැතිතුමලතා 

12. ආචාර්ය ඉජනෝකා ප්ර යදර්නී කුඩාවිදානජේ මලතැතිතුමිය 
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 ශ්රී  ාකා ්ඩුක්රෙ ලයලවථාාල ෙිනන් පිළිගත් ඒකීය ශ්රී ාකාල ත තුෂ 

බ ෞද්ධයාබේ හිමිකම් සුර තෂිත ව ද වශජීලනය වථාාපිත ව ද වාෙකාමී, වාලර්ධිත ශා 

තෘප්තිෙත් වොජය ත ප්රතිවථාාඳනය ිරීමෙ වශා බශ තු ඳාදක ලන සියලු ්ගම් ශා බ්ධි 

අදශන්නන් ශා සියලු ජාතීන්ට අයත් පුරලැසියන් ශා තැනැත්තන් වෙග ද ජාතයන්තර 

ප් රජාල වෙග ද වශජීලනය ශා විථලාවය ලඩාත් තශවුරු කර ගත්, බෙත්තා, කරුණා, 

මුදිතා, උබප් තඛා යන උතුම් ධර්ෙතාලයන් ෙත ඳදනම් ව,  තතිෙත් ශා ඳරොධිඳතය 

බිඳී බනොගිය ජනතාල ත වහිත ශ්රී ාකාල ත අනාගත ඳරම්ඳරාලට සුර තෂිත කර මෙ 

වශා ව, ශ්රී ාකාබේ ්ඩුක්රෙ ලයලවථාාල විසින් පිළිබගන ඇති, ඒකීයභාලයත් බුද්ධ 

ාවනයත් ්ර තා බකොට බඳෝණය ිරීමෙ වශාත්, බ ෞද්ධයින්ට ඇති හිමිකෙ ශා 

අයිතිලාසිකම් ලඩාත් තශවුරු ිරීමෙ පිණිව බ ෞද්ධයින්බේ ්ර්ථික බද්ඳාන, 

වොජීය, බවෞඛය ශා අධයාඳන තත්ත්ලය නගා සිටුවීෙ ශා  තතිෙත් ිරීමෙට ගතයුතු 

පියලර ද එෙ  තබත් රලට අදාෂල බ ෞද්ධයන්බේ හිමිකම් ද බ ෞද්ධ ජනතාල 

බගෞරලාන්විත ශා වාතෘප්තිබයන් ජීලත්ලන්නන්  ලට ඳත්වීෙ ද තශවුරු ිරීමෙට ලශා 

ගත යුතු පියලරයන් ශඳුනා ගැනීෙ ශා ඒ වශා අදාෂ නිීම තණ ඉදිරිඳත් ිරීමෙට අදාෂල 

අනුකූතාලය ද තලා ක්රියාත්ෙක කෂ යුතු ශා කනමනමින් ක්රියාත්ෙක කෂ යුතු කරුණු 

ද තලමින් බෙෙ ලාර්තාල වකවථ කර ඇත. 
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සමසත් ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය විසින් සථ්ාපිත  

බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමිෂන් සභාව 

2021  ක් වූ දුරුතු  මස   29 වන දින 

බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමිෂන් සභාබේ වාර්තාව 

බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමින් වභාබේ  ලාර්තාල බෙයින් ඉදිරිඳත් කර සිටිමු. 

 ශ්රී  ාකා ්ඩුක්රෙ ලයලවථාාල ෙිනන් පිළිගත් ඒකීය ශ්රී ාකාල ත තුෂ 

බ ෞද්ධයාබේ හිමිකම් සුර තෂිත ව ද වශජීලනය වථාාපිත ව ද වාෙකාමී, වාලර්ධිත ශා 

තෘප්තිෙත් වොජය ත ප්රතිවථාාඳනය ිරීමෙ වශා බශ තු ඳාදක ලන සියලු ්ගම් ශා බ්ධි 

අදශන්නන් ශා සියලු ජාතීන්ට අයත් පුරලැසියන් ශා තැනැත්තන් වෙග ද ජාතයන්තර 

ප් රජාල වෙග ද වශජීලනය ශා විථලාවය ලඩාත් තශවුරු කර ගත්, බෙත්තා, කරුණා, 

මුදිතා, උබප් තඛා යන උතුම් ධර්ෙතාලයන් ෙත ඳදනම් ව,  තතිෙත් ශා ඳරොධිඳතය 

බිඳී බනොගිය ජනතාල ත වහිත ශ්රී ාකාල ත අනාගත ඳරම්ඳරාලට සුර තෂිත කර මෙ 

වශා ව, ශ්රී ාකාබේ ්ඩුක්රෙ ලයලවථාාල විසින් පිළිබගන ඇති, ඒකීයභාලයත් බුද්ධ 

ාවනයත් ්ර තා බකොට බඳෝණය ිරීමෙ වශාත්, බ ෞද්ධයින්ට ඇති හිමිකෙ ශා 

අයිතිලාසිකම් ලඩාත් තශවුරු ිරීමෙ පිණිව බ ෞද්ධයින්බේ ්ර්ථික බද්ඳාන, 

වොජීය, බවෞඛය ශා අධයාඳන තත්ත්ලය නගා සිටුවීෙ ශා  තතිෙත් ිරීමෙට ගතයුතු 

පියලර ද එෙ  තබත් රලට අදාෂල බ ෞද්ධයන්බේ හිමිකම් ද බ ෞද්ධ ජනතාල 

බගෞරලාන්විත ශා වාතෘප්තිබයන් ජීලත්ලන්නන්  ලට ඳත්වීෙ ද තශවුරු ිරීමෙට ලශා 

ගත යුතු පියලරයන් ශඳුනා ගැනීෙ ශා ඒ වශා අදාෂ නිීම තණ ඉදිරිඳත් ිරීමෙට අදාෂල 

අනුකූතාලය ද තලා ක්රියාත්ෙක කෂ යුතු ශා කනමනමින් ක්රියාත්ෙක කෂ යුතු කරුණු 

ද තලමින් බෙෙ ලාර්තාල වකවථ කර ඇත. 
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1 
 

ශෆඳින්වීභ 
 

නමභෝ බුද්ධළය! 

ශ්රි. බු. . බුෂ ු64   

යවහරිුෂ ු626  
 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහු භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනඹු රුු

බහඳතිුඟත්ුසුභතිඳහරුභළතිතුභහුවිසින්ුරුුවිධහඹුබහබේුනුභළතිඹුඳරිදිුුු62 8ු

ජුනිුභු67ුඹනුදහතමින්ුඳත්ුයනුරදි. බ 

නු. දුුමිහිඳුුභවයවතන්ුවන්බේුශ්රිුරංහද්පයඳඹවුළ භුබොවුශ්රිුරංහබේුම්. ද්ධු

ලහනඹුසථහපිතුබොවුුයු6364ුක්ුපිබයනුබඳොබොන්ුපුයුඳබශොසුබඳොබවෝු

දිනු මිහින්තරහු පුදබිබභහිුඓතිවහසිු ධහතුු භන්දියු භළුබේදිු බභභු බඵෞද්ධු හිමිම්ු

බොමින්ුබහබේුධිහරීුඳත්රඹුපිිගළන්පයභුභවහුංකයත්නබ ුඅීෂ හදබඹන්ුසිදුු

විඹ. බ 

බොමින්ුබහබේුළ ුවයුතුුඅයම්බුයනුරද්බද්ු62 8ුජලිුභු62ුුනුදිනදීඹ. බු

බොමින්ු බහවු ඳරීක්හු යු හෂ තහු කිරීභු වහු බඹොමුු යු තිබූු විඹභහරහවු

දහශුරුතයුභවහුංකයත්නඹව,ුභවඟනතහවුවුබඵෞද්ධුංවිධහනුරවුංබද්ලු

භගින්ුදවසුඈදිරිඳත්ුකිරීභවුුහක්ය රඵහුදීභවුසථහුළරබනුඳරිදිුපුත්ඳත්ු

දළන්පයම්ුඳශශුතයුආතළම්ුංවිධහනුවහුපුද්රිනන්ුබතුලිිතතදුදළනුම්ුබදනුරදි. බු

හක්යුරඵහුදීභවුවහුංබද්ලුඈදිරිඳත්ුකිරීභවුදහශුහරඹු්රභහවත්ුබනොූ ුබවිනන්ු

62 9ුබදළම්ඵෂ ු67ුදිනුසිවුතත්ුෂ ඹුහරඹක්ුවහුඑනම්ු6262ුබදළම්ඵෂ ු3   

දක්හු දීෂ කු කිරීභු සිදුු ූ බ ු ඒු නු විවු ඳහසකුු ්රවහයඹු වහු බෝවි්ු  9 ංතඹු

ම්ඵන්ධුයවුතුශුඊද්තුතිබූුතත්ත්ඹදුළරකිල්රවුනිමිනි. බු්රතිඝහයුලබඹන්ු

තළඳෆබරන්,ු විදුත්ු තළඳෆබරන්ු වු බොමින්ු බහු විසින්ු ්රසිද්ධු හක්යු විභීමම්ු

වහු ඳත්නු රදු රැසපයම්රදී ංබද්ලු වු හක්යු  87ු ක්ු බොමින්ු බහවු

ඈදිරිඳත්ුයුආත. බුඒහහිුනිෂ ණිතුවිඹුභහරහුවුබඳොදුබේු. ද්ධුලහනඹවුදහශු

ළදත්ුරුණුුවහු දළනුත්ුකිරීම්,ුඳළවළදිලිුකිරීම්,ුබඝෝදනහුවහුබඹෝඟනහුඈදිරිඳත්ුපයු

ති. ණි. බ 

1



2 
 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහබේු වයුතුු පිිගඵු ්රඝහයඹු වහු ඟනතහු දළනුත්ු

කිරීභුවහු62 8ුජුනිුභහබ ුසිවුඟහතිුපුත්ඳත්ුවහුවිදුත්ුවහුභහඟුභහධයුභගින්ු

සිදුුකිරීභවුුවයුතුුයනුරදි. බ 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහබේු හෂ ඹහරඹු වහු භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු

ම්බම්රනබ ු භරරබේයු බඵෞද්ධු ධයහඳනු වහු ංසිතිු භධයසථහනු

බො නළගිල්රුපිිගයුයුරඵහුදුන්ුතයුබඵෞද්ධුබතොයතුරුුභධයසථහනබ ුබල්ම්ු

හෂ ඹහරඹුඳත්හබනුඹහභවුලයුඳවසුම්ුඳඹහුබදනුරදි. බ 

බොමින්ුබහබේුමූලිුහච්ඞහක්ු62 8. බ27. බ 2ුදිනුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනබ ු

විලිඹම්ු ලහරහබේදීු ඳළතිු තයු ඈන්ු නතුරුු භරරබේයු බඵෞද්ධු ධයහඳනු වහු

ංසිතිු භධයසථහනඹු තුශු රැසපයම්ු හයු 48ක්,ු භවහඝහෂ ඹු අරිඹඳහරු ලහරහබේු දීු

රැසපයම්ු හයු 23ු ක්,ු නහහනන්දු ඟහතයන්තයු බඵෞද්ධු විලසවිදයහරු මිමිබ දීු රැසපයම්ු

හයඹක්ුවුතිපඟයුබොුගබො ුධම්භහහුභවහුනහඹුහිමිුළ ුසිිනනුල්කිසු

ධෂ භඳහරහයහභබ ුඑක්ුරැසපයභක්ුලබඹන්ුරැසපයම්ුහයු 3ක්ුඳත්නුරදි. බ 

ංබද්ලු භගින්ු ලිිතතු රඵහු ත්ු බතොයතුරුරවු භතයු ්රසිද්ධු හක්යු විභනු

රැසපයම්ුුභහරහක්ුබොශමු27ුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනබ ුවහුදිිනබන්ුවිවිධුදිස�ක්ු

නිබඹෝඟනඹුයමින්ු ු සිදුුයනුරදි. බු ඒු නුු 62 8ු බෝසතුු 6 ු නු දිනුළුතයු

දිස�ක්බ ු ඳහනදුයු නයබ ු ු ඳහනදුයහහදු නුසභයවු භණ් ඳබ ු දිත්ු යත්නපුයු

බඵෞද්ධු භන්දියබ දී,ුආඹිලිපිිනඹු බඵෝධියහඟු ධෂ භහඹතනඹ,ු භ ශපුු භංරහයහභඹ,ු

ම්ඳහයුභවහහපිුභවහුවිවහයසථහනඹ,ුකුරුවෆරුආත්ුවිවහයුඳරිශ්රබ ුදී,ුභවනුයු

ශ්රිු දශදහු භහිගහු ඳරිශ්රබ ු ඵහුහෂ ඹු බො නළගිල්ර,ු ේනිඹහු භඩුන්දු ශ්රිු දශදහු

විවහයබ දී,ු�කුවහභරඹුඟඹසුභනහයහභුපුයහවුභවහුවිවහයඹු්රසිද්ධුහක්යුවිභමින්ුු

රැසපයම්ු භහරහක්ු ඳත්නු රදි. බු බොශම,ු ළුතය,ු යත්නපුය,ු භවනුය,ු කුරුවෆර,ු

ම්ඳහය,ු භ ශපු,ු භන්නහයභ,ු �කුවහභරඹ,ු මුරතිේ,ු ේනිඹහු ඹනු සථහනරදිු

බොභහරිසරුන්ු ඈභවත්ු බෞයබඹන්ු පිිගත්ු තයු ඈතහු ඊනන්දුබන්ු හක්යු

රඵහදීම්ු සිදුු යනු රදිු . බු එභු ්රසිද්ධු හක්යු විභීමම්ු සථහරදිු රුතයු භවහු

ංකයත්නඹු වු ගිහිු බතුන්ු බභන්භු මිතිු භහම්ු නිබඹෝජිතිනන්ු 367ු බදබනකුු

හක්යුරඵහදීභවුඈදිරිඳත්ුූ ව. බුහක්යුවිභීමම්ුරැසපයම්ුහයු9 ක්ුඳත්නුරදි. බ 

2



2 
 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහබේු වයුතුු පිිගඵු ්රඝහයඹු වහු ඟනතහු දළනුත්ු

කිරීභුවහු62 8ුජුනිුභහබ ුසිවුඟහතිුපුත්ඳත්ුවහුවිදුත්ුවහුභහඟුභහධයුභගින්ු

සිදුුකිරීභවුුවයුතුුයනුරදි. බ 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහබේු හෂ ඹහරඹු වහු භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු

ම්බම්රනබ ු භරරබේයු බඵෞද්ධු ධයහඳනු වහු ංසිතිු භධයසථහනු

බො නළගිල්රුපිිගයුයුරඵහුදුන්ුතයුබඵෞද්ධුබතොයතුරුුභධයසථහනබ ුබල්ම්ු

හෂ ඹහරඹුඳත්හබනුඹහභවුලයුඳවසුම්ුඳඹහුබදනුරදි. බ 

බොමින්ුබහබේුමූලිුහච්ඞහක්ු62 8. බ27. බ 2ුදිනුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනබ ු

විලිඹම්ු ලහරහබේදීු ඳළතිු තයු ඈන්ු නතුරුු භරරබේයු බඵෞද්ධු ධයහඳනු වහු

ංසිතිු භධයසථහනඹු තුශු රැසපයම්ු හයු 48ක්,ු භවහඝහෂ ඹු අරිඹඳහරු ලහරහබේු දීු

රැසපයම්ු හයු 23ු ක්,ු නහහනන්දු ඟහතයන්තයු බඵෞද්ධු විලසවිදයහරු මිමිබ දීු රැසපයම්ු

හයඹක්ුවුතිපඟයුබොුගබො ුධම්භහහුභවහුනහඹුහිමිුළ ුසිිනනුල්කිසු

ධෂ භඳහරහයහභබ ුඑක්ුරැසපයභක්ුලබඹන්ුරැසපයම්ුහයු 3ක්ුඳත්නුරදි. බ 

ංබද්ලු භගින්ු ලිිතතු රඵහු ත්ු බතොයතුරුරවු භතයු ්රසිද්ධු හක්යු විභනු

රැසපයම්ුුභහරහක්ුබොශමු27ුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනබ ුවහුදිිනබන්ුවිවිධුදිස�ක්ු

නිබඹෝඟනඹුයමින්ු ු සිදුුයනුරදි. බු ඒු නුු 62 8ු බෝසතුු 6 ු නු දිනුළුතයු

දිස�ක්බ ු ඳහනදුයු නයබ ු ු ඳහනදුයහහදු නුසභයවු භණ් ඳබ ු දිත්ු යත්නපුයු

බඵෞද්ධු භන්දියබ දී,ුආඹිලිපිිනඹු බඵෝධියහඟු ධෂ භහඹතනඹ,ු භ ශපුු භංරහයහභඹ,ු

ම්ඳහයුභවහහපිුභවහුවිවහයසථහනඹ,ුකුරුවෆරුආත්ුවිවහයුඳරිශ්රබ ුදී,ුභවනුයු

ශ්රිු දශදහු භහිගහු ඳරිශ්රබ ු ඵහුහෂ ඹු බො නළගිල්ර,ු ේනිඹහු භඩුන්දු ශ්රිු දශදහු

විවහයබ දී,ු�කුවහභරඹුඟඹසුභනහයහභුපුයහවුභවහුවිවහයඹු්රසිද්ධුහක්යුවිභමින්ුු

රැසපයම්ු භහරහක්ු ඳත්නු රදි. බු බොශම,ු ළුතය,ු යත්නපුය,ු භවනුය,ු කුරුවෆර,ු

ම්ඳහය,ු භ ශපු,ු භන්නහයභ,ු �කුවහභරඹ,ු මුරතිේ,ු ේනිඹහු ඹනු සථහනරදිු

බොභහරිසරුන්ු ඈභවත්ු බෞයබඹන්ු පිිගත්ු තයු ඈතහු ඊනන්දුබන්ු හක්යු

රඵහදීම්ු සිදුු යනු රදිු . බු එභු ්රසිද්ධු හක්යු විභීමම්ු සථහරදිු රුතයු භවහු

ංකයත්නඹු වු ගිහිු බතුන්ු බභන්භු මිතිු භහම්ු නිබඹෝජිතිනන්ු 367ු බදබනකුු

හක්යුරඵහදීභවුඈදිරිඳත්ුූ ව. බුහක්යුවිභීමම්ුරැසපයම්ුහයු9 ක්ුඳත්නුරදි. බ 
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බොමින්ුබහබේුහෂ තහුසුකිරීභවු්රථභුයවතුශුඊද්තුතිබූුතත්ත්ඹුපිිගඵු

ළරකිල්රවුබනුඩිනමින්ුඈුගුයුතුයුතුුහයවහුම්ඵන්ධබඹන්ුතුරුුනිෂ බද්ලු

ඈදිරිඳත්ුකිරීභවු බඹෝඟනහු ූ ු තයු එභු හෂ තහු සු බොවුති. වත්ුඑඹු ඈදිරිඳත්ු

කිරීභුසිදුුබනොූ බ ුන්ුහෂ තහුඩිනමින්ුඈදිරිඳත්ුකිරීභවුනළතුයක්ුතීයවඹු

කිරීභුනිහඹ. බ 

බොමින්ුබහබේුහෂ තහුසුකිරීබම්දීු 94 ුබඵෞද්ධුබතොයතුරුුඳරීක්වුබහබේු

හෂ තහු  949ු . ද්ධුලහනුබොමින්ුබහු හෂ තහ,ු 6226ු . ද්ධුලහනුඟනහධිඳතිු

බොමින්ුහෂ තහ,ු ු6229ුශ්රිුරංහබේුබඵෞද්ධඹන්ුදහඝහයුවිබයෝධීුවහුකවුඊඳක්රභු

භගින්ුනයහම්රවුවයහුළම භුපිිගඵුඳරීක්හුයුඵරහුහෂ තහුකිරීභුවහුඳත්ු

යනුුරළබූුබොමින්ුබහබේුහෂ තහුුවුු62  ුුම්. ද්ධත්ුඟඹන්තිුහෂ තහුවහු

නිෂ ණිතුවිඹරවුදහශුවිවිධුයඟබ ුවහුබනත්ු්රහලනඹන්ුබභන්භුවුඳවත්දු

ඳරිීරනඹුයනුරදි. බුහෂ තහුසුකිරීබම්ුදිුඅ�තුබඳොත්ුඳත්ු්රහලනුවහුහෂ තහු

ඊඳබල්නබ ුදක්හුආත. බ 

බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහු සථහඳනඹු යමින්ු නිකුත්ු ශු ඳශමුු ඳත්පයම්ු

ලිපිබඹන්ුබොභහරිසරුන්ුලබඹන්ුනම්ුයුතිබූුභවහඝහෂ ඹුකුසුභහුරුවහයත්නු

භවත්මිඹ,ු විශ්රහභරත්ු බඳොලිසඳතිු එන්. බු බක්. බු ඈරංබෝන්ු භවතහ,ු විශ්රහභරත්ු

ඵන්ධනහහයුබොභහරිසුඟනයහල්ුම තිජුඑච්. බුජී. බුධෂ භදහුභවතහ,ුඟනහධිඳතිුම තිජු

රුවු ඵසනහඹු භවතහ,ු අඝහෂ ඹු යංජිත්ු බ්යහල්ු භවතහු ඹනු බොභහරිසරුන්ු

ඳළමිණීබම්ුඳවසුතහ,ුබෞයුබවේතුුආතුළුුබනොබඹක්ුබවේතුුභතුරින්ුයුඈත්ුපයම්ු

සිදුුවිඹ. බ 

පුයප්ඳහඩුු ූ ු තනතුරුු වහු භවහඝහෂ ඹු භහරම ු ආභු භවත්මිඹ,ු අඝහෂ ඹු ඳහලිතු

බොබවොනුභවතහ,ු. ද්ධුලහනුභහතයහංලබ ුහිවපුුබල්ම්ුඑම්. බුබක්. බ ද. බුදිහනහඹු

භවතහුභහධයබේදීුලයහම්ුනුන්ුබන්ත්තුභවතහ,ුකාහඝහෂ ඹුබලේන්ුබ්බරොක්ුභවතහ,ු

ධෂ භකුරසිංවම්ු තරුභන්ු භවතහු ඳත්ු යනුු රළබූත්ු ු බලේන්ු බ්බරොක්ු භවතහු වු

ධෂ භකුරසිංවම්ු තරුභන්ු ු භවතහු බනොඳළමිණීභු බවේතුබන්ු ඈත්ුකිරීභවු සිදුු විඹ. බු ඒු

නුුහෂ තහුසුයනුසථහුනුවිවුබොභහරිසරුන්ු  ුබදබනකුුවිසින්ු

බොමිබම්ුවයුතුුවහුදහඹත්ඹුරඵහුබදනුරදි. බ 
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භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනඹ,ු බොශමු වහු පිවු ඳශහත්රු ඳළතිු ්රසිද්ධු

හක්යු විභීමම්රදිු හක්යු දීභු වහු ඳළමිණිු ගිහිු ඳළවිදිු බදඳක්ඹු බභන්භු මිතිු

භහම්ු වහු ංවිධහනු නිබඹෝජිතිනන්ු නිරධහරීහුු භවත්ු ඊනන්දුක්ු දළක්ූ ු තයු

ආතළබභක්ු යවසිතු බරු තභු නනයතහු බවිගු බනොනු ඳරිදිු හක්යුරඵහු දීභවු

ඈදිරිඳත්ුපයභුළපීුබඳනුණි. බ 

බොමින්ුබහබේුනිරුහරඹුන්පයභුදීෂ කුකිරීභුවහුබම්ුදක්හභුබොභහරිසරුු

සිඹලුු බදනහභු ම්. ද්ධු ලහනබ ු ඳළළත්භු බඵෞද්ධඹහබේු යුතුභු හලීනු

ලයතහක්ුබරුරහුතභන්බේුහරඹුවහුශ්රභඹත්ුධනඹත්ුබභභුහෂ ඹුහෂ ථු

කිරීභුවහුළඳුශව. බ 

තදු න්ු හෂ තහු සු කිරීභු ු වහු බොමිබම්ු ළ ු න්ු කිරීභවු 6262ු

බදළම්ඵෂ ු3 ුදිනුදක්හුහෂ ඹහරුවයුතුුභහප්තුකිරීභුවහුල්ුරඵහුබදනුරදි. බ 

ඵදුල්ර,ු බභොවයහර,ු හල්ර,ු භහතය,ු ඹහඳනඹු පුත්තරභු දිස�ක්රු ්රහබද්ීඹු

හක්යු විභීමම්ු ඳළළත්පයභවු දවසු ශදු යවු තුශුඊද්තු ූ ුඅයක්ිතතුවහු බෞයු

තත්ත්ඹු බභන්භු බොමිබම්ු නිරු ු හරඹු නළතු දීෂ කු ශු බනොවළකිු ඵු දළන්ූ ු

බවිනන්ුඑභුළ වවනුන්ුකිරීභවුසිදුුවිඹ. බ 

. ද්ධු ලහනු භහතයහංලබ ු බල්ම්ු ලබඹන්ු ඝන්රබ්රේභු භබේු භවතහු ,ු හිවපුු

පුයහවිදයහු ු ධයක්ු ඟනයහල්ු අඝහෂ ඹු බනයත්ු දිහනහඹු භවතහු ආතුළුු යහඟයු

නිරධහරීන්ුආතුළුුවිවිධුවිඹරවුදහශුහක්යුරඵහදීභුවහුයහඟයුබභන්භුයහඟයු

බනොනුවිවිධුංවිධහනුනිබඹෝඟනඹුයමින්ුහක්යුරඵහදීභුවහුඅයහධනහුශු

තයුඅඹතනිුවහුබඳෞද්ලිුභට්වමින්දුඑභුබතොයතුරුුරඵහදීභුසිදුුවිඹ. බ 

පිවුඳශහත්රුඳළතිුරැසපයම්ුහෂ ථුබරුංවිධහනඹුකිරීභවුඊඳහයුූ ුරුතයුභවහු

ංකයත්නඹු්රධහනුගිහිුපින්තුන්වදුමිතිුභහම්ුවුයඟබ ුනිරධහරීන්වදුඳබේු

සතතිඹුහිමිුබේ. බ 

බොමින්ුබහබේු ුහක්යුහෂ තහුකිරීබභන්ුවහුභහධයුනු්රවඹුදක්මින්ු ුවයුතුු

ශු ු විදුත්,ු මුරිත,ු භහඟු භහධයරු ිනඹලුු බදනහවභු ඳබේු සතතිඹු පිරිනළබම්. බු

බොමින්ුබහබේු විඹු ඳථඹන්වු දහශුරුණුුහයවහු පිිගඵුළදත්ුබතොයතුරුු

රඵහළම භවුඑභගින්ුඊඳහයුූ ුතයුඟනතහුදළනුත්ුකිරීභවදුඑඹුපිිනවරක්ුවිඹ. බ 
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භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනඹ,ු බොශමු වහු පිවු ඳශහත්රු ඳළතිු ්රසිද්ධු

හක්යු විභීමම්රදිු හක්යු දීභු වහු ඳළමිණිු ගිහිු ඳළවිදිු බදඳක්ඹු බභන්භු මිතිු

භහම්ු වහු ංවිධහනු නිබඹෝජිතිනන්ු නිරධහරීහුු භවත්ු ඊනන්දුක්ු දළක්ූ ු තයු

ආතළබභක්ු යවසිතු බරු තභු නනයතහු බවිගු බනොනු ඳරිදිු හක්යුරඵහු දීභවු

ඈදිරිඳත්ුපයභුළපීුබඳනුණි. බ 

බොමින්ුබහබේුනිරුහරඹුන්පයභුදීෂ කුකිරීභුවහුබම්ුදක්හභුබොභහරිසරුු

සිඹලුු බදනහභු ම්. ද්ධු ලහනබ ු ඳළළත්භු බඵෞද්ධඹහබේු යුතුභු හලීනු

ලයතහක්ුබරුරහුතභන්බේුහරඹුවහුශ්රභඹත්ුධනඹත්ුබභභුහෂ ඹුහෂ ථු

කිරීභුවහුළඳුශව. බ 

තදු න්ු හෂ තහු සු කිරීභු ු වහු බොමිබම්ු ළ ු න්ු කිරීභවු 6262ු

බදළම්ඵෂ ු3 ුදිනුදක්හුහෂ ඹහරුවයුතුුභහප්තුකිරීභුවහුල්ුරඵහුබදනුරදි. බ 

ඵදුල්ර,ු බභොවයහර,ු හල්ර,ු භහතය,ු ඹහඳනඹු පුත්තරභු දිස�ක්රු ්රහබද්ීඹු

හක්යු විභීමම්ු ඳළළත්පයභවු දවසු ශදු යවු තුශුඊද්තු ූ ුඅයක්ිතතුවහු බෞයු

තත්ත්ඹු බභන්භු බොමිබම්ු නිරු ු හරඹු නළතු දීෂ කු ශු බනොවළකිු ඵු දළන්ූ ු

බවිනන්ුඑභුළ වවනුන්ුකිරීභවුසිදුුවිඹ. බ 

. ද්ධු ලහනු භහතයහංලබ ු බල්ම්ු ලබඹන්ු ඝන්රබ්රේභු භබේු භවතහු ,ු හිවපුු

පුයහවිදයහු ු ධයක්ු ඟනයහල්ු අඝහෂ ඹු බනයත්ු දිහනහඹු භවතහු ආතුළුු යහඟයු

නිරධහරීන්ුආතුළුුවිවිධුවිඹරවුදහශුහක්යුරඵහදීභුවහුයහඟයුබභන්භුයහඟයු

බනොනුවිවිධුංවිධහනුනිබඹෝඟනඹුයමින්ුහක්යුරඵහදීභුවහුඅයහධනහුශු

තයුඅඹතනිුවහුබඳෞද්ලිුභට්වමින්දුඑභුබතොයතුරුුරඵහදීභුසිදුුවිඹ. බ 

පිවුඳශහත්රුඳළතිුරැසපයම්ුහෂ ථුබරුංවිධහනඹුකිරීභවුඊඳහයුූ ුරුතයුභවහු

ංකයත්නඹු්රධහනුගිහිුපින්තුන්වදුමිතිුභහම්ුවුයඟබ ුනිරධහරීන්වදුඳබේු

සතතිඹුහිමිුබේ. බ 

බොමින්ුබහබේු ුහක්යුහෂ තහුකිරීබභන්ුවහුභහධයුනු්රවඹුදක්මින්ු ුවයුතුු

ශු ු විදුත්,ු මුරිත,ු භහඟු භහධයරු ිනඹලුු බදනහවභු ඳබේු සතතිඹු පිරිනළබම්. බු

බොමින්ුබහබේු විඹු ඳථඹන්වු දහශුරුණුුහයවහු පිිගඵුළදත්ුබතොයතුරුු

රඵහළම භවුඑභගින්ුඊඳහයුූ ුතයුඟනතහුදළනුත්ුකිරීභවදුඑඹුපිිනවරක්ුවිඹ. බ 
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හෂ තහු සු කිරීබම්ු දීු නන්ු යුරින්ු වබඹෝඹු රඵහු දුන්ු භවහඝහෂ ඹු ්රණීත්ු

බඹසුන්දයුභවතහ,ුඅඝහෂ ඹුබෝුරුවහයත්නුභවතහුවුනහරුඟඹබේනුභවතහු

ආතුළුු ළභවත්,ු භසතු රංහු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනබ ු සිඹලුු නිරධහරීන්ු වු

හභහජිිනන්ුආතුළුුසිඹලුුබදනහවත්ුුසතතිඹුපුදුයමි. බ 

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුබල්ම්ුහෂ ඹහරබ ුඈහන්ු. ද්ධිුඑදිරිසූරිඹුභවතහ,ු

ඳහනිුෆරුභවතහ,ුතුහය දිලුම්ුහවරතන්ත්රිුභවතහ,ුඝමිරුංජීුඳතියවුභවතහුුආතුළුු

නිරධහරීන්වත්ු හෂ ඹු භණ් රබ ු දුහන්තිු කුභහරිු බභනවිඹ,ු භල්හන්තිු යවු

බභනවිඹ,ු �හන්තිු දිහනහඹු භවත්මිඹ,ු තනුඟහු භබේු බභනවිඹ,ු ,ු බක්. බු ඩී. බු

තිරයත්නුභවතහුවුඑල්. බුඑච්. බුබඳබෂ යහුභවතහුආතුළුුසිඹලුභුබදනහවත්ුසතතිඹුපුදු

යමි. බු 

රුුබහඳති 

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහ  
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ප්රමශය 

 

ශ්රිු රහංබක්ඹු භහඟඹු යු 6342ු වු අන්නු හරඹක්ු තිසබේු ු . දුු දවබම්ු

අබහබඹන්ුබඳෝවඹුබමින්ුශිසවුම්ඳන්නු,ුවිනඹරු,ු. ද්ධිභත් වහුහරුණිු

භහඟඹක්ු ලබඹන්ු ධෂ භද්පයඳඹු ඹනු ඳෂ ඹහඹු නහභබඹන්ු වඳුන්මින්ු ,ු ඹම්ු ඹම්ු

සථහරදි භිබඹෝරවුරක්ුබමින්ුුුවුදුෂ තභහනඹුදක්හභුඳතිින. බුු 
 

වුරුදුු6322ුවු හුදීෂ කුඈතිවහඹක්ුපුයහුඑභුඟනුෂ ඹක්ු,ුඑභුබහහක්ු,ු

එභුංසිතිඹක්ුඊරුභුයුබනුදුදක්හුඳත්හුබනුඒභුසුවිබලේෂීුන්බන්ු

සිංවරුබහහුනිහභුසිංවරුඟහතිඹුසුවිබලේෂීුනුඵළවිනි. බුුඑඹුශ්රිුරහංබක්ඹුංසිතිබ ු

නනයතහුකිඹහුඳෆභවුතිබඵනු්රධහනතභුහධඹින. බුුු 

සිංවරුංසිතිඹු. දුුදවබම්ුඅබහබඹන්ුසිංවරුබඵෞද්ධුංසිතිඹුබරුවිහනඹු

බමින් ඳහරනුක්රභඹුවුඅභුභහඟබ ුවළ ළසභුතීයවඹුයනු්රධහනුංසථහු

බදක්ු බරු ෂ ධනඹු විඹ. බු ු එබවත්ු ෂ තභහනු භහඟඹු බභබවඹනු බනත්ු

බඳශමපයම්ුහයුඵහුරුඳතී. බු 

 නූතනුරහංබක්ඹු භහඟඹු ංකීෂ වු වහු ඝංඝරු සබහඹවු ඳත්ුයනු බඳශමපයම්ු

හයරවු ුබවේතුුඳහදුපයුආත්බත්ුවිිතුඅෂ කාඹුතුශුසිදුනුමූරයුංයවබ ු

්රහවඹවුවසුුයවත්ුඟනතහත්ුම්්රදහිනුජීනුයවහුත්වළයුධිුඳරිබබෝඟනඹු

වහු හභබබෝගීත්බඹන්ු යුතුු ජීනු ඝෂ ඹහවු ,ු ඳළළත්භවු නළඹුරුපයු සිටීභින. බුු

එභගින්ු ඳයහෂ ථඹවු  හුඅත්භහෂ ථඹු හිු ඔනු තයුභහඟඹු එමුතුුයනුහධුු

ගුවහංු සිඳීු බිදීු ධනඹු වහු පුද්රු ිනතිහසිම්ු වහු භහඟබ ු විවිධ ඳන්තිු තයුු

බනයෝනය ලබඹන්ුදළඩිුතයහරීුඵක්ුආතිුයුආත. බුු 

බඵෞද්ධු ංල්ඳු පිිගඵ බඵෞද්ධඹන්ුතුශු ඳත්නහු නබඵෝධඹු වහු යහකරත්ඹදුු

බභහිුරහුබවේතුුපයුආත. බුු. දුයඟහවන්ුවන්බේු තයම්ුබරෝඹුබභන්භුභහඟඹදුවිනිවිදු

දුුගු ඊත්තරීතයු තත්ත්ඹවු ඳත්ු යනුු වහු නිළයදිු භ බවිගු ශු බනත්ු

ලහසතියබඹකුුුබනොභළත. බුුඳයදිුංසිතිඹවු හත්ුනළඹුරුපයබම්ු්රතිපරඹක්ුබරු

ෂ තභහනුභහඟබ ුුපුද්රඹහුන්තෂ ඟහරඹවුනළඹුරුපයභුනිහුුභවුබඳොශ,ුසළල්,ු

තහු සිවුඳහහවු ඳහු ු රුවහු ෛභ�ඹු බඳයදළරිු සිවුඵමු විවයවඹු දක්න්නවු
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ප්රමශය 

 

ශ්රිු රහංබක්ඹු භහඟඹු යු 6342ු වු අන්නු හරඹක්ු තිසබේු ු . දුු දවබම්ු

අබහබඹන්ුබඳෝවඹුබමින්ුශිසවුම්ඳන්නු,ුවිනඹරු,ු. ද්ධිභත් වහුහරුණිු

භහඟඹක්ු ලබඹන්ු ධෂ භද්පයඳඹු ඹනු ඳෂ ඹහඹු නහභබඹන්ු වඳුන්මින්ු ,ු ඹම්ු ඹම්ු

සථහරදි භිබඹෝරවුරක්ුබමින්ුුුවුදුෂ තභහනඹුදක්හභුඳතිින. බුු 
 

වුරුදුු6322ුවු හුදීෂ කුඈතිවහඹක්ුපුයහුඑභුඟනුෂ ඹක්ු,ුඑභුබහහක්ු,ු

එභුංසිතිඹක්ුඊරුභුයුබනුදුදක්හුඳත්හුබනුඒභුසුවිබලේෂීුන්බන්ු

සිංවරුබහහුනිහභුසිංවරුඟහතිඹුසුවිබලේෂීුනුඵළවිනි. බුුඑඹුශ්රිුරහංබක්ඹුංසිතිබ ු

නනයතහුකිඹහුඳෆභවුතිබඵනු්රධහනතභුහධඹින. බුුු 

සිංවරුංසිතිඹු. දුුදවබම්ුඅබහබඹන්ුසිංවරුබඵෞද්ධුංසිතිඹුබරුවිහනඹු

බමින් ඳහරනුක්රභඹුවුඅභුභහඟබ ුවළ ළසභුතීයවඹුයනු්රධහනුංසථහු

බදක්ු බරු ෂ ධනඹු විඹ. බු ු එබවත්ු ෂ තභහනු භහඟඹු බභබවඹනු බනත්ු

බඳශමපයම්ුහයුඵහුරුඳතී. බු 

 නූතනුරහංබක්ඹු භහඟඹු ංකීෂ වු වහු ඝංඝරු සබහඹවු ඳත්ුයනු බඳශමපයම්ු

හයරවු ුබවේතුුඳහදුපයුආත්බත්ුවිිතුඅෂ කාඹුතුශුසිදුනුමූරයුංයවබ ු

්රහවඹවුවසුුයවත්ුඟනතහත්ුම්්රදහිනුජීනුයවහුත්වළයුධිුඳරිබබෝඟනඹු

වහු හභබබෝගීත්බඹන්ු යුතුු ජීනු ඝෂ ඹහවු ,ු ඳළළත්භවු නළඹුරුපයු සිටීභින. බුු

එභගින්ු ඳයහෂ ථඹවු  හුඅත්භහෂ ථඹු හිු ඔනු තයුභහඟඹු එමුතුුයනුහධුු

ගුවහංු සිඳීු බිදීු ධනඹු වහු පුද්රු ිනතිහසිම්ු වහු භහඟබ ු විවිධ ඳන්තිු තයුු

බනයෝනය ලබඹන්ුදළඩිුතයහරීුඵක්ුආතිුයුආත. බුු 

බඵෞද්ධු ංල්ඳු පිිගඵ බඵෞද්ධඹන්ුතුශු ඳත්නහු නබඵෝධඹු වහු යහකරත්ඹදුු

බභහිුරහුබවේතුුපයුආත. බුු. දුයඟහවන්ුවන්බේු තයම්ුබරෝඹුබභන්භුභහඟඹදුවිනිවිදු

දුුගු ඊත්තරීතයු තත්ත්ඹවු ඳත්ු යනුු වහු නිළයදිු භ බවිගු ශු බනත්ු

ලහසතියබඹකුුුබනොභළත. බුුඳයදිුංසිතිඹවු හත්ුනළඹුරුපයබම්ු්රතිපරඹක්ුබරු

ෂ තභහනුභහඟබ ුුපුද්රඹහුන්තෂ ඟහරඹවුනළඹුරුපයභුනිහුුභවුබඳොශ,ුසළල්,ු

තහු සිවුඳහහවු ඳහු ු රුවහු ෛභ�ඹු බඳයදළරිු සිවුඵමු විවයවඹු දක්න්නවු
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බඳශමූ ු හම්්රදහිනු බඵෞද්ධු ංල්ඳලින්ු ඇත්ූ ු ඵවහියු අබයෝපිතු භහනු

හිතහදඹ,ු ිනතිහසිම්ු වහු භහනු හිමිම්ුඅදීු ු ු බඵබවවින්ු ු ඳුගු ංල්ඳු ු බතු

නළඹුරුුපයුආත. බුු 

 

මිනිහුශිසවුම්ඳන්නුූ බ ුඔහුබේුමූලිුලයතහුූ ුකුගින්න,ු්රඟනනඹුළනිුදෆු

පිිගඵු ූ ු ු ලයතහු පිරිභහු ළම බභන්ු නතුරුු ඈතිරිු ලක්තිඹු ඹම්ු සුවිබලේෂීු

හෂ ඹබහයඹු බඹදපයභු නිහඹ. බු ු ්රජහු වහු යජතහු ු ෂ ධනඹු පයබභහිරහු රහු

හහිතය,ු අම්ු වහු දෂ ලනු අදිඹු බිහිු ූ බ ු බභභු තිරික්තු ලක්තිබ ු සුවිබලේු

හෂ ඹබහයඹුනිහඹ. බුුඑභගින්ුධයහත්භඹුපු. දුනුදෂ ලනුලහසත්රුුවිබඹහිුමිනිහබේු

බඳශමපයභදුළඩිුවිඹ. බු 

 

එබවත්ුනූතනුභහඟඹුතභුතිරික්තුලක්තිඹුබරෞකිුජීවිතබ ුීමමිතුඅලහුංසිහුු

ළම භු බබයහිු බඹදපයභු නිහු පිරිහීභවු රක්ු ආත. බු ු හයධෂ භු පිරිහීභු වහු බඵෞද්ධු

ංල්ඳු ෂ තභහනු භහඟබඹන්ු ගිිගහීු බොසු ආත්බත්ු ඒහු පිිගඵු ළවහීභක්ු

බනොභළතිපයභු බභන්භු හණිඟත්ඹු විසින්ු මූරයු නම්ු ූ ු ීමමිතු ඵරහයඹු ඹවඳත්ු

ජීනු හධනඹු භතවු අබයෝඳවඹු පයු ඳළතීභින. බු ු බරෞකිු සුු විවයවඹු මුයු

ඳයභහෂ ථඹුබොවුබනුඅත්භහෂ ථඹවුඈ ුදීභුනිහුබේබඹන්ු ුභහඟුම්ඵන්ධතහු

බොඵහදවමින්දුමිනිහුඇත්ුබමින්ුසිිනින. බු 

 

ුබඳයදිු ළසිඹන්වු අබේණිු ූ ු යරු ඵ,ු ු බොඵහු ධෂ භඹු වහු වම්ඵන්ධතහ,ුු

ඳයහෂ ථඹු ,ුභධයසථඵුවහුරුවහුෛභ�ඹුඵඳුුහධුුගුවහංු ුතහක්වබ ු්රතිඹු

බනුබන්ුබිුබවිගඹුබනොවළකිඹ. බුුම්්රදහිනුලබඹන්ුඳත්හුබනුඅුදහතනිු

බඵෞද්ධු හයධෂ භරවු බෝලීඹයවඹුභගින්ු බවෝු බනත්ුඅහයඹුඵහධහු එල්රු

පයභු තහක්වබ ු ්රතිඹු වහු හම්්රදහිනු ංල්ඳු බිු බවීමභකි. බු ු එවිවු භහඟු

ළවලුුභතුුබේ. බ 

 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු ෂ තභහනබ ු ඳත්නහු ළවලුු ෂ තභහනබ ු විහතු වළකිු

ධෂ භඹක්ු බරෝඹවු බවිගු බොවුආත. බු ු එභු නිහු ෂ තභහනු භහඟු ළවලුරවු . දුු

දවබම්ුපිිගතුරුුුආත. බුුඑබවත්ු. ද්ධුලහනඹවුඑල්රුපයුආතිුභිබඹෝුවහුඒවුමුහුවු
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දීභදුුඑභුළවලුුනියහයවඹුකිරීභුවහුවිඳුම්ුබපයබම්දීුු්රභහවත්ුනුතයම්ුමූලිු

බනසම්ුපිිගඵුළවහීභක්ුආතිුයුළම භදුලයුබේ. බ 

ු 

බද්ලඳහරනුඳක්,ුඳහවුඟනතහුබඵදහුබන්ුබොවුතභන්බේුලයතහුවහුඳහරනඹු

බනු ඹෆභු තුිගන්ු ගිහිු ඳළවිදිු බදඳහෂ ලසඹභු ඳක්ු බද්ලඳහරනඹු ු ළශු බනු බඵදීු

බන්ුපයු. දුුභඹුවිසින්ුඊරුභුබොවුදීුආතිුවනීලිුජීනුයවහබන්ුඈත්ුබමින්ු

සිිනනුු දළකිඹු වළකිඹ. බු ්රඝණ්ඩත්ඹ,ු භීවඹ,ු ඳයපීඩු �ඹහු බභන්භු ඵරඹ,ු ධනඹ,ු

යහඹු පිිගඵු බභෝවබඹන්ු බඵෞද්ධු භහඟඹුම්ඳනඹවු ඳත්පයුආත. බු . ද්ධු ලහනඹවු

බඳොදුබේුඵරඳෆම්ුඑල්රුනුනිහුහරහන්තයඹක්ුතිසබේු ඳළතුඑනුබඵෞද්ධුජීනු

යවහු භිබඹෝඹවු රක්ුආතිු තයු ු භහධයු බඳශමපයම්ු භගින්ු සිත්තන්ුනියෂ ථ,ු

බඵොල්,ුවයසුන්,ුංයුභහනසිත්ඹවුභහඟඹුආදුදභහුආත. බුු 

 

ුනයහම්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු ූ ු ු වනීලිු වජීනඹු විනහලු කිරීබභහිරහු බනත්ු

අමිඹන්ුවහුන්තහදීන්ුවිසින්ුසිදුුයනුුරඵනුබඵෞද්ධඹන්ුනයහම්රවුවයහු

ළම භු වහු මූරධෂ භහදීන්ු බිහිු කිරීභු සිංවරු බඵෞද්ධු ංසිතිඹවු වහනියු පයු ආත. බුු

ආතළම්ු �සතිඹහනිු වු ඈසරහම්ු අමිු ංවිධහනු විසින්ු ු අක්රභවීලිු යහඳිති,ුු

ඟහතයන්තයු ගිවිසුම්,ු මූරයු ්රතිඳත්තිු භගින්ු බභන්භු ඟහතයන්තයු ඵරඳෆම්ු වයවහු සිදුු

යනුුරඵනුුඵරඳෆම්,ුවුබද්ලඳහරනිුභළදිවත්පයම්ුභගින්ුසිංවරුබඵෞද්ධුබයත්ඹු

වහුුංල්ඳුවිනහලුයමින්ුසිිනනුුදළකිඹුවළකිඹ. බුසිංවරුබඵෞද්ධුංල්ඳුනුභනඹු

කිරීභු ෂ භවයීලි,ු නියෂ ථ,ු තහක්ණිු �ඹවු බනොළශබඳන,ු �ඹහභහෂ ුු

ඵදක්මින්ුවිබේඝනඹුයනුුරළබබ්. බුඒුතයුුකඨුුවහුුබඹහනුඊඳක්රභුුබඹොදමින්ු

. ද්ධුලහනඹවත්ු,ුබඵෞද්ධඹහවත්ුවහනිුකිරීබම්ුුය�ණින්ු�ඹහත්භුනුඟහතයන්තයු

ංවිධහනු බභන්භු ු ඒහු වහු ම්ඵන්ධු යහඟයු බනොනු ංවිධහනදු �ඹහත්භු බමින්ු

ඳතී. බුු 

 

ශ්රිු රංහවු නු්රවඹු දළක්ූ ු ශ්රිු රංහබේු භහනු හිමිම්ු වුන්රබ ු 62 4ු

ඔක්බතෝම්ඵෂ ුබඹෝඟනහුනුුුබඹෝජිතු“ංක්රහන්තිුහධහයවත්ඹුවුඑගත්ඹු

පිිගඵුඹහන්ත්රවඹව”ුභවඟනුදවසුවිභීමභුවහ,ු ු 62  ුයඟබ ුඑගත්ඹුආතිු
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දීභදුුඑභුළවලුුනියහයවඹුකිරීභුවහුවිඳුම්ුබපයබම්දීුු්රභහවත්ුනුතයම්ුමූලිු

බනසම්ුපිිගඵුළවහීභක්ුආතිුයුළම භදුලයුබේ. බ 

ු 

බද්ලඳහරනුඳක්,ුඳහවුඟනතහුබඵදහුබන්ුබොවුතභන්බේුලයතහුවහුඳහරනඹු

බනු ඹෆභු තුිගන්ු ගිහිු ඳළවිදිු බදඳහෂ ලසඹභු ඳක්ු බද්ලඳහරනඹු ු ළශු බනු බඵදීු

බන්ුපයු. දුුභඹුවිසින්ුඊරුභුබොවුදීුආතිුවනීලිුජීනුයවහබන්ුඈත්ුබමින්ු

සිිනනුු දළකිඹු වළකිඹ. බු ්රඝණ්ඩත්ඹ,ු භීවඹ,ු ඳයපීඩු �ඹහු බභන්භු ඵරඹ,ු ධනඹ,ු

යහඹු පිිගඵු බභෝවබඹන්ු බඵෞද්ධු භහඟඹුම්ඳනඹවු ඳත්පයුආත. බු . ද්ධු ලහනඹවු

බඳොදුබේුඵරඳෆම්ුඑල්රුනුනිහුහරහන්තයඹක්ුතිසබේු ඳළතුඑනුබඵෞද්ධුජීනු

යවහු භිබඹෝඹවු රක්ුආතිු තයු ු භහධයු බඳශමපයම්ු භගින්ු සිත්තන්ුනියෂ ථ,ු

බඵොල්,ුවයසුන්,ුංයුභහනසිත්ඹවුභහඟඹුආදුදභහුආත. බුු 

 

ුනයහම්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු ූ ු ු වනීලිු වජීනඹු විනහලු කිරීබභහිරහු බනත්ු

අමිඹන්ුවහුන්තහදීන්ුවිසින්ුසිදුුයනුුරඵනුබඵෞද්ධඹන්ුනයහම්රවුවයහු

ළම භු වහු මූරධෂ භහදීන්ු බිහිු කිරීභු සිංවරු බඵෞද්ධු ංසිතිඹවු වහනියු පයු ආත. බුු

ආතළම්ු �සතිඹහනිු වු ඈසරහම්ු අමිු ංවිධහනු විසින්ු ු අක්රභවීලිු යහඳිති,ුු

ඟහතයන්තයු ගිවිසුම්,ු මූරයු ්රතිඳත්තිු භගින්ු බභන්භු ඟහතයන්තයු ඵරඳෆම්ු වයවහු සිදුු

යනුුරඵනුුඵරඳෆම්,ුවුබද්ලඳහරනිුභළදිවත්පයම්ුභගින්ුසිංවරුබඵෞද්ධුබයත්ඹු

වහුුංල්ඳුවිනහලුයමින්ුසිිනනුුදළකිඹුවළකිඹ. බුසිංවරුබඵෞද්ධුංල්ඳුනුභනඹු

කිරීභු ෂ භවයීලි,ු නියෂ ථ,ු තහක්ණිු �ඹවු බනොළශබඳන,ු �ඹහභහෂ ුු

ඵදක්මින්ුවිබේඝනඹුයනුුරළබබ්. බුඒුතයුුකඨුුවහුුබඹහනුඊඳක්රභුුබඹොදමින්ු

. ද්ධුලහනඹවත්ු,ුබඵෞද්ධඹහවත්ුවහනිුකිරීබම්ුුය�ණින්ු�ඹහත්භුනුඟහතයන්තයු

ංවිධහනු බභන්භු ු ඒහු වහු ම්ඵන්ධු යහඟයු බනොනු ංවිධහනදු �ඹහත්භු බමින්ු

ඳතී. බුු 

 

ශ්රිු රංහවු නු්රවඹු දළක්ූ ු ශ්රිු රංහබේු භහනු හිමිම්ු වුන්රබ ු 62 4ු

ඔක්බතෝම්ඵෂ ුබඹෝඟනහුනුුුබඹෝජිතු“ංක්රහන්තිුහධහයවත්ඹුවුඑගත්ඹු

පිිගඵුඹහන්ත්රවඹව”ුභවඟනුදවසුවිභීමභුවහ,ු ු 62  ුයඟබ ුඑගත්ඹුආතිු
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සාමාජිකයන් 11 දදදනකුදෙන් සමන්විත  උඳදේක කාර්ය සාධක ඵකායක් 

අෙමැතිලරයා විසින් ඳත් කරන දි.   
 

එහිදී සියලු ඳාර්ල්කරුලන්දේ උඳදදස් මත රදේ අදහනු ඵන විවිධ ආෙම් සහා 

සමාන සැකිලි ැදඵන ඳරිදි අනාෙමික රාජ්යක් උදදසා අර්ථලත් පියලර ෙත යුතු 

ඵලට තදින් නිර්දේ කරමින් දමම කාර්ය සාධක ඵකාදේ අලසන් ලාර්තාල 2016 

දනොලැම්ඵර් මාසදේදී ඉදිරිඳත් කරන දි.  එම නිර්දේය අඳ රදටහි උත්තරීතර 

නීතිදේ අඩංගු 09 දලනි ලෙන්තියට එල් කරන ද ඵලත් ඳහරකි. 
   
� ංකාල සහ එහි ඵතරතරයක් ලන දඵ්ේධ ජ්නයා අදනකුත් ආෙම් අදහන ජ්නතාල 

පිළිඵ සැකිල්ක් දනොදක්ලන අතර ඔවුන්දේ ආෙමික නිදහස නැති කරනු ැබූ ඵල 

දමම කාර්ය සාධක ඵකාය මගින් දොලටම ඉඟියක් දදනු ඵන ඵල දඳදන්.  එම 

ප්රකාය සාලදය ලනලා ඳමකක් දනොල හිතාමතාම දඵ්ේධ ජ්නතාලදේ ප්රතිරඳය 

විනා කිරීදම් දේතනාන්විත  ප්රයත්නයක් ද ූ  ඵල ඳැහැදිලිය.  
 

 ලයලස්ථා සංද ධන පිළිඵ මහජ්න නිදය ජ්න ලාර්තාල ඵදු රජ්දේ විවිධ කමිටු 

ලාර්තා මගින්ද  දමඵඳුම අදහස් ප්රකා ී  ඇත.  දඵදුම්ලාදී ක්ඩඩායම් මගින්ද දමඵඳු 

ප්රකා සිදු කරනු ැබූලද වලා දනොසකා හරිනු ැීයය.  දකදස  දලතත් රජ්ය විසින් 

ඳත් කරනු ැබූ කමිටු නිර්දේ දස දමලැනි අදහස් ප්රකා කිරීම ඵරඳත 

තත්ත්ලයක් දස  සැකිය යුතුල ඇත.   
 

� ංකාල යටත්විජිතලාදී ඳාන සමදේ සිටම දඵ්ේධයාට හුතරකදීමට සිදු ූ  

විවිධාකාර පීඩා , අකටයුතුකම්  දමකී දය ජිත නිර්දේ මගින් දනොසකා හැර 

ඇත.එඵැවින් එඵඳු අසාධාරක අඳ විසින් නිලැරදි කළ යුතු දේ. දමම දපතිහාසික 

අසාධාරක නිලැරදි කරනු පිණිස  09 දලනි ලෙන්තිය අඳදේ ලයලසථ්ාලට හඳුන්ලා 

දදනු ැීයය.  (1972 ලයලසථ්ාදේ ලෙන්ති 06 ද ටට දඳර හඳුන්ලා දදනු  ැීයය.)         

� ංකාල අනාෙමික රාජ්යයක් ඵලට ඳත් කිරීදම් අරහුණින් සහ ලයලසථ්ාදේ 09 දලනි 

ලෙන්තිය හුළුමනින්ම ඉලත් කිරීමට දහ  එයට නුසුදුසු දස ඵඳෑම්  කිරීම උදදසා 

කරනු ඵන සාලදය සහ    සාහසික ප්රකාන සිදු කරන ඳසුිමමක් තුළ දඵ්ේධ      මහා 

9



10 
 

ම්බම්රනඹු බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහක්ු ඳත්ු කිරීභවු ඈදිරිඳත්පයභු හලීනු

ලයතහක්ුබභන්භුහබරෝිතතුපිඹයක්දුවිඹ. බ 

 

යු වනහක්ු තිසබේු බඵෞද්ධු ඟනතහවු සිදුු ූ ු හධහයවම්ු භනඹු කිරීභව,ුු

ඳළළතිුකිසිදුුයඟඹක්ුභගින්ුහධහයවුභළදිවත්ුපයභක්ුසිදුුකිරීභවුභත්ුපයුආතුඑඵළවින්ු

ඵහහියු ඵරබේු වු ඟහතයන්තයු යහඟයු බනොනු ංවිධහනු ු ඔවුන්බේු සිඹලුු ්රඹත්නු

භගින්ුබභයවුපී හවුඳත්ුපයුසිිනනුඵහුතයඹක්ුූ ුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහවුවනුරඵහු

දීභවු ු ඵහධහු ඳළමිවපයභදු දිගින්ු දිවභු සිදුු යනුු රළබබ්. බු ු ඈවතු කීු හෂ ඹු හධු

ඵරහඹුභගින්ුබදනුුරළබූුනිෂ බද්ලුභගින්ුසහධීනුඟහතිඹක්ුබරුඳුයබට්ුඳළළත්භවු

විනහලහරීුඵරඳෆභක්ුආතිුයනුුරඵින. බුුයු6422ුක්ුතිසබේුසුයක්ිතතුරැුබනු

අුබඵෞද්ධුබයත්ඹවුදුඑභගින්ුඹවඳත්ුඵරඳෆභක්ුආතිුබබෂ . බු 

 

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුබතුුුබොශමුමූරසථහනඹුවුඳශහත්ුළසිහයරදිුුරඵහු

දුන්ුලිිතතු,ුහිතුුහක්යුවු්රහලුඳරිසබභන්ුරහුඵරමින්ුබඵෞද්ධුහිමිභු,ු

බඵෞද්ධිනන්ුවු�ද්ධුලහනඹවුුවහුුයවවුඑබයහිුසිදුුයනුුරඵනු�ඹහුනිරීක්වු

නුුඳබේුනිභනුවහුනිෂ බද්ලුඈදිරිඳත්ුකිරීභවුවයුතුුබශමු. බු 

ුබඵෞද්ධු ඊරුභඹු ු වහු හිමිභු ු ඳවතු වන්ු අහයබඹන්ු ෂ ථථනඹු ු කිරීභවු

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයින. බු 
 

ංකළමශ මඵෞද්ධ උරුභය වශ හිමිකම් 

�ුරහංබක්ඹුුබඵෞද්ධුඊරුභඹුසිංවරිනන්බේුඳභවක්ුබනොුභසතුු�ුරංහබේභු

ඊරුභඹින. බ 

�පිවඹු්රන්ථහර ුකිරීභ,ුඑඹුඅයක්හුකිරීභ. බුරැුළම භුසිංවරිනන්බේුඓතිවහසිු

ඊරුභඹකි. බු 

එභුන්දෂ බඹුතුශුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබවෝුහිමිම්ුඹනුබන්ුවඳුන්න්බන්ුබභොනහදු? 

 �ුරහංබක්ඹු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවන්බේු විසින්ු්රන්ථහර බොවුඅයක්හුශු
ඳහළිු �පිවඹ,ු ඒහු ලිඹවුණුු පුසබොශු බඳොත්ු වු මුරිතු බඳොත්,ු �පිවඹු
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ම්බම්රනඹු බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු බහක්ු ඳත්ු කිරීභවු ඈදිරිඳත්පයභු හලීනු

ලයතහක්ුබභන්භුහබරෝිතතුපිඹයක්දුවිඹ. බ 

 

යු වනහක්ු තිසබේු බඵෞද්ධු ඟනතහවු සිදුු ූ ු හධහයවම්ු භනඹු කිරීභව,ුු

ඳළළතිුකිසිදුුයඟඹක්ුභගින්ුහධහයවුභළදිවත්ුපයභක්ුසිදුුකිරීභවුභත්ුපයුආතුඑඵළවින්ු

ඵහහියු ඵරබේු වු ඟහතයන්තයු යහඟයු බනොනු ංවිධහනු ු ඔවුන්බේු සිඹලුු ්රඹත්නු

භගින්ුබභයවුපී හවුඳත්ුපයුසිිනනුඵහුතයඹක්ුූ ුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහවුවනුරඵහු

දීභවු ු ඵහධහු ඳළමිවපයභදු දිගින්ු දිවභු සිදුු යනුු රළබබ්. බු ු ඈවතු කීු හෂ ඹු හධු

ඵරහඹුභගින්ුබදනුුරළබූුනිෂ බද්ලුභගින්ුසහධීනුඟහතිඹක්ුබරුඳුයබට්ුඳළළත්භවු

විනහලහරීුඵරඳෆභක්ුආතිුයනුුරඵින. බුුයු6422ුක්ුතිසබේුසුයක්ිතතුරැුබනු

අුබඵෞද්ධුබයත්ඹවුදුඑභගින්ුඹවඳත්ුඵරඳෆභක්ුආතිුබබෂ . බු 

 

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුබතුුුබොශමුමූරසථහනඹුවුඳශහත්ුළසිහයරදිුුරඵහු

දුන්ුලිිතතු,ුහිතුුහක්යුවු්රහලුඳරිසබභන්ුරහුඵරමින්ුබඵෞද්ධුහිමිභු,ු

බඵෞද්ධිනන්ුවු�ද්ධුලහනඹවුුවහුුයවවුඑබයහිුසිදුුයනුුරඵනු�ඹහුනිරීක්වු

නුුඳබේුනිභනුවහුනිෂ බද්ලුඈදිරිඳත්ුකිරීභවුවයුතුුබශමු. බු 

ුබඵෞද්ධු ඊරුභඹු ු වහු හිමිභු ු ඳවතු වන්ු අහයබඹන්ු ෂ ථථනඹු ු කිරීභවු

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයින. බු 
 

ංකළමශ මඵෞද්ධ උරුභය වශ හිමිකම් 

�ුරහංබක්ඹුුබඵෞද්ධුඊරුභඹුසිංවරිනන්බේුඳභවක්ුබනොුභසතුු�ුරංහබේභු

ඊරුභඹින. බ 

�පිවඹු්රන්ථහර ුකිරීභ,ුඑඹුඅයක්හුකිරීභ. බුරැුළම භුසිංවරිනන්බේුඓතිවහසිු

ඊරුභඹකි. බු 

එභුන්දෂ බඹුතුශුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබවෝුහිමිම්ුඹනුබන්ුවඳුන්න්බන්ුබභොනහදු? 

 �ුරහංබක්ඹු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවන්බේු විසින්ු්රන්ථහර බොවුඅයක්හුශු
ඳහළිු �පිවඹ,ු ඒහු ලිඹවුණුු පුසබොශු බඳොත්ු වු මුරිතු බඳොත්,ු �පිවඹු
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ලිඹළවුණු බඳොතු ඳතු පිළිඵු රඵහු බදනු නිළයදිු ෂ ථථන,ු බඵෞද්ධ 

ධයහඳනඹුවුධයහඳනුපිළිබත්ද. බ 

 යුබදදවසුතුන්සිඹඹක්ුඳභවුහරඹක්ුතුශු�දුදවභුරැබනුඳත්හුබනු

ඳළමිණිු ංකුයත්නඹුවුංකුංසථහ. බ 

 �දුුදවබම්ුඳළළත්භුවහුරංහබේුඈදිුබරුණුුබබවයුවිවහයුආතුළුු

ඈදිකිරීම්ද. බ 

 �දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුුසිංවරුහසතුුවිදයහ,ුමූෂ තිුශිල්ඳඹ වුිතත්රුරහු

ආතුළුුරහුශිල්ඳද. බ 

 �දුදවභුමුල්බොවුබනුබඳෝවඹුූ ුසිංවරුබහහ,ුසිංවරුබල්නුරහුු

වුබඵෞද්ධුහහිතයඹද. බ 

 �දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුහයධෂ භුඳද්ධතිඹද. බ 

 �දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුංසිතිඹුවුවළදිඹහද. බ 

 �දුදවභ මුල්බොවුබනුු�ුරංහබහිුබො නළගීුආතිුුනනයතහුවු

බ්රෞ ත්ඹදු 

 �දුදවභුවහුූ ුයහඟයුනු්රවඹුවු්රමුතහඹ. බ 

 �දුදවභුඅයක්හුයුඳත්හබනුඹහභුවහුසිංවරඹන්වුආතිුිනතිඹුවු
කීභද. බ 

 බථයහදීු�දුදවභුනිහු�ුරංහුරළබූුඟත්ු්රමුත්ඹදු. බ 

 �දුදවභුසිංවරුඟහතිබ ුඩිතහරභුපයභද. බ 

 බඵෞද්ධුඊරුභඹුවුඒුවහුූ ුහිමිම්ුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳයමුවුත්ු

වුළඳූ ුසිඹලුුබදනහබේුඟඹ,ුලක්තිඹ,ුවිලසහඹුවහුබප්ක්හදුබඳොදුබේු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුළරබක්ු. බ 
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 I ඳරිච්මේදය 

බුද්ධ ළවනය, මඵෞද්ධ හිමිකභ වශ  ආගමික වශජීලනය 

1.1  බුද්ධ ළවනය 

1.1.1  වම්බුද්ධ ළවනය පිහිටුවීභ වශ එහි ලර්ධනය 

හයහංයුල්ඳුරක්ඹක්ු ුබඳරුම්පුයමින්ුසිවුහනුභනුයු ුබඹුබරුදමදිු

පිරසතුුපුයබ ුසුද්බධෝධනුයජුබේුවුභවභහඹහුබද්විඹබේුදරුහුබරුඊඳතුරළබූු

සිදුවත්ුකුභයහවු ඊඳඹහබනුතිබූු පුවයු ඵරභහිභබඹන්ු යඟු ඳවුරු ඈඳදීු සිඹලුු ළඳු

ම්ඳත්ුවිඳීභවු සථහුති. ණි. බුඑබේු වුදුම්. ද්ධත්ඹවුඳත්පයභුඑභුභිරහඹු

යුත්ුසිදුවත්ුකුභහයඹහුභේුකුසින්ුබිහිූ ුවහභුත්පියුම්ුපිවුළ ුසිිනමින්ුඑභුඊඳතු

හනුබබෝත්ඳත්තිඹුඵුුතභ ්රථභුඊදහනබඹන්භුීෂතුසිංවනහදුබශේඹ. බු 

“ භභුබරොවු්රබමි,ුබඟයේසඨ බමි 

බශ්රේසඨ බමි,ුබම්ුභහබේුන්තිභුත්බඹින 

බභඹවුඳසුුභවුබබෝත්ඳත්තිඹක්ුනළත” ඹනුබන්ු ඊන්වන්බේුදහශව. බ 

තරුවු විඹවු එශබමත්භු ඹබලෝදයහු බද්විඹු විහවු යබනු දරුකුබේු පිඹහු ඵවදු

ඳත්ූ ුනමුත්ුභසතුභහනුභහඟඹුබනුබන්ුඑතුභහබන්ුඈුගුපයභවුතිබූුහෂ ඹබහයඹු

පුයහලීබම්ුභන ඳහයමිතහු්රහය අයම්බුශව. බ 

ගිහිුබිනන්ු ුනික්භුබොස, එශ දමදිුසිිනුවිවිධුඅමිු ුගුරුකුරුබොඹහු ුඹමින්ු

විමුක්තිඹුරඵහළම භවු්රඹත්නුදළරුනමුත්ුඒුසිඹල්රුහෂ ථුබද්දීුඊන්වන්බේු

සබෝත්හවබඹන්ු(සඹංමිතුුජහවබඹන්)ුුුනිළයදිුභවුඑශමු. ද්ධත්ඹවුඳත්පයභවු

භත්ුූ ව. බුඈන්ුඳසුුු්රථභබඹන්භුතභන්ුබඵෝධුයත්ුධෂ භඹුභවඟනතහුතයු

්රඝලිතුකිරීභුඅයම්බුයමින්ුඊන්වන්බේුභුහරඹක්ුතය බූ ුබොණ් ඡසඡ,ු

ප්ඳ,ු බද්දිඹ,ු භවහනහභ,ු සජි,ු ඹනු ඳසු තවුන්වු ්රථභු ධෂ භු බද්ලනහු

ඳළළත්ූ ව. බ 

එහිදීුඊන්වන්බේු ඳළවිද්දන්ුවිසින්ුත්වශුයුතුුන්තුබදුබරුහභසුල්ලිහනුු

බඹෝඹුවුත්තකිරභතහනුබඹෝඹුබඳන්හුදුන්ුතයුසුදුසුභුභහෂ ඹුභළදුපිිගබතු
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 I ඳරිච්මේදය 

බුද්ධ ළවනය, මඵෞද්ධ හිමිකභ වශ  ආගමික වශජීලනය 

1.1  බුද්ධ ළවනය 

1.1.1  වම්බුද්ධ ළවනය පිහිටුවීභ වශ එහි ලර්ධනය 

හයහංයුල්ඳුරක්ඹක්ු ුබඳරුම්පුයමින්ුසිවුහනුභනුයු ුබඹුබරුදමදිු

පිරසතුුපුයබ ුසුද්බධෝධනුයජුබේුවුභවභහඹහුබද්විඹබේුදරුහුබරුඊඳතුරළබූු

සිදුවත්ුකුභයහවු ඊඳඹහබනුතිබූු පුවයු ඵරභහිභබඹන්ු යඟු ඳවුරු ඈඳදීු සිඹලුු ළඳු

ම්ඳත්ුවිඳීභවු සථහුති. ණි. බුඑබේු වුදුම්. ද්ධත්ඹවුඳත්පයභුඑභුභිරහඹු

යුත්ුසිදුවත්ුකුභහයඹහුභේුකුසින්ුබිහිූ ුවහභුත්පියුම්ුපිවුළ ුසිිනමින්ුඑභුඊඳතු

හනුබබෝත්ඳත්තිඹුඵුුතභ ්රථභුඊදහනබඹන්භුීෂතුසිංවනහදුබශේඹ. බු 

“ භභුබරොවු්රබමි,ුබඟයේසඨ බමි 

බශ්රේසඨ බමි,ුබම්ුභහබේුන්තිභුත්බඹින 

බභඹවුඳසුුභවුබබෝත්ඳත්තිඹක්ුනළත” ඹනුබන්ු ඊන්වන්බේුදහශව. බ 

තරුවු විඹවු එශබමත්භු ඹබලෝදයහු බද්විඹු විහවු යබනු දරුකුබේු පිඹහු ඵවදු

ඳත්ූ ුනමුත්ුභසතුභහනුභහඟඹුබනුබන්ුඑතුභහබන්ුඈුගුපයභවුතිබූුහෂ ඹබහයඹු

පුයහලීබම්ුභන ඳහයමිතහු්රහය අයම්බුශව. බ 

ගිහිුබිනන්ු ුනික්භුබොස, එශ දමදිුසිිනුවිවිධුඅමිු ුගුරුකුරුබොඹහු ුඹමින්ු

විමුක්තිඹුරඵහළම භවු්රඹත්නුදළරුනමුත්ුඒුසිඹල්රුහෂ ථුබද්දීුඊන්වන්බේු

සබෝත්හවබඹන්ු(සඹංමිතුුජහවබඹන්)ුුුනිළයදිුභවුඑශමු. ද්ධත්ඹවුඳත්පයභවු

භත්ුූ ව. බුඈන්ුඳසුුු්රථභබඹන්භුතභන්ුබඵෝධුයත්ුධෂ භඹුභවඟනතහුතයු

්රඝලිතුකිරීභුඅයම්බුයමින්ුඊන්වන්බේුභුහරඹක්ුතය බූ ුබොණ් ඡසඡ,ු

ප්ඳ,ු බද්දිඹ,ු භවහනහභ,ු සජි,ු ඹනු ඳසු තවුන්වු ්රථභු ධෂ භු බද්ලනහු

ඳළළත්ූ ව. බ 

එහිදීුඊන්වන්බේු ඳළවිද්දන්ුවිසින්ුත්වශුයුතුුන්තුබදුබරුහභසුල්ලිහනුු

බඹෝඹුවුත්තකිරභතහනුබඹෝඹුබඳන්හුදුන්ුතයුසුදුසුභුභහෂ ඹුභළදුපිිගබතු
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බවත්ු භධයභු ්රතිඳදහු ඵු බඳන්හු දුන්ු බේ. බු ු ඒු නුු බෞතභු . දුයඟහවන්ු

වන්බේුතභු්රථභුධෂ භුබද්ලනහුබරුුබම්ුංහබෂ ුඹිගුඹිගත්ුඈඳදීභුදුුබවත්ු

දුක්ුතයුබරදුඑකීුදුවුබවේතුුතිසවහුබවත්ුමුදඹුතයුඵදුඑිනන්ුමිදීභු

වහුතිසවහුනළතිුයුතුයුතුුුඵුබවත්ුනිබයෝධුතයුබඵෝධුයුතුයුතුු

ඵදු ු ඳළවළදිලිුශු බේ. බු නතුරුු එකීු දුුනළතිුයු ළම බම්ුභහෂ ඹු ලබඹන්ු

අෂ ඹුසඨහංගිුභහෂ ඹුබද්ලනහුශුබේ. බ1 

බද්ලනඹු හනබ ු . දුයඟහවන්ු වන්බේු ඳසු භවණුන්ු භතහු “භවබවනිු බම්ු

නහහීුතථහතුභවිසින්ුනුවුඳවශපයභුපිණිදුනිනු්රතයක්බොවුළම භුවහදු

බඵෝධුයුත්ුභධයභු්රතිඳදහ”ුඵුඳළවළදිලිුශුබේ. බ 

එඳරිද්බදන්ුදමදිුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගපයබම්ුඅයම්බුපිඹයුබරුතභන්වන්බේු

බඵෝධයත්ුධෂ භඹුුබසුුඟනතහුතයුබඵදහුවළරීභුඅයම්බුශුතයුඒුවහු

තයලයු ංබෝඳහංු ලබඹන්ු ඳසු තවුන්ු ඳළවිදිුයහු ඳසු භික්ෂන්ුඵවු

ඳත්බොවු ඊඳම්ඳදහදු රඵහු දීු භික්ෂු ංසථහු අයම්බු ශව. බු නතුරුු භික්ෂුු

භහඟඹු පුළුල්ු යු ළම භු වහු ූ ු බප්ක්හු ඈුගු යමින්ු ු බතරුන්ු යවු ගිඹුු

ඳශමුබනිු ඊඳහඹහු බරු ඵයවළසු නුයු සිුගු පුත්ු ඹකුරු තරුවඹහු ඒහිු

භික්ෂත්බඹන්ුඳළවිදිුදිවිඹවුආතුළුුයුළම බභන්ුනතුරුුඹකුරුහිමිඹන්බේුගිහිු

ජීවිතබ ු භු වු බිරිු ්රථභු ඊඳහසිහන්ු ඵවු ඳත්ූ ව. බු තදු ීඝ්රබඹන්ු

ඔවුබනොවුන්බේු ජහතීන්ු වු ු මිත්රිනන්දු ු ඳළවිදිු දිවිඹවු ආතුළුපයබභන්ු දිනු කිහිඳඹක්ු

ආතශතුයවත්ඵුරළබූුභික්ෂන්ුවන්බේුවළවුනභක්ුම්. ද්ධුලහනඹවුුඹත්ුූ ව. බු

ඳශමුබනිුධෂ භදතුපිරිුබරුබභභුවළවනභුම්ුනිඹම්ම්හිුළරිුළරුඵුලහනු

ඈතිවහබ ුදළක්බින. බු 

විමුක්තිුපිඳහබඹන්ුසිිනුතත්හලීනුඟනතහුබභභුයත්නත්රබඹන්ුඊදම්ුබමින්ුඳළවිදිු

පයභවු ඳවන්ත්ු නිහු ඈතහු ඈක්භනින්ු භික්ෂුු පිරිු ළබ න්නවු විඹ. බු ු බම්ු නිහු

ඊන්වන්බේරහවු ළ සිටීභවු අයහභු වහු ඒහවු ලයු ංු එතුු විඹ. බුු

. දුයඟහවන්වන්බේු . දුනු සථහබේු ආසුරුු ශු ආතුු රුදු බඵෝධිු ික්ඹු

ලබඹන්ුපඟම ඹුසතුක්ුබරුරන්නවුවිඹ. බු ුඳසුුහරඹදීුඅනන්දුබඵෝධිඹු

                                                           
1 ම්භහුදිට්ඨි,ම්භහුංප්ඳ,ුුම්භහුහඝහ,ුම්භහුම්භන්ත,ුම්භහුඅජී,ුම්භහුහඹහභ,ුම්භහුති,ුම්භහුභහධි 
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බයෝඳවඹුකිරීබභන්ුබනත්ුතළන්රු දු බඵෝඳළරු බයෝඳවඹුයුපඟහු ඳත්න්නවු

විඹ. බුුබම්ුනුුබඵෝරුදුපඟම ඹුඵවුඳත්ුවිඹ. බ 

. දුයඟහවන්වන්බේු සූු ඹසු පිරීු පිරිනින්ු ඳෆබභන්ු ඳසුු බභභු පඟම ඹු සතුු

වඹවුඈතහුළදත්ුබදඹක්ුඑතුුවිඹ. බු ුඑනම්,ු. දුයඟහවන්ුවන්බේබේු�ුබද්වඹු

අදහවනඹුකිරීබභන්ුඳසුුබනොදළපයුඈතිරිුූ ුධහතුුබොවසුවහුබසභහබලේඹ. බු ුබම්හු

නිදන්ු බොවු සතඳු බො නළගීභු නතුරුු සිදුවිඹ. බු ු බම්ු තයභු . දුයඟහවන්ුු

වන්බේබේු සිරිඳතුල්රු නුරුු වහු . දුු පිිගභු තඵහු ළඳුම්ු පිදුම්ු යනු

බො නළගිල්රක්ු විවහයඹු නමින්දු ු ්රඝහයඹවු ඳළමිවු ආත. බු ු ධෂ භහබලෝු භවහු යජුු

සූවහයදවක්ු බබවයු විවහයු ශු ඵු ංථහරු වන්ු බින. බු ු බම්හදු . ද්ධු

ලහනඹුඹන්නුඹවතවුඳත්ුආත. බුු. දුදවභුභවහභබවේන්රුුභවයවතන්වන්බේුවිසින්ු

�ුරංහවුවඳුන්හදීුආත්බත්ුබභභුසථහබේඹ. බු 

ුබඵෝතහවන්ු වන්බේු ු ඳයභු තයු ු බොඹහු ගිඹදහු ඳවන්ු ඹබලෝධයහු ගිහිු ළඳු

ත්වළයුදළමූුඵුලහනුඈතිවහබඹහිුදළක්බේ. බුුුුුසිදුවත්ුකුභරුුඈඳදීුත්ුදිනකින්ුභු

ලුරිඹුකිරීභුුබවේතුබොවුුකුභයහුරැඵරහුත්ුකිරිභේුුභවහු්රඟහඳතීුබෝතමිඹුු. දුන්ු

වන්බේබන්ු ු කිහිඳු විවක්භු ඳළවිද්දු රඵහු බදනු බරු ඈල්ලීම්ු යු ඳසුුඅනන්දු

හිමිඹන්බේදු ඈල්ලීභු භතු සඨු රුධෂ භු පිිගළම බභන්ු ඒහිු භික්ෂත්බඹන්ු ඳළවිදිු

ඊඳම්ඳදහුරඵහදීභුසිදුුබරිණි. බු්රඟහඳතීුබෝතී ුබද්විඹුභුඳළමිණිුහන්තහන්ු

පිරිවදු්රඟහඳතීුබෝතී ුභික්ෂුණිඹුවුඊඳඳන්ුභික්ෂන්ුවනබේු නභක්ුුඑතුුපයු

භික්ෂුණීුතත්ත්ඹුරඵහුදීභවුඊඳබදසුරඵහුදුන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේුළඩිල්ුඹහභවු

බඳයු භික්ෂු,ු භික්ෂුණී,ු ඊඳහ,ු ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිබන්ු යුක්තු ම්. ද්ධු

ලහනඹුපිහිුගුූ ව. බ 

බිම්බිහයුයජු,ුබන්පිඩුුසිවහවන්ුු. දුන්ුවන්බේබේුගිහිුදිබ දීුජහතීන්ුූ ුසුඟහතහු

සිුගුදිඹණිඹුුළනිුධනත්ුදහනඳතිුපිරිසුවිසින්ුුවිවිධුපුදුපඟහුභගින්ුදහනභහනුඳභවක්ු

බනොුඅයහභුඅදීුසතුදුපඟහුකිරීබභන්ුුම්. ද්ධුලහනඹුපිරිසුඵරඹුතින්දුධෂ භු

්රඝහයවඹවු ලයු ඳවසුම්ු තින්දු ු අ යු යනුු රළ දඹ. බු ඒු නුු . දුයඟහවන්ු

වන්බේු දමදිු පුයහු ළරියමින්ු ධෂ භඹු ්රඝහයඹු ශව. බු එබේු කිරීභවු භික්ෂන්ු

වන්බේවුඊඳබදසුරඵහුදුන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේුඑහිදීුනුභනඹුශුයුතුුම තිුරීතිු

ආතුළුුසිඹලුුඊඳබදසුරඵහුදීභවදුපිඹයුත්ව. බ 
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බයෝඳවඹුකිරීබභන්ුබනත්ුතළන්රු දු බඵෝඳළරු බයෝඳවඹුයුපඟහු ඳත්න්නවු

විඹ. බුුබම්ුනුුබඵෝරුදුපඟම ඹුඵවුඳත්ුවිඹ. බ 

. දුයඟහවන්වන්බේු සූු ඹසු පිරීු පිරිනින්ු ඳෆබභන්ු ඳසුු බභභු පඟම ඹු සතුු

වඹවුඈතහුළදත්ුබදඹක්ුඑතුුවිඹ. බු ුඑනම්,ු. දුයඟහවන්ුවන්බේබේු�ුබද්වඹු

අදහවනඹුකිරීබභන්ුඳසුුබනොදළපයුඈතිරිුූ ුධහතුුබොවසුවහුබසභහබලේඹ. බු ුබම්හු

නිදන්ු බොවු සතඳු බො නළගීභු නතුරුු සිදුවිඹ. බු ු බම්ු තයභු . දුයඟහවන්ුු

වන්බේබේු සිරිඳතුල්රු නුරුු වහු . දුු පිිගභු තඵහු ළඳුම්ු පිදුම්ු යනු

බො නළගිල්රක්ු විවහයඹු නමින්දු ු ්රඝහයඹවු ඳළමිවු ආත. බු ු ධෂ භහබලෝු භවහු යජුු

සූවහයදවක්ු බබවයු විවහයු ශු ඵු ංථහරු වන්ු බින. බු ු බම්හදු . ද්ධු

ලහනඹුඹන්නුඹවතවුඳත්ුආත. බුු. දුදවභුභවහභබවේන්රුුභවයවතන්වන්බේුවිසින්ු

�ුරංහවුවඳුන්හදීුආත්බත්ුබභභුසථහබේඹ. බු 

ුබඵෝතහවන්ු වන්බේු ු ඳයභු තයු ු බොඹහු ගිඹදහු ඳවන්ු ඹබලෝධයහු ගිහිු ළඳු

ත්වළයුදළමූුඵුලහනුඈතිවහබඹහිුදළක්බේ. බුුුුුසිදුවත්ුකුභරුුඈඳදීුත්ුදිනකින්ුභු

ලුරිඹුකිරීභුුබවේතුබොවුුකුභයහුරැඵරහුත්ුකිරිභේුුභවහු්රඟහඳතීුබෝතමිඹුු. දුන්ු

වන්බේබන්ු ු කිහිඳු විවක්භු ඳළවිද්දු රඵහු බදනු බරු ඈල්ලීම්ු යු ඳසුුඅනන්දු

හිමිඹන්බේදු ඈල්ලීභු භතු සඨු රුධෂ භු පිිගළම බභන්ු ඒහිු භික්ෂත්බඹන්ු ඳළවිදිු

ඊඳම්ඳදහුරඵහදීභුසිදුුබරිණි. බු්රඟහඳතීුබෝතී ුබද්විඹුභුඳළමිණිුහන්තහන්ු

පිරිවදු්රඟහඳතීුබෝතී ුභික්ෂුණිඹුවුඊඳඳන්ුභික්ෂන්ුවනබේු නභක්ුුඑතුුපයු

භික්ෂුණීුතත්ත්ඹුරඵහුදීභවුඊඳබදසුරඵහුදුන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේුළඩිල්ුඹහභවු

බඳයු භික්ෂු,ු භික්ෂුණී,ු ඊඳහ,ු ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිබන්ු යුක්තු ම්. ද්ධු

ලහනඹුපිහිුගුූ ව. බ 

බිම්බිහයුයජු,ුබන්පිඩුුසිවහවන්ුු. දුන්ුවන්බේබේුගිහිුදිබ දීුජහතීන්ුූ ුසුඟහතහු

සිුගුදිඹණිඹුුළනිුධනත්ුදහනඳතිුපිරිසුවිසින්ුුවිවිධුපුදුපඟහුභගින්ුදහනභහනුඳභවක්ු

බනොුඅයහභුඅදීුසතුදුපඟහුකිරීබභන්ුුම්. ද්ධුලහනඹුපිරිසුඵරඹුතින්දුධෂ භු

්රඝහයවඹවු ලයු ඳවසුම්ු තින්දු ු අ යු යනුු රළ දඹ. බු ඒු නුු . දුයඟහවන්ු

වන්බේු දමදිු පුයහු ළරියමින්ු ධෂ භඹු ්රඝහයඹු ශව. බු එබේු කිරීභවු භික්ෂන්ු

වන්බේවුඊඳබදසුරඵහුදුන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේුඑහිදීුනුභනඹුශුයුතුුම තිුරීතිු

ආතුළුුසිඹලුුඊඳබදසුරඵහුදීභවදුපිඹයුත්ව. බ 
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එකෂ දඹදිල ඳැලති සවොසෂොව් මශා ජනඳද  පුරාම බුදුදශම ලයාප්ත ව සලදී ද දිගු කෂක් 

තිව්සවේ ඳැලති විවිධ ආගමික මව  වරමක් දුර්ල වූ නමුත් ඒලා වම්පූණසයන්ම ලැනසී 

ගිසේ නැව. ඳසුකාලීනල විසේසයන් හින්දු ඇදහිලි වි්ලාව ප්රමුසව්ාානය  ඳත්ීමම 

නිවා දඹදිල වම්බුදීධ ාවනය  ප්රමුසත්ලයක් සනොැබුි. 

1.1.2 ඉන්දියානු පසුබිම - බුදුරජාණන් වහන්සසේ පිරිනිවන් පෑම සහ   පළමුසවනි ධර්ම 
සංගායනාව 

බුදුරජාණන් ලශන්සවේ බුදීධත්ලය  සශලත් අරශත් වත්ත්ලය  ඳත්ීමසමන් ඳසුල ලවර 

45ක් වමවව් සෝකලාසී සියලු වත්ත්ලයන් සලනුසලන් ඉටු කෂයුතු සියලු ලගකීම් ඉටු 

කිරීසමන් ඳසුල සලවක් මාවසේ පුන් සඳොසශෝ දිනයක පිරිනිලන් ඳෑ සවේක.  

මශසවරලරුන් 7000 ක් ඳමණ වංසයාලක්  ඇතුෂත්ල අප්රමාණ ිකක්ූනන්ලශන්සවේ  

පිරිවක් වමග ක්ත්රියබ ාශ්මණබ ශලයබ ක්ුද්රබ සදීල යන සියලු පිරිවල් 

වශභාගීත්ලය ඇතිල බුදුන් ලශන්සවේසේ අග්රශ්රාලක මශාකායඳ සවරණුලන්සේ 

ප්රධානත්ලසයන් ඳරිනිර්ලාණ මංගය  සිදු සකරිි. එසවේ වුලද දින 07 ක් ලැනි සකටි 

කායක් තුෂ බුදුන්ලශන්සවේසේ සදීනාල  අිකසයෝගය එල් විය  ශැකි කරුණක් 

මතුවිය.  එනම් මශලු ීම ඳැවිදි බල  ඳත් වූ බැවින් බුදුන් ලශන්සවේසේ සදීනා පිළිබ 

යාාලසබෝධයක් සනොතිබූ  (ලෘදීධ ඳබ්බජිව) සුබදීද හිමි විසින් සලනත් ිකක්ූනන්ද 

සනොමග යෑම  ඉඩ තිබූ  ප්රකායක් සිදු කිරීමි..  එසශි.න් බුදුරජාණන් ලශන්සවේසේ 

සදීනාල  අනුගවල සිටි සියලුම ිකක්ූනන්ලශන්සවේ කායඳ මශ සවරණුලන්සේ 

ප්රධානත්ලසයන් ධර්ම වංගායනාලක් ඳැලැත්ීමම  එකඟ විය.  සමම වංගායනාසේ 

අරමුණ වූසේ බුදීධසදීනාල  එල්ීමම  ඉඩ තිබූ අිකසයෝග ඳරාජය කරමින් අනාගව 

ඳරම්ඳරාල සලනුසලන් බුදීධ ධර්මය  දර්ඝ කාලීනල ආරක්ා කර ගැනීම  අලය 

විධිවිධාන සය දම විය.  ඒ අනුල කායඳ මශසවරණුලන් විසින් ධර්ම භාණ්ඩාගාරික වූ 

ආනන්ද මශ සවරණුලන් ඇතුළුල සවෝරාගත් මශසවරලරුන් 500කසගන් වමන්විව 

වංගායනාලක් රජගශනුලර ද ඳලත්ලන දි.  

වම්සම්නය  වශභාගී වූ සියලුම සවරලරුන් බුදුන්සේ සදීනා සියල් ව්මරණසයන්  

දැන සිටි නමුත්බ  වම්සම්නසේ ලැඩ ක යුතු වංවිධානාත්මක සව ඉදිරිය  සගනයාම 

වශා ධර්ම භාණ්ඩාගාරික වූ ආනන්ද මශ සවරණුසලෝ  ධර්මයද විනය ක යුතු පිළිබ 

ප්රධානත්ලය දරමින් සිටි පඳාලි මශ සවරණුසලෝ විනය ක යුතුද භාරල ්රියා කිරීම  
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බතෝයහු ුඳත්ුයුත්ව. බු ුබභභුම්බම්රනබ ුළ ුවයුතුුයුබනුබනුඹහබම්දීු

ළවලුු භතුු වුබවොත්ු ්රලසනු ආීමභවද,ු ු එභු ්රලසනරවු පිිගතුරුු ළඳීමභවද,ු ු ඒහු

හච්ඞහුකිරීබභන්ුනතුරුුතීයවරවුඑශඹීභවදුසථහුළරසූුතයු. දුයඟහවන්ු

වන්බේු විසින්ුඊන්නුරදු ්රධහනභු දෂ ලනඹු ූ ු භගිුරැසපය,ු ු භගිුහච්ඞහු

බොව,ු ු භගිු තීයවරවු එශම,ු භගිු විසියඹහභු ඹනු රක්වලින්ු යුක්තු

්රඟහතන්ත්රහදීුඹවඳහරනුක්රභඹවුනුුබභභුම්බම්රනඹුඳළළත්විණි. බ 

භහු27ුක්ුආතුශතුභවුබතයරුුවඳහ මින්ුසිඹලුු�පිවුධෂ භඹුඹිගුලබ්දුනගහු

කිඹමින්ුංහඹනහුසිදුුශුතය,ුුනහතබ දීදුඑබේභුවඳහ මින්ුුඒහුසුයක්ිතතු

බොවු ඳත්හු ළම භවු එගතහු ආතිු යු ත්ව. බු ු බභභු ංහඹනහබේදීු �පිවඹු

විනඹ,ුසූත්ර,ුභිධෂ භුලබඹන්ුබොවසරවුබඵදහුඒහුශියහනුශියුුඳයම්ඳයහුභගින්ු

ීමමිතුහරඹක්ුතිසබේුඳත්හු ුළම බම්ුහෂ ඹුභවබතයරුන්බේු්රධහනත්බඹන්ු

ළසුවුණ් හඹම්රවුඳයනුුරළ දඹ. බුුඳශමුබනිුුංහඹනහබේදීුඑබරුඑශමත්ු

තීයවුඈදිරිුයු 22ුක්ුතිසබේුඛණ් ු�ඹහත්භුබරිණි. බ 

එඳරිද්බදන්ු භවු බතයරුන්බේු මූලිත්බඹන්ු ඳළළත්ූ ු ඳශමුබනිු ංහඹනහබේදීු

එශමත්ු තීයවු බථයහදඹු බරදු එකීු තීයවරවු නුු ළසුවු ංිහිතහු

බථයහදීු�පිවඹුබරුදුවඳුන්නුුරළබබ්. බ 

2 මලනි වංගළයනළල  

ඳශමුබනිුංහඹනහුන්ුපයුයු 22ුක්ුතුබද්දීුභික්ෂුුවිනඹුම්ඵන්ධබඹන්ු

තත්ු ළවලුු කීඳඹක්ු ඊද්තවිඹ. බු ු ු . දුන්වන්බේු ු විසින්ු භික්ෂන්වු ළඳු බරු

බද්ලනහු යු තිබූු ඳළතුම්ු  2ු ක්(දු ළඳු සතු)ු ළඳු ඒහු බරු දක්මින්ු ඒහු

නුභනඹු කිරීබම්ු යදක්ු නළතිු ඵු භික්ෂන්ු ණ් හඹභක්ු විසින්ු ්රහලු යනුු

රළ දභත්ු භු . ද්ධබද්ලනහවු භිබඹෝු එල්රපයභවු ඈ ුආතිු ඵු දුුගු භවබතයරුු

තිහබොවු බනු බදබනිු ංහඹනහු ඳළළත්ූ ව. බු බෂ තු බතයණුන්බේු

්රධහනත්බඹන්ුඳළළත්ූ ුබභභුංහඹනහබේුයමුවුූ බ ු. දුන්ුවන්බේබේුතයු

ඈළන්පයම්ුඵුබෂ තුබතයණුබෝුඳළවළදිලිුශව. බුුබභහිුඅයම්බුරැසපයභවුවබහගීු

පයුසිිනුභසතුභික්ෂුුමූවඹහුූ ු 6222ක්ුඳභවුූ ුඊන්වන්බේරහබේුසභයවබඹන්ු

�පිවඹු බද්ලනහු ශු වළකිු භවු බතයරුන්ු 7222ු ක්ු බතෝයහු ත්ු බෂ තු
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බතෝයහු ුඳත්ුයුත්ව. බු ුබභභුම්බම්රනබ ුළ ුවයුතුුයුබනුබනුඹහබම්දීු

ළවලුු භතුු වුබවොත්ු ්රලසනු ආීමභවද,ු ු එභු ්රලසනරවු පිිගතුරුු ළඳීමභවද,ු ු ඒහු

හච්ඞහුකිරීබභන්ුනතුරුුතීයවරවුඑශඹීභවදුසථහුළරසූුතයු. දුයඟහවන්ු

වන්බේු විසින්ුඊන්නුරදු ්රධහනභු දෂ ලනඹු ූ ු භගිුරැසපය,ු ු භගිුහච්ඞහු

බොව,ු ු භගිු තීයවරවු එශම,ු භගිු විසියඹහභු ඹනු රක්වලින්ු යුක්තු

්රඟහතන්ත්රහදීුඹවඳහරනුක්රභඹවුනුුබභභුම්බම්රනඹුඳළළත්විණි. බ 

භහු27ුක්ුආතුශතුභවුබතයරුුවඳහ මින්ුසිඹලුු�පිවුධෂ භඹුඹිගුලබ්දුනගහු

කිඹමින්ුංහඹනහුසිදුුශුතය,ුුනහතබ දීදුඑබේභුවඳහ මින්ුුඒහුසුයක්ිතතු

බොවු ඳත්හු ළම භවු එගතහු ආතිු යු ත්ව. බු ු බභභු ංහඹනහබේදීු �පිවඹු

විනඹ,ුසූත්ර,ුභිධෂ භුලබඹන්ුබොවසරවුබඵදහුඒහුශියහනුශියුුඳයම්ඳයහුභගින්ු

ීමමිතුහරඹක්ුතිසබේුඳත්හු ුළම බම්ුහෂ ඹුභවබතයරුන්බේු්රධහනත්බඹන්ු

ළසුවුණ් හඹම්රවුඳයනුුරළ දඹ. බුුඳශමුබනිුුංහඹනහබේදීුඑබරුඑශමත්ු

තීයවුඈදිරිුයු 22ුක්ුතිසබේුඛණ් ු�ඹහත්භුබරිණි. බ 

එඳරිද්බදන්ු භවු බතයරුන්බේු මූලිත්බඹන්ු ඳළළත්ූ ු ඳශමුබනිු ංහඹනහබේදීු

එශමත්ු තීයවු බථයහදඹු බරදු එකීු තීයවරවු නුු ළසුවු ංිහිතහු

බථයහදීු�පිවඹුබරුදුවඳුන්නුුරළබබ්. බ 

2 මලනි වංගළයනළල  

ඳශමුබනිුංහඹනහුන්ුපයුයු 22ුක්ුතුබද්දීුභික්ෂුුවිනඹුම්ඵන්ධබඹන්ු

තත්ු ළවලුු කීඳඹක්ු ඊද්තවිඹ. බු ු ු . දුන්වන්බේු ු විසින්ු භික්ෂන්වු ළඳු බරු

බද්ලනහු යු තිබූු ඳළතුම්ු  2ු ක්(දු ළඳු සතු)ු ළඳු ඒහු බරු දක්මින්ු ඒහු

නුභනඹු කිරීබම්ු යදක්ු නළතිු ඵු භික්ෂන්ු ණ් හඹභක්ු විසින්ු ්රහලු යනුු

රළ දභත්ු භු . ද්ධබද්ලනහවු භිබඹෝු එල්රපයභවු ඈ ුආතිු ඵු දුුගු භවබතයරුු

තිහබොවු බනු බදබනිු ංහඹනහු ඳළළත්ූ ව. බු බෂ තු බතයණුන්බේු

්රධහනත්බඹන්ුඳළළත්ූ ුබභභුංහඹනහබේුයමුවුූ බ ු. දුන්ුවන්බේබේුතයු

ඈළන්පයම්ුඵුබෂ තුබතයණුබෝුඳළවළදිලිුශව. බුුබභහිුඅයම්බුරැසපයභවුවබහගීු

පයුසිිනුභසතුභික්ෂුුමූවඹහුූ ු 6222ක්ුඳභවුූ ුඊන්වන්බේරහබේුසභයවබඹන්ු

�පිවඹු බද්ලනහු ශු වළකිු භවු බතයරුන්ු 7222ු ක්ු බතෝයහු ත්ු බෂ තු
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භවබතයණුබෝු හරහබලෝු යජුබේු නු්රවඹු ඹවබත්ු භහු 28ු කින්ු ංහඹනහු

න්ුශව. බුඑහිදීදුඳශමුබනිුංහඹනහබේදීුපිිගත්ුඅහයඹවු�පිවඹුඛණ් ු

සභයවබඹන්ුඳත්හුළම භවුවිධිවිධහනුබඹොදනුුරළ දඹ. බ 

3 මලනි වංගළයනළල 

බදබනිු ංහඹනහබන්ු ඈක්බිතිු තත්ු යු  22ු ක්ු බපයඹත්භු තුන්බනිු

ංහඹනහක්ුඳළළත්පයබම්ුලයතහදුඳළනුනළගීුතිබිණි. බු ු ධෂ භහබලෝුධියහඟඹහබේු

ඳහරනු භබ ු ඳළළත්ූ ු බභභු තුන්බනිු ංහඹනහබේදු යමුණුු ූ බ ු ඒු නවිවු

තයභක්ු යහකරු ු තත්ත්ඹවු ඳත්බමින්ු තිබූු බඵෞද්ධු ඈළන්පයම්ු නියවුල්ු බොවු

ද්ධෂ භඹුසුයක්ිතතුබොවුඈදිරිඹවුඳත්හුළම භවුවිධිවිධහනුබඹදීභුවිඹ. බු 

ඳළවළදිලිුදකින්නවුරළ. වුඳරිදිුඳශමුබනිුංහඹනහබේදීුඑශමත්ුතීයවුඒභතිු

ූ ුතයුඑතළන්ුසිවුයු 22ුක්ුඹනුබතක්භුභහඟතපයුති. බණ්ුඑඳරිද්බදන්ුතීයවඹු

ූ ු බථයහදීු බඵෞද්ධු ඈළන්පයම්ු ම්්රදහඹු ඳභණි. බු ු එබවත්ු බදබනිු ංහඹනහබේදීු

එශමත්ු තීයවු තරින්ු භවයු ඒහු ආතළම්ු භික්ෂන්ු වන්බේු විසින්ු ු පිිගබනොත්ු

තයුතුන්බනිුංහඹනහුඳළළත්ූ ුසථහුනුවිවු. දුන්ුවන්බේුබද්ලනහුශු

විනඹුඳිනඳහිනඹවුඳවවළණිුවයුතුුශුභික්ෂුණ් හඹම්ුකීඳඹක්ුබිහිබමින්ුතිබිණි. බුු

බභභුතත්ත්ඹුඹවබත්ුබභොේලීපුත්තුතිසුභවබතයණුන්ුවුබලෝුධියහඟඹහු

එතුු . ද්ධලහනඹු පිරිසුදුු කිරීභු වහු ඳළළත්ූ ු තුන්බනිු ධෂ භු ංහඹනහබේදීු

සිවුරුු දයමින්ු සිිනු මිථයහු දිසිනඹන්ු වළවබදබනක්ු ඊඳළවිදිු ශව. බු ු නතුරුු

ම්බම්රනඹවුරැසූ ුභික්ෂන්ුතුරින්ුබභොේලීපුත්තුතිසුබතයණුන්ුවිසින්ුදවක්ු

බදනහු බතෝයහු න්නහු රදි. බු ු බඵෞද්ධු බද්ලනහු ඹිගු ජ්චහඹනහු යමින්ු භහු 29ු ක්ු

තිසබේු ඳළළත්ූ ු ු ංහඹනහු හනබ දීු ඳශමුබනිු ංහඹනහබේදීු එශමත්ු

තීයවරවභුඑශඹුණි. බ 

1.1.3  බුදු වසුන ක්දිල වහථළඳනය කිරීභ. 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු ු ජීභහනු සිිනඹදී,ු ු බතයක්ු ළ භබොවු බභයවු සිිනු

ඳහරඹන්වුබභන්භුඹක්,ුනහ,ුබද්,ුයහක්ුවුබඳොදුුඟනතහවදුධෂ භු ුබද්ලනහු

ශුනමුත්ුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගපයභවුතයලයුභික්ෂුුංසථහුබනොපිහිුගපයභුුනිහු

. දුදවභුපිිගඵුඹම්ඹම්ුභතුවවන්,ුආදහිලි,ුවිලසහුුඳභවක්ුසථහපිතුවිඹ. බුුුනමුත්ු

17



18 
 

එශ නිඹභු ලබඹන්ු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු සථහඳනඹු බනොබරිණි. බු ම්. ද්ධු

ලහනඹු නිඹභු ලබඹන්ු බභයවු පිහිවනුු රළ. බේු දමදිු තුන්බනිු ධෂ භු

ංහඹනහබන්ු ඳසුු බභයවවු ඳළමිණිු මිහිඳුු භවයවතන්ු වන්බේු ්රධහනු දතු පිරිු

විසිනි. බ 

දමදිු ධෂ භහබලෝු ධියහඟඹහබේු ඳහරනු භබ ු සිදුශු තුන්බනිු ධෂ භු

ංකහඹනහබේදීු තීයවඹු ශු ඳරිදිු රක්දිවු එනු රදු  ඈට්ඨිඹ,ඊත්තිඹ,ු ලම්ඵර,ු

බද්දුහරු ඹනු සථවියඹන්ු වන්බේරහු සිේබදනහු වු බණ්ඩුු ඊඳහදු සුභනු

හභබණ්යදු ආතුළුු ධෂ භදතු පිරි, මිහිඳුු භවු යවතන්වන්බේබේු නහඹත්බඹන්ු

බභයවවු ළ භු කිරීබභන්ු නතුරු, සථහපිතු ූ ු . දුදවභු බඳෝවඹු බොවු ඳත්හු

ළම භුවහු බභයවු යඟුශුසිඹලුභුබද්ීඹු ු බභන්භුවිබද්ශිුයඟරුුඳහු ලය 

වයුතුු ම්ඳහදනඹු ශව. බු මිහිඳුු භවයවතන්ු වන්බේබේු ඊඳබදසු ඳරිදිු

බද්හනම්පිඹතිසුයජුුවිසින්ුබභයවුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගපයභවුලයුසිඹලු වයුතුු

ම්ඳහදනඹුයනුරදි. බ 

 ඒුනුුඟනතහවුබත්රුම්ුතුවළකිුඳරිදිුඔවුන්බේුබහහබන්2 ධෂ භුබද්ලනහුකිරීභද 

භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහ, ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිු සථහපිතු කිරීභදු  භික්ෂු, 

භික්ෂණීන්වුහඹුකිරීභවුසුදුසුුඅහුආතුළුුධයහඳනුභධයසථහන, ධෂ භලහරහුඅදිඹු

ඈදිකිරීභුවහුභවබභේනහබේුීමභහුබන්යුදීභ3දුන්දනහභහනුකිරීභුවහුශ්රිුභවහු

බඵෝධිඹ4 ්රධහනු ධහතන්ු වන්බේ5 රඵහදීභදු ්රධහනු බොවබනු ලයු වයුතුු

ම්ඳහදනඹු කිරීභු භගින්ු බභයවු . දුදවභු සථහඳනඹු කිරීභවු ඳදනභු දභනුු රළ දඹ. බු

අයම්බබ ු සිවභු භික්ෂන්ු වන්බේු �පිවඹු වඳහ මින්ු ඳත්හ ත් තයු

බයන්තය ළයලි බෝරහවර, විබද්ීඹු අක්රභවු වු සබහවි විඳත්ු ළනිු බවේතුු

හධුඳදනම්ුබොවබනුශම්ඵහුයහඟයුභඹු �. බපු89ු– 77 නවිවුඑඹුවිනහලඹවු

ඳත්පයබම්ු දහනම්ු තත්ත්ඹක්ු ඊදහපයු තිබිණි. බු යජුවු සිවසුනු අයක්හයු ළම බම්ු

වනුනියතපයුසිිනභවුසිදුපයුති. ුඵළවින්, ්රහබද්ීඹුනහඹබඹකුබේුබභබවඹපයබභන්ු

                                                           
2 මිහිඳුුභවුයවතන්ුවන්බේුදීඳුබහහබන්ුධෂ භඹුබද්ලනහුශුඵුභවහුංබ ුදළක්බේ. බ 
3 සිංවරුභවහංඹ- ශ්රි සුභංරුනහඹුභහහිමිඹන්ුවන්බේුුවුුඵුගන්තු හබේුබද්යක්ිතතුඳඬිතුභහු. ද්ධුෂ ු6438ු- 
බොශම. බු 4ුබනිුඳරිච්බඞදඹු629-6 3ුහථහ. බ 
4 එභු 8ුබනිුපිරිච්බේදඹ 
5 එභු 7ුබනිුඳරිච්බේදඹ 

18



18 
 

එශ නිඹභු ලබඹන්ු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු සථහඳනඹු බනොබරිණි. බු ම්. ද්ධු

ලහනඹු නිඹභු ලබඹන්ු බභයවු පිහිවනුු රළ. බේු දමදිු තුන්බනිු ධෂ භු

ංහඹනහබන්ු ඳසුු බභයවවු ඳළමිණිු මිහිඳුු භවයවතන්ු වන්බේු ්රධහනු දතු පිරිු

විසිනි. බ 

දමදිු ධෂ භහබලෝු ධියහඟඹහබේු ඳහරනු භබ ු සිදුශු තුන්බනිු ධෂ භු

ංකහඹනහබේදීු තීයවඹු ශු ඳරිදිු රක්දිවු එනු රදු  ඈට්ඨිඹ,ඊත්තිඹ,ු ලම්ඵර,ු

බද්දුහරු ඹනු සථවියඹන්ු වන්බේරහු සිේබදනහු වු බණ්ඩුු ඊඳහදු සුභනු

හභබණ්යදු ආතුළුු ධෂ භදතු පිරි, මිහිඳුු භවු යවතන්වන්බේබේු නහඹත්බඹන්ු

බභයවවු ළ භු කිරීබභන්ු නතුරු, සථහපිතු ූ ු . දුදවභු බඳෝවඹු බොවු ඳත්හු

ළම භුවහු බභයවු යඟුශුසිඹලුභුබද්ීඹු ු බභන්භුවිබද්ශිුයඟරුුඳහු ලය 

වයුතුු ම්ඳහදනඹු ශව. බු මිහිඳුු භවයවතන්ු වන්බේබේු ඊඳබදසු ඳරිදිු

බද්හනම්පිඹතිසුයජුුවිසින්ුබභයවුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගපයභවුලයුසිඹලු වයුතුු

ම්ඳහදනඹුයනුරදි. බ 

 ඒුනුුඟනතහවුබත්රුම්ුතුවළකිුඳරිදිුඔවුන්බේුබහහබන්6 ධෂ භුබද්ලනහුකිරීභද 

භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහ, ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිු සථහපිතු කිරීභදු  භික්ෂු, 

භික්ෂණීන්වුහඹුකිරීභවුසුදුසුුඅහුආතුළුුධයහඳනුභධයසථහන, ධෂ භලහරහුඅදිඹු

ඈදිකිරීභුවහුභවබභේනහබේුීමභහුබන්යුදීභ3දුන්දනහභහනුකිරීභුවහුශ්රිුභවහු

බඵෝධිඹ4 ්රධහනු ධහතන්ු වන්බේ4 රඵහදීභදු ්රධහනු බොවබනු ලයු වයුතුු

ම්ඳහදනඹු කිරීභු භගින්ු බභයවු . දුදවභු සථහඳනඹු කිරීභවු ඳදනභු දභනුු රළ දඹ. බු

අයම්බබ ු සිවභු භික්ෂන්ු වන්බේු �පිවඹු වඳහ මින්ු ඳත්හ ත් තයු

බයන්තය ළයලි බෝරහවර, විබද්ීඹු අක්රභවු වු සබහවි විඳත්ු ළනිු බවේතුු

හධුඳදනම්ුබොවබනුශම්ඵහුයහඟයුභඹු �. බපු89ු– 77 නවිවුඑඹුවිනහලඹවු

ඳත්පයබම්ු දහනම්ු තත්ත්ඹක්ු ඊදහපයු තිබිණි. බු යජුවු සිවසුනු අයක්හයු ළම බම්ු

වනුනියතපයුසිිනභවුසිදුපයුති. ුඵළවින්, ්රහබද්ීඹුනහඹබඹකුබේුබභබවඹපයබභන්ු

                                                           
2 මිහිඳුුභවුයවතන්ුවන්බේුදීඳුබහහබන්ුධෂ භඹුබද්ලනහුශුඵුභවහුංබ ුදළක්බේ. බ 
3 සිංවරුභවහංඹ- ශ්රි සුභංරුනහඹුභහහිමිඹන්ුවන්බේුුවුුඵුගන්තු හබේුබද්යක්ිතතුඳඬිතුභහු. ද්ධුෂ ු6438ු- 
බොශම. බු 4ුබනිුඳරිච්බඞදඹු629-6 3ුහථහ. බ 
4 එභු 8ුබනිුපිරිච්බේදඹ 
5 එභු 7ුබනිුඳරිච්බේදඹ 
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�පිවඹු ්රන්ථහර ුකිරීභ ු . දුදවභු වු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු

ළම භු වහු යඟඹු භළදිවත්ු පයු යහඟයු නු්රවඹු දළක්ූ ු තිලඹු ළදත්ු සථහකි. බුු

එබතක්ු වඳහ මින්ු ඳත්හු ත්ු �පිවඹු ්රථභු යවු ශ්රිු රහංබක්ඹු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු විසින්ුබල්ඛනතුකිරීභුබවේතුු බොවු�පිවඹුනියහඹහබඹන්භුබභයවු

බඵෞද්ධිනන්බේුඊරුභඹක්ුඵවුඳත්ුපයුආත. බු ු එඹුසුයක්ිතතුයුළම භුශ්රිුරහංබක්ඹු

යඟබ ුකීභුඵවුඳත්ුපයුආතුු. බ 

එඳරිද්බදන්ු විවිධු ඵහධු ඟඹනිමින්ු යඟරුන්ු බභන්භු ්රහබද්ීඹු ඳහරඹන්ු විසින්ු

භික්ෂන්ුවන්බේබේුභුබඳන්පයභුඹවබත්ුම්. ද්ධුලහනඹුඅයක්හබොවුඳත්හු

ළම භවුසිඹලුුනු්රවු දළක්ූ ුනමුත්ුවිවිධුභිබඹෝුවමුබේු. ද්ධුලහනබ ු්රතිඹු

 හරුපයභුබනොළශළක්විඹුවළකිුවිඹ. බුු 

1.1.4  වම්බුද්ධ ළවනය ලර්ධනමේ  ඉතිශළවය 

බද්හනම්පිඹතිසු යජුු . ද්ධු ලහනඹු සථහඳනඹු කිරීභවු ලයු සිඹලුභු ඳහබවේු

ංබෝඳහංුම්පෂ වුශුතයුවිබද්ීඹුනයුඅමිුඳහරබඹකුුූ ුඑශහයුයජුබේු

හරබ ු ඳහු . ද්ධු ලහනබ ු විලහරු ්රතිඹක්ු ආතිු බනොවුවු නමුත්ු එශු ඳළතිු

තත්ත්ඹු සුයක්ිතතු ූ ු ඵවු හධු ආත. බු නතුරුු දුුගළමුණුු යඟතුභහබේු ඳහරනු

භබ ු “භහබේු බම්ු යහඹහභඹු යඟු ළඳු පිණිු බනොු . ද්ධු ලහනබ ු ඊන්නතිඹු

වහඹ”ු(භවහංලඹු64ුඳරිච්බඞදඹු  - 8ුහථහ)ුඹනුධිසඨහනබඹන්ුයුතුුවිබද්ීඹු

අක්රභණිඹන්ුඳයහඟඹුුබොවු. ද්ධුලහනබ ුඊන්නතිඹුවහුවිලහරුහෂ ඹබහයඹක්ු

ඈුගුයනුරදි. බුභවහුවිවහයඹුබක්න්රබොවුබනුඟනතහවුන්දනහභහනුකිරීභුවහු

ෂ ජු ධහතන්වන්බේරහු තළන්ඳත්ු ශු රුන්ළලිු ෆඹ,ු මිරිළිනඹු ්රධහනබොවු

ත්ු සුවිල්ු මඝතයු ඳභවක්ු බනොු භික්ෂන්ු වන්බේබේු හඹු වහු අයහභදු

භික්ෂුණීන්බේු හඹු වහු බභබවවයදු ,ු භික්ෂුන්ු වන්බේබේු ලහසත්රිඹු වයුතුු

වහු බරෝහභවහඳහඹු ළනිු සුවිල්ු බො නළගිලිදු ු ඈදිු යනුු රළ දඹ. බු විබලේබඹන්ු

මිහිඳුු භවයවතන්ු වන්බේු අයම්බු ශු ඳරිදිු ඊඳහු ඊඳහසිහන්වු ධෂ භු ජහනඹු

රඵහදීභු වහු දක්ු ධෂ භු බද්ලඹන්ු වන්බේු රහු සිඹලුභු විවහයසථහනරු ධෂ භු

බද්ලනහු ඳළළත්පයභවු ලයු විධිවිධහනු බඹදු ඵදු ු දුුගු ළමුණුු යඟතුභහබේු බවෝදයු

                                                           
6 එභුු43ුඳරිච්බේදඹු 23ුහථහ 
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ද්ධහතිසුයජුබේුඳහරනුභඹුතුශුදුඑභුවිධිවිධහනු�ඹහත්භුූ ුඵදුභවහංලබ ු

දළක්බේු. බ 

එඳභවක්දුබනොුෂ තභහනබ දුඒුනුුඹමින්ුුබභයවුබරොකුුකු හුවිවහයසථහනරු

බඳොබවොඹු දිනුබභන්භුබනත්ු්රධහනුබඳබශේුඅමිුඊත්ුසථහරදිුබඵෞද්ධු

ඟනතහවු . දුදවභු බඵෝධයු දීභු වහු ූ ු ධෂ භු බද්ලනහු ු ඳළළත්පයබම්ු සිරිතුු

බනො හුනුභනඹුයනුුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ශම්ඵහු යහඟයු ු භබ ු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹවුආතිු විශිසවු දහඹහදු ූ ු බඹගිරිු

මඝතයයහඟඹහවන්ු වන්බේු ඈදිු යපයභු වු එබතක්ු වඳහ මින්ු ඳත්හත්ු

�පිවඹුු්රන්ථහර ුකිරීභුළනිුවිශිසවුබේහුුරහංකිුබඵෞද්ධුුඟනතහුබනුබන්ු

සිදුවිඹ. බුුඑබේුවුදුභික්ෂන්ුවන්බේුතයුවිවිධුබඵදීම්ුආතිුපයභවුතුඩුුදුන්ුභවහඹහනු

භතහදඹු බඹගිරිඹු බක්න්රබොවු ධයඹනඹු කිරීභු වු එභගින්ු එකීු භතහදබ ු

නුහමිඹන්ුබිහිපයභුබවේතුබොවුබභයවු. ද්ධුලහනබ ුසිදුුබමින්ුතිබූුීඝ්රුබභන්භු

පුළුල්ුෂ ධනබ ුතයභුඳසුඵෆභක්ුසිදුුවිඹ. බ 

ම්. ද්ධුලහනබ ුඅයම්බබ දීභුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුසිදුුශුුභවබභවුනහුඊඹනු

වු මිහින්තබල්ු සූළවු බරන්ු පඟහු කිරීභු නුු ඹමින්ු විබලේබඹන්ු යඟරුු වු යඟු

ඳවුබල්ුුබනත්ුඹදු්රමින්දුම්ු්රධහම න්දුලබඹන්ුූ ුවිවිධුතයහතියම්රුපුද්රඹන්ු

භික්ෂන්ුවන්බේවුක්රභත්ුසිද්ධසථහනුඳත්හුළම භුවහුඈ  ම්ුපඟහුශව. බු

බඹගිරිඹු බක්න්රබොවු බනු ු භවහඹහනු ඈළන්පයම්ු ධයඹනඹුශුනමුත්ු සිඹලුභු

ඳහබවේුභික්ෂන්ුවන්බේුබසුුසිරිත්ුවිරිත්ුවහුඝෂ ඹහුධෂ භුබථයහදුම්්රදහඹවුනුුු

සිදුු ශු ඵදක්නවු තිබිව. බු ඒු නුු විවහයු බද්බඳොශු ඳහරනඹු ම්ඵන්ධබඹන්ු විවිධු

නිරධහරීන්වු ිනතිු ළ ු බොවසු ,ු අදහඹම්ු භහෂ ,ු ු විවහයු හෂ ඹු භණ් ර,ු ු පිිගඵු

බතොයතුරුුඹනහදිඹුඳළවළදිලිුදළක්ූ ුවිධිභත්ු්රඟහතන්ත්රහදීුක්රභඹවුඑකීුවිවහයුබද්ඳශු

ඳහරනඹුශුඅහයඹු ුබනිුමිහිඳුුයජුබේුමිහින්තරහුලිපිඹු( Epigraphia Zelonica 

vol 1 No.7 pp. 85-90) ්රධහනබොවුත්ුමූරහශ්රඹුයහශිඹක්ුදක්නවුරළබබ්. බ 

එබවත්ු ඳසුහලීනු ඳයදිු ඟහතිිනන්බේු ඳහරනඹු ඹවබත්ු එකීු විවහයු බද්හරම්ුු

ඳරිඳහරනඹුම්ඵන්ධබඹන්ුුළවලුහරීුතත්ත්ඹක්ුුඊද්තුූ ුඵුදළකිඹුවළකිඹ. බුුඑකීු

හතහයවඹු ු ඹවබත්ු ු  844න්ු ඳසුු �තහනයු යඟඹු විවහයු බද්බඳොශු ඳරිඳහරනඹු
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ද්ධහතිසුයජුබේුඳහරනුභඹුතුශුදුඑභුවිධිවිධහනු�ඹහත්භුූ ුඵදුභවහංලබ ු

දළක්බේු. බ 

එඳභවක්දුබනොුෂ තභහනබ දුඒුනුුඹමින්ුුබභයවුබරොකුුකු හුවිවහයසථහනරු

බඳොබවොඹු දිනුබභන්භුබනත්ු්රධහනුබඳබශේුඅමිුඊත්ුසථහරදිුබඵෞද්ධු

ඟනතහවු . දුදවභු බඵෝධයු දීභු වහු ූ ු ධෂ භු බද්ලනහු ු ඳළළත්පයබම්ු සිරිතුු

බනො හුනුභනඹුයනුුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ශම්ඵහු යහඟයු ු භබ ු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹවුආතිු විශිසවු දහඹහදු ූ ු බඹගිරිු

මඝතයයහඟඹහවන්ු වන්බේු ඈදිු යපයභු වු එබතක්ු වඳහ මින්ු ඳත්හත්ු

�පිවඹුු්රන්ථහර ුකිරීභුළනිුවිශිසවුබේහුුරහංකිුබඵෞද්ධුුඟනතහුබනුබන්ු

සිදුවිඹ. බුුඑබේුවුදුභික්ෂන්ුවන්බේුතයුවිවිධුබඵදීම්ුආතිුපයභවුතුඩුුදුන්ුභවහඹහනු

භතහදඹු බඹගිරිඹු බක්න්රබොවු ධයඹනඹු කිරීභු වු එභගින්ු එකීු භතහදබ ු

නුහමිඹන්ුබිහිපයභුබවේතුබොවුබභයවු. ද්ධුලහනබ ුසිදුුබමින්ුතිබූුීඝ්රුබභන්භු

පුළුල්ුෂ ධනබ ුතයභුඳසුඵෆභක්ුසිදුුවිඹ. බ 

ම්. ද්ධුලහනබ ුඅයම්බබ දීභුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුසිදුුශුුභවබභවුනහුඊඹනු

වු මිහින්තබල්ු සූළවු බරන්ු පඟහු කිරීභු නුු ඹමින්ු විබලේබඹන්ු යඟරුු වු යඟු

ඳවුබල්ුුබනත්ුඹදු්රමින්දුම්ු්රධහම න්දුලබඹන්ුූ ුවිවිධුතයහතියම්රුපුද්රඹන්ු

භික්ෂන්ුවන්බේවුක්රභත්ුසිද්ධසථහනුඳත්හුළම භුවහුඈ  ම්ුපඟහුශව. බු

බඹගිරිඹු බක්න්රබොවු බනු ු භවහඹහනු ඈළන්පයම්ු ධයඹනඹුශුනමුත්ු සිඹලුභු

ඳහබවේුභික්ෂන්ුවන්බේුබසුුසිරිත්ුවිරිත්ුවහුඝෂ ඹහුධෂ භුබථයහදුම්්රදහඹවුනුුු

සිදුු ශු ඵදක්නවු තිබිව. බු ඒු නුු විවහයු බද්බඳොශු ඳහරනඹු ම්ඵන්ධබඹන්ු විවිධු

නිරධහරීන්වු ිනතිු ළ ු බොවසු ,ු අදහඹම්ු භහෂ ,ු ු විවහයු හෂ ඹු භණ් ර,ු ු පිිගඵු

බතොයතුරුුඹනහදිඹුඳළවළදිලිුදළක්ූ ුවිධිභත්ු්රඟහතන්ත්රහදීුක්රභඹවුඑකීුවිවහයුබද්ඳශු

ඳහරනඹුශුඅහයඹු ුබනිුමිහිඳුුයජුබේුමිහින්තරහුලිපිඹු( Epigraphia Zelonica 

vol 1 No.7 pp. 85-90) ්රධහනබොවුත්ුමූරහශ්රඹුයහශිඹක්ුදක්නවුරළබබ්. බ 

එබවත්ු ඳසුහලීනු ඳයදිු ඟහතිිනන්බේු ඳහරනඹු ඹවබත්ු එකීු විවහයු බද්හරම්ුු

ඳරිඳහරනඹුම්ඵන්ධබඹන්ුුළවලුහරීුතත්ත්ඹක්ුුඊද්තුූ ුඵුදළකිඹුවළකිඹ. බුුඑකීු

හතහයවඹු ු ඹවබත්ු ු  844න්ු ඳසුු �තහනයු යඟඹු විවහයු බද්බඳොශු ඳරිඳහරනඹු
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පිිගඵු වඳනත්ු කිහිඳඹක්ු ඳනනු රදි. බු ඒහබ ු හනු ්රතිපරඹු බරු

ෂ තභහනබ ු භික්ෂුන්ු වන්බේු බභන්භු බබවයු විවහයු ඳරිඳහරනඹු ු යහකරු

තත්ත්ඹවුඳත්පයුආත. බුඑදහුඅයම්බුූ ුබභභුළවලුහරීුතත්ත්ඹුබඵෞද්ධුහිමිම්ු

ඳළුදුු යමින්ු ෂ තභහනඹු දක්භු පුළුල්ු පයු ම්. ද්ධු ලහනබ ු ඳළළත්භවු භවත්ු ූ ු

භිබඹෝඹක්ුඵවුඳත්පයුආත. බ 

1.1.5   විමද්ශීය ආක්රභණ ශමුමශ වම්බුද්ධ ළවනය පිරිහීභ වශ මද්ශීය   රජලරු විසින් 
එය යළි ප්රතිහාළඳනය කිරීභ. 

දකුණුුඈන්දිඹහබන්ුඑල්රුූ ුබඝෝරුඅක්රභවුවමුබේුනුයහධපුයුයහඟධහනිඹුබිළටීු

ම්. ද්ධු ලහනඹදු පිරිහීභවු බොදුරුු විඹ. බු යවහයු ෂ ු 986- 244ු ු දක්හු යඟයවු

්රබද්ලුුඳහරනඹුශුබඝෝරඹන්ුඹවබත්ුබභයවුම්. ද්ධුලහනඹුබනොරහුවළරුණුු

තයුහින්දුුඅභු්රඝලිතුවිඹ. බුුදකුණුුඈන්දිඹහනුුරවි ුඟනතහුබභයවුඵහුරුසිිනුඒු

දිබ ු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු ආතුශතු ඳහු හින්දුු අමිු සථහනු ඈදියමින්ු හින්දුු

අභවු යහඟයු නු්රවඹු රඵහු බදනු රදි. බු ු එබවත්ු බඝෝරඹන්ු ඳශහු වළරිු ු Iු බනිු

විඟඹඵහහුු වු භවහු ඳයහක්රභඵහහුු යඟරුන්බේු බභබවඹපයබභන්ු ු බඳොබශොන්නරුු

බක්න්රබොවුබනුයහඟධහනිඹුපිහිුගපයබභන්ුඳසුුඹිගත්ු. ද්ධහභවුයහඟයුනු්රවඹු

රළ දභුඅයම්බුවිඹ. බුබඝෝරඹන්ුඹවබත්ුවිනහලුපයුතිබූුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුඹිගුපිිගයු

බොවු. ද්ධුලහනඹුනගහුසිුගපයභුවිඟඹඵහහුුයජුබේු්රධහනුහෂ ඹඹක්ුවිඹ. බුඑබේුවුදුු

භවහුඳයහක්රභඵහහුුයජුවදුුු. ද්ධුලහනඹුපිරිසිදුුකිරීබම්ුහෂ ඹඹවුභළදිවත්ුපයභවුසිදුවිඹ. බු

බඝෝරු ඳහරනු දිබ ු භික්ෂන්ු වන්බේු බඵෞද්ධු පිිගබත්ු බනොරහු වළයු දුලසී රු

තත්ත්ඹවු ඳත්ු සිිනඹව. බු ු එඵළවින්ු දිඹුරහරු භවහහලයඳු හිමිු ්රධහනු බොවු ත්ු

සිල්ත්ුභික්ෂන්ුභු එක්ු පයු දුසී රු භික්ෂන්ුසිවුරුුවයහු සිඹලුුභික්ෂන්ුවන්බේු

විසින්ුපිිගඳළදිඹුයුතුුවිනඹුයසථහුආතුශත්ුුල්ුවිවහයුතිහත7ුඳත්හුම්. ද්ධු

ලහනඹුසුයක්ිතතබොවුඳත්හුළම භවුභවහුඳයහක්රභඵහහුුයජුුවිසින්ුුයහඟයුනු්රවඹු

රඵහදීභු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනු ඈතිවහබ ු තිලඹු ළදත්ු න්ධිසථහනඹකි. බු ල්ු

විවහයු තිහතු භගින්ු මුළුු ංකු භහඟඹභු ක්රභත්ු ංවිධහනඹු ශු තයු විවහයු

ඳරිඳහරනඹුපිිගඵුම තිුඳද්ධතිඹදුතිහවුබහඟනඹුබොවුවිධිභත්ුයනුරදි. බ 

                                                           
7 භවහංලඹුද්පයතීඹුබහඹු-ු78:ු -67ුහථහ 
ුුංක්ිතප්තුරංහුඈතිවහඹුු669ුපිුගුවුවුඑභු6  ුපිුග 
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ම්. ද්ධු ලහනඹවු එල්රූ ු භිබඹෝු එිනන්දු න්ු වුබ ු නළත. බු බඳොබශොන්නරුු

වළවදහබේුල්ුපුරුුලිපිඹුවන්බොවුආතිුයවහයුෂ ු  87ුදීුනිලසලංභල්රු

යජුුවිසින්ුබභබවඹනුරදුතිහත8ද,ුයවහයුෂ ු 63 ුදමබදණිබ ුසිවුයඟුශු

ිගහරු හහිතයු ෂ ජු ඳණ්ඩිතු ඳයහක්රභඵහහුු යජුබේු ංකු බහු විසින්ු බම්ධංයු

භවහබථයදු ු ංකයක්ිතතු භවහහමිු වු නහීමු නිහඹවු ඹත්ු දිඹුරහරු බම්ධංයු

භහහිමිඹන්බේදු ්රධහනත්බඹන්ු දමබදණිබ ු ලුබතන්ු ඈදියනු රදු විඟඹු

සුභනහයහභබ ු දීු ංකු ම්බම්රනඹක්ු ඳත්හු ු නුභතුයනුරදු යසථහු ඳන්තිඹු

න්තෂ තු තිහතදු ශ්රිු රහංබක්ඹු ම්. ද්ධු ලහනඹු බනොනළීමු ඳත්හු ළම භවු

යඟරුන්ුවිසින්ුු්රධහනුසථහනඹුබනුභළදිවත්ුූ ුුතත්ුසථහුබදකි. බුු 

ුතදු  66 ු දීු 6ු බනිු ඳයහක්රභඵහහුු යහඟයු හරඹු න්ු බහබ දීු අයවයහීමු

. ද්ධංලුනයතනුබතරුන්බේුශියුබම්ධංයුභවහහමිබේු්රධහනත්බඹන්ු ුතත්ු

ංකුම්බම්රනඹක්දුඑහිදීුවිනඹුඳරීක්වඹක්ුදුුඳත්හුබඝෝදනහුරළඵුසිිනුබඵොබවෝු

භික්ෂුන්ුසුබනන්ුබනයඳහුවළයුභවහුංකඹහුවන්බේබේුභුබඳන්පයභුඹවබත්ුතත්ු

තිහක්ුනුුරළ දඹ. බුදමබදණිුතිහතුනමින්ුවළඳින්බනුඑභුබල්නඹුදත්ු

ඳුතයුආතිහුඳභවක්ුබනොුවිද්තුන්බේුධහනඹවුදුබහඟනඹුපයුආත. බ9ු 

නුයහධපුයු යහඟධහනිු දිබ ු සිවු බෝට්බට්ු යහඟධහනිු දිඹු දක්හභු ු ම්. ද්ධු

ලහනබ ු පිරිහීභවු බවේතුු නුරුණුුඊද්තු ූ ු සථහරදිු භික්ෂන්ු වන්බේබේු

විනඹුඳත්හුළම භුවුධෂ භඹුඅයක්හුයුළම භුළනිුඵයඳතරුරුණුුඊද්තුූ ු

සථහරදිු ු යඟරුන්බේු ු ්රධහනත්බඹන්ු ංකු බහු ඳත්හු දුලසීරු භික්ෂුන්බේු

සිවුරුු වයහු දන්තධහතන්ු වන්බේු ්රධහනු බොවු ත්ු පඟම ඹු සතුදු සිද්ධසථහනදු

අයක්හුබොවු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුඳත්හුළම භවුයඟරුන්ුභළදිවත්ුපයු

තීයවහත්භුබරුඵරතරුඳහවිච්ිතුශුසථහදුංලථහබේුුහෂ තහතුපයුආත. බුුඒු

නුුබභයවුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගුූ ුදිනුසිවුනහඹුභික්ෂන්ුවන්බේබේුඊඳබදසු

රඵහුබනුයඟරුන්බේු්රධහනත්බඹන්ුභික්ෂන්ුවන්බේබේුවිනඹ,ුවිවහයුබද්බඳොශු

                                                           
8 ුුඑභු 48ුපිුග 
9 ුභවහඝහෂ ඹුබොන්සතළන්නුඅනන්දුහිමිු-ුංසයවඹු-ුදමබදණිුසනු 
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ම්. ද්ධු ලහනඹවු එල්රූ ු භිබඹෝු එිනන්දු න්ු වුබ ු නළත. බු බඳොබශොන්නරුු

වළවදහබේුල්ුපුරුුලිපිඹුවන්බොවුආතිුයවහයුෂ ු  87ුදීුනිලසලංභල්රු

යජුුවිසින්ුබභබවඹනුරදුතිහත8ද,ුයවහයුෂ ු 63 ුදමබදණිබ ුසිවුයඟුශු

ිගහරු හහිතයු ෂ ජු ඳණ්ඩිතු ඳයහක්රභඵහහුු යජුබේු ංකු බහු විසින්ු බම්ධංයු

භවහබථයදු ු ංකයක්ිතතු භවහහමිු වු නහීමු නිහඹවු ඹත්ු දිඹුරහරු බම්ධංයු

භහහිමිඹන්බේදු ්රධහනත්බඹන්ු දමබදණිබ ු ලුබතන්ු ඈදියනු රදු විඟඹු

සුභනහයහභබ ු දීු ංකු ම්බම්රනඹක්ු ඳත්හු ු නුභතුයනුරදු යසථහු ඳන්තිඹු

න්තෂ තු තිහතදු ශ්රිු රහංබක්ඹු ම්. ද්ධු ලහනඹු බනොනළීමු ඳත්හු ළම භවු

යඟරුන්ුවිසින්ුු්රධහනුසථහනඹුබනුභළදිවත්ුූ ුුතත්ුසථහුබදකි. බුු 

ුතදු  66 ු දීු 6ු බනිු ඳයහක්රභඵහහුු යහඟයු හරඹු න්ු බහබ දීු අයවයහීමු

. ද්ධංලුනයතනුබතරුන්බේුශියුබම්ධංයුභවහහමිබේු්රධහනත්බඹන්ු ුතත්ු

ංකුම්බම්රනඹක්දුඑහිදීුවිනඹුඳරීක්වඹක්ුදුුඳත්හුබඝෝදනහුරළඵුසිිනුබඵොබවෝු

භික්ෂුන්ුසුබනන්ුබනයඳහුවළයුභවහුංකඹහුවන්බේබේුභුබඳන්පයභුඹවබත්ුතත්ු

තිහක්ුනුුරළ දඹ. බුදමබදණිුතිහතුනමින්ුවළඳින්බනුඑභුබල්නඹුදත්ු

ඳුතයුආතිහුඳභවක්ුබනොුවිද්තුන්බේුධහනඹවුදුබහඟනඹුපයුආත. බ9ු 

නුයහධපුයු යහඟධහනිු දිබ ු සිවු බෝට්බට්ු යහඟධහනිු දිඹු දක්හභු ු ම්. ද්ධු

ලහනබ ු පිරිහීභවු බවේතුු නුරුණුුඊද්තු ූ ු සථහරදිු භික්ෂන්ු වන්බේබේු

විනඹුඳත්හුළම භුවුධෂ භඹුඅයක්හුයුළම භුළනිුඵයඳතරුරුණුුඊද්තුූ ු

සථහරදිු ු යඟරුන්බේු ු ්රධහනත්බඹන්ු ංකු බහු ඳත්හු දුලසීරු භික්ෂුන්බේු

සිවුරුු වයහු දන්තධහතන්ු වන්බේු ්රධහනු බොවු ත්ු පඟම ඹු සතුදු සිද්ධසථහනදු

අයක්හුබොවු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුඳත්හුළම භවුයඟරුන්ුභළදිවත්ුපයු

තීයවහත්භුබරුඵරතරුඳහවිච්ිතුශුසථහදුංලථහබේුුහෂ තහතුපයුආත. බුුඒු

නුුබභයවුම්. ද්ධුලහනඹුපිහිුගුූ ුදිනුසිවුනහඹුභික්ෂන්ුවන්බේබේුඊඳබදසු

රඵහුබනුයඟරුන්බේු්රධහනත්බඹන්ුභික්ෂන්ුවන්බේබේුවිනඹ,ුවිවහයුබද්බඳොශු

                                                           
8 ුුඑභු 48ුපිුග 
9 ුභවහඝහෂ ඹුබොන්සතළන්නුඅනන්දුහිමිු-ුංසයවඹු-ුදමබදණිුසනු 
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වු ධෂ භඹු සුයක්ිතතු කිරීභු යඟරුන්බේු කීභක්ු බරු ඳභවක්ු බනොු බඵෞද්ධු

ඟනතහබේුහිමිභක්ුබරදු�ඹහත්භුවිඹ. බු 

බඵෞද්ධඹන්බේු ්රධහනතභු පඟම ඹු සතුු නු ශ්රිු භවු බඵෝධිඹු බභන්භු දන්තධහතන්ු

වන්බේදු ෂ ජු ධහතන්ු වන්බේු නිධන්ු බොවුආතිු සතඳදුඅයක්හුයු ළම භු

ඳභවක්ුබනොුඕනෆභුවිවහයසථහනඹවුතයලයුංඹක්ුබරුළරබනුෂ ජු

ධහතුන්ුනිධන්ුශුසතඳුඈදියහුදීභවදුවළකිුතයම්ුදුයවුශ්රිුභවුබඵෝධිබ ුලහහුයවු

පුයහු විවහයසථහනරු බයෝඳවඹු යපයභදු ු ඨිනු සිවුරුු පඟහු ්රධහනු බොවු ත්ුු

හෂ ිතු සු පිංම්ු ඳළළත්පයභදු භික්ෂන්ු වු ඟනතහු වබහගීු යහු බනු

ඳහරිනන්බේුකීභක්ුබරුණ් ු�ඹහත්භුකිරීභුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුභහඟබ ු

්රඝලිතු�ඹහදහභඹක්ුබරුුදිගුහලීනුඳළතිුඵුඈතිවහඹුපුයහුහෂ තහුපයුආත. බ 

යවහයුෂ ු 32 -336ු දක්හු යඟශුකිත්සිරිුබභන්ුයජුු දු ු බභයවවුළ භුූ ු

දන්තධහතන්ුවන්බේු හදයබඹන්ුපිිගබනුඊන්වන්බේවුරංහුයහඟයුපඟහුශුඵු

වන්ුබේ. බු එක්ුඳවන්ුදිගින්ුදිවභු ු දන්තධහතන්ුවන්බේු යජුබේුබහයහයත්ඹු

ඹවබත්ුඳළතිණි. බුඊන්වන්බේුකිසිඹම්ුඳහරඹකුුබහයඹවුඳත්පයුආත්නම්ුඔහුවුරංහු

යහඟයුඊරුභුනුඵවුදළඩිුවිලසහඹක්ුඳභවක්ුබනොුපිිගළම භක්දුඳළතිණි. බ 

බඳොබශොන්නරුුයුඹුනුවිවුඑකීුවිලසහඹුතවවුරුුපයුඳළතිුඵුඳයහක්රභඵහහුුයජුවු

විරුද්ධුතභුපුතුන්වුයඟභුරඵහුදීබම්ුදිවනින්ුසුරහුබද්විඹුදන්තධහතන්ුවන්බේු ු

රැබනු ඹහබභන්දු ඳයහක්රභඵහහුු යජුු සකීඹු භිබේඹු ම්පවු යු ළම භු වහු

දන්තධහතන්ුවන්බේුඅඳසුුරඵහළම භුවහුසුරහුබිබොුභුවන්ුකිරීබභන්දු

ඳළවළදිලිුබේ. බ 

භෆතු හරබ දීු ු ඳිතුගීීමන්ු බෝට්බට්ු යහඟයඹු ත්ඳත්ු යත්ු සථහබේු දිඹ නු

නිශබම්ු විසින්ු බවොයු යවබේභු දන්තධහතන්ු වන්බේු බනු බොසු ීමතහු

භහඹහදුන්බන්ුයජුවුබහයදීභදුඔහුුවිසින්ුදන්තධහතන්ුවන්බේුකුයක්න්ුමයනුරක්ු

තුශු ගහු ු තඵහු යත්නපුයු භන්ු බද්හරබ දීු ණ් ු ම්්රදහඹහනුකරු දශදහු

බඳයවළයුඳළළත්පයභදුසිදුුයනුරදි. බුනතුරුුීමතහුයහඟධහනිඹුඳිතුගීීමන්වුඹවත්ු

බද්දීු ඊ යවු ු ු ්රබද්ලු ු ඳිතුගීීමු අක්රභවලින්ු බබ්යහබනු සහධීනු යහඟයඹක්ු
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පිහිටුලාගෙන සිටි 1ගලනි විමධර්මසූරිය රජු විසින් ගශොර රශගවේම දැඩි ආරක්ක 

විධිවිධාන ඇතිල දන්තධාතූන් ලශන්ගවේ උඩරටට  ලැඩමලා ෙන්නා දි. 

ලර්තමානගේ පලා භාවිත ගකගරන  මශනුලර දෂදා මාළිොල ඉදිගකොට දන්තධාතූන් 

ලශන්ගවේ  එහි ලඩා සිටවූ විමධර්මසූරිට රජුගේ අනුග්රශගයන් සුපුරුදු පරිදි ලාර්ෂික 

දෂදා ගපරශැර  ප්රධාන ගකොටේ  දිනපතා දානමාන ඇුළු  සියලු ල් පිළිගල්  වශ 

පග ෝපශාර පල් ලන දි. 

අනුරුල ඉං�සීන්න් පලා උඩරට රජු වශ ප්රධාීනන්  වමෙ ෙැගටිනන්  උප්රමීලීවල 

උඩරට ප්රගශල ආධිපතය දිනා ෙැීනමට 1815 ගිවිසුම  අ් වන් කිරීගමන් අනුරුල 

දන්තධාතූන් ලශන්ගවේ ව්ලකීය භාරයට ප්  කරගෙන වම්ප්රදායානුක පුද ප ා 

පල් ලිනන් දෂදා මාළිොලට පලා ආරක්ාල බා දුන්ගන් ගමරට රා ය් ලය සුරක්ෂිත 

කර ෙැීනගම්දී දන්තධාතූන් ලශන්ගවේගේ හිිනකාරි් ලගේ අතයලයතාල 

අලගබෝධගකොට ගෙන තිබූ බැවිනි. 

 එපරිශගදන් රා ය අනුග්රශගයන්  වශ මැදිශ් වීගමන් සුරක්ෂිතගකොට ෙනු ැබු 

වම්බුශධ ාවනය මගින් පල් ලාේ  බුදුදශම ගමරට රා ය ආෙම ගව පැලති බලට 

කිසිදු වැකයක් නැත. ගශීලය සිංශ ගබෞශධ ර ලරුන් පමණක් ගනොල අනුරාධපුර 

රා ධානි අලදිගේ විවිධ අලවථ්ාලදි ගමරට පානය කෂ එෂාර, ඩ් ද්රවිඩයන් ලැනි 

අනය ආෙිනක විගශීලය ර ලරුන් පලා වම්බුශධ ාවනය සුරක්ෂිත කර පල් ලා 

ෙැීනමට අනුග්රශය දැක්වූ බල මශාලංවය වශ ගව්ලිපපි ප්රධාන ගකොටේ  මූාශ්රයල 

දැක්ගේ. 

1.1.6  අපරදිග අධිරාජ්යවාාීන්   ටතේ  ුහදුබඩ  ප්රේේශවාල ේඩෞේධ හිමිකම් බිඳ වාැටීම. 

07 ගලනි සියලගවේ ඉව්ාම් ආෙම බිහිවීම්  වමෙ මැද ගපරදිෙ ප්රගශ ගක්න්ද්ර  ගකොට 

ගෙන ගෙොඩනැගුණ ඉව්ාම් ආෙිනක මුව්ිපම් අධිරා ය ුරගරෝපගේ  �ව්ු 

භක්තිකයන්ගේ ආධිපතයයට අියගයෝෙයක් ගලිනන් ුරගරෝපා රටල පලා ලයාප්ත ත වීම 

ආරම්භ විය.  එහි ප්රතිඵයක් ලගයන් 10 ගලනි සියලගවේ පමණ සිට ගදපාර්්ලය අතර  

‘කුරුව ුරශධය ‘ නිනන් ශැඳින්ගලන  ුරශධ මාාලක් ඇති විය.  1453 දී මුවි්පම්ලරුන් 

විසින් ුරගරෝපීය �ව්ු භක්තිකයන්ගේ ගශපාන ගමන්ම ආර්ථික මධයවථ්ානයක්   
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පිහිටුලාගෙන සිටි 1ගලනි විමධර්මසූරිය රජු විසින් ගශොර රශගවේම දැඩි ආරක්ක 

විධිවිධාන ඇතිල දන්තධාතූන් ලශන්ගවේ උඩරටට  ලැඩමලා ෙන්නා දි. 

ලර්තමානගේ පලා භාවිත ගකගරන  මශනුලර දෂදා මාළිොල ඉදිගකොට දන්තධාතූන් 

ලශන්ගවේ  එහි ලඩා සිටවූ විමධර්මසූරිට රජුගේ අනුග්රශගයන් සුපුරුදු පරිදි ලාර්ෂික 

දෂදා ගපරශැර  ප්රධාන ගකොටේ  දිනපතා දානමාන ඇුළු  සියලු ල් පිළිගල්  වශ 

පග ෝපශාර පල් ලන දි. 

අනුරුල ඉං�සීන්න් පලා උඩරට රජු වශ ප්රධාීනන්  වමෙ ෙැගටිනන්  උප්රමීලීවල 

උඩරට ප්රගශල ආධිපතය දිනා ෙැීනමට 1815 ගිවිසුම  අ් වන් කිරීගමන් අනුරුල 

දන්තධාතූන් ලශන්ගවේ ව්ලකීය භාරයට ප්  කරගෙන වම්ප්රදායානුක පුද ප ා 

පල් ලිනන් දෂදා මාළිොලට පලා ආරක්ාල බා දුන්ගන් ගමරට රා ය් ලය සුරක්ෂිත 

කර ෙැීනගම්දී දන්තධාතූන් ලශන්ගවේගේ හිිනකාරි් ලගේ අතයලයතාල 

අලගබෝධගකොට ගෙන තිබූ බැවිනි. 

 එපරිශගදන් රා ය අනුග්රශගයන්  වශ මැදිශ් වීගමන් සුරක්ෂිතගකොට ෙනු ැබු 

වම්බුශධ ාවනය මගින් පල් ලාේ  බුදුදශම ගමරට රා ය ආෙම ගව පැලති බලට 

කිසිදු වැකයක් නැත. ගශීලය සිංශ ගබෞශධ ර ලරුන් පමණක් ගනොල අනුරාධපුර 

රා ධානි අලදිගේ විවිධ අලවථ්ාලදි ගමරට පානය කෂ එෂාර, ඩ් ද්රවිඩයන් ලැනි 

අනය ආෙිනක විගශීලය ර ලරුන් පලා වම්බුශධ ාවනය සුරක්ෂිත කර පල් ලා 

ෙැීනමට අනුග්රශය දැක්වූ බල මශාලංවය වශ ගව්ලිපපි ප්රධාන ගකොටේ  මූාශ්රයල 

දැක්ගේ. 

1.1.6  අපරදිග අධිරාජ්යවාාීන්   ටතේ  ුහදුබඩ  ප්රේේශවාල ේඩෞේධ හිමිකම් බිඳ වාැටීම. 

07 ගලනි සියලගවේ ඉව්ාම් ආෙම බිහිවීම්  වමෙ මැද ගපරදිෙ ප්රගශ ගක්න්ද්ර  ගකොට 

ගෙන ගෙොඩනැගුණ ඉව්ාම් ආෙිනක මුව්ිපම් අධිරා ය ුරගරෝපගේ  �ව්ු 

භක්තිකයන්ගේ ආධිපතයයට අියගයෝෙයක් ගලිනන් ුරගරෝපා රටල පලා ලයාප්ත ත වීම 

ආරම්භ විය.  එහි ප්රතිඵයක් ලගයන් 10 ගලනි සියලගවේ පමණ සිට ගදපාර්්ලය අතර  

‘කුරුව ුරශධය ‘ නිනන් ශැඳින්ගලන  ුරශධ මාාලක් ඇති විය.  1453 දී මුවි්පම්ලරුන් 

විසින් ුරගරෝපීය �ව්ු භක්තිකයන්ගේ ගශපාන ගමන්ම ආර්ථික මධයවථ්ානයක්   
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ූ ුබොන්සතන්තිබනෝඳශඹුත්ඳත්ුයුළම භුඑකීුයුද්ධුභහරහබේුහනු්රතිපරඹු

විඹ. බු 

යුබයෝපීඹු�සතුුබක්තිඹන්වුදයහුතුබනොවළකිුූ ුඑකීු්රතිපරඹවුමුහුවුදීභුවහු

ඔවුන්ු බතෝයහු ත්බත්ු මුසලිම්රුන්ු බඳයදිු යවරු බො නගහු බනු තිබූුඅෂ කාු

ලක්තිඹුබිු දළී භවුපිඹයුළම භඹ. බු ු ු එහිදීුයුබයෝපීඹඹන්වුලයුබබශුබහණ් ු

විබලේබඹන්ුකුළුඵඩුුඑබතක්ුශුඳරිදිුතයභළදිුමුසලිම්ුබබශඳුන්බන්ුරඵහළම භු

බනුවුඔවුන්භුබඳයදිවුඳළමිවුඑකීුරයුුරඵහුත්ුතයුමුසලිම්රුන්වුඅෂ කාු

ලක්තිඹු බො නගහු ු ළනිභවු ඊඳහයු ූ ු ඈසරහම්ු දවභු විනහලු බොවු ඈසරහම්ු

බක්තිඹන්ුතයුකිතුදවභුයහප්තුකිරීභවුමිනහරීුයහඳහයඹක්දුංවිධහනඹුබරිව. බු 

එඳරිද්බදන්ුයුබයෝඳබ ුඊද්තුූ ුතත්ත්ඹුවමුබේුක්රභබඹන්ු ු බඳයදිවු ඳළමිණීභවු

නුමුහුදුුභහෂ ුබේවඹුකිරීබම්ු්රතිපරඹක්ුලබඹන්ු  98ුදීුඈන්දිඹහවදු 424දීු

රංහවදු ඳළමිණීභවු ඳිතුගීසිහුු භත්ු ූ ව. බු ු රංහබේු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලු සල්ඳඹක්ු

ත්ඳත්ුයුළම භවුභත්ුූ ුඳිතුගීසිහු,ුබද්ීඹුලබඹන්ුඳළතිුබඵෞද්ධ,ුහින්දුුවු

ඈසරහම්ු ඹනු සිඹලුු අම්ු මිථයහදිසිනු අම්ු බරු වළඳින්ූ ු තයු ඈසරහම්ු ු දවභු

ඳභවක්ුබනොුඉවත්ු හු්රඵරුුබරුබඵෞද්ධුුවුහින්දුුඅම්ුවිනහලුයුදළී භවත්ු

එකීුඅම්ුආදහුඟනතහුකිතුුදවභවුවයහුළම භවත්ු�ඹහුශව. බු 

 424දීු රංහවු බො ඵවු ු ඳිතුගීීමන්බේු බොදුරුු ඵවු ඳත්ු ූ බ ු යුබයෝඳබ දීු

ඔවුන්බේු තුයන්ු ූ ු මුසලිම්රුන්ු ඳභවක්ු බනොබේ. බු ශ්රිු රහංබක්ඹු සිංවරු බඵෞද්ධු

බයත්ඹුබො නහුඑහිුඊරුභරුන්ුූ ුබඵෞද්ධුඟනතහදුබභයවුහඹුශුහින්දුු

ඟනතහදුඔවුන්බේුබොදුරුුඵවුඳත්ුූ ව. බු 

යවහයු ෂ ු  424ු න්ු ඳ�ු දරුණුු �ඹහභහෂ ු බභන්භු බනත්ු ඊඳහඹු භහෂ ු

නුභනඹුයමින්ුඳිතුගීීමහුුඔවුන්ුඹවතවු ඳත්ුූ ු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරු බඵෞද්ධිනන්ු

බභන්භු හින්දුු බක්තිඹන්ද, බයෝභහනුු බතෝලිු අභවු වයහු ත්ව. බු ඳිතුගීීමන්ු

බභයවු සිඹු ඵරඹු යහප්තු කිරීභවු වයුතුු ශු මුල්ු දිබ ු බෝට්බට්ු යඟු ශු

. බනඵහහුුයජු බතෝලිුඅභවුවයහුළම භවුදයනුරදුඊත්හවඹුහෂ ථුූ ු

නමුදුු තභු බොබවොයුයහූ දු ඳිතුගීීමන්වු දළඩිු බරු විරුද්ධු ූ හූ දු ීමතහු

භහඹහදුන්බන්වු බෝට්බට්ු යහඟයු ඊරුභඹු රඵහු බනොදීු තභු මුණු. රුු ු ධෂ භඳහරවු එභු
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යහඟයුරඵහු දීභවු. බනඵහහුුයජුු�ඹහත්භු ුශු  ඊඳක්රභබ ුහනු ු ්රතිපරඹ 

ූ බ ු ු ධෂ භඳහරු කුභහයඹහු ු බතෝලිු අභු ළශු ළම භු ඳභවක්ු බනොු

ඳිතුගීීමන්බේු ළත්බතකුු ඵවු ඳත්පයු න්තිභු ළභතිු ඳත්රඹක්ු භගින්ු රංහු යහඟය 

ඔවුන්වුඳයහදීභින. බුඒුනිහු. ද්ධුලහනඹවු. දුුදවභවුවුබඵෞද්ධුඟනතහවුවිඳීභවු

සිදුුූ ුඳභවුදුක්ළවළවුවුඳරිවහනිඹුපිිගඵුමූරහශ්රඹරුලිඹපයුආත. බු 

ඳසුහලීනු  48ුසිවුරන්බද්ීමහුදුඔවුන්ුඹවතවුඳත්ුූ ුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුබයඳයභහදුු

අභු යහප්තු ශව. බු ඒු වහු ඔවුන්ු ්රධහනු ලබඹන්ු ඳහල්ු බහවිතු ශු ඵළවින්ු

මුහුදුඵ ු්රබද්ලරුභික්ෂුුධයහඳනඹ ්රධහනබොවුත්ුපිරිබන්ුඳරිවහනිඹවුඳත්ූ ව. බ 

එභගින්ු එබතක්ු බභයවු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහු භුක්තිු විඳිමින්ුසිිනු බඵෞද්ධු හිමිම්ු

සිඹල්රභු ඳහබවේු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරු ඟනතහවු හිමිු ූ හු ඳභවක්ු බනො ඊ යවු

යහඟයබ ුයඟරුන්වදුභවත්ුභිබඹෝඹක්ුමුහුවුදිඹුයුතුුතත්ත්ඹක්ුඊදහුවිඹ. බ 

1.1.7  උ රත රළජය සිංශ මඵෞද්ධ උරුභය ආරක්ළ කර ගෆනීභත මලරදෆරීභ.  

ඊ යවු යහඟයු තුශු ඳිතුගීසිු ඵරඹු යහප්තු කිරීභු  ශක්හරමින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු

ංසිතිබ ු ඳදනභු ූ ු ම්. ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතබොවු ලක්තිභත්ුකිරීභවු I බනිු

විභරධෂ භසූරිඹු යජුබේ (�සතුු ෂ ු  49 )ු  ඳවන්ු සිවසුනවු ඳත්ූ ු සිංවරු බඵෞද්ධු

යඟරුන්ුඳභවක්ුබනොු�සතු ෂ ු 739ුසිවුඊ යවුසිවසුනවුඳත්ූ  හින්දුුබක්ති 

නහඹක්ෂ ංශිුයඟරුදුආඳුළඳුපයුවයුතුුශව. බුඑබේු වුදුවිබද්ීඹුඅක්රභවු

වමුබේුඊ යවුයහඟයඹුඅයක්හයුළම භවුවන්ුළදීුසිවු I බනිුවිභරධෂ භසූරිඹ, 

බනයත්ුවු ii යහඟසිංවුළනිුඵරත්ුයඟරුන්වුඳහු. දුුසුබන්ුිතයසකාතිඹුවහු

ධහනඹු බඹොමුු කිරීභු ීමරුු විඹ. බු ඳිතුගීසිු අක්රභවු ඳයහඟඹු ශු I බනිු

විභරධෂ භසූරිඹුයජුුඒුනවිවත්ුබහඹවුඳත්බමින්ුති. ුඊඳම්ඳදහුඹිග සථහපිතු

කිරීභවුපිඹයත්ුනමුත්ුඑඹුහෂ ථුබනොවිඹ. බුඑබවත්ුඳිතුගීසින්ුඹවතවුඳත්බමින්ු

තිබූ ීමතහුගහුති. ුදන්තධහතන්ුවන්බේුඊ යවවුළ භුයහුදශදහුභහිගහක්ු

ඈදිබොවුඑහිුතළන්ඳත්ුකිරීභවුඔහුුභත්විඹ. බ 

යවහයුෂ ු 7 7ුදීුනහඹක්ෂ ුංශිුකීෂ තිුශ්රි යහඟසිංවුසිවසුනවුඳත්ූ ුසථහු

නවිවුරන්බද්ීමන්ුඹවබත්ුඳළතිුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුඳභවක්ුබනොුඊ යවුයහඟයඹු

තුශු ඳහු එදුු ඊඳඳන්ු භික්ෂුු බවෝු බනොභළතිු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු සිඹල්රභු

ඳහබවේු ණින්නහන්බේරහු තවු ඳත්ු පයු තිබිව. බු කීෂ තිු ශ්රිු යහඟසිංවු යජුු ළලිවිවු ශ්රි 
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යහඟයුරඵහු දීභවු. බනඵහහුුයජුු�ඹහත්භු ුශු  ඊඳක්රභබ ුහනු ු ්රතිපරඹ 

ූ බ ු ු ධෂ භඳහරු කුභහයඹහු ු බතෝලිු අභු ළශු ළම භු ඳභවක්ු බනොු

ඳිතුගීීමන්බේු ළත්බතකුු ඵවු ඳත්පයු න්තිභු ළභතිු ඳත්රඹක්ු භගින්ු රංහු යහඟය 

ඔවුන්වුඳයහදීභින. බුඒුනිහු. ද්ධුලහනඹවු. දුුදවභවුවුබඵෞද්ධුඟනතහවුවිඳීභවු

සිදුුූ ුඳභවුදුක්ළවළවුවුඳරිවහනිඹුපිිගඵුමූරහශ්රඹරුලිඹපයුආත. බු 

ඳසුහලීනු  48ුසිවුරන්බද්ීමහුදුඔවුන්ුඹවතවුඳත්ුූ ුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුබයඳයභහදුු

අභු යහප්තු ශව. බු ඒු වහු ඔවුන්ු ්රධහනු ලබඹන්ු ඳහල්ු බහවිතු ශු ඵළවින්ු

මුහුදුඵ ු්රබද්ලරුභික්ෂුුධයහඳනඹ ්රධහනබොවුත්ුපිරිබන්ුඳරිවහනිඹවුඳත්ූ ව. බ 

එභගින්ු එබතක්ු බභයවු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහු භුක්තිු විඳිමින්ුසිිනු බඵෞද්ධු හිමිම්ු

සිඹල්රභු ඳහබවේු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරු ඟනතහවු හිමිු ූ හු ඳභවක්ු බනො ඊ යවු

යහඟයබ ුයඟරුන්වදුභවත්ුභිබඹෝඹක්ුමුහුවුදිඹුයුතුුතත්ත්ඹක්ුඊදහුවිඹ. බ 

1.1.7  උ රත රළජය සිංශ මඵෞද්ධ උරුභය ආරක්ළ කර ගෆනීභත මලරදෆරීභ.  

ඊ යවු යහඟයු තුශු ඳිතුගීසිු ඵරඹු යහප්තු කිරීභු  ශක්හරමින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු

ංසිතිබ ු ඳදනභු ූ ු ම්. ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතබොවු ලක්තිභත්ුකිරීභවු I බනිු

විභරධෂ භසූරිඹු යජුබේ (�සතුු ෂ ු  49 )ු  ඳවන්ු සිවසුනවු ඳත්ූ ු සිංවරු බඵෞද්ධු

යඟරුන්ුඳභවක්ුබනොු�සතු ෂ ු 739ුසිවුඊ යවුසිවසුනවුඳත්ූ  හින්දුුබක්ති 

නහඹක්ෂ ංශිුයඟරුදුආඳුළඳුපයුවයුතුුශව. බුඑබේු වුදුවිබද්ීඹුඅක්රභවු

වමුබේුඊ යවුයහඟයඹුඅයක්හයුළම භවුවන්ුළදීුසිවු I බනිුවිභරධෂ භසූරිඹ, 

බනයත්ුවු ii යහඟසිංවුළනිුඵරත්ුයඟරුන්වුඳහු. දුුසුබන්ුිතයසකාතිඹුවහු

ධහනඹු බඹොමුු කිරීභු ීමරුු විඹ. බු ඳිතුගීසිු අක්රභවු ඳයහඟඹු ශු I බනිු

විභරධෂ භසූරිඹුයජුුඒුනවිවත්ුබහඹවුඳත්බමින්ුති. ුඊඳම්ඳදහුඹිග සථහපිතු

කිරීභවුපිඹයත්ුනමුත්ුඑඹුහෂ ථුබනොවිඹ. බුඑබවත්ුඳිතුගීසින්ුඹවතවුඳත්බමින්ු

තිබූ ීමතහුගහුති. ුදන්තධහතන්ුවන්බේුඊ යවවුළ භුයහුදශදහුභහිගහක්ු

ඈදිබොවුඑහිුතළන්ඳත්ුකිරීභවුඔහුුභත්විඹ. බ 

යවහයුෂ ු 7 7ුදීුනහඹක්ෂ ුංශිුකීෂ තිුශ්රි යහඟසිංවුසිවසුනවුඳත්ූ ුසථහු

නවිවුරන්බද්ීමන්ුඹවබත්ුඳළතිුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුඳභවක්ුබනොුඊ යවුයහඟයඹු

තුශු ඳහු එදුු ඊඳඳන්ු භික්ෂුු බවෝු බනොභළතිු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු සිඹල්රභු

ඳහබවේු ණින්නහන්බේරහු තවු ඳත්ු පයු තිබිව. බු කීෂ තිු ශ්රිු යහඟසිංවු යජුු ළලිවිවු ශ්රි 
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යවංයු හිමිඹන්බේු භබඳන්පයභු ඹවබත්ු සිඹම්ු බද්ලබඹන්ු ඊඳඳන්ු භික්ෂන්ු

බන්හු බභයවුඊඳම්ඳදහු ඹිගු පිහිුගහු ඊ යවු බභන්භු ඳවතයවු ්රබද්ලබ දු ඈතහු

පුළුල්ුබඵෞද්ධු්රබඵෝධඹක්ුආතිුයුදීභවුලයුපිඹයුනුුරළ දඹ. බුඒුනුුබභයවු

ඈතිවහඹු පුයහභු යජුු බයකුු වුදු . දුදවභු වු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු

ඳත්හුළම භවුලයුභළදිවත්ුපයම්ුවුයහඟයුුනු්රවඹුඔහුබන්ුරළ දභුවුරඵහදීභු

සිංවරුබඵෞද්ධඹන්ුභුක්තිුවිඳිුහිමිභක්ුබරුඳළතිුුුඵුඳළවළදිලිඹ. බු 

1.1.8  උ රත රළජය  ඇතුු  වභවහ  දිලිනන � ළනය  අධිරළජයලළීනන්ත යත වීභ නිවළ 
බුද්ධ ළවනයත අ  ව ඉරණභ. 

මුහුදුඵ ු්රබද්ලුත්ඳත්ුයත්ුඳිතුගීීමන්වුබවෝුරන්බද්ීමන්වුබවෝුඈංග්රීීමන්වුබවෝු

ඹවත්ුයතුබනොවළකිුූ ුඊ යවුයහඟයුඳයහජිතුඳළතුණි. බුඑකීුයහඟයඹුඊඳක්රභීලීු

සිඹු වු ඹවතවු ඳත්යු ළම භවු පිඹයු ත්ු ඈංග්රීීමහුු බද්ීඹු ්රධහම න්ු යවහු

 8 4දීුඔවුන්ුභුවවුබල්ුඊ යවුයහඟයුඳහරනඹුකිරීභුවහුූ ුබඳොබයොන්දුුආතුශත්ු

ම්මුතිඹක්ු (Convention) ු ත්න්ු ශව. බු ඈංග්රීීමන්වු ඊ යවු යහඟයබ ු ඳහරනු

වයුතුරවු භළදිවත්පයභවු සථහු රඵහු දුන්ු එකීු ම්මුතිඹවු එශඹිඹු වළකිු ූ බ ු

ඊ යවු්රධහම න්බන්ුරළ. වුඊදේුඊඳහයුනිහඹ. බුඑඵළවින්ු 8 4ුඊ යවුම්මුතිඹුු

නහහීුඊ යවුයහඟයඹුඹවත්ුයුතුුබනොවළකිුූ ුඈංග්රීීමන්ුවිසින්ුඑභුයහඟයඹුඊ යවු

්රධහම න්ුභුවවුබල්ුඳහරනඹුකිරීභුවහුගිවිත්ුම්මුතිඹකි. බුඑහිු , 4,ුවු8ුඹනු

න්තිුලින්ුඒුඵුඳළවළදිලිුබේ. බුඊ යවුම්මුතිබ ු23ුනුන්තිඹුනුුඊ යවු

යහඟයබ ුුසිවසුනුකිරීවඹවුඳළබයනුනමුත්ු2 ුබනිුන්තිඹුඳරිදිුඑකීුයහඟයඹුතුශු

එබතක්ු�ඹහත්භුුඳළතිුයහඟයුඳහරනුුතන්ත්රඹුම්්රදහඹහනුකරුනිරධහරීන්ුභගින්ුු

�ඹහත්භුකිරීභවත්ු ඔවුන්බේු ම්්රදහඹහනුකරුනිරතරු ඵරතරු වු ය්රහදු බඳයු

ඳළතිුඳරිදිභුසුයක්ිතතුබොවුඳත්හුළම භවත්ුඈංග්රීීමහුුුබඳොබයොන්දුුූ ව. බු 

එකීුගිවිසුබම්ු24ුබුනිුන්තිඹුඳරිදිුුභික්ෂන්ුවන්බේ, විවහයුබද්හරම්ුවු. ද්ධු

ලහනඹු යඟඹු භගින්ු ු සුයක්ිතතු බොවු ඳත්හු න්නහු ඵවු බ්රිතහනයු ඳහරබඹෝුුු

බඳොබයොන්දුුූ ව. බුුඒුනුුදහශු4ුබනිුන්තිඹුබභයවුඈතිවහබ ුඅයම්බබ ුසිවු

�ඹහත්භුූ ුයඟඹුවු. ද්ධුලහනඹුතයුඵතහුවුඑභගින්ුයඟබ ුඅභුඵවු

ඳත්ු පයු ති. ු . දුු දවබම්ු වු ම්. ද්ධු ලහනබ ු ිතයසකාතිඹවු ම්්රදහඹහනුකරු යඟඹු

භගින්ුරඵහුදුන්ුපෂ වුනු්රඹුණ් ුරඵහුදීභවුබ්රිතහනයුයඟඹුභගින්ුම තයනුකරු
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විධිවිධහනු බඹදීභු බභයවු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු හිමිම්ු සුයක්ිතතු පයභු පිිගඵු

වතිඹක්ුවිඹ. බු 

 8 4ු ඊ යවු ම්මුතිබ ු ු 28ු බනිු න්තිඹු ඳරිදිු බභයවු �ඹහත්භු ූ ු

ම්්රදහඹහනුකරුධියවුක්රභඹුඑබේභුඳත්හුළම භවත්ුගිවිුබනුආත. බුුඒුනුු

 8 4ුම්මුතිඹුූ ුලීුෂ තභහනබ ුයවහයුනුඳරිදිුඊ යවුබද්ීඹුසිංවරුයහඟයු

ඈංග්රීීමන්ුඹවතවුඳත්ුශුගිවිසුභක්ුබනො,ු ු ිතයහත්ු ුහරඹක්ුතිසබේු බභයවුඳළතිුු

බද්ලඳහරනුක්රභඹුබදඳහෂ ලසඹුවිසින්ුවවුබල්ු�ඹහත්භුකිරීභවුගිවිත්ුබපතිවහසිු

ම්මුතිඹක්ු ඵත්ු එභගින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු හිමිම්ු අයක්හු යු දීභවු

ඈංග්රීසිුඳහරිනන්ුබඳොබයොන්දුුපයුආතිුඵත්ුඳළවළදිලිඹ. බුුඑබේුවුදුඈංග්රීීමන්ුවිසින්ුුඑකීු

වතිඹු ුකිරීභවුළඩිුල්ුතුූ බ ුනළත. බ 

1.1.9   � ළනය  අධිරළජයලළීන ආධිඳ යය යතම  මඵෞද්ධ උරුභය බි ලෆටීභ. 

ුබබේුබවෝුඊ යවුයහඟයුපෂ වුලබඹන්ුඹවත්ුයුළම භවුලයුූ ුඈං්රිීමන්බේු

ඉශගුඊඳක්රභඹුූ බ ු 8 4ුම්මුතිබ ු ු ුන්තිු යමින්ුඊ යවුඟනතහුකුපිතු

යුපයභින. බුඑකීුගිවිසුබම්ුතිලඹුළදත්ුඈවතුදළක්ූ ුන්තිුසිඹල්රභු ුශුඵවු

බපතිවහසිු හධු ඳභවත්ු ආත. බු ු එහිු ්රතිපරඹු ූ බ ු ඊ රැිනඹන්ු  8 7- 8 8ු

බ්රිතහනයුවිබයෝධීුු්රථභුනිදවසුයරඹුභගින්ුබ්රිතහනයුඅධිඳතයුඳළතියපයභවුඑබයහිු

නළගීු සිටීභින. බු ු බභයවු බද්ලඳහරනු ඵරබ ු හිමිභු හුහු දළක්වුවු දන්තධහතන්ු

වන්බේදු ු ගහු බනු ු වන්ු නහඹඹන්ු තවු ඳත්ු කිරීභවදශදහු භහිගහු තුශු

දන්තධහතන්ු වන්බේබේු බහයරුහු බරු වයුතුු ශු හරිඹබඳොශු සුභංරු හිමිු

�ඹහු කිරීබභන්ු ඈතිවහඹු පුයහු යහඟයත්බ ු සකායත්ඹවු දන්තධහතන්ු වන්බේබේු

ළදත්භු ඳළවළදිලිු බේ. බු එබේු වුදු ු ඈතහු දරුණුු බරු එකීු යරඹු ඳයහඟඹු ශු

ඈංග්රීීමහුුඊ යවු්රබද්ලරදුකිතුුදවභුයහප්තුකිරීභවුලයුම තිභඹුඳදනභුහු

ත්ව. බු 8 8ු ්රහලබ ු   ුබනිුන්තිබඹන්ු 8 4ුම්මුතිබ ු ු 4ුබනිුන්තිඹු

භගින්ු බඵෞද්ධඹන්වු වහු බඵෞද්ධු ලහනඹවු රඵහදීු ආතිු ිනතිහසිම්ු ු එබරසින්භු

නුභතු යු ආතිු නමුත්ු බනත්ු අම්ු රවදු අයක්හු රඵහු බදනු ඵත්ු සුදුසුු

සථහනරු බනත්ුඅමිුසිද්ධසථහනු ඈදිරීභවු යුවුඅයක්හුරඵහු බදනු

ඵත්ු්රහලඹවුඳත්බොවුආත. බුඑභගින්ුඑබතක්ුයු6422වත්ු හුදීෂ කුබභයවුුු

ඈතිවහඹුපුයහභු. දුදවභවුඳභවක්ුරඵහදීුති. ුයහඟයුනු්රවඹුකිතුුදවභවදුරඵහුදීභවු
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විධිවිධහනු බඹදීභු බභයවු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු හිමිම්ු සුයක්ිතතු පයභු පිිගඵු

වතිඹක්ුවිඹ. බු 

 8 4ු ඊ යවු ම්මුතිබ ු ු 28ු බනිු න්තිඹු ඳරිදිු බභයවු �ඹහත්භු ූ ු

ම්්රදහඹහනුකරුධියවුක්රභඹුඑබේභුඳත්හුළම භවත්ුගිවිුබනුආත. බුුඒුනුු

 8 4ුම්මුතිඹුූ ුලීුෂ තභහනබ ුයවහයුනුඳරිදිුඊ යවුබද්ීඹුසිංවරුයහඟයු

ඈංග්රීීමන්ුඹවතවුඳත්ුශුගිවිසුභක්ුබනො,ු ු ිතයහත්ු ුහරඹක්ුතිසබේු බභයවුඳළතිුු

බද්ලඳහරනුක්රභඹුබදඳහෂ ලසඹුවිසින්ුවවුබල්ු�ඹහත්භුකිරීභවුගිවිත්ුබපතිවහසිු

ම්මුතිඹක්ු ඵත්ු එභගින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු හිමිම්ු අයක්හු යු දීභවු

ඈංග්රීසිුඳහරිනන්ුබඳොබයොන්දුුපයුආතිුඵත්ුඳළවළදිලිඹ. බුුඑබේුවුදුඈංග්රීීමන්ුවිසින්ුුඑකීු

වතිඹු ුකිරීභවුළඩිුල්ුතුූ බ ුනළත. බ 

1.1.9   � ළනය  අධිරළජයලළීන ආධිඳ යය යතම  මඵෞද්ධ උරුභය බි ලෆටීභ. 

ුබබේුබවෝුඊ යවුයහඟයුපෂ වුලබඹන්ුඹවත්ුයුළම භවුලයුූ ුඈං්රිීමන්බේු

ඉශගුඊඳක්රභඹුූ බ ු 8 4ුම්මුතිබ ු ු ුන්තිු යමින්ුඊ යවුඟනතහුකුපිතු

යුපයභින. බුඑකීුගිවිසුබම්ුතිලඹුළදත්ුඈවතුදළක්ූ ුන්තිුසිඹල්රභු ුශුඵවු

බපතිවහසිු හධු ඳභවත්ු ආත. බු ු එහිු ්රතිපරඹු ූ බ ු ඊ රැිනඹන්ු  8 7- 8 8ු

බ්රිතහනයුවිබයෝධීුු්රථභුනිදවසුයරඹුභගින්ුබ්රිතහනයුඅධිඳතයුඳළතියපයභවුඑබයහිු

නළගීු සිටීභින. බු ු බභයවු බද්ලඳහරනු ඵරබ ු හිමිභු හුහු දළක්වුවු දන්තධහතන්ු

වන්බේදු ු ගහු බනු ු වන්ු නහඹඹන්ු තවු ඳත්ු කිරීභවදශදහු භහිගහු තුශු

දන්තධහතන්ු වන්බේබේු බහයරුහු බරු වයුතුු ශු හරිඹබඳොශු සුභංරු හිමිු

�ඹහු කිරීබභන්ු ඈතිවහඹු පුයහු යහඟයත්බ ු සකායත්ඹවු දන්තධහතන්ු වන්බේබේු

ළදත්භු ඳළවළදිලිු බේ. බු එබේු වුදු ු ඈතහු දරුණුු බරු එකීු යරඹු ඳයහඟඹු ශු

ඈංග්රීීමහුුඊ යවු්රබද්ලරදුකිතුුදවභුයහප්තුකිරීභවුලයුම තිභඹුඳදනභුහු

ත්ව. බු 8 8ු ්රහලබ ු   ුබනිුන්තිබඹන්ු 8 4ුම්මුතිබ ු ු 4ුබනිුන්තිඹු

භගින්ු බඵෞද්ධඹන්වු වහු බඵෞද්ධු ලහනඹවු රඵහදීු ආතිු ිනතිහසිම්ු ු එබරසින්භු

නුභතු යු ආතිු නමුත්ු බනත්ු අම්ු රවදු අයක්හු රඵහු බදනු ඵත්ු සුදුසුු

සථහනරු බනත්ුඅමිුසිද්ධසථහනු ඈදිරීභවු යුවුඅයක්හුරඵහු බදනු

ඵත්ු්රහලඹවුඳත්බොවුආත. බුඑභගින්ුඑබතක්ුයු6422වත්ු හුදීෂ කුබභයවුුු

ඈතිවහඹුපුයහභු. දුදවභවුඳභවක්ුරඵහදීුති. ුයහඟයුනු්රවඹුකිතුුදවභවදුරඵහුදීභවු
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විධිවිධහනුරඵහදීභුභගින්ුබභයවුබඵෞද්ධඹන්වුඳභවක්ුහිමිපයුතිබූුිනතිහසිම්රවු

ීමභහුඳළනපයභක්ුසිදුුවිඹ. බුඑක්ුඳවන්ුයඟබ ුනු්රවඹුඹවබත්ුකිතුුදවභුයහප්තුපයභදු

ීඝ්රබඹන්ුසිදුුූ ුතයු. දුුදවභවුයඟබඹන්ුරළ. ණුුනු්රවඹුක්රභබඹන්ුඩුූ හුඳභවක්ු

බනොුයඟබ ුබහයහයත්ඹුඹවබත්ුති. ුදන්තධහතන්ුවන්බේු 843ුභළිනු62ුබනිු

දිනුභික්ෂුන්ුවන්බේවුවු දිඹ නුනිශබම්වුඳයහුබදනුරදි. බු ු එභගින්ුඈතිවහඹු

පුයහභු බද්ීඹු යඟරුන්ු ු දන්තධහතන්ු වන්බේු ු ම්ඵන්ධබඹන්ු දළරු බහයහයත්ඹු

පිිගබනු ු ඒු නුු �ඹහත්භු ූ ු ඈංග්රීීමන්ු එභු බහයහයත්ඹු ත්වළරීභු නිහු

දන්තධහතන්ුවන්බේුුබනුබන්ුයහඟයුනු්රවබඹන්ුඳළළත්ූ ුසිඹලුුපුදුපඟහුන්ු

බරුණිු . බු එභගින්ු ු එබතක්ුබඵෞද්ධඹන්ුභුක්තිුවිඳිමින්ුසිිනුහිමිභක්ුඔවුන්වු හිමිු

යනුුරළ දඹ. බු 

ඳරිඳහරනුක්බේත්රබ ුුබද්ීඹුඳහරනුක්රභඹුබද්ීඹුනිරධහරීන්ුරහු�ඹහත්භුයනු

ඵදු ඔවුන්බේු නිරතරු ඵරතරු වු ිනතිහසිම්ු බඳයබේභු අයක්හු යනු ඵදුු

 8 4ුඊ යවුම්මුතිබඹන්ුබඳොබයොන්දුුපයුතිබූුනමුත්ුගිවිසුබම්ුතීන්තුවිඹීමභවත්ුබඳයු

දහශු න්තිරවු ඳවවළණිු �ඹහු කිරීබභන්ු ු බනොනළතීු එකීු ු බොන්බද්සිරවු

එබයහිුනළඟීුසිිනුු 8 8ුනිදවසුවනුභහනුිතුබරුඳයහඟඹුබොවුජීවිත,ුබද්ඳශු

ආතුළුුම්ඳත්ුවිනහලුයුදළී ඹ. බු ු ුනතුරුු 8 4දීුබදඳහෂ ලසඹභුඑගුූ ුම්මුතිඹු

භතුබොවුඈංග්රීීමන්ුඒභතිුනිකුත්ුශු 8 8ුඊ යවු්රහලඹුභගින්ුඊ යවු

්රබද්ලරු ඳරිඳහරනු ක්රභඹ,ු බද්ීඹු ්රධහම න්බේු ු නිරතරු වු ඔවුන්බේු ඵරතරු

බභන්භු ය්රහදු මුළුභනින්භු බනසු බොවු බද්ීඹු ඳහරනු ක්රභඹු වු බද්ීඹුු

නිරධහරීන්ු ඈත්ු කිරීබම්ු ඩිතහරභු දභනුු රළ දඹ. බු නතුරුු  833දීු බෝල්ඵෲක්ු -ු

ළභයන්ු ු බොමිබම්ු නිෂ බද්ලු ඳරිදිු වඳුන්හු බදනු රදු අණ්ඩුක්රභු වු ඳරිඳහරනු

්රතිංසයවු�ඹහත්භුකිරීභත්ුභුතභුබද්ලඹුඳහරනඹුකිරීභවුසිංවරුබඵෞද්ධු

ඟනතහවු ිතයහත්ු හරඹක්ු තිසබේු ඊරුභු පයු තිබූු ඵරතර,ු ය්රහදු ඳභවක්ු බනොුු

ඔවුන්බේුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්ු ු නුු දයහඟුධෂ භඹුභතුඳදනම්ුයහඟයුඳහරනුක්රභඹදු

ම්පෂ වබඹන්භුඔවුන්වුහිමිුයනුුරළ දඹ. බුුු 

බඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුහිමිුඈ ම්ුවිලහරුලබඹන්ුඳතිනුඊතුරුුනළබනහියු්රබද්ලරු

ත්රසතහදීු බදදහදීු ු ළුගම්ලින්ු ඳසුු බඵෞද්ධු ඟනතහු තළන්ු පයු විවහයසථහනු

ඳරිවහනිඹවුඳත්බද්දීුඑකිුවිවහයසථහනුතුුඳළතිුබඵොබවෝුඈ ම්ුනයුඅමිඹන්ු
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විසින්ුඵරවත්හයබඹන්ුත්ඳත්ුයබනුඒහබ ුසථීයුහසථහනුඈදිබොවුබනු

හඹු යනුු දක්නවු රළබබ්. බු නළබනහියු ඳශහබත්ු බඵෞද්ධඹන්ු විසින්ු බොමිභු

ඈදිරිබ ුරඵහුදුන්ුහක්ිතලින්ුඒුඵුබවිගුබේ. බුුබභඹුඵයඳතරුබරුබඵෞද්ධුහිමිම්ු

 පයභක්ුඵුළරකිල්රවුතුයුතුුආත. බ 

1.1.10.   19 සියලමවේ අගබළගමේ මගො නෆගුණ මඵෞද්ධ ප්රමඵෝධය 

 8 8ු�තහනයුවිබයෝධිුබදබනිුනිදවසුවනින්ුඳසුු 922ුදක්හුහරඹුතුශුවිද්ත්ු

භික්ෂන්ු වන්බේබේු වු ගිහිු ඳඬියඹන්බේු භළදිවත්ු පයබභන්ු ඹිගත්ු බඵෞද්ධු

්රබඵෝධඹක්ුආතිවිඹ. බ 

 8 7- 8 8ු �තහනයු විබයෝධිු ඳශමුබනිුනිදවු වනු භළඬලීභු වහු භනුයඹන්ු ,ු

තුන්ු ු ම්බිම්ු විනහලු යමින්ු බිහිසුණුු “ම්ඳහළු”ු ්රතිඳත්තිඹු �ඹහත්භු ු යනුු

රළ දඹ. බුනතුරුු ු�තහනයුඵරඹුසථහයුපිහිුගහුළම භු ුවහුනිකුත්ුශු 8 8ු

ඊ යවු ්රහලඹු (Govt. Gazett 28 Nov.1818)  ඳරිදිු ු යවු පුයහභුකිතුදවභු යහප්තුු

කිරීභවුලයුුඳදනභුදභහුළනිව. බුුඒුනුුු 82 ුසිවුමුහුදුඵ ුු්රබද්ලරවුඳළමිවු

කිතුුදවභුයහප්තුකිරීබම්ුහෂ ඹබඹහිුනියුක්තුසිිනුරන් න්,ුඵළප්ිනසට්,ුබසලිඹන්,ු

බභරින්ුවු ඝෂ ච්ු ඹනුමිනහරීු ංවිධහනු විසින්ුඊ යවු්රබද්ලඹුආතුළුු යවපුයහු

කිතුුදවභුුු යහප්තුකිරීබම්ුංවිධහනහත්භුළ පිිගබශක්ුදිඹත්ුයනුරදි. බු 

�සතිඹහනිු පඟරුු බද්ීඹු බහහු ඈබනු බනු එභගින්ු ඳහල්ු ු ධයහඳනුවයුතුු

භගින්ුබභන්භුබද්ලනුවුපුත්ඳත්ුවුබඳොත්ඳත්ුමුරවඹුබොවුබඵදහවළරීභුභගින්දු

බද්ීඹු ඟනතහු තයු කිතුු දවභු ්රඝහයඹු ශව. බු ු එඳභවක්දු බනොු බඵෞද්ධු

විවහයසථහනරුනහතළන්ුබනුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුඊදේුඊඳහයුරඵහුන්නහු

තයභුබොෂ ලිුපිඹතුභහු ්රධහනුබොවුත්ුබඵොබවෝු පඟරුු. දුදවභු ඳවහඹවු

ඳක්ු යමින්දු භික්ෂන්ු වන්බේරහු නූත්,ු බිඹසුළුු පිරික්ු බරු බවශහු දකිමින්ු දුු

බඵෞද්ධිනන්ුයවුතත්ත්ඹවුඳත්ුශව. බුු 

 833ු�ඹහත්භුශු්රතිංසයවුවු  8 8ු බදබනිුනිදවසු වනුඵරඹුබඹොදහු

භෂ දනඹුකිරීභුුළනිුබවේතුුනිහු 842ුනුවිවුබඵෞද්ධඹන්ු්රධහනුබොවුත්ුසිඹලුු

බද්ීඹුඅමිුවුංසිතිුඟනබොවසුඈතහුබලෝඝම ඹුතත්ත්ඹවුඳත්පයුසිිනඹව. බුු

ඒු නුුබඵෞද්ධඹන්වුඳභවක්ුබනොුහින්දුුවුමුසලිම්ුඹනුබසුුබද්ීඹුඅමිු
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විසින්ුඵරවත්හයබඹන්ුත්ඳත්ුයබනුඒහබ ුසථීයුහසථහනුඈදිබොවුබනු

හඹු යනුු දක්නවු රළබබ්. බු නළබනහියු ඳශහබත්ු බඵෞද්ධඹන්ු විසින්ු බොමිභු

ඈදිරිබ ුරඵහුදුන්ුහක්ිතලින්ුඒුඵුබවිගුබේ. බුුබභඹුඵයඳතරුබරුබඵෞද්ධුහිමිම්ු

 පයභක්ුඵුළරකිල්රවුතුයුතුුආත. බ 

1.1.10.   19 සියලමවේ අගබළගමේ මගො නෆගුණ මඵෞද්ධ ප්රමඵෝධය 

 8 8ු�තහනයුවිබයෝධිුබදබනිුනිදවසුවනින්ුඳසුු 922ුදක්හුහරඹුතුශුවිද්ත්ු

භික්ෂන්ු වන්බේබේු වු ගිහිු ඳඬියඹන්බේු භළදිවත්ු පයබභන්ු ඹිගත්ු බඵෞද්ධු

්රබඵෝධඹක්ුආතිවිඹ. බ 

 8 7- 8 8ු �තහනයු විබයෝධිු ඳශමුබනිුනිදවු වනු භළඬලීභු වහු භනුයඹන්ු ,ු

තුන්ු ු ම්බිම්ු විනහලු යමින්ු බිහිසුණුු “ම්ඳහළු”ු ්රතිඳත්තිඹු �ඹහත්භු ු යනුු

රළ දඹ. බුනතුරුු ු�තහනයුඵරඹුසථහයුපිහිුගහුළම භු ුවහුනිකුත්ුශු 8 8ු

ඊ යවු ්රහලඹු (Govt. Gazett 28 Nov.1818)  ඳරිදිු ු යවු පුයහභුකිතුදවභු යහප්තුු

කිරීභවුලයුුඳදනභුදභහුළනිව. බුුඒුනුුු 82 ුසිවුමුහුදුඵ ුු්රබද්ලරවුඳළමිවු

කිතුුදවභුයහප්තුකිරීබම්ුහෂ ඹබඹහිුනියුක්තුසිිනුරන් න්,ුඵළප්ිනසට්,ුබසලිඹන්,ු

බභරින්ුවු ඝෂ ච්ු ඹනුමිනහරීු ංවිධහනු විසින්ුඊ යවු්රබද්ලඹුආතුළුු යවපුයහු

කිතුුදවභුුු යහප්තුකිරීබම්ුංවිධහනහත්භුළ පිිගබශක්ුදිඹත්ුයනුරදි. බු 

�සතිඹහනිු පඟරුු බද්ීඹු බහහු ඈබනු බනු එභගින්ු ඳහල්ු ු ධයහඳනුවයුතුු

භගින්ුබභන්භුබද්ලනුවුපුත්ඳත්ුවුබඳොත්ඳත්ුමුරවඹුබොවුබඵදහවළරීභුභගින්දු

බද්ීඹු ඟනතහු තයු කිතුු දවභු ්රඝහයඹු ශව. බු ු එඳභවක්දු බනොු බඵෞද්ධු

විවහයසථහනරුනහතළන්ුබනුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුඊදේුඊඳහයුරඵහුන්නහු

තයභුබොෂ ලිුපිඹතුභහු ්රධහනුබොවුත්ුබඵොබවෝු පඟරුු. දුදවභු ඳවහඹවු

ඳක්ු යමින්දු භික්ෂන්ු වන්බේරහු නූත්,ු බිඹසුළුු පිරික්ු බරු බවශහු දකිමින්ු දුු

බඵෞද්ධිනන්ුයවුතත්ත්ඹවුඳත්ුශව. බුු 

 833ු�ඹහත්භුශු්රතිංසයවුවු  8 8ු බදබනිුනිදවසු වනුඵරඹුබඹොදහු

භෂ දනඹුකිරීභුුළනිුබවේතුුනිහු 842ුනුවිවුබඵෞද්ධඹන්ු්රධහනුබොවුත්ුසිඹලුු

බද්ීඹුඅමිුවුංසිතිුඟනබොවසුඈතහුබලෝඝම ඹුතත්ත්ඹවුඳත්පයුසිිනඹව. බුු

ඒු නුුබඵෞද්ධඹන්වුඳභවක්ුබනොුහින්දුුවුමුසලිම්ුඹනුබසුුබද්ීඹුඅමිු
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ණ් හඹම්දුතභුඅම්ුවුංසිතිදුඹිගුබො නළංපයබම්ුයහඳහයුඅයම්බුකිරීභු 9ු

බනිුසිඹුහනුබහබ ුදක්නවුරළ. වුවිබලේුරක්වඹක්ුවිඹ. බුු 

එභු දිඹු ු නවිවු බඵෞද්ධු අමිු ්රබඵෝධඹක්ු ආතිු කිරීබභහිරහු පුබයෝහී ු ූ ු

භික්ෂන්ුවන්බේුකිහිඳුනභක්ුබඳයමුවුත්ුතයුරහබන්ුසිද්ධහෂ ථුහිමිඹන්ුවිසින්ු

ඳශමුුයත්භරහබන්ුඳයභුධම්භබච්තිඹුපිරිබනුඅයම්බුබොවුභික්ෂන්ුවන්බේරහවු

ධයහඳනඹු රඵහු දීභවු විධිවිධහනු බඹොදහු ති. ණි. බු ු එහිු ධයහඳනඹු රළබූු ශ්රිු සුභංරු

හිමිඹන්ුවිසින්ු 873ුදීුභහිගහන්බද්ුවිබදයෝදඹුපිරිබනුදුයත්භරහබන්ුුධම්භහබරෝු

හිමිඹන්ු විසින්ු  874ු දීු ඳෆලිඹබො ු විදයහරංහයු පිරිබනු දු අයම්බු යනු රදි. බුු

එභගින්ුභික්ෂුුධයහඳනඹුඹිගුඳවුන්හුළඩිුදියුණුුබොවුයහප්තුුකිරීබම්ුවයුතුු

අයම්බුබරිණි. බ 

මිනහරීරුන්ුවිසින්ු. දුුදවභවුවුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුඳවහ,ුඊඳවහුයමින්ු

බනු ගිඹු ්රඝහයරවු පිිගතුරුු දීභු වහු ්රධහනු බඳබශේු භික්ෂන්ු වන්බේරහු

ංවිධහනඹුූ ව. බු ු. දුු දවබම්ුතයතහුවුනිෂ භරත්ඹුඳළවළදිලිුකිරීභුඊබදහුඊන්ු

වන්බේරහු ඵද්බද්භ( 8  ),ු යහබො ( 8 4)ු ,ු ඊදම්මිවු ( 8  )ු ම්බඳොශ( 87 )ු

වු ඳහවදුයු ( 873)ු ඹනුසථහනරදිු පඟරුන්ුභුහදවිහදු ඳළළත්ූ ව. බු ු බභභු

�ඹහු භහෂ ඹු භගින්ු . දුදවභු විබේඝනඹුශු පඟරුන්වුරුණුු ඳළවළදිලිු කිරීභවු

භත්ුූ ුතයුුවිබලේබඹන්ුමිබට්ුගත්බත්ුගුවහනන්දුහිමිඹන්බේුු්රධහනත්බඹන්ු

ඳළළත්ූ ු ඳහවදුයහහදඹු භගින්ුසිදුු ූ බ ු ු බභයවු ඳභවක්ුබනොු විබද්ලරුඳහු . දුු

දවබම්ුබශ්රේසඨත්ඹුුපිිගඵු්රඝහයඹුපයභින. බ 

ඳහවදුයහහදඹුආසුබයන්ු. දුදවභුපිිගඵුබතොයතුරුුදළනත්ුබභරිහනුුඟහතිුබවන්රිු

සටීල්ු ඕල්බොට්ු  882ු දීු රංහවු ඳළමිණීභු බඵෞද්ධු පුනරුදු යහඳහයඹවු භවත්ු

රුකුරක්ුවිඹ. බුුබභයබට්දීුු. දුදවභුුළශත්ුඔහුුසිංවරුබඵෞද්ධුඳහල්ුඅයම්බුකිරීභු

වහු බඵෞද්ධු ඳයභු විජහනහෂ ථු භහභු පිහිුගපයභවු පුබයෝහී ු විඹ. බු ු ගිහිඳළවිදිු

බදඳක්ඹවභු බඳොදුු ංවිධහනඹක්ු බරු අයම්බු ශු එකීු භහභු භගින්ු බඵෞද්ධු

ධයහඳනු යමුදරක්ු පිහිුගහු ්රධහනු බඳබශේු ු භික්ෂන්ු වන්බේරහබේු වු ගිහිු

නහඹඹන්බේදු වබහගිත්ඹුආතිු යවපුයහු ංඝහයඹුයමින්ු යමුදල්ු එතුුයනු

රදි. බුුඑභගින්ුබඵෞද්ධුපිරිමිුදරුන්ුවහුඅනන්ද,ුනහරන්ද,ුධෂ භයහඟ,ුභහින්දුඹනහදීු
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ඳහල්දු ළවළනුු දරුන්ු වහු විලහහ,ු මියුසිඹස,ු නුරහ,ු ංකමිත්තහු ළනිු ඳහල්දු

අයම්බුයනුුරළ දඹ. බ 

නහරිුධෂ භඳහරු්රධහනු ුගිහිුතරුවිනන්ුරැක්දුඑකීුයහඳහයඹවුඊදේු දුන්ුතයු

ෆභුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනඹභුබඵෞද්ධුදරුන්වුසකීඹුදවභුඈළන්පයභුවහුඈරිදහු

දවම්ුඳහල්ුඅයම්බුකිරීභවුවිධිවිධහනුබඹොදනුරදි. බ 

කිතුදවභුයහප්තුකිරීභවුබඹොදහත්ුබඳොත්ඳත්,ුගයහුඹනහදිඹුමුරවඹුකිරිභවු ුආතිු

ශු මුරවහරු රැක්ු යවපුයහු තිබූු නමුත්ු බඵෞද්ධිනන්වු එළනිු ම්ඳත්ු කිසික්ු

බනොති. ණි. බු ු එඹුවිලහරුඩුඳහඩුක්ුඵුඳළවළදිලිුබද්දීු. රත්භුධම්භහරංහයුසිරිු

සුභනතිසුහිමිඹන්බේුමූලිත්බඹන්ුඳශමුබනිුබඵෞද්ධුමුරවහරඹුබරුහල්බල්ු

රංබෝඳහයුමුරවහරඹු 8 6දීුපිහිවූ ව. බුුනතුරුුසුදෂ ලනුමුරවහරඹ,ුවුතිු

මුරවහරඹු,ුයවිුරැුමුරවහරඹුළනිුතත්ුමුරවහරුකීඳඹක්භුඅයම්බුශුතයු

ඒහබ ු රක්මිණිු ඳවව,ු රංහබරෝඹ,ු යවිු රැු ,ු සිංවරු ඟහතිඹ,ු සිංවරු

බඵෞද්ධඹහුළනිු්රහලනුනිකුත්ුබරුණි. බුු 

යඟයවු ශිසවහඝහයඹු බිඳීු ළටීබභන්ු ඳසුු නුයහධපුයඹ,ු බඳොබශොන්නරුු ළනිු ඳළයණිු

නුයුඅ�තුතිබූුසුවිල්ුමඝතයු ු්රධහනුබොවත්ුබඵෞද්ධුසභහයුල්බිහිපයු

විනහලුබමින්ුඳළතිුතයුබභභුදිඹුතුශුනහරිුධෂ භඳහරු,ුලිසිංවුවරිසඝන්රු

ළනිු නහඹිනන්බේු ු පුබයෝහමිත්බඹන්ු ඒහු පිිගයු ු බොවු අයක්හු කිරීභවු

පිඹයු නුු රළ දඹ. බු නහරිු ධෂ භඳහරතුභහු බභයවු ඳභවක්ු බනොු ඈන්දිඹහබේු

. ද්ධඹහුඅයක්හුකිරීබම්ුවයුතුදුඅයම්බුබශේඹ. බ 

 833ු�සතුුබක්තිඹන්ුවුබඵෞද්ධඹන්ුතයුආතිුූ ුබොවබවේනුළයලිුහනබ ු

එංරන්තබ ු ඳළළත්ූ ු ඳරීක්වබ දීු බඵෞද්ධඹන්ු නිළයදිු ඵු නහථු කිරීභවු

භළදිවත්පයු�ඹහුශුඕල්බොට්තුභහුභුත්ළල්ුඵළත්ුබද්ීඹුනහඹඹන්ුඈදිරිඳත්ුු

ශුරුණුුළරකිල්රවුත්ුබ්රිතහනයුයඟඹවුබඵෞද්ධඹන්ුනිළයදිුඵුපිිගළම භවුසිදුු

විඹ. බුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ුබඵෞද්ධිනන්ුඈදිරිඳත්ුශුබක්ුබඳොබවොඹුනිහඩුුඹිගු

රඵහදීභවදු බ්රිතහනයු ඳහරිනන්වු සිදුු විඹ. බු ඒු නුු ඈතහු දීෂ කු හරඹවු ඳසුු

ඳශමුබනිුබක්ුබඳොබවොඹුදිනුයඟබ ුනිහඩුුු 884ුබෂ ුබක්ුබඳොබවොඹුදිනු

ළභරුතයුඑදිනුබහවිතඹවුළම භවුම්ඳහදනඹුශුබඵෞද්ධුබොඩිඹුඑදහුසිවුදු
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ඳහල්දු ළවළනුු දරුන්ු වහු විලහහ,ු මියුසිඹස,ු නුරහ,ු ංකමිත්තහු ළනිු ඳහල්දු

අයම්බුයනුුරළ දඹ. බ 

නහරිුධෂ භඳහරු්රධහනු ුගිහිුතරුවිනන්ුරැක්දුඑකීුයහඳහයඹවුඊදේු දුන්ුතයු

ෆභුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනඹභුබඵෞද්ධුදරුන්වුසකීඹුදවභුඈළන්පයභුවහුඈරිදහු

දවම්ුඳහල්ුඅයම්බුකිරීභවුවිධිවිධහනුබඹොදනුරදි. බ 

කිතුදවභුයහප්තුකිරීභවුබඹොදහත්ුබඳොත්ඳත්,ුගයහුඹනහදිඹුමුරවඹුකිරිභවු ුආතිු

ශු මුරවහරු රැක්ු යවපුයහු තිබූු නමුත්ු බඵෞද්ධිනන්වු එළනිු ම්ඳත්ු කිසික්ු

බනොති. ණි. බු ු එඹුවිලහරුඩුඳහඩුක්ුඵුඳළවළදිලිුබද්දීු. රත්භුධම්භහරංහයුසිරිු

සුභනතිසුහිමිඹන්බේුමූලිත්බඹන්ුඳශමුබනිුබඵෞද්ධුමුරවහරඹුබරුහල්බල්ු

රංබෝඳහයුමුරවහරඹු 8 6දීුපිහිවූ ව. බුුනතුරුුසුදෂ ලනුමුරවහරඹ,ුවුතිු

මුරවහරඹු,ුයවිුරැුමුරවහරඹුළනිුතත්ුමුරවහරුකීඳඹක්භුඅයම්බුශුතයු

ඒහබ ු රක්මිණිු ඳවව,ු රංහබරෝඹ,ු යවිු රැු ,ු සිංවරු ඟහතිඹ,ු සිංවරු

බඵෞද්ධඹහුළනිු්රහලනුනිකුත්ුබරුණි. බුු 

යඟයවු ශිසවහඝහයඹු බිඳීු ළටීබභන්ු ඳසුු නුයහධපුයඹ,ු බඳොබශොන්නරුු ළනිු ඳළයණිු

නුයුඅ�තුතිබූුසුවිල්ුමඝතයු ු්රධහනුබොවත්ුබඵෞද්ධුසභහයුල්බිහිපයු

විනහලුබමින්ුඳළතිුතයුබභභුදිඹුතුශුනහරිුධෂ භඳහරු,ුලිසිංවුවරිසඝන්රු

ළනිු නහඹිනන්බේු ු පුබයෝහමිත්බඹන්ු ඒහු පිිගයු ු බොවු අයක්හු කිරීභවු

පිඹයු නුු රළ දඹ. බු නහරිු ධෂ භඳහරතුභහු බභයවු ඳභවක්ු බනොු ඈන්දිඹහබේු

. ද්ධඹහුඅයක්හුකිරීබම්ුවයුතුදුඅයම්බුබශේඹ. බ 

 833ු�සතුුබක්තිඹන්ුවුබඵෞද්ධඹන්ුතයුආතිුූ ුබොවබවේනුළයලිුහනබ ු

එංරන්තබ ු ඳළළත්ූ ු ඳරීක්වබ දීු බඵෞද්ධඹන්ු නිළයදිු ඵු නහථු කිරීභවු

භළදිවත්පයු�ඹහුශුඕල්බොට්තුභහුභුත්ළල්ුඵළත්ුබද්ීඹුනහඹඹන්ුඈදිරිඳත්ුු

ශුරුණුුළරකිල්රවුත්ුබ්රිතහනයුයඟඹවුබඵෞද්ධඹන්ුනිළයදිුඵුපිිගළම භවුසිදුු

විඹ. බුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ුබඵෞද්ධිනන්ුඈදිරිඳත්ුශුබක්ුබඳොබවොඹුනිහඩුුඹිගු

රඵහදීභවදු බ්රිතහනයු ඳහරිනන්වු සිදුු විඹ. බු ඒු නුු ඈතහු දීෂ කු හරඹවු ඳසුු

ඳශමුබනිුබක්ුබඳොබවොඹුදිනුයඟබ ුනිහඩුුු 884ුබෂ ුබක්ුබඳොබවොඹුදිනු

ළභරුතයුඑදිනුබහවිතඹවුළම භවුම්ඳහදනඹුශුබඵෞද්ධුබොඩිඹුඑදහුසිවුදු
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දක්හභ බරොු පුයහු සිඹලුභු යවරු ු බහවිතු පයභු ශ්රිු රහංබක්ඹු බඵෞද්ධඹන්බේු තිලඹු

ළදත්ුඟඹ්රවවඹකි. බ 

 89  නහරිුධෂ භඳහරතුභහුඅයම්බුශුභවහබඵෝධිුභහභදු  898 ශ්රිභත්ුඩී. බු ද. බු

ඟඹතිරබේු්රධහනත්බඹන්ුඅයම්බුශුුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹදුබඵෞද්ධුපුනරුදු

යහඳහයඹු ඈදිරිඹවු බනඹහභවු ඊයදුන්ු ්රඵරු ංවිධහනු බදකි. බු  9   නවිවු ඩී. බීම. බ,ු

එෂස. බඅෂ . බු වු ඩී. බඑස. බු ඹනු බේනහනහඹු බවෝදයිනන්බේු ු ්රධහනත්බඹන්ු

අයම්බබොවුයවපුයහුයහප්තුශුභදයඳුයහඳහයඹුබ්රිතහනයුඳහරනඹවුඑබයහිුු්රඵරු

ංවිධහනඹක්ුූ හුඳභවක්ුබනොුබඵෞද්ධුංසිතිඹුඹිගුනහසිුගපයබම්ු්රඹත්නබ ු

ඊච්ඝතභුසථහක්දුවිඹ. බ 

එඳරිද්බදන්ු. දුු දවභ,ුම්. ද්ධුලහනඹ,ුබඵෞද්ධුධයහඳනඹුබභන්භුබඵෞද්ධ භහඟුු

ංසිතිුංබෝඳහංුඹිගුනහසිුගපයබම්ුපුනරුදුයහඳහයඹුයහප්තුබමින්ුඳළතිඹදීු

ඉවු භහී ු ඈංග්රීසිු ඊත්ු භධයභු ඳංතිඹු විසින්ු දිඹත්ු යනු රදු අණ්ඩුක්රභු

්රතිංසයවු ඊද්බකෝවු යහඳහයඹවු සිංවරු ඊත්ු ඟනතහු බවෝු හභහනයු බඳොදුු

ඟනතහු ම්ඵන්ධු යු බනොළම භු නිහු  9 බනිු සිඹු බහබ ු සිවු ඈදිරිඹවු

ඳළමිවු තිබූු ු සිංවරු බඵෞද්ධු පුනරුදු යහඳහයඹු ඹිගත්ු ඹවඳත්ු නුු දක්නවු රළබිණි. බුු

 9 4ු සිංවර-මුසලිම්ු බෝරහවරඹු සථහබේු බ්රිතහනයු යඟඹු �ඹහත්භුශු දයද ු

්රතිඳත්තිු වු විබලේබඹන්ු සිංවර-බඵෞද්ධු නහඹඹන්ු සියබහයඹවු ළම භු නිහු

අණ්ඩුක්රභු්රතිංසයවුබබයහිුවිබලේුධහනඹක්ුබඹොමුුකිරීභවුසිදුුූ ුඅහයඹු

දක්නවුතිබිව. බු 9 9ුශ්රිභත්ුඩී. බ ද. බඟඹතිරුතරුවුබඵෞද්ධුමිතිුආතුළුුමිතිුඒයහී 

යමින්ුභසතුරංහුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනඹුඅයම්බඹුනිුගවන්ුයනුුරළ දඹ. බු 

ඈංග්රීසිු ඊත්ු භධයභු ඳංතිඹවු ඹත්ු සිඹලුු ඟනු බොවසු ,ු ඈංග්රීසිු ඊත්ු බඵෞද්ධු

නහඹඹන්දුුආතුළු,ුඅණ්ඩුක්රභු්රතිංසයවුරඵහළම භවුඟහතිුංභඹු්රධහනු

බොවු ත්ු විවිධු ංවිධහනු පිහිුගහබනු අණ්ඩුක්රභු ්රතිංසයවු වහු ූ ුු

ඊද්බකෝවු බඳයමුවවු බනු �ඹහත්භු බද්දීු සිංවර-බඵෞද්ධු අමිු වු

ංසිතිුුඊරුභඹන්ුඅයක්හුකිරීභවුබබවසුවුංවිධහනුීඝ්රබඹන්ුඹවඳත්ුවිඹ. බ 
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ඒුනුු 9 8ුනිදවුරඵහුදුන්ුසථහබේුඳහුබ්රිතහනයුයඟඹුවිසින්ුයබට්ුඊත්තරීතයු

ම තිඹුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුභගින්භුබඵෞද්ධඹන්වුවිබලේුයහඟයුනු්රවඹක්ුරඵහු

බනොදීභවුවිධිවිධහනුබඹොදනුරදි. බ 

බභයවවු නිදවු රඵහු දුන්ු  9 8ු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 69ු බනිු න්තිබඹන්ු

යම්කිසි මශෝ ජනලර්ගයකත මනොෆමඵන ලරප්රවළදයක් මලන  එක් ජනලර්ගයකත 

ඵළ මදන අණඳන  ඳෆනවීභ ඳළර්ලිමම්න්තුලත  ශනම්ුකිරීබභන්ු. ද්ධුලහනඹුුවු

බඵෞද්ධඹන්බේුඓතිවහසිුහිමිම්ුසුයක්ිතතුකිරීභුඊබදහුයහඟයුනු්රවඹුරඵහුදීබම්ු

ඓතිවහසිුුම තිුවහුම්්රදහඹඹන්ුුසිඹල්රුුබවෝසිුබරිව. බු 94 ුබඵෞද්ධුබතොයතුරුු

ඳරීක්ුබහු වහු  949ු බඵෞද්ධු බොමින්ුබහු ඳත්ුකිරීබභන්ු බඵෞද්ධු හිමිම්ු

ම්ඵන්ධු වඬක්ු භතුු ූ ු තයු ු නිදවු රළ දබභන්ු ඳසුු බද්ීඹු ඳහරඹන්ු විසින්ු

බඵෞද්ධු ඊරුභඹු ්රතිසථහඳනඹු කිරීභවදයනු රදු ්රඹත්නඹු තයු ු  976ු ඳශමුබනිු

ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුභගින්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුරඵහුදීබම්ු්රතිඳහදනඹු

ආතුශත්ුකිරීභු තිවිබලේු විඹ. බු  978ු බදබනිු ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේදු එකිු

න්තිඹුඑබරසින්භුආතුශත්ුයුආතිහු ු ඳභවක්ුබනොු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතු

බොවුඳත්හළම භුයඟබ ුකීභුනඵුළඩිදුයවත්ුදක්හුආත. බුු ුුඒුනුු 98 ු

ජුනිු 2 ු බනිු දිනු ංසිතිු භහතයහංලඹු ඹවබත්ු බඵෞද්ධුවයුතුු වහු බනභු

බදඳහෂ තබම්න්තුක්දුපිහිුගපයඹ. බු ුඑබේුවුදුළඩිල්ුඹහභවුබඳයුබසුුඅම්ුවහදු

බන්ු බන්ු ූ ු බදඳහෂ තබම්න්තුු පිහිුගනු රදි. බු ු ඳසුහලීනු එකීු බදඳහෂ තබම්න්තුු

භහතයහංලුුඵවුඊසුශුතයුඒහුබහයුභහතයරුන්ුඑහිුබසුුුනිරධහරීන්ුඒුඒු

අමිඹන්ුඳත්ුකිරීභදුසිදුුවිඹ. බුුඑඳරිද්බදන්ුවිවිධුඅම්රවුුඹත්ුනහඹිනන්ුවු

නිරධහරීන්ුඔවුන්වුරිසිුබේුයඟබ ු්රතිඳහදනුසකීඹුඅම්රුයහප්තිඹුවුඉවත්ු හු

විවිධු ඊඳබදසු භගින්ු බඵෞද්ධඹන්ු තභු අම්රවු වයහු ළම භු වහු ළඹු ශු

අහයඹු දක්නවු රළ. ණි. බු ු ඒු නුු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු කුභක්ු වන්ු වුදුු

�ඹහත්භුපයබම්දීුබසුුඅම්රවු හුවිබලේුතළනක්ු. ද්ධුලහනඹවුරඵහුදීභක්ුසිදුු

බනොනු ඵළවින්, ම්. ද්ධු ලහනඹු බභයවවු වඳුන්හු දුන්ු සථහබේු සිවු බභයවවු

. දුදවභුඅයක්හුබොවුනහුසිුගහලීභුඊබදහුයහඟයුනු්රවඹුරඵහුළම බම්ුහිමිභු

ෂ තභහනඹුනවිවුබඵෞද්ධඹන්වුහිමිුපයුආත. බ 
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ඒුනුු 9 8ුනිදවුරඵහුදුන්ුසථහබේුඳහුබ්රිතහනයුයඟඹුවිසින්ුයබට්ුඊත්තරීතයු

ම තිඹුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුභගින්භුබඵෞද්ධඹන්වුවිබලේුයහඟයුනු්රවඹක්ුරඵහු

බනොදීභවුවිධිවිධහනුබඹොදනුරදි. බ 

බභයවවු නිදවු රඵහු දුන්ු  9 8ු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 69ු බනිු න්තිබඹන්ු

යම්කිසි මශෝ ජනලර්ගයකත මනොෆමඵන ලරප්රවළදයක් මලන  එක් ජනලර්ගයකත 

ඵළ මදන අණඳන  ඳෆනවීභ ඳළර්ලිමම්න්තුලත  ශනම්ුකිරීබභන්ු. ද්ධුලහනඹුුවු

බඵෞද්ධඹන්බේුඓතිවහසිුහිමිම්ුසුයක්ිතතුකිරීභුඊබදහුයහඟයුනු්රවඹුරඵහුදීබම්ු

ඓතිවහසිුුම තිුවහුම්්රදහඹඹන්ුුසිඹල්රුුබවෝසිුබරිව. බු 94 ුබඵෞද්ධුබතොයතුරුු

ඳරීක්ුබහු වහු  949ු බඵෞද්ධු බොමින්ුබහු ඳත්ුකිරීබභන්ු බඵෞද්ධු හිමිම්ු

ම්ඵන්ධු වඬක්ු භතුු ූ ු තයු ු නිදවු රළ දබභන්ු ඳසුු බද්ීඹු ඳහරඹන්ු විසින්ු

බඵෞද්ධු ඊරුභඹු ්රතිසථහඳනඹු කිරීභවදයනු රදු ්රඹත්නඹු තයු ු  976ු ඳශමුබනිු

ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුභගින්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුරඵහුදීබම්ු්රතිඳහදනඹු

ආතුශත්ුකිරීභු තිවිබලේු විඹ. බු  978ු බදබනිු ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේදු එකිු

න්තිඹුඑබරසින්භුආතුශත්ුයුආතිහු ු ඳභවක්ුබනොු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතු

බොවුඳත්හළම භුයඟබ ුකීභුනඵුළඩිදුයවත්ුදක්හුආත. බුු ුුඒුනුු 98 ු

ජුනිු 2 ු බනිු දිනු ංසිතිු භහතයහංලඹු ඹවබත්ු බඵෞද්ධුවයුතුු වහු බනභු

බදඳහෂ තබම්න්තුක්දුපිහිුගපයඹ. බු ුඑබේුවුදුළඩිල්ුඹහභවුබඳයුබසුුඅම්ුවහදු

බන්ු බන්ු ූ ු බදඳහෂ තබම්න්තුු පිහිුගනු රදි. බු ු ඳසුහලීනු එකීු බදඳහෂ තබම්න්තුු

භහතයහංලුුඵවුඊසුශුතයුඒහුබහයුභහතයරුන්ුඑහිුබසුුුනිරධහරීන්ුඒුඒු

අමිඹන්ුඳත්ුකිරීභදුසිදුුවිඹ. බුුඑඳරිද්බදන්ුවිවිධුඅම්රවුුඹත්ුනහඹිනන්ුවු

නිරධහරීන්ුඔවුන්වුරිසිුබේුයඟබ ු්රතිඳහදනුසකීඹුඅම්රුයහප්තිඹුවුඉවත්ු හු

විවිධු ඊඳබදසු භගින්ු බඵෞද්ධඹන්ු තභු අම්රවු වයහු ළම භු වහු ළඹු ශු

අහයඹු දක්නවු රළ. ණි. බු ු ඒු නුු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු කුභක්ු වන්ු වුදුු

�ඹහත්භුපයබම්දීුබසුුඅම්රවු හුවිබලේුතළනක්ු. ද්ධුලහනඹවුරඵහුදීභක්ුසිදුු

බනොනු ඵළවින්, ම්. ද්ධු ලහනඹු බභයවවු වඳුන්හු දුන්ු සථහබේු සිවු බභයවවු

. දුදවභුඅයක්හුබොවුනහුසිුගහලීභුඊබදහුයහඟයුනු්රවඹුරඵහුළම බම්ුහිමිභු

ෂ තභහනඹුනවිවුබඵෞද්ධඹන්වුහිමිුපයුආත. බ 
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1.1.11.   ත්රිපිතක බුද්ධ ලචනය  

මුල්ුහරබ දීුධම්භ,ුවසභඝරිඹ,ුද්ධම්භ,ුහනු,ුතන්ති,ුුධම්භඝක්ුඅදීුනම්ුලින්ු

ඳහලිු හහිතයබ ු වඳුන්නු බෞතභු . දුයඟහවන්ු වන්බේු විසින්ු ඳන්හලිසු ක්ු

මුළුල්බල්ුුසුබද්ශිතුධෂ භඹින. බුල්තුනුවිවුඑඹුධෂ භුවිනඹුඹනුබඳොදුුනහභබඹන්ු

වළඳින්විඹ. බු ු ඒු විමුක්තිුයුධෂ භුවහු විනඹුලබඹන්ුබදඅහයු ඝනුලබඹන්ුතුන්ු

අහයුබේ. බුුඑනම්ු්රථභ,ුභජ්ජිභුවහුඳලසිතභුලබඹනි. බුුපිවුලබඹන්ුත්ුශුවිනඹ,ු

සූත්ර,ුභිධෂ භඹුලබඹන්ුතුන්ුුඅහයුබේ. බු 

ුඳහලිු�පිවඹුලතෂ ුවනහක්ුඹනුවිවුක්රභබඹන්ුෂ ධනඹුපයුආතිුඵුබඳනුවත්ු

�පිවබ ුතිබඵනුසූත්රු ළඩිු බොවක්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේු විසින්භු බද්ශිතු තයු

භවයවතන්ු වන්බේරහු විසින්ු තත්ු බොවක්ු බද්ලනහු බොවු ආත. බු ු ධෂ භු

ංහඹනහරදිුභික්ෂන්ුවන්බේරහුවිසින්ුඒහුම්පෂ වුයුතිබඵනුතයු�පිවඹු

එභු හනුු එභු පුද්රබඹකුු යඝනහු ශු ිතිඹක්ු බවෝු ිතිු කීඳඹක්ු

බනොබේ. බු 

ු8 222ුක්ුූ ුසන්ධුලබඹන්ුධෂ භඹුඅයක්හුයුනිමින්ුබහවුුඳයම්ඳයහබන්ු

ඳත්හු බනු අු �පිවඹු රම්ඵහහුු යහඟභබ ු ු ු බොබශොසක්ු පුයහු ඳළතිුු

ඵළමිණිිනඹහහඹුුබවේතුුබොවුභික්ෂන්ුවන්බේරහුමුහුවුදුන්ුජීවිතුදහනභුවමුබේු

ධෂ භඹු ු බනොනළීමු ඳත්හු ළම භවු ්රන්ථහර ු යනුු රළ දභු ම්. ද්ධු ලහනබ ු

්රභනබඹහිරහුභබවෝඳහරීුවිඹ. බු 

ුදු දක්හභු ඳළතු එනු පිරිසිදුු ු �පිවු ධෂ භඹු අයක්හු යු ළම භු නූතනු

ලයතහඹක්ු ලබඹන්ු බොමිභු තීයවඹු යනුබ ු ු බභභු . ද්ධු ඝනඹු විවිධු

ෂ ථථනඹන්ු භගින්ු විවිධු පුද්රඹන්ු විිතිකිරීම්ු වහු බනසකිරීම්ු සිදුකිරීබම්ු

්රවතහඹු තීව්රු පයු ආතිු නිහඹ. බු යඟඹු ඒු ම්ඵන්ධබඹන්ු �පිවු ඟහතිු ඊරුභඹක්ු

ලබඹන්ුනම්ුකිරිභවුවයුතුුකිරීභුුඹම්ුධනහත්භු�ඹහක්ුුබරුබොමිභුඹු

යනුනමුදුුඑඹු හුවිධිභත්ුමනතිුයහමුක්ුතුශුසිදුපයභුපිිගඵුතදුයවත්ුරහුු

ඵළලිඹුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයින. බු ුඑහිදීුඹම්ුමනතිු�ඹහභහෂ ුළම බම්දීුඒුපිිගඵු

තීයවුළම ම්ු ුළනිු දෆුපිිගඵු හත්ුබවේතුුහයවහුහිතුක්රභබේදඹක්ුසුයු

ළම භු බභහිදීු බඹෝඟනහු යමු. බු ු ු ඒු වහු විඹු දළනුභු ආතිු විද්ත්ු භණ් රඹු

ලයතහුබභහිදීුබොමින්ුබහුධහයවඹුයුසිිනනුතයු6226ුෂ බ ු. ද්ධු
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ලහනු ඟනහධිඳතිු බොමින්ු බහු විසින්ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු බනුබන්ුු

බඹෝජිතුංවිධහනුූවඹුු,ුඊත්තරීතයුංකුබහුනුභතුයමින්ුුදක්හුසිිනමු. බු 

බථයහදිු. දුු දවබම්ු්රහශිතු�රක්වඹුනිච්ඝුදුක්ුනන්තුඹන්නින. බු ුඅයම්බු

නිච්ඝු (නිතය)ුඹනුනිළයදිුඳහිගුඝනඹු „නිච්ඞ‟ුඹනුබන්ු ුහදයුඳදඹවුආදු

තඵහුඑනම්ු„න+ඈච්ඞ‟ුලබඹන්ුතභන්බේුළභළත්තවු්රතිඳක්ුසිදුනුධෂ භතහුඵවු

විිතිු ෂ ථථනඹවුරක්බොවු . ද්ධු බහිතතු ෂ ථඹු විනහලුකිරිභු බභශු දළකිඹු

වළකිඹ. බුනිච්ඝුධෂ භතහබේුළභති/බනොළභතිුඵක්ුවිදයහභහනුඹ. බුබවේතුු්රතයඹන්බේු

මුත්ඳහදබඹන්ුවවුළබනනුබරෝුධෂ භතහුඑකීුබවේතුු්රතයඹන්බේුනිබයෝධබඹන්ු

න්ු බේ. බු එඹු ක්වබංගුයඹ. බු එඹු රඳු ධෂ භරවදු නහභු (ිතත්ත/මඝතසි)ු

ධෂ භරවදුනතුු බේ. බු එහිුළභළත්තක්/භළත්තක්ු විදයභහනඹ. බු ඹබථෝක්තු ්රරහඳඹු

නින්ු භු අයම්බබ දීභු බනොභවු තල්ලුු කිරීභකි. බු බභඹු ඈතහු ඊඳක්රභීලිු සිදුු

යමින්ුඳති. බ 

බෝහන්ුඅදීුභපරුවුවහුතභහුවිසින්ුබතෝයහුළනුණුුුනූත්ුඊළසිුඊළසිඹන්ු

භහෂ පරරහීෂන්ුඵවුවතිුනිකුත්ුයනුධෂ භහදීුවයුතුුසිදුුයුබනුඹෆභ. බ 

“බම්ුඅත්භබ ුනින්ුරළබිඹුබනොුවළකිඹ. බුඑඹුභතුුඅත්භබ ුදීුබදේබරොුතේතිහවු

බොසු යු තු වළකිඹ”,ු ඹනු මිථයහු ්රඝලිතු බොවු තථහතුබහිතතඹු තක්බේරුු

කිරීභුඅදිඹදුබභශුඳතිනුභිබඹෝඹ. බු 

 

විනඹ,ුසූත්ර,ුභිධෂ භඹුඹනුතුන්ුපිවඹුපිවඳත්ුබදක්ුඵවුබන්ුබොවුභිධෂ භු

පිවඹු. ද්ධුබහිතතඹක්ුබනොබේඹිනුමිථයහක්ු්රහලුකිරීභ,ුඑඹුබදවිඹන්ුඊබදහුමිු

මිනිසුන්වු ඈදිරිඳත්ු බනොබශේු එඹු බදවිඹන්වු මිු මිනිසුන්වු බඵෝධු කිරීභවු

බනොවළකිු නිහඹු ඹනු ්රරහඳඹු නිකුත්ු කිරීභු වු ු බඵෝතහවන්ු වන්බේු

ම්. ද්ධත්ඹවු ඳත්පයබභන්ු බදවිබඹකු,ු වසභබඹකුු බනොු භනුයබඹකිු ඹනු නිඹභු

තයඹුබම්ුජහනිනන්වුබනොබඳනිබභන්ුළවබවන්බන්ුබම්ු්රරහඳඹුනිකුත්ුයනුඹු

භන්දු. ද්ධිුඊන්භන්තුපිරික්ුඵුඹ. බ 
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ලහනු ඟනහධිඳතිු බොමින්ු බහු විසින්ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු බනුබන්ුු

බඹෝජිතුංවිධහනුූවඹුු,ුඊත්තරීතයුංකුබහුනුභතුයමින්ුුදක්හුසිිනමු. බු 

බථයහදිු. දුු දවබම්ු්රහශිතු�රක්වඹුනිච්ඝුදුක්ුනන්තුඹන්නින. බු ුඅයම්බු

නිච්ඝු (නිතය)ුඹනුනිළයදිුඳහිගුඝනඹු „නිච්ඞ‟ුඹනුබන්ු ුහදයුඳදඹවුආදු

තඵහුඑනම්ු„න+ඈච්ඞ‟ුලබඹන්ුතභන්බේුළභළත්තවු්රතිඳක්ුසිදුනුධෂ භතහුඵවු

විිතිු ෂ ථථනඹවුරක්බොවු . ද්ධු බහිතතු ෂ ථඹු විනහලුකිරිභු බභශු දළකිඹු

වළකිඹ. බුනිච්ඝුධෂ භතහබේුළභති/බනොළභතිුඵක්ුවිදයහභහනුඹ. බුබවේතුු්රතයඹන්බේු

මුත්ඳහදබඹන්ුවවුළබනනුබරෝුධෂ භතහුඑකීුබවේතුු්රතයඹන්බේුනිබයෝධබඹන්ු

න්ු බේ. බු එඹු ක්වබංගුයඹ. බු එඹු රඳු ධෂ භරවදු නහභු (ිතත්ත/මඝතසි)ු

ධෂ භරවදුනතුු බේ. බු එහිුළභළත්තක්/භළත්තක්ු විදයභහනඹ. බු ඹබථෝක්තු ්රරහඳඹු

නින්ු භු අයම්බබ දීභු බනොභවු තල්ලුු කිරීභකි. බු බභඹු ඈතහු ඊඳක්රභීලිු සිදුු

යමින්ුඳති. බ 

බෝහන්ුඅදීුභපරුවුවහුතභහුවිසින්ුබතෝයහුළනුණුුුනූත්ුඊළසිුඊළසිඹන්ු

භහෂ පරරහීෂන්ුඵවුවතිුනිකුත්ුයනුධෂ භහදීුවයුතුුසිදුුයුබනුඹෆභ. බ 

“බම්ුඅත්භබ ුනින්ුරළබිඹුබනොුවළකිඹ. බුඑඹුභතුුඅත්භබ ුදීුබදේබරොුතේතිහවු

බොසු යු තු වළකිඹ”,ු ඹනු මිථයහු ්රඝලිතු බොවු තථහතුබහිතතඹු තක්බේරුු

කිරීභුඅදිඹදුබභශුඳතිනුභිබඹෝඹ. බු 

 

විනඹ,ුසූත්ර,ුභිධෂ භඹුඹනුතුන්ුපිවඹුපිවඳත්ුබදක්ුඵවුබන්ුබොවුභිධෂ භු

පිවඹු. ද්ධුබහිතතඹක්ුබනොබේඹිනුමිථයහක්ු්රහලුකිරීභ,ුඑඹුබදවිඹන්ුඊබදහුමිු

මිනිසුන්වු ඈදිරිඳත්ු බනොබශේු එඹු බදවිඹන්වු මිු මිනිසුන්වු බඵෝධු කිරීභවු

බනොවළකිු නිහඹු ඹනු ්රරහඳඹු නිකුත්ු කිරීභු වු ු බඵෝතහවන්ු වන්බේු

ම්. ද්ධත්ඹවු ඳත්පයබභන්ු බදවිබඹකු,ු වසභබඹකුු බනොු භනුයබඹකිු ඹනු නිඹභු

තයඹුබම්ුජහනිනන්වුබනොබඳනිබභන්ුළවබවන්බන්ුබම්ු්රරහඳඹුනිකුත්ුයනුඹු

භන්දු. ද්ධිුඊන්භන්තුපිරික්ුඵුඹ. බ 
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ප්රතිපත්තතිපපූජාසේව ම,පආමිවපූජාසලදපබුදුපදශේේපචිරපජීලනයටපඅත්යලයය,පනමු්තපආමිවප

ූජාසේලන්පනිලන්පදපේනොශැකිය,පඒපවඳශසපභසලනසපකෂපයුතුපයැයිපතලවමින්පක්දිලපබුදුප

වසුේන්පතැලැ්තමටපේශ තුපලනපසිවුතවයටපවිණපකරන්නටපමසනපබැලීමදපඅභිේයෝගයකි. 

ප 

ේබොේශෝපදුකපේව පඉේගනුමපබසපඋවව්පඅධ්යසතනයපබසගැනීමපඋේදවසප පශ්රීප ප පාකසේ ප

රසායප වි්ලවිදයසලටප අධ්යසතනයටප විවිේවනප ත්රුණප භික්න්න්ප ලශන්ේව සප

ේතෂතසලිලටප වශභසගීප කරලමින්ප වටන්ප තසඨප ඔවලසප ේගනප ේමොරප ේදමින්ප අවිනීත්ප ලප

ශැසිේරන්නටපවව්ලසපපමශසමසර්ගලපගමන්පකරන්නසපවපඅයටපතලසපබසධ්සපතමුණුලමින්පප

ේබෞද්ධ්පමශානත්සලපඉදිරිවිටපමශසපවාඝර්තනයපශෑල්ලුලටප පක්පකරමින්පේමරටපබුද්ධ්ප

සවනයප විනසප කිරීමටප කැවප කලනප අන්ත්ලසදීප උන්ම්තත්කප ප විරිව්ප ප එකීප ේතෂතසළිප

කැමරසගත්ප ේකොටප අන්ත්ර්ාසයප ශරශසප ේොලප පුරසප ප ප්රසිද්ධ්ප කරලසප ේෙරලසදයප ශ්රීප

ාකසද්වීතේයන්පපඅතුගසපදැමීමටපවාවිධ්සනස්තමකපලයසතිතිපයක්පසිදුපකරනුපපදැකියපශැක.ප 

ක්දිලප උතුරු,ප නැේගනහිරප ඓතිපශසසිකප ේබෞද්ධ්ප විශසරප මාේකොල්ය,ප ඒලසප

පුනරු්තෙසතනයපකරන්නටප ප ේනොදීප විනසපකිරීම,ප ත්රිකුණසමයප දිව්ත්රික්කේසපවසේූජර්ප

චෛත්යයප එකප දිනකින්ප ප බුල්ේඩෝවරපකිරීමප ේමරටප ලර්ත්මසනේසපවිවිධ්ප ානප ේකොටව්ප

විසින්පපසිදුපේකේරමින්පතල්තනසපේබෞද්ධ්පවිේරෝධීපලයසතසරලටපකදිමපනිදසුන්පකිහිතයකි.ප

ේමේව ප තිපබියදීප ක්දිලප ේවසුප ේතේදවල්ප ක්රිව්තිපයසනිප ේමන්මප මුව්ලිේප ේද්ලවේසනපප

අඛණ්ඩලප ඉදිකිරීමප සිදුප ේලමින්ප තලතිපනප අත්ර,ප ප එකීප ආගේප මගින්ප උගන්ලනුප බනපප

ේෝකයප ේද්ලප නිර්මිත්යක්යප යන්නප මිෙයසලක්ප බලප ලර්ත්මසනේසප ප ේබොේශෝපප

විදයසඥයනයන්ේේදපමත්යපේ . 

ේමේත්ක්පතැලතිපපගේේපතන්වටපතැලතිපපමශානපආකර්ණයපබිඳපේශළිම,පඑකිපතන්වල්ප

අවෂමප බුදුදශමප විකිතිපප ේකොටප උගන්ලනුප බනප විවිධ්ප තසර්්ලප විසින්ප ේබෞද්ධ්ප විශසරප

ේවපදැක්ේලනපසිද්ධ්වේසනපඉදිකිරීම,පගේේපපබුදුපදශේේපතදනමපලන,පපගේේපතන්වේල්ප

අලවසනයප බලප තැශැදිලිප කරුණකි.ප ඒප නිවසප ේෙරලසදයප යටත්තප වීප වේප්රදසයසනුකප

මශසයසනයප තමණක්ප ේනොලප ේලන්තප ප බුදුප දශමටප විරුද්ධ්ප ේලන්තප ආගමිකප නිකසයපප

රාවීමටපඅලකසපඇත්. 

රටලල්ප 11ප කප පුරසවිදයසඥයනයන්ප විසින්ප පුරසවිදයසප වසධ්කප මත්ප ේබෝසතව්තලප ශ්රීප සිද්ධ්සර්ෙප

කුමරුපේන්තසේසපලුේබිණිපවල්පඋයේන්පඋතත්පැබූපබලපවනසෙපේකොටපතිපබියදී්ත,පඑකීප

උතත්පසිදුවේසපශ්රීපාකසේ පබලපකියමින්පඑකීපේෙතිපශසසිකපවත්යපපවිකිතිපපකිරීමටපප්රය්තන 
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දළරීභුුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභුඹනු

න්තිබ ු ආතිු ු මනතිබහබ ,ු ්රහබඹෝගිත්ඹු ්රලසනු යින. බු බභඵඳුු ලහසත්රිඹු

බනොනුභනඃල්පිතුරුණුුඈදිරිඳත්ුයමින්ුබථයහදීු. දුදවභුුවිනහලුකිරීබම්ුුපුළුල්ු

යහඳහයඹක්ු �ඹහත්භු බමින්ු ඳතිනු ඵු ු බොමින්ු බහබේු හක්යු භගින්දු

නහයවඹුපයුආත. බුනයහමිු ුණ් හඹම්ුවළරුණුුබොවුඑළනිුම්භතුබඵෞද්ධු

ඈළන්පයම්ලින්ුඵළවළයුඑබවත්ුබඵෞද්ධුුනමින්ුබඳම ුසිිනනුණ් හඹම්ුපිිගඵුඑභු

හක්ිතුභගින්ුනහයවඹුපයුආත. බුු 

1.1.12. මඵෞද්ධ වළහි යය 

බරෝබ ුණ් ුලිිතතුඈතිවහඹක්ුයු6322වුතයම්ුඊරුභඹක්ුහිමිුභවහංලඹු

ළනිුබරොුුන්ුකිසිදුුයවවුබනොබදබනිුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුදීනුුහහිතයඹක්ු

ඳුතුුඳතී. බුු�පිව,ුුගහ,ුටීහු්රන්ථුවළරුණුුවිවුතත්ුඳවුවමුනුගිරිුලිපි,ු

බරන්ුලිපි,ුපුරුුලිපිුුඅදිඹදුබප්ුදීනුඈතිවහඹුබඳෝවඹුයින. බුුනුයපුයුයුඹ,ු

බඳොබශොන්නරුුයුඹ,ු දමබදණිුයුඹු ,ම්බඳොශ යුඹ,ුබෝට්බට්ුයුඹුවහු ුීමතහු

යුඹු ු බඵෞද්ධු හහිතයබ ත්ු ු සිංවරු හහිතයබ ත්ු ු බඳෝවබඹහිරහු ු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු ්රධහනු බොවු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹු විවහයසථහනු බක්න්රු බොවු බනු

ෂ ධනඹුවිභුඑහිු්රතිපරඹන්ඹ. බුුබභබේුනුයහධපුයුයුබ ුසිවුභවනුයුයුඹුදක්හු

බිහිු ූ ු සිඹලුභු බඵෞද්ධු හහිතයු ු ්රන්ථු ශ්රද්ධහු බක්තිඹු ු දියුණුු කිරීභු වහු

ළදළවළතුන්බේු ඝරිතු ංෂ ධනඹු වහත්ු පුද්රු වළදිඹහු වහු බඵෞද්ධු හයධෂ භු

බඳෝවඹුකිරීබභහිරහත්ුභබවෝඳහරීුපයුආත. බ 

ුභහඟඹවු ු ඹවඳත්ු පුයළසිබඹකුු බිහිු කිරීභු වහු ලයු නු දළනුභ,ු අල්ඳු වහු

කුරතහු ෂ ධනඹු වහු තීතබ ු ඳවන්ු බඵෞද්ධු හහිතයු ු ්රන්ථු ඈුගු යනු රදු

බභබවඹුතිභවත්ඹ. බු ුඑඵළවින්ුසිඹලුභුබඵෞද්ධුහහිතයු ු්රන්ථුආතුළුුලිිතතුලිිතතු

බඵෞද්ධුහහිතයුුම්්රදහඹුු. ද්ධුලහනඹුඹන්නවුඹත්ුඵළවින්ුඑඹුබඵෞද්ධුහිමිභක්ු

බේ. බු එඵළවින්ු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු අයක්හු කිරීභු ඹනුු බම්ු සිඹල්රභු

සුයක්ිතතුබොවුඅයක්හුකිරීභුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 
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දළරීභුුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභුඹනු

න්තිබ ු ආතිු ු මනතිබහබ ,ු ්රහබඹෝගිත්ඹු ්රලසනු යින. බු බභඵඳුු ලහසත්රිඹු

බනොනුභනඃල්පිතුරුණුුඈදිරිඳත්ුයමින්ුබථයහදීු. දුදවභුුවිනහලුකිරීබම්ුුපුළුල්ු

යහඳහයඹක්ු �ඹහත්භු බමින්ු ඳතිනු ඵු ු බොමින්ු බහබේු හක්යු භගින්දු

නහයවඹුපයුආත. බුනයහමිු ුණ් හඹම්ුවළරුණුුබොවුඑළනිුම්භතුබඵෞද්ධු

ඈළන්පයම්ලින්ුඵළවළයුඑබවත්ුබඵෞද්ධුුනමින්ුබඳම ුසිිනනුණ් හඹම්ුපිිගඵුඑභු

හක්ිතුභගින්ුනහයවඹුපයුආත. බුු 

1.1.12. මඵෞද්ධ වළහි යය 

බරෝබ ුණ් ුලිිතතුඈතිවහඹක්ුයු6322වුතයම්ුඊරුභඹක්ුහිමිුභවහංලඹු

ළනිුබරොුුන්ුකිසිදුුයවවුබනොබදබනිුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුදීනුුහහිතයඹක්ු

ඳුතුුඳතී. බුු�පිව,ුුගහ,ුටීහු්රන්ථුවළරුණුුවිවුතත්ුඳවුවමුනුගිරිුලිපි,ු

බරන්ුලිපි,ුපුරුුලිපිුුඅදිඹදුබප්ුදීනුඈතිවහඹුබඳෝවඹුයින. බුුනුයපුයුයුඹ,ු

බඳොබශොන්නරුුයුඹ,ු දමබදණිුයුඹු ,ම්බඳොශ යුඹ,ුබෝට්බට්ුයුඹුවහු ුීමතහු

යුඹු ු බඵෞද්ධු හහිතයබ ත්ු ු සිංවරු හහිතයබ ත්ු ු බඳෝවබඹහිරහු ු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු ්රධහනු බොවු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹු විවහයසථහනු බක්න්රු බොවු බනු

ෂ ධනඹුවිභුඑහිු්රතිපරඹන්ඹ. බුුබභබේුනුයහධපුයුයුබ ුසිවුභවනුයුයුඹුදක්හු

බිහිු ූ ු සිඹලුභු බඵෞද්ධු හහිතයු ු ්රන්ථු ශ්රද්ධහු බක්තිඹු ු දියුණුු කිරීභු වහු

ළදළවළතුන්බේු ඝරිතු ංෂ ධනඹු වහත්ු පුද්රු වළදිඹහු වහු බඵෞද්ධු හයධෂ භු

බඳෝවඹුකිරීබභහිරහත්ුභබවෝඳහරීුපයුආත. බ 

ුභහඟඹවු ු ඹවඳත්ු පුයළසිබඹකුු බිහිු කිරීභු වහු ලයු නු දළනුභ,ු අල්ඳු වහු

කුරතහු ෂ ධනඹු වහු තීතබ ු ඳවන්ු බඵෞද්ධු හහිතයු ු ්රන්ථු ඈුගු යනු රදු

බභබවඹුතිභවත්ඹ. බු ුඑඵළවින්ුසිඹලුභුබඵෞද්ධුහහිතයු ු්රන්ථුආතුළුුලිිතතුලිිතතු

බඵෞද්ධුහහිතයුුම්්රදහඹුු. ද්ධුලහනඹුඹන්නවුඹත්ුඵළවින්ුඑඹුබඵෞද්ධුහිමිභක්ු

බේ. බු එඵළවින්ු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු අයක්හු කිරීභු ඹනුු බම්ු සිඹල්රභු

සුයක්ිතතුබොවුඅයක්හුකිරීභුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 
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1.1.13.  භික්ෂූන් ලශන්මවේ භශණ කරවීභ, භශණවීභ වශ උඳෆවිදිවීභ 

භික්ෂු වභළජය 

. දුන්ු වන්බේු . ද්ධත්ඹු රඵහු ළම බභන්ු නතරුු නබරෝබෝත්තයු ධෂ භඹු

බද්ලනහුකිරීභු වහු බතෝයහු නුුරළබූු ඳසු භවණුන්ු තයු බොණ් ඡසඡුතවුහු

ඒහිභික්ෂුබහබඹන්ු ඳළවිදිු පයභත්ු භු ආයඹිු භික්ෂුු භහඟඹු �ු රංහබේු රිට්ඨුු

කුභරුන්,ුමිහිඳුුභවයවතන්ුවන්බේු විසින්ුඳළවිදිුයපයභත්ුභුඅයම්බුවිඹ. බු ු එදහු

ඳවන්ු දු දක්හු බථයහදීු ම්්රදහඹු රැනිමින්ු ම්. ද්ධු ලහනඹු අයක්හු යු

නිමින්ුවහු�පිවඹුඅයක්හුයුනිමින්ුඅබම්ුවහුඟහතිබ ුමුයබද්තහවුන්ුබරු

ඟහතිබ ු භිභහනඹ,ු ්රජහ,ු ශිසවත්ඹුවහු බශ්රේසඨත්ඹුඅයක්හුයු දීබභහිු බභන්භු

ෂ ධනඹුකිරීබම්දුඊඳසථම්බුූ බ ුබභයවුුභික්ෂුුභහඟඹින. බු 

එහිු දුෂ රපයභු මුළුු . දුු සුබන්භු පිරිහීභවු බවේතුු න්බන්ඹ. බු බභභු භික්ෂුු භහඟබ ු

කිසිඹම්ු දුෂ රු ඵක්ු ෂ තභහනු ධිබ ු දක්නවු රළබබ්. බු බම්ු නිහු ෂ තභහනු භික්ෂුු

භහඟබ ුඊද්තුපයුආතිුළඵෆුතත්ත්ඹුවහුඒුම්ඵන්ධුළවලුදුධහනඹවුවසුශු

යුතුඹ. බු 

සිංවරු බඵෞද්ධු භහඟඹු ඳවුරකින්ු එක්ු බඹකුු බවෝු ලහනඹවු පඟහු කිරීභු වතයු

රිඹභුනින්ුදළකීභවුබවේතුුනුභවත්පරුභවහනිංුවයුත්තක්ුබේුරහුු�ඹහු

කිරීභු තීතබ ු සිවභු සිදුවිඹ. බ අන්නු දලු තුනු හරඹු තුශු යුබයෝඳහනුු යහඟයු

බදකින්ුරළබූුඅධහයුභතු“පුංිතුඳවුරුයත්තයං”ුඹනුභිබ්රේයවුබත්භහුඹවබත්ුඳවුල්ු

ළරසුම්යවඹු ඔසබේු සිංවරු බඵෞද්ධඹන්ු බනොභු ඹහු සිංවරු ඟහතිඹු හීනු යනු

ළ පිිගබශක්ුදිඹත්ුවිඹ. බුඑක්ුඳවුරුදරුන්ුංයහුඑක්ුඹකුවුබවෝුබදබදබනකුවු

ීමභහුපයබභන්ුඳවුබල්ුපිරිමිුදරුබකුුසුනවුපඟහුකිරීබම්ුපිිගබතුතුරුදවන්ුපයභුවු

සුබන්ුනහතඹුබනුබන්ුඳළවිදිුකිරීභව දරුන්ුබොඹහුළම භුදුරබුපයභුසිදුුවිඹ. බුඒු

බවේතුබන්ු දරිරතහු බවෝු බනත්ු බවේතුු නිහු යවු ූ ු දරුන්ු භවවුයපයබභන්ු

ඳසුු පිිගත්ු ම්්රදහිනු ධයහඳනබඹන්ු බතොයු හභබණ්යු හිමිරුන්ු බිහිපයබභන්ු

ලහනිුදීප්තිඹුභුවිඹ. බ 

දළනවු සිිනනු 35000ු වු අන්නු හිමිරුන්ු තුබයන්ු තරුවු හිමිරුන්ු 2000වු

අන්නු ්රභහවඹක්ු යවු යක්ු ඊඳළවිදිු පයභු ලහනිු ඳරිවහනිඹකි. බු ඉවු පිිගතුරුු
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බරු . ද්ධුහරබ දීදු සිවුරුු වළරීභු සිදුු ූ ු ඵවු තෂ නඹු විඳුභක්ු බනොන්බන්ඹ. බු

සිඹලුු නිහඹරු වහු ඳහෂ ලසරු නහඹු හිමිරුන්බේු ධහනඹු බම්ු බබයහිු

ඩිනමින්ුබඹොමුවිඹුයුතුුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

දුඳතිනුභහඟුහතහයවඹුවුභික්ෂන්ුවන්බේුජීත්නුඳරියබඹන්ුආතිනු

ඵරඳෆම්රවු මුහුවු දීභු වහු තරුවු භික්ෂන්ු වන්බේරහු ලක්තිභක්ු ශු යුතුඹ. බු

ඊඳළවිදිුපයභවුතුඩුබදනුබඵොබවෝුරුණුුහයවුආත. බුඒහිනන්ුකිහිඳඹක්ුබභබේඹ, 

■ දළනවු ඳතිනු භික්ෂුු ධයහඳනඹු ශික්හහමිු විනඹධයු ඊත්ු භික්ෂුක්ු

බිහිකිරීබභන්ුබතොයුගිහිුම්්රදහබ ුඊඳහධිුරළ දභුවහුඈරක්ුතපයභ. බ 

■ ඊත්ුතරුවුභික්ෂන්වුවිවහයසථහනබ ුකීභුරඵහුබනොදීභ. බ 

■ විවහයසථහනබ ුභික්ෂන්ුතයුසිදුනුවයුතුම්. බ 

■ නහඹු සහමින්ු වන්බේබේු ඳත්පයබභන්ු ඳසුු එහිු කීභු බහයු න්නහු

ළඩිභවල්ු ශියනභු විසින්ු බනක්ු බවෝදයු සහමින්වන්බේරහු බනොරහු

වළරීභ. බ 

■ රැකිඹහුවහුවිබද්ලුතපයභවුආතිුඊනන්දු. බ 

■ නහඹුසහමින්වන්බේරහුවිවහයසථහනුතුනුවතයුනහඹභුතභහුතු 

තඵහළම භුවහුසුදුසුුසහමින්ුවන්බේරහවුඑභුකීම්ුබහයුබනොදීභ. බ 

■ හධහයවුළරකීම්. බ 

■ විවහයසථහනුදහඹහයහදීන්ුබන්ුඑනුහධහයවුළරකීම්. බ 

■ බදභහපිඹන්වුවුබවෝදයිනන්වුළරකීභුවහුළඳපයභ 

■ නහඹුසහමින්ුවන්බේබේුහරුණිබහඹ. බ 

■ . දුුදවබම්ු්රතිඳත්තිුවහුබහවිතඹුපිිගඵුුආතිුඳයසඳයතහඹුබවේතුුබොවු
බනුවිදුහක්ිතඹුභුබනොළරපීම්ුආතිපයභ. බු 

■ භහඟුබවෝුලහනිුබේඹක්ුකිරීභුවහුරළබිඹුයුතුුසථහුනළතිපයභ. බ 

■ රැකිඹහක්ුරඵහුඳවුල්ුපයභවුආතිුඅලහ. බ 

40



40 
 

බරු . ද්ධුහරබ දීදු සිවුරුු වළරීභු සිදුු ූ ු ඵවු තෂ නඹු විඳුභක්ු බනොන්බන්ඹ. බු

සිඹලුු නිහඹරු වහු ඳහෂ ලසරු නහඹු හිමිරුන්බේු ධහනඹු බම්ු බබයහිු

ඩිනමින්ුබඹොමුවිඹුයුතුුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

දුඳතිනුභහඟුහතහයවඹුවුභික්ෂන්ුවන්බේුජීත්නුඳරියබඹන්ුආතිනු

ඵරඳෆම්රවු මුහුවු දීභු වහු තරුවු භික්ෂන්ු වන්බේරහු ලක්තිභක්ු ශු යුතුඹ. බු

ඊඳළවිදිුපයභවුතුඩුබදනුබඵොබවෝුරුණුුහයවුආත. බුඒහිනන්ුකිහිඳඹක්ුබභබේඹ, 

■ දළනවු ඳතිනු භික්ෂුු ධයහඳනඹු ශික්හහමිු විනඹධයු ඊත්ු භික්ෂුක්ු

බිහිකිරීබභන්ුබතොයුගිහිුම්්රදහබ ුඊඳහධිුරළ දභුවහුඈරක්ුතපයභ. බ 

■ ඊත්ුතරුවුභික්ෂන්වුවිවහයසථහනබ ුකීභුරඵහුබනොදීභ. බ 

■ විවහයසථහනබ ුභික්ෂන්ුතයුසිදුනුවයුතුම්. බ 

■ නහඹු සහමින්ු වන්බේබේු ඳත්පයබභන්ු ඳසුු එහිු කීභු බහයු න්නහු

ළඩිභවල්ු ශියනභු විසින්ු බනක්ු බවෝදයු සහමින්වන්බේරහු බනොරහු

වළරීභ. බ 

■ රැකිඹහුවහුවිබද්ලුතපයභවුආතිුඊනන්දු. බ 

■ නහඹුසහමින්වන්බේරහුවිවහයසථහනුතුනුවතයුනහඹභුතභහුතු 

තඵහළම භුවහුසුදුසුුසහමින්ුවන්බේරහවුඑභුකීම්ුබහයුබනොදීභ. බ 

■ හධහයවුළරකීම්. බ 

■ විවහයසථහනුදහඹහයහදීන්ුබන්ුඑනුහධහයවුළරකීම්. බ 

■ බදභහපිඹන්වුවුබවෝදයිනන්වුළරකීභුවහුළඳපයභ 

■ නහඹුසහමින්ුවන්බේබේුහරුණිබහඹ. බ 

■ . දුුදවබම්ු්රතිඳත්තිුවහුබහවිතඹුපිිගඵුුආතිුඳයසඳයතහඹුබවේතුුබොවු
බනුවිදුහක්ිතඹුභුබනොළරපීම්ුආතිපයභ. බු 

■ භහඟුබවෝුලහනිුබේඹක්ුකිරීභුවහුරළබිඹුයුතුුසථහුනළතිපයභ. බ 

■ රැකිඹහක්ුරඵහුඳවුල්ුපයභවුආතිුඅලහ. බ 
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බභභු රුණුුආතුළුු ඊඳළවිදිු පයභවු බවේතුු බොඹහු ඉවු එබයහිු පිඹයු ළම භු ඟහතිු

ලයතහකි. බ 

ඹවුබොසුභවවුපයුතභන්ුබසුුංකඹහවු හුධෂ භඹුබඵෝධුබොවුත්තහබේු

ගහ,ු තභන්ු ඊබදහු ශ්රහු පිරික්ු ආතිු බොවු හදයු ු ධෂ භඹු ඒු ඹවු ඵබරන්ු

පිිගළන්පයභුඅදීු�ඹහන්ුීඝ්රබඹන්ුභික්ෂුුභහඟඹුළශඹීභවුරක්ුයුආතිුතයුගිහිු

බඵෞද්ධුභහඟඹුබනොදළනුත්භුබවෝුබනත්ු්රතිරහබඹන්ුබවෝුනිහුඑභුනුභනඹු

ළවලුහරීුතත්ත්ඹන්ුනිෂ භහවඹුබොවුආත. බුු 

ඟහතිහත්රයබඹන්ු යුත්ු භවහු ංකයත්නබ ු නිෂ ීෂතු ආතළම්ු භික්ෂන්ු වන්බේු

චීයධහරීන්ුබරුවළඳින්පයභුසිදුුබබයමින්ුඳළතීභුබභයවු. ද්ධුලහනබ ුඳළළත්භවු

ඵරඳහනුභිබඹෝඹින. බුුචීයධහරීන්ුඹනුු. ද්ධුනිඹභඹුඳරිදිුඳළවිදිුූ ුඹුබනොුතභන්ු

විසින්භුවඳහවු බයදිු බඳොයහු ත්ු ඹු ඵු බනොළවබවන්බන්ු ු ඔවුන්ු ු ු . දුු දවබම්ුු

නිඹභු ෂ ථඹු ු බනොු දන්නහු නිහු විඹු යුතුඹ. බු එඹු බද්ීඹු ලබඹනුත්ු ඟහතයන්තයු

ලබඹනුත්ු භික්ෂුත්ඹවු වහු බඵෞද්ධු ම්්රදහඹු බබයහිු ආතිු යනුු රඵනු ඵරඳෆභු

බොමින්ු බහබේු දළඩිු ධහනඹවු රක්ු විඹ. බු ු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු වන්බේු බඵෞද්ධු

භහඟඹු තුශු ඈතහභත්ු ළඳපයභකින්ු සිදුු යනුු රඵනු හෂ ඹබහයඹු පිිගඵු

නබඵෝධබඹන්ු බඵෞද්ධු ගිහිු පිරිසු විසින්ුඊන්වන්බේරහවු බදෝහබයෝඳවඹුකිරීභු

බවශහු දළකිඹුයුතුඹ. බු ුඒුබනුබන්ුශුයුතුුන්බන්ුතභන්බේුජීවිතුහරඹභුළඩිු

බදනහබේු හිතසුු පිණිු සිඹලුු අමිු ලයතහඹන්ු ඈුගු යමින්ු භික්ෂන්ු

වන්බේරහුයනුුරඵනුමිරුූ ුලහනිුවහුහභහජීඹුබභබවයුබඵෞද්ධුදහඹිනන්ු

විසින්ුිතබේදීුඹුකිරීභඹ. බුුබනොදළනුත්මින්ුබවෝුභික්ෂන්ුවන්බේරහුභහඟඹු

ඈදිරිබ ුභහනඹවුරක්ුකිරීභුබනොවිඹුයුතුඹ. බුුඊන්ුවන්බේරහුනිෂ භරු. දුදවභුබම්ු

දක්හුඅයක්හුයුළම බභන්ුතභුදිවිුඳයදුවුතඵහුවයුතුුබොවුආත. බුුඑළනිුගු

ඳයපුයුනූතනුඳයම්ඳයහු එදහු බභන්ු දත්ු ඳු මුහුවුබදනු භිබඹෝුවමුබේු ඳවු

ලක්තිඹ,ුමධෂ ඹඹුවහුවනඹුරඵහුදීභවුඑබේු�ඹහත්භුුබින. බු 
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1.1.14 . කළන් ළ ඳෆවිද්ද  

වම්බුද්ධ ළවනය අංග වම්පර්ණ වීභත අලය භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල අබළලයත යළභ 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු ජීභහනු සිිනඹදී අයම්බු ශු අහයඹවු මිහිඳුු භවයවතන්ු

වන්බේදු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහ, ඊඳහසිහු ඹනු

සිේවක්ු පිරිබන්ු භන්විතු බොවු පිහිවූ ු බේ. බු ඒු නුු ඳත්හත්ු භික්ෂුණිු

ඊඳම්ඳදහු යහඟයු නු්රවඹු ඹවබත්ු චීනඹු ළනිු යවරවදු බභයවු භික්ෂුණීන්ු විසින්ු

වඳුන්හුබදනුරදි. බු 

එබවත්ු ඳසුහලීනු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු පිරිහීු ගිඹු සථහරදිු භික්ෂුු බභන්භු

භික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහදුඳරිවහනිඹවුඳත්ූ ුතයුභික්ෂුුඊඳම්ඳදහුඹිගුපිහිුගපයභවු�ඹහු

ශුයඟරුුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුඹිගුපිහිුගපයභවුඊත්සුුබනොූ ව. බුඑඵළවින්ු 2ුබනිු

සිඹබේුඳභවුසිවුබභයවුඊඳඳන්ුභික්ෂුණීන්ුබනොභළතිුතත්ත්ඹවුඳත්විඹ. බ 

එබේු වුදු හභබණ්රීු භික්ෂුණීන්ු දිගින්ු දිවභු භහඟබ ු සුරබු ළ ු හඹු යනු

තයු බඳයු දිබ ු ශු ඳරිදිභු ඊන්වන්බේදු දිගින්ු දිවභු අමිු වු භහඟු

වයුතුරදුවිබලේබඹන්ුම්ඵදුහන්තහන්බේුධයහඳනුවුශුබහධනුවයුතුරදු

නියතනුුදළකිඹුවළකිඹ. බුඩුඳහඩුවුආත්බත්ුඔවුන්වුඊඳම්ඳදහුරළ දබම්ුහිමිභු

හිමියු ති දභඹ. බු බම්ු තයු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු රඵහදීබම්දීු නුභනඹු ශු යුතුු

විනඹුෂ භුපිිගඵුළවලුුආතිුඵුආතළම්ුනහඹුසහමින්වන්බේරහබේුභතඹුනු

තයු නිහඹත්රඹවභු ඹත්ු ආතළම්ු භික්ෂන්ු වන්බේරහු විසින්ු දළනවු යු  2ු වු

ඳභවුබඳයුසිවුබභයවුහභබණ්රීුභික්ෂුණීන්වුහෂ ිතුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුරඵහුදීු

ආත. බු එබේු ඊඳම්ඳදහු රළ. ු භික්ෂුණීහුු  ළරකිඹු යුතුු පිරික්ු ු දළනවු බභයවු ළ ු

හඹුයති. බුඑබේුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුරළ. ුඳශමුබනිුණ් හඹම්ුකිහිඳඹවුඹත්ු

ඹු „භික්ෂුණීන්‟ු බරු වඳුන්නුු රඵනු තයු ඊන්වන්බේරහවු ඒු නමින්ු පුයළසිු

වළඳුනුම්ඳතදුරඵහුදීුආත. බු 

එබේු වුදු . ද්ධලහනු බොමිභු කිඹනු ඳරිදිු ඳසුු සථහරු ඊඳම්ඳදහු රළබූු

භික්ෂුණීන්වු ඒු නමින්ු පුයළසිු වළඳුනුම්ඳතු රඵහදීභු ්රතික්බේඳු බොවු ු භවහනහඹු

සහමින්ු වන්බේු සිේනභබේු ලිිතතු විබයෝධඹු බථයහදු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු

විච්ඝන්නුබනොඳළතීභුුභතුනතහුුආත. බුබම්ුතත්ත්ඹුඹවබත්ු. ද්ධුලහනඹුතුශු
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1.1.14 . කළන් ළ ඳෆවිද්ද  

වම්බුද්ධ ළවනය අංග වම්පර්ණ වීභත අලය භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල අබළලයත යළභ 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු ජීභහනු සිිනඹදී අයම්බු ශු අහයඹවු මිහිඳුු භවයවතන්ු

වන්බේදු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහ, ඊඳහසිහු ඹනු

සිේවක්ු පිරිබන්ු භන්විතු බොවු පිහිවූ ු බේ. බු ඒු නුු ඳත්හත්ු භික්ෂුණිු

ඊඳම්ඳදහු යහඟයු නු්රවඹු ඹවබත්ු චීනඹු ළනිු යවරවදු බභයවු භික්ෂුණීන්ු විසින්ු

වඳුන්හුබදනුරදි. බු 

එබවත්ු ඳසුහලීනු බභයවු ම්. ද්ධු ලහනඹු පිරිහීු ගිඹු සථහරදිු භික්ෂුු බභන්භු

භික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහදුඳරිවහනිඹවුඳත්ූ ුතයුභික්ෂුුඊඳම්ඳදහුඹිගුපිහිුගපයභවු�ඹහු

ශුයඟරුුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුඹිගුපිහිුගපයභවුඊත්සුුබනොූ ව. බුඑඵළවින්ු 2ුබනිු

සිඹබේුඳභවුසිවුබභයවුඊඳඳන්ුභික්ෂුණීන්ුබනොභළතිුතත්ත්ඹවුඳත්විඹ. බ 

එබේු වුදු හභබණ්රීු භික්ෂුණීන්ු දිගින්ු දිවභු භහඟබ ු සුරබු ළ ු හඹු යනු

තයු බඳයු දිබ ු ශු ඳරිදිභු ඊන්වන්බේදු දිගින්ු දිවභු අමිු වු භහඟු

වයුතුරදුවිබලේබඹන්ුම්ඵදුහන්තහන්බේුධයහඳනුවුශුබහධනුවයුතුරදු

නියතනුුදළකිඹුවළකිඹ. බුඩුඳහඩුවුආත්බත්ුඔවුන්වුඊඳම්ඳදහුරළ දබම්ුහිමිභු

හිමියු ති දභඹ. බු බම්ු තයු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු රඵහදීබම්දීු නුභනඹු ශු යුතුු

විනඹුෂ භුපිිගඵුළවලුුආතිුඵුආතළම්ුනහඹුසහමින්වන්බේරහබේුභතඹුනු

තයු නිහඹත්රඹවභු ඹත්ු ආතළම්ු භික්ෂන්ු වන්බේරහු විසින්ු දළනවු යු  2ු වු

ඳභවුබඳයුසිවුබභයවුහභබණ්රීුභික්ෂුණීන්වුහෂ ිතුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුරඵහුදීු

ආත. බු එබේු ඊඳම්ඳදහු රළ. ු භික්ෂුණීහුු  ළරකිඹු යුතුු පිරික්ු ු දළනවු බභයවු ළ ු

හඹුයති. බුඑබේුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුරළ. ුඳශමුබනිුණ් හඹම්ුකිහිඳඹවුඹත්ු

ඹු „භික්ෂුණීන්‟ු බරු වඳුන්නුු රඵනු තයු ඊන්වන්බේරහවු ඒු නමින්ු පුයළසිු

වළඳුනුම්ඳතදුරඵහුදීුආත. බු 

එබේු වුදු . ද්ධලහනු බොමිභු කිඹනු ඳරිදිු ඳසුු සථහරු ඊඳම්ඳදහු රළබූු

භික්ෂුණීන්වු ඒු නමින්ු පුයළසිු වළඳුනුම්ඳතු රඵහදීභු ්රතික්බේඳු බොවු ු භවහනහඹු

සහමින්ු වන්බේු සිේනභබේු ලිිතතු විබයෝධඹු බථයහදු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු

විච්ඝන්නුබනොඳළතීභුුභතුනතහුුආත. බුබම්ුතත්ත්ඹුඹවබත්ු. ද්ධුලහනඹුතුශු
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හන්තහන්වු හිමිු පයු තිබූු ඊරුභඹක්ු ඔවුන්වු හිමිු පයු ආතිු ඵත්ු ු එභගින්ු බභයවු

ම්. ද්ධු ලහනඹු ම්පෂ වු පයභවු ඳත්හතු යුතුු එක්ු නිහෂ ඹු ංඹක්ු බඵෞද්ධු

ඟනතහබේුහිමිභක්ුපයුුආත. බු 

බම්ු යවු තුශු දළනවභත්ු භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහු ළ ු හඹු යනු නමුත්ු ඊන්ු

වන්බේරහු තයු හභබණ්රීු භික්ෂුණීන්වු කිසිු දිනු ඊඳම්ඳදහු රඵහළම භවු

හලුුනළත. බු 

එඳභවක්දුබනොුසිඹලුුබදනහවුභහනුබරුළරකීභුෂ තභහනබ ුඈතහු්රඵරුබරු

�ඹහත්භුබබයනුභහනුිනතිහසිභක්ුනුනමුත්ුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුරළබූුඑක්ු

පිරිවුඒුනමින්ුපුයළසිුවළඳුනුම්ඳතුරඵහුදීභදුතත්ුපිරිවුඑභුතත්ත්ඹුරඵහු

බනොදීභදු භගින්ු ු යඟඹු විසින්ු ඵයඳතරු බරු භහනු හිමිම්ු  ු කිරීභක්ු සිදුු

බබයමින්ුඳතිනුඵුුබොමින්ුබහුඈදිරිබ ුහක්යුුරඵහුබදමින්ුබඳන්හුබදනු

රදි. බු ු ු එඵළවින්ු හභබණ්රීු භික්ෂුණීන්වු විධිභත්ු ඳරිදිු ඊඳම්ඳදහු රඵහළම භවු භු

වියුකිරීභුබභයවුබඵෞද්ධඹන්වුදිගුුශක්ුතිසබේුහිමිුපයුආතිුහිමිභක්ුඹිගුරඵහු

දීභක්ුනුඵුඔවුන්ු ුධහයවඹුයනුුරඵනුතයුඊඳම්ඳදහුරඵහබදනුසිඹලුභු

භික්ෂුණීන්වුඒුනමින්ුපුයළසිුවළඳුනුම්ඳතුරඵහදීබම්ුලයතහුබඵෞද්ධුභහඟඹුතුශු

දළබනු්රලසනඹක්ුඵවුඳත්බමින්ුතිබඵනුඵළවින්ුඒුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟඹුභළදිවත්ුපයු

භික්ෂන්ුවන්බේරහබේුඊඳබදසුඳරිදිුඈක්භනින්ුතීයවඹක්ුළම භුසිදුවිඹුයුතුුආත. බ 

දසිල්ුභෆණිරු 

ධෂ භබ ු වන්ු න්බන්ු භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහු වු ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු

පිරිබේුවිනඹ, බක්තිඹ, පිිගඳළදීභුභනහුඳතිනුතහක්ුල්ු. දුුසුනුඳතිනුඵින. බුශ්රිු

රංහබේු ු . ද්ධලහනබ ු අයම්බු දිබ ු ඳවන්භු භික්ෂු, භික්ෂුණී, ඊඳහ, 

ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිභු බභයබවහිු . දුු සුනු සුයකින්නවුළඳවිඹ. බු භික්ෂන්ු

වන්බේරහවු බභන්භු යවු පුයහු භික්ෂුණීු අයහභු ඈදිබොවු පඟහු බරිව. බු යඟු බිබෝු

කුභහරිහන්ුආතුළුුබඵොබවෝුහන්තහන්ුසුන්ුතවිඹ. බුඑබොබශොසුනුසිඹුතුශු

ආතිු ූ ු බඝෝරු අක්රභවඹු යු ඳනසු බදක්ු එනම්ු ඳයම්ඳයහු බදු හරු

ඳරිච්බේදඹක්ු ඳළළතීභුනිහු භික්ෂු, භික්ෂුණීුභහඟඹු න්ු විඹ. බු එශු යහඟයත්ඹු

රඵහුත්ුඳශමුුළනිුවිඟඹඵහහුුයජුුවවුදීෂ කුශක්ුතිසබේු බොීමන්ුභුයුදුුළදීභවු
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සිදුුවිඹ. බු. දුුසුනුවුභික්ෂන්ුවන්බේරහුඅයක්හුකිරීභුසිංවරුයජුබේුලයතහක්ු

බභන්භුකීභක්ුුඵළවින්ුභික්ෂුභහඟඹු්රතිසථහඳනඹුකිරීභුවහුයහභඡසඡුබද්ලඹවු

දතඹන්ුඹහු ඊත්ුභික්ෂන්ු වන්බේු ළ භහුනළතු භික්ෂුුඊඳම්ඳදහු පිහිුගු පයභු

සිදුවිඹ. බුඑභුයුදභඹුහතහයවුතිබූුසථහබේුභික්ෂණීන්ුවන්බේරහුළ භහුළම භු

එශු මූලිු යමුවු බනොන්නවු ආත. බු එබභන්භු එවු . රුභබ දු භික්ෂුණීන්ු

වන්බේුබනොසිිනන්නවුආත. බ 

නළතුදහවත්නුසිඹුනුවිවුදශදහුවන්බේුන්දුඊ යවුළ ුසිිනඹදුඊඳඳන්ු

භික්ෂන්ුබනොූ ුඵළවින්ුබදනුවිභරධෂ භසූරිඹුයජුුෂ ු  97ුදීුයක්න්ුබද්ලබඹන්ුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුු

ඊඳඳන්ු භික්ෂන්ු වන්බේු ළ භහු නළතු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු පිහිුගු විඹ. බු ඳනසු

යක්ු ඹන්නවු ්රථභු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු නළතු නළතිවිඹ. බු එශු සිිනු

ණින්නහන්බේරහුඳවුල්දුබද්ඳශදුුඅයක්හුයබනුසිිනුතයුඳහලිුබහහුබනොදළනු

වුත්ුඵවුබඳොත්දුවුසිවුයදුභහඟුනහඹත්ඹදුඅයක්හුකිරීභුබහයකි. බු 

එශු දළබ ු පිනවු ඳවශු ූ ු යවංයු ංකයහඟු හිමිඳහවන්ු ඳහලිු ඵවු දවම්ු ඈබනු

බනුන්ුඹවුඊන්හුභික්ෂුුඊඳම්ඳදහබේුලයතහුභළනළවින්ුවඳුනහබනුකීෂ තිු

ශ්රිුයහඟසිංවුයඟතුභහු1753ුදීුුුඉවුඊනනන්දුුයහුසිඹම්ුබද්ලබඹන්ුඊඳහලිුභවුබතරුන්ු

්රමුුභික්ෂුුංකඹහු ම්භහුශ්රිුරංහබේුනළතුඊඳම්ඳදහු්රතිසඨහඳනඹුකිරීබභන්ු

දු ඳතිනු භල්තුු සගිරිු භවු විවහයු ආතිු විඹ. බු නතුරුු 1802ු දීු ළලිබතොවු

ඡහවවිභරුතිසුභහහිමිඹන්ු. රුභුයිනන්ුඊඳම්ඳදහුරඵහුබනුවිත්ුකුරුබෝත්රරවු

ීමභහුබනොූ ුරක්දිුභයපුයුභහභුපිහිුගපයභුබවේතුබොවුබනුරහංකීඹුංකුභහඟඹු

්රහයවඹුවිඹ. බ 

1871ු දීු එනම්ු ඈංග්රීසිු ඳහරනු භබ දීු ශ්රිු රංහබේු ඟනවනඹු මිලිඹනු 2.4ු ක්ු විඹ. බු

එිනන්ු ක්ුඳභවුහන්තහන්ුන්නවුආත. බුඒුහරබ දීුහන්තහුසුන්තුපයභු

පිිගඵු ්රහබඹෝගිු සිතන්නවත්ු සථහක්ු බනොතිබඵන්නවු ආත. බු බම්ු තයු

1905ූ ුසුධෂ භහඝහරීුදසිල්ුභහතහුවිසින්ුඅයම්බුයනුරදුෂ තභහනුදසිල්ුභහඟඹු

ශ්රිුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුහන්තහුඳයපුයවුනුඅබරෝඹක්ුවිඹ. බු�සතුුබක්තිබඹකුුූ ු

ළතරීන්ුල්විසුභවත්මිඹු. රුභඹවුබොසු යහඟුකුභහරිඹුූ ුසිල්ුභහතහක්ුබතින්ු

හිුබසුඳහුහත්ුබඳොයහුදසිල්ුභහදන්ුදසිල්ුභහතහක්ුඵවුඳත්පයු1905ු
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සිදුුවිඹ. බු. දුුසුනුවුභික්ෂන්ුවන්බේරහුඅයක්හුකිරීභුසිංවරුයජුබේුලයතහක්ු

බභන්භුකීභක්ුුඵළවින්ුභික්ෂුභහඟඹු්රතිසථහඳනඹුකිරීභුවහුයහභඡසඡුබද්ලඹවු

දතඹන්ුඹහු ඊත්ුභික්ෂන්ු වන්බේු ළ භහුනළතු භික්ෂුුඊඳම්ඳදහු පිහිුගු පයභු

සිදුවිඹ. බුඑභුයුදභඹුහතහයවුතිබූුසථහබේුභික්ෂණීන්ුවන්බේරහුළ භහුළම භු

එශු මූලිු යමුවු බනොන්නවු ආත. බු එබභන්භු එවු . රුභබ දු භික්ෂුණීන්ු

වන්බේුබනොසිිනන්නවුආත. බ 

නළතුදහවත්නුසිඹුනුවිවුදශදහුවන්බේුන්දුඊ යවුළ ුසිිනඹදුඊඳඳන්ු

භික්ෂන්ුබනොූ ුඵළවින්ුබදනුවිභරධෂ භසූරිඹුයජුුෂ ු  97ුදීුයක්න්ුබද්ලබඹන්ුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුු

ඊඳඳන්ු භික්ෂන්ු වන්බේු ළ භහු නළතු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු පිහිුගු විඹ. බු ඳනසු

යක්ු ඹන්නවු ්රථභු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු නළතු නළතිවිඹ. බු එශු සිිනු

ණින්නහන්බේරහුඳවුල්දුබද්ඳශදුුඅයක්හුයබනුසිිනුතයුඳහලිුබහහුබනොදළනු

වුත්ුඵවුබඳොත්දුවුසිවුයදුභහඟුනහඹත්ඹදුඅයක්හුකිරීභුබහයකි. බු 

එශු දළබ ු පිනවු ඳවශු ූ ු යවංයු ංකයහඟු හිමිඳහවන්ු ඳහලිු ඵවු දවම්ු ඈබනු

බනුන්ුඹවුඊන්හුභික්ෂුුඊඳම්ඳදහබේුලයතහුභළනළවින්ුවඳුනහබනුකීෂ තිු

ශ්රිුයහඟසිංවුයඟතුභහු1753ුදීුුුඉවුඊනනන්දුුයහුසිඹම්ුබද්ලබඹන්ුඊඳහලිුභවුබතරුන්ු

්රමුුභික්ෂුුංකඹහු ම්භහුශ්රිුරංහබේුනළතුඊඳම්ඳදහු්රතිසඨහඳනඹුකිරීබභන්ු

දු ඳතිනු භල්තුු සගිරිු භවු විවහයු ආතිු විඹ. බු නතුරුු 1802ු දීු ළලිබතොවු

ඡහවවිභරුතිසුභහහිමිඹන්ු. රුභුයිනන්ුඊඳම්ඳදහුරඵහුබනුවිත්ුකුරුබෝත්රරවු

ීමභහුබනොූ ුරක්දිුභයපුයුභහභුපිහිුගපයභුබවේතුබොවුබනුරහංකීඹුංකුභහඟඹු

්රහයවඹුවිඹ. බ 

1871ු දීු එනම්ු ඈංග්රීසිු ඳහරනු භබ දීු ශ්රිු රංහබේු ඟනවනඹු මිලිඹනු 2.4ු ක්ු විඹ. බු

එිනන්ු ක්ුඳභවුහන්තහන්ුන්නවුආත. බුඒුහරබ දීුහන්තහුසුන්තුපයභු

පිිගඵු ්රහබඹෝගිු සිතන්නවත්ු සථහක්ු බනොතිබඵන්නවු ආත. බු බම්ු තයු

1905ූ ුසුධෂ භහඝහරීුදසිල්ුභහතහුවිසින්ුඅයම්බුයනුරදුෂ තභහනුදසිල්ුභහඟඹු

ශ්රිුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුහන්තහුඳයපුයවුනුඅබරෝඹක්ුවිඹ. බු�සතුුබක්තිබඹකුුූ ු

ළතරීන්ුල්විසුභවත්මිඹු. රුභඹවුබොසු යහඟුකුභහරිඹුූ ුසිල්ුභහතහක්ුබතින්ු

හිුබසුඳහුහත්ුබඳොයහුදසිල්ුභහදන්ුදසිල්ුභහතහක්ුඵවුඳත්පයු1905ු
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දීුනළතුරංහවුඳළමිවුඑවුරංහබේු්රහණ්ඩුහයුධුයඹුබවඵූ ුශ්රිභත්ුබවන්රිු

අතෂ ු බ්බල්ක්ු (1903-1907) අෂ ඹහබේු නු්රවබඹන්ු භවනුයු ඊ ත්තු ළශඹු

අන්නබ ුඅයහභඹක්ුයහු එහිු හඹුයමින්ු දසිල්ු භහතහු භහඟඹුආතිුයනු

රදි. බුඑදහුබම්ුවහුඅණ්ඩුහයුඅෂ ඹහබේුනු්රවඹුතිබූුඵළවින්ුහන්තහන්ුහත්ු

බඳයපයභවුවිරුද්ධුබනොවුවහුවිඹුවළකිඹ. බුබභභුසිල්ුභහතහන්ුබිහිපයුයු115ක්ුතපයු

ති. වදුඑදහවු හුදුගුවඹකින්ුරහංබක්ඹුහන්තහුභහඟඹුළඩිුපයුති. වදුහන්තහු

ඳළවිද්දවුසුදුසුුභහඟුපිිගළම භක්ුතභත්ුරළ දුනළත. බ 

එදහුදසිල්ුභෆණිරුන්ුවළුසිිනබ ුසුදුුත්ුදිුවළට්වඹක්ුවුවුඳළවළතිුසිවුයකි. බුඑඹු

දුළඩිුදියුණුුපය, බනසුපයුභික්ෂුුසිවුබෂ ුඳහිනන්භුූ ුත්ුදිුවළට්වඹක්ුවුසිවුයක්ු

බහවිතු යන්බන්ු ඊසු භහඟු පිිගළම බම්ු ලයතහක්ු බඳන්නුම්ු යන්නහු බේඹ. බු

බඳොදුබේු ු ත්ශු බභභු දසිල්ු භහතහන්වු විවිධු දුසයතහු හියම්ු වහු පී නු

බඵොබවෝුඳතින්බන්ඹ. බු දසිල්ුභහතහන්ුවළඳින්පයභවුසුදුසුුඅභන්ත්රවුඳදඹක්ුභහඟු

තු පයු නළත. බු ඊන්වන්බේරහු වඳුන්න්බන්ු භෆණිබඹෝ, සිල්ු භෆණිබඹෝ, දසිල්ු

භහතහරු, ඊඳහු භෆණිරු, භෆණි, භෆණිඹන්වන්බේු වුආතළම්ු විවු බභබවණින්ු

වන්බේුඅදීුනම්ලිනි. බුදුභවයුවිවහයුඳද්ධතිුවිසින්ුඑඹුනහරිහන්ුබරුදු

වඳුන්ින. බුමිලිඹනුදවඹක්ුඳභවුහන්තහන්ුසිිනනුබඵෞද්ධුයවක්ුනුරංහබේුහිු

මුඩුබොවුහත්ුබඳොයහුසිිනනුසිල්ුභෆණිරුන්වුසුදුසුුභහඟුපිිගළම භක්ුවහුසුදුසුු

බෞයඹක්ුරළබඵන්බන්දුඹන්නුබොඹහුඵළලිඹුයුතුඹ. බ 

ඈංග්රීසිුයහඟයුභබඹහිුආතියනුරදුවිවහයුබද්හරම්ුඳනබත්ුආතිුමනතිුයවහයු

ඵරළන්පයභු වහු සථහපිතු බඵෞද්ධු වයුතුු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු එභු විඹු ඳථඹු

බනොති දබභන්ු දවසු න්බන්ු බම්ු ඳනතු සථහපිතු යනු දිබ ු හන්තහු ඳළවිද්දක්ු

බනොති. වු නිහු එඹු ඉවු න්තෂ තු බනොූ ු ඵු ඳභණි. බු දු 3000ක්ු ඳභවු සිල්ු

භෆණිරුන්ු ලිඹහඳදිංිතු කිරීභ, වළඳුනුම්ඳතක්ු රඵහු දීභ, බබවයු අයහභු ෆදීභු වහු

මුදල්ුඅධහයුරඵහදීභුවහුඔවුන්බේුධයහඳනඹවුඊදේුකිරීභුඅදීු දෆුඑිනන්ුඈුගුයනු

නමුත්ුයවුතුශුසිිනනුමිලිඹනුදවඹක්ුූ ුහන්තහුඳක්ඹවුහධහයවඹක්ුඈුගුපයුආත්දු

ඹන්නු ළවලුකි. බු බබේු වුත්ු . දුු සුබන්ු පෂ වත්වඹු ලයු භික්ෂු,ු භික්ෂුණී, 

ඊඳහ,ඊඳහසිහු ඹනු සිේවක්ු පිරිු ම්පෂ වු කිරීභු වහු භික්ෂුණීු ඳයපුයක්ු

බිහිකිරීභවුලයුවයුතුුභළනළවින්ු්රම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බ 
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ී වු දලු කිහිඳඹවු බඳයු ඊත්ු භවු බතයරුන්ු කීඳු නභක්ු භික්ෂුණීු භහඟඹක්ු

පිහිුගපයභු වහු බථයහදු විනඹු පිවබඹන්ු තු වළකිු ලයු බොවසු රමින්ු

භික්ෂුණීු විනඹු මූලිු බොවබනු ඈන්දිඹහබේු . ද්ධඹහු මිමිබ දීු බොරිඹහනුු

භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහබේු වබහගිත්ඹු ආතුු ශ්රිු රහංකිු භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහු

දවතුන්ු නභක්ු ඊඳම්ඳදහබොවු ශ්රිු රහංකිු භික්ෂුණීු භහඟඹක්ුඅයම්බබොවු ආත. බු

ඊන්වන්බේරහුබඳයශහුශ්රිුරංහවුඳළමිවුඊඳඳන්ුභික්ෂුණීුභහඟඹක්ුආතිුකිරීභු

නිහුදුරංහබේුභික්ෂුණීන්ුවන්බේරහුතුන්දවක්ුඳභවුහඹුයින. බුතදුභහඟු

ත්හයුහිතුභික්ෂුණීුඅයහභුවහුභික්ෂුණීුධයහඳනුඅඹතනුඅදිඹුඳත්හබනු

ඹනුු රඵින. බු ඊන්වන්බේරහවු නිහඹු බදදඹක්ු නළතිු තයු ම්භතු භික්ෂුණීු

තිහතක්ුභතු�ඹහුයනුුරඵින. බ 

ගිහිබිනන්ුනික්භුහිුමුඩුබොවුහත්ුබඳොයහුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුබරුුසිංවරු

බඵෞද්ධුභහඟබ  ුළ ු හඹු යනු ඳන්දවවු ළඩිු බභභු ඳළවිදිු හන්තහන්වු

යඟඹු විසින්ු වළඳුනුම්ඳතක්ත්ු රඵහු බනොදීු ඔවුන්ු පිිගළම භවු බහඟනඹු බනොයු

ආත්බත්ු එභු භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහබේු ඊඳම්ඳදහු බනොපිිගන්නහ, භවහනහඹු

සහී න්ුවන්බේරහුආතුළුුභවයුඊත්ුනහඹුසහී න්ුවන්බේරහබේුබම්ුපිිගඵු

විරුද්ධතහඹුයඟඹවුඳශුයුසිටීභුබවේතුබනි. බුඊන්වන්බේරහුඈදිරිඳත්ුයනු්රධහනු

රුවුන්බන්ුදුබරෝබ ුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහක්ුබනොභළතිුතයුඑබේුඊඳඳන්ු

භික්ෂුණීුඳයපුයක්ුබනොභළතිුවිවුඊඳම්ඳදහුවිනඹුෂ භුබථයහදීුම්්රදහඹුනුුශු

බනොවළකිුනිහුබම්ුවිනඹුවිබයෝධීුඵින. බ තදු විවිධු විභු ංකීෂ වු භහඟ, අමි, 

ංසිතිුඳසුබිභක්ුඳතිනුදුළනිුහරඹුභික්ෂුණීුලහනඹුඹිගුආතිුකිරීබභන්ු

ම්. ද්ධුලහනබ ුඳළළත්භවුආතිුවිඹුවළකිුනිුගුවිඳහුපිිගඵදුසිතහුඵළලිඹුයුතුු

ඵින. බුබභභුරුණුුළඹුරින්ුධයඹනඹුශුයුතුඹ. බ 

හක්ිතු රඵහු දුන්ු භවයු නහඹු සහී න්ු වන්බේරහු කිඹහු සිිනබ ු බභඹු විනඹු

ුගහරවුනුකරුබනොනුනිහුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහක්ුරඵහුදිඹුබනොවළකිුඵින. බ10ු

එඹවුමූලිුබවේතුුලබඹන්ුදක්න්බන්  බථයහදුභික්ෂුණීුඳයම්ඳයහක්ුදුනළතිු

විනඹහනුකරු ඊඳම්ඳදහක්ු ආතිු ශු බනොවළකිු ඵින. බු එබභන්භු බොමිභු බතු

හක්ිතු රඵහු දුන්ු අඝහෂ ඹු භවහඝහෂ ඹු නහඹු සහී න්ු වන්බේරහු වු භික්ෂුණීන්ු

                                                           
10 හක්යුංු   ු-ුුභකුරෆබේුසුදසනුසහී න්ුවන්බේබේුහක්ිතඹ 
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ී වු දලු කිහිඳඹවු බඳයු ඊත්ු භවු බතයරුන්ු කීඳු නභක්ු භික්ෂුණීු භහඟඹක්ු

පිහිුගපයභු වහු බථයහදු විනඹු පිවබඹන්ු තු වළකිු ලයු බොවසු රමින්ු

භික්ෂුණීු විනඹු මූලිු බොවබනු ඈන්දිඹහබේු . ද්ධඹහු මිමිබ දීු බොරිඹහනුු

භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහබේු වබහගිත්ඹු ආතුු ශ්රිු රහංකිු භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහු

දවතුන්ු නභක්ු ඊඳම්ඳදහබොවු ශ්රිු රහංකිු භික්ෂුණීු භහඟඹක්ුඅයම්බබොවු ආත. බු

ඊන්වන්බේරහුබඳයශහුශ්රිුරංහවුඳළමිවුඊඳඳන්ුභික්ෂුණීුභහඟඹක්ුආතිුකිරීභු

නිහුදුරංහබේුභික්ෂුණීන්ුවන්බේරහුතුන්දවක්ුඳභවුහඹුයින. බුතදුභහඟු

ත්හයුහිතුභික්ෂුණීුඅයහභුවහුභික්ෂුණීුධයහඳනුඅඹතනුඅදිඹුඳත්හබනු

ඹනුු රඵින. බු ඊන්වන්බේරහවු නිහඹු බදදඹක්ු නළතිු තයු ම්භතු භික්ෂුණීු

තිහතක්ුභතු�ඹහුයනුුරඵින. බ 

ගිහිබිනන්ුනික්භුහිුමුඩුබොවුහත්ුබඳොයහුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුබරුුසිංවරු

බඵෞද්ධුභහඟබ  ුළ ු හඹු යනු ඳන්දවවු ළඩිු බභභු ඳළවිදිු හන්තහන්වු

යඟඹු විසින්ු වළඳුනුම්ඳතක්ත්ු රඵහු බනොදීු ඔවුන්ු පිිගළම භවු බහඟනඹු බනොයු

ආත්බත්ු එභු භික්ෂුණීන්ු වන්බේරහබේු ඊඳම්ඳදහු බනොපිිගන්නහ, භවහනහඹු

සහී න්ුවන්බේරහුආතුළුුභවයුඊත්ුනහඹුසහී න්ුවන්බේරහබේුබම්ුපිිගඵු

විරුද්ධතහඹුයඟඹවුඳශුයුසිටීභුබවේතුබනි. බුඊන්වන්බේරහුඈදිරිඳත්ුයනු්රධහනු

රුවුන්බන්ුදුබරෝබ ුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහක්ුබනොභළතිුතයුඑබේුඊඳඳන්ු

භික්ෂුණීුඳයපුයක්ුබනොභළතිුවිවුඊඳම්ඳදහුවිනඹුෂ භුබථයහදීුම්්රදහඹුනුුශු

බනොවළකිුනිහුබම්ුවිනඹුවිබයෝධීුඵින. බ තදු විවිධු විභු ංකීෂ වු භහඟ, අමි, 

ංසිතිුඳසුබිභක්ුඳතිනුදුළනිුහරඹුභික්ෂුණීුලහනඹුඹිගුආතිුකිරීබභන්ු

ම්. ද්ධුලහනබ ුඳළළත්භවුආතිුවිඹුවළකිුනිුගුවිඳහුපිිගඵදුසිතහුඵළලිඹුයුතුු

ඵින. බුබභභුරුණුුළඹුරින්ුධයඹනඹුශුයුතුඹ. බ 

හක්ිතු රඵහු දුන්ු භවයු නහඹු සහී න්ු වන්බේරහු කිඹහු සිිනබ ු බභඹු විනඹු

ුගහරවුනුකරුබනොනුනිහුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහක්ුරඵහුදිඹුබනොවළකිුඵින. බ10ු

එඹවුමූලිුබවේතුුලබඹන්ුදක්න්බන්  බථයහදුභික්ෂුණීුඳයම්ඳයහක්ුදුනළතිු

විනඹහනුකරු ඊඳම්ඳදහක්ු ආතිු ශු බනොවළකිු ඵින. බු එබභන්භු බොමිභු බතු

හක්ිතු රඵහු දුන්ු අඝහෂ ඹු භවහඝහෂ ඹු නහඹු සහී න්ු වන්බේරහු වු භික්ෂුණීන්ු

                                                           
10 හක්යුංු   ු-ුුභකුරෆබේුසුදසනුසහී න්ුවන්බේබේුහක්ිතඹ 
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වන්බේු කිඹහු සිිනබ ු ධනහත්භු බම්ු බදු ඵරනු බඹකුවු විනබඹහිු භික්ෂුණීු

ඊඳම්ඳදහුරඵහදීභුවහු්රතිඳහදනුආතිුඵත්ුඑඹුරඵහදීභු. ද්ධුලහනබ ුඳළළත්භු

වහු ලයු භික්ෂුු භික්ණීු ඊඳහු ඊඳහසිහු සිේවක්ු පිරිු ම්පෂ වු පයභක්ු

ඵත්ඹ. බ11 

. ද්ධඹහබේදීු ඳත්නුරදු භික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුවහු විනඹුෂ භඹුවහු මූලිු

ලබඹන්ුවබහගිුූ ුබොරිඹහබේුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුඳහිගුබථයහදුබනොුභවහඹහනු

ඵවදුතෂ ඹක්ුආත. බුරංහබේුලහනුඈතිවහඹුබදුවදහයන්බනකුවුබඳබනන්බන්ු

බඹගිරිඹ, බජ්තනඹු ආතුළුු රංහු පුයහු විසිරීු ආතිු සිඹලුභු ඳබ්ඵතු විවහය, 

මිහින්තරඹ, රුහුබණ්ු සිතුල්ු ඳේ, භහිගහවිරු අදීු සිඹලුභු භවහු විවහයු භවහඹහනු

ම්්රදහඹුභුමිශ්රුපයුආතිුඵින. බුනමුත්ුබොරිඹහබේුභික්ෂුණීුලහනඹුපිහිුගනුරද්බද්ු

චීනබ ු භික්ෂුණීන්ු වන්බේු විසිනි. බු චීනබ ු භික්ෂුණීු ලහනඹු ආතිු බශේු වනු

සිඹබේදීුරංහබන්ුළ භුශුබද්හයහුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුආතුළුුභික්ෂුණීන්ුදු

නභක්ු විසිනි. බු චීනබ ු සිිනු භික්ෂුණීන්ු වන්බේු කිඹහු සිිනන්බන්ු චීනබ ු භික්ෂුණීු

ලහනඹුආතිුබශේුරංහබන්ුඳළමිණිුඑභුබද්හයහුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුුඵත්ුඑදහු

ඳවන්ුදුදක්හුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුණ් ුඳත්හබනුඑනුඵත්ඹ. බ 

බභභුහන්තහු ඳළවිද්දු ඹන්නු රංහු තුශු සිිනනු 3000ක්ු ඳභවු සිල්ු භෆණිරුන්වදු

3000ක්ුඳභවුූ ුභික්ෂුණීන්ුවන්බේුආතුළුුමිලිඹනුදවඹවුළඩිුහන්තහුඳයපුයවු

වු . දුු සුනවු ඵරඳහනු ංබේදීු ්රලසනඹකි. බු එඵළවින්ු බම්ු හිමිභු /ු ිනතිහසිභු

පිිගඵු ු භවහනහඹු භහහිමිඹන්ු ්රමුු ඊත්ු විනඹධයු සහී න්ු වන්බේරහු යඟබ ු

වබහගිත්බඹන්ු සුදුසුු හධහයවු විඳුභක්ුරඵහු දීභවු තයලයඹු ඹන්නු බොමින්ු

බහබේුනිභනඹින. බ 

 

 

 

 

                                                           
11 හක්යුංු  2ු-ුුකියභුවිභරබඟෝතිුසහී න්ුවන්බේබේුහක්ිතඹ 
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1.2    මඵෞද්ධ හිමිකභ 

 . බ6. බ . බුුයහඟය අභුබරු. ද්ධහභුු-  බපතිවහසිුුහක්යුපිිගඵුවියවඹක්. බ12 

ම්. ද්ධුඳරිනිෂ හනබඹන්ුලතුෂ ුබදවුඳභවුඳසු,ුඈන්දිඹහබේු යහඟයුඅභු

බරු . ද්ධහභු බඹොදහු ත්ු ඳශමුු යජුු බලෝු ධියහඟයඹහු විඹ. බු ු එබවත්ු . ද්ධහභු

රංහවු වඳුන්හු දුන්ු දිනු සිවු රංහ,ු ඹවත්විජිතු  ්රහබද්ීඹු ඳහරනඹවු නතුු නු

තුරුභ,ු. ද්ධහභුඳබේුයහඟය 3 අභුවිඹ. බු 

සිඹුයහඟධහනිඹුතුශුබඵෞද්ධුඅධිඳතයඹුඹවබත්ුජීත්ුනුුපිණිු. ද්ධහභුපිහිුගනු

බරුුභවහුභහින්දුහිමිබන්ුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුඈල්රහුසිටීභුළදත්ුරුවකි  . බ 

�. බප. බතුන්ළනිුසිඹබේු ූ ුඑදිනුසිවු�. බ. බදවනභුනුලතුෂ ඹුබතක්ුඳළතිුසිංවරු

ඳහරනඹු න්ු නු තුරුභු රංහබේු යහඟයු කිරුශු ම තයහනුකරු හිමිු ූ බ ු

බඵෞද්ධබඹකුවු ඳභණි. බු ු දලළනිු ලතු ෂ ඹු නු තුරුභු බභභු විලසහඹු බතයම්ු

ඵරත්ු ඳළතුණිදු ඹත්ු යඟු කිරුශු හිමිු විඹු යුතුු තළනළත්තහු බඵෞද්ධබඹකුු ඳභවක්ු

බනොුබඵෝධිත්ඹකුද 4 විඹුයුත්බත්ඹ. බුුභහින්දුIV (�. බ. බ94 ු– 976)ුභබ ුඳළතිු

බජ්තනහයහභුබල්ුලිපිර   වන්ුඅහයඹවුබඵෝධිත්ඹකුුවළයුන්ුකිසිබකුු

රංහබේු යහඟයු කිරුශු බනොදළරිඹු යුතුු තයු බම්ු පිිගඵු වියවඹක්ු (වතිඹක්)ු

ෂ ජු. දුන්වන්බේබන්ුරළ දුආත. බු 

රංහුඹත්ුන්බන්ු. ද්ධහභවුඵත්ුඑඵළවින්ුබඵෞද්ධුබනොනුබඝෝරුවුබක්යශු

ඟහතීන්වුරංහුකිරුබශේු හිමිභක්ුබනොභළතිුඵත්ුසිඹු බල්ලිපිරුකීෂ තිුනිසංු

භල්රු (�. බ. බ  87ු –   9 )ු වන්ු යින. බ 7  3 බනිු සිඹබහිු ඳශූ ු හය 

්රන්ථඹක්ුනුපඟහලිබ ුබම්ුරුවුසුවිබලේෂීුබරුබභබේු වන්ුපයුආත. බුු“බභභුශ්රි 

රංහුද්පයඳඹු. දුන්වුඹත්ුබද්ලඹින: එඹුබතරුන්ුපිරුණුුඅයඹක්ුඵඳුඹ. බුඑඵළවින්ු

මිතයහදිසඨිිනන්බේ බභහිු හඹු කිසිු දිනු සකායු බනොබේ; ඳළයණිු ඹක්ු

බෝ�ිනන්බේුබභහිුහඹුසකායුූ හුළනිඹ. බ” ඹම්ුබවඹකින්ුබඵෞද්ධඹකුුවිසින්ු

ඵරවත්හයබඹන්ුයවු ඳහරනඹුශදුඔහුබේු ඳහරනුතන්ත්රඹුසුයක්ිතතුබනොනුඵු
                                                           
12 බභභුඳරිිතබේදඹු්රධහනුලබඹන්ුඳදනම්ුපයුආත්බත්ුපඟය ල්බඳොරුයහහුරුහිමිඹන්ුවිසින්ුයිතතුශ්රි රංහබේු
බඵෞද්ධහබම්ුඈතිවහඹුඹනුනිඵන්ධඹුභතඹ. බ 
13 යහඟය අභුඹන්බනන්ුදවසුයන්බන්ුයඟඹුනිරුලබඹන්ුපිලිත්ුඅභුබින. බ 
14 Myv,xv, 182-183. 
15 2.E.Z.I, pp.234-237 
16 බඳොබශොන්නරු:ුල්බඳොතුEZ II, 109 ළනිුපිුගුඊතුරුුද්හයුබල්ලිපි ibid  49ුපිුග 
17 ibid 
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1.2    මඵෞද්ධ හිමිකභ 

 . බ6. බ . බුුයහඟය අභුබරු. ද්ධහභුු-  බපතිවහසිුුහක්යුපිිගඵුවියවඹක්. බ12 

ම්. ද්ධුඳරිනිෂ හනබඹන්ුලතුෂ ුබදවුඳභවුඳසු,ුඈන්දිඹහබේු යහඟයුඅභු

බරු . ද්ධහභු බඹොදහු ත්ු ඳශමුු යජුු බලෝු ධියහඟයඹහු විඹ. බු ු එබවත්ු . ද්ධහභු

රංහවු වඳුන්හු දුන්ු දිනු සිවු රංහ,ු ඹවත්විජිතු  ්රහබද්ීඹු ඳහරනඹවු නතුු නු

තුරුභ,ු. ද්ධහභුඳබේුයහඟය 3 අභුවිඹ. බු 

සිඹුයහඟධහනිඹුතුශුබඵෞද්ධුඅධිඳතයඹුඹවබත්ුජීත්ුනුුපිණිු. ද්ධහභුපිහිුගනු

බරුුභවහුභහින්දුහිමිබන්ුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුඈල්රහුසිටීභුළදත්ුරුවකි  . බ 

�. බප. බතුන්ළනිුසිඹබේු ූ ුඑදිනුසිවු�. බ. බදවනභුනුලතුෂ ඹුබතක්ුඳළතිුසිංවරු

ඳහරනඹු න්ු නු තුරුභු රංහබේු යහඟයු කිරුශු ම තයහනුකරු හිමිු ූ බ ු

බඵෞද්ධබඹකුවු ඳභණි. බු ු දලළනිු ලතු ෂ ඹු නු තුරුභු බභභු විලසහඹු බතයම්ු

ඵරත්ු ඳළතුණිදු ඹත්ු යඟු කිරුශු හිමිු විඹු යුතුු තළනළත්තහු බඵෞද්ධබඹකුු ඳභවක්ු

බනොුබඵෝධිත්ඹකුද 4 විඹුයුත්බත්ඹ. බුුභහින්දුIV (�. බ. බ94 ු– 976)ුභබ ුඳළතිු

බජ්තනහයහභුබල්ුලිපිර   වන්ුඅහයඹවුබඵෝධිත්ඹකුුවළයුන්ුකිසිබකුු

රංහබේු යහඟයු කිරුශු බනොදළරිඹු යුතුු තයු බම්ු පිිගඵු වියවඹක්ු (වතිඹක්)ු

ෂ ජු. දුන්වන්බේබන්ුරළ දුආත. බු 

රංහුඹත්ුන්බන්ු. ද්ධහභවුඵත්ුඑඵළවින්ුබඵෞද්ධුබනොනුබඝෝරුවුබක්යශු

ඟහතීන්වුරංහුකිරුබශේු හිමිභක්ුබනොභළතිුඵත්ුසිඹු බල්ලිපිරුකීෂ තිුනිසංු

භල්රු (�. බ. බ  87ු –   9 )ු වන්ු යින. බ 7  3 බනිු සිඹබහිු ඳශූ ු හය 

්රන්ථඹක්ුනුපඟහලිබ ුබම්ුරුවුසුවිබලේෂීුබරුබභබේු වන්ුපයුආත. බුු“බභභුශ්රි 

රංහුද්පයඳඹු. දුන්වුඹත්ුබද්ලඹින: එඹුබතරුන්ුපිරුණුුඅයඹක්ුඵඳුඹ. බුඑඵළවින්ු

මිතයහදිසඨිිනන්බේ බභහිු හඹු කිසිු දිනු සකායු බනොබේ; ඳළයණිු ඹක්ු

බෝ�ිනන්බේුබභහිුහඹුසකායුූ හුළනිඹ. බ” ඹම්ුබවඹකින්ුබඵෞද්ධඹකුුවිසින්ු

ඵරවත්හයබඹන්ුයවු ඳහරනඹුශදුඔහුබේු ඳහරනුතන්ත්රඹුසුයක්ිතතුබනොනුඵු
                                                           
12 බභභුඳරිිතබේදඹු්රධහනුලබඹන්ුඳදනම්ුපයුආත්බත්ුපඟය ල්බඳොරුයහහුරුහිමිඹන්ුවිසින්ුයිතතුශ්රි රංහබේු
බඵෞද්ධහබම්ුඈතිවහඹුඹනුනිඵන්ධඹුභතඹ. බ 
13 යහඟය අභුඹන්බනන්ුදවසුයන්බන්ුයඟඹුනිරුලබඹන්ුපිලිත්ුඅභුබින. බ 
14 Myv,xv, 182-183. 
15 2.E.Z.I, pp.234-237 
16 බඳොබශොන්නරු:ුල්බඳොතුEZ II, 109 ළනිුපිුගුඊතුරුුද්හයුබල්ලිපි ibid  49ුපිුග 
17 ibid 
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. දුන්ු වන්බේබේු ඵරු භහිභඹු ු බවේතුු බේ. බු එඵළවින්ු බඵෞද්ධු යඟරුන්ු ඳභවක්ු

රංහවු සුදුසුු ඵත්ු ඔවුන්බේු යහඟයු ඳහරනඹු සුයක්ිතතු පිහිුගනු රදු ඵත්ු කිු

වළකිඹ. බ18 

භවනුයුභල්තුුඳහෂ ලසඹුවිසින්ුලිඹනුරදුපුයහතනුසිංවරුම තිඹුපිිගඵුබපතිවහසිු

බල්නඹු වන්ු නු ඳරිදිු එකීු ඳහෂ ලසඹු විසින්ු ඳිතුගීසිු අණ්ඩුහයු බෂෝක්ු

(�. බ. බ 7 4ු –ු 84)ු බතු බොශමදීු බහයු දුන්ු බභභු බල්නබ ු වන්ු ආතිු ඳශමුු

ම තිඹුනම්ුරංහබේුයජුු. ද්ධහභුතුබනොවළරිඹුයුතුුඵත්ුබනත්ුඅභක්ුළශු

බනොතුයුතුුඵත්ඹ 9. බු(බභභුඅණ්ඩුහයතුභහුඈවතුවන්ුහරුීමභහුතුශුරංහබේු

. හුදුඵ ු්රබද්ලුඳහරනඹුශුබඹකි. බ) 

බභභුවිලසහඹු 9ුළනිුසිඹුතුශුඳහුඵරඳළළත්ූ ුඵු 8  ුජුනිු 3ුදිනුඑවු

රංහබේු සිිනු අණ්ඩුහයතුභහු නු වුන්රිේු විසින්ු එංරන්තබ ු විසූු විලිඹම්ු

විල්ඵෂ බෂෝසු නම්ු බඹකුවු ඹනු රදු ලිපිඹකින්ු බඳබන්. බු ු එහිු බභබේු වන්ු බේ. බුු

“ඊ යවු යහඟධහනිබ ු නිදවු වු . ද්ධහභු තයු කිට්ුගු ඵතහඹක්ු ඳළතිු ඵු

කිඹළබේ. බු ුසිඹලුුවිබද්ීඹුඵරබේුවුඵරඳෆම්ලින්ුයහඟයුතන්ත්රඹුඅයක්හුකිරීබම්ු

බභබවයු. දුන්ුවන්බේුනියතුූ ුඵුවිලසහුුබබෂ . බ”ුු 

ආතළම්ුසථහරදිුබභයවුඳහරනඹුශුරවි ඹන්වුඳහුඩුුලබඹන්ුඔවුන්බේුඳදවිු

රැනුු පිණිු ඔවුන්ු මුළුු වදින්භු ළභතිු වුත්ු ළභළතිු වුත්ු බඵෞද්ධිනන්ු ඵවු

ඳත්පයභවුසිදුවිඹ. බුුනිදසුනක්ුබරු�. බප. බබදළනිුසිඹබේුදීුනුයහධපුයඹුඳහරනඹුශු

බඝෝශුංශිුඑශහයුයඟුකුභරුුපුදුත්හයුවහු“බච්තිඹුඳබ්ඵ”ු(මිහින්තබල්)ුඳළමිවු

ආතිු ඵු හෂ තහු බේ. බු එඳභවක්ු බනොු එහිු නු ංකඹහු වන්බේවු දහනඹු පිණිු

අයහධනහුශු ඵදු හෂ තහු බේ. බු බතරුන්ු පිිගඵු ශ්රද්ධහක්ු වු ිනනහභු පිිගඵු

ඔහුවු ළවහීභක්ු බනොති. වදු ඔහුු “බච්තිඹු ඳබ්ඵත”ු බතු බොසු ංකඹහු වන්බේවු

අයහධනහුකිරීබම්ු පිිගබතු නුභනඹුයනු ු රදි. බු ු (රිට්වම්ු නුඳහරඹම්)62ු බභඹු

භවහු ංලබ ු වන්ු බේ. බු ු එශහයවු . ද්ධහභු පිිගඵු ංු ඊනන්දුක්ු බනොතිබූු

                                                           
18 Piv. For 656 
19ු්රබහබෝධඹ,ුභළිනු 932,ු 7 
 

20 Mhv (xxi),ු6 -66 
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නමුදුු ඔහුු ම්භතු ත්ු පිිගබත්ු නුභනඹු ශු ඵු භවහංලු තුයඹහබේු භතඹු

බේ. බ21 

රිට්වම්ු සිරිතු ඹනුු කුභක්ද?ු පුයහවබ ු විසූු දහඝහයු ම්ඳන්නු (දහය)ු

පුද්රිනන්බේු සිරිත්විරිත්ු ඳයම්ඳයහනුතු බරු බනක්ු ඳයම්ඳයහවු ඊරුභු යනුු

රඵනු66ුතයුබභකීුසිරිත්විරිත්ුයබවහිුුමුල්ුඵළත්ුම තිරුබොවක්ුඵවුඳත්ුබේ. බු

බභභුසිරිත්විරිත්ුයබවහිුඅමිුතවංිතුවුවඳනත්ුභුභඳහතුබරු�ඹහත්භු

විඹ. බු ු රංහබේු ඳහු ම තිඹු ූ බ ු බභකීු මුල්ු ඵළත්ු සිරිත්ු විරිත්ු මිු බනක්ු

බනොබේ. බු ු යබවහිුඹවඳහරනඹුඊබදහුබභකීුසිරිත්ුවිරිත්ුනුභනඹුකිරීභවුඑශහයවු

සිදුවිඹ. බු ු බභභුරුවු ඳවදහු දීභු වහු බනත්ු සථහු බඵොබවොභඹක්ු පිිගඵු භවහු

ංලබ ුවන්ුබේ. බ 

එබේු පුයහතනු යඟරුන්ු විසින්ු ඳළනු ූ ු බඵෞද්ධු අමිු පිිගබතු ම්ඵන්ධු සිඹලුු

තවංිතු,ුබහතිඹුයජුු(�. බ. බ38ු–ු  ු)ුවිසින්ුනුභනඹුශුඵුකිඹනුුරළබබ්. බු63ුබඳයු

විසූුයඟරුන්ුවිසින්ුඳනනුුරළබූුසිඹලුුඅමිුත්පිිගබත්ුභවහදමිතුභවහනහුයජු 

( 7ු –ු 79ු A. C.) විසින්ු පිිගඳදිනු රදු තයු ඔහුබේු බොයුරු6 ු සිරිබම්කන්නු යජුු

,(c362c) , තභහු විසින්ු ඊත්�බඹන්ු යමනු රදු “භහින්දු පබඟෝත්ඹු හෂ ිතු

ඳළළත්විඹුයුතුුඵවුතීයවඹුයනුරදි. බු ු  3ු ළනිුසිඹබේු ජීත්ු ූ ,ු ු භවහංලබ ු

බදළනිු බොවු ලියූු තුතුභහු ඳනු ඳරිදිු බභකීු යහඟකීඹුඅජහු සිඹලුු යඟරුන්ු

විසින්ුබනො හුයුබනුඹනුුරළබූුතයුඔහුුජීත්ුූ ුභඹුබතක්භුඑඹුඳළතිව. බ64ු

දලනු සිඹවු ඹත්ු බල්ලිපිඹු “බවෝපිිනභ”ුනම්ු ්රහභබ ු ඳරිඳහරනඹවු දහශු

ආතළම්ුම තිරීතිුපිිගඵුහෂ තහුයනුුරඵනුතයුබඳයුඳළතිුම තිු-ුබඳයුසිරිත්ුබරු

එභු බල්ලිපිබ ු දළක්බේ. බු  6ු නු සිඹබේු විසූු “සිරිල්බරන”ු නළභළත්තහු “ම තිු

බල්ම්”ු බවෝු “ධියවුආභති”6 ු විඹ. බු ු “ම තිඹ”ු ඹනුනූතනු දවු (ම්්රදහඹු වහු

සිරිත්ු විරිත්ු ආතුළු)ු ඹන්නවු “සිංවරු සිරිත්”ු වු ඳහිගු බහහබන්ු “රිට්වහ”ු (සිරිත්ු

විරිත්)ුඹනුඝනුවගනුසුපුරුදුුඳදඹක්ුබේ. බු 
                                                           
21  2 MT. IIු  83ු පිුගු -ු “එශහයු ඳිනභහකහය”ුනම්ු ූ ු එශහයු සිතුම්ු බඹු පිිගඵු වනකි. බු එශහයු විසින්ුතළනූු . ද්ධු
්රතිභහක්ුබභහිුතඵහුතිබබ්දුනළතබවොත්ුඑශහයබේු්රතිභහක්ුබභහිුතඵහුආත්දුඹන්නුඳළවළදිලිුනළත. බ 

22 Mann II   6, 8 
23 Mhv xxxiv, 7 
24 Ibid xxxiv,84 
25 Idid xxxvii,88-89 
26 Nks p  8 
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නමුදුු ඔහුු ම්භතු ත්ු පිිගබත්ු නුභනඹු ශු ඵු භවහංලු තුයඹහබේු භතඹු

බේ. බ21 

රිට්වම්ු සිරිතු ඹනුු කුභක්ද?ු පුයහවබ ු විසූු දහඝහයු ම්ඳන්නු (දහය)ු

පුද්රිනන්බේු සිරිත්විරිත්ු ඳයම්ඳයහනුතු බරු බනක්ු ඳයම්ඳයහවු ඊරුභු යනුු

රඵනු66ුතයුබභකීුසිරිත්විරිත්ුයබවහිුුමුල්ුඵළත්ුම තිරුබොවක්ුඵවුඳත්ුබේ. බු

බභභුසිරිත්විරිත්ුයබවහිුඅමිුතවංිතුවුවඳනත්ුභුභඳහතුබරු�ඹහත්භු

විඹ. බු ු රංහබේු ඳහු ම තිඹු ූ බ ු බභකීු මුල්ු ඵළත්ු සිරිත්ු විරිත්ු මිු බනක්ු

බනොබේ. බු ු යබවහිුඹවඳහරනඹුඊබදහුබභකීුසිරිත්ුවිරිත්ුනුභනඹුකිරීභවුඑශහයවු

සිදුවිඹ. බු ු බභභුරුවු ඳවදහු දීභු වහු බනත්ු සථහු බඵොබවොභඹක්ු පිිගඵු භවහු

ංලබ ුවන්ුබේ. බ 

එබේු පුයහතනු යඟරුන්ු විසින්ු ඳළනු ූ ු බඵෞද්ධු අමිු පිිගබතු ම්ඵන්ධු සිඹලුු

තවංිතු,ුබහතිඹුයජුු(�. බ. බ38ු–ු  ු)ුවිසින්ුනුභනඹුශුඵුකිඹනුුරළබබ්. බු63ුබඳයු

විසූුයඟරුන්ුවිසින්ුඳනනුුරළබූුසිඹලුුඅමිුත්පිිගබත්ුභවහදමිතුභවහනහුයජු 

( 7ු –ු 79ු A. C.) විසින්ු පිිගඳදිනු රදු තයු ඔහුබේු බොයුරු6 ු සිරිබම්කන්නු යජුු

,(c362c) , තභහු විසින්ු ඊත්�බඹන්ු යමනු රදු “භහින්දු පබඟෝත්ඹු හෂ ිතු

ඳළළත්විඹුයුතුුඵවුතීයවඹුයනුරදි. බු ු  3ු ළනිුසිඹබේු ජීත්ු ූ ,ු ු භවහංලබ ු

බදළනිු බොවු ලියූු තුතුභහු ඳනු ඳරිදිු බභකීු යහඟකීඹුඅජහු සිඹලුු යඟරුන්ු

විසින්ුබනො හුයුබනුඹනුුරළබූුතයුඔහුුජීත්ුූ ුභඹුබතක්භුඑඹුඳළතිව. බ64ු

දලනු සිඹවු ඹත්ු බල්ලිපිඹු “බවෝපිිනභ”ුනම්ු ්රහභබ ු ඳරිඳහරනඹවු දහශු

ආතළම්ුම තිරීතිුපිිගඵුහෂ තහුයනුුරඵනුතයුබඳයුඳළතිුම තිු-ුබඳයුසිරිත්ුබරු

එභු බල්ලිපිබ ු දළක්බේ. බු  6ු නු සිඹබේු විසූු “සිරිල්බරන”ු නළභළත්තහු “ම තිු

බල්ම්”ු බවෝු “ධියවුආභති”6 ු විඹ. බු ු “ම තිඹ”ු ඹනුනූතනු දවු (ම්්රදහඹු වහු

සිරිත්ු විරිත්ු ආතුළු)ු ඹන්නවු “සිංවරු සිරිත්”ු වු ඳහිගු බහහබන්ු “රිට්වහ”ු (සිරිත්ු

විරිත්)ුඹනුඝනුවගනුසුපුරුදුුඳදඹක්ුබේ. බු 
                                                           
21  2 MT. IIු  83ු පිුගු -ු “එශහයු ඳිනභහකහය”ුනම්ු ූ ු එශහයු සිතුම්ු බඹු පිිගඵු වනකි. බු එශහයු විසින්ුතළනූු . ද්ධු
්රතිභහක්ුබභහිුතඵහුතිබබ්දුනළතබවොත්ුඑශහයබේු්රතිභහක්ුබභහිුතඵහුආත්දුඹන්නුඳළවළදිලිුනළත. බ 

22 Mann II   6, 8 
23 Mhv xxxiv, 7 
24 Ibid xxxiv,84 
25 Idid xxxvii,88-89 
26 Nks p  8 
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යජුුවිසින්ුඳනනුරදුඅමිුඝහරිත්රුවුබහවිතඹන්ුයබට්ුම තිරුබොවක්ුබරුපිිගු

ළනුණුුඵුඈවතුනිදසුන්ලින්ුඳළවළදිලිුබරභුබඳබන්. බුු ුරංහබේුයජුුසිංවරුබවෝු

රවි ුවුදුබභහිුම තිරවුරුුශුයුතුුවිඹ. බ 

එශහයවුයු32ුවුඳභවුබඳයුනුයහධපුයඹුඳහරනඹුශුරවි ඹන්ුූ ුබේනහුවු

ගුත්තිු ඹනු ඹු දු බඵෞද්ධඹන්ු ූ ු ඵු බඳබන්. බු ු ඔවුන්බේු ඳහරනඹු පිිගඵු වන්ු

කිරීබම්දීු “ධම්භ”ු “ධෂ මිසඨ”ු ඹනු ඝනු භවහු ංලබඹහි67ු බහවිතු කිරීබභන්ු

වළගබන්බන්ු බභොවුන්ු බඵෞද්ධිනන්ු බවෝු ඩුු ලබඹන්ු බඵෞද්ධු ඝහරිත්රු නුු යවුු

ඳහරනඹුශුඵඹ. බු ු දවමින්ුයවුඳහරනඹුයන්බන්ුබබේද?ු දමිුගුඹකුවුඑනම්ු

තිරිනකුුඵඳුුතළතළත්තකුවුධෂ මිසඨුවිඹුවළකිද? 

කුද්දු ඳහරින්දු බිු (�. බ. බ24)ු විසින්ු විවහයඹවු පිරිු නළමූු ආතළම්ු ඳරිතයහු පිිගඵු

වනක්ුබල්ුලිපිඹ68ුවන්ුබේ. බු ුආඹබේු “ළමිඹහ”ු රවි ුඟහතිබඹකුුූ ුතයු

ඔහුබේු නභු . ද්ධදහරහු ඳරිබද්ු බරදු වන්ු බොවු ආත. බු ු එනම්ු ඔහුබේු නභු

. ද්ධදහුකුද්දුඳහරින්දුබින. බුුබභහිු“. ද්ධදහුඹනුවිබලේවඹු. දුන්බේුතළසිඹකු”ු

ඹනු රුතු වගනු ඵළවින්ු කුද්දු ඳහරින්දු ඹනුු බඵෞද්ධඹකුු බවෝු ඩුු ලබඹන්ු එබේු

බඳම ුසිටීභවුළභතිුූ ුුඵුසකායුබරභුකිුවළකිඹ. බුුඔහුබේුපෂ හමිඹහුූ ුඳහරින්දු

විසින්ු දු බඵෞද්ධු අයහභඹවු පිරිනභනු රදු ඳරිතයහු පිිගඵු වනක්ු ඔහුබේු

“යභ”ුබල්ුලිපිබඹහි69ුහෂ තහුබේ. බුුතයභුබනත්ුබල්ුලිපිඹ32ුවන්ුනු

ඳරිදිුතිරියුබේුපුත්රබඹකුුනු“ධහතිඹ”ුවිසින්ුතයභුපිහිිනුභංරභවහබච්තිඹුබතු

්රදහනඹක්ුයුආත. බු(නූතනුකිරිුබබවය) 

ඳහරින්දුවුකුද්දුඳහරින්දුඹත්ුරවි ුයහඟංලඹවුධහතිඹදුඹත්ුවිඹ. බුුඳසළනිුසිඹබේු

හනු බහබ දීු යු 67ු ක්ු පුයහු නුයහධපුයබ ු සිවු ඳහරනඹු ශු බභභු රවි ු

කුභහයරුුසිඹුවදුතුිගන්භුබඵෞද්ධුූ ුඵුඅඝහෂ ඹුඳයවවිතහනුුභවතහුදවසුයින3 . බුු

බඳොත්තකුට්ඨු වු භවහන්දු ඵඳුු රවි ුනිරධහරීන්ු ඳහු ේබඵෝධිු IV (�. බ. බ 48ු –ු

 7 )ුයජුවුබේඹුකිරීබම්දීුවිවහයුඈදිුබොවුඅයහභුවහුඳරිතයහුසිදුුබොවුආතිුඵු

                                                           
27 Mhv xxi ුුII 
28 E.Z, IV page    . බ 
29 EZ , IV page   3. බ 
30 Ibid III p.ු6 8. බ 

31 EZ IV. බු  4. බ 
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හෂ තහු බේ. බ36ු භවනුයු යුබ ු සිිනු රවි ු යඟරුන්ු ඔවුනවු බඳයු යඟු ශු සිංවරු

යඟරුන්ුනුභනඹුයමින්ුබඵෞද්ධුඝෂ ඹහුබද්ලනහුශුඵදුබඵෞද්ධුත්පිිගබත්ු

පිිගඳදිමින්ු. ද්ධහභවුනුඵරුදුන්ුඵදුසු්රසිද්ධුරුවකි. බ 

රංහබේු යඟු බඵෞද්ධහබම්ු නුහමිු නහඹඹහු බරු ළරකු තයු ඔහුු ලහනඹු

අයක්හුයනුරදි. බුු 2ුබනිුසිඹබේුවඹනුභහින්දුයජුුවිසින්ු්රහලුයනුරද්බද්ු

ක්�ඹුංශිඹන්ුයඟභවුඳත්ුූ බ ුදහනඳහත්රඹුවු. දුන්බේුහෂ ඹබහයඹුසුයකිනුු

පිණිින. බ33 

යජුු අබම්ු අයක්ඹහු ු වුදු ඳළවිදිු ඳක්ඹු ම්ඵන්ධු වයුතුරදිු ඔහුබේු

ඵරහධිහයඹ,ු ඳළවිදිු ඳක්ඹු තුු එඵඳුු ඵරඹවු ඹවත්ඹ. බු ු ංකඹහු වන්බේරහබේු

භිභතඹවු ඳවවළණිු ඵරවත්හයබඹන්ු ඔවුන්බේු වයුතුරවු තළීමභවු යජුවු

බනොවළකිුවිඹ. බුු 

නිදසුනක්ු බරු ීමරබම්කන්න(�. බ. බ  7ු –ු  6 )ු භවහවිවහයු භික්ෂන්ු වු බඹගිරිු

භික්ෂන්ුඑක්ු“ඊබඳෝථුෂ භඹ”ුඈුගුයනුබරුඈල්රහුසිිනඹදුභවහුවිවහයුභික්ෂන්ු

විසින්ුඑඹු්රතික්බේඳුයනුරදි. බුුබම්ුසථහබේදීුයජුබේුඈල්ලීභු්රතික්බේඳුපයභුනිහු

ඔහුු ඵරයහිතු විඹ. බු ු තත්ු සථහදීු භවහු විවහයු භික්ෂන්ු විසින්ු ඳට්ඨනිකුජ්ඟනු

�ඹහු(දහනුඳහත්රඹුඳවතවුවළයපයබභන්ුදහනඹු්රතික්බේඳුකිරීභ)ුුසිදුුයනුරදි. බුුබභඹු

ගිහිඹනවු යනුු රළබූු භවත්භු භහනඹකි. බු ු බභඹු සිදුු යනු රද්බද්ු ු භවහවිවහයඹවු

එබයහිුවයුතුුශුධහබතෝඳතිසුII යජුවඹ. බ 

අමිුවුඅධයහත්මිුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟඹුවුංකඹහුතයුඈහිවු්රලසනු

භතුු වුදු බද්ලඳහරනභඹු වු බරෞකිුවයුතුු ම්ඵන්ධබඹන්ු එඵඳුු ළුගම්ුආතිු ූ ු

ඵවුහක්ිතුනළත. බු ුභික්ෂන්ුවිසින්ුබද්ලඳහරනුඵරඹුබිගන්භුඔවුන්ුතවුළම බම්ු

ඊත්හවඹක්ුකිසිුදිනුබනොතිබිණි. බුඑබවත්ුතභන්බේුලහනිුවයුතුුවහුඊයබදනු

වුඊදේුයනුයඟරුුබනුබන්ුසිඹුවබඹෝඹුවුභළදිවත්පයම්ුබභකීු ුභික්ෂන්ු

විසින්ුයනුරදි. බුුබද්ලඳහරනුනහඹිනන්ුතයුළුගම්ුභනඹුකිරීබම්දීුවුයඟරුන්ු

බතෝයහු ළම ම්රදිු ඳහු ඹම්ු �ඹහීලිු හෂ ඹබහයඹක්ු භික්ෂන්ු විසින්ු ආතිු ශු ඵු

බභහිරහු වන්ු ශු යුතුඹ. බු දුට්ඨහමිණීු වු ඔහුබේු බොයුරුු තයු ඳළතිු සිවිල්ුු
                                                           
32 Mhv. XIVi,ු 9-63 
33 නුඟනමිභික්බේ,ුයඟහනම්ුනුත්කාතම්ු,(Mhvg. p.ු   . බ) 
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හෂ තහු බේ. බ36ු භවනුයු යුබ ු සිිනු රවි ු යඟරුන්ු ඔවුනවු බඳයු යඟු ශු සිංවරු

යඟරුන්ුනුභනඹුයමින්ුබඵෞද්ධුඝෂ ඹහුබද්ලනහුශුඵදුබඵෞද්ධුත්පිිගබත්ු

පිිගඳදිමින්ු. ද්ධහභවුනුඵරුදුන්ුඵදුසු්රසිද්ධුරුවකි. බ 

රංහබේු යඟු බඵෞද්ධහබම්ු නුහමිු නහඹඹහු බරු ළරකු තයු ඔහුු ලහනඹු

අයක්හුයනුරදි. බුු 2ුබනිුසිඹබේුවඹනුභහින්දුයජුුවිසින්ු්රහලුයනුරද්බද්ු

ක්�ඹුංශිඹන්ුයඟභවුඳත්ුූ බ ුදහනඳහත්රඹුවු. දුන්බේුහෂ ඹබහයඹුසුයකිනුු

පිණිින. බ33 

යජුු අබම්ු අයක්ඹහු ු වුදු ඳළවිදිු ඳක්ඹු ම්ඵන්ධු වයුතුරදිු ඔහුබේු

ඵරහධිහයඹ,ු ඳළවිදිු ඳක්ඹු තුු එඵඳුු ඵරඹවු ඹවත්ඹ. බු ු ංකඹහු වන්බේරහබේු

භිභතඹවු ඳවවළණිු ඵරවත්හයබඹන්ු ඔවුන්බේු වයුතුරවු තළීමභවු යජුවු

බනොවළකිුවිඹ. බුු 

නිදසුනක්ු බරු ීමරබම්කන්න(�. බ. බ  7ු –ු  6 )ු භවහවිවහයු භික්ෂන්ු වු බඹගිරිු

භික්ෂන්ුඑක්ු“ඊබඳෝථුෂ භඹ”ුඈුගුයනුබරුඈල්රහුසිිනඹදුභවහුවිවහයුභික්ෂන්ු

විසින්ුඑඹු්රතික්බේඳුයනුරදි. බුුබම්ුසථහබේදීුයජුබේුඈල්ලීභු්රතික්බේඳුපයභුනිහු

ඔහුු ඵරයහිතු විඹ. බු ු තත්ු සථහදීු භවහු විවහයු භික්ෂන්ු විසින්ු ඳට්ඨනිකුජ්ඟනු

�ඹහු(දහනුඳහත්රඹුඳවතවුවළයපයබභන්ුදහනඹු්රතික්බේඳුකිරීභ)ුුසිදුුයනුරදි. බුුබභඹු

ගිහිඹනවු යනුු රළබූු භවත්භු භහනඹකි. බු ු බභඹු සිදුු යනු රද්බද්ු ු භවහවිවහයඹවු

එබයහිුවයුතුුශුධහබතෝඳතිසුII යජුවඹ. බ 

අමිුවුඅධයහත්මිුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟඹුවුංකඹහුතයුඈහිවු්රලසනු

භතුු වුදු බද්ලඳහරනභඹු වු බරෞකිුවයුතුු ම්ඵන්ධබඹන්ු එඵඳුු ළුගම්ුආතිු ූ ු

ඵවුහක්ිතුනළත. බු ුභික්ෂන්ුවිසින්ුබද්ලඳහරනුඵරඹුබිගන්භුඔවුන්ුතවුළම බම්ු

ඊත්හවඹක්ුකිසිුදිනුබනොතිබිණි. බුඑබවත්ුතභන්බේුලහනිුවයුතුුවහුඊයබදනු

වුඊදේුයනුයඟරුුබනුබන්ුසිඹුවබඹෝඹුවුභළදිවත්පයම්ුබභකීු ුභික්ෂන්ු

විසින්ුයනුරදි. බුුබද්ලඳහරනුනහඹිනන්ුතයුළුගම්ුභනඹුකිරීබම්දීුවුයඟරුන්ු

බතෝයහු ළම ම්රදිු ඳහු ඹම්ු �ඹහීලිු හෂ ඹබහයඹක්ු භික්ෂන්ු විසින්ු ආතිු ශු ඵු

බභහිරහු වන්ු ශු යුතුඹ. බු දුට්ඨහමිණීු වු ඔහුබේු බොයුරුු තයු ඳළතිු සිවිල්ුු
                                                           
32 Mhv. XIVi,ු 9-63 
33 නුඟනමිභික්බේ,ුයඟහනම්ුනුත්කාතම්ු,(Mhvg. p.ු   . බ) 
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යුද්ධඹ,ු බෝඨබෞතුතිසු බතරුන්ුවිසින්ුභථඹවු ඳත්ුයනුරදි. බු හභඹුවහු

ලින්ුවයුතුුබනොශුඵුදුට්ඨුහමිණීුවිසින්ුබභකීුබතරුන්වුබදොසුඳයහුතිබිණි. බුු

ත්ුවිඹළතිුහභබණ්යුවන්බේුබබනකුවුඳහුබභභුයුද්ධඹුනළළත්පයභවුවළකිුතිබූු

ඵදුඔහුුළඩිුදුයවත්ු්රහලුශව. බු3 ුට්ඨහමිණීුයජුුුවුඔහුබේුවමුදහුතයුඳළතිු

්රලසනබ දීුදුයදිුඵරහුඑඹුභථඹවුඳත්ුකිරීභවුභවහුතිසුබතරුන්ුභත්ුූ ුඵවු

්රහදඹක්ුඳළතිණි. බ 

යඟභුවහුධහතුබේනුයජුවුධයහඳනඹුරඵහදීුයඟභවුසුදුසබකුුඵවුඳත්ුයනු

රද්බද්ු ංකඹහු වන්බේු නභකි. බු 34ු භහින්දු යුයජුු බදළනිු බේනු යජුු (�. බ. බ84 ු –ු

884) භුම්මුතිඹක්ුආතිුකිරීභවුභළිගභක්ුවවත්ුවිව,ුඔහුුංකඹහුපිරියහුබොසු

ඔහුබේු භිඹහඝනඹු වහු වබඹෝඹු ඳළතීඹ. බු ු ංකඹහු වන්බේු ු තනිු පුද්රඹන්ුු

ලබඹන්ුයජුබේුඊඳබද්ලඹන්ුූ ුසථහුයහශිඹක්ුආත. බු36 

ආතළම්ුසථහරුයඟුකිරුශුහිමිම්ුනු්රහප්තිඹුපිිගඵුම තිු ුයමින්ුතභනවු

රුචිු කුභහයරුන්ු සිවසුනවු තඵහු ළම භවු භික්ෂහුු �ඹහු ශව. බු ු ද්ධහතිසු

යජු(කි. බප. බ49)ුමිඹුගිඹුඳසුුම තයහනුකරුයඟුකිරුශුහිමිුරජ්ජිතිසුභවළයුචුල්රතිසු

යහඟහභිබේුකිරීභවුඑවුසිිනුයහඟයුභහතයරුුවයුතුුශව. බු ුථඳහයහභඹවුරැසූ ු

භික්ෂහුුබම්ුවහුනුභළතිඹුදුන්ව. බු37ු ුසිඹුවමුදහුවිවහයුමිමිඹුතුශුරැසයුළම භවු

බභොේල්රහනුI (�. බ. බ 9 ු-4 3)ුයජුවුභික්ෂහුුඈ ුදුන්ව. බුුසඳ Iුුයජුුඳයදහුඔහුු

ඟඹ්රවවඹු ශු විවු භවහු විවහයඹු තුශු බභභු බභොේල්රහනු ු ඊත්ශ්රිබඹන්ු

පිිගළම භවුභික්ෂහුුවයුතුුශව. බු38 

 2ුනුසිඹුනවිවුයඟභුපිරිනභනුරද්බද්ුභික්ෂන්ුුවිසින්ුඵු්රහලුබොවුආත. බුු

යබට්ුභවඟනුභතඹුනිබඹෝඟනඹුයනුුරඵන්බන්ුබභභුභික්ෂන්ුඵුබභභගින්ුහක්ිතු

හිතු බඳන්ින. බු යහඟහභිබේු ඊත්ඹු ඳත්නු දිනභු භවහු ංකඹහු ඊබදහු තභු

බේඹුඈුගුකිරීභවුරංහබේුයඟරුන්(බඵෝධිත්ුබරුරනුුරළබූ)ුුයුහුසුළුුූ ුඵු

බජ්තනු බල්ලිපිබඹහිු භහින්දු IVු යජුු  ්රහලු යින. බු ු තදු බභකීු යහඟහභිබේඹු

                                                           
34 Mhv xxiv¹, ු 9-47. බුබභඹුහුදුුශිසවත්ඹුදක්නු්රහලනඹක්ුවිඹ 
35 »bid.Ii,   . බ 
36 E.g., Ibid.,xIii, 66xIvi,  . බ 
37 Ibid.xxxiii,ු  7, 8. බු බභභු භළදිවත්ු පයභු බබේු බතත්ු සුවිබලේෂීු ූ ු තයු එඹු නිතයහනුකරු යජුබේු තදඵරු
්රහදඹවුරක්ුවිඹ 

38 Ibid. xxxix,ු69-3 . බ 
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පිරිනභනුුරඵන්බන්ුසිඹු“චීයඹුවුඳහත්රඹ”ුරැනුුපිණිුභවහුංකඹහුවිසින්ුඵදු

කිඹළබේ. බු 39ු ු යහඟහභිබේඹු වහු ංකඹහු වන්බේරහබේු නුභළතිඹු ලයු ඵු

තියබරභු මින්ු බඳබන්. බු ු ු ඳසුු ශදීු ඳහු යඟරුන්ු ඳත්ු කිරීබම්දීු ්රලසතු

හෂ ඹබහයඹක්ුභික්ෂන්ුවිසින්ුබනො හුඈුගුශුඵුබඳබන්. බ 2 ු

භවඟනතහු භතුභික්ෂන්බේුඵරඳෆභු තිභවත්ු ූ ු තයුහභහී ු වුඹවඳත්ු යහඟයු

ඳහරනඹු වහු භික්ෂන්බේු හිතු දිනහළම භු පිණිු ඳහරබඹෝු ඳරිසම්ු ූ ව. බු ු භික්ෂුු

නුභළතිඹු රඵහළම භු ඹනුු භවඟනු වබඹෝඹු වතිපයභකි. බු ු දුට්ඨහමිණී,ු සිඹු

බවල්රඹු තුශු ෂ ජු ධහතුු යහු නිමින්ු භික්ෂන්ු පිරියහු යුද්ධඹු යහු පිඹනගනු

රද්බද්ුභික්ෂුුදෂ ලනඹුඔවුන්වුඅශිෂ හදඹක්ුවුඅයක්හක්ුරඵහුබදතළිනුආතළමිුවිවු

ල්ඳනහුශුඵළවිනි. බ41 

භහින්දුIIුයජුු (�. බ. බ776ු–ු796)ුවිසින්ුබයෝවවවුඑබයහිුයහඳහයඹක්ුදිඹත්ුකිරීභවු

සූදහනම්ුූ ුවිව,ුඔහු(භහින්ද)ුසිඹලුුභික්ෂන්ුවුනළවත්ුඟනඹහුථඳහයහභඹුබතුරැසු

බොවු ඔහුබේු යුදු �ඹහු වහු ඔවුන්බේු ළභළත්තු රඵහු න්නහු රදි. බු  6ු බනත්ු

යුයකින්ු ඳන්බන්ු නම්ු ඔහුබේු �ඹහන්විතඹු වහු භවඟනු වබඹෝඹු වු

නුම්ඳහුබභභගින්ුවතිුයනුුරළ දඹ. බු 

යඟකිරුශුහිමිපයබභන්ුඳසුුයජුුවිසින්ුමුලින්භුයනුරද්බද්ුඅභුපිිගඵුසිඹුඊනන්දුු

වුධහනඹුවිදවහුබඳන්පයභින. බුුබම්ුවහුදහනභහනුපිරිනළී භ,ුඳරිතයහුකිරීම්ුවු

අයහභු ඈදිු කිරීම්ු වු ්රතිංසයවඹු කිරීම්දු ඊත්ෂ ත්ු බරු අමිු ඊත්ු

ඳළළත්පයභුදුුසිදුුයනුරදි. බු 

යහඟයු ඳදවි්රහප්තිඹු බනොබවොත්ු යහඟහභිබේඹ,ු මුල්ු යුබ දීු නහහමිු යහඟයු

වයුත්තක්ුවුදුඳසුුශදීුඑඹුු‘අමිුඊත්ඹුසරඳඹු’ුන්නහුරදි. බුුුබභභු

යහඟයුඊත්ඹුපිිගඵුසිත්ුන්නහුරුණුුභවහංලුටීහබේ 3ුහෂ තහුබොවුආත. බුු

                                                           
39 E.Z.1 පිුගු63 ,637,6 2ු:ු tuma pay sivur rak(nu-va) 8 Mahasang-hu pilliavyu rajsiri pomina sana bisev vindna 
(da) vas mahasang-hai meheyat uvasar-vas. 
40 E.g., Mhv.Ixi,  -3,ුවිඟඹඵහහුුයජුබේු(�. බ. බු 244-ු    )ුබහබඹන්ුඳසුුඔහුබේුබොයුරිඹ,ුපුතුන්ුතිබදනහ,ුයහුඟයු
ආභතිරුුවුංකඹහුවන්බේරහුඑක්ුහච්ඞහබොවුඒභතිුතීයවඹවුඑරළමුයුයජුුබතුයහඟයත්ඹුපිරිනභනු
රදී. බයහඟහධියහඟසිංවුයජුබේුබහබඹන්ුඳසුුඊ යවුන්තිභුයජුුබතෝයහුඳත්ුයනුරද්බද්ුයඟබ ු්රධහනුභහතයහරු,ු
බඵ�ද්ධුනහඹිනන්,ු�සතිඹහනිුඳල්ලිඹුවුඳශහත්ුඅණ්ඩුහයරුන්ුහිතුරැසපයභදීඹ. බ ( Davys Travels in ceylon -ු
පිුගු 49ුඵරන්න) 
41 Mhv.xxv, 1-4’ Mangalan ceva rakkha ca bhikkhunam dassanam hi no. 
42 Ibid,xIviii,ු 6 - 67 
43 Ibid. passim. ඳරිච්බේදුvi  ව  vii දුඵරන්න.  
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පිරිනභනුුරඵන්බන්ුසිඹු“චීයඹුවුඳහත්රඹ”ුරැනුුපිණිුභවහුංකඹහුවිසින්ුඵදු

කිඹළබේ. බු 39ු ු යහඟහභිබේඹු වහු ංකඹහු වන්බේරහබේු නුභළතිඹු ලයු ඵු

තියබරභු මින්ු බඳබන්. බු ු ු ඳසුු ශදීු ඳහු යඟරුන්ු ඳත්ු කිරීබම්දීු ්රලසතු

හෂ ඹබහයඹක්ුභික්ෂන්ුවිසින්ුබනො හුඈුගුශුඵුබඳබන්. බ 2 ු

භවඟනතහු භතුභික්ෂන්බේුඵරඳෆභු තිභවත්ු ූ ු තයුහභහී ු වුඹවඳත්ු යහඟයු

ඳහරනඹු වහු භික්ෂන්බේු හිතු දිනහළම භු පිණිු ඳහරබඹෝු ඳරිසම්ු ූ ව. බු ු භික්ෂුු

නුභළතිඹු රඵහළම භු ඹනුු භවඟනු වබඹෝඹු වතිපයභකි. බු ු දුට්ඨහමිණී,ු සිඹු

බවල්රඹු තුශු ෂ ජු ධහතුු යහු නිමින්ු භික්ෂන්ු පිරියහු යුද්ධඹු යහු පිඹනගනු

රද්බද්ුභික්ෂුුදෂ ලනඹුඔවුන්වුඅශිෂ හදඹක්ුවුඅයක්හක්ුරඵහුබදතළිනුආතළමිුවිවු

ල්ඳනහුශුඵළවිනි. බ41 

භහින්දුIIුයජුු (�. බ. බ776ු–ු796)ුවිසින්ුබයෝවවවුඑබයහිුයහඳහයඹක්ුදිඹත්ුකිරීභවු

සූදහනම්ුූ ුවිව,ුඔහු(භහින්ද)ුසිඹලුුභික්ෂන්ුවුනළවත්ුඟනඹහුථඳහයහභඹුබතුරැසු

බොවු ඔහුබේු යුදු �ඹහු වහු ඔවුන්බේු ළභළත්තු රඵහු න්නහු රදි. බු  6ු බනත්ු

යුයකින්ු ඳන්බන්ු නම්ු ඔහුබේු �ඹහන්විතඹු වහු භවඟනු වබඹෝඹු වු

නුම්ඳහුබභභගින්ුවතිුයනුුරළ දඹ. බු 

යඟකිරුශුහිමිපයබභන්ුඳසුුයජුුවිසින්ුමුලින්භුයනුරද්බද්ුඅභුපිිගඵුසිඹුඊනන්දුු

වුධහනඹුවිදවහුබඳන්පයභින. බුුබම්ුවහුදහනභහනුපිරිනළී භ,ුඳරිතයහුකිරීම්ුවු

අයහභු ඈදිු කිරීම්ු වු ්රතිංසයවඹු කිරීම්දු ඊත්ෂ ත්ු බරු අමිු ඊත්ු

ඳළළත්පයභුදුුසිදුුයනුරදි. බු 

යහඟයු ඳදවි්රහප්තිඹු බනොබවොත්ු යහඟහභිබේඹ,ු මුල්ු යුබ දීු නහහමිු යහඟයු

වයුත්තක්ුවුදුඳසුුශදීුඑඹුු‘අමිුඊත්ඹුසරඳඹු’ුන්නහුරදි. බුුුබභභු

යහඟයුඊත්ඹුපිිගඵුසිත්ුන්නහුරුණුුභවහංලුටීහබේ 3ුහෂ තහුබොවුආත. බුු

                                                           
39 E.Z.1 පිුගු63 ,637,6 2ු:ු tuma pay sivur rak(nu-va) 8 Mahasang-hu pilliavyu rajsiri pomina sana bisev vindna 
(da) vas mahasang-hai meheyat uvasar-vas. 
40 E.g., Mhv.Ixi,  -3,ුවිඟඹඵහහුුයජුබේු(�. බ. බු 244-ු    )ුබහබඹන්ුඳසුුඔහුබේුබොයුරිඹ,ුපුතුන්ුතිබදනහ,ුයහුඟයු
ආභතිරුුවුංකඹහුවන්බේරහුඑක්ුහච්ඞහබොවුඒභතිුතීයවඹවුඑරළමුයුයජුුබතුයහඟයත්ඹුපිරිනභනු
රදී. බයහඟහධියහඟසිංවුයජුබේුබහබඹන්ුඳසුුඊ යවුන්තිභුයජුුබතෝයහුඳත්ුයනුරද්බද්ුයඟබ ු්රධහනුභහතයහරු,ු
බඵ�ද්ධුනහඹිනන්,ු�සතිඹහනිුඳල්ලිඹුවුඳශහත්ුඅණ්ඩුහයරුන්ුහිතුරැසපයභදීඹ. බ ( Davys Travels in ceylon -ු
පිුගු 49ුඵරන්න) 
41 Mhv.xxv, 1-4’ Mangalan ceva rakkha ca bhikkhunam dassanam hi no. 
42 Ibid,xIviii,ු 6 - 67 
43 Ibid. passim. ඳරිච්බේදුvi  ව  vii දුඵරන්න.  
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යහඟහභිබේුඊත්ඹවුබහවිතුයනුුරඵනුයහඟකීඹුබහණ් ු ංගුුඵඳුන්ුතනහුආත්බත්ු

සුවිබලේුූ ුසථහනු27ුකින්ුරඵහුත්ුභළිනලිනි. බු ුබභභුසථහනුශුද්ධුූ ුසථහනුබරු

වවන්ු බේ. බු ු බභභු භළිනු ෂ ු රඵහත්ු සථහනු කිහිඳඹක්ු ඳවතු වන්ු අහයඹවු

දක්හුආත. බු ුඑනම්ුභවහබඵෝධිුබවෝුබරෝවහඳහදුඹනුතන්හිුඊතුරුුඳඩිබඳශුඳවිගනි. බුු

නළතබවොත්ු ඳළබෝමිඳභහරු ු බවෝු ු භවහබච්තිඹු (රුන්ළලිුෆඹ)ු බවෝු ඝතුසරුහිු

ආතිු ඊතුරුද්හයඹු ඳවිගනි. බු ු නළතබවොත්ු “මුජ්ඟ”ු නම්ු ලහරහබේු බදොය ු ආතිු

ඳඩිබඳශුඳවලිනි. බුුුු“මුජ්ඟ”ුඹනුුභික්ෂන්ුඔවුන්බේුචීයුඳශඳිනුසථහනඹකි. බුුබභභු

භළිනුෂ ුඈවතුවන්ුඳඩිබඳශුඳවිගන්ුතයුතුඵුසුවිබලේෂීුබරුවන්ුුකිරීබභන්ු

බඳබනනුබ ුයහඟහභිබේඹුඹම්ුඅමිුළදත්භක්ුආතිුඊත්ඹක්ුබරුරනු

රදුඵඹ. බුුහනබ දීු29ුළනිුසිඹුතුශදීුබභභුයහඟහභිබේඹුවිවහයඹුතුශදීභුසිදුු

බොවුආතිුඵුබඳම ුඹින. බු ු ුනිදසුනක්ුුබරු IIු ුළනිුබේනු(�. බ. බ84 ු–ු884)ුසිඹු

යහඟහභිබේඹුභවහබච්තිඹු (රුන්ළලිුෆඹ)ු හිදීු ඳත්නුරදු ඵත්ු බභභුඊත්ඹු

හෂ ිතුඳළළත්විඹුයුතුුඵවත්ුලිිතතුනිබඹෝඹක්ුඳනහුආත. බු44 

. ද්ධහභවුතිබූුයසථහනුකරුඵුබොතයම්ුදුකිබවොත්ු“ලහනුවිබයෝධීු�ඹහ”ුඹනුු

ඵරත්ුයහඟබරෝහීු�ඹහු බරුරනුරදි. බු ු බම්ු නු,ුධහතුබේනුයජුව(�. බ. බ  2ු –ු

 78)ුඑබයහිූ දුලින්ුුඳළතිුඑශහයුභබ ු�ඹහුශුයුදුඳයහධරුන්ුම්ඵන්ධු

තිබූු එක්ු බඝෝදනහක්ු නම්ු බම්ු මිනිසුන්ු යජුු බවෝු . ද්ධලහනඹු අයක්හු බනොශු

ඵඹ. බ 4ුු 

භවනුයු භල්තුු ඳහෂ ලසඹු භගින්ු යවංයු ංකයහඟු මූලිත්බඹන්,ු ඳිතුගීසිු

අණ්ඩුහයු බෂෝක්ු ( 7 4ු –ු  784)ු බතු බඹොමුු යනු රදු බල්නඹු භගින්ු ඳවු

ඳන්බන්ුපුයහතනුසිංවරුම තිඹුනුුදළළබ්ුවුබඵෝුික්ුවිනහලුශුඹුවු

අමිුඈ  ම්ුබොල්රහුත්ුඹුභයණීඹු දණ් නඹවුඹවත්ුූ ුඵඹ. බ  ු ු බභභු

ම තිඹු�. බප. බු26ුළනිුසිඹුතයම්ුඈතුයුඹුඳහු�ඹහත්භුඳළතිුඵුවිලසහු

කිරීභවුබවේතුුආත. බු ුඑශහයුමිහින්තබල්ුසිවුබඳයශහුඳළමිබවමින්ුසිිනුසථහුඔහුු

භන්ුශුයථබ ුබයෝදඹකින්ුබච්තිඹවුනතුයක්ුසිදුවිඹ. බු ුඔහුබේුආභතිරුුබභභු

සිද්ධිඹු එශහයබේු ධහනඹවු බඹොමුු යනු රදි. බු ු ඳක්හඳහතීු වු හධහයවු

                                                           
44 Mhv.Iv, 86. බ 
45 Ibid.xxxviii, 38 te mam va sasanama va no rakkhimsu. 
46 ්ර බහබෝදඹු,ු 9ුනුපිුගු(භළිනු 932)  
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ඳහරබඹකුුබරුඳතශුසිිනුඑශහයුසිඹුයථබඹන්ුඵළුභවභුුළතියුරිඹුුභගින්ු

සිඹු හිදු ඳහු තුහරු යනු බරු ඈල්රහු සිිනඹව. බු ු එබේු වුදු සිඹු ආභතිරුු එඹු

්රතික්බේඳුයමින්ුකිඹහුසිිනබ ු. දුන්ුවන්බේුකිසිුවිබවත්ුන්ුඹවුවහනිුකිරීභවු

ළභළත්තක්ුබනොදළක්ූ ුඵඹ. බුුබභභුනතුයුනිහුසිදුුූ ුවහනිඹු්රතිංසයවඹුකිරීභු

භගින්ු භහු ඹළදු සිටීභු බඹෝයු ඵදු ආභතිරුුකිඹහු සිිනඹව. බු ු බභිනන්ු බඳන්නුම්ු

යනුබ ුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනරවුවහනිුකිරීභුආතළම්ුවිවුපුයහතනුරංහබේුභයණීඹු

දණ් නඹුදීභවුබවේතුුූ ුඵඹ. බුු 

ිතයසකාතිඹු . ද්ධු ලහනඹු මුළුභනින්භු සුයක්ිතතු යනුු රළබූු යහඟයු ංලඹක්ු ු ු විඹ. බුු

ලහනබ ුිතයසකාතිඹුවහුඳහරිශුද්ධිඹුඅයක්හුකිරීභදුභික්ෂන්ුආතුළුුඅශ්රභුුනිසිුබරු

ඳත්හු ළම භු ු ඳළතිු යඟබ ු කීම්ු විඹ. බු ු ු එබේු වුදු තනිු පුද්රිනන්ු වු

භවඟනතහුහමුහිුලබඹන්දුඅයහභුපිහිුගහුඒහුන ත්තුුකිරීභුකු හුඳරිභහවබඹන්ු

සිදුවිඹ. බුුමිහින්තබල්ුවුබඹගිරිඹුඵඳුු හුවිලහරුංකහයහභුරැුඵරහුළම භුපිණිු

යඟඹු විසින්ු ළුගප්ු බූ ු පෂ වු වු සකායු හෂ ඹු භණ් රඹක්ු ඳළළතිණි. බු ු ංකඹහු

වන්බේරහබේු නුභළතිඹවු ඹවත්ු යජුු විසින්ු ඳනනු රදු ම තිරීතිු භගින්ු බභභු

ංකහයහභුඳහරනඹුයනුරදි. බු47 

අයහභුන ත්තුුවහුබහණ් ුභතුඵදුුඳහුඹුයනුරදි. බුුඔරුක්ුභතුබොවහුආතිු

ඳහඨඹු( 2ුළනිුසිඹවුඹත්ඹළිනුසිතිඹුවළකි)ුබභබේු්රහලුයුආත. බුු“නයඹවු

රැබනු එන්නහු ූ ු එක්ු ු එක්ු පයු බෝනිඹක්ුවහු ‘ඳහයහ’ු එක්ු ඹයු තු යුතුින. බ”ු

(ංසිතු්රලහත)ු(බභකීුඔරුුපිහිවහුආත්බත්ුපුයහතනු‘භවහඳහලී’ුනම්ුමිමිුබහබඹහිු

ඹ. බු)48 

බඳොබවෝුදිනරුුබබශහභුම තිබඹන්ුතවනම්ුඳළතිණි. බුුබයකුුබවෝුඑඵඳුුදිනු

බශහබම්ුනියතුවුබවොත්ුද ඹක්ුබවිඹුයුතුුතයුඑභුද ුමුදරුඅමිුවයුතුුරු

්රබඹෝඟනඹුවහුබහවිතුයනුරදි. බුුIIIුඋදඹු(�. බ. බු9 4ු–ු943)ුයජුබේුුයහඟයුඳහරනු

භබ දීු භහිඹංවඹු වු මුල්ු ම්බඹක්ු ආතිු  2ු ළනිු සිඹබහිු ූ ු ශිරහු

බල්නඹුබභබේුවන්ුආත. බුු“බඳොබවෝුදිනුබශහබම්ුබඹදුනුුයකුුවිසින්ු

බවෝුබතල්ුු‘එුඳද්ද’ු්රභහවඹක්ු(ඹම්ුමිණුභක්)ුඳවන්ුදළල්පයභුපිණිුඵද්දක්ුබරු

                                                           
47 E.Z I,ු8 ු  ,  4,636ුපිුගුවිසතයහත්භුහච්ඞහක්ුVIIුවුIxුඳරිච්බේදරුවමුබේ. බ 
48 E.Z. III   33ුපිුගු-ු . බ64ක්ුවබන්ුබභඹුසිුආත. බුබභඹුතයභක්ුධිුංයහකි. බ E.Z. III   34ුපිුග 
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ඳහරබඹකුුබරුඳතශුසිිනුඑශහයුසිඹුයථබඹන්ුඵළුභවභුුළතියුරිඹුුභගින්ු

සිඹු හිදු ඳහු තුහරු යනු බරු ඈල්රහු සිිනඹව. බු ු එබේු වුදු සිඹු ආභතිරුු එඹු

්රතික්බේඳුයමින්ුකිඹහුසිිනබ ු. දුන්ුවන්බේුකිසිුවිබවත්ුන්ුඹවුවහනිුකිරීභවු

ළභළත්තක්ුබනොදළක්ූ ුඵඹ. බුුබභභුනතුයුනිහුසිදුුූ ුවහනිඹු්රතිංසයවඹුකිරීභු

භගින්ු භහු ඹළදු සිටීභු බඹෝයු ඵදු ආභතිරුුකිඹහු සිිනඹව. බු ු බභිනන්ු බඳන්නුම්ු

යනුබ ුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනරවුවහනිුකිරීභුආතළම්ුවිවුපුයහතනුරංහබේුභයණීඹු

දණ් නඹුදීභවුබවේතුුූ ුඵඹ. බුු 

ිතයසකාතිඹු . ද්ධු ලහනඹු මුළුභනින්භු සුයක්ිතතු යනුු රළබූු යහඟයු ංලඹක්ු ු ු විඹ. බුු

ලහනබ ුිතයසකාතිඹුවහුඳහරිශුද්ධිඹුඅයක්හුකිරීභදුභික්ෂන්ුආතුළුුඅශ්රභුුනිසිුබරු

ඳත්හු ළම භු ු ඳළතිු යඟබ ු කීම්ු විඹ. බු ු ු එබේු වුදු තනිු පුද්රිනන්ු වු

භවඟනතහුහමුහිුලබඹන්දුඅයහභුපිහිුගහුඒහුන ත්තුුකිරීභුකු හුඳරිභහවබඹන්ු

සිදුවිඹ. බුුමිහින්තබල්ුවුබඹගිරිඹුඵඳුු හුවිලහරුංකහයහභුරැුඵරහුළම භුපිණිු

යඟඹු විසින්ු ළුගප්ු බූ ු පෂ වු වු සකායු හෂ ඹු භණ් රඹක්ු ඳළළතිණි. බු ු ංකඹහු

වන්බේරහබේු නුභළතිඹවු ඹවත්ු යජුු විසින්ු ඳනනු රදු ම තිරීතිු භගින්ු බභභු

ංකහයහභුඳහරනඹුයනුරදි. බු47 

අයහභුන ත්තුුවහුබහණ් ුභතුඵදුුඳහුඹුයනුරදි. බුුඔරුක්ුභතුබොවහුආතිු

ඳහඨඹු( 2ුළනිුසිඹවුඹත්ඹළිනුසිතිඹුවළකි)ුබභබේු්රහලුයුආත. බුු“නයඹවු

රැබනු එන්නහු ූ ු එක්ු ු එක්ු පයු බෝනිඹක්ුවහු ‘ඳහයහ’ු එක්ු ඹයු තු යුතුින. බ”ු

(ංසිතු්රලහත)ු(බභකීුඔරුුපිහිවහුආත්බත්ුපුයහතනු‘භවහඳහලී’ුනම්ුමිමිුබහබඹහිු

ඹ. බු)48 

බඳොබවෝුදිනරුුබබශහභුම තිබඹන්ුතවනම්ුඳළතිණි. බුුබයකුුබවෝුඑඵඳුුදිනු

බශහබම්ුනියතුවුබවොත්ුද ඹක්ුබවිඹුයුතුුතයුඑභුද ුමුදරුඅමිුවයුතුුරු

්රබඹෝඟනඹුවහුබහවිතුයනුරදි. බුුIIIුඋදඹු(�. බ. බු9 4ු–ු943)ුයජුබේුුයහඟයුඳහරනු

භබ දීු භහිඹංවඹු වු මුල්ු ම්බඹක්ු ආතිු  2ු ළනිු සිඹබහිු ූ ු ශිරහු

බල්නඹුබභබේුවන්ුආත. බුු“බඳොබවෝුදිනුබශහබම්ුබඹදුනුුයකුුවිසින්ු

බවෝුබතල්ුු‘එුඳද්ද’ු්රභහවඹක්ු(ඹම්ුමිණුභක්)ුඳවන්ුදළල්පයභුපිණිුඵද්දක්ුබරු

                                                           
47 E.Z I,ු8 ු  ,  4,636ුපිුගුවිසතයහත්භුහච්ඞහක්ුVIIුවුIxුඳරිච්බේදරුවමුබේ. බ 
48 E.Z. III   33ුපිුගු-ු . බ64ක්ුවබන්ුබභඹුසිුආත. බුබභඹුතයභක්ුධිුංයහකි. බ E.Z. III   34ුපිුග 
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බවිඹුයුතුින. බ”ුබභභුඳවන්ුදළල්පයභුභහිඹංවුභවහුවිවහයබ ුුසිදුුශුයුතුඹ. බ; බභභු

ද ඹු (බතල්)ු බපයභවු භත්ුනු ඹුලින්ු ඳළතිු ඝහරිත්රු (බඳයු සිරිත්)ු නුු ද ු

බවිඹුයුතුඹ. බුබභභුද ුමුදල්ුඳවන්ුදළල්පයභුවහුබහවිතුශුයුතුඹ. බු 9 

බඵොබුවෝු යඟරුන්ු විසින්ු ්රහලඹවු ඳත්ුශු “භහකහත”ු (ත්ු කහතනුතවනභ)ු . දුු

දවබම්ු ඈළන්බනු හිංහු ඳදනම්ු යු ත්ු මුළුභනින්භු අමිු වයුත්තකි. බ42ුු

තුන්ුද ඹම්ුකිරීභුභගින්ුසිඹුජීවිහුරැත්ුඹදුසිිනඹව. බුුබභොවුනවුබභභුරැකිඹහු

ත්වළයුබඵොබවෝුවිවුනුරැකිඹහුබොඹහුළම භවුසිදුවිඹ. බ50 

සිඹු දක්තහු වු බේහු උබදහු භික්ෂන්වු යඟඹු භගින්ු ළුගප්ු බනුු රළ දඹ. බු 4 ු

. ද්ධදහුයජුුවිසින්ුබද්ලඹන්වුළුගප්ුනිලසඝඹුයනුුරළ දඹ. බ(ධම්භබහවු-ුට්වම්)46ු

බභභුබද්ලඹන්වුයවපුයහුවිසියුආතිුඹුූ ුතයුඔවුනවුඅදහඹම්ුවුදළසිුදසන්ුදු

ළඳයූු ඵු හෂ තහු බේ. බු (බබෝු ප්පිඹහු හය)ු ු තුන්රක්ඹු දීභනහක්ු රඵහු දීු

භික්ෂන්ුවඹඵරින්ුනිදවසුකිරීභවුවහරිතිසුභත්ුවිඹ. බ53 

ඈන්දිඹහබන්ු රළ. ණුු සිඹලුු ෂ ජු ධහතුු යඟඹු තුු බද්ඳශු බරු රනුු රළ දඹ. බුු

. දුන්බේු“ඳහත්රුධහතු”ු(. ද්ධුඳහත්රඹ)ුධහතුබේනුයඟුභබ දීුරංහවුබන්නුුරළබූු

තයු ඒහු යඟු භහිගඹු ු තුශභු තළන්ඳත්ු බොවු තඵනු රදි. බු 4 ු ු ඳසුු බභඹු ඟහතිු

සතුක්ු බරු රනු රදු තයු ට්වහමිණීු යහඟයු භබ දීු අක්රභණිඹන්ු

ත්බදබනකුබන්ුඑක්ුුරවි ුුඅක්රභණිබඹකුුවිසින්ුබභඹුඈන්දිඹහවුරැබනුබොසු

තිප්තිභත්ුසිිනුඵුකිඹළබේ. බු 44ු හතඹුවුංතඹු දුයලීබම්ුඋත්ඹදීුබභභු

“ඳහත්රුධහතු”ුI ළනිුඋඳතිසුුයජුු(2 ුළනිුසිඹු)ුවිසින්ුබහවිතුයනුරදුතයුඑඵඳුු

තත්ත්ඹක්ු ඹවබත්දීු බභභු උත්ඹු නළතු නළතත්ු ඳළළත්විඹු යුතුු ඵවු නිඹභු

                                                           
49 බභභුබඵෝබවෝුම තිුවුසිරිත්විරිත්ුබඵොබවෝුවිවු 2ුළනිුසිඹුතුශුඳළතිුල්ුභතුබොවහුතිබූුනමුදුුඒහුබභභු
බල්ලිපිුලින්ුදළක්බනුඳරිදිුු හුඳළයණිුහරඳරිච්බේදුතුශුබහවිතහුබමින්ුඳළතින. බ 
50 E.g., Mhv.xxxv, 6, Amandagamini ( 79-89 A.C.); Mhv. xxxvi, 28 , Voharikatissa (269-291 A.C.)ද ම්ුලබඹන්ු
සිදුුශුහිනුහිංහුරංගුුකිරීභ. බ Mhv.xIi, 30 Silakala ( 524-537 A.C.); Mhv.xIvi, 3,S 
50 මුළුුදිිනනභුලහබක්ිතතුඵවුඳත්ූ ුඵඹුබභඹුබවේතුුපයුදළිනුපිුබනොදනිමු. බ 
51 මිහින්තබල්ුආතිුviුභහින්දබේුබල්ුලිපිඹුඵරන්න. බ bid E.Z.I, p. 84 ff 
52 Mhv.xxxvii,   9 
53  Ibd. xxxvi 39; බභභුරුණුුම්ඵන්ධුඳවතුවන්ුපිුගු92ුඵරන්න. බ 
54 Mhv. xx,  3. බ 
55  Ibd.xxxii,ු44. බුබභඹුඳසුු�ුරංහවුරැබනුඑනුරදී. බ 
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යනුරදි. බ56  ෂ ජුධහතුුයහඟයුබද්ඳශක්ුබරුරනුුරඵනුඵුබවොඳින්ුදන්නහු

රුවකි. බුුඑබභන්භුඑඹුඟහතිුඈසඨුබද්තහුපිිගබිඹුක්ුබරුදුළශබක්. බ 

ඳසුශදීු බභභු ෂ ජු ධහතුු යුරඹු එනම්ු දන්තධහතුු වු ඳහත්රධහතුු තභහු

න්තබ ුතඵහුළම භ,ුපිිගත්ුයඟකුුඵවුඳත්පයභුවහුයඟුකුභබයකුවුතයලයු

හධඹක්ු ඵවු රනුු රළ දඹ. බු 47ු ු ීමරහල්ු විසින්ු ු රංහවු බබනනු රදු

“බක්ලධහතු”ුපිිගභුබඹක්ුතුශුනිදන්ුබොවුතඵනුරදුතයුබභොේල්රහන(�. බ. බ 9 ු

–ු4 3)ුවිසින්ුඑඹවුවිබලේු. හුභන්ුදක්නුරදි. බු58 

බක්ලධහතුුරංහවුබනුඅුසථහබේදීුඒුවහුවිබලේිතතුබරුඊත්හහයබඹන්ු

ආතිුශු ඳදවිුනහභඹු නු “සිේව”ු ඹනුු යජුු විසින්ුඊසු යහඟයුනිරධහරීන්ුබතු

්රදහනඹු යනුු රළබූු අමිු බෞයු නහභඹකි. බු ු බක්ලධහතුු රංහවු රැබනු අු

සිරහර,ු්රථභු“සිේව”ු(ඩුුදයන්නහ)ුඵවුඳත්ුූ ුතයුඑභුධහතුරු“අයක්”ු

බරුුවිශිසවත්ුඳදවිඹුබදනුරදි. බ49ුබභභු‘සි’ු(එනම්ුඩු)ුඹනුුආතළම්ුවිවුසිදුවත්ු

කුභරුුඳළවිදිුපයභවුබඳයුඩුබන්ුහිුබූුෆභුංබක්තත්ුයන්නක්ුවිඹුවළකිඹ. බ60 

්රඵරු යහඟකීඹු බෞයු නහභඹක්ු ූ ු “සිේව”ු ්රදහනඹු යනු රද්බද්ු ඈතහු ළදත්ු

පුද්රබඹකුවුඳභණි. බුුඑඹුහිමියුත්ුසිඹලුුබදනුඳසුුයඟුකිරුශුදළරව. බු“ීමරහර”ු

දුඳසුුයඟභවුඳත්ුවිඹ. බු“සිේව”ුඵවුඳත්ුපයභවුයම්ුරළබූුIIුළනිුංකතිසුවු

ීමරබම්කන්නදුහනබ දීුයඟුකිරුශුුරළ දඹ. බ61 

සිඹුයහඟධහනිඹු. ද්ධුලහනඹුඊබදහුපිරිුනළී භුපුයහතනුරංහබේුහභහනයුබදඹක්ු

බනොපයඹ. බු ු . ද්ධහබම්ු භිිද්ධිඹු පිණිු යහජ්ඹුු ඳහරනඹු ඳළතිු ඵු කිඹළබනු

මූරධෂ භඹු මින්ුංබක්තත්ුයනුරදි. බු ු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු ු විසින්ුසිඹු යඟභු

භවබඵෝධිුබතුපිරිනභනුරදි. බ 6ුදුට්ඨහමිණීුයජුුවිසින්ුරංහුයහඟධහනිඹුඳසුතහක්ු

ලහනඹුබතුපිරිනභනුුරළබූුඵුහෂ තහුබේ. බුුෆභුතහදීභුත්ුදිනක්ුවහඹ. බු 3ුු

                                                           
56 Ibd.xxxvii,ු 89-ු 98. බුපිුගු67 ුඳවතුඵරන්න. බ 
57 ුCodrington : Short History of Ceylon පිුගු47, 2, 7,77ු,ු82 
58 Mhv. xxxix,  9-4 . බ 
59 Mhv. xxxix,4 . බ 
60 “ඳට්ිනභහහය”ුබවෝුසිතුම්ුබඹුතුශුුහිබක්ුබභන්භුකුබේුපිලිරුක්දුඵනුරදී. බුආතෆම්ුවිවුබභඹුසිදුවත්ු
කුභරුුගිහිුබඹුවළයුබොසුහිබසුළපීභවුබඳයුකුුපිවුනළුභන්ුශුඵවුංබක්තඹකි. බ(Mhv.xxxix, 52). 
61 Mhv.xIii 42;xIiv,I,  3. බ  - 4 
62 Mhv. xviii,3 . බ 
63  Ibid.xxxi, 36; xxxi,, 92,96,   . බ 
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යනුරදි. බ56  ෂ ජුධහතුුයහඟයුබද්ඳශක්ුබරුරනුුරඵනුඵුබවොඳින්ුදන්නහු

රුවකි. බුුඑබභන්භුඑඹුඟහතිුඈසඨුබද්තහුපිිගබිඹුක්ුබරුදුළශබක්. බ 

ඳසුශදීු බභභු ෂ ජු ධහතුු යුරඹු එනම්ු දන්තධහතුු වු ඳහත්රධහතුු තභහු

න්තබ ුතඵහුළම භ,ුපිිගත්ුයඟකුුඵවුඳත්පයභුවහුයඟුකුභබයකුවුතයලයු

හධඹක්ු ඵවු රනුු රළ දඹ. බු 47ු ු ීමරහල්ු විසින්ු ු රංහවු බබනනු රදු

“බක්ලධහතු”ුපිිගභුබඹක්ුතුශුනිදන්ුබොවුතඵනුරදුතයුබභොේල්රහන(�. බ. බ 9 ු

–ු4 3)ුවිසින්ුඑඹවුවිබලේු. හුභන්ුදක්නුරදි. බු58 

බක්ලධහතුුරංහවුබනුඅුසථහබේදීුඒුවහුවිබලේිතතුබරුඊත්හහයබඹන්ු

ආතිුශු ඳදවිුනහභඹු නු “සිේව”ු ඹනුු යජුු විසින්ුඊසු යහඟයුනිරධහරීන්ුබතු

්රදහනඹු යනුු රළබූු අමිු බෞයු නහභඹකි. බු ු බක්ලධහතුු රංහවු රැබනු අු

සිරහර,ු්රථභු“සිේව”ු(ඩුුදයන්නහ)ුඵවුඳත්ුූ ුතයුඑභුධහතුරු“අයක්”ු

බරුුවිශිසවත්ුඳදවිඹුබදනුරදි. බ49ුබභභු‘සි’ු(එනම්ුඩු)ුඹනුුආතළම්ුවිවුසිදුවත්ු

කුභරුුඳළවිදිුපයභවුබඳයුඩුබන්ුහිුබූුෆභුංබක්තත්ුයන්නක්ුවිඹුවළකිඹ. බ60 

්රඵරු යහඟකීඹු බෞයු නහභඹක්ු ූ ු “සිේව”ු ්රදහනඹු යනු රද්බද්ු ඈතහු ළදත්ු

පුද්රබඹකුවුඳභණි. බුුඑඹුහිමියුත්ුසිඹලුුබදනුඳසුුයඟුකිරුශුදළරව. බු“ීමරහර”ු

දුඳසුුයඟභවුඳත්ුවිඹ. බු“සිේව”ුඵවුඳත්ුපයභවුයම්ුරළබූුIIුළනිුංකතිසුවු

ීමරබම්කන්නදුහනබ දීුයඟුකිරුශුුරළ දඹ. බ61 

සිඹුයහඟධහනිඹු. ද්ධුලහනඹුඊබදහුපිරිුනළී භුපුයහතනුරංහබේුහභහනයුබදඹක්ු

බනොපයඹ. බු ු . ද්ධහබම්ු භිිද්ධිඹු පිණිු යහජ්ඹුු ඳහරනඹු ඳළතිු ඵු කිඹළබනු

මූරධෂ භඹු මින්ුංබක්තත්ුයනුරදි. බු ු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු ු විසින්ුසිඹු යඟභු

භවබඵෝධිුබතුපිරිනභනුරදි. බ 6ුදුට්ඨහමිණීුයජුුවිසින්ුරංහුයහඟධහනිඹුඳසුතහක්ු

ලහනඹුබතුපිරිනභනුුරළබූුඵුහෂ තහුබේ. බුුෆභුතහදීභුත්ුදිනක්ුවහඹ. බු 3ුු

                                                           
56 Ibd.xxxvii,ු 89-ු 98. බුපිුගු67 ුඳවතුඵරන්න. බ 
57 ුCodrington : Short History of Ceylon පිුගු47, 2, 7,77ු,ු82 
58 Mhv. xxxix,  9-4 . බ 
59 Mhv. xxxix,4 . බ 
60 “ඳට්ිනභහහය”ුබවෝුසිතුම්ුබඹුතුශුුහිබක්ුබභන්භුකුබේුපිලිරුක්දුඵනුරදී. බුආතෆම්ුවිවුබභඹුසිදුවත්ු
කුභරුුගිහිුබඹුවළයුබොසුහිබසුළපීභවුබඳයුකුුපිවුනළුභන්ුශුඵවුංබක්තඹකි. බ(Mhv.xxxix, 52). 
61 Mhv.xIii 42;xIiv,I,  3. බ  - 4 
62 Mhv. xviii,3 . බ 
63  Ibid.xxxi, 36; xxxi,, 92,96,   . බ 
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බභකීුබිනුහරඹක්ුතුශදීුයහඟයුඳහරනඹුශුයුරුුපිිගඵුබතොයතුරුුරඵහුතුවළකිු

නම්ුඑඹුඈතහුසිත්න්නහුසුළුුබින. බු ුආතළම්ුවිවුඒුබභොබවොතුවහුයජුුවිසින්ුසිඹු

අධිඳතයු තවළයු ඳහරනඹු සුපුරුදුු බරු සිදුපයභවු ඈ වළරිඹහු විඹු වළකිඹ. බු ු බබේු

බතත්ුළයිගු බෝරහවහරු ඵඳුු තත්ත්ඹක්ුඊද්තු ූ ු ු විබවු යජුු සිඹු භළදිවත්පයභු

ත්වරීුඹළිනුීමතිඹුඊවවඹ. බු64 

හරු . ද්ධයක්ිතතු හිමිබේු ධෂ භු බද්ලනඹක්ු ු වහු තිිගවඹක්ු බරු තිසු යජුු සිඹු

යහඟධහනිඹුඔහුවුපිරිනභනුරදි. බු ු  4ුසිරිබම්කන්නුයජුු ුවිසින්ුසිඹුමුළුුයහඟධහනිඹුභු

දන්තධහතුුවහුපිරිනභනුරදි. බු  ුසිඹුබොයුරුුසඳුඳයදහුඟඹුළම බභන්ුඳසුුI නු

බභොේල්රහනුවිසින්ුභවහුවිවහයඹුබතුබොසු යහඟකීඹුඞත්රඹු -ු යහඟයබ ුංබක්තඹු

ංකඹහුවන්බේරහවුපිරිනභනුරදි. බු ුඑබේුබතත්ුඑඹුනළතුයජුවුබහයුබදනුරදි. බ 7ුු

ථඳහයහභඹු්රතිංසයවඹුකිරීබභන්ුුඳසුුII ළනිුේබඵෝධිුයජුුවිසින්ුමුළුුදිිනනභු

එකීුථඳහයහභඹවුඳයනුරදි. බු68 

යබවහිු ධනු ම්ඳත්ු ලක්තිඹු වු ඳරිඳහරනු වළකිඹහ,ු බනොභසුරුු බරු . ද්ධහභු

ඊබදහු ඳයනු රද්බද්ු යු බවේතුු ු යවු බොවදළිනු විභීමභු සිත්න්නහු සුළුු වු

නළවත්ු �ඹහකි. බු බභහිු යමුවු තනියභු ධයහුත්මිු වු බරෞකිු ද?ු  ු

ලබඹන්ු එබේු විඹු යුතුු ඵවුකිසිදුු ළඹක්ු බනොභළත. බු ු එබවත්ු ්රධහනු ඳශු වහභු

බනශහුතුවළකිුවිඹ. බු 

අයහභු ඟහතිුංසිතිුභධයසථහනුඵවු ඳත්ුූ ු තයු යඟකුභහයඹන්බේු ු සිවු දුගීු

බොවිුඟනඹහුදක්හුසිඹල්රන්බේභුගුරුරුන්ුඵවුභික්ෂහුුුඳත්ුූ ව. බුුබභකීුගුරුරුු

හභහී ුබරුයවුඳහරනඹුකිරීභවුයජුවුඊඳහයුශව. බුුභික්ෂුුවිනඹුනුුයඟරුන්ු

භුවබඹෝගීුසිටීභ,ුභික්ෂන්බේුයුතුභුවිඹ. බු ුභවඟනතහුභතුඳතිනුසිඹුඵරු

අධිඳතයඹු යජුවුවබඹෝඹු දීභුපිණිුභික්ෂහුුඵරහුත්ව. බු ු එඹවු්රතිෂ භඹක්ු

බරුයජුුවිසින්ුභික්ෂන්බේුලයතහුබොඹහුඵරනුරදි. බු ු සුවිබලේෂීුලබඹන්ු්රහලු

බනොශදු බභභු බනයෝනයු බඵෝධඹු බදඳහෂ ලසඹු තයු ඳළතිු ඵු බනොයවකි. බුු

ඟනතහු තුශු භික්ෂන්ු භගින්ු ආතිු ශු වළකිු භවත්ු ඵරඳෆභු තුිගන්ු ඹම්ු ඹම්ු දවසු
                                                           
64 යජුුසිඹුබේනහුභගුසුපුරුදුුබරුඹහබම්දීුබභබේුපිරිනළී භවුහුදුුඝහරිත්රඹක්ද? 
65 MA.I, p.  72. බ 
66 Datha,v. 3 2. බ 
67 Mhv.xxxix, 3 2. බ 
68  Ibid. xIiiු  . බ 
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්රඝලිතු කිරීබම්ු ඵරත්ු භක්ු බභකීු භික්ෂන්ු තුිගන්ු යජුවු බොඹහු තු වළකිු විඹ. බුු

එනිනන්ු දරුණුු ඳයහධු ශු යඟරුන්ු දු භික්ෂන්වු රුු ළරකිලිු දක්හු යවවහු

ළරිළරීභවුරසහුභවඟනඹහුයජුුබතුනම්භහුළම භවුභික්ෂන්බේුඵරඳෆභුබහවිතු

ශව. බුනිදසුනක්ුබරුළයලිරුකුුසිිනඹදීුථඳහයහභඹුආතුළුුඅයහභුබොල්රනු

රදුII ළනිුහලයඳු(�. බ. බ   ු–ු 4)ුඳසුුයඟුකිරුශුහිමිුූ ුඳසුුවිවහයුඅයහභුවහු

විලහරුබරුධනුුඳරිතයහුයමින්ුයවුවහුබද්ලිනන්ුපිවත්ුයුවළරීඹ. බ 9ුඟනතහු

ධහෂ මිුවුශ්රද්ධහුම්ඳන්නුූ ුවිව,ුයජුවුයවුඳහරනඹුඳවසුුවිඹ. බුුරංහබේුයඟුශු

භවහනහභුයජු,ුචීනුධියහඟඹහුබතුඹළූ ුලිපිඹුබභබේුඳින. බු 

“ජන ළල ධළර්මික මව ජීල  මශ නම් රජලරු වතුටින්  සිටිති.” 70 

1.2.2.  මඵෞද්ධ හිමිකභ ශළ බුද්ධ ළවනය 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු . දුඵු රළ දබම්ු ඳවන්ු බම්ු දක්හු ශ්රිු රංහබේු ක්රභබඹන්ු

ංෂ ධනඹු බමින්ු අු ු ම්. ද්ධු ලහනඹු . දුු සුනු ඹන්නවු 6226ු . ද්ධු ලහනුු

ඟනහධිඳතිුබොමින්ුබහුහෂ තහුනිෂ බද්ලුයුසිිනන්බන්ුු“තථහතඹන්ුවන්බේ,ු

නබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ,ුඳෂ ඹහප්තිුධෂ භඹ,ුංකුයත්නඹ,ුබඵෝධිුික්,ුසථඳ,ුපිිගභු

බල්,ුධහතුුභන්දිය,ුඵවුබඳොත්ුවහුපුසතහර,ුඊබඳෝථහහය,ුවිවහයසථහනුන්තු

බත්තුු වහු බද්බඳොශ,ු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ,ු බද්හරඹ,ු සිල්භහතහන්ු වු

ඊඳහසිහයහභ,ු බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ,ු බඵෞද්ධු හහිතය,ු ංසිතිඹු වහු

ශිසවහඝහයඹ,ු බඵෞද්ධහමිු ඊත්,ු බඳයවළයු වහු පුදු සිරිත්,ු බඵෞද්ධු ්රතිඳතිතිු වහු

අඝහයධෂ භු ඹනු බම්ු ංු වු ඒහබ ු ඳළළත්භවු ලයු බද්ු . ද්ධු ලහනඹු නමින්ු

වළඳින්නුුආත”. බුු 

එබවිනන්ු ු බභභු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු බඳෝවඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු

්රඟහතහන්�ු ඟනයඟබ ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු   ු නු ඳරිද්බේදබ ු වන්ු ඳරිදිු

යඟබ ුකීභුවිඹුයුතුඹ. බුුඅණ්ඩුක්රභුයසථහකින්ුයුබවෝුයවුයඟඹුසිඹලුභු

                                                           
69 Mhv..xIiv,   8. බු“ුබ්ඵහී ඹුුභික්ෂුහු”ුුඹනුඝනුිනෂ ුවිසින්ුඳරිෂ තනඹුබොවුආත්බත්ුසිඹළුුවිබද්ීඹුභික්ෂන්ු
ලබඹනි. බඑබවත්ුීම. බුවිබජ්සිංවුවිසින්ුඑඹුඳරිෂ තනඹුබොවුආත්බත්ුමිනිසුහබඹන්ුබතොයුජීත්ුනුභික්ෂන්ු
බරසිනි. බබභභුඳරිෂ තනුබදභුභවුළුහිතින. බු“ුබ්ඵහී ඹ”ුඹනුදබනන්ුකිඹබන්බන්ුඔඵුබභොඵුභන්ුයනුු
භික්ෂන්ඹුඑුරුතුබභහිුවන්ුුතත්ත්ඹවුබවොඳින්ුළරබප්. බු“හමි”ුුඹනුබන්ුදවසුන්බන්ුළරියනුභන්ු
යනුඅදිඹුබේ. බු(P.T.S.ුලබ්දුබෝබ ුහමිු6ුඹවබත්ුඵරන්න)ු“ඈක්ුවුඈඹ”ුඹනුබඹදුම්ුඳහලිබඹහිුඈතහුහභහනයඹු
බේ. බුනිද:ුබහතිුවුබහතිඹ(MA.P. 350)ුපිණ් ඳහතිුවුපිණ් ඳහතිඹ ( MA.p. 355)  ,ධම්මිුවුධම්මිඹ( Smp. 
(SHB) p. 503)ුඅදීුලබඹන්ු 
70 JRAS. (CB), Vol. xxIv,, No. 68,I 1917), p. 83. 
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්රඝලිතු කිරීබම්ු ඵරත්ු භක්ු බභකීු භික්ෂන්ු තුිගන්ු යජුවු බොඹහු තු වළකිු විඹ. බුු

එනිනන්ු දරුණුු ඳයහධු ශු යඟරුන්ු දු භික්ෂන්වු රුු ළරකිලිු දක්හු යවවහු

ළරිළරීභවුරසහුභවඟනඹහුයජුුබතුනම්භහුළම භවුභික්ෂන්බේුඵරඳෆභුබහවිතු

ශව. බුනිදසුනක්ුබරුළයලිරුකුුසිිනඹදීුථඳහයහභඹුආතුළුුඅයහභුබොල්රනු

රදුII ළනිුහලයඳු(�. බ. බ   ු–ු 4)ුඳසුුයඟුකිරුශුහිමිුූ ුඳසුුවිවහයුඅයහභුවහු

විලහරුබරුධනුුඳරිතයහුයමින්ුයවුවහුබද්ලිනන්ුපිවත්ුයුවළරීඹ. බ 9ුඟනතහු

ධහෂ මිුවුශ්රද්ධහුම්ඳන්නුූ ුවිව,ුයජුවුයවුඳහරනඹුඳවසුුවිඹ. බුුරංහබේුයඟුශු

භවහනහභුයජු,ුචීනුධියහඟඹහුබතුඹළූ ුලිපිඹුබභබේුඳින. බු 

“ජන ළල ධළර්මික මව ජීල  මශ නම් රජලරු වතුටින්  සිටිති.” 70 

1.2.2.  මඵෞද්ධ හිමිකභ ශළ බුද්ධ ළවනය 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු . දුඵු රළ දබම්ු ඳවන්ු බම්ු දක්හු ශ්රිු රංහබේු ක්රභබඹන්ු

ංෂ ධනඹු බමින්ු අු ු ම්. ද්ධු ලහනඹු . දුු සුනු ඹන්නවු 6226ු . ද්ධු ලහනුු

ඟනහධිඳතිුබොමින්ුබහුහෂ තහුනිෂ බද්ලුයුසිිනන්බන්ුු“තථහතඹන්ුවන්බේ,ු

නබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ,ුඳෂ ඹහප්තිුධෂ භඹ,ුංකුයත්නඹ,ුබඵෝධිුික්,ුසථඳ,ුපිිගභු

බල්,ුධහතුුභන්දිය,ුඵවුබඳොත්ුවහුපුසතහර,ුඊබඳෝථහහය,ුවිවහයසථහනුන්තු

බත්තුු වහු බද්බඳොශ,ු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ,ු බද්හරඹ,ු සිල්භහතහන්ු වු

ඊඳහසිහයහභ,ු බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ,ු බඵෞද්ධු හහිතය,ු ංසිතිඹු වහු

ශිසවහඝහයඹ,ු බඵෞද්ධහමිු ඊත්,ු බඳයවළයු වහු පුදු සිරිත්,ු බඵෞද්ධු ්රතිඳතිතිු වහු

අඝහයධෂ භු ඹනු බම්ු ංු වු ඒහබ ු ඳළළත්භවු ලයු බද්ු . ද්ධු ලහනඹු නමින්ු

වළඳින්නුුආත”. බුු 

එබවිනන්ු ු බභභු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු බඳෝවඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු

්රඟහතහන්�ු ඟනයඟබ ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු   ු නු ඳරිද්බේදබ ු වන්ු ඳරිදිු

යඟබ ුකීභුවිඹුයුතුඹ. බුුඅණ්ඩුක්රභුයසථහකින්ුයුබවෝුයවුයඟඹුසිඹලුභු

                                                           
69 Mhv..xIiv,   8. බු“ුබ්ඵහී ඹුුභික්ෂුහු”ුුඹනුඝනුිනෂ ුවිසින්ුඳරිෂ තනඹුබොවුආත්බත්ුසිඹළුුවිබද්ීඹුභික්ෂන්ු
ලබඹනි. බඑබවත්ුීම. බුවිබජ්සිංවුවිසින්ුඑඹුඳරිෂ තනඹුබොවුආත්බත්ුමිනිසුහබඹන්ුබතොයුජීත්ුනුභික්ෂන්ු
බරසිනි. බබභභුඳරිෂ තනුබදභුභවුළුහිතින. බු“ුබ්ඵහී ඹ”ුඹනුදබනන්ුකිඹබන්බන්ුඔඵුබභොඵුභන්ුයනුු
භික්ෂන්ඹුඑුරුතුබභහිුවන්ුුතත්ත්ඹවුබවොඳින්ුළරබප්. බු“හමි”ුුඹනුබන්ුදවසුන්බන්ුළරියනුභන්ු
යනුඅදිඹුබේ. බු(P.T.S.ුලබ්දුබෝබ ුහමිු6ුඹවබත්ුඵරන්න)ු“ඈක්ුවුඈඹ”ුඹනුබඹදුම්ුඳහලිබඹහිුඈතහුහභහනයඹු
බේ. බුනිද:ුබහතිුවුබහතිඹ(MA.P. 350)ුපිණ් ඳහතිුවුපිණ් ඳහතිඹ ( MA.p. 355)  ,ධම්මිුවුධම්මිඹ( Smp. 
(SHB) p. 503)ුඅදීුලබඹන්ු 
70 JRAS. (CB), Vol. xxIv,, No. 68,I 1917), p. 83. 
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අඹතනු වහු පුයළසිඹන්ු ඵළඳීු සිිනනු බවිනන්ු ශ්රිු රංහු ඟනයඟඹු යසථහබන්ු

. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුදීු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹුකිරීබම්ු ුබභභු

යසථහපිතු කීභු රක්ු යඟඹු යහඟයු අඹතන,ු බනකුත්ු ංවිධහනු වහු සිඹලුු

පුයළසිඹන්ු බතු ඳළබයනු ඵු බොමිබම්ු නිභනඹු බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමින්ු

බහු ු නුභතු යු සිිනනු තයු ශ්රිු රංහබේු බඵෞද්ධු ඊරුභඹු වහු හිමිභු පිිගඵු

එභගින්ුආතිුයුආතිු ෂ ථථනඹු ඳු විසින්ු ඳවතු වන්ුඅහයඹවු ු තදුයවත්ු

තවවුරුුයුසිිනමු. බු 

1.2.3. ශ්රි ංකළමශ මඵෞද්ධ  උරුභය වශ හිමිකම් 

ශ්රිුරංහවු. දුදවභුරළ දභත්ුභුබථයහදීු. දුදවභුසුයක්හුයුළම බම්ුබපතිවහසිු

කීභු ඳළරුණි. බු භවහු ංකයත්නඹු්රමුු බඵෞද්ධුඟනතහත්ු ු තීතු යඟු දරුන්බේු

ඳවන්ුසිංවරබ ුන්ුයජුුදක්හුඑඹුබනොපිරිබවශහුඈුගුකිරීභුනිහුබථයහදීු. දුදවභු

සුයක්ිතතු වීු ඳළතීභත්ු ු �පිවඹු ්රන්ථහර ු කිරීභු වහු එඹු අයක්හු කිරීභත්ු

සිංවරිනන්බේුඓතිවහසිුඊරුභඹකි. බුසිංවරිනන්බේු ුබඵෞද්ධුඊරුභඹුසිංවරිනන්බේු

ඳභවක්ුබනොුමුළුුරංහබේභුඊරුභඹින. බුඑනිහුඑභුඊරුභඹුුබඵෞද්ධුහිමිභින. බුු 

බඵෞද්ධුඊරුභඹුුවහුහිමිභුුඳවතුවන්ුඅහයබඹන්ුෂ ථථනඹුුකිරීභවුබඵෞද්ධු

හිමිම්ුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයින. බු 

 

ංකළමශ මඵෞද්ධ උරුභය වශ හිමිකම් 

ශ්රිුරහංබක්ඹුුබඵෞද්ධුඊරුභඹුසිංවරිනන්බේුඳභවක්ුබනොුභසතුශ්රිුමුළුුරංහබේභු

ඊරුභඹින. බ 

�පිවඹු්රන්ථහර ුකිරීභ,ුඑඹුඅයක්හුකිරීභ. බුරැුළම භුසිංවරිනන්බේුඓතිවහසිු

ඊරුභඹකි. බු 

එභුන්දෂ බඹුතුශුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබවෝුහිමිම්ුඹනුබන්ුවඳුන්න්බන්ුබභොනහදු? 

 ශ්රිුරහංබක්ඹු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවන්බේු විසින්ු්රන්ථහර බොවුඅයක්හුශු
ඳහිගු �පිවඹ,ු ඒහු ලිඹවුණුු පුසබොශු බඳොත්ු වු මුරිතු බඳොත්,ු �පිවඹු
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ලිඹළවුණුු බඳොතු ඳතු පිිගඵු රඵහු බදනු නිළයදිු ෂ ථථන,ු බඵෞද්ධු

ධයහඳනඹුවුධයහඳනුපිිගබත්ද, 

 යුබදදවසුතුන්සිඹඹක්ුඳභවුහරඹක්ුතුශු. දුදවභුරැබනුඳත්හුබනු

අුංකුයත්නඹුවුංකුංසථහද, 

 . දුුදවබම්ුඳළළත්භුවහුරංහබේුඈදිුබරුණුුබබවයුවිවහයුආතුළුු

ඈදිකිරීම්ද, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුුසිංවරුහසතුුවිදයහ,ුමූෂ තිුශිල්ඳඹුවුිතත්රුරහු

ආතුළුුරහුශිල්ඳද, 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුබඳෝවඹුූ ුසිංවරුබහහ,ුසිංවරුබල්නුරහුු

වුබඵෞද්ධුහහිතයදු, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුහයධෂ භුඳද්ධතිඹද, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුංසිතිඹුවුවළදිඹහද, 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුුශ්රිුරංහබහිුබො නළගීුආතිුුනනයතහුවු
බ්රෞ ත්ඹදු,ු 

 . දුදවභුවහුූ ුයහඟයුනු්රවඹුවු්රමුතහඹ. බ 

 . දුදවභුඅයක්හුයුඳත්හබනුඹහභුවහුසිංවරඹන්වුආතිුිනතිඹුවු
කීභුද. බ 

 බථයහදීු. දුදවභුනිහුශ්රිුරංහුරළබූුඟත්ු්රමුත්ඹද,ු 

 . දුදවභුසිංවරුඟහතිබ ුඩිතහරභපයභද,ු 

 . දුුදවබම්ු්රතිඳත්තිු්රහයුජීවිතඹුවළ සහුළම භවුආතිුිනතිඹුවහුඅෂ ඹු
සඨහංගිුභහෂ බ ුබඹදීභවුආතිුහිමිභද, 

 බඵෞද්ධුඊරුභඹුවුඒුවහුූ ුහිමිම්ුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳයමුවුත්ු

වුළඳූ ුසිඹලුුබදනහබේුඟඹ,ුලක්තිඹ,ුවිලසහඹුවහුබප්ක්හදුබඳොදුබේු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුළරබක්ු. බ 
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ලිඹළවුණුු බඳොතු ඳතු පිිගඵු රඵහු බදනු නිළයදිු ෂ ථථන,ු බඵෞද්ධු

ධයහඳනඹුවුධයහඳනුපිිගබත්ද, 

 යුබදදවසුතුන්සිඹඹක්ුඳභවුහරඹක්ුතුශු. දුදවභුරැබනුඳත්හුබනු

අුංකුයත්නඹුවුංකුංසථහද, 

 . දුුදවබම්ුඳළළත්භුවහුරංහබේුඈදිුබරුණුුබබවයුවිවහයුආතුළුු

ඈදිකිරීම්ද, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුුසිංවරුහසතුුවිදයහ,ුමූෂ තිුශිල්ඳඹුවුිතත්රුරහු

ආතුළුුරහුශිල්ඳද, 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුබඳෝවඹුූ ුසිංවරුබහහ,ුසිංවරුබල්නුරහුු

වුබඵෞද්ධුහහිතයදු, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුහයධෂ භුඳද්ධතිඹද, 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුංසිතිඹුවුවළදිඹහද, 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුුශ්රිුරංහබහිුබො නළගීුආතිුුනනයතහුවු
බ්රෞ ත්ඹදු,ු 

 . දුදවභුවහුූ ුයහඟයුනු්රවඹුවු්රමුතහඹ. බ 

 . දුදවභුඅයක්හුයුඳත්හබනුඹහභුවහුසිංවරඹන්වුආතිුිනතිඹුවු
කීභුද. බ 

 බථයහදීු. දුදවභුනිහුශ්රිුරංහුරළබූුඟත්ු්රමුත්ඹද,ු 

 . දුදවභුසිංවරුඟහතිබ ුඩිතහරභපයභද,ු 

 . දුුදවබම්ු්රතිඳත්තිු්රහයුජීවිතඹුවළ සහුළම භවුආතිුිනතිඹුවහුඅෂ ඹු
සඨහංගිුභහෂ බ ුබඹදීභවුආතිුහිමිභද, 

 බඵෞද්ධුඊරුභඹුවුඒුවහුූ ුහිමිම්ුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳයමුවුත්ු

වුළඳූ ුසිඹලුුබදනහබේුඟඹ,ුලක්තිඹ,ුවිලසහඹුවහුබප්ක්හදුබඳොදුබේු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුළරබක්ු. බ 
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1.3 ආගමික වශජීලනය 

1.3.1.     ශ්රි ළංමක්ය ආගමික වශජීලනය. 

. දුයඟහවන්ුවන්බේබේුඈළන්පයම්ුපිිගඵුභතබදදුආතිුූ බ ුඊන්ුවන්බේුජීත්ු

සිිනුදිබ දීභඹ. බුුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේු පිරිනින්ුඳහුබතභක්ු

ආතුශතුඳශමුබනිුධෂ භුංකහඹනහු ඳළළත්පයභුසිදුවිඹ. බු ු එබවත්ුඑකීුංහඹනහබේු

හනු්රතිපරුලබඹන්ුසිඹලුභුභික්ෂන්ුවන්බේුතයුඑගතහක්ුආතිුයුබනු

බථයහදීුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්ුු්රඝලිතුකිරීභුඅයම්බුබරිණි. බුුඑහිදීුභගිුරැසපයුභගිු

හච්ඞහුබොවුභගිුතීයවරවුඑශමුභගිුවිසියුඹහභවු. දුයඟහවන්ුවන්බේු

විසින්ුඊන්හුතිබූුක්රභබේදඹු නුු�ඹහුයමින්ු. ද්ධුලහනඹුතුශුවජීනඹක්ු

බො නහුතුවළකිුවිඹ. බ 

නතුරුුතත්ුයු 22වුඳසුුඳළළත්ූ ුබදබනිුංකහඹනහවදු. දුුවන්බේබේු

ඈළන්පයම්ුපිිගඵුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවන්බේු තයුවවත්ුභතබදදුබවේතුු විඹ. බු ු එභු

ංහඹනහුහනබ ුආතළම්ුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුඉවුවබහගීුූ ුසිඹලුභුභික්ෂන්ු

වන්බේවු එගු විඹු බනොවළකිු ූ ු තයු එන්ු භික්ෂන්ු වන්බේරහු බථයහදීු

භතහදබඹන්ුඈත්ුගිඹව. බුුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ුභවහඹහනුදවසු්රඝලිතුපයභුඅයම්බු

ූ ුනමුත්ු. ද්ධුලහනඹුතුශුකිසිඳුුළටීභක්ුආතිුබනොපයඹ. බු ු තදු ු එශුඈන්දිඹහබේු

ඳළළතිු විවිධු ආදහිලි,ු විලසහු වුඅමිු ඈළන්පයම්ු භතු බො නළගීු තිබූු අමිු

ංවිධහනු වු . දුයඟහවන්ු වන්බේබේු ඈළන්පයම්ු භතු බො නළඟීු තිබූු ම්. ද්ධු

ලහනඹුතයුවුදුළටීම්ුකිසික්ුආතිුබනොපයඹ. බු ුඑඳභවක්දුබනො,ුඑකීුඈන්දිඹහනුු

බනත්ුඅමිුභික්ෂන්ුපිිගබනු ුසිිනුඳසුතවුන්ුවමුපයු. දුයඟහවන්ුවන්බේු

බඵෝධු යු ත්ු භනුයු ජීවිතඹු පිිගඵු තයු ධෂ භඹු ඔවුන්වු ඳළවළදිලිු කිරීබභන්ු

නතුරුුඔවුන්ු ු. දුදවභුපිිගබනුඳළවිදිුජීවිතඹවුආතුළුුපයු. දුදවභුයහප්තුකිරීබම්ු

්රථභු්රඝහයුපිරිුඵවුඳත්පයභුනිහුබවෝුඈන්දිඹහබේු. දුදවභුවුඈන්දිඹහබේුබසුු

අමිුආදහිලිුවිලසහුතයුකිසිදුුළටීභක්ුආතිුබනොපයඹ. බු 

බථයහදීු. දුදවභුඳදනම්ුබොවුත්ුම්. ද්ධුලහනඹුරංහබේුසථහපිතුකිරීභන්ුඳසුු

සිඹසු තුන්ු වහයීමඹක්ු ඈක්භු ඹනු බතක්ු . දුදවභු තුශභු බවෝු . දුදවභු වු බද්ීඹු

ආදහිලිුවිලසහු තයුබවෝුඹමින්ුසිදුු ූ ුඵවුකිසිදුුහධඹක්ුනළත. බු ු විවිධහහයුූ ු
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ආදහිලිුුවුවිලසහුපිිගබනු�ඹහත්භුූ ුබද්ීඹුඟනතහුඈතහුහභහී ු. දුදවභු

පිිගබනුභික්ෂු,ුභික්ෂණී,ුඊඳහ,ුඊඳහසිහුඹනුසිේවක්ුපිරිබන්ුසථහපිතු. දුු

සුනු බභයවු සථහඳනඹු කිරීභවු පිඹයු ත්ව. බු ු එඳරිද්බදන්ු බභයවු . ද්ධු ලහනඹු

සථහපිතුකිරීබම්දීුඅමිුවජීනඹවුඑඹුුවිබලේුරක්වඹක්ුූ ුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 

ඈන්දිඹහබේු�ඹහත්භුබමින්ුතිබූ,ුභවහඹහනුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්ුූ ුශම්ඵහුයහඟයු

භබ දීුබඹගිරිුධයහඳනුභධයසථහනඹුමුල්ුබොවුබනුඈබම භුඅයම්බුූ ුනමුත්ු

භික්ෂන්ුවන්බේරහුතයුකිසිදුුළටීභක්ුආතිුබනොපයඹ. බු ුභවහුවිවහයඹුබක්න්රබොවු

බනුබථයහදඹදුබඹගිරිඹුබක්න්රුබොවුභවහඹහනද,ුබජ්තනහයහභඹුබක්න්රුබොවු

බනුමතුරයහදඹදු ු අදීු ලබඹන්ු ඹම්ු ඹම්ු භතහදු ඈළන්ූ ුනමුත්ු විනඹුම ති,ු

බඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුතුුබද්බඳොශුඳහරනඹුඹනහදීුම්. ද්ධුලහනබ ුසථහයත්ඹවු

ඵරඳෆු රුණුු කිසිදුු බදදඹකින්ු බතොයු සිඹලුභතධහරීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු විසින්ු

ඒහහයුනුභනඹුශුඵවුහධුආත. බ 

බභයවු සිවසුනවු ඳත්ු සිඹලුභු යඟරුන්බේු නු්රවඹු ආතිු ම්. ද්ධු ලහනඹු

එඳරිද්බදන්ු ෂ ධනඹු බද්දී,ු ු බභයවු සථහපිතු තිබූු බථයහදීු බඵෞද්ධු ඈළන්පයම්ු ූ ු

විබද්ීඹුයවරවුඹහුඒුඒුයවරුභික්ෂුන්ුඳභවක්ුබනොුභික්ෂුුලහනඹදුසථහඳනඹු

බොවු. රුභඹ,ුසිඹභ,ුචීනඹුළනිුයවල්ුභුඅමිුවජීනඹුබො නගහුත්ු

ඵුභවහංලඹුළනිුංලුථහරුඳළවළදිලිුවවන්ුපයුආත. බුු 

එඳරිද්බදන්ු එක්ු ඳබකින්ු ම්. ද්ධු ලහනඹු සිඹසු වනහක්ු තිසබේු ීඝ්රබඹන්ු

ෂ ධනඹුබද්දීුනුයහධපුයුයහඟධහම ුදිබ ුසිවභුවිිනන්ුවිවු ුබභයවුුහින්දුුඅභදු

යහප්තුවිඹ. බුුඈතිවහබ ුවිවිධුසථහරුවිවිධුලයතහුපුයහලීභවුවහුමිත්රීලිු

ඳළමිණිඹහූ ද,ු විලහරු ධියහඟයඹන්ු ු යහප්තු ශු බඝෝරු වු හලිංු භහකු ළනිු

අක්රභණිඹන්ු ංක්රභවඹු පයභු සිදුවිඹ. බු ු ඔවුන්ු බභයවු අයක්ු වයුතුරව,ු

ඳරිඳහරනු වයුතුරව,ු අෂ කාු වයුතුරවු ඳභවක්ු බනොු භහඟු

ම්ඵන්ධතහරවදුබඵෞද්ධුඟනතහුභුම්ඵන්ධුපයුවයුතුුබශේු ඈතහුහභහී ු

වජීනු විරහබඹන්ු විඹ. බු ු තුයන්ු බරු බවෝු තයරුන්ු බරු බවෝු බනොබේ. බුු

ඈතිවහබ ු අයම්බු දිබ භු බභයවු ඳහරනඹු ශු එශහයු ය�ු (�. බප. බ622ු –ු    ු

ඳභවු දක්හ)ු ඳභවක්ු බනොු ශම්ඵහු යහඟයු භබ ු බභයවු ු අක්රභවඹු බොවු

සිවසුනුත්ඳත්ුයුත්ුඳංඝුරවි ුණ් හඹභදු (�. බප. බ 23ු–ු 89ු දක්හ)ුමිත්තබේනුු
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ආදහිලිුුවුවිලසහුපිිගබනු�ඹහත්භුූ ුබද්ීඹුඟනතහුඈතහුහභහී ු. දුදවභු

පිිගබනුභික්ෂු,ුභික්ෂණී,ුඊඳහ,ුඊඳහසිහුඹනුසිේවක්ුපිරිබන්ුසථහපිතු. දුු

සුනු බභයවු සථහඳනඹු කිරීභවු පිඹයු ත්ව. බු ු එඳරිද්බදන්ු බභයවු . ද්ධු ලහනඹු

සථහපිතුකිරීබම්දීුඅමිුවජීනඹවුඑඹුුවිබලේුරක්වඹක්ුූ ුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 

ඈන්දිඹහබේු�ඹහත්භුබමින්ුතිබූ,ුභවහඹහනුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්ුූ ුශම්ඵහුයහඟයු

භබ දීුබඹගිරිුධයහඳනුභධයසථහනඹුමුල්ුබොවුබනුඈබම භුඅයම්බුූ ුනමුත්ු

භික්ෂන්ුවන්බේරහුතයුකිසිදුුළටීභක්ුආතිුබනොපයඹ. බු ුභවහුවිවහයඹුබක්න්රබොවු

බනුබථයහදඹදුබඹගිරිඹුබක්න්රුබොවුභවහඹහනද,ුබජ්තනහයහභඹුබක්න්රුබොවු

බනුමතුරයහදඹදු ු අදීු ලබඹන්ු ඹම්ු ඹම්ු භතහදු ඈළන්ූ ුනමුත්ු විනඹුම ති,ු

බඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුතුුබද්බඳොශුඳහරනඹුඹනහදීුම්. ද්ධුලහනබ ුසථහයත්ඹවු

ඵරඳෆු රුණුු කිසිදුු බදදඹකින්ු බතොයු සිඹලුභතධහරීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු විසින්ු

ඒහහයුනුභනඹුශුඵවුහධුආත. බ 

බභයවු සිවසුනවු ඳත්ු සිඹලුභු යඟරුන්බේු නු්රවඹු ආතිු ම්. ද්ධු ලහනඹු

එඳරිද්බදන්ු ෂ ධනඹු බද්දී,ු ු බභයවු සථහපිතු තිබූු බථයහදීු බඵෞද්ධු ඈළන්පයම්ු ූ ු

විබද්ීඹුයවරවුඹහුඒුඒුයවරුභික්ෂුන්ුඳභවක්ුබනොුභික්ෂුුලහනඹදුසථහඳනඹු

බොවු. රුභඹ,ුසිඹභ,ුචීනඹුළනිුයවල්ුභුඅමිුවජීනඹුබො නගහුත්ු

ඵුභවහංලඹුළනිුංලුථහරුඳළවළදිලිුවවන්ුපයුආත. බුු 

එඳරිද්බදන්ු එක්ු ඳබකින්ු ම්. ද්ධු ලහනඹු සිඹසු වනහක්ු තිසබේු ීඝ්රබඹන්ු

ෂ ධනඹුබද්දීුනුයහධපුයුයහඟධහම ුදිබ ුසිවභුවිිනන්ුවිවු ුබභයවුුහින්දුුඅභදු

යහප්තුවිඹ. බුුඈතිවහබ ුවිවිධුසථහරුවිවිධුලයතහුපුයහලීභවුවහුමිත්රීලිු

ඳළමිණිඹහූ ද,ු විලහරු ධියහඟයඹන්ු ු යහප්තු ශු බඝෝරු වු හලිංු භහකු ළනිු

අක්රභණිඹන්ු ංක්රභවඹු පයභු සිදුවිඹ. බු ු ඔවුන්ු බභයවු අයක්ු වයුතුරව,ු

ඳරිඳහරනු වයුතුරව,ු අෂ කාු වයුතුරවු ඳභවක්ු බනොු භහඟු

ම්ඵන්ධතහරවදුබඵෞද්ධුඟනතහුභුම්ඵන්ධුපයුවයුතුුබශේු ඈතහුහභහී ු

වජීනු විරහබඹන්ු විඹ. බු ු තුයන්ු බරු බවෝු තයරුන්ු බරු බවෝු බනොබේ. බුු

ඈතිවහබ ු අයම්බු දිබ භු බභයවු ඳහරනඹු ශු එශහයු ය�ු (�. බප. බ622ු –ු    ු

ඳභවු දක්හ)ු ඳභවක්ු බනොු ශම්ඵහු යහඟයු භබ ු බභයවු ු අක්රභවඹු බොවු

සිවසුනුත්ඳත්ුයුත්ුඳංඝුරවි ුණ් හඹභදු (�. බප. බ 23ු–ු 89ු දක්හ)ුමිත්තබේනුු
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ය�බේුඳහරනුභබ ුබභයවුඵරඹුත්ඳත්ුයුබනු(�. බ. බ 69ු–ු 44ුදක්හ)ුබභයවු

ඳහරනඹු ශු සික්ු රවි ඹන්දු හින්දුු අභු සුයක්ිතතු බොවු යහප්තු ශු තයු . දුු

සුබන්ුඅයක්හුවුශුබසිද්ධිඹුවහදුවයුතුුශුඵවුඳභවුහධුආත. බුුසික්ු

රවි ිනන්බේුඳහරනුභබ ුුදද්දඳහරින්දුළනිුයඟරුුබඵෞද්ධුබබවයුවිවහයුඈදිුශු

ඵුදළක්බනුබල්ලිපිුඳහුරළ දුආත. බුු 

නුයහධපුයු වු බඳොබශොන්නරුු යහඟධහනිු දිරු හින්දුු වු බඵෞද්ධු අම්ු තයු

බොතයම්ුවජීනඹක්ුඳළතිබ දුඹත්ුබඵෞද්ධඹන්ුවිවිධු ුහින්දුුබදවිරුන්ුවිලසහු

බොවුඔවුන්වුුපුදපඟහු ුඳළළත්ූ ුතයුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනරුහින්දුුබද්හරුඈදියු

ඳත්හුබනුඹෆභුහභහනයුතත්ත්ඹක්ුඵවුඳත්බනුුදක්නවුරළ. ණි. බ 

රංහුතුශුපෂ ුබපතිවහසිුභබ ුසිවුබඳොදුුඟනතහුතයු්රඝලිතුඳළතිුවිවිධු

අමිුආදහිලිුවිලසහුඳභවක්ුබනොුඈන්දිඹහබේුඊඳතුරළබූු්රධහනුඅම්ුබදක්ුූ ු

. දුදවභු වු හින්දුු අභු ඈතහු වබඹෝබඹන්ු බභන්භු වජීනබඹන්ු රංහු තුශු

ඈදිරිඹවුගිඹුඵුඳළවළදිලිුදක්නවුතිබිණි. බ 

රංහබේු අමිු තත්ත්ඹු එබේු ු බද්දීු �. බ. බ27ු බනිු සිඹබේදීු යහබියබ ු

ඈසරහම්ු අභු ඊඳතු රඵහු යහප්තපයභු අයම්බු විඹ. බු ු ඒු නු විවත්ු බභයවු බබශු

වයුතුරවුම්ඵන්ධුපයුසිිනුයහබිරුදුුඈසරහම්ුඅභුළශත්ුතයුඔවුහුුකිසිදුු

යදයඹකින්ු බවෝු ළටීභකින්ු බතොයු රංහු තුශදීදු ඔවුන්බේු අභු �ඹහත්භු

ශව. බු ු එබේු වුදු �. බ. බ 2ු බනිු සිඹු ඳභවු නු විවු යුබයෝඳබ ු �සතුු

බක්තිිනන්වුඑබයහිුඈසරහම්ුධියහඟයඹුබො නළබද්දීුඈසරහම්ුධෂ භඹුයුබයෝඳබ ු

බභන්භු අසිඹහයබ ු ීඝ්රබඹන්ු යහප්තු ූ ු තයු රංහවු බබශු වයුතුු වහු

ඳළමිණිුඈසරහම්ුබක්තිිනන්බේුංයහුදුළඩිවිඹ. බුුඑබවත්ුඔවුහුුවිබලේබඹන්ුබහණ් ු

හුභහරුු භගින්ු බභයවු බයන්තයු බබශු වයුතුරු නියතු ූ ු තයු බද්ීඹු

ඟනතහබේු බතුරු ළවුවු කුරුඳු,ු ම්මිරිස,ු හදික්හ,ු යමුංගුු ළනිු බබශු

රයු එතුු යු න්බන්ු බද්ීඹු සිංවරු බඵෞද්ධු ළමිු ඟනතහු භු අෂ කාු

ම්ඵන්ධතහුඳභවක්ුබනොුභහඟුම්ඵන්ධතහදුආතිුයුනිමිනි. බු ුඒුනුුබභයවු

අෂ කාුවයුතුුවහු ඳළමිණිබ ුමුසලිම්ු පිරිමිුපුද්රිනන්ුඳභවක්ුූ ුඵළවින්ුඔවුහුු

සිංවරුහන්තහන්ුවිහවුයුළම භවුඳහුබඹොමුුූ ව. බුුඑඵළවින්ු  ුබනිුසිඹුනු

බතක්ුබභයවුුහින්දු,ුබඵෞද්ධුවුඈසරහම්ුබක්තිඹන්ුතයුකිසිදුුළටීභක්ුබවෝුභතබදදු
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බවෝුආතිුබනොපයඹ. බුුඔවුහුුඈතහුහභහී ුවජීනඹකින්ුයුක්තුබද්ලඳහරන,ුඅෂ කාු

බභන්භුභහඟුජීවිතදුතුශව. බ 

ඒු නුුයුබයෝඳහු ඟහතීන්ුබඳයදිවුඳළමිණීභවුබොන්සතන්තිබනෝඳශඹුවයවහු ු ළටීු

තිබූු භහෂ ඹු බනුවු බනත්ු විල්ඳු මුහුදුු භහෂ ු බපයභවු බඹොමුපයභු නු බද්ලු

බේවු බරු වළඳින්බනු තයු ඳිතුගීීමන්ු �. බ. බ  98ු ඈන්දිඹහවදු �. බ. බ 424ු දීු

රංහවදුතීෂ වුූ බ ුඑහිු්රතිපරුලබඹනි. බ 

ලතෂ හධිු හරඹක්ු තිසබේු රංහබේු සිංවර,ු බදභශ,ු මුසලිම්ු ඹනු ඟනතහු වු

බඵෞද්ධ,ුහින්දුුවුමුසලිම්ුඹනුඅමිුණ් හඹම්ුතයුඳළතිුහභහී ුවජීනු

ම්ඵන්ධතහුයවහුීඝ්රබඹන්ුබනසු ුපයු ුඟනතහුතයුබභන්භුඅමිුණ් හඹම්ු

තයුබඝෝදනහුඳභවක්ුබනොුඵයඳතරුළුගම්ුඅයම්බුූ බ ුඈන්ුඳසුුඵුබපතිවහසිු

හධුනුුඳළවළදිලිුනුඹථහෂ ථඹුවිනහු ුඅම්ුවිබයෝධීුබවෝුහිතුුභනහඳඹවුසිදුු

යනුුරඵනු්රහලඹන්ුබනොබේ. බුු 

බඳයදිවුඳළමිණීුඳිතුගීසින්වු්රධහනුභිභතහෂ ථු26ුක්ුති. ණි. බුු 

2  ඔවුනවු ලයු කුළුඵඩුු අසිඹහතිු යවලින්ු ඔවුන්ු විසින්භු රඵහු බනු

මුසලිම්රුන්බේුඅෂ කාුලක්තිඹුබිුදළී භ. බ 

26 �සතුුබක්තිුයුබයෝඳහු ඟහතීන්වුභවත්ුබේදනහහරීු ඳයහඟඹක්ු ත්බොවු දුන්ු

මුසලිම්රුන්බේුඈසරහම්ුඅභුවිනහලුබොවුඒුබනුවුබඳයදිුයවරුකිතුු

දවභුයහප්තුකිරීභ. බ 

�. බ. බ  98ු ළලිට්ු නයඹවු ශගහු ූ ු සබෝදු හභහු “පිු කුළුඵඩුු වු �සතුු

බක්තිඹන්ු බොඹහු ඳළමිණිබඹමු. බ”ු ඹළිනු ්රහලු කිරීබභන්ු ඔවුන්බේු එකීු යමුණුු

ඳළවළදිලිුබේ. බු ුඔවුන්ුඒුනුවිවුකිතුුදවභවුභතයුදළනුත්ුසිිනබ ුඈසරහම්ුදවභු

ළනුඳභවක්ුූ ුතයුඔවුන්බේුඈරක්ඹුූ බ ුකිතුුදවභුබභන්භුබරෝඹුභළූ ුබදවිු

බබනකුුළනුඈළන්ූ ුඑකීුඈසරහම්ුධෂ භඹුවිනහලුකිරීභුවුදුබඳයදිවුඳළමිණිුවිවු

ඉවු බනසු තත්ු බඵොබවෝු අම්ු ආතිු ඵු ඳළවළදිලිු විඹ. බු ු ඒු නිහු ඈසරහම්ු දවභු

ඳභවක්ු බනොු විබලේබඹන්ු  හු තෂ හනුකරු දවභක්ු භතු ඳදනම්ු ඳළතිු . දුදවභු

බභන්භුබඵොබවෝුඈඳළයණිුඈළන්පයම්ුභතුඳදනම්ුූ ුහින්දුුඅභදුබනුවුකිතුුදවභු

යහප්තු ු කිරීභු ඳිතුගීීමන්බේු යමුවු ඵවු ඳත්ු විඹ. බු එභගින්ු එබතක්ු රංහ,ුු
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බවෝුආතිුබනොපයඹ. බුුඔවුහුුඈතහුහභහී ුවජීනඹකින්ුයුක්තුබද්ලඳහරන,ුඅෂ කාු

බභන්භුභහඟුජීවිතදුතුශව. බ 

ඒු නුුයුබයෝඳහු ඟහතීන්ුබඳයදිවුඳළමිණීභවුබොන්සතන්තිබනෝඳශඹුවයවහු ු ළටීු

තිබූු භහෂ ඹු බනුවු බනත්ු විල්ඳු මුහුදුු භහෂ ු බපයභවු බඹොමුපයභු නු බද්ලු

බේවු බරු වළඳින්බනු තයු ඳිතුගීීමන්ු �. බ. බ  98ු ඈන්දිඹහවදු �. බ. බ 424ු දීු

රංහවදුතීෂ වුූ බ ුඑහිු්රතිපරුලබඹනි. බ 

ලතෂ හධිු හරඹක්ු තිසබේු රංහබේු සිංවර,ු බදභශ,ු මුසලිම්ු ඹනු ඟනතහු වු

බඵෞද්ධ,ුහින්දුුවුමුසලිම්ුඹනුඅමිුණ් හඹම්ුතයුඳළතිුහභහී ුවජීනු

ම්ඵන්ධතහුයවහුීඝ්රබඹන්ුබනසු ුපයු ුඟනතහුතයුබභන්භුඅමිුණ් හඹම්ු

තයුබඝෝදනහුඳභවක්ුබනොුඵයඳතරුළුගම්ුඅයම්බුූ බ ුඈන්ුඳසුුඵුබපතිවහසිු

හධුනුුඳළවළදිලිුනුඹථහෂ ථඹුවිනහු ුඅම්ුවිබයෝධීුබවෝුහිතුුභනහඳඹවුසිදුු

යනුුරඵනු්රහලඹන්ුබනොබේ. බුු 

බඳයදිවුඳළමිණීුඳිතුගීසින්වු්රධහනුභිභතහෂ ථු26ුක්ුති. ණි. බුු 

2  ඔවුනවු ලයු කුළුඵඩුු අසිඹහතිු යවලින්ු ඔවුන්ු විසින්භු රඵහු බනු

මුසලිම්රුන්බේුඅෂ කාුලක්තිඹුබිුදළී භ. බ 

26 �සතුුබක්තිුයුබයෝඳහු ඟහතීන්වුභවත්ුබේදනහහරීු ඳයහඟඹක්ු ත්බොවු දුන්ු

මුසලිම්රුන්බේුඈසරහම්ුඅභුවිනහලුබොවුඒුබනුවුබඳයදිුයවරුකිතුු

දවභුයහප්තුකිරීභ. බ 

�. බ. බ  98ු ළලිට්ු නයඹවු ශගහු ූ ු සබෝදු හභහු “පිු කුළුඵඩුු වු �සතුු

බක්තිඹන්ු බොඹහු ඳළමිණිබඹමු. බ”ු ඹළිනු ්රහලු කිරීබභන්ු ඔවුන්බේු එකීු යමුණුු

ඳළවළදිලිුබේ. බු ුඔවුන්ුඒුනුවිවුකිතුුදවභවුභතයුදළනුත්ුසිිනබ ුඈසරහම්ුදවභු

ළනුඳභවක්ුූ ුතයුඔවුන්බේුඈරක්ඹුූ බ ුකිතුුදවභුබභන්භුබරෝඹුභළූ ුබදවිු

බබනකුුළනුඈළන්ූ ුඑකීුඈසරහම්ුධෂ භඹුවිනහලුකිරීභුවුදුබඳයදිවුඳළමිණිුවිවු

ඉවු බනසු තත්ු බඵොබවෝු අම්ු ආතිු ඵු ඳළවළදිලිු විඹ. බු ු ඒු නිහු ඈසරහම්ු දවභු

ඳභවක්ු බනොු විබලේබඹන්ු  හු තෂ හනුකරු දවභක්ු භතු ඳදනම්ු ඳළතිු . දුදවභු

බභන්භුබඵොබවෝුඈඳළයණිුඈළන්පයම්ුභතුඳදනම්ුූ ුහින්දුුඅභදුබනුවුකිතුුදවභු

යහප්තු ු කිරීභු ඳිතුගීීමන්බේු යමුවු ඵවු ඳත්ු විඹ. බු එභගින්ු එබතක්ු රංහ,ුු
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ඈන්දිඹහු්රධහනුබොවත්ුබඳයදිුයවරුඳළතිුබද්ීඹුඅම්ුවුආදහිලිුවිලසහු

බවශහු දකිමින්ුකිතුදවභුයහප්තුකිරීබම්ු�ඹහභහෂ ු නුභනඹුකිරීභුඅයම්බුපයභත්ු

භුඑබතක්ුරංහුආතුළුුබඳයදිුයවරුඳළතිුඅමිුවජීනඹුබනුවුඅම්ු

තයු විවිධු විබයෝධතහු භතුපයභු අයම්බු විඹ. බු ු එඳරිද්බදන්ු යුබයෝපීඹු �සතුු

බක්තිඹන්බන්ු මුරදිු ඳිතුගීීමන්ු වයවහදු ඳසුු රන්බද්ීමන්ු වු ඈංග්රීීමන්ු වයවහු දු

රංහබේුඅම්ුවිබයෝධීුඅල්ඳුවු�ඹහුභහෂ ුපුරුදුුපුහුණුුූ ුඵුඈතිවහබ ුලිඹපයු

ආත. බ 

අයම්බබ දීුයුබයෝඳබ ුසිවභුයමුණුුයත්ුඳරිදිුඈසරහම්ුබක්තිුමුසලිම්රුන්වුු

එබයහිු රංහබේු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරදිු ඳිතුගීසින්ු විසින්ු විබයෝධතහු ්රතිඳත්තිඹක්ු

අයම්බු යනු රදි. බු ු එකීු විබයෝධතහු ්රතිඳත්තිඹු ඳරිදිු දීෂ කු හරඹක්ු තිසබේු සිංවරු

බඵෞද්ධුවුබදභශුහින්දුුඹනහදීුබද්ීඹුඟනතහුභුඈතහුහභහී ුවජීනබඹන්ු

සිිනඹහු ූ ු මුසලිම්රුන්ු මුහුදුඵඬු ්රබද්ලලින්ු පිුගවල්ු කිරීභවු තීයවඹු යනු රදි. බුු

නමුත්ුඑුඊ යවු යහඟයබ ුසිවසුනු දළරු බනයත්ු යජුු ු ඳිතුගීසින්බේුඑකීුඅම්ු

විබයෝධීු ්රතිඳත්තිඹවු ඳවවළණිු �ඹහු යමින්ු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරු ජීත්ු ූ ු මුසලිම්ු

ඟනතහුසකීඹුයහඟයබ ුබද්ලීමභහබේුනළබනහියුසිවුඵවහියුදක්හුයවුභළදින්ුපිහිවහු

තිබූු ්රබද්ලරු ඳදිංිතු යපයඹ. බු ු ඔවුන්බන්ු ඳළතු එනු මුසලිම්ු ඟනු බොවසු

ෂ තභහනබ ු ඳහු රංහබේු නළබනහියු ඳශහතු වු යවු භළදු රුන්ළල්ර,ු

ුගසබතොව,ු ඳයහවළයු ු අදීු ු බනත්ු ්රබද්ලරු ඳදිංිතු සිටීභුනිහු එු ්රධහනු

ලබඹන්ුමුසලිම්ුඟනතහුඳදිංිතුපයුසිිනනු්රබද්ලුඵවුඳත්ුපයුති දභුඑදහුසිංවරුබඵෞද්ධු

ඊ යවුයජුබේුඅමිුවජීනබඹන්ුඈතිවහතු්රතිපරඹක්ුබරුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

  ුබනිු 7ුබනිුසිඹසරු�සතුුබක්තිඹන්බන්ුබභයවවුඊරුභුූ ුඑකීුනයු

අම්ු විබයෝධීු ්රතිඳත්තිඹු විබලේබඹන්ු  8 8ු සිවු බ්රිතහනයඹන්ු ඹවබත්ු බඵෞද්ධු වු

හින්දුුවිබයෝධීු්රතිඳත්තිඹක්ුඵවුඳත්ුයුබනුඔවුන්බේුඅධිඳතයඹුඹවතවුඳත්ුූ ු

භසතුරංහුයහඟයඹුතුශුසකීඹුබද්ලඳහරනුඵරඹුබඹොදහුකිතුුදවභුයහප්තුබොවු

ඳළශඳදිඹම්ුකිරීභවු බන්විධු�ඹහභහෂ ු නුභනඹුශුඅහයඹුබභයවුඅමිු

ඈතිවහබ ු ළුු ඳළල්රම්ු භු වවන්පයු ආත. බු ු එඳරිද්බදන්ු �සතුු බක්තිු

ධියහඟයහදීන්ු ඹවබත්ු බඵෞද්ධු වු හින්දුු ඟනතහවු ත්ූ ු හනහන්තු ඈයවභු

බඵෝධුයුළම භුවහුඑඹුවිසතයහත්භුධයඹනඹුශුයුතුුභහතිහකි. බුුඑකීු
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හතහයවඹු ඹවබත්ු අමිු වජීනඹු ඳභවක්ු හුරුු පුරුදුු සිිනු බම්ු යබට්ු තිු

ඵහුතයුබඵෞද්ධුඟනතහුපී හවුඳත්බමින්ුසිිනනුඅහයඹුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ුවිවිධුඊඳරුභගින්ුබඵෞද්ධඹන්ුනයුඅම්රවුවයහුළම බම්ුයහඳහයු

දක්නවු රළබඵනු තයු විබලේබඹන්ු අමිු වජීනඹවු  හු අම්ු යහප්තහදඹු

හුරුපුරුදුුබොවුබනුආතිු�සතුුවුඈසරහම්ුඅමිුබොවසු බඵෞද්ධුවුහින්දුු

ඟනතහන්බේුඟහතිුඊරුභඹුවිනහලුකිරීබම්ු්රතිඳත්තිරුනිඹළීමුසිිනනුුදක්නවුආත. බ 

බභයවුපුයහවිදයහුසථහනුඹනුු  ුබනිුසිඹවුබඳයුඇතුතීතබ ුසිවුබඵෞද්ධ,ුහින්දුු

වු ඈසරහම්ු ඹනු අමිු ණ් හඹම්ු වජීනබඹන්ු ජීත්ු ූ ු දිබ ු රහංබක්ඹු

ඟනතහවභුඊරුභු ූ ු දහඹහදු ඵු ෂ තභහනබ ු විබලේබඹන්ුමුසලිම්ු ඟනතහු භතු

යුආතිුඵක්ු දළකිඹුවළකිඹ. බු ු ඔවුන්ුබපතිවහසිුපුයහවිදයහු සථහනරුම තිුවිබයෝධීු

බරු වයුතුු යමින්ු ඒහු විනහලු යමින්ු ඟනහහු පිහිුගහබනු එකීු ්රබද්ලරු

ඈසරහම්ු අභු සථහඳනඹු කිරීභවු වයුතුු කිරීභු විබලේබඹන්ු නළබනහියු ඳශහබත්ු

ෂ තභහනබ ු ඳහු සිදුබමින්ු ඳතිනු �ඹහදහභඹක්ු ඵවු ඳත්පයු ආත. බු ු ු “අමිු

වජීනඹ”ු ඹනුු බභයවු ඟහතිුඊරුභඹක්ුඵදු එඵළවින්ු බභයවු හඹුයනුසිඹලුු

අමිු ණ් හඹම්ු ඒු ඵු බඵෝධු යු බනු බද්ලඹවු ඊරුභු ූ ු ඟහතිු සතුුු

අයක්හු යු බනු වජීනඹු ඳත්හු ළම භවු පුරුදුු පුහුණුුශු යුතුු ආතිු ඵදු

ඳළවළදිලිඹ. බුු 

 424ුදීුසිදුූ ුඳිතුගීසිුඅභනබඹන්ුඳසුුඅම්ු්රඝහයබ ුවහුයවල්ුඹවත්ුයුළම භු

නිහුරංහබේු දළනවුසථහපිතුබතෝලිුවහුබ්රොබතසතහනුු�සතිඹහනිුඳල්ලිුභගින්ු

මු�ු රංහභු ු �සතිඹහනිුඅභවු වළයපයභු බප්ක්හු ූ ු ඵු ආන්ේලින්ු බහබේු

්රහලඹකින්ු බවිගු බේ. බු ු රංහබේු ඟනවනබඹන්ු �සතිඹහනිු බනොූ ු ු ු 92%ු ු දුු

�සතිඹහනිු යනු තුරුු ඔවුන්බේු හෂ ඹබහයඹු නිභු බනොබනු ු ඵු  9 2ු ු ((PAUL 

HATTAWAY) පීඳල්සු ඔෂසු දු . ඩිසට්ු ෂ ල්්ු නළභතිු ්රන්ථබ ු ු ු වන්ු බේ. බු ු ු එහිු

තදුයවත්ු වන්ු න්බන්ු කුඹුයු සළන්නු බනශහු න්නහු බභන්ු බඵෞද්ධඹන්ු

බදවිඹන්ු වන්බේු බනුබන්ු බනශහු තු වළු ඹන්නින. බු ු මින්ු භයු න්බන්ු

බරෝබඹන්ු. දුදවභුවු. ද්ධුලහනඹුතුයන්ුශුයුතුඹුඹන්නු�සතිඹහනිුඳල්ලිබ ු

සථහයඹු ඵින. බු බම්ු සථහයඹු භෆතදීු බවිගු වුු සථහක්ු නම්ු ඵරවත්හයබඹන්ු

අම්රවුවයහුළම භුතවනම්ුකිරීබම්ුබුගම්ඳතුම්ඵන්ධබඹන්ුදවසුදළක්පයභවු
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හතහයවඹු ඹවබත්ු අමිු වජීනඹු ඳභවක්ු හුරුු පුරුදුු සිිනු බම්ු යබට්ු තිු

ඵහුතයුබඵෞද්ධුඟනතහුපී හවුඳත්බමින්ුසිිනනුඅහයඹුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ුවිවිධුඊඳරුභගින්ුබඵෞද්ධඹන්ුනයුඅම්රවුවයහුළම බම්ුයහඳහයු

දක්නවු රළබඵනු තයු විබලේබඹන්ු අමිු වජීනඹවු  හු අම්ු යහප්තහදඹු

හුරුපුරුදුුබොවුබනුආතිු�සතුුවුඈසරහම්ුඅමිුබොවසු බඵෞද්ධුවුහින්දුු

ඟනතහන්බේුඟහතිුඊරුභඹුවිනහලුකිරීබම්ු්රතිඳත්තිරුනිඹළීමුසිිනනුුදක්නවුආත. බ 

බභයවුපුයහවිදයහුසථහනුඹනුු  ුබනිුසිඹවුබඳයුඇතුතීතබ ුසිවුබඵෞද්ධ,ුහින්දුු

වු ඈසරහම්ු ඹනු අමිු ණ් හඹම්ු වජීනබඹන්ු ජීත්ු ූ ු දිබ ු රහංබක්ඹු

ඟනතහවභුඊරුභු ූ ු දහඹහදු ඵු ෂ තභහනබ ු විබලේබඹන්ුමුසලිම්ු ඟනතහු භතු

යුආතිුඵක්ු දළකිඹුවළකිඹ. බු ු ඔවුන්ුබපතිවහසිුපුයහවිදයහු සථහනරුම තිුවිබයෝධීු

බරු වයුතුු යමින්ු ඒහු විනහලු යමින්ු ඟනහහු පිහිුගහබනු එකීු ්රබද්ලරු

ඈසරහම්ු අභු සථහඳනඹු කිරීභවු වයුතුු කිරීභු විබලේබඹන්ු නළබනහියු ඳශහබත්ු

ෂ තභහනබ ු ඳහු සිදුබමින්ු ඳතිනු �ඹහදහභඹක්ු ඵවු ඳත්පයු ආත. බු ු ු “අමිු

වජීනඹ”ු ඹනුු බභයවු ඟහතිුඊරුභඹක්ුඵදු එඵළවින්ු බභයවු හඹුයනුසිඹලුු

අමිු ණ් හඹම්ු ඒු ඵු බඵෝධු යු බනු බද්ලඹවු ඊරුභු ූ ු ඟහතිු සතුුු

අයක්හු යු බනු වජීනඹු ඳත්හු ළම භවු පුරුදුු පුහුණුුශු යුතුු ආතිු ඵදු

ඳළවළදිලිඹ. බුු 

 424ුදීුසිදුූ ුඳිතුගීසිුඅභනබඹන්ුඳසුුඅම්ු්රඝහයබ ුවහුයවල්ුඹවත්ුයුළම භු

නිහුරංහබේු දළනවුසථහපිතුබතෝලිුවහුබ්රොබතසතහනුු�සතිඹහනිුඳල්ලිුභගින්ු

මු�ු රංහභු ු �සතිඹහනිුඅභවු වළයපයභු බප්ක්හු ූ ු ඵුආන්ේලින්ු බහබේු

්රහලඹකින්ු බවිගු බේ. බු ු රංහබේු ඟනවනබඹන්ු �සතිඹහනිු බනොූ ු ු ු 92%ු ු දුු

�සතිඹහනිු යනු තුරුු ඔවුන්බේු හෂ ඹබහයඹු නිභු බනොබනු ු ඵු  9 2ු ු ((PAUL 

HATTAWAY) පීඳල්සු ඔෂසු දු . ඩිසට්ු ෂ ල්්ු නළභතිු ්රන්ථබ ු ු ු වන්ු බේ. බු ු ු එහිු

තදුයවත්ු වන්ු න්බන්ු කුඹුයු සළන්නු බනශහු න්නහු බභන්ු බඵෞද්ධඹන්ු

බදවිඹන්ු වන්බේු බනුබන්ු බනශහු තු වළු ඹන්නින. බු ු මින්ු භයු න්බන්ු

බරෝබඹන්ු. දුදවභුවු. ද්ධුලහනඹුතුයන්ුශුයුතුඹුඹන්නු�සතිඹහනිුඳල්ලිබ ු

සථහයඹු ඵින. බු බම්ු සථහයඹු භෆතදීු බවිගු වුු සථහක්ු නම්ු ඵරවත්හයබඹන්ු

අම්රවුවයහුළම භුතවනම්ුකිරීබම්ුබුගම්ඳතුම්ඵන්ධබඹන්ුදවසුදළක්පයභවු
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62. බ2 . බ622  දිනුුශ්රිුරංහුඳහෂ ලිබම්න්තුුංකීෂ වබ ුමිුගුලහරහුඳළතිුඅමිු

ංවිධහනුනිබඹෝජිතුරැසපයබම්දීුශ්රිුරංහුුඈළන්ජිලිල්ුුරඹන්සුපඟරුන්ුුදවසු

දළක්ූ ු සථහින. බු ු ඔවුන්බේුභතඹුූ බ ුශ්රිුරංහුඕනෆභුඅභවුවළයවිඹුවළකිු

ඵඹ. බු ුඒු නුුබොනිෆියුසිඹසු දෂ ලනඹවුවුත්ුවළයවිඹුවළකිුඵුඔවුහුුඳළසූුඵු

6229 නයහමියවු බොමින්ුබහු හෂ තහබේු ඳළවළදිලිු වන්ුයුආත. බු ශ්රි 

රංහු ඈතහු ු�ඹහහරී මූරධෂ භහදීුණ් හඹම්ුකීඳඹක්ුආබභරිහනුුඅධහයුආතිුු

�ඹහත්භුබනුඵුඒුවළයුරංහබේුඳතිනුබනකුත්ුඳල්ලි බඵොයදිබ ුභහ�ඵෆභවු

ඳසුඵවුබනොනුඵදුහක්ිතලින්ුනහයවඹුපයුආතිුඵුබඳම ුඹින. බු 

 1.3.2.  බුද්ධ ළවනය වශ ආගමික වශජීලනය 

ඳහිගු සූත්රු නිහඹු තුශු දීකු නිහබ ු වසභඟහරු සූත්රඹු තභු භහඟු ඳරිඹු පිිගඵු

වියවඹක්ුයන්බන්ුබෞතභු. දුන්ුදහශුදවභුඵහුවිධුභතිභතහන්තය,ුඅමිුවු

බෝ�ූ දු ුමදිු ම්්රදහඹනවදු ඵළඳිු ළවු බදු ංයුතිඹකින්ු යුත්ු ිතන්තනු

දහෂ ලනිුඳසුබිභුඵඹ. බුබභහිු්රධහනුධහයහ බදකි. බුලහසතහදඹුබවත්ුභතුුබඹක්ු

විලසහඹත්ුඊච්බඞදහදඹු  බවත්ුබබෞතිහදඹු - සිඹල්රු ුභයණින්ුඳසුුවිනහලඹවු

රක්පයභුඹනුවිලසහඹන්ඹ. බ  බභකීුවිලසහුුරබ්ධිතුම්්රදහඹුභළදුබෞතභු. දුන්ුබදසූුු

දවභු භගින්  එතුභන්බේු අමිු වජීනඹු පිිගඵු ජීඝෂ ඹහු ශඑිගදකිනුබ දු

ශයුතුුවුබනොයුශයුතු,ුබවොු -  නයුවුවරිු - ළරැද්දුපිිගඵුද්ධෂ භහදීු

යහහයුතීයවඹක්ුතුයුතුුඵුතභුශ්රහුශ්රහවිහන්වුඈඟිුයමිනි. බු ුබභතළන්හිු

එතුබභෝු එළනිු ඹවදහඝහයහත්භු ු තීයවඹක්ු වහු ඵහධහු නු හදතුනක්ු ු වන්ු

යති. බු ු (බඳයු ඳළතිු ු නිම්භහවහදු (බදවිඹන්ු සිඹල්රු නිෂ භහවු ශු ),ු 

පුබ්බබ්තබවේතුහදු - ෂ භබවේතුහදඹු වු බවේතුු ප්ඳච්ඝඹහදු - බවේතුහදඹ. බ)ු

බෞතභු. දුන්ුබභභුදහෂ ලනිුධහයහුුසිඹල්රුපිිගඵුනුඳබම්ඹුඊබප්ක්හකින්ුදළුු

භජ්ඣිභු ්රතිඳදහු බද්ලනහු යන්බන්ු පෂ තභුඅමිු - දහෂ ලනිු වු ්රභහණිු

ජහනවිබහගීඹු විඝක්වඹක්ු වයවහඹ. බු එඵළවින්ු . දුන්ු දහශු දවභු තුශු අමිු

විවිධත්ඹු සබහවි ්රඳංඝඹකි. බු ු එඹු භහඟු රකුවකි. බු ු පිුගදළකිඹු බනොවළක්කි. බුු

එඵළවින්ුවිවිධුඅල්ඳ,ුභහඟුංසිතිුඅමිුම්්රදහඹුසිඹල්රුබදුභවුම්භතු

ඊබප්ක්හවතුඵළල්භුවු�ඹහුළඵළවින්භුබඵොදුනුඹ. බු ුඑහිුවදතභුවජීනඹවු

ළඳඹ. බුුළඳන්බන්ුඹභක්ුදිසිනතුබනොබනසු- මුල්ඵළු- හසඨුතභන්දු
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බනහදු්රතික්බේඳුයන්නහුූ ුබහුමූරඹවඹ. බුුඑළනිුතත්ත්ඹක්ුභළදුභහතවු

බඹොමුුකිරීභවු. දුදවභුඋඳහයුබේ. බුුඅමිුවජීනුඅල්ඳුවු�ඹහහයම්ුවහුු

බභභුපිිගබතුඅබද්ලුකිරීභවු. ද්ධුදෂ ලනඹුආයයුම්ුයති. බුු 

භහින්දහභනබඹන්ුඳසුුබභභුබද්ලඹුවිවිධුමිුබද්ලඳහරනිුවුල්ළසිුයහඟයදුභළදු

බඳයදිු වු බඳයදිු මුහුදුු ංයවු බබුශඳුන්ු වු ඩුළඩිු ලබඹන්ු

අක්රභණිඹන්බේු භහනඹවුවුඌජුු වහු ක්රුඅධිඳතයඹනවුරක්පයුආතිුඵු පිු

කිඹමු. බු 

බභහිදීු ග්රීු ,ු චීනු ,ු යහබි,ු බඝෝරු ,ු ඩිු ,භරඹහලිු ඟනු ්රඟහු වු යහඟතහන්�ු ,ු

ංසිතිභඹු,ුුභහජීඹු,ුබහහභඹුඵරඳෆම්ුතිබූුඵුබනොයවකි. බුුඑනමුත්ුබභකීුකිසිභු

යුඹදුුඉවුඳසුුහලීනුු  ුනුුලතෂ බ ුසිවු 9ුනුලතෂ ඹුදක්හුසිදුූ ු

යුබයෝපිඹහනුු ඳිතුගීසිු ු ,ු රන්බද්සිු වහු ඈංග්රීසිු ඹවත්විජිතු යුරදිු ඳහු බභභු බද්ලඹු

පෂ වුබරුකිසිුබද්ලඹවුඹවත්ුබනොසිිනුඵදුවවන්ුයන්බන්ුඑකීුඈතිවහඹුදු

එහිු විසූන්වදු බෞයු පෂ ඹ. බු ු බභභුකිසිදුු බද්ලඹවු ඹවත්ු බනොූ ු මිමිබහඹු -ු

පුයයඹුවුඟනංබඹෝබඹහිුයුගුබඵොදුනුභින. බුුඑකීුයුගතබහඹුන්ුසිඹල්රු

බලෝවඹු කිරීභවු බනොු ඒු සිඹල්රු පෂ ු බරු යහබනු දයහු සිටීබම්ු භවහු

ධෂ භබඹෝගීු නිදවසු සවිබේඝනහත්භු බනහවු බනකුු පයභවු ඈ වරිනු

ජහනවිබහහත්භුබඵොදුනුුවියවඹින. බුුඑඹුරැකිඹුයුතුඹ. බුු්රගුවුශුයුතුඹ. බුුගුරුුශු

යුතුඹ. බුු 

එඵළවින්ු බභයවු බනකුත්ු අමිු වු ඟනු ්රඟහු බභභු රුවු පිිගඵු බඳොදුු

හධඹ,ුනු. දුදවභුඔසබේුුවුඉවුභහී ුපුයළසිබහඹු්රගුවුකිරීභුභසතඹවභු

සිදුු යන්නහු ූ ු ත්හයඹකි. බු ු ඳරිවතු පුයළසිු භබනෝු බහඹකි. බු ු ංහිඳිඹහවු

සිඹල්රන්භුදහඹුකිරීභවුයන්නහුූ ුභහඟුභිබඹෝඹකි. බුුහුබදක්ුිනතිහසිම්ුභතු

ඳභවක්ු ුරැඳිුඑඹදුබද්ලඳහරනියවඹවුරක්ුයමින්ු්රඟහුතභු්රඟහු කීම්ුඈුගු

බනොයන්බන්ු නම්ු එන්ු රහඳඹු ංහිඳිඹහවු ු ඈ ක්ු ු බනොභළත. බු ු එඵළවින්ු

ංහිඳිඹහුරැබනුබ ුිනතිහසිම්ුවහුකීම්ුඑභුහසිඹුබදඳළත්තුබරුුසිඹලුු

අම්ු,ු්රඟහුපිිගත්ුවිවඹ. බුු 
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බනහදු්රතික්බේඳුයන්නහුූ ුබහුමූරඹවඹ. බුුඑළනිුතත්ත්ඹක්ුභළදුභහතවු

බඹොමුුකිරීභවු. දුදවභුඋඳහයුබේ. බුුඅමිුවජීනුඅල්ඳුවු�ඹහහයම්ුවහුු

බභභුපිිගබතුඅබද්ලුකිරීභවු. ද්ධුදෂ ලනඹුආයයුම්ුයති. බුු 

භහින්දහභනබඹන්ුඳසුුබභභුබද්ලඹුවිවිධුමිුබද්ලඳහරනිුවුල්ළසිුයහඟයදුභළදු

බඳයදිු වු බඳයදිු මුහුදුු ංයවු බබුශඳුන්ු වු ඩුළඩිු ලබඹන්ු

අක්රභණිඹන්බේු භහනඹවුවුඌජුු වහු ක්රුඅධිඳතයඹනවුරක්පයුආතිුඵු පිු

කිඹමු. බු 

බභහිදීු ග්රීු ,ු චීනු ,ු යහබි,ු බඝෝරු ,ු ඩිු ,භරඹහලිු ඟනු ්රඟහු වු යහඟතහන්�ු ,ු

ංසිතිභඹු,ුුභහජීඹු,ුබහහභඹුඵරඳෆම්ුතිබූුඵුබනොයවකි. බුුඑනමුත්ුබභකීුකිසිභු

යුඹදුුඉවුඳසුුහලීනුු  ුනුුලතෂ බ ුසිවු 9ුනුලතෂ ඹුදක්හුසිදුූ ු

යුබයෝපිඹහනුු ඳිතුගීසිු ු ,ු රන්බද්සිු වහු ඈංග්රීසිු ඹවත්විජිතු යුරදිු ඳහු බභභු බද්ලඹු

පෂ වුබරුකිසිුබද්ලඹවුඹවත්ුබනොසිිනුඵදුවවන්ුයන්බන්ුඑකීුඈතිවහඹුදු

එහිු විසූන්වදු බෞයු පෂ ඹ. බු ු බභභුකිසිදුු බද්ලඹවු ඹවත්ු බනොූ ු මිමිබහඹු -ු

පුයයඹුවුඟනංබඹෝබඹහිුයුගුබඵොදුනුභින. බුුඑකීුයුගතබහඹුන්ුසිඹල්රු

බලෝවඹු කිරීභවු බනොු ඒු සිඹල්රු පෂ ු බරු යහබනු දයහු සිටීබම්ු භවහු

ධෂ භබඹෝගීු නිදවසු සවිබේඝනහත්භු බනහවු බනකුු පයභවු ඈ වරිනු

ජහනවිබහහත්භුබඵොදුනුුවියවඹින. බුුඑඹුරැකිඹුයුතුඹ. බුු්රගුවුශුයුතුඹ. බුුගුරුුශු

යුතුඹ. බුු 

එඵළවින්ු බභයවු බනකුත්ු අමිු වු ඟනු ්රඟහු බභභු රුවු පිිගඵු බඳොදුු

හධඹ,ුනු. දුදවභුඔසබේුුවුඉවුභහී ුපුයළසිබහඹු්රගුවුකිරීභුභසතඹවභු

සිදුු යන්නහු ූ ු ත්හයඹකි. බු ු ඳරිවතු පුයළසිු භබනෝු බහඹකි. බු ු ංහිඳිඹහවු

සිඹල්රන්භුදහඹුකිරීභවුයන්නහුූ ුභහඟුභිබඹෝඹකි. බුුහුබදක්ුිනතිහසිම්ුභතු

ඳභවක්ු ුරැඳිුඑඹදුබද්ලඳහරනියවඹවුරක්ුයමින්ු්රඟහුතභු්රඟහු කීම්ුඈුගු

බනොයන්බන්ු නම්ු එන්ු රහඳඹු ංහිඳිඹහවු ු ඈ ක්ු ු බනොභළත. බු ු එඵළවින්ු

ංහිඳිඹහුරැබනුබ ුිනතිහසිම්ුවහුකීම්ුඑභුහසිඹුබදඳළත්තුබරුුසිඹලුු

අම්ු,ු්රඟහුපිිගත්ුවිවඹ. බුු 
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නූතනුශ්රිුරහංබක්ඹුන්දෂ බඹුබභභුබඳයුවන්ුසිඹලුුිවු්රඳංඝලින්ුඅදීනුුරත්ු

රහංබක්ඹු්රබඹකි. බුුඑඹුඹථහෂ ථඹින. බුුඑඹුබවොදුනයදුබනොබින. බුුඑඹුදළනවුබභයවු

පුයළසිඹන්වුඋරුභුූ ු බදඹින. බු ු එඹු පිිගතුයුතුඹ. බු ු එඹු ඵහුඅමිුඵහුංසිතිු

ඵහුබහහභඹුුබරුවිවිධුූ ුඋඳුංසිතිුුවනහකින්ුබඳෝවඹුපයුආත. බ 

ශ්රිු රංහු තුශවු අභනඹු ූ ු . දුන්ු දහශු දවභු ඳසුගිඹු ලතෂ ු වනහක්ු විවිධු

ිතන්තනු ධහයහු මිු බද්ලඳහරනිු භහඟු ්රභන,ු අල්ඳු වු විවිධු ඟනු භහඟරුු

අබහඹනවු මුහුවු දීු ආතිු එකීු ්රඳංඝරු ු ඹම්ඹම්ු ඵරඳෆම්ු වු බනසම්රවු

බහඟනඹු යමින්ු එඹදු ඹම්ු ඹම්ු ්රභහණිු ඵරඳෆම්රවදු සුංබඹෝඹනවදු ඳහත්රු

ඳළමිවුආතිුදිගුුභනුවිිතත්රඹ. බු ුඑහිු්රධහනතභුංුරක්වඹුන්බන්ුඑදහබභදහුතුයු

එකීුඟනුමූවඹුබයුළශත්ු ු. දුු දවබභහිුසිංවරුරහංබක්ඹුයවහබහිුසුළුුසුළුු

බනසම්ුසිදුපයභින. බුවිබලේබඹන්භුබථයහදුම්්රදහඹුපිිගඵුවිබදසු උතකුුනුනු

ඟෂ භන්ු ඟහතිු විනන්සු බඵෂ ට්වු නුු . දුදවභු වහු රහංබක්ඹු ඟනඹහබේු එභු දවභු

පිිගඵු ුරැඳිුංතු (consistency) ඵඹ. බු ුබභභුනිරීක්වඹුතත්ුඑළනිභුභවහංලු

විද්තුන්ු නු බඟෝෂ ජ්ු වෂ න්ඕෂ ,ු විල්බවල්ම්ු ිනෂ ,ු රිසු බ්වි්සු වු බභයවදු

ඈතිවහුබල්නුවිලහයදිනන්ුනහථුයති. බුුඑනමුත්ුබභයවුබඵොදුුුදවබම්ුම්්රදහඹුන්ු

රබ්ධිු ,ු විලසහු ඳද්ධතිු වහු ඟනමූරු ළදුම්ු පිදුම්ු සිඹල්රවු රිසිු බේු ළබ න්නව,ුු

වළබදන්නවු ඈ ු හලු රහු ආතිු ඵු ළඵෆකි. බු ු එඵළවින්ු අමිු ංහිඳිඹහු

පිිගඵුදිභුඅදෂ ලඹු පිිගබිඹුු න්බන්ුරහංබක්ඹුඵහුතයඹක්ු නුහී ු නු . දුදවභු

මුල්ු ඵළු ආතිු බභන්ු ඳරිඹු ඉවු භහී ු බඳෝවඹු රළබූුඅමිු ම්්රදහඹු

රැක්ුපයබභන්ුවහු ු ඒහු ෂ ධනඹුපයබභනි. බු ු ඒු නුු ු සිදුවිඹුයුත්බත්ුඵහුතයුසුළුතයු

ළුගම්ුෂ ධනඹුනුභංබඳත්ුසුයහුපුයළසිුංහිඳිඹහු්රගුවුකිරීභින. බුුෂ හදීුබප්ු

රැශුරැකීභුඳභවක්ුබනොුසිඹල්රන්බේුරැුසුරැකීභුතුශුසිඹල්රන්භුසුයක්ිතතුනු

ඵු බත්රුම්ු ළම භින. බු ු යවු රැකුබවොත්ු ඳභවක්ු ු එහිු ඟනඹහදු රැබනු ඵු ඳක්ු

කිරීභින. බුු 

1.3.3.  ආගම්ලත ඳශසුකම් වෆඳයීභ  

. දුුදවමින්ුරදුශික්වඹුභුබො නළගුවුබඵෞද්ධුංසිතිඹුවහුඅෂ කාුයවහු

ඳදනම්ු බොවු බනු ශ්රිු රංහු තුශු හඹු ශු සිඹලුු ඟනු බොවසු හභහී ු වහු

වජීනබඹන්ුෂ ථත්ුජීවිතුතුශව. බු  424ුන්ුඳසුුආතිුූ ු ඳයදිුඟහතීන්බේු
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අක්රභවු වු එභගින්ු බො ු නළගුණුු අමිු වහු භහඟු අෂ කාු ක්රභඹු ඹවබත්ු

බඵෞද්ධඹන්ු එබතක්ුභුක්තිු විදිමින්ුසිිනු ු හභහමිු භිද්ධිභත්ු ඟනු ජීවිතඹු ඹම්තහක්ු

දුයවු හරුුවිඹ. බු 

ඈංග්රීසිහුු  8 4ු ඊ යවු ගිවිසුබභන්දු . දුදවභු අයක්හු යනු ඵවු බඳොබයොන්දුු ූ ත්ුුු

එකීුගිවිසුබම්ුන්තිු යමින්ුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ු�ඹහත්භුයනුරදු්රතිඳත්තිු

නිහුු 8 7- 8 8ුදීුසිංවරුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුදිඹත්ුයනුරදුනිදවසු යරඹුවිනහලු

යු දළමූු බ්රිතහනයබඹෝුඊ යවු ්රබද්ලු රුකිතුු දවභු යහප්තුකිරීභවු ලයුම තිභඹු

ඳරියඹු  8 8ු ඊ යවු ්රහලනබඹන්ු හු ත්ව. බු නිදවබන්ු ඳසුු  9 8ු සිවු

අණ්ඩුක්රභු යසථහබන්ු . දුදවභු අයක්හු කිරීභවු කිසිදුු ්රතිඳහදනඹක්ු රහු

බනොති. ණි. බු ඒු තයු  976ු ්රථභු ඟනයඟු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 2 ු ළනිුු

න්තිබඹන්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුබදනුඵවු්රතිඳහදනුදක්හුආත. බුඓුතිවහසිු

හධු බබයහිු ධහනඹු බඹොමුු යනු විවු ශ්රිු රංහු තුශු ෂ ධනඹු ූ ු බඵෞද්ධු

ංසිතිඹුනු,ුභිනුඳන්රින,ුළළිනුුදහළඵිනුඹනුංල්ඳඹුභතුඳදනම්ුූ ුහරිු

ංසිතිඹු භු ිිතහෂ මිු වහු හෂ මිු ංෂ ධනඹු ු ඊදහයත්ු බඵෞද්ධඹහු

ඹවඳත්ු දිවිු බඳබතක්ු තුශු ඵු යවක්ු බනබේ. බු ඒු නුු ඳු යවු තුු දියුණුු

භහනු ම්ඳතක්ු බභන්භු අධයහත්මිු ගුවහබන්ු යුතුු ඟනු මූවඹක්ු දක්නවු

රළ. ණි. බු එබේු වුදු ඈතිවහඹුපුයහු බඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුභුක්තිුවිදිනුරදු ිනතිහසිම්ු

ෂ තභහනබ ුඔවුන්වුහිමිුපයබනුඹනුඵදක්නවුරළබබ්. බුබභභුතත්ත්ඹවුතුඩුුදුන්ු

විවිධුබවේතුන්ුආතිුඵදක්නවුරළබඵනුතයුයහඟයතන්ත්රඹුතුශු�ඹහත්භුනුම තිු

රීතිුවහුඳරිඳහරනුඳද්ධතිදුඵරඳහුආතිුඵුබඳබන්. බ 

යවුපුයහුපිහිවහුආතිුඅමිුභධයසථහනුනුඳහතඹුබදුඵළලුවිවදුඒුයවහුතුිගන්ුඟනු

නුඳහතඹවුබනොළශබඳනුබරුඅමිුසිද්ධසථහනුයහප්තුපයුආත. බ 

බඵෞද්ධුඳන්ල්ු    6,639ු 42% 

හින්දුුබෝවිල්ු   ුුු 7236ු  69% 

�සතිඹහනිුසිද්ධසථහන  ුුු6422ු  6. බ4% 

මුසලිම්ුසිද්ධසථහනු  ුුු 6842ු    % 
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අක්රභවු වු එභගින්ු බො ු නළගුණුු අමිු වහු භහඟු අෂ කාු ක්රභඹු ඹවබත්ු

බඵෞද්ධඹන්ු එබතක්ුභුක්තිු විදිමින්ුසිිනු ු හභහමිු භිද්ධිභත්ු ඟනු ජීවිතඹු ඹම්තහක්ු

දුයවු හරුුවිඹ. බු 

ඈංග්රීසිහුු  8 4ු ඊ යවු ගිවිසුබභන්දු . දුදවභු අයක්හු යනු ඵවු බඳොබයොන්දුු ූ ත්ුුු

එකීුගිවිසුබම්ුන්තිු යමින්ුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ු�ඹහත්භුයනුරදු්රතිඳත්තිු

නිහුු 8 7- 8 8ුදීුසිංවරුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුදිඹත්ුයනුරදුනිදවසු යරඹුවිනහලු

යු දළමූු බ්රිතහනයබඹෝුඊ යවු ්රබද්ලු රුකිතුු දවභු යහප්තුකිරීභවු ලයුම තිභඹු

ඳරියඹු  8 8ු ඊ යවු ්රහලනබඹන්ු හු ත්ව. බු නිදවබන්ු ඳසුු  9 8ු සිවු

අණ්ඩුක්රභු යසථහබන්ු . දුදවභු අයක්හු කිරීභවු කිසිදුු ්රතිඳහදනඹක්ු රහු

බනොති. ණි. බු ඒු තයු  976ු ්රථභු ඟනයඟු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 2 ු ළනිුු

න්තිබඹන්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුබදනුඵවු්රතිඳහදනුදක්හුආත. බුඓුතිවහසිු

හධු බබයහිු ධහනඹු බඹොමුු යනු විවු ශ්රිු රංහු තුශු ෂ ධනඹු ූ ු බඵෞද්ධු

ංසිතිඹුනු,ුභිනුඳන්රින,ුළළිනුුදහළඵිනුඹනුංල්ඳඹුභතුඳදනම්ුූ ුහරිු

ංසිතිඹු භු ිිතහෂ මිු වහු හෂ මිු ංෂ ධනඹු ු ඊදහයත්ු බඵෞද්ධඹහු

ඹවඳත්ු දිවිු බඳබතක්ු තුශු ඵු යවක්ු බනබේ. බු ඒු නුු ඳු යවු තුු දියුණුු

භහනු ම්ඳතක්ු බභන්භු අධයහත්මිු ගුවහබන්ු යුතුු ඟනු මූවඹක්ු දක්නවු

රළ. ණි. බු එබේු වුදු ඈතිවහඹුපුයහු බඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුභුක්තිුවිදිනුරදු ිනතිහසිම්ු

ෂ තභහනබ ුඔවුන්වුහිමිුපයබනුඹනුඵදක්නවුරළබබ්. බුබභභුතත්ත්ඹවුතුඩුුදුන්ු

විවිධුබවේතුන්ුආතිුඵදක්නවුරළබඵනුතයුයහඟයතන්ත්රඹුතුශු�ඹහත්භුනුම තිු

රීතිුවහුඳරිඳහරනුඳද්ධතිදුඵරඳහුආතිුඵුබඳබන්. බ 

යවුපුයහුපිහිවහුආතිුඅමිුභධයසථහනුනුඳහතඹුබදුඵළලුවිවදුඒුයවහුතුිගන්ුඟනු

නුඳහතඹවුබනොළශබඳනුබරුඅමිුසිද්ධසථහනුයහප්තුපයුආත. බ 

බඵෞද්ධුඳන්ල්ු    6,639ු 42% 

හින්දුුබෝවිල්ු   ුුු 7236ු  69% 

�සතිඹහනිුසිද්ධසථහන  ුුු6422ු  6. බ4% 

මුසලිම්ුසිද්ධසථහනු  ුුු 6842ු    % 
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යඟඹුවිසින්ුවිවිධුහරුහනුුතුශු ු විවිධුඅමිු�ඹහහයම්ුනිඹහභනඹුකිරීභු

වහු විවිධු අම්රවු ඳවසුම්ු ළඳීමභු වහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වහු භහතයහංලු

පිහිවහුආත. බුභෆතක්ුනුබතක්භුඅම්ුවතයුවහු භහතයහංලුවතයක්ු�ඹහත්භු

විඹ. බ 

දෆනත ක්රියළ භක මදඳළර් මම්න්තු:  

බඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තු 

හින්දුුංසිතිුවහුඅමිුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තු 

�සතිඹහනිුවයුතුුවහුංසිතිුබදඳහෂ තබම්න්තු 

මුසලිම්ුවයුතුුවහුංසිතිුබදඳහෂ තබම්න්තු 

බභභුබදඳහෂ තබම්න්තුරුබොභහරිසරුුවහුධයක්රුුළනිුතනතුරුරවුදහශු

අම්ුබක්තිඹන්ුබතෝයහුඳත්ුයනුු ුරළබබ්. බුබම්ුතත්ත්ඹුනිහුයඟඹුවිසින්ුවිවිධු

යහඳිතිුභගින්ුබඹොදනුමුරයු්රතිඳහදනුඒුඒුඅම්රුනිරධහරීන්බේුළභළත්තුඳරිදිු

ඳහරනඹුබින. බුඑබේභුනුඅමිුභධයසථහනුඅයම්බුකිරීභුදළනවුඳතිනුමිු

අඹතනුලිඹහඳදිංිතුකිරීභද,ුුවිවිධුඅම්රවුඹත්ුබදඳහෂ තබම්න්තුුඵරධහරින්ුවිසින්ු

ඔවුබනොවුන්වු රිසිු ඳරිදිු යබනු ඹහභදු දළකිඹු වළකිඹ. බු ු නිදසුනක්ු බරු ීමභහකින්ු

බතොයුමුසලිම්ුභරහහු දවම්ුඳහල්ුපිහිුගපයභුවහුඒුවයවහුඊන්නුුරඵනුන්තහදිු

මුසලිම්ුඅම්හදඹුදළක්විඹුවළකිඹ. බුන්තහදිු�සතිඹහනිුභධයසථහනුම්ඵන්ධබඹන්ද,ු

එබේභු යහඳිතිු ු �ඹහත්භු ඳති. බු බභභු තත්ත්ඹු තදුයවත්ු යවු තුශු ු �ඹහත්භු

වුබවොත්ුබභයවුභසතුඟනතහුබභබතක්ුභුක්තිුවිදිනුරදුුහභහමිුවජීනඹුවහු

අෂ කාඹුබිළිනභවුබඵොබවෝුදුයවුඈ ුආත. බුෂ තභහනබ දීුඒුතත්ත්ඹුශ්රිුරහංකිඹහු

ත්විදිමින්ු සිිනනු ඵු බනොයවකි. බු ඒකීඹුබහඹකින්ු බතොයපයභදු එභු ්රතිඳත්තිඹු

පිහිවහු වයුතුු බනොකිරීභදු නිහු ඳවතු වන්ු බරු භහඟඹු තුශු ෂ . දු ආතිවිඹු

වළකිඹ. බු 

අම්ුඅම්ුතයුළුගම්. බ 

සිද්ධසථහනුසිද්ධසථහනුතයුළුගම්. බ 

ඟනුබොවසුවහුඟනුබොවසුතයුළුගම්. බ 

නිහඹුවහුනිහඹුතයුළුගම්. බ 
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ම්්රදහඹුඟනුබොවසුවහුන්තහදීන්ුතයුළුගම්. බ 

පුයහවිදයහුසථහනුවහුඑභුසථහනුශුසිිනනුල්ළසිඹන්ුතයුළුගම්. බ 

න්දනහරුන්ුවහුඑභුන්දනහු්රබද්ලරුල්ළසිඹන්ුතයුළුගම්. බ 

බද්ලඳහරජිනන්ුවහුබද්ලඳහරජිනන්ුතයුළුගම්. බ 

ඳරිඳහරඹන්ුවහුඳරිඳහරඹන්ුතයුළුගම්. බ 

ඈවතු සිඹලුු ළුගම්ු බවේතුබන්ු භසතු ඟහතිඹවභු බඳොදුබේු න්තහදීු තෂ ඟනු එල්රු

බමින්ු ඳතී. බු එභු නිහු බඵෞද්ධු ංසිතිඹු තුශු හරඹක්ු තිසබේු ශ්රිු රහංකිඹන්ු

භුක්තිවිධිුහභහමිුඟනජීවිතඹුදුශ්රිුරහංකිඹහවුහිමිුපයුආත. බුවිබලේබඹන්ුබඵෞද්ධු

ඟනතහවු හිමිු පයු ආත. බු බභභු තත්ත්ඹු භිද්ධිභත්ු යවක්ු බො නළගීබම්දීු විලහරු

ඵහධහකි. බුඒුනිහුඳවතු දළක්බනුබඹෝඟනහුවළකිුඈක්භනින්ු�ඹහත්භු ුශුයුතුු

ආතිුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

1.3.4.  ළංමක්ය මුවහලිම් වභළජය 

රහංබක්ඹුමුසලිම්ුංක්රභවඹුයහබිු -ුඊතුරුුප්රිහනුුබබශහභුඅශ්රිතුසිදුුපයුආතිු

ඵද, එහිුපිරිමිුංක්රභණිුබබශඳුන්ුඑුශ්රිුරහංකිුසිංවරුවුබදභශුහන්තහන්ු

අහවුයු නිමින්ුබභයවුතභුසථීයු හසථහනඹුයුත්ුඵදු එකීුම්බුබඹන්ු

ඳළතුඑනුභවයුමුසලිම්ුභේරවිරුුඳහු්රහලුයුආත. බුමුහුදුඵ ු්රබද්ලුඳිතුගීීමන්ු

ඹවබත්ුසිටීබම්දිුමුසලිම්රුන්වු ුතහ නපී නරවුමුහුවු ු දීභවුසිදුූ ුහරඹක්ුවිඹ. බු

ඳිතුගීීමන්ුඔවුන්ුබභයිනන්ුපිුගවල්ුකිරීභවුතීයවඹුකිරීභුබවේතුබොවුඑවුඊ යවු

යඟුතනතුයු දළරුු බනයත්ු යජුු (  2 -  34)ු එකීු මුසලිම්ු තළන්ු ූ නවුයවුූ ු

ඵද, භධයභුඳුයබ ුවුනළබනහියුීමභහරුනළතුඳදිංිතුශුඵදුඈතිවහබ ු

දළක්බේ. බු  8ු වු  9ු ලතෂ රදිු ඕරන්දු වු ඈංග්රීීමන්ු තභන්බේු බබශහම්ු වු

යහඟයඹු වයුතුරදිු ඊඳබඹෝගිු යු නුු සු තභනවු ඳක්ඳහතු ඹළිනු සිතු තත්ු

අසිඹහනුු මුසලිම්ු ඟනබොවසු තරින්ු ඟහහු වු භළබල්සිඹහනුු මුසලිම්රුන්ුආයයුම්ු

කිරීභු බවේතුබන්ු බඳයු කීු යහබි-ඊතුරුු ප්රිහනුු මුසලිම්රුන්ු තයවු “භළබල්ු

මුසලිම්රුන්ද”ු එතුු විඹ. බු එඵළවින්ු ඈංග්රීසිහු තභු ලිඵයල්හදිු දළක්භු වයවහු අභු

ආදහීබම්ු නිදවු රඵහු බදනුු සු ඔවුන්වු තභු බද්සථහනු නිෂ භහවඹු කිරීභවු ඈ ු

ළරසූව. බු ඈක්බිතිු රහංබක්ඹු මුසලිම්රුු බ්රිතහනයු යුබ ු හනු බහබ ු සිවු තභු

නනයතහු “භළබල්ුමුල්භහනුන්” වු ‘මුෂ ුමුල්භහනුන්’ු බරද, ්රඝලිතුකිරීභු
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ම්්රදහඹුඟනුබොවසුවහුන්තහදීන්ුතයුළුගම්. බ 

පුයහවිදයහුසථහනුවහුඑභුසථහනුශුසිිනනුල්ළසිඹන්ුතයුළුගම්. බ 

න්දනහරුන්ුවහුඑභුන්දනහු්රබද්ලරුල්ළසිඹන්ුතයුළුගම්. බ 

බද්ලඳහරජිනන්ුවහුබද්ලඳහරජිනන්ුතයුළුගම්. බ 

ඳරිඳහරඹන්ුවහුඳරිඳහරඹන්ුතයුළුගම්. බ 

ඈවතු සිඹලුු ළුගම්ු බවේතුබන්ු භසතු ඟහතිඹවභු බඳොදුබේු න්තහදීු තෂ ඟනු එල්රු

බමින්ු ඳතී. බු එභු නිහු බඵෞද්ධු ංසිතිඹු තුශු හරඹක්ු තිසබේු ශ්රිු රහංකිඹන්ු

භුක්තිවිධිුහභහමිුඟනජීවිතඹුදුශ්රිුරහංකිඹහවුහිමිුපයුආත. බුවිබලේබඹන්ුබඵෞද්ධු

ඟනතහවු හිමිු පයු ආත. බු බභභු තත්ත්ඹු භිද්ධිභත්ු යවක්ු බො නළගීබම්දීු විලහරු

ඵහධහකි. බුඒුනිහුඳවතු දළක්බනුබඹෝඟනහුවළකිුඈක්භනින්ු�ඹහත්භු ුශුයුතුු

ආතිුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

1.3.4.  ළංමක්ය මුවහලිම් වභළජය 

රහංබක්ඹුමුසලිම්ුංක්රභවඹුයහබිු -ුඊතුරුුප්රිහනුුබබශහභුඅශ්රිතුසිදුුපයුආතිු

ඵද, එහිුපිරිමිුංක්රභණිුබබශඳුන්ුඑුශ්රිුරහංකිුසිංවරුවුබදභශුහන්තහන්ු

අහවුයු නිමින්ුබභයවුතභුසථීයු හසථහනඹුයුත්ුඵදු එකීුම්බුබඹන්ු

ඳළතුඑනුභවයුමුසලිම්ුභේරවිරුුඳහු්රහලුයුආත. බුමුහුදුඵ ු්රබද්ලුඳිතුගීීමන්ු

ඹවබත්ුසිටීබම්දිුමුසලිම්රුන්වු ුතහ නපී නරවුමුහුවු ු දීභවුසිදුූ ුහරඹක්ුවිඹ. බු

ඳිතුගීීමන්ුඔවුන්ුබභයිනන්ුපිුගවල්ුකිරීභවුතීයවඹුකිරීභුබවේතුබොවුඑවුඊ යවු

යඟුතනතුයු දළරුු බනයත්ු යජුු (  2 -  34)ු එකීු මුසලිම්ු තළන්ු ූ නවුයවුූ ු

ඵද, භධයභුඳුයබ ුවුනළබනහියුීමභහරුනළතුඳදිංිතුශුඵදුඈතිවහබ ු

දළක්බේ. බු  8ු වු  9ු ලතෂ රදිු ඕරන්දු වු ඈංග්රීීමන්ු තභන්බේු බබශහම්ු වු

යහඟයඹු වයුතුරදිු ඊඳබඹෝගිු යු නුු සු තභනවු ඳක්ඳහතු ඹළිනු සිතු තත්ු

අසිඹහනුු මුසලිම්ු ඟනබොවසු තරින්ු ඟහහු වු භළබල්සිඹහනුු මුසලිම්රුන්ුආයයුම්ු

කිරීභු බවේතුබන්ු බඳයු කීු යහබි-ඊතුරුු ප්රිහනුු මුසලිම්රුන්ු තයවු “භළබල්ු

මුසලිම්රුන්ද”ු එතුු විඹ. බු එඵළවින්ු ඈංග්රීසිහු තභු ලිඵයල්හදිු දළක්භු වයවහු අභු

ආදහීබම්ු නිදවු රඵහු බදනුු සු ඔවුන්වු තභු බද්සථහනු නිෂ භහවඹු කිරීභවු ඈ ු

ළරසූව. බු ඈක්බිතිු රහංබක්ඹු මුසලිම්රුු බ්රිතහනයු යුබ ු හනු බහබ ු සිවු තභු

නනයතහු “භළබල්ුමුල්භහනුන්” වු ‘මුෂ ුමුල්භහනුන්’ු බරද, ්රඝලිතුකිරීභු
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වන්ුශව. බුෂ තභහනබ ුදීුරහංබක්ඹුඟනුනුඳහතඹුනුුබභොවුහුු9. බ7%ුක්ුබවත්ු

මිලිඹනු . බ9ුුඳභවුබේු(ංවනු62 6). බු6262ුඳභවුඑඹු 2%ුක්ුබවත්ුමිලිඹනු

6ුක්ුඳභවුඹළිනුුනුභහනුශුවළකිඹ. බ 

තභන්ුඒබද්ුවිලසහබ ුධිරබ්ධිතුූ න්ුඵුමුසලිම්රුන්ු්රහලුශදුඔවුන්ු

විවිධුඅමිුම්්රදහඹරවුඹත්ුඵදුඳළවළදිලිඹ. බුඒබද්ුවිලසහඹද, එභුබදවිඹන්ු

වළයු බනත්ු බදවිඹකුු බනොභළතිු ඵද, බභොබවොභ්ුනබියඹහු එභු බදවිඹන්බේු ඳයභු

නබියඹහු ඹනු බඳොදුු පිිගළම භු වළයු න්ු බඵොබවෝු හයවහරදිු ඔවුන්ු තයු ආතිු

විවිධත්ඹු ංකීෂ වඹ. බු ශ්රිු රහංබක්ඹු ඳහයම්ඳරිු මුසලිම්රුන්ු බභයවු ඟහතිත්ඹ, 

බහහුවුබනකුත්ුංසිතිුංබෝඳහංුරුුශු. හුභන්ුශුඟනුභහඟඹක්ු

බරු්රවඹ. බුඉවුතුඩුදුන්ු්රධහනුබවේතුුනුබ ුඑභුභහඟබ ු්රධහනුපුරුක්ුබරු

ළරබනු භේරුු ඵහුතයඹක්ු බදභශු වු සිංවරු ඟනු භහඟලින්ු ඳළතු අු

හන්තහන්ු පයභින. බු ඒු නිහභු එභු ඳහයම්ඳරිු ඵු ඉශගු ඳයම්ඳයහවු ඊරුභු බශේු

හන්තහන්ු ඵු බනොයවකි. බු “පිරිමිඹකුු වවු ධයහඳනඹක්ු දුන්ු විවු එඹු එුු

පුද්රඹකුවුයන්නහුූ ුහෂ ඹබහයඹක්ු“ වුද, හන්තහවුඑළන්නක්ුශුවිවුඑඹු

මුළුු භහඟඹක්භු එලුුයන්නහු ූ ු හෂ ඹබහයඹක්ු ඵු ඹනු ඈං්රිසිු බඹදුභු භතඹවු

ළම භු බඹබවකි. බු ශ්රිු රහංබක්ඹු මුසලිම්ු භහඟු ඵහුතයඹු ඳළවළදිලිභු සිංවර, බදභශ, 

භළබල්ුම්බඹුභගින්ුුදුදක්හුඳළතියුඳළළත්භුබඳොදුුහධඹකි. බ 

භ  සිදුවීම්: 

තිස යක්ු තිසබේු බභයවු ඳළතිු බයන්තයු යුද්ධඹු න්ු පයු යු දවඹු හභු

හරඹක්ු න්ු යමින්ු සිවු 62 9ු බ්රේල්ු 6 ු බනිු දිනු භයහබනු භළබයනු

බඵෝම්ඵරුන්ුපිරික්ුකිතුනුුබදේභළදුරුු3ුවුවුබොශමුුසුබෝඳබබෝගිුබවෝවල්ු

3ු වු සිදුු යනු රදු ්රවහයඹු බරොු සිඹලුු ඟනතහු ීෂතිබඹන්ු ු රපයභු වු ්රඵරු

පිිගකුරකින්ු යුතුු පිුගදළකීභක්ු සිදුු විඹ. බු එහිු බදළනිු ්රතිවිඳහඹු ලබඹන්ු සිදුූ ුු

භහජීඹභඹු ්රවහයඹක්දු මුසලිම්ු භහඟඹු බතු එල්රු ූ ු තයු එභගින්ු ඔවුන්ුභහජීඹු

ලබඹන්ු බොන්පයභක්ු සිදුු විඹ. බු ු එහිු ඊණුසුභු භු වුදු එඹු මුළුභනින්ු හභහු

දළී භක්ුසිදුුපයුනළත. බ 
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මුව්ලිම් වමාජය තම ඳාරම්ඳරික ගතිඳැලතුම්ලලින් කකකමන් කකකමන් බැශැර වීම 

ආරම්භ ලනුකේ 80 දකකේ මුල් භාගකේදීය. කතල් කලකෂාකමන් කොල පූජිත අරාබි 

රටලල් විකේකයන් වවුදි අරාබිය කතකල් බකන් ඳමණක් කනොල තම රකේ කිා බැව 

ගත් ලශබ්ලාදී ඉව්ාමීය වශ ප්රබ කව වවුදි වසව්කතතියකට වශ මධ්මමලාදි 

කේලධ්මම ත්මකනයකට නෑකම් කියන ඉව්ාම් ඉගැන්වීම් ‘කතල් ක ොරය’ වමගම 

මුසු කරමින් නල ඉව්ාමීය ලශබ්ලාදයක් ප්රල්මධනය කිීමම ආරම්භ කර ඇති බලට 

වාක්ෂි එමටය. ශ්රී ාසකක්ය මුව්ලිම්ලන්න්ද එම ප්රලාශයට ආක්මණය වීම 

කනොලැෂැක්විය ශැකි කන්ණක් විය. 

දැනට ඳලතින කතොරතුන් අනුල අල් කයි ාකේ නිමාලත් වමග 2014 ඳමණ ඉරාක සිරියා 

ඳසුබිකම් බිහිලන මුවල්ිම් අන්තලාදීන් කණ් ායමක් ලන අයි.එව්.අයි. (I.S.I) ඉව්ාමීය 

රාජය එහි වමශ ාාතක වම්භලය අති බිහිසුු  කව මුදාශරින දි. ලශබ් අ්මථකථනය 

අනුල ඒකකේලලාදය පිළිකනොගන්නන් මුව්ලිම් වුලද ආගම ශැර ගිය අකයකු (takfir)   

බලට ඳත්කේ යන කකොටවට අයිතිය. එබැවින් ඔවුන්ද (eliminate)  මුලිනුපුටා දැමීම 

සිදුවිය යුතු බල පිළිගනු ැකබ්. ඉශත වශන් කන්ු  ශා වබැඳුණ මධ්මමලාදී 

මධයතන යුග ඉව්ාමීය ඉගැන්වීම් වශ මතලාදයන් 2015 ඳමණ සිට ශ්රී ාසකක්ය 

මුව්ලිම් ප්රජාලක  අරාබි නිරාලරණ ශරශා ශ්රී ාසකක්ය ඳාරම්ඳරික මුව්ලිම් වමාජය 

කලත අඩු-ලැඩි ලකයන් ගාඒමද, අරාබි  අතිරික්ත ක ොර , දිළිඳු වරණ වශ වමාජ 

වත්කාර මගින්  කමරටට කදෝනය වීමද නිරායාවකයන් සිදු විය. ඊට ලැට කකොටු 

බැඳුකණ්  නැත. ආගමික මතලාදය, රිසි ඳරිදි කතල් මුදල් ශා බැඳුු   ලයාඳාර, මශා 

ඳරිමාණ ලයාඳතති, ආගමික ප්රජා කණ් ායම්, විකේ කේක ප්රලාශය, කගො නැගිලි, 

වමාජ ලයාඳාර, කලකෂ ප්රජා ප්රවාරණය, කේඳාන ඇඟිලි ගැසීම්, සියුම් 

අරාබීකරණය (කාත්තන්කුඩි) ආදී ප්රයත්නයන් රට තුෂ ලයාප්ත ත විය.  

‘තේහිදි ජමාත් වසවිධානය’ ඉශත කාරණාලදි ඉදිරි කඳෂ සිටි වසවිධානයක් බල තතු 

ඳැශැදිලිය. 2019 අකප්රේල් 21 දින  ම්කල්ච්ඡ මරාකගන මැකරන ප්රශාරකේ 

ලගඋත්තරකන්කලෝ සියලු කදනාම තේහිඩ් ජමාත් වසවිධානකේ වාමාජිකකයෝය. 

මතලාදය ලශබ්ලාදි යැයි වටශන් කිීමකම් ත්මකය නිලැරදිය. ඊට වශය දුන් අය  වශ කදන 

අයද එම ජාතික ලයවනයට  දරදිය ඇේකදෝ කනොලන්කන්දැයි  ජනතාල  මැසිවිලි නඟති.   
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මුව්ලිම් වමාජය තම ඳාරම්ඳරික ගතිඳැලතුම්ලලින් කකකමන් කකකමන් බැශැර වීම 

ආරම්භ ලනුකේ 80 දකකේ මුල් භාගකේදීය. කතල් කලකෂාකමන් කොල පූජිත අරාබි 

රටලල් විකේකයන් වවුදි අරාබිය කතකල් බකන් ඳමණක් කනොල තම රකේ කිා බැව 

ගත් ලශබ්ලාදී ඉව්ාමීය වශ ප්රබ කව වවුදි වසව්කතතියකට වශ මධ්මමලාදි 

කේලධ්මම ත්මකනයකට නෑකම් කියන ඉව්ාම් ඉගැන්වීම් ‘කතල් ක ොරය’ වමගම 

මුසු කරමින් නල ඉව්ාමීය ලශබ්ලාදයක් ප්රල්මධනය කිීමම ආරම්භ කර ඇති බලට 

වාක්ෂි එමටය. ශ්රී ාසකක්ය මුව්ලිම්ලන්න්ද එම ප්රලාශයට ආක්මණය වීම 

කනොලැෂැක්විය ශැකි කන්ණක් විය. 

දැනට ඳලතින කතොරතුන් අනුල අල් කයි ාකේ නිමාලත් වමග 2014 ඳමණ ඉරාක සිරියා 

ඳසුබිකම් බිහිලන මුවල්ිම් අන්තලාදීන් කණ් ායමක් ලන අයි.එව්.අයි. (I.S.I) ඉව්ාමීය 

රාජය එහි වමශ ාාතක වම්භලය අති බිහිසුු  කව මුදාශරින දි. ලශබ් අ්මථකථනය 

අනුල ඒකකේලලාදය පිළිකනොගන්නන් මුව්ලිම් වුලද ආගම ශැර ගිය අකයකු (takfir)   

බලට ඳත්කේ යන කකොටවට අයිතිය. එබැවින් ඔවුන්ද (eliminate)  මුලිනුපුටා දැමීම 

සිදුවිය යුතු බල පිළිගනු ැකබ්. ඉශත වශන් කන්ු  ශා වබැඳුණ මධ්මමලාදී 

මධයතන යුග ඉව්ාමීය ඉගැන්වීම් වශ මතලාදයන් 2015 ඳමණ සිට ශ්රී ාසකක්ය 

මුව්ලිම් ප්රජාලක  අරාබි නිරාලරණ ශරශා ශ්රී ාසකක්ය ඳාරම්ඳරික මුව්ලිම් වමාජය 

කලත අඩු-ලැඩි ලකයන් ගාඒමද, අරාබි  අතිරික්ත ක ොර , දිළිඳු වරණ වශ වමාජ 

වත්කාර මගින්  කමරටට කදෝනය වීමද නිරායාවකයන් සිදු විය. ඊට ලැට කකොටු 

බැඳුකණ්  නැත. ආගමික මතලාදය, රිසි ඳරිදි කතල් මුදල් ශා බැඳුු   ලයාඳාර, මශා 

ඳරිමාණ ලයාඳතති, ආගමික ප්රජා කණ් ායම්, විකේ කේක ප්රලාශය, කගො නැගිලි, 

වමාජ ලයාඳාර, කලකෂ ප්රජා ප්රවාරණය, කේඳාන ඇඟිලි ගැසීම්, සියුම් 

අරාබීකරණය (කාත්තන්කුඩි) ආදී ප්රයත්නයන් රට තුෂ ලයාප්ත ත විය.  

‘තේහිදි ජමාත් වසවිධානය’ ඉශත කාරණාලදි ඉදිරි කඳෂ සිටි වසවිධානයක් බල තතු 

ඳැශැදිලිය. 2019 අකප්රේල් 21 දින  ම්කල්ච්ඡ මරාකගන මැකරන ප්රශාරකේ 

ලගඋත්තරකන්කලෝ සියලු කදනාම තේහිඩ් ජමාත් වසවිධානකේ වාමාජිකකයෝය. 

මතලාදය ලශබ්ලාදි යැයි වටශන් කිීමකම් ත්මකය නිලැරදිය. ඊට වශය දුන් අය  වශ කදන 

අයද එම ජාතික ලයවනයට  දරදිය ඇේකදෝ කනොලන්කන්දැයි  ජනතාල  මැසිවිලි නඟති.   
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එභු භළසිවිලිරවු න්ු දීභවු කිු යුත්බතෝු ඈදිරිඳත්ු විඹු යුතුඹ. බු එඹු ු යු වළරිඹු

බනොවළකිඹ. බු 

වහබ්හදඹු ්රධහනුඈසරහී ඹුධහයහවු ිනතිුබනොනුඵුඈසරහී ඹුවිලහයදුභතඹින. බු

වබ්හදඹු 8ුළනිුසිඹබේු මුල්ුබහබ ුරහෆිහදබ භු්රතිංසයවුරැල්රුඹම්ු

්රභහවඹවු�දුුුබෝ�භතහදඹකි. බුඑඹුබභොබවොභ්ුඩීන්ුබ්්-ල්ුවබ්ුනළභළත්තහු

විසින්ුඅයම්බුශුයහඳිතිඹකි. බුඑඹුබඳයුවන්ුශුඳරිදිුඅම්ු්රඝහයඹු(al da’wa 

ila al tawhid) වුඒබද්හදීුවිලසහඹුභතුඳදනම්ුශු්රතිංසයවු�ඹහලිඹක්ු

බරු වඳුන්ති. බු ඉවු බවේතුු එු ඵරබ ු සිිනු ඔවභහන්ු හලිෂසු යහඟයඹු ඔවුනවු

වදුරුුපයභින. බු(al-da’wa ila al Kufriyya) මිථයහභතිුධෂ භුවිබයෝධිුුවඹක්ුඵඳුුපයභු

එභු්රතික්බේඳඹළිනුවබ්හදීුුපිිගළම භින. බුුඒදු්රභහණිුඅමිුඊසමූරහදඹති. බු 

බින්ු බ්්ු වබ්ු ්රතිංසයවහදිු පිිගබතු රුණුු බදක්ු භතු ඟඹු රඵින. බු

ඳශමුළන්නු ඈසරහම්ු ්රඝහයවඹු නු තයු (Da’waු බවත්ු mission)ු බදළන්නු

ඒබද්ු විලසහඹිනු (Tawhid). බු බභහිදිු දිභු ම්මිශ්රවඹු සිදුන්බන්ු ු ඈසරහී ඹු

බදේදවභවු හුබදඹකි. බුඑු ුඑනම්ුයහබිුෂ ධද්පයඳබ ු්රහබද්ීඹුඳහරඹකුුසිිනු

බභොබවොභ්ු බින්ු වුද්ු වු ු බභොබවොභ්ු ු බින්ු බ්්ල්ු වබ්ු ඹනු බදබදනහබේු

ම්මුතිඹුභගිනි. බුබභහිදිුබින්ුවුද්ුබ්්ල්ුුවබ්බේුඈසරහම්ු්රඝහයවඹවුඊඳහයුපයභු

වුවහබ්ුවිසින්ුගිවිුත්ුවුද්ුබෝත්රබ ුඵරඳයහක්රභඹු්රහබද්ීඹුනුතරඹවු

බනු ඒභු සිදුු බරිව. බු බභඹු දු දක්හු විවිධුඓතිවහසිු ඵරබඳයිගු තයතුයු වුදු

ණ් ුඳතිින. බු ු  8 2ු දලබ ුසිදුුූ ුබතල්ුබොඹහුළම භද,ු ු ඉවුහබප්ක්ුනු

නිඳළයුම්ුද, යුබයෝඳඹුවිබලේබඹන්ුආභරිහුඑක්ත්ුඟනඳදඹුවහුඳළතිුහිමතිතුඵදුු

බවේතුබන්ුවුදිුකුුගම්බඹු ු යහබිුභළදු බඳයදිුඵරතහු පයභුඊවවඹ. බු දදු වුදිබ ු

අමිුවයුතුුපිිගඵුභහතයයඹහුවුඑහිුඵරඹුබවොඵනුබ ුබ්්ල්ුවබ්බේු

බෝත්රුඳයම්ඳයහබන්ුඳළබතන්බනකි. බුෂ තභහනබ ුඔුගන්නුහිමිුකුභරුුබභොබවොභ්ු

ල්භන්ු බභබවොභ්ු බින්ු වුද්බේු කුුගම්බඹවු ඊරුභු කිඹන්බනකි. බු සුංබඹෝඹු

ඳළවළදිලිඹ. බුුඑඹු්රඵරුඅමිුබද්ලඳහරනිුංයුතිඹකිු,ුුඵරඳයහක්රභඹුළ ඳතකිු,ුුු

විවිධුකු හු යවරු දිවිු බනුකු හු ු මුසලිම්ු භහඟුවුදිබ ු ධහනඹවු බඹොමුු පයභු

නියහඹහබඹන්ුු ුසිදුපයභු ුබනොළශළක්විඹුවළකිුරුවකි. බු ුබම්ුපිිගඵුදහශුයවල්ු

77



78 
 

ු ඵරහු ළම භු ටී. බු ු යහබිඹු ඳභවක්ු භසතු මුසලිම්ු බවෝු ඈසරහී ඹු බරොදු

නිබඹෝඟනඹුබනොයති. බුුඑඹුකිසිදුුදිනුඈතිවහබ ුසිදුුපයුනළත. බු 

1.3.5. අමනකු  ආගම් වම්ඵන්ධමයන් කුරළණමේ වශන් කරුණු.       

බඵොබවෝුමුසලිම්රු කුයහවඹුකුයවභුපිිගඳදිින. බුනමුත්ුකුයහවඹු9:5ුදළක්බනුඳරිදිු

බනෝම්බි රවු ඳසුු ඔවුන්ු නයහමිිනන්ු නු බඵෞද්ධිනන්ු වු හින්දුන්ු
බනොභයන්බන්ු තභත්ු රංහබේු බඵෞද්ධිනන්ු ඵහුතයඹු ඵළවින්ු ,ු එබේු ශබවොත්ු

ඔවුන්වුුබභයවුුජීත්විඹුබනොවළකිුඵළවිනි. බුුුඑබවත්ුඵංේරහබද්ලබ ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ු

වන්බේරහු ු මුසලිම්රුු විසින්ු භයහු දභනු තය,ු ු තහිනරන්තබ ු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු ු වමුදහු අයක්හු බනොභළතිු පිණ් ඳහතබ ු ළඩීභවත්ු බනොවළකිඹ. බු

ඈන්දිඹහබේුනහරන්දහබේු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ු දවසු වනක්ුමුසලිම්රු විසින්ුළතිුහු

දළමූුඵ,ුඳවුපිිනන්ුගිණිතඵහුවිනහලුශුඵුඈතිවහඹුහක්ිතුදයින. බුුු 

කුයහවඹ:ු 8.12. විසහලු යන්නවුන්බේු වදතවු ත්රසතඹු ආතුළුු යන්බනමි. බු

එබුවිනන්ුඔවුන්බේුආඟිලිුතුඩුුවහුබුඵලිුඳහුදභන්න. බ http://quran.com/8/12 

කුයහවඹු 9.5. තවනම්ු භහඹු (ඊඳහු භහඹ)ු ඳසුණුු විව, බුද්හදීන්ු දුුගු තළනු

භයන්න. බුසිඹලුුඊඳක්රභුබඹොදහුඔවුන්ුබොුගුයන්න, ඔවුන්ුළබබුනුතළන්රුවළංගීු

සිිනන්න, ඔවුන්ුසියබහයඹවුන්න. බ http://quran.com/9/5 

කුයහවඹ:ු 3:151. ඳු විසහලු බනොයන්නවුන්බේු වදතවු ත්රසතඹු ආතුළුු

යන්බනමු. බුල්රහුබුදවිඹන්ුතවනම්ුශහවුුබද්, එනම්, ඔවුන්ුල්රහුබුදවිඹන්ුභු

තත්ු බද්ු භු ශහහුඹ. බු ඔවුන්බේු හසථහනඹු ගින්නු න්බන්ඹ. බු ඳේහයිනන්වු

නයහදිඹුිනතිඹ. බ http://quran.com/3/151 

කුයහවඹ:ු8.60. ල්රහුබුදවිඹන්බේුතුයන්ුත්රසතුකිරීභව, ඔඵවුවළකිුඳභණින්ුබුේනහු

වහුලසන්දුබුද්ලුීමභහබේුසූදහනම්ුයන්න. බ http://quran.com/8/60 

ජිවහ්ු(විසහලුයන්නවුන්ුබොඹහුභයහුදළමිඹුයුතුඹ). බ 

කුයහවඹ:ු 2.191. ඔවුන්ු ල්රහු න්නහු ෆභු විවභ, භයහු

දභන්න. බ http://quran.com/2/191 
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ු ඵරහු ළම භු ටී. බු ු යහබිඹු ඳභවක්ු භසතු මුසලිම්ු බවෝු ඈසරහී ඹු බරොදු

නිබඹෝඟනඹුබනොයති. බුුඑඹුකිසිදුුදිනුඈතිවහබ ුසිදුුපයුනළත. බු 

1.3.5. අමනකු  ආගම් වම්ඵන්ධමයන් කුරළණමේ වශන් කරුණු.       

බඵොබවෝුමුසලිම්රු කුයහවඹුකුයවභුපිිගඳදිින. බුනමුත්ුකුයහවඹු9:5ුදළක්බනුඳරිදිු

බනෝම්බි රවු ඳසුු ඔවුන්ු නයහමිිනන්ු නු බඵෞද්ධිනන්ු වු හින්දුන්ු
බනොභයන්බන්ු තභත්ු රංහබේු බඵෞද්ධිනන්ු ඵහුතයඹු ඵළවින්ු ,ු එබේු ශබවොත්ු

ඔවුන්වුුබභයවුුජීත්විඹුබනොවළකිුඵළවිනි. බුුුඑබවත්ුඵංේරහබද්ලබ ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ු

වන්බේරහු ු මුසලිම්රුු විසින්ු භයහු දභනු තය,ු ු තහිනරන්තබ ු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු ු වමුදහු අයක්හු බනොභළතිු පිණ් ඳහතබ ු ළඩීභවත්ු බනොවළකිඹ. බු

ඈන්දිඹහබේුනහරන්දහබේු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ු දවසු වනක්ුමුසලිම්රු විසින්ුළතිුහු

දළමූුඵ,ුඳවුපිිනන්ුගිණිතඵහුවිනහලුශුඵුඈතිවහඹුහක්ිතුදයින. බුුු 

කුයහවඹ:ු 8.12. විසහලු යන්නවුන්බේු වදතවු ත්රසතඹු ආතුළුු යන්බනමි. බු

එබුවිනන්ුඔවුන්බේුආඟිලිුතුඩුුවහුබුඵලිුඳහුදභන්න. බ http://quran.com/8/12 

කුයහවඹු 9.5. තවනම්ු භහඹු (ඊඳහු භහඹ)ු ඳසුණුු විව, බුද්හදීන්ු දුුගු තළනු

භයන්න. බුසිඹලුුඊඳක්රභුබඹොදහුඔවුන්ුබොුගුයන්න, ඔවුන්ුළබබුනුතළන්රුවළංගීු

සිිනන්න, ඔවුන්ුසියබහයඹවුන්න. බ http://quran.com/9/5 

කුයහවඹ:ු 3:151. ඳු විසහලු බනොයන්නවුන්බේු වදතවු ත්රසතඹු ආතුළුු

යන්බනමු. බුල්රහුබුදවිඹන්ුතවනම්ුශහවුුබද්, එනම්, ඔවුන්ුල්රහුබුදවිඹන්ුභු

තත්ු බද්ු භු ශහහුඹ. බු ඔවුන්බේු හසථහනඹු ගින්නු න්බන්ඹ. බු ඳේහයිනන්වු

නයහදිඹුිනතිඹ. බ http://quran.com/3/151 

කුයහවඹ:ු8.60. ල්රහුබුදවිඹන්බේුතුයන්ුත්රසතුකිරීභව, ඔඵවුවළකිුඳභණින්ුබුේනහු

වහුලසන්දුබුද්ලුීමභහබේුසූදහනම්ුයන්න. බ http://quran.com/8/60 

ජිවහ්ු(විසහලුයන්නවුන්ුබොඹහුභයහුදළමිඹුයුතුඹ). බ 

කුයහවඹ:ු 2.191. ඔවුන්ු ල්රහු න්නහු ෆභු විවභ, භයහු

දභන්න. බ http://quran.com/2/191 
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කුයහවඹ:ු2.193. තදුයවත්ුශවකිරීම්ුවහුඅධිඳතයුුබනොනුබුතක්ුඔවුන්ුවහුවන්ු

යන්න. බ http://quran.com/2/193 

කුයහවඹ:ු2.216. වන්ුකිරීභුඔඵවුනිඹභුයුආත. බුනමුත්ුඔඵවුබවොුූ ුබද්වුඔඵු

ළභළතිුන්නවුපුළුන. බ http://quran.com/2/216 

කුයහවඹ:ු 3.28. විසහලන්තිනන්ු (මුසලිම්රු)ු ඊදේරුන්ු බුරු බවෝු

මිතුයන්ු බුරු බවෝු මුසලිම්රුන්ු වළයු විසහලන්තිනන්ු බතෝයහු බනොන්න. බු

කිසිබුකුු එබුරු යිනු නම්, ඔහුවු ල්රහු බුදවිඹන්බේු ඊදේු බනොරළබුඵනුු

ආත. බ http://quran.com/3/28 

කුයහවඹ:ු4.84. ල්රහු බුදවිඹන්බේුඅභු බුනුබුන්ුවන්ුයන්න. බු ඔඵු කිඹු

යුතුු න්බන්ු ඔඵවු ඳභණි. බු මුසලිම්රුු වනවු දිු යන්න. බු

විසහලන්තඹන්බේුඅුබේඹුල්රහුබුදවිඹන්ුඳහරනඹුයනුුආත. බුල්රහුබුදවිඹන්ු

ලක්තිබුඹන්ුබභන්භුද ම්දීබුම්දිත්ුඵරතුුන්බන්ඹ. බ http://quran.com/4/84 

කුයහවඹ:ු 4.141. මුසලිම්රුු ඳයදහු ඟඹු රළ දභව, විසහලන්තිනන්වු

ල්රහුබුදවිඹන්ුසථහුබනොබුදන්බන්ඹ. බ http://quran.com/4/141 

කුයහවඹ:ු 5.33. ල්රහු බුදවිඹන්වු වහු මුවම්භද්වු විරුද්ධු වන්ුයන්නවුන්වු වහු

මිමිබ ුශවහරින්වුදිඹුයුතුුදඩුම්ුන්බන්:ුභයවඹ, කුරුබ ුළීමභුබවෝුත්ුවහු

ඳහදු විරුද්ධු ඳළතිලින්ුඳහු දළී භු බවෝු පිුගවල්ුකිරීභු බුේ. බු බුම්ු ඔවුන්ු බරෝබ දීු

රඵනුනින්දහුබේ. බුඑබරොබේදීුඔවුන්වුදරුණුුදඩුම්ුහිමිඹ. බ http://quran.com/5/33 

කුයහවඹ:ු 8.12. විසහලු යන්නවුන්බේු වදත්ු භභු ත්රසතු යමි. බු ඔඵු ඔවුන්බේු

බඵලිුවහුආඟිලිුතුඩුුසිඹල්රුඳහුදභන්න. බ http://quran.com/8/12 

කුයහවඹ:ු8.15ුවහු16. විසහලුයන්නවුනි!ුවබන්දීුවිසහලුයන්නන්ුවමුූ ුවිව, 

අඳසුුවළරීු බනොු එන්න. බු එඹුවන්ුඊඳහඹක්ුබවෝු තභු බේනහු බුතු ඳසුඵළුඒභක්ු

බනොනු සථහ, කිසිබුකුු එබේු අඳසුු වළරීු ඒු නම්, ඔහුු ල්රහු බුදවිඹන්බේු

බෝඳඹවුබොදුරුුන්බන්ඹ. බුඔහුුතයලබුඹන්භුනයහදිඹුයවුඹින. බුඔහුබේුහඹු

ඳහඹින. බ http://quran.com/8/15 http://quran.com/8/16 
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කුයහවඹ:ු 8.17. ඔවුන්ු භයනු රද්බද්ු ඔඵු බනො, ල්රහු බුදවිඹන්ු විසිනි. බු ඔඵු දවිලිු

තුයහබේුආසුරවුවිසිුශහුබනො, ල්රහුබුදවිඹන්ුඑඹුශව. බුල්රහුබුදවිඹන්ුබේු

ඊදේපයභු තුිගන්ු ඔහුු විසහලන්තිනන්ු ඳරික්හවු රක්ු

යන්බන්ඹ. බ http://quran.com/8/17 

කුයහවඹ:ු8.60. ඔවුන්වුවිරුද්ධුඔඵබේුඊඳරිභුලක්තිඹුබඹොදහ, ල්රහුබදවිඹන්බේු

තුයන්ුවහුඔඵබේුතුයන්බේුවදත්ුත්රසතුකිරීභුවහද, එබුභන්භුඔඵුබනොදන්නහ, 

නමුත්ු ල්රහු බුදවිඹන්ු දන්නහු තත්ු ඹු ත්රසතු කිරීභවද, වළකිු ඳභවු අයුදු රැසු

යන්න. බ http://quran.com/8/60 

කුයහවඹ:ු 8.65. ඕු මුවම්භද්!විසහලරුන්ු වනවු දියන්න. බු ඔඵු තයු

බනොළබුරනුවහුඈීමබුභන්ුයුක්තු20ුබුදනකුුසිටීුනම්ුඔවුන්ු200ුබුදනකුුඳයහදුයනුු

ආත. බු සිඹබුදබුනකුු සිටීු නම්ු ඔවුන්ු 1000ු විසහලන්තිනන්ු ඳයහදු යනුු

ආත. බ http://quran.com/8/65 

කුයහවඹ:ු 9.14. ඔවුන්ු වහු වන්ුයන්න, ඔඵබේු තින්ු ල්රහු බදවිඹන්ු ඔවුන්වදු

ද ම්ුුයනුුආත, නින්දහබන්ුඔවුන්ුපුයනුුආත, ඔඵවුඊදේයනුු(එවුන්ුඳයදහුඟඹු

රළ දභව)ුආත, මුසරහම්රුන්බේුවදත්ුසුඳත්ුයනුුආත. බ http://quran.com/9/14 

කුයහවඹ:ු 9.23. ඕු මුසලිම්රුනි!ු ඔඵබේු පිඹරුු වහු බවෝදයිනන්ු ල්රහු බදවිඹන්ු

විසහලු කිරීබභහිු එල්ඵු ත්බතෝු නම්, ඔවුන්ු අයක්ිනන්ු බරු බනොු

නිවු. බ http://quran.com/9/23 

කුයහවඹ:ු 9.29. ල්රහු බදවිඹන්ු වහු හනු දිනඹු විසහලු බනොයන්නවුන්ු භු

වන්ු යනු, ඔවුන්ු ල්රහු බදවිඹන්ු වහු මුවම්භද්ු විසින්ු තවනම්ු ශු බද්ු

පිිගබනොන්බනෝු බත්, එබභන්භු තයු ූ ු අභු පිිගන්බනෝු බනොබත්. බු ඔවුන්ු

පුසතඹන්ුදවන්නන්ුවුත්ු(�සතිඹහනිුවුයුබදේ), ඹවඹත්බහඹවුඳත්නුතුරුුවහු

ඈතහුළභළත්බතන්ුජිzහුඵද්දුබනුතුරුුවන්ුයනු. බ http://quran.com/9/29 

(ජිzහු :ුමුසලිම්ුයවරුහඹුයනුමුසලිම්ුබනොනුඹුනිහර්යබඹන්ුබවිඹුයුතුු

ඵද්ද) 
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කුයහවඹ:ු 8.17. ඔවුන්ු භයනු රද්බද්ු ඔඵු බනො, ල්රහු බුදවිඹන්ු විසිනි. බු ඔඵු දවිලිු

තුයහබේුආසුරවුවිසිුශහුබනො, ල්රහුබුදවිඹන්ුඑඹුශව. බුල්රහුබුදවිඹන්ුබේු

ඊදේපයභු තුිගන්ු ඔහුු විසහලන්තිනන්ු ඳරික්හවු රක්ු

යන්බන්ඹ. බ http://quran.com/8/17 

කුයහවඹ:ු8.60. ඔවුන්වුවිරුද්ධුඔඵබේුඊඳරිභුලක්තිඹුබඹොදහ, ල්රහුබදවිඹන්බේු

තුයන්ුවහුඔඵබේුතුයන්බේුවදත්ුත්රසතුකිරීභුවහද, එබුභන්භුඔඵුබනොදන්නහ, 

නමුත්ු ල්රහු බුදවිඹන්ු දන්නහු තත්ු ඹු ත්රසතු කිරීභවද, වළකිු ඳභවු අයුදු රැසු

යන්න. බ http://quran.com/8/60 

කුයහවඹ:ු 8.65. ඕු මුවම්භද්!විසහලරුන්ු වනවු දියන්න. බු ඔඵු තයු

බනොළබුරනුවහුඈීමබුභන්ුයුක්තු20ුබුදනකුුසිටීුනම්ුඔවුන්ු200ුබුදනකුුඳයහදුයනුු

ආත. බු සිඹබුදබුනකුු සිටීු නම්ු ඔවුන්ු 1000ු විසහලන්තිනන්ු ඳයහදු යනුු

ආත. බ http://quran.com/8/65 

කුයහවඹ:ු 9.14. ඔවුන්ු වහු වන්ුයන්න, ඔඵබේු තින්ු ල්රහු බදවිඹන්ු ඔවුන්වදු

ද ම්ුුයනුුආත, නින්දහබන්ුඔවුන්ුපුයනුුආත, ඔඵවුඊදේයනුු(එවුන්ුඳයදහුඟඹු

රළ දභව)ුආත, මුසරහම්රුන්බේුවදත්ුසුඳත්ුයනුුආත. බ http://quran.com/9/14 

කුයහවඹ:ු 9.23. ඕු මුසලිම්රුනි!ු ඔඵබේු පිඹරුු වහු බවෝදයිනන්ු ල්රහු බදවිඹන්ු

විසහලු කිරීබභහිු එල්ඵු ත්බතෝු නම්, ඔවුන්ු අයක්ිනන්ු බරු බනොු

නිවු. බ http://quran.com/9/23 

කුයහවඹ:ු 9.29. ල්රහු බදවිඹන්ු වහු හනු දිනඹු විසහලු බනොයන්නවුන්ු භු

වන්ු යනු, ඔවුන්ු ල්රහු බදවිඹන්ු වහු මුවම්භද්ු විසින්ු තවනම්ු ශු බද්ු

පිිගබනොන්බනෝු බත්, එබභන්භු තයු ූ ු අභු පිිගන්බනෝු බනොබත්. බු ඔවුන්ු

පුසතඹන්ුදවන්නන්ුවුත්ු(�සතිඹහනිුවුයුබදේ), ඹවඹත්බහඹවුඳත්නුතුරුුවහු

ඈතහුළභළත්බතන්ුජිzහුඵද්දුබනුතුරුුවන්ුයනු. බ http://quran.com/9/29 

(ජිzහු :ුමුසලිම්ුයවරුහඹුයනුමුසලිම්ුබනොනුඹුනිහර්යබඹන්ුබවිඹුයුතුු

ඵද්ද) 
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කුයහවඹ:ු9.39. ඔඵු(ජිවහද්)ුවනවුබනොඹන්බනහිුනම්, ල්රහුබදවිඹන්ුඔඵවුඈතහු

තදඵරු ු ද ම්ු ු බදනුු ආත. බු ඔඵබේු සථහනඹවු බනක්ු ඹු ඳත්ු යනුු

ආත. බ http://quran.com/9/39 

කුයහවඹ:ු9.73. ඕු මුවම්භද්ු !ු විසහලුයන්නවුන්ුවහු බඵොරුහයිනන්ු භු ඈතහු

තදින්ු වන්ු යනු. බු එවුන්ු ඈදිරිබ ු බනොළබරනු. බු ඔවුන්ු බේු හනඹු ඳහඹිනු –ු

තයලබඹන්භුඑඹුනයහදිබ ුපිහිවකි. බ http://quran.com/9/73 

කුයහවඹ:ු 9.111. ල්රහු බදවිඹන්බේු අභු ඊබදහු (ජිවහද්)ු වන්ු බොව, 

විසහලන්තිනන්ුභයහුතභන්දුභළරුම්ුෆුඹබේුජීවිතඹුවහුබද්ඳශුල්රහුබදවිඹන්ු

මිරදීු ත්බත්ඹ. බු ල්රහු බදවිඹන්ු බඳොබයොන්දුූ ු ්රහයු ඔවුන්වු සෂ ඹු

හිමිඹ. බ http://quran.com/9/111 

කුයහවඹ:ු9.123. ඕුමුසලිම්රුනිු!ුඔඵුබට්ුසිිනනුවිසහලයන්නවුන්ුවහුවන්ු

යනු, ඔඵබේු බනොළබරනු ඵු ඔවුන්වු දක්න්න:ු ල්රහු බදවිඹන්ු විසහලු

යන්නවුන්ු වහු ල්රහු බදවිඹන්වු බිඹු න්නවුන්ු භු

සිිනින. බ http://quran.com/9/123 

කුයහවඹ:ු 22.9. තභහබේු පිුගඳු වයහු ඹමින්ු බනක්ු ඹදු ල්රහු බදවිඹන්බේු

භහෂ බඹන්ු ඈතවු වයමින්ු ඹනු ඹලුන්ව:ු බම්ු ජීවිතබ දීු නින්දහන්බන්ද, 

හනුදිනබ දීුගින්බනන්දුඳුඔහුුදඩුම්ුයන්බනමු. බ http://quran.com/22/9 

කුයහවඹ:ු 47.4. ඔඵු ජිවහද්ු වබන්දී, විසහලන්තිනන්බේු බඵලිු ඳන්න. බු ඔවුන්ු

භයහුබවෝුතුහරුයුබවෝුහනබ ුසියරුන්ුඵවුඳත්ුයන්න. බුඳසුුන්දිඹක්ු

බනු නිදවසු කිරීභු බවෝු වලුන්ු බරු විකිණීභු බවෝු

යන්න. බ http://quran.com/47/4 

1.3.6.   ශ්රි ංකළල ශළ  ඉවහළම් අන් ලළදය  
න්තහදීු අමිු භතහදඹක්ු නිහු ම්බල්ච්ඞත්ඹවු ඳත්වුණු, විලසහු

බනොයන්නන්බේු බඵලිු ඳහු බවෝු කහතනඹු යන, අක්රභවහරීු කුරිරුු පිරික්ු

සිිනනහුනම්ුඒු ු ඈසරහම්ු න්තහදීන්ඹ. බු බරෝබ ුබඵොබවොභඹක්ුයුදුළුගම්ුපිුගඳු

තිබඵන්බන්දු ඈසරහම්ු න්තහදඹින. බු බල්ු පිඳහසිතු පිහඝඹන්ු බේු බභොවුන්ු විලසහු
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බනොයන්නන්බේු භශුන්ු භතින්ු තභු භතඹු ඳතුරුහු ඒු ඒු යවල්ු ්රවවඹුයු

නිති. බුුආෂසනිසථහඹ, ඳහකිසථහනඹ, ඵංලිබද්ලඹ, ඈන්දුම සිඹහුඉවුදිභුඊදහවයවු

බින. බ 
 

විබවුල්-වකිඹහවුමුහුපයුවහබ්හදඹවුබදොසුනළගුදුඟනවනුෂ ධනඹත්ුභු

න්තහදබ ු ළඵෆු සරඳඹු එිගඹවු එින. බු ු අමිු විලසහඹක්ු නිහු ම ඝත්ඹවු

ඳත්වුණුුබභොවුන්ුභශුන්ුභතින්ුබදේබරොවුඳහයක්ුතිබබ්ුඹළිනුසිතනුප්යහවිඹන්ු

72ක්ුරළබබ්ුඹළිනුුසිතහුභුපිඹහුවුදුකහතනඹුකිරීභවුඳසුඵවුබනොනුළඵෆභුමුේධු

න්තහදීුපිරිකි. බ 
 

කු හුශුසිවභුන්තහදීුදවසලින්ුහිුපුයනුභරහුඳහල්ුත්රසතහදීන්බේුඳශමුු

පුහුණුුවුරුුවහුභහනඹ. බුබදවිඹන්ුදවහුත්තුන්බේුබඵලිුඳහුතිප්තිඹක්ුරඵනු

බභොවුන්ුභයහබනුභළබයනුබඵෝම්ඵුපුපුරුහුවරින්බන්දුඹහජහබන්ුඳසුින. බ 
 

62 9ු බ්රේල්ු 21ු බනිදහු බරොක්ු වඬමින්ු ඈසරහම්ු න්තහදීන්ු �ඹහත්භු ශු

ඳහසකුු්රවහයඹදුඑළන්නකි. බුල්ුවකිඹහබේුබවෝදයත්බ ුබසමුහුණුුඳළශුළඟඹුණුුු

ත්රසතහදීන්ුබදේබරොුනයහවිඹන්ු72ක්ුබොඹහුදිඹත්ුශුම්බල්ච්ඞුඳහසකුු්රවහයඹු

බඳන්හුබදන්බන්ුඑහිුබඹංයත්ඹින. බු 
 

ඳවු ඈසරහම්ු න්තහදබ ු ඳුරුු බවළලිු ළුගබණ්ු ඳහසකුු ්රවහයඹවු බඵොබවෝු

ශවු බඳයදීඹ. බු විවිධු ඈසරහී ඹු බද්ලඳහරඹන්ු විසින්ු බම්ු න්තහදඹවු මූලිු

ඩිතහරඹභු දළමූු ු ඵු ඳළවළදිලිභු දකින්නවුරළබඵින. බු ු ඉනිඹහු එල්. බටී. බටී. බඉ. බු ත්රසතහදඹු

නිහු භෂ දනඹු පයු ු ති. ණුු නළබනහියු මුසලිම්ු න්තහදඹු හිු ඔන්බන්ු යුද්ධඹු

නිභහපයභත්ුභඹ. බුඔවුන්ුනළබනහියුඳශහතුයහබිුබොරනිඹක්ුඵවුඳත්යුතිබඵනු

ඵවුනළබනහියු ඳශහබත්ු ංඝහයඹුකිරීබභන්ු ඳළවළදිලිභුතවවුරුුයු තු වළකිඹ. බු

මුහුදුුභවහුවිවහයඹුආතුළුුඓතිවහසිුබඵෞද්ධුඊරුභුසුණුුවිසුණුුයමින්ුයහබියබ ු

ිනසිසු ත්රසතහදීන්බේු දකුණුුඅසිඹහතිුතිප්බඳොශුහන්තන්කුඩිඹුආසුරුුයබනු

බො නමින්ුසිිනඹුඵවුවයහන්ුආතුළුුණ් හඹබම්ු�ඹහහයම්ුභගින්ුඳළවළදිලිු

බින. බු 
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බනොයන්නන්බේු භශුන්ු භතින්ු තභු භතඹු ඳතුරුහු ඒු ඒු යවල්ු ්රවවඹුයු

නිති. බුුආෂසනිසථහඹ, ඳහකිසථහනඹ, ඵංලිබද්ලඹ, ඈන්දුම සිඹහුඉවුදිභුඊදහවයවු

බින. බ 
 

විබවුල්-වකිඹහවුමුහුපයුවහබ්හදඹවුබදොසුනළගුදුඟනවනුෂ ධනඹත්ුභු

න්තහදබ ු ළඵෆු සරඳඹු එිගඹවු එින. බු ු අමිු විලසහඹක්ු නිහු ම ඝත්ඹවු

ඳත්වුණුුබභොවුන්ුභශුන්ුභතින්ුබදේබරොවුඳහයක්ුතිබබ්ුඹළිනුසිතනුප්යහවිඹන්ු

72ක්ුරළබබ්ුඹළිනුුසිතහුභුපිඹහුවුදුකහතනඹුකිරීභවුඳසුඵවුබනොනුළඵෆභුමුේධු

න්තහදීුපිරිකි. බ 
 

කු හුශුසිවභුන්තහදීුදවසලින්ුහිුපුයනුභරහුඳහල්ුත්රසතහදීන්බේුඳශමුු

පුහුණුුවුරුුවහුභහනඹ. බුබදවිඹන්ුදවහුත්තුන්බේුබඵලිුඳහුතිප්තිඹක්ුරඵනු

බභොවුන්ුභයහබනුභළබයනුබඵෝම්ඵුපුපුරුහුවරින්බන්දුඹහජහබන්ුඳසුින. බ 
 

62 9ු බ්රේල්ු 21ු බනිදහු බරොක්ු වඬමින්ු ඈසරහම්ු න්තහදීන්ු �ඹහත්භු ශු

ඳහසකුු්රවහයඹදුඑළන්නකි. බුල්ුවකිඹහබේුබවෝදයත්බ ුබසමුහුණුුඳළශුළඟඹුණුුු

ත්රසතහදීන්ුබදේබරොුනයහවිඹන්ු72ක්ුබොඹහුදිඹත්ුශුම්බල්ච්ඞුඳහසකුු්රවහයඹු

බඳන්හුබදන්බන්ුඑහිුබඹංයත්ඹින. බු 
 

ඳවු ඈසරහම්ු න්තහදබ ු ඳුරුු බවළලිු ළුගබණ්ු ඳහසකුු ්රවහයඹවු බඵොබවෝු

ශවු බඳයදීඹ. බු විවිධු ඈසරහී ඹු බද්ලඳහරඹන්ු විසින්ු බම්ු න්තහදඹවු මූලිු

ඩිතහරඹභු දළමූු ු ඵු ඳළවළදිලිභු දකින්නවුරළබඵින. බු ු ඉනිඹහු එල්. බටී. බටී. බඉ. බු ත්රසතහදඹු

නිහු භෂ දනඹු පයු ු ති. ණුු නළබනහියු මුසලිම්ු න්තහදඹු හිු ඔන්බන්ු යුද්ධඹු

නිභහපයභත්ුභඹ. බුඔවුන්ුනළබනහියුඳශහතුයහබිුබොරනිඹක්ුඵවුඳත්යුතිබඵනු

ඵවුනළබනහියු ඳශහබත්ු ංඝහයඹුකිරීබභන්ු ඳළවළදිලිභුතවවුරුුයු තු වළකිඹ. බු

මුහුදුුභවහුවිවහයඹුආතුළුුඓතිවහසිුබඵෞද්ධුඊරුභුසුණුුවිසුණුුයමින්ුයහබියබ ු

ිනසිසු ත්රසතහදීන්බේු දකුණුුඅසිඹහතිුතිප්බඳොශුහන්තන්කුඩිඹුආසුරුුයබනු

බො නමින්ුසිිනඹුඵවුවයහන්ුආතුළුුණ් හඹබම්ු�ඹහහයම්ුභගින්ුඳළවළදිලිු

බින. බු 
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වතයනුඉශහම්ුයුද්ධඹුනිභහුපයභත්ුභුඞන්දඹවුඵරුෆදයමින්ුසුළුුඟහතීන්ුහුයතල්ු

යමින්ුළඩිුළඩිබඹන්ුන්තහදඹුයහප්තබනුයුරින්ුු�ඹහුබශේුමුදරවුඵරඹවු

ඕනෆභුබදඹක්ුඳහහබදන්නුසූදහනම්ුබද්ලඳහළුන්ඹ. බුවිබවුඈසරහී ඹුඳල්ලිුඳභවක්ු

බනොු යහබියබඹන්ු මුදල්ු බඳොම්ඳු යු නළබනහිය, ඈසරහම්ු න්තහදබ ු ගුරුු

බදයු කිරීභවු ඈසරහී ඹු විලසවිදයහරු අයම්බු කිරීභවු වයුතුු බොවු ආත. බු ු තත්ු

බයුවිල්ඳත්තුුනුයක්ිතතබ ුයක්ිතතුරහඳුමනතිුලබඹන්ුඈ ම්ුට්ිනුයු

ඳදිංිතපයභවත්ු යු රඵහු දීු ආත. බු ු ු බද්ලඳහරනු ඵරතරලින්ු භත්වුණුු ඔවුන්බේු

න්තහදීු �ඹහහයම්ු පිිගඵු විිනන්ු විවු භතුු විඹ. බු ලුතයු දෂ හු වවුබම්ු ්රවහයඹු

පිුගඳු ති. බණ්දු බම්ු ඈසරහම්ු න්තහදබ ු ඳුරුු බවළලිභු ඵු බනොයවකි. බු 
සහී න්වන්බේු නභවු ඳවයු දුන්ු ඈසරහී ඹු න්තහදීන්ව,ු ු අමිු ංහිඳිඹහු

මුහබන්ුම තිඹු�ඹහත්භුබනොකිරීබම්ුු්රතිපරඹුලබඹන්ුඉවුඑබයහිුසිංවරුපිරිු

ශුහභහී ුඊද්බකෝවඹවුභළයු්රවහයඹක්ුඑල්රුපයබභන්ුුවිලහරුශඵළෆනිඹක්ු

ආතිුවිඹ. බුඑඳභවක්දුබනොුඈසරහම්ුන්තහදඹුදළුරහුළබ නුඵවුභධයභුඳශහබත්ු

සිදුුූ ුසිදුපයම්ුභගින්දුනතුරුුුආගවිව. බුදිනුසිදුපයභුඈන්ුඑක්ුඳභණි. බුඳහසකුු්රවහයඹු

දිඹත්ුශුත්රසතිනන්භුංවිධහනහත්භුබම්ුයබට්ු. දුුපිිගභුළඩීභුසිදුුශමුත්ුඑවු

ඳළතිුයඟඹුු“වජීන”ුුඳහඨඹවුමුහුපයභුබවේතුබන්ුුුනිසිුපිඹයුුළම භුසිදුුූ බ ු

නළත. බු තු ඳළත්තකින්ු ු බඳතිු වහු ු පයභවු දහශු දෆු අවහයරවු ශම්ු කිරීම්, 

ආඳුම්රව, ඵිනසිල්ීමට්රවුුඑභුරයුුබඹොදනුුඳයහධඹුළනදුබොමිභුඈදිරිබ ු

බදනුරදුහක්ිතරුවන්ඹ. බුු71 

 
බම්ු සිඹල්රු පිිගඵු විධිභත්ු ඳරීක්වු සිදුබොවු ම්බල්ච්ඞු ඈසරහී ඹු න්තහදඹු

භළ ඳත්නහුබනුවුයඟඹු ුසිදුුබශේුම තිඹු�ඹහත්භුබනොපයභුම්ඵන්ධබඹන්ු

භවඟහතිඹු ඳෆු විබයෝධරවු ඟහතිහදීු බල්ඵරඹු රහු ඔවුන්ු සියතු ය,ු ු ඹවඳත්ු

කිරීභින. බු හනබ ු ළයදිු රුන්ු ූ බ ු ම තිඹු ඈල්රහු ෆබභොයු දුන්ු ඟනතහින. බු ඒු

ඔවුන්බේුවජීනුංල්ඳබ ුනිභහින. බ 

 
                                                           
71 හක්ිතුංු 8ු-ුුුපඟයුුබතරිඳළවළුබම්ධංයුසහී න්ුවන්බේ,ුුහක්ිතුංු 89ු-ුන්තුදහඵබෂ ුභවතහු
වුහක්ිතුංු72ු-ුුඑන්. බඒ. බඟඹබේයුභවත්මිඹුබේුහක්ිත. බ 
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යබට්ු බඳයු කිඹනු රදු යඟඹු ඈසරහී ඹු න්තහදඹු බම්ු හු යහප්තපයභවු කිු යුතුු

න්බන්ුඔවුන්ුබම්ුපිරිසුම්ඵන්ධබඹන්ුවයුතුුශුඊදහීමනු්රතිඳත්තිඹුවුඔවුන්වු

දුන්ුය්රහදුනිහඹ. බු 

 
එඳභවක්ු ු බනොු න්තහදීන්ු බිහිු යනු භරහු ඳහල්ු ම තිතු කිරීභු වු

මුසලිම්රුන්බේුංසිතිබ ුබභබතක්ුබනොතිබූු ,ු ුබඵොබවෝුඳයහධුළගුපයුසිදුශු

වළකිු. ෂ හුතවනභවුරක්කිරීභව,ු ුඑඹුඵරහත්භුකිරීභවු ( ඳවුයබට්ුඅයක්හු
ඊබදහ)ු ු බනොවළකිපයභදු දරුන්ු රළ දභවු බනොවළකිනු බේු ු ළත්ම්ු ළරසුම්ු

වතුසිදුශුඵවුුහෆිුනම්ුමදයයඹහුළනිුඹුුපිිගඵත්ුඟනතහවුදළනුත්ු

කිරීභක්ුතයහලයුබේ. බුෂ බහුයුද්ධබ ුනභළතිුහසිබ ුබනක්ුබඹහනුඳළති ු

ු ළත්ම්ුකිරීභු ඵු බොමින්ු බහු ඈදිරිබ ු හක්ිතු බදමින්ු වන්ුයන්නවු

බඹදුවු තයු එබේු වයුතුු යනු ඔවුන්ු යවු තුශු තභත්ු තවනම්ු ංවිධහනඹක්ු

බනොන්බන්ු භන්දු ඹන්නු ළවලුකි. බු තවුහිද්ු ඟභහත්ු ල්ලිඹත්,ු ු තබ්ලික්ු ඟභහත්ු

ල්ලිඹත්ුඑභුහසිබ ුබදඳළත්තක්ුඵත්ුඔවුන්බේුන්තහදීුදවසුභහනුඵත්ු

එභුහක්ිතුබඳන්හුබදින. බු 

 

බභභුළවලුුනියහයවඹවුබද්ලුහිමතී, ඟනතහහදීු ,ුම තිරුු්රතිඳතිඹක්ුහිතු

ළ පිිගබශක්ු යඟඹු භගින්ු �ඹහත්භු නුු දළකීභු භසතු ඟනතහබේු ඒහඹනු

ඵරහබඳොබයොත්තුින. බුබභබතක්ුශක්ුවිවිධුයඟඹුභගින්ුසුළුබොවුතළකීභුනිහුසිදුපයු

ආතිු විනහලඹු ළරකිල්රවු බන,ු ු ු ඈසරහී ඹු න්තහදඹවු එබයහිු දළඩිු ම තිු

�ඹහත්භුයුඈසරහී ඹුන්තහදඹුඳුයබවන්ුතුයන්ුකිරීභවුුඩිනමින්ු�ඹහත්භු

විඹු යුතුු ඵත්,ු ු ු එබේු බනොභළතිු වුබවොත්ු බඳයු කිඹනු රදු අසිඹහබේු ිනසිසු

මූරසථහනඹක්ුඵවුරංහුඳත්බනුුආතිුඵත්ුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

ු 
එඵළවින්ු එළනිු අමිු ත්රසතහදීු ණ් හඹම්ු වඳුනහබනු ඒහු තවනම්ු කිරීභත්,ුු

ම තිඹු�ඹහත්භු බොවු ද ම්ු කිරීභත්,ු ු හම්්රදහිනු මුසලිම්ු භහඟබ ු ිනනහම්ු

ඹන,ු වජීනු භහඟඹක්ු ු බො නළගීභු වහු වහු වයුතුු සිදුු ශු යුතුු ඵත්,ුු

බොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

 

84



84 
 

යබට්ු බඳයු කිඹනු රදු යඟඹු ඈසරහී ඹු න්තහදඹු බම්ු හු යහප්තපයභවු කිු යුතුු

න්බන්ුඔවුන්ුබම්ුපිරිසුම්ඵන්ධබඹන්ුවයුතුුශුඊදහීමනු්රතිඳත්තිඹුවුඔවුන්වු

දුන්ුය්රහදුනිහඹ. බු 

 
එඳභවක්ු ු බනොු න්තහදීන්ු බිහිු යනු භරහු ඳහල්ු ම තිතු කිරීභු වු

මුසලිම්රුන්බේුංසිතිබ ුබභබතක්ුබනොතිබූු ,ු ුබඵොබවෝුඳයහධුළගුපයුසිදුශු

වළකිු. ෂ හුතවනභවුරක්කිරීභව,ු ුඑඹුඵරහත්භුකිරීභවු ( ඳවුයබට්ුඅයක්හු
ඊබදහ)ු ු බනොවළකිපයභදු දරුන්ු රළ දභවු බනොවළකිනු බේු ු ළත්ම්ු ළරසුම්ු

වතුසිදුශුඵවුුහෆිුනම්ුමදයයඹහුළනිුඹුුපිිගඵත්ුඟනතහවුදළනුත්ු

කිරීභක්ුතයහලයුබේ. බුෂ බහුයුද්ධබ ුනභළතිුහසිබ ුබනක්ුබඹහනුඳළති ු

ු ළත්ම්ුකිරීභු ඵු බොමින්ු බහු ඈදිරිබ ු හක්ිතු බදමින්ු වන්ුයන්නවු

බඹදුවු තයු එබේු වයුතුු යනු ඔවුන්ු යවු තුශු තභත්ු තවනම්ු ංවිධහනඹක්ු

බනොන්බන්ු භන්දු ඹන්නු ළවලුකි. බු තවුහිද්ු ඟභහත්ු ල්ලිඹත්,ු ු තබ්ලික්ු ඟභහත්ු

ල්ලිඹත්ුඑභුහසිබ ුබදඳළත්තක්ුඵත්ුඔවුන්බේුන්තහදීුදවසුභහනුඵත්ු

එභුහක්ිතුබඳන්හුබදින. බු 

 

බභභුළවලුුනියහයවඹවුබද්ලුහිමතී, ඟනතහහදීු ,ුම තිරුු්රතිඳතිඹක්ුහිතු

ළ පිිගබශක්ු යඟඹු භගින්ු �ඹහත්භු නුු දළකීභු භසතු ඟනතහබේු ඒහඹනු

ඵරහබඳොබයොත්තුින. බුබභබතක්ුශක්ුවිවිධුයඟඹුභගින්ුසුළුබොවුතළකීභුනිහුසිදුපයු

ආතිු විනහලඹු ළරකිල්රවු බන,ු ු ු ඈසරහී ඹු න්තහදඹවු එබයහිු දළඩිු ම තිු

�ඹහත්භුයුඈසරහී ඹුන්තහදඹුඳුයබවන්ුතුයන්ුකිරීභවුුඩිනමින්ු�ඹහත්භු

විඹු යුතුු ඵත්,ු ු ු එබේු බනොභළතිු වුබවොත්ු බඳයු කිඹනු රදු අසිඹහබේු ිනසිසු

මූරසථහනඹක්ුඵවුරංහුඳත්බනුුආතිුඵත්ුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

ු 
එඵළවින්ු එළනිු අමිු ත්රසතහදීු ණ් හඹම්ු වඳුනහබනු ඒහු තවනම්ු කිරීභත්,ුු

ම තිඹු�ඹහත්භු බොවු ද ම්ු කිරීභත්,ු ු හම්්රදහිනු මුසලිම්ු භහඟබ ු ිනනහම්ු

ඹන,ු වජීනු භහඟඹක්ු ු බො නළගීභු වහු වහු වයුතුු සිදුු ශු යුතුු ඵත්,ුු

බොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 
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II ඳරිච්මේදය 

මපතිශළසික පුරළවිදයළ උරුභය 

2.1.    � ංකළමශ මඵෞද්ධ උරුභය  

නුයහධපුයබ ු ු විල්ු ණු,ු බඳොබශොන්නරුබේු ලින්ු බනළුු . දුු පිිගභ,ු ීමගිරිබ ු

බිතුසිතුම්ුළනිු දිිනනුපුයහුපිහිිනු තිුවිශිසවුරහුනිෂ භහවුබභන්භුඈඳළයණිුහරිු

ෂ භහන්තඹන්ු ඳහු බභයවු ඈතිවහඹවු වහු ංසිතිඹවු එක්ු යන්බන්ු භවත්ු ූ ු

භිභහනඹක්ුවහුබඳෞ ත්ඹකි. බුුඒුඈඳළයණිුහ ම්ඵයබ ුබලේුූ ුනව. න්ුෂ තභහනබ ු

වඳුනහුළබනන්බන්ුුපුයහසතුුලබඹනි. බු ුශ්රිුරංහුත්ුශුඑළනිුපුයහසතුලින්ුුු

ළඩිු්රභහවඹක්ුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවහුම්ඵන්ධුඳතිනුඵළවින්,ු  තීතබ ුසිවුබභයවු

භික්ෂන්ු වන්බේරහ,ු ු බඵෞද්ධහමිු නහඹඹන්ු වහු ඟහතිු හිමතෂීන්ු ු විසින්ු ජීවිතු

ඳරිතයහබඹන්ුබභයවුබඵෞද්ධුඊරුභඹුරැුළම බභහිරහු භවත්ුබබවක්ුත්ුඵු

වන්ුශුයුතුුතයුඑබේුරැුත්ුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබබයහිු ුබම්ුනුවිවු ඳළනු

නළගීුආතිුළවලුහරීුතත්ත්ඹුුවහුවිනහලඹුපිිගඵත්,ුඒහබ ුභතුුසුයක්ිතතුබහඹු

පිිගඵුධහනඹුබඹොමුුකිරීභත්ුහලීනුලබඹන්ුළදත්ුවයුත්තක්ුඵුළරකිඹු

යුතුඹ. බ 

බරොුබඵොබවෝුයවල්ුුවහුනුශුකු හුයවක්ුූ ුශ්රිුරංහු්රභහවුපුයහසතුු

වහුබඵෞද්ධුඊරුභබඹන්ුබඳොබවොත්ුඵුබනොයවකි. බු“ළිනුදහළඵිනුභිනුඳන්රින,ු

යන්ුබොඹභිනු-ුවුසිවුයිනු”ඹනුංල්ඳඹුඳදනම්ුයුත්ුුබම්ුයබට්ුඳළයණිුළේු

64,222ක්ු ඳභවු ්රභහවඹක්ු වඳුනහබනු ආත. බු ු ඒු වහු බො නළගුණුු ංසිතිු

සිද්ධිදහභඹදු සුළුු ඳුගු බනොබේ. බු බම්ු තයු විවහය,ු බද්හශ,ුනිහ,ු ඵඩුු බහණ් ුඅදිඹදු

බභඳභවළිනු ු කිඹහු වනඹු ශු බනොවළකිු තයභවු වඳුනහබනු ආත. බු කු හු ශංු

ළඵළල්රුබවෝුකු හුඳඵළුුසිවුභවහුසතඳුළනිුදළළන්තුසභහයුදක්හුූ ුවිලහරුු

ඳයහඹුබභභුඓතිවහසිුඊරුභඹුරැඳීුඳතී. බු 

එඵළවින්ු බම්ු සිඹල්රු යවු ඟහතිත්ඹු බබයහිු භනහු ඵළඳිඹහක්ු ආතිු ඵු

බඳබනන්බන්ුකු හුඳඵලුකින්ුුබවෝුශංුුගුළඵළල්රකින්ුඳහුයවුඈතිවහබ ු

පිුගක්ුඳහුබනසුශුවළකිුඵළවිනි. බුබබේු වුත්ුබභභුඓතිවහසිුිනනහභුභතු

බවෝු ආතළම්ු පුයහසතුරු රයභඹු ිනනහම්ු භතු බවෝු බඵොබවෝු බදබනකුබේු
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ධහනඹු බම්ු බබයහිු බඹොමුු පයු ආත්බත්ු ඒහු අයක්හු යනු බප්ක්හවු  හු

බොල්රෆබම්ුයමුණුුබඳයදළරිුපයභුභවත්ුනහුගදහඹුතත්ත්ඹක්ුබරුවන්ු

ශුවළකිඹ. බ 

2.2. පුරළලවහතු විනළවීභ ශළ ආරක්ළ කර ගෆනීභ  

 ඓතිශළසික වළධක   

ඓතිවහසිු බතොයතුරුරවු නුු ඳහු බඵෞද්ධු ඊරුභඹු විනහලු කිරීභු පිිගඵුආතිු

හධුභගින්ුඳළවළදිලිුන්බන්ුඅක්රභණිුඳහරිනන්ු ුඒුවහුයුඅහයඹකින්ු

වයුතුුයුති. බණ්දුඹන්නඹ. බුඑශහයුයජුුයුක්තිරුුඳහරඹකුුබරුඈතිවහබ ු

වන්ුබතත්,ුඔහුබේුබඵළුුඔහුුබනොදළනුත්ුබවෝුබඵෞද්ධුවිවහයසථහනරවුවහු

භික්ෂන්ුවන්බේරහවුබෞයුශුඵත්,ුහිංහුපී හුශුඵත්,ුංලුථහබේුදක්හු

තිබබ්. බුත්ළරැද්දකින්ුසිඹුයථුබයෝදඹවුදහළඵුබොවක්ුළඩීුගිඹුසථහුඉවු

ද භක්ු බරු තභහබේු බරු සිඳුනු බරු එශහයු යජුු ශු ඈල්ලීබභන්ු එු ඳහු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබබයහිුඟනතහුතුශුතිබූුඵළඳිභුබොඳභවදුඹන්නුඳළවළදිලිුබේ. බුුු

එඹු වවහු ත්ු යජුු මිනිසුන්බේු නුම්ඳහවු රක්පයභු වහු ආතළම්ු විවු බභළනිු

්රහලඹක්ුුසිදුුශහුවිඹුවළකිඹ. බු 

4බනිු ු භහින්දු යජුබේු හරබ දීු  ු බනිු යහබජ්න්රු යජුබේු බේනහු ු විසින්ු

තුන්නිහබඹහිු දහළබ්දු මුළුු රක්දිු ු භහවළඟිු යන්ු පිිගභදු ඒු ඒු බබවයු සිඹල්රදු

බිබවශහුරක්දිේහිුහයඹුන්බන්ුඹළිනුංලථහබේුවන්ුයුතිබබ්. බුඑබභන්භු ු

බනිු ු යහඟයහඟු යජුබේු ු හරබ දීු මුළුු දිිනනභු මුම්භඩිබඝෝරු භණ් රම්ු නමින්ු

වඳුන්නු රදි. බු ු බභශු බල්ම්ු බබවයු නමින්ු වඳුන්නුු රඵනු �. බ. බු 6ු බනිු

සිඹවු ඹත්ු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනඹු  ු බනිු යහඟු යහඟු යජුබේුනභු ඳරිදිු යහඟු යහඟු

බඳරුම්ඳල්ලිු ඹනුබන්ු බනසු යනු රදු ශිරහු ලිපිඹක්ු �කුවහභරු දිස�ක්බඹන්ු

රළ දුතිබබ්. බු 

නුයහධපුයුහනුබහබ ුදිගින්ුදිවභුආතිුූ ුබොලීුඅක්රභවුබවේතුබන්ුබඵෞද්ධු

ඊරුභරවුසිදුුතිබූුවිනහලඹුපිිගඵුඳළවළදිලිුහධුවමුන්බන්ු ුබනිුවිඟඹඵහහුු

යජුු වහු  ු බනිු ඳයහක්රභඵහහුු යජුු විසින්ු දිිනනු පුයහු බබවයු විවහයු පිිගයුකිරීම්ු

පිිගඵුඈතිවහබ ුදළක්බනුදිගුුවිසතයුවමුබේඹ. බුහලිංුභහකුඅක්රභවඹුබභයවු
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ධහනඹු බම්ු බබයහිු බඹොමුු පයු ආත්බත්ු ඒහු අයක්හු යනු බප්ක්හවු  හු

බොල්රෆබම්ුයමුණුුබඳයදළරිුපයභුභවත්ුනහුගදහඹුතත්ත්ඹක්ුබරුවන්ු

ශුවළකිඹ. බ 

2.2. පුරළලවහතු විනළවීභ ශළ ආරක්ළ කර ගෆනීභ  

 ඓතිශළසික වළධක   

ඓතිවහසිු බතොයතුරුරවු නුු ඳහු බඵෞද්ධු ඊරුභඹු විනහලු කිරීභු පිිගඵුආතිු

හධුභගින්ුඳළවළදිලිුන්බන්ුඅක්රභණිුඳහරිනන්ු ුඒුවහුයුඅහයඹකින්ු

වයුතුුයුති. බණ්දුඹන්නඹ. බුඑශහයුයජුුයුක්තිරුුඳහරඹකුුබරුඈතිවහබ ු

වන්ුබතත්,ුඔහුබේුබඵළුුඔහුුබනොදළනුත්ුබවෝුබඵෞද්ධුවිවහයසථහනරවුවහු

භික්ෂන්ුවන්බේරහවුබෞයුශුඵත්,ුහිංහුපී හුශුඵත්,ුංලුථහබේුදක්හු

තිබබ්. බුත්ළරැද්දකින්ුසිඹුයථුබයෝදඹවුදහළඵුබොවක්ුළඩීුගිඹුසථහුඉවු

ද භක්ු බරු තභහබේු බරු සිඳුනු බරු එශහයු යජුු ශු ඈල්ලීබභන්ු එු ඳහු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබබයහිුඟනතහුතුශුතිබූුඵළඳිභුබොඳභවදුඹන්නුඳළවළදිලිුබේ. බුුු

එඹු වවහු ත්ු යජුු මිනිසුන්බේු නුම්ඳහවු රක්පයභු වහු ආතළම්ු විවු බභළනිු

්රහලඹක්ුුසිදුුශහුවිඹුවළකිඹ. බු 

4බනිු ු භහින්දු යජුබේු හරබ දීු  ු බනිු යහබජ්න්රු යජුබේු බේනහු ු විසින්ු

තුන්නිහබඹහිු දහළබ්දු මුළුු රක්දිු ු භහවළඟිු යන්ු පිිගභදු ඒු ඒු බබවයු සිඹල්රදු

බිබවශහුරක්දිේහිුහයඹුන්බන්ුඹළිනුංලථහබේුවන්ුයුතිබබ්. බුඑබභන්භු ු

බනිු ු යහඟයහඟු යජුබේු ු හරබ දීු මුළුු දිිනනභු මුම්භඩිබඝෝරු භණ් රම්ු නමින්ු

වඳුන්නු රදි. බු ු බභශු බල්ම්ු බබවයු නමින්ු වඳුන්නුු රඵනු �. බ. බු 6ු බනිු

සිඹවු ඹත්ු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනඹු  ු බනිු යහඟු යහඟු යජුබේුනභු ඳරිදිු යහඟු යහඟු

බඳරුම්ඳල්ලිු ඹනුබන්ු බනසු යනු රදු ශිරහු ලිපිඹක්ු �කුවහභරු දිස�ක්බඹන්ු

රළ දුතිබබ්. බු 

නුයහධපුයුහනුබහබ ුදිගින්ුදිවභුආතිුූ ුබොලීුඅක්රභවුබවේතුබන්ුබඵෞද්ධු

ඊරුභරවුසිදුුතිබූුවිනහලඹුපිිගඵුඳළවළදිලිුහධුවමුන්බන්ු ුබනිුවිඟඹඵහහුු

යජුු වහු  ු බනිු ඳයහක්රභඵහහුු යජුු විසින්ු දිිනනු පුයහු බබවයු විවහයු පිිගයුකිරීම්ු

පිිගඵුඈතිවහබ ුදළක්බනුදිගුුවිසතයුවමුබේඹ. බුහලිංුභහකුඅක්රභවඹුබභයවු
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බඵෞද්ධුඊරුභඹවු සිදුු ූ ු ඵරත්භු යනඹුඵු ඳළවළදිලිඹ. බු ්රතිභහකය,ු සතඳ,ු විවහයු

විනහලඹු බභන්භු භවහු ංකඹහු වහු ඊඳහු ඊඳහසිහන්ු බඳීමභ,ු බඳොත්ඳත්ු විනහලු

කිරීභුවහුපිරිබන්ුබොල්රෆභුවහුඒහුතභුබඵළුන්බේුහසථහනුඵවුඳත්ුකිරීභු

ළනිුබඵෞද්ධහභුබබයහිුභහකුතුශුූ ු වනු දිසිනඹුනිළයදිුබභිනන්ු්රදෂ ලනඹු

නුඵුබඳබන්. බු 

�. බ. බු 2 7ුදීුබොීමන්ුබම්ුයවුඹවත්ුයුළම භුබවේතුබන්ුදවනුසිඹුනුවිවු

නුයහධපුයබ ු ඳළතිු විලහරු විවහයහයහභු ඳහළුු විු බොසු ති දභුනිහු විලහරු දහළබ්රු

ධහතුුෂ බරු ුතිබූුභහවළඟිුයන්ුපිිගභුඅදිඹුනිදන්ුබොරුන්ුවහුභංබොල්රරුන්ුු

විසින්ුඳළවළයුන්නහුරදි. බු භික්ෂන්ුවන්බේරහවුබයෝවවුබද්ලබ ුඳහුජීත්ුපයභවු

බනොවළකිු තත්ත්ඹක්ු ඊදහපයබභන්ු . රුභඹු ළනිු යවරවු ළ භු යපයභවු බභයවු

භික්ෂන්ුවන්බේරහවුසිදුුවිඹ. බු 

එතළන්ුඳවන්ුවුරුදුුුඳන්සිඹඹුහරඹක්ුගිඹුතළනුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබබයහිුවිලහරු

ඵරඳෆභක්ුඑල්රුයනුුරළ. බේු බම්ු යවු ඳිතුගීසිුඳහරනඹවුනතුපයභත්ුභඹ. බු එහිදීු

ඔවුන්ු විවහයසථහනු බොල්රෆභවත්,ු විනහලු කිරීභවත්ු වයුතුු ශව. බු ඔවුන්බේු

දහභරිුඵරඹුබඹොදහුවිනහලුශුසථහනුතයුළරණිුවිවහයඹුබභන්භුතයභුභවහු

බද්හරඹදුවිඹ. බුබභශුඔවුන්ුතවුඳත්ුූ ුඅමිුසථහනරුතිබූුයන්ුරිදීුමුතුුභළණික්ු

අදිබඹන්ුනිභු ූ ු සතුු බොල්රෆු තය,ු බො නළගිලිු භතු තිබූු සෂ වභඹු බොත්ු

ළයලිුඳහුරහබනුගිඹුඵුවන්ුබේ. බු 

නබඹන්ුළසුණුුසථහනඹක්ුවුත්ුතයභුබද්හරබ ුුසතුුපිිගඵුඈුළුගණුුු

ඳිතුගීීමහුු ුඑඹුබොල්රෆභවුගිඹුඅහයඹු�. බ. බු    2ු දීුබභයවවුඳළමිණිුඳිතුගීසිු

බොල්දහදුකුුූ ුබඟෝ. බඅ. බඕ. බුරුබඵිනබයෝුවිසින්ුලිඹනුරදුිතිඹුදීෂ කුබරුවිසතයු

යු තිබබ්. බු ු ඳිතුගීසිු ඈතිවහජබඹකුු ූ ු ඩී. බු ක්බබයෝසු බේු හෂ තහවු නුු

බොන්සතන්තීහුු දු හු විසින්ු�කුවහභරබ ු ඵරබොුගක්ු ඈදිුකිරීභු වහු බඵෞද්ධු

අයහභඹක්ු හුබිුදභහුතිබබ්. බු 

ඈන්ුනතුරුුඳළමිණිුරන්බද්ීමන්ුබභන්භුබ්රිතහනයඹන්දුබභයවුබඵෞද්ධුඊරුභඹන්වු

බනොබඹක්ුඅහයබඹන්ුවහනිුශුඵුබඳබන්. බුබ්රිතහනයුභබ දීුසුදුුනිරධහරීන්ුවිසින්ුු
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ල්ුවිවහයබ ුළතබඳනු. ද්ධු්රතිභහබේුුතක්ුබඩිුතඵහුවිනහලුයුදළමූුුඵුදළනුදුු

ඟනතහුසිහිඳත්ුයන්බන්ුභවත්ුූ ුංබේබඹනි. බුු 

ශ්රිුරංහබේුඈතිවහඹුඳරීක්හයුඵළලීබම්ුදීු ඳළවළදිලිුන්බන්ුබභයවුඳහරනඹුශු

ආතළම්ුයඟරුන්ුඳහුතභුභිභතඹුඳරිදිුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවිනහලුකිරීභුවහුභළදිවත්ු

පයුආතිුඵඹ. බුභවබන්ුයඟතුභහුභවහුවිවහයුමිමිඹුභතරහබොවුඊඳුුළපියපයභුළනිු

සිද්ධිු බභන්භු දහබඨෝඳතිසු යජුු භවහු බච්තිබ ු යන්ු ඞත්රු බිබවලු ඵවු කිඹළබනු

ංලථහුබතොයතුරුුබම්ුපිිගඵුලිඹළපයුආතිු්රභහවත්ුහධඹ. බ 

 2.3.  මපතිශළසික මඵෞද්ධ වහභළරක ලෆනසීභ. 

හිතුක්හයුබරුබපතිවහසිුබඵෞද්ධුසභහයුවිනහලුකිරීභුවිබලේබඹන්ුඊතුරුුවහු

නළබනහියුඳශහත්රුුඵහුරුලබඹන්ුහක්ිතුතිබබ්. බුමුසලිම්ුවහුරවි ු්රහන්තුයවුතුශු

පිහිුගපයභු පිිගඵු ඵරවත්හයබඹන්ු ඈල්රහු සිටීභු පිිගඵු ්රඹත්නු බම්ු වහු ම්ඵන්ධු

ඳතී. බු ු72ුදලබ ුමුල්ුබහබ දීු ුවිනහලුශුඊතුරුුවහුනළබනහියුපිහිිනුසභහයු

ංයහුඅන්නුලබඹන්ු622ුක්ුබරුහෂ තහුපයුආත. බ 

එභුංයහු ඉවත්ු හුළඩිුඵු දළන්ුවිලසහුයනුුරළබබ්. බු ු බභභුසභහයුවිනහලු

බොවුආත්බත්ු. ද්ධහභවුඑබයහිපයභුයවුබොවුබනුඳභවක්භුබනොබේ. බුුසිංවරු

බඵෞද්ධඹන්වුඊතුරුුනළබනහියුඳශහත්රුම තයහනුකරුිනතිහසිම්ුබනොභළතිුඵු

ඳමින්ු සිඹු බන්පයබම්ු ඈල්ලීභු හධහයණීයවඹු කිරීබභන්ු බෂ යල්ු යහඟයඹක්ු

පිහිුගපයභුඔවුන්වුලයුවිඹ. බු 

 983දීු සිරිල්ු භළතිේු භවතහු විසින්ු නහඹත්ඹු ළඳයූු “ු ශ්රිු රංහබේු බඵෞද්ධු

සිද්ධසථහනුඅයක්හුකිරීභුවහුපිිගයුකිරීබම්ුඳදනභ”ුභගින්ුයුබනසබෝුඅඹතනඹු

බතුඅඹහඝනඹක්ුඈදිරිඳත්ුයමින්ුඳහුසිිනබ ුශ්රිුරංහබේුංසිතිුඊරුභඹවු

ඟහතිහදීන්බන්ුසිදුනු වහනිඹ,ු ම තිු විබයෝධීු ත්ඳත්ුයු ළම ම්ු බවෝු ඕනෆමින්භු

යනුු රඵනු විනහලඹු භළ ු ඳත්හු ඒහු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු ශු යුතුු ඵඹ. බුු

භළතිේුභවතහුවිසින්ුඹනුරදුංබද්ලබඹහිුඊපුවනඹක්ුඑඹවු මුවහුආතිු ුහක්යු

භුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 
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ල්ුවිවහයබ ුළතබඳනු. ද්ධු්රතිභහබේුුතක්ුබඩිුතඵහුවිනහලුයුදළමූුුඵුදළනුදුු

ඟනතහුසිහිඳත්ුයන්බන්ුභවත්ුූ ුංබේබඹනි. බුු 

ශ්රිුරංහබේුඈතිවහඹුඳරීක්හයුඵළලීබම්ුදීු ඳළවළදිලිුන්බන්ුබභයවුඳහරනඹුශු

ආතළම්ුයඟරුන්ුඳහුතභුභිභතඹුඳරිදිුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවිනහලුකිරීභුවහුභළදිවත්ු

පයුආතිුඵඹ. බුභවබන්ුයඟතුභහුභවහුවිවහයුමිමිඹුභතරහබොවුඊඳුුළපියපයභුළනිු

සිද්ධිු බභන්භු දහබඨෝඳතිසු යජුු භවහු බච්තිබ ු යන්ු ඞත්රු බිබවලු ඵවු කිඹළබනු

ංලථහුබතොයතුරුුබම්ුපිිගඵුලිඹළපයුආතිු්රභහවත්ුහධඹ. බ 

 2.3.  මපතිශළසික මඵෞද්ධ වහභළරක ලෆනසීභ. 

හිතුක්හයුබරුබපතිවහසිුබඵෞද්ධුසභහයුවිනහලුකිරීභුවිබලේබඹන්ුඊතුරුුවහු

නළබනහියුඳශහත්රුුඵහුරුලබඹන්ුහක්ිතුතිබබ්. බුමුසලිම්ුවහුරවි ු්රහන්තුයවුතුශු

පිහිුගපයභු පිිගඵු ඵරවත්හයබඹන්ු ඈල්රහු සිටීභු පිිගඵු ්රඹත්නු බම්ු වහු ම්ඵන්ධු

ඳතී. බු ු72ුදලබ ුමුල්ුබහබ දීු ුවිනහලුශුඊතුරුුවහුනළබනහියුපිහිිනුසභහයු

ංයහුඅන්නුලබඹන්ු622ුක්ුබරුහෂ තහුපයුආත. බ 

එභුංයහු ඉවත්ු හුළඩිුඵු දළන්ුවිලසහුයනුුරළබබ්. බු ු බභභුසභහයුවිනහලු

බොවුආත්බත්ු. ද්ධහභවුඑබයහිපයභුයවුබොවුබනුඳභවක්භුබනොබේ. බුුසිංවරු

බඵෞද්ධඹන්වුඊතුරුුනළබනහියුඳශහත්රුම තයහනුකරුිනතිහසිම්ුබනොභළතිුඵු

ඳමින්ු සිඹු බන්පයබම්ු ඈල්ලීභු හධහයණීයවඹු කිරීබභන්ු බෂ යල්ු යහඟයඹක්ු

පිහිුගපයභුඔවුන්වුලයුවිඹ. බු 

 983දීු සිරිල්ු භළතිේු භවතහු විසින්ු නහඹත්ඹු ළඳයූු “ු ශ්රිු රංහබේු බඵෞද්ධු

සිද්ධසථහනුඅයක්හුකිරීභුවහුපිිගයුකිරීබම්ුඳදනභ”ුභගින්ුයුබනසබෝුඅඹතනඹු

බතුඅඹහඝනඹක්ුඈදිරිඳත්ුයමින්ුඳහුසිිනබ ුශ්රිුරංහබේුංසිතිුඊරුභඹවු

ඟහතිහදීන්බන්ුසිදුනු වහනිඹ,ු ම තිු විබයෝධීු ත්ඳත්ුයු ළම ම්ු බවෝු ඕනෆමින්භු

යනුු රඵනු විනහලඹු භළ ු ඳත්හු ඒහු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු ශු යුතුු ඵඹ. බුු

භළතිේුභවතහුවිසින්ුඹනුරදුංබද්ලබඹහිුඊපුවනඹක්ුඑඹවු මුවහුආතිු ුහක්යු

භුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 
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(1) කිළිමලඩ්හි පිහිටි ශ්රි ලර්ධන මඵෝධි ල්ක්ය  

සිංවරු බඵෞද්ධු හහිතයබ ු „ශ්රිු ෂ ධනු „ු බරසින්ු වළඳින්බනු බඳෞයහණිු බඵෝු

ික්ඹක්ු(Ficus Religiosa) කිිගබ්ඩිුනම්ුම්භහනබ ුපිහිවහුආත. බුුබභකීුම්භහනඹු

නළබනහියු ඳශහබත්,ු �කුවහභරු දිස�ක්බ ,ු බේරුවිරු පිහිිනු පුයහවු ඳන්රු

(අයහභඹ)ුශුපිහිවහුආත. බුබභභුබඵෝරුුමුලින්භුබයෝඳවඹුයුආත්බත්ු�. බප. බු23ු

නු සිඹබේදීු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු විසිනි. බු ු බද්හනම්පිඹතිසු යහඟයු භඹු තුශදීු

ඈන්දිඹහබේු යඟු ශු බෝු ධියහඟඹහු ු රංහවු . ද්ධහභු වඳුන්හදීභවු මුල්ූ ු

පුද්රඹහුවිඹ. බුුු 9 2ුංු29ුදයනුපුයහුසතුුඅජහුඳනතුනුුබභකීුබඵෝුික්ඹු

බඳෞයහණිුසිහිවනඹකි. බ  

�. බප. බු 23ු සිඹබේු සිවු බපතිවහසිු රයු පිිගඵු හෂ තහු බොවුආතිු „ධහතුංල‟ුනම්ු

සිංවරු ්රන්ථඹවු (  ු සිඹ)ු නුු බභකීු බඵෝු ික්ඹ,ු හන්තිසු යජුු විසින්ු

ඈදියනුරදුබේරුරුපිහිිනුභංරුභවහුසථඳඹවුඹත්ුූ කි. බුබේරුවිරුභංරුභවහු

ෆබ ු බොවක්ු බරු යු දවසු වනවු ළඩිු හරඹක්ු තිසබේු බරෝු

බඵෞද්ධඹන්බේුවුශ්රිුරංහබේුයඟරුන්බේු. හුභහනඹවුරක්ුූ ුබභභුබඵෝුික්ඹු

බයෝඳවඹුයනුරද්බද්ුබභභුෆඹුඈදිුකිරීභවුබඵොබවෝුහරඹවුබඳයු�. බප. බබතනු

සිඹබේදීු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු විසිනි. බු බභභු ික්ඹු බයෝඳවඹු යනු රද්බද්ු

. දුන්වන්බේබේුළභළත්තුඳරිදිුඵුුධහතුංලඹු්රන්ථබඹහිුවන්ුබේ. බ2 

නුයහධපුයුශ්රිුභවහුබඵෝධිඹුපිිගඵුබපතිවහසිු්රන්ථඹක්ුනු“බඵෝධිුංලඹ”ුවුනුු

ඈවතු කීු බඵෝු ික්ඹ,ු මිහිඳුු නු. දුු හිමිබේු ඊඳබදසු භතු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු

(�. බප. බ642ු–ු6 2)ුවිසින්ුබයෝඳවඹුයනුරදි. බුුබභකීුික්ඹ,ුශ්රිුභවහුබඵෝධිබ ුමුල්භු

බඵෝුආවුඳවකින්ුභතුුූ ුඳළශඹක්ුබයෝඳවඹුකිරීබම්ුආතිුූ ුඵුවන්ුබේ. බු 

එඵළවින්ු බඳෞයහණිු ඵු වහු ශුද්ධන්තබහඹු තින්ු ශ්රිු ෂ ධනු (කිිගබ්)ු ික්ඹු

බදළනිුන්බන්ුනුයහධපුබෂ ුශ්රිුභවහුබඵෝධිඹවුඳභණි. බ(බඵෝධිුංලඹ;ුපිුගු 87ු–ු 92) 

යු 6222ු වු බඳය,ු බද්හනම්පිඹතිසු යජුු විසින්ු බයෝඳවඹු යනු රදු බභභු

ික්ඹ,ු බඵෞද්ධිනන්ු දලරක්ු ංයහබේු රුු . හුභන්ු රඵමින්ු වහනිඹක්ු

                                                           
1 රංහබේුයසථහදහඹුවඳනත්ුුු-ු 88ුීෂ ඹ 
2 ුුධහතුුංලඹු(පිුගු 2,  ,34) 
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බනොභළති,ු  972ු දක්හු ඳළතිණි. බු ු මූතෂ හිු ්රහබද්ීඹු අදහඹම්ු ඳහරු ( 942)ු එම්ු

සිඥහනන්ු සුන්දයම්ු භවතහු විසින්ු එවු �කුවහභරබ ු දිහඳතිු බතු ඹනු රදු

28/29/ 942ු දිනළතිු ලිපිඹු නුු ඔහුු විසින්ු බභභු ික්ඹු ඳරීක්හු බොවු ඵළලු

සථහබේදීුඑඹුකිසිදුුපී හවුවසුුබනොතිබූුඵුඳළවළදිලිඹ. බුුඔහුබේුලිපිබ ුබභබේු

වන්ුබේ. බු“කිිගබ්හිුූ ුුබභභුපඟම ඹුබඵෝුරුුභහෂ ඹවුඅන්න,ුඳුගුළුල්ු

කුළුණුලින්ුවුපිහිවහුආත. බුුික්ඹුබඳෞයහණිුඑකි. බ”3 

 972ු දීු එවු මුතෂ හිු ඳහෂ ලිබම්න්තුු භන්ත්රිු බෂ යල්ු ඳහක්ිතු තංදුබෂ ු භවතහබේු

නිවුදුයථනුරැවළන්ුආදීභුපිණිුඈවතුකීුබඵෝුික්බ ුතුුකීඳඹක්ුඳශමුුයවු

ඳහු දභනුරදි. බු ුබම්ුනහුගදහඹුපුතුආසූුබේරුවිරුභංරුයඟභවහුවිවහයහධිඳතිු

නළබනහියුතභන්ඩුුබදඳශහබත්ු්රධහනුංකනහඹුපඟයුදමසඅබෂ ුසුබම්ධංයු

නහු හිමිඹන්ු එඹ,ු එවු භළතිු සිිනු සිරිභහබෝු ඵණ් හයනහු භළතිණිඹවු වු

ංසිතිඹු ආභති,ු �කුවහභරු දිහඳතිු වු පුයහවිදයහු බොභහරිසු ඹනු ඹබේු

ධහනඹුබඹොමුුයනුරදි. බුුබබේුබතත්ුඑවුඳළතිුයඟඹුබභභුවිනහලඹුනතයු

කිරීභවුකිසිදුුපිඹයක්ුබනොත්ුඵු ුඳළවළදිලිඹ. බු ුඑඹුමුළුභනින්භුබනොරහු ුවරිනු

රදි. බ 

එවුසිිනුතළඳළල්ුවහුවිදුලිුංබද්ලුආභතිුසිඹුනහුගු්රහලුයනුරදි. බ 

බම්ුසථහබේදීුභසතුරංහුබඵුදද්ධුුම්බම්රනඹුවිසින්ුබෂ යල්ුුඳහක්ිතුභන්ත්රිු

තංදුබෂ ු භවතහු විසින්ු විදුලිු ංබද්ලු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බේිනන්ු රහු බභකීු

ික්බ ු තුුළපීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු තංදුබෂ ු භවතහවු එබයහිු එවු සිිනුආභතිු

කුභහයුසූරිඹෂ ුභවතහවුඳළමිණිලිුයනුරදි. බු ුකුභහයුසූරිඹෂ ුභවතහුවිසින්ුසිඹුතදඵරු

නහුගු්රහලුයමින්ුබභභුම්බම්රනඹවු63/2 / 97 ුදිනුලිපිඹක්ුඑනුරදි. බු 

 97 දීු පුයහවිදයහු වහයු බොභහරිසු එම්. බඑච්. බු සිරිබෝභු භවතහු එු ංසිතිු

ආභතිතුභහුභුඈවතුකීුික්ඹුපිහිිනුබිම් ුපිරික්ීමභවුබොසුඑභුික්ඹුපිහිිනු

ඈ භුවහුතහප්ඳඹක්ුබනොභළතිුඵුහෂ තහුයුරදි. බු ුබම්ුතයතුයුඉවුඹහඵදුඈ බම්ු

බෝවිරක්ුඈදිුයමින්ුතිබිව. බ 

                                                           
3 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B 1649ුඹවබත්ුුආතිු38ුළනිුඳත්ඈරුුඵරන්න(D 
ඳරිශිසවබ ුපිුගුංු ) 

90



90 
 

බනොභළති,ු  972ු දක්හු ඳළතිණි. බු ු මූතෂ හිු ්රහබද්ීඹු අදහඹම්ු ඳහරු ( 942)ු එම්ු

සිඥහනන්ු සුන්දයම්ු භවතහු විසින්ු එවු �කුවහභරබ ු දිහඳතිු බතු ඹනු රදු

28/29/ 942ු දිනළතිු ලිපිඹු නුු ඔහුු විසින්ු බභභු ික්ඹු ඳරීක්හු බොවු ඵළලු

සථහබේදීුඑඹුකිසිදුුපී හවුවසුුබනොතිබූුඵුඳළවළදිලිඹ. බුුඔහුබේුලිපිබ ුබභබේු

වන්ුබේ. බු“කිිගබ්හිුූ ුුබභභුපඟම ඹුබඵෝුරුුභහෂ ඹවුඅන්න,ුඳුගුළුල්ු

කුළුණුලින්ුවුපිහිවහුආත. බුුික්ඹුබඳෞයහණිුඑකි. බ”3 

 972ු දීු එවු මුතෂ හිු ඳහෂ ලිබම්න්තුු භන්ත්රිු බෂ යල්ු ඳහක්ිතු තංදුබෂ ු භවතහබේු

නිවුදුයථනුරැවළන්ුආදීභුපිණිුඈවතුකීුබඵෝුික්බ ුතුුකීඳඹක්ුඳශමුුයවු

ඳහු දභනුරදි. බු ුබම්ුනහුගදහඹුපුතුආසූුබේරුවිරුභංරුයඟභවහුවිවහයහධිඳතිු

නළබනහියුතභන්ඩුුබදඳශහබත්ු්රධහනුංකනහඹුපඟයුදමසඅබෂ ුසුබම්ධංයු

නහු හිමිඹන්ු එඹ,ු එවු භළතිු සිිනු සිරිභහබෝු ඵණ් හයනහු භළතිණිඹවු වු

ංසිතිඹු ආභති,ු �කුවහභරු දිහඳතිු වු පුයහවිදයහු බොභහරිසු ඹනු ඹබේු

ධහනඹුබඹොමුුයනුරදි. බුුබබේුබතත්ුඑවුඳළතිුයඟඹුබභභුවිනහලඹුනතයු

කිරීභවුකිසිදුුපිඹයක්ුබනොත්ුඵු ුඳළවළදිලිඹ. බු ුඑඹුමුළුභනින්භුබනොරහු ුවරිනු

රදි. බ 

එවුසිිනුතළඳළල්ුවහුවිදුලිුංබද්ලුආභතිුසිඹුනහුගු්රහලුයනුරදි. බ 

බම්ුසථහබේදීුභසතුරංහුබඵුදද්ධුුම්බම්රනඹුවිසින්ුබෂ යල්ුුඳහක්ිතුභන්ත්රිු

තංදුබෂ ු භවතහු විසින්ු විදුලිු ංබද්ලු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බේිනන්ු රහු බභකීු

ික්බ ු තුුළපීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු තංදුබෂ ු භවතහවු එබයහිු එවු සිිනුආභතිු

කුභහයුසූරිඹෂ ුභවතහවුඳළමිණිලිුයනුරදි. බු ුකුභහයුසූරිඹෂ ුභවතහුවිසින්ුසිඹුතදඵරු

නහුගු්රහලුයමින්ුබභභුම්බම්රනඹවු63/2 / 97 ුදිනුලිපිඹක්ුඑනුරදි. බු 

 97 දීු පුයහවිදයහු වහයු බොභහරිසු එම්. බඑච්. බු සිරිබෝභු භවතහු එු ංසිතිු

ආභතිතුභහුභුඈවතුකීුික්ඹුපිහිිනුබිම් ුපිරික්ීමභවුබොසුඑභුික්ඹුපිහිිනු

ඈ භුවහුතහප්ඳඹක්ුබනොභළතිුඵුහෂ තහුයුරදි. බු ුබම්ුතයතුයුඉවුඹහඵදුඈ බම්ු

බෝවිරක්ුඈදිුයමින්ුතිබිව. බ 

                                                           
3 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B 1649ුඹවබත්ුුආතිු38ුළනිුඳත්ඈරුුඵරන්න(D 
ඳරිශිසවබ ුපිුගුංු ) 
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එලකට වංව්කෘතික දදඳාර්තදේන්තුදේ ව්ථිර දේකේ ආචාර්ය නි්ංක විදේරත්න 

භශතාදේ ඇසින් දුටු වාක්ෂියක් දභහි වශන් කෂ යුතුය.  විදේරත්න භශතා (ඔහු දෂා 

භාළිගදේ එකෂ දියලඩන නිෂදේ ධුරය දැරීය.) සිය ඇභති එව්.එව.්කුතික භශතා 

වභග කිළිදලඩ්හි පිහිටි දඵෝරුක පිරික්සීභට ගියශ.  දඵෞද්ධ දනොලන ේදේච්ඡයන් 

පිරිවක් විසින් දභභ දඵෝරුක විනා කරනු පිණිව වැසුභක් තිබූ ඵල තභාට දැනුණු 

ඵල විදේරත්න භශතා ලාර්තා කරන දි.  ඒ අනුල එකී ව්ථානය ආරක්ා කිරීභ පිණිව 

සුදුසු පියලර ගන්නා දව පුරාවිදයා දදඳාර්තදේන්තු නිධාරීන්ට ඔහු දඳදදව ්

දුන්දන්ය. 

ගේවබා ආඥා ඳනදත් (40 ලගන්තිය) යටදත් දවේරුල පිහිටි ශ්රී ලර්ධන දඵෝ ලෘක්ය 

(කිළිදලඩි) පිහිටි ඉඩභ භේලිකතිවු ගේ වබාල අත්ඳත් කර ගැනීභත් වභග 04/11/1957 

සිට දභභ ලෘක්යට නරක කෂ දවාලක් අත්විය. 

1976 ලවදර් 02/08/1976 දින දභකී දඵෝ ලෘක්දේ අතු කිහිඳයක් කඳා දභා ඇති ඵල 

ත්රිකුමාභ දිවාඳති විසින් එලකට ත්රිකුමාභදේ දඳොලිව් අකාකාරී ල.ඩ..ස.දවනරත් 

භශතාට ලාර්තා කරන දි.  එභ ලෘක්ය මුළුභනින්භ විනා කරන අටිදයන් තල තලත් 

එහි අතු කඳා දැමීභට ඒ අලට ඳලත්ලනු ැබූ හින්දු දත්වලයක අලවාන දින කීඳය තුෂදී 

වැසුේ කර  ඇති ඵලද ඔහු තලදුරටත් ප්රකා කරන දි. 

දභභ �යාල ප්රතිපයක් දව ප්රදද්දේ ඳදිංි  සිංශ දඵෞද්ධ ජනතාල අතර 

දද්දේගකාරී තත්ත්ලයක් ඇතිදලමින් ඳලතින ඵලද ඔහු තලදුරටත් ප්රකා කරන දි.4 

දිවාඳති එරික්  දේ.ද සිේලා සිදුවිය ශැකි බයානක ප්රතිප පිළිඵල ලඩාත් වැකමුසු 

ආකාරදයන්  ඳසුවිය.  ඔහු විසින් ප්රකා කෂ ඳරිදි තංගදුදර් භශතා ඔහු අභතා 

දුරකථනදයන් දභදවේ ප්රකා දකොට තිිණම.  “දඵෝ ලෘක්ය දකෝවිේ භූමිදේ පිහිටිදේ 

නේ එයට කෂ යුත්දත් කුභක්ද යන්න දකෝවි අ.ඩති අයදේ ලගකීභ ඵල.ඩ.” 

දින දදකකට ඳසු ඔහු ලෘක්ය පිරික්සීභට ගිය විට ඔහුට දක්නට ැබුදන් අඩි 10 ක් 

ඳභම දවට පිහිටි ලෘක්දේ ලී දකොටයකි. දභය සියලව් ගමනාලක් තිව්දවේ 

ඵැතිභතුන්දේ බුහුභනට ක්වූ ලෘක්යකි.  

                                                           
4 පුරාවිදයා දදඳාර්තදේන්තුදේ දගොනු අංක EC/B/E14 යටදත් ඇති ඳත්ඉරු 120,121 -123 ඵන්න (D 
ඳරිශි්ටදේ පිටු 3-11 දක්ලා ) 
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බභකීු විනහලහරීු �ඹහබේු ්රතිපරඹක්ු බරු ඟහතිු වළඟීභකින්ු වු අමිු

ළඳපයභකින්ුපිරුණුුබේරුවිරුභංරුයඟභවහුවිවහයහධිඳතිුබම්ුපිිගඵුමුතෂ ු්රධහනු

බඳොලිසු ඳරීක්ු ද. බඑම්. බඑස. බ ද. බඵසනහඹුභවතහවුඳළමිණිල්රක්ුඈදිරිඳත්ුයනුරදි. බුු

බභභුඳළමිණිල්බල්ුවුභතුුූ ුභවඟනුවිබයෝධතහරු්රතිපරඹක්ුබරුබභභුවිනහලඹු

සිදුුශුඹවුවිරුද්ධු 6/28/ 97 ුදිනුනඩුුඳයනුරදි. බුුඑබවත්ුපඟම ඹුසථහනඹක්ු

බබරීමභු ඹනු බඝෝදනහු බනුවු ඈ ම්ු අයවුරක්ු බරු බභභු නඩුබේදීු බඝෝදනහු

බොනුුයුතිබිණි. බු ු එවුබොශමුඳළතිුබනොඵළඳිුමුළුුනිහුබභභුනඩුුල්ු

දභනුරදුතයුහනබ දීු2 /2 / 977ුදීුවිබහඹවුනුුරළ. බණ්දුඑඹුනිස්රබුයනුු

රළ දඹ. බ 

2 /2 / 977ුදීුයඟබ ුදිහඳතිුබභහිුඳරීක්වුඝහරිහක්ුවහුගිඹුතයුඑහිදීුදළු

න්නවුරළ. බණ්ුඑභුසථහනබ ුබඵෝුික්ඹක්ුතිබූුඵවුකිසිදුුරකුවක්ුබනොභළතිු

ඵඹ. බුුබම්ුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුනඩුුඳළරුදිනඹුවුන්ුනඩුුතීන්දුුදුන්ුදිනඹු

තයුආතිුහරුීමභහබේදීුික්බ ුඈතිරිුතිබූුරකුණුුඳහුමුලිනුපුවහුදළමූුඵුඑිනන්ු

නහථුබේ. බ 

ධිු න්තහඳඹවු ඳත්ු බේරුවිරු නහඹු සහී න්ු වන්බේු 28/2 / 977ු දිනු බම්ු

රුණුු ම්ඵන්ධබඹන්ු ංබද්ලඹක්ු එු ඟනහධිඳති,ු භළති,ු ංසිතිු ආභති,ු

බඳොලිසඳති,ුයඟබ ුදිහඳති,ුපුයහවිදයහුබොභහරිසු වුමුතෂ ු්රධහනුබඳොලිසුඳරීක්ු

බතුඹනුරදි. බ 

 977ුදීුුනුයඟඹක්ුඵරඹවුඳත්ුනුසථහුනුවිව,ුඑනම්ු 977ුජුලිුභදීුබභභු

බපතිවහසිුමිමිඹුතුශුම තිවිබයෝධීුබරුබෝවිරක්ුඈදිකිරීභවුඳවන්ුබනුආතිුඵදු

එභුබො නළගිල්රුඑහිුවශුභට්වභුදක්හුඈදිබොවුන්ුඵදුබොඹහුන්නහුරදි. බුු

බභහිු්රතිපරඹුූ බ ුබපතිවහසිුබඵෝුික්ඹුපිහිිනුමිමිඹුතුශුබෝවිල්ුබදක්ුඈදිු

කිරීභඹ. බු ු තදුයවත්ු කිු වළක්බක්ු බම්ු බිබභහිු බඵෝධිු ික්ඹක්ු ඳළතිු ඵවු තිබූු

හක්යුමුළුභනින්භුවිනහලුයුදළමූුඵඹ. බ 

බම්ුසිඹලුුරුණුුඳරීක්හුකිරීබම්දීුබඳම ුඹන්බන්ුශ්රිුෂ ධනුබඵෝුික්ඹුවුඒුවහු

පිහිිනුල්ණුුහක්ිතුදයනුුරඵන්බන්ුඑහිුබඵෝධිකයඹක්ුඳළතිුඵඹ. බු ු 947ුදීුබභභු
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බභකීු විනහලහරීු �ඹහබේු ්රතිපරඹක්ු බරු ඟහතිු වළඟීභකින්ු වු අමිු

ළඳපයභකින්ුපිරුණුුබේරුවිරුභංරුයඟභවහුවිවහයහධිඳතිුබම්ුපිිගඵුමුතෂ ු්රධහනු

බඳොලිසු ඳරීක්ු ද. බඑම්. බඑස. බ ද. බඵසනහඹුභවතහවුඳළමිණිල්රක්ුඈදිරිඳත්ුයනුරදි. බුු

බභභුඳළමිණිල්බල්ුවුභතුුූ ුභවඟනුවිබයෝධතහරු්රතිපරඹක්ුබරුබභභුවිනහලඹු

සිදුුශුඹවුවිරුද්ධු 6/28/ 97 ුදිනුනඩුුඳයනුරදි. බුුඑබවත්ුපඟම ඹුසථහනඹක්ු

බබරීමභු ඹනු බඝෝදනහු බනුවු ඈ ම්ු අයවුරක්ු බරු බභභු නඩුබේදීු බඝෝදනහු

බොනුුයුතිබිණි. බු ු එවුබොශමුඳළතිුබනොඵළඳිුමුළුුනිහුබභභුනඩුුල්ු

දභනුරදුතයුහනබ දීු2 /2 / 977ුදීුවිබහඹවුනුුරළ. බණ්දුඑඹුනිස්රබුයනුු

රළ දඹ. බ 

2 /2 / 977ුදීුයඟබ ුදිහඳතිුබභහිුඳරීක්වුඝහරිහක්ුවහුගිඹුතයුඑහිදීුදළු

න්නවුරළ. බණ්ුඑභුසථහනබ ුබඵෝුික්ඹක්ුතිබූුඵවුකිසිදුුරකුවක්ුබනොභළතිු

ඵඹ. බුුබම්ුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුනඩුුඳළරුදිනඹුවුන්ුනඩුුතීන්දුුදුන්ුදිනඹු

තයුආතිුහරුීමභහබේදීුික්බ ුඈතිරිුතිබූුරකුණුුඳහුමුලිනුපුවහුදළමූුඵුඑිනන්ු

නහථුබේ. බ 

ධිු න්තහඳඹවු ඳත්ු බේරුවිරු නහඹු සහී න්ු වන්බේු 28/2 / 977ු දිනු බම්ු

රුණුු ම්ඵන්ධබඹන්ු ංබද්ලඹක්ු එු ඟනහධිඳති,ු භළති,ු ංසිතිු ආභති,ු

බඳොලිසඳති,ුයඟබ ුදිහඳති,ුපුයහවිදයහුබොභහරිසු වුමුතෂ ු්රධහනුබඳොලිසුඳරීක්ු

බතුඹනුරදි. බ 

 977ුදීුුනුයඟඹක්ුඵරඹවුඳත්ුනුසථහුනුවිව,ුඑනම්ු 977ුජුලිුභදීුබභභු

බපතිවහසිුමිමිඹුතුශුම තිවිබයෝධීුබරුබෝවිරක්ුඈදිකිරීභවුඳවන්ුබනුආතිුඵදු

එභුබො නළගිල්රුඑහිුවශුභට්වභුදක්හුඈදිබොවුන්ුඵදුබොඹහුන්නහුරදි. බුු

බභහිු්රතිපරඹුූ බ ුබපතිවහසිුබඵෝුික්ඹුපිහිිනුමිමිඹුතුශුබෝවිල්ුබදක්ුඈදිු

කිරීභඹ. බු ු තදුයවත්ු කිු වළක්බක්ු බම්ු බිබභහිු බඵෝධිු ික්ඹක්ු ඳළතිු ඵවු තිබූු

හක්යුමුළුභනින්භුවිනහලුයුදළමූුඵඹ. බ 

බම්ුසිඹලුුරුණුුඳරීක්හුකිරීබම්දීුබඳම ුඹන්බන්ුශ්රිුෂ ධනුබඵෝුික්ඹුවුඒුවහු

පිහිිනුල්ණුුහක්ිතුදයනුුරඵන්බන්ුඑහිුබඵෝධිකයඹක්ුඳළතිුඵඹ. බු ු 947ුදීුබභභු
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මිමිඹු„භල්ලිතිේ‟ුම්ුබහුත්ඳත්ුයුළම භුතුිගන්ුඑවුඳළතිුයඟඹු 8 4ුසිවු

�ඹහත්භුශුයහඟයු්රතිඳහදනු ුයමින්ු�ඹහුබොවුආතිුඵුබඳබන්. බ 

ඉවුඳසුු  972ුසිවු  977ුහරුඳරිච්බේදඹුතුශදීුබභභුබඵෝු ික්ඹුවිනහලුබොවු

බඵෝධිකයු නව. න්ු මුළුභනින්භු භහු දභහු බභකීු සිද්ධසථහනඹු මුඩුු බිභක්ු ඵවු ඳත්ු

කිරීබම්ුළරසුභක්ුබවොඳින්ුසිතහභතහු�ඹහත්භුශුඵුබඳබන්. බුුඑුතිබූුයඟඹන්ු

බභඹුඅයක්හුකිරීභුපිණිුකිසිදුුපිඹයක්ුබනොළම බභන්ුයසථහබේු න්තිඹක්ු

නු “. ද්ධහභුඅයක්හු බොවු සුයක්ිතතුකිරීභ”ු ඹනු කීභු ඈුගුකිරීභවු භත්පයු

තිබබ්. බ 

බේරුවිරුශුද්ධුනයුංෂ ධනුමිතිඹුවිසින්ුඟනහධිඳතිතුභහවු67/2 / 979ුදිනුබඹොමුු

යනු රදු දීෂ කු ංබද්ලඹු ්රතිපරඹක්ු බරු ශ්රිු රංහු ඟනයඟබ ු ඟනහධිඳතිු විසින්ු

විබලේු නිබඹෝඹක්ු නිකුත්ු යනු රදි. බු ු බම්ු නිබඹෝඹු ඹවබත්ු ශ්රිු ෂ ධනු

(කිිගබඩි)ුබුඵෝුික්ඹුපිහිිනුඈ භු“පුයහුසතුුුයක්ිතතඹක්”ුබරු69/  / 979ුදිනු

පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුඳයහුන්නහුරදි. බ5 

02. මඳෞරළණික මගෝකණ්න විශළරය 

බඵෞද්ධු හහිතයබ ු වු ංලථහරු වන්ු නු බඳෞයහණිු බෝණ්වු

ඳට්වන(බෝණ්වුපුයඹ)ුසිංවරුංසිතිබ ුබතොිනල්රුබරුරනුුරඵනුතයු

බභභු්රබද්ලඹුපිහිවහුආත්බත්ුෂ තභහනු�කුවහභරුදිස�ක්ඹුතුශඹ. බුක්රුි. බප. බ2 ුනු

සිඹබේුසිවභුබභභුබඳබදුන්තෂ ඟහතිුයහඹක්ුවුනයඹක්ුබරුඳළතිව. බ 

�කුවහභරබ ු පිහිිනු යහඹු “බෝණ්වතිත්ථ”ු බරු ංලථහරු වන්ු බේ. බුු

බඳෞයහණිු බෝණ්වු විවහයඹු බෝණ්නු නයඹු තුශු පිහිිනු තයු එඹු යහඹවු

අන්නුපිහිිනු තයු බභභු මිමිුබහඹු�කුවහභරු බොුගු තුශු පිහිිනුනපයනුහින්දුු

බෝවිරුඅයවඹුයනුුරළබූුඵවුවඳුනහුබනුආත. බු ු ඳිතුගීීමහුුබභභු්රබද්ලඹවු

ඳළමිණිුහරඹුනුවිවුඳහුබභභුබඵෞද්ධුවිවහයඹුඳළතිුඵුනිළුබරභුඳළසිඹු

වළකිුඵවුබපතිවහසිුහක්යුතිබබ්. බු 

                                                           
5 ශ්රිුරංහුඟනයඟබ ු 979- 6-  ුදිනළතිුංු 7ුදයනුළට්ුඳත්රබ ුDුඳරිශිසවබ ුු 6-  ුපිුග. බ 
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ඳිතුගීසිු ු ඈතිවහජු ද. බු ක්බබයෝසු වු නුු බොන්සවන්විනන්ු දු හු විසින්ු

�කුවහභරබ ුඵරබොුගක්ුඈදිුයනුුපිණිුබඵෞද්ධුඅයහභඹක්(ඳන්රක්)ු හුබිු

දභනුරදි. බු ුඳිතුගීීමන්ුවිසින්ු හුබිුදභනුරදුමඝතයුබවෝුඳන්රුපිහිිනුසථහනඹු

ම්ඵන්ධුද. බුක්බබයෝසුබේුවිසතයඹුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු�කුවහභරබ ුපිහිිනුමඝතයුු

පිිගඵුවිසතයුකිරීබම්දීුඔහුු ඳහුආත්බත්ුබන්ුවු බතරුන්නහන්බේු (බඵෞද්ධ)ු

එහිුවිසූුඵඹ. බුුඅසිඹහතිුඝනුපිිගඵුඳිතුගීසිුුලබ්දබෝඹුනුු(එස. බඅෂ . බල්හදුු

විසින්ු ළසූ)ු “බන්”ු වු “බතරුන්නහන්බේ”ු ඹනුු පිිගබිගන්ු ඳවත්ු වු ඊසු

භික්ෂන්ුවහුභහවිතුශුඝනුබේ. බුද. බුක්බබයෝසුවිසින්ු�කුවහභරුමතයුපිිගඵු

ඝභත්හයුථහක්ුඳනුතයුඒුනුුබභහිුවිවහයහධිඳතිුබතරුන්ුවන්බේු නයු

අභවු වළයපයභු පිණිු ්රළරැන්සිසු බේවිඹෂ ු විසින්ු හෂ ථු ්රඹත්නඹක්ු දයනු රදි. බු

එඵළවින්ු ඳිතුගීීමන්ු විසින්ු විනහලු යු දභනු රද්බද්ු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු හඹු ශු

අයහභඹන්ු ඵත්ු එඹු සකායු ලබඹන්භු බඵෞද්ධුඅයහභඹක්ු ඵදු නිළභු ඳළසිඹු

වළකිඹ. බු ු නිළබඹන්භු බභභු විවහයඹු “බඳෞයහණිු බෝණ්නු විවහයඹ”ු ූ ු ඵදු

ඳිතුගීීමන්ුවිසින්ු හුබිුදභනුබතක්භුඑඹු 7ුළනිුසිඹුදක්හුඳළතිුඵදුකිු

වළකිඹ. බ6 

ංලථහරුවන්ුනුඅහයඹවුභවබන්ුයජුුභබ දීු (�. බ. බ67 ු–ු 32 )ු බභභු

බඳබදබේු මිථයහු රබ්ධිඹන්බේු ළදුම්ු පිදුම්ු යනු සථහනඹක්ු ති දු ආත. බු ු දහශු

විසතයබ ු බභබේු වන්ු බේු . බු ු “බද්හරු  හු බිු දළී බභන්ු ඳසුු යඟතුභහු විසින්ු

බොක්නහිදිු විවහයඹක්ු සථහඳනඹු යනු රදි. බු ු ටීහු රු වන්ු ලසබරෝලින්ු

ඳළවළදිලිු න්බන්ු භවබන්ු යජුු විසින්ු මිථයහරබ්ධිඹන්බේු බොක්නු පිහිිනු

සිද්ධසථහනුවිනහලුබොවු(තීෂ ථිනන්)ුඒුබනුවුවිවහයුඈදිුශුඵඹ. බ 

ටීහරු“බද්හරඹක්”ුඹනුඳදබඹන්ුවළගබන්බන්ුතීෂ ථඹන්බේුසිද්ධසථහනුඵඹ. බුු

තීෂ ථඹන්ුඹනුුමඟනරුන්ුුනුතයුඔේහුුබනත්ුඅහයඹකින්ුසිඹුඳහරිශුද්ධිඹු

විලසහුශව. බු ු එඵළවින්ුභවබන්ුයජුු විසින්ු හු බිු දභනුරද්බද්ු “තීෂ ථහයහභ”ු

එනම්ුමිථයහරබ්ධිුසිද්ධසථහන(මඟන)ුඵුඳළවළදිලිඹ. බුුඑඵළවින්ුභවබන්ුයජුුවිසින්ු

                                                           
6 The Temporal and  Spiritual Conquest of Ceylon by Father F.de Queyroz ඹනු්රන්ථබ ු63 ුවහු637ුපිුග,ුDු
ඳරිශිසවබ ුු 4ුපිුග. බ 
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ඳිතුගීසිු ු ඈතිවහජු ද. බු ක්බබයෝසු වු නුු බොන්සවන්විනන්ු දු හු විසින්ු

�කුවහභරබ ුඵරබොුගක්ුඈදිුයනුුපිණිුබඵෞද්ධුඅයහභඹක්(ඳන්රක්)ු හුබිු

දභනුරදි. බු ුඳිතුගීීමන්ුවිසින්ු හුබිුදභනුරදුමඝතයුබවෝුඳන්රුපිහිිනුසථහනඹු

ම්ඵන්ධුද. බුක්බබයෝසුබේුවිසතයඹුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු�කුවහභරබ ුපිහිිනුමඝතයුු

පිිගඵුවිසතයුකිරීබම්දීුඔහුු ඳහුආත්බත්ුබන්ුවු බතරුන්නහන්බේු (බඵෞද්ධ)ු

එහිුවිසූුඵඹ. බුුඅසිඹහතිුඝනුපිිගඵුඳිතුගීසිුුලබ්දබෝඹුනුු(එස. බඅෂ . බල්හදුු

විසින්ු ළසූ)ු “බන්”ු වු “බතරුන්නහන්බේ”ු ඹනුු පිිගබිගන්ු ඳවත්ු වු ඊසු

භික්ෂන්ුවහුභහවිතුශුඝනුබේ. බුද. බුක්බබයෝසුවිසින්ු�කුවහභරුමතයුපිිගඵු

ඝභත්හයුථහක්ුඳනුතයුඒුනුුබභහිුවිවහයහධිඳතිුබතරුන්ුවන්බේු නයු

අභවු වළයපයභු පිණිු ්රළරැන්සිසු බේවිඹෂ ු විසින්ු හෂ ථු ්රඹත්නඹක්ු දයනු රදි. බු

එඵළවින්ු ඳිතුගීීමන්ු විසින්ු විනහලු යු දභනු රද්බද්ු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු හඹු ශු

අයහභඹන්ු ඵත්ු එඹු සකායු ලබඹන්භු බඵෞද්ධුඅයහභඹක්ු ඵදු නිළභු ඳළසිඹු

වළකිඹ. බු ු නිළබඹන්භු බභභු විවහයඹු “බඳෞයහණිු බෝණ්නු විවහයඹ”ු ූ ු ඵදු

ඳිතුගීීමන්ුවිසින්ු හුබිුදභනුබතක්භුඑඹු 7ුළනිුසිඹුදක්හුඳළතිුඵදුකිු

වළකිඹ. බ6 

ංලථහරුවන්ුනුඅහයඹවුභවබන්ුයජුුභබ දීු (�. බ. බ67 ු–ු 32 )ු බභභු

බඳබදබේු මිථයහු රබ්ධිඹන්බේු ළදුම්ු පිදුම්ු යනු සථහනඹක්ු ති දු ආත. බු ු දහශු

විසතයබ ු බභබේු වන්ු බේු . බු ු “බද්හරු  හු බිු දළී බභන්ු ඳසුු යඟතුභහු විසින්ු

බොක්නහිදිු විවහයඹක්ු සථහඳනඹු යනු රදි. බු ු ටීහු රු වන්ු ලසබරෝලින්ු

ඳළවළදිලිු න්බන්ු භවබන්ු යජුු විසින්ු මිථයහරබ්ධිඹන්බේු බොක්නු පිහිිනු

සිද්ධසථහනුවිනහලුබොවු(තීෂ ථිනන්)ුඒුබනුවුවිවහයුඈදිුශුඵඹ. බ 

ටීහරු“බද්හරඹක්”ුඹනුඳදබඹන්ුවළගබන්බන්ුතීෂ ථඹන්බේුසිද්ධසථහනුඵඹ. බුු

තීෂ ථඹන්ුඹනුුමඟනරුන්ුුනුතයුඔේහුුබනත්ුඅහයඹකින්ුසිඹුඳහරිශුද්ධිඹු

විලසහුශව. බු ු එඵළවින්ුභවබන්ුයජුු විසින්ු හු බිු දභනුරද්බද්ු “තීෂ ථහයහභ”ු

එනම්ුමිථයහරබ්ධිුසිද්ධසථහන(මඟන)ුඵුඳළවළදිලිඹ. බුුඑඵළවින්ුභවබන්ුයජුුවිසින්ු

                                                           
6 The Temporal and  Spiritual Conquest of Ceylon by Father F.de Queyroz ඹනු්රන්ථබ ු63 ුවහු637ුපිුග,ුDු
ඳරිශිසවබ ුු 4ුපිුග. බ 
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යනු රද්බද්ු ඳළතිු විවහයඹු නළතු ්රතිසඨහඳනඹු බොවු බඵෞද්ධු භික්ෂන්ු ඊබදහු

ඳළරීභ7ුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 

පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුුභගින්ු“බ්රඩිරික්ුබොුග”ුතුශුයනුරදුළණීම්ුනුුV 

ළනිුේබඵෝධිුයජුුවිසින්ු�. බ. බ28ුළනිුසිඹබේදීුඈදිු ුයනුරදුඅයහභුලහරහු

ත්තිහයභුභතුුපයුආත. බුු�සතුුපෂ ුභඹවුඹත්ුූ ු. දුුපිිගභුදුබභභුමිමිබඹන්ුබොඹහු

න්නහුරදි. බුුඑඵළවින්ු�සතුුපෂ ුභබ ුඳළතිුබඵෞද්ධුමිමිුභහු්රභහවඹුවුඑශු

�කුවහභරු වු පිහිිනු බල්ලිපිුඅදිඹු රහු ු ඵළලීබම්දීු බ්ර්රික්ු බොුගු තුශු ූ ු

්රබද්ලබ ුබඵෞද්ධුඅයහභඹන්ු�සතුුපෂ ුභබ ුසිවු 7ුළනිුසිඹුදක්හුඳළතිුඵු

ඊඳල්ඳනඹුකිරීභුහධහයවුබේ. බුුබභභුමිමිුභහඹුන්බන්ුෂ තභහනුබෝබන්සයම්ු

බෝවිරු පිහීිනු සථහනඹු බේ. බු ු භවහංලබ ු වන්ු ඳරිදිු භවබන්ු යජුු විසින්ු

මඟනරුන්බේුසිද්ධසථහනු හුබිුදභනුරද්බද්ුකුභක්ුනිහදළිනුදළන්ුුඳළවළදිලිඹ. බුු

ඔහුු ආත්තු ලබඹන්භු බඳෞයහණිු බඵෞද්ධු විවහයඹු බඵෞද්ධු නිහඹු නුු

්රතිසඨහඳනඹුයුඑඹවු“බොක්නුවිවහයඹ”ුබරුනම්ුයනුරදි. බ 

බෝවිරුඈදිරිඳුපිහිිනුඳළයණිුවිවහයබ ුබඵෝුික්ඹු 9  ුුදීුමුළුභනින්භුවිනහලුයු

දභනුරදි. බ8ු ුබඵෝුික්ඹුපිහිිනුබිභුසිබභන්තිුලින්ුළසූුබේදිහකින්ුහුආත. බුු

බභභු මිමිබඹන්ු බොඹහු න්නහු රදු . දුු පිිගභු අදිඹු �කුවහභරඹු බෞතුහහයබ ු

්රදෂ ලනඹුබොවුආත. බු9ු 

03. මකොක්කළමශලි 

�කුවහභරුදිස�ක්බ ුපිහිිනුබොක්බේලිුඹනුුපුයහවුබඵෞද්ධුඅයහභඹුනව. න්ු

හිතුතත්ුමිමිඹකි. බු ු මුහුදුු බයශුඅන්නබ ුපිහිිනුල්ු ඳෂ තඹු�. බ. බ2 ු ළනිු

සිඹබේුුලිඹනුරදුබල්ුලිපිඹක්ුදළක්බේ. බුුබභභුබල්ලිපිබ ුඑක්ුඳළත්තුසථඳරු

ළරසුම්ුළවඹම්ුබොවුආතිුතයුඒහුභළකීුබොසුඳතිනුතයුඒුභතුතහයුතට්ුගක්ු

අබල්ඳුබොවුභහු දළී භවුතළත්ුයුආත. බු ුබභභුමිමිඹුතුශුනපයනුබෝවිරක්ුඈදිු

බමින්ුඳතී. බු ු�. බ. බ26ු නුසිඹවු ඹත්ු. ද්ධු ්රතිභහක්ුබභභුමිමිබඹන්ුවමුු ූ ු

තයුතත්ු. ද්ධුීෂ ු26ුක්දුබොඹහුබනුආතිුතයුඒහදු�. බ. බ26ුනුසිඹවු
                                                           
7 භවහංලඹුු(ිනෂ බේුුඳරිෂ තනඹ)ුDුඳරිශිසවබ ,ු  ුළනිුපිුගබේුු 2-  ුඳදය 
8 Dුඳරිශිසවබ ු 7ුපිුග 
9 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුුEC/B/E/ /34/ ඹවබත්ුආතිුඳත්ඈරුු 69, 69A,ු 69B,ුවු   ,ු
  6ු(Dුඳරිශිසවඹුපිුගු 8-6 ) 
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ඹත්ඹ. බු ුබභභු. ද්ධුීෂ ුිගන්ුබයෝභුහසිුකීඳඹක්ුබොඹහුනුුරළබූුතයුඒහු

�. බ. බ2 ු ළනිු සිඹවු ඹත්ු ු ඵු වඳුනහු බනු ආත. බු  2ු ඒහිු වු �. බ. බ26ු ළනිු

සිඹබේුබඵෞද්ධුඅයහභඹුනව. න්ුඳතී. බ11 

04. මවම්බිභමින 

බම්බිභබල්ුඹනුුබොක්බේලිුසිවුළතපුම්ුකිහිඳඹක්ුඇතින්ුපිහිිනුඳුළවඹක්ුනු

තයු එඹු තුශු සුවිලහරු ූ ු බඵෞද්ධු අශ්රභඹු නව. න්ු  ංගුු බේ. බු බභභු අශ්රභඹු

නුයහධපුයුයුබ ුමුල්ුහරඳරිච්බේදඹවු ඹත්ුඹළිනු සිතිඹුවළකිඹ. බු විලහරු සථඳඹු

ළඵලි,ුශුද්ධුඳහුවවන්රුළඵලි,ු(ඳහදුරහංඞන)ුඅයහභුබො නළඟිලිුවු. දුුපිිගභු

බභභුමිමිඹුතුශුදළකිඹුවළ. බ 

 978ු ඔක්බතෝම්ඵෂ ු භු මුල්ු භහබ දීු �කුවහභරබ ු දිහඳතිු විසින්ු බභභු මිමිඹු

පිරික්ීමබම්දීුඩිු28ක්ුඳභවුඊුවිලහරු. දුුපිිගභඹක්ුදක්නවුරළ ද ආතිුතය,ුඳසුුඑභු

භහබ ු64ුදිනුදිස�ක්ුඅදහඹම්ුඳහරුවිසින්ුඳරීක්හුකිරීබම්දීුඑභුපිිගභඹුභියවසු

බරු තුරුදවන්ු පයු තිබිණි. බු එභු පිිගභඹු ඈත්ු කිරීභවු බඳයු එඹු ඳුු ඵෆවුභු ඔසබේු

ඳවශවු ආදබනු ගිඹු ඵවු ංජහු තිබිණි. බු ඳසුු බභකීු පිිගභඹු පුයහවිදයහු නිරධහරීන්ු

විසින්ු බම්බිභබල්ු සිවු ළතපුම්ු 2 ු ු ඳභවු දුයු ති ද බොඹහු න්නහු රදි. බු බභභු

මිමිබඹහිු නපයනු හින්දුු බෝවිරක්ු පිහිවහු ආත. බු බභභු මිමිබ ු යනු රදු ළණීම්රදිු

ඳළයණිු සථඳු බදු නව. න්ු බොඹහු නුු රළබූ තයු එභු නව. න්,ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුු භගින්ු බම්ු බභොබවොතු නු විවු සුයක්ිතතු තඵහු ආත. බු බභහිු තිබූු

ඳළයණිුවිවහයබ ුත්තිහයභ,ුබෝවිරුඳසුුයමින්ුඳළතියුආත. බුබභභුමිමිබ ුභෆතදීු

බොඹහුනුුරළබූුබල්ලිපිඹු(�සතුුෂ ුඳශමුුසිඹබේ)ුඑභුවිවහයබ ුනභුවන්ු

බේ. බු12 
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11 ු 944ුපුයහවිදයහුබොභහරිසබේුහෂ ිතුහෂ තහු8, 2,ු  ුඹනුපිුගු-ුඳළයණිුසිංවරුළවඹම්ු

(එන්. බවිබජ්බේය,ුපිුගු47) 
පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/41,ුඳත්ඈරුුංු79ුවුු8ුEpiggrapia Zeylanica 
– vol III  158-161 පිුග Dුඳරිශිසවබ ු66-63ුපිුග. බ  

12 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/6 (ii),ුඳත්ඈරුු 2ුවුEC/B/E/41ුහිුඳත්ඈරුු8  
 982ුඔක්බතෝම්ඵෂ ු  ,ු3ුපිුගබේුDaily News ඳත්රබ ුඳරුූ ුහෂ තහ D ුඳරිශිසවබ ුුපිුගු3 - 2ුුුුුුු
ඵරන්න. බ 
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ඹත්ඹ. බු ුබභභු. ද්ධුීෂ ුිගන්ුබයෝභුහසිුකීඳඹක්ුබොඹහුනුුරළබූුතයුඒහු

�. බ. බ2 ු ළනිු සිඹවු ඹත්ු ු ඵු වඳුනහු බනු ආත. බු  2ු ඒහිු වු �. බ. බ26ු ළනිු

සිඹබේුබඵෞද්ධුඅයහභඹුනව. න්ුඳතී. බ11 

04. මවම්බිභමින 

බම්බිභබල්ුඹනුුබොක්බේලිුසිවුළතපුම්ුකිහිඳඹක්ුඇතින්ුපිහිිනුඳුළවඹක්ුනු

තයු එඹු තුශු සුවිලහරු ූ ු බඵෞද්ධු අශ්රභඹු නව. න්ු  ංගුු බේ. බු බභභු අශ්රභඹු

නුයහධපුයුයුබ ුමුල්ුහරඳරිච්බේදඹවු ඹත්ුඹළිනු සිතිඹුවළකිඹ. බු විලහරු සථඳඹු

ළඵලි,ුශුද්ධුඳහුවවන්රුළඵලි,ු(ඳහදුරහංඞන)ුඅයහභුබො නළඟිලිුවු. දුුපිිගභු

බභභුමිමිඹුතුශුදළකිඹුවළ. බ 

 978ු ඔක්බතෝම්ඵෂ ු භු මුල්ු භහබ දීු �කුවහභරබ ු දිහඳතිු විසින්ු බභභු මිමිඹු

පිරික්ීමබම්දීුඩිු28ක්ුඳභවුඊුවිලහරු. දුුපිිගභඹක්ුදක්නවුරළ ද ආතිුතය,ුඳසුුඑභු

භහබ ු64ුදිනුදිස�ක්ුඅදහඹම්ුඳහරුවිසින්ුඳරීක්හුකිරීබම්දීුඑභුපිිගභඹුභියවසු

බරු තුරුදවන්ු පයු තිබිණි. බු එභු පිිගභඹු ඈත්ු කිරීභවු බඳයු එඹු ඳුු ඵෆවුභු ඔසබේු

ඳවශවු ආදබනු ගිඹු ඵවු ංජහු තිබිණි. බු ඳසුු බභකීු පිිගභඹු පුයහවිදයහු නිරධහරීන්ු

විසින්ු බම්බිභබල්ු සිවු ළතපුම්ු 2 ු ු ඳභවු දුයු ති ද බොඹහු න්නහු රදි. බු බභභු

මිමිබඹහිු නපයනු හින්දුු බෝවිරක්ු පිහිවහු ආත. බු බභභු මිමිබ ු යනු රදු ළණීම්රදිු

ඳළයණිු සථඳු බදු නව. න්ු බොඹහු නුු රළබූ තයු එභු නව. න්,ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුු භගින්ු බම්ු බභොබවොතු නු විවු සුයක්ිතතු තඵහු ආත. බු බභහිු තිබූු

ඳළයණිුවිවහයබ ුත්තිහයභ,ුබෝවිරුඳසුුයමින්ුඳළතියුආත. බුබභභුමිමිබ ුභෆතදීු

බොඹහුනුුරළබූුබල්ලිපිඹු(�සතුුෂ ුඳශමුුසිඹබේ)ුඑභුවිවහයබ ුනභුවන්ු

බේ. බු12 
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11 ු 944ුපුයහවිදයහුබොභහරිසබේුහෂ ිතුහෂ තහු8, 2,ු  ුඹනුපිුගු-ුඳළයණිුසිංවරුළවඹම්ු

(එන්. බවිබජ්බේය,ුපිුගු47) 
පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/41,ුඳත්ඈරුුංු79ුවුු8ුEpiggrapia Zeylanica 
– vol III  158-161 පිුග Dුඳරිශිසවබ ු66-63ුපිුග. බ  

12 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/6 (ii),ුඳත්ඈරුු 2ුවුEC/B/E/41ුහිුඳත්ඈරුු8  
 982ුඔක්බතෝම්ඵෂ ු  ,ු3ුපිුගබේුDaily News ඳත්රබ ුඳරුූ ුහෂ තහ D ුඳරිශිසවබ ුුපිුගු3 - 2ුුුුුුු
ඵරන්න. බ 
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05. වින්කුම් 

�කුවහභරඹ දිස�ක්බ ,ු�කුවහභරඹු- න්තබල්ුභහෂ ඹුශ පිහිිනුවිරන්කුරම්ු

ළේුඵළම්භුබප්නුබතක්ුභහනබ ුබඳෞයහණිුඅයහභඹුනව. න්ු දළකිඹුවළ. බු බභභු

මිමිබ ු නුයහධපුයුයුඹවු ඹත්ුවිඹු වළකිුසථඳඹුනව. න්ුආත. බු බභභු මුළුුමිමිඹු

පුයහභු ඳළයණිු බ ොල්ු ළඵලිු වු බනකුත්ු නසවහබලේු ඳතී. බු ඒහු නුයහධපුයු

යුබ ු මුල්ු හරීමභහවු ඹත්ු රයු බේ. බ (�. බප. බු 3 නු සිඹබේු සිවු �. බප. බු  ු නු

සිඹුදක්හ) 

බභභුමිමිඹුසිංවරුබනොනුඹුවිසින්ු ුත්ඳත්ුයබනුතිබූ ඵත්ුඑඹුබොවිඳශක්ු

ඵවුඳරිෂ තනඹුයුඑඹවුඟරඹුරඵහළම භ පිණිුසථඳඹුතුිගන්ුවහයහුිගක්ුඳහු

තිබූුඵත්ුබඳබන්. බු 

ක්යු  2ු ඳරිඹක්ුආතිු බභභු මිමිඹු භළනුතිබූු තයු එඹු පුයහවිදයහු යක්ිතතඹක්ු

බරු්රහලුයනුුආත. බ13 

06. කුරුන්දන්භමේ 

කුරුන්දන්භබල්ු ඹනුු මුරතිේු දිස�ක්බ ු නළදුන්ෂ නිු බොවබේු පිහිිනු

කුරුන්දන්කුරම්ු ්රබද්ලඹවු නුදුරින්ු පිහිිනු බඳෞයහණිු මිමිඹකි. බු බභභු මිමිබඹහිු

ඳුළවඹක්ුභතුපිහිිනුවිලහරුබිම් ක්ුපුයහභුබඳෞයහණිුවිවහය,ුබඳොකුණු,ුඅයහභ,ු. දුු

බල්ුවුබනකුත්ුහසතුුවිදයහත්භුරංයවුරයුඅදිබඹහිුනව. න්ුවිසිරීුආත. බු

බභකීු ්රබද්ලඹු කුරුන්දඳහරහන්ු විවහයඹු බරු වඳුනහබනු ආතිු තයු �. බප. බු 6ු නු

සිඹබේුවිසූුහරහට්ඨුනහුයඟතුභහුවිසින්ුයනුරද්දකි. බුු“කුරුන්දිුට්ඨථහ” නම්ු

ුගහුබභභුවිවහයබ දීුලිඹපයුආතිුඵුවන්ඹ. බු 

කුරුන්දිු විවහයබ ුනව. න්ලින්ු නහයවඹු ූ ු බභභු ්රබද්ලඹු ක්යු 78 ර්ු 26 

ඳෂ ඝසු 3ුඳරිඹකින්ුයුක්තුනුතයු 933 භළිනු 6 දිනු්රසිද්ධුයනුරදුළට්ු

නිබේදනඹක්ුභගින් (ංු798 )ුපුයහවිදයහුයක්ිතතඹක්ුබරු්රහලුබොවුආත. බු 

 98 දී හෂ ගිුෂ . දුභබ ුවදිසිුම තිඹුඳත්නහුහරුීමභහක්ුතුශුකිසිඹම්ුපිරික්ු

බභකීුපුයහවිදයහුයක්ිතතඹවුනයබඹන්ුආතුළු පය,ුඑහිුතිබූු. දුුබඹුඈතිරිුතිබූු

                                                           
13 පුයහවිදයහ බදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/6 ( ii¸), ඳත්ඈරුු  ,626- D  ඳරිශිසවබ ුපිුගු  - 3ුු 
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ල්ුණුුභතුඊළුුබවිලිුයනුරදුවශක්ුඈදිබොවුතිබිණි. බුඔවුන්බේුයමුවුපයු

ආත්බත්ු එඹු නපයනු හින්දුු බෝවිරක්ු ඵවු ඳත්ු කිරීභඹ. බු බභභු . දුු බඹු තුශු පිහිිනු

බිබභහිුබොවුසිබභන්තිුබඹොදහුශක්තිභත්ුබොවුඒුතුශු�ශූලයරඹක්ුසථහපිතුයනු

රදි. බු 

බභකීු�ශූලයරඹුඈදිරිඳුූ ුපුරුුඅදීුරයුඅබරෝුයනුුපිණිුතඵහුආතිුල්ුපුරුු

නහහිු . දුන්බේුශුද්ධුූ  ඳහු වවන්ුආතිු ු ඳහහවඹකි. බු ඉවු ඹහඵදු පිහිිනුසථඳබඹහිු

ළඵලිුභට්වම්ුබොවුසිබභන්තිුබඹොදහු ශක්තිභත්ුබොවු�ශූලයරඹක්ුවිුකිරීභුපිණිු

සුබොවුආත. බුඈතහුබඳෞයහණිුබඵෞද්ධුවිවහයඹුනව. න්ුපිහිිනුපුයහවිදයහත්භු

මිමිඹුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිුකිරීභුපිණිු්රඹත්නඹක්ුදයහුආතිුඵවුහක්යුආත. බ  ු 

07. වභන්කුම්  

භරන්කුරම්ුඹනුුේනිඹහුදිස�ක්බ ුභරන්කුරම්ුනම්ු්රහභබ ුපිහිිනුබඳෞයහණිු

මිමිඹක්ුනුතයුනුයහධපුයුයුඹවුඹත්ුසථඳුබදුවු. දුබඹුනව. න්ුබභභු

මිමිබඹහිු ංගුඹ. බුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුබභභු. දුබඹුපිිගඵුළණීම්ු

වු ංයක්වු �ඹහලිබ දීු බරෝකිබත්සයු බඵෝධිත්ු පිිගභඹක්ු වු . දුු

පිිගභඹුසුන්. න්දු ුබොඹහුන්නහුරදි. බුළණීම්ුවයුතුලින්ුඳසුුබභභුමිමිබඹහිු

සථහුබදදීුඈදිකිරීම්ුසිදුබොවුආතිුඵුබඳනිව. බුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුබභහිු

ඈදිබමින්ු ඳතී. බු හිතුක්හරීු බරු බභභු මිමිඹවු වහනිු බොවු තිබූු තයු බභහිු

පුයහවිදයහත්භු ළ ු වයුතුු සිදුු යනු රද්බද්ු දළඩිු විබයෝධතහු භධයබ ඹ. බු

ෂ තභහනබ දීු. දුබඹුවුසථඳබ ුනව. න්ුයක්ිතතුබොවුආත. බු15 

08. පුු කුනළල 

පුළුකුනහු ඹනුු භ ශපුු දිස�ක්බ ු එරුවිල්,ු බඳොයතිවුු වු භහනමුබණ්ු ඳත්තුු

ඊඳදිහඳතිු බොට්ඨහඹවු ඹත්ු පුළුකුනහු ්රහභබ ු පිහිිනු මිමිඹකි. බු ම්ඳහයු -ු ඊවනු

භහෂ බ ුම්ඳහබෂ ුසිවුළතපුම්ු 8ක්ුඳභවුදුයකින්ුපිහිිනුසථහනඹකින්ුවළරීුගිඹුවිවු

බභභුමිමිඹවුශගහුවිඹුවළ. බු 

                                                           
14 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/B/N7 ඳත්ඈරුු4ුවු 2ුDුඳරිශිසවඹුපිුගු  - 7 
15 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/B/N/47 ඳත්ඈරුුු 88, 92, 84,62 , 46, 43, 7 ,  3ුු 2ුDු
ඳරිශිසවඹුපිුගු 8-  . බ 
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ල්ුණුුභතුඊළුුබවිලිුයනුරදුවශක්ුඈදිබොවුතිබිණි. බුඔවුන්බේුයමුවුපයු

ආත්බත්ු එඹු නපයනු හින්දුු බෝවිරක්ු ඵවු ඳත්ු කිරීභඹ. බු බභභු . දුු බඹු තුශු පිහිිනු

බිබභහිුබොවුසිබභන්තිුබඹොදහුශක්තිභත්ුබොවුඒුතුශු�ශූලයරඹක්ුසථහපිතුයනු

රදි. බු 

බභකීු�ශූලයරඹුඈදිරිඳුූ ුපුරුුඅදීුරයුඅබරෝුයනුුපිණිුතඵහුආතිුල්ුපුරුු

නහහිු . දුන්බේුශුද්ධුූ  ඳහු වවන්ුආතිු ු ඳහහවඹකි. බු ඉවු ඹහඵදු පිහිිනුසථඳබඹහිු

ළඵලිුභට්වම්ුබොවුසිබභන්තිුබඹොදහු ශක්තිභත්ුබොවු�ශූලයරඹක්ුවිුකිරීභුපිණිු

සුබොවුආත. බුඈතහුබඳෞයහණිුබඵෞද්ධුවිවහයඹුනව. න්ුපිහිිනුපුයහවිදයහත්භු

මිමිඹුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිුකිරීභුපිණිු්රඹත්නඹක්ුදයහුආතිුඵවුහක්යුආත. බ  ු 

07. වභන්කුම්  

භරන්කුරම්ුඹනුුේනිඹහුදිස�ක්බ ුභරන්කුරම්ුනම්ු්රහභබ ුපිහිිනුබඳෞයහණිු

මිමිඹක්ුනුතයුනුයහධපුයුයුඹවුඹත්ුසථඳුබදුවු. දුබඹුනව. න්ුබභභු

මිමිබඹහිු ංගුඹ. බුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුබභභු. දුබඹුපිිගඵුළණීම්ු

වු ංයක්වු �ඹහලිබ දීු බරෝකිබත්සයු බඵෝධිත්ු පිිගභඹක්ු වු . දුු

පිිගභඹුසුන්. න්දු ුබොඹහුන්නහුරදි. බුළණීම්ුවයුතුලින්ුඳසුුබභභුමිමිබඹහිු

සථහුබදදීුඈදිකිරීම්ුසිදුබොවුආතිුඵුබඳනිව. බුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුබභහිු

ඈදිබමින්ු ඳතී. බු හිතුක්හරීු බරු බභභු මිමිඹවු වහනිු බොවු තිබූු තයු බභහිු

පුයහවිදයහත්භු ළ ු වයුතුු සිදුු යනු රද්බද්ු දළඩිු විබයෝධතහු භධයබ ඹ. බු

ෂ තභහනබ දීු. දුබඹුවුසථඳබ ුනව. න්ුයක්ිතතුබොවුආත. බු15 

08. පුු කුනළල 

පුළුකුනහු ඹනුු භ ශපුු දිස�ක්බ ු එරුවිල්,ු බඳොයතිවුු වු භහනමුබණ්ු ඳත්තුු

ඊඳදිහඳතිු බොට්ඨහඹවු ඹත්ු පුළුකුනහු ්රහභබ ු පිහිිනු මිමිඹකි. බු ම්ඳහයු -ු ඊවනු

භහෂ බ ුම්ඳහබෂ ුසිවුළතපුම්ු 8ක්ුඳභවුදුයකින්ුපිහිිනුසථහනඹකින්ුවළරීුගිඹුවිවු

බභභුමිමිඹවුශගහුවිඹුවළ. බු 

                                                           
14 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/B/N7 ඳත්ඈරුු4ුවු 2ුDුඳරිශිසවඹුපිුගු  - 7 
15 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/B/N/47 ඳත්ඈරුුු 88, 92, 84,62 , 46, 43, 7 ,  3ුු 2ුDු
ඳරිශිසවඹුපිුගු 8-  . බ 
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පුළුකුනහු පුයහවිදයහු යක්ිතතඹු ඹනුු සුවිශහරු ළශෆඵදු ඳෂ තඹක්ු නු තයු එහිු

දකුණුඳවුආතිුඵෆවුබම්ුවහයම්ුහිතුල්ගුවහුයහශිඹක්ුපිහිවහුආත. බුබභභුබඵොබවෝු

ල්ගුවහරු�සතුුපෂ ුයුඹවුඹත්ුබල්ලිපිුඳතිනුතය,ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්වුුගුවහු

්රදහනඹු පිිගඵු එභු බල්ලිපිරු වන්ු බේ. බු බභභු ඳෂ තු ඳහමුරු පිහිිනු භබිබභහිු

ඳළයණිුඅිතිරුනව. න්ුදක්නවුරළබබ්. බුබභභුඅිතිුතයුනිදන්ුවහයන්නන්ුවිසින්ු

වහයනුරදුදහළඵක්,ුකුළුණුුසථම්බුවුඟරඹුවිඹළුණුුබඳොකුවුඒහුබින. බ 

බභභුමිමිබ ුආතිුළදත්භුසභහයඹුනම්ුඅනකයඹකි. බු(ලින්ුතළනූුසුනකි. බ) බභඹු

දිගින්ුඩිු  ුගල්ු6ක්ුනුතයුඳශලින්ුඩිු ුගල්ු6කි. බුබභභුමිමිබ ුආතිුඅිතිු

්රහහයඹකින්ුවපයුආත. බුබභභුමිමිබ ුආතිුශිරහුබල්නරුහක්ිතුනු,ුබභභුමිමිඹු

�සතුපෂ ුභබ ුසිවුඳළතිුඵුබඳබන්. බුමිමිබ ුආතිුආතළම්ුනව. න්රුඹු�. බ. බු

 ,ු7ුවු8ුහනුුදක්හුවිහිදීුආත. බ 

 986ුඟනහරිුභු 4ුදිනුබභභුමිමිඹුපිරික්ීමබම්දීුඑහිුූ ුඳුුඵෆවුම්රුසිදුුයනුරදු

නයුබවේන්ුබොවිතළන්ුභගින්,ුඑහිුූ  නව. න්රවුඵහධහුසිදුුපයුආතිුඵුපුයහවිදයහු

වහයු බොභහරිසතුභහු විසින්ු බොඹහු න්නහු රදි. බු තභහු අයක්බඹකුු බරු

ිනතිහසිම්ුඳනු ‘බම්. කුට්ින’ු ු ුනම්ුතළනළත්බතක්ුබභභුමිමිබ ුඳදිංිතුසිිනින. බු

ල්ුඅනඹුශුපිහිිනුවිශහරුල්ුුගක්ුවුල්ුණුු23ක්ුඈත්ුබොවුරැබනු

බොසුආත. බුතත්ුල්ුණුු23ක්ුවුල්ුුගක්ුඈත්ුකිරීභවු්රඹත්නුදයහුආත. බු16 

09. රශ ග මශෝ වන්තිභමේ  

බභභුමිමිඹුපිහිවහුආත්බත්ුපුළුකුනහුසිවුළතපුම්ු28ක්ුඳභවුදුරින්ුභ ශපුුබදවු

ූ ුළශෆක්ුභධයබඹහිඹ. බුභ ශපුබහිුසිවුළශෆුවයවහුූ ුනුබඵොයළුුභහෂ ඹක්ු

ඔසබේුබම්ුමිමිඹවුශගහුවිඹුවළ. බු 

 

                                                           
16  9  - 9 6ුපුයහවිදයහුබොභහරිසබේුුහෂ ිතුහෂ තහුපිුගු78-7 ුවුxvI පිලිරු. බු 9 4ුඳයවවිතහනු
භිනන්දනුබළුභුපිුගු   -  7ුවුපිිගරුු . බ 
පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/B/E/33 ඳත්ඈරු 32, Dුඳරිශිසවබ ුුපිුගු 6- 8ුඵරන්න. බ 
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ක්යු64ුඳභවු්රබද්ලඹක්ුපුයහුබඳෞයහණිුබො නළගිලිරුනසවහබලේුදිසනු

තයුමිමිබ ුපිවිසුබම්ුආතිුඳුුළවඹක්ුභතුපිහිිනුබඵොබවෝුනව. න්ුනපයනුඈදිකිරීම්ු

වයුතුුබවේතුබොවුබනුවිනහලුපයුතිබිව. බ 

බඳෞයහණිු. දුබල්ුතුනක්ුභත්බතහිුනුහින්දුුබෝවිල්ුතුනක්ුඈදිබොවුතිබිව. බු

බභභුබෝවිල්ුඈදිරිඳසින්ුූ ුඳුළවඹුභතදුවිලහරුවුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුතිබිව. බු

බෝවිරු ඈදිරිබඹන්ු ූ ු බඳොකුවවු ඇතින්ු පිහිිනු නසවහබලේරවු වහනිඹක්ු සිදුු

බනොපය ති. වදුබභභුමිමිබ ුසිදුනුබො නළඟිලිුයහප්තිඹුනිහුළඩිුශක්ුඹන්නවු

භත්බතන්ුබභහිුසභහයුගිලිහීුඹහවළකිුඵවුහක්යුආත. බු 

බඳොකුවවුඇතින්ුපිහිිනුඳුයු්රබද්ලඹුතුශුද්විත්ුබේදිහුහිතුබො නළඟිලිු23ක්ු

වුබනත්ුබඳෞයහණිුඅිතිුකිහිඳඹුබසභහබලේදුදක්නවුරළබබ්. බුබම්හු�. බ. බු7ු

වු8ුසිඹසුරවුඹත්ුබේ. බු 

නඹුතුශුදියහඳත්ුබො නළගිලිුකිහිඳඹක්ුආතිුතයුබඵොබවෝුදුයවුභ ශපුබේුසිවු

ඳළමිණිුරවි ඹන්ුවිසින්ුබම්හුඵබරන්ුල්රහුබනුආත. බුමිමිබ ුපිහිිනුද්විත්ුබේදිහු

හිතුබො නළඟිලි,ුනුයහධපුයබ ුපිහිිනුඵවහියුඳන්නබ ුඅයහභරවුබඵොබවෝුදුයවු

භහනුබතත්ුුඒහුබඳෞයහණිුවඹවුළබට්. බුබභභුරහඳඹුතුශුබොඹහුන්නහුරදු

එභුෂ ඹුබම්හුඵුහිවපුුපුයහවිදයහුබොභහරිසුඅඝහෂ ඹුීම. බඉ. බුබො කුඹුයුවන්ු

යින. බු17 

10. කන්චිකුඩිච්චිආරු භූමිය 

ුන්චිකුඩිච්චිඅරුු ඹනුු ම්ඳහයු දිස�ක්බ ු තිරුබෝවිල්ු ඊඳදිහඳතිු බොට්ඨහලබ ු

පිහිිනු බඹෝජිතු පුයහවිදයහු මිමිඹකි. බු ක්බයිනඳත්තුු බඳොතුවිල්ු භහෂ බ ුහන්ඝන්කුඩිු

භංන්ධිබ ු සිවුආතිු බඵොයළුු භහෂ ඹු ඔසබේු බභභු මිමිඹවු ශගහු විඹු වළ. බු  97 දීු

බභභුමිමිඹුභනිනුරද්බද්ුපුයහවිදයහුයක්ිතතඹක්ුබරු්රහලුයනුුපිණිඹ. බුබම්ුභළම ම්ු

රවු දහශු ලිඹකිඹවිලිු ම්ඳහයු ච්බච්රිබ දීුනළතිූ ු ඵළවින්ු බභකීු මිමිඹු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුවුඳළරීභු්රභහදුපයුතිබිණි. බුබම්ුතත්ත්ඹවුපිිගඹම්ුබඹදීභවුලයු

පිඹයුදළන්ුබනුතිබබ්. බ 
                                                           
17 පුයහවිදයහුබොභහරිසබේුහෂ ිතුහෂ තහුු( 9  - 6)ුP.C. 78 
පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/ B/E/ 67,ුඳත්ඈරුු  8ු(Dුඳරිශිසවබ ුපිුගු  , 9)ුඵරන්න. බ 
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ක්යු64ුඳභවු්රබද්ලඹක්ුපුයහුබඳෞයහණිුබො නළගිලිරුනසවහබලේුදිසනු

තයුමිමිබ ුපිවිසුබම්ුආතිුඳුුළවඹක්ුභතුපිහිිනුබඵොබවෝුනව. න්ුනපයනුඈදිකිරීම්ු

වයුතුුබවේතුබොවුබනුවිනහලුපයුතිබිව. බ 

බඳෞයහණිු. දුබල්ුතුනක්ුභත්බතහිුනුහින්දුුබෝවිල්ුතුනක්ුඈදිබොවුතිබිව. බු

බභභුබෝවිල්ුඈදිරිඳසින්ුූ ුඳුළවඹුභතදුවිලහරුවුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුතිබිව. බු

බෝවිරු ඈදිරිබඹන්ු ූ ු බඳොකුවවු ඇතින්ු පිහිිනු නසවහබලේරවු වහනිඹක්ු සිදුු

බනොපය ති. වදුබභභුමිමිබ ුසිදුනුබො නළඟිලිුයහප්තිඹුනිහුළඩිුශක්ුඹන්නවු

භත්බතන්ුබභහිුසභහයුගිලිහීුඹහවළකිුඵවුහක්යුආත. බු 

බඳොකුවවුඇතින්ුපිහිිනුඳුයු්රබද්ලඹුතුශුද්විත්ුබේදිහුහිතුබො නළඟිලිු23ක්ු

වුබනත්ුබඳෞයහණිුඅිතිුකිහිඳඹුබසභහබලේදුදක්නවුරළබබ්. බුබම්හු�. බ. බු7ු

වු8ුසිඹසුරවුඹත්ුබේ. බු 

නඹුතුශුදියහඳත්ුබො නළගිලිුකිහිඳඹක්ුආතිුතයුබඵොබවෝුදුයවුභ ශපුබේුසිවු

ඳළමිණිුරවි ඹන්ුවිසින්ුබම්හුඵබරන්ුල්රහුබනුආත. බුමිමිබ ුපිහිිනුද්විත්ුබේදිහු

හිතුබො නළඟිලි,ුනුයහධපුයබ ුපිහිිනුඵවහියුඳන්නබ ුඅයහභරවුබඵොබවෝුදුයවු

භහනුබතත්ුුඒහුබඳෞයහණිුවඹවුළබට්. බුබභභුරහඳඹුතුශුබොඹහුන්නහුරදු

එභුෂ ඹුබම්හුඵුහිවපුුපුයහවිදයහුබොභහරිසුඅඝහෂ ඹුීම. බඉ. බුබො කුඹුයුවන්ු

යින. බු17 

10. කන්චිකුඩිච්චිආරු භූමිය 

ුන්චිකුඩිච්චිඅරුු ඹනුු ම්ඳහයු දිස�ක්බ ු තිරුබෝවිල්ු ඊඳදිහඳතිු බොට්ඨහලබ ු

පිහිිනු බඹෝජිතු පුයහවිදයහු මිමිඹකි. බු ක්බයිනඳත්තුු බඳොතුවිල්ු භහෂ බ ුහන්ඝන්කුඩිු

භංන්ධිබ ු සිවුආතිු බඵොයළුු භහෂ ඹු ඔසබේු බභභු මිමිඹවු ශගහු විඹු වළ. බු  97 දීු

බභභුමිමිඹුභනිනුරද්බද්ුපුයහවිදයහුයක්ිතතඹක්ුබරු්රහලුයනුුපිණිඹ. බුබම්ුභළම ම්ු

රවු දහශු ලිඹකිඹවිලිු ම්ඳහයු ච්බච්රිබ දීුනළතිූ ු ඵළවින්ු බභකීු මිමිඹු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුවුඳළරීභු්රභහදුපයුතිබිණි. බුබම්ුතත්ත්ඹවුපිිගඹම්ුබඹදීභවුලයු

පිඹයුදළන්ුබනුතිබබ්. බ 
                                                           
17 පුයහවිදයහුබොභහරිසබේුහෂ ිතුහෂ තහුු( 9  - 6)ුP.C. 78 
පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබොනුුංුEC/ B/E/ 67,ුඳත්ඈරුු  8ු(Dුඳරිශිසවබ ුපිුගු  , 9)ුඵරන්න. බ 
 

101 
 

ළේු ඵළම්බම්ු බදඳු පිහිිනු ඳුු ළවු බදක්ු භතු න්චිකුඩිච්චිඅරුු රු බඳෞයහණිු

සභහයු රු බසභහබලේු බොඹහු නුු රළ දඹ. බු ඳුළවඹු භතු එහිු ම්ඳු නිදන්ු

වහයන්නන්ුවිසින්ුඈත්ුයනුරදුසථඳඹුළඵලිුබො ල්ුආත. බුබම්ුබභොබවොතුනු

විවු එඹු ඩිු 62ක්ු ඳභවු ඊවු බො හු ආත. බු ඳුු ළවඹු මුදුබන්ු බඳෞයහණිු

බො නළගිල්රුබසභහබලේුතිබඵනුතයුඒුභතුනුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිබමින්ු

ඳතී. බුබභඹුඈදියනුුරඵන්බන්ුඑභු්රබද්ලබ භුආතළම්ුපිරික්ුවිසිනි. බුභල්ුපඟහනු

බදක්ුවුඳළයණිුල්ුපුරුුබහවිතුයුආත්බත්ුබෝවිරවු්රවිසඨුනුඳඩිබඳශුවු

්රතිභහු වහු පඟහනු පුරුක්ු වහඹ. බු ඒු වහු ආතිු ්රබද්ලඹු ඳළයණිු බ ොල්ු

ළඵලිලින්ුපිරී ඳතී. බු 

ල්ණුුකිහිඳඹක්ුවුළශෆුතුශුදහළබබ්ුල්බො ළලිුඅන්නබ ුතිබබ්. බ 

බනක්ු ඳුළවඹු භතු ණිනු රදු ල්ගුවහු එබොශවක්ු ඳතිනු තයු ඈන්ු එු

�සතුු පෂ ු යුඹවු ඹත්ු හවසී ු බල්ලිපිඹක්ු ආත. බු එහිු වන්ු න්බන්ු බභකීු

ල්ගුවහු වු ළු බඵෞද්ධු භික්ෂන්වවු ඳරිතයහු ශු ඵඹ. බු මුල්ු හරබ ද බභහිු

නතු අයහභඹක්ු ති දභවු ඈ ු ආත. බු බල්ලිපිරු ආතිු හක්යු නු,ු බභභු මිමිඹු

�සතුු පෂ ු භඹු දක්හු විහිදී ආත. බු මිමිඹු තුශදි බොඹහන්නහු රදු ල්ු පුරුු ඳසුු

හරඹදී එනම්,ු�. බ. බු8නුසිඹවුඹත්ුූ  ඵුකිුවළ. බු 

ඵරධහරීන්ු විසින්ු බභභු මිමිඹු අයක්හු යනුු පිණිු පිඹයු බනොන්බන්ු නම්,ු

බභකී බදනිුඳුළවඹුභතුඈදියුආතිුබඳොල්තුුභඩුුනුදුරුුදිනදීභුභිද්ධිභත්ු

බන්සුබෝවිරක්ුඵවුඳත්නුුආත. බ18 

11. මනලුක්කුම් 

ේනිඹහබේු බනලුක්කුරම්ු නම්ු මිමිබ ු පිහිිනු ඩිු 32ක්ු ඊවු ආතිු සථඳඹු

ල්බො ළලිුභට්වම්ුබොවුබඳොශවුතදුකිරීබභන්ුඒහුවිනහලඹවුඳත්ුබොවුආත. බුඒු

තුශු�ශූලයරඹක්ු ංගුුනුඳරිදිුබභඹුසිදුයුආත. බුවතරැසුබේදිහක්ුභතුඈදියුආතිු

සථඳඹු නුයහධපුයු යුබ ු මුල්ු භඹවු ඹත්ඹ. බු (�. බප. බු 3නු සිඹු -ු �. බප. බු  නු

සිඹ)ු සථඳඹු භධයබඹහිු මලරභඹු ඊණ් ඹක්ු භගින්ු යනුු රළබූ මලරභඹු

ඞත්රඹක්ු පිහිවහු ආතිු ඵළවින්ු බභභු සථඳඹ,ු �සතුු පෂ ු මුල්ු යුඹවු ඹත්ු තිබූ ඵු

                                                           
18 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/43  ඳත්ඈරුුු 6, 3,  ු(Dුඳරිශිසවබ ු72-76) 
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තීයවඹුශුවළකිඹ. බුබභභුමිමිබ ුඳළතිුසභහයුවිවිධුසථහරුඒහබ ුඈදිකිරීම්ු

සිදුබොවුආතිුඵුළණීම්ුවයුතුුහනබ දීුදක්නවුරළ. ණි. බු 

බභභුසථඳබඹන්ුඹහයුකිහිඳඹවුඔබ්බඵන්ුබො නළගිල්රුනව. න්ුහිතුසථහයු

ල්කුළුණුු දක්නවු රළබඵනු තයු බම්හු බඳෞයහණිු ංකහහඹවු ඹත්ු ඒහු ඵවු

වඳුනහතු වළකිඹ. බු එභු ංකහයහභඹු බභභු මිමිබ ු ඳළතිු ඵදු බඳබන්. බු

ෂ තභහනබ දී බභභුමිමිබ ුපුයහවිදයහත්භුවයුතුුසිදුබමින්ුඳතී. බ19 

12. එට්තභ - මඳො තුවිේ 

බඳොතුවිල්හිුඑට්වභුඹනුුබඵෞද්ධුවිවහයඹුවුසථඳඹුනව. න්ුහිතුමිමිඹකි. බුනපයනු

හින්දුුබෝවිරක්ුභගින්ුබභභුමිමිඹුදළන්ුළීමුආත. බුබභභුමිමිබ ුඵබරන්ුඳදිංිතූ න්ු

ඔ�න්බේුදරුණුු�ඹහුසිදුකිරීභවුබභභුමිමිඹුඊඳබඹෝගීුබොවුආතිුඵුබභභු්රබද්ලබ ු

ඊඳුදිහඳතිුවිසින්ුහෂ තහුබොවුආත. බු 

බභභුමිමිබඹහිුපිහිිනුල්ුඳේක්ුභතුරංහයුූ ු. දුයදුන්බේුඳහදුරහංඞනඹක්ුළවඹම්ු

බොවුආත. බුමුයල්,ුළවඹම්ුල්,ු රංිතුළවඹම්ුපුරු,ුල්රඳුවුබනකුත්ු

ළවඹම්ුබභභුමිමිබඹහිු දක්නවුරළබබ්. බුබභහිුආතිුබනත්ුබඳෞයහණිුබො නළඟිලිු

කිහිඳඹුනව. න්ලින්ුවළඟබන්බන්ුබභභුමිමිඹු�සතිඹහනිුභඹුඅයම්බඹුතුශදීු

සුවිලහරුඅයහභඹක්ුඳළතිුඵඹ. බු20 

13. වංගභකන්ද  

බඳොතුවිල්ු -ු ක්බයිනඳත්තුු ්රධහනු භහෂ ඹවු ළතපුම්ු 23ු දුරින්ු බභභු ංභන්දු

පිහිවහුආතිුතයුබඳෞයහණිුසථඳුකිහිඳඹදුඅයහභුබො නළඟිලිුකිහිඳඹදුනව. න්ු

බභභුමිමිබ ුආත. බු 

බභකීු මුල්ු යුබ ු ඳළතිු අයහභ,ු බො නළඟිලිරු නව. න්ු නුයහධපුයු යුබ ු මුල්ු

හරඹවු ඹත්ඹ. බු පුයහවු බ ොල්ුළඵලි,ු ඊළුුඅදී කු හු පුයහසතුලින්ු බභභු මිමිඹු

                                                           
19 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/47  ඳත්ඈරුුු 6 ,666, 84(Dුඳරිශිසවබ ු
46,7 ,77,8 ) 
 
20 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු 3, 27, 29ුවු 6(Dුඳරිශිසවබ ු87-92) 
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තීයවඹුශුවළකිඹ. බුබභභුමිමිබ ුඳළතිුසභහයුවිවිධුසථහරුඒහබ ුඈදිකිරීම්ු

සිදුබොවුආතිුඵුළණීම්ුවයුතුුහනබ දීුදක්නවුරළ. ණි. බු 

බභභුසථඳබඹන්ුඹහයුකිහිඳඹවුඔබ්බඵන්ුබො නළගිල්රුනව. න්ුහිතුසථහයු

ල්කුළුණුු දක්නවු රළබඵනු තයු බම්හු බඳෞයහණිු ංකහහඹවු ඹත්ු ඒහු ඵවු

වඳුනහතු වළකිඹ. බු එභු ංකහයහභඹු බභභු මිමිබ ු ඳළතිු ඵදු බඳබන්. බු

ෂ තභහනබ දී බභභුමිමිබ ුපුයහවිදයහත්භුවයුතුුසිදුබමින්ුඳතී. බ19 

12. එට්තභ - මඳො තුවිේ 

බඳොතුවිල්හිුඑට්වභුඹනුුබඵෞද්ධුවිවහයඹුවුසථඳඹුනව. න්ුහිතුමිමිඹකි. බුනපයනු

හින්දුුබෝවිරක්ුභගින්ුබභභුමිමිඹුදළන්ුළීමුආත. බුබභභුමිමිබ ුඵබරන්ුඳදිංිතූ න්ු

ඔ�න්බේුදරුණුු�ඹහුසිදුකිරීභවුබභභුමිමිඹුඊඳබඹෝගීුබොවුආතිුඵුබභභු්රබද්ලබ ු

ඊඳුදිහඳතිුවිසින්ුහෂ තහුබොවුආත. බු 

බභභුමිමිබඹහිුපිහිිනුල්ුඳේක්ුභතුරංහයුූ ු. දුයදුන්බේුඳහදුරහංඞනඹක්ුළවඹම්ු

බොවුආත. බුමුයල්,ුළවඹම්ුල්,ු රංිතුළවඹම්ුපුරු,ුල්රඳුවුබනකුත්ු

ළවඹම්ුබභභුමිමිබඹහිු දක්නවුරළබබ්. බුබභහිුආතිුබනත්ුබඳෞයහණිුබො නළඟිලිු

කිහිඳඹුනව. න්ලින්ුවළඟබන්බන්ුබභභුමිමිඹු�සතිඹහනිුභඹුඅයම්බඹුතුශදීු

සුවිලහරුඅයහභඹක්ුඳළතිුඵඹ. බු20 

13. වංගභකන්ද  

බඳොතුවිල්ු -ු ක්බයිනඳත්තුු ්රධහනු භහෂ ඹවු ළතපුම්ු 23ු දුරින්ු බභභු ංභන්දු

පිහිවහුආතිුතයුබඳෞයහණිුසථඳුකිහිඳඹදුඅයහභුබො නළඟිලිුකිහිඳඹදුනව. න්ු

බභභුමිමිබ ුආත. බු 

බභකීු මුල්ු යුබ ු ඳළතිු අයහභ,ු බො නළඟිලිරු නව. න්ු නුයහධපුයු යුබ ු මුල්ු

හරඹවු ඹත්ඹ. බු පුයහවු බ ොල්ුළඵලි,ු ඊළුුඅදී කු හු පුයහසතුලින්ු බභභු මිමිඹු

                                                           
19 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/47  ඳත්ඈරුුු 6 ,666, 84(Dුඳරිශිසවබ ු
46,7 ,77,8 ) 
 
20 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු 3, 27, 29ුවු 6(Dුඳරිශිසවබ ු87-92) 
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පිරී ආත. බුබභහිුහඹවුඳළමිවුආතිුබඵෞද්ධඹන්බන්ුමිමිබ ුඳතිනුනව. න්රවු

තෂ ඟනඹක්ුඑල්රුබමින්ුඳතී. බ21 

14. මකොට්තදිමකොමින   

භ ශපුු දිස�ක්බ ු බොට්වදිබොබරිනහිු පිහිිනු වළන්වන්ඉලසයු නම්ු හින්දුු

බෝවිරුඈදිබොවුආත්බත්ුබඳෞයහණිුබඵෞද්ධුවිවහයඹුනව. න්ුඅයවඹුයමිනි. බු

බභභු මිමිබඹහිු ආතිු නව. න්ු තයු සථඳු ල්කුළුණු,ු ඳළයණිු බ ොල්ු ළඵලි,ු ල්ු

කුළුණු,ුල්ුපුරුුවුසථඳරුල්ුබො ළලිුබේ. බුබභභුබෝවිරුබවොඳින්ුංෂ ධනඹු

ූ ුවිලහරුඑකි. බුබභහිුසථඳබ ුල්ුකුළුවුභගින්ුබඳන්නුම්ුයන්බන්ුබභභුසථඳඹුශ්රිු

රංහබේුථඳුඈදිකිරීම්රුමුල්ුයුඹවුඹත්ුඵඹ. බු66ු 

15. නිළමශරි 

නිරහබේරිු පිහිවහු ආත්බත්ු ඹහඳනඹු දිස�ක්බ ු පකෂ හිු සිවු ළතපුම්ු හරක්ු දුරිනි. බු

බඳෞයහණිු බඵෝු ික්ඹක්ු ශු ඳළයණිු ිගක්ු වු ඳළයණීු බො නළගිල්රු

ත්තිහයම්ු තිබබ්. බු බඵෝු ික්ඹවු ඵවහියු බදසින්ු ළවඹම්ු ළඵලි,ු ල්ු කුළුණුු වු

බ ොල්ු ළඵලිු වළභතළනභු විසිරීු ආත. බු මිමිබ ු ති දු බොඹහු න්නහු රදු හිරිල්ු

. දුපිිගභඹක්ුඹහඳනබ ුපුයහවිදයහුබෞතුහහයබ ු්රදෂ ලනඹුබොවුආත. බු23 

16. මනු ග  

භ ශපුු දිස�ක්බ ු පිහිිනු බනළුරු ඹනුු විලහරු බඳෞයහණිු ංකහයහභු

ංකීෂ වඹක්ුනුතයුඑහිුසථඳුකිහිඳඹුවු. දුු බල්රුනව. න්ු ංගුුබේ. බු

බභහිුආතිුවහයම්ුහිතුල්ගුවහුඅයවයහීමුබඵෞද්ධුභික්ෂන්බේුඅයවයුකුිනුබරු

බේඹුළරසූුතයුසුවිලහරුඳුුබඳබදසරුපිහිිනුසබහවිුඟරුඊල්ඳත්ුඅදිඹදුබභභු

්රබද්ලබ ුපුයහතනබහඹවුහක්ිතුඳඹින. බුබභභුහරුඳරිච්බේදඹුශ්රිුරංහවු. දුදවභු

වඳුන්හුදුන්ු�. බප. බු3ුනුසිඹුදක්හුඳළතිබුෂ . බු. ද්ධු්රතිභහුවුබනකුත්ුපුයහතනු

රය,ුඑනම්ුළදුම්ුපිදුම්ුවහුබහවිතුශුරයුබභභුමිමිබඹන්ුතුරුදවන්ුපය ආත. බු�. බ. බු

6ු සිඹවු ඹත්ු බල්ලිපිඹක්ු බභභු මිමිබ ු ආතිු තයු ංකහයහභඹවු පිරිනභනු රදු

                                                           
21 පුයහවිදයහුබොභහරිසබේුුහෂ ිතුහෂ තහු 968-69ුDුඳරිශිසවබ ු ,9  
 

22 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/67  ඳත්ඈරුුු9 ,98ුවු 6(Dුඳරිශිසවබ ු96-9  
23 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/56  73 (Reverse) (Dුඳරිශිසවබ ු96 
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දීභනහුම්ඵන්ධුඑහිුවන්ුබේ. බුබභභුමිමිබ ුබඵෞද්ධුපිරික්ුුඵරවත්හයබඹන්ු

ඳදංිතු පයු සිිනනු තය,ු බඵෞද්ධු විවහයඹු නව. න්ු අයවඹු යමින්ු නපයනු හින්දුු

බෝවිරක්ුඈදිබොවුආත. බ24 

17. කරලළකුභ 

යහකුරම්ු ඹනුු බඳෞයහණිු මිමිඹක්ු නු තයු එඹු පිහිවහු ආත්බත්ු භ ශපුු

දිස�ක්බ ු නහරිු වයවහු  මුබණ්ු බතක්ු දිබනු භහෂ බ ඹ. බු ල්ු කුළුණුු වු

බනත්ු බඳෞයහණිු බො නළඟිලිරු නව. න්ු බභහිු දක්නවු රළබබ්. බු බභහිු දළනවු

ඳතිනු නව. න්ු නුු බභභු මිමිඹු නුයහධපුයු මුල්ු යුඹවු ඹත්ු තිබූ විලහරු

ංකහයහභඹක්ුඵුහක්ිතලින්ුබඳබන්. බ25 

18. කවුඩුග 

භ ශපුු දිස�ක්බ ු හරච්බච්බන්ු සිවු �කුවහභරඹු භහෂ බ ු පිහිිනු ඔභන්දිඹු

භඩුකුරම්ුළුබප්නුබතක්ුභහනබ ුවුඩුරුපිහිවහුආත. බුඑහිුඳුළවඹක්ුභතුපිහිිනු

සථඳඹු ල්බො ළලිු නිදන්වහයන්නන්ු විසින්ු වහයහු ආත. බු මුයල්,ු ල්කුළුණුු වු

ඳළයණිු අශ්රභු බො නළඟිලිු නව. න්ලින්ු බභභු මිමිඹු පිරීු ඳතී. බු බභභු මිමිබ ු

තිබූ භතරුමුයල්ුවුඝන්රහන්තිුඳහහවඹක්ුඈත්ුබොවුආතිුතයුඒහුනපයනු

හින්දුුබෝවිරුපූජහනඹුවහුබඹොදහුබනුආත. බුබභභු�ඹහලිබ දීුමුයරක්ුවු

පිඹළවබඳබරහිු පිහිිනු ඳඩිුකිහිඳඹක්ුළඩීු වහනිු පයුආත. බ6 ු ඳළයණිුසථඳබ ු බ ොල්ු

නපයනුනික්ුතළම භුපිණිුබහවිතුබොවුආත. බු 

19. කිරිභෆටි ආරු  

කිරිභළිනු අරුු ඹනුු ම්ඳහයු දිස�ුක්බ ු බඳොතුවිල්ු සිවු ළතපුම්ු තුනක්ු දුරින්ු පිහිිනු

සථහනඹකි. බු සථඳු ල්බො ළලිු හිතු බභභු මිමිඹු විලහරු හරක්ු බරු

                                                           
24 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුNC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු71,181,47-50,72,21,10,12,142,15A,B, 
(Dුඳරිශිසවබ ු96) 
25 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු179,180(Dුඳරිශිසවබ ු114,115)   
26 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු177,178(Dුඳරිශිසවබ ු116,117) 
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දීභනහුම්ඵන්ධුඑහිුවන්ුබේ. බුබභභුමිමිබ ුබඵෞද්ධුපිරික්ුුඵරවත්හයබඹන්ු

ඳදංිතු පයු සිිනනු තය,ු බඵෞද්ධු විවහයඹු නව. න්ු අයවඹු යමින්ු නපයනු හින්දුු

බෝවිරක්ුඈදිබොවුආත. බ24 

17. කරලළකුභ 

යහකුරම්ු ඹනුු බඳෞයහණිු මිමිඹක්ු නු තයු එඹු පිහිවහු ආත්බත්ු භ ශපුු

දිස�ක්බ ු නහරිු වයවහු  මුබණ්ු බතක්ු දිබනු භහෂ බ ඹ. බු ල්ු කුළුණුු වු

බනත්ු බඳෞයහණිු බො නළඟිලිරු නව. න්ු බභහිු දක්නවු රළබබ්. බු බභහිු දළනවු

ඳතිනු නව. න්ු නුු බභභු මිමිඹු නුයහධපුයු මුල්ු යුඹවු ඹත්ු තිබූ විලහරු

ංකහයහභඹක්ුඵුහක්ිතලින්ුබඳබන්. බ25 

18. කවුඩුග 

භ ශපුු දිස�ක්බ ු හරච්බච්බන්ු සිවු �කුවහභරඹු භහෂ බ ු පිහිිනු ඔභන්දිඹු

භඩුකුරම්ුළුබප්නුබතක්ුභහනබ ුවුඩුරුපිහිවහුආත. බුඑහිුඳුළවඹක්ුභතුපිහිිනු

සථඳඹු ල්බො ළලිු නිදන්වහයන්නන්ු විසින්ු වහයහු ආත. බු මුයල්,ු ල්කුළුණුු වු

ඳළයණිු අශ්රභු බො නළඟිලිු නව. න්ලින්ු බභභු මිමිඹු පිරීු ඳතී. බු බභභු මිමිබ ු

තිබූ භතරුමුයල්ුවුඝන්රහන්තිුඳහහවඹක්ුඈත්ුබොවුආතිුතයුඒහුනපයනු

හින්දුුබෝවිරුපූජහනඹුවහුබඹොදහුබනුආත. බුබභභු�ඹහලිබ දීුමුයරක්ුවු

පිඹළවබඳබරහිු පිහිිනු ඳඩිුකිහිඳඹක්ුළඩීු වහනිු පයුආත. බ6 ු ඳළයණිුසථඳබ ු බ ොල්ු

නපයනුනික්ුතළම භුපිණිුබහවිතුබොවුආත. බු 

19. කිරිභෆටි ආරු  

කිරිභළිනු අරුු ඹනුු ම්ඳහයු දිස�ුක්බ ු බඳොතුවිල්ු සිවු ළතපුම්ු තුනක්ු දුරින්ු පිහිිනු

සථහනඹකි. බු සථඳු ල්බො ළලිු හිතු බභභු මිමිඹු විලහරු හරක්ු බරු

                                                           
24 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුNC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු71,181,47-50,72,21,10,12,142,15A,B, 
(Dුඳරිශිසවබ ු96) 
25 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු179,180(Dුඳරිශිසවබ ු114,115)   
26 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු177,178(Dුඳරිශිසවබ ු116,117) 

105 
 

ෂ තභහනබ දීුබහවිතුබමින්ුඳතී. බු බභභුසථඳුල්බො ළලිුඳබකින්ුල්ුකුළුණුු

කිහිඳඹක්ුආත. බුබභහිුනව. න්ුඹහඵදුඈ භුදක්හුඳළතියුඳතී. බු27 

20. මනදුන්කර්නි 

බඳෞයහණිු බඵෞද්ධු අශ්රභු මිමිඹක්ු ූ ු බනදුන්ෂ නිු පිහිවහු ආත්බත්ු මුරතිේු සිවු

ේනිඹහු දක්හු දිබනුභහෂ බ ු62ුවු6 ුබනිුළතපුම්ුණුුතයුබින. බුඳළයණිු

සථඳඹුවුසුවිලහරුූ ුංකුඅශ්රභඹවුනව. න්ුබභභුමිමිබඹහිුඳතී. බුපුයහවුයහදිු

ළවල්,ුමුයල්ුඅදීුහසතුුවිදයහත්භුරයුබභහිුවිසිරීුආතිුතයුඒහුඈතහුඳළයණිු

හරරව,ුබඵොබවෝුදුයවුනුයහධපුයුයුබ ුමුල්ුධිඹවුඹත්ුඒහුවිඹුවළකිඹ. බු28 

21. මභොශළන් න් කුම්  

ේනිඹහබේුපිහිිනුබභොවහන්තන්කුරම්ුනම්ුමිමිබ ුබඳෞයහණිුසථඳරුනව. න්ුඳතී. බු

බභභුනව. න්ුහිතුමුළුුමිමිඹභුුගම්බිුහුළවකින්ුඅයවඹුයුආතිුතයුඑඹු

විලහරුවයක්ුභඩුක්ුබරුබහවිතුයනුුරළබබ්. බු බභභුමිමිඹුඈදිරිඳුඈදිබොවුආතිු

නපයනුහින්දුුබෝවිරුපිහිවහුආත්බත්ුබඳෞයහණිුවිවහයඹුබො නළගිල්රක්ුතුශුනු

තයුබභහිුදළනවත්ුබඵෝුික්ඹක්ුවුඳහුරකුවක්ුහිතුරක්ුඳතී. බු�සතිඹහනිු

භබ ුඅයම්බබ ුසිවභුබභභුමිමිඹුක්රිඹුඅමිුසිද්ධහසථහනඹක්ුඳළතිඵුබභභු

ශුද්ධුූ ුඳහදුරහංඞනඹුහිතුල්ුතවඩුබන්ුබඳන්නුම්ුයින. බ29 

22.  ළඩිකුම්  

ේනිඹහු -ු ඹහඳනඹු භහෂ බ ු ළතපුම්ු බදක්ු ඳභවුඊතුරින්ුඹහඳනඹු දිලහවු පිහිිනු

බභභුමිමිඹුතුශුබඳෞයහණිුසථඳඹ,ු. දුබඹ,ුශිරහුලිපිඹුවහුබනත්ුරයරු

නව. න්ු දක්නවු රළබබ්. බු බභඹු බඳෞද්ලිු බොවිඳශක්ු බරු බහවිතු බමින්ු ඳතී. බු

බභහිුදළක්බනුබල්ලිපිඹු�. බ. බු6ුනුසිඹවුඹත්ුනුතයුඑහිුවන්ුන්බන්ු

බභභුමිමිඹුතුශුපිහිිනුබඳෞයහණිුඅශ්රභඹවු්රදහනඹුයනුුරළබූුදීභනහුුපිිගඵඹ. බු

                                                           
27 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/67  ඳත්ඈරුුු177,(Dුඳරිශිසවබ ු117,118) 
 

28 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/57  ඳත්ඈරුුු7,46-48,31(Dුඳරිශිසවබ ු119-123) 
29 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/27  ඳත්ඈරුුු120,121(Dුඳරිශිසවබ ු78.79,124) 
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බභභුබල්ලිපිඹුදිස�ුක්බ ුදිහඳතිතුභහබේුනිවනුබතුබනුබොසුආත. බුබභහිු

දළක්බනුනව. න්ුනුයහධපුයුයුබ ුමුල්ුධිඹවුඹත්ඹ. බු30 

23. වමුද්රගිරරි 

බේරුවිරුසිවුළතපුම්ු9ුඳභවුදුයකින්ුපිහිිනුමුරගිරිුඹනුුපුයහවුනළේබතොවක්ුනු

තයු එඹු „රංහඳුගන‟ු නමින්ු වඳුන්නුු රළබබ්. බු බභහිු බඳෞයහණිු සථඳඹු වු

. දුබඹුනව. න්ුඳතී. බුබභභුසථහනබ ුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිබමින්ුඳතී. බු 

�. බ. බු3නුසිඹබේදී හලිංුකුභරුුවුකුභරිඹුවිසින්ුශ්රිුරංහවු. දුන්බේුශ්රිුදන්තු

ධහතුුරැබනුබභභුනළේු බතොිනන්ුබො ඵළීමභුනිහු එභුසථහනඹුශුද්ධුූ  මිමිඹකි. බු

බභභුසථහනබ ුඳළයණිුයහඹක්ුවුයහඹුනයඹක්ුඳළතුනි. බු(ධහතුංලුපිුගු 6,ුපිුගු

 69ුඊඳ්රන්ථඹුD)ුසථඳුල්බො ළලිුවුබනකුත්ුනව. න්ුනුයහධපුයුයුබ ුමුල්ු

ධිඹවුඹත්ඹ. බු3 ුු 

24. සුමන්ත්රළ ලෆල 

සුබන්ත්රහළු පිහිවහුආත්බත්ු�කුවහභරඹු දිස�ක්බ ුන්තබල්ුනයබ ඹ. බු බභභු

මිමිබ ුතිබූුබඵෞද්ධුසභහයුඅයවඹුයමින්ුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිබොවුආත. බු

බභභු ්රබද්ලඹු පුයහභු හසතුවිදයහත්භු රයු ඳළතිරී තිබඵනු තයු බම්හු බඵෞද්ධු

සභහයරවුඹත්බේ. බු 

නුහින්දුු බෝවිරු ඈදිකිරීබම්දීු බම්හු බහවිතු බොවුආත. බු  ු ඳවවුහිතුල්ු

පුරු,ු බනළුම්ු පුසඳු හිතු ඳහදසථරු ඳහහවු වු බනකුත්ු පුයහතනු රයු ඵහුරු

ලබඹන්ුබභභුමිමිබඹන්ුවමුබේ. බු32 

ඳු විසින්ුV නුඳරිච්බේදබ ුවන්ුශුඳරිදිු ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳනනුරදු

ම තිුභගින්ු„ඟහතිුළදත්භක්ුආතිුසතන්‟ බරු්රහලඹවුඳත්බොවුආතිුරයු

වළරුණුු බොවු ු බනකුත්ු බඳෞයහණිු වහු බඑුතිවහසිු සභහයු වු හෂ තහු ඳශහත්ු

බහරුවිඹුඳථඹවුඹත්බේ. බු 
                                                           
30 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/57  ඳත්ඈරුුු224,208,220(Dුඳරිශිසවබ ු125-128) 
 
31 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/14(µµ)  ඳත්ඈරුුු79,80(Dුඳරිශිසවබ ු130-133) 
 
32 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/26  ඳත්ඈරුුු106,108,111(Dුඳරිශිසවබ ු134-137) 
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බභභුබල්ලිපිඹුදිස�ුක්බ ුදිහඳතිතුභහබේුනිවනුබතුබනුබොසුආත. බුබභහිු

දළක්බනුනව. න්ුනුයහධපුයුයුබ ුමුල්ුධිඹවුඹත්ඹ. බු30 

23. වමුද්රගිරරි 

බේරුවිරුසිවුළතපුම්ු9ුඳභවුදුයකින්ුපිහිිනුමුරගිරිුඹනුුපුයහවුනළේබතොවක්ුනු

තයු එඹු „රංහඳුගන‟ු නමින්ු වඳුන්නුු රළබබ්. බු බභහිු බඳෞයහණිු සථඳඹු වු

. දුබඹුනව. න්ුඳතී. බුබභභුසථහනබ ුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිබමින්ුඳතී. බු 

�. බ. බු3නුසිඹබේදී හලිංුකුභරුුවුකුභරිඹුවිසින්ුශ්රිුරංහවු. දුන්බේුශ්රිුදන්තු

ධහතුුරැබනුබභභුනළේු බතොිනන්ුබො ඵළීමභුනිහු එභුසථහනඹුශුද්ධුූ  මිමිඹකි. බු

බභභුසථහනබ ුඳළයණිුයහඹක්ුවුයහඹුනයඹක්ුඳළතුනි. බු(ධහතුංලුපිුගු 6,ුපිුගු

 69ුඊඳ්රන්ථඹුD)ුසථඳුල්බො ළලිුවුබනකුත්ුනව. න්ුනුයහධපුයුයුබ ුමුල්ු

ධිඹවුඹත්ඹ. බු3 ුු 

24. සුමන්ත්රළ ලෆල 

සුබන්ත්රහළු පිහිවහුආත්බත්ු�කුවහභරඹු දිස�ක්බ ුන්තබල්ුනයබ ඹ. බු බභභු

මිමිබ ුතිබූුබඵෞද්ධුසභහයුඅයවඹුයමින්ුනපයනුහින්දුුබෝවිරක්ුඈදිබොවුආත. බු

බභභු ්රබද්ලඹු පුයහභු හසතුවිදයහත්භු රයු ඳළතිරී තිබඵනු තයු බම්හු බඵෞද්ධු

සභහයරවුඹත්බේ. බු 

නුහින්දුු බෝවිරු ඈදිකිරීබම්දීු බම්හු බහවිතු බොවුආත. බු  ු ඳවවුහිතුල්ු

පුරු,ු බනළුම්ු පුසඳු හිතු ඳහදසථරු ඳහහවු වු බනකුත්ු පුයහතනු රයු ඵහුරු

ලබඹන්ුබභභුමිමිබඹන්ුවමුබේ. බු32 

ඳු විසින්ුV නුඳරිච්බේදබ ුවන්ුශුඳරිදිු ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳනනුරදු

ම තිුභගින්ු„ඟහතිුළදත්භක්ුආතිුසතන්‟ බරු්රහලඹවුඳත්බොවුආතිුරයු

වළරුණුු බොවු ු බනකුත්ු බඳෞයහණිු වහු බඑුතිවහසිු සභහයු වු හෂ තහු ඳශහත්ු

බහරුවිඹුඳථඹවුඹත්බේ. බු 
                                                           
30 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/N/57  ඳත්ඈරුුු224,208,220(Dුඳරිශිසවබ ු125-128) 
 
31 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/14(µµ)  ඳත්ඈරුුු79,80(Dුඳරිශිසවබ ු130-133) 
 
32 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුබොනුුංුEC/B/E/26  ඳත්ඈරුුු106,108,111(Dුඳරිශිසවබ ු134-137) 
 

107 
 

 992 දීුඟහතිුළදත්භක්ුහිතුපුයහවිදයහුබිම්ුපිිගඵු 992ුංු  ුදයන ඳනතු

ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින් ම තිතුයනුරදි. බු බභභු ඳනතු නු,ු පුයහසතුුඅජහු ඳනතු

ඹවබත්ුූ  ඕනෆභුපුයහවිදයහත්භුයක්ිතතඹක්ුබවෝුඑහිුූ  ඕනෆභුමිමිඹක්ුබවෝුනව. න්ු

ඟහතිුළදත්භක්ුආතිුපුයහවිදයහත්භුමිමිඹක්ුබරුරනුුරළබබ්. බුඑඵළවින්ුඹම්ු

මිමිඹක්ුඑබේු්රහලුයනුතුරුුඑඹුඳශහත්ුබහුවිඹුඳථඹුතුශුඳතී. බු 

වහලබළවික විඳ  

බඵෞද්ධුඊරුභඹු්රධහනුලබඹන්ුසඳෂ ශිුවහුසඳෂ ශිුලබඹන්ුබොවසුශුවළකිු

වුත්,ුබම්ුබොවසුබදුබබයහිුඑුඑල්බල්භුඵරඳහනුුරඵනුවිනහලහරීුතත්ත්ඹු

වඳුනහු ළම භු ළදත්ඹ. බු යු බවෝු සභහයඹක්ු ු නළතිනම්ු පුයහසතුක්ු සබහවි 

විඳත්ුවමුබේුවිනහලුපයබම්ුධහනභක්ුුඳතිනුඵළවින්ුුකුභනුඅයක්ිතතුතත්ත්ඹුභතු

වුදුබභකීු�ඹහලිඹුසිදුපයබම්ුවළකිඹහක්ුතිබබ්. බු 

 

විබලේබඹන්ුංතුය,ුසුිගුකුවහුග,ුළලිුකුවහුගුබවෝුසුනහමිුළනිුබවේතුුඉවුිජුභු

ඵරඳහු තිබබ්. බු ු විබලේබඹන්ු බභභු සබහවිු විඳත්ු තයු හයුබෝලීඹු දවඹ,ු මුහුදුු

අන්නබ ුආතිුපුයහසතුරුරවුඵළඳීභුනිහුුආතිනුවහනි. බුුහයුබෝරබ ුආතිු

හඵන් බඹොක්ින්ු හඵන්ු බභොබනොක්ින්ු වහු ඉඹම්ලින්ු ආතිනු වහනි,ු එබේභු

මිමිබ ු  සබහබඹන්භු ආතිනු රවු හන්රවඹ,ු බඵොබවෝු ්රබද්ලරු ඳතිනු

අෂ රතහඹුළනිුබවේතුුබභන්භුධිුුහිරුුඑිගඹුනිහුඳහහවුුඅ�තුනිෂ භහවඹුූ ු

පුයහසතුරවුනුවහනිඹදු බභහිුදීුධහනඹවුරක්ුශුුයුතුඹ. බුුඑබේභුමුහුදුුඅ�තු

බො ුනළගී ආතිුආතළම්ුබඵෞද්ධුඊරුභුසථහන,ුුඊදහවයවඹක්ුබරුමුහුදුුභවහුවිවහයඹු

ළනිුතළන්ුසබහවිුමුහුදුුෆභවුරක්පයබභන්ුවිනහලඹ වුඳත්ුති බබ්. බු 

  

විබලේබඹන්භුමඟුවිදයහත්භුබවේතුුවිබලේබඹන්ුතුන්ුභගින්ුසිදුනුුවිනහලඹ බම්ු

තරින්ු  හත්ු ළපීු බඳබන්. බු ු බේඹන්,ු කුමලුන්,ු බදඵරුන්,ු ඵභරු,ු භකුලුන්,ු

ඳබයවිඹන්ුවහුවුරන්ුඅදීුතුන්ුබභන්භුවිවිධුකුරුමිණිුෂ දුබම්ුතයුබේ. බුුනතු

්රබද්ලරුලිුආතුන්ු,ුල්ුඋයන්ුළනිුතුන්දුරිරහුඳුරුුඅදීුතුන්දුඵහුරුලබඹන්ු

පුයහසතුුුරවුවහනිුයනුුදක්නවුවළකිඹ. බුුඑබේභුසබහවිුනිෂ භහවඹුුනුදිලීය,ු
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ආල්ගීු වහු පුසු ෂ ු බභන්භු අෂ රතහඹ,ු බතතභනඹු අදිඹු දු පුයහසතුු විනහලඹු

බබයහිුඌජුභුඵරඳහනුබබෞතිභඹුබවේතුුලබඹන්ුවන්ුශුවළකිඹ. බු 
 

සබහවිුයනුතයු්රධහනතභුහධඹක්ුබර,ුවිලහරුසළල්ුවුඒහබ ුමුල්ු

නිහු පුයහවිදයහු සභහයු විලහරු ්රභහවඹක්ු විනහලඹවුු ඳත්ු ආතිු අහයඹු ඳළවළදිලිු

යතුවළකිඹ. බුුනුුවුුබඵෝුළනිුඈක්භනින්ුළබ නුවුවු්රබද්ලඹුපුයහුමුල්ු

ඳළතිරීුඹනුලහ,ුපුයහවිදයහුුබිම්රුළඩිුලබඹන්ුදක්නවුරළබඵනුතයුවිබලේබඹන්භු

හුබදරහුසථහනරුබම්ුතත්ත්ඹුීඝ්රබඹන්ුෂ ධනඹුනුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 
 

මනොදෆනුල බළලය 

බම්ු නු විවු බඵෞද්ධු ඊරුභඹු බබයහිු තදින්භු ු ඵරඳහු ආතිු හයවඹක්ු ලබඹන්ු

ඈතිවහඹුවහුපුයහවිදයහුපිිගඵුඟනතහුතුශු ුආතිුබනොදළනුත්බහඹුධහනඹවු

තුවළකිඹ. බුුඒුභගින්ුසිදුනුවිනහලඹදුුතිලඹුඵයඳතරුතත්ත්ඹකි. බුුශ්රද්ධහුම්ඳන්නු

ඵළතිභතුන්ු විවහයු ු බල්ු තුශු වඳුන්කරුු බවෝු ඳවන්ු දළල්පයභු ළනිු රුණුු බභයවු

බඵොබවෝුුවිවහයුබල්ුඅ�තුදක්නවුරළබඵනුසුරබුතත්ත්ඹකි. බුු 

එබභන්භුපුයහුිතිුභතුනම්ම්ුලිපයභුබවෝුකුරුුගුෆභුළනිුරුණුුළරකිල්රවුත්ු

ශු ආතළම්ු විවු ඒහු විනහලු ු කිරීබම්ු යමුණින්ු බනොු හුදුු විබනෝදඹු පිණිු

බනොදළනුත්මින්ුශුඒහුඵුබඳබන්. බු ුඳසුගිඹුහරබ ුීමගිරිබ ුළවඳත්ුඳවුබෂ ු

වුසිංවුඳහදබ දුකුරුුගෆම්ුයනුුරළ. බේුඒුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුබනොති. වුඹු

පයභු බභඹවුඊදහවයවඹන්ුලබඹන්ුවන්ුශු ු වළකිඹ. බු ු බම්ුතත්ත්ඹු ු බඵොබවෝු

ඳළයණිුසිතුම්ුභතදුදක්නවුරළබබ්. බුු 

පුයහවිදයහු ු ිනනහම්ලින්ු යුතුු බඵොබවෝු ඳළයණිු සිතුම්ු ු වු ්රතිභහු හරඹහබේු

ආෆබභන්ු ඳළවළළන්පයභු බවෝු ඳතුරුු ළරපයභු බවෝු එබේත්ු නළත්නම්ු දුෂ රු

භහධයඹන්බන්ු යු ති. බණ්ු නම්,ු එළනිු සථහරු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු

නුදළනුභකින්ු බතොයු ්රතිංසයවඹු බවෝු නපයයවඹු කිරීභවු බඳශඹීභු තිලඹු

නහුගවුරුවකි. බු 

බභළනිු ආතළම්ු පුයහු ිතිු නළතු ඳළයණිු තත්ත්ඹවු බනු ඒභවු වළකිු භට්වබම්ු

ති. වදු භික්ෂන්ු වන්බේරහු වු දහඹඹන්බේු ලයතහු භතු මුළුභනින්භු
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ආල්ගීු වහු පුසු ෂ ු බභන්භු අෂ රතහඹ,ු බතතභනඹු අදිඹු දු පුයහසතුු විනහලඹු

බබයහිුඌජුභුඵරඳහනුබබෞතිභඹුබවේතුුලබඹන්ුවන්ුශුවළකිඹ. බු 
 

සබහවිුයනුතයු්රධහනතභුහධඹක්ුබර,ුවිලහරුසළල්ුවුඒහබ ුමුල්ු

නිහු පුයහවිදයහු සභහයු විලහරු ්රභහවඹක්ු විනහලඹවුු ඳත්ු ආතිු අහයඹු ඳළවළදිලිු

යතුවළකිඹ. බුුනුුවුුබඵෝුළනිුඈක්භනින්ුළබ නුවුවු්රබද්ලඹුපුයහුමුල්ු

ඳළතිරීුඹනුලහ,ුපුයහවිදයහුුබිම්රුළඩිුලබඹන්ුදක්නවුරළබඵනුතයුවිබලේබඹන්භු

හුබදරහුසථහනරුබම්ුතත්ත්ඹුීඝ්රබඹන්ුෂ ධනඹුනුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 
 

මනොදෆනුල බළලය 

බම්ු නු විවු බඵෞද්ධු ඊරුභඹු බබයහිු තදින්භු ු ඵරඳහු ආතිු හයවඹක්ු ලබඹන්ු

ඈතිවහඹුවහුපුයහවිදයහුපිිගඵුඟනතහුතුශු ුආතිුබනොදළනුත්බහඹුධහනඹවු

තුවළකිඹ. බුුඒුභගින්ුසිදුනුවිනහලඹදුුතිලඹුඵයඳතරුතත්ත්ඹකි. බුුශ්රද්ධහුම්ඳන්නු

ඵළතිභතුන්ු විවහයු ු බල්ු තුශු වඳුන්කරුු බවෝු ඳවන්ු දළල්පයභු ළනිු රුණුු බභයවු

බඵොබවෝුුවිවහයුබල්ුඅ�තුදක්නවුරළබඵනුසුරබුතත්ත්ඹකි. බුු 

එබභන්භුපුයහුිතිුභතුනම්ම්ුලිපයභුබවෝුකුරුුගුෆභුළනිුරුණුුළරකිල්රවුත්ු

ශු ආතළම්ු විවු ඒහු විනහලු ු කිරීබම්ු යමුණින්ු බනොු හුදුු විබනෝදඹු පිණිු

බනොදළනුත්මින්ුශුඒහුඵුබඳබන්. බු ුඳසුගිඹුහරබ ුීමගිරිබ ුළවඳත්ුඳවුබෂ ු

වුසිංවුඳහදබ දුකුරුුගෆම්ුයනුුරළ. බේුඒුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුබනොති. වුඹු

පයභු බභඹවුඊදහවයවඹන්ුලබඹන්ුවන්ුශු ු වළකිඹ. බු ු බම්ුතත්ත්ඹු ු බඵොබවෝු

ඳළයණිුසිතුම්ුභතදුදක්නවුරළබබ්. බුු 

පුයහවිදයහු ු ිනනහම්ලින්ු යුතුු බඵොබවෝු ඳළයණිු සිතුම්ු ු වු ්රතිභහු හරඹහබේු

ආෆබභන්ු ඳළවළළන්පයභු බවෝු ඳතුරුු ළරපයභු බවෝු එබේත්ු නළත්නම්ු දුෂ රු

භහධයඹන්බන්ු යු ති. බණ්ු නම්,ු එළනිු සථහරු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු

නුදළනුභකින්ු බතොයු ්රතිංසයවඹු බවෝු නපයයවඹු කිරීභවු බඳශඹීභු තිලඹු

නහුගවුරුවකි. බු 

බභළනිු ආතළම්ු පුයහු ිතිු නළතු ඳළයණිු තත්ත්ඹවු බනු ඒභවු වළකිු භට්වබම්ු

ති. වදු භික්ෂන්ු වන්බේරහු වු දහඹඹන්බේු ලයතහු භතු මුළුභනින්භු
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නපයයවඹුශුසථහුඑභවුදක්නවුරළබබ්. බුබිතුුසිතුම්ුවහු්රතිභහුපිිගඵුනුබම්ු

හයවඹු දිිනනුපුයහු බඵොබවෝු ඳළයණිුවිවහයු බල්ුඅ�තු දක්නවුරළබඵනුතයු

ආතළම්ුවිවුඑළනිු�ඹහලිඹවුබවේතුුපයුආත්බත්ුදහශුකිුයුතුුඅඹතනලින්ුඒු

වහු ලයු පිඹයු බනොළම භවු වයුතුු බනොශු නිහු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බු ු බභළනිු

වයුතුරදිු සිදුනු ඵයඳතරු වහනිඹු න්බන්ු එභු ්රතිංසයවු නිහු ඳළයණිු

නිෂ භහවරවු නු වහනිඹු ඳභවක්ු බනො,ු ඒහු නු නිෂ භහවු බරු දකින්නවු

ළරළසපයභඹ. බුුබම්ුවහුබඹොදහුන්නහුබඹොදහුන්නහුමුරයුබභන්භුඒහබ ුඵහහියු

බඳනුභදුකිසිුවිබවත්ුඳළයණිුතත්ත්ඹවුභශුබනොවළකිපයභුඉවුබවේතුක්ුබරු

වන්ුශුවළකිඹ. බුු 

ඳසුගිඹු හරඹු බඳොබශොන්නරුබේු ඳයහක්රභු මුරඹු ශු ූ ු  ඳවවු ඟනතහු

විසින්ු බහවිතඹවු ත්බත්ු බයදිුආපිල්ලීභු වහඹ. බු ු දඹුල්රු ඈබ්ඵන්ුගු බභලිතිු

සුහනඹවුුඅන්නු්රබද්ලඹුුආතිුඅනවහුනම්ුතත්ුඑළනිුපුයහවිදයහුමිමිඹවු

ඹත්ුල්ු පුරුු එභුබම්ුනිහරු ලයතහු වහු ශහු බනු බොසු තිබිණි. බුු

විබලේබඹන්ු භු බඳෞයහණිු නව. න්ු සථහනු අ�තු ආතිු ඟනහහරු ඒහවු ඹත්ු

බඵොබවෝුබලේුබොවසුඵහුරුලබඹන්ුබඹොදහුබනුතිබඵනුුදළකිඹුවළකිඹ. බුු 

ෂ තභහනබ දීත්ුපුත්තරම්ුදිස�ක්ඹවුඹත්ුපුයහවිදයහුමිමිඹුආතිුනව. න්ුවිලහරු

සතඳුබො නළගිල්රක්ුභතුළමිබඹකුුඳළශක්ුවහුබනුසිිනනුතයුුවිබලේබඹන්භු

ඊතුරුු නළබනහියු ඳශහත්රු විලහරු ලබඹන්ු පුයහසතුු ු ඳළතිරීු ආතිු බිම්රු බම්ු

තත්ත්ඹුළඩිුලබඹන්දක්නවුරළබබ්. බුු 

මුරතිේුදිස�ක්ඹවුඹත්ුල්විරහන්ුනම්ුභවුඹත්ුමිමිබ ුපුයහුබිම්ුහුවහු

බඹොදහු බනු ආතිු අහයඹු තිලිනන්භු නහුගදහඹඹ. බු ු එහිු එක්ු ඈ භු ඳළයණිු

නව. න්ුඹවයුත්තිහයභුවහුල්ණුුබඹොදහුනුනික්ුතනහුතිබඵනුතයුඑහිු

ූ ු සතඳඹවු ඹත්ු බ ොල්ු බහවිතු යමින්ු හු ිගක්දු තනහු තිබබ්. බු ු ඉවු තුයු

බභෝවයඹක්ුදුවිුයුආතිුතයුඑඹුතඵහුආත්බුත්ුසිරිඳතුල්ුරක්ුභතුුපිවඹ. බුුබභභු

ඈ බම්ුඈතහුවිසිතුරුුබොයක්ල්,ුමුයල්ුවහු ඳවවුබභන්භුතත්ුශිරහභඹුු

නිෂ භහවදු දක්නවුරළබඵනු තයු ඒහු එහිු ජීත්ු නු පුද්රිනන්බේු ලයතහඹන්ු

භතු්රබඹෝඟනඹවුන්නහුඅහයඹුඳළවළදිලිඹ. බුු 
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රුණුුඑබේුවුත්ුබම්හබ ුිනනහභුපිිගඵුුඑභුපිරිසුදළනුත්ුශුඳසුුුඔවුන්ු

එබතක්ුඑභුපුයහසතුුපිිගඵුදළනුත්ුබනොසිිනුඵත්,ුඒහුපඟම ඹුසතුුලබඹන්ු

පිිගබනු ඉවු බෞයු කිරීභවු බඳශඹුණුු ඵත්ු පුයහවිදයහු ඝක්රෂ තීු එල්රහරු

බම්ධහනන්දු හිමිබඹෝු ඳති. බ33ු බම්ු ්රබද්ලබ භු තත්ු තළනු එක්ු නිු ිගවු

සිරිඳතුල්ුරක්ුවිුයුති දභ,ුළසිකිිගඹුඳඩිරවුබනළුම්ුපුන්ශසුහිතුමුයල්ු

බඹොදහු ති දභුඅදිඹු ඳහු ඒහු පිිගඵු මිනිසුන්ු තුශුආතිු බනොදළනුත්බහඹු පිිගඵු

නිදසුන්ුබරුවන්ුශුවළකිඹ. බ 

මනොවකළ ශෆරීම්. 

ඊරුභුසථහනුබනොරහුවළරීභුනිහුසිදුනුවිනහලඹුතිලඹුඵයඳතරඹ. බුුනුයහධපුයු

බඳොබශොන්නරුුයුරදිුුආතිුවුණුුවිබද්ශිුඅක්රභවුවමුබේුබඵොබවෝුබඵෞද්ධුසථහනු

වළයදභහු ඹන්නවු භික්ෂන්ු වන්බේරහවු සිදුවුණි. බු ු එබේු ු වළයගිඹු පඟම ඹු සථහනු

ඳයතුයන්ුවිසින්ුබොල්රනුුරළබූුතයුඒහවුඵයඳතරුවහනිුකිරීභවදුඔවුහුුවයුතුු

ශව. බු ු බම්ු බවේතුබන්ුහරඹක්ු තවළරීු ගිඹු එළනිු තළන්ු ළශෆබන්ු ළීමු බොසු

බහවිතුඟයහහු පයු බොසු තිබබ්. බු ු බඵොබවෝු ු බො නළගිලිුතුශුවුරන්ුඳදිංිතපයභ,ු

සළල්ු වු ු විලහරු මුල්ුඅක්රභවඹුකිරීභු වහු බේඹන්ු තුමසු ඵළදීභ,ු කුරුල්රන්බේු

සුරුුනිහුආතිුනුවිනහලඹදුබම්ුභභුදළකිඹුවළකිඹ. බුුනතුබභබේුබනොරහු

වළරීභවුරක්ුූ ුසථහනුබනත්ුඹබේු�ඹහහයම්ුවහුබඹොදහුළම භවුබඳශඹීභු

නිහදුඒහවුවහනිුඳළමිවුතිබබ්. බුු 

ඳසුගිඹු දලු තුනු ු ඳභවු හරඹක්ු ඊතුරුු නළබනහියු ්රබද්ලරු ූ ු පුයහවිදයහු

ඊරුභඹුවිනහලඹවුඳත්ුන්නවුබවේතුුූ බ දුඒහුපිිගඵුබොඹහුඵළලිභවුහලඹක්ු

බනොභළතිු ු ූ ු ඵළවිනි. බු ු ඒු බවේතුු නිහු එභු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹු විවිධු පුද්රඹන්බේු

බඳෞද්ලිු භිභතහෂ ථු ඳරිදිු බනොබඹක්ු වයුතුු වහු බහවිතු කිරීභවු බඳශඹීු ආතිු

තය,ු එභගින්ු පුයහසතුු ු විලහරු ්රභහවඹක්ු විනහලඹවු ඳත්පයු ආතිු අහයඹු දහශු

පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹුනිරීක්වුකිරීබභන්ු බඳම ු ඹින. බු ු ඊදහවයවු ලබඹන්ුඔ්ඩුසු හන්,ු

හංඝනකු හ,ු ල්විරහන්,ු බභොට්වභබල්,ු ු මුල්ලිකුරම්භබල්,ු ඔච්ඝප්පුල්ලි,ු

බඳොම්ඳරිප්පු,ුිනනහඩිඹර,ුවුලුර,ුකිරිභළිනඅරු,ුබභොවන්තන්කුරම්,ුහඩිකුරම්ුවහු

ආතිභබල්ු ු බභොයන්බඳොකුව,ු කයර,ු ු න්ඹහය,ු ළනිු සථහනරු බභන්භු විල්ඳත්තුු
                                                           
33 ුහක්ිතුංු2 ුවහු27ු-ුපඟයුඑල්රහරුබම්ධහනන්දුසහී න්ුවන්බේ. බ 
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රුණුුඑබේුවුත්ුබම්හබ ුිනනහභුපිිගඵුුඑභුපිරිසුදළනුත්ුශුඳසුුුඔවුන්ු

එබතක්ුඑභුපුයහසතුුපිිගඵුදළනුත්ුබනොසිිනුඵත්,ුඒහුපඟම ඹුසතුුලබඹන්ු

පිිගබනු ඉවු බෞයු කිරීභවු බඳශඹුණුු ඵත්ු පුයහවිදයහු ඝක්රෂ තීු එල්රහරු

බම්ධහනන්දු හිමිබඹෝු ඳති. බ33ු බම්ු ්රබද්ලබ භු තත්ු තළනු එක්ු නිු ිගවු

සිරිඳතුල්ුරක්ුවිුයුති දභ,ුළසිකිිගඹුඳඩිරවුබනළුම්ුපුන්ශසුහිතුමුයල්ු

බඹොදහු ති දභුඅදිඹු ඳහු ඒහු පිිගඵු මිනිසුන්ු තුශුආතිු බනොදළනුත්බහඹු පිිගඵු

නිදසුන්ුබරුවන්ුශුවළකිඹ. බ 

මනොවකළ ශෆරීම්. 

ඊරුභුසථහනුබනොරහුවළරීභුනිහුසිදුනුවිනහලඹුතිලඹුඵයඳතරඹ. බුුනුයහධපුයු

බඳොබශොන්නරුුයුරදිුුආතිුවුණුුවිබද්ශිුඅක්රභවුවමුබේුබඵොබවෝුබඵෞද්ධුසථහනු

වළයදභහු ඹන්නවු භික්ෂන්ු වන්බේරහවු සිදුවුණි. බු ු එබේු ු වළයගිඹු පඟම ඹු සථහනු

ඳයතුයන්ුවිසින්ුබොල්රනුුරළබූුතයුඒහවුඵයඳතරුවහනිුකිරීභවදුඔවුහුුවයුතුු

ශව. බු ු බම්ු බවේතුබන්ුහරඹක්ු තවළරීු ගිඹු එළනිු තළන්ු ළශෆබන්ු ළීමු බොසු

බහවිතුඟයහහු පයු බොසු තිබබ්. බු ු බඵොබවෝු ු බො නළගිලිුතුශුවුරන්ුඳදිංිතපයභ,ු

සළල්ු වු ු විලහරු මුල්ුඅක්රභවඹුකිරීභු වහු බේඹන්ු තුමසු ඵළදීභ,ු කුරුල්රන්බේු

සුරුුනිහුආතිුනුවිනහලඹදුබම්ුභභුදළකිඹුවළකිඹ. බුුනතුබභබේුබනොරහු

වළරීභවුරක්ුූ ුසථහනුබනත්ුඹබේු�ඹහහයම්ුවහුබඹොදහුළම භවුබඳශඹීභු

නිහදුඒහවුවහනිුඳළමිවුතිබබ්. බුු 

ඳසුගිඹු දලු තුනු ු ඳභවු හරඹක්ු ඊතුරුු නළබනහියු ්රබද්ලරු ූ ු පුයහවිදයහු

ඊරුභඹුවිනහලඹවුඳත්ුන්නවුබවේතුුූ බ දුඒහුපිිගඵුබොඹහුඵළලිභවුහලඹක්ු

බනොභළතිු ු ූ ු ඵළවිනි. බු ු ඒු බවේතුු නිහු එභු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹු විවිධු පුද්රඹන්බේු

බඳෞද්ලිු භිභතහෂ ථු ඳරිදිු බනොබඹක්ු වයුතුු වහු බහවිතු කිරීභවු බඳශඹීු ආතිු

තය,ු එභගින්ු පුයහසතුු ු විලහරු ්රභහවඹක්ු විනහලඹවු ඳත්පයු ආතිු අහයඹු දහශු

පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹුනිරීක්වුකිරීබභන්ු බඳම ු ඹින. බු ු ඊදහවයවු ලබඹන්ුඔ්ඩුසු හන්,ු

හංඝනකු හ,ු ල්විරහන්,ු බභොට්වභබල්,ු ු මුල්ලිකුරම්භබල්,ු ඔච්ඝප්පුල්ලි,ු

බඳොම්ඳරිප්පු,ුිනනහඩිඹර,ුවුලුර,ුකිරිභළිනඅරු,ුබභොවන්තන්කුරම්,ුහඩිකුරම්ුවහු

ආතිභබල්ු ු බභොයන්බඳොකුව,ු කයර,ු ු න්ඹහය,ු ළනිු සථහනරු බභන්භු විල්ඳත්තුු
                                                           
33 ුහක්ිතුංු2 ුවහු27ු-ුපඟයුඑල්රහරුබම්ධහනන්දුසහී න්ුවන්බේ. බ 
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බඹු මිමිඹු ආතුළුු විලහරු ලබඹන්ු ළශෆබන්ු ඹවපයු ආතිු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹු දු

බනොරහුුවළරීම්ුනිහුෂ තභහනබ දීුවිනහලඹවුඹමින්ුඳතිනුසථහනුතයුබේ. බුු 

ඊදහවයවඹක්ුබරුවන්ුශුරුවක්ුලබඹන්ුනඹනතිේුදඳබත්ුආතිුනහපහනිු

ම්භහන්ුබෝවිබල්ුතිබූුබදභශුඵසින්ුලිඹහුආතිුශිරහු බල්නඹුසථහනතුති දභු

ධහනඹවුතුයුතුඹ. බුුඑහිුදක්හුආතිුුඳරිදිුඑහිුආතුශත්ුආත්බත්ුයහඹුම තිරීතිු

පිිගඵු නු තයු එහිු වු වන්ු නු ංසිතිු ලසබරෝබඹන්ු කිඹබනු

අහයඹවුඳයහක්රභඵහහුුයජුුතරුසිංවරුඝක්රෂ තීුඹනුබන්ුවඳුන්හුතිබඵනුඵින. බුු

බභළනිු පුයහවිදයහු ිනනහභක්ු ආතිු ශිරහු බල්නඹන්ු පිිගඵු බනොරහු වළරීභු

තුිගන්ුඈතිවහඹවුසිදුනුඳහඩුුබභඳභවළිනුකිඹහුවනඹුශුබනොවළ. බ 

බභබේු පුයහවිදයහු බිම්ු පිිගඵු බනොරහු වළරීභ,ු ඒහු පිිගඵු සිදුනු සිඹලුු

යනඹන්වු ්රධහනභු බවේතුු පයු තිබඵනු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බු ු බම්ු නිහු හබිම්ු වහු

බනත්ුඅමිු බො නළගිලිු වහු අඹතනු ඈදිු කිරීභු වහු පුයහවිදයහු ඊරුභු සථහනු

බභන්භුඒහවුඹත්ුබලේදුබහවිතුනුඵුබඳබන්. බුුබභඹවු්රධහනතභුබවේතුුපයු

ආත්බත්දුඑභුපුයහවිදයහුඳරිශ්රරවුඹත්ුභහිනම්ුබනොති දභ,ුඒහුපුයහසතුු ුලබඹන්ු

ළට්ුුයුබනොති දභුළනිුමූලිුරුණුුවමුබේුබභභුවිනහලඹුතදුයවත්ුලිහිල්ුසිදුු

ශුවළකිපයභඹ. බ 

මි යළ ශළ ලෆරදි ආකේඳ 

බඵෞද්ධුඊරුභුසථහනුවහුපුයහසතුු ුපිිගඵුමිනිසුන්ුතුශුආතිුයුතිබඵනුමිතයහු

විලසහු වහු ළයදිුඅල්ඳුභතුඒහවුආතිු පයු තිබඵනු යනඹු බභඳභවළිනුකිඹහු

වන්ුශුබනොවළකිඹ. බුු„නිදන්ුදුර‟ුඹනුමිතයහුංල්ඳඹුමූලිුයුබනුඒහබ ු

වන්ුබතළිනුඳළබනුතළන්ුනිදන්ුබපයබම්ුයමුණින්ුවිනහලුකිරීභුදුනුබතක්ු

බනොනළතීු ඳළතීභුඵරත්ුනහුගවුරුවකි. බු ු සතඳඹුබවෝු . ද්ධු්රතිභහු

ඹම්තහක්ු දුයවුපඟහු රයුතළන්ඳත්ුකිරීබම්ු ුම්්රදහඹක්ුබභයවුඳළතිඹදුඑඹුනිදන්ු

දුබරහිුවන්ුනුඅහයබ ුතිලඹුසතුු ුම්බහයඹක්ුතළන්ඳත්ුශුසථහක්ු

බනොනුඵුබඳබන්. බුුනිදන්ුබපයබම්ුයමුවුභතුබභයවුසතඳුසිඹල්රභුඳහබවේුනිදන්ු

බවොරුන්ුවිසින්ුබිුදභහුති. ණි. බුු 
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පුයහවිදයහුහෂ තහරවුනුුබභයවුපුයහවිදයහුඈතිවහබ ුබවොරුන්වුසුු  බනොූ ුසතඳු

වමුපයුආත්බත්ුතුනක්ුඳභණි. බු ුඑනම්ුදළදිභ,ුදළලිරුවුසිඹමරහන්ඩුබේුභහනහබයවු

සතඳඹින. බු ු බභහිදීු වන්ු ශු යුත්බත්ු නිදන්ු දුරු ඹනුු මිතයහභඹු ිත්තහන්තඹක්ු

ඵත්,ු එඹු දමබදණිඹු වුකුරුවෆරු යුරදි ලිඹළවුණුු ඟනථහ හහිතයඹු ඵත්,ු

බභඹුවිඝහයබඹන්ු්රන්ථහර ුයුආත්බත්ද  එශ ම්රුවිසූුකිසිඹම්ුපිරික්ුවිසින්ු

යක්තු බහහබන්ු ඵත්ඹ. බු ු බම්ුනිහු බම්හු භහඟබ ු පිිගළම භවු රක්ුආතිුඵු

බඳබන්. බුුබම්ුනිදන් දුල්රුආති බතොයතුරුුතයුූ හුනම්ුළඵවින්භුුඑහිු්රතිපරඹු

ත්විඳින්නවුති. බණ්ුපුයහවිදයහජිනන්වුඵුවන්ුශුවළකිඹ. බ 

ඟනභහධය භගින්ු බම්ු පිිගඵු බබයනු නහයවඹු  නිළරැදිු දළක්භත්ු භතු සිදුු

බනොකිරීභදුබම්ුවිනහලඹුබබයහිුඹම්තහක්ුදුයවුබවේතුුපයුුතිබබ්. බුුබඵොබවෝුවිවුඔවුන්ු

පුයහසතුු ු වහු නළතිු ිනනහම්ු රඵහදීභවු ඹෆබභන්ු තදුයවත්ු මිනිසුන්ු බම්හු

බොල්රෆභවු බඳශඹීු තිබබ්. බු ු ඊදහවයවඹක්ු බරු තබවොත්ු „දමයන්ු පිිගභ‟ 

ංල්ඳඹු එකි. බු ු බභයවු දමයනින්ු ශු . දුු පිිගභු කිසිු බරත්ු බොඹහු බනු

බනොභළතිුතය,ුෆභු. දුුපිිගභඹක්භුබරෝ ලින්ුතනහුඒුභතුයන්ුඅබල්ඳුයනුරදු

ඒහඹ. බු ුදළදිමින්ුරළ. නුුතුම ුයන්ුතවඩුුරහුශුපිිගභරුඳහුමුළුුයන්ඵයුඳවුම්ු

බදවත්ු හුඩුඹ. බුුආතළම්ුවිවහයසථහනරුආතිුනිෂ භහවහත්භ වහ පුයහවිදයහත්භ 

ිනනහම් ආති . දු පිිගභ වහ විවහයහීම භික්ෂන් වන්බේරහද බබෞතිභඹ ිනනහම් 

රඵහදීභව ඹහභත් බභඹව තත් බවේතුක් පය තිබබ්. බ  බම් සිඹලු රුණු  හත් ීඝ්ර 

ඟනතහ තුශව බන ඹෆභව භහධය වයුතු කිරීබභන් බභළනි පුයහසතු  විනහලපයභව භ 

ඳෆබදන ඵ වන් ශ යුතු බේ. බ 

භසතඹක්  ලබඹන් ත්ශ  ම්්රදහඹහනුකර  බඵෞද්ධ ඊරුභ තුශ පඟහ සතු 

තළන්ඳත් ය තළ දභ යවක් බනොබේ. බ  ඒ නිහභ බභයව සිඹලු සතඳ පුයහවිදයහජඹන්බේ 

ධහනඹව ලින් නිදන්  බවොරුන්බේ ්රවවඹව නතු පය තිබබ්. බ  ඒ නු නුයහධපුයබ  

භවහ සතඳ ඳහ නිදන් බවොරුන් විසින් වහයහ පුයහසතු  රැබන බොස ආති ඵ බඳබන්. බ  

එඳභවක් බනො බඵොබවෝ . ද්ධ ්රතිභහ ඳහ විනහල ය දභහ ආත්බත්  බභභ ිනනහ සතු 

රඵහ ළම බම් යමුබවනි. බ  ඈතහ භෆත ඈතිවහබ  භහිගහවිර භවහ . ද්ධ ්රතිභහ ඳහ 

බඩි දභහ බිභ බවශහ ආත්බත් එහි ඳද්භ පීඨඹ ඹිනන් ූ  ඹන්ත්රබරහි තළන්ඳත් ය තිබූ 

නිදන් සතු රඵහ ළම බම් යමුබවනි. බ  නිදන් සතු බොයහ ළම බම් තීතඹ බද ඵරන 

112



112 
 

පුයහවිදයහුහෂ තහරවුනුුබභයවුපුයහවිදයහුඈතිවහබ ුබවොරුන්වුසුු  බනොූ ුසතඳු

වමුපයුආත්බත්ුතුනක්ුඳභණි. බු ුඑනම්ුදළදිභ,ුදළලිරුවුසිඹමරහන්ඩුබේුභහනහබයවු

සතඳඹින. බු ු බභහිදීු වන්ු ශු යුත්බත්ු නිදන්ු දුරු ඹනුු මිතයහභඹු ිත්තහන්තඹක්ු

ඵත්,ු එඹු දමබදණිඹු වුකුරුවෆරු යුරදි ලිඹළවුණුු ඟනථහ හහිතයඹු ඵත්,ු

බභඹුවිඝහයබඹන්ු්රන්ථහර ුයුආත්බත්ද  එශ ම්රුවිසූුකිසිඹම්ුපිරික්ුවිසින්ු

යක්තු බහහබන්ු ඵත්ඹ. බු ු බම්ුනිහු බම්හු භහඟබ ු පිිගළම භවු රක්ුආතිුඵු

බඳබන්. බුුබම්ුනිදන් දුල්රුආති බතොයතුරුුතයුූ හුනම්ුළඵවින්භුුඑහිු්රතිපරඹු

ත්විඳින්නවුති. බණ්ුපුයහවිදයහජිනන්වුඵුවන්ුශුවළකිඹ. බ 

ඟනභහධය භගින්ු බම්ු පිිගඵු බබයනු නහයවඹු  නිළරැදිු දළක්භත්ු භතු සිදුු

බනොකිරීභදුබම්ුවිනහලඹුබබයහිුඹම්තහක්ුදුයවුබවේතුුපයුුතිබබ්. බුුබඵොබවෝුවිවුඔවුන්ු

පුයහසතුු ු වහු නළතිු ිනනහම්ු රඵහදීභවු ඹෆබභන්ු තදුයවත්ු මිනිසුන්ු බම්හු

බොල්රෆභවු බඳශඹීු තිබබ්. බු ු ඊදහවයවඹක්ු බරු තබවොත්ු „දමයන්ු පිිගභ‟ 

ංල්ඳඹු එකි. බු ු බභයවු දමයනින්ු ශු . දුු පිිගභු කිසිු බරත්ු බොඹහු බනු

බනොභළතිුතය,ුෆභු. දුුපිිගභඹක්භුබරෝ ලින්ුතනහුඒුභතුයන්ුඅබල්ඳුයනුරදු

ඒහඹ. බු ුදළදිමින්ුරළ. නුුතුම ුයන්ුතවඩුුරහුශුපිිගභරුඳහුමුළුුයන්ඵයුඳවුම්ු

බදවත්ු හුඩුඹ. බුුආතළම්ුවිවහයසථහනරුආතිුනිෂ භහවහත්භ වහ පුයහවිදයහත්භ 

ිනනහම් ආති . දු පිිගභ වහ විවහයහීම භික්ෂන් වන්බේරහද බබෞතිභඹ ිනනහම් 

රඵහදීභව ඹහභත් බභඹව තත් බවේතුක් පය තිබබ්. බ  බම් සිඹලු රුණු  හත් ීඝ්ර 

ඟනතහ තුශව බන ඹෆභව භහධය වයුතු කිරීබභන් බභළනි පුයහසතු  විනහලපයභව භ 

ඳෆබදන ඵ වන් ශ යුතු බේ. බ 

භසතඹක්  ලබඹන් ත්ශ  ම්්රදහඹහනුකර  බඵෞද්ධ ඊරුභ තුශ පඟහ සතු 

තළන්ඳත් ය තළ දභ යවක් බනොබේ. බ  ඒ නිහභ බභයව සිඹලු සතඳ පුයහවිදයහජඹන්බේ 

ධහනඹව ලින් නිදන්  බවොරුන්බේ ්රවවඹව නතු පය තිබබ්. බ  ඒ නු නුයහධපුයබ  

භවහ සතඳ ඳහ නිදන් බවොරුන් විසින් වහයහ පුයහසතු  රැබන බොස ආති ඵ බඳබන්. බ  

එඳභවක් බනො බඵොබවෝ . ද්ධ ්රතිභහ ඳහ විනහල ය දභහ ආත්බත්  බභභ ිනනහ සතු 

රඵහ ළම බම් යමුබවනි. බ  ඈතහ භෆත ඈතිවහබ  භහිගහවිර භවහ . ද්ධ ්රතිභහ ඳහ 

බඩි දභහ බිභ බවශහ ආත්බත් එහි ඳද්භ පීඨඹ ඹිනන් ූ  ඹන්ත්රබරහි තළන්ඳත් ය තිබූ 

නිදන් සතු රඵහ ළම බම් යමුබවනි. බ  නිදන් සතු බොයහ ළම බම් තීතඹ බද ඵරන 
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විව ෂ   996 න් ඳසු බභයව සිදුූ  පුයහසතු  විනහලඹ හලිංක භහක භබ   සිදු ූ    

විනහලඹ බභන් සිඹ ගුවඹක් ඳභව බතළින  විලසහ ශ වළකිඹ. බ  

භෆත හරබ  බඵෞද්ධ ඊරුභඹව වහ පුයහසතුරව විලහර භිබඹෝඹක් එල්ර පය 

ආත්බත් ඒහ ළයදි බර ෂ ථථනඹ කිරීභව  කිසිඹම්  පිරික් වයුතු කිරීභ නිහඹ. බ  

බම් වහ යහවහ ංල්ඳඹද  . දුන් වන්බේ ඊඳන් බද්ලඹ බභයව ඵද ඳමින් ඉව 

දහශ හධ වහ ආතළම් ඊරුභ සථහන බහවිතඹව ළම භ තුිගන් යවහීමන් මුරහ 

කිරීභ තිලඹ නහුගදහඹ තත්ත්ඹකි. බ  බම් වහ භික්ෂන් වන්බේරහ බභන්භ 

භහඟබ  විද්තුන් බර පිිගනු රඵන  බඵොබවෝ බදබනක්ද එක් පය සිටීභ නිහභ බභභ 

තත්ත්ඹ බඵබවවින් ඵයඳතර පය තිබබ්. බ  විබලේබඹන් බභයව පිිගත් ආතළම් 

පුයහවිදයහජඹන්ද බභභ ණ් හඹම් භ එතු පය වයුතු කිරීභ බභහි ආති  හත්භ 

බඹහන තත්ත්ඹ  ඵ ඈඳුයහභ ්රහලු ශ වළකිඹ. බ  

ළයදි අල්ඳ භත වයුතු යමින් බඵෞද්ධ ඊරුභ හිත සථහන බනත් අමිඹන් 

විසින් ඔවුන්බේ ඵව ඳත් ය නිමින් නහභ පුරු බභන්භ බනත් ඈදිකිරීම්ද  සිදු 

යමින් තදුයවත් ඳත්හ බන ඹනු රළ දභද බම් පිිගඵ ධහනඹ බඹොමු ශ යුතු 

ළදත් රුවකි. බ  �කුවහභරබ  පුයහව බෝණ්න විවහය ඳරිශ්රබ  තිරුබක්සයම් 

බෝවිර බො නහ ආති තය වරහත මුන්බන්ලසයම් බෝවිර, කයර මුසලිම් 

බද්සථහනඹ, ේනිකුරම් බෝවිර, ඔ්ඩිසු හන් බෝවිර, ගුරුන්ද, රංහ ඳුගන, 

ංභබල් බෝවිර, භහබතොව විවහයඹව ඹත් නව. න් භත තනහ ආති කුරුල්හරිඹ, 

නයහඹකුරම් බෝවිර, මුරතිේ න්ඹහය බෝවිර, කින්නිඹහ බෝවිල් වහ 

බම්. භබල් , කුරුන්දභබල්, යවත්ර, තන්ිතකුඩි අරු, බනළුක්කුරම්  අදී බඵොබවෝ 

නය අමි බො නළගීම් යආත්බත් බඵෞද්ධ ඊරුභ ඳරිශ්ර භත පයභ, ඈතහභ 

නහුගදහඹ තත්ත්ඹන් බර වන් ශ වළකිඹ. බ   

බඵෞද්ධිනන් විසින් බො නගහ ත් ආතළම් බද්හර  ඳහ ද හින්දු බද්හර බර ඳත්හ 

බන ඹන්බන්ද බභළනි අක්රභවීලි ඵකිනි. බ  ඊදහවයවඹක් ලබඹන් තබවොත් මුල් 

හරබ  තයභ බදවිඹන් බනුබන් බඵෞද්ධඹන් පුද පඟහ ශ ඔද  බද්හරඹ ඳහ  

ෂ තභහනබ  හින්දන්බේ  බද්හරඹක් ඵව  ඳත් තිබබ්. බ  රුහුණු  තයභ භවහ 

බද්හරබ  ඳහ ආතළම් රුණු ම්ඵන්ධබඹන් ඳළවළදිලි න්බන් එහි අමි වයුතු 

බබයහි හින්දු ඵරඳෆභ ද රළ ද ආති ඵඹ. බ   
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ලර්ගලළීන ආකේඳ 

ඳසුගිඹ ය 32 ඳභව හරඹ ඳවන් දරුණු බර බඵෞද්ධ ඊරුභඹ  විනහලඹ ව ඳත්පයභ 

බබයහි ්රධහන ලබඹන්භ ඵරඳහනු රළ. බේ ෂ හදී අල්ඳ භත පිහිින ආතළම් නය 

අමිඹන් බඵෞද්ධ ඊරුභ ඳරිශ්ර තභන්බේු ය ළම භව ත් �ඹහ භහෂ ඹ. බ  

විබලේබඹන් ඊතුරු නළබනහිය නිඟබිභ ංල්ඳඹ භළබඹන් ආති ය න්නහ රද 

ෂ හදී අයවුල් තුශ බඵොබවෝ දුයව බඵෞද්ධ  ඊරුභද  බහවිතඹව ළනිනි. බ  බඵෞද්ධ 

නව. න් හිත බිම් තභ අමි භධයසථහන බර බො නහ ළම භව භතය ඒහ 

බිගන්භ  විනහල ය දභහ ඒ භත ලුත් ඟනහ ව ඈදි කිරීම් සිදු කිරීභ බභහිදී දක්නව 

රළබඵන ්රධහන රක්වඹක් බේ. බ  

ඊදහවයවඹක් ලබඹන් භෆත හරබ  බම් යබට් ථහ ඵවව රක් ූ  විල්ඳත්තු බඹ 

මිමිඹ අ�ත සිදු ශ න ඟනහහයවඹ, බොට්ිනඹහයහභ මූර භවහ විවහයබ  සතඳඹ 

ඈත් කිරීභව වයුතු කිරීභ, සූ කු හ දහළඵ බ ෝෂ  කිරීභ වහ ඟනහහ ආති කිරීභ,  

දීකහපී දහළඵ ශ ඳරිශ්රඹ බ ෝෂ  කිරීභ, මුහුදු  භවහ විවහයඹ වහ ූ  මිමිඹ අක්රභවඹ 

බොව ඒහබ  න  නිහ හදහ ළම භ, පිච්ඝ භල් විවහයඹ වහ බම්. භබල් බඵෞද්ධ 

සිද්ධසථහනඹ තය ආති විලහර පුයහසතු  හිත ඈ භ බ ෝෂ  කිරීභ, ගුරුන්ද විවහයඹව 

ආති  නිසි ඵරඳෆම්,  ඊට්ුගපුරම් නව. න්, කුම්ඵනෂ නහභබල් හ බිම්, ඔ්ඩුසු හන් 

අන්නබ  ආති බොඩිඩිඹහභබල් ල් බොරිඹ ව බඵෞද්ධ නව. න් භත 

ඟනහහයවබ දී බඳොතුවිල් නයබ  තිසහයහභබ  තිබූ සතඳඹ මුලුභනින්භ  බිභව 

භතරහ කිරීභ, ංභන්න්බද් පුයහසතු විනහල කිරීභ, මුතෂ  අන්නබ  ආති නව. න් 

හිත ඳච්ඝතෂ  ල් ඳෂ තඹ විනහල කිරීභ වහ ප්ඳල්තුබෂ  බඵෞද්ධ නව. න්, 

බඵොයලුන්ද නව. න්, කුච්ිතඹහන නව. න්, භනික්කුරම්භබල් ළනි සථහනර සිදු ය 

ආති විනහල, ම්ඳහය දිස�ක්බ  පුලුකුනහ අ�ත නව. න් විනහලඹ, රිඹභබල් 

විවහයඹව ඹත් ඈ ම් ත්ඳත් ය ළම භ ව නව. න් හිත සථහනර හබිම් ඳත්හ 

බන ඹහභ, ංභබල් විවහයඹ  හ ඒ භත බෝවිරක් ෆදීභව පිඹය ළම භ 

ධහතුංලබ  ඳහ වන් න කිිගබ්ඩි හි �ුුෂ ධනුබඵෝධිුික්ඹුමුළුභනින්භුඳහු

විනහලුකිරීභ,ුතිරුබක්ලසයම්ුබෝවිරුඈදිරිපිවුතිබූුබඵෝධිුික්ඹුඳහුඈත්ුකිරීභු 

ආතුළු තත් බඵොබවෝ සථහන බභබේ ෂ හදී අල්ඳ භත විනහලඹව  ඳත් බමින් 
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ලර්ගලළීන ආකේඳ 

ඳසුගිඹ ය 32 ඳභව හරඹ ඳවන් දරුණු බර බඵෞද්ධ ඊරුභඹ  විනහලඹ ව ඳත්පයභ 

බබයහි ්රධහන ලබඹන්භ ඵරඳහනු රළ. බේ ෂ හදී අල්ඳ භත පිහිින ආතළම් නය 

අමිඹන් බඵෞද්ධ ඊරුභ ඳරිශ්ර තභන්බේු ය ළම භව ත් �ඹහ භහෂ ඹ. බ  

විබලේබඹන් ඊතුරු නළබනහිය නිඟබිභ ංල්ඳඹ භළබඹන් ආති ය න්නහ රද 

ෂ හදී අයවුල් තුශ බඵොබවෝ දුයව බඵෞද්ධ  ඊරුභද  බහවිතඹව ළනිනි. බ  බඵෞද්ධ 

නව. න් හිත බිම් තභ අමි භධයසථහන බර බො නහ ළම භව භතය ඒහ 

බිගන්භ  විනහල ය දභහ ඒ භත ලුත් ඟනහ ව ඈදි කිරීම් සිදු කිරීභ බභහිදී දක්නව 

රළබඵන ්රධහන රක්වඹක් බේ. බ  

ඊදහවයවඹක් ලබඹන් භෆත හරබ  බම් යබට් ථහ ඵවව රක් ූ  විල්ඳත්තු බඹ 

මිමිඹ අ�ත සිදු ශ න ඟනහහයවඹ, බොට්ිනඹහයහභ මූර භවහ විවහයබ  සතඳඹ 

ඈත් කිරීභව වයුතු කිරීභ, සූ කු හ දහළඵ බ ෝෂ  කිරීභ වහ ඟනහහ ආති කිරීභ,  

දීකහපී දහළඵ ශ ඳරිශ්රඹ බ ෝෂ  කිරීභ, මුහුදු  භවහ විවහයඹ වහ ූ  මිමිඹ අක්රභවඹ 

බොව ඒහබ  න  නිහ හදහ ළම භ, පිච්ඝ භල් විවහයඹ වහ බම්. භබල් බඵෞද්ධ 

සිද්ධසථහනඹ තය ආති විලහර පුයහසතු  හිත ඈ භ බ ෝෂ  කිරීභ, ගුරුන්ද විවහයඹව 

ආති  නිසි ඵරඳෆම්,  ඊට්ුගපුරම් නව. න්, කුම්ඵනෂ නහභබල් හ බිම්, ඔ්ඩුසු හන් 

අන්නබ  ආති බොඩිඩිඹහභබල් ල් බොරිඹ ව බඵෞද්ධ නව. න් භත 

ඟනහහයවබ දී බඳොතුවිල් නයබ  තිසහයහභබ  තිබූ සතඳඹ මුලුභනින්භ  බිභව 

භතරහ කිරීභ, ංභන්න්බද් පුයහසතු විනහල කිරීභ, මුතෂ  අන්නබ  ආති නව. න් 

හිත ඳච්ඝතෂ  ල් ඳෂ තඹ විනහල කිරීභ වහ ප්ඳල්තුබෂ  බඵෞද්ධ නව. න්, 

බඵොයලුන්ද නව. න්, කුච්ිතඹහන නව. න්, භනික්කුරම්භබල් ළනි සථහනර සිදු ය 

ආති විනහල, ම්ඳහය දිස�ක්බ  පුලුකුනහ අ�ත නව. න් විනහලඹ, රිඹභබල් 

විවහයඹව ඹත් ඈ ම් ත්ඳත් ය ළම භ ව නව. න් හිත සථහනර හබිම් ඳත්හ 

බන ඹහභ, ංභබල් විවහයඹ  හ ඒ භත බෝවිරක් ෆදීභව පිඹය ළම භ 

ධහතුංලබ  ඳහ වන් න කිිගබ්ඩි හි �ුුෂ ධනුබඵෝධිුික්ඹුමුළුභනින්භුඳහු

විනහලුකිරීභ,ුතිරුබක්ලසයම්ුබෝවිරුඈදිරිපිවුතිබූුබඵෝධිුික්ඹුඳහුඈත්ුකිරීභු 

ආතුළු තත් බඵොබවෝ සථහන බභබේ ෂ හදී අල්ඳ භත විනහලඹව  ඳත් බමින් 
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බොින ත්රසතහදීන්ුුවිසින්   �ුුුදශදහුභහලිඹවුඑල්රුශුබඵෝම්ඵු්රවහයඹ, එබභන්භ 

දීකහපී ඳරිහය මඝතය බ ෝෂ  කිරීභ වහ යහපිිනඹ පුයහවිදයහ ංවහයඹද භෆත හලීන 

සිදු ූ  ඵයඳතර පුයහවිද් ඹහ විනහල බේ බඳබන්. බ  කින්නිඹහ ඊණු දිඹ ිගං යඟ භවහ විවහයඹව 

ඹත් නව. න් හිත ඈ ම් බනත් ඹ විසින් බහවිතඹව නු රඵන තය එහි හින්දු  

බෝවිරක්ද ඈදි ය තිබබ්. බ  බම් නු ඵරන ශ පුයහවිදයහ හිත බිම් විවිධ අහයබ  

ෂ හදී ඵරඳෆම්රව රක් ආති ඵ බඳබනබන තය ඹවත්විජිත  යුබ දී ඳහ 

බඵෞද්ධ ඊරුභ සථහනර බතෝලි ඳල්ලි ෆදීභ  පිිගඵ ඊදහවයව භවනුය � දශදහ 

භහලිඹ වහ බපතිවහසි භහතය බඵෝධිඹ ළනි තළන් ධහනඹව ත් ශ ඳළවළදිලි බේ. බ 

මද්ඳළන භෆදශ වීම් 

ෂ හදී අල්ඳුබභන්භුනිදන්ුභංබොල්රඹුම්ඵන්ධදුආතිු්රධහනතභුහධඹු

න්බන්ුබද්ලඳහරනුභළදිවත්පයභඹ. බු ු බභඹුඟහති,ුඅම්ුබබ්දඹකින්ුබතොයුබභයබවහිු

�ඹහත්භු න්බන්ු ඈතහු පිිගකුල්ු වතු බරඹ. බු ු ු නිදන්ු භංබොල්රු ෆබම්ු සිවු

විලහරු ලබඹන්ු පුයහසතුු ු බොයම්ු කිරීභ දක්හු ූ ු �ඹහදහභු වහු බද්ලඳහරනු

භළදිවත්පයභුඊඳරිභුතත්ත්බඹන්ුසිදුනුඵුයවක්ුබනොබේ. බුුබභඹුපුයහසතුුුවිනහලු

පයභු බබයහිු ූ ු ්රධහනතභු භහනු �ඹහදහභඹු න්බන්ු හිතහභතහු බවෝු ක්රහයබඹන්ු

බවෝුපුයහසතුුුබබයහිුදක්නුආඟිලිුළීමම්ුබවේතුබනි. බුුවිබලේබඹන්භුනිදන්ුසතුු

බොයහුළම භවුවයුතුුකිරීභුවහුබනත්ුපුද්රඹන්ුරහුයපයභුබභහිු්රධහනුහෂ ඹු

බේ. බු ුසිඹුබද්ලඳහරනුඵරඹුබඹොදහුහභහනයුඟනතහවුශ බනොවළකිුුවිනහලු  කිරීභුු

පිිගඵුඳසුගිඹුදලුවතයුහරඹුසිවුඳළවළදිලිුදක්නවුවළකිඹ. බුවි බලේබඹන්ුභු

බද්ලඳහරජඹන්බේු බනොභනහුආඟිල්ුළීමම්ුභතු පුයහවිදයහජිනන්දු යවු ූ ු සථහු

එභවඹ. බු ු සිඹු හිතතුන්බේු වහු ඳහක්ිතඹන්බේු ඊභනහු පිරිභළහීභු වහු බඵෞද්ධු

ඊරුභඹුබබයහිුූ ු වයුතුම්ුයහශිඹක්ුපිිගඵුඳසුගිඹුහරඹුපුයහභු ු න්නවු

රළබිව. බුු 

පුයහවිදයහු ංයක්වුනයහඹරවු ඳවවළණිු එළනිු තළන්රුඩිනම්ු ංයක්වු වහු

ංෂ ධනුවයුතුුකිරීභවුපිඹයුළම භ ළනිුතත්ත් භතුඈතහුහනහන්තුබරු

විනහලඹ වු ඳත්ු ූ ු සභහයු වනහක්ු තයු මිරිළිනු සතඳඹු  හු ළටීභු එක්ු

ඊදහවයවඹකි. බු ු ඩිනම්ු ංෂ ධනු හෂ ඹු බරු බඳන්මින්ු ඵබරන්ු පුයහවිදයහු බිම්ු

ත්ඳත්ුයු ු ළම භුවහු සිඹුහිතතුන්ු ු වහු නලයු ු බො නළගිලිු ඈදියහු දීභු
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තුිගන්ු පුයහවිදයහු සභහයු ඳතිනු ්රබද්ලරවු එභු ඳරියඹවදු නු වහනිඹු තිලඹු

ඵයඳතරඹ. බු ු ඳසුගිඹුහරඹු පුයහුඅන්බදෝරනඹවු රක්ු ූ ු දීකහපිු වු ඟනහහු ඈදිු

කිරීභ,ු විල්ඳත්තුු වු ඟනහහු ඈදිකිරීභුවහු මුහුදුු භවහු විවහයඹවු ඹත්ුබිම්රුනු

ඟනහහුආතිුකිරීභදුබම්ුපිිගඵුඳළවළදිලිුහධුබරුදළක්විඹුවළකිඹ. බ 

එබභන්භුුතභුබද්ලඳහරනුඵරඹුබඹොදහුපුයහවිදයහුසථහනරවුයනුඵරඳෆභුපිිගඵු

ඳළවළදිලිභුනිදෂ ලනඹුඳඹනුබ ුඳසුගිඹුහරබ ුථහඵවවුරක්ුූ ුනඹහරුුගුරුන්දු

පුයහවු යඟභවහු විවහයඹවු ඹත්ු මිමිබ ු බද්ලඳහරනජබඹකුබේු භළදිවත්පයබභන්ු හින්දුු

පුදු පඟහු ඳළළත්පයභු බභන්භුඅන්නු ්රබද්ලරු සිදුු ශු ඳරියු විනහලඹු ු වහු විවිධු

තෂ ඟනුවහුඵරඳෆම්ුභගින්ුඟනහෂ ගිුහුගම්ුආතිුකිරීභවුත්ුඊත්හවඹින. බුුබම්ුවහු

දහශු ්රබද්ලරු ඒු ඒු යහඟහරීු වහු ඳත්ු යු ආතිු යහඟයු නිරධහරීන්ු ඳහු තභහු

තබොලුුයු ළම භවු බද්ලඳහරනඹන්ුවයුතුුකිරීභු බම්ු තත්ත්ඹන්ු තදුයවත්ු

ඊ්රුපයභවුබවේතුුපයුතිබබ්. බුු 

පුරළලවහතු  විමද් කරළ මගන යළභ 

බභයවුුපුයහසතුුුවිලහරු්රභහවඹක්ුවිබද්ලුයවල්ුයහුආදීුගිබ ුඹවත්විජිතුයුබ ු

සිවඹ. බුුබම්ුනුුමිරුශුබනොවළකිුතයම්ුිනනහමින්ුයුතුුපුයහසතුුයුබයෝඳහුයවරු

බො ළීමුතිබුබ්. බුුවිබලේබඹන්භුබ්රිතහනයුයුබ ුබභයවුයහඟයුබේහරුබඹදීුසිිනුසුදුු

නිරධහරීන්ුතභුබඳෞද්ලිුඑතුුවහුබභන්භුයහඟයුතහන්�ුභට්වමින්දුබභයවු

පුයහසතුු ු සිඹු යවරවු රැබනු බොසු තිබබ්. බු ු දළනවු බරෝබ ු විවිධු යවරු

බෞතුහහයරුආතිුබභයවවුඹත්ුපුයහසතුුතිවිලහරු්රභහවඹක්ුතිබබ්. බුු 

බම්ු පුයහසතුු පිිගඵු රළිනසතුක්ු හිවපුු බෞතුහහයු ධයක්යබඹක්ු ූ ු

පී. බඑච්. බඩී. බඑම්. බුදුසිල්හුභවතහුවිසින්ුලිඹහුආතිු A Catalogue of Antiquities and other 

Cultured Object from Sri Lanka (Ceylon) Abroad  ඹනු්රන්ථබ ු ඳශයුතිබබ්. බු

බභබේුබභයවුපුයහු ුසතුුරැබනුබොසුආතිුයවල්ුතයුඔසබේලිඹහ,ුඔසරිඹහ,ු

බඵල්ජිඹභ,ුීමරඹ,ුළන හ,ුබ න්භහෂ ඹ,ුඟෂ භනිඹ,ු්රංලඹ,ුඑංරන්තඹ,ුගුහනහු

යහඟයඹ,ුවංබේරිඹහ,ුඈන්දිඹහ,ුඹෂ රන්තඹ,ුබන්ඹහ,ුභරඹහසිඹහ,ුමුරුසිුදිිනන,ු

බනදෂ රන්තඹ,ු නීමරන්තඹ,ු බනෝෂ බේ,ු බඳෝරන්තඹ,ු ඳිතුහරඹ,ු බයොබ්ිතඹහ,ු
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තුිගන්ු පුයහවිදයහු සභහයු ඳතිනු ්රබද්ලරවු එභු ඳරියඹවදු නු වහනිඹු තිලඹු

ඵයඳතරඹ. බු ු ඳසුගිඹුහරඹු පුයහුඅන්බදෝරනඹවු රක්ු ූ ු දීකහපිු වු ඟනහහු ඈදිු

කිරීභ,ු විල්ඳත්තුු වු ඟනහහු ඈදිකිරීභුවහු මුහුදුු භවහු විවහයඹවු ඹත්ුබිම්රුනු

ඟනහහුආතිුකිරීභදුබම්ුපිිගඵුඳළවළදිලිුහධුබරුදළක්විඹුවළකිඹ. බ 

එබභන්භුුතභුබද්ලඳහරනුඵරඹුබඹොදහුපුයහවිදයහුසථහනරවුයනුඵරඳෆභුපිිගඵු

ඳළවළදිලිභුනිදෂ ලනඹුඳඹනුබ ුඳසුගිඹුහරබ ුථහඵවවුරක්ුූ ුනඹහරුුගුරුන්දු

පුයහවු යඟභවහු විවහයඹවු ඹත්ු මිමිබ ු බද්ලඳහරනජබඹකුබේු භළදිවත්පයබභන්ු හින්දුු

පුදු පඟහු ඳළළත්පයභු බභන්භුඅන්නු ්රබද්ලරු සිදුු ශු ඳරියු විනහලඹු ු වහු විවිධු

තෂ ඟනුවහුඵරඳෆම්ුභගින්ුඟනහෂ ගිුහුගම්ුආතිුකිරීභවුත්ුඊත්හවඹින. බුුබම්ුවහු

දහශු ්රබද්ලරු ඒු ඒු යහඟහරීු වහු ඳත්ු යු ආතිු යහඟයු නිරධහරීන්ු ඳහු තභහු

තබොලුුයු ළම භවු බද්ලඳහරනඹන්ුවයුතුුකිරීභු බම්ු තත්ත්ඹන්ු තදුයවත්ු

ඊ්රුපයභවුබවේතුුපයුතිබබ්. බුු 

පුරළලවහතු  විමද් කරළ මගන යළභ 

බභයවුුපුයහසතුුුවිලහරු්රභහවඹක්ුවිබද්ලුයවල්ුයහුආදීුගිබ ුඹවත්විජිතුයුබ ු

සිවඹ. බුුබම්ුනුුමිරුශුබනොවළකිුතයම්ුිනනහමින්ුයුතුුපුයහසතුුයුබයෝඳහුයවරු

බො ළීමුතිබුබ්. බුුවිබලේබඹන්භුබ්රිතහනයුයුබ ුබභයවුයහඟයුබේහරුබඹදීුසිිනුසුදුු

නිරධහරීන්ුතභුබඳෞද්ලිුඑතුුවහුබභන්භුයහඟයුතහන්�ුභට්වමින්දුබභයවු

පුයහසතුු ු සිඹු යවරවු රැබනු බොසු තිබබ්. බු ු දළනවු බරෝබ ු විවිධු යවරු

බෞතුහහයරුආතිුබභයවවුඹත්ුපුයහසතුුතිවිලහරු්රභහවඹක්ුතිබබ්. බුු 

බම්ු පුයහසතුු පිිගඵු රළිනසතුක්ු හිවපුු බෞතුහහයු ධයක්යබඹක්ු ූ ු

පී. බඑච්. බඩී. බඑම්. බුදුසිල්හුභවතහුවිසින්ුලිඹහුආතිු A Catalogue of Antiquities and other 

Cultured Object from Sri Lanka (Ceylon) Abroad  ඹනු්රන්ථබ ු ඳශයුතිබබ්. බු

බභබේුබභයවුපුයහු ුසතුුරැබනුබොසුආතිුයවල්ුතයුඔසබේලිඹහ,ුඔසරිඹහ,ු

බඵල්ජිඹභ,ුීමරඹ,ුළන හ,ුබ න්භහෂ ඹ,ුඟෂ භනිඹ,ු්රංලඹ,ුඑංරන්තඹ,ුගුහනහු

යහඟයඹ,ුවංබේරිඹහ,ුඈන්දිඹහ,ුඹෂ රන්තඹ,ුබන්ඹහ,ුභරඹහසිඹහ,ුමුරුසිුදිිනන,ු

බනදෂ රන්තඹ,ු නීමරන්තඹ,ු බනෝෂ බේ,ු බඳෝරන්තඹ,ු ඳිතුහරඹ,ු බයොබ්ිතඹහ,ු
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සිංප්පරු,ු දකුණුු ප්රිහ,ු සපය නඹ,ු සවිසවෂ රන්තඹ,ු ආභරිහු එක්ත්ු ඟනඳදඹු

අදිඹුවන්ුශුවළකිඹ. බුු 

එභු යවරු බෞතුහහයරු ආතිු බභබේු බනු ගිඹු පුයහසතුු තයු ඈතහු ිනනහු

බරෝ ු ඩු,ු සතහන,ු පිහි,ු කිණිසි,ු බරෝ ු වහු ආත්දශු . ද්ධු ්රතිභහ,ු බඵෝත්ු

්රතිභහ,ුආත්දශුඳනහ,ුභංජුහ,ුවහඳත්,ුංබඩි,ුයන්ුරිදීුවහුබරෝ ුතළිනු ,ුබහණ් ,ු

සෂ වහබයව,ු විවිධුබොඩිු ෂ ,ු බදයබදොබෂ ුබහණ් ුවහුඊඳයව,ු බසු මුහුණු,ු

පුසබොශුබඳොත්,ුයහඟකීඹුහරුතුක්කු,ුඔුගනුුවහුඅබයව,ුත්ුතුක්කු,ුළුයුවහු

ිනනහුදළබඹන්ුශුිවුබහණ් ුවිලහරු්රභහවඹක්ුතිබබ්. බුවිබලේබඹන්ුරන් නබ ු

බ්රිතහනයු බෞතුහහයබ ු ආතිු බරෝ ු තහයහු රඳඹු බම්ු තරින්ු සුවිබලේු

නිෂ භහවඹක්ුබරුවන්ුශුවළකිඹ. බු 

බභහිුවන්ුඵඩුුබහණ් ුවළරුණුුවිවුබඳෞද්ලිුඑභුයවරුපුද්රිනන්ුතුුආතිු

බභයවවුඹත්ුබෞතුුබහණ් ුවිවිධුසථහරුඑභුයවරුදීු්රසිද්ධුබන්බද්සිරදිු

විකුවනුුරළ දඹ. බුුඑන්ුබන්බද්සිලින්ුුමිරුුදීුත්ුආතළම්ුබහණ් ුකිහිඳඹක්ුඳභවක්ු

නළතුබභයවවුරැබනුඑනුුරළ දඹ. බු 

ඈන්ු නතුරුු පුයහසතුු ු විබද්ලරවුු බනඹෆභු ු සිදුු ආත්බත්ු පුයහවිදයහු වයුතුු

ම්ඵන්ධු පයභු ඵයඳතරු තත්ත්ඹක්ු බරු වන්ුශු වළකිඹ. බු ු බභයවුයනුරදු

විවිධු පුයහවිදයහු ඳෂ බ වලින්ු බොඹහු නුු රළබූු ඈතහු ළදත්ු පුයහසතුු ු ළඩිදුයු

ඳෂ බ වු වහු විවිධු යවරු ඳෂ බ වහහයු බතු බනු ු ඹනුු රළබිණි. බු ු බභබේු

බනුගිඹුපුයහසතුු ුනළතුබභයවවුබනුඅුඵක්ුවන්ුබනොබේ. බු ුවිබලේබඹන්ු

ඳහහිඹංරුල්ුබරබනහිුති දුවමුූ ුභහනුහිසුඵල්,ුආවුළකිලිුඅදිඹුදුබොහිු

තිබබ්දළිනුකිසිකුුබවෝුබනොදම . බුුබරෝුඈතිවහඹවභුරකුවක්ුතළබිඹුවළකිුබභළනිු

පුයහසතුු ු යවවු හිමිපයභු බබයහිු කීබභන්ු ඒු වහු ම්ඵන්ධුවයුතුු ශු පුයහු

විදයහජඹන්වුඳහුඳවසුබන්ුභුවළයුඹහභවුබනොවළකිුඵුවන්ුශුයුතුඹ. බුුබභබේු

විවිධු පුයහසතුු ු ඳෂ බ වු වයුතුු වහු බභයිනන්ු ඵළවළයවු බනු ගිඹු විලහරු

්රභහවඹක්ුපුයහසතුුුසථහනතුආතිුඵදුඳළවළදිලිුරුවකි. බු 

නූු දලබ ු බරෝබ ු විවිධු යවරු ඳළළත්ූ ු විලහරු ්රදෂ ලනු වහු බභයවු

බෞතුහහයරුතිබූුපුයහසතුුබනුඹනුුරළබිව. බුුආතළම්ුවිවුඒහුනළතුබභයවවු
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බනුඑනුුරළ. බේුයවු හුළඩිුහරඹක්ුවිවිධුයවරවුබනුඹෆබභන්ුුඳසුඹ. බුු

එශුබභභුපුයහසතුුනළතුබභයවවු ුහිමිබේදළිනුඹනුකුතුවරඹක්ුබභයවුහභහනයු

ඟනතහුතුශුඳහුආතිුපයුතිබිණි. බුුබභභු්රදෂ ලනුවහුබනුගිඹුබිතුුසිතුම්ුපිවඳත්ු

කිහිඳඹක්දුනළතු බනු බනොුඅු ඵු ඳළවළදිලිු වන්ුශු යුතුු තයුනළතු එභු

සිතුම්ුපිවඳත්ුයුළම භවුබවෝුදහශුපුයහවිදයහුඳරිශ්රරුසිතුම්ුඈතුරුුපයුබනොති දභු

ඈතහුහනහන්තුතත්ත්ඹක්ුබරුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ංඝහයු යහඳහයඹු ඵහුරු ලබඹන්ු ඳතිනු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රරු ආතළම්ු බබශඳුන්ුු

විසින්ුකු හු්රභහවබ ුපුයහසතුුුවිබද්ලඹන්ුවහුවිකිණීභුසුරබුසිදුුයනුුරඵනු

තයුඑභුපුයහසතුුුතයුඳඵළු,ුයන්ුහසි,ුකු හුබරෝ ුුබහණ් ,ුපුසබොරුබඳොත්ු

අදිඹුළපීුබඳබන්. බුුබම්ුනුුඹම්ුකිසිුතයභවුබවෝුතදුයවත්ුපුයහසතුුුවිබද්ලතු

පයභු සිදුනු ඵු නහයවඹු නු තයු විබලේබඹන්භු පුයහවිදයහු ඳෂ බ වු වහු

බභයවවුඳළමිබවනුුවිබද්ීඹුඳෂ බ ඹන්ුවිසින්ුබභළනිුුපුයහසතුුුබඵොබවොභඹක්ු

යවසිතුරැබනුඹනුුඵදුබඵොබවෝුබදනහුදන්නහුරුවකි. බ 

අදූරදර්ශී ක්රියළ  

විබලේබඹන්භුුබඵෞද්ධුඊරුභුවහුුපුයහසතුුපිිගඵුරහුඵළලීබම්දීුආතළම්ුදයදෂ ීුු

�ඹහු නිහු ු විනහලඹවු ඳත්ූ ු පුයහු සතුු ්රභහවඹු වනඹු ශු බනොවළකිු තයම්ඹ. බුු

බභබේු විනහලඹවු ඳත්ු ූ ු පුයහසතුු තයු ්රධහනභු තළනක්ු බනුආත්බත්ු ීමගිරිු බිතුු

සිතුම්ුඹ. බුුබභහිුපුයහවිදයහුඳෂ බ වුඅයම්බුශුහරබ ුඳවන්ුදුනුතුරුුබභභු

සිතුම්ු බබයහිු ූ ු භහනු ඵරඳෆභු විවිධු අහයබඹන්ු ඒහු ඩිනමින්ු විනහලපයභවු

බවේතුු පයු තිබබ්. බු ු ආතළම්ු ංයක්ඹන්ු ඳහු බම්හබ ු වයුතුු බබයහිු භළදිවත්ු පයු

ආත්බත්ුඔවුන්බේුඳෂ බ වරුත්වදහුඵළලීම්ුලබඹනි. බුු 

ීමගිරිුසිතුම්රුමුල්ුපිවඳත්ුකිරීම්රදිු බේසින්ු දහසිුආරපයබභන්ුූ ු වහනිඹු දළනු

දළනභු ෂ තභහනු ංයක්වරදිු ඒහු භතු බබරෝබට්ප්ු ආරපයභු ළනිු භබනෝජු

�ඹහන්ුබම්ුම්ඵන්ධුඈදිරිඳත්ුශුවළකිුඑක්ුඊදහවයවඹක්ුඳභවක්ුබේ. බුුබභළනිු

දයදෂ ීු ු�ඹහුබවේතුබන්ුමිරිළිනුසතඳඹු හුළටීභ,ුතිංුපිිගභුබිනුසිතුම්ු

විනහලුපයභ,ුනහරන්දහුබඩිබඹුංයක්වබ ු දුෂ රතහ,ු ළනිුසථහුවන්ුශු

වළකිඹ. බු ු ී වු භතයු විවහයු බල්ුතුශු විනහලු ලබඹන්ුබිතුු සිතුම්ුංයක්වඹු
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බනුඑනුුරළ. බේුයවු හුළඩිුහරඹක්ුවිවිධුයවරවුබනුඹෆබභන්ුුඳසුඹ. බුු

එශුබභභුපුයහසතුුනළතුබභයවවු ුහිමිබේදළිනුඹනුකුතුවරඹක්ුබභයවුහභහනයු

ඟනතහුතුශුඳහුආතිුපයුතිබිණි. බුුබභභු්රදෂ ලනුවහුබනුගිඹුබිතුුසිතුම්ුපිවඳත්ු

කිහිඳඹක්දුනළතු බනු බනොුඅු ඵු ඳළවළදිලිු වන්ුශු යුතුු තයුනළතු එභු

සිතුම්ුපිවඳත්ුයුළම භවුබවෝුදහශුපුයහවිදයහුඳරිශ්රරුසිතුම්ුඈතුරුුපයුබනොති දභු

ඈතහුහනහන්තුතත්ත්ඹක්ුබරුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ංඝහයු යහඳහයඹු ඵහුරු ලබඹන්ු ඳතිනු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රරු ආතළම්ු බබශඳුන්ුු

විසින්ුකු හු්රභහවබ ුපුයහසතුුුවිබද්ලඹන්ුවහුවිකිණීභුසුරබුසිදුුයනුුරඵනු

තයුඑභුපුයහසතුුුතයුඳඵළු,ුයන්ුහසි,ුකු හුබරෝ ුුබහණ් ,ුපුසබොරුබඳොත්ු

අදිඹුළපීුබඳබන්. බුුබම්ුනුුඹම්ුකිසිුතයභවුබවෝුතදුයවත්ුපුයහසතුුුවිබද්ලතු

පයභු සිදුනු ඵු නහයවඹු නු තයු විබලේබඹන්භු පුයහවිදයහු ඳෂ බ වු වහු

බභයවවුඳළමිබවනුුවිබද්ීඹුඳෂ බ ඹන්ුවිසින්ුබභළනිුුපුයහසතුුුබඵොබවොභඹක්ු

යවසිතුරැබනුඹනුුඵදුබඵොබවෝුබදනහුදන්නහුරුවකි. බ 

අදූරදර්ශී ක්රියළ  

විබලේබඹන්භුුබඵෞද්ධුඊරුභුවහුුපුයහසතුුපිිගඵුරහුඵළලීබම්දීුආතළම්ුදයදෂ ීුු

�ඹහු නිහු ු විනහලඹවු ඳත්ූ ු පුයහු සතුු ්රභහවඹු වනඹු ශු බනොවළකිු තයම්ඹ. බුු

බභබේු විනහලඹවු ඳත්ු ූ ු පුයහසතුු තයු ්රධහනභු තළනක්ු බනුආත්බත්ු ීමගිරිු බිතුු

සිතුම්ුඹ. බුුබභහිුපුයහවිදයහුඳෂ බ වුඅයම්බුශුහරබ ුඳවන්ුදුනුතුරුුබභභු

සිතුම්ු බබයහිු ූ ු භහනු ඵරඳෆභු විවිධු අහයබඹන්ු ඒහු ඩිනමින්ු විනහලපයභවු

බවේතුු පයු තිබබ්. බු ු ආතළම්ු ංයක්ඹන්ු ඳහු බම්හබ ු වයුතුු බබයහිු භළදිවත්ු පයු

ආත්බත්ුඔවුන්බේුඳෂ බ වරුත්වදහුඵළලීම්ුලබඹනි. බුු 

ීමගිරිුසිතුම්රුමුල්ුපිවඳත්ුකිරීම්රදිු බේසින්ු දහසිුආරපයබභන්ුූ ු වහනිඹු දළනු

දළනභු ෂ තභහනු ංයක්වරදිු ඒහු භතු බබරෝබට්ප්ු ආරපයභු ළනිු භබනෝජු

�ඹහන්ුබම්ුම්ඵන්ධුඈදිරිඳත්ුශුවළකිුඑක්ුඊදහවයවඹක්ුඳභවක්ුබේ. බුුබභළනිු

දයදෂ ීු ු�ඹහුබවේතුබන්ුමිරිළිනුසතඳඹු හුළටීභ,ුතිංුපිිගභුබිනුසිතුම්ු

විනහලුපයභ,ුනහරන්දහුබඩිබඹුංයක්වබ ු දුෂ රතහ,ු ළනිුසථහුවන්ුශු

වළකිඹ. බු ු ී වු භතයු විවහයු බල්ුතුශු විනහලු ලබඹන්ුබිතුු සිතුම්ුංයක්වඹු
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කිරීභවුඹහබම්දීුසිදුනුවිනහලඹුපිිගඵුඊදහවයවුයහශිඹක්ුබභයිනන්ුහෂ තහුනුනමුත්ු

ඒහුඈතිවහබ ුළගපයුතිබබ්. බු 

පුයහවිදයහු ළ බිම්රදිු පුයහසතුරවු වහනිු ඳළමිබවනු සථහු එභවඹ. බු ආතළම්ු

සථහරු භික්ෂන්ු වන්බේරහබේු තීයවු ු භතු පුයහසතුු රවු වහනිු ඳළමිවු ආතිු

යුරුුබඵොබවෝුඳළයණිුවිවහයසථහනුආසුබයන්ුනහයවඹුයුතුවළකිඹ. බුුපිදුයංරු

විවහයබ ු ඈවශු ල්ු බරබනහිු ආතිු �. බ. බ24ු නු සිඹවු ඹත්ු ළතබඳනු . ද්ධු

්රතිභහබේු  හු බිු දභහු තිබූු සියු වහු ශඹු බොවු ු පුයහවිදයහු ු ංයක්වරවු

ඳවවළණිු නළතු සු යු ආත්බත්ු එභු පිිගභබ ු බපතිවහසිු ිනනහභු බභන්භු

රහත්භු ිනනහභදු විනහලු යු දළී බභනි. බු ු ී වභු බනොබදබනිු ංයක්වඹක්ු

න්බන්ුභවබභේනහබේුභහධිුපිිගභඹුවහුෂ තභහනබ ුසුයුආතිුනහඹින. බුු

එභගින්දුුසිදුුආත්බත්ුඒභුපිිගභබඹහිුරංහයඹවු හුරක්වුඵකි. බ 

වංලර්ධන කතයුතු 

බඵොබවෝුසථහරුුංෂ ධනුවයුතුුබනුබන්ුපුයහසතුුුපිිගඵුතීයවුළම භවු

පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වහු යඟඹවු සිදුනු නමුත්ු නිසිු අහයු ඳෂ බ වලින්ු

බතොයුසිදුුයනුපුයහවිදයහුවිනහලුපිිගඵුහෂ තහුබේ. බු 

නළබනහියුඳශහතවුඹත්ුබභොට්වභබල්ුරුඳහමුරුආතිුනව. න්ුබ ෝයඹකින්ුතල්ලුු

බොවුබනුතළනවුදභහුආතිුතයුදහශුබිභුංෂ ධනුවයුත්තවුබඹොදහුබනු

ආතිුඵුඳමින්ුඒහබ ුහබිම්ුුඅයම්බුයුතිබබ්. බුුඊතුරුුනළබනහියුුඳශහත්රු

විබලේබඹන්භුබභළනිුසථහුවඳුනහුළම භවුවළකිඹහුරළ දුතිබබ්. බු ුබඳොල්බොල්රු

ඟරහලඹු ඈදිු කිරීභු බවේතුබන්ු නහරන්දහු බඩිබඹු රහු බනත්ු තළනු ඈදිු

යන්නවු සිදුවිඹ. බු ු එඹු නිළයදිු තීයවඹක්ු වුදු ංයක්වඹු කිරීබම්දීු ආතිවුණුු

දුෂ රතහදු ු ඳළවළදිලිු දක්නවු රළබබ්. බු ු වික්බවෝරිඹහු ඟරහලඹවු ඹවවුනුු ඳළයණිු

බොත්භබල්ුනයඹදුනහුගදහඹුුඈයවභවුරක්ුවිඹ. බු ුවිබලේබඹන්භුපුයහසතුුු

ලබඹන්ුරනුුරඵනුඕරන්දුයුඹවුඹත්ුආතළම්ුුඳළයණිුබො නළගිලි,ුභංභහත්ු

වහු බනත්ුඈදිකිරීම්ුඳහු ෂ තභහනුංෂ ධනුවයුතුුවමුබේු විනහලඹවුඳත්ුආතිු

අහයඹුබොශඹුනයඹුුඅ�තුවුදුුවඳුනහුතුවළකිඹ. බ 
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ආත්තු ලබඹන්භු බඵොබවෝු විබද්ශිඹන්ු බභයවු පුයහවිදයහු ඊරුභඹු බබයහිුු

අෂ වඹු වුදු ,ු ආතමුන්බේු බනොභනහු �ඹහරහඳු නිහු සිදුනු වහනිඹු සුළුඳුගු

බනොබේ. බු ු. දුුපිිගභුභතුහිුළම භ,ුඒහවුපිුගඳහුඞහඹහරඳුළම භුළනිු�ඹහුවළරුණුු

විවුආඳුම්ුඳළශඳුම්රු. ද්ධු්රතිභහුමුරවඹුකිරීභ,ුබඵෞද්ධුසභහයුභතුසිවුීමරහඝහයුු

ඈරිඹේුහිතුඞහඹහරඳුළම භුළනිුරුණුුබභහිදීුුළපීුබඳබන්. බුුෂ තභහනබ ුබභඹු

විබද්ීඹු ංඝහයඹන්ු විසින්ු ඳභවක්ු බනොු ළඩිු ලබඹන්ු සිදුන්බන්ු බද්ීඹු

ංඝහයඹන්ුභගින්ුුපයභුතිලඹුනහුගවුරුවකි. බුුවිබලේබඹන්ුබම්හුහිතහභතහු

සිදුුයනුළයදිුබරුවඳුනහතුවළකිඹ. බුු 

පුයහවිදයහු සථහනු වහු සභහයු භතු නම්ු ම්ු බටීභු බභයවු බඵොබවෝු බදබනකුබේු

හභහනයු ුපුරුද්දුපයුතිබබ්. බු ු බම්හුබනොදළනුභත්භවු හුසිදුුයනුුරඵන්බන්ු ුහුදුු

විබනෝදහසහදඹුුවහුඳභණි. බුුඑබවත්ුඑිනන්ුනුවහනිඹුතිලඹුඵයඳතරුතත්ත්ඹකි. බුු

බඵොබවෝු තළන්රු ධිුශ්රද්ධහුනිහදු පුරුද්දක්ු ලබඹන්දුයනු�ඹහු බවේතුබන්ු

සිදුනු වහනිු දළකිඹු වළකිඹ. බු ු තහිනරන්තු ළසිඹන්ු විසින්ු ්රතිභහු භතු යන්ඳත්ුආරපයභු

එයවුසිරිතක්ුඳළතිඹත්ුඔවුන්ුබභයබවහිුඳළයණිු්රතිභහරදුඑළනිුවයුතුුයන්නවු

ඹළබභන්ුඒහබ ුඳළයණිුනම්ම්රවුවහනිුඳළමිබවනුඅහයඹුදළකිඹුවළකිුබේ. බ 

නිසි න  තුලක් මනොභෆතිවීභ 

බඵොබවෝු දුයවු පුයහසතුු ු අයක්හු කිරීභු පිිගඵු දක්නු නු්රවඹු භතු ඒහබ ු

ඳළළත්භුතීයවඹුබේ. බු ු බම්ු නුුනව. න්ුආතිුසථහනුවඳුනහුළම බභන්ුඳසුුඒහු

ඳහදහුළම භුවහුංයක්වඹුපිිගඵුකීභුඳළබයනුබ ුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුවු

බවෝුඑහිුයඹුඳරිදිුභධයභුංසිතිුයමුදරවඹ. බ 

ඒු නුු ආතළම්ු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රු ඈවතු කීු පුයහවිදයහු හෂ ඹඹන්වු නතුු වුදු ඒහු දිගුු

හරඹක්ු ඳත්හු බනු ඹහබම්දීු විවිධු ළවලුහරීු තත්ත්රවු මුහුවු බදනු

අහයබඹන්ු ඳළවළදිලිු බේ. බු ු විබලේබඹන්භුන ත්තුු වහු ධිු පිරිළඹක්ු දළරීභවු

සිදුපයභත්ු තිු විලහරු ්රභහවඹු පුයහසතුු බම්ු අහයබඹන්ුන ත්තුු කිරීභවු ලයු

්රතිඳහදනු බනොභළතිපයභත්ු ී වු බවේතුු ලබඹන්ු වන්ු ශු වළකිු වුද,ු බඵොබවෝු
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ආත්තු ලබඹන්භු බඵොබවෝු විබද්ශිඹන්ු බභයවු පුයහවිදයහු ඊරුභඹු බබයහිුු

අෂ වඹු වුදු ,ු ආතමුන්බේු බනොභනහු �ඹහරහඳු නිහු සිදුනු වහනිඹු සුළුඳුගු

බනොබේ. බු ු. දුුපිිගභුභතුහිුළම භ,ුඒහවුපිුගඳහුඞහඹහරඳුළම භුළනිු�ඹහුවළරුණුු

විවුආඳුම්ුඳළශඳුම්රු. ද්ධු්රතිභහුමුරවඹුකිරීභ,ුබඵෞද්ධුසභහයුභතුසිවුීමරහඝහයුු

ඈරිඹේුහිතුඞහඹහරඳුළම භුළනිුරුණුුබභහිදීුුළපීුබඳබන්. බුුෂ තභහනබ ුබභඹු

විබද්ීඹු ංඝහයඹන්ු විසින්ු ඳභවක්ු බනොු ළඩිු ලබඹන්ු සිදුන්බන්ු බද්ීඹු

ංඝහයඹන්ුභගින්ුුපයභුතිලඹුනහුගවුරුවකි. බුුවිබලේබඹන්ුබම්හුහිතහභතහු

සිදුුයනුළයදිුබරුවඳුනහතුවළකිඹ. බුු 

පුයහවිදයහු සථහනු වහු සභහයු භතු නම්ු ම්ු බටීභු බභයවු බඵොබවෝු බදබනකුබේු

හභහනයු ුපුරුද්දුපයුතිබබ්. බු ු බම්හුබනොදළනුභත්භවු හුසිදුුයනුුරඵන්බන්ු ුහුදුු

විබනෝදහසහදඹුුවහුඳභණි. බුුඑබවත්ුඑිනන්ුනුවහනිඹුතිලඹුඵයඳතරුතත්ත්ඹකි. බුු

බඵොබවෝු තළන්රු ධිුශ්රද්ධහුනිහදු පුරුද්දක්ු ලබඹන්දුයනු�ඹහු බවේතුබන්ු

සිදුනු වහනිු දළකිඹු වළකිඹ. බු ු තහිනරන්තු ළසිඹන්ු විසින්ු ්රතිභහු භතු යන්ඳත්ුආරපයභු

එයවුසිරිතක්ුඳළතිඹත්ුඔවුන්ුබභයබවහිුඳළයණිු්රතිභහරදුඑළනිුවයුතුුයන්නවු

ඹළබභන්ුඒහබ ුඳළයණිුනම්ම්රවුවහනිුඳළමිබවනුඅහයඹුදළකිඹුවළකිුබේ. බ 

නිසි න  තුලක් මනොභෆතිවීභ 

බඵොබවෝු දුයවු පුයහසතුු ු අයක්හු කිරීභු පිිගඵු දක්නු නු්රවඹු භතු ඒහබ ු

ඳළළත්භුතීයවඹුබේ. බු ු බම්ු නුුනව. න්ුආතිුසථහනුවඳුනහුළම බභන්ුඳසුුඒහු

ඳහදහුළම භුවහුංයක්වඹුපිිගඵුකීභුඳළබයනුබ ුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුවු

බවෝුඑහිුයඹුඳරිදිුභධයභුංසිතිුයමුදරවඹ. බ 

ඒු නුු ආතළම්ු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රු ඈවතු කීු පුයහවිදයහු හෂ ඹඹන්වු නතුු වුදු ඒහු දිගුු

හරඹක්ු ඳත්හු බනු ඹහබම්දීු විවිධු ළවලුහරීු තත්ත්රවු මුහුවු බදනු

අහයබඹන්ු ඳළවළදිලිු බේ. බු ු විබලේබඹන්භුන ත්තුු වහු ධිු පිරිළඹක්ු දළරීභවු

සිදුපයභත්ු තිු විලහරු ්රභහවඹු පුයහසතුු බම්ු අහයබඹන්ුන ත්තුු කිරීභවු ලයු

්රතිඳහදනු බනොභළතිපයභත්ු ී වු බවේතුු ලබඹන්ු වන්ු ශු වළකිු වුද,ු බඵොබවෝු
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විවහයසථහනරවුඹත්ුබරන්ුවිවහයුළනිුතළන්රුවුරන්ුළනිුතුන්ුඳදිංිතුපයභ,ුඒහු

සුද්ධුඳවිත්රුබනොකිරීභුළනිුහෂ ඹරුකීභුඳළබයනුබ ුවිවහයහධිහරිඹවඹ. බුු 

ෂ තභහනබ ුඑළනිුබඵොබවෝුතළන්රුනිසිුන ත්තුක්ුබනොභළතිුපයබභන්ුපුයහවිදයහු

ංයක්වරවු බහඟනඹු පයු පිිගයු යනු රදු තළන්ු ඳහු නළතු විනහලු නු

තත්ත්බඹන්ු වඳුනහු තු වළකිඹ. බු ු බභළනිු තළන්ු වළරුණුු බොවු පුයහවිදයහු

බෞතුහහයුඳහුනිසිුන ත්තුක්ුබනොභළතිපයබභන්ුෂ ඳිනන්බේුඳහුහසථහනඹුපයුු

ආතිුඵුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බුපුයහවිදයහුංයක්වඹුයුආතිුතළන්රුවශල්ුළඩීඹහභු

නිහු බො නළගිලිුතුශවුඟරඹුරහුඒභුනළතුනළතුසළල්ුළපයභුනිහුසිදුනු

වහනි,ුබම්ුතත්ත්බ ුතත්ු්රතිපරඹක්ුබරුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

ආය නික ගෆතලු 

අඹතනිුලබඹන්ුත්ුශුබඵෞද්ධුඊරුභඹවුබභන්භුපුයහසතුුබබයහිදුදක්නවු

රළබඵන්බන්ුවිවිධුළවලුහරීුතත්ත්ඹකි. බුුබම්ුබවේතුුනිහභුබඵෞද්ධුඊරුභඹවුසිදුපයු

ආතිු වහනිු වනඹුශු බනොවළකිු තයම්ඹ. බු ු පුයහවිදයහු භහයු වු පුයහු බිම්ු බභන්භු

බඵෞද්ධුබබවයුවිවහයුපිිගඵුකීම්ුදයනුඅඹතනුතයු්රධහනුන්බන්දුපුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුින. බුු 

ඉවු භතයු ු භධයභු ංසිතිු යමුදර,ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹ,ු මිනින්බදෝරුු

බදඳහෂ තබම්න්තු,ු නජීවිු වහු නු ංයක්වු බදඳහෂ තබම්න්තු,ු භධයභු ඳරියු

ධිහරිඹ,ු්රහබද්ීඹුබහ,ුුනයුබහ,ුදිස�ක්ුබල්ම්ුහෂ ඹහරුවහුබඳොලිසිඹුවහු්රහභු

නිරධහරීරුන්බේදුඑමුතුුදුබම්හුඅයක්හුකිරීබම්දීුළදත්ුබින. බුු 

බම්හබ ුහෂ ඹක්භතහුවහුනිළරැදිුධීක්වඹුබනොභළතිපයබභන්ුභෆතුහරඹක්ුනු

බතක්ුබඳොතුවිල්ුමුහුදුුභවහුවිවහයඹවුඹත්ුමිමිඹුඳහුනියවුල්ුයුළම භවුබනොවළකිු

විඹ. බු ු විබුලේබඹන්ුභු බඵොබවෝු පුයහවිදයහු සථහනුසභහයුලබඹන්ුළට්ු බනොකිරීභු

බවේතුබන්ුසිදුුවුණුුවිනහලඹුතිභවත්ඹ. බු ුඅඹතනිුලබඹන්ුබභබේුඑමුතුකින්ු

ශුයුතුුහෂ ඹුබනොරහුුවළරීභුනිහුබම්ුනුවිවත්ුබභයවුබඵෞද්ධුඊරුභුසථහනු

බබයහිුඳතින්බන්ුදළඩිුධහනභකි. බුු 
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මුදේ හිඟකභ 

විබලේබඹන්භු හෂ ිතු යඟඹු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වහු ඹළබඹන්ු බන්ු

යනු මුදල්ු ්රභහවත්ු බනොපයභු එභු ු බදඳහෂ තබම්න්තුවු ලයු වයුතුු කිරීභවු

ඵහධහක්ු පයු තිබබ්. බු ු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්තුු හෂ තහු රවු නුු පුයහවිදයහු සථහනු

64,222ු ක්ු අයක්හු යු ළම භු වහු මුයරුන්ු 72ු බදබනක්ු ඳභවක්ු සිටීභු

ධහනඹවුත්ුශුඳළවළදිලිුන්බන්ුබභඹුබොතයම්ුඵයඳතරුතත්ත්ඹක්දුඹන්නඹ. බුු 

බම්ුනුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබේුහිගඹුවහු ුපුයහවිදයහුවිදයහෂ ථීන්ුඵහුළම බම්ු

භන්දහමිත්ඹු බවේතුබන්ු විලසවිදයහරලින්ු පුයහවිදයහු විබලේබේදීු ඊඳහධිඹු වදහයහු

පිවනු ඹු ඳහු බනත්ු රැකිඹහරවු බඹොමුු පයභවු ්රධහනු ලබඹන්ු බවේතුු පයු තිබබ්. බුු

විබලේබඹන්ු නයහන්නු ්රබද්ලලින්ු ඵළවළයු ආතිු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රරු වයුතුු

කිරීභවුලයුනිරධහරීන්,ු ුබේිනන්ුවුඔවුන්බේුඳවසුම්ුපිිගඵුආතිුළවලුු

පුයහවිදයහුඊරුභුවිනහලදුුඩිනම්ුබබයනුසථහක්ුුබරුවඳුනහුතුවළකිඹ. බ 

ලිහිේ දඬුලම්    

බභයවුපුයහසතුු ුම්ඵන්ධබඹන්ුආතිුම තිරීතිුවහුලිහිල්ුද ම්ුබවේතුබන්ුපුයහසතුුු

විනහලඹු බබයහිු තදුයවත්ු මිනිසුන්බේු භළදිවත්පයභු සිදුනුඵඹ. බු ු එබභන්භුයු

ම තිඹක්ුවමුබේුවුදුබද්ලඳහරනුරැයවඹුභතුඕනෆභුඳයහධඹක්ුකිරීභවුත්භන්ු

භහඟඹුතුශුඈ  ුඳළතීභුබවේතුබන්ුබභන්භුබඵෞද්ධුඊරුභඹුරැුළම බභහිුරහු

ආත්බත්ුළවලුුවතුවිනිලසිතතුතත්ත්ඹක්ුඵුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු ුෂ තභහනබ ුඒු

පිිගඵුතදුයවත්ුවයුතුුකිරීභුවහුමිුගක්ුඳත්ුකිරීභවු ඟනහධිඳතියඹහු ත්ු

තීයවඹදුතිලිනන්භුතුුගදහඹුතත්ත්ඹක්ුුඵුබභහිුවන්ුශුයුතුඹ. බ 
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මුදේ හිඟකභ 

විබලේබඹන්භු හෂ ිතු යඟඹු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වහු ඹළබඹන්ු බන්ු

යනු මුදල්ු ්රභහවත්ු බනොපයභු එභු ු බදඳහෂ තබම්න්තුවු ලයු වයුතුු කිරීභවු

ඵහධහක්ු පයු තිබබ්. බු ු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්තුු හෂ තහු රවු නුු පුයහවිදයහු සථහනු

64,222ු ක්ු අයක්හු යු ළම භු වහු මුයරුන්ු 72ු බදබනක්ු ඳභවක්ු සිටීභු

ධහනඹවුත්ුශුඳළවළදිලිුන්බන්ුබභඹුබොතයම්ුඵයඳතරුතත්ත්ඹක්දුඹන්නඹ. බුු 

බම්ුනුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුබේුහිගඹුවහු ුපුයහවිදයහුවිදයහෂ ථීන්ුඵහුළම බම්ු

භන්දහමිත්ඹු බවේතුබන්ු විලසවිදයහරලින්ු පුයහවිදයහු විබලේබේදීු ඊඳහධිඹු වදහයහු

පිවනු ඹු ඳහු බනත්ු රැකිඹහරවු බඹොමුු පයභවු ්රධහනු ලබඹන්ු බවේතුු පයු තිබබ්. බුු

විබලේබඹන්ු නයහන්නු ්රබද්ලලින්ු ඵළවළයු ආතිු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රරු වයුතුු

කිරීභවුලයුනිරධහරීන්,ු ුබේිනන්ුවුඔවුන්බේුඳවසුම්ුපිිගඵුආතිුළවලුු

පුයහවිදයහුඊරුභුවිනහලදුුඩිනම්ුබබයනුසථහක්ුුබරුවඳුනහුතුවළකිඹ. බ 

ලිහිේ දඬුලම්    

බභයවුපුයහසතුු ුම්ඵන්ධබඹන්ුආතිුම තිරීතිුවහුලිහිල්ුද ම්ුබවේතුබන්ුපුයහසතුුු

විනහලඹු බබයහිු තදුයවත්ු මිනිසුන්බේු භළදිවත්පයභු සිදුනුඵඹ. බු ු එබභන්භුයු

ම තිඹක්ුවමුබේුවුදුබද්ලඳහරනුරැයවඹුභතුඕනෆභුඳයහධඹක්ුකිරීභවුත්භන්ු

භහඟඹුතුශුඈ  ුඳළතීභුබවේතුබන්ුබභන්භුබඵෞද්ධුඊරුභඹුරැුළම බභහිුරහු

ආත්බත්ුළවලුුවතුවිනිලසිතතුතත්ත්ඹක්ුඵුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු ුෂ තභහනබ ුඒු

පිිගඵුතදුයවත්ුවයුතුුකිරීභුවහුමිුගක්ුඳත්ුකිරීභවු ඟනහධිඳතියඹහු ත්ු

තීයවඹදුතිලිනන්භුතුුගදහඹුතත්ත්ඹක්ුුඵුබභහිුවන්ුශුයුතුඹ. බ 
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III  ඳරිච්මේදය 

නීතිය වශ  රළජය  ඳළනය, ජළතික ආරක්ළල ශළ විමද් ප්රතිඳ ති 

3.1.  බ්රි ළනය ඳළනය යතම  බුද්ධළගභත මදනු ෆබ  ෆන වශ     
ලයලවහථළපි  ැකකලරණය. 

3.1.1. 1799 වෆප් ෆම්ඵර් 23 ප්රකළය  

බ්රිතහනයුුධියහඟයහදීන්ුවිසින්ුුබභයවුඳහරනඹුබහයුළම බභන්ුනතුරුු 799  

ළප්. බු 63 දිනු ඔවුන්බේු ්රහලඹක්ු තුිගන්ු විදු හක්ිතඹවු එගු �ඹහු කිරීබම්ු

නිදවු වු අභු ආදහීබම්ු නිදවු වතිු යනු රදි. බු එභු ්රහලබ ු 64ු ළනිු

බේදබ ුබභබේුවන්ුබේ. බු 

“විදුහක්ිතබ ුනිදවුවුනිදවබේුඅභුආදහීභුශ්රිුරංහබේුහසිුසිඹලු බදනහවු

ඈ ුබදනුුරඵනුතයුයඟඹවුපී හක්ුබවෝුඳකීෂ තිඹක්ුආතිුබනොනුඅහයඹවු

හභහී ු වු න්සුන්ු බරු එඹු ඈුගු යනු බරු දු වන්ු යමු. බු ු තදු

අණ්ඩුහයතුභහබන්,ුලින්ුරඵහුත්තහුූ ුඵරඳත්රඹක්ුබවෝුනිබඹෝඹක්ුයහිතු

කිසිදුුනුඅමිුළඳුම්ු පිදුම්ුයනුසථහනඹක්ුපිහිුගවිඹු බනොවළකිුඵු බභිනන්ු

නිබඹෝුයමු. බ”2 

බභභු ්රහලඹු යනු රද්බද්ු බඵෞද්ධිනන්බේු ඹවඳතු තහු බනොනු තයු ඉවු

ඳවවළණි බරුබඵෞද්ධිනන්ුනයුඅම්රවුවළයපයබම් ඳවසුම්ුරනුුපිණිඹ. බ  

බභභු්රහලඹුතුශුමූලිුීමභහ බදක්ුළබ්ුපයුආත. බුුඑනම්ු, 

  බ්රිතහනයුඅණ්ඩුහයතුභහබන්ුරඵහුන්නහුරදුඵරඳත්රඹක් යහිතුකිසිදුු
අමිුසිද්ධසථහනඹක්ුපිහිුගවිඹුබනොවළ. බු 

මින්ු දවසු න්බන්ු බ්රිතහනයු යඟබ ු යඹු බනොභළතිු කිසිදුු බඵෞද්ධු

ඳන්රක්ුඈදිුශුබනොවළකිුඵඹ. බු 

                                                           
1 රංහබේුයසථහපිතුුම තිු-  79 ුබොන්බද්සිුහිතුබොශමුඹවත්පයභුවුු 879ුබදළ. බු3 ුතය-  
  පිුගු38. බ 
2 තිත්ුබොභහවුඳසුුආතිුතදුකුරින්ුලිඹුපයුආතිුහයඹු 834ුංු4ුදයනුුඅජහුභගින්ුඳසුුඈත්ු
යනුරදී. බු 2 ුපිුගබේදීුුබභභුඅජහුනළතුඊපුවහ  දක්නුුරළබබ්. බ 

123



124 
 

6 නිදවු භුක්තිු විදිඹු යුත්බත්ුහභහී ු වු න්සුන්ු යඟඹවුහිරිවළයඹක්ු බවෝු

පී හක්ුබනොනුඳරිද්බදනි. බ 

 බඵෞද්ධුඅමිුතහත්ුහභහී ුවුපී හහරීුයුරින්ුසිදුුබනොයනුඳදනභු

භතුබඵෞද්ධිනන්ුභෂ දනඹුකිරීභවුබම්ුභගින්ුසථහුළරබේ. බුුබභහිදීුසිහිුශු

යුතුුඑක්ුහෂ තහතුසිදුපයභක්ුනම්ුහභඹවුඵහධහුසිදුුවිවළිනුඳමින්ු ‘බඵෞද්ධු

බඳයවළය’ුතවනම්ුකිරීභින. බ3 

 බභභු ්රහලබ ුඌජුු ්රතිපරඹු නම්ු  8 3ු සිවු බභයවවු යහඟු නු්රවඹුආතිු

මිනහරීරුන්ු ඳළමිණීභින.ු බු ු බභභු �ඹහු බ්රිතහනයු ඳහරනඹු පුයහභු දක්නවු

රළබිව. බු ු  8 6ු දීු ඵළප්ිනසරුු දිිනනවු ඳළමිණිඹව. බු ු  8 3 ු දීු බභරිහනුු

මිනහරීරුන්දු 8  ුදීුබසලිඹන්ුමිනහරීරුුදුඳළමිණිඹව. බුුමිනහරීුංභඹු

(බහ)ු 8 8ුදීුඳළමිණිඹව. බුු 

 බභභු මිනහරීරුන්ු ඳළමිණිබ ු න්ුකිසිවු බනොු බඵෞද්ධිනන්ු�සතිඹහනිු

අභවු වයනුු පිණිඹ. බ ඒු නු විවු බභකීු ී නහරීන්ු ඳළමිණීභත්ු භු නු

තෂ ඟනඹක්ුභතුුබමින්ුතිබිව. බ 

 දිිනනවු ඳහු තළබූු විවිධු මිනහරීරුන්ු වහු ඳල්ලිු ඈදිු කිරීභ,ු පඟු වු

නිරධහරීන්වු ළුගප්ු බපයභු අදිඹු වහු බ්රිතහනයු යඟඹු භගින්ු මුදල්ු අධහයු

පිරිනභනු රදි. බු ු  826ු සිවු පඟිනන්ු වහු ඳල්ලිබ ු හෂ ඹඹු භණ් රඹු වහු

යනුරදුබපයම්ුපිිගඵු 94 ුබඵෞද්ධුබොමිබම්ුහෂ තහබේුඊපුවහු දක්හු

ආත. බුු4 

3.1.2. 1815 උ රත ගිරවිසුභ 

ඕරන්දුඟහතිඹන්ුවිසින්ුබයෝභහනුුබතෝලිුඟනතහුභතුඳනනුරදුඵහධහු

ඈත්ු යමින්ු  82 ු දීු එවු අණ්ඩුහයු බම්ට්රන්්ු විසින්ු බයගුරහසිඹක්ු

ඳනනු රදි. බු ඳසු,ු බයෝභහනුු බතෝලිඹන්වු වනු රනුු පිණිු ඳනතක්ු

                                                           
3 ඵරන්නුම්බඳොරුබඳයවළයුඵසනහඹුනිරබම්ුවුම තිඳතිුු 8ුNLR 93. බ 
4 ” Images of Sri Lanka Through American Eyes” ුනමින්ුඑච්. බඒ. බින. බුගුවතිරුවිසින්ුයිතතු්රන්ථබ ු ංගුු
ආබභරිහනුුමිනහරිරුන්ුපිිගඵුදශුවිලසබල්වඹන්ුඵරන්න. බුබභඹු 97 ුදීුඑක්ත්ුඟනඳදබ ුතහනහඳතිු
හෂ ඹහරඹුභඟින්ුු්රසිද්ධුයනුරදී. බ 
5  94 ුුබඵෞද්ධුබොමිබම්ුහෂ තහුුපිුගු387ුඵරන්න. බ 
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6 නිදවු භුක්තිු විදිඹු යුත්බත්ුහභහී ු වු න්සුන්ු යඟඹවුහිරිවළයඹක්ු බවෝු

පී හක්ුබනොනුඳරිද්බදනි. බ 

 බඵෞද්ධුඅමිුතහත්ුහභහී ුවුපී හහරීුයුරින්ුසිදුුබනොයනුඳදනභු

භතුබඵෞද්ධිනන්ුභෂ දනඹුකිරීභවුබම්ුභගින්ුසථහුළරබේ. බුුබභහිදීුසිහිුශු

යුතුුඑක්ුහෂ තහතුසිදුපයභක්ුනම්ුහභඹවුඵහධහුසිදුුවිවළිනුඳමින්ු ‘බඵෞද්ධු

බඳයවළය’ුතවනම්ුකිරීභින. බ3 

 බභභු ්රහලබ ුඌජුු ්රතිපරඹු නම්ු  8 3ු සිවු බභයවවු යහඟු නු්රවඹුආතිු

මිනහරීරුන්ු ඳළමිණීභින.ු බු ු බභභු �ඹහු බ්රිතහනයු ඳහරනඹු පුයහභු දක්නවු

රළබිව. බු ු  8 6ු දීු ඵළප්ිනසරුු දිිනනවු ඳළමිණිඹව. බු ු  8 3 ු දීු බභරිහනුු

මිනහරීරුන්දු 8  ුදීුබසලිඹන්ුමිනහරීරුුදුඳළමිණිඹව. බුුමිනහරීුංභඹු

(බහ)ු 8 8ුදීුඳළමිණිඹව. බුු 

 බභභු මිනහරීරුන්ු ඳළමිණිබ ු න්ුකිසිවු බනොු බඵෞද්ධිනන්ු�සතිඹහනිු

අභවු වයනුු පිණිඹ. බ ඒු නු විවු බභකීු ී නහරීන්ු ඳළමිණීභත්ු භු නු

තෂ ඟනඹක්ුභතුුබමින්ුතිබිව. බ 

 දිිනනවු ඳහු තළබූු විවිධු මිනහරීරුන්ු වහු ඳල්ලිු ඈදිු කිරීභ,ු පඟු වු

නිරධහරීන්වු ළුගප්ු බපයභු අදිඹු වහු බ්රිතහනයු යඟඹු භගින්ු මුදල්ු අධහයු

පිරිනභනු රදි. බු ු  826ු සිවු පඟිනන්ු වහු ඳල්ලිබ ු හෂ ඹඹු භණ් රඹු වහු

යනුරදුබපයම්ුපිිගඵු 94 ුබඵෞද්ධුබොමිබම්ුහෂ තහබේුඊපුවහු දක්හු

ආත. බුු4 

3.1.2. 1815 උ රත ගිරවිසුභ 

ඕරන්දුඟහතිඹන්ුවිසින්ුබයෝභහනුුබතෝලිුඟනතහුභතුඳනනුරදුඵහධහු

ඈත්ු යමින්ු  82 ු දීු එවු අණ්ඩුහයු බම්ට්රන්්ු විසින්ු බයගුරහසිඹක්ු

ඳනනු රදි. බු ඳසු,ු බයෝභහනුු බතෝලිඹන්වු වනු රනුු පිණිු ඳනතක්ු

                                                           
3 ඵරන්නුම්බඳොරුබඳයවළයුඵසනහඹුනිරබම්ුවුම තිඳතිුු 8ුNLR 93. බ 
4 ” Images of Sri Lanka Through American Eyes” ුනමින්ුඑච්. බඒ. බින. බුගුවතිරුවිසින්ුයිතතු්රන්ථබ ු ංගුු
ආබභරිහනුුමිනහරිරුන්ුපිිගඵුදශුවිලසබල්වඹන්ුඵරන්න. බුබභඹු 97 ුදීුඑක්ත්ුඟනඳදබ ුතහනහඳතිු
හෂ ඹහරඹුභඟින්ුු්රසිද්ධුයනුරදී. බ 
5  94 ුුබඵෞද්ධුබොමිබම්ුහෂ තහුුපිුගු387ුඵරන්න. බ 
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 869ුදීුම්භතුයනුරදි. බ (9)ුඑබේුවුදු 842 නුබතක්ුඳහු,ුසිංවරුබඵෞද්ධු

ඟනතහුපී හුවිඳිනුදුසයතහුභ වළයපයභවුකිසික්ුයුබනොතිබිණි. බුබම්ුහරඹු

නුතුරුභුඹම්ුදරුබකුුපඟඹකුුවිසින්ුලින්ු බඵෞතීසභුබනොයනුරදුනම්ු

ඔහුබේු ඊඳතු ම තයහනුකරු බරු ලිඹහඳදිංිතු ශු බනොවළකිු විඹ. බු ු එඳභවක්දු

බනොුබඵෞතීසභුබනොයනුරදුඹබේුවිහවඹුඝහරිත්රනුකරුසිදුුකිරීභුඳහු

පඟතුභහුවිසින්ු්රතික්බේඳුුයනුරදි. බ( 2)6 

බභභුතත්ත්ඹුඹවබත්දීුඊ යවුගිවිසුභුනළතුහච්ඞහුකිරීබම්දීු. ද්ධහභවු

පී හුබනොශුයුතුුඵුඊ යවුඟනතහුතදින්ුකිඹහුසිිනඹව. බුුඒුනුු. ද්ධහභවු

එභුතත්ත්ඹුවතිුකිරීභවුඊ යවුගිවිසුභුභගින් එගුවිඹ. බ 

 799 ්රහලබඹන්ු අභවු බදනුු රළබූු නිදවු වු ු ඳසුු දිිනනවු ඳළමිණිු

මිනහරීරුන්ුයවුබොවුබනු. ද්ධහබම්ුඳළළත්භවුහිතයුඵරඳෆභක්ු

ආතිුූ ුඵු්රතයක්ුවිඹ. බු ු. ද්ධහභුසුරැකීභුඹනුුගිවිසුභුභගින් යව ඳයහුදීභු

වහුඊ යවු්රධහම න්ුඑගුූ ුමූලිුබොන්බද්සිඹකි. බ 

බඵෞද්ධහභුබම්ුඳශහත්ුතුශුබබනු්රධහම න්ුවුබනකුත්ුළසිඹන්ුදවනු

තයුඑභුඅභවුපී හුබනොශුයුතුුඵද එභුඅමිුඝහරිත්ර,ුඳළවිදිුඳක්ඹුවු

සිද්ධසථහනුඅයක්හු බොවුන ත්තුුශුයුතුුඵදු ගිවිසුබේු 4ු ළනිු බේදබ ු

වන්ුබේ. බ7 

 839ු දීු බසලිඹහනුු මිනහරීයඹකුු නු අෂ . බසබඳන්සු වහඩිු විසින්ු ඳශ යනු රද 

“බ්රිතහනයුයඟඹුවුරංහබේු්රතිභහුන්දනහ” නළභතිුඳ�හුභගින්   මිනහරීරුන්ු

විසින්ුඈවතුවන්ුබජ්දඹුඊබදහුයනුුරළබූුඳවයදීම්ු්රහලුආයඹිණි. බුුබභභුඳ�හු

තුිගන්ු යඟඹු විසින්ු . ද්ධහභවු බදනුු රඵනු වහඹු විසතයු ශු තයු එඹු පිිගතු

බනොවළකිුඵුඳමින්ුබවශහුදකිනුරදි. බ 

තදුයවත්ු එහිු වන්ු න්බන්ු යඟඹු අභව වහඹු දළක්පයභු බදවිඹන්ු වන්බේබේු

ඈළන්පයම්රවුවිරුද්ධුඵදුනෂ ථහරීුවුඳහඳඹක්ුඵදු  බම්ුුතුිගන්ුමිතයහදිසඨිු

බඵෞද්ධිනන්ු �සතිඹහනිු අභවු වළයපයභු හිරිවළයඹක්ු පයු ආතිු ඵදු ඹනු රුණුඹ. බ  

                                                           
6 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහ -II බොව පිුගුු3 ,ුබඞදු . බ ඵරන්න 
7 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු-  ඳශමුුබලුභ පිුගුු93-99,ු  . බ3,  . බ ,  . බ6ුඵරන්න 
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එබැවින් බධාරීන් විසින් බුද්ධාගමට ඇති වම්බන්ධතා ලශා නැලැත්විය යුතු බලද 

බබෞද්ධයන් විසින්ම ඔවුන්බේ ආගමික කටයුතු බා කියා ගත යුතු බලත් පලවන දි.8 

බදවියන් ලශන්බවේබේ පැලැත්මද විමුක්තිය ෂඟා කර ගැනීබම් එකම මග අපබේ බේසුව ් 

ක්රිව්තුව් ලශන්බවේ  බකබරහි ව විල්ාවය බලත් යන වතයයට බුදුදශම විරුද්ධ බල ශාි 

තර්ක කරන දි.  තලදුරටත් අදශව් දැක් ව ඔහු වදාචාර වම්පන්න ගුරුලරබයකු බශෝ 

වාම දතයකු බව ක්රිවත්ුව් ලශන්බවේම මුාලට පත්ල සින න බැතිමතුන්බේ අලදි ව  ශ ද 

වාක්ෂියට කරන ඇමතුම් බබහීන  ප්රයත්නයන් බව බුදුදශම මිනන් ප්රතික්බේප කරන 

බැවින් බුද්ධාගබමන් බලන්ල සින ය යුතු බලද තර්ක කබෂේය.  ශුද්ධ ව ලියවිලි තුෂ බමකී 

සියලු බදෝම එක ලදනකින් එනම් “ පිළිම ලන්දනාල” බව වංක්ෂිප්ත බකොට ඇත.  

බුද්ධාගම ප්රතිමා ලන්දිත ආගමකි.  වෑම නීතයානුක ආකාරයකින්ම බමකී ආගමික 

පද්ධතියට ආධාර බනොකෂ යුතු බලම  ආණ්ඩුබේ බැශැර බනොශැරිය යුතු යුතුකමක් බල 

මම අලධාරණබයන් කියා සින මි; බකළින්ම බශෝ අනියම් අයුරින් බමකී ආගබම් 

බද්කයනට බශෝ පුද වත්කාර කරන්නන්ට දිරිදීම යනු  බදවියන් ලශන්බවේ ඉදිරිපිට 

කරන්නා ව පාපයකි.  බුද්ධාගම වමග රජබේ වම්බන්ධය අවල්භාවික පාපකාරී වශ 

අනර්ථකාරී බලයි.9 

උඩරට ිනවිසුබම් 05 ලැනි ලගන්තියට නීතිමය විබරෝධයක් දක්ලන ශාි බමබවේ තර්ක 

කරයි.  “ක්රිව්තියානි  බනොලන ජකජකලරුන් පත් කිරීමම ක්රිව්තියානි  බනොලන උත්වල 

පැලැත්වීම වශ මිනිව් මනව තුෂ පලතින ඉතා මිවදිටු කරුණු උබදවා මූයමය ආධාර 

වැපයීම යන කරුණු වම්බන්ධබයන් ිනවිසුබම් ලන අර්ථ අනුල බ්රිතානය රජය 

මැදිශත්වීමට බැඳී සින න්බන් කුමන බශේතුලක් නිවාදැයි මට සිතාගත බනොශැකිය.” 

බමබඳු බද්ලල් බදවියන් ලශන්බවේබේ නීතියට පටශැණි බේ.  එබැවින් කලර ප්රතිලයක් 

ැබුලද බමබඳු දෑලලින් බැශැර වීම බ්රිතානය රජබේ යුතුකම බේ.  මිතයාද ්කක 

කරුණුලට වශබයෝගය දීමට කුමන ආකාරබේ බලත් බපොබරොන්දුලක් දී තිබුණද ඒලා 

බැශැර කෂ යුතුයි; බමම අදශව් ෂඟා කර ගැනීබම්දී මූලික බාධා ඇතිවිය ශැකිය.  

එබශත් උඩරට ලැසියන් විසින් බමම තාර්කික කරුණු දැක්වීම අලබබෝධ බකොට 

ගැනීමට අබපොබශොවත්වීම වතුටට කරුණක් ලන අතර ඒ නිවාම ඒලා ඔවුනට පැශැදිලි 

                                                           
8 සිංශ බකොමිවබම් ලාර්තාල - I බකොටව පිටු  99ම බඡද 15.1 බන්න 
9 සිංශ බකොමිවබම් ලාර්තාල - Iබකොටව පිටු  99ම බඡද 15.2 බන්න 
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එබැවින් බධාරීන් විසින් බුද්ධාගමට ඇති වම්බන්ධතා ලශා නැලැත්විය යුතු බලද 

බබෞද්ධයන් විසින්ම ඔවුන්බේ ආගමික කටයුතු බා කියා ගත යුතු බලත් පලවන දි.8 

බදවියන් ලශන්බවේබේ පැලැත්මද විමුක්තිය ෂඟා කර ගැනීබම් එකම මග අපබේ බේසුව ් 

ක්රිව්තුව් ලශන්බවේ  බකබරහි ව විල්ාවය බලත් යන වතයයට බුදුදශම විරුද්ධ බල ශාි 

තර්ක කරන දි.  තලදුරටත් අදශව් දැක් ව ඔහු වදාචාර වම්පන්න ගුරුලරබයකු බශෝ 

වාම දතයකු බව ක්රිවත්ුව් ලශන්බවේම මුාලට පත්ල සින න බැතිමතුන්බේ අලදි ව  ශ ද 

වාක්ෂියට කරන ඇමතුම් බබහීන  ප්රයත්නයන් බව බුදුදශම මිනන් ප්රතික්බේප කරන 

බැවින් බුද්ධාගබමන් බලන්ල සින ය යුතු බලද තර්ක කබෂේය.  ශුද්ධ ව ලියවිලි තුෂ බමකී 

සියලු බදෝම එක ලදනකින් එනම් “ පිළිම ලන්දනාල” බව වංක්ෂිප්ත බකොට ඇත.  

බුද්ධාගම ප්රතිමා ලන්දිත ආගමකි.  වෑම නීතයානුක ආකාරයකින්ම බමකී ආගමික 

පද්ධතියට ආධාර බනොකෂ යුතු බලම  ආණ්ඩුබේ බැශැර බනොශැරිය යුතු යුතුකමක් බල 

මම අලධාරණබයන් කියා සින මි; බකළින්ම බශෝ අනියම් අයුරින් බමකී ආගබම් 

බද්කයනට බශෝ පුද වත්කාර කරන්නන්ට දිරිදීම යනු  බදවියන් ලශන්බවේ ඉදිරිපිට 

කරන්නා ව පාපයකි.  බුද්ධාගම වමග රජබේ වම්බන්ධය අවල්භාවික පාපකාරී වශ 

අනර්ථකාරී බලයි.9 

උඩරට ිනවිසුබම් 05 ලැනි ලගන්තියට නීතිමය විබරෝධයක් දක්ලන ශාි බමබවේ තර්ක 

කරයි.  “ක්රිව්තියානි  බනොලන ජකජකලරුන් පත් කිරීමම ක්රිව්තියානි  බනොලන උත්වල 

පැලැත්වීම වශ මිනිව් මනව තුෂ පලතින ඉතා මිවදිටු කරුණු උබදවා මූයමය ආධාර 

වැපයීම යන කරුණු වම්බන්ධබයන් ිනවිසුබම් ලන අර්ථ අනුල බ්රිතානය රජය 

මැදිශත්වීමට බැඳී සින න්බන් කුමන බශේතුලක් නිවාදැයි මට සිතාගත බනොශැකිය.” 

බමබඳු බද්ලල් බදවියන් ලශන්බවේබේ නීතියට පටශැණි බේ.  එබැවින් කලර ප්රතිලයක් 

ැබුලද බමබඳු දෑලලින් බැශැර වීම බ්රිතානය රජබේ යුතුකම බේ.  මිතයාද ්කක 

කරුණුලට වශබයෝගය දීමට කුමන ආකාරබේ බලත් බපොබරොන්දුලක් දී තිබුණද ඒලා 

බැශැර කෂ යුතුයි; බමම අදශව් ෂඟා කර ගැනීබම්දී මූලික බාධා ඇතිවිය ශැකිය.  

එබශත් උඩරට ලැසියන් විසින් බමම තාර්කික කරුණු දැක්වීම අලබබෝධ බකොට 

ගැනීමට අබපොබශොවත්වීම වතුටට කරුණක් ලන අතර ඒ නිවාම ඒලා ඔවුනට පැශැදිලි 

                                                           
8 සිංශ බකොමිවබම් ලාර්තාල - I බකොටව පිටු  99ම බඡද 15.1 බන්න 
9 සිංශ බකොමිවබම් ලාර්තාල - Iබකොටව පිටු  99ම බඡද 15.2 බන්න 
 

127 
 

යුදීභවුලයුබනොබේ. බුුයරුඳන්බන්ුනම්ුඊ රැිනඹන්ුබම්ුසිඹල්රුබඵෝධු

යුබනොන්නහුඵළවින්,ුඒහුඳළවළදිලිුකිරීබම්ුලයතහඹක්ුබනොභළත. බ10 

බම්ුම්ඵන්ධබඹන්ු. ද්ධහභුපිිගඵුබෝල්ඵික්ුබොමිබම්ුවන්ුනිරීක්වඹක්ු

වහඩිුවිසින්දුභතුුයනුරදි. බුු්රතිඳත්තිභඹුරුවක්ුලබඹන්ුඅමිුවයුතුුවහු

යඟබ ුභළදිවත්පයභක්ුසිදුුවුදුඈන්ුඹම්ුඳවසුතහවුයඟඹුඳත්විඹ. බුුබම්ුතුිගන්ුයබට්ු

්රධහම න්ුතිප්තිභත්ුකිරීභවුබනොවළකිුූ ුතයුයබට්ුදියුණුුවුඟනතහබේුඊන්නතිඹු

ඳරීක්හු කිරීභක්ු සිදුවිඹ. බු ු  8 4ු ඊ යවු ගිවිසුභු නුු ඟනතහබේු අභු ආදහීබම්ු

නිදවු අයක්හු කිරීභවු යඟඹු ඵළඳීු සිිනු තයු යඟඹු විසින්ු අමිු ඝහරිත්රු පිිගඵු

ඵරවත්හයබඹන්ු යනුු රඵන්නහු ූ ු භළදිවත්පයම්ු අමිු නිදවබේු මූරධෂ භඹනවු

ඳයසඳයුවිබයෝධීුවිඹ. බුුයඟඹුවිසින්ුබම්හුඅයක්හුකිරීභුඈතහුළදත්ුවිඹ. බුු�සතිඹහනිු

අභු වු හින්දුු ු වු මුසලිම්ු අභු ආතුළුු බනක්ු අම්ු වහු බදනුු රඵනු

අධහයරවු හුළඩිු්රභහවඹක්ුබඵෞද්ධුධෂ භඹුවහුපිරිනළී භවුයඟඹවුබනොවළකිු

විඹ. බ11 

වහඩිුවිසින්ුඳශුයනුරදුඳ�හ,ුයඟඹුභවත්ුයතළබ්ඵඹවුඳත්ුයනුුරළ දඹ. බුු

රන් න්රු වු බොශමු සිිනනු යඟබ ු ඊඳබද්ලිනන්ු  8 4ු ගිවිසුබම්ු ඳසළනිු

න්තිඹුතුශුඳයසඳයුවිබයෝධීුවුළඹුරුුෂ ථනිරඳවුයක්ුඈදිරිඳත්ුශදුබභභු

න්තිබ ු ූ ු වබඹෝගීතහු පිරිනළී බම්ු ම තයහනුකරු ඵළදීභු ඈතහු ඳළවළදිලිඹ. බුු

�සතිඹහනිුඟහතිිනන්ුලබඹන්ු. ද්ධහබම්ුවිවිධුඝහරිත්රුවහුනිවඬුබවෝු්රසිද්ධිබ ුු

වබඹෝඹුදිඹුබනොවළකිුරුවක්ුඵදුඳළවළදිලිඹ. බුුඑබේුනමුදුුන්ුඅම්ුමධෂ ඹු

කිරීභුවුපී හුකිරීභුවහුපිඹයුළම භුභගින්ුමිනහරීු�ඹහහයම්ු�ඹහීලිුබරු

්රෂ ධනඹු කිරීභු පිිගඵ,ු බ්රිතහනයු යසථහබේු ලිිතතු ්රතිඳහදනු ු බනොභළත. බුු

බඵෞද්ධඹන්බන්ු භන්විතු භණ් රඹවු බභකීු බඵෞද්ධු වයුතුු බහයදීභු වහු

ම තයහනුකරුපිහිුගනුරදුඑඵඳුුභණ් රඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුුබභබේුඳත්ුශබවොත්ුඑහිු

ඵරඹුවිලසම ඹුබනොනුඊ රැිනඹන්ුකිහිඳුබදබනකුුතවුඳත්ුනුඵදුඔවුන්ුවිසින්ු

එකීුඵරඹුුබ්රිතහනයඹවුඑබයහිුබහවිතුශුවළකිුඵදුයඟඹුළුයනුරදි. බුුබඵෞද්ධු

භණ් රඹවු ඳයනු රදු එඵඳුු ම තිභඹු ඵරඹක්ු බ්රිතහනයු කිරීවඹවු බභන්භු ඟනඹහුුු

                                                           
10 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iුබොව පිුගුු99- 22,ුබඞදු 4. බ3ුඵරන්න 
11 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iුබොව පිුගුු 22,ුබඞදු 4. බ ුඵරන්න 
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�සතිඹහනිු ු අභවු වළයපයභු වු මිනහරීු ු �ඹහහයම්රු නිදවවු දු ඵරඳෆම්ු ආතිු

යනු ඵු භවරුු තෂ ු ශව. බු  6ු බනක්ු තවු බ්රිතහනයඹන්ු විසින්ු තභන්වු

වබඹෝඹු දීු බඳෝවඹු කිරීබම්ු ඔවුන්බේු ම තයහනුකරු කීභු පිිගඵු තදඵරු

ලයතහඹකින්ුභික්ෂහුු ුවුඊ රැිනඹන්ුඳසුූ ව. බු ුඳළවළදිලිුබඳබනනුඳරිදිුආත්තු

ලබඹන්භුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ුඊ යවුඹවත්ුයුබනොත්ුතයුභහනුඳක්ුබදක්ු

තයුූ ුගිවිසුභක්ු(බොන්ත්රහත්තුක්)ුභගින්ුඊ යවුබ්රිතහනයඹන්වුඳයහුබදනුරදි. බුුඑභු

ගිවිසුභු වහු ඵරඳත්නුහරු යහමුක්ු බවෝු බොන්බද්සිු බනොපයඹ. බු ු එඵළවින්ු සිඹු

කීභුඈුගුකිරීභුබ්රිතහනයඹන්බේුයුතුභුවිඹ. බුුබභහිුඹම්ුඊල්රංකනඹක්ුසිදුුවිණිුනම්ු

එඹුවිලසහඹු ුකිරීභක්ුනුතයුඑභගින්ුලින්ුතිබූුතත්ත්ඹුආතිුයනුුපිණිු

වළකිු නම්ු රුණුු ු ළරළසවිඹු යුතුින. බු කිසිදුු ඳරක්ු නළතිු බඳත්ම්ු වළරුණුු බොවු

ම තයහනුකරුු�ඹහත්භුශුවළකිුක්රභඹක්ුබනොභළතිුවිවුඊ රැිනබඹෝු්රතිෂ භඹක්ු

බරුළයලිුළීමභවුඳවන්ුබනුබ්රිතහනයඹන්ුඳශහුවළරීබභන්ුසිඹුඅධිඳතයුපිහිුගහු

ළම භවුතළත්ුශව. බ13 

බම්ුනුවිවුඹවත්විජිතුහෂ ඹහරබ ු ුඹවත්විජිතුබහයුබල්ම්ුබජ්ම්සුසටීන්ඹ. බුඔහුු

�සතුධෂ භු්රඝහයඹකුුබරුඳතරුසිිනුතයුක්රභබඹන්ුඔහුුන්තහදිබඹකුුබභන්භු

ඊ ඟුු බභන්භු කිබඳනු සුළුු බනොු ඈසිලිභත්ු තළනළත්තකුු විඹ. බු ු රංහබේු . ද්ධහභු

යබඹහු විබයෝධහත්භු ්රතිඳත්තිඹක්ු නුභනඹු කිරීභවු සිඹු ඳදවිඹු ඔහුු බඹොදහු

ත්බත්ඹ. බු 

ඔහුුබභබේු ු්රහලුබශේඹ. බුු“ඊ යවුකිරුබශේුබඳොබයොන්දුුබ්රිතහනයුකිරුශුවිසින්ුඈුගු

ශුයුතුුඵවුවළගබනුතයුඊ යවුහිවපුුයඟුකුභහයරුන්ුසිදුුශුයුරින්ුඔවුන්බේු

්රතිභහුන්දනහුඒු යුරින්භුඅයක්හුබොවුඳත්හුතුයුතුුඵදුබඳබන්. බු ු බභභු

හෂ ඹබඹහිු හධහයවත්ඹක්ු භවු බනොබඳබන්. බු ු විඟඹ්රවවඹුශු යහඟයු ු ඔවුන්බේු

අභු භගින්ු ජහබන්ු ඵළවළයු යනු රදු අමිු සිරිත්ු විරිත්ු බභභු යබවහිු

�ඹහත්භුපයභු ,ු ගිවිසුම්තුඳහෂ ලුබදුභගින්ුකිසිවිබවුබනොයනුරදි. බුඊ යවු

යහඟධහනිඹුබ්රිතහනයඹුවිසින්ුකිසිුදිබනුඹවත්ුයුබනොත්ුඵත්ුවිධිභත්ුගිවිසුභක්ු

භගින්ුඊ යවුඟනඹහුවහුඑහිුනහඹිනන්ුවිසින්ුඑඹුබ්රිතහනයුකිරුශවුඳළරුඵත්,ුඑභු

                                                           
12 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහුුIුබොව පිුගුු 22- 2 ,ුබඞදු 4. බ4ුඵරන්න 
13 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iුබොව පිුගුු 2 ,ුබඞදු 4. බ ුඵරන්න 
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�සතිඹහනිු ු අභවු වළයපයභු වු මිනහරීු ු �ඹහහයම්රු නිදවවු දු ඵරඳෆම්ු ආතිු

යනු ඵු භවරුු තෂ ු ශව. බු  6ු බනක්ු තවු බ්රිතහනයඹන්ු විසින්ු තභන්වු

වබඹෝඹු දීු බඳෝවඹු කිරීබම්ු ඔවුන්බේු ම තයහනුකරු කීභු පිිගඵු තදඵරු

ලයතහඹකින්ුභික්ෂහුු ුවුඊ රැිනඹන්ුඳසුූ ව. බු ුඳළවළදිලිුබඳබනනුඳරිදිුආත්තු

ලබඹන්භුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ුඊ යවුඹවත්ුයුබනොත්ුතයුභහනුඳක්ුබදක්ු

තයුූ ුගිවිසුභක්ු(බොන්ත්රහත්තුක්)ුභගින්ුඊ යවුබ්රිතහනයඹන්වුඳයහුබදනුරදි. බුුඑභු

ගිවිසුභු වහු ඵරඳත්නුහරු යහමුක්ු බවෝු බොන්බද්සිු බනොපයඹ. බු ු එඵළවින්ු සිඹු

කීභුඈුගුකිරීභුබ්රිතහනයඹන්බේුයුතුභුවිඹ. බුුබභහිුඹම්ුඊල්රංකනඹක්ුසිදුුවිණිුනම්ු

එඹුවිලසහඹු ුකිරීභක්ුනුතයුඑභගින්ුලින්ුතිබූුතත්ත්ඹුආතිුයනුුපිණිු

වළකිු නම්ු රුණුු ු ළරළසවිඹු යුතුින. බු කිසිදුු ඳරක්ු නළතිු බඳත්ම්ු වළරුණුු බොවු

ම තයහනුකරුු�ඹහත්භුශුවළකිුක්රභඹක්ුබනොභළතිුවිවුඊ රැිනබඹෝු්රතිෂ භඹක්ු

බරුළයලිුළීමභවුඳවන්ුබනුබ්රිතහනයඹන්ුඳශහුවළරීබභන්ුසිඹුඅධිඳතයුපිහිුගහු

ළම භවුතළත්ුශව. බ13 

බම්ුනුවිවුඹවත්විජිතුහෂ ඹහරබ ු ුඹවත්විජිතුබහයුබල්ම්ුබජ්ම්සුසටීන්ඹ. බුඔහුු

�සතුධෂ භු්රඝහයඹකුුබරුඳතරුසිිනුතයුක්රභබඹන්ුඔහුුන්තහදිබඹකුුබභන්භු

ඊ ඟුු බභන්භු කිබඳනු සුළුු බනොු ඈසිලිභත්ු තළනළත්තකුු විඹ. බු ු රංහබේු . ද්ධහභු

යබඹහු විබයෝධහත්භු ්රතිඳත්තිඹක්ු නුභනඹු කිරීභවු සිඹු ඳදවිඹු ඔහුු බඹොදහු

ත්බත්ඹ. බු 

ඔහුුබභබේු ු්රහලුබශේඹ. බුු“ඊ යවුකිරුබශේුබඳොබයොන්දුුබ්රිතහනයුකිරුශුවිසින්ුඈුගු

ශුයුතුුඵවුවළගබනුතයුඊ යවුහිවපුුයඟුකුභහයරුන්ුසිදුුශුයුරින්ුඔවුන්බේු

්රතිභහුන්දනහුඒු යුරින්භුඅයක්හුබොවුඳත්හුතුයුතුුඵදුබඳබන්. බු ු බභභු

හෂ ඹබඹහිු හධහයවත්ඹක්ු භවු බනොබඳබන්. බු ු විඟඹ්රවවඹුශු යහඟයු ු ඔවුන්බේු

අභු භගින්ු ජහබන්ු ඵළවළයු යනු රදු අමිු සිරිත්ු විරිත්ු බභභු යබවහිු

�ඹහත්භුපයභු ,ු ගිවිසුම්තුඳහෂ ලුබදුභගින්ුකිසිවිබවුබනොයනුරදි. බුඊ යවු

යහඟධහනිඹුබ්රිතහනයඹුවිසින්ුකිසිුදිබනුඹවත්ුයුබනොත්ුඵත්ුවිධිභත්ුගිවිසුභක්ු

භගින්ුඊ යවුඟනඹහුවහුඑහිුනහඹිනන්ුවිසින්ුඑඹුබ්රිතහනයුකිරුශවුඳළරුඵත්,ුඑභු

                                                           
12 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහුුIුබොව පිුගුු 22- 2 ,ුබඞදු 4. බ4ුඵරන්න 
13 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iුබොව පිුගුු 2 ,ුබඞදු 4. බ ුඵරන්න 
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ඳළරීභු බ්රිතහනයඹන්ු විසින්ු පිිගත්ු ඵත්ු නු රුණුු සටීන්ු භවතහු විසින්ු

ඳවසුබන්භුභතුයනුරදි. බු14 

“භහුසිතනුවිදිඹවුබභභුගිවිසුභුනහහීු ුෆභුභවඟනුඵහධහුකිරීභක්ුබවෝුපුද්ලිු

යනුු රඵනු ඊ රැිනඹන්බේු අම්ු ආදහීම්ු වු යඟඹු විසින්ු න ත්තුු කිරීභවු ඹත්ු

බද්ඳශු අක්රභවඹුකිරීම්ු බවෝු න්ු යුයකින්ු එහිු ඳදිංිතු පයභු භළ ු ඳළළත්පයභු පිණිු

බ්රිතහනයු යඟඹු ඵළඳීු සිිනනු එකි. බු එබේු වුදු 23ු ළනිු බඟෝෂ ජ්ු යජුු බවෝු ඔහුබේු

නු්රහප්තිඹන්,ුපුද්ලිුබවෝුයහඟහරීුභට්වබභන්ුඊ යවුයඟුකුභහයරුන්ුවිසින්ු

්රතිභහුන්දනහුඊබදහුබදනුරදු�ඹහීලීුවබඹෝඹුවුඅධහයුඒුයුරින්භුබදනුු

රඵන්බන්ුඹළිනුඈන්ුදවසුබනොුයින. බු ුඑබවත්ුඑභුගිවිසුබභන්ුඑබේුදවසුන්බන්ු

නම්ුභබේුවිනිලසඝඹුනු,ුබ්රිතහනයුකිරුශවුඑළනිුගිවිසුභක්ුසු කිරීභවුිනතිඹක්ු

නළත. බු ුඹම්ුබවඹකින්ුඑඹුසුබොවුආත්නම්ුඑහිුරුණුුඈුගුකිරීභවුබ්රිතහනයඹවු

නිදවුආත. බ 4(  ) 

 8 4ුගිවිසුම්ුත්න්ුකිරීභුපිිගඵුබ්විුවිසින්ුයනුුරළබූුවනුළරකිල්බරන්ු

වවන්ුශුවළකිඹ. බුඔහුුවිසින්ුලිඹනුරදු“An Account of the Interior of Ceylon”ු

නළභළතිුිතිබඹහිුඊඳ්රන්ථබඹහිු 8 4ුගිවිසුභුවන්ුබේ. බ 

ුබම්ු දක්හු ්රසිද්ධු ු යනු රදු නිරු ්රහලඹවු භතය,ු භවනුයු මූරසථහනබඹන්ු

භතයු බතොයතුරුු කිහිඳඹක්ු ු එහිු ු නු්රවබඹන්ු රඵහළම භවු ඳු භත්ු විඹ. බු ු එභු

බතොයතුරුුඳබේුකිඹන්නන්වවුබනොපිිගළම භවුබනොවළකිුවිඹුවළ. බු ු හුභහරුුූ ුු

දවසු ඊදවසු එභු ඝනලින්භු පිු ඈදිරිඳත්ුයන්බනමු. බු ු බභහිුඵරඳළළත්ූ ු ්රඵරු

බනසපයභු යවු බොවු බනුආතිු ූ ු බද්ලඳහරනු වු සිවිල්ු යහඳහයඹු දිනු වු

හරඹක්ු වහු ත්හිවනුු රළ දඹ. බු ු බභඹවු බවේතුූ බ ු බ ොිනලිු භවතහු යජුබේු

වයුත්තවු වබහගීපයභු නිහු බනොඳළමිණීභින. බු ු බභභු හරු ීමභහු තුශදීු කිසිදුු

බභොබවොතු ම්භන්ත්රවු ඳත්නුු බනොරළ දඹ. බු ු ඔහුු ඳළමිණිු ඳසුු ්රධහම න්ු භු

                                                           
14 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු-  Iබොව පිුගුු 2 - 26,ුබඞදු 4. බ7ුඵරන්න 
15 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iබොව පිුගුු 26,ුබඞදු 4. බ8ුඵරන්න 
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හච්ඞහ/ම්භන්ත්රව නළත ආයඹීඹ. බ  ඉබ  දිනබ දී ගිවිසුභ  ඳහෂ ල තය ම්මුතිඹක් 

වහ නිඹභ යන රදි. බ 16 

ගිවිසුබම් 24 ළනි න්තිඹ රංහබේ ව රන් න්ර නිරධහරීන්බේ වහ ධහනඹව 

රක්විඹ. බ   8 4 බෝසතු 32 ළනි  දින ඵළතසට් හමි විසින් වුන්රිේ අණ්ඩුහයතුභහවු

එනුරදු ඳණිවු බ ු බභබේු වන්ු බේ. බු “ ඊ යවු යහඟධහනිඹු තිු ඊත්තභු යජුබේු

අධිඳතයඹවු ඹවත්ු කිරීභවු ,ගිවිසුම්ු ්රහයු ඳක්පයභවු ඔඵවු භ බඳන්ූ ු නිදවසු

්රතිඳත්තිඹුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟතුභහබේුනුභළතිඹුහිමිුූ ුඔඵවුළරුකිරීභවුනිබඹෝු

යුආත. බ” 

“ගිවිසුබභහිුබඵෞද්ධහමිුමිථයහුආදහීම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුූ ු 24ුළනිුන්තිඹුළයදිු

ළවහීභක්ු ආතිු බනොනු අහයඹවු ්රහලු බොවු ති. ණිු නම්ු ු තිඊත්තභු යඟතුභහු

ම්පෂ වබඹන්භු තිප්තිභත්ු විඹු වළකිු තිබූණි ඹනුරුණුු භවු ඔබඵන්ු න්ුශු

බනොවළකිඹ. බ”ුබභභුවිඹඹන්ුපිිගඵුඔඵබේුවළඟීභුභහුදුදන්නහුතයභුතිුඊත්තභු

යජුබේු දුඑගත්ඹු දුභභු දනිමි. බු ුඑභුන්තිඹුපිිගඵුඔඵුළබඹන්ුඑගපයභු දු

එඵළවින්ුඊ යවුඟනතහුඑඹුපිිගුළම භුපිිගඵුබභභුන්තිබ ුහනබ ුදක්හු

ආත. බුුබඵෞද්ධුආදහිලි,ුපඟයුඳක්ඹුවුසිද්ධසථහනුන ත්තුුකිරීභුවුඒහුඅයක්හු

කිරීභු ුපිිගඵුබභභුන්තිබඹන්ුවිධිවිධහනුරහ ආත. බු ුබම්ුතින්ුඵළලුවිවුසිඹු

විබලේු නුභළතිඹුරඵහු දීභවු තිුඊත්තභු යඟතුභහු ඳසුඵවු බනොපයඹ. බු ු බබේු බතත්ු

ඳශමුුුහයංලබ ුවන්ුනු“බනොබිඳිඹුවළකි” ඹනුබඹදුභුභ භහුඑගුබනොනු

ඵළවින්ු අමිු ්රන්ථු භගින් බවෝු අමිු නිබඹෝජිතිනන්ු විසින්ු බනු ඹනුු රඵනු

හධහයවු නියවුල්ු බද්ලන භගින් �සතිඹහනිු ධෂ භඹු ශ්රිු රංහු තුශු යහප්තු කිරීභු

ළශළක්පයභවු ත්ු ්රඹත්නඹක්ු බරසින්ු බත්රුම්ු තු වළකිු ඵත්ු එඹු ක්රමිථහරවු

එබයහිුඒහහයුවයුතුුයනුයහඟකීඹුඅණ්ඩුබේු්රතිඳත්තිුභ ඳයසඳයුවිබයෝධීු

පයභුඹනුරුණුුභතුඳදනම්ුආතිුඵත්ඹ. බු17 

බභකීු බඵෞද්ධු ්රලසනඹු රන් න්හිු ඹවත්විජිතු හෂ ඹහරඹවු පී හහරීු විඹ. බු ු . ද්ධහභු

ත්වළයදළී භු ,ු එහිු අයක්හු පිණිු ූ ු ඳවසුභු විඳුභු විඹ. බු ු ගිවිසුබම්ු බඳොබයොන්දුු

දහහලිුබනොවුනුු තයුඒහු බනසු ූ ුතත්ත්ඹ භතුබද්ලඳහරනුඳරියඹුභගින් 

                                                           
16 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- I බොව පිුගුු 26- 23,ුබඞදු 4. බ 2ුඵරන්න 
17 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iබොව පිුගුු 23- 2 ,ුබඞදු 4. බ  ුඵරන්න 
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හච්ඞහ/ම්භන්ත්රව නළත ආයඹීඹ. බ  ඉබ  දිනබ දී ගිවිසුභ  ඳහෂ ල තය ම්මුතිඹක් 

වහ නිඹභ යන රදි. බ 16 

ගිවිසුබම් 24 ළනි න්තිඹ රංහබේ ව රන් න්ර නිරධහරීන්බේ වහ ධහනඹව 

රක්විඹ. බ   8 4 බෝසතු 32 ළනි  දින ඵළතසට් හමි විසින් වුන්රිේ අණ්ඩුහයතුභහවු

එනුරදු ඳණිවු බ ු බභබේු වන්ු බේ. බු “ ඊ යවු යහඟධහනිඹු තිු ඊත්තභු යජුබේු

අධිඳතයඹවු ඹවත්ු කිරීභවු ,ගිවිසුම්ු ්රහයු ඳක්පයභවු ඔඵවු භ බඳන්ූ ු නිදවසු

්රතිඳත්තිඹුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟතුභහබේුනුභළතිඹුහිමිුූ ුඔඵවුළරුකිරීභවුනිබඹෝු

යුආත. බ” 

“ගිවිසුබභහිුබඵෞද්ධහමිුමිථයහුආදහීම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුූ ු 24ුළනිුන්තිඹුළයදිු

ළවහීභක්ු ආතිු බනොනු අහයඹවු ්රහලු බොවු ති. ණිු නම්ු ු තිඊත්තභු යඟතුභහු

ම්පෂ වබඹන්භු තිප්තිභත්ු විඹු වළකිු තිබූණි ඹනුරුණුු භවු ඔබඵන්ු න්ුශු

බනොවළකිඹ. බ”ුබභභුවිඹඹන්ුපිිගඵුඔඵබේුවළඟීභුභහුදුදන්නහුතයභුතිුඊත්තභු

යජුබේු දුඑගත්ඹු දුභභු දනිමි. බු ුඑභුන්තිඹුපිිගඵුඔඵුළබඹන්ුඑගපයභු දු

එඵළවින්ුඊ යවුඟනතහුඑඹුපිිගුළම භුපිිගඵුබභභුන්තිබ ුහනබ ුදක්හු

ආත. බුුබඵෞද්ධුආදහිලි,ුපඟයුඳක්ඹුවුසිද්ධසථහනුන ත්තුුකිරීභුවුඒහුඅයක්හු

කිරීභු ුපිිගඵුබභභුන්තිබඹන්ුවිධිවිධහනුරහ ආත. බු ුබම්ුතින්ුඵළලුවිවුසිඹු

විබලේු නුභළතිඹුරඵහු දීභවු තිුඊත්තභු යඟතුභහු ඳසුඵවු බනොපයඹ. බු ු බබේු බතත්ු

ඳශමුුුහයංලබ ුවන්ුනු“බනොබිඳිඹුවළකි” ඹනුබඹදුභුභ භහුඑගුබනොනු

ඵළවින්ු අමිු ්රන්ථු භගින් බවෝු අමිු නිබඹෝජිතිනන්ු විසින්ු බනු ඹනුු රඵනු

හධහයවු නියවුල්ු බද්ලන භගින් �සතිඹහනිු ධෂ භඹු ශ්රිු රංහු තුශු යහප්තු කිරීභු

ළශළක්පයභවු ත්ු ්රඹත්නඹක්ු බරසින්ු බත්රුම්ු තු වළකිු ඵත්ු එඹු ක්රමිථහරවු

එබයහිුඒහහයුවයුතුුයනුයහඟකීඹුඅණ්ඩුබේු්රතිඳත්තිුභ ඳයසඳයුවිබයෝධීු

පයභුඹනුරුණුුභතුඳදනම්ුආතිුඵත්ඹ. බු17 

බභකීු බඵෞද්ධු ්රලසනඹු රන් න්හිු ඹවත්විජිතු හෂ ඹහරඹවු පී හහරීු විඹ. බු ු . ද්ධහභු

ත්වළයදළී භු ,ු එහිු අයක්හු පිණිු ූ ු ඳවසුභු විඳුභු විඹ. බු ු ගිවිසුබම්ු බඳොබයොන්දුු

දහහලිුබනොවුනුු තයුඒහු බනසු ූ ුතත්ත්ඹ භතුබද්ලඳහරනුඳරියඹුභගින් 

                                                           
16 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- I බොව පිුගුු 26- 23,ුබඞදු 4. බ 2ුඵරන්න 
17 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iබොව පිුගුු 23- 2 ,ුබඞදු 4. බ  ුඵරන්න 
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ඵබරන්ු අබයෝඳවඹු යනුු රළබූු ඒහු විඹ. බු ු හනබ දීු වළභු බදඹක්භු බදවිඹන්ු

වන්බේබේු ම තිඹවු ඹවත්ු නු තයු මිනිහු විසින්ු ඳනනුු රළබූුම තිු යුක්තිරුු

න්බන්ු ඒහු බද්ු ම තිඹවු නුකරු නු ්රභහවඹවු ඵු �සතිඹහනිු අමිඹන්වු

බඳන්හුදීුආත. බුබ්රිතහනයුයඟඹුඳහරනඹුයනුුරඵන්බන්ු�සතිඹහනින්ුඵළවින්ුබදවිඹන්ු

වන්බේබේු ම තිඹවු ඳවවළණිු ූ ු ම තිභඹු ඵළඳීම්ු �ඹහත්භු කිරීභු ඈ දීභවු විදු

හක්ිතඹවුඑගුඔවුන්වුබනොවළකිඹ. බුඊ යවුබඵෞද්ධුඟනතහුභුගිවිසුම්ු්රහයුූ ු

ඵළඳීම්ුබිලීභුපිණිුතීයවඹුශුවිවුඒුවහුූ ුනිදවවුරුවුබරුබඹොදහුත්බත්ු

බභභු තත්ත්ඹින. බු ආත්තු ලබඹන්භු බභභු තෂ ඹවු ඳදනම්ු ූ බේු ඊ රැිනඹන්ු

�සතිඹහනිු අභවු වළයපයභු වු එභු දහඝහයහත්භු වහු ශිසවු ූ ු ළරවුම්රුන්ු

බ්රිතහනයුඳහරනඹුබරුඒත්තුුළන්පයභුපිණිුඊ රැිනඹන්බේුභනුසුකිරීභඹ. බ18 

3.1.3.    1818  � ළනය වහලළීනන ළ ප්රකළය 

ඊ යවුඳශහත්ුබ්රිතහනයුකිරුශවුඹවත්ුයුළම බම්ු්රහලනඹක්ු 8 8ුබනොළම්ඵෂ ු6 ු

දිනුනිකුත්ුයනුරදි. බුුඳසුුබභඹු 896ුංු2 ුදයනුනිබඹෝුබරුම තිතුයනු

රදි. බුුබ්රිතහනයුසහධීනතහු්රහලනබඹහිු  ුළනිුබේදබඹහිුබභබේුවන්ුබේ. බ 

“බඵෞද්ධුභික්ෂුන්,ුඊත්ුවුබඳයවළයල්ුබඳයුඳරිදිුරුුළරකිලිුරළබිඹුයුතුඹ; ුබම්ු

තයවු බනකුත්ු තළනළත්තන්ු හභහී ු බරු අභු ආදහීභ,ු බද්ලනහු කිරීභු වු

නිඹමිතුඵරඳත්රුආතිුසිද්ධසථහනුනිසිුතළන්රුඈදිුකිරීභුපිිගඵුයඟබ ුඅයක්හු

බනොරළබබ්ුඹළිනුකිසිබේත්ුබත්රුම්ුුබනොතුයුතුඹ. බ” 

 8 8ු ආතිූ ු න්නද්ධු ළරැල්රවු ්රති�ඹහක්ු බරු  8 8ු බ්රිතහනයු සහධීනතහු

්රහලඹුළීමබම්දීුඊ යවුගිවිසුබභහිු ංගුු්රඵරුදන්ුඑනම්ුබඵෞද්ධහභුරංකම ඹු

(පී හුබනොශුයුතු)ුබහවිතුකිරීබභන්ුළශකීුසිිනඹව. බුු 

බ්රිතහනයු ඳහෂ ලිබම්න්තුු බත්රීම්ු මිුගු භගින්ු බඹොමුු යනු රදු ්රලසනරවු පිිගතුරු 

බදමින්ුෂ ුබජ්ම්සුඒවෂ න්ුබවනට්,ුඊ යවුගිවිසුබභහිුඳභනඹුපයභුම්ඵන්ධබඹන්ු

ඳවතුදළක්බනුඳළවළදිලිුකිරීභුයනුරදි. බ 

                                                           
18 සිංවරුබොමිබම්ුහෂ තහු- Iුුබොව පිුගුු 2 - 24,ුබඞදු 4. බ  ුඵරන්න 
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“ගිවිසුබම්ුමුල්ුබොන්බද්සිුනුුඊ යවුඟනතහබේුඅභවුපී හුබනොශුයුතුුඵවු

පිුබඳොබයොන්දුුුපයමු. බුුඑබවත්ු 8 8ු්රහලනඹුභගින්ුඔවුන්බේුඳන්ල්ුවුඅමිු

සිරිත්ුවිරිත්ුරවුරුුශුයුතුුඵුවළයුන්ුකිසික්භුවතිුබනොපයඹ”ු(64/23/ ු842ුු

හෂ තහු ්රලසනු ංු 64 4ු )ු ු බ්රිතහනයිනන්ු ඊ යවු ගිවිසුබම්දීු එගු ූ ු ඔවුන්බේු

බඳොබයොන්දුලින්ුඳභනඹුපයුආතිුඵවුබභිනන්ුහක්යුරළබබ්. බ 

කිසිභු ු යුයකින්ු සිඹු අභු ඊල්රංකනඹු බනොයනු ඵු ඊ යවු ගිවිසුභු භගින්ු

බඳොබයොන්දුුපයුආතිුඵවුඊ යවුඟනතහුබත්රුම්ුත්ව. බුු“රංකම ඹු(inviolable) ඹනු

ඳදබඹන්ුදවසුන්බන්ුහුබදක්භුඅභුආදහීබම්ුනිදවුබනොනුඵදුඔවුන්ුබත්රුම්ු

ත්ව. බ 

ඹවත්ුවිජිතහදීුඵරබේ,ුඔවුන්ුවිසින්ුයනුරදු්රහලුවුගිවිසුම්ුඊල්රංකනඹුයනු

රද්බද්ුබබේදළිනුපිුදළන්ුඳරීක්හුයන්බනමු. බ 

�සතිඹහනිුඳල්ලිුඈදිුයනුුවහුඈ ුරනුුපිණිුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ුඳවතුවන්ු

අජහුඳනත්ුම තිතුයනුරදි. බ 

(1) ු ු  8 6ුංු  ුදයනුඊ යවුඳල්ලිුඅජහුඳනත.ු බ 

(2) ු ුුුු 8 4ුංු2 ුුදයනු�සතිඹහනිුපඟම ඹුසථහනුඳනත 

(3) ු ු  8 4ුංු 3ුදයනුබ්රසබිටීඹන්ුඳල්ලි(ඊ යවුඅජහුඳනත) 

(4) ු ු  8  ුුංු 6ුදයනුබිබොප්රුන්ුවිසින්ුඳහලිතුුඳල්ලිුඅජහුඳනත 

(5) ු ු  8  ුුංුු24ුදයනුබිබොප්රුන්ුඳහරනඹුබනොයනුුඳල්ලි 

(6) ු ු  92 ු ුංු 9ුදයනුබයෝභහනුුබුතෝලිු්රයහඟගුරුුුවුබිබොප්රුුුුුු
(රංහබේ)ුුඳල්ලි(ුඅජහුඳනත) 

(7) ු   928ුුංු2 ුුදයනුබභරිහනුුරංහුධෂ භදතුඅජහුඳනත 

(8) ු   9  ුුංු  ුදයනුශුද්ධුආන් ිුුඳල්ලිුුඅජහුඳනත 

(9) ු   96 ුුංු  ුදයනුළරපයබම්ුවමුදහුඅජහුඳනත 

(10)  96 ු ුංු29ු ු දයනුඕරන්දු්රතිංසයවුයනුරදු ුඳල්ලිු ුඅජහු   

ඳනත 

(11)  934ුුංු4 ුදයනුබභබතෝදිසතුබහයුංභඹ 

(12)  9  ුුංු4 ුදයනුරංහුඵළප්ිනසට්ුබහුුඅජහුඳනත 
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“ගිවිසුබම්ුමුල්ුබොන්බද්සිුනුුඊ යවුඟනතහබේුඅභවුපී හුබනොශුයුතුුඵවු

පිුබඳොබයොන්දුුුපයමු. බුුඑබවත්ු 8 8ු්රහලනඹුභගින්ුඔවුන්බේුඳන්ල්ුවුඅමිු

සිරිත්ුවිරිත්ුරවුරුුශුයුතුුඵුවළයුන්ුකිසික්භුවතිුබනොපයඹ”ු(64/23/ ු842ුු

හෂ තහු ්රලසනු ංු 64 4ු )ු ු බ්රිතහනයිනන්ු ඊ යවු ගිවිසුබම්දීු එගු ූ ු ඔවුන්බේු

බඳොබයොන්දුලින්ුඳභනඹුපයුආතිුඵවුබභිනන්ුහක්යුරළබබ්. බ 

කිසිභු ු යුයකින්ු සිඹු අභු ඊල්රංකනඹු බනොයනු ඵු ඊ යවු ගිවිසුභු භගින්ු

බඳොබයොන්දුුපයුආතිුඵවුඊ යවුඟනතහුබත්රුම්ුත්ව. බුු“රංකම ඹු(inviolable) ඹනු

ඳදබඹන්ුදවසුන්බන්ුහුබදක්භුඅභුආදහීබම්ුනිදවුබනොනුඵදුඔවුන්ුබත්රුම්ු

ත්ව. බ 

ඹවත්ුවිජිතහදීුඵරබේ,ුඔවුන්ුවිසින්ුයනුරදු්රහලුවුගිවිසුම්ුඊල්රංකනඹුයනු

රද්බද්ුබබේදළිනුපිුදළන්ුඳරීක්හුයන්බනමු. බ 

�සතිඹහනිුඳල්ලිුඈදිුයනුුවහුඈ ුරනුුපිණිුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ුඳවතුවන්ු

අජහුඳනත්ුම තිතුයනුරදි. බ 

(1) ු ු  8 6ුංු  ුදයනුඊ යවුඳල්ලිුඅජහුඳනත.ු බ 

(2) ු ුුුු 8 4ුංු2 ුුදයනු�සතිඹහනිුපඟම ඹුසථහනුඳනත 

(3) ු ු  8 4ුංු 3ුදයනුබ්රසබිටීඹන්ුඳල්ලි(ඊ යවුඅජහුඳනත) 

(4) ු ු  8  ුුංු 6ුදයනුබිබොප්රුන්ුවිසින්ුඳහලිතුුඳල්ලිුඅජහුඳනත 

(5) ු ු  8  ුුංුු24ුදයනුබිබොප්රුන්ුඳහරනඹුබනොයනුුඳල්ලි 

(6) ු ු  92 ු ුංු 9ුදයනුබයෝභහනුුබුතෝලිු්රයහඟගුරුුුවුබිබොප්රුුුුුු
(රංහබේ)ුුඳල්ලි(ුඅජහුඳනත) 

(7) ු   928ුුංු2 ුුදයනුබභරිහනුුරංහුධෂ භදතුඅජහුඳනත 

(8) ු   9  ුුංු  ුදයනුශුද්ධුආන් ිුුඳල්ලිුුඅජහුඳනත 

(9) ු   96 ුුංු  ුදයනුළරපයබම්ුවමුදහුඅජහුඳනත 

(10)  96 ු ුංු29ු ු දයනුඕරන්දු්රතිංසයවුයනුරදු ුඳල්ලිු ුඅජහු   

ඳනත 

(11)  934ුුංු4 ුදයනුබභබතෝදිසතුබහයුංභඹ 

(12)  9  ුුංු4 ුදයනුරංහුඵළප්ිනසට්ුබහුුඅජහුඳනත 
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(13)  9 7ුංු43ුදයන රංහුබද්ුබහුඅජහුඳනත 

බභභු නඳනත්ු ළඩිු වරිඹක්ු භගින්ු �සතිඹහනිු ඳල්ලිු ඈදි කිරීභු වහු මූරයහධහයු

ඳඹනුු රළබූු තයු ඳන්ල්ු ඈදිු කිරීභු ඊබදහු කිසිදුු මූරයධහයු ළඳීමභවු කිසික්ු

ම තිතුබනොයනුරදි. බ 

1842 අංක 11 දරන උ රත ඳේලි ආඥළ ඳන  

02 ලෆනි මකොතව 

�සතිඹහනිු අබම්ු ඊන්නතිඹු වු දිිනනු තුශු ඹවඳත්ු ගුවධෂ භු ්රෂ ධනඹු යනුු

පිණිු භවඟනඹහබේු �සතිඹහනිු ආදහීම්ු වහු දිරිදීභු බඹෝයු ඵළවින්ු බම්ු රුවු

ඊබදහු යඟබ ුබහණ් හහයබඹන්ුමුදල්ුනිකුත්ුකිරීභවුයුබදනුුරඵනුතය එකීු

මුදල්ුඅධහයු ුසිද්ධසථහනුඈදිකිරීභවුවු�සතිඹහනිුපඟරුන්බේුන ත්තුුවහු

බඹදවිඹුයුතුඹ. බු 
 

1845 අංක 01  දරන �වහතියළනි පජනීය වහථළන ඳන  

23 අණ්ඩුහයතුභහබේුත්නින්ුයුත්ුඵරඳත්රඹක්ුභගින් බ්රිතහනයුඳවුම්ු 422 වු

බනොළඩිු මුදරක්ු ුබහණ් හහයබඹන්ුනිකුත්ුකිරීභුම තයහනුකරුනු තයුඑකීුමුදල්ු

බභහිු ඳසුු දළක්බනු ඳරිදිු ඳත්ු යනුු රළබූු බහයහයු භණ් රඹු ධීක්වඹු

ඹවබත්  භවනුයුඳල්ලිඹක්ුඈදි යනුුපිණිුබඹදවිඹුයුතුඹ. බ 

තදුබභභුඈදි කිරීබම්ුආසතබම්න්තුුමුදලින්ුබොවක්ුම්භහදම්ුමුදල්ුලින්ුරැසුයු

තුයුතුුතයුඑභුමුදරුබහණ් හහයබ ුතළන්ඳත්ුයනුතුරුුඅණ්ඩුහයතුභහුවිසින්ු

මුදල්ුනිකුත්ුබනොශුයුතුින. බ 
 

2  යඟබ ුමූරයහධහයුභතුමුළුභනින්භුබවෝුඈන්ුබොවකින්ුන ත්තුුන්නහුූ දු

දළනවු ඈදියු ආතිු බවෝු භතුවු ඈදියන්නහු ූ ු ඕනෆභු බද්සථහනඹක්ු වහු නිසිු

යුරින් ඳත්ුයනුුරඵනු�සතිඹහනිුබද්ළතිරුන්වුඅධහයුපිණිුවිධහඹුබහබේු

ඊඳබදසුභතුඑභුබහුවුඅණ්ඩුහයතුභහවුබඹෝයුඹළිනුබඳබනනුසථහරදි එකීු

අණ්ඩුහයතුභහබේු ත්නින්ු ූ ු නිඹභඹකින්ු ලින්ු ශ එභු බද්ළතිරුන්වු

ඹවත්විජිතු බහණ් හහයබඹන්ු ළුගප්ු බපයභු ම තයහනුකරු ඵු තදුයවත්ු බභහිරහු

වන්ුයමු. බු ුතද,ුඑකීුළුගප්ුඳවතුවන්ුඅහයඹවුවිවිධුවන්ලින්ුබවිඹු

යුතුඹ. බ 
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එනම්ු අණ්ඩුහයතුභහු වු විධහඹු බහු ෆහීභවු ඳත්ු න්බන්ු නම්ු බඹෝජිතු

බද්සථහනබ ු සිවු ඹම්ු හධහයවු දුයු නු . ද්ධිභත්ු ළඩිහිිනු ඟනු ංයහු එක්ු

ීමඹක්( 22)ුවුඒුසිඹලුුබදනුඑකීුබද්සථහනඹවුඳළමිණීභවුඑගුඵුලිඹවිල්රකින්ු

්රහලුබොවුආතිුවිබවුඑකීුබද්ළතිතුභහුබතුයවුබ්රිතහනයුඳවුම්ුඑසිඹු

ඳනවක්( 42)ුඹවත්විජිතුබහණ් හහයබඹන්ුනිකුත්ුකිරීභුම තයහනුකරුබේ. බ 

බභකීු ළඩිහිිනු ඟනු ංයහු බදීමඹක්(622)ු ූ ු ශු බ්රිතහනයු ඳවුම්ු බදසිඹු ඳනවක්ු

(642)ද,ු බභකීුළඩිහිිනුඟනුංයහුබදීමඹක්(322)ුූ ුශුබ්රිතහනයුඳවුම්ුවහයීමඹක්ු

( 22)ු ද,ු ලබඹන්ු බභභු අජහු ඳනබත්ු න්තිරවු ඹවත්,ු ඹවත්විජිතු

බහණ් හහයබඹන්ුහෂ ිතුනිකුත්ුශුයුතුඹ. බ 

බභහිදීුඳවුම්ු 22ුඹනුුහෂ ිතුඑක්ුබද්සථහනඹක්ුවහුබවිඹුවළකිුඊඳරිභුමුදරු

නු තයු එක්ු යක්ු වහු බවිඹු වළකිු මුළුු මුදරු ඳවුම්ු වහයදව( 222)ු

බනොඈක්භවිඹුයුතුින. බ 

බඳ්රික්ුඔරිෂසුවිසින්ුඈදිරිඳත්ුයනුරදු(ඳසුු “The church of Ceylon”ුහිුඳශුයනු

රදු)ුඳ�හුබභබේු වන්ුබේ. බ19 

“දිිනබන්ුසිඹලුු ්රබද්ලරවු ඹත්ු ඈ ම්ුළඵලිු�සතිඹහනිු බහවු ඳළරීභු පිිගඵු

ලිඹකිඹවිලිු සිඹු වනක්ු බොශමු දිබඹෝසිඹු (Diocese) ු බහයබ ු ඳතී. බු ු බභභු

ලිඹකිඹවිලිරු ඳළරුම්රහීෂන්ු බරු ු විවිධු අහයබඹන්ු වන්ු වුදු ඈ ම්ු බහවිතු

යනුුරඵන්බන්ු�සතිඹහනිුබහුවිසිනි. බු ුඑබේුවුදුනම්ුයනුරදුඳළරුම්රහීෂන්ු

න්බන්ුබොශමුදයගුරු(තනිුබහයරු)ුබවෝුබනක්ුබහයරුන්ුවහුඑක්ුඔහුවු

ඳළරීභ,ු නම්ු යනු රදු බවෝු ඳත්ු යනු රදු බහයරුන්ු එංරන්තු බහබේුු

ංසථහතුබහයරුන්ුු(රංහබේ)ුබවෝු�සතිඹහනිුමිනහරිුබහයහයුභණ් රඹුබවෝු

එංරන්තු බහබේු බනහනහු (Zenana) මිනහරීු භහභු බවෝු  8  ු ංු  6ු දයනු

අජහු ඳනබත්ු විධිවිධහනු ඳරිදිු �සතිඹහනිු ඳල්ලිු එමුතුු භගින්ු බතෝයහු ඳත්ු යු

න්නහුරදුබහයරුන්. බ 

බභභුඳළරුම්ුපිිගඵුමුල්භුලිඹකිඹවිල්රු 8 9ුතයම්ුඇතවුදිඹනුහරුීමභහදීු

වමුබේ. බුුබම්ුසථහුනවිවු�සතිඹහනිුමිනහරීුංභඹුවිසින්ුරංහවුඑනුරදු
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එනම්ු අණ්ඩුහයතුභහු වු විධහඹු බහු ෆහීභවු ඳත්ු න්බන්ු නම්ු බඹෝජිතු

බද්සථහනබ ු සිවු ඹම්ු හධහයවු දුයු නු . ද්ධිභත්ු ළඩිහිිනු ඟනු ංයහු එක්ු

ීමඹක්( 22)ුවුඒුසිඹලුුබදනුඑකීුබද්සථහනඹවුඳළමිණීභවුඑගුඵුලිඹවිල්රකින්ු

්රහලුබොවුආතිුවිබවුඑකීුබද්ළතිතුභහුබතුයවුබ්රිතහනයුඳවුම්ුඑසිඹු

ඳනවක්( 42)ුඹවත්විජිතුබහණ් හහයබඹන්ුනිකුත්ුකිරීභුම තයහනුකරුබේ. බ 

බභකීු ළඩිහිිනු ඟනු ංයහු බදීමඹක්(622)ු ූ ු ශු බ්රිතහනයු ඳවුම්ු බදසිඹු ඳනවක්ු

(642)ද,ු බභකීුළඩිහිිනුඟනුංයහුබදීමඹක්(322)ුූ ුශුබ්රිතහනයුඳවුම්ුවහයීමඹක්ු

( 22)ු ද,ු ලබඹන්ු බභභු අජහු ඳනබත්ු න්තිරවු ඹවත්,ු ඹවත්විජිතු

බහණ් හහයබඹන්ුහෂ ිතුනිකුත්ුශුයුතුඹ. බ 

බභහිදීුඳවුම්ු 22ුඹනුුහෂ ිතුඑක්ුබද්සථහනඹක්ුවහුබවිඹුවළකිුඊඳරිභුමුදරු

නු තයු එක්ු යක්ු වහු බවිඹු වළකිු මුළුු මුදරු ඳවුම්ු වහයදව( 222)ු

බනොඈක්භවිඹුයුතුින. බ 

බඳ්රික්ුඔරිෂසුවිසින්ුඈදිරිඳත්ුයනුරදු(ඳසුු “The church of Ceylon”ුහිුඳශුයනු

රදු)ුඳ�හුබභබේු වන්ුබේ. බ19 

“දිිනබන්ුසිඹලුු ්රබද්ලරවු ඹත්ු ඈ ම්ුළඵලිු�සතිඹහනිු බහවු ඳළරීභු පිිගඵු

ලිඹකිඹවිලිු සිඹු වනක්ු බොශමු දිබඹෝසිඹු (Diocese) ු බහයබ ු ඳතී. බු ු බභභු

ලිඹකිඹවිලිරු ඳළරුම්රහීෂන්ු බරු ු විවිධු අහයබඹන්ු වන්ු වුදු ඈ ම්ු බහවිතු

යනුුරඵන්බන්ු�සතිඹහනිුබහුවිසිනි. බු ුඑබේුවුදුනම්ුයනුරදුඳළරුම්රහීෂන්ු

න්බන්ුබොශමුදයගුරු(තනිුබහයරු)ුබවෝුබනක්ුබහයරුන්ුවහුඑක්ුඔහුවු

ඳළරීභ,ු නම්ු යනු රදු බවෝු ඳත්ු යනු රදු බහයරුන්ු එංරන්තු බහබේුු

ංසථහතුබහයරුන්ුු(රංහබේ)ුබවෝු�සතිඹහනිුමිනහරිුබහයහයුභණ් රඹුබවෝු

එංරන්තු බහබේු බනහනහු (Zenana) මිනහරීු භහභු බවෝු  8  ු ංු  6ු දයනු

අජහු ඳනබත්ු විධිවිධහනු ඳරිදිු �සතිඹහනිු ඳල්ලිු එමුතුු භගින්ු බතෝයහු ඳත්ු යු

න්නහුරදුබහයරුන්. බ 

බභභුඳළරුම්ුපිිගඵුමුල්භුලිඹකිඹවිල්රු 8 9ුතයම්ුඇතවුදිඹනුහරුීමභහදීු

වමුබේ. බුුබම්ුසථහුනවිවු�සතිඹහනිුමිනහරීුංභඹුවිසින්ුරංහවුඑනුරදු
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ඳශමුුමිනහරීරුන්ුසිේබදනහුඳළමිවුභහුකීඳඹක්ුතුූ හුඳභණි. බුුබභභුලිඹවිල්රු

මිනහරීුවයුතුුරංහබේුආයඹිුඵද්බද්භු්රබද්ලබ ු ක්යු   ුු ඳභවුඈ භක්ු

වහුූ ු්රදහනඹකි. බු ුබභභුඈ භදුඑඹවුඅන්නබ ුඔවුන්ුමිරදීුත්ුතත්ුඈ භක්දු

මිනහරීරුන්ුවිසින්ුබඹොදහුනුුරළබූබ ුඳල්ලිඹක්ුඳහරක්ුවු්රබද්ලබ ුනුදුගීු

�සතිඹහනිු ඹු වහු භවළුුනිහඹක්දු ඈදිකිරීභු ඊබදහඹ. බු ු ඈනික්බිති,ු බෝට්බට්ු

්රබද්ලබ ු මිභක්ුඅයම්බුශු තයු එඹු පිහිුගනුරද්බද්ුරළම්බ්රික්ු බද්ළතිතුභහවු

 866ුදීු්රදහනඹුයනුරදුයඟබ ුඈ භඹ. බ 

ඵද්බද්භුනුබදනුබන්ුළඩිශක්ුඹහභවුභත්බතන්ුබොශමුබොුගබේුපිහිිනුලහන්තු

පීතයු බදේභළදුයු වු එඹු පිහිිනු මිමිඹ,ු (ල්වහබේු යදගුරු,ු බොශමු යදගුරු,ු

යඟබ ු්රධහනුබල්ම්ුතළන,ුබොශමුඅයක්ුබවුවමුදහබේුවබදනුනිරධහරීුඹනු

ඹවු බහයු බදන)ු රදි. බු ු බභභු ඳල්ලිඹු ු බභකීු බවු වමුදහ,ු එංරන්තු බහවු ඹත්ු

ගිහිඹන්ුවුයුදුවමුදහුඹනුඳහෂ ලසරුබහවිතඹුවහුබන්ුබොවුබදනුරදි. බ 

එදිනභුයඟඹුවිසින්ුතත්ු්රදහනඹක්ුයනුරදිු. බුුඑනම්ුපිවබොුගේුපිහිිනුඳෂ ඝසු  ුක්ු

ූ ුඈ භකි. බු ුබම්ුඈ බම්ුලහන්තුබඳෝල්ුබදේභළදුයු ඈදියනුරදි. බු ුබභහිු්රදහනරහීෂන්දු

ූ බ ු ලහන්තු පීතයු බදේු භළදුයු වහු ූ ු ඹු ූ ු තයු එහිු එක්ු ඳහෂ ලසඹක්ු ු ූ ු බවු

වමුදහබේු වබදනු නිරධහරීු බනුව,ු බොශමු දිස�ක්බ ු ඹළමිු අබද්ලු විඹ. බු

ල්තු නු විව,ු පිවබොුගු ්රබද්ලඹු ඳදිංිතඹවු බඹෝයු බනොනු බඳබදක්ු ඵවු

ඳත්විඹ. බු ු එහිු ූ ු ඳෂ ඝසු 6. බ89 ුක්ු වළයු න්ු ඈ ම්ු විකුවහු දළී ඹ. බු ු එිනන්ුරළබූු මුදල්ු

බඹොදහු බොශමු රීඟන්ට්ු පයදිබ ු නු ලහන්තු බඳෝල්ු බදේභළදුයු ඈදියනු රදි. බු ඈතිරිු

ඳෂ ඝසු6. බ89 ු්රභහවඹු“ඹහජහුිවඹක්”ු(කු හුඳල්ලිඹක්)ුබරුබහවිතඹුවහුයහු

න්නහු රදි. බු එඹු ශඵරහරීු තදඵදු ූ ු බොශමුනයබ ු හණිඟු බඳබදබු පිහිිනු

හභබ ුකු හුබම්ුබිභක්ුබරුතභුඳතී. බු ුහිරිවළයඹවුඳත්ුූ ුයඳහරිිනන්,ුබභහිු

රැඳීුුසිඹුවදතින්භුබදවිඹන්ුඊබදහුඹහජහුයනුුආත. බු 

එදිනභුයඟඹුවිසින්ුතත්ු්රදහනඹක්ුසිදුුයනුරදි. බුුඑනම්ුක්යු , /6ුුඳභවුහලුු

මුබදොයු භතු පිහිිනු බිම් ක්ු සුහනු මිමිඹක්ු වහඹ. බු ු එබවත්ු බභභු ඈ භු බභකීු

හෂ ඹඹු වහු බහවිතු බනොශු තයු බොශමුනුඅනු බදේභළදුයක්ු වහු බන්ු

යනුරදි. බුුහනබ දීුදයගුරුුබවෝසලිුභබ දීු 9  ුබභභුඈ භුයඟඹවුබහයදීුඒු

බනුවු බඵෞද්ධහබරෝු භහබත්ු (. රෂ සු ඳහය)ු ඈ ම්ු බොවක්ු න්නහු රදි. බු බභභු
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ඈ භු භතු ්රධහනු බද්ළතිු නිු වු බොශමු දයගුරුු නිු පිහිවහු ආත. බු ු ඉවු

භතයුනුඅනුබදේභළදුරුුදුපිහිවහුආත. බු ු (බභභුඈ බම්ුතත්ුඅඹතනුකීඳඹක්ු

එනම්ුදිබඹෝසිඹුහෂ ඹහරඹ,ුු�සතිඹහනිුරංහුබහබේුතරුවුංම්ුමූරසථහනඹ,ුඈරුු

දිනුඳහල්ුමිුගුවුවිශ්රහමිුපඟුනිවන)ුආත. බ 

�සතිඹහනිුබහබේුභතුශුබනොවළකිුමිතුබයකුුනුබජ්ම්සු සුගට්ුවිසින්ුයදගුරුු

ක්බරෝවන්ුභබ දීු 8 3ුබොශමුයදගුරුුවුඔහුබේුනු්රහප්තිඹන්ුවවුඊරුභුනු

ඳරිදිුබොල්ලුපිිනබ ුපිහිිනුතිුවිලහරුසුගට්ුබද්ඳුශුඔප්පුකින්ුඳයනුරදි. බු ුබභබේු

ඳයනු රද්බද්ු “එංරන්තු බහබේු භතහදඹු නුු �සතුු ධෂ භඹු යහප්තු යනුු

පිණි”ුබේ. බුසුගට්ුබක්තිභත්ුපුද්රබඹකුුබභන්භුවිවිධුදක්තහුආත්බතකුුවිඹ. බුඔහුු

බොශමුතීෂ ථුවිධහඹුූ ු තයුබොශමුබඟෝෂ ජ්ු සුගට්ුවුභහබම්ුඅයම්බඹහු

විඹ. බුුඔහුු 872ුදීුබහ්රහප්තුූ ුනමුදුුරංහබේුු�සතිඹහනිුබහබේුභිිද්ධිඹුඳතනු

ඹබේු වදත්ු තුශු ඔහුබේු භතඹු බනොනළීමු යහු ඳතී. බු බොශමු අෂ ණීඹුු

බඳබදුක්යු  ුුඳදිංිතඹවුසුදුසුුඈ භක්ුඔහුුවිසින්ුඊරුභුබොවුතිබිව. බුබභභු

ඈ ම්ුභතුශු. බබතෝභසු ්රහථමිුඳහරුවුබොශමුයදගුරුුවහුූ ුඈ  ුආතිුදිභු

ඵංරහක්ුආතුළුුතත්ුනගිුුනිහුකීඳඹක්දුවිඹ. බුුඑබවත්ු 978ුදීුඑවුයදගුරුුූ ු

සවිදින්ු ්රනහන්දුු ඔහුබේු ඳදිංිතඹු වහු ලුබතන්ු ඈදිශු අනු බදේු භළදුයු පිහිිනු

බො නළගිල්රු බතු ගිඹව. බු බම්ු සිඹලුු ිනනහු ඈ ම්ු  9 2ු වු 72ු දලරදිු යඟඹවු

ඳයහු නුු රළ දඹ. බු ු ෂ තභහනබ ු බද්ීඹුඅදහඹම්ු බදඳහෂ තබම්න්තුු පිහිවහු ආත්බත්ු

ලින්ුඳළතිුයදගුරුුනිහඹුතුශඹ. බ 

යවුතුශුබදවිඹන්ුවන්බේුඊබදහුුයනුවයුතුුවහුබනොභසුරුුබරුඅධහයුදීබම්ු

ඊනන්දුු දිවභු ඳළතිව. බු බම්ු තුිගන්ු�සතිඹහනිු බහබේු හභහජිිනන්ුතුශ,ු එහිු ූ ු

බනො හු සිදුු නු සුඵහධනු �ඹහලිඹු පිිගඵු ්රබඵෝධඹක්ු ආතිු විඹ. බු ු මුල්භු

හරබ දීුභවහුදහනඳතිුබඟබයොනිසු ුපීරිසුවිසින්ුයනුරදුඳරිතයහඹුළපීුබඳබන්. බු

 89 ු දීුඔහුුවිසින්ු�සතිඹහනිුබහබේුංසථහපිතුබහයරුන්ුබතුබොශමුනයු

බහුීමභහුතුශුපිහිිනුක්යු 7ුුඈ භක්ු (නත්බත්ුපිහිින)ුඳරිතයහුයනුරදි. බු

බභඹු යනු රද්බද්ු යදගුරුු පුවයබහයු යමුදබල්ු ්රබඹෝඟනඹු ඊබදහඹ. බු ු ්රධහනු

බද්සථහනඹවුළතපුම්ු ුඳභවුදුරිකින්ුපිහිිනුබභභුඈ භුංෂ ධනඹුවහුඈතහු

බඹෝයුූ ුතයු 972ුවන්රදිුනිහුඈදිකිරීභුවහුයඟඹුවිසින්ුබභභුඈ බභන්ු

136



136 
 

ඈ භු භතු ්රධහනු බද්ළතිු නිු වු බොශමු දයගුරුු නිු පිහිවහු ආත. බු ු ඉවු

භතයුනුඅනුබදේභළදුරුුදුපිහිවහුආත. බු ු (බභභුඈ බම්ුතත්ුඅඹතනුකීඳඹක්ු

එනම්ුදිබඹෝසිඹුහෂ ඹහරඹ,ුු�සතිඹහනිුරංහුබහබේුතරුවුංම්ුමූරසථහනඹ,ුඈරුු

දිනුඳහල්ුමිුගුවුවිශ්රහමිුපඟුනිවන)ුආත. බ 

�සතිඹහනිුබහබේුභතුශුබනොවළකිුමිතුබයකුුනුබජ්ම්සු සුගට්ුවිසින්ුයදගුරුු

ක්බරෝවන්ුභබ දීු 8 3ුබොශමුයදගුරුුවුඔහුබේුනු්රහප්තිඹන්ුවවුඊරුභුනු

ඳරිදිුබොල්ලුපිිනබ ුපිහිිනුතිුවිලහරුසුගට්ුබද්ඳුශුඔප්පුකින්ුඳයනුරදි. බු ුබභබේු

ඳයනු රද්බද්ු “එංරන්තු බහබේු භතහදඹු නුු �සතුු ධෂ භඹු යහප්තු යනුු

පිණි”ුබේ. බුසුගට්ුබක්තිභත්ුපුද්රබඹකුුබභන්භුවිවිධුදක්තහුආත්බතකුුවිඹ. බුඔහුු

බොශමුතීෂ ථුවිධහඹුූ ු තයුබොශමුබඟෝෂ ජ්ු සුගට්ුවුභහබම්ුඅයම්බඹහු

විඹ. බුුඔහුු 872ුදීුබහ්රහප්තුූ ුනමුදුුරංහබේුු�සතිඹහනිුබහබේුභිිද්ධිඹුඳතනු

ඹබේු වදත්ු තුශු ඔහුබේු භතඹු බනොනළීමු යහු ඳතී. බු බොශමු අෂ ණීඹුු

බඳබදුක්යු  ුුඳදිංිතඹවුසුදුසුුඈ භක්ුඔහුුවිසින්ුඊරුභුබොවුතිබිව. බුබභභු

ඈ ම්ුභතුශු. බබතෝභසු ්රහථමිුඳහරුවුබොශමුයදගුරුුවහුූ ුඈ  ුආතිුදිභු

ඵංරහක්ුආතුළුුතත්ුනගිුුනිහුකීඳඹක්දුවිඹ. බුුඑබවත්ු 978ුදීුඑවුයදගුරුුූ ු

සවිදින්ු ්රනහන්දුු ඔහුබේු ඳදිංිතඹු වහු ලුබතන්ු ඈදිශු අනු බදේු භළදුයු පිහිිනු

බො නළගිල්රු බතු ගිඹව. බු බම්ු සිඹලුු ිනනහු ඈ ම්ු  9 2ු වු 72ු දලරදිු යඟඹවු

ඳයහු නුු රළ දඹ. බු ු ෂ තභහනබ ු බද්ීඹුඅදහඹම්ු බදඳහෂ තබම්න්තුු පිහිවහු ආත්බත්ු

ලින්ුඳළතිුයදගුරුුනිහඹුතුශඹ. බ 

යවුතුශුබදවිඹන්ුවන්බේුඊබදහුුයනුවයුතුුවහුබනොභසුරුුබරුඅධහයුදීබම්ු

ඊනන්දුු දිවභු ඳළතිව. බු බම්ු තුිගන්ු�සතිඹහනිු බහබේු හභහජිිනන්ුතුශ,ු එහිු ූ ු

බනො හු සිදුු නු සුඵහධනු �ඹහලිඹු පිිගඵු ්රබඵෝධඹක්ු ආතිු විඹ. බු ු මුල්භු

හරබ දීුභවහුදහනඳතිුබඟබයොනිසු ුපීරිසුවිසින්ුයනුරදුඳරිතයහඹුළපීුබඳබන්. බු

 89 ු දීුඔහුුවිසින්ු�සතිඹහනිුබහබේුංසථහපිතුබහයරුන්ුබතුබොශමුනයු

බහුීමභහුතුශුපිහිිනුක්යු 7ුුඈ භක්ු (නත්බත්ුපිහිින)ුඳරිතයහුයනුරදි. බු

බභඹු යනු රද්බද්ු යදගුරුු පුවයබහයු යමුදබල්ු ්රබඹෝඟනඹු ඊබදහඹ. බු ු ්රධහනු

බද්සථහනඹවුළතපුම්ු ුඳභවුදුරිකින්ුපිහිිනුබභභුඈ භුංෂ ධනඹුවහුඈතහු

බඹෝයුූ ුතයු 972ුවන්රදිුනිහුඈදිකිරීභුවහුයඟඹුවිසින්ුබභභුඈ බභන්ු
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විලහරු්රභහවඹක්ුඳයහු න්නහරදි. බු එහිුඈතිරිුබොවුබහයරුන්ුවිසින්ුබවන් ෂ ු

ළහුවිකුවනුරදි. බුඑභගින්ුඈතහුඈවශුමිරක්ුරඵහුතුවළකිුවිඹ. බුඑක්ුතකින්ුඳබත්ු

බොසුතිබූුඈ භක්ුෂ තභහනබ ුසිත්ුන්නහුසුළුුනිහුඳද්ධතිඹක්ුබින. බ 

 844ු ඳළනූ ු අජහු ඳනතු නුු �ඹහු කිරීභවු ඈ ු ළරළසපයබභන්ු ඳසුු ංසථහපිතු

බහයරුන්ුබතුඳයනුරදුමුල්භුබද්ඳශුඳළරුම්ුබදකින්ුඳශමුළන්නුබභඹුවිඹ. බ 

යු23ුවුඳසුුඑනම්ු 89 ුදීුඑභුදහනඳතිඹහුවිසින්ුක්යු46ුක්ුූ ුබඳොල්ුඈ භක්ු

එභුබහයරුන්ුබතභුඳරිතයහුයනුරදි. බු ුවරහතුපිහිිනු“බවව”ුනම්ුූ ුබභභු

තුු ඹහබඹන්ු රළ. ණුු අදහඹභු ළරකිඹු යුතුු විඹ. බු  98 /84ු මුදල්ු ෂ ඹු වහු එභු

අදහඹභුරු. බ     4. බ22ුක්ුවිඹ. බු 

බභහිදීු බඟයනිසු පීරිසු ළඳයූුඅදෂ ලඹු නුභනඹුකිරීභවු බසබෝු ්රභහදු බනොූ ව. බු

 89 ුවු 894ුහරුඳරිච්බේදඹුතයුතුබඳොල්ුඈ ම්ුවක්ුඳරිතයහුකිරීබභන්ුබවෝු

ඒහබ ු අදහඹභු �සතිඹහනිු බහවු රළ දභවු ළරළසපයබභන්ු බභඹු ඈුගු යනු රදි. බු

 886දීු ඝහල්සු පීරිසු විසින්ු සිඹු පුතුබේු බහයඹවු ඳයනු රදු “භහසබඳොත”ු නම්,ු

්රභහවබඹක්ු ක්යු 87ු ක්ු ූ ු බුඳොල්ු ත්තක්ු ලහන්තු භිනල්ු බද්සථහනඹු

(බඳොල්ත්ත)ු වු ලහන්තු භහ්රට්ු නහථු නිහඹු බතු ඳයනු රදි. බු ු බභභු බද්ඳශු

කුරුවෑරුදිස�ක්බ ුපිහිවහුආත. බ 

 9 4දීු එෂස. බබජ්. බඑම්. බදු භළල්ු බහයබ ු ඳළතිු “බල්ලිළබල්”ු නළභළතිු බඳොල්ු ඈ භක්ු

බද්ළතිු වළයල්්ු දු ු බොිනහවු ඊරුභු විඹ. බු ු එඹු ්රභහවබඹන්ු ක්යු 47ු ක්ු ූ ු

කුරුවෑරුදිස�ක්බ ුපිහිිනුඈ භකි. බ 

බභහිු අදහඹභ,ු ලහන්තු භහයට්ු නිහඹු (බභොයුගු නහථු නිහබ ු ්රබඹෝඟනඹු

පිණි)ුවුභට්වක්කුිගබ ුපිහිිනුලහන්තුබඟෝන්ුවුඑබො ඊඹනුපිහිිනුලහන්තුබජ්ම්සු

ී ම්ුවහුබඵදහුබදනුුරළබිව. බුුබභභුබද්ඳශුබොශමුසිවුඳරිඳහරනඹුකිරීභුරහබු

බනුබදන්නක්ුඵුබොඹහුනුුරළබිව. බුුඑඵළවින්ුඑඹුවිකුවනුරදි. බුුඈන්ුරළ. ණුුමුදරු

ඳළතිුබොන්බද්සිුඹවබත්භුබහයඹුබතුඅබඹෝඟනඹුයනුරදි. බ 
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1955 ජනලළරි 01 දිනත ඳෆලති ක්රිවහතියළනි ඳේලි 

(දිස�ක්ුනම්ලින්ුඳසුුඑහිුූ ුංයහුවන්ුබේ. බ) 

බොශමු - 3    හල්ර - 32  භවනුය -    

ළුතය - 4   නුයහධපුයඹු-28  භහතය  -  7 

කුරුවෆර - 72  ඵදුල්ර -64 ු ෆල්ර - 37 

බඳොබශොන්නරුුු- 2   යත්නපුය 6   භ ශපු - 42 

භහතබල් -     ඹහඳනඹ - 97  �කුවහභරඹ -    

ේනිඹහ - 68  භන්නහයභ -94  වම්ඵන්බතොව - 24 

නුයඑිගඹ - 69  පුත්තරභ -3   වරහත - 73 

IV මලනවහ මකොත වෆකීමම් ආඳහු ශෆරීභ.   

422ුයක්ුපුයහුතිබූුඹවත්විජිතුඳහරනඹුපුයහභුසිදුුූ බ ුබනසුබොවුුළරකීභින. බුු

මුළුුඟනවනබඹන්ුවතබයන්ුතුනක්භුනුළඩිු බදනහු බඵෞද්ධුඟනතහු වුදුඔවුන්ු

බනසුබොවුළරකීභවුඵඳුන්ුවිඹ. බුුශ්රිුරංහුනිදවුරඵනුවිවුඑහිුබඵෞද්ධඹන්බේු

නළතිුපයුගිඹුහිමිම්ුනළතුරළබිඹුයුතුුඵුබ්රිතහනයුයඟඹුධහනබඹන්ුඳසුවිඹ. බ 

අහිමි ව මඵෞද්ධ හිමිකම් නෆල  පිහිටුවීමම් තිරවළර ක්රියළලලිය භෆ  ඳෆලෆ වීභ 

ලරුුරංහවුනිදවුරළ දභවුබඳයුබුගම්ඳත්ුයනුරදුබෝල්ඵරිුයසථහුවඳුන්හු

දුන්ු69(6)ුවු69(3)ුබොවසුඳවතුදළක්බේ 

29(2) මකොතව 

ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුම්භතුයනුුරඵනුකිසිදුුම තිඹක්ුභගින් 

()ු ඕනෆභු අභක්ු නිදවබේු ආහීභු තවනම්ු කිරීභු බවෝු එඹවු ීමභහු ඳළනපයභු

බනොශුයුතුින,ුබවෝ 
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1955 ජනලළරි 01 දිනත ඳෆලති ක්රිවහතියළනි ඳේලි 

(දිස�ක්ුනම්ලින්ුඳසුුඑහිුූ ුංයහුවන්ුබේ. බ) 

බොශමු - 3    හල්ර - 32  භවනුය -    

ළුතය - 4   නුයහධපුයඹු-28  භහතය  -  7 

කුරුවෆර - 72  ඵදුල්ර -64 ු ෆල්ර - 37 

බඳොබශොන්නරුුු- 2   යත්නපුය 6   භ ශපු - 42 

භහතබල් -     ඹහඳනඹ - 97  �කුවහභරඹ -    

ේනිඹහ - 68  භන්නහයභ -94  වම්ඵන්බතොව - 24 

නුයඑිගඹ - 69  පුත්තරභ -3   වරහත - 73 

IV මලනවහ මකොත වෆකීමම් ආඳහු ශෆරීභ.   

422ුයක්ුපුයහුතිබූුඹවත්විජිතුඳහරනඹුපුයහභුසිදුුූ බ ුබනසුබොවුුළරකීභින. බුු

මුළුුඟනවනබඹන්ුවතබයන්ුතුනක්භුනුළඩිු බදනහු බඵෞද්ධුඟනතහු වුදුඔවුන්ු

බනසුබොවුළරකීභවුඵඳුන්ුවිඹ. බුුශ්රිුරංහුනිදවුරඵනුවිවුඑහිුබඵෞද්ධඹන්බේු

නළතිුපයුගිඹුහිමිම්ුනළතුරළබිඹුයුතුුඵුබ්රිතහනයුයඟඹුධහනබඹන්ුඳසුවිඹ. බ 

අහිමි ව මඵෞද්ධ හිමිකම් නෆල  පිහිටුවීමම් තිරවළර ක්රියළලලිය භෆ  ඳෆලෆ වීභ 

ලරුුරංහවුනිදවුරළ දභවුබඳයුබුගම්ඳත්ුයනුරදුබෝල්ඵරිුයසථහුවඳුන්හු

දුන්ු69(6)ුවු69(3)ුබොවසුඳවතුදළක්බේ 

29(2) මකොතව 

ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුම්භතුයනුුරඵනුකිසිදුුම තිඹක්ුභගින් 

()ු ඕනෆභු අභක්ු නිදවබේු ආහීභු තවනම්ු කිරීභු බවෝු එඹවු ීමභහු ඳළනපයභු

බනොශුයුතුින,ුබවෝ 
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(අ) ඕනෆභු ඟහතිඹවු බවෝු ු අභවු ඹත්ු තළනළත්තන්ු න්ු ඟහතිඹවු බවෝු

අම්රවුඹත්ුතළනළත්තන්ුභතුබනොඳනනුරදුඵහධහුබවෝුීමභහුකිරීම්ුරවු

ඹවත්ුබනොවිඹුයුතුින:ුබවෝ 

(ආ) ඕනෆභු ඟහතිඹවු බවෝු අභවු ු ඹත්ු තළනළන්තන්ු න්ු ඟහතීන්වු බවෝු

අම්රවුඹත්ුතළනළත්තන්ුවහුපිරිනභනුුුබනොරඵනුඕනෆභුය්රහදඹක්ු

බවෝුහසිඹක්ුබනොරළබිඹුයුතුින:ුබවෝ 

(ඇ) ඕනෆභුඅභුංවිධහනඹුඑහිුඳහරනුධිහරිබ ුළභළත්තුආතිුමිුඑහිු

යසථහු බනසු බනොශු යුතුින;ු එබේු බතත්,ු ඹම්ුඅමිු ංවිධහනඹක්ු

ම තයහනුකරු ංසථහපිතු නම්ු එභු ංවිධහනබ ු ඳහරනු ධිහරිබ ු ඈල්ලීභු

නුුමිුඑඵඳුුයසථහුංබලෝධනඹුබනොශුයුතුඹ. බ 

29(3) මකොතව 

බභභු බොවබේු (6)ු ළනිුඊඳු බොවු ඊල්රංකනඹු නු ඳරිදිු ඳනනුුරඵනු

ඕනෆභුම තිඹක්,ුඑභුඊල්රංකනඹුවුීමභහ(්රභහවඹ)ුනුුරංගුුබේ. බ 

69(6)ු බොවබේු යමුවු ූ බ ු . ද්ධහභු බවෝු බඵෞද්ධු ඟනතහවු හිතයු ූ ු

සථියු�ඹහලිඹන්ුභළ ුඳළළත්පයභඹ. බු ුබභභුහෂ තහබේුබනත්ුතළනුලින්ුු

වන්ු ශු ඳරිදිු යු 422ු ක්ු තිසබේු බඵෞද්ධු ඟනඹහ,ු බතෝයහු ත්ු බරු

හිරිවළයඹව,ු විනහලඹවු වු බොන්කිරීම්ු රවු ඹවත්ු ූ ු තයු �සතිඹහනිු වහු

බතෝලිුඟනතහුය්රහදිතුතත්ත්ඹුසිිනඹව. බ 

යවසිංවවු එබයහිු ල්රසු බොභහරිසු නඩුබේදීු (  LNR73)ු බෝල්ඵරිු

යසථහබේු 69(6)ු පිිගඵු වන්ු ශු පිඹෂ සු හමිු “රහංකිු පුයළසිඹන්ු

තයුආතිුහිමිම්”ුපිිගඵුතුශනඹුවිදවහුදක්නුරදුනමුදුු(එඹවුඑගුූ ුුන්ු

ඹුභ)ුආත්තුලබඹන්භුබඵෞද්ධිනන්ුවහු�සතිඹහනිුඹුතයුිනතිහසිම්ු

ම්ඵන්ධු භු තත්ත්ඹක්ු බභකීු බෝල්ඵරිු යසථහු ම තිතු යනු

සථහබේදීුබනොඳළතිුඵු්රහලුකිරීභවුභත්ුවිඹ. බ 

බනසු අහයබ ු ළරකීම්ු පිිගඵු බෝල්ඵරිු බොමිබම්ු හෂ තහු වයුතුු

යුආත්බුත්ුසුවිබලේෂීුසථහුබදදීුඳභවක්ුඵුවවන්ුකිරීභුළදත්ුබේ. බුු
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එනම්ුරවි ු්රඟහුවිසින්ුබොමිභුබතුඈදිරිඳත්ුශුසථහදීඹ. බු ුඑක්ු

නම්ු 93 ුබඵුදද්ධුඅමිුසථහනුතුුබද්ඳශුපිිගඵුඅජහුඳනබත්ුවිධිවිධහනු

පිිගඵුනුතයුබනුනම්ු 9 6ුනුයහධපුයුංයක්වුනිබඹෝුපිිගඵු

බින. බු ු නුයහධපුයු ංයක්වු අජහු ඳනතු පිිගඵු ූ ු බඝෝදනහු බෝල්ඵරිු

බොමිභු විසින්ු ්රතික්බේඳු යනු රදි. බු ු බභභු අජහු ඳනබත්ු යමුවු ූ බ ු

බපතිවහසිු නුයහධපුයු නයඹු ංයක්වඹු කිරීභඹ. බු ු ඈවතු දළක්ූ ු අජහු

ඳනබත්ු ්රතිඳහදනු නුු නව. න්ු ංයක්වඹු කිරීභු කිසිදුු ඟහතිඹවු

්රබඹෝඟනඹක්ු බනොූ ු ඵු බභභු බොමිභු ්රහලු ශව. බු ු තදු එභු නව. න්ු

ඳයහදීභවුඔවුන්ුසූදහනම්ුනළතිුඵදුඳළීමඹ. බුුබභඹුසුළුුඟහතිිනන්ුබොවවු

එබයහිු දවසුයනුරද්දකි. බු ු නුයහධපුයුනව. න්ුංයක්වඹුකිරීභවුනුු

රඵනු පිඹයු වහු බකෝහු ු බොවු විරුද්ධු නු බරු රවි ු වු

මුසලිම්රුන්බන්ුඈල්රහුසිිනඹව. බ 

බනක්ු බඝෝදනහු ූ බ ු බඵෞද්ධු අමිු සථහනරවු ඹත්ු බද්ඳශු ු පිිගඵු

අජහු ඳනතවු ඳනනුු රළබූු ංබලෝධනඹක්ු පිිගඵඹ. බු ු බභභු ංබලෝධනඹු

භගින්ු කිඹළබන්බන්ු “ඳන්ල්ු රු සිඹලුු අදහඹම්ු වු විඹදම්,ු භවහු

බහයහයතුභහුවිසින්ුඳරීක්හුබොවුධීක්වඹුශුයුතුුනුතයුඒුවහුූ ු

ඳරිඳහරනුවිඹදම්ුඳන්ල්රවුඹත්ුබද්ඳශලින්ුරඵහුතුයුතුුඵඹ. බ”ුු 933ු

නුවිවුබභකීුවිඹදම්ුවහුූ ුමුදල්ුරළ දම්ුබනොගිණිඹුවළකිුතයම්ුූ ුතයුඑභු

යු තුශදීු එබේු මුදල්ු අඳසුු ළම ම්,ු නිබඹෝඹක්ු භගින්ු තවනම්ු යනු රදු

තයුඑුඳවන්ුඑඹුඑබේභුඳළතිණි. බුු 93 ුඅජහුඳනතුංබලෝධනඹුකිරීභවු

සථහු බදදීු එවු ඳළතිු යහඟයු භණ්ත්රවු බහු භගින්ු තළත්ු ශදු එඹු

හෂ ථුවිඹ. බ 

බම්ු තයු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු ු බද්ඳශු ඳරිඳහරනඹු පිිගඵු වයුතුු භවහු

බහයහයතුභහු විසින්ු භවඟනු මුදලින්ු යනු රදි. බු ු බභභු �ඹහු “ඟනහෂ ගිු

ඳක්ඳහතිත්ඹු තුශු ළඩිු ඟනතහක්ු නු සිංවරඹනවු එබයහිු ූ ු හක්ිතඹක්”ු

බරුබෝල්ඵරිුබොමිභුරනුරදි. බ 

බඵෞද්ධුඟනතහබන්ුඹයුනුුරඵනුඵදුුමුදල්ුආතුළුුභවඟනුමුදල්ුධිු

ලබඹන්ු ක්රුිසතිඹහනිු ඳල්ලිු ඈදිකිරීභවු වු න ත්තුු කිරීභවු බ්රිතහනයු යඟඹු
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එනම්ුරවි ු්රඟහුවිසින්ුබොමිභුබතුඈදිරිඳත්ුශුසථහදීඹ. බු ුඑක්ු

නම්ු 93 ුබඵුදද්ධුඅමිුසථහනුතුුබද්ඳශුපිිගඵුඅජහුඳනබත්ුවිධිවිධහනු

පිිගඵුනුතයුබනුනම්ු 9 6ුනුයහධපුයුංයක්වුනිබඹෝුපිිගඵු

බින. බු ු නුයහධපුයු ංයක්වු අජහු ඳනතු පිිගඵු ූ ු බඝෝදනහු බෝල්ඵරිු

බොමිභු විසින්ු ්රතික්බේඳු යනු රදි. බු ු බභභු අජහු ඳනබත්ු යමුවු ූ බ ු

බපතිවහසිු නුයහධපුයු නයඹු ංයක්වඹු කිරීභඹ. බු ු ඈවතු දළක්ූ ු අජහු

ඳනබත්ු ්රතිඳහදනු නුු නව. න්ු ංයක්වඹු කිරීභු කිසිදුු ඟහතිඹවු

්රබඹෝඟනඹක්ු බනොූ ු ඵු බභභු බොමිභු ්රහලු ශව. බු ු තදු එභු නව. න්ු

ඳයහදීභවුඔවුන්ුසූදහනම්ුනළතිුඵදුඳළීමඹ. බුුබභඹුසුළුුඟහතිිනන්ුබොවවු

එබයහිු දවසුයනුරද්දකි. බු ු නුයහධපුයුනව. න්ුංයක්වඹුකිරීභවුනුු

රඵනු පිඹයු වහු බකෝහු ු බොවු විරුද්ධු නු බරු රවි ු වු

මුසලිම්රුන්බන්ුඈල්රහුසිිනඹව. බ 

බනක්ු බඝෝදනහු ූ බ ු බඵෞද්ධු අමිු සථහනරවු ඹත්ු බද්ඳශු ු පිිගඵු

අජහු ඳනතවු ඳනනුු රළබූු ංබලෝධනඹක්ු පිිගඵඹ. බු ු බභභු ංබලෝධනඹු

භගින්ු කිඹළබන්බන්ු “ඳන්ල්ු රු සිඹලුු අදහඹම්ු වු විඹදම්,ු භවහු

බහයහයතුභහුවිසින්ුඳරීක්හුබොවුධීක්වඹුශුයුතුුනුතයුඒුවහුූ ු

ඳරිඳහරනුවිඹදම්ුඳන්ල්රවුඹත්ුබද්ඳශලින්ුරඵහුතුයුතුුඵඹ. බ”ුු 933ු

නුවිවුබභකීුවිඹදම්ුවහුූ ුමුදල්ුරළ දම්ුබනොගිණිඹුවළකිුතයම්ුූ ුතයුඑභු

යු තුශදීු එබේු මුදල්ු අඳසුු ළම ම්,ු නිබඹෝඹක්ු භගින්ු තවනම්ු යනු රදු

තයුඑුඳවන්ුඑඹුඑබේභුඳළතිණි. බුු 93 ුඅජහුඳනතුංබලෝධනඹුකිරීභවු

සථහු බදදීු එවු ඳළතිු යහඟයු භණ්ත්රවු බහු භගින්ු තළත්ු ශදු එඹු

හෂ ථුවිඹ. බ 

බම්ු තයු බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු ු බද්ඳශු ඳරිඳහරනඹු පිිගඵු වයුතුු භවහු

බහයහයතුභහු විසින්ු භවඟනු මුදලින්ු යනු රදි. බු ු බභභු �ඹහු “ඟනහෂ ගිු

ඳක්ඳහතිත්ඹු තුශු ළඩිු ඟනතහක්ු නු සිංවරඹනවු එබයහිු ූ ු හක්ිතඹක්”ු

බරුබෝල්ඵරිුබොමිභුරනුරදි. බ 

බඵෞද්ධුඟනතහබන්ුඹයුනුුරඵනුඵදුුමුදල්ුආතුළුුභවඟනුමුදල්ුධිු

ලබඹන්ු ක්රුිසතිඹහනිු ඳල්ලිු ඈදිකිරීභවු වු න ත්තුු කිරීභවු බ්රිතහනයු යඟඹු
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බඹොදනුු රඵනු නමුදුු යඟබ ු මුදල්ලින්ු ඳන්ල්ු ඳරිඳහරනඹු කිරීභවු ඔවුහුු

විරුද්ධු ූ ව. බු බභභු ඳරියඹු තුශු බෝල්ඵරිු යසථහබේු 69(6)ු බොවු

ඹථහෂ ථඹක්ුඵවුඳත්විඹ. බ 

3.1.4.  බුද්ධළගභත ප්රමුසවහථළනය පිරි නෆීමභ වශ එහි ආරක්ළල වශතික කිරීභ 

(අ) ඳෂමු ජනරජ ලයලවහථළමශ (1972) බුද්ධළගභත පිරිනෆූ  වහථළනය 

�ුරංහුඟනයඟඹක්ුඵවුඳත්ුනුයසථහක්ු ුම තිතුශුවිවු

. ද්ධහභවු ්රමුසථහනඹු පිරිනභනුරදි. බු ු ඒු නුු “. ද්ධහභ”ු ුනමින්ු

බනභු ඳරිච්බේදඹක්ු (2 ු ු නු න්තිඹ)ු  ංගුු බොවු 2 ු ළනිු

න්තිඹුවඳුන්හුබදනුරදි. බුුඑහිුබභබේුවන්ුබේ. බ 

“�ු රංහු ඟනයඟඹු . ද්ධහභවු ්රමුසථහනඹු පිරිු නළමිඹු යුතුු තයු ඒු

නුු එඹු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු කිරීභු යඟබ ු කීභු නු තයු

 8( )ු (d)ු බොවු භගින්ු දක්හු ආතිු ඳරිදිු හිමිම්ු සිඹලුු අම්රවු

වතිුයනුුරළබබ්. බ 

ඈවතුවන්ුූ ු“්රමුසථහනඹ”ුඹනුඝන,ු 976ුයසථහුබුගම්ඳත්ු

කිරීබම්ු ඳසුු සථහදීු බනත්ු අහයඹකින්ු අබද්ලු යනුු රළ දඹ. බුු

භගිු බඳයමුණුු භළතියවු ්රහලනබ ු වන්ු ූ බ ු සුදුසුු

සථහනඹ(rightful place) ඹනුබනි. බු ු බභභු ඝනු  976ු යසථහබේු

 ංගුුකිරීභු  972ු භගිු බඳයමුණුුභළතියවු්රහලනබ ු බඳොබයොන්දුු

නුභනඹු කිරීබභන්ු යනු රද්දකි. බු ු භළතියවු ්රහලනබ ු බභබේු

වන්ුබේ. බ 

“ළඩිු ඟනතහබේු අභු නු . ද්ධහභවු එහිු නිඹභු සථහනඹු රළ දභු

වතිුයනුුරළබබ්. බ”ුුසිඹලුුඅහයබ ුබක්තිඹන්වුඅභුළඳුම්ුපිදුම්ු

නිදවු වතිු යනුු රඵනු තයු අභු ආදහීබම්ු නිදවදු වතිු

යනුුරළබබ්. බුුු“සිඹලුභුඅමිුරබ්ධීන්ුදවනුඟනතහවුසිඹුඅමිු

්රතිඳත්තිුනුුජීත්පයභවුලයුඅෂ කාුවුභහඟුඳරියඹුනිෂ භහවඹු

යනුුරළබබ්. බ” 
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 976 යසථහු බුගම්ඳතු රහු  ඵරනු සථහබේදීු ඒ. බීමසු භවතහු

විසින්ු යනු රදු ඳවතු වන්ු බඹෝඟනහු එම්. බෂලීල්ු ඒ. බපෂ ු භවතහු

විසින්ුසකායුයනුරදි. බ 

“(වතිු යනුු රළබබ්)ු වු (සිඹලු අම්)ු ඹනු ඝනු තයවු හින්දුු

අභ,ු ඈසරහම්ු අභු වු �සතිඹහනිු අභු ඹනු ඝනු  ංගුු ශු

යුතුින. බ”ීමසුභවතහු්රහලුයනුරද්බද්ුයබට්ුඟනතහබේුබොවබේු

ංසිතිු ජීවිතබ ු ළදත්ු බොවක්ු බභභුඅම්ුභගින්ුඈුගුයනු

ඵඹ. බුුයසථහුම්ඳහදනුආභතිුඅඝහෂ ඹුබොල්වින්ුඅෂ . බදුසිල්හුඑඹවු

බභබේුපිිගතුරුුදුනි. බ 

මූලිුබඹෝඟනහු(23)ුවුුදහශුඅම්ුපිිගඵු(විබලේබඹන්ු. ද්ධහභ)ු

සුවිබලේු අහයඹකින්ු වන්ු යනු රද්බද්ු විබලේු ළරකිල්රකින්ු

ඳසුඹ. බු(ුයසථහබේු2  බොවුබරුබභඹුඳසුුම තිතුයනුරදි. බ)ුු

රහංකිු ඈතිවහබ ු වු ම්්රදහඹු තුශු . ද්ධහභු සුවිබලේෂීු සථහනඹක්ු

න්නහ ඵුභවිසින්ුඳළීමභුඈතහභුහධහයවඹ. බුුඑඵළවින්ුබභකීුසුවිබලේෂීු

තත්ත්ඹු බඹෝඟනහු තුශු පිිගතු යුතුින. බු ු එවු . ද්ධහභවු හිමිු ූ ු

බපතිවහසිු ම්්රදහිනු වහු හලීනු සුවිබලේත්ඹු ධහනඹු කිරීභු

බඹෝයු වුත්ු රංහබේු බනක්ු අම්ු දවන්නවුන්ු බවෝු එභු අම්ු

දවනු ඹවු හිමිු ය්රහදරවු වහනිඹක්ු බවෝු එභු ිනතීන්ු ඳළවළයු

ළම භක්ු සිදුු නු ඳරිදිු බභභු රුණුු යසථහබේු ම තිතු බනොශු

යුතුඹ. බ20 

(ආ) මදලන ජනරජ ලයලවහථළල තුෂ බුද්ධළගභත හිමි ව වහථළනය (1978) 

ඈන්ඳසුු 978 දීුබදළනිුඟනයඟුයසථහුුබුගම්ඳත්ුකිරීබම්දීු29ුළනිු

න්තිඹුබරුII ඳරිච්බේදඹුතුශුභහනු්රතිඳහදනඹන්ු ංගුුයනුරදි. බුු

බභහිදීු„. ද්ධහභ‟  වහුබනභුඳරිච්බේදඹක්ුබන්ුයනුරදි. බුු 

එභුඳරිච්බේදඹුඳවතුඊපුවහුදක්නුුරළබබ්. බ 
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 976 යසථහු බුගම්ඳතු රහු  ඵරනු සථහබේදීු ඒ. බීමසු භවතහු

විසින්ු යනු රදු ඳවතු වන්ු බඹෝඟනහු එම්. බෂලීල්ු ඒ. බපෂ ු භවතහු

විසින්ුසකායුයනුරදි. බ 

“(වතිු යනුු රළබබ්)ු වු (සිඹලු අම්)ු ඹනු ඝනු තයවු හින්දුු

අභ,ු ඈසරහම්ු අභු වු �සතිඹහනිු අභු ඹනු ඝනු  ංගුු ශු

යුතුින. බ”ීමසුභවතහු්රහලුයනුරද්බද්ුයබට්ුඟනතහබේුබොවබේු

ංසිතිු ජීවිතබ ු ළදත්ු බොවක්ු බභභුඅම්ුභගින්ුඈුගුයනු

ඵඹ. බුුයසථහුම්ඳහදනුආභතිුඅඝහෂ ඹුබොල්වින්ුඅෂ . බදුසිල්හුඑඹවු

බභබේුපිිගතුරුුදුනි. බ 

මූලිුබඹෝඟනහු(23)ුවුුදහශුඅම්ුපිිගඵු(විබලේබඹන්ු. ද්ධහභ)ු

සුවිබලේු අහයඹකින්ු වන්ු යනු රද්බද්ු විබලේු ළරකිල්රකින්ු

ඳසුඹ. බු(ුයසථහබේු2  බොවුබරුබභඹුඳසුුම තිතුයනුරදි. බ)ුු

රහංකිු ඈතිවහබ ු වු ම්්රදහඹු තුශු . ද්ධහභු සුවිබලේෂීු සථහනඹක්ු

න්නහ ඵුභවිසින්ුඳළීමභුඈතහභුහධහයවඹ. බුුඑඵළවින්ුබභකීුසුවිබලේෂීු

තත්ත්ඹු බඹෝඟනහු තුශු පිිගතු යුතුින. බු ු එවු . ද්ධහභවු හිමිු ූ ු

බපතිවහසිු ම්්රදහිනු වහු හලීනු සුවිබලේත්ඹු ධහනඹු කිරීභු

බඹෝයු වුත්ු රංහබේු බනක්ු අම්ු දවන්නවුන්ු බවෝු එභු අම්ු

දවනු ඹවු හිමිු ය්රහදරවු වහනිඹක්ු බවෝු එභු ිනතීන්ු ඳළවළයු

ළම භක්ු සිදුු නු ඳරිදිු බභභු රුණුු යසථහබේු ම තිතු බනොශු

යුතුඹ. බ20 

(ආ) මදලන ජනරජ ලයලවහථළල තුෂ බුද්ධළගභත හිමි ව වහථළනය (1978) 

ඈන්ඳසුු 978 දීුබදළනිුඟනයඟුයසථහුුබුගම්ඳත්ුකිරීබම්දීු29ුළනිු

න්තිඹුබරුII ඳරිච්බේදඹුතුශුභහනු්රතිඳහදනඹන්ු ංගුුයනුරදි. බුු

බභහිදීු„. ද්ධහභ‟  වහුබනභුඳරිච්බේදඹක්ුබන්ුයනුරදි. බුු 

එභුඳරිච්බේදඹුඳවතුඊපුවහුදක්නුුරළබබ්. බ 
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“�ු රංහු ඟනයඟඹු . ද්ධහභවු ්රමුසථහනඹු පිරිනළමිඹු යුතුු තයු ඒු

නුු . ද්ධු ලහනඹු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු කිරීභු යඟබ ු කීභු

න්බන්ඹ. බ”  ඒුතයුන්ති  2ුවු  ( )(e) භගින්ුබදනුුරඵනුහිමිම්ු

බනක්ුඅම්ුවහුරළබඵනුඵවුවතිුවිඹුයුතුින. බ 

 976 යසථහබහිු II ඳරිච්බේදබ ු (2 ු බොව)ු “. ද්ධහභුඅයක්හු

බොවු සුයක්ිතතු කිරීභ” ඹනු බොවු වළයු බනක්ු ඝනු ඒු

අහයබඹන්භුබභහිදීුදුබඹොදහුආත. බු ුබභභුසථහබේදීුබනසුබොවු

ආත්බත්ු“. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුසුයක්ිතතුකිරීභ” ඹනුබනි. බ 

“. ද්ධු ලහනඹ” ඹනු ඝනඹු යසථහබේු ෂ ථු නිරඳවඹු බොවු

බනොභළත. බුුබබේුබතත්ු“. ද්ධුලහනඹුපිිගඵුඟනහධිඳතිුබොමිභ” 

භගින්ු බම්ු වහු ෂ ථු නිරඳවඹක්ු නිෂ බද්ලු බොවු ආතිු තයු එඹු

ඳවතින්ුඊපුවහුදක්නුුරළබබ්. බ 

29ුබනිුන්තිබ ුවන්ු „. ද්ධුලහනඹ‟ ඹනුබන්ුදවසුන්බන්ු

තථහතඹන්ුවන්බේ,ුනුබරෝබෝත්තයු දවභ,ු ඳෂ ඹහප්තිුධෂ භ,ුභවහු

ංක,ු ඳන්ල්ු වු එහිු  ංගුු බහණ් ,ු අයවයු බේනහන,ු බහනහු

භධයසථහන,ුබඵෝධිුික්,ුසථඳ,ුපිිගභ,ුධහතුුභණ් ඳ,ුධෂ භු්රන්ථුවු

පුසතහර,ු ඊබඳෝථහහය,ු ඳන්ල්රවු ඹත්ු බද්ඳශ,ු බඵෞද්ධු

ධයහඳනඹු වු ධයහඳනු භධයසථහනු ,ු බද්හර,ු සිල්ු භහතහන්ු වු

ඊඳහහයහභ,ුබතරුන්ුයවුගිඹුගිහිඹන්,ුබඵෞද්ධුහහිතයු,ුබඵෞද්ධු

ංසිතිඹු වු බඵෞද්ධු ඊත්,ු බඵෞද්ධු ශිසඨහඝහයඹ,ු බඳයවළයු වු

ලහන්තිුෂ භ,ුබඵෞද්ධු්රතිඳත්තිඹුවුඅඝහයධෂ භුවහුඑහිුඳළළත්භුවහු

ලයුදෆුවු ංකව,ුලහනුඈතිවහඹවුඹත්ුසුවිබලේෂීුදන්. බ 

3.1.5. ලයලවහථළමශ ූ ලික අිනතිලළසිකම් පිළිඵ ඳරිච්මේදයත මයෝිත  වංමෝධන        
භගිරන්     බුද්ධ ළවනය වශ මඵෞද්ධ වංවහක්තිය  විනළ කිරීභ. 

යසථහුබහුබල්ම්ුහෂ ඹහරඹුබතුඑහිුතුරුුමිුගුභගින් බඹොමුුයනු

රදුහෂ තහුඳදනම්  බොවුයසථහබේුමූලිුිනතිහසිම්ුවහුංබලෝධනු
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කිහිඳඹක්ුබඹෝඟනහුබොවුතිබබ්. බුුඑකීුආතළම්ුංබලෝධනුඳවතුවි්රවුබොවු

ආත. බ 

        (අ) ආගම් ප්රලර්ධනය පිළිගෆනීභ තුළින් අනයළගීමකරණයත ඉ  වෆසීභ. 

ෂ තභහනුයසථහබේු  ( )(e)ුන්තිබ ුබභබේුදළක්බේ. බ 

“තනිුබවෝුන්ුඹුභුඑක්ුවු්රසිද්ධිබ ුබවෝුබඳෞද්ලිුසිඹුඅභු

්රහලුකිරීභුබවෝුළඳුම්ුපිඳුම්ුකිරීභුආදහීභුනුභනඹුකිරීභුවුඈළන්පයභ. බ” 

ඈවතුදළක්බනුන්තිඹුඳවතුදළක්බනුයුරින්ුංබලෝධනඹුකිරීභවු

බඹෝඟනහුයනුුරළබබ්. බ 

“ු ෆභු තළතළත්තකුවභු තනිභු බවෝු න්ු ඹු වහු එක්ු ,ු ්රසිද්ධිබ ු බවෝු

බඳෞද්ලිුසිඹුඅභුබවෝුආදහිලිුවිලසහඹන්ුළඳුම්ුපිදුම්ුනුභනඹුකිරීභු

පුරුදුුකිරීභ,ුඈළන්පයභුවුයහප්තුකිරීභුපිිගඵුනිදවුහිමිවිඹුයුතුඹ. බ”21 

බභහිු බදළනිු න්තිඹු බදු ළරකිල්බරන්ු ඵළලු පිවු බඳබනන්බන්ු එහිු

පුද්රඹහවුනුහිමිභක්,ුඑනම්ු“ුඅභුයහප්තුකිරීබම්ුිනතිඹ”ුවඳුන්හදීභවු

බඹෝජිතුඵඹ. බුුදළනවුඳත්නහුතත්ත්ඹුනම්ුඅභු්රහලුකිරීභුවහුයු

ආතත්ු ්රඝහයවඹු වහු එඹු ඵරබනොඳහින. බු බශ්රේසඨහධියවඹු විසින්ු බභභු

තත්ත්ඹුපිිගබනුතිබබ්. බ 

ඳනතුපිිගඵුබශ්රේසඨහධියවුතීන්දුබේුබභබේු දළක්බේ. බ22 

ලින්ුවන්ුශුඳරිදිු“අභු්රඝහයඹුකිරීභ”ුමූලිුිනතිහසිභක්ුබේු ඳු

යසථහුබනොරින. බුු„්රඝහයඹුකිරීභ‟ුඹනු්රහලඹවුෂ ථුකිහිඳඹක්භුආතිු

තයු ංක්ිතප්තු ඔක්සෂෂ ්ු ලබ්දබෝඹු නුු ඈන්ු දසු න්බන්ු “ු

පුද්රඹහබන්ු තත්ු පුද්රබඹකුවු බවෝු ඹම්ු ු තළනු සිවු තත්ු තළනවු

ඳළතියපයභ,ුයහප්තිඹ,ු්රඝහයවඹු(ඹම්ු්රහලනඹක්,ුභතඹක්,ුබහවිතඹක්ුඅදිඹ)” 

බශ්රේසඨහධියවුතීන්දුුංු6/622 ුහිුබභබේුවන්ුබේ. බ 

                                                           
21 Clause 16(1) 
22 SCSD 2003 Vol IX Part 11/20 , page 183 
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කිහිඳඹක්ුබඹෝඟනහුබොවුතිබබ්. බුුඑකීුආතළම්ුංබලෝධනුඳවතුවි්රවුබොවු

ආත. බ 

        (අ) ආගම් ප්රලර්ධනය පිළිගෆනීභ තුළින් අනයළගීමකරණයත ඉ  වෆසීභ. 

ෂ තභහනුයසථහබේු  ( )(e)ුන්තිබ ුබභබේුදළක්බේ. බ 

“තනිුබවෝුන්ුඹුභුඑක්ුවු්රසිද්ධිබ ුබවෝුබඳෞද්ලිුසිඹුඅභු

්රහලුකිරීභුබවෝුළඳුම්ුපිඳුම්ුකිරීභුආදහීභුනුභනඹුකිරීභුවුඈළන්පයභ. බ” 

ඈවතුදළක්බනුන්තිඹුඳවතුදළක්බනුයුරින්ුංබලෝධනඹුකිරීභවු

බඹෝඟනහුයනුුරළබබ්. බ 

“ු ෆභු තළතළත්තකුවභු තනිභු බවෝු න්ු ඹු වහු එක්ු ,ු ්රසිද්ධිබ ු බවෝු

බඳෞද්ලිුසිඹුඅභුබවෝුආදහිලිුවිලසහඹන්ුළඳුම්ුපිදුම්ුනුභනඹුකිරීභු

පුරුදුුකිරීභ,ුඈළන්පයභුවුයහප්තුකිරීභුපිිගඵුනිදවුහිමිවිඹුයුතුඹ. බ”21 

බභහිු බදළනිු න්තිඹු බදු ළරකිල්බරන්ු ඵළලු පිවු බඳබනන්බන්ු එහිු

පුද්රඹහවුනුහිමිභක්,ුඑනම්ු“ුඅභුයහප්තුකිරීබම්ුිනතිඹ”ුවඳුන්හදීභවු

බඹෝජිතුඵඹ. බුුදළනවුඳත්නහුතත්ත්ඹුනම්ුඅභු්රහලුකිරීභුවහුයු

ආතත්ු ්රඝහයවඹු වහු එඹු ඵරබනොඳහින. බු බශ්රේසඨහධියවඹු විසින්ු බභභු

තත්ත්ඹුපිිගබනුතිබබ්. බ 

ඳනතුපිිගඵුබශ්රේසඨහධියවුතීන්දුබේුබභබේු දළක්බේ. බ22 

ලින්ුවන්ුශුඳරිදිු“අභු්රඝහයඹුකිරීභ”ුමූලිුිනතිහසිභක්ුබේු ඳු

යසථහුබනොරින. බුු„්රඝහයඹුකිරීභ‟ුඹනු්රහලඹවුෂ ථුකිහිඳඹක්භුආතිු

තයු ංක්ිතප්තු ඔක්සෂෂ ්ු ලබ්දබෝඹු නුු ඈන්ු දසු න්බන්ු “ු

පුද්රඹහබන්ු තත්ු පුද්රබඹකුවු බවෝු ඹම්ු ු තළනු සිවු තත්ු තළනවු

ඳළතියපයභ,ුයහප්තිඹ,ු්රඝහයවඹු(ඹම්ු්රහලනඹක්,ුභතඹක්,ුබහවිතඹක්ුඅදිඹ)” 

බශ්රේසඨහධියවුතීන්දුුංු6/622 ුහිුබභබේුවන්ුබේ. බ 

                                                           
21 Clause 16(1) 
22 SCSD 2003 Vol IX Part 11/20 , page 183 
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“ඉන්දියානු ලයලවථාාේ   25(1) ලගන්තිය ේ ෙන් ේ  ොල ආගෙ ප්රචාාරයය ිරීමෙ 

මලික අයිතිලාසිකෙක් ේ ව ශ්රී ාකා ලයලවථාාල වශතික ේ  ොකරයි   අගේ   

ලයලවථාාේ   වහශන් ලන්ේ න් 14(1)(e) ලගන්තිේ යන් ිරයැේ ල  ගරිදි සිය ආගෙ 

ප්රකා ිරීමෙ  ඇහීමෙ  ලැුම්  ිදදු්  ිරීමෙ  අනුගෙ ය ිරීමෙ  ඉගැන්වීෙ ආදිය 

වහශා සියලු පුරලැසියන්ට වශතික ල  බලය ” 

ේ ්   තත්ත්ලය යටේ ත් අ ගේ    ලයලවථාාල අනුල ය්   තැ ැත්ේ තුටට සිය ආගෙ  

ිදළිබහ ප්රකා ිරීමෙ ිදළිබහ අලවර ඇතත් ේ ල ත් ආගෙක් ප්රචාාරයය ිරීමෙට 

අයිතියක් ඇති බලට අගේ   ලයලවථාාේ   මලික අයිතිලාසිකෙක් ේ ව වශතික 

ේ කොට  ැත   

2004 දී පූජ්ය ඕෙල්ේ ේ ේ වෝභිත හිමියන් විසින් “බශත්කාීම ේ ව ආග් ලට 

ශැරවීෙ”   ්  ව ග තක් ඉදිරිගත් කර  දි  ේ ෙහි අරමුය වේ ේ 

බශත්කාරේ යන්  ේ ගෂඹවීේ ෙන් ේ ශෝ ේ ප්රෝඩාකාකාීම ේ ව සිදු කරනු බ  

ආග් ලට ශැරවීෙ තශ ්  ිරීමෙයි   මීට අනුරූග ව ඉන්දියානු ග තහ 

වැිරල්ට ගන් ා දි   ේ ෙෙ ග ේ තහි ලයලවථාානුූල බල ගීමක්ා කරනු 

ිදණිව ේ රේථධාකරකරයයට ේ යොමු කරනු ැ අ අතර ිහිදී ග ත ලයලවථාාලට 

අනුූල බල තීරයය කෂ අතර ඉශත ආකාරයට සිදු කරනු බ  ආගෙට 

ශැරවී්  අන් අයේ   සිතීේ ්  නිහශව කඩාක කර  බලහ ප්රකා කර  දි   ේ ෙෙ 

ග ත ගාර්ලිේ ් න්තුල ෙගින් නීතිගත කරනු ේ  ොැබීය   ේ ේගා  ේ ශේතු 

ගහ ්  ේ කොට ේ ග  ිරසිදු ගාර්ලිේ ් න්තු වාොජිකයුට ේ ෙය නීතිගත ිරීමෙට 

උ න්දු ේ  ොවීය   ේ ෙබුම ආගෙට ශැරවී්  ඉශතදී කර  ේේ ේ ක්රිවථතියානි 

මධර්ෙලාදී වාවිධා  විසිනි   ේ කේ වේ ේ ලතත් ලර්තො ේ ේදී ඉවථාමීය 

මධර්ෙලාදී වාවිධා හ  ේ ෙෙ ආගෙට ශැරවීේ ්  කාර්යයට අතගවා ඇත   

ේ රේථධාකරකරයය ෙගින් ගගිගිය දි ක ේ හ  හ විනිථචාය අනුල ේ ෙබුම ආගමික 

ශැරවී්  මලික අයිතිලාසික්  කඩාකිරීමෙක් වුලහ ිය වාගරාධී ක්රියාලක් ේ  ොල  

බලයි  ිබැවින් ේ ෙබුම ලාචාාකාීම කටයුතු ල නිරතවීෙ ව් බන්ධේ යන් ිරසිදු 

පුේගේ යක් අත් අඩාකාගුලට ගත ේ  ොශැිරය 23  

 

                                                           
23 කරුලගවථලැල විහා ාේ   ොජුට ිේ රහිල කැිරරාල ේ ගොලිවථවථාා ාකරගති 2018 ජූලි 18 – AM 241/1 
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3.1.6. වංවහක්තිමේ  ප්රලර්ධන නිදශව වභ මදනළ වශළ විල්  කිරීභ. 

(අ) ලර් භළන ලයලවහථළල තුෂ රමට් පුරලෆසියන්ත ඳභණක් සිය වංවහක්තිය  නීල 

මශෝ අන් අය ශළ එක්ල භුක්ති විඳීමම් නිදශවද සිය බළළල බළවි  කිරීමම් නිදශවද 

හිමිමශ.24 

බඹෝජිත  යසථහුංබලෝධනුභගින් බභභුහිමිභුපුයළසිඹන්ුබනොනුඹවුදු

හිමියුදීභ දවසුයනුුරළබබ්. බු ුබම්ුනුුබභයවවුඳළමිබවනුමුත්බතකුවු

බවෝුවිබද්ශිබඹකුුඔහුබේුංසිතිඹු්රෂ ධනඹුකිරීබම්ුහිමිභක්ුරඵහුම . බු

දහඝහයුම්ඳන්නුබනොනුයුරින්ුඅම්රවුවළයපයබම්ුඈ ු්රසතහ බම්ුභගින් 

�සතිඹහනිුවුඈසරහම්ුමූරධෂ භහදීන්වුනිළුබරභුහිමිබේ. බු 

(ආ) ලිංගිරක ලය වශ ලිංගිරක නෆඹුරුවීභ භ  ඵ ඳල නළ මලනවහකම් භෆ  

ඳෆලෆ වීභ තුළින් වභලිංගිරක ලය නීතිග  කිරීභ. 

ෂ තභහනුයසථහුනුුඟහතිඹ,ුඅභ,ුබහහුබවෝුකුරඹුඹනුරුණුරවු 

භතයුසත්රිුපුරුුඵුභතුඳදනම්ුයනුුරඵනුබනසම්ුතවනම්ුබේ. බ 

 6(6)ුන්තිඹුබභබේු දළක්බේ. බ 

කිසිභු පුයළසිඹකුු ඔහුබේ/ආඹබේු ඟහතිඹ,ු අභ,ු බහහ,ු කුශඹ,ු සත්රිු පුරුබහඹ,ු

බද්ලඳහරනුභතඹ,ුඊඳන්ුසථහනඹුබවෝුඑඵඳුුරුණුුඳදනම්ුබොවුබනුබනසම්ු

රවුබහඟනුබනොශුයුතුඹ. බ 

දළනවුඳතිනුම තිඹු ු ුඹවබත්ුපුරුඹකුුබවෝුහන්තහුඔහු බේ/ආඹබේුසත්රිපුරුු

බහඹුභතුබනසම්රවුබහඟනුශුබනොවළ. බුුබබේුබතත්ුබඹෝජිතුයසථහු

න්තිබ ු ු “ලිංගිු නළඹුරුපයභ” ඹනු දන්ු බඹදීභු නුු කිසිභු තළනළත්බතකුු

භලිංගිුබවෝුඑබේ බනොනුඹකුුඹනුඳදනභුභතුබනසම්රවුබහඟනඹුශු

බනොවළකිඹ. බුුභලිංගිුවිහවුවුභලිංගිුංදෂ ලනුඅදිඹුවහුබභභගින් යු

රළබබ්. බුුශ්රිුරංහුළනිුබඵෞද්ධුයවවුබභඵඳුුබද්ුවහුයුදීභුසුදුසුුබනොනුඵු

ඳුවළඟීභින. බුුබඹෝජිතු  (3)(a) න්තිඹුබභහිුඊපුවහුදක්නුුරළබබ්. බ  

                                                           
24  978 ශ්රි රංහුඟනයඟබ ුඅණ් ක්රභුයසථහබේ  ( )ු(f)ුන්තිඹ 
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3.1.6. වංවහක්තිමේ  ප්රලර්ධන නිදශව වභ මදනළ වශළ විල්  කිරීභ. 

(අ) ලර් භළන ලයලවහථළල තුෂ රමට් පුරලෆසියන්ත ඳභණක් සිය වංවහක්තිය  නීල 

මශෝ අන් අය ශළ එක්ල භුක්ති විඳීමම් නිදශවද සිය බළළල බළවි  කිරීමම් නිදශවද 

හිමිමශ.24 

බඹෝජිත  යසථහුංබලෝධනුභගින් බභභුහිමිභුපුයළසිඹන්ුබනොනුඹවුදු

හිමියුදීභ දවසුයනුුරළබබ්. බු ුබම්ුනුුබභයවවුඳළමිබවනුමුත්බතකුවු

බවෝුවිබද්ශිබඹකුුඔහුබේුංසිතිඹු්රෂ ධනඹුකිරීබම්ුහිමිභක්ුරඵහුම . බු

දහඝහයුම්ඳන්නුබනොනුයුරින්ුඅම්රවුවළයපයබම්ුඈ ු්රසතහ බම්ුභගින් 

�සතිඹහනිුවුඈසරහම්ුමූරධෂ භහදීන්වුනිළුබරභුහිමිබේ. බු 

(ආ) ලිංගිරක ලය වශ ලිංගිරක නෆඹුරුවීභ භ  ඵ ඳල නළ මලනවහකම් භෆ  

ඳෆලෆ වීභ තුළින් වභලිංගිරක ලය නීතිග  කිරීභ. 

ෂ තභහනුයසථහුනුුඟහතිඹ,ුඅභ,ුබහහුබවෝුකුරඹුඹනුරුණුරවු 

භතයුසත්රිුපුරුුඵුභතුඳදනම්ුයනුුරඵනුබනසම්ුතවනම්ුබේ. බ 

 6(6)ුන්තිඹුබභබේු දළක්බේ. බ 

කිසිභු පුයළසිඹකුු ඔහුබේ/ආඹබේු ඟහතිඹ,ු අභ,ු බහහ,ු කුශඹ,ු සත්රිු පුරුබහඹ,ු

බද්ලඳහරනුභතඹ,ුඊඳන්ුසථහනඹුබවෝුඑඵඳුුරුණුුඳදනම්ුබොවුබනුබනසම්ු

රවුබහඟනුබනොශුයුතුඹ. බ 

දළනවුඳතිනුම තිඹු ු ුඹවබත්ුපුරුඹකුුබවෝුහන්තහුඔහු බේ/ආඹබේුසත්රිපුරුු

බහඹුභතුබනසම්රවුබහඟනුශුබනොවළ. බුුබබේුබතත්ුබඹෝජිතුයසථහු

න්තිබ ු ු “ලිංගිු නළඹුරුපයභ” ඹනු දන්ු බඹදීභු නුු කිසිභු තළනළත්බතකුු

භලිංගිුබවෝුඑබේ බනොනුඹකුුඹනුඳදනභුභතුබනසම්රවුබහඟනඹුශු

බනොවළකිඹ. බුුභලිංගිුවිහවුවුභලිංගිුංදෂ ලනුඅදිඹුවහුබභභගින් යු

රළබබ්. බුුශ්රිුරංහුළනිුබඵෞද්ධුයවවුබභඵඳුුබද්ුවහුයුදීභුසුදුසුුබනොනුඵු

ඳුවළඟීභින. බුුබඹෝජිතු  (3)(a) න්තිඹුබභහිුඊපුවහුදක්නුුරළබබ්. බ  

                                                           
24  978 ශ්රි රංහුඟනයඟබ ුඅණ් ක්රභුයසථහබේ  ( )ු(f)ුන්තිඹ 

“ජාතිය, ලිංග භේදය, ව්ත්රීපුරුරුවාලය, ලිංක න නුරුරුල, ලිංක න නනනයතාාලය, 

මාතාෘත්ලය, විලාශන බල, භදමාපිය තාරාතිරම,  කුය, ජනලාර්ක න භශෝ වමාජ මූාශ්රය, 

ලයව, ආබාධිතා බල, ආගම, ශෘද වාක්ෂිය භශෝ විල්ාවය, භේඳාන භශෝ නභනක් මතා, 

විංව්නෘතිය, වාාල,  උඳන් වථ්ානය භශෝ ඳදිංචි ව්ථානය යන නරුණු ඳදනම් භනොට 

කිසිම තාුනුත්භතාකු නභිමතාානුක භව භලනව්නම් ලට වාජන භනොනෂ යුතුයි.” 

කිසියම් මූලන නයිතිලාසිනමක් වමග එනඟ භනොව ඕනෑම නීතියක් බහීන විය යුතු 

බලද නල ලයලවථ්ාපිතා ්රතිඳාදනලලන් භයෝිතතායි 25 වමලිංක නයන් නතාර සිදුලන 

නව්ලවාවින ලිංක න විංවර්ගය භශෝ විරුේධ ඳාක්ෂින ලිංක නයන් උභදවා ඳමණක් 

විලාශය සීමා කිරීම යන නරුණු  වශා දණ්ඩන විධිවිධාන නඩිංගු ඕනෑම නීතියක් භම් 

නනුල බ රහිතා භේ. භමය නිවුනභයන්ම රභේ විංව්නෘතින ආචාරධර්ම විනා නරනු 

බයි.  ඉශතා වශන් දීර්ඝ කිරීභම් නලරක් වුලද, භමකී විධි විධාන, පුරුේග නීති වශා 

බ භනොඳලත්ලන බල භයෝජනාල වශන් භේ.26 එබුවින් ඉව්ාම්ලරුන් වශා ව 

විලාශ වීභම් ලයව පිළිබල ඇති විභේ ලර්රවාදලට භමම විංභෝධන මක න් 

බඳෑමක් ඇති භනොභේ. 

3.1.7. ංකාවේ ස්ථිර පදංචි වී සිටින පුරලැසියන් වනොලන තැනැත්තන්ට පුරලැසිභාලය 
ප්රදාානය ිරීම.. 

කිසිම රටන පුරුරලුසියකු භනොව තාුනුන්තාන් භමකී ලයලව්ථාල බාත්මන ලන දනය 

ලන විට භමහි ව්ථිර භව වශ නීතායානුකල ඳදිංචිල සි න නම් ද ුහුයඇය තාලදුරටත් 

දගටම එභවේ ඳදිංචි ලන්භන් නම් භමම ඳරිච්භේදය මක න් ්රනාිතතා වශ පිළිගත් සියු 

හිමිනම් ුබීමට සුදුවව්කු ලන්භන්ය; එනම් ශ්රී ාිංකිනභයකුට හිමි සියු හිමිනම් භේ. 

3.1.8. භික්ෂූන් ලහන් වසේා, ගිහියන් සහ බුද්ධ ාසනයට එවරහිල රජවේ 
අත්තවනෝ.තික �යා 

භික්ෂූන් ලශන්භවේා වශ ක හියන් මර්දනය කිරීමට වශ ුවුනට හිරිශුර කිරීමට වශ රජය 

�යා භනොට ඇති නලවථ්ා කීඳයක් නපි ඳරීක්ා භනොට ඇත්භතා. .  එබ ස වමශර නලව්ථා 

කීඳයක් ඳශතා දක්ලා ඇතා. 

 

                                                           
25 නතුරු නමිටුභේ ලාර්තාා  (නුලතා . ද්රණය) – 38 පිටුල 
26 ibid 
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   (අ)    පජය උඩුමශ ධම්භළමෝක හිමි ත එමරහිල නීතිඳති (HC  8216/16) 

කිරුශඳනුආරන්ුභළතිනිඹහයහභඹුතුශුආතකුුතභහුන්තබ ුතඵහුළම භු

ම්ඵන්ධබඹන්ුත්ුවුික්රතහුඳනබත්ුන්තිුඹවබතු්ුපඟයුඊඩුබේු

ධම්භහබරෝුහිමිවුුඑබයහිුධිබඝෝදනහුඈදිරිඳත්ුයනුරදි. බුුආත්බතන්භ,ු

බභභු හිමිු නභු එහිු බන්හසිු භික්ෂුක්ු ූ ු තයු ඳන්බල්ු විවහයහධිඳතිු

බනොපයඹ. බු ු බබේු බතත්ු බභහිු නු බනකුත්ු භික්ෂන්ු තරින්ු ඊඩුබේු

ධම්භහබරෝුහිමිුවිබලේබඹන්ුබතෝයහුබන,ුඔහුවුඑබයහිුඳයහධුනඩුක්ු

ඳයනුරදිු ු භවහධියවඹුභගින්ු බභභුනඩුබන්ු ු හිමිනභුනිදවසු යනු

රදි. බුුපඟයුධම්භහබරෝුහිමිුසු්රසිද්ධුභික්ෂුක්ුූ ුතයුශක්ුඳහෂ ලිබම්න්තුු

භන්ත්රියබඹකුුසිිනඹව. බු 

බභභුනඩුබේදීුඊහවිඹු්රහලුයනුරද්බද්ුවිවහයුබද්හරම්ුඅජහුඳනබත්ු

62ුබජ්දඹුනුුඳන්රක්ුතුශුආතිුසිඹලුුඝංඝරුවුනිලසඝරුබද්ඳශුඑහිු

විවහයහධිඳතිු බහයබ ු ඳතිනු ඵඹ. බු ු බබේු බතත්ු ආබතකුු ඵඳුු විලහරු

බදඹක්ුඳන්ල්ුබද්ඳශක්ුබවෝුවිවහයහධිඳතිුබහයබ ුබනොභළතිුනම්ුඒුපිිගඵු

බවේතුක්ු බවෝු ඳළවළදිලිුකිරීභක්ුඑකීු විවහයහධිඳතිු විසින්ු දිඹු යුතුඹ. බු එළනිු

විභසුභක්ු විභෂ ලනබ දු සිදුු බනොයු හුබදක්භු ඊඩුබේු ධම්භහබරෝු හිමිු

ඈරක්ුබොවුනඩුුඳයහුආත. බ 

ඹම්ුබවඹකින්ුනඩුුවිවහයහධිඳතිසහී න්ුවන්බේවුඑබයහිුඳයනුරද්බද්ු

නම්ු ඊන්වන්බේු විවහයබ ු ළ ු බනොසිිනඹත්ු ඊන්වන්බේු දහශු

බඝෝදනහවු ළයදිරුපයභවු ඈ ු ති. ණි. බු ු බභභුරුවු ළරකිල්රවු බනු

බඵෞද්ධුවිවහයසථහරවුඅමිුවයුතුුවහුපුදුයනුුරඵනුලිආතුන්ු

යහු තඵහු ළම භවු දහශු විධිභත්ුමනතිු ්රතිඳහදනු සු ශු යුතුු

ඵවුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුබබෂ . බු 

ුුුු(ආ)     මුතිශ ගුරුකන්ද විශළරමේ විශළරළධිඳති හිමියන්මේ අලභංගය උ වලයත   

               ඵළධළ කිරීභ. 

මුරතිේු දිස�ක්බ ු නඹහරුහිු පිහිිනු ගුරුන්දු යඟභවහු විවහයඹු ඹනුු

බඳෞයහණිුඳන්රකි. බු ුබභහිුබපතිවහසිුළදත්භුනම්ුශ්රිු දන්තධහතන්ු

වන්බේු රංහවු ළ භු ශු විවු ු එඹු මුලින්භු තළන්ඳත්ු යනු රද්බද්ු
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   (අ)    පජය උඩුමශ ධම්භළමෝක හිමි ත එමරහිල නීතිඳති (HC  8216/16) 

කිරුශඳනුආරන්ුභළතිනිඹහයහභඹුතුශුආතකුුතභහුන්තබ ුතඵහුළම භු

ම්ඵන්ධබඹන්ුත්ුවුික්රතහුඳනබත්ුන්තිුඹවබතු්ුපඟයුඊඩුබේු

ධම්භහබරෝුහිමිවුුඑබයහිුධිබඝෝදනහුඈදිරිඳත්ුයනුරදි. බුුආත්බතන්භ,ු

බභභු හිමිු නභු එහිු බන්හසිු භික්ෂුක්ු ූ ු තයු ඳන්බල්ු විවහයහධිඳතිු

බනොපයඹ. බු ු බබේු බතත්ු බභහිු නු බනකුත්ු භික්ෂන්ු තරින්ු ඊඩුබේු

ධම්භහබරෝුහිමිුවිබලේබඹන්ුබතෝයහුබන,ුඔහුවුඑබයහිුඳයහධුනඩුක්ු

ඳයනුරදිු ු භවහධියවඹුභගින්ු බභභුනඩුබන්ු ු හිමිනභුනිදවසු යනු

රදි. බුුපඟයුධම්භහබරෝුහිමිුසු්රසිද්ධුභික්ෂුක්ුූ ුතයුශක්ුඳහෂ ලිබම්න්තුු

භන්ත්රියබඹකුුසිිනඹව. බු 

බභභුනඩුබේදීුඊහවිඹු්රහලුයනුරද්බද්ුවිවහයුබද්හරම්ුඅජහුඳනබත්ු

62ුබජ්දඹුනුුඳන්රක්ුතුශුආතිුසිඹලුුඝංඝරුවුනිලසඝරුබද්ඳශුඑහිු

විවහයහධිඳතිු බහයබ ු ඳතිනු ඵඹ. බු ු බබේු බතත්ු ආබතකුු ඵඳුු විලහරු

බදඹක්ුඳන්ල්ුබද්ඳශක්ුබවෝුවිවහයහධිඳතිුබහයබ ුබනොභළතිුනම්ුඒුපිිගඵු

බවේතුක්ු බවෝු ඳළවළදිලිුකිරීභක්ුඑකීු විවහයහධිඳතිු විසින්ු දිඹු යුතුඹ. බු එළනිු

විභසුභක්ු විභෂ ලනබ දු සිදුු බනොයු හුබදක්භු ඊඩුබේු ධම්භහබරෝු හිමිු

ඈරක්ුබොවුනඩුුඳයහුආත. බ 

ඹම්ුබවඹකින්ුනඩුුවිවහයහධිඳතිසහී න්ුවන්බේවුඑබයහිුඳයනුරද්බද්ු

නම්ු ඊන්වන්බේු විවහයබ ු ළ ු බනොසිිනඹත්ු ඊන්වන්බේු දහශු

බඝෝදනහවු ළයදිරුපයභවු ඈ ු ති. ණි. බු ු බභභුරුවු ළරකිල්රවු බනු

බඵෞද්ධුවිවහයසථහරවුඅමිුවයුතුුවහුපුදුයනුුරඵනුලිආතුන්ු

යහු තඵහු ළම භවු දහශු විධිභත්ුමනතිු ්රතිඳහදනු සු ශු යුතුු

ඵවුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුබබෂ . බු 

ුුුු(ආ)     මුතිශ ගුරුකන්ද විශළරමේ විශළරළධිඳති හිමියන්මේ අලභංගය උ වලයත   

               ඵළධළ කිරීභ. 

මුරතිේු දිස�ක්බ ු නඹහරුහිු පිහිිනු ගුරුන්දු යඟභවහු විවහයඹු ඹනුු

බඳෞයහණිුඳන්රකි. බු ුබභහිුබපතිවහසිුළදත්භුනම්ුශ්රිු දන්තධහතන්ු

වන්බේු රංහවු ළ භු ශු විවු ු එඹු මුලින්භු තළන්ඳත්ු යනු රද්බද්ු
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ගුරුන්දුඳන්රුතුශුපයභින. බුයවුඳභවුබඳයුරවි ුඟහතිුන්ධහනඹවු

ඹත්ුබද්ලඳහරිනන්ුකිහිඳුබදබනක්ුඳන්රවුඹත්ුමිමිබ ුතිබූුබද්හරඹු

ඵරවත්හයබඹන්ුබෝවිරක්ුබරුනම්ුයනුරදි. බුුුබභභු�ඹහවුඳන්ල්ු

ධිහරීහුු විරුද්ධු ූ ව. බු 62 9ු ළප්. බ62ු දිනු පඟයු බම්ධහරංහයකිත්තිු හිමිු

(විවහයහධිඳති)ු ඳත්ු විඹ. බු ු භංරයු ඊත්ඹු වහු වයුතුු සූදහනම්ු

යමින්ුතිබඵනුවිව,ුඊතුබෂ ුබද්ලඳහරිනන්ුවිසින්ුඊසින්නුුරළබූු රවි ු

ඟහතිිනන්ු කිහිඳු බදබනකුු බභකීු හිමිනභු ඳන්ල්ු බිභු තුශු අදහවනඹු

කිරීභවු විබයෝධඹු ඳශු ශව. බු ු බම්ු ම්ඵන්ධු බඳොලිසිඹවු යනු රදු

ඳළමිණිල්රවු නුු මුරතිේහිු භබවේසත්රහත්ු ධියවබ ු නඩුක්ු ඳයනු

රදි. බු භබවේසත්රහත්තුභහු ු ළප්. බ66ු දිනු තුරුු නිබඹෝඹක්ු නිකුත්ු යමින්ු

හිමිනභුළ ුවිසූුඳන්ල්ුමිමිඹුතුශුඊන්වන්බේබේුුඅදහවනඹුසිදුුකිරීභු

ත්හිුගනුරදි. බුුඉවුඳසුුදිනුඑනම්ුළප්. බ63ුදිනුඊහවිබ ුබඳම ුසිිනනුබරු

ඳන්බල්ු දහඹබහවු බනොතීසිඹක්ුනිකුත්ුයනුරදි. බු ු දහඹුබහු ු ඒු

නුු එදිනු ඊහවිබ ු බඳම ු සිිනනු රදි. බු ු බභකීුවයුත්තුයු බනු ඹනු

තයතුයුළදළවළතුන්ුවිසින්ුඳත්ුූ ුහිමිනභවුන්ුබෞයුසිදුුයනු

රදි. බු ු නඩුු ආීමභු හනබ දීු බභකීු අදහවනඹු ඳන්ල්ු මිමිබ භු දුරින්ු

පිහිුගුමුහුදුුබයශුභතුසිදුුශුයුතුුඵුඊහවිඹුනිබඹෝුයනුරදි. බු 

හභඹු රැකීභු වහු ශු නිබඹෝඹු ධියවු ඵරඹු �ඹහත්භු යමින්ු

බදනු රදු නිබඹෝඹකි. බු ු බභළනිු සිදුපයම්ු නහතබ දීු සිදුපයභු ළශළක්පයභු

වහු්රහශිතුවිධිවිධහනුඳළනපයභුඊිතතඹුඹන්නුබභභුබොමිබම්ුදවින. බුු

හභඹු රැකීභු වහු නිබඹෝඹක්ු ඈල්රහු බඳොලිසු නිරධහරීන්වු ධියවු

නිබඹෝඹක්ු ඹළදු සිටීභවු සිදුූ බ ු එළනිු අදහවනු වයුත්තක්ු

විවහයසථහනඹු මිමිඹු තුශදීු සිදුු කිරීභවු යු බදනුමනතිු ්රතිඳහදනු

බනොභළතිු පයභඹ. බු ු ිතයහතු ම්්රදහඹක්ු ළරකිල්රවු නිමින්ු විවහයසථහනඹු

පිහිවහු ආතිු සථහනබ ු විවහයසථහනබ ු මිමිු ු ්රභහවඹු ු ළනිු රුණුු

ළරකිල්රවු නිමින්ු විවහයසථු භික්ෂන්ු වන්බේරහබේු අදහවනු වයුතුු

විවහයසථහනුමිමිඹුතුශුසිදුුකිරීභුවිධිභත්ුයනුමනතිු්රතිඳහදනුඳළවවිඹු

යුතුඹළිනුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 
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 (ඇ) �කුණළභමේ ඇති බුද්ධ ප්රතිභළලක් ක ළ බි දෆීමභත සිදු කෂ ප්රය නය 

�කුවහභරබ  �බයෝදුයථුහරු ( ද)ුවහුපිහිවූ ුඑක්ත්ුසුඵහධුමිතිඹු

භගින්ුකුලීුයථුහරුතුශු. ද්ධු්රතිභහක්ුතළන්ඳත්ුයනුරදි. බු ු�කුවහභරබ ු

්රහබද්ීඹු බල්ම්ු සුන්දයම්ු රුබභනහඹම්ු භවත්මිඹු විසින්ු බම්ු පිිගඵු

බඳොලිසිඹවුඳළමිණිලිුයනුරදි. බු ු ු ඒු නුු ඳයහධුනඩුුවිධහනුං්රවබ ු 8 ු

න්තිඹුඹවබත්ුනඩුුඳයන රදි. බු ුඑහිු්රතිපරඹක්ු ුබරුඈවතුකීුමිතිබ ු

බල්ම්යඹහවුඊහවිඹුඈදිරිබ ුබඳම ුසිිනනුබරවුබනොතීසිුනිකුත්ුයනුරදි. බුු

ඈන්ඳසුුසුදුසුුපිඹයුන්නහුබරු�කුවහභරබ ු ුභබවේසත්රහත්ුඊහවිඹුභගින්ු

නයු බහවු නිබඹෝු යනු රදි. බු ු බභභු නිබඹෝඹු භිඹහඝනහු ඊහවිබ දීු

භිබඹෝඹවුරක්ුයනුරදි. බු ු (CA (ංබලෝධිත)ු ඹදුම්ඳතු 3/6224)ු ඒු නුු

නයු බහු බම්ු ම්ඵන්ධු පිඹයු ළම භු ශක්මින්ු තුරුු නිබඹෝඹක්ු

නිකුත්ුකිරීභවුභිඹහඝනහුධියවඹුසිදුුබශේඹ. බ 

බම්ු තයතුයුනයුබහ,ුම තිඳතිතුභහබේුඊඳබදසු ඳළතු තයුඒු නුු. ද්ධු

්රතිභහුඈත්ුයනුබරවුම තිඳතිතුභහුඊඳබදසුරඵහුදුන්බන්ඹ. බුුම තිඳතිබේු

බභභු ඊඳබදු ඉවු ඳසුු භිබඹෝඹවු රක්ුයනු රදු තයු (යසථහබේු  6  

න්තිඹු ඹවබත්)ු ු එහිු ්රතිපරඹක්ු බරු බභකීු . ද්ධු ්රතිභහුඅයක්හු විඹ. බුු

බහ්රහප්තු එස. බඑල්. බගුවබේයු භවතහු බඟයසඨු ම තීජු )ු බභභු නඩුු වහු

බනොමිරබ ුබඳම ුසිිනුතයුුඒුපිිගඵුබභභුබොමිභුභවත්ුබේුඹුයින. බ 

�කුවහභරඹුයථුහබල්ුතළන්ඳත්ුයනුරදු. ද්ධු්රතිභහුවන්බේුඈත්ුකිරීභවු

න්නහුරදු්රඹත්නුධියවුනිබඹෝඹක්ුභගින්ුනළළත්පයභවුවළකිවිභුතුවවු

රුවකි. බුු. ද්ධු්රතිභහුවන්බේරහුතළන්ඳත්ුයුළදුම්ුපිඳුම්ුකිරීභුවහුනිසිු

මනතිු්රතිඳහදනුසුශුයුතුඹුඹන්නුබභභුබොමිබම්ුදවින. බුුඑළනිු

්රතිඳහදනුආතිුවිවු. ද්ධු ්රතිභහු වන්බේරහු තළන්ඳත්ුකිරීභුනතහු දළී භවු

ඳරිඳහරනුනිරධහරීන්වුආතිුිනතිඹුීමභහු නුුආත. බු ු . ද්ධු්රතිභහු වන්බේරහු

ළඳුම්ුපිදුම්ුකිරීභුවහ තළන්ඳත්ුශුයුතුුසථහනුපිිගඵදුමනතිු්රතිඳහදනු
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 (ඇ) �කුණළභමේ ඇති බුද්ධ ප්රතිභළලක් ක ළ බි දෆීමභත සිදු කෂ ප්රය නය 

�කුවහභරබ  �බයෝදුයථුහරු ( ද)ුවහුපිහිවූ ුඑක්ත්ුසුඵහධුමිතිඹු

භගින්ුකුලීුයථුහරුතුශු. ද්ධු්රතිභහක්ුතළන්ඳත්ුයනුරදි. බු ු�කුවහභරබ ු

්රහබද්ීඹු බල්ම්ු සුන්දයම්ු රුබභනහඹම්ු භවත්මිඹු විසින්ු බම්ු පිිගඵු

බඳොලිසිඹවුඳළමිණිලිුයනුරදි. බු ු ු ඒු නුු ඳයහධුනඩුුවිධහනුං්රවබ ු 8 ු

න්තිඹුඹවබත්ුනඩුුඳයන රදි. බු ුඑහිු්රතිපරඹක්ු ුබරුඈවතුකීුමිතිබ ු

බල්ම්යඹහවුඊහවිඹුඈදිරිබ ුබඳම ුසිිනනුබරවුබනොතීසිුනිකුත්ුයනුරදි. බුු

ඈන්ඳසුුසුදුසුුපිඹයුන්නහුබරු�කුවහභරබ ු ුභබවේසත්රහත්ුඊහවිඹුභගින්ු

නයු බහවු නිබඹෝු යනු රදි. බු ු බභභු නිබඹෝඹු භිඹහඝනහු ඊහවිබ දීු

භිබඹෝඹවුරක්ුයනුරදි. බු ු (CA (ංබලෝධිත)ු ඹදුම්ඳතු 3/6224)ු ඒු නුු

නයු බහු බම්ු ම්ඵන්ධු පිඹයු ළම භු ශක්මින්ු තුරුු නිබඹෝඹක්ු

නිකුත්ුකිරීභවුභිඹහඝනහුධියවඹුසිදුුබශේඹ. බ 

බම්ු තයතුයුනයුබහ,ුම තිඳතිතුභහබේුඊඳබදසු ඳළතු තයුඒු නුු. ද්ධු

්රතිභහුඈත්ුයනුබරවුම තිඳතිතුභහුඊඳබදසුරඵහුදුන්බන්ඹ. බුුම තිඳතිබේු

බභභු ඊඳබදු ඉවු ඳසුු භිබඹෝඹවු රක්ුයනු රදු තයු (යසථහබේු  6  

න්තිඹු ඹවබත්)ු ු එහිු ්රතිපරඹක්ු බරු බභකීු . ද්ධු ්රතිභහුඅයක්හු විඹ. බුු

බහ්රහප්තු එස. බඑල්. බගුවබේයු භවතහු බඟයසඨු ම තීජු )ු බභභු නඩුු වහු

බනොමිරබ ුබඳම ුසිිනුතයුුඒුපිිගඵුබභභුබොමිභුභවත්ුබේුඹුයින. බ 

�කුවහභරඹුයථුහබල්ුතළන්ඳත්ුයනුරදු. ද්ධු්රතිභහුවන්බේුඈත්ුකිරීභවු

න්නහුරදු්රඹත්නුධියවුනිබඹෝඹක්ුභගින්ුනළළත්පයභවුවළකිවිභුතුවවු

රුවකි. බුු. ද්ධු්රතිභහුවන්බේරහුතළන්ඳත්ුයුළදුම්ුපිඳුම්ුකිරීභුවහුනිසිු

මනතිු්රතිඳහදනුසුශුයුතුඹුඹන්නුබභභුබොමිබම්ුදවින. බුුඑළනිු

්රතිඳහදනුආතිුවිවු. ද්ධු ්රතිභහු වන්බේරහු තළන්ඳත්ුකිරීභුනතහු දළී භවු

ඳරිඳහරනුනිරධහරීන්වුආතිුිනතිඹුීමභහු නුුආත. බු ු . ද්ධු්රතිභහු වන්බේරහු

ළඳුම්ුපිදුම්ුකිරීභුවහ තළන්ඳත්ුශුයුතුුසථහනුපිිගඵදුමනතිු්රතිඳහදනු
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(ඈ) ීනඝලළපී දළගෆමේ “ඳරිලළර චච ය” ක ළ බි දෆීමභ වශ “අදුමරන් එළියත” ලෆ  

වතශන් අලංගු කිරීභ. 

 998ු දීු ු ින. බටී. බඑන්. බුරඳහහිම ුනහලිහුභගින්ු “ඳුබයන්ුඑිගඹව” නම් ළ ු

වවනක්ු ්රඝහයඹු කිරීභු ආයම ු තයු එහිු අයහධිතු කාඹහු ූ බ ු පඟය 

ංබො විරුබෝභුහිමිඹ. බ 

බඵෞද්ධුඟනතහුමුහුවඳහනුවිවිධුළවලු පිිගඵුබභහිදීුඑිගදයේුශුතයුඒු

නිහභුඑඹුතිලඹුඟනප්රිඹුවිඹ. බ 

 999ුජලිු6 ුදිනුඳළතිුබභභුළ ුවවබන්දීුඑවුළබිනට්ුආභතියබඹක්ු

ූ ු එම්. බඑච්. බඑම්ු සබයොෂසබේු �ඹහරහඳඹු බෝභු හිමිඹන්බේු තදඵරු  බදෝු

දෂ ලනඹවුරක්විඹ. බුුම්ඳහයුදිස�ක්බ ුපිහිිනුදීකහපිබ ුවිවහයුමිමිඹවුඹත්ු

බද්ඳශ තුශුමුසලිම්ුළසිඹන්ුඳදිංිතුකිරීභුුවහුුබභභුආභතිතුභහුමූලිත්ඹු

බනු�ඹහුකිරීභුඑඹවුබවේතුුවිඹ. බුුඹම්ුතළනළත්තකුබන්ුරළ. ණුුලිපිඹක්ුබවේතුු

බොවු බුනු එකීු හිමිනභු විසින්ු බභභු විබච්ඝනඹු යනු රදි. බු ු පඟයු බෝභු

හිමිඹන්ු විසින්ු කිසිදුු සථහු ඹම් හෂ ගිු බවෝු අමිු ණ් හඹභක්ු

විබේඝනඹු බනොශු තයු කිසිදුු සථහු ඹම්ු හෂ ගිු බවෝු අමිු

ණ් හඹභුසිත්ු රිදනු ්රහලු බොවුනළත. බු ු ඔහුබේු ්රහලනබ දීු වන්ු

යනු රද්බද්ු සිංවරු මුසලිම්ු වහු රවි ු ඟනතහු භගිබඹන්ු ජීත්ු නු තයු

හභහනයබඹන්ු මුසලිම්ු ඟනතහු හභඹවු ශළදිු බොවක්ු ඵත්ු බභකීු භගිඹු

නළතිුකිරීභවුතළත්ුයන්බන්ුබද්ලඳහරනුඳක්ුනහඹිනන්ුඳභවක්ුඵත්ඹ. බුු

රංහබේු බබනු බඵෞද්ධු ඟනතහවු වහනිදහඹු න්නහු ූ ත්ු විබලේබඹන්ු

දීකහපිුවිවහයඹුවුම තිුවිබයෝධීුබරුඳදිංිතුයනුුරළබූුමුසලිම්ුඟනතහු

පිිගඵත්ු වන්ු යමින්ු බෝභු හිමිඹන්ු විසින්ු යඟබ ු �ඹහු පිිගබතු

විබේඝනඹුයනුරදි. බුුබභළනිුඟනහහුනිහුහෂ ගි/අමිුභගිඹවුභ 

බඳන්විඹුවළකිුඵද ඊන්ුවන්බේු්රහලුශව. බ 

නළබනහියු ඳශහතුනිබඹෝඟනඹුයනු ඳහෂ ලිබම්න්තුුනිබඹෝජිතබඹකුු බභන්භු

නළතු ඳදිංිතු කිරීබම්ු වු ්රතිංසයවු පිිගඵු ආභතිු ලබඹන්දු සබයොෂසු

භවතහු දීකහපිබ  මුසලිම්ු ඟනහහු පිහිුගපයබම්ු ළ පිිගබශක්ු ආයඹීඹ. බු ු 82ු
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දලබ දීුදීකහපිඹුශුද්ධුමිමිඹක්ුබරුපිහිුගපයභුපිණිුඑහිුුහඹුශුමුසලිම්ු

ඟනතහු ඈත්ු බොවු ඔවුන්ු වහු ම්භන්තුබෂ ු ්රබද්ලබඹන්ු විල්ඳු ඈ ම්ු

රඵහදීුආතිුඵුඔහුුතදුයවත්ු්රහලුයනුරදි. බු ුසබයොෂසුභවතහබේුතීයවඹු

දීකහපීුමඝතයුවුඒුවුඳරියඹුශුද්ධුමිමිඹක්ුබරුංයක්වඹුකිරීභවු

ඳවවළණිු ඵදු එහිු අදිනු පිිගඵු බවොු බඵෝධඹක්ු ඔහුවු තිබූු ඵදු

ඳළවළදිලිඹ. බ 

ඔහුුතදුයවත්ු ු යඟඹවු්රහලුයුසිිනබ ුමුසලිම්ු ඟනතහුබභභුශුද්ධුමිමිඹු

(ක්යු484)ුපිවතු්රබද්ලරුඳදිංිතුයනුුරඵනුඵත්ඹ. බුුඑබවත්ුබම්ුවහු

ශුද්ධු මිමිබඹන්ු ක්යු  84(අන්නු බර)ු ්රභහවඹක්ු ඵරවත්හයබඹන්ු

බඹොදහුන්නහුරදි. බුුවිවහයුමිමිඹභු. ල්බ ෝෂ ුඹන්ත්රුබන්හුඑහිුබිභුසු . බු

බොවු මුසලිම්ු ඟනතහු එහිු ඳදිංිතු යපයභවු ලයු වයුතුු බඹදීඹ. බු ු දීකහපීු

විවහයබ ු ්රධහනු ංකනහඹු පඟයු නහයම්බඳෝරුබේු . ද්ධයක්ිතතු හිමිු ආතුළුු

භවඟනතහුවුඟනභහධයුබම්ුපිිගඵුතදඵරුවිබයෝධඹක්ුඳෆව. බුබම්ුභවඟනු

විබයෝධඹවුන්ුදුන්ුයඟඹු 99 ුදීුබභභුඳදිංිතුකිරීම්ුවහභුත්හිුගනුරදි. බ 

 998ුදීුනළතුයක්ුසබයොෂසුභවතහබුේුබභබවඹපයභුඹවබත්ුඈවතින්ුවන්ු

ශුඑක්ුඳරිහයුමඝතයඹක්ුමුළුභනින්භුවිනහලුයනුරදි. බුු. ල්බ ෝෂ ුඹන්ත්රු

බඹොදහුබභභුමඝතයු හුබිුදභනුරදි. බු ුබභභුමඝතයබ ුසුන්. න්ුභහෂ ු

ඈදිුකිරීම්ුවහුබහවිතුයනුරදි. බු ුසබයොෂසු භවතහබේුබභභුම තිවිබයෝධීුවු

ංබේදීු�ඹහුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහබේුබෝඳඹවුරක්ුවිඹ. බ 

බභභු රුවු වහු ම්ඵන්ධු ු යඟබ ු ු ධහනඹු දළඩිු බඹොමුු ශු යුතුු ඵුු

නිෂ බද්ලුයමු. බුුු 

(ඉ)  ීනඝලළපිමේ මුවහලිම් ජනළලළව  

ඳිතුගීසිුුඅක්රභවබඹන්ුඳසුුඑවුයහඹුතුශුවුඒුවුබබශහබම්ුනියතු

ූ ුමුසලිම්රුන්ුඈත්ුකිරීබභන්ුුඳසුුබනයත්ුයජුුවිසින්ු  6 ුදීුඳභවුබභකීු

මුසලිම්රුු නළබනහියු බයශඵ ු ්රබද්ලරු ඳදිංිතු යහු ඔවුන්බේු

බබශහම්රු නියතු පයභවු ඈ ු වරිනු රදි. බු ු ඒු හනුු නු තුරුභු මුළුු

නළබනහියුඳශහතභුසිංවරුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුත්ඳත්ුයුබනුතිබූුතයුඑභු
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දලබ දීුදීකහපිඹුශුද්ධුමිමිඹක්ුබරුපිහිුගපයභුපිණිුඑහිුුහඹුශුමුසලිම්ු

ඟනතහු ඈත්ු බොවු ඔවුන්ු වහු ම්භන්තුබෂ ු ්රබද්ලබඹන්ු විල්ඳු ඈ ම්ු

රඵහදීුආතිුඵුඔහුුතදුයවත්ු්රහලුයනුරදි. බු ුසබයොෂසුභවතහබේුතීයවඹු

දීකහපීුමඝතයුවුඒුවුඳරියඹුශුද්ධුමිමිඹක්ුබරුංයක්වඹුකිරීභවු

ඳවවළණිු ඵදු එහිු අදිනු පිිගඵු බවොු බඵෝධඹක්ු ඔහුවු තිබූු ඵදු

ඳළවළදිලිඹ. බ 

ඔහුුතදුයවත්ු ු යඟඹවු්රහලුයුසිිනබ ුමුසලිම්ු ඟනතහුබභභුශුද්ධුමිමිඹු

(ක්යු484)ුපිවතු්රබද්ලරුඳදිංිතුයනුුරඵනුඵත්ඹ. බුුඑබවත්ුබම්ුවහු

ශුද්ධු මිමිබඹන්ු ක්යු  84(අන්නු බර)ු ්රභහවඹක්ු ඵරවත්හයබඹන්ු

බඹොදහුන්නහුරදි. බුුවිවහයුමිමිඹභු. ල්බ ෝෂ ුඹන්ත්රුබන්හුඑහිුබිභුසු . බු

බොවු මුසලිම්ු ඟනතහු එහිු ඳදිංිතු යපයභවු ලයු වයුතුු බඹදීඹ. බු ු දීකහපීු

විවහයබ ු ්රධහනු ංකනහඹු පඟයු නහයම්බඳෝරුබේු . ද්ධයක්ිතතු හිමිු ආතුළුු

භවඟනතහුවුඟනභහධයුබම්ුපිිගඵුතදඵරුවිබයෝධඹක්ුඳෆව. බුබම්ුභවඟනු

විබයෝධඹවුන්ුදුන්ුයඟඹු 99 ුදීුබභභුඳදිංිතුකිරීම්ුවහභුත්හිුගනුරදි. බ 

 998ුදීුනළතුයක්ුසබයොෂසුභවතහබුේුබභබවඹපයභුඹවබත්ුඈවතින්ුවන්ු

ශුඑක්ුඳරිහයුමඝතයඹක්ුමුළුභනින්භුවිනහලුයනුරදි. බුු. ල්බ ෝෂ ුඹන්ත්රු

බඹොදහුබභභුමඝතයු හුබිුදභනුරදි. බු ුබභභුමඝතයබ ුසුන්. න්ුභහෂ ු

ඈදිුකිරීම්ුවහුබහවිතුයනුරදි. බු ුසබයොෂසු භවතහබේුබභභුම තිවිබයෝධීුවු

ංබේදීු�ඹහුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහබේුබෝඳඹවුරක්ුවිඹ. බ 

බභභු රුවු වහු ම්ඵන්ධු ු යඟබ ු ු ධහනඹු දළඩිු බඹොමුු ශු යුතුු ඵුු

නිෂ බද්ලුයමු. බුුු 

(ඉ)  ීනඝලළපිමේ මුවහලිම් ජනළලළව  

ඳිතුගීසිුුඅක්රභවබඹන්ුඳසුුඑවුයහඹුතුශුවුඒුවුබබශහබම්ුනියතු

ූ ුමුසලිම්රුන්ුඈත්ුකිරීබභන්ුුඳසුුබනයත්ුයජුුවිසින්ු  6 ුදීුඳභවුබභකීු

මුසලිම්රුු නළබනහියු බයශඵ ු ්රබද්ලරු ඳදිංිතු යහු ඔවුන්බේු

බබශහම්රු නියතු පයභවු ඈ ු වරිනු රදි. බු ු ඒු හනුු නු තුරුභු මුළුු

නළබනහියුඳශහතභුසිංවරුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුත්ඳත්ුයුබනුතිබූුතයුඑභු
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ඳශහතුඊ යවුයහඟධහනිබ භුබොවක්ුවිඹ. බු ුනළබනහියුඳශහබත්ුබයන්තයු

්රබද්ලඹුවිබලේබඹන්භුසිංවරුඟනතහුත්ඳත්ුයුබනුතිබිව. බ 

 9 2ු වන්ු රුඅයම්බබ දීු දීකහපිබ ු ඈ ම්ු මුසලිම්ු ඟනඹහවු බඵදහු බදනුු

පිණිුඈ ම්ුච්බච්රිඹක්ුඳළළත්පයභවු්රඹත්නඹක්ු ුවිඹ. බු ු බභබතක්ුඑභුඈ ම්ු

ත්ඳත්ුයුබනුති. බණ්ුබඵෞද්ධුඟනතහුවිසිනි. බුුබභකීු්රඹත්නඹවුඑබයහිු

ම්ඳහයුදිස�ක්බ ුඳදිංිතරුන්ුවිබයෝධතහඹක්ුදළක්පයඹ. බු 

ඈන්ඳසුු  99 ු ඳභවු දීකහපිබ ු මුසලිම්ු ඟනඹහු ඳදිංිතු යපයභු පිණිු

එම්. බ. බඑච්. බඑම්. බසබයොෂසුභවතහුවිසින්ුඵරත්ුයහඳහයඹක්ුබනුඹනුරදී. බුුබභහිදීු

ඈතහු ක්රමිුයුරින්ුඈ ම්ුබඵදහදුන්ුතයුඒහුමුසලිම්රුන්වුඳභවක්ුරඵහු

දුන්ුතයුුසිංවරුවුරවි ුඟනතහුමුළුභනින්භුබොන්ුයනුුරළ දඹ. බ 

බභභු ඟනහහු පිහිවහු ආත්බත්ු දීකහපීු භවහුමඝතයඹවුනළබනහියු බදසිනි. බුු

බම්ුනුවිවුයඟබ ුනු්රවඹුඹවබත්ුඳවුල්ු322ුක්ුඳභවුඳදිංිතුපයුසිිනනුතයු

බභභු්රබද්ලුවඳුන්නුුරඵන්බන්ු“සබයොෂසුනයඹ”ුඹනුබනි. බු ුමිනින්බදෝරුු

බදඳහෂ තබම්න්තුු භගින්ු සු යනු රදු සිතිඹම්ු නුු විබලේබඹන්භුු

ඔවුන්බේු622 ුසිතිඹබම්ුඈවතුකීු“සබයොෂසුනයඹ”ුදීකහපිබ ුනළබනහියු

ඳළත්බත්ුබන්හසිු්රබද්ලඹක්ුබරුවන්ුබොවුආත. බුුඑබේුවුදු 987ුුඳශු

යනුරදුබභභුසිතිඹභුතුශුඑඵඳුුනයඹුවනක්ුනළත. බ 

 99 ුදීුසබයොෂසුවිසින්ුයනුරදු්රසිද්ධු්රහලඹකින්ුඔහුුකිඹහුසිිනබ ුදීකහපීු

විවහයඹුවබොවුුගම්බිුළසිඹුයුතුුඵඹ. බු(බභභු්රහලඹු 997ුබ්රේල්ු28ු

දිනුදිනමිවුපුත්ඳබත්ුඳශුවිඹ. බ)ුසබයොෂසුභවතහබේු්රහලබ ුයමුවුූ බ ු

දීකහපීුවිවහයඹුක්යු484ුඳභවක්ුීමභහුබොවුඈතිරිුඈ ම්ුසිඹල්රුදිිනබන්ු

නු මුසලිම්ු ඟනඹහු තයු බඵදහු වළරීභින. බු ු ංෂ ධනඹු මුහබන්ු සිඹු ඈවතු

දළක්ූ ුයමුවුඈුගුයුනුුපිණිු 99 ුදීුදීකහපීුභවහුවිවහයඹවුඹත්ු„ඳරිහයු

මඝතයඹක්‟ු. ල්බ ෝෂ ුබොවුවිනහලුයනුරදි. බුුබභභු�ඹහුතදඵරුභවඟනු

ඊද්බකෝවඹවුරක්විඹ. බ 

දීකහපිඹුමඝතයබ ුනළබනහියුබොවබේු (සබයොෂසුනයඹ)ුහෂ ථුබරු

මුසලිම්රුන්ු ඳදිංිතු යපයබභන්ු ඳසුු  998දීු ඳභවු බභකීු සබයොෂසු විසින්ු
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හිගුරාණ සීනි වංයුක්ත මණ්ඩයට අයත් ඉඩම් සවවීමට මුපිරීය.(සමම ඉඩම 

පිහිටා ඇත්සත් දීඝලාපිසේ දකුණු ස ොටසවේය.) 

සංශ වශ ද්රවිඩඩ නනතාල අත්ශිමින්  මුවලිමම් නනතාලට ඳමණක් නීති විඩසරෝධී 

සව ඉඩම් සඵදාදීසම් ප්රයත්නයට ප්රසශසේ අසනක් නාතී් සේ තදඵ 

විඩසරෝධයට ක් විඩය.  එඵැවිඩ්  රනසේ මැදිශත්වීම නිවා නීති විඩසරෝධී අයුිම්  වශ 

ඳාක්ෂි ල දීඝලාපිසේ ඉඩම් සඵදාදීම තාල ාිම ල අත්හිටුලනු ැබීය. 

  ඉ් ඳසු  සය අලයතා අනුල සයලු නාතී් ටම අයදුම් කිරීමට ඉඩ වවින්  

සනොසරොච්ස ෝසේහි ඉඩම්  ච්සච්ිමයක් ඳැලැත්විඩය යුතු ඵලට ඉඩම් ස ොමවාිමවල 

විඩස්  උඳසදවල සදන දි.  ස සවේ සලතත් ඉඩම් සඵදිය යුතු ආ ාරය පිළිඵ 

ගැටලුලක් ඇති වීම වශ ඳැලති ඉඩම් නඩු කිහිඳයක්ද  සශේතු ස ොට සගන සමකී 

ඉඩම්  ච්සච්ිමය ඳැලැත්වීම තාල ාිම ල අත්හිටුලන දි. 

ඉ් ඳසු 2004 දී සුනාින ලයවනය ්රී ං ාලට ඳැින ප ඳසු සමකී මුවලිමම් 

නනාලාව රණය ලයාඳිතිය “සුනාින නිලාව ලයාඳිතියක්” ඵලට ඳත් කිරීමට 

ප්රයත්නයක් දරන දි.  සුනාිනයට සගොදුු  ූවල් ට නිලාව ඵා සදන මුලාසල්  

දීඝලාපී ශුශධ භූිනය තුෂ මුවලිමම් නනයා නීති විඩසරෝධී සව ඳදිංචි  රවීමටද 

යත්න දරන දි. 

දීඝලාපිය තුෂ සංශ වශ ද්රවිඩඩ නනතාල ශැර  මුවලිමම් නනතාල ඳමණක් ඳදිංචි 

 රවීම  දීඝලාපිසයහි ලවන නනතාලසේ විඩසරෝධයට ක්විඩය.  සංශ වශ ද්රවිඩඩ 

නනතාල අත්ශැර මුවලිමම් නනතාල ඳමණක් සමහි ඳදිංචි  රවීමට එසරහිල පූනය 

එේාල සම්ධාන් ද හිින විඩස්  ලයලවලාාස  126 ලග් තිය ප්ර ාර සමකී 

නනාලාව රණය අභිසයෝගයට ක්  රින්  සරේලධාකර රණසේ නඩුලක් සගොනු 

 රන දි. 

නිස ක්රමස දයකි්  සතොරල ඉඩම් සඵදාදීම නීති විඩසරෝධී ඵල ප්ර ා  රින්  

සරේලධාකර රණය විඩස්  සපතිශාස  තී් දුලක් සදන දි.26 

සරේලධාකර රණ තී් දුස  සමසවේ වශ්  ස . 

                                                           
26 ්රී ං ා නීති ලාර්තා 2009 (1)  54 පිටුස  ලාර්තා විඩ ඇත. 
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හිගුරාණ සීනි වංයුක්ත මණ්ඩයට අයත් ඉඩම් සවවීමට මුපිරීය.(සමම ඉඩම 

පිහිටා ඇත්සත් දීඝලාපිසේ දකුණු ස ොටසවේය.) 

සංශ වශ ද්රවිඩඩ නනතාල අත්ශිමින්  මුවලිමම් නනතාලට ඳමණක් නීති විඩසරෝධී 

සව ඉඩම් සඵදාදීසම් ප්රයත්නයට ප්රසශසේ අසනක් නාතී් සේ තදඵ 

විඩසරෝධයට ක් විඩය.  එඵැවිඩ්  රනසේ මැදිශත්වීම නිවා නීති විඩසරෝධී අයුිම්  වශ 

ඳාක්ෂි ල දීඝලාපිසේ ඉඩම් සඵදාදීම තාල ාිම ල අත්හිටුලනු ැබීය. 

  ඉ් ඳසු  සය අලයතා අනුල සයලු නාතී් ටම අයදුම් කිරීමට ඉඩ වවින්  

සනොසරොච්ස ෝසේහි ඉඩම්  ච්සච්ිමයක් ඳැලැත්විඩය යුතු ඵලට ඉඩම් ස ොමවාිමවල 

විඩස්  උඳසදවල සදන දි.  ස සවේ සලතත් ඉඩම් සඵදිය යුතු ආ ාරය පිළිඵ 

ගැටලුලක් ඇති වීම වශ ඳැලති ඉඩම් නඩු කිහිඳයක්ද  සශේතු ස ොට සගන සමකී 

ඉඩම්  ච්සච්ිමය ඳැලැත්වීම තාල ාිම ල අත්හිටුලන දි. 

ඉ් ඳසු 2004 දී සුනාින ලයවනය ්රී ං ාලට ඳැින ප ඳසු සමකී මුවලිමම් 

නනාලාව රණය ලයාඳිතිය “සුනාින නිලාව ලයාඳිතියක්” ඵලට ඳත් කිරීමට 

ප්රයත්නයක් දරන දි.  සුනාිනයට සගොදුු  ූවල් ට නිලාව ඵා සදන මුලාසල්  

දීඝලාපී ශුශධ භූිනය තුෂ මුවලිමම් නනයා නීති විඩසරෝධී සව ඳදිංචි  රවීමටද 

යත්න දරන දි. 

දීඝලාපිය තුෂ සංශ වශ ද්රවිඩඩ නනතාල ශැර  මුවලිමම් නනතාල ඳමණක් ඳදිංචි 

 රවීම  දීඝලාපිසයහි ලවන නනතාලසේ විඩසරෝධයට ක්විඩය.  සංශ වශ ද්රවිඩඩ 

නනතාල අත්ශැර මුවලිමම් නනතාල ඳමණක් සමහි ඳදිංචි  රවීමට එසරහිල පූනය 

එේාල සම්ධාන් ද හිින විඩස්  ලයලවලාාස  126 ලග් තිය ප්ර ාර සමකී 

නනාලාව රණය අභිසයෝගයට ක්  රින්  සරේලධාකර රණසේ නඩුලක් සගොනු 

 රන දි. 

නිස ක්රමස දයකි්  සතොරල ඉඩම් සඵදාදීම නීති විඩසරෝධී ඵල ප්ර ා  රින්  

සරේලධාකර රණය විඩස්  සපතිශාස  තී් දුලක් සදන දි.26 

සරේලධාකර රණ තී් දුස  සමසවේ වශ්  ස . 

                                                           
26 ්රී ං ා නීති ලාර්තා 2009 (1)  54 පිටුස  ලාර්තා විඩ ඇත. 
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බඳත්ම්රුන්ු „P 31‟ු බල්නඹු ඈදිරිඳත්ු යමින්ු තදුයවත්ු ්රහලු යු

සිිනබ ු 27ු ළනිු ඊත්තයරු67ු විසින්ු පුත්ඳතවු බදනු රදු ම්මුු

ඳරීක්වබ දීුඳනුරද්බද්ුආඹුසුනහමිඹවුබොදුරුුූ ුමුසලිම්ුඳවුල්ු422ුක්ු

ඳදිංිතුයපයභුවහුක්යු 2ුක්ුඈල්රහුසිිනනුඵඹ. බුුබභඹුමුසලිම්ුඟනතහවු

ළඩිුහසිුරන්නහුූ ුබන්ුබොවුළරකීභක්ුනුතයුඈ ම්ුහිමිුූ ුබනක්ු

ඟහතීන්වුඹත්ුඟනතහබේුිනතිහසිම්ුබභභගින්ුළරකිල්රවුබනොබනුආතිු

ඵළවිනි. බු ු P32A ු සිවු  Fු දක්හ P33Aු සිවු  Dු දක්හු දු ු ශකුණුු බොවුආතිු

බල්න,ුඈ ම්ුහිමිුූ දු්රලසනතුඈ භවුඅන්නබ ුඳදිංිතුසිිනන්නහුූ දුරවි ු

ඟනතහබේු ඈ ම්ු ිනතිහසිම්ු වහු හක්ිතු බරු බඳත්ම්රුු විසින්ු

විලසහඹුතඵහුආත. බුුආත්තුලබඹන්ුඈ ම්ුරළබූුඹුඳදිංිතුසිිනන්බන්ුමුහුදුඵ ු

්රබද්ලරුනුතයුඈ ම්ු්රදහනඹුකිරීබම්දීුඈවතුකීුරවි ුඟනතහුබනොරහුු

වළයුආත. බු ුබම්ුයුරින්භුP33E වුP34A සිවුDු දක්හු දු  P35Aුවු  B ඹනු

බල්නරු වන්ු න්බන්ු සිංවරු ඟනතහු භගින්ු ඈදිරිඳත්ු යනුු රළබූු

විබයෝධතහුවුිනතිහසිම්ුනුතයුඒහුඳරිඳහරනඹුභගින්ුබනොරහුුවළයු

ආත. බුුබභහිුආතළම්ුිනතිහසිම්ුත්රසතහදීුබොදුරුුඵවුඳත්ුූ ුඹබන්ුනු

තයුයඟබ ුඈ ම්ුබඵදහදීබම්දීුබභකීුතළනළන්තන්ුළරකිල්රවුතුයුතුඹ. බ 

422ුක්ුනුසුනහමිඹවුබොදුරුුූ ුමුසලිම්ුඟනඹහවුසිඹුනිහුඈදිුකිරීභුවහු

ඈ ම්ුලයඹුඹනුදවුයහඟඹක්ුනුතයුඑඹුූ ුලීුමුසලිම්ුඟනතහුබභභු

්රබද්ලබ ුඳදිංිතුයපයභුපිණිුශක්ුතිසබේු යනුරදුඈල්ලීභුඈුගුකිරීභුඵදු

බඳත්ම්රුු ළඩිු දුයවත්ු වන්ුයින. බු ු බභභුරුවු නහථු යනුු පිණිු

බඳත්ම්රුන්ුවිසින්ුබදඅහයුඳදනභකින්ුතෂ ුයනුුරළබබ්. බුුඳශමුළන්නු

නම්ුසුනහමිඹවුබොදුරුුූ න්ු422ුක්ුඹනුුුධිභහනුංයහකි. බුබම්ුවහු  ු

ළනිුුඊත්තයරුුවිසින්ු32/23/6227ුදිනුම්ඳහයුුදිහුබල්ම්ුබතුඹනු

රදුඳවතුවක්ුලිපිඹුඈදීරිඳත්ුයනුරදිු(බල්නුP30A). 

“සුනහමිු තළන්ූ ු ඳවුල්ු වහුනිහු යහඳිතිඹක්ු බඹෝජිතු ඵු ඳවු දන්හු

ආත. බු ඳබේු විභීමම්ු බඳන්හු බදන්බන්ු ඳවුල්ු 42ු ක්ු ඳභවු නිහු

                                                           
27 ෂසබයොෂසුුභවත්මිඹු(ුආභතිුෂසබයොෂසබේුබිරි) 
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බප්ක්හබන්ුඳසුනුඵඹ. බුුබබේුබතත්ුඳවුල්ු42ුක්ුවහු්රභහවත්ුූ ු

නිහුඈදිුකිරීභවුසුදුසුුඈ ම්ුදළනවුඳතිනුඈ ම්ලින්ුමුදහවළරිඹුවළකිඹ. බ” 

මුලින්භු වවන්ු ශු යුත්බත්ු ඈවතු වන්ු ඈ ම්ු ඳයහදීභු ඈ ම්ු ංෂ ධනු

අජහු ඳනබත්ු විධිවිධහනු රවු ඳවවළණිු ඵු බභන්භු යසථහබේු  3ු ළනිු

ංබලෝධනඹවු දු දහශු ඈ ම්ු ඳයහු දීභවදු ඳවවළණිු ඵඹ. බු දහශු ම තිඹවු

�කූරුඔවුන්ු�ඹහුබොවුආතිුඵවුකිසිදුුබඳත්ම්රුබකුු්රහලුබොවු

නළත. බ 

දීකහපීුදහළබබ්ුඳරිහයුමඝතයු හුබිුදළී භුවුවිවහයඹුතුුමිමිබ ු

මුසලිම්ුඟනහහුපිහිුගපයභුබඵෞද්ධුිනතිහසිම්රවුතදඵරුභිබඹෝඹක්ුඵු

බොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බ 

(ඊ) බුද්ධළගභ අලභළනයත ක්ලන ගුලන් විදුලි ලෆ  වතශන්ලත අනුග්රශය දෆක්වීභ. 

සිංවරු නහවයු යඝබඹකුු බුරු වඳුන්හු ත්ු හෂ දිම්ු ිගදමුරබේු භහරු

බද්ප්රිඹුදුසිල්හුනළභළත්තහු“බණ්ඳවය”ුනමින්ුබොවසු 2ුකින්ුයුත්ුනහවයු

භහරහක්ුනිසඳහදනඹුයනුරදි. බුුඒහුතරින්ුභවයක්ුඳවතුවන්ුවිඹ. බු( )ු

නිබවොන්ු ළඳු රළබබ්හු ු (6)ු තරුන්ු යවිනු ු (3)ු අරු දභනඹු ු ( )ු

නිෂ සත්රංුඳයභංුසුංුු(4)ුනහ න්ුඳවහඝහයහුු( )ුනනළුුදවභුබභභුනහවයුනම්ු

කිරීබම්දීුඑභුයඝඹහුුුවිසින්ුබඵෞද්ධුහහිතයබ ු ංගුුඝනුබනොභනහුයුරින්ු

බහවිතුයුආත. බුු“නින්ුළඳුරළබබ්හ”ුඹන්නුවිිතිුබොවුඳශමුළන්නු( )ු

බඹොදහුආත. බ 

බම්ු යුරින්භු “බතරුන්ු යවින”ු ඹන්නු විිතිු බොවු „තරුන්ු යවින‟ු බරු

බඹොදහුආත. බු„නිබ්ඵහවංුඳයභංුසුං‟ුඹන්නුවිිතිුබොවුආත්බත්ු„නිෂ සත්රංුබඳුයභංු

සුං‟ුඅහයබඹනි. බ 

බභභුනහවයරුපිවඳත්රුඳහු. ද්ධහභවුභන්ුනුබරුශිසවුබහහුමලලිඹක්ු

බඹොදහුආත. බු ුනිදසුනක්ුබරු „බතරුන්ුයවින‟ුනහවයබ ුභික්ෂන්ුළනුවනක්ුු

ආත්බත්ු“භික්ෂුුතරු”ුබරසිනි. බුුබභභුනහවයබ ුගීතඹු“ඵවුඳදු. යන”ුඹනුබඹදුභු

ආත. බු ුබභභුගුන්විදුලිුළ ුවවනුයමනුරද්බද්ුහිවපුුඟනහධිඳතිනිඹුනුඝන්රිහු
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බප්ක්හබන්ුඳසුනුඵඹ. බුුබබේුබතත්ුඳවුල්ු42ුක්ුවහු්රභහවත්ුූ ු

නිහුඈදිුකිරීභවුසුදුසුුඈ ම්ුදළනවුඳතිනුඈ ම්ලින්ුමුදහවළරිඹුවළකිඹ. බ” 

මුලින්භු වවන්ු ශු යුත්බත්ු ඈවතු වන්ු ඈ ම්ු ඳයහදීභු ඈ ම්ු ංෂ ධනු

අජහු ඳනබත්ු විධිවිධහනු රවු ඳවවළණිු ඵු බභන්භු යසථහබේු  3ු ළනිු

ංබලෝධනඹවු දු දහශු ඈ ම්ු ඳයහු දීභවදු ඳවවළණිු ඵඹ. බු දහශු ම තිඹවු

�කූරුඔවුන්ු�ඹහුබොවුආතිුඵවුකිසිදුුබඳත්ම්රුබකුු්රහලුබොවු

නළත. බ 

දීකහපීුදහළබබ්ුඳරිහයුමඝතයු හුබිුදළී භුවුවිවහයඹුතුුමිමිබ ු

මුසලිම්ුඟනහහුපිහිුගපයභුබඵෞද්ධුිනතිහසිම්රවුතදඵරුභිබඹෝඹක්ුඵු

බොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බ 

(ඊ) බුද්ධළගභ අලභළනයත ක්ලන ගුලන් විදුලි ලෆ  වතශන්ලත අනුග්රශය දෆක්වීභ. 

සිංවරු නහවයු යඝබඹකුු බුරු වඳුන්හු ත්ු හෂ දිම්ු ිගදමුරබේු භහරු

බද්ප්රිඹුදුසිල්හුනළභළත්තහු“බණ්ඳවය”ුනමින්ුබොවසු 2ුකින්ුයුත්ුනහවයු

භහරහක්ුනිසඳහදනඹුයනුරදි. බුුඒහුතරින්ුභවයක්ුඳවතුවන්ුවිඹ. බු( )ු

නිබවොන්ු ළඳු රළබබ්හු ු (6)ු තරුන්ු යවිනු ු (3)ු අරු දභනඹු ු ( )ු

නිෂ සත්රංුඳයභංුසුංුු(4)ුනහ න්ුඳවහඝහයහුු( )ුනනළුුදවභුබභභුනහවයුනම්ු

කිරීබම්දීුඑභුයඝඹහුුුවිසින්ුබඵෞද්ධුහහිතයබ ු ංගුුඝනුබනොභනහුයුරින්ු

බහවිතුයුආත. බුු“නින්ුළඳුරළබබ්හ”ුඹන්නුවිිතිුබොවුඳශමුළන්නු( )ු

බඹොදහුආත. බ 

බම්ු යුරින්භු “බතරුන්ු යවින”ු ඹන්නු විිතිු බොවු „තරුන්ු යවින‟ු බරු

බඹොදහුආත. බු„නිබ්ඵහවංුඳයභංුසුං‟ුඹන්නුවිිතිුබොවුආත්බත්ු„නිෂ සත්රංුබඳුයභංු

සුං‟ුඅහයබඹනි. බ 

බභභුනහවයරුපිවඳත්රුඳහු. ද්ධහභවුභන්ුනුබරුශිසවුබහහුමලලිඹක්ු

බඹොදහුආත. බු ුනිදසුනක්ුබරු „බතරුන්ුයවින‟ුනහවයබ ුභික්ෂන්ුළනුවනක්ුු

ආත්බත්ු“භික්ෂුුතරු”ුබරසිනි. බුුබභභුනහවයබ ුගීතඹු“ඵවුඳදු. යන”ුඹනුබඹදුභු

ආත. බු ුබභභුගුන්විදුලිුළ ුවවනුයමනුරද්බද්ුහිවපුුඟනහධිඳතිනිඹුනුඝන්රිහු
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කුභහයවතුංු භවත්මිඹු නහඹත්ඹු දළරු “ඟහතිු භගිඹු වු ංහිදිඹහ”ු පිිගඵු

හෂ ඹහරඹුභඟිනි. බ 

බභඹු . දුදවභු භහනඹවු රක්ු යු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු වළඟීම්ු ්රබෝඳහරීු බරු

ආවිසීමභවුයනුරද්දක්ුනම්ුඑඹුඳයහධුම තිඹුඹවබත්ුද ම්ුරළබිඹුයුතුුයදක්ුඵු

බොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බුු 

3.1.9.  නභ ලෆනි ලගන්තිය ඵළ භක කිරීභ වශළ යන්ත්රණයක් වකවහ කිරීභ. 

ශ්රිුරංහුතුශුවිවිධුහරහ�රුෂ තභහනබ ු්රධහනුඅම්ුවතයුවහු

ඳවසුම්ුළඳීමභුපිණිුබන්ුබන්ුලබඹන්ුභහතයහංලුවහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවතයක්ු

පිහිුගහුආත. බු 

බභභුභහතයහංලඹරුභහතයරුුවහුබල්ම්රුුවුබදඳහෂ තබම්න්තුුරු්රධහම න්ු

දහශුඅම්ුබක්තිඹන්ුතුරින්ුබතෝයහුඳත්ුය�ුරළබබ්. බුඑහිු්රතිපරඹක්ුලබඹන්ු

ඳල්ලිු වහු විවිධු අමිු භධයසථහනු අයම්බු කිරීභු වු ලිඹහඳදිංිතු කිරීම්දු ඒු ඒු

අම්රවුඹත්ුභහතයහංලුවහුබදඳහෂ තබම්න්තුුඵරධහරින්ුවිසින්ුඔවුබනොවුන්වුරිසිු

ඳරිදිුයබනුඹ�ුරළබබ්. බුනිදසුනක්ුබරුීමභහකින්ුබතොයුභෆතුහරබ ුමුසලිම්ු

භරහහු ඳහල්ු පිහිුගපයභු වහු ඒු වයවහු ඊන්�ුරඵනු න්තහදීුඅම්හදඹු දළක්විඹු

වළකිඹ. බුබනකුත්ුවිවිධුන්තහදීුඅමිුභධයසථහනුම්ඵන්ධබඹන්ද,ුඑබේභුඳතී. බු

බභභු තත්ත්ඹු තදුයවත්ු යවතුශු �ඹහත්භු වුබවොත්ු බභයවු භසතු ඟනතහු

බභබතක්ුභුක්තිුවිදිනුරද,ුහභහමිුවජීනඹුවහුඅෂ කාඹුබිළිනභවුබඵොබවෝුදුයවු

ඈ ුආත. බුෂ තභහනබ දීුඒුතත්ත්ඹුශ්රිුරහංකිඹහුත්විදිමින්ුසිිනනුඵුබනොයවකි. බු

ඒකීඹබහඹකින්ුබතොයපයභුදුඑභු්රතිඳත්තිඹුපිහිවහුවයුතුුබනොකිරීභදුනිහුඳවතු

වන්ුබරුභහඟඹුතුශුෂ . දුආතිවිඹුවළකිඹ. බුෂ තභහනබ ුබම්ුතත්ත්ඹන්ුආතිු

පය,ුත්විදිමින්ුසිිනන්බනමු. බ 

ඈවතු සිඹලුු ළුගම්ු බවේතුබන්ු භසතු ඟහතිඹවභු බඳොදුබේු න්තහදිු තෂ ඟනු එල්රු

බමින්ුඳතී. බුඑභුනිහුබඵෞද්ධුංසිතිඹුතුශුහරඹුසිවුශ්රිුරහංකිඹන්ුභුක්තිවිඳිු

හභහමිුඟනජීවිතඹ,ුදුශ්රිුරහංකිඹහවුහිමිුපයුආත. බුවිබලේබඹන්ුබඵෞද්ධුඟනතහවු

හිමිු පයු ආත. බු බභභු තත්ත්ඹු භිද්ධිභත්ු යවක්ු බො නළගීබම්දීු විලහරු ඵහධහකී. බු

එඵළවින්ු. ද්ධලහනුවහුඅමිුවයුතුුභහතයංලඹුනමින්ුඑක්ුභහතයංලක්ුඳභවක්ු
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පිහිුගපයභවුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුනිෂ බද්ලුයති. බුවිවිධුඅම්ුනිබඹෝඟනඹුයනුු

රඵනුබදඳහෂ තබම්න්තුුවතයභු බභභු භහතයහංලු ඹවතවුඳත්ුශුයුතුබේ. බු එබභන්භු

පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වු භධයභු ංසිතිු යමුදරදු බභභු භහතයංලඹවු

ම්ඵන්ධු ශු යුතුු තය,ු බඵෞද්ධු පිරිබන්ු ධයහඳනඹ,ු නුයහධපුයු භික්ෂුු

විලසවිදයහරඹ,ුබඵෞද්ධුවහු ඳහලිු විලසවිදයහරඹුඹනහදීු ධයහඳනුඅඹතනුනිඹහභනඹදු

. ද්ධලහනුවහුඅමිුවයුතුුභහතයංලඹුඹවතවුඳත්ශුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයින. බු

එබේභුබනකුත්ුඅමිුධයහඳනඹුරඵහුබදනුුරඵනුබඳෞද්ලිුඊසුධයහඳනු

අඹතනු වහු දළනවු ඳතිනු යහබිු ඳහල්ු වහු මුසලිම්ු දවභු ඊන්නුු රඵනු ඊසු

ධයහඳනුඅඹතනුදුනිඹහභනඹුඑකිුභහතයංලඹවුඳයහුදිඹුයුතුබේ. බ 

3.2. ුඟහතිුඅයක්හ 
 

�ුුරංහුුෂ ුකි. බී . බු 4,  2ක්ුතයම්ුූ ුබිම්ු්රභහවඹක්ුහිතුකු හුදිිනනක්ුවුත්ු

තීතබ ුඳවන්භුඵහහියුබරෝබ ුදළඩිුධහනඹුබඹොමුුූ බ ුබභහිුිනනහභුනිහඹ. බු

බරෝබ ුභධයසථබ ුපිහිවහුතිබඵනුමිබෝලීඹුලබඹන්ුඈතහුළදත්ුපිහිටීභත්ුනිහු

යබට්ුඟහතිුඅයක්හුපිිගඵුඳු හත්ුළරකිලිභත්ුවිඹුයුතුුබේ. බුනිෂ භරුබථයහදීු

. දුදවභුඅයක්හුකිරීභුයබට්ු්රධහනුකීභක්ුබරත්ුයබට්ුහයධෂ භුගුවධෂ භුපිරිහීභු

හභහජීඹුලබඹන්ුඅෂ කාුලබඹන්ුබද්ලඳහරනිුලබඹන්ුයබට්ුඟහතිුඅයක්හවු

ඵරඳෆම්ුආතිනුඵින. බ 

ඟහතිුඅයක්හුඹනුුභවහුවමුදහක්ුන ත්තුුකිරීභුබනොබේ. බුයවුදළක්භුවහුඅල්ඳු

භතු අෂ කාු බද්ලඳහරනභඹු තීන්දුු තීයවු ඟහතිු අයක්හවු විලහරු ඵරඳෆභක්ු සිදුු

යනුු රඵින. බු එබභන්භු ඟහතිු ම්ඳත්රවු තෂ ඟනු ආතිපයභු බයන්තයු ළයලිු

බෝරහවරුආතිපයභුබභන්භුඉවුබවේතුුහයුනුතත්ත්ුුබොඹහුඵරහු�ඹහත්භපයභු

අදීු තුයහබේු ළරසුම්ු පෂ හී ු දළනබනු ලයු . ද්ධිු ංලු �ඹහත්භපයභු ඈතහු

ළදත්බේ. බු යවු ංෂ ධනඹු ඟනතහබේු ්රඟහතන්ත්රහදීු ිනතිහසිම්ු ඒු සිඹල්රවු

ලයුපෂ ුබොන්බද්සිඹුඟහතිුඅයක්හින. බුයවුඟහතිුඅයක්හුඟහතිබ ුබොදුු

නහයිනඹින. බුබිබඹන්ුළබන්ුබතොයුජීත්පයභවුවළකිුයවක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභවුඟහතිු

අයක්හුපිිගඵුයසථහපිතුම තිඹක්ුයවවුලයුන්බන්ුඑඵළවිනි. බ 
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පිහිුගපයභවුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුනිෂ බද්ලුයති. බුවිවිධුඅම්ුනිබඹෝඟනඹුයනුු

රඵනුබදඳහෂ තබම්න්තුුවතයභු බභභු භහතයහංලු ඹවතවුඳත්ුශුයුතුබේ. බු එබභන්භු

පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුු වු භධයභු ංසිතිු යමුදරදු බභභු භහතයංලඹවු

ම්ඵන්ධු ශු යුතුු තය,ු බඵෞද්ධු පිරිබන්ු ධයහඳනඹ,ු නුයහධපුයු භික්ෂුු

විලසවිදයහරඹ,ුබඵෞද්ධුවහු ඳහලිු විලසවිදයහරඹුඹනහදීු ධයහඳනුඅඹතනුනිඹහභනඹදු

. ද්ධලහනුවහුඅමිුවයුතුුභහතයංලඹුඹවතවුඳත්ශුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයින. බු

එබේභුබනකුත්ුඅමිුධයහඳනඹුරඵහුබදනුුරඵනුබඳෞද්ලිුඊසුධයහඳනු

අඹතනු වහු දළනවු ඳතිනු යහබිු ඳහල්ු වහු මුසලිම්ු දවභු ඊන්නුු රඵනු ඊසු

ධයහඳනුඅඹතනුදුනිඹහභනඹුඑකිුභහතයංලඹවුඳයහුදිඹුයුතුබේ. බ 

3.2. ුඟහතිුඅයක්හ 
 

�ුුරංහුුෂ ුකි. බී . බු 4,  2ක්ුතයම්ුූ ුබිම්ු්රභහවඹක්ුහිතුකු හුදිිනනක්ුවුත්ු

තීතබ ුඳවන්භුඵහහියුබරෝබ ුදළඩිුධහනඹුබඹොමුුූ බ ුබභහිුිනනහභුනිහඹ. බු

බරෝබ ුභධයසථබ ුපිහිවහුතිබඵනුමිබෝලීඹුලබඹන්ුඈතහුළදත්ුපිහිටීභත්ුනිහු

යබට්ුඟහතිුඅයක්හුපිිගඵුඳු හත්ුළරකිලිභත්ුවිඹුයුතුුබේ. බුනිෂ භරුබථයහදීු

. දුදවභුඅයක්හුකිරීභුයබට්ු්රධහනුකීභක්ුබරත්ුයබට්ුහයධෂ භුගුවධෂ භුපිරිහීභු

හභහජීඹුලබඹන්ුඅෂ කාුලබඹන්ුබද්ලඳහරනිුලබඹන්ුයබට්ුඟහතිුඅයක්හවු

ඵරඳෆම්ුආතිනුඵින. බ 

ඟහතිුඅයක්හුඹනුුභවහුවමුදහක්ුන ත්තුුකිරීභුබනොබේ. බුයවුදළක්භුවහුඅල්ඳු

භතු අෂ කාු බද්ලඳහරනභඹු තීන්දුු තීයවු ඟහතිු අයක්හවු විලහරු ඵරඳෆභක්ු සිදුු

යනුු රඵින. බු එබභන්භු ඟහතිු ම්ඳත්රවු තෂ ඟනු ආතිපයභු බයන්තයු ළයලිු

බෝරහවරුආතිපයභුබභන්භුඉවුබවේතුුහයුනුතත්ත්ුුබොඹහුඵරහු�ඹහත්භපයභු

අදීු තුයහබේු ළරසුම්ු පෂ හී ු දළනබනු ලයු . ද්ධිු ංලු �ඹහත්භපයභු ඈතහු

ළදත්බේ. බු යවු ංෂ ධනඹු ඟනතහබේු ්රඟහතන්ත්රහදීු ිනතිහසිම්ු ඒු සිඹල්රවු

ලයුපෂ ුබොන්බද්සිඹුඟහතිුඅයක්හින. බුයවුඟහතිුඅයක්හුඟහතිබ ුබොදුු

නහයිනඹින. බුබිබඹන්ුළබන්ුබතොයුජීත්පයභවුවළකිුයවක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභවුඟහතිු

අයක්හුපිිගඵුයසථහපිතුම තිඹක්ුයවවුලයුන්බන්ුඑඵළවිනි. බ 

159 
 

 ෂ තභහනු යසථහවු බනු එනුු රළබූු ු යසථහු ංබලෝධනු බඵොබවොභඹක්ු � 

රංහබේුුුඟහතිුඅයක්හවුුතිලඹුහිතයු්රතිපරුබනුබදනුඵුනහුගබන්ු

වවන්ුයමු. බු ුකුරිරුුත්රසතහදීන්වුඑබයහිු�ුරංහුයුදුදිනුසථහුයබවහිු

ඟහතිුඅයක්හුනතුයවුඳත්ුයමින්ු 3 නුංබලෝධනඹුවඳුන්හුබදනුුරළ දුඹ. බුු�  

රංහු බඳොලිසිඹු බඵදහු බද්ලඳහරම යවඹු ූ ු ඳශහත්ඵදු බඳොලිසිඹක්ු පිහිුගපයභු තුිගන්ු

"රවි ුඉශභ"ුවහුඳවසුම්ුරනුුරළබිණි. බු 3 නුංබලෝධනඹුභගින්ුුඳශහත්ඵදු

බඳොලිසිඹක්ු පිහිුගපයභු ු වහු ්රතිඳහදනු ළඳයූු තයු එභු බඳොලිසිඹු �ඹහත්භු විඹු

යුත්බත්ුඑකීුඳශහත්ුබහබේුභවුආභතිබේුඳහරනඹවුඹවත්ඹ. බු 

ඳශහත්ුරළිනසතුබේුඳශමුුආමුණුබම්ු  ුවිඹුඳවතුදළක්බේ. බ 

  . බ  ඳශහබත්ු භවඟනු හභඹු ඳත්හු බනු ඹෆභු ම්ඵන්ධබඹන්ු වු බම්ු

ඊඳබල්නබ ුදක්හුආතිු ඳරිදිු ඳශහබත්ු බඳොලිසු ඵරතරු �ඹහත්භු කිරීභු

ම්ඵන්ධබඹන්ු ඳශහබත්ු නිබඹෝඟය  බඳොලිසඳතියඹහු එභු ඳශහබත්ු ්රධහනු

භහතයයඹහවුකිුයුතුුතයුඔහුබේුඳහරනඹුඹවබත්ුසිිනඹුයුතුඹ. බු 

 3 නුංබලෝධනඹුනුුඳශහත්ඵදුබඳොලිසුඵරහබ ු්රධහනිඹහු(ඳශහබත්ුනිබඹෝඟය 

බඳොලිසඳති)ුඑභුඳශහබත්ුභවුආභතිුඹවබත්ු�ඹහුශුයුතුඹ. බුඊතුරුුඳශහබත්ුබඳොලිසිඹු

මුළුභනින්භු එභු ඳශහබත්ු භවආභතිබේු ඳහරනඹවු ඹවත්ු කිරීභවු බභභු විධිු විධහනඹු

භගින්ුඈ ුරහුආත. බුු� රංහුතුශුබනභුයහඟයඹක්ුපිහිුගපයභුතභුඑුභුයමුවු

යුත්ුත්රසතහදීුංවිධහනඹවුඑබයහිුයුදුදිනු�ුරංහුයඟඹුබභභු්රතිඳහදනඹු

වහුඈ ු දුන්බන්ුභන්ද?ු ු  3 ළනිුංබලෝධනබඹන්ුවඳුන්හු දුන්ු ු බඳොලිසු ඵරතරු

�ඹහත්භුපයභව බම්ුනිහ ඈ ුබනොබදනුුරදි. බුඑබවත්ුබභභුවිධිවිධහනුදවත්ුරංගුු

ඳතිින. බුුබම්ුනිහු 3 ළනිුංබලෝධනඹුලයබඹන්භුරංගුුශුයුතුඹ . බ 

යුද්ධඹක්ුබවෝුවිබද්ලුඅක්රභණිඹන්ුුුබවෝුන්නද්ධුළරැල්රක්ුුබවේතුුබොවුබනු

වදිසිුතත්ත්ඹක්ු්රහලුකිරීභවු 3ුළනිුංබලෝධනඹුනුුඟනහධිඳතිවුඵරඹුආත. බුු 

 47 ඒ. බ  න්තිඹවු නු,ු තයලයු ළඳයුම්ු වහු බේහු ඳත්හු බනු ඹෆභවු

තෂ ඟනඹක්ුඑල්රුපයුති දබම්ුබවෝුයුද්ධඹක්ුබවෝුවිබද්ලුඅක්රභවඹක්ුබවෝුන්නද්ධු

ළරැල්රක්ුනිහු �ුරංහබේුඅයක්හවුතෂ ඟනඹක්ුඑල්රු පයු ු ති දබම්ු බවේතුු භතු
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එළනිුතත්ත්ඹක්ුආත්තුලබඹන්භුුආතිපයභවුබඳයහතුුවුදුඒුපිිගඵුදහනභක්ු

තිබබ්ුනම්ුඟනහධිඳතියඹහවුවදිසිුතත්ත්ඹක්ු්රහලුශුවළකිඹ. බු 

රංහුසථහයුකිරීභවුතළත්ුයනුඵරබේුඟනහධිඳතිුතුුබභකීුඵරතරුපිිගඵු

ආත්බත්ුදළඩිුවිබයෝධඹක්ුදක්ති. බ 

2017 රජමේ මයෝජනළ  

(62 4ු -ු 62 7)ු යඟබ ු බඹෝඟනහු තුිගන්ු ඟනහධිඳතිු තුු බභකීු ඵරඹු ීමභහු කිරීභවු

බඹෝඟනහු ශු තයු එඹු යඟබ ු බබෞමිු ණ් තහු වු සමරීබහඹු පිිගඵුු

"ඳළවළදිලිුවුවිදයභහන"ුනතුයක්ුඳතිනුසථහුඳභවක්ු�ඹහත්භුශුයුතුු

ඵු්රහලුබොවුආත. බ 

එභුබඹෝඟනහුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 

“  ඳශහත්ඵදු ඳරිඳහරනඹු භගින්ු න්නද්ධු ළරැල්රක්,ු ළයලිු බෝරහවරඹක්ු

්රෂ ධනඹු කිරීභදීු බවෝු යසථහු  ු යනු සථහදීු එඵඳුු සථහු

ඳළවළදිලිුවහු දිලයභහනුබරුභුබබෞමිුණ් තහු ුවුසමරීබහඹවුවහනිුසිදුු

න්බන්ුනම්ුභළතිතුභහබේුඊඳබදසුභතුඟනහධිඳතිුවිසින්ුසිදුුයනු්රහලඹකින්” 

බම්ුබඹෝඟනහරවුනුුයඟඹුවිසින්ුඑක්ුරැසු යනුරදු. ද්ධිුංලුබතොයතුරුුතුිගන්ු

ඹම්ුන්නද්ධුයරඹක්ුපිිගඵුසූදහනභක්ුආතිුඵත්,ුඒුතුිගන්ුයවුබඵදීභක්ුසිදුුවිඹු

වළකිුඵත්ුදළනුළම භවුරළ. වදුුුබභභුතත්ත්ඹු'ඳළවළදිලිුවුදිලයභහන'ුුබනොබේු

නම්ුුවදිසිුතත්ත්ඹක්ු්රහලුශුබනොවළකිඹ. බුු 

� ංකළ භළනල හිමිකම් මකොමිවමම් මයෝජනළ  

භහනු හිමිම්ු බොමිබම්ු බඹෝඟනහු ී වත්ු  හු බඹහනු ඹ. බු ු සිඹු බඹෝඟනහු ඳවතු

දළක්බනුඅහයඹවුයඟඹවුඈදිරිඳත්ුයුආත. බුු 

බභභුබොමින්ුබහ,ු 99 ුංු6 ුදයනුභහනුහිමිම්ුබොමින්ුබහුඳනතුතුශු

දක්හුආතිුඑහිුහෂ ඹඹුඳළරුභුනුුපිහිවනුඳරිද්බදන්ුභවඟනුඅයක්හුපිිගඵු

ළ පිිගබශුවහුනුසිඹුනිෂ බද්ලඹන්ුනුමිුගුබතුඳවතුඳරිදිුදක්නුුරළබබ්. බ 
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එළනිුතත්ත්ඹක්ුආත්තුලබඹන්භුුආතිපයභවුබඳයහතුුවුදුඒුපිිගඵුදහනභක්ු

තිබබ්ුනම්ුඟනහධිඳතියඹහවුවදිසිුතත්ත්ඹක්ු්රහලුශුවළකිඹ. බු 

රංහුසථහයුකිරීභවුතළත්ුයනුඵරබේුඟනහධිඳතිුතුුබභකීුඵරතරුපිිගඵු

ආත්බත්ුදළඩිුවිබයෝධඹක්ුදක්ති. බ 

2017 රජමේ මයෝජනළ  

(62 4ු -ු 62 7)ු යඟබ ු බඹෝඟනහු තුිගන්ු ඟනහධිඳතිු තුු බභකීු ඵරඹු ීමභහු කිරීභවු

බඹෝඟනහු ශු තයු එඹු යඟබ ු බබෞමිු ණ් තහු වු සමරීබහඹු පිිගඵුු

"ඳළවළදිලිුවුවිදයභහන"ුනතුයක්ුඳතිනුසථහුඳභවක්ු�ඹහත්භුශුයුතුු

ඵු්රහලුබොවුආත. බ 

එභුබඹෝඟනහුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 

“  ඳශහත්ඵදු ඳරිඳහරනඹු භගින්ු න්නද්ධු ළරැල්රක්,ු ළයලිු බෝරහවරඹක්ු

්රෂ ධනඹු කිරීභදීු බවෝු යසථහු  ු යනු සථහදීු එඵඳුු සථහු

ඳළවළදිලිුවහු දිලයභහනුබරුභුබබෞමිුණ් තහු ුවුසමරීබහඹවුවහනිුසිදුු

න්බන්ුනම්ුභළතිතුභහබේුඊඳබදසුභතුඟනහධිඳතිුවිසින්ුසිදුුයනු්රහලඹකින්” 

බම්ුබඹෝඟනහරවුනුුයඟඹුවිසින්ුඑක්ුරැසු යනුරදු. ද්ධිුංලුබතොයතුරුුතුිගන්ු

ඹම්ුන්නද්ධුයරඹක්ුපිිගඵුසූදහනභක්ුආතිුඵත්,ුඒුතුිගන්ුයවුබඵදීභක්ුසිදුුවිඹු

වළකිුඵත්ුදළනුළම භවුරළ. වදුුුබභභුතත්ත්ඹු'ඳළවළදිලිුවුදිලයභහන'ුුබනොබේු

නම්ුුවදිසිුතත්ත්ඹක්ු්රහලුශුබනොවළකිඹ. බුු 

� ංකළ භළනල හිමිකම් මකොමිවමම් මයෝජනළ  

භහනු හිමිම්ු බොමිබම්ු බඹෝඟනහු ී වත්ු  හු බඹහනු ඹ. බු ු සිඹු බඹෝඟනහු ඳවතු

දළක්බනුඅහයඹවුයඟඹවුඈදිරිඳත්ුයුආත. බුු 

බභභුබොමින්ුබහ,ු 99 ුංු6 ුදයනුභහනුහිමිම්ුබොමින්ුබහුඳනතුතුශු

දක්හුආතිුඑහිුහෂ ඹඹුඳළරුභුනුුපිහිවනුඳරිද්බදන්ුභවඟනුඅයක්හුපිිගඵු

ළ පිිගබශුවහුනුසිඹුනිෂ බද්ලඹන්ුනුමිුගුබතුඳවතුඳරිදිුදක්නුුරළබබ්. බ 
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භවඟනුඅයක්හු තයලයු නුනමුදුු භවඟනුඅයක්ුවිධිවිධහනු මූවඹු ු ු ු �ු

රංහබේු භහනු හිමිම්ු පිිගඵු කීම්,ු විබලේබඹන්ු සිවිල්ු වු බද්ලඳහරනිු

ිනතිහසිම්ුපිිගඵුඟහතයන්තයු්රජප්තිබ ු (ICCPR) 4 න්තිඹුභුනුකරුවිඹු

යුතුුඵුබභභුබොමින්ුබහුඹිගුඹිගත්ුධහයවඹුයින. බුුබභභුනිෂ බද්ලුඳදනම්ුපයු

ආත්බත්ු එක්ත්ු ඟහතීන්බේු භහනු හිමිම්ු මිුගබේ,ු වදිසිු තත්ත්ඹදීු භහනු

හිමිම්ු ්රතිභහනු පිිගඵු ඳළරිසු භු ්රමිතීන්ු වු සිවිල්ු වු බද්ලඳහරනිු ිනතීන්ු

පිිගඵුඟහතයන්තයු්රජප්තිබ ු්රතිඳහදනුීමභහුකිරීභුවුහීනුකිරීභුපිිගඵු"සියකුහ"ු

මූරධෂ භුභතඹ. බ 

 ුුුවදිසිුතත්ත්ඹු්රහලඹවුඳත්කිරීභුවුදීෂ කුකිරීභ. බු 

 වදිසිු සථහු තත්ත්ඹක්ු ්රහලඹවු ඳත්ු ශයුත්බත්ු 'ඟහතිබ ු ඟනු
ජීවිතඹුතෂ ඟනඹවු රක්ු ූ ු සථහදී'ු ඳභවකි. බු එනම්ු 'තථයු බවෝු

තයහන්නුහභහනයුෂ . දහරීුසථහක්ුබවෝුභවඟනුන්තයහඹක්'ු

ආතිුනුසථහදීුබේ. බුුඑක්ත්ුඟහතීන්බේු භහනුහිමිම්ුමිුගවු

වුසියකුහුමූරධෂ භරවුනුු'හභහනයුතෂ ඟනඹ'ුඹන්නු ඳවතු

හධරවුඹවත්ුෂ ථුනිරඳවඹුශයුතුඹ. බ 

 වදිසිු සථහු තත්ත්ඹු ළඵෆු බවෝු ඹවත්ු පිරිබිනන්ු

තයහන්නුවිඹුයුතුඹ. බ 

 එඹුනිහයණීඹුසබහබ ුබනොවිඹුයුතුඹ. බ 

 වදිසිු තත්ත්ඹු යබවහිු බොවවු බනොු මුළුු යවවභු

ඵරඳහනුතයබම්ුළදත්භකින්ුයුතුුවිඹුයුතුඹ. බ 

 ඟහතිබ ු ඳළළත්භු තෂ ඟනඹවු රක්විඹු යුතුඹ. බු බභඹු
ඟනවනබ ු බබෞතිු ු ණ් තහු ,ු බබෞමිු

ණ් තහුබවෝුයහඟයුූවඹන්බේු�ඹහහරිත්ඹුබතු

විඹුවළකිඹ. බ 

 ෂ . දඹුබවෝුන්තයහඹුබබතක්ුහභහනයුන්බන්දුඹත්ු
භවඟනතහබේු අයක්හු ඳත්හබනු ඹහභු වහු
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හභහනයු�ඹහභහෂ ු්රභහවත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුඒුනුුවදිසිු

තත්ත්ඹු ්රහලඹවු ඳත්ු කිරීභු හනු ඊඳහඹක්ු බරු

ළරකිඹුයුතුඹ. බ  

 වදිසිුතත්ත්ඹුතහහලිු�ඹහභහෂ ඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

භහනුහිමිම් බොමිබම්ුභතඹුනම්ු"සියකුහුමූරධෂ භ"ුනුුවදිසිුසථහුමුළුු

යවවු භු ඵරඳහනු ඳරිදිු විඹු යුතුු තයු එඹු යබවහිු ඹම්ු බොවක්ු වහු ඵරුු

බනොඳළළත්විඹුයුතුඹ ඹන්නඹු. බුු 

ඒුභතඹවුුනුුඹම්ුන්නද්ධුයරඹක්ුඑහිුමුල්ුදිඹබෂ ුංවිධහනඹුබමින්ුඊතුරුු

ඳශහතුතුශුඳතීුනම්ුවුඑභු�ඹහහරිත්ඹුඊතුරුුඳශහතවුීමභහුපයුඳතීුනම් වදිසිු

තත්ත්ඹක්ු ්රහලු ශු බනොවළකිඹ. බ බභභු තත්ත්ඹු මුළුභනින්ු භු ළයදිු ඹ. බුු

"න්තෂ ඟහතිු ජරිු භිඹන්බේු බොමිභ"ු වහු බභරිහනුු ංභඹු සු ශුු

"සියකුහුමූරධෂ භ"ුරු39()ුවු39(අ)ුන්තිුඳවතුදළක්බේ. බ 

39()ුයහඟයඹවුසිවිල්ුවුබද්ලඳහරනුහිමිම්ුපිිගඵුන්තෂ ඟහතිු්රජප්තිබ ු2  

ළනිු න්තිබඹන්ු ඵළවළයු විඹු වළක්බක්ු ඟහතිබ ු ඟනු ජීවිතඹු තෂ ඟනඹවු රක්ු ූ ු

සුවිබලේුවහුළඵෆුබවෝුඹවත්ුපිරිබිනන්ුතයහන්නුසථහදීුඳභණිු. බුු 

ඟහතිබ ුඟනුජීවිතඹවුතෂ ඟනඹක්ුඹන්බනන්ුදවසුන්බන්, 

()ු මුළුු ඟනවනඹවු ඵරඳත්නහු ඳරිදිු වු යඟබ ු මුළුු මිමිඹු බවෝු එහිු ඹම්ු

බොවවුඵරඳෆභක්ුආතිුයනුව 

(අ) ඟනවනබ ුබබෞතිුඳළළත්භවුද,ුයහඟයබ ුුබද්ලඳහරනුනිදවවුවහුබබෞමිු

ණ් තහවදු බභකීු ්රජප්තිඹු භගින්ු පිිගනුු රඵනු ිනතිහසිම්ු ඳත්හු

බනුඹෆභවුවහුරැුළම භවු තයලයුවුුමූලිුඅඹතනරු�ඹහහරිත්ඹු

බවෝුඳළළත්භවුතෂ ඟනඹක්ුුුආතිුසථහ. බ 

බම්ු නුු ු මිමිබ ු බොවවු ඵරඳහනු තත්ත්ඹක්ු තුශදීු වුත්ු වදිසිු තත්ත්ඹක්ු

්රහලුශුවළකිුඵුඑකීුසියකුහුමූරධෂ භරුතිබිඹදීුඳහු ුළඵෆුතත්ත්ඹුන්ු

යමින්ුඳබේුභහනුහිමිම්ුබොමිභු�ඹහුබොවුආතිුතයභුමින්ුබඳබන්ු. බු 
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හභහනයු�ඹහභහෂ ු්රභහවත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුඒුනුුවදිසිු

තත්ත්ඹු ්රහලඹවු ඳත්ු කිරීභු හනු ඊඳහඹක්ු බරු

ළරකිඹුයුතුඹ. බ  

 වදිසිුතත්ත්ඹුතහහලිු�ඹහභහෂ ඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

භහනුහිමිම් බොමිබම්ුභතඹුනම්ු"සියකුහුමූරධෂ භ"ුනුුවදිසිුසථහුමුළුු

යවවු භු ඵරඳහනු ඳරිදිු විඹු යුතුු තයු එඹු යබවහිු ඹම්ු බොවක්ු වහු ඵරුු

බනොඳළළත්විඹුයුතුඹ ඹන්නඹු. බුු 

ඒුභතඹවුුනුුඹම්ුන්නද්ධුයරඹක්ුඑහිුමුල්ුදිඹබෂ ුංවිධහනඹුබමින්ුඊතුරුු

ඳශහතුතුශුඳතීුනම්ුවුඑභු�ඹහහරිත්ඹුඊතුරුුඳශහතවුීමභහුපයුඳතීුනම් වදිසිු

තත්ත්ඹක්ු ්රහලු ශු බනොවළකිඹ. බ බභභු තත්ත්ඹු මුළුභනින්ු භු ළයදිු ඹ. බුු

"න්තෂ ඟහතිු ජරිු භිඹන්බේු බොමිභ"ු වහු බභරිහනුු ංභඹු සු ශුු

"සියකුහුමූරධෂ භ"ුරු39()ුවු39(අ)ුන්තිුඳවතුදළක්බේ. බ 

39()ුයහඟයඹවුසිවිල්ුවුබද්ලඳහරනුහිමිම්ුපිිගඵුන්තෂ ඟහතිු්රජප්තිබ ු2  

ළනිු න්තිබඹන්ු ඵළවළයු විඹු වළක්බක්ු ඟහතිබ ු ඟනු ජීවිතඹු තෂ ඟනඹවු රක්ු ූ ු

සුවිබලේුවහුළඵෆුබවෝුඹවත්ුපිරිබිනන්ුතයහන්නුසථහදීුඳභණිු. බුු 

ඟහතිබ ුඟනුජීවිතඹවුතෂ ඟනඹක්ුඹන්බනන්ුදවසුන්බන්, 

()ු මුළුු ඟනවනඹවු ඵරඳත්නහු ඳරිදිු වු යඟබ ු මුළුු මිමිඹු බවෝු එහිු ඹම්ු

බොවවුඵරඳෆභක්ුආතිුයනුව 

(අ) ඟනවනබ ුබබෞතිුඳළළත්භවුද,ුයහඟයබ ුුබද්ලඳහරනුනිදවවුවහුබබෞමිු

ණ් තහවදු බභකීු ්රජප්තිඹු භගින්ු පිිගනුු රඵනු ිනතිහසිම්ු ඳත්හු

බනුඹෆභවුවහුරැුළම භවු තයලයුවුුමූලිුඅඹතනරු�ඹහහරිත්ඹු

බවෝුඳළළත්භවුතෂ ඟනඹක්ුුුආතිුසථහ. බ 

බම්ු නුු ු මිමිබ ු බොවවු ඵරඳහනු තත්ත්ඹක්ු තුශදීු වුත්ු වදිසිු තත්ත්ඹක්ු

්රහලුශුවළකිුඵුඑකීුසියකුහුමූරධෂ භරුතිබිඹදීුඳහු ුළඵෆුතත්ත්ඹුන්ු

යමින්ුඳබේුභහනුහිමිම්ුබොමිභු�ඹහුබොවුආතිුතයභුමින්ුබඳබන්ු. බු 
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බබේු බතත්ුසියකුහුමූරධෂ භරවුශ්රිුරංහුඵළඳීුනළතිුඵුකිුයුතුඹ. බු ුභහනු

හිමිම්ු බොමිභු වහු යසථහු බහු විසින්ු හභහජිඹන්ු ඳත්ු කිරීභවු ඳබේු

විරුද්ධත්ඹවු්රඵරුබවේතුුන්බන්ුඑඵළවිනි. බුු 

රජමේ බුද්ධි අං ක්රියළ භක වීභ ක ළකප්ඳේ කිරීභ. 

62 4ු ඳත්නුු රළබූු භවහු භළතියවබඹන්ු තිු කිහිඳඹක්ු තුශු . ද්ධිු නිරධයඹන්ු

වනහක්ු ත්ු  ංගුවු නුු රළබූව. බු ු බභොවුන්ු බභබේු ත්ු  ංගුවු ඳත්ු ූ බ ු

ත්රසතහදඹුළශළක්පයබම්ුඳනතුඹවබත්ුසිදුුයනුරදළිනුකිඹනුුරඵනුඅමි,ුහෂ ගිු

වු ඟහතිහදීු ශඵරු ආතිු කිරීභු බවෝු ු විවිධු ඟහතීන්ු තයුමයඹු ඳළතියපයභු ඹනු

බඝෝදනහුයමින්ුු. ද්ධිුනිරධයඹන්ුඳකීෂ තිඹවුඳත්ුයනුුපිණිුෆභුබඝෝදනහක්ුභු

ඔවුන්ුබතුඈදිරිඳත්ුයනුරදි. බුුබභභු�ඹහලිඹුතුශුඹම්ුදුසවු්රඹත්නඹක්ුආතිුඵු

බඳබන්. බුුබභභුනිරධයඹන්ුඳකීෂ තිඹවුඳත්ුබොවුදම්ළල්ුදභහුසියබොවුහියුබදයු

දක්හු රැබනු ගිඹදු බම්ු දක්හු ඔවුන්වු එබයහිු කිසිදුු ඳළමිණිල්රක්ු බවෝු

ධිබඝෝදනහක්ුබොනුුබොවුනළත. බුුබභභුත්ු ංගුවුළම ම්රවුඑබයහිුඳයනු

රදුනඩුුවයුතුරවුබශ්රේසඨහධියවඹුයුදීුආතිුනමුත්ුනඩුුආීමභුබම්ුදක්හුසිදුු

බොවුනළත. බුු 

බම්ු නුු ත්රසතහදඹු ළශළක්පයබම්ු ඳනබත්ු 6 ු බේදඹු වු  986ු ංු   ු දයනු

"කීබභන්ුනිදවසුපයබම්ුඳනත"ුවුනුරඳුනුඳරිදිුවිධිවිධහනුළරසිඹුුයුතුුඵුපිු

බඹෝඟනහුයමු. බ 

ඳවතුදළක්බනු්රතිඳහදනුන්තෂ තුශුයුතුුඵුපිුබඹෝඟනහුයමු. බ 

2  න්නද්ධුවමුදහන්හිුමවේනළධිනළයකලරයළුඟනහධිඳතිුවිඹුයුතුඹ. බු 

26 ඟහතිුඅයක්හුලක්තිභත්ුකිරීභු,ුළයලිුභළ ුඳළළත්පයභ,ුශ්රිුරංහබේුවහුඑහිු,ු

ඟනතහබේුඅයක්හු තවවුරුු කිරීභත්ු ,ු ඟහතිඹු බො නළඟීභවු වබහගිත්ඹු

වුඟනතහවුබේඹුකිරීභුඊබදහුන්නද්ධුබේහුබො නගහුඳත්හුතු

යුතුඹ. බ 
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23  ඟහතිු අයක්ු වළකිඹහු ළඩිු දියුණුු යනුු පිණිු යඟඹු විසින් න්නද්ධු

වමුදහුලක්තිභත්ුබොවුනපයයවඹුශුයුතුඹ. බ 28 

2  ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳනනුම ති භගින් 

 () අයක්ුබේහුවුඔවුන්බේුඵරහඹුපිහිුගහුඳත්හුතුයුතුඹ. බ  

 (අ) ධිහරීුඵරඹුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ  

            (ආ) සිඹලුුන්නද්ධුබේහුප්රධහම න්ුවුභහණ් ලිුප්රධහම න්ුඳත්ුකිරීභුවු

ඔවුන්බේුළුගප්ුවුදීභනහු. බ 

(ඇ) බභකීු බේහරු වු ඵරහර විනඹු වු බනකුත්ු බේහු වයුතුු

ඳත්හුළම භ. බ 

(ඈ) ඟහතිු අයක්හවු තෂ ඟනඹක්ු විඹු වළකිු යවු තුශවු රළබඵනු විබද්ලු

විනිභඹුඳහරනඹුකිරීභ. බ 

(ඉ) විබද්ලු මූරහශ්රලින්ු බලින්භු බවෝු ක්රු රළබඵනු මුදල්ලින්ු

�ඹහත්භුන්නහ ූ ුබද්ීඹුවු ඟහතයන්තයු යහඟයු බනොනුංවිධහනු

ඳහරනඹුකිරීභුවුක්රභත්ුකිරීභ. බු 

(ඔ) ශ්රිුරංහුවහුඟහතිුඅයක්ුමූබරෝඳහඹ සුබොවු�ඹහත්භු

කිරීභු වහු ඟහතිු අයක්ු බහක්ු පිහිුගපයභු වු එභු අයක්ු

බහබේුංයුතිඹුනිෂ වඹුකිරීභ. බ 

24 ඕනෆභුයවු. ද්ධිුනිරධයඹන්ුආතුළුුකිසිභුන්නද්ධුබේහුහභහජිඹකුවුශ්රි 

රංහුභූමිඹුතුශුබවෝුඑභුභූමිඹුවහුආතිුඟරුතී�ු�ඹහත්භුපයභවුයු

බනොදිඹුයුතුඹ. බ 29 

2  ශ්රිුරංහුයසථහබේුදළනවුඳත්නහුxviii ළනිුඳරිච්බේදඹුබභභුඳරිච්බේදඹු

තුශු ංගුුවිඹුයුතුඹ. බ  

                                                           
28 චීනුයඟබ ුයසථහබේු69ුනුන්තිඹුභතුඳදනම්ුබේ. බ 
29 ඵංරහබද්ලුයසථහබේු 6ුනුන්තිඹුභතුඳදනම්ුබේ. බු 
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23  ඟහතිු අයක්ු වළකිඹහු ළඩිු දියුණුු යනුු පිණිු යඟඹු විසින් න්නද්ධු

වමුදහුලක්තිභත්ුබොවුනපයයවඹුශුයුතුඹ. බ 28 

2  ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳනනුම ති භගින් 

 () අයක්ුබේහුවුඔවුන්බේුඵරහඹුපිහිුගහුඳත්හුතුයුතුඹ. බ  

 (අ) ධිහරීුඵරඹුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ  

            (ආ) සිඹලුුන්නද්ධුබේහුප්රධහම න්ුවුභහණ් ලිුප්රධහම න්ුඳත්ුකිරීභුවු

ඔවුන්බේුළුගප්ුවුදීභනහු. බ 

(ඇ) බභකීු බේහරු වු ඵරහර විනඹු වු බනකුත්ු බේහු වයුතුු

ඳත්හුළම භ. බ 

(ඈ) ඟහතිු අයක්හවු තෂ ඟනඹක්ු විඹු වළකිු යවු තුශවු රළබඵනු විබද්ලු

විනිභඹුඳහරනඹුකිරීභ. බ 

(ඉ) විබද්ලු මූරහශ්රලින්ු බලින්භු බවෝු ක්රු රළබඵනු මුදල්ලින්ු

�ඹහත්භුන්නහ ූ ුබද්ීඹුවු ඟහතයන්තයු යහඟයු බනොනුංවිධහනු

ඳහරනඹුකිරීභුවුක්රභත්ුකිරීභ. බු 

(ඔ) ශ්රිුරංහුවහුඟහතිුඅයක්ුමූබරෝඳහඹ සුබොවු�ඹහත්භු

කිරීභු වහු ඟහතිු අයක්ු බහක්ු පිහිුගපයභු වු එභු අයක්ු

බහබේුංයුතිඹුනිෂ වඹුකිරීභ. බ 

24 ඕනෆභුයවු. ද්ධිුනිරධයඹන්ුආතුළුුකිසිභුන්නද්ධුබේහුහභහජිඹකුවුශ්රි 

රංහුභූමිඹුතුශුබවෝුඑභුභූමිඹුවහුආතිුඟරුතී�ු�ඹහත්භුපයභවුයු

බනොදිඹුයුතුඹ. බ 29 

2  ශ්රිුරංහුයසථහබේුදළනවුඳත්නහුxviii ළනිුඳරිච්බේදඹුබභභුඳරිච්බේදඹු

තුශු ංගුුවිඹුයුතුඹ. බ  

                                                           
28 චීනුයඟබ ුයසථහබේු69ුනුන්තිඹුභතුඳදනම්ුබේ. බ 
29 ඵංරහබද්ලුයසථහබේු 6ුනුන්තිඹුභතුඳදනම්ුබේ. බු 
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27 ශ්රිුරංහුයසථහබේුන්තිු 4 ුඑ,  154 ඒ, 154 ඔ, 154   එබේභුඳළතිඹු

යුතුුතයුඒහුබභභුඳරිච්බේදඹුතුශු ංගුුපයභවුහලුළරළසිඹුයුතුඹ. බ  

28  ම තිඹුවුහභඹුපිිගඵුවන්ුනුඳශහත්ුබහුරළිනසතුබේුඳශමුුඳරිශිසවඹු

ඈත්ුශුයුතුඹ. බ  

3.3  විමද් ප්රතිඳ ති    

3.3.1.  ශ්රි ංකළමශ විමද් ප්රතිඳ තිය  

ඳ යබවහි නිදව, සමරීබහඹ ව බබෞමි ණ්තහ සුයක්ිතත න ඳරිදි ඳබේ 

අන්නතභ ල්ළසි යහඟය, එහි රහඳඹ(අසිඹහනු රහඳඹ) භ භසතඹක් බර 

බරෝඹ භ වයුතු කිරීභ වහ බවොඳින්භ ළශබඳන ්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ කිරීබම් 

භිබඹෝඹව ශ්රි රංහ මුහුව බදමින් සිටී. බ 

ඳබේ ්රතිඳත්තිබ  ්රධහන ්රතිසඨහ විඹ යුත්බත් ශ්රි රංහබේ බබෞමි ණ් තහ, 

සමරීබහඹ ව නිදව අයක්හ යන තය යබට් භිභහනඹ ව �ත්ඹ නළත 

පිහිුගපයභින. බ 

ඳ බනොඵළඳි ඟහතිඹක් බර තදුයවත් සිිනඹ යුතු තය භහනහත්භතහඹ, බනයෝනය 

සුඵසිද්ධිඹ ව බනක් යවර බයන්තය වයුතුරව භළදිවත් බනොපයභ ඹන ඳදනභ භත 

න් යවල් භ වයුතු ශ යුතුඹ. බ 

ඳබේ වබඹෝගිතහ යබවහි අෂ කා හභහජි ව ංසිති භිිද්ධිඹ ඊබදහ 

ස යන රද ගිවිසුම් තුශද න්තෂ ත විඹ  යුතුඹ. බ 

එශළම ආති සිඹලු ගිවිසුම් ඈවත වන් මූබරොධෂ භරව ඹවත් විඹ යුතු තය ඒහ 

භවඟන විභෂ ලන ව ඳහෂ ලිබම්න්තු නුභළතිඹවද ඹවත් පයබභන් නතු� ම්භත ශ 

යුතුින. බ 

(අ) මුහුදු කළඳය 

ඳබේ භිිද්ධිඹ සුයකිමින් එඹ ළඩි දියුණු යන තය ඳ යබවහි භූබෝලීඹ පිහිටීභ 

තුිගන් ඳ බත ඳයන රද ඵයඳතර කීභක් න්බන් ඳබේ මුහුදු රහඳඹ බහවිත  

යනු රඵන බනකුත් ඹබේද භිිද්ධිඹ වති කිරීභින. බ  සබහවි ඳරියඹ 
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විබලේබඹන්භ මුද්රීඹ ඳරියඹ සුයක්ිතත යනු පිණි ඳබේ මුහුදු ීමභහ 

ශභවහයවඹ කිරීභ භනුයත්ඹ ඊබදහ යනු රඵන්නකි. බ 

එබොබශොස යව බඳය කුරිරු ත්රසතහදී යුද භිබඹෝඹන් ඟඹත් ඳ නළත යක්  

ඳ යව ඈතිවහබ  ළදත් හර ඳරිච්බේඹව මුහුව බදමින් සිටී. බ 

අයක්හබේ මුල්භ භ මුරඹ තුිගන් බිහිවිඹ යුතු තය ඳබේභ ඳරදහීම භහන ව 

රයභඹ ම්ඳත් මූවඹකින් ව ඵහහිය ම්ඵන්ධතහ ඟහරඹකින් ්රභහවත් බර ඳ 

න්නද්ධ විඹ යුතුඹ. බ තෂ ඟන භතු විඹ වළක්බක් ත්රසතහදීන්බන්, භත්රය ව අයුධ 

ඟහහයම්රුන්බන්, මිනිස ඟහහයම්රුන්බන් ව සුවිබලේෂී අෂ කා රහඳඹ තුශ 

ූ  භංබොල්රරුන් බනි. බ 

ද න විව ඳබේ ඳරිවයවඹ වහ භතය රහඳඹක් ඵරඳත්ින. බ  ළතපුම් 622  

සුවිබලේෂී අෂ කා රහඳඹක් ඳ තු බින. බ  බඵොබවෝ විව විලහර ඳරිඹකින් යුත් මුහුදු 

ඳත්ශක් වහ ඳබේ ිනතිඹ  පිිගඵ එක්ත් ඟහතීන්වව 6229 ෂ බ  සිව දන්හ ආත. බ  

භතබඹන් ඵළවළය ූ  බභකී ිනතිහසිභ විභහ නළත ලක්තිභත් බර බඳන්හ දීභ 

ලය බේ. බ 

මුරබඹහි ූ  ඳබේ ම්ඳත්, ඟර තීරු, භවද්පයපි බිම්  ව ඊඳසතය අදිඹ ඳබේ 

නහත භිද්ධිඹ පිණිුළරකිඹ යුතුුඵරඳෆභක්ුආතිුයින. බුුහයුම්ඳත්ුඅයක්හු

බොවු ෂ ධනඹු යනුු පිණිු ඳබේු බබෞතිු බභරම්රු වළකිඹහන්ු වු විබද්ලු

ඵතහුත්ම්ුංෂ ධනඹුකිරීභුලයඹ. බ 

යහකරත්බඹන්ුබතොයුූ ුනපයනු,ුඳරදහීමුනහවි වළකිඹහක්ුතයහලයුබේ. බ 

(ආ) ඉන්දියළල 

ඈන්දිඹහබේු කු හු ල්ළසිබඹකුු ලබඹන්ු ශ්රි රංහු වළකිු ඈක්භනින්භු සිඹු

ංෂ ධනබ ුහිණිබඳත්තුයහුශගහපයභවුඊනන්දුුනුතයුඑඹුඈන්දිඹහුභ මුහදුු

භහිනභු බඵදහවදහු ම . බුඅභ,ු භහඟු හධ,ු ංසිතිඹ,ු බහහු වුඅෂ කාඹු ඹනු

රුණුරු බඳොදුු රක්වු යවල්ු බදවභු ඊරුභු බේ. බු ු සිඹු අන්නතභු ව  හු

ලක්තිභත්ුල්ළසිඹහබේුංබේදීතහඹන්ුවුචීනඹුභ  හත්ුළඹුරුුවුඳරදහීමු

අෂ කාුඵතහුෂ ධනඹුයුළම බම්ුලයතහඹුඹනුරුණුුතයුශ්රිුරංහුසියපයු
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විබලේබඹන්භ මුද්රීඹ ඳරියඹ සුයක්ිතත යනු පිණි ඳබේ මුහුදු ීමභහ 

ශභවහයවඹ කිරීභ භනුයත්ඹ ඊබදහ යනු රඵන්නකි. බ 

එබොබශොස යව බඳය කුරිරු ත්රසතහදී යුද භිබඹෝඹන් ඟඹත් ඳ නළත යක්  

ඳ යව ඈතිවහබ  ළදත් හර ඳරිච්බේඹව මුහුව බදමින් සිටී. බ 

අයක්හබේ මුල්භ භ මුරඹ තුිගන් බිහිවිඹ යුතු තය ඳබේභ ඳරදහීම භහන ව 

රයභඹ ම්ඳත් මූවඹකින් ව ඵහහිය ම්ඵන්ධතහ ඟහරඹකින් ්රභහවත් බර ඳ 

න්නද්ධ විඹ යුතුඹ. බ තෂ ඟන භතු විඹ වළක්බක් ත්රසතහදීන්බන්, භත්රය ව අයුධ 

ඟහහයම්රුන්බන්, මිනිස ඟහහයම්රුන්බන් ව සුවිබලේෂී අෂ කා රහඳඹ තුශ 

ූ  භංබොල්රරුන් බනි. බ 

ද න විව ඳබේ ඳරිවයවඹ වහ භතය රහඳඹක් ඵරඳත්ින. බ  ළතපුම් 622  

සුවිබලේෂී අෂ කා රහඳඹක් ඳ තු බින. බ  බඵොබවෝ විව විලහර ඳරිඹකින් යුත් මුහුදු 

ඳත්ශක් වහ ඳබේ ිනතිඹ  පිිගඵ එක්ත් ඟහතීන්වව 6229 ෂ බ  සිව දන්හ ආත. බ  

භතබඹන් ඵළවළය ූ  බභකී ිනතිහසිභ විභහ නළත ලක්තිභත් බර බඳන්හ දීභ 

ලය බේ. බ 

මුරබඹහි ූ  ඳබේ ම්ඳත්, ඟර තීරු, භවද්පයපි බිම්  ව ඊඳසතය අදිඹ ඳබේ 

නහත භිද්ධිඹ පිණිුළරකිඹ යුතුුඵරඳෆභක්ුආතිුයින. බුුහයුම්ඳත්ුඅයක්හු

බොවු ෂ ධනඹු යනුු පිණිු ඳබේු බබෞතිු බභරම්රු වළකිඹහන්ු වු විබද්ලු

ඵතහුත්ම්ුංෂ ධනඹුකිරීභුලයඹ. බ 

යහකරත්බඹන්ුබතොයුූ ුනපයනු,ුඳරදහීමුනහවි වළකිඹහක්ුතයහලයුබේ. බ 

(ආ) ඉන්දියළල 

ඈන්දිඹහබේු කු හු ල්ළසිබඹකුු ලබඹන්ු ශ්රි රංහු වළකිු ඈක්භනින්භු සිඹු

ංෂ ධනබ ුහිණිබඳත්තුයහුශගහපයභවුඊනන්දුුනුතයුඑඹුඈන්දිඹහුභ මුහදුු

භහිනභු බඵදහවදහු ම . බුඅභ,ු භහඟු හධ,ු ංසිතිඹ,ු බහහු වුඅෂ කාඹු ඹනු

රුණුරු බඳොදුු රක්වු යවල්ු බදවභු ඊරුභු බේ. බු ු සිඹු අන්නතභු ව  හු

ලක්තිභත්ුල්ළසිඹහබේුංබේදීතහඹන්ුවුචීනඹුභ  හත්ුළඹුරුුවුඳරදහීමු

අෂ කාුඵතහුෂ ධනඹුයුළම බම්ුලයතහඹුඹනුරුණුුතයුශ්රිුරංහුසියපයු
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සිටී. බුදිගුහලීනුමිතුබයකුුවුයවක්ුුබරුශ්රිුරංහබේුඅමි,ුවිබලේබඹන්ුබඵෞද්ධු

වු ංසිතිු ඊද්දීඳනඹු වහු ඈන්දිඹහු බඵොබුවෝු දෆු ශු ඵවු කිසිදුු ළඹක්ු

බනොභළත. බ 

එබභන්භු  982ු වන්රදිු ශ්රිු රංහබේු ආතිු ූ ු ළුගම්රවු සිඹු ළභළත්බතන්භු

්රවිසවපයභවු ඈන්දිඹහු තීයවඹු ශු තයු එභගින්ු ඈන්දිඹහු වු ශ්රිු රංහු ඹනු

බදයවවභුවහනිදහඹු්රතිපරුභුක්තිුවිඳීභවුසිදුවිඹ. බුුඑඵඳුුඵරහබඳොබයොත්තුුයහිතුසිදුපයම්ු

නළතුආතිුබනොනුඵවුශ්රිුරංහුවතිුවිඹුයුතුඹ. බ 

ඈන්දිඹහු ඳවසුතහඹවු ඳත්ු බනොනුඅහයබ ු ඳරියඹක්ු නිෂ භහවඹු බොවු එඹු

ඳත්හුබනුඹෆභ,ුශ්රිුරංහබේුඹවඳතුපිණිුබේ. බ 

ඈන්දිඹහවුඊඳහිනුතෂ ඟනඹක්ුආතිුනුතත්ත්ඹන්ුශ්රිුරංහුනිෂ භහවඹුබනොශු

යුතුින. බු(ඈ ම්ුවුත්ම්,ුබද්ලඳහරනුයමුණුුඊබදහුවිකිණීභුශ්රිුරංහබේුදිගුහලීනු

ඹවඳතවුබවේතුුබනොබේ. බ) 

ඈන්දිඹහුභුවිලසම ඹුඵතහක්ුඳළතීභුශ්රිුරංහබේුභිිද්ධිඹවුබවේතුුබේ. බුු

භධයභු යඟඹු භු අන්නු ඵතහක්ු ඳත්හු නුු රඵනු තයභු ඳශහත්ඵදු

ංසිති,ුභහඟුවුබනකුත්ුභට්වම්රදිුම්ඵන්ධතහුෂ ධනඹුයුතුයුතුඹ. බ 

බදයවුතයුූ ුබඵෞද්ධුන්ධහනඹුතෂ ඟනුයහිත,ුනිඹම්ු,ුඑබවත්ුලක්තිභත්ුඳහරභක්ු

බිහිුයින. බු ු දකුවුවුගිනිදිුඅසිඹහුභුඳතිනුබපතිවහසිුබඵෞද්ධුඵතහු

ඈන්දීඹු භළතිු විසින්ු ධහයවඹු යනු රදි. බු ු ඔහුබේු වන්ු ඳහඨඹු න්බන්ු

“නළබනහියුබදුඵරන්න. බුුනළබනහියුවු�ඹහුයන්න”ුඹනුබනි. බ 

ඈන්දිඹහුභුී ඳුම්ඵන්ධතහුඹන්බනන්ුනතබහඹුබවෝුතෂ ඟනහත්භුඒු

ඳහෂ ලවිු ඹවත්ු කිරීභු වු ඊඳබදසු දීභු දවසු බනොයින. බු ු භනහු වු ල්ු ඳතිනු

ඵතහඹන්ුආතිපයභවුනම්ු එඹු භිභහනත්ුවුසමරීු ඟහතීන්ුබදක්ුතයු විඹු

යුතුඹ. බ 

(ඇ) මනොඵෆඳි ලයළඳළරය 

එක්ත්ු ඟහතීන්බේු වු එඵඳුු ඵහුු ඳහෂ ලසපයඹු මුළුරදිු බනොඵළඳිු යහඳහයඹු ඳරදහීමු

බද්ලඳහරනු ඳවුයක්ු බේු තදුයවත්ු �ඹහු යනු තයු නහතබ දීු එඹු ඳරිසමින්ු
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ෂ ධනඹු ශු යුතුඹ. බු ු බනොඵළඳිු ඟහතීන්බේු ආතළම්ු බඟයේසඨු යහඟයු තහන්�ඹන්ු ශ්රිු

රංහුබබයහිුතදුයවත්ුහනුම්පිතුවළඟීම්ුආතිු�ඹහුයනුබ ුසිඹුඓතිවහසිු

ත්දළකීම්ුයවුබොවුබනඹ. බුුබනොඵළඳිුයහඳහයඹුතුශුසිඹුයබවහිුතයභවු හුළඩිු

තත්ත්ඹක්ුශ්රිුරංහු භුක්තිු විඳිනුරදි. බු ුආතළම්ු බනොඵළඳිු යහඳහයබ ු හභහජිිනන්ු

ංෂ ධිතුඅෂ කාඹක්ුආතිුයවල්ුවිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ු ඳතිනු තත්ත්ඹු ඹවබත්දීු බනොඵළඳිු යහඳහයබ ු ආතළම්ු ඵරතුන්ු

එිගපිවභුඵවහියුඟහතීන්ුභුම්ඵන්ධපයභවුනළඹුරුුනුඵුවවන්ුශුයුතුඹ. බ 

බනොඵළඳිු යහඳහයබ ුහභහජිිනන්ු ෂ ධනඹු පයභුතුශු ඟහතයන්තයු බද්ලඳහරනිුවු

අෂ කාුහසිුඳළවළදිලිුලබඹන්භුදක්නවුරළබබ්. බ 

(ඈ) චීනය 

ශ්රිු රංහබේු අෂ කාඹු තුශු චීනබ ු ම්ඵන්ධපයභු ු ඳසුගිඹු යු කීඳඹු තුශු ඈවශු

භට්වභවු ශගහු ූ ු තයු ඵවහියු ඟහතීන්ු වු ඈන්දිඹහු බම්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු කිසිඹම්ු

නුරුසනුඅල්ඳඹකින්ුඳසුුූ ුතයුඑඵ�ුම්ඵන්ධතහු�ඹහහරීුබරුමධෂ ඹු

යනු රදි. බු ු රහඳඹු තුශු ඳතිනු ඊඳහිනු ඵරු තුරනඹු බභභගින්ු ඵරඳෆභක්ු සිදුු

බනොනුඵවුශ්රිුරංහුවතිුවිඹුයුතුඹ. බ 

ඳුයවුචීනඹුභුඳතිනුඅෂ කාුවබඹෝගිතහ,ුඊඳහිනුඅධිඳතයඹක්ුවහුභු

බඳන්පයභක්ුබනොනුඵවුවතිුපයභුශ්රිුරංහබේුකීභුබේ. බශ්රිුරංහබේුඅෂ කාඹවු

වවුල්පයභවුබනක්ුයවරවදුබදොයුවිිතුතළබිඹුයුතුුතයුශ්රිුරංහබේුඟහතිුවු

සමරීුපෂ ුබොන්බද්සිුපිිගඳළදීභවුසිඹලුුඵහහියුවවුල්රුන්ුඵළඳීුසිිනඹුයුතුඹ. බ 

නිසිුබරුශභවහයවඹුශුවිවුචීනබ ු“ ද. බඅෂ . බින”(B R I) ංල්ඳඹ,ුශ්රිුරංහු

ඵදුුයවරවුබිනුශදීුභධයභුඅදහඹම්ුභට්වබම්ුසිවුඈවශුඅදහඹම්ුභට්වභක්ුදක්හු

ීඝ්රුපීම්භවුලයුම්ඳත්ුළඳිනඹුවළකිඹ. බුුඳළයණිුබේදුභහතුභධයබ ුසිිනනුශ්රි ු

රංහු බභභු “ ද. බඅෂ . බින”ු ංල්ඳඹු ඈවශභු භට්වබම්ු සිවු ළශු න්නහු රදි. බුු

ඟනහධිඳතිුවු භළතිුසිවු ඳවශවුවිවිධුආභතිරුන්ුඅදීුනහඹත්ඹු විසින්ුබභභු

“ ද. බඅෂ . බින”ුංල්ඳඹුඊද්බඹෝගීභත්ුබරුපිිගුන්නහුරදි. බ 
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ෂ ධනඹු ශු යුතුඹ. බු ු බනොඵළඳිු ඟහතීන්බේු ආතළම්ු බඟයේසඨු යහඟයු තහන්�ඹන්ු ශ්රිු

රංහුබබයහිුතදුයවත්ුහනුම්පිතුවළඟීම්ුආතිු�ඹහුයනුබ ුසිඹුඓතිවහසිු

ත්දළකීම්ුයවුබොවුබනඹ. බුුබනොඵළඳිුයහඳහයඹුතුශුසිඹුයබවහිුතයභවු හුළඩිු

තත්ත්ඹක්ුශ්රිුරංහු භුක්තිු විඳිනුරදි. බු ුආතළම්ු බනොඵළඳිු යහඳහයබ ු හභහජිිනන්ු

ංෂ ධිතුඅෂ කාඹක්ුආතිුයවල්ුවිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ු ඳතිනු තත්ත්ඹු ඹවබත්දීු බනොඵළඳිු යහඳහයබ ු ආතළම්ු ඵරතුන්ු

එිගපිවභුඵවහියුඟහතීන්ුභුම්ඵන්ධපයභවුනළඹුරුුනුඵුවවන්ුශුයුතුඹ. බ 

බනොඵළඳිු යහඳහයබ ුහභහජිිනන්ු ෂ ධනඹු පයභුතුශු ඟහතයන්තයු බද්ලඳහරනිුවු

අෂ කාුහසිුඳළවළදිලිුලබඹන්භුදක්නවුරළබබ්. බ 

(ඈ) චීනය 

ශ්රිු රංහබේු අෂ කාඹු තුශු චීනබ ු ම්ඵන්ධපයභු ු ඳසුගිඹු යු කීඳඹු තුශු ඈවශු

භට්වභවු ශගහු ූ ු තයු ඵවහියු ඟහතීන්ු වු ඈන්දිඹහු බම්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු කිසිඹම්ු

නුරුසනුඅල්ඳඹකින්ුඳසුුූ ුතයුඑඵ�ුම්ඵන්ධතහු�ඹහහරීුබරුමධෂ ඹු

යනු රදි. බු ු රහඳඹු තුශු ඳතිනු ඊඳහිනු ඵරු තුරනඹු බභභගින්ු ඵරඳෆභක්ු සිදුු

බනොනුඵවුශ්රිුරංහුවතිුවිඹුයුතුඹ. බ 

ඳුයවුචීනඹුභුඳතිනුඅෂ කාුවබඹෝගිතහ,ුඊඳහිනුඅධිඳතයඹක්ුවහුභු

බඳන්පයභක්ුබනොනුඵවුවතිුපයභුශ්රිුරංහබේුකීභුබේ. බශ්රිුරංහබේුඅෂ කාඹවු

වවුල්පයභවුබනක්ුයවරවදුබදොයුවිිතුතළබිඹුයුතුුතයුශ්රිුරංහබේුඟහතිුවු

සමරීුපෂ ුබොන්බද්සිුපිිගඳළදීභවුසිඹලුුඵහහියුවවුල්රුන්ුඵළඳීුසිිනඹුයුතුඹ. බ 

නිසිුබරුශභවහයවඹුශුවිවුචීනබ ු“ ද. බඅෂ . බින”(B R I) ංල්ඳඹ,ුශ්රිුරංහු

ඵදුුයවරවුබිනුශදීුභධයභුඅදහඹම්ුභට්වබම්ුසිවුඈවශුඅදහඹම්ුභට්වභක්ුදක්හු

ීඝ්රුපීම්භවුලයුම්ඳත්ුළඳිනඹුවළකිඹ. බුුඳළයණිුබේදුභහතුභධයබ ුසිිනනුශ්රි ු

රංහු බභභු “ ද. බඅෂ . බින”ු ංල්ඳඹු ඈවශභු භට්වබම්ු සිවු ළශු න්නහු රදි. බුු

ඟනහධිඳතිුවු භළතිුසිවු ඳවශවුවිවිධුආභතිරුන්ුඅදීුනහඹත්ඹු විසින්ුබභභු

“ ද. බඅෂ . බින”ුංල්ඳඹුඊද්බඹෝගීභත්ුබරුපිිගුන්නහුරදි. බ 
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ශ්රී ලංකාව   ලං“බී.ආර්.අයි” සහ  ලංඋඳ යිව ලංඅ ශ්යතා  ්  ලංෙකස ලංීනන  ලංිසින්  ලංිසින ලංිසෙකව් ලං

නිින ලංෙකස ලංහඳුන  ලංෙනොග් න  ලංකදි. ලං ලංඅ  සන  වක ලංෙේ  ලංඇතාැම් ලංඉ් දි  නු ලංසහ ලංබකහිර ලං

ිසච රවයි්  ලංිසින්  ලං ය ජ ස ලංස ් ය ලංෙතා ලංෙෙ  ලංසෙස  ලංෙනො න ලංබ  ලං්රව ශ් ලංවරන ලංකදි. 

වක ඳෙේ ලංවූ ලංීනන ලංෙඳෞර ණිව ලංආගමිව ලංසබතා  ලංනැ තා ලංඅ ධ රණ  ලංිසරීෙක ලංීනන  ලංඳක්  ලං

ෙගන ලං ඇති ලං අතාර ලං සාසව්ෘතිව ලං ිසප්ක ෙේදී ලං  ලං ිසන ශ් ලං වරන ලං කද ලං ිනද්ධස්ථ න ලං පිළිසවර ලං

වරමි්  ලංඳ තී. ලං ලංෙෙෙ ලං ර්ධන  ලංඉ් දි ්  ලංස ගර ලංවක ඳෙේ ලංරක ල් ලංඅතාර ලංසැනිනලිද  ව ලං

තා්්  ් ද ලංඇති ලංවරයි. ලං  ලංෙෙෙ ලංරක ල් ලංීනන  ලංසෙග පුළුල්  ශ්ෙ ්  ලංසෙ න ලංආගමිව ලං

සම්්රද   ෙබද  ලං ග් න  ලං අතාරෙ ලං ීනනෙේ ලං ඳ කව ලං ෙවොමියුනිස්ට් ලං ඳ් ෙේ ලං ශ්් තිේ ලං වූ ලං

අන ග මී ලංස්ථ  ර  ලංගැන ලංබි  ලංවී ලංඇතා. 

ීනන ලංජ සනතා   ලංශ්රී ලංකාව   ලංසෙග සම්බ් ධවීෙම් ලංඋචිතා ලංඳ කේ  ලංෙකස ලංෙදරෙකහි ලංආගමිව ලං

සෙ නතා  ලංෙේ ෙ ලංසාච රව ලං ය ඳ ර ද ලංඉ හල් ලංවර ලංගතා ලංහැිස . ලං ලංින  ලංබක  ලංලිහිල් ලංෙකස ලං

 ය ප්තා ලං ිසරීෙම් ෙග්  ලං ෙකස ලං ීනන , ලං සහි ලං වක ඳ  ලං තුළ ලං ෙේ ෙ ලං ඉ්  ලං බැහැර ද ලං පිහිටි ලං

රක ල් ලංතුළ ලං“ෙවෝ ෆියුසස”් සමිති ලංපිහි ටුවීෙක ලංක්රි  ලිලි ලංිස . 

(ඉ) ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය  

දැ ැ් තා ලං ආර්ථිව සුපිරි බකෙේග ලං  න ලං අෙෙරිව   ලං සහ ලං ීනන  ලං අතාර ලං ආධිඳතාය  ලං සහ  ලං

තාරග ්  ලං ඳ තින ලං බැිස්  ලං ශ්රී ලං කාව   ලං ඳරිස්ෙේ  ලං වකයුතු ිසරීෙ ලං අ ශ්ය . ලං  ලං වුන් ෙ  ලං

තාරගෙ ්  ලං   ින ලං කබ  ලං ගැනීෙම් ලං අ ස්ථ  ්  ලං සළඹි  ලං හැිස . ලං  ලං ස්  ලං ඳ ර්ශ් ් වක ලං වූ ලං

සුවීෙශ් ෂී ලංනැඹුරුවීේ  ලං ළවන ලංෙකස ලංඳරිසස්මි්  ලංසැවස ලංසෙතුලිතා ලංක්රි   ිස්  ලං  ින ලංකබ  ලං

ගතා ලංහැිස . ලංශ්රී ලංකාව ෙේ ලංආෙ නජ සන ලං් ෙ ර  ලංතුළ ලංදැනකේ ලංීනන  ලංආධිඳතාය ්  ලංදරණ ලං

අතාර ලංඅෙෙරිව   ලංවුන් ෙ  ලංසම්.සී.සී ලං(M C C ) ගිිසසුෙ ලංෙගි්  ලංඅඳ ලංරෙට් ලංෙ ර්ග, ලං ලං්ර  හන  ලං

ඇතුළු ලං ටිතාක ලංඳහසුවම් ලං ලංසා ර්ධන  ලංසහ  ලංආධ ර ලංෙඳොෙරෝ දු ලංවී ලංඇතා. ලං  ලංෙෑතාදී ලංවුන්  ලං

ිසින්  ලංදි ් ලංවරන ලංකද ලං(Blue Dot Network) ීනනෙේ ලංබී.ආර්.අයි.සාවල්ඳ  ලංසෙතුළන  ලං

ිසරීෙ ලංසහ  ලංඉදිරිඳ් ලංවරන ලංකද්දිස. ලංෙෙෙ ලංතාරගව රී ලංෙඳොර ක ලංජ සඳ න ද ලංසළැඹ ලංතිෙේ. ලං

අෙෙරිව ෙේ ලං ෙවෝ ග්රස් ලං ේඩලක  ලං සහ ලං ෙසෙනට් ලං සා   ලං සෙග සැකිස  යුතු ලං

සම්බ් ධතා  ලංඇති ලංවර ලංගතා ලංයුතු . 

බකසම්ඳ් න ලංවූ ලංබකඳෑම් ලංවළ ලංහැිස ලංව්ඩල  ම් ලං ර්ධන  ලංවළ ලංයුතුයි. 
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(ඊ) ජඳළනය  

චීනඹුවිසින්ුත්ුයුන්නහුබතක්ුරංහබේුබපතිවහසිුංෂ ධනුවරුුඟඳහනඹු

විඹ. බ 

නිසිුබරුශභවහයවඹුයනුුරළබූු විව,ු ඟඳහනඹු ඳබේු බවොු මිතුබයකුුබරු

සිටී. බු ුබභරිහ,ුඟඳහනඹුවුඔසබේලිඹහුරහපීඹුයවල්ුවහුංෂ ධනුඅධහයු

බරුතයභක්ුකු හුූ ුඳළබක්ඟඹක්ුබඹෝඟනහුබොවුආත. බුු 

ළරකිලිභත්ු ශභවහයවඹක්ු තුිගන්ු බභභු තයහරීු යවල්ු තුිගන්ු ශ්රිු රංහවු

හසිුරඵහුතුවළකිඹ. බ 

(උ) ඵතහිර රතලේ 

බභරිහුවුඵවහියුයවල්ුශ්රිුරංහුවහුඵරඳෆම්ුශුවළකිුහධඹක්ුඵවු

ඳත්ුබමින්ුඳතී. බ 

ඳබේුඵතහුඹවත්විජිතුභබ ුසිවුෂ ධනඹුපයුආතිුතයුආතළම්ුවිවුදහබහඹවු

අන්ුඳළතුවදුඒහුබනොරහුුවළරිඹුබනොවළ. බු ු්රමිුඳන්තිබ ුඹබේුදරුබෝු

ඵවහියු යවරු ධයහඳනඹු රඵති. බු ු ඵරඳෆම්ු යනු ණ් හඹම්ු විබලේබඹන්භු

එල්. බටී. බටී. බඹවු නු්රවඹු දක්න්නන්ු ු ඵවහියු ්රතිඳත්තිු ම්ඳහදඹන්ු භතු භවත්ු

ඵරඳෆභක්ු ආතිු යනුු රළබබ්. බු ු ඳබේු ඳනඹනලින්ු ළඩිු බොවක්ු (47%ු ළඩි)ු

ඵවහියු යවල්දු 67%ු ක්ු බභරිහදු මිරදීු ම . බු ු  හු බවොු වු භහනු ඵතහු

ෂ ධනඹුයුළම භවුලයුබින. බුුලක්තිභත්ුවු හුඳරදහීමුදළක්භක්ුවුරුණුු

ඒත්තුුළන්පයබම්දීු එඹවුළඳු ූ ු ිත්තීභඹු ඹහන්ත්රනඹක්ු බොිතන්වන්ු වු බනකුත්ු

ඵවහියුයවරුනයරු�ඹහත්භුපයභුතුිගන්ුබභකීුපී නඹුඹවඳත්ුශුවළකිඹ. බුු

එභගින්ුඟහතිු්රබේලඹු හත්ුශිසවුබරුඈදිරිඳත්ුශුවළකිඹ. බුුඵවහියුයවල්ු හු

ළඹුරින්ුවවහතුවළකිුපුද්රිනන්ුඳවුලයඹ. බුුඵවහියුයවල්ුඔවුන්බේුඅල්ඳු

ම්ඳහදනබ ුදීුවහඹුනුඵරඳෆම්ු හුබවොඳින්ුබඵෝධුයුළම භුලයුබේ. බ 

බඵොබවෝුඵවහියුයවල්ුවුඔවුන්බේු්රඝහයුණ් හඹම්ුරංහබේුඅඹතනුවුයහඟයු

බනොනු ංවිධහනු භු ළඹුරුුම්ඵන්ධතහු බො නගහු බනුආත. බු ු එඵඳුු ඵතහු

බො නගහුළම භුඳවදුලයුබේ. බ 
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(ඊ) ජඳළනය  

චීනඹුවිසින්ුත්ුයුන්නහුබතක්ුරංහබේුබපතිවහසිුංෂ ධනුවරුුඟඳහනඹු

විඹ. බ 

නිසිුබරුශභවහයවඹුයනුුරළබූු විව,ු ඟඳහනඹු ඳබේු බවොු මිතුබයකුුබරු

සිටී. බු ුබභරිහ,ුඟඳහනඹුවුඔසබේලිඹහුරහපීඹුයවල්ුවහුංෂ ධනුඅධහයු

බරුතයභක්ුකු හුූ ුඳළබක්ඟඹක්ුබඹෝඟනහුබොවුආත. බුු 

ළරකිලිභත්ු ශභවහයවඹක්ු තුිගන්ු බභභු තයහරීු යවල්ු තුිගන්ු ශ්රිු රංහවු

හසිුරඵහුතුවළකිඹ. බ 

(උ) ඵතහිර රතලේ 

බභරිහුවුඵවහියුයවල්ුශ්රිුරංහුවහුඵරඳෆම්ුශුවළකිුහධඹක්ුඵවු

ඳත්ුබමින්ුඳතී. බ 

ඳබේුඵතහුඹවත්විජිතුභබ ුසිවුෂ ධනඹුපයුආතිුතයුආතළම්ුවිවුදහබහඹවු

අන්ුඳළතුවදුඒහුබනොරහුුවළරිඹුබනොවළ. බු ු්රමිුඳන්තිබ ුඹබේුදරුබෝු

ඵවහියු යවරු ධයහඳනඹු රඵති. බු ු ඵරඳෆම්ු යනු ණ් හඹම්ු විබලේබඹන්භු

එල්. බටී. බටී. බඹවු නු්රවඹු දක්න්නන්ු ු ඵවහියු ්රතිඳත්තිු ම්ඳහදඹන්ු භතු භවත්ු

ඵරඳෆභක්ු ආතිු යනුු රළබබ්. බු ු ඳබේු ඳනඹනලින්ු ළඩිු බොවක්ු (47%ු ළඩි)ු

ඵවහියු යවල්දු 67%ු ක්ු බභරිහදු මිරදීු ම . බු ු  හු බවොු වු භහනු ඵතහු

ෂ ධනඹුයුළම භවුලයුබින. බුුලක්තිභත්ුවු හුඳරදහීමුදළක්භක්ුවුරුණුු

ඒත්තුුළන්පයබම්දීු එඹවුළඳු ූ ු ිත්තීභඹු ඹහන්ත්රනඹක්ු බොිතන්වන්ු වු බනකුත්ු

ඵවහියුයවරුනයරු�ඹහත්භුපයභුතුිගන්ුබභකීුපී නඹුඹවඳත්ුශුවළකිඹ. බුු

එභගින්ුඟහතිු්රබේලඹු හත්ුශිසවුබරුඈදිරිඳත්ුශුවළකිඹ. බුුඵවහියුයවල්ු හු

ළඹුරින්ුවවහතුවළකිුපුද්රිනන්ුඳවුලයඹ. බුුඵවහියුයවල්ුඔවුන්බේුඅල්ඳු

ම්ඳහදනබ ුදීුවහඹුනුඵරඳෆම්ු හුබවොඳින්ුබඵෝධුයුළම භුලයුබේ. බ 

බඵොබවෝුඵවහියුයවල්ුවුඔවුන්බේු්රඝහයුණ් හඹම්ුරංහබේුඅඹතනුවුයහඟයු

බනොනු ංවිධහනු භු ළඹුරුුම්ඵන්ධතහු බො නගහු බනුආත. බු ු එඵඳුු ඵතහු

බො නගහුළම භුඳවදුලයුබේ. බ 
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ල්ඳත්නහු බරුනිසඳහදනඹු බනොයනුුරඵනුඅනඹනුීමභහුයනු බරු ඵවහියු

යවරුඅණ්ඩුරවුයනුුරඵනුඵරඳෆම්ුළඩිුබමින්ුඳතී. බුුභෆතදීුඳතුනුුරළබූු

යුබයෝපීඹුංභබ ුභළතියවු්රතිපරුබභභුයහඳහයඹුලක්තිභත්ුශුවළකිුතයුඑඹුු

ශ්රිුරංහබේුඳනඹනුභතුඵරඳෆභක්ුආතිුයින. බ 

බදළනිුභහෂ බඹහිුඵතහුතදුයවත්ුෂ ධනඹුකිරීභුලයුබේ. බ 

යසථහදහඹඹන්ුභු හුඹවඳත්ුඵතහුආතිුයුළම භුතයහලයුබේ. බ 

(ඌ) අේනිදිග ආසියළල 

අෂ කාුභිද්ධිඹුශගහුයුනිමින්ුසිිනනුබභභුරහඳඹුභුආතිුී ඳතහඹුවු

බඳොදුුංසිතිුංුුනිහුඔවුන්ුභුම්ඵන්ධතහුෂ ධනඹුයුළම භු හුඳවසුු

බේ. බ 

ුඈසරහම්ුඅභුබභභුරහඳඹුතුශුඵරත්ුබරුයහප්තුනතුරුුේනිදිුඅසිඹහබේු

බපතිවහසිුංසිතිඹුවුඅමිුනබෝදබ ුබක්න්රසථහනඹුශ්රිුරංහුවිඹ. බුුබභභු

තත්ත්ඹු දවදු දහශු බේ. බු ු රහඳබ ු ෂ ධනඹු නුභිද්ධිභත්ුඅෂ ථඹන්ුබවේතුු

බොවු බනු ඳබේුරහපීඹු ල්ළසිඹන්ුබබයහිු ළඩිු ධහනඹක්ුබඹොමුුකිරීභු

තයහලයු රුවකි. බු ු දකුණුු අසිඹහු ඳභවක්ු බනොු ේනිදිු අසිඹහු වු

නළබනහියු අසිඹහු භදු බනයෝනයු හසිදහඹු ූ ු නිඹම්ු අහයබ ,ු එබවත්ු

ලක්තිභත්ුඵතහුෂ ධනඹුයුළම භවුවිබලේබඹන්ුබඵෞද්ධහභුලක්තිභත්ුඳහරභක්ු

ඳඹින. බු ු බම්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු බනයෝනයු හසිු වහු තු දයවත්ු ්රබඹෝඟනත්ු වු

ඵරත්ුහෂ ඹබහයඹක්ුඈුගුකිරීභවුශ්රිුරංහවුවළකිඹ. බ 

ේනිදිු අසිඹහු භු ඳභවක්ු බනොු චීනඹු භු දු ඔවුනවු ආතිු බපතිවහසිු

බඵෞද්ධුඵතහුුපිිගඵුධහනඹුකිරීභවු්රහභහතයුබභෝදිුභවත්ුබබවක්ුදයහුආත. බ 

3.3.2.  � ංකළලත ඵඳළන වම්මුති වශ ගිරවිසුම් 

() බඵොබවෝුගිවිසුම්ුවුම්මුතිරවුශ්රිුරංහුඑක්ුඳහෂ ලසඹක්ුපයුආත. බු ු බම්හු

ද්විඳහෂ ලසවිුවුඵහුඳහෂ ලසවිුඹනුබදඅහයබඹන්ුයුක්තඹ. බුඑඵඳුුගිවිසුම්ු922ු

වුධිුංයහවුශ්රිුරංහුඳහෂ ලසරුබකුුබේ. බ 
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සමහර බහුපර්ශවික ගිවිසුම් - එ.ජතීන්ගේ ප්රඥා්තිය,  පිසසිසක ගිවිසුම්  මව  

හිමිකම් ගිවිසුම්  ත්රසව ය, සම්බන්  ගිවිසුම් සහ සුද්රී, කුතු ප ළිබඳබග ගිවිසුම් 

ආදි,. 

(ආ) ගම් අතුිසන්ම ද්විපර්ශවික ගිවිසුම් විශල සංඛ්ය කු අප පර්ශ කරු න් 

ග යි. ග ගළග ගිවිසුම්  සංසකෘියක ගිවිසුම්  ආග,ෝජව සුරක්ෂික කිරීගම් 

ගිවිසුම්  ගද්ශ සීම ගිවිසුම් ආදි, නියසුන්,. 

 ඉන්දි,    පකිසථව, සහ සංග්තපූරු  සමග නියහස ග ගළගම ළිබඳබග 

ගිවිසුම් ප තී.  ජවයන්වර අයි.ී.... ගිවිසුම් 77 කු අ්සසන් කර ඇව. 

(ඇ) ,ම් රුක් ජවයන්වර ගිවිසුමකු අ්සසන් කළ විු එම ගිවිසුගම්  ප්රියපයව 

අනුගමව, කිරීමු බඳී සටී.  ගම, ගිවිසුම් නීිය, ළිබඳබග වි,ව සම්ුදියගේ 79 

 නි  ගන්ිය, ,ුග්ස  ව බඳීමකි.  (වි,ව සම්ුදිය,ය බහුපර්ශවී, 

ගිවිසුමකි.) සමවයග,න් ගිවිසුමක් අ්සසන් කිරීගමන් පසු  එම රගුහි නීිය,ු 

අනුකූල  ව බ ු  ලංගු කරනු ලගේ. 

 ගබොගහෝ ද්විපර්ශවික ගිවිසුම් .  අ්සසන් කිරීගමන් අව පරු  බල්සමක ගේ.  

 ලංගුවීගමන් පසු එකඟ වූ විධිවි ව බල්සමක කිරීමු නීියම, බඳීමක් ම ප 

ගේ. 

(ඈ) එක්ස්ස ජතීන්ගේ ප්රඥා්තියගේ 127  ගන්ිය, ,ුග්ස ,ම් බලප ්සව වූ 

ගිවිසුමක් ග ්සවම් එ, එක්ස්ස ජතීන්ගේ සංගමගේ ලි,පදිංචි වි, තු පයි. 

 බලප ්සව ජවයන්වර ගිවිසුම් පමකක් ලි,පදිංචි කරනු ලගේ. 

 ,ම් විධිම්ස ගේඛ්ව,ක් නි,මකරග,න් ගිවිසුමක් බ ු ප්ස  න්ගන් අයළ 

පර්ශ කරු න්ගේ අභිප්ර, අනු  ගේ.  නීවයනුකූල  බඳී සන ව ගලස එ, 

නිර්මක, කිරීමු වම් පර්ශ  අවර අභිප්ර, ියබි, තු ප,. 

 ඇවම් ජවයන්වර එකඟව සම්ුදිය ආකරගේ ගිවිසුම් ගලස සලකනු 
ගවොලගේ. 
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සමහර බහුපර්ශවික ගිවිසුම් - එ.ජතීන්ගේ ප්රඥා්තිය,  පිසසිසක ගිවිසුම්  මව  

හිමිකම් ගිවිසුම්  ත්රසව ය, සම්බන්  ගිවිසුම් සහ සුද්රී, කුතු ප ළිබඳබග ගිවිසුම් 

ආදි,. 

(ආ) ගම් අතුිසන්ම ද්විපර්ශවික ගිවිසුම් විශල සංඛ්ය කු අප පර්ශ කරු න් 

ග යි. ග ගළග ගිවිසුම්  සංසකෘියක ගිවිසුම්  ආග,ෝජව සුරක්ෂික කිරීගම් 

ගිවිසුම්  ගද්ශ සීම ගිවිසුම් ආදි, නියසුන්,. 

 ඉන්දි,    පකිසථව, සහ සංග්තපූරු  සමග නියහස ග ගළගම ළිබඳබග 

ගිවිසුම් ප තී.  ජවයන්වර අයි.ී.... ගිවිසුම් 77 කු අ්සසන් කර ඇව. 

(ඇ) ,ම් රුක් ජවයන්වර ගිවිසුමකු අ්සසන් කළ විු එම ගිවිසුගම්  ප්රියපයව 

අනුගමව, කිරීමු බඳී සටී.  ගම, ගිවිසුම් නීිය, ළිබඳබග වි,ව සම්ුදියගේ 79 

 නි  ගන්ිය, ,ුග්ස  ව බඳීමකි.  (වි,ව සම්ුදිය,ය බහුපර්ශවී, 

ගිවිසුමකි.) සමවයග,න් ගිවිසුමක් අ්සසන් කිරීගමන් පසු  එම රගුහි නීිය,ු 

අනුකූල  ව බ ු  ලංගු කරනු ලගේ. 

 ගබොගහෝ ද්විපර්ශවික ගිවිසුම් .  අ්සසන් කිරීගමන් අව පරු  බල්සමක ගේ.  

 ලංගුවීගමන් පසු එකඟ වූ විධිවි ව බල්සමක කිරීමු නීියම, බඳීමක් ම ප 

ගේ. 

(ඈ) එක්ස්ස ජතීන්ගේ ප්රඥා්තියගේ 127  ගන්ිය, ,ුග්ස ,ම් බලප ්සව වූ 

ගිවිසුමක් ග ්සවම් එ, එක්ස්ස ජතීන්ගේ සංගමගේ ලි,පදිංචි වි, තු පයි. 

 බලප ්සව ජවයන්වර ගිවිසුම් පමකක් ලි,පදිංචි කරනු ලගේ. 

 ,ම් විධිම්ස ගේඛ්ව,ක් නි,මකරග,න් ගිවිසුමක් බ ු ප්ස  න්ගන් අයළ 

පර්ශ කරු න්ගේ අභිප්ර, අනු  ගේ.  නීවයනුකූල  බඳී සන ව ගලස එ, 

නිර්මක, කිරීමු වම් පර්ශ  අවර අභිප්ර, ියබි, තු ප,. 

 ඇවම් ජවයන්වර එකඟව සම්ුදිය ආකරගේ ගිවිසුම් ගලස සලකනු 
ගවොලගේ. 
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 ගිවිසුම් අ පගරන් 62% ක් පමක සංඛ්ය ක් ලි,පදිංචි කර ඇව.  හු යහසකු 

(62 222)  ඩි ලි,පදිංචි ගිවිසුම් ල භරකර්ස , එ.ජ. මහගේකම් 

කර්,ල, ස ප ගේ. 

   (ඉ) 127  ගන්ිය, ,ුග්ස ලි,පදිංචි ගවොවීම  ,ම් ගිවිසුමක නීවයනුකූල භ ,ු 

බල ගවොපයි. 

 එකම ප්රියලල,  න්ගන් එබු  ලි,පදිංචි ගවොවූ ගිවිසුම් එක්ස්ස ජතීන්ගේ 
අධිකරක,කදී ,ම් සහව,ක් ලබගනීමු හිමිකම් ගවොලබව බ යි.   

 එගහ්ස අන්වර්ජියක අධිකරක,කදී ,ම් වඩු ල සක්ෂ්ය ගලස .  භවිව 

ගකොු ඇව. 

(ඊ) අගමිසක  සමග ග,ෝජිව ගිවිසුම්  පවක් මවග භ්දය,ු  පඩු දී ඇව. 

# ඇක්ස     # ගසෝෆ  # එම්.සී.සී.සී. 

(I) ඇක්ස අ්සසන් කරව ලද්ගද් 7227  ර්ෂ්ගේදී,. 

 ළිටු 28 කින් සමන්විව  ව අවර ගිවිසුම අ සන් කිරීගම්  ගන්ිය,ක් 
ඇව. 

 අගමිසක සහ ශ්රී ලංක .කක අවර .කබද්  රි,කරකම්  ලු 
අ කශ සලසීම සගහ අයහස කරනු ලගේ. 

 කිස විගුක බල්සමක කර වව. 

 ගමම  ගිවිසුම ත්රසව දී සුගන්දී ශ්රී ලංක ු සහ, වීමු කිස විගුක 
අයහස ගවොකළ බ   ‘විකිලික්ස’ මගින් ගපන්  දී ඇව  

 එ, එකළ .ක පර්ශවික වි,. 

(II) ඇක්සා  2017 

 ව  ගිවිසුම බලන්ව - ළිටු 82 කු  ඩ  ඩි,.  උපුුව 52 කි. 
 සපතුම් සහ ගසේ  සගහ පහසුකම් සලසයි. 

 එබු  විසවර්සමක ගේඛ්ක,ක අ ශයව , කුමක්ය? 

එ, අගවයෝවය ගලස කේපව කරනු ලගේ. එගහ්ස ශ්රී ලංක වවික 

හුදය .කක කිස දිවක අගමිසක  ර,ු ළඟගේය? 
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 ඳවුමින්ුයුබවෝු්රබඹෝඟනඹක්ුතිබබ්ද? 

 බභරිහු ,ු චීනඹු වු ඈයහනඹු භු අක්රභවීලිු බරු භළදිවත්පයභු

ඹනුතත්ත්ුඹවබත්ුඳබේුුළභළත්තුනළතිුවනක්ුවහුඳුතල්ලුු

යුදභිනද? 

(III) මවෝසළ 

  994ුුදීුඹම්ුීමමිතුයුයකින්ුබභඹුත්න්ුතඵහුආත. බ 

 නුගිවිසුභුබම්ුතහක්ුන්ුභට්වභවුඳළමිවුනළත. බ 

 පුළුල්ු ඳයහක්ු තුශු විහිබදනු ඳරිදිු බභරිහනුු අයක්ු බවඹන්ු වු

පුද්ලිු බොන්ත්රහත්රුන්ු වහු නිදවසු කිරීම්ු ආත. බු ු ඵදුු නිදව,ු

තීරුඵදුු නිදව,ු බභරිහනුු රිඹදුරුු ඵරඳත්ු බහවිතු කිරීබම්ු වළකිඹහ,ු

බභරිහනුුවමුදහුආඳුම්ුවුරහංඞනුඳළශඳීබේුයඹ,ුයහඟයුතහන්�ු

මුක්තිඹ. බ 

 බභරිහනුන්වුඔවුන්බේුම තිඹුදහශුබේ. බුුශ්රිුරංහුම තිඹුදහශුනළත. බුු 

 ඳබේුුඟරුතීරුවුඔවුන්බේුගුන්ුඹහනහුවුනළේුආතුළුපයබම්ුනිදව. බ 

(IV) බභභුගිවිසුභුඳබේුනිදව,ුබබ�මිුණ්ඩතහඹුවුනිදවබේු�ඹහුකිරීභු

ඹනුරුණුරවුවහනිදහඹුබේද? 

 බනොඵළඳිුඟහතිඹක්ුබරුබරොුවමුබේුආතිුඳබේු්රතිරඳඹවුවහනිබේද? 

 ශ්රිුරංහුබභරිහනුුවුයවුආදනුුරළබබ්ද? 

 බභරිහු වු චීනඹු බවෝු ඈයහනඹු තයු ළුගභක්ු ආතිු ූ ු විවු එහිදීු

භළත්බතන්ු�ඹහුයනුඳහෂ ලසඹක්ුඵවුඳුඳත්ුබේද? 

 ශ්රිුරංහවුයුබවෝුහසිඹක්ුආතිබේද? 

(V) යවල්ු විලහරු ංයහක්ු භු බභරිහු බෝෂහු ගිවිසුම්ු ත්න්ු බොවු

ආත. බ(භවයුවිවු 22ුවුළඩි) 

 විබලේබඹන්ුබභරිහුභුඅයක්ුගිවිසුම්රවුඑශළමුආතිුයවල්ු

භු බභඹු ත්න්ු යු ආත. බු ු බභරිහු භු ඳවු අයක්ු

ගිවිසුභක්ුනළත. බ 
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 ඳවුමින්ුයුබවෝු්රබඹෝඟනඹක්ුතිබබ්ද? 

 බභරිහු ,ු චීනඹු වු ඈයහනඹු භු අක්රභවීලිු බරු භළදිවත්පයභු
ඹනුතත්ත්ුඹවබත්ුඳබේුුළභළත්තුනළතිුවනක්ුවහුඳුතල්ලුු

යුදභිනද? 

(III) මවෝසළ 

  994ුුදීුඹම්ුීමමිතුයුයකින්ුබභඹුත්න්ුතඵහුආත. බ 

 නුගිවිසුභුබම්ුතහක්ුන්ුභට්වභවුඳළමිවුනළත. බ 

 පුළුල්ු ඳයහක්ු තුශු විහිබදනු ඳරිදිු බභරිහනුු අයක්ු බවඹන්ු වු
පුද්ලිු බොන්ත්රහත්රුන්ු වහු නිදවසු කිරීම්ු ආත. බු ු ඵදුු නිදව,ු

තීරුඵදුු නිදව,ු බභරිහනුු රිඹදුරුු ඵරඳත්ු බහවිතු කිරීබම්ු වළකිඹහ,ු

බභරිහනුුවමුදහුආඳුම්ුවුරහංඞනුඳළශඳීබේුයඹ,ුයහඟයුතහන්�ු

මුක්තිඹ. බ 

 බභරිහනුන්වුඔවුන්බේුම තිඹුදහශුබේ. බුුශ්රිුරංහුම තිඹුදහශුනළත. බුු 

 ඳබේුුඟරුතීරුවුඔවුන්බේුගුන්ුඹහනහුවුනළේුආතුළුපයබම්ුනිදව. බ 

(IV) බභභුගිවිසුභුඳබේුනිදව,ුබබ�මිුණ්ඩතහඹුවුනිදවබේු�ඹහුකිරීභු

ඹනුරුණුරවුවහනිදහඹුබේද? 

 බනොඵළඳිුඟහතිඹක්ුබරුබරොුවමුබේුආතිුඳබේු්රතිරඳඹවුවහනිබේද? 

 ශ්රිුරංහුබභරිහනුුවුයවුආදනුුරළබබ්ද? 

 බභරිහු වු චීනඹු බවෝු ඈයහනඹු තයු ළුගභක්ු ආතිු ූ ු විවු එහිදීු
භළත්බතන්ු�ඹහුයනුඳහෂ ලසඹක්ුඵවුඳුඳත්ුබේද? 

 ශ්රිුරංහවුයුබවෝුහසිඹක්ුආතිබේද? 

(V) යවල්ු විලහරු ංයහක්ු භු බභරිහු බෝෂහු ගිවිසුම්ු ත්න්ු බොවු

ආත. බ(භවයුවිවු 22ුවුළඩි) 

 විබලේබඹන්ුබභරිහුභුඅයක්ුගිවිසුම්රවුඑශළමුආතිුයවල්ු
භු බභඹු ත්න්ු යු ආත. බු ු බභරිහු භු ඳවු අයක්ු

ගිවිසුභක්ුනළත. බ 

175 
 

 ඳබේු රහඳබ ු පිහිිනු ඟඳහනඹ,ු දකුණුු බොරිඹහ,ු පිලිපීනඹ,ු

ඔසබේලිඹහ,ුසිංප්පරු,ුතහිනරන්තඹුළනිුයවල්ුභුබභකීුගිවිසුභු

ත්න්ුයුආත. බ 

 භවයුයවරදිුබභභුගිවිසුභුනිහුඵළරෑරුම්ුළවලුුභතුුපයුආත. බ 

ඟඳහනඹු-ුඔකිනහුම්ඵන්ධබඹන්ු 

(VI) එම්.සී.සී.සී. (වශශ්ර අභිමයෝග වංවහථළ ගිරවිසුභ)  

 බභරිහනුුබොන්්රඹුභගින්ු622 ුදීුපිහිුගනුරදි. බ 

 බභඹු බභරිහනුු යඟබඹන්ු සහඹත්තු ූ ු භහභකි. බු ු එබවත්ු යඟබ ු
බඟයසඨුනිරධහරීන්ුයඟඹුභගින්ුඳත්ුයුආත. බ 

 බභහිුඈරක්ඹුන්බන්ුංෂ ධනුළඩුවවන්,ුවිබලේබඹන්භුඹිනතරු
ඳවසුම්ුබඹෝඟනහුක්රභරවුඅධහයුළඳීමභ. බ 

 බභභුංසථහුභගින්ුශ්රිුරංහවුබඩොරෂ ුමිලිඹනු  2ුුඅධහයුුරළ දභු
නුභතුයුආත. බ(බ්රේල්ු64ුදින) 

 බභඵඳුුදීභනහක්ු622 /27ුඳුයවුවහුනුභතුශදුඑඹුකිසිුදිනු
්රදහනඹුයුනළත. බ 

 ශ්රිුරංහබේදීුබභකීුඅධහයුමුදල්ු්රහවනුඳවසුම්ුළඩිුදියුණුුකිරීභුවු

හණිඟභඹුවයුතුුවහුඈඩම්ුනිදවසුකිරීභුවහුබහවිතුයනුුරළබබ්. බ 

(VII) බොශමු සිවු �කුවහභරඹු දක්හු ්රහවනු බොරිබඩෝක්ු නිෂ භහවඹු යනුු

වහුබභභුමුදල්ුබඹොදනුඵුකිඹනුුරළබබ්. බ 

 ඳබේු ්රධහනු යහඹු වු ගුන්බතොුගඳශු බොශමු පිහිිනු තයු
�කුවහභරබ ුමූබරෝඳහිනුළඹුරුුමුහුදුුයහඹකි. බ 

 බම්හුඳබේුබම්ුසථහබේු්රමුතහුද? 

(VIII)   

 ලයුූ ුුම්පෂ වුමුදර,ුබොන්්රඹුභගින්ුනුභතුබොවුනළත. බ 

 බභභුඳවසුභුඹවබත්ුයවල්ු42ුවුුඩහුඅධහයුරළ දභුවහුනුභතු
යුආත. බ 
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 �ුරංහවු්රභහවත්ුමුදරක්ුහිමිබේද? 

 එම්. බීම. බීම. බු ඹනුු බභරිහනුු අධිඳතයඹවු හලු ළරීමබම්ු තත්ු
ඊඳක්රභඹක්ද? 

(IX) ්රමුතහුදිඹුයුතුුබනකුත්ුධිබේගීුදුම්රිඹුභහෂ ුවුභවහභහෂ ුබනොභළතිද? 

 යහඟයුඈ ම්ුඵළංකුුඳනතු- සිඹලු යහඟයුඈ ම්ුඵළංකුවුඳයින. බුඈ ම්රු

ිනතිඹු- විකිණීභ,ුඵද්දවුදීභුඅදිඹවුහලුරනුුපිණිුබභභුඈ ම්ු

පුද්රුිනතිඹවුඳළරීභ. බ 
 

(X) හභහනයුවිබේඝන 

 සිවිල්ුභහඟඹුවුහභහනයුලබඹන්ුභහඟඹුතුිගන්ුළඩිභනත්ු
ඊඳබදසුරඵහළම භ බම්ුවහුලයුබේ. බ 

 ඳහෂ ලිබම්න්තුු තුශු හච්ඞහු යනුු වහු ළඩිු සථහු තිබිඹු
යුතුින. බ 

 ඟහතිු සමරීබහඹු පිිගඵු රුණුරවු දහශු

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේුවිබලේුඵහුතයඹකින්ුබභඹුනුභතුකිරීබම්ුඵරඹු

තිබිඹුයුතුඹ. බ 
 

(XI)  යබට්ු නිදව,ු බබෞමිු ණ් තහඹු වු සහධීනත්ඹවු වහනිු ශු වළකිු

යුරින්ුයඟඹවුපිඹයුළම බම්ුවළකිඹහුම තිුභගින් ීමභහුශුයුතුින. බ 
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 �ුරංහවු්රභහවත්ුමුදරක්ුහිමිබේද? 

 එම්. බීම. බීම. බු ඹනුු බභරිහනුු අධිඳතයඹවු හලු ළරීමබම්ු තත්ු
ඊඳක්රභඹක්ද? 

(IX) ්රමුතහුදිඹුයුතුුබනකුත්ුධිබේගීුදුම්රිඹුභහෂ ුවුභවහභහෂ ුබනොභළතිද? 

 යහඟයුඈ ම්ුඵළංකුුඳනතු- සිඹලු යහඟයුඈ ම්ුඵළංකුවුඳයින. බුඈ ම්රු

ිනතිඹු- විකිණීභ,ුඵද්දවුදීභුඅදිඹවුහලුරනුුපිණිුබභභුඈ ම්ු

පුද්රුිනතිඹවුඳළරීභ. බ 
 

(X) හභහනයුවිබේඝන 

 සිවිල්ුභහඟඹුවුහභහනයුලබඹන්ුභහඟඹුතුිගන්ුළඩිභනත්ු
ඊඳබදසුරඵහළම භ බම්ුවහුලයුබේ. බ 

 ඳහෂ ලිබම්න්තුු තුශු හච්ඞහු යනුු වහු ළඩිු සථහු තිබිඹු
යුතුින. බ 

 ඟහතිු සමරීබහඹු පිිගඵු රුණුරවු දහශු

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේුවිබලේුඵහුතයඹකින්ුබභඹුනුභතුකිරීබම්ුඵරඹු

තිබිඹුයුතුඹ. බ 
 

(XI)  යබට්ු නිදව,ු බබෞමිු ණ් තහඹු වු සහධීනත්ඹවු වහනිු ශු වළකිු

යුරින්ුයඟඹවුපිඹයුළම බම්ුවළකිඹහුම තිුභගින් ීමභහුශුයුතුින. බ 
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            IV ඳරිච්මේදය 

වභජීවිකථළල ශළ ආර්ථිකය  

4.1.1  වභජීවිකථළල  

ෆභු බඵෞද්ධඹකුබේභු බප්ක්ෂහු බම්ු නන්තු ූ ු යු භබන්ු බශය 'නින්ු

සු' ත්ුයුළම භුවුත්ුනිනුදක් හුඑභුභහඟතුපුද්රඹහව ංහයබ ු  භන්ු

කිරීභවු සිදුු බේ. බු . දුයඟහවන්ු වන්බේු බරොු ඳවශු ූ බ ු අෂ කාු විදයහජඹකුබේු

හෂ ඹබහයඹ ඈුගු කිරීභවු බනොවුවත්ු . ද්ධබද්ලනහු තුශු න්තෂ තු අෂ කාභඹු

ලබඹන්ුළදත්ුදවස  යහශිඹක්  තිබබ්. බු. දුුදවබම්ුඅෂ කාුදෂ ලනඹුබරුබභබේු ඳු

වඳුනහු න්බන්ු . දුන්ු දහශු ධෂ භබ ු බනොබඹක්  තළන්හිු න්තෂ තු බභභු අෂ කාු

දළනුම්ුම්බහයඹින. බු. දුයඟහවන්ුවන්බේුබද්ලනහුශුබනොබඹකුත්ුසුත්රුබද්ලනහුතුශු

බම්ුබඵෞද්ධුඅෂ කාුදළක්භුආතුශත්ුතිබබ්. බ 

භහනුංලථහබේුභහනඹහුනඝහරිුසිවු ුීරහඝහයුයුඹවුරැබනුඳළමිබවන්බන්ු 

ඔවුන්බේුආතුම්ුඳළතුම්,ුසිරිත්ුවිරිත්ුඑශ භහඟබ ුවිච්ඡින්නුඳළළත්භුබබයහිු

එනම්ු ලක්තින්තඹහු රැකීභු තුිගන්ු භහඟඹු ලක්තිභත්ු පයභු භතු වුද,ු භහනු හිතහදීු

භහඟඹදීුදුඵරඹහදුරැුළම භුඳුභහඟුහධහයවත්ඹුලබඹන්ුරින. බ 

භහඟුහධහයවත්ඹුඈවිගන්ුඹුශු. දුයඟහවන්ුවන්බේුතභුලහනඹුභහඟබ  

ෆභුසතයඹභුභනහුඳළළත්භ තවවුරුුයමින්ුබරොුෆභුත්බඹක්භුභුබරු

රහුුවයුතුුයුආතිුඵවු්රභහවත්ුනිදෂ ලනු. ද්ධුඝරිතඹුඅශ්රබඹන්ුඳවුඳක්ු

නුු ආත. බු එබභන්භු භහඟඹු තුශු ඹවඳළළත්භු විදයභහනු පයභු වහු . දුයඟහවනන්ු

වන්බේු ඳවු රඵහු දුන්ු භහෂ බෝඳබද්ලනු තයු ''භජීවිථහ''ු විබලේබඹන්භු ගිහිු

බඵොදුනුන්වුතභුෂ තභහනුජීවිතබ ුහෂ ථත්ඹද,ුංයුභනවුභුබඳන්පයභුද,ු

හනබ ුනින්ුුභදුබඳන්හුදුන්ව. බු 

. දුදවභු ඳයබරොු ජීවිතඹු ළඳත්ු යු ළම භු වහු ඳභවක්ු ඊඳහරිු න,ු එනම්ු

විමුක්තිඹු ඳභවක්ු ඳයභහෂ ථඹු ු යත් දවභක්ු ඵ ආතළම් භවරුු විලසහු යති. බ 

. දුයඟහවන්ු වන්බේු දහශු ධෂ භබ ු වළසිබයමින්,ු විමුක්තිඹු ඒහඹනු භහෂ ඹු

ලබඹන්ු රහු වයුතුු යනු ඳළවිදිු ඊතුභන්වු ඳළවිදිු ්රතිඳදහකුත්,ු බරෞකිු
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වයුතුරු බඹදීු සිිනනු ගිහිු පිරිසු වහු ගිහිු ්රතිඳදහකුත්ු . දුයඟහවන්ු වන්බේු

නුදළනු දහයහු ආත. බු බම්ු කුභනු ්රතිඳදහක්ු නුභනඹු යනුු රළ. ද,ු . දුු දවබම්ු

විමුක්තිඹුනිනුයමුණුුබොවුභුඳති. බු 

එබවත්ු ඵවහියු ආතළම්ු අෂ කාු විදයහජඹන්ු . දුදවභු 'දුු පිිගඵභ'ු ථහු යනු

ශුනයහදීුඑබේත්ුනළත්නම්ුිවහත්භුදවභක්ුලබඹන්ුරහ,ුළභුවිවභු''සිඹල්රු

ත්වළරිඹුයුතුඹ"ුඹනුළයදිුදවසු ුභතුුනුබරුෂ ථුදක්හුආතිුඒවම්ුභහසබරෝු

ළනිුඅෂ කාුවිදයහජඹන්බේුභතඹවුඑබයහිුඉ. බඑෂස. බුෂභහෂ ුළනිුවිද්තුන්ු'. දුදවභු

ඹථහෂ ථහදිුඹළින'ුදවසුදළක්ුවුදුදදුඵවහියඹන්බේුබඳොදුුභතඹුපයුආත්බත්ු. දදවභු

දුභු ඳදනම්ු යත්ු අෂ කාු ඳදනභක්ු බනොරහු වරිනු රදු අභක්/දෂ ලනඹක්ු

බරවඹ. බුඑබේු. දුදවභුපිිගඵුතයුබනොූ ුනිභනඹවුඵළීමභවුමූලිුලබඹන්ු. දුු

දවබම්ු අෂ කාඹු බො නළගීු ආත්බත්ු අෂ කාු දියුණුු ඳභවක්ු බනොු අධයහත්මිු

දියුණුද,ු භහඟු හධහයවත්ඹු මූලිු නු ඵළවිනි. බු . දුු දවභවු නුු අෂ කාඹදු

බො නළඟිඹුයුත්බත්ුදළවළමිුඅහයබඹන්භුඳභණි. බ 

භළදුම්ු පිිගබතු නළත්නම්ු භධයභු ්රතිඳදහු . දුු දවබම්ු මූලිු ංල්ඳඹකි. බු භළදුම්ු

පිිගබතු. ද්ධත්ඹුහක්හත්ුයුළම භවුඅධහයුූ බ ුඹම්ුබේද,ුහභබබෝගීුබරොු

නු ගිහිු ඟනඹහවදු තභු විමුක්තිඹු වහු ඹනු යු භනු හෂ ථු යු ළම බම්දීු

. දුයඟහවන්වනබේු නුදළනුදහශු ''භජීවිථහ''ු විබලේබඹන්භුගිහිුබඵොදුනුන්වු

ඳභවක්ුබනොුභසතුභනුයුෂ ඹහවභුඈතහුළදත්ුනහුආත. බු 

ඇතුතීතබ ුබභන්භුෂ තභහනබ දීද,ුභහනඹහුතභුඅෂ කාුලක්තිඹ,ුඵරඹ,ුකීෂ තිඹු

ත්ඳත්ුයුළම භවුඹවඳත්ුබභන්භුඹවඳත්ුභහෂ ුනුභනඹුයින. බු. දුයඟහවන්ු

වන්බේුඹවඳත්ුබරුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබබයහිුවයුතුුශුයුත්බත්ුුබබේදු

ඹන්නු විවිධු සූත්රරු දවසු දක්හු ආතිු තය,ු ඒු තරින්ු යහේකඳජ්ඟු සූත්රඹු ආතුළුු

බොවුසුත්රුවනහක්ුඳවුදළකිඹුවළකිඹ. බුු 

එක්ු බරු . දුයඟහවන්වන්බේු බෝලිඹු ඟනඳදබ ු ක්යඳතු නම්ු

බෝලිඹඹන්බේුනිඹම්ුබභහිුළ ුසිිනනුශ,ුදීකඟහනුුනම්ුබෝලිඹුපත්යුඹහුඳළමිවු

. දුයඟහවන්වන්බේවු ළරයු සිිනබ ,ු ''වන්, ිවසථු හභබබෝගීු නු පිු
පුත්රදුහයඹන්ු විසින්ු ම්ඵහධු ආතිු ඹනබඹහිු න්බනමු. බු ීමළුු වහු ඳුන්ු ශු
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වයුතුරු බඹදීු සිිනනු ගිහිු පිරිසු වහු ගිහිු ්රතිඳදහකුත්ු . දුයඟහවන්ු වන්බේු

නුදළනු දහයහු ආත. බු බම්ු කුභනු ්රතිඳදහක්ු නුභනඹු යනුු රළ. ද,ු . දුු දවබම්ු

විමුක්තිඹුනිනුයමුණුුබොවුභුඳති. බු 

එබවත්ු ඵවහියු ආතළම්ු අෂ කාු විදයහජඹන්ු . දුදවභු 'දුු පිිගඵභ'ු ථහු යනු

ශුනයහදීුඑබේත්ුනළත්නම්ුිවහත්භුදවභක්ුලබඹන්ුරහ,ුළභුවිවභු''සිඹල්රු

ත්වළරිඹුයුතුඹ"ුඹනුළයදිුදවසු ුභතුුනුබරුෂ ථුදක්හුආතිුඒවම්ුභහසබරෝු

ළනිුඅෂ කාුවිදයහජඹන්බේුභතඹවුඑබයහිුඉ. බඑෂස. බුෂභහෂ ුළනිුවිද්තුන්ු'. දුදවභු

ඹථහෂ ථහදිුඹළින'ුදවසුදළක්ුවුදුදදුඵවහියඹන්බේුබඳොදුුභතඹුපයුආත්බත්ු. දදවභු

දුභු ඳදනම්ු යත්ු අෂ කාු ඳදනභක්ු බනොරහු වරිනු රදු අභක්/දෂ ලනඹක්ු

බරවඹ. බුඑබේු. දුදවභුපිිගඵුතයුබනොූ ුනිභනඹවුඵළීමභවුමූලිුලබඹන්ු. දුු

දවබම්ු අෂ කාඹු බො නළගීු ආත්බත්ු අෂ කාු දියුණුු ඳභවක්ු බනොු අධයහත්මිු

දියුණුද,ු භහඟු හධහයවත්ඹු මූලිු නු ඵළවිනි. බු . දුු දවභවු නුු අෂ කාඹදු

බො නළඟිඹුයුත්බත්ුදළවළමිුඅහයබඹන්භුඳභණි. බ 

භළදුම්ු පිිගබතු නළත්නම්ු භධයභු ්රතිඳදහු . දුු දවබම්ු මූලිු ංල්ඳඹකි. බු භළදුම්ු

පිිගබතු. ද්ධත්ඹුහක්හත්ුයුළම භවුඅධහයුූ බ ුඹම්ුබේද,ුහභබබෝගීුබරොු

නු ගිහිු ඟනඹහවදු තභු විමුක්තිඹු වහු ඹනු යු භනු හෂ ථු යු ළම බම්දීු

. දුයඟහවන්වනබේු නුදළනුදහශු ''භජීවිථහ''ු විබලේබඹන්භුගිහිුබඵොදුනුන්වු

ඳභවක්ුබනොුභසතුභනුයුෂ ඹහවභුඈතහුළදත්ුනහුආත. බු 

ඇතුතීතබ ුබභන්භුෂ තභහනබ දීද,ුභහනඹහුතභුඅෂ කාුලක්තිඹ,ුඵරඹ,ුකීෂ තිඹු

ත්ඳත්ුයුළම භවුඹවඳත්ුබභන්භුඹවඳත්ුභහෂ ුනුභනඹුයින. බු. දුයඟහවන්ු

වන්බේුඹවඳත්ුබරුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබබයහිුවයුතුුශුයුත්බත්ුුබබේදු

ඹන්නු විවිධු සූත්රරු දවසු දක්හු ආතිු තය,ු ඒු තරින්ු යහේකඳජ්ඟු සූත්රඹු ආතුළුු

බොවුසුත්රුවනහක්ුඳවුදළකිඹුවළකිඹ. බුු 

එක්ු බරු . දුයඟහවන්වන්බේු බෝලිඹු ඟනඳදබ ු ක්යඳතු නම්ු

බෝලිඹඹන්බේුනිඹම්ුබභහිුළ ුසිිනනුශ,ුදීකඟහනුුනම්ුබෝලිඹුපත්යුඹහුඳළමිවු

. දුයඟහවන්වන්බේවු ළරයු සිිනබ ,ු ''වන්, ිවසථු හභබබෝගීු නු පිු
පුත්රදුහයඹන්ු විසින්ු ම්ඵහධු ආතිු ඹනබඹහිු න්බනමු. බු ීමළුු වහු ඳුන්ු ශු
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යම්ව, භල්විබශවුන්ුදයම්ව, යන්ුවහුරිදීුවහුඈම්ව; වන්, ඒුඳවුඹම්ුදවම්ු

බබනක්ුඳබේුඈවහත්භබඹහිුහිතුපිණිුඈවහත්භබඹහිුසුුපිණි, ඳයබරොේහිුළඳු
පිණිුන්නහහුුනම්ුඑබරසින්ුදවම්ුබදනුබේක්ුහ. බ''ුඹිනුආඹදුසිිනබ ඹ. බු(ංගුත්තයු

නිහඹ,ු ට්ඨු නිඳහතඹ,ු බොතී ු ෂ ඹ,ු යහේකඳජ්ඟු සූත්රඹු -ු . ද්ධු ඟඹන්තිු

�පිවඹ) 

එඹවුපිිගදන්ුලබඹන්ු. දුයඟහවන්ුවන්බේුදහයහුආත්බත්ු"ුයේකඳජ්ඟඹ, භදිවිු

ඳළළත්භු බෂ ද? බම්ු බරෝබ ු කුරපුත්;ු තබම්ු බබෝඹන්බේු ඹළඹු දළනු ඈතහු

ළඩිත්ුබනොබොවුඈතහුඩුත්ුබනොබොවුභුදිවිුබපයභුභජීවිථහ"ුබරඹ. බු 

යහේකඳජ්ඟු සූත්රඹු දීකහඟහනුබොලිඹු කුරු පුත්රඹහවු බද්ලනහු ශු ධෂ භු බොව,ු එඹු

ඕනෆභු බඹකුව,ු ඕනෆු හරඹදී,ු භළනවින්ු බත්රුම්තු වළකි,ු පිිගඳළදීබභන්ු

බභබරොදීභු්රතිපරුරළබිඹුවළකි,ුතභන්වුභු්රතයක්ුශුවළකි,ුසිත්හිුතඵහුළම භවු

සුදුසුුනුවළතිඹන්ුවිසින්භුපිිගඵුබඵෝධුයුයුත්තක්ඹ. බුබභභුසූත්රබඹන්ුබභබරොු

දියුණුවුබවේතුනුරුණුුතයක්ුවහු ඳයබරොු දියුණුවුබවේතුනුරුණුුතයක්ු

ලබඹන්ුරුණුුවක්ුබද්ලනහුබොවුආත. බ 

මභමොල දියුණුලත මශේතුලන කරුණු ව ර 

ඝත්තහබයොු බභු යග්ඝඳ්ජ, ධම්මහු කුරපුත්තස්සු දි්ඨධම්මහිතහඹු ංත්තන්තු

දි්ඨධම්මසුහඹ. බු තබභු ඝත්තහබයො:ු උට්ඨළනවපදළ ආර්ඛවපදළ කයළණමි්ත ළ 

වභජීවිකථළ. 

01. ඊට්ඨහනු ම්ඳදහු -ු පයෂ ඹු බවත්ු ඊත්හවු ම්ඳත්තිඹ 

02.ු අයක්ු ම්ඳදහු - ඊඳඹහත්ු සතුු අයක්හයු ළම භු නම්ු ූ ු අයක්හු

ම්ඳත්තිඹ 

03. රයහවු මිත්තතහු -ු ඹවඳත්ු මිතුරුු ආසුයු නම්ු ූ ු රයහවු මිත්රු ම්ඳත්තිඹ 

04. භජිවිථහු-ුඹුවහුළඹුබදුභුඳත්හුළම භුනම්ුූ ුභජීවිථහ 
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ඳරමොල දියුණුලත මශේතු ලන කරුණු ව ර 

ච්තළමරො මභ ලයග්ඝඳ්ජ, ධම්මළ කුපු්තස්ස වපරළයහි ළය වංල්තන්ත 

වපරළයසුසළය. ක මභ ච්තළමරො: වධළවපදළ සීවපදළ චළගවපදළ ඳ්ළවපදළ. 

01.    ද්ධහම්ඳදහු- බතරුන්ුබබයහිුඳත්නහුවිලසහඹුනම්ුූ ුශ්රද්ධහුම්ඳත්තිඹ 

02. ීමරම්ඳදහු - ඹු ඝනු බදබහිු ංයඹු නම්ු ූ ු ීමරු ම්ඳත්තිඹ 

03. ඝහම්ඳදහු - ඳරිතයහඹු බවත්ු දීභු නම්ු ූ ු තයහු ම්ඳත්තිඹ 

04.    ඳඡසඡහම්ඳදහු- විදසුන්ුනුවුනම්ුූ ු්රජහුම්ඳත්තිඹ 

බභුරුණුු8ුතරින්ුබභබරොුහිතසුුපිණිුඊඳහයුනුසිේනුරුවුනුබ ු

''වභිතවිකථළ"ඹ. බුබරෞකිුලබඹන්ුජිවිතබ ුහෂ ථත්ඹ,ුභඵයුලබඹන්ුඅෂ කාු

ංෂ ධනඹුශහුයුළනපයභවු. දුයඟහවන්ුවන්බේුභනහුබඳන්හු දීුආත. බුබභඹු

බඵෞද්ධුඅෂ කාු දෂ ලනඹින. බුඑබවත්ුබඵොබවෝුබදබනකුුවිඝහයඹකින්ුබතොයු '. දුදවභු

ධනඹුඑක්ුරැසුකිරීභු්රතික්බේඳුශහ'ුඹළිනද,ුඑබේත්ුනළතිනම්ුධනඹුරැසුකිරීභුළඳු

බදඹක්ුලබඹන්ුවවහුළම භුභනහුබභිනන්ුණ් නඹුනහුආත. බු 

. දුයඟහවන්වන්බේු 'යහේකඳජ්ඟ'ු සුත්රබ දීු භජීවිථහු බභබරු ෂ ථු දක්හු

නිදසුකින්ු එඹු භනහු ඳළවළදිලිු යු ආතිු බේ. බු යහේකඳජ්ඟඹ,ු බම්ු බරොබහිු ඹම්ු

කුරපුත්රබඹකුුතභුබබෝඹන්බේ (සතුබේ)ුඹළඹුඈතහුළඩිත්ුබනොබොව,ුඈතහුඩුත්ු

බනොබොවු භු දිවිු බපයභු (ඳත්හු ළම භ)ඹ. බු එඹු තයහදිඹකින්ු ඵඩුු කියන්බනක්ු

බභඳභවු බහණ් ු දළමුු විවු තයහදිඹු ඈවශු ඹන්බන්ඹ. බු බභඳභවු ඵඩුු ඈත්ු කිරීබභන්ු

ඳවශු ඹන්බන්ඹු ු ඹළිනු භනහු දළන,ු තයහදිඹු බදඳළත්තු එුවහු භඳහතු නු බේු ඵඩුුු

කියනු බරසින්,ු ධනු ම්ඳත්ුඊඳඹනු පුද්රඹහු ඹළඹු ඈක්භහු බනොඹනුඅහයඹවු

ඳත්හබනු ඹහභු පිණිුවයුතුු කිරීභු භජීවිථහු බින. බු එබේු විඹහිඹදම්ු කිරීභු

බභබරොුහිතසුුපිණිුතභන්ුඊඳඹනුධනඹුඳරිවයවඹුකිරීභක්ුබරුභනහුවි්රවු

යුආත. බ 

සිගහබරෝහදු සුත්රබ දී,ු ු ධනු ඳරිවයවඹු පිිගඵ තදුයවත්ු විසතයු යමින්ු තභන්ු

ඊඳඹනු ධනඹු සිේු බොවවු බඵදහු එක් බොවක්ු තභහබේු එදිබනදහු

ඳරිබබෝඟනඹවද,ුබොවසු බදක්ුයහඳහයබ ුදියුණුු (අබඹෝඟනඹ)ුවහද,ුසිේනු
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ඳරමොල දියුණුලත මශේතු ලන කරුණු ව ර 

ච්තළමරො මභ ලයග්ඝඳ්ජ, ධම්මළ කුපු්තස්ස වපරළයහි ළය වංල්තන්ත 

වපරළයසුසළය. ක මභ ච්තළමරො: වධළවපදළ සීවපදළ චළගවපදළ ඳ්ළවපදළ. 

01.    ද්ධහම්ඳදහු- බතරුන්ුබබයහිුඳත්නහුවිලසහඹුනම්ුූ ුශ්රද්ධහුම්ඳත්තිඹ 

02. ීමරම්ඳදහු - ඹු ඝනු බදබහිු ංයඹු නම්ු ූ ු ීමරු ම්ඳත්තිඹ 

03. ඝහම්ඳදහු - ඳරිතයහඹු බවත්ු දීභු නම්ු ූ ු තයහු ම්ඳත්තිඹ 

04.    ඳඡසඡහම්ඳදහු- විදසුන්ුනුවුනම්ුූ ු්රජහුම්ඳත්තිඹ 

බභුරුණුු8ුතරින්ුබභබරොුහිතසුුපිණිුඊඳහයුනුසිේනුරුවුනුබ ු

''වභිතවිකථළ"ඹ. බුබරෞකිුලබඹන්ුජිවිතබ ුහෂ ථත්ඹ,ුභඵයුලබඹන්ුඅෂ කාු

ංෂ ධනඹුශහුයුළනපයභවු. දුයඟහවන්ුවන්බේුභනහුබඳන්හු දීුආත. බුබභඹු

බඵෞද්ධුඅෂ කාු දෂ ලනඹින. බුඑබවත්ුබඵොබවෝුබදබනකුුවිඝහයඹකින්ුබතොයු '. දුදවභු

ධනඹුඑක්ුරැසුකිරීභු්රතික්බේඳුශහ'ුඹළිනද,ුඑබේත්ුනළතිනම්ුධනඹුරැසුකිරීභුළඳු

බදඹක්ුලබඹන්ුවවහුළම භුභනහුබභිනන්ුණ් නඹුනහුආත. බු 

. දුයඟහවන්වන්බේු 'යහේකඳජ්ඟ'ු සුත්රබ දීු භජීවිථහු බභබරු ෂ ථු දක්හු

නිදසුකින්ු එඹු භනහු ඳළවළදිලිු යු ආතිු බේ. බු යහේකඳජ්ඟඹ,ු බම්ු බරොබහිු ඹම්ු

කුරපුත්රබඹකුුතභුබබෝඹන්බේ (සතුබේ)ුඹළඹුඈතහුළඩිත්ුබනොබොව,ුඈතහුඩුත්ු

බනොබොවු භු දිවිු බපයභු (ඳත්හු ළම භ)ඹ. බු එඹු තයහදිඹකින්ු ඵඩුු කියන්බනක්ු

බභඳභවු බහණ් ු දළමුු විවු තයහදිඹු ඈවශු ඹන්බන්ඹ. බු බභඳභවු ඵඩුු ඈත්ු කිරීබභන්ු

ඳවශු ඹන්බන්ඹු ු ඹළිනු භනහු දළන,ු තයහදිඹු බදඳළත්තු එුවහු භඳහතු නු බේු ඵඩුුු

කියනු බරසින්,ු ධනු ම්ඳත්ුඊඳඹනු පුද්රඹහු ඹළඹු ඈක්භහු බනොඹනුඅහයඹවු

ඳත්හබනු ඹහභු පිණිුවයුතුු කිරීභු භජීවිථහු බින. බු එබේු විඹහිඹදම්ු කිරීභු

බභබරොුහිතසුුපිණිුතභන්ුඊඳඹනුධනඹුඳරිවයවඹුකිරීභක්ුබරුභනහුවි්රවු

යුආත. බ 

සිගහබරෝහදු සුත්රබ දී,ු ු ධනු ඳරිවයවඹු පිිගඵ තදුයවත්ු විසතයු යමින්ු තභන්ු

ඊඳඹනු ධනඹු සිේු බොවවු බඵදහු එක් බොවක්ු තභහබේු එදිබනදහු

ඳරිබබෝඟනඹවද,ුබොවසු බදක්ුයහඳහයබ ුදියුණුු (අබඹෝඟනඹ)ුවහද,ුසිේනු
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බොවු ඹම්ු කිසිුඅඳදහදීු ළම භවු ්රබඹෝඟනඹවු ළම භවු තළන්ඳත්ු යු ති දබුම්ු

ළදත්භු බඳන්හදීු ආත. බු චුල්රබට්ඨිු ඟහතබ ු දීු බම්ු අහයබඹන්ු

අබඹෝඟබඹක්ුී ුකුවකින්ුභවහුසිුගයබඹකුුපයභුපිිගඵුථහුපුතක්ුබින. බු 

ංගුත්තයු නිහබ ු ඳත්තම්භු සුත්රබඹහිු තභහු ඈඳළයූු ධනබඹන්ු ්රබඹෝඟනු ළම භු

පිිගඵු වන්ුන්බන්,ු තභු භහපිඹ,ු ඹුදරු,ු දළසිදසු අදීු තභන්බන්ුඹළබඳන්නන්ු

බඳෝවඹුකිරීභ,ුහිතුමිතුයන්වුං්රවුකිරිභ,ුබොයතුරු,ුසබහවිුවිඳත්ුඅදිබ දීු

්රබඹෝඟනඹවුළම භ,ු භහඟු යුතුම්ු ඈුගුකිරීභ,ු ශ්රභව-ු සිල්තුන්-දුගීභගින්ුඅදීන්වු

දන්ුදීභුනළත්නම්ුඳරිතයහුකිරීභ,ුධනබඹන්ුතුයුතුු්රබඹෝඟනුලබඹන්දක්හුආත. බු 

(ඊඳඹහුත්ුධනබඹන්ු්රබඹෝඟනුලබඹන්ුඳරිබබෝඟනබඹන්,ුඳරිතයහබඹන්,ුදීබභන්ු

පුද්රඹහුනින්දහක්ුබනොභළතිුමිඹබොසුබදේුබරොුඈඳළබදනුඵදුවන්ුබේ. බ) 

ධනුඳරිවයවබ දීුළරකිඹුයුතුුරුවක්ුලබඹන්ුඈවතුභජිවිථහුනුුවයුතුු

බනොකිරීබභන්ු තභන්ු බනොසිත-බනොඳළතු බහයඹන්වු බහඟනඹු විඹු වළකිු පයභඹ. බු

පුද්රඹන්බේු අදහඹම්ු භට්වභු බනොරහු නලයු වහු තයලයු බනොන,ු

නිසහයවු විඹදම්ු පුද්රඹහබේු ධනඹු පිරිහීභවත්,ු ඒු බනුබන්ුවඹ,ු බඳොලීුඅදිඹු

බපයම්ද,ු බහතු බනොවළකිු තළනු ඳහදු වහු මනතිු ඵරඳෆම්දු අදීු ලබඹන්ු

බනොබඹක්ුම්බොබවොලුරවුමුහුවුදීභවද,ු ංඝහු බඝෝදනහුරළ දභ,ුවඹුබහුතු

බනොවළකිුතළනුබවොයභවුබඳශ දභ,ුවිවිධුදුවුඳයහධරවුදහඹුපයභුඅදිුලබඹන්ු

විවිධු න්තයහඹු බභන්භු එහිභු ්රතිපරු ලබඹන්ු ළයහීභවු රක්විභ,ු සිදුු දඩුම්ු අදිු

මනතිු දඩුම්,ු භහනසිු වනඹු වු හනබ ු සිඹදිවිු වහනිුයු ළම භු ළනිු

ඳහඳහරිු�ඹහදුසිදුුවිඹුවළකිඹ. බුඑඵළවින්ුතභන්වු හුධනඹුආතිුබඹක්ුයනුවිඹු

හිඹදම්ුතභන්ුකිරිභවුඊත්වුකිරිභුතභන්ුතුුබද්දුනළතිුඹහභවුබවේතුුවිඹුවළකිඹ. බුුුුු 

මුදල්ුවදල්ුආතිුබඹක්ුතභුීමභහුඈක්භහුවයුතුුකිරීභු. දුයඟහවන්ුවන්බේුඊඳභහු

යන්බන්ු දිවුල්ු ෆභවඹ. බු දිවුල්ු ෆභවු ළභතිු පුද්රබඹක්ු වු නළු එහිු තුු

බොරහු ඈදුණු,ු ඳළසුණුු වහු බනොඳළහුණුු සිඹල්රු  හදභහු ඈඳුණුු බුඩිු ඳභවක්ු

්රබඹෝඟනඹවුබනුබනක්හුබනොබනුුමුරුදභහුඹන්බනක්ුමුදල්ුති. වදුඑබවත්ු

නලයුඅහයඹුමුදල්ුවිඹදම්ුකිරීභුපුද්රබඹකුබේුධනුවිනහලඹවුබවේතුනුඵඹ. බු
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ඒු නුු බඵෞද්ධු අෂ කාු ්රතිඳදහු භතු නලයු බරු ධනඹු විඹදම්ු කිරීභු

බඵෞද්ධබඹකුවුළඳුූ ුරුවකි. බ 

තදු. දුයඟහවන්ුවන්බේුපුද්රබඹකුබේුධනඹුපිරිබවන,ුවිනහලුනුරුණුු ුක්ු

ඳයහබුසුත්රබඹහිුවන්ුයුආත. බුඈන්ු්රධහනතභුරුවුනුබ ුසත්රින්ුබබයහිුආතිු

බරොල්ඵුනුතයුබනක්ුරුණුුනුබ ුසුයහවුබරොල්ඵ,ුසුදුවුබරොල්ඵුවු

ඳහඳු මිත්රු බේනඹින. බු බම්ු රුණුු එක්ු රුවකින්ු වුදු බබනකුබේු ධනඹු

ම්පෂ වබඹන්භු විනහලු ගිඹු සථහු භහඟබ ු සුරබු දළු ළම භවු ආත. බු බඵෞද්ධු

හහිතයබ ු වන්ු භවධනු සිුගු පුත්රඹහු භේපිඹන්බන්ු සූු බෝිනඹක්ු ධනු ම්ඳත්ු

හිමි,ු බිරිබේු ඳහෂ ලසබඹන්ුතත්ු සුු බෝිනඹුධනුම්ඳත්ුහිමි,ු භජීවිථහු

නුභනඹුබනොකිරීබභන්ුඈවතුවන්ුධනඹුවිනහලුනුරුණුු වුආබ්ඵළහිුවිබභන්ු

සිඹලුුධනඹුවිනහලඹවුඳළමිණිභුපිිගඵුථහුපුතුබඳන්හුබදින. බුඑඹුවිරවුඟරඹු

පිබයනුබදොයුගුහුඟරඹුපිවනුබදොයුගුවළයුතළ දභක්ුබරවුඊඳභහුබොවුආත. බු 

සිගහබරෝහදුසූත්රබ ුධනුවිනහලබ ුබදොයුගුවඹක්ුදළක්බේ. බුඳයහබුසුත්රබ ුදළක්බනු

රුණුරවු භතයු බේරහබේු පයකාු ංඝහයඹ, නියන්තයබඹන්ු ඊත්ු

�ඹම්බහවරවුවබහගිුපයභුුවුරභුඒුතයුබින. බුධනතුන්ුධනත්මින්ු

පිරිබවන්බන්ත්ු දිිගන්දන්ු දහහලිු දිිගඳුබභහිු රැබදන්බන්ත්ු ඈවතු වන්ු

පිරිහිම්ු බදොයුගු බවත්ු ඳහඹු මුු පිිගඵු බඵෝධඹකින්ු බතොයු වයුතුු කිරීභු

බවේතුබනි. බ 

. දුයඟහවන්වන්බේු තභන්ුතුුධනඹ,ුතභහබේු ්රබඹෝඟනඹවදු බනොබන,ු ඹුු දරු,ු

භේපිඹුබඳෝවඹවත්ුබනොබන,ුඳභවවු හුධනඹුඅයක්හුකිරීභදුයකුබකුුයක්ු

ත්ු විරවු භහනු යු ආත. බු විබරහිු ඟරඹු සිසිල්ු වුද,ු මිහිරිු වුද,ු කිසිබකුවු

්රබඹෝඟනඹවු තු බනොවළකිු සිඳිු විඹීමු ඹනු ඵළවින්ු භසුරුු දනහබේු ධනඹදු

කිසිබකුවු ්රබඹෝඟනඹක්ු තු බනොවළකිු විනහලු විු ඹනු ඵඹ. බු එළනිු බඹකුබේු

භයවඹු නහථු භයවඹක්ු බරු දක්හු ආත. බු බඵෞද්ධු හහිතයබ ු එනු බතෝබදඹය,ු

ච්ඝරිඹ,ුදින්නුපුබ්ඵ,ුපුත්තුඅදීුසිුගරුන්ුඑළනිුභසුබයෝුබති. බු 

ගිහිබඹකුවුධනඹුවහුළඵළඳිුසුු(ළඳ)ු ක්ුදු. දුයඟහවන්ුවන්බේුදහයහුආත. බුඒහු

නම්,ුත්කාුසුඹු(ධනඹුආතිුඵ),ුබබෝුසුඹු(ධනුඳරිබබෝඟනබඹන්ුරඵනුළඳඹ),ු
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ඒු නුු බඵෞද්ධු අෂ කාු ්රතිඳදහු භතු නලයු බරු ධනඹු විඹදම්ු කිරීභු

බඵෞද්ධබඹකුවුළඳුූ ුරුවකි. බ 

තදු. දුයඟහවන්ුවන්බේුපුද්රබඹකුබේුධනඹුපිරිබවන,ුවිනහලුනුරුණුු ුක්ු

ඳයහබුසුත්රබඹහිුවන්ුයුආත. බුඈන්ු්රධහනතභුරුවුනුබ ුසත්රින්ුබබයහිුආතිු

බරොල්ඵුනුතයුබනක්ුරුණුුනුබ ුසුයහවුබරොල්ඵ,ුසුදුවුබරොල්ඵුවු

ඳහඳු මිත්රු බේනඹින. බු බම්ු රුණුු එක්ු රුවකින්ු වුදු බබනකුබේු ධනඹු

ම්පෂ වබඹන්භු විනහලු ගිඹු සථහු භහඟබ ු සුරබු දළු ළම භවු ආත. බු බඵෞද්ධු

හහිතයබ ු වන්ු භවධනු සිුගු පුත්රඹහු භේපිඹන්බන්ු සූු බෝිනඹක්ු ධනු ම්ඳත්ු

හිමි,ු බිරිබේු ඳහෂ ලසබඹන්ුතත්ු සුු බෝිනඹුධනුම්ඳත්ුහිමි,ු භජීවිථහු

නුභනඹුබනොකිරීබභන්ුඈවතුවන්ුධනඹුවිනහලුනුරුණුු වුආබ්ඵළහිුවිබභන්ු

සිඹලුුධනඹුවිනහලඹවුඳළමිණිභුපිිගඵුථහුපුතුබඳන්හුබදින. බුඑඹුවිරවුඟරඹු

පිබයනුබදොයුගුහුඟරඹුපිවනුබදොයුගුවළයුතළ දභක්ුබරවුඊඳභහුබොවුආත. බු 

සිගහබරෝහදුසූත්රබ ුධනුවිනහලබ ුබදොයුගුවඹක්ුදළක්බේ. බුඳයහබුසුත්රබ ුදළක්බනු

රුණුරවු භතයු බේරහබේු පයකාු ංඝහයඹ, නියන්තයබඹන්ු ඊත්ු

�ඹම්බහවරවුවබහගිුපයභුුවුරභුඒුතයුබින. බුධනතුන්ුධනත්මින්ු

පිරිබවන්බන්ත්ු දිිගන්දන්ු දහහලිු දිිගඳුබභහිු රැබදන්බන්ත්ු ඈවතු වන්ු

පිරිහිම්ු බදොයුගු බවත්ු ඳහඹු මුු පිිගඵු බඵෝධඹකින්ු බතොයු වයුතුු කිරීභු

බවේතුබනි. බ 

. දුයඟහවන්වන්බේු තභන්ුතුුධනඹ,ුතභහබේු ්රබඹෝඟනඹවදු බනොබන,ු ඹුු දරු,ු

භේපිඹුබඳෝවඹවත්ුබනොබන,ුඳභවවු හුධනඹුඅයක්හුකිරීභදුයකුබකුුයක්ු

ත්ු විරවු භහනු යු ආත. බු විබරහිු ඟරඹු සිසිල්ු වුද,ු මිහිරිු වුද,ු කිසිබකුවු

්රබඹෝඟනඹවු තු බනොවළකිු සිඳිු විඹීමු ඹනු ඵළවින්ු භසුරුු දනහබේු ධනඹදු

කිසිබකුවු ්රබඹෝඟනඹක්ු තු බනොවළකිු විනහලු විු ඹනු ඵඹ. බු එළනිු බඹකුබේු

භයවඹු නහථු භයවඹක්ු බරු දක්හු ආත. බු බඵෞද්ධු හහිතයබ ු එනු බතෝබදඹය,ු

ච්ඝරිඹ,ුදින්නුපුබ්ඵ,ුපුත්තුඅදීුසිුගරුන්ුඑළනිුභසුබයෝුබති. බු 

ගිහිබඹකුවුධනඹුවහුළඵළඳිුසුු(ළඳ)ු ක්ුදු. දුයඟහවන්ුවන්බේුදහයහුආත. බුඒහු

නම්,ුත්කාුසුඹු(ධනඹුආතිුඵ),ුබබෝුසුඹු(ධනුඳරිබබෝඟනබඹන්ුරඵනුළඳඹ),ු
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වනුසුඹු(වඹුනළතිුඵ),ුනජ්ඟුසුඹු(නිළයදිුධනඹුඊඳඹහුත්ුඵවුසිබත්ු

ආතිනු තුව)ු අදිඹින. බු බම්ු ළඳු  ු රළ දභවු නම්ු යහේකඳජ්ඟු සුත්රබ ු වන්ු

''භජිවිථහ"ුුංල්ඳඹුනුුවයුතුුකිරීභුළදත්ුබින. බු 

භජිවිථහු ංල්ඳඹු නුු පුද්රබඹකුු ලබඹන්ු ඳභවක්ු බනො,ු කුඩුම්ඵඹක්ු

(ඳවුරක්),ු අඹතනඹක්,ු යහඟයු බදඳහෂ තබම්න්තුු ඳභවක්ු බනොු යවක්ු ලබඹන්දු

වයුතුු කිරිභදු ඈතහු ළදත්ඹ. බු දු ඳවු තයහලයු බනොනු ු නලයු ංෂ ධනු

යහඳිති,ු නලයු යහඟයු විඹදම්ු අදිඹු බභන්භු දුවඹු බවේතුබන්ු යවදුවඹු ඵරින්ු

මිරිකීුආත. බුංෂ ධනුයහඳිතිුවහුවඹුපයබභන්ුයබට්ුයහඟයුන්තුබද්ඳශ,ුඟහතිු

අයක්හු ම්ඵන්ධුභෂ භසථහනුඅදිඹදු විබද්ීඹු යවරු විකිණීභවුසිදුුආත. බු බප්ු

සමරීබහඹු වඹු භගින්ු නතුයවු රක්ු යු ආත. බු වඹු බනුබන්ු ඔවුන්බේු විවිධු

බොන්බද්සිු ඈුගු කිරීභවු ඳු ඵළු තඵහු ආත. බු ශ්රිු රංහු බඵෞද්ධු ඹළිනු වළඳින්ු වුදු

'බඵෞද්ධුඅෂ කාු දෂ ලනඹ'ු නුු යබට්ුඅෂ කාු දළක්භු සු බනොපයබම්ු විඳහලින්ු

ළශපයභවුදළන්ත්ු'බඵෞද්ධුඅෂ කාු්රතිඳත්තිුනුභනඹුශුයුතුඹ. බුඳවු හුකු හු

යවක්ුබභන්භ,ුීමමිතුම්ඳත්ුආති,ුභවඵරතුන්වුබද්ලීමභහුපිහිිනුමිතහනඹු'බඵෞද්ධු

අෂ කාු දෂ ලනබඹන්'ු ්රතිරහබු රඵහු න්නහු යවක්ු න්බන්ු 'ඟහතයන්තයු ංතුසඨිු

දෂ ලබ 'ු ු ඈිගන්භු සිිනභු ඔවුන්ු ෆඵළු ්රහබඹෝගිු බඵොදුනුන්ු ඵවු බරොවභු

අදෂ ලභත්ුබමින්ඹ. බු 

4.2.   ආර්ථිකය   

4.2.1.  සිංශ මඵෞද්ධයන්ත උරුභ වී තිබ ආර්ථිකය වශ ඳරිමබෝජන රතළල වශ එය 
වික්ති කිරීභ 

ශ්රිු රහංබක්ඹු ඈතිවහබ ු යු 6222ු වු අන්නු හරඹක්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහු

සඹංබඳෝිතතුිිතහෂ මිුඅෂ කාු යවහක්ු බො නහත්ු තයු හරිභහෂ ු ඔසබේු

ඟරඹු රඵහබනු සිදුු යනු රදු පයු බොවිතළනවු භතයු බවේන්ු බොවිතළනු භගින්ු

තිබෂ ුබබෝුරඵහනිමින්ුවිහිංහහදීුූ ුඅෂ කාුවුඳරිබබෝඟනුයවහක්ුඳත්හු

ත්ව. බු බොවිතළන්ු වයුතුු වහු ඹන්ු ආතිු ශු තයු එභගින්ු කිරිු වු ගිබතල්ු

රඵහත්ු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු අෂ කාු වයුතුු රදිු ෂ තභහනු බරෝඹු ඳහු භවිතු

යනුසුළුුළේුතහක්වඹුසුවිබලේෂීුවිඹ. බුඑදිබනදහුබදයුබදොයවුලයුලුණු, ළනිුබද්ු
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බිනන්ු බවු ගිඹු මුසලිම්ු බබශඳුන්බන්ු රඵහත්ු තයු එකීු සිංවරු බඵෞද්ධු

ඟනතහබේුබතුරුති. ුඑනහල්, යහ. නළින, ම්මිරිස, යමුංගු, හදික්හුළනිු

කුළුඵඩුුසුළුු්රභහවබඹන්ුබහණ් ුහුභහරුබන්ුමුසලිම්ුබබශඳුන්ුවිසින්ුරඵහන්නහු

රදු ු ුක්රභබේදඹවු නුු බයන්තයු බබශුවයුතුු දු සිදුු බරිණි. බු යබට්ුමිමිබඹන්ු

රළ. වුමුතු, භළණික්, ලි, ආතුන්, ආත්ුදත්ුළනිුබබශුරයුවිබද්ශිඹන්වුබරවිු

කිරීබම්ු ඒහධිහරීු ිනතිඹු යජුු තුු ති. ු තයු ඒහු බයෝභ, ඳෂ සිඹන්, මුසලිම්ු ළනිු

විබද්ීඹුබබශඳුන්වුබරවිුබොවුයහඟයුබහණ් හහයඹුතයයුනුුරළ දඹ. බ 

එබේු වුදු බභයවු ති. ු කුළුඵඩුු රඵහළම භු ්රධහනු යමුවු බොවබනු   ු බනිු

සිඹබේදීු බභයවවු බො ඵවු ඳිතුගීීමන්ු බභන්භු එකීු යමුවු ආතිු ඳසුහලීනු

ඳළමිණිු රන්බද්ීමන්ු වු ඈංග්රීීමන්ු ඹවබත්ු ඳශමුු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරද,ු නතුරුු

ඊ යවු ්රබද්ලරදු අෂ කාඹු වු ඳරිබබෝඟනු යවහු මුළුභනින්භු බනසු විඹ. බු එකීු

විබද්ශිඹන්වු ලයු බබශු බබෝු බභයවු හකිරීභුඅයම්බු පයභත්ු භු බද්ීඹු

බොවිතළන්ුවයුතුුබිුළුගවුතයුශ්රභුක්රභබ දුපුළුල්ුබනක්ුආතිුයමින්ුදකුණුු

ඈන්දිඹහනුුම්රුන්ුබභයවවුබන්පයභවදු ු ුසිදුුවිඹ. බු ුඅනඹනුඳනඹනුබබශු

වයුතුුපුළුල්ුබමින්ුබභයවුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහදුනතභුජීනුයවහවුපුරුදුු

පුහුණුපයභුබනොළශළක්විඹුවළකිවිඹ. බ 

ඒු නුු ෂ තභහනබ ු බභයවුකුඹුරුු ඈ ම්ු පුයන්බද්දීු විබද්ලලින්ුවඹුරඵහබනු

වල්ු ආතුළුු විවිධු අවහයු ෂ ු අනඹනඹු කිරීභවු පුරුදුු සිිනනු සිංවරු බඵෞද්ධු

ඟනතහු භසු ෆභ, භත්කුඩු, භත්ඳළන්ු බහවිතඹු ු වහු සූදුු ළනිු බඵෞද්ධු

ඈළන්පයම්රවුඳවවළණිුවිවිධහහයුහුරු පුරුදුරවුආබ්ඵළහිු පයුසිිනනුු දළකිඹුවළකිඹ. බු

බභභු තත්ත්ඹු ඹවබත්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ජීනු යවහවු බනොළශබඳනු එකීු විු රයු

ඔවුන්වුබරවිුයනුුරඵනුනයුඅමිුවුඟනහෂ ගිුබොවසුවිලහරුලබඹන්ු

ධනබඹන්ුවුඵරබඹන්ුඅ යුබද්දීුසිංවරුබඵෞද්ධුබභන්භුභසතුඟනතහුතයු

ඵහුතයඹුදුගීුදුප්ඳත්ුතත්ත්ඹවුඳත්බමින්ුසිිනති. බුඑඳරිද්බදන්ුශ්රිුරහංබක්ඹුබයත්ඹු

බො නළගුඑහිුඊරුභරුන්ුනුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහුෂ තභහනබ ුතභුඊරුභඹවු

ඳවවළණිුක්රභරවුනුතුවිබද්ලරවුළතිුතත්ත්ඹවුඳත්විුසිිනනුතයුසකීඹු

නිදවසුනිවල්ුඊරුභඹුහිමිුපයුතිලඹුනහුගදහඹුඳරිවහනිුතත්ත්ඹවුමුහුවුදීු

සිිනනුඵුඳළවළදිලිඹ. බුනිදවුරළ දබභන්ුඳසුුයු72ුක්ුබවිුඹද්දීුඳුයවුබඵෞද්ධු
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බිනන්ු බවු ගිඹු මුසලිම්ු බබශඳුන්බන්ු රඵහත්ු තයු එකීු සිංවරු බඵෞද්ධු

ඟනතහබේුබතුරුති. ුඑනහල්, යහ. නළින, ම්මිරිස, යමුංගු, හදික්හුළනිු

කුළුඵඩුුසුළුු්රභහවබඹන්ුබහණ් ුහුභහරුබන්ුමුසලිම්ුබබශඳුන්ුවිසින්ුරඵහන්නහු

රදු ු ුක්රභබේදඹවු නුු බයන්තයු බබශුවයුතුු දු සිදුු බරිණි. බු යබට්ුමිමිබඹන්ු

රළ. වුමුතු, භළණික්, ලි, ආතුන්, ආත්ුදත්ුළනිුබබශුරයුවිබද්ශිඹන්වුබරවිු

කිරීබම්ු ඒහධිහරීු ිනතිඹු යජුු තුු ති. ු තයු ඒහු බයෝභ, ඳෂ සිඹන්, මුසලිම්ු ළනිු

විබද්ීඹුබබශඳුන්වුබරවිුබොවුයහඟයුබහණ් හහයඹුතයයුනුුරළ දඹ. බ 

එබේු වුදු බභයවු ති. ු කුළුඵඩුු රඵහළම භු ්රධහනු යමුවු බොවබනු   ු බනිු

සිඹබේදීු බභයවවු බො ඵවු ඳිතුගීීමන්ු බභන්භු එකීු යමුවු ආතිු ඳසුහලීනු

ඳළමිණිු රන්බද්ීමන්ු වු ඈංග්රීීමන්ු ඹවබත්ු ඳශමුු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරද,ු නතුරුු

ඊ යවු ්රබද්ලරදු අෂ කාඹු වු ඳරිබබෝඟනු යවහු මුළුභනින්භු බනසු විඹ. බු එකීු

විබද්ශිඹන්වු ලයු බබශු බබෝු බභයවු හකිරීභුඅයම්බු පයභත්ු භු බද්ීඹු

බොවිතළන්ුවයුතුුබිුළුගවුතයුශ්රභුක්රභබ දුපුළුල්ුබනක්ුආතිුයමින්ුදකුණුු

ඈන්දිඹහනුුම්රුන්ුබභයවවුබන්පයභවදු ු ුසිදුුවිඹ. බු ුඅනඹනුඳනඹනුබබශු

වයුතුුපුළුල්ුබමින්ුබභයවුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහදුනතභුජීනුයවහවුපුරුදුු

පුහුණුපයභුබනොළශළක්විඹුවළකිවිඹ. බ 

ඒු නුු ෂ තභහනබ ු බභයවුකුඹුරුු ඈ ම්ු පුයන්බද්දීු විබද්ලලින්ුවඹුරඵහබනු

වල්ු ආතුළුු විවිධු අවහයු ෂ ු අනඹනඹු කිරීභවු පුරුදුු සිිනනු සිංවරු බඵෞද්ධු

ඟනතහු භසු ෆභ, භත්කුඩු, භත්ඳළන්ු බහවිතඹු ු වහු සූදුු ළනිු බඵෞද්ධු

ඈළන්පයම්රවුඳවවළණිුවිවිධහහයුහුරු පුරුදුරවුආබ්ඵළහිු පයුසිිනනුු දළකිඹුවළකිඹ. බු

බභභු තත්ත්ඹු ඹවබත්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ජීනු යවහවු බනොළශබඳනු එකීු විු රයු

ඔවුන්වුබරවිුයනුුරඵනුනයුඅමිුවුඟනහෂ ගිුබොවසුවිලහරුලබඹන්ු

ධනබඹන්ුවුඵරබඹන්ුඅ යුබද්දීුසිංවරුබඵෞද්ධුබභන්භුභසතුඟනතහුතයු

ඵහුතයඹුදුගීුදුප්ඳත්ුතත්ත්ඹවුඳත්බමින්ුසිිනති. බුඑඳරිද්බදන්ුශ්රිුරහංබක්ඹුබයත්ඹු

බො නළගුඑහිුඊරුභරුන්ුනුසිංවරුබඵෞද්ධුඟනතහුෂ තභහනබ ුතභුඊරුභඹවු

ඳවවළණිුක්රභරවුනුතුවිබද්ලරවුළතිුතත්ත්ඹවුඳත්විුසිිනනුතයුසකීඹු

නිදවසුනිවල්ුඊරුභඹුහිමිුපයුතිලඹුනහුගදහඹුඳරිවහනිුතත්ත්ඹවුමුහුවුදීු

සිිනනුඵුඳළවළදිලිඹ. බුනිදවුරළ දබභන්ුඳසුුයු72ුක්ුබවිුඹද්දීුඳුයවුබඵෞද්ධු
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නහඹඹන්ු සකීඹු ඟහතිු ඊරුභඹු ඹිගු දිනහදීභවු බඳොබවොත්ු පයු සිිනනු ඵළවින්ු

බඵෞද්ධුඈළන්පයම්ුභතුඳදනම්ුපයුළඩුවුසිංවරුබඵෞද්ධුබයත්බ ුබඵෞද්ධුඅෂ කාු

වුඳරිබබෝඟනුයවහුඹිගුබො ුළම භවුනුකරුයහඟයු්රතිඳත්තිු�ඹහත්භුකිරීභු

අයම්බුශුයුතුුආත. බ 

අෂ කාු විදයහබේු ඳදනභු හිගභින. බු බභහිදීු හිගභු බරු දවසුු යන්බන්ු මිනිසුු

ලයතහරවු හබප්ක්ෂු ම්ඳත්රු ඳත්නහු ීමමිතබහඹින. බු මිනිසුු ලයතහරු

සුබහඹු න්බන්ු ීමමිතු ඵින. බු බභභු මිනිසුු ලයතහු ීමමිතු පයභවු ්රධහනතභු

බවේතුක්ුු න්බන්ු මිනිසුු සිබතහිු ඳතිනු තිප්තියු සුබහඹින. බු ඒු නිහු භහඟු

ක්රභඹක්ුු තුශු ඳතිනු ීමමිතු ම්ඳත්ු මිනිසුන්බේු ීමමිතු තයහරීු විල්ඳු වුභනහු

යහශිඹක්ුුතයුඊඳරිභුහෂ ඹක්ෂභුබරුබඵදහවළරීභුවහුබරෝඹවුඅෂ කාුවිදයහු

ලයු යු තිබබ්. බ අෂ කාු විදයහබන්ු මිනිහබේු ීමමිතු වුභනහරවු ඵරඳෆභක්ුු

බනොය, ඳතිනුහිගුම්ඳත්ුඒුීමමිතුවුභනහුතයු හත්ුහෂ ඹක්ෂභුබඵදහුවළරීභු

ළනු ඳභවක්ුුථහුශත්ු  . දුු දවමින්ුම්ඳත්ලින්ුඊඳරිභු ්රබඹෝඟනුළම භුළනු

ඳභවක්ුුබනො, ීමමිතුලයතහුීමභහුයුළම භවත්ුධහනඹුබඹොමුුයුතිබබ්. බුබම්ු

නිහු . දුදවභු තුිගන්ු හිගබම්ු ්රලසනඹව, බත්රීබම්ු ළවලුවු හෂ ථු පිිගඹභක්ුු

රළබඵනු තයු  ල්බප්ච්ඞතහු තුිගන්ු ලයතහු ංතිප්තිඹු ඹම්ු ශික්ෂවඹවු

රක්කුිරීභදු සිදුු බේ. බු බභඹු යවක්ුු මුහුවු බදනුඅෂ කාු ්රලසනු විදහ ළම භව  බභන්භු

යබට්ු අෂ කාුශභනහයවඹදු හත්ුඳවසුුයින. බ 

ජීත්පයභුවහුඳවුධනඹුලයුබින. බුඑනම්ුබරෞකිුජීවිතඹුතුකිරීබම්දීුඳවු

ආතිු බනොබඹකුත්ු ලයතහු ඈුගයු ළම භවු මිරමුදල්ු ඳළතීභු තයලයු

බේ. බු  පුද්රඹකුවු ඳභවක්ුු බනොු යවවදු එනම්ු යඟඹවදු ධනඹු ලයු බින. බු ඒු

වහුඅදහඹම්ුරැසුයු ළම භවු පුද්රඹන්වුබභන්භු යඟඹන්වදු සිදුබේ. බු . දුයඟහවන්ු

වන්බේු බද්ලනහුයුආත්බත්ුගිහිඹහවු දිිගදුභු දුක්ුුඵත්ුතභු ලයතහු ඈුගයු

ළම භවු්රභහවත්ුධනඹක්ුුඳළතීභුළඳඹක්ුුඵින. බුඒුවහුඅදහඹම්ුඊඳඹහුළම භවු

පුද්රඹහවු සිදුබේ. බු බභබේු අදහඹම්ු ඈඳීමභ, ඈතිරිු කිරීභ, ඳහරිබබෝඟනඹු වු

අබඹෝඟනඹු ඹනු ළදත්ුඅෂ කාු ංල්ඳු ළනු . දුයඟහවන්ු වන්බේදු විවිධු සූත්රු

බද්ලනහු තුශු තභු දවසුු ්රහලු යු තිබබ්. බු . දුයඟහවන්ු වන්බේු ්රහලු යන්බන්ු

අදහඹම්ු ඈඳීමභු ධහෂ මිු බරු ශු යුතුු ඵින. බු බම්ු නුු ණිේඟහු සූත්රබඹහිු

185



186 
 

පුද්රබඹකුුවිසින්ුබනොශුයුතුුබබශදහම්ුඳවක්ුුවන්ුබේ. බුඒහුනම්ුතුන්, විු

අයුධ, භසුභහංල, භත්රයු වු විු බබශදහභු ඹනු ඒහින. බු බභළනිු ධහෂ මිු

ධබනෝඳහඹනු ක්රභු තුිගන්ු භහඟබ ු ගුවහත්භබහඹු පිරිබවින. බු එඹු පුද්රු

ංෂ ධනඹවු බභන්භු භහඟු ංෂ ධනඹවදු හිතයු බරු ඵරඳහනුු රඵින. බු යවු

අෂ කාු ංෂ ධනඹු ඹනුු හුබදක්ුු ධනඹු ඈඳීමභු බවෝු නිසඳහදනඹු ෂ ධනඹු පයභභු

බනොබේ. බු ඒු වහු යබට්ුනිසඳහදනබ ු ෂ ධනඹත්ු භභු භහඟබ ු ුවහත්භුවු

ගුවහත්භුබනසුම්ුමුදහඹක්දුුසිදුවිඹුයුතුඹ. බුඒුතුිගන්ුභසතුුඟනතහබේුජීනු

තත්ත්ඹදු ඊසුු විඹු යුතුු බේ. බ ධහෂ මිු ඊඳඹහු න්නහු ධනඹු අයක්ෂහු යු

ළම භත්, ළරළසුභක්ුු ආතිු ඳරිවයවඹු කිරීභත්ු ලයු ඵදු . දුයඟහවන්ු වන්බේු

බද්ලනහුයුආත. බුඑනම්ුනිසිුළරසුභක්,ු ශභනහයවඹක්ුුආතිුධනඹුඳරිවයවඹු

ශුයුතුුඵින. බුඑළනිුඅෂ කාුශභනහයවඹක්ුුආතිුධනඹුඳරිවයවඹුකිරීබභන්ු

එභුඊඳඹහත්ුධනබඹන්ුඊඳරිභු්රබඹෝඟනුරඵහතුවළකිුතයභුඅෂ කාභඹුලබඹන්ු

තත්ුදියුණුුතත්ත්ඹවදුඳත්විඹුවළකිඹ. බ 

 නිසිු ළරසුභක්ුු බනොභළතිු ධනඹු ඳරිවයවඹු කිරීබභන්ු සිදුන්බන්ු අෂ කාභඹු

ලබඹන්ුතත්ුපිරිහීභවුඳත්පයභින. බුසිගහබරෝහදුසූත්රබඹහිුධනඹුවිනහලුනුක්රභුවඹක්ුු

. දුයඟහවන්ු වන්බේු විසින්ු බද්ලනහු යු ආත. බු බබෝු ඳහඹු මුු බරදු බම්හු

වළඳින්බින. බු එනම්ු සුයහ, සූදු, දුයහඝහයඹ, ඳහඳු මිත්රබේනඹ, බනොල්හිු පයදිු ංඝහයඹු

වු රභුළනිු දුෂ රතහුනිහුධනඹු විනහලු පයු ඹින. බු ධනඹු හිමිුපයුතත්ු්රලසනු

රැවු මුහුවු දීභවදු පුද්රඹහවු සිදුබින. බු බභභු දුෂ රතහු නිහු එභු පුද්රඹහවු

ඳභවක්ුු බනොු භහඟඹවදු ළවලුු රැක්ුු ආතිු බින. බු එඹු යවු අෂ කාු ්රතිඹවදු

හිතයුඵරඳෆම්ුආතිුයින. බ 

අෂ කාුරුණුුළනුයනුහච්ඞහරදීුුඳරිබබෝඟනඹ, අබඹෝඟනඹුවුඈතිරිුකිරීභු

ඹනුංල්ඳුළන  නිතයුහච්ඞහුබබෂ . බු  

. දුයඟහවන්වන්බේදුබම්ුංල්ඳුළනුබද්ලනහුබොවුපුද්රඹකුුඊඳඹනුධනබඹන්ු

්රලසුතු ඳරිදිු ඳරිබබෝඟනඹ, අබඹෝඟනඹු වු ඈතිරිු කිරීම්ු සිදුශු යුතුු අහයඹු

බඳන්හදීුතිබබ්. බුසිගහබරෝහදුසූත්රබ ුආතිුඳවතු. දුුදන ඉවුහක්ිතඹකි. බු 

186



186 
 

පුද්රබඹකුුවිසින්ුබනොශුයුතුුබබශදහම්ුඳවක්ුුවන්ුබේ. බුඒහුනම්ුතුන්, විු

අයුධ, භසුභහංල, භත්රයු වු විු බබශදහභු ඹනු ඒහින. බු බභළනිු ධහෂ මිු

ධබනෝඳහඹනු ක්රභු තුිගන්ු භහඟබ ු ගුවහත්භබහඹු පිරිබවින. බු එඹු පුද්රු

ංෂ ධනඹවු බභන්භු භහඟු ංෂ ධනඹවදු හිතයු බරු ඵරඳහනුු රඵින. බු යවු

අෂ කාු ංෂ ධනඹු ඹනුු හුබදක්ුු ධනඹු ඈඳීමභු බවෝු නිසඳහදනඹු ෂ ධනඹු පයභභු

බනොබේ. බු ඒු වහු යබට්ුනිසඳහදනබ ු ෂ ධනඹත්ු භභු භහඟබ ු ුවහත්භුවු

ගුවහත්භුබනසුම්ුමුදහඹක්දුුසිදුවිඹුයුතුඹ. බුඒුතුිගන්ුභසතුුඟනතහබේුජීනු

තත්ත්ඹදු ඊසුු විඹු යුතුු බේ. බ ධහෂ මිු ඊඳඹහු න්නහු ධනඹු අයක්ෂහු යු

ළම භත්, ළරළසුභක්ුු ආතිු ඳරිවයවඹු කිරීභත්ු ලයු ඵදු . දුයඟහවන්ු වන්බේු

බද්ලනහුයුආත. බුඑනම්ුනිසිුළරසුභක්,ු ශභනහයවඹක්ුුආතිුධනඹුඳරිවයවඹු

ශුයුතුුඵින. බුඑළනිුඅෂ කාුශභනහයවඹක්ුුආතිුධනඹුඳරිවයවඹුකිරීබභන්ු

එභුඊඳඹහත්ුධනබඹන්ුඊඳරිභු්රබඹෝඟනුරඵහතුවළකිුතයභුඅෂ කාභඹුලබඹන්ු

තත්ුදියුණුුතත්ත්ඹවදුඳත්විඹුවළකිඹ. බ 

 නිසිු ළරසුභක්ුු බනොභළතිු ධනඹු ඳරිවයවඹු කිරීබභන්ු සිදුන්බන්ු අෂ කාභඹු

ලබඹන්ුතත්ුපිරිහීභවුඳත්පයභින. බුසිගහබරෝහදුසූත්රබඹහිුධනඹුවිනහලුනුක්රභුවඹක්ුු

. දුයඟහවන්ු වන්බේු විසින්ු බද්ලනහු යු ආත. බු බබෝු ඳහඹු මුු බරදු බම්හු

වළඳින්බින. බු එනම්ු සුයහ, සූදු, දුයහඝහයඹ, ඳහඳු මිත්රබේනඹ, බනොල්හිු පයදිු ංඝහයඹු

වු රභුළනිු දුෂ රතහුනිහුධනඹු විනහලු පයු ඹින. බු ධනඹු හිමිුපයුතත්ු්රලසනු

රැවු මුහුවු දීභවදු පුද්රඹහවු සිදුබින. බු බභභු දුෂ රතහු නිහු එභු පුද්රඹහවු

ඳභවක්ුු බනොු භහඟඹවදු ළවලුු රැක්ුු ආතිු බින. බු එඹු යවු අෂ කාු ්රතිඹවදු

හිතයුඵරඳෆම්ුආතිුයින. බ 

අෂ කාුරුණුුළනුයනුහච්ඞහරදීුුඳරිබබෝඟනඹ, අබඹෝඟනඹුවුඈතිරිුකිරීභු

ඹනුංල්ඳුළන  නිතයුහච්ඞහුබබෂ . බු  

. දුයඟහවන්වන්බේදුබම්ුංල්ඳුළනුබද්ලනහුබොවුපුද්රඹකුුඊඳඹනුධනබඹන්ු

්රලසුතු ඳරිදිු ඳරිබබෝඟනඹ, අබඹෝඟනඹු වු ඈතිරිු කිරීම්ු සිදුශු යුතුු අහයඹු

බඳන්හදීුතිබබ්. බුසිගහබරෝහදුසූත්රබ ුආතිුඳවතු. දුුදන ඉවුහක්ිතඹකි. බු 
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"ඒබක්නු බබෝබු භුබඡේබඟඹයු -ු ද්විහිු ම්භංු ඳබඹෝඟබඹ 

ඝතුත්ථංඝු නිධහබඳඹයු -ු අඳදහසුු බවිසුති" 

 

බභභු්රවුහථහුධෂ භබ ුදවුන්බන්ුඳුදුක්භුවන්සිබඹන්ුඊඳඹහුත්ුධනබඹන්ු

බොවක්ුුඑදිබනදහු්රබඹෝඟනඹවත්ු(ඳරිබබෝඟනඹ), බොවසුුබදක්ුුතභහුයනුුරඵනු

බබශබවශදහම්ු අදීු ෂ භහන්තු බවෝු යහඳහයරු ු දියුණුු පිණිත්ු

(අබඹෝඟනඹ), ඈතිරිු බොවු යදයඹක්,ු විඳතක්ුු ඳළමිණිු විවු ්රබඹෝඟනඹවු ළම භු

වහත්ු (ඈතිරිුකිරීම්)ු බඹදවිඹුයුතුුඵින. බු බරොේතුයහු . දුයඟහවන්ුවන්බේු බද්ලනහු

ශුබභභුහථහුධෂ භබ ුආතිුඊඳබද්ලඹුපුද්රබඹකුබේුිවසථුුජීවිතඹවුඳභවක්ුු

බනොුයහඳහයුඅඹතනඹව, යහඟයුඅඹතනඹවුබභන්භුයවවත්ුඑුබරභුදහශු

යතුවළකිඹ. බුබභහිුවන්ුන්බන්ුඊඳඹනුඅදහඹමින්ුඑක්ුුබොවක්ුුඳරිබබෝඟනඹු

යනුවිවුබොවසුු බදක්ුුඅබඹෝඟනඹුශුයුතුුඵින. බුරළබඵනුසිඹලුුධනඹුෆභවු

 දභවු වු ආඳුම්ු ඳළශඳුම්ු ඹනහදීු ඳරිබබෝඟනු ලයතහු බනුබන්ු ඳභවක්ුු ළඹු

ශබවොත්ුන්බන් , වදිසිඹදීුවිඹදම්ුකිරීභවදුඈතුරුම්ුමුදරක්ුුබනොභළතිුපයුවඹුපයභවු

සිදුපයභින. බුයවවදුඅදහඹභවු හුවිඹදභුළඩිුපයබභන්ුඟනිතුනුඹළඹුහිගඹුපිඹහු

තවළකිුන්බන්ුබද්ීඹුවුවිබද්ීඹුලබඹන්ුවඹුළම බභනි. බුබම්ුනිහුයඟඹක්ුඳහු

සිඹුවිඹදම්ුවළකිතහක්ුතහෂ කීයවඹවුරක්යමින්ුඅදහඹභුවුවිඹදභුතයුඳයතයඹක්ු

එනම්ුඹළඹුහිගඹක්ුආතිුබනොබනුඳරිදිුඅෂ කාඹුශභනහයවඹුයු  ළම භවු

වළකිු ඊඳරිභු  ඊත්හවු ළම භු ඈතහු ළදත්ඹ. බු එනම්ු . දුු දවබම්ු දවන්ු භජීවිථහු

්රතිඳත්තිබඹන්ුකිඹන්බන්ුඅදහඹභුවුවිඹදභුතයුවිලහරුඳයතයඹක්ුආතිුබනොබනු

බේුවයුතුුශුයුතුුඵින. බුයවක්ුම්ඵන්ධබඹන්ුබම්ු  භජීවිථහු්රතිඳත්තිඹුනළතිු

වුබවොත්ුන්බන්ුඅදහඹභවු හුවිඹදභුළඩිුපයුආතිුනුඹළඹුහිගඹුපිඹහුළම භවු

දිගින්ුදිවභුවඹුබමින්ුවිලහරුපී නඹවුමුහුවුදීභවඹ. බුබම්ුනුුරඵහත්ුවඹු

බනුබන්ුවඹුහරිුවුබඳොලීුබපයභවුසිදුනුතයුරින්ුයුයබට්ුවඹුඵයදු

ඈවශුඹින. බුඑබේභුවිබද්ලුවඹුළම ම්රදීුඳවුඑභුවඹුබදනුයවරුවුඅඹතනරු

හිතයුබොන්බද්සිරවදුමුහුවුදීභවුසිදුනුඵු්රවුරුවකි. බුබම්ුනිහුඳවු

යවක්ුලබඹන්ුසහධීනුවයුතුුකිරීභවදුඳවසුුතත්ත්ඹක්ුඊද්තුවිඹුවළකිඹ. බුබම්ු

හිතයු ඵරඳෆම්රු ්රතිපරු භුක්තිුවිදීභවුසිදුනුුආත්බත්දු භසතු ඟනඹහවඹ. බු බම්ු

නිහු  යහඟයු ඳහරනඹවු බභන්භු යවු  අෂ කාුශභනහයවඹවදු බඵෞද්ධුඅෂ කාු
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දෂ ලනබඹන්ු බඵොබවෝු අදෂ ලු තු වළකිඹ. බු එභගින්ු යබට්ු අෂ කාු තත්ත්ඹු බභන්භු

යවළසිඹහබේුඅෂ කාුතත්ත්ඹදු හත්ුඹවඳත්ුතත්ත්ඹවුඳත්යුතුවළකිුබේ. බ 

4.2.2.  ශ්රි ංකළමශ ලර් භළන ආර්ථික    ලය  

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුහෂ තහුඈදිරිඳත්ුයනුබම්ුසථහුනුවිවුඳබේු

අෂ කාබ ුෂ තභහනුතත්ත්ඹුපිිගඵදදුළබවින්ුරහුඵළලීභුබඹෝයුබේ. බුබම්ු

නුු ඳසුගිඹු යඟඹු ඹවබත්ු බපයු ගිඹු යු කිහිඳබ දීු ශ්රිු රංහු අෂ කාබ ු

ෂ ධනඹු  බඵබවවින්ු  භන්දහී ුවිඹ. බ    ( ඳවතුගුුඵරන්නු)ු  62 9ුබෂ ුඳහසකුු

ඈරිදහුත්රසතු්රවහයඹුනිහු දුෂ රුපයුතිබූුඅෂ කාුතත්ත්ඹවුතත්ුළරකිඹුයුතුුඳවයක්ු

ළදුණුු තයු එභු හිතයු අෂ කාු ඵරඳෆම්ලින්ු මිදීු අෂ කාඹු ක්රභබඹන්ු ඹථහු

තත්ත්ඹවු ඳත්ු බමින්ු තිබිඹදීු නබප්ක්ිතතු බරු 6262ු භහෂ තුු භහබ ු ු

සිවු  බොවි්ු - 9ු ංතු තත්ත්ඹවු මුහුවු දීභවු යවවු සිදුු තිබබ්. බු බම්ු ංතු

තත්ත්ඹු වමුබේු ඳබේු අෂ කාඹු 6262ු බෂ දීු  ංබෝඝනඹක්ු   එනම්ු

ඌව  අෂ කාුෂ ධනඹක්ු  හෂ තහුයනු  ආත. බුබම්ුහෂ තහබේුනිෂ බද්ලුඳුඈදිරිඳත්ු

යනුබ ු බම්ු ංතු තත්ත්ඹවු බරෝඹු වු ඳු යවු මුහුවු බදමින්ු සිිනනු

තීයවහත්භු  හනුඹ. බු විබලේබඹන්භු අෂ කාඹවු දහශු නිෂ බද්ලු බඵෞද්ධු

අෂ කාුපිිගබත්ුනුුබම්ුනු  තත්ත්ඹවු හත්ුනුතුඈදිරිඳත්ුකිරීභු හත්ු

ඳරදහිනුනුුආත. බ 

ගුු-ු2 ු 

ෂ ඹ අෂ කාුෂ ධනඹ 

62 4 5.0 

62   4.5 

62 7 3.6 

62 8 3.3 

62 9 2.3 
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දෂ ලනබඹන්ු බඵොබවෝු අදෂ ලු තු වළකිඹ. බු එභගින්ු යබට්ු අෂ කාු තත්ත්ඹු බභන්භු

යවළසිඹහබේුඅෂ කාුතත්ත්ඹදු හත්ුඹවඳත්ුතත්ත්ඹවුඳත්යුතුවළකිුබේ. බ 

4.2.2.  ශ්රි ංකළමශ ලර් භළන ආර්ථික    ලය  

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුහෂ තහුඈදිරිඳත්ුයනුබම්ුසථහුනුවිවුඳබේු

අෂ කාබ ුෂ තභහනුතත්ත්ඹුපිිගඵදදුළබවින්ුරහුඵළලීභුබඹෝයුබේ. බුබම්ු

නුු ඳසුගිඹු යඟඹු ඹවබත්ු බපයු ගිඹු යු කිහිඳබ දීු ශ්රිු රංහු අෂ කාබ ු

ෂ ධනඹු  බඵබවවින්ු  භන්දහී ුවිඹ. බ    ( ඳවතුගුුඵරන්නු)ු  62 9ුබෂ ුඳහසකුු

ඈරිදහුත්රසතු්රවහයඹුනිහු දුෂ රුපයුතිබූුඅෂ කාුතත්ත්ඹවුතත්ුළරකිඹුයුතුුඳවයක්ු

ළදුණුු තයු එභු හිතයු අෂ කාු ඵරඳෆම්ලින්ු මිදීු අෂ කාඹු ක්රභබඹන්ු ඹථහු

තත්ත්ඹවු ඳත්ු බමින්ු තිබිඹදීු නබප්ක්ිතතු බරු 6262ු භහෂ තුු භහබ ු ු

සිවු  බොවි්ු - 9ු ංතු තත්ත්ඹවු මුහුවු දීභවු යවවු සිදුු තිබබ්. බු බම්ු ංතු

තත්ත්ඹු වමුබේු ඳබේු අෂ කාඹු 6262ු බෂ දීු  ංබෝඝනඹක්ු   එනම්ු

ඌව  අෂ කාුෂ ධනඹක්ු  හෂ තහුයනු  ආත. බුබම්ුහෂ තහබේුනිෂ බද්ලුඳුඈදිරිඳත්ු

යනුබ ු බම්ු ංතු තත්ත්ඹවු බරෝඹු වු ඳු යවු මුහුවු බදමින්ු සිිනනු

තීයවහත්භු  හනුඹ. බු විබලේබඹන්භු අෂ කාඹවු දහශු නිෂ බද්ලු බඵෞද්ධු

අෂ කාුපිිගබත්ුනුුබම්ුනු  තත්ත්ඹවු හත්ුනුතුඈදිරිඳත්ුකිරීභු හත්ු

ඳරදහිනුනුුආත. බ 

ගුු-ු2 ු 

ෂ ඹ අෂ කාුෂ ධනඹ 

62 4 5.0 

62   4.5 

62 7 3.6 

62 8 3.3 

62 9 2.3 
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4.2.3. ජළතික වම්ඳ  

එනම්ු කිසිඹම්ු අණ්ඩුක්ු ඵරඹවු ඳත්ු න්බන්ු යු  ඳවක්ු ළනිු  කිසිඹම්ු ීමමිතු

හරඹවඹ. එබේුතහහලිුබහයහයත්ඹවුඳත්ුන විවිධු යඟඹන්ුසිඹුඹවඳත් 

අෂ කාුශභනහයවඹුනිහුවුඅෂ කාු ්රතිඳත්තිරුඳතිනුදුෂ රතහුනිහුයඟඹු

මුහුවුබදනු  මුදල්ුලයතහුබනුබන්ු  යබට්ුඟහතිුම්ඳත්ුවිකිණීභුදිගින්ු  දිවභු

සිදුබමින්ු තිබබ්. යඟඹක්ු යබට්ු ඟහතිු ම්ඳත්ු නහතු ඳයපුයවත්ු අයක්හු නු

අහයඹවු වයුතුු ශු යුතුු තයු ,ු ඒු ම්ඵන්ධබඹන්ු යබට්ු මුලිු ම තිඹු නු

අණ්ඩුක්රභු යසථහවු සුදුසුු ්රතිඳහදනු ආතුශත්ු කිරීභු බඹෝයු ඵවු නිෂ බද්ලු

බබෂ . ඒු නිහු යබට්ු බිනහරඹවු තහහලිු ඳත්ු නු යඟඹක්ු විසින්ු යබට්ු

ඟහතිු ම්ඳත්ු විකිණීභු බවෝු දිගුහලීනු  ඵදුදීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු න්නහු තීන්දුු

තීයවරදිු විනිවිදබහඹකින්ු යුතුු ක්රභබේදඹක්ු  නුභනඹු ශු යුතුු පයභු ඈතහු

ළදත්ඹ. ඒු දවහු ළම භවු බඹෝජිතු  සිඹලුු  තීන්දුු තීයවු

ම්ඵන්ධබඹන්ු  නිහෂ බඹන්භු  භහතයුභණ් රුනුභළතිඹුරඵහළම භුවුඈන්ඳසුු

යබට්ුයසථහදහඹඹවුඈදිරිඳත්ුයුනුභළතිඹුතුයුතුඹ. බ 

බරෝබ ුංෂ ධනුදෂ ලුතයවුනුබොඹහළම භක්ුබරුතුවුඑක්යුති. වදු

. දුයඟහවන්ුවන්බේුවඳුන්හුදුන්බන්ු තුවුඳයභුධනඹුබරින.  යඟඹක්ුවිසින්ුනිසිු

අෂ කාු ශභනහයවඹක්ු ඳත්හු නිමින්ු යබට්ු ම්ඳත්ු පිිගඵු භනහු

බඵෝධඹකින්ුයුතුුඒහුවඳුනහබනු  තියහයු  අෂ කාුෂ ධනඹක්ුඊබදහුවයුතුු

ශු යුතුු බින. දුයහතීතබ දීු යඟු බවත්ු යහඟහු ඹනු යවහයඹු ආතිු වුබ ු දළවළමින්ු

යවු  ඳහරනඹු යන්නහු ඹනු  ෂ ථබඹනි. එබවත්ු ඵරඹවු ඳත්ු නු යඟඹු සිතනුබ ු

තභන්වු රළ. ණුු භවඟනු යභ, යබට්ු ඟහතිු ම්ඳත්ු ම්ඵන්ධබඹන්දු ඕනෆභු බදඹක්ු

කිරීභවු ඔවුන්වු රදු ඟනයභක්ු කිඹහඹ. බු එඹු යවළසිඹහබේු අෂ කාු සුයක්ිතතතහවු

හිතයඹ. බුයබට්ු ඟහතිුම්ඳත්ුවිකිණීභවුබවෝුඵදුදීභවුආතිුයුන්නහුගිවිසුම්රු

ආතිු ආතළම්ු  හිතයු බොන්බද්සිු නිහු යවවු හිතයු අෂ කාු වු බද්ලඳහරනු

ඵරඳෆම්රවුභතයුයබට්ුඟහතිුඅයක්හුම්ඵන්ධබඹන්ුඳහුධහනම්ුවතු

තත්ත්ඹන්වු මුහුවු දීභවු සිදුු සිදුවිඹු වළකිඹ. ඳසුු ඳත්නු බනත්ු යඟඹවු ඳහු

එළනිු ගිවිසුම්ු රංගුු කිරීභු දුසයු නුු ආත. . දුයඟහවන්වන්බේු බද්ලනහු යු

ආත්බත්ු දළවළමිු යහඟයු ඳහරබඹකුු  යවළසිඹහබේු අෂ කාු සුයක්ිතතහු ආතිු කිරීභවු
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වයුතුුශුයුතුුඵින. බම්ුහයවබ දීුයවුඟහතිඹුතුුම්ඳත්ුනිසිුබරුආතළම්ු

විවුනිසිුඅෂ කාුිනනහභුබවෝුබනොරඵමින්ු  විකිණීභවුබවෝුඵදුදීභුවහුවයුතුු

කිරීභවුතහහලිුඵරඹවුඳත්ුනුයඟඹවුඈ ුරළ දබභන්ුයවළසිඹහබේුඅෂ කාු

සුයක්ිතතතහවු හිතයු තත්ත්ඹක්ු ඊද්තු බේ. බ  එළනිු තත්ත්ඹන්ු ළශක්පයභවු

ලය  යසථහු්රතිඳහදනුආතුශත්ුකිරීභුවුඑළනිු්රතිඳහදනුඊල්රංකවඹුයමින්ු

ඟහතිු ම්ඳත්  විකිණීභවු බවෝු  ඵදුු දීභව  �ඹහශබවොත්ු දහශු කියුත්තන්වු

එබයහිු ඳයහධු :ු (ඊදහු -ු බඳොදුු බද්බඳොශු ම තිඹ) වු සිවිල්ු ම තිභඹ  �ඹහභහෂ ු

ළම භවදුවළකිඹහුආතිුකිරීභුළදත්ඹ. බ 

4.2.4  දුම්මකොෂ වශ භධයවළර ඵදු ප්රතිඳ තිය. 

 දුම්ළිනුවුභත්රයුභගින්ුයඟඹවුරළබඵනුඵදුුඅදහඹභවු හුඒහුනිහුබයෝගීුනු

ඹුවහු බෞයුවිඹදම්ුබනුබන්ුයඟඹවුළඹුඵයක්ුදළරීභවුසිදුනුඵවුබඵොබවෝු

රුණුු ඈදිරිඳත්ු ආතිු තයු ඉවු භතයු ටීනහු මිනිසු ජීවිතු විලහරු

්රභහවඹක්ු  යවුයවවුහිමිුබේ. බුසියට්ුබහවිතඹුනිහුඳභවක්ුයවු 4222ු

වුධිුපිරික්ුමිඹුඹනුඵුබෞයුංලුඳින. බුබම්ුනිහුදුම්බොශුෂ භහන්තඹවු

හසිුබනොළරබනුඳරිදිුභත්රයුවු දුම්ළිනුබහවිතඹුමධෂ ඹභත්ුයනුනිසිුඵදුු

්රතිඳත්තිඹක්ු �ඹහත්භු කිරීභු ළනු යඟඹු කිසිඹම්ු ධයනඹක්ු යු ඩිනම්ු පිඹයු

ළම භුඈතහභත්ුලයුරුවකි. බ  

බොමින්ුබහුවමුබේුහක්ිතුදුන්ුභධයහයුවහුභත්රයුබතොයතුරුුභධයසථහනබ ු

(ආඩික්)ුවිධහඹුධයක්ුපු. දුුසුභනබේයුභවතහබේ ුදවුන්බන්ුදුම්ළිනුවහු

ඵදුයවඹුවිදයහත්භු�ඹහවුනළංපයභ  භගින්ුයඟබ ුඅදහඹභුඈවශුනළංවිඹුවළකිු

තයුඒුභභුදුම්ළිනුඳරිබබෝඟනඹුදුඩුුයතුවළකිුඵින. බ  යවවුහිතත්ුදුම්බොශු

ඵදුු්රතිඳත්තිඹත්ුබනුඒභවුයඟඹවුබඹෝඟනහුඈදිරිඳත්ුයන  ඒුභවතහුඳන්බන්ු

දුම්ළිනුබහවිතඹුශ්රිුරංහබේුබෞය, අෂ කාඹුවුඟනුජීවිතඹුනහසිුගපයභවුඑබයහිු

ඵරඳහනු්රඵරතභුහධඹුඵින. බ 

ශ්රිුරංහබේුදුම්බොශුවහුඅෂ කාඹුපිරිළඹු(බෞයුපිරිළඹුඳරදහිනතහුහිමිපයභු

වු ල්ු භයව)ු රු. බබිලිඹනු 6  ු ක්ු නු ඵු එක්ත්ු ඟහතීන්බේු ංෂ ධනු ළ ු

වවනු වු බරෝු බෞයු ංවිධහනඹු විසින්ු වනඹු යු ආත. බු ු එඹු දශු බද්ීඹු

                                                           
1 හක්ිතුංු-ු99ුු-ුුුපු. දුුසුභනබේයුභවතහ 
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වයුතුුශුයුතුුඵින. බම්ුහයවබ දීුයවුඟහතිඹුතුුම්ඳත්ුනිසිුබරුආතළම්ු

විවුනිසිුඅෂ කාුිනනහභුබවෝුබනොරඵමින්ු  විකිණීභවුබවෝුඵදුදීභුවහුවයුතුු

කිරීභවුතහහලිුඵරඹවුඳත්ුනුයඟඹවුඈ ුරළ දබභන්ුයවළසිඹහබේුඅෂ කාු

සුයක්ිතතතහවු හිතයු තත්ත්ඹක්ු ඊද්තු බේ. බ  එළනිු තත්ත්ඹන්ු ළශක්පයභවු

ලය  යසථහු්රතිඳහදනුආතුශත්ුකිරීභුවුඑළනිු්රතිඳහදනුඊල්රංකවඹුයමින්ු

ඟහතිු ම්ඳත්  විකිණීභවු බවෝු  ඵදුු දීභව  �ඹහශබවොත්ු දහශු කියුත්තන්වු

එබයහිු ඳයහධු :ු (ඊදහු -ු බඳොදුු බද්බඳොශු ම තිඹ) වු සිවිල්ු ම තිභඹ  �ඹහභහෂ ු

ළම භවදුවළකිඹහුආතිුකිරීභුළදත්ඹ. බ 

4.2.4  දුම්මකොෂ වශ භධයවළර ඵදු ප්රතිඳ තිය. 

 දුම්ළිනුවුභත්රයුභගින්ුයඟඹවුරළබඵනුඵදුුඅදහඹභවු හුඒහුනිහුබයෝගීුනු

ඹුවහු බෞයුවිඹදම්ුබනුබන්ුයඟඹවුළඹුඵයක්ුදළරීභවුසිදුනුඵවුබඵොබවෝු

රුණුු ඈදිරිඳත්ු ආතිු තයු ඉවු භතයු ටීනහු මිනිසු ජීවිතු විලහරු

්රභහවඹක්ු  යවුයවවුහිමිුබේ. බුසියට්ුබහවිතඹුනිහුඳභවක්ුයවු 4222ු

වුධිුපිරික්ුමිඹුඹනුඵුබෞයුංලුඳින. බුබම්ුනිහුදුම්බොශුෂ භහන්තඹවු

හසිුබනොළරබනුඳරිදිුභත්රයුවු දුම්ළිනුබහවිතඹුමධෂ ඹභත්ුයනුනිසිුඵදුු

්රතිඳත්තිඹක්ු �ඹහත්භු කිරීභු ළනු යඟඹු කිසිඹම්ු ධයනඹක්ු යු ඩිනම්ු පිඹයු

ළම භුඈතහභත්ුලයුරුවකි. බ  

බොමින්ුබහුවමුබේුහක්ිතුදුන්ුභධයහයුවහුභත්රයුබතොයතුරුුභධයසථහනබ ු

(ආඩික්)ුවිධහඹුධයක්ුපු. දුුසුභනබේයුභවතහබේ ුදවුන්බන්ුදුම්ළිනුවහු

ඵදුයවඹුවිදයහත්භු�ඹහවුනළංපයභ  භගින්ුයඟබ ුඅදහඹභුඈවශුනළංවිඹුවළකිු

තයුඒුභභුදුම්ළිනුඳරිබබෝඟනඹුදුඩුුයතුවළකිුඵින. බ  යවවුහිතත්ුදුම්බොශු

ඵදුු්රතිඳත්තිඹත්ුබනුඒභවුයඟඹවුබඹෝඟනහුඈදිරිඳත්ුයන  ඒුභවතහුඳන්බන්ු

දුම්ළිනුබහවිතඹුශ්රිුරංහබේුබෞය, අෂ කාඹුවුඟනුජීවිතඹුනහසිුගපයභවුඑබයහිු

ඵරඳහනු්රඵරතභුහධඹුඵින. බ 

ශ්රිුරංහබේුදුම්බොශුවහුඅෂ කාඹුපිරිළඹු(බෞයුපිරිළඹුඳරදහිනතහුහිමිපයභු

වු ල්ු භයව)ු රු. බබිලිඹනු 6  ු ක්ු නු ඵු එක්ත්ු ඟහතීන්බේු ංෂ ධනු ළ ු

වවනු වු බරෝු බෞයු ංවිධහනඹු විසින්ු වනඹු යු ආත. බු ු එඹු දශු බද්ීඹු

                                                           
1 හක්ිතුංු-ු99ුු-ුුුපු. දුුසුභනබේයුභවතහ 
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නිසඳහදිතබඹන්ු . බ ුකි. බුුී වුභතය,ුමිනිසුන්ුසියටු්ුවහුුදිනවුරු. බු. බමිලිඹනු 22ු

ක්ුළඹයනුතයුඑඹුුහෂ ිතුරුපිඹල්ුබිලිඹනු  4ුඈක්භින. බුුශ්රිුරංහබේුුදුම්ළිනු

නිසඳහදනබ ුවුබරවියවබ ුඒහධිහරිඹුදයන්බන්ුරංහුදුම්බොශුභහභින. බුු

එහිුබොවසුිනතිබඹන්ු8 . බ 3ුුඵහුතයුබොවසු්රභහවඹුබ්රිතහනයුවුුආභුරිහනුු

දුම්බොශු භහභු තුබේ. බු ු බභභු භහබම්ුරහබබඹන්ුඵහුතයු බොවක්ු හෂ ිතු

බ්රිතහනයඹවුවුආභරිහවුආදීුඹින. බු 

නිලසිතතු්රතිඳත්තිුඳරදහීමුබරු�ඹහත්භුශුවිවුදුම්ළිනුඳරිබබෝඟනඹුවුඑිනන්ු

සිදුනුවහනිඹුුළරකිඹුයුතුුබරුඩුුශුවළකිුඵුබවොඳින්ුතවවුරුුපයුතිබේ. බුුඳරදහීමු

දුම්ළිනුඳහරනබ ු්රධහනුහධඹුන්බන්ුදුම්ළිනුවහුඳරදහීමුබරුඵදුුඹුකිරීභින. බුු 

දුම්ළිනුවහුඵදුයවඹුවිදයහත්භු�ඹහවුනළංපයභුභඟින්ුයඟබ ුඅදහඹභුඈවශු

නළංවිඹුවළකිුතයුඒුභභුදුම්ළිනුඳරිබබෝඟනඹුඩුයුතුවළකිඹ. බුබභඹුයඟඹවු

බභන්භු භවඟනතහවදු හසිදහඹු සථහකි. බු ු එඹු යබට්ු අදහඹභු ළඩිු යනුු

බෞයඹුවහුඅෂ කාඹුළඩිුදියුණුුයනුඅබඹෝඟනඹකි. බ 

ධයඹනලින්ු බවිගු පයු ආත්බත්ු ශ්රිු රංහු තභත්ු ඳරදහීමු දුම්ළිනු ඵදුයවු

්රතිඳත්තිඹක්ු ු �ඹහත්භු යු බනොභළතිු ඵින. බු ු යඟබ ු බහණ් හහයඹවු හෂ ිතු

ඹයුතුවළකිුරුපිඹල්ුබිලිඹනුවනක්ුඳසුගිඹුදලුබදුතුශුඑතුුයුළම භවු

බනොවළකිු පයු ආත. බු ු දුම්බොශු භහබම්ු රහබඹු ඈවශු ගිඹදු ඉවු හබප්ක්ු යඟබ ු

අදහඹභුළඩිුබනොපයභවුබභඹුබවේතුුපයුතිබබ්. බ 

බභභු ධයඹනලින්ුබවිගු පයුආත්බත්ුශ්රිුරංහබේු සියට්ු මිරදීුළම බම්ු ු වළකිඹහු

යුවනහක්ුතිසබේුඈවශුබොසුආතිුඵින. බුුබභිනන්ුදවසුයන්බන්ුබනකුත්ු

නිසඳහදනුවහුනුවිවුසියට්ුමිර,ුඅදහඹභුවහුඊද්ධභනඹුභගුනුවිවුසියට්ු

හබප්ක්ු මිරු ඩුු බහණ් ඹක්ු ඵවු ඳත්පයු ආතිු ඵින. බු අෂ කාු විලසබල්ිනන්ුු

බඳන්හුබදන්බන්ුදුඳතිනුඊද්ධභනඹවුහබප්ක්ුසියට්ුමිරුළරකිඹුයුතුුබරු

ළඩිුශයුතුුඵින. බ 

යඟඹුවිසින්ුදුම්බොශු ුඵදුුළඩිුයනුෆභවිවභු ුදුම්බොශුභහභදුමිරක්ුඑතුු

යු බබශබඳොබශේු මිරු තීයවඹු යනුු රඵින. බු ු බභබේු සිදුු කිරීභවු භහභවු ඈ ු

රළබඵන්බන්ුනිළයදිුබරුඵදුුළඩිුකිරීභුයඟඹුවිසින්ුසිදුුබනොයනුඵළවිනි. බු ු බභහිු

හනු ්රතිපරඹු න්බන්ු ඵදුු ළඩිු යනු ෆභු බභොබවොතභු බබශදබඳොබශේු මිශු

තීයවඹුයනු ුභහභු ධිුරහබඹක්ුරළ දභින. බු යඟඹුවිසින්ුඊද්ධභනඹවුවහු මිරදීු
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ළම බම්ු වළකිඹහවු හබප්ක්ු නිළයදිු බරු ඵදුු ඳනන්බන්ුනම්ු බබශදබඳොබල්ු

මිරුතීයවඹුයන්බන්ුනම්ුබභබේුවිබද්ීඹුභහභවුයබට්ුමුදල්ුපිවතවුආදුළම භවු

බනොවළකිුනුුආත. බුු 

බභභු තත්ත්ඹු ඈතහු ඳවසුබන්ු වහු ු ඈක්භනින්ු නිළයදිු ශු වළකිඹ. බු ු දුම්බොශු

ඵදුයවඹුබඵොබවෝු යවරු දලුවනහක්ුතිසබේු ධයඹනඹුයුආත. බු ු බරෝු

බෞයුංවිධහනඹුවුබරෝුඵළංකුුවිසින්ුදුම්බොශුඵදුයවඹුපිිගඵුනිෂ බද්ලු

නිතුුයුආත. බු ු බභභුනිෂ බද්ලුකිසික්ු දළනවු ලරුු රංහබේු නුභනඹු බනොකිරීභු

තිලිනන්භුනහුගදහඹඹ. බු 

්රතිඳත්තිුධයඹනුඅඹතනඹ  විසින්ුබම්ුබෂ ුසිදුුයනුරදුධයඹනඹකින්ුබවිගු

ූ බ දුඳරදහීමුඵදුුක්රභඹක්ු�ඹහත්භුකිරීබභන්ුයවවුඈතහ  ළදත්ු්රතිපරුරඵහුතු

වළකිුඵින. බ බම්ුනිහුදුම්බොශුෂ භහන්තඹවුහසිුබනොරන, භත්රයුවුදුම්ළිනු

බහවිතඹු මධෂ ඹභත්ු යනු නිසිු  ඵදුු ්රතිඳත්තිඹක්ු යඟඹු භගින්ු  �ඹහත්භු ශු

යුතුඹ. බ 

 4.3.1. ආනයන ඳළනයුු. බුු 

බොවි්ුතත්ත්ඹවුබඳයුහභහනයබඹන්ුඳබේුඳනඹනුදහඹභුබභන්ුබදගුවඹු

ඳභවුඅනඹනුවිඹදභක්ුති. ණුුනිහු දිගින්ුදිවභු  විලහරුබබශදුහිගඹවුමුහුවු

දීභවුසිදුුති. ණි. බුබොවි්ුංතබඹන්ුඳසුුයඟඹුදළඩිුඅනඹනුඳහරනඹවුබඹොමුුපයු

ආත. බුඒුභුඅනඹනුවිඹදම්ුළරකිඹුයුතුුබරුඩුුපයබභන්ුබබශදුහිගබ දුඩුු

පයභක්ුසිදුුආත. බු බබේු බතත්ු  බොවි්ුංතුතත්ත්ඹු ඳවඹහභත්ුභු බම්ු

තත්ත්ඹුක්රභබඹන්ුලිහිල්ුකිරීභවුයඟඹුපිඹයුනුුආත. බුබම්ුතත්ත්ඹුවමුබේුඳබේු

නිෂ බද්ලඹුන්බන්ුයඟබ ුවිබද්ලුබබශදුප්යුතිඳත්තිඹුතුශුකිසිඹම්ුඅනඹනුඳහරනු

පිිගබතක්ු නුභනඹු ශු යුතුු ඵින. බු 626 ු ෂ ඹු බනුබන්ු මුදල්ු ආභතිු වු

භළතිු භහින්දු යහඟඳක්ු භවතහු ඈදිරිඳත්ු ශු නතභු  යහඟයු ඹළඹු  බල්නබ ු

බභබේුදවන්ුබේ. බ 

„දියුණුුයවරුආතිුඊසුතහක්වඹුවහුඊඳයවුබභන්භුබප්ුයබට්ුනිසඳහදනඹන්වු

ඈවශුිනනහම්ුදිඹුවළකිුඳනඹනුංෂ ධනඹුවහුයවතුශුනිඳදහුතුබනොවළකිු

සුවිබලේිතතුමුරයුවහුන්තෂ ුබහණ් ුඅනඹනඹුකිරීභවුඳබේුබබශු්රතිඳත්තිඹු

සුවිඹුයුතුින. බ‟ 
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ළම බම්ු වළකිඹහවු හබප්ක්ු නිළයදිු බරු ඵදුු ඳනන්බන්ුනම්ු බබශදබඳොබල්ු

මිරුතීයවඹුයන්බන්ුනම්ුබභබේුවිබද්ීඹුභහභවුයබට්ුමුදල්ුපිවතවුආදුළම භවු

බනොවළකිුනුුආත. බුු 

බභභු තත්ත්ඹු ඈතහු ඳවසුබන්ු වහු ු ඈක්භනින්ු නිළයදිු ශු වළකිඹ. බු ු දුම්බොශු

ඵදුයවඹුබඵොබවෝු යවරු දලුවනහක්ුතිසබේු ධයඹනඹුයුආත. බු ු බරෝු

බෞයුංවිධහනඹුවුබරෝුඵළංකුුවිසින්ුදුම්බොශුඵදුයවඹුපිිගඵුනිෂ බද්ලු

නිතුුයුආත. බු ු බභභුනිෂ බද්ලුකිසික්ු දළනවු ලරුු රංහබේු නුභනඹු බනොකිරීභු

තිලිනන්භුනහුගදහඹඹ. බු 

්රතිඳත්තිුධයඹනුඅඹතනඹ  විසින්ුබම්ුබෂ ුසිදුුයනුරදුධයඹනඹකින්ුබවිගු

ූ බ දුඳරදහීමුඵදුුක්රභඹක්ු�ඹහත්භුකිරීබභන්ුයවවුඈතහ  ළදත්ු්රතිපරුරඵහුතු

වළකිුඵින. බ බම්ුනිහුදුම්බොශුෂ භහන්තඹවුහසිුබනොරන, භත්රයුවුදුම්ළිනු

බහවිතඹු මධෂ ඹභත්ු යනු නිසිු  ඵදුු ්රතිඳත්තිඹක්ු යඟඹු භගින්ු  �ඹහත්භු ශු

යුතුඹ. බ 

 4.3.1. ආනයන ඳළනයුු. බුු 

බොවි්ුතත්ත්ඹවුබඳයුහභහනයබඹන්ුඳබේුඳනඹනුදහඹභුබභන්ුබදගුවඹු

ඳභවුඅනඹනුවිඹදභක්ුති. ණුුනිහු දිගින්ුදිවභු  විලහරුබබශදුහිගඹවුමුහුවු

දීභවුසිදුුති. ණි. බුබොවි්ුංතබඹන්ුඳසුුයඟඹුදළඩිුඅනඹනුඳහරනඹවුබඹොමුුපයු

ආත. බුඒුභුඅනඹනුවිඹදම්ුළරකිඹුයුතුුබරුඩුුපයබභන්ුබබශදුහිගබ දුඩුු

පයභක්ුසිදුුආත. බු බබේු බතත්ු  බොවි්ුංතුතත්ත්ඹු ඳවඹහභත්ුභු බම්ු

තත්ත්ඹුක්රභබඹන්ුලිහිල්ුකිරීභවුයඟඹුපිඹයුනුුආත. බුබම්ුතත්ත්ඹුවමුබේුඳබේු

නිෂ බද්ලඹුන්බන්ුයඟබ ුවිබද්ලුබබශදුප්යුතිඳත්තිඹුතුශුකිසිඹම්ුඅනඹනුඳහරනු

පිිගබතක්ු නුභනඹු ශු යුතුු ඵින. බු 626 ු ෂ ඹු බනුබන්ු මුදල්ු ආභතිු වු

භළතිු භහින්දු යහඟඳක්ු භවතහු ඈදිරිඳත්ු ශු නතභු  යහඟයු ඹළඹු  බල්නබ ු

බභබේුදවන්ුබේ. බ 

„දියුණුුයවරුආතිුඊසුතහක්වඹුවහුඊඳයවුබභන්භුබප්ුයබට්ුනිසඳහදනඹන්වු

ඈවශුිනනහම්ුදිඹුවළකිුඳනඹනුංෂ ධනඹුවහුයවතුශුනිඳදහුතුබනොවළකිු

සුවිබලේිතතුමුරයුවහුන්තෂ ුබහණ් ුඅනඹනඹුකිරීභවුඳබේුබබශු්රතිඳත්තිඹු

සුවිඹුයුතුින. බ‟ 
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අනඹනුීමභහුයුඳනඹනුඅදහඹම්ුළඩිුයුළම භුඳුයවුඳළත්බතන්ුබවොදුබදඹක්ු

බරු බඳනුවත්ු විබද්ලු බබශදහභු ඹනුු තනිු ඳළත්තවු ඳභවක්ු භන්ු යනු

�ඹහලිඹක්ුබනොබේ. බුඑබේභුආතළම්ුඳනඹනුනිසඳහදනුවහුඅනඹනුලයුබේ. බු

බම්ුනිහු යබට්ුඈදිරිුවිබද්ලුබබශදු්රතිඳත්තිඹුසුකිරීබම්දීුඳතිනුබොබයෝනහු

ංතුහරබඹන්ුඳසුත්ු වළකිතහක්ුදුයවුනලයුවුතයලයුබනොනුඅනඹනු

ීමභහුබබයන වුඅනඹනුඅබද්ලනුදිරිභත්ුබබයනු  පිිගබතක්ුආතිුයුළම භු

යවවුහිතයුබේ. බ 

බොමින්ු බහු වමුබේු හක්ිතු දුන්ු අඝහෂ ඹු රලිතසිරිු ගුවරුන්ු භවතහු ඳවතු

නිෂ බද්ලුබදුඈදිරිඳත්ුයුතිබිණි. බ 

1 “තදුයවත්ුවිබද්ලුයවල්රවුවඹුපයබභන්ුළශකිඹුයුතුින. බු ු බප්ුඅෂ කාඹු

තදුයවත්ු විබද්ලු යවරවුවඹපයබභන්ු නතින්නු ඕන,ු ඩුහබන්ු බභතනින්ු

එවහව. බ” 

2 “ඒුබේභුවහභුඅනඹනුඳහරනඹක්ුලයුබනහ. බ” 

එභුරුණුු හත්ුඳළවළදිලිුයමින්ුගුවරුන්ුභවතහුබොමිභුවමුබේුහක්ිතුබදමින්ු

බභබේුදුකීබේඹ. බ2 

„ඳනඹනුෂ ධනඹවුබදනුමධෂ ඹුබවොින. බුඳනඹනු්රෂ ධනඹවුබදනුදිරිඹුබවොිනු

. බුඒුයන්නුඕන. බුවළඵළිනුඳනඹනුෂ ධනඹුබරහුඑනතුරු , පිුබම්ු අනඹනුදිවහු

ඔබවේු ආසු ආයබනු ඵරහු බනු ඈන්නු එු බත්රුභක්ු නළතිු ළ ක්ු . බු බක්ු කඩුු

පිවයිනන්  එනුයවුඳළදුරුුපිවයිනන්ුඑනුයවුපිුබඳොඩිුහබරු  න්තිබම්දීු  . දිඹනු

ඳළදුයත්  දළන්ුදළන්ු“පිවයිනන්ුඑන්නහ”   කිඹරුසිංදුකුත්ුති. වහ. බුදළන්  ඒුතත්ත්ඹවු

පිුළිනර. බ‟ 

4.4.1 දිළිදු මඵෞද්ධ ජන ළලත අ ීනභ. 

 පඟයු ඈත්තබදභලිබ ු ධම්භසිරිු සහමින්ු වන්බේු බොමිභු වමුබේු හක්ිතු බදමින්ු

කිඹහු සිිනබ ු බනත්ු ඟනෂ රවු හබප්ක්ු දිිගඳුු බඵෞද්ධු ඟනඹහවු අෂ කාභඹු

ලබඹන්ුතදීබම්ුළ පිිගබක්ුබනොභළතිුඵින. බුබම්ුනිහු අෂ කාුදුසයතහන්බන්ු

බඳබශනුදිිගඳුුබඵෞද්ධුඟනඹහවුජීබනෝඳහඹුක්රභඹක්ුආතිුයුළම භුදවහුබම්ුආතිු
                                                           
2 හක්යුංු26ුුුඅඝහෂ ඹුරලිතසිරිුගුවරුන්ුභවතහ. බ 
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වළකිු දහඹඹන්ු වයවහු  ඳන්රු මුල්යබනු අෂ කාභඹු ලබඹන්ු තදීබම්ු

ළ පිිගබශක්  සු කිරීභවු පිඹයු ළම භු ඈතහු ළදත්ඹ. බු පඟයු ඈත්තබදභලිබ ු

ධම්භසිරිුසහමින්ුවන්බේුබඵෞද්ධුහිමිම්ු  බොමිභුවමුබේුහක්ිතුබදමින්ුබභබේු

කීබේඹ. බ3 

ු„ු විබලේබඹන්ු සිංවරු ඟනු භහඟබ ු බප්ු බඵෞද්ධු පිංතුන්වු අෂ කාු ලබඹන්ු

තදීබම්ු ළ පිිගබශක්ු තභත්ු සු බරහු නළවළ. බු ු බනක්ු ඟහතීන්ු ඈන්නහු

තභන්බේු යහඳහයඹු  හු බනු ළුගනහභු ඳත්තයු මිිනඹක්ු වරිු දීරහු ඒු ඹු නහු

සිුගන්නු ඹම්කිසිු ළ පිිගබශක්ු ඟහතීන්ු තයු බනයොනයු ලබඹන්ු ඳත්නහ. බුු

නමුත්ුබම්ුබඵෞද්ධඹහව, සිංවරුමිනිසසුන්වුඅෂ කාුලබඹන්ුඹම්කිසිුලක්තිභත්ුඵක්ු

රඵහු න්නවු බම්ු භහඟඹු ක්රභහනුකරු ළ පිිගබශක්ු තභත්ු බො ු නළගිරහු

නළවළ. බ  බප්ුඟනතහබේුඅෂ කාඹුංෂ ධනඹුකිරීභුවහුඳන්රුමුල්ුයුත්තු

ළඩිු පිිගබර  ලයතහඹු බම්ු යුඹු බවොවභු ඳළවළදිලිින. බු යන්නු පුළුන්ු

තළන්ලින්ත්ුඒුයන්බන්ුනළවළ. බුදළන්ුඳහුගිඹුහරරුඔඵතුභන්රහුදකින්නුආතිු

ඳන්බල්ුවහමුදුරුබෝු ල්රපුු බදයු ළසිකිිගඹවුඹනහ. බු භංු දළක්හු ඳත්තබෂ ු දහරහු

තිබඹනහුපින්තයත්ුඑක්. බුවහමුදුරුබෝුබ ොල්ුලින්ුබිත්තිුඵදිනහ. බුහුවයුතුු

යනහ. බුයුඒුබේුඳත්තබෂ ුළබවන්නවුතයම්ුඳන්රත්ුදුප්ඳත්ුබරහුතිබඹනහ. බු

භත්ු දුප්ඳත්ු බරහු තිබඹනහ. බු එතබොවු බම්වු බප්ු ළ ු පිිගබශු ලයතහු

දළන්ුබවොවුතිබඹනහ. බුදළන්ුහභහනයබඹන්ුක්යුදවසුවන්රුඈ  ම්ුභුක්තිු

විදිනුඳන්ල්. බුඒුබේභුවිලහරුලබඹන්ුම්භහදම්ුවළිනඹවුරළබඵනුරංහබේුතිබඹනු

ඟනප්රිඹුවිවහයසථහන. බ‟ 

 4.5.1. ඉ ම් හිමිකම්. 

යබට්ු සිඹලුු ඟනඹහවු කිසිදුු ඟනෂ ු  බදදඹකින්  බතොයු යබට්ු ඕනෆභු ්රබද්ලඹු

දීු  ඔවුන්බේ  ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු හලු ළරසිඹු යුතුඹ. බු බභභු

බොමිභුවිසින්  නළබනහියුඳශහබත්ුශුහක්ිතුවිබහබ දීුසිංවරුබඵෞද්ධ  ඟනඹහවු

තභු ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු බනොවළකිු විලහරු හධහයවඹවු

රක්  ආතිුඵුහක්ිතුභගින්ුබවිගුවිඹ. 
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වළකිු දහඹඹන්ු වයවහු  ඳන්රු මුල්යබනු අෂ කාභඹු ලබඹන්ු තදීබම්ු

ළ පිිගබශක්  සු කිරීභවු පිඹයු ළම භු ඈතහු ළදත්ඹ. බු පඟයු ඈත්තබදභලිබ ු

ධම්භසිරිුසහමින්ුවන්බේුබඵෞද්ධුහිමිම්ු  බොමිභුවමුබේුහක්ිතුබදමින්ුබභබේු

කීබේඹ. බ3 

ු„ු විබලේබඹන්ු සිංවරු ඟනු භහඟබ ු බප්ු බඵෞද්ධු පිංතුන්වු අෂ කාු ලබඹන්ු

තදීබම්ු ළ පිිගබශක්ු තභත්ු සු බරහු නළවළ. බු ු බනක්ු ඟහතීන්ු ඈන්නහු

තභන්බේු යහඳහයඹු  හු බනු ළුගනහභු ඳත්තයු මිිනඹක්ු වරිු දීරහු ඒු ඹු නහු

සිුගන්නු ඹම්කිසිු ළ පිිගබශක්ු ඟහතීන්ු තයු බනයොනයු ලබඹන්ු ඳත්නහ. බුු

නමුත්ුබම්ුබඵෞද්ධඹහව, සිංවරුමිනිසසුන්වුඅෂ කාුලබඹන්ුඹම්කිසිුලක්තිභත්ුඵක්ු

රඵහු න්නවු බම්ු භහඟඹු ක්රභහනුකරු ළ පිිගබශක්ු තභත්ු බො ු නළගිරහු

නළවළ. බ  බප්ුඟනතහබේුඅෂ කාඹුංෂ ධනඹුකිරීභුවහුඳන්රුමුල්ුයුත්තු

ළඩිු පිිගබර  ලයතහඹු බම්ු යුඹු බවොවභු ඳළවළදිලිින. බු යන්නු පුළුන්ු

තළන්ලින්ත්ුඒුයන්බන්ුනළවළ. බුදළන්ුඳහුගිඹුහරරුඔඵතුභන්රහුදකින්නුආතිු

ඳන්බල්ුවහමුදුරුබෝු ල්රපුු බදයු ළසිකිිගඹවුඹනහ. බු භංු දළක්හු ඳත්තබෂ ු දහරහු

තිබඹනහුපින්තයත්ුඑක්. බුවහමුදුරුබෝුබ ොල්ුලින්ුබිත්තිුඵදිනහ. බුහුවයුතුු

යනහ. බුයුඒුබේුඳත්තබෂ ුළබවන්නවුතයම්ුඳන්රත්ුදුප්ඳත්ුබරහුතිබඹනහ. බු

භත්ු දුප්ඳත්ු බරහු තිබඹනහ. බු එතබොවු බම්වු බප්ු ළ ු පිිගබශු ලයතහු

දළන්ුබවොවුතිබඹනහ. බුදළන්ුහභහනයබඹන්ුක්යුදවසුවන්රුඈ  ම්ුභුක්තිු

විදිනුඳන්ල්. බුඒුබේභුවිලහරුලබඹන්ුම්භහදම්ුවළිනඹවුරළබඵනුරංහබේුතිබඹනු

ඟනප්රිඹුවිවහයසථහන. බ‟ 

 4.5.1. ඉ ම් හිමිකම්. 

යබට්ු සිඹලුු ඟනඹහවු කිසිදුු ඟනෂ ු  බදදඹකින්  බතොයු යබට්ු ඕනෆභු ්රබද්ලඹු

දීු  ඔවුන්බේ  ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු හලු ළරසිඹු යුතුඹ. බු බභභු

බොමිභුවිසින්  නළබනහියුඳශහබත්ුශුහක්ිතුවිබහබ දීුසිංවරුබඵෞද්ධ  ඟනඹහවු

තභු ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු බනොවළකිු විලහරු හධහයවඹවු

රක්  ආතිුඵුහක්ිතුභගින්ුබවිගුවිඹ. 
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  . බ . බ    ඟහතයන්තයුභළදිවත්පයභ. බ 

2  ශ්රිු රංහු ඈන්දිඹහවු අන්නබ ු ඈන්දිඹහනුු හයබ ු පිහිවහු ආතිු දඳතක්ු

බවිනන්ුඈන්දිඹහවුශ්රිුරංහුමූබරෝඳහිනුබරුළදත්ඹ. බු ුචීනබ ුනහතුදළක්භු

නුමුතුුභහරඹුු(String of Pearls) ක්රභබේදඹුනුුශ්රිුරංහුපිහිවහුආත්බත්ුඈතහභත්ු

ළදත්ුසථහනඹඹ. බුුආබභරිහනුුඑක්ත්ුඟනඳදබ ුමූලිත්බඹන්ුආතිුඅසිඹහනුුු- 

ඳළසිෆික්ුබබශුගිවිසුභුුනුුුශ්රිුරංහුයුදභඹුබරුඈතහුළදත්ුසථහනඹුපිහිවහු

ආත. බු බම්ුනිහුබරෝබ ු්රධහනුයහඟය  සිඹල්රභුතභන්බේුඟහතයන්තයු්රතිඳත්තිබ ු

ශ්රිුරංහවුළදත්ුතළනක්ුනිතළතින්භුහිමි යුදීුආත. බුුබම්ුනුුඅෂ කාඹුවළසියපයම්ු

ඊබදහු වඹු රඵහු දීභ,ු අධහයු රඵහදීභ,ු ඔවුන්බේු යහඟයබ ු බඳෞද්ලිු වහු බඳොදුු

යහඹඹන්ුභගින්ුවිබද්ලුඅබඹෝඟනුසිදුුකිරීභදක්නවුආත. බු 

ශ්රිුරංහබේුභෂ භසථහනඹක්ුූ ුවම්ඵන්බතොවුයහඹුිනතිඹුචීනුඟහතිිනන්වුඵදුු දීභු

බොශඹු යහඹ,ු �කුවහභරු බතල් වළංකි,ු ඈන්ධනු බඵදහවරිනු අඹතනලින්ු  ක්ු

(IOC) ඹත්ු න්බන්ු ු ු ඈන්දිඹහනුු ඟහතිු භහම්රවඹ. බු ු බම්ු නුු ශ්රිු රංහබේු

අෂ කාඹුයංුඳහරනඹුකිරීභවුඑභුයහඟයරව වළකිුබේ. බු ු එබරභු ුරහබුභගින්ු

විබද්ලුවිනිභඹුබනත්ුයවල්රවුරහුඹෆභුනිතළතින්භුසිදුුබේ. බ 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුබොමින්ුබහුබඹෝඟනහුයුසිිනන්බන්, 

 භෂ භසථහනරුආතිුයහඳහයුවිබද්ලුයහඟයඹුුබවෝුවිබද්ලුඅබඹෝඟනරවුඈ ු
බනොබදනුබරවද,ු 

 එබේු භෂ භසථහනරු ආතිු යහඳහයු ශ්රිු රහංකිු අඹතනරවු බවෝු විලහරු

අබඹෝඟනුලයුනම්ුයහඳහයුංයුක්තිඹක්(Congloramate) රඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

 ෆභුයහඳහයඹක්භුඵහුතයුිනතිඹුශ්රිුරහංකිුවිඹුයුතුඹ. බ 
 

4.7.1.  ජළ යන් ර ඵෆංකුලක්. 

බරෝු ඵළංකුු (World Bank)  වු ඟහතයන්තයු මූරයු යමුදරු (IMF) බරෝු

අෂ කාබ ුඈතහුළදත්ුසථහනඹක්ුම . බුුබභොවුන්ුබඵොබවෝුදුයවුඳහරනඹුන්බන්ු

ඵවහියු යහඟයලින් නු තයු ඔවුන්බේු බොන්බද්සිු නුු වයුතුු කිරීභවු

දියුණුනුයවල්රවුසිදුුබේ. බ 
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චීනඹ,ු ඟඳහනඹු ආතුළුු බඵෞද්ධ/ිතන්බවෝු (Shinto) බොන්ෆියුසිඹසු ළනිු දෂ ලනඹු

දවනුයහඟයරවුදවභවුී ඳුහින්දුුඅභු්රධහනුයහඟයඹක්ුනුුඈන්දිඹහුභු

එක්ු පයු ඟහතයන්තයු ඵළංකුක්ු ංසථහඳනඹු කිරීබභන්ු ශ්රිු රංහ,ු තහිනරන්තඹ,ු

විඹට්නහභඹ,ුමිඹන්භහයඹුළනිුබඵෞද්ධුයහඟයුවහුවනදහීමුවඹුරඵහළම භවත්ු

ඒුනුුසථහයුදියුණුක්ුරඵහළම භවත්ුවළකිුනුුආත. බු 

4.8.1.   ජළ යන් ර රඳලළහිනී ප්රල් ති නළලිකළලක්  

ශ්රිුරංහබේුුබඵෞද්ධඹන්ුුවුමිඹන්භහයුබඵෞද්ධඹන්ුම්ඵන්ධුයමින්ු්රිත්තිුවහු

ළ ුවවන්ු(programme) ඟහතයන්තයු්රඝහයඹුයනුුදක්නවුරළබබ්. බ 

ීම. බඑන්. බඑන්(CNN) ,ු  ද. බ ද. බීම. බ(BBC)ු ළනිු නහලිහු �සතිඹහනිු ම්බඹක්ු ද,ු ල්ු -ු

ඟීමයහු (Al Jazeera) ුමුසලිම්ුම්බඹක්දුආතිුනහලිහබේ. බු ුබම්ුනුුබරෝහීමු

බඵෞද්ධුඟනතහබේුිනතිහසිම්රවුවහනිුසිදුුබේ. බු 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිම්ුබහුබඹෝඟනහුයුසිිනන්බන්, 

I. බඵෞද්ධුයහඟයුඑක්පයුමුදල්ුඅබඹෝඟනඹුබොවුබඵෞද්ධු්රිත්තිුනහලිහක්ු

සථහඳනඹුයනුබරවින. බු 
 

4.9.1. ශ්රි ංකළමශ ආර්ථික අර්බදය 

�තහනයු ු ධියහඟයඹවු ඹවත්ු භබ දීු අෂ කාු ු ්රතිංසයවු නමින්ු සිදුූ ු

බනසම්ුතුිගන්ුබද්ීඹුංසිතිඹු ුවිබද්ීඹුන්නවුූ බ ු දියුණුුනළභතිු

නහභුපුරුභුභගිනි. බු ු 9 4ුන්ුඳසුුදියුණුුඹනුඝනඹුබනුවුංෂ ධනඹු

නළභළතිු ඝනඹු අබද්ලු විඹ. බු ු බෝලීඹයවඹු නළභළතිු වන්ු ඳහඨඹු නුු

දිලයභහනු ූ ු බරෝු හණිඟු ඒහධිඳතිත්ඹක්ු ඹවබත්ු රංහු පී හවු රක්ු

බමින්ුඳතී. බුු 

සබහවිුරුඵවින්ුබරොුඈවශභුයවක්ුබරුයුබයෝපීඹුළවිලිරුන්ුවිසින්ු

විසතයුයනුරදු රංහු දු රුඵවින්ු හීනඹ. බු ු වහල්,ු බඳොල්,ු තර,ු කුයවන්,ු

එශළු,ු ඳශතුරුු අදීු සිඹල්රු පිවයිනන්ු  හු ඩුු මිරවු බන්හු ළම භවු

වළකිඹහු ආත. බු ු ිිතු නිසඳහදනු ඩුබමින්ු ු දිිගඳුු ඵු ,ු භන්දු බඳෝවඹ,ු
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චීනඹ,ු ඟඳහනඹු ආතුළුු බඵෞද්ධ/ිතන්බවෝු (Shinto) බොන්ෆියුසිඹසු ළනිු දෂ ලනඹු

දවනුයහඟයරවුදවභවුී ඳුහින්දුුඅභු්රධහනුයහඟයඹක්ුනුුඈන්දිඹහුභු

එක්ු පයු ඟහතයන්තයු ඵළංකුක්ු ංසථහඳනඹු කිරීබභන්ු ශ්රිු රංහ,ු තහිනරන්තඹ,ු

විඹට්නහභඹ,ුමිඹන්භහයඹුළනිුබඵෞද්ධුයහඟයුවහුවනදහීමුවඹුරඵහළම භවත්ු

ඒුනුුසථහයුදියුණුක්ුරඵහළම භවත්ුවළකිුනුුආත. බු 

4.8.1.   ජළ යන් ර රඳලළහිනී ප්රල් ති නළලිකළලක්  

ශ්රිුරංහබේුුබඵෞද්ධඹන්ුුවුමිඹන්භහයුබඵෞද්ධඹන්ුම්ඵන්ධුයමින්ු්රිත්තිුවහු

ළ ුවවන්ු(programme) ඟහතයන්තයු්රඝහයඹුයනුුදක්නවුරළබබ්. බ 

ීම. බඑන්. බඑන්(CNN) ,ු  ද. බ ද. බීම. බ(BBC)ු ළනිු නහලිහු �සතිඹහනිු ම්බඹක්ු ද,ු ල්ු -ු

ඟීමයහු (Al Jazeera) ුමුසලිම්ුම්බඹක්දුආතිුනහලිහබේ. බු ුබම්ුනුුබරෝහීමු

බඵෞද්ධුඟනතහබේුිනතිහසිම්රවුවහනිුසිදුුබේ. බු 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිම්ුබහුබඹෝඟනහුයුසිිනන්බන්, 

I. බඵෞද්ධුයහඟයුඑක්පයුමුදල්ුඅබඹෝඟනඹුබොවුබඵෞද්ධු්රිත්තිුනහලිහක්ු

සථහඳනඹුයනුබරවින. බු 
 

4.9.1. ශ්රි ංකළමශ ආර්ථික අර්බදය 

�තහනයු ු ධියහඟයඹවු ඹවත්ු භබ දීු අෂ කාු ු ්රතිංසයවු නමින්ු සිදුූ ු

බනසම්ුතුිගන්ුබද්ීඹුංසිතිඹු ුවිබද්ීඹුන්නවුූ බ ු දියුණුුනළභතිු

නහභුපුරුභුභගිනි. බු ු 9 4ුන්ුඳසුුදියුණුුඹනුඝනඹුබනුවුංෂ ධනඹු

නළභළතිු ඝනඹු අබද්ලු විඹ. බු ු බෝලීඹයවඹු නළභළතිු වන්ු ඳහඨඹු නුු

දිලයභහනු ූ ු බරෝු හණිඟු ඒහධිඳතිත්ඹක්ු ඹවබත්ු රංහු පී හවු රක්ු

බමින්ුඳතී. බුු 

සබහවිුරුඵවින්ුබරොුඈවශභුයවක්ුබරුයුබයෝපීඹුළවිලිරුන්ුවිසින්ු

විසතයුයනුරදු රංහු දු රුඵවින්ු හීනඹ. බු ු වහල්,ු බඳොල්,ු තර,ු කුයවන්,ු

එශළු,ු ඳශතුරුු අදීු සිඹල්රු පිවයිනන්ු  හු ඩුු මිරවු බන්හු ළම භවු

වළකිඹහු ආත. බු ු ිිතු නිසඳහදනු ඩුබමින්ු ු දිිගඳුු ඵු ,ු භන්දු බඳෝවඹ,ු
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බඩගින්න, ර ෝගීබව ඉහළට නැග ඇත.  සාක්ෂ තාවය අතින් අඳ ඉහළ 

මට්ටමක සිටියද ලැරබන ආදායම ජීවත්වීම සහා ප්රමාවවත් රන ර..  බබැිනන් 

හැම රදනාම වයගැති වී  සිටින අත   ජයද ිනිනධ  ටවලට හා මූලය 

ආයතනවලට  වය වී පීඩා ිනඳියි.  රගවා ගැනීමට අසීරු වය බ ක් ඇති අත  

වසරින් වස  වය ප්රමාවය වැි ර..  ඊට අමත ව රුපියල අවප්රමාවවීරේ 

රහේතුරවන් වය රන රගනම වය ප්රමාවය බ ඳතල රලස ඉහළ නගිමින්ද 

තිරේ.  බිනට ඇතැේ අය උඳරදස් රදන්රන් භූමිය, ජලය, භූගත සේඳත් ආදිය 

ිනරේශීය ආරයෝජකයින්ට ිනකුවා ආදායේ ලැබීමටය.   

ිනරේශීය ආරයෝජකරයෝ ලංකාර.ම රේශීය බැංකුවලින් අ මුදල් සඳයා රගන 

රම ට  ාජය ක්මමාන්ත හා රවරළ ආයතන මිලදී ගනිති.  අනතුරුව බම 

ආදායේ ිනරේශගත ක ති. 

ඳාසල් යන හැම ළමරයකුම  රබ රහෝිනට අරේක්ෂා ක න්රන් නිෂඳ්ාදකරයකු 

වීම රන ව රැකියාවක් ක න්රනකු වීමයි.  රැකියා ඉඳදිනය හැක්රක් ක්මමාන්ත 

හා රවරළාේවලටය.  නමුත් අඳ ට කා්මමික හා වාණිජ  ටක් රන ව 

කෘෂිකා්මමික  ටකි. නව කා්මමික  ටක් ක වීරේ ප්රතිඳත්තිය දශක ගවනාවක් 

අනුගමනය ක තත් බය මිරිඟුව ඳසුඳස දිවීමක් බවට ඳත් වී ඇත.   ිනරැකියාව 

නිසාත්, අනාගත අරේක්ෂාව භංගවීම නිසාත්, තරුව තරුවයින් අසහනයට ඳත් 

රවමින් ඇත.   

රමය බක්  බක් ඳ ේඳ ාවන් සතු වන සීමිත සේඳතක් වූ නිවහල් බිත  

ලක්ෂව සහිත ක්රියාකා ද දක්ෂයන් රවන් ක  ිනනාශ කි දරේ සැලසුේ සහගත 

උඳක්රමයකි.  ක්රමානුූලලව අදියර න් අදිය  ඳවත්වා රගන ුදද ගැුමේ සහ වස  

20 කට ඳමව වතාවක් බිහි ක න සිිනල් කැ ලි මගින්ද රමම ිනනාශය සිදු 

රකර්ම.  

අධිර.ගී මා්මග, ිනශාල ව ාය හා ගුවන් රත ුමරඳ ළවල් සාදා  රට් නිෂ්ඳාදන 

අඳනයනය ක  දිළිඳුබව තු න් කි දම  රට් අනුගමනය රකර න බක් ආ්මථික 

ප්රතිඳත්තියකි.  සංාා ක වයාඳා ය හා ඇුම්ේ ක්මමාන්තය වැනි අස්යා  

ක්මමාන්ත  හා රසේවාවන්  රට් ආ්මථික ඳදනම රලසට ඉසම්තු රකර්ම.  බමගින් 
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ඟන ජීවිතඹුවිබද්ලුභ ඵළඳුණුුසථහයුඅදහඹම්ුභහෂ ුරව ඵළුතළ දම්ුසිදුු

බබෂ . බුුබදනුුවිබද්ලුතීයවුභතුලයුසථහුඟනුභහඟඹුබිුදළී භවු

භහෂ ඹු ළබේ. බු ු ්රධහනභු විබද්ලු විනිභඹු ඊඳඹනු භහෂ ඹක්ු පයු ආත්බත්ු

විබද්ලරුිවු බේවිහු වහුම්රුුරැකිඹහරු බඹබදනුඊසු ධයහඳනඹන්ු

බනොරළබූ පිරිින. බුුතභුයබට්ුආතිුසබහවිුම්ඳත්ුනුුඅෂ කාඹුබො නහු

බනොභළතිු ු නිහු බභොවුහුු පිවයවරු බභබේු තභු තභු ශ්රභඹු ළඹු යති. බු ු භළදු

බඳයදිු බේහු බඹෝඟඹන්ු ඔවුන්ු බඵොබවෝු විවු දකින්බන්ු තභු වලුන්ු

බරවඹ. බු ුහයත්ුකුඹුරුුඹහඹන්ුපුයන්ුපයුබබෝු  හුඈ ම්ුල්ුබිහිුපයුඹද්දීු

විබද්ලුරැකිඹහරවුඹහභුබභබේුබේත්ුපයුආත. බ   

4.10.1 � ංකළමශ ජළතික ආර්ථික දිළනතිය පිළිඵ විභර්නළ භක     විග්රශයක් 
(i) ප්රමශය 

�ු රංහබේුඅෂ කාඹු බදු භසතඹක්ු ු බරු ඵළලු ශ ෂ තභහනු තත්ත්ඹු ළනු

තුුගු විඹු වළකිද?ු එහිු ඊඳනති පිිගඵු වි්රවු ශු වළක්බක්ු යු අහයඹවු ද?ු

නුභනඹුබබයනුවහුශුයුතුු්රතිඳත්ති පිිගඵුකිුවළක්බක්ුකුභක්ද? 

හෂ ුඅෂ කාුනිෂ වහඹඹන්ුනුඒුපුද්රුදශුඟහතිුනිසඳහදිතඹ,අෂ කාුෂ ධනු

බේඹ,බවුම්ුබලේඹ,ුවිබදසුවඹුඵයුළනිුඳයහමිතීන්වුනුුයබට්ුඅෂ කාඹුවහුඑහිු

භන්භ ංක්ිතප්තුවියවඹවුරක්කිරීභුබභහිුයමුවින. බ 

 (ii) ලර් භළන    ලය වෆමකවින් 

යබට්ුඒුපුද්රුුඅදහඹභුආබභරිහනුුබ ොරෂ ුවහයදවවුඅන්නුනමුත්ුඅෂ කාු

ෂ ධනුබේඹුඵහරුපයුආත. බුයුකිහිඳඹවුබඳයුහෂ තහුශු7%ුුඳභවුඅෂ කාු

ිද්ධිුනුඳහතඹුබම්ුනුවිවුබොවි්- 9ුංතබ ුඵරඳෆම්දුභුිවුතත්ත්ඹවු

ඳත්ුතිබබ්. බු්රසිද්ධුයනුදත්තරවුනුුවුදුුඟහතිුනිසඳහදනඹු්රභහවත්ුඳරිදිු

ඈවශු ඹහභක්ු බනොු බඳබනින. බු යබට්ු ිිතෂ භහන්තඹු දිගින්ු දිවභු දුෂ රු න්බන්ු

බභබතක්ු සඹංබඳෝිතතු තත්ත්ඹු තිබූු වල්ු ඳහු අනඹනඹු කිරීභවු සිදුනු

තයභවභඹ. බු විබද්ලු ංිතතරු තත්ත්ඹු බභන්භු විබද්ලු අදහඹම්දු තුුගදහඹු නළත. බු

ඳළතිුතත්ත්ඹුනම්ුඅනඹනුක්රභබඹන්ුඈවශුඹන්බන්ුඳනඹනුඈවශුඹනුබේඹු
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ඟන ජීවිතඹුවිබද්ලුභ ඵළඳුණුුසථහයුඅදහඹම්ුභහෂ ුරව ඵළුතළ දම්ුසිදුු

බබෂ . බුුබදනුුවිබද්ලුතීයවුභතුලයුසථහුඟනුභහඟඹුබිුදළී භවු

භහෂ ඹු ළබේ. බු ු ්රධහනභු විබද්ලු විනිභඹු ඊඳඹනු භහෂ ඹක්ු පයු ආත්බත්ු

විබද්ලරුිවු බේවිහු වහුම්රුුරැකිඹහරු බඹබදනුඊසු ධයහඳනඹන්ු

බනොරළබූ පිරිින. බුුතභුයබට්ුආතිුසබහවිුම්ඳත්ුනුුඅෂ කාඹුබො නහු

බනොභළතිු ු නිහු බභොවුහුු පිවයවරු බභබේු තභු තභු ශ්රභඹු ළඹු යති. බු ු භළදු

බඳයදිු බේහු බඹෝඟඹන්ු ඔවුන්ු බඵොබවෝු විවු දකින්බන්ු තභු වලුන්ු

බරවඹ. බු ුහයත්ුකුඹුරුුඹහඹන්ුපුයන්ුපයුබබෝු  හුඈ ම්ුල්ුබිහිුපයුඹද්දීු

විබද්ලුරැකිඹහරවුඹහභුබභබේුබේත්ුපයුආත. බ   

4.10.1 � ංකළමශ ජළතික ආර්ථික දිළනතිය පිළිඵ විභර්නළ භක     විග්රශයක් 
(i) ප්රමශය 

�ු රංහබේුඅෂ කාඹු බදු භසතඹක්ු ු බරු ඵළලු ශ ෂ තභහනු තත්ත්ඹු ළනු

තුුගු විඹු වළකිද?ු එහිු ඊඳනති පිිගඵු වි්රවු ශු වළක්බක්ු යු අහයඹවු ද?ු

නුභනඹුබබයනුවහුශුයුතුු්රතිඳත්ති පිිගඵුකිුවළක්බක්ුකුභක්ද? 

හෂ ුඅෂ කාුනිෂ වහඹඹන්ුනුඒුපුද්රුදශුඟහතිුනිසඳහදිතඹ,අෂ කාුෂ ධනු

බේඹ,බවුම්ුබලේඹ,ුවිබදසුවඹුඵයුළනිුඳයහමිතීන්වුනුුයබට්ුඅෂ කාඹුවහුඑහිු

භන්භ ංක්ිතප්තුවියවඹවුරක්කිරීභුබභහිුයමුවින. බ 

 (ii) ලර් භළන    ලය වෆමකවින් 

යබට්ුඒුපුද්රුුඅදහඹභුආබභරිහනුුබ ොරෂ ුවහයදවවුඅන්නුනමුත්ුඅෂ කාු

ෂ ධනුබේඹුඵහරුපයුආත. බුයුකිහිඳඹවුබඳයුහෂ තහුශු7%ුුඳභවුඅෂ කාු

ිද්ධිුනුඳහතඹුබම්ුනුවිවුබොවි්- 9ුංතබ ුඵරඳෆම්දුභුිවුතත්ත්ඹවු

ඳත්ුතිබබ්. බු්රසිද්ධුයනුදත්තරවුනුුවුදුුඟහතිුනිසඳහදනඹු්රභහවත්ුඳරිදිු

ඈවශු ඹහභක්ු බනොු බඳබනින. බු යබට්ු ිිතෂ භහන්තඹු දිගින්ු දිවභු දුෂ රු න්බන්ු

බභබතක්ු සඹංබඳෝිතතු තත්ත්ඹු තිබූු වල්ු ඳහු අනඹනඹු කිරීභවු සිදුනු

තයභවභඹ. බු විබද්ලු ංිතතරු තත්ත්ඹු බභන්භු විබද්ලු අදහඹම්දු තුුගදහඹු නළත. බු

ඳළතිුතත්ත්ඹුනම්ුඅනඹනුක්රභබඹන්ුඈවශුඹන්බන්ුඳනඹනුඈවශුඹනුබේඹු
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ඉක්මලමින් බලයි. ඩ ොරය රු.198 ඉක්මලන මට්ටමට ඉශෂ යාඩමන් විඩේ 

ගිණුඩමහි ඇති අර්බුදඩේ තරම පිළිබිඹු ඩලයි. 

ආර්ථිකඩේ ණය බර දෂ ඩේශීය නි්ඳාදිතඩේ ප්රතිතයක් ඩව 55  ක් ඳමණ ඩලයි. 

ණය ඩවේලා ඩෙවීම අර්බුදකාරී වී තිඩබන බල පිළිබිඹු ලන්ඩන් කඩිනමින් ඩ ොර් 

ඉඳැයීම වශා බල ඩඳඩනන ජාතික වම්ඳත් විඩේශීකරණයට ලර්තමානඩේ දරන 

ප්රයත්නය තුළිනි. 

ඩම් තත්ත්ලය ඩමඩවේ තිබියදී රට තුෂ ආඩයෝජන ප්රමාණලත් ඳිදදි ිදදු ඩනොඩ.. 4.0 ක 

ඳමණ ලෘේධිමය ප්රාග්ධන-නිමැවුම් අනුඳාතයක් වහිත ආර්ථිකයක 8  ක ලෘේධි 

ඩ.ෙයක් වාක්ාත් කර ෙැනීමට අලය ලන්නා ව 32  ක ඳමණ ලන ආඩයෝජන 

අනුඳාතයට ෂඟා වීම ශ්රී ාකා ආර්ථිකයට දු්කර  ඩවය. . රාජය ආඩයෝජන 5  ක 

ඳමණ සුළු මට්ටමක ඳලතිේදී රාජය අය-ලැය දිගින් දිෙටම හිඟ වීඩමන් ඩඳනී යන්ඩන් 

අය-ලැය කෂමනාකරණඩේ ඳිදඩ ෝජනය නැමියාලයි. ආඩයෝජනයට ප්රමුඛතත්ලයක් 

ඩනොැබීම තුෂ දුර්ල ලන්ඩන්   ආර්ථිකඩේ අනාෙත නිඳ්ාදන කයතාලයි. 

ජන ජීවිතය පිළිබ තත්ත්ලයද වතුටු විය ශැ.  මට්ටමක නැත. රඩට් ජනතාලඩෙන් ශිද 

අ කට ආවන්න ප්රමාණයකඩග් ෛදනික ආදායම ඩ ොර් ඩදකකට එනම්, රුපියල් 

400කට  අඩුය. අඩමිදකානු ඩ ොර් ශාරදශවකට ආවන්න ඒක පුේෙ ආදායමක් 

වහිත රටක ඩමලන් අඩු ආදායම්ාභීන් ප්රතිතයක් ිදීමඩමන් පිළිබිඹු ලන්ඩන් එක් 

අත. න් ආර්ථිකඩේ ආදායම් ඩබදී යාඩම් බරඳත විවමතාලයි. අනික් අතින් බහුතර 

ජනතාලක් ඩඳඩෂමින් ිදටින උග්ර දිදද්රතාලයි. ඩමයින් නිරඳණය ලන තලද යාාර්ායක් 

ලන්ඩන් රට තුෂ ඉතා ඉශෂ ආදායම් ාභීන්ද යම් ප්රමාණයක් ිදටින බලයි. එලැනි රටක 

රාජය ආදායඩමන් ලැඩි ඩකොටවක් ඉශත කී අධික ඉශෂ ආදායම්ාභීන්ඩෙන් අය 

ඩකඩරන වෘජු බදු වීම වමාජ වාධාරණත්ලඩේ අඩේක්ාල වුලද ශ්රී ාකා රජඩේ 

ආදායඩමන් 80 ක් ඉක්මලා අය ඩකඩරනුඩේ ිදයල්න්ම ඩඳොදුඩ. ඩෙලන ලක්ර බදු 

තුළින් වීම ආර්ථිකඩේ වමාජමය ඳැතිකඩ හි විකෘතිය පිළිබිඹු කරයි. 

(iii)  රාජ්ය ය -වැ  හිඟ  

දීර්ඝ කායක් තිව්ඩවේ ඳලත්නා රාජය අය-ලැය හිඟයද ආර්ථික අර්බුදඩේ තලත් එක් 

ඳැතික . . රාජය ආදායමට ල ා ඉශෂ වියදමක් දිගින් දිෙටම ඳලත්ලාඩෙන යනු බයි. 
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ඒුභතුඊද්තුනුයහඟයුවඹවුභතයුඈන්ුඟනනඹුනුමුදල්ුුළඳයුභුතුිගන්ුඑල්රු

බබයනුඊද්ධභනහරීුපී නඹදුබනොරහුවළරිඹුබනොවළකිඹ. බ 

ඹ-ළඹු හිගබ ු ්රභහවඹවත්ු  හු එභු හිගඹුආතිු න්බන්ුයහහයු විඹදම්ු දළරීභු

පිණිදු ඹන්නු වවහු ළම භු ළදත්ු බින. බුඅබඹෝඟනු විඹදම්ුනිහුආතිු නු හිගඹු

ඳරිබබෝඟනඹු භතු ඟනනඹු නු හිගඹු තයම්ු වහනිු යු නළත. බඳවුල්ු ඒඹු ඹ-

ළබඹන්ු ඊදහවයවු ඳඹමින්ු වි්රවු බබයන්බන්ු නම්,ු ලුත්ු නික්ු තළම භ,ු

යහඳහයඹක්ු අයම්බු කිරීභු බවෝු දරුන්බේු ධයහඳනඹු ළනිු රුණුු නිහු කිසිඹම්ු

ඳවුරුවිඹදම්ුභහුකිහිඳඹක්ුතිසබේුඅදහඹභවු හුඈවශුඹක්ුතුවළකිඹ. බුඑභු

්රභහවබ භුහිගඹක්ුසුබෝඳබබෝගීුජීනුයවහ,යපිරිභළසභක්ුබනොභළතිභුබවෝුසූදුු

බීමභ,ුබබ්ඵදුභ,ුභහඟුලහරහරවුආබ්ඵළහිපයභුළනිුරුණුුනිහදුආතිුවිඹුවළකිින. බුු

බම්ු විඹදම්ු ෂ ු ඳළවළදිලිභු බදකි. බු ඳශමුළන්නු අබඹෝඟනු විඹදභක්ු නු තයු

එභගින්ු නහතබ ු ්රතිරහබු ඈඳළීමභු බප්ක්හු බබයින. බු එඹු ංෂ ධනු හිතහී ු

බින. බු බදළන්නුඳරිබබෝඟනබඹන්ුබශයුබින. බුනහසතිහයු ඳරිබබෝඟනුපිරිළඹක්ු

නම්ු හත්ුතිහරීුබින. බුඳුයබට්ුඹ-ළඹුහිගඹවුමූලිුුබවේතුුබම්ුඳරිබබෝඟනු

විඹදභු බවත්ු පුනයහෂ තනු විඹදභු ු ඈවශු ඹහභින. බු යහඟයු ංලබ ු හෂ ඹක්භතහ,ු

දවඹුවහුනහසතිඹුයඟබ ුුඳරිබබෝඟනුවිඹදම්ුඈවශුඹහභවු්රධහනුබවේතුුතයුබින. බ 

(iv)  ඵ විභධයග කරණය ශළ රළජය කෂභනළකරණ වියදම් 

යහඟයුඳරිඳහරනඹුවිභධයතුකිරීභදුයහඟයුපුනයහෂ තනුවිඹදම්ුඈවශුඹහභවුබවේතුුපයු

ආතිුඵුබම්ුපිිගඵුසිදුුයුආතිුධයඹනඹකින්ු(Gunaruwan & Samarasekara, 

2014)ුබඳන්හුබදනුුරළඵුආත. බුදවතුන්ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹුවයවහු

ඳශහත්ු අණ්ඩුු නඹක්ු ආතිු කිරීභු තුිගන්ු යහඟයු පුනයහෂ තනු විඹදම්ු ළරකිඹු යුතුු

්රභහවඹකින්ුළඩිුපයුආත. බුඵරඹුබඵදහුවළරුණුුබවෝුවිභධයතුබරුණුුඳරිඳහරනඹක්ු

අෂ කාභඹු ලබඹන්ු හෂ ඹක්භු පයභවු නම්ු දුයසථු ්රබද්ලරවු දහශු බේහු

භධයතුබභබවඹපයබම්ුවිඹදම්ුඵරඹුබඵදහුවළරුණුුබවෝුවිභධයතුබරුණුුඳහරනු

ුවඹන්ුතුිගන්ුඳඹනුුරළ දබම්ුවිඹදම්රවු හුඩුුවිඹුයුතුඹ. බුඒුඊබදහුලයුදුයු

්රභහවඹක්ුබවෝුඟනංබක්න්රවඹක්ුබවෝුබනත්ු්රහබද්ීඹුමිබෝලීඹුහධු(Bird & 

Vaillancourt,1998)ු කිසික්ු ශ්රිු රංහු තුශු බනොභළත. බු ඒකීඹු වහු භධයතු
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ඒුභතුඊද්තුනුයහඟයුවඹවුභතයුඈන්ුඟනනඹුනුමුදල්ුුළඳයුභුතුිගන්ුඑල්රු

බබයනුඊද්ධභනහරීුපී නඹදුබනොරහුවළරිඹුබනොවළකිඹ. බ 

ඹ-ළඹු හිගබ ු ්රභහවඹවත්ු  හු එභු හිගඹුආතිු න්බන්ුයහහයු විඹදම්ු දළරීභු

පිණිදු ඹන්නු වවහු ළම භු ළදත්ු බින. බුඅබඹෝඟනු විඹදම්ුනිහුආතිු නු හිගඹු

ඳරිබබෝඟනඹු භතු ඟනනඹු නු හිගඹු තයම්ු වහනිු යු නළත. බඳවුල්ු ඒඹු ඹ-

ළබඹන්ු ඊදහවයවු ඳඹමින්ු වි්රවු බබයන්බන්ු නම්,ු ලුත්ු නික්ු තළම භ,ු

යහඳහයඹක්ු අයම්බු කිරීභු බවෝු දරුන්බේු ධයහඳනඹු ළනිු රුණුු නිහු කිසිඹම්ු

ඳවුරුවිඹදම්ුභහුකිහිඳඹක්ුතිසබේුඅදහඹභවු හුඈවශුඹක්ුතුවළකිඹ. බුඑභු

්රභහවබ භුහිගඹක්ුසුබෝඳබබෝගීුජීනුයවහ,යපිරිභළසභක්ුබනොභළතිභුබවෝුසූදුු

බීමභ,ුබබ්ඵදුභ,ුභහඟුලහරහරවුආබ්ඵළහිපයභුළනිුරුණුුනිහදුආතිුවිඹුවළකිින. බුු

බම්ු විඹදම්ු ෂ ු ඳළවළදිලිභු බදකි. බු ඳශමුළන්නු අබඹෝඟනු විඹදභක්ු නු තයු

එභගින්ු නහතබ ු ්රතිරහබු ඈඳළීමභු බප්ක්හු බබයින. බු එඹු ංෂ ධනු හිතහී ු

බින. බු බදළන්නුඳරිබබෝඟනබඹන්ුබශයුබින. බුනහසතිහයු ඳරිබබෝඟනුපිරිළඹක්ු

නම්ු හත්ුතිහරීුබින. බුඳුයබට්ුඹ-ළඹුහිගඹවුමූලිුුබවේතුුබම්ුඳරිබබෝඟනු

විඹදභු බවත්ු පුනයහෂ තනු විඹදභු ු ඈවශු ඹහභින. බු යහඟයු ංලබ ු හෂ ඹක්භතහ,ු

දවඹුවහුනහසතිඹුයඟබ ුුඳරිබබෝඟනුවිඹදම්ුඈවශුඹහභවු්රධහනුබවේතුුතයුබින. බ 

(iv)  ඵ විභධයග කරණය ශළ රළජය කෂභනළකරණ වියදම් 

යහඟයුඳරිඳහරනඹුවිභධයතුකිරීභදුයහඟයුපුනයහෂ තනුවිඹදම්ුඈවශුඹහභවුබවේතුුපයු

ආතිුඵුබම්ුපිිගඵුසිදුුයුආතිුධයඹනඹකින්ු(Gunaruwan & Samarasekara, 

2014)ුබඳන්හුබදනුුරළඵුආත. බුදවතුන්ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹුවයවහු

ඳශහත්ු අණ්ඩුු නඹක්ු ආතිු කිරීභු තුිගන්ු යහඟයු පුනයහෂ තනු විඹදම්ු ළරකිඹු යුතුු

්රභහවඹකින්ුළඩිුපයුආත. බුඵරඹුබඵදහුවළරුණුුබවෝුවිභධයතුබරුණුුඳරිඳහරනඹක්ු

අෂ කාභඹු ලබඹන්ු හෂ ඹක්භු පයභවු නම්ු දුයසථු ්රබද්ලරවු දහශු බේහු

භධයතුබභබවඹපයබම්ුවිඹදම්ුඵරඹුබඵදහුවළරුණුුබවෝුවිභධයතුබරුණුුඳහරනු

ුවඹන්ුතුිගන්ුඳඹනුුරළ දබම්ුවිඹදම්රවු හුඩුුවිඹුයුතුඹ. බුඒුඊබදහුලයුදුයු

්රභහවඹක්ුබවෝුඟනංබක්න්රවඹක්ුබවෝුබනත්ු්රහබද්ීඹුමිබෝලීඹුහධු(Bird & 

Vaillancourt,1998)ු කිසික්ු ශ්රිු රංහු තුශු බනොභළත. බු ඒකීඹු වහු භධයතු
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ඳරිඳහරනඹු කිරීභහිු ආතිු අෂ කාු ඳරිභහවහනුකරු හසිු භිඵහු ඈතුරුම්ු ඟනනඹු

කිරීභවුභත්ුඑළනිුකිසිදුුපිරිළඹු හසිඹක්ුබනොභළතිුතත්ත්ඹක්ුතුශු ුශ්රිුරංහබේු

ඳශහත්ුභට්වබම්ුඵරුබඵදීභුයහඟයුපුනයහෂ තනුපිරිළඹුහෂ ඹක්භතහවුළරකිඹු

යුතුුඳරිදිුුකියුතුඵදුඒුනුුබඳම ුඹින. බ 

ඳශහත්ුඳරිඳහරනඹුපිහිුගපයභුනිහුආතිුපයුතිබඵනුබභභුහෂ ඹක්භතහුබනොන්නවු

යහඟයු තන්ත්රඹු විසින්ු විඹදම්ු බබයනු ෆභු රුපිඹරකින්භු දළනවු  හු ලතු  8. බ ු ක්ු

ළඩිපුයුඅබඹෝඟනඹක්ුශුවළකිුතිබූුඵද,ුඅෂ කාබ ුඳත්නහුිද්ධිභඹු්රහේධන-

නිභළවුම්ු නුඳහතඹවු නුු බභභු භතයු අබඹෝඟනබඹන්ු රඵහු තු වළකිු තිබූු දශු

ලබඹන්ු සිඹඹවු ½ු ු ඳභවු ූ ු අෂ කාු ිද්ධිු බේඹක්ු ඒු නුු අණ්ඩුක්රභු

යසථහබේුදවතුන්ළනිුංබලෝධනඹුනිහුඟහතිුඅෂ කාඹවුහිමිුපයුතිබඵනුඵදු

ධයඹනඹන්ු තුිගන්ු (ගුවරුන්ු වු භයබේය,62  )ු ආසතබම්න්තුු යනුු රළඵු

ආත. බ 

(v)  ඳරිමබෝජනමේ මද්ශීය නිහඳළදන ප්රමුස ළල ශළ ආර්ථික ගුණන ආචරණය 

ඳරිබබෝඟනු විඹදභු යබට්ු අෂ කාඹවු දහඹු යත වළකිදළිනු බක්න්සිඹහනුු අෂ කාු

දළක්භවුනුුඹභකුුවිසින්ු්රලසනුයනුුරළබිඹුවළකිඹ. බුඳරිබබෝඟනඹුයනුබහණ් ඹු

බවෝුබේහුබද්ීඹුඅෂ කාඹුතුශභුනිසඳහදනඹුයුළම බභන්ුඑබේුශුවළකිුඵු

ආත්තකි. බුඒුඳරිබබෝඟනුවිඹදභුයබට්ුඅෂ කාඹුතුශභුරැබදින. බුඑන්ුබද්ීඹුනිසඳහදනු

ඳරිබබෝඟනඹ තුිගන්ු බද්ීඹු යහඹඹකුව,ු අබඹෝඟඹකුවු බවෝු

ෂ භහන්තරුකුවු අදහඹම්ු ඟනනඹු බින. බු ඈන්ු ඟහතිු අෂ කාඹු තුශු ගුවනු

අඝයවඹ ු ු �ඹහත්භු බින. බු එබවත්,ු ඳරිබබෝඟනඹු බබයනුබ ු විබද්ලලින්ු

අනඹනඹු බබයනු බහණ් ු නු විවු ඒහවු දහශු ඳරිබබෝඟනු විඹදම්ු යවතුශු ඈතිරිු

බනොබින. බ 

බද්ීඹු බහණ් ු වහු බේහුනිසඳහදනඹු වහු දිරිු රළබඵනුබ ු ඳරිබබෝඟනු විඹදම්ු තුශු

ඒහවු ්රමුතහු ඈල්ලුභක්ු රළබඵනු විවදීඹ. බු එබවත්ු ශ්රිු රංහබේු ඳතිනුබ ු එන්ු

්රතිඳත්තිභඹුහතහයවඹක්ුබනොබේ. බුඳශතුරුුවුඑශළුුඳහුපිවයිනන්ුඑින. බුයවුබට්ු

මුහුදක්ු ති. වදු භහළුු නිසඳහදනු අනඹනඹු බබයින. බු බම්ු නු විවු බඳයදිු

                                                           
4 Economic Multiplier Effect 
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අබද්ලනඹුශු වළකිු විඹු යුතුුු

ඈවතුිනතභුරුඑතු 

 37622 

 

මූරහශ්රඹ : ශ්රි රංහ භව ඵළංකු හෂ ිත හෂ තහ - 62 4 

ඳරිපය ආසතබම්න්තු ඈදිරිඳත් යමින් භළති ආභතිරුන් රඵහ න්නහ සිඹලු 

ඹහනහවන විඹදම් නිහ බභන්භ ඒහ වහ දළබයන ඈන්ධන විඹදම් නිහ යිනන් පිවව 

රක් බෝින වනින් විනිභඹ ම්ඳත් රහ ඹින. බ තද, ්රතිඳත්ති බනොළශපීම් යව 

බොව බන නිඟ බතල් බතො ්රහවනඹ දුම්රිබඹන් ඳඹහ බනොළම බභන් ඳභවක් 
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මූරහශ්රඹ : ශ්රි රංහ භව ඵළංකු හෂ ිත හෂ තහ - 62 4 

ඳරිපය ආසතබම්න්තු ඈදිරිඳත් යමින් භළති ආභතිරුන් රඵහ න්නහ සිඹලු 

ඹහනහවන විඹදම් නිහ බභන්භ ඒහ වහ දළබයන ඈන්ධන විඹදම් නිහ යිනන් පිවව 

රක් බෝින වනින් විනිභඹ ම්ඳත් රහ ඹින. බ තද, ්රතිඳත්ති බනොළශපීම් යව 
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යව රුපිඹල් බෝින   2 ඳභව අනඹන විඹදභක්  ඈන්ධන භත ඳභවක් නලය 

ඳරිදි භතය දළබයන ඵත් (GUNARUWAN & SANNASOORIYA, 2013), භඟී ්රහවනබ  බඳොදු 

්රහවන බබශබඳොශ බොව තදුයවත් ඩු පයභව ඈ  බනොදුනබවොත් භ ලබඹන් 

යව ඈන්ධන ලීවෂ  බෝින 32 ක් 32 ක් තය ්රභහවඹක් භතය අනඹනඹ කිරීභව 

සිදුනු ආති ඵ වහ එහි විබද්ල විනිභඹ  පිරිළඹ 62 4-6262 හර ඳයහඹ වහ ඳභවක් 

ආබභරිහනු බ ොරෂ  බෝින 622 ක් ඳභව බවත් රුපිඹල්  බෝින 64222ක් ඳභව 

බතක් විඹ වළකි ඵත් (GUNARUWANA, 2105), ඳෂ බ වඹක් තුිගන් ආසතබම්න්තු 

යනු රළඵ ආත. බ බම් යුරු විබද්ල නිසඳහදන නලය ඳරිදි වහ ළඩි ළඩිබඹන් 

ඳරිබබෝඟනඹ බබයන යුරින් සිදු න යහඟය  ඹ-ළබඹහි බවෝ බවුම් බලේබඹහි ඈවශ 

ඹෆම් තුිගන් යවව කිසිදු අෂ කා හසිඹක් ත්ඳත් බනොබින. බ අනඹන අබද්ලනඹව කිසිදු 

්රතිඳත්ති රුකුශක් නළති විව ඳරිබබෝඟන විඹදම් ළඩි පයබභන් සිදු න්බන්   හත් 

විබද්ල නිසඳහදඹන් බඳොබවොත් යපයභ ඳභණි. බ 

අබඹෝඟන ළරසුම්යවබ දීද බම් ඟහති නිසඳහදන ්රමුතහ දළක්භ ්රබඹෝඟනඹව ත 

වළකිින. බ යබට් දුම්රිඹ භහෂ ඹක් ඈදින්බන් නම් එඹ ඈදිකිරීබම්දී සථහ වළකි ඊඳරිභ 

භට්වමින් බද්ීඹ අඹතනරව රළබිඹ යුතුින. බ ඒ සථහ විබද්ල භහභව රඵහ 

දුනබවොත් වදන දුම්රිඹ භහෂ ඹ ඈතිරි නු විනහ එභ විඹදභ තුිගන් රඵහ ත වළකි අෂ කා 

වහ ංෂ ධනභඹ හසි යවව හිමි බින. බ ඒ තුශ ඳ යබට් ම්ඳත් පිවයව ඳළවබනහව 

භතය බවුම් බලේ ෂ . දඹ  හත් තීව්ර බින. බ විබද්ල වඹ ඵය වහ ඒ වයවහ ඟනනඹ 

බන විබද්ීඹ බද්ලඳහරන තබඳපයම්ද ඈවශ ඹින. බ බද්ීඹ අබඹෝඟඹහව යව තුශ ඹභක් 

නිසඳහදනඹ ය ත්දළකීම් රඵහ ළම බම් සථහ බභන්භ බද්ීඹ ශ්රමිඹහව රැකිඹහක් 

රඵහ ළම බම් සථහද හිමි බින. බබද්ීඹ ශිල්පිඹහව නබෝත්ඳහදනඹව, න දළනුභ 

නිසඳහදනඹව වහ බද්ීඹ තහක්වඹ ළඩි දියුණු කිරීභව රළබිඹ වළකි තිබූ සථහද භ 

වළබයින. බ එඵළවින්, යබට් සිදුන අබඹෝඟනබ දීද බද්ීඹ ෂ භහන්තරුහ ව බද්ීඹ 

ම්ඳත් ඊඳබඹෝඟනඹ කිරීභ වළකි ඊඳරිභ ඊත්හවඹ දළරිඹ යුතුින. බ නමුත් එළනි ්රතිඳත්ති 

්රවතහක්  භෆත තීතබ  බවෝ ෂ තභහනබ  දක්නව බනොති දභ ඳසුහී  තත්ත්ඹකි. බ 

(vi)  ආමයෝජන ඳදළින ළල ශළ ජළතික ක්රභ වම්ඳළදන කළර්යබළරය   

්රහේධන ම්ඳත් ීමමිත ශ්රි රංහ ළනි අෂ කාඹ බේත් ංෂ ධනඹක් වහ 

තයලය න අබඹෝඟන ඳරදහිනතහද භත ශ බනොවළකි හධඹකි. බ භ 
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ආයයෝජනයකින් ඉශෂම ලෘද්ධියක් බළගෆනීමට නම් ආයයෝජන ඳදළයිතළල ඉශෂ 

මට්ටමක රලළ ගත යුතු යලයි.  පුද්ගලික ලයලවළය නිතෆතින්ම ළභළයේක්ළයලන් යුතු 

බෆවින් යඳෞද්ගලික ආයයෝජනල  ඳදළයිතළල ඉයේ තශවුරු ලන බල සිතිය ශෆකි නමුත් 

රළජය ආයයෝජනයන් පිළිබල තත්ත්ලය ඊට යලනවහය. විධිමත් රළජය ආයයෝජන 

විහයේණ ක්රමයදදයක් අලෆසි ලන්යන් එබෆවිනි.  ජළතික ක්රමවම්ඳළදන 

යදඳළර්තයම්න්තුයද යක්න්ද්රීයත්ලයයන් එලන් ක්රමයදදයක් ඳෆලතුණද5 යම් ලන විට එය 

යබොයශෝ දුරට අකර්මණය වී තිබීම නිවළ ඳදළයි යනොලන ශළ ප්රළග්ධන අකළර්යක්මල 

ලයළඳෘති වශළ රළජය අරමුදේ යයදයලන බල නිරීක්ණය යලයි. වියේ ලයයන්, 

ද්වීඳළර්හවික ණය මත තරගකළරී මි කෆවුම් රහිතල අනළරක්ෂිත ලයළඳෘති යයෝජනළ 

වශළ අනුමෆතිය හිමි වීම ඉතළ ශළනිකර බල ඳර්යේණ තුළින් යශළිදරද වී තියේ. 

(GUNARUWAN & JAYASEKARA, 2012), දුම්රිය යදඳළර්තයම්න්තුල විසින් වියද් ණය මත 

යබලිඅත්ත මළර්ගයේ දුම්රිය වහථළන විදුලි වංඥළ කිරීමට තරගකළරී මි කෆවුම්ලලින් 

යතොරල ලයළඳෘති යයෝජනළ යකයරන්යන් ඉතළමතදී  දුම්රිය යදඳළර්තුයම්න්තු 

ඉංජියන්රුලන් විසින්ම නළරයශේන්පිට දුම්රිය වහථළන විදුලි වංඥළ කිරීමටදරන ද ප්රළග්ධන 

පිරලෆය යමන් තිවහ ගුණයකට අධික ඒකකපිරිලෆයක් දරමින් බල ප්රසිද්ධ ජන මළධය 

ඔවහයවේ ලළර්තළ යකරුණු අයුරු ( THE SUNDAY TIMES, 2017) මීට ආවන්නතම නිදසුනක් 

විය ශෆකිය.  රළජය ආයයෝජන ලයළඳෘති පිළිබ විධිමත් ප්රතිළභ-පිරිලෆය කයතළ 

අධයළඳන ක්රමයදදයක් වක්රියල තිබිණි නම් යමලෆනි ප්රළග්ධන වම්ඳත් නළවහතිකළර ශළ 

අධික වියදම් වහිත ලයළඳෘති යයෝජනළ ක්රියළත්මකවීම ලෂක්ලළ ගත ශෆකිල තිබුණු බල 

යඳයන්. 

(vii)   ආර්ථිකයේ ආදායම් යෙදීයාම 

ආර්ථිකයේ ඳලත්නළ ආදළයම් යබදීයළයම් විමතළලද ජළතික ආර්ථික වංලර්ධනයට 

අගතිකළරී යලයි. වංලර්ධනයේ ආරම්භක අලදියේදී යමලෆනි විමතළ අයේක්ෂිත බලට 

ඳෆලයවන නල ලිබරේලළදී චින්තන රළමුයලහි සිර යනොවී විමසීයම්දී යමම තත්ත්ලය 

නිරීක්ණය කෂ ශෆකිය. රයට් ජනගශනයයන් අඩක් ඳමණ මලික අලයතළ  ඉටුකර 

ගෆනීමට යනොශෆකි මට්ටයම් ආදළයම් බද්දී  ඒකපුද්ග ආදළයම යඩොර් 4000 කට 

                                                           
5 1984බ්රෆඩ්ෆරසර්ඩ්ෆර (Brandford) විහල විදයළලීය ය උඳයද්න කඩාඩළයම විසින් වකවක ද ලළර්තළල වශ 1995 දී 
ජළතික ක්රමවම්ඳළදන යදඳළර්තයම්නතුල විසින් වහථළඳනය කරන ද තුන්-අදියර ලයළඳෘති ඇගම්ම් ක්රමයදදය ( 
Three-Staged Project Appraisal Mechanism) 
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ආයයෝජනයකින් ඉශෂම ලෘද්ධියක් බළගෆනීමට නම් ආයයෝජන ඳදළයිතළල ඉශෂ 

මට්ටමක රලළ ගත යුතු යලයි.  පුද්ගලික ලයලවළය නිතෆතින්ම ළභළයේක්ළයලන් යුතු 

බෆවින් යඳෞද්ගලික ආයයෝජනල  ඳදළයිතළල ඉයේ තශවුරු ලන බල සිතිය ශෆකි නමුත් 

රළජය ආයයෝජනයන් පිළිබල තත්ත්ලය ඊට යලනවහය. විධිමත් රළජය ආයයෝජන 

විහයේණ ක්රමයදදයක් අලෆසි ලන්යන් එබෆවිනි.  ජළතික ක්රමවම්ඳළදන 

යදඳළර්තයම්න්තුයද යක්න්ද්රීයත්ලයයන් එලන් ක්රමයදදයක් ඳෆලතුණද5 යම් ලන විට එය 

යබොයශෝ දුරට අකර්මණය වී තිබීම නිවළ ඳදළයි යනොලන ශළ ප්රළග්ධන අකළර්යක්මල 

ලයළඳෘති වශළ රළජය අරමුදේ යයදයලන බල නිරීක්ණය යලයි. වියේ ලයයන්, 

ද්වීඳළර්හවික ණය මත තරගකළරී මි කෆවුම් රහිතල අනළරක්ෂිත ලයළඳෘති යයෝජනළ 

වශළ අනුමෆතිය හිමි වීම ඉතළ ශළනිකර බල ඳර්යේණ තුළින් යශළිදරද වී තියේ. 

(GUNARUWAN & JAYASEKARA, 2012), දුම්රිය යදඳළර්තයම්න්තුල විසින් වියද් ණය මත 

යබලිඅත්ත මළර්ගයේ දුම්රිය වහථළන විදුලි වංඥළ කිරීමට තරගකළරී මි කෆවුම්ලලින් 

යතොරල ලයළඳෘති යයෝජනළ යකයරන්යන් ඉතළමතදී  දුම්රිය යදඳළර්තුයම්න්තු 

ඉංජියන්රුලන් විසින්ම නළරයශේන්පිට දුම්රිය වහථළන විදුලි වංඥළ කිරීමටදරන ද ප්රළග්ධන 

පිරලෆය යමන් තිවහ ගුණයකට අධික ඒකකපිරිලෆයක් දරමින් බල ප්රසිද්ධ ජන මළධය 

ඔවහයවේ ලළර්තළ යකරුණු අයුරු ( THE SUNDAY TIMES, 2017) මීට ආවන්නතම නිදසුනක් 

විය ශෆකිය.  රළජය ආයයෝජන ලයළඳෘති පිළිබ විධිමත් ප්රතිළභ-පිරිලෆය කයතළ 

අධයළඳන ක්රමයදදයක් වක්රියල තිබිණි නම් යමලෆනි ප්රළග්ධන වම්ඳත් නළවහතිකළර ශළ 

අධික වියදම් වහිත ලයළඳෘති යයෝජනළ ක්රියළත්මකවීම ලෂක්ලළ ගත ශෆකිල තිබුණු බල 

යඳයන්. 

(vii)   ආර්ථිකයේ ආදායම් යෙදීයාම 

ආර්ථිකයේ ඳලත්නළ ආදළයම් යබදීයළයම් විමතළලද ජළතික ආර්ථික වංලර්ධනයට 

අගතිකළරී යලයි. වංලර්ධනයේ ආරම්භක අලදියේදී යමලෆනි විමතළ අයේක්ෂිත බලට 

ඳෆලයවන නල ලිබරේලළදී චින්තන රළමුයලහි සිර යනොවී විමසීයම්දී යමම තත්ත්ලය 

නිරීක්ණය කෂ ශෆකිය. රයට් ජනගශනයයන් අඩක් ඳමණ මලික අලයතළ  ඉටුකර 

ගෆනීමට යනොශෆකි මට්ටයම් ආදළයම් බද්දී  ඒකපුද්ග ආදළයම යඩොර් 4000 කට 

                                                           
5 1984බ්රෆඩ්ෆරසර්ඩ්ෆර (Brandford) විහල විදයළලීය ය උඳයද්න කඩාඩළයම විසින් වකවක ද ලළර්තළල වශ 1995 දී 
ජළතික ක්රමවම්ඳළදන යදඳළර්තයම්නතුල විසින් වහථළඳනය කරන ද තුන්-අදියර ලයළඳෘති ඇගම්ම් ක්රමයදදය ( 
Three-Staged Project Appraisal Mechanism) 

205 
 

අන්න න ඳරිදි යබට් සුළුු බොවක්ු ඈතහු විලහරුඅදහඹභක්ුරළ දභු බද්ීඹු මූලිු

බහණ් ුනිසඳහදනුවහුනුඈල්ලුභුභන්දහී ුකිරීභවුතුඩුුබදින. බුඑබේුන්බන්ුඩුු

අදහඹම්රහීෂන්බේුමදනිුඅදහඹභුසුළුු්රභහවඹකින් බවෝුඈවශුනළංපයභවුවළකිුනම්ු

ඒු ඟනු බොවසරු ජීනු තත්ත්ඹු ඊසු පයභවු භතයු අදහඹබභන්ු තභු මූලිු

ලයතහුපුයහුළම භවුබබයනුමූලිුබහණ් ුවුබේහ ඈල්ලුභුබඵොබවෝුබොවු

ඟහතිු නිසඳහදනලින්භු පුයහු තු වළකිු නු ඵළවිනි. බු එබවත්,ු භළදිු වහු ඈවශු

අදහඹම්රහීෂන්බේුඅදහඹබභහිුඅන්තිුෂ ධනඹක්ුඉවු හුබඵොබවෝුඅනඹනුසූක්භ 

බින. බුඑබේුන්බන්ුඔවුන්ුතභුභතයුක්රඹුලක්තිඹුඹහනුහවන,ුයවු දභ,ුයවුබයදි-

පිිග,ු යවු හරිු ළනිු සුබෝඳබබෝගීු ු අනඹනිතු බහණ් ු වහු බේහු මිරදීු ළම භවු

බඹොදනු ඵළවිනි. බු ඈන්ු සිදුු න්බන්ු යබට්ු ම්ඳත්ු පිවතවු රහු ඹහභු ඳභණි. බු 62 4 

බෂ දීුයහඟය නිරධහරීන්බේුළුගප්ුඈවශුදළමූුවිවුහවනුඅනඹනඹුීඝ්රුබරුඈවශු

ඹහභුවහුඉවුභහන්තයුඈන්ධනුවිඹදම්ුඈවශඹහභුතුිගන්ුයබට්ුවිබද්ලුංිතතුබබයහිුු

එල්රුවුණුුවහනියුඵරඳෆභුබම්ුඅයවඹවුඑක්ුඊදහවයවඹක්ුඳභණි. බ 

(viii)   ජළතික ණය අර්බදය 

ෂ තභහනබ ු ඟහතිු අෂ කාඹු මුහුවදීු ආතිු විබද්ලුවඹු ෂ . දඹවු බබේු පිිගඹම්ු

ළඳිනඹුවළකිදුඹන්නදුභ වළරිඹුබනොවළකිු්රලසනඹකි. බ 

බද්ීඹුවඹුයවුතුශුරුපිඹල්ලින්ුබවිඹුවළකිඹ. බුුනමුත්ුවිබද්ීඹුවඹ බ ොරෂ ලින්ු

බවිඹුයුතුුබින. බු ුඑවිවුබවුම්ුබලේු පී නඹුතදුයවත්ුඈවශුඹින. බු ු බ ොරෂ ුවහු

ඈල්ලුභුඈවශුබොසුරුපිඹරු්රභහවුබින. බු ුඑවිව,ුලුතින්ුවඹුබනොන්බන්ඹළිනු

ඊඳල්ඳනඹුශදුරුපිඹබල්ුඹුඳවශුඹළභුනුුබද්ීඹුමුදලින්ුඟහති වඹුඵයු

ඈබබ්ු්රහයවඹුබින. බුුතදුබ ොරෂ ලින්ුත්ුවඹුවහුබවිඹුයුතුුවඹුබඳොලිඹදු

තතත්ු ළඩිු බින. බු ු භසත වබඹහි ්රතිලතඹක්ු බරු බද්ීඹු වඹු ්රභහවඹු

ඩුබමින්ු ඹනු තයු විබදසලින්ු හබප්ක්ු ඈවශු බඳොලිඹවු වඹු ු ළම භු ළඩිු

බමින්ු ඳතිනු ්රවතහු තුශු යබට්ු අෂ කාඹු වඹු ෂ බූදඹු හියපයභු රුභඹක්ු

බනොබේ. බුුබම්ුඅහයඹවුවිබදසුවඹුළම භුදීෂ කුහලීනුයබට්ුංෂ ධනඹවුබභන්භු

ඟහතිුසමරීත්ඹවදුඈතහභුහිතයුඵුමුතුබන්ුකිුයුතුුනළත. බු 
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යබට්ු විබදසු වඹු ෂ . දඹු පිිගඵු ථහු ශු යුතුඹ. බු ු එබේු ථහශු යුත්බත්ු

බද්ලඳහරනිුහසිඹවුබනොුවඹුෂ . දබඹන්ුබො ුඒබම්ුළඵෆුඊභනහුභතුඉවු

ලයුඊඳහඹුභහෂ ුහච්ඞහුකිරීභවඹ. බුුඒුළඵෆුඊභනහුවඹුෂ . දඹුළනුභළසිවිලිු

නගන්නන්බේුල්ු�ඹහුතුිගන්ුළුංහුයහිතුපිිගබිඹුුවිඹුයුතුඹ. බුුවඹුෂ . දඹු

ඈසභතුුයන්බන්ුංභුනම්ුලුතින්ුවිබදසුවඹළම ම්ුඩුුයුළම භවුළරසුම්ු

බබයනුඵුනිරීක්වඹුවිඹුයුතුඹ. බු ුඅනඹනුයහඳිතිුසථහුවළකිුෆභුවිවදීභු

බද්ීඹු යහඹඹන්වු වහු බද්ීඹු ෂ භහන්තහඹතනඹන්වු රඵහු දීභවු ළබනනු

ප්යුඹත්නඹන්ු දළකිඹු වළකිු විඹු යුතුඹ. බු ු වඹු ළම බභන්ු ළශළක්විඹු බනොවළකිභුු

තත්ත්ඹදීුනම්ුවළකිුඳභවුබද්ීඹුවඹුබතුවහුවනුවඹුබතුබඹොමුුබනුඵු

දිලයභහනුවිඹුයුතුඹ. බුුඑබේභුඑහිදීුවිඹදම්ුඳහරනඹක්,ුළසුරුභක්ුවහුයපිරිභළසභක්ු

තිබිඹුයුතුඹ. බුු 

(ix)   ල කම් විකුණළ ලගකීම් පියවීමම් පිළිමල  

වඹුබබ්රීභවුඹළිනුඳමින්ුනහතුඳයපුයුතුුඟහතිුම්ඳත්ුවිබද්ලයවඹුකිරීභු

ඳත්නහු වඹු ළවලුවු පිිගඹභක්ු බනොු එඹු  හත්ු ඊ්රු යන්නකි. බු ශු යුත්බත්ු

බවුම්ුබලේුහිගඹුඳහරනඹුකිරීභින. බුඳනඹනු්රෂ ධනඹවුදිරිබදනුතයුඉවුල්ුතු

නු ඵළවින්ු තයලයු බද්ු වළයු බනකුත්ු දෆු අනඹනඹු දුෂ මුු කිරීභවු ලයු පිඹයු

ළම භින. බු තීහයඹවු මු ු ළීමභු පිිගතුයක්ු බනොන්බන්ු ඹම්ු බේද,ඟහතිු ම්ඳත්ු

විබද්ලයවබඹන්ුඈඳළබඹනුබ ොරෂ ලින්ුඟහතිුවඹුබපයභවුතළත්ුකිරීභදුඑළනිභු

නිසපශු�ඹහකි;ු 

(x)   වභළප්තිය : විවඳුභ ප්රහන කිරීභ 

නු ලිඵයල්ු අෂ කාු ක්රභඹු විසින්ු ඳවු ඳබේු තීතබඹන්ු ඊරුභු වුණුු . දුදවභු භතු

ඳදනම්ුපයුආතිුයරුදිවිුබඳබතින්ුඳුභහඟඹුඇත්ුයනුුරළඵුආත. බුඳබේුඊරුභඹු

තුශුඹුබරුබණ්ුවඹුබනොපයුබවත්ුවනුසුඹින. බුඒුඅෂ කාුදවභුඳවුඊන්හු

ආත්බත්ු තභන්ු රඵනු අදහඹභු බොවසු වතයවු බඵදහු ,ු ඈන්ු එු බොවක්ු

ඳරිබබෝඟනඹුයනුබරින. බුුඒුවහුයරුදිවිුඳළළත්භුඳහදුබින. බුවිඹදම්ුසුරුභුු

වහු නහසතිඹු පිුගදළකීභු ඉවු ත්ළල්ු ඳඹින. බු තභු සිවුයු බඳයපයභවු බනොවළකිු තයභවු

ඳත්නුවිව,ුබොට්වුඊයඹක්,ුඳහපිසක්ුබරුබහවිතුයුහනබ ුභළිනුභුමිශ්රයු
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යබට්ු විබදසු වඹු ෂ . දඹු පිිගඵු ථහු ශු යුතුඹ. බු ු එබේු ථහශු යුත්බත්ු

බද්ලඳහරනිුහසිඹවුබනොුවඹුෂ . දබඹන්ුබො ුඒබම්ුළඵෆුඊභනහුභතුඉවු

ලයුඊඳහඹුභහෂ ුහච්ඞහුකිරීභවඹ. බුුඒුළඵෆුඊභනහුවඹුෂ . දඹුළනුභළසිවිලිු

නගන්නන්බේුල්ු�ඹහුතුිගන්ුළුංහුයහිතුපිිගබිඹුුවිඹුයුතුඹ. බුුවඹුෂ . දඹු

ඈසභතුුයන්බන්ුංභුනම්ුලුතින්ුවිබදසුවඹළම ම්ුඩුුයුළම භවුළරසුම්ු

බබයනුඵුනිරීක්වඹුවිඹුයුතුඹ. බු ුඅනඹනුයහඳිතිුසථහුවළකිුෆභුවිවදීභු

බද්ීඹු යහඹඹන්වු වහු බද්ීඹු ෂ භහන්තහඹතනඹන්වු රඵහු දීභවු ළබනනු

ප්යුඹත්නඹන්ු දළකිඹු වළකිු විඹු යුතුඹ. බු ු වඹු ළම බභන්ු ළශළක්විඹු බනොවළකිභුු

තත්ත්ඹදීුනම්ුවළකිුඳභවුබද්ීඹුවඹුබතුවහුවනුවඹුබතුබඹොමුුබනුඵු

දිලයභහනුවිඹුයුතුඹ. බුුඑබේභුඑහිදීුවිඹදම්ුඳහරනඹක්,ුළසුරුභක්ුවහුයපිරිභළසභක්ු

තිබිඹුයුතුඹ. බුු 

(ix)   ල කම් විකුණළ ලගකීම් පියවීමම් පිළිමල  

වඹුබබ්රීභවුඹළිනුඳමින්ුනහතුඳයපුයුතුුඟහතිුම්ඳත්ුවිබද්ලයවඹුකිරීභු

ඳත්නහු වඹු ළවලුවු පිිගඹභක්ු බනොු එඹු  හත්ු ඊ්රු යන්නකි. බු ශු යුත්බත්ු

බවුම්ුබලේුහිගඹුඳහරනඹුකිරීභින. බුඳනඹනු්රෂ ධනඹවුදිරිබදනුතයුඉවුල්ුතු

නු ඵළවින්ු තයලයු බද්ු වළයු බනකුත්ු දෆු අනඹනඹු දුෂ මුු කිරීභවු ලයු පිඹයු

ළම භින. බු තීහයඹවු මු ු ළීමභු පිිගතුයක්ු බනොන්බන්ු ඹම්ු බේද,ඟහතිු ම්ඳත්ු

විබද්ලයවබඹන්ුඈඳළබඹනුබ ොරෂ ලින්ුඟහතිුවඹුබපයභවුතළත්ුකිරීභදුඑළනිභු

නිසපශු�ඹහකි;ු 

(x)   වභළප්තිය : විවඳුභ ප්රහන කිරීභ 

නු ලිඵයල්ු අෂ කාු ක්රභඹු විසින්ු ඳවු ඳබේු තීතබඹන්ු ඊරුභු වුණුු . දුදවභු භතු

ඳදනම්ුපයුආතිුයරුදිවිුබඳබතින්ුඳුභහඟඹුඇත්ුයනුුරළඵුආත. බුඳබේුඊරුභඹු

තුශුඹුබරුබණ්ුවඹුබනොපයුබවත්ුවනුසුඹින. බුඒුඅෂ කාුදවභුඳවුඊන්හු

ආත්බත්ු තභන්ු රඵනු අදහඹභු බොවසු වතයවු බඵදහු ,ු ඈන්ු එු බොවක්ු

ඳරිබබෝඟනඹුයනුබරින. බුුඒුවහුයරුදිවිුඳළළත්භුඳහදුබින. බුවිඹදම්ුසුරුභුු

වහු නහසතිඹු පිුගදළකීභු ඉවු ත්ළල්ු ඳඹින. බු තභු සිවුයු බඳයපයභවු බනොවළකිු තයභවු

ඳත්නුවිව,ුබොට්වුඊයඹක්,ුඳහපිසක්ුබරුබහවිතුයුහනබ ුභළිනුභුමිශ්රයු
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බිත්ති බඳින ලෙස භික්ෂූන්ට උඳලදස් සැඳයුණු තරලේ ප්රතික්රීකරණරක්ක් සහිත තිරසාර 

ආර්ථිකරණ දහමක් ඇසුලර් වැඩුණු ජාති් අතට අද වන විට නව ලිබරල් ලවලළ ආර්ථිකරණ 

රටාව විසින් අනාගත ඉඳයීමද ඳරිල ෝජන් කිරීමට ක්වර ඳතක්ද (ලෙඩිටි කරණාඩ් එකරණක් 

ද) ෙබාදී ඇත. 

1977 ඳටන් අඳලේ ජාතිකරණ ආර්ථිකරණ ලේශ්ට අඩුවැඩිට වශල්න් ෙබාදුන් ලමම නව 

ලිබරල්වාදී නිදහස් ලවලළ ආර්ථිකරණ පිළිලවත හා ඒ හා බැඳි ලේශඳාෙන-ආර්ථිකරණ විසඳුේ 

වට්ලටෝරුව ප්රශ්න කිරීමට දැන් කරණාේ ඳැමික තිලේ. නමුත්, අවාසනාවට ලමන් අඳ ලමම 

පි්වර ගැනීමට  ඳසුබා සිින බව ලඳලන්. ලරෝගි්ාට අසාධය වන තරමට ආර්ථිකරණ ලවදුන් 

කරණරන බව ලඳලනන්ලන් එම ලබලහතම  මාත්රා තවදුරටත් වැඩිට කරණරමින් ලඳවීමට තැත් 

කිරීමයි.  ආර්ථිකරණ ලරෝග සුවවීමට නේ ආන්න තීරුබදු තව තවත් අඩු කරණළයුතු බව 

නිර්ලේශ ලකරණලරයි.  වරණී් ලවලළ ගිවිසුේවෙට ්ා යුතු බව ඳැවලසයි.  ලරෝග් 

උත්සන්න වී ඇත්ලත් ලරෝගි්ා නිසි උඳලදස ් ඳරිදි එම ලබලහත් වට්ලටෝරුවට අනුව 

පිළිඳැද නැති නිසා ්ැයි වයංගල්න් නිදහසට කරණරුණුද ඉදිරිඳත් ලකරණලරයි.  එලහත්, 

ලවලළාම නිර්බාධීකරණරක් මතම ඳදනේ වන ලමම වට්ලටෝරුවම නි්ම කරණරනු විනා 

ලරෝගි්ාට අසාධය වන්ලන් ලබලහත් වට්ලටෝරුව වැරදි නිසා වි් ලනොහැකිද ්න  

ප්රශ්න් ආර්ථිකරණ විේවතුන් ලහෝ ලරෝගි්ාලේ සැබෑ අයිතිකරණරුවන් වන ජාතිලේ 

පුරවැසි්න් ලහෝ ලනො ඇසීම ගැටලු සහගත්.   

ලමම ලමම විසඳුේ වැරදි වි් ලනොහැකිදැයි ලනොඳමාව විකක්ෂකශීලිව විමසා නිසි පි්වර 

ගැනීමට අඳ අසමත් ලවලතොත් එ් මුළු මහත් ජාතිලේම ආර්ථිකරණ ස්වාධීනත්වලේ හා 

ලේශඳාෙන ස්වවරීත්වලේ මළගම නුදුරු කරණර ගැනීමක් වීමට තිලබන ඉඩකරණඩ බැහැර 

කරණළ ලනොහැකි්.  

4.10.2   ක ොවිඩ් - 19 වසංගතකෙන් පසු ක ෝ ෙ  

 ලකරණොවිඩ් -19 වසංගත් ඳැමිණීමත් සමග ඳශක්ාත්  ලකරණොවිඩ් -  19 යුග්ක් ගැන 

සාකරණච්ජා වුවත් අඳටත් ලෙෝකරණලේ ලවනත් රටවෙ ජන්ාටත් සැෙකි් යුතු කරණාේක් 

ඇතැේ විට එන්නතක් ලසෝා ගන්නා ලතක්ම  ලකරණොවිඩ් - 19  සමග  ජීවත් වීමට සිදු වනු 

ඇත.   ඳශ්කාේ ලකරණොවිඩ් - 19 යුග්  ලවත පි්නගන්නට සිදුවනු ඇත්ලත් ඉන් ඳසුව්. 

එලහත් එ්ද  ලේ වසංගත්ට  ලඳර ලෙෝකරණ්  ඳැවති සාමානය ( normal ) තත්ත්ව්ට 
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්ළි අඳ එලෙසින්ම ගමන් කිරීමක්ද ලනොවනු ඇත. එ් ලකරණොලරෝනා වසංගතල්න් ඳසු 

ලෙෝකරණ් ලඳර ඳැවති ්ථා තත්ත්ව්ට ඳත්වීමකරණට වඩා එම ලකරණොලරෝනා වසංගතලේ 

බෙඳෑේ සහිත  නව සාමානය ( new normal) තත්ත්ව්කරණට ලෙෝකරණ් ලමන්ම අලනකුත් 

රටවල් ගමන් කිරීමකි. එම නව සාමානය තත්ත්ව්ට අනුගත වී කරණටයුතු කිරීමට  අඳද 

ඇතුළු ලෙෝකරණලේ සි්ලු ලදනාටම සිදුවනු ඇත. එ් සාමානය ජන්ාට, වයාඳාර 

ආ්තනවෙට, අලනකුත් සි්ලුම ආ්තනවෙට ලමන්ම රජ්ටද අදාළ්. ලේ නව 

සාමානය තත්ත්ව්ට හැඩ ගැසී ඉදිරි කරණටයුතු කිරීමට සිදුවීම තුළ  අඳට  අභිල්ෝගවෙට 

මුහුක දීමට සිදුවනු ඇති අතරම නව  අවස්ථා  ද ජනිත කරණර ලදනු  ඇත. ලේ  ලබෞේධ 

හිමිකරණේ ලකරණොමිෂන් ලකරණොමිෂන් ස ා වාර්තාව ඉදිරිඳත් වන විට අඳ මුහුක ලදමින් 

සිින්ලන් ලමවැනි වාතාවරක්කරණට්. 

ලේ සදහන් කරණළ ලකරණොවිඩ් -19 සමග සහ ඳශ්කාත් ලකරණොවිඩ් යුගලේ එළලෙන  නව 

සාමානය තත්ත්ව්ට අනුගතව කරණටයුතු කිරීමට විලශේෂල්න් රටක් වශල්න්  ආර්ථිකරණ් 

ලමලහ්වීමට ඇති හැකි්ාව අනුව ලබොලහෝ දුරට එම සි්ලුම  ඳාර්ශවෙ සාර්ථකරණ 

අසාර්ථකරණ බව (  ජ්ග්රාහකරණ්න් සහ ඳරාතයත්න් ) ද  තීරක් වන තත්ත්ව්ක් 

නිර්මාක් වී ඇත. ලේ වසංගතලේ  ඳැතිරීම ඒ ඒ රටවෙ  අඩු වුවත් වැඩිට වුවත් 

ලෙෝකරණලේ සෑම  රටකරණටම ලේ වසංගත්ට අඩු වැඩිට වශල්න්  මුහුක දීමට සිදුව තිලේ. 

2020  වසලර්  ලෙෝකරණ ආර්ථිකරණ වර්ධන් ලමන්ම දකුණු ආසි්ානු කරණොපී් ආර්ථිකරණ 

වර්ධන්ද ඍක තත්ත්ව්ට ඳත්වන බවට ජාතයන්තර ූෙය ආ්තන විසින් 

පුලරෝකරණථන් කරණර තිලේ. ඒ අනුව ලේ වසංගත් ලහේතුලවන් ලෙෝකරණලේ  සෑම 

රටකරණටම  සැෙකි් යුතු ආර්ථිකරණ බෙඳෑේවෙට මුහුක දීමට සිදුව ඇත . ශ්රී ෙංකරණාවටත් 

ලේ නව  ලකරණොලරෝනා වසංගත්ලේ ඳළමු රැල්ෙ සාර්ථකරණව  ඳාෙන් කරණර ගත්තද ඳසුව 

2020 ඔක්ලතෝේබර් මාසලේ ්ළි ලකරණොවිඩ් - 19 වසංගතලේ ලදවන රැල්ෙකරණට මුහුක 

දීමට සිදු වි්. ලේ අනුව ලකරණොවිඩ් - 19 ඳළමු රැල්ලෙන් ඳසු ඳකගැන්ලවමින් තිබූ 

ආර්ථිකරණ ක්රි්ාවලි්ට ්ළි බාධා ඇති වි්. ලේ අනුව ලමම  වසංගත් ඳවතින කරණාෙලේ 

සහ ඉන් ඳසුවද රටට  සැෙකි් යුතු ආර්ථිකරණ බෙඳෑේවෙට මුහුක දීමට සිදු වනු ඇත. 

ලේ නිසා ලේ ආර්ථිකරණ විඳාකරණ අවම කරණර ගැනීලේ සහ ආර්ථිකරණ් ඳක ගැන්වීලේ 

නිසි  උඳා්මාර්ග හදුනාගනිමින් ඒවා ක්රි්ාත්මකරණ කිරීමට රජ්ට සහ රලට් ආර්ථිකරණ 

බෙධාරීන්ට  සිදු වනු ඇත. 
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්ළි අඳ එලෙසින්ම ගමන් කිරීමක්ද ලනොවනු ඇත. එ් ලකරණොලරෝනා වසංගතල්න් ඳසු 

ලෙෝකරණ් ලඳර ඳැවති ්ථා තත්ත්ව්ට ඳත්වීමකරණට වඩා එම ලකරණොලරෝනා වසංගතලේ 

බෙඳෑේ සහිත  නව සාමානය ( new normal) තත්ත්ව්කරණට ලෙෝකරණ් ලමන්ම අලනකුත් 

රටවල් ගමන් කිරීමකි. එම නව සාමානය තත්ත්ව්ට අනුගත වී කරණටයුතු කිරීමට  අඳද 

ඇතුළු ලෙෝකරණලේ සි්ලු ලදනාටම සිදුවනු ඇත. එ් සාමානය ජන්ාට, වයාඳාර 

ආ්තනවෙට, අලනකුත් සි්ලුම ආ්තනවෙට ලමන්ම රජ්ටද අදාළ්. ලේ නව 

සාමානය තත්ත්ව්ට හැඩ ගැසී ඉදිරි කරණටයුතු කිරීමට සිදුවීම තුළ  අඳට  අභිල්ෝගවෙට 

මුහුක දීමට සිදුවනු ඇති අතරම නව  අවස්ථා  ද ජනිත කරණර ලදනු  ඇත. ලේ  ලබෞේධ 

හිමිකරණේ ලකරණොමිෂන් ලකරණොමිෂන් ස ා වාර්තාව ඉදිරිඳත් වන විට අඳ මුහුක ලදමින් 

සිින්ලන් ලමවැනි වාතාවරක්කරණට්. 

ලේ සදහන් කරණළ ලකරණොවිඩ් -19 සමග සහ ඳශ්කාත් ලකරණොවිඩ් යුගලේ එළලෙන  නව 

සාමානය තත්ත්ව්ට අනුගතව කරණටයුතු කිරීමට විලශේෂල්න් රටක් වශල්න්  ආර්ථිකරණ් 

ලමලහ්වීමට ඇති හැකි්ාව අනුව ලබොලහෝ දුරට එම සි්ලුම  ඳාර්ශවෙ සාර්ථකරණ 

අසාර්ථකරණ බව (  ජ්ග්රාහකරණ්න් සහ ඳරාතයත්න් ) ද  තීරක් වන තත්ත්ව්ක් 

නිර්මාක් වී ඇත. ලේ වසංගතලේ  ඳැතිරීම ඒ ඒ රටවෙ  අඩු වුවත් වැඩිට වුවත් 

ලෙෝකරණලේ සෑම  රටකරණටම ලේ වසංගත්ට අඩු වැඩිට වශල්න්  මුහුක දීමට සිදුව තිලේ. 

2020  වසලර්  ලෙෝකරණ ආර්ථිකරණ වර්ධන් ලමන්ම දකුණු ආසි්ානු කරණොපී් ආර්ථිකරණ 

වර්ධන්ද ඍක තත්ත්ව්ට ඳත්වන බවට ජාතයන්තර ූෙය ආ්තන විසින් 

පුලරෝකරණථන් කරණර තිලේ. ඒ අනුව ලේ වසංගත් ලහේතුලවන් ලෙෝකරණලේ  සෑම 

රටකරණටම  සැෙකි් යුතු ආර්ථිකරණ බෙඳෑේවෙට මුහුක දීමට සිදුව ඇත . ශ්රී ෙංකරණාවටත් 

ලේ නව  ලකරණොලරෝනා වසංගත්ලේ ඳළමු රැල්ෙ සාර්ථකරණව  ඳාෙන් කරණර ගත්තද ඳසුව 

2020 ඔක්ලතෝේබර් මාසලේ ්ළි ලකරණොවිඩ් - 19 වසංගතලේ ලදවන රැල්ෙකරණට මුහුක 

දීමට සිදු වි්. ලේ අනුව ලකරණොවිඩ් - 19 ඳළමු රැල්ලෙන් ඳසු ඳකගැන්ලවමින් තිබූ 

ආර්ථිකරණ ක්රි්ාවලි්ට ්ළි බාධා ඇති වි්. ලේ අනුව ලමම  වසංගත් ඳවතින කරණාෙලේ 

සහ ඉන් ඳසුවද රටට  සැෙකි් යුතු ආර්ථිකරණ බෙඳෑේවෙට මුහුක දීමට සිදු වනු ඇත. 

ලේ නිසා ලේ ආර්ථිකරණ විඳාකරණ අවම කරණර ගැනීලේ සහ ආර්ථිකරණ් ඳක ගැන්වීලේ 

නිසි  උඳා්මාර්ග හදුනාගනිමින් ඒවා ක්රි්ාත්මකරණ කිරීමට රජ්ට සහ රලට් ආර්ථිකරණ 

බෙධාරීන්ට  සිදු වනු ඇත. 
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බභඹ බෝලීඹු ංතු තත්ත්ඹක් නිහ බම්ු බද බද්ලඳහරනිු

ඳභවක්  බනොඵරහු  යවුඳවුළන්පයබම්ුඊත්හවඹවු  සිඹලුුබදනහභුඑක්ු  හමූහිු

වයුතුුකිරීභුඈතහුළදත්ඹ. බුබරෝබ ුවිවිධු යවල්ුබම්ුංතඹවුමුහුවුබදනුවිවු

ඳළතිුඅෂ කාුතත්ත්ඹු එුභහනුනළත. බු බම්ු ළනුඒු දිනරු  ඟෂ භහනුු ඝහන්රෂ ු

ආන්ඟරහු භෂ ල්ු භවත්මිඹු ඳහු ති. බණ්ු  ඟෂ භහනුු අෂ කාඹු ලක්තිභත්ු ති. වු

සථහුබොවි්ු-19  ංතඹුඳළමිණිුනිහුඔවුන්වුඑඹවුමුහුවුදීභවුවළකිඹහු

ති. ණුුඵින. බු එබවත්ු ඳබේුතත්ත්ඹු එබේු බනොපයඹ. බු ශ්රිු  රංහවු බම්ු ංතඹවු

මුහුවු දීභවු සිදුපයු ූ බ ු  ඈතහු දුෂ රුඅෂ කාු  තත්ත්ඹක්ුඹවබත්ඹ. බු එබවත්ු ඳසුගිඹු

යඟඹු බභන්ුබනොුත්භන්ුයඟඹවු ලක්තිභත්ුතීන්දුුතීයවුනිමින්ුවයුතුුකිරීභවු

තුබනන්ුබද  විලහරුභවඟනුයභක්ුරළ දුතිබබ්. බබොවි්ුංතඹු  වමුබේු  යබට්ු

තිබඵන  හතහයවඹුනුු  බොවි්ු -19 ංතබඹන්ුඳසුුබරෝඹුතුශුශ්රිුරංහු

ඈදිරිඹවුබනුඹෆභවුලයුනිසිු්රතිඳත්තිුනුභනඹුකිරීබභන්ු  වු  සඹංබඳෝිතතු

අෂ කාුක්රභඹවුනුතුබමින්ුවළකිතහක්ු දුයවුයඟඹුඳහුභජීවිථහු්රතිඳත්තිඹු

ආතුළුු  බඵෞද්ධුඅෂ කාුපිිගබත්ුනුභනඹුකිරීභුභගින්දුයබට්ුළටීුආතිුඅෂ කාඹු

ඳවුන්හබනුඈවශුඅෂ කාුෂ ධනුභහතක්ුයහුයවුරැබනුඹහභවුළරකිඹුයුතුු

දහඹත්ඹක්ුරළබඵනුුආත. බ 
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V  ඳරිච්මේදය 

අධයළඳනය, වදළචළරය ශළ  පුරලෆසියළ,  

5.1  අධයළඳනය 

5.1.1 .    ඓතිශළසික විහමේණය 

සිංවරුයඟුභබ දීුඳන්ල්ුඹනුුධයහඳනඹුරඵහදුන්ුභිද්ධිභත් භධයසථහනු

විඹ. බුයජුදුයහඟකීඹුඳවුබල්ුන්ුහභහජිිනන්දුඑබභන්භුයඟබ ුආභතිරුදුරඵහු

දුන්ු නු්රවඹු වු ු ඳන්ල්රු න ත්තුු වහු පිරිනළමුණුු ඈ ම්ු අදිඹු

යවබොවුබනුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවිලහරුංයහවුධයහඳනඹුරඵහදීභවු

වළකිුවිඹ. බුබභකීුභික්ෂන්ු. දුදවභුවුබඳයදිුබහහුපිිගඵුධයඹනඹුශු

තයු ගිහිු ඳක්ඹු වහදු විවිධු බරෞකිු විඹු ක්බේත්රු පිිගඵදු . දුදවභවු

භතයුඈළන්භවුසථහුහිමිවිඹ. බු  

ඳිතුගීසිු වු ඕරන්දු ඳහරනඹු ඹවබත්ු විවිධු පී හරවු රක්ූ ු බඵෞද්ධිනන්බේු

බභකීු ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්,ු බ්රිතහනයු ඟහතිිනන්ු යවු ත්ඳත්ු යන්නහු

හරඹුනවිවුඳහුමුහුදුඵ ුඳශහත්ුතුශු�ඹහත්භුඳළතිණි. බ6 

 868දී බෝල්ඵෲක්ු බොමිභු විසින්ු භතුශු ්රලසනඹවු පිිගතුරුු බදමින්ු

එංරන්තුබහබේුබදබනිඹහුබඳන්හදීුආත්බත්ුතභහුනහමිු්රධහනිඹහුසිිනනු

ී ම්ුඳහල්රුශභිනන්වුඊන්නහවු හුබවොඳින්ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවිසින්ු

බඵෞද්ධුශභිනන්වුසිංවරුකිඹපයභවුවුලිපයභවුඊන්නුඵඹ. බ3 

 843ු වහු ූ ු භධයභු ඳහල්ු බොමිම්ු හෂ තහ,ු ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්ු

ම්ඵන්ධබඹන්ු රුණුු බදක්ු වන්ු යු තිබබ්. බු ඳශමුු වබන්ු ඳහල්ු

ඳරීක්යබඹකුුබභබේු වන්ුයින. බු ඔහුු බම්ු වනුයන්බන්ුභවනුයු

නයබ ුආතිුසබහහුඳහල්ුම්ඵන්ධබඹනි. බු 

“බභහිුවුආතිුඳන්ල්රදිුශභිනන්වුඊන්නහුඳභවක්ුබනොුඔවුනවු

ලයු අවහයු ඳහනු වු සත්රු අදිඹදු ඳඹනුු රළබුබ්. බ”ු “ශභිනන්වු ඔවුන්බේු

                                                           
1 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු  IIුබොවුුබේදු . බ ුපිුගු 4 - 47 
2 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු IIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු 47 
3 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු IIුබොවුුබේදු . බ ුපිුගු 47 
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V  ඳරිච්මේදය 

අධයළඳනය, වදළචළරය ශළ  පුරලෆසියළ,  

5.1  අධයළඳනය 

5.1.1 .    ඓතිශළසික විහමේණය 

සිංවරුයඟුභබ දීුඳන්ල්ුඹනුුධයහඳනඹුරඵහදුන්ුභිද්ධිභත් භධයසථහනු

විඹ. බුයජුදුයහඟකීඹුඳවුබල්ුන්ුහභහජිිනන්දුඑබභන්භුයඟබ ුආභතිරුදුරඵහු

දුන්ු නු්රවඹු වු ු ඳන්ල්රු න ත්තුු වහු පිරිනළමුණුු ඈ ම්ු අදිඹු

යවබොවුබනුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවිලහරුංයහවුධයහඳනඹුරඵහදීභවු

වළකිුවිඹ. බුබභකීුභික්ෂන්ු. දුදවභුවුබඳයදිුබහහුපිිගඵුධයඹනඹුශු

තයු ගිහිු ඳක්ඹු වහදු විවිධු බරෞකිු විඹු ක්බේත්රු පිිගඵදු . දුදවභවු

භතයුඈළන්භවුසථහුහිමිවිඹ. බු  

ඳිතුගීසිු වු ඕරන්දු ඳහරනඹු ඹවබත්ු විවිධු පී හරවු රක්ූ ු බඵෞද්ධිනන්බේු

බභකීු ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්,ු බ්රිතහනයු ඟහතිිනන්ු යවු ත්ඳත්ු යන්නහු

හරඹුනවිවුඳහුමුහුදුඵ ුඳශහත්ුතුශු�ඹහත්භුඳළතිණි. බ6 

 868දී බෝල්ඵෲක්ු බොමිභු විසින්ු භතුශු ්රලසනඹවු පිිගතුරුු බදමින්ු

එංරන්තුබහබේුබදබනිඹහුබඳන්හදීුආත්බත්ුතභහුනහමිු්රධහනිඹහුසිිනනු

ී ම්ුඳහල්රුශභිනන්වුඊන්නහවු හුබවොඳින්ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවිසින්ු

බඵෞද්ධුශභිනන්වුසිංවරුකිඹපයභවුවුලිපයභවුඊන්නුඵඹ. බ3 

 843ු වහු ූ ු භධයභු ඳහල්ු බොමිම්ු හෂ තහ,ු ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්ු

ම්ඵන්ධබඹන්ු රුණුු බදක්ු වන්ු යු තිබබ්. බු ඳශමුු වබන්ු ඳහල්ු

ඳරීක්යබඹකුුබභබේු වන්ුයින. බු ඔහුු බම්ු වනුයන්බන්ුභවනුයු

නයබ ුආතිුසබහහුඳහල්ුම්ඵන්ධබඹනි. බු 

“බභහිුවුආතිුඳන්ල්රදිුශභිනන්වුඊන්නහුඳභවක්ුබනොුඔවුනවු

ලයු අවහයු ඳහනු වු සත්රු අදිඹදු ඳඹනුු රළබුබ්. බ”ු “ශභිනන්වු ඔවුන්බේු

                                                           
1 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු  IIුබොවුුබේදු . බ ුපිුගු 4 - 47 
2 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු IIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු 47 
3 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහු IIුබොවුුබේදු . බ ුපිුගු 47 
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බහහු ඳබේු ඳහල්රු ඊන්නහවු  හු බවොඳින්ු ඳන්ල්ු තුශදීු ඊතු

වළකිඹ. බ”ුබභඹුබදළනිුවනුබේ. බ ු 

 897දීුබභෝන්ුමිුගවුබඹොමුුයනුරදුංබද්ලබ ුඳන්ල්ුබක්න්රුඳහල්ු

ම්ඵන්ධුබඵොබවෝුරුණුුවන්ුයුතිබබ්. බුභික්ෂන්ුවිසින්ුඳන්ල්ුබක්න්රු

ඳහල්ු තුශු බදනුු රඵනු ධයහඳනඹු ඊසු භට්වභකින්ු ඳත්හබනු ඹහභු

පිිගඵු ඔවුහුු ඈවිගන්භුථහයති. බු බභභු ංබද්ලඹු ඵහයදුන්ු ඹු තයු ඳවතු

වන්ුඹදුසිිනඹව. බ 

I. බොශමුයදගුරුු 

II. ජී. බඑස. බු සුගෂ ්ු ු ු ු -ු ු ු ක්පයන්සු විදයහරඹු වු බොශමු ආ මිබ ු

අඝහෂ ඹයඹකි. බ) 

III. සටීල්   - නුයහධපුයබ ුබඳොලිසුභබවේසත්රහත්තුභහු 

IV. බජ්. බ බ්. බ බ්. බුඵෂ ච් -ුු ඊඳුදිහඳති,ුකුරුවෆර 

V. ජී. බඑෂස. බුබනල්  - කුරුවෆරුනිබඹෝඟයුයහඟුම තිජ5 

බ්රිතහනයුඳහරනුභබ ුහභඹුඳළතිුහරීමභහුතුශු ඳන්ල්ුබක්න්රුඳහල්ු

බනොරහු වළයු ඒහවු විබයෝධතහු වු මධෂ ඹු කිරීම්ු රවු මුහුවඳෆභවු

සිදුවිඹ. බුනිදවුවහුයරුයනුභබ දීුබභභුතත්ත්ඹුබබෞතිුලබඹන්ු

සිදුයනු වහනිු වු විනහලඹු දක්හු ෂ ධනඹු විඹ. බු බබේු බතත්ු ඳන්ල්ු

බක්න්රු ඳහල්ු භගින්ු සිදුයනු ඈළන්පයම්ු �සතිඹහනිු පඟයඹන්බේු

ෂ වනහවුඳහුරක්විඹ. බ6 

බභභු ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්රු ඊසු ධයහඳනු භට්වභක්ු ඳළතිඹදු ඒහවු

යඟඹු භගින්ුඅධහයු රඵහ බනොදීභු පිිගඵු ආතළම්විවු බවේතුු “බනල්”ු විසින්ු

ඳවතු දළක්බනු යුරින්ු ්රහලු බොවු ආත. බු ු “ඳන්ල්ු බක්න්රු ඳහල්ලින්ු

සිංවරුබඵෞද්ධුහහිතයුඳභවක්ුඈළන්බනුතයුඑබේු ඈළන්පයබම්දීුඳළයණිු

ම්්රදහඹඹන්ුවුමිථයහුවිලසහුිතයසථහීම කිරීභක්ුසිදුබේ. බ”7 

                                                           
4 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ7ුපිුගු 47- 48 
5 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ8ුපිුගු 48 
6 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ3ුපිුගු 47 
7 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ3ුපිුගු 47 
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එඵළවින්ුමිනහරිරුන්ුතරුවුඳයම්ඳයහුබතුබඹොමුපයභවුතීයවඹුශුතයු

අභවු වළයපයබම්ු ඊඳක්රභඹක්ු බරු ධයහඳනඹු බඹොදහු ත්ව. බු ඔවුන්ු විසින්ු

දිිනබන්ු්රධහනුනයරුවිවිධු්රබද්ලරුඳහල්ුපිහිුගනුරදි. බු 

බභභු ඳහල්රදි ශභිනන්වු �සතිඹහනිු අබම්ු ්රතිඳත්තිු ඊන්නු රදි. බු

මිනහරිරුු ඳළමිණීභවු බඳයු ඳහල්ු බරු ඳළතුබණ්ු ඳන්ල්රු නු තය,ු

භික්ෂහුු ඒහබ ු ගුරුරුු ූ ව. බු බරෞකිු ධයහඳනඹු වුඅධයහත්මිු ු ්රජහු

බභභුඳහල්ුතුශදීු්රගුවුයනුරදි. බුඹවත්විජිතුඳහරනඹුභගින්ුබභකීුඳන්ල්ු

බක්න්රුඳහල්ුඹවඳත්ුකිරීභුබවෝුබනොරහුවළරීභුයනුරදි. බු8 

බභකීු�සතිඹහනිුමිනහරිුඳහල්ුතුශුඈළන්පයම්ුසබොවුආත්බත්ුඔවුනබේු

(බඵෞද්ධඹන්බේ)ු මිතයහදිසඨිු ආදහීම්ු ළශළක්පයභ,ු ඔවුන්බේු අමිු

ආදහීම්රු ජීගුවඹු විනහලු කිරීභ, ඔවුන්බේු රඳු න්දනහු තුශු ආතිු සියුම්ු

බදෝු මුලිනුපුවහු දළී භ,ු ඔවුනබේු අභු තුශු ආතිු නියෂ ථබහඹු බවිගදයේු

කිරීභු වු �සතිඹහනිු ජීවිතඹු තුශුආතිු ශිසවු ම්ඳන්නු ඵරඳෆම්ු ඔවුන්ු බතු

පිිගළන්පයභුඹනුදළක්භුආතිවිඹ. බු9 

(සිඹුඅභුවළරුණුුබොවුන්ුසිඹලුුඅම්ුමිතයහදිසිනුබරුමිනහරිරුන්ු

විසින්ුරනුරදි. බ) 

තරුවිනන්බේුධයහඳනඹුක්රමිුූ ු�ඹහලිඹක්ුවිඹ. බුුශියඹන්වුපුරුදුුූ ුසිතුම්ු

ඳළතුම්ුශමමින්ුඔවුන්බේු ධයහත්මිුගුවඹුළුයමින්ු බඵුදද්ධු ඝෂ ඹහු

පිිගඵුුපිිගළම ම්ලින්ුඔවුන්ුනිදවසුයුළම භවුවයුතුුයනුරදි. බ 

බභභු ්රඹත්නු ඈුගයු නුු පිණි,ු බරොබේු දබදු සිිනන්නහු ූ ු මිතයහු

දිසිනඹන්ුභුජීත්ුූ ුුගුත්දළකීම්ුආතිුමිනිසුන්ුබභහිුබන්හුනුු

රළබිව. බ10 

තළනින්ුතළනුළරියනුධෂ භබද්ලඹන්ුම්ුනයුපුයහු�සතුුධෂ භඹුබදමින්ු

ශුබහයංිතඹුඳළතියපයභවුඳවන්ුත්ව. බ11 

                                                           
8 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ4ුපිුගු35 
9 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ5ුපිුගු35 
10 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු35-36 
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එඵළවින්ුමිනහරිරුන්ුතරුවුඳයම්ඳයහුබතුබඹොමුපයභවුතීයවඹුශුතයු

අභවු වළයපයබම්ු ඊඳක්රභඹක්ු බරු ධයහඳනඹු බඹොදහු ත්ව. බු ඔවුන්ු විසින්ු

දිිනබන්ු්රධහනුනයරුවිවිධු්රබද්ලරුඳහල්ුපිහිුගනුරදි. බු 

බභභු ඳහල්රදි ශභිනන්වු �සතිඹහනිු අබම්ු ්රතිඳත්තිු ඊන්නු රදි. බු

මිනහරිරුු ඳළමිණීභවු බඳයු ඳහල්ු බරු ඳළතුබණ්ු ඳන්ල්රු නු තය,ු

භික්ෂහුු ඒහබ ු ගුරුරුු ූ ව. බු බරෞකිු ධයහඳනඹු වුඅධයහත්මිු ු ්රජහු

බභභුඳහල්ුතුශදීු්රගුවුයනුරදි. බුඹවත්විජිතුඳහරනඹුභගින්ුබභකීුඳන්ල්ු

බක්න්රුඳහල්ුඹවඳත්ුකිරීභුබවෝුබනොරහුවළරීභුයනුරදි. බු8 

බභකීු�සතිඹහනිුමිනහරිුඳහල්ුතුශුඈළන්පයම්ුසබොවුආත්බත්ුඔවුනබේු

(බඵෞද්ධඹන්බේ)ු මිතයහදිසඨිු ආදහීම්ු ළශළක්පයභ,ු ඔවුන්බේු අමිු

ආදහීම්රු ජීගුවඹු විනහලු කිරීභ, ඔවුන්බේු රඳු න්දනහු තුශු ආතිු සියුම්ු

බදෝු මුලිනුපුවහු දළී භ,ු ඔවුනබේු අභු තුශු ආතිු නියෂ ථබහඹු බවිගදයේු

කිරීභු වු �සතිඹහනිු ජීවිතඹු තුශුආතිු ශිසවු ම්ඳන්නු ඵරඳෆම්ු ඔවුන්ු බතු

පිිගළන්පයභුඹනුදළක්භුආතිවිඹ. බු9 

(සිඹුඅභුවළරුණුුබොවුන්ුසිඹලුුඅම්ුමිතයහදිසිනුබරුමිනහරිරුන්ු

විසින්ුරනුරදි. බ) 

තරුවිනන්බේුධයහඳනඹුක්රමිුූ ු�ඹහලිඹක්ුවිඹ. බුුශියඹන්වුපුරුදුුූ ුසිතුම්ු

ඳළතුම්ුශමමින්ුඔවුන්බේු ධයහත්මිුගුවඹුළුයමින්ු බඵුදද්ධු ඝෂ ඹහු

පිිගඵුුපිිගළම ම්ලින්ුඔවුන්ුනිදවසුයුළම භවුවයුතුුයනුරදි. බ 

බභභු ්රඹත්නු ඈුගයු නුු පිණි,ු බරොබේු දබදු සිිනන්නහු ූ ු මිතයහු

දිසිනඹන්ුභුජීත්ුූ ුුගුත්දළකීම්ුආතිුමිනිසුන්ුබභහිුබන්හුනුු

රළබිව. බ10 

තළනින්ුතළනුළරියනුධෂ භබද්ලඹන්ුම්ුනයුපුයහු�සතුුධෂ භඹුබදමින්ු

ශුබහයංිතඹුඳළතියපයභවුඳවන්ුත්ව. බ11 

                                                           
8 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ4ුපිුගු35 
9 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ5ුපිුගු35 
10 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු35-36 
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භවඟනඹහු තුශු ඳළතිු “පිිගභු න්දනහබේු මිථයහ”ු එිගදයේු කිරීභවත්ු

�සතුධෂ භබ ු ඊත්තරීතයබහඹු වු දියභඹබහඹු ්රදෂ ලනඹු කිරීභු වහත්ු

ළරසුම්ු ශු අමිු ්රන්ථු වහු ඳ�හු මුරවඹු යනුු පිණිු මුරවහරු

බනො හු �ඹහත්භු විඹ. බු ු . ද්ධහභු වහු සිඹු විබයෝධඹු තදුයවත්ු තීව්රුු

යනුුපිණිුමිනහරීරුු. ද්ධහභ,ුසිංවරුවහුඳහලිු ුඊළන්භවුඳවන්ුත්ව. බුු

හවහෂ ,ු රළම්බ්රික්,ු ක්බරෝ,ු සබඳන්සු වහඩිු වු බොෂ ලිු ඹනු පඟු විද්ත්තුු

ඔවුන්බේුළඩිභනත්ුධහනඹුබඵෞද්ධු්රන්ථුධයඹනඹුකිරීභවුළඳුශව. බ 6ු 

�සතුු ධෂ භඹවු යනුු රඵනු භවත්ු ්රලංහු වු . දුදවභු වහු හින්දුු දවභු

ම්ඵන්ධබඹන්ු සිදුු යනු රදු එිගදයේු කිරීම්ු වු මිතයහන්ලින්ු ඔවුන්බේු

්රඝහයුවයුතුුනිභුබනොපයඹ. බු ුබඵුදද්ධිනන්බේුවුහින්දන්බේුඝරිතුරක්වු

වුජීනුඝෂ ඹහවුඳවයදීම්ුදක්හුබභඹු�ඹහත්භුවිඹ. බුුසිංවරුඟනතහුළනු

විසතයු යනු රද්බද්ු ඔවුන්ු හදහඝහයු ම්ඳන්නු වළඟීම්ලින්ු උනු ූ දු ෆභු

අහයබ ු ංඝහවු වු තයඹවු නළඹුරුු ූ දු කඨ,ු රැවිිනලිහරීු ඳවහු

යන්නහු ූ ු බොවක්ුබරඹ;ු ඟහතිුිතන්තනබ ුඳවත්ුඵුඔවුන්බේුභන්දු

. ද්ධිබහඹුවු. ද්ධිභඹුරුඵුභුඑවුඵළඳීුතිබිණි. බුුඔවුන්ුබඵොබවෝු

දකුණුුඅසිඹහතිඹන්ුතයුම්භළලිභුවුරභුතින්ුළඩිභුඹුූ ව. බු 3 

5.1.2. මඵෞද්ධ ඳළවේ භ  ඳෆනව  ශනභ වශ ආධළර මනොීනභ.  

 799ු ළප්. බ63ු බවෝක්ු විසින්ු සිදුු ශු ්රහලනබ ු න්තිඹක්ු ඳරිදිු බයෝභහනුු

බතෝලිඹනවු ඳහල්ු විිතුකිරීභවු යු රළ. වු දු බඵෞද්ධු වු බනක්ු

බ්රොබතසතන්තිඹහනුු බනොනු ණ් හඹම්රවු ඔවුන්බේභු ඳහරක්ු අයම්බු

කිරීභවුතිබූුසථහුහිමිුයනුරදි. බු ුබභභුන්තිඹුඳවතුදළක්බේ. බු “ඳහල්ු

ඳත්හු නුු වහු ඹදුම්ුයනු තළනළත්තන්බේු දහඝහයු ම්ඳන්නු ඵු වු

නිසිු සුදුසුම්ු පිිගඵු ඳු විසින්ු සුවිබලේෂීු ධහනඹක්ු බඹොමුු ශු යුතුු තයු

ඳබන්ු රඵහු ත්ු පෂ ු ඵරඳත්රඹක්ු යහිත කිසිදුු තළනළත්බතකුවු ු රංහබේු

                                                                                                                                                                                     
11 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ7ුපිුගු36 
12 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ9ුපිුගු36-37 
13 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ10ුපිුගු37 
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කිසිදුුසථහනඹදීුඳහරක්ුඳත්හුබනුඹෆභවුඈ බනොදිඹුයුතුුඵුබභහිරහු

නිබඹෝුුයමු. බ   

�සතිඹහනිු අභු දවන්බන්ු නළතිු කිසිභු ඹදුම්රුබකුවු ු ඈවතු වන්ු

න්තිබ ුවන්ු“අඝහයුම්ඳන්න”ුඹනුතත්ත්ඹුම්ඵන්ධබඹන්ුෆහීභවු

ඳත්පයභවු ඈ ක්ු බනොතිබූු තයු බභහිදීු දහඝහයු ම්ඳන්නු ඹන්බනන්ු

ලයබඹන්භුදවසුයන්බන්ු�සතිඹහනිුඅබම්ුදහඝහයුම්ඳන්නබහඹින. බුු

බභභුතත්ත්ඹුඟඹසූරිඹුවිසින්ුබභබේු්රහලුබොවුආත. බුු(පිුගු39) 

බභහිු „දහඝහයුම්ඳන්න‟ු ඹනු ඳදඹු භගින්ුබඵෞද්ධිනන්ුහින්දුු ඟහතිිනන්ුවු

මුසලිම්රුන්ුුඵළවළයුයනුරදුතයුබභකීු�සතිඹහනිුභවත්රුන්ුවිසින්ුඈවතු

කීුඟහතීන්ුරනුරද්බද්ුදහඝහයුම්ඳන්නුබනොූ ුඹුබරඹ. බු 4 

ඈවතුවන්ුූ ුබොන්බද්සිු 83 ුබ්රේල්ු32ුදිනළතිුඅණ්ඩුහයුශ්රිභත්ුවිල්භට්ු

බවෝවන්ු බතු ඹළූ ු යහඟයු ඊඳබදසු භගින්ු තදුයවත්ු සකායු බේ. බු ු කිඹපයභු වු

අමිුමූරධෂ භුලයුඳරිදිුඊළන්පයභුපිණිුඳහල්ුඈදිුකිරීභුවුඳත්හු

ළම භු පිිගඵු සුදුසුු පිඹයු නිෂ බද්ලු යනු බරු බභභු අණ්ඩුහයතුභහවු

ඳනු රදි. බු ු බභහිු වන්ු ූ ු “අමිු මූරධෂ භු “ු ඹනුු බ්රොතසතිඹහනුු

�සතිඹහනුු මූරධෂ භු ු ඵවු කිසිදුු ළඹක්ු බනොභළත. බු (බයෝභහනුු බතෝලිු

මූරධෂ භු වහදු ඈ  ු දිඹු වළකිඹ. බ)ු  799ු දීු බවෝක්ු බේු ්රහලනඹු නුු

ඳළනූ ුබොන්බද්සිදුබභභුඊඳබදසුභහරහබේුනළතු්රහලුවිඹ. බ   

භධයභු ඳහල්ු බොමිබම්ු ඵරතරු වහු කීම්ු සු කිරීබම්දීු අණ්ඩුහයු

ළම්ඵල්බේු  8  ු භළිනු 6 ු දිනු හෂ තහබේු සුවිබලේෂීු බරු වන්ු න්බන්ු

“ඕනෆභු පුද්ලිු ඳහරක්ු වහු නුඵරදිභක්ු රළබිඹු යුතුඹළිනු බොමිභු

රන්බන්ු නම්ු එඵඳුු ඳහරවු අධහයදීභවු බොමිභවු නිදවු තිබබ්. බ”ු

ඹන්නින. බුුමිනහරීුභහභුබවෝුබනක්ුඅඹතනුභගින්ුපිහිුගනුුරඵනුඳහල්ු

වහුබදනුුරඵනුඅධහයුුමින්ුදවසුබේ. බ 7 

                                                           
14 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.1ුපිුගු164 
15 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.2ුපිුගු164 
16 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.3ුපිුගු164-165 
17 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.4ුපිුගු165 
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කිසිදුුසථහනඹදීුඳහරක්ුඳත්හුබනුඹෆභවුඈ බනොදිඹුයුතුුඵුබභහිරහු

නිබඹෝුුයමු. බ   

�සතිඹහනිු අභු දවන්බන්ු නළතිු කිසිභු ඹදුම්රුබකුවු ු ඈවතු වන්ු

න්තිබ ුවන්ු“අඝහයුම්ඳන්න”ුඹනුතත්ත්ඹුම්ඵන්ධබඹන්ුෆහීභවු

ඳත්පයභවු ඈ ක්ු බනොතිබූු තයු බභහිදීු දහඝහයු ම්ඳන්නු ඹන්බනන්ු

ලයබඹන්භුදවසුයන්බන්ු�සතිඹහනිුඅබම්ුදහඝහයුම්ඳන්නබහඹින. බුු

බභභුතත්ත්ඹුඟඹසූරිඹුවිසින්ුබභබේු්රහලුබොවුආත. බුු(පිුගු39) 

බභහිු „දහඝහයුම්ඳන්න‟ු ඹනු ඳදඹු භගින්ුබඵෞද්ධිනන්ුහින්දුු ඟහතිිනන්ුවු

මුසලිම්රුන්ුුඵළවළයුයනුරදුතයුබභකීු�සතිඹහනිුභවත්රුන්ුවිසින්ුඈවතු

කීුඟහතීන්ුරනුරද්බද්ුදහඝහයුම්ඳන්නුබනොූ ුඹුබරඹ. බු 4 

ඈවතුවන්ුූ ුබොන්බද්සිු 83 ුබ්රේල්ු32ුදිනළතිුඅණ්ඩුහයුශ්රිභත්ුවිල්භට්ු

බවෝවන්ු බතු ඹළූ ු යහඟයු ඊඳබදසු භගින්ු තදුයවත්ු සකායු බේ. බු ු කිඹපයභු වු

අමිුමූරධෂ භුලයුඳරිදිුඊළන්පයභුපිණිුඳහල්ුඈදිුකිරීභුවුඳත්හු

ළම භු පිිගඵු සුදුසුු පිඹයු නිෂ බද්ලු යනු බරු බභභු අණ්ඩුහයතුභහවු

ඳනු රදි. බු ු බභහිු වන්ු ූ ු “අමිු මූරධෂ භු “ු ඹනුු බ්රොතසතිඹහනුු

�සතිඹහනුු මූරධෂ භු ු ඵවු කිසිදුු ළඹක්ු බනොභළත. බු (බයෝභහනුු බතෝලිු

මූරධෂ භු වහදු ඈ  ු දිඹු වළකිඹ. බ)ු  799ු දීු බවෝක්ු බේු ්රහලනඹු නුු

ඳළනූ ුබොන්බද්සිදුබභභුඊඳබදසුභහරහබේුනළතු්රහලුවිඹ. බ   

භධයභු ඳහල්ු බොමිබම්ු ඵරතරු වහු කීම්ු සු කිරීබම්දීු අණ්ඩුහයු

ළම්ඵල්බේු  8  ු භළිනු 6 ු දිනු හෂ තහබේු සුවිබලේෂීු බරු වන්ු න්බන්ු

“ඕනෆභු පුද්ලිු ඳහරක්ු වහු නුඵරදිභක්ු රළබිඹු යුතුඹළිනු බොමිභු

රන්බන්ු නම්ු එඵඳුු ඳහරවු අධහයදීභවු බොමිභවු නිදවු තිබබ්. බ”ු

ඹන්නින. බුුමිනහරීුභහභුබවෝුබනක්ුඅඹතනුභගින්ුපිහිුගනුුරඵනුඳහල්ු

වහුබදනුුරඵනුඅධහයුුමින්ුදවසුබේ. බ 7 

                                                           
14 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.1ුපිුගු164 
15 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.2ුපිුගු164 
16 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.3ුපිුගු164-165 
17 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.4ුපිුගු165 
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බබේු බතත්ු ඈවතු වන්ු හෂ තහු බනොරහු ු වරිමින්ු බභකීු බොමිභු

භගින්ුී ම්ුඳහල්ුවුබයෝභහනුුබතෝලිුඳහල්රවුඳහුඅධහයුපිරිනළී භු

පුරුද්දක්ුයුළනිව. බ 8 

 846ුදීුඹහඳනබ ුබද්ීඹුධයහඳනුමිතිඹුඔවුන්ුවිසින්ුපිහිවුූ ුඳහරක්ුවහු

අධහයඹක්ු ඈල්රහු සිිනනු රදි. බු ු “බභකීු මිතිඹු භගින්ු බඹෝජිතු ධයහඳනබ ු

සබහඹුභධයභුඳහල්ුබොමිබම්ුයමුණුුරවුඑගුබනොබේ. බ”ුඹනුඳදනභු

භතුඈවතුකීුඅධහයඹු්රතික්බේඳුයනුරදි. බුුඒුනුුයඟඹුවිසින්ුඅධහයුබදනුු

රඵන්බන්ු බයෝභහනුු බතෝලිු ඳහල්ු දු ආතුළුු �සතිඹහනිු ඳහල්රවු

ඳභවක්ුඵදුබඵෞද්ධුහින්දුුවුමුසලිම්ුඳහල්ුවහුඑඵඳුුඅධහයුබනොබදනු

ඵදුඳළවළදිලිුවිඹ. බුඳහරක්ුඅයම්බුකිරීභවුඳහුබඵෞද්ධබඹෝුමධෂ ඹුයනුු

රළ දඹ. බ 9ු 

 8  ුභළිනු6 ුදිනුඅණ්ඩුහයතුභහබේුහෂ තහුනුුබොමිබම්ුහෂ ඹබහයඹු

සුවිබලේෂීුබරුදක්හුආතිුතයුමුළුුඟනවනඹුවහභුහභහනයුධයහඳනඹු

රඵහදීභු බභහිු කීභු වුත්ු අධහයු පිරිනළී භු වහු ම තිඹක්ු බරු ෆභු

ඳහරභු ඳශමුු ඳළඹු ඵිනඵරඹු කිඹපයභු වහු ළඳශු යුතුඵු ඹන්නු

නුභනඹුයනුරදි. බු ුබබේුබතත්ුඈවතුවන්ුශුඳරිදිුහින්දුුඳහරවු

අධහයුබනොදීභුඑඹුබොමිබම්ුයමුණුරවුඑගුබනොපයඹුඹන්බනන්ු්රහලු

යනු රද්බද්ු බොමිභු විසින්ු ඳනනු රදු ඈවතු වන්ු ම තිඹු නුභනඹු

කිරීභවු හින්දුු ඳහරවු බනොවළකිු පයභඹ. බු බභභු ම තිඹු කිසිදුු බඵෞද්ධබඹකුව,ු

හින්දුයබඹකුවුබවෝුමුසලිම්යබඹකුවුනුභනඹුශුබනොවළ. බු62 

යහඟයුභන්ත්රවුබහුවිසින්ු 848ුබනොළ. බ6 ුදිනුම්භතුයනුරදුබඹෝඟනහු

නුුභධයභුඳහල්ුබොමිභුුවිසින්ු�ඹහත්භුකිරීභවුබඹොදහුත්ුඳරිපයු

ම තිලින්ු ඳළවළදිලිු ූ බ ු අධහයු බරු බදනුු රඵනු දීභනහු බදනුු රඵන්බන්ු

�සතිඹහනිුඳහල්රවුඳභවක්ුඵඹ. බ6  

                                                           
18 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු6.5ුපිුගු165 
19 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ ුපිුගු165-    
20 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ7ුපිුගු165-    
21 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ8පිුගු    
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බබේබතත්ු  87 ු දීු එවු අණ්ඩුහයු බයොබින්න්බේු ඊනන්දුු භතු

බඵෞද්ධුඳහල්ුවතයක්ුලිඹහඳදිංිතුශුතයුඒහු 87 ු ුඅධහයුරඵනුඳහල්ු

රළිනසතුවු ංගුුයනුරදි. බුුයඟබ ුනු්රවඹුආතිුමිනහරීරුන්ුක්බේත්රබ ු

ඈදිරිබඹන්ුසිිනුඵළවින්ුඈවතුකීුබඵෞද්ධුඳහල්ුතයහරීුඳහල්ුබරුරනු

රදි. බු ු නු ම තිු වඳුන්හදීභු තුිගන්ු බභකීු මිනහරීු ඳහල්රු භිිද්ධිඹු

යහහයඹකින්ුබවෝුඅයක්හුයුතුයුතුුති. ණි. බුුනිදවසුතයහරිත්ඹවු

ඈ ුබනොදිඹුයුතුුති. ණි. බ66 

 87 ු ු බනොළ. බ32ු ු දිනු අධහයු පිරිනළී භු වහු නු ඳහල්ු පිිගළම භු

ම්ඵන්ධබඹන්ුම තිඹක්ුවඳුන්හුබදනුුරළ දඹ. බුුඑහිුබභබේුවන්ුබේ. බුඳතිනු

යඟබ ුඳහරක්ුබවෝුඑභුභට්වබම්ුඅධහයුරඵනුඳහරුසිවුළතපුම්ු 23ුක්ු

ආතුශතු පිහිුගනු රදු ඳහරක්,ු එභු ඳහරු  87 ු ු බනොළ. බ32ු වු ඳසුු

පිහිුගන්බන්ු නම්ු එඵඳුු ඳහරවු අධහයු පිරිනභනුු බනොරළබබ්. බු ු සුවිබලේෂීු

තත්ත්ඹක්ුඹවබත්ුුබභඹුබනසුවිඹුවළ. බ63 

බඵොන්ජිඹන්ු බද්ළතිතුභහබේු ඹවත්විජිතු බල්ම්ු විසින්ු බභකීු සුවිබලේෂීු තත්ත්ඹු

ඳවතු වන්ු ු යුරින්ු ඳළවළදිලිු යනු රදි. බු 6 ු (බභභු ම තිඹු බතෝලිඹනවු

හධහයවඹක්ුුඵුඳමින්ුඔහුුවිබයෝධඹු්රහලුයනුරදි. බ) 

“බඵෞද්ධඹන්ු වු �සතිඹහනිු අභු බනොදවනු ඹු සිිනනු ්රබද්ලඹු ඳහරක්ු

ආත්නම්,ුනිෂ බද්ලුයනුරදුීමභහු ුතුශුඳසුුපිහිුගනුරදු ඳහරක්ුවහුඅධහයු

බදනුු බනොරළබබ්. බු ු එබේු අධහයු දීභක්ු සිදුු න්බන්ු ඈවතු කීු ඳශමුු ඳහරු බවොඳින්ු

ඳත්හුනුුබනොුරඵන්බන්ුනම්ුඳභණි. බුබබේු බතත්ුඳහරක්ුවහු�සතිඹහනිු

ඵළතිභතුන්ු ්රභහවත්ු ංයහක්ු එභු ්රබද්ලබ ු සිටීු නම්ු එඵඳුු සථහු අධහයු

වහුයනුඹදුභක්ුවහුවිබයෝධතහක්ුනළත. බුුබභඹුසුවිබලේෂීුතත්ත්ඹක්ුඹවබත්ු

නු සිදුපයභකි. බු ු බභභු ඳළවළදිලිු කිරීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු බයෝභහනුු බතෝලිඹන්ු

ෆහීභවුඳත්ුූ ව. බ64 

                                                           
22 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ9ුපිුගු    
23 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 2ුපිුගු    
24 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු    
25ුසිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 6ුපිුගු    -ු  7 
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බබේබතත්ු  87 ු දීු එවු අණ්ඩුහයු බයොබින්න්බේු ඊනන්දුු භතු

බඵෞද්ධුඳහල්ුවතයක්ුලිඹහඳදිංිතුශුතයුඒහු 87 ු ුඅධහයුරඵනුඳහල්ු

රළිනසතුවු ංගුුයනුරදි. බුුයඟබ ුනු්රවඹුආතිුමිනහරීරුන්ුක්බේත්රබ ු

ඈදිරිබඹන්ුසිිනුඵළවින්ුඈවතුකීුබඵෞද්ධුඳහල්ුතයහරීුඳහල්ුබරුරනු

රදි. බු ු නු ම තිු වඳුන්හදීභු තුිගන්ු බභකීු මිනහරීු ඳහල්රු භිිද්ධිඹු

යහහයඹකින්ුබවෝුඅයක්හුයුතුයුතුුති. ණි. බුුනිදවසුතයහරිත්ඹවු

ඈ ුබනොදිඹුයුතුුති. ණි. බ66 

 87 ු ු බනොළ. බ32ු ු දිනු අධහයු පිරිනළී භු වහු නු ඳහල්ු පිිගළම භු

ම්ඵන්ධබඹන්ුම තිඹක්ුවඳුන්හුබදනුුරළ දඹ. බුුඑහිුබභබේුවන්ුබේ. බුඳතිනු

යඟබ ුඳහරක්ුබවෝුඑභුභට්වබම්ුඅධහයුරඵනුඳහරුසිවුළතපුම්ු 23ුක්ු

ආතුශතු පිහිුගනු රදු ඳහරක්,ු එභු ඳහරු  87 ු ු බනොළ. බ32ු වු ඳසුු

පිහිුගන්බන්ු නම්ු එඵඳුු ඳහරවු අධහයු පිරිනභනුු බනොරළබබ්. බු ු සුවිබලේෂීු

තත්ත්ඹක්ුඹවබත්ුුබභඹුබනසුවිඹුවළ. බ63 

බඵොන්ජිඹන්ු බද්ළතිතුභහබේු ඹවත්විජිතු බල්ම්ු විසින්ු බභකීු සුවිබලේෂීු තත්ත්ඹු

ඳවතු වන්ු ු යුරින්ු ඳළවළදිලිු යනු රදි. බු 6 ු (බභභු ම තිඹු බතෝලිඹනවු

හධහයවඹක්ුුඵුඳමින්ුඔහුුවිබයෝධඹු්රහලුයනුරදි. බ) 

“බඵෞද්ධඹන්ු වු �සතිඹහනිු අභු බනොදවනු ඹු සිිනනු ්රබද්ලඹු ඳහරක්ු

ආත්නම්,ුනිෂ බද්ලුයනුරදුීමභහු ුතුශුඳසුුපිහිුගනුරදු ඳහරක්ුවහුඅධහයු

බදනුු බනොරළබබ්. බු ු එබේු අධහයු දීභක්ු සිදුු න්බන්ු ඈවතු කීු ඳශමුු ඳහරු බවොඳින්ු

ඳත්හුනුුබනොුරඵන්බන්ුනම්ුඳභණි. බුබබේු බතත්ුඳහරක්ුවහු�සතිඹහනිු

ඵළතිභතුන්ු ්රභහවත්ු ංයහක්ු එභු ්රබද්ලබ ු සිටීු නම්ු එඵඳුු සථහු අධහයු

වහුයනුඹදුභක්ුවහුවිබයෝධතහක්ුනළත. බුුබභඹුසුවිබලේෂීුතත්ත්ඹක්ුඹවබත්ු

නු සිදුපයභකි. බු ු බභභු ඳළවළදිලිු කිරීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු බයෝභහනුු බතෝලිඹන්ු

ෆහීභවුඳත්ුූ ව. බ64 

                                                           
22 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ9ුපිුගු    
23 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 2ුපිුගු    
24 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු    
25ුසිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 6ුපිුගු    -ු  7 
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යඟබ ු නු්රවඹු ආතිු ඳහල්ු විලහරු ංයහක්ු පිහිවූ ු බඳොබතසතිඹහනුු

මිනහරිරුනවුබභකීුම තිබඹන්ුළඩිුහසිුළරසිව. බුබඵුදද්ධුවුබනකුත්ුසබද්ීඹු

අමිුණ් හඹම්ුවහුයඟබ ුනු්රවඹුබනොරළ. ණුුතයුඵරඳත්රුනිකුත්ුකිරීබම්ු

ලයතහරදිු බභොවුන්ු බොන්යනුු රළබිව. බු ු අධහයු රළ දබම්දීු ඳහු බභභු ඳහල්ු

සුදුසුම්ුපුයහුබනොතිබූුතයුඑභුඳහල්ලින්ුඵිනඵරඹුඈළන්පයභක්ුසිදුුබනොපයභුඉවු

බවේතුුවිඹ. බුුබම්ුතත්ත්ඹුඹවබත්ුබඵෞද්ධුඟනවනඹුභගින්ුකිසිභුඳහරක්ුපිහිුගපයභවු

බනොවළකිුවිඹ. බුුබභබේු ඳහල්ුපිහිුගපයබම්ුසිඹලුුය්රහදුඔවුනවුහිමිුයනුරදුතයු

ඔවුන්ුඵරයහිතුපිරික්ුවිඹ. බු ුබඵෞද්ධිනන්ුවු�සතිඹහනිුබනොනුඹුතදඵරුබරු

බොන්ු යනු රදි. බු 6 ු ු දුයු ්රභහවඹු ම්ඵන්ධබඹන්ු ූ ු ළතපුම්ු 23ු ම තිඹු  882ු දීු

“ළතපුම්ු26ුම තිඹ”ුුබරුබනසුයනුරදි. බුුඑඹුබභබේු්රහලුයනුරදි. බ 

බවොඳින්ුදළනවුඳත්හුනුුරඵනුපිරිමිුශමුන්බේුඳහරුසිවුළතපුම්ුබදුීමභහු

තුශුපිහිුගනුුරඵනුඑභුභට්වබම්ුඳහරක්ුවහුඅධහයු ඹදුම්ුයනුකිසිභුඹදුම්ු

ඳත්රඹක්ුුබහයනුුබනොරළබබ්. බුඑබේුබතත්ුදළනවුඳතිනුඳහබල්ුහභහනයුමදනිු

ඳළමිණීභුබභකීුඹදුම්ඳබත්ුදිනබ ුසිවුවඹභක්ුලින්ුුආතිුහරුීමභහුවහු 2ු

ඈක්භනුුරඵන්බන්ුනම්ුඑකීුඹදුම්ඳත්රඹුපිිගනුුරළබබ්. බ 

බභභුම තිඹුඹවබත්ුඳළමිණීභුම්ඵන්ධුආතිුලයතහඹුම්පෂ වුකිරීභුභගින්ුදුයු

පිිගඵුලයතහඹුභවයහුතුවළකිුවිඹ. බු 

 89 ු දීු බභභු “ළතපුම්ු ම තිඹ”ු එු සිිනු ධයහඳනු ධයක්ු විසින්ු තදුයවත්ු

ංබලෝධනඹුයනුරදි. බුුඑහිුබභබේුදළක්බේ; 

ඹම්ුඳහරක්ුඵහධහුයහිතුඳත්හුනුුරඵන්බන්ුනම්ුඑභුඳහබල්ුසිවුළතපුම්ු26ුු

ීමභහුතුශුපිහිුගනුඑඵඳුු ුනුඳහරක්ුවහුඅධහයුපිණිුයනුුරඵනුඹදුම්ඳත්ු

හභහනයුලබඹන්ුබහයුනුුබනොරළබබ්. බුුඑබේුබතත්ුදළනවුඳත්නහුඳහරුපිරිමිුවු

මිශ්රුඳහරක්ුනුසථහුඑහිුහභහනයුමදනිුඳළමිණීභ,ුඹදුම්ඳබතහිුදිනුසිවු

වුරුද්දක්ුලින්ුුනුදිනබතක්ුහරුීමභහුවහුු 2ුඈක්භනුුරඵන්බන්ුනම්,බවෝ 

                                                           
26 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 3පිුගු  7 
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(අ) දළනවු ඳත්නහු ඳහරු ළවළනුු ඳහරක්ුනම්ු එහිු හභහනයුමදනිු ඳළමිණීභු

ඹදුම්ඳබතහිු දිනුසිවු වුරුද්දක්ුලින්ු ු නු දිනබතක්ුහරීමභහු වහු ු  2ු

ඈක්භනුුරඵන්බන්ුුුුනම්ුඈවතුකීුඹදුම්ඳතුපිිගුනුුරළබබ්. බ 

 දළනවුඳතිනුඳහරුසිවුළතපුම්ුහරුීමභහුතුශුඑභුෂ බ ුනුඳහල්ු

පිහිුගපයභුවහුඈදිරිඳත්ුයනුඹදුම්ඳත්ුපිිගනුුබනොරළබබ්. බ67 

 ඈවතුංබලෝධනඹුභගින්ුඅධහයු ු හිමිම්ුපිණිුඳළමිණීභුපිිගඵු ලයතහු

වුරුද්දක්ුබතක්ුදීෂ කුයනුරදි. බු ු බබේු බතත්ුනු ඳහරක්ුවිිතුකිරීභු

වහුඑහිුසිිනඹුයුතුුශියුංයහු බොබවත්භුඵරඳෆබේුනළත. බු ුසිඹල්රවභු

 හුළදත්ුදුයුපිිගඵුලයතහුපුයහලිඹුයුතුුතිබිව. බ68 

 බභභු ළතපුම්ුහරුම තිඹු ඈතහු දුසවු වු භහනුෂිුඅහයබඹන්ු�ඹහත්භු

යනුරදි. බුභවඟනුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුුබභකීුම තිඹුතීතඹවුඵරඳහනු

අහයබඹන්ු�ඹහත්භුයනුරදි. බ 

ඒුනුු ුදිිගඳුුළමිඹන්ුවිසින්ුභවත්ුවිඹදභක්ුදයහුඈදිුබොවුඑහිුබේඹුශු

ගුරුරුන්බේුළුගප්ුඳහු(ඳහල්ු42ුුඳභව)ුබමින්ුබභකීුඳහල්ුනිඹමිතු

ලයතහු පිරු විවු යඟබ ු අධහයු බප්ක්හබන්ු සිිනඹව. බු එබවත්ු

බදඳහෂ තබම්න්තුු විසින්ු බභභු ඳහල්ු හු දළමූු තයු ඒහබ ු ළරකිඹු යුතුු

බො නළගිලිුුඈත්ුයනුරදි. බුුලින්ුුමිනහරීුඳහල්රුසිවුඳසුුබභකීුනු

්රහී ඹු බඵෞද්ධු ඳහල්රවු ම්ඵන්ධු ූ ු ශියඹන්ු බඵොබවෝු බදබනකුවු සිඹු

ඳහල්ුධයහඳනඹුයුබනුඹෆභවුුුභක්ුබනොති. ණි. බ69 

දුයුපිිගඵුම තිඹවුබතෝලිිනන්ුඳහුවිරුද්ධුවිඹ. බුුබම්ුපිිගඵුබඵෞද්ධිනන්වු

සිදුූ ු දුසයතහු ළනු ඔවුහුු ධහයවබඹන්ු කිඹහු සිිනඹව. බු ු බතෝලිු

්රහලනඹක්ුනු“බතෝලිුදතඹහ”ු(Catholic Massenger) හිුබභබේුවනු

විඹ. බ 

                                                           
27 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු  7-  8 
28 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 4ුපිුගු  8 
29 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු  8 
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(අ) දළනවු ඳත්නහු ඳහරු ළවළනුු ඳහරක්ුනම්ු එහිු හභහනයුමදනිු ඳළමිණීභු

ඹදුම්ඳබතහිු දිනුසිවු වුරුද්දක්ුලින්ු ු නු දිනබතක්ුහරීමභහු වහු ු  2ු

ඈක්භනුුරඵන්බන්ුුුුනම්ුඈවතුකීුඹදුම්ඳතුපිිගුනුුරළබබ්. බ 

 දළනවුඳතිනුඳහරුසිවුළතපුම්ුහරුීමභහුතුශුඑභුෂ බ ුනුඳහල්ු

පිහිුගපයභුවහුඈදිරිඳත්ුයනුඹදුම්ඳත්ුපිිගනුුබනොරළබබ්. බ67 

 ඈවතුංබලෝධනඹුභගින්ුඅධහයු ු හිමිම්ුපිණිුඳළමිණීභුපිිගඵු ලයතහු

වුරුද්දක්ුබතක්ුදීෂ කුයනුරදි. බු ු බබේු බතත්ුනු ඳහරක්ුවිිතුකිරීභු

වහුඑහිුසිිනඹුයුතුුශියුංයහු බොබවත්භුඵරඳෆබේුනළත. බු ුසිඹල්රවභු

 හුළදත්ුදුයුපිිගඵුලයතහුපුයහලිඹුයුතුුතිබිව. බ68 

 බභභු ළතපුම්ුහරුම තිඹු ඈතහු දුසවු වු භහනුෂිුඅහයබඹන්ු�ඹහත්භු

යනුරදි. බුභවඟනුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුුබභකීුම තිඹුතීතඹවුඵරඳහනු

අහයබඹන්ු�ඹහත්භුයනුරදි. බ 

ඒුනුු ුදිිගඳුුළමිඹන්ුවිසින්ුභවත්ුවිඹදභක්ුදයහුඈදිුබොවුඑහිුබේඹුශු

ගුරුරුන්බේුළුගප්ුඳහු(ඳහල්ු42ුුඳභව)ුබමින්ුබභකීුඳහල්ුනිඹමිතු

ලයතහු පිරු විවු යඟබ ු අධහයු බප්ක්හබන්ු සිිනඹව. බු එබවත්ු

බදඳහෂ තබම්න්තුු විසින්ු බභභු ඳහල්ු හු දළමූු තයු ඒහබ ු ළරකිඹු යුතුු

බො නළගිලිුුඈත්ුයනුරදි. බුුලින්ුුමිනහරීුඳහල්රුසිවුඳසුුබභකීුනු

්රහී ඹු බඵෞද්ධු ඳහල්රවු ම්ඵන්ධු ූ ු ශියඹන්ු බඵොබවෝු බදබනකුවු සිඹු

ඳහල්ුධයහඳනඹුයුබනුඹෆභවුුුභක්ුබනොති. ණි. බ69 

දුයුපිිගඵුම තිඹවුබතෝලිිනන්ුඳහුවිරුද්ධුවිඹ. බුුබම්ුපිිගඵුබඵෞද්ධිනන්වු

සිදුූ ු දුසයතහු ළනු ඔවුහුු ධහයවබඹන්ු කිඹහු සිිනඹව. බු ු බතෝලිු

්රහලනඹක්ුනු“බතෝලිුදතඹහ”ු(Catholic Massenger) හිුබභබේුවනු

විඹ. බ 

                                                           
27 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු  7-  8 
28 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ 4ුපිුගු  8 
29 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ  ුපිුගු  8 
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“ ඔවුන්බේු (බ්රොබතසතිඹහනු �සතිඹහනි)ු යමුවු ූ බ ු නතුයු බේඹහකුදුු

ආතළිනු බනොසිතනු සබද්ශිඹන්ු භතු ඔවුන්බේු අමිු භතු අබයෝඳවඹුු 

කිරීභින;ු බඵෞද්ධුශභිනන්බේු්රබඹෝඟනඹුඊබදහු ඈදිශුබඵෞද්ධු ඳහල්රවු

එබයහිුයුදු ්රහලුකිරීභඹ. බු ුනිදවබේු වුහධහයවත්බ ුනහභබඹන්ු බභකීු

යුක්තිඹවුඑබයහිුඳබේුවඬුදිුශුයුතුින. බ”  

වළභුවිවභුබඵෞද්ධුඟනතහුභතුපී නඹුදළඩිුයමින්ුබභභුම තිඹුබනසුකිරීභු

ඹනුුඔවුන්බේුදරුන්ුබ්රොබතසතිඹහනු ඳහල් තුශුඈළන්පයභුබවෝුඑභුදරුන්ු

කුරුුබනොදත්ුඹුබරුතඵහුළම භවුඵරුකිරීභුපිිගඵුකුභන්ත්රවඹක්ුමිු

බනක්ුබනොබේ. බුබභකීු ුබ්රොබතසතිඹහනු ඳහල්රවුඅධහයුරඵහුබදන්බන්ු

භවඟනඹහබන්ු ඹු යු නු  රළබූු ඵදුු මුදල්ලින්ු නු තයු ඵදුු බනු

ඟනතහබන්ුදවබඹන්ුනභඹක්ු(9/ 2)ු�සතිඹහනිුුබනොනුතයුළඩිුවරිඹක්ු

බඵෞද්ධබඹෝුබති. බුුඑබවත්ුබභකීුබඵෞද්ධඹන්වුතභන්බේභුනුඳහරක් තඵහු

ළම භුතිලිනන්භුදුසය,ුබඵොබවෝුවිවුශුබනොවළකිුබදඹක්ුපයුආත. බ32 

 876 බනොළ. බ63 දිනු6 34 බදබනකුුවිසින්ුත්න්ුතඵනුරදුංබද්ලඹක්ුයහඟය 

භන්ත්රවු බහවු ඈදිරිඳත්ු යනු රදි. බු ු එබවත්ු කිසිදුු වනඹක්ු බනොරළබිව. බුු

ඳහල් කිහිඳඹක්භු ඈත්ු ශු තයු න බො නළගිලිු එභු ීමභහබන්ු පිවතු

ඈදිබොවු ඳහල් ආයඹීභවු හලු රනු රදි. බු ු ඳහල් වතයක්ු ඈත්ු

බනොයනුරදි. බුඒහුඳළතිුසථහනරභුතිබඵන්නවුඈ ුවරිනුරදි. බුඑබවත්ුඒහු

ලිඹහඳදිංිතඹුපිිගඵුබප්ක්හක්ුබනොතිබිව. බ3  

 ඕල්බොට්ුභවතහබේුඳළමිණීභුබඵෞද්ධඹන්ුතයුභවත්ුඊබදයෝඹක්ුආතිුයනු

රදි. බුු 88  නුවිවුබඵෞද්ධුධයහඳනුමිතිුභහම්ුකිහිඳඹක්භුයඟබ ුඅධහයු

වහුඹදුම්ුකිරීභුආයඹිව. බුුඅධහයුදීභු හුදුසයුඵවුඳත්ුකිරීභවුලය 

බොන්බද්සිුයඟබ ුඳහෂ ලබඹන්ුඈ ුගුයනුරදි. බු ුදුයුපිිගඵුම තිඹුභගින්ුආතිු

යනුුරළබූුපී නඹුදළනවභත්ුවන්ුබොවුආත. බුුබඵෞද්ධුමිතිරවුහිරිවළයු

ශුවළකිුබනකුත්ුක්රභුඹවත්විජිතුඳහරනඹුඈක්භනින්භුබොඹහුන්නහුරදි. බ36 

                                                           
30 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුII බොවුුබේදු . බ 7ුපිුගු  8-  9 
31 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුII බොවුුබේදු . බ 8ුපිුගු  9 
32 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුII බොවුුබේදු . බ66ුපිුගු 72 
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 නහතබ දීුනුඳහල්ුවහුඅධහයුඹදුම්ුුකිරීබම්ුඹදුම්ඳත්ුරහුුඵරනුු

රඵන්බන්ු එභු ඳහරු ලිඹහඳදිංිතු කිරීබභන්ු නතුරුු එශබමනු ෂ බ දීු ඵු

 88 ුදීුතීයවඹුයනුරදි. බුුමින්ුදවසුූ බ ුදහශුඳහල්ුශභවහහරිත්ඹු

විසින්ු එභු ඳහරු වහු ලයු විඹදම්ු කිරීභු ළරකිඹු යුතුු හරඹක්ු තිසබේු

ඔවුන්බේුම්ඳත්ුබහවිතුකිරීබභන්ුශුයුතුුඵඹ. බ33 

 88 ු සිවු ඵරඳත්නු ඳරිදිුඅධහයු ්රභහවඹු ඩුු ශු තයු සබහහු ඳහල්ු

වහු එක්ු බඹකුවු බනු ්රභහවඹු  කින්ු ඩුු ශු තයු ඈං්රිසිු ඳහල්ු

වහුඑඹුමුළුභනින්භුබවෝසිුයනුරදි. බ3  

 88 ු දීු නුම තිඹක්ුවඳුන්හු දුන්ු තයු ඒු නුු ඹම්ු ඳහරක්ුඅධහයු රඵනු

ඳහරක්ුබරුපිිගළම භවුබඳයුඑභුඳහළබල්ු්රධහනහඝහෂ ඹයඹහුවතිුරත්ු

ගුරුයබඹක්ු විඹු යුතුින. බු වතිු රත්ු ගුරුරුන්බේු බේඹු රඵහළම භවු

බඵෞද්ධුඳහල්රවු දුසයුවිඹ. බු ුඑබේු ු දුසයුතත්ත්ඹන්ුඹවබත්ුවුදුඑකීු

ගුරුරුන්ුරඵහුත්තදුඔවුන්වුළුගප්ුබපයභවුලයුධනුම්ඳත්ුබභභුඳහල්ු

තුුබනොපයඹ. බ34 

බඵෞද්ධු සිසුන්බේු යහඟු ු ලයතහු පුයහරනුු පිණිු බඵෞද්ධු ම්භහනරු

ඳහල්ුපිහිුගපයභවුතිබූුහධහයවුිනතිඹුබඵෞද්ධඹන්වුහිමිුයනුරදි. බු ුබභභු

සිසුන්ු �සතිඹහනිු ඳහල්රවු ඹහබම්දීු විදු හක්ඹු පිිගඵු න්තිඹකින්ු

අයක්හුබනොයනුරදි. බුුඑබභන්භුබක්ුළනිුබඵෞද්ධුඊත්රවුවබහගීු

ූ ුසිසුන්වුමිනහරීුඳහල්ුතුශුද ම්ුුයනුරදි. බුුබභභුඳහල්රුදිු�සතිඹහනිු

ඈළන්පයම්ු ඳභවක්ු බනො,ු මිනහරීරුන්ු විසින්ු සිඹු යහඟහරිබ ු බොවක්ු

බරුබඵෞද්ධහභවුනි්රවුයනුරදි. බ3  

සිඹලුුඅහයබඹන්ු බඵෞද්ධිනන්වු හිරිවළයු යනු රදි. බු ු සිඹලුු ලයතහු පුයහු

ති. වුදුබඵෞද්ධුඳහල්ුලිඹහඳදිංිතුකිරීභුීමමිතුබරු්රභහදුයනුරදි. බ 

                                                           
33 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ63ුපිුගු 72 
34 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6 ුපිුගු 72 
35 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු 72 
36 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6 ුපිුගු 7  
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 නහතබ දීුනුඳහල්ුවහුඅධහයුඹදුම්ුුකිරීබම්ුඹදුම්ඳත්ුරහුුඵරනුු

රඵන්බන්ු එභු ඳහරු ලිඹහඳදිංිතු කිරීබභන්ු නතුරුු එශබමනු ෂ බ දීු ඵු

 88 ුදීුතීයවඹුයනුරදි. බුුමින්ුදවසුූ බ ුදහශුඳහල්ුශභවහහරිත්ඹු

විසින්ු එභු ඳහරු වහු ලයු විඹදම්ු කිරීභු ළරකිඹු යුතුු හරඹක්ු තිසබේු

ඔවුන්බේුම්ඳත්ුබහවිතුකිරීබභන්ුශුයුතුුඵඹ. බ33 

 88 ු සිවු ඵරඳත්නු ඳරිදිුඅධහයු ්රභහවඹු ඩුු ශු තයු සබහහු ඳහල්ු

වහු එක්ු බඹකුවු බනු ්රභහවඹු  කින්ු ඩුු ශු තයු ඈං්රිසිු ඳහල්ු

වහුඑඹුමුළුභනින්භුබවෝසිුයනුරදි. බ3  

 88 ු දීු නුම තිඹක්ුවඳුන්හු දුන්ු තයු ඒු නුු ඹම්ු ඳහරක්ුඅධහයු රඵනු

ඳහරක්ුබරුපිිගළම භවුබඳයුඑභුඳහළබල්ු්රධහනහඝහෂ ඹයඹහුවතිුරත්ු

ගුරුයබඹක්ු විඹු යුතුින. බු වතිු රත්ු ගුරුරුන්බේු බේඹු රඵහළම භවු

බඵෞද්ධුඳහල්රවු දුසයුවිඹ. බු ුඑබේු ු දුසයුතත්ත්ඹන්ුඹවබත්ුවුදුඑකීු

ගුරුරුන්ුරඵහුත්තදුඔවුන්වුළුගප්ුබපයභවුලයුධනුම්ඳත්ුබභභුඳහල්ු

තුුබනොපයඹ. බ34 

බඵෞද්ධු සිසුන්බේු යහඟු ු ලයතහු පුයහරනුු පිණිු බඵෞද්ධු ම්භහනරු

ඳහල්ුපිහිුගපයභවුතිබූුහධහයවුිනතිඹුබඵෞද්ධඹන්වුහිමිුයනුරදි. බු ුබභභු

සිසුන්ු �සතිඹහනිු ඳහල්රවු ඹහබම්දීු විදු හක්ඹු පිිගඵු න්තිඹකින්ු

අයක්හුබනොයනුරදි. බුුඑබභන්භුබක්ුළනිුබඵෞද්ධුඊත්රවුවබහගීු

ූ ුසිසුන්වුමිනහරීුඳහල්ුතුශුද ම්ුුයනුරදි. බුුබභභුඳහල්රුදිු�සතිඹහනිු

ඈළන්පයම්ු ඳභවක්ු බනො,ු මිනහරීරුන්ු විසින්ු සිඹු යහඟහරිබ ු බොවක්ු

බරුබඵෞද්ධහභවුනි්රවුයනුරදි. බ3  

සිඹලුුඅහයබඹන්ු බඵෞද්ධිනන්වු හිරිවළයු යනු රදි. බු ු සිඹලුු ලයතහු පුයහු

ති. වුදුබඵෞද්ධුඳහල්ුලිඹහඳදිංිතුකිරීභුීමමිතුබරු්රභහදුයනුරදි. බ 

                                                           
33 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ63ුපිුගු 72 
34 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6 ුපිුගු 72 
35 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6ුපිුගු 72 
36 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ6 ුපිුගු 7  
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මුදල්ුරළ දබම්දීු�සතිඹහනිුමිනහරීන්වු්රමුසථහනඹුරළබිව. බුඑක්ුසථහදීු

බඵෞද්ධුඳහරවුහිමිවිඹුයුතුුතිබූුරු. බ422/-ුක්ුබනොබනුරදි. බුුඑඹවුබවේතුු

ලබඹන්ුවන්ුයනුරද්බද්ුභවඟනුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුවුබන්ුූ ු

මුළුුමුදරුළඹුපයුතිබූුඵඹ. බුුඑභුබෂ දීු�සතිඹහනිුුමිනහරීන්වුරළබූුඅධහයු

මුදරුඅන්නුලබඹන්ුරු. බ422,222/-ුක්ු නුතයුබඵෞද්ධඹනවුහිමිුපයුතිබූු

මුදරුරු. බ  22/-ුක්ුඳභණි. බුුඟඹසූරිඹුඳනුඅහයඹවු(පිුගු67 )ුඈවතුවන්ු

රු. බ422/-ුඩුුයුබනුආත්බත්ුබභකීුසුළුුමුදබරනි. බ37 

 884ුදීුබඵෞද්ධුඳහල්ුවක්ුවළරුණුුබොවුඅධහයුරළබූුඳහල්ු8 9ුතුබයන්ු

බනක්ුසිඹල්රභු�සතිඹහනිුඳහල්ුවිඹ. බුුබභඹවුබයෝභහනුුබතෝලිුඳහල්දු

ආතුශත්ඹ. බුුබම්ුහරඹුනුවිවුබයෝභහනුුබතෝලිඹන්දුආතුළුුයබවහිුමුළුු

�සතිඹහනිුඟනවනඹ,ුමුළුුඟනවනබඹන්ු %ුක්ුඳභවුවිඹ. බ38 

 922ුඳභවුසිවුබඵෞද්ධුඳහල්රවුරළබඵනුඅධහයරුඹම්ු්රතිඹක්ුදිසවුදු

ඒහු තභත්ු �සතිඹහනිු ඳහල්රවු රළ. ණුු අධහයරවු  හු ඩුඹ. බු ු  96 ු

ංයහු බල්නු නුු බඵෞද්ධු හින්දුු වු මුසලිම්ු එක්ු ත්ු ශු එඹු

ඟනවනබඹන්ු9 . බ6%ුක්ුූ ුනමුදුුඔවුන්ුසිඹලුුබදනහභුරළබූුඅධහයුමුදරු 966ු

දීු32%ුවත්ු හුඩුුවිඹ. බුුමුළුුඟනවනබඹන්ු8. බ8%ුක්ුූ ු�සතිඹහනිුඟනතහු

මුළුුඅධහයුමුදලින්ු72%ු හුරළ දඹ. බ39 

 9 8ු නිදවු රඵනු ධිඹු නු විවදු අධහයු රළබූු �සතිඹහනිු වු බයෝභහනුු

බතෝලිු ඈං්රිසිු ඳහල්ු එඵඳුු අධහයු රළබූු බඵෞද්ධු ඳහල්රවු  හු

ංයහත්භුධිඹ. බුුඑඹුඳවතුදළක්බේ. බ 

බභරිහනුුමිනහරී - 28  බඵෞද්ධ  - 66 

ඵළප්ිනසට්  - 2   බ්රසඵටීරිඹන් - 24 

බයෝභහනුුබතෝලි -   7  බසලිඹහනු  - 63 

     99ුුුුුුුුුුුුුු(ඟඹසූරිඹුපිුගු4 8) 2 

                                                           
37 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ67ුපිුගු 7  
38 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ68ුපිුගු 7  
39 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ69ුපිුගු 7  
40 සිංවරුබොමින්ුහෂ තහුIIුබොවුුබේදු . බ32ුපිුගු 76 
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ඟනවනු්රතිලතඹුළදීබම්දීුයඟබ ුඅධහයුමුදල්ුඅමිුනිහඹරවුබූ ු

යුරුුළරකීබම්දීුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුමුහුවුඳෆුඵහධහුසකායුබඳබන්. බු ුනිදවු

රළ දභවුඅන්නබ දීුබභකීුංයහුබල්නුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 

  

ඟනවනු්රතිලතඹ    අධහයුදීභනහු්රතිලතඹ 

 බඵෞද්ධුු -   . බ      8. බ6 

 �සතිඹහනි - ු9. බ9    74. බ3 

බම්ු සිඹල්බරන්භු ඳවු බඳබනන්බන්ු යුබයෝපීඹු ඹවත්විජිතහදීන්ු ඔවුන්බේු

අධයහත්මිුඅක්රභවඹු භගින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහවු එබයහිු යනු රදු

තදඵරුහධහයවම්ුවුබනසුකිරීම්ඹ. බුබභඹු62ුනුසිඹබේුභළදුබහඹු

බතක්ුඳළතිව. බුුඑඹුතභත්ුහනුපයුනළතිුඵුබඳබන්. බ   

5.1.3.  මඵෞද්ධ නිකළිනක ඳළවේ ඳලරළ ගෆනීභ. 

බඵොබවෝු ්රමුු බඳබශේු ඟනප්රිඹු බවෝු ළඩිු ඈල්ලුභක්ු ආතිු ඳහල්ු ඹවත්විජිතු

භබ ුසිවභුඅමිුඅඹතනුභගින්ුඳහරනඹුයනුුරළබූුඒහුවිඹ. බුුඹවත්විජිතු

ඳහරනුභබ දීුයඟබ ුනු්රවඹුආතිුබතෝලිුවු�සතිඹහනිුඳහල්ුවිලහරු

ංයහක්ු පිහිුගනු රදි. බු ු බම්හු පිහිුගනු රද්බද්ු අභු ්රඝහයවඹු කිරීබම්ුු

ිනබඹනි. බු ු බඵෞද්ධු ඳයභු විජහනහෂ ථු මිතිඹු වු බනකුත්ු මිතිු විසින්දු

ශියඹන්වුභහනු ධයහඳනු සථහු හිමියු දීභුවහු සිඹුඅමිුඳරියඹු

තුශු ඈංග්රීසිු ධයහඳනඹක්ු රඵහු බදනුු සු ඳහල්ු පිහිුගනු රදි. බු ු බම්ු නුු

අනන්ද,ුනහරන්ද,ුධෂ භයහඟ,ුභහින්ද,ුහින්දුුවිදයහරඹ(ඹහඳනඹුවුබොශම)ු ,ු

විලහහු ළනිු ඳහල්ු ු ආයඹිව. බු  88 ු දීු අනන්දු විදයහරඹුආයම බ ු “බඵෞද්ධු

ඈංග්රීසිු ඳහර”ු නමින්ු නු තයු එහිු මූලිු යමුවු ූ බ ු බඵෞද්ධිනන්වු සිඹු

දරුන්ුඊබදහුසුවිබලේෂීුූ ුබඵෞද්ධුඳරියඹක්ුතුශුඈංග්රීසිුධයහඳනඹක්ුරඵහු

දීභඹ. බ 
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ඟනවනු්රතිලතඹුළදීබම්දීුයඟබ ුඅධහයුමුදල්ුඅමිුනිහඹරවුබූ ු

යුරුුළරකීබම්දීුබඵෞද්ධඹන්ුවිසින්ුමුහුවුඳෆුඵහධහුසකායුබඳබන්. බු ුනිදවු

රළ දභවුඅන්නබ දීුබභකීුංයහුබල්නුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 

  

ඟනවනු්රතිලතඹ    අධහයුදීභනහු්රතිලතඹ 

 බඵෞද්ධුු -   . බ      8. බ6 

 �සතිඹහනි - ු9. බ9    74. බ3 

බම්ු සිඹල්බරන්භු ඳවු බඳබනන්බන්ු යුබයෝපීඹු ඹවත්විජිතහදීන්ු ඔවුන්බේු

අධයහත්මිුඅක්රභවඹු භගින්ු සිංවරු බඵෞද්ධු ඟනතහවු එබයහිු යනු රදු

තදඵරුහධහයවම්ුවුබනසුකිරීම්ඹ. බුබභඹු62ුනුසිඹබේුභළදුබහඹු

බතක්ුඳළතිව. බුුඑඹුතභත්ුහනුපයුනළතිුඵුබඳබන්. බ   

5.1.3.  මඵෞද්ධ නිකළිනක ඳළවේ ඳලරළ ගෆනීභ. 

බඵොබවෝු ්රමුු බඳබශේු ඟනප්රිඹු බවෝු ළඩිු ඈල්ලුභක්ු ආතිු ඳහල්ු ඹවත්විජිතු

භබ ුසිවභුඅමිුඅඹතනුභගින්ුඳහරනඹුයනුුරළබූුඒහුවිඹ. බුුඹවත්විජිතු

ඳහරනුභබ දීුයඟබ ුනු්රවඹුආතිුබතෝලිුවු�සතිඹහනිුඳහල්ුවිලහරු

ංයහක්ු පිහිුගනු රදි. බු ු බම්හු පිහිුගනු රද්බද්ු අභු ්රඝහයවඹු කිරීබම්ුු

ිනබඹනි. බු ු බඵෞද්ධු ඳයභු විජහනහෂ ථු මිතිඹු වු බනකුත්ු මිතිු විසින්දු

ශියඹන්වුභහනු ධයහඳනු සථහු හිමියු දීභුවහු සිඹුඅමිුඳරියඹු

තුශු ඈංග්රීසිු ධයහඳනඹක්ු රඵහු බදනුු සු ඳහල්ු පිහිුගනු රදි. බු ු බම්ු නුු

අනන්ද,ුනහරන්ද,ුධෂ භයහඟ,ුභහින්ද,ුහින්දුුවිදයහරඹ(ඹහඳනඹුවුබොශම)ු ,ු

විලහහු ළනිු ඳහල්ු ු ආයඹිව. බු  88 ු දීු අනන්දු විදයහරඹුආයම බ ු “බඵෞද්ධු

ඈංග්රීසිු ඳහර”ු නමින්ු නු තයු එහිු මූලිු යමුවු ූ බ ු බඵෞද්ධිනන්වු සිඹු

දරුන්ුඊබදහුසුවිබලේෂීුූ ුබඵෞද්ධුඳරියඹක්ුතුශුඈංග්රීසිුධයහඳනඹක්ුරඵහු

දීභඹ. බ 
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බභහිු බඵොබවෝු නිහිනු ඳහල්ු�සතිඹහනි,ු හින්දුු වු බඵෞද්ධුඅධහයු රඵනු

ඳහල්ුවිඹ. බු (එනම්ුයඟබ ුයමුදල්ලින්ුන ත්තුුයනුඳහල්ු( 9 2ුජුලිු6 ු

නුවිවත්)ුු. බු 9  ුදීුඳනනුරදු 9  ුංු28ුදයනුඅධහයුරඵනුවුපුහුණුු

ඳහල්ු(ඳරිපයුවිධිවිධහන)ුඳනතුභගින්ුබභකීුඳහල්ුයඟඹවුඳයහුන්නහුරදි. බු

(බභහිදීුඅධහයුබනොරඵනුඳහල්ුබරුඳහල්ුකීඳඹක්ුඳයහුබනොබනුඑබේභු

ඳළතිව. බ)ු ු සිඹලුභු බඵෞද්ධු ඳහල්ු ඳහබවේු අධහයු රඵනු තත්ත්බ ු ඳළතිු

ඵළවින්ුඒහුයඟඹවුඳයහුන්නහුරදි. බ(මියුසිඹසුවිදුවරුවළය) 

ඒුතයභු�සතිඹහනිුවුබතෝලිුඳහල්ුකිහිඳඹක්ුඳභවක්ුඳයහුත්ුතයු

තත්ුබඵොබවෝුඳහල්ුයඟබ ුඅධහයුබනොභළති,ුහසතුුඹුයනුබඳෞද්ලිු

ඳහල්ු බරු ඳත්හු නුු රළබූු තයු ඒහු ඈවතු වන්ු ඳනබත්ු

්රතිඳහදබනලින්ුනිදවසුයනුරදි. බු ුඑඵළවින්ුබඵෞද්ධුඅමිුඳහල්ුදුනු

විවුසිඹල්රභුඳහබවේුයඟබ ුඳහල්ුනුතයුබඵොබවෝු්රමුුබඳබල්ු�සතිඹහනිු

අමිු ඳහල්ු බඳෞද්ලිු ඳහල්ු නු තයු ඒහු සිසුන්ුආතුශත්ුකිරීම්ු වු

ඳරිඳහරනු වයුතුරදිු යඟබ ු බයගුරහසිරවු ඹවත්ු බනොබේ. බු ු ඳවතු වන්ු

ගුබේුඑඹුදළක්බේ. බ 

බොශමුදිස�ක්බ ුපිහිිනු්රසිද්ධු 

�සතිඹහනිු වු බතෝලිු අමිු

ඳහල් 

බොශමු දිස�ක්බ ු පිහිිනු

්රසිද්ධු්රමුුුබඵෞද්ධුඳහල් 

ශු. බුබතෝභසුවිදුවරු-ුල්කිස ු

ශු. බුබතෝභසුවිදුවරු-ුබොල්ලුපිිනඹ 

ලහන්තුබඟෝප්ුවිදයහරඹ 

ලහන්තුපීතයුවිදුවර 

ලහන්තුබ්රිඟට්ුනයහයහභඹ 

හන්තහුවිදයහරඹ 

බිබොප්ුවිදයහරඹ 

ශුද්ධුූ ුඳවුබල්ුනයහයහභඹ 

බභබතෝදිසතුවිදුවර 

ලහන්තුබඵනඩික්ට්ුවිදුවර 

අනන්දුවිදුවර 

නහරන්දුවිදුවර 

විලහහුවිදුවර 

මියුසිඹසුවිදුවර 
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යඟබ ුඅධහයුනළතිුඈවතුවන්ුඳනබත්ු්රතිඳහදනලින්ුනිදවසු යනුරදුආතළම්ු

බඳෞද්ලිුඳහල්ු දලුබදවුඳසුු යඟබ ුඅධහයුරඵනුතත්ත්ඹවු ු ඳත්ු පයඹ. බුු

(නිද:ු ලහන්තු පීතයු විදයහරඹ,ු ශු. බඳවුබල්ු න්ඹුහයහභඹ,ු ලහන්තු බඵනඩික්ට්ු විදුවර)ුු

බභඹවුඈ ුරනුරද්බද්ු 98 ුංු 4ුදයනුඅධහයුරඵනුවුපුහුණුුඳහල්ු(විබලේු

විධිවිධහන)ුංබලෝධනුඳනතුඹවබත්ඹ. බුුබම්ුනුුබභකීුඳහල්ුබඳෞද්ලිුනුතයු

සිසුන්ුආතුශත්ුකිරීභුවුඳරිඳහරනඹුපිිගඵුයඟබ ුබයගුරහසිුලින්ුඒහුනිදවසඹ. බ 

බම්ුනුුදුනුවිවුහණ් ුතුනවුඹත්ුඅමිුඳහල්ුආත. බ 

( ) හසතුුඹුයනුුපුද්ලිුඳහල්ුබවෝුඅධහයුබනොරඵනුඳහල්ු(නිද:ුහන්තහු

විදයහරඹ,ුලහ. බබතෝභසුවිදුවර) 

(6) යඟඹවුඳයහුත්ුඳහල්ු (නිද:අනන්දු ,ුනහරන්ද,ු විලහහ,ුභහරිසබවරහ,ුහින්දුු

විදයහරඹ(බොශමුවුඹහඳනඹ) 

(3)  9  ුංු28ුදයනුඳනතුනුුයඟඹවුඳයහුබනොත්ුඑබවත්ු 98 ුංු 4ු

දයනු ඳනතු නුු යඟබ ු අධහයු රඵනු ඳහල්ු (නිද:ු ලහන්තු පීතය,ු ලහන්තු

බඟෝප්,ුශු. බුඳවුබල්ුනයහයහභඹ,ුලහන්තුබඵනඩික්ට්) 

 ඈවතු වන්ු හණ් ු ( )ු වු ු (3)ු ු වඹවු ළබවනු සිඹලුභු ඳහල්ු ඳහබවේු

�සතිඹහනිුබවෝුබතෝලිුනුතයුසු්රසිද්ධුබඵෞද්ධුවුහින්දුු ඳහල්ු (6)ු

හණ් ඹුඹවතවුළබට්. බ 

 බභභු�සතිඹහනිුවුබතෝලිුඅමිුඳහල්ුයඟබ ුභළදිවත්පයභක්ුනළති,ු

ඔවුනවුරුිතුඳරිදිුසිසුන්ුආතුශත්ුකිරීබම්ුක්රභබේදඹන්ුනුභනඹුයනුතයු

බනකුත්ුඅමිුඳහල්ුබභභුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟබ ුබයගුරහසිරවු

ඹවත්ුබේ. බ 

  9 2ුංු24ුදයනුඳනබත්ු24ුළනිුන්තිඹුනුුයඟබ ුඅධහයුබනොරඵනු

ඳහල්,ු එකීු ඳනබත්ු  (c) න්තිඹු ඹවබත්ු ළඩිු ය්රහදු රඵනු තත්ත්ඹු

සිිනනුඵුවවන්ුකිරීභුළදත්ුබේ. බ 
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යඟබ ුඅධහයුනළතිුඈවතුවන්ුඳනබත්ු්රතිඳහදනලින්ුනිදවසු යනුරදුආතළම්ු

බඳෞද්ලිුඳහල්ු දලුබදවුඳසුු යඟබ ුඅධහයුරඵනුතත්ත්ඹවු ු ඳත්ු පයඹ. බුු

(නිද:ු ලහන්තු පීතයු විදයහරඹ,ු ශු. බඳවුබල්ු න්ඹුහයහභඹ,ු ලහන්තු බඵනඩික්ට්ු විදුවර)ුු

බභඹවුඈ ුරනුරද්බද්ු 98 ුංු 4ුදයනුඅධහයුරඵනුවුපුහුණුුඳහල්ු(විබලේු

විධිවිධහන)ුංබලෝධනුඳනතුඹවබත්ඹ. බුුබම්ුනුුබභකීුඳහල්ුබඳෞද්ලිුනුතයු

සිසුන්ුආතුශත්ුකිරීභුවුඳරිඳහරනඹුපිිගඵුයඟබ ුබයගුරහසිුලින්ුඒහුනිදවසඹ. බ 

බම්ුනුුදුනුවිවුහණ් ුතුනවුඹත්ුඅමිුඳහල්ුආත. බ 

( ) හසතුුඹුයනුුපුද්ලිුඳහල්ුබවෝුඅධහයුබනොරඵනුඳහල්ු(නිද:ුහන්තහු

විදයහරඹ,ුලහ. බබතෝභසුවිදුවර) 

(6) යඟඹවුඳයහුත්ුඳහල්ු (නිද:අනන්දු ,ුනහරන්ද,ු විලහහ,ුභහරිසබවරහ,ුහින්දුු

විදයහරඹ(බොශමුවුඹහඳනඹ) 

(3)  9  ුංු28ුදයනුඳනතුනුුයඟඹවුඳයහුබනොත්ුඑබවත්ු 98 ුංු 4ු

දයනු ඳනතු නුු යඟබ ු අධහයු රඵනු ඳහල්ු (නිද:ු ලහන්තු පීතය,ු ලහන්තු

බඟෝප්,ුශු. බුඳවුබල්ුනයහයහභඹ,ුලහන්තුබඵනඩික්ට්) 

 ඈවතු වන්ු හණ් ු ( )ු වු ු (3)ු ු වඹවු ළබවනු සිඹලුභු ඳහල්ු ඳහබවේු

�සතිඹහනිුබවෝුබතෝලිුනුතයුසු්රසිද්ධුබඵෞද්ධුවුහින්දුු ඳහල්ු (6)ු

හණ් ඹුඹවතවුළබට්. බ 

 බභභු�සතිඹහනිුවුබතෝලිුඅමිුඳහල්ුයඟබ ුභළදිවත්පයභක්ුනළති,ු

ඔවුනවුරුිතුඳරිදිුසිසුන්ුආතුශත්ුකිරීබම්ුක්රභබේදඹන්ුනුභනඹුයනුතයු

බනකුත්ුඅමිුඳහල්ුබභභුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුයඟබ ුබයගුරහසිරවු

ඹවත්ුබේ. බ 

  9 2ුංු24ුදයනුඳනබත්ු24ුළනිුන්තිඹුනුුයඟබ ුඅධහයුබනොරඵනු

ඳහල්,ු එකීු ඳනබත්ු  (c) න්තිඹු ඹවබත්ු ළඩිු ය්රහදු රඵනු තත්ත්ඹු

සිිනනුඵුවවන්ුකිරීභුළදත්ුබේ. බ 
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 එකීු (c) න්තිබ ුබභබේුදළක්බේ. බ 

 බභකීුඳනබත්ු24ුළනිුන්තිඹුනුුබත්රීුඳත්ුන්නහුූ ුඅධහයුබනොරඵනු

ඹම්ු ඳහරු ිනතිරුකුු එකීු බත්රීු ඳත්ු ූ ු දිනබඹන්ු ඳසුු එකීු

ිනතිරුන්බේුඅභු බනොදවන්නහු ූ ු බදභේපිඹකුබේු ශියබඹකුු ඳහරවු

ආතුශත්ු බනොයු තු යුතුින;ු එබේු යන්බන්ු නම්ු ධයක්තුභහබේු පෂ ු

නුභළතිඹුරඵහුතුයුතුින. බ 

 බම්ුන්තිඹුනුුබඵෞද්ධ,ුහින්දුුබවෝුමුසලිම්ුශියඹකුු�සතිඹහනිුඳහරවු

ආතුළුපයභු ත්හිුගපයභවු එභු ඳහල්ුඵරධහරීන්වුවළකිඹ. බු ු බභබේු බභකීු දරුන්ු

බනසුබොවුළරකිඹුවළකිඹ. බුුධයහඳනුඅජහුඳනබත්ු3 ුන්තිබ ුවන්ු

“අභු ඳදනම්ු යු නිමින්ු කිසිභු ඹදුම්රුබකුු අධහයු රඵනු ඳහරවු

ආතුශත්ු කිරීභු ්රතික්බේඳු බනොශු යුතුින. බ”ු ඹන්නු ( )ු හණ් ඹවු ළබනනු

ඳහල්ුවහුදහශුබනොබේ;ුඒහුඅධහයුබනොරඵනුඳහල්ුඵළවිනි. බ 

23ුළනිුහණ් ඹවුළබනනුඳහල්ුවහුබඵෞද්ධ,ුහින්දුුවුමුසලිම්ුශියඹන්ු

ආතුශත්ුකිරීබම්දීුඑභුශියඹන්වුබනසුඅහයඹවුළරකීභුධයහඳනුඅජහු

ඳනබත්ු 3 ු න්තිඹු භගින්ු තවනම්ු ශදු බහවිතබ දීු බභභු න්තිඹු  ු

යමින්ු වයුතුු බොවු ආත. බු ු ී වු දහශු යඟබ ු සිසුන්ු ආතුශත්ු කිරීබම්ු

ක්රභබේදඹවුඔවුන්ුඹවත්ුබනොපයභුඉවුබවේතුින. බ 

 බභහිු්රතිපරඹක්ුන්බන්ු( )ුවු (3)ුහණ් රවුඹත්ුනු�සතිඹහනිුවු

බතෝලිුඳහල්ුඔවුන්ුවිසින්ුුශියඹන්ුආතුශත්ුකිරීබම්දීුසිදුුයනුබනසුූ ු

ළරකීම්ු භගින්ු �සතිඹහනිු අඝහයධෂ භු ඳත්හු නුු රඵනු ඵින. බු ු ඟහතිු

ධයහඳනුබොමිභුභගින්ුසුයනුරදුඳහල්රවුසිසුන්ුආතුශත්ුකිරීබම්ු

නුක්රභබේදඹුතුිගන්ුඟහතිුඳහල්රු්රහථමිුබශ්රේණිුබවෝසිුකිරීභවුබඹෝජිතු

නුතයුඑභගින්ුබඵෞද්ධ,ුහින්දුුවුමුසලිම්ුඳහල්ුතුශුඅමිුඅඝහයධෂ භු

ඳත්හුළම භවුඵහධහුසිදුුබේ. බ 
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5.1.4.  මඵෞද්ධ අධයළඳනය පිළිඵ වළලදය භ  

�ුරංහු නහමිු ධයහඳනුක්රභඹක්ු බදවුනළඹුරුු විඹු යුතුු ඵවු දවක්ුභතුු

බමින්ුඳතී. බුුඳහල් තුශුඅභුඈළන්වුදුඅමිුඳහල්රවුදිරිුදිඹුයුතුුනළතළිනදු

කිඹනුුරළබබ්. බ 

නහමිු ධයහඳනඹු බොතයම්ු හෂ ථදු ඹන්නු ආබභරිහු තුශු ළඩිබමින්ු

ඳතිනු ඳයහධු රැල්රු බඳන්හු බදින. බු ුඅමිු ඳහල් �ුරංහු තුශු ඳළතීභු භළ ු

ඳළළත්විඹුයුතුදුඹන්නුළරකිල්බරන්ුතීයවඹුශුයුතුු්රතිඳත්තිඹකි. බුුබඵෞද්ධහමිු

ඳහල් මධුෂ ඹුබනොශුයුතුුඳභවක්ුබනොුඒහවුදිරිුදිඹුයුතුුඵත්ුවිබලේබඹන්භු

බඵෞද්ධහබම්ුආතිුවිහිංහහදීුඈළන්පයම්ුළරකිල්රවුනිමින්ුබභඹුසිදුුකිරීභුසුදුසුු

ඵත්ුබොමිභුහිතහභතහුත්ුතීයවඹුබේ. බ 

5.1.5. මඵෞද්ධ අධයළඳනමේ උරුභය  

ම්. ද්ධුලහනඹුබභයවුසථහපිතුකිරීභත්ුභ එබතක්ුබනොූ ුවිරුඅහයබ ුවිධිභත්ු

ධයහඳනු ක්රභඹක්දු අයම්බු බරිණි. බු යහඟයු නු්රවඹු ආතිු අයම්බබොවු

ඳත්හබනුගිඹුපිරිබනුඑභුධයහඳනුඅඹතනුෂ ඹුූ ුතයුභික්ෂන්ුවන්බේු

ඒහබ ුගුරුරුුබභන්භුශියබඹෝදුූ ව. බුගිහිුශියබඹෝදුඒහබ ුධයහඳනඹුරළ. ුතයු

හභබණ්ය භික්ෂුණීන්වු වු හන්තහන්වු ධයහඳනඹු රඵහදීභු ඊඳඳන්ු භික්ෂුණීන්ු

විසින්ුඔවුන්බේුඅයහභුඳහබල්දීුසිදුුයනුරදි. බ 

. දුදවභු යහප්තු බත්භු යවපුයහු ෆභු විවහයසථහනඹක්භු ඳහබවේු බක්න්රබොවබනු

පිරිබන්ුඅයම්බු ූ ු තයු භවහවිවහයඹ, බඹගිරිඹ, බජ්තනහයහභඹ, සිතුල්ඳේු ළනිු

්රධහනුධයහඳනුභධයසථහනුෂ තභහනුවිලසවිදයහරුතත්ත්ඹුදළරුඈවශභුධයහඳනු

අඹතනුවිඹ. බුගිහිුඳළවිදිුබද්ීඹුසිසුන්ුඳභවක්ුබනොුවිබද්ීඹුසිසුන්දුවිලහරුබරු

ඒහබ ු ධයහඳනඹුරළබූ ඵුභවහංඹුළනිු බද්ීඹුමූරහශ්රඹලින්ුඳභවක්ුබනොු

විබද්ීඹු ංඝහයඹන්බේ හෂ තහු ලින්දු බවිගබේ. බු . දුදවභු ්රධහනබොවත්ු විවිධු

විඹඹ ඈළන්ූ ු තයු සිංවර, ඳහිග, ංසිත, ඹනු බහහදු නක්ත්රඹු රහු ශිල්ඳ, 

ණිතඹ, බද්ීඹු මදයු විදයහ, බඵෞද්ධු ෂ ථු ලහසත්රඹු ළනිු විඹදු බඵෞද්ධු

දහඝහයහත්භුවළදිඹහදුපිරිබන්රුඈළන්ූ ුවිඹඹන්ුතයු්රධහනුවිඹ. බුකිඹපයභුවු

ලිපයභු පුරුදුු පුහුණුු ශු තයු විබලේබඹන්ු �පිවඹු වු ඳහ මින්ු ඳත්හු ළම භු

ඳභවක්ුබනොුකුරුුලිපයභුවහුබහවිතුශුපුසබොරුඳත්ුඈරුුහුළම භුවු
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5.1.4.  මඵෞද්ධ අධයළඳනය පිළිඵ වළලදය භ  

�ුරංහු නහමිු ධයහඳනුක්රභඹක්ු බදවුනළඹුරුු විඹු යුතුු ඵවු දවක්ුභතුු

බමින්ුඳතී. බුුඳහල් තුශුඅභුඈළන්වුදුඅමිුඳහල්රවුදිරිුදිඹුයුතුුනළතළිනදු

කිඹනුුරළබබ්. බ 

නහමිු ධයහඳනඹු බොතයම්ු හෂ ථදු ඹන්නු ආබභරිහු තුශු ළඩිබමින්ු

ඳතිනු ඳයහධු රැල්රු බඳන්හු බදින. බු ුඅමිු ඳහල් �ුරංහු තුශු ඳළතීභු භළ ු

ඳළළත්විඹුයුතුදුඹන්නුළරකිල්බරන්ුතීයවඹුශුයුතුු්රතිඳත්තිඹකි. බුුබඵෞද්ධහමිු

ඳහල් මධුෂ ඹුබනොශුයුතුුඳභවක්ුබනොුඒහවුදිරිුදිඹුයුතුුඵත්ුවිබලේබඹන්භු

බඵෞද්ධහබම්ුආතිුවිහිංහහදීුඈළන්පයම්ුළරකිල්රවුනිමින්ුබභඹුසිදුුකිරීභුසුදුසුු

ඵත්ුබොමිභුහිතහභතහුත්ුතීයවඹුබේ. බ 

5.1.5. මඵෞද්ධ අධයළඳනමේ උරුභය  

ම්. ද්ධුලහනඹුබභයවුසථහපිතුකිරීභත්ුභ එබතක්ුබනොූ ුවිරුඅහයබ ුවිධිභත්ු

ධයහඳනු ක්රභඹක්දු අයම්බු බරිණි. බු යහඟයු නු්රවඹු ආතිු අයම්බබොවු

ඳත්හබනුගිඹුපිරිබනුඑභුධයහඳනුඅඹතනුෂ ඹුූ ුතයුභික්ෂන්ුවන්බේු

ඒහබ ුගුරුරුුබභන්භුශියබඹෝදුූ ව. බුගිහිුශියබඹෝදුඒහබ ුධයහඳනඹුරළ. ුතයු

හභබණ්ය භික්ෂුණීන්වු වු හන්තහන්වු ධයහඳනඹු රඵහදීභු ඊඳඳන්ු භික්ෂුණීන්ු

විසින්ුඔවුන්බේුඅයහභුඳහබල්දීුසිදුුයනුරදි. බ 

. දුදවභු යහප්තු බත්භු යවපුයහු ෆභු විවහයසථහනඹක්භු ඳහබවේු බක්න්රබොවබනු

පිරිබන්ුඅයම්බු ූ ු තයු භවහවිවහයඹ, බඹගිරිඹ, බජ්තනහයහභඹ, සිතුල්ඳේු ළනිු

්රධහනුධයහඳනුභධයසථහනුෂ තභහනුවිලසවිදයහරුතත්ත්ඹුදළරුඈවශභුධයහඳනු

අඹතනුවිඹ. බුගිහිුඳළවිදිුබද්ීඹුසිසුන්ුඳභවක්ුබනොුවිබද්ීඹුසිසුන්දුවිලහරුබරු

ඒහබ ු ධයහඳනඹුරළබූ ඵුභවහංඹුළනිු බද්ීඹුමූරහශ්රඹලින්ුඳභවක්ුබනොු

විබද්ීඹු ංඝහයඹන්බේ හෂ තහු ලින්දු බවිගබේ. බු . දුදවභු ්රධහනබොවත්ු විවිධු

විඹඹ ඈළන්ූ ු තයු සිංවර, ඳහිග, ංසිත, ඹනු බහහදු නක්ත්රඹු රහු ශිල්ඳ, 

ණිතඹ, බද්ීඹු මදයු විදයහ, බඵෞද්ධු ෂ ථු ලහසත්රඹු ළනිු විඹදු බඵෞද්ධු

දහඝහයහත්භුවළදිඹහදුපිරිබන්රුඈළන්ූ ුවිඹඹන්ුතයු්රධහනුවිඹ. බුකිඹපයභුවු

ලිපයභු පුරුදුු පුහුණුු ශු තයු විබලේබඹන්ු �පිවඹු වු ඳහ මින්ු ඳත්හු ළම භු

ඳභවක්ුබනොුකුරුුලිපයභුවහුබහවිතුශුපුසබොරුඳත්ුඈරුුහුළම භුවු
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ඒහබ ු �පිවඹු ්රධහනු බොවත්ු ළඹුරුු ධෂ භු ්රන්ථු ලිපයභු ්රගුවු කිරීභදු බභභු

පිරිබන්ු භගින්ු සිදුු බරිණි. බු පිරිබන්ු බක්න්රබොවත්ු බභභු ධයහඳනු ක්රභඹු   ු

බනිුසිඹබේු බෝට්බට්ුයහඟධහනිුධිඹුදක්හභුඈතහුහෂ ථුබරු�ඹහත්භුූ ු

ඵවුඳභවුහධුආත. බුඑඳරිද්බදන්ු ුුඓතිවහසිුඳත්හත්ුපිරිබන්ුධයහඳනු

අඹතනු ක්රභඹු ඳිතුගීීමන්ු වු රන්බද්ීමන්ු මුහුදුඵ ු ්රබද්ලරු ඳහල්ු ධයහඳනඹු

අයම්බුකිරීභුබභන්භු 833ුදීුබ්රිතහනයඹන්ුවිසින්ුඳහල්ුධයහඳනුක්රභඹුපුළුල්ුබොවු

ඈංග්රීසිුබහහුධයහඳනුභහධයුඵවුඳත්කිරීභත්ුභුඳරිවහනිඹවුඳත්පයභුඅයම්බුවිඹ. බු

එභගින්ු ධයහඳනු බක්ත්රබ ු බඵෞද්ධු ඟනතහු ඊරුභබොවබනු තිබූු හිමිම්ු

මුළුභනින්භුළශලීඹහභුඅයම්බුබරිණි. බ 

 8 6ුසිවුවිවිධුමිනහරිුංවිධහනදුධයහඳනුක්බේත්රඹවුම්ඵන්ධුූ ුතයු 833ුන්ු

ඳසුු යඟබ ු ධයහඳනු අඹතනරු එකීු මිනහරීරුන්වු ්රධහනු තනතුරුු ඳහු රඵහු

බදනු රදි. බු ු නතුරුු බභයවු ්රධහනතභු බද්ීඹු ධයහඳනු ු අඹතනු බරු ඳළතිු

පිරිබන්ු යඟඹු විසින්ු බනොරහු ු වරිනු රදු තයු මිනහරීු ංවිධහනු ඹවබත්ු විවිධු

අම්රවුඹත්ුපුද්ලිුඳහල්ුයවපුයහුයහප්තුපයභුඅයම්බුබරිණි. බුුුුු 

එබේු වුදු  842ු න්ු ඳසුු ගිහිු ඊතුන්බේදු වහඹු ආතිු විබලේබඹන්ු ඳළවිදිු

ඳඬිරුන්බේු්රධහනත්බඹන්ුදිඹත්ුයනුරදුබඵෞද්ධුපුනරුදුයහඳහයඹත්ුභුඹිගත්ු

පිරිබන්ුධයහඳනඹුඳවන්නුුරළ දඹ. බු යත්භරහබේුඳයභුධම්භුබච්තිඹ, විබදයෝදඹු

වු විදයහරංහයු ළනිු භවු පිරිබන්ු දු ඳන්රු බක්න්රු බොවත්ු මූලිු පිරිබන්දු

අයම්බුබොවුඹිගත්ුබඵෞද්ධුධයහඳනඹුවුම්බහයුබහහුඈළන්පයභුඅයම්බුශු

තයු ගිහිඹන්ු දු ඒහබ ු ධයහඳනඹු රළබූු නමුත්ු පිරිබනු භික්ෂුු ධයහඳනඹු වහු

විබලේිතතු ධයහඳනු අඹතනඹක්ු බරු ්රතිසථහපිතු බරිණි. බු ගිහිු ධයහඳනඹු වහු

ඵවහියුඳන්නඹවුවළ ළන්පයුමුල්තළනුරඵහදුන්ුයඟබ ුවුබඳෞද්ලිුඳහල්ුවිධිභත්ු

ඳරිඳහරනු ක්රභඹක්ු ඹවබත්ු ඳත්හබනු ගිඹු ඵළවින්ු පිරිබන්ු ධයහඳනඹවු යහඟයු

නු්රවඹක්ුරළ. බන්ුඈතහුසල්ඳුලබඹනි. බුඑනිහභුඒහුෂ ධනඹුූ බ ුඈතහුබමිනි. බ 

විබදයෝදඹු පිරිබනු ්රධහනබොවත්ු බසුු පිරිබන්ු රවදු ඈංග්රීසිු අණ්ඩුු සුළුු

ලබඹන්ුයඟබ ුඅධහයුරඵහදීබම්ු්රතිඳත්තිඹක්ු ුඅයම්බුශුනමුත්ු ,ුනුතයහරිු

භහඟඹක්ුවුනුබයත්ඹක්ුරංහුුබඳොබශොබහිුුබයෝඳවඹුුුකිරීභුවහුඈංග්රීසිු

භහධයබඹන්ුවුමිනහරීුඳහල්ුභගින්ුරඵහුදුන්ුඅමිුධයහඳනඹුුඊත්ුපිරිුභු
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තය කිරීබම්ුවළකිඹහක්ුපිරිබන්රුඊත්ුඹවුබනොභළතිුූ ුඵළවින්ුඑකීුධයහඳනු

අඹතනරුධයහඳනඹුරළබූ ගිහිඹන්වුබවෝු සුදුසුුරැකිඹහක්ුබොඹහළම භුඳහුීමරුු

විඹ. බුඒුනුුධයහඳනුබක්සත්රබ ුයු6 22ුවුඅන්න හරඹක්ුතිසබේුබද්ීඹු

ඊරුභඹුඳරිදිුපිරිබන්රවදුඑභගින්ුභික්ෂන්ුවන්බේවදු  සිංවරුබහහුධයඹනඹවදු

හිමිූ ුද්විතීඹුසථහනඹු62ුබනිුසිඹුමුරුබහඹුනුවිවුහිමිුපයුතිබිණි. බ 

අඝහෂ ඹු ීම. බ බ්ලිේ. බ බ්ලිේ. බු න්නන්යු භවතහු  9 4 සිවු අයම්බු ශු නිදවසු

ධයහඳනඹුවුසබහහබන්ුධයහඳනඹුරඵහදීබම්ු්රතිඳත්තිඹුඑබතක්ුධියහඟයහදීන්ු

ඹවබත්ු සිඹවත්ු  හු දීෂ ඝු හරඹක්ු තිසබේු �ඹහත්භු ශු ධයහඳනු

්රතිඳත්තිඹවු හුබනසු ූ  තයුබද්ීඹත්ඹවුනළඹුරුුූ ක්ුවිඹ. බු ු  නමුත්ුඑභගින්ු

පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ඹිගු ඳවළන්පයභක්ු සිදුු බනොපයඹ. බු එබේු වුදු  9 2 නවිවු

සබහහබන්ුධයහඳනඹුරළ. ුවිලහරුපිරික්ුවිලසවිදයහරුධයහඳනඹුවහුසුදුසුම්ු

රඵහුසිින නමුත්ු  ඒුනවිවුබභයවුති. බන්ුරංහුවිලසවිදයහරඹ නමින්ුවළඳින්ූ ුඈංග්රීසිු

භහධයබඹන්ුධයහඳනඹුරඵහදුන්ුඑභුවිලසවිදයහරඹඹක්ුඳභණි. බුඑඵළවින්ුවිලසවිදයහරු

ධයහඳනඹුරළ දභවුසුදුසුම්ුරළබූුඹවුඒුවහ  සථහුරඵහදීභුඊබදහුකිසිඹම්ු

�ඹහභහෂ ඹක්ු ළම භවු යඟඹවු ඵරබබයනු තත්ත්ඹක්ු ඊදහපයු තිබිනි. බු ඒු නුු

එස. බ බ්ලිේ. බඅෂ . බඩී. බු ඵණ් හයනහඹු භළතියඹහබේු ්රතිඳත්තිඹක්ු නුු විබදයෝදඹු

වු විදයහරංහය ඹන ්රධහනු පිරිබන්ු බදු විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්යනුු රළ දඹ. බු

එබවත්ු ඒහු තීතබ ු ති. ු ඳරිදිු පිරිබන්ු ක්බුසත්රබ ු ඊසභු අඹතනු බරු

විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්ශහු බනොු හභහනයු බඳොදුු ඳහල්ු ධයහඳන බක්සත්රඹවු

නුයුක්තු ශු විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්ශු ඵළවින්ු පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ව භික්ෂුු

ධයහඳනඹුඑභගින්ුඈතහුබලෝඝම ඹුබර බිළුගණි. බුබසුුපිරිබන්ුබභන්භුවිබදයොදඹු

වුවිදයහරංහයුපිරිබන්ුබදදුඑකීු  නම්ුලින්ුඳත්හුත්ුවිලසවිදයහරුබදබන්ු

ඳරිඵහහියුූ ුපිරිබන්ුබරුතදුයවත්ුඳත්හබනුඹහභවුඈ ු්රසතහ රඵහදුන්ුනමුත්ු

යඟබ ුබභන්භුබඳොදුුභවඟනතහබේදුධහනඹුබඹොමුුූ බ ුඑභුනම්ලින්භුවළඳින්ූ ු

විලසවිදයහරු බදවු ඵළවින්ු පිරිබන්ු අඹතනු ලබඹන් විබදයෝදඹු බභන්භු

විදයහරංහයඹදු ඳරිවහනිඹවු ඳත්බමින්ු ඳතී. බු ෂ තභහනබ ු එඵදුු පිරිබන්ු බදක්ු

තිබඵනු ඵු බවෝු බඵෞද්ධඹන්ු බඵොබවෝු බදනහු ඳහු බනොදන්නහ තත්ත්ඹක්ු ඳළතීභු

බඵෞද්ධුහිමිම්ුහිමිුපයුආතිු්රභහවඹුඳළවළදිලි බබයනුපරුුහධඹකි. බ 
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තය කිරීබම්ුවළකිඹහක්ුපිරිබන්රුඊත්ුඹවුබනොභළතිුූ ුඵළවින්ුඑකීුධයහඳනු

අඹතනරුධයහඳනඹුරළබූ ගිහිඹන්වුබවෝු සුදුසුුරැකිඹහක්ුබොඹහළම භුඳහුීමරුු

විඹ. බුඒුනුුධයහඳනුබක්සත්රබ ුයු6 22ුවුඅන්න හරඹක්ුතිසබේුබද්ීඹු

ඊරුභඹුඳරිදිුපිරිබන්රවදුඑභගින්ුභික්ෂන්ුවන්බේවදු  සිංවරුබහහුධයඹනඹවදු

හිමිූ ුද්විතීඹුසථහනඹු62ුබනිුසිඹුමුරුබහඹුනුවිවුහිමිුපයුතිබිණි. බ 

අඝහෂ ඹු ීම. බ බ්ලිේ. බ බ්ලිේ. බු න්නන්යු භවතහු  9 4 සිවු අයම්බු ශු නිදවසු

ධයහඳනඹුවුසබහහබන්ුධයහඳනඹුරඵහදීබම්ු්රතිඳත්තිඹුඑබතක්ුධියහඟයහදීන්ු

ඹවබත්ු සිඹවත්ු  හු දීෂ ඝු හරඹක්ු තිසබේු �ඹහත්භු ශු ධයහඳනු

්රතිඳත්තිඹවු හුබනසු ූ  තයුබද්ීඹත්ඹවුනළඹුරුුූ ක්ුවිඹ. බු ු  නමුත්ුඑභගින්ු

පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ඹිගු ඳවළන්පයභක්ු සිදුු බනොපයඹ. බු එබේු වුදු  9 2 නවිවු

සබහහබන්ුධයහඳනඹුරළ. ුවිලහරුපිරික්ුවිලසවිදයහරුධයහඳනඹුවහුසුදුසුම්ු

රඵහුසිින නමුත්ු  ඒුනවිවුබභයවුති. බන්ුරංහුවිලසවිදයහරඹ නමින්ුවළඳින්ූ ුඈංග්රීසිු

භහධයබඹන්ුධයහඳනඹුරඵහදුන්ුඑභුවිලසවිදයහරඹඹක්ුඳභණි. බුඑඵළවින්ුවිලසවිදයහරු

ධයහඳනඹුරළ දභවුසුදුසුම්ුරළබූුඹවුඒුවහ  සථහුරඵහදීභුඊබදහුකිසිඹම්ු

�ඹහභහෂ ඹක්ු ළම භවු යඟඹවු ඵරබබයනු තත්ත්ඹක්ු ඊදහපයු තිබිනි. බු ඒු නුු

එස. බ බ්ලිේ. බඅෂ . බඩී. බු ඵණ් හයනහඹු භළතියඹහබේු ්රතිඳත්තිඹක්ු නුු විබදයෝදඹු

වු විදයහරංහය ඹන ්රධහනු පිරිබන්ු බදු විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්යනුු රළ දඹ. බු

එබවත්ු ඒහු තීතබ ු ති. ු ඳරිදිු පිරිබන්ු ක්බුසත්රබ ු ඊසභු අඹතනු බරු

විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්ශහු බනොු හභහනයු බඳොදුු ඳහල්ු ධයහඳන බක්සත්රඹවු

නුයුක්තු ශු විලසවිදයහරු ඵවු ඳත්ශු ඵළවින්ු පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ව භික්ෂුු

ධයහඳනඹුඑභගින්ුඈතහුබලෝඝම ඹුබර බිළුගණි. බුබසුුපිරිබන්ුබභන්භුවිබදයොදඹු

වුවිදයහරංහයුපිරිබන්ුබදදුඑකීු  නම්ුලින්ුඳත්හුත්ුවිලසවිදයහරුබදබන්ු

ඳරිඵහහියුූ ුපිරිබන්ුබරුතදුයවත්ුඳත්හබනුඹහභවුඈ ු්රසතහ රඵහදුන්ුනමුත්ු

යඟබ ුබභන්භුබඳොදුුභවඟනතහබේදුධහනඹුබඹොමුුූ බ ුඑභුනම්ලින්භුවළඳින්ූ ු

විලසවිදයහරු බදවු ඵළවින්ු පිරිබන්ු අඹතනු ලබඹන් විබදයෝදඹු බභන්භු

විදයහරංහයඹදු ඳරිවහනිඹවු ඳත්බමින්ු ඳතී. බු ෂ තභහනබ ු එඵදුු පිරිබන්ු බදක්ු

තිබඵනු ඵු බවෝු බඵෞද්ධඹන්ු බඵොබවෝු බදනහු ඳහු බනොදන්නහ තත්ත්ඹක්ු ඳළතීභු

බඵෞද්ධුහිමිම්ුහිමිුපයුආතිු්රභහවඹුඳළවළදිලි බබයනුපරුුහධඹකි. බ 
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ෂ තභහනබ ු ධයහඳනු භහතයහංලඹවු නුයුක්තු පිරිබන්ු ධයහඳනඹු නිඹහභනඹු

කිරීභුවහුලහහක්දුඳත්හබනුඹනුනමුත්ුභසතුඟහතිුධයහඳනුඅඹතනඹක්ු

ලබඹන්ු තඵහු භික්ෂුු ධයහඳනු අඹතනඹක්ු ලබඹන්ු බවෝු පිරිබන්රවු

ළදත්භක්ුරඵහුදීුනළත. බුඑඳරිද්බදන්ුශ්රිුරංබක්ඹුබයත්බ ුධයහඳනුබක්සත්රබ ු

බඵෞද්ධු ඊරුභඹු ෂ තභහනබ ු බඵොපයු ආතිු ඵු ක්සුදක්ු බේු ඳළවළදිලිනු ඵළවින්ු

ඕනෆභුයවුබයත්ඹුවළ සපයභවුමුල්නුධයහඳනුබක්සත්රබ දීුඈතිවහඹුපුයහභු

පිරිබන්ුබන්රබොවුඳත්හත්ුවිබලේබඹන්ුභික්ෂුුධයහඳනඹවුහිමිුපයුති. ු්රධහනු

සථහනඹු ඳහල්ු ධයහඳනු ක්බේත්රඹවු භහනු භට්වභකින්ු බවෝු රඵහදිඹු යුතුු ආත. බු

පිරිබන්ු ධයහඳනඹු බනොරහු ු වළරීභු බවේතුබොවු භික්ෂන්ු වන්බේවු ඊිතතු

ධයහඳනඹක්ු රඵහළම භවු ඈ ු ්රසතහු බනොභළතිු පයභු වු ඊන්වන්බේරහු ගිහිඹන්වු

ඊිතතු හභහනයු ධයහඳනඹවු බඹොමුපයභු නිහු ශ්රිු රහංබක්ඹු භික්ෂුු ඳයපුයු පිරිබවමින්ු

ඳතිනුතිලඹුබලෝඝම ඹුතත්ත්ඹක්ුඳතිනුඵුයවක්ුබනොබේ. බුබභභුතත්ත්ඹවු

පිිගඹම්ුබඹදිඹුයුතුුආතිුඵළවින්ුඒුවහුබභයවුඈතිවහඹුපුයහභුධයහඳනුබක්සත්රබ ු

බඵෞද්ධඹන්ු විසින්ු භුක්තිු විදිනු රදු හිමිම්ු ්රතිසථහඳනඹු කිරීභවු අණ්ඩුක්රභුු

යසථහබන්දු නිඹභු බොවු ආතිු ඳරිදිු යඟඹු විසින්ු පිඹයු ළම භු නිහෂ ඹබඹන්ු

සිදුවිඹුයුතුුආත. බ 

5.1.6.  මඵෞද්ධ අධයළඳනය 

 බඵෞද්ධු ධයහඳනඹු භික්ෂුු ධයහඳනඹු වු ගිහිු ු ධයහඳනඹු ඹනුබන්ු
බදළදෆරුම්ඹ. බු ු භික්ෂුු ධයහඳනඹු විවහයසථහනඹ,ු පිරිබනු මුල්ු බොවු බනු

ඊත්ු සිල්ත්ු විනඹධයු බෞයණීඹු භික්ෂුු ඳයපුයක්ු ආතිු කිරීභු ඊබදහු නු

තයු ගිහිු ධයහඳනඹු ශදරුු ඳහල්,ු ඳහල්ු වු විලසවිදයහරු ලබඹන්ු දිඹයු

තුනකින්ුභන්විතඹ. බු 

 ශදරුු ධයහඳනඹු දු මුළුු යවපුයහභු විවිධු න්දමින්ු�ඹහත්භු බේ. බු එඹුකු හු
දරුහු බදභහපිඹන්බන්ුඇත්ු ්රථභබඹන්ුමුහුවුබදනු ඈබම බම්ු ඳරියඹින. බු

බභභු ඳහල්ු මුළුු ඟහතිබ භු ශදරුන්බේු භනු වහු අල්ඳු වළ ු ළසබනු

�ඹහලිඹක්ු වුදු එඹු යඟබ ු නිඹහභනඹක්,ු වේවයවක්ු බනොභළතිු එක්ු එක්ු

අඹතනු වහු පුද්රිනන්බේු ඕනෆම්ු වහු දළනුභු ු නුු ඳත්හු බනු ඹින. බු

අමිුඅඹතනු භගින්ු බබයනු ශදරුු ඳහල්ු එභුඅම්ු මුල්ු බොවු බනු
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බොශමු වහු නයහන්නු ඳත්නු ඳහල්ු ඵවහියු ඳන්නඹවද,ු ම්ඵදු ශදරුු

ඳහල්ු ්රමිතිඹකින්ු බතොයදු ඳත්හු බනු ඹනු තයු ශදරුු ඳහල්රවු ඹනු

බඵෞද්ධු දරුන්වුරඵහු දිඹුයුතුුබඵෞද්ධුඅල්ඳ,ුඅමිුශළදිඹහුවහු සිරිත්ු

විරිත්ුමූලිුූ ුශදරුුධයහඳනුක්රභබේදඹක්ුසුකිරීභුශදරුහබේුනහතු

භිිද්ධිඹවු ලයඹ. බු ු තිඹවු රුු ඳවක්ු ජීත්ු නු ශදරුු ඳහරු තුිගන්ු

දරුහවුබඵෞද්ධුඅමිුඳරියඹක්ුබො ුනළබනුබරුවිඹුභහරහක්ුසු ු

විඹු යුතුඹ. බු එඹු පිිගඳළදිඹු යුතුඹ. බු මුල්ු හරබ දීු ශදරුහවු රළබඵනු බඵෞද්ධු

ඳරියඹු බඵෞද්ධු ධයහඳනබ ු ඩිතහරභු න්බන්ඹ. බු බම්ු වහු ශදරුු ගුරුු

ධයහඳනඹුසුවිඹුයුත්බත්ුභබනෝුවිදයහත්භුක්රභබේදඹවුනුඹ. බු 

 මූලිුවිඹුබඵදීබම්දීු. දුු දවභදු ඳහල්ුධයහඳනබ දීුඑක්ු ු විබහු විඹඹකි. බු
විඹත්ුභ ල්රක්ුභගින්ුු. දුදවභුඈළන්පයභවුඑක්ුඑක්ුයුවහුපිිගබඹශුශු

විඹු භහරහක්ු ඔසබේු තිඹවු ආත්බත්ු හරු ඳරිච්බේදු බදක්ු ඳභණි. බු

. ද්ධහභුඈළන්පයභුවහු ධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුවුධෂ භහඝහෂ ඹු විබහඹු

භත්ුඹුඵහුබනුආත්බත්ුගුරුරුන්ුබරුබනො,ුඈතහුඩුුඳඩිඹවුගුරුු

වහඹු බරඹ. බු ඳහබරහිු . දුදවභු හභහනයු බඳශු විබහඹු වහු බඹොමුු

බබයනුවිබහුමූලිුධයහඹනුවිඹඹකි. බු 

5.1.6(i) දශම් ඳළවේ අධයළඳනය 

බඵෞද්ධු දරුන්වුධෂ භුධයහඳනඹුරඵහදීභුවහුඈරිදහු දිනරුඊදඹුරුබේු

 විවහයසථහනඹක්ු මූලිු දවම්ු ඳහල්ු ඳත්හු බනු ඹින. බු බභභු හෂ ඹඹු

්රථභබඹන්ු බොශමුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹුභගින්ුඈුගුශුතයුදළනවු. දධු

ලහනු භහතයහංලබ ු ු ආතිු ඒඹක්ු භගින්ු ු ඳත්හු බනු ඹනුුරඵින. බු බම්ු

වහු ුයඟඹුවිසින්ුයවු  රුපිඹල්ුමිලිඹනුඳන්ීමඹුඳභවුමුදරක්ුවිඹදම්ු

යින. බුඒු දවම්ුඳහල්ුබො නළගිලිු   වහදු  බ සුඵංකුුඅදිඹුළම භුවහදු

දවම්ුඳහල්ුබඳොත්ුමුරවඹුබොවුබඵදහුවළරීභවදුගුරුරුන්ු වහු ආඳුම්ු වු

සුළුු දීභනහු වහදු න්බන්ඹ. බු දවම්ු ඳහල්ු ඳත්නුු රඵන්බන්ු යවු රුු

තිසඳවක්ුඳභවඹ. බුබම්ුතුශුකාුතය,ුදළනුභුුභළම බම්ුතය,ුහඹනහු වු

නහවයුතයුඅදිුදරුන්බේුබඳෞරුත්ඹුනඟහුසිුගපයබම්ු�ඹහදුආතුශත්ඹ. බු 

ඳහබල්දීු . ද්ධු ධෂ භඹු ඈබනු න්නහු දරුහවු ඈරුදිනු දවම්ු ඳහළබල්දීු

 ඈළන්විඹුයුත්බත්ුකුභනුරුණුදළිනුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුුඑක්ුඑක්ුයු
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බොශමු වහු නයහන්නු ඳත්නු ඳහල්ු ඵවහියු ඳන්නඹවද,ු ම්ඵදු ශදරුු

ඳහල්ු ්රමිතිඹකින්ු බතොයදු ඳත්හු බනු ඹනු තයු ශදරුු ඳහල්රවු ඹනු

බඵෞද්ධු දරුන්වුරඵහු දිඹුයුතුුබඵෞද්ධුඅල්ඳ,ුඅමිුශළදිඹහුවහු සිරිත්ු

විරිත්ුමූලිුූ ුශදරුුධයහඳනුක්රභබේදඹක්ුසුකිරීභුශදරුහබේුනහතු

භිිද්ධිඹවු ලයඹ. බු ු තිඹවු රුු ඳවක්ු ජීත්ු නු ශදරුු ඳහරු තුිගන්ු

දරුහවුබඵෞද්ධුඅමිුඳරියඹක්ුබො ුනළබනුබරුවිඹුභහරහක්ුසු ු

විඹු යුතුඹ. බු එඹු පිිගඳළදිඹු යුතුඹ. බු මුල්ු හරබ දීු ශදරුහවු රළබඵනු බඵෞද්ධු

ඳරියඹු බඵෞද්ධු ධයහඳනබ ු ඩිතහරභු න්බන්ඹ. බු බම්ු වහු ශදරුු ගුරුු

ධයහඳනඹුසුවිඹුයුත්බත්ුභබනෝුවිදයහත්භුක්රභබේදඹවුනුඹ. බු 

 මූලිුවිඹුබඵදීබම්දීු. දුු දවභදු ඳහල්ුධයහඳනබ දීුඑක්ු ු විබහු විඹඹකි. බු
විඹත්ුභ ල්රක්ුභගින්ුු. දුදවභුඈළන්පයභවුඑක්ුඑක්ුයුවහුපිිගබඹශුශු

විඹු භහරහක්ු ඔසබේු තිඹවු ආත්බත්ු හරු ඳරිච්බේදු බදක්ු ඳභණි. බු

. ද්ධහභුඈළන්පයභුවහු ධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුවුධෂ භහඝහෂ ඹු විබහඹු

භත්ුඹුඵහුබනුආත්බත්ුගුරුරුන්ුබරුබනො,ුඈතහුඩුුඳඩිඹවුගුරුු

වහඹු බරඹ. බු ඳහබරහිු . දුදවභු හභහනයු බඳශු විබහඹු වහු බඹොමුු

බබයනුවිබහුමූලිුධයහඹනුවිඹඹකි. බු 

5.1.6(i) දශම් ඳළවේ අධයළඳනය 

බඵෞද්ධු දරුන්වුධෂ භුධයහඳනඹුරඵහදීභුවහුඈරිදහු දිනරුඊදඹුරුබේු

 විවහයසථහනඹක්ු මූලිු දවම්ු ඳහල්ු ඳත්හු බනු ඹින. බු බභභු හෂ ඹඹු

්රථභබඹන්ු බොශමුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹුභගින්ුඈුගුශුතයුදළනවු. දධු

ලහනු භහතයහංලබ ු ු ආතිු ඒඹක්ු භගින්ු ු ඳත්හු බනු ඹනුුරඵින. බු බම්ු

වහු ුයඟඹුවිසින්ුයවු  රුපිඹල්ුමිලිඹනුඳන්ීමඹුඳභවුමුදරක්ුවිඹදම්ු

යින. බුඒු දවම්ුඳහල්ුබො නළගිලිු   වහදු  බ සුඵංකුුඅදිඹුළම භුවහදු

දවම්ුඳහල්ුබඳොත්ුමුරවඹුබොවුබඵදහුවළරීභවදුගුරුරුන්ු වහු ආඳුම්ු වු

සුළුු දීභනහු වහදු න්බන්ඹ. බු දවම්ු ඳහල්ු ඳත්නුු රඵන්බන්ු යවු රුු

තිසඳවක්ුඳභවඹ. බුබම්ුතුශුකාුතය,ුදළනුභුුභළම බම්ුතය,ුහඹනහු වු

නහවයුතයුඅදිුදරුන්බේුබඳෞරුත්ඹුනඟහුසිුගපයබම්ු�ඹහදුආතුශත්ඹ. බු 

ඳහබල්දීු . ද්ධු ධෂ භඹු ඈබනු න්නහු දරුහවු ඈරුදිනු දවම්ු ඳහළබල්දීු

 ඈළන්විඹුයුත්බත්ුකුභනුරුණුදළිනුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුුඑක්ුඑක්ුයු
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වහු පිිගබඹශු බොවු ආතිු බඳශු බඳොත්ු රුණුරවු භතයු ්රහබඹෝගිු

දළනුභක්ුරඵහුදිඹුවළකිුන්දමින්ුදවම්ුඳහල්ුවිඹුනිෂ බද්ලුසුකිරීභුලයු

න්බන්ඹ. බුදවම්ුඳහළබරන්ුවිඹුයුත්බත්ු්රහබඹෝගිුලබඹන්ුුබඵෞද්ධුඅල්ඳු

නුු හික්මුණු,සිරිත්ුවිරිත්,අමිුබක්තිඹ,ු දළනුභු ු වුනහඹත්බඹන්ුයුත්ු

බවොුසිංවරුබඵෞද්ධුදරුබකුුෆදීභඹ. බු දවම්ුඳහල්රුඈබනුභුරඵනුරක්ු

විසවු ළඩිු ශභිනු ංයහබන්ු ළඩිු පිරිු කු හු ශභිනඹ. බු ඈවශු ඳංතිු රු

සිිනන්බන්ු ඈතහු ඩුු ්රභහවඹු සිසුන්ඹ. බු සිසුන්ු ඈවශු ඳංතිරවු ඹනු විවු

බනොබඹකුත්ුබවේතුුඊ ුදවම්ුඳහරුවළයුඹින. බුදවම්ුඳහරවුඳළමිණීභුවහුඑඹු

දරුහවුඅෂ ණීඹු සථහනඹක්ු විඹු යුතුඹ. බු දවම්ු ඳහරවු දරුන්ු එපයභු වහු

බදභහපිඹන්ු ඊනන්දුු ශු යුතුඹ. බු දවම්ු ඳහළබරන්ු නු බේඹු දරුහබේු ඝරිතු

 ෂ ධනඹවදු බවොු පුයළසිබඹකුු බිහිුකිරීභවදු ඈවල්ු නු ඵු ඔවුනවු ඒත්තුු

ළන්විඹුයුතුඹ. බු 

ඕනෆභුශිසවහඝහයඹුඳළළත්භුතවවුරුුයන්බන්ුශිසවහඝහයබ ුභේුඵින. බුඑඹු

ශිසවහඝහයඹු ආතිු දළනුම්ු ම්බහයඹු වහු හයධෂ භු හිතු වු ලිිතතු

ඳයම්ඳයහබන්ු ඳයම්ඳයහවු න්නිබේදනඹු යනු භහධයින. බු සිංවරු බඵෞද්ධු

ශිසවහඝහයඹුයුබදදවසු තුන්සිඹඹවු ළඩිු හරඹක්ු තිසබේු එභු යවු

එභුබහහක්ුථහුයමින්ුඑභුඅභක්ුදවමින්ුවිවිධුවිබද්ලුඵරබේරවු

මුහුවුබදමින්ුබරෝබ ුණ් ුදු දක්හු ඳතිනුඑභුශිසවහඝහයඹින. බු දු

ඈංග්රීසිබඹන්ුුදවම්ුඳහල්ුඳත්හුබනුඹෆභු ඟහතිු බනොපයු ඟහතයන්තයඹවු

ඹෆභවුඊත්හවුයනහුළනිුවිහිළුකි. බු 

 දළනවුඳත්නහුඟහතයන්තයුඳහල්ුයහශිඹකි. බුඒහුබොශමුඳභවක්ුබනොුසිඹලුු

නයු යහු යහප්තු ආත. බු බම්ු වහු යඟබ ු කිසිභු නිඹහභනඹක්ු බනොභළත. බුු

ඟහතයන්තයුඳහල්රුුඈබම භුරඵනුබඵෞද්ධුශියඹන්වුධයහඳනුවිඹඹන්ු

ඳභවක්ුබනොුඑභුදරුන්බේුඅභුදුඈළන්පයභුනිහෂ ඹුශුයුතුඹ. බු 

 

 භික්ෂුුධයහඳනඹ 

භික්ෂුු ධයහඳනඹු පිිගඵුරුණුු ු ඈදිරිඳත්ුශු සිඹලුභු හක්ිතරුන්ුකිඹහු

සිිනබ ු දු ඳතිනු භික්ෂුු ධයහඳනඹු තුිගන්ු විනඹරුු සිල්ත්ු නළවත්ු
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භික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුබිහිපයභවුහලුආහිරීුආතිුඵළවින්ුභික්ෂුුධයහඳනඹු

්රහථමිුලබඹන්ුබනක්ුආතිුවිඹුයුතුුඵඹ. බු42 

ෂ තභහනබ ු භික්ෂුු ධයහඳනඹු වහු ඳත්හු බනු ඹනුු රඵනු අඹතනු

කිහිඳඹක්ුබේ. බුඒහුබභබේඹ. බ 

 2  හභබණ්යුඅඹතන 

 26 පිරිබන් 

 23 පිරිබන්ුගුරුුබයහුවිදයහර 

 2  හරිපුත්තුධයහඳනුවිදයහුපීඨඹ 

 24 විලසවිදයහර 

 නුයහධපුයුභික්ෂුුවිලසවිදයහරඹ 

 බඵෞද්ධුවහුඳහිගුවිලසවිදයහරඹ 

 ළරණිඹු විලසවිදයහරබ ු ඳහිගු වහු බඵෞද්ධු ඳලසඝහද්ු
ධයහඳනුඅඹතනඹ 
 

 ඟහතිුවිලසුවිදයහර 
 

5.1.6(ii ) වළභමණ්ර ආය න 

ඳළවිදිුශුකු හුහභබණ්යුනභබේුභික්ෂුුජීවිතඹුපිිගඵුආල්භක්ුආතිුකිරීභත්,ුතභු

භික්ෂුුජීවිතඹුපිිගඵුබවොුඅල්ඳුබො ුනළගීභුවුත්පිිගබත්ුතුුභික්ෂුක්ුආතිු

කිරීභු යමුණුු බොවු බනු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලබ ු . ද්ධු ලහනු යමුදබල්ු

මූලිත්බඹන්ුශ්රිුරංහුපුයහුහභබණ්යුඅඹතනුපිහිුගහුමූරයුඳවසුම්ුරමින්ු

ඳහඨභහරහු ඳත්මින්ු ඵරහබඳොබයොත්තුු න්බන්ු භික්ෂුක්ු බරු මූලිු ලබඹන්ුු

දතයුතුු ,ු පිිගඳළදිඹු යුතුුරුණුුබඵෝධුයපයභත්,ු ්රහබඹෝගිු ලබඹන්ු හභබණ්යු

හිමිනභක්ු විසින්ු දතයුතුු රුණුු හයවහු පුහුණුු යමින්ු භික්ෂුු ඳයහෂ ථඹු වහභු

ළඳවුුජීවිතඹක්ුතුශුයුතුුඵුබඵෝධුයපයභින. බුතීතබ දීු ුභික්ෂුක්ුවළිනඹවු

ලහනඹවු ආතුශත්ු පයභවු ඳශමුු ගිහිු බබනක්ු වළිනඹවු විවහයසථහනබ ු යවු

අන්නු හරඹක්ු ඒු විවහයසථහනබ ු බන්හසිු විවහයසථහනබ ු සිදුු බබයනු

තහත්ු පිිගඵු ත්දළකීම්ු රඵමින්ු විවහයසථහනබ ු තහත්ු සිදුු යමින්,ු ගුරුු

                                                           
42 ුහක්ිතුංු24-ුුුපඟයුුකුයිනබ ුනන්දුසහී න්ුවන්බේ,ුුුුහක්ිතුංු87ුු-ුුපඟයුඈත්තෆබදභිගබ ු
ඈන්දසිරිුසහී න්ුවන්බේ,ුුුුුුහක්ිතුංු82-ුුපඟයුනහඹිරිත්තන් රුුජහනයතනුසහී න්ුවන්බේ 
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භික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුබිහිපයභවුහලුආහිරීුආතිුඵළවින්ුභික්ෂුුධයහඳනඹු

්රහථමිුලබඹන්ුබනක්ුආතිුවිඹුයුතුුඵඹ. බු42 

ෂ තභහනබ ු භික්ෂුු ධයහඳනඹු වහු ඳත්හු බනු ඹනුු රඵනු අඹතනු

කිහිඳඹක්ුබේ. බුඒහුබභබේඹ. බ 

 2  හභබණ්යුඅඹතන 

 26 පිරිබන් 

 23 පිරිබන්ුගුරුුබයහුවිදයහර 

 2  හරිපුත්තුධයහඳනුවිදයහුපීඨඹ 

 24 විලසවිදයහර 

 නුයහධපුයුභික්ෂුුවිලසවිදයහරඹ 

 බඵෞද්ධුවහුඳහිගුවිලසවිදයහරඹ 

 ළරණිඹු විලසවිදයහරබ ු ඳහිගු වහු බඵෞද්ධු ඳලසඝහද්ු
ධයහඳනුඅඹතනඹ 
 

 ඟහතිුවිලසුවිදයහර 
 

5.1.6(ii ) වළභමණ්ර ආය න 

ඳළවිදිුශුකු හුහභබණ්යුනභබේුභික්ෂුුජීවිතඹුපිිගඵුආල්භක්ුආතිුකිරීභත්,ුතභු

භික්ෂුුජීවිතඹුපිිගඵුබවොුඅල්ඳුබො ුනළගීභුවුත්පිිගබත්ුතුුභික්ෂුක්ුආතිු

කිරීභු යමුණුු බොවු බනු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලබ ු . ද්ධු ලහනු යමුදබල්ු

මූලිත්බඹන්ුශ්රිුරංහුපුයහුහභබණ්යුඅඹතනුපිහිුගහුමූරයුඳවසුම්ුරමින්ු

ඳහඨභහරහු ඳත්මින්ු ඵරහබඳොබයොත්තුු න්බන්ු භික්ෂුක්ු බරු මූලිු ලබඹන්ුු

දතයුතුු ,ු පිිගඳළදිඹු යුතුුරුණුුබඵෝධුයපයභත්,ු ්රහබඹෝගිු ලබඹන්ු හභබණ්යු

හිමිනභක්ු විසින්ු දතයුතුු රුණුු හයවහු පුහුණුු යමින්ු භික්ෂුු ඳයහෂ ථඹු වහභු

ළඳවුුජීවිතඹක්ුතුශුයුතුුඵුබඵෝධුයපයභින. බුතීතබ දීු ුභික්ෂුක්ුවළිනඹවු

ලහනඹවු ආතුශත්ු පයභවු ඳශමුු ගිහිු බබනක්ු වළිනඹවු විවහයසථහනබ ු යවු

අන්නු හරඹක්ු ඒු විවහයසථහනබ ු බන්හසිු විවහයසථහනබ ු සිදුු බබයනු

තහත්ු පිිගඵු ත්දළකීම්ු රඵමින්ු විවහයසථහනබ ු තහත්ු සිදුු යමින්,ු ගුරුු

                                                           
42 ුහක්ිතුංු24-ුුුපඟයුුකුයිනබ ුනන්දුසහී න්ුවන්බේ,ුුුුහක්ිතුංු87ුු-ුුපඟයුඈත්තෆබදභිගබ ු
ඈන්දසිරිුසහී න්ුවන්බේ,ුුුුුුහක්ිතුංු82-ුුපඟයුනහඹිරිත්තන් රුුජහනයතනුසහී න්ුවන්බේ 
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සහී න්බේු තහත්ු සිද්ධු යමින්ු හභබණ්යු නභක්ු පයභු වහු බඳයහුරුක්ු රඵහු

නිති. බුදුතත්ත්ඹුඑඹවුබනසුනුතයුභවවුකිරීභුවහුපිරිමිුදරුබකුුබොඹහු

ළම භු ීමරුු හෂ ඹඹකි. බු ු බඵොබවෝු විවු ඳළවිදිු ඵු රඵනු ු අෂ කාු ඳවසුතහු ආතිු

ඳවුල්ලින්ු එනු හභහජිබඹක්ු ඳන්රවු බනළවිත්ු කිහිඳු දිනකින්ු ඳළවිදිු යු

හභබණ්යුඅඹතනඹවුබවෝුපිරිබනවුුඹළපයභුසිදුුයින. බ 

බඳයුදුහභබණ්යුනභක්ුවළිනඹවුඳළවිදිුූ හවුුඳසුුවිවහයසථහනබ ුත්පිිගබත්ු

සිද්ධුයමින්ුගුරුුබෞයඹුහිතුගුරුුසහී න්ුවන්බේබන්ුහදුනුලහනහු

රඵහු නිති. බු දහඹඹන්ු භු බබයනු අශ්රබඹන්ු බප්ු බඳොඩිු වහමුදුරුබෝු ු ඹනු

බෞයඹු රඵති. බු මූලිු පිරිබන්ු ධයහඳනඹවු ලයු යනු බඳොත්ඳත්ු පිිගඵු ඹම්ු

බඵෝධඹක්ු විවහයසථහනබ ු ු සිිනමින්ු රඵති. බු බභිනන්ු භික්ෂුු ධයහඳනඹවු ලයු

ඩිතහරභු ළබට්. බු බභබේු බනොූ ු විවු හභබණ්යු නභබේු ගුරුු බෞයඹු නළතිු නු

තයුතභුවිවහයසථහනඹවු,ුදහඹිනන්වුආතිුශළදිඹහුනළතිුබේ. බුහභබණ්යුඅඹතනරු

නුභනඹුයනුළ පිිගබශුුදියුණුුකිරීභ,ුගුරුුසහී න්ුවන්බේුවහුඅල්ඳු

පුහුණුු යපයබම්ු ළ ු වවන්ු ඳළළත්පයභ,ු �ඳහ�ු හදීභු අදිඹු ු �ඹහත්භු

කිරීබභන්ු ත්පිිගබත්ු පුහුණුුකිරීභ,ු ඳළවිදිු ඵු බඵෝධු යදීභුඅදිඹු නිහු භික්ෂුුු

අල්ඳුබො ුනගහුළම භවුහභබණ්යුඅඹතනලින්ු ුභික්ෂුුධයහඳනඹවුඈභවත්ු

පිුගවරක්ුරඵහතුවළකිඹ. බු 

5.1.6(iii) පිරිමලන් අධයළඳනය 

ශ්රිු රංහබේු භික්ෂුු ධයහඳනඹු වහු මූලිු පිරිබන,ු භවු පිරිබන්ු වු විදයහඹතනු

පිරිබන්ුලබඹන්ුෂ තභහනබ ු�ඹහත්භුනුපිරිබන්ුෂ ුතුනකි. බුබම්ුසිඹල්රුු

ධයහඳනු භහතයහංලඹු ඹවබත්ු ඳත්හු බනු ඹනුු රඵනු ධයහඳනහඹතන බේ. බු . බු

බභිනන්ුමූලිුපිරිබන්ුවිඹුභහරහුසුපයුආත්බත්ුසිංවර,ුඳහිග,ුංසෘත,ු�පිවු

ධෂ භඹ,ු ඈංග්රීසි,ු ණිතඹු ඹනු විඹු ු නිහෂ ඹු යමිනි. බු ු එබේභු සිඹලුභු ශියඹන්ු

බන්හසිුවිඹුයුතුඹ. බුභික්ෂුුජීවිතුවහු ලයුගුවධෂ භුපුහුණුුඒුභගින්ුරඵහදීභු

බභහිුඳයභහෂ ථඹින. බු බභළනිු පිරිබන්ුවහයීමඹක්ුඳභවුරංහු පුයහු�ඹහත්භුබේ. බු

බම්හබඹහිු ඳශමුනු ෂ බ ු සිවු ඳසනු ෂ ඹු දක්හු ඳන්තිු ඳළළත්බනු තයු

ඳසනු ෂ බ දීු මූලිු පිරිබන්ු හනු විබහඹු නමින්ු විබහඹක්ු ,ු විබහු
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බදඳහෂ තබම්න්තුු භගින්ු ඳත්හු . බබඳො. බු (හ. බබඳශ)ු ු විබහු වතිඹවු භහනු

වතිඹක්ුනිකුත්ුබබෂ . බු 

 භවුපිරිබන්ුඹනුුමූලිුපිරිබබුනන්ුඳසුුආතුළුපයභවුආතිුපිරිබනින. බුබභඹවු
ආතුළුපයභු වහු මූලිු පිරිබන්ු හනු විබහු වතිඹු ලයු බේ. බු ්රහචීනු

්රහයම්බු ඳන්තිබ ු සිවු භධයභ,ු හනු විබහු වු . බබඳො. බු (ඊ. බබඳශ)ුු

විබහඹන්ු වහු ඳන්තිු භවු පිරිබබන්ු ඳළළත්බේ. බු දිිනබන්ු එළනිු පිරිබන්ු

එසිඹුවළත්තෆුවතයක්ුදළනවුආත. බු 

 පිරිබන්ුඳද්ධතිබ ුහනුපිරිනුන්බන්ුවිදයහඹතනුපිරිබනින. බුඳළවිදිුගිහිු
බදපිරිභුධයහඳනඹුරඵනුබභභුපිරිබනුහභහනයුඳහරක්ුබභනි. බු. බබඳො. බු

(හ. බබඳශ)ුුවුු. බබඳො. බු(ඊසුබඳශ)ුු,ුහභහනයුලහසත්රබේදීුප්යුථභුෂ ුවු

ඊඳහධිු වහු ඳන්තිු ඳළළත්බනු තයු විදයහ,ු රහ,ු හණිඟු ු විඹු ධහයහරවු

නුු ඈළන්පයම්ු වයුතුු සිදුු බබෂ . බු එළනිු පිරිබන්ු වතිගසු බදක්ු දළනවු

ආත. බ 

බභබේු ඈවතු වන්ුඅහයඹවු ශ්රිු රංහබේු පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ෂ තභහනු

පිරිබන්ුඳනතුනුු�ඹහත්භුබේ. බ 

පිරිබන්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු ූ ු පිරිබන්ු ධයහඳනු ඳනතු  979ු ෂ බ දීු

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ම්භතු විඹ. බු ශ්රිු රංහු ්රඟහතහන්�ු භහඟහදීු ඟනු යඟබ ු

 979ුංු  ු දයනුපිරිබන්ුධයහඳනුඳනබතන්ුඵරහබඳොබයොත්තුුූ ුබද්ුඑහිු

පෂ විහබේු බභබේු වන්ුබේ. බු ු "ු පිරිබන්ුධයහඳනඹු ්රතිංවිධහනඹුකිරීභු

වහුදුපිරිබන්ුධයහඳනුභණ් රඹක්ුපිහිුගපයභුවහුදු,ුපිරිබන්ුලිඹහඳදිංිතු

කිරීභ,ුන ත්තුුකිරීභුවහුඳරිඳහරනඹුකිරීභුවහුවුපිරිබන්ුබයහුඅඹතනු

පිහිුගපයභුවහුදුඉවුම්ඵන්ධුරුණුුවහුදුවිධිවිධහනුළරළසපයභුපිණිුූ ු

ඳනතින. බ" 

එභු ඳනබත්ු  ු නු බොවබහිු පිරිබන්ු ධයහඳනබ ු යමුණුු ු වහු ඳයභහෂ ථු

බභබේුදක්හුතිබබ්. බ 

6() භික්ෂන්ුවන්බේරහවු:ුුව 

(අ) පිරිබනු ඳත්නුු රඵනු ධයහඳනු ඳහඨභහරහක්ු වළදෆරීභවු

ළභළත්බතන්ු සිිනන්නහු ූ දු බඵෞද්ධු ඳරියඹු සකීඹු ධයහඳනඹු

රළ දභවුබප්ක්හුයන්නහුූ දුඹුවුරුදුු දහවතයුඈක්මූුගිහිුපිරිමිු
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බදඳහෂ තබම්න්තුු භගින්ු ඳත්හු . බබඳො. බු (හ. බබඳශ)ු ු විබහු වතිඹවු භහනු

වතිඹක්ුනිකුත්ුබබෂ . බු 

 භවුපිරිබන්ුඹනුුමූලිුපිරිබබුනන්ුඳසුුආතුළුපයභවුආතිුපිරිබනින. බුබභඹවු
ආතුළුපයභු වහු මූලිු පිරිබන්ු හනු විබහු වතිඹු ලයු බේ. බු ්රහචීනු

්රහයම්බු ඳන්තිබ ු සිවු භධයභ,ු හනු විබහු වු . බබඳො. බු (ඊ. බබඳශ)ුු

විබහඹන්ු වහු ඳන්තිු භවු පිරිබබන්ු ඳළළත්බේ. බු දිිනබන්ු එළනිු පිරිබන්ු

එසිඹුවළත්තෆුවතයක්ුදළනවුආත. බු 

 පිරිබන්ුඳද්ධතිබ ුහනුපිරිනුන්බන්ුවිදයහඹතනුපිරිබනින. බුඳළවිදිුගිහිු
බදපිරිභුධයහඳනඹුරඵනුබභභුපිරිබනුහභහනයුඳහරක්ුබභනි. බු. බබඳො. බු

(හ. බබඳශ)ුුවුු. බබඳො. බු(ඊසුබඳශ)ුු,ුහභහනයුලහසත්රබේදීුප්යුථභුෂ ුවු

ඊඳහධිු වහු ඳන්තිු ඳළළත්බනු තයු විදයහ,ු රහ,ු හණිඟු ු විඹු ධහයහරවු

නුු ඈළන්පයම්ු වයුතුු සිදුු බබෂ . බු එළනිු පිරිබන්ු වතිගසු බදක්ු දළනවු

ආත. බ 

බභබේු ඈවතු වන්ුඅහයඹවු ශ්රිු රංහබේු පිරිබන්ු ධයහඳනඹු ෂ තභහනු

පිරිබන්ුඳනතුනුු�ඹහත්භුබේ. බ 

පිරිබන්ු ම්ඵන්ධබඹන්ු ූ ු පිරිබන්ු ධයහඳනු ඳනතු  979ු ෂ බ දීු

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ම්භතු විඹ. බු ශ්රිු රංහු ්රඟහතහන්�ු භහඟහදීු ඟනු යඟබ ු

 979ුංු  ු දයනුපිරිබන්ුධයහඳනුඳනබතන්ුඵරහබඳොබයොත්තුුූ ුබද්ුඑහිු

පෂ විහබේු බභබේු වන්ුබේ. බු ු "ු පිරිබන්ුධයහඳනඹු ්රතිංවිධහනඹුකිරීභු

වහුදුපිරිබන්ුධයහඳනුභණ් රඹක්ුපිහිුගපයභුවහුදු,ුපිරිබන්ුලිඹහඳදිංිතු

කිරීභ,ුන ත්තුුකිරීභුවහුඳරිඳහරනඹුකිරීභුවහුවුපිරිබන්ුබයහුඅඹතනු

පිහිුගපයභුවහුදුඉවුම්ඵන්ධුරුණුුවහුදුවිධිවිධහනුළරළසපයභුපිණිුූ ු

ඳනතින. බ" 

එභු ඳනබත්ු  ු නු බොවබහිු පිරිබන්ු ධයහඳනබ ු යමුණුු ු වහු ඳයභහෂ ථු

බභබේුදක්හුතිබබ්. බ 

6() භික්ෂන්ුවන්බේරහවු:ුුව 

(අ) පිරිබනු ඳත්නුු රඵනු ධයහඳනු ඳහඨභහරහක්ු වළදෆරීභවු

ළභළත්බතන්ු සිිනන්නහු ූ දු බඵෞද්ධු ඳරියඹු සකීඹු ධයහඳනඹු

රළ දභවුබප්ක්හුයන්නහුූ දුඹුවුරුදුු දහවතයුඈක්මූුගිහිුපිරිමිු
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ශිෂ්යයන්   ධ්යාපන ප පන ුකම් ස ලසීමම  පිරිවේ  ධ්යාපන පවඅ ධුණ  

ේ ව් යන. 

3(ධ) පන රියනත්ති, පන ටිපන ත්ති, පන ටිවේ් යනප ත්රිවිධ ් සාලපවඅ කුෂාෂ්ාෙ ුා 

ධභිෙෘද්ධියන  ව්වුහි භිෂාෂූ්  ෙු් වලේී ා ධතු උප් දුෙෂා ඇති 

කිරීම. 

 (ක) ලසරියුත් මු ණගීෂා වතු පන ුපුවු්  පන සෙති එප ලඟ පන ුපුු ධවිධ ච්ඡි් පෙ 

පන ෙත්ො වගප යනෑම ලඳුා ධෙසය විධ පයන ත්රිපිට් ඥාපයන ් සමගරු් බෙ 

භිෂාෂූ්  ෙු් වලේීා ධතු ඇති කිරීම. 

(ඇ) වද්ශීයන ුා විධ වද්ශීයන ්ර්මදත වමවුවයනහි වම් ම භිෂාෂූ්  ෙු් වලේී ාට 

වයනෝගය වෙපත් වලේොේ හි නිුතවීම ලඳුා ධෙසය ්ාවයනෝක ් නසනුම 

ලඳුා ශිෂාෂ් යනෂා  දීම ලු 

(ඈ) වබෞද්් නර්සපයන, වබෞද්් ලංල්් ෘතියන, වබෞද්් ඉතිුාලයන, සංුී, පන ාළි, 

ලංල්්ෘත  ඇතුළු භාෂ්ා් තු ුා විධ ෂ්යනා් තු පිළිබඳ ගසඹුරු නසනීමෂා 

ීබාගසනීම ලඳුා භිෂාෂූ්  ෙු් වලේීාට පන ුකම් ස ලීලාදීම : පිරිවේ  

ධ්යාපවඅ පන ුමාර්ව ේ ව් යන. 

භිෂාෂු ධ්යාපන පයනට වම් ම වබෞද්් ධ්යාපන පයනට න වමම පිරිවේ  පන පති්  

ධභිෙෘද්ධියනෂා උනා ්ු දීම වමම පන පති්  බීාවපන ොවුොත්තු විධ යන. නසපට පන පවත්  

පන කම ෙලු ුතළිුෂා වගවී ඇත.  එම ්ාීයන තුළ ඇති වූ ලමාජ වෙපලව්ී ස, 

ක්යාත්ක ් පන රිලුවඅ වෙපල්වී ස, ලමාජ ධෙසයතාෙී වෙපල්වී ස ලු විධ විධ ් 

ධවපකුත් බීපන ෑ ස ම්යවඅ බීාවපන ොවුොත්තු වූ ධභිමතාර්වයන්  ලඵී වී 

වපොමසති බෙ ව ස පිළිබඳ ලාෂාෂි ීබා දු්  සයනලු වනපාවේ ඉදිරිපන ත් කිරීම විධ යන. 

කමවේෂාෂ්ා්ාමී, විධ පයන ගරු්, උගත් භිෂාෂූ්  ෙු් වලේ බිහි ්ළ ඉපන සුණි 

වබෞද්් පන රිලුයනෂා වුේතු ව්ොට වගප ධන ලමාජයනට ලරිීප ධ් නව ස 

්ාවයනෝක ් වූ භිෂාෂූ්  ෙු් වලේ ලඳුා වූ පිරිවේ  ධ්යාපන ප රමවේනයනෂා ල්ල ්

කිරීම ලඳුා ්ති්ාෙත් ලහිත පන කම විධ පන ුමෂා ව්ොට භිෂාෂු ධ්යාපයනට ලරිීප 

ධ් නව ස පෙ පන පතෂා ල්ල් කිරීම ලඳුා විධ ද්ෙත් ්ක ටුෙෂා පන ත් කිරීම ධතයාෙසය 

්රු ෂා  ේ ව් යන.  

� ීං්ාෙ ෙසනගත් ලව්ාපයන් පිහිටා ඇති දපන තෂා වුේතුවේ  වගෝයකයන්ු වඅ 

දී(Globalization)  හි ෙසනගත් තසපෂා ීසවබප ධතු ජාතය් තු භාෂ්ා (විධ වසේෂ්වයන්  
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ඈංග්රීසි)ුභගින්ුනුබදනුුවයුතුුකිරීභුළදත්ඹ. බුුදළනුභුු(Knowledge)  රඵහුළම බම්දීු

බඵොබවෝු විඹහනුඵද්ධු ්රන්ථ,ු න්තෂ ඟහරු විසතයු ආත්බත්ු ්රධහනු ලබඹන්ු ඈංග්රීසිු

බහහබන්ඹ. බුුභබවේසත්රහත්ුධියවඹ,ුදිහුධියවු,ුභවහධියවුවයුතුුයනුබ ු

සිංවරු වහු බදභශු බහහබන්ු වුදු සිවිල්ු භිඹහඝනහධියව,ු භිඹහඝනහධියවඹ,ු

බශ්රේසඨහධියවඹු වයුතුු යනුබ දු නඩුු තීන්දුු ්රහලඹවු ඳත්ු යන්බන්දු ඈංග්රීසිු

බහහබනි. බුුඊඳහධිඹුභේුබහහබන්ුරළ. බදුඈන්ුභතුුඳලසඝහද්ුඊඳහධිුබඵොබවෝුවිවු

සිදුුන්බන්ුඈංග්රීසිුබහහබනි. බු 

ශ්රිුරංහබේුබථයහදීු. දුුදවබම්ුුබක්න්රසථහනඹුබවිනන්දු. දුදවභුළඹුරුුදෂ ලනඹක්ු

බවිනන්දු එඹු බරොවු ්රඝහයඹු කිරීබම්දීු ඈංග්රීසිු බහහු ආතුළුු විබද්ලු බහහන්ු ඈතහු

ළදත්ඹ. බු ු ්බහහු ඳයබම්සයු බරුවළඳින්ූ ු බතොවමුබේුශ්රිු යහහුරුහිමිඹන්ු ු වු

භෑතදීුදවුල්බරනුඥහනිසයුභවහුනහඹුහිමි,ුඵරංබො ුආනන්දුෛභ�ඹුහිමිුවු

ළන්නවුන්ු ,ල්බඳොරු යහහුරු සහී න්ු වන්බේ,ු ු ජියහයහභබ ු නහයදු සහී න්ු

වන්බේ,ුපිඹදසීමුසහී න්ුවන්බේරහුබභයවුළ ුසිිනුබහහු්රපයවඹන්වුුඊදහවයවු

බරුදළක්විඹුවළකිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ුසිංවරුඵහුතයඹුභුජීත්ුනුරවි ුවුමුසලිම්ුඟහතිඹන්ුබඵොබවෝු

බදබනකුවු සිංවර,ු බදභශ,ු ඈංග්රීසිු බහහු �ත්බඹන්භුථහු කිරීභවු වළකිඹ. බු ු එබවත්ු

නහරිුජීත්ුනුසිංවරිනන්වුඳහුඈංග්රීසිුබහහබන්ුවයුතුුකිරීභවුබනොවළකිුනු

තයුම්ඵදුඳහල්රුඈංග්රීසිුඈළන්පයභවුගුරුරුුඳහු ුබනොභළත. බුඈංග්රීසිුගුරුරුන්ු

සිිනඹදු ඔවුන්ු ගුරුභහරුු භගින්ු නයරවු බක්න්රු තු පයභු දළකිඹු වළකිඹු (ණිතඹ,ු

විදයහුළනිුවිඹුපිිගඵුම්ඵදුවිදයහරුගුරුු්රලසනඹුඑබරඹ. බ) 

ශ්රිු රංහබේු බඳෞද්ලිු ංලබ ු රැකිඹහු රඵහු ළම බම්දී,ු ඈංග්රීසිු බහහබන්ු වයුතුු

බබයනුබවිනන්ුම්මුුඳරීක්වුඳහු සිදුු න්බන්ුඈංග්රීසිුබහහබනි. බු ු බම්ු ුනිහු

නහරිුඳහල්රුවුඟහතයන්තයුඳහල්රුශියඹන්වුපෂ තහඹුරළබබ්. බුුබම්ුනිහු

භහඟු ඳයතයඹු පුළුල්ු නු තයු සිංව/බඵෞද්ධු දරුන්බේු “හීනභහනඹක්”  ආතිු පයභු

සබහවිඹ. බු ු ්රධහනු ලබඹන්භුසිංවරුවු /ු බවෝු බඵෞද්ධු දරුන්ුතුිගන්ුභතුු වුනුු

 97 , 998ු–ු89ුළයිගුවුඈන්ුඳසුුතරුවුවනඹුපිිගඵුබොමිබම්ුහෂ තහු

හක්ිතුදයින. බ 
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ඈංග්රීසි)ුභගින්ුනුබදනුුවයුතුුකිරීභුළදත්ඹ. බුුදළනුභුු(Knowledge)  රඵහුළම බම්දීු

බඵොබවෝු විඹහනුඵද්ධු ්රන්ථ,ු න්තෂ ඟහරු විසතයු ආත්බත්ු ්රධහනු ලබඹන්ු ඈංග්රීසිු

බහහබන්ඹ. බුුභබවේසත්රහත්ුධියවඹ,ුදිහුධියවු,ුභවහධියවුවයුතුුයනුබ ු

සිංවරු වහු බදභශු බහහබන්ු වුදු සිවිල්ු භිඹහඝනහධියව,ු භිඹහඝනහධියවඹ,ු

බශ්රේසඨහධියවඹු වයුතුු යනුබ දු නඩුු තීන්දුු ්රහලඹවු ඳත්ු යන්බන්දු ඈංග්රීසිු

බහහබනි. බුුඊඳහධිඹුභේුබහහබන්ුරළ. බදුඈන්ුභතුුඳලසඝහද්ුඊඳහධිුබඵොබවෝුවිවු

සිදුුන්බන්ුඈංග්රීසිුබහහබනි. බු 

ශ්රිුරංහබේුබථයහදීු. දුුදවබම්ුුබක්න්රසථහනඹුබවිනන්දු. දුදවභුළඹුරුුදෂ ලනඹක්ු

බවිනන්දු එඹු බරොවු ්රඝහයඹු කිරීබම්දීු ඈංග්රීසිු බහහු ආතුළුු විබද්ලු බහහන්ු ඈතහු

ළදත්ඹ. බු ු ්බහහු ඳයබම්සයු බරුවළඳින්ූ ු බතොවමුබේුශ්රිු යහහුරුහිමිඹන්ු ු වු

භෑතදීුදවුල්බරනුඥහනිසයුභවහුනහඹුහිමි,ුඵරංබො ුආනන්දුෛභ�ඹුහිමිුවු

ළන්නවුන්ු ,ල්බඳොරු යහහුරු සහී න්ු වන්බේ,ු ු ජියහයහභබ ු නහයදු සහී න්ු

වන්බේ,ුපිඹදසීමුසහී න්ුවන්බේරහුබභයවුළ ුසිිනුබහහු්රපයවඹන්වුුඊදහවයවු

බරුදළක්විඹුවළකිඹ. බ 

ෂ තභහනබ ුසිංවරුඵහුතයඹුභුජීත්ුනුරවි ුවුමුසලිම්ුඟහතිඹන්ුබඵොබවෝු

බදබනකුවු සිංවර,ු බදභශ,ු ඈංග්රීසිු බහහු �ත්බඹන්භුථහු කිරීභවු වළකිඹ. බු ු එබවත්ු

නහරිුජීත්ුනුසිංවරිනන්වුඳහුඈංග්රීසිුබහහබන්ුවයුතුුකිරීභවුබනොවළකිුනු

තයුම්ඵදුඳහල්රුඈංග්රීසිුඈළන්පයභවුගුරුරුුඳහු ුබනොභළත. බුඈංග්රීසිුගුරුරුන්ු

සිිනඹදු ඔවුන්ු ගුරුභහරුු භගින්ු නයරවු බක්න්රු තු පයභු දළකිඹු වළකිඹු (ණිතඹ,ු

විදයහුළනිුවිඹුපිිගඵුම්ඵදුවිදයහරුගුරුු්රලසනඹුඑබරඹ. බ) 

ශ්රිු රංහබේු බඳෞද්ලිු ංලබ ු රැකිඹහු රඵහු ළම බම්දී,ු ඈංග්රීසිු බහහබන්ු වයුතුු

බබයනුබවිනන්ුම්මුුඳරීක්වුඳහු සිදුු න්බන්ුඈංග්රීසිුබහහබනි. බු ු බම්ු ුනිහු

නහරිුඳහල්රුවුඟහතයන්තයුඳහල්රුශියඹන්වුපෂ තහඹුරළබබ්. බුුබම්ුනිහු

භහඟු ඳයතයඹු පුළුල්ු නු තයු සිංව/බඵෞද්ධු දරුන්බේු “හීනභහනඹක්”  ආතිු පයභු

සබහවිඹ. බු ු ්රධහනු ලබඹන්භුසිංවරුවු /ු බවෝු බඵෞද්ධු දරුන්ුතුිගන්ුභතුු වුනුු

 97 , 998ු–ු89ුළයිගුවුඈන්ුඳසුුතරුවුවනඹුපිිගඵුබොමිබම්ුහෂ තහු

හක්ිතුදයින. බ 
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බම්ුනුුශ්රිුරංහබේුආණ්ඩුක්රභුයසථහබේු 6( )ුනුුසිඹලුුබදනහවභුඑුබරු

ළරකිඹුයුතුුනුතයුබනසභක්ුබනොදළක්පයබම්ු(Discriminate) ිනතිඹු්රහශිතු

වුයංබඹන්ුඊල්රංකනඹුබේ. බ 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුබොමිබම්ුබඹෝඟනහුන්බන්, 

01 වදබත්ුඵුභවුඵ,ු(සිංවර/බදභශ)ු,ුදළනුභුබදනුඵ(භේඵ/ඈංග්රීසි)ුමිතුුදබම්ු
ඵ(පිිගබිගන්ුබදභශ/සිංවර)ුබරුයහඟයු්රතිඳත්තිඹක්ුසුකිරීභ. බ 

02 ගුරුභහරුු්රලසනඹුවිඳීභුපිණිුඈංග්රීසිු(නිකුත්ුවිදයහ,ුණිතඹුආදීුවිඹඹන්)ු

වහුඑභු්රබද්ලබඹන්භුතරුවුතරුණිඹන්ුබතෝයහුඔවුන්වුමූලිුපුහුණුුවු

ඳත්පයම්ු රඵහු දීබභන්ු ඳසුු ළඩිු දුයු පුහුණුු රඵහු දීබභන්ු ගුරුරුු එභු

්රබද්ලබ භුජීත්පයභුසිදුුනුතයුධයහඳනබ ුආතිුභතහුුවිබනුුආත. බ 

03 විබද්ලුබහහුඈළන්පයභුම්ඵදුඳහල්රවුඳහු්රඝලිතුකිරීභ. බ(ඊදහවයවුබරු

චීනඹු වු ඈන්දිඹහු භු නුබදනුු ු කිරීභවු සිදුවිඹු ු වළකිු නිහු චීන/හින්දිු

බහහ)ු 
 

5.1.6 (iv).  ජළ යන් ර ඳළවේල වියයන් 

ඟහතයන්තයු ඳහල්රු භේඵ(සිංවර),ු ශ්රිු රංහු ඈතිවහඹ,ු ආභු ඈළන්පයභු සිදුු

බනොබේ. බුුතභුඟහතිඹුවුආභුපිිගඵුවළඟීභක්ුආතිුනුබ ුදරුහුකු හුහරබ දීඹ. බුු

බම්ුනිහුශ්රිුරංහුංසිතිඹවුඳරිඵහහියුූ ුඑබවත්ුභහඟඹවුවිලහරුඵරඳෑභක්ුශු

වළකිුදරුන්ුබිහිුබේ. බු 

බදභහපිඹන්ු තභු ු දරුන්වු වළකිු ඊඳරිභු ධයහඳනඹු රඵහදීභු ඔවුන්බේු ු මුයු

ඳයභහෂ ථඹඹ. බු ඔවුන්ු බඵොබවොභඹක්ු ඟහතිු ඳහල්රු ු ධයහඳනඹු රළ දභවු දරුන්ු

බඹොමුුකිරීභවුළභළත්බත්ු ු වුද,ු එහිුආතිුතයහරිත්ඹුවුක්රභබේදඹු නුු එඹු

්රහබඹෝගිුයුළම භවුබනොවළකිපයභුබවේතුබන්ුඔවුන්බේුඑභුවිල්ඳඹුන්බන්ු

ඟහතයන්තයු ඳහරවු තභු ු දරුන්ු බඹොමුු කිරීභඹ. බු ු භවයු ඟහතයන්තයු ඳහල්රුු

බද්ීඹු ඳදනභක්ු ති. වදු නිකුත්ු ඟහතයන්තයු ඳහල්රු ු ආත්බත්ු ශ්රිු රංහබේු

භහඟබඹන්ු මුළුමුනින්භු වියුක්තු ූ ු ඳරියඹකි. බු ු බම්ු බවේතුබන්ු සිංවරු ව/බවෝු

බඵෞද්ධු දරුන්වුතභු ඟහතිඹ,ුආභ,ු බහහු පිිගඵු වළඟීභක්ුආතිු බනොපයු භහඟඹවු

බනොළශබඳනුභවයුවිවුපිිගශඹක්ුනුදරුකුුබිහිපයභුබනොළශළක්විඹුබනොවළකිඹ. බුු
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බම්ුනුුතභුඟහතිඹ,ුඅභ,ුබහහුපිිගඵු දළනුභුරඵහළම භුපිිගඵුිනතිහසිභු

සිංවරුව/බවෝුබඵෞද්ධුදරුන්වුහිමිුබේ. බු 

නූතනු භික්ෂුක්ු භහඟඹු භු ළටීු වයුතුු කිරීභවු සිදුු බේ. බු ු බම්ු වහු බබෞතිු

බරෝබ ුවයුතුුළනුනිසිුබඵෝධඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුුම තිඹ,ුඅෂ කාඹ,ුඈතිවහඹ,ු

භහඟවිදයහ,ු භහනු ම්ඳත්ු ශභවහයවඹ,ු ්රඝහයවඹු අදීු බබෞතිු විඹඹන්ු

පිිගඵු නයහඹහත්භු වු ්රහබඹෝගිු බඵෝධඹක්ු රඵහළම භු තයහලයබින. බුු

එබරභු භික්ෂුවු දහශු නහඹත්ඹ,ු න්නිබේදනඹ(හිත,ලිිතත,ු දියු භහධය)ු

ශභනහයවඹුපිිගඵුඳහඨභහරහවුරක්ුශුයුතුඹ. බු 

භථුවුවිඳසනහුබහනහුබඵෞද්ධුදෂ ලනබ ුඳදනභඹ. බුුයහභඡසඡුභවහුනිහබඹහිු

භික්ෂන්ුවන්බේරහුඊඳම්ඳදහපයභවුබඳයුදිනු24ුුබන්හසිුබහනහුළ ුවවනක්ු

වහුුබොශමුවිඳසනහුබහනහුභධයසථහනබ දීුුවබහගීුබේ. බුු 

ශ්රිුරංහබේුෆභුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්භුඊඳම්ඳදහුපයභවුබඳයුබභබරුබහනහු

ළ ු වවනවු රක්ු කිරීභු නිහෂ ඹු කිරීබභන්ු එකීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු

බඳෞද්ලිදුබඳොදුදුු. දුුසුබනහිු්රභනඹවුවිලහරුලක්තිඹක්ුනුුආත. බු 

එබරුධෂ භු්රඝහයඹුවහුභික්ෂන්ුවන්බේරහුපුහුණුුකිරීභුබථයහදීුබක්න්රසථහනඹු

බරුශ්රිුරංහවුඈතහුළදත්ුබේ. බු 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුබඹෝඟනහුයුසිිනන්බන්, 

01 ශ්රිුරංහබේුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුශ්රිුරංහබේුම තිඹ,ුඅෂ කාඹ,ුභහඟවිදයහ,ු
ශ්රිු රංහු වහු බරෝු ඈතිවහඹ,ු භහනු ම්ඳත්ු ශභවහයවඹ,ු ්රඝහයවඹු

පිිගඵුඳහඨභහරහුුබඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුඳළළත්පයභ. බ 

26 භික්ෂුු නහඹක්තඹ,ු න්නිබේදනඹ(කා,හිත,ු දිලය)ු යහඳිතිු ළරසුම්ු

පිිගඵු නයහඹහත්භු වු ්රහබඹෝගිු ඳහඨභහරහු බඵෞද්ධු වයුතුු

බදඳහෂ තබම්න්තුුවහුඑකීුනිහඹුභුඒහඵද්ධුුංවිධහනඹුශුයුතුුඵ. බු 

23 භික්ෂන්ු ඊඳම්ඳදහවු බඳයු බන්හසිු තිඹු බහනහු ළ ු වවනවු

වබහගීුපයභුඑකීුනිහඹුභගින්ුනිහෂ ඹුකිරීභ. බ 

04 බතෝයහුත්ුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුවිබද්ලුබහහන්ුඈළන්පයභ. බ 
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බම්ුනුුතභුඟහතිඹ,ුඅභ,ුබහහුපිිගඵු දළනුභුරඵහළම භුපිිගඵුිනතිහසිභු

සිංවරුව/බවෝුබඵෞද්ධුදරුන්වුහිමිුබේ. බු 

නූතනු භික්ෂුක්ු භහඟඹු භු ළටීු වයුතුු කිරීභවු සිදුු බේ. බු ු බම්ු වහු බබෞතිු

බරෝබ ුවයුතුුළනුනිසිුබඵෝධඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුුම තිඹ,ුඅෂ කාඹ,ුඈතිවහඹ,ු

භහඟවිදයහ,ු භහනු ම්ඳත්ු ශභවහයවඹ,ු ්රඝහයවඹු අදීු බබෞතිු විඹඹන්ු

පිිගඵු නයහඹහත්භු වු ්රහබඹෝගිු බඵෝධඹක්ු රඵහළම භු තයහලයබින. බුු

එබරභු භික්ෂුවු දහශු නහඹත්ඹ,ු න්නිබේදනඹ(හිත,ලිිතත,ු දියු භහධය)ු

ශභනහයවඹුපිිගඵුඳහඨභහරහවුරක්ුශුයුතුඹ. බු 

භථුවුවිඳසනහුබහනහුබඵෞද්ධුදෂ ලනබ ුඳදනභඹ. බුුයහභඡසඡුභවහුනිහබඹහිු

භික්ෂන්ුවන්බේරහුඊඳම්ඳදහපයභවුබඳයුදිනු24ුුබන්හසිුබහනහුළ ුවවනක්ු

වහුුබොශමුවිඳසනහුබහනහුභධයසථහනබ දීුුවබහගීුබේ. බුු 

ශ්රිුරංහබේුෆභුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්භුඊඳම්ඳදහුපයභවුබඳයුබභබරුබහනහු

ළ ු වවනවු රක්ු කිරීභු නිහෂ ඹු කිරීබභන්ු එකීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු

බඳෞද්ලිදුබඳොදුදුු. දුුසුබනහිු්රභනඹවුවිලහරුලක්තිඹක්ුනුුආත. බු 

එබරුධෂ භු්රඝහයඹුවහුභික්ෂන්ුවන්බේරහුපුහුණුුකිරීභුබථයහදීුබක්න්රසථහනඹු

බරුශ්රිුරංහවුඈතහුළදත්ුබේ. බු 

එබේුබවිනන්ුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුබඹෝඟනහුයුසිිනන්බන්, 

01 ශ්රිුරංහබේුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුශ්රිුරංහබේුම තිඹ,ුඅෂ කාඹ,ුභහඟවිදයහ,ු
ශ්රිු රංහු වහු බරෝු ඈතිවහඹ,ු භහනු ම්ඳත්ු ශභවහයවඹ,ු ්රඝහයවඹු

පිිගඵුඳහඨභහරහුුබඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුඳළළත්පයභ. බ 

26 භික්ෂුු නහඹක්තඹ,ු න්නිබේදනඹ(කා,හිත,ු දිලය)ු යහඳිතිු ළරසුම්ු

පිිගඵු නයහඹහත්භු වු ්රහබඹෝගිු ඳහඨභහරහු බඵෞද්ධු වයුතුු

බදඳහෂ තබම්න්තුුවහුඑකීුනිහඹුභුඒහඵද්ධුුංවිධහනඹුශුයුතුුඵ. බු 

23 භික්ෂන්ු ඊඳම්ඳදහවු බඳයු බන්හසිු තිඹු බහනහු ළ ු වවනවු

වබහගීුපයභුඑකීුනිහඹුභගින්ුනිහෂ ඹුකිරීභ. බ 

04 බතෝයහුත්ුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුවිබද්ලුබහහන්ුඈළන්පයභ. බ 
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වතිය(mindfulness)   

තිඹු(mindfulness) ු. දුුදවබම්ුඳදනභින. බුුතිභත්ුුඟහතිඹක්ුආතිුකිරීභුයවුහෂ ථු

(effective) වුහෂ ඹක්භු(efficient)පයභවුඵරඳහින. බුුඊ ඉරිඹභුධම්භජීුසහී න්ු

වන්බේබේුංල්ඳඹක්ුනුුළදුණුුතිුඳහරුනියහමිුබරු(secural) සිඹලුභු

ඳහල්රු,ුපිරිබන්රුයඟබ ුවුබඳෞද්ලිුඅඹතනරුහෂ ථුඅයම්බුබොවු

�ඹහත්භුබේ. බු 

5.2. වදළචළරය  
ධයහඳනඹුජීවිතබ ුදහඝහයභඹුබනසම්ුවහුභුබඳන්පයභුමුල්ුයුත්ුභහඟු

�ඹහහරිත්ඹක්ුආතිුකිරීභුතුිගන්ුබඵෞද්ධුංසිතිුපුනෂ ජීඹක්ුආතිුකිරීභවුඑදහු

නහරිුධෂ භඳහුතුභහුවිසින්ුඅයම්බුශුඟහතිුයහඳහයබ ු්රධහනතභුහෂ ඹබහයඹු

විඹ. බුුුදවම්ුඳහල්ුවයවහුඑභුදහඝහයහත්භුපුයළසිඹහුබිහිුකිරීභුයමුවුවුත්ුනූතනු

දවම්ුධයහඳනඹුුතුශුදහඝහයඹවු හුතයහරීුදවම්ුධයහඳනඹවුනළඹුරුපයභුතුිගන්ු

බප්ක්ිතතු දහඝහයත්ු පුද්රබඹකුු ළඵෆු බරසින්ු බිහිු නහද?ු ු ඹන්නු බබයහිුු

විබලේුධහනඹුබඹොමුුශුයුතුුබේ. බුු 

ු. දුදවභුතුශුදහඝහයඹුඳදනම්ුපයුආත. බුනියන්තයබඹන්ුඳතිනුතුවක්ුරඵහුබදනුබද්ු

වුනළතුු්රලසනුආතිුපයභවුබවේතුුනුබද්ුබන්ුබොවුවඳුනහුළම භවුපිු. ද්ධිඹු

ඊඳබඹෝගීුයුනිමු. බුඑඹුන්ධබඹකුුබේුම තිභහරහවුඹවත්ුපයභක්ුබනොනුතයු

තහෂ කිු ළවහීභක්ුආතිු නු බේු දහඝහයහත්භුභහෂ බෝඳබද්ලු නුභනඹුකිරීභවු

පුද්රඹහුබඳශමපයභකි. බ 

පිු ඳු ළනු ළඵෆවභු බොඹහු ඵරන්බනමුු නම්, ඳු වළසිබයනු අහයඹු පිිගඵු
. ද්ධිභත්ුතීයවුළම භවුඑිනන්ුඹම්ුරුතක්ුරළබබ්. බුෆභුබඹකුවභුතුවුලයඹ, ඒු
බේභු ෆභු බඹකුභු එඹවු සුදුසුින. බු ඳදු එභු වඹවභු ඹත්ඹ. බු තභහු ළනු

තක්බේරුු යළම බභන්ු දහඝහයඹු බනොතනු අල්ඳරවු බඹොමුු නු තයු

තභහබේු ිනනහභු පිිගඵු වළඟීභු නිහු අත්භහභිභහනඹවු බඹොමුු බේ. බු
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අත්භහභිභහනබඹන්ු යුතු, පිු ඳු ළනු දළඩිු බෞයහන්විතු ඵක්ු ආතිු යු න්නහු
තයුඒුනිහභුදහඝහයුවිබයෝධීුබරු�ඹහුකිරීභවුපිුකිසිදහුඳවභුඈ ුබනොබදමු. බු 

 “ඕනුබදඹක්ුවුවහබදං” ඹනුඅල්ඳඹුහුදරහ, ඳහළුුවුභහනසිුපී නඹුඹනු
වළඟීම්ුඳභවක්ුආතිුයින. බුදහඝහයඹුපිිගඵුදළම භක්ුආතිුුවයුතුුයනුපුද්රඹහුු

එඵඳුුඅල්ඳුභළඬරමින්ුවයුතුුයින. බුුඑබභන්භුුතුිනන්ුපිරිුවුහෂ ථුජීවිතඹක්ු

ඊදහයළම භු වහු බඵෞද්ධඹහවු ඳභවක්ු බනොු බරොු ඕනෆභු භනුයබඹකුවු

සුඝරිතත්ුදිවිුබඳබතවුඳදනභුබේ. බ 

5.2.1.  ළර්කික ඳදනභක් භ  වදළචළරය   

බඵෞද්ධු්රතිඳදහුබඳොදුුදළනුභුභතුඳදනම්ුපයුආත. බුපිුඅත්භහෂ ථහී , න්ුඹු
බබයහිුබෝඳන්නහසුලුුවුඊ ඟුුඵවින්ුයුතුුඹුබේුනම්, පිුඳුබබයහිු
හභහී , තුිනන්ුපිරිුජීවිතඹක්ුඵරහබඳොබයොත්තුුන්බන්ුබබේද?ු. දුුදවබම්ුතුවු
ඳයභුධනඹුඵුවි්රවුබොවුආත. බු 

බඵෞද්ධඹහවු භහදන්ු විඹු වළකිු සිල්ඳදු දිඹයු කීඳඹක්භු ආත. බු ඊදහවයවඹක්ු බර, 
ිනබඵට්ු ම්්රදහඹු තුශු ඳළවිදිු ඊඳම්ඳදහු රදු භික්ෂුවු යක්හු කිරීභවු ශික්හඳදු

253ක්ුආත. බුබඵොබවෝුගිහිුබඵෞද්ධබඹෝුගිහිුඳංඝීරඹුභහදන්ුබති. බු 

. දුදවභුපිිගඳදිනුඹ, ්රතිඳදහුබතුබඹොමුුනුජීවිතඹක්ුනිෂ භහවඹුයළම භුපිණිු

ඳංඝීරඹු ුසබේච්ඞහබන්භුභහදන්ුබති. බුනිළයදිුදිලහනතිඹුතුශුසිටීභවුබභභුම තිු

ඳවුඊඳහයුයනුතයුඑභගින්ුතුිනන්ුපිරි, හෂ ථුජීවිතඹක්ුබො නහුළම භවු
ලයුබවේතුදුනිෂ භහවඹුයින. බ 

5.2.2. වළර්ථක ජීවි යක් වශළ වදළචළරය  

නූතනු ංකීෂ වු භහඟු ක්රභඹු පුද්රඹහු ු ඈභවත්ු රයභඹු ම්ඳත්ු වු ඵරඹු ආතිු

ජීවිතඹක්ුහෂ ථුජීවිතඹක්ුබරුුසිතති. බුුඒුසිඹල්රුුරළ. වදුුකිසිදිබනුතිප්තිභත්ු

බනොනුතයුළභදහුඒුබද්ල්ුනළතිබේඹිනුභහනසිුබිබඹන්ුයුතුුජීත්ුබේ. බුඳවු

ළඩිුළඩිබඹන්ුරළබඵත්භ, විබලේබඹන්භුන්ුඹුභතුඹළබඳමින්ුරළබඵත්භ, පිුළඩිු
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අත්භහභිභහනබඹන්ු යුතු, පිු ඳු ළනු දළඩිු බෞයහන්විතු ඵක්ු ආතිු යු න්නහු
තයුඒුනිහභුදහඝහයුවිබයෝධීුබරු�ඹහුකිරීභවුපිුකිසිදහුඳවභුඈ ුබනොබදමු. බු 

 “ඕනුබදඹක්ුවුවහබදං” ඹනුඅල්ඳඹුහුදරහ, ඳහළුුවුභහනසිුපී නඹුඹනු
වළඟීම්ුඳභවක්ුආතිුයින. බුදහඝහයඹුපිිගඵුදළම භක්ුආතිුුවයුතුුයනුපුද්රඹහුු

එඵඳුුඅල්ඳුභළඬරමින්ුවයුතුුයින. බුුඑබභන්භුුතුිනන්ුපිරිුවුහෂ ථුජීවිතඹක්ු

ඊදහයළම භු වහු බඵෞද්ධඹහවු ඳභවක්ු බනොු බරොු ඕනෆභු භනුයබඹකුවු

සුඝරිතත්ුදිවිුබඳබතවුඳදනභුබේ. බ 

5.2.1.  ළර්කික ඳදනභක් භ  වදළචළරය   

බඵෞද්ධු්රතිඳදහුබඳොදුුදළනුභුභතුඳදනම්ුපයුආත. බුපිුඅත්භහෂ ථහී , න්ුඹු
බබයහිුබෝඳන්නහසුලුුවුඊ ඟුුඵවින්ුයුතුුඹුබේුනම්, පිුඳුබබයහිු
හභහී , තුිනන්ුපිරිුජීවිතඹක්ුඵරහබඳොබයොත්තුුන්බන්ුබබේද?ු. දුුදවබම්ුතුවු
ඳයභුධනඹුඵුවි්රවුබොවුආත. බු 

බඵෞද්ධඹහවු භහදන්ු විඹු වළකිු සිල්ඳදු දිඹයු කීඳඹක්භු ආත. බු ඊදහවයවඹක්ු බර, 
ිනබඵට්ු ම්්රදහඹු තුශු ඳළවිදිු ඊඳම්ඳදහු රදු භික්ෂුවු යක්හු කිරීභවු ශික්හඳදු

253ක්ුආත. බුබඵොබවෝුගිහිුබඵෞද්ධබඹෝුගිහිුඳංඝීරඹුභහදන්ුබති. බු 

. දුදවභුපිිගඳදිනුඹ, ්රතිඳදහුබතුබඹොමුුනුජීවිතඹක්ුනිෂ භහවඹුයළම භුපිණිු

ඳංඝීරඹු ුසබේච්ඞහබන්භුභහදන්ුබති. බුනිළයදිුදිලහනතිඹුතුශුසිටීභවුබභභුම තිු

ඳවුඊඳහයුයනුතයුඑභගින්ුතුිනන්ුපිරි, හෂ ථුජීවිතඹක්ුබො නහුළම භවු
ලයුබවේතුදුනිෂ භහවඹුයින. බ 

5.2.2. වළර්ථක ජීවි යක් වශළ වදළචළරය  

නූතනු ංකීෂ වු භහඟු ක්රභඹු පුද්රඹහු ු ඈභවත්ු රයභඹු ම්ඳත්ු වු ඵරඹු ආතිු

ජීවිතඹක්ුහෂ ථුජීවිතඹක්ුබරුුසිතති. බුුඒුසිඹල්රුුරළ. වදුුකිසිදිබනුතිප්තිභත්ු

බනොනුතයුළභදහුඒුබද්ල්ුනළතිබේඹිනුභහනසිුබිබඹන්ුයුතුුජීත්ුබේ. බුඳවු

ළඩිුළඩිබඹන්ුරළබඵත්භ, විබලේබඹන්භුන්ුඹුභතුඹළබඳමින්ුරළබඵත්භ, පිුළඩිු
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ළඩිබඹන්ුතුයන්ුනිෂ භහවඹුයමු. බුමිනිසුන්ුඳවුළභතිුනළතිනම්ුඑඵඳුුජීවිතඹක්ු

හෂ ථුජීවිතඹකි’ිනුකිසිබකුුකිඹන්බන්ුනළත. බුහෂ ථුජීවිතඹක්ුඹනුුඳුබඵොබවෝු
මිතුයන්ුනිෂ භහවුයන්නහුූ දුඳුභුජීත්ුපයබම්දීුමිනිසුන්ුතුිනන්ුසිිනන්නහූ දු

ජීවිතඹකි. බුඳවුබතයම්ුධනඹුබවෝුඵරඹුබවෝුආතිදුඹන්නුඑතයම්ුළදත්ුබනොබේ. බ 

තුවුබතුබඹොමුුයනුවළසිරීම්ුෂ ුවුළවලුුනිෂ භහවඹුයනුවළසිරීම්ුෂ ු

දහඝහයහත්භුභහෂ බෝඳබද්ලුභගින්ුබඳන්හුබදින. බුඳුංුන්ුඹවුතුවුබනු

දීභවු ්රහෂ ථනහු යන්බන්ු නම්, මිනිසසුු තමුන්ු යවන්බන්ු නළති, පී හවු රක්ු
යන්බන්ු නළති, නළතබවොත්ු ඹථහු බරු බඹොදහු න්බන්ු නළතිු ඵවු ඳු බබයහිු
විලසහඹුතඵති. බුඳවුවමුුනුෆභුබඹකුුභභුමිත්රත්ඹුඊබදහුබභභුවිලසහඹු

මූරහධහයඹක්ු ඳඹින. බු තමුන්වු බිඹු පයභවු කිසික්ු නළතිු ඵු දළනු ළම බභන්ු ඒු ඹු

ළවළල්ලුබන්, තුිනන්ුඳුභුසිිනති. බුබනක්ුතව, ඳවදුඈභවත්ුතුවක්ුදළබන්. බු 

මිනිසසුු ඹනුු හභහජීඹු ත්ත්බඹෝු බති. බු ඳළළත්භු ඊබදහු ඳවු න්ු ඹබේු ඊදවුු

ලයු බේ. බු ඳු තදරුන්ු බරු සිිනනු විවු වු හත්තුු නිහරු ළවළරුණුු

භවල්රන්ුසිිනනුවිවුඳභවක්ුබනො, බප්ුජීවිතඹුපුයහභුඳවුන්ුඹබේුඊඳහයඹු
වු රැයවඹු ලයඹ. බු අදයණීඹු මිත්රත්ඹකින්ු ඳු රඵනු භබනෝබහහත්භු

වබඹෝඹු පිරිපුන්ු ජීවිතඹක්ු නිෂ භහවඹු යින. බු දහඝහයඹු පිිගඵු ්රඵරු වළඟීභකින්ු

මුවුළබවනුෆභුබඹකුුභභුමිත්රත්ඹක්ුනිෂ භහවඹුයළම භවුඳවුවළකිඹහු

රඵහුබද්. බ 

5.3. බුුුපුරලෆසියළ  

ඳබේු භතඹු න්බන්ුශ්රිුරංහු ඟනයඟබ ුකිසිඹම්ු යහඟයු ු තනතුයක්ු ු දළරිඹු යුත්බත්ු

පුයළසිඹන්ුුඳභවක්ුඵුඹ. බුපුයළසිඹකුුුබනොනුතළනළත්තකුුවිසින්ුවිධහඹුඵරඹු

�ඹහත්භුයනු රළ දභ යසථහබේු23ුනුන්තිඹු ුකිරීභකි. බුඑභුන්තිබ ුුු

"ඟනතහු"ුඹනුඳදඹුබඹොදහුආත්බත්ු“ ශ්රිුරංහුපුයළසිඹන්” ඹන ෂ ථබඹනි. බ  

එබේු බවිනන්ු ඳවතු වන්ු ්රතිඳහදනු බභභු ඳරිච්බේදඹවුආතුශත්ු විඹු යුතුු ඵු පිු

බඹෝඟනහුයමු. බ 
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i ශ්රිුරංහබේුපුයළසිඹකුුුබනොනුතළනළත්තකුුයඟබ ුතනතුරුුබනොදළරිඹු

යුතුඹ. බුඑබේුවුද ,ුශ්රිුරංහුපුයළසිඹකුුුබනොනුතළනළත්තකුුතුුදළනුභු

වු විබලේජබහඹු යඟඹවු ලයු නම්ු ඊඳබද්ලඹකුු බරු ඔහුබේු

බේඹුරඵහුතුවළකිඹ. බු 

ii බනත්ු යවු පුයළසිබහඹු රඵහු ත්ු ඕනෆභු ශ්රිු රහංකිඹකුබේු ශ්රි 

රහංකිුපුයළසිබහඹුඑනිනන්භුබවෝසිුවිඹුයුතුඹ. බ  

iii බභභුඳරිච්බේදඹුභුඑගුබනොන්නහුූ ුඕනෆභුම තිඹුඕනෆභ 

්රතිඳහදනඹක්ුශූලයනයුවුරංගුුන්බන්ඹ. බු 

 යහඟයු නහඹඹහු ඳයම්ඳයහබන්ු ඳළතු එනු පුයළසිඹකුවු ීමභහු විඹු යුතුු ඵු

ඳබේුභතඹුබේ. බු ුබභරිහනුුයසථහබේුන්තිු II(1)(5) නුුඑභුයබවහිු

ඟනහධිඳතිුඳදවිඹුවහුසුදුසකුුන්බන්ුඑහිභුඊඳන්ුඹකුවුඳභණි. බු 

 ඳවතු වන්ු විධිවිධහනු 6 (3)ු න්තිඹවු එතුුශු යුතුු ඵු පිු බඹෝඟනහු

යමු. බ 

  "ුඑබේුවුද ඟනහධිඳතිුධුයඹුඳයම්ඳයහබන් ඳළතුඑනුපුයළසිඹන් වහුීමභහු

විඹුයුතුඹ. බ"ුඒුනුුංබලෝධිතුන්තිඹුඳවත දළක්බනුඳරිදිුවිඹුයුතුුබේ. බු 

6 (3)ුයුරුවක්ුඊබදහුවුදුපුද්රඹකුුසිඹුපුයළසිබහඹුරඵහුආත්බත්ු

ඳයම්ඳයහබන්දුනළතබවොත්ුලිඹහඳදිංිතු පයබභන්දු ඹනුරුවුභතුඔවුන්ුකිසිදුු

බනවුබහඟනඹුබනොශුයුතුඹ. බ  

එමවේ වුලද ජනළධිඳති ධුරය ඳරම්ඳරළමලන් ඳෆල  එන පුරලෆසියන් වශළ සීභළ විය 

යුතුය.  
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i ශ්රිුරංහබේුපුයළසිඹකුුුබනොනුතළනළත්තකුුයඟබ ුතනතුරුුබනොදළරිඹු

යුතුඹ. බුඑබේුවුද ,ුශ්රිුරංහුපුයළසිඹකුුුබනොනුතළනළත්තකුුතුුදළනුභු

වු විබලේජබහඹු යඟඹවු ලයු නම්ු ඊඳබද්ලඹකුු බරු ඔහුබේු

බේඹුරඵහුතුවළකිඹ. බු 

ii බනත්ු යවු පුයළසිබහඹු රඵහු ත්ු ඕනෆභු ශ්රිු රහංකිඹකුබේු ශ්රි 

රහංකිුපුයළසිබහඹුඑනිනන්භුබවෝසිුවිඹුයුතුඹ. බ  

iii බභභුඳරිච්බේදඹුභුඑගුබනොන්නහුූ ුඕනෆභුම තිඹුඕනෆභ 

්රතිඳහදනඹක්ුශූලයනයුවුරංගුුන්බන්ඹ. බු 

 යහඟයු නහඹඹහු ඳයම්ඳයහබන්ු ඳළතු එනු පුයළසිඹකුවු ීමභහු විඹු යුතුු ඵු

ඳබේුභතඹුබේ. බු ුබභරිහනුුයසථහබේුන්තිු II(1)(5) නුුඑභුයබවහිු

ඟනහධිඳතිුඳදවිඹුවහුසුදුසකුුන්බන්ුඑහිභුඊඳන්ුඹකුවුඳභණි. බු 

 ඳවතු වන්ු විධිවිධහනු 6 (3)ු න්තිඹවු එතුුශු යුතුු ඵු පිු බඹෝඟනහු

යමු. බ 

  "ුඑබේුවුද ඟනහධිඳතිුධුයඹුඳයම්ඳයහබන් ඳළතුඑනුපුයළසිඹන් වහුීමභහු

විඹුයුතුඹ. බ"ුඒුනුුංබලෝධිතුන්තිඹුඳවත දළක්බනුඳරිදිුවිඹුයුතුුබේ. බු 

6 (3)ුයුරුවක්ුඊබදහුවුදුපුද්රඹකුුසිඹුපුයළසිබහඹුරඵහුආත්බත්ු

ඳයම්ඳයහබන්දුනළතබවොත්ුලිඹහඳදිංිතු පයබභන්දු ඹනුරුවුභතුඔවුන්ුකිසිදුු

බනවුබහඟනඹුබනොශුයුතුඹ. බ  

එමවේ වුලද ජනළධිඳති ධුරය ඳරම්ඳරළමලන් ඳෆල  එන පුරලෆසියන් වශළ සීභළ විය 

යුතුය.  
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VI ඳරිච්මේදය 

බළළල. වංවහක්තිය ශළ ජළතික අනනය ළලය 

6.1  බළළල 

මිනිහුවිසින්ුබොඹහුන්නහුරදුවහුනිෂ භහවඹුයනුරදුසිඹල්රුතුරින්ුබහහුමුල්ු

තළනුම . බු ුඳ,ුිතන්තනබ ුබඹබදන්බන්දුිතන්තනබඹන්ුභතුුයුන්නහුදවසුවහු

වළඟීම්ු ්රහලුයන්බන්දු ්රධහනුබොවභුබහහුආසුරිනි. බු ු ඒු දවසු ඳයම්ඳයහබන්ු

ඳයහම්ඳයහුයහුරහුඑන්බන්දුමූලිුලබඹන්ුබහහුභහධයබඹනි. බු ුඒුනුදුබහහු

ංසිතිබ ු්රහවඹුබේ. බ 

. දුදවභුභුබනොබිඳිඹුවළකිුවම්ඵන්ධඹක්ුඳතිනුසිංවරුබහහුසුයක්ිතතුයු

ළම භුබභයවුඟනතහබේුම්්රදහඹහනුකරුහිමිභක්ුබරුෂ ධනඹුූ ුඅහයඹුයු

6422ු වු  හු දීෂ කු ඈතිවහඹු ධයඹනබ දීු ඳළවළදිලිු බේ. බු දීඳු බහහබන්ු ධෂ භඹු

බද්ලනහුශුමිහිඳුුහිමිුදුසිවුඳහලිුබහහබන්ුබද්ශිතු. දුදවභුඟනතහුතයුයහප්තු

කිරීභවු සිංවර,ු ඳහලිු බභන්භු ංසිතු බහහබන්දු ු ඈබනු ළම භ,ු ඈළන්පයභු වු

දවම්ුබඳොත්ුඳත්ුලිපයභුභික්ෂන්ුවිසින්ුඈුගු ුයනුරදුතිලඹුළදත්ුහෂ ඹබහයඹක්ු

විඹ. බුුඒුනුුනුයහධපුයුයහඟයුධිබ ුසිවුබභයවුලිඹපයුආතිුංලුථහුුආතුළුුසිඹලුු

දවම්ු බඳොත්ඳත්ුලිපයභවු වු ඈබම භවු පුරුදුු පුහුණුුශු ු ු සිංවරු බහහු ඈබම භු

බභයවුබඵෞද්ධුඟනතහබේුඳයභුිනතිඹක්ුඵුභතුබනොශුයුතුඹ. බුු 

සිංශ ඵව  

අෂ ඹුබහහුවඹවුඹත්ුසිංවරුබහහුඳහලිුවුංසිතුබහහන්ුඅශ්රඹුබොවු

ළඩිුආතිු තයු ඳසුහලීනු විවිධු විබද්ීඹුඵරඳෆම්ු භතු බදභශ, භරඹහිග, ඳිතුගීසි, 

ඕරන්ද, ඈං�සි, භළබල්ුවුහින්දිුඅදීුබහහුරැුඵරඳළභවුරක්ුආත. බුසිංවරුබහහු

තුුහහිතයුබහහබේුඹුතදුයවත්ුළඩිුයනුබහහුපිිගඵුවිවිධුී ක්වරදීු

සිංවරු බහහබේු මිහිරිඵ, ක්යු වළ ඹ, ඕනෆභු ක්යඹක්ු භනහු ලබ්දු කිරීබම්ු

වළකිඹහු ළනිු රුණුලින්ු භන්විතු ආත. බු එබභන්භු සිංවරු බහහු ෂ ු

නිපුවත්ඹු නළත්නම්ු භනහු හලීනු වළ ු ළසිඹු වළකිු බහහක්ු පයභදු සුවිබලේිතු

රුවක්ුබේ. බු 
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බඵොබවෝු බදබනකුවු සිංවරු බහහු නළත්නම්ු ඟහතිඹු වු බඵෞද්ධු හිමිම්ු තයුආතිු

ම්ඵන්ධඹුපිිගඵුළවලුක්ුනළත්නම්ුඹම්කිසිුකුකුක්ුආතිුවිභවුපුළුන. බුඑඵළවින්ු

බහහුවුඅභුුආතිුදළඩිුඵළඳීභුුපිිගඵුරහුඵරමු. බ 

මිහිඳුුභවයවතන්ුවන්බේුබවශුදීඳඹවුළ භුකිරීභත්ුභුබවශුඵුබවත්ුසිංවරු

ඵුඳුභහඟබ ුසිඹලුුංලරවභුබනොභදුරළබීුආත. බුඑඵළවින්ු�පිවඹුවහු

බවශුගහුනම්ුුගහන්ුලිඹළබන්බන්ුබවශුඵසින්ුබවත්ුසිංවරබඹනි. බු. ද්ධබකෝු

හිමිඹන්ුළනිුභික්ෂන්ුවිසින්ුඳහලිුුගහුයඝනඹුවහුඳහදුන්බන්දුබවශුගහුඵු

ඈතහු ඳළවළදිලිු වන්ු ආත. බු එභු ඳහලිු ුගහු දු බථයහදු සිඹලුු යවරු දක්නවු

රළබඵනුුගහන්වුමූරහශ්රඹුුපයුආත. බු 

සිංවරු බහහු වු . දුදවභු භු ආතිු ඵතහු ු බතයම්දු ඹත්ු බප්ු බපතිවහසිු

යුබ ුහහිතයුිතිුසිඹල්රුයඝනහුවිුආත්බත්ු. දුදවභුමුල්ුයුනිමිනි. බුනුයහධපුයු

යුඹවු ඹත්ු ඳළයණිතභු සිංවරු හහිතයු ්රන්ථඹු නු සිඹඵසරයු බභබේු දක්හු

තිබඵින. බ 

“බඳබදන්ු. දුුසිරිතුඵසින්ුත්ුසිරිත්ුඇ 

ඳදුයුතුුඵසින්ුනම්ුඇුනතුරුුරකුණුුදක්මි” ඹනුබනි. බු 

බභිනන්ුකිඹබන්බන්ු ඳදයබඹන්ද,ු  දයබඹන්දු ඹභක්ු යඝනහු යන්බන්ුනම්ු ඒු . දුු

සිරිතභු නු ඵඹ. බු බභඹු නුතනබ ු වුදු දළකිඹු වළකිු තයු බභභු සිරිතු සිංවරු

්රළභබෂෝන්ුගීතඹුදක්හභුඳළතිඹදුනූතනුගීතුහහිතයබ ු. දුුගුවුගීතුළරකිඹුයුතුු

්රභහවඹක්ු බනොභළතිු වුදු ඵහුතයු ගීතරු බඵෞද්ධු රක්වදු බනොභදු දක්නවු

රළබඵන්බන්ු බම්ු ගීතරදු යු දු, නියහමිු තුව, නින, භේගුවු ළනිු

බඵෞද්ධහල්ඳඹුසිවුනිෂ භහවඹුආතිුඵළවිනි. බු 

හලීනුභහඟුබනසම්ුභුබහහදුවිවිධුඵරඳෆම්රවුරක්ුනුතයුබහහදු

වබරෝදවභවු දහශු නු ඵළවින්ු ඒු පිිගඵු ඊබප්ක්හබන්ු ඵළලීභු බඵෞද්ධුු

අල්ඳඹින. බු 

බවශු ඵු බනොබවොත්ු ෂ තභහනු සිංවරු ඵු බබයහිු අමිු බභන්භු හභහජිු

බදංලඹුආතිුඵරඳෆම්ුපිිගඵුඳවුබභබේුධහනඹුබඹොමුුශුවළකිඹ. බ 
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බඵොබවෝු බදබනකුවු සිංවරු බහහු නළත්නම්ු ඟහතිඹු වු බඵෞද්ධු හිමිම්ු තයුආතිු

ම්ඵන්ධඹුපිිගඵුළවලුක්ුනළත්නම්ුඹම්කිසිුකුකුක්ුආතිුවිභවුපුළුන. බුඑඵළවින්ු

බහහුවුඅභුුආතිුදළඩිුඵළඳීභුුපිිගඵුරහුඵරමු. බ 

මිහිඳුුභවයවතන්ුවන්බේුබවශුදීඳඹවුළ භුකිරීභත්ුභුබවශුඵුබවත්ුසිංවරු

ඵුඳුභහඟබ ුසිඹලුුංලරවභුබනොභදුරළබීුආත. බුඑඵළවින්ු�පිවඹුවහු

බවශුගහුනම්ුුගහන්ුලිඹළබන්බන්ුබවශුඵසින්ුබවත්ුසිංවරබඹනි. බු. ද්ධබකෝු

හිමිඹන්ුළනිුභික්ෂන්ුවිසින්ුඳහලිුුගහුයඝනඹුවහුඳහදුන්බන්දුබවශුගහුඵු

ඈතහු ඳළවළදිලිු වන්ු ආත. බු එභු ඳහලිු ුගහු දු බථයහදු සිඹලුු යවරු දක්නවු

රළබඵනුුගහන්වුමූරහශ්රඹුුපයුආත. බු 

සිංවරු බහහු වු . දුදවභු භු ආතිු ඵතහු ු බතයම්දු ඹත්ු බප්ු බපතිවහසිු

යුබ ුහහිතයුිතිුසිඹල්රුයඝනහුවිුආත්බත්ු. දුදවභුමුල්ුයුනිමිනි. බුනුයහධපුයු

යුඹවු ඹත්ු ඳළයණිතභු සිංවරු හහිතයු ්රන්ථඹු නු සිඹඵසරයු බභබේු දක්හු

තිබඵින. බ 

“බඳබදන්ු. දුුසිරිතුඵසින්ුත්ුසිරිත්ුඇ 

ඳදුයුතුුඵසින්ුනම්ුඇුනතුරුුරකුණුුදක්මි” ඹනුබනි. බු 

බභිනන්ුකිඹබන්බන්ු ඳදයබඹන්ද,ු  දයබඹන්දු ඹභක්ු යඝනහු යන්බන්ුනම්ු ඒු . දුු

සිරිතභු නු ඵඹ. බු බභඹු නුතනබ ු වුදු දළකිඹු වළකිු තයු බභභු සිරිතු සිංවරු

්රළභබෂෝන්ුගීතඹුදක්හභුඳළතිඹදුනූතනුගීතුහහිතයබ ු. දුුගුවුගීතුළරකිඹුයුතුු

්රභහවඹක්ු බනොභළතිු වුදු ඵහුතයු ගීතරු බඵෞද්ධු රක්වදු බනොභදු දක්නවු

රළබඵන්බන්ු බම්ු ගීතරදු යු දු, නියහමිු තුව, නින, භේගුවු ළනිු

බඵෞද්ධහල්ඳඹුසිවුනිෂ භහවඹුආතිුඵළවිනි. බු 

හලීනුභහඟුබනසම්ුභුබහහදුවිවිධුඵරඳෆම්රවුරක්ුනුතයුබහහදු

වබරෝදවභවු දහශු නු ඵළවින්ු ඒු පිිගඵු ඊබප්ක්හබන්ු ඵළලීභු බඵෞද්ධුු

අල්ඳඹින. බු 

බවශු ඵු බනොබවොත්ු ෂ තභහනු සිංවරු ඵු බබයහිු අමිු බභන්භු හභහජිු

බදංලඹුආතිුඵරඳෆම්ුපිිගඵුඳවුබභබේුධහනඹුබඹොමුුශුවළකිඹ. බ 
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අමිු ලබඹන්ු රනු ශු භෆතු යුබ ු බඵොදුනුන්ු භවත්ු බෞයබඹන්ු

. දුයඟහවන්ු වන්බේ, ද්ධෂ භඹු වු පඟම ඹු අෂ ඹු භවහු ංකු යත්නඹු බනුබන්ු

බහවිතු නු ඝනු බහවිතඹවු බභන්භු බශීමභවු දු රක්ු ආත. බු

. දුයඟහවන්වන්බේවුඳභවක්ුබහවිතුශුවළකිුභවහහරුණි, බහයත්ුළනිුඝනු

බනොළශබඳනු බේු අමිු ක්තින්වු බඹදීභ, එබභන්භු බබශු දළන්පයම්රු

“. දුයඟහවන්ුවන්බේවු ඳභවක්ුබහවිතුශුවළකිුභභුඹනුඝනඹු දත්ු. රුසුු

්රෂ ධනඹු වහු බඹදීභදු ු අමිු ඝනු බබරීමභවු ්රඵරු නිදසුනකි”. බු සිංවරු

බහහබේු ද්විරඳතහු නම්ු රක්වඹක්ු ආත. බ ඒු නුු නිදසුනක්ු බරු හභහනයු

පුද්රබඹක්ුමිඹුඹිනුඹළිනුකිඹනුුරළ. ුද, ඊසුතළනළත්බතකුුමිඹුගිඹුවිවුඑඹුදිංතු

පයභක්ුබරවද, ංකඹහුවන්බේුනභක්ුනම්ුඳත්ුූ හඹළිනද, . දුයඟහවන්වන්බේු

නම්ු ු පිරිනින්ඳෆහු ඹනු ඝනඹදු බහවිතු පයබභන්ු බභභු බනු ඳළවළදිලිු බත්රුම්ු

ඹනහුආත. බුඑනම්ුසිංවරුබහහබේු. දුදවභුවුබහවිතබ ුඖිතතයඹුඈතහුළදත්ඵු

භනහු බන්ු බොවු වඳුනහතු වළකිඹ. බු එබවත්ු ආතළම්ු අමිු පිරිසු බඵෞද්ධඹන්වු

ඳභවක්ුසුවිබලේිතුනුඝනුබහවිතුකිරීභුතුිගන්ුබඵොදුනුුසිතුරිදති. බුදුශ්රිුරංහබේු

ංකුභහඟබ ුඈවශභුඳදවිඹුනුභවහනහඹු ුහිමි, නහහිමිුඝනුබහවිතඹුසුරබු

රුවක්ුආත. බු 

භහජීඹුලබන්ුරනුශුඕනෆභුයවුඟහතිඹුනනයතහඹුංබක්තත්ුයනු

්රඵරු න්නිබේදනු භහධයඹක්ු බර, බහහු වඳුනහු නිින. බු යු බදදවසු

ඳන්සිඹඹවත්ු  හු තීතඹක්ු හිමිු සිංවරු ඵ ඳහලිු වහු ංසිතු බහහන්බන්ු

බඳෝවඹුබමින්ුඊසු යහයවලින්ු ු වහු රීතීු භහරකින්ුභන්විත, ඳරිපෂ වු

බහහක්ුබරුදවත්ුබනොනළීමුඳතී. බ 

දයතනු න්නිබේදනු භහධයරු ු වු බහහු ්රගුවු බනොශු ු පිරිසරුු

බනොළරකිලිභත්ුබහහුඳරිවයවඹුත්භන්ුසිංවරුබහහබහිුීඝ්රුුඳරිවහනිඹවුබවේතුුපයු

ආත. බු බඵොබවෝු රහු නිෂ භහවරත්, ඟනභහධයරත්, ලිපිු බල්නරත්, දළන්පයම්ු

අදිබ ු බභන්භු එදිබනදහු බහවිතබ දීත්ු සිංවරු ඵබහිු ගුවහත්භබහඹු වහු ්රමිතිඹු

බබරීමු ඹනු යුරින්ුඳරිවයවඹුකිරීභු ෂ තභහනබ ු සුරබ දක්නවුරළබඵන්නකි. බු

බභභුතත්ත්ඹුසිංවරුඵබහිුනහතුඳළළත්භවුතෂ ඟනඹක්ුබේුළරකිඹුයුතුුතය, 

සිංවරුඵබහිු්රමිතිඹ, ගුවහත්භබහඹුවහුනහතුඳළළත්භුතවවුරුුයුයුතුඹ. බු 
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 බවශුඵවුඳතිනුතෂ ඟනුවමුබේුශ්රිුරහංකිුඟහතිුනනයතහඹුසුයක්ිතතුකිරීභු

ඳයභහෂ ථබඹන්ු ංසිතිඹු රැළනිභු ඹවබත්ු ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු

ඊරුභඹක්ුබේුරහ,ු එඹුරැුළම භුබනුබන්ුදහශුඳහෂ ලසඹන්ුදළනුත්ුය, ඉවු

ලයු�ඹහභහෂ ුළම භත්ුතුිගන්ු්රමිතිතුවහුගුවහත්භුබහහක්ුනහතුඳයපුයවු

දහඹහදුකිරීභුවහුවයුතුුශුයුතුඹ. බුඒුවහු 

■ ඟහතිු බහහු එභු ඟහතිු වු යහඟයු බහහු විඹු යුතුු තයු එඹු ඟහතිු

නනයතහඹු ංබක්තත්ු යන්නක්ු බරු බභන්භු ඟහතිු අයක්හු

ම්ඵන්ධබඹන්ුඵරඳෆම්ුශුවළක්ක්ුබරුවඳුනහුළම භ. බු 

■ සිංවරුබහහබහිුඈතිවහඹ,ුඊසුයහයවුරීතිුභහරහන්ුවහුඊසු බහහක්ු

බරුෂ ධනඹුූ ුඅහයඹුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුරඵහළම භ. බ 

■ ත්භන්ු ඟනභහධයු වහු බහහු ්රගුවු බනොශු පිරිසු විසින්ු බහහු විිතිු

කිරීම්රවුරක්ුආතිුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ලිිතතුවහුථනුසිංවරුඵබහිුෂ තභහනබ ුඳතිනුබදෝුවහුඑභුතත්ත්ඹන්වු

ඳහදුූ ුබවේතුුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු ඊරුභඹක්ු බරු රැළම බම්ු ළදත්භු

වඳුනහළම භ. බ 

■ බවශු ඵු රැුළම භු බනුබන්ුවහු ්රමිතිතු බභන්භුගුවහත්භුබහහක්ු

නහතුඳයපුයවුදහඹහදුයළම භුබනුබන්ුනහතබ දීුතයුතුු�ඹහභහෂ ු

හච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ සිංවරු බහහු රැළම භු බනුබන්ු ඳෂ බ වු වු ධයඹනු අඹතනක්ු

පිහිුගපයභ. බ 

■ ්රංලඹ, ඉශ්රහඹරඹු වහු භවයු සළන්ඩිබනවිඹහනුු යවරු බභන්ු බහහු වහු

තීන්දුුතුවළකිුඅඹතනක්ුපිහිුගපයභ. බු (දළනවුයහඟයු ුබහහුඅඹතනඹු ුති. වුදු

බභභුහෂ ඹුඈුගුබනොබේ. බ)ු 
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 බවශුඵවුඳතිනුතෂ ඟනුවමුබේුශ්රිුරහංකිුඟහතිුනනයතහඹුසුයක්ිතතුකිරීභු

ඳයභහෂ ථබඹන්ු ංසිතිඹු රැළනිභු ඹවබත්ු ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු

ඊරුභඹක්ුබේුරහ,ු එඹුරැුළම භුබනුබන්ුදහශුඳහෂ ලසඹන්ුදළනුත්ුය, ඉවු

ලයු�ඹහභහෂ ුළම භත්ුතුිගන්ු්රමිතිතුවහුගුවහත්භුබහහක්ුනහතුඳයපුයවු

දහඹහදුකිරීභුවහුවයුතුුශුයුතුඹ. බුඒුවහු 

■ ඟහතිු බහහු එභු ඟහතිු වු යහඟයු බහහු විඹු යුතුු තයු එඹු ඟහතිු

නනයතහඹු ංබක්තත්ු යන්නක්ු බරු බභන්භු ඟහතිු අයක්හු

ම්ඵන්ධබඹන්ුඵරඳෆම්ුශුවළක්ක්ුබරුවඳුනහුළම භ. බු 

■ සිංවරුබහහබහිුඈතිවහඹ,ුඊසුයහයවුරීතිුභහරහන්ුවහුඊසු බහහක්ු

බරුෂ ධනඹුූ ුඅහයඹුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුරඵහළම භ. බ 

■ ත්භන්ු ඟනභහධයු වහු බහහු ්රගුවු බනොශු පිරිසු විසින්ු බහහු විිතිු

කිරීම්රවුරක්ුආතිුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ලිිතතුවහුථනුසිංවරුඵබහිුෂ තභහනබ ුඳතිනුබදෝුවහුඑභුතත්ත්ඹන්වු

ඳහදුූ ුබවේතුුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු ඊරුභඹක්ු බරු රැළම බම්ු ළදත්භු

වඳුනහළම භ. බ 

■ බවශු ඵු රැුළම භු බනුබන්ුවහු ්රමිතිතු බභන්භුගුවහත්භුබහහක්ු

නහතුඳයපුයවුදහඹහදුයළම භුබනුබන්ුනහතබ දීුතයුතුු�ඹහභහෂ ු

හච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ සිංවරු බහහු රැළම භු බනුබන්ු ඳෂ බ වු වු ධයඹනු අඹතනක්ු

පිහිුගපයභ. බ 

■ ්රංලඹ, ඉශ්රහඹරඹු වහු භවයු සළන්ඩිබනවිඹහනුු යවරු බභන්ු බහහු වහු

තීන්දුුතුවළකිුඅඹතනක්ුපිහිුගපයභ. බු (දළනවුයහඟයු ුබහහුඅඹතනඹු ුති. වුදු

බභභුහෂ ඹුඈුගුබනොබේ. බ)ු 
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■ ඈංග්රීසිඹු ඈවශු බහහක්ු බරු රහු සිංවරු බනොළදත්ු බේු රනු

භහනසිත්ඹුබනසුයුභේුබහහවුආලුම්ුයනුඟනතහක්ුබිහිුකිරීභ. බ 

■ ඈවශුධියවඹුආතුළුුසිඹලුුයහඟයුවයුතුුසිංවරුඵසින්ුකිරීභ. බ 

■ ඟහතයන්තයුඳහල්රුසිංවරුබහහුබබයහිුආතිුඩුුධහනඹුභුකිරිභු

වහුවිඹුකිහිඳඹක්ත්ුසිංවරුඵසින්ුඈළන්පයභ. බු 

■ සිංවරු බහහබේු යහයවබ , ඳදු බඵදීබම්ු ළනිු විඹවුල්ු ලහස�ඹු ලබඹන්ු

හච්ඞහුබොවුඑගතහවඹුඳළමිවුබඳොදුුබහහක්ුබිහියුළම භ. බ 

■ සිංවරුබහහුතහක්ණිුලබඹන්ුවයුතුුකිරිභවුඳවසුුකිරීභුවහු තු

යුතුු�ඹහභහෂ ුළම භ. බුසිංවරුබහහුබනුබන්ුනියදිුයුනිබෝ්ුබදෝුයහිතු

සිංවරුක්යුවහුක්යු(ඹතුරු)ුපුරුුනිෂ භහවඹුකිරීභ. බු 

■ විලසවිදයහරරු ු සිංවරු බහහු පිිගඵු බදඳහෂ තබම්න්තුරු බහහු ඳෂ බ වු

වයුතුුවිධිභත්ුකිරීභ. බු 

■ ඳහල්ුතුශුසිංවරුබහහුඈළන්පයභවුසිංවරුබහහුඊඳහධිධහරීන්ුබඹදපයභ. බ 

■ සිංවරුබහහවුඳතිනුබබශබඳොශුිනනහභුළඩිකිරීභවුවයුතුුකිරීභ. බු 

■ සිංවරුඵුවහුඒුඅ�තුධයහඳනුරැකිඹහුබබශඳශුනිෂ භහවඹුකිරීභ. බ 

■ ුසිංවරුබහහු දිනඹු බරුභහෂ තුුභු 02ු නු දිනඹුනම්ු බොවු හෂ ිතුඑභු

දිනඹුයහඟයුනු්රවඹුභතුඊත්හහයබඹන්ුඳළළත්පයභ. බු 

■ විවිධුබහහලින්ුලිඹළවුණුුලහසත්රිඹු්රන්ථුසිංවරුබහහවුඳරිෂ තනඹුකිරීභවු

වඹුරඵහදීභ. බු 

■ සිංවරු බහහු ම්ඵන්ධබඹන්ුවයුතුු යනු යහඟයුඅඹතනු නු යහඟයු බහහු

භහතයංලඹ, යහඟයු බහහු බදඳහෂ තබම්න්තු, ධයහඳනු භහතයංලඹ, ඟහතිු

ධයහඳනු අඹතනඹ, ංසිතිු භහතයංලඹ, ංසිතිු වයුතුු

බදඳහෂ තබම්න්තු  ඹනුඅඹතනුතයුඹවඳත්ුඵතහුඳත්හුනිමින්ුසිංවරු

බහහබේුඊන්නතිඹුබනුබන්ු�ඹහකිරීභ. බු 
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■ සිංවරු බහහු රැළම භු බනුබන්ු යහඟයු ්රතිඳත්තිභඹු තීයවඹන්වු එශඹීභු

ිජුුයහඟයුභළදිවත්පයභක්ුසිදුකිරීභ. බු 

 . බ ු . බු� ංකළමශ රළජය බළළල 

ඹවත්විජිතු යුබ ු ශ්රිු රංහබේු ු යහඟයු බහහත්,ු ඳරිඳහරනු බහහත්,ු ධියවු

බහහත්ුුූ බ ුඈංග්රීසිුබහහුින. බු 9 8ුදීුශ්රිුරංහුනිදවුුරළ දබභන්ුඳසුුවුදුබම්ු

තත්ත්බ ුබනක්ුබනොපයඹ. බුඑබවත්ු 94 ුදීුම්භතුශුයහඟයුබහහුඳනතින්ුසිංවරු

බහහ,ුයහඟයුබහහුබරුපිිගළනිණි. බුයහඟයුබහහුඳනතුබනඑනුුරළ. බේුඑබතක්ු

යහඟයු බහහු බරු ඈංග්රීසිු බහහු පිිගළම භු වහු බහවිතඹවු විරුද්ධින. බු බදභශු

බඵදුම්හදීන්වුඈං්රිසිුබහහුයහඟයුබහහුපයභුපිිගඵුකිසිදුුවිරුද්ධත්ඹක්ුුබනොපයඹ. බුු

ඔවුන්ු විරුද්ධු න්බන්ු සිංවරු බහහු යහඟයු බහහු පයභවඹ. බු බභඹු ඟහතිහදීු

සථහයඹක්ඹළිනකිසිකුුු්රලසනුබනොයති. බුුබබේුබතත්ුසිංවරුබහහුයහඟයුබහහු

පයභත්ු භභු හවනු ලිඹහඳදිංිතබ දීු “ශ්රි”ු කුයු බහවිතඹවු එබයහිු දළඩිු ෂ හදීු

්රවහයඹක්ු බඵදුම්හදීන්ු විසින්ු එල්රුයනුරදි. බු ු එබතක්ු හවනුලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්දීු

බහවිතු ශු ඈංගිරිසිු ක්යු බහවිතඹු පිිගඵු බම්ු බඵදුම්හදීනවු කිසිදුු ඳළමිණිල්රක්ු

බනොවුනුුතයුඔවුන්බේුවිබයෝධඹුූ බේුුසිංවරුහයහදිබ ු“ශ්රි”ුක්යඹුබහවිතඹින. බුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුු 

බබේු බතත්ු  948දීු බදභශු බහහබන්ු ධයහඳනඹු රළ දභවත්,ු යහඟයු බේඹවු

ඵහළම බම්දී,ු ලිපිු ු නුබදනුු කිරීබම්දීු වහු ඳරිඳහරනබ දීු බදභශු බහහු බහවිතු

කිරීභවත්ුබදභශුථහුයනුඟනතහවුවතිුබමින්ු 948ු ංු 68ු දයනුබදභශු

බහහු (විබලේු විධිවිධහන)ු ඳනතු ු ම්භතු යනුු ු රළබිණි. බු ු එබවත්ු බම්ු ළවලුබේු

හනඹක්ුදළකිඹුබනොවළකිුවිඹ. බුබදභශුබහහුයහඟයුබහහක්ුඵවුඳත්යුළම භු

වහු බඵදුම්හදීහුු දිගින්ු දිවභු යරුශව. බු  976ු දීු ම්භතුයු ත්ු ඳශමුු නු

ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු සිංවරු බහහු යහඟයු බහහු ලබඹන්ු පිිගත්ු තයු

 948ු ංු 68ු දයනුබදභශුබහහු (විබලේුවිධිවිධහන)ුඳනතුඹවබත්ුබදභශුබහහු

බහවිතඹුතදුයවත්ුවතිුයනුරදි. බ ු එබේභු ුම තිුඳළනපයභුසිංවරුබහහබන්ුසිදුු

යනුුරළ. දුළභුවිවභුබදභශුඳරිෂ තනඹක්ුවිඹුයුතුුඵවුවිධිවිධහනදුආතුශත්ුශු

                                                           
1  976ුයසථහබේු7ුනුන්තිඹ 
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■ සිංවරු බහහු රැළම භු බනුබන්ු යහඟයු ්රතිඳත්තිභඹු තීයවඹන්වු එශඹීභු

ිජුුයහඟයුභළදිවත්පයභක්ුසිදුකිරීභ. බු 

 . බ ු . බු� ංකළමශ රළජය බළළල 

ඹවත්විජිතු යුබ ු ශ්රිු රංහබේු ු යහඟයු බහහත්,ු ඳරිඳහරනු බහහත්,ු ධියවු

බහහත්ුුූ බ ුඈංග්රීසිුබහහුින. බු 9 8ුදීුශ්රිුරංහුනිදවුුරළ දබභන්ුඳසුුවුදුබම්ු

තත්ත්බ ුබනක්ුබනොපයඹ. බුඑබවත්ු 94 ුදීුම්භතුශුයහඟයුබහහුඳනතින්ුසිංවරු

බහහ,ුයහඟයුබහහුබරුපිිගළනිණි. බුයහඟයුබහහුඳනතුබනඑනුුරළ. බේුඑබතක්ු

යහඟයු බහහු බරු ඈංග්රීසිු බහහු පිිගළම භු වහු බහවිතඹවු විරුද්ධින. බු බදභශු

බඵදුම්හදීන්වුඈං්රිසිුබහහුයහඟයුබහහුපයභුපිිගඵුකිසිදුුවිරුද්ධත්ඹක්ුුබනොපයඹ. බුු

ඔවුන්ු විරුද්ධු න්බන්ු සිංවරු බහහු යහඟයු බහහු පයභවඹ. බු බභඹු ඟහතිහදීු

සථහයඹක්ඹළිනකිසිකුුු්රලසනුබනොයති. බුුබබේුබතත්ුසිංවරුබහහුයහඟයුබහහු

පයභත්ු භභු හවනු ලිඹහඳදිංිතබ දීු “ශ්රි”ු කුයු බහවිතඹවු එබයහිු දළඩිු ෂ හදීු

්රවහයඹක්ු බඵදුම්හදීන්ු විසින්ු එල්රුයනුරදි. බු ු එබතක්ු හවනුලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්දීු

බහවිතු ශු ඈංගිරිසිු ක්යු බහවිතඹු පිිගඵු බම්ු බඵදුම්හදීනවු කිසිදුු ඳළමිණිල්රක්ු

බනොවුනුුතයුඔවුන්බේුවිබයෝධඹුූ බේුුසිංවරුහයහදිබ ු“ශ්රි”ුක්යඹුබහවිතඹින. බුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුු 

බබේු බතත්ු  948දීු බදභශු බහහබන්ු ධයහඳනඹු රළ දභවත්,ු යහඟයු බේඹවු

ඵහළම බම්දී,ු ලිපිු ු නුබදනුු කිරීබම්දීු වහු ඳරිඳහරනබ දීු බදභශු බහහු බහවිතු

කිරීභවත්ුබදභශුථහුයනුඟනතහවුවතිුබමින්ු 948ු ංු 68ු දයනුබදභශු

බහහු (විබලේු විධිවිධහන)ු ඳනතු ු ම්භතු යනුු ු රළබිණි. බු ු එබවත්ු බම්ු ළවලුබේු

හනඹක්ුදළකිඹුබනොවළකිුවිඹ. බුබදභශුබහහුයහඟයුබහහක්ුඵවුඳත්යුළම භු

වහු බඵදුම්හදීහුු දිගින්ු දිවභු යරුශව. බු  976ු දීු ම්භතුයු ත්ු ඳශමුු නු

ඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු සිංවරු බහහු යහඟයු බහහු ලබඹන්ු පිිගත්ු තයු

 948ු ංු 68ු දයනුබදභශුබහහු (විබලේුවිධිවිධහන)ුඳනතුඹවබත්ුබදභශුබහහු

බහවිතඹුතදුයවත්ුවතිුයනුරදි. බ ු එබේභු ුම තිුඳළනපයභුසිංවරුබහහබන්ුසිදුු

යනුුරළ. දුළභුවිවභුබදභශුඳරිෂ තනඹක්ුවිඹුයුතුුඵවුවිධිවිධහනදුආතුශත්ුශු

                                                           
1  976ුයසථහබේු7ුනුන්තිඹ 
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තයු6ුඊතුරුුවහුනළබනහියුඳශහත්රුබදභශුබහහබන්ුධියවුවයුතුුකිරීබම්ු

ිනතිහසිභුතවවුරුුයබදනුරදි. බ  

 978ුදීුඳළනවුණුුබදනුඟනයඟුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබන්ුසිංවරුවහුබදභශුඹනුබහහු

බදභුශ්රිුරංහබේුඟහතිුබහහුලබඹන්ුවඳුනහත්ුතයුසිංවරුබහහුතදුයවත්ුශ්රිු

රංහබේුයහඟයුබහහුබරුපිිගළනිණි. බ3ු 978ුයසථහබේුබදභශුඟනතහබේුබහහු

ිනතිහසිම්ුතවවුරුුකිරීභුවහුආතුශත්ුයනුරදුවිධිවිධහනුතයුඳවතුවන්ු

විධිවිධහනුදක්නවුරළබබ්. බු 

( ). බ සිංවරුබහහුවහුබදභශුබහහුශ්රිුරංහබේුඟහතිුබහහුබරුපිිගළම භ. බ  

(6). බ ඳහෂ ලිබම්න්තුු භන්ත්රියබඹකුවු බවෝු ඳශහත්ු ඳහරනු අඹතනඹු භිඹකුවු

පිිගබිගන්ු ඳහෂ ලිබම්න්තුබේුබවෝුඒු ඳශහත්ුඳහරනුඅඹතනබ ුබවෝුඟහතිු

බහහුබදබන්ුයුබවෝුබහහකින්ුවුදුතභන්බේුහෂ ඹුවහුෂ තයුඈුගු

කිරීභවුහිමිභුආතිුඵ. බ4  

(3). බ ඹම්ුතළනළත්තකුවුඟහතිු ුබහහුබදබන්ුයුභහධයඹකින්ුවුදුධයහඳනඹු

රළ දභවුහිමිම්ුආතිුඵ. බ6 

( ) යඟඹුවිසින්ුමුදල්ුඳඹනුඊසුධයහඳනුඅඹතනඹුඈළන්පයබම්ුභහධයඹුඑක්ු

ඟහතිුබහහක්ුනුසථහුබනක්ුබහහුභහධයබඹන්ුධයහඳනඹුරළ දභවු

ඒුඅඹතනබ ුබවෝුඒුවහුභහනුබනත්ුඅඹතනඹුබවෝුඳවසුම්ුළරසිඹු

යුතුුඵ. බ7 

(4) සිංවරුබහහුමුළුුදිිනනුවහුඳරිඳහරනුබහහුවුදුඊතුයුවහුනළබනහියු

ඳශහත්රුයහඟයුඅඹතනරුබදභශුබහහදුඳරිඳහරනුබහහුලබඹන්ුුබහවිතු

ශුයුතුුඵ. බු8 

                                                           
2  976ුයසථහබේු9ුනුන්තිඹ 
3  978ුයසථහබේු 8ුනුන්තිඹ 
4  9ුනුන්තිඹ 
5 62ුනුන්තිඹ 
6 6 ( )ුනුන්තිඹ 
7 6 (6)ුනුන්තිඹ 
8 66( )ුනුන්තිඹ 
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( ) ඟහතිුබහහුබදබන්ුයුබවෝුබහහකින්ුයහඟහරීභඹුලිපිුනුබදනුුකිරීභවු

ආතිුිනතිඹුතවවුරුු කිරීභ. බ9 

(7) නිරුබල්නරුපිවඳත්ුරඵහළම බම්ුදීුඟහතිුබහහුබදබන්ුයුබහහකින්ු

වුදු රඵහළම භවුආතිුහිමිභුපිිගළම භ. බ10 

(8) සිඹලුුතුරුුම ති,ුනිබේදන,ු්රහලනුවහුඝක්රබල්ුඟහතිුබහහුබදකින්ුනිකුත්ු

ශුයුතුු ඵවු වතිු පයභ. බ  ු එබේභු සිඹලුුම තිු වහු නුම තිු ඈංග්රීසිු බහහබේු

ඳරිෂ තනඹක්ුහිතුඟහතිුබහහුබදබන්ුභුඳශුශුයුතුුඵ. බ12 

(9) යඟබ ු බේඹවු බවෝු ධියවු බේඹවු බවෝු බනත්ු යඟබ ු ංසථහපිතු

අඹතනඹවුබවෝුආතුශත්ුපයභුවහුඳත්නුවිබහඹක්ුවහුදුඟහතිුබහහු

බදබන්ුයුබවෝු බහහකින්ුබඳම ුසිටීභුවහුහිමිභුරඵහුදිඹුයුතුුඵ. බ13 

( 2) ධියවු බහහු සිංවරු වුදු ඊතුරුු වහු නළබනහියු ඳශහත්රු ධියවු

වයුතුු බදභශු බහහබන්දු ශු යුතුු ඵු වතිු යනු තයු ඊතුරුු වහු

නළබනහියු ඳශහත්රු ධියවු හෂ තහු බදභශු බහහබන්දු විඹු යුතුු ඵු   ු

වතිුපයභ. බ 

(  ) ධියවුවයුතුුරුදීුඹම්ුඟහතිුබහහක්ුබනොදන්නහුතළතළත්තකුවුබනත්ු

බහහුඳරිෂ තනඹක්ුරඵහළම බම්ුිනතිඹුභහතයුභණ් රබ ුඑගතහඹු

ආතිුුභහතයයඹකුුවිසින්ුරඵහදීභවුවළකිුඵ. බ15 

(ආ) 1978 ලයලවහථළලත 13 ශළ 16 ලන ලයලවහථළ වංමෝධනය භගිරන් ශඳුන්ලළ දුන් 
විධිවිධළන 

 987දීු ම්භතු යත්ු  3ු ු නු ංබලෝධනබඹන්දු  988ු දීු ම්භතු ශු   ු නු

ංබලෝධනබඹක්ුදු 978ුයසථහබේු දක්නවුරළබඵනුබහහුපිිගඵුූ ුවිධිවිධහනු

වනහක්ුංබලෝධනඹුයනුුරළ දඹ. බ 

                                                           
9 66(6)ු()ුනුන්තිඹ 
10 66(6)ු(අ)ුනුන්තිඹ 
11 66ු( )ුනුන්තිඹ 
12 63( )ුනුන්තිඹ 
13 66(4)ුනුන්තිඹ 
14 6  ( C ) නුන්තිඹ 
15 6 ( )ුනුන්තිඹ 
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( ) ඟහතිුබහහුබදබන්ුයුබවෝුබහහකින්ුයහඟහරීභඹුලිපිුනුබදනුුකිරීභවු

ආතිුිනතිඹුතවවුරුු කිරීභ. බ9 

(7) නිරුබල්නරුපිවඳත්ුරඵහළම බම්ුදීුඟහතිුබහහුබදබන්ුයුබහහකින්ු

වුදු රඵහළම භවුආතිුහිමිභුපිිගළම භ. බ10 

(8) සිඹලුුතුරුුම ති,ුනිබේදන,ු්රහලනුවහුඝක්රබල්ුඟහතිුබහහුබදකින්ුනිකුත්ු

ශුයුතුු ඵවු වතිු පයභ. බ  ු එබේභු සිඹලුුම තිු වහු නුම තිු ඈංග්රීසිු බහහබේු

ඳරිෂ තනඹක්ුහිතුඟහතිුබහහුබදබන්ුභුඳශුශුයුතුුඵ. බ12 

(9) යඟබ ු බේඹවු බවෝු ධියවු බේඹවු බවෝු බනත්ු යඟබ ු ංසථහපිතු

අඹතනඹවුබවෝුආතුශත්ුපයභුවහුඳත්නුවිබහඹක්ුවහුදුඟහතිුබහහු

බදබන්ුයුබවෝු බහහකින්ුබඳම ුසිටීභුවහුහිමිභුරඵහුදිඹුයුතුුඵ. බ13 

( 2) ධියවු බහහු සිංවරු වුදු ඊතුරුු වහු නළබනහියු ඳශහත්රු ධියවු

වයුතුු බදභශු බහහබන්දු ශු යුතුු ඵු වතිු යනු තයු ඊතුරුු වහු

නළබනහියු ඳශහත්රු ධියවු හෂ තහු බදභශු බහහබන්දු විඹු යුතුු ඵු   ු

වතිුපයභ. බ 

(  ) ධියවුවයුතුුරුදීුඹම්ුඟහතිුබහහක්ුබනොදන්නහුතළතළත්තකුවුබනත්ු

බහහුඳරිෂ තනඹක්ුරඵහළම බම්ුිනතිඹුභහතයුභණ් රබ ුඑගතහඹු

ආතිුුභහතයයඹකුුවිසින්ුරඵහදීභවුවළකිුඵ. බ15 

(ආ) 1978 ලයලවහථළලත 13 ශළ 16 ලන ලයලවහථළ වංමෝධනය භගිරන් ශඳුන්ලළ දුන් 
විධිවිධළන 

 987දීු ම්භතු යත්ු  3ු ු නු ංබලෝධනබඹන්දු  988ු දීු ම්භතු ශු   ු නු

ංබලෝධනබඹක්ුදු 978ුයසථහබේු දක්නවුරළබඵනුබහහුපිිගඵුූ ුවිධිවිධහනු

වනහක්ුංබලෝධනඹුයනුුරළ දඹ. බ 

                                                           
9 66(6)ු()ුනුන්තිඹ 
10 66(6)ු(අ)ුනුන්තිඹ 
11 66ු( )ුනුන්තිඹ 
12 63( )ුනුන්තිඹ 
13 66(4)ුනුන්තිඹ 
14 6  ( C ) නුන්තිඹ 
15 6 ( )ුනුන්තිඹ 
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ඒු නු,ු  3ු නු ංබලෝධනබඹන්ුසිංවරු බහහවු භතයු ු බදභශු බහහදු යහඟයු

බහහක්ුඵවු්රහලුබරුණුුතයුඈංග්රීසිුබහහ,ුන්ධහනුබහහක්ුබරුවඳුනහු

න්නහුරදි. බ16 

  ුනුංබලෝධනබඹන්ුංබලෝධිතුයසථහබේ,ු62ුනුන්තිබඹන්ුඳහෂ ලිබම්න්තුු

භන්ත්රිරුනවු වු ඳශහත්ු ඳහරනුඅඹතනරු භිිනන්වු ඕනෆභු ඟහතිු බහහකින්ු

වයුතුුකිරීභවුරඵහදීුති. ණුුිනතිඹුඳශහත්ුබහුභිිනන්වදුුරඵහබදනුරදි. බ 

1  ඳරිඳළන බළළල 

යසථහබේු 66( )ු නු න්තිඹුඹවබත්ු ශ්රිු රංහු මුළුල්බල්ුභු ඳරිඳහරනුබහහු

ලබඹන්ුපිිගත්ුසිංවරුබහහුඳවතුවන්ුඳරිදිුංබලෝධනඹුබරිණි. බ 

“සිංවරුවුබදභශුබහහුශ්රිුරංහුමුළුල්බල්භුඳරිඳහරනුබහහුවිඹුයුත්බත්ුඹ. බුයහඟයු

අඹතනුවිසින්ුබඳොදුුහෂ තහුතඵහුළම භුවහුසිඹලුුවයුතුුුඈුගුකිරීභුවහුමදභෂ 

බළළල බළවි  කරන උතුරු වශ නෆමගනහිර ඳෂළ  ශෆර,ුශ්රිුරංහබේුසිඹලුභුඳශහත්රු

ඳරිඳහරනුබහහු සිංවරුබහහු විඹු යුතුු තයුඒු ඳශහත්ු රු යඟබ ුඅඹතනුවිසින්ු

බඳොදුුහෂ තහුතඵහුළම භුවුසිඹලුුවයුතුුඈුගුකිරීභුවහුසිංවරුබහහුුබහවිතුශු

යුතුඹ. බු ු එබේු වුදු ඊඳු දිහඳතිු බොට්ඨහලඹක්ු ංයුක්තු නු ඹම්ු ඒඹු මුළුු

ඟනවනඹවු එභු ්රබද්ලබ ු සිංවරු බවෝු බදභශු බහහභඹු සුළුු ඟනු බොවු දයනු

නුඳහතඹුබබයහිුළරකිල්රුආති,ුඟනහධිඳතියඹහුවිසින්ුසිංවරුවහුබදභශුබහහු

බදභුබවෝුඒු්රබද්ලබ ුපිහිිනුඳශහබත්ුඳරිඳහරනුබහහුලබඹන්ුුබහවිතුයනුුරළබූු

බහහුබනොනුබනත්ුබහහකින්ුබවෝුඒු්රබද්ලඹුවහුඳරිඳහරනුබහහුලබඹන්ු

බහවිතුයනුුුරළ දභවුවිධහනුයනුුුරළබිඹුවළකිඹ. බ”17 

ඒුංබලෝධනඹවුනුුසිංවර,ුබදභශුබහහු බදුභුශ්රිුරංහුමුළුල්බල්ුඳරිඳහරනු

බහහුවිඹුයුතුුඵුඑහිුඳශමුුනුහයඹබ ුවන්ුබේ. බුුඑබවත්ුබම්ු්රහලබ ුවයඹු

ඒු න්තිබ ු ඉු ශගු හයබඹන්ු බනසු යුආත. බු ු එු නම්ු “මදභෂ බළළල බළවි  

කරන උතුරු ශළ නෆමගනහිර ඳෂළ  ශෆර ශ්රි ංකළමශ සියලුභ ඳෂළ ල ඳරිඳළන 

බළළල සිංශ බළළල විය යුතු”ුඵින. බ 

                                                           
16  3ුනුංබලෝධනබ ු6ුනුන්තිඹ 
17 66ු( )ු  ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹ 
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බභිනන්ු ඳළවළදිලිු න්බන්ු ෂ තභහනබ ු යසථහවු නුු ්රහබඹෝගිු ඳරිඳහරනු

බහහුලබඹන්ුසිංවරුබහහු�ඹහත්භුශුවළකිුන්බන්ුඊතුරුුවහුනළබනහියු

ඳශහත්ුවළයුබසුුඳශහත්රුඳභවක්ුඵින. බු 

  ුනුංබලෝධනඹවුලින්ුඳළතිු66(6)ු ()ුන්තිඹුඹවබත්ුශ්රිුරංහබේුඕනෆභු

්රබද්ලඹුඟහතිුබහහුබදබන්ු(සිංවරුබවෝුබදභශුබවෝ)ුයුූ ුබවෝුබහහකින්ු

ලිපිුනුබදනුුකිරීභවුආතිුිනතිඹුවහුනිරුබල්නරුපිවඳත්ුළම භුවහුඳෂ ෂ තනු

රඵහළම භවුආතිුිනතිඹු  ුනුංබලෝධනඹුභගින්ුබදභශුවුඈංග්රීසිුබහහවුීමභහු

යුආත. බු ු බභඹුඳළවළදිලිභුසිංවරුබහහුථහුයනුසිංවරුඟනතහවුයනුරදු

බනසභකි. බ 

 978ු මුල්ු යසථහවුආතුශත්ු ූ ු 66ු (6)ු ()ු න්තිඹු වහු ඒු න්තිඹවු   ු නු

ංබලෝධනබඹන්ුශුංබලෝධනඹුංන්දනහත්භුරහුුඵළලීභුළදත්ුබේ. බ 

1978 ලයලවහථළමශ 22(2) ලගන්තිය (16 ලන වංමෝධනයත මඳර)  

ුුුුු“තභුනිරුතත්ත්බඹන්ු�ඹහුයනුනිරධහරිබඹකුුබනොනුතළනළත්බතකුුව 

ු() ජළතික බළළ මදමකන් කලර ව මශෝ බළළලකින්ු යු ූ ු බවෝු

නිරධහරිබඹකුුබන්ුුඒුනිරධහරිඹහබේුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුු

බහයුළම භව,ුඒුනිරධහරිඹහවුනිරුුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුඹළපයභවු

වු ඒු නිරධහරිඹහු භු ඒු තත්ත්බඹන්ු වයුතුු කිරීභවු හිමිම්ු

ආත්බත්ඹ. බ 

ු(අ) ඹම්ුනිරුබල්නඹක්,ුහෂ තහක්ු්රහලනඹක්ුබවෝුබනත්ුලිඹවිල්රක්ු

ඳරීක්හු ු කිරීභවු නළතබවොත්ු ඒු බල්නඹකින්,ු හෂ තහකින්ු බවෝු

්රහලනඹකින්ුබවෝුබනත්ුලිඹවිල්රකින්ුපිවඳතක්ු ුබවෝුඊද්ධිතඹක්ු

රඵහළම භවුඔහුවුආතිුිනතිහසිභුම තිබඹන්ුපිිගනුුරඵන්බන්ුනම්,ු

සථහබෝිතු ඳරිදිු එභු බල්නබඹන්,ු හෂ තහබන්,ු ්රහලනබඹන්ු

බවෝු සථහබඝෝිතතු ඳරිදිු එභු බල්නඹකින්ු හෂ තහබන්,ු

්රහලනඹකින්ුබවෝු ු බනත්ුලිඹවිල්බරන්ුපිවඳතක්ුබවෝුඊද්ධිතඹක්ු

රඵහළම භවු නළතබවොත්ු එභු බල්නබ ු ු හෂ තහබන්,ු ්රහලනබඹන්ු
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බභිනන්ු ඳළවළදිලිු න්බන්ු ෂ තභහනබ ු යසථහවු නුු ්රහබඹෝගිු ඳරිඳහරනු

බහහුලබඹන්ුසිංවරුබහහු�ඹහත්භුශුවළකිුන්බන්ුඊතුරුුවහුනළබනහියු

ඳශහත්ුවළයුබසුුඳශහත්රුඳභවක්ුඵින. බු 

  ුනුංබලෝධනඹවුලින්ුඳළතිු66(6)ු ()ුන්තිඹුඹවබත්ුශ්රිුරංහබේුඕනෆභු

්රබද්ලඹුඟහතිුබහහුබදබන්ු(සිංවරුබවෝුබදභශුබවෝ)ුයුූ ුබවෝුබහහකින්ු

ලිපිුනුබදනුුකිරීභවුආතිුිනතිඹුවහුනිරුබල්නරුපිවඳත්ුළම භුවහුඳෂ ෂ තනු

රඵහළම භවුආතිුිනතිඹු  ුනුංබලෝධනඹුභගින්ුබදභශුවුඈංග්රීසිුබහහවුීමභහු

යුආත. බු ු බභඹුඳළවළදිලිභුසිංවරුබහහුථහුයනුසිංවරුඟනතහවුයනුරදු

බනසභකි. බ 

 978ු මුල්ු යසථහවුආතුශත්ු ූ ු 66ු (6)ු ()ු න්තිඹු වහු ඒු න්තිඹවු   ු නු

ංබලෝධනබඹන්ුශුංබලෝධනඹුංන්දනහත්භුරහුුඵළලීභුළදත්ුබේ. බ 

1978 ලයලවහථළමශ 22(2) ලගන්තිය (16 ලන වංමෝධනයත මඳර)  

ුුුුු“තභුනිරුතත්ත්බඹන්ු�ඹහුයනුනිරධහරිබඹකුුබනොනුතළනළත්බතකුුව 

ු() ජළතික බළළ මදමකන් කලර ව මශෝ බළළලකින්ු යු ූ ු බවෝු

නිරධහරිබඹකුුබන්ුුඒුනිරධහරිඹහබේුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුු

බහයුළම භව,ුඒුනිරධහරිඹහවුනිරුුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුඹළපයභවු

වු ඒු නිරධහරිඹහු භු ඒු තත්ත්බඹන්ු වයුතුු කිරීභවු හිමිම්ු

ආත්බත්ඹ. බ 

ු(අ) ඹම්ුනිරුබල්නඹක්,ුහෂ තහක්ු්රහලනඹක්ුබවෝුබනත්ුලිඹවිල්රක්ු

ඳරීක්හු ු කිරීභවු නළතබවොත්ු ඒු බල්නඹකින්,ු හෂ තහකින්ු බවෝු

්රහලනඹකින්ුබවෝුබනත්ුලිඹවිල්රකින්ුපිවඳතක්ු ුබවෝුඊද්ධිතඹක්ු

රඵහළම භවුඔහුවුආතිුිනතිහසිභුම තිබඹන්ුපිිගනුුරඵන්බන්ුනම්,ු

සථහබෝිතු ඳරිදිු එභු බල්නබඹන්,ු හෂ තහබන්,ු ්රහලනබඹන්ු

බවෝු සථහබඝෝිතතු ඳරිදිු එභු බල්නඹකින්ු හෂ තහබන්,ු

්රහලනඹකින්ුබවෝු ු බනත්ුලිඹවිල්බරන්ුපිවඳතක්ුබවෝුඊද්ධිතඹක්ු

රඵහළම භවු නළතබවොත්ු එභු බල්නබ ු ු හෂ තහබන්,ු ්රහලනබඹන්ු
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බවෝු බනත්ු ලිඹවිල්බල්ු ඳරිෂ තනඹක්ු ජළතික බළළ මදමකන්  කලර 

බළළලකින් වුලදුරඵහළම භවුහිමිම්ුආත්බත්ඹ. බු 

ු(ආ) ඒු තළනළත්තහවු නිකුත්ු යනුු රළ දබම්ු හෂ ඹු වහු ඹම්ු නිරධයබඹකුු

විසින්ු ඹම්ු ලිඹවිල්රක්ු ලිඹහු ත්න්ු යනුු රඵනු සථහු ඒු

ලිඹවිල්රුබවෝුඒුලිඹවිල්බල්ුඳරිෂ තනඹක්ුබවෝුජළතික බළළ මදමකන් 

කලර බළළලකින් වුලදුරඵහළම භවුහිමිභුුආත්බත්ඹ. බ”18 

  ුනුංබලෝධනඹවුබඳයු66(6)ුන්තිබඹන්ුසිංවරුවහුබදභශුථහුයනුළභබේු

ිනතිහසිම්ු භහනු බරු පිිගළනුණුු නමුත්ු   ු නු ංබලෝධනබ ු සිංවරු ු ථහු

යනුඹවුති. ණුුිනතිහසිභදුනළතිුවිඹ. බ 

16 ලන වංමෝධනමයන් ශඳුන්ලළදුන් 22(2) ලගන්තිය 

  ු නු ංබලෝධනබඹන්ු ංබලෝධනඹු ූ ු ඳසුු 66(6)ු න්තිබඹන්ු කිඹළබන්බන්ු

බභබේඹ:ු 

ුුුුු“තභුනිරුතත්ත්බඹන්ු�ඹහුයනුනිරධහරිබඹකුුබනොනුතළනළත්බතකුව 

() මදභෂ මශෝ ඉංග්රීසි බළළ මදමකන් කලර ව මශෝ බළළලකින්  යු ු ූ ු

බවෝු නිරධහරිබඹකුබන්ු ඒු නිරධහරිඹහබේු නිරු තත්ත්බඹන්ු ලිපිු

නුබදනුුබහය ුළම භව,ුඒුනිරධහරිඹහවුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුු

ඹළපයභවු වු ඒු ු නිරධහරිඹහු භු ු ඒු තත්ත්බඹන්ු වයුතුු කිරීභවු

හිමිභුආත්බත්ඹ. බ 

(අ) ඹම්ුනිරුබල්නඹක්,ුහෂ තහක්ු්රහලනඹක්ුබවෝුබනත්ුලිඹවිල්රක්ු

ඳරීක්හු කිරීභවු නළතබවොත්ු ඒු බල්නඹකින්,ු හෂ තහකින්ු බවෝු

්රහලනඹකින්ු බවෝු බනත්ුලිඹවිල්රකින්ු පිවඳතක්ු බවෝු ඊද්ධිතඹක්ු

රඵහළම භවුඔහුවුආතිු ුිනතිහසිභු ම තිබඹන්ු පිිගනුු රඵන්බන්ුු

නම්,ුසථහබඝෝිතතුඳරිදිුඑභුබල්නබඹන්,ුහෂ තහබන්ු්රහලනබඹන්ු

බවෝු බනත්ු ලිඹවිල්බරන්ු පිවඳතක්ු බවෝු ඊද්ධිතඹක්ු රඵහළම භවු

නළතබවොත්ු එභු බල්නබ ,ු හෂ තහබේු ්රහලනබ ු බවෝු බනත්ු
                                                           
18 66(6),  ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹවුබඳය. බ 
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ලිඹවිල්බල්ු ඳරිෂ තනඹක්ු මදභෂ මශෝ ඉංග්රීසි බළළ මදමකන් කලර 

බළළලකින් වුලදුරඵහළම භවුහිමිම්ුආත්බත්ඹ. බ 

(ආ) ඒු තළනළත්තහවු නිකුත්ු යනුු රළ දබම්ු හෂ ඹු වහු ඹම්ු නිරධයබඹකුු

විසින්ු ඹම්ු ලිඹවිල්රක්ු ලිඹහු ත්න්ු යනුු රඵනු සථහු ඒු

ලිඹවිල්රු බවෝු ඒු ලිඹවිල්බල්ු ඳරිෂ තනඹක්ු බවෝු මදභෂ මශෝ ඉංග්රීසි 

බළළ මදමකන් කලර  බළළලකින් වුලදු රඵහළම භවු හිමිම්ු ආත්බත්ු

ඹ. බ19 

1978 ලයලවහථළමශ 22(3) ලගන්තිය (16 ලන වංමෝධනයත මඳර) 

“ජළතික බළළ මදමකන් කලර බළළලකින් වුලදුවයුතුුුයුබනුඹනුඊතුරුු

වහුනළබනහියුඳශහත්රුපිහිිනුඹම්ුඳශහත්ුඳහරනුඅඹතනඹවුඒුබහහබන්ු

ඹම්ුනිරධහරිඹකුබන්ුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුබහයුළම භවුුවුඹම්ු

නිරධහරිබඹකුවුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුඹළපයභවුවහුනිරුතත්ත්බඹන්ු

ඒුනිරධහරිඹහුභුුවයුතුුකිරීභවුහිමිභුආත්බත්ඹ. බ” 

16 ලන වංමෝධනමයන් ඳසු 22(3) ලගන්තිය 

“ඳරිඳහරනුුබහහුලබඹන්ුබදභශුබහහුබහවිතුයනුුරඵනුුඹම්ු්රබද්ලඹු

සකීඹු නිරු තත්ත්බඹන්ු �ඹහු යනු නිරධහරිබඹකුු බනොනු ඹම්ු

තළනළත්බතකුු බම්ු යසථහබේු (6)ු නු නුු යසථහබේු (),(අ)ු වු (ආ)ු

බේදරු වන්ු ිනතිහසිම්ු වු බේහන්ු සිංවරු බහහබන්ු බවෝු ඈංග්රීසිු

බහහබන්ු �ඹහත්භු යහු ළම භවු වු රඵහළම භවු හිමිම්ු රළබිඹු

යුත්බත්ඹ. බ”62  

බභිනන්ු ඳළවළදිලිු න්බන්ු   ු නු ංබලෝධනඹවු ලින්ු සිංවරු බදභශු හවත්ු ඒු

ිනතිහසිම්ු 66(6)ු න්තිබඹන්ු රඵහදුන්ු නමුත්ු ඒු ංබලෝධනබඹන්ු ඳසුු 66(6)ු

න්තිබ ුිනතිහසිම්ුබදභශුවහු ඈංග්රීසිුථහුයනුතළනළත්තනවුීමභහුයුආතිු

තයු ,ු සිංවරුථහු යනු ඹවු ඒු ිනතිහසිම්ු තවවුරුුයුආත්බත්ු ු "ඳරිඳහරනු

බහහුලබඹන්ුබදභශුබහහුබහවිතුයනුුරඵනු්රබද්ල"ුුජීත්ුනුඹවුඳභණි. බ 
                                                           
19 66(6),ු  ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹ 
20 ු66(3) 
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ලිඹවිල්බල්ු ඳරිෂ තනඹක්ු මදභෂ මශෝ ඉංග්රීසි බළළ මදමකන් කලර 

බළළලකින් වුලදුරඵහළම භවුහිමිම්ුආත්බත්ඹ. බ 

(ආ) ඒු තළනළත්තහවු නිකුත්ු යනුු රළ දබම්ු හෂ ඹු වහු ඹම්ු නිරධයබඹකුු

විසින්ු ඹම්ු ලිඹවිල්රක්ු ලිඹහු ත්න්ු යනුු රඵනු සථහු ඒු

ලිඹවිල්රු බවෝු ඒු ලිඹවිල්බල්ු ඳරිෂ තනඹක්ු බවෝු මදභෂ මශෝ ඉංග්රීසි 

බළළ මදමකන් කලර  බළළලකින් වුලදු රඵහළම භවු හිමිම්ු ආත්බත්ු

ඹ. බ19 

1978 ලයලවහථළමශ 22(3) ලගන්තිය (16 ලන වංමෝධනයත මඳර) 

“ජළතික බළළ මදමකන් කලර බළළලකින් වුලදුවයුතුුුයුබනුඹනුඊතුරුු

වහුනළබනහියුඳශහත්රුපිහිිනුඹම්ුඳශහත්ුඳහරනුඅඹතනඹවුඒුබහහබන්ු

ඹම්ුනිරධහරිඹකුබන්ුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුබහයුළම භවුුවුඹම්ු

නිරධහරිබඹකුවුනිරුතත්ත්බඹන්ුලිපිුනුබදනුුඹළපයභවුවහුනිරුතත්ත්බඹන්ු

ඒුනිරධහරිඹහුභුුවයුතුුකිරීභවුහිමිභුආත්බත්ඹ. බ” 

16 ලන වංමෝධනමයන් ඳසු 22(3) ලගන්තිය 

“ඳරිඳහරනුුබහහුලබඹන්ුබදභශුබහහුබහවිතුයනුුරඵනුුඹම්ු්රබද්ලඹු

සකීඹු නිරු තත්ත්බඹන්ු �ඹහු යනු නිරධහරිබඹකුු බනොනු ඹම්ු

තළනළත්බතකුු බම්ු යසථහබේු (6)ු නු නුු යසථහබේු (),(අ)ු වු (ආ)ු

බේදරු වන්ු ිනතිහසිම්ු වු බේහන්ු සිංවරු බහහබන්ු බවෝු ඈංග්රීසිු

බහහබන්ු �ඹහත්භු යහු ළම භවු වු රඵහළම භවු හිමිම්ු රළබිඹු

යුත්බත්ඹ. බ”62  

බභිනන්ු ඳළවළදිලිු න්බන්ු   ු නු ංබලෝධනඹවු ලින්ු සිංවරු බදභශු හවත්ු ඒු

ිනතිහසිම්ු 66(6)ු න්තිබඹන්ු රඵහදුන්ු නමුත්ු ඒු ංබලෝධනබඹන්ු ඳසුු 66(6)ු

න්තිබ ුිනතිහසිම්ුබදභශුවහු ඈංග්රීසිුථහුයනුතළනළත්තනවුීමභහුයුආතිු

තයු ,ු සිංවරුථහු යනු ඹවු ඒු ිනතිහසිම්ු තවවුරුුයුආත්බත්ු ු "ඳරිඳහරනු

බහහුලබඹන්ුබදභශුබහහුබහවිතුයනුුරඵනු්රබද්ල"ුුජීත්ුනුඹවුඳභණි. බ 
                                                           
19 66(6),ු  ුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුංබලෝධනඹ 
20 ු66(3) 
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66(3)ුන්තිබ ුුඳරිඳහරනුබහහුලබඹන්ු"බදභශුබහහුබහවිතුයනුුරඵනුඹම්ු

්රබද්ලඹක්"ු ඹනුබන්ු දවස යන්බන්ු ඊතුයු වහු නළබනහියු ඳශහත්ඹ. බු ු බම්ු නුු

66(3)ු න්තිඹවු යනු රදු ංබලෝධනබඹන්ු ු ඊතුරුු වහු නළබනහියු ඳශහත්ලින්ු

පිවතුසිිනනුසිංවරඹනවු66(6)ුන්තිබ ුිනතිහසිම්ුවතිුයුනළත. බ 

ඊතුයුවහුනළබනහියුඳශහත්ලින්ුපිවතුසිඹලුුවයුතුුසිංවරුබහහබන්ුවිඹුයුතුුඵවු

66( )ුන්තිබ ුවන්ුුවුද  ඈවතුකීුිනතිහසිම්ු�ත්ඹුම්ඵන්ධබඹන්ුසිංවරු

ඟනතහබේුිනතිඹුවිබලේබඹන්ුතවවුරුුයුනළත. බ 

ෂ ථු නිරඳව ම තිඹවු නුු විබලේු විධිවිධහනඹක්ු හභහනයු විවිවිධහනඹන්ු භිඵහුු

ඹින. බු එු බේු භු ඹභක්ු විබලේබඹන්ු වන්ු කිරීබභන්ු දවසු න්බන්ු විබලේබඹන්ු

වන් බනොයනුහයවහුඵළවළයුවිඹුයුතුුඵින. බුබම්ුනුු66( )ුන්තිබඹන් ඊතුරුු

නළබනහියු බනොනු ඳශහත්රු සිඹලුු වයුතුු සිංවබරන්ු සිදුු කිරීභවු ිනතිහසිභු

රඵහු දීු ආතිු නමුත්ු විබලේු ිනතිහසිසිම්ු 23ු ක්ු (ලිපිු නුබදනුු කිරීභ,ු පිවඳත්ු

රඵහළම භ වහුඳරිෂ තනුරඵහළම භ)ුම්ඵන්ධබඹන්ුනුවන් බදභශුවහුඈංග්රීසිු

බහහු ද්විත්ඹවු ීමභහු ු කිරීභ, සිංවරු ථහ යනු ඟනතහවු ඒු ිනතිහසිභු රඵහු

බනොදීබම්ුදවසින්ුශුඑක්ුඵුබඳබන්. බ 

ඊදහවයවඹක්ු ලබඹන්ුනුයඑිගඹු දිස�ක්ඹු ු ඊතුරුු වහු නළබනහියු ඳශහත්ලින්ු

පිවතුතිබඵනුදිස�ක්ඹක්ුවුද ඒුදිස�ක්බ ු42%  ළඩිු්රතිලතඹක්ුජීත්ුන්බන්ු

බදභශුඟනතහඹ. බු6  66( )ුන්තිඹවුනුුඒුදිස�ක්බ ුඳරිඳහරනුබහහුසිංවරු

වුද ඈන්දීඹු බදභශු පුද්රඹන්බේු ළඩිු බදබනකුු ඳහරනඹු යනු නුයඑිගඹු

දිස�ක්බ ු ඳශහත්ු ඳහරනු අඹතනු බදභශු බහහබන්ු ඳරිඳහරනු වයුතුු සිදුු

ශබවොත්ුලිපිුනුබදනුුකිරීබම්දීුබවෝුනිරුබල්නරුපිවඳත්ුබවෝුඳරිෂ තනුරඵහු

ළම බම්දීුසිංවරුඟනතහවුතභුිනතිහසිම්ු�ඹහත්භුයුළම භවුබනොවළකිුනුු

ආත. බු 

II . නීති ඳෆනවීමම්  බළළල 

  3 නුංබලෝධනඹවුබඳයු 978 අණ්ඩුක්රභුයසථහුඹවබත්ුයහඟයුබහහු

ූ බ ු සිංවරු බහහින. බු එබවත්ු  3ු නු ංබලෝධනඹු භගින් බදභශු බහහදු යහඟය 
                                                           
21  4 . බ33% 
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බහහක්ු බරු පිිගළනිණි. බු බම්ු නුු සිංවරු බහහවත්ු බදභශු බහහවත්ු භතළනු

රළබිණි. බුුබම්ුබවේතුුනිහුඳනනුුරඵනුඹම්ුම තිඹුසිංවරුපිවඳතුවහුබදභශුපිවඳතු

තයු නනුකරතහක්ු ආතිු වුබවොත්ු ු ඵරහත්භු න්බන්ු යු පිවඳතදු ඹන්නු

වන්ු කිරීභු තයහලයඹ. බු ඒු නුු   ු නු ංබලෝධනබඹන්ු 63ු නු න්තිඹු

ංබලෝධනඹුබොවුඑළනිුනුනුකරුසථහදීුඵරඳළළත්විඹුයුතුුබහහුයක්දු

ඹන්නු ඳහෂ ලිබම්න්තුු විසින්ු තීතිඹු ඳනනු සථහබේු දීු තීයවඹු ශු යුතුු ු ඵු

දළක්විණි. බු 74%ුසිංවරුථහුයනුඹුජීත්ුවුදුඵරඳළළත්විඹුයුතුුබහහුසිංවරු

බහහුබරුඒුන්තිබ ුවන්ුකිරීබභන්ුළරළකීුසිිනබ ුබඵදුම්හදීන්ුතුුගුකිරීභු

වහුඹ. බුඒුන්තිබ ුතදුයවත්ුවන්ුන්බන්ුසිඹලුුලිිතතුම තිුම්ඵන්ධබඹන්ු

ම තිඹු ඳනනුුරළබූු බවෝු ම්භතුයනුුරළබූු බවෝු හදනුුරළබූු ු බවෝු බහහු එළනිු

නනුකරුබහඹුදීුඵරඳළළත්විඹුවිඹුයුතුුඵඹ. බ 

ලිිතතු ම තිඹු ඹන්නු පිිගඵු යසථහබේු දක්නවු රළබඵනු ෂ ථු නිෂ වඹවු නුු

ඳශහත්ුබහක්ු විසින්ුම්භතුයනුුරඵනුම ති(්රජප්ති)දු ුආතුශත්ුබේ. බු බම්ු නුු

ඊතුරුුඳශහත්ුබහබේුම්භතුයනුම තිඹක්ුපිිගබඹශුබශේුබදභශුබහහබන්ුනම්ු

සිංවරු බහහු වහු බදභශු බහහු තයු ආතිු නනුකරතහදීු ඵරඳළළත්බන්බන්ු

බදභශුබහහුින. බ22 
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III.  අධිකරණ බළළල 
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 6 ( )ුන්තිඹුසුපයුආත්බත්ුබභබේුඹ: 

6 ( )ු ුශ්රිුරංහුමුළුල්බල්ුභුධියවරු ුබහහුසිංවරුවුබදභශුබහහුවිඹුයුතුු

තයු ුබදභශුබහහුඳරිඳහරනුබහහුනුඹම්ු්රබද්ලඹුවළය,ුශ්රිුරංහබේුසිඹලුභු

්රබද්ලරුපිහිිනු ධියවරුසිංවරුබහහු ධියවුබහහු ලබඹන්ුබහවිතුශු
                                                           
22  ඳශහත්ුබහවුසිංවරුවහුබදභශුබහහුබදබන්ුභුසිඹු්රජප්තිුසුකිරීභවුඵළඳීභක්ුනළත. බුුුඊතුරුු

ඳශහබත්ු ්රජප්තිු බදභශුබහහබන්ුඳභවක්ුසුකිරීභවුවළක්බක්ුබම්ුනිහුඹ. බු 
23  එබවත්ුඊතුරුුනළබනහියුඳශහත්රුබදභශුබහහුදුඒුඳශහත්රුධියවුබහහුලබඹන්ු

බඹොදහතුවළකිුවිඹ. බ 
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බහහක්ු බරු පිිගළනිණි. බු බම්ු නුු සිංවරු බහහවත්ු බදභශු බහහවත්ු භතළනු

රළබිණි. බුුබම්ුබවේතුුනිහුඳනනුුරඵනුඹම්ුම තිඹුසිංවරුපිවඳතුවහුබදභශුපිවඳතු

තයු නනුකරතහක්ු ආතිු වුබවොත්ු ු ඵරහත්භු න්බන්ු යු පිවඳතදු ඹන්නු

වන්ු කිරීභු තයහලයඹ. බු ඒු නුු   ු නු ංබලෝධනබඹන්ු 63ු නු න්තිඹු

ංබලෝධනඹුබොවුඑළනිුනුනුකරුසථහදීුඵරඳළළත්විඹුයුතුුබහහුයක්දු

ඹන්නු ඳහෂ ලිබම්න්තුු විසින්ු තීතිඹු ඳනනු සථහබේු දීු තීයවඹු ශු යුතුු ු ඵු

දළක්විණි. බු 74%ුසිංවරුථහුයනුඹුජීත්ුවුදුඵරඳළළත්විඹුයුතුුබහහුසිංවරු

බහහුබරුඒුන්තිබ ුවන්ුකිරීබභන්ුළරළකීුසිිනබ ුබඵදුම්හදීන්ුතුුගුකිරීභු

වහුඹ. බුඒුන්තිබ ුතදුයවත්ුවන්ුන්බන්ුසිඹලුුලිිතතුම තිුම්ඵන්ධබඹන්ු

ම තිඹු ඳනනුුරළබූු බවෝු ම්භතුයනුුරළබූු බවෝු හදනුුරළබූු ු බවෝු බහහු එළනිු

නනුකරුබහඹුදීුඵරඳළළත්විඹුවිඹුයුතුුඵඹ. බ 

ලිිතතු ම තිඹු ඹන්නු පිිගඵු යසථහබේු දක්නවු රළබඵනු ෂ ථු නිෂ වඹවු නුු

ඳශහත්ුබහක්ු විසින්ුම්භතුයනුුරඵනුම ති(්රජප්ති)දු ුආතුශත්ුබේ. බු බම්ු නුු

ඊතුරුුඳශහත්ුබහබේුම්භතුයනුම තිඹක්ුපිිගබඹශුබශේුබදභශුබහහබන්ුනම්ු

සිංවරු බහහු වහු බදභශු බහහු තයු ආතිු නනුකරතහදීු ඵරඳළළත්බන්බන්ු

බදභශුබහහුින. බ22 

එඵළවින්ුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුම්ඳහදනබ දීුඑඹුසිංවරුබහහබන්ුසිදුුශුයුතුුඵු

ධහයවඹුවිඹුයුතුඹ. බ 

III.  අධිකරණ බළළල 

   ුනුංබලෝධනඹවුබඳයුදිිනනුපුයහුධියවුබහහුසිංවරුබහහුවිඹ. බ63ු 

 6 ( )ුන්තිඹුසුපයුආත්බත්ුබභබේුඹ: 

6 ( )ු ුශ්රිුරංහුමුළුල්බල්ුභුධියවරු ුබහහුසිංවරුවුබදභශුබහහුවිඹුයුතුු

තයු ුබදභශුබහහුඳරිඳහරනුබහහුනුඹම්ු්රබද්ලඹුවළය,ුශ්රිුරංහබේුසිඹලුභු

්රබද්ලරුපිහිිනු ධියවරුසිංවරුබහහු ධියවුබහහු ලබඹන්ුබහවිතුශු
                                                           
22  ඳශහත්ුබහවුසිංවරුවහුබදභශුබහහුබදබන්ුභුසිඹු්රජප්තිුසුකිරීභවුඵළඳීභක්ුනළත. බුුුඊතුරුු

ඳශහබත්ු ්රජප්තිු බදභශුබහහබන්ුඳභවක්ුසුකිරීභවුවළක්බක්ුබම්ුනිහුඹ. බු 
23  එබවත්ුඊතුරුුනළබනහියුඳශහත්රුබදභශුබහහුදුඒුඳශහත්රුධියවුබහහුලබඹන්ු

බඹොදහතුවළකිුවිඹ. බ 
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යුත්තත්ය. නඩු ලාර්තාල වශ නඩු කටයුතු අධිකරණතේ භාාතලන් විය යුතුය. යම් 

අධිකරණයකින් අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කරන අලව්ථාලක, අභියාචනය විභාග කරනු 

ැබුතේ යම් අධිකරණයකින් ද, ඒ අධිකරණතේ භාාල තනොලන තලනත් භාාලක් ලන 

විට, අභියාචනය විභාග කරනු බන අධිකරණතේ භාාතලන්ද ලාර්තා පිළිතයෂ  කෂ 

යුතුය: 

එතවේ වුලද, යම් අධිකරණයක නඩු ලාර්තාල තබා ගැනීමද, නඩු කටයුතු ඳලත්ලාතගන 

යාම ද අධිකරණතේ භාාල තනොලන  භාාලකින් ද විය යුතු යැයි, අධිකරණ වියය 

භාර අමාතයලරයා විිනන් අමාතය මණලතේ එකතත්ලය ඇිවල විධාන කෂ ශැක්තක් 

ය.  

24 ලන ලගන්ිවතේ ඳෂමු ලන ලාකයතේ ඳෂමු තකොටතවේ "  ශ්රී ාකාල මුල්ලේතලේම 

අධිකරණල භාා ිනාශ ශා තදමෂ භාා විය යුතුය " යනුතලන් වශන් වුලද, තදලන 

තකොටතවේ වශන් ලන්තන් තදමෂ භාාල ඳරිඳාන භාාල ලන යම් ප්රතශයක ශැර, ශ්රී 

ාකාතේ  ිනයලුම ප්රතශල පිිටි  අධිකරණල ිනාශ භාාල අධිකරණ භාාල විය 

යුතු බලයි.  තමයින් අදශව් කරන්තන් උතුරු ශා  නැතගනිටර ඳෂාත්ල අධිකරණ 

භාාල තදමෂ භාාල ඳමණක් බලයි.   

(ආ) ඉන්දීයාවේ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථාාවේ ාාාා් ිළිබඳ  ්දගත්  ිධිවිධාා   

ඉන්දීයාතේ ආණ්ඩුක්රම ලයලව්ථාතේ 343 ලගන්ිවයට අනුල ඉන්දීයානු වමූශාණ්ඩුතේ 

රාජ්ය භාාල තශලනාගී  විනයාවතයන් යනයනු බන ිටන්දි භාාලයි. ඉන්දියාතේ භාවිත 

කරන අතනකුත් භාා ලයලව්ථාල ශුනන්ලන්තන් ප්රාන්ත භාා ලතයන් සව 

වමූශාණ්ඩුතේ නි භාා ලතයන් තනොතේ. 

ඉන්දීයානු ලයලව්ථාතේ දක්නට ැතබන තලත් විතේ විධිවිධානයක් නම් ිටන්දි භාාල 

ලයාප්ත ත කිී ම, ප්රලර්ධනය කිී ම ඉන්දීයානු වමූශාණ්ඩුතේ ලගකීමක් බල යි. එිට වශන් 

ලන්තන්  එතවේ කිී ම වමවත් ඉන්දියාල පුරා අදශව් ප්රකා කිී තම් මාධයයක් තව 

ිටන්දි භාාල තයොද ගැනීමට තශේතු ලන බලයි. 24 

 

                                                           
24 351 ලන ලගන්ිවය. 
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ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළමශ 16 ලන වංමෝධනයත මඳර ඳෆලති  ආකළරයත  ශ්රි ංකළල 

පුරළ සිංශ බළළල, ඳරිඳළන බළළල, නීති ඳෆනවීමම් බළළල ශළ අධිකරණ බළළල   

ලමයන් පිළිගෆමනණ ඳරිදි 16 ලන වංමෝධනය අමශෝසි කිරීමභන් මශෝ නෆල  සුදුසු 

ඳරිදි වංමෝධනය කිරීභ මශෝ කෂ යුතුය යන්න මකොමින් වබළමශ නිර්මද්යින.  

6.1.2  මඵෞද්ධ හිමිකම්  සුැකකීභත අ යළලය  සිංශ බළළල මගොදුරු වී ඇති 
ඳරිශළනිය 

බභයවු ු යහඟයු ඳහරනු වු ඳරිඳහරනු වයුතුු සිංවරු බහහබන්ු සිදුු ශු දීෂ කු

ඈතිවහඹක්ුතුශුඳහලිුංසිතුළනිුබහහුබහවිතුූ බ ුධයහඳනුවුහහිතයයවඹු

වහුඳභණි. බුුඑබේුවුදුඳිතුගීසින්ුවුරන්බද්සින්ුඹවබත්ුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුඈවශු

නිරතරුදළරුඑකීුඟනුබොවසුඳරිඳහරනුබහහුබරුඔවුන්බේුුබහහුබහවිතුශව. බුු 

එබේුවුදුඈංග්රීසින්ු 8 8ුන්ුඳසුුභසතුදිිනනභුත්ඳත්ුයුබනුසිඹලුුඳරිඳහරනු

වයුතුු ඔවුන්වු ලයු ඳරිදිු වළසියපයබභන්ු සිංවරු බහහු බනුවු ඈංග්රීසිු බහහු

බහවිතඹුු්රඝලිතුවිඹ. බු 

විබලේබඹන්ු 833ුබෝල්ඵික්ු්රතිංසයවඹු�ඹහත්භුකිරීබභන්ුඳසුුයබට්ුසිඹලුු

යසථහදහඹ,ු විධහඹ,ධියවු බභන්භු ඳරිඳහරනු වයුතුදු ඈංග්රීසිු බහහබන්ු

ඳභවක්ුසිදුුකිරීභත්ුභුඈංග්රීසිුයහඟයු ුබහහුඵවුඳත්විඹ. බු ුඳහල්රු ුධයහඳනු

භහධයදුඈංග්රීසිුබහහුඵවුඳත්ුශුතයුබභයවුඟනතහවුඈංග්රීසිුබහහුඈළන්පයබම්ු

බප්ක්හුූ බ ුසිඹලුුයහඟයුඳරිඳහරනුවයුතුරවුලයුපුද්රිනන්ුවිලහරුළුගප්ු

රඵහදීු එංරන්තබඹන්ු බන්නුු බනුවු ඩුු ළුගඳවු බභයවු පුද්රිනන්ු ඵහු

ළම භු ඵු බෝල්ඵික්ු බොමිභු ඳළවළදිලිු යු ආත. බු ඒු නුු  9 8ු �තහනයු

ධියහඟයහදීන්බන්ුනිදවුරළබඵනුබතක්ුඳභවක්ුබනොුඈන්ුඳසුදුඈංග්රීසිුබහහු

බභයවුයහඟයුබහහුූ ුතයුඳහෂ ලිබම්න්තුුතුශුඳහුසිංවරුබහහබන්ුුථහුකිරීභු

තවනම්ුපයුතිබිණි. බුු 

ධයහඳනුභහධයුසබහහුඵවුඳත්ුබොවු 9 7ුසිවුනිදවසුුධයහඳනුු්රතිඳත්තිඹක්ු

�ඹහත්භුකිරීභත්ුභුසිංවරුබහහුඊතුන්ුංයහු ුීඝ්රබඹන්ුඈවශුගිඹුනමුත්ුු

ඔවුන්වුයඟබ ුරැකිඹහක්ුබවෝුරඵහළම භවුකිසිදුුඈ ු්රසතහක්ුබනොතිබිණි. බ 
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ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළමශ 16 ලන වංමෝධනයත මඳර ඳෆලති  ආකළරයත  ශ්රි ංකළල 

පුරළ සිංශ බළළල, ඳරිඳළන බළළල, නීති ඳෆනවීමම් බළළල ශළ අධිකරණ බළළල   

ලමයන් පිළිගෆමනණ ඳරිදි 16 ලන වංමෝධනය අමශෝසි කිරීමභන් මශෝ නෆල  සුදුසු 

ඳරිදි වංමෝධනය කිරීභ මශෝ කෂ යුතුය යන්න මකොමින් වබළමශ නිර්මද්යින.  

6.1.2  මඵෞද්ධ හිමිකම්  සුැකකීභත අ යළලය  සිංශ බළළල මගොදුරු වී ඇති 
ඳරිශළනිය 

බභයවු ු යහඟයු ඳහරනු වු ඳරිඳහරනු වයුතුු සිංවරු බහහබන්ු සිදුු ශු දීෂ කු

ඈතිවහඹක්ුතුශුඳහලිුංසිතුළනිුබහහුබහවිතුූ බ ුධයහඳනුවුහහිතයයවඹු

වහුඳභණි. බුුඑබේුවුදුඳිතුගීසින්ුවුරන්බද්සින්ුඹවබත්ුමුහුදුඵ ු්රබද්ලරුඈවශු

නිරතරුදළරුඑකීුඟනුබොවසුඳරිඳහරනුබහහුබරුඔවුන්බේුුබහහුබහවිතුශව. බුු 

එබේුවුදුඈංග්රීසින්ු 8 8ුන්ුඳසුුභසතුදිිනනභුත්ඳත්ුයුබනුසිඹලුුඳරිඳහරනු

වයුතුු ඔවුන්වු ලයු ඳරිදිු වළසියපයබභන්ු සිංවරු බහහු බනුවු ඈංග්රීසිු බහහු

බහවිතඹුු්රඝලිතුවිඹ. බු 

විබලේබඹන්ු 833ුබෝල්ඵික්ු්රතිංසයවඹු�ඹහත්භුකිරීබභන්ුඳසුුයබට්ුසිඹලුු

යසථහදහඹ,ු විධහඹ,ධියවු බභන්භු ඳරිඳහරනු වයුතුදු ඈංග්රීසිු බහහබන්ු

ඳභවක්ුසිදුුකිරීභත්ුභුඈංග්රීසිුයහඟයු ුබහහුඵවුඳත්විඹ. බු ුඳහල්රු ුධයහඳනු

භහධයදුඈංග්රීසිුබහහුඵවුඳත්ුශුතයුබභයවුඟනතහවුඈංග්රීසිුබහහුඈළන්පයබම්ු

බප්ක්හුූ බ ුසිඹලුුයහඟයුඳරිඳහරනුවයුතුරවුලයුපුද්රිනන්ුවිලහරුළුගප්ු

රඵහදීු එංරන්තබඹන්ු බන්නුු බනුවු ඩුු ළුගඳවු බභයවු පුද්රිනන්ු ඵහු

ළම භු ඵු බෝල්ඵික්ු බොමිභු ඳළවළදිලිු යු ආත. බු ඒු නුු  9 8ු �තහනයු

ධියහඟයහදීන්බන්ුනිදවුරළබඵනුබතක්ුඳභවක්ුබනොුඈන්ුඳසුදුඈංග්රීසිුබහහු

බභයවුයහඟයුබහහුූ ුතයුඳහෂ ලිබම්න්තුුතුශුඳහුසිංවරුබහහබන්ුුථහුකිරීභු

තවනම්ුපයුතිබිණි. බුු 

ධයහඳනුභහධයුසබහහුඵවුඳත්ුබොවු 9 7ුසිවුනිදවසුුධයහඳනුු්රතිඳත්තිඹක්ු

�ඹහත්භුකිරීභත්ුභුසිංවරුබහහුඊතුන්ුංයහු ුීඝ්රබඹන්ුඈවශුගිඹුනමුත්ුු

ඔවුන්වුයඟබ ුරැකිඹහක්ුබවෝුරඵහළම භවුකිසිදුුඈ ු්රසතහක්ුබනොතිබිණි. බ 
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මමබඳු ලාතාලරණයක් පැලතියදී 1956 මැතිලරණමයන් බයට පත් ව 

එව්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක මශතාමේ ප්රධාානත්ලමයන් මශනන එක්වත් මපරුණු 

රනය විසින් සිිංශ භාාල රානය භාාල බලට පත් කරන දි.  සිිංශ භාාල �  

ාිංමක්ය නාතික උරුමයක් ව නුණත් එකී  පනත �යාත්මක රීමේමීදී විවිධා විමරතධාතා 

මතු විය.  අනතුරුල 1987 ඉන්දු - ිංකා ගිවිසුම වශ 16 මලනි ආණ්ඩුක්රම  ලයලවා්ා  

විංමතධානය මගින් මෙමෂ භාාලෙ සිිංශ භාාල ශා වම තත්ත්ලමේා රානය භාා  

තත්ත්ලයට පත් කරනු ැබීය.  ඉිංග්රීසි භාාල වීබන්කරකරණ භාාලක් බලට පත් 

මකරිණි. 

ආණ්ඩුක්රම  ලයලව්ාානුකල  පලතින තත්ත්ලය එමව  ලන නුණත් ලර්තමානමේ 

�යාත්මක ලන තත්ත්ලය  ට මබමශවින් මලනව්  බල ෙැරීය ශැක.  �  ාිංමක්ය 

මබෞද්ධා නනතාලමේ දිගුකාලීන හිමිකමක් ලන සිිංශ භාාමේ  භාවිතයෙ ලර්තමානමේ 

බාධාා එල් වී ඇති ආකාරයට සියලු ක්ම ත්රල ප්රාමයතගික තත්ත්ලය පමේක්ා රීමේමී 

පැශැදිලි ලනු ඇත.   

6.1.3. සිංහල ලේඛන රීතිය 

මනුය ීවවිතමයහි මීවා උවව් තැනක් ගන්නා භාාල සියලු විය අධායයනමයහි මාධාය 

බල මලමවසින් මනොරීලමනාය.  තලෙ  පැලසිය යුතු කරුමණරී.  භාාලෙ විය ගණයට 

ලැමේ.  ඒ නිවා අප භාාමලන් ඉමගන ගන්නා මව ම භාාලෙ උගත යුතුය.  

උගත යුත්තක් ලමයන් භාාමලහිෙ අන්තර්ගතයක් ඇති බලත් ලශමරහි වමෙොව් - 

නිමෙොව් , උචිත - අනුචිත, උවව් - පශත්  වල්රූප පලතින බලත් පිළිගත මනාය.  ඒ 

අතුරින් නිමෙොව් වත්, උචිත වත්, උවව් වත් ක්ණ සිය ලශමරහි මයොෙන්මනත තමනට 

අලැසි නිරවුල් වත්, රවලත් වත් , බලත් වත් භාා මේතියක් නි්පාෙනය කර ගනිති. 

සිිංශය උවව් විංව්කෘතියක ලාශකයා බලට පත් වමේ මමයට මෙෙශව් ලවරකටෙ 

මපරය.  වියය කලමරක් මේලා ඒ පිළිබෙ අෙශව් ප්රකා රීමේමී මාධායයක් ලමයන් 

කලරො වුල  සිිංශය දුබතාලක් මනොෙැක්වීය.  ෙැනුදු මනොෙක්ලයි.  

ලාක්මකතය එහිා ප්රමාණලත්ය.  නල අෙශව් දීමමහිා පෙයක් මනොමශොත් මයදුමත් 

නැති තැන ඒ නිප්ාෙනය කර ගැනීමමහි ක්තියක්ෙ භාාමලහි ඇත.  එය භාාමේ 

සුවිම ෂී  කුණක් මව ලාේවිෙයාඥයෝමයත ශඳුන්ලති.  
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තුූ ුධියහඟයහදීුහරුඳරිච්බේදබ ුදීුආතිුූ ුළවළවුබවේතුුබොවුබනුපිරිහීභවු

ඳත්ු වුණුු සිංවරු බහවිතඹු ඳු බද්ලඳහරනු සහධීනත්ඹු දිනූු ඈක්බිතිු වුු නිදවසු

ඟහතිඹවුසුදුසුුභහධයඹක්ුලබඹන්ුබඳොදුබේුඊසුරීතිුරක්වු්රභහවත්ුදක්න්වු

භත්ුූ බ ුනළත. බුුඒුතුවවුරුවක්ුබනොුබේ. බු 

සිංවරුබහවිතබ ුඊසු ඵුආතිුකිරීබම්ුයමුබවන්ුසිදුුශු ුආතළම්ු්රඹත්නදුවිවිධු

බවේතුුභතුුබප්ක්ිතතු්රතිපරුබනුදීබම්රහුබඳොබවොත්ුබනොපයඹ. බ 

ඒුතයුසබහහුධයහඳනුභහධයුපයභ,ුඟනභහධයුයහප්තිඹ,ුඟනවනුෂ ධනඹුඅදිඹු

හධුබේුබනුසිංවරුබහවිතඹුපුළුල්ුුවිඹ. බුුඑබවත්ුහනවුබභන්ු්රභහවත්ු

ගුවහත්භුෂ ධනඹක්ුඑහිුන්තෂ තුබනොපයඹ. බ 

ඳහල්ු ශියඹන්බේ ඳභවක්ු බනොු බල්නබඹහිු බඹදුණුු ආතළම්ු බල්ිනන්බේු

යඝනහරු ඳහු යහකරත්බඹන්දු යහයවු බදෝබඹන්දු යුත්ු බඹදුම්ු දිවභු

බඳබනන්වුූ බ ඹ. බු ුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ුසිංවරුබහහුපිිගඵුබඳොදුුරීතිුභහරහක්ු

ආතිුවිඹුයුතුුඵවුදවක්ුඹිගත්ුආබන්නවුවිඹ. බුුආතළම්ුපුත්ඳත්ුගයහුඅදිඹදුඒු

ඳණිවු ඹුඳළතියපයබභහිුයුහුසුළුුූ බ ුඹ. බ 

බරෝබ ුතිබඵනුබහහුමූලිුලබඹන්ුක්යුහිතුවහුක්යුයහිතුඹනුබන්ුෂ ු

26ුක්ුබරුවඳුනහුතුවළකිඹ. බුුඟෂ භන්ු,ු්රංලුබහහරවුක්යුබනොභළතිුතයුඈංග්රීසිු

බහහවදු ක්යු බනොභළතිු ඵු පිිගළබනින. බු ු එනම්ු ඈංග්රීසිු ,ු ඟෂ භන්ු වහු ්රංලු ඹනු

බහහන්ුවහුබහවිතුයනුුරඵන්බන්ුබයෝභන්ුක්යුබේ. බු ුඑබවත්ුබයෝභන්ුකිඹහු

බහහක්ුබනොභළත. බු ුංසිතුබහහුඑළනිු ුක්යුබනොභළතිුබහහකි. බු ුංසිතු

බහහු ලිඹන්බන්ු බද්නහරීු ක්යලින්ඹ. බු ු තදු ු හින්දි,ු ගුඟයහිනු ,ු භයහිනු අදීු

බහහරවදු ක්යු බනොභළත. බු ු ඒු ඹදු බද්නහයු ක්යු බහවිතුයති. බු ු ු ු එබවත්ු

බද්නහරීුකිඹහුබහහක්ුනළත. බුු 

සිංවරු බහහක්ු තිබබ්. බු ු සිංවරු ක්යු භහරහක්ු තිබබ්. බු ු සිංවරු කුරුලින්ු සිංවරු

බහහු බහවිතු යනු තයු ු එඹු සිංවරු බහහබේු සුවිබලේෂීභු රක්වඹින. බු ු එබභන්භු

සිංවරුක්යුබහවිතුයනුබරොුඑභුබහහත්ුසිංවරභුඳභණි. බුුඑඹුකුබයන්ුලිඹනු

බද්ු ිනන්ු ඊච්ඞහයවඹු කිරීභවු වළකිු බේභු ිනන්ු ඊච්ඞහයවඹු යනු බද්ු එබරභු

කුබයන්ුලිපයභවුුපුළුන්ුබරෝබ ුඳතිනුසුවිබලේෂීභුබහහින. බුුඑබේභුසිංවරුආ,ඇු
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තුූ ුධියහඟයහදීුහරුඳරිච්බේදබ ුදීුආතිුූ ුළවළවුබවේතුුබොවුබනුපිරිහීභවු

ඳත්ු වුණුු සිංවරු බහවිතඹු ඳු බද්ලඳහරනු සහධීනත්ඹු දිනූු ඈක්බිතිු වුු නිදවසු

ඟහතිඹවුසුදුසුුභහධයඹක්ුලබඹන්ුබඳොදුබේුඊසුරීතිුරක්වු්රභහවත්ුදක්න්වු

භත්ුූ බ ුනළත. බුුඒුතුවවුරුවක්ුබනොුබේ. බු 

සිංවරුබහවිතබ ුඊසු ඵුආතිුකිරීබම්ුයමුබවන්ුසිදුුශු ුආතළම්ු්රඹත්නදුවිවිධු

බවේතුුභතුුබප්ක්ිතතු්රතිපරුබනුදීබම්රහුබඳොබවොත්ුබනොපයඹ. බ 

ඒුතයුසබහහුධයහඳනුභහධයුපයභ,ුඟනභහධයුයහප්තිඹ,ුඟනවනුෂ ධනඹුඅදිඹු

හධුබේුබනුසිංවරුබහවිතඹුපුළුල්ුුවිඹ. බුුඑබවත්ුහනවුබභන්ු්රභහවත්ු

ගුවහත්භුෂ ධනඹක්ුඑහිුන්තෂ තුබනොපයඹ. බ 

ඳහල්ු ශියඹන්බේ ඳභවක්ු බනොු බල්නබඹහිු බඹදුණුු ආතළම්ු බල්ිනන්බේු

යඝනහරු ඳහු යහකරත්බඹන්දු යහයවු බදෝබඹන්දු යුත්ු බඹදුම්ු දිවභු

බඳබනන්වුූ බ ඹ. බු ුඑහිු්රතිපරුලබඹන්ුසිංවරුබහහුපිිගඵුබඳොදුුරීතිුභහරහක්ු

ආතිුවිඹුයුතුුඵවුදවක්ුඹිගත්ුආබන්නවුවිඹ. බුුආතළම්ුපුත්ඳත්ුගයහුඅදිඹදුඒු

ඳණිවු ඹුඳළතියපයබභහිුයුහුසුළුුූ බ ුඹ. බ 

බරෝබ ුතිබඵනුබහහුමූලිුලබඹන්ුක්යුහිතුවහුක්යුයහිතුඹනුබන්ුෂ ු

26ුක්ුබරුවඳුනහුතුවළකිඹ. බුුඟෂ භන්ු,ු්රංලුබහහරවුක්යුබනොභළතිුතයුඈංග්රීසිු

බහහවදු ක්යු බනොභළතිු ඵු පිිගළබනින. බු ු එනම්ු ඈංග්රීසිු ,ු ඟෂ භන්ු වහු ්රංලු ඹනු

බහහන්ුවහුබහවිතුයනුුරඵන්බන්ුබයෝභන්ුක්යුබේ. බු ුඑබවත්ුබයෝභන්ුකිඹහු

බහහක්ුබනොභළත. බු ුංසිතුබහහුඑළනිු ුක්යුබනොභළතිුබහහකි. බු ුංසිතු

බහහු ලිඹන්බන්ු බද්නහරීු ක්යලින්ඹ. බු ු තදු ු හින්දි,ු ගුඟයහිනු ,ු භයහිනු අදීු

බහහරවදු ක්යු බනොභළත. බු ු ඒු ඹදු බද්නහයු ක්යු බහවිතුයති. බු ු ු ු එබවත්ු

බද්නහරීුකිඹහුබහහක්ුනළත. බුු 

සිංවරු බහහක්ු තිබබ්. බු ු සිංවරු ක්යු භහරහක්ු තිබබ්. බු ු සිංවරු කුරුලින්ු සිංවරු

බහහු බහවිතු යනු තයු ු එඹු සිංවරු බහහබේු සුවිබලේෂීභු රක්වඹින. බු ු එබභන්භු

සිංවරුක්යුබහවිතුයනුබරොුඑභුබහහත්ුසිංවරභුඳභණි. බුුඑඹුකුබයන්ුලිඹනු

බද්ු ිනන්ු ඊච්ඞහයවඹු කිරීභවු වළකිු බේභු ිනන්ු ඊච්ඞහයවඹු යනු බද්ු එබරභු

කුබයන්ුලිපයභවුුපුළුන්ුබරෝබ ුඳතිනුසුවිබලේෂීභුබහහින. බුුඑබේභුසිංවරුආ,ඇු
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ක්යඹුතිබඵනුබරෝබ ුඑභුබහහත්ුසිංවරුබේ. බුුසිංවරුඹනුුඹථහහදීුතථහහරීු

බහහකි. බු ුවුරුදුු6322ුවු හුදීෂ කුඈතිවහඹක්ුපුයහුඑභුඟනුෂ ඹක්ු,ුඑභු

බහහක්ු,ුඑභුංසිතිඹක්ුඊරුභුයුබනුදුදක්හුඳත්හුබනුඹෆභුසුවිබලේෂීු

න්බන්ු සිංවරු ඟහතිඹ,ු සිංවරු බහහු නිහභු සුවිබලේෂීු නු ඵළවිනි. බු ු එඹු ශ්රිු රහංකීඹු

ංසිතිබ ුනනයතහඹුකිඹහුඳෆභවුතිබඵනු්රධහනතභුරක්වඹින. බුු 

�. බප. බු24ුනුසිඹබේදීු�පිවඹු්රන්ථහර ුකිරීභත්ුුගහු්රන්ථුආතුළුුබවශුෂ ථු

වියවු ්රන්ථු බභන්භු බඵෞද්ධු හහිතයු බිහිු පයභත්ු තුිගන්ු බහහු බඳෝවඹු ූ ු ඵු

බපතිවහසිුහක්යුභගින්ුතවවුරුුබේ. බුු 

6.2. වංවහක්තික ශළ ජළතික අනනය ළල  

ංසිතිඹුඹනුුශිසවහඝහයඹුආතිුම්්රදහඹුමුල්ුබොවුබො නළඟුණුුභහඟුපිිගබත්ු

මූවඹින. බු ුබභඹුමිනිහබේුබනසනුසිතුම්ුඳළතුම්, ඊභනහ, දියුණුනුතහක්වඹ, 

ත්විඳිනුඅබහඹුභුබනසුබින. බුුතීතබ දීුංසිතිරුබනසපයබම්ු්රවතහු

බමින්ු සිදුු ූ ු නමුත්ු දු භහඟු ්රඳංඝරු ංකීෂ වත්ඹු වහු ්රඵරත්ඹු නිහු

ංසිතිු බනසපයම්ු ඈතහු ීඝ්රබඹන්ු සිදුන්බන්ු අභු දවභවු දහශු වයු ඳද්ධතිු

බනොරමිනි. බු ුසිංවරුංසිතිබ ුනිඹමුහුූ බ ු. දුදවභුවුඑඹුඅයක්හුයනු

ංකුයත්නඹින. බුුඑඵළවින්ුසිංවරුංසිතිබ ුවඳළළත්භුවහු. දුදවභුවුබඵෞද්ධු

ශිසවහඝහයඹුඅයක්හුයුතුයුතුඹ. බ 

සිඹලුභුංසිතීන්බේුනනයතහුතවවුරුුයන්බන්ුඑකීුංසිතිඹුතුශුබහවිතුශු

භවුු බහහින. බු ු භවුු ඵු ඹනුු කිසිඹම්ු ංසිතිඹු ආතිු දළනුම්ු ම්බහයඹදු , වයු

ඳද්ධතිඹදුහිතුබවෝුලිිතතුබවෝුඳයම්ඳයහබන්ුඳයම්ඳයහවුන්නිබේදනඹුයනු

භහධයඹින. බඒු නුු සිංවරු ංසිතිඹු අයක්හයු ළම භු වහු ු සිංවරු බහහු

අයක්හුයුතුයුතුබේ. බුසිංවබරන්ුලිඹළපයුආතිුබඵෞද්ධුහහිතයුතිුවිලහරඹ. බුුසිංවරු

බහහු යඵඹහු දළනුභු ඩුපයබභන්ු වහු එහිු බහවිතඹු ඩුු පයබභන්ු සිංවරු හහිතයබඹන්ු

ඈදිරිඳත්ුයනුබඵෞද්ධුහයධෂ භුඟහතිඹවුහිමිපයභුබනොළශළක්විඹුවළකිඹ. බු ුඑඵළවින්ුු

ශ්රිුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුඊරුභඹුරැළම බම්ුනිහෂ ඹුංඹක්ුබරුුසිංවරුංසිතිඹු

සුයක්ිතතු යු ළම භු තයලයු බේ. බු තීතබ ු ඳවන්ු ඳළළතු බනු අු බඵෞද්ධු

වළදිඹහබන්ුපිරුණුුංසිතිඹු හිමිුනුඅහයඹුඳළවළදිලිු දළකිඹුවළකිඹ. බු එබේු
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නුබ ුෂ තභහනුධයහඳනුක්රභඹුතුශුධයහඳනඹුවුධයහඳනුඅඹතනරුතිබිඹු

යුතුු අමිු ඳසුතරු බනොභළතිු ඵළවිනි. බු ු බභඹු භික්ෂුු ධයහඳනඹවු බභන්භු ගිහිු

ධයහඳනඹවදුබඳොදුඹ. බ 

ංසිතිඹක්ු බිහිු න්බන්ු ඟහතිඹු අල්ඳු භතඹ. බු ු බොමිභු ඈදිරිබ ු රඵහදුන්ු

බඵොබවෝු හක්ිතලින්ු පිිගබිඹුු න්බන්ු ශදරුු ඳහබල්දු ඳහල්ු ඳද්ධතිබ දු

විලසවිදයහරරදුුභික්ෂන්ුවන්බේරහුවහුූ ුපිරිබන්ුමූලිුධයහඳනබ දුබඵෞද්ධු

අල්ඳු පිරිහීු ආතිු ඵින. බු සිංවරු බඵෞද්ධු ංසිතිඹු ඹනුු ඟහතිබ ු නනයතහින. බුු

ඟහතිු බඵෞද්ධු ංසිතිඹවු ඳවවළණිු ලිඹහු ඳශු යනු රදු ඳතු බඳොතු බඵොබවෝඹ. බුු

ඒහිනන්ුඟහතිබ ුඈතිවහඹුවිිතුබේ. බු ු එිනන්ුංසිතිුවිබයෝධීුබඵෞද්ධුවිබයෝධීු

දවස, අල්ඳුඟනතහුතුශවුකිහුඵසිනුුරළබබ්. බුුු 

ුඒු පිිගඵුනිඹහභනඹක්ු ඳළවළදිලිු යඟඹුශු යුතුුආත. බු ු යු බදදවක්ුතිසබේු

බඵෞද්ධුබඳොත්ඳත්රුවුඒුනුහයබඹන්ුම්ඳහදිතුසිංවරුබඳොත්ුඳත්රදු ුලිඹළපයු

ආත්තහූ දු භහඟබ ු බහවිතු වුදු ,  පිිගළනුවහූ දු දවසු විිතු කිරීභවු බඵොබවෝු

ඊත්හවුආතිුඵු බඳබන්. බු ු බම්ු පිිගඵු විවිධු හච්ඞහ,ු ම්භන්ත්රව,ු ඳළළත්බනු

මුළුුලයුපිිගඹභක්ු ුළනුබපයභක්ු දළකිඹුබනොවළකිඹ. බු ුංසිතිඹක්ුබඳෝවඹු

න්බන්ු ම්්රදහඹු මූලිු ආතිු නු නු දවසු භතඹ. බු ු ඒු පිිගඵු දළනුභු රඵහු දිඹු

යුත්බත්ු යබවහිු ආතිු ධයහඳනඹු භගිනි. බු ු වළඟීභක්ු වහු දළම භක්ු ලයඹ. බුු

ෂ තභහනබ ුඑභුදහශුංසිතිුදළම භුක්රභබඹන්ුහිමිුබමින්ුඳතී. බුු 

ඕනෆභුංසිතිඹුනනයතහුපිිගබිඹුුයන්බන්ුඑභුශිසඨහඝහයඹුවිසින්ුනිෂ මිතුවහු

්රගුවු යනු රදු රහු ශිල්ඳු වු ත්ම්ලිනි. බු ු ඳු යබවහිු බිහිූ ු බඵොබවෝු රහු

නිෂ භහවඹුූ බ ුබඵෞද්ධුංසිතිබ ුංඹක්ුබරසිනි. බුුලිුආතුන්ුහිතුබඳයවළය, 

හදනඹ, නළුගභ, බිතුුසිතුම්, න්දනහුපිිගබත්ුඅදීුසිඹලුුරහු. දුුදවමින්ුබඳෝවඹු

ූ ුනිෂ භහවබ ුබති. බුදුඳතිනුරඳහහිම ුවහුඟනභහධයු ුඔසබේුඟනතහුවහුශභහු

ඳයපුයු බතු නියන්තයබඹන්ු රඵහු බදනු ඳවත්,ු විිති,ු බවලිු නහවයු භගින්ු බඵෞද්ධු

ංසිතිබ ුඹවුඳවවළණිුදවසුවහුංල්ඳලින්ුබඵෞද්ධඹහබේුසිතුම්ුඳළතුම්ුවු

ඒු භගින්ුබිහිනුනිෂ භහවුබඵෞද්ධුභහඟඹවු බනොළශබඳනුතත්ත්ඹවු ඳත්බමින්ු

ඳතී. බු 
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නුබ ුෂ තභහනුධයහඳනුක්රභඹුතුශුධයහඳනඹුවුධයහඳනුඅඹතනරුතිබිඹු

යුතුු අමිු ඳසුතරු බනොභළතිු ඵළවිනි. බු ු බභඹු භික්ෂුු ධයහඳනඹවු බභන්භු ගිහිු

ධයහඳනඹවදුබඳොදුඹ. බ 

ංසිතිඹක්ු බිහිු න්බන්ු ඟහතිඹු අල්ඳු භතඹ. බු ු බොමිභු ඈදිරිබ ු රඵහදුන්ු

බඵොබවෝු හක්ිතලින්ු පිිගබිඹුු න්බන්ු ශදරුු ඳහබල්දු ඳහල්ු ඳද්ධතිබ දු

විලසවිදයහරරදුුභික්ෂන්ුවන්බේරහුවහුූ ුපිරිබන්ුමූලිුධයහඳනබ දුබඵෞද්ධු

අල්ඳු පිරිහීු ආතිු ඵින. බු සිංවරු බඵෞද්ධු ංසිතිඹු ඹනුු ඟහතිබ ු නනයතහින. බුු

ඟහතිු බඵෞද්ධු ංසිතිඹවු ඳවවළණිු ලිඹහු ඳශු යනු රදු ඳතු බඳොතු බඵොබවෝඹ. බුු

ඒහිනන්ුඟහතිබ ුඈතිවහඹුවිිතුබේ. බු ු එිනන්ුංසිතිුවිබයෝධීුබඵෞද්ධුවිබයෝධීු

දවස, අල්ඳුඟනතහුතුශවුකිහුඵසිනුුරළබබ්. බුුු 

ුඒු පිිගඵුනිඹහභනඹක්ු ඳළවළදිලිු යඟඹුශු යුතුුආත. බු ු යු බදදවක්ුතිසබේු

බඵෞද්ධුබඳොත්ඳත්රුවුඒුනුහයබඹන්ුම්ඳහදිතුසිංවරුබඳොත්ුඳත්රදු ුලිඹළපයු

ආත්තහූ දු භහඟබ ු බහවිතු වුදු ,  පිිගළනුවහූ දු දවසු විිතු කිරීභවු බඵොබවෝු

ඊත්හවුආතිුඵු බඳබන්. බු ු බම්ු පිිගඵු විවිධු හච්ඞහ,ු ම්භන්ත්රව,ු ඳළළත්බනු

මුළුුලයුපිිගඹභක්ු ුළනුබපයභක්ු දළකිඹුබනොවළකිඹ. බු ුංසිතිඹක්ුබඳෝවඹු

න්බන්ු ම්්රදහඹු මූලිු ආතිු නු නු දවසු භතඹ. බු ු ඒු පිිගඵු දළනුභු රඵහු දිඹු

යුත්බත්ු යබවහිු ආතිු ධයහඳනඹු භගිනි. බු ු වළඟීභක්ු වහු දළම භක්ු ලයඹ. බුු

ෂ තභහනබ ුඑභුදහශුංසිතිුදළම භුක්රභබඹන්ුහිමිුබමින්ුඳතී. බුු 

ඕනෆභුංසිතිඹුනනයතහුපිිගබිඹුුයන්බන්ුඑභුශිසඨහඝහයඹුවිසින්ුනිෂ මිතුවහු

්රගුවු යනු රදු රහු ශිල්ඳු වු ත්ම්ලිනි. බු ු ඳු යබවහිු බිහිූ ු බඵොබවෝු රහු

නිෂ භහවඹුූ බ ුබඵෞද්ධුංසිතිබ ුංඹක්ුබරසිනි. බුුලිුආතුන්ුහිතුබඳයවළය, 

හදනඹ, නළුගභ, බිතුුසිතුම්, න්දනහුපිිගබත්ුඅදීුසිඹලුුරහු. දුුදවමින්ුබඳෝවඹු

ූ ුනිෂ භහවබ ුබති. බුදුඳතිනුරඳහහිම ුවහුඟනභහධයු ුඔසබේුඟනතහුවහුශභහු

ඳයපුයු බතු නියන්තයබඹන්ු රඵහු බදනු ඳවත්,ු විිති,ු බවලිු නහවයු භගින්ු බඵෞද්ධු

ංසිතිබ ුඹවුඳවවළණිුදවසුවහුංල්ඳලින්ුබඵෞද්ධඹහබේුසිතුම්ුඳළතුම්ුවු

ඒු භගින්ුබිහිනුනිෂ භහවුබඵෞද්ධුභහඟඹවු බනොළශබඳනුතත්ත්ඹවු ඳත්බමින්ු

ඳතී. බු 

වාස්තු විද්යාව යලු ක ාවාවව තා ක ාවාව සවස ළිගැනේස    යලු කත සංස්ාකතිවව 

ප්රමුඛත්වවු ව ස  මත සංස්ාකතිු වියල  ඉදි සාරුණු ාවා්වතා සනොඩනේගිලිු   

ජාතිසේ ස්තාරා සවස හඳු වන යලු ක සනොඩනේගිලි, ාවා ාකති ස ෞද්ධ යලද්ධසථ්ාන 

සේ   වාස්තු විද්යාසේ , ාවාසේ ජාතිා අනනය ාව ැඳී   ඳේවතුස  ස ෞද්ධ 

විහාරස්ථානවවු   යලු කත ඳේරණි සනොඩනේගිලි මුට සාක්ෂි ද්රයි   යලංහව ස ෞද්ධුාට  

තිබූ ඒ හිමිාත හා සඳෞඪ්වවු අද් ඳ සල්වව නේ   කියල ජාතිා්වවුක් සහෝ ස ෞද්ධ 

අංන වක්ෂණ සහෝ සනොතේති විසද්ශීු අංන වක්ෂණවලි   ළිරිපූර්ණ  නව 

සනොඩනේගිලිවලි  ඳ සල් භූමි ළිරී ඇ    යලංහව ස ෞද්ධ සඳෞඪ්වවු හා අනනය ාව 

ආරක්ෂා වන සවස ස ෞද්ධ විහාරස්ථාන ඉදිකිරීත අ යව්ය ාරුණක්  වට ඳ්ව වි 

ඇ     

ස ෞද්ධ හිමිාම්  සුැඳකීතට අ යව්ය යලංහව ාාෂාව සනොුරරු ී  ඇති ඳරිහාියු සතහිවා 

විස්ේෂසු  අවධානු සුොමුඛ ාළ යුතු ාරුණකි  

ඕනෑත සංස්ාකතිුා ඳේවේ්වත  හවුරු චි  නසේ තාධය වන මහි තේ  සයි  මත 

සංස්ාකතිු අු්ව ශිෂ්ටාචාරසේ ඇති ද්ේනුම් ඳද්ධතිු හා සාරධර්ත වාචිාව  සහ ලිඛි ව 

ඳරම්ඳරාසව  ඳරම්ඳරාවට ස ියසේද්නු ාරන උඳාරණුද් මුයි  යලංහව ස ෞද්ධ 

ශිෂ්ටාචාරු වසර සද්ද්හස් තු යලුුාට වේඩි ාාවුක් තිස්සසේ මාත රටා මාත 

ාාෂාවක් ාථා ාරමි  මාත ආනතක් අද්හමි  විවිධ විසද්්  වසේනවවට මුඛහුණ 

සද්මි  සවෝාසේ අත ඩව අද් ද්ක්වා ඳවතින මාත ශිෂට්ාචාරුයි  අද් ඉංග්රීයලසු  

ද්හම් ඳාසල් ඳව්වවා සනන ුෑත ජාතිා සනොී  ජා ය  රුට ුෑතට උ්වසාහ ාරනවා 

වේිය විහිළුවකි   

■ ද්ේනට ඳව්වනා ජා ය  ර ඳාසල් රාශිුකි  ඒවා සාොළඹ ඳතණක් සනොව යලු ක 

නනර ාරා වයාප් ව ඇ   සම් සහා රජසේ කියලත ියුාතනුක් සනොතේ    ජා ය  ර 

ඳාසල්වව ඉසනනීත ව න ස ෞද්ධ ශිෂයු ට අධයාඳන විෂු ඳතණක් සනොව මත 

ද්රුව සේ ආනතද් ඉනේ ී ත අියවාර්ු ාළ යුතුු   
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VII  ඳරිච්මේදය 

මවෞසය, ආශළර ශළ මඳෝණය, මලදකභ 

7.1.  මවෞසය  

අබයෝයුඳයභහුරහබහුු- ංතුට්ඨිුඳයභංුධනං 

විලසහහුඳයභහුුජහතීුු-  නිබ්ඵහවංුඳයභංුසුං 

ම්භහුම්. දුයඟහවන්ුවන්බේු ු බජ්තනහයහභබඹහිුළ ුනුභබ ු ුඈන්දිඹහබේු

ඊත්තයු ්රබද්ලඹු ඳහරනඹුශු ඳබේනදීු ු බොබොල්ු යජුු භු ඳභවවු හුඅවහයු

ළම භුම්ඵන්ධබඹන්ුසිදුවුුහච්ඞහදීුඈවතු බද්ලනහු සිදුු බොවු දහශව. බු ු එදහු

බොබොල්ු යජුු යඵඹහු සිදුු යනු රදු බභභු බද්ලනහු බඵෞද්ධු භහඟඹවු ිනනහු

භහෂ බෝඳබද්ලඹකි. බු හිනු වහු භහනසිු බයෝගීු ඵබන්ු ජීවිතඹභු වුල්ු ූ ු පිරිු දු

භහඟබ ුඵහුරඹ. බුුංකීෂ වුජීනුයවහුතුශුඔවුහුුතයභංුපයුසිිනති. බුුබරෝුබෞය  

ංවිධහනබ ුංල්ඳඹුනුදුඈවතුහථහබේුුවන්ුුඳරිදිුඹවඳත්ුහින, භහනසි, 

භහඟීමඹුවුඅධයත්මිුඹවඳළළත්භ, ඹවඳත්ුබෞයඹුඹනුනිෂ ඝනඹවුදහශුබේ. බු 

බභහිදීු භනුයු ෂ ඹහවු ආතිු විඹු වළකිු හිනුඅඵහධු වු ිතත්තු ඒහ්රතහු ළනු

විබලේබඹන්ුවන්ුයුආත. බුහිනුබයෝුුළන විබලේුවනක්ුබොවුබනොභළතිු

වුදුුබභහිුආතිුන්තෂ ම්ඵන්ධතහඹුනිහුහිනුබයෝරවුභහනසිුබයෝලින්ු

ආතිුනුඵරඳෆම්ුදළනව මදයුවිදයහබන්ුභනහුඔප්පුුයුආත. බුඑබේභුබම්ුභගින්ු

බයෝු නිහයවඹු කිරීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු විබලේු ඊනන්දුක්දු නූතනබ ු ආත. බු

එඳභවක්දුබනොුබභබරුබයෝුනිහයවඹුයුඳරදහිනත්ඹුළඩිුකිරීභවද වළකිුඵු

වන්ුශුයුතුඹ. බු(්රතිහයඹ, නිහයවඹ, ංෂ ධනඹ) 

බයෝුළශළක්පයභුම්ඵන්ධුඳරියඹදුඵළඳීුආත. බුුඑහිරහුවිුනළතිුඳරියඹක්ුආතිු

කිරීභ. බ(ු්රධහනුලබඹන්ුයහඹනිුබඳොබවොයු, ිමි/ල්ුනහල, ි�භුඅවහයුල්ු

තඵහුළම භ, ඟහනුවිිතිඹ)ු ුඟහනුතහක්වඹුභගින්ුුසබහුධෂ භඹවුඑබයහිුඹෆභු

ඳහරනඹදුළදත්ුබින. බු 

බයෝු ඳහරනඹු වහු බහනහ, අවහයු පුරුදු, භසු භහංලු අදීු ත්ත් අවහයු භු
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VII  ඳරිච්මේදය 

මවෞසය, ආශළර ශළ මඳෝණය, මලදකභ 

7.1.  මවෞසය  

අබයෝයුඳයභහුරහබහුු- ංතුට්ඨිුඳයභංුධනං 

විලසහහුඳයභහුුජහතීුු-  නිබ්ඵහවංුඳයභංුසුං 

ම්භහුම්. දුයඟහවන්ුවන්බේු ු බජ්තනහයහභබඹහිුළ ුනුභබ ු ුඈන්දිඹහබේු

ඊත්තයු ්රබද්ලඹු ඳහරනඹුශු ඳබේනදීු ු බොබොල්ු යජුු භු ඳභවවු හුඅවහයු

ළම භුම්ඵන්ධබඹන්ුසිදුවුුහච්ඞහදීුඈවතු බද්ලනහු සිදුු බොවු දහශව. බු ු එදහු

බොබොල්ු යජුු යඵඹහු සිදුු යනු රදු බභභු බද්ලනහු බඵෞද්ධු භහඟඹවු ිනනහු

භහෂ බෝඳබද්ලඹකි. බු හිනු වහු භහනසිු බයෝගීු ඵබන්ු ජීවිතඹභු වුල්ු ූ ු පිරිු දු

භහඟබ ුඵහුරඹ. බුුංකීෂ වුජීනුයවහුතුශුඔවුහුුතයභංුපයුසිිනති. බුුබරෝුබෞය  

ංවිධහනබ ුංල්ඳඹුනුදුඈවතුහථහබේුුවන්ුුඳරිදිුඹවඳත්ුහින, භහනසි, 

භහඟීමඹුවුඅධයත්මිුඹවඳළළත්භ, ඹවඳත්ුබෞයඹුඹනුනිෂ ඝනඹවුදහශුබේ. බු 

බභහිදීු භනුයු ෂ ඹහවු ආතිු විඹු වළකිු හිනුඅඵහධු වු ිතත්තු ඒහ්රතහු ළනු

විබලේබඹන්ුවන්ුයුආත. බුහිනුබයෝුුළන විබලේුවනක්ුබොවුබනොභළතිු

වුදුුබභහිුආතිුන්තෂ ම්ඵන්ධතහඹුනිහුහිනුබයෝරවුභහනසිුබයෝලින්ු

ආතිුනුඵරඳෆම්ුදළනව මදයුවිදයහබන්ුභනහුඔප්පුුයුආත. බුඑබේභුබම්ුභගින්ු

බයෝු නිහයවඹු කිරීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු විබලේු ඊනන්දුක්දු නූතනබ ු ආත. බු

එඳභවක්දුබනොුබභබරුබයෝුනිහයවඹුයුඳරදහිනත්ඹුළඩිුකිරීභවද වළකිුඵු

වන්ුශුයුතුඹ. බු(්රතිහයඹ, නිහයවඹ, ංෂ ධනඹ) 

බයෝුළශළක්පයභුම්ඵන්ධුඳරියඹදුඵළඳීුආත. බුුඑහිරහුවිුනළතිුඳරියඹක්ුආතිු

කිරීභ. බ(ු්රධහනුලබඹන්ුයහඹනිුබඳොබවොයු, ිමි/ල්ුනහල, ි�භුඅවහයුල්ු

තඵහුළම භ, ඟහනුවිිතිඹ)ු ුඟහනුතහක්වඹුභගින්ුුසබහුධෂ භඹවුඑබයහිුඹෆභු

ඳහරනඹදුළදත්ුබින. බු 

බයෝු ඳහරනඹු වහු බහනහ, අවහයු පුරුදු, භසු භහංලු අදීු ත්ත් අවහයු භු

්රභහවබඹන්ු ළම භු බඳයහඳයදිු මදයරුු නිෂ බද්ලු යති. බ නිෂ භහංලහවහරිු
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අවහයරුආතිුළදත්භුවුබයෝහඵහධුළශළක්පයභුම්ඵන්ධබඹන්ුහක්ිතරුන්ු

කිහිඳුබදබනක්භුඳෂ බ වු්රතිපරුභුබභභුබොමිභවුඈදිරිඳත්ුයුආත. බු ුභහංලු

වහු තුන්ු ආතිු කිරීබභන්ු ු විබලේබඹන්ු ඳරියඹවු වු බෝලීඹු ඊසවත්ඹු

ළඩිපයභවුබවේතුහයුනුඵුඳළවළදිලිඹ. බුුඑභුනිහුඟනතහවුබභහිුඅදීනුදළනුත්ු

කිරීභුබඹෝයඹළිනුපිුවිලසහුයමු. බුුභහංලුවහුතුන්ුසුකිරීබම්දීුහනුම්පිතු

පිිගබත්ුනුභනඹුශුයුතුුඵදුධහයවඹුයමු. බු 

බහනහුභහනසිුඅතතිඹුභුකිරීභවුසුදුසුභු්රතිහයඹක්ුනුතයුබඵොබවෝුඵවහියු

යවරදු බහනහු ම්ඵන්ධබඹන්ු ඊනන්දුක්ු දක්ති. බු (. දුු දවබම්ු ඹවඳත්ු

භහනසිත්ඹ(ු තිඹ)ු වු සිබත්ු ඒහ්රතහු (භහධිඹ)ු පිිගඵු විබලේු සථහනඹක්ු

න්නහුතයුහිනුබයෝුවහුභහනසිුඹවුඳළළත්භුන්තෂ ම්ඵන්ධඹුනිහුහිනු

බයෝරවුභහනසිුඅතතිඹුභගින්ුනුඵරඳෆම්ුආතිපයභුනූතනුුමදයුවිදයහුභගින්ු

භළනළවින්ුඔප්පුුයුආත). බුු 

බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු නුු සිතු ඒහ්රු යු ළම භු ්රධහනතභු ංඹක්ු බේ. බු සිතු වළදීභු

භහනසිු සුඳත්බහඹුආතිු පයු බබෞතිු බනක්දු සිදුු බේ. බු භක්නිහදු ඹත්ුඅතතිඹු

නිහුආතිුනුහිනුඅඵහධ, තිභත්ුඵුතුිගන්ුඈත්ුනුඵළවිනි. බු 

භහනසිුසුඳත්බහඹුභගින්ුහිනුඅඵහධුවහුද්විතීිනුනිහයවඹක්දුසිදුුබේු . බු

ඹම්ු බයෝගීු තත්ත්ු ආතිු ූ ු ඳසුදු භහනසිු සුඹු භගින්ු එභු බයෝු නිහයවඹවු

ඈවල්බේ. බුසිතුඳහරනඹුයුළම භුභගින්ුතිසවහුනළතිුබේ. බුබඵෞද්ධුදෂ ලනඹුනුු

සිතුඒහ්රුයුළම භුළදත්ුබේ. බුසිතුඒහ්රුයුළම භුභගින්ුබයෝුඳහරනඹුබේ. බු

තිභත්ුඵුනිහුුඅතතිඹුනිහුෆබදනුබයෝුභනඹුබින. බුු 

භහනසිුඒහ්රතහඹුනළතිපයභුනිහුවවන්නහුඅතතිබඹන්ුබඵොබවෝුබයෝුආතිුබේ. බුු

අතතිබඹන්ුවිදුබයෝ, පිිගහ, ධිුරුධියුපී නඹ, දිඹළඩිඹහ, අභහලතුබයෝ, 

ඵළක්ටීරිඹහු අහදන, ්රතිලක්තිු උනතහ, ඵ ළල්ු බයෝ, වන්දිු බයෝු අදීු බයෝු

බඵොබවොභඹකි. බුඳුයබට්ුපිිගහුබයෝගීන්ුබභන්ුබදගුවඹක්ුඳභවුවිදුබයෝගීහුුසිිනති. බු

බරෝුබෞයුංවිධහනබ ුවිලසබල්වඹවුනු, 21ුනුසිඹබේුබෞයුෂ . දඹවු

“ංතඹක්ු බර”  අතතිඹු බවේතුු බේ. බු ු ්රතිහයු ලබඹන්, භහනසිු ඒහ්රතහු

                                                           
1 හක්යුංු 2 ු-සිතුජී. බපුංිතබවේහ භවතහු,ුහක්යුංු 73ු-ුකීෂ තිුවික්රභයත්නුභවතහ 
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පිණිුබහනහු /තිභත්ුඵ, ජීනු යවහබේු බනසම්ු සිදුුකිරීභුඅදිඹු ු සුදුසුු නු

තයුභහඟඹුභුවජීනබඹන්ුජීත්ුපයභදුවිසතයුබේ. බු 

භහනසිු ඒහ්රතහඹු ු ආතිු කිරීබභන්ු ආතිු නු තිඹු ළඩිු දියුණුු කිරීභු තුිගන්ු

තයහරීු යවහු තුශු භිබඹෝු ඟඹු ළම බම්ු වළකිඹහක්ු ඳතිනු තයු බභළනිු

භබනෝවිදයහත්භුුරුණුුපිිගඵුඳෂ බ වුවහුඅඹතනඹක්ුආතිුකිරීභුසිදුුකිරීභු

සුදුසුිනුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

. දුු දවබම්ු මුලිු වයඹු බරු ඝතුයහෂ ඹු තයු ධෂ භඹු බඵෝධු යු ළම භු වහු

බඵෝතහවන්ුවන්බේුුවිසින්ුඅනහඳහනතිුුුබහනහු,ුසිබත්ුඒහ්රතහඹුආතිුයු

ළම භුවහුකු හුශුසිවභුබහවිතුශුඵුඑුභහඟබ ුවිමුක්තිඹු ුරඵහළම භු

ඊබදහුබහනහුවිවිධහහයබඹන්ුඊඳබඹෝගීුයුත්ුඵුබඳබන්. බු ු. දුු දවබම්ුතයු

තිඳට්ඨහනඹ,ු බහනහු නිෂ හවු බඵෝධඹු වහු ඊඳබඹෝගීු නු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බුු

බඵෞද්ධුගිහිුභහඟඹුභථුවිදෂ ලනහුඅදීු ලබඹන්ු ුනිෂ හනු බඵෝධඹු පිණිුසිදුු

යනුුරඵනුබහනහත්ුසිබත්ුඑගුඵුආතිුයුළම භවුඅනහඳහනතිුබහනහ,ු

මභත්රිුබහනහුඅදීුුුබහනහුබඵෞද්ධඹහුතීතබ ුසිවුබම්ුදක්හුසිදුශුඵුබඳබන්. බු

ඵවහියු භහනසිු බයෝු වහු ආතළම්ු බඵෞද්ධු ම්බඹක්ු ු ආතිු භබනෝු විදයහජිනන්ු

බහනහබේුුවිවිධුංුභහනසිුසුතහඹුවහුබහවිතුකිරීභවුලයුඳෂ බ වුසිදුු

යමින්ුඒහබ ු්රතිපරුනුුභබනෝු්රතිහයුබරුබහවිතුකිරීභුවහුභහනසිුවනඹු

රඵහළම භු වහු සිබතහිු එගු ඵු ආතිු යු ළම භවු තිභත්ඵු (Mindfulness)ුු

ිතකිත්හක්ු බරදු ු ඈහිල්ු කිරීබම්ු ු ු බයහඹන්ු බරදු බහවිතු යින. බු එළනිුුු

විබද්ලරුපිහිුගහුආතිු(Mindfulness)ුුභධයසථහනුභගින්ුඒහුඔවුන්වුඅබේණිුබේු

හුහුදළක්වුත්ුුුසිංවරුබඵෞද්ධුඳුබතුඳහයම්ඳරිුරදුබභභුබහනහුබයහුළඩිු

දියුණුුකිරීභුපිණි, දළනවු්රවුඳතිනුබඵෞද්ධුබහනහුක්රභුපිිගඵුවිදයහත්භු

ඳෂ බ වුසිදුුකිරීභුළදත්ුබේ. බු ුඒුවහුසුදුසුුපුළුල්ුළ පිිගබශක්ුබභන්භුසුදුසුු

අඹතනුආතිුුකිරීභුුබභන්භුඑඹු්රඝලිතුකිරීබම්ුුවිලහරුළදත්භක්ුආත. බුුතිභත්ු

ඵවු(Mindfulnessු) එවහුගිඹුබහනහුක්රභුඳුතුුආතිුබවිනන්ුුඳබේුබහනහුක්රභු

්රඝලිතුකිරීභු ුබභන්භුනූතනුබරුතයහරීුභහඟු යවහවුළශබඳනුබේු බහනහු

බයහුඅඹතනුළීමභුඈතහුළදත්ඹ. බුMindfulnessු– Relieving stress (භනු -ු

භහනසිුඅතතිඹු දුරුුකිරීභ)ු ු ුEmotional Intelligence ු (ිතත්තබේහත්භු. ද්ධිඹ)ු
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පිණිුබහනහු /තිභත්ුඵ, ජීනු යවහබේු බනසම්ු සිදුුකිරීභුඅදිඹු ු සුදුසුු නු

තයුභහඟඹුභුවජීනබඹන්ුජීත්ුපයභදුවිසතයුබේ. බු 

භහනසිු ඒහ්රතහඹු ු ආතිු කිරීබභන්ු ආතිු නු තිඹු ළඩිු දියුණුු කිරීභු තුිගන්ු

තයහරීු යවහු තුශු භිබඹෝු ඟඹු ළම බම්ු වළකිඹහක්ු ඳතිනු තයු බභළනිු

භබනෝවිදයහත්භුුරුණුුපිිගඵුඳෂ බ වුවහුඅඹතනඹක්ුආතිුකිරීභුසිදුුකිරීභු

සුදුසුිනුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

. දුු දවබම්ු මුලිු වයඹු බරු ඝතුයහෂ ඹු තයු ධෂ භඹු බඵෝධු යු ළම භු වහු

බඵෝතහවන්ුවන්බේුුවිසින්ුඅනහඳහනතිුුුබහනහු,ුසිබත්ුඒහ්රතහඹුආතිුයු

ළම භුවහුකු හුශුසිවභුබහවිතුශුඵුඑුභහඟබ ුවිමුක්තිඹු ුරඵහළම භු

ඊබදහුබහනහුවිවිධහහයබඹන්ුඊඳබඹෝගීුයුත්ුඵුබඳබන්. බු ු. දුු දවබම්ුතයු

තිඳට්ඨහනඹ,ු බහනහු නිෂ හවු බඵෝධඹු වහු ඊඳබඹෝගීු නු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බුු

බඵෞද්ධුගිහිුභහඟඹුභථුවිදෂ ලනහුඅදීු ලබඹන්ු ුනිෂ හනු බඵෝධඹු පිණිුසිදුු

යනුුරඵනුබහනහත්ුසිබත්ුඑගුඵුආතිුයුළම භවුඅනහඳහනතිුබහනහ,ු

මභත්රිුබහනහුඅදීුුුබහනහුබඵෞද්ධඹහුතීතබ ුසිවුබම්ුදක්හුසිදුශුඵුබඳබන්. බු

ඵවහියු භහනසිු බයෝු වහු ආතළම්ු බඵෞද්ධු ම්බඹක්ු ු ආතිු භබනෝු විදයහජිනන්ු

බහනහබේුුවිවිධුංුභහනසිුසුතහඹුවහුබහවිතුකිරීභවුලයුඳෂ බ වුසිදුු

යමින්ුඒහබ ු්රතිපරුනුුභබනෝු්රතිහයුබරුබහවිතුකිරීභුවහුභහනසිුවනඹු

රඵහළම භු වහු සිබතහිු එගු ඵු ආතිු යු ළම භවු තිභත්ඵු (Mindfulness)ුු

ිතකිත්හක්ු බරදු ු ඈහිල්ු කිරීබම්ු ු ු බයහඹන්ු බරදු බහවිතු යින. බු එළනිුුු

විබද්ලරුපිහිුගහුආතිු(Mindfulness)ුුභධයසථහනුභගින්ුඒහුඔවුන්වුඅබේණිුබේු

හුහුදළක්වුත්ුුුසිංවරුබඵෞද්ධුඳුබතුඳහයම්ඳරිුරදුබභභුබහනහුබයහුළඩිු

දියුණුුකිරීභුපිණි, දළනවු්රවුඳතිනුබඵෞද්ධුබහනහුක්රභුපිිගඵුවිදයහත්භු

ඳෂ බ වුසිදුුකිරීභුළදත්ුබේ. බු ුඒුවහුසුදුසුුපුළුල්ුළ පිිගබශක්ුබභන්භුසුදුසුු

අඹතනුආතිුුකිරීභුුබභන්භුඑඹු්රඝලිතුකිරීබම්ුුවිලහරුළදත්භක්ුආත. බුුතිභත්ු

ඵවු(Mindfulnessු) එවහුගිඹුබහනහුක්රභුඳුතුුආතිුබවිනන්ුුඳබේුබහනහුක්රභු

්රඝලිතුකිරීභු ුබභන්භුනූතනුබරුතයහරීුභහඟු යවහවුළශබඳනුබේු බහනහු

බයහුඅඹතනුළීමභුඈතහුළදත්ඹ. බුMindfulnessු– Relieving stress (භනු -ු

භහනසිුඅතතිඹු දුරුුකිරීභ)ු ු ුEmotional Intelligence ු (ිතත්තබේහත්භු. ද්ධිඹ)ු
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ලැනි ලයාපාරාක ල කයලකද නැ ප රචලිත  කලින්  පාරලින  දනශව  කශ  ුණාංා   කද ්ධ  

නර් කද මූිතලා  ල විකේ ව ථා යක්  ්  ා   මුත් කේලා  ැ  වමශරක් න   

විකේඥකය  දලුක ්  වඳශ්  ලරින්  පාරර්කදාං (Research)  ලරින්   සිටිින.  

කේ වේද්  කය්  කද ්ධ   ර්මකද ශා නර් කද වඳශ්  ුණාංා   “ක කිල 

ජීවි යප” වේද්   ලර  ැනීම (රපල ශා ක ලකද  ිනරවාර දියුණුලප ) කයොනා  ැනීම 

වේද්  ල භාල ා ක්රම දියුණු ලෂ  ුත ර ව යයා ලශ් කවේාක  වභාපාරිනත්ලකය්  

පාරර්කදාං ආය  යක් පිහිටුවීමප කය ජ ා ලරමු.  

7.1.1.  දුම්බීම සහ මධ්යසර  ාරිච්චිය  සහ ුලත්විච  සපීමම. 

දුේලැටි භාවි ය නිවා ශෘන කර  , පිළිලා ලැෂඳීම  සිදු කේ.  බුත්විප , විකේකය්  

පුලක්, දුේකලොෂ වශ හුණු ලෑකම්   ලාකේ දහුලම පාරලින   මුඛ පිළිලා ශා 

  ා ආශ්රි   පිළිලා  ිින කේ. බුත් විප වැම ම වශ මුඛ පිළිලා ද ර ිින 

වේද්   ාලය වේද්  කය්  මශජ  ාල නැනුලත් ලර එම ලැරදි පුුතදුලිත්  

මශජ  ාල ඈත් ලෂ යුතුය. 

මත්පාරැ්  ශා මත්ද්රලය භාවි ය පාරවුය කලල තුෂ වාමාිකලය්   ද රන  ැපලුලක්ල ි .  

කමය දපාර රකේ ලැඩි ජ  ශ ය ල  සි ශ ජ  ාල නැඩිල දපාරා  දැේ ක ොරශවකි.  

කමයි්  ජාිනයපත් රපපත් ිින ල  දල ා ම වේද්  කය්  විකේකය්  වඳශ්  

ලර  ද ර කේ වේද්  කය්  ලැඩිදුර ලුතණු නැක්වීමක්  ද යලය කේ.   

7.2  ආහර  හර පාෝෂණ  

කිරිපිටි/ාරන්පිටි/සීනි භරිචත   

කික පිටි කලනුලප ක්ධශීයල නිපාරනල  දියර කික  රචලිත  කිීමම වඳශා ද්  ර්ජාිනල 

දපාරෑේ දලම කිීමමප ශා ම ශරලා  ැනීමප ක්රමකේනයක් වලව  ලර  ැනීම. (ආක යීල 

මශ ාක  වාක්ෂිය) වශ ක්ධශීයල කික  නි පාරාන ය ලර  ැනීමප දික  දීම. කමලැනි 

දලව ථාල ිින ල  ද්  ර්ජාිනල දපාරෑේ දලම කිීමමප/ම ශරලා  ැනීමප 

ක්රමකේනයක් වලව  ලෂ යුතුය. 
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එබේභු ු ්රතිලක්තියවබඹන්,ුගුවහත්භබහබඹන්ු ු බභන්භුබඳෝවබඹන්ුඈවශභු

බභන්භු දරුහවු දීෂ කු හලීනු ඵරඳහනු හධු භේකිරිු තුශු  ංගුු ඵළේු ඳරීක්වු

භගින්ුබොඹහු ු බනුආතිුබවිනන්ු්රභහවහත්භුභේකිරිු දීබම්ු ු ළදත්භුපිිගඵු

තදුයවත්ුදළනුත්ුකිරීභුතයහලයඹ. බු 

ඳහන්පිිනු වු ීමනිු බහවිතඹු ළඩිපයභු නිහු දිඹළඩිඹහ,ු සථුරතහඹු ළඩිු පයබම්ු

්රවතහඹු ඈවශු ඹින. බ දළනවු බරෝු ඟනවනබඹන්ු  2%ු ක්ු ඳභවු දිඹළඩිඹහු

බයෝගීන්ුඵුබවිගුබේ. බුුධිුීමනිුහිතුඳළණි දභුෂ ුඳහනඹුකිරීභුුබභන්භුභවයු

ඵන්ුෂ ු,ුුබේදුම්හයුෂ ,ුුඅබල්ඳනුෂ ුඅදිඹුබභන්භුුභුඳළවළඳත්ුයනු

අබල්ඳනු බඵොබවොභඹු විු යහඹනු රයු  ංගුු නු ඵළවින්ු ු බම්හු බහවිතබඹන්ු

පිිගහ,ුකුඩුුබයෝුඅදිඹුළශබදනුඵළවින්ුඒහබ ුඅදිනු ුබඳන්හුදීභුසිදුුශු

යුතුුඵත්,ුඒහු්රඝලිතුකිරීබම්ුකවුඊඳක්රභුුභුකිරීභවුවයුතුුකිරීභවත්ුුනිෂ බද්ලු

යමු. බුු6224ුෂ බ දීුරංහබේුදිඹළඩිඹහුබයෝගීන්ු්රභහවඹුඟනවනබඹන්ු 4%ුක්ු

ඳභවුූ ුඵදුහෂ තහුබේ. බුරඳරහවයු ුවුභුඳළවළඳත්ුකිරීභුවහුබහවිතුයනු

විුහිතුයහඹනිුරයුඳහරනඹුකිරීභදුභවඟනතහුදළනුත්ුකිරීභත්ුබභභගින්ුආතිු

නුබයෝහඵහධහුකුඩුුඅ�තුබයෝුවුපිිගහුෆදීබම්ු්රවතහඹුළනත්ුදළනුත්ු

කිරීභුසුදුසුඹ. බ 

බප්ු ු දළනවුආතිුජීනුයවහුනුුඳහන්පිිනුඳරිබබෝඟනඹුළඩිුපයුආත. බු ුබම්ුවහු

විලහරුවිබද්ලුවිනිභඹක්ුුලයඹ. බුුබම්ුනිහුවුබෞයුම්ඵන්ධබඹන්ුරහුුඵරහු

බම්ුුබනුවුවල්ුවුදළනවුබහවිතබ ුනළතිුුබප්ුඳළයණිුබවශුුධහනයුෂ ුබහවිතු

කිරීම්ුකුයක්න්,ුතර,ුබභබන්රි,ුඕළුුආවුඅදීු ුබහවිතඹුදළනවුබහඹවුබොසුආතිු

ධහනයුෂ ුනළතු්රඝලිතුකිරීභුුසුදුසුඹ. බුු 

නු ජීනු යවහබේු භවඟනතහු ු �රුදුු පයුආතිු ු ධිු බම්දඹුවුෘ�භු යුහයුු

හිතුක්ණිුඅවහයුඅදිඹවුනුආබ්ඵළහිඹුසථුරබහඹවුබවේතුුපයුආත. බුුධිුබම්දඹු

වුෘ�භුයහයුුහිතුක්ණිුඅවහයරුීමනිුළඩිුපයභුනිහුකු හුදරුන්බේු

බඳෝවඹවුවහනිඹකි. බුධිුීමනිුහිතුඳළනිු දභු්රඝලිතුකිරීභුකිරීභවුවහුභවඟනතහු

දළනුත්ුකිරීබම්ුබෞයුභහතයහංලබ ුළ පිිගබශුඹමු. බු 
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එබේභු ු ්රතිලක්තියවබඹන්,ුගුවහත්භබහබඹන්ු ු බභන්භුබඳෝවබඹන්ුඈවශභු

බභන්භු දරුහවු දීෂ කු හලීනු ඵරඳහනු හධු භේකිරිු තුශු  ංගුු ඵළේු ඳරීක්වු

භගින්ුබොඹහු ු බනුආතිුබවිනන්ු්රභහවහත්භුභේකිරිු දීබම්ු ු ළදත්භුපිිගඵු

තදුයවත්ුදළනුත්ුකිරීභුතයහලයඹ. බු 

ඳහන්පිිනු වු ීමනිු බහවිතඹු ළඩිපයභු නිහු දිඹළඩිඹහ,ු සථුරතහඹු ළඩිු පයබම්ු

්රවතහඹු ඈවශු ඹින. බ දළනවු බරෝු ඟනවනබඹන්ු  2%ු ක්ු ඳභවු දිඹළඩිඹහු

බයෝගීන්ුඵුබවිගුබේ. බුුධිුීමනිුහිතුඳළණි දභුෂ ුඳහනඹුකිරීභුුබභන්භුභවයු

ඵන්ුෂ ු,ුුබේදුම්හයුෂ ,ුුඅබල්ඳනුෂ ුඅදිඹුබභන්භුුභුඳළවළඳත්ුයනු

අබල්ඳනු බඵොබවොභඹු විු යහඹනු රයු  ංගුු නු ඵළවින්ු ු බම්හු බහවිතබඹන්ු

පිිගහ,ුකුඩුුබයෝුඅදිඹුළශබදනුඵළවින්ුඒහබ ුඅදිනු ුබඳන්හුදීභුසිදුුශු

යුතුුඵත්,ුඒහු්රඝලිතුකිරීබම්ුකවුඊඳක්රභුුභුකිරීභවුවයුතුුකිරීභවත්ුුනිෂ බද්ලු

යමු. බුු6224ුෂ බ දීුරංහබේුදිඹළඩිඹහුබයෝගීන්ු්රභහවඹුඟනවනබඹන්ු 4%ුක්ු

ඳභවුූ ුඵදුහෂ තහුබේ. බුරඳරහවයු ුවුභුඳළවළඳත්ුකිරීභුවහුබහවිතුයනු

විුහිතුයහඹනිුරයුඳහරනඹුකිරීභදුභවඟනතහුදළනුත්ුකිරීභත්ුබභභගින්ුආතිු

නුබයෝහඵහධහුකුඩුුඅ�තුබයෝුවුපිිගහුෆදීබම්ු්රවතහඹුළනත්ුදළනුත්ු

කිරීභුසුදුසුඹ. බ 

බප්ු ු දළනවුආතිුජීනුයවහුනුුඳහන්පිිනුඳරිබබෝඟනඹුළඩිුපයුආත. බු ුබම්ුවහු

විලහරුවිබද්ලුවිනිභඹක්ුුලයඹ. බුුබම්ුනිහුවුබෞයුම්ඵන්ධබඹන්ුරහුුඵරහු

බම්ුුබනුවුවල්ුවුදළනවුබහවිතබ ුනළතිුුබප්ුඳළයණිුබවශුුධහනයුෂ ුබහවිතු

කිරීම්ුකුයක්න්,ුතර,ුබභබන්රි,ුඕළුුආවුඅදීු ුබහවිතඹුදළනවුබහඹවුබොසුආතිු

ධහනයුෂ ුනළතු්රඝලිතුකිරීභුුසුදුසුඹ. බුු 

නු ජීනු යවහබේු භවඟනතහු ු �රුදුු පයුආතිු ු ධිු බම්දඹුවුෘ�භු යුහයුු

හිතුක්ණිුඅවහයුඅදිඹවුනුආබ්ඵළහිඹුසථුරබහඹවුබවේතුුපයුආත. බුුධිුබම්දඹු

වුෘ�භුයහයුුහිතුක්ණිුඅවහයරුීමනිුළඩිුපයභුනිහුකු හුදරුන්බේු

බඳෝවඹවුවහනිඹකි. බුධිුීමනිුහිතුඳළනිු දභු්රඝලිතුකිරීභුකිරීභවුවහුභවඟනතහු

දළනුත්ුකිරීබම්ුබෞයුභහතයහංලබ ුළ පිිගබශුඹමු. බු 
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ඵහහිරින්ුබවෝබභෝනුරඵහුදීබභන්ුෘ�භුබරුවහුහභහනයුබරුබඳෝවඹුයනු

රදු තුන්බේු ු භසු අවහයඹවු ළම භු නිහු එභු බවෝබභෝනු භනුයු ලරීයඹු තුශු

�ඹහත්භුපයබභන්ු ුසිදුනු ු දරුන්බේුහභහනයු ු ෂ ධනඹදුබඵෝු බනොනුබයෝගීු

තත්ත්ඹවුබොදුරුුපයභු ුළනිුබඵොබවෝුබයෝරවුබවේතුුබේ. බුබම්ුනුු දරුන්බේු

බඳෝවඹුළඩිුනුනමුදුුු�ඹහහරිත්ඹුඩුුබේ. බුඔවුන්ුවිභු�ඹහලිරවුබඳශබ . බුු

එබේභුඳරිවුබහවිතඹුනිහු දරුන්බේුක්රි හුබෞලරයුආතුළුු�ඹහහයම්ුඩුු

පයභත්ුඈබරක්බරෝනිුඊඳහංුබහවිතඹවුආබ්ඵළහිපයභත්ු ුනිහුන්තෂ �ද්රුඵතහුු

බිුළටීභුඳවුරක්ුලබඹන්ුරළබිඹුයුතුුත්දළකීම්ුබනොරළ දබභන්ුඳවුල්ුඒඹුඵළඳීභු

බිු ළටීම්ු සිදුපයභත්ු දරුන්ු වහු බදභහපිඹන්ු තයු වම්ඵන්ධතහඹු බිු ළටීු ආත. බුු

දරුන්ුහුදරහුපයුළඩීබභන්ුුඅභුදවභවුබවෝුඳරියඹවුඅදයඹුබනොයනුඳය�යක්ු

ආතිුබේ. බු 

අවහයු වහු ඳහරිබබෝගිු බහණ් ු ු ්රෂ ධනඹු වහු භහඟඹු දළනුම්ත්ු කිරීභවු

බනොබඹකුත්ු දළන්පයම්ු අදිඹු බහවිතු යින. බු ු ු බභළනිු ඳරිබබෝඟනඹවු හිතයු රයු

පිිගඵු නිසිු ්රෂ ධනඹු භු කිරීභු වහු නු ඹන්ත්රවඹු ඵරළන්විඹු යුතුඹ. බුු

ඳහරිබබෝගිඹහු ු දළනුත්ු කිරීභත්ු ු බබශබඳොශවු වඳුන්හු බදනු ු බනොබඹකුත්ු

යහයුවු ංබඹෝු  ංගුු බොවු ු ළසූුඅවහයු ු ම්ඵන්ධබඹන්ුනිඹහභනඹක්ු

කිරීභත්ුසුදුසුඹ. බු 

7.3. මලදකභ 

7.3.1. සිංශ මලදකභ, ආයුර්මශදය ශළ ඵතහිර චලදය ක්රභය 

බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු භතු ඳදනම්ු ූ ු ඟනු භහඟබ ු ළවළල්ලුු යරු ජීනු යවහු වු

ඳරියබ ුතිබූුසඹංබඳෝිතතුතත්ත්ඹුනිහුනූතනුභහඟබ ුඳතිනුබයෝුතීතබ ු

දළකිඹුවළකිුූ බ ු භුලබඹනි. බුනූතනුජීනු යවහවුළශබඳනුබේු ඳළයණිුජීනු

යවහවුනුතුපයබම්ුළදත්භුුවු නූතනුඵවහියුමදයුවිදයහුභුම්්රදහිනු

මදයුක්රභුුබහවිතුකිරීබම්ුවළකිඹහුුබම්ුබවේතුබන්ුවිල්ඳුුඵවුඳත්ුආත. බ 

ම්්රදහිනු වු නූතනු මදයු ක්රභු ඳෂ බ වරවු රක්ු යු නූතනඹවු ළශපීභුු

වහු චීනඹු ළනිු යවල්ු ඊදහවයවඹක්ු බරු තු වළකිඹ. බු ු (බභහිදීු ු භළදු භහතක්ු

බතෝයහුළම භුසුදුසුඹ. බ)ුබභඹුසියුම්ුසිදුුබනොශබවොත්ුසිංවරුබදභුවිනහලඹුයහු
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ඹනුුආත. බු ු ු (ඊදහවයවුලබඹන්ුසිංවරුබදුභවතහුවිසින්ුඵවහියුඖධුරඵහුදීභවු

බඹොමුුපයභ. බ) 

ඌිතු බහිතතබඹන්ු ඳළතු එනු අයුෂ බේදු ට්බවෝරුු ධයඹනඹු යු විදයහත්භුු

ඳෂ බ වඹුයු ඈන්ු ්රබඹෝඟනඹු ළම භවු ළඩිු ධහනඹක්ු බඹොමුු ශු යුතුු ඵවු

බඹෝඟනහු කිරීභ,ු සිංවරු වු ඵවහියුමදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු යු ඳෂ බ වඹු

කිරීභුබභහිරහුබඹෝඟනහුවිඹ. බ6ු 

්රතිහයු න්ු කිරීබභන්ු ඳසුු සිදුු යනු බයෝගිඹහු භහඟතු කිරීභු සිදුු යනු

සථහබේදී, බයෝගිඹහබේුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිබ දීුවිබලේබඹන්භුඵවහියුමදයු

ක්රභඹුවුඅයුෂ බේද/බද්ීඹුමදයුක්රභඹුඹනුක්රභබේදුබදභුබඹොදහුතුවළකිින. බුු

(ඊදහවයවඹක්ුබරුසකාුබිඳිභක්ුබවෝුසුසුම්නහුඅඵහධුබයෝගිබඹකුුසිදුුූ ුබයෝගිබඹකුු

ඵවහියු මදයු ක්රභඹු භගින්ු සකාඹු ඹථහු න්හු පුනරුත්ථහඳනු සථහු වහු

අයුෂ බේදු ්රතිහයු කිරීභවත්සථහු රඵහදීභු බඹෝඟනහු යමු. බ)ු බභහිදීු සිංවරු

මදයයඹහවුබයෝඹුවිනිලසඝඹුකිරීභවදුඳවසුක්ුරළබබ්. බුබභභුක්රභඹුුඅකහතඹුවු

ළඩුම්ුබිඳුම්,සුසුම්නහුනතුරු, සකාුවහුන්ධිුබයෝුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිඹුවහුු

ඈතහු්රබඹෝඟනත්ුබරුබඹොදහුළම භවුබඹෝඟනහුයමු. බු 

බඵෝුබනොනුබයෝුම්ඵන්ධබඹන්ුඅයුෂ බේදුවුබවශුබදබම්ුආතිුදළනුභුී වු

 හුඳහවිච්ිතුශුයුතුඹ. බු දිඹළඩිඹහුවහුබතඹු,  බදළුම්, යවිර, භසඵළද්දුබොශු

අදිඹුසුදුසුුතයුපිිගහුවහුයවිරුසුදුසුුඵවුබද්ීඹුබදබම්ුආතිුපිිගළම භු

නිදසුන්ඹ. බ(ුපිිගහුම්ඵන්ධබඹන්ුයවිරුආවුසුදුසුුඵුඳෂ බ වහත්භදුනහථුපයු

ආත. බ) 

අයුෂ බේදඹ/බද්ීඹු මදයු ක්රභඹු අයක්හු යු ළම භු වහු ්රෂ ධනඹු යු ළම භු

වහු ළ පිිගබශක්ු සු ශු යුතුඹ. බුමදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු ඳෂ බ වු

කිරීභවුභතයුබවශුබදභවභුබන්ුූ ු ු ඳෂ බ වුංලඹදු ු දියුණුුකිරීභු ුශු

යුතුඹ. බුඳහයම්ඳරිුබවශුබදභු,ුඑභුවිඹුදත්ුුඳවුල්ුභුඑභුලහසත්රඹුබහඹවුඹහු

බනොදීු ්රෂ ධනඹු කිරීභු වහු සුදුසුු අඹතනඹක්ු සථහපිතු කිරීභත්ු ු එඹු ්රෂ ධනඹු

කිරීභවු වහු ංයක්වු ළ පිිගබශක්ු බඹදිඹු යුතුු තයු ු ඈන්ු ඳසුු අයුෂ බේදු වු

                                                           
2 හක්යුංු 7 ු-ුඅඝහෂ ඹුබඹුයත්නහඹුභවතහු 
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ඹනුුආත. බු ු ු (ඊදහවයවුලබඹන්ුසිංවරුබදුභවතහුවිසින්ුඵවහියුඖධුරඵහුදීභවු

බඹොමුුපයභ. බ) 

ඌිතු බහිතතබඹන්ු ඳළතු එනු අයුෂ බේදු ට්බවෝරුු ධයඹනඹු යු විදයහත්භුු

ඳෂ බ වඹුයු ඈන්ු ්රබඹෝඟනඹු ළම භවු ළඩිු ධහනඹක්ු බඹොමුු ශු යුතුු ඵවු

බඹෝඟනහු කිරීභ,ු සිංවරු වු ඵවහියුමදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු යු ඳෂ බ වඹු

කිරීභුබභහිරහුබඹෝඟනහුවිඹ. බ6ු 

්රතිහයු න්ු කිරීබභන්ු ඳසුු සිදුු යනු බයෝගිඹහු භහඟතු කිරීභු සිදුු යනු

සථහබේදී, බයෝගිඹහබේුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිබ දීුවිබලේබඹන්භුඵවහියුමදයු

ක්රභඹුවුඅයුෂ බේද/බද්ීඹුමදයුක්රභඹුඹනුක්රභබේදුබදභුබඹොදහුතුවළකිින. බුු

(ඊදහවයවඹක්ුබරුසකාුබිඳිභක්ුබවෝුසුසුම්නහුඅඵහධුබයෝගිබඹකුුසිදුුූ ුබයෝගිබඹකුු

ඵවහියු මදයු ක්රභඹු භගින්ු සකාඹු ඹථහු න්හු පුනරුත්ථහඳනු සථහු වහු

අයුෂ බේදු ්රතිහයු කිරීභවත්සථහු රඵහදීභු බඹෝඟනහු යමු. බ)ු බභහිදීු සිංවරු

මදයයඹහවුබයෝඹුවිනිලසඝඹුකිරීභවදුඳවසුක්ුරළබබ්. බුබභභුක්රභඹුුඅකහතඹුවු

ළඩුම්ුබිඳුම්,සුසුම්නහුනතුරු, සකාුවහුන්ධිුබයෝුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිඹුවහුු

ඈතහු්රබඹෝඟනත්ුබරුබඹොදහුළම භවුබඹෝඟනහුයමු. බු 

බඵෝුබනොනුබයෝුම්ඵන්ධබඹන්ුඅයුෂ බේදුවුබවශුබදබම්ුආතිුදළනුභුී වු

 හුඳහවිච්ිතුශුයුතුඹ. බු දිඹළඩිඹහුවහුබතඹු,  බදළුම්, යවිර, භසඵළද්දුබොශු

අදිඹුසුදුසුුතයුපිිගහුවහුයවිරුසුදුසුුඵවුබද්ීඹුබදබම්ුආතිුපිිගළම භු

නිදසුන්ඹ. බ(ුපිිගහුම්ඵන්ධබඹන්ුයවිරුආවුසුදුසුුඵුඳෂ බ වහත්භදුනහථුපයු

ආත. බ) 

අයුෂ බේදඹ/බද්ීඹු මදයු ක්රභඹු අයක්හු යු ළම භු වහු ්රෂ ධනඹු යු ළම භු

වහු ළ පිිගබශක්ු සු ශු යුතුඹ. බුමදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු ඳෂ බ වු

කිරීභවුභතයුබවශුබදභවභුබන්ුූ ු ු ඳෂ බ වුංලඹදු ු දියුණුුකිරීභු ුශු

යුතුඹ. බුඳහයම්ඳරිුබවශුබදභු,ුඑභුවිඹුදත්ුුඳවුල්ුභුඑභුලහසත්රඹුබහඹවුඹහු

බනොදීු ්රෂ ධනඹු කිරීභු වහු සුදුසුු අඹතනඹක්ු සථහපිතු කිරීභත්ු ු එඹු ්රෂ ධනඹු

කිරීභවු වහු ංයක්වු ළ පිිගබශක්ු බඹදිඹු යුතුු තයු ු ඈන්ු ඳසුු අයුෂ බේදු වු
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ඳහයම්ඳරිුබදභුඑක්ුවයුතුුකිරීබභන්ුබරෝඹුවමුබේුවිබලේුනනයතහඹක්ු

රඵහුතුවළකිුඵදුධහයවඹුයමු. බු 

එබේභුංඝහයිනන්ුුතයුඅයුෂ බේදුබදභු්රඝලිතුබවිනන්ුඒුම්ඵන්ධබඹන්ුළඩිු

ධහනඹක්ුබඹොමුුකිරීබභන්ුඳවුවිබද්ලුවිනිභඹු(Medical Tourism) ඊඳඹහුතුවළකිු

පයභුඈතහුළදත්ඹ. බුඑඹුවිලහරුෂ භහන්තඹක්ුලබඹන්ුදියුණුුශුවළකිුබභන්භුබයෝගීු

ත්හයඹුළඩිුදියුණුුකිරීභවුඈවල්ුනුුආත. බුු 

මශෂ මබෝග  පිළිඵ ඳර්මේණ 

දළනවුයබට්ු්රඝලිතුඳතිනුබදමුහුන්ුපයුආතුළුුබබෝුුෂ ුදිඹළඩිඹහ, සථුරබහඹු

ආතුළුු බයෝු රැවු බවේතුු විඹු වළකිු ඵළවින්ු ඒහු ු ඳරිබබෝඟනඹු එතයම්ු බඹෝයු

බනොබේ. බුුඑඵළවින්ුඳළයණිුබවශුුපයුෂ ුආතුළුුබබෝුුෂ රුආතිුගුවහත්භුබහඹු

වු ක්ෂුරු බඳෝවඹු (micro nutrients)ු රඵහදීබම්ු වළකිඹහු භතු නළතත්ු යහප්තු

කිරීභුසුදුසුුඹළිනුබඹෝඟනහුයමු. බුඑබේභුබම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුවිදයහත්භුතදුයවත්ු

බොඹහුඵරහුුඳෂ බ වුකිරීභවුනු්රවඹුදළක්විඹුයුතුඹ. බු 

බද්ීඹුඅවහය, ඖධුවුලහහයුඖධ/අවහයුු්රඝලිතුකිරීබම්දීුුඵහුඟහතිුභහම්ු

ළනිු අඹතනලින්ු ු එල්රු විඹු වළකිු ඵහධහ, ඵරකිරීම්ු වහු මධෂ ඹභත්ු කිරිම්ු

ළශළක්පයභුවහුනිඹහභනඹක්ුහිතුසහධීනුඅඹතනඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බු 

ආඵළධි  ප්රජළල 

බරෝුබෞයුුංවිධහනබ ුහෂ තහුනුුබනොබඹකුත්ුබයෝුතත්ත්ුවුඊප්ඳත්තිු

අඵහධුහිතුපුද්රබඹෝුබරෝබ ුඕනෆභුයවුඟනවනබඹන්ුු15%ුු්රතිලතඹක්ුු

සිිනති. බුුුඒුතුරින්ුු්රඵරුබරුපෂ වුහලීනුඅඵහධිතුඹුබඵොබවෝුවිවුභහඟබඹන්ු

දුයසථුයනු්රනතහඹක්ුදියුණුුබමින්ුතිබඵනුයවරුඳතනුඵළවින්ුඔවුන්ුදුක්ිතතු

ජීවිතඹක්ු ු තු යති. බු බම්ු ඹු පුනරුත්ථහඳනු �ඹහලිඹවු ආතුශත්ු ු යු සුදුසුු

ිත්තීභඹු ිත්තීභඹු පුහුණුක්ු රඵහදීු ු අඳසුු ළ දහීමු පුයළසිඹන්ු බරු ු ්රඟහතු

කිරීබම්ු ්රඵරු ලයතහඹක්ු ඳළනු නළඟීු ආතිු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බු බම්ු වහු භහඟතු

පුනරුත්තහඳනු�ඹහලිඹු(Community Based Rehabilitation)ුඵරළන්විඹුයුතුඹ. බ 
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බම්ුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිඹුවහුයඟඹුඳභවක්ුබනොුයහඟයුබනොනුංවිධහනුවු

බඵෞද්ධුංවිධහනරුඅධහයඹුඈතහු ළදත්ුබේ. බු බම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුිත්තීඹුපුහුණුු

භධයසථහනුබභන්භු ුආතුළුුපෂ වුපුනරුත්ථහඳනුභධයසථහනුසථහපිතුකිරීබභන්ුඑභු

ඳවුල්රුජීනුතත්ත්ඹුඊසුකිරීභවුභබවෝඳහරීුබේ. බ 

පෂ වුඅඵහධිතුපුද්රිනන්ුවුශභිනන්ුනිබේුරැඵරහුළම බම්දීුමුළුුදිවිඹභුළඳු

යනුබදභහපිඹන්ුආතුළුුුඑභුඳවුබල්ුහභහජිඹන්වුභහනසිුවනඹු(Care Giver 

Burnout)ුවුඅෂ කාුදුසයතහුආතිුපයබභන්ුඳවුල්ුංසථහභුබිදුළබට්. බුබභඹුවහු

ඹම්කිසිුවිඳුභක්ුරඵහුදීුඔවුන්වුආතිුනුඅතතිඹුලිහිල්ුකිරීභවුවිබේුභධයසථහනු

(Respite Center)ු ආතිු යු ඔවුන්ු බිනු හරඹවු එභු භධයසථහනරු බඹොමුු

කිරීබභන්ු ු රැඵරහන්නන්වු වනඹක්ු ළරබනුු ආත. බු එබභන්භු තදඵරු බරු

අඵහධිතු ඹු අඹතනතු බරු රැඵරහු ළම බම්ු ක්රභඹක්ු සථහපිතු කිරීභදු යඟබ ු

කීභකි. බ 

7.3.2.  ශ්රි ංකළමශ ඳෆරණි මලදකභ  

ශ්රිු රංහබේු ඳහයම්ඳරිුමදයුක්රභඹු බරෝබ ු ඳළයණිතභු ඊරුභඹක්ු තිබබ්. බු එහිු

ඈතිවහඹු ණ් ු යු 3222ක්ු දක්හු දුයවු දිබිනු . බු දිිනනු පුයහු අබයෝයලහරහු

ඈදිශු යඟරුන්ු යහශිඹක්ු සිිනු ඵු ඈතිවහබ ු වන්ු බින. බු බරෝබ ු මුල්භු

අබයෝයලහරහු මිහින්තරහු ඳේබේු ඳහමුරු ඈදිබොවුආත්බත්ු ඳළයණිු ශ්රිු රහංකිිනන්ු

ඵු වඳුනහබනු ආත. බු මිහින්තරඹු බවත්ු “ු ම්ඵසථර”ු ු රංහවු ඈතහු ළදත්ු

න්බන්ුඑභුුසථහනබ ුදීුඑභුසථහනබ ුදීුධෂ භදතුයවත්ුමිහිඳුුහිමි,ුඑවුරංහබේු

කිරුශුදළරුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුුමුවුළසුණුුසථහනඹුඵළවිනි. බ 

ශ්රිුරංහබේුබථයහදීු. දුුදවබම්ුඅදිෂ තිුයවත්ුභහින්දුහිමිුූ ුතයුබභභුංසිද්ධිඹු

ශ්රිු රංහබේු දළනවු ඳත්නහු බඵෞද්ධු ශිසවහඝහයබ ු ු අයම්බඹු වවන්ු යින. බු එක්ු

හම්්රදහිනු භතඹක්ු නුු ශ්රිු රංහබේු ඳහයම්ඳරිු මදයු ක්රභබ ු මූරහයම්බඹු

. දුයදුන්බේු බඳෞද්ලිු බදළදුරුු ූ ු “ජී”ු විඹ. බු සිඹු ඳහයම්ඳරිුමදයු ක්රභබ ු

අයම්බඹුපිිගඵුමිතහනුවුතහිනුඟනතහදුඑභුථහුපුතුුවිලසහුයති. බුුශ්රිුරංහු

වුමිතහනුඹනුමදයුක්රභුබදබහිභුබයෝුවිනිලසඝඹුවහුබභරභක්ුලබඹන්ු

සඳන්දනඹුභතුතදඵරුවිලසහඹක්ුඳතී. බ(තහින)ුබනත්ුථහක්ුනුුශ්රිුරංහබේු
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බම්ුපුනරුත්ථහඳනු�ඹහලිඹුවහුයඟඹුඳභවක්ුබනොුයහඟයුබනොනුංවිධහනුවු

බඵෞද්ධුංවිධහනරුඅධහයඹුඈතහු ළදත්ුබේ. බු බම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුිත්තීඹුපුහුණුු

භධයසථහනුබභන්භු ුආතුළුුපෂ වුපුනරුත්ථහඳනුභධයසථහනුසථහපිතුකිරීබභන්ුඑභු

ඳවුල්රුජීනුතත්ත්ඹුඊසුකිරීභවුභබවෝඳහරීුබේ. බ 

පෂ වුඅඵහධිතුපුද්රිනන්ුවුශභිනන්ුනිබේුරැඵරහුළම බම්දීුමුළුුදිවිඹභුළඳු

යනුබදභහපිඹන්ුආතුළුුුඑභුඳවුබල්ුහභහජිඹන්වුභහනසිුවනඹු(Care Giver 

Burnout)ුවුඅෂ කාුදුසයතහුආතිුපයබභන්ුඳවුල්ුංසථහභුබිදුළබට්. බුබභඹුවහු

ඹම්කිසිුවිඳුභක්ුරඵහුදීුඔවුන්වුආතිුනුඅතතිඹුලිහිල්ුකිරීභවුවිබේුභධයසථහනු

(Respite Center)ු ආතිු යු ඔවුන්ු බිනු හරඹවු එභු භධයසථහනරු බඹොමුු

කිරීබභන්ු ු රැඵරහන්නන්වු වනඹක්ු ළරබනුු ආත. බු එබභන්භු තදඵරු බරු

අඵහධිතු ඹු අඹතනතු බරු රැඵරහු ළම බම්ු ක්රභඹක්ු සථහපිතු කිරීභදු යඟබ ු

කීභකි. බ 

7.3.2.  ශ්රි ංකළමශ ඳෆරණි මලදකභ  

ශ්රිු රංහබේු ඳහයම්ඳරිුමදයුක්රභඹු බරෝබ ු ඳළයණිතභු ඊරුභඹක්ු තිබබ්. බු එහිු

ඈතිවහඹු ණ් ු යු 3222ක්ු දක්හු දුයවු දිබිනු . බු දිිනනු පුයහු අබයෝයලහරහු

ඈදිශු යඟරුන්ු යහශිඹක්ු සිිනු ඵු ඈතිවහබ ු වන්ු බින. බු බරෝබ ු මුල්භු

අබයෝයලහරහු මිහින්තරහු ඳේබේු ඳහමුරු ඈදිබොවුආත්බත්ු ඳළයණිු ශ්රිු රහංකිිනන්ු

ඵු වඳුනහබනු ආත. බු මිහින්තරඹු බවත්ු “ු ම්ඵසථර”ු ු රංහවු ඈතහු ළදත්ු

න්බන්ුඑභුුසථහනබ ුදීුඑභුසථහනබ ුදීුධෂ භදතුයවත්ුමිහිඳුුහිමි,ුඑවුරංහබේු

කිරුශුදළරුබද්හනම්පිඹතිසුයජුුුමුවුළසුණුුසථහනඹුඵළවිනි. බ 

ශ්රිුරංහබේුබථයහදීු. දුුදවබම්ුඅදිෂ තිුයවත්ුභහින්දුහිමිුූ ුතයුබභභුංසිද්ධිඹු

ශ්රිු රංහබේු දළනවු ඳත්නහු බඵෞද්ධු ශිසවහඝහයබ ු ු අයම්බඹු වවන්ු යින. බු එක්ු

හම්්රදහිනු භතඹක්ු නුු ශ්රිු රංහබේු ඳහයම්ඳරිු මදයු ක්රභබ ු මූරහයම්බඹු

. දුයදුන්බේු බඳෞද්ලිු බදළදුරුු ූ ු “ජී”ු විඹ. බු සිඹු ඳහයම්ඳරිුමදයු ක්රභබ ු

අයම්බඹුපිිගඵුමිතහනුවුතහිනුඟනතහදුඑභුථහුපුතුුවිලසහුයති. බුුශ්රිුරංහු

වුමිතහනුඹනුමදයුක්රභුබදබහිභුබයෝුවිනිලසඝඹුවහුබභරභක්ුලබඹන්ු

සඳන්දනඹුභතුතදඵරුවිලසහඹක්ුඳතී. බ(තහින)ුබනත්ුථහක්ුනුුශ්රිුරංහබේු
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ඳහයම්ඳරිුමදයු ක්රභබ ු අයම්බඹු “යහභහඹවඹ”ු නම්ු ූ ු භවහු හයබ ු වන්ු

යහවහුයජුුවිඹ. බුඟනථහුනුුයහවහුයජුුබයෝුසුඳත්ුකිරීභුපිිගඵුතිදක්ඹකුු

විඹ. බහිභහරබ ුඳත්නුුරළබූුඳශමුුඅයුෂ බේදුබහබේදීුශ්රිුරංහුනිබඹෝඟනඹුයනු

රද්බද්ුයහවහුයජුබේුපිඹහුනු“ිිතුපුරතිසි”ුඵුකිඹනුුරළබබ්. බුයහවහුයජුුපිිගඵු

විලසහඹුතඵනුබඵොබවෝුබදනහුඔහුුවිසින්ුංසිතුබහහබන්ුලිඹනුරදුඅයුෂ බේදු

්රන්ථුපිිගඵුථහුයති. බ 

7.3.3.මද්ශීය මලදකභ භ  ශ්රි ළංකීය රන්න්මේ ඵඳභ 

දළනවු ඈතිවහබ ු ඳළයණිතභු බයෝවරු (�ු . බපු 250-210)ු ු මිහින්තබල්ු බදළනිු

ඳෆතිස යජුබේුහරබ ුසථහපිතුතිබූුඵවුනව. න්ුවුලරයුඊඳයවුවමුපයබභන්ු

ඳළවළදිලිුබින. බුබභභුලරයුඊඳයවුභවයක්ුනූතනුලරයුඊඳයවරවුභහනපයභු

විලසභඹුදනින. බු 

බයෝුසුුකිරීභුපිිගඵුභනහුඳරිඝඹකින්ුයුතුු්රඵරුයඟරුුශ්රිුරංහුඈතිවහඹුතුශු

ඵහුරු දක්නවු රළබබ්. බු මිනිසුන්ු ඳභවක්ු බනොු තුන්ු වහදු බවොු බදළදුයන්ු ූ ුු

බභකීු යඟරුන්බේු කීෂ තිඹු පිිගඵු ෂ වනහු ශ්රිු රංහබේු ලිිතතු ඈතිවහඹු  ංගුු

භවහංලබ ුආත. බුඑඵඳුුඑක්ුයඟකුුූ බ ු  ුළනිුසිඹබේදීු නුයහධපුයබ දීුයඟභවු

ඳත්ූ ු. ද්ධදහුයජුුනුතයුඔහුුබබදකුුබභන්භුලරයුමදයයඹකුුබරදුදළක්ූ ු

ඈභවත්ුදක්තහුඳතශුුවිඹ. බුඔහුුබොඳභවුදක්ුලරයුමදයයඹකුුසිිනබ දුඹත්ුු

හිසුඵරුවිිතබොවුලරයෂ භඹක්ුඳහුසිදුබොවුතිබිව. බ 

බභභුයජුුඅබයෝයලහරහුකිහිඳඹක්භුඈදිබොවුතිබූුතයු “හයහෂ ථුං්රවඹ”ුනම්ුූ ු

මදයුවිදයහුපිිගඵු්රන්ථඹක්දුුලිඹහුතිබබ්. බුමදයුිත්තිඹුයඟභවුඳසුු හත්භු

ළදත්ුිත්තිඹුඵුශ්රිුරහංකිඹන්ුරනුුරළබබ්. බු“ඔඵවුයඟකුුවිඹුබනොවළකිුනම්ු

ඔඵුමදයයඹකුුවිඹුයුතුින”ුඹනුබන්ුසිංවරුකිඹභනක්ුආත. බුපඟහලිඹු්රන්ථබ ු

ඳහු ජීුඳදහනඹුසියුම්ුබරු්රහලුකිරීබම්දීුඔහුුමදයයඹකුුඵවුඳත්ූ බ ු

භවඟනතහු විසින්ු මදයරුන්ු ඊබදහු පිරිනභනුු රළබූු රු. හුභන්ු නිහු ඵවු

දවක්ු දීු ආත. බු පුයහතනු රංහබේු ධයහඳනඹු පිිගඵු නහඹත්ඹු හිමිු ූ බ ු

භික්ෂනවුනුතයුපිරිබන්ුබවෝුඅශ්රමිුධයහඳනඹුගිහිඹහවදුවිිතුතිබිව. බුු 
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7.3.4. උ රත චලදය ක්රභය වශ මරොඵට් මනොක්වහ 

බදළනි යහඟසිංවුයජුුභබ දීුභවනුයුසියරුකුුසිිනුබයොඵට්ුබනොක්සුෂ ු  22  

මුල්ුදිබ දීුබභහිුඳළතිුුමදයු්රතිහයුපිිගඵු්රහලුයනුතයභුබිදුණුුසකාු

නළතුවිුකිරීබම්දීත්ුෂ ඳුවිවු්රතිහයුකිරීබම්දීත්ුසිංවරුඟනතහුවිශිසවඹන්ුූ ුඵුු

පිිගම . බුුදියුණුුසිංවරු්රතිහයුපිිගඵදුුභවහුංලබ ුවන්පයුආත. බ 

යු  622ු  හු ළඩිු ශක්ු ඳළතිු දියුණුු හරිු ශිසවහඝහයඹු බිු ළටීභත්ු භභු

නුයහධපුයු වු බඳොබශොන්නරුු යුරදි බහවිතු ූ ුමදයු තහක්වු ක්රභු බහඹවු

බොසුආතිුඵවුනුභහනුශුවළකිඹ. බ 

7.3.5   දියුණු චලදය  ක්රභය  පිළිඵ පුරළවිදයළ භක වළක්යය 

භවහංලඹුවහුපඟහලිඹුඵඳුුපුයහවු්රන්ථරුවන්ුසිංවරුමදයුිත්තිඹන්බේු

මදයුවිශිසවත්ඹුපිිගඵුවිසතයුතවවුරුුකිරීභවුඊතුරුුභළදුතළනිතරහුබිම්හිුයනු

රදුපුයහවිදයහුළණීම්ුරදි බොඹහුන්නහුරදුඊඳයවුවුබහණ් ුභත්ුබේ. බුබභභු

ළණීම්රදි බොඹහ න්නහුරදු ුවඳුනහුනුුරළබූුආතළම්ුඊඳයවුලරයුඊඳයවු

බරුවඳුනහුන්නහුරදි. බු 

බඳොබශොබන්ු බොඹහු න්නහු රදු රය,ු නපයනු ්රතිෂ ු තුරු වු  ු බරු

බඳනිව. බුබම්හ බරෝවභඹුරයුවිඹ. බුල්ුපුරුලින්ුඳනුරදුබතල්ුවහයම්ු(බතල්ු

බදන)ුළණීම්රදි බොඹහුන්නහුරදුතයුබම්හුපුයහවුඅබයෝයලහරහුබහවිතුශු

ඵවු ඳළවළදිලිඹ. බු ඊතුරුු භළදු තළනිතරහු බිම්රදි හභහනයු ලබඹන්ු බම්හු වමුු විඹ. බු

ඳළශෆිනලින්ුරඵහුන්නහුරදුඖධීඹුබතල්ුෂ ුබයෝුනිහයවඹුකිරීභවු්රධහනු

හෂ ඹබහයඹක්ු ඈුගු යනු රදි. බු සකාු බිඳීභු වහු බභන්භු පිිගහු ු වහදු ්රතිහයු

ලබඹන්ුඳළයණිුමදයරුුවිවිධුබතල්ුෂ ුබහවිතුශව. බුආතළම්ුබයෝුවහුඑකීු

බයෝගීන්ුබතල්ුඔරුුතුශුබඵොබවෝුබේරහක්ුුගිල්හුතඵනු්රතිහයුක්රභුඳළතුණි. බු 

බඳොබශොන්නරුුයුබ දීුතභුභහලීනුමදයරුන්ුවිසින්ුනුභනඹුබොවුබහවිතු

යනුරදුභසතුමදයුවිදයහබේුුතත්ත්ඹුපිිගඵුසිඹුපඟහලිඹු්රන්ථබ ුලිඹහ 

ආතළිනුකිුවළකිඹ. බුයුබයෝඳබ ුංතුභඹවුසිඹුවුබඳයුභයුයඳහදුසහී න්ු

වන්බේුරංහබේුහඹුයනුරදි. බුපඟහලිඹුශ්රිුරංහබේුඳශූ ුු�. බ. බු 662 නුවිවු

යුබයෝඳහු භවහද්පයඳඹු බදවිඹන්ු වන්බේබේු බශ්රේසඨත්ඹු ු දවන්නහු ූ ,ු මිතයහ 
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7.3.4. උ රත චලදය ක්රභය වශ මරොඵට් මනොක්වහ 

බදළනි යහඟසිංවුයජුුභබ දීුභවනුයුසියරුකුුසිිනුබයොඵට්ුබනොක්සුෂ ු  22  

මුල්ුදිබ දීුබභහිුඳළතිුුමදයු්රතිහයුපිිගඵු්රහලුයනුතයභුබිදුණුුසකාු

නළතුවිුකිරීබම්දීත්ුෂ ඳුවිවු්රතිහයුකිරීබම්දීත්ුසිංවරුඟනතහුවිශිසවඹන්ුූ ුඵුු

පිිගම . බුුදියුණුුසිංවරු්රතිහයුපිිගඵදුුභවහුංලබ ුවන්පයුආත. බ 

යු  622ු  හු ළඩිු ශක්ු ඳළතිු දියුණුු හරිු ශිසවහඝහයඹු බිු ළටීභත්ු භභු

නුයහධපුයු වු බඳොබශොන්නරුු යුරදි බහවිතු ූ ුමදයු තහක්වු ක්රභු බහඹවු

බොසුආතිුඵවුනුභහනුශුවළකිඹ. බ 

7.3.5   දියුණු චලදය  ක්රභය  පිළිඵ පුරළවිදයළ භක වළක්යය 

භවහංලඹුවහුපඟහලිඹුඵඳුුපුයහවු්රන්ථරුවන්ුසිංවරුමදයුිත්තිඹන්බේු

මදයුවිශිසවත්ඹුපිිගඵුවිසතයුතවවුරුුකිරීභවුඊතුරුුභළදුතළනිතරහුබිම්හිුයනු

රදුපුයහවිදයහුළණීම්ුරදි බොඹහුන්නහුරදුඊඳයවුවුබහණ් ුභත්ුබේ. බුබභභු

ළණීම්රදි බොඹහ න්නහුරදු ුවඳුනහුනුුරළබූුආතළම්ුඊඳයවුලරයුඊඳයවු

බරුවඳුනහුන්නහුරදි. බු 

බඳොබශොබන්ු බොඹහු න්නහු රදු රය,ු නපයනු ්රතිෂ ු තුරු වු  ු බරු

බඳනිව. බුබම්හ බරෝවභඹුරයුවිඹ. බුල්ුපුරුලින්ුඳනුරදුබතල්ුවහයම්ු(බතල්ු

බදන)ුළණීම්රදි බොඹහුන්නහුරදුතයුබම්හුපුයහවුඅබයෝයලහරහුබහවිතුශු

ඵවු ඳළවළදිලිඹ. බු ඊතුරුු භළදු තළනිතරහු බිම්රදි හභහනයු ලබඹන්ු බම්හු වමුු විඹ. බු

ඳළශෆිනලින්ුරඵහුන්නහුරදුඖධීඹුබතල්ුෂ ුබයෝුනිහයවඹුකිරීභවු්රධහනු

හෂ ඹබහයඹක්ු ඈුගු යනු රදි. බු සකාු බිඳීභු වහු බභන්භු පිිගහු ු වහදු ්රතිහයු

ලබඹන්ුඳළයණිුමදයරුුවිවිධුබතල්ුෂ ුබහවිතුශව. බුආතළම්ුබයෝුවහුඑකීු

බයෝගීන්ුබතල්ුඔරුුතුශුබඵොබවෝුබේරහක්ුුගිල්හුතඵනු්රතිහයුක්රභුඳළතුණි. බු 

බඳොබශොන්නරුුයුබ දීුතභුභහලීනුමදයරුන්ුවිසින්ුනුභනඹුබොවුබහවිතු

යනුරදුභසතුමදයුවිදයහබේුුතත්ත්ඹුපිිගඵුසිඹුපඟහලිඹු්රන්ථබ ුලිඹහ 

ආතළිනුකිුවළකිඹ. බුයුබයෝඳබ ුංතුභඹවුසිඹුවුබඳයුභයුයඳහදුසහී න්ු

වන්බේුරංහබේුහඹුයනුරදි. බුපඟහලිඹුශ්රිුරංහබේුඳශූ ුු�. බ. බු 662 නුවිවු

යුබයෝඳහු භවහද්පයඳඹු බදවිඹන්ු වන්බේබේු බශ්රේසඨත්ඹු ු දවන්නහු ූ ,ු මිතයහ 
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විලසහලින්ුවවුූ ුඳුරුුභඹක්ුඳළතිව. බුහක්යුලින්ුරැසුයත්ුරුණුු

නුු  662ු වන්ු රදිු ශ්රිු රංහු තුශු දියුණුුමදයු ක්රභඹක්ු ඳළතිව3. බු බභඹු

යුබයෝපීඹුභවහද්පයඳබ ු 922ුමුල්ුබහබ ුදීුඳළතිුමදයුක්රභුභට්භවුළඳිඹුවළකිු

විඹ. බු බම්ු හරඹු නු විවු ්රතිලක්තීයවඹු වු ්රතිජීු ඳවුබල්ු මූලිඹහු ූ ු

බඳනිසිලීන්ුඖධඹදුබොඹහුබනුබනොතිබිව. බුබද්ීඹුමදයුිත්තිඹන්බන්ුරැසු

ශුථහුපුත්ුනුුඳබේුමදයරුන්ුවිසින්ුවිවිධුඖධීඹුලහු,ුමුරහුතඵනුරදු

බඳෝච්ිතු තුශු ු ඵවහු එභු බඳෝච්ිතු බඳොබශොු ඹවු තළන්ඳත්ු බොවු ඳළපයභු භගින්ු

“බොබනෝරිඹහ”ුඵඳුුබයෝුසුුකිරීභවුභත්ුඖධුනිඳදවිඹුවළකිුඵුදළනුසිිනන්නවුු

ආත. බු බභභු මිශ්රවු තුශු බඳනිසිලීන්ු දිඹයඹු ෂ ධනඹබොවු එඹු ඳළපයබම්ු �ඹහලිඹු

භගින්ු“ුබඳනිසිලීන්”ුඖධඹුනිඳදන්නවුආතළිනුසිතිඹුවළ. බ 

7.3.6. නිදශවහ අරගය වශ මද්ශීය චලදය ක්රභය වශ ආයුර්මශදය    පිළිගෆනීභ 
 
බ්රිතහනයඹන්ුඊ යවු්රධහම න්ුභුඊ යවුගිවිසුභුත්න්ුශුදිනවුඳසුුදිනුසිවභුශ්රිු

රංහබේු නිදවසු යරඹු ආයඹිව. බබ්රිතහනයු බොරනිඹක්ු බරු ශ්රිු රංහු තඵහු

ළම භවු ඔවුන්ු තළත්ු යනු ඵු ළප්බඳිනබඳොශු ඵඳුු ු සිංවරු ්රධහම හුු දළනු සිිනඹව. බුු

දරුණුුනහඹක්ෂ ුංශිුයඟකුුූ ුශ්රිුවික්රභුයහඟසිංවබන්ුඊ යවුළසිඹන්ුුමුදහුළම භු

පිණිු බ්රිතහනයඹන්වුආයයුම්ු යනු රද්බද්ු සිංවරු ඟනතහු විසිනි. බු නිදවසු යරඹු

යමනු රද්බද්ු  8 8ු වුදු ු  822ු බහඹු වු  922ු මුල්ු බහඹු නතුරුභු එභු

යරබ ු භයතහු බනොඳළතිව. බු බඵෞද්ධු ධයහඳනබ ු වු නිදවු ඊබදහු

ඈන්දිඹහනුුයරඹුඳළනුනළගීභත්ුභුයුදවුඳභවුහරඹක්ුතිසබේුබහවිතුූ ු

බද්ීඹුමදයුක්රභඹුපිිගඵුූ ුඊනන්දු,ුඑශුඊණුසුම්ුභහතිහක්ුවිඹ. බුශ්රිුරංහු

මදයුක්රභඹුතුශුවිවිධුංලරුනිපුවතහුදළක්පයබභන්ුසිඹුධයහඳනඹුතවවුරුුශු

ආතළම්ුඳවුල්ුසිිනඹව. බුආතළම්ුඹුඝෂ භ,ුක්ිත,ුවිරහංුවුෂ හංුිතකිත්හුපිිගඵු

දළනු සිිනඹව. බු බඵොබවෝු හම්්රදහිනු ඳවුල්,ු ෂ ඳු දසවනඹු පිිගඵු ූ ු යවසු බඵබවත්ු

ට්බවෝරුුදළනුසිිනුතයුඑඵඳුුට්බවෝරුුපිඹහබන්ුපුතුවදුභහභහබන්ුඵෆවහවදුඅදීු

ලබඹන්ු තින්ු තු බදනුු රළබිව. බු බම්හු එක්ු එක්ු ම්භහනරු ඳළතිව. බු ආතළම්ු

ට්බවෝරුුබදළනිුයහඟසිංවුයජුුභබ ුඳවන්භුඳඑම්ඳයහුවනක්ුතිසබේුතින්ුතු

බොසුආත. බුසිරුබෂ ුඹම්ුසථහඹක්ුභතුබතයපීභුභගින්ුසිදුුයනුුරඵනු“ුගිතකිත්හ”ු
                                                           
3 ුුහක්යුංුු-ුු6  ුු-ුහනහුුබප්භඝන්රුුභවත්මිඹ. බු 
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නම්ුසුවිබලේෂීුරහදුබද්ීඹුමදයරුුබහවිතුශව. බුබභහිදීුආතළම්ුසිරුරුුසථහනු

ඊත්බත්ඟනඹුකිරීබභන්ුඹභකුුක්ණිුභයවඹවුඳත්ුශුවළකිඹ. බුක්ිතුඅඵහධඹක්ු

සුුයනුුපිණිුඳහදබ ුම්ුඳුබවෝුදකුණුුඳුආඟිල්රවු්රතිහයුකිරීභවුආතළම්ු

මදයරුනවු සිදුු විඹ. බු බයෝු විනිලසඝඹු කිරීබම්ු විවිධු ක්රභු බහවිතු යනුු රඵනු

ඳහයම්ඳරිුශ්රිුරහංකීඹුබදභුසුඳත්ුකිරීබම්ුසුවිබලේෂීුරහක්ුඵවුඳත්ුතිබබ්. බු

බයෝුනිලසඝඹුකිරීබම්ුක්රභඹක්ුබරුඳහයම්ඳරිුෂ හංුමදයරුු ුබහවිතුයනුු

රඵන්බන්ු “නහඩි”ු ඹු බේ. බු ඳහයම්ඳරිු ඵවහියු ්රතිහයු ක්රභඹක්ු ූ ු ක ළල්රන්ු රහු

රුධියඹුඊයහුළම භුතුිගන්ුතුහරඹවුරුධියුවනඹපයභු හුක්රභත්ුකිරීභ,ුබද්ීඹු

මදයුක්රභඹුතුශදුබහවිතුබේ. බුලින්ුවන්ුශුඳරිදිුඳළශෆිනලින්ුවුබර ුසුු

යනුබතල්ුෂ ලින්ුහදනුුරඵනුඖධු්රධහනුහෂ බහයඹක්ුඈුගුයනුුරළ දඹ. බ 

 822ු බහබ දීුඅයම්බුයනු රදු විබදයෝදඹු පිරිබනු භගින්ු ඳබේුරුවඹන්ු

අයුෂ බේදඹු වළදෆරීභු වහු ඈන්දිඹහවු ඹළපයභු ්රෂ ධනඹු යනු රදි. බඑහිු ්රතිපරඹක්ු

බරුල්වහුනයබ ුපිහිිනු“සවහං”ුඅයුෂ බේදුමදයුවිදයහරඹුබතුබඵොබවෝු

සිසුහුුඹනුරදි. බු ඈන්දිඹහබේු සිවු බඳයශහු ඳළමිණිුඳසුු ඳණ්ඩිතුඅඝහෂ ඹු වික්රභඅයච්ිතු

“සිද්ධ”ුබදභුබභහිුඈළන්පයභුපිණිුම්ඳවුඹක්ශුමදයුවිදයහරඹක්ුයමනු

රදි. බුඈන්දිඹහබේු“ුසවහං”ුඅයුෂ බේදුමදයුවිදයහරබ ුඈළනුභුරළබූුඑස. බුපී. බ බ්. බු

සිරිෂ ධනු භවතහු අඝහෂ ඹු වික්රභඅයච්ිතු භු ම්ඵන්ධු ූ ු තයු ඔහුු විසින්ු ඳසුු

ඹක්ශදිු යහඹනහහයඹක්ුබවත්ුඅයුෂ බේදුඖධුභහභක්ුයමනුරදි. බු දු නු

විවුබභභුභහභුඊසු්රමිතිබඹන්ුයුතුුුඅයුෂ බේදුඖධුකිහිඳඹක්ුනිඳදින. බු“ුසිද්ධ”ු

බදබම්දීු ඖධු නිඳදපයභු වහු යත්රන්ු යදිඹු ළනිු විවිධු බරෝවභඹු රයු බහවිතු

යනුුරළබබ්. බුඳසුුහරඹදීු“ුයුනහනි”ුළනිුබනකුත්ුඳහයම්ඳරිුඅයුෂ බේදුුමදයු

ක්රභු වඳුන්හු බදනුු රළබිව. බු හනබ දීු එක්දවසු නසිඹු ඳනසු වන්රදිු

ඵණ් හයනහඹුයඟඹුවිසින්ුඅයුෂ බේදුබදභුවිල්ඳඹක්ුබරුපිිගන්නහුරදි. බ 

භෆතදීුඈතහු ුඅන්බදෝරනහත්භුථහඵවවුරක්ුූ ුන්ධයයවඹුපිිගඵුහක්ිතු

විලහරු ්රභහවඹක්ු ඳවු රළ. ණුු බවිනන්ු පිු ඒු පිිගඵු ධහනබඹන්ු සිිනමු. බ ු බම්ු

පිිගඵුම තිභඹුවයුතුුබභබතක්ුන්ුබොවුබනොභළතිුඵළවින්ුළඩිදුයුවනක්ු

බනොකිරීභවු සුදුසුු ඹිනු සිතමු. බු එබේු වුදු රංහබේු ඟනවනු නුඳහතබ ු බනසපයම්ු
                                                           
4ුහක්යුංු6 3ු-ු ම තීජුතුසිතහුනහභලීදුසිල්හුභවත්මිඹ,ුහක්ුංු62ුමදයුයහණිු්රනහන්දුුභවත්මිඹු
,ුුහක්ිතුංු63ු-ුසිතුජී. බුපුංිතබවේහුභවතහ 
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නම්ුසුවිබලේෂීුරහදුබද්ීඹුමදයරුුබහවිතුශව. බුබභහිදීුආතළම්ුසිරුරුුසථහනු

ඊත්බත්ඟනඹුකිරීබභන්ුඹභකුුක්ණිුභයවඹවුඳත්ුශුවළකිඹ. බුක්ිතුඅඵහධඹක්ු

සුුයනුුපිණිුඳහදබ ුම්ුඳුබවෝුදකුණුුඳුආඟිල්රවු්රතිහයුකිරීභවුආතළම්ු

මදයරුනවු සිදුු විඹ. බු බයෝු විනිලසඝඹු කිරීබම්ු විවිධු ක්රභු බහවිතු යනුු රඵනු

ඳහයම්ඳරිුශ්රිුරහංකීඹුබදභුසුඳත්ුකිරීබම්ුසුවිබලේෂීුරහක්ුඵවුඳත්ුතිබබ්. බු

බයෝුනිලසඝඹුකිරීබම්ුක්රභඹක්ුබරුඳහයම්ඳරිුෂ හංුමදයරුු ුබහවිතුයනුු

රඵන්බන්ු “නහඩි”ු ඹු බේ. බු ඳහයම්ඳරිු ඵවහියු ්රතිහයු ක්රභඹක්ු ූ ු ක ළල්රන්ු රහු

රුධියඹුඊයහුළම භුතුිගන්ුතුහරඹවුරුධියුවනඹපයභු හුක්රභත්ුකිරීභ,ුබද්ීඹු

මදයුක්රභඹුතුශදුබහවිතුබේ. බුලින්ුවන්ුශුඳරිදිුඳළශෆිනලින්ුවුබර ුසුු

යනුබතල්ුෂ ලින්ුහදනුුරඵනුඖධු්රධහනුහෂ බහයඹක්ුඈුගුයනුුරළ දඹ. බ 

 822ු බහබ දීුඅයම්බුයනු රදු විබදයෝදඹු පිරිබනු භගින්ු ඳබේුරුවඹන්ු

අයුෂ බේදඹු වළදෆරීභු වහු ඈන්දිඹහවු ඹළපයභු ්රෂ ධනඹු යනු රදි. බඑහිු ්රතිපරඹක්ු

බරුල්වහුනයබ ුපිහිිනු“සවහං”ුඅයුෂ බේදුමදයුවිදයහරඹුබතුබඵොබවෝු

සිසුහුුඹනුරදි. බු ඈන්දිඹහබේු සිවු බඳයශහු ඳළමිණිුඳසුු ඳණ්ඩිතුඅඝහෂ ඹු වික්රභඅයච්ිතු

“සිද්ධ”ුබදභුබභහිුඈළන්පයභුපිණිුම්ඳවුඹක්ශුමදයුවිදයහරඹක්ුයමනු

රදි. බුඈන්දිඹහබේු“ුසවහං”ුඅයුෂ බේදුමදයුවිදයහරබ ුඈළනුභුරළබූුඑස. බුපී. බ බ්. බු

සිරිෂ ධනු භවතහු අඝහෂ ඹු වික්රභඅයච්ිතු භු ම්ඵන්ධු ූ ු තයු ඔහුු විසින්ු ඳසුු

ඹක්ශදිු යහඹනහහයඹක්ුබවත්ුඅයුෂ බේදුඖධුභහභක්ුයමනුරදි. බු දු නු

විවුබභභුභහභුඊසු්රමිතිබඹන්ුයුතුුුඅයුෂ බේදුඖධුකිහිඳඹක්ුනිඳදින. බු“ුසිද්ධ”ු

බදබම්දීු ඖධු නිඳදපයභු වහු යත්රන්ු යදිඹු ළනිු විවිධු බරෝවභඹු රයු බහවිතු

යනුුරළබබ්. බුඳසුුහරඹදීු“ුයුනහනි”ුළනිුබනකුත්ුඳහයම්ඳරිුඅයුෂ බේදුුමදයු

ක්රභු වඳුන්හු බදනුු රළබිව. බු හනබ දීු එක්දවසු නසිඹු ඳනසු වන්රදිු

ඵණ් හයනහඹුයඟඹුවිසින්ුඅයුෂ බේදුබදභුවිල්ඳඹක්ුබරුපිිගන්නහුරදි. බ 

භෆතදීුඈතහු ුඅන්බදෝරනහත්භුථහඵවවුරක්ුූ ුන්ධයයවඹුපිිගඵුහක්ිතු

විලහරු ්රභහවඹක්ු ඳවු රළ. ණුු බවිනන්ු පිු ඒු පිිගඵු ධහනබඹන්ු සිිනමු. බ ු බම්ු

පිිගඵුම තිභඹුවයුතුුබභබතක්ුන්ුබොවුබනොභළතිුඵළවින්ුළඩිදුයුවනක්ු

බනොකිරීභවු සුදුසුු ඹිනු සිතමු. බු එබේු වුදු රංහබේු ඟනවනු නුඳහතබ ු බනසපයම්ු
                                                           
4ුහක්යුංු6 3ු-ු ම තීජුතුසිතහුනහභලීදුසිල්හුභවත්මිඹ,ුහක්ුංු62ුමදයුයහණිු්රනහන්දුුභවත්මිඹු
,ුුහක්ිතුංු63ු-ුසිතුජී. බුපුංිතබවේහුභවතහ 
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ම්ඵන්ධබඹන්ු හක්ිතරුන්ු නළතු නළතත්ු ඳළවළදිලිු කිරීභු (ඳරිශිසවු  . බ )ු ළනු

ධහනබඹන්ුසිටීබම්ුළදත්භදුබභහිදීුවන්ුශුයුතුඹු 
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VIII ඳරිච්බේදඹ 

 ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ 

8.1.     ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ  

8.1.1. ර ංකළල - දකුණු ආසියළමශ  ළක්ණ දෆලෆන් යළ  --  භ කමයන් ගිරලිහුණු       
ඳෆරණි මෝකමේ මලමෂ විවහභය  

පුයහතනුලරුුරංහුකුළුඵඩු, භළණික්ුවුමුතුුම්ඵන්ධබඹන්ුබරොුපුයහුඳරුසිද්ධිඹවුඳත්ු

විඹ. බු ුමුරඹුවයවහුූ ුනළබනහියුබේදුභහබත්ුපිහිිනුහණිඟුයහඹ, ඊතුම්ුබඳයදිු

ංසිතීුවුඵවහියුංසිතීුවමුූ ුඳරුධහනුසථහනh ුවිඹ. බුුමුසලිම්ුබබශඳුන්ුවිසින්ු

ලරුු රංහු පිහිිනු තළනු යවසිතු බරු අයක්හු ශු තයු යුබයෝපීඹඹන්ු වු

නළබනහියුඅන්නබ ුවිසූුඟනඹහුවහුරුුබිභක්ුූ ුලරුුුරංහුඔවුනවුබඳොබශොු

භතුපිහිිනු ඉ න්ුඊඹනුසිහිුන්නුසුළුුගුප්තු හසථහනඹක්ුවිඹ. බු ු බරෝබ ුආතිු

නගිතභුකුරුඳුුුලරුුරංහබේුූ ුතයුභධයතනුංසිතිුතුශදීුඒහුයන්ුබභන්ුඹු

යනු රදි. බු ු ලරුු රංහබේුකුළුු ඵඩුු , ඳද්භයහ, ඈඳුනිල්ුවු මුතුුඅදිඹු පුයහතනබ දීු

ඈවිගන්භුඹුශදුලරුුරංහුතහක්වබ ුබඹෝධඹකුුූ ුඵුඵවහියුඳශුූ ුහෂ තහු

කිසිුවන්ු බනොශව. බු ු ලරුු රංහු පුයහතනු බරෝබ ු බවොභු හබන්ුනිඳදු ූ ු

යවක්ුූ ුඵදුමිනිහුවිසින්ුනිෂ භහවඹුයනුරදුබඵොබවෝුඅිතිලින්ුතළනූුලක්තිු

ම්ඳන්නුසථඳු ඳළතිු ඵදු පුයහතනුබරෝඹු විභනුවිවු බඳබන්. බු ු විසිනුසිඹු

බතක්භුබභඵඳුුදෆුන්ුතළනුබනොතිබිණි. බු ුබරෝුඳරුසිද්ධු“ ළභසසුඩු”ු තනනු

රද්බද්ුලරුුරංහුහබන්ලිනි. බු ුඳළයණිුබරෝඹුතුශුලරුුරංහබේුබරෝවුහෂ මිිනන්ු

ඈතහු දක්ිනන්ු බරු රනුු රළබූු තයු දළළන්තු ඊඳුන්ු තුශු ඹඳසු ගිනිඹම්ු නු

තයතුයදීුසබහවිුසුශංුඳහරනඹුයමින්ුඹ ුතුශවුහඵන්ුඑතුුකිරීබම්ුුරභඹු

ඔවුහුුදළනුසිිනඹව. බු ුබභකීුඹඳසුදිිනබන්ුබඵොබවෝුඳරුබද්ලලින්ුඊවහතුවළකිුවිඹ. බුු

ඊඳුන්ුතුිගන්ුභන්ුයනුසුශංුඳහරනඹුබොවුහඵන්ුඈතහුසල්ඳුලබඹන්ුඹ ු

භුමුසුුකිරීභවුලයුුරභුපිිගඵුඊසුතහක්ණිුදළනුභුඳළයණිුලරුුරහංකිඹන්ු

තුපයභුපිිගඵුනූතනුවිදයහජිනන්ුභවිතඹවුඳත්ුනුතයුඒහුනියහයවඹුකිරීභවු

තභත්ුඔවුන්ුභත්ුපයුනළත. බුබභභගින්ුබවොභුතියුණුුඅයුධුතළම භවුලයුහබන්ු

නිඳදනු තයු ඒහු අන්නතභු නළබනහියු යවරවු ඳනඹනු යනුු රළබිණි. බුු

ෂ තභහනබ දීු හඵන්ු හිතු ඈසතයම්ු හබන්ු නිඳදපයබම්ු තහක්වඹු නළබනෝු
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VIII ඳරිච්බේදඹ 

 ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ 

8.1.     ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ  

8.1.1. ර ංකළල - දකුණු ආසියළමශ  ළක්ණ දෆලෆන් යළ  --  භ කමයන් ගිරලිහුණු       
ඳෆරණි මෝකමේ මලමෂ විවහභය  

පුයහතනුලරුුරංහුකුළුඵඩු, භළණික්ුවුමුතුුම්ඵන්ධබඹන්ුබරොුපුයහුඳරුසිද්ධිඹවුඳත්ු

විඹ. බු ුමුරඹුවයවහුූ ුනළබනහියුබේදුභහබත්ුපිහිිනුහණිඟුයහඹ, ඊතුම්ුබඳයදිු

ංසිතීුවුඵවහියුංසිතීුවමුූ ුඳරුධහනුසථහනh ුවිඹ. බුුමුසලිම්ුබබශඳුන්ුවිසින්ු

ලරුු රංහු පිහිිනු තළනු යවසිතු බරු අයක්හු ශු තයු යුබයෝපීඹඹන්ු වු

නළබනහියුඅන්නබ ුවිසූුඟනඹහුවහුරුුබිභක්ුූ ුලරුුුරංහුඔවුනවුබඳොබශොු

භතුපිහිිනු ඉ න්ුඊඹනුසිහිුන්නුසුළුුගුප්තු හසථහනඹක්ුවිඹ. බු ු බරෝබ ුආතිු

නගිතභුකුරුඳුුුලරුුරංහබේුූ ුතයුභධයතනුංසිතිුතුශදීුඒහුයන්ුබභන්ුඹු

යනු රදි. බු ු ලරුු රංහබේුකුළුු ඵඩුු , ඳද්භයහ, ඈඳුනිල්ුවු මුතුුඅදිඹු පුයහතනබ දීු

ඈවිගන්භුඹුශදුලරුුරංහුතහක්වබ ුබඹෝධඹකුුූ ුඵුඵවහියුඳශුූ ුහෂ තහු

කිසිුවන්ු බනොශව. බු ු ලරුු රංහු පුයහතනු බරෝබ ු බවොභු හබන්ුනිඳදු ූ ු

යවක්ුූ ුඵදුමිනිහුවිසින්ුනිෂ භහවඹුයනුරදුබඵොබවෝුඅිතිලින්ුතළනූුලක්තිු

ම්ඳන්නුසථඳු ඳළතිු ඵදු පුයහතනුබරෝඹු විභනුවිවු බඳබන්. බු ු විසිනුසිඹු

බතක්භුබභඵඳුුදෆුන්ුතළනුබනොතිබිණි. බු ුබරෝුඳරුසිද්ධු“ ළභසසුඩු”ු තනනු

රද්බද්ුලරුුරංහුහබන්ලිනි. බු ුඳළයණිුබරෝඹුතුශුලරුුරංහබේුබරෝවුහෂ මිිනන්ු

ඈතහු දක්ිනන්ු බරු රනුු රළබූු තයු දළළන්තු ඊඳුන්ු තුශු ඹඳසු ගිනිඹම්ු නු

තයතුයදීුසබහවිුසුශංුඳහරනඹුයමින්ුඹ ුතුශවුහඵන්ුඑතුුකිරීබම්ුුරභඹු

ඔවුහුුදළනුසිිනඹව. බු ුබභකීුඹඳසුදිිනබන්ුබඵොබවෝුඳරුබද්ලලින්ුඊවහතුවළකිුවිඹ. බුු

ඊඳුන්ුතුිගන්ුභන්ුයනුසුශංුඳහරනඹුබොවුහඵන්ුඈතහුසල්ඳුලබඹන්ුඹ ු

භුමුසුුකිරීභවුලයුුරභුපිිගඵුඊසුතහක්ණිුදළනුභුඳළයණිුලරුුරහංකිඹන්ු

තුපයභුපිිගඵුනූතනුවිදයහජිනන්ුභවිතඹවුඳත්ුනුතයුඒහුනියහයවඹුකිරීභවු

තභත්ුඔවුන්ුභත්ුපයුනළත. බුබභභගින්ුබවොභුතියුණුුඅයුධුතළම භවුලයුහබන්ු

නිඳදනු තයු ඒහු අන්නතභු නළබනහියු යවරවු ඳනඹනු යනුු රළබිණි. බුු

ෂ තභහනබ දීු හඵන්ු හිතු ඈසතයම්ු හබන්ු නිඳදපයබම්ු තහක්වඹු නළබනෝු
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තහක්වඹුඹවතවුළබට්. බුු ළභසසුතරුබහවිතුබොවුකනුබරෝවුතවඩුුසියුම්ුබරු

ළපිඹුවළකිුඵදන්නහුරුවකි. බ 

ඳසුගිඹුලතුෂ ු විසුඳභවුූ ුහනුුතුශුඳළතිුබභයවුබද්ීඹුතහක්ණිු

දක්තහුත්වළයුදළී භුසිදුුපයුආකිුඅහයඹුෂ තභහනබ ුදළකිඹුවළකිඹ. බ 

බථයහදීු. දුදවභුඅයක්හුකිරීභවුබඳයමුවුත්ුයවුබරුලරුුරංහුඳරුඝලිතුපයුතිබිව. බුුු

හම්බඵෝඟඹු(මිඹන්භහයඹ)ුතහිනරන්තඹුඅදීුයවරුබථයහදීුබඵෞද්ධුධෂ භඹුඳරුඝලිතු

කිරීබම්ු කීභදු ලරුු රංහු තුු විඹ. බු ු දළනවු රංහබේු භතුු බමින්ු ු ඳතිනු පුයහු

විදයහත්භු හක්යු ඳන්බන්ු ඳළයණිු ලරුු රහංකිිනන්ු බඵොබවෝු ු තහක්ණිු

ක්බේතුරරුනිපුවත්ඹක්ුදළක්ුූ ුඵඹ. බු ුනම්ුලබඹන්ුඒහුවන්ුයන්බන්ුනම්, 

බරෝවු ශිල්ඳඹ, ඟරු විදයහ, හසතුු විදයහ, ණිතඹ, සිවිල්ු ඈංජිබන්රුු විදයහු වු

මදයුවිදයහුඅදිඹුබේ. බ 

8.1.22.   ර යළන්  ර විදයළල වශ ජ විදයළල  

ලරුුරංහුපුයහුමිනිසුන්ුවිසින්ුතනනුරදුළේුතිසවතයුදවක්ුආත. බුුබභභුආතළම්ුළේු

තනහු ආත්බත්ු ංහු වයවහු ු මුණුු ඵළඳීබභනි. බු ඒහබ ු ඟරඹු ආරු භහෂ ු ඔසබේු

ඈන්දිඹහනුුහයඹවුශගහපයභවුබඳය, බභභුළේුබතවුවයහුුඹහුආත. බුුආතළම්ුළේු

ඳළයණිුභබ දීුඳභවක්ුබනොුෂ තභහනබ ුඳහුවිසභඹුදනනුසුළුඹ. බු ුළේුතුශවු

ඟරඹුරැසුකිරීභුවුඟරුබොබයොේුතුිගන්ුනිකුත්ුනුඟරුධහයහුබොබයොේුබදොයල්ු

බහවිතු බොවු ඳහරනඹු කිරීබම්ු සූක්සභු ඹන්තරුවඹු වහු ඟරු විදයහු වු ණිතඹු

පිිගඵුඊසුදළනුභක්ුලයුබේ. බු ුළේුතුශුආතිුඟරඹුකුඹුරුරවුමුදහුවළරීභුවහු

ඳහවුඳද්ධතිඹක්ුනිෂ භහවඹුශුඳළයණිුබරෝබ ුූ ුඳශමුුයවුලරුුරංහුූ ුතයු

බභඹුබිබෝුබොුගු(Sluice Gate) බරුවඳුන්නුරදිුුනුයහධපුයුයහඟධහනිඹුයු

එක්දවසුබදීමඹක්ුඳළතිුතයුඑඹුදිිනබන්ුඳළතිුදීෂ කතභුයහඟධහනිඹුවිඹ. බුුබරෝබ ු

ඳළතිුබයෝභුනයඹුවළරුණුුවිවුයු ු දවවුළඩිුඳළතිු දීෂ කතභුයහඟධහනිඹදු

බභඹු බේ. බු ු නුයහධපුයු නයඹු ඈදියනු රද්බද්ු ලරුු රංහබේු බදනු දිභු ගු නු

භල්තුුඔඹුඵ ඹ. බුුබභඹුඈදියනුරද්බද්ුබභයවවුඳළමිණිුවිඟඹුකුභරුබේුභහතයු

භණ් රබ ු සිිනු zනුයහධz නම්ු ූ ු භහතයයබඹකි. බු ු නයබ ු නභු ආතිු ූ බ ු ඒු

බවේතුබනි. බ 
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විඟඹු වු ඔහුුළුගු ඳළමිණිුවත්ීමඹඹක්ුූ ු මිනිසුන්ුසිංවරු ඟහතිබ ු මුතුන්ුමිත්තන්ු

බරුරනුුරළබබ්. බ 

ඊතුරුුභළදුඳශහබත්ුපිහිිනුනුයහධපුයඹුවිඹිගුරහඳඹවුඹත්ුනුතයුබභෝම්ුළසිු

ඟරඹු යහු ළම බම්ුුරබභෝඳහඹු බනොභළතිුබභහිුඟරුහිගඹුනිතයුසිදුු න්නකි. බු ු ලරුු

රංහබේු සිිනු ඳළයණිු තිදක්ු ඈංජිබන්රුබෝු බභෝම්ු ළසිදිඹු ඵ හු යනුු පිණිු

ඟරහලුඈදිකිරීභවුඳවන්ුත්ව. බුුපයුහවුලයුුඟරඹුමින්ුරළ. ණුුතයුබභභුහු

වහුඑක්ුඑක්ුසථහරදිුඳහරනඹුයනුුරඵනුබනො හුරනුඟරඹුලයුබේ. බුු

බභභුළේුනිෂ භහවඹුකිරීබම්දීුඳළයණිුඈංජිබන්රුන්ුවිසින්ුඑක්ුඟරහලඹක්ුබනුවු

ළේු ඳද්ධතිඹක්ු ඈදියු තිබූු තයු බභභු ළේ, ආශල්ු භගින්ු එකිබනවු ම්ඵන්ධු

කිරීභුඳභවක්ුබනො, ළේුඳද්ධතිබ ුඳරුධහනුළේුුකු හුඳරිහයුළේුවනහකින්භු

වපයුතිබඵනුඳරිදිුුඈදියනුරදි. බුුබභභුඳරිහයුළේුඈදිුබොවුආත්බත්ු්රධහනුළක්ු

වහුඊඳහිනුබරුසථහනුතුබොවුඑභගින්ුුසිසිල්ුබද්ලගුවඹක්ුවවනුුපිණිඹ. බුු

බභහිදීුඟරුහසඳුඝක්රඹවුනුඵරුබදමින්ුඟරුහසඳුංශුුකනුපයබභන්ුඑුදිවුඳතිනු

විඹිගුහරගුවඹදීුුබවෝුඳයබහබ දීුළසිුවවුම . බුුබභභගින්ුළේරුආතිු

ඟරඹුවිලහරුබරුවහනිපයභුළශබක්. බු ුවිලහරුඟරහලුබොවිතළනවුYHුඟරඹුඵ හු

කිරීභුබභන්භුමිනිසුලයතහුුනුදිඹුනෆභ, බේදීභ, ඳහනඹුකිරීභුඹනහදිඹවුඳභවක්ු

බනොුඊතුරුුභළදුුතළනිතරහු්රබද්ලරුඊසවත්ඹුංලුකීඳඹක්ුඳවතුබවලීබභන්ු

එහිු නු ඟනතහවු හඹවු දිභු බද්ලගුවඹක්දු නිෂ භහවඹු යු දුණි. බු ු නු දුළුු

අ�තබ ු ළේු ති දබභන්ු ඟරු හසඳු ඝක්රඹු තදුයවත්ු �ඹු නු තයු එභගින්ු නු

වනඹුභගින්ුඳුබේදීඹහභුළශකීදුසිදුුබේ. බ 

මුල්හරබ දීුනුයහධපුයුයහඟධහනිඹුතුශුඟරහලුඈදිබොවුති. බණ්ුළසිදිඹුරැසුබොවු

තඵහු ඒහු වුරුද්දු පුයහභු බහවිතු යනුු පිණිඹ. බු ඈන්දිඹහබේු බභන්භු රංහබේදු

ඟනහහුබිහිූ බ ුංහුඅලරුතුූ ුතයුබභභුඟනහහුතුිගන්ුසිංවරුබයත්ඹුබිහිු

විඹ. බුුඳසුුහරබ දීුහෂ ථුබරුවිලහරුඟරහලුඈදිකිරීභුඅයම්බුූ ුතයුරුහී ඹුඟර, 

ඳන්ල්ුවුදහළබ්ුආසුරින්ුසිංවරුංසිතිඹුුරභබඹන්ුබො නළගුණි. බුුරුහී ඹුඟරහලු

වු හරිභහෂ ු ඳද්ධතිු ඳදනම්ු බොවු බනු බඵෞද්ධහභු ඳදනම්බොවු බනු සිංවරු

ංසිතිඹුුෂ ධනඹුවිඹ. බ 

280



280 
 

විඟඹු වු ඔහුුළුගු ඳළමිණිුවත්ීමඹඹක්ුූ ු මිනිසුන්ුසිංවරු ඟහතිබ ු මුතුන්ුමිත්තන්ු

බරුරනුුරළබබ්. බ 

ඊතුරුුභළදුඳශහබත්ුපිහිිනුනුයහධපුයඹුවිඹිගුරහඳඹවුඹත්ුනුතයුබභෝම්ුළසිු

ඟරඹු යහු ළම බම්ුුරබභෝඳහඹු බනොභළතිුබභහිුඟරුහිගඹුනිතයුසිදුු න්නකි. බු ු ලරුු

රංහබේු සිිනු ඳළයණිු තිදක්ු ඈංජිබන්රුබෝු බභෝම්ු ළසිදිඹු ඵ හු යනුු පිණිු

ඟරහලුඈදිකිරීභවුඳවන්ුත්ව. බුුපයුහවුලයුුඟරඹුමින්ුරළ. ණුුතයුබභභුහු

වහුඑක්ුඑක්ුසථහරදිුඳහරනඹුයනුුරඵනුබනො හුරනුඟරඹුලයුබේ. බුු

බභභුළේුනිෂ භහවඹුකිරීබම්දීුඳළයණිුඈංජිබන්රුන්ුවිසින්ුඑක්ුඟරහලඹක්ුබනුවු

ළේු ඳද්ධතිඹක්ු ඈදියු තිබූු තයු බභභු ළේ, ආශල්ු භගින්ු එකිබනවු ම්ඵන්ධු

කිරීභුඳභවක්ුබනො, ළේුඳද්ධතිබ ුඳරුධහනුළේුුකු හුඳරිහයුළේුවනහකින්භු

වපයුතිබඵනුඳරිදිුුඈදියනුරදි. බුුබභභුඳරිහයුළේුඈදිුබොවුආත්බත්ු්රධහනුළක්ු

වහුඊඳහිනුබරුසථහනුතුබොවුඑභගින්ුුසිසිල්ුබද්ලගුවඹක්ුවවනුුපිණිඹ. බුු

බභහිදීුඟරුහසඳුඝක්රඹවුනුඵරුබදමින්ුඟරුහසඳුංශුුකනුපයබභන්ුඑුදිවුඳතිනු

විඹිගුහරගුවඹදීුුබවෝුඳයබහබ දීුළසිුවවුම . බුුබභභගින්ුළේරුආතිු

ඟරඹුවිලහරුබරුවහනිපයභුළශබක්. බු ුවිලහරුඟරහලුබොවිතළනවුYHුඟරඹුඵ හු

කිරීභුබභන්භුමිනිසුලයතහුුනුදිඹුනෆභ, බේදීභ, ඳහනඹුකිරීභුඹනහදිඹවුඳභවක්ු

බනොුඊතුරුුභළදුුතළනිතරහු්රබද්ලරුඊසවත්ඹුංලුකීඳඹක්ුඳවතුබවලීබභන්ු

එහිු නු ඟනතහවු හඹවු දිභු බද්ලගුවඹක්දු නිෂ භහවඹු යු දුණි. බු ු නු දුළුු

අ�තබ ු ළේු ති දබභන්ු ඟරු හසඳු ඝක්රඹු තදුයවත්ු �ඹු නු තයු එභගින්ු නු

වනඹුභගින්ුඳුබේදීඹහභුළශකීදුසිදුුබේ. බ 

මුල්හරබ දීුනුයහධපුයුයහඟධහනිඹුතුශුඟරහලුඈදිබොවුති. බණ්ුළසිදිඹුරැසුබොවු

තඵහු ඒහු වුරුද්දු පුයහභු බහවිතු යනුු පිණිඹ. බු ඈන්දිඹහබේු බභන්භු රංහබේදු

ඟනහහුබිහිූ බ ුංහුඅලරුතුූ ුතයුබභභුඟනහහුතුිගන්ුසිංවරුබයත්ඹුබිහිු

විඹ. බුුඳසුුහරබ දීුහෂ ථුබරුවිලහරුඟරහලුඈදිකිරීභුඅයම්බුූ ුතයුරුහී ඹුඟර, 

ඳන්ල්ුවුදහළබ්ුආසුරින්ුසිංවරුංසිතිඹුුරභබඹන්ුබො නළගුණි. බුුරුහී ඹුඟරහලු

වු හරිභහෂ ු ඳද්ධතිු ඳදනම්ු බොවු බනු බඵෞද්ධහභු ඳදනම්බොවු බනු සිංවරු

ංසිතිඹුුෂ ධනඹුවිඹ. බ 
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බඳොබශොු භතුපිිනන්ු බවෝු බඳොබශු ඹිනන්ුආශභහෂ ු ඔසබේු දිගුු දුයක්ු බතක්ු ඟරඹු

ඳරුහවනඹු යනුු පිණිු සුදුසුු ආශු භහෂ ු ෆදීභු පිිගඵු සිංවරු ඈංජිබන්රුබෝු තිු

දක්ුූ ව. බුුභවබන්ුයජුවුලින්ුවිසූුබුයජුුවිසින්ුබඳොබශොුභතුපිවුවහුබඳොබශොු

ඹවුආශුභහෂ ුකීඳඹක්ුතළම බම්ුබෞයඹුහිමිුයුත්ුතයුඔහුුවිසින්ුආශවළයුනම්ු

ූ ුඑක්ුආශුභහෂ ඹක්ුඵවහියුබදවුඟරඹුරහඹහභුපිණිුඈදියනුරද්දකි. බුුරංහබේු

දිභුගුනුභවළලිුබේුතුුංහක්ුනුමන්ුගුවයවහුඵළම්භක්ුඈදිකිරීබභන්ු

ආශවළයුආශුභහෂ ඹුතනනුරදි. බුුබභභුආශවළයුභගින්ුළතපුම්ුවතිගවවු හුදුයක්ු

ඔසබේුඟරඹුබනඹනුුරළබූුතයුඑභුඟරඹුිිතහෂ මිුවයුතුුවහුබහවිතුයනු

රදි. බුුඳසුුහරබ දීුමින්බන්රිඹුළුවහුඟරඹුඳඹනුරද්බද්ුබුයජුුවිසින්ුතළනූු

බභභුආශවළයුභගිනි. බු ුධහතුබේනුයජුුවිසින්ුඈදියනුරදුබඹෝධුආරුබරෝබ ුආතිු

ඈතහභු නහුනිෂ භහවඹක්ුනුතයුඑඹුකිබරෝුී වයඹු දුයක්ුවහු බන්ිනී වෂ ු

12ුඵෆවුභක්ුආතිුළතපුම්ු54වුළඩිුදුයක්ුදිබනු(කි. බී . බු85) ආරුභහෂ ඹකි. බුුඑහිුූ ු

ඵෆවුභු(ළතපුභවුගල්ු08ුක්)ුඑශුමිමිුනුුඳවත්ුඵෆවුභකි. බු ුභල්තුුනිම්නබ ු

පිහිිනුතිහුළු(නුයහධපුයඹ)ුවුරහළුම්ඵන්ධුබොවුතළනූුබඹෝධුආබශන්ුඑභු

ළේුබදබහිුතිරික්තුඟරඹුබහවිතුයනුරදි. බුුරහළුතනනුරද්බද්ුබතළනිුදිභු

ංහු නු රහු ඔඹු වයවහු බේල්රක්ු ඵළඳීබභන්ු නු තයු එඹු ඈදියනු රද්බද්ු

ධහතුබේනුයජුුවිසිනි. බ 

ආශභහෂ ුතුිගන්ුඟරඹුරහුඹෆභවුළරළසපයබම්දීුඩුුඵෆවුම්ුබභන්භුඟරඹුබේබඹන්ු

රහුඹෆභුවහුආශුභහෂ රුවළයවුම්දුඟරඹුඳවශවුරහුඹෆභුබනුවුඊඩුංුඵරහු

ඹෆභවුසුදුසුුබරුඳහරනඹුකිරීභදුඹනුරුණුුම්ඵන්ධබඹන්ුඳබේුඳළයණිුශුවිසූු

ඈංජිබන්රුබෝුතිදක්ුූ ව. බ 

පුයහවුඈංජිබන්රුන්බේුදසම්ුඹුශුවළක්බක්ුෂ තභහනුඈංජිබන්රුන්ුවිසින්ු

නපයනුමිනුම්ුඊඳයවුහිතුබල්ෂ ුකියවුඵදුුනතභුතහක්වඹුඊඳබඹෝගීුයු

නිමින්ුඈදියනුුරඵනුඩුුඵෆවුම්ුහිතුආශුභහෂ ුළරකිල්රවුත්විවඹ. බු ුබභඵඳුු

ඩුුඵළමිුහිතුආශුභහෂ ුඳබේුඈංජිබන්රුන්ුඈදිබොවුආත්බත්ුබභකීුකිසිදුුනපයනු

තහක්වඹක්ුබනොභළතිඹ. බු ුඑතයම්ුසූක්සභුඅහයඹකින්ුබභකීුමිනුම්ුඳබේුඑශු

විසූුඈංජිබන්රුන්ුයනුරද්බද්ුබබේදළිනුීමතිභවුඳහුඳවසුඹ. බුුු„පුයහතනුරංහ‟ 

ඹනු රුන්ථඹු ලියූු එම්. බඳහෂ ු තයරු ඹහන්තරුු විදයහු වු ඟරු විදයහු පිිගඵු සිංවරු
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ඟනඹහබේුූ ුනිපුවතහඹුපිිගඵුසිඹුරුන්ථබ ුබභබේුවන්ුයුආතු(බභඹු1909ුදීු

ඳශුයනුරදි) 

“බභහිු මුල්ු ඳදිංිතරුන්ු රංහවු ඒභවු බඳයු හරිු ෂ භහන්තඹු යනු අහයඹු

පිිගඵු දළනු බනු සිිනු ඵු බඵොබවෝු විවු තයඹක්ු නු තයු ළේු තළම භු පිිගඵු

දළනුභත්ුභුඔවුන්ුබභහිුඳළමිණිුඵුබඳන්පයභවුරුණුුනළත. බු ුහභහනයබඹන්ුමින්ු

දවසුන්බන්ුඑඵඳුුදළනුභක්ුඔවුන්ුඳදිංිතුදිසතරුක්රුසිිනුඔවුන්බේුමුතුන්ුමිත්තන්ු

බනොදළනුසිිනුඵුබවෝුඔවුන්ුඑභුහෂ ඹඹුසිදුුබනොශුඵඹ. බුුුඒුබබේුබතත්ුඑහිු

ංෂ ධනඹු වු යහප්තිඹු පිිගඵුකීෂ තිඹු රංහබේු සිිනු මුල්ු සිංවරු ඳහරිනන්ු වු

ඔවුන්බේු කිු යුතුු ඊඳබද්ලඹන්ු යනු බොවු සිදුු ූ ු ඵවු කිසිදුු ළඹක්ු

බනොභළත. බ”1  

නුයහධපුයු යහඟධහනිබ ු ඊසු ඟරු තහක්ණිු ංසිතිබ ු ෂ ධනඹ, ඳළයණිු

බරෝබ ුඳශමුුසිඹබේු සිවභුබභයවුනළබනහියුබොවුහණිඟුභධයසථහනඹක්ු

බරු ෂ ධනඹු පයභවු භු බඳන්පයඹ. බු ු බභබේු භන්නහයබම්ු පිහිිනු යහඹු බිඵහු

තරුකුවහභරුයහඹුපුයහවුරංහබේුඳරුධහනුයහඹක්ුඵවුඳත්විඹ. බුුලරුුරංහුලතුෂ ු

වනහක්ුතිසබේු භිද්ධිභත්ු ඳළතිු තයු බභකීු යහඹු වයවහු සිදුු ූ ු ඟහතයන්තයු

බබශහභුතුිගන්ුඊඳඹහුත්ුඵදුුමුදල්ලින්ුඊසුූ ුදහළබ්ුවුීමගිරිඹුඵඳුුයහඟධහනිදු

ඈදිකිරීභවුවළකිුූ ුඵුනුභහනුයනුුරළබබ්. බුුපුයහතනුඳෂ සිඹහුබයෝභබ ුවුරුසිඹු

ඹනුයවල්ුභුබබශහම්ුකිරීබම්දීුභන්නහයම්ු (භවබතොව)ුයහඹුනිදවසු යහඹක්ු

බරුුරඹහත්භුූ ුඵවුබඵොබවෝුහක්යුආත. බු ු බභහිදීුබභකීු ු යවරුනළේුතුශදීු

චීනඹුවුබඳයදිුපිහිිනුබනක්ුයවල්ුභුබබශහම්ුුසිදුවිඹ. බ 

ආම්බඳෝයහුඵඳුන්රුපුයනුරදුිනන්, සුුවිශවුන්ුවුබනකුත්ුබබශුබහණ් ු

ඳළවූ ුනළේුභවබතොවුයහබ ුඵවහියුබොවබේුනළංගුයම්රනුතයු සිල්ක්, මුතුුවු

ඳච්ඝු ල්ලින්ු තළනූු අබයවු හිතු නළේ, එකීු භවබතොවු යහබ ු නළබනහියු

ඳෂ ඹන්තබ ුවිඹ. බුුබභකීුබහණ් ුනළේුබදක්ුතයුබිගන්භුහුභහරුුයුත්ුතයු

බහණ් ුබබශහභවුඳවසුම්ුළරීමභුබනුබන්ුඳළයණිුලරුුරංහුයඟඹුහසතුුඹු

යනුරදි. බ 
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ඟනඹහබේුූ ුනිපුවතහඹුපිිගඵුසිඹුරුන්ථබ ුබභබේුවන්ුයුආතු(බභඹු1909ුදීු

ඳශුයනුරදි) 

“බභහිු මුල්ු ඳදිංිතරුන්ු රංහවු ඒභවු බඳයු හරිු ෂ භහන්තඹු යනු අහයඹු

පිිගඵු දළනු බනු සිිනු ඵු බඵොබවෝු විවු තයඹක්ු නු තයු ළේු තළම භු පිිගඵු

දළනුභත්ුභුඔවුන්ුබභහිුඳළමිණිුඵුබඳන්පයභවුරුණුුනළත. බු ුහභහනයබඹන්ුමින්ු

දවසුන්බන්ුඑඵඳුුදළනුභක්ුඔවුන්ුඳදිංිතුදිසතරුක්රුසිිනුඔවුන්බේුමුතුන්ුමිත්තන්ු

බනොදළනුසිිනුඵුබවෝුඔවුන්ුඑභුහෂ ඹඹුසිදුුබනොශුඵඹ. බුුුඒුබබේුබතත්ුඑහිු

ංෂ ධනඹු වු යහප්තිඹු පිිගඵුකීෂ තිඹු රංහබේු සිිනු මුල්ු සිංවරු ඳහරිනන්ු වු

ඔවුන්බේු කිු යුතුු ඊඳබද්ලඹන්ු යනු බොවු සිදුු ූ ු ඵවු කිසිදුු ළඹක්ු

බනොභළත. බ”1  

නුයහධපුයු යහඟධහනිබ ු ඊසු ඟරු තහක්ණිු ංසිතිබ ු ෂ ධනඹ, ඳළයණිු

බරෝබ ුඳශමුුසිඹබේු සිවභුබභයවුනළබනහියුබොවුහණිඟුභධයසථහනඹක්ු

බරු ෂ ධනඹු පයභවු භු බඳන්පයඹ. බු ු බභබේු භන්නහයබම්ු පිහිිනු යහඹු බිඵහු

තරුකුවහභරුයහඹුපුයහවුරංහබේුඳරුධහනුයහඹක්ුඵවුඳත්විඹ. බුුලරුුරංහුලතුෂ ු

වනහක්ුතිසබේු භිද්ධිභත්ු ඳළතිු තයු බභකීු යහඹු වයවහු සිදුු ූ ු ඟහතයන්තයු

බබශහභුතුිගන්ුඊඳඹහුත්ුඵදුුමුදල්ලින්ුඊසුූ ුදහළබ්ුවුීමගිරිඹුඵඳුුයහඟධහනිදු

ඈදිකිරීභවුවළකිුූ ුඵුනුභහනුයනුුරළබබ්. බුුපුයහතනුඳෂ සිඹහුබයෝභබ ුවුරුසිඹු

ඹනුයවල්ුභුබබශහම්ුකිරීබම්දීුභන්නහයම්ු (භවබතොව)ුයහඹුනිදවසු යහඹක්ු

බරුුරඹහත්භුූ ුඵවුබඵොබවෝුහක්යුආත. බු ු බභහිදීුබභකීු ු යවරුනළේුතුශදීු

චීනඹුවුබඳයදිුපිහිිනුබනක්ුයවල්ුභුබබශහම්ුුසිදුවිඹ. බ 

ආම්බඳෝයහුඵඳුන්රුපුයනුරදුිනන්, සුුවිශවුන්ුවුබනකුත්ුබබශුබහණ් ු

ඳළවූ ුනළේුභවබතොවුයහබ ුඵවහියුබොවබේුනළංගුයම්රනුතයු සිල්ක්, මුතුුවු

ඳච්ඝු ල්ලින්ු තළනූු අබයවු හිතු නළේ, එකීු භවබතොවු යහබ ු නළබනහියු

ඳෂ ඹන්තබ ුවිඹ. බුුබභකීුබහණ් ුනළේුබදක්ුතයුබිගන්භුහුභහරුුයුත්ුතයු

බහණ් ුබබශහභවුඳවසුම්ුළරීමභුබනුබන්ුඳළයණිුලරුුරංහුයඟඹුහසතුුඹු

යනුරදි. බ 
                                                           
1 පුයහතනුරංහු-ුපිුගුුංු348ුහනුබේදඹුවුඳශමුුබජ්දබ ුපිුගුංු349 

 

283 
 

8.1.3.  මජයෝතිය ළවහ  රය,    ළරකළ විදයළල වශ ගණි ය.  

ඵවහියුඅධිඳතයුඳළමිණීභත්ුභුසිංවරුණිතඹුඳරුසිද්ධිඹවුඳත්නුුපිණිුභතු

යනුරදි. බුුීමගිරිුභබ දීු(04 - 06ුසිඹස)ුශූලයනයු(බින්දු)ුවහුංබක්තඹක්ුබඹොදහු

ළම භු සිදුවිඹු වළකිු තිබූු ඵු භෆතදීු ඈදිරිඳත්ු ූ ු ු සිද්ධහන්තු වු හක්යදු භගින්ු

නහයවඹුනුතුරුුුසිඹලුභුඊසු ඊළන්පයම්, ංුපිිගඵුංල්ඳදුආතුළුුබද්ුලරුු

රංහවුබබනනුුරළ. බේුඊඳභවහද්පයඳබඹන්ුඵුමද්ධහන්තිුපිිගන්නහුරදි. බුු

බම්ුනුුඈන්දිඹහබේුසිිනුේබේරෂ ුීමබයෝවුඳරුථභුසිංවරුණිතජිනන්ුවිසින්ු“ශූලයනය” 

වහුමුල්ුයවුංබක්තඹක්ුබහවිතුබොවුතිබූුඵවුනුභහනුබබෂ . බු ුණිතබ දීු

“ශූලයනය” ඹන්නුඈතහුළදත්ුනුතයුඑඹුනළතිුදුඳතිනුවියුක්තුණිතඹුබහවිතු

ශුබනොවළකිඹ. බුුබඵොබවෝුණිතජඹන්බේුදවුුන්බන්ුු“ශුනය” ඹනුංල්ඳඹු

ෂ ධනඹු ූ බ ු ඈන්දීඹු වු භහඹහු බයත්ු තුශු නු තයු නපයනු ණිතබ ු ඳදනභු

බො නළගීභවුබඵබවවින්ුදහඹුූ ුරුුවුඉජිප්තුුඹුඳහු“ශූලයනය” පිිගඵුබනොදළනු

සිිනඹව. බුඈංරුසිුඵසින්ුූ ු“Zero” ඹනුඳදඹුංසිතුබහහබේු“ශූලයනය” ඹනුඝනබඹන්ු

ුත්ඳන්නුූ කි. බු ු“ණිතබ ුංෂ ධනඹ”ු (Development of Mathematic) නම්ුූ ු

සිඹුරුන්ථබඹහිුඉ. බටී. බබඵල්,  ඈන්දීඹුණිතජිනන්ුවිසින්ු“ශූලයනය” පිිගඵු ුෂ ධනඹු

ශුඅහයඹුඳවතුවන්ුඳරිදිුඳරුහලුබොවුආත. බු ුවන්ුකිරීභුපිිගඵුළවලුු

හින්දුරුන්ු විසින්ු ුර. බ. බ800ු බඳයු දිනඹු හනු ලබඹන්ු විනු රදි. බු ු කිසිඹම්ු

ඒඹක්ුබනොභළතිුවිවුබවෝුහින්දුුඈරක්ම්රුනිරඳවඹුනුංඹක්ුුූ ුදවබ ු

ඵරඹක්ු බරු “ශූලයනය”වඳුන්හදීභු වළභු ල්හිභු ඈතහු ඊසු ූ ු ඳරුහබඹෝගිු බොඹහු

ළම භක්ුබරුවන්ුන්නහුරදි. බ 

විලහරු ංු බභන්භුකු හු ංු පිිගඵුංල්ඳඹු ඳළයණිු ු �ුරහංකිඹන්ුබඵෝධු

බොවුබනුතිබූුතයුඒහු1+10-10ුඹනුපිිගබලින්ුනුතයුඒහුු“ංගුලි” නමින්ු

වඳුන්නුුරළ දඹ. බුු“ඳයභහණු” ඹනුු“ංගුලි”ුවුභදක්ුවිලහරුවිඹ. බුුවිලහරුංුපිිගඵු

ඈන්දීඹුබයත්ඹුතුශුබෞයහන්විතුබිඹක්ුුවිඹ. බුුඑභුතත්ත්ඹුසිංවරඹන්ුතුශදුවිඹ. බුු

“ළඩිු කිරීබම්ු ඝරු” පිිගඵු සිංවරඹන්ු තිු දක්ු සිිනඹව. බු ු බභභු ඝරුු භගින්ු

නන්තඹු බතක්ු විහිදීු න්ු නු ංයහු පිිගඵු වන්ු යනුු රළබබ්. බු ු එඹුු

“ංය” නම්ු බේ. බු ු 10ු බ ු 143ු ළනිු ඵරඹවු දීු ආතිු නභු බභඹින. බු ු (10143) ඳළයණිු

සිංවරිනන්ු නිපුවතහු දළක්ූ බ ු ංයහරවු ඳභවක්ු බනොබේ. බු ු එභු ංයහරු
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පුනයහෂ තනු සබහ, ඳරුහථමිුංයහු වු ංයහනු බශ්රේණිු බරු වඳුනහතු වළකිු

යවහුපිිගඵදුඔවුහුුනිරීක්වඹුබොවුතිබිව. බුුසිංවරුබවෝඩිබ ුක්යුභුංු

මිලුරුරු බොවු “ඹන්තය” නමින්ු වඳුන්නුුරඵනුතමු තවඩුු භතු ඒහු ලිඹළපයු ු තිබූු ඵු

යවක්ුබනොබේ. බුුබභභුඹන්තයුඳශඳිනුඹවුවුඒහුතළන්ඳත්ුයුආතිුසථහනරවු

හනහුඊදහනුඵවුවිලසහුබබෂ . බු ු බභභුඹන්තයුවළභවිවභු “භන්තය” බවත්ු

ජ්ඟහඹනඹුභුඵළඳීුඵතී. බු ු බභභුඹන්තයුභු ඳිනුරදුභවයුංයහු ඳරුථභු

ංු එනම්ු ු 3,5,7ු අදිඹු බේ. බු ු “ඹන්තය” ඹනුු ඊඳයවු (බභරම්)ු බවෝු ඹන්තයඹු

වහු බඹොදනු ංසිතිු ඝනඹු බේ. බු ු ඳළයණිු ඈන්දිඹහබේු විසූු ු හින්දුරුු බභන්භු

සිංවරබඹෝදුංුයවහරුපිහිිනුගුප්තුසබහඹුවිලසහලුශව. බු ුසයුනුකරුඟඳු

යනුරදු ලබ්දු නුහයබඹන්දු බභකීුගුප්තුංයහ ලින්ද, සබහවිු වු දියභඹු

ඵරඹක්ුබභකීුඹන්තයුතුිගන්ුආතිුශුවළකිුඵුවිලසහුයනුරදි. බු ුබභකීුභන්තයු

නළතුනළතත්ුහයුකීඳඹක්භුහඹනඹුයනුුරඵනුතයුඑකීුහඹනුහයුංයහු

වනඹුයුඒහුඹම්ුගුප්තුංයහවුඑනම්ු108ුඅදීුවනවුභනුතුරුුබභඹු

සිදුුයනුුරළබබ්. බු ු දකුණුුවහුේනිදිුංසිතිුතුශුංයහරුයවහුපිිගඵුඑනම්ු

ඒහුඳරුථභුංයහුබවෝුඔත්බත්, ඈයට්බට්ුංයහුබශ්රේණිුලබඹන්ුඳළතීබභන්ුඒහු

ඹම්ුගුප්තුසබහඹක්ුන්නහුඵුතත්ත්හබඵෝධබඹන්ුසිිනඹව. බුුනිතළතින්භුආතිුනු

පුනයහෂ තනු ංයහු බශ්රේණීු පිිගඵු පුයහතනු ඈන්දිඹහනුු වු සිංවරු ඟනඹහු සිදුු ශු

නිරීක්වුබවේතුුබොවුබනුබභකීුංසිතිුතුශුඑභුංයහුශුද්ධුූ ුවුගුප්තුඵවු

ඳත්ුයනුරදි. බ 

ඊතුරුු ඈන්දිඹහබේු විලහරු ඳරුබද්ලඹක්දු රුසිබ ු භහිනභු දක්හු ූ ු ඳරුබද්ලඹදු ආතුළුු

ඳහරනඹුශුබලෝුධියහඟඹහුඈන්දිඹහබේුකිරුළුුඳශඳිනුවිවුඑශුරුසිබ ුඳළතිු

ආතළම්ුඟනඳුරඹුසිද්ධහන්තුඈන්දිඹහනුුඟනතහවුවිිතුවිඹ. බු ුංයහු යවහුවුබොඵහු

දවබම්ුම්ඵන්ධඹුපිිගඵුඳිනතයසබේුසිද්ධහන්ත, බලෝුධියහඟඹහබේුඈන්දිඹහු

තුශුඳළතිුඵදුඒහුඈන්දිඹහබේුණිතුලහසතරුඹුවළ ුළසපයභවුදහඹුූ ුඵදුනුභහනු

ශුවළකිඹ. බ 

මුල්ුහරබ දීුලරුු ුරංහබේුසිිනුබඟයෝතියුපිිගඵුවශුදළනුභත්ුතිබූුතළනළත්බතකුු

„ණිතඹහ‟ බරු වඳුන්නුු රළ දඹ. බු ු පුයහතනු ු රංහබේු ු „ණිතඹහ‟ නමින් කිහිඳු
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පුනයහෂ තනු සබහ, ඳරුහථමිුංයහු වු ංයහනු බශ්රේණිු බරු වඳුනහතු වළකිු

යවහුපිිගඵදුඔවුහුුනිරීක්වඹුබොවුතිබිව. බුුසිංවරුබවෝඩිබ ුක්යුභුංු

මිලුරුරු බොවු “ඹන්තය” නමින්ු වඳුන්නුුරඵනුතමු තවඩුු භතු ඒහු ලිඹළපයු ු තිබූු ඵු

යවක්ුබනොබේ. බුුබභභුඹන්තයුඳශඳිනුඹවුවුඒහුතළන්ඳත්ුයුආතිුසථහනරවු

හනහුඊදහනුඵවුවිලසහුබබෂ . බු ු බභභුඹන්තයුවළභවිවභු “භන්තය” බවත්ු

ජ්ඟහඹනඹුභුඵළඳීුඵතී. බු ු බභභුඹන්තයුභු ඳිනුරදුභවයුංයහු ඳරුථභු

ංු එනම්ු ු 3,5,7ු අදිඹු බේ. බු ු “ඹන්තය” ඹනුු ඊඳයවු (බභරම්)ු බවෝු ඹන්තයඹු

වහු බඹොදනු ංසිතිු ඝනඹු බේ. බු ු ඳළයණිු ඈන්දිඹහබේු විසූු ු හින්දුරුු බභන්භු

සිංවරබඹෝදුංුයවහරුපිහිිනුගුප්තුසබහඹුවිලසහලුශව. බු ුසයුනුකරුඟඳු

යනුරදු ලබ්දු නුහයබඹන්දු බභකීුගුප්තුංයහ ලින්ද, සබහවිු වු දියභඹු

ඵරඹක්ුබභකීුඹන්තයුතුිගන්ුආතිුශුවළකිුඵුවිලසහුයනුරදි. බු ුබභකීුභන්තයු

නළතුනළතත්ුහයුකීඳඹක්භුහඹනඹුයනුුරඵනුතයුඑකීුහඹනුහයුංයහු

වනඹුයුඒහුඹම්ුගුප්තුංයහවුඑනම්ු108ුඅදීුවනවුභනුතුරුුබභඹු

සිදුුයනුුරළබබ්. බු ු දකුණුුවහුේනිදිුංසිතිුතුශුංයහරුයවහුපිිගඵුඑනම්ු

ඒහුඳරුථභුංයහුබවෝුඔත්බත්, ඈයට්බට්ුංයහුබශ්රේණිුලබඹන්ුඳළතීබභන්ුඒහු

ඹම්ුගුප්තුසබහඹක්ුන්නහුඵුතත්ත්හබඵෝධබඹන්ුසිිනඹව. බුුනිතළතින්භුආතිුනු

පුනයහෂ තනු ංයහු බශ්රේණීු පිිගඵු පුයහතනු ඈන්දිඹහනුු වු සිංවරු ඟනඹහු සිදුු ශු

නිරීක්වුබවේතුුබොවුබනුබභකීුංසිතිුතුශුඑභුංයහුශුද්ධුූ ුවුගුප්තුඵවු

ඳත්ුයනුරදි. බ 

ඊතුරුු ඈන්දිඹහබේු විලහරු ඳරුබද්ලඹක්දු රුසිබ ු භහිනභු දක්හු ූ ු ඳරුබද්ලඹදු ආතුළුු

ඳහරනඹුශුබලෝුධියහඟඹහුඈන්දිඹහබේුකිරුළුුඳශඳිනුවිවුඑශුරුසිබ ුඳළතිු

ආතළම්ුඟනඳුරඹුසිද්ධහන්තුඈන්දිඹහනුුඟනතහවුවිිතුවිඹ. බු ුංයහු යවහුවුබොඵහු

දවබම්ුම්ඵන්ධඹුපිිගඵුඳිනතයසබේුසිද්ධහන්ත, බලෝුධියහඟඹහබේුඈන්දිඹහු

තුශුඳළතිුඵදුඒහුඈන්දිඹහබේුණිතුලහසතරුඹුවළ ුළසපයභවුදහඹුූ ුඵදුනුභහනු

ශුවළකිඹ. බ 

මුල්ුහරබ දීුලරුු ුරංහබේුසිිනුබඟයෝතියුපිිගඵුවශුදළනුභත්ුතිබූුතළනළත්බතකුු

„ණිතඹහ‟ බරු වඳුන්නුු රළ දඹ. බු ු පුයහතනු ු රංහබේු ු „ණිතඹහ‟ නමින් කිහිඳු
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බදබනකුභුසිිනුතයු (ණිතඹහ) ඹනුුංයහත්භුවනඹුකිරීම්ුසිදුුශුපුද්රඹහු

විඹ. බුු 

සූෂ ඹුෂ ඹක්ුවහුූ ුදිනුවනු , ඳළඹුවනුවුතත්ඳයුවනුවරිඹවභුබභභු

ඳළයණිුලරුුරහංකිුණිතජබඹෝුදළනුසිිනඹව. බුුුර. බප. බ78ුදීුඈන්දිඹහබේුබහවිතඹවුඳළමිණිු

ලහයු දිනු දෂ ලනඹුලරුු රහංකිඹන්ුවිසින්දුබහවිතුයනුරදි. බු ුතරුුභණ් රබ ුඹම්ු

නිෂ බද්ශිතුරක්යඹක්ුළරකිල්රවුනිමින්ුණිතඹහුවිසින්ුනුයක්ුඅයම්බුනු

දිනඹු වරිඹවභු වනඹු යනු රදි. බු බභභු නිෂ බද්ශිතු රක්යු “නළත” බවෝුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුු

“නක්තරුඹ” බරුවඳුන්නුරදි. බුුඈලිප්හහයුඳථඹක්ුඔසබේුහිරුුවහුඳිතුවිඹුභන්ු

යනුනමුත්ුබඳොබශොබේුසිිනනුනිරීක්බඹකුවුඳිතුවිඹුවහු හිරුුභන්ුයන්නහු

බේු දළබන්. බු ු සිංවරු ශිසවහඝහයබ ු මුල්ු දිබ ු සිවභුනිළයදිු බේරහු දළනු න්බන්ු

බබේදළිනුභවඟනතහුදළනුසිිනඹව. බුුතරුුභණ් රඹුවුරුවුයහශිුඅදීුවබේුඳතිනු

බද්ල්ු ඊඳබඹෝගීු බොවු බනු ඌතුු වු යු අයම්බඹු වු හනඹු නිෂ වඹු

කිරීභවු ඔවුනවු වළකිවිඹ. බු ු සූෂ ඹු වු ඝන්රු ඹනු දිනු දෂ ලනු බදභු ලරුු රහංකිබඹෝු

නුභනඹු ශව. බු ු හභහනයු සිංවරු ඟනඹහු ඝන්රඹහබේු දිනු දෂ ලනඹ, මුල්ු ු දිනු

දෂ ලනඹු බරු බහවිතු ශු තයු බඟයෝතියු වනඹු කිරීභු ු ඳදනම්ු බොවු බනු

පුයහවුසිංවරු ඟනඹහු බෂ ුකිසිඹම්ුහරුීමභහක්ුතුශදීුසිඹු ඝහරිතරුු ඈුගුශුඵවු

හක්යුආත. බුුඝන්රඹහබේුඝරනුසබහඹුභගින්ුසිංවරුබඵෞද්ධිනන්බේුඅමිුදිනු

දෂ ලනඹවුළදත්ුහෂ ඹබහයඹක්ුඈුගුයනුරදි. බුුඝන්රුභහඹක්ුදශුලබඹන්ුදිනු30ු

ක්ුනුතයුභවයුභහුදිනු29ුකි. බුුඝන්රුභහු12ුක්ුඑක්ුයක්ුනුතයුඑඹුහෂ තුු

04වුබඵබද්. බුුඑනම්ුනු, බදනුහෂ තු, බතනුහෂ තුුවුපුයඳුුලබඹනි. බුු

බභභු දිනුවතයුබඳොබවෝු දිනුබරුවඳුන්නුතයුහභහනයබඹන්ුබඵෞද්ධබඹෝුපුන්ු

බඳොබවෝු දිනු ඳභවක්ු බනොනු බනක්ු දසු 03ු දීදු වසිල්ු භහදම්ු බති. බුු

ුරසතිඹහම න්ු ඈරිදහද,ු යුබදේන්ු බනසුයහදහද,ු මුසලිම්ු ඹු සිකුයහදහදු ඔවුන්බේු

ඳල්ලිරවු ඹනු යුරින්භු බඵෞද්ධු ළදළවළතුන්ු බඳොබවොඹු දිනරු ඳන්ල්ු යහු

ආබදති. බ 

සූෂ ඹුවුඝන්රුදිනුදෂ ලනුපුයහතනුරංහබේුබහවිතුයනුරද්බද්දුනළතබවොත්ුබභභු

දිනුදෂ ලනුබදභුංයුක්තුබොවුඳසුුහරබ දීුදකුණුුඈන්දිඹහනුුඳල්රුවුබඝෝරු

ශිසඨහඝහයරුඵරඳෆභුුභතුුබහවිතුබොවුතිබබ්දුඹන්නුළනුහක්යුබපයභුදුසයඹ. බුු
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එබේු වුදු ඳිතුවිඹු සූෂ ඹඹහු වහු බරුභවඹු පයභවු තු නු හරඹු වරිඹවභු ලරුු ු

රහංකිබඹෝු දළනු සිිනඹව. බු ු සිංවරු ලුත්ු වුරුදුු ඊත්ඹු බප්රුල්ු (ඵක්)ු භහබ ු

බඹබදනු තයු එඹවු බවේතුු න්බන්ු ඔවුන්ු නක්තරුු දිනු දෂ ලනඹු නුභනඹු යනු

ඵළවිනි. බු ු එබවත්ු දළනවු බහවිතු නු නිෂ තනු දිනු දෂ ලනඹු යු ඳන්සිඹඹක්ු ඳභවු

තිසබේු ඳු ඳහරනඹු ශු ඵවහියු ඹවත්විජිතු ඵරඳෆභු නිහු ආතිු ූ කි. බු ු ඊ යවු

යහඟධහනිුභබ දීුරංහබේුසියරුබකුුබරුයු20ුක්ුතුශුබයොඵට්ුබනොක්සු

“රංහබේුබපතිවහසිුම්ඵන්ධතහු(Historical Relations of the Island of Ceylon)” 

නම්ු සිඹු රුන්ථබ ු බභබේු සිංවරු වුරුදුු ඊත්ු ළනු වන්ුයින. බු බම්ු දිිනබන්ු

ඟනතහු බභභු සිංවරු වුරුදුු ඊත්බ දීු ළඳුම්ු පිඳුම්ු කිරීභු ඹවඳත්ු බදඹක්ු බරු

රනුුරළබබ්. බුුුුඔවුන්බේුලුත්ුවුරුද්දුවළභුවිවභුභහෂ තුුභු27,28ුවහු29ුබඹබද්. බු2  

බේදුනක්තරුු වනඹුකිරීම්ු නුු 1648ු ෂ බ දීුනුයු බප්රුල්ු 08ු දිනුභධයභු

යහතුරබ දීු සිදුූ ු ඵු බ්රබෝරිඹන්ු දිනු දෂ ලනඹු බහවිතබඹන්ු කිඹළබේ. බු ු බයොඵට්ු

බනොක්සවු බභහිදීුළයදීභක්ුසිදුපයුආතිුඵු බවෝු ඳබේුවනඹුකිරීම්රුබදෝඹක්ු

ආතිුපයුතිබඵනුඵුබඳබන්. බුුබයොඵට්ුබනොක්සුබභභුබොව(බේදඹ)ුලිඹහුආත්බත්ුඔහුු

1680ු දීුනළතුඑංරන්තඹවුඳළමිණිු ුඳසුඹ. බුඔහුුඑංරන්තඹවුඳළමිණීබම්දීුඔලිෂ ු

ක්බයොතමිබල්ුඵරබ ුසිිනුතයුඑංරන්තඹුවුඑහිුූ ුඹවත්විජිතුඟනයඟඹක්ුබරු

ඳළතුණි. බුුබම්ුහරඹුනුවිවුඳරුංලඹුආතුළුුබඵොබවෝුයුබයෝපීඹුඟහතීන්ුබ්රබෝරිඹන්ු

දිනු දෂ ලනඹු බඹොදහු බනුතිබූුනමුත්ු එඹු එංරන්තඹු විසින්ු බඹොදහු ළනුබණ්ු 1752ු

ෂ බ දීඹ. බ 

බයොඵට්ුබනොක්සබේුහරබ දීුඑංරන්තඹු“ජලිඹන්” දිනුදෂ ලනඹුබඹොදහුත්ුතයු

ජලිඹන්ුුවුබ්රබෝරිඹන්ුදිනුදෂ ලනුතයුදිනු11ුුබනක්ුති. ණි. බුුභහෂ තුු29ුදින, 

1648ුදීුලරුුුරංහබේුනුයුඅයම්බුනුදිනඹුබරුරනුුරඵන්බන්ුනම්ුජලිඹන්ු

දිනුදෂ ලනඹුනුුදිනු11ුක්ුඑඹවුඑතුුශුවිවුබප්රුල්ු08ුදිනුනුයුයමනුදිනු

බරුඹබභකුවුඳළවළදිලිුබේ. බුුඑනම්ුබ්රබෝරිඹන්ුදිනුදෂ ලනඹුනුුදහශුදිනඹුබභඹු

බේ. බුුනුයුපිිගඵුබයොඵට්ුබනොක්සුඈතහුනිළයදිුහෂ තහුබොවුආතිුඵුමින්ු

හක්යුරළබබ්. බ 

                                                           
2 Historical Relations of the Island of Ceylonු–ුPage 149. 
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එබේු වුදු ඳිතුවිඹු සූෂ ඹඹහු වහු බරුභවඹු පයභවු තු නු හරඹු වරිඹවභු ලරුු ු

රහංකිබඹෝු දළනු සිිනඹව. බු ු සිංවරු ලුත්ු වුරුදුු ඊත්ඹු බප්රුල්ු (ඵක්)ු භහබ ු

බඹබදනු තයු එඹවු බවේතුු න්බන්ු ඔවුන්ු නක්තරුු දිනු දෂ ලනඹු නුභනඹු යනු

ඵළවිනි. බු ු එබවත්ු දළනවු බහවිතු නු නිෂ තනු දිනු දෂ ලනඹු යු ඳන්සිඹඹක්ු ඳභවු

තිසබේු ඳු ඳහරනඹු ශු ඵවහියු ඹවත්විජිතු ඵරඳෆභු නිහු ආතිු ූ කි. බු ු ඊ යවු

යහඟධහනිුභබ දීුරංහබේුසියරුබකුුබරුයු20ුක්ුතුශුබයොඵට්ුබනොක්සු

“රංහබේුබපතිවහසිුම්ඵන්ධතහු(Historical Relations of the Island of Ceylon)” 

නම්ු සිඹු රුන්ථබ ු බභබේු සිංවරු වුරුදුු ඊත්ු ළනු වන්ුයින. බු බම්ු දිිනබන්ු

ඟනතහු බභභු සිංවරු වුරුදුු ඊත්බ දීු ළඳුම්ු පිඳුම්ු කිරීභු ඹවඳත්ු බදඹක්ු බරු

රනුුරළබබ්. බුුුුඔවුන්බේුලුත්ුවුරුද්දුවළභුවිවභුභහෂ තුුභු27,28ුවහු29ුබඹබද්. බු2  

බේදුනක්තරුු වනඹුකිරීම්ු නුු 1648ු ෂ බ දීුනුයු බප්රුල්ු 08ු දිනුභධයභු

යහතුරබ දීු සිදුූ ු ඵු බ්රබෝරිඹන්ු දිනු දෂ ලනඹු බහවිතබඹන්ු කිඹළබේ. බු ු බයොඵට්ු

බනොක්සවු බභහිදීුළයදීභක්ුසිදුපයුආතිුඵු බවෝු ඳබේුවනඹුකිරීම්රුබදෝඹක්ු

ආතිුපයුතිබඵනුඵුබඳබන්. බුුබයොඵට්ුබනොක්සුබභභුබොව(බේදඹ)ුලිඹහුආත්බත්ුඔහුු

1680ු දීුනළතුඑංරන්තඹවුඳළමිණිු ුඳසුඹ. බුඔහුුඑංරන්තඹවුඳළමිණීබම්දීුඔලිෂ ු

ක්බයොතමිබල්ුඵරබ ුසිිනුතයුඑංරන්තඹුවුඑහිුූ ුඹවත්විජිතුඟනයඟඹක්ුබරු

ඳළතුණි. බුුබම්ුහරඹුනුවිවුඳරුංලඹුආතුළුුබඵොබවෝුයුබයෝපීඹුඟහතීන්ුබ්රබෝරිඹන්ු

දිනු දෂ ලනඹු බඹොදහු බනුතිබූුනමුත්ු එඹු එංරන්තඹු විසින්ු බඹොදහු ළනුබණ්ු 1752ු

ෂ බ දීඹ. බ 

බයොඵට්ුබනොක්සබේුහරබ දීුඑංරන්තඹු“ජලිඹන්” දිනුදෂ ලනඹුබඹොදහුත්ුතයු

ජලිඹන්ුුවුබ්රබෝරිඹන්ුදිනුදෂ ලනුතයුදිනු11ුුබනක්ුති. ණි. බුුභහෂ තුු29ුදින, 

1648ුදීුලරුුුරංහබේුනුයුඅයම්බුනුදිනඹුබරුරනුුරඵන්බන්ුනම්ුජලිඹන්ු

දිනුදෂ ලනඹුනුුදිනු11ුක්ුඑඹවුඑතුුශුවිවුබප්රුල්ු08ුදිනුනුයුයමනුදිනු

බරුඹබභකුවුඳළවළදිලිුබේ. බුුඑනම්ුබ්රබෝරිඹන්ුදිනුදෂ ලනඹුනුුදහශුදිනඹුබභඹු

බේ. බුුනුයුපිිගඵුබයොඵට්ුබනොක්සුඈතහුනිළයදිුහෂ තහුබොවුආතිුඵුමින්ු

හක්යුරළබබ්. බ 
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ලරුුරහංකිුබඟයෝතියුදිනුදෂ ලනඹුනුුසූෂ ඹඹහුී නුයහශිබ ුසිවුබම්ුයහශිඹවුභන්ු

කිරීබම්දීුනුයුඊදහුබේ. බ 

ඳිතුවිඹුහිරුුවහුභන්ුයනුනමුදුුඳිතුවිබ ුසිිනනුනිරීක්බඹකුවුබඳබනන්බන්ු

ඳිතුවිඹුනිරුසිිනනුයුයකි. බුුතරුුභණ් රබ ුූ ුතරුුබදොශවක්ුවයවහුූ ුඳසුබිභු

හිරුු භන්ු යන්නහු බේු බඳබනනු ඵු බරොු වහු සිිනු පුයහතනු බඟයෝතිලයු

ලහසතරුජබඹෝුදළනුසිිනඹව. බුුබම්ුදක්හභුබභකීුංබක්තුබදොශවුරුවුයහශිුබදොශුබරු

වඳුන්නුුරළබබ්. බුුඑක්ුරුවුයහශිඹක්ුතුශුහිරුුඅන්නුලබඹන්දසු 30ුක්ුතුයනු

ඵුපුයහවබ ුසිිනුඈන්දීඹුවුලරුුරහංකිුබඟයෝතියබේදීහුුදළනුසිිනඹව. බුුහිරුුඹම්ුරුවු

යහශිඹවු ඳරුවිසවු නු දිනඹු වනඹු කිරීභු ඳදනම්ු යු නිමින්ු ඹම්කිසිු භහඹක්ු

වරිඹවභුඳවන්ුන්නහුබභොබවොත, ඳළයණිුලරුු රහංකිුබඟයෝතියබේදීහුුදළනුසිිනඹව. බුු

ඵවහියුදිනුදෂ ලනඹුනුුබප්රුල්ුභහඹුතුශදීුබඳබනනුවබේුඹම්ුතළනක්ුනුුනු

යු යමනු සථහු පුයහවු බඟයෝතිෂ බේදිබඹෝු සිදුු ශු ඵු කිඹන්නහවු දළන්ු

ළවහිඹුයුතුඹ. බුුදකුණුුඅසිඹහබේුවුනළබනහියුඅසිඹහබේුිිතහෂ මිුමිතිරවු

බප්රුල්ුභහඹුළදත්ුන්බන්ුබම්ුභහඹුතුශදීුහභහනයබඹන්ුසනුුබනශනුඵළවිනි. බුු

ලරුු රහංකිඹන්වු බප්රුල්ු භහඹු ඈතහු ඊණුසුම්ු බද්ලගුවඹක්ු න්බන්ු එභු භහබ දීු

වබේුවරිුභළදුහිරුුඳතිනුඵළවිනි. බ 

බ්රබෝරිඹන්ුවුජලිඹන්ුදිනුදෂ ලන, නිෂ තනුදිනුදෂ ලනුබරුවඳුන්නුුරළබබ්. බුු

හිරුබේුඳරිබුරභවඹුයනුබොවුබනුඹම්ුනිලසිතතුදිනඹුහිරුුඝුරඹුම්පෂ වුනු

බරුදළක්බනුසූෂ ඹුනිෂ තනුදිනුදෂ ලනඹුඵවහියුංසිතිුවිසින්ුබහවිතුයනුරදි. බුු

භහෂ තුු21ුවුුභහෂ තුු22ුතයවුළබවනුන්තුවිෂුඹු(ඳතිනුදිනුදෂ ලනඹුනු)ු

න්තුභඹුයමනුඵුරකුණුුයින. බ 

බඟයෝතියුදිනුදෂ ලනඹුනුුසූෂ ඹඹහුරුවුභණ් රබ ුබම්ුයහශිඹවුඳරුවිසවුපයබභන්ු

නුයුඊදහනුඵුලින්ුවන්ුයනුරදි. බු ුඳිතුවිබ ුහබප්ක්ුක්ුබරුභවඹු

බවේතුුබොවුබනුබම්ුයහශිඹුරුවුභණ් රඹුතුශුංුරභවඹුබමින්ුඳතී. බුවනඹු

කිරීම්ුනුුනිෂ තම ඹුවුබඟයෝතියුවිෂඹුුර. බ. බ400ු දීුඑකිබනවුභඳහතුවිඹ. බුු

ුර. බප. බ120ුදීුරුුණිතජඹකුුවුබඟයෝතිෂ බේදිඹකුුනු“ හිඳහස”ුවිසින්ුහබප්ක්ු

ක්ු බරුභවඹු බොඹහු න්නහු රදු තයු එඹු වනඹු යනු රදි. බු ු ඈන්දිඹහනුු

ණිතජිනන්ුවිසින්දුහප්බක්ු ක්ුබරුභවඹුනිළයදිු වනඹුයුතිබූු තයු එඹු
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ංසිතිුබහහබන්ු “ඹනහංල” බරුවඳුන්නුුරළබබ්. බු ුලරුුරහංකිුණිතජිනන්ු

“හබප්ක්ු ක්ු බරුභවඹ” ළනු දළනු සිිනු තයු බභකීු ණිතජිනන්ු බවෝු

බඟයෝතීෂ බේදීන්ුවිසින්ුඒුම්ඵන්ධබඹන්ුවනඹුකිරීම්ුසිදුු බොවු ඳළයණිුශුසිවු

ඳංඝහංුලිත්ුසුශුඵවුහක්යුආත. බුු 

ඈන්දිඹහනුු වු ලරුු රහංකිු ු බඟයෝතිබේදීන්ු දක්ු ණිතජිනන්ු ූ ු තයු ඔවුන්ු ඈතහු

විඝක්වුයුරින්ුඝන්රරුවවුවුසූෂ ඹරුවවුනිළයදිුවනඹුයනුරද්බද්ුයහහුු

වුබක්තුුඹනුඞහඹහු (ල්පිත)ුරුවුතහයහුභගිනි. බු ුයහහුුවුබක්තුුඹනුුරුවභණ් රු

හලබ ු හිරුු වු ඳුු බේු හෂ ිතු භන්ු භු එකිබනු බජ්දනඹු නු සථහු

බදකි. බුුබජ්දනඹුනුරක්යබ ුමුදුන්ුනුබොවු“යහහු” බරුවළඳින්බනුතයු

(බවෝු භයු ීෂ ඹ)ු ඵළු ඹනු බජ්දනු රක්යබ ඹ. බු බක්තුු (භයු ල්ඹ)ු බරු

වළඳින්බේ. බුුතහයහුභණ් රබ ුපිහිිනුබනක්ුරුවුතරුුඳසුබදනහුභන්ුයනුදිලහවු

ඳරුතිවිරුද්ධුදිලහුඔසබේු බභකීුල්පිතුරුවතරුුනුයහහුුවුබක්තුුභන්ුයති. බුුහිරුු

වුඳිතුවිඹුතයුඝන්රඹහුභළදිුූ ුවිවුසූෂ ඹුරුවවඹක්ුසිදුුබේ. බු ුපුයහවුලරුුරංහබේු

බභභු ංසිද්ධිඹු වඳුන්නුු රළ. බේු යහහුු විසින්ු හිරුු ගිරළම භක්ු ලබඹනි. බු ු ඝන්රු

රුවවඹක්ුවවුන්බන්ුහිරුුවුඝන්රඹහවුභළදිුඳිතුවිඹුපිහිටීබභනි. බ 

8.1.4.  සිංශ ජනයළමේ වංසයළන ඳද්ධතිය  

ඳසුගිඹුයුඳන්ීමඹඹක්ුතිසබේු බයශඵ ුතීරුබේු විසූුසිංවරුඟනඹහුබහවිතුයනු

රද්බද්ුඳිතුගිසිුවිසින්ුබභයවවුබබනනුරදුහින්දුුයහබිුංයහඹ. බුුබිරුතහනයිනන්ුවිසින්ු

ඊ යවුයහඟධහනිඹුඅුරභවඹුකිරීබභන්ුඳසුුබභභුංයහුඳද්ධතිඹුභවරිනුරදුතයු

එඵඳුුංයහුඳද්ධතිඹක්ුඳළතිුඵවුසිංවරුඟනඹහබේුභතබඹන්දුඵළවළයුවිඹ. බුුසිංවරු

ඟනඹහවු ඔවුන්බේභු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු තිබූු ඵු ආතළම්ු ඹු බම්ු දක්හභු බනොදළනු

සිිනඹව. බුුපුයහවිදයහුපිිගඵුවිබලේජිනන්ුබම්ුදක්හභුදළරුභතඹුූ බ ුසිංවරුඟනඹහවු

ඔවුන්බේු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු බනොති. වහු ඳභවක්ු බනොු පුයහවු සිංවරිනන්ු සිඹලුභු

ණිතභඹු දළනුභු ඈන්දිඹහබන්ු බන්හු ත්ු ඵඹ. බු ු ෂ තභහනබ දීු පුයහවිදයහු හ�ු

බඳන්හ බදනුඳරිදිුඈතහුඇතුතීතබ ුසිවභුඑනම්ුුර. බ. බ200ුඳභවුසිවුසිංවරුඟනතහු

ඵරුහවසී ඹුංයහුබහවිතුබොවු ුආත. බු ු ඈන්දීඹහනුුඊඳු ු ු භවද්පයඳබ ු ු ු ු වු ු ු ු ු ු ලරුු

රංහබේු ආතිු ක්යු හිතු ලිපිරවු බහවිතු ූ ු ඵරුහවසී ු ක්ය, ඈන්දිඹහනුු

ඊඳභවද්පයඳඹවුඒභවුයු100ුවුබඳයුලුරුරංහබේදීුබොඹහුත්ුඵවුහක්යුආත. බුු 
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ංසිතිුබහහබන්ු “ඹනහංල” බරුවඳුන්නුුරළබබ්. බු ුලරුුරහංකිුණිතජිනන්ු

“හබප්ක්ු ක්ු බරුභවඹ” ළනු දළනු සිිනු තයු බභකීු ණිතජිනන්ු බවෝු

බඟයෝතීෂ බේදීන්ුවිසින්ුඒුම්ඵන්ධබඹන්ුවනඹුකිරීම්ුසිදුු බොවු ඳළයණිුශුසිවු

ඳංඝහංුලිත්ුසුශුඵවුහක්යුආත. බුු 

ඈන්දිඹහනුු වු ලරුු රහංකිු ු බඟයෝතිබේදීන්ු දක්ු ණිතජිනන්ු ූ ු තයු ඔවුන්ු ඈතහු

විඝක්වුයුරින්ුඝන්රරුවවුවුසූෂ ඹරුවවුනිළයදිුවනඹුයනුරද්බද්ුයහහුු

වුබක්තුුඹනුඞහඹහු (ල්පිත)ුරුවුතහයහුභගිනි. බු ුයහහුුවුබක්තුුඹනුුරුවභණ් රු

හලබ ු හිරුු වු ඳුු බේු හෂ ිතු භන්ු භු එකිබනු බජ්දනඹු නු සථහු

බදකි. බුුබජ්දනඹුනුරක්යබ ුමුදුන්ුනුබොවු“යහහු” බරුවළඳින්බනුතයු

(බවෝු භයු ීෂ ඹ)ු ඵළු ඹනු බජ්දනු රක්යබ ඹ. බු බක්තුු (භයු ල්ඹ)ු බරු

වළඳින්බේ. බුුතහයහුභණ් රබ ුපිහිිනුබනක්ුරුවුතරුුඳසුබදනහුභන්ුයනුදිලහවු

ඳරුතිවිරුද්ධුදිලහුඔසබේු බභකීුල්පිතුරුවතරුුනුයහහුුවුබක්තුුභන්ුයති. බුුහිරුු

වුඳිතුවිඹුතයුඝන්රඹහුභළදිුූ ුවිවුසූෂ ඹුරුවවඹක්ුසිදුුබේ. බු ුපුයහවුලරුුරංහබේු

බභභු ංසිද්ධිඹු වඳුන්නුු රළ. බේු යහහුු විසින්ු හිරුු ගිරළම භක්ු ලබඹනි. බු ු ඝන්රු

රුවවඹක්ුවවුන්බන්ුහිරුුවුඝන්රඹහවුභළදිුඳිතුවිඹුපිහිටීබභනි. බ 

8.1.4.  සිංශ ජනයළමේ වංසයළන ඳද්ධතිය  

ඳසුගිඹුයුඳන්ීමඹඹක්ුතිසබේු බයශඵ ුතීරුබේු විසූුසිංවරුඟනඹහුබහවිතුයනු

රද්බද්ුඳිතුගිසිුවිසින්ුබභයවවුබබනනුරදුහින්දුුයහබිුංයහඹ. බුුබිරුතහනයිනන්ුවිසින්ු

ඊ යවුයහඟධහනිඹුඅුරභවඹුකිරීබභන්ුඳසුුබභභුංයහුඳද්ධතිඹුභවරිනුරදුතයු

එඵඳුුංයහුඳද්ධතිඹක්ුඳළතිුඵවුසිංවරුඟනඹහබේුභතබඹන්දුඵළවළයුවිඹ. බුුසිංවරු

ඟනඹහවු ඔවුන්බේභු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු තිබූු ඵු ආතළම්ු ඹු බම්ු දක්හභු බනොදළනු

සිිනඹව. බුුපුයහවිදයහුපිිගඵුවිබලේජිනන්ුබම්ුදක්හභුදළරුභතඹුූ බ ුසිංවරුඟනඹහවු

ඔවුන්බේු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු බනොති. වහු ඳභවක්ු බනොු පුයහවු සිංවරිනන්ු සිඹලුභු

ණිතභඹු දළනුභු ඈන්දිඹහබන්ු බන්හු ත්ු ඵඹ. බු ු ෂ තභහනබ දීු පුයහවිදයහු හ�ු

බඳන්හ බදනුඳරිදිුඈතහුඇතුතීතබ ුසිවභුඑනම්ුුර. බ. බ200ුඳභවුසිවුසිංවරුඟනතහු

ඵරුහවසී ඹුංයහුබහවිතුබොවු ුආත. බු ු ඈන්දීඹහනුුඊඳු ු ු භවද්පයඳබ ු ු ු ු වු ු ු ු ු ු ලරුු

රංහබේු ආතිු ක්යු හිතු ලිපිරවු බහවිතු ූ ු ඵරුහවසී ු ක්ය, ඈන්දිඹහනුු

ඊඳභවද්පයඳඹවුඒභවුයු100ුවුබඳයුලුරුරංහබේදීුබොඹහුත්ුඵවුහක්යුආත. බුු 
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ඳරිවුවිබලේජිනන්ුවිසින්ුඳසුුබරදීුයනුරදුඳෂ බ වලින්ුසිංවරුක්යු

භහරහු බක්තහංනඹුකිරීභු පිිගඵු බොඹහු ඵරනුරදි. බු ු ඟහතයන්තයු ඳරුමිතිඹක්ු නු

ISO/ICE 1064ුබවෝුයුනිබෝඞ්ුම්භතඹුතුශදීුසිංවරුක්යුබක්තහංනඹුකිරීබම්දීු

බොඹහුන්නහුරද්බද්ුබිරුතහනයඹන්ුවිසින්ුඊ යවුයහඟධහනිඹුත්ඳත්ුයුළම භවුබඳයු

භබ දීුරහංකිඹන්ුංයංුුරභුකීඳඹක්ුබහවිතු බොවු තිබූු ඵවු හක්යු ුආතිු

ඵඹ. බ 

2000ු දීු යනු රදු ඳෂ බ වු තුශදීු ඵරුහවසී ු ංයහ, ුර. බ. බ200ු න්ු ඳසුු ල්ු

න්නසලින්ුවදිසිබ ුතුරුදවන්ුපයුආතිුඵුබොඹහුන්නහුරදි. බු ුංයහුබනුවු

බභකීුල්ුන්නසරු ංගුුූ බ ුඝනබඹන්ුඳරුහලුයනුරදුංුබේ. බුුලරුුරංහු

බඝෝරුඅුරභවබඹන්ුඳසුුං විබලේබඹන්භුෂ ු „ළවඳහඹ‟ තුිගන්ුඳරුහලුයනු

රදි. බ 

යහඟකීඹු භහිගබ ු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු තිබූු ඵත්ු ඒහු “සිංවරු ඈරක්ම්” බරත්ු

වඳුන්නුුරළ දඹ. බුුඵරුහවසී ුංයහුනුහයබඹන්ුභතුුූ ුංුඳද්ධතිඹක්ුසිංවරඹන්ුතුු

ඳළතිුඵවදුහක්යුභතුපයභවුඳවන්ුළනින. බ 

සිංවරු ඈරක්ම්ු වු ලිත්ු ඈරක්ම්ු ඹනුබන්ු ංයහු ඳද්ධතිු බදක්ු වනඹු

කිරීම්රදිුවුහෂ තහු තළ දබම්දීුළදත්ුහෂ ඹබහයඹක්ුඈුගුශුඵු බවිගදයේු විඹ. බුු

බම්ුබදුතරින්ුසිංවරුඈරක්ම්ුඈතහභත්භුඅෂ ලණීඹුූ ුතයුඑහිු“ශූලයනය” ඹනු

ංඹක්ුකිසිුවිබවුබනොපයඹ. බු ුඒුබනුවුසිංවරුඈරක්ම්, ඵරුහවසී ුඩිඳහබෂ ුභන්ු

ශුතයුඒුනුුදවඹ,  විසු, තිව, වතිගව, වළත්තෆ, සූ, නූ සිඹඹුවුදවු

වහු ංබක්තු බහවිතු යු තිබිණි. බු ු හින්දුු යහබිු ංයහරවු නෆභක්ු දළක්ූ ු ලිත්ු

ඈරක්ම්ු වහු “ශූලයනයඹක්” තිබූු තයු වවන්ු ඳරුහලු කිරීභු වහු බභභු ුරභඹු

විසිළනිුසිඹුදක්හභුබනොනළීමුඳළතිණි. බුරුවුයහශිරුරුවිනන්බේුංලුරහුවු

විරහු ලිපයභවු ලිත්ු ඈරක්ම්ු බහවිතු ශු බඵොබවෝු බඟයෝතීෂ බේදීහුු ඒහු විසිනු

සිඹබේු මුල්ු බහබ දීු ූ ු ංයහු ඳද්ධතිඹක්ු ඵත්ු එහිු “ශූලයනය”දු ඳළතිු ඵත්ු දළනු

බනුබනොසිිනන්නවුආත. බුු“ශූලයනයත්ඹ” වහුංබක්තඹක්ුහිතුබරෝබ ුඳළතිු

මුල්භුංයහුඳද්ධතිඹු“ලිත්ුඈරක්ම්” ඵුදළන්ුනුභහනුයනුුරළබබ්. බ 
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(1) රඳඹු-ුයහඟහධිුයහඟසිංවුඔයබරෝසු 

  
 722ුුබහබ දීුඕරන්දුඟහතිඹන්ු විසින්ුබභභුඔයබරෝසුුයජුවුඳරිතයහුයනු

රදි. බු ු බභභුඔයබරෝසුබේදීු සිංවරුඈරක්ම්ුබහවිතු බොවුආත. බු ු එක්ු දිනඹක්ුවහු

වහුසිංවරුබවෝයහ(ඳළඹ)ු 2ුක්ුබන් බොවුආත. බ 

ඔයබරෝසුබේුංුමුහුවබත්ුබවෝයහු32ුක්ුවවන්ුබේ. බ 

  

රඳඹු(ු26) සිංවරුඈරක්ම්ු        

  

රඳඹු(3)ුු-ුනක්ත්රුවනඹුකිරීම්ුකිරීම්ුුපිිගඵු1700 වන්රුලිඹහුආතිුුඕරහු

බඳොත 
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(1) රඳඹු-ුයහඟහධිුයහඟසිංවුඔයබරෝසු 

  
 722ුුබහබ දීුඕරන්දුඟහතිඹන්ු විසින්ුබභභුඔයබරෝසුුයජුවුඳරිතයහුයනු

රදි. බු ු බභභුඔයබරෝසුබේදීු සිංවරුඈරක්ම්ුබහවිතු බොවුආත. බු ු එක්ු දිනඹක්ුවහු

වහුසිංවරුබවෝයහ(ඳළඹ)ු 2ුක්ුබන් බොවුආත. බ 

ඔයබරෝසුබේුංුමුහුවබත්ුබවෝයහු32ුක්ුවවන්ුබේ. බ 

  

රඳඹු(ු26) සිංවරුඈරක්ම්ු        

  

රඳඹු(3)ුු-ුනක්ත්රුවනඹුකිරීම්ුකිරීම්ුුපිිගඵු1700 වන්රුලිඹහුආතිුුඕරහු

බඳොත 
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  රඳඹු( )ුුලිත්ුඈරක්ම්ු 722ුදීුපුසබොශුබඳොතකින්ුන්නහුරදි. බ 

 

 

රඳඹු(4)ුු-  ලිත්ුඈරක්ම්ලින්ුයුතුුනළළත්ුබඳොත   
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IX  ඳරිච්මේදය 

ඳරිවරය , වහලබළවික වම්ඳ   

9.1. ඳරිවරය 

9.1.1. බුදුදශභ වශ ඳරිවරය. 

ඳු ජීත්නු රහඳඹු මඟු විවිධත්බඹන්ු රුු තයු මඟු විවිධත්ඹවු නු

වහනිබඹන්ු ඊඳරිභු සථහනඹදු ඳතී. බු ෂ ු 6 22ු නු විවු විදයහජිනන්ු ඳනු

අහයඹවුඳු දන්නහුමඟුවිවිධත්ඹු 3%ු -ු 84%ු දක්හුුපයුඹහුවළකිුතයුඒු

තුිගන්ු මිනිසුන්වු ඔවුන්බේු ජීවිහන්වු වු එදිබනදහු ජීවිතඹවු ආතිනු වහනියු

ඵරඳෆභුකිඹහුනිභශුබනොවළකිුතයම්ුබේ. බු ු විදයහජඹන්ුඳනුඅහයඹවුමිනිසුන්ු

දළනුත්ුකිරීභුබභභුමඟුවිවිධත්ුවිනහලඹුභුශුවළකිු්රධහනභුක්රභබේදඹකි. බුුඒු

තුරින්ුඅභුදළනුභුම්බ්රේවඹුකිරීභවුබඹොදහුතුවළකිුඈතහුඵරත්ුක්රභුබේදඹකි. බුු

එබභන්භුඅමිුනහඹඹන්ුවයවහුඳරියුංයක්වුක්රභබේදඹන්ුඟනතහබේුසිත්ු

තුශවුශහුයපයභුඈතහුහෂ ථුක්රභබේදඹකි. බු 

. දුන්ු වන්බේු ක්ු ඹවු ඈපිදු . ද්ධත්ඹු රඵහු ඳරිනිෂ හවඹවු ඳත්පයභු ු භික්ෂුන්ු

වන්බේරහවුනහීමුළ ුසිටීභුුඹුකිරීභුවුත්ත්ුරුවහුදළක්පයබම්ුභවු

බඹොමුු කිරීභු වු . දුන්ු වන්බේු විනඹු පිවබ ු වන්ු ඳරිදිු ු ත්තක්ු බවෝු

සිලීභුආළතක්ු ුසිදුනු�ඹහක්ු ුබරුවන්ුති දභුබභන්භු්රහලුවනහක්ු

තුශුබඵෞද්ධුදෂ ලනඹුවහුඳරියඹුතයුආතිුඵළඳිඹහුඳවුභළනවින්ුවිදවහුදක්ින. බු

බම්ුතුරින්ුඈතහභුළදත්ු්රහලඹක්ුන්බන්ුඳුවිසින්ුඹම්ුකිසිුජීපයුහණ් ඹබේුුු

මිනිහවුආතිුඳර්රබඹෝඟනුභතුඳභවක්ුතීයවඹුබනොශුයුතුුඵුෆභුත්ත්බඹක්ු

වහුලහඹක්භුඳරියබ ුවහුජීබ ුඳළළත්භුවහුතයලයුහධුබරුළරකිඹු

යුතුුඵින. බු 

බඵෞද්ධු දෂ ලබ ු ඈළන්පයම්ු නුු මිනිසුන්බේු ඳළළත්බම්ු ආතිු විදයහත්භු ඳදනභවු

ඳරියබ ුආතිුම්ඵන්ධතහඹුඈතහුඳළවළදිලිුවි්රවුයින. බුවිදයහුවහු. දුදවභුතයු

ආතිුම්ඵන්ධඹුනළතුනළතත්ුවිදයහත්භුඳෂ බ වුවනහක්ුභගින්ුු ුතවවුරුු

යු ආත. බු බරොු පුයහු බඵොබවොභඹක්ු බඵෞද්ධු යවරු ඳරියඹු බඵෞද්ධු ත්පිිගබත්ු
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IX  ඳරිච්මේදය 

ඳරිවරය , වහලබළවික වම්ඳ   

9.1. ඳරිවරය 

9.1.1. බුදුදශභ වශ ඳරිවරය. 

ඳු ජීත්නු රහඳඹු මඟු විවිධත්බඹන්ු රුු තයු මඟු විවිධත්ඹවු නු

වහනිබඹන්ු ඊඳරිභු සථහනඹදු ඳතී. බු ෂ ු 6 22ු නු විවු විදයහජිනන්ු ඳනු

අහයඹවුඳු දන්නහුමඟුවිවිධත්ඹු 3%ු -ු 84%ු දක්හුුපයුඹහුවළකිුතයුඒු

තුිගන්ු මිනිසුන්වු ඔවුන්බේු ජීවිහන්වු වු එදිබනදහු ජීවිතඹවු ආතිනු වහනියු

ඵරඳෆභුකිඹහුනිභශුබනොවළකිුතයම්ුබේ. බු ු විදයහජඹන්ුඳනුඅහයඹවුමිනිසුන්ු

දළනුත්ුකිරීභුබභභුමඟුවිවිධත්ුවිනහලඹුභුශුවළකිු්රධහනභුක්රභබේදඹකි. බුුඒු

තුරින්ුඅභුදළනුභුම්බ්රේවඹුකිරීභවුබඹොදහුතුවළකිුඈතහුඵරත්ුක්රභුබේදඹකි. බුු

එබභන්භුඅමිුනහඹඹන්ුවයවහුඳරියුංයක්වුක්රභබේදඹන්ුඟනතහබේුසිත්ු

තුශවුශහුයපයභුඈතහුහෂ ථුක්රභබේදඹකි. බු 

. දුන්ු වන්බේු ක්ු ඹවු ඈපිදු . ද්ධත්ඹු රඵහු ඳරිනිෂ හවඹවු ඳත්පයභු ු භික්ෂුන්ු

වන්බේරහවුනහීමුළ ුසිටීභුුඹුකිරීභුවුත්ත්ුරුවහුදළක්පයබම්ුභවු

බඹොමුු කිරීභු වු . දුන්ු වන්බේු විනඹු පිවබ ු වන්ු ඳරිදිු ු ත්තක්ු බවෝු

සිලීභුආළතක්ු ුසිදුනු�ඹහක්ු ුබරුවන්ුති දභුබභන්භු්රහලුවනහක්ු

තුශුබඵෞද්ධුදෂ ලනඹුවහුඳරියඹුතයුආතිුඵළඳිඹහුඳවුභළනවින්ුවිදවහුදක්ින. බු

බම්ුතුරින්ුඈතහභුළදත්ු්රහලඹක්ුන්බන්ුඳුවිසින්ුඹම්ුකිසිුජීපයුහණ් ඹබේුුු

මිනිහවුආතිුඳර්රබඹෝඟනුභතුඳභවක්ුතීයවඹුබනොශුයුතුුඵුෆභුත්ත්බඹක්ු

වහුලහඹක්භුඳරියබ ුවහුජීබ ුඳළළත්භුවහුතයලයුහධුබරුළරකිඹු

යුතුුඵින. බු 

බඵෞද්ධු දෂ ලබ ු ඈළන්පයම්ු නුු මිනිසුන්බේු ඳළළත්බම්ු ආතිු විදයහත්භු ඳදනභවු

ඳරියබ ුආතිුම්ඵන්ධතහඹුඈතහුඳළවළදිලිුවි්රවුයින. බුවිදයහුවහු. දුදවභුතයු

ආතිුම්ඵන්ධඹුනළතුනළතත්ුවිදයහත්භුඳෂ බ වුවනහක්ුභගින්ුු ුතවවුරුු

යු ආත. බු බරොු පුයහු බඵොබවොභඹක්ු බඵෞද්ධු යවරු ඳරියඹු බඵෞද්ධු ත්පිිගබත්ු
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තුිගන් අයක්හුූ ුනමුත්ුුභෆතුඵහබ ුඳුදකිනුීඝ්ර ංෂ ධනඹුඊබදහුඹනුභනු

සුුවිවයවඹුඊබදහුඳරියඹුවිනහලුකිරීභුසුරබුදළුතුවළකිඹ. බ 

ධයඹනකින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ු ු විඹිග රහඳබ ුවහු බතත්ුරහඳබ ුඈතිරීුආතිු

කු හුනහන්තයුණ් ුබඵොබවොභක්ුුඅයවයුඅ�තුඳන්ල්ුනුතයුඑහිුබබනු

සහී න්ු වන්බේරහු ්රහී ඹු ්රඟහත්ු ඳරියු ංයක්වඹත්ු තයු ඵළඳිඹහු තවවුරුු

කිරීභවු තිලිනන්ු ු �ඹහහරීු නු ඵින. බු බභභු අහයඹවභු තහිනරන්තබ ු ශුු

ධයනලින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ු ඳරියඹු රැුළම භවත්ු නහන්තයලින්ුතියහයු

ම්ඳත්ුබහවිත කිරීභුපිිගඵත්ු ුතහිනරන්තුනහීමු භික්ෂුන්ුවන්බේරහු තිලිනන්ු

�ඹහහරීු නු ඵින. බු එභගින්ු ඳරියු ංයක්වඹු පිිගඵ භිනු ඳන්රිනු තයු

ම්ඵන්ධතහඹු තවවුරුු නු තයු එඹු ඳත්හු බනු ඹෆභවු වයුතුු ශු යුතුු ඵු

ඳබේුනිෂ බද්ලඹින. බු 

හම්බඵෝඟුභික්ෂුන්ුවන්බේුබබනක්ුනු. න්ළුුඑක්ත්ුඟහතීන්බේුංවිධහනඹු

විසින්ුපිරිනභනුරදු62 2ුබ ුමඟුවිවිධත්ුම්භහනබඹන්ුපිදුම්ුරළ. බේුසුභවව 

කිරීභු තුිගන්  නහන්තයු අයක්හු කිරීභවු ඔහුු ශ ළ පිිගබශ ම්ඵන්ධබඹනි. බු

බභන්ු හෂ ථුක්රභබේදඹක්ු ශ්රිු රංහු තුශ  �ඹහත්භුකිරීභු පිිගඵු ධහනඹු

බඹොමුුශුයුතුුඵවුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

අඝහෂ ඹු ඝන්රහ බනගි,ු අභු වු මඟු විවිධත්ු ංයක්වඹු පිිගඵු ඳශශ 

ඳෂ බ වු ඳ�හවු නුු බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු ඳවු ඊන්න්බන්ු ඳබේු ඹවඳත්ුු

�ඹහහරීත්ඹන්ු ඳු ඹවභවු බඹොමුු යනු තයු ඹවඳත්ු �ඹහහරීත්ඹන්ු ඳු

නිෂ හවබඹන්ුඇත්ුයනුුරඵින. බුබඵෞද්ධුදෂ ලනබ ුඈළන්පයම් නුුමඟුවිවිධත්ු

ංයක්වඹත්ු ඳරියු ඳද්ධතිු ංයක්වඹත්  ඳබේු බභබරොු බභන්භු ඳයබරොු

ජීවිතරවදු ඹවඳත්ු බේ. බු ු ඳරියඹවුවහනිඹක්ුසිදුනු විවු ඒු තුිගන් මිනිහවු දු වහනිු

සිදුබේ. බු එඵළවින්ු ඳරියු ංයක්වඹු බඵෞද්ධහමිිනන්වු ඳභවක්ු ීමභහු ු බනොපයු

මිනිහබේුඳයභුයුතුභුබරුඳරියඹුඅයක්හුයුළම භුවහුසිඹලු බදනහබේභු

කීභුවිඹුයුතුුඵුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

බඵෞද්ධුදෂ ලබ ුභධයභු්රතිඳදහුතියහයුම්ඳත්ුබහවිතඹුතුිගන් ඳරියුවහනිඹුභු

යුතුවළකිුඈතහුඳළවළදිලිුක්රභබේදඹින. බු්රභහවුම්ඳත්ුඳරිවයවඹුවුඒුතුිගන් 

රඵනුසුුවිවයවඹුවහුභහනුෂ ඹහබේුආතිුදළඩිුඅහුඳුජීත්නුඳරියඹු

බභන්භුඳබේුනහතුඳයම්ඳයහවුජීත්ුපයභවුආතිුිනතිඹදුතෂ ඟනඹවුුරක්යින. බු
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බභන්ුවිනහලහරීුභහෂ ඹකින්ුමිදීුඳරියඹුවහු එක්ුඹවඳත්ු දිවිුබඳතක්ුබනු

අහයඹු ඈතහභු ඳළවළදිලිු බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු තුශු කිඹළපයු ආතිු තයු බභභු දළනුභු

ෂ තභහනු ඳයම්ඳයහවත්ු ඈදිරීු ඳයම්ඳයහරවත්ු ්රහබඹෝගිු ම්බ්රේවඹුකිරීභු වු

එහිුහෂ ථත්ඹු ුනිරීක්වඹුකිරීභුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුආතුළුු ු ඳු

සිඹලුුබදනහබේභුකීභින. බ 
 

9.1.2.  ශ්රි ංකළමශ වහලබළවික උරුභය. 

ශ්රිුරංහබේුසුවිබලේෂීුසථහනුවක්ුඟත්ුබරෝුඊරුභුබර යුබනසබෝ අඹතනඹු

විසින්ුනම්ුබොවුආත. බ භධයභුඳුයඹුවුසිංවයහඟුනහන්තයඹුඳභවක්ුශ්රිුරංහු

තුශු පිහිිනු බරෝු ඊරුභු සථහනු නු තයු බනක්හු ංසිතිු ඊරුභඹන්ු බේ. බු ඒු

සබහුධෂ භඹුවිසින්ුඳුයවවුදහඹහදුශු ුිනනහුදහඹහදඹක්ුනුඳරිවරය ුවුඑහිු

මඟුවිවිධත්භඹුනිහඹ. බුු 

ශ්රිුරහංකිඹන්ුබරුඳුඒුපිිගඵුඅ ම්ඵයුවිඹුයුතුුතයුඒහුරැුතුයුතුඹ. බ 

ඟරුමූරහශ්රඹු,ුුඳහංශුුංයක්වු්රබද්ලුලබඹන්ුුංවනුළසියවහුආතිුනුසුශංරවු

ඵරඳෆම්ු එල්රුයනුඵළවින්ු ු ඕනෆභු යවුභධයභුඳුයඹු ඹනුු යබට්ු වදතු ඵළේු

ඳළබේ. බුඑබේභුමුහුදුුතීයඹදුවිබලේබඹන්ුඳුයවවුරළ දුආතිුසබහවිුිනනහභකි. බුු

එබේුවුදුමුහුදුුතීයබ ුතිුඵහුතයඹක්ුුබභන්භුභධයභුඳුයබ ුනල්සුදුළිනඹුු

වු දුම්ඵයු නතීයඹවු ඹත්ු ඈ ම්ු න්ු ඹවු ඹත්ු යදීභවු ඳු යබට්ු රින්ු යු

ඊත්හවුනිමින්ුසිටීභුහනහකි. බ ු 

රංහබේුභනයංඟම ඹුඈේක්ුූ ුදුම්ඵයුමිිනඹහතවුභළදිුභිභහනත්ුනළගීුසිිනනු

ඳුුළිනබ ුසරඳඹුමිනිකුබේුතක්ුමිවුබභොශහුත්ශුපිිනුත්බරහිුභතුනු

සරඳඹවු භු නු බවිනන්ු එඹු නල්සු ඹනුබන්ු නම්ු බශෝු �තහනයු ඟහතිු

මිනින්බදෝරුබෝඹ. බුනල්සුඳුුළිනබ ුඊභුන්දුඩිු6248ුක්ුඊු‘බොම්ඵහනිඹ’ 

ඳුළිනඹින. බුඊසින්ුබදළනිුතළනුන්නහුනල්සුන්දුඩිු6112ුක්ුඊඹ. බුනල්සු

ඳුුරහඳඹු්රධහනුඳුුළිනඹකින්ුවහුතත්ුඳුුළිනුතුනකින්ුභන්විතුබේ. බුඑිනන්ු

                                                           
1 හක්යුංු2 ුුු-ුඳරියබේදීුනඹනුයන්ළල්රුභවතහ 
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බභන්ුවිනහලහරීුභහෂ ඹකින්ුමිදීුඳරියඹුවහු එක්ුඹවඳත්ු දිවිුබඳතක්ුබනු

අහයඹු ඈතහභු ඳළවළදිලිු බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු තුශු කිඹළපයු ආතිු තයු බභභු දළනුභු

ෂ තභහනු ඳයම්ඳයහවත්ු ඈදිරීු ඳයම්ඳයහරවත්ු ්රහබඹෝගිු ම්බ්රේවඹුකිරීභු වු

එහිුහෂ ථත්ඹු ුනිරීක්වඹුකිරීභුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුආතුළුු ු ඳු

සිඹලුුබදනහබේභුකීභින. බ 
 

9.1.2.  ශ්රි ංකළමශ වහලබළවික උරුභය. 

ශ්රිුරංහබේුසුවිබලේෂීුසථහනුවක්ුඟත්ුබරෝුඊරුභුබර යුබනසබෝ අඹතනඹු

විසින්ුනම්ුබොවුආත. බ භධයභුඳුයඹුවුසිංවයහඟුනහන්තයඹුඳභවක්ුශ්රිුරංහු

තුශු පිහිිනු බරෝු ඊරුභු සථහනු නු තයු බනක්හු ංසිතිු ඊරුභඹන්ු බේ. බු ඒු

සබහුධෂ භඹුවිසින්ුඳුයවවුදහඹහදුශු ුිනනහුදහඹහදඹක්ුනුඳරිවරය ුවුඑහිු

මඟුවිවිධත්භඹුනිහඹ. බුු 

ශ්රිුරහංකිඹන්ුබරුඳුඒුපිිගඵුඅ ම්ඵයුවිඹුයුතුුතයුඒහුරැුතුයුතුඹ. බ 

ඟරුමූරහශ්රඹු,ුුඳහංශුුංයක්වු්රබද්ලුලබඹන්ුුංවනුළසියවහුආතිුනුසුශංරවු

ඵරඳෆම්ු එල්රුයනුඵළවින්ු ු ඕනෆභු යවුභධයභුඳුයඹු ඹනුු යබට්ු වදතු ඵළේු

ඳළබේ. බුඑබේභුමුහුදුුතීයඹදුවිබලේබඹන්ුඳුයවවුරළ දුආතිුසබහවිුිනනහභකි. බුු

එබේුවුදුමුහුදුුතීයබ ුතිුඵහුතයඹක්ුුබභන්භුභධයභුඳුයබ ුනල්සුදුළිනඹුු

වු දුම්ඵයු නතීයඹවු ඹත්ු ඈ ම්ු න්ු ඹවු ඹත්ු යදීභවු ඳු යබට්ු රින්ු යු

ඊත්හවුනිමින්ුසිටීභුහනහකි. බ ු 

රංහබේුභනයංඟම ඹුඈේක්ුූ ුදුම්ඵයුමිිනඹහතවුභළදිුභිභහනත්ුනළගීුසිිනනු

ඳුුළිනබ ුසරඳඹුමිනිකුබේුතක්ුමිවුබභොශහුත්ශුපිිනුත්බරහිුභතුනු

සරඳඹවු භු නු බවිනන්ු එඹු නල්සු ඹනුබන්ු නම්ු බශෝු �තහනයු ඟහතිු

මිනින්බදෝරුබෝඹ. බුනල්සුඳුුළිනබ ුඊභුන්දුඩිු6248ුක්ුඊු‘බොම්ඵහනිඹ’ 

ඳුළිනඹින. බුඊසින්ුබදළනිුතළනුන්නහුනල්සුන්දුඩිු6112ුක්ුඊඹ. බුනල්සු

ඳුුරහඳඹු්රධහනුඳුුළිනඹකින්ුවහුතත්ුඳුුළිනුතුනකින්ුභන්විතුබේ. බුඑිනන්ු

                                                           
1 හක්යුංු2 ුුු-ුඳරියබේදීුනඹනුයන්ළල්රුභවතහ 
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්රධහනුඳුළිනඹුරේරුසිවුහුන්නසගිරිඹුදක්හුවිහිබදනුතයුඑහිුදිුකිබුරෝී වයු

දහඹකි. බුනල්සුරහඳඹුමුහුදුුභට්වබම්ුසිවුඩිු3000ුවුඈවිගන්ුපිහිවහුආතිුතයු

එඹුඈවශුඳුයුරහඳඹවුඹත්ුබේ. බ 

දුම්ඵයුබවත්ුනල්සුඳුුඳන්තිඹුශ්රිුරංහබේුභධයභුඳුයබ ුමිුවිභතහබන්ු

නූනුභනයම්ුසබහවිුනුයවකි. බුභවනුයුවුභහතබල්ුදිස�ක්ුබදුතුශුපිහිිනු

දුම්ඵයුමිිනඹහතුෂ ුකිබරෝී වයු234ුුඳරිඹකින්ුයුතුඹ. බුභවනුයුබතල්බදණිඹ, 

ඊඩුදුම්ඵය, රේර, යත්බතොවුත්බත්භුඹනුභළතියවුබොට්ඨහරවුභළදිුපිහිවහු

ආතිු බභභු යභණීඹු මිිනඹහතු දුරින්ු දිසන්බන්ු බතයක්ු බනොබඳබනනු දහවරිතුඳුු

හයඹක්ුඳරිද්බදනි. බුවසුකුබන්ුමිහිතරඹවුනියන්තයබඹන්ුරහුඵසිනුසුබදෝුසුදුු

ී දුම්ුබේරබඹන්ුළීමුඳතිනුබවිනන්ු‘දුම්ඵය’ ඹනුබන්ුබම්ුමිිනඹහතුවළඳින්බින. බ 

බරෝබ ු බවොභු පිරිසුදුු ඟරු ඊල්ඳත්ු බිහිු න්බන්දු නල්සු යක්ිතතබඹනි. බු බරෝු

ංයක්වු ංභඹු භගින්ු සිදුු යනු රදු ධයඹනරවු නුු කුරු 141ු වු ඹත්ු

සුපුසපිතුලහුවිබලේු1033ුකින්ුයුතුුබභහිුආතිුලහුවිබලේු225ුක්භුශ්රිුරංහවභු

අබේණිුනුඵදුහෂ තහුබේ. බ 

නල්සුරහඳඹවභුඅබුේණිුසුළල්ුත්ත්ුලහුවහුභනරුෂ දුබඵොබවෝඹ. බු

ංුගසහ,ුයළුුම්ඳයභළඬිඹහුළනිුඊබඹුජීපයන්දුඅබේණීුභත්යිනන්ුවහුරංහවු

අබේණිුභිනරබොඹහ, ගුරුබොණ් ඹහ, රංහුයංඹහ, රංහුවම්. කුරුල්රහ, නිල්ු

භළසිභහයහු වුළහිබඵල්රහු ළනිු ඳක්ිතු විබලේු 33න්ුතිවක්දුනල්සු යක්ිතතඹුසිඹු

නිඟබිභුබොවුඳතී. බ 

ශ්රිුරංහබේුභධයභුඊසබිභක්ුනුබභභු්රබද්ලඹුමිනිසුහබඹන්ුබතොයුයක්ිතතඹක්ු

බරවු ්රහලඹවු ඳත්ු බොවු ආතිු තය, බවෝෂ වන්ු තළන්න, නල්සු ඳුු ඳන්තිඹු

බභභු්රබද්ලඹවුඹත්ුබේ. බුශ්රිුරංහබේුභධයභුඊසබිම්ුබරෝුඊරුභුබල්නඹවු2010ු

ෂ බ දීුආතුශත්ුවුබ ුඑහිුූ ුමඟඹුවිවිධහත්භුළදත්භුනිහඹ. බ   
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බම්ු යබට්ු ළඩිු ධහනඹවු රක්ු පයුආතිු ඳරියු ඳද්ධතිඹක්ු ලබඹන්ු ඉවත්ු එඹහු ගිඹු

සුවිබලේෂීු ිනනහම්ු යහශිඹක්ු ආතිු සථහනඹක්ු බරු විල්ඳත්තුු නහන්තයු ඳද්ධතිඹු

වළඳින්විඹුවළකිඹ. බ6ු 

රංහබේු ආතිු ඳළයණිතභු වහු විලහරතභු ඟහතිු බනෝදයහනඹු බරු විල්ඳත්තුු

ළරබක්. බු ංහධහයු නහන්තය, විඹිගු ශුසු නහන්තය, විඹිගු දහවරිතු නහන්තය, 

විඹිගුතිවුමිමි, ඟරුළලීම්ුනිම්න, ජීපයුළේු ඳද්ධතිුවිල්ලුුවහුරවුගුරුලින්ු

භන්විතුබම්ුනුඳද්ධතිඹුතුශුකුරු118වුඹත්ුලහුවිබලේු605ක්ුආතිුතය, 

ළුය, . රුත, ඳළු, පයයුළනි, රංහවුඅබේණිුහණිඟුිනනහභක්ුහිතුලහු

බභන්භ, ආශම, ල්පයය, අදීු වහු ඖධීඹු ිනනහම්ු හිතු ලහු බඵොබවෝභඹකින්ු

බභන්භ, �යඳහීමු විබලේු 41ක්, භනරු විබලේු 86ක්, ඳක්ිතු විබලේු 149ක්, ඊයු

විබලේු 57ක්, මිරිදිඹු භත්යු විබලේු 30ක්, ඊබඹු විබලේු 17කින්ු සඹංබඳෝිතතු

බවක්වඹහෂ ු 131,667ු ු ඳභවු ඳරිඹකින්ු යුත්ු බම්ු නහන්තයඹ, පුත්තරභු වහු

නුයහධපුය, දිසතිරුක්ුබදවුඹත්ුබේ. බ3 

1943ු දීු එවු සිිනු ඳහරබඹෝු බවක්වඹහෂ ු වතිගසු තුන්දවු මිමිඹක්ු විල්ඳත්තුු

යක්ිතතඹුබරුනම්ුයන්නවුබඹදිව. බුඟහතිුබනෝදයහනඹක්  බරුඳරුහලඹවුඳත්ු

යනුවිවුවිල්ඳත්තුුවුනයුඳදිංිතරුන්ුවිලහරුපිරික්ුඳදිංිතුසිවුආත. බ 

‘විල්ඳත්තු’ ඹනුනභුයවහයඹවුනුතුපයුආත්බත්, විල්ුහිතු්රබද්ලඹක්ුනිහුවිඹු

වළකිඹ. බු ඳත්තුු ඹනුු තුරහනු බවෝු ම්ු බවෝු ම්ු බවෝු කිහිඳඹක්ු ආතිු ්රබද්ලඹවු

කිඹනුනභකි. බු‘විල්ඳත්තු’ එබේුනම්ුූ හුවිඹුවළකිඹ. බුඉහනුදිුබභෝම්ුසුශංුක්රිඹු

නුහරඹව, බම්ු්රබද්ලඹවුෂ හුරළබබ්. බුඔක්බතෝඵෂ ුභුසිවුභහෂ තු, බ්රේල්ුදක්හු

රළබඵනු ෂ හ, හෂ ිතු ෂ හඳතනඹු බරසින්ු වනඹු යු ආත්බත්ු මිලිී වෂ ු

1000ුඹකිනි. බ 

විල්ඳත්තුු බනෝදයහනඹු විඹිගු රහඳබ ු ෂ හඳතනඹු බරු ිජුභු ඵරඳහනු ඵු

වවහත්ුඈංග්රීසිුයඟඹ, විල්ඳත්තුුනඹුඅයක්හුකිරීභුවහුඟහතිුබනෝදයහනඹක්ු
                                                           
2 ුහක්ිතුං:ුු23ු-ුඳහහිඹංරුඅනන්දුහයුසහී න්ුවන්බේ 

 

3 ුහක්යුංු2 ු-ුඳරියබේදීුනඹනුයන්ළල්රු 
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බම්ු යබට්ු ළඩිු ධහනඹවු රක්ු පයුආතිු ඳරියු ඳද්ධතිඹක්ු ලබඹන්ු ඉවත්ු එඹහු ගිඹු

සුවිබලේෂීු ිනනහම්ු යහශිඹක්ු ආතිු සථහනඹක්ු බරු විල්ඳත්තුු නහන්තයු ඳද්ධතිඹු

වළඳින්විඹුවළකිඹ. බ6ු 

රංහබේු ආතිු ඳළයණිතභු වහු විලහරතභු ඟහතිු බනෝදයහනඹු බරු විල්ඳත්තුු

ළරබක්. බු ංහධහයු නහන්තය, විඹිගු ශුසු නහන්තය, විඹිගු දහවරිතු නහන්තය, 

විඹිගුතිවුමිමි, ඟරුළලීම්ුනිම්න, ජීපයුළේු ඳද්ධතිුවිල්ලුුවහුරවුගුරුලින්ු

භන්විතුබම්ුනුඳද්ධතිඹුතුශුකුරු118වුඹත්ුලහුවිබලේු605ක්ුආතිුතය, 

ළුය, . රුත, ඳළු, පයයුළනි, රංහවුඅබේණිුහණිඟුිනනහභක්ුහිතුලහු

බභන්භ, ආශම, ල්පයය, අදීු වහු ඖධීඹු ිනනහම්ු හිතු ලහු බඵොබවෝභඹකින්ු

බභන්භ, �යඳහීමු විබලේු 41ක්, භනරු විබලේු 86ක්, ඳක්ිතු විබලේු 149ක්, ඊයු

විබලේු 57ක්, මිරිදිඹු භත්යු විබලේු 30ක්, ඊබඹු විබලේු 17කින්ු සඹංබඳෝිතතු

බවක්වඹහෂ ු 131,667ු ු ඳභවු ඳරිඹකින්ු යුත්ු බම්ු නහන්තයඹ, පුත්තරභු වහු

නුයහධපුය, දිසතිරුක්ුබදවුඹත්ුබේ. බ3 

1943ු දීු එවු සිිනු ඳහරබඹෝු බවක්වඹහෂ ු වතිගසු තුන්දවු මිමිඹක්ු විල්ඳත්තුු

යක්ිතතඹුබරුනම්ුයන්නවුබඹදිව. බුඟහතිුබනෝදයහනඹක්  බරුඳරුහලඹවුඳත්ු

යනුවිවුවිල්ඳත්තුුවුනයුඳදිංිතරුන්ුවිලහරුපිරික්ුඳදිංිතුසිවුආත. බ 

‘විල්ඳත්තු’ ඹනුනභුයවහයඹවුනුතුපයුආත්බත්, විල්ුහිතු්රබද්ලඹක්ුනිහුවිඹු

වළකිඹ. බු ඳත්තුු ඹනුු තුරහනු බවෝු ම්ු බවෝු ම්ු බවෝු කිහිඳඹක්ු ආතිු ්රබද්ලඹවු

කිඹනුනභකි. බු‘විල්ඳත්තු’ එබේුනම්ුූ හුවිඹුවළකිඹ. බුඉහනුදිුබභෝම්ුසුශංුක්රිඹු

නුහරඹව, බම්ු්රබද්ලඹවුෂ හුරළබබ්. බුඔක්බතෝඵෂ ුභුසිවුභහෂ තු, බ්රේල්ුදක්හු

රළබඵනු ෂ හ, හෂ ිතු ෂ හඳතනඹු බරසින්ු වනඹු යු ආත්බත්ු මිලිී වෂ ු

1000ුඹකිනි. බ 

විල්ඳත්තුු බනෝදයහනඹු විඹිගු රහඳබ ු ෂ හඳතනඹු බරු ිජුභු ඵරඳහනු ඵු

වවහත්ුඈංග්රීසිුයඟඹ, විල්ඳත්තුුනඹුඅයක්හුකිරීභුවහුඟහතිුබනෝදයහනඹක්ු
                                                           
2 ුහක්ිතුං:ුු23ු-ුඳහහිඹංරුඅනන්දුහයුසහී න්ුවන්බේ 

 

3 ුහක්යුංු2 ු-ුඳරියබේදීුනඹනුයන්ළල්රු 
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බරු ්රහලඹවු ඳත්ු ශු ඳසුු රින්යු ඳසතහක්, ඒු ඒු යඟඹඹන්ු විසින්ු

බනෝදයහනඹවුතත්ුළඵළලිුඑතුුයුතිබබ්. බ 

ඳසළනිුතහබේුමුහුදින්ුබොවක්දුනුඊඹනවුඑක්යුආත. බු1973ුබදළම්ඵෂ ු17ු

ළනිදහු බවක්වඹහෂ ු 21.484ු ්රභහවඹක්ු නු ඊඹනවු එක්යු ආත්බත්, ‘ඩුබෝන්’ 

ඹනුබන්ු වළඳින්ු ූ , පයු ඹහබම්ු තෂ ඟනඹවු රක්ු සිිනු මුහුදුු ක්ෂීයඳහිනු තකුු ූ ු

භත්යඹහුඅයක්හුකිරීභුවහුඹ. බ 

විල්ුනමින්ුවළඳින්බනුගුරුුබිම්ුදළඩිුනිඹංුහරබ දීුඳහුඟරබඹන්ුපිරිුතිබබ්. බුඉවු

බවේතුුලබඹන්ුළරකිඹුවළක්බක්, බම්ුවිල්ලුුවහුආතිුඳශරුඵෆවුභක්ුහිතුගුරුු

බිම්ුතීයඹුඟරුබඳෝු්රබද්ලඹක්ුබරසින්ු�ඹහුයනුනිහුවිඹුවළකිඹ. බුභිනරුවිල්ලු, 

භහයිනු විල්ල, බඳරිඹනහු විල්ල, බඳරිඹු විල්ලු, තරහින, නභඩු, කිකිිගඹහ, වියකුින, 

පිරුභරහුඅදීුලබඹන්ුනම්ුයුආතිුවිල්, බම්ු්රබද්ලබ ුසිසිල්ුයමින්ුසිටී. බුබම්ුතුශු

භත්යුෂ ද, කිඹුරන්දුජීත්ුබේ. බුරහුඔඹුවහුභල්තුුඔඹදුබම්ුනඹුභළදින්ුරහු

ඹින. බ 

ඓතිවහසිුලබඹන්ුබම්ුබනෝදයහනඹුඈතහුළදත්ඹ. බුඒ, �ුරංහබේුමුල්භුසිංවරු

යජුුබරසින්ුළරබනුවිඟඹුකුභරුබේුබො ඵළීමභුනිහඹ. බුබම්ු්රබද්ලඹුතුශවුපිවි, 

විඟඹුකුභරුුදළඩිුබබවුනිහුළල්බල්ුදිහුපයුආත. බුබභහිුඳුවුවුදුඹුරුුඳළවළඹු

එක්ුතමුඳළවළබඹන්ුයුතුඹ. බුබම්ුනිහ, ඔවුන්බේුලරීයුතමුඳළවළබනුආත. බුඒුනිහුබම්ු

්රබද්ලඹවු ‘තම්ඵඳණ්ණි’ ඹනුබන්ුනම්යු තිබබ්. බු ඳසුු තම්භළන්නහද, කුදියභබල්දු

නමින්ුයවහයුන්නවුවිඹ. බුඔහු, එශු�ුරංහබේුසිිනුඹක්ුබෝ�ුහන්තහක්ු

ූ ුකුන්නහුබවත්ුකුබේණිුවිහවුයබන, ආබේුඊදවුුආතිුඹක්ුබෝ�ඹන්ු

විනහලුය, �ුරංහබේුයජුුඵවුඳත්ුවිඹ. බ 

ඔවුන්ුජීත්ුූ ුභහිගඹුඹළිනුළරබනුබො නළගිලිරුනව. න්ුයහශිඹක්, විල්ඳත්තුු

බනෝදයහනඹුතුශුආත. බු ඉවුඳසුුබරුහලිඹුකුභරුුබලෝභහරහු භුජීත්ුූ ු

භහිගහරුනව. න්ුදුවිරදහබො ු්රබද්ලබ ුති දුවමුපයුආත. බුයඟුභහිගහ, දිඹුබඳොකුණු, 

යහඟබහුභණ් ඳුවුතත්ුභහිගහරුනව. න්ුබභහිුදක්නවුරළබබ්. බ 
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විරදහබො ුවිවහයුභන්දියඹවුිනතිුනව. න්ුඒු්රබද්ලබඹන්ුවමුපයුආත. බුබම්ුනව. න්ු

තයු ති දු වමුපයු ආතිු බල්ලිපිඹු ‘දුට්ඨහභනිු ඳ. ද්දසු බරන’ ඹනුබන්ු හවසී ු

ක්යලින්ු බොවහුආත. බු ී වු භතයු ඳළරැණිුහවසී ඹු ක්යලින්ුලියුු බල්ලිපිු

යහශිඹක්දුබභහිුදීුවමුපයුආත. බ 

භවබඳොබශොු ඹනුු ඳරියබ ු ්රධහනතභු ංඹින. බු ු එභු නිහු භවබඳොබශොු භු

මිනිහබේුුනිවඬුගිවිසුභක්ුආතිුපයුති. බණ්ුුනියහඹහබඹනි. බුුබොන්බද්සිලින්ුබතොයු

ති. ණුුුඑකීුසබහවිුගිවිසුභුුනුුපිුභවුබඳොබශොුරැුත්ුතයුභවුබඳොබශොු

විසින්ුඳුරැුන්නහුරදි. බුඳුවිසින්ුගුරැත්ුතයුගුවිසින්ුඳුරැුන්නහු

රදි. බු ු සිඹල්රු සිදුු ූ බ ු එබරඹ. බු සු බොශන්,ු තුන්ු ීමඳහන්ු ළනිු සිඹලුු ඳරියු

ඳද්ධතිුඳුවිසින්ුරැුත්ුතයුඳරියඹුවිසින්ුඳුරැුඵරහුන්නහුරදි. බ 

මිනිහු විසින්ු ආබක්ිතඹහු ,ු බත්ක්ු ,ු පිහිඹිඹහු ළනිු භවබඳොබශොවු වහනිදහඹු සු

බනොසිවූ බඹන්ුබඳොබශොුහයත්ුඳවුජීත්පයභවුළසිුබද්ුරඵහු දුන්ුතයුතහු

සිේඳහවුන්ව,ු වයහු ඵහනව,ු ඊයිනන්ව,ු ඳක්ිතඹන්ව,ු භත්යඹන්වු ළසිඹු වළකිු

නහන්තයු නිෂ භහවඹු විඹ. බු ු එභු නහන්තයු තහු ීමඳහහවු ඳභවක්ු බනොු භනුයු

ෂ ඹවදුජීත්ුපයභවුආළසිුබඵොබවෝුබද්ුදහඹහදුබශේඹ. බු ුආබක්ිතඹහු 993ුදීුඳභවු

බභයවවු ඳළමිණිු ලහඹක්ු නු තයු බම්ු භගින්ු විලහරු බරු ඳබේු ී ඳළණිු

නිසඳහදනඹවුවහනිුසිදුවිඹ. බු 

ඳුයබට්ුඟනප්රිඹුළශෆුහක්ුනුබත්ක්ුවක්ුදිනවුඟරුලීවෂ ු 222ුක්ුඳභවු

හසඳුයනුුුයනුතයුුගබඳොල්ුඑුවවුඳළළත්භුවහුඟරඹුලීවෂ ු 22ුක්ු

ලයුඵළේුඳළබේ. බ 

භධුහු ඹනු ඊද්භිතු විදයහත්භු නහභබඹන්ු වඳුන්නු බප්ු යවවු හිතයු ු ී ු ඳළශඹු

බභයවුආබල්,ුළබේ,ුවිබල්,ුහබල්,ුකුඹුබෂ ුුඅන්නබ ුබභන්භුනහන්තයරුහු

ති. ණි. බුුී ුබොශුදියහඳත්ුූ ුවිවුහයත්ුබිභවුබඹෝයුබඳොබවොයක්ුනුතයුී ුආවු

ෆභවුඑනුභහවුරන්බේුසුරුුභගින්දුබඳොබවොයුනිෂ භහවඹුවිඹ. බු ු බභභුසබහවිු

බඳොබවොයු ු නිහු හබේදීු ලුබතන්ු බඳොබවොයු බඹදීභු නලයු ු විඹ. බු ු මිහිඳුු

බල්ලිපිරුඳහුී ුසුළපීභුතවනම්ුයුති. ණුුඵවුවන්ුවිඹ. බුුුදුනුවිවත්ු
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විරදහබො ුවිවහයුභන්දියඹවුිනතිුනව. න්ුඒු්රබද්ලබඹන්ුවමුපයුආත. බුබම්ුනව. න්ු

තයු ති දු වමුපයු ආතිු බල්ලිපිඹු ‘දුට්ඨහභනිු ඳ. ද්දසු බරන’ ඹනුබන්ු හවසී ු

ක්යලින්ු බොවහුආත. බු ී වු භතයු ඳළරැණිුහවසී ඹු ක්යලින්ුලියුු බල්ලිපිු

යහශිඹක්දුබභහිුදීුවමුපයුආත. බ 

භවබඳොබශොු ඹනුු ඳරියබ ු ්රධහනතභු ංඹින. බු ු එභු නිහු භවබඳොබශොු භු

මිනිහබේුුනිවඬුගිවිසුභක්ුආතිුපයුති. බණ්ුුනියහඹහබඹනි. බුුබොන්බද්සිලින්ුබතොයු

ති. ණුුුඑකීුසබහවිුගිවිසුභුුනුුපිුභවුබඳොබශොුරැුත්ුතයුභවුබඳොබශොු

විසින්ුඳුරැුන්නහුරදි. බුඳුවිසින්ුගුරැත්ුතයුගුවිසින්ුඳුරැුන්නහු

රදි. බු ු සිඹල්රු සිදුු ූ බ ු එබරඹ. බු සු බොශන්,ු තුන්ු ීමඳහන්ු ළනිු සිඹලුු ඳරියු

ඳද්ධතිුඳුවිසින්ුරැුත්ුතයුඳරියඹුවිසින්ුඳුරැුඵරහුන්නහුරදි. බ 

මිනිහු විසින්ු ආබක්ිතඹහු ,ු බත්ක්ු ,ු පිහිඹිඹහු ළනිු භවබඳොබශොවු වහනිදහඹු සු

බනොසිවූ බඹන්ුබඳොබශොුහයත්ුඳවුජීත්පයභවුළසිුබද්ුරඵහු දුන්ුතයුතහු

සිේඳහවුන්ව,ු වයහු ඵහනව,ු ඊයිනන්ව,ු ඳක්ිතඹන්ව,ු භත්යඹන්වු ළසිඹු වළකිු

නහන්තයු නිෂ භහවඹු විඹ. බු ු එභු නහන්තයු තහු ීමඳහහවු ඳභවක්ු බනොු භනුයු

ෂ ඹවදුජීත්ුපයභවුආළසිුබඵොබවෝුබද්ුදහඹහදුබශේඹ. බු ුආබක්ිතඹහු 993ුදීුඳභවු

බභයවවු ඳළමිණිු ලහඹක්ු නු තයු බම්ු භගින්ු විලහරු බරු ඳබේු ී ඳළණිු

නිසඳහදනඹවුවහනිුසිදුවිඹ. බු 

ඳුයබට්ුඟනප්රිඹුළශෆුහක්ුනුබත්ක්ුවක්ුදිනවුඟරුලීවෂ ු 222ුක්ුඳභවු

හසඳුයනුුුයනුතයුුගබඳොල්ුඑුවවුඳළළත්භුවහුඟරඹුලීවෂ ු 22ුක්ු

ලයුඵළේුඳළබේ. බ 

භධුහු ඹනු ඊද්භිතු විදයහත්භු නහභබඹන්ු වඳුන්නු බප්ු යවවු හිතයු ු ී ු ඳළශඹු

බභයවුආබල්,ුළබේ,ුවිබල්,ුහබල්,ුකුඹුබෂ ුුඅන්නබ ුබභන්භුනහන්තයරුහු

ති. ණි. බුුී ුබොශුදියහඳත්ුූ ුවිවුහයත්ුබිභවුබඹෝයුබඳොබවොයක්ුනුතයුී ුආවු

ෆභවුඑනුභහවුරන්බේුසුරුුභගින්දුබඳොබවොයුනිෂ භහවඹුවිඹ. බු ු බභභුසබහවිු

බඳොබවොයු ු නිහු හබේදීු ලුබතන්ු බඳොබවොයු බඹදීභු නලයු ු විඹ. බු ු මිහිඳුු

බල්ලිපිරුඳහුී ුසුළපීභුතවනම්ුයුති. ණුුඵවුවන්ුවිඹ. බුුුදුනුවිවත්ු
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බම්හුම්ඵන්ධබඹන්ුදළනුත්ුමිනිසුන්ුජීත්ුනුතයුුෂ ුකිබරෝී වයඹුකුඹුයක්ු

වහුී ුක්ු්රභහවත්ුඵළේුඳළබේ. බු 

ිමිනහලුවුල්ුනහලුනිහබන්ුබප්ුආශුබදොබශේුසිිනුභහළුන්ුඳභවක්ුබනොු

ඳහම ඹුඟරබ ුPH ඹුුබභන්භුජීපයුමඟුවිවිධත්ඹදුවිනහලුයුආත. බුුබම්බඵෝ,ු

ඵයබොිනන්,ු ක්කුට්බවෝ,ු කුළුබෝ,ු බභන්භු ෂ ඳිනන්,ු පුවන්,ු ළ විල්රන්ු

බභන්භුභනරිනන්ුදුදුඳරියඹවුහිමිුපයුආත. බ ු 

සිංශරළජ ලන රක්ය ය 
සිංවයහඟු නයක්ිතතඹු ශ්රිු රංහබේු ඟහතිු ඊදයහනඹකි. බු න්තෂ ඟහතිු ළදත්භක්ු

ඊසුශනුසිංවයහඟු යක්ිතතඹ, මඟබෝරු යක්ිතතඹක්ු බභන්භු බරෝු ඊරුභුමිමිඹක්ු

බරවුයුබනසබෝුංවිධහනඹු විසින්ු්රහලඹවු ඳත්ු බොවුආත. බුඳුුහිතු දිතතු

ළසිුනහන්තයඹුවහුඳවතුමිමිුබහබ ුපිහිිනුළසිුනහන්තයලින්ුභන්විතුමඟු

විවිධත්ඹු විධිභත්ු හණිඟු තබඳපයම්ලින්ුඅයක්හු කිරීභවු බරෝුමඟු බෝරු

යක්ිතතඹක්ුබරවු1978ුෂ බ දීුනම්ුශුතයු1989දීුබරෝුඊරුභුයක්ිතතඹක්ු

බරවුනම්ුයනුරදි. බ 

සිංවයහඟු යක්ිතතඹු නළනහියු සිවු ඵවහියු දක්හු කිබරෝී වයු 21(වළතළක්භු 13) වු

ඊතුබෂ ුසිවුදකුවුදක්හුකිබරෝී වයු7(වළතළක්භු4) ඳභවුවිලහරත්බඹන්ුයුතුුබේ. බු

එබේු වුදු එභු මිමිු බහඹු ඒබද්ශිු විබලේඹන්බන්-ු ික්රතහ, ිී න්, ඊබඹු

ජීවින්, ඊයඹන්, ඳක්ෂීන්ුවුක්ෂීයඳහිනන්බන්ුතළන්ඳත්ුබේ. බ 

� ංකළමශ ලනළන් රලලින් මශක්තයළර 8000 ක් වභ ලවරක් ඇතුෂ  විනළ 
මකමරන ඵල ඳරිවරමශීනහු ඳලවති. 

බම්ුතත්ත්ඹුඹවබත්ුශ්රිුරංහබේුෂ තභහනබ ුඳත්නහු29.7%ුක්ුූ ුනුඅයවඹු

2022ුනවිවු32%ුක්ුදක්හුළඩිුකිරීභුයඟබ ුයමුවුපයුතිබබ්. බ 

එභුයමුවුඈුගකිරීභවුනම්ුදහශුහරඳරිච්බේදඹුතුශුබවක්වඹහෂ ු150,650ුුනු

බිම්ු්රභහවඹක්ුආතිුශුයුතුුඵදුඳරියබේදීහුුබඳන්හුබදති. බ 

                                                           
4 හක්ිතුංු238ු-ුභවහඝහෂ ඹුඈඳුයහහබෂ ුධම්භයතනුසහී න්ුවන්බේ 
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සිංශරාජ ලන රක්ෂිතය ශ්රී ිංවාහලි මධ්යම වඳුවරහේ නිරිත දිගින් පිිටි රක්ලාන 

වඳුලැටිහේ උව මීටර 300-1170 සීමාහේ, හශක්ටයාර 11250 ව පැතිර පලතින 

ජාතිව ලන ලහනෝද්යානය. එ  ය ්න්තජාජාතිව ්ලධ්ානයට ක් වී ඇති ්තර 

යුහනව්හවෝල විසන් ජජලහ ෝ රක්ෂිතයක් වශ හෝව උරුම ්ඩවියක්  හවට 

නම් හවොට ඇතඑ 

සිංශරාජයට ආහේණිව වූ , ශ්රී ිංවා  හේ ද්ැනට ශඳුනා   හ න ඇති ආහේණිව ්තුහ  රන්, 

ලැස ලනාන්තර ඇසු   හජා ලාවය වරන  විහේ 20ක් ඇති ්තර, ලත රතු මල් හවොශා, ශ්රී 

ිංවා   බට ඇටිකුකුෂා වශ ශ්රී ිංවා   වැි හබල්ා ඇතුළු සයලුම  විහේ හමිදී  

ද්ැව ත ශැ.   හේඑ 

උර යින් ලහයන් ආහේණිව විහේ ලන, පෂා හපොෂඟා වශ කුණවටුලා ද්ැව ත 

ශැ.   ්තර පුළුල් උභයජීවී විවිධ්ත්ලයක්ද් පලතීඑ හමිදී  ව්  හ ම්බන් විහේහයන් 

වඳශන් වෂ යුතු හේඑ ්පෘ්ඨලිංශීනන් හව හවොමන් බජා්වවින්්  වමනයා වශ 

කූඩැල්න් ප්රස්ධියක් උසුෂයිඑ 

සිංශරාජහේ හමෝනින් වයි්ව ප්රහ්ධහේ ටටම ආහේණිව වූ ශා  ි පමණක් ද්ැ. ය ශැ.  

වත්ත්ලයන් රැව. එ ඒ ්තරින් වටුසු ශා හූනූ විහේ ප්රධ්ාන හේඑ 

සිංශරාජයට ආහේණිව වූ ාවයක් ලන හයෝධ් මීලන විහේය සිංශරාජයට ආහේණිව 

හේඑ හමය මීටර හද්හක් සට මීටර පශක් පමණ උවට ලැහ්වඑහමපමණක් හනොල 

සිංශරාජය හශෂ ඔසුහේ මශහ ද්ර ශා වමානයඑ 

9.2.   ස්වභාවික සම්පත්  

ව්ලභාවිව වම්පත් යනු මානල ලජා යාහ්  ක්රියා ල ්ලයතාලක් හනොමැතිල පලතින 

වම්පත්යඑ  හවේත් හනොමැති නම් මිනිවාහ්  පැලැත්මට ශා ්ලයතා වපුරා  ැීමමට 

පරිවරහයන් ද්ායාද් හවොට ඇති සයලුම හ්ධ වල්භාවිව වම්පත් හේඑ  

මධ්යම පරිවර ්ිවාරිහේ ව්ලභාවිව වම්පත් වෂමනාවරණ වශ පසුවිපරම් ඒවවය, 
ව්ලභාවිව වම්පත් වෂමනාවරණය ශා ්ද්ාෂල වටයුතු වරන ්හනකුත් ආයතන වශ 

්ිවාරිහයි පෂාත් වශ දිව්ත්රික් වාජායායන් වම  වම්බන්ධීවරණය ශා 
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සිංශරාජ ලන රක්ෂිතය ශ්රී ිංවාහලි මධ්යම වඳුවරහේ නිරිත දිගින් පිිටි රක්ලාන 

වඳුලැටිහේ උව මීටර 300-1170 සීමාහේ, හශක්ටයාර 11250 ව පැතිර පලතින 

ජාතිව ලන ලහනෝද්යානය. එ  ය ්න්තජාජාතිව ්ලධ්ානයට ක් වී ඇති ්තර 

යුහනව්හවෝල විසන් ජජලහ ෝ රක්ෂිතයක් වශ හෝව උරුම ්ඩවියක්  හවට 

නම් හවොට ඇතඑ 

සිංශරාජයට ආහේණිව වූ , ශ්රී ිංවා  හේ ද්ැනට ශඳුනා   හ න ඇති ආහේණිව ්තුහ  රන්, 

ලැස ලනාන්තර ඇසු   හජා ලාවය වරන  විහේ 20ක් ඇති ්තර, ලත රතු මල් හවොශා, ශ්රී 

ිංවා   බට ඇටිකුකුෂා වශ ශ්රී ිංවා   වැි හබල්ා ඇතුළු සයලුම  විහේ හමිදී  

ද්ැව ත ශැ.   හේඑ 

උර යින් ලහයන් ආහේණිව විහේ ලන, පෂා හපොෂඟා වශ කුණවටුලා ද්ැව ත 

ශැ.   ්තර පුළුල් උභයජීවී විවිධ්ත්ලයක්ද් පලතීඑ හමිදී  ව්  හ ම්බන් විහේහයන් 

වඳශන් වෂ යුතු හේඑ ්පෘ්ඨලිංශීනන් හව හවොමන් බජා්වවින්්  වමනයා වශ 

කූඩැල්න් ප්රස්ධියක් උසුෂයිඑ 

සිංශරාජහේ හමෝනින් වයි්ව ප්රහ්ධහේ ටටම ආහේණිව වූ ශා  ි පමණක් ද්ැ. ය ශැ.  

වත්ත්ලයන් රැව. එ ඒ ්තරින් වටුසු ශා හූනූ විහේ ප්රධ්ාන හේඑ 

සිංශරාජයට ආහේණිව වූ ාවයක් ලන හයෝධ් මීලන විහේය සිංශරාජයට ආහේණිව 

හේඑ හමය මීටර හද්හක් සට මීටර පශක් පමණ උවට ලැහ්වඑහමපමණක් හනොල 

සිංශරාජය හශෂ ඔසුහේ මශහ ද්ර ශා වමානයඑ 

9.2.   ස්වභාවික සම්පත්  

ව්ලභාවිව වම්පත් යනු මානල ලජා යාහ්  ක්රියා ල ්ලයතාලක් හනොමැතිල පලතින 

වම්පත්යඑ  හවේත් හනොමැති නම් මිනිවාහ්  පැලැත්මට ශා ්ලයතා වපුරා  ැීමමට 

පරිවරහයන් ද්ායාද් හවොට ඇති සයලුම හ්ධ වල්භාවිව වම්පත් හේඑ  

මධ්යම පරිවර ්ිවාරිහේ ව්ලභාවිව වම්පත් වෂමනාවරණ වශ පසුවිපරම් ඒවවය, 
ව්ලභාවිව වම්පත් වෂමනාවරණය ශා ්ද්ාෂල වටයුතු වරන ්හනකුත් ආයතන වශ 

්ිවාරිහයි පෂාත් වශ දිව්ත්රික් වාජායායන් වම  වම්බන්ධීවරණය ශා 
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භහෂ බෝඳබද්ලනඹුතුිගන්ුයවුතුශුඳතිනුසබහවිුම්ඳත්ුශභනහයවඹුපිණිු

කීභුදයින. බ 

බභභු ඒඹු භගින්ු ඳහරිරි අයක්ු ්රබද්ල ්රහලඹවු ඳත්ු කිරීභු වහු ඒහබ ු

තියහයුඳළළත්භුඊබදහුශභනහයවඹ, ළරසුම්ුසුය �ඹහත්භුකිරීභ, ඳසුු

විඳයම්ුවයුතුු සිදුුකිරීභ, ඟහතිු ඳරියු ඳනබත්ු ්රතිඳහදනු නුු සබහවිු ම්ඳත්ු

ශභනහයවඹවු දහශු බයගුරහසිු ම්ඳහදනඹු කිරීභ, සබහවිු ම්ඳත්ු

ශභනහයවඹු ම්ඵන්ධබඹන්ු භහෂ බෝඳබද්ලු සු ය �ඹහත්භු කිරීභු වු

ඟහතිුබතත්ුබිම් ්රතිඳත්තිුවුඊඳහඹභහෂ  �ඹහවුනළංපයභ, බරෝුබතත්ුබිම්ුදිනඹු

ළභරීබම්ු ඟහතිු ළ වවනු ංවිධහනඹු යු ඳළළත්විභු වු සබහවිු ම්ඳත්ු

ශභනහයවඹ, ඳරියු අයක් ්රබද්ලු වු බතත්බිම්ු ශභනහයවඹු අදිඹු

ම්ඵන්ධබඹන්ුදළනුත්ුකිරීබම්ුළ වවන්ු �ඹහත්භුකිරීභුසිදුුබබෂ . බ 

මිනිහුතභුලයතහුඊබදහුවිවිධුසබහවිුම්ඳත්ුඳරිවයවඹුයින. බුඑඹුයිනන්ුයවවු

බභන්භුරහඳඹුනුදුබනසුු විඹුවළකිඹ. බුඑඹුදහශුයබට්ුඅෂ කාුංෂ ධනඹුවහු

භදු ම්ඵන්ධු බේ. බු ෂ තභහනු දියුණුු යවු ළසිඹකුු හභහනයබඹන්ු ණිඟ, බරෝවු

නිධි, බඳොසිරු ඈන්ධනු වහු මඟු සුන්ධඹු ඹනු හණ් ුු වතයවු ඹත්ු සබහවිු

ම්ඳත්ුබවොන්ු16ුක්ුඳභවුහෂ ිතුබහවිතුයින. බු 

ඳුදන්නහුඳරිදිුබඵොබවෝුසුබහවිුම්ඳත්ුීමමිතුබේ. බුඳවසුබන්, ඩුුමිරවුවහුවිලහරු

්රභහවබඹන්ුම්ඳත්ුරඵහළම භුබම්ුනුවිවත්ුීමභහුහිතුපයුතිබබ්. බුනිදසුනක්ුුබරු

තබවොත්ුබතල්, තමුවහුයන්ුදළක්වුිඹුවළකිඹ. බ 

වම්ඳ  බළවි මේ අනළග  ප්රලණ ළු ම්ඳත්ු බහවිතබ ුනූතනු ්රවතහු නුු 2050ු

ෂ ඹුනුවිවුආතිවිඹුවළකිුතත්ත්ඹුබඵඳුදුඹන්නුබම්ුනුවිවුවිභහුඵරහුතිබබ්. බු

ඒුණිඟ, බරෝවුනිධි, බඳොසිරුඈන්ධනුවහුමඟුසුන්ධඹුඹනුහණ් ුරුසබහවිු

ම්ඳත්ුළරකීබභනි. බුඒුනුු2050ුෂ ඹුනුවිවුහෂ ිතුභහනුබහවිතඹුවහු

ලයුයනුසබහවිුම්ඳත්ු්රභහවඹුබතයම්දළිනුසුථහුතුනක්ුුඔසුබේුවිසතුයු

යුතිබබ්. බ 
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ඈන්ුඳශමුළන්නුෂ තභහනුඳරිබබෝඟනුයවහුඳත්හුළම භුඹ. බුඒුනුුදියුණුුයවරු

ඒ පුද්රුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුහෂ ිතුබවොන්ු16ුනුතයුබසුුයවරුම්ඳත්ු

බහවිතඹදුඒුභට්වුභවුඳළමිබවනුුආත. බුඑබේුවුබවොත්ු2050ුනුවිවුභසුතුබරෝු

ම්ඳත්ුබහවිතඹුහෂ ිතුබවොන්ුබිලිඹනු140ුක්ුුනුුආත. බුඑඹුෂ තභහනුසබහවිු

ම්ඳත්ුලයතහුබභන්ුතුන්ුගුවඹක්ුුඳභවුබේ. බුුුඑඹුතියයබහඹුඈක්භුහුඹහුවළකිු

ඵුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු 

බදළනිු සුථහු න්බන්ු දියුණුු යවරු ඒු පුද්රු ම්ඳත්ු ඳරිබබෝඟනඹු  කින්ු

ඩුකිරීභු(බවොන්ු8ක්)ුුවහුබරෝබ ුබසුුයවල්ුඒුභට්වුභවුඳළමිණීභඹ. බුඑවිවු2050ුදීු

බරෝබ ුභසුතුම්ඳත්ුඳරිවයවඹුබවොන්ුබිලිඹනු70ක්ුුඳභවුනුුආත. බුඑබවත්ු

බම්ුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනුබේඹු2000ුෂ බ ුඳළළතිු්රභහවඹවු හු40%ක්ුුඳභවු

ධිඹ. බ 

තුන්ළනිු සුථහු න්බන්ු දියුණුු යවල්ුතභු ම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුතුබනන්ුඑක්ුු

දක්ුහු (බවොන්ු6ක්)ුුඩුුකිරීභුවහුබසුුයවරුඹුඒුභට්වුබම්භුඳත්හුළම භඹ. බු

බභහිු්රතිපරඹු න්බන්ුබරෝුඒපුද්රුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබවොන්ු 6ක්ුුපයභුවහු

හෂ ිතුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබවොන්ුබිලිඹනු50ක්ුුඳභවුපයභඹ. බුබභඹු2000ුෂ බ ුදීු

බරෝබ ුඳරිබබෝඟනඹුශුම්ඳත්ු්රභහවඹුුවහුභහනඹ. බුු 

9.2.1. වම්ඳ  බළවි ය තිරවර කිරීභ 

බම්ු ම්ඳත්ු ඳරිබබෝඟනඹුතියයු වහු හධහයවු විඹු යුතුු ඵු වහු ඒු වහුඩිනමින්ු

වයුතුු ශු යුතුු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බු ඈවතු සථුහු තුබනන්ු බරෝඹු නුභනඹු ශු

යුත්බත්ුබදළනිුබවෝුතුන්නුබවෝුසථුහුඵුඳළවළදිලිඹ. බුබම්ුහෂ තහුබඳන්හුබදනු

අහයඹවුඅෂ කාුෂ ධනුබේඹුවහු සබහවිුම්ඳත්ුබහවිතුයනුුරඵනුබේඹු

එකිබනකින්ුබන්ුශුයුතුුබේ. බු එහිදීුඅෂ කාුෂ ධනුබේඹුළඩිපයභවු හු ධිු

බේඹකින්ු ම්ඳත්ු ඳරදහීමතහබ ු බේඹු ඈවශු නළංවිඹු යුතුඹ. බු එනම්ු ඩුු ම්ඳත්ු

්රභහවඹකින්ු ළඩිු හෂ ඹඹක්ුු ඈුගු යු ළම භවු පිඹයු තු යුතුඹ. බ 

එඹු ඳවසුු රුවක්ුු බනොබතත්ු එඹු දු දබේු භිබඹෝඹින. බු බරෝඹු නුභනඹු

යන්බන්ුකුභනුපිිගබතක්දුුඹන්නුබම්ුනිහුළදත්ුබේ. බුනිදසුනක්ුුබරුබභළනිු

බඳයිගඹක්ුුවහු විලහරුතහක්ුණි, මූරයුවහු භහඟීමඹු බනක්ුුසිදුශුයුතුු බේ. බු
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ඈන්ුඳශමුළන්නුෂ තභහනුඳරිබබෝඟනුයවහුඳත්හුළම භුඹ. බුඒුනුුදියුණුුයවරු

ඒ පුද්රුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුහෂ ිතුබවොන්ු16ුනුතයුබසුුයවරුම්ඳත්ු

බහවිතඹදුඒුභට්වුභවුඳළමිබවනුුආත. බුඑබේුවුබවොත්ු2050ුනුවිවුභසුතුබරෝු

ම්ඳත්ුබහවිතඹුහෂ ිතුබවොන්ුබිලිඹනු140ුක්ුුනුුආත. බුඑඹුෂ තභහනුසබහවිු

ම්ඳත්ුලයතහුබභන්ුතුන්ුගුවඹක්ුුඳභවුබේ. බුුුඑඹුතියයබහඹුඈක්භුහුඹහුවළකිු

ඵුඈතහුඳළවළදිලිඹ. බු 

බදළනිු සුථහු න්බන්ු දියුණුු යවරු ඒු පුද්රු ම්ඳත්ු ඳරිබබෝඟනඹු  කින්ු

ඩුකිරීභු(බවොන්ු8ක්)ුුවහුබරෝබ ුබසුුයවල්ුඒුභට්වුභවුඳළමිණීභඹ. බුඑවිවු2050ුදීු

බරෝබ ුභසුතුම්ඳත්ුඳරිවයවඹුබවොන්ුබිලිඹනු70ක්ුුඳභවුනුුආත. බුඑබවත්ු

බම්ුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනුබේඹු2000ුෂ බ ුඳළළතිු්රභහවඹවු හු40%ක්ුුඳභවු

ධිඹ. බ 

තුන්ළනිු සුථහු න්බන්ු දියුණුු යවල්ුතභු ම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුතුබනන්ුඑක්ුු

දක්ුහු (බවොන්ු6ක්)ුුඩුුකිරීභුවහුබසුුයවරුඹුඒුභට්වුබම්භුඳත්හුළම භඹ. බු

බභහිු්රතිපරඹු න්බන්ුබරෝුඒපුද්රුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබවොන්ු 6ක්ුුපයභුවහු

හෂ ිතුම්ඳත්ුඳරිබබෝඟනඹුබවොන්ුබිලිඹනු50ක්ුුඳභවුපයභඹ. බුබභඹු2000ුෂ බ ුදීු

බරෝබ ුඳරිබබෝඟනඹුශුම්ඳත්ු්රභහවඹුුවහුභහනඹ. බුු 

9.2.1. වම්ඳ  බළවි ය තිරවර කිරීභ 

බම්ු ම්ඳත්ු ඳරිබබෝඟනඹුතියයු වහු හධහයවු විඹු යුතුු ඵු වහු ඒු වහුඩිනමින්ු

වයුතුු ශු යුතුු ඵු ඳළවළදිලිඹ. බු ඈවතු සථුහු තුබනන්ු බරෝඹු නුභනඹු ශු

යුත්බත්ුබදළනිුබවෝුතුන්නුබවෝුසථුහුඵුඳළවළදිලිඹ. බුබම්ුහෂ තහුබඳන්හුබදනු

අහයඹවුඅෂ කාුෂ ධනුබේඹුවහු සබහවිුම්ඳත්ුබහවිතුයනුුරඵනුබේඹු

එකිබනකින්ුබන්ුශුයුතුුබේ. බු එහිදීුඅෂ කාුෂ ධනුබේඹුළඩිපයභවු හු ධිු

බේඹකින්ු ම්ඳත්ු ඳරදහීමතහබ ු බේඹු ඈවශු නළංවිඹු යුතුඹ. බු එනම්ු ඩුු ම්ඳත්ු

්රභහවඹකින්ු ළඩිු හෂ ඹඹක්ුු ඈුගු යු ළම භවු පිඹයු තු යුතුඹ. බ 

එඹු ඳවසුු රුවක්ුු බනොබතත්ු එඹු දු දබේු භිබඹෝඹින. බු බරෝඹු නුභනඹු

යන්බන්ුකුභනුපිිගබතක්දුුඹන්නුබම්ුනිහුළදත්ුබේ. බුනිදසුනක්ුුබරුබභළනිු

බඳයිගඹක්ුුවහු විලහරුතහක්ුණි, මූරයුවහු භහඟීමඹු බනක්ුුසිදුශුයුතුු බේ. බු
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ධනත්ු යවරු ඒපුද්රු ම්ඳත්ු ඳරිබබෝඟනබ ු ීමභහු කිරීභක්ුු සිදුකිරීභු බභහිදීු

ළදත්ු න්බන්ු එඹු දියුණුබමින්ු ඳත්නහු යවරවු  හු තියයු භහෂ ඹු භන්ු

කිරීභවුඊඳහරිුනුනිින. බ 

බබේුබතත්ුබභළනිු�ඹහභහෂ ුවහුආතළම්ුයවල්ුබම්ුනුවිවත්ුඅදෂ ලුඳඹහු

තිබබ්. බහඵන්ු විබභෝඝනු ඩුු අෂ කාඹක්ුු වහු ඵරලක්තුිු තීව්රතහඹු ීමභහු කිරීභු වහු

ආතළම්ුයවල්ුබනුආතිුපිඹයුී වුනිදසුන්ුබරුදළක්වුිඹුවළකිඹ. බඑබේභුෂ තභහනු

ඟත්ු ්රවතහඹු නු නහරීයවබ ු ආතිු හෂ ඹක්ුභතහදු බම්ු වහු හධම ඹු

බරුුඵරඳහින. බ 

බරෝබ ු බඵොබවෝු ජීපයු විබලේු පයබම්ු තෂ ඟනඹවු රක්ුු ආතිු තයු ඒු පිිගඵු

ආීමභවු රක්ුු කිරීභු ංයක්ුවඹු වහු ළදත්ු බේ. බු බබේු බතත්ු භෆතු හරඹු

දක්ුහු සිදුයනු රදු විදයහත්භු ඳෂ බ වරු ළඩිු ධහනඹක්ුු බඹොමුු පයු ති. බණ්ු

ත්ත්ු විබලේු බබයහිඹ. බු ජීබ ු ළදත්භු වහු ම්ඵන්ධු මූලිු ලබඹන්ු

ළදත්නුලහුවිබලේුපිිගඵුතිබූුධහනඹුඩුඹ. බුඑබවත්ුදළන්ුදළන්ුලහුවිබලේු

මුහුවුඳහුආතිුතෂ ඟනබ ුතයභුපිිගඵුඳෂ බ වුබබයමින්ුතිබබ්. බුඑබවත්ුබම්ුනු

විවුබොඹහබනුආතිුලහුවිබලේුතරින්ුබභබතක්ුුආළීමභවුරක්ුුආත්බත්ුවිබලේු

සුළුු්රභහවඹක්ුුඳභවක්ුපයභඹ. බුු 

බම්ු පිිගඵු දකුණුු ප්රිහබේුමඟු විවිධත්බඹන්ු ඈවශු බක්ප්ු ්රබද්ලබ ු ඳරිය 

ඳද්ධතිඹක්ුු අ�තු සිදුයනු රදු ධයඹනඹක්ුු නුු බවිගු පයු ආත්බත්ු පයබම්ු

තෂ ඟනඹවු මුහුවු ඳහු ආතිු ලහු විබලේරු ඳරිවහී ඹු තත්ත්ඹු පිිගඵු බභබතක්ුු

ධහනඹුබඹොමුුබනොූ ුසුවිබලේුරුවක්ුඵින. බ 

ලහුවිබලේුමුහුවඳහුආතිුතෂ ඟනබ ුතයභුභළම භුවහුදුබඹොදහන්නහුනිෂ වහඹු

ඳදනම්ුන්බන්ුකිසිඹම්ුවිබලේඹුවනබ ු්රභහවඹුවහුඑඹුයහප්තුඳත්නහුමිමිු

්රබද්ලඹින. බු එබවත්ු බම්ු නිෂ වහඹු භතු ඳදනම්ූ ු ඳසුු තෂ ඟනඹවු රක්ුු ූ ු බරු

ළරබනු ආතළම්ු ලහු විබලේු ඳරිවහභබ ු මුල්ු සථුහරු ඳත්නහු ඵු බම්ු

ධයඹනබඹන්ු බවිගු පයු තිබබ්. බු ්රබේණිු රයු බොඹහු නිමින්ු සිදුු ශු බම්ු

ධයඹනබඹන්ුනහයවඹුපයුආතිුඅහයඹවුදහනභවුරක්ුුආතිුලහුවිබලේුතයු

විබලේවබ ු (ඳරිවහභඹු තුිගන්ුනු විබලේු ආතිපයබම්)ු �ඹහලිබ ු මුල්ු සුථහරු

ආතිුලහදුආත. බුබම්ුනුුබම්ුආතළම්ුවිබලේරුවනඹුීමභහුපයභවුඑක්ුුබවේතුක්ුුපයු
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ආත්බත්ුදහශුවිබලේුයහප්තපයභුඅයම්බබ ුඳළතීභදුවිඹුවළකිඹ. බුබබේුබතත්ුඒු

ලහුඑතළනුදීභුපයබම්ුතෂ ඟනඹවුරක්ුතිබිඹුවළකිඹ. බ 
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X ඳරිච්මේදය 

මඵෞද්ධ හිමිකම් ශළ මකොමින් වබළමශ නිගභන ශළ නිර්මද් 

 I ඳරිච්මේදය 

බුද්ධ ළවනය, මඵෞද්ධ හිමිකභ වශ ආගමික වශජීලනය 

 2. බ   බඵෞද්ධු හිමිම්ු බොමිභු බතු ු ු බොශමු මූරසථහනඹු වු ඳශහත්ු

ළසිහයරදිු ුරඵහු දුන්ුලිිතතු ,ුහිතු ුහක්යුවු්රහලුභළනළවින්ුරහුු

ඵරමින්ුබඵෞද්ධුහිමිභ,ුබඵෞද්ධිනන්ුවු. ද්ධුලහනඹවුුවහු ුයවවුඑබයහිු

සිදුුයනුුරඵනු�ඹහුනිරීක්වුනුු ඳබේුනිභනුවහුනිෂ බද්ලුඈදිරිඳත්ු

කිරීභවුවයුතුුබශමු. බු 

බඵෞද්ධුඊරුභඹුුවහුහිමිභුුඳවතුවන්ුඅහයබඹන්ුෂ ථථනඹුුකිරීභවු

බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයින. බු 

“�ුරංහබේුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවුහිමිම්” 

�ුරහංබක්ඹුුබඵෞද්ධුඊරුභඹුසිංවරිනන්බේුඳභවක්ුබනොුභසතු� 

රංහබේභුඊරුභඹින. බ 

�පිවඹු්රන්ථහර ුකිරීභ,ුඑඹුඅයක්හුකිරීභ. බුරැුළම භුසිංවරිනන්බේු

ඓතිවහසිුඊරුභඹකි. බු 

එභුන්දෂ බඹුතුශුබඵෞද්ධුඊරුභඹුබවෝුහිමිම්ුඹනුබන්ුවඳුන්න්බන්ුු

බභොනහදු? 

 �ුරහංබක්ඹු බඵෞද්ධුභික්ෂන්ුවන්බේු විසින්ු්රන්ථහර බොවුඅයක්හුශු
ඳහිගු �පිවඹ,ු ඒහු ලිඹවුණුු පුසබොශු බඳොත්ු වු මුරිතු බඳොත්,ු �පිවඹු

ලිඹළවුණුුබඳොතඳතුපිිගඵුරඵහබදනුනිළයදිුෂ ථථන,ුබඵෞද්ධුධයහඳනඹු

වුධයහඳනුපිිගබත්ද. බ 

 යුබදදවසුතුන්සිඹඹක්ුඳභවුහරඹක්ුතුශු. දුදවභුරැබනුඳත්හුබනු

අුංකුයත්නඹුවුංකුංසථහ. බ 

 . දුුදවබම්ුඳළළත්භුවහුරංහබේුඈදිුබරුනුුබබවයුවිවහයුආතුළුු
ඈදිකිරීම්ද. බ 
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 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුුසිංවරුහසතුුවිදයහ,ුමූෂ තිුශිල්ඳඹුවුිතත්රුරහු

ආතුළුුරහුශිල්ඳද. බ 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුබඳෝවඹුූ ුසිංවරුබහහ,ුසිංවරුබල්නුරහුු

වුබඵෞද්ධුහහිතයද. බ 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුහයධෂ භුඳද්ධතිඹද. බ 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුංසිතිඹුවුවළදිඹහද. බ 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුුශ්රිුරංහබහිුබො නළගීුආතිුුනනයතහුවු
බ්රෞ ත්ඹදු 

 . දුදවභුවහුූ ුයහඟයුනු්රවඹුවු්රමුතහඹ. බ 

 . දුදවභුඅයක්හුයුඳත්හබනුඹහභුවහුසිංවරඹන්වුආතිුිනතිඹුවු
කීභද. බ 

 බථේයහදීු. දුදවභුනිහුශ්රිුරංහුරළබූුඟත්ු්රමුත්ඹදු. බ 

 . දුදවභුසිංවරුඟහතිබ ුඩිතහරභුපයභද. බ 

 . දුු දවබම්ු ්රතිඳත්තිු ්රහයු ජීවිතඹු වළ ු සහු ළම භවු ු ආතිු ිනතිඹු වහු
අෂ ඹසඨහංගිුභහෂ බ ුුබඹදීභවුආතිුහිමිභ. බුු 

 බඵෞද්ධුඊරුභඹුවුඒුවහුූ ුහිමිම්ුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳයමුවුත්ු

වුළඳූ ුසිඹලුුබදනහබේුඟඹ,ුලක්තිඹ,ුවිලසහඹුවහුබප්ක්හදුබඳොදුබේු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුළරබක්ු. බුුඑඹුශ්රිුරහංකීඹුබයත්බ ුබඵෞද්ධුහිමිම්ු

බින. බ 

10.6   . ද්ධුලහනඹුඹනුු “තථහතඹන්ුවන්බේ, නබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ, 

ඳෂ ඹහප්තිුධෂ භඹ, ංකයත්නඹ, විවහයහංුහිතුවිවහයසථහන, අයවයුබේනහනු

වහුබහනහුභධයසථහන, බඵෝධිුික්, සතඳ, පිිගභුබල්, ධහතුුභන්දිය, ඵවු

බඳොත්ු වහු පුසතහර, ඊබඳෝථහහය, විවහයසථහනු න්තු බත්ත්ු වහු

බද්බඳොශ, බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ, බද්හරඹ, සිල්ු භහතහන්ු වහු ඊඳහසිහයහභ, 

බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ, බඵෞද්ධු හහිතයඹ, ංසිතිඹු වහු

ශිසවහඝහයඹ, බඵෞද්ධහමිුඊත්, බඳයවළයුවහු පුදුසිරිත්, බඵෞද්ධු්රතිඳත්තිු

වහුඅඝහයධෂ භුඹනුබම්ුංුවහුඒහබ ුඳළළත්භවුලයුබද්ු. ද්ධුලහනඹු

නමින්ු වළඳින්බනුු ආත. බ” . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵු 6226ු ඟනහධිඳතිු බොමින්ු

306



306 
 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුුසිංවරුහසතුුවිදයහ,ුමූෂ තිුශිල්ඳඹුවුිතත්රුරහු

ආතුළුුරහුශිල්ඳද. බ 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුබඳෝවඹුූ ුසිංවරුබහහ,ුසිංවරුබල්නුරහුු

වුබඵෞද්ධුහහිතයද. බ 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුහයධෂ භුඳද්ධතිඹද. බ 

 . දුුදවමින්ුබඳෝවඹුූ ුංසිතිඹුවුවළදිඹහද. බ 

 . දුදවභුමුල්බොවුබනුුශ්රිුරංහබහිුබො නළගීුආතිුුනනයතහුවු
බ්රෞ ත්ඹදු 

 . දුදවභුවහුූ ුයහඟයුනු්රවඹුවු්රමුතහඹ. බ 

 . දුදවභුඅයක්හුයුඳත්හබනුඹහභුවහුසිංවරඹන්වුආතිුිනතිඹුවු
කීභද. බ 

 බථේයහදීු. දුදවභුනිහුශ්රිුරංහුරළබූුඟත්ු්රමුත්ඹදු. බ 

 . දුදවභුසිංවරුඟහතිබ ුඩිතහරභුපයභද. බ 

 . දුු දවබම්ු ්රතිඳත්තිු ්රහයු ජීවිතඹු වළ ු සහු ළම භවු ු ආතිු ිනතිඹු වහු
අෂ ඹසඨහංගිුභහෂ බ ුුබඹදීභවුආතිුහිමිභ. බුු 

 බඵෞද්ධුඊරුභඹුවුඒුවහුූ ුහිමිම්ුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳයමුවුත්ු

වුළඳූ ුසිඹලුුබදනහබේුඟඹ,ුලක්තිඹ,ුවිලසහඹුවහුබප්ක්හදුබඳොදුබේු

බඵෞද්ධුඊරුභඹුබරුළරබක්ු. බුුඑඹුශ්රිුරහංකීඹුබයත්බ ුබඵෞද්ධුහිමිම්ු

බින. බ 

10.6   . ද්ධුලහනඹුඹනුු “තථහතඹන්ුවන්බේ, නබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ, 

ඳෂ ඹහප්තිුධෂ භඹ, ංකයත්නඹ, විවහයහංුහිතුවිවහයසථහන, අයවයුබේනහනු

වහුබහනහුභධයසථහන, බඵෝධිුික්, සතඳ, පිිගභුබල්, ධහතුුභන්දිය, ඵවු

බඳොත්ු වහු පුසතහර, ඊබඳෝථහහය, විවහයසථහනු න්තු බත්ත්ු වහු

බද්බඳොශ, බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ, බද්හරඹ, සිල්ු භහතහන්ු වහු ඊඳහසිහයහභ, 

බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ, බඵෞද්ධු හහිතයඹ, ංසිතිඹු වහු

ශිසවහඝහයඹ, බඵෞද්ධහමිුඊත්, බඳයවළයුවහු පුදුසිරිත්, බඵෞද්ධු්රතිඳත්තිු

වහුඅඝහයධෂ භුඹනුබම්ුංුවහුඒහබ ුඳළළත්භවුලයුබද්ු. ද්ධුලහනඹු

නමින්ු වළඳින්බනුු ආත. බ” . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵු 6226ු ඟනහධිඳතිු බොමින්ු
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වභා ලාර්තාවේ 1:26 වේදවේ දී ඇති එම අර්ථකථනය රජය විසින් නි ලවයන් 

පිළිගත යුතු බල වකොමින් වභාවේ නිර්වේයයි.  

10.3  වම්බුේධ ාවනවේ චිරවත්ිතිය උවදවා ප්රතිඳ්තතිමය ීරර  ගනීමවම්දී 

රජයට උඳවදව් බා දීවම් බත වහිත උ්තතරීතර වංඝ වභාලක් ඳ්තකෂ 

යුතුය. එම වභාල ත්රෛනිකායික උග්ත ක්ක්න්න් ලශන්වවාාවගන් ශා ප්රවීණ  

වබෞේධ විේලතුන්වගන් වමන්විත  යුතුය යන 2002 ජනාධිඳති වකොමින් වභා 

ලාර්තාවේ 11 ලන ඳරිච්වේදය ලූශා්තමක වලනව්කම් යටව්ත වශන් වකොට 

ඇති කාර ා ක්රියා්තමක කෂ යුතු බල වකොමින් වභාවේ නිගමනයයි.   

10.4  බුේධ ාවන අමාතාංයට මග වඳන්වීණමට්ත අල අුශාවනා ශා 

උඳවදව් දීමට්ත, ගිහි ඳනවිදි වදඳක්වයන්ම වනදුම්්ත උ්තතරීතර අුශාවක 

මණ්ඩයක් ඳනතක් මගින් වථ්ාපිත කෂ යුතුය.  එය මශානායක 

ව්ලාමීන්ලශන්වවාා සිේනමවගන්ද, උන් ලශන්වවාාවේ උඳවදව් අුශල ඳ්ත 

වකවරන විනයධර, ධර්මධර  ක්ක්න්න් ලශන්වවාා 12 නමකවගන් ද, උන් 

ලශන්වවාාවේ උඳවදව් මත, දීඳ ලාප්ත ත වබෞේධ වංවිධාන, සිල් මාතාලන්, 

වබෞේධ ප්රභූනන් වමන්ම  තරු  පිරිව් නිවය ජනය ිරරීම වශා ඳ්ත වකවරන ගිහි 

වාමාජිකයන් 09 වදවනකුවගන් වමන්විත විය යුතුය. එම නම් ිරරීම විධායක 

ජනාධිඳතිතුමා විසින් කෂ යුතුය. එම මණ්ඩවේ කාර්යභාරය විය යු්තව්ත 

බුේධාගමට ප්රමුසව්ථානය පිරිනනමීම, බුේධ ාවනය සුරක්ෂිත ිරරීම වශ 

වඳ  ය ිරරීම වම්බන්ධිත සියලු කටයුතුලට රජයට උඳවදව ් දීම ශා මග 

වඳන්වීණමද, වබෞේධ විශාරවථ්ාන ඇතුළු ාවනික වේවඳොෂ වංලර්ධනය ශා 

වබෞේධ ප්රජා වංලර්ධනය පිළිබ ප්රතිඳ්තතිමය ීරර  ගනීමම ශා මතු ලන 

ගනටලුලට යථා ඳරිදි උඳවදව් දීම ද බුේධ ාවනයට අන ගගමිකයන් වශ  

බාහිර බවේග ලලින් ඳනමිව න උඳද්රල ලනෂනක්වීණම වශා උඳවදව් දීමද වේ.  

බුේධ ාවනවේ ඳනලන්තමට අදාෂ ීමතිරීති අ ඳන්ත වම්මත ිරරීමට වඳර 

උ්තතරීතර අුශාවක මණ්ඩවේ එකඟ්තලය බාගත යුතුය. 

10.5  බුේධ ධර්මය ඇදහීම පිළිබ වූ ඳාරම්ඳරික වබෞේධ ඉගනන්වීණම්ලට 

ඳටශනණි වේ යනයි වනිරය    ශනිර අර්ථකථනයන්    වශ බුදු දශමට ගවේණික 
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ඝහරිත්රවිධි විිතිුය, ඉවුවහනිුඳමුණුන්නහුූ ුබද්ලනහ තනිුබවෝුහමුහිු

යන්නහු වුු පුද්රඹන්ු බවෝු ංවිධහනඹන්වවු ු විරුද්ධු ඳළමිණිලිු ඊත්තරීතයු

නුලහුභණ් රඹුබතුඈදිරිඳත්ුකිරීභවදු එභුඳළමිණිලිුහරයුලබඹන්ු

රහු  ඵරහුතීයවඹක්ුදුන්ුඳසු, එභුතීයවු ු�ඹහත්භුකිරීභවදුූ ුකීභු

යඟඹුබතුඳයන්නහුූ ුම තිුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ   යඟඹුවිසින්ුම්ඳහදිතුතිහත්ුඳනතුයසථහදහඹඹුබතුබනුඒභු

්රභහදු නුබ ුනිහඹ තයුආතිුභතබදදුබවේතුබනි. බු ු දීෂ කුහරඹක්ුතිසබේු

ෆභුයඟඹක්භුංකුභහඟබ ුඒභතිුළභළත්තුරඵහළම භවුබඳොබවොත්ු

ආතිු ඵළවින්ු රක් . දුු සුනු බබ්යහු ළම බම්ු පිඹයක්ු ලබඹන්ු තත්ු ්රභහදු

බනොයුදළනවත්ුම්ඳහදිතුඑභුතිහත්ුඳනත්ුබුගම්ඳතුයසථහදහඹඹවු

බඹොමුුයුම්භතුයහුළම භුවහභුයඟඹුවිසින්ුශුයුතුඹ 

 2. බ7   . ද්ධ ලහන වහ අමිුවයුතුුභහතයංලඹුනමින්ුඑක්ුභහතයංලක්ු

ඳභවක්ු පිහිුගු පයභ. බු විවිධු අම්ු නිබඹෝඟනඹු යනුු රඵනු බදඳහෂ තබම්න්තුු

වතයභු බභභු භහතයංලු ඹවතවු ඳත්ු ශු යුතුබේ. බු එබභන්භු පුයහවිදයහ 

බදඳහෂ තබම්න්තුු වු භධයභු ංසිතිු යමුදරදු බභභු භහතයංලඹවු

ම්ඵන්ධු ශු යුතුු තය,ු බඵෞද්ධු පිරිබන්ු ධයහඳනඹ,ු නුයහධපුයු භික්ෂුු

විලසවිදයහරඹ,ු බඵෞද්ධු වහු ඳහලිු විලසවිදයහරඹ ඹනහදිු ධයහඳනු අඹතනු

නිඹහභනඹදු . ද්ධු ලහනු වහු අමිු වයුතුු භහතයංලු ඹවතවු ඳත්ශු

යුතුබේ. බු එබේභු බනකුත්ුඅමිු ධයහඳනඹු රඵහු බදනුු රඵනු බඳෞද්ලිු

ඊසුධයහඳනුඅඹතනුනිඹහභනඹදුඑකිුභහතයංලුඹවතවුුඳයහුදිඹුයුතුබේ. බ 

දළනවුරංහබේුඳතිනුයහබිුඳහල්ුවහුමුසලිම්ු දවභ ඊන්නුුරඵනුඊසු

ධයහඳනුඅඹතනදුබභභුභහතයංලඹුඹවතවුුඳත්ුශුයුතුබේ. බ 

 2. බ8  ෂ තභහනබ ුවිවහයසථහනරුවිවහයහධිඳතීන්ුවන්බේරහ ඳත්ුබබයනු

ම තීඹුවහුම්්රදහඹ නිහ, විවහයසථහනුබබභන්ුපිරිහීුඹනුඵවුහක්ිතුඈදිරිඳත් 

පයු ආත. බු ු ෂ තභහනබ ු විවහයහධිඳතිධයඹක්ු ු හිසු ූ ු විවු එඹු ලින්ු  දයහු සිිනු

විවහයහධිඳතිුවන්බේබේුබඟයේසඨතභුශියඹහුඑභුතනතුයවුඳත්ුබින. බ  භවයු

විවුඑභුබඟයේසඨතභුශියනභුතරුවුවිබ ුඳසුුන්බනකි. බු ු දළනුඊත්මින්ුු
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ඝහරිත්රවිධි විිතිුය, ඉවුවහනිුඳමුණුන්නහුූ ුබද්ලනහ තනිුබවෝුහමුහිු

යන්නහු වුු පුද්රඹන්ු බවෝු ංවිධහනඹන්වවු ු විරුද්ධු ඳළමිණිලිු ඊත්තරීතයු

නුලහුභණ් රඹුබතුඈදිරිඳත්ුකිරීභවදු එභුඳළමිණිලිුහරයුලබඹන්ු

රහු  ඵරහුතීයවඹක්ුදුන්ුඳසු, එභුතීයවු ු�ඹහත්භුකිරීභවදුූ ුකීභු

යඟඹුබතුඳයන්නහුූ ුම තිුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ   යඟඹුවිසින්ුම්ඳහදිතුතිහත්ුඳනතුයසථහදහඹඹුබතුබනුඒභු

්රභහදු නුබ ුනිහඹ තයුආතිුභතබදදුබවේතුබනි. බු ු දීෂ කුහරඹක්ුතිසබේු

ෆභුයඟඹක්භුංකුභහඟබ ුඒභතිුළභළත්තුරඵහළම භවුබඳොබවොත්ු

ආතිු ඵළවින්ු රක් . දුු සුනු බබ්යහු ළම බම්ු පිඹයක්ු ලබඹන්ු තත්ු ්රභහදු

බනොයුදළනවත්ුම්ඳහදිතුඑභුතිහත්ුඳනත්ුබුගම්ඳතුයසථහදහඹඹවු

බඹොමුුයුම්භතුයහුළම භුවහභුයඟඹුවිසින්ුශුයුතුඹ 

 2. බ7   . ද්ධ ලහන වහ අමිුවයුතුුභහතයංලඹුනමින්ුඑක්ුභහතයංලක්ු

ඳභවක්ු පිහිුගු පයභ. බු විවිධු අම්ු නිබඹෝඟනඹු යනුු රඵනු බදඳහෂ තබම්න්තුු

වතයභු බභභු භහතයංලු ඹවතවු ඳත්ු ශු යුතුබේ. බු එබභන්භු පුයහවිදයහ 

බදඳහෂ තබම්න්තුු වු භධයභු ංසිතිු යමුදරදු බභභු භහතයංලඹවු

ම්ඵන්ධු ශු යුතුු තය,ු බඵෞද්ධු පිරිබන්ු ධයහඳනඹ,ු නුයහධපුයු භික්ෂුු

විලසවිදයහරඹ,ු බඵෞද්ධු වහු ඳහලිු විලසවිදයහරඹ ඹනහදිු ධයහඳනු අඹතනු

නිඹහභනඹදු . ද්ධු ලහනු වහු අමිු වයුතුු භහතයංලු ඹවතවු ඳත්ශු

යුතුබේ. බු එබේභු බනකුත්ුඅමිු ධයහඳනඹු රඵහු බදනුු රඵනු බඳෞද්ලිු

ඊසුධයහඳනුඅඹතනුනිඹහභනඹදුඑකිුභහතයංලුඹවතවුුඳයහුදිඹුයුතුබේ. බ 

දළනවුරංහබේුඳතිනුයහබිුඳහල්ුවහුමුසලිම්ු දවභ ඊන්නුුරඵනුඊසු

ධයහඳනුඅඹතනදුබභභුභහතයංලඹුඹවතවුුඳත්ුශුයුතුබේ. බ 

 2. බ8  ෂ තභහනබ ුවිවහයසථහනරුවිවහයහධිඳතීන්ුවන්බේරහ ඳත්ුබබයනු

ම තීඹුවහුම්්රදහඹ නිහ, විවහයසථහනුබබභන්ුපිරිහීුඹනුඵවුහක්ිතුඈදිරිඳත් 

පයු ආත. බු ු ෂ තභහනබ ු විවහයහධිඳතිධයඹක්ු ු හිසු ූ ු විවු එඹු ලින්ු  දයහු සිිනු

විවහයහධිඳතිුවන්බේබේුබඟයේසඨතභුශියඹහුඑභුතනතුයවුඳත්ුබින. බ  භවයු

විවුඑභුබඟයේසඨතභුශියනභුතරුවුවිබ ුඳසුුන්බනකි. බු ු දළනුඊත්මින්ුු
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බවෝු විවහයසථහනඹුඳහරනබ ු ඳශපුරුද්බදන්ු බවෝු ්රභහවත්ු දළනුභක්ුආතිු

බබනක්දු බනොබති. බු ු ඳත්ු පයු දහශු විවහයහධිඳතිු වන්බේබේු බවෝදයු

ඳයපුබෂ භු සුදුසුු සහී න්ු වන්බේරහදු සිිනනු මුත්ු දළනවු ඳතිනුක්රභඹු නුු

නුසුදුසුු තළනළත්තකුු විවහයසථහනබ ු ඳහරනඹවු ඳත්ු විඹු වළකිඹ. බු ු බභභු භික්ෂුු

ම්්රදහඹු නිහු හනහන්තු තත්ත්ඹන්වු ආදු ළුගණුු විවහයසථහනදු ආත. බුු

නිතිඳතහභු ු බභභු ංයහවු තතත්ු ු ු විවහයසථහනු එතුු බමින්ු ඳතිින. බුු

බභන්ු හතහයවඹක්ු තුශු ංකු භහඟබ ු පිරිහීභක්ු ආතිු නු ඵළවින්ු

සථහහදී, නයහමිු ව හඹම්ු විසින්ු එළනිු තත්ත්ඹන්බන්ු ඊඳරිභු

ඳරු බනරහු නුු රළබබ්. බු ු එඵළවින්ු රක්ු . දුු සුනු බබ්යහු ළම භවු නම්ු බභභු

විවහයහධිඳතීන්වන්බේරහු ඳත්ු කිරීබම්ු ක්රභබඹහිු බනක්ු ශු යුතුු බේ. බුු

විවහයසථහනඹු ුවිවහයහධිඳතිුධුයඹුහිසුූ ුවිව, එභුවිවහයසථනබ ුබන්හසිු

භික්ෂන්ුවන්බේරහබේුළභළත්තුදුවිභහ, ඒුනුුසුදුසුුබබනකුුඳත්ුයු

ළම භවත්ුඑභුඳත්පයභු ුනිහබ ුඳහරුංකුබහබන්ුනුභළතිඹුරළ දබභන්ු

ඳසුු රංගුු නු බරවත්ු එබභන්භු බභබේු ඳත්ු යනුු රළබූු විවහයහධිඳතීන්ු

වන්බේබේුබේඹුතුුගදහඹුවුබවොත්, දහශුනිහඹුමූරසථහනඹුභගින්ු

ඳරීක්වඹක්ු ඳත්හු එහිු ්රතිපරු නුු බන්හසිු භික්ෂන්වන්බේරහබේදු

දවසු විභහු බනත්ු සුදුසුු බබනකුු ඳත්ු කිරීභවත්, ඒු ඒු නිහඹු

තිහත්ලින්ුඵරඹුහිමියුදිඹුයුතුඹ. බු ුවිවහයහධිඳතීන්ුවන්බේු ඳත්ුකිරීභු

පිිගඵු නිහඹු මූරසථහනඹු විසින්ු යනුු රඵනු නිභනඹු හනහත්භු

තීයවඹුනුතයුම තිභඹුු්රලසනඹක්ුභතුබශ්රේසඨහධියවබඹන්ුමිුන්ුකිසිදුු

ඊහවිඹකින්ු ්රලසනු ශු බනොවළක්ක්ු විඹු යුතුඹ. බු ු ඈවතු වන්ු තත්ත්ඹවු

ළශබඳනුබේුදහශුම තිඹදුංබලෝධනඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ9  යබට්ු විවිධු භික්ෂුන්ු වන්බේරහවු බඵෞද්ධු පිිගබත්ු ළනු විවිධු

ෂ ථතනු දීභු නිහු පිරිසිදුු බථයහදීු . දුු දවභවු වහනිඹක්ු බේ. බු ු බභඹු

බඵෞද්ධඹන්බේු ධෂ භහබඵෝධඹු යහකරු කිරීභවු බවේතුනු ඵළවින්ු බභන්ු

රුණුුුපිිගඵුබඵෞද්ධඹන්ුබභන්භුංකඹහුවන්බේදුදළනුත්ුකිරීභුවහු

ංකුතිහතක්ුදුවුරුද්දවුයක්ුඳළළත්පයභුවහුසුදුසුුඵුභවනහඹු

හිමිරුන්ු බතු බඹෝඟනහු ු යනුු රළබබ්. බු ු බභහිු සිඹලුු ඳරිඳහරනඹු වයුතුු
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බඹෝජිතු . ද්ධලහනු භහතයහංලඹු යඟඹු විසින්ු ශු යුතුු තයු තිහබතන්ු

ඳළනුනඟිනුතීයවුඵරුහිතුකිරීභුවහුසුදුසුුවුඳනත්ුම්භතුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 2  අයවයු බේනහනු බතු අයක්හු වු ඳවසුම්ු ළරීමබම්ු කීභු

බඵෞද්ධුවයුතුුපිිගඵුබදඳහෂ තබම්න්තුුතුුහෂ ඹබහයඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බුුමිමිඹු

පිිගඵුිනතිඹුනියවුල්ුබනොභළතිුඅයවයුබේනහනරවුඒහුනියවුල්ුයදීභ, 

ඟරඹුවහුවිදුලිුඳවසුම්ුබනොභළතිුසථහනරවුඑකීුමූලිුලයතහු ුළරීමභු

වු අයවයු බේනහනරු ඳළළත්භවු ඵහධහු නු යුරින්ු සිදුනු ඵහහියු

�ඹහහයම්ු භවයහලීබම්ු ම්ඵන්ධීයවඹු සිදුකිරීභදු එභු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුකීභක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ    විවහයසථහනුපිිගඵුබවෝුංකඹහුපිිගඵුබවෝුඳළනුනඟිනුධියවු

විනිලසඝඹු වහු යඟබ ු ම තයහනුකරු ඵරඹු ු රළබූු ්රහබද්ශිු ංකහධියවු

භණ් රඹක්,ු ධියවු ූවඹක්ු පිහිුගවිඹු යුතුු තයු ු එඵඳුු ්රහබද්ශිු

ංකහධියවුභණ් රුභගින්ුබදනුුරඵනුතීන්දුරවුවිරුද්ධ, ආඳෆල්ුතුවළකිුු

ංකහධියවඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 6  . දුු දවභවුනිරුනුවහු . දුු දවබම්ු දවම්ුරුණුුවහු ලහනිුරුණුු

විිතිුකිරීභුපිිගඵුනිඹහභනඹුකිරීභුවහු�පිවඹුඟහතිුඊරුභඹක්ුඵවු

ඳත්ුකිරීබම්ුළට්ුඳත්රඹුඵරළන්පයබම්ුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳනතක්ුඳළනවිඹුයුතුබේ. බු

එභුඳනතුභගින්ු�ඹහත්භුනු. දුුසුබන්ුවහුංසිතිඹුවිිතිුකිරීභුපිිගඵු

තීයවුතීන්දුුළම භුවහුඵරුහිතුමිුගක්ුඳත්ශුයුතුුතය,ුඑභුඵරඹු

�ඹහත්භු කිරීභු වහු ධියවු ඳද්ධතිබ දු ්රතිංසයවඹු යනු බරු

බොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

 2. බ 3  භික්ෂන්වන්බේරහවුඑබයහිුබවේතු, මිතුබඝෝදනහුකුභන්ත්රවහරීු

බරු ඈදිරිඳත්ු කිරීබභන්, �ඹහහරීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු නිවඬු කිරීබම්ු

්රවතහඹක්ුඳතිනුඵවුහක්ිතුඈදිරිඳත්ුවිඹ. බුුඑඵළවින්ුභික්ෂු, භික්ෂුණීුඹනු

බදඳහෂ ලසඹවදු සිල්ු භහතහන්වද, බඳොදුබේු සිඹලුු අමිු පඟරුන්වදු

එබයහිුබඝෝදනහුආතිුවිවදී, එකීුබඝෝදනහු පිිගඵුඹවත්ුපිරිබිනන්ු්රථභු
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බඹෝජිතු . ද්ධලහනු භහතයහංලඹු යඟඹු විසින්ු ශු යුතුු තයු තිහබතන්ු

ඳළනුනඟිනුතීයවුඵරුහිතුකිරීභුවහුසුදුසුුවුඳනත්ුම්භතුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 2  අයවයු බේනහනු බතු අයක්හු වු ඳවසුම්ු ළරීමබම්ු කීභු

බඵෞද්ධුවයුතුුපිිගඵුබදඳහෂ තබම්න්තුුතුුහෂ ඹබහයඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බුුමිමිඹු

පිිගඵුිනතිඹුනියවුල්ුබනොභළතිුඅයවයුබේනහනරවුඒහුනියවුල්ුයදීභ, 

ඟරඹුවහුවිදුලිුඳවසුම්ුබනොභළතිුසථහනරවුඑකීුමූලිුලයතහු ුළරීමභු

වු අයවයු බේනහනරු ඳළළත්භවු ඵහධහු නු යුරින්ු සිදුනු ඵහහියු

�ඹහහයම්ු භවයහලීබම්ු ම්ඵන්ධීයවඹු සිදුකිරීභදු එභු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුකීභක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ    විවහයසථහනුපිිගඵුබවෝුංකඹහුපිිගඵුබවෝුඳළනුනඟිනුධියවු

විනිලසඝඹු වහු යඟබ ු ම තයහනුකරු ඵරඹු ු රළබූු ්රහබද්ශිු ංකහධියවු

භණ් රඹක්,ු ධියවු ූවඹක්ු පිහිුගවිඹු යුතුු තයු ු එඵඳුු ්රහබද්ශිු

ංකහධියවුභණ් රුභගින්ුබදනුුරඵනුතීන්දුරවුවිරුද්ධ, ආඳෆල්ුතුවළකිුු

ංකහධියවඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 6  . දුු දවභවුනිරුනුවහු . දුු දවබම්ු දවම්ුරුණුුවහු ලහනිුරුණුු

විිතිුකිරීභුපිිගඵුනිඹහභනඹුකිරීභුවහු�පිවඹුඟහතිුඊරුභඹක්ුඵවු

ඳත්ුකිරීබම්ුළට්ුඳත්රඹුඵරළන්පයබම්ුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳනතක්ුඳළනවිඹුයුතුබේ. බු

එභුඳනතුභගින්ු�ඹහත්භුනු. දුුසුබන්ුවහුංසිතිඹුවිිතිුකිරීභුපිිගඵු

තීයවුතීන්දුුළම භුවහුඵරුහිතුමිුගක්ුඳත්ශුයුතුුතය,ුඑභුඵරඹු

�ඹහත්භු කිරීභු වහු ධියවු ඳද්ධතිබ දු ්රතිංසයවඹු යනු බරු

බොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

 2. බ 3  භික්ෂන්වන්බේරහවුඑබයහිුබවේතු, මිතුබඝෝදනහුකුභන්ත්රවහරීු

බරු ඈදිරිඳත්ු කිරීබභන්, �ඹහහරීු භික්ෂන්ු වන්බේරහු නිවඬු කිරීබම්ු

්රවතහඹක්ුඳතිනුඵවුහක්ිතුඈදිරිඳත්ුවිඹ. බුුඑඵළවින්ුභික්ෂු, භික්ෂුණීුඹනු

බදඳහෂ ලසඹවදු සිල්ු භහතහන්වද, බඳොදුබේු සිඹලුු අමිු පඟරුන්වදු

එබයහිුබඝෝදනහුආතිුවිවදී, එකීුබඝෝදනහු පිිගඵුඹවත්ුපිරිබිනන්ු්රථභු
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ධියවු විනිලසඝඹු න්ු නු තුරුත්, භහධයු ්රසිද්ධිඹු රඵහදීභු ළශළක්පයභු

වහුූ ු්රතිඳහදන, භහධයුහදහඝහයුඳද්ධතිඹක්ුආතුශත්ුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ    භහෂ පරරහීෂන්ුඹළිනුවතිුනිකුත්ුයන්නහූ ද, . ද්ධහභුවිිතිුයු

බද්ලනහ/්රහලු නිකුත්ු යන්නහූ ද, පුද්රිනන්ු වු ංවිධහනරවු එබයහි, 

ලයුම තිභඹුපිඹයුළම බම්ුඵරතරුබඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසුඟනයහල්ු

බතුරඵහදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ 4  . ද්ධු ලහනඹු අයක්හු කිරීභු වහු ඈදිරිඳත්ු න්නහු ූ ු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු වු ගිහිු පුද්රඹන්ු වු ංවිධහන, බනොබඹකුත්ු තයු බඝෝදනහු

භතු බඳොලිසු සථහනරවු ළපයභු වු ධියවඹු බතු ඳමුණුහු භහනසිු

පී නඹවුරක්ුකිරීභුතුිගන්ුඊන්ුවන්බේරහුනිවඬුයපයබම්ුකුභන්ත්රවහරීු

වවුල්ු ළ පිිගබශක්ු �ඹහත්භු නු ඵු බඳබන්. බු ු බභන්ු සථහරදීු

බඵෞද්ධුඳහෂ ලසඹුබනුබන්ුම තිභඹුඊඳබදසුරඵහදීභුඳයභහෂ ථුබොවුබඵෞද්ධු

ම තිබේදීන්බේුංදඹක්ුඳශහත්ුවු්රහබද්ීඹුභට්වබභන්ුපිහිුගහලීභවුබඵෞද්ධු

භවහුම්බම්රනඹුබනොඳභහුවයුතුුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ    දමිරුම්බඹක්ුආතිුබඵෞද්ධුඟනඹහබේු දවම්ු දළනුභුෂ ධනඹුවහු , 

බදභශුබහහබන්ුධෂ භුබද්ලනහුශුවළකිුභික්ෂන්ුවන්බේරහුසිිනඹුයුතුුඵත්ු

එබභන්භුදමිරුබඵෞද්ධඹන්ුඳළවිදිුපයභවුආතුශත්පයභවුහලඹුරඵහදීභුතුිගන්ු

දමිරු්රඟහුතයුආතිුවිලසහඹුනළතිුකිරීභවුවයුතුුශුයුතුුඵත්,ු 

බභභු හෂ ඹඹු වහු භික්ෂන්ු පුහුණුු කිරීභව, බදභශු ඵසින්ු ධෂ භු බද්ලනහු

කිරීබභහිුදක්ුඊඳහධයහඹන්ුවන්බේරහුඹවබත්ුතුන්ුනිහිනුපිරිබන්ුපුහුණුු

භධයසථහනු පිහිුගහලිඹු යුතුු ඵවද, එභු පිරිබන්ු භධයසථහනු න ත්තුු වු

ඳරිඳහරනඹුවහුනුදිරිළන්පයම්ුස,  විබලේුමූරයභඹුවුබනකුත්ුඅධහයු

යඟඹුවිසින්ුරහුදිඹුයුතුුඵවදුබඹෝඟනහුබබෂ . බ 

 2. බ 7  දමිරුඵසින්ුධෂ භුපුසතුමුරවඹුකිරීභුඊනන්දුුයපයභක්ුලබඹන්ුඑභු

මුරවුවයුතුුයනුුරඵනු්රහලනඹන්ුබතුයඟඹුවිබලේුනු්රවක්ුදළක්විඹු

යුතුඹ. 
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 2. බ 8  ශ්රිු රංහබේ . ද්ධු ලහනඹු ම්පෂ වත්ඹවු ඳත්කිරීභු වහු භික්ෂුණීු

ඊඳම්ඳදහුඹිගුසථහඳනඹුකිරීභුපිිගඵුෂ තභහනබ ුවිවිධුභතහද,ුඅයවුල්ු

්රඝලිතුආත. බුුඑබවත්ු� ංකළමශ බුද්ධ ළවනමේ ආරම්බමේ සිතභ ජන ළලත 

හිමි ව උරුභයක් ලන කළන් ළ ඳෆවිද්ද වශ භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල යළි 

ප්රතිහාළඳනය කිරිභත පියලර ගෆනීභ ශදිසි අලය ළලක් මව පිළිග යුතු ඵල 

වළක්ය ඉදිරිඳ  වුලද එහිදීුශ්රිුරංහබේුමුල්ඵළුබනුආතිුබථයහදබ ුුවිනඹු

පිිගළම ම්ුනුුබභයවුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුඹිගුසථහඳනඹුකිරීබම්ුඵහධහුආතිු

ඵවු භතහදඹක්දු ආතිු නමුත්ු දළනවු යු කීඳඹවු බඳයු සිවු ු බථයහදීු

භික්ෂන්ු වන්බේරහබේු වබහගීත්බඹන්ු බභයවු ීමරු භහතහන්ු ඊඳම්ඳදහ 

යපයභු සිදුු බබයමින්ු ඳතී. බු ු එබරු ඊඳම්ඳදහු ූ ු භික්ෂණීන්ු එකීු

තත්ත්බඹන්ු වඳුන්හදීු ආතිු ඟහතිු වළඳුනුම්ඳත්ු වු විබද්ලු භන්ු ඵරඳත්රදු

යඟඹු විසින්ුනිකුත්ුයුආත. බු ු එබේු වුදු තයභදීු භවනහඹුහිමිරුන්බේු

විරුද්ධත්ඹු වමුබේු ඵු කිඹමින්ු ඊඳම්ඳදහු රළබූු භික්ෂණීන්ු පිරිවු එකීුු

තත්ත්ඹුුදළක්බනුවළඳුනුම්ඳත්ුරඵහදීභුනතහුදභහුආත. බුුඑහිදීු, 

I. . දුු දවභවු්රමුසථහනඹුරඵහදීභුවු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුඳත්හු

ළම භු යඟබ ු කීභක්ු බරු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු ්රධහනතභු

යසථහකින්ුදක්හුආතිුයසථහභඹුතත්ත්ඹද 

II. ෂ තභහනබ ු බරොු පුයහු භනුයු ෂ ඹහු තය සිඹලුු පුද්රිනන්ු භහනු

තත්ත්බ රහුරනු රඵනුඟහතයන්තයුආීමභද 

III. ශ්රිු රංහබේු ඟනංයහු ත්ශ ඵහුතයඹු නු හන්තහන්බේු ශුබසිද්ධිඹු

බනුබන්ුවිලහරුබභබවයක්ුශුවළකිුභික්ෂුණීුඳයම්ඳයහක්ුබො ුනළඟීබම්ු

ආතිුළදත්භද 

IV. විබලේබඹන්ුශ්රිුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුඟනතහබේුඊරුභඹන්ුසුරැකීබම්දීුුසත්රිුපුරුු

සිඹලුු බදනහබේභු බපතිවහසිු ඊරුභඹක්ු නු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු ඹිගු

්රතිසඨහඳනඹුකිරීබම්ුලයතහඹද 

යන කරුණු වෆකිේත මගන ඳසුකළලීනල මගො නෆගුණු මථරලළද  ම්්රදහඹු 

මශෝ භශළයළන ම්්රදහඹ මශෝ යන භ ලළද ඳමවකළ රජය වශ  භශළනළයක 

වහලළීමන්ලශන්මවේළ ්රමු භික්ෂූන් ලශන්මවේළ එකතු වී මභරත වම්බුද්ධ 
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 2. බ 8  ශ්රිු රංහබේ . ද්ධු ලහනඹු ම්පෂ වත්ඹවු ඳත්කිරීභු වහු භික්ෂුණීු

ඊඳම්ඳදහුඹිගුසථහඳනඹුකිරීභුපිිගඵුෂ තභහනබ ුවිවිධුභතහද,ුඅයවුල්ු

්රඝලිතුආත. බුුඑබවත්ු� ංකළමශ බුද්ධ ළවනමේ ආරම්බමේ සිතභ ජන ළලත 

හිමි ව උරුභයක් ලන කළන් ළ ඳෆවිද්ද වශ භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල යළි 

ප්රතිහාළඳනය කිරිභත පියලර ගෆනීභ ශදිසි අලය ළලක් මව පිළිග යුතු ඵල 

වළක්ය ඉදිරිඳ  වුලද එහිදීුශ්රිුරංහබේුමුල්ඵළුබනුආතිුබථයහදබ ුුවිනඹු

පිිගළම ම්ුනුුබභයවුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුඹිගුසථහඳනඹුකිරීබම්ුඵහධහුආතිු

ඵවු භතහදඹක්දු ආතිු නමුත්ු දළනවු යු කීඳඹවු බඳයු සිවු ු බථයහදීු

භික්ෂන්ු වන්බේරහබේු වබහගීත්බඹන්ු බභයවු ීමරු භහතහන්ු ඊඳම්ඳදහ 

යපයභු සිදුු බබයමින්ු ඳතී. බු ු එබරු ඊඳම්ඳදහු ූ ු භික්ෂණීන්ු එකීු

තත්ත්බඹන්ු වඳුන්හදීු ආතිු ඟහතිු වළඳුනුම්ඳත්ු වු විබද්ලු භන්ු ඵරඳත්රදු

යඟඹු විසින්ුනිකුත්ුයුආත. බු ු එබේු වුදු තයභදීු භවනහඹුහිමිරුන්බේු

විරුද්ධත්ඹු වමුබේු ඵු කිඹමින්ු ඊඳම්ඳදහු රළබූු භික්ෂණීන්ු පිරිවු එකීුු

තත්ත්ඹුුදළක්බනුවළඳුනුම්ඳත්ුරඵහදීභුනතහුදභහුආත. බුුඑහිදීු, 

I. . දුු දවභවු්රමුසථහනඹුරඵහදීභුවු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුඳත්හු

ළම භු යඟබ ු කීභක්ු බරු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු ්රධහනතභු

යසථහකින්ුදක්හුආතිුයසථහභඹුතත්ත්ඹද 

II. ෂ තභහනබ ු බරොු පුයහු භනුයු ෂ ඹහු තය සිඹලුු පුද්රිනන්ු භහනු

තත්ත්බ රහුරනු රඵනුඟහතයන්තයුආීමභද 

III. ශ්රිු රංහබේු ඟනංයහු ත්ශ ඵහුතයඹු නු හන්තහන්බේු ශුබසිද්ධිඹු

බනුබන්ුවිලහරුබභබවයක්ුශුවළකිුභික්ෂුණීුඳයම්ඳයහක්ුබො ුනළඟීබම්ු

ආතිුළදත්භද 

IV. විබලේබඹන්ුශ්රිුරහංබක්ඹුබඵෞද්ධුඟනතහබේුඊරුභඹන්ුසුරැකීබම්දීුුසත්රිුපුරුු

සිඹලුු බදනහබේභු බපතිවහසිු ඊරුභඹක්ු නු භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු ඹිගු

්රතිසඨහඳනඹුකිරීබම්ුලයතහඹද 

යන කරුණු වෆකිේත මගන ඳසුකළලීනල මගො නෆගුණු මථරලළද  ම්්රදහඹු 

මශෝ භශළයළන ම්්රදහඹ මශෝ යන භ ලළද ඳමවකළ රජය වශ  භශළනළයක 

වහලළීමන්ලශන්මවේළ ්රමු භික්ෂූන් ලශන්මවේළ එකතු වී මභරත වම්බුද්ධ 
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ශාසනය බුදුන් වහන්සසේ සේශනා කළ පරිදි අංග සම්පූර්ණ කිරීමට අවශය 

භික්ෂුණී උපසම්පදාව යළි ස්ථාපනය  කිරීමට ඇති ඉඩ ප්රවතා ල පිළිබල නැලා 

සවොය  බැලීම සුදුසු බල ස ොමින් වභ සේ නිගමනයයි. භික්ෂුණී උඳවම්ඳද ල 

වම්බන්ධසයන් උද්ගාල ඇති  වනි  සමන්ම ප්ර සයික  ගැටලු වශගා 

මාල දමය ාත්ත්ලය පිළිබල වැකිල්ට ගනිමින් ඳලතින ාත්ත්ලය ශ  

 වනි  ගැටලු වම්බන්ධසයන් පුළුල්  ති  ලාක් ඇති විය යුතු අාර ඒ වශ  

නැලා ව    බැලීමක්  ෂයුතු බල ස ොමින් වභ ල නිර්සද්  ර සිටිති.  

10.19  අලුතින්  ඳන්වල්, ඳල්ලි, ස ිවිල්, ඉවත මීය සද්ලවතථ න සශි අසනකුත්  

ය ඥ  මධයවතථ න ාැීමමට සශි වි  කිීමමට ප්රථමල, එකී අලයා ල පිළිබල 

දිව  සල් ම්සේ ලිඛිා අනුමැතිය බ  ගා යුතුය.  සම් අනුමැතිය ප්ර සද්යය 

 වන රක්  බ මණ්ඩයට වති 02 ක් ඇතුෂා දැන්විය යුතුය.  දිව  සල් ම් 

විසින් එකී අලයා ල පුලත්ඳත් දැන්වීමක් මකන් ප්රසිද්ධ ස ොට, ඉන්ඳසු 

ඳලත්ලනු බන විලෘා ඳීමක්ණයකින් අනතුරුල ාම තීරණය ප්ර    ෂ 

යුතුය. 

10.20  විශ ර සද්ල ගම් වන්ා  ඉඩම් නිරවුල්  ර ඒල  එම වතථ න වතු  ර 

දීම වශ   සිද්ධවතථ න වතු ඉඩම් නිරවුල්  ර දීම, ඉඩම් ප්රතිවංවත රණ ීමතිය 

යටසත් ඳලර  සගන ඇති විශ ර සද්ල  ඉඩම් ආඳසු බ ගැීමම ඇතුළු  වනි  

සද්සඳොෂ පිළිබ �ය කිීමම් වශ  සබ්ද්ධ  ටයුතු සදඳ ර්ාසම්න්තුසේ 

ස ොමව රිවතලරසයකු යටසත් සද්සඳොෂ අංයක් පිහිටුවීම සුදුසු යැයි සයිජන  

ස සර්.  

10.21  වංඝ ධි රණ ඳනා සලනුලට නි  යන්හි  ති  ලත්ලට ීමතිමය බය 

ඳැලසරන ඳරිදි සයිජිා  ති  ලත් ඳනා ඳ ර්ලිසම්න්තුලට ඉදිරිඳත් කිීමමට 

සනොශැකි වී ඇති ගැටලුමය ාත්ත්ල සවොය  බ  විසේඥ  මිටුලක් මකන් 

අද ෂ එම ඳනා  ත්රෛනි  යි   මශ න ය  හිමිලරුන්සේ අනු වන  ඳරිදි 

ඉදිරිඳත් ස ොට ීමතිගා කිීමම පිළිබල ඇති ඉඩ ඩ සවොය  බැලිය යුතුයැයි 

ස ොමිවසම් නිගමනයයි.   
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 2. බ66  චීයඹු හිමිු පුද්රබඹකුු චීයඹු දළරීභු ඵයඳතරු යදක්ු බරු රහුුු

ංඝහවතු නිරු ආඳුභක්ු බහවිතු කිරීභු බනුබන්ු බදනුු රඵනු ද ම්ු එභු

ඹවුඳළනවිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ63  අමිු සිද්ධසථහනු වු අමිු සිහිවනු ඈදිකිරීභ,ු දවම්ු ඳහල්ු

ලුතින්ු අයම්බු කිරීභ,ු ඹහජහු භධයසථහනු අයම්බු කිරීභු . ද්ධු ලහනු වහු

අමිු වයුතුු භහතයංලබඹන්ු නිඹහභනඹු ශයුතුු තය,ු ඒු වහු

බදඳහෂ තබම්න්තුු්රධහම න්දුආතුශත්ුවිද්ත්ුමිුගක්ුපිහිුගවිඹුයුතුබේ. බ 

 2. බ6   . දුයඟහවන්වන්බේබේ, යවතුන්වන්බේරහබේ, බඵෞද්ධු

භික්ෂන්වන්බේරහබේු පිිගභු වහු ඞහඹහරඳු බබශ, ්රදෂ ලනු බහණ් ඹක්ු බේු

ඊඳබඹෝගීුයුළම භ,ුවිිතිුකිරීභුබවෝුවහනිුකිරීභුුයන්නහුූ ුපුද්රිනන්වු

බවෝු ංවිධහනරවු එබයහිු ලයු ම තිභඹු �ඹහදහභු ළම බම්ු මනතිු

ඵරතරුබඵෞද්ධුුවයුතුුබොභහරිසතුභහුබතුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ64  ඇතු තීතබ ු සිවු ශ්රිු රංහබේු බඵෞද්ධු පඟයු ඳක්ඹු බවෝු අඹතනු

අභන්ත්රවු කිරීබම්දීු වු වළඳින්පයබම්දීු ඊඳබඹෝගීු යන්නහු ූ ු බෞයණීඹු

අභන්ත්රවු යවහයඹ, බඵෞද්ධු බනොනු පඟතුභන්රහු බනුබන්ු ඔවුන්බේු

අම්ුතුශුබහවිතුකිරීභ, අම්ුතයුභහනත්ඹක්ුආතළිනුබඵෞද්ධුඟනතහවු

ඒත්තුු ළන්පයභු වහු යනුු රඵනු දහඝහයු විබයෝධී, සුක්සභු කුභන්ත්රවඹකි. බුු

ඊදහවයවඹක්ුලබඹන්ුභවහනහඹ, නුනහඹ, නිහඹ, ඳන්ර, අයහභඹුඹනු

බඵෞද්ධහමිුඳදුබහවිතඹුවුඟඹභංරුහථහුතනුවුනුුඹහතිහුඅදිඹ, බම්ු

වහු බනවළයු දක්නුු රළබබ්. බු ු බඵෞද්ධු නනයතහු වහයඹවු රක්ු යනුු

රඵනු බභන්ු�ඹහදහභඹන්ුඊඳබඹෝගීුයනුුරඵන්බන්ුඅම්ු තයු භගිඹු

්රඝලිතුයන්නහුූ ුන්තහදීුවහුඅක්රභවීලිුඅම්හදීන්ුවිසින්ුඵත්ුබභබේු

බඵෞද්ධුිතන්තනඹුඈරක්ුයුද්බේලුවතු�ඹහලින්ු ුශකිනුබරත්ු

නයුඅමිුනහඹත්ඹුබතුයඟඹුවිසින්ුබඳන්හුදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ6   දුක්ිතතු ජීවිතඹක්ු තු යමින්, දුසයු ්රබද්ලරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු

අමිු ලයතහු ඈුගයනුු රඵනු භික්ෂන්වන්බේරහු බතු සිේඳඹු

බනුබන්ු මුදල්ු අධහයු රඵහදීභු යඟඹු විසින්ු සිදුු යනුබ ු එභු ්රබද්ලබ ු
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බ ෞද්ධ දායකයින්බේ ආර්ථිකය, භික්ෂුලකබේ සිව්ඳව අලයතාාලන් වුරාලීම 

වශා ක්තිමත් බනොලන  ැවිනි.  බේ අනුඳබේය අලයතාාල වුරන්නා ව 

භික්ෂූන් ලශන්බවේ බලතා රජය  විසින් ආධාර ලබයන් බදනු  න්බන් මාසිකල 

රු.300/- ක් ලන සිවුඳව ආධාර මුදකි.  බුද්ධ ාවනය සුරක්ෂිතා කිරීම රජබේ 

ලයලවථාාමය ලකීමමක්  ැවින්, සිවුඳව ආධාර මුද ාවනාරක්ක   

මණ්ඩබේ වේමුතිබයන් කාබෝචිතාල  ලැඩි කිරීමට රජය විසින් වකා   ැලීම 

කාබෝචිතාය.  

10.27  යේකිසි වථාානයක අභිනල විශාරවථාානයක් ඉදිකිරීමට අදශවථ කරන්බන් 

නේ, බුද්ධ ාවන අමාතායාාංබේ අනුමැතිය  ඇතිල අදාෂ විය භාර 

ඇමතිලරයාබකන් අලවර  ා කතා යුතුය. 

10.28  අබ ෞද්ධ  බද්ලවථාානයක් ඉදිකිරීබේදී ද ඔවුන් ආකමික කටයුතු භාර 

අමාතායාාං බ්කේලරයාබකන් අලවර  ාකතා යුතු බව්.  එ ඳු බද්ලවථාානයකට 

අලවර දීබේදී ආකමික අවමගියට එය බශේතුබව්දැයි අමාතායාාං බ්කේලරයා 

විමවා  ැලිය යුතුය යන්න බකොමින් වභාබව් නිර්බද්යයි.   

10.29  බද්හිතතාශී, ජනතාාලාදී නීතිකරුක ප්රතිඳතියක් වහිතා ලැඩපිළිබලක් 

ක්රියාත්මක ලනු දැීමම වමවථතා ජනතාාලබේ ඒකායන  ාබඳොබරොත්තුලයි. 

බමබතාක් කෂක් විවිධ රජයන් මගින් සුළුබකොට තාැීමම නිවාබලන් සිදුවී ඇති 

විනාය වැකි්ට බකන මධර්මලාදී ඉවථාමීය අන්තාලාදයට එබරහිල දැඩි 

නීති ක්රියාත්මක කර ඉවථාමීය අන්තාලාදය අඳ රබටන් තුරන් කිරීමට සුදුසු 

පියලරයන්  කඩිනමින් ක්රියාත්මක විය යුතු  ලත්  එබවේ බනොමැති වුලබශොත් 

ආසියාබව් අයිසිවථ මවථාානයක්  ලට ාංකාල ඳත්බලනු ඇති  ලත් බකොමින් 

වභාබව් නිකමනයයි.   
10.30  එ ැවින් එලැනි ආකමික ත්රවථතාලාදී කණ්ඩායේ ශඳුනාබකන ඒලා තාශනේ 

කිරීමත් නීතිය ක්රියාත්මක බකොට දවමලේ කිරීමත් වාේප්රදායික මුවථලිේ වමාජබේ 

ලටිනාකේ අකයන, වශජීලන වමාජයක්  බකොඩනැගීම වශා ලශා කටයුතු සිදු 

කෂ යුතු  ලත් බකොමින් වභාබව් නිකමනයයි.  
10.31  ඉශතා සියලු කැටුේ බශේතුබලන් වමවථතා ජාතියටම බඳොදුබව් අන්තාලාදී 
තාර්ජන එ්බලමින් ඳලතී. එම නිවා බ ෞද්ධ වාංවථකෘතිය තුෂ කායක් තිවථබවේ 
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 2. බ66  චීයඹු හිමිු පුද්රබඹකුු චීයඹු දළරීභු ඵයඳතරු යදක්ු බරු රහුුු

ංඝහවතු නිරු ආඳුභක්ු බහවිතු කිරීභු බනුබන්ු බදනුු රඵනු ද ම්ු එභු

ඹවුඳළනවිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ63  අමිු සිද්ධසථහනු වු අමිු සිහිවනු ඈදිකිරීභ,ු දවම්ු ඳහල්ු

ලුතින්ු අයම්බු කිරීභ,ු ඹහජහු භධයසථහනු අයම්බු කිරීභු . ද්ධු ලහනු වහු

අමිු වයුතුු භහතයංලබඹන්ු නිඹහභනඹු ශයුතුු තය,ු ඒු වහු

බදඳහෂ තබම්න්තුු්රධහම න්දුආතුශත්ුවිද්ත්ුමිුගක්ුපිහිුගවිඹුයුතුබේ. බ 

 2. බ6   . දුයඟහවන්වන්බේබේ, යවතුන්වන්බේරහබේ, බඵෞද්ධු

භික්ෂන්වන්බේරහබේු පිිගභු වහු ඞහඹහරඳු බබශ, ්රදෂ ලනු බහණ් ඹක්ු බේු

ඊඳබඹෝගීුයුළම භ,ුවිිතිුකිරීභුබවෝුවහනිුකිරීභුුයන්නහුූ ුපුද්රිනන්වු

බවෝු ංවිධහනරවු එබයහිු ලයු ම තිභඹු �ඹහදහභු ළම බම්ු මනතිු

ඵරතරුබඵෞද්ධුුවයුතුුබොභහරිසතුභහුබතුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ64  ඇතු තීතබ ු සිවු ශ්රිු රංහබේු බඵෞද්ධු පඟයු ඳක්ඹු බවෝු අඹතනු

අභන්ත්රවු කිරීබම්දීු වු වළඳින්පයබම්දීු ඊඳබඹෝගීු යන්නහු ූ ු බෞයණීඹු

අභන්ත්රවු යවහයඹ, බඵෞද්ධු බනොනු පඟතුභන්රහු බනුබන්ු ඔවුන්බේු

අම්ුතුශුබහවිතුකිරීභ, අම්ුතයුභහනත්ඹක්ුආතළිනුබඵෞද්ධුඟනතහවු

ඒත්තුු ළන්පයභු වහු යනුු රඵනු දහඝහයු විබයෝධී, සුක්සභු කුභන්ත්රවඹකි. බුු

ඊදහවයවඹක්ුලබඹන්ුභවහනහඹ, නුනහඹ, නිහඹ, ඳන්ර, අයහභඹුඹනු

බඵෞද්ධහමිුඳදුබහවිතඹුවුඟඹභංරුහථහුතනුවුනුුඹහතිහුඅදිඹ, බම්ු

වහු බනවළයු දක්නුු රළබබ්. බු ු බඵෞද්ධු නනයතහු වහයඹවු රක්ු යනුු

රඵනු බභන්ු�ඹහදහභඹන්ුඊඳබඹෝගීුයනුුරඵන්බන්ුඅම්ු තයු භගිඹු

්රඝලිතුයන්නහුූ ුන්තහදීුවහුඅක්රභවීලිුඅම්හදීන්ුවිසින්ුඵත්ුබභබේු

බඵෞද්ධුිතන්තනඹුඈරක්ුයුද්බේලුවතු�ඹහලින්ු ුශකිනුබරත්ු

නයුඅමිුනහඹත්ඹුබතුයඟඹුවිසින්ුබඳන්හුදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ6   දුක්ිතතු ජීවිතඹක්ු තු යමින්, දුසයු ්රබද්ලරු බඵෞද්ධු ඟනතහබේු

අමිු ලයතහු ඈුගයනුු රඵනු භික්ෂන්වන්බේරහු බතු සිේඳඹු

බනුබන්ු මුදල්ු අධහයු රඵහදීභු යඟඹු විසින්ු සිදුු යනුබ ු එභු ්රබද්ලබ ු
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බ ෞද්ධ දායකයින්බේ ආර්ථිකය, භික්ෂුලකබේ සිව්ඳව අලයතාාලන් වුරාලීම 

වශා ක්තිමත් බනොලන  ැවිනි.  බේ අනුඳබේය අලයතාාල වුරන්නා ව 

භික්ෂූන් ලශන්බවේ බලතා රජය  විසින් ආධාර ලබයන් බදනු  න්බන් මාසිකල 

රු.300/- ක් ලන සිවුඳව ආධාර මුදකි.  බුද්ධ ාවනය සුරක්ෂිතා කිරීම රජබේ 

ලයලවථාාමය ලකීමමක්  ැවින්, සිවුඳව ආධාර මුද ාවනාරක්ක   

මණ්ඩබේ වේමුතිබයන් කාබෝචිතාල  ලැඩි කිරීමට රජය විසින් වකා   ැලීම 

කාබෝචිතාය.  

10.27  යේකිසි වථාානයක අභිනල විශාරවථාානයක් ඉදිකිරීමට අදශවථ කරන්බන් 

නේ, බුද්ධ ාවන අමාතායාාංබේ අනුමැතිය  ඇතිල අදාෂ විය භාර 

ඇමතිලරයාබකන් අලවර  ා කතා යුතුය. 

10.28  අබ ෞද්ධ  බද්ලවථාානයක් ඉදිකිරීබේදී ද ඔවුන් ආකමික කටයුතු භාර 

අමාතායාාං බ්කේලරයාබකන් අලවර  ාකතා යුතු බව්.  එ ඳු බද්ලවථාානයකට 

අලවර දීබේදී ආකමික අවමගියට එය බශේතුබව්දැයි අමාතායාාං බ්කේලරයා 

විමවා  ැලිය යුතුය යන්න බකොමින් වභාබව් නිර්බද්යයි.   

10.29  බද්හිතතාශී, ජනතාාලාදී නීතිකරුක ප්රතිඳතියක් වහිතා ලැඩපිළිබලක් 

ක්රියාත්මක ලනු දැීමම වමවථතා ජනතාාලබේ ඒකායන  ාබඳොබරොත්තුලයි. 

බමබතාක් කෂක් විවිධ රජයන් මගින් සුළුබකොට තාැීමම නිවාබලන් සිදුවී ඇති 

විනාය වැකි්ට බකන මධර්මලාදී ඉවථාමීය අන්තාලාදයට එබරහිල දැඩි 

නීති ක්රියාත්මක කර ඉවථාමීය අන්තාලාදය අඳ රබටන් තුරන් කිරීමට සුදුසු 

පියලරයන්  කඩිනමින් ක්රියාත්මක විය යුතු  ලත්  එබවේ බනොමැති වුලබශොත් 

ආසියාබව් අයිසිවථ මවථාානයක්  ලට ාංකාල ඳත්බලනු ඇති  ලත් බකොමින් 

වභාබව් නිකමනයයි.   
10.30  එ ැවින් එලැනි ආකමික ත්රවථතාලාදී කණ්ඩායේ ශඳුනාබකන ඒලා තාශනේ 

කිරීමත් නීතිය ක්රියාත්මක බකොට දවමලේ කිරීමත් වාේප්රදායික මුවථලිේ වමාජබේ 

ලටිනාකේ අකයන, වශජීලන වමාජයක්  බකොඩනැගීම වශා ලශා කටයුතු සිදු 

කෂ යුතු  ලත් බකොමින් වභාබව් නිකමනයයි.  
10.31  ඉශතා සියලු කැටුේ බශේතුබලන් වමවථතා ජාතියටම බඳොදුබව් අන්තාලාදී 
තාර්ජන එ්බලමින් ඳලතී. එම නිවා බ ෞද්ධ වාංවථකෘතිය තුෂ කායක් තිවථබවේ 
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ශ්රි ලාංකිකයන් භ ලාක්තිවිඳි සකමනකමි ලාජනජීඳත් ලාඅද ලාශ්රි ලාංකිකයන්කඅ ලාඅමිමි ලා ඇ ලාඇත  ලා

ඳශ ේෂශ් භ ලාශ ෞද්ධ ලාජනතකවඅ ලාඅමිමි ලා ඇ ලාඇත  ලාශමම ලාතත්ත්ව් ලාසමෘද්ධිමත් ලාරඅති ලා

ශ ොඩනැගීශේදී ලා ඳ කං ලා  කධකවකී  ලා ඒ ලා නිසක ලා ඳහත ලා දැතිශවන ලා ශ්ෝජනක ලා හැකය ලා

ඉතිමනි භ ලාක්රි්කත්මන ලා ලානළ ලාතුව ව ලාඇවි ලා ව ලානිදේශද්  ලානරමු  
10 32  ශ්රි ලාංිනකව ලාසහක ලාජන හන ලාඳනතති ලාඅව ය ලා ලා ව ලාඅවධකරය් ලානරන ලාඅතර ලා

උදකහරය්ති ලාව ශ් භ ලාඋඳත් ලාඳකංන ලානීවි්ති ලාහක ලාඳඳධ ලාජන හන ලාශනොඅස් ලා ලාහක ලා
අනුඳකත ලාතීරය් ලාකයරීම ලාඑමගි භ අශේතිෂක ලාශනශදේ  ලා 

10 33  ශ්රි ලා ංිශති් මුසල්ිේ සමකජ්අ තම සිතැඟි්කව භ ඳරිදි තම ඳකරේඳරින 

ඉස්ංකේ ංබ්ධි් ඇදහීශේ අයිවි් තහවුරු නරමි භ, ඊඅ ඳඅහැණි ඳශ ේෂශ් භ 

තම ංකිශති් සිසන්ෘවි්අ ශනො ැංශඳන සංෆිවකදි - වහබ් ඉ ැ භ ඇේ 

 ංහත්නකරශ් භ ජන ත කයරීශම භ වළතිවක  ැනීම සහක ලාඊඅ ලාසුදුසු ලාක්රි්කමකදේ  ලා

“ජමකල් ලාඋංමක ලාසභකව” සහ ලාරජශේ ලාඅදකළ ලාඅි  ලාශඳරමුය ලා තතුව  ලා වත් ලාඒ ලාසහක ලා

පුළුල් ලාවැඩපිළිශවළන ලාඅව යතකව ශනොමිෂ භ ලාසභකව ලාඅවධකරය් ලානරයි  

10 34  ඳශද්ශී් ලාශද් නවරු භ ලාශමරඅඅ ලාඳැමිණිම ලාසහක ලාඅදකළ ලාරකජය ලාඅි  ලාහරහක ලා

ඳශ ේෂ ලා අවසර ලා ං ක ලා  ත ලා තුව  ලා  වද ඔවු භශේ ලා සැ ෑ ලා දත්ත ලා ශතොරව රු ලා ඳරීතිෂක ලා

ශනොඅ ලාඳමයති ලා ලාඅවසර ලාං කදීම ලාශහෝ ලාඅවසර ලාං ක ලාශනොදීම ලාසිදු ලානළ ලාතුව  ලා ව  

10 35  නැශ නමිර ලා ඳළකශත් ලා දැනඅ ලා සිදු ලා  ඇ ලා ඇතැයි ලා සැංශනන ලා ‘අරකබිනරයශේ ලා

සි්ලුම ලා ංතිෂය’ එකී ලා ප්රකශද්ශී් ලා සභක, ඳළකත් ලා සභක ලා සම  ්ථක ලා ශතොරව රු ලා

ඳමසීශම භ ලාඅනව රුව ලාඒ ලා පිළි  ලාපුදේය ලාව කීම ලාසහ ලානිසි ලාතීරය ලා ැනීම ලාමධයම ලා

ආණ්ඩුවඅ ලානව  ලානර ලා ැනීම  ලාශමරඅ ලාශවන ලාශවනම ලානංකඳ ලාව ශ් භ ලානේ ලාකයරීම ලා

ශහෝ ලා ්ේ ලා  කමිර ලා  ංනවුරුවංඅ ලා  ද්ධ ලා  ඇම ලා හුශදති ලා රශේ ලා සව්වරිභකව්අ ලා , 

ජකවින ලාඅනනයතකව්අ ලාතදේජන්ති ලා ව ලාඅවධකන් ලාශ්ොමු ලානරමි භ ලාක්රි්ක ලානළ ලාතුව  ලා

 ව  ලා 

10 36   ශ්රි ලාංකිශති් ලාමුස්ලිේ ලාසමකජශේ ඇවි ලාඳඳධ ලාඉසං්කමී් ලාසේප්රදක්  රු ලාකයරීම ලා

ව ළ ලා ඳමයති ලා එම ලා සමකජශේ ලා අනනයතකව් ලා ැකශනන ලා  වද කුඩක ලා ජන ලා ආ මින ලා

සමකජ්ති ලාශංස ලාශමරඅ ලාඅශනකුත් ලාඳඳධ ලාආ මින, ජකවි ලාසහ ලාභකෂකම් සමකජ ලාසහ ලා

එකය ලාඅනනයතකද ලා රු ලානරමි භ ලාශමරඅ ලාසිස්නෘවි්අ ලාශඳර ලාශසේම ලා ද්ධව ලානඅතුව  ලා

කයරීශම භ ලාතම ලා� ලාංිශති් ලාඅනනයතකව ලාැකශනන ලා වද ඊඅ ලාසහසේ  භධ ලා ඇම ලාව ළ 
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ශ්රි ලාංකිකයන් භ ලාක්තිවිඳි සකමනකමි ලාජනජීඳත් ලාඅද ලාශ්රි ලාංකිකයන්කඅ ලාඅමිමි ලා ඇ ලාඇත  ලා

ඳශ ේෂශ් භ ලාශ ෞද්ධ ලාජනතකවඅ ලාඅමිමි ලා ඇ ලාඇත  ලාශමම ලාතත්ත්ව් ලාසමෘද්ධිමත් ලාරඅති ලා

ශ ොඩනැගීශේදී ලා ඳ කං ලා  කධකවකී  ලා ඒ ලා නිසක ලා ඳහත ලා දැතිශවන ලා ශ්ෝජනක ලා හැකය ලා

ඉතිමනි භ ලාක්රි්කත්මන ලා ලානළ ලාතුව ව ලාඇවි ලා ව ලානිදේශද්  ලානරමු  
10 32  ශ්රි ලාංිනකව ලාසහක ලාජන හන ලාඳනතති ලාඅව ය ලා ලා ව ලාඅවධකරය් ලානරන ලාඅතර ලා

උදකහරය්ති ලාව ශ් භ ලාඋඳත් ලාඳකංන ලානීවි්ති ලාහක ලාඳඳධ ලාජන හන ලාශනොඅස් ලා ලාහක ලා
අනුඳකත ලාතීරය් ලාකයරීම ලාඑමගි භ අශේතිෂක ලාශනශදේ  ලා 

10 33  ශ්රි ලා ංිශති් මුසල්ිේ සමකජ්අ තම සිතැඟි්කව භ ඳරිදි තම ඳකරේඳරින 

ඉස්ංකේ ංබ්ධි් ඇදහීශේ අයිවි් තහවුරු නරමි භ, ඊඅ ඳඅහැණි ඳශ ේෂශ් භ 

තම ංකිශති් සිසන්ෘවි්අ ශනො ැංශඳන සංෆිවකදි - වහබ් ඉ ැ භ ඇේ 

 ංහත්නකරශ් භ ජන ත කයරීශම භ වළතිවක  ැනීම සහක ලාඊඅ ලාසුදුසු ලාක්රි්කමකදේ  ලා

“ජමකල් ලාඋංමක ලාසභකව” සහ ලාරජශේ ලාඅදකළ ලාඅි  ලාශඳරමුය ලා තතුව  ලා වත් ලාඒ ලාසහක ලා

පුළුල් ලාවැඩපිළිශවළන ලාඅව යතකව ශනොමිෂ භ ලාසභකව ලාඅවධකරය් ලානරයි  

10 34  ඳශද්ශී් ලාශද් නවරු භ ලාශමරඅඅ ලාඳැමිණිම ලාසහක ලාඅදකළ ලාරකජය ලාඅි  ලාහරහක ලා

ඳශ ේෂ ලා අවසර ලා ං ක ලා  ත ලා තුව  ලා  වද ඔවු භශේ ලා සැ ෑ ලා දත්ත ලා ශතොරව රු ලා ඳරීතිෂක ලා

ශනොඅ ලාඳමයති ලා ලාඅවසර ලාං කදීම ලාශහෝ ලාඅවසර ලාං ක ලාශනොදීම ලාසිදු ලානළ ලාතුව  ලා ව  

10 35  නැශ නමිර ලා ඳළකශත් ලා දැනඅ ලා සිදු ලා  ඇ ලා ඇතැයි ලා සැංශනන ලා ‘අරකබිනරයශේ ලා

සි්ලුම ලා ංතිෂය’ එකී ලා ප්රකශද්ශී් ලා සභක, ඳළකත් ලා සභක ලා සම  ්ථක ලා ශතොරව රු ලා

ඳමසීශම භ ලාඅනව රුව ලාඒ ලා පිළි  ලාපුදේය ලාව කීම ලාසහ ලානිසි ලාතීරය ලා ැනීම ලාමධයම ලා

ආණ්ඩුවඅ ලානව  ලානර ලා ැනීම  ලාශමරඅ ලාශවන ලාශවනම ලානංකඳ ලාව ශ් භ ලානේ ලාකයරීම ලා

ශහෝ ලා ්ේ ලා  කමිර ලා  ංනවුරුවංඅ ලා  ද්ධ ලා  ඇම ලා හුශදති ලා රශේ ලා සව්වරිභකව්අ ලා , 

ජකවින ලාඅනනයතකව්අ ලාතදේජන්ති ලා ව ලාඅවධකන් ලාශ්ොමු ලානරමි භ ලාක්රි්ක ලානළ ලාතුව  ලා

 ව  ලා 

10 36   ශ්රි ලාංකිශති් ලාමුස්ලිේ ලාසමකජශේ ඇවි ලාඳඳධ ලාඉසං්කමී් ලාසේප්රදක්  රු ලාකයරීම ලා

ව ළ ලා ඳමයති ලා එම ලා සමකජශේ ලා අනනයතකව් ලා ැකශනන ලා  වද කුඩක ලා ජන ලා ආ මින ලා

සමකජ්ති ලාශංස ලාශමරඅ ලාඅශනකුත් ලාඳඳධ ලාආ මින, ජකවි ලාසහ ලාභකෂකම් සමකජ ලාසහ ලා

එකය ලාඅනනයතකද ලා රු ලානරමි භ ලාශමරඅ ලාසිස්නෘවි්අ ලාශඳර ලාශසේම ලා ද්ධව ලානඅතුව  ලා

කයරීශම භ ලාතම ලා� ලාංිශති් ලාඅනනයතකව ලාැකශනන ලා වද ඊඅ ලාසහසේ  භධ ලා ඇම ලාව ළ 
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ඳභවක්ුබෞබහයභත්ුනහතඹක්ුසිඹලුුපුයළසිඹන්ුවවුඊරුභුයුතුවළකිු

ඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බු 

 2. බ37   බථයහදීු. දුදවභුඳතිනුයවල්ුතයුධෂ භද්පයඳඹුබරුඑදහුඳවන්භු�ු

රංහුු්රධහනුුතළනක්ුම . බුුඑබේභුුබභයවු�ුරංහබේුභික්ෂන්ුවන්බේරහු

විවිධු යවරු ධෂ භු ු ්රඝහයබ දු බඹබදති. බු ඟහතයන්තයු ු පිිගන්නහු ු ආතළම්ු

විද්තුන්ු විසින්ු . දුදවභු පිිගඵහු ු දක්හු ආතිු දවසු . දුදවභු බරෝඹු පුයහු

ඳළළත්භවු ඵරත්ු බේු ඵරඳහින. බු ු බම්ු නිහු �ු රහංකිු බඵෞද්ධු ංවිධහනු වහු

යඟඹවුඑභුඟහතයන්තයුභතුනිබේධනඹුනුඅහයබ ුධෂ භු්රඝහයුුඹහන්ත්රවඹක්ුු

වහුසුදුසුුළඩුවවනක්ුඉතහුඩිනමින්ු�ඹහත්භුුශුයුතුුආත. බුුබම්ුපිිගඵු

බඳොතඳතුඵහුරුකිරීභුවහුනපයනුන්නිබේදනුක්රභුඊඳබඹෝගීුයුබනුනියන්තයු

ඹහත්හලීනුකිරීභුවහුනපයනුඳවසුම්ුහිතු ුබඵෞද්ධුබතොයතුරුුවහු දළනුභු

බඵදහු ු බදනු භධයසථහනඹක්ු ු අයම්බු යු ඳත්හු බනු ඹෆභවු ු බොමිභු

නිෂ බද්ලුයින. බු 

 2. බ38ු �ු රංහබේු සිඹලුභු අම්රු වයුතුු වහු තනිු භහතයහංලඹක්ු

පිහිුගපයභුුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බ 

II ඳරිච්මේදය 

මපතිශළසික පුරළවිදයළ උරුභය 

 2. බ39  ඟහති,ු අම්,ු කුරු බදදඹකින්ු බතොයු පුයහසතුු ඹනුු තභන්ු ඊඳන්ු

භේබිබම්ු භිභහනඹු ඵු බම්ු යබට්ු සිඹලුු පුයළසිඹන්ු සිහිු තඵහු තු යුතුු තයුු

විවිධුබද්ලඳහරනිුබවෝුබඳෞද්ලිුඅල්ඳුභතුපුයහුසතුරවුවහනිුකිරීභ,ු

විනහලුකිරීභුබවෝුතිඹවුඳත්ුකිරීභවුකිසිබකුවුබවෝුිනතිඹක්,ුහලඹක්ු

බනොභළතිුඵදුතයබ ුසිහිුතඵහුතුයුතුඹ. බු 

බපතිවහසි,  බඳෞයහණිුවු පුයහවිදයහත්භු ු ිනනහමින්ුයුක්තුසථහනරු

ංයක්වඹුවහුලයුනු, එභුසථහනරු්රබබ ුසිවුෂ තභහනඹුදක්හු

නු දහශු දත්තු පිිගඵු භනහු විලසබල්වඹකින්ු ඳසුු හෂ තහු කිරීභු පිණි, 

පෂ වු ඵරතරු ආතිු දහශු ක්බේත්රරු වශු දළනුභක්ු ආතිු බඳෞයහණිු වහු

පුයහවිදයහු සථහනු ම්ඳත්ු සුරැකීභු ු වහු නු ිත්තිඹන්බන්ු ළදුම්රත්ු
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බොමින්ුබහක්ුයඟඹුවිසින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුුබභභුබොමින්ුබහවුභවහු

ංකයත්නබ ුුනිබඹෝඟනඹුතයලයුබේ. බ 

 2. බ 2  �ු රංහු කු හු බිම් ක්ු ු වුදු එහිු රැඳීු ආතිු රක්ු වනක්ු ූ ු

පුයහසතුු වඳුනහු ළම භු ීමරුු හෂ ඹඹක්ු වුත්ු ඩිනමින්ු ඒු පිිගඵු ළ ු

වවන්ුදිඹත්ුශුයුතුඹ. බුුදළනවුඑිගබඳබවිගුආතිුපුයහසතුුබභන්භුනතු

ආතිු පුයහසතුදු බභබේු වඳුනහු ළම භු සිදුු ශු යුතුු තයු නිසිුක්රභබේදඹන්වු

නුුුඑබේුවඳුනහත්ුපුයහසතුුබල්නුතුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ    පුයහසතුුවහුපුයහවිදයහුබිම්ුුවඳුනහුළම බභන්ුුඳ�ුවහභු�ඹහත්භුනු

ඳරිදිුඒහබ ු ිනතිඹුතවවුරුුයුළම භ,ුළට්ුකිරීභුවහු ීමභහුරකුණුුකිරීභු

පිිගඵුම තිභඹුවයුතුුකිරීභුළදත්භුහෂ ඹඹක්ුබරුවන්ුශුයුතුඹ. බුු

බම්ු නු විවු පුයහවිදයහු බිම්ු වු පුයහසතුු පිිගඵු ළවලුු රැක්ු ඳළනනළඟීු

ආත්බත්ුබභභුහෂ ඹබඹහිුආතිුභන්දහී ුසරඳඹුබවේතුබනි. බු 

 2. බ 6  නවනඹවුුඹවත්ුදිබනන්ුදිනුවිනහලුබමින්ුඳතිනුපුයහවිදයහුඳරිශ්රු

එිගබඳබවිගු බොවු නිසිු න ත්තුවු බහඟනඹු ශු යුතුඹ. බු ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුධීක්වඹුඹවබත්,ුවමුදහණ් ුුබවෝුසබේච්ඞහුංවිධහනු

බම්ුවහුුවිධිභත්ුඅහයඹවුවබහගිුයවිඹුවළකිඹ. බු 

 2. බ 3  වඳුනහුන්නහුපුයහසතුුවහුසථහනුබල්නතුශයුතුුතයුඒුපිිගඵු

හෂ තහු ළසිඹු යුතුඹ. බු ු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බම්ු වහු බනභු

අඹතනඹක්ු අයම්බු ශු යුතුු තයු ඕනෆභු සථහු දහශු බතොයතුරුු

රඵහළම භවු වළකිනු ඳරිදි,ු නු තහක්වඹු බහවිතනබඹන්ු දත්තු ඵ හක්ු

ළසිඹු යුතුඹ. බු ු බභහිදීු දහශු පුයහු සතුබේු බවෝු සථහනඹු පිිගඵු ඞහඹහරඳ,ු

සිතිඹම්ුවුවිසතයදුආතුශත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුබම්ුවහුවිලසවිදයහරරුපුයහවිදයහු

ධයඹනුංලරුවහඹුරඵහුතුවළකිඹ. බුුු 

 2. බ    ඕනෆභු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹක්ු නහයක්ිතතු ඵබන්ු බතොයු විඹු යුතුඹ. බුු

සබහවිු වහු ඳහරිරිු තත්ත්ඹන්ු වළරුණුු බොවු විබලේබඹන්ු භහනු

�ඹහදහභඹන්බන්ු ු නු විඳත්ු භු යු ළම භවු ලයු පිඹයු තු යුතුඹ. බුු

නියන්තයබඹන්ුඒහුපිිගඵුධීක්වඹුකිරීභුවහුඅයක්හුකිරීභුපිිගඵු හත්ු
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බොමින්ුබහක්ුයඟඹුවිසින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුුබභභුබොමින්ුබහවුභවහු

ංකයත්නබ ුුනිබඹෝඟනඹුතයලයුබේ. බ 

 2. බ 2  �ු රංහු කු හු බිම් ක්ු ු වුදු එහිු රැඳීු ආතිු රක්ු වනක්ු ූ ු

පුයහසතුු වඳුනහු ළම භු ීමරුු හෂ ඹඹක්ු වුත්ු ඩිනමින්ු ඒු පිිගඵු ළ ු

වවන්ුදිඹත්ුශුයුතුඹ. බුුදළනවුඑිගබඳබවිගුආතිුපුයහසතුුබභන්භුනතු

ආතිු පුයහසතුදු බභබේු වඳුනහු ළම භු සිදුු ශු යුතුු තයු නිසිුක්රභබේදඹන්වු

නුුුඑබේුවඳුනහත්ුපුයහසතුුබල්නුතුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ    පුයහසතුුවහුපුයහවිදයහුබිම්ුුවඳුනහුළම බභන්ුුඳ�ුවහභු�ඹහත්භුනු

ඳරිදිුඒහබ ු ිනතිඹුතවවුරුුයුළම භ,ුළට්ුකිරීභුවහු ීමභහුරකුණුුකිරීභු

පිිගඵුම තිභඹුවයුතුුකිරීභුළදත්භුහෂ ඹඹක්ුබරුවන්ුශුයුතුඹ. බුු

බම්ු නු විවු පුයහවිදයහු බිම්ු වු පුයහසතුු පිිගඵු ළවලුු රැක්ු ඳළනනළඟීු

ආත්බත්ුබභභුහෂ ඹබඹහිුආතිුභන්දහී ුසරඳඹුබවේතුබනි. බු 

 2. බ 6  නවනඹවුුඹවත්ුදිබනන්ුදිනුවිනහලුබමින්ුඳතිනුපුයහවිදයහුඳරිශ්රු

එිගබඳබවිගු බොවු නිසිු න ත්තුවු බහඟනඹු ශු යුතුඹ. බු ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුධීක්වඹුඹවබත්,ුවමුදහණ් ුුබවෝුසබේච්ඞහුංවිධහනු

බම්ුවහුුවිධිභත්ුඅහයඹවුවබහගිුයවිඹුවළකිඹ. බු 

 2. බ 3  වඳුනහුන්නහුපුයහසතුුවහුසථහනුබල්නතුශයුතුුතයුඒුපිිගඵු

හෂ තහු ළසිඹු යුතුඹ. බු ු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බම්ු වහු බනභු

අඹතනඹක්ු අයම්බු ශු යුතුු තයු ඕනෆභු සථහු දහශු බතොයතුරුු

රඵහළම භවු වළකිනු ඳරිදි,ු නු තහක්වඹු බහවිතනබඹන්ු දත්තු ඵ හක්ු

ළසිඹු යුතුඹ. බු ු බභහිදීු දහශු පුයහු සතුබේු බවෝු සථහනඹු පිිගඵු ඞහඹහරඳ,ු

සිතිඹම්ුවුවිසතයදුආතුශත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුබම්ුවහුවිලසවිදයහරරුපුයහවිදයහු

ධයඹනුංලරුවහඹුරඵහුතුවළකිඹ. බුුු 

 2. බ    ඕනෆභු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹක්ු නහයක්ිතතු ඵබන්ු බතොයු විඹු යුතුඹ. බුු

සබහවිු වහු ඳහරිරිු තත්ත්ඹන්ු වළරුණුු බොවු විබලේබඹන්ු භහනු

�ඹහදහභඹන්බන්ු ු නු විඳත්ු භු යු ළම භවු ලයු පිඹයු තු යුතුඹ. බුු

නියන්තයබඹන්ුඒහුපිිගඵුධීක්වඹුකිරීභුවහුඅයක්හුකිරීභුපිිගඵු හත්ු
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ළරකිලිභත්ුවිඹුයුතුු තය,ු බම්ුවහු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුවුඳභවක්ු

වයුතුුකිරීබම්ුවළකිඹහක්ුබනොභළතිුඵුබඳම ුඹනුඵළවින්ුඒුවහදුවමුදහබේු

වු සබේච්ඞහු ංවිධහනරදු භවඟනතහබේදු වහඹු රඵහළම භවු පිඹයු තු

යුතුඹ. බ 

 2. බ 4  පුයහසතුුවිනහලඹුබබයහි,ුඵරඳහනුුරඵනුතදඵරුරුවක්ුන්බන්ුුඒු

පිිගඵු ූ ු බනොදළනුත්බහඹු ඵු ඳළවළදිලිු නු තය,ු එළනිු සථහරු

ඟනතහු දළනුත්ුකිරීබම්ු ළ ු වවන්ුඅයම්බුශු යුතුඹ. බු ු විබලේබඹන්ු බම්ු

වහු භහධයඹවු විලහරු බේඹක්ු කිරීබම්ු වළකිඹහු ඳතී. බු ු පුත්ඳත්ු බභන්භු

රඳහහිම ු නහලිහරු බම්ු පිිගඵු විවිධු ළ වවන්ු ඈදිරිඳත්ු කිරීබම්ු

වළකිඹහක්ු ආතිු තය,ු ඒහු  හත්ු ඈක්භනින්ු ඟනතහු තයවු බනඹහබම්ු

වළකිඹහක්දුඳතී. බ 

එබේභු සිංවර,ු බදභශු වු ඈංග්රීසිු බහහලින්ු ලියූු බඳොත්,ු ඳ�හ,ු පුත්ඳත්ු

ලිපි,ගයහු අදීු මුරිතු භහධයදු ඟනතහු තවු ඳත්ු ශු යුතුඹ. බු ු බම්ු වහු

පුයහවිදයහු වහු ඈතිවහඹු පිිගඵු විද්තුන්බේු බභන්භු ඳෂ බ ඹන්බේදු

වහඹුරඵහුතුවළකිඹ. බ 

 2. බ    පුයහසතුුපිිගඵුඟනතහුතුශුනිළයදිුඅල්ඳුබො නළංපයභුතිලඹු

ළදත්ු රුවකි. බු ු බම්ු වහු විවිධු ළ වවන්ු �ඹහත්භු ශු වළකිඹ. බුු

ම්භන්ත්රව,ු පුයහවිදයහු ළ මුළුු වහු හච්ඞහු අදිඹවු ඕනෆභු ු පුද්රබඹකුවු

වබහගීු පයබම්ු ඈ  ු ළරීමභුතුිගන්ුඔවුන්බේුඅල්ඳභඹු බනසම්ුආතිු

කිරීභවුවයුතුුශුවළකිඹ. බුුබභහිදීුබනයෝනයු�වදතහඹුභතුවයුතුුකිරීභු

ළදත්ඹ. බු ු විබලේබඹන්ු ඳහල්ු ධයහඳනඹු තුශු ඈතිවහඹු වහු පුයහවිදයහු

පිිගඵු ී වු  හු ධහනඹු බඹොමුුශුයුතුඹ. බු ු පුයහවිදයහු ඊරුභඹක්ු�යක්හු

කිරීභු ඊබදහු ඟහතිු අම්ු බබ්දඹකින්ු බතොයු ඳහල්ු දරුු දළරිඹන්බේු

වබහගිත්බඹන්ු �ඹහභහෂ ු තු යුතුඹ. බු ු එභඟින්ු ඔවුන්ු කිසිු ු විවත්ු ඒහු

නහයක්ිතතුබනොයනුුආත. බ 
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 2. බ 7  පුයහසතුු විබද්ලරවු බනුඹහභුතදුයවත්ු ු සිදුපයභු වහභු�ඹහත්භු

නුඳරිදිුනතයවිඹුයුතුඹ. බුු්රදෂ ලනුවහුපුයහසතුරුමුල්ුඅිතිුවිබද්ලතුු

කිරීභුබනුවුඒහබ ුඅදෂ ලුඒුවහුඈදිරිඳත්ුශුයුතුඹ. බුු 

 2. බ 8  බභයවුපුයහවිදයහුඳෂ බ වුවිබද්ශිුපුයහවිදයහජිනන්බේුමූලිත්බඹන්ු

සිදුබනොවිඹු යුතුු තයු ඟහතයන්තයු ලබඹන්ු බවෝු සිදුනු එළනිු වයුත්දීු

බභයවුපුයහුවිදයහජිනන්බේුධීක්වඹුවහුමූලිත්ඹුඹවබත්ුඔවුන්වුවයුතුු

කිරීභවුඈ  ුළරසිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 9  කිසිදුු යුයකින්ු යහඟයු භට්වමින්ු වළරුණුු බොවු බඳෞද්ලිු ලයතහු

ඊබදහුපුයහසතුුබභයිනන්ුපිවයවරවුබනුඹහභුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ42  විබලේබඹන්ු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රලින්ු වමුනු පුයහසතුරු බහයහරිත්ඹු

හෂ තහතයවඹුරහංකිුපුයහුවිදයහජඹන්ුතුුවිඹුයුතුුතයුගුන්ුබතොුගඳශු

බෂ ගුබේුවයුතුුවහුපුයහවිදයහුනිරධහරීන්දුබඹදපයභවුහලුුළරසිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ4   පුයහවිදයහු ු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු යඹු භතුයනු පුයහවිදයහු ළණීභක්ු

ළනිුසථහුුබද්ීඹුබවෝුවිබද්ීඹුපුයහුවිදයහජබඹකුුඹම්ුබොඹහුළම භක්ු

යු තභු සිතළඟිු ඳරිදිු ඒු පිිගඵු හරහනුු නිඹභු කිරීභු බවෝු ළයදිු භතු

භහඟතු කිරීභු වහු නළළත්විඹු යුතුඹ. බු ු එබේු භහඟතු ශු යුතුඹම්ු

ංසිද්ධිඹක්ුබේුනම්ුඑඹුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුයඹුඳරිදිුභහඟඹවු

නිකුත්ුකිරීභවුවයුතුුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ46  පුයහසතුු පිිගඵු පුයහවිදයහු වයුතුරදිු නිළයදිු තීයවු ළම භු පුයහු

විදයහජිනන්බේු කීභක්ු ඵු ඳළවළදිලිු වන්ු ශු යුතුඹ. බු ු පුයහසතුක්ු

වහු නු භහනු �ඹහදහභු බඵොබවෝු විවු එහිු ඈක්භන්ු විනහලඹවු බවේතුු නු

ඵළවින්ු ඹම්ු පුයහවිදයහු ළණීභක්ු බවෝු ංයක්වඹක්ු කිරීබම්දීු එඹු ත්වදහු

ඵළලීභක්ුලබඹන්ුබඹොදහුළම භවුකිසිුවිබවත්ුසිදුුබනොවිඹුයුතුු ුතයුපුයහු

සතුවු කිසිභු යුරික්ු වහනිු සිදුපයභු ශක්හු ළම භවු වයුතුු ශු යුතුඹ. බුු

විබලේබඹන්භුබිතුුසිතුම්ුංයක්වඹුවහු්රතිංසයවු ුවයුතුරදිුබභභු

තත්ත්ඹුපිිගඵුළඩිුධහනඹකින්ු�ඹහුශුයුතුඹ. බු 
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 2. බ 7  පුයහසතුු විබද්ලරවු බනුඹහභුතදුයවත්ු ු සිදුපයභු වහභු�ඹහත්භු

නුඳරිදිුනතයවිඹුයුතුඹ. බුු්රදෂ ලනුවහුපුයහසතුරුමුල්ුඅිතිුවිබද්ලතුු

කිරීභුබනුවුඒහබ ුඅදෂ ලුඒුවහුඈදිරිඳත්ුශුයුතුඹ. බුු 

 2. බ 8  බභයවුපුයහවිදයහුඳෂ බ වුවිබද්ශිුපුයහවිදයහජිනන්බේුමූලිත්බඹන්ු

සිදුබනොවිඹු යුතුු තයු ඟහතයන්තයු ලබඹන්ු බවෝු සිදුනු එළනිු වයුත්දීු

බභයවුපුයහුවිදයහජිනන්බේුධීක්වඹුවහුමූලිත්ඹුඹවබත්ුඔවුන්වුවයුතුු

කිරීභවුඈ  ුළරසිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 9  කිසිදුු යුයකින්ු යහඟයු භට්වමින්ු වළරුණුු බොවු බඳෞද්ලිු ලයතහු

ඊබදහුපුයහසතුුබභයිනන්ුපිවයවරවුබනුඹහභුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ42  විබලේබඹන්ු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රලින්ු වමුනු පුයහසතුරු බහයහරිත්ඹු

හෂ තහතයවඹුරහංකිුපුයහුවිදයහජඹන්ුතුුවිඹුයුතුුතයුගුන්ුබතොුගඳශු

බෂ ගුබේුවයුතුුවහුපුයහවිදයහුනිරධහරීන්දුබඹදපයභවුහලුුළරසිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ4   පුයහවිදයහු ු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු යඹු භතුයනු පුයහවිදයහු ළණීභක්ු

ළනිුසථහුුබද්ීඹුබවෝුවිබද්ීඹුපුයහුවිදයහජබඹකුුඹම්ුබොඹහුළම භක්ු

යු තභු සිතළඟිු ඳරිදිු ඒු පිිගඵු හරහනුු නිඹභු කිරීභු බවෝු ළයදිු භතු

භහඟතු කිරීභු වහු නළළත්විඹු යුතුඹ. බු ු එබේු භහඟතු ශු යුතුඹම්ු

ංසිද්ධිඹක්ුබේුනම්ුඑඹුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුයඹුඳරිදිුභහඟඹවු

නිකුත්ුකිරීභවුවයුතුුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ46  පුයහසතුු පිිගඵු පුයහවිදයහු වයුතුරදිු නිළයදිු තීයවු ළම භු පුයහු

විදයහජිනන්බේු කීභක්ු ඵු ඳළවළදිලිු වන්ු ශු යුතුඹ. බු ු පුයහසතුක්ු

වහු නු භහනු �ඹහදහභු බඵොබවෝු විවු එහිු ඈක්භන්ු විනහලඹවු බවේතුු නු

ඵළවින්ු ඹම්ු පුයහවිදයහු ළණීභක්ු බවෝු ංයක්වඹක්ු කිරීබම්දීු එඹු ත්වදහු

ඵළලීභක්ුලබඹන්ුබඹොදහුළම භවුකිසිුවිබවත්ුසිදුුබනොවිඹුයුතුු ුතයුපුයහු

සතුවු කිසිභු යුරික්ු වහනිු සිදුපයභු ශක්හු ළම භවු වයුතුු ශු යුතුඹ. බුු

විබලේබඹන්භුබිතුුසිතුම්ුංයක්වඹුවහු්රතිංසයවු ුවයුතුරදිුබභභු

තත්ත්ඹුපිිගඵුළඩිුධහනඹකින්ු�ඹහුශුයුතුඹ. බු 
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 2. බ43  බපතිවහසි,ු බඳෞයහණිු වහු පුයහවිදයහු ිනනහමින්ු යුත්ු සථහනරු

ංයක්වඹු වහු ලයු නු එභු සථහනඹු පිිගඵු සිඹලුු විසතයු භනහු

විලසබල්වඹකින්ුඳසුුහෂ තහුකිරීභුපිණි,ුපෂ වුඵරතරුආතිුදහශුක්බේත්රරු

වශු දළනුභත්ු ආති,ු බඳෞයහණිු වහු පුයහවිදයහු සථහනු සුරැකීභු වහු නු

ිත්තිඹන්බන්ුළදුම්රත්ුබොමින්ුබහක්ුඳත්ුශුයුතුුතයුඒුවහුු

භවහුංකුයත්නබ ුනිබඹෝඟනඹදුතයහලයුබේ. බ 

 2. බ4   දළඩිුපී නරවුරක්ුහුබදරහුඳතිනුවිලහරුපුයහවිදයහුඳරිශ්රර,ුඹම්ු

පුයහවිදයහු සභහයඹක්ු ංයක්වඹු බොව,ු ඟනතහබේු ඳරිවයවඹු වහු

ඳත්හුබනුඹහුවළකිඹ. බුුඊදහවයවඹක්ුලබඹන්ුසතඳඹක්ුළනිුසභහයඹක්ු

ංයක්වඹු බොවු එඹු න්දනහභහනු වයුතුු වහු බහවිතඹවු ළම භ,ු

බනකුත්ුපුයහසතුුඅයක්හුපයභවදුඑක්ුතකින්ුබවේතුුනුුආත. බ 

 2. බ44  පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹු පිිගඵු බද්ලඳහරනු භළදිවත්පයභු නිළයදිු දළක්භකින්ු

සිදුවිඹුයුතුඹ. බු ුපුයහසතුුඅයක්හුකිරීභුඟහතිුබභබවයක්ුවිනහුබඳෞද්ලිු

ංදෂ ලනඹක්ු බනොවිඹු යුතුඹ. බවිබලේබඹන්ු බද්ලඳහරනු ඵරඹු බඹොදහු

පුයහසතුරවුබබයනුනිසිුඵරඳෆභුනළළත්පයභවුවයුතුුශුයුතුුතයුබම්ු

වහුම තිඹුතදින්ු�ඹහත්භුවිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ4   පුයහවිදයහුම්ඵන්ධුතීයවුළම බම්දීුඑක්ුඑක්ුඅඹතනුතයුඳතිනුු

ළවලුහරීු තත්ත්ු භවළයු ළම භු වහු සුදුසුු නු ඳරිදිු ඵරතරු හිතු එක්ු

අඹතනඹක්ුපිහිවවිඹුයුතුඹ. බුුබභඹුඟනහධිඳතියඹහබේුනිබඹෝුභතු�ඹහත්භු

නුඅඹතනඹක්ුන්බන්ුනම්ුඑඹු හත්ුඳරදහීමුනුුආත. බු 

 2. බ47  ුපුයහවිදයහුපිිගඵුදළනවුඳතිනුම තිරීතිරුලිහිල්ුඵ,ු දළඩිුම තිරීතිු

භගින්ුභුශුයුතුඹ. බුුම තිරීතිුසුකිරීභුඳභවක්ු්රභහවත්ුබනොවිඹුයුතුු

තයු ඒහු �ඹහත්භු කිරීභදු යඟබ ු කීභක්ු බරු ළරකිඹු යුතුඹ. බුු

බඳෞයහණිුසභහයරවුවහනිුකිරීභුවහුපුයහවිදයහුබිම්රවුවහනිුකිරීභුපිිගඵු

බඝෝදනහුවිබහුකිරීභුවහුරුණුුබොඹහුඵළලීබම්ුඟනහධිඳතිුබොමිභක්ුඳත්ු

ශුයුතුඹ. බුු 
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 2. බ48  බභකීු සභහයු අයක්හු යනුු පිණිු ඟනහධිඳතිු ඹවබත්ු ශ්රිු රංහු

බඳොලිසිඹු වහු වමුදහු ණ් ු ආතුළුු දහශු භහතයහංලබ ු නිබඹෝජිතඹන්බන්ු

භන්විතුබනභුභණ් රඹක්ුඩිනමින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ49  පුයහවිදයහු ඊරුභු අයක්හු කිරීබම්දීු නිසිු ශභවහයවබඹන්ු යුත්ු

අයක්ිතතු විධිවිධහනු ංවිධහනඹු ශු යුතුු තය,ු බම්ු වහු නු තහක්වඹු

ඔසබේු න්නිබේදනු�ඹහභහෂ ුබහවිතඹවුතුවළකිඹ. බුුවිබලේබඹන්ුහුබදරහු

පුයහවිදයහුඳරිශ්රුබභන්භුඵහුතයඹන්ුපුයහසතුුතළන්ඳත්ුයුආතිුබෞතුහහයු

වහදු බභභු න්නිබේදනු බභරම්ු බහවිතු ශු වළකිඹ. බු ු ඳසුගිඹු හරබ ු

බොශමුඟහතිුබෞතුහහයඹු හුපුයහසතුුබොයම්ුකිරීබම්ුහනහක්ුු

සිදුපයභුබභහිදීුධහනඹවුතුවළකිඹ. බු 

 2. බ 2  ඹම්ුපුයහවිදයහුඳරිශ්රඹුනුඈදිකිරීභක්ුසිදුුයන්බන්ුනම්ුඑඹුුපුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුනුභළතිඹවුඹවත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුඑභුසථහනබ ුබඳෞයහණිු

ඵවුබවෝුුයුුිනනහභවුබවෝුුවහනිඹක්ුබනොනුඳරිදිුනුුුඈදිකිරීභු

සිදුු ශයුතුු තයු එළනිු ු ඈදිකිරීම්ු පිිගඵු බොඹහු ඵළලීභවු ු ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේු විඹු ්රපයවඹන්බන්ු යුත්ු භණ් රඹක්ු ඳත්ු ශු යුතුඹ. බුු

බභළනිු ඈදිකිරීම්රදිු නියන්තයු ු ධීක්වඹු වු ධහනඹු ළදත්ු ු ඵු

වන්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ    ෂ තභහනබ ුආතළම්ුවිවහයසථහනරුඳළයණිුතත්ත්ුබනසුකිරීම්රවු

රක්ුයනුඵළවින්ුවුඒහුනපයයවඹුයනුුරඵනුඵළවින්ුඈවතුභණ් රඹුඒු

පිිගඵුබොඹහුඵළලීභවදුබඹදවිඹුවළකිඹ. බු ුකිසිුවිබවත්ුබභළනිුසථහදීුු

පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු ධීක්වබඹන්ු ු බවෝු යඹකින්ු බතොයු

වයුතුුසිදුුබනොවිඹුයුතුුබේ. බු 

 2. බ 6  දළනවුවඳුනහත්ුපුයහුවිදයහත්භුිනනහභකින්ුයුත්ුසථහනරවුඹත්ු

ඈ ම්රු නයු ඳදිංිතරුන්ු ඈත්ු බොවු එභු සථහනු ංයක්වඹු ශු

යුතුඹ. බු ුබම්ුවහුආතිුඳරිඳහරනභඹුවිධිවිධහනු දළඩිුබරු�ඹහත්භුකිරීභවු

යඟඹු වහු වයුතුු ශු යුතුඹ. බු ු එළනිු නයු ඳදිංිතරුන්ු ඈත්ු කිරීභවු
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 2. බ48  බභකීු සභහයු අයක්හු යනුු පිණිු ඟනහධිඳතිු ඹවබත්ු ශ්රිු රංහු

බඳොලිසිඹු වහු වමුදහු ණ් ු ආතුළුු දහශු භහතයහංලබ ු නිබඹෝජිතඹන්බන්ු

භන්විතුබනභුභණ් රඹක්ුඩිනමින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ49  පුයහවිදයහු ඊරුභු අයක්හු කිරීබම්දීු නිසිු ශභවහයවබඹන්ු යුත්ු

අයක්ිතතු විධිවිධහනු ංවිධහනඹු ශු යුතුු තය,ු බම්ු වහු නු තහක්වඹු

ඔසබේු න්නිබේදනු�ඹහභහෂ ුබහවිතඹවුතුවළකිඹ. බුුවිබලේබඹන්ුහුබදරහු

පුයහවිදයහුඳරිශ්රුබභන්භුඵහුතයඹන්ුපුයහසතුුතළන්ඳත්ුයුආතිුබෞතුහහයු

වහදු බභභු න්නිබේදනු බභරම්ු බහවිතු ශු වළකිඹ. බු ු ඳසුගිඹු හරබ ු

බොශමුඟහතිුබෞතුහහයඹු හුපුයහසතුුබොයම්ුකිරීබම්ුහනහක්ුු

සිදුපයභුබභහිදීුධහනඹවුතුවළකිඹ. බු 

 2. බ 2  ඹම්ුපුයහවිදයහුඳරිශ්රඹුනුඈදිකිරීභක්ුසිදුුයන්බන්ුනම්ුඑඹුුපුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුනුභළතිඹවුඹවත්ුවිඹුයුතුඹ. බුුඑභුසථහනබ ුබඳෞයහණිු

ඵවුබවෝුුයුුිනනහභවුබවෝුුවහනිඹක්ුබනොනුඳරිදිුනුුුඈදිකිරීභු

සිදුු ශයුතුු තයු එළනිු ු ඈදිකිරීම්ු පිිගඵු බොඹහු ඵළලීභවු ු ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේු විඹු ්රපයවඹන්බන්ු යුත්ු භණ් රඹක්ු ඳත්ු ශු යුතුඹ. බුු

බභළනිු ඈදිකිරීම්රදිු නියන්තයු ු ධීක්වඹු වු ධහනඹු ළදත්ු ු ඵු

වන්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ    ෂ තභහනබ ුආතළම්ුවිවහයසථහනරුඳළයණිුතත්ත්ුබනසුකිරීම්රවු

රක්ුයනුඵළවින්ුවුඒහුනපයයවඹුයනුුරඵනුඵළවින්ුඈවතුභණ් රඹුඒු

පිිගඵුබොඹහුඵළලීභවදුබඹදවිඹුවළකිඹ. බු ුකිසිුවිබවත්ුබභළනිුසථහදීුු

පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු ධීක්වබඹන්ු ු බවෝු යඹකින්ු බතොයු

වයුතුුසිදුුබනොවිඹුයුතුුබේ. බු 

 2. බ 6  දළනවුවඳුනහත්ුපුයහුවිදයහත්භුිනනහභකින්ුයුත්ුසථහනරවුඹත්ු

ඈ ම්රු නයු ඳදිංිතරුන්ු ඈත්ු බොවු එභු සථහනු ංයක්වඹු ශු

යුතුඹ. බු ුබම්ුවහුආතිුඳරිඳහරනභඹුවිධිවිධහනු දළඩිුබරු�ඹහත්භුකිරීභවු

යඟඹු වහු වයුතුු ශු යුතුඹ. බු ු එළනිු නයු ඳදිංිතරුන්ු ඈත්ු කිරීභවු
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ඹහබම්දීු ඔවුනවු සුදුසුු ඳරිදිු විල්ඳු ඳදිංිතු සථහනු රඵහු දීභවු වළකිු ෆභු

ඊත්හවඹක්භුතුයුතුඹ. බු 

 2. බ 3  ආතළම්ු බඵෞද්ධු සභහයු හිතු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹු අශ්රබ ු භික්ෂන්ු

වන්බේරහු ඳදිංිතු ු යවිඹු යුතුඹ. බු බභඹු ඳළයණිු නව. න්ු හිතු ඳරිශ්රලින්ු

ඳරිඵහහියු අන්නු දුයකින්ු ඈදිශු වළකිු තයු ඈන්ු පුයහවිදයහු ඳරිශ්රඹවු

අයක්හදුබඵෞද්ධඹන්බේුධහනඹුවහුධීක්වඹදුබඹොමුුශුවළකිඹ. බ 

 2. බ    බභයවුපුයහවිදයහුවයුතුුවහුබදඳහෂ තබම්න්තුුතුු්රතිඳහදනුහිගභු

විලහරුළවලුක්ුඵළවින්ුහෂ ිතුයඟඹුභගින්ුබන්ුයනුරදුමුදල්ු්රභහවඹු

ළඩිු ශු යුතුු තයු පුයහවිදයහු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බේු හිගඹු පිඹපයභවදු

පිඹයුතුයුතුඹ. බු 

ම්රුන්,ුමුයරුන්,ුක්බේත්රුනිරධහරීන්ුුවුවිධහඹුතනතුරුුවහුබම්ුු

නුවිවත්ුආතිුපුයප්ඳහඩුුුවහභුපියවිඹුයුතුුතයුවිලසවිදයහරලින්ුහෂ ිතු

පිවනුපුයහවිදයහුවිබලේබේදීුඊඳහධිධහරීන්ුවහුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේු

රැකිඹහුසථහුආතිුශුයුතුඹ. බුුබභභුඵහළම ම්රුආතිුභන්දහමිත්ඹුවහු

නුසුදුසුු ඳත්ු කිරීම්ු බවේතුබන්ු බඵොබවෝු බදබනක්ු ක්බේත්රඹු තවළයු බනත්ු

රැකිඹහරවු බඹොමුපයු තිබබ්. බු ු බනත්ු විඹු පිිගඵු ඊඳහධිධහරීන්ු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුවු ඳත්යති දභු බවේතුබොවබනු ඔවුන්වු ක්බේත්රු

ඳශපුරුද්දක්ුබවෝුවිඹුදළනුභක්ුුබනොභළතිුමින්ුආතිනුනිසිු්රතිපරුඈතහු

විලහරුඵුඳළවළදිලිුවන්ුශුයුතුඹ. බුුු 

 2. බ 4  පුයහවිදයහුඊඳබද්ලුභණ් රඹුවහුහභහජිඹන්ු ුඳත්කිරීබම්දීුවිඹු

්රපයවඹන්ු වහු පුයහවිදයහු වයුතුු වහු ම්ඵන්ධතහු ඳත්නු විඹු ්රපයවඹන්ු

ඳත්ුශයුතුු තයු එඹු බද්ලඳහරනුහිතත්ම්ු භතු බබයනු ඳත්පයම්ු බනොවිඹු

යුතුඹ. බු ු විබලේබඹන්ු පුයහවිදයහු වයුතුු පිිගඵු ත්දළකීම්ු හිතු ්රහබඹෝගිු

ළ ු ශවළකිු විබලේජඹන්ු ු බම්ු වහු ඳත්යු ළම භු පුයහවිදයහු

බදඳහෂ තබම්න්තුබේුකීභකි. බු 

 2. බ    දළනවු ංඝහයු ඳරිශ්රඹු ලබඹන්ු ළබනනු පුයහවිදයහු සථහනරවු

භතය,ු බනත්ු සුදුසුු තළන්ු බොඹහඵරහු ඒහු ංඝහයු අෂ ලවු ලබඹන්ු
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දියුණුුශුයුතුඹ. බුුබභඹුපුයහවිදයහුබිම්රුඅයක්හුබභන්භුන ත්තුුපිිගඵදු

තත්ුවිල්ඳඹක්ුනුඵළවින්ුඑළනිුතළන්ුංෂ ධනඹුකිරීභුපිිගඵුඩිනම්ු

ළරසුම්ුසුශුයුතුඹ. බු 

 

 2. බ 7  භහඟබ ු වු පුයළසිඹන්බේු ංසිතිු ජීවිතඹු බඳෝවඹු යනුු

පිණිුයඟඹුවිසින්ුයහඟයබ ුුඟහතිුඊරුභඹුබභන්භුඑඹවුම්ඵන්ධුසභහයු,ු

රහත්භුබවෝු බපතිවහසිුළදත්භක්ුආතිු රය,ු හහිතයු ,ු ංගීතඹුවු

දිලයුරහුඅදිඹුංයක්වඹුබොවුඅයක්හුයුප්රචලි ුකිරීභුවහුෆභු

ඊත්හවඹක්භුදළරිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 8  යඟඹුවිසින්ුනියන්තයබඹන්ුෂ ධනඹුන්නහුූ ුතිුඵරබේඹක්ුබරු

යබට්ු ංසිතිඹු පිිගතයුතුු තයු ්රතිීලිු භහඟඹු ඳතිනු ධයණීඹු

හම්්රදහිනුිනනහම්ුවුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුවුඳවසුම්ුළරීමභවු

ෆභුඊත්හවඹක්භුුදළරිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 9  ඟහතිු ඊරුභබඹහිු නිු බොවක්ු ූ ු බඵෞද්ධු ංසිතිු හයධෂ භු
යඟඹුවිසින්ුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ72  බද්ීඹුරහුශිල්ඳ,ුසිරිත්විරිත්,ුඳහයම්ඳරිුදළනුභුවුංසිතිඹුපිිගඵු

ඳෂ බ වුවහුයඟඹුමධෂ ඹඹුදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ7   ශ්රිුරංහුභහඟඹුතුශුංසිතිුබඳෝවඹවුදහශුන්නහුූ ුවඳනත්ු

ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳළනවිඹුවළකිඹ. බ ු 

බඳෞයහණිු වු බපතිවහසිු සභහයු ංයක්වඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු යඟබ ු

කීභකි. බුඑඵළවින් අම්,ුමිතිුභහම්ුවුංම්ුපිිගඵුඳරිඳහරනභඹුවු

ම තිභඹු වයුතුු ඳශහත්ු බහබේු හෂ ඹබහයඹු ඹවතවු ඳත්ු බනොශු යුතුඹ. බු ඒු

නුු ු  3ු නු ංබලෝධනබඹන්ුවඳුන්හදීුආතිු ඳශහත්ු බහු රළිනසතුබේුආතිු

64. බ ,ු64. බ6ුවු68ුඹනුිනතභඹන්ුඈත්ුශුයුතුු තයු ඒහු ංිත 

රළිනසතුබේුවන්ුශුයුතුඹ. බු 

                                                           
1 මිතහනුයසථහබේු ුනුන්තිඹුඵරන්න. බ 
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දියුණුුශුයුතුඹ. බුුබභඹුපුයහවිදයහුබිම්රුඅයක්හුබභන්භුන ත්තුුපිිගඵදු

තත්ුවිල්ඳඹක්ුනුඵළවින්ුඑළනිුතළන්ුංෂ ධනඹුකිරීභුපිිගඵුඩිනම්ු

ළරසුම්ුසුශුයුතුඹ. බු 

 

 2. බ 7  භහඟබ ු වු පුයළසිඹන්බේු ංසිතිු ජීවිතඹු බඳෝවඹු යනුු

පිණිුයඟඹුවිසින්ුයහඟයබ ුුඟහතිුඊරුභඹුබභන්භුඑඹවුම්ඵන්ධුසභහයු,ු

රහත්භුබවෝු බපතිවහසිුළදත්භක්ුආතිු රය,ු හහිතයු ,ු ංගීතඹුවු

දිලයුරහුඅදිඹුංයක්වඹුබොවුඅයක්හුයුප්රචලි ුකිරීභුවහුෆභු

ඊත්හවඹක්භුදළරිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 8  යඟඹුවිසින්ුනියන්තයබඹන්ුෂ ධනඹුන්නහුූ ුතිුඵරබේඹක්ුබරු

යබට්ු ංසිතිඹු පිිගතයුතුු තයු ්රතිීලිු භහඟඹු ඳතිනු ධයණීඹු

හම්්රදහිනුිනනහම්ුවුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුවුඳවසුම්ුළරීමභවු

ෆභුඊත්හවඹක්භුුදළරිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 9  ඟහතිු ඊරුභබඹහිු නිු බොවක්ු ූ ු බඵෞද්ධු ංසිතිු හයධෂ භු
යඟඹුවිසින්ුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ72  බද්ීඹුරහුශිල්ඳ,ුසිරිත්විරිත්,ුඳහයම්ඳරිුදළනුභුවුංසිතිඹුපිිගඵු

ඳෂ බ වුවහුයඟඹුමධෂ ඹඹුදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ7   ශ්රිුරංහුභහඟඹුතුශුංසිතිුබඳෝවඹවුදහශුන්නහුූ ුවඳනත්ු

ඳහෂ ලිබම්න්තුුභගින්ුඳළනවිඹුවළකිඹ. බ ු 

බඳෞයහණිු වු බපතිවහසිු සභහයු ංයක්වඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු යඟබ ු

කීභකි. බුඑඵළවින් අම්,ුමිතිුභහම්ුවුංම්ුපිිගඵුඳරිඳහරනභඹුවු

ම තිභඹු වයුතුු ඳශහත්ු බහබේු හෂ ඹබහයඹු ඹවතවු ඳත්ු බනොශු යුතුඹ. බු ඒු

නුු ු  3ු නු ංබලෝධනබඹන්ුවඳුන්හදීුආතිු ඳශහත්ු බහු රළිනසතුබේුආතිු

64. බ ,ු64. බ6ුවු68ුඹනුිනතභඹන්ුඈත්ුශුයුතුු තයු ඒහු ංිත 

රළිනසතුබේුවන්ුශුයුතුඹ. බු 

                                                           
1 මිතහනුයසථහබේු ුනුන්තිඹුඵරන්න. බ 
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 2. බ76  පුයහවිදයහ බදඳහෂ තබම්න්තුබේු බභබවඹපයබභන්ු බම්ු යබට්ු සිඹලුු ඟහතිු වහු

අමිු ඟනු බොවසරවු පුයහවිදයහ සථහනු පිිගඵු ඹථහු තත්ත්ඹු බඵෝධු

යුදීබම්ුපු�ල්ුළ ුවවනක්ු�ඹහත්භුශුයුතුුආතිුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

III  ලන ඳරිච්මේදය 

නීතිය, රළජය ඳළනය, ජළතික ආරක්ළල ශළ විමද් ප්රතිඳ ති  

 2. බ73  බුද්ධළගභ රළජය ආගභ මව ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළල ඇතුු  කිරීභ.  

යු 6422 වත්ු හු දීෂ කුහරඹක්ුතිසබේු බභයවු යඟුශුසිඹලුභු යඟරුන්බේු

නු්රවඹුඹවබත්ු. දුදවභුවු. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුඳළතිුතත්ත්ඹු  8 4 නු

විවදුබනොබනසු ණ් ුඳළතිුඵත්ුඑකීුතත්ත්ඹවුබ්රිතහනයුධියහඟයහදීන්වු

ඳහුබනසුශුබනොවළකිුූ ුඵත්ු 8 4ුගිවිසුබම්ු24ුුබනිුන්තිබඹන්ුඳළවළදිලිඹ. බුු

ඒු නිහු ඔවුන්දු . දුදවභු වු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතු බොවු ඳත්හු න්නවු

බඳොබයොන්දුු ූ  තයුඒු නු විවු බද්ීඹු යහඟයඹුතුශු බනත්ුකිසිදුුඅභවුයඟබ ු

නු්රවඹු රළබඵනු තත්ත්ඹක්ු බනොතිබූු ඵද විබලේු රක්වඹක්ු විඹ. බු ු එබේු වුදු

 8 7ු –  8 8 බ්රිතහනයු විබයෝධීු ඊ යවු ඳනතින්ු ු ඳසුු නිකුත් ශු ්රහලඹු නුු

බනත්ුඅම්රවදුයඟබ ුනු්රවඹුරළ දභුඅයම්බුබරිණි. බ 

නිදවු රළ දබභන්ු ු ඳසුු  976 වු  978 අණ්ඩුක්රභු යසථහු ඹවබත්ු වුදු දක්හු

ආත්බත්ු . දුු දවභවු ්රමුසථහනඹු රළබඵනු ඵු වු . ද්ධු ලහනඹු අයක්හු කිරීභු

යඟබ ුකීභුඵකි. බු ුඒුභභුබසුුසිඹලුුඅම්රවදු ුනිදවබේුවයුතුුකිරීභවු

සථහුරඵහු බදනුඵුවතිුයුආත. බු ුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුකුභක්ුවන්ු

වුදු . ද්ධහභු වු . ද්ධු ලහනඹු ම්ඵන්ධබඹන්ු එකීු න්තිු නිඹභහහයබඹන්ු

�ඹහත්භුබනොනුඵුඳළවළදිලිඹ. බ 

ෂ තභහනු බරෝබ ු අණ්ඩුක්රභු යසථහු භගින්ු යහඟයු අම්ු ්රහලඹවු ඳත්ු ශු

යවල්ු බඵොබවොභඹක්ු තිබිඹදීු දීෂ කු හරඹක්ු තිසබේු . ද්ධහභු යහඟයු අභු බරු

ඳළතිු ශ්රිු රංහබේු ධියහඟයහදීු ඳහරනඹු ඹවබත්ු එකී තත්ත්ඹු බවෝසිු බරුවු

නමුත්ු නිදවසු ශ්රිු රංහු තුශු ඹිගු සකීඹු බපතිවහසිු තත්ත්ඹු සථහඳනඹු යු

ළම භවුදයනුුරඵනු්රඹත්නුවිවිධහහයුබදෝුදෂ ලනරව බොදුරු කිරීභුකිසිබේත්භු

හධහයවුබනොබේ. බ 
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ඒ නිවළ ලර් භළන ශ්රි ංකළමශ ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළමලන් බුද්ධළගභ රළජය ආගභ ඵලත 

ඳ මකොත මඵෞද්ධ ජන ළලමේ අතී  උරුභය යළි වහථළපි  මකොත සුරක්ය  කෂයුතු 

ඵලත මයෝජනළ කරමින්.  

 2. බ7   අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු ු 29ු නු න්තිඹු ඹවබත්ු . ද්ධු ලහනඹවු

රඵහදීුආතිුඅයක්හුතවවුරුුකිරීභවුලයුමනතිු්රතිඳහදනුසුබොවු

එකීු අයක්හු තවවුරුු නු ඳරිදිු �ඹහත්භු කිරීභවු යඟබ ු දළඩිු ධහනඹු

ඩිනමින්ුබඹොමුුවිඹුයුතුුඵුුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බු  

 2. බ74  අම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුඑභු භහතයහංලඹක්ුඳභවක්ුආතිුශුයුතුඵු

යසථහු ංබලෝධනඹක්ුතුිගන්ුවිධිවිධහනුබඹදීභු හත්ුඊිතතුබේ. බු ුඅමිු

වයුතුුපිිගඵුඑුභහතයහංලඹක්ුඳභවක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුුවිවිධුඅමිුනිහඹු

වහුබනභුභහතයහංලුකිසිුවිබවුපිහිුගවිඹුයුතුුනළත. බ 

 2. බ7    යඟඹ,ුඒකීඹුයහඟය,ු ු ඟනතහබේුඳයභහධිඳතය,ුඳයභහධිඳතයු�ඹහත්භු

කිරීභ,ු ඟනයඟඹවු ඹත්ු බද්ලඹ,ු ඟහතිු බොඩිඹ,ු ඟහතිු ගීඹ,ු ඟහතිු දිනඹු

ඹනුබන්ු 978ුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුුඳශමුනුඳරිච්බේදබ ුඟනතහ,ුයඟඹුු

වහු ු ඳයභහධිඳතයුඹනුබොවබේු වන්ුහයවහුවුඒු යුරින්භුතිබිඹුයුතුඹු

තිපඟයුුභවනහහිමිඳහවන්ුවන්බේරහුධහයවඹුශුරුණුුභතුුභතුවත්ු

රංගුඹ. බුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුබුගම්ඳත්ුකිරීබම්දීුුධහයවුශුයුතුුඵත්,ු

29ුළනිුන්තිඹවුකිසිදුුංබලෝධනඹක්ුබනොශුයුතුුඵත්ුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ77ුුුුුුුුු29ුළනිුන්තිඹු�ඹහත්භුකිරීභුව/බවෝුඑඹුඵරහත්භුකිරීභුවහුුුු

ලයු ම තිු ම්ඳහදනඹු ශු යුතුඹ. බු ු යු කිහිඳඹවු බඳයු . ද්ධු ලහනු

භහතයහංලඹුභගින්ුබුගම්ඳත්ුශු“. ද්ධලහනුුඳනත”ුබම්ුවහුබඹොදහුතු

වළ. බ 

 2. බ78ුු          ුයසථහවුවඳුන්හුදුන්ු 3ුවු  ුුංබලෝධනුඈත්ුශුයුතුින. බ 

 2. බ79ු  ුඊසුනිරතරුවහුපුද්රිනන්ුඳත්ුකිරීභුවහු හත්ුහධහයවුවු

තහෂ කිුඹන්ත්රවඹක්ුභගින්ුඳතිනුයසථහු ංබලෝධනඹු ්රතිසඨහඳනඹු

ශු යුතුින. බු ු දකුණුු ප්රිහනුු යසථහබේු ආතිු ්රතිඳහදනු බම්ු වහු

්රබඹෝඟනත්ුභහෂ බෝඳබද්ලඹක්ුබේ. බ 
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ඒ නිවළ ලර් භළන ශ්රි ංකළමශ ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළමලන් බුද්ධළගභ රළජය ආගභ ඵලත 

ඳ මකොත මඵෞද්ධ ජන ළලමේ අතී  උරුභය යළි වහථළපි  මකොත සුරක්ය  කෂයුතු 

ඵලත මයෝජනළ කරමින්.  

 2. බ7   අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු ු 29ු නු න්තිඹු ඹවබත්ු . ද්ධු ලහනඹවු

රඵහදීුආතිුඅයක්හුතවවුරුුකිරීභවුලයුමනතිු්රතිඳහදනුසුබොවු

එකීු අයක්හු තවවුරුු නු ඳරිදිු �ඹහත්භු කිරීභවු යඟබ ු දළඩිු ධහනඹු

ඩිනමින්ුබඹොමුුවිඹුයුතුුඵුුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බු  

 2. බ74  අම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුඑභු භහතයහංලඹක්ුඳභවක්ුආතිුශුයුතුඵු

යසථහු ංබලෝධනඹක්ුතුිගන්ුවිධිවිධහනුබඹදීභු හත්ුඊිතතුබේ. බු ුඅමිු

වයුතුුපිිගඵුඑුභහතයහංලඹක්ුඳභවක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුුවිවිධුඅමිුනිහඹු

වහුබනභුභහතයහංලුකිසිුවිබවුපිහිුගවිඹුයුතුුනළත. බ 

 2. බ7    යඟඹ,ුඒකීඹුයහඟය,ු ු ඟනතහබේුඳයභහධිඳතය,ුඳයභහධිඳතයු�ඹහත්භු

කිරීභ,ු ඟනයඟඹවු ඹත්ු බද්ලඹ,ු ඟහතිු බොඩිඹ,ු ඟහතිු ගීඹ,ු ඟහතිු දිනඹු

ඹනුබන්ු 978ුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුුඳශමුනුඳරිච්බේදබ ුඟනතහ,ුයඟඹුු

වහු ු ඳයභහධිඳතයුඹනුබොවබේු වන්ුහයවහුවුඒු යුරින්භුතිබිඹුයුතුඹු

තිපඟයුුභවනහහිමිඳහවන්ුවන්බේරහුධහයවඹුශුරුණුුභතුුභතුවත්ු

රංගුඹ. බුඅණ්ඩුක්රභුයසථහුබුගම්ඳත්ුකිරීබම්දීුුධහයවුශුයුතුුඵත්,ු

29ුළනිුන්තිඹවුකිසිදුුංබලෝධනඹක්ුබනොශුයුතුුඵත්ුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ77ුුුුුුුුු29ුළනිුන්තිඹු�ඹහත්භුකිරීභුව/බවෝුඑඹුඵරහත්භුකිරීභුවහුුුු

ලයු ම තිු ම්ඳහදනඹු ශු යුතුඹ. බු ු යු කිහිඳඹවු බඳයු . ද්ධු ලහනු

භහතයහංලඹුභගින්ුබුගම්ඳත්ුශු“. ද්ධලහනුුඳනත”ුබම්ුවහුබඹොදහුතු

වළ. බ 

 2. බ78ුු          ුයසථහවුවඳුන්හුදුන්ු 3ුවු  ුුංබලෝධනුඈත්ුශුයුතුින. බ 

 2. බ79ු  ුඊසුනිරතරුවහුපුද්රිනන්ුඳත්ුකිරීභුවහු හත්ුහධහයවුවු

තහෂ කිුඹන්ත්රවඹක්ුභගින්ුඳතිනුයසථහු ංබලෝධනඹු ්රතිසඨහඳනඹු

ශු යුතුින. බු ු දකුණුු ප්රිහනුු යසථහබේු ආතිු ්රතිඳහදනු බම්ු වහු

්රබඹෝඟනත්ුභහෂ බෝඳබද්ලඹක්ුබේ. බ 
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 2. බ82        යඟබ ු ඊසු නිරතරු වහු ඳත්ු කිරීම්ු යනුු රඵනු අඹතනු වහු

ඟනහෂ ගිත්ඹු කිසිු විබවත්ු මිනුම්ු දණ් ක්ු බනොවිඹු යුතුින. බු ඒු නුු

යසථහබේුවන්ුනු“ඵහුවිධතහඹ” ඹනුදනුවහභුඈත්ුශුයුතුින. බ 

 2. බ8            නුයසථහක්ුම්ඳහදනඹුකිරීභවුතළත්ුයනුඕනෆභුවිබවුබඵෞද්ධු

භිරහල අයක්හුපයභුවතිුනුුපිණිුභවනහඹහිමිරුන්බේුඑගත්ඹු

ආතිුබඵෞද්ධුම තිුවිලහයදිනන්ු්රභහුවත්ුංයහක්ුඒුවහුුනම්ුශුයුතුු

ඵවුයඟඹුවතිුවිඹුයුතුින. බ 

 2. බ86          3 ළනිුංබලෝධනඹුරංගුුකිරීභු්රභහදුවුදුඳශහත්ුබහුුුරළිනසතුබේු

64 ළනිුවිඹු්රමුතහුං බරුරහු ඈත්ුශුයුතුින. බ 

 2. බ83ු ු ු ු ු ු බපතිවහසිු සභහයු වු පුයහවිදයහත්භු මිමිරවු වහනිු කිරීභු පිිගඵුුුු

බඝෝදනහුවිබහුකිරීභුපිණිුරුණුුබොඹහුඵළලීබම්ුඟනහධිඳතිුබොමිභක්ුඳත්ු

ශුයුතුඹ. බ 

 2. බ8           බභභු ු සභහයු අයක්හු යනුු පිණිු ඟනහධිඳතිතුභහු ඹවබත්ු ශ්රිු රංහු          

බඳොලිසිඹ වුංසිතිුවයුතුුභහතයහංලබ ුනිබඹෝජිතිනන්බන්ුභන්විතු

බනභුභණ් රඹක්ු්රභහදුඳත්ුශුයුතුින. බ 

 2. බ84       අභුඳළතියපයභු(යහප්තුකිරීභ)ුඹනුරුවුමූලිුිනතිහසිභක්ුබරු

වඳුනහුබනොතුයුතුඹ. බ 

 2. බ8     සිඹු ංසිතිඹු වු අභු ්රෂ ධනඹු කිරීබම්ු නිදව,ු පුයළසිඹන්ු

බනොනුුුඹවු්රදහනඹුබනොශුයුතුඹ. බ 

 2. බ87   දහඝහයු ම්ඳන්නු බනොනු යුරින්ු අම්රවු වළයපයභ,ු ම තිඹු ඹවබත්ු

හඳයහධීුයදක්ුබරු්රහලුශුයුතුින. බ 

 2. බ88     ධයහඳනු ක්බේත්රබ දී බඵෞද්ධ ඟනතහබේු ිනතිඹු නළතු සථහඳනඹු

යනුු  පිණිුසකායහයුපිඹයුළම භවුයඟඹුවහුපිඹයුතුයුතුඹ. බුුඒුවහු, 

(i) බඵෞද්ධුනිහිනු ඳහල් ්රභහවත්ු ඳවසුම්ු හිතු පිහිුගපයභු වහු

යඟඹුවිසින්ුලයුමූලිු්රතිඳහදනුළඳිනඹුයුතුඹ. බ 

(ii) �සතිඹහනිු වු බතෝලිු (යඟඹු භගින්ු මූරයහධහයු ඳඹන)ු ඳහල් 
ඳහරනඹු කිරීභවු එභු ඳහල්රවු බදනු රදු ිනතිඹ,ු යඟඹවු ඳයහත්ු

බඵෞද්ධුනිහිනුඳහල් වහදුඒුයුරින්ුතිබිඹුයුතුුඵුයඟඹුපිිගතු

යුතුඹ. බ 
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 2. බ89    6226ු . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵු ඟනහධිඳතිු බොමිබම්ු „. ද්ධු ලහන‟ 

ඹන්නවදීු ආතිු ු ෂ ථු නිරඳවඹු  ංගුු කිරීබභන්ු යසථහබේු  72ු ළනිු

න්තිඹුංබලෝධනඹුකිරීභ. බ 

 2. බ92  අභුඳදනම්ුයුනිමින්ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්වුවුගිහිු බඵෞද්ධඹනවුුුු

හිරිවළයුකිරීභ. බු 

 2. බ9   යහඟයු ඳරිඳහරනබ ු යමුවු විඹු යුත්බත්ු මිනිස දම්ු ඹන මූලිු

ලයතහු ෆභු පුයළසිඹකුවභු ඳවසුබන්ු රඵහතු වළකිු සුන්දය, ශිසව, 

න්තුසවුවහුඒකීඹුභහඟඹක්ුආති කිරීභ වහුබඳෝවඹුකිරීභින. බු 

 2. බ96  ඟනතහබේුඳයභහධිඳතයඹුතවවුරුුනුඅහයඹවුයහඟයුතන්තරුඹුසු

විඹුයුතුඹ. බුඑහිදීුඳක්ුබද්ලඳහරනබඹන්ුබතොයුූ ුඳරුඟහතනතරුහදී ඳහරුපිරිසු

බතෝයහුළම බම්ුුරභබේදඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බුඳහරනුපිරිුයුවතබයන්ුවතයු

බතෝයහුළම බම්ුයඳරුහදඹුඟනතහවුතිබිඹුයුතුඹ. බ  

ඟනතහුනිබඹෝජිතඹන්ුබරුඳත්පයභවුළභතිුඹුවහුඅඝහයධෂ භුඳද්ධතිඹක්ු

වහභු ඳරුතිසඨහඳනඹු ශු යුතුඹ. බු නිබඹෝජිතඹන්ු බරු බඳම ු සිටීභවු භු

සුදුසුම්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඑභුඳරුමිතීරවු  විරුද්ධුඝෂ ඹහන්ුආතිුඹුබනොබත්රීභු

ෆභුපුයළසිඹකුබේුභුඊතුම්ුකීභකි. බ  ධියවබඹන්ුයදරුන්ුූ ුඟනතහු

නිබඹෝජිතඹන්ුබේබඹන්ුඈත්ුකිරීභවුම තිුඳරුතිඳහදනුආතිශුයුතුඹ. බ 

 2. බ93  විබද්ීඹුඅධිඳතයබඹන්ුමිදීුනිදවුරළ දබම්ුදීුයවුඳහරනඹුකිරීභවුසු

යු ආතිු යසථහු බභයවු ළසිඹන්ු එමුතුු කිරීභු බනුවු ඳක් විඳක්ු

බරවුබඵදහුඳහරනඹුකිරීබම්ුුරභඹකි. බුඒ බවේතුබන්ුඈවශුසිවුඳවශභුසතයඹු

බතක්ු භහඟඹු බදදු භින්නු පයු ආත. බු බම්ු ඳහරනුුරභඹු බනසු බොවු ඟනතහු

ඳයභහධිඳතයඹුතවවුරුුන, භගිඹුවහුබෞබහයඹුෆභුපුයළසිඹකුවභුරඵහු

බදනුයසථහක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ9   දුම්ළින, භදයහයඹු ආතුපු භත්රයු බහවිතඹු භහඟබ ු අෂ කාු වහු

භහජීඹු ඳරිවහනිඹවු බවේතුනු බවිනන්ු ඒහවු රළ දු ආතිු අෂ කාු ිනනහභු

බවෝසිුශුයුතුඹ. බුආතළම්ුයවල්ුදළනවභත්ුම තිතුයුආතිුඅහයඹවුලරු 

රංහු6232 නවිවුඑභුදුසිරිත්ලින්ුනිදවසුයවක්ුනුබේුඳරුතිඳත්තිුසු
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 2. බ89    6226ු . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵු ඟනහධිඳතිු බොමිබම්ු „. ද්ධු ලහන‟ 

ඹන්නවදීු ආතිු ු ෂ ථු නිරඳවඹු  ංගුු කිරීබභන්ු යසථහබේු  72ු ළනිු

න්තිඹුංබලෝධනඹුකිරීභ. බ 

 2. බ92  අභුඳදනම්ුයුනිමින්ුබඵෞද්ධුභික්ෂන්වුවුගිහිු බඵෞද්ධඹනවුුුු

හිරිවළයුකිරීභ. බු 

 2. බ9   යහඟයු ඳරිඳහරනබ ු යමුවු විඹු යුත්බත්ු මිනිස දම්ු ඹන මූලිු

ලයතහු ෆභු පුයළසිඹකුවභු ඳවසුබන්ු රඵහතු වළකිු සුන්දය, ශිසව, 

න්තුසවුවහුඒකීඹුභහඟඹක්ුආති කිරීභ වහුබඳෝවඹුකිරීභින. බු 

 2. බ96  ඟනතහබේුඳයභහධිඳතයඹුතවවුරුුනුඅහයඹවුයහඟයුතන්තරුඹුසු

විඹුයුතුඹ. බුඑහිදීුඳක්ුබද්ලඳහරනබඹන්ුබතොයුූ ුඳරුඟහතනතරුහදී ඳහරුපිරිසු

බතෝයහුළම බම්ුුරභබේදඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බුඳහරනුපිරිුයුවතබයන්ුවතයු

බතෝයහුළම බම්ුයඳරුහදඹුඟනතහවුතිබිඹුයුතුඹ. බ  

ඟනතහුනිබඹෝජිතඹන්ුබරුඳත්පයභවුළභතිුඹුවහුඅඝහයධෂ භුඳද්ධතිඹක්ු

වහභු ඳරුතිසඨහඳනඹු ශු යුතුඹ. බු නිබඹෝජිතඹන්ු බරු බඳම ු සිටීභවු භු

සුදුසුම්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඑභුඳරුමිතීරවු  විරුද්ධුඝෂ ඹහන්ුආතිුඹුබනොබත්රීභු

ෆභුපුයළසිඹකුබේුභුඊතුම්ුකීභකි. බ  ධියවබඹන්ුයදරුන්ුූ ුඟනතහු

නිබඹෝජිතඹන්ුබේබඹන්ුඈත්ුකිරීභවුම තිුඳරුතිඳහදනුආතිශුයුතුඹ. බ 

 2. බ93  විබද්ීඹුඅධිඳතයබඹන්ුමිදීුනිදවුරළ දබම්ුදීුයවුඳහරනඹුකිරීභවුසු

යු ආතිු යසථහු බභයවු ළසිඹන්ු එමුතුු කිරීභු බනුවු ඳක් විඳක්ු

බරවුබඵදහුඳහරනඹුකිරීබම්ුුරභඹකි. බුඒ බවේතුබන්ුඈවශුසිවුඳවශභුසතයඹු

බතක්ු භහඟඹු බදදු භින්නු පයු ආත. බු බම්ු ඳහරනුුරභඹු බනසු බොවු ඟනතහු

ඳයභහධිඳතයඹුතවවුරුුන, භගිඹුවහුබෞබහයඹුෆභුපුයළසිඹකුවභුරඵහු

බදනුයසථහක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ9   දුම්ළින, භදයහයඹු ආතුපු භත්රයු බහවිතඹු භහඟබ ු අෂ කාු වහු

භහජීඹු ඳරිවහනිඹවු බවේතුනු බවිනන්ු ඒහවු රළ දු ආතිු අෂ කාු ිනනහභු

බවෝසිුශුයුතුඹ. බුආතළම්ුයවල්ුදළනවභත්ුම තිතුයුආතිුඅහයඹවුලරු 

රංහු6232 නවිවුඑභුදුසිරිත්ලින්ුනිදවසුයවක්ුනුබේුඳරුතිඳත්තිුසු
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විය යුතුය. මද්යසර   ආදියයන්  රජය ාරනයය  ආද්රය් නබරගැනීම, ආ ්භ 

වයේ 19 වය ශත වර්ෂයේය. 2030 වයවි  සු ර බද්ද්  ජයේ ා රධාරය ආද්රය් 

මරර්ගයක් යයොවිය යුතුය. 

10.95  එයසේම සමරජය යෙයනසය, වැ දි ධූර්තයන් ාරනයය කිරීම මිනිස ්

අයිතිවරසිේ උල්නංඝයය වීමක්ය යය මිථ්යර මතය බැහැ  යෙො  ධාරර්මිෙව 

උායර ගන්යර මුද්ල් ආ ක්ෂර ෙ  ගන්යර ආෙර ය  ආර්ථිෙ ා රතිා්තති සෙස ්

විය යුතුය. මිච්ඡර ආජීවය යනස සැනයෙය යවයළඳර් ාහ දියුණු කිරීම   රජය 

අනුග රහය යයොදිය යුතු අත  ,ස්මර ආජීවය යහව්ත ධාරර්මිෙ වයරාර  වර්ධායය 

කිරීම  සෑම උද්ව්වක්ම දියයුතුය. දුප්ා්තෙම යැති කිරීම  ක ද්න්ත සූත රය, 

අයණ සූත රය ආී බුද්ධායද්ශයර උායයෝගි ෙ  ගත යුතුය.  

10.96   යේ ආර්ථිෙ ා රතිා්තති සෙස් ෙ ය වි  ාණ්ඩුෙරභය  ජතුමරයේ 

ෙරනයේ සි ම එය් ෙ රි... 5 වය සියවයසේ සි  ශ ර ීනංෙරව ෙිකාෙරර්මිෙ   කි. 

එයහයින් ඊ  සරිනය ආර්ථිෙයක් යගොඩයැගිය යුතුය. ද්ැය  ඇ්තය්ත අත මැදි 

ආර්ථිෙයකි. නිෂා්රද්ෙයර  උාරිම යනස නරභය එය ාරිදි  යේ ආර්ථිෙය 

යගොඩයැගිය යුතුය. නිෂ්ාරද්ෙයරයේ නිාැයුම  අගය වැඩි කිරීමක් සිදු වන්යන් 

ාරියභෝජයය  අවශය ාරිදි සැෙීමය්ීය. උද්රහ ණයක් යනස වී හරල් යනස 

විකිණීය් ී අගය වැඩිවීමක් සිදුයව්. හරල්පිටි යනස සැෙීමය්ී තව්ත ඉහළ 

අගයක් එෙතු යව්. ඉදිආප්ායක් යහෝ ආප්ායක් යනස ාරරියභෝගිෙයර  විකුණය 

වි  උාරිම යනස අගය වැඩිවීමක් යව්. ය් යහේතුයවන් ඉන්දියරව, ජාරයය, 

යෙොරියරව, සව්ීඩයය, ඇමරිෙරව ආී   වන සමූාෙර  වයරාර ය දියුණු ෙ  

ඇ්තය්ත වැඩිවය අගයේ වරසිය අමුද්රවය නිෂ්ාරද්ෙයර  නැයබය ාරිදි ය. යවය්ත 

භරණ්ඩ ස්බන්ධායයන්ද් එයසේම ය. වර්තමරය ආර්ථිෙයේ ඇ්තය්ත මූලිෙ 

නිෂ්ාරද්ෙයරයේ ද්රිද්රතරව තහවුරු වය ආෙර ය ය. ය් ආර්ථිෙ ෙ රමය යවයස් 

විය යුතුය. යවයස් ෙළ යුතුය. 2 

10.97  වර්තමරය යනෝෙයේ සංචර ෙ වයරාර ය ඝඝ රයයන් දියුණුවය 

වෙවරනුවකි. ශ රී නංෙරව සංචර ෙයන්යේ ාර රීසයක් යනස සනෙන්යන් සුන්ද්  

                                                           
2 සරක්ෂය අංෙ 173 - කීර්ති වික්රම ්තය  මහතර 
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බයශල්, දළකුම්ලු බෞන්දෂ ඹහත්භු සබහවි දෂ ලන, ඳරුහේුඓතිවහසිු

යුරු සිවු ෂ තභහනඹු දක්හු ණ් ු ඈතිවහඹු ඊරුභඹු කිඹනු

පුයහවිදයහත්භු භහනිති,  ඊසු බඵෞද්ධු ශිසවහඝහයු ඊරුභඹ, මඟු

විවිධත්ඹුබඳන්නුම්ුයනුසබහවි නුම්ඳත්, ඊණුතුයුිගංුබභන්භුබඹු

මිමි, බත්ුතු, යඵෂ ුතු, මුතුුභළණික්ුඅදිඹුනිහඹ. බු 

බම්ුවළබයන්නවු. දුු දවභ, බහනහුභධයසථහනුවහු ඳළයණිුශිසවහඝහයඹුඹනු

ංඝහයබඹෝදුසිිනත්. බුයවුංඝහයඹන්ුවිසිුරක්ඹක්ුඳභවුඳළමිබවතිිනු

හෂ තහු බේ. බු එඹුතිසු රක්ඹක්ු දක්හු ළඩිුකිරීභවුළරසුම්ු බබෂ . බු ංඝහයු

යහඳහයඹු වරිඹහහයු බනොබභබවඹවුබවොත්ුආතළම්ු යවරුසිදුු පය ආතිුඳරිදිු

බභබතක්ුරැබනුඅුඹ  නළතිුපයභවුබඵොබවෝුඈ  ුආත. බුඑනිහුඳුයබට්ු

බඵෞද්ධුනනයතහුසුරැබනුඳරිදිුංඝහයුයහඳහයඹවුනිසිුභ බඳන්පයභක්ු

රඵහදීභු තයලයු පයු ආත. බු වතුු පිබඳන්නහු බේු යබට්ු ෆභු තළනභු දක්නවු

රළබඵනුකුලිඹවුහභයුවහුසඳහුනමින්ුම්ඵහවනුසථහනුළඩිුපයුආතිුඅහයඹු

දකිනු විවු එබේු බනොනු ඵු නිභනඹු ශු වළකිඹ. බු ංඝහයඹන්වු බඳන්ු

ඹභක්ු බදනහු බනුවු ංඝහයඹන්බන්ු ඳු භහඟඹු දවඹු පයභක්ු නු

බවිනන්ුනිසිුපිඹයුවහභුතුයුතුුහරඹුඑශමුආත. බු 

 2. බ98  ලරුුරංහුඈන්දිඹන්ුහයබ ුමිබෝලීඹුපිහිටීභුබවේතුබන්ුබරෝබ ු

ඵරත්ු යවල්ුලරුු රංහු බදු ඵරනුබ ු විවිධු දිසිනබෝවලිනි. බු එභුනිහු

නිහෂ ඹබඹන්භු විබද්ලු ඳරුතිඳත්තිඹු විඹු යුත්බත්ු බනොඵළඳිු පිිගබතින. බු

යහඟයතහන්තුර, ංසිති, බබශ, අෂ කාු අදීු ගිවිසුම්ු රහපීඹු බවෝු

ද්විඳහෂ ලසපයඹු බවෝු යවල්ු කිහිඳඹක් එක්ු බවෝු ත්න්ු යනු විවු යබට්ු

සපයඹත්ඹුවහුසමරීත්ඹුුරැබනුඳරිදිුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ99  යබට්ුපිිගත්ුඅම්ුතයුභගිඹ තවවුරුුයුළම ම්ුසුබඵෞද්ධ, හින්දු, 

මුසලිම්ු වහු බතෝලි/ුරසතිඹහනිු අමිු නහඹඹන්බන්ු භන්විතු

ඊත්තරීතයු භණ් රඹක්ු ම තිතු ශු යුතුඹ. බු එහිදීු නිබඹෝඟනඹු ඒු ඒු  අම්ු

නුඳහතඹුනුුවිඹුයුතුුතයුලරුුරංහුංසිතිුලබඹන්ුබඵෞද්ධුයවක්ු

ඵුපිිගබනුුරඹහුශුයුතුඹ. බු 
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බයශල්, දළකුම්ලු බෞන්දෂ ඹහත්භු සබහවි දෂ ලන, ඳරුහේුඓතිවහසිු

යුරු සිවු ෂ තභහනඹු දක්හු ණ් ු ඈතිවහඹු ඊරුභඹු කිඹනු

පුයහවිදයහත්භු භහනිති,  ඊසු බඵෞද්ධු ශිසවහඝහයු ඊරුභඹ, මඟු

විවිධත්ඹුබඳන්නුම්ුයනුසබහවි නුම්ඳත්, ඊණුතුයුිගංුබභන්භුබඹු

මිමි, බත්ුතු, යඵෂ ුතු, මුතුුභළණික්ුඅදිඹුනිහඹ. බු 

බම්ුවළබයන්නවු. දුු දවභ, බහනහුභධයසථහනුවහු ඳළයණිුශිසවහඝහයඹුඹනු

ංඝහයබඹෝදුසිිනත්. බුයවුංඝහයඹන්ුවිසිුරක්ඹක්ුඳභවුඳළමිබවතිිනු

හෂ තහු බේ. බු එඹුතිසු රක්ඹක්ු දක්හු ළඩිුකිරීභවුළරසුම්ු බබෂ . බු ංඝහයු

යහඳහයඹු වරිඹහහයු බනොබභබවඹවුබවොත්ුආතළම්ු යවරුසිදුු පය ආතිුඳරිදිු

බභබතක්ුරැබනුඅුඹ  නළතිුපයභවුබඵොබවෝුඈ  ුආත. බුඑනිහුඳුයබට්ු

බඵෞද්ධුනනයතහුසුරැබනුඳරිදිුංඝහයුයහඳහයඹවුනිසිුභ බඳන්පයභක්ු

රඵහදීභු තයලයු පයු ආත. බු වතුු පිබඳන්නහු බේු යබට්ු ෆභු තළනභු දක්නවු

රළබඵනුකුලිඹවුහභයුවහුසඳහුනමින්ුම්ඵහවනුසථහනුළඩිුපයුආතිුඅහයඹු

දකිනු විවු එබේු බනොනු ඵු නිභනඹු ශු වළකිඹ. බු ංඝහයඹන්වු බඳන්ු

ඹභක්ු බදනහු බනුවු ංඝහයඹන්බන්ු ඳු භහඟඹු දවඹු පයභක්ු නු

බවිනන්ුනිසිුපිඹයුවහභුතුයුතුුහරඹුඑශමුආත. බු 

 2. බ98  ලරුුරංහුඈන්දිඹන්ුහයබ ුමිබෝලීඹුපිහිටීභුබවේතුබන්ුබරෝබ ු

ඵරත්ු යවල්ුලරුු රංහු බදු ඵරනුබ ු විවිධු දිසිනබෝවලිනි. බු එභුනිහු

නිහෂ ඹබඹන්භු විබද්ලු ඳරුතිඳත්තිඹු විඹු යුත්බත්ු බනොඵළඳිු පිිගබතින. බු

යහඟයතහන්තුර, ංසිති, බබශ, අෂ කාු අදීු ගිවිසුම්ු රහපීඹු බවෝු

ද්විඳහෂ ලසපයඹු බවෝු යවල්ු කිහිඳඹක් එක්ු බවෝු ත්න්ු යනු විවු යබට්ු

සපයඹත්ඹුවහුසමරීත්ඹුුරැබනුඳරිදිුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ99  යබට්ුපිිගත්ුඅම්ුතයුභගිඹ තවවුරුුයුළම ම්ුසුබඵෞද්ධ, හින්දු, 

මුසලිම්ු වහු බතෝලි/ුරසතිඹහනිු අමිු නහඹඹන්බන්ු භන්විතු

ඊත්තරීතයු භණ් රඹක්ු ම තිතු ශු යුතුඹ. බු එහිදීු නිබඹෝඟනඹු ඒු ඒු  අම්ු

නුඳහතඹුනුුවිඹුයුතුුතයුලරුුරංහුංසිතිුලබඹන්ුබඵෞද්ධුයවක්ු

ඵුපිිගබනුුරඹහුශුයුතුඹ. බු 
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එබේභුවශ්රුතුනක්ුරැබනුඅුබඵෞද්ධුඊරුභඹවුකිසිභුවහනිඹක්ුබනොනු

ඳරිදිත්ු රින්යු ඊද්තනු ඳරුලසනු හභහී ු විඳීබම්ු ඹන්තරුවඹුක්ු බරත්ු

බභඹු ෂ ධනඹු විඹු යුතුඹ. බු ඟහතිු භට්වබම්ු බභන්භු දිසතරුක්ු භට්වබභන්දු

ුරඹහත්භු නු ඳරිදිු බභභු ඹන්තරුවඹු සථහපිතු ශු යුතුඹ. බු ඟහතිු භට්වබම්ු

අඹතනඹු ඊත්තරීතයු අඹතනඹු විඹු යුතුු තයු දිසතුරක්ු භට්වබම්ු අඹතනඹු

ඊත්තරීතයුඅඹතනබ ුභුබඳන්පයභුනුුුරඹහුශයුතුුබේ. බු 

ඊත්තරීතයු අඹතනබ ු නිබඹෝඟනඹු අන්නභු ඟනංවනඹු නුු ෆභු

සිඹඹවුඳවවුඑුනිබඹෝජිතඹකුදුඈතිරිුසිඹඹවු6. බ4ුබවෝුඉවුළඩිුනම්ුබවෝු

තත්ු නිබඹෝජිතඹකුු රළබඵනුු ආත. බු දිසතරුක්ු භට්වබම්ු භණ් රඹවු දිසතරුක්ු

ඟනවනබඹන්ුසිඹඹවු  2ුක්ු වහුනිබඹෝජිතඹකුදු සිඹඹවු 4ු බවෝු ඉවු ළඩිු

නුඳහතඹවු එක්ු නිබඹෝජිතඹකුදු ඳත්ු නුු ආත. බු ඟනවනු නුඳහතඹු නුු

බඵෞද්ධඹන්බේු නිබඹෝඟනඹක්ු බනොභළතිු නම්ු බඵෞද්ධු පුයහසතුු එභු

දිසතරුක්බ ුතිබබ්ුනම්ුඑක්ුනිබඹෝජිතඹකුුඳත්ුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 22 සිංවරුවහු බදභශුබහහු ලබඹන්ුඟහතිුබහහු බදක්ුතිබඵනුබවිනන්ු

යහඟයුබේඹවුඵළඳීභවුළභතිුඹුුභේඵුවහුබදළනිුඵසින්ුඳරුහබඹෝගිුසිංවරු

බවෝු ඳරුහබඹෝගිු බදභශු බවෝු නමින්ු විබහු බොභහරිසු බදඳහෂ තබම්න්තුු

ඳත්නුවිබහඹකින්ුභත්ුපයුසිිනඹුයුතුුඵවුඳරුහලඹක්ුබොවුයුතුනකින්ු

ඳසුු ුරඹහත්භු ශු යුතුඹ. බු ශභනහයවු භට්වබම්ු නිරධහරීන්ු වහු යහඟයු

බේඹවු ඵළඳීබම්දීු ීරුු රංහු ංෂ ධනු ඳරිඳහරනු අඹතනඹු වහු යහඟයු බහහු

බොභහරිසු බදඳහෂ තබම්න්තුු වහු එක්ු භහු තුනු විබලේු බහහු පුහුණුක්ු

බදළනිුඵසින්ුරඵහු දිඹුයුතුඹ. බු ුඕනෆභුපුයළසිඹකුවුසිංවරුබවෝුබදභශුබවෝු

ඵසින්ු සිඹු වයුතුු යහඟයු හෂ ඹහරඹකින්ු යළම බම්ු වළකිඹහු තිබිඹු යුතුඹ. බු

ඈංරුසිු ආතුපු යහඳහරිු ඟහතයන්තයු බහහු ඈබනු ළම භවු ඳවසුම්ු රහු

තිබිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 2  ඟරඹ, ඈ ම්ු අදීු යබට්ු ීමමිතු ම්ඳත්ු අයක්හු කිරීභු වහු යබට්ු

ංෂ ධනඹවුඔබිනුඳරිදිුඳරිවයවඹුකිරීභුයඟබ ුකීභක්ුවිඹුයුතුඹ. බුඑබේභු

ෆභු පුයළසිඹකුවභු සිඹු භිභතඹු ඳරිදිු සුදුසුු ු ඕනෆභු තළනු හඹු කිරීභවු
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නිදවුතිබිඹුයුතුඹ. බුනුයසථහබන්ුඑඹුතවවුරුුවිඹුයුතුුතයුඑඹුමූලිු

ිනතිහසිභක්ුබරුළරකිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 26 සිඹලුුුපුයළසිඹන්වභුදහශුනුඑක්ුම තිුඳද්ධතිඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඟහති, 

අම්, ඳශහත්ු අදීු ලබඹන්ු විවිධු ම තිු බනොතිබිඹු යුතුඹ. බු ම තිඹු ඳසිලීබම්ු

ඹන්තුරවඹු ු සහධීනු විඹු යුතුු තයු නිලසිතතු හරීමභහක්ු තුශදීු ඊහවිඹවු

රළබඵනුනඩුුන්ුකිරීබභන්ුම තිුඳද්ධතිඹුබබයහිුඟනතහුවිලසහඹුනළතු

තවවුරුු යතු යුතුඹ. බු ලරුු රංහබේු ඳත්නහු බයෝභහනු-රන්බද්සිු ම තිඹු නුු

චුදිතඹහු ඊහවිබ දීු යදරුු බරු ඳරුහලු යනු තුරුු නිබදොසු පුද්රබඹකි. බු

ආභරිහු එක්ත්ු ඟනඳදබ ුුරඹහත්භු නුම තිඹු නුු චුදිතඹහු විසින්ුතභහු

නිෂ බදෝිතුඵුඔප්පුුශුයුතුඹ. බුම තිඹුඳසිලීභවුඳභහුපයභවුබභඹුබවේතුක්ුදළිනු

විභෂ ලනඹුශුයුතුඹ. බු  

 2. බ 23ු ල්රුවහු දවඹුරහංබක්ඹුභහඟඹු බදදයහු ඹනුතයභවු ළඩිු පයුආත. බු

විිතුඅෂ කාඹුවහුබද්ලඳහරම යවඹුබම්ුතත්ත්ඹුආතිුපයභවුඳරුධහනුහධු

බරුළරකිඹුවළකිඹ. බුුබභභුභහඟුයනඹුමුලිනුපුවහුදළී භවුලයුනුම තිු

යහමුු වහභු ම්ඳහදනඹු ශු යුතුු තයු දවඹවු බඳශමවිඹු බනොවළකිු

බද්ලඳහරනු නහඹත්ඹක්ු බිහිනු යුරින්ු භවඟනු නිබඹෝජිතඹන්ු ඳත්ු යු

ළම බම්ුුරභබේදඹක්ුයසථහනුකරුයබවහිුසථහපිතුශුයුතුඹ. බු 

එබේභුයහඟයුනිරධහරීන්ුවිසින්ුනුුරඵනුතීයවරුවිනිවිදබහඹුතවවුරුුනු

ඳරිදිු දහශු ුරභබේදු ලක්තිභත්ු ශු යුතුඹ. බු සිඹල්රවභු  හු ළදත්ු න්බන්ු

කු හුශුසිවභුවයඹන්බන්ුබඳෝිතතුශභහුඳයපුයක්ුබිහිකිරීභුවහුධයහඳනඹු

ආතුළුුසිඹලුුඅඹතනරුඳරිලුරභඹුඒුබබයහිුබඹොමුුකිරීභින. බු 

 2. බ 2  යබට්ු ඟනු ම්භතු එු නහඹඹකුු යු වතබයන්ු වතයු ඟනතහු

ඞන්දඹකින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඑභුභවඟනුඞන්දඹත්ුභභුදළනවුපිිගත්ුඞන්දු

බොට්ඨහුවහුඟනතහුනිබඹෝජිතඹන්ුඳත්ුයතුයුතුඹ. බු 

 2. බ 24 දළනවභත්ු ඳරිඳහරනු ඒඹු දිසතරුක්ඹු බවිනන්ු දිසතරුක්ඹකින්ු ඳත්ු

න්නහු ූ ු නිබඹෝජිතඹන්ු ඳශහත්ු ඳහරනුඅඹතනු බහඳතිරුන්ු භු දිසතරුක්ු

ංෂ ධනුමිුගුබරුුරඹහුශුයුතුඹ. බු 
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නිදවුතිබිඹුයුතුඹ. බුනුයසථහබන්ුඑඹුතවවුරුුවිඹුයුතුුතයුඑඹුමූලිු

ිනතිහසිභක්ුබරුළරකිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ 26 සිඹලුුුපුයළසිඹන්වභුදහශුනුඑක්ුම තිුඳද්ධතිඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඟහති, 

අම්, ඳශහත්ු අදීු ලබඹන්ු විවිධු ම තිු බනොතිබිඹු යුතුඹ. බු ම තිඹු ඳසිලීබම්ු

ඹන්තුරවඹු ු සහධීනු විඹු යුතුු තයු නිලසිතතු හරීමභහක්ු තුශදීු ඊහවිඹවු

රළබඵනුනඩුුන්ුකිරීබභන්ුම තිුඳද්ධතිඹුබබයහිුඟනතහුවිලසහඹුනළතු

තවවුරුු යතු යුතුඹ. බු ලරුු රංහබේු ඳත්නහු බයෝභහනු-රන්බද්සිු ම තිඹු නුු

චුදිතඹහු ඊහවිබ දීු යදරුු බරු ඳරුහලු යනු තුරුු නිබදොසු පුද්රබඹකි. බු

ආභරිහු එක්ත්ු ඟනඳදබ ුුරඹහත්භු නුම තිඹු නුු චුදිතඹහු විසින්ුතභහු

නිෂ බදෝිතුඵුඔප්පුුශුයුතුඹ. බුම තිඹුඳසිලීභවුඳභහුපයභවුබභඹුබවේතුක්ුදළිනු

විභෂ ලනඹුශුයුතුඹ. බු  

 2. බ 23ු ල්රුවහු දවඹුරහංබක්ඹුභහඟඹු බදදයහු ඹනුතයභවු ළඩිු පයුආත. බු

විිතුඅෂ කාඹුවහුබද්ලඳහරම යවඹුබම්ුතත්ත්ඹුආතිුපයභවුඳරුධහනුහධු

බරුළරකිඹුවළකිඹ. බුුබභභුභහඟුයනඹුමුලිනුපුවහුදළී භවුලයුනුම තිු

යහමුු වහභු ම්ඳහදනඹු ශු යුතුු තයු දවඹවු බඳශමවිඹු බනොවළකිු

බද්ලඳහරනු නහඹත්ඹක්ු බිහිනු යුරින්ු භවඟනු නිබඹෝජිතඹන්ු ඳත්ු යු

ළම බම්ුුරභබේදඹක්ුයසථහනුකරුයබවහිුසථහපිතුශුයුතුඹ. බු 

එබේභුයහඟයුනිරධහරීන්ුවිසින්ුනුුරඵනුතීයවරුවිනිවිදබහඹුතවවුරුුනු

ඳරිදිු දහශු ුරභබේදු ලක්තිභත්ු ශු යුතුඹ. බු සිඹල්රවභු  හු ළදත්ු න්බන්ු

කු හුශුසිවභුවයඹන්බන්ුබඳෝිතතුශභහුඳයපුයක්ුබිහිකිරීභුවහුධයහඳනඹු

ආතුළුුසිඹලුුඅඹතනරුඳරිලුරභඹුඒුබබයහිුබඹොමුුකිරීභින. බු 

 2. බ 2  යබට්ු ඟනු ම්භතු එු නහඹඹකුු යු වතබයන්ු වතයු ඟනතහු

ඞන්දඹකින්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඑභුභවඟනුඞන්දඹත්ුභභුදළනවුපිිගත්ුඞන්දු

බොට්ඨහුවහුඟනතහුනිබඹෝජිතඹන්ුඳත්ුයතුයුතුඹ. බු 

 2. බ 24 දළනවභත්ු ඳරිඳහරනු ඒඹු දිසතරුක්ඹු බවිනන්ු දිසතරුක්ඹකින්ු ඳත්ු

න්නහු ූ ු නිබඹෝජිතඹන්ු ඳශහත්ු ඳහරනුඅඹතනු බහඳතිරුන්ු භු දිසතරුක්ු

ංෂ ධනුමිුගුබරුුරඹහුශුයුතුඹ. බු 
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10.106 මානල ශි්ටාචාරල  මාරම්භය ඇති වී තිබබන්බන් ගංගා නිම්න 

අවබඩය. කෘෂිකාර්මික රටක් බව ගංගා නිම්න ආර්ථික ඒකක බව වකා 

අදාෂ දිව්ත් රික්කල නිබයිතයත්යන් ගංගා නිම්න වංලර් න කමි ල බව ස්වව්ීම් 

පැලැත්විය යුතුය. කෘෂිකර්මය පදනම් ව කර්මාන්ත් කෘෂි අමුද්රලය නිපදලන 

ප රබශලම ඇති කිරීබමන් බගොවි පවුල්ල බදලැනි පරම්පරාලට ස්කියාලල් ඒ 

පෂාත්ල ඇති කිරීමටත් අමුද්රලය ප රලාශනබයන් ඇතිලන නාවත්ිය අලම 

කිරීමටත් ශැකි ලනු ඇත්.  

මීට වරින ආකාරයට පෂාත්ල සීමාලන් බලනව් කෂ යුතුය. ගංගාලන් පෂාත් 

බලන් කරන සීමා බව බනොල වංලර් න ඒකකයන් බව පරිලර්ත්නය 

කිරීබමන් රබේ ශීඝ් ර වංලර් නයක් ඇති බකොට දරිද්රත්ාලද අලම කිරීමට බශේතු ලනු 

ඇත්.  

10.107 යටත්විතයත් කාබේ ලැදගත් වබේ වංලර් නයට ලඩා පානයයි. නිදශව ්

රටක මුල් ත්ැන දිය යුත්බත් වංලර් නයටය. බම් අනුල ගංගා නිම්න අනුල 

දිව්ත් රික් වම්බන්  බකොට නල පෂාත් සීමාලන් ගැවේ නිබේදනයකින් ප රකායට 

පත් කෂ යුතුය. එම පෂාත්ලලින් බත්ිරා ගත් මශජන නිබයිතයත්යන් මශනගර 

වභා, නගර වභා ආදී පෂාත් පාන ආයත්නල වභාපතිලරුන් ද ඇතුෂත් බකොට 

පෂාත් වභා පිහි ලවිය යුතුය.  

මුඵ රටම වංලර් න ඒකකයක් බව වකා ක රියා කෂ යුතු අත්ර පෂාත් වභාබේ 

අධීක්ණබයන් වංලර් න වැසුම් ලඩා පදායි බව ක රියාත්මක කිරීමට 

පරිපාන ලුශය වකව් කෂ යුතුය. පෂාත් වභාබේ වභාපති බවට පෂාත් 

වභාබේ සිටිනා පාර්ලිබම්න්තු මන්ත් රීන් අතුබරන් බකබනකු පෂාත් වභා 

ස්ව්වීමකදී පත්කර ගත් යුතුය. එබවේ පත්ලන මන්ත් රතීුමා එම පෂාබත් පෂාත් 

වංලර් න ඇමති බවට ජනත්ා වම්මත් නායකයාබේ වභාපතිත්ලබයන් ඇති 

කැබිනේ මණ්ඩයට නි බබයන් පත් විය යුතුය. 

10.108 පෂාත් වංලර් න ඇමතිලරුන් නල බදනා ඇතුළුල මුඵ කැබිනේ මණ්ඩය 

30 බදබනකුබගන් වමන්විත් විය යුතුය. ඇමති විය 21 ජනත්ා සුභසිශධිය ශා 
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යබට්ුංෂ ධනඹුරහුවිදයහනුකරුබඵදහුබන්කිරීභුුයසථහබන්භුවිඹු

යුත්තකි. බු 

පුද්රුලයතහුනුුභහතයහංලුවිඹඹන්ුබන්ුකිරීබම්ුඳරුතිඳත්තිඹුබවෝසිු

ශුයුතුඹ. බුඈන්දිඹහුයසථහබේුදක්නවුරළබඵන්නහක්ුබභන්ුළරසුම්ුකිරීබම්ු

බොමිභක්ුඟනතහුම්භතුනහඹඹහුඹවබත්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඑහිුධුයුහරඹු

යුඳවකි. බුයබට්ුඅයක්හුවහුවිබද්ලුවයුතුුනිහෂ ඹබඹන්භුඟනතහුම්භතු

නහඹඹහු බතු යසථහබන්ු භු ඳළරිඹු යුතුඹ. බු අයක්හු ඹන්බනන්ු තරුවිධු

වමුදහුවහුබඳොලීසිඹුභයුබේ. බු 

 2. බ 29 යබට්ු ඟනතහවු ඵයක්ු බනොනු ඳහරනු තන්තරුඹක්ු නු යසථහකින්ු

බිහිු ශු යුතුඹ. බු එහිදීු ඟනතහු ම්භතු යබට්ු නහඹඹහු ඳත්යු ළම බම්ු

ඞන්දබ දීභුඳහෂ ලිබම්න්තුුභන්තරුරුුඳත්ුනුුආත. බු ුඳශහත්බහුඞන්දුබවෝසිු

නුආත. බු ඳශහත්ු ඳහරනු අඹතනු වහු ඞන්දඹු බදළනිු ඞන්දඹින. බු

ඞන්දහබප්ක්ිනන්බේු භු සුදුසුම්ු නු යසථහබේු ඊඳබල්නඹක්ු

ලබඹන්ුතිබිඹුයුතුඹ. බු ඞන්දහබප්ක්ඹකුුවිසින්ුඞන්දඹුවහුළඹුශවළකිු

මුදරුීමභහුශුයුතුුතයුඒුසිඹලුභුවිඹදම්ුවිනිවිදබහබඹන්ුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ  2 අම්ුතයුභගිඹුතවවුරුුකිරීභුවහුසිඹලුුඅමිඹන්ුනිබඹෝඟනඹු

නු ඳරිද්බදන්ු පිහිුගපයභවු නිෂ බද්ශිතු ඊත්තරීතයු භණ් රඹු ඟනතහු ම්භතු

නහඹඹහවුලයුඊඳබදසුරඵහළම භුවහුඊඳබද්ලුභණ් රඹක්ුබරත්ු

ුරඹහුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ    එබේභු ඳරුධහනු ිත්තීන්ු නිබඹෝඟනඹු නු ඳරිදිු ිත්තිඹන්බේු

ඊඳබද්ලුභණ් රඹක්දුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඒුඒුුිත්තීඹුබනුබන්ුආතිුඟහතිු

භණ් රරුබහඳතිරුන්ුනිරුලබඹන්ුබභභුඊඳබද්ලුභණ් රඹවුඳත්ුනුු

ආත. බුබභභුභණ් රබ ුඊඳරිභුහභහජිත්ඹු64ුබදබනකි. බ 

 2. බ  6 යසථහදහඹු වහු විධහඹු බරු සහධීනු බොවසු බදක්ු තිබිඹු යුතුු

දළිනු සුඳරික්ෂහබන්ුභහබරෝඝනඹුශු යුතුඹ. බු ධියවබ ු ම්පෂ වුනිදවු

තවවුරුුශු යුතුඹ. බු ඳරිඳහරනුවයුතුු බද්ලඳහරම ඹුකිරීභු වහභු නළළත්විඹු

යුතුඹ. බු 
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යබට්ුංෂ ධනඹුරහුවිදයහනුකරුබඵදහුබන්කිරීභුුයසථහබන්භුවිඹු

යුත්තකි. බු 

පුද්රුලයතහුනුුභහතයහංලුවිඹඹන්ුබන්ුකිරීබම්ුඳරුතිඳත්තිඹුබවෝසිු

ශුයුතුඹ. බුඈන්දිඹහුයසථහබේුදක්නවුරළබඵන්නහක්ුබභන්ුළරසුම්ුකිරීබම්ු

බොමිභක්ුඟනතහුම්භතුනහඹඹහුඹවබත්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඑහිුධුයුහරඹු

යුඳවකි. බුයබට්ුඅයක්හුවහුවිබද්ලුවයුතුුනිහෂ ඹබඹන්භුඟනතහුම්භතු

නහඹඹහු බතු යසථහබන්ු භු ඳළරිඹු යුතුඹ. බු අයක්හු ඹන්බනන්ු තරුවිධු

වමුදහුවහුබඳොලීසිඹුභයුබේ. බු 

 2. බ 29 යබට්ු ඟනතහවු ඵයක්ු බනොනු ඳහරනු තන්තරුඹක්ු නු යසථහකින්ු

බිහිු ශු යුතුඹ. බු එහිදීු ඟනතහු ම්භතු යබට්ු නහඹඹහු ඳත්යු ළම බම්ු

ඞන්දබ දීභුඳහෂ ලිබම්න්තුුභන්තරුරුුඳත්ුනුුආත. බු ුඳශහත්බහුඞන්දුබවෝසිු

නුආත. බු ඳශහත්ු ඳහරනු අඹතනු වහු ඞන්දඹු බදළනිු ඞන්දඹින. බු

ඞන්දහබප්ක්ිනන්බේු භු සුදුසුම්ු නු යසථහබේු ඊඳබල්නඹක්ු

ලබඹන්ුතිබිඹුයුතුඹ. බු ඞන්දහබප්ක්ඹකුුවිසින්ුඞන්දඹුවහුළඹුශවළකිු

මුදරුීමභහුශුයුතුුතයුඒුසිඹලුභුවිඹදම්ුවිනිවිදබහබඹන්ුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ  2 අම්ුතයුභගිඹුතවවුරුුකිරීභුවහුසිඹලුුඅමිඹන්ුනිබඹෝඟනඹු

නු ඳරිද්බදන්ු පිහිුගපයභවු නිෂ බද්ශිතු ඊත්තරීතයු භණ් රඹු ඟනතහු ම්භතු

නහඹඹහවුලයුඊඳබදසුරඵහළම භුවහුඊඳබද්ලුභණ් රඹක්ුබරත්ු

ුරඹහුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ    එබේභු ඳරුධහනු ිත්තීන්ු නිබඹෝඟනඹු නු ඳරිදිු ිත්තිඹන්බේු

ඊඳබද්ලුභණ් රඹක්දුඳත්ුශුයුතුඹ. බුඒුඒුුිත්තීඹුබනුබන්ුආතිුඟහතිු

භණ් රරුබහඳතිරුන්ුනිරුලබඹන්ුබභභුඊඳබද්ලුභණ් රඹවුඳත්ුනුු

ආත. බුබභභුභණ් රබ ුඊඳරිභුහභහජිත්ඹු64ුබදබනකි. බ 

 2. බ  6 යසථහදහඹු වහු විධහඹු බරු සහධීනු බොවසු බදක්ු තිබිඹු යුතුු

දළිනු සුඳරික්ෂහබන්ුභහබරෝඝනඹුශු යුතුඹ. බු ධියවබ ු ම්පෂ වුනිදවු

තවවුරුුශු යුතුඹ. බු ඳරිඳහරනුවයුතුු බද්ලඳහරම ඹුකිරීභු වහභු නළළත්විඹු

යුතුඹ. බු 
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භවඟනුඹවඳතුවහුසිඹුබේහු ඟනතහවුඈුගයු දීභවුසුදුසුුහතහයවඹු

යසථහබන්ුළරසිඹුයුතුඹ. බුයඟබ ුඳත්පයම්ුභළතිුආභතිරුන්ුතින්ුරඵහදීබම්ු

ුරඹහලිඹු වහභු නතයබොවු  976ු බඳයු බභන්ු ඳත්පයම්ු ලිපිු තළඳෆබරන්ු

රඵහදීභවුවයුතුුශුයුතුඹ. බු 

තයුතිබඹන්ුබතොයුවරිුබද්ුකිරීභවුලයුහතහයවඹුනළතුආතිුශු

යුතුඹ. බු ශභනහයවු භට්වබම්ු තනතුරුු ඳත්පයම්ු ලිපිඹු බඳොදුු බේහු

බොමිබභන්දු ඉවු ඳවශු ඳත්පයම්ු බදඳහෂ තබම්න්තුු ඳරුධහනිඹහබේු ත්නින්දු

රඵහදීබම්ු ඳළයණිු පිිගබතු නළතු ඳරුතිසඨහඳනඹු ශු යුතුඹ. බු භවඟනු

නිබඹෝජිතිනන්ුබභන්භුයහඟයුනිරධහරීන්ුදුඑභුභවඟනුබේබ ුබඹබදනුඹු

ඵුපිිගතුයුතුඹ. බ 

 2. බ  3 බ ොනබභෝෂ ුඅණ්ඩුුුරභඹුඹවබත්දීුබභන්ුෆභුභන්තුරයඹකුභුඹම්කිසිු

භහතයහංලඹවුනුයුක්තුශුයුතුඹ. බුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳක්ෂුවිඳක්ෂුබරුබකෝහු

යනු සථහනඹක්ු බරු බනොු යබට්ු ංෂ ධනඹු වහු ඟනතහු සුඵසිද්ධිඹු

බනුබන්ු දවසු හුභහරුු යබනු ඳරුතිඳත්තිු වහු ම තිු ම්ඳහදනඹු යනු

ඊත්තරීතයුඅඹතනඹුවිඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ    යබට්ුනිදව,ුබබෞමිුණ් තහඹුවුසහධීනත්ඹවුවහනිුශුවළකිු

යුරින්ුයඟඹවුපිඹයුළම බම්ුවළකිඹහුම තිුභගින්ුීමභහුශුයුතුින. බ 

 2. බ  4   ුනුංබලෝධනඹවුබඳයුඳළතිු ුඅහයඹවු ුශ්රිුරංහුපුයහුසිංවරු

බහහ,ු ඳරිඳහරනු බහහ,ු ම තිු ඳළනපයබම්ු බහහු වහු ධියවු බහහුුු

ලබඹන්ු පිිගු ළබනනු ු ඳරිදිු   ු නු ංබලෝධනඹු බවෝසිු කිරීබභන්ු බවෝු

නළතුසුදුසුුඳරිදිුංබලෝධනඹුකිරීභුබවෝුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ    ලරුුරංහබේුයහඟයුුවඹුළඵවින්භුඒකීඹුයහඟයඹක්ුලබඹන්ුඳත්හු

ළම භුතයලයුනුබවිනන්, යහඟයබ ුඊත්තරීතයුුම තිබ ුආතුශත්ුනුඒකීඹු

යහඟයුංල්ඳඹවුහදයුෂ ථුනිරඳවඹක්ුරඵහුබදමින්ුළඵෆුබරුන්ධීඹු

න, එබවත්ුයහඟුඒකීඹුඳරුතිරඳඹක්ුහිතුයහඟයුුවඹක්ුනිෂ භහවඹුයනු

විධිවිධහනු යසථහවු ආතුශත්ු කිරීභවදයනු ශවිධු ඊත්හවඹවු එබයහිු

විඹයුතුුුතයුලරුුරංහුයහඟයඹුවහුඑහිුනහඹත්ඹුදුෂ රබොවුබඳොලිස, ඈ ම්ු
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වුබනකුත්ුඵරතරලින්ුංයුක්තුඳශහත්ඵදුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුභගින්ු

�ුරංහුයහඟයඹුබඵදහුබන්ුකිරීභව දයනුසිඹලුුඊත්හවඹුුයෂ ථුශුුයුතුඹ. බු 

 2. බ  7  ඟනයඟබ ු ඟනතහු ඳයභහධිඳතයඹු එබරසින්භු භසතු ඟනතහු තුු

තදුයවත්ු තඵහළම බම්ු ළදත්භු රහු ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ඊත්තරීතයු

යසථහදහඹුඵරඹද, ඟනහධිඳතිුවහුළබිනට්ුභණ් රඹුතුුවිධහඹුඵරඹද, 

තවවුරුු ශු යුතුු ආතිු තය, ඳශහත්ු භහතයු භණ් රු බවෝු ඳශහත්ු බහු

බබතොත්ු ඒහු තුු බලේු විධහඹු වහු යසථහදහඹු ඵරඹු භධයභු

අණ්ඩුබේුඑකීුඊත්තරීතයුඵරඹවුඹවත්බොවුුරඹහත්භුයනුුපිණිුලයු

ෆභුපිඹයක්භුළම භ. බු 

 2. බ  8  සිංවරුඟහතිඹුවිනහලුකිරීබම්ුයමුවුආතිුයවුබද ුබොව, ඟහතීන්ු

තයු බදදු භින්නතහු ආතිු බොව, දීෂ කු හරඹක්ු පුයහු ඳළළතිු ඟහතිු වහු

ංසිතිු ඹු සුණුවිසුණුු යලීබම්ු යමුණින්ු බද්ීඹු වහු විඟහතිු

ඵරබේරු නුුරවබඹන්ු බනු එනුු රඵනු සිඹලුු යසථහු බඹෝඟනහරවු

එබයහිුුයවුඟහතිඹුඅභුුඅයක්ෂහුකිරීභවුවයුතුුකිරීභ. බ 

 2. බ  9 ුයහඟයබ ු සථහයත්ඹු තවවුරුු කිරීභු වහු දළනවු ුරඹහත්භු නු

විිතිු භළතියවු ුරභඹු බනුවු ෆභු අනඹභු භවඟනු නිබඹෝජිතඹකුු

නිබඹෝඟනඹුනුඅහයබ ුනිසිුභළතියවුුරභඹක්ුවඳුන්හදීභුවහුලයු

ංබලෝධනු බනොඳභහු ම තිතු කිරීබම්ු ලයතහු ධහයවඹු යමු. බු එළනිු

භළතියවු ුරභඹක්ු සු යනු බතක්, එබභන්භු විබද්ීඹු ු ු භළදිවත්පයබභන්ුුුුුු

�ු රංහු අණ්ඩුරුභු යසථහවු ආතුශත්ු ශු  3ු නු ංබලෝධනබඹන්ු ීරුු

රංහුයඟඹුදුෂ රුකිරීභුවහුවඳුන්හුදුන්ුයහඟයුුවඹුනිළයදිුයනුබතක්, 

විධහඹු ඟනහධිඳතිු ඳත්කිරීබම්ු ුරභබේදඹු ඳරුතිුවතු යනුු විනහු ඟනහධිඳතිු

තුුඵරතරුබවෝසිුකිරීභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බුු 

 2. බ 62 ුයහඟයබ ු සිඹලුු ළදත්ු ධුයු වහු සුදුසන්ු බතෝයහු ඳත්ුයු ළම භවු

දළනවු සථහඳනඹු යු ආතිු යසථහු බහු බඵෞද්ධඹනවු තිහී ු බරු

වයුතුුයනු ඵු බඳම ඹනු බවිනන්ු ඒු බනුවු සිඹලුු ඟනු බොට්ඨහු නිසිු

නුඳහතඹවු නිබඹෝඟනඹු න, ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ඵහුතයු නුභළතිඹු හිතු
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වුබනකුත්ුඵරතරලින්ුංයුක්තුඳශහත්ඵදුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුභගින්ු

�ුරංහුයහඟයඹුබඵදහුබන්ුකිරීභව දයනුසිඹලුුඊත්හවඹුුයෂ ථුශුුයුතුඹ. බු 

 2. බ  7  ඟනයඟබ ු ඟනතහු ඳයභහධිඳතයඹු එබරසින්භු භසතු ඟනතහු තුු

තදුයවත්ු තඵහළම බම්ු ළදත්භු රහු ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ඊත්තරීතයු

යසථහදහඹුඵරඹද, ඟනහධිඳතිුවහුළබිනට්ුභණ් රඹුතුුවිධහඹුඵරඹද, 

තවවුරුු ශු යුතුු ආතිු තය, ඳශහත්ු භහතයු භණ් රු බවෝු ඳශහත්ු බහු

බබතොත්ු ඒහු තුු බලේු විධහඹු වහු යසථහදහඹු ඵරඹු භධයභු

අණ්ඩුබේුඑකීුඊත්තරීතයුඵරඹවුඹවත්බොවුුරඹහත්භුයනුුපිණිුලයු

ෆභුපිඹයක්භුළම භ. බු 

 2. බ  8  සිංවරුඟහතිඹුවිනහලුකිරීබම්ුයමුවුආතිුයවුබද ුබොව, ඟහතීන්ු

තයු බදදු භින්නතහු ආතිු බොව, දීෂ කු හරඹක්ු පුයහු ඳළළතිු ඟහතිු වහු

ංසිතිු ඹු සුණුවිසුණුු යලීබම්ු යමුණින්ු බද්ීඹු වහු විඟහතිු

ඵරබේරු නුුරවබඹන්ු බනු එනුු රඵනු සිඹලුු යසථහු බඹෝඟනහරවු

එබයහිුුයවුඟහතිඹුඅභුුඅයක්ෂහුකිරීභවුවයුතුුකිරීභ. බ 

 2. බ  9 ුයහඟයබ ු සථහයත්ඹු තවවුරුු කිරීභු වහු දළනවු ුරඹහත්භු නු

විිතිු භළතියවු ුරභඹු බනුවු ෆභු අනඹභු භවඟනු නිබඹෝජිතඹකුු

නිබඹෝඟනඹුනුඅහයබ ුනිසිුභළතියවුුරභඹක්ුවඳුන්හදීභුවහුලයු

ංබලෝධනු බනොඳභහු ම තිතු කිරීබම්ු ලයතහු ධහයවඹු යමු. බු එළනිු

භළතියවු ුරභඹක්ු සු යනු බතක්, එබභන්භු විබද්ීඹු ු ු භළදිවත්පයබභන්ුුුුුු

�ු රංහු අණ්ඩුරුභු යසථහවු ආතුශත්ු ශු  3ු නු ංබලෝධනබඹන්ු ීරුු

රංහුයඟඹුදුෂ රුකිරීභුවහුවඳුන්හුදුන්ුයහඟයුුවඹුනිළයදිුයනුබතක්, 

විධහඹු ඟනහධිඳතිු ඳත්කිරීබම්ු ුරභබේදඹු ඳරුතිුවතු යනුු විනහු ඟනහධිඳතිු

තුුඵරතරුබවෝසිුකිරීභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බුු 

 2. බ 62 ුයහඟයබ ු සිඹලුු ළදත්ු ධුයු වහු සුදුසන්ු බතෝයහු ඳත්ුයු ළම භවු

දළනවු සථහඳනඹු යු ආතිු යසථහු බහු බඵෞද්ධඹනවු තිහී ු බරු

වයුතුුයනු ඵු බඳම ඹනු බවිනන්ු ඒු බනුවු සිඹලුු ඟනු බොට්ඨහු නිසිු

නුඳහතඹවු නිබඹෝඟනඹු න, ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ඵහුතයු නුභළතිඹු හිතු
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සභාවක් නිර්මාණය ක ොට විජාති  අතකෙවීම් වැළැක්වීමට අවශ්ය ියයව  

ගැනීම සඳහා ස  රයි ක ස මැහතහ  වීම. 

10.121   අකෙකු  භාෂාව ට නිසි තැෙ  බා කෙෙ අත  සිිංහ  භාෂාව මුඵ හතවයිෙ 

පු ා ෙරිො ෙ හා අධි  ණ භාෂාවක් ක ස ියළිගැනීමට  සිිංහ  භාෂාකවන් 

සියලු නීති ෙැෙවීම තහවුරු   ෙ ෙරිහත ශ් රී  ිං ාක  උ තරීත  නීතිය ස ස ් 

කිරීම සඳහාෙ ඊට ෙටහැණිව වර්තමාෙ නීතිකේ ඇති සියලු විධිවිධාෙ ඉන් ඉව  

කිරීම සඳහා ියයව  ගැනීම. 

10.122    ාජයය සතු ීමිතත සම්ෙ  විකශික යන් සතු කිරීම වැළැක්වීමට සියලු 

විකශශීය ආකයෝජෙ සඳහා තුකෙන් කෙ   බහුත යක් සහිත පූර්ව ොර්ලිකම්න්තු 

අනුමැතිය  බාගැනීම අනිවාර්ය   ෙ නීති ස ස්    ගැනීම. 

10.123  හැහතයාව ෙෙෙම්   ග , මානුෂීය ධර්ම ඉ ක්    ග ,  ක්වැසි අෙට 

ආක ණි ව කෙෝෂණය වුණු ගිහි-ෙැවිහත කෙොර්ශ්ව්කේම අධයාෙෙය ෙැවත 

ජාති  මුහුණුව කින් ෙ රතිසිංස්  ණ ක ොට ුණණකයන් ෙැනුිතන් හා 

තාක්ෂණක ෙකයන් ෙ ෙකවෝ ොෙෙ   රකමෝොයයන්කගන්ෙ ෙ රතිබ    වා මාෙව 

ෙයාකවන් හා ආචා ශීලි වකයන් ියරිපුන් සමාජයක් ඇති    ගැනීමට සාමූහි ව 

 ැෙවීම. 

10.124  සියලු ශී ර  ාිංකක්ය ජෙතාවකමම තතිහාසි  උරුමය ක ස සැ කිය 

යුතු, ෙැෙට  ජාතිවාදී ආගම්වාදී අන්තවාදී බ ක ග නිසා ෙෂ්ටෙ රාය වෙ උතුරු 

සහ ෙැකගෙහි  ෙ රධාෙ විවිධ සා්ාෙව  ියහිටි පු ාවසත්ු හා සිශධස්ාාෙ 

සිං ක්ෂණය    හතයුණු කිරීමටෙ, සියලු  ටවැසියෙට  ක්හතව හැම කෙකෙස ම 

එ  නීතියක් යටක  සුහෙව වාසය  ළ හැකි ෙරිස යක් නිර්මාණය කිරීමටෙ, 

කසෞන්ෙර්යකයන් ියරිපුන් අෙ කම සව්භාවි  ෙරිස ය මතු ෙ පු ට ආ ක්ෂා    

දීම සඳහා  ට - ජාතිය - ආගම  භාෂාව යෙ සිවුරුවෙ  කිෙ ෙව  ාජය වයුහයක් 

හා ජෙ ෙ පු ක් නිර්මාණය කිරීමට  ොය  වීම.   

10.125  �  ිං ාක  ෙැෙට ෙවතිෙ නීති ක්රමය විවිධ ජාතීන් හා ආගම් අනුව 

ඔවුෙට අොළව විකශ්ේෂ නීති ෙවතී. උතුකර් කෙමළ ප්රජාව සඳහා ක සව ාම 

නීතිය, මුස්ලිම් විවාහ හා හතක් සාෙ නීතිය ,    උඩ ට විවාහ හා හතක් සාෙ නීතිය 
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ඹනුවිවිධුඟහතීන්වුදහශුනුදළනවුඳතිනුසිඹලුභුබඳොදුුම තිුබවෝසිුයමින්ු

ශ්රිු රංහු දිිනනු පුයහු ඒහහයු එභු බඳොදුු ම තිඹක්ු ්රහලඹවු ඳත්ු ශු

යුතුඹ. බ 

 2. බ 6  ුඑබරභුබඳොදුුඳයහධුම තිබ ුඳතිනුඟහතීන්ුලබඹන්ුයදවුද ම්ු

කිරීභු බනසු විඹු යුතුඹ. බු ඊදහවයවඹක්ු ලබඹන්ු සත්රිු දවු යදු 3 3ු

න්තිබ ු ු හන්තහබේු ළභළත්තුආතිු ඳහු ලිංගිු ංෂ බ ු බඹදීභු

යදක්ුඵවුදක්හුආත. බුඑහිදීුමුසලිම්ුහන්තහබේුඹසුීමභහුවුරුදුු 6ු

නු තයු සිංවරු ු දමිර,ු ඵෂ ෂ ,ු භළබල්ු බවෝු බඵෞද්ධු හින්දුු බතෝලිු

�සතිඹහනිුබඹකුබේුඑභුඹුවුරුදුු  ුක්ුබේ. බ 

 2. බ 67 ුබම්ු නුු එභු යවු විවිධු ම තිු ඳළතීභු යහකරු බභන්භු ම තිබ ු

මූශධෂ භඹක්ුනුනිලසිතතුඳළතීභුඹන්නුඊල්රංකවඹුනුතයුඅණ්ඩුක්රභු

යහසථහබේු  6ු බනිු න්තිඹු බනසු කිරීභවු රක්ු නු ඵළවින්ු මූිගු

ිනතිහසිම්ු  කිරීභක්ු සිදුු නුු රඵින. බු බම්ු නුු ශ්රිු රංහු ළනිු කු හු

යහඟයඹු එභු යවු එභු ම තිඹක්ු ඳළතිඹු යුතුු බවිනන්ු බභභු ම තීන්ු

ංබලෝධනඹුකිරීභවු ලයු පිඹයු තු යුතුඹළිනු ු බොමින්ු බහුනිෂ බද්ලු

යනුුරළබබ්. බ 

 2. බ 68 ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 29ු බනිු න්තිඹු නුු . ද්ධු ලහනඹු

සුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභ, යඟබ ුයසථහනුකරුකීභුබේ. බු ු බභඹු

බනකුත්ුඅම්ු වහු ඵරබනොඳළළත්බේ. බු ු  976ු ඟනයඟු යසථහු ම්භතු

පයබභන්ු ඳසුු බභයවවු ඳළමිණිු සිඹලුු අමිු ණ් හඹම්ු වු අම්ු ල්ලිු

(CULT) පිිගඵු ඳරීක්හු කිරීභ, . ද්ධු ලහනබ ු සුයක්ිතතු ඵු තවවුරුු කිරීභු

වහුූ ුළදත්ුංලඹක්ුබරුරහුුයඟඹුවිසින්ුවිබලේුවිභෂ ලවුංලඹක්ු

භගින්ුඳරීක්වුඳත්හු ු වහනියුනම්ු එළනිුඅම්ුණ් හඹම්ුවුල්ලිු

තවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ 69 ු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹුකිරීභුවහුබොමිභුවිසින්ු

නිෂ බද්ලු යු ආතිු විවිධු බඹෝඟනහු �ඹහත්භු කිරීබම්දීු ආතළම්ු ූවහත්භු

බනසම්ුවිඹුුයුතුඹ. බුු 
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ඹනුවිවිධුඟහතීන්වුදහශුනුදළනවුඳතිනුසිඹලුභුබඳොදුුම තිුබවෝසිුයමින්ු

ශ්රිු රංහු දිිනනු පුයහු ඒහහයු එභු බඳොදුු ම තිඹක්ු ්රහලඹවු ඳත්ු ශු

යුතුඹ. බ 

 2. බ 6  ුඑබරභුබඳොදුුඳයහධුම තිබ ුඳතිනුඟහතීන්ුලබඹන්ුයදවුද ම්ු

කිරීභු බනසු විඹු යුතුඹ. බු ඊදහවයවඹක්ු ලබඹන්ු සත්රිු දවු යදු 3 3ු

න්තිබ ු ු හන්තහබේු ළභළත්තුආතිු ඳහු ලිංගිු ංෂ බ ු බඹදීභු

යදක්ුඵවුදක්හුආත. බුඑහිදීුමුසලිම්ුහන්තහබේුඹසුීමභහුවුරුදුු 6ු

නු තයු සිංවරු ු දමිර,ු ඵෂ ෂ ,ු භළබල්ු බවෝු බඵෞද්ධු හින්දුු බතෝලිු

�සතිඹහනිුබඹකුබේුඑභුඹුවුරුදුු  ුක්ුබේ. බ 

 2. බ 67 ුබම්ු නුු එභු යවු විවිධු ම තිු ඳළතීභු යහකරු බභන්භු ම තිබ ු

මූශධෂ භඹක්ුනුනිලසිතතුඳළතීභුඹන්නුඊල්රංකවඹුනුතයුඅණ්ඩුක්රභු

යහසථහබේු  6ු බනිු න්තිඹු බනසු කිරීභවු රක්ු නු ඵළවින්ු මූිගු

ිනතිහසිම්ු  කිරීභක්ු සිදුු නුු රඵින. බු බම්ු නුු ශ්රිු රංහු ළනිු කු හු

යහඟයඹු එභු යවු එභු ම තිඹක්ු ඳළතිඹු යුතුු බවිනන්ු බභභු ම තීන්ු

ංබලෝධනඹුකිරීභවු ලයු පිඹයු තු යුතුඹළිනු ු බොමින්ු බහුනිෂ බද්ලු

යනුුරළබබ්. බ 

 2. බ 68 ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු 29ු බනිු න්තිඹු නුු . ද්ධු ලහනඹු

සුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභ, යඟබ ුයසථහනුකරුකීභුබේ. බු ු බභඹු

බනකුත්ුඅම්ු වහු ඵරබනොඳළළත්බේ. බු ු  976ු ඟනයඟු යසථහු ම්භතු

පයබභන්ු ඳසුු බභයවවු ඳළමිණිු සිඹලුු අමිු ණ් හඹම්ු වු අම්ු ල්ලිු

(CULT) පිිගඵු ඳරීක්හු කිරීභ, . ද්ධු ලහනබ ු සුයක්ිතතු ඵු තවවුරුු කිරීභු

වහුූ ුළදත්ුංලඹක්ුබරුරහුුයඟඹුවිසින්ුවිබලේුවිභෂ ලවුංලඹක්ු

භගින්ුඳරීක්වුඳත්හු ු වහනියුනම්ු එළනිුඅම්ුණ් හඹම්ුවුල්ලිු

තවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ 69 ු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹුකිරීභුවහුබොමිභුවිසින්ු

නිෂ බද්ලු යු ආතිු විවිධු බඹෝඟනහු �ඹහත්භු කිරීබම්දීු ආතළම්ු ූවහත්භු

බනසම්ුවිඹුුයුතුඹ. බුු 
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 2. බ 32  ආතළම්ු සථහනරු ඳු බතු ඈදිරිඳත්ු ශු හක්යරදීු ංකයහඟු හිමිු

නභබේු ලයතහු බඳන්හු බදන්නවු බඹදුණි. බු ු ලහනිු වයුතුු

ම්ඵන්ධබඹන්ු න්ු තීයවු ළම භවු වහු . ද්ධු ලහනබ ු ඊන්නතිඹවු නිසිු

ඊඳබදසු රඵහදීභවු ඹම්කිසිු ඊත්තරීතයු අඹතනඹක්ු තිබිඹු යුතුු ඵු ඳබේදු

නිභනඹුවිඹ. බුුඒුනුුෂ තභහනබ ුභික්ෂුුභහඟබ ුූවඹුෂ ධනඹුපයුආතිු

යුරුදුබභයවු�ඹහත්භු්රඟහතන්ත්රිඹුබද්ලඳහරනුක්රභඹදුළරකිල්රවුනිමින්ු

ංකයහඟු හිමියබඹකුු ඳත්ු කිරීභු බනුවු ඊත්තරීයු ංකු බහක්ු

ඳහෂ ලිබම්න්තුුඳනතකින්ුපිහිවවිඹුයුතු ඵුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

IV ලන ඳරිච්මේදය 
ආර්ථිකය, ක්යකර්භළන් ය, කර්භළන්  ශළ මවේලළ 
 2. බ 3   . දුු දවබම්ු ම්ඳත්ලින්ු ඊඳරිභු ්රබඹෝඟනු ළම භු ඳභවක්ු බනොු

හිබම්ු්රලසනඹවුබතෝයහුළම බම්ුළවලුවුපිිගඹභක්ුබරුල්බප්ච්ඞතහඹු

තුිගන්ුලයතහුංතිප්තිඹුඹම්ුශික්වඹඹවුරක්ුයින. බුබභඹුබඵෞද්ධුයවක්ු

ලබඹන්ුඳුමුහුවුබදනුඅෂ කාු්රලසන විහුළම භවුබභන්භුයවක්ුලබඹන්ු

අෂ කාු ශභනහයනඹවදු පිුගවල්ු යතු යුතුඵු බොමින්ු බහබේු

නිභනඹින. බ 

 2. බ 36     ඟහතිුම්ඳත්ුඅයක්හුකිරීභවුවුඒහුහිතුභබත්ුවිකිණීභවුඑබයහිු

අණ්ඩුක්රභුයසථහවු්රතිඳහදන  ආතුශත්ුශුයුතුඹ. බුබම්ුනුුයබට්ුඟහතිු

ම්ඳත්ු විකිණීභු බවෝ දිගුහලීන  ඵදුදීභු ම්ඵන්ධබඹන්ු න්නහු තීන්දුු

තීයවරදි විනිවිදබහඹකින්ු යුතුුක්රභබේදඹක්ු  නුභනඹුශු යුතුු තය, ඒු

දවහු ළම භවු බඹෝජිතු  සිඹලුු  තීන්දුු තීයවු ම්ඵන්ධබඹන්ු

නිහෂ බඹන්භු  භහතයු භණ් රු නුභළතිඹු රඵහළම භ වු ඈන්ඳසුු

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේුනුභළතිඹුරඵහතුයුතුඵවුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

  2. බ 33     භත්රයු වු දුම්ළිනු බහවිතඹු මධෂ ඹභත්ු යනු නිසිු  ඵදුු

්රතිඳත්තිඹක් යඟඹුභගින්  �ඹහත්භුශුයුතුුඵව  බරුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 3       යඟඹවුසිඹුඹළඹුහිගඹුපිඹහුළම භුදවහුබද්ීඹුවුවිබද්ීඹුවඹු

රඵහු ම . බ විබලේබඹන්ු බභභ   විබද්ලු වඹු ළම ම්රදීු යඟඹු වළකිතහක්ු දුයවු
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හණිඟුවුයවවුහිතයුබොන්බද්සිුහිතුවඹුළම ම්ලින්ුළශකීුසිටීභවු

බවෝුීමභහුකිරීභවුඊඳරිභු ඊත්හවුතුයුතු ඵවුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 34     යබට්ුඈදිරිුවිබද්ලුබශදු්රතිඳත්තිඹුසු කිරීබම්දීුඳතිනුබොබයෝනහු

ංතු හරබඹන්ු ඳසුත්ු  වළකිතහක්ු දුයවු නලයු වු තයලයු

බනොන සිඹලු අනඹනුීමභහුබබයනුපිිගබතක්ුආතිුයුළම භවුනිෂ බද්ලු

බබෂ . බ 

 2. බ 3      අෂ කාු දුසයතහලින්ු බඳබශනු දිිගඳුු බඵෞද්ධු ඟනඹහවු ජීබනෝඳහඹු

ක්රභඹක් ආතිු යු ළම භු දවහු බම්ු ආතිු වළකි  දහඹඹන්ු වයවහු  ඳන්රු

මුල්යබනුඅෂ කාභඹුලබඹන්ුතදීබම්ුුළ පිිගබශක්  සුකිරීභුසුදුසුු

ඵවුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 37     යබට්   සිඹලුු ඟනඹහව කිසිදුු ඟනෂ   බදදඹකින්  බතොය යබට්ු ඕනෆභු

්රබද්ලඹදී  ඔවුන්බේ  ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු වළකිු ම තිභඹුුුු

හලුරනුබරුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 38     යබට්ු ෆභු පුයළසිබඹකුවභ යබට්ු ඕනෆභු ්රබද්ලඹදී යහඟයු බහහු

්රතිඳත්තිඹවුනු   යඟබ ු ඳරිඳහරනුවයුතුුතභුබහහබන්ු වයුතුුකිරීබම්ු

වළකිඹහු ආතිු ශයුතුඹ. බු ඒු දවහු ලයු ංබලෝධනු සිදුු යු අණ්ඩුක්රභු

යසථහවු්රතිඳහදනුආතුශත්  යනුබරුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ   

 භෂ භසථහනරුආතිුයහඳහයුවිබද්ලුයහඟයඹුුබවෝුවිබද්ලුඅබඹෝඟනරවුඈ ු
බනොබදනුබරවද,ු 

 එබේු භෂ භසථහනරු ආතිු යහඳහයු ශ්රිු රහංකිු අඹතනරවු බවෝු විලහරු

අබඹෝඟනුලයුනම්ුයහඳහයුංයුක්තිඹක්(Congloramate) රඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

 ෆභුයහඳහයඹක්භුඵහුතයඹුශ්රිුරහංකිුඅඹතනඹන්ු4 %ුක්ුකිරීභ. බ 

 බඵෞද්ධුයහඟයඹන්ුඑක්පයුමුදල්ුඅබඹෝඟනඹුබොවුබඵෞද්ධු්රිත්තිුනහලිහක්ු
සථහඳනඹුකිරීභ. බ 

 2. බ 39 ිිතෂ භහන්තඹු මූලිු ඳදනභු ූ ු අෂ කාඹක්ු දළබ ු බිහිපයභු ලයඹ. බු

වලින්ුසඹංබඳෝවඹුපයභුදළළන්තුඟඹ්රවවඹක්ුුඵවුඈසභතුුකිරීභුුභුු

වල්ුඅනඹනඹුශක්හුනිමින්ුබසුු්රධහනුඅවහයුබබෝුදුබභයවුනිඳදහු

ළම භවු පිඹයඹන්ු ළීමභ. බිිතු නිසඳහදනබ ු නිඹළලුණුු ු තිභවත්ු

ඟනතහබේුජීනුතත්ත්ඹුනගහුසිුගපයභුපිණිුිිතුුනිසඳහදනුවහුසථහයු
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හණිඟුවුයවවුහිතයුබොන්බද්සිුහිතුවඹුළම ම්ලින්ුළශකීුසිටීභවු

බවෝුීමභහුකිරීභවුඊඳරිභු ඊත්හවුතුයුතු ඵවුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 34     යබට්ුඈදිරිුවිබද්ලුබශදු්රතිඳත්තිඹුසු කිරීබම්දීුඳතිනුබොබයෝනහු

ංතු හරබඹන්ු ඳසුත්ු  වළකිතහක්ු දුයවු නලයු වු තයලයු

බනොන සිඹලු අනඹනුීමභහුබබයනුපිිගබතක්ුආතිුයුළම භවුනිෂ බද්ලු

බබෂ . බ 

 2. බ 3      අෂ කාු දුසයතහලින්ු බඳබශනු දිිගඳුු බඵෞද්ධු ඟනඹහවු ජීබනෝඳහඹු

ක්රභඹක් ආතිු යු ළම භු දවහු බම්ු ආතිු වළකි  දහඹඹන්ු වයවහු  ඳන්රු

මුල්යබනුඅෂ කාභඹුලබඹන්ුතදීබම්ුුළ පිිගබශක්  සුකිරීභුසුදුසුු

ඵවුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 37     යබට්   සිඹලුු ඟනඹහව කිසිදුු ඟනෂ   බදදඹකින්  බතොය යබට්ු ඕනෆභු

්රබද්ලඹදී  ඔවුන්බේ  ඈ ම්ු හිමිම්ු තවවුරුු යු ළම භවු වළකිු ම තිභඹුුුු

හලුරනුබරුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ 

 2. බ 38     යබට්ු ෆභු පුයළසිබඹකුවභ යබට්ු ඕනෆභු ්රබද්ලඹදී යහඟයු බහහු

්රතිඳත්තිඹවුනු   යඟබ ු ඳරිඳහරනුවයුතුුතභුබහහබන්ු වයුතුුකිරීබම්ු

වළකිඹහු ආතිු ශයුතුඹ. බු ඒු දවහු ලයු ංබලෝධනු සිදුු යු අණ්ඩුක්රභු

යසථහවු්රතිඳහදනුආතුශත්  යනුබරුනිෂ බද්ලුබබෂ . බ   

 භෂ භසථහනරුආතිුයහඳහයුවිබද්ලුයහඟයඹුුබවෝුවිබද්ලුඅබඹෝඟනරවුඈ ු
බනොබදනුබරවද,ු 

 එබේු භෂ භසථහනරු ආතිු යහඳහයු ශ්රිු රහංකිු අඹතනරවු බවෝු විලහරු

අබඹෝඟනුලයුනම්ුයහඳහයුංයුක්තිඹක්(Congloramate) රඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

 ෆභුයහඳහයඹක්භුඵහුතයඹුශ්රිුරහංකිුඅඹතනඹන්ු4 %ුක්ුකිරීභ. බ 

 බඵෞද්ධුයහඟයඹන්ුඑක්පයුමුදල්ුඅබඹෝඟනඹුබොවුබඵෞද්ධු්රිත්තිුනහලිහක්ු
සථහඳනඹුකිරීභ. බ 

 2. බ 39 ිිතෂ භහන්තඹු මූලිු ඳදනභු ූ ු අෂ කාඹක්ු දළබ ු බිහිපයභු ලයඹ. බු

වලින්ුසඹංබඳෝවඹුපයභුදළළන්තුඟඹ්රවවඹක්ුුඵවුඈසභතුුකිරීභුුභුු

වල්ුඅනඹනඹුශක්හුනිමින්ුබසුු්රධහනුඅවහයුබබෝුදුබභයවුනිඳදහු

ළම භවු පිඹයඹන්ු ළීමභ. බිිතු නිසඳහදනබ ු නිඹළලුණුු ු තිභවත්ු

ඟනතහබේුජීනුතත්ත්ඹුනගහුසිුගපයභුපිණිුිිතුුනිසඳහදනුවහුසථහයු
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ශා වාධාරණ මි ගණන් ැබෙන ඳරිදි අබවි කටයුතු ප්රතිසවවවිධානය කිරීමට 

පුබරෝගාමීවීම රජබේ ලගකීම ෙල බකොමින් වභාබේ නිගමනයයි. 

10.140 ප්රධාන ලැවිි  ිළිබෙල වශ  බමරට ලගා වැසුම් බභෝග  ලර්ග ිළිබෙල 

නිසි ප්රතිසඳ්තතිස ශුනන්ලා ීමමට ජාතිසක ම්ඩලය්  මිනන් ිළයලර ගැීමම. පුරන් 

කුඹුරු නැලත ලගා කිරීමට එ්  එ්  දිව්ත්රි් ක තුෂ නියමු ලයාඳිතිස ඹරමම. 

10.141 මශා ඳරිමාණ ශා සුළු ඳරිමාණබයන් කිෂි කර්මාන්ත ් බේත්රබේ නිලැරදි 

ලයාඳිතිස ෙබදවා ෝබයෝජනයන් ප්රලර්ධනය කිරීම වශ   වශා සුුසසු ලාිජජ 

 කක  ව්ථාඳනය කිරීම. සියලු කිෂි නි්ඳාදන වශා වාධාරණ මි්  ැබීම 

තශවුරු කර දැනට සිුසලන බගොවි ජනතාල දිවි නවා ගැීමබම් වශ ඳවුල්  කක 

බි ලැටීබම් ත්ත්තලයට විවුනම් ො ීමමට කටයුතු කිරීම නිර්බේ  බකබර්. 

10.142  බමරට නිඳදවිය ශැකි ද්රලය අලය ප්රමාණය නිඳදවීමට ශා  ිළටරිනන් 

බගන්වීම සීමා කිරීම බශෝ නලතාලීමට කා සීමා වහිතල විබේ ක්රියාලි ය්  

බගොලනැගීමට බකොම්න් වභාල නිර්බේ කරයි.. 

10.143 නල  නිර්මාණකරුලන් වවචිත ගන්ලා ඔවුන්බේ බවේලය ශා දැනුම රටට 

ඳදායී  බව තො ගැීමම වමගම නල නිර්මාණයන් ඳදායී ල බයොදා ගැීමම 

ිළිජව ඳර්බේණ ශා ෝබයෝජන  කක ිළහිටුවීම බයෝජනා කරයි. 

10.144    ව්ලයව රැකියා අලවථ්ා ඹතිස බකබරන ව්ලයව ලයාඳාර ප්රලර්ධනය කිරීම 

වශ   වශා   අලය දැනුම ශා බලබෂබඳොෂ  වැඳබයන කෂමණාකරණ 

 කක ිළහිටුවීම. දිලයිබන් විශාරවථ්ාන ෝශ්රිතල වාමුහික්තලය ඳදනම් කර 

ගනිමින් ඳාරිබභෝිනක ශා අබවි ජාය්  ව්ථාිළත කිරීම.  

10.145  වශි න් ව්ලයවබඳෝණය වීම දැලැන්ත ජයග්රශණය්   ෙලට ඉව්මතු කිරීම  

වමග   වශල් ෝනයනය ලෂ් ලා ගනිමින් බවසු ප්රධාන ෝශාර බභෝග ද  බමරට 

නිඳදලා  ගැීමමට ිළයලර වැකසීම. 

ප්රධාන ලැවිි  ිළිබෙල වශ  බමරට ලගා වැසුම් බභෝග  ලර්ග ිළිබෙල නිසි 

ප්රතිසඳ්තතිස ශුනන්ලාීමමට ජාතිසක ම්ඩලය්  ිළහිට වීම. 
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 2. බ    �ුරංහබේුබඵෞද්ධුතරුවුතරුණිඹන්වුරැකිඹහුබප්ක්ිතතුධයහඳනඹු

බනුවුයහඹත්ඹුපිිගඵ බඵෞද්ධ ංල්ඳඹුඈළන්විඹුයුතුුතයුනු

තහක්වඹු භු ම්ඵන්ධු බමින්ුනු යහඳහයු අයම්බු කිරීභවු දිරිළන්විඹු

යුතුඹ. බු 

 2. බ  7 තරුවුධිබ ුසිවභ,ුසිඹලුු ුසිංවරුබඵෞද්ධිනන්වුයඟඹුවිසින්ුරැකිඹහු

රඵහු බදනු බතක්ු ඵරහු බනොසිවු සඹංු විලසහඹු තළ දභවු ඈළන්විඹු යුතුඹ. බු

යහඳහරිු �ඹහහයම්ු නිෂ භහවඹු කිරීබභන්ු රැකිඹහු ඊත්ඳහදනඹු යන්බන්ු

බබේදු ඹන්නු පිිගඵු බඵෞද්ධිනන්ු ළරසුම්ු වතු බභබවඹපයභු ු යඟබ ු

කීභක්ුබේභුතරුවුවනඹුනළතිුකිරීභවුඑඹුඊඳහයුයුතුවළකිුඵු

බොමින්ු බහබේු නිභනඹින. බු ු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනඹු ළනිු බඵෞද්ධු

ංවිධහනුඒුවහුුබඳයමුවුතුයුතුුබින. බු 

 2. බ  8 සිඹලුභු අම්රවු ඹත්ු දවම්ු ඳහල්ු නිඹහභනඹු කිරීභු වහු . ද්ධු

ලහනුඅමිුවයුතුුභහතයහංලුඹවබත්ුසිඹලුභුඅම්ුනිබඹෝඟනඹුනුඳරිදිු

ඊඳබද්ලු බහක්ු ඳත්ශු යුතුු බේ. බු ු එභු බහු භගින්ු දවම්ු ඳහල්රු

ඈළන්විඹුයුතුුබඳොතඳතුපිිගඵුවහුගුරුරුන්ු ුපිිගඵුනිඹහභනඹුශුයුතුු

බේ. බු 

V ලන ඳරිච්මේදය 

අධයළඳනය, වදළචළරය ශළ පුරලෆසියළ 

 2. බ  9 ඈතිවහඹුවහුහහිතය  ඳහල්  විඹුභහරහබන්ුඈත්ුකිරීභුබවේතුබොවුු

බනුයවුළනුබනොදන්නහ,ු තභුඟහතිඹුඊරුභඹුබනොදන්නහුපිරික්ුබිහිුූ ව. බුු

බභහිු්රතිපරඹුූ බ , ඟහතිුබද්ුඹුබනොයනුතභුයවුළනුබ්රෞ ත්ඹක්ු

බනොභළතිු පුයළසිඹන්ු ආතිපයභින. බු ු බරෝබ ු ඵහුතයඹක්ු යවල්ු විදයහු විඹු

ධහයහුවදහයන්නන්ුවුත්ුඈතිවහඹුඊතුයුත්බත්ුයවවුආල්භක්ුආතිුකිරීභවඹ. බුු

එඵළවින්ු බභයවු ඈතිවහඹු වහු සිංවරු හහිතයු ෆභු බශ්රේණිඹභු ඳහල් විඹු

භහරහවු ආතුශත්ු කිරීභු නිහෂ ඹු ශු යුතුඹු ඹන්නු බොමින්ු බහබේ 

නිෂ බද්ලඹින. බ 
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 2. බ    �ුරංහබේුබඵෞද්ධුතරුවුතරුණිඹන්වුරැකිඹහුබප්ක්ිතතුධයහඳනඹු

බනුවුයහඹත්ඹුපිිගඵ බඵෞද්ධ ංල්ඳඹුඈළන්විඹුයුතුුතයුනු

තහක්වඹු භු ම්ඵන්ධු බමින්ුනු යහඳහයු අයම්බු කිරීභවු දිරිළන්විඹු

යුතුඹ. බු 

 2. බ  7 තරුවුධිබ ුසිවභ,ුසිඹලුු ුසිංවරුබඵෞද්ධිනන්වුයඟඹුවිසින්ුරැකිඹහු

රඵහු බදනු බතක්ු ඵරහු බනොසිවු සඹංු විලසහඹු තළ දභවු ඈළන්විඹු යුතුඹ. බු

යහඳහරිු �ඹහහයම්ු නිෂ භහවඹු කිරීබභන්ු රැකිඹහු ඊත්ඳහදනඹු යන්බන්ු

බබේදු ඹන්නු පිිගඵු බඵෞද්ධිනන්ු ළරසුම්ු වතු බභබවඹපයභු ු යඟබ ු

කීභක්ුබේභුතරුවුවනඹුනළතිුකිරීභවුඑඹුඊඳහයුයුතුවළකිුඵු

බොමින්ු බහබේු නිභනඹින. බු ු බඵෞද්ධු භවහු ම්බම්රනඹු ළනිු බඵෞද්ධු

ංවිධහනුඒුවහුුබඳයමුවුතුයුතුුබින. බු 

 2. බ  8 සිඹලුභු අම්රවු ඹත්ු දවම්ු ඳහල්ු නිඹහභනඹු කිරීභු වහු . ද්ධු

ලහනුඅමිුවයුතුුභහතයහංලුඹවබත්ුසිඹලුභුඅම්ුනිබඹෝඟනඹුනුඳරිදිු

ඊඳබද්ලු බහක්ු ඳත්ශු යුතුු බේ. බු ු එභු බහු භගින්ු දවම්ු ඳහල්රු

ඈළන්විඹුයුතුුබඳොතඳතුපිිගඵුවහුගුරුරුන්ු ුපිිගඵුනිඹහභනඹුශුයුතුු

බේ. බු 

V ලන ඳරිච්මේදය 

අධයළඳනය, වදළචළරය ශළ පුරලෆසියළ 

 2. බ  9 ඈතිවහඹුවහුහහිතය  ඳහල්  විඹුභහරහබන්ුඈත්ුකිරීභුබවේතුබොවුු

බනුයවුළනුබනොදන්නහ,ු තභුඟහතිඹුඊරුභඹුබනොදන්නහුපිරික්ුබිහිුූ ව. බුු

බභහිු්රතිපරඹුූ බ , ඟහතිුබද්ුඹුබනොයනුතභුයවුළනුබ්රෞ ත්ඹක්ු

බනොභළතිු පුයළසිඹන්ු ආතිපයභින. බු ු බරෝබ ු ඵහුතයඹක්ු යවල්ු විදයහු විඹු

ධහයහුවදහයන්නන්ුවුත්ුඈතිවහඹුඊතුයුත්බත්ුයවවුආල්භක්ුආතිුකිරීභවඹ. බුු

එඵළවින්ු බභයවු ඈතිවහඹු වහු සිංවරු හහිතයු ෆභු බශ්රේණිඹභු ඳහල් විඹු

භහරහවු ආතුශත්ු කිරීභු නිහෂ ඹු ශු යුතුඹු ඹන්නු බොමින්ු බහබේ 

නිෂ බද්ලඹින. බ 
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 2. බ 50 ෂ තභහනබ ුඳහල්රුුබහවිතුනුඈතිවහඹුබඳොත්ුරුමූරහශ්රු්රන්ථු

බඵොබවොභඹක්භුලිඹහුආත්බත්ු�සතුුරබ්ධිඹන්ුනිහ,   ුනුලතුෂ බඹන්ු

ඳසුු රංහු ඈතිවහඹු ඳක්්රහහීත්බඹන්ු බතොයු නළතු ලිපයභවු යඟබ ු

ළරකිල්රුබඹොමුුුවිඹුයුතුඹ. බු ුවිද්ත්ුඈතිවහජිනන්බන්ුයුත්ුභණ් රඹක්ුඒු

වහුඳත්ුශුයුතුඹ. බුු 

 2. බ 41 යු බදදවසු ඳන්සිඹඹවු ළඩිු හරඹක්ු තිසබේු පිිගබලින්ු බහවු

ඳයම්ඳයහු භගින්දු ඳසුු ්රන්ථහර ු කිරිබභන්දු ඳත්හබනු අු . දුන්ු බදසූු

නිෂ භරුදවභුභතුුනහතබ ුශුබුසිද්ධිඹුවහුඳත්හබනුරැබනුඹහභු

වහු ුඊත්,ු ුසිල්ත්,ු ු. ද්ධිභත්,ුවිනඹුරුුභික්ෂුුඳයපුයක්ුඳත්හබනු

ඹෆභු වහු ලයනු භික්ෂුු ධයහඳනඹු ඟහතිබ ු ලයතහඹකි,ු කීභකි,ු

යුතුභකි. බුබම්ුවහුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමිභුඈදිරිබ ුගිහිුඳළවිදිුබදඳක්ඹභු

ඈදිරිඳත්ුශුනිෂ බද්ලුඳවතුවන්ුන්බන්ඹ. බ 

 2. බ 42ු හභබණ්යුභික්ෂුු ධයහඳනඹුවහු පිහිුගහුආතිුඅඹතනු. ද්ධුලහනු

භහතයහංලඹු ඹවබත්ු �ඹහත්භු මත්රනිහිනු භික්ෂුු භණ් රඹක්ු භගින්ු

නිෂ බද්ලුවිඹුයුතුඹ. බුනිභනඹුවිඹුයුතුඹ. බු. ද්ධුලහනුයමුදරුභගින්ුලයු

්රතිඳහදනුරඵහු දිඹුයුතුඹ. බුධයහඳනඹුරඵහදීභුවහුපුහුණුුභික්ෂන්ුවන්බේු

ඳත්ශුයුතුඹ. බ 

 2. බ 43ු ු පිරිබන්ුධයහඳනඹුවහු දළනවුඳතිනුවිඹුඳහඨභහරහුභහබරෝඝනඹවු

ඳහත්රුබොවුධයහඳනුභහතයහංලඹුපිිගබඹශුබොවුආතිුහභහනය බඳශුඊසු

බඳශුක්රභබේදරවුබනසු භික්ෂුුවිනඹහනුකරුඅභු දවභවු්රහබඹෝගිු

පුහුණුු බබයනු ්රහචීනු ධයහඳනඹු ඈරක්බොවු ත්ු විඹු භහරහක්ු නුු

පිරිබන්ු ධයහඳනඹු සු විඹු යුතුඹ. බු බම්ු වහු මුලීු ණිතු විදයහු වු

ඟහතයඹන්තයුබහහුධයහඳනඹුආතුශත්ුපයභුසුදුසුඹ. බු 

 2. බ 44 පිරිබන්ුඅඹතනුපිරිබන්ුඅඝහෂ ඹුගුරුුබයහුඅඹතනුඳත්හබනු

ඹෆභුබඳොත්ඳත්ුරඵහදීභුයඟබඹන්ුසිදුවිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ 45ු ු ු භික්ෂන්ු වන්බේබේු විලසවිදයහරු ු වහු ධයහඳනඹු පිහිුගනු රදු

නුයහධපුයබ ු භික්ෂු විලසවිදයහරඹු ඳහලිු වහු බඵෞද්ධු විලසවිදයහරඹු භගින්ු
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ඵරහබඳොබයොත්තුු ූ ු විනඹු රුු ධෂ භධයු භික්ෂන්ු වන්බේු බිහින්බන්ු දු

ඹන්නුපිිගඵුබොඹහුඵළලීභත්,ුහභහනයුවිලසවිදයහරරුසිිනනුශියුභික්ෂන්ු

වන්බේබේුවළසිරීම්ුයවහ,ුවිනඹුරුුඵුඳතිනුභික්ෂුඅල්ඳුඅදිඹුළනු

හක්ිතු වයවහු බඵොබවෝු රුනුු ඈදිරිඳත්ු ූ ු තයු මදයු පීඨබඹන්ු

ඵරහබඳොබයොත්තුු න්බන්ු මදයරුන්ු බිහිකිරීභදු ඈංජිබන්රුන්ු ආතිු

යන්බන්ු ඈංජිබන්රුු පීඨබඹන්දු ම තිබේදීන්ු ආතියන්බන්ු ම තිු පීඨඹු භගින්ු

බභන්භුසුබප්ක්හහී ,ුධෂ භුජහනබඹන්ුපිරිපුන්ුවිනඹධයුභික්ෂන්ුබිහිුකිරීභු

වහු ්රහචීනු විඹු මූලිු විලසවිදයහරු ඳණ්ඩිතු ඊඳහධිඹක්ු හභහනයු විලසු

විදයහලීඹු ධයහඳනු භහෂ බ ු පිවසතයු භික්ෂන්වභු බන්ූ ු විලසවිදයහලීඹු

ධයහඳනුක්රභඹක්ුආතිුකිරීභුබොමින්ුබහබේුනිෂ බද්ලඹින. බු 

 2. බ 46ු ්රහචීන,ු භධයු විබහඹු භත්ු භික්ෂන්ු වහු ගුරුු ඳත්පයම්ු රඵහදීභත්,ු

හනුවිබහඹුභත්ුපයභුඕනෆභුවිලසවිදයහරඹුඳලසඝහද්ුඊඳහධිඹක්ුවළදෆරීභවු

සුදුසුුභක්ුපයභ. බ 

 2. බ 47 ෂ තභහනබ ු ධයහඳනු භහතයහංලඹවු නුයුක්තු භික්ෂුු ධයහඳනඹු

වහු බනභු ලහහක්දු තිබඵනු නමුත්ු  9ු බනිු සිඹබේු ඊදහබමින්ු තිබූු

භික්ෂුුධයහඳනබ ු්රබඵෝධඹවු62ුබනිුසිඹුඅම්බබ දීුඑල්රුූ ුභිබඹෝු

ෂ තභහනබ දුඑබරසින්භු�ඹහත්භුනුතත්ත්ඹුභවළයවිඹුයුතුුආත. බුුඒු

නිහු භික්ෂුු ධයහඳනඹු ම්පෂ වබඹන්භු ගිහිු ධයහඳනබඹන්ු බන්ුශු යුතුු

ඵදුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්රවුනුකරුඳරිදිුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුජීනුයවහු

අභහනුකුරුවළ ළසපයභවුඊඳහරීුනුධයහඳනුක්රභඹක්ුම්ඳහදනඹුබොවු

�ඹහත්භුශුයුතුුඵදුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

10.158         ඳළවිදිු දිවිඹවුආතුළුුනුහභබණ්යුභික්ෂන්ුඳභවක්ුබනොුආතළම්ුවිවු

ඊඳම්ඳදහු රළබූු භික්ෂන්ු වන්බේරහු ඊඳළවිදිපයභු ෂ තභහනබ ු ඳතිනු

ඵයඳතරු ළවලුක්ු නු ඵළවින්ු ඉවු පිිගඹම්ු බරු භික්ෂුු ධයහඳනඹු

්රතිංවිධහනඹුශුයුතුුආතිුඵු බොමිබම්ු දවු බේ. බු ු ඒු නුු බභයවු

ඈතිවහබ ුදීෂ කුහරඹක්ුතිසබේුඳළතිුබම්ුකු හුභට්වබම්ුපිරිබබන්ුසිවු

විලසවිදයහරුභට්වබම්ුභවුපිරිබන්රුමිුභික්ෂන්ුවන්බේරහුගිහිඹන්ුභු
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ඵරහබඳොබයොත්තුු ූ ු විනඹු රුු ධෂ භධයු භික්ෂන්ු වන්බේු බිහින්බන්ු දු

ඹන්නුපිිගඵුබොඹහුඵළලීභත්,ුහභහනයුවිලසවිදයහරරුසිිනනුශියුභික්ෂන්ු

වන්බේබේුවළසිරීම්ුයවහ,ුවිනඹුරුුඵුඳතිනුභික්ෂුඅල්ඳුඅදිඹුළනු

හක්ිතු වයවහු බඵොබවෝු රුනුු ඈදිරිඳත්ු ූ ු තයු මදයු පීඨබඹන්ු

ඵරහබඳොබයොත්තුු න්බන්ු මදයරුන්ු බිහිකිරීභදු ඈංජිබන්රුන්ු ආතිු

යන්බන්ු ඈංජිබන්රුු පීඨබඹන්දු ම තිබේදීන්ු ආතියන්බන්ු ම තිු පීඨඹු භගින්ු

බභන්භුසුබප්ක්හහී ,ුධෂ භුජහනබඹන්ුපිරිපුන්ුවිනඹධයුභික්ෂන්ුබිහිුකිරීභු

වහු ්රහචීනු විඹු මූලිු විලසවිදයහරු ඳණ්ඩිතු ඊඳහධිඹක්ු හභහනයු විලසු

විදයහලීඹු ධයහඳනු භහෂ බ ු පිවසතයු භික්ෂන්වභු බන්ූ ු විලසවිදයහලීඹු

ධයහඳනුක්රභඹක්ුආතිුකිරීභුබොමින්ුබහබේුනිෂ බද්ලඹින. බු 

 2. බ 46ු ්රහචීන,ු භධයු විබහඹු භත්ු භික්ෂන්ු වහු ගුරුු ඳත්පයම්ු රඵහදීභත්,ු

හනුවිබහඹුභත්ුපයභුඕනෆභුවිලසවිදයහරඹුඳලසඝහද්ුඊඳහධිඹක්ුවළදෆරීභවු

සුදුසුුභක්ුපයභ. බ 

 2. බ 47 ෂ තභහනබ ු ධයහඳනු භහතයහංලඹවු නුයුක්තු භික්ෂුු ධයහඳනඹු

වහු බනභු ලහහක්දු තිබඵනු නමුත්ු  9ු බනිු සිඹබේු ඊදහබමින්ු තිබූු

භික්ෂුුධයහඳනබ ු්රබඵෝධඹවු62ුබනිුසිඹුඅම්බබ දීුඑල්රුූ ුභිබඹෝු

ෂ තභහනබ දුඑබරසින්භු�ඹහත්භුනුතත්ත්ඹුභවළයවිඹුයුතුුආත. බුුඒු

නිහු භික්ෂුු ධයහඳනඹු ම්පෂ වබඹන්භු ගිහිු ධයහඳනබඹන්ු බන්ුශු යුතුු

ඵදුබඵෞද්ධුඈළන්පයම්රවුනුකරුඳරිදිුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුජීනුයවහු

අභහනුකුරුවළ ළසපයභවුඊඳහරීුනුධයහඳනුක්රභඹක්ුම්ඳහදනඹුබොවු

�ඹහත්භුශුයුතුුඵදුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

10.158         ඳළවිදිු දිවිඹවුආතුළුුනුහභබණ්යුභික්ෂන්ුඳභවක්ුබනොුආතළම්ුවිවු

ඊඳම්ඳදහු රළබූු භික්ෂන්ු වන්බේරහු ඊඳළවිදිපයභු ෂ තභහනබ ු ඳතිනු

ඵයඳතරු ළවලුක්ු නු ඵළවින්ු ඉවු පිිගඹම්ු බරු භික්ෂුු ධයහඳනඹු

්රතිංවිධහනඹුශුයුතුුආතිුඵු බොමිබම්ු දවු බේ. බු ු ඒු නුු බභයවු

ඈතිවහබ ුදීෂ කුහරඹක්ුතිසබේුඳළතිුබම්ුකු හුභට්වබම්ුපිරිබබන්ුසිවු

විලසවිදයහරුභට්වබම්ුභවුපිරිබන්රුමිුභික්ෂන්ුවන්බේරහුගිහිඹන්ුභු
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එවු විලසවිදයහරු ධයහඳනඹු රළ දභු බභන්භු යඟබ ු හෂ ඹහරරු බේඹු

කිරීභුශක්හලිඹුයුතුුආත. බුු 

10.159         එහිදීුභික්ෂත්ඹවුඊරුභුඅභහනුකරුජීවිතඹවුනුකරුධයහඳනඹක්ු

රඵහු දීභවු විධිවිධහනු ළරීමභු නිහෂ ඹබඹන්භු සිදුවිඹු යුතුු ආත. බු ු ඒු වහු

විද්ත්,ු සිල්ත්ුනහඹු භික්ෂන්ු වන්බේරහබන්ු වු ගිහිු විද්තුන්බන්ු දු

භන්විතුමිුගක්ුභගින්ුභික්ෂුුධයහඳනුක්රභඹුඹිගුමුළුභනින්භුංබලෝධනඹු

බොවුවිධිභත්ුක්රභබේදඹක්ුම්ඳහදනඹුයුතුයුතුුආතිුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ160 ුශදරුු ධයහඳනබ ු මූලිු ඳයභහෂ ථඹු විඹු යුත්බත්ු ඳරියඹවු අදයඹු

යනු යවවු අදයඹු යනු භවුඵවු තභු අභවු අදයඹු යනු බෞන්දෂ ඹු

සිතුවිලිු හිතු ශදරුබකුු ආතිු කිරීබම්ු මූරහයම්බඹක්ු බරඹ. බු එක්ු යමුවක්ු

වහු දරුන්ු බඹොමුකිරීභු වහු සිඹලුභු බඳයු ඳහල්ු යඟබ ු නිඹහභනඹවු

ඹවත්විඹුයුතුඹ. බුබඳයුඳහල්ුඳත්හබනුඹහභුවහු ලයුඅධහයුඊඳහයු

රඵහදීභ,ු බඳය ඳහල්ු ගුරුරුන්ු වහු ලසඹුු සුදුසුු පුහුණුු රඵහදීභු වහු

තහිතු දීභු යඟබ ු කීභක්ු විඹු යුතුඹ.ු බු ශදරුු ධයහඳනඹබ දීු දරුහබේු

බදභේපිඹන්බේුඅභවුපිවසතයුබනත්ුඅමිුඳරියඹවුබඹොමුුබනොශු

යුතුඹ. බ 

 2. බ  1  යවපුයහු විසිරිු ආතිු ඟහතයඹන්තයු ඳහල්රු ඟහතිබ ු දරුන්ු වහු

ඈළන්බනු විඹු භහරහබේු දරුහබේු අභවු වු රංහබේු ංසිතිඹු වු

ඈතිවහඹුපිිගඵුරඵහබදනුදළනුභුනළතිුබවෝුභුපයභුනිහුබවෝුයවවුවු

තභුඅභවු ශළදිඹහක්ුනළතිු පුයළසිඹන්ුබිහිකිරීභු ළශළක්පයභු වහු සිඹලුභු

ඟහතයන්තයුඳහල්ුසුදුසුුවිඹුභහරහක්ුහිතුයඟබ ුනිඹහභනඹවුඹවත්ුශු

යුතුඹ. බ 

 2. බ  2     �ුරංහුපුයහුවිසිරිුආතිුබඵෞද්ධුදවම්ුඳහල්ුඳත්හබනුඹෆභුපිිගඵු

බෞයම ඹු ංකයත්නඹවදු සබේච්ඞහබන්ු ඊන්නු සිඹලුු ගුරුබතුන්වදු

ඟහතිබ ු්රවහභඹුපිදිඹුයුතුඹ. බුතදු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹුභගින්ුදවම්ුඳහල්ු

ඳත්හබනුඹහභුවහුබඳොත්ුරඵහදීභුබනොබඹකුත්ුඳවසුම්ුරඵහදීභුවිබහු

ඳළළත්පයභු ගුරුරුන්ු වහු නිරු ආඳුම්ු රඵහදීභු ළනිු කීම්ු දයනුු ආත. බු

බඵොබවෝු හක්ිතරුන්බේු ඈදිරිඳත්ු කිරීභු ූ බ ු දවම්ු ඳහල්ු වහු දළනවු
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බහවිතනු විඹු භහරහු බනසු විඹයුතුු ඵත්,ු විද්ත්ු භඩුල්රක්ු විසින්ු එඹු

්රහබඹෝගිුදරුහවුරිරනුඳරිදිුබනසුශුයුතුුඵඹ. බ 

 2. බ  3   ු ඹසතු ඳළවිදිු බිභවු ආතුළුනු භික්ෂන්ු වන්බේරහු බඵොබවෝු සිිනනු

ඵළවින්ු භු ලබඹන්ු දිස�ක්ු භට්වබම්ත්ු ළඩිහිිනු භික්ෂුු ධයහඳනහඹතනු

පිහිුගවිඹුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

 2. බ  4       ුවදබත්ුඵුභවුඵ,ු(සිංවර/බදභශ)ු,ුදළනුභුබදනුඵ(භේඵ/ඈංග්රීසි)ු

මිතුදබම්ුඵ(පිිගබිගන්ුබදභශ/සිංවර)ුබරුයහඟයු්රතිඳත්තිඹක්ුසුකිරීභු

බඹෝඟනහුයමු. බ 

 2. බ  5        ුගුරුභහරුු්රලසනඹුවිඳීභුපිණිුඈංග්රීසිු(නිකුත්ුවිදයහ,ුණිතඹුඅදීු

විඹඹන්)ු වහු එභු ්රබද්ලබඹන්භුතරුවුතරුණිඹන්ුබතෝයහු ඔවුන්වුමූලිු

පුහුණුුවුඳත්පයම්ුරඵහුදීබභන්ුඳසුුළඩිදුයුපුහුණුුරඵහදීබභන්ුගුරුරුුඑභු

්රබද්ලබ භු ජීත්පයභු සිදුනු තයු ධයහඳනබ ු ආතිු භතහඹන්ු විබනුු

ආත. බ 

 2. බ  6        ුවිබද්ලුබහහුඈළන්පයභුම්ඵදුඳහල්රවුඳහු්රඝලිතුකිරීභ. බ(ඊදහවයවු

බරුචීනඹුවුඈන්දිඹහුභුනුබදනුුකිරීභවුසිදුවිඹුුවළකිුනිහුචීන/හින්දිු

බහහ)ු 

 2. බ  7 ඟහතයන්තයු ඳහල්රු රංහු ඈතිවහඹ,ු භවුඵ,ු අභු ඈළන්පයභවු

පිඹයුළම භුසුදුසුුඳරිදිු්රභහවත්ුහරබේරහුඒුවහුබන්ුකිරීභ. බු 

 2. බ  8        ු ුතිභත්ඵුුපිිගඵුපුහුණුුකිරීභුඳහල්ුසිසුන්බේුසිවභුආතිුකිරීභවු

තිු ඳහරු ෆභු ඳහරභ,ු ු පිරිබනභු�ඹහත්භු කිරීභු නිහෂ ඹු යනු

බරවුනිෂ බද්ලුයමු. බුු 

 2. බ  9 ධයහඳනු�ඹහලිඹුඳරදහීමුපුළුල්ුඳරිෂ තනඹවුඳත්ුයුළම භුවු

ධයහඳනුවිඹුභහරහබේු ඈතිවහඹ, බහහ,ු  අභ,ුරහුඅදීුමූලිුවිඹු

වහුසුදුසුුබනසම්ුබඹෝඟනහුකිරීභුවුඒහු�ඹහවුනළඟීභවුපිඹයුආතිු

කිරීභ. බුුඑභගින්ුභහඟඹවුළ දහීමුපුද්රබඹකුුබිහිුනුධයහඳනු�ඹහලිඹක්ු

හුළම භ. බු 
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බහවිතනු විඹු භහරහු බනසු විඹයුතුු ඵත්,ු විද්ත්ු භඩුල්රක්ු විසින්ු එඹු

්රහබඹෝගිුදරුහවුරිරනුඳරිදිුබනසුශුයුතුුඵඹ. බ 

 2. බ  3   ු ඹසතු ඳළවිදිු බිභවු ආතුළුනු භික්ෂන්ු වන්බේරහු බඵොබවෝු සිිනනු

ඵළවින්ු භු ලබඹන්ු දිස�ක්ු භට්වබම්ත්ු ළඩිහිිනු භික්ෂුු ධයහඳනහඹතනු

පිහිුගවිඹුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බ 

 2. බ  4       ුවදබත්ුඵුභවුඵ,ු(සිංවර/බදභශ)ු,ුදළනුභුබදනුඵ(භේඵ/ඈංග්රීසි)ු

මිතුදබම්ුඵ(පිිගබිගන්ුබදභශ/සිංවර)ුබරුයහඟයු්රතිඳත්තිඹක්ුසුකිරීභු

බඹෝඟනහුයමු. බ 

 2. බ  5        ුගුරුභහරුු්රලසනඹුවිඳීභුපිණිුඈංග්රීසිු(නිකුත්ුවිදයහ,ුණිතඹුඅදීු

විඹඹන්)ු වහු එභු ්රබද්ලබඹන්භුතරුවුතරුණිඹන්ුබතෝයහු ඔවුන්වුමූලිු

පුහුණුුවුඳත්පයම්ුරඵහුදීබභන්ුඳසුුළඩිදුයුපුහුණුුරඵහදීබභන්ුගුරුරුුඑභු

්රබද්ලබ භු ජීත්පයභු සිදුනු තයු ධයහඳනබ ු ආතිු භතහඹන්ු විබනුු

ආත. බ 

 2. බ  6        ුවිබද්ලුබහහුඈළන්පයභුම්ඵදුඳහල්රවුඳහු්රඝලිතුකිරීභ. බ(ඊදහවයවු

බරුචීනඹුවුඈන්දිඹහුභුනුබදනුුකිරීභවුසිදුවිඹුුවළකිුනිහුචීන/හින්දිු

බහහ)ු 

 2. බ  7 ඟහතයන්තයු ඳහල්රු රංහු ඈතිවහඹ,ු භවුඵ,ු අභු ඈළන්පයභවු

පිඹයුළම භුසුදුසුුඳරිදිු්රභහවත්ුහරබේරහුඒුවහුබන්ුකිරීභ. බු 

 2. බ  8        ුුතිභත්ඵුුපිිගඵුපුහුණුුකිරීභුඳහල්ුසිසුන්බේුසිවභුආතිුකිරීභවු

තිු ඳහරු ෆභු ඳහරභ,ු ු පිරිබනභු�ඹහත්භු කිරීභු නිහෂ ඹු යනු

බරවුනිෂ බද්ලුයමු. බුු 

 2. බ  9 ධයහඳනු�ඹහලිඹුඳරදහීමුපුළුල්ුඳරිෂ තනඹවුඳත්ුයුළම භුවු

ධයහඳනුවිඹුභහරහබේු ඈතිවහඹ, බහහ,ු  අභ,ුරහුඅදීුමූලිුවිඹු

වහුසුදුසුුබනසම්ුබඹෝඟනහුකිරීභුවුඒහු�ඹහවුනළඟීභවුපිඹයුආතිු

කිරීභ. බුුඑභගින්ුභහඟඹවුළ දහීමුපුද්රබඹකුුබිහිුනුධයහඳනු�ඹහලිඹක්ු

හුළම භ. බු 
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 2. බ 70 ධයහඳනඹුම්ඵන්ධබඹන්ුආතිුළයදිුංල්ඳඹන්බන්ුභහඟඹුමුදහු

ළම භවුපුබයෝහී ුබභබවයක්ුකිරීභ. බ 

 2. බ 71 ගුරුු ිත්තිබ ු බෞයඹු ඈවශු දළී භු වහු භහඟඹු බඹොමුු කිරීභවු

වයුතුුකිරීභ. බුුගුරුුිත්තිඹවුවහනිදහඹුඳළතුම්ුඈත්ුකිරීභවුපිඹයුළම භ. බ 

 2. බ 72 දවම්ු ඳහල්ු ඳද්ධතිඹුපුළුල්ුඳදනමින්ුනගහු සිුගමින්ුඑභගින්ුශභහු වහු

තරුවු ඳයපුබෂ ු ඹවඳත්ු ඳළළත්භවු ්රඵරු දහඹත්ඹක්ු ළඳිනභවු වයුතුු

ළරීමභ. බු 

 2. බ 73 දවම්ු ඳහල්ු ගුරුරුන්බේු සුවිබලේෂීු හෂ ඹබහයඹු ඊබදහු පුළුල්ු භහඟු

බෞයඹක්ුරඵහුබදමින්ුඔවුන්ුතදුයවත්ුභහඟුුංෂ ධනුු�ඹහලිඹවුදහඹු

යුනිමින්ුඔවුන්බේුජීනුතත්ත්ඹුනංහලීභවුවිවිධුපිඹයක්ුළීමභ. බ 

 2. බ 74 බඵෞද්ධුඳදනමින්ුුයුතුුබඳයුඳහල්ුඳද්ධතිඹක්ුපිහිුගපයභුවුබඳයුඳහල්ු

ධයහඳනඹු බද්ීඹු ඳදනමින්ු ළීමභු භභු බඳයු ඳහල්ු ඳද්ධතිඹු පිිගඵු

ධීක්වඹවුඟහතිුභණ් රඹක්ුඳත්ුකිරීභ. බු 

 2. බ 75 ඊසුධයහඳනුසථහුවහුිත්තීඹුධයහඳනුසථහන්ුඅෂ කාභඹු

දුසයතහුභතුහිමිුපයබම්ුසථහන්ුසිදුුබනොනුඳරිදිුලයුපිඹයුළම භ. බු 

 2. බ 76 විබලේඥු තරබ ු ඳෂ බ වු වහු බේවු �ඹහලිඹක්ු බො නළංපයභු

වහුඅධහයුනුඵරුරඵහුදීභ. බ 

 2. බ 77 න්තෂ ඟහතිු ඳහල්ු අබඹෝඟනු භණ් රබඹන්ු ඈත්යු ධයහඳනු

භහතයහංලඹු ඹවතවු බනු ඒභවු දහශු ම තිු ංබලෝධනඹු ශු යුතුඹු ඹන්නු

බොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයින. බු 

 2. බ 78 භු ලබඹන්ු බදෂ ඹු දවම්ු ඳහල්ු ගුරුු බේඹක්ු ආතිු ගුරුරුු

ගුරුරිඹන්ු යඟබ ු සකායු රැකිඹහවු ඹදුම්ු ශවිවු දහශු රැකිඹහු

ඳරීක්වබ දීුඑකීුබේඹුආීමබම්ුරකුණුු්රදහනඹක්ුශුයුතුුඵවුබඹෝඟනහු

යනුුරළබබ්. බුුබම්ුවහුනුයඟබ ුඊඳබදසුඝක්රබල්ඹක්ුභගින්ුනිකුත්ුශු

යුතුඹ. බ 
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 2. බ 79 දවම්ුඳහල්ුදළරිවිඹන්ුවව, යඟඹුවිසින්ුඳරිභහවඹවුනුුනිකුත්ුයනුු

රඵනු සුදුබයදිු ්රභහවඹු එබරභු නිකුත්ු යනහදු ඹනු ඵවු කුකුක්ු ශභහු

හරිඹුඳිනුවිරහඹුනුුබඳම ුඹින. බුුබභඹුශමුන්බේුවිිගබිඹුවහුංයබහඹු

සුරැකීභවු ඊඳහරීු බනොනු ඵළවින්,ු ු එක්ු ශභඹකුු බනුබන්ු නිකුත්ු යනුු

රළබිඹු යුතුු නිඹමිතු බයදිු ්රභහවඹු නිකුත්ු කිරීභවදවම්ු ඳහල්ු ඳරිඳහරනඹු

ඵරහුතුයුතුඹ. බු 

 2. බ 80 දමිරුම්බඹක්ුආතිුබඵෞද්ධුදරුන්ුබනුබන්දුදවම්ුඳහල්ුඅයම්බු

කිරීභුබඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසතුභහුවිසින්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ 81 ඟනවනඹුවහුෂ ුළතපුම්(කිබරෝුී වෂ )ුු්රභහවඹුුළනුරහුුඵරහු

සිඹලුභුඳශහත්රුඳහඨලහරහුආතිුකිරීභුයඟබ ුකීභුඵුම තිතුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 82 සිඹලුභුඳශහත්රුතිබඵනුවිවිධුඳහඨලහරහරුගුරුරුන්ුබේුංයහුවහු

සුදුසුම්ද, බො නළගිලිද, ඊඳයවදුභහනුවහු්රභහවත්දුවිඹුයුතුඹ. බ 

10. බ 83 භුලබඹන්ුවුරුදුුබදක්ත්ුඊඳබද්ලනඹුපුහුණුුභුආතිුභහඟු

ළවලුු වින්බන්ු බබේදු ු ඹන්නු පිිගඵු සිඹලුු භික්ෂන්ු දළඩිු පුහුණුක්ුු

රඵහළම භුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බ 

 2. බ 8  බඵෞද්ධුදෂ ලනඹුභතුඳදනම්ුූ ුවිඹුනිෂ බද්ලඹක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභුවු

නූතනුඊඳබද්ලනුක්රභබේදඹන්බේුවිඹුනිෂ බද්ලඹවුඒහඵද්ධුකිරීභුඈළන්පයභු

භගින්ුපුහුණුුළවවවනුසුශුයුතුඹ. බු ුබභභුපුහුණුුළ වවනවුමූරයු

ගිණුම්යවු මූරධෂ භු වු මුදල්ු ඳරිවයවඹදු ආතුශත්විඹු යුතුඹු බොමිබම්ු

නිෂ බද්ලඹින. බුු 

 2. බ 84 බඵොබවෝු තරුවු ු ශ්රිු රහංකිඹන්ු සිංවරු බඵෞද්ධු නනයතහඹු ,ු

ඳසුහමිත්ඹ,ු න්තහදඹු වු දුප්ඳත්භුභුම්ඵන්ධුකිරීභු ඳවත්ු බොවු

ළරකීභවුඳවන්ුබනුතිබබ්. බු ු න්තෂ ඟහතිු ු විඹුනිෂ බද්ලඹන්ුනුභනඹු

යනු ඟහතයන්තයු ඳහළල්ු ආතුලුු සිඹලුභු ඳහල්රු ශ්රිු රංහු ඈතිවහඹු

ඈළන්පයබභන්ු සිංවරු බඵුදද්ධු භිභහනඹු ශභහු හරබ ු සිවභු තභන්බේු

ංසිතිඹු වහු ඊරුභඹන්ු ළනු වළඟීභක්ු ආතිු යපයභවු වළකිු නු තයු යවු

ඟහතිඹු අභු බබයහිු භිභහනඹක්ු ආතිපයභවු එඹු ු පිුගවරක්ු නු බවිනන්ු
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 2. බ 79 දවම්ුඳහල්ුදළරිවිඹන්ුවව, යඟඹුවිසින්ුඳරිභහවඹවුනුුනිකුත්ුයනුු

රඵනු සුදුබයදිු ්රභහවඹු එබරභු නිකුත්ු යනහදු ඹනු ඵවු කුකුක්ු ශභහු

හරිඹුඳිනුවිරහඹුනුුබඳම ුඹින. බුුබභඹුශමුන්බේුවිිගබිඹුවහුංයබහඹු

සුරැකීභවු ඊඳහරීු බනොනු ඵළවින්,ු ු එක්ු ශභඹකුු බනුබන්ු නිකුත්ු යනුු

රළබිඹු යුතුු නිඹමිතු බයදිු ්රභහවඹු නිකුත්ු කිරීභවදවම්ු ඳහල්ු ඳරිඳහරනඹු

ඵරහුතුයුතුඹ. බු 

 2. බ 80 දමිරුම්බඹක්ුආතිුබඵෞද්ධුදරුන්ුබනුබන්දුදවම්ුඳහල්ුඅයම්බු

කිරීභුබඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසතුභහුවිසින්ුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ 81 ඟනවනඹුවහුෂ ුළතපුම්(කිබරෝුී වෂ )ුු්රභහවඹුුළනුරහුුඵරහු

සිඹලුභුඳශහත්රුඳහඨලහරහුආතිුකිරීභුයඟබ ුකීභුඵුම තිතුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ 82 සිඹලුභුඳශහත්රුතිබඵනුවිවිධුඳහඨලහරහරුගුරුරුන්ුබේුංයහුවහු

සුදුසුම්ද, බො නළගිලිද, ඊඳයවදුභහනුවහු්රභහවත්දුවිඹුයුතුඹ. බ 

10. බ 83 භුලබඹන්ුවුරුදුුබදක්ත්ුඊඳබද්ලනඹුපුහුණුුභුආතිුභහඟු

ළවලුු වින්බන්ු බබේදු ු ඹන්නු පිිගඵු සිඹලුු භික්ෂන්ු දළඩිු පුහුණුක්ුු

රඵහළම භුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බ 

 2. බ 8  බඵෞද්ධුදෂ ලනඹුභතුඳදනම්ුූ ුවිඹුනිෂ බද්ලඹක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභුවු

නූතනුඊඳබද්ලනුක්රභබේදඹන්බේුවිඹුනිෂ බද්ලඹවුඒහඵද්ධුකිරීභුඈළන්පයභු

භගින්ුපුහුණුුළවවවනුසුශුයුතුඹ. බු ුබභභුපුහුණුුළ වවනවුමූරයු

ගිණුම්යවු මූරධෂ භු වු මුදල්ු ඳරිවයවඹදු ආතුශත්විඹු යුතුඹු බොමිබම්ු

නිෂ බද්ලඹින. බුු 

 2. බ 84 බඵොබවෝු තරුවු ු ශ්රිු රහංකිඹන්ු සිංවරු බඵෞද්ධු නනයතහඹු ,ු

ඳසුහමිත්ඹ,ු න්තහදඹු වු දුප්ඳත්භුභුම්ඵන්ධුකිරීභු ඳවත්ු බොවු

ළරකීභවුඳවන්ුබනුතිබබ්. බු ු න්තෂ ඟහතිු ු විඹුනිෂ බද්ලඹන්ුනුභනඹු

යනු ඟහතයන්තයු ඳහළල්ු ආතුලුු සිඹලුභු ඳහල්රු ශ්රිු රංහු ඈතිවහඹු

ඈළන්පයබභන්ු සිංවරු බඵුදද්ධු භිභහනඹු ශභහු හරබ ු සිවභු තභන්බේු

ංසිතිඹු වහු ඊරුභඹන්ු ළනු වළඟීභක්ු ආතිු යපයභවු වළකිු නු තයු යවු

ඟහතිඹු අභු බබයහිු භිභහනඹක්ු ආතිපයභවු එඹු ු පිුගවරක්ු නු බවිනන්ු
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ඉතිවාඹ විඹඹ ජාත්යන්තත්ය ඳාල්  ඇුළු  ියඹුමභ ඳාල් ර ඉැලන්තීමභ ව 

ඒ වා ප්රභාණත් කාර ඳරිච්ඡේද ැණනක් ඡන්ත කශ යුුළ ඵ ඡඵෞද්ධ 

හිමිකම් බා ලඡඹන්ත අපි නිර්ඡද්ල කයමු.    

10.186 ශ්රී රාකා අධයාඳන රභඡ  ුණණාත්භකබාඹ ඳවත් ලී  ඇත්.  ත්ුණණ 

ියාවර ඡඵෞද්ධයින්තඡේ ඡභොශඹ ඡනත් යටරට ඇද දලමීභද ශ්රී රාකාට අත්වි 

ඇත්. මීට ය වත්ළිවකට ඡඳය වඳුන්තා දුන්ත ර්ත්භාන විල්විදයාර ඡත්මේඡම් 

�ඹාය ඹ දදය විදයාඉ ඉානේඡන්තුණ විදයා ලනි ත්යැකාමේ ත්ාක්ණ 

ඳාඨභාරාර පුයප්ඳාඩු දි්ත්රික්කරට ඡඵදා වරි ල රලඡ .  ඒා අාිය වැත් 

ඡර දි්ත්රික් ඡකාටා රභඹ ඡර ර්ීකකයණඹ කය ඇත්.  දි්ත්රික් ඡකාටා 

රභඹ ඡව ුළඡන්ත ඉ ස් වා ඡවො අධයාඳනඹක් හිත් ඡකොශම ලනි 

දි්ත්රික්කය න්ත ඩා ඡවො ස් ඡඳශ ප්රතිපර රඵා ඇති භවය ියුනන්ත යජඡ  

විලව්ිදයාර ඳද්ධතිඹට ඡනොරකා වරි ල ඇති අත්ය ඡභභ ියුනන්තට ඡඵොඡවා ඡද් 

කිමේභට වලකිඹා ඇත්.  අන්තත්ර්ජාතික  විල්විදයාරර ඩා ඡවො න අත්ය 

ඔවුන්ත ස් අධයාඳනඹ රඵන යටර ඳී ස ියී භට රණයණඹ කය ල ඇත්. 

10.187 ඡම් න විට ියුනන්ත 30ඉ000 කට ආන්තන ාඛ්යාක් ශ්රී රාකාඡර යජඡ  

විල්විදයාරරට ඇුළශත් කය ඇති අත්ය ියුනන්ත 10ඉ000 කට අඩු ාඛ්යාක් 

ත්ාක්ණික වා  විදයා ඳාඨභාරා වදායති.  අධයාඳන අභාත්යාාලඡ  ඡයුණරාිය 

ඹටඡත් ශ්රී රාකා යජඹ විියන්ත වනාධාය රඵා ඡදන බායඹන්ත නිර්භාණඹ කයමින්ත 

අරණත්ඡ දී ඡභන්ත ැඡම් ඳන්ත්  භැ ඡවො ඡඳෞද්ැය ක ඳා්  ආයම්බ කශ යුුළ 

ඹලයි ඡඹාජනා ඡකඡර්.  

10.188 ජාත්යන්තත්ය ඳා්  ඡ ලට  එභ  ඳා්  ඡත් ඹලීමභට ඡදභාපිඹන්ත 

සනන්තදු කශ යුුළඹ.  18 න ලත්ර්ඡ  අානඡ දී  ආනන්තද ලනි ඳා්  

නිර්භාණඹ කයමින්ත ශ්රී රාකා ඡඵෞද්ධ ප්රභූ  ඳලශලන්තතිඡ  අිපඳාඡර් ඹමින්ත ඡඵෞද්ධ 

අනනයත්ාඹ ව ශ්රී රාකා ඉතිවාඹ විඹ නිර්ඡද්ලඹට ඇුළශත් කයමින්ත ඉවත් 

වන්ත අධයාඳන රභඡ දී ත්ාක්ණඹ වා ැණිත්ඹ ඉැලන්තීමභ වා ප්රමුඛ්ත්ඹ 

දිඹ යුුළඹ.  
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 2. බ 83  භු ලබඹන්ු වුරුදුු බදක්ත්ු ඊඳබද්ලනඹු පිිගඵු පුහුණුු භගු

ආතිු භහඟු ළවලුු වින්බන්ු බබේදු ඹන්නු පිිගඵු සිඹලුු භික්ෂන්ු දළඩිු

පුහුණුක්ුරඵහුළම භුනිෂ බද්ල යනුුරළබබ්. බු 

 2. බ 89 බද්ලඹවු ඊිතතු ඳරිදිු ඊත්ු වහු භහඟු සථහු වහු සුදුසුු ම්භත 

සථහඳනඹුකිරීභවුපුබයෝහී ුපයභ. බු 

 2. බ 90 පිරිසිදුුරහන්ුවිිතිුයනුඵරඳෆම්ුඵළවළයු ුකිරීභවත්ු ඉවු විරුද්ධු

නළඟීුසිටීභවත්ුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභුදළනුත්ුකිරීභුවුපුබයෝහී ුපයභ. බ 

 2. බ 91 ංයු රැල්බරන්ු මුළුු ඟනු භහඟඹු බබ්යහු ළම භවු වු හන්තහන්වු

භහතිත්ඹඹුවහු ළඩිහිිනඹන්වුරුුකිරීභවුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභවු�ඹහභහෂ ු

ආතිුුකිරීභ. බ 

 2. බ 92 බද්ලඹවුළශබඳනුනනයතහුවිහිදහරනුයරුආගලුම්ුවිරහසිතහුවු

බද්ීඹුනිඳළයුම්ුබහවිතඹුවහුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභ. බු 

 2. බ 93  දළනවු ඳත්නහු ඟහතයන්තයු ඳහල්ු යහශිඹකි. බු ඒහු බොශමු ඳභවක්ු

බනොුසිඹලුුනයුයහුයහප්තුආත. බුබම්ුවහුයඟබ ුකිසිභුනිඹහභනඹක්ු

බනොභළත. බුුඟහතයන්තයුඳහල්රුඈබම භ රඵනුබඵෞද්ධුශියඹන්වුධයහඳනු

විඹුඳභවක්ුබනොුඑභුදරුන්බේුඅභදුඈළන්පයභුනිහෂ ඹුශුයුතුඹ. බු 

VI  ලන ඳරිච්මේදය 

 බහහුංසිතිඹුවහුඟහතිුනනයතහඹ 

 2. බ 9  පුයහවු ශ්රිු රහංකිු භහඟඹු සිඹු බම්ු විවහයසථහනඹවු   බඵොබවෝු

ම්ඵන්ධතහු වයවහු ඵළඳීු ති. බණ්ු මිනිසුන්බේු ු එදිබනදහු ජීවිතබ දීු ළදත්ු

හෂ ඹබහයඹක්ුබම්ුඳන්බරන් ඈුගුූ ුඵළවිනි. බු ුභික්ෂන්ුවන්බේරහුගිහිඹන්ු

භු තභු ඟනතහු රැඵරහු ළම භු වහු නහඹත්ඹු ත්ව. බු ු නූතනු ශ්රි 

රහංකිුභහඟබ ,ු රැකිඹහු බප්ක්හුයමින්ුනයඹවුංක්රභවඹුපයබම්ු ළඩිු

්රවතහඹක්ු එභු ම්ඵන්ධතහඹන්වු ඵහධහක්ු පයු ආතිු තයු බඵුහබවෝු

බඵෞද්ධඹන්ුඳන්රුභුආතිුම්ඵන්ධතහුබිුදළී භවුඳවන්ුබනුතිබබ්. බ 
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 2. බ 83  භු ලබඹන්ු වුරුදුු බදක්ත්ු ඊඳබද්ලනඹු පිිගඵු පුහුණුු භගු

ආතිු භහඟු ළවලුු වින්බන්ු බබේදු ඹන්නු පිිගඵු සිඹලුු භික්ෂන්ු දළඩිු

පුහුණුක්ුරඵහුළම භුනිෂ බද්ල යනුුරළබබ්. බු 

 2. බ 89 බද්ලඹවු ඊිතතු ඳරිදිු ඊත්ු වහු භහඟු සථහු වහු සුදුසුු ම්භත 

සථහඳනඹුකිරීභවුපුබයෝහී ුපයභ. බු 

 2. බ 90 පිරිසිදුුරහන්ුවිිතිුයනුඵරඳෆම්ුඵළවළයු ුකිරීභවත්ු ඉවු විරුද්ධු

නළඟීුසිටීභවත්ුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභුදළනුත්ුකිරීභුවුපුබයෝහී ුපයභ. බ 

 2. බ 91 ංයු රැල්බරන්ු මුළුු ඟනු භහඟඹු බබ්යහු ළම භවු වු හන්තහන්වු

භහතිත්ඹඹුවහු ළඩිහිිනඹන්වුරුුකිරීභවුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභවු�ඹහභහෂ ු

ආතිුුකිරීභ. බ 

 2. බ 92 බද්ලඹවුළශබඳනුනනයතහුවිහිදහරනුයරුආගලුම්ුවිරහසිතහුවු

බද්ීඹුනිඳළයුම්ුබහවිතඹුවහුභහඟඹුබඹොමුුකිරීභ. බු 

 2. බ 93  දළනවු ඳත්නහු ඟහතයන්තයු ඳහල්ු යහශිඹකි. බු ඒහු බොශමු ඳභවක්ු

බනොුසිඹලුුනයුයහුයහප්තුආත. බුබම්ුවහුයඟබ ුකිසිභුනිඹහභනඹක්ු

බනොභළත. බුුඟහතයන්තයුඳහල්රුඈබම භ රඵනුබඵෞද්ධුශියඹන්වුධයහඳනු

විඹුඳභවක්ුබනොුඑභුදරුන්බේුඅභදුඈළන්පයභුනිහෂ ඹුශුයුතුඹ. බු 

VI  ලන ඳරිච්මේදය 

 බහහුංසිතිඹුවහුඟහතිුනනයතහඹ 

 2. බ 9  පුයහවු ශ්රිු රහංකිු භහඟඹු සිඹු බම්ු විවහයසථහනඹවු   බඵොබවෝු

ම්ඵන්ධතහු වයවහු ඵළඳීු ති. බණ්ු මිනිසුන්බේු ු එදිබනදහු ජීවිතබ දීු ළදත්ු

හෂ ඹබහයඹක්ුබම්ුඳන්බරන් ඈුගුූ ුඵළවිනි. බු ුභික්ෂන්ුවන්බේරහුගිහිඹන්ු

භු තභු ඟනතහු රැඵරහු ළම භු වහු නහඹත්ඹු ත්ව. බු ු නූතනු ශ්රි 

රහංකිුභහඟබ ,ු රැකිඹහු බප්ක්හුයමින්ුනයඹවුංක්රභවඹුපයබම්ු ළඩිු

්රවතහඹක්ු එභු ම්ඵන්ධතහඹන්වු ඵහධහක්ු පයු ආතිු තයු බඵුහබවෝු

බඵෞද්ධඹන්ුඳන්රුභුආතිුම්ඵන්ධතහුබිුදළී භවුඳවන්ුබනුතිබබ්. බ 
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මෙය සිංශ මබෞද්ධයින්මේ ඳවු ශා වොජ වබතාලන් විංව්කෘතිමයන් උරුෙ 

කර ගත්දෑ උදුරා ගැනීෙට මශේතු වී තිමේ.  

10.195 ශ්රී ිංකාමව ලාජතජත්ලය ශා විංර්ණ ස වොජ රෙය ිසවා නවීකරස 

ක්රියාලයේමී ව ලතාත්ෙ බඳෑෙට ක්ව ප්රජාල සිංශ මබෞද්ධ තරුසයින් ලන 

අතර අමනකුත් සුළුතර ප්රජාලන්ට වවුන්මේ අධයාත්ෙක අලයතා ඳෙසක් 

මනොල මූය ශා වොීයය අලයතාද බා ගිසිනන් වවුන්මේ ගගිනක ෙධයවා්ාන 

වවුන් එකට ඇද බැද තැබීෙට ශැකි වී තිමේ.  එබැවින් ශ්රී ිංකාල පුරා ඇති 

විශාරව්ාාන මෙෙ නවීන අලයතාලයට අදාෂ ලන්මන් මකමවේද යන්න ශා 

තරුස පීරිව දිනා ගන්මන් මකමවේද යන්න පිළිබල නැලත වකා බැලීෙ සුදුසු 

බල මකොිනෙ ිසණ මද් කරන අතර භික්ෂූන්ලශන්මවේාට ඒ පිළිබ ෙනා 

පුහුණුලක් බා වෙ පිළිබල අලධානය මයොමු විය යුතුය. 

10.196 අදයතන වන්ිසමවදන ොධය මූධණ ෙ වශ ාාාල ප්රගුණස මනොකෂ 

පිරිව්ල මනොවැකියේෙත් ාාා ඳරිශරසය ලත්ෙන් සිංශ ාාාමලහි ශීඝ්ර 

ඳරිශාිසයට මශේතු වී ඇත.  මබොමශෝ කා ිසණ ොසලත්, ජනොධයලත්, යේපි 

මේඛසලත්, දැන්වීම් ගදිමී මෙන්ෙ එදිමනදා ාාවිතමී වත් සිංශ බමවහි 

ගුණසාත්ෙකාාලය ශා ප්රිනතිය මකමී  යන අයුරින් ඳරිශරසය කිරීෙ 

ලණ තොනමී සුබල දක්නට ැමබන්නකි.  මෙෙ තත්ත්ලය සිංශ බමවහි 

ප්රිනතිය, ගුණසාත්ෙකාාලය ශා අනාගත ඳැලැත්ෙ තශවුරු කෂ යුතුය.  

10.197 මශෂ බවට ඳලතින තණ ජන ශමුමව ශ්රී ාිංකික ජාතික අනනයතාලය 

සුරක්ෂිත කිරීමම් ඳරොණ ාමයන් විංවක්ෘතිය රැකගැනීෙ  මලනුලට අදාෂ ඳාණ ල් 

දැනුලත් කර, ඊට අලය ක්රියාොණ ග ගැනීෙ තුළින් ප්රිනතිගත ශා ගුණසාත්ෙක 

ාාාලක් අනාගත ඳරපුරට දායාක කිරීෙ වශා  කටයුතු කෂ යුතුය.  ඒ වශා 

මකොිනවමම් ිසණ මද් ඳශත වශන් කරමු. 

■ ජාතික ාාාල එකෙ ජාතික වශ රාජය ාාාල විය යුතු අතර එය ජාතික 

අනනයතාලය විංමක්තලත් කරලන්නක් මව මෙන්ෙ ජාතික ගරක්ාල 

වම්බන්ධමයන් බඳෑම් කෂ ශැක්කක් මව ශඳුනා ගැනීෙ.  
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■ සිංවරු බහහබහිු ඈතිවහඹ,ු ඊසු යහයවු රීතිු භහරහු වහු ඊසු

බහහක්ුබරුෂ ධනඹුූ ුඅහයඹුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුරඵහළම භ. බ 

■ ත්භන්ුඟනභහධයුවහුබහහු්රගුවුබනොශුපිරිසුවිසින්ුබහහුවිිතිු

කිරීම්රවුරක්ුආතිුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ලිිතතු වහු ථනු සිංවරු ඵබහිු ෂ තභහනබ ු ඳතිනු බදෝු වහු එභු

තත්ත්ඹවුඳහදුූ ුබවේතුුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු ඊරුභඹක්ු බරු රැළම බම්ු

ළදත්භුවඳුනහුළම භ. බ 

■ බවශු ඵු රැු ළම භු බනුබන්ු වහු ්රමිතිතු බභන්භු ගුවහත්භු

බහහක්ු නහතු ඳයපුයවු දහඹහදුයළම භු බනුබන්ුනහතබ දීුතයුතුු

�ඹහභහෂ ුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ සිංවරුබහහුරැළම භුබනුබන්ුඳෂ බ වුවුධයඹනුඅඹතනක්ු

පිහිුගපයභ. බ 

■ ්රංලඹ, ඉශ්රහඹරඹු වහු භවයු සළන්ඩිබනවිඹහනුු යවරු බභන්ු බහහු

වහුතීන්දුුතුවළකිුඅඹතනක්ුපිහිුගපයභ. බු(දළනවුබහහුඅඹතනුති. වදුබභභු

හෂ ඹඹුඈුගුබනොබේ. බ) 

■ ඈංග්රීසිඹු ඈවශු බහහක්ු බරු රහු සිංවරු බනොළදත්ු බේු රනු

භහනසිත්ඹුබනසුයුභේුබහහවුආළුම්ුයනුඟනතහක්ුබිහිුකිරීභ. බ 

■ ඈවශුධියවඹුආතුළුුසිඹලුුයහඟයුවයුතුුසිංවරුඵසින්ුකිරීභ. බ 

■ ඟහතයන්තයුඳහල්රුසිංවරුබහහුබබයහිුආතිුඩුුධහනඹුභු

කිරිභුවහුවිඹඹුකිහිඳඹක්ත්ුසිංවරුඵසින්ුඈළන්පයභ. බු 

■ සිංවරු බහහබේු යහයවබ , ඳදු බඵදීබම්ු ළනිු රු�ු ලහස�ඹු

ලබඹන්ුහච්ඞහුබොවුඑගතහුඳළමිවුබඳොදුුබහහක්ුබිහියුළම භ. බ 
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■ සිංවරු බහහබහිු ඈතිවහඹ,ු ඊසු යහයවු රීතිු භහරහු වහු ඊසු

බහහක්ුබරුෂ ධනඹුූ ුඅහයඹුපිිගඵුබඵෝධඹක්ුරඵහළම භ. බ 

■ ත්භන්ුඟනභහධයුවහුබහහු්රගුවුබනොශුපිරිසුවිසින්ුබහහුවිිතිු

කිරීම්රවුරක්ුආතිුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ලිිතතු වහු ථනු සිංවරු ඵබහිු ෂ තභහනබ ු ඳතිනු බදෝු වහු එභු

තත්ත්ඹවුඳහදුූ ුබවේතුුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ ඟහතිු බහහු ඟහතිු ංසිතිු ඊරුභඹක්ු බරු රැළම බම්ු

ළදත්භුවඳුනහුළම භ. බ 

■ බවශු ඵු රැු ළම භු බනුබන්ු වහු ්රමිතිතු බභන්භු ගුවහත්භු

බහහක්ු නහතු ඳයපුයවු දහඹහදුයළම භු බනුබන්ුනහතබ දීුතයුතුු

�ඹහභහෂ ුහච්ඞහුකිරීභ. බු 

■ සිංවරුබහහුරැළම භුබනුබන්ුඳෂ බ වුවුධයඹනුඅඹතනක්ු

පිහිුගපයභ. බ 

■ ්රංලඹ, ඉශ්රහඹරඹු වහු භවයු සළන්ඩිබනවිඹහනුු යවරු බභන්ු බහහු

වහුතීන්දුුතුවළකිුඅඹතනක්ුපිහිුගපයභ. බු(දළනවුබහහුඅඹතනුති. වදුබභභු

හෂ ඹඹුඈුගුබනොබේ. බ) 

■ ඈංග්රීසිඹු ඈවශු බහහක්ු බරු රහු සිංවරු බනොළදත්ු බේු රනු

භහනසිත්ඹුබනසුයුභේුබහහවුආළුම්ුයනුඟනතහක්ුබිහිුකිරීභ. බ 

■ ඈවශුධියවඹුආතුළුුසිඹලුුයහඟයුවයුතුුසිංවරුඵසින්ුකිරීභ. බ 

■ ඟහතයන්තයුඳහල්රුසිංවරුබහහුබබයහිුආතිුඩුුධහනඹුභු

කිරිභුවහුවිඹඹුකිහිඳඹක්ත්ුසිංවරුඵසින්ුඈළන්පයභ. බු 

■ සිංවරු බහහබේු යහයවබ , ඳදු බඵදීබම්ු ළනිු රු�ු ලහස�ඹු

ලබඹන්ුහච්ඞහුබොවුඑගතහුඳළමිවුබඳොදුුබහහක්ුබිහියුළම භ. බ 
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■ සිංවරුබහහුතහක්ණිුලබඹන්ුවයුතුුකිරිභවුඳවසුුකිරීභුවහු

තුයුතුු�ඹහභහෂ ුළම භ. බුසිංවරුබහහුබනුබන්ුනිළරැදිුයුනිබෝ්ුබදෝු

යහිතුසිංවරුක්යුවහුක්යු(ඹතුරු)ුපුරුුනිෂ භහවඹුකිරීභ. බු 

■ විලසවිදයහරරු සිංවරු බහහු පිිගඵු බදඳහෂ තබම්න්තුරු බහහු

ඳෂ බ වුවයුතුුවිධිභත්ුකිරීභ. බු 

■ ඳහල්ුතුශුසිංවරුබහහුඈළන්පයභවුසිංවරුබහහුඊඳහධිධහරීන්ුබඹදපයභ. බ 

■ සිංවරු බහහවු ඳතිනු බබශබඳොශු ිනනහභු ළඩිකිරීභවු වයුතුු

කිරීභ. බු 

■ සිංවරු ඵු වහු ඒු අ�තු ධයහඳනු රැකිඹහු බබශබඳොශු නිෂ භහවඹු

කිරීභ. බ 

■ සිංවරුබහහු දිනඹුබරුභහෂ තුුභු02ුනුදිනඹුනම්බොවුහෂ ිතු

එභුදිනඹුයහඟයුනු්රවඹුභතුඊත්හහයබඹන්ුඳළළත්පයභ. බු 

■ විවිධුබහහලින්ුලිඹළවු�ුලහසත්රිඹු්රන්ථුසිංවරුබහහවු ඳරිෂ තනඹු

කිරීභවුවඹුරඵහදීභ. බු 

■ සිංවරුබහහුම්ඵන්ධබඹන්ුවයුතුුයනුයහඟයුඅඹතනුනුයහඟයු

බහහුභහතයංලඹ, යහඟයුබහහුබදඳහෂ තබම්න්තු, ධයහඳනුභහතයංලඹ, ඟහතිු

ධයහඳනු අඹතනඹ, ංසිතිු භහතයංලඹ, ංසිතිු වයුතුු

බදඳහෂ තබම්න්තු,  ඹනුඅඹතනුතයුඹවඳත්ුඵතහුඳත්හුනිමින්ුසිංවරු

බහහබේුඊන්නතිඹුබනුබන්ු�ඹහකිරීභ. බු 

■ සිංවරු බහහු රැළම භු බනුබන්ු යහඟයු ්රතිඳත්තිභඹු තීයවරවු

එශඹීභවුිජුුයහඟයුභළදිවත්පයභක්ුසිදුකිරීභ. බු 

 2. බ 98  අණ්ඩුක්රභුයසථහබේු  ුනුංබලෝධනඹවුබඳයුඳළතිු ුඅහයඹවුු

�ු රංහු පුයහු සිංවරු බහහ,ු ඳරිඳහරනු බහහ,ු ම තිු ඳළනපයබම්ු බහහු වහු

ධියවුබහහු ු ුලබඹන්ුපිිගළබනවුඳරිදිු  ුනුංබලෝධනඹුබවෝසිු
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කිරීබභන්ු බවෝු නළතු සුදුසුු ඳරිදිු ංබලෝධනඹු කිරීභු බවෝු ශයුතුඹු ඹන්නු

බොමින්ුබහබේුනිෂ බද්ලඹින. බ 

VIII  ඳරිච්මේදය 

මලදකභ, මවෞසය, ආශළර ශළ මඳෝණය 

 2. බ 99 ුබඵෞද්ධු ධෂ භබ ු වහු දෂ ලනබ ු වන්ු ගුවහංු “බරෞකිු ජීවිතඹව”ු

ම්ඵන්ධුයුළම භු(යවුවහුබරෝබ ුුතියහයුදියුණුවු)ුබහවිතවුළම භු

ම්ඵන්ධු බහනහු ක්රභු දියුණුු යු නූතනු ලයතහු වහු බහවිතඹවු ළම භු

පිිගඵුළරකිලිභත්ුබමින්ුබඵෞද්ධුබහනහුංකඹහුවන්බේරහබේුබභන්භු

ඒුවහභුපුහුණුක්ුරත්ුපිිගත්ුඅඹතනුභට්වමින්ුඳෂ බ වුසිදුුකිරීභුවහු

ඳෂ බ වුඅඹතනඹක්ුපිහිුගපයභවුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ200ු බද්ීඹු බවශු බදභු වු ඵවහියු මදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු යු

ඳෂ බ වඹුකිරීභුළදත්භුධහයවඹුයමින්ුඒුවහුසුදුසුු�ඹහභහෂ ු

ළම භුසුදුසුුඵුබොමිබම්ුනිෂ බද්ලඹින. බ 

 2. බ621 ඳළයණිුබවශුුපයුෂ රුආතුළුුබබෝුුුෂ ුනළතත්ුයහප්තුකිරීභුවහුු

බම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුවිදයහත්භුබොඹහුඵරහුුඳෂ බ වුකිරීභුසුදුසුඹ. බු 

 2. බ622  බද්ීඹු අවහය,ු ඖධු වු ලහහයු ඖධ/අවහයු ු ්රඝලිතු කිරීබම්දීුු

ඵහුඟහතිු භහම්ු ළනිුඅඹතනලින්ු ු එල්රු විඹු වළකිු ඵහධහ,ු ඵරකිරීම්ු වහු

මධෂ ඹභත්ුකිරිම්ුළශළක්පයභුවහුනිඹහභනඹක්ුහිතුසහධීනුඅඹතනඹක්ු

ආතිුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ623 භේකිරිුදීබම්ු ුළදත්භුපිිගඵුබෞයුභහතයහංලබ ුළ පිිගබශදු

ඹුයනුතයුඑඹුතදුයවත්ුඳත්හුළම භුඟහතිුලබඹන්ුළදත්බේ. බ 

ු 2. බ624 ුරඳරහවයු වු භු ඳළවළඳත්ු කිරීභු වහු බහවිතු යනු විු හිතු

යහඹනිු රයු වහු ඳරිබබෝඟනඹවු හිතයු රයු ඳහරනඹු කිරීභු ,ු බභභගින්ු

ආතිුනුබයෝහඵහධු��ුඅ�තුබයෝුවුපිිගහුෆදීබම්ු්රවතහඹුළනු
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කිරීබභන්ු බවෝු නළතු සුදුසුු ඳරිදිු ංබලෝධනඹු කිරීභු බවෝු ශයුතුඹු ඹන්නු

බොමින්ුබහබේුනිෂ බද්ලඹින. බ 

VIII  ඳරිච්මේදය 

මලදකභ, මවෞසය, ආශළර ශළ මඳෝණය 

 2. බ 99 ුබඵෞද්ධු ධෂ භබ ු වහු දෂ ලනබ ු වන්ු ගුවහංු “බරෞකිු ජීවිතඹව”ු

ම්ඵන්ධුයුළම භු(යවුවහුබරෝබ ුුතියහයුදියුණුවු)ුබහවිතවුළම භු

ම්ඵන්ධු බහනහු ක්රභු දියුණුු යු නූතනු ලයතහු වහු බහවිතඹවු ළම භු

පිිගඵුළරකිලිභත්ුබමින්ුබඵෞද්ධුබහනහුංකඹහුවන්බේරහබේුබභන්භු

ඒුවහභුපුහුණුක්ුරත්ුපිිගත්ුඅඹතනුභට්වමින්ුඳෂ බ වුසිදුුකිරීභුවහු

ඳෂ බ වුඅඹතනඹක්ුපිහිුගපයභවුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ200ු බද්ීඹු බවශු බදභු වු ඵවහියු මදයු ක්රභු බදු ඒහඵද්ධු යු

ඳෂ බ වඹුකිරීභුළදත්භුධහයවඹුයමින්ුඒුවහුසුදුසුු�ඹහභහෂ ු

ළම භුසුදුසුුඵුබොමිබම්ුනිෂ බද්ලඹින. බ 

 2. බ621 ඳළයණිුබවශුුපයුෂ රුආතුළුුබබෝුුුෂ ුනළතත්ුයහප්තුකිරීභුවහුු

බම්ුම්ඵන්ධබඹන්ුවිදයහත්භුබොඹහුඵරහුුඳෂ බ වුකිරීභුසුදුසුඹ. බු 

 2. බ622  බද්ීඹු අවහය,ු ඖධු වු ලහහයු ඖධ/අවහයු ු ්රඝලිතු කිරීබම්දීුු

ඵහුඟහතිු භහම්ු ළනිුඅඹතනලින්ු ු එල්රු විඹු වළකිු ඵහධහ,ු ඵරකිරීම්ු වහු

මධෂ ඹභත්ුකිරිම්ුළශළක්පයභුවහුනිඹහභනඹක්ුහිතුසහධීනුඅඹතනඹක්ු

ආතිුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ623 භේකිරිුදීබම්ු ුළදත්භුපිිගඵුබෞයුභහතයහංලබ ුළ පිිගබශදු

ඹුයනුතයුඑඹුතදුයවත්ුඳත්හුළම භුඟහතිුලබඹන්ුළදත්බේ. බ 

ු 2. බ624 ුරඳරහවයු වු භු ඳළවළඳත්ු කිරීභු වහු බහවිතු යනු විු හිතු

යහඹනිු රයු වහු ඳරිබබෝඟනඹවු හිතයු රයු ඳහරනඹු කිරීභු ,ු බභභගින්ු

ආතිුනුබයෝහඵහධු��ුඅ�තුබයෝුවුපිිගහුෆදීබම්ු්රවතහඹුළනු
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දළනුත්ුකිරීභුවහුනිසිු්රෂ ධනඹුභුකිරීභුම්ඵන්ධබඹන්ුළ පිිගබශක්ු

සුශුයුතුුඵුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

 2. බ625 ධිු ීමනිු හිතු ඳළණිු  දභු භු කිරීභවු බෞයු භහතයහංලබ ු

ළ පිිගබශුඳතී. බුුඑනමුදුුඳළණි දභුම්ඵන්ධු්රඝහයුවයුතුුඵහුරුඳතී. බු

බම්ුම්ඵන්ධුනිඹහභනඹක්ුකිරීබම්ුලයතහඹුධහනඹුයමු. බු 

 2. බ626 අඵහධිතු පුද්රිනන්ු දවහු ිත්තීඹු පුහුණුුඅඹතනු බභන්භු ු Respite 

center (විබේු භධයසථහන)ු සථහපිතු කිරීභ. බු පෂ වු අඵහධිතඹන්ු රැඵරහු

ළම භවුයඟබ ුනු්රවඹුහිතුඅඹතනුසථහපිතුශුයුතුඹ. බු 

10.207ුුුුුුුුු�ුරංහුඵහුවිධුමදයුක්රභුබහවිතුයනුුරඵනුයවක්ුබරුපිිගළම භු

වහුුඑහිදීුබද්ීඹුමදයුක්රභුවළකිුෆභුසථහදීභුබහවිතුකිරීභවුසුදුසුුඳරිදිු

ංෂ ධනඹු බොවු ඟහතිු බෞයු �ඹහලිඹභු නිසිු ඳරිදිු සථහනතු බොවු

ඳත්හුබනුඹෆභ. බු 

10.208 ු ුුුබහවිතුයනුමදයුක්රභු නුු බනොරහු ු සිඹලුභුමදයුක්බේත්රරු

මදයු බභන්භු ඳරිඳහරනු බේහු (්රහථමි, ද්විතීින, තිතීිනුවහුනිහයවු

බේහු )ු බරු විධිභත්ු ඳත්හු බනු ඹෆභු වහු බයෝු නිහයවු බේහු ළඩිු

දියුණුුකිරීභුවහුඳවසුම්ුළඳීමභ. බ 

10.209 ු ුුුුුංඝහයු ක්බේත්රඹු තුශදීු බද්ීඹු මදයක්රභු බහවිතු කිරීභු විධිභත්ු වහු

ඳරදහීමුුබරු�ඹහත්භුකිරීභ. බු 

10.210ුුුුුුඅයුෂ බේද, සිද්ධ, යුනහනිුවහුබද්ීඹුඳහයම්ඳරිුමදයක්රභුපිිගඵුබනු

බනභුධහනඹුුබඹොමුුබොවුවිධිභත්ුවහුංඝනිුඅහයබඹන්ුඟනතහවු

වහනිුනුඅහයබ ුබද්ීඹුමදයුක්රභබහවිතඹවුඈ  ුහුයහුතළ දභ. බු 

10. බ211ුුුුුුයඟබ ුෆභුබයෝවරභුසිංවරුමදයුභධයසථහනඹක්ුඵළගින්ුපිහිුගපයභ 

10.212ු ු ු ු සිංවරු බදභු වු අ�තු බන�ත්ු මදයු ක්රභු තුිගන්ු ඟනතහවු

්රබඹෝඟනුරඵහළම භුවිධිභත්ුකිරීභවුඒුවහු බන්ුූ ුසිංවරුබදුබහක්ු

පිහිුගපයභ. බ 

355



356 
 

10.213      සිංවරුබදුඔසුුුවහුබනකුත්ුමදයුක්රභුම්ඵන්ධුළවලු නියහයවඹු

වහුනිඹහභනඹක්ුලය ඵුවන්ුයමු. බු 

10.214    යුදවසුවනහක්ුඳළතුණු සිංවරුබදභුතුුදළනුභුවහුඳෂ බ ව 

අඹතනඹක්ු (බඵබවත්ු වු ු බඵබවත්ු ක්රභ)ු �ඹහත්භු කිරීභවද  බඹෝඟනහු

යමු. බ 

10.215      යුදවසුවනක්ුතිසබේුඳළතුඑනුසිංවරුබදභුවිල්ඳුමදය 

ක්රභඹක්ුබරුබනොුභහන්තයුමදයුක්රභඹක්ුබරුෂ ථුදළක්පයභවත්ුසිංවරු

බදභුපිිගඵුරුණුුඳහල් බඳශබඳොත්රවුආතුශත්ුයුනහතුපුයපුයු

දළනුත්ුකිරීභවත්ුවයුතුුබඹදීභ. බ 

10.216        සිංවරුබදභුඅයක්හුකිරීභුවු්රෂ ධනඹුයඟබ ුකීභක්ුඵද ඒු

වහුලය ම තිු්රතිඳහදනඹුලයතහඹුවන්ුයමු. බ 

10.217       �ු රංහු නිදවසු බෞයු බේහක්ු ඳඹනු ඵවු අණ්ඩුක්රභු

යසථහබන්ු තවවුරුුයු තිබඵනු ඵළවින්ු බනකුත්ුමදයු ක්රභු වහු දු

සුදුසුුසථහුරඵහදීභු. බ 

VIII ඳරිච්මේදය 

 ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ, වන්නිමශදනය ශළ නල භළධය 

 2. බ6 9 සිංවරු බඵෞද්ධු නනයතහු පිිගඵු ඳවහහත්භු ්රහලු වහු

බඳෞද්ලිු සථහනු ු ආතුළුු සිඹලුභු රඳහහිම ු වහු ගුන්ු විදුල්ු භධයසථහනු

නිරීක්වඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ620  රංහබේු හරිු ු ඳළයණි  තහක්වඹු නළතු ඳවු න්නන්වු පුළුල්ු

ළ පිිගබශක්ු�ඹහත්භ විඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ661  බප්ුතීතුතහක්වඹුංඝහයුෂ භහන්තඹුවයවහුුබරෝඹවුවඳුන්හු

දීබභන්ුතීතුතහක්වඹ නුමුහුණුයකින්ුඈදිරිඹවුබනුඹහවළකිුඵළවින්ුඒු

ම්ඵන්ධබඹන්ුධහනඹුුබඹොමුුශුයුතුුඵුබොමිබම්ුනිෂ බද්ලඹින. බ 
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10.213      සිංවරුබදුඔසුුුවහුබනකුත්ුමදයුක්රභුම්ඵන්ධුළවලු නියහයවඹු

වහුනිඹහභනඹක්ුලය ඵුවන්ුයමු. බු 

10.214    යුදවසුවනහක්ුඳළතුණු සිංවරුබදභුතුුදළනුභුවහුඳෂ බ ව 

අඹතනඹක්ු (බඵබවත්ු වු ු බඵබවත්ු ක්රභ)ු �ඹහත්භු කිරීභවද  බඹෝඟනහු

යමු. බ 

10.215      යුදවසුවනක්ුතිසබේුඳළතුඑනුසිංවරුබදභුවිල්ඳුමදය 

ක්රභඹක්ුබරුබනොුභහන්තයුමදයුක්රභඹක්ුබරුෂ ථුදළක්පයභවත්ුසිංවරු

බදභුපිිගඵුරුණුුඳහල් බඳශබඳොත්රවුආතුශත්ුයුනහතුපුයපුයු

දළනුත්ුකිරීභවත්ුවයුතුුබඹදීභ. බ 

10.216        සිංවරුබදභුඅයක්හුකිරීභුවු්රෂ ධනඹුයඟබ ුකීභක්ුඵද ඒු

වහුලය ම තිු්රතිඳහදනඹුලයතහඹුවන්ුයමු. බ 

10.217       �ු රංහු නිදවසු බෞයු බේහක්ු ඳඹනු ඵවු අණ්ඩුක්රභු

යසථහබන්ු තවවුරුුයු තිබඵනු ඵළවින්ු බනකුත්ුමදයු ක්රභු වහු දු

සුදුසුුසථහුරඵහදීභු. බ 

VIII ඳරිච්මේදය 

 ළක්ණය, විදයළ භක ක්රභ, වන්නිමශදනය ශළ නල භළධය 

 2. බ6 9 සිංවරු බඵෞද්ධු නනයතහු පිිගඵු ඳවහහත්භු ්රහලු වහු

බඳෞද්ලිු සථහනු ු ආතුළුු සිඹලුභු රඳහහිම ු වහු ගුන්ු විදුල්ු භධයසථහනු

නිරීක්වඹුශුයුතුඹ. බු 

 2. බ620  රංහබේු හරිු ු ඳළයණි  තහක්වඹු නළතු ඳවු න්නන්වු පුළුල්ු

ළ පිිගබශක්ු�ඹහත්භ විඹුයුතුඹ. බු 

 2. බ661  බප්ුතීතුතහක්වඹුංඝහයුෂ භහන්තඹුවයවහුුබරෝඹවුවඳුන්හු

දීබභන්ුතීතුතහක්වඹ නුමුහුණුයකින්ුඈදිරිඹවුබනුඹහවළකිුඵළවින්ුඒු

ම්ඵන්ධබඹන්ුධහනඹුුබඹොමුුශුයුතුුඵුබොමිබම්ුනිෂ බද්ලඹින. බ 
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 2. බ666 �ු රංහබේු බඵෞද්ධු තරුවු තරුණිඹන්වු යහඹත්ඹු පිිගඵු

බඵෞද්ධු ංල්ඳඹු ඈළන්විඹු යුතුු තයු නු තහක්වඹු ු භු ම්ඵන්ධු

බමින්ුනුයහඳහයුඅයම්බුකිරීභවුදිරිළන්විඹුයුතුඹ. බු 

IX  ඳරිච්මේදය 

ඳරිවරය, වහලබළවික වම්ඳ   

 2. බ663  . දුදවභු වු මඟු විවිධත්ඹු ළනු හච්ඞහු කිරීබම්දීු බභභු මූලිු

රුණුුරහු ඵළලිඹුයුතුඹ. බු ු බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු තුශ න්තෂ ු තු බොඵහදවභු

පිිගඵුආතිුබඵෝධඹුවුභෆතුදීුවිදයහත්භුතවවුරුුශ රුණුුපිිගඵු

පුළුල්ු බඵෝධඹක්ු රඵහු තයුතුු තයු එභු රුණුු බල්න තු විඹු යුතුඹ. බු

න්නිබේදනඹ ශ යුතුඹ. 

10.224        බඵෞද්ධුදෂ ලනඹුඑදිබනදහුජීවිතඹුතුශ ඳවුඳරියඹුවහුඵළඳීභවුභහනසිු

වහු ලහරීරිු ු බෞයු ළඩිු දියුණුු යු ළම භවු ඊඳහයනු අහයඹු පිිගඵු

බඵෝධඹක්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බ665 බඵෞද්ධු දෂ ලනබ ු ආතිු ඈළන්පයම්ු ඳරියු ංයක්වඹවු ඊඳහයනු

අහයඹු පිිගඵු ඊදහවයවඹක්ු බරු මිතහනඹු  4%ක්ු මිමිඹු නහන්තයු

ඳත්හබනු ඹහභු නිහු බරෝඹවු ඔක්සිඟන්ු මුදහවරී. තභු යසථහබන්භු

බඵෞද්ධුඳදනභු්රහබඹෝගිු�ඹහත්භුයනුඔවුන්ුුතභන්ුන්නුඔක්සිඟන්ු

්රභහවඹවු  හු විලසඹවභුඔක්සිඟන්ුමුදහු වරිනුුරඵන්බන්ුසිඹලු ත්ත්බඹෝු

නිදුක්ුබත්හුඹනුුඊතුම්ුඳයභහෂ ථඹුආතුින. බුබඵෞද්ධුයවක්ුලබඹන්ුුබභයව 

නහන්තයුකනත්ඹු32%ක්ුදක්හුඳත්හබනුඹහභුෆභුපුයළසිබඹකුබේභු

කීභුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බ 

 2. බ666 . දුදවභු වහු ඳරියඹු පිිගඵු ඳතිනු ෂ තභහනු දළනුභු කුභක්දළිනු

බඵෝධු යතු යුතුු තයු එඹු ළඩිු දියුණුු යු න්නහු අහයඹු පිිගඵුු

හච්ඞහුශුයුතුඹ. බ 

 2. බ667  භහනු�ඹහහයම්ු දළනවු �ු රංහු තුශ . දුදවභු වහු ඳරියඹු තයු

ආතිුම්ඵන්ධතහඹවුඵරඳහනුඅහයඹුබඵෝධුයුතුයුතුඹ. බ 
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 2. බ 668  බනකුත්ු අමිු ණ් හඹම්ු වු ඔවුන්බේු �ඹහහයම්ු ිජුු වහු

ක්රහනුකරුඳරියඹවුඵරඳහනුඅහයඹුළනුබඵෝධුයුතුයුතුඹ. බ 

 2. බ669  බනකුත්ුඅමිුණ් හඹම්ුසිදුයනුබඵෞද්ධුවිබයෝධී �ඹහහයම්ුු

ඳරියඹවුඵරඳහනුඅහයඹුබඵෝධයුතුයුතුඹ. බ 

 2. බ630  බඵෞද්ධඹන් බරු බඳම ුසිිනමින්ුබඵෞද්ධුවිබයෝධී �ඹහහයම්ුයනු

පුද්රඹන් වුබනකුත්ුඳහෂ ලසඹන්ුඳරියඹවුවහනිුයනුඅහයඹුපිිගඵදු

වුඑභුඵරඳෆම්ුභුයනුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුශ  යුතුඹ. බ 

 2. බ631  බභභු හක්ිතු ළදපයබම්දීු භවළරුනුු බනකුත්ු තීයවහත්භු රුණුු

ඊදහවයවඹක්ු ු බරු -  නු තුන්ු ද ඹභ,ු නහන්තයු විනහලු කිරීභ,ු සිඹලුු

ජීපයන්වු රුවහු දළක්පයභු පිිගඵු ශභහු ධයහඳනඹ,ු ඳරියඹු බත 

හනුම්පිතු ඵළලීභ,ු ඳන්ල්ු ඈදි කිරීභු වයවහු නු නු විනහල,ු බඵෞද්ධු

සහී න්වන්බේරහු හනුම්පිතු බරු ු භහඟඹවු ඊඳහයු කිරීභ,ු ශභහු

හිංනඹ,ුත්ත්ුදුහිංහ,ුත්ුසුබහධනඹුඅදීුරුණුුපිිගඵුළඩිුදුයු

බතොයතුරුුබපයභුවු�ඹහත්භුකිරීභ. බු 

 2. බ632  බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුුබරුඈවතුකී රුණුුරවුභළදිවත්ු

න්බන්ුබබරදළිනුඳළවළදිලිුළරළසභක්ුබල්නතුශ යුතඹ. බ 

10.233          ධයඹනකින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ුුවිඹිග රහඳබ ුවහුබතත්ුරහඳබ ු

ඈතුරුුආතිුකු හුනහන්තයුණ් ුබඵොබවොභක්ුුඅයවයුඅ�තුඳන්ල්ුනු

තයු එහිු බබනුසහී න්වන්බේරහු ්රහී ඹු ්රඟහත්ු ඳරියුංයක්වඹත්ු

තයු ඵළඳිඹහු තවවුරුු කිරීභවු තිලිනන්ු ු �ඹහහරීු නු ඵින. බ බභභු

අහයඹවභුතහිනරන්තබ ුශ  ධයනලින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ුඳරියඹුරැු

ළම භවත්ු නහන්තයලින්ු තියහයු ම්ඳත්ු බහවිත කිරීභු පිිගඵත්ුු

තහිනරන්තුනහසීුභික්�න්ුවන්බේරහුතිලිනන්ු�ඹහහරීුනුඵින. බුඑභගින්ු

ඳරියුංයක්වඹුපිිගඵ භිනුඳන්රිනුතයුම්ඵන්ධතහඹුතවවුරුුනු

තයුඑඹුඳත්හුබනුඹෆභවුවයුතුුශයුතුුඵුඳබේුනිෂ බද්ලඹින. බු 
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 2. බ 668  බනකුත්ු අමිු ණ් හඹම්ු වු ඔවුන්බේු �ඹහහයම්ු ිජුු වහු

ක්රහනුකරුඳරියඹවුඵරඳහනුඅහයඹුළනුබඵෝධුයුතුයුතුඹ. බ 

 2. බ669  බනකුත්ුඅමිුණ් හඹම්ුසිදුයනුබඵෞද්ධුවිබයෝධී �ඹහහයම්ුු

ඳරියඹවුඵරඳහනුඅහයඹුබඵෝධයුතුයුතුඹ. බ 

 2. බ630  බඵෞද්ධඹන් බරු බඳම ුසිිනමින්ුබඵෞද්ධුවිබයෝධී �ඹහහයම්ුයනු

පුද්රඹන් වුබනකුත්ුඳහෂ ලසඹන්ුඳරියඹවුවහනිුයනුඅහයඹුපිිගඵදු

වුඑභුඵරඳෆම්ුභුයනුඅහයඹුපිිගඵුහච්ඞහුශ  යුතුඹ. බ 

 2. බ631  බභභු හක්ිතු ළදපයබම්දීු භවළරුනුු බනකුත්ු තීයවහත්භු රුණුු

ඊදහවයවඹක්ු ු බරු -  නු තුන්ු ද ඹභ,ු නහන්තයු විනහලු කිරීභ,ු සිඹලුු

ජීපයන්වු රුවහු දළක්පයභු පිිගඵු ශභහු ධයහඳනඹ,ු ඳරියඹු බත 

හනුම්පිතු ඵළලීභ,ු ඳන්ල්ු ඈදි කිරීභු වයවහු නු නු විනහල,ු බඵෞද්ධු

සහී න්වන්බේරහු හනුම්පිතු බරු ු භහඟඹවු ඊඳහයු කිරීභ,ු ශභහු

හිංනඹ,ුත්ත්ුදුහිංහ,ුත්ුසුබහධනඹුඅදීුරුණුුපිිගඵුළඩිුදුයු

බතොයතුරුුබපයභුවු�ඹහත්භුකිරීභ. බු 

 2. බ632  බඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුුබරුඈවතුකී රුණුුරවුභළදිවත්ු

න්බන්ුබබරදළිනුඳළවළදිලිුළරළසභක්ුබල්නතුශ යුතඹ. බ 

10.233          ධයඹනකින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ුුවිඹිග රහඳබ ුවහුබතත්ුරහඳබ ු

ඈතුරුුආතිුකු හුනහන්තයුණ් ුබඵොබවොභක්ුුඅයවයුඅ�තුඳන්ල්ුනු

තයු එහිු බබනුසහී න්වන්බේරහු ්රහී ඹු ්රඟහත්ු ඳරියුංයක්වඹත්ු

තයු ඵළඳිඹහු තවවුරුු කිරීභවු තිලිනන්ු ු �ඹහහරීු නු ඵින. බ බභභු

අහයඹවභුතහිනරන්තබ ුශ  ධයනලින්ුතවවුරුුපයුආත්බත්ුඳරියඹුරැු

ළම භවත්ු නහන්තයලින්ු තියහයු ම්ඳත්ු බහවිත කිරීභු පිිගඵත්ුු

තහිනරන්තුනහසීුභික්�න්ුවන්බේරහුතිලිනන්ු�ඹහහරීුනුඵින. බුඑභගින්ු

ඳරියුංයක්වඹුපිිගඵ භිනුඳන්රිනුතයුම්ඵන්ධතහඹුතවවුරුුනු

තයුඑඹුඳත්හුබනුඹෆභවුවයුතුුශයුතුුඵුඳබේුනිෂ බද්ලඹින. බු 
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10.234        හම්බඵෝඟුභික්�න්ුවන්බේුබබනක්ුනු. න්ළුුඑක්ත්ුඟහතීන්බේු

ංවිධහනඹුවිසින්ුපිරිනභනුරදු62 2ුබ ුමඟුවිවිධත්ුම්භහනබඹන්ුපිදුම්ු

රළ. බේු සු භවව කිරීභු තුිගන්  නහන්තයු අයක්හු කිරීභවු ඔහුු ශ 

ළ පිිගබශ ම්ඵන්ධබඹනි. බු බභන්ු හෂ ථු ක්රභබේදඹක්ු ශ්රිු රංහු තුශ  

�ඹහත්භුකිරීභුපිිගඵුධහනඹුබඹොමුුශුයුතුුඵවුනිෂ බද්ලුයමු. බු 

10.235         අඝහෂ ඹුඝන්රහ බනගි,ුඅභුවුමඟුවිවිධත්ුංයක්වඹුපිිගඵු

ඳශශ ඳෂ බ වු ඳ�හවු නුු බඵෞද්ධු දෂ ලනඹු ඳවු ඊන්න්බන්ු

ඳබේුඹවඳත්ු ු�ඹහහරීත්ඹන්ු ඳුඹවභවු බඹොමුුයනු තයු ඹවඳත්ු

�ඹහහරීත්ඹන්ු ඳු නිෂ හවබඹන්ු ඇත්ු යනුු රඵින. බු බඵෞද්ධු දෂ ලනබ ු

ඈළන්පයම්ුනුුමඟුවිවිධත්ුංයක්වඹත්ුඳරියුඳද්ධතිුංයක්වඹත්  

ඳබේු බභබරොු බභන්භු ඳයබරොු ජීවිතරවදු ඹවඳත්ු බේ. බු ු ඳරියඹවු

වහනිඹක්ු සිදුනු විවු ඒු තුිගන් මිනිහවදු වහනිු සිදුබේ. බු එඵළවින්ු ඳරියු

ංයක්වඹුබඵෞද්ධහමිිනන්වුඳභවක්ුසීභහුුබනොපයුමිනිහබේුඳයභුයුතුභු

බරුඳරියඹුඅයක්හුයුළම භුවහුසිඹලු බදනහබේභුකීභුවිඹුයුතුඵු

බොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

10.236 ඳබේ ඳළයණිු ංසිතිඹවු නුකරු බනොනු ඳවත්ු බඳබශේු නිෂ භහවු

නහවය,ුිතත්රඳව,ුරඳහහිම ුගුන්ුවිදුලිුළ වවන්ු ුබභන්භුපුත්ඳත්ු ,ුගයහු

ආතුළුු බඳොත්ඳත්ු ු භගින් බඵෞද්ධුංසිතිඹු විනහලුයනු ,ු බෞයුයනු

ඊඳවහඹවුරක්ුයනුසථහත්ු ,ුබහහුවිිතිුයනුසථහත්ුබඵබවවින්ුු

සුරබුතයභුදරුන්ු,ුතරුවුඳයම්ඳයහුබභන්භුළඩිහිිනඹන්දුඒහුඅබහඹවු

ළම භුනිහුයබට්ුඊරුභඹවු ,ුබයත්ඹවු  දීෂ කහලීනුබරුඵරඳෆම්ුආතිුපයු 

ආතිුඵුබොමිම්ුබහබේුනිභනඹින. බුුඒහුනිසිු්රමිතිතු�ඹහත්භ පයභවු

නිඹහභනඹක්ුලයුඵුබොමින්ුබහබේුනිභනඹින. බුු 

 2. බ637 . දුදවභු තීතබ ු සිවභු ඊතුරුු ඳශහබත්ු යහප්තු ති. ණුු තයු

බඵොබවොභඹක්ු බඵෞද්ධු පුයහසතුු දක්නවු රළබබ්. බු බදභශු බඵෞද්ධු ඟනතහු

62,222වු හුඑභුදිස�ක්ු4 තුශුසිිනනුඵත්ුමූලිුපිඹයක්ුබරුබදභශු

බඵෞද්ධු ධයහඳනු භධයසථහනුඅයම්බබොවු ඳත්හබනු ඹහභු ඟහතීන්ු තයු
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විලසහඹු වජීනඹු ආතිු කිරීභවු . දුදවභු බවේතුනු ඵු බොමින්ු බහබේු

නිභනඹින. බ 

 2. බ638 ිතත්රඳවුආතුළුු්රඝහයවුළ ුවවන්ුඅදිුඈදිරිඳත්ුයනුුරඵනුෆභුළ ු

වවනක්භු ,ු වළකිුතයම්ු ු ඟහතිුවළඟීම්ුආතිු නුඅහයබ ු ු විඹුයුතුු තයු

්රඝහයඹවු්රථභුුඳරීක්ුභණ් රඹකින්ුනුභතුවිඹුයුතුඹ. බුු 

 2. බ639 භහඟු භහධයු ආතුළුු ඈවතු ෆභු භහධයඹකින්භු ඈදිරිඳත්ු යනු ළ ු

වවන්ුබදෝනහ,ුමයඹ,ුහභහලහ,ු්රඝණ් ත්ඹ,ුදවඹ,ුීෂවඹුබභන්භු

අමිුවයුඳද්ධතිු ,ුංකඹහුවන්බේරහුආතුළුුවිබලේුඝරිතු ුඳවහඹවුවහු

ඊඳවහඹවුරක්ුයනුුතයුබම්ුබවේතුුහයවහුබොවුබනුදහඝහයඹු,ුභේපිඹු

දුදරුුඵතහු,ුගුරුුබෝරුඵතහුබිුළටීුආතිුඵත්ුභෆතදීුරඳහහිනිබ ු

විහලඹුයනුරදු ඈන්දීඹුම්බඹක්ුආතිුිතත්රඳිනඹු. ද්ධුඝරිතඹුනිහවු

ඳත්ුයනුදෂ ලනුආතුශත්ුතිබූුඵත්ුඑඹුබඳයදිුබථයහදුධෂ භඹුඅයක්හුපයු

ආතිු යව,ු ු ඉවු භිබඹෝඹක්ු බරදු බඳම ු ඹනු ඵත්ු බොමින්ු බහබේු

නිභනඹින. බු 

 2. බ6 2 ඳරිවත,ු දහඝහයු ම්ඳන්නු භහධ්ඹුබේදීන්,ු බල්ිනන්ු ,ුුු

ඟනභහධයරුන්බේු මූලිත්බඹන්ු එභු ක්බේත්රරවු පිවිබනු නිනන්ු

වහු ඳහඨභහරහු ඳළළත්පයභු වහු සුදුසුු අඝහයධෂ භු ඳද්ධතිඹක්ු ආතිු බොවු

නිඹහභනඹවුවයුතුුකිරීභුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයනුුරඵින. බු 

යු6422ුුදීෂ කුඈතිවහඹු,ුබඵෞද්ධුඊරුභඹු,ුසිංවරුබඵෞද්ධුබයත්ඹුබඳෝවඹු

යමින්ුදුදක්හභුඳළතුබනුඑනුතයුඑඹුුනහතඹුබනුබන්ුසුයක්හුබොවු

ඳත්හුබනුඹෆභුශ්රිුරංහහීමුසිඹලුුබදනහබේභුයුතුභුවහුකීභින. බු ුඑකීු. ද්ධු

ලහනබ ුඊරුභරුන්ුූ ුරහංකිුඟනතහබේුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවහුහිමිම්ුඅයක්හු

කිරීභු පුයළසිුකුඩුම්ඵඹ,ු යහඟයු ු තන්ත්රඹු ,ු භවහු ංකයත්නඹු්රමුුභසතු ්රඟහබේු

යුතුභු නු බවිනන්ු බභබතක්ු ඈදිරිඳත්ු ූ ු බොමින්ු බහු නිෂ බද්ලු වු බභභු

පෂ බෝක්තුනිෂ බද්ලුඹථහෂ ථඹක්ුකිරීභුසිඹලුුබදනහබේුකීභුන්බන්ඹ. බු 

ුබභභු නිභනු වහු නිෂ බද්ලු ු තනිු තනිු පුද්රඹහු ලබඹනුත්ු ඳවුරු වහු භහජීඹු

ලබඹනුත්ු ු අඹතනු වහු යහඟයු ලබඹනුත්ු ු යවක්ු ු ලබඹනුත්ු බඳොදුබේු ු භසතු
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විලසහඹු වජීනඹු ආතිු කිරීභවු . දුදවභු බවේතුනු ඵු බොමින්ු බහබේු

නිභනඹින. බ 

 2. බ638 ිතත්රඳවුආතුළුු්රඝහයවුළ ුවවන්ුඅදිුඈදිරිඳත්ුයනුුරඵනුෆභුළ ු

වවනක්භු ,ු වළකිුතයම්ු ු ඟහතිුවළඟීම්ුආතිු නුඅහයබ ු ු විඹුයුතුු තයු

්රඝහයඹවු්රථභුුඳරීක්ුභණ් රඹකින්ුනුභතුවිඹුයුතුඹ. බුු 

 2. බ639 භහඟු භහධයු ආතුළුු ඈවතු ෆභු භහධයඹකින්භු ඈදිරිඳත්ු යනු ළ ු

වවන්ුබදෝනහ,ුමයඹ,ුහභහලහ,ු්රඝණ් ත්ඹ,ුදවඹ,ුීෂවඹුබභන්භු

අමිුවයුඳද්ධතිු ,ුංකඹහුවන්බේරහුආතුළුුවිබලේුඝරිතු ුඳවහඹවුවහු

ඊඳවහඹවුරක්ුයනුුතයුබම්ුබවේතුුහයවහුබොවුබනුදහඝහයඹු,ුභේපිඹු

දුදරුුඵතහු,ුගුරුුබෝරුඵතහුබිුළටීුආතිුඵත්ුභෆතදීුරඳහහිනිබ ු

විහලඹුයනුරදු ඈන්දීඹුම්බඹක්ුආතිුිතත්රඳිනඹු. ද්ධුඝරිතඹුනිහවු

ඳත්ුයනුදෂ ලනුආතුශත්ුතිබූුඵත්ුඑඹුබඳයදිුබථයහදුධෂ භඹුඅයක්හුපයු

ආතිු යව,ු ු ඉවු භිබඹෝඹක්ු බරදු බඳම ු ඹනු ඵත්ු බොමින්ු බහබේු

නිභනඹින. බු 

 2. බ6 2 ඳරිවත,ු දහඝහයු ම්ඳන්නු භහධ්ඹුබේදීන්,ු බල්ිනන්ු ,ුුු

ඟනභහධයරුන්බේු මූලිත්බඹන්ු එභු ක්බේත්රරවු පිවිබනු නිනන්ු

වහු ඳහඨභහරහු ඳළළත්පයභු වහු සුදුසුු අඝහයධෂ භු ඳද්ධතිඹක්ු ආතිු බොවු

නිඹහභනඹවුවයුතුුකිරීභුබොමින්ුබහුනිෂ බද්ලුයනුුරඵින. බු 

යු6422ුුදීෂ කුඈතිවහඹු,ුබඵෞද්ධුඊරුභඹු,ුසිංවරුබඵෞද්ධුබයත්ඹුබඳෝවඹු

යමින්ුදුදක්හභුඳළතුබනුඑනුතයුඑඹුුනහතඹුබනුබන්ුසුයක්හුබොවු

ඳත්හුබනුඹෆභුශ්රිුරංහහීමුසිඹලුුබදනහබේභුයුතුභුවහුකීභින. බු ුඑකීු. ද්ධු

ලහනබ ුඊරුභරුන්ුූ ුරහංකිුඟනතහබේුබඵෞද්ධුඊරුභඹුවහුහිමිම්ුඅයක්හු

කිරීභු පුයළසිුකුඩුම්ඵඹ,ු යහඟයු ු තන්ත්රඹු ,ු භවහු ංකයත්නඹු්රමුුභසතු ්රඟහබේු

යුතුභු නු බවිනන්ු බභබතක්ු ඈදිරිඳත්ු ූ ු බොමින්ු බහු නිෂ බද්ලු වු බභභු

පෂ බෝක්තුනිෂ බද්ලුඹථහෂ ථඹක්ුකිරීභුසිඹලුුබදනහබේුකීභුන්බන්ඹ. බු 

ුබභභු නිභනු වහු නිෂ බද්ලු ු තනිු තනිු පුද්රඹහු ලබඹනුත්ු ඳවුරු වහු භහජීඹු

ලබඹනුත්ු ු අඹතනු වහු යහඟයු ලබඹනුත්ු ු යවක්ු ු ලබඹනුත්ු බඳොදුබේු ු භසතු
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බරෝඹවභු පිිගතු වළකිු හභඹ,ු වජීනඹු ු ඹනුභළදුම්ු පිිගබතක්ු ු . දුු දවබම්ුු

න්තෂ තුඵළවින්ුුඒුඊරුභඹුවහුුහිමිභුඅයක්හුයුළම භුබනොපිරිබවශහුඈුගුයු

තුයුතුුඵුුබඵෞද්ධුහිමිම්ුබොමින්ුබහුනිභනඹුයින. බුු 
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ඳරිශි්ටය 1.1 

බුද්ධ ාවන ජනාධිඳති ක ොමින් වභා ලාර්තාල 2002 උත්තරීතර වංඝ වභාල 

11 ලන ඳරිච්කේදය 

ලුශාත්ම  කලනව්   

උත්තරීතර සංඝ සභාව 

11.1 බුද්ධ ාවනය ආරක්ා ක ොට කඳෝණය කිරීම වශා ක ොමිම විසින් නිර්කද් 

 ර ඇති විවිධ කයෝජනා ක්රියාත්ම  කිරීක  ඇ ඇත්  ලයූශාත්ම  කලනව්   

විය  යුතුය.  ඒ පිළිබ විව්තර මතු දක්ලා ඇත. 

11.2 ඇත්  වථ්ානල අඳ කලත ඉදිරිඳත්  ෂ වාක්යල ඇ වංඝරාජ හිමි නම කේ 

අලයතාල කඳන්ලා කදන්නට කයුණි..  ාවනි   ටයුතු ව බන්ධකයන් අලවන් 

තීරණ ග්නීමට ශා බුද්ධ ාවනකේ උන්නතියට නිසි උඳකදව් බා ඇමට ය කිසි 

උත්තරීතර ආයතනයක් තිබිය යුතු බල අඳකේ ද නිගමනය විය.  ඒ අනුල 

ලර්තමානකේ භික්ෂු වමාජකේ ලයූශය ලර්ධනය  ඇ ඇති අයුරු ද කමරට 

ක්රියාත්ම  රජාතන්්රීය කද්ඳාන රමය ද ව්කි්ලට ගනිමින් වංඝරාජ 

හිමිලරකයකු ඳත් කිරීම කලනුලට උත්තරී ර වංඝ වභාලක් ඳාර්ලික න්තු 

ඳනතකින් පිහිටවිය යුතු බල නිර්කද්  රමු.   

11.3 කයෝජිත උත්තරීතර වංඝ වභාකේ වාමාජි  වංඛ්යාල 21 නම ට කනොල් ව විය 

යුතු ලන අතර එහි වංයුතිය ඳශත වශන් ඳරිදි විය යුතු ය්යි නිර්කද්  රමු. 

I. වයාකමෝඳා ම මශා නි ාකේ ම්ලලතු ඳාර්ලකේ මශනාය  වල්ාන්න් ලශන්කව  

කශෝ උන්ලශන්කව  විසින් බය ඳලරන ද නිකයෝජිත ව්ලාන්න්ලශන්කව  නමක් 

ඇතුළු එම ඳාර්ලකේ තුන්නමක්(03) 

II. වයාකමෝඳා ම මශානි ාකේ අව්රිරි ඳාර්ලකේ මශනාය  වල්ාන්න් ලශන්කව  

කශෝ උන්ලශන්කව  විසින් බය ඳලරන ද නිකයෝජිත ව්ලාන්න්ලශන්කව  නමක් 

ඇතුළු එම ඳාර්ලකේ තුන් නමක් (03) 
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ඳරිශි්ටය 1.1 

බුද්ධ ාවන ජනාධිඳති ක ොමින් වභා ලාර්තාල 2002 උත්තරීතර වංඝ වභාල 

11 ලන ඳරිච්කේදය 

ලුශාත්ම  කලනව්   

උත්තරීතර සංඝ සභාව 

11.1 බුද්ධ ාවනය ආරක්ා ක ොට කඳෝණය කිරීම වශා ක ොමිම විසින් නිර්කද් 

 ර ඇති විවිධ කයෝජනා ක්රියාත්ම  කිරීක  ඇ ඇත්  ලයූශාත්ම  කලනව්   

විය  යුතුය.  ඒ පිළිබ විව්තර මතු දක්ලා ඇත. 

11.2 ඇත්  වථ්ානල අඳ කලත ඉදිරිඳත්  ෂ වාක්යල ඇ වංඝරාජ හිමි නම කේ 

අලයතාල කඳන්ලා කදන්නට කයුණි..  ාවනි   ටයුතු ව බන්ධකයන් අලවන් 

තීරණ ග්නීමට ශා බුද්ධ ාවනකේ උන්නතියට නිසි උඳකදව් බා ඇමට ය කිසි 

උත්තරීතර ආයතනයක් තිබිය යුතු බල අඳකේ ද නිගමනය විය.  ඒ අනුල 

ලර්තමානකේ භික්ෂු වමාජකේ ලයූශය ලර්ධනය  ඇ ඇති අයුරු ද කමරට 

ක්රියාත්ම  රජාතන්්රීය කද්ඳාන රමය ද ව්කි්ලට ගනිමින් වංඝරාජ 

හිමිලරකයකු ඳත් කිරීම කලනුලට උත්තරී ර වංඝ වභාලක් ඳාර්ලික න්තු 

ඳනතකින් පිහිටවිය යුතු බල නිර්කද්  රමු.   

11.3 කයෝජිත උත්තරීතර වංඝ වභාකේ වාමාජි  වංඛ්යාල 21 නම ට කනොල් ව විය 

යුතු ලන අතර එහි වංයුතිය ඳශත වශන් ඳරිදි විය යුතු ය්යි නිර්කද්  රමු. 

I. වයාකමෝඳා ම මශා නි ාකේ ම්ලලතු ඳාර්ලකේ මශනාය  වල්ාන්න් ලශන්කව  

කශෝ උන්ලශන්කව  විසින් බය ඳලරන ද නිකයෝජිත ව්ලාන්න්ලශන්කව  නමක් 

ඇතුළු එම ඳාර්ලකේ තුන්නමක්(03) 

II. වයාකමෝඳා ම මශානි ාකේ අව්රිරි ඳාර්ලකේ මශනාය  වල්ාන්න් ලශන්කව  

කශෝ උන්ලශන්කව  විසින් බය ඳලරන ද නිකයෝජිත ව්ලාන්න්ලශන්කව  නමක් 

ඇතුළු එම ඳාර්ලකේ තුන් නමක් (03) 
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III. �ුරංහුභයපුයුභවහුනිහබ ුඊත්තරීතයුභවහනහඹුසහී න්ුවන්බේුබවෝු

ඊන්වන්බේු විසින්ු ඵරඹු ඳයන රදු නිබඹෝජිතු සහී න්ු වන්බේු නභක්ු

ආතුළුුඑභුනිහබ ුවතයුනභක්ු(2 ) 

IV. ශ්රිු රංහු යහභඡසඡු භවහු නිහබ ු භවනහඹු සහී න්ු වන්බේු බවෝු

ඊන්වන්බේුවිසින්ුඵරඹුඳයනුරදුනිබඹෝජිතුසහී න්වන්සුනභක්ුආතුළුු

එභුනිහබ ුවතයුනභක්(2 ) 

V. යහබභෝඳහලීුභවහුනිහබ ුබොට්බට්ුඳහෂ ලබ ුභවහනහඹුසහමින්ුවන්බේු

බවෝු ු ඊන්ු වන්බේු විසින්ු ඵරඹු ඳයනු රදු නිබඹෝජිතු සහී න්ු වන්බේු

නභක්ුආතුළුුඑභුඳහෂ ලබ ුබදනභක්(26) 

VI. යහබභෝඳහලීුභවහනිහබ ුබයෝවවුඳහෂ ලබ ුභවහනහඹුසහී න්ුවන්බේු

බවෝු ඊන්වන්බේු විසින්ු ඵරඹු ඳයනු රදු නිබඹෝජිතු සහී න්වන්බේු එක්ු

නභක්(2 ) 

VII. යහබභෝඳහලීු භවහනිහබ ු ශ්රිු රයහණීු හභ්රිු ධෂ භු ංකු බහබේු භවනහඹු

සහී න්ු වන්බේු බවෝු  ඊන්වන්බේු විසින්ු ඵරඹු ඳයනු රදු නිබඹෝජිතු

සහී න්වන්බේුඑක්ුනභක්(2 ) 

VIII. භහිගහන්බද්ු විබදයොදඹු වහු ඳෆලිඹබො ු විදයහරංහයු භවු පිරිබන්ු ධිඳතිු

සහී න්වන්බේරහුබදනභ(26) 

IX. ඊත්තරීතයු ංකු බහු විසින්ු ඳත්ු යු නුු රඵනු ු එක්ු සහී න්වන්බේු

නභක්(2 ) 

11.4. බ ඊත්තරීතයුංකුබහබේුහෂ ඹුබහයඹ 

බඹෝජිතු ඊත්තරීතයු ංකු බහබේු හෂ ඹු බහයඹු ඳවතු වන්ු ඳරිදිු විඹු යුතුු ඹළිනු

නිෂ බද්ලුයමු. බ 

I. . ද්ධුලහනඹවුශ්රි රංහුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබන්ුපිරිනභහුආතිු්රමුුසථහනඹු

ම්ඵන්ධුසිඹලුුවයුතුරවුයඟඹවුඊඳබදසු රඵහදීභුවහුභග බඳන්පයභ. බ 

II. . ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභවුදහශුරුණුුරදි ඊඳබදසු

දීභ. බ 
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III බ ෞද්ධ විහාරාරාම, භික්ෂු අධයාපනය, , සාික ද බද්පනයස ිර්ධනධ,  හා බ ෞද්ධ 

ප්රජා ිර්ධනධ,  ිළිබ ව් ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ැනීමම හා මුව්, ැනලු  ිවහා 

අ්සය පපනයබසි  ීමම  

IV භික්ෂු ිමාජ ල අසාස ඒ ඒ දතිපදා්්ත්ලින්  නහනර බපනයොදු දරුණු 

ිම් න්ධබ න් ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ැනීමම හා මුව්, ැනලු  ිවහා අ්සය 

පපනයබසි  ීමම  

V බුද්ධ සාි, ල අභ්යන්රර් බහ   ාිරර් පනයනිණබ , පපනය්ර් ්සක්්ා ැනීමම 

ිවහා පපනයබසි  ල ාීමම ිහ 

VI බුද්ධ සාි,බේ චිරි ථිතිප  ිවහා ආනුිරගිද ්, හා ිම් න්ධ ්, බ්,්ත 

සි ු  දාධන  න් ිළිබ ව ීරර  ැනීමම  

11 5 බ  ජිර ිරඝ ිභ්ා්ල බ්,මම බේදම් දාධන ාල ක් තිපබි  යුුව අරර එම 

දාධන ාලබේ ප්රධා, බේදම්  බුද්ධ සාි, අමාරයාරසබේ බේදම් වි  යුුව  න  

ක ධනබද්ස දරමු  

බුද්ධ සාි, අමාරයාරස  

11 6 බුද්ධ සාි,  බ්නුබ්න් ප්තරරීරර ිරඝ ිභ්ා් විසින් ැනු ල , සි ු ම 

ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ්රි ා්තමද රීරීබම් ්ැම ම බුද්ධ සාි, අමාරයාරස  බ්ර 

පනයන්බධන   එිර බේදම් ර,ුවර ිෑම විලම සනරි  යු්තබ්ත ිනසනහන්්ත බ ෞද්ධබ කු 

විසින්   

11 7 සන,ල පනය්්ත,ා බ ෞද්ධ දලයුුව බදොමිාරිි  පනයසවි  බදොමිාරිි  ජ,රාේ 

ර්ත්ත් ල පිි  දස යුුව    බමම පනයසවි ල ශ්රී ලරදා පනයරිපනයාල, බිය්බේ 

බජයයෂ්ඨ න ක ලධාරිබ කු පනය්ත දස යුුව    ු ශ සාික ද දලයුුව ිළිබ ව් ම,ා 

පනයසපුරුද්සක් හා සාි,බේ පන්,තිප ල දනපනයවීමරීන් දලයුුව දර, ැරුරර මහා 

ිරඝ ර්ත,බේ ිළිබ ැනීමමල ලක්වූ්කු වි  යුුව    

11 8 බුද්ධ සාි,  ිම් න්ධබ න් පනයන්බර, භ්ාරදූර දලයුුව ක්රම්්ත් ිරවිධා,  

වීම ිවහා බ ෞද්ධ දලයුුව බසපනයාධනරබම්න්ුව් අරස හ ක්  ලබ්ත ිරවිධා,  

රීරීම ක ධනබද්ස දරමු   ඒ ිෑම අරස ක්ම බදොමිාරිි ්රබ කු  ලබ්ත වි  යුුව 
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III බ ෞද්ධ විහාරාරාම, භික්ෂු අධයාපනය, , සාික ද බද්පනයස ිර්ධනධ,  හා බ ෞද්ධ 

ප්රජා ිර්ධනධ,  ිළිබ ව් ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ැනීමම හා මුව්, ැනලු  ිවහා 

අ්සය පපනයබසි  ීමම  

IV භික්ෂු ිමාජ ල අසාස ඒ ඒ දතිපදා්්ත්ලින්  නහනර බපනයොදු දරුණු 

ිම් න්ධබ න් ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ැනීමම හා මුව්, ැනලු  ිවහා අ්සය 

පපනයබසි  ීමම  

V බුද්ධ සාි, ල අභ්යන්රර් බහ   ාිරර් පනයනිණබ , පපනය්ර් ්සක්්ා ැනීමම 

ිවහා පපනයබසි  ල ාීමම ිහ 

VI බුද්ධ සාි,බේ චිරි ථිතිප  ිවහා ආනුිරගිද ්, හා ිම් න්ධ ්, බ්,්ත 

සි ු  දාධන  න් ිළිබ ව ීරර  ැනීමම  

11 5 බ  ජිර ිරඝ ිභ්ා්ල බ්,මම බේදම් දාධන ාල ක් තිපබි  යුුව අරර එම 

දාධන ාලබේ ප්රධා, බේදම්  බුද්ධ සාි, අමාරයාරසබේ බේදම් වි  යුුව  න  

ක ධනබද්ස දරමු  

බුද්ධ සාි, අමාරයාරස  

11 6 බුද්ධ සාි,  බ්නුබ්න් ප්තරරීරර ිරඝ ිභ්ා් විසින් ැනු ල , සි ු ම 

ප්රතිපපනය්තතිපම  ීරර  ්රි ා්තමද රීරීබම් ්ැම ම බුද්ධ සාි, අමාරයාරස  බ්ර 

පනයන්බධන   එිර බේදම් ර,ුවර ිෑම විලම සනරි  යු්තබ්ත ිනසනහන්්ත බ ෞද්ධබ කු 

විසින්   

11 7 සන,ල පනය්්ත,ා බ ෞද්ධ දලයුුව බදොමිාරිි  පනයසවි  බදොමිාරිි  ජ,රාේ 

ර්ත්ත් ල පිි  දස යුුව    බමම පනයසවි ල ශ්රී ලරදා පනයරිපනයාල, බිය්බේ 

බජයයෂ්ඨ න ක ලධාරිබ කු පනය්ත දස යුුව    ු ශ සාික ද දලයුුව ිළිබ ව් ම,ා 

පනයසපුරුද්සක් හා සාි,බේ පන්,තිප ල දනපනයවීමරීන් දලයුුව දර, ැරුරර මහා 

ිරඝ ර්ත,බේ ිළිබ ැනීමමල ලක්වූ්කු වි  යුුව    

11 8 බුද්ධ සාි,  ිම් න්ධබ න් පනයන්බර, භ්ාරදූර දලයුුව ක්රම්්ත් ිරවිධා,  

වීම ිවහා බ ෞද්ධ දලයුුව බසපනයාධනරබම්න්ුව් අරස හ ක්  ලබ්ත ිරවිධා,  

රීරීම ක ධනබද්ස දරමු   ඒ ිෑම අරස ක්ම බදොමිාරිි ්රබ කු  ලබ්ත වි  යුුව 
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ඹළිනුබඹෝඟනහුයමු. බු ුබඹෝජිතුංලුවඹුවුඒුඒුංලරවුඳළබයනුකීම්ු

ඳවතුවන්ුයමු. බ 

 ( ) බඵෞද්ධුවිවහයහභුංලඹ 

 තිහත්ුඳනතුඹවබත්ුඳළබයනුවයුතු. බ 
 විවහයහයහභුවහුඅයවයුබේනහනුපිිගඵුවයුතු. බ 
 දසිල්ුභෆණිරුුවහුඊඳහසිහයහභ 
 භික්ෂුුලිඹහඳදිංිතඹුවහුවළඳුනුම්ඳත් 

(6) භික්ෂුුධයහඳනුංලඹ 

 භික්ෂුුධ්ඹුඳනඹවුදහශුසිඹලුුවයුතු 
 හභබණ්යුඅඹතන 
 ඊත්තයුභික්ෂුුනිබක්තන 
 භවහවිවහයුභික්ෂුුනිබක්තනඹ 
 පිරිබන්ුවහුවිලසුවිදයහර 

(3) ලහනිුබද්ඳශුංෂ ධනුංලඹ 

 විවහයුබද්රම්ුඅජහුඳනත 
 පඟම ඹුසතුුවුපුයහසතුුංයක්වඹ 

( ) මූරයුවහුළරසුම්ුංලඹ 

 ංයහත්භුදත්ත 
 බතොයතුරුුආතුශත්ුබබ්ු විඹ 
 . ද්ධුලහනුයමුදර 
 �පිවු්රන්ථුවහුබඵෞද්ධු්රහලනුයමුදර 
 දවම්ුඳහල්ුයමුදර 
 සිල්ුභහතහුයමුදරුඅදීුබනත්ුයමුදල් 
 මූරයහධහය 

(4) බඵෞද්ධු්රඟහුංෂ ධනුංලඹ 

 භහඹහන්තයුඊඳබද්ලුභණ් රඹ 
 ලහනහයක්ුභණ් ර 
 දවම්ුඳහල්ුධයහඳනඹ 
 භහඟුවහුහයුධෂ භු්රෂ ධනඹ 
 ධෂ භු්රඝහයුවයුතු 
 බඵෞද්ධුමිතිුභහම් 
 විවහයුහෂ ඹුහධුමිති 
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( ) ඊත්තරීතයුංකුබහබේුබල්ම්ුහෂ ඹහර 

 ඊත්තරීතයුංකුබහුපිිගඵුසිඹලුුවයුතුු 

  . බ9 බොමිභු විසින්ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු බනුබන්ු බඹෝඟනහු යනු
ංවිධහනිුුවවනුබෂ හුිතත්රඹක්ුභගින්ුඳවතුදක්හුආත. බු 

 

. ද්ධලහනුභහතයහංලබ ුබඹෝජිතුංවිධහනුූවඹ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . බ 2ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු දළන්ු පිහිුගහු ආතිු මිමිබහඹු බවොු වුදු

බො නළගිල්රුඳළයණිුිවඹක්ුපයබභන්ුහෂ ඹහරබ ුහෂ ඹක්භතහඹවුසුදුසුුනළත. බු

ඊත්තරීතයු ංකු බහු වහු ඊත්තරීතයු ංකු බහබේු බල්ම්ු හෂ ඹහරඹු දු බඹෝජිතු

ුවතු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹුවහුබඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුුදුබඵෞද්ධු

. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹ ඊත්තරීතයුංකුබහ 

බඵෞද්ධුවයුතුුපිිගඵ 

බඵෞද්ධු
විවහයහභු
ංලඹ 

භික්ෂුු
ධයහඳනු
ංලඹ 

ලහනිු
බද්ඳශු
ංෂ ධනු
ංලඹ 

මූරයුවු
ළරසුම්ු
ංලඹ 

බඵෞද්ධු
්රඟහු

ංෂ ධනු
ංලඹ 

ඊත්තරීතයු
බහබේු
බල්ම්ු
හෂ ඹහරඹ 
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( ) ඊත්තරීතයුංකුබහබේුබල්ම්ුහෂ ඹහර 

 ඊත්තරීතයුංකුබහුපිිගඵුසිඹලුුවයුතුු 

  . බ9 බොමිභු විසින්ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු බනුබන්ු බඹෝඟනහු යනු
ංවිධහනිුුවවනුබෂ හුිතත්රඹක්ුභගින්ුඳවතුදක්හුආත. බු 

 

. ද්ධලහනුභහතයහංලබ ුබඹෝජිතුංවිධහනුූවඹ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . බ 2ු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලඹු දළන්ු පිහිුගහු ආතිු මිමිබහඹු බවොු වුදු

බො නළගිල්රුඳළයණිුිවඹක්ුපයබභන්ුහෂ ඹහරබ ුහෂ ඹක්භතහඹවුසුදුසුුනළත. බු

ඊත්තරීතයු ංකු බහු වහු ඊත්තරීතයු ංකු බහබේු බල්ම්ු හෂ ඹහරඹු දු බඹෝජිතු

ුවතු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹුවහුබඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුුදුබඵෞද්ධු

. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹ ඊත්තරීතයුංකුබහ 

බඵෞද්ධුවයුතුුපිිගඵ 

බඵෞද්ධු
විවහයහභු
ංලඹ 

භික්ෂුු
ධයහඳනු
ංලඹ 

ලහනිු
බද්ඳශු
ංෂ ධනු
ංලඹ 

මූරයුවු
ළරසුම්ු
ංලඹ 

බඵෞද්ධු
්රඟහු

ංෂ ධනු
ංලඹ 

ඊත්තරීතයු
බහබේු
බල්ම්ු
හෂ ඹහරඹ 
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බඳොත්ු ්රහලනු ංලඹු ද,ු බඵෞද්ධු විලසු බෝුහෂ ඹහරඹු වු ඟහතයන්තයු බඵෞද්ධු

වයුතුු අදිඹු දු වහ,ු ඊත්තරීතයු ංකු බහබේු බෞයඹු රැබනු ඳරිදි,ු සිඹලුු

ඳවසුම්ුහිතුහෂ ඹහරුබො නළගිල්රක්ුශුඳරියඹුඈදිුශුයුතුුඹළිනුනිෂ බද්ලු

යමු. බ 
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පරිශි්ටය  1.2 

සාමග්ගි මහ සඟ සමුඵව - කාර්ය පත් රය - 7 ප රඥප්තිය 
”සුඛා වංඝව්ව වාමග්ගි” 

බුදුරජාණන් ලශන්සවේ ක්ලැසියන්සෙන් අසේක්ෂා  ෂ සව වබුබුධ ශ ාව ය ්   

ං ාසේ වංරක්ෂණය ස  ට ිරරව්ාාී   රු  ිණිසව  , සධ සේ අඛණ්ඩ ආරක්ෂාල, 

මශ ජ තාලසග් ආර්ථි  - අශයාපක  - සවෞඛය - ව ාචාර ය  චතුර්විශ අංයන් 

දියුණු ස  ට වමගිය ශා වංහිඳියාල වැබෑ සව වි සිත වුණු ජාතියක් ව්ාාප ය  රු  

ිණිසව  , අතීත ජාති  උරුමයන් තුළින් දිව්ල  පංච් ප  තිපත්තිය ප  බු  රෙත් 

ශි්ටාචාරය, නීතිෙරු  භාලය, වි යා ශා තාක්ෂණ ාා ය,  ල  ැු මත් වමෙ 

උධ දීේතියට පත්  රු  ිණිසව  , දුේපත් ම, දුබුලැටි, මත් දිය, මත්ද්රලය කවා 

පරිශාකය  රා ෙමන්  ර  වමාජය ඉන් මු ලාසෙ  අ ාෙත පරපුරට ශර්මාු කූ 

කලැරැදි ක ශව් මාලතක් ව ව්  ර ස ු  ිණිසව  , පක්ෂ සධ පා ය කවා සබදී 

සලන්වී ිණරිසශ  ්   ාංසක්ය ජ තාල යිනන් සරරාසෙ , වාමග්ගි-ජාති  බසේෙයක් 

තුළින් වමෘධ ධිමත් ්   ං ාලක් උ ා  රෙු  ිණිසව  , ඓතිශාසි  ආ ර්යක් ව භික්ෂූන් 

ලශන්සවේ සග් අු ාව ත්ලය ශා  ාය ත්ලය යළි ව   ිය ස  ට පණ ෙන්ලා මශා 

වංඝරත් සේ උත්තරීතර බය ාව සේත් රසේත් ජාතිසේත් භාාසේත් යශපත 

ිණිසව බ මුඵෙැන්වීම ලත්මන්හි සියලු ම භික්ෂූන් ලශන්සවේා සග් ලෙමතමත්, 

අභිසයෝෙයත් ලන්සන් ය. 

ක ායාදී සේ යන්සෙන් සත රල සමම ලෙමතම මශා වංඝරත් ය තුෂ භික්ෂුල සග් 

අධ විතීය ාවක  සපෞරුය කුළු ෙැන්සල  පරිදි ශ්රී ාංසක්ය වමාජසේ ම ආරක්ෂාල 

ශා අභිලර්ශ ය උස වා ස  පසුබට වීර්යසයන්    ෘඪ අධි්ඨා සයන්   ප ාී   සව 

ව   ිය රීරීමට තලදුරටත් ප  මා  වුලසශ ත් ාව සේත් ජාතිසේත් වි ාය අප සග් ඇව ්

ශමුසලහි දී ම  රීන් ට අපට සිදුලු  ඇත. 

මශාවංඝයා සග් උත්තරීතර බය සධ පා ය ට සශෝ සධ පා  

මතිමතාන්තරලට සශෝ විජාති  බසේෙලට සශෝ සල ත්  ලර ම සශෝ පටු 

අරමුණු-අභිා ආදිය ට යට ස   ස  ට අසධ පාක  ල අපක්ෂපාතී ල ස  ලශ්වල 

වබුබුධ ශ    ාව සේ   දියුණුල ිණිසවත් ජාති  වමගිය ිණිසවත් සධ සේ වමුන් තිය 
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පරිශි්ටය  1.2 

සාමග්ගි මහ සඟ සමුඵව - කාර්ය පත් රය - 7 ප රඥප්තිය 
”සුඛා වංඝව්ව වාමග්ගි” 

බුදුරජාණන් ලශන්සවේ ක්ලැසියන්සෙන් අසේක්ෂා  ෂ සව වබුබුධ ශ ාව ය ්   

ං ාසේ වංරක්ෂණය ස  ට ිරරව්ාාී   රු  ිණිසව  , සධ සේ අඛණ්ඩ ආරක්ෂාල, 

මශ ජ තාලසග් ආර්ථි  - අශයාපක  - සවෞඛය - ව ාචාර ය  චතුර්විශ අංයන් 

දියුණු ස  ට වමගිය ශා වංහිඳියාල වැබෑ සව වි සිත වුණු ජාතියක් ව්ාාප ය  රු  

ිණිසව  , අතීත ජාති  උරුමයන් තුළින් දිව්ල  පංච් ප  තිපත්තිය ප  බු  රෙත් 

ශි්ටාචාරය, නීතිෙරු  භාලය, වි යා ශා තාක්ෂණ ාා ය,  ල  ැු මත් වමෙ 

උධ දීේතියට පත්  රු  ිණිසව  , දුේපත් ම, දුබුලැටි, මත් දිය, මත්ද්රලය කවා 

පරිශාකය  රා ෙමන්  ර  වමාජය ඉන් මු ලාසෙ  අ ාෙත පරපුරට ශර්මාු කූ 

කලැරැදි ක ශව් මාලතක් ව ව්  ර ස ු  ිණිසව  , පක්ෂ සධ පා ය කවා සබදී 

සලන්වී ිණරිසශ  ්   ාංසක්ය ජ තාල යිනන් සරරාසෙ , වාමග්ගි-ජාති  බසේෙයක් 

තුළින් වමෘධ ධිමත් ්   ං ාලක් උ ා  රෙු  ිණිසව  , ඓතිශාසි  ආ ර්යක් ව භික්ෂූන් 

ලශන්සවේ සග් අු ාව ත්ලය ශා  ාය ත්ලය යළි ව   ිය ස  ට පණ ෙන්ලා මශා 

වංඝරත් සේ උත්තරීතර බය ාව සේත් රසේත් ජාතිසේත් භාාසේත් යශපත 

ිණිසව බ මුඵෙැන්වීම ලත්මන්හි සියලු ම භික්ෂූන් ලශන්සවේා සග් ලෙමතමත්, 

අභිසයෝෙයත් ලන්සන් ය. 

ක ායාදී සේ යන්සෙන් සත රල සමම ලෙමතම මශා වංඝරත් ය තුෂ භික්ෂුල සග් 

අධ විතීය ාවක  සපෞරුය කුළු ෙැන්සල  පරිදි ශ්රී ාංසක්ය වමාජසේ ම ආරක්ෂාල 

ශා අභිලර්ශ ය උස වා ස  පසුබට වීර්යසයන්    ෘඪ අධි්ඨා සයන්   ප ාී   සව 

ව   ිය රීරීමට තලදුරටත් ප  මා  වුලසශ ත් ාව සේත් ජාතිසේත් වි ාය අප සග් ඇව ්

ශමුසලහි දී ම  රීන් ට අපට සිදුලු  ඇත. 

මශාවංඝයා සග් උත්තරීතර බය සධ පා ය ට සශෝ සධ පා  

මතිමතාන්තරලට සශෝ විජාති  බසේෙලට සශෝ සල ත්  ලර ම සශෝ පටු 

අරමුණු-අභිා ආදිය ට යට ස   ස  ට අසධ පාක  ල අපක්ෂපාතී ල ස  ලශ්වල 

වබුබුධ ශ    ාව සේ   දියුණුල ිණිසවත් ජාති  වමගිය ිණිසවත් සධ සේ වමුන් තිය 
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පිණිත්ුළඳුකිරීභවුසුදුසුුභුහරඹුඳළමිවුආත්බත්ුඹ. බුඳත්ුනුයුභුූ ුදුයඟඹවු

ළතිු බනොන, සුඳිනඳන්න, ඊජුඳිනඳන්නු අදිු ගුවඹන්බන්ු ඳරිපෂ වු වු ඟහතිු

නුලහත්බ ුඓතිවහසිුමිමිහුඹිගුඳවුන්හ, යබට්ුබද්ලඳහරනුවහුභහජීඹු

භන්ුභුබදුවිඝහයීලීුභළදවත්ුභනසින්ුඵරමින්, රහබුබප්ක්හබන්ුබතොයුබවොු

බද්ු ඹන්නවත්ු ළයදිු කිුරඹහදහභඹන්ු නිරුවු බොවු ඳරුතිබක්ෂේඳු යන්නවත්ු යබට්ත්ු

ඟහතිබ ත්ු ඊන්නතිඹු පිණිු ඈවල්ු න, කිසිකුවු ත්ු හධහයවඹක්ු බනොන, 

ම තිබ ු අධිඳතයඹු රුඹු න, විඟහතිු ඵරබේු බනොවසුරුනු බද්ීඹු ඟහතිු

ඳරුතිඳත්තිඹක්ුසිඹලුුයහඟයුවහුඳරිඳහරනුංලඹන්හිුකිුරඹහත්භුයහුළම භුතයලයු

බේ. බ 

ඒු වහු භගිු භවු ගරුනු බරු පිු ලහනු දඹහබන්ු වහු බෞයබඹන්ු ඳවතු

වන්ුඳරුතිජහන්හිුඊත්සුුන්නවුයත්නතරුඹහීෂ හදඹුබඳයුගුබොවුඊතුම්ුම්. ද්ධු

ලහනබ ුනහභබඹන්ුඳරුතිජහුයමු. බ 

 . බ ලරුු රංහු ඟනයඟඹු. දුු දවභවුරඵහු දීුආතිුඳරුමුසථහනඹුතවවුරුුබොවු. ද්ධු

ලහනඹුඅයක්ෂහුබොවුබඳෝවඹුකිරීබම්ුයහඟයුකීභුතදුයවත්ුඳථුකිරීභුවහු

දු නයහී යවඹු ආතුළුු ධෂ භවිබයෝධීු ු ංසිතිඹවු එබයහිු නළබ ගනු සිඹලුු

බද්ලඳහරනි, අමිුවුභහඟුඵරබේ, ඳරුතිඵහවනඹුකිරීභුවහුදුභි�ු-ුභි�ණීු

-ුඊඳහු-ුඊඳහසිහුඹනුසිවුනක්ුපිරිුපිිගඵු. දුයදුන්ුතළබූුකීභුනුයක්තු-ු

විම තු -ු විලහයදු -ු ඵහුලරුළතු -ු ධෂ භධයු -ු ධෂ භහනුධෂ භු ඳරුතිඳන්නු ඹනු ු ගුවබඹන්ු

න්නද්ධුන්නවුම්. ද්ධුලහනබ ුනහභබඹන්ුපිුදිවිහිමිබඹන්ුළඳුබමු. බුඑබේභු

. දුදවභු නුු ිිතෂ භබඹන්ු -ු තහක්ෂවබඹන්ු වහු බහහු ශිල්ඳු රහලින්ු

සඹංබඳෝිතතු ු ”බඳයදිුධහනයහහයඹ” වහු ”ධෂ භද්පයඳඹ” ඹනුනම්ලින්ුවිරුදහලිු

රත්ු ඒකීඹු ීරුු රංහක්ු ඳරුතිනිෂ භහවඹු යන්නවු ඊද්බඹෝබඹන්, අදෂ ලබඹන්ු වහු

ධෂ බභෝඳබද්ලනබඹන්ුබඳයමුවුන්නවුපිුළඳුබමු. බු 

6. බ ඈවතුදළක්ූ ුඊතුම්ුඳයභහෂ ථඹන්ුවහුකීම්ුසුයක්ෂහුයනුුපිණිුලරුුරංහබේු

යහඟයු ුවඹු ළඵවින්ු භු ඒකීඹු යහඟයඹක්ු ලබඹන්ු ඳත්හු ළම භු තයලයු නු

බවිනන්, යහඟයබ ුඊත්තරීතයුුම තිබ ුආතුශත්ුනුඒකීඹුයහඟයුංල්ඳඹවුහදයු

ෂ ථු නිරඳවඹක්ු රඵහු බදමින්ු ළඵෆු බරු න්ධීඹු න, එබවත්ු යහඟු ඒකීඹු
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ඳරුතිරඳඹක්ුහිතු යහඟයු ුවඹක්ුනිෂ භහවඹුයනුවිධිවිධහනුයසථහවුආතුශත්ු

කිරීභවදයනුශවිධුඊත්හවඹන්වුඑබයහිුනළගීුසිටීභවුදිවිහිමිබඹන්ුඳුළඳුවිඹු

යුතුු තයු ලරුු රංහු යහඟයඹු වහු එහිු නහඹත්ඹු දුෂ රු බොවු බඳොලිස, ඈ ම්ු වු

බනකුත්ුඵරතරලින්ුංයුක්තුඳශහත්ඵදුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුවයවහුශ්රිුරංහු

යහඟයඹුබඵදහුබන්ුකිරීභවදයනුසිඹලුුඊත්හවඹන්ුයෂ ථුකිරීභවුබඳයමුවුනිමු. බ 

3. බ ඟනයඟබ ුඟනතහුඳයභහධිඳතයඹුඑබරසින්භුභසතුඟනතහුතුුතදුයවත්ු

තඵහළම බම්ුළදත්භුරහුඳහෂ ලිබම්න්තුබේුඊත්තරීතයුයසථහදහඹුඵරඹද, 

ඟනහධිඳතිුවහුළබිනට්ුභණ් රඹුතුුවිධහඹුඵරඹද, තවවුරුුශුයුතුුආතිුතය, 

ඳශහත්ු භහතයු භණ් රු බවෝු ඳශහත්ු බහු බබතොත්ු ඒහු තුු බලේු විධහඹු වහු

යසථහදහඹු ඵරඹු භධයභු අණ්ඩුබේු එකීු ඊත්තරීතයු ඵරඹවු ඹවත්ු බොවු

ුරඹහත්භුයනුුපිණිුලයුෆභුපිඹයක්ුභුළම භවුපිුදිබඹන්ුසිිනමු. බ 

 . බ සිංවරුඟහතිඹුවිනහලුකිරීබම්ුයමුවුආතිුයවුබද ුබොව, ඟහතීන්ුතයුබදදු

භින්නතහුආතිුබොව, දීෂ කුහරඹක්ුපුයහුඳළළතිුඟහතිුවහුංසිතිුඹන්ුසුණුු

විසුණුුයලීබම්ු යමුණින්ුබද්ීඹුවහු විඟහතිුඵරබේරු නුරුවබඹන්ුබනුඑනුු

රඵනුසිඹලුුයසථහුබඹෝඟනහරවුඑබයහිුනළගීුසිවුයවුඟහතිඹුඅයක්ෂහුකිරීභවුපිු

ළඳුබමු. බ 

4. බ යහඟයබ ු සථහයත්ඹු තවවුරුු කිරීභු වහු දළනවු ුරඹහත්භු නු විිතිු

භළතියවුුරභඹුබනුවුෆභුඅනඹුභුභවඟනුනිබඹෝජිතඹකුුනිබඹෝඟනඹුනු

අහයබ ුනිසිුභළතියවුුරභඹක්ුවඳුන්හදීභුවහු ලයුංබලෝධනුබනොඳභහුු

ම තිතුකිරීබම්ුලයතහුධහයවඹුයමු. බුඑළනිුභළතියවුුරභඹක්ුසුයනු

බතක්, එබභන්භු විබද්ීඹුභළදිවත්පයබභන්ුශ්රිුරංහුඅණ්ඩුරුභු යසථහවුආතුශත්ු

ශු 3ුනුංබලෝධනබඹන්ුීරුුරංහුයඟඹු දුෂ රුකිරීභුවහුවඳුන්හු දුන්ුයහඟයු

ුවඹුනිළයදිු යනු බතක්, විධහඹු ඟනහධිඳතිු ඳත්කිරීබම්ුුරභබේදඹු ඳරුතිුවතු

යනුුවිනහුඟනහධිඳතිුතුුඵරතරුබවෝසිුකිරීභුවහුනුුරඵනුවළභුපිඹයක්ුභු

ළශළක්පයභවුපිඹයුනිමු. බු 

 . බ යහඟයබ ු සිඹලුු ළදත්ු ධුයු වහු සුදුසන්ු බතෝයහු ඳත්ු යු ළම භවු දළනවු

සථහඳනඹුයුආතිුයසථහුබහුබඵෞද්ධඹනවුතිහී ුබරුවයුතුුයනුඵු
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ඳරුතිරඳඹක්ුහිතු යහඟයු ුවඹක්ුනිෂ භහවඹුයනුවිධිවිධහනුයසථහවුආතුශත්ු

කිරීභවදයනුශවිධුඊත්හවඹන්වුඑබයහිුනළගීුසිටීභවුදිවිහිමිබඹන්ුඳුළඳුවිඹු

යුතුු තයු ලරුු රංහු යහඟයඹු වහු එහිු නහඹත්ඹු දුෂ රු බොවු බඳොලිස, ඈ ම්ු වු

බනකුත්ුඵරතරලින්ුංයුක්තුඳශහත්ඵදුඅඹතනුලක්තිභත්ුකිරීභුවයවහුශ්රිුරංහු

යහඟයඹුබඵදහුබන්ුකිරීභවදයනුසිඹලුුඊත්හවඹන්ුයෂ ථුකිරීභවුබඳයමුවුනිමු. බ 

3. බ ඟනයඟබ ුඟනතහුඳයභහධිඳතයඹුඑබරසින්භුභසතුඟනතහුතුුතදුයවත්ු

තඵහළම බම්ුළදත්භුරහුඳහෂ ලිබම්න්තුබේුඊත්තරීතයුයසථහදහඹුඵරඹද, 

ඟනහධිඳතිුවහුළබිනට්ුභණ් රඹුතුුවිධහඹුඵරඹද, තවවුරුුශුයුතුුආතිුතය, 

ඳශහත්ු භහතයු භණ් රු බවෝු ඳශහත්ු බහු බබතොත්ු ඒහු තුු බලේු විධහඹු වහු

යසථහදහඹු ඵරඹු භධයභු අණ්ඩුබේු එකීු ඊත්තරීතයු ඵරඹවු ඹවත්ු බොවු

ුරඹහත්භුයනුුපිණිුලයුෆභුපිඹයක්ුභුළම භවුපිුදිබඹන්ුසිිනමු. බ 

 . බ සිංවරුඟහතිඹුවිනහලුකිරීබම්ුයමුවුආතිුයවුබද ුබොව, ඟහතීන්ුතයුබදදු

භින්නතහුආතිුබොව, දීෂ කුහරඹක්ුපුයහුඳළළතිුඟහතිුවහුංසිතිුඹන්ුසුණුු

විසුණුුයලීබම්ු යමුණින්ුබද්ීඹුවහු විඟහතිුඵරබේරු නුරුවබඹන්ුබනුඑනුු

රඵනුසිඹලුුයසථහුබඹෝඟනහරවුඑබයහිුනළගීුසිවුයවුඟහතිඹුඅයක්ෂහුකිරීභවුපිු

ළඳුබමු. බ 

4. බ යහඟයබ ු සථහයත්ඹු තවවුරුු කිරීභු වහු දළනවු ුරඹහත්භු නු විිතිු

භළතියවුුරභඹුබනුවුෆභුඅනඹුභුභවඟනුනිබඹෝජිතඹකුුනිබඹෝඟනඹුනු

අහයබ ුනිසිුභළතියවුුරභඹක්ුවඳුන්හදීභුවහු ලයුංබලෝධනුබනොඳභහුු

ම තිතුකිරීබම්ුලයතහුධහයවඹුයමු. බුඑළනිුභළතියවුුරභඹක්ුසුයනු

බතක්, එබභන්භු විබද්ීඹුභළදිවත්පයබභන්ුශ්රිුරංහුඅණ්ඩුරුභු යසථහවුආතුශත්ු

ශු 3ුනුංබලෝධනබඹන්ුීරුුරංහුයඟඹු දුෂ රුකිරීභුවහුවඳුන්හු දුන්ුයහඟයු

ුවඹුනිළයදිු යනු බතක්, විධහඹු ඟනහධිඳතිු ඳත්කිරීබම්ුුරභබේදඹු ඳරුතිුවතු

යනුුවිනහුඟනහධිඳතිුතුුඵරතරුබවෝසිුකිරීභුවහුනුුරඵනුවළභුපිඹයක්ුභු

ළශළක්පයභවුපිඹයුනිමු. බු 

 . බ යහඟයබ ු සිඹලුු ළදත්ු ධුයු වහු සුදුසන්ු බතෝයහු ඳත්ු යු ළම භවු දළනවු

සථහඳනඹුයුආතිුයසථහුබහුබඵෞද්ධඹනවුතිහී ුබරුවයුතුුයනුඵු
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බඳම ඹනුබවිනන්ුඒුබනුවුසිඹලුුඟනුබොට්ඨහුනිසිුනුඳහතඹවුනිබඹෝඟනඹුන, 

ඳහෂ ලිබම්න්තුබේු ඵහුතයු නුභළතිඹු හිතු බහක්ු නිෂ භහවඹු බොවු විඟහතිු

තබඳපයම්ුළශළක්පයභවුලයුපිඹයුළම භුවහුරුඹුබරුභළදිවත්ුබමු. බ 

7. බ බනකුත්ුබහහරවුනිසිුතළනුරඵහුබදනුතයුසිංවරුබහහුමුපුදිිනනුපුයහු

ඳරිඳහරනු වහු ධියවු බහහක්ු බරු පිිගළම භවත්ු සිංවරු බහහබන්ු සිඹලුුම තිු

ඳළනපයභුතවවුරුුයනුඳරිදිුලරුුරංහබේුඊත්තරීතයුම තිඹුසු ුකිරීභුවහුදුඉවු

ඳවවළණිු ෂ තභහනුම තිබ ුආතිු සිඹලුු විධිවිධහනු ඈන්ු ඈත්ුකිරීභු වහු දු බඳශු

ළබමු. බ 

8. බ යහඟයඹුතුුීමමිතුම්ඳත්ුවිබද්ශිඹන්ුතුුකිරීභුළශළක්පයභවුසිඹලුුවිබද්ීඹු

අබඹෝඟනු වහු තුබනන්ු බදු ඵහුතයඹක්ු හිතු පෂ ු ඳහෂ ලිබම්න්තුු නුභළතිඹු

රඵහළම භුනිහෂ ඹුයනුම තිුසුයුළම භවුපිඹයුනිමු. බ 

9. බ වළදිඹහු ඳදනම්ු යත්, භහනුෂීඹු ධෂ භු ඈරක්ු යත්, රක්ළසිු ඳවු

අබේණිු ු බඳෝවඹු වුණුු ගිහි-ඳළවිදිු බදඳහෂ ලසබ ු භු ධයහඳනඹුනළතු ඟහතිු

මුහුණුයකින්ු ඳරුතිංසයවු බොවු ගුවබඹන්ු දළනුමින්ු වහු තහක්ෂවබේදබඹන්ු දු

නබෝත්ඳහදනු ුරබභෝඳහඹඹන්බන්ු දු ඳරුතිඵරු යහු භහනු දඹහබන්ු වහු

අඝහයීලිත්බඹන්ුපිරිපුන්ුභහඟඹක්ුආතිුයුළම භවුහමූහිුුළඳුබමු. බ 

 2. බුසිඹලුුීරුුරහංබක්ඹුඟනතහබේුභුඓතිවහසිුඊරුභඹුබරුළරළකිඹුයුතු, දළනවත්ු

ඟහතිහදීුඅම්හදීුන්තහදීුඵරබේුනිහුනසවඳුරහඹුනුඊතුරුුවුනළබ ගනහියු

ඳරුධහනු විවිධු සථහනඹන්හිු පිහිිනු පුයහසතුු වහු සිද්ධසථහනු ංයක්ෂවඹු යු දියුණුු

කිරීභවද, සිඹලුුයවළසිඹනවුරක්දිුවළභුබඳබදුභුඑුම තිඹක්ුඹවබත්ුසුවදුු

හඹු ශු වළකිු ඳරියඹක්ු නිෂ භහවඹු කිරීභවද, බෞන්දෂ ඹබඹන්ු පිරිපුන්ු ඳු බේු

සබහවිුඳරියඹුභතුුඳයපුයවුඅයක්ෂහුයුදීභුවහුයවු -ුඟහතිඹු -ුඅභු ුබහහු

ඹනුසිවුුරුනුයකිනුනුයහඟයුුවඹක්ුවහුඟනුඳයපුයක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභවදුභවහු

ංකයත්නඹුබරුඒභතිුුදිවිුහිමිබඹන්ුුරඹහුයන්නවුපිුනියතුරුුුආඳුළඳු

බමු. බු 

ු“ුබ්බබ්ුත්තහුබන්තුුසුිතතත්තහ” 
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ඳරිශිසවඹ   . බ3  

. ද්ධුලහනුඟනහධිඳතිුබොමින්ුබහුහෂ තහු6226ුනිභනුවහුනිෂ බද්ලු

ම්පිණ් නඹු 

 6ුනුඳරිච්බේදඹ 

නිභනුවහුනිෂ බද්ලුම්පිණ් නඹ 

ඳශමුනුඳරිච්බේදඹු- . ද්ධුලහනඹ 

“. ද්ධුලහනඹ” ඹන්නවුඳවතුවන්ුෂ ථුථනඹුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

 6. බ  “තථහතඹන්ුවන්බේ,ුනබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ. බුංකයත්නඹ,ුවිවහයහංුහිතු
විවහයසථහන,ු අයවයු බේනහනු වහු බහනහු භධයසථහන,ු බඵෝධිු ික්,ු සතඳ,ු
පිිගභබල්,ුධහතුුභන්දිය,ුඵවුබඳොත්ුවහුපුසතහරඹ,ුඊබඳෝථහහය,ුවිවහයසථහනු
න්තු බත්තුු වහු බද්ඳශ,ු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ,ු බද්හර,ු සිල්භහතහන්ු වහු
ඊඳහසිහයහභ,ු බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ,ු බඵෞද්ධු හහිතය,ු ංසිතිඹු වහු
ශිසවහඝහයඹ,ු බඵෞද්ධහමිු ඊත්,ු බඳයවළයු වහු පුදසිරිත්,ු බඵෞද්ධු ්රතිඳත්තිු වහු
අඝහයධෂ භු ඹනු බම්ු ංු වහු ඒහබ ු ඳළළත්භවු ලයු බද්ු . ද්ධු ලහනඹු නමින්ු
වඳුන්නුුආත. බ 

 6. බ6 එබවිනන්ු බභභු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතබොවු බඳෝවඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු
්රඟහතන්�ු භහඟහදීු ඟනයඟබ ු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු   ු නු ඳරිච්බේදබ ු
වන්ුඳරිදිුයඟබ ුකීභුවිඹුයුතුඹ. බුඅණ්ඩුක්රභුයසථහකින්ුයුබවෝ යවු
යඟඹ,ු සිඹලුභු අඹතනු වහු පුයළසිඹන්ු ඵළඳීු සිිනනු බවිනන්,ශ්රිු රංහු ඟනයඟු
යසථහබන්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුදීුු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹු
කිරීබම්ුබභභුයසථහපිතුකීභුරක්ුයඟඹ. බුයහඟයුඅඹතන,ුබනකුත්ුංවිධහනුවහු
සිඹලුුපුයළසිඹන්ුබතුඳළබයනුඵුබොමිබම්ුනිභනඹිනු( . බ6 ) 

බදනුඳරිච්බේදඹු- . ද්ධුලහනඹුවහුරක්ුයඟඹ 

 6. බ3 ශ්රිුරංහුඟනයඟුයසථහබන්ු. ද්ධහභවුවහු. ද්ධුලහනඹවුසුයක්ිතතුබහඹු
යසථහපිතු රළ. වු දු එඹු නිසිු යුරුු සිදුු බනොබනු ඵු බභභු බොමිභු බතු
රළ. වු ලිිතතු වහු හිතු හක්ිතු බඵොබවොභඹු කිඹවිණි. බු විබලේු ලබඹන්ු ඳබතු
හක්ිතුඈදිරිඳත්ුූ බ ුබභභුයසථහපිතුඅයක්හුඅණ්ඩුක්රභුයසථහවුඳභවක්ු
ීමභහු පයු ු ආතිු ඵත්ු එඹවු ම තිභඹු තත්ත්ඹු රඵහු දීභවු ලයු ම තිු වහු බයගුරහසිු
ම්ඳහදනඹුයුබනොභළතිුඵත්ුඹ. බුබභුඳබේුදුපිිගළම භඹ. බු(6. බ3 ) 

 6. බ   978 යසථහබේු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳෝවඹුකිරීභුපිිගඵදු
ආතිුන්තිඹුෂ ථත්ුකිරීභවුලයුම තිුවහුබයගුරහසිු ුබභභුහෂ තහබේුඳශමුනු
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ඳරිශිසවඹ   . බ3  

. ද්ධුලහනුඟනහධිඳතිුබොමින්ුබහුහෂ තහු6226ුනිභනුවහුනිෂ බද්ලු

ම්පිණ් නඹු 

 6ුනුඳරිච්බේදඹ 

නිභනුවහුනිෂ බද්ලුම්පිණ් නඹ 

ඳශමුනුඳරිච්බේදඹු- . ද්ධුලහනඹ 

“. ද්ධුලහනඹ” ඹන්නවුඳවතුවන්ුෂ ථුථනඹුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

 6. බ  “තථහතඹන්ුවන්බේ,ුනබරෝබෝත්තයුධෂ භඹ. බුංකයත්නඹ,ුවිවහයහංුහිතු
විවහයසථහන,ු අයවයු බේනහනු වහු බහනහු භධයසථහන,ු බඵෝධිු ික්,ු සතඳ,ු
පිිගභබල්,ුධහතුුභන්දිය,ුඵවුබඳොත්ුවහුපුසතහරඹ,ුඊබඳෝථහහය,ුවිවහයසථහනු
න්තු බත්තුු වහු බද්ඳශ,ු බඵෞද්ධු ධයහඳනඹ,ු බද්හර,ු සිල්භහතහන්ු වහු
ඊඳහසිහයහභ,ු බතරුන්ු යවු ගිඹු ගිහිු ඟනතහ,ු බඵෞද්ධු හහිතය,ු ංසිතිඹු වහු
ශිසවහඝහයඹ,ු බඵෞද්ධහමිු ඊත්,ු බඳයවළයු වහු පුදසිරිත්,ු බඵෞද්ධු ්රතිඳත්තිු වහු
අඝහයධෂ භු ඹනු බම්ු ංු වහු ඒහබ ු ඳළළත්භවු ලයු බද්ු . ද්ධු ලහනඹු නමින්ු
වඳුන්නුුආත. බ 

 6. බ6 එබවිනන්ු බභභු . ද්ධු ලහනඹු සුයක්ිතතබොවු බඳෝවඹු කිරීභු ශ්රිු රංහු
්රඟහතන්�ු භහඟහදීු ඟනයඟබ ු අණ්ඩුක්රභු යසථහබේු   ු නු ඳරිච්බේදබ ු
වන්ුඳරිදිුයඟබ ුකීභුවිඹුයුතුඹ. බුඅණ්ඩුක්රභුයසථහකින්ුයුබවෝ යවු
යඟඹ,ු සිඹලුභු අඹතනු වහු පුයළසිඹන්ු ඵළඳීු සිිනනු බවිනන්,ශ්රිු රංහු ඟනයඟු
යසථහබන්ු. ද්ධහභවු්රමුසථහනඹුදීුු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුබොවුබඳෝවඹු
කිරීබම්ුබභභුයසථහපිතුකීභුරක්ුයඟඹ. බුයහඟයුඅඹතන,ුබනකුත්ුංවිධහනුවහු
සිඹලුුපුයළසිඹන්ුබතුඳළබයනුඵුබොමිබම්ුනිභනඹිනු( . බ6 ) 

බදනුඳරිච්බේදඹු- . ද්ධුලහනඹුවහුරක්ුයඟඹ 

 6. බ3 ශ්රිුරංහුඟනයඟුයසථහබන්ු. ද්ධහභවුවහු. ද්ධුලහනඹවුසුයක්ිතතුබහඹු
යසථහපිතු රළ. වු දු එඹු නිසිු යුරුු සිදුු බනොබනු ඵු බභභු බොමිභු බතු
රළ. වු ලිිතතු වහු හිතු හක්ිතු බඵොබවොභඹු කිඹවිණි. බු විබලේු ලබඹන්ු ඳබතු
හක්ිතුඈදිරිඳත්ුූ බ ුබභභුයසථහපිතුඅයක්හුඅණ්ඩුක්රභුයසථහවුඳභවක්ු
ීමභහු පයු ු ආතිු ඵත්ු එඹවු ම තිභඹු තත්ත්ඹු රඵහු දීභවු ලයු ම තිු වහු බයගුරහසිු
ම්ඳහදනඹුයුබනොභළතිුඵත්ුඹ. බුබභුඳබේුදුපිිගළම භඹ. බු(6. බ3 ) 

 6. බ   978 යසථහබේු. ද්ධුලහනඹුඅයක්හුකිරීභුවහුබඳෝවඹුකිරීභුපිිගඵදු
ආතිුන්තිඹුෂ ථත්ුකිරීභවුලයුම තිුවහුබයගුරහසිු ුබභභුහෂ තහබේුඳශමුනු
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ඳරිච්බේදබ ුදක්හුආතිු“. ද්ධුලහනඹ”ු ුඹනුඝනඹවුදීුආතිුෂ ථුථනඹුනුු
ම්ඳහදනඹුවිඹුයුතුුඹළිනුනිෂ බද්ලුයමු. බු(ු6. බ37) 

 6. බ4ුශ්රිුරංහබේුඟනවනබඹන්ුළඩිුබොවක්ුනහදිභත්ුහරඹුසිවුබඵෞද්ධඹන්ු
පයභුවුබභයවුනනයතහුබඵෞද්ධුංසිතිඹුවුඅඝහයධෂ භුඳදනම්ුබොවුති දභු
ළනු රහු එභු තත්ත්ඹු නිසිු බරු බනසු කිරීභවදයනු ්රඹත්නඹන්ු ඳහරනඹු
කිරීභවුවිධිවිධහනුළරළසවිඹුයුතුුඹළිනුනිෂ බද්ලුයමු. බ(6. බ38) 

සිවුනුඳරිච්බේදඹු-ුභික්ෂන්ුවන්බේ 

 6. බ ු භු ලබඹන්ු විවහයසථහනු  22ක්ු ආතිු නිහඹු මූරසථහනරවු බල්ම්ු
හෂ ඹහරඹක්ුඳත්හබනුඹහභුවහුසුදුසුම්ුයඟඹුවිසින්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ( . බ7) 

 6. බ7ු ංකහධියවු ඳනතු බනුවු නිහඹඹන්හිු තිහත්රවු ම තිභඹු ඵරඹු
ඳළබයනුඳරිදිුබඹෝජිතුතිහත්ුඳවතුඳහෂ ලිබම්න්තුවුඈදිරිඳත්යුම තිතුශු
යුතුඹ. බ( . බ 6) 

 6. බ8ුතිහතුනුුනිහඹුමූරසථහනඹුනුුරඵනුතීයවු�ඹහත්භුකිරීබම්දීුයඟඹු
බනුබන්ු ළඩිු කීභක්ු බඵෞද්ධු වයුතුු බොභහරිසවු ඳළබයනු ඳරිදිු වු
බොභහරිසතුභහුඹවබත්ු�ඹහත්භුකිරීබම්ුනිරධහරීන්ුඳත්කිරීභවුහලුළරබනු
ඳරිදිුතිහත්ුඳවතුසවිඹුයුතුඹ. බ( . බ  ) 

 6. බ9ුහභබණ්යුවහුඊඳම්ඳදහුභික්ෂන්ුවන්බේුලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්ුඹදුම්ුඳතුනිහඹු
මූරසථහනඹුභගින්භුඈදිරිඳත්ුශුයුතුඹ. බුඒහබ ුනියදයතහුවතිුකිරීබම්ුකීභු
නිහබ ුභවහනහඹුසහී න්ුවන්බේුබතුඳළරිඹුයුතුඹ. බ( . බ 7) 

 6. බ 2ු ලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්ු ලිඹවිලිු භු භික්ෂුු වළඳුනුම්ඳතු රඵහළම බම්ු ඹදුම්ඳතු දු
නිහඹුමූරසථහනඹුභගින්ුඈදිරිඳත්ුශුයුතුඹ. බු(ු . බ 8) 

 6. බ  ු චීයඹු හිමිු පුද්රඹකුු චීයඹු දළරීභු ඵයඳතරු යදක්ු බරු රහු
ංඝහවතු නිරු ආඳුභක්ු බහවිතු කිරීභු බනුබන්ු බදනුු රඵනු ද භු එභු ඹවු
ඳළනවිඹුයුතුඹ. බ( . බ63) 

 6. බ 6ු දළනවු නුභනඹු යනුු රඵනු විවහයහධිඳතිු ඳත්ු කිරීබම්ු ක්රභඹු බනසු ශු
යුතුඹ. බඉවු හලු ළරබනු ඳරිදිු නිහඹු තිහන්ු සු විඹු යුතුඹ. බතිහන්ු
නුුනුුරඵනුතීයවුකිසිදුුඊහවිඹකින්ු්රලසනුශුවළකිුනඩුුනිමිත්තක්ුබනොවිඹු
යුතුඹු( . බ6 ) 

 6. බ 3ු ෆභු විවහයසථහනඹක්භු බඵෞද්ධු වයුතුු බදඳහෂ තබම්න්තුබේු ලිඹහඳදිංිතු විඹු
යුතුඹ. බු දුසයු්රබද්ලරුවිවහයසථහනුන ත්තුුවහුසිේඳඹුවහුඅධහයුදීභුවහු
. ද්ධුලහනුයමුදරුබඹොදහුතුයුතුඹ. බු( . බ67) 
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 6. බ   බඹෝජිතුභික්ෂුුධයහඳනුක්රභබ ුඳදනභුහභබණ්යුඅඹතනුවිඹුයුතුඹ. බපිරිබන්ු
ධයහඳනඹු රළ දභවු හභබණ්යු පුහුණුු වතිඹු නිහෂ ඹු ශු යුතුු බේ. බු හභබණ්යු
අඹතනබ ුධයඳනඹුන්ශුභික්ෂුවුළඩිදුයුධයහඳනඹුවහුපිරිබන්ුබවෝු
ඊත්තයුභික්ෂුුනිබක්තනුඳත්හබනුඹහුයුතුඹ. බ( . බ 8) 

 6. බ 4 මූලිු පිරිබන්,ු භවහු පිරිබන්ු වු විදයහතනු පිරිබන්ු ලබඹන්ු ෂ ුකිරීභු
ඈත්බොවුසිඹලුභුපිරිබන්ු “ පිරිබන” නමින්ුවඳුන්හුඑභුපිරිබනදීු්රහචීන,ු
අයම්බ,භධයභු වු හනු විබහරවු බඳම ු සිටීභවු සථහු රහු දිඹු යුතුඹ. බු
( . බ42) 

 6. බ   භික්ෂුුඅඝහයුභහඝහයුවහුඅල්ඳුංෂ ධනඹුපිරිබන්ුධයහඳනබ ුනිහෂ ඹු
ංඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බු( . බ46) 

 6. බ 7ු හභබණ්යු අඹතනු පුහුණුබන්ු ඳසු පිරිබන්ු ධහයහවු බනොඹනු භික්ෂන්ු
වන්බේුවහුඊත්තයුභික්ෂුුනිබක්තනුආතිුශුයුතුඹ. බ(ු . බ43) 

 6. බ 8 භික්ෂුුපුහුණුුනිබක්තනබ ුඳසුවුරුදුුඳහඨභහරහුභත්ුවතිඹුරළබූුඹවු
වුපිරිබන්ුධයහඳනබ ු්රහචීන,ුභධයභුභත්ුඹවුළඩිදුයුධයහඳනඹුරඵහළම භවු
භවහවිවහයුඊත්තරීතයුභික්ෂුුනිබක්තනඹුනමින්ුඅඹතනඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ(ු . බ4 ) 

 6. බ 9 පිරිබන්ු ගුරුු බයහු විදයහරු පුහුණුු පිරිබන්ු ගුරුරුනවු නිහෂ ඹු ශු
යුතුඹ. බ( . බ44) 

 6. බ62 හරිපුත්තුධයහඳනුවිදයහුපීඨබ ුශියිනන්වුබහනහුපිිගඵුපුහුණුුනිහෂ ඹු
ශුයුතුඹ. බ( . බ4 ) 

 6. බ6  . ද්ධුශ්රහුභික්ෂුුවිලසවිදයහරඹන්,ුබඵෞද්ධුවහුඳහලිුවිලසවිදයහරඹන්ුඒහඵද්ධු
ශුයුතුඹ. බුබභඹුබද්ීඹුවුවිබද්ීඹුභික්ෂන්ුවන්බේුවහභුබන්විඹුයුතුඹ. බ( . බ47) 

 6. බ66ු ලුතින්ු විවහයසථහනු ඈදිු කිරීභ පිිගඵු ඳරීක්හයු තීයවු ළම භු වහු
ඊත්තරීතයුංකුබහුවිසින්ුභවබතරුන්බන්ුභන්විතුභණ් රඹක්ුඳත් ශුයුතුඹ. බු
( . බ  ) 

 6. බ63ු භික්ෂන්ු වන්බේු ඳක්ු බද්ලඳහරනබඹන්ු ළශකීු සිිනඹු යුතුු ඵත්ු ඵරඹවු
ඳත්නුකුභනුඳක්ඹවුවුත්ුහදුනුලහනහුකිරීභවුභික්ෂුන්ුවන්බේුනිදවසු
සිිනඹුයුතුුඵත්ුබොමිභුපිිගනිින. බුඒුනුුභික්ෂන්ුවන්බේු බද්ලඳහරනඹවුආද 
බනොළම භු වහු සිඹලුභු බද්ලඳහරනු ඳක්ු විසින්ු නුභනඹු ශු යුතුු අඝහයු
ඳද්ධතිඹක්ුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

-බද්ලඳහරනු ඳක්ු විසින්ු භික්ෂන්ු වන්බේවු ඳක්ු හභහජිත්ඹු දීබභන්ු
ළශකිඹුුයුතුඹ. බු 
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 6. බ   බඹෝජිතුභික්ෂුුධයහඳනුක්රභබ ුඳදනභුහභබණ්යුඅඹතනුවිඹුයුතුඹ. බපිරිබන්ු
ධයහඳනඹු රළ දභවු හභබණ්යු පුහුණුු වතිඹු නිහෂ ඹු ශු යුතුු බේ. බු හභබණ්යු
අඹතනබ ුධයඳනඹුන්ශුභික්ෂුවුළඩිදුයුධයහඳනඹුවහුපිරිබන්ුබවෝු
ඊත්තයුභික්ෂුුනිබක්තනුඳත්හබනුඹහුයුතුඹ. බ( . බ 8) 

 6. බ 4 මූලිු පිරිබන්,ු භවහු පිරිබන්ු වු විදයහතනු පිරිබන්ු ලබඹන්ු ෂ ුකිරීභු
ඈත්බොවුසිඹලුභුපිරිබන්ු “ පිරිබන” නමින්ුවඳුන්හුඑභුපිරිබනදීු්රහචීන,ු
අයම්බ,භධයභු වු හනු විබහරවු බඳම ු සිටීභවු සථහු රහු දිඹු යුතුඹ. බු
( . බ42) 

 6. බ   භික්ෂුුඅඝහයුභහඝහයුවහුඅල්ඳුංෂ ධනඹුපිරිබන්ුධයහඳනබ ුනිහෂ ඹු
ංඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බු( . බ46) 

 6. බ 7ු හභබණ්යු අඹතනු පුහුණුබන්ු ඳසු පිරිබන්ු ධහයහවු බනොඹනු භික්ෂන්ු
වන්බේුවහුඊත්තයුභික්ෂුුනිබක්තනුආතිුශුයුතුඹ. බ(ු . බ43) 

 6. බ 8 භික්ෂුුපුහුණුුනිබක්තනබ ුඳසුවුරුදුුඳහඨභහරහුභත්ුවතිඹුරළබූුඹවු
වුපිරිබන්ුධයහඳනබ ු්රහචීන,ුභධයභුභත්ුඹවුළඩිදුයුධයහඳනඹුරඵහළම භවු
භවහවිවහයුඊත්තරීතයුභික්ෂුුනිබක්තනඹුනමින්ුඅඹතනඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ(ු . බ4 ) 

 6. බ 9 පිරිබන්ු ගුරුු බයහු විදයහරු පුහුණුු පිරිබන්ු ගුරුරුනවු නිහෂ ඹු ශු
යුතුඹ. බ( . බ44) 

 6. බ62 හරිපුත්තුධයහඳනුවිදයහුපීඨබ ුශියිනන්වුබහනහුපිිගඵුපුහුණුුනිහෂ ඹු
ශුයුතුඹ. බ( . බ4 ) 

 6. බ6  . ද්ධුශ්රහුභික්ෂුුවිලසවිදයහරඹන්,ුබඵෞද්ධුවහුඳහලිුවිලසවිදයහරඹන්ුඒහඵද්ධු
ශුයුතුඹ. බුබභඹුබද්ීඹුවුවිබද්ීඹුභික්ෂන්ුවන්බේුවහභුබන්විඹුයුතුඹ. බ( . බ47) 

 6. බ66ු ලුතින්ු විවහයසථහනු ඈදිු කිරීභ පිිගඵු ඳරීක්හයු තීයවු ළම භු වහු
ඊත්තරීතයුංකුබහුවිසින්ුභවබතරුන්බන්ුභන්විතුභණ් රඹක්ුඳත් ශුයුතුඹ. බු
( . බ  ) 

 6. බ63ු භික්ෂන්ු වන්බේු ඳක්ු බද්ලඳහරනබඹන්ු ළශකීු සිිනඹු යුතුු ඵත්ු ඵරඹවු
ඳත්නුකුභනුඳක්ඹවුවුත්ුහදුනුලහනහුකිරීභවුභික්ෂුන්ුවන්බේුනිදවසු
සිිනඹුයුතුුඵත්ුබොමිභුපිිගනිින. බුඒුනුුභික්ෂන්ුවන්බේු බද්ලඳහරනඹවුආද 
බනොළම භු වහු සිඹලුභු බද්ලඳහරනු ඳක්ු විසින්ු නුභනඹු ශු යුතුු අඝහයු
ඳද්ධතිඹක්ුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

-බද්ලඳහරනු ඳක්ු විසින්ු භික්ෂන්ු වන්බේවු ඳක්ු හභහජිත්ඹු දීබභන්ු
ළශකිඹුුයුතුඹ. බු 
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- ඳක්ු බද්ලඳහරනු වයුතුරවු භික්ෂන්ු වන්බේු ම්ඵන්ධයු බනොතු
යුතුඹ. බ 

- ්රහබද්ීඹු බහ/ඳශහත්ු බහ/ඳහෂ ලිබම්න්තුු භළතියවු වහු බප්ක්ඹකුුු
ලබඹන්ුභික්ෂන්ුවන්බේවුනහභුබඹෝඟනහුබනොදිඹුයුතුඹ. බ 

-භික්ෂුුමූරසථහනුභගින්ුභික්ෂන්ුවන්බේවුබඵඳුුභළතියවඹවුවුදුනහභුු
බඹෝඟනහුඳත්රුබනොදිඹුයුතුුඵවුෆභුබද්ලඳහරනුඳක්ඹකින්භුඈල්රහුසිිනඹුයුතුඹ. බ 

 6. බ6 ු ශ්රභවුඳරිසහයුතුරින්ුභික්ෂුවුඈතහුළදත්ුනුවපිරියරුතත්ත්ඹු
ම්ඵන්ධබඹන්ුබනොබඹක්ුඳළමිණිලිුබභභුබොමිභවුුරළබිණි. බුඒහුරහුඵරහුඳවතු
වන්ුනිෂ බද්ලුයනුුරළබබ්. බ 

- වපිරියවු ඳහත්රඹ,ු තනිඳවු සිවුය,ු බදඳවු සිවුයු වහු නඹු දු ඳිනඹු දු  ු
ළත්තු (දළලිු පිහිඹ)ු ඳහවිච්ිතු කිරීභඹු සුදුසුු තත්ත්ඹු ඒහු විඹු යුතුඹ. බු ඒු වහු
්රමිතිඹක්ුුආතිුශුයුතුඹ. බු 

- සිඹලුභුසිවුරුුවිනඹහනුකරුසබොවුත්ුඒහුවිඹුයුතුඹ. බ 

- වපිරියවුඹත්ුඳහත්රඹුබනභුදුසිවුරුුට්වරඹුබනභුදුමිරදීුන්නහවුු
ඳවසුබන්ුඳරීක්හබොවුඵළලීභුවහුසූදහනම්බොවුතළබිඹුයුතුඹ. බ 

- ෆභුවපිරියක්ුවහභුහධහයවුමිරක්ුදුනිසඳහදඹහබේුනභුවහු. ද්ධු
ලහනුුභහතයහංලබඹන්ුරඵහුන්නහුරදු්රමිතිුංඹුදුවවන්ුශුයුතුඹ. බ 

- ්රමිතිඹවුසූදහනම්ුයනුරදුවපිරියක්ුමිරදීුතුවළකිු. ද්ධුලහනු  
භහතයහංලබ ුනුභළතිඹුරළබූුබබශ ළරක්ුෆභුනයඹභුපිහිුගවිඹුුයුතුඹ. බ( . බ72) 

 6. බ64  නුඊඳයවුවහුබහණ් ුබභන්භුතහක්වුඊඳයවුදුඳහවිච්ිතුශුයුත්බත්ු
තභුංයඹුදුඵහහියුභික්ෂුුුඅල්ඳඹුදුභළනවින්ුඅයක්හ නුඅහයඹවුඹ. බුඒුනු, 

- ඊඳම්ඳදහුවහුහභබණ්යුෆභුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුභුවුඳහවුවහු
දුඹුරුු ෂ වුසිවුරුුවළයුබනත්ුෂ වුළන්ූ ුසිවුරුුඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බ 

- ළු කු ඹ,ුවුකු ඹ,ු. රුභුකු ඹුවහුබොුගත්තුවළයුබනත්ුඳහවුවහුු
්රභහවඹන්බන්ුයුත්ුකු ුභික්ෂන්ුවන්බේුවිසින්ුඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බ 

- භික්ෂන්ු වන්බේු ඳහවිච්ිතු යනු බයදිු භලුු වු ඳහවු වහු දුමරුු ඳහවබයදිු
ලින්ු  භළසූුඒහුුුවිඹුයුතුුතයුතදුයතු,ුතදුනිල්ුඅදීුුවිවිධුතදුඳහිනන්ුභළසූුභන්ුභලුු
ඳහවිච්ිතුබොශුයුතුඹ. බ 

- භික්ෂු අල්ඳරවු බනොළරබඳනු විවිධු වළ බඹන්ු වහු ඳහිනන්ු යුත්ු
බබයප්පු  ඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බුඳහරුඈදිරිඳුආඟිලිුවහුවිලුමුළබනුඳත්තුුු
සරඳඹුදයන බබයප්පුුඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බ 
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- භන්ු බිභන්ු ඹහබම්ු දීු ඵයු ඵඩුු බඳොදිු රැබනු ඹහභවු විලහරු ත්ඵෆේු දුු
රැබනුබනොඹහුයුතුඹ. බ 

- ළභයහ,ු පයඩිබඹෝු ඹන්ත්ර. බු බලියුරෂ ු දුයථනු ්රසිද්ධ සථහනරදු ු භවහු
භහෂ ර දුඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බුලයුසථහනරදි සුදුසුභුතළනුඒහුංයීලිුු
ඳහවිච්ිතුශුයුතුඹ. බු( . බ7 ) 

 6. බ6 ුපිණ් ඳහතිුයවුයවුළලිවිවුයවංයුංකයහඟුභහහිමිඹන්බේුලහනිු
පුනරුත්තහඳනු වයුතුරවු දු බඵබවවින්ු ඊඳසථම්බු ූ ු භික්ෂන්ු වන්බේබේු
පිණ් ඳහතඹුජීවිතඹුසිඹම්ුභවහුනිහඹවුබදසිඹුඳනසු ු යක්ු ුම්පෂ වුනුබභභු
හරඹුතුශුරංහහීමුසිඹලුභුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුධහනඹුබම්ුවහුබඹොමුුවිඹු
යුතුුඵුපිුනිෂ බද්ලුයමු. බුපිණ් ඳහතබ ුළඩීභුඹිගුඅයම්බුකිරීභුපිිගඵුසිඹලුභු
භික්ෂන්ුවන්බබේුධහනඹුබඹොමුුවිඹුයුතුුඵුුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ( . බ74) 

 6. බ67 භික්ෂන්ු වන්බේු බඹෝයු වළසිරීම්රු වු බනොරුප්ු ිත්තීන්හිු බඹදීබභන්ු
ළශකිඹුයුතුඹ. බුඑළනිුසථහන්හිදීුඒුභික්ෂන්ුවන්බේුඹත්ුනිහඹුබවෝුඳහෂ ලසඹ 
විසින්ුඒුභික්ෂන්ුවන්බේු දළනුත්ුබොවුඅඹතිුංයබඹහිුපිහිුගුපයභවු ුහදුවහු
නුලහනහුශුයුතුුඹළිනුදුනිහබ ුබවෝුඳහෂ ලබ ුබවෝුනුලහනහුබවෝුහදඹු
බනොපිිගන්නහුකිසිඹම්ුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුබබතොත්ුඊන්වන්බේවුඒුනිහඹවු
බවෝුඳහෂ ලසඹවුබවෝුඹත්ුංකුබහුවිසින්ුවිනඹහනුකරුවිබහුබොවුඵරහුද ම්ු
ඳළමිවවිඹුයුතුුඹළිනුදුනිෂ බද්ලුයමු. බු(ු . බ7 ) 

ඳසනුඳරිච්බේදඹු- බඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුවහුවිවහයුතුුබද්ඳශ 

 6. බ68ුවිවහයුබද්හරුන්තුඈ  ම්ුනියවුල්ුයුඒහුඑභුසථහනුතුුයුදීභුවහු
සිද්ධසථහනුතුුඈ ම්ුනියවුල්ුකිරීබම්ුබොමිභක්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ(ු4. බ3 ) 

 6. බ69 යහඟහරීු ඈ ම්ු (්රබේණිු ඈ ම්)ු භුක්තිඹවු විපයබම්ුඅජහඳවබත්ු විධිවිදහනලින්ු
නිදවසු කිරීභු වහු  872ු ංු  ු දයන ළ ම්ු අජහඳනබත්ු 6 ු නු න්තිඹු
ංබලෝධනඹුශුයුතුඹ. බ(4. බ36) 

 6. බ32ු යහඟහරීු බනුවු බවිඹු යුතුු මුදර,ු ඳත්නහු මිර වන්ු නුු ංබලෝධනඹු
ශවළකිුනුඳරිදිු 872ුංු ුදයන ළ ම්ුඅජහඳවතවුසුදුසුුංබලෝධනඹක්ුශු
යුතුඹ. බ(4. බ36) 

 6. බ3 ුඵණ් හයුඈ ම්ුවුයහඟහරීුඳංගුුඈ ම්ුභළනුඳළවළදිලිුයුදිඹුයුතුඹ. බ(4. බ33) 

 6. බ36 සිද්ධසථහරවු යහඟහරීු බේහු ඈුගු යනු ඹවු බේු ෂ ථහධු ු ්රතිරහබු
හිමිබනොනුබවිනන්ුඔවුන්ුභවලුුවිඹවුඳත්ුූ ුවිවුතභන්ුඅයක්වඹක්ුරළබඵනුඳරිදිුශ්රි 
රංහුභහඟුඅයක්ුභණ් රබ ුහභහජිත්ඹුඔවුනවුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බදහඹුමුදරු
සිද්ධසථහනඹුවිසින්ුදළරිඹුයුතුඹ. බ(ු4. බ34) 
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- භන්ු බිභන්ු ඹහබම්ු දීු ඵයු ඵඩුු බඳොදිු රැබනු ඹහභවු විලහරු ත්ඵෆේු දුු
රැබනුබනොඹහුයුතුඹ. බ 

- ළභයහ,ු පයඩිබඹෝු ඹන්ත්ර. බු බලියුරෂ ු දුයථනු ්රසිද්ධ සථහනරදු ු භවහු
භහෂ ර දුඳහවිච්ිතුබනොශුයුතුඹ. බුලයුසථහනරදි සුදුසුභුතළනුඒහුංයීලිුු
ඳහවිච්ිතුශුයුතුඹ. බු( . බ7 ) 

 6. බ6 ුපිණ් ඳහතිුයවුයවුළලිවිවුයවංයුංකයහඟුභහහිමිඹන්බේුලහනිු
පුනරුත්තහඳනු වයුතුරවු දු බඵබවවින්ු ඊඳසථම්බු ූ ු භික්ෂන්ු වන්බේබේු
පිණ් ඳහතඹුජීවිතඹුසිඹම්ුභවහුනිහඹවුබදසිඹුඳනසු ු යක්ු ුම්පෂ වුනුබභභු
හරඹුතුශුරංහහීමුසිඹලුභුභික්ෂන්ුවන්බේරහබේුධහනඹුබම්ුවහුබඹොමුුවිඹු
යුතුුඵුපිුනිෂ බද්ලුයමු. බුපිණ් ඳහතබ ුළඩීභුඹිගුඅයම්බුකිරීභුපිිගඵුසිඹලුභු
භික්ෂන්ුවන්බබේුධහනඹුබඹොමුුවිඹුයුතුුඵුුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ( . බ74) 

 6. බ67 භික්ෂන්ු වන්බේු බඹෝයු වළසිරීම්රු වු බනොරුප්ු ිත්තීන්හිු බඹදීබභන්ු
ළශකිඹුයුතුඹ. බුඑළනිුසථහන්හිදීුඒුභික්ෂන්ුවන්බේුඹත්ුනිහඹුබවෝුඳහෂ ලසඹ 
විසින්ුඒුභික්ෂන්ුවන්බේු දළනුත්ුබොවුඅඹතිුංයබඹහිුපිහිුගුපයභවු ුහදුවහු
නුලහනහුශුයුතුුඹළිනුදුනිහබ ුබවෝුඳහෂ ලබ ුබවෝුනුලහනහුබවෝුහදඹු
බනොපිිගන්නහුකිසිඹම්ුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුබබතොත්ුඊන්වන්බේවුඒුනිහඹවු
බවෝුඳහෂ ලසඹවුබවෝුඹත්ුංකුබහුවිසින්ුවිනඹහනුකරුවිබහුබොවුඵරහුද ම්ු
ඳළමිවවිඹුයුතුුඹළිනුදුනිෂ බද්ලුයමු. බු(ු . බ7 ) 

ඳසනුඳරිච්බේදඹු- බඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුවහුවිවහයුතුුබද්ඳශ 

 6. බ68ුවිවහයුබද්හරුන්තුඈ  ම්ුනියවුල්ුයුඒහුඑභුසථහනුතුුයුදීභුවහු
සිද්ධසථහනුතුුඈ ම්ුනියවුල්ුකිරීබම්ුබොමිභක්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ(ු4. බ3 ) 

 6. බ69 යහඟහරීු ඈ ම්ු (්රබේණිු ඈ ම්)ු භුක්තිඹවු විපයබම්ුඅජහඳවබත්ු විධිවිදහනලින්ු
නිදවසු කිරීභු වහු  872ු ංු  ු දයන ළ ම්ු අජහඳනබත්ු 6 ු නු න්තිඹු
ංබලෝධනඹුශුයුතුඹ. බ(4. බ36) 

 6. බ32ු යහඟහරීු බනුවු බවිඹු යුතුු මුදර,ු ඳත්නහු මිර වන්ු නුු ංබලෝධනඹු
ශවළකිුනුඳරිදිු 872ුංු ුදයන ළ ම්ුඅජහඳවතවුසුදුසුුංබලෝධනඹක්ුශු
යුතුඹ. බ(4. බ36) 

 6. බ3 ුඵණ් හයුඈ ම්ුවුයහඟහරීුඳංගුුඈ ම්ුභළනුඳළවළදිලිුයුදිඹුයුතුඹ. බ(4. බ33) 

 6. බ36 සිද්ධසථහරවු යහඟහරීු බේහු ඈුගු යනු ඹවු බේු ෂ ථහධු ු ්රතිරහබු
හිමිබනොනුබවිනන්ුඔවුන්ුභවලුුවිඹවුඳත්ුූ ුවිවුතභන්ුඅයක්වඹක්ුරළබඵනුඳරිදිුශ්රි 
රංහුභහඟුඅයක්ුභණ් රබ ුහභහජිත්ඹුඔවුනවුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බදහඹුමුදරු
සිද්ධසථහනඹුවිසින්ුදළරිඹුයුතුඹ. බ(ු4. බ34) 
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 6. බ33 ශ්රිුභවහු බඵෝධින්ුවන්බේවු බේහුයනු යහඟහරීරුන්ුඳදිංිතු විවහයම්ු රු
ආතිු යඟබ ු ඈ ම්,ු එභු යහඟහරීරුන්බේු දරුු මුණුපුයන්බේු නහතු ලයතහන්ු
වහුබන්ුයුතළබිඹුයුතුඹ. බ(4. බ39) 

 6. බ3  ඈ ම්ු ්රතිංසයවුම තිඹු ඹවබත්ු ඳයහබනුආතිු විවහයු බද්හරු ඈ ම්ුඅඳසුු
රඵහුදීභවුයඟඹුභළදිවත්ුවිඹුයුතුඹ. බ(ු4. බ 2) 

 6. බ34ු  94 ු ංු 4 ු දයන කුප්ු ු ඳනබත්ු විධිවිධහනරවු භහන,ු බඵෞද්ධු විවහයු
බද්හරුතුුබද්ඳශරුන්තඹුවතිඹක්ුභගින්ුරඵහළම භවුවළකිනුඳරිදිුයරු
ක්රභඹක්ු  93 ු ංු  9ු දයන බඵෞද්ධු විවහයබද්හරම්ු අජහු ඳවතවු ංබලෝධනඹු
භගින්ුආතුශත්ුශුයුතුඹ. බ(4. බ 3) 

 6. බ3 ු ලහනිු බද්ඳශ පිිගඵු �ඹහකිරීභු වහු බොභහරිසයඹකුු ඹවබත්ු බඵෞද්ධු
වයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුලහනිුබද්ඳශ ංලඹක්ුපිහිුගවිඹුයුතුඹ. බ(4. බ 7) 

 6. බ37ු ලහනිු බද්ඳශ ංෂ ධනු ඊඳබද්ලු බහක්ු ලහනිු බද්ඳශ ංලඹු ඹවබත්ු
ඳත්හබනුඹහුයුතුඹ. බු(ු4. බ 7) 

 6. බ38 බඵෞද්ධු සිද්ධසථහනු තුු ඈ ම්ු නයු අමිඹන්වු වු ංවිධහනරවු ඵදුු දීභු
තවනම්ුශුයුතුඹ. බ(4. බ 7) 

වඹනුඳරිච්බේදඹු- බඵෞද්ධුපඟම ඹසතුුවහුපුයහසතු 

 6. බ39ු ඳහනම්ඳත්තුබේු මුහුදුු භවහු විවහයඹු වු ඵරංබො ු කයරුඓතිවහසිු බඵෞද්ධු
සිද්ධසථහනඹුතුුඈ ම්ුමුසලිම්ුඟනතහුවිසින්ුයුතුුබරුත්ඳත්යබනුආතිුඵු
හක්ිතලින්ුබවිගුබින. බ( . බ  ) 

 6. බ 2 බඵෞද්ධු සභහයු අයක්හු ම්ඵන්ධබඹන්ු දළනවු ඳත්නහු පුයහවිදයහ,ු අභනු
විභනු වු අනඹන-ඳනඹනු වඳවත්,ු  හත්ු විධිභත්ු බොවු ඒු ම තිු දළඩිු
�ඹහත්භුයුපුයහසතුුවිනහලහරීන්වුල් බනොඹහුඊඳරිභුද ම්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු
( . බ 9) 

 6. බ  ු පුයහසතු,ු ඳළයණිු . දුු පිිගභ,ු පුසබොශු බඳොත්ු ඳත්ඈරුු අදීු පඟම ඹ බහණ් ු
විබද්ලරවු බනඹහභු පිිගඵු තවනභු ම්ඵන්ධබඹන්ු යඟබ ු දළඩිු ධහනඹු බඹොමුු
බොවුවඳවත්ුභළනවින්ු�ඹහත්භුශුයුතුඹ. බ(ු . බ62) 

 6. බ 6ු බඵෞද්ධු පුයහසතුු ඳත්නහු සථහනරු අයක්හු නු තහක්වඹු දු ඊඳබඹෝගීු
බොවුවිධිභත්ුකිරීභවුවහුපිඹයුතයුතුඹ. බ( . බ6 ) 

 6. බ 3ුබඵෞද්ධුපඟණීඹ සතුරවුවහුපුයහසතුරවු්රභහවත්ුඅයක්හක්ුරඵහුදීභවු
ලයුමුදල්ු්රතිඳහදනුුබහණ් හහයඹුවිසින්ුබනොඩුුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ( . බ66) 
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 6. බ  ුභවහෂ වුවහුභවහෂ කුබෞතුුබහණ් ුඅයක්හුහිතුතඵහුළම භුවහුඹ ු
බේප්පුුළනිුඅයක්ිතතුඊඳයවුුයඟබ ුඅඹතනුභගින්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු( . බ63) 

 6. බ 4ු ිනනහු පඟම ඹ වහු පුයහසතන්ු තළන්ඳත්ු තිබඵනු සථහනබ ු අයක්හු එභු
විවහයහධිඳතිුහිමිඹන්,ුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුකිුයුතුුනිරධයබඹකුුවහුතත්ු
යඟබ ු (දිස�ක්ු බල්ම්/්රහබද්ීඹු බල්ම්)ු නිරධයබඹකුබේු කීභවු ඹවත්ු ති දභු
සුදුසුුඹිනුනිෂ බද්ලුයමු. බ( . බ6 ) 

 6. බ  ුඹවත්විජිතුහරරදි යබවන්ුපිවභංුයනුරදුපඟම ඹසතුුවහුපුයහසතුුUNESCO 
ළනිු අඹතනු ඊඳබඹෝගීු යනිමින්ු අඳසුු බභයවවු රඵහළම භවු විධිවිධහනු බඹදිඹු
යුතුඹ. බ( . බ64) 

 6. බ 7 ඳහල්ුඹනුදරුන්වු ුදුළඩිහිිනඹන්වුදු්රඟහුංවිධහනරවුදුබඵෞද්ධුපුයහසතුු
පිිගඵුඳළවළදිලිුවළඳින්පයභක්ුවහුබඵෝධඹක්ුරඵහදීභුවහුළ මුළුුඅදිඹුංවිධහනු
ශුයුතුඹ. බු( . බ6 ) 

 6. බ 8ු පඟම ඹු වහු පුයහසතුුඅයක්හු කිරීභවු විවහයසථහනදහඹු බහලින්ු බතෝයහත්ු
ඹබන්ුයුත්ුසබේච්ඞහුමිුගුඳත්ුශුයුතුඹ. බ( . බ67) 

 6. බ 9ුදළනවුත්වළයුදභහුආතිුුවහුල්ුබිහිුආතිුිනනහුපඟම ඹසතුුවහුපුයහසතුුපිහිිනු
සථහනු වඳුනහබනු ංෂ ධනඹු ශු යුතුඹ. බු බභභු තළන්හිු ඳවසුම්ු රහු දීු
භික්ෂන්වන්බේුහුුබොදුරුම්ුආතිුයනුබරුනිෂ බද්ලුයමු. බ( . බ68) 

 6. බ42ු බෞතුබහණ් ු බරවිළල්,ු පුයහවිදයහු අජහඳනතු ඹවබත්ු ලිඹහඳදිංිතු විඹු යුතුු
ඵවුංබලෝධනඹුයනුබරුනිෂ බද්ලුයමු. බු( . බ69) 

 6. බ4  දළනවු වඳුනහබනු ආතිු සුවිබලේු බඳෞයහණිු සිද්ධසථහනු පඟහු නයු බරු
්රහලඹවුඳත්ුශුයුතුඹ. බ( . බ32) 

 6. බ46ු රංහබේු ළදත්ු සිද්ධසථහනු න ත්තුු කිරීභවත්,ු ංයක්වඹු කිරීභවත්ු යඟඹ 
ලයුවයුතුුුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බ( . බ32) 

 6. බ43 පඟහු නයු ංයක්වඹු බොවුඅයක්හුකිරීබම්ු ඟහතිු ්රතිඳත්තිඹක්ුආතිුශු
යුතුඹ. බු එඹු �ඹහත්භු කිරීභු වහු පඟහු මිමිු ංෂ ධනු ධිහරිඹක්ු පිහිුගවිඹු
යුතුඹ. බ( . බ3 ) 

 6. බ4 ු නුයහධපුයු පඟහු මිමිබ ු තඳසුපයු ආතිු ළ ු බොවු නිභය,ු නුයහධපුයු
ංසිතිු රක්වු පිිගබිඹුු යනු ශුද්ධු මිමිඹක්ු ඵවු ඈක්භනින්ු ඳත්ු ශු යුතුඹ. බු
( . බ36) 

 

 

378



378 
 

 6. බ  ුභවහෂ වුවහුභවහෂ කුබෞතුුබහණ් ුඅයක්හුහිතුතඵහුළම භුවහුඹ ු
බේප්පුුළනිුඅයක්ිතතුඊඳයවුුයඟබ ුඅඹතනුභගින්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු( . බ63) 

 6. බ 4ු ිනනහු පඟම ඹ වහු පුයහසතන්ු තළන්ඳත්ු තිබඵනු සථහනබ ු අයක්හු එභු
විවහයහධිඳතිුහිමිඹන්,ුපුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුකිුයුතුුනිරධයබඹකුුවහුතත්ු
යඟබ ු (දිස�ක්ු බල්ම්/්රහබද්ීඹු බල්ම්)ු නිරධයබඹකුබේු කීභවු ඹවත්ු ති දභු
සුදුසුුඹිනුනිෂ බද්ලුයමු. බ( . බ6 ) 

 6. බ  ුඹවත්විජිතුහරරදි යබවන්ුපිවභංුයනුරදුපඟම ඹසතුුවහුපුයහසතුුUNESCO 
ළනිු අඹතනු ඊඳබඹෝගීු යනිමින්ු අඳසුු බභයවවු රඵහළම භවු විධිවිධහනු බඹදිඹු
යුතුඹ. බ( . බ64) 

 6. බ 7 ඳහල්ුඹනුදරුන්වු ුදුළඩිහිිනඹන්වුදු්රඟහුංවිධහනරවුදුබඵෞද්ධුපුයහසතුු
පිිගඵුඳළවළදිලිුවළඳින්පයභක්ුවහුබඵෝධඹක්ුරඵහදීභුවහුළ මුළුුඅදිඹුංවිධහනු
ශුයුතුඹ. බු( . බ6 ) 

 6. බ 8ු පඟම ඹු වහු පුයහසතුුඅයක්හු කිරීභවු විවහයසථහනදහඹු බහලින්ු බතෝයහත්ු
ඹබන්ුයුත්ුසබේච්ඞහුමිුගුඳත්ුශුයුතුඹ. බ( . බ67) 

 6. බ 9ුදළනවුත්වළයුදභහුආතිුුවහුල්ුබිහිුආතිුිනනහුපඟම ඹසතුුවහුපුයහසතුුපිහිිනු
සථහනු වඳුනහබනු ංෂ ධනඹු ශු යුතුඹ. බු බභභු තළන්හිු ඳවසුම්ු රහු දීු
භික්ෂන්වන්බේුහුුබොදුරුම්ුආතිුයනුබරුනිෂ බද්ලුයමු. බ( . බ68) 

 6. බ42ු බෞතුබහණ් ු බරවිළල්,ු පුයහවිදයහු අජහඳනතු ඹවබත්ු ලිඹහඳදිංිතු විඹු යුතුු
ඵවුංබලෝධනඹුයනුබරුනිෂ බද්ලුයමු. බු( . බ69) 

 6. බ4  දළනවු වඳුනහබනු ආතිු සුවිබලේු බඳෞයහණිු සිද්ධසථහනු පඟහු නයු බරු
්රහලඹවුඳත්ුශුයුතුඹ. බ( . බ32) 

 6. බ46ු රංහබේු ළදත්ු සිද්ධසථහනු න ත්තුු කිරීභවත්,ු ංයක්වඹු කිරීභවත්ු යඟඹ 
ලයුවයුතුුුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බ( . බ32) 

 6. බ43 පඟහු නයු ංයක්වඹු බොවුඅයක්හුකිරීබම්ු ඟහතිු ්රතිඳත්තිඹක්ුආතිුශු
යුතුඹ. බු එඹු �ඹහත්භු කිරීභු වහු පඟහු මිමිු ංෂ ධනු ධිහරිඹක්ු පිහිුගවිඹු
යුතුඹ. බ( . බ3 ) 

 6. බ4 ු නුයහධපුයු පඟහු මිමිබ ු තඳසුපයු ආතිු ළ ු බොවු නිභය,ු නුයහධපුයු
ංසිතිු රක්වු පිිගබිඹුු යනු ශුද්ධු මිමිඹක්ු ඵවු ඈක්භනින්ු ඳත්ු ශු යුතුඹ. බු
( . බ36) 
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වත්නුඳරිච්බේදඹු-ුදසිල්භෆණිරු 

 6. බ44ුදසිල්ුභහතහන්බේුභිිද්ධිඹුවහුඳළළත්භුළරීමභුවහුඊත්තරීතයුංකුබහු
ඹවබත්ු දසිල්ු භහතහන්ු ඳසබදබනකුබන්ු භන්විතු දසිල්භහතහු ඊඳබද්ශිහු
භණ් රඹක්ුපිහිුගවිඹුයුතුඹ. බ(7. බ 6) 

 6. බ4 ු දළනවු ඳත්නහු සිල්භහතහු ඝෂ ඹහු ඳද්ධතිඹු ඹහත්හලීනු බොවු ඊත්තරීතයු ංකු
බහබේුනුභතිඹුරඵහු�ඹහත්භුශුයුතුඹ. බු(ු7. බ 3) 

 6. බ47ුඹුවුරුදුු  8වුබනොඩුුඹු දසිල්ුභහතහන්ුලබඹන්ුආතුශත්ුයබනොතු
යුතුඹ. බු(7. බ  ) 

 6. බ48ුඊඳම්ඳදහුභික්ෂන්ුවන්බේුනභබන්ුබවෝුසිල්භහතහක්ුලබඹන්ුදුක්ු
වහු ඹසින්ු වුරුදුු 32ු ඈක්භූ ු සිල්භහතහබන්ු ු බවෝු දසිල්ු භහදන්ු යහු
ළම බභන්ුඳභවක්ුසිල්භහතහක්ුවිඹුයුතුඹ. බුඑබේුසිල්භහතහක්ුනුඹුභහුතුනක්ු
ආතුශතබඵෞද්ධුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුලිඹහඳදිංිතුවිඹුයුතුඹ. බුබභභුලිඹහඳදිංිතඹු
වහුුසුදුසුුඈල්ලුම්ඳතක්ුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුසුශුයුතුඹ. බු(7. බ 4) 

 6. බ49ුඟහතිුවළඳුනුම්ඳතවුභතයුදළනවුභික්ෂන්ුවන්බේුබතුනිකුත්යනුුරඵනු
අහයබ ු විබලේු වළඳුනුම්ඳතක්ු ලිඹහඳදිංිතු ූ ු ෆභු දසිල්ු භහතහවභු පුද්රඹන්ු
ලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්ුබොභහරිසයඹහබේුත්නින්ුනිකුත්ුශුයුතුඹ. බ(7. බ  ) 

 6. බ 2ුදසිල්ුභහතහන්ුභහඟඹවු්රබඹෝඟනත්ුපිරික්ුඵවු ුඳත්කිරීභුවහුඔවුන්වු
ධයහඳනුසුදුසුම්ුවහු්රතයඹුඳවසුම්ුරඵහුදීභවු ුයඟඹුදුභවඟනතහුදුඊනන්දුවිඹු
යුතුඹ. බ(7. බ 7) 

 6. බ  ුදසිල්ුභහතහන්බේුධයහඳනුතත්ත්ඹුදියුණුුකිරීභුවහුබන්හසිුධයහඳනඹු
අඹතනු ලයතහු නුු යවපුයහු පිහිුගවිඹු යුතුඹ. බු බභභු අඹතනරු ඳහලි,ු සිංවරු වහු
�පිවු. ද්ධුධෂ භඹුනිහෂ ඹුශුයුතුඹ. බු්රහබඹෝගිුධයහඳනඹුබරුඊඳහසිහයහභු
ඳහරනඹ,ුත්ුපිශබත්,ුධෂ භුහච්ඞහුබභබවඹපයභ,ුපිරිත්ුජ්ඟහඹනහු ුඅදීුවිඹඹන්ුු
ඈළන්විඹු යුතුඹ. බු භිභතඹු ඳරිදිු ු ඳවුල්ු ඊඳබද්ලනඹ,ගිරහබනෝඳසථහනඹ,ු ්රඟහු
බේඹ,ශදරුුඳහල්ුඳත්හබනුඹහභුඅදීුුවිඹඹන්ුපිිගඵුපුහුණුක්ුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බු
(7. බ 8) 

 6. බ 6ු දසිල්ු භහතහු ඊඳහසිහයහභු . ද්ධු ලහනු භහතයහංලබ ු ු ලිඹහඳදිංිතු ශු යුතුඹ. බු
(7. බ 9) 

 6. බ 3ු ලිඹහඳදිංිතු ශු ඊඳහසිහයහභරවු එහිු න ත්තුු වහු ංෂ ධනඹු වහු ු . ද්ධු
ලහනුභහතයහංලඹුභගින්ුඅධහයුකිරීබම්ුබවෝුඅධහයුරඵහුදීබම්ුුබවෝුළ පිිගබශක්ු
�ඹහත්භුශුයුතුඹ. බ(7. බ62) 
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 6. බ  ු ෆභ ඊඳහසිහයහභඹභු දහඹු බහක්ු පිහිුගහු තු යුතුඹ. බු එභු දහඹු බහබේු
ඳළවිදිුනුලහත්ඹුවහුඅන්නුවිවහයසථහනඹුවිවහයහධිඳතීන්ුුවන්බේුනභක්ු
ඳත්යුතුයුතුඹ. බ(7. බ6 ) 

 6. බ 4ු ු දහඹු බහරු නුභළතිඹන්ුආබතොත්ු ඊඳහසිහයහභු විච්ඡින්නු ඳත්හබනු
ඹහභවුඑඹුපිහිිනුඈ භුුභවහබහයහයුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුදසිල්ුභහතහුබහයඹවුඳයහු
දිඹුවළකිඹ. බ(7. බ66) 

 6. බ   ඊඳහසිහයහභඹු අධිඳතය දයන ්රධහනු දසිල්ු භහතහු ඳත්ු ූ ු ල්හිු එහිු
අධිඳතයඹවු සුදුසුු දසිල්ු භහතහක්ු ඳත්ු යළම භු එහිු හඹු යනු සිඹලු දසිල්ු
භහතහරුන්බේුවහුදහඹුබහබේුළඩිුබදනහබේුළභළත්තුනුුසිදුවිඹුයුතුඹ. බුඒුඳත්ු
කිරීභු එක්ු භහඹක්ු ආතුශතු බඵෞද්ධු වයුතුු බදඳහෂ තබම්න්තුවු දළනුම්ු දිඹු යුතුඹ. බ          
(7. බ63) 

 6. බ 7ුදළනවුපිහිුගහබනුආතිු“ඟහතිුසිල්භහතහුභණ් රඹ” දිස�ක්ුවහුභසතුරංහු
ලබඹන්ුසිල්ුභහතහන්ුනිබඹෝඟනඹුනුඳරිදිුවිධිභත්ුශුයුතුඹ. බු(7. බ6 ) 

අතලන ඳරිච්මඡදය -මඵෞද්ධ ගිරහි වභළජය යශභගත ශෆරවීභ 

 6. බ 8ුවිවහයසථහනඹුඅෂ ණීඹුසථහනඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බු(8. බ3ුවහු8. බ ) 

 6. බ 9ුභත්ුඳන්රත්ුතයුම්ඵන්ධතහුෂ ධනඹුශුයුතුඹ. බු(ු8. බ4, 8. බ7ුවහු8. බ8) 

 6. බ72 ෆභුදරුකුභුතභහුඹත්ුඅමිුඳරියබ ු ුධයහඳනඹුරළබිඹුයුතුඹ. බුබභභු
රුවුරහ ඵරහු ශ්රිු රංහබේු දිබනන්ු දිනුආයබමනු බඳයු ඳහල්ු පිිගඵු ඳවතු
වන්ුඳරිදිුුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

- ශදරුුඳහල්ුපිිගඵුඟහතිු්රතිඳත්තිඹක්ුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බ 

- “ෆභුශදරුබකුභුතභුඅමිුඳරියබ ුළඩිඹුයුතුඹ” ඹන්නුඑභු
්රතිඳත්තිබ ුමූලිුංඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

-බවොු බඵොදුු දරුකුු පයබම්ු ඳදනභු බදයදීු බවෝු බඵෞද්ධු ඳරියඹක්ු    
ආතිුශදරුුඳහරදීුබවෝුරඵහදීභුබඳයුඳහල්ුධයහඳනබ ුයමුවු
විඹුයුතුඹ. බ 

- UNICEF අඹතනඹුවිසින්ු�ඹහත්භුයනුරදු “ නිු ඳදනම්ු
යුත්ුශභහුංෂ ධනුළ ුවවන”  හු්රඝලිතබොවුබදයු
ඳරියබ භු මූලිු ධයහඳනඹු රඵහු දීබම්ු ළ පිිගබශක්ු දිඹත්ු
ශුයුතුඹ. බ 

- කුභනු අම්ු ඳහෂ ලසඹකින්ු බඳයඳහල්ු ඳහරනඹු වුදු බඵෞද්ධු
දරුන්බේු බඳෞරුු ෂ ධනඹු වහු බඵෞද්ධු ඳරියඹක්ු තිබිඹු
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 6. බ  ු ෆභ ඊඳහසිහයහභඹභු දහඹු බහක්ු පිහිුගහු තු යුතුඹ. බු එභු දහඹු බහබේු
ඳළවිදිුනුලහත්ඹුවහුඅන්නුවිවහයසථහනඹුවිවහයහධිඳතීන්ුුවන්බේුනභක්ු
ඳත්යුතුයුතුඹ. බ(7. බ6 ) 

 6. බ 4ු ු දහඹු බහරු නුභළතිඹන්ුආබතොත්ු ඊඳහසිහයහභු විච්ඡින්නු ඳත්හබනු
ඹහභවුඑඹුපිහිිනුඈ භුුභවහබහයහයුබදඳහෂ තබම්න්තුබේුුදසිල්ුභහතහුබහයඹවුඳයහු
දිඹුවළකිඹ. බ(7. බ66) 

 6. බ   ඊඳහසිහයහභඹු අධිඳතය දයන ්රධහනු දසිල්ු භහතහු ඳත්ු ූ ු ල්හිු එහිු
අධිඳතයඹවු සුදුසුු දසිල්ු භහතහක්ු ඳත්ු යළම භු එහිු හඹු යනු සිඹලු දසිල්ු
භහතහරුන්බේුවහුදහඹුබහබේුළඩිුබදනහබේුළභළත්තුනුුසිදුවිඹුයුතුඹ. බුඒුඳත්ු
කිරීභු එක්ු භහඹක්ු ආතුශතු බඵෞද්ධු වයුතුු බදඳහෂ තබම්න්තුවු දළනුම්ු දිඹු යුතුඹ. බ          
(7. බ63) 

 6. බ 7ුදළනවුපිහිුගහබනුආතිු“ඟහතිුසිල්භහතහුභණ් රඹ” දිස�ක්ුවහුභසතුරංහු
ලබඹන්ුසිල්ුභහතහන්ුනිබඹෝඟනඹුනුඳරිදිුවිධිභත්ුශුයුතුඹ. බු(7. බ6 ) 

අතලන ඳරිච්මඡදය -මඵෞද්ධ ගිරහි වභළජය යශභගත ශෆරවීභ 

 6. බ 8ුවිවහයසථහනඹුඅෂ ණීඹුසථහනඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බු(8. බ3ුවහු8. බ ) 

 6. බ 9ුභත්ුඳන්රත්ුතයුම්ඵන්ධතහුෂ ධනඹුශුයුතුඹ. බු(ු8. බ4, 8. බ7ුවහු8. බ8) 

 6. බ72 ෆභුදරුකුභුතභහුඹත්ුඅමිුඳරියබ ු ුධයහඳනඹුරළබිඹුයුතුඹ. බුබභභු
රුවුරහ ඵරහු ශ්රිු රංහබේු දිබනන්ු දිනුආයබමනු බඳයු ඳහල්ු පිිගඵු ඳවතු
වන්ුඳරිදිුුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බ 

- ශදරුුඳහල්ුපිිගඵුඟහතිු්රතිඳත්තිඹක්ුම්ඳහදනඹුශුයුතුඹ. බ 

- “ෆභුශදරුබකුභුතභුඅමිුඳරියබ ුළඩිඹුයුතුඹ” ඹන්නුඑභු
්රතිඳත්තිබ ුමූලිුංඹක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

-බවොු බඵොදුු දරුකුු පයබම්ු ඳදනභු බදයදීු බවෝු බඵෞද්ධු ඳරියඹක්ු    
ආතිුශදරුුඳහරදීුබවෝුරඵහදීභුබඳයුඳහල්ුධයහඳනබ ුයමුවු
විඹුයුතුඹ. බ 

- UNICEF අඹතනඹුවිසින්ු�ඹහත්භුයනුරදු “ නිු ඳදනම්ු
යුත්ුශභහුංෂ ධනුළ ුවවන”  හු්රඝලිතබොවුබදයු
ඳරියබ භු මූලිු ධයහඳනඹු රඵහු දීබම්ු ළ පිිගබශක්ු දිඹත්ු
ශුයුතුඹ. බ 

- කුභනු අම්ු ඳහෂ ලසඹකින්ු බඳයඳහල්ු ඳහරනඹු වුදු බඵෞද්ධු
දරුන්බේු බඳෞරුු ෂ ධනඹු වහු බඵෞද්ධු ඳරියඹක්ු තිබිඹු
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යුතුඹ. බු එඹු ධීක්වඹු වහු එභු දරුන්බේු බදභවුපිඹන්වු
සථහුරහුදිඹුයුතුඹ. බ 

- ලහනහයක්ුභණ් රුඵරු්රබද්ලරුපිහිුගහුආතිුසිඹලුභුබඳයු
ඳහල්ු ලහනහයක්ු භණ් රු රු ධීක්වඹවු ඹවත්ු ශු
යුතුඹ. බුබභිනන්ුබප්ක්හුයනුබ ුුබඵෞද්ධුුදරුන්බේුඅමිු
ඳසුබිභුසු ු බනු යුරුුඑභු ඳහල්ු ඳත්හබනුඹන්බන්ු දු
ඹන්නුධීක්වඹවුඹවත්ුකිරීභින. බ 

- වළකිු ෆභු සථහභු විවහයසථහනු බවෝු ඊඳහසිහයහභු බවෝු
අ�තුබඵෞද්ධුශභිනන්ුවහුශදරුුඳහල්ුඳළළත්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

- සිල්භෆණිරුන්වු ශදරුු ධයහඳනඹු පිශඵු භනහු දළනුභක්ු රඵහදීු
ශදරුු ඳහල්ු ඳත්හු බනු ඹහභවු ඔවුන්බේු වහඹු රඵහු තු
යුතුඹ. බ(8. බ9) 

 6. බ7 ු ඳහබල්ු අමිු ඳරියඹු ඵහුතයු ශභිනන්බේු අභවු නුකරු සු විඹු
යුතුඹ. බ(8. බ 2) 

 6. බ76ුඹවඳත්ුභහඟඹක්ුආතිුකිරීබම්ුිනබඹන්ුඊසුමිනිසුගුවහංුනුඳරිතයහඹ,ු
ෛභ�ඹ,ු රුවහ,ු ඈීමභ,මුදිතහ,ු ඊබප්ක්හු බභන්භු ඳන්ල්රු න්තෂ තු
භහඟුහිතහදීුආතුම්ුඳළතුම්ුඅම්ුබදදඹකින්ුබතොයු්රහබඹෝගිුඳරුදුු ුපුහුණුු
කිරීබම්ුළ වවන්ුෆභුඳළරභු�ඹහත්භුශුයුතුඹ. බු(8. බ  )ු 

 6. බ73ුඳහල්රු. ද්ධුධෂ භඹුවිඹුඈළන්පයබම්දීුබඵොබවෝුඩුලුහු ම්ුඳතිනුඵු
අනහයවඹු විඹ. බු ඒහු භවයහු ළම භු වහු ඳවතු වන්ු නිෂ බද්ලු ු බොමිභු
නිෂ බද්ලුයින. බ 

-ු ණිතඹ,ු විදයහ,ු ඈංග්රීසිු අදීු විඹඹන්වු ු බභන්ු . ද්ධු ධෂ භඹු
විඹඹවු ු දු බනභුවිබලේජු ගුරුරුන්ුඳත්ුශු යුතුඹ. බු ඒු වහු
භික්ෂන්ු ු ු වන්බේ,ු සිල්භෆණිරුන්ු වහු බඵෞද්ධු ධෂ භහඝහයඹු
වතිරහභීන්ු බඹදපයභවු �ඹහපිිගබරක්ු සු ශු යුතුඹ. බු බම්ු
වහු ගුරුරුන්බේු ංයහු ළඩිු කිරීභවු ඹම්කිසිු ඳවසුතහක්ු
තිබබ්ුනම්ු ශගභුආතිු විවහයසථහනු වහු ඊඳහසිහයහභලින්ු ඹම්කිසිු
පිිගත්ු දීභනහු ක්රභඹක්ු භතු සුදුසුු භික්ෂන්ු වන්බේු වහු
සිල්භෆණිරුන්ු ඵහහියු ගුරුරුන්ු බරු ඳත්ු කිරීභු නිෂ බද්ලු
යමු. බභත්ු ඳන්රත්ු තයු ම්ඵන්ධතහු දියුණුු කිරීභවදු බභඹු
බවේතුුනුුආත. බ 

- විදයහු්රහබඹෝගිුඈළන්පයභවුබනභුවිදයහහයඹක්ුආත්තහුබේු
වළකිුෆභුසථහදීභු. ද්ධුධෂ භඹුවිඹුඹවබත්ුත්පිිගබත්,ු
බහනහුඅදිඹු ඳරුදුු පුහුණුුකිරීභු වහු බනභු ඳංතිු හභයඹක්ු
බඵෞද්ධුඳරියඹුආතිනුඳරිදිුසුශුයුතුඹ. බ 
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-  අභු ඈළන්පයභු වහු හරච්බේදු බන්කිරීබම්දීු ු මදනිු
හරවවබන්ු විබේු හරඹවු බඳයු හරච්බේදු ු ඒු වහු
බඹදපයභු නිහෂ ඹු යමින්ු ධයහඳනු භහතයහංලඹු විසින්ු
ඝක්රබල්ුඊඳබදසුඹළවිඹුයුතුඹ. බ 

 . ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභුවහුඈවශුඳන්තිරුදළනවුආතිුහරච්බේදු26වුභතයු
්රහබඹෝගිුඅමිුපුහුණුක්ුවහුතත්ුඑක්ුහරච්බේදඹක්ුබන්ුශුයුතුුඹළිනු
බඹෝඟනහුයමු. බු ්රහබඹෝගිුඅමිු පුහුණුක්ුඹනුබන්ු දවසු යන්බන්ුතහත්ු
හුරුපුරුදුුකිරීභවු භතයු ලබඹන්ුශභහු බඳෞරුත්ඹු බො නළගීභවුඊඳබඹෝගීුයු
තුවළකිුතයුවසභුවිවයවුඅදීුගුවහංු්රහබඹෝගිුශභහුභනබහිුෂ ධනඹුශු
වළකිළ ුවවන්ුනිෂ භහවහත්භු�ඹහත්භුකිරීභින. බු(8. බ 6) 

 6. බ7 ුදිනඳතහුඳහල්රුවහුදවම්ුඳහල්රුු. ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභුතයුඈතහුකිට්ුගුු
ම්ඵන්ධතහක්ු ු තිබිඹු යුතුඹළිනු නිෂ බද්ලු යමු. බබඳොදුු ලබඹන්ු ත්ු ශු දිනඳතහු
ඳහල්රු විඹු දළනුභවත්ු දවම්ු ඳහල්රු බඵෞද්ධු ත්ු පිශබත්ු වහු ගුවු ධෂ භු
ළඩීභවත්ු ්රමුත්ඹු බදනුඅහයබ ු බඳොදුු විඹු භහරහක්ු ංෂ ධනඹු බොවු ඉවු
නුරපීුබඳොත්ුසුශුයුතුඹ. බ(ු8. බ  ) 

 6. බ74 දළනවු දවම්ු ඳහල්ු වහු ඳළළත්බනු විබහු ක්රභබ ු දු ංබලෝධනඹක්ු විඹු
යුතුඹ. බදවම්ුඳහබල්ුනුනුබශ්රේණිඹුවහුවිබහඹුඳභවක්ුුබොශමුතරුවුබඵෞද්ධු
මිතිඹු විසින්ුඳළළත්පයභු ්රභහවත්ුබේ. බදවම්ු ඳහල්ු හනුවහු ධෂ භහඝහෂ ඹු විබහු
තදුයවත්ුවිබහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුඳළළත්විඹුයුතුඹ. බ(8. බ 4) 

 6. බ7  ඈවතු  6. බ   වු  6. බ 7 බේදු රවුඹවත්ු දවම්ු ඳහල්ු ධයහඳනඹුනහලීභු
වහු විදයහරංහයු පිරිබේවහධිඳතිු වහු ළරණිඹු විලසවිදයහරබ ු කුරඳතිු පඟය 
ළරමිිනඹහබේුකුරධම්භුනහඹුසහී න්ුවන්බේබේු්රධහනත්බඹන්ු 997 ඳළතිු
මිුගබේුනිෂ බද්ලඹන්ු�ඹහත්භුකිරීභුසුදුසුඹ. බ(8. බ  ) 

 6. බ77ු  9 6ු දීු බඵෞද්ධු ඊඳිතු ඳහල්ු යඟඹවු ඳයහු ළම බභන්ු බඵෞද්ධු ශභිනන්වු
සිදුුආතිු ු හධහයවඹුභවයහලීභුවහුඳවතුවන්ුනිෂ බද්ලුබඹෝඟනහුයනුු
රළබබ්. බ 

- බඵෞද්ධඹන්ු තුු තිබූ,ු එබවත්ු ෂ තභහනබ ු යඟබ ු ඳහල්ු
බරු ඳත්හබනු ඹනුු රඵනු ඳහල්රවු ශභිනන්ු ආතුශත්ු
කිරීබම්ු දීු ු සිදුනු හධහයවඹු ශහලීභු වහ,ු එබේු යඟඹවු
න්නහු රදු ු ු ඳහල්ු විබලේු තත්ත්ඹකින්ු රහු එභු ඳහල්ු
ළතපුම්ුබදුීමභහවුඹවත්ුබනොශුයුතුඹ. බ 

- එභු ඳහල්ු යඟඹවු න්නහු විවු බඵෞද්ධු දරුන්බේු ඹම්ු කිසිු
්රතිලතඹක්ුති. බණ්ු දු එභු ්රතිලතඹු නහතඹවත්ුරඵහළම භවුු
යඟඹුවිසින්ුදුන්ු්රතිජහුම තිභඹුලබඹන්ුතවවුරුුශුයුතුඹ. බ 
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-  අභු ඈළන්පයභු වහු හරච්බේදු බන්කිරීබම්දීු ු මදනිු
හරවවබන්ු විබේු හරඹවු බඳයු හරච්බේදු ු ඒු වහු
බඹදපයභු නිහෂ ඹු යමින්ු ධයහඳනු භහතයහංලඹු විසින්ු
ඝක්රබල්ුඊඳබදසුඹළවිඹුයුතුඹ. බ 

 . ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභුවහුඈවශුඳන්තිරුදළනවුආතිුහරච්බේදු26වුභතයු
්රහබඹෝගිුඅමිුපුහුණුක්ුවහුතත්ුඑක්ුහරච්බේදඹක්ුබන්ුශුයුතුුඹළිනු
බඹෝඟනහුයමු. බු ්රහබඹෝගිුඅමිු පුහුණුක්ුඹනුබන්ු දවසු යන්බන්ුතහත්ු
හුරුපුරුදුුකිරීභවු භතයු ලබඹන්ුශභහු බඳෞරුත්ඹු බො නළගීභවුඊඳබඹෝගීුයු
තුවළකිුතයුවසභුවිවයවුඅදීුගුවහංු්රහබඹෝගිුශභහුභනබහිුෂ ධනඹුශු
වළකිළ ුවවන්ුනිෂ භහවහත්භු�ඹහත්භුකිරීභින. බු(8. බ 6) 

 6. බ7 ුදිනඳතහුඳහල්රුවහුදවම්ුඳහල්රුු. ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභුතයුඈතහුකිට්ුගුු
ම්ඵන්ධතහක්ු ු තිබිඹු යුතුඹළිනු නිෂ බද්ලු යමු. බබඳොදුු ලබඹන්ු ත්ු ශු දිනඳතහු
ඳහල්රු විඹු දළනුභවත්ු දවම්ු ඳහල්රු බඵෞද්ධු ත්ු පිශබත්ු වහු ගුවු ධෂ භු
ළඩීභවත්ු ්රමුත්ඹු බදනුඅහයබ ු බඳොදුු විඹු භහරහක්ු ංෂ ධනඹු බොවු ඉවු
නුරපීුබඳොත්ුසුශුයුතුඹ. බ(ු8. බ  ) 

 6. බ74 දළනවු දවම්ු ඳහල්ු වහු ඳළළත්බනු විබහු ක්රභබ ු දු ංබලෝධනඹක්ු විඹු
යුතුඹ. බදවම්ුඳහබල්ුනුනුබශ්රේණිඹුවහුවිබහඹුඳභවක්ුුබොශමුතරුවුබඵෞද්ධු
මිතිඹු විසින්ුඳළළත්පයභු ්රභහවත්ුබේ. බදවම්ු ඳහල්ු හනුවහු ධෂ භහඝහෂ ඹු විබහු
තදුයවත්ුවිබහුබදඳහෂ තබම්න්තුුවිසින්ුඳළළත්විඹුයුතුඹ. බ(8. බ 4) 

 6. බ7  ඈවතු  6. බ   වු  6. බ 7 බේදු රවුඹවත්ු දවම්ු ඳහල්ු ධයහඳනඹුනහලීභු
වහු විදයහරංහයු පිරිබේවහධිඳතිු වහු ළරණිඹු විලසවිදයහරබ ු කුරඳතිු පඟය 
ළරමිිනඹහබේුකුරධම්භුනහඹුසහී න්ුවන්බේබේු්රධහනත්බඹන්ු 997 ඳළතිු
මිුගබේුනිෂ බද්ලඹන්ු�ඹහත්භුකිරීභුසුදුසුඹ. බ(8. බ  ) 

 6. බ77ු  9 6ු දීු බඵෞද්ධු ඊඳිතු ඳහල්ු යඟඹවු ඳයහු ළම බභන්ු බඵෞද්ධු ශභිනන්වු
සිදුුආතිු ු හධහයවඹුභවයහලීභුවහුඳවතුවන්ුනිෂ බද්ලුබඹෝඟනහුයනුු
රළබබ්. බ 

- බඵෞද්ධඹන්ු තුු තිබූ,ු එබවත්ු ෂ තභහනබ ු යඟබ ු ඳහල්ු
බරු ඳත්හබනු ඹනුු රඵනු ඳහල්රවු ශභිනන්ු ආතුශත්ු
කිරීබම්ු දීු ු සිදුනු හධහයවඹු ශහලීභු වහ,ු එබේු යඟඹවු
න්නහු රදු ු ු ඳහල්ු විබලේු තත්ත්ඹකින්ු රහු එභු ඳහල්ු
ළතපුම්ුබදුීමභහවුඹවත්ුබනොශුයුතුඹ. බ 

- එභු ඳහල්ු යඟඹවු න්නහු විවු බඵෞද්ධු දරුන්බේු ඹම්ු කිසිු
්රතිලතඹක්ුති. බණ්ු දු එභු ්රතිලතඹු නහතඹවත්ුරඵහළම භවුු
යඟඹුවිසින්ුදුන්ු්රතිජහුම තිභඹුලබඹන්ුතවවුරුුශුයුතුඹ. බ 
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- බඵෞද්ධඹන්ු ඈදිරිඳත්ු න්බන්ු නම්ු බඵෞද්ධු දරුන්ු බනුබන්ු
නු බඵෞද්ධු ඊඳිතු ඳහල්ු අයම්බු කිරීභවු යු රඵහු දිඹු
යුතුඹ. බු(8. බ 7) 

 6. බ78 ුභහඟු ඳරිවහණිඹවු බවේතුු හයු වඳුනහබනු ඒහු ු භු කිරීභවු ශව 
බේරහවු යඟඹුවිසින්ුපිඹයුතුයුතුඹ. බඹවඳත්ුභහඟඹක්ුආතිුකිරීභුවහු ඳවතු
වන්ුනිෂ බද්ලුඈදිරිඳත්ුයමු. බ 

-ු ළුත්ු ම තිු ඳළනපයභවු බඳයු දළනවු රංගුු ම තිු ල්ු බනොඹහු
ඳක්ඳහතීු �ඹහත්භු කිරීබභන්ු ම තිඹු බබයහිු යවු ළසිඹහු
තුශු විලසහඹු නළතු බො ු නළගීභු බවත්ුම තිබ ුඅධිඳතයඹු
(Rule  of law) තවවුරුුශුයුතුඹ. බු 

-ු ු ු ඳරිඳහරනු ක්බේත්රබ ු ු ඵහුරු න්නවු රළබඵනු ල්රු වහු
දවඹු මුලිනුපුවහු දළී භු වහු ඳහරනු තන්ත්රඹු බබයහිු විලසහඹු
බො නළගීභු වහු බද්ලඳහරඹන්ු අදෂ ලබඹන්ු වහු
ඊඳබද්ලබඹන්ු�ඹහත්භුකිරීභුළනු්රමුත්ඹක්ුබදමින්ුබවොු
ඳහරනුක්රභඹක්ුු(Good Governance)ආතිුශුයුතුඹ. බ 

-ු ු ුශභහුවහුතරුවුබඳශුදළනවුඈතහුසුරබුබමින්ුඳත්නහුදුම්ළට්ු
වහුභධයහයලින්ුබබ්යහුළම භුවහුඒහබ ුමිරුළඩිුකිරීභත්ු
සුරබතහු ඩුු කිරීභත්ු බබයනු තයු බවොයු සුයහු වහු භත්රයු
භළ ලීබම්ු �ඹහලිඹු බද්ලඳහරනු ු ඳක්ඳහතිත්බඹන්ු බතොයු
ඒහහයුදිිනනුපුයහු�ඹහත්භුශුයුතුඹ. බ 

-ු ු ු ු පඟම ඹුසථහන,ුඳහල්ුවහුශමුන්ුළබනු්රසිද්ධුසථහනුසිවු
ී වෂ ු 422ු ක්ු තුශු භධයහයු වහු දුම්ළිනු විකිණීභු තවනම්ු ශු
යුතුඹ. බුඉවුඳවවළණිුදළනවුඳත්නහුවිකුණුම්ුසථහනුඑක්ුයක්ු
ල්ුදීුඑභුසථහනලින්ුඵළවළයුකිරීභවුපිඹයුතුයුතුඹ. බ 

-ු ු ු මිච්ඞහුඅජීුබරුළරබනුඅයුධ,ුත්ත්,ු භහංල,ු භධයහය,ු
දුම්ළිනු ආතුළුු භත්රයු වහු විු බශදහභවු නුඵරු බනොබදනු
අෂ කාඹක්ුබො නළගීභවුදීෂ කුහලීනුළරසුම්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 

-ුුුු� හුභහඟරුදුම්බොශුවහුභධයහයුබහවිතඹුම්පෂ වබඹන්භුු
තවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

-ුුුුඵහුරුබමින්ුඳත්නහුලිංගිුහබභෝත්ඳහදනුිතත්රඳින,ඳත්ර,ුගයහ,ු
පයඩිබඹෝුඳින,ුීමඩීුතළිනුඅදිඹුබන්පයභුවහු්රඝහයඹුකිරීභුතවනම්ු
ශුයුතුඹ. බුඒුපිිගඵුඳත්නහුම තිුරීතිුදළඩිබොවුඒහුඳහරනඹු
ශුයුතුඹ. බ 
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-    ිතත්රඳිනු්රඝහයුදළන්පයම්ුවහුීමභහුඳළවවිඹුයුතුඹ. බ 

-    විදුත්ු භහධයරු දෂ ලනඹු නු ඵවහියු වහු හින්දිු ිතත්රඳින,ු
බවලිනහවයු වහු ්රඝහයු දළන්පයම්ු පුරුු භගින්ු භහතිත්ඹ,ු ඳවුල්ු
ංසථහ,ු බදගුරුන්වු ළඩිහිිනඹන්වු ළරකීභ,ු ඳන්සිල්හිු  ංගුු
මිනිසු හයධෂ භු බබශීමබභන්ු ු ්රඝණ් ත්ඹු වහු හමුත්ඹු
ඵහුරුකිරීභත්ුසිදුනුබවිනන්ුඒහු දළඩිු ඳහරනඹවු ඹවත්ුශු
යුතුඹ. බ 

-   බභයවු ංසිතිඹු වහු වළදිඹහුඅයක්හබනු යුරුු විදුත්ු වහු
මුරිතුභහධයුවහුඅඝහයධෂ භුඳද්ධතිඹක්ුවහුභහධයු්රතිඳත්තිඹක්ු
සුශුයුතුුතයුඑඹු�ඹහත්භුකිරීභුවහුපෂ වුඵරුආතිු
භහධයුභණ් රඹක්ුම තිතුශුයුතුඹ. බ(8. බ 9) 

 6. බ79  ඉවතු බඹෝඟනහු �ඹහත්භු කිරීභු වහු බඵෞද්ධු වයුතුු
බදඳහෂ තබම්න්තුබේුබඵෞද්ධු්රඟහුංෂ ධනුුංලඹක්ුුආතිුශුයුතුඹ. බ(8. බ62) 

නභලන ඳරිච්මේදය - මඵෞද්ධයන් අනයළගම්ලත ශෆරවීභ 

 6. බ82 ක්රභහනුකරු වහු සූක්සභු ළරසුම්තු බොවු බඵෞද්ධිනන් නයහම්රවු
වළයපයභු බවේතුබන්ු ඟනවනබ ු බඵෞද්ධිනන්බේු ්රතිලතඹු ඩුු විු ආතිු තය,නය 
අම්රවුඹත්ුඟනඹහබේු්රතිලතඹුළඩිුපයුආත. බු(ු9. බ 3ුසිවු9. බ 9) 

 6. බ8  ක්රභු භගින්ු බඵෞද්ධිනන්ු නයහම්රවු ු වළයපයභු ආතෆම්ු ්රබද්ලරු
්රඝණ් ත්ඹවු දු බවේතුු පයු ආතිු තය,ු නහතබ ු දීු අමිු අයවුල්ු ආතිු පයභු
ළශළක්පයභුවහුනිසිුපිඹයුතුයුතුඹ. බු(ු9. බ42) 

 6. බ86 72% ක්ුඳභවුබඵෞද්ධිනන්ුසිිනනුශ්රිුරංහබේුයහඟයුඅභුලබඹන්ු. ද්ධහභු
පිිගළම භුෆභුසුදුසුභක්භුආත. බු(9. බ4 ) 

 6. බ83 ම්භතු්රබෝඳහරීුක්රභුභගින්ුඅම්ුඳළතියපයභුවහුඅභවුවළයපයභුතවනම්ු
කිරීභුවහුඳවතක්ුයසථහපිතුශුයුතුඹ. බ(9. බ46) 

 6. බ8 ුවිවිධුඅම්රවුම්ඵන්ධනුළවලුුආතිුවුබවොත්ුඒහුහච්ඞහබොවුවිහු
ළම භු වහු සිඹලුුඅම්රුනිබඹෝජිතඹන්ුආතුල්නු බේු භඹහන්තයු ඊඳබද්ලු
භණ් රඹක්ුඳත්ුයුතුයුතුඹ. බ(9. බ43) 

 6. බ84ු නු මිනහරීු බවෝු මූරධෂ භහදීු බවෝු ංවිධහනඹක්ු ලිඹහඳදිංිතු කිරීභවු ්රථභු
භඹහන්තයුඊඳබද්ලුභණ් රබ ුනුභතිඹුරඵහතුයුතුඹ. බ(9. බ4 ) 

 6. බ8 ුභඹහන්තයුඊඳබද්ලනුභණ් රබ ුහභහජිිනන්ුඳත්ුකිරීභුඅම්රුඟනවනු
නුඳහතඹුනුුසිදුුවිඹුයුතුඹ. බුබඵෞද්ධඹන්බේුනිබඹෝඟනු ුඊත්තරීතයුංකුබහබේු
නුභතිඹුආතිුසිදුුවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ43) 
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-    ිතත්රඳිනු්රඝහයුදළන්පයම්ුවහුීමභහුඳළවවිඹුයුතුඹ. බ 

-    විදුත්ු භහධයරු දෂ ලනඹු නු ඵවහියු වහු හින්දිු ිතත්රඳින,ු
බවලිනහවයු වහු ්රඝහයු දළන්පයම්ු පුරුු භගින්ු භහතිත්ඹ,ු ඳවුල්ු
ංසථහ,ු බදගුරුන්වු ළඩිහිිනඹන්වු ළරකීභ,ු ඳන්සිල්හිු  ංගුු
මිනිසු හයධෂ භු බබශීමබභන්ු ු ්රඝණ් ත්ඹු වහු හමුත්ඹු
ඵහුරුකිරීභත්ුසිදුනුබවිනන්ුඒහු දළඩිු ඳහරනඹවු ඹවත්ුශු
යුතුඹ. බ 

-   බභයවු ංසිතිඹු වහු වළදිඹහුඅයක්හබනු යුරුු විදුත්ු වහු
මුරිතුභහධයුවහුඅඝහයධෂ භුඳද්ධතිඹක්ුවහුභහධයු්රතිඳත්තිඹක්ු
සුශුයුතුුතයුඑඹු�ඹහත්භුකිරීභුවහුපෂ වුඵරුආතිු
භහධයුභණ් රඹක්ුම තිතුශුයුතුඹ. බ(8. බ 9) 

 6. බ79  ඉවතු බඹෝඟනහු �ඹහත්භු කිරීභු වහු බඵෞද්ධු වයුතුු
බදඳහෂ තබම්න්තුබේුබඵෞද්ධු්රඟහුංෂ ධනුුංලඹක්ුුආතිුශුයුතුඹ. බ(8. බ62) 

නභලන ඳරිච්මේදය - මඵෞද්ධයන් අනයළගම්ලත ශෆරවීභ 

 6. බ82 ක්රභහනුකරු වහු සූක්සභු ළරසුම්තු බොවු බඵෞද්ධිනන් නයහම්රවු
වළයපයභු බවේතුබන්ු ඟනවනබ ු බඵෞද්ධිනන්බේු ්රතිලතඹු ඩුු විු ආතිු තය,නය 
අම්රවුඹත්ුඟනඹහබේු්රතිලතඹුළඩිුපයුආත. බු(ු9. බ 3ුසිවු9. බ 9) 

 6. බ8  ක්රභු භගින්ු බඵෞද්ධිනන්ු නයහම්රවු ු වළයපයභු ආතෆම්ු ්රබද්ලරු
්රඝණ් ත්ඹවු දු බවේතුු පයු ආතිු තය,ු නහතබ ු දීු අමිු අයවුල්ු ආතිු පයභු
ළශළක්පයභුවහුනිසිුපිඹයුතුයුතුඹ. බු(ු9. බ42) 

 6. බ86 72% ක්ුඳභවුබඵෞද්ධිනන්ුසිිනනුශ්රිුරංහබේුයහඟයුඅභුලබඹන්ු. ද්ධහභු
පිිගළම භුෆභුසුදුසුභක්භුආත. බු(9. බ4 ) 

 6. බ83 ම්භතු්රබෝඳහරීුක්රභුභගින්ුඅම්ුඳළතියපයභුවහුඅභවුවළයපයභුතවනම්ු
කිරීභුවහුඳවතක්ුයසථහපිතුශුයුතුඹ. බ(9. බ46) 

 6. බ8 ුවිවිධුඅම්රවුම්ඵන්ධනුළවලුුආතිුවුබවොත්ුඒහුහච්ඞහබොවුවිහු
ළම භු වහු සිඹලුුඅම්රුනිබඹෝජිතඹන්ුආතුල්නු බේු භඹහන්තයු ඊඳබද්ලු
භණ් රඹක්ුඳත්ුයුතුයුතුඹ. බ(9. බ43) 

 6. බ84ු නු මිනහරීු බවෝු මූරධෂ භහදීු බවෝු ංවිධහනඹක්ු ලිඹහඳදිංිතු කිරීභවු ්රථභු
භඹහන්තයුඊඳබද්ලුභණ් රබ ුනුභතිඹුරඵහතුයුතුඹ. බ(9. බ4 ) 

 6. බ8 ුභඹහන්තයුඊඳබද්ලනුභණ් රබ ුහභහජිිනන්ුඳත්ුකිරීභුඅම්රුඟනවනු
නුඳහතඹුනුුසිදුුවිඹුයුතුඹ. බුබඵෞද්ධඹන්බේුනිබඹෝඟනු ුඊත්තරීතයුංකුබහබේු
නුභතිඹුආතිුසිදුුවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ43) 
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 6. බ87ුඅමිුසිද්ධසථහන,ුඹහජහ භධයසථහන,ුබඳයුඳහල්,ුයහඟයුබනොනුංවිධහනු
වහුබනත්ුවිබලේු යහඳිතිුපිිගඵුම්පෂ වුවිසතයු්රහබද්ීඹුබල්ම්ුහෂ ඹහරබ ු
තිබිඹුයුතුඹ. බුඉවතුවන්ුඅඹතනුපිිගඵුසිඹලුුබතොයතුරුුවිභහුඵළලීභවු්රහබද්ීඹු
බල්ම්වුඵරඹුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බුඑභුබතොයතුරුු්රහබද්ීඹුලහනහයක්ුභණ් රඹවු
රඵහදීභුනිහෂ ඹුශුයුතුඹ. බ(9. බ4 ) 

 6. බ88 බඵෞද්ධඹන්ු නයු අම්රවු වළයපයබම්ු වයුතුු පිිගඵු ඳළමිණිලිු රත්විවු
බෝදිසිුකිරීබම්ුඵරඹුලහනහයක්ුභණ් රරවුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

 6. බ89ු ලුබතන්ු ඳල්ලිු බවෝු ඹහජහ භධයසථහනු බවෝු පිහිුගපයභ,ු තළම භවු බවෝු විලහරු
කිරීභවු ්රථභු එහිු ලයතහු දිහු බල්ම්ු විසින්ු බබයනු ්රසිද්ධු ඳරීක්වඹකින්ු
නතුරුුභඹහන්තයුඊඳබද්ලුභණ් රබ ුනුභළතිඹුආතිුසිදුුවිඹුයුතුඹ. බු(9. බ4 ) 

 6. බ92ු අමිු බනොනු වයුතුු යමුණුු බොවු ඉදියනුු රඵනු බො නළගිලිු
ඳසුහරඹදීු ඳල්ලිු ලබඹන්ුඳහවිච්ිතුකිරීභුනතයුශුයුතුඹ. බු හභහනයුනිහු රු
ලහරහරුඹහජහුඳළළත්පයභුහභඹවුඵහධහක්ුබවිනන්ුහභහනයුනිහරුවුලහරහරු
ඹහක්ජහු ඳළළත්පයභු හභඹවු ඵහධහක්ු බවිනන්ු හභහනයු නිබසරු ඹහක්ජහු කිරීභු
නතයුශුයුතුඹ. බු(9. බ4 ) 

 6. බ9 ු විබද්ශිඹන්වු ශ්රි රංහවු ඳළමිණීබම්ු පයහු නිතුක් කිරීබම්ු ම තිු දළඩිු ශු
යුතුඹ. බමිනහරීුවයුතුරවුඳළමිබවනුවිබද්ශිඹන්වුපයහුනිකුත්කිරීභවු්රථභු. ද්ධු
ලහනුභහතයහලබ ුුුුනුභළතිඹුරඵහුතුයුතුුඵවුම තිුරීතිුඳළනවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ47- ) 

 6. බ96ු භහඟු බේහු මුහබන්ු බභයවවු ඳළමිවු අභු වළයපයබම්ු මිනහරීු ළ රු
බඹබදන්නන්බේුපයහුඵරයහිතුශුයුතුඹ. බ(9. බ47-6) 

 6. බ93ු පයහු නිකුත්කිරීබම්දීු පයහු රඵහු බදනු හයවඹු ඳළවළදිලිු වන්ු ශු
යුතුඹ. බමිනහරීුළ කිරීම්ුතවනම්ුඵවුමුරහක්ුතළබිඹුයුතුඹ. බබොන්බද්සිුඊල්රංකවඹු
යනුසථහරදි පයහුඵරඳත්රඹුරංගුුශුයුතුඹ. බු(9. බ47-3) 

 6. බ9  ශ්රිු රංහබේු අබඹෝඟඹන්ු වහු විබද්ලු අඹතනඹන්ු ශ්රිු රංහු අබඹෝඟනු
භණ් රඹුභුආතියුන්නහුගිවිසුබභහිුඳළමිවුබේහුමුහබන්ුඅභුවළයපයබම්ු
වයුතුරු නියතපයභු තවනම්ු කිරීභු වහු දු අබඹෝඟනු �ඹහහයම්රු පෂ වු
විනිවිදබහඹුති දභුවහුදුබොන්බද්සිුආතුශත්ුශුයුතුඹ. බ(9. බ48) 

 6. බ94 දළනවු භහඟු බේහු මුහබන්ු ඳළමිවු බඵෞද්ධිනන්ු සිඹු අභවු වළයපයබම්ු
යහඳහයරුබඹදීුසිිනනුංවිධහනරුඵරඳත්රුරංගුුශුයුතුඹ. බ 

 6. බ9   භහඟුබේහුකිරීභුවහුබභයවවුඳළමිබවනුවිබද්ශිිනන්ුවහුයහඟයුබනොනු
ංවිධහනු ලිඹහඳදිංිතු කිරීබම්දීු යවු තුශු �ඹහත්භු කිරීභවු දවසු යනු භහඟු
බේහන්ුවුයමුණු යවවුහිතයදුහිතයදුඹන්නුවිභහුඵළලීබභන්ුඳසුුලිඹහඳදිංිතු
ශුයුතුඹ. බු(9. බ 2- )ුු 
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 6. බ97ු එභු ංවිධහනු බභයවවු බබනනු යමුදල්ු � රංහු භවු ඵළංකුු බවෝු පිිගත්ු
ඵළංකුක්ුවයවහුබනුඅුයුතුුතයුඑභුයමුදල්ුබහවිතඹුයඟබ ුධීක්වඹවුඹවත්ු
ශු යුතුඹ. බු එභු ංවිධහනරු හෂ ිතු හෂ තහු වහු මූරයු හෂ තහු ්රසිද්ධු බල්නු විඹු
යුතුඹ. බ(9. බ 2-6) 

 6. බ98ු අමිු බවෝු මිනහරීු බවෝු අඹතනු ලිඹහඳදිංිතු යනු සථහබේදීභු තභු
රබ්ධිඹන්බේුඅමිුජීවිතඹුසුඳත්ුකිරීභවුවයුතුුකිරීභුවිනහුන්ුඅමිඹන්ු
සකීඹුඅභවුවයහුළම බභන්ුරනුඵවු්රතිජහක්ුරඵහුතයුතුඹ. බ 

 6. බ99 �ු රංහබේු යවු බඵෞද්ධිනන්ු බඵෞද්ධු පයභවු ්රධහනු බවේතුු දිිගඳුු බහඹු
බවිනන්ුබඵෞද්ධඹන්බේුජීනුතත්ත්ඹුඊසුකිරීභවුබඵෞද්ධුංවිධහනුවුත්ම්ු
ආතිුබඵෞද්ධඹන්ුඈදිරිඳත්ුවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ 6- ) 

 6. බ 22ුෆභු බඵෞද්ධුංවිධහනඹක්භුසිඹුඳයභහෂ ථඹුවහු යමුණුුතයවු බඵෞද්ධඹන්ු
බඵෞද්ධඹන්ු කිරීභු ළශළක්පයභව පිඹයු ළම භ. ම්භට්භමින්ු බඵෞද්ධඹන්ු නය 
අම්රවුවළයපයභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බ(9. බ 6-6) 

 6. බ 2  බඵෞද්ධඹන්ුබඵෞද්ධඹන්ුකිරීභුදළනත්ුවහභු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹවුවහු
ලහනහයක්ුභණ් රඹවුදළන්ුවිඹුයුතුඹු(9. බ 6ු- ) 

 6. බ 26 දළනවු�ඹුඳත්නහුබඵෞද්ධුංවිධහනු�ඹපය,ුවළභුබඵෞද්ධුංවිධහනඹක්භු
බඵෞද්ධුපුනරුදඹුවහුබඳයමුවුතුයුතුඹ. බ(9. බ 6- ) 

 6. බ 23ු භු වහු ඳන්රු තය ම්ඵන්ධඹු දුෂ රු පයභු බඵෞද්ධඹන්ු නයුඅම්රවු
වළයපයභවු බිපයු ආතිු බවිනන්ු භු වහු ඳන්රු තයු ම්ඵන්ධඹු ලක්තිභත්ු ශු
යුතුඹ. බ(9. බ 3) 

 6. බ 2 ුෆභුඳන්රක්භුබම්ුබක්න්රසථහනඹුවිඹුයුතුඹ. බුබඳයුඳහල්,ුදවම්ුඳහල්,ු
තරුවු බේහු භධයසථහන. බු ඊඳබද්ලනු බේහ,ු බතොයතුරුු ඒ,ු ්රසිද්ධු පුසතහරු
ඳන්රු මුල්බොවු ඳත්හු බනු ඹහයුතුඹ. බු භික්ෂන්ු වන්බේරහු සිඹු දහඹිනන්බේු
සිඹලුුවයුතුුබොඹහුඵළලිඹුයුතුඹ. බු(ු9. බ 3- :6) 

 6. බ 24 විවහයසථහනුඵරු්රබද්ලඹුතුශුනු දහඹඹන්ුබයෝහතුයුූ ුවිවුවළකිුෆභු
සථහරු භික්ෂන්ු වන්බේු බයෝවරවු වහු නිවු ළ භබොවු පිරිත්ු ජ්ඟහඹනහු
බොවුඅශිෂ හදුකිරීභුළදත්ුඹ. බු(9. බ 3ු-3) 

 6. බ 2 ුවිවහයසථහනඹුමූලිුබොවුබනු ුතරුවුතරුණිඹන්ුඒුයහීුයනුඈතහු
ලක්තිභත්ු භහඟු බේහු යඳිතිු අයම්බු ශු යුතුඹ. බු භික්ෂන්ු වන්බේරහු දහඹු
දහඹඹන්බේු ු ලහනිු වහු අමිු වයුතුු බොඹහු ඵළලිඹු යුතුඹ. බු වළකිු ෆභු
සථහභුපිණ් ඳහතඹුවහුළඩිඹුයුතුඹ. බුදහඹුදහඹිනන්ුභ ී ඳුවයුතුු
ශුයුතුඹ. බ 

 6. බ 27 බඵෞද්ධු ඟනතහු ධිබඹන්ු සිිනඹු යුතුඹ. බු බඵෞද්ධිනන්ු නයු අම්රවු
වළයපයබම්ුළ පිිගබශල්ුදළනත්ුවහභුඒහුඳන්බල්ුධිඳතිුසහී න්ුවන්බේවු
වහු ලහනහයක්ු භණ් රඹවු වු බම්හවු එබයහිු වයුතුු යනු බඵෞද්ධු මිතිු
භහම්රවුදළන්විඹුයුතුඹ. බුබඳොලීසිඹවුඳළමිණිලිුශුයුතුඹ. බ(ු9. බ  - ) 
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 6. බ97ු එභු ංවිධහනු බභයවවු බබනනු යමුදල්ු � රංහු භවු ඵළංකුු බවෝු පිිගත්ු
ඵළංකුක්ුවයවහුබනුඅුයුතුුතයුඑභුයමුදල්ුබහවිතඹුයඟබ ුධීක්වඹවුඹවත්ු
ශු යුතුඹ. බු එභු ංවිධහනරු හෂ ිතු හෂ තහු වහු මූරයු හෂ තහු ්රසිද්ධු බල්නු විඹු
යුතුඹ. බ(9. බ 2-6) 

 6. බ98ු අමිු බවෝු මිනහරීු බවෝු අඹතනු ලිඹහඳදිංිතු යනු සථහබේදීභු තභු
රබ්ධිඹන්බේුඅමිුජීවිතඹුසුඳත්ුකිරීභවුවයුතුුකිරීභුවිනහුන්ුඅමිඹන්ු
සකීඹුඅභවුවයහුළම බභන්ුරනුඵවු්රතිජහක්ුරඵහුතයුතුඹ. බ 

 6. බ99 �ු රංහබේු යවු බඵෞද්ධිනන්ු බඵෞද්ධු පයභවු ්රධහනු බවේතුු දිිගඳුු බහඹු
බවිනන්ුබඵෞද්ධඹන්බේුජීනුතත්ත්ඹුඊසුකිරීභවුබඵෞද්ධුංවිධහනුවුත්ම්ු
ආතිුබඵෞද්ධඹන්ුඈදිරිඳත්ුවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ 6- ) 

 6. බ 22ුෆභු බඵෞද්ධුංවිධහනඹක්භුසිඹුඳයභහෂ ථඹුවහු යමුණුුතයවු බඵෞද්ධඹන්ු
බඵෞද්ධඹන්ු කිරීභු ළශළක්පයභව පිඹයු ළම භ. ම්භට්භමින්ු බඵෞද්ධඹන්ු නය 
අම්රවුවළයපයභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බ(9. බ 6-6) 

 6. බ 2  බඵෞද්ධඹන්ුබඵෞද්ධඹන්ුකිරීභුදළනත්ුවහභු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹවුවහු
ලහනහයක්ුභණ් රඹවුදළන්ුවිඹුයුතුඹු(9. බ 6ු- ) 

 6. බ 26 දළනවු�ඹුඳත්නහුබඵෞද්ධුංවිධහනු�ඹපය,ුවළභුබඵෞද්ධුංවිධහනඹක්භු
බඵෞද්ධුපුනරුදඹුවහුබඳයමුවුතුයුතුඹ. බ(9. බ 6- ) 

 6. බ 23ු භු වහු ඳන්රු තය ම්ඵන්ධඹු දුෂ රු පයභු බඵෞද්ධඹන්ු නයුඅම්රවු
වළයපයභවු බිපයු ආතිු බවිනන්ු භු වහු ඳන්රු තයු ම්ඵන්ධඹු ලක්තිභත්ු ශු
යුතුඹ. බ(9. බ 3) 

 6. බ 2 ුෆභුඳන්රක්භුබම්ුබක්න්රසථහනඹුවිඹුයුතුඹ. බුබඳයුඳහල්,ුදවම්ුඳහල්,ු
තරුවු බේහු භධයසථහන. බු ඊඳබද්ලනු බේහ,ු බතොයතුරුු ඒ,ු ්රසිද්ධු පුසතහරු
ඳන්රු මුල්බොවු ඳත්හු බනු ඹහයුතුඹ. බු භික්ෂන්ු වන්බේරහු සිඹු දහඹිනන්බේු
සිඹලුුවයුතුුබොඹහුඵළලිඹුයුතුඹ. බු(ු9. බ 3- :6) 

 6. බ 24 විවහයසථහනුඵරු්රබද්ලඹුතුශුනු දහඹඹන්ුබයෝහතුයුූ ුවිවුවළකිුෆභු
සථහරු භික්ෂන්ු වන්බේු බයෝවරවු වහු නිවු ළ භබොවු පිරිත්ු ජ්ඟහඹනහු
බොවුඅශිෂ හදුකිරීභුළදත්ුඹ. බු(9. බ 3ු-3) 

 6. බ 2 ුවිවහයසථහනඹුමූලිුබොවුබනු ුතරුවුතරුණිඹන්ුඒුයහීුයනුඈතහු
ලක්තිභත්ු භහඟු බේහු යඳිතිු අයම්බු ශු යුතුඹ. බු භික්ෂන්ු වන්බේරහු දහඹු
දහඹඹන්බේු ු ලහනිු වහු අමිු වයුතුු බොඹහු ඵළලිඹු යුතුඹ. බු වළකිු ෆභු
සථහභුපිණ් ඳහතඹුවහුළඩිඹුයුතුඹ. බුදහඹුදහඹිනන්ුභ ී ඳුවයුතුු
ශුයුතුඹ. බ 

 6. බ 27 බඵෞද්ධු ඟනතහු ධිබඹන්ු සිිනඹු යුතුඹ. බු බඵෞද්ධිනන්ු නයු අම්රවු
වළයපයබම්ුළ පිිගබශල්ුදළනත්ුවහභුඒහුඳන්බල්ුධිඳතිුසහී න්ුවන්බේවු
වහු ලහනහයක්ු භණ් රඹවු වු බම්හවු එබයහිු වයුතුු යනු බඵෞද්ධු මිතිු
භහම්රවුදළන්විඹුයුතුඹ. බුබඳොලීසිඹවුඳළමිණිලිුශුයුතුඹ. බ(ු9. බ  - ) 
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ඳවතුවන්ුරුණුුපිිගඵුඳළමිණිලිුකිරීභවුබඵෞද්ධුභවඟනතහුයුහුසුළුුවිඹුයුතුඹ. බ 

ධිුලබ්දුනළගීභු බවෝු බනත්ුඵහධහහරීු�ඹහු භගින්ු ල්ළසිඹන්වු හිරිවළයු නු
ඳරිදිුඹහජහුභධයසථහනුතුශුඹහජහුඳළළත්පයභ. බ 

භවඟනුබෞයවුතෂ ඟනඹක්ුනුන්දභවුබයෝුසුුකිරීබම්ුයහඳහයුඳත්හබනු
ඹෆභවුවිරුද්ධුඳළමිණිලිුකිරීභ. බ 

ඔඵබේු ළභළත්තවු විරුද්ධු නිහරවු ඳළමිවු �සතුු ධෂ භඹු පිිගඵු ඈළන්පයභවු
තළත්ුකිරීභ. බු 

ඔබබ්ුළභළත්තුබනොභළතිුඔබබ්ුදරුන්වු�සතුුධෂ භඹුඊළන්පයභ,ුඹහජහුකිරීභ,ුබද්ු
බභබවඹරවුබඹදපයභ,ුතරුවුපිරිසුතයුදහඝහයුවිබයෝධීුවළසිරීම්ුක්රභරුනියත යු
පයභු(9. බ  -3) 

 6. බ 28ුඳශහත්ුඳහරනුඅඹතනරුයඹක්ුබනොභළතිුඹහජහුභධයසථහනුඈදිකිරීභ,ු
ඳහරක්ුබවෝු්රඟහුභධයසථහනඹක්ුඹහජහුභධයසථහනඹක්ුබරුඳහවිච්ිතුකිරීභ,ුඵහුතයු
ළසිඹන්බේු ළභළත්තු බනොභළතිු �සතිඹහනිු වහු මුසලිම්ු ඳල්ලිු ඈදිු කිරීභු ළනිු
සථහන්ුපිිගඵු්රහබද්ීඹුලහනහයක්ුභණ් රඹවුදළන්පයභවුබඵෞද්ධුඟනතහු
ඊනන්දුුවිඹුයුතුඹ. බ(9. බ  - ) 

 6. බ 29ුබඵෞද්ධහභවුඑබයහිුඑඹුඵරබේුභෂ ධනඹුයුඅයක්හුකිරීභ,ුයඟබ ුවහු
සිඹලුුබඵෞද්ධුඟනතහබේුවුංවිධහනරුඳයභුයුතුභුඵුවවහුතුයුතුඹ. බ(9. බ 4) 

 

දශලන ඳරිච්මේදය - මලන  කරුණු 

 6. බ  2ුමිමිඹුපිිගඵුිනතිඹුනියවුල්ුබනොභළතිුඅයවයුබේනහනරවුඒහුනියවුල්ු
යදීභ,ු ඟරඹු වහු විදුලිඹු ඳවසුම්ු බනොභළතිු සථහනරවු ු ඳවසුම්ු ළරීමභු වහු
විබද්ශිඹන්වුබහනහනුබඹෝගීුසිටීභවුආතිුඳවසුම්ුතත්ුපුළුල්ුකිරීභදුශුයුතුු
ඹළිනුබොමිභුනිෂ බද්ලුයින. බු( 2. බ7) 

 6. බ   ුමිමිඹුපිිගඵුම තයනුකරුිනතීන්ුආතිුසථහනරුආතිුභහිනම්ුඅයවුල්,ුම තිු
විබයෝධීු නිු සථහනු ඈදිකිරීම්ු වු දළු ඟහහයම්රුන්ු විසින්ු ලහන්තු ඳරියඹු
විනහලයලීභුභවයහුදීභවුඵරධහරීන්ු�ඹහශුයුතුඹ. බ( 2. බ8) 

 6. බ  6ු ධෂ භු බද්ලනහුඅදිඹු වහු භික්ෂන්ු වන්බේරහු පුහුණුුකිරීභු වහු භහධයු
අඹතනඹක්ුඅයම්බුශුයුතුඹ. බු(ු 2. බ 2,ු 2. බ  ,වහුු 2. බ 6) 

 6. බ  3ුබවලිුනහවයඹදීුබවෝුබනඹම්ුුයංනඹදීුභික්ෂුුඝරිතඹක්ුඈදිරිඳත්ුශයුතුු
සථහරදිුඒුවහු. ද්ධුලහනුභහතයහංලබ ුනුභතුයහුතුයුතුඹ. බු( 2. බ 4)ු 

 6. බ   ුපුයඳබශොසුදිනඹුඅමිුනිහඩුුදිනඹක්ුබරුදුඹුව,ුභහුවහු
පුයවුඹනුබසුුබඳොබවෝුදිනුඅමිුදිනුබරත්ුළරකිඹුයුතුඹ. බ( 2. බ 7) 

 6. බ  4ු භහඟබ ු පිරිහීු බොසු ආතිු හයධෂ භු නළතු ්රතිසඨහඳනඹු ු වහු බඳෝවඹු
කිරීභවුබඳොබවෝුදිනුවිධිභත්ුබරුබඹොදහුතුයුතුඹ. බු( 2. බ 9) 
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 6. බ   ුගුන්ුවිදුලිඹුවහුනිතුත්ුභහධයුබඳොබවෝුදිනඹක්ුසිහියපයභුවහුවිබලේු
බත්භහුහදනුණ් ඹක්ුදිනඹුපුයහුරින්යු්රඝහයඹුශුයුතුඹ. බ( 2. බ62) 

 6. බ  7ුතයුබඳොබවෝු දිනුවිබලේුළ වවන්ුවිවහයසථහනරුංවිධහනඹුශුයුතුු
තය,ු දිනඹු භතක්ුකිරීභක්ු බරු ු බඳ. බ. බු  . බ32වු (ු ඳයවු  . බ22ව)ු ණ්ඨහුනහදු ශු
යුතුඹ. බ( 2. බ6 ) 

 6. බ  8ු බඵෞද්ධු බඳොත්ඳත්ු ඳරිෂ තනඹු කිරීභු ු වහු �පිවු ්රන්ථු වහු බඵෞද්ධු
්රහලනුයමුදරක්ුඅයම්බුශුයුතුඹ. බු( 2. බ6 ) 

 6. බ  9ුඳහල්ුවිඹුභහරහවුඈතිවහඹුවහුහහිතයඹුආතුශත්ුශුයුතුඹ. බු( 2. බ63ුසිවු
 2. බ68) 

 6. බ 62ු බඵෞද්ධු මිතිු භහම්ු වහු බඵෞද්ධු වහය ඳහරනබ දීු ආතිනු ෂ . දහරීු
තත්ත්ඹන් ආතිු ූ ු විවු ඒු පිිගඵු �ඹහු කිරීභු වහු ළ පිිගබශක්ු සු ශු
යුතුඹ. බ( 6. බ69) 

 6. බ 6 ුඑභුළ පිිගබශවුුබඹෝජිතු�ඹහභහෂ ුන්තෂ තයුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳවතක්ුු
ම තිතුශුයුතුඹ. බ( 2. බ32) 

 6. බ 66 ්රධහනු භහෂ රු වහු භංු න්ධිරුඅමිුරහංඞනු ඈදිකිරීභු ඳහරනඹුකිරීභු
වහුම තිුඳළවවිඹුයුතුඹ. බු( 2. බ3 ) 

 6. බ 63 සිඹලුුඅම්ුරුවිබලේුරුවක්ුවහුවළයුබසුුසථහරුල්ළසිඹන්වු
පී හුආතිනුබේුලබ්දුවිහලනුඹන්ත්රුබහවිතඹුුශක්හලිඹුයුතුඹ. බ( 2. බ36) 

 

එමකොමෂොවහලන ඳරිච්මේදය - ලුශළ භක මලනවහකම් 

 6. බ 6 ු ලහනිු වයුතුු ම්ඵන්ධබඹන්ු න්ු තීයවු ළම භවු . ද්ධු ලහනබ ු
ඊන්නතිඹවුම තිුඊඳබදසුරඵහුදීභවුඹම්කිසිුඊත්තරීතයුඅඹතනඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඒු
නුු එභු ඳයභහෂ ථු ඈුගයලීභු වහු ඊත්තරීතයු ංකු බහක්ු ඳත්යු පිහිුගවිඹු
යුතුඹ. බ(  . බ6) 

 6. බ 64ුඊත්තරීතයුංකුබහුහභහජිඹන්ු6 ුබදබනකුන්ුභන්විඹුයුතුඹ. බ(  . බ3) 

 6. බ 6 ුඊත්තරීතයුංකුබහබේුහෂ ඹ බහයඹුඳවතුවන්ුඳරිදිුවිඹුයුතුඹ. බ 

. ද්ධු ලහනඹු ශ්රිු රංහු අණ්ඩුක්රභු යසථහබන්ු පිරිනභහු ආතිු ්රමුු සථහනඹුු
ම්ඵන්ධුුසිඹලුුවයුතුුරදි  යඟඹවුඊඳබදසුරඵහදීභුවහුභබඳන්පයභ. බ 

. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභවුදහශුරුණුුරදි ඊඳබදසුදීභු 

බඵෞද්ධුවිවහයහයහභ,ුභික්ෂුුධයහඳනඹු,ුලහනිුබද්ඳශ ංෂ ධනඹුවහුුබඵෞද්ධු්රඟහු
ංෂ ධනඹුපිිගඵු්රතිඳත්තිභඹුතීයවුළම භුවහුභතුනුුළවලු වහුඊඳබදසුදීභ. බ 

භික්ෂුු භහඟඹවු දහශු ඒු ඒු තිහත්ලින්ු ඵළවළයු බඳොදුු රුණුු ම්ඵන්ධබඹන්ු
්රතිඳත්තිභඹුතීයවුළම භුවහුභතුනුළවලු වහුලයුඊඳබදස දීභ. බ 
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 6. බ   ුගුන්ුවිදුලිඹුවහුනිතුත්ුභහධයුබඳොබවෝුදිනඹක්ුසිහියපයභුවහුවිබලේු
බත්භහුහදනුණ් ඹක්ුදිනඹුපුයහුරින්යු්රඝහයඹුශුයුතුඹ. බ( 2. බ62) 

 6. බ  7ුතයුබඳොබවෝු දිනුවිබලේුළ වවන්ුවිවහයසථහනරුංවිධහනඹුශුයුතුු
තය,ු දිනඹු භතක්ුකිරීභක්ු බරු ු බඳ. බ. බු  . බ32වු (ු ඳයවු  . බ22ව)ු ණ්ඨහුනහදු ශු
යුතුඹ. බ( 2. බ6 ) 

 6. බ  8ු බඵෞද්ධු බඳොත්ඳත්ු ඳරිෂ තනඹු කිරීභු ු වහු �පිවු ්රන්ථු වහු බඵෞද්ධු
්රහලනුයමුදරක්ුඅයම්බුශුයුතුඹ. බු( 2. බ6 ) 

 6. බ  9ුඳහල්ුවිඹුභහරහවුඈතිවහඹුවහුහහිතයඹුආතුශත්ුශුයුතුඹ. බු( 2. බ63ුසිවු
 2. බ68) 

 6. බ 62ු බඵෞද්ධු මිතිු භහම්ු වහු බඵෞද්ධු වහය ඳහරනබ දීු ආතිනු ෂ . දහරීු
තත්ත්ඹන් ආතිු ූ ු විවු ඒු පිිගඵු �ඹහු කිරීභු වහු ළ පිිගබශක්ු සු ශු
යුතුඹ. බ( 6. බ69) 

 6. බ 6 ුඑභුළ පිිගබශවුුබඹෝජිතු�ඹහභහෂ ුන්තෂ තයුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳවතක්ුු
ම තිතුශුයුතුඹ. බ( 2. බ32) 

 6. බ 66 ්රධහනු භහෂ රු වහු භංු න්ධිරුඅමිුරහංඞනු ඈදිකිරීභු ඳහරනඹුකිරීභු
වහුම තිුඳළවවිඹුයුතුඹ. බු( 2. බ3 ) 

 6. බ 63 සිඹලුුඅම්ුරුවිබලේුරුවක්ුවහුවළයුබසුුසථහරුල්ළසිඹන්වු
පී හුආතිනුබේුලබ්දුවිහලනුඹන්ත්රුබහවිතඹුුශක්හලිඹුයුතුඹ. බ( 2. බ36) 

 

එමකොමෂොවහලන ඳරිච්මේදය - ලුශළ භක මලනවහකම් 

 6. බ 6 ු ලහනිු වයුතුු ම්ඵන්ධබඹන්ු න්ු තීයවු ළම භවු . ද්ධු ලහනබ ු
ඊන්නතිඹවුම තිුඊඳබදසුරඵහුදීභවුඹම්කිසිුඊත්තරීතයුඅඹතනඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බුඒු
නුු එභු ඳයභහෂ ථු ඈුගයලීභු වහු ඊත්තරීතයු ංකු බහක්ු ඳත්යු පිහිුගවිඹු
යුතුඹ. බ(  . බ6) 

 6. බ 64ුඊත්තරීතයුංකුබහුහභහජිඹන්ු6 ුබදබනකුන්ුභන්විඹුයුතුඹ. බ(  . බ3) 

 6. බ 6 ුඊත්තරීතයුංකුබහබේුහෂ ඹ බහයඹුඳවතුවන්ුඳරිදිුවිඹුයුතුඹ. බ 

. ද්ධු ලහනඹු ශ්රිු රංහු අණ්ඩුක්රභු යසථහබන්ු පිරිනභහු ආතිු ්රමුු සථහනඹුු
ම්ඵන්ධුුසිඹලුුවයුතුුරදි  යඟඹවුඊඳබදසුරඵහදීභුවහුභබඳන්පයභ. බ 

. ද්ධුලහනඹුසුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුකිරීභවුදහශුරුණුුරදි ඊඳබදසුදීභු 

බඵෞද්ධුවිවහයහයහභ,ුභික්ෂුුධයහඳනඹු,ුලහනිුබද්ඳශ ංෂ ධනඹුවහුුබඵෞද්ධු්රඟහු
ංෂ ධනඹුපිිගඵු්රතිඳත්තිභඹුතීයවුළම භුවහුභතුනුුළවලු වහුඊඳබදසුදීභ. බ 

භික්ෂුු භහඟඹවු දහශු ඒු ඒු තිහත්ලින්ු ඵළවළයු බඳොදුු රුණුු ම්ඵන්ධබඹන්ු
්රතිඳත්තිභඹුතීයවුළම භුවහුභතුනුළවලු වහුලයුඊඳබදස දීභ. බ 
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. ද්ධු ලහනඹවු බයන්තයු බවෝු ඵහහියු ඳළමිබවනුඊඳරු ශක්හු ළම භු වහු
ඊඳබදසුරඵහුදීභ. බ 

. ද්ධු ලහනබ ු ිතයසකාතිඹු වහු අනුංගිු නු වහු ම්ඵන්ධනු බනත්ු සිඹලුු
හෂ ඹන්ුපිිගඵුතීයවුළම භ. බ 

 6. බ 67ුඊත්තරීතයුංකුබහවුබනභුහෂ ඹහරඹක්ුතිබිඹුයුතුුතය,ු. ද්ධුලහනු
භහතයහංලබ ුබල්ම්ුඑහිුබල්ම්ුදුවිඹුයුතුඹ. බ(  . බ4) 

 6. බ 68ු ු ඊත්තරීතයු ංකු බහබේු තීයවු �ඹහත්භු ු කිරීබම්ු කීභු . ද්ධු ලහනු
භහතයහංලඹු බතු ඳළබයනු බවිනන්ු භහතයහංලබ ු ඊසු නිරධහරීන්ු ළදළවළත්ුු
බඵෞද්ධඹන්ුවිඹුයුතුඹ. බු(  . බ )ු 

 6. බ 69ු බඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසු ඳදවිඹුබඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසු ු ඟනයහල්ුු
තත්ත්ඹවු ඊසු ශු යුතුඹ. බු බභභු ඳදවිඹු ශ්රිු රංහු ඳරිඳහරනු බේබ ු ුු බඟයසඨු
නිරධහරිඹකුුවිසින්ු දළරිඹු යුතුඹ. බඔහුුලහනිුවයුතුුපිිගඵු භනහු ඳශපුරුද්දක්ුවහු
ලහනබ ු ඊන්නතිඹවු ළඳපයබභන්ු වයුතුු යනු භවහු ංකයත්නබ ු ු පිිගළම භවු
රක්ුූ ුඹකුුවිඹුයුතුඹ. බ(ු  . බ7) 

 6. බ 32ු. ද්ධුලහනඹුම්ඵන්ධබඹන්ුඳළබයනුබහයදයුවයුතුුක්රභත්ුංවිධහනඹු
පයභුවහුබඵෞද්ධුවයුතුුබොභහරිසුඟනයහල්ුඹවබත්ුබොභහරිසරුන්ු ුබදබනකුු
බන්ුභන්විතුංලුවඹකින්ුවිඹුයුතුඹ. බු(  . බ8) 

 6. බ 3 ු. ද්ධුලහනුභහතයහංලඹුඹවබත්ුඑනුසිඹලුභුබදඳහෂ තබම්න්තුු ුවහුඅඹතනු
එක්ුවශක්ුඹවතවුබනුඅුවළකිුඳරිදිුසිඹලුුඳවසුම්ුහිතුනුබො නළගිල්රක්ු
ඈදිුශුයුතුඹ. බ(ු  . බ 2) 
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ඳරිශිසවඹ   . බ  

මථරලළීන භික්ෂුී   උඳවම්ඳදළල  (පජය භකුමශ සුදවහවන වහලළීමන් 

ලශන්මවේ)  

මථරලළීන භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල යළි වහථළපි  කෂ ශෆකි ද?  

 ෂ තභහනබඹහිුගිහිඳළවිදිුබඵොබවෝුබදනහුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුපිිගඵුුතෂ ු

විතෂ ු යති. බු ු ආතළබභක්ු ු „බභශ භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු සිදුු කිරීභවු වළකිඹළ‟ ිනු

ඳන්බනෝුඑභුභතබ ුසිිනමින්ුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුසිදුුයනුතයු„බනොවළකිඹ‟ ිනු

ඳන්නන්වු ඒු ඵු විනඹහනුකරු ු තවවුරුු යන්නඹළිනු භිබඹෝු යති. බු ු එවිවුු

විනඹහනුකරුුභික්ෂණීුඊඳම්ඳදහක්ුසිදුුකිරීභවුබනොුවළකිඹ‟ිනුුපුයහුතවවුරුුයු

තුබනොවළකිුනිහුඔවුහුුදුනිවඬුබති. බුු 

බථයහදීු. දුසුබනහිුුඊඳම්ඳදහුවළදෆරුම්ුඹ. බ 

 එනම්ු: 

1. ඒහිභික්ෂුුුඊඳම්ඳදහ 
2. යවහභනුඊඳම්ඳදහ 
3. ඕහදඳිනේවවුඊඳම්ඳදහ 
4. ඳඡසවඵයහයවුඊඳම්ඳදහ 
5. රුධම්භඳිනේවවුඊඳම්ඳදහ 
6. දබත්නුඊඳම්ඳදහ 
7. ට්ඨහිතුඊඳම්ඳදහ 
8. ඡත්තිඝතුත්ථම්භුඊඳම්ඳදහ 

ලබඹනි. බු 

(භන්තඳහහදිහු  . බු ු ඳඨභඳහයහජිණ්වහ,ු

බවේ. බමු. බ 7 ුපි/ුඛහවිතයණී,බවේ. බමු. බ  ුපි) 

I. „ඒහිභික්ඛු‟ ඊඳම්ඳදහුඹනුුබහයතුන්ුවන්බේබේුඝනුභහත්රබඹන්ු

භික්ෂුබහඹවුඳළමිණීභින. බු 

II. „ . ද්ධංුයවංුච්ඞහමි‟ ඹනුක්රභබඹන්ුතුන්යක්ුහහභින්දනඹුබොවු

කිඹනුරදුඊඳම්ඳදහු„වරණළගභන‟ ඊඳම්ඳදහුනම්ුබේ. බ 
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ඳරිශිසවඹ   . බ  

මථරලළීන භික්ෂුී   උඳවම්ඳදළල  (පජය භකුමශ සුදවහවන වහලළීමන් 

ලශන්මවේ)  

මථරලළීන භික්ෂුී  උඳවම්ඳදළල යළි වහථළපි  කෂ ශෆකි ද?  

 ෂ තභහනබඹහිුගිහිඳළවිදිුබඵොබවෝුබදනහුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුපිිගඵුුතෂ ු

විතෂ ු යති. බු ු ආතළබභක්ු ු „බභශ භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු සිදුු කිරීභවු වළකිඹළ‟ ිනු

ඳන්බනෝුඑභුභතබ ුසිිනමින්ුභික්ෂුණීුඊඳම්ඳදහුසිදුුයනුතයු„බනොවළකිඹ‟ ිනු

ඳන්නන්වු ඒු ඵු විනඹහනුකරු ු තවවුරුු යන්නඹළිනු භිබඹෝු යති. බු ු එවිවුු

විනඹහනුකරුුභික්ෂණීුඊඳම්ඳදහක්ුසිදුුකිරීභවුබනොුවළකිඹ‟ිනුුපුයහුතවවුරුුයු

තුබනොවළකිුනිහුඔවුහුුදුනිවඬුබති. බුු 

බථයහදීු. දුසුබනහිුුඊඳම්ඳදහුවළදෆරුම්ුඹ. බ 

 එනම්ු: 

1. ඒහිභික්ෂුුුඊඳම්ඳදහ 
2. යවහභනුඊඳම්ඳදහ 
3. ඕහදඳිනේවවුඊඳම්ඳදහ 
4. ඳඡසවඵයහයවුඊඳම්ඳදහ 
5. රුධම්භඳිනේවවුඊඳම්ඳදහ 
6. දබත්නුඊඳම්ඳදහ 
7. ට්ඨහිතුඊඳම්ඳදහ 
8. ඡත්තිඝතුත්ථම්භුඊඳම්ඳදහ 

ලබඹනි. බු 

(භන්තඳහහදිහු  . බු ු ඳඨභඳහයහජිණ්වහ,ු

බවේ. බමු. බ 7 ුපි/ුඛහවිතයණී,බවේ. බමු. බ  ුපි) 

I. „ඒහිභික්ඛු‟ ඊඳම්ඳදහුඹනුුබහයතුන්ුවන්බේබේුඝනුභහත්රබඹන්ු

භික්ෂුබහඹවුඳළමිණීභින. බු 

II. „ . ද්ධංුයවංුච්ඞහමි‟ ඹනුක්රභබඹන්ුතුන්යක්ුහහභින්දනඹුබොවු

කිඹනුරදුඊඳම්ඳදහු„වරණළගභන‟ ඊඳම්ඳදහුනම්ුබේ. බ 
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III. „ඕලළදඳටිේගශණ‟ ඊඳම්ඳදහු ඹනුු ඕහදඳිනේවනබඹන්(හදු පිිගු

ළම ම්ු ලබඹන්)ු භවහු හලයඳු භවු බතරුන්ු වන්බේවු නුදත්ු

ඊඳම්ඳදහුින. බුු 

IV. „ඳඤහශඵයළකරණ‟  ඊඳම්ඳදහ නම්ුබෝඳහුහභබණ්යඹන්ුවන්බේවු

නුදත්ුඊඳම්ඳදහුින. බ 

V. භවහ්රඟහඳතීු බෝතමිඹවු ු සවරුධම්භු පිිගු ළම ම්ු ලබඹන්ු නුදත්ු

ඊඳම්ඳදහු „ගරුධම්භඳටිේගශණ‟  ඊඳම්ඳදහ ින. බු  බෞතභු

ම්. ද්ධලහනබඹහිු භික්ෂුණීු - ඛකඹහබේු භහයම්බු සථහු

නිුගවන්ු බබයනු සුවිබලේෂීු ඊඳම්ඳදහක්ු ූ ු බභඹු භවහු ්රඟහඳතීු

බෝතමිඹවුඳභවක්ුභුනුදන්නහුරද්දකි. බුු 

VI. „දූම න‟ ඊඳම්ඳදහුඹනුුඬ්ඨහසිුබතයණිඹවුනුදත්ුඊඳම්ඳදහින. බුු 

VII. „අට්ාලළචික‟ ඊඳම්ඳදහුනම්ුභික්ෂුණිඹු . බුභික්ෂුණීුඛකඹහුබබයන්ු

ඡත්තිඝතුත්ථුෂ භබඹන්ුදුු6. බුභික්ෂුුංකඹහුබබයන්ුඡත්තිඝතුත්ථු- 

ෂ භබඹන්ුුුඹනුෂ භුබදබන්ුභුරඵනුඊඳම්ඳදහින. බුු 

VIII. „ඡත්තිඝතුත්ථම්භ‟ ඊඳම්ඳදහු නම්ු ෂ තභහනබඹහිු භික්ෂුු

ඛකඹහබේුඳත්නහුඊඳම්ඳදහුින. බුු 

බභභු ඊඳම්ඳදහු ක්රභු වු තුරින්ු ඒහිභික්ුදු ඊඳම්ඳදහ,ු යවහභනු

ඊඳම්ඳදහ,ු ඕහදඳිනේවවු ඊඳම්ඳදහ,ු ඳඡයහයවු ඊඳම්ඳදහ,ු

ඡත්තිඝතුත්ථම්භුඊඳම්ඳදහුඹනුඳුභික්ෂන්ුවහුනුදත්ුඊඳම්ඳදහබෝු

ඹු ු රුධම්භඳිනේවනු ඊඳම්ඳදහ,ු දබත්නු ඊඳම්ඳදහ,ු ට්ඨහිතු

ඊඳම්ඳදහුඹනුතුනුභික්ෂුණීන්වුනුදත්ුඊඳම්ඳදහබෝුඹ. බුු(හයත්ථදීඳම ු - 

ටීහු 39ු–  2ුපි) 

එබේභු වළදෆරුම්ු ඊඳම්ඳදහන්ු තුරින්ු ඡත්තිඝතුත්ථම්භු ඊඳම්ඳදහ,ු

ට්ඨහිතු ඊඳම්ඳදහ,ු දබත්නු ඊඳම්ඳදහු ු ඹනු තුනු „ථහය‟ බවත්ු

සථහයබඹෝු(ුඑනම්ුබනොුබල්බන්බනෝ)ඹ. බුබසුුඒහු. දුයඟහවන්ුවන්බේු

ධයභහවු හරබඹහිු භු ූ ව. බු (හයත්ථදීඳම ු ටීතහ,ු   2 පි. බ)ු „ථහය‟ ඹනුබන්ු

දවසුබබයන්බන්ුඑභුඊඳම්ඳදහුක්රභු23 බහයතුන්ුවන්බේුපිරිනින්ුඳෆු

ඳසුුදුඑබරභුඳත්නහුඵුින. බු ු „ථහය‟ ඊඳම්ඳදහුක්රභුතුනුතරින්ුඑක්ු

භික්ෂන්ුවහුදුබදක්ුභික්ෂුණීන්ුවහුදුඳතී. බු 
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භික්ෂුණීන්බේුසිඹලුභුඊඳම්ඳදහ, 

1. ලහසතින්ුබබයන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහ 

2. ඛකඹහුබබයන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහ 

   ුඹනුබන්ුබදළදෆරුම්ුඹ. බු 

සව/රුධම්භු පිිගළම බභන්ු භවහු ්රඟහඳතීු බෝතමිඹු රළබූු ඊඳම්ඳදහු

ලහසතින්ු බබයන්ු රළබූු ඊඳම්ඳදහු නමි. බු ු බසුු සිඹලුු භික්ෂුණීහුු ඛකඹහු

බබයන්ු රළබූු ඊඳම්ඳදහු ආත්තිබ ු ඹ. බු ු ඛකඹහු බබයන්ු රළබූු එභු

ඊඳම්ඳදහ, 

1. „ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

2. „ඊපබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

ුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුඹනුබන්ුබදළදෆරුම්ුඹ. බු 

භවහ්රඟහඳතීුබෝතමිඹුභුනික්මුණුුඳන්ීමඹඹක්ුලහයු/සත්රිහුු,ුභික්ෂු/ංකඹහු

බබයන්ුභුරළබූුඊඳම්ඳදහුආතිුඵළවින්ු ‘ඒබතෝ’ ඊඳම්ඳන්නිබඹෝු ඹ. බුු

බනක්ුසත්රිහුුභික්ෂුු -ුභික්ෂුණීුඹනු „ඊබබතෝ‟ුඛකඹහුබතින්ුඊඳම්ඳදහුූ ු

ඵළවින්ු „ඊබබතෝ‟ු ඊඳම්ඳත්තිබඹෝුඹ. බු ු (හයත්ථදීඳම ු -ු ටීහ,ු භික්ුදම විබඛු

ණ්වනහ,ු884ුපි. බ) 

සවුරුධම්භුපිිගුළම බභන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහුආතිුභවහු්රඟහඳතීුබෝතමිඹු

බහයතුන්ු වන්බේබන්ු „ු ථහවම්බන්බත,ඈභහසුු හකිඹහම සුු ඳිනඳජ්ඟහමි‟ු

ඹනුබන්ුසහී නි,ු භභු බභභු සත්රින්ු බබයහිු බබේු නම්ු පිිගඳදින්බන්ු දළිනු

විභසූුවිවු„නුඟහනහමිුභික්බේ,ුභික්ුදුභික්ුදනිබඹෝුඊඳම්ඳහබද්තුං‟ුුඹනුබන්ු

„භවබවනි,ු භික්ෂන්ු භික්ෂුණීන්ු ඊඳම්ඳදහු කිරීභවු නුදනිමිු ිනු ඳළනූ ව. බුුු

බභභු ්රජහප්තිබඹන්ු භික්ෂන්ු විසින්ු ඳන්සිඹඹක්ු ලහයු සත්රිහුු

භවහ්රඟහඳතිඹන්බේු ද්ධිවිවහරිඹන්ු බොවු ඊඳම්ඳදහු යනු රද්දහහුු ඹ. බුු

ඔවුන්ුසිඹල්බරෝභු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳන්නිඹන්ුූ ව. බුුඑභුසත්රින්ුවළරුණුුබොවු

ශුද්ධුභික්ෂුුඛකඹහු බබයන්ුඊඳම්ඳදහුරළබූු බනත්ුභික්ෂුණීන්ුපිිගඵු

බථයහදුවිනඹු්රන්ථඹන්හිුවනක්ුබනොභළත. බුු 

ඈවතුකීුඒබතෝුඊඳම්ඳදහු 

1. භික්ෂන්ුී ඳබඹහිුරළබූු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

2. භික්ෂුණීන්ුී ඳබඹහිුරළබූු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 
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භික්ෂුණීන්බේුසිඹලුභුඊඳම්ඳදහ, 

1. ලහසතින්ුබබයන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහ 

2. ඛකඹහුබබයන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහ 

   ුඹනුබන්ුබදළදෆරුම්ුඹ. බු 

සව/රුධම්භු පිිගළම බභන්ු භවහු ්රඟහඳතීු බෝතමිඹු රළබූු ඊඳම්ඳදහු

ලහසතින්ු බබයන්ු රළබූු ඊඳම්ඳදහු නමි. බු ු බසුු සිඹලුු භික්ෂුණීහුු ඛකඹහු

බබයන්ු රළබූු ඊඳම්ඳදහු ආත්තිබ ු ඹ. බු ු ඛකඹහු බබයන්ු රළබූු එභු

ඊඳම්ඳදහ, 

1. „ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

2. „ඊපබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

ුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුඹනුබන්ුබදළදෆරුම්ුඹ. බු 

භවහ්රඟහඳතීුබෝතමිඹුභුනික්මුණුුඳන්ීමඹඹක්ුලහයු/සත්රිහුු,ුභික්ෂු/ංකඹහු

බබයන්ුභුරළබූුඊඳම්ඳදහුආතිුඵළවින්ු ‘ඒබතෝ’ ඊඳම්ඳන්නිබඹෝු ඹ. බුු

බනක්ුසත්රිහුුභික්ෂුු -ුභික්ෂුණීුඹනු „ඊබබතෝ‟ුඛකඹහුබතින්ුඊඳම්ඳදහුූ ු

ඵළවින්ු „ඊබබතෝ‟ු ඊඳම්ඳත්තිබඹෝුඹ. බු ු (හයත්ථදීඳම ු -ු ටීහ,ු භික්ුදම විබඛු

ණ්වනහ,ු884ුපි. බ) 

සවුරුධම්භුපිිගුළම බභන්ුරළබූුඊඳම්ඳදහුආතිුභවහු්රඟහඳතීුබෝතමිඹු

බහයතුන්ු වන්බේබන්ු „ු ථහවම්බන්බත,ඈභහසුු හකිඹහම සුු ඳිනඳජ්ඟහමි‟ු

ඹනුබන්ුසහී නි,ු භභු බභභු සත්රින්ු බබයහිු බබේු නම්ු පිිගඳදින්බන්ු දළිනු

විභසූුවිවු„නුඟහනහමිුභික්බේ,ුභික්ුදුභික්ුදනිබඹෝුඊඳම්ඳහබද්තුං‟ුුඹනුබන්ු

„භවබවනි,ු භික්ෂන්ු භික්ෂුණීන්ු ඊඳම්ඳදහු කිරීභවු නුදනිමිු ිනු ඳළනූ ව. බුුු

බභභු ්රජහප්තිබඹන්ු භික්ෂන්ු විසින්ු ඳන්සිඹඹක්ු ලහයු සත්රිහුු

භවහ්රඟහඳතිඹන්බේු ද්ධිවිවහරිඹන්ු බොවු ඊඳම්ඳදහු යනු රද්දහහුු ඹ. බුු

ඔවුන්ුසිඹල්බරෝභු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳන්නිඹන්ුූ ව. බුුඑභුසත්රින්ුවළරුණුුබොවු

ශුද්ධුභික්ෂුුඛකඹහු බබයන්ුඊඳම්ඳදහුරළබූු බනත්ුභික්ෂුණීන්ුපිිගඵු

බථයහදුවිනඹු්රන්ථඹන්හිුවනක්ුබනොභළත. බුු 

ඈවතුකීුඒබතෝුඊඳම්ඳදහු 

1. භික්ෂන්ුී ඳබඹහිුරළබූු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 

2. භික්ෂුණීන්ුී ඳබඹහිුරළබූු„ඒබතෝ‟ුඊඳම්ඳදහ 
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       ඹළිනුබදළදෆරුම්ඹ. බ 

භික්ෂුණීන්ු ී ඳබඹහිු „එබතෝ‟  ඊඳම්ඳන්නිඹන්ු බබයහිු විනඹු ඈක්භහු

පිිගඳළදීබභන්ු දුකුශහු - ආළතක්ු නු ඵත්ු භික්ෂන්ු ී ඳබඹහිු „එබතෝ‟ 

ඊඳම්ඳන්නිඹන්ු බබයහිු පිිගඳළදීබභන්ු ඳහිතත්තිඹු - ආළතක්ු නු ඵත්ු

බඵොබවෝුසිල්ඳදුපිිගඵුුගහුවි්රවඹන්හිුවන්ුබේ. බු 

සවු - රුධෂ භු ු තයු ඊබබතෝු ඊඳම්ඳදහු ඳනහු තිබිඹදීු භවහ්රඟහඳතීු

බෝතමිඹු ලහයු සත්රින්ු බබයහිු පිිගඳදින්බන්ු බබේ දළිනු බහයතුන්ු

වන්බේබන්ු විඝහශුල්හිු භික්ෂන්වු භික්ෂුණීන්ුඊඳම්ඳදහු කිරීභවු නුදත්ු

බවේතුුවිභහුඵළලීභුටී. බුුමුලින්ු„ඊබබතෝ‟ ඛකඹහුබතින්ුඊඳම්ඳදහුපයභක්ු

භික්ෂුණීන්වුකිඹහු ආතිු ඵළවින්ු භික්ෂුණීුංකඹහු බබයහිු ඳශමුු ු ඊඳම්ඳදහු

පයභවු භික්ෂුණීු ඛකඹහු සිිනඹු යුතුු බවිනන්ු ු මුලින්ු ඊඳම්ඳදහු න්නිඹන්වු

„ඊබබතෝ‟ ඊඳම්ඳදහක්ුබනොුරළබිඹුවළකිඹ. බුුඑුඵළවින්ුඳශමුුුඳළවිදිුූ ුලහය 

සත්රින්වුුශුද්ධුභික්ෂුුඛකඹහුබබයහිු ුඊඳම්ඳදහු ුරඵහදීභුවහුත්ුඑිනන්ු

භික්ෂුණීුඛකඹහුආතිු නුඵළවිනුත්ුඑවිවු „ඊබබතෝ‟ ඊඳම්ඳදහු සිදුුකිරීභවු

වළකිඹහු රළබඵනුඵළවිනුත්ු එබරු නුදත්ුඵු බභහිු දවු ින. බු ු බම්ුරුණුු

නුුශුද්ධුභික්ෂුුඛකඹහුබබයහිු „ඒබතෝ‟ ඊඳම්ඳදහක්ුකිසිදුුයුයකින්ු

සිදුුශුුබනොුවළ. බ 

එබතෝුඊඳම්ඳදහු. ද්ධුහරබඹන්භුනිභහවුඳත්ුවිඹ. බුුදබත්න ඊඳම්ඳදහු

වහු ට්ඨහිතුඊඳම්ඳදහු ෂ තභහනඹවු දු දහශු වුත්ු එඹු සිදුුකිරීභවුනම්ු

බථරිඹංශිු භික්ෂුණීන්ුසිිනඹු යුතුඹ. බු ු බථරීඹංශිු භික්ෂුු ඳයම්ඳහයහු බභන්ු

විච්ජින්නු ු ඳළතු අු බථයහදු භික්ෂුණීු ඳයම්ඳයහක්ු දළනවු ඳත්බන්දළිනු

විභහුඵළලීභවුනම්ුබපතිවහසිුබතොයතුරුුවිභහුඵළලිඹුයුතුඹ. බුු 

2 ුනුමිහිඳුුයජුබන්(. . බ. බ 4 4)ුඳසුුරක්දිුබභබවවයුඈදිූ ුඵවුහක්ය 

බනොභළත. බු ු භශභේ නම් මභමශණලරක් මකොත ම රලව භලුකම්   

මභමශණින්ත මදවි යෆින 2 ුනුුමිහිඳුුයජුුශුබභබවනයුළනුභවහංලබඹන්ු

වන්ුබේ. බුු(භවහුංු4 ුඳරිු 9ුහථහ)ුබභභුයජුබන්ුඳසුුආතිුූ ුතුරුු

ඊදුරුුනිහුයවුදිගින්ුදිවභුයහජිුවිඹ. බුු. . බ. බ  22ුනුවිවුබරෝබ ුකිසිඳු 

තළනු සථවියු ංශිු භික්ෂුණීු ඛකඹහු බනොසිිනු නිහු භික්ෂණීු ඊඳම්ඳදහු

නළතු ආතිු කිරීභවු බනොවළකිු විඹ. බු ු භවහනහභු යඟු ු භබ ු චීනබ ු පිහිවූ ු
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භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු බභබතක්ු ඳත්බන්ු නමුත්ු එඹු භවහඹහනු යඟු භබඹහිු

චීනබ ු පිහිවු ූ ු භික්ෂණීු ඊඳම්ඳදහු බභබතක්ු ඳත්බන්මුත්ු එඹු භවහඹහනු

ම්්රදහඹවුඹත්ුබේ. බු ුබභබේුබභබවවුසුනුවමුලින්භුළනීමුඹද්දීුභවවු

සනුදුමුහුවුඳෆුසිිනබ ුඵරත්ුතෂ ඟනඹඹ. බුුභවහුවිඟඹඵහහුන්ුයඟුනුවිවු

(. . බ. බ  29)ු වපෂ වඹවු සිල්ත්ු වු ඳසනභක්ු ත්ු බොඹහු තු බනොවළකිු

තයභවු එඹු  ඳවු ළු ති. බන්ඹ. බු ු (භවහු විවහයු ංලඹ,ු වංමුබේු

සිරියතනහරඛහයු හිමි)ු බභබරු ඊඳම්ඳදහු  ඳවු ඳළතිු භඹු ඒු

විඟඹඵහහුු යඟු යහභඡසඡු බද්ලබඹන්ු සිල්ත්ු භික්ෂන්ු බභයවවු ළ භහු ඹිගු

ඊඳම්ඳදහු පිහිුගහලීඹ. බු ු (භවහ. බ. බ 6ු ඳරි. බ ු –ු 8ු හථහ)ු එල්හිු . රුභබඹහිු

බථේරීඹු භික්ෂණීු ඳයපුයක්ු ඳළතිබ ු නම්ු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු භු භික්ෂුම ු

ඊඳම්ඳදහුදුබභයවුසථහපිතුශුයුතුුති. ණි. බු ුඒුනුවිවුබථේරීඹුභික්ෂුණීු

ඳයපුයක්ුඑයවුබනොඳළතිුඵළවින්ුභික්ෂුම ුඊඳම්ඳදහුබභයවවුබනොබනුඑනු

රදි. බ 

බඳොබශොන්නරුුයුබඹහිුවිසූුටීහඝහෂ ඹුහරිපුත්තුඛකයහඟුභහහිමිඹන්ුවිසින්ු

ලිඹනුරදුවිනඹවිනිච්ඞඹචවුටීහබහිු(. . බ. බ 7 2ුඳභව)ුභික්ෂුම න්ුපිරිඹුු

යුතුු ඳක්භහනතු විසතයුයු බනොභළත. බු ු එභු ටීහුකු හු ඵළවින්ු එඹු විසතයු

යමින්ුලියූුවිනඹහරංහයුටීහබේු ුහරිපුත්තුභහහිමිඹන්ුඳක්භහනතුවිසතයු

බනොභළතිු ඵු ළනු බභබරු දක්හු ආත. බු බම්ු ු ඳක්භහනතු ු නහහිු

භන්තඳහහදිහබහිුඳහිගමුත්තවිනඹවිච්ඞඹුබහබඹන්ුඳළමිණිබ ුවුදුබභභු

විනඹඛවඳයවබඹහිු අඝහෂ ඹඹන්ු විසින්ු බනොදක්නු රදි. බු ු බම්ු ු නහහීු

අඝහයඹඹන්බේු දවින. බු ු බම්ු ඳක්භහනතු භික්ෂුණීන්ු වහභු බහයතුන්ු

වන්බේුවිසින්ුබනභුඳනනුරදි. බු ුඑඹුභික්ෂුණීන්වුදහශුූ ක්ු ුබනොබේ. බුු

බභශුභික්ෂුණීුඛකඹහුබනොභළත. බු(ුඈභසමික්ඝුහබල්ුභික්ුදණීඛබකෝුනත්කා)ුු

එඵළවින්ු්රන්ථබ ුංක්ිතප්තබහඹුපිණිුදුබභඹුදුන්ුරුණුුළනුභධයසථු

විඹු යුතුඹ. බු (නිහඛහයු ටීහු -ු රුහඳත්තිවුට්ඨහනු විනිච්ඞඹථහ)ු

ඹනුබන්ුහරිපුත්තුභහහිමිඹන්බේුදවුදක්හුආත. බුුඈවතුදළක්ූ ුුඉභවහමික්ච 

කළමේ භික්ඛුී ඞමඝෝ න ථි  ඹනුටීහුඳහඨඹවුනුුබභශුභික්ෂුණීුඛකඹහු

බනොභළතු ඹනුබන්ු වන්ු බශේු හුබදක්ු රංහබහිු ඳභවක්ු බනොු

බරෝබඹහිු භු බථයහදු භික්ෂුණීු ංකඹහු බනොභළතිු බවිනනි. බු බනොු එබේු නම්ු
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භික්ෂුණීු ඊඳම්ඳදහු බභබතක්ු ඳත්බන්ු නමුත්ු එඹු භවහඹහනු යඟු භබඹහිු

චීනබ ු පිහිවු ූ ු භික්ෂණීු ඊඳම්ඳදහු බභබතක්ු ඳත්බන්මුත්ු එඹු භවහඹහනු

ම්්රදහඹවුඹත්ුබේ. බු ුබභබේුබභබවවුසුනුවමුලින්භුළනීමුඹද්දීුභවවු

සනුදුමුහුවුඳෆුසිිනබ ුඵරත්ුතෂ ඟනඹඹ. බුුභවහුවිඟඹඵහහුන්ුයඟුනුවිවු

(. . බ. බ  29)ු වපෂ වඹවු සිල්ත්ු වු ඳසනභක්ු ත්ු බොඹහු තු බනොවළකිු

තයභවු එඹු  ඳවු ළු ති. බන්ඹ. බු ු (භවහු විවහයු ංලඹ,ු වංමුබේු

සිරියතනහරඛහයු හිමි)ු බභබරු ඊඳම්ඳදහු  ඳවු ඳළතිු භඹු ඒු

විඟඹඵහහුු යඟු යහභඡසඡු බද්ලබඹන්ු සිල්ත්ු භික්ෂන්ු බභයවවු ළ භහු ඹිගු

ඊඳම්ඳදහු පිහිුගහලීඹ. බු ු (භවහ. බ. බ 6ු ඳරි. බ ු –ු 8ු හථහ)ු එල්හිු . රුභබඹහිු

බථේරීඹු භික්ෂණීු ඳයපුයක්ු ඳළතිබ ු නම්ු භික්ෂුු ඊඳම්ඳදහු භු භික්ෂුම ු

ඊඳම්ඳදහුදුබභයවුසථහපිතුශුයුතුුති. ණි. බු ුඒුනුවිවුබථේරීඹුභික්ෂුණීු

ඳයපුයක්ුඑයවුබනොඳළතිුඵළවින්ුභික්ෂුම ුඊඳම්ඳදහුබභයවවුබනොබනුඑනු

රදි. බ 

බඳොබශොන්නරුුයුබඹහිුවිසූුටීහඝහෂ ඹුහරිපුත්තුඛකයහඟුභහහිමිඹන්ුවිසින්ු

ලිඹනුරදුවිනඹවිනිච්ඞඹචවුටීහබහිු(. . බ. බ 7 2ුඳභව)ුභික්ෂුම න්ුපිරිඹුු

යුතුු ඳක්භහනතු විසතයුයු බනොභළත. බු ු එභු ටීහුකු හු ඵළවින්ු එඹු විසතයු

යමින්ුලියූුවිනඹහරංහයුටීහබේු ුහරිපුත්තුභහහිමිඹන්ුඳක්භහනතුවිසතයු

බනොභළතිු ඵු ළනු බභබරු දක්හු ආත. බු බම්ු ු ඳක්භහනතු ු නහහිු

භන්තඳහහදිහබහිුඳහිගමුත්තවිනඹවිච්ඞඹුබහබඹන්ුඳළමිණිබ ුවුදුබභභු

විනඹඛවඳයවබඹහිු අඝහෂ ඹඹන්ු විසින්ු බනොදක්නු රදි. බු ු බම්ු ු නහහීු

අඝහයඹඹන්බේු දවින. බු ු බම්ු ඳක්භහනතු භික්ෂුණීන්ු වහභු බහයතුන්ු

වන්බේුවිසින්ුබනභුඳනනුරදි. බු ුඑඹුභික්ෂුණීන්වුදහශුූ ක්ු ුබනොබේ. බුු

බභශුභික්ෂුණීුඛකඹහුබනොභළත. බු(ුඈභසමික්ඝුහබල්ුභික්ුදණීඛබකෝුනත්කා)ුු

එඵළවින්ු්රන්ථබ ුංක්ිතප්තබහඹුපිණිුදුබභඹුදුන්ුරුණුුළනුභධයසථු

විඹු යුතුඹ. බු (නිහඛහයු ටීහු -ු රුහඳත්තිවුට්ඨහනු විනිච්ඞඹථහ)ු

ඹනුබන්ුහරිපුත්තුභහහිමිඹන්බේුදවුදක්හුආත. බුුඈවතුදළක්ූ ුුඉභවහමික්ච 

කළමේ භික්ඛුී ඞමඝෝ න ථි  ඹනුටීහුඳහඨඹවුනුුබභශුභික්ෂුණීුඛකඹහු

බනොභළතු ඹනුබන්ු වන්ු බශේු හුබදක්ු රංහබහිු ඳභවක්ු බනොු

බරෝබඹහිු භු බථයහදු භික්ෂුණීු ංකඹහු බනොභළතිු බවිනනි. බු බනොු එබේු නම්ු
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ඈවතුකීු ටීහඳහඨඹු “ඈභසසිඡසජු ු ීමවරදිබප්ු භික්ුදම ඛබකේු ත්කා”ු ඹනුබන්ුු

බම්ු සිංවරු දීඳබඹහිු භික්ෂුණීු ංකඹහු බනොභළතු ු ඹනුබන්ුකිු යුතුු ති. ණි. බුුුු

එබේුබනොකිඹනුරද්බද්ුසථපයයංශිුභික්ෂුණීන්ුකිසිදුුයවුබනොසිිනුබවිනනි. බුු

විනඹහරඛහයු ටීහඝහරිඹවන්බේු දු ඳු විසින්ු භික්ෂණීු ඛකඹහු විද්ඹුභහනු

ල්හිුදු(ම්බදහිුඳනුභික්ුදම ඛබකේුවිඟභහබන්)ුුභික්ෂුුඛකඹහුභික්ෂුණීන්ු

විසින්ුභහදන්ුවිඹුයුතුුභතුදන්බන්ුඹළිනුසිතහුඳහිගමුත්තවිනඹවිනච්ඞඹඛවු

ටීහබහිු බනොදක්නු රද්බද්ු වුදු බභභු විනඹහරංහයු ්රයවබඹහිු දක්නු

රද්බද්ුඹළිනුඳහුආත. බුුබභරුබවන්ුදුඈවතුකිඹනුරදුබද්ුභනහුඳළවළදිලිු

බේ. බුු 

රුණුුබභබේුබභිනන්ුපිරිසිදුුඊඳම්ඳදහුතිබඵනුභික්ෂන්ුඳසුනභබේුලිඛු

ඳරිෂ තනඹකින්ුවළරුණුුබොවුබනුකිසිදුුයුයකින්ුෂ තභහනබඹහිුභික්ෂන්ු

ඊඳම්ඳදහක්ුසිදුුකිරීභවුබනොවළකිුඵත්ුබථරිඹංශිුභික්ෂුණීන්ුබරොුකිසිඳුු

තළබනුබනොභළතිුඵත්ුදතුයුතුඹ. බු 
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ඳරිශිසවඹු . බ4 
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ඳරිශිසවඹු . බ4 
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ඳරිශිසවඹ   . බ    
 

� රංහබේුමුසලිම්ුයහප්තහදඹුවහුළවලු 

්රලසනඹුකුභක්දළිනුවවහුතුයුතුඹ(මරෝග නිධළනය) 

තදුද්පයතිිනු්රමු(මරෝග ක්ණ)ුබන්ුබොවුබභොනහදළිනුබොඹහුතු
යුතුඹ. බ 

මුවහලිම් ආක්රභණමේ විහමේණය  නි ර කථළ කරන, නි ර වභනය 
කරන  
       ද්යභළන මරෝග ක්ණ 
        

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

අක්රභවඹ ඳයහඟඹ ශ වළක්බක් බයෝ නිධහනඹ භනඹ කිරීබභන් 

ඳභණි. බ 

 

 

භරහ 

ඳහළල්ු 

මුසලිම්ු
ත්රසතහදඹු 

ජිවහ්ු
න්තහදී

න්ු 

ලරිඹහුවිලසු
විදයහරු 

මුසලිම්ු
බද්සථහනු
්රභහවබඹහිු
ෂ ධනඹු 

සිංවරු
මුසලිම්ු
ළටීභු 

වරහල්ු 

ලරිඹහු
ම තිඹු 

�ුරංහුඹවත්ුයු
ළම භුවහු 

මුසලිම්ු
ඟනවනු
අක්රභවඹ 

. ෂ හු
හිතුයහබිු
ංසිතිඹු 

ථහුබනොයන,ු
ථහුකිරීභවුබිඹ,ු
ථහුකිරීභවු

භළති,ුබයෝු
නිධහනඹ 
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විඳුම් බපයබම්දී, 

 බිනහලීන 
 භධයහලීන 
 දීෂ කහලීන   ලබඹන් ්රලසනබ  සබහඹ නු විඳුම් බඹදිඹ යුතුඹ. බ 

 

 

 

 

      

 

සිංවරඹහුපයබම්ුතෂ ඟනඹවුබොදුරුුපයුආත. බ 

                      මුසලිම්ුඟනවනුඅක්රභවුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුමුසලිම්ුයහඟයඹුඹවබත්ු 
                                                                                         �ුරංහ

             
සිංවරුුුුුුුුුුුුුුුුු72%             සිංවරුුුුුුුුුුුුුුුුුු 2% 

බනකුත්ුඟහතීන්ුු32%ුුුුුුුුුුුුබනකුත්ුඟහතීන්ුු 2% 

            අද                        ල ලවර 30 න්                        ල ලවර  100න් 

 

  
 
 

එකභ විවඳුභ  

1. උඳ  ඳළනය 
     ශළ 

2. විවිධ ජන මකොතවහ අනුඳළ  තීරණය කිරීභ  
3. සිංශ මඵෞද්ධ ඳවුේ ල උඳ  ලර්ධනය කර 
ගෆනීභත දිරි ගෆන්වීභ. 

සිංවරඹන්බේු
පයභ 
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විඳුම් බපයබම්දී, 

 බිනහලීන 
 භධයහලීන 
 දීෂ කහලීන   ලබඹන් ්රලසනබ  සබහඹ නු විඳුම් බඹදිඹ යුතුඹ. බ 

 

 

 

 

      

 

සිංවරඹහුපයබම්ුතෂ ඟනඹවුබොදුරුුපයුආත. බ 

                      මුසලිම්ුඟනවනුඅක්රභවුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුමුසලිම්ුයහඟයඹුඹවබත්ු 
                                                                                         �ුරංහ

             
සිංවරුුුුුුුුුුුුුුුුු72%             සිංවරුුුුුුුුුුුුුුුුුු 2% 

බනකුත්ුඟහතීන්ුු32%ුුුුුුුුුුුුබනකුත්ුඟහතීන්ුු 2% 

            අද                        ල ලවර 30 න්                        ල ලවර  100න් 

 

  
 
 

එකභ විවඳුභ  

1. උඳ  ඳළනය 
     ශළ 

2. විවිධ ජන මකොතවහ අනුඳළ  තීරණය කිරීභ  
3. සිංශ මඵෞද්ධ ඳවුේ ල උඳ  ලර්ධනය කර 
ගෆනීභත දිරි ගෆන්වීභ. 

සිංවරඹන්බේු
පයභ 
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ඳරිශිසවඹ   . බ7  
 
 

රළජය මවේලළ මඵෞද්ධ වංගභය ඉදිරිඳ  කරන ද මයෝජනළ 

 

 . බ බථයහද බඵෞද්ධුදෂ ලනඹවුඳවවළණි දවසු භහඟතුපයුති දභ. බ 

6. බුතභුභතඹු්රහලුකිරීභුවහුබඳයුඳළතිුතත්ත්ඹවු හුඳවසුම්ුදළන්ුබිහිුපයු
ආතිුඵළවින්ු(භහඟුඟහරහ)ුඑභුනිදවුයුතුුබරුබහවිතුයුබනොබඹක්ුභතු්රහලඹවු
ඳත්ුයනුුරළ දභ. බ 

3. බුභතුඳශුකිරීභුම්ඵන්ධබඹන්ුනිඹහභනඹක්ුබනොභළතිුපයභ. බ 

 . බ ඳන්ල්රුඈ  ලින්ුභතයුඅදහඹභක්ුඊඳඹහුළම භවුන්නහු්රඹත්නඹුනිහු
ඳන්ල්ුයහඳහරිුසථහනුඵවුඳත්ුපයුති දභ. බ 

4. බුදුයහතීතබ ුභික්ෂුුධයහඳනඹුරඵහුදුන්ුපිරිබන්,ුවිලසවිදයහරුතත්ත්ඹවුඊසු
කිරීබභන්ුඳසුුභික්ෂුුධයහඳනඹුපිරිහීුආතිුතයුඳහලිුවහුබඵෞද්ධුවිලසවිදයහරබ ුඳහු
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68. බඳහල්ුවිඹුනිෂ බද්ලබඹන්ුභවයුවිඹන්ුඈත්ුකිරීභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බ 

69. බුබඵෞද්ධුපඟහරවුභහධය භගින් බදනුුරඵනු්රඝහයඹුනළළත්පයභවුවයුකුුශු
යුතුඹ. බ 

32. බුදවම්ුඳහල්රුවිඹුනිෂ බද්ලඹක්ුනුුඈළන්පයභුබනොුදහඝහයඹුඈළන්පයභු
 හුඊිතතුඹ. බ 
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ඳරිශිසවඹු . බ8 
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mmrrssYYssIIaaGGhh      11''99  

22660000  YY%%SS  iiïïnnqqooaaOO;;aajj  cchhkkaa;;sshh  iieeuuÍÍffïï  

úúiiss  jjeeooEErreeïï  jjeevv  iiee,,eeiiaauu  

  

0011''  mm%%ffõõYYhh  

1'1     iïnqoaO Ydikfha m%dfhda.sl jQ l%shdldÍ;ajh i`oyd;a thska Ydikfha wkd.; 
wdrlaIdj     i,id ,kq i`oyd;a Y%S ,dxflah fn!oaO iudcfha iodpdrd;aul  
m%;sixj¾Okh i`oyd;a  isxy, fn!oaO ixialD;sl wkkH;dj wdrlaId lr.kq  
i`oyd;a 2011 jifrys  fjila  mqKq fmdfyda Èkfhys  § Wod jk  nqÿrcdKka 
jykafiaf.a nqoaO;ajfhka  jir 2600  ieuÍfï YY%%SS  iiïïnnqqooaaOO;;aajj  cchhkkaa;;sshh  Wmfhda.S 
lr.; hq;= hehs nqoaOYdik ld¾h idOl  uKAv,h uyd ix> r;akhg;a rchg;a 
uydck;djg;a wjOdrKh lrhs' 

 

1'2   ta i`oyd jQ f; jirl wdrïNl jev ie,eiaula ff;%ksldhsl w;smQcH uydkdhl  
 udysñhka jykafia,df.a ks¾foaYhka uyd ix>r;akh" rch yd uydck;dj 
 taldnoaO j l%shd;aul  l< hq;= nj fuu ld¾h idOl uKAv,fha woyihs' 

 

1'3    2500 nqoaO chka;sh fï i`oyd w.kd mQ¾jdo¾Yhla imhhs'2500 nqoaO chka;sh 
 fjkqfjka fmaùu wdrïN jQfha 1944 jekafkays h'1955 § th by<g u kexúK'1944 
 j¾Ifhys  ,xldfõ ck.ykh 62"76"000 ls'fmd,sia jd¾;d wkqj  ta jif¾ wmrdO 
 ixLHdj 34"623ls' 1955 jk úg ck.ykh 85"89"000 g ke`. ;sìKs' ck.yk 
 j¾Okh;a iu`.  wmrdO ixLHdj by< fkd.sfha h' th ta jifrys 18"163 olajd 
 my<g neiafia h'1944 ñksuereï ixLHdj 617ls'1955 jk úg th 466 olajd wvq 
 úh'wd.ñl mqkqreohla we;s lsÍfuka ,laÈj iudcfhys wmrdO u¾okh;a 
 iodpdr j¾Okh;a fyd`Èka isÿ l< yels nj fuhska uekúka meyeÈ,s fõ'  

 

1'4    nqoaO mßks¾jdKfhka  i,ld .ekqKq 2500 yd 2550 nqoaO chka;s iure fuka fkdj" 
fuh nqÿrcdKka jykafiaf.a iqúfYaI ixisoaêhla jQ iïnqoaO;ajfhka jir 2600la 
msÍfï ieureu jk fyhska j;auka iudc iodpdr mßydksh j<ld.ekSu i`oyd;a 
fuhska m%n, fufyhqula  we;s lr.; yels h' 

 

1'5    fuu ie,eiau 2009 j¾Ifha wdrïN ùu;a iu`. l%shd;aul úh' uy>r;akfha;a 
 rcfha;a uydck;djf.a;a  tla nÿ jQ fmaùu w;Hka;fhka u ta i`oyd jeo.;a fõ' 
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0022''  iiee,,iiqqïïllrrKKhh  

2'1     2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh i`oyd ie,iqï iy.; jev ms<sfj,la ilia lr.; 
hq;=h'  wdOHd;añl iy ndysr jYfhka o fm!oa.,sl yd fmdÿ jYfhka o tajd 
ie,iqï l<  hq;=h'nqoaOO¾ufhka n,dfmdfrd;a;= jk mßÈ ñksid ye§fï jev 
ms<sfj,la i`oyd fuhska m%uqL;ajh ,eìh hq;=h' 

 

2'2   rcfha;a rdcH wdh;kj,;a fm!oa.,sl wdh;kj,;a ukd iïnkaëlrKh yd uyd 
ix>r;akfha  wkqYdikd hgf;a fuu chka;s jev ms<sfj, id¾:l lr.ekSu i`oyd  
iqúfYAI m%hka; ±ßh hq;=h'ta i`oyd ckdëm;s;=udf.a  mqfrda.dó;ajfhka 
iiïïnnqqooaaOO;;aajj    cchhkkaa;;ss  ff,,aallïï  lldd¾¾hhdd,,hhllaa  msysgqjd we;' f,alïjrhd f,i ckdëm;s 
w;sf¾l f,alïjrfhl= m;a lsrSu jeo.;a fõ' 

 

2'3    ;jo .re;r uyd ix>r;akh yd Y%oaOdiïmkak .sys fn!oaO kdhlhkaf.ka iukaú; 
 jQ fufyhqï lñgqjla ff;%ksldhsl w;smQcH uydkdhl udysñhka jykafia,d f.a 
 Wmfoia mßÈ ckdêm;sjrhd úiska m;a lr we;'  

 

0033''  úúiissjjeeooEErreeïï  jjeevv  iiee,,eeiiaauu  

3'1   Èjhsfka ish¨ úydria:dk flakaøfldg f.k wd.ñl kj Ôjkhla Wod l< hq;=h' 
 uyck;dj ;=, Y%oaOdj;a YS,h;a mß;Hd.h;a m%{dj;a  ÈhqKQ jk wdldrfhka .sys- 
 meúÈ in`o;d h:dfhda.H mßÈ ;yjqre l< hq;=h'NslaIQka jykafia,d fï i`oyd  
 uQ,sl;ajh .; hq;=h' 

 

3'2   NslaIQ wOHdmkh Ydikdkqf,daó jQ m%;sixialrK we;s jk whqßka m%;sixj¾Okh l< 
 hq;=h'  Bg wjYH myiqlï ie,ish hq;=h' 

 

3'3  m%;Hh myiqlï wvq úydria:dk fidhd n,d wjYHh myiqlï ie,ish hq;=h' 
f.dvke.s,a, kv;a;= lsÍu" oyï mdi,a  WmlrK wdÈh ,nd§u wd§h i`oyd 
rcfhao fm!oa.,sl wdh;kj, o wjOdkh  fhduq lrúh hq;=h' 

 

3'4    iEu ksjilu mkais,a iq/flk wd.ñl mßirh ÈhqKq  lsÍu fukau Èkm;d nqÿka 
jÈk   wd.ñl fõ,dj ÈhqKqfldg meje;aúh hq;=h' 
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0022''  iiee,,iiqqïïllrrKKhh  

2'1     2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh i`oyd ie,iqï iy.; jev ms<sfj,la ilia lr.; 
hq;=h'  wdOHd;añl iy ndysr jYfhka o fm!oa.,sl yd fmdÿ jYfhka o tajd 
ie,iqï l<  hq;=h'nqoaOO¾ufhka n,dfmdfrd;a;= jk mßÈ ñksid ye§fï jev 
ms<sfj,la i`oyd fuhska m%uqL;ajh ,eìh hq;=h' 

 

2'2   rcfha;a rdcH wdh;kj,;a fm!oa.,sl wdh;kj,;a ukd iïnkaëlrKh yd uyd 
ix>r;akfha  wkqYdikd hgf;a fuu chka;s jev ms<sfj, id¾:l lr.ekSu i`oyd  
iqúfYAI m%hka; ±ßh hq;=h'ta i`oyd ckdëm;s;=udf.a  mqfrda.dó;ajfhka 
iiïïnnqqooaaOO;;aajj    cchhkkaa;;ss  ff,,aallïï  lldd¾¾hhdd,,hhllaa  msysgqjd we;' f,alïjrhd f,i ckdëm;s 
w;sf¾l f,alïjrfhl= m;a lsrSu jeo.;a fõ' 

 

2'3    ;jo .re;r uyd ix>r;akh yd Y%oaOdiïmkak .sys fn!oaO kdhlhkaf.ka iukaú; 
 jQ fufyhqï lñgqjla ff;%ksldhsl w;smQcH uydkdhl udysñhka jykafia,d f.a 
 Wmfoia mßÈ ckdêm;sjrhd úiska m;a lr we;'  

 

0033''  úúiissjjeeooEErreeïï  jjeevv  iiee,,eeiiaauu  

3'1   Èjhsfka ish¨ úydria:dk flakaøfldg f.k wd.ñl kj Ôjkhla Wod l< hq;=h' 
 uyck;dj ;=, Y%oaOdj;a YS,h;a mß;Hd.h;a m%{dj;a  ÈhqKQ jk wdldrfhka .sys- 
 meúÈ in`o;d h:dfhda.H mßÈ ;yjqre l< hq;=h'NslaIQka jykafia,d fï i`oyd  
 uQ,sl;ajh .; hq;=h' 

 

3'2   NslaIQ wOHdmkh Ydikdkqf,daó jQ m%;sixialrK we;s jk whqßka m%;sixj¾Okh l< 
 hq;=h'  Bg wjYH myiqlï ie,ish hq;=h' 

 

3'3  m%;Hh myiqlï wvq úydria:dk fidhd n,d wjYHh myiqlï ie,ish hq;=h' 
f.dvke.s,a, kv;a;= lsÍu" oyï mdi,a  WmlrK wdÈh ,nd§u wd§h i`oyd 
rcfhao fm!oa.,sl wdh;kj, o wjOdkh  fhduq lrúh hq;=h' 

 

3'4    iEu ksjilu mkais,a iq/flk wd.ñl mßirh ÈhqKq  lsÍu fukau Èkm;d nqÿka 
jÈk   wd.ñl fõ,dj ÈhqKqfldg meje;aúh hq;=h' 
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3'5   yeu mqka fmdfyda Èklu úydria:dkj, iS, iudodkd§ wd.ñl jevigyka  ÈhqKq 
fldg  Bg  uyck;djf.a  jeä iyNd.S;ajhla we;s l< hq;=h' m%dfoaYSh 
YdikdrlaIl  uKAv," m%dfoaYSh f,alï  ld¾hd, u`.ska  fï i`oyd mQ¾K wkq.%y 
,ndÈh hq;=h' 

 

3'6   fmdah Èkhkays rch;a fiiq wdh;k;a wd.ñl Ndjfhka f;dr jQ W;aij meje;aùfuka 
je<elsh hq;=h' 

 

3'7   fmdah Èkhka ys bßod Wfoa jrefõys;a fm!oa.,sl Wmldr mka;s meje;aùu kS;sfhka 
 k;r lrúh hq;=h' 

 

3'8   mdi,a wOHdmkh ;=< isiq úkh jefvk whqßka wd.ñl l%shdlrlï jeäÈhqKq l< 
hq;=h'ta i`oyd ish¨ .=rejreka  ±kqj;a lsÍu o nqoaO O¾uh úIh W,kajk 
.=rejreka  i`oyd úfYaI mqyqKQ jevuq¿ o wdrïN l< hq;=h' 

 

3'9    oyï mdi,a wOHdmkh i`oyd  jeä jákdlula fukau  mq¿,a we.hSulao we;s l, 
hq;=h'  oyï mdi,a yd Èkm;d mdi,a w;r oyï wOHdmkh iïnkaOfhka  b;d 
lsÜgq  iïnkaO;djhla  we;s jk mßÈ úIh ks¾foaYh wdÈh ilia l< hq;=h' 

 

3'10   nqoaO Ydik mk;a flgqïm; yd ksldh l;sldj;a ,shdmÈxÑ lsÍfï  mk;a flgqïm; 
 iïu; lrjd .ekSug blauka mshjr .; hq;=h' 

 

3'11    uµidr yd ÿïjeá  wêldÍ mk; il%Shj mj;ajdf.k heug úêúOdk ie,ish 
hq;=h'ta ms<sn`o miqúmrï  jev ms<sfj,la w;HdjYH h' 

 

3'12   fn!oaOhka fjk;a ,íêj,g yrjd .ekSfï l%shdoduh j<ld,Su i`oyd  ffk;sl 
wdjrK ;yjqre l< hq;=h' nqoaO O¾uhg;a fn!oaO ixialD;sl  l%shdoduhkag;a 
tfrysj kef.k  ish¨ n,fõ. ÿ¾j, l, hq;=h'fn!oaO ixialD;sl  
mqk¾Ôjkhla we;s lsÍu i`oyd  m%dfoaYSl uÜgfuka iqÿiq jev ms<sfj,j,a ilia 
l, hq;=h' 

 

3'13  2002 jif¾ ksl=;a l, nqoaO Ydik ckdëm;s fldñIka iNd jd¾;dfõ ks¾foaY 
 l%shd;aul  lrùug uQ,sl wjOdkhla fhduq lrúh hq;=h' 
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3'14  2550 nqoaO chka;s fhdackd iudf,dapkhfldg " l%shd;aulfkdjQ fhdackd l%shd;aul 
 lrùug fufyhqï l, hq;=h' 

 

3'15  wdh;k.;j wd.udkql+, mßirhla we;s lsÍug;a mqoa.,hka ;=< p¾hd yd wdl,am 
ixj¾Okhla we;s jk whqßka  ika;dk.;  ÈhqKqjla we;s lrùug;a  ish¨ 
rdcHdh;k   yd fm!oa.,sl wdh;k  m%OdkSka mshjr .; hq;=h'ta i`oyd  wëlaIK 
yd miq úmrï  lsÍï w;HdjYHh' tfiau Bg wod, jk wpdr O¾u  moaO;shla ilia 
lr .ekSu wjYHh' 

 

3'16   iïnqoaO;aj chka;s jevigyk i`oyd ish¨ ckudOHj, mQ¾K wkq.%yh ,nd.; 
hq;=h' fï fjkqfjka m%n, fufyjrla l< yelafla  ckudOHj,gh'iudcfha 
iodpdrd;aul yd   ixialD;sl wNsj¾Okhkag rel=,a ,efnk whqßka udµ 
yeisrùu" kj jevigyka  bÈßm;a lsÍu w;HdjYH fõ' Èkm;du fï ms<sn`oj jQ 
m%pdrKhla úµQ;a yd uqøs;  yeu  udOHla u`.skau l< hq;=h'zzzz22660000  YY%%SS  iiïïnnqqooaaOO;;aajj  
cchhkkaa;;sshhgg  mmss<<ssffjj;;sskkaa  ffmm,,  ..eeffiiuuqqZZZZ    Wfµda. mdGh ks;r uyck;djf.a 
wjOdkhg ,la lrúh hq;=h' 

 

3'17   iïnqoaO;aj chka;sh ieuÍu i`oyd  wka;¾cd;sl fn!oaO m%cdj w;r o WfoHda.hla 
 we;s lrúh hq;=h' 

 

3'18   2550 nqoaO chka;s jevigyfka § fhdað; jQ cd;sl fn!oaO uOHia:dkhla  msysgqùug 
 bvula mjrd .ekSu w.h lrk w;ru  tu ia:dkh wÈhr lsysmhla hgf;a  
 ÈhqKqfldg 2011 Wodfjk 2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh ieuÍfï iaudrlh jYfhka 
 mQ¾K fn!oaO uOHia:dkhla njg m;a l, hq;=h' 

 

3'19  f,dal fn!oaOhka o  iyNd.S lr.;jd yelsjk mßÈ 2600 Y%s iïnqoaO;aj chka;s 
wkqiaurK W;aijh oUÈj nqoaO.hd Y=oaO N+ñfhys meje;aùug bka§h rch yd 
taldnoaOj ixúOdkh l< hq;=h'f,dal fn!oaO iu.sh f.dvkxjd .ekSug;a wd.ñl" 
wd¾Ól"idudÔh yd iodpdrd;aul wxYhkaf.ka fn!oaOhka uqyqK mdk .eg¨ ms<sn`o 
wjfndaOhla ,nd .ekSug;a tajd i`oyd úi`ÿï fidhd .ekSug;a fmdÿfõ fnd`ÿ 
ms<sfj; iduQysl Ôú;hg m%;HlaI lr .ekSu ms<sn`oj;a fuh uy`.= wjia;djla jkq 
we;' 

 

3'20   2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh ksñ;sfldg 2008 fjila mqka fmdfydaod isg wdrïN 
lrkq  ,nk udkj ixj¾Ok l%shdoduh fyj;a ñksid ye§fï jev ms<sfj, 2011 
jißka miqj  o bÈßhg mj;ajdf.k hym;a m%;sM, ,nd .ekSug lghq;= l< 
hq;=h' 
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3'14  2550 nqoaO chka;s fhdackd iudf,dapkhfldg " l%shd;aulfkdjQ fhdackd l%shd;aul 
 lrùug fufyhqï l, hq;=h' 

 

3'15  wdh;k.;j wd.udkql+, mßirhla we;s lsÍug;a mqoa.,hka ;=< p¾hd yd wdl,am 
ixj¾Okhla we;s jk whqßka  ika;dk.;  ÈhqKqjla we;s lrùug;a  ish¨ 
rdcHdh;k   yd fm!oa.,sl wdh;k  m%OdkSka mshjr .; hq;=h'ta i`oyd  wëlaIK 
yd miq úmrï  lsÍï w;HdjYHh' tfiau Bg wod, jk wpdr O¾u  moaO;shla ilia 
lr .ekSu wjYHh' 

 

3'16   iïnqoaO;aj chka;s jevigyk i`oyd ish¨ ckudOHj, mQ¾K wkq.%yh ,nd.; 
hq;=h' fï fjkqfjka m%n, fufyjrla l< yelafla  ckudOHj,gh'iudcfha 
iodpdrd;aul yd   ixialD;sl wNsj¾Okhkag rel=,a ,efnk whqßka udµ 
yeisrùu" kj jevigyka  bÈßm;a lsÍu w;HdjYH fõ' Èkm;du fï ms<sn`oj jQ 
m%pdrKhla úµQ;a yd uqøs;  yeu  udOHla u`.skau l< hq;=h'zzzz22660000  YY%%SS  iiïïnnqqooaaOO;;aajj  
cchhkkaa;;sshhgg  mmss<<ssffjj;;sskkaa  ffmm,,  ..eeffiiuuqqZZZZ    Wfµda. mdGh ks;r uyck;djf.a 
wjOdkhg ,la lrúh hq;=h' 

 

3'17   iïnqoaO;aj chka;sh ieuÍu i`oyd  wka;¾cd;sl fn!oaO m%cdj w;r o WfoHda.hla 
 we;s lrúh hq;=h' 

 

3'18   2550 nqoaO chka;s jevigyfka § fhdað; jQ cd;sl fn!oaO uOHia:dkhla  msysgqùug 
 bvula mjrd .ekSu w.h lrk w;ru  tu ia:dkh wÈhr lsysmhla hgf;a  
 ÈhqKqfldg 2011 Wodfjk 2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh ieuÍfï iaudrlh jYfhka 
 mQ¾K fn!oaO uOHia:dkhla njg m;a l, hq;=h' 

 

3'19  f,dal fn!oaOhka o  iyNd.S lr.;jd yelsjk mßÈ 2600 Y%s iïnqoaO;aj chka;s 
wkqiaurK W;aijh oUÈj nqoaO.hd Y=oaO N+ñfhys meje;aùug bka§h rch yd 
taldnoaOj ixúOdkh l< hq;=h'f,dal fn!oaO iu.sh f.dvkxjd .ekSug;a wd.ñl" 
wd¾Ól"idudÔh yd iodpdrd;aul wxYhkaf.ka fn!oaOhka uqyqK mdk .eg¨ ms<sn`o 
wjfndaOhla ,nd .ekSug;a tajd i`oyd úi`ÿï fidhd .ekSug;a fmdÿfõ fnd`ÿ 
ms<sfj; iduQysl Ôú;hg m%;HlaI lr .ekSu ms<sn`oj;a fuh uy`.= wjia;djla jkq 
we;' 

 

3'20   2600 Y%S iïnqoaO;aj chka;sh ksñ;sfldg 2008 fjila mqka fmdfydaod isg wdrïN 
lrkq  ,nk udkj ixj¾Ok l%shdoduh fyj;a ñksid ye§fï jev ms<sfj, 2011 
jißka miqj  o bÈßhg mj;ajdf.k hym;a m%;sM, ,nd .ekSug lghq;= l< 
hq;=h' 
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22001111  jjiiffrryyss  tt<<eeffUUkk  22006666  YY%%SS  iiïïnnqqooaaOO  cchhkkaa;;sshhgg  mmss<<ssffjj;;sskkaa  ffmm<<  ..eeiiaaùùffïï  
NNssllaaIIQQkkaa  jjyykkaaffiiaa  ii;;==  lldd¾¾hhNNddrrhh  

wwrruuqqKK  

fuys uq,ska i`oyka lr we;s úisjeoEreï ks¾foaYhka ys m<uq jekak f,i olajd we;s zz 
Èjhsfka ish¨ úydria:dk flakaø fldgf.k wd.ñl kjÔjkhla Wod lsÍu" uyck;dj 
;=< uyck;dj ;=, Y%oaOdj;a YS,h;a mß;Hd.h;a m%{dj;a  ÈhqKQ jk wdldrfhka .sys-  
meúÈ in`o;d h:dfhda.H mßÈ ;yjqre lsÍu yd tu`.ska iodpdr iïmkak iudchla 
f.dvkxjd .ekSuZZ hk lreKq  ms<sn`oj úydria:dkj, lghq;= ixúOdkh myiq lrùu 
fuys mrudOHdYh fõ' 

 

ffhhddaacckkdd  

ÃÃ  ffmmddÿÿ  

11''  iEu fn!oaOfhl=u iqÿ we`ÿfuka ieriS úydria:dkj,g hEug Wkkaÿ lrùu' 
2' ish¨ u odhl mjq,aj, f;dr;=re we;=,;a f,aLkhla  úydria:dkfha ;nd .ekSu' 
3' iEu ksjilu wd.ñl j;dj;a isÿ lrk fõ,djla kshu lr .ekSug ;u odhl       
odhsldjka Wkkaÿ lrùu' 
4' i;shlg jrlaj;a odhlhkag mkai,g meñKsug wjia:djla ,nd§u i`oyd  O¾u 
foaYkd" O¾u idlÉPd"Ndjkd jevigyka" wNsO¾u mka;s jeks oE kshñ; l%uhlg 
meje;aùu' 
5' wd.ñl kj m%fndaOhla we;s lsÍug .sys - meúÈ fomd¾Yjhu  tl fia ye`.Sulska 
hq;=j wdo¾Yj;aj l%shd;aul lsÍu' 
 

Ã ii;;rr  ffmmddffyyddhh  ÈÈkk  ii`̀ooyydd  jjeevviiggyykkaa  ((  
  
1' fmdah Èjd - ? foflaysu wgis,a iudokaj isàfï jeo.;alu myod §  ta i`oyd     
ie±yej;=ka Wkkaÿ lrùu^rd;%S ld,fha úydria:dkfha isàu wjYH ke;& 
 
2' fmdfyda i;r i`oyd" fjfiiskau mif<diajl fmdaod' úydria:dkfha wd.ñl 
jevigyka úêu;aj mj;ajdf.k hdu' 
 
3' fmdaod mskalï meje;aùfï § <ud" ;reK"jeäysá hk iEu fldgilau  iïnkaO 
lr.ekSug Wkkaÿ ùu'is,a msßig odk - .s,kami iemhSï wdÈhg uq̈  .uu 
yels;dla ÿrg iïudoï lrjd .ekSu' 
 
4' fmdah yd bßod Èkhkañ Wmldrl mka;s k;r lsÍug l%shd lsÍu' 

^1& uõmshka .=rejreka yd <uhs /iafldg iEu oyï mdi,lska u Tjqka   
±kqj;a  lsÍu' 
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^2& nqÿ oyfï yd oyï mdi,a wOHdmkfha ;sfnk jákdlu yd jeo.;alu 
ms<sn`oj Wmldrl mka;s mj;ajk .=rejreka" ujqmshka yd <uhska ±kqj;a 
lsÍu' 

 
^3& fmdah Èkfhys ish¨u oyï mdi,a <uhska yd .=rejreka  is,a iudoka 
lrjd  nqÿ oyfuys ;sfnk  jákdlu yd th ;uka f.a Ôú;hg iïnkao 
lr  .ekSfï jákdlu meyeÈ,s lr §u' 

 
5' fuu jevigyka ilia lsÍfï § wd¾Ól" wOHdmk" fi!LH" iodpdr" hk wxY 
y;frka u mQ¾K j¾Okhla  we;s jk mßÈ  l%shdlsÍu jeo.;a fõ' 
 
Ã ffffookkssll  jjeevviiggyykka 
 
1 Èkm;d WoEik msß;a foaYkd weiSfuka ffoksl lghq;= wdrïN lsÍug Wkkaÿ 
lsÍu' 
 
2 Èkm;d kshñ; fj,djlg iji u,a mQcd yd fndaê mQcd úydria:dkfha mj;ajd 
msß;a iQ;%hla  foaYkd lr wdYs¾jdo lsÍu iy wjYH whg  msß;a kQ,a wdÈh 
,nd§u'^ odhl;ajhla fkdue;sj;a fuu mQcdjka meje;aùu jeo.;ah'bÈßm;a 
jkafka kï odhlhla w;r tu mskalïj, odhl;ajh fnod Èh yelsh& 
 
3 Ôú;fha úúO wjia:dj, ;=kqrejka msysg fldg ms<sfj;a wkqj Ôj;aùug u`. 
fmkaùu' 
 
 
Ã  ooyyïï  mmddii,,  
  
1 mkai, uq,a lrf.k mj;ajk  oyï mdif,a  b.ekSu i`oyd  <uhskaf.a jeä 
iyNd.S;ajhla we;s lsÍug mshjr .ekSu'ta i`oyd WfoHda.h we;s jk wkaofï jev 
igyka  mkai, u.ska l%shd;aul lsÍu' 
 
2 hy.=Kfhka hq;= iudchla i`oyd oyï mdi,a u`.ska O¾u {dKh fukau iodpdr 
j¾Okh  we;s lsÍu iy .=Kd;aul ye`.Sï" wdpdr iudpdr iy ùr;ajh jefvk 
mßÈ wOHdmkh ,nd§u' 
 
3 oyï mdif,a orejka ;=< wd.ñl m%fndaOh we;sjk whqßka l%shdldrlï  we;s 
lsÍu yd Tjqkaf.a  foudmshka úydria:dk lrd meñKùu yd ks;r iajdñka 
jykafia,d weiqre lsÍug ie,eiaùu' 
 
4'  isiqkaf.a oialï  we.hSu iy oyï wOHdmkh  ,enQ ¥ orejka w;r úNd.j,ska  
úYsIaG idud¾:H ,;a <uhska  we.hSu yd ;Hd. ,nd§u iy tu`.ska ;j ;j;a  
oyï mdi, .ek Wkkaÿj we;s lsÍu' 
 
5 oyu ±k.ekSug we;s reÑl;ajh jeä lsÍu" úúO udOH Tiafia we;s O¾u 
foaYkd  weiSfï yd mska fmd; Ndú; lsÍfñ mqreoao ÈhqKQ  lsÍu' 
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6 iuhdkql+,j ±kqu"wdl,am" l=i,;d we;s lsÍu yd jev Èhqkq lsÍu ta i`oyd 
iuQy lKavdhï  jev mejÍu' 
 
7 ffoksl mdif,a 10"11 fY%AKs úIh ks¾foaY iïnkaOfldg úfYaI Wmldrl mka;s 
fkdñ,fha meje;aùu' 
 
8 wd¾Ól wmyiq;d we;s orejkag úfYaI myiqlï Tjqkaf.a iudc Ôú;hg ndOd 
fkdjk mßÈ ,nd§u' 
 
9 NslaIQka jykafia,d flfrys f.!rjh olajk" foudmshkag je`o mdi,a hk orejka 
iudcfha by< we.hSulg ,la lsÍu' 
 
10 .sys meúÈ fomsßi tla ù hym;a jQ;a úkS; jQ;a Y%oaOdfjka hd m%{dfjka hqla; 
jQ;a  <ud yd ;reK msßila  j¾;udk iudchg ìyslr §u' 
 
ÃÃ  ppddßßlldd  OO¾¾uu  ffooaaYYkkdd      

1 .fï úúO ia:dkj, § NslaIQka jykafia,df.a yd úh;=kaf.a iyNd.S;ajfhka Oෂ භ 

idlÉPd meje;aùu'^ wdikak úydria:dkj, iajdóka jykafia,d  iu`. idlÉPdfjka yd  
iyNd.S;ajfhka hq;=j fuu pdßld  O¾ufoaYkd jevigyka  ckm%sh lrúh yelsh'& 

2 .fï odhl mskaj;=ka iu`. ks;ru iïnkaO ù w¾:fhka yd O¾ufhka wkqYdikd lsÍu' 

Ã ;;rreeKK  mmssßßiiaa  ii`̀ooyydd  úúffYYaaII  jjeevviiggyykkaa    

1 .fï ;reK msßi b,lal lrf.k fjku wd.ñl jevigyka  ixúOdk lsÍu' 

2 úydria:dkfha odhl iNdjg wu;rj ;reK fn!oaO iñ;s"l=,`.k iñ;s yd <ud iñ;s 
wdrïN l%shd;aul lsÍu' 

3 fn!oaO ;reK kdhl;ajh mqyqKqj jYfhka oyï mdi, yd ;reK msßia tl;= lrf.k 
u> udkjl ms<sfj;a wkq.ukh lrñka lKavdhï jYfhka .fuys wirK irK yd fmdÿ  
iQN idOk jevigyka l%shd;aul lsÍu'^ mßir ixrlaIKh iy w,xlrKh" f.j;= j.d" 
uOHidr ÿïjeá Ndú;fha wd§kj  lshd§u yd iudch bka uqojd .ekSu" fi!LH ms<sfj;a  
wkq.ukh lsÍu wdÈh fuu jevigykaj,g we;=,;a l, yelsh& 

4 .fï mdif,a úÿy,am;s ' wdpd¾h uKAv,h" fukau .fï m%N+ msßia j, iyfhda.fhka 
úfYaI iqNidOk jev igyka werôu' 

5' úydrdêm;s iajdñka uykafiaf.a Wmfoia mßÈ .fï isák ;reK msßi iïnkaO lr 
.ksñka mkaif,a mskalï lsÍu" .eñ fn!oaO m%fndaOh Èhqkq lsÍu i`oyd úhoï msßuefik 
whqßka fmryer pdß;% úê Wmfhda.s lr .ekSu' 

6' cd;sl ùrjreka iy fjk;a úfYaI wkqiaurK wjia:djka m<ssn`o jev igyka ls%hd;aul 
lsÍu' 
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wwiirrKK  iirrKK  ffiiaajjdd  

1' wdmod wjia:dj, § iajdñka jykafia,d uq,a ù lghq;= lsßu yd wirK irK lghq;=j, 
fh§u" ta i`oyd mqyqKq iafõÉPd fiajlhka we;s lr .ekSu' 

2' ;u odhlodhsldjka fmdaod rd;%s wdydr fõ, fkd f.k tu uqo,ska wd;auiqL mß;Hd. 
wruqo,la we;s fldg tu.ska fmdÿ fiajd lghq;= wdrïN lsÍu' 

iiññ;;ss  iiuudd..ïïjj,,gg  kkddhhll;;aajjhh  ,,nndd  §§uu  

1' .fï odhlodhsldjka uq,a lrf.k iajdñka jykafia,df.a wkqYdil;ajfhka iñ;s iud.ï 
wdrïN lsßu" mßirh iq/lSu" Y%uodk lghq;= mj;ajdf.k hEu' ^m%foaYfhys iy 
m%foaYjdiSka w;r we;s jk .eg¿ ksrdlrKh lr .ekSu i`oyd ck;dj ms<s.;a m%foaYfha 
úúO jD;a;slhka we;=<;a iyk fiajd lñgqjla msysgqjd .ekSu b;d m%fhdackj;a h'& 

2' <ore fijK" fmr mdi,a" mQ¾j <udúh ixj¾Okh uOHia:dk u.ska wdydr yd fi!LH 
ixrlaIKh ms<sn`o ujqmshka ±kqj;a lsÍug Wmldr jk /iaùï meje;aùug lghq;= lsßu' 

3' jeäysáhka ^fÊHIaG mqrjeishka& i`oyd iqnidOl lghq;= mj;ajdf.k hEu' 
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ඳරිශිසවඹ  3. බ   
   

� ංකළල වශළ නල ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළලක් මලනුමලන aa  ඉදිරිඳ   

කරන විකේඳ මයෝජනළ (ඳරිච්මේද II,   III) 

 

ඳරිච්මේද II  

 ආගභ 

8. � ංකළල බුද්ධළගභත ප්රමුසවහථළනය පිරිනභන්මන් ය. එමශිනන් 10 ලෆනි 

ලයලවහථළමලන් වශ 14 ලෆනි ලයලවහථළමශ (1) ලෆනි අනුලයලවහථළමශ (ඉ) මේදමයන් සියලුභ 

ආගම්ලත පිරිනෆමභන අිනතිලළසිකම් ආරක්ළ කර මදන අ ර බුද්ධළවනය සුරක්ය  මකොත 

මඳෝණය කිරීභ රජමේ ලගකීභ විය යු ම  ය.  

බඹෝජිතු8ුනුන්තිඹවුවිල්ඳඹක්ුඳවතින්ුදළක්බේ. බ 

� ංකළ ජනරජය බුද්ධළගභත ප්රමුසවහථළනය පිරිනභන්මන් ය. එමශිනන් සියලු ආගම් ශළ 

විහලළවයන්ත මගෞරලමයන් ශළ අභිභළනමයන් වකමින් ශළ මලන් මකොත වෆකීභකින් 

ම ොරල වශ ආණ්ඩුක්රභ ලයලවහථළමශ වශතික කර ඇති ූ ලික අිනතිලළසිකම් සියලුභ 

පුද්ගයන්ත වශතික කරමින්, බුද්ධළවනය සුරක්ය  මකොත මඳෝණය කිරීභ රජමේ ලගකීභ 

විය යු ම  ය.  

ඈවත ඳශමුුබඹෝඟනහබහි ෂ තභහනුයසථහබේ 29ුනුන්තිබ ුවන්ු“ ශ්රිුරංහු

ඟනයඟඹ "ුඹනුඳදඹුබනුව “� ංකළල” ඹනුඳදඹුඅබද්ලුයුආත්බත් ඕනෆමින් භ ඵු

වන් ශුයුතුඹ. බුබම්ුබනසුකිරීබම්ු්රතිපරඹුනම් “ � ංකළ ජනරජය” ඹනුබඹදුභුභගින්ු

යහඟයු වු ශ්රිු රංහු අණ්ඩුු . ද්ධහභව ්රමුසථහනඹ රඵහු බදනු ඵු පිිගළනුවු ද “ශ්රි 

රංහ” ඹනුබඹදුභුභගින්ුඑළනිුයහඟයුපිිගළම භක් බනොභළතිු ශ්රිුරහංකිුඟනතහුඳභවක්ු

එබේු. ද්ධහභවු්රමුත්ඹුපිරිනභනු රඵනුඵුවළගපයභුඹ. බු 

බදනුබඹෝඟනහබේුවන්ු" මලන් මකොත වෆකීභකින් ම ොරල ˜ ඹනුදන්ුතුිගන්ු29ු

නුන්තිබඹka . ද්ධහභව රඵහුදීුආතිු්රමුසථහනඹුනිබලේධනඹුයුආත. බු 

 “ සිඹලුභුඅම්ුව විලසහඹන්ව බෞයබඹන්ුවුභිභහනබඹන් ශමින්ු” ඹනු

දන්ුභගින්ුපිිගබිඹුුන්බන්ුඳුවිසින්ුදළනවභත්ුයමින්ුඳතිනුපී හුඹථහුතත්ත්ඹවුඳත්ු

411
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කිරීබම්ු ඊත්හවඹක්ු ඳවු ආතිු ඵු වළගපයභඹ. බු එනම්ු බම්ු දක්හු ඳු විසින්ු බනකුත්ු

අම්රවු ළරකීබම්දීු කිසිඹම්ු බනසභක්ු සිදුු යනුු රඵනු ඵු පිිගළම භකි. බු බභඹු

බඵදුම්හදීන්ු විසින්ු භවු ඟහතිඹවු එබයහිුයනුු රඵනු තයු යහඳහයඹු හධහයණීයවඹු

කිරීභකි. බු 

යසථහුබහවුඈදිරිඳත්ුයනුුරළබූුයසථහුබුගම්ඳබතහිුපෂ විහබහිුශ්රිු. ද්ධුෂ ඹු

පිිගඵ වනුඈත්ුබොවුආතිුඵුවහුගබන්ුවන්ුශුයුතුුආත. බු 

ඒු නුු ඳබේු ඈල්ලීභුනම්ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු බදනු ඳරිච්බේදඹු වු එහිු 29ු නු

න්තිඹුකිසිුභුයුයකින්ත්ුබනසුබනොශුයුතුුඵින. ඳවතුදළක්බනුයුරින්ු II නු

ඳරිච්බේදඹුතදුයවත්ුඳළතිඹුයුතුඹ. බු 

 

ඳරිච්මේද II  

බුද්ධළගභ 

"ශ්රිු රංහු ඟනයඟඹු . ද්ධහභවු ්රමුසථහනඹු පිරිනළමිඹු යුතුු තයු ඒු නුු . ද්ධලහනඹු

සුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුයමින්ුන්ුුසිඹලුභුඅම්ුවහු දුයසථහු 2ුවු  ( )ඉු

නුයසථහරුවන්ුසිඹලුභුහිමිම්ුපිරිනභනුඵවුවතිුවිඹුයුතුඹ. බු" 
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කිරීබම්ු ඊත්හවඹක්ු ඳවු ආතිු ඵු වළගපයභඹ. බු එනම්ු බම්ු දක්හු ඳු විසින්ු බනකුත්ු

අම්රවු ළරකීබම්දීු කිසිඹම්ු බනසභක්ු සිදුු යනුු රඵනු ඵු පිිගළම භකි. බු බභඹු

බඵදුම්හදීන්ු විසින්ු භවු ඟහතිඹවු එබයහිුයනුු රඵනු තයු යහඳහයඹු හධහයණීයවඹු

කිරීභකි. බු 

යසථහුබහවුඈදිරිඳත්ුයනුුරළබූුයසථහුබුගම්ඳබතහිුපෂ විහබහිුශ්රිු. ද්ධුෂ ඹු

පිිගඵ වනුඈත්ුබොවුආතිුඵුවහුගබන්ුවන්ුශුයුතුුආත. බු 

ඒු නුු ඳබේු ඈල්ලීභුනම්ුඅණ්ඩුක්රභු යසථහබේු බදනු ඳරිච්බේදඹු වු එහිු 29ු නු

න්තිඹුකිසිුභුයුයකින්ත්ුබනසුබනොශුයුතුුඵින. ඳවතුදළක්බනුයුරින්ු II නු

ඳරිච්බේදඹුතදුයවත්ුඳළතිඹුයුතුඹ. බු 

 

ඳරිච්මේද II  

බුද්ධළගභ 

"ශ්රිු රංහු ඟනයඟඹු . ද්ධහභවු ්රමුසථහනඹු පිරිනළමිඹු යුතුු තයු ඒු නුු . ද්ධලහනඹු

සුයක්ිතතුබොවුබඳෝවඹුයමින්ුන්ුුසිඹලුභුඅම්ුවහු දුයසථහු 2ුවු  ( )ඉු

නුයසථහරුවන්ුසිඹලුභුහිමිම්ුපිරිනභනුඵවුවතිුවිඹුයුතුඹ. බු" 
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 ඳරිච්මේද III  

 (දළනවුඳත්නහුඳරිච්බේදඹුVI) 

රළජය ප්රතිඳ ති මභමශයුම් ූ ධර්භ 

(අ) අර්ථ නිරඳණමේීන මභමශයුම් ූ  ධර්භ භග මඳන්විය යුතු ඵල . 

යසථහු වහු ම තිු ෂ ථුනිරඳවඹුකිරීබම්දීු යහඟයු ්රතිඳත්තිු බභබවඹපයබම්ු මූරධෂ භරවු

නුකරුවිඹුයුතුුඵුබශ්රේසඨහධියවඹුඔවුන්බේුතීයවුකිහිඳඹක්ුභගින්ුපිිගබනුතිබබ්. බුඒු

නුුඑභුලයතහු67( )ුන්තිබ ුන්තෂ තුශුයුතුුඵුඳබේුදවින. බු 

(ආ) රළජයමේ ඒකීය වහලබළලය මනොමලනවහල ඳල නළ ඵලත වශතික වීභ.  

රළජයමේ ඒකීය වහලබළලය අහිමි කරනු පිණිව කලින් කෂ යම් යම් ප්රය න දරළ ඇති ඵල අපි 

වශන් කරන්මන් කණගළටුමලනි.  නීති අර්ථ නිරඳණය කිරීමම්ීන මශෝ මශ්රේහාළධිකරණය 

භගිරන් ඳන  ඳරීක්ළ කිරීමම්ීන රළජයමේ ඒකීය වහලබළලය කිසිදු අයුරකින් මලනවහ මනොකෂ 

යුතුය.  ඒ අනුල රජමේ ඒකීයබළලය ආරක්ළ කිරීභත රජය වතු ලගකීභ  රළජය ප්රතිඳ ති 

මභමශයුම් ූ  ධර්භයක් මව අ ංගු කෂ යුතු ඵලත අපි මයෝජනළ කරමු.  එමවේ ව විත 

රළජයමේ ඒකීය වහලබළලයත ශළනිලන අයුරු නීති අර්ථ නිරඳණය කිරීභ ලෆෂෆක්විය ශෆකිය.  

(ඇ) රළජය ප්රතිඳ තිමේ මභමශයුම් ූ  ධර්භයක් මව දව රළජ ධර්භ අ ංගු කෂ යුතු වීභ. 

මඵෞද්ධ වළහි යමේ වශන් ලන ඳහරඹහු විසින්ු නුභනඹු ශු යුතුු ූ ු දයහඟු ධෂ භඹු

යහඟයබ ු්රතිඳත්තිභඹුමූරධෂ භඹක්ුබරුපිිගතුයුතුඵුඳබේුදවින. බුඑඵඳුුඝෂ ඹහුධෂ භු

පිිගඳළදීබභන්ුනිදවසුවුහධහයවුභහඟඹක්ුනිෂ භහවඹුකිරීභවුවළකිුබේ. බුඒුනුුබඵෞද්ධු

හහිතයබඹහිුවන්ුදලවිධුයහඟුධෂ භුයහඟයඹවුභුබඳන්විඹුයුතුුඵළේුපිුබඹෝඟනහුයමු. බු

බරෝබ ු බඵොබවෝු යසථහු සු කිරීබම්දීු එභු යවරු ු ු ඳතිනු අමිු අඝහයු විධිු

අයක්හු නු ඳරිදිු සු පයු ආත. බු විධිවිධහනු රහු ආත. බු ු නිදසුනක්ු බරු ඵංරහබද්ලු

යසථහබේුෂ ඵරධහරීුල්රහුබතුපෂ වුවිලසහඹුතළ දභුඑහිුයහඟයු්රතිඳත්තිබ ුමූලිු

රුවක්ුබරු ංගුුයුආත. බු(එභුයසථහබේු28ුනුන්තිඹ) 

(ඈ) ජළතික අභිල්ද්ධිය පිළිගනු ඵන ජළතික ආර්ථිකයක් ශ්රි ංකළල වතු විය යුතුින. 

ද්විඳහෂ ලසවිු ගිවිසුම්රවු එශඹීබම්දීු විඟහතිු ඵරඳෆම්ු බවේතුු බොවු බනු ඳබේු ඟහතිු

සුබසිද්ධිඹුදහනභවුආදුදභහුආත. බු ු (ඊදහ:ුසිංප්පරුුබබශුගිවිසුභ)ු ුඑඵළවින්ුඟහතිු

භිිද්ධිඹු ළරකිල්රවු නිමින්ුබද්ීඹුනිසඳහදනු වු බද්ීඹු ශ්රභු ඵරහඹවු මුල්ුතළනක්ු
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රළබඵනුළඵෆුඟහතිුඅෂ කාඹුලයතහුඳුවිසින්ුවඳුනහුබනුආත. බුුඒුනුුඑඹුයහඟයු

්රතිඳත්තිුබභබවයුම්ුමූරුධෂ භඹක්ුබරුවඳුනහුතුයුතුුඵුුපිුබඹෝඟනහුයමු. බුශ්රි ංකළමශ 

ආර්ථික ප්රතිඳ තිය වෆකසීමම්ීන රජය විසින් මද්ශීය කර්භළන්  ආරක්ළ කිරීභත වභ 

චධර්යයක් භ දිය යුතු අ ර මද්ශීය නිහඳළදන ශළ මවේලළ මභන්භ  ද මද්ශීය ශ්රභ ඵකළය ද 

වශළ ප්රමුස ලයක් මදනු ඵන ජළතික ආර්ථිකයක් මගො නෆියය යුතු ඵල අපි මයෝජනළ 

කරමු.  

(ඉ) ශ්රි ංකළමශ වංවහක්තික උරුභය වශ එහි ව ඓතිශළසික වහභළරක ආරක්ළ කිරීභ රජමේ  

ලගකීභ මශ.  

ඳහෂ ලිබම්න්තුු විසින්ු ම තිතු යනු රදු බවෝු න්ු යුයකින්ු ්රහශිතු රහත්භු බවෝු

ඓතිවහසිු ළදත්ු භක්ු ආතිු සභහය,ු ්රබද්ල,ු රයු අදිඹු ශ්රිු රංහබේු ංසිතිු

ඊරුභබ ු බොවසු බරු රහු ඒහු විනහලු පයබභන්,ු ඈත්ු කිරීබභන්,ු විකිණීබභන්ු බවෝු

ඳනඹනඹුකිරීබභන්ුළශළක්පයභවුයඟඹුඵළඳීුසිිනනුඵවුඟහතිු්රතිඳත්තිුසුවිඹුයුතුුඵු

පිුබඹෝඟනහුයමු. බුබභභුයුතුභුයහඟයු්රතිඳත්තිුබභබවයුම්ුමූරධෂ භරුබොවක්ුබරු

 ංගුුශුයුතුඹ. බු 

(ඊ) 9 ලන ලගන්තිමේ නිරපි  අරමුණ ඉටුකර ගෆනීභ වශළ රජයත අනුළවනළ කරනු පිණිව 

වංඝ වබළලක් වහථළඳනය කිරීභ. 

යහඟයු වයුතුු සිදුු කිරීබම්දීු ශ්රිු රහංබක්ඹු භහඟඹවු ,ු විබලේබඹන්ු භු එහිු ඳහරඹන්වු භු

බඳන්පයභු වහු භවහු ංකු යත්නබඹහිු නුලහනහු වු අශිෂ හදඹු රඵහළම භු බපතිවහසිු

ඝහරිත්රඹකි. බුඑඵළවින්ුබභභුඝහරිත්රඹුයසථහපිතුපිිගළම භවුරක්ුශුයුතුුඵුපිුතයබ ු

විලසහුයමු. බුබම්ුනුුයඟඹවුඊඳබදසුදීභුපිණිුංකුබහක්ුසථහපිතුශුයුතුුඵුපිු

බඹෝඟනහුයමු. බු 

ෂ තභහනුවිධිවිධහන ංබලෝධිතුුන්ති 
27. (1) මභහි ඇතුෂ  රළජය ප්රතිඳ තිය 
මභමශයවීමම් ූ ධර්භ, ධර්මිහා නිලශේ 
වභළජයක් ඇති කිරීභ වශළ නීති ඳෆනවීමභහි ීන ද, 
� ංකළමලහි රළජයනුළවනමයහි ීන ද, 
ඳළර්ලිමම්න්තුල, ජනළධිඳතිලරයළ වශ අභළ ය 
භණ් ය විසින් ගුරුමකොත ගනු ඵන්මන් ය.  
 
 
 
(6)ු භතුු දළක්බනු යමුවු දු ආතුශත්ු ු
්රඟහතහන්�ු භහඟහදිු භහඟඹක්ු ශ්රිු රංහබහිු

67. බු ( )ු බභහිු ආතුශත්ු යහඟයු ්රතිඳත්තිඹු
බභබවඹපයබම්ු මූරධෂ භ,ු ධෂ මිසඨු නිවල්ු
භහඟඹක්ුආතිුකිරීභුවහුම තිුඳළනපයබභහිු
දීු ද,ු�ුරංහබහිුයහඟයහනුලහනබඹහිුදීුද,ු
ඳහෂ ලිබම්න්තු,ු ඟනහධිඳතියඹහ,ු භහතයු
භණ් රඹු වු නීතිය අර්ථ නිරඳණය 
කිරීමභහි ළ අධිකරණය ද  විසින් ගුරුමකොත 
ගනු ඵන්මන් ය.  
 
 
(6)ු භතුු දළක්බනු යමුවු දු ආතුශත්ු ු
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රළබඵනුළඵෆුඟහතිුඅෂ කාඹුලයතහුඳුවිසින්ුවඳුනහුබනුආත. බුුඒුනුුඑඹුයහඟයු

්රතිඳත්තිුබභබවයුම්ුමූරුධෂ භඹක්ුබරුවඳුනහුතුයුතුුඵුුපිුබඹෝඟනහුයමු. බුශ්රි ංකළමශ 

ආර්ථික ප්රතිඳ තිය වෆකසීමම්ීන රජය විසින් මද්ශීය කර්භළන්  ආරක්ළ කිරීභත වභ 

චධර්යයක් භ දිය යුතු අ ර මද්ශීය නිහඳළදන ශළ මවේලළ මභන්භ  ද මද්ශීය ශ්රභ ඵකළය ද 

වශළ ප්රමුස ලයක් මදනු ඵන ජළතික ආර්ථිකයක් මගො නෆියය යුතු ඵල අපි මයෝජනළ 

කරමු.  

(ඉ) ශ්රි ංකළමශ වංවහක්තික උරුභය වශ එහි ව ඓතිශළසික වහභළරක ආරක්ළ කිරීභ රජමේ  

ලගකීභ මශ.  

ඳහෂ ලිබම්න්තුු විසින්ු ම තිතු යනු රදු බවෝු න්ු යුයකින්ු ්රහශිතු රහත්භු බවෝු

ඓතිවහසිු ළදත්ු භක්ු ආතිු සභහය,ු ්රබද්ල,ු රයු අදිඹු ශ්රිු රංහබේු ංසිතිු

ඊරුභබ ු බොවසු බරු රහු ඒහු විනහලු පයබභන්,ු ඈත්ු කිරීබභන්,ු විකිණීබභන්ු බවෝු

ඳනඹනඹුකිරීබභන්ුළශළක්පයභවුයඟඹුඵළඳීුසිිනනුඵවුඟහතිු්රතිඳත්තිුසුවිඹුයුතුුඵු

පිුබඹෝඟනහුයමු. බුබභභුයුතුභුයහඟයු්රතිඳත්තිුබභබවයුම්ුමූරධෂ භරුබොවක්ුබරු

 ංගුුශුයුතුඹ. බු 

(ඊ) 9 ලන ලගන්තිමේ නිරපි  අරමුණ ඉටුකර ගෆනීභ වශළ රජයත අනුළවනළ කරනු පිණිව 

වංඝ වබළලක් වහථළඳනය කිරීභ. 

යහඟයු වයුතුු සිදුු කිරීබම්දීු ශ්රිු රහංබක්ඹු භහඟඹවු ,ු විබලේබඹන්ු භු එහිු ඳහරඹන්වු භු

බඳන්පයභු වහු භවහු ංකු යත්නබඹහිු නුලහනහු වු අශිෂ හදඹු රඵහළම භු බපතිවහසිු

ඝහරිත්රඹකි. බුඑඵළවින්ුබභභුඝහරිත්රඹුයසථහපිතුපිිගළම භවුරක්ුශුයුතුුඵුපිුතයබ ු

විලසහුයමු. බුබම්ුනුුයඟඹවුඊඳබදසුදීභුපිණිුංකුබහක්ුසථහපිතුශුයුතුුඵුපිු

බඹෝඟනහුයමු. බු 

ෂ තභහනුවිධිවිධහන ංබලෝධිතුුන්ති 
27. (1) මභහි ඇතුෂ  රළජය ප්රතිඳ තිය 
මභමශයවීමම් ූ ධර්භ, ධර්මිහා නිලශේ 
වභළජයක් ඇති කිරීභ වශළ නීති ඳෆනවීමභහි ීන ද, 
� ංකළමලහි රළජයනුළවනමයහි ීන ද, 
ඳළර්ලිමම්න්තුල, ජනළධිඳතිලරයළ වශ අභළ ය 
භණ් ය විසින් ගුරුමකොත ගනු ඵන්මන් ය.  
 
 
 
(6)ු භතුු දළක්බනු යමුවු දු ආතුශත්ු ු
්රඟහතහන්�ු භහඟහදිු භහඟඹක්ු ශ්රිු රංහබහිු

67. බු ( )ු බභහිු ආතුශත්ු යහඟයු ්රතිඳත්තිඹු
බභබවඹපයබම්ු මූරධෂ භ,ු ධෂ මිසඨු නිවල්ු
භහඟඹක්ුආතිුකිරීභුවහුම තිුඳළනපයබභහිු
දීු ද,ු�ුරංහබහිුයහඟයහනුලහනබඹහිුදීුද,ු
ඳහෂ ලිබම්න්තු,ු ඟනහධිඳතියඹහ,ු භහතයු
භණ් රඹු වු නීතිය අර්ථ නිරඳණය 
කිරීමභහි ළ අධිකරණය ද  විසින් ගුරුමකොත 
ගනු ඵන්මන් ය.  
 
 
(6)ු භතුු දළක්බනු යමුවු දු ආතුශත්ු ු

415 
 

ආතිුකිරීභවුයඟඹුආඳුළඳුපයුආත්බත්ුඹ. බ 
 

 
 
()ු සිඹලුු තළනළත්තන්බේු භු මූලිු
ිනතිහසිම්ුවුනන්ුළදෆරුම්ුනිදවුපුයහු
ලීම්; 

(අ)ුඟහතිුඟනුජීවිතබ ුසිඹලුුඅඹතනුවිසින්ු
භහඟ,ු අෂ කාු වහු බද්ලඳහරනු
හධහයවත්ඹු ගුරුබොවු න්නහු භහඟු
ක්රභඹක්ුවළකිතහක්ුහෂ ථුබරුආතිුයු
අයක්හු යු දීබභන්ු ඟනතහු සුබු සිද්ධිඹු
ෂ ධනඹුකිරීභ: 

(ආ)ු ්රභහවත්ුඅවහයඳහන,ුආඳුම්ු ඳළශඳුම්ු වු
නිහු ඳවසුු ද,ු ජීනු තත්ත්බඹහිු
නියතන්තයු ෂ ධනඹු ද,ු විබේඹු වහු
භහජීඹු වු ංසිතිු ඈ ු ්රසතහු නිසිු
ඳරිදිු ්රබඹෝඟනඹවු ළම ම්ු දු ආතුළුු
්රභහවත්ු ජීනු භට්වභක්ු සිඹලුු
පුයළසිඹන්ු විසින්ු තභන්වු වු තභු
ඳවුල්රුහභහජිඹන්වුත්යුදීභ:ු 

 
(ඇ)ු යහඟයු ංලබ ු වහු බඳෞද්ලිු ංලබ ු

අෂ කාු �ඹහලිඹක්ු තුිගන්ු වු එකීු
අෂ කාු�ඹහලිඹ,ුයබට්ුභහඟුයමුණුුවහු
බඳොදුු භිිද්ධිඹු යඵඹහු බභබවඹපයම්ු වු
ම්ඵන්ධියවඹු පිණිු බඹෝයනු
ළරසුම්ු වු ඳහරනඹු ම තිබඹන්ු නිඹභු
කිරීබභන්ු ීඝ්රු බරු මුළුු යවු ංෂ ධනඹු
කිරීභ: 

 
 

 
 
 
 
 
(ඈ)ු බඳොදුඟනු ඹවඳතවු ඈවල්නු ඳරිදිු
්රඟහබේු බබෞතිු ම්ඳත්ු වු භහඟු පරඹු
සිඹලුු පුයළසිඹන්ු තයු හධහයවු බරු බඵදහු
වළරීභ: 
(ඉ)ු නිසඳහදනබ ,ු බඵදහු වළරීබම්ු වු හුභහරුු

කිරීබම්ුභහෂ ුයඟබඹහි,ුයහඟයුඅඹතනඹන්හිු
බවෝු ය්රහදු රත්ු තබශොසක්ු බතහිු
බවෝුඒයහීුබනොවිුවුභධයතුබනොවිුශ්රිු
රංහබේු ශු ඟනතහු තයු විසිරීු ඹනු
ධෂ මිසඨුභහඟුක්රභඹක්ුපිහිුගපයභ: 

(ඊ)ඟනතහබේු දහඝහයබඹහිත්,ු
ංසිතිබඹහිත්,ු තත්ත්ඹු ළඩිු දියුණුු
කිරීම්ු වු බඳෞරුබඹහිු පෂ වු ෂ ධනඹු

්රඟහතහන්තිු භහඟහදිු භහඟඹක්ු දව 
රළජධර්භයන්ත ඳදනම් ලු ශ්රිුරංහබහිුආතිු
කිරීභවුයඟඹුආඳුළඳුපයුආත්බත්ුඹ. බ 
 
()ු සිඹලුු තළනළත්තන්බේු භු මූලිු

ිනතිහසිම්ු වු නන්ු ළදෆරුම්ු
නිදවුපුයහුලීම්; 

(අ)ු ඟහතිු ඟනු ජිවිතබ ු සිඹලුු අඹතනු
විසින්ුභහඟ,ුඅෂ කාුවහු බද්ලඳහරනු
හධහයවත්ඹු ගුරුබොවු න්නහු
භහඟු ක්රභඹක්ු වළකිතහක්ු හෂ ථු
බරු ආතිු යු අයක්හු යු දීබභන්ු
ඟනතහුසුබුසිද්ධිඹුෂ ධනඹුකිරීභ: 

(ආ)ු්රභහවත්ුඅවහයඳහන,ුආඳුම්ුඳළශඳුම්ු
වු නිහු ඳවසුු ද,ු ජීනු
තත්ත්බඹහිු නියන්තයු ෂ ධනඹු ද,ු
විබේඹුවහුභහජීඹුවුංසිතිු
ඈ ු ්රසතහු නිසිු ඳරිදිු ්රබඹෝඟනඹවු
ළම ම්ු දු ආතුළුු ්රභහවත්ු ජීනු
භට්වභක්ු සිඹලුු පුයළසිඹන්ු විසින්ු
තභන්වු වු තභු ඳවුල්රු
හභහජිඹන්වුත්යුදීභ:ු 

ු(ඇ)ුයහඟයුංලබ ුවහුබඳෞද්ලිුංලබ ු
අෂ කාු �ඹහලිඹක්ු තුිගන්ු වු එකීු
අෂ කාු �ඹහලිඹ,ු යබට්ු භහඟු
යමුණුු වහු බඳොදුු භිිද්ධිඹු යඵඹහු
බභබවඹපයම්ු වු ම්ඵන්ධීයවඹු
පිණිු බඹෝයනු ළරසුම්,ු ඳහරනඹු
ම තිබඹන්ු නිඹභු කිරීබභන්ු වු ශ්රිු
රහංබක්ඹු යහඹඹන්ු පිිගඵු
සුවිබලේු ළරකිල්රකින්ු දු ඟනතහු
පිිගඵු ධහනඹකින්ු දු යුතුූ ු වෆඵ 
ජළතික ආර්ථිකයක් ශරශළ ශීඝ්ර මව 
මුු  රත වංලර්ධනය කිරීභ. මශොඳින් 
වෆකුම් කරන ද ජළතික ආර්ථික 
ප්රතිඳ තියක් තුළින් ශ්රි ළංමක්ය 
ලයලවළයකයන් ක්තිභ  කිරීභ. 

(ඈ)ු බඳොදුඟනු ඹවඳතවු ඈවල්නු ඳරිදිු
්රඟහබේුබබෞතිුම්ඳත්ුවුභහඟු
පරඹු සිඹලුු පුයළසිඹන්ු තයු
හධහයවුබරුබඵදහුවළරීභ: 

(ඉ)ු නිසඳහදනබ ,ු බඵදහු වළරීබම්ු වු
හුභහරුුකිරීබම්ුභහෂ ුයඟබඹහි,ුයහඟයු
අඹතනඹන්හිු බවෝු ය්රහදු රත්ු
තබශොසක්ු බතහිු බවෝු ඒයහීු
බනොවිුවුභධයතුබනොවිුශ්රිුරංහබේු
ශු ඟනතහු තයු විසිරිු ඹනු
ධෂ මිසඨුභහඟුක්යුභඹක්ුපිහිුගපයභ: 

(ඊ)ඟනතහබේු දහඝහයබඹහිත්,ු
ංසිතිබඹහිත්,ුතත්ත්ඹුළඩිුදියුණුු
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තවවුරුුකිරීම්:ුව 
වවන: 
ුුුුුුුුඳශ  දෆක්මලන ලයලවහථළල  භතු     

දෆක්මලන අයුරින් මලනවහ විය යුතුය. 
 
(උ)ු නූත්භු වමුලින්ු භු තුයන්ු කිරීභු වු

සිඹලුු තළනළත්තන්වු ධයහඳනබ ු ෆභු
සථහුදීුභුෂ ුහධහයවුවහුභහනු
ඈ ු ්රසතහු රඵහු ළම බම්ු ිනතිඹු වතිු
කිරීභ. බ 

 
 
(3)ු ශ්රිු රංහබේු සහධීනත්ඹ,ු සමරීබහඹු
එක්ත්ුඵුවුබබෞමිුණ් තහුයඟඹුවිසින්ු
අයක්හුශුයුතුඹ. බ 
 
 
( )ුඳරිඳහරනඹුවිභධයතුකිරීබභන්ුවුභවඟනු
වයුතුරවු වු ඳහරනු වයුතුරවු ෆභු
සථහුභුඟනතහුවබහගීුයහුළම බභන්ු
අණ්ඩුබේු්රඟහතන්ත්රහදීුූවඹුවුඟනතහබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ු ිනතිහසිම්ු දු ු යඟඹු විසින්ු
තවවුරුුබොවුුපුළුල්ුශුයුත්බත්ුඹ. බු 
 
 
 
 
(4)ු හෂ ගි,ු අමි,ු විවිධු බහහු බහවිතු යනු
වුබනත්ුඟනුබොට්ඨහුආතුළුුශ්රිුරංහුහීමු
ශුඟනතහුතයුවබඹෝඹුවුබනයොනයු
විලසහඹු  හලීබභන්ු ඟහතිු භගිඹු තවවුරුු
කිරීභද,ු විබලේු ළරකිලිු වු බනසම්ු තුයන්ු
කිරීම්ුවහු ඈළන්පයම්,ු ධයහඳනඹුවු ්රිත්තිු
ළඳීමභුඹනුක්බේත්රරුඳරදහිනුපිඹයුළම භුදු
යඟඹුවිසින්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
( )ු කිසිු භු පුයළසිඹකුු ු ෂ ඹ,ු අභ,ු බහහ,ු
කුරඹ,ුසත්රිුපුරුුබදදඹ,ුබද්ලඳහරනුභතඹුබවෝු
රැකිඹහුබවේතුබන්ුඹම්ුකිසිුලක්නුතහවුඳත්ු
බනොනු ඳරිදිු පුයළසිඹන්වු දියුණුු පයභවු
භ්රසතහන්ු ළරීමභවු යඟඹු ඵරහු තු
යුත්බත්ුඹ. බු 
 
(7)ුඅෂ කාුවුහභහජිුය්රහදුවහුවිභතහුද,ු
මිනිහුවිසින්ුබවෝු යඟඹුවිසින්ුබවෝුමිනිසුශ්රභඹු
ඹථහුඳරිදිුඊඳබඹෝගීුයුළන්භු ද,ු යඟඹුවිසින්ු
තුයන්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
(8)ුඅෂ කාුක්රභඹු�ඹහත්භුපයබම්ුදීුධනඹුවු

කිරීම්ු වු බඳෞරුබඹහිු පෂ වු
ෂ ධනඹුතවවුරුුකිරීම්:ුව 

 
 

 
(උ)ුනූත්භුවමුලින්ුභුතුයන්ුකිරිභුවු
සිඹලුු තළනළත්තන්වු අධයළඳනමේ වභ 
අලවහථළලක ීන භ වර්ල වළධළරණ ශළ වභළන 
ඉ  ප්රවහ ළ ඵළ ගෆනීමම් අිනතිය වශතික 
කරන අ ර ප්රළථමික ශළ ද්විතීිනක භට්තමම් ීන 
අනිලළර්ය  නිදශවහ අධයළඳනය වශතික කිරීභ. 
 
(3)ු ශ්රිු රංහබේු සහධීනත්ඹ,ු
සමරීබහඹ,ුයහඟයබ ුඒකීඹුසබහඹුවු
බබෞමිු ණ් තහු යඟඹු විසින්ු අයක්හු
ශුයුතුඹ. බ 
 
( )ු ඳරිඳහරනඹු විභධයතු කිරීබභන්ු වු
භවඟනු වයුතුරවු වු ඳහරනු
වයුතුරවු ෆභු සථහු භු ඟනතහු
වබහගීු යහු ළම බභන්ු අණ්ඩුබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ූවඹු වු ඟනතහබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ුිනතිහසිම්ුදු ුයඟඹුවිසින්ු
තවවුරුු බොවු ු පුළුල්ු ශු යුත්බත්ු ඹ. බු
එබවත්ු කිසිු විබවත්ු යහඟයබ ු ඒකීඹු
සබහඹුදුෂ රුබනොශුයුතුඹ. බ 
 
(4)ු හෂ ගි,ු අමි,ු විවිධු බහහු බහවිතු
යනුවුබනත්ුඟනුබොට්ඨහුආතුළුුශ්රිු
රංහුහසිුශුඟනතහුතයුවබඹෝඹු
වු බනයොනයු විලසහඹු  හලීබභන්ු
ඟහතිු භගිඹු තවවුරුු කිරීභද,ු විබලේු
ළරකිලිුවුබනසම්ුතුයන්ුකිරීම්ුවහු
ඈළන්පයම්,ුධයහඳනඹුවු්රිත්තිුළඳීමභු
ඹනු ක්බේත්රරු ඳරදහිනු පිඹයු ළම භු දු
යඟඹුවිසින්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
( )ලයලවහථළමශ ප්රතිඳළදනලත යත ලු කිසිු
භුපුයළසිඹකුුුෂ ඹ,ුඅභ,ුබහහ,ුකුරඹ,ු
සත්රිු පුරුු බදදඹ,ු බද්ලඳහරනු භතඹු බවෝු
රැකිඹහු බවේතුබන්ු ඹම්ු කිසිු
ලක්නුතහවු ඳත්ු බනොනු ඳරිදිු
පුයළසිඹන්වු දියුණුු පයභවු භ්රසතහන්ු
ළරීමභවුයඟඹුඵරහුතුයුත්බත්ුඹ. බු 
 
ු(7)ු අෂ කාු වු හභහජිු ය්රහදු වහු
විභතහු ද,ු මිනිහු විසින්ු බවෝු යඟඹු විසින්ු
බවෝුමිනිසු ශ්රභඹුඹථහුඳරිදිුඊඳබඹෝගීුයු
ළන්භුද,ුයඟඹුවිසින්ුතුයන්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
(8)ුඅෂ කාුක්රභඹු�ඹහත්භුපයබම්ුදීුධනඹු
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තවවුරුුකිරීම්:ුව 
වවන: 
ුුුුුුුුඳශ  දෆක්මලන ලයලවහථළල  භතු     

දෆක්මලන අයුරින් මලනවහ විය යුතුය. 
 
(උ)ු නූත්භු වමුලින්ු භු තුයන්ු කිරීභු වු

සිඹලුු තළනළත්තන්වු ධයහඳනබ ු ෆභු
සථහුදීුභුෂ ුහධහයවුවහුභහනු
ඈ ු ්රසතහු රඵහු ළම බම්ු ිනතිඹු වතිු
කිරීභ. බ 

 
 
(3)ු ශ්රිු රංහබේු සහධීනත්ඹ,ු සමරීබහඹු
එක්ත්ුඵුවුබබෞමිුණ් තහුයඟඹුවිසින්ු
අයක්හුශුයුතුඹ. බ 
 
 
( )ුඳරිඳහරනඹුවිභධයතුකිරීබභන්ුවුභවඟනු
වයුතුරවු වු ඳහරනු වයුතුරවු ෆභු
සථහුභුඟනතහුවබහගීුයහුළම බභන්ු
අණ්ඩුබේු්රඟහතන්ත්රහදීුූවඹුවුඟනතහබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ු ිනතිහසිම්ු දු ු යඟඹු විසින්ු
තවවුරුුබොවුුපුළුල්ුශුයුත්බත්ුඹ. බු 
 
 
 
 
(4)ු හෂ ගි,ු අමි,ු විවිධු බහහු බහවිතු යනු
වුබනත්ුඟනුබොට්ඨහුආතුළුුශ්රිුරංහුහීමු
ශුඟනතහුතයුවබඹෝඹුවුබනයොනයු
විලසහඹු  හලීබභන්ු ඟහතිු භගිඹු තවවුරුු
කිරීභද,ු විබලේු ළරකිලිු වු බනසම්ු තුයන්ු
කිරීම්ුවහු ඈළන්පයම්,ු ධයහඳනඹුවු ්රිත්තිු
ළඳීමභුඹනුක්බේත්රරුඳරදහිනුපිඹයුළම භුදු
යඟඹුවිසින්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
( )ු කිසිු භු පුයළසිඹකුු ු ෂ ඹ,ු අභ,ු බහහ,ු
කුරඹ,ුසත්රිුපුරුුබදදඹ,ුබද්ලඳහරනුභතඹුබවෝු
රැකිඹහුබවේතුබන්ුඹම්ුකිසිුලක්නුතහවුඳත්ු
බනොනු ඳරිදිු පුයළසිඹන්වු දියුණුු පයභවු
භ්රසතහන්ු ළරීමභවු යඟඹු ඵරහු තු
යුත්බත්ුඹ. බු 
 
(7)ුඅෂ කාුවුහභහජිුය්රහදුවහුවිභතහුද,ු
මිනිහුවිසින්ුබවෝු යඟඹුවිසින්ුබවෝුමිනිසුශ්රභඹු
ඹථහුඳරිදිුඊඳබඹෝගීුයුළන්භු ද,ු යඟඹුවිසින්ු
තුයන්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
(8)ුඅෂ කාුක්රභඹු�ඹහත්භුපයබම්ුදීුධනඹුවු

කිරීම්ු වු බඳෞරුබඹහිු පෂ වු
ෂ ධනඹුතවවුරුුකිරීම්:ුව 

 
 

 
(උ)ුනූත්භුවමුලින්ුභුතුයන්ුකිරිභුවු
සිඹලුු තළනළත්තන්වු අධයළඳනමේ වභ 
අලවහථළලක ීන භ වර්ල වළධළරණ ශළ වභළන 
ඉ  ප්රවහ ළ ඵළ ගෆනීමම් අිනතිය වශතික 
කරන අ ර ප්රළථමික ශළ ද්විතීිනක භට්තමම් ීන 
අනිලළර්ය  නිදශවහ අධයළඳනය වශතික කිරීභ. 
 
(3)ු ශ්රිු රංහබේු සහධීනත්ඹ,ු
සමරීබහඹ,ුයහඟයබ ුඒකීඹුසබහඹුවු
බබෞමිු ණ් තහු යඟඹු විසින්ු අයක්හු
ශුයුතුඹ. බ 
 
( )ු ඳරිඳහරනඹු විභධයතු කිරීබභන්ු වු
භවඟනු වයුතුරවු වු ඳහරනු
වයුතුරවු ෆභු සථහු භු ඟනතහු
වබහගීු යහු ළම බභන්ු අණ්ඩුබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ූවඹු වු ඟනතහබේු
්රඟහතන්ත්රහදීු ුිනතිහසිම්ුදු ුයඟඹුවිසින්ු
තවවුරුු බොවු ු පුළුල්ු ශු යුත්බත්ු ඹ. බු
එබවත්ු කිසිු විබවත්ු යහඟයබ ු ඒකීඹු
සබහඹුදුෂ රුබනොශුයුතුඹ. බ 
 
(4)ු හෂ ගි,ු අමි,ු විවිධු බහහු බහවිතු
යනුවුබනත්ුඟනුබොට්ඨහුආතුළුුශ්රිු
රංහුහසිුශුඟනතහුතයුවබඹෝඹු
වු බනයොනයු විලසහඹු  හලීබභන්ු
ඟහතිු භගිඹු තවවුරුු කිරීභද,ු විබලේු
ළරකිලිුවුබනසම්ුතුයන්ුකිරීම්ුවහු
ඈළන්පයම්,ුධයහඳනඹුවු්රිත්තිුළඳීමභු
ඹනු ක්බේත්රරු ඳරදහිනු පිඹයු ළම භු දු
යඟඹුවිසින්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
( )ලයලවහථළමශ ප්රතිඳළදනලත යත ලු කිසිු
භුපුයළසිඹකුුුෂ ඹ,ුඅභ,ුබහහ,ුකුරඹ,ු
සත්රිු පුරුු බදදඹ,ු බද්ලඳහරනු භතඹු බවෝු
රැකිඹහු බවේතුබන්ු ඹම්ු කිසිු
ලක්නුතහවු ඳත්ු බනොනු ඳරිදිු
පුයළසිඹන්වු දියුණුු පයභවු භ්රසතහන්ු
ළරීමභවුයඟඹුඵරහුතුයුත්බත්ුඹ. බු 
 
ු(7)ු අෂ කාු වු හභහජිු ය්රහදු වහු
විභතහු ද,ු මිනිහු විසින්ු බවෝු යඟඹු විසින්ු
බවෝුමිනිසු ශ්රභඹුඹථහුඳරිදිුඊඳබඹෝගීුයු
ළන්භුද,ුයඟඹුවිසින්ුතුයන්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
(8)ුඅෂ කාුක්රභඹු�ඹහත්භුපයබම්ුදීුධනඹු

417 
 

නිසඳහදනු භහෂ ු බඳොදුු ඟනතහවු වහනියු නු
බේු ඒයහශිු බනොනු ඵවු යඟඹු ඵරහු තු
යුත්බත්ුඹ. බ 
 
(9)ු භහඟු සුයක්ිතතබහඹු වහු සුබහධනඹු ආතිු
කිරීභවුයඟඹුඵරහුතුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
( 2)ු ඟනතහබබේු බහහු වු ංසිතීන්ු
ෂ ධනඹුකිරීභවුයඟඹුවහඹුවිඹුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
 
(  )ු අභක්ු දවනු යකුු වවු වුද,ු සකීඹු
අමිු්රතිඳත්තිුහක්හත්ුයුළම භවුලයු
අෂ කාුවහුභහජීඹුඳරියඹුයඟඹුවිසින්ුආතිුශු
යුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
( 6)ු ඳවුර,ු භහඟබ ු මූලිු ඒඹු ලබඹන්ු
යඟඹුවිසින්ුපිිගබනුඅයක්හුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
( 3)ුශභිනන්ුවුබඹෞනඹන්ුහිනුලබඹන්,ු
භහනසිු ලබඹන්ු දහඝහයහත්භු ලබඹන්,ු
අමිු ලබඹන්ු වහු හභහජිු ලබඹන්ු පෂ වු
ෂ ධනඹවු ඳත්නු ඵවු ඵරහු ළම භවත්,ු
ඔවුන්ුඅත්භහෂ ථඹු පිණිු බඹොදහු නුු රළ දබභන්ු
වු බනසම්රවු ඳහත්රු යනුු රළ දබභන්ු
අයක්හුයුළම භවත්ුවළකිුඳරිදිුඔවුන්බේුශුබු
සිද්ධිඹු යඟඹු විසින්ු විබලේු ඳරිශ්රභඹකින්ු යුතුු
ෂ ධනඹුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
 
(  )ු ඟනතහබේු ඹවඳතු තහු යඟඹු විසින්ු
ඳරියඹු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු බොවු ළඩිු
දියුණුුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
( 4)ු ු ඟහතයන්තයු ු හභඹ,ු සුයක්ිතතතහු ු වහු
වබඹෝගීතහු ෂ ධනඹු කිරීභද,ු ඟහතීන්ු තයු
වයුතුරදිු ඟහතයන්තයු ම තිඹු වු ගිවිු ත්ුු
ඵළඳීම්ු බබයහිු බෞයඹුආතිුකිරීභවු ු ඊත්හවු
කිරීභදු භහනහත්භතහු වහු ු හධහයවු ඟහතයන්තයු
අෂ කාු ු වහු භහඟු ක්රභඹක්ු ු ආතිු ු කිරීභවුු
ඊත්හවුකිරීභුයඟඹුවිසින්ුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
 
 

වු නිසඳහදනු භහෂ ු බඳොදුු ඟනතහවු
වහනියු නු බේු ඒයහශිු බනොනු ඵවු
යඟඹුඵරහුතුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
(9)ු භහඟු සුයක්ිතතබහඹු වහු සුබහධනඹු
ආතිුකිරීභවුයඟඹුඵරහුතුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
 
(10) ඳරම්ඳරළමලන් ඳරම්ඳරළලත ඉ ළ 
උනන්දුමලන් ැකකමගන දළයළද කෂ ශ්රි 
ංකළමශ වංවහක්තිය ලර්ධනය කිරීභත 
වශළය වීභත රජය ලග ඵළ ග  යුතුය.  
 
(11) ලයලවහථළමශ ප්රතිඳළදනලත යත ල ශ්රි  
ංකළමශ ජන ළලත ඔවුන්මේ ූ ලික නිදශව, 
කිසිදු මලනවහකභකින් ම ොරල භුක්ති විඳීභත 
අලය ආර්ථික වශ වභළජ ලතපිතළලන් රජය 
විසින් ඇති කෂ යුතුය. 
 
( 6)ු ඳවුර,ු භහඟබ ු මූලිු ඒඹු
ලබඹන්ුයඟඹුවිසින්ුපිිගබනුඅයක්හුශු
යුත්බත්ුඹ. බ 
 
( 3)ු ශභිනන්ු වු බඹෞනඹන්ු හිනු
ලබඹන්,ුභහනසිුලබඹන්ුදහඝහයහත්භු
ලබඹන්,ු අමිු ලබඹන්ු වහු හභහජිු
ලබඹන්ු පෂ වු ෂ ධනඹවු ඳත්නු ඵවු
ඵරහු ළම භවත්,ු ඔවුන්ු අත්භහෂ ථඹු
පිණිු බඹොදහු නුු රළ දබභන්ු වු
බනසම්රවු ඳහත්රු යනුු රළ දබභන්ු
අයක්හු යු ළම භවත්ු වළකිනු ඳරිදිු
ඔවුන්බේු ශුබු සිද්ධිඹු යඟඹු විසින්ු විබලේු
ඳරිශ්රභඹකින්ුයුතුුෂ ධනඹුශුයුත්බත්ුඹ. බ 
 
(  )ු ඟනතහබේු ඹවඳතු තහු යඟඹු විසින්ු
ඳරියඹු අයක්හු බොවු සුයක්ිතතු බොවු
ළඩිුදියුණුුශුයුත්බත්ුඹ. බු 
 
 
( 4)ු ශ්රි ළංමක්ය  ජන ළලමේ  
වහචලරීබළලය ආරක්ළ කර ගනිමින්ු
ඟහතයන්තයු ු හභඹ,ු සුයක්ිතතතහඹු ු වහු
වබඹෝගීතහුෂ ධනඹුකිරීභද,ුඟහතීන්ුතයු
වයුතුරදිු ඟහතයන්තයු ම තිඹු වු ගිවිු
ත්ු ුඵළඳීම්ුබබයහිුබෞයඹුආතිුකිරීභවුු
ඊත්හවුකිරීභදුභහනහත්භතහුවහුුහධහයවු
ඟහතයන්තයුඅෂ කාුුවහුභහඟුක්රභඹක්ුුආතිුු
කිරීභවු ු ඊත්හවු කිරීභු යඟඹු විසින්ු ශු
යුත්බත්ුඹ. බු 
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68. බු ිනතිහසිම්ු වු නන්ු ළදෆරුම්ු නිදවු
�ඹහත්භපයභත්,ුභුක්තිුවිඳීභත්ුයුතුම්ුවහුඵළඳීම්ු
ඈුගු කිරීබභන්ු බන්ු ඳළතිඹු බනොවළක්බක්ු ඹ. බු
එබවිනන්, 
()ු අණ්ඩුක්රභු යසථහු වු ම තිඹුඅයක්හු

බොවුනුභනඹුකිරීභද, 
(අ)ු ඟහතිු භිිද්ධිඹු ෂ ධනඹු කිරීභු වහු

ඟහතිුභගිඹුබඳෝවඹුකිරීභද, 
(ආ)ුතභන්ුවිසින්ුබතෝයහුනුුරළ. ුරැකිඹහබහිු

විදඹු හක්ිතඹවු එගු බනොපිරිබවශහු
ළ ුකිරීභද, 

(ඇ)ු බඳොදුු බද්ඳශු සුයක්ිතතු බොවු අයක්හු
කිරීභද,ු බඳොදුු බද්ඳශු ඹථහු ඳරිදිු
්රබඹෝඟනඹවු ළම භවු වුනහසතිු කිරීභවු
එබයහිු�ඹහුකිරීභද, 

(ඈ)ු බසුු ඹබේු ිනතිහසිම්ු වු නන්ු
ළදෆරුම්ුනිදවුරුුකිරීභුුද, 

(ඉ)ුසබහුධෂ භඹුවුසබහවි ම්ඳත්ුරැු
ළම භුද,ු 

�ු රංහහසිු ෆභු තළනළත්තකුබේු භු යුතුභු
න්බන්ුඹ. බ 
 
 

(16) මද්ශීය කර්භළන්  ආරක්ළ කිරීභතද 
මද්ශීය ශ්රභ ඵකළය භගිරන් වඳයනු ඵන 
මද්ශීය නිහඳළදන වශ මවේලළලන්  වශළ 
ප්රමුසවහථළනය වවනු පිණිව ද රජය විසින් 
වභ උ වළශයක් භ  දෆරිය යුතුය.  
 
(17) ඳළර්ලිමම්න්තුල විසින් ප්රකළ කරන ද 
මශෝ නීතිග  කරන ද ජළතික ලමයන් 
ලෆදග කභක් ඇති වභ වහභළරකයක්, 
වහථළනයක් මශෝ කළ භක මශෝ මපතිශළසික 
අගයක් ඇති  ලවහතුලක් මව ප්රකළ කරන 
ද ද්රලයයක් විනළ වීමභන්,  දූණය 
වීමභන්, ඉල  කිරීමභන්, විකිී මභන් මශෝ 
අඳනයනය කිරීමභන් ලෆෂෆක්වීභ ඇතුු  ශ්රි 
ංකළමශ වංවහක්තික උරුභය ආරක්ළ කිරීභ 
රජමේ ලගකීභ විය යුතුය.   
  
(18) වතුන්මේ අිනතිලළසිකම් සුරක්ය  කෂ 
යුතු අ ර ඔවුන් ජීල ලන ඳරිවරය රජය 
විසින් ආරක්ළ කෂ යුතුය. 
 
වතශන 
67(  )ු,ු67( 7)ුුවු67( 8)ුන්තිු
ලුතින්ුආතුශත්ුුබොවුආත. බ 
 
 
68. බු බම්ු ඳරිච්බේදබ ු විධිවිධහනු
බවේතුබොවබනු ම තිබඹන්ු කිසිු භු
ිනතිහසිභක්ු බනොඳළබයන්බන්ු ඹ. බු
ම තිබඹන්ුකිසිුභුඵළඳීභක්ුආතිුබනොන්බන්ු
ඹ. බු තු ද,ු බම්ු ඳරිච්බේදබ ු විධිවිධහනු
ධියවඹක්ු බවෝු විනිලසඝඹු ධිහයඹක්ු
භගින්ු �ඹහත්භු යහු තු බනොවළක්බක්ු
ඹ. බුඑභුවිධිවිධහනරවුනනුකරපයභුපිිගඵු
කිසිු භ ්රලසනඹක්ු යු ූ ු බවෝු
ධියවඹවුබවෝුවිනිලසඝඹුධිහයඹවු
ඈදිරිඳත්ුශුබනොවළක්බක්ුඹ. බ 
වවන 
 
(i) දෆනත ඳල නළ 28 ලන ලගන්තිය (මභහි 
ඳශ  දෆක්මලන ඳරිදි) 06 ලන ඳරිච්මේදයත 
(ූ ලික අිනතිලළසිකම්)  ඇතුෂ  කර ඇ .  
 
(ii) ඈවතු 68ු නු න්තිඹු දක්හු ආතිුු
අහයඹව,ු ෂ තභහනු 69ු නු න්තිඹු
ංබලෝධනඹුයනුුආත. බු 
 
(iii)බභභු ඳරිච්බේදඹු හනබ දීු බභහිු
ඳවතු බඳන්හු ආතිු අහයඹවු 69ු ු බරු
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68. බු ිනතිහසිම්ු වු නන්ු ළදෆරුම්ු නිදවු
�ඹහත්භපයභත්,ුභුක්තිුවිඳීභත්ුයුතුම්ුවහුඵළඳීම්ු
ඈුගු කිරීබභන්ු බන්ු ඳළතිඹු බනොවළක්බක්ු ඹ. බු
එබවිනන්, 
()ු අණ්ඩුක්රභු යසථහු වු ම තිඹුඅයක්හු

බොවුනුභනඹුකිරීභද, 
(අ)ු ඟහතිු භිිද්ධිඹු ෂ ධනඹු කිරීභු වහු

ඟහතිුභගිඹුබඳෝවඹුකිරීභද, 
(ආ)ුතභන්ුවිසින්ුබතෝයහුනුුරළ. ුරැකිඹහබහිු

විදඹු හක්ිතඹවු එගු බනොපිරිබවශහු
ළ ුකිරීභද, 

(ඇ)ු බඳොදුු බද්ඳශු සුයක්ිතතු බොවු අයක්හු
කිරීභද,ු බඳොදුු බද්ඳශු ඹථහු ඳරිදිු
්රබඹෝඟනඹවු ළම භවු වුනහසතිු කිරීභවු
එබයහිු�ඹහුකිරීභද, 

(ඈ)ු බසුු ඹබේු ිනතිහසිම්ු වු නන්ු
ළදෆරුම්ුනිදවුරුුකිරීභුුද, 

(ඉ)ුසබහුධෂ භඹුවුසබහවි ම්ඳත්ුරැු
ළම භුද,ු 

�ු රංහහසිු ෆභු තළනළත්තකුබේු භු යුතුභු
න්බන්ුඹ. බ 
 
 

(16) මද්ශීය කර්භළන්  ආරක්ළ කිරීභතද 
මද්ශීය ශ්රභ ඵකළය භගිරන් වඳයනු ඵන 
මද්ශීය නිහඳළදන වශ මවේලළලන්  වශළ 
ප්රමුසවහථළනය වවනු පිණිව ද රජය විසින් 
වභ උ වළශයක් භ  දෆරිය යුතුය.  
 
(17) ඳළර්ලිමම්න්තුල විසින් ප්රකළ කරන ද 
මශෝ නීතිග  කරන ද ජළතික ලමයන් 
ලෆදග කභක් ඇති වභ වහභළරකයක්, 
වහථළනයක් මශෝ කළ භක මශෝ මපතිශළසික 
අගයක් ඇති  ලවහතුලක් මව ප්රකළ කරන 
ද ද්රලයයක් විනළ වීමභන්,  දූණය 
වීමභන්, ඉල  කිරීමභන්, විකිී මභන් මශෝ 
අඳනයනය කිරීමභන් ලෆෂෆක්වීභ ඇතුු  ශ්රි 
ංකළමශ වංවහක්තික උරුභය ආරක්ළ කිරීභ 
රජමේ ලගකීභ විය යුතුය.   
  
(18) වතුන්මේ අිනතිලළසිකම් සුරක්ය  කෂ 
යුතු අ ර ඔවුන් ජීල ලන ඳරිවරය රජය 
විසින් ආරක්ළ කෂ යුතුය. 
 
වතශන 
67(  )ු,ු67( 7)ුුවු67( 8)ුන්තිු
ලුතින්ුආතුශත්ුුබොවුආත. බ 
 
 
68. බු බම්ු ඳරිච්බේදබ ු විධිවිධහනු
බවේතුබොවබනු ම තිබඹන්ු කිසිු භු
ිනතිහසිභක්ු බනොඳළබයන්බන්ු ඹ. බු
ම තිබඹන්ුකිසිුභුඵළඳීභක්ුආතිුබනොන්බන්ු
ඹ. බු තු ද,ු බම්ු ඳරිච්බේදබ ු විධිවිධහනු
ධියවඹක්ු බවෝු විනිලසඝඹු ධිහයඹක්ු
භගින්ු �ඹහත්භු යහු තු බනොවළක්බක්ු
ඹ. බුඑභුවිධිවිධහනරවුනනුකරපයභුපිිගඵු
කිසිු භ ්රලසනඹක්ු යු ූ ු බවෝු
ධියවඹවුබවෝුවිනිලසඝඹුධිහයඹවු
ඈදිරිඳත්ුශුබනොවළක්බක්ුඹ. බ 
වවන 
 
(i) දෆනත ඳල නළ 28 ලන ලගන්තිය (මභහි 
ඳශ  දෆක්මලන ඳරිදි) 06 ලන ඳරිච්මේදයත 
(ූ ලික අිනතිලළසිකම්)  ඇතුෂ  කර ඇ .  
 
(ii) ඈවතු 68ු නු න්තිඹු දක්හු ආතිුු
අහයඹව,ු ෂ තභහනු 69ු නු න්තිඹු
ංබලෝධනඹුයනුුආත. බු 
 
(iii)බභභු ඳරිච්බේදඹු හනබ දීු බභහිු
ඳවතු බඳන්හු ආතිු අහයඹවු 69ු ු බරු

419 
 

 
 
69. බුබම්ුඳරිච්බේදබ ුවිධිවිධහනුබවේතුබොවබන 
ම තිබඹන්ු කිසිු භු ිනතිහසිභක්ු
බනොඳළබයන්බන්ු ඹ. බු ම තිබඹන්ු කිසිු භු ඵළඳීභක්ු
ආතිු බනොන්බන්ු ඹ. බු තු ද,ු බම්ු ඳරිච්බේදබ ු
විධිවිධහනු ධියවඹක්ු බවෝු විනිලසඝඹු
ධිහයඹක්ු භගින්ු �ඹහත්භු යහු තු
බනොවළක්බක්ු ඹ. බු එභු විධිවිධහනරවු
නනුකරපයභු පිිගඵු කිසිු භු ්රලසනඹක්ු යු ූ ු
බවෝුධියවඹවුබවෝුවිනිලසඝඹුධිහයඹවු
ඈදිරිඳත්ුශුබනොවළක්බක්ුඹ. බ 
 
 
 

ලුත්ුන්තිඹක්ුවඳුන්හුුදීුආත. බ 
 
 
29(1). රළජය කතයුතු මභමශයවීමම්ීන මභභ 
ඳරිච්මේදමේ වශන් රළජය ප්රතිඳ ති 
මභමශයුම් ූ ධර්භලත අනුකල කතයුතු 
කිරීභ  ශවුරු කිරීභ පිණිව ද   , IV , V ශළ  
VI ලන ඳරිච්මේදයන් හි අන් ර්ග  
ලයලවහථළපි  ඵෆඳීම්  ඉටු කරනු පිණිව ද  
රජයත උඳමදවහ ීනභ වශ ඒලළ විභර්නය 
කරනු පිණිව වංඝ වබළලක් ඳෆලතිය යුතුය.  
 
(6). බු ු යහබභෝඳහලීු භවහු නිහඹ,ු �ු රංහු
භයපුයුභවහුනිහඹුවුු�ුරංහුයහභඡසඡු
භවහු නිහඹු ු නිබඹෝඟනඹු නු ඳරිදිු  4 
බදබනකුවු බනොළඩිු හභහජිු ංයහකින්ු
බභභු ංකු බහු භන්විතු විඹු තයු එභු
හභහජිඹන්ුඳත්ුශුයුත්බත්ුඑක්ුඑක්ුභවහු
නිහඹඹන් විසිනි. බු 
 
(3). බු බභභුංකුබහබේුසිඹලුුහභහජිඹන්ු
යු 23ු හරඹක්ු වහු ඳත්ු විඹු යුතුුු
තයු ඒු ඒු භවහු නිහඹඹන්ු විසින්ු ඔවුන්ු
නළතුඳත්ුකිරීභුශුවළකිඹ. බුඈල්රහුසපයභ,ු
ම ඳුතත්ත්ඹුබවේතුබන්ුබවෝුඳත්පයභු
යවු බොවු බනු වවු න්නහු පුයප්ඳහඩුු
වහු එක්ු එක්ු භවහු නිහඹඹන්ු භගින්ු
සුදුසන්ුුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 
 ( ). බුංකුබහුවහුඑභුබහුවිසින්ුඳත්ු
යනුු රළබූු බල්ම්යඹකුු වු බල්ම්ු
හෂ ඹහරඹක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බ  
යඟබ ුඒහඵද්ධුයමුදරුභගින්ුබභහිුසිඹලුු
විඹදම්ුඅයවඹුයුතුඹ. බ  
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ඳරිශිසවඹ  3. බ3   

 

  1954  මඵෞද්ධ ම ොරතුරු ඳරීක්ක වබළමශ නිගභන   

1. රංහුබ්රිතහනයුබඳොදුුයහඟයුභව රඹවුආතුශත්ුමූවහණ්ඩුක්ුඵවුඳත්ුශු
යුතුඹ. බ 

2.  9   රංහුයහඟයුබහුඅජහුඳනබත්ු69(6)ුන්තිබඹහිුආතුශත්ුනුඅම්ු
වහු අමිු අඹතනු පිිගඵු යසථහු බනොඳභහු ඈත්ු කිරීභවු �ඹහු ශු
යුතුඹ. බුඒුබනුවුඅමිුරුණුුපිිගඵුබභහිුඳවතුදළක්බනුඳරිදිුලුත්ු
යසථහක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 
()ුපුද්රඹහව ආතිුඅමිුනිදවු හත්ුඳළවළදිලිුබරුවන්ුයනුුපිණිු
ද, 
(අ)ුඑක්ුඅභුඟනඹහුබහඟනුබනොනුහියම්ුරවුවහුඵහධහරවුකිසිදුු
අභුඟනඹහුබහඟනඹුකිරීබම්ුම තිුඳළනපයභුශක්නුුපිණිුද, 
(ඈ)ු එක්ු අභු පුද්රඹන්වු බනොබදනු ය්රහදු වහු රහබු කිසිදුු අභු
පුද්රඹන්වුදීබම්ුම තිුඳළනපයභුශක්නුුපිණිුද, 
(ඉ)ුකිසිදුුඅමිුඅඹතනඹවුඒුඅඹතනඹුතුුධනඹුබවෝුඒුඅභුදවනු
ඟනඹහබේු්රභහවඹුබවෝුබනොරහුවහඹ,ුඅධහය,ුඊඳහයුනළතුබවොත්ුබනු
ඹම්ුරහබඹක්ුළරළසපයභවුආභතිරුන්වුආතිුසහධීනුඵරඹුීමභහුයනුුපිණිු
ද, 
(ඊ)ුංසිතිුඅඹතනුලබඹන්ුසිඹලුභුඅමිුඅඹතනුභහනුබෞයඹක්ු
රළබඵනුතත්ත්ඹවුඳත්ුයනුුපිණිුද, 
(උ)කිසිදුුඅමිුඅඹතනඹු්රධහනුකිුයුත්තහබේුළභළත්තුනළති,ුඑහිු
අමිුවයුතුුපිිගඵ යසථහුබනසුබනොුශුවළකිුනුුපිණිුදුබේ. බ 
 

3.  8 4 ඊ යවුගිවිසුබභන්ුඈංග්රීීමන්ුවිසින්ුුබහයුන්නහුරද,ුඑබතක්ුබඵෞද්ධුයඟු
දරුන්ු විසින්ු ඳහයම්ඳරිු ු ඳත්හු බනු එනුු රළබූ,ු . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵ 
විබලේුිනතිහසිම්ුසිඹල්රුඳයහුදීභුවහු. ද්ධුලහනුඅජහුඳනතුනමින්ු
යසථහක්ුආතිුබොව,ු ඒු භගින් ම තිුතුශු. ද්ධුලහනුභණ් ඹරඹක්ු
ඳත්ුකිරීභුපිණිුවහභුඅණ්ඩුු�ඹහුශුයුතුඹ. බ 

4. ඳවතුවන්ුරුණුුළනුවිභහුහෂ තහුකිරීභවුබඳොදු බොමින්ුබහක්ුඳත්ු
ශුයුතුඹ. බ 
()ු අමිු භණ් රඹන්ු බේු අෂ ථි,ු භහඟු බේහ,ු වහු බද්ලඳහරනු �ඹහු
රහඳඹන්, 
(අ)ු  9 8ු ෂ බඹන්ු බඳය,ු භහඟබඹහිු එක්තයහු ඟනු මූවඹවු බනොබවොත්ු
අභවුහසිුබවෝුහසිුනුබේුඳනහුආතිුම ති-රීති, 
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ඳරිශිසවඹ  3. බ3   

 

  1954  මඵෞද්ධ ම ොරතුරු ඳරීක්ක වබළමශ නිගභන   

1. රංහුබ්රිතහනයුබඳොදුුයහඟයුභව රඹවුආතුශත්ුමූවහණ්ඩුක්ුඵවුඳත්ුශු
යුතුඹ. බ 

2.  9   රංහුයහඟයුබහුඅජහුඳනබත්ු69(6)ුන්තිබඹහිුආතුශත්ුනුඅම්ු
වහු අමිු අඹතනු පිිගඵු යසථහු බනොඳභහු ඈත්ු කිරීභවු �ඹහු ශු
යුතුඹ. බුඒුබනුවුඅමිුරුණුුපිිගඵුබභහිුඳවතුදළක්බනුඳරිදිුලුත්ු
යසථහක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 
()ුපුද්රඹහව ආතිුඅමිුනිදවු හත්ුඳළවළදිලිුබරුවන්ුයනුුපිණිු
ද, 
(අ)ුඑක්ුඅභුඟනඹහුබහඟනුබනොනුහියම්ුරවුවහුඵහධහරවුකිසිදුු
අභුඟනඹහුබහඟනඹුකිරීබම්ුම තිුඳළනපයභුශක්නුුපිණිුද, 
(ඈ)ු එක්ු අභු පුද්රඹන්වු බනොබදනු ය්රහදු වහු රහබු කිසිදුු අභු
පුද්රඹන්වුදීබම්ුම තිුඳළනපයභුශක්නුුපිණිුද, 
(ඉ)ුකිසිදුුඅමිුඅඹතනඹවුඒුඅඹතනඹුතුුධනඹුබවෝුඒුඅභුදවනු
ඟනඹහබේු්රභහවඹුබවෝුබනොරහුවහඹ,ුඅධහය,ුඊඳහයුනළතුබවොත්ුබනු
ඹම්ුරහබඹක්ුළරළසපයභවුආභතිරුන්වුආතිුසහධීනුඵරඹුීමභහුයනුුපිණිු
ද, 
(ඊ)ුංසිතිුඅඹතනුලබඹන්ුසිඹලුභුඅමිුඅඹතනුභහනුබෞයඹක්ු
රළබඵනුතත්ත්ඹවුඳත්ුයනුුපිණිුද, 
(උ)කිසිදුුඅමිුඅඹතනඹු්රධහනුකිුයුත්තහබේුළභළත්තුනළති,ුඑහිු
අමිුවයුතුුපිිගඵ යසථහුබනසුබනොුශුවළකිුනුුපිණිුදුබේ. බ 
 

3.  8 4 ඊ යවුගිවිසුබභන්ුඈංග්රීීමන්ුවිසින්ුුබහයුන්නහුරද,ුඑබතක්ුබඵෞද්ධුයඟු
දරුන්ු විසින්ු ඳහයම්ඳරිු ු ඳත්හු බනු එනුු රළබූ,ු . ද්ධු ලහනඹු පිිගඵ 
විබලේුිනතිහසිම්ුසිඹල්රුඳයහුදීභුවහු. ද්ධුලහනුඅජහුඳනතුනමින්ු
යසථහක්ුආතිුබොව,ු ඒු භගින් ම තිුතුශු. ද්ධුලහනුභණ් ඹරඹක්ු
ඳත්ුකිරීභුපිණිුවහභුඅණ්ඩුු�ඹහුශුයුතුඹ. බ 

4. ඳවතුවන්ුරුණුුළනුවිභහුහෂ තහුකිරීභවුබඳොදු බොමින්ුබහක්ුඳත්ු
ශුයුතුඹ. බ 
()ු අමිු භණ් රඹන්ු බේු අෂ ථි,ු භහඟු බේහ,ු වහු බද්ලඳහරනු �ඹහු
රහඳඹන්, 
(අ)ු  9 8ු ෂ බඹන්ු බඳය,ු භහඟබඹහිු එක්තයහු ඟනු මූවඹවු බනොබවොත්ු
අභවුහසිුබවෝුහසිුනුබේුඳනහුආතිුම ති-රීති, 
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(ඈ)ුඅමිුභණ් රරුඅදහඹම්ුභහෂ ුවහුඒහබ ුඳරිඳහරනඹුඹනුුඒුරුණුු
ඹ. බ 

ු 4. බුඅමිුපුවයහධහයුභණ් රඹන්ුපිිගඵුුඳවතුවන්ුරුණුුළනුරහු
වහභ,ුයසථහක්ුඳළනවිඹුයුතුඹ. බුඒුූ ලී, 

  ()ුඒහුබහයහයුම තිඹවුඹවත්ුකිරීභුපිණිුද, 

  (අ)ුඒහිනන්ුඊඳදනුඅදහඹභවුළුුුබනුඅදහඹම්ුඵද්දක්ුබපයභවුළරළසපයභු
පිණිුද, 

  (ඈ)ු බ්රිතහනයු ඳහරනු හරඹු තුශු ු ඈ  ම්ු විලහරු ලබඹන්ු යහඟු න්තු
කිරීබභන්ු වහු යහඟහරීු ක්රභඹු වුල්ු යු දළී බභන්ු පුයහවු විවහයසථහනු ඈතහු දිිගඳුු
ඵවු ඳත්ු යනුු රළඵු ආතිු බවිනන්ු ද,ු බඵෞද්ධු යඟරුන්ු විසින්ු ඹු ඵද්බදන්ු
නිදවසබොවු ම්ු බිම්ු පඟහු යු ආතිු බවිනන්ු ද,ු යඟු හරබඹහිු පඟහු ශු ඈ  ම්ු
ඳභවක්ුඹුඵද්බදන්ුනිදවසුකිරීභුපිණිුද, 

 (ඉ)ු රංහබේු ම තිඹවු “The MortmainCharitable Uses Act”ු ු නම්ු ඈංග්රීසිු
ම තිබඹන්ු රළබඵනු ඵරඹු රඵහදීභු පිණිු එබේභ,ු ඒු භගින්ු බද්ලඳහරනිු ූ ත්ු
බශබවශහභු පිිගඵු ූ ත්ු ිිතෂ භඹු පිිගඵු ූ ත්ු මිී න්වු අමිු පුවයහධහයු
භණ් රඹන්ුපිවිීමභුළශළක්විඹුයුතුඹ. බ 

 . බු බඳොදුු ධයහඳනඹු වහු භහඟු බේහන්ු ු අමිු භණ් රඹන්බේු ඳරිඳහරනබඹන්ු
මුදහවශුයුතුඹ. බුඒහු ඳහරනඹුශුයුත්බත්ුභවහණ්ඩුබන්ුනළතබවොත්ු ුඳරහත්ුඳහරනු
භණ් රුභඟිනි. බ 

7. බුවිබද්ීඹුඳහරනඹුඳළතිුයුබ ුදී,ුවිනහලඹවුඳත්ුයනුරදුුඅමිුභණ් රඹන්ු
පිිගඵුපිරිහීම්ුතත්ත්ඹුඹථහුසථහනඹවුඳත්ුයුන්ුකිරීභුපිණිුඅමිුවයුතුු
පිිගඵුආභතියඹකුුඅණ්ඩුුවිසින්ුතහහලිුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

8. බනුයු බොශඹින්ු ඈත්බොවු විබද්ීඹු ඳහරනබඹන්ු දිතතු බනොූ ු ්රබද්ලඹවු
බනඹෑභවුඅණ්ඩුු�ඹහුශුයුතුඹ. බු 

(ුහෂ තහබේු9ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු3 9-372ුපිුගුඵරනු) 

2. අධයළඳනය 

9. බුඳශමුු 

බභුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුනිහුඳවශුපයුආති,ුතභුඳහබල්ුධයහඳනඹුබනක්ු
ඳහල්රුධයහඳනඹවු හුඊසුඹුඹනුබබශු්රතිඳත්තිඹුඊ ුඅමිුබහුභගින්ු
දළනවුධයහඳනඹුබනුඹනුුරඵන්බන්ුතභන්වුරළබඵනුඵරතරුළඩිුයනුුවහු
මිුයබට්ුබඳොදුුශුබසිද්ධිඹුතහබනුබනොබේ. බ 
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බදුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුනිහුඑක්ුබඳබදුධයහඳනිුඈ ්රසතහුධිුුද,ු
බන්ුබඳබදුධයහඳනිුඈ ු්රසතහුඩුුුදුඳතී. බ 

බතුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුබවේතුුබොවුබනුධයහඳනිුඳවසුම්,ුබප්ුසිඹලුභු
ශියඹන්වුහධහයවුබරුබනොරළබබ්. බ 

තයුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුනිහුයවුබදදුබේ. බුඟහතිුභගිඹ,ුබද්ලහනුයහඹ,ුයබට්ු
අයක්හ,ු හප්ඳල්ුබින. බ 

එුඵඳුුධයහඳනඹකින්ු්රඟහතන්ත්රහදීුභහඟඹක්ුආතිුබනොුබේ. බ 

ඳසුනුු 

 9 4ුබෝසතුු68ුළනිුදිනුුයහඟයුභන්ත්රවුබහුබභබේුතීයවඹුබශේුඹ: 

“මින්ු ඳසුු සිඹලුභු ෂ රු ඳහල්ු වුභනහු තළන්රු පිහිුගපයභු යඟඹු භු තුු ූ ු
හෂ ඹඹකි. බ” 

ුනුු 

 9 7ුංු6 ුදයනුධයහඳනුඳනබත්ු7ු( )ු(h)ුන්තිඹුබභබේුඹ: 

“ුඹම්ුඅමිුඳහරවුයඟබ ුමුදලින්ුඅධහයුබදනුුරඵන්බන්ුඒුඳහරුිනතිරුු
බේුඅභුදවනුභවුපිඹන්ුබේුශියඹන්ුබනුබන්ුඳභවකි. බ”ු(ුඑුකීුන්තිඹු 94 ු
ංු 4ු දයනු ධයහඳනු (ංබලෝධිත)ු ඳනතින්ුබයෝභහනුුබතෝලිු ධයහඳනහධයක්ු
වවුසුභවතහුවිසින්ුඳහුවරිනුරදි. බ) 

ත්ුනුු 

ු 94 ුංු4ුදයනුුධයහඳනු(ංබලෝධිත)ුඳනතින්ුනිදවසුධයහඳනුක්රභඹවුආතුශත්ු
නුසිඹලුභුඳහල්රවුඒහබ ුන ත්තුුවහුඊඳයවුඊබදහුඳවතුදළක්බනුවිවිධු
ංලරවුඹත්ුඅධහයුමුදල්ුදුයඟඹුවිසින්ුබන්නවුනිඹභුයනුුරළඵුආත. බ 

()ුමූලිුඅධහයුමුදර 

(අ)ුම්වල්රවුධහයුමුදර 

(ඈ)ුිවුවිදයහුභන්දියඹවුඅධහයුමුදර 
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බදුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුනිහුඑක්ුබඳබදුධයහඳනිුඈ ්රසතහුධිුුද,ු
බන්ුබඳබදුධයහඳනිුඈ ු්රසතහුඩුුුදුඳතී. බ 

බතුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුබවේතුුබොවුබනුධයහඳනිුඳවසුම්,ුබප්ුසිඹලුභු
ශියඹන්වුහධහයවුබරුබනොරළබබ්. බ 

තයුනුු 

බම්ුයවුඅමිුඳහල්ුතයඹුනිහුයවුබදදුබේ. බුඟහතිුභගිඹ,ුබද්ලහනුයහඹ,ුයබට්ු
අයක්හ,ු හප්ඳල්ුබින. බ 

එුඵඳුුධයහඳනඹකින්ු්රඟහතන්ත්රහදීුභහඟඹක්ුආතිුබනොුබේ. බ 

ඳසුනුු 

 9 4ුබෝසතුු68ුළනිුදිනුුයහඟයුභන්ත්රවුබහුබභබේුතීයවඹුබශේුඹ: 

“මින්ු ඳසුු සිඹලුභු ෂ රු ඳහල්ු වුභනහු තළන්රු පිහිුගපයභු යඟඹු භු තුු ූ ු
හෂ ඹඹකි. බ” 

ුනුු 

 9 7ුංු6 ුදයනුධයහඳනුඳනබත්ු7ු( )ු(h)ුන්තිඹුබභබේුඹ: 

“ුඹම්ුඅමිුඳහරවුයඟබ ුමුදලින්ුඅධහයුබදනුුරඵන්බන්ුඒුඳහරුිනතිරුු
බේුඅභුදවනුභවුපිඹන්ුබේුශියඹන්ුබනුබන්ුඳභවකි. බ”ු(ුඑුකීුන්තිඹු 94 ු
ංු 4ු දයනු ධයහඳනු (ංබලෝධිත)ු ඳනතින්ුබයෝභහනුුබතෝලිු ධයහඳනහධයක්ු
වවුසුභවතහුවිසින්ුඳහුවරිනුරදි. බ) 

ත්ුනුු 

ු 94 ුංු4ුදයනුුධයහඳනු(ංබලෝධිත)ුඳනතින්ුනිදවසුධයහඳනුක්රභඹවුආතුශත්ු
නුසිඹලුභුඳහල්රවුඒහබ ුන ත්තුුවහුඊඳයවුඊබදහුඳවතුදළක්බනුවිවිධු
ංලරවුඹත්ුඅධහයුමුදල්ුදුයඟඹුවිසින්ුබන්නවුනිඹභුයනුුරළඵුආත. බ 

()ුමූලිුඅධහයුමුදර 

(අ)ුම්වල්රවුධහයුමුදර 

(ඈ)ුිවුවිදයහුභන්දියඹවුඅධහයුමුදර 

437 
 

(ඉ)ුබබෞතිුවිදයහුඳෂ බ වහහයඹවුඅධහයුමුදර 

(ඊ)ුජීුවිදයහුඳෂ බ වහහයඹවුඅධහයුමුදර 

(උ)ුයහඹනුවිදයහුඳෂ බ වහහයඹවුඅධහයුමුදර 

(එ)ුහභහනයුවිදයහුඳෂ බ වහහයඹවුඅධහයුමුදර 

(ඒ)ුලිපිරුන්ුවහුබභබවරුන්ුඊබදහුඅධහයුමුදර 

(ඔ)ුපුසතහරඹවුඅධහයුමුදර 

 948ුුඟනහරිුභු2 ුළනිුදහුනුවිවුඅධහයුරඵනුසිඹලුභුඳහඨලහරහුයඟඹවුබහයුතු
යුතුඹ. බ 

()ුදළනවුනිදවසුධයහඳනුක්රභඹවුආතුශත්ුබනොූ ,ුඑබවත්ුවිශ්රහභුළුගප්ුඅධහයුරඵනු
ඳහඨලහරහරවුඈන්ඳසුුඑුකීුවිශ්රහභුළුගප්ුඅධහයඹුබවෝුබනුකිසිුදුුඅධහයඹක්ුබවෝු
බනොදිඹුයුතුුබනොුබේ. බ) 

(අ)ු එු බේු බහයු ත්ු ඳහඨලහරහු පිිගඵු ඳහරනඹු නුක්රභබඹන්ු ්රහබද්ශිු ධයහඳනු
භණ් රරවුුඳළරිඹුයුතුඹ. බ 

 2. බඟනවනඹුවහුෂ ුළතපුම්ු්රභහවඹුුළනුදුරහුසිඹලුභුඳශහත්රුඳහඨලහරහු
ආතිුකිරීභුයඟබ ුකීභුඵුම තිුතුශුයුතුඹ. බ 

()ුසිඹලුභුඳරහත්රුතිබඵනුවිවිධුඳහඨලහරහරුගුරුරුන්බේුංයහුවහුසුදුසුම්ු
ද,ුබො නළඟිලිුදුඊඳයවුද. බභහනුවහු්රභහවත්ුදුවිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)ුබභුකීුයුතුම්ුයඟබඹන්ු ුගුබනොූ ුවුුබවොත්,ුයඟඹවුවිරුද්ධුුම තිුභහෂ බඹන්ු
�ඹහුකිරීබම්ුඵරඹුඳහෂ ලිබම්න්තුුඳනතක්ුභගින්ුභවඟනඹහවුරඵහුදිඹුයුතුඹ. බ 

  . බු යඟබ ු ඳහඨලහරහු ඹම්ුකිසිුඅමිු ඳක්ඹවු ිනතිු ශියඹන්ු ු බේු වනු
සිඹඹවුඳනසුඑවුළඩිුනම්,ුඒුඳහඨලහරහබේුමුල්ුගුරුුඳදවිඹවුළඩිුඳක්බ ුඅභු
දවනු ගුරුයඹකුු භු ඳත්ුශු යුතුඹ. බු (ු බම්ු ම තිඹු මුසලිම්ුඅමිඹන්ු බනුබන්ු
දළනවුභු�ඹහබේුබඹදනුුරළබබ්. බ) 

()ුඳහඨලහරහබේුඊඳගුරුුඳදවිුදුඒුඒුඅම්ුදවනුශියඹන්ුබේු්රභහවඹුනුුවිඹු
යුතුඹ. බ 

 6. බු සිඹලුභු ද්විතීිනු ඳහඨලහරහු ළවළනු,ු පිරිමිු ලබඹන්ු බන්ු බන්ු ු ඳළළත්විඹු
යුතුඹ. බ 

 3. බසිඹලුභුඳහඨලහරහරුුඒුඒුශභිනන්ුබේුබදභවුපිඹන්ුබේුඅභුඈළන්පයභුනිහෂ ඹු
විඹුයුතුඹ. බ 
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()ුඹම්ුකිසිුඳහරු. ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභවුුඳත්ුන්බන්ුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ු
නම්,ු ඊන්ු වන්බේු ඳත්ු ශු යුත්බත්ු ඒු නිහබඹහිු ්රහබද්ශිු නහඹු සථවියඹන්ු
වන්බේුනභුබේුබවෝ,ු එු ඵඳුු කිුයුතුුභවහුසථවියඹන්ුවන්බේුනභුබේු
නුභතිඹුපිවුවිඹුයුතුඹ. බ 

  . බුකිසිුභුධයහඳනුඅඹතනඹුඹුවුරුදුු6 ුම්පෂ වුබනොූ ුකිසිකුුසකීඹු
බදභහපිඹන්ු බේු අමින්ු බනත්ුඅභවු වළයපයභවු තළත්ු කිරීභද ම්ු රළබිඹු යුතුුු
යදක්ුනුබරුදණ් ුම තිුං්රවඹුංබලෝධනඹුශුයුතුඹ. බ 

 4. බු ඹම්ු කිසිු අමිු භණ් රඹවු සකීඹු අමිඹන්ු බේු ු ්රබඹෝඟනඹු වහු
අණ්ඩුබේුකිසිුදුුඅධහයඹක්ුබනොුරඵහ,ුුසිඹුවිඹදමින්ුඳහල්ුඳත්හබනුඹෆභවුඈ ු
තිබිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුකිසිුභුඅමිුඳහරවුුඒුඳහරනඹුයන්නහුබේුඅභුඊත්ඳත්තිබඹන්ු
භුබනොදවනුශභඹකුුආතුශත්ුයළම භුම තිබඹන්ුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

  . බසිඹලුභු ඳහඨලහරහරු ශියුනිහු බහයු ු සිිනනුනිරධයඹන්ු බන්හසිු ු සිිනනු
ශභිනන්ුබන්ුළඩිුබදබනකුුදවනුඅභවුඹත්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

 7. බු දළනවුතිබඵන,ුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුබේු්රන්ථු්රහලුභණ් රඹුවිසුරුහ 
වළරිඹුයුතුඹ. බ 

 8. බු 947ුඟනහරිුභහබ ුඳවන්ුසිඹලුභුබයහුවිදයහරුයඟඹවුබහයුතුයුතුඹ. බ 

 9. බු සිඹලුභු අමිු ඳක්රු ඟනු ංයහු නුු හධහයවු නු ඳරිදි,ු
විලසවිදයහරබඹහි, 

( )ුබෝට්ුබහ 

(6)ුබබන්ට්ුබහ 

(3)ුවුන්ල්ුබහුඹනුඳහරුභණ් රුතුනවුනිබඹෝජිතඹන්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

(ුවිෂ තහබේු ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු 2 - 2 ුළනිුපිුගුඵරනු) 

3. ලර් භළන වභළජය 

62. බුබයහුබඳොත්-ඳත්ු,ුිතත්රඳින,ුනිඳදපයභ,ුඳශුකිරීභ,ුවිකිණීභුවහුුපිවයිනන්ුබන්පයභු
ම තිබඹන්ුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

6 . බු ඟහතිුංසිතිඹුපිිගඵුභනහු දළම භක්ුවහුවළඟීභක්ු ුආතිුපුද්රඹන්ුඳභවක්ු
ිතත්රඳවුඳහරුබහවුුඳත්ුශුයුතුඹ. බු 

66. බුබඳෝුදිනුනිහඩුුදිනුශුයුතුඹ. බ 
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()ුඹම්ුකිසිුඳහරු. ද්ධුධෂ භඹුඈළන්පයභවුුඳත්ුන්බන්ුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ු
නම්,ු ඊන්ු වන්බේු ඳත්ු ශු යුත්බත්ු ඒු නිහබඹහිු ්රහබද්ශිු නහඹු සථවියඹන්ු
වන්බේුනභුබේුබවෝ,ු එු ඵඳුු කිුයුතුුභවහුසථවියඹන්ුවන්බේුනභුබේු
නුභතිඹුපිවුවිඹුයුතුඹ. බ 

  . බුකිසිුභුධයහඳනුඅඹතනඹුඹුවුරුදුු6 ුම්පෂ වුබනොූ ුකිසිකුුසකීඹු
බදභහපිඹන්ු බේු අමින්ු බනත්ුඅභවු වළයපයභවු තළත්ු කිරීභද ම්ු රළබිඹු යුතුුු
යදක්ුනුබරුදණ් ුම තිුං්රවඹුංබලෝධනඹුශුයුතුඹ. බ 

 4. බු ඹම්ු කිසිු අමිු භණ් රඹවු සකීඹු අමිඹන්ු බේු ු ්රබඹෝඟනඹු වහු
අණ්ඩුබේුකිසිුදුුඅධහයඹක්ුබනොුරඵහ,ුුසිඹුවිඹදමින්ුඳහල්ුඳත්හබනුඹෆභවුඈ ු
තිබිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුකිසිුභුඅමිුඳහරවුුඒුඳහරනඹුයන්නහුබේුඅභුඊත්ඳත්තිබඹන්ු
භුබනොදවනුශභඹකුුආතුශත්ුයළම භුම තිබඹන්ුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

  . බසිඹලුභු ඳහඨලහරහරු ශියුනිහු බහයු ු සිිනනුනිරධයඹන්ු බන්හසිු ු සිිනනු
ශභිනන්ුබන්ුළඩිුබදබනකුුදවනුඅභවුඹත්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

 7. බු දළනවුතිබඵන,ුධයහඳනුබදඳහෂ තබම්න්තුබේු්රන්ථු්රහලුභණ් රඹුවිසුරුහ 
වළරිඹුයුතුඹ. බ 

 8. බු 947ුඟනහරිුභහබ ුඳවන්ුසිඹලුභුබයහුවිදයහරුයඟඹවුබහයුතුයුතුඹ. බ 

 9. බු සිඹලුභු අමිු ඳක්රු ඟනු ංයහු නුු හධහයවු නු ඳරිදි,ු
විලසවිදයහරබඹහි, 

( )ුබෝට්ුබහ 

(6)ුබබන්ට්ුබහ 

(3)ුවුන්ල්ුබහුඹනුඳහරුභණ් රුතුනවුනිබඹෝජිතඹන්ුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

(ුවිෂ තහබේු ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු 2 - 2 ුළනිුපිුගුඵරනු) 

3. ලර් භළන වභළජය 

62. බුබයහුබඳොත්-ඳත්ු,ුිතත්රඳින,ුනිඳදපයභ,ුඳශුකිරීභ,ුවිකිණීභුවහුුපිවයිනන්ුබන්පයභු
ම තිබඹන්ුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

6 . බු ඟහතිුංසිතිඹුපිිගඵුභනහු දළම භක්ුවහුවළඟීභක්ු ුආතිුපුද්රඹන්ුඳභවක්ු
ිතත්රඳවුඳහරුබහවුුඳත්ුශුයුතුඹ. බු 

66. බුබඳෝුදිනුනිහඩුුදිනුශුයුතුඹ. බ 
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63. බුභත්ඳළන්ුබඳරීභ,ුවිකිණීභුඅදීුභත්ඳළන්ුපිිගඵ සිඹලුුවයුතුුම තිබඹන්ුතවනම්ු
ශුයුතුඹ. බ 

6 . බු 947ුඟනහරිු2 ුළනිුදහුනුවිවුසූදුුවහුයනුතුයග තයුම්පෂ වබඹන්ු
තවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

()ු පුත්ඳත්ුභගින්,ුගුන්ුනිදුලිුභගින් බවෝු බනුඹම්ුක්රභඹකින්ුබවෝු එුකීුතය 
තයුපිිගඵ බතොයතුරුු්රසිද්ධුකිරීභුම තිබඹන්ුුතවනම්ුශුයුතුඹ. බ 

64. බුයඟබ ුහෂ ඹහරඹන්හිුයහඟහරීුහරඹුඊබද්ු8ුසිවුු3. බ32ුබතක්ුවිඹුයුතුඹ. බ 

(හෂ තහබේු6ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු648ුළනිුපිුගනුඵරනු) 

 . බුභහඟුබේහ 

6 . බුඅබයෝයලහරහරුයුඅමිුඳක්ඹවුඹත්ුපඟුබේවිහන්ුවුද ඳත්ු
කිරීභු 94 ුඔක්බතෝඵෂ ු2 ුළනිුදිනුසිවුනළළත්විඹුයුතුඹ. බ 

()ුදළනවුබේබ ුබඹදීුසිිනනුපඟුබේවිහන්ුබේුබේඹු 949ුඔක්බතෝඵෂ ු2 ු
ළනිුදහුනුවිවුනළළත්විඹුයුතුඹ. බ 

67. බුබවොසවල්ුනිහුඳහරනඹවුඒුනිහරුසිිනනුහික්භනුුරඵනුශභිනන්ුබන්ු
ළඩිුබදනකුුබේුඅභුදවනුඹුඳත්ුශුයුතුඹ. බ 

68. බුබක්රච්ුනම්ුම්රුුභවුරුන්ුබේුශදරුන්ුඵරහන්නහුනිහ,ුඒුඒුඳශහත්ුඳහරනු
බහුභගින් ආතිුයුඳහරනඹුශුයුතුඹ. බ 

69. බු,ුබො¿,ුබිහිරිුඅදීුංුවිශ ූ න්ුවහුඳහල්ුඳළළත්පයභුඅණ්ඩුවුඹත්ු
යුතුභක්ුනුතයුඒහුඳළළත්විඹුයුත්බත්ුඅණ්ඩුුවිසින්ුනළතුබවොත්ුඳශහත්ුඳහරනු
භණ් රුවිසින්ුඹ. බ 

()ුඑබවත්,ුඹම්ුකිසිුඅමිුංසථහක්ුසකීඹුඅමිඹන්බේුභු්රබඹෝඟනඹුපිණිු
එුඵඳුුඅඹතනඹක්ුුඳළළත්පයභවුතුුගුනම්,ුඑඹවුඵහධහක්ුබනොුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)එුඵඳුුඅමිුඅඹතනඹවුඒුඅඹතනුඳහරනඹුයන්නහබේුඅභවු
ඊත්ඳත්තිබඹන්ුභුඹත්ුූ න්ුඳභවක්ුආතුශත්ුයතුයුතුඹ. බ 

(ුහෂ තහබේු3ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු6  -6 4ුළනිුපිුගුඵරනු) 

4. බුෂ තභහනුභික්ෂුුතත්ත්ඹ 

3 . බුඳළවිදිුපයභවුකුරුදරුන්ුපුහුණුුයනුබයහුසථහනුකීඳඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 
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()ු ඳළවිදිු ූ ු ඳසු,ු මූලිු ධයහඳනඹු පිරිබන්ු භගින්ු රළ දභවු ඈ ු දී,ඈන්ඳසුු ධෂ භු
්රඝහයඹ,ු භහඟු බේඹ,ු අදීු වයුතුු පිණිු ලයු ඈබම භු රඵහදීභු වහු භික්ෂුු
බයහුවිදයහරුකීඳඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 

36. බු ඹම්ුකිසිු සථහනඹු භිනු විවහයසථහනඹක්ු ඈදිුකිරීභවු දවසු යන්බන්ුනම්,ු
. ද්ධුලහනුභණ් රබ ුනුභතිඹුආතිුුසබද්ලුබහයුආභතියඹහුබන්ුයුරඵහු
තුයුතුඹ. බ 

()ු බඵෞද්ධු බද්සථහනඹක්ු ඈදිු කිරීබම්ු දීු දු ඔවුන්ු සබද්ලු වයුතුු බහයු
ආභතියඹහබන්ුයුරඵහුතුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුබදසථහනඹවුයුදිබම්ුදීුඅමිුභගිඹවුඑඹුබවේතුුබේුදළුිනු
ආභතියඹහුවිභහුඵළලිඹුයුතුඹ. බ 

33. බුවළභුවිවහයසථහනඹුභුක්රභහනුකරුුසුශුදහඹුනහභුබල්නඹක්ුුආතිු,ු
දහඹුබහුපිහිුගහතුයුතුඹ. බ 

()ුඹම්කිසිුවිවහයසථහනඹුදහඹඹකුවුඒුවිවහයසථහනබඹහිුදහඹත්බඹන්ුුඈත්ු,ු
බනත්ුවිවහයසථහනඹුදහඹත්ඹවුආතුශත්ුපයභවුඈ ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

3 . බු විවහයසථහනු පිිගඵු ු බවෝු ංකඹහු පිිගඵු ු බවෝු ඳළනු නඟිනු ධියවු
විනිලසඝඹන්ු ුවහුයඟබ ුම තයනුකරුඵරඹුරළබූු්රහබද්ශිුංකහධියවු ුභණ් රු
පිහිුගවිඹුයුතුඹ. බ 

()ුඑුඵඳුු්රහබද්ශිුංකහධියවුභණ් රුභගින්ුබදනුුරඵනුතීන්දුරවුවිරුද්ධු,ු
ආඳළල්ුතුවළතිුභවහුංකහධියවඹක්ුුආතිුශුයුතුඹ. බ 

34. බුවළභුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුභ,ුඊන්ුවන්බේුපිිගඵුසිඹලුුුබතොයතුරුුආතුශත්ු
බොවු. ද්ධුලහනුභණ් රබ ුුලිඹහඳදිංිතුවිඹුයුතුඹ. බ 

()එුබේුලිඹහඳදිංිතුූ ුවළභුභික්ෂන්ුවන්බේු නභක්ුබතුභ,තභන්ුවන්බේුපිිගඵු
සිඹලුුබතොයතුරුුවවන්ුශ,ුඑඹුනිළයදිුවවනක්ුඵවුසුනිහබ ුභවහුනහඹුු
සහී න්ු වන්බේු බේු ත්නු ුආතිුඑු බේු භ,ුඅමිුආභතියඹහු විසින්ුවතිු
යනුුරළබූුවඳුනහළම බම්ුවවනක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුවවනක්ුනළතිුකිසිකුුරහංකිුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුලබඹන්ුපිිගතු
යුතුුබනොුබේ. බ 

(හෂ තහබේු ුළනිුඳරිච්බේදඹු679-682ුළනිුපිුගුඵරනු) 
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()ු ඳළවිදිු ූ ු ඳසු,ු මූලිු ධයහඳනඹු පිරිබන්ු භගින්ු රළ දභවු ඈ ු දී,ඈන්ඳසුු ධෂ භු
්රඝහයඹ,ු භහඟු බේඹ,ු අදීු වයුතුු පිණිු ලයු ඈබම භු රඵහදීභු වහු භික්ෂුු
බයහුවිදයහරුකීඳඹක්ුආතිුශුයුතුඹ. බ 

36. බු ඹම්ුකිසිු සථහනඹු භිනු විවහයසථහනඹක්ු ඈදිුකිරීභවු දවසු යන්බන්ුනම්,ු
. ද්ධුලහනුභණ් රබ ුනුභතිඹුආතිුුසබද්ලුබහයුආභතියඹහුබන්ුයුරඵහු
තුයුතුඹ. බ 

()ු බඵෞද්ධු බද්සථහනඹක්ු ඈදිු කිරීබම්ු දීු දු ඔවුන්ු සබද්ලු වයුතුු බහයු
ආභතියඹහබන්ුයුරඵහුතුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුබදසථහනඹවුයුදිබම්ුදීුඅමිුභගිඹවුඑඹුබවේතුුබේුදළුිනු
ආභතියඹහුවිභහුඵළලිඹුයුතුඹ. බ 

33. බුවළභුවිවහයසථහනඹුභුක්රභහනුකරුුසුශුදහඹුනහභුබල්නඹක්ුුආතිු,ු
දහඹුබහුපිහිුගහතුයුතුඹ. බ 

()ුඹම්කිසිුවිවහයසථහනඹුදහඹඹකුවුඒුවිවහයසථහනබඹහිුදහඹත්බඹන්ුුඈත්ු,ු
බනත්ුවිවහයසථහනඹුදහඹත්ඹවුආතුශත්ුපයභවුඈ ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

3 . බු විවහයසථහනු පිිගඵු ු බවෝු ංකඹහු පිිගඵු ු බවෝු ඳළනු නඟිනු ධියවු
විනිලසඝඹන්ු ුවහුයඟබ ුම තයනුකරුඵරඹුරළබූු්රහබද්ශිුංකහධියවු ුභණ් රු
පිහිුගවිඹුයුතුඹ. බ 

()ුඑුඵඳුු්රහබද්ශිුංකහධියවුභණ් රුභගින්ුබදනුුරඵනුතීන්දුරවුවිරුද්ධු,ු
ආඳළල්ුතුවළතිුභවහුංකහධියවඹක්ුුආතිුශුයුතුඹ. බ 

34. බුවළභුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුභ,ුඊන්ුවන්බේුපිිගඵුසිඹලුුුබතොයතුරුුආතුශත්ු
බොවු. ද්ධුලහනුභණ් රබ ුුලිඹහඳදිංිතුවිඹුයුතුඹ. බ 

()එුබේුලිඹහඳදිංිතුූ ුවළභුභික්ෂන්ුවන්බේු නභක්ුබතුභ,තභන්ුවන්බේුපිිගඵු
සිඹලුුබතොයතුරුුවවන්ුශ,ුඑඹුනිළයදිුවවනක්ුඵවුසුනිහබ ුභවහුනහඹුු
සහී න්ු වන්බේු බේු ත්නු ුආතිුඑු බේු භ,ුඅමිුආභතියඹහු විසින්ුවතිු
යනුුරළබූුවඳුනහළම බම්ුවවනක්ුතිබිඹුයුතුඹ. බ 

(අ)ුඑුඵඳුුවවනක්ුනළතිුකිසිකුුරහංකිුභික්ෂන්ුවන්බේුනභක්ුලබඹන්ුපිිගතු
යුතුුබනොුබේ. බ 

(හෂ තහබේු ුළනිුඳරිච්බේදඹු679-682ුළනිුපිුගුඵරනු) 
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 . බුලහනිුබද්බඳොශුඳහරනඹ 

3 . බු රංහබේු අදහඹම්ු හිතු විවහයසථහලින්ු රළබඵනු අදහඹම්ු මුදලින්ු එු කීු
විවහයසථහනඹුපිලිඵුලයුවයුතුුම්පෂ වු ුබොව,ු ඈතිරිුනුමුදල්,ංකඹහුබේු
තිහතක්ුබොවුම තිතුශුබඵෞද්ධුඵරුභණ් රඹුඳහරනඹවුඹවත්ුය,භික්ෂුු
ධයහඳනඹ,ු ධෂ භු ්රඝහයනඹ,ු දවම්ු බඳොත්-ඳත්ුමුරවඹුළනිු ලහනිුවයුතුු වහු
බඹදවිඹුයුතුඹ. බ 

()ුඑුඵඳුුඅදහඹම්ුහිතුවිවහයසථහනරුඒුඅදහඹමින්ුඈදියනුබො නළඟිලිුඅදිඹුඒු
විවහයසථහනඹවුලයු්රභහවඹවුමිුනිසපරුබරුඈදිුකිරීභවුඈ ුබනොතළබිඹුයුතුඹ. බ 

(හෂ තහබේු4ුළනි ඳරිච්බේදඹු326ුපිුගුඵරනු) 

 

7. බුපිරිබන්ුධයහඳනඹ 

37. බු ධයහඳනු බදඳහෂ තබම්න්තුබන්ුඅධහයුරඵහබනුඅණ්ඩුබේුඳහරනඹවු පිවු බභු
බතක්ුඳත්හබනුඑනුපිරිබන්ුධයහඳනඹුඅණ්ඩුබේුඳහරනබඹන්ු ුඈත්ුබොව,ු
. ද්ධුලහනුභණ් රඹවුම්ඵන්ධුූ ුවිබලේුපිරිබන්ුධයහඳනුභණ් රඹවුඳළරිඹු
යුතුඹ. බ 

38. බුපිරිබන්රුන ත්තුුරඵහතුයුත්බත්ුබභුහෂ තහබේුන්ුතළනුබඹෝඟනහුයු
ආතිුඳරිදි,ුඈංග්රීසිුඅණ්ඩුුවිසින්ුඳළවළයුනුුරළබූුබඵෞද්ධුසිද්ධසථහනුතුුඈ  ම්ු
බනුබන්ු. ද්ධුලහනුභණ් රඹවුඅණ්ඩුබන්ුඈල්රහුසිිනනුන්දිුමුදලිනි. බ 

39. බු පිරිබන්රු ධයහඳනඹත්,ු ඳහරනඹත්,ු ංෂ ධනඹත්,ු ආතුළු වළභු �ඹහක්ු භ,ු
ංවිධහනඹුකිරීභුපිරිබන් ධයහඳනුභණ් රඹුතුුඹ. බ 

 2. බුභික්ෂන්ුවන්බේරහවුලයුනුවළභුවිධිඹුභුධයහඳනුඳවසුම්ුරහුදීභු
. ද්ධුලහනුභණ් රඹුශුයුතුඹ. බ 

(ුහෂ තහබේු ුළනිුඳරිච්බේදඹ,ු3 2ුළනිුපිුගුඵරනු) 

 

8. බුඳළවළයත්ුවිවහයුන්තුබද්බඳොශ 

  . බබ්රිතහනයු අණ්ඩුු විසින්ු  8 4ු වහු  93 ු තයු ඳනනු රද,ු අණ්ඩුබේු ඈ ම්ු
ඵරබඹන්ුල්රහළම බම්ුඳනත,ුවිවහයුඈ ම්ුලිඹහඳදිංිතුකිරීබම්ුඳනත,ුමුඩුබිම්ුඳනතු
අදීුවිවිධුඅඥහඳනත්ුවහුඳහරනු�ඹහුදුබඵෞද්ධඹන්ුබේුඈ ම්ුඵරහත්හයබඹන්ුළම භු
දු බවේතුු බොවබනු බඵෞද්ධඹන්ු බේු ඳරිවහනිඹු සිදුු ූ ු නිහ,ු අණ්ඩුු ංකඹහු බේු
ධයහඳනඹුවහුබනත්ුබඵෞද්ධුුවයුතු වහුන්දිුමුදරක්ුරුදුුඳතහු. ද්ධුලහනු
භණ් රඹවුබවිඹුයුතුඹ. බ 
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(ලාර්තාවේ 10 ලැනි පරිච්වේදය, 375 පිටුල බනු) 

මේ වගට,  

1.අඹන්ලැල්වල් ශ්රී ද්ධාරාර්ධ රමානා්න්ද  අනු්ායස වවධරර 

2. බෂන්ව ොඩ ආ්න්ද මනවෙය ්ායස වවධරර 

3. පෂන්ව්ෝරුවේ රනරමාන ්ායස වවධවීර 

4. ශපුලාවන් ඤාණාවොස වවධරර 

5. ශාල්යාවේ සුන්තිවවව ්ායස වවධරර  

6.වසොටවශේවන් පඤවඤාකිත්ති වවධරර  

7. නඩිවශේ පඤවඤාසීශ ්ායස වවධවීර 

8. ගුණපා නවවේසර 

9. පී.ද.ඇවව. කුරත්් 

10. ඩී. සී. රවේලර්ර් 

11. ඇල්.එච්. වනත්තා්න්ද 

12. ටී. රනා්න්ද 

13. සී.ඩී.ඇවව. ද්රිලර්ර් 

 ටී.යූ.ද ද්ල්ලා 

ඇමා.ඩී.ඇවව. අවේරත්් 

(වල්සමාලරු) 
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අල අටලක් තිථිය ත් නි දි් 
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(ලාර්තාවේ 10 ලැනි පරිච්වේදය, 375 පිටුල බනු) 

මේ වගට,  

1.අඹන්ලැල්වල් ශ්රී ද්ධාරාර්ධ රමානා්න්ද  අනු්ායස වවධරර 

2. බෂන්ව ොඩ ආ්න්ද මනවෙය ්ායස වවධරර 

3. පෂන්ව්ෝරුවේ රනරමාන ්ායස වවධවීර 

4. ශපුලාවන් ඤාණාවොස වවධරර 

5. ශාල්යාවේ සුන්තිවවව ්ායස වවධරර  

6.වසොටවශේවන් පඤවඤාකිත්ති වවධරර  

7. නඩිවශේ පඤවඤාසීශ ්ායස වවධවීර 

8. ගුණපා නවවේසර 

9. පී.ද.ඇවව. කුරත්් 

10. ඩී. සී. රවේලර්ර් 

11. ඇල්.එච්. වනත්තා්න්ද 

12. ටී. රනා්න්ද 

13. සී.ඩී.ඇවව. ද්රිලර්ර් 

 ටී.යූ.ද ද්ල්ලා 

ඇමා.ඩී.ඇවව. අවේරත්් 

(වල්සමාලරු) 
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1956-2-4 

 

443 
 

ඳරිශිසවඹ    . බ    

වළභේගිර භශ වඟ වමුු ල   කළර්ය ඳ  රය - 6 (2) ආර්ථිකය 

හෂ ඹුඳතරුඹු-   (6) අෂ කාඹ 

යබට්ුෂ තභහනුඅෂ කාුෂ . දඹ, ඉවුඳදනම්ුනුබවේතුුවුඈන්ුමිබදනුභුපිිගඵු

හිවපුු දුම්රිඹු හභහනයහධිහරීු වු ්රහවනු භහතයංලබ ු හිවපුු බල්ම්ු බොශමු

විලසවිදයහරබ ු අෂ කාු විදයහු ංලබ ු බඟයසඨු කාහඝහෂ ඹු අඝහෂ ඹු රලිතසිරිු

ගුවරුන්ුභවතහුභුරිවියුශුහච්ඞහකි. බ  

 අෂ කාුවිදයහජඹකුුබරුයබට්ුෂ තභහනුතත්ත්ඹුපිිගඵුඔබබ්ුවි්රවඹුකුභක්ද? 

අෂ කාුනිෂ වහඹුනුඒුපුද්රුදශුඟහතිුනිසඳහදනඹරුඅෂ කාුෂ ධනුබේඹ, 

ඊද්ධභනඹ, විරැකිඹහුඅදිුනිෂ වහඹුදත්තුනුුඵළලුහුභුයබට්ුඅෂ කාඹුඅඳසවු

භන්ුයනුඵුඳළවළදිලිින. බ  යුකිහිඳඹවුබඳයුහෂ තහුශ7%, 8% ුඅෂ කාු

ෂ ධනුබේඹ දු . බ4% දක්හුඳවත ළිනරහ. බ  බම්ු්රසිද්ධුයනුදත්තුආත්තුදුකිඹනු

්රලසනඹත්ු ඳවු තිබඹනහ. බ යබට්ු ිිතෂ භහන්තඹු දිගින්ු දිවභු දුෂ ර බනහ. බ 

න්ධබඹෝුබේුඳුබෂ ුතුඳතුහමින්ුඳුඈදිරිබ ුආතිුබඹහනු්රඳහතඹුබනොදළක්හු

බේුබේබඹන්ු්රඳහතඹුයහුදිුඹනුඅෂ කාුභනක්ුතභිනුභවුබප්න්බන්. බ 

බභළනිුතත්ත්ඹක්ුආතිුපයභවුබවේතුුබභොනහද?  

බම්ු වහු බවේතුු කිහිඳඹක්ු ඵරඳහනහ. බ එක්ු තභිනු බවුම්ු බලේු ෂ . දඹ. බ වළභු

දභු වළභු භහඹභු වළභු යභු පිු ඳනඹනඹ යනහු බේු බදගුවඹක්ු

අනඹනඹුයනහ. බ ඒුකිඹන්බන්ුවළභදහභුපිුවඹින. බ යරුුකිඹනහුනම්ුබදයු

දබේු අදහඹභු බේු බදගුවඹක් විඹදම්ු ශහු බින. බ එළනිු බදයු බවෝු යවු

අෂ කාඹවු ළඩිු ඳළළත්භක්ු නෆ. බ බම්ු නිහු දිවු භු වඹු න්නහ. බ වඹු බඳොලීු

බන්නුඅබ ුවඹුන්නහ. බ යබට්ුවඹු ෂ . දඹු විඳුහුකිඹරහු බඵොරුු පුයහයම්ු

කිබඹේහවුදුහනබ ුයවුවඹිනුබම්ුඅනඹනුඳනඹනුඳයතයඹුබම්ුතයමින්ු

බවෝු ඳත්හු බනු ඹන්බන්ු බප්ු ම්භරහ ක්රහු නංගිරහු භළදබඳයදිු වල්ු

බේඹවුවිකුවරහුරළබඵනුබ ොරෂ ුිනබන්. බ බම්ුබේුඅෂ කාඹවුළඩිුඅයුුනෆු

කිඹනු එු බත්රුම්ුන්නුඅෂ කාු විදයහජබඹක්ු බන්නුවුභනහුනෆ. බ බප්ු ඟහතු
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ප ොත කියලා තිපයන ගපේ පගොපේ මනුව්වයකුට වුණත් ඒක පත්රුේ ගන්න 

පුළුලන්. 

අපනක් පශේතුල රාජ්ය කක්යයක්මතාල වශ රාජ්ය ණය. දී්යඝ කායක් තිව්පවේ අපේ 

රපේ විා අයලැය හිඟයක් තිපයනලා. අයලැය හිඟය ලපේ ම හිඟ ලන්පන් ඇයි කියන 

කාරණයත් අපි විමවා බන්න ඕන. කිසියේ නිලවක වියදම මාව කිහි යක් අලුත් 

නිලවක් තැනීම, ලයා ාරයක් කරේක කිම ම පශ  අයා න වියදමක් ලපේ කාරණාලක් 

නිවා කදායමට ලඩා ඉශෂ යා ශැකියි.  ඒ ලපේ ම සූදු පකළීම, පේබදු කම, වමාජ් 

ාාලට යාම නිවාත් මාසික කදායමට ලඩා වියදම ඉශෂ යන්න පුළුලන්. පේ වියදේ 

ල්යග පදකක්.  ෂමුලැන්න කපය ජ්න වියදමක්. එමගින් අනාගතපේ කදායේ 

උ යන්න පුළුලන්. එය වංල්යන හිතකාමියි. පදලැන්න  රිපක ජ්න වියදමක්. එය 

 රිපක ජ්නපයන් පකෂලර පලනලා. එහි ඇති පවතක් නෑ. අපේ රපේ අයලැය හිඟයට 

මූලික පශේතුල පේ  රිපක ජ්න වියදම ඉශෂ යාමයි.  

 රිපක ජ්න වියදම රපේ ක්යථිකයට දායක කර ගත පනොශැකි ද? 

 රිපක ජ්නය කරන කාණ්ඩය පශ  පවේලාල රට තුෂ නි ්ාදනය කිම පමන්  මණයි ඒක 

කරන්න පුළුලන්. එමගින් අපේ  රිපක ජ්නය පේශීය කපය ජ්කයකුට 

ක්යමාන්තකරුලකුට කදායමක් පලනලා. ඒ මුද රපේම ඉතිරි පලනලා. නමුත් අපේ රට 

දැන්  ෂතුරු වශ එෂලළු ටික පිටරටින් පේනලා. රට ලපේ මුහුද තියාපගන මාළු ටික 

පිට රටින් පේනලා. ඒ විතරක් පනපමයි ප රදිග ානයාගාරයට ශා ට ටික පිට රටින් 

පේන තත්ත්ලයට අපි  ත්පලා.  

රට අච්චර ණයයි පමච්චර ණයයි කියා කෑ ගශන අතර  රිපූරක ඇවත්පේන්තු 

ඉදිරි ත් කරමින් මැති ඇමතිලරුන් බා ගන්නා සියලු යානා ලාශන වියදේ නිවා 

ලපේම ඒ වඳශා දරන ඉන්න වියදේ නිවා රටින් පිටට මිලියන බිලියන ගණනින් මුද ට 

ගා යනලා. පේ විදිශට පිටරට නි ්ාදන ලැඩි ලැඩිපයන්  රිපක ජ්නය කෂා කියා 

රපේ ක්යථීකයට ැපබන ලාසියක් නෑ.  රපේ අයලැය හිඟය ඉශෂ යාමට පේ 

විනාකාම  වියදේ ප්රමු  පශේතුලක්.  
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ප ොත කියලා තිපයන ගපේ පගොපේ මනුව්වයකුට වුණත් ඒක පත්රුේ ගන්න 

පුළුලන්. 

අපනක් පශේතුල රාජ්ය කක්යයක්මතාල වශ රාජ්ය ණය. දී්යඝ කායක් තිව්පවේ අපේ 

රපේ විා අයලැය හිඟයක් තිපයනලා. අයලැය හිඟය ලපේ ම හිඟ ලන්පන් ඇයි කියන 

කාරණයත් අපි විමවා බන්න ඕන. කිසියේ නිලවක වියදම මාව කිහි යක් අලුත් 

නිලවක් තැනීම, ලයා ාරයක් කරේක කිම ම පශ  අයා න වියදමක් ලපේ කාරණාලක් 

නිවා කදායමට ලඩා ඉශෂ යා ශැකියි.  ඒ ලපේ ම සූදු පකළීම, පේබදු කම, වමාජ් 

ාාලට යාම නිවාත් මාසික කදායමට ලඩා වියදම ඉශෂ යන්න පුළුලන්. පේ වියදේ 

ල්යග පදකක්.  ෂමුලැන්න කපය ජ්න වියදමක්. එමගින් අනාගතපේ කදායේ 

උ යන්න පුළුලන්. එය වංල්යන හිතකාමියි. පදලැන්න  රිපක ජ්න වියදමක්. එය 

 රිපක ජ්නපයන් පකෂලර පලනලා. එහි ඇති පවතක් නෑ. අපේ රපේ අයලැය හිඟයට 

මූලික පශේතුල පේ  රිපක ජ්න වියදම ඉශෂ යාමයි.  

 රිපක ජ්න වියදම රපේ ක්යථිකයට දායක කර ගත පනොශැකි ද? 

 රිපක ජ්නය කරන කාණ්ඩය පශ  පවේලාල රට තුෂ නි ්ාදනය කිම පමන්  මණයි ඒක 

කරන්න පුළුලන්. එමගින් අපේ  රිපක ජ්නය පේශීය කපය ජ්කයකුට 

ක්යමාන්තකරුලකුට කදායමක් පලනලා. ඒ මුද රපේම ඉතිරි පලනලා. නමුත් අපේ රට 

දැන්  ෂතුරු වශ එෂලළු ටික පිටරටින් පේනලා. රට ලපේ මුහුද තියාපගන මාළු ටික 

පිට රටින් පේනලා. ඒ විතරක් පනපමයි ප රදිග ානයාගාරයට ශා ට ටික පිට රටින් 

පේන තත්ත්ලයට අපි  ත්පලා.  

රට අච්චර ණයයි පමච්චර ණයයි කියා කෑ ගශන අතර  රිපූරක ඇවත්පේන්තු 

ඉදිරි ත් කරමින් මැති ඇමතිලරුන් බා ගන්නා සියලු යානා ලාශන වියදේ නිවා 

ලපේම ඒ වඳශා දරන ඉන්න වියදේ නිවා රටින් පිටට මිලියන බිලියන ගණනින් මුද ට 

ගා යනලා. පේ විදිශට පිටරට නි ්ාදන ලැඩි ලැඩිපයන්  රිපක ජ්නය කෂා කියා 

රපේ ක්යථීකයට ැපබන ලාසියක් නෑ.  රපේ අයලැය හිඟය ඉශෂ යාමට පේ 

විනාකාම  වියදේ ප්රමු  පශේතුලක්.  
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අබඹෝඟනබ දීත්ුදීුබම්ුදළක්භු්රබඹෝඟනඹවුතුවළකිිනුබන්ද? 

ඔේ,ුපුළුන්. බුයබට්ුදුම්රිඹුභහෂ ඹක්ුඈදිබනහුනම්ුඑඹුඈදිකිරීබම්ුසථහුබද්ීඹු

අඹතනඹවු රළබඵන්නු ඕන. බු ඒු සථහු පිවයවු භහභවු ඒු සථහු

රළ. බවොත්ුඳවුඈතිරිුබන්බන්ුබෂ ල්ුඳහයුවිතයින. බුඒුනිහුබප්ුයබට්ුමුදල්ුපිවයවවු

ඹනහුබේභුබවුම්ුබලේුෂ . දඹුතීව්රුබනහ. බුනිත්ුතවුබද්ීඹුඅබඹෝඟඹහවු

යවු තුශු ඹභක්ුනිසඳහදනඹුයරහු ත්දළකීම්ුරඵහු ළම බම්ු සථහු හිමිු බනහ. බු

බද්ීඹුශ්රමිඹහවුරැකිඹහක්ුරඵහුළම බම්ුසථහුහිමිුබනහ. බුබද්ීඹුශිල්පිඹහවු

නබෝත්ඳහදනඹවු නු දළනුභු නිසඳහදනඹවු බද්ීඹු තහක්වඹු ළඩිු දියුණුු කිරීභවු

රළබිඹු යුතුු සථහු ආහිබයනහ. බු ඒු නිහු යබට්ු සිදුනු අබඹෝඟනඹු ඳහු බද්ීඹු

ෂ භහන්තරුහු වු බද්ීඹුම්ඳත්ුබඹොදහු බනුයන්නුඊඳරිභුඊත්හවඹු දළරිඹු

යුතුින. බුනමුත්ුඳහුගිඹුහරබ ුඳවුඒුවුබණ්ුනෆ. බුදුබන්බනත්ුනෆ. බුුුුු 

යබට්ු ඟනු බොවසු තයු ඳතිනු ඈවශු අදහඹම්ු ඳයතයඹු යබට්ු අෂ කාඹවු යනු

ඵරඳෆභුකුභක්ද? 

අෂ කාුදත්තුනුුයබට්ුඒුපුද්රුඅදහඹභුබ ොරෂ ු 222වුකිට්ුගින. බුනමුත්ුයබට්ු

ඟනවනබඹන්ු  ු මදනිු අදහඹභු බ ොරෂ ු 6වු ඩුින. බු ඒු කිඹන්බන්ු

ඟනවනබඹන්ු ුළඵෆුඒුපුද්රුඅදහඹභුබ ොරෂ ු762ක්ුවිතය. බු යබවන්ු ක්ු

බ ොරෂ ු 762ක්ුඊඳඹනුබොවු යබට්ුඒුපුද්රුඅදහඹභු බ ොරෂ ු  222ක්ුබන්බන්ු

යබට්ුසුළුුබොවක්ුඈතහුවිලහරුඅදහඹභක්ුරඵනුනිහින. බු 

බම්ුඅදහඹම්ුවිභතහුයබට්ුනිසඳහදනුඳරිබබෝඟනඹුඩුුපයභවුබවේතුක්. බු යබට්ු ක්ු

ඳභවු නු ඩුභු අදහඹභක්ු රඵනු බොවබේු මදනිු අදහඹභු බ ොරෂ ු එකින්ු

නංන්නුපුළුන්ුනම්ුඒුඟනතහවුතභුමූලිුලයතහුපුයහතුවළකිින. බුඒුලයතහු

බඵොබවොභඹක්ු බම්ු යබට්ු නිසඳහදනලින්ු පුයහු න්නු පුළුන්ු ඒු නිහු ඒු මුදලින්ු

විලහරුබොවක්ුයබට්ුඈතිරිුබනහ. බ 

නමුත්ු ධනබතකුබේු අදහඹභු බ ොරයඹකින්ු ඈවශු ගිබඹොත්ු ඔහුබේු සුබෝඳබබෝගීු

විඹදම්ුතභහුඈවශුඹන්බන්. බුඹහනුහවනරුයවු දභ,ුයවුහරිුවහුතභිනුඒුමුදරුළඹු

බන්බන්. බුඑභගින්ුයබට්ුමුදල්ුපිවවුරනහුමිුසිදුුනුහසිඹක්ුනෆ. බුබනක්ුතවු

යබට්ු  ක්ු ඟනතහබේු අදහඹභු බඵබවවින්ු ඈතහභු ඳවශු භට්වභු ඳළතීභු නිහු
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දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා වශා දලදෂදඳොෂ ඉල්ලුම අඩු දලනලා. දේක තමයි 78 සිට 

අදේ රදේ ක්රියාමකමක කෂ නල බරලරල්ලා න දහදශවආ  ර්ථික ක්රමද  දක 4ක දේ 

ඳත්රය. 

රාජ්ය යය ්රමායය වාදේ්ෂල අඩු ඳසුිමමක යය අර්ුදදය්ෂ දහර්මායය වද  

දකදවේද? 

රට්ෂ ඳරිදභෝජ්නයට දනදේ,  දයෝජ්නයට යය ගැනීම එතරේ ගැටලුල්ෂ දනදමයි. 

දමොකද ඒ  දයෝජ්නල ්රතිාභලබරන් යය දගලා දැමිය ශැකියි. දකයකට ඳමය 

දඳර දෂ ජ්ාතික දහආඳාදනදයන් 110 ආ % ඳමය යය ලර්ෂ තිුදණු රදේ අද එය 76 ආ %කට 

ඳමය අඩු දලා තිදයනලා. එය දශො තමකමකලය්ෂ. ශැලැයි ඒ කාදල් දනොතිුදණු යය 

අර්ුදදය්ෂ ගැන අද කථා කරනලා. යය අඩු දලේ න එදශම දලන්දන් දකොදශොමද? 

ඒකට දශේතුල තමයි ඒ කාදල් යය වශන දඳොබරයට ද විදදවආ යය වශ දේශීය යය 

වීම. 

දේශීය යය දේශීය ලදයන් රුපියල්ලබරන් දගවිය ශැකියි. නමුමක විදදවආ යය 

දඩොර්ලබරන් දගවිය යුතුයි. එවිට දගවුේ දේ පීඩනය තල ලැඩි දලනලා. දඩොර් 

ඉල්ලුම ඉශෂ දගොවආ රුපිය අල්රමාය දලනලා. එවිට දඩොර්ලබරන් ගමක යය වශා 

දගවිය යුතු යය දඳොබරය තල තල ලැඩි දලනලා. අද ලන විට වමවආත යයල 

්රතිතය්ෂ දව දේශීය යය අඩුදලමින් යනලා. ඒ ලදේ ම විදදවආ ලබරන් වාදේ්ෂල 

ඉශෂ දඳොබරයට යය ගැනීම ඉශෂ යනලා. දේ දහවා රට යය අර්ුදදයක හිරදලා. අඳට 

ලඩා රාජ් ය යය ලර්ෂ වහිත ජ්ඳානද , යය අර්ුදදය්ෂ දනොලන්දන් ඒ යය දේශීය 

යය දහවායි. දේ  කාරයට විදදවආ යය ගැනීම  නර්ඝ කාලීනල රදේ වංලර්ධනයට ලදේ 

ම වආවලරීමකලයටමක ඉතා ම අහිතකරයි. 

තමන්ට  ණ්ඩුල ැුදදණ් අධික යය ලර වමග කියා ඳාක ඳ්ෂය ්රකා 

කරනලා? 

රදේ යය අර්ුදදය පිළිල කථා කිරීම ලරද්ෂ දනදමයි. ශැලැයි එදශම යය අර්ුදදය 

ඉවආමතු කරා කථා කරන්දන් අලංකලම නේ රදේ යය ගැනීම අඩු කර ගන්න 

වැසුේ කරන්න ඕන.  නයන සීමා කරා දේශීය දහආඳාදන ලර්ධනය කරන්න ඕන. 

 දයෝජ්න ලයාඳිති ශැකි වෑම අලවආථාලක දේශීය ලයලවායකයන්ට ලා දදන්න ඕන. 
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දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා වශා දලදෂදඳොෂ ඉල්ලුම අඩු දලනලා. දේක තමයි 78 සිට 

අදේ රදේ ක්රියාමකමක කෂ නල බරලරල්ලා න දහදශවආ  ර්ථික ක්රමද  දක 4ක දේ 

ඳත්රය. 

රාජ්ය යය ්රමායය වාදේ්ෂල අඩු ඳසුිමමක යය අර්ුදදය්ෂ දහර්මායය වද  

දකදවේද? 

රට්ෂ ඳරිදභෝජ්නයට දනදේ,  දයෝජ්නයට යය ගැනීම එතරේ ගැටලුල්ෂ දනදමයි. 

දමොකද ඒ  දයෝජ්නල ්රතිාභලබරන් යය දගලා දැමිය ශැකියි. දකයකට ඳමය 

දඳර දෂ ජ්ාතික දහආඳාදනදයන් 110 ආ % ඳමය යය ලර්ෂ තිුදණු රදේ අද එය 76 ආ %කට 

ඳමය අඩු දලා තිදයනලා. එය දශො තමකමකලය්ෂ. ශැලැයි ඒ කාදල් දනොතිුදණු යය 

අර්ුදදය්ෂ ගැන අද කථා කරනලා. යය අඩු දලේ න එදශම දලන්දන් දකොදශොමද? 

ඒකට දශේතුල තමයි ඒ කාදල් යය වශන දඳොබරයට ද විදදවආ යය වශ දේශීය යය 

වීම. 

දේශීය යය දේශීය ලදයන් රුපියල්ලබරන් දගවිය ශැකියි. නමුමක විදදවආ යය 

දඩොර්ලබරන් දගවිය යුතුයි. එවිට දගවුේ දේ පීඩනය තල ලැඩි දලනලා. දඩොර් 

ඉල්ලුම ඉශෂ දගොවආ රුපිය අල්රමාය දලනලා. එවිට දඩොර්ලබරන් ගමක යය වශා 

දගවිය යුතු යය දඳොබරය තල තල ලැඩි දලනලා. අද ලන විට වමවආත යයල 

්රතිතය්ෂ දව දේශීය යය අඩුදලමින් යනලා. ඒ ලදේ ම විදදවආ ලබරන් වාදේ්ෂල 

ඉශෂ දඳොබරයට යය ගැනීම ඉශෂ යනලා. දේ දහවා රට යය අර්ුදදයක හිරදලා. අඳට 

ලඩා රාජ් ය යය ලර්ෂ වහිත ජ්ඳානද , යය අර්ුදදය්ෂ දනොලන්දන් ඒ යය දේශීය 

යය දහවායි. දේ  කාරයට විදදවආ යය ගැනීම  නර්ඝ කාලීනල රදේ වංලර්ධනයට ලදේ 

ම වආවලරීමකලයටමක ඉතා ම අහිතකරයි. 

තමන්ට  ණ්ඩුල ැුදදණ් අධික යය ලර වමග කියා ඳාක ඳ්ෂය ්රකා 

කරනලා? 

රදේ යය අර්ුදදය පිළිල කථා කිරීම ලරද්ෂ දනදමයි. ශැලැයි එදශම යය අර්ුදදය 

ඉවආමතු කරා කථා කරන්දන් අලංකලම නේ රදේ යය ගැනීම අඩු කර ගන්න 

වැසුේ කරන්න ඕන.  නයන සීමා කරා දේශීය දහආඳාදන ලර්ධනය කරන්න ඕන. 

 දයෝජ්න ලයාඳිති ශැකි වෑම අලවආථාලක දේශීය ලයලවායකයන්ට ලා දදන්න ඕන. 
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පුළුලන් තරම් දේශීය ණය දලත දයොමු දලන්න ඕන. අරපිරිමැවම්ක් තිදයන්න ඕන. 

තමන්දේ වියදම් අඩු කරගන්න ඕන.  

රටට ණය දලා තාත්තා මැරුණා ම පුතාට ලෂව්ලක් වශ ඉඩකඩම් ටික ැදෙනලා. ඒ 

පුතා තමන්දේ පියාදේ ණය ගැන නිතර මැසිවිලි නඟන ගමන් වමාජ ාා ගාදේ 

යනලා නම්, සූදු දකළිනලා නම්, පාටි දානලා නම්, දලදවේ ම බීා පිවස්ු දකළිනලා නම්, 

ඉඩකඩම් ටික ලල් ලැදිා නම්, දගදර ෙඩු මුට්ටු විකුණං කනලා නම්, තල තල 

දෝදකට ණය දලනලා නම් දම් පුතා ණය රකුදවක් මලා පාන්දන් දලන ලැඩකට. දම් 

අය ණයයි ණයයි කියා කෑ ගශන අතර පරිපූරක ඇව්තදම්න්තු දමමින් ලාශන 

ගන්නලා. කාර්යා කුලී දගලනලා. රදට් වම්පත් විකුණා ැදෙන මුදල් පිට රටලට 

පරිතයාග කරනලා. දම්ක මශා විකාර ශැසිරීමක්. ජනතාල රැලටීමක්. 

දම් අර්බුදදයන් දගොඩ යා ශැකි මග කුමක්ද? 

දම් නල ආර්ථික ක්රමය බුදුදශම මත පදනම් වුණු වර දිවි දපදලතින් අපි ඈත් කරා. 

එහි අගය කදෂේ ණය දනොවීම දශලත් අණන සුඛය. ඒ දශම අපට ඉගැන්නුදව් ආදායම 

4ට දෙදා දකොටශක් පරිද ෝජනය කරන්න කියා. තමන් පාවිච්චි කෂ සිවුර දකොට්ට 

උරයක්, පාපිව්වක් විදිශට  ාවිත කර අලවානදේ බිත්ති ෙඳින මැටියට දයොදන්න 

කියා. එදශව් දශමක් ඇසුදර් ලැඩුණු ජාතිය අතට අද අනාගත ඉපයීම් පරිද ෝජනය 

කරන්න දක්රඩිට්ට් කා එ එකක් ලා.   

අපි 78 ඉඳා අවනීදපට දුන් නල ලිෙරල් නිදශව් ආර්ථික දෙදශත් ලට්දටෝරුල ප්රන් 

කරන්න දැන් කාය ශරි.  නමුත් අදේ රදට් දලන්දන් දඩාට අමාරු දලන්න දලන්න 

එකම දෙදශත මාත්රාල ලැඩිට් කරමින් දඩාට දපොලන එකයිග දඩා ශරියට පාවිච්චි 

වුදේ නෑ කියනලා මිව දම් දෙදශත් ලට්දටෝරුල ලරදින්න පුළුලන් දන්ද කියන 

ේ ර්නය දලදාලත් දඩාලත් අශන්දන් නෑ. දද එ වනීප දලන්න ආනයන තීරු ෙදු 

තල අඩු කරන්න කියනලා. ජාතයන්තර දලදෂඳ ිවවිසුම්ලට යන්න කියනලා. දම් 

දෙදශත ලැරදිලි නම් අලවානදේ දඩා මෂත් ෙඩ සුේදයි කියා තමා කියන්න 

දලන්දන්.  

   ආචාර්ය ලිතසිරි ගුණරුලන්  

දකොෂඹ වි්ලවිදයාදේ ආර්ථික විදයා අංදේ දජය්ක කථිකාචාර්ය 
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ඳරිශිසවඹු-ු . බ6 

idu.a.s uy i`. iuq`Mj 
ld¾h m;%h - 5 fmdÿ 

ffnn!!ooaaOOddff,,ddaallhh  
cd;sl" wd.ñl" wd¾Ól o¾Ykh" mqkreo ls%hdj,sh 

m%fõYh 
 
j;auka ñksia mrmqrg ukd u`.fmkaùula ,ndfoñka nqÿ oyu u; mokïj WÑ; 
iudcNdú;hlska hq;= wdo¾Yj;a iNH;ajhla wm úiska f.dvkxjd ;sfí' iqúfYaIs 
olaI;djhkayd ks¾udKd;aul .=Kdx.hkaf.ka imsß mrmqrl j;auka hq.h 
ksfhdackh lrkqfha wo furg fjfikakd jQ wm nj ukdj isysm;a l< hq;=fõ' 
 
wm i;= Wodr jQ §¾> b;sydifha uE; w;S;h yd j¾;udkh ms<sn|j ksjerÈ 
±lafuka hq;=j úuid" wkd.;h ilia lr .ekSfï wjYH;dj fï jkúg ;on, 
f,i mek ke.S we;' 
 
nqoaO Ydikh;a" rg;a" ck;dj;a buy;a w¾nqoldÍ ;;a;ajhlg m;aj we;s fuu 
hq.h wmf.a §¾> b;sydih ;=< Wodù we;s ;SrKd;aul wjêhla nj meyeÈ<sh' 
fuu wNsfhda.hkag nqoaêu;aj uqyqK § rg" ±h" iuh wdrCId lr .ekSfï j.lSu 
b;sydih úiska wm ieug mjrd we;' ta Wfoid ish¨ jdo fNao yd foaYmd,k fn§ï 
mfil,d ksjerÈ ±lafuka yd l,amkdfjka hq;=j nqÿ oyug wkqj wm%udoj ls%hd l< 
hq;= fjuq' tu wruqKska hq;=j uyd ix>r;akfha m%Odk;ajfhka oEys;ldó ish¨ 
iñ;s ixúOdk iy nqoaêu;=ka iy úh;=ka fmdÿ tl`.;djhlska hq;=j mq̀M,a 
W;aidyhlg fkdmudj t<ôh hq;=h' 
 
fmdÿ tl`.;djhla Wfoid iaÓridr mokula wjYH fõ' 
 
j¾;udk hq.fha furg fn!oaO ck;dj ;u rg" ±h iuh ms<sn|j fyda wmf.a bÈß 
.uka u`. ms<sn|j fyda ±ßh hq;= woyi" u;h yd m%;sm;a;sh iïnkaOj we;af;a 
b;d úisreKq jHdl+, ;;a;ajhls' tneúka hï ksYaÑ; fmdÿ ls%hdud¾.hla Wfoid 
mejhq;= uQ,sl wjYH;djka imqrd .ekSug miq.sh ld,h ;=< fn!oaO uyd 
iïfï,kh ksr;úh' 
 
uyd ix>r;akfha o" fndfyda úh;a" nqoaêu;a wxY j,ska o wjjdo" Wmfoia" fhdackd" 
§¾> f,i  ,ndf.k" ixjdohg n`ÿka lr j;auka w¾nqoh" thg fya;=j" th ke;s 
lr .ekSfï ud¾.h" ta ud¾.hg wod< ls%hd ie,iqu hkqfjka ilia l< cd;sl 
wd.ñl yd w¾:sl mqkreo ls%hdj,sh" —fn!oaOdf,dalh˜ kñka fufia f,aLk.; ù 
we;' wm úiska fmdÿfõ ±ßh hq;= u;h" 
 o¾Ykh ms<sn|j mq̀M,a f.dvkexùula o we;=<;a jk fuys wm t<ôh hq;= u`. 
meyeÈ<s lrkakdla fiau iuia; f,daljdiSka jYfhka ñysmsg Èfkka Èk W.% fjñka 
uqyqK fok jHikfhka ñ§ug mjd ud¾f.damfoaYl;ajh iemhSu o isÿflf¾' 
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th tfia jkqfha tu ish¨ lreKq mQ¾K f,i nqÿ oyu u; msysgd ieuyg fu;a 
is;ska hq;=j" Rcq nj;a" uDÿ nj;a tljr leáùfï ,CIKh iys;j ìysjQjla 
neúks' 
 
fn!oaO ck;djg tfrys §¾> ld,Sk widOdrKhla we;' tod 1918 hq.fha§ wdrïN 
jQ fn!oaO uyd iïfï,kfha kdhlhskaf.a m%ldYhkaf.ka meyeÈ<s jkqfha w;suy;a 
widOdrKhkag uqyqK fok fn!oaO ck;djg idOdrK;ajh bgqlr .ekSfï n,j;a 
wfmalaIdjkah' tjlg mej;s úfoaYSh md,kh úiska ld,hla mqrd" fn!oaOhka 
;,dfm,d" wkHd.ñl jHdma;shl f.dÿrla njg m;alr we;s nj tod hq.fha;a 
m%ldY úh' tfia ie<iqï.; ls%hdjkag tfrysj úi`ÿï m;d úúO W;aidyhkays ksr; 
fjñka fldf;l=;a lreKq idOl fmkajd ÿkak o idOdrK;ajh bgq fkdùh' tf,iska 
iduQysl W;aidy ±Íu §¾> ld,hla mqrd j¾Okh fjñka mej;sho 1948 § iajfoaYSh 
md,khla ìysúh' tkuq;a tu.ska o fn!oaOhkag isÿ jQ w;suy;a nyq;rfha 
wfmalaIdjka" idOdrK wNs,dIhka fkd;ld yßk ,ÿj thg ms<shï jYfhka fn!oaO 
uyd iïfï,kfha fufyhùfuka fn!oaO f;dr;=re mÍlaIK fldñiu m;alrk ,§' 
tu.ska ienE ;;= fy<slrñka" úi`ÿï ks¾foaY lrñka rg ;=< n,j;a iudc 
m%fndaOhla yd mßj¾;khla ìys lrk ,§' th foaYmd,ksl jYfhka yd rdcH 
md,kh ;=<g o uy;a n,mEula isÿlrk ,§' 
 
t;eka mgka fï olajd .;jQ oYl myl muK ld,h ;=< iajfoaYsl md,kh ;=<ska 
fn!oaO iudchg idOdrK;ajh bgqfkdùh' tod 50 oYlfha§ fuka u uE;l§ ksl=;a 
jQ ckdêm;s fn!oaO fldñIka iNd jd¾;dj u.ska o úoydmdkqfha tu ienE 
;;a;ajhhs' j;auka w¾nqoh ixlS¾Kh' wjfndaOfldg .ekSu wiSreh' 
 
 tod 1918 hq.fha§ fyda 1950 hq.fha§ fuka fkdj wo hq.fha wm uqyqK fok .eg¨ 
w;sYh wmeyeÈ<sh' w;sYh ixlS¾Kh' w;sYh ne?reïh' w;sYh jHdl+,h' tu 
ish¨ ,laIKhka b;d ie,iqï iy.;j f.dvk.d we;af;a wmf.a uõìu ;=<§u" 
wmf.a weia bÈßfhau" wmf.a ish¨ idOdrK wfmalaIdjka muKla fkdj wmf.a 
meje;au o wysñ lsÍugh' wmf.a ls%hdldrlï ;=<skau wmf.a md,k ;ka;%hka 
;=<skau th isÿfjñka we;s nj o ;yjqre f,i lsj hq;=h' 
 
 
rfÜ wkd.;h yd Ñr;ald,hla mej;s isxy, fn!oaO iNH;ajh o tfiau wm 
ieuf.a wkd.;h o hï ie<iqï iy.; b,lalhlg fufyhùfï wruqKska hq;= 
n,j;a úfoaYSh n,mEula wm bÈßfha meyeÈ<sj fyda wmeyeÈ<sj fyda Èia fjñka 
we;' tu n,fõ.h wmf.a m%Odk;u iudc ÿ¾j,;djh jk mlaI foaYmd,k l%uh 
yd neÿKq iudc .egqu yd fn§u is;afia fhdod .ksñka wruqKla" ±laula fkdue;s 
.uklg iuia; rg fhduq lr we;' oYl mylg wêl mlaI foaYmd,kh ;=<ska 
iudch fn§u o jHdl+, Ndjh o úisreKq iajrEmh o uekúka f.dvkxjd we;' 
 
tu wruqKla" ±laula fkdue;s .uk ;=<ska Èfkka Èk rfÜ iïm;a yelshdj" 
iajëk;ajh yd mßirh o iu`.ska iudc l%uh o furgg wdfõKsl iduldó" 
iykYS,S meje;au o úkdYhg m;alrñka we;' wm ienE wk;=re yd tys 
ne?reïlu ms<sn|j ksjerÈ woyil fkdue;s kï ksielfhkau w¾nqofha .s,ShEu 
ksielh' wm iudchla jYfhka úúO u;j,ska" wdl,amj,ska" woyiaj,ska hq;=j fn§ 
úisÍ ls%hd lrhs kï w¾nqofhka úkdYhg m;aùu taldka;h' miq.sh oYl myl 
isÿùï ud,djg wm iefudj j.lsj hq;=h'  
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ieneúkau oYl myl wêl ld,h ;=< isÿ jQ .ukg yd j¾Okh jQ úúO 
úhjq,aj,g lsisfjl=g fyda lKavdhulg fyda fodia mejÍu w¾: úrys;h' f,dalfha 
.uka u`. wkqj wm rg o È.= ld,hla mqrd fufyhjd we;af;a ngysr rgj, 
wjYH;djhkag wkqj nj uekúka úuik úg meyeÈ<s fõ' l,ska l,g n,hg 
m;ajk furg rchka úfoaY Wmfoia wkqju rfÜ fufyhùu isÿlr we;' úfoaY 
Wmfoia u.ska isÿù we;af;a wm úfoaY wjYH;d wkqj lghq;= lrkakd jQ ÿ¾j, 
rgla njg m;aùu muKla njg jgyd .ekSug fuu oYl .Kkdj ;=< fyda yels ù 
kï th ch.%yKhls' j;auka iudcfha ;u wid¾:l;ajh ms<sn|j fndfyda úg 
fodia mjrkqfha foaYmd,ksl m%OdkSkagh' tkuq;aieneúkau iudcfha b;du iq̀M 
m%;sY;hla jk foaYmd,{hka ìys lrkqfha "Tjqkaf.a ls%hdldrlï wkqu; lrkqfha o 
iudch úisks' tneúka iuia; iudcfha ksiswjfndaOhla fkdue;s ls%hdj,sh 
fya;=fjka we;s jQ m%;sM, wid¾:l ùfï j.lSu iuia; iudch ±ßh hq;=h' 
 
fn!oaO iudch fufia foaYmd,kslj fn§ lghq;= l< o rg ;=< fjk;a ckj¾. 
ckjd¾.sl mokñka talrdYs lsÍu yd foaYmd,ksl jYfhka n,fõ. njg m;alsÍu 
miq.sh ld,h mqrd uekúka isÿúh' Tjqka ;u wjYH;d fia olsk lreKq fn§" úisÍ" 
wia:djr ù isák isxy, fn!oaO iudcfha weia bÈßmsgu bgqlr .kakd wdldrh 
meyeÈ<sj Èiafõ' tneúka .egqïldÍj fn§ ÿ¾j, ù we;s furg nyq;rh kj 
iudchSh iy foaYmd,ksl .uka u`.lg fhduq úh hq;=h'  
 
ksoyia rgl" ia:djr rgla Wfoid cd;sl m%;sm;a;s ud,djla wksjd¾hfhka u 
wjYHh' wm fkdmudj rg ms<sn|j" rfÜ wkd.;h ms<sn|j cd;sl jYfhka fmdÿ 
wruqKlg meñKsh hq;=h' fojkqj tu wruqKg wod<j cd;sl m%;sm;a;s ud,djla 
iïmdokh lr .ekSu yd tu m%;sm;a;sj,g wkql+,j cd;sl ie<iqulg t<ôh 
hq;=h' rfÜ md,kh hkq tu cd;sl b,lalh imqrd .ekSfï wruqKska hq;= m%;sm;a;Ska 
u; tu ie<iqï ls%hdjg kxjkakdjQ md,khla njg m;aúh hq;=h' tjka md,k 
;ka;%hla hkq lsisfia;au mlaI foaYmd,ksl .egqïj,ska iudch fnod mj;ajd .kakd 
foaYmd,ksl l%uhla fkdjkafkah hkak fuys i|yka l< hq;= ke;s ;rug meyeÈ<s 
lreKls' tneúka tjeks iudc l%uhla yd md,k rgdjla foig fhduq ù j;auka 
úkdYldÍ .uk j<lajd .ekSug iudcfha ish¨ ;rd;srïys .sys meúÈ ish¨ fokd 
iduQysl ±jeka; W;aidyhlg t<ôh hq;=j we;' 
 
 
wmf.a idOdrK wNs,dIhka bgqlr .ekSu l< hq;af;a wm úiskauh'  
 
tod 1505 isg ngysr rdcHhka ;=kl ìysiqKq wdl%uKhkag uqyqK § rg /l.;af;uq' 
wjidkfha§ iqyoYS,Sj tod 1815 § msúis .súiqu fkd;ld yßñka isÿ jQ n,j;a 
widOdrKhkag tfrysj ke`.S isáuq' ta ish,a, b;d wudkqIslj u¾Okh flßK' 
bkamiqj È.ska È.g idOdrK;ajh bgqlr .ekSu i|yd jQ b,a,Sï úfoaYSh md,khg 
bÈßm;a lf<uq' 1948 miqj wmf.a tu idOdrK wfmalaIdjka iajfoaYSh md,lhska 
fj;o bÈßm;a lf<uq' tf,iska ieuod wm md,k ;ka;%fhka úi`ÿï b,a,d oEia whd 
n,d isáuq' tkමු;a fuf;la bgq fkdjQ wmf.a wNs,dIhka bgqlr fok fuka j;auka 
f,dalfha úfoaY Kh uqo,a u; hefmk rdcH ;ka;%hg bÈßm;a lsÍu lsisfia;a 
m%;sM,odhl fkdjkq we;' j;auka hq.fha md,k ;ka;%hka o úfoaYSh wd¾Ól iudc 
yd foaYmd,ksl n,mEï yuqfõ lsisfia;a iajdëkj ls%hd l< fkdyels ;rug ÿ¾j, 
lsÍu f,dal n,fõ.h úiska isÿlr we;s nj iudchg uekúka meyeÈ<s lr Èh 
hq;=h' rfÜ ck;djf.a md,kfhka ukd ne`Èhdjlska hq;=j fmdÿ b,lalhg fhduq ùu 
msKsi ish¨ oEys;ldó ck m%OdkSka iu`. iïuq;shlg m;aúh hq;=h' ;jÿrg;a fn§ 
.egqïldÍj isÿl< yels hym;la lsසිfia;a ke;s neúka tlu cd;sl m%;sm;a;shlg 
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meyeÈ<sj Èiafõ' tneúka .egqïldÍj fn§ ÿ¾j, ù we;s furg nyq;rh kj 
iudchSh iy foaYmd,ksl .uka u`.lg fhduq úh hq;=h'  
 
ksoyia rgl" ia:djr rgla Wfoid cd;sl m%;sm;a;s ud,djla wksjd¾hfhka u 
wjYHh' wm fkdmudj rg ms<sn|j" rfÜ wkd.;h ms<sn|j cd;sl jYfhka fmdÿ 
wruqKlg meñKsh hq;=h' fojkqj tu wruqKg wod<j cd;sl m%;sm;a;s ud,djla 
iïmdokh lr .ekSu yd tu m%;sm;a;sj,g wkql+,j cd;sl ie<iqulg t<ôh 
hq;=h' rfÜ md,kh hkq tu cd;sl b,lalh imqrd .ekSfï wruqKska hq;= m%;sm;a;Ska 
u; tu ie<iqï ls%hdjg kxjkakdjQ md,khla njg m;aúh hq;=h' tjka md,k 
;ka;%hla hkq lsisfia;au mlaI foaYmd,ksl .egqïj,ska iudch fnod mj;ajd .kakd 
foaYmd,ksl l%uhla fkdjkafkah hkak fuys i|yka l< hq;= ke;s ;rug meyeÈ<s 
lreKls' tneúka tjeks iudc l%uhla yd md,k rgdjla foig fhduq ù j;auka 
úkdYldÍ .uk j<lajd .ekSug iudcfha ish¨ ;rd;srïys .sys meúÈ ish¨ fokd 
iduQysl ±jeka; W;aidyhlg t<ôh hq;=j we;' 
 
 
wmf.a idOdrK wNs,dIhka bgqlr .ekSu l< hq;af;a wm úiskauh'  
 
tod 1505 isg ngysr rdcHhka ;=kl ìysiqKq wdl%uKhkag uqyqK § rg /l.;af;uq' 
wjidkfha§ iqyoYS,Sj tod 1815 § msúis .súiqu fkd;ld yßñka isÿ jQ n,j;a 
widOdrKhkag tfrysj ke`.S isáuq' ta ish,a, b;d wudkqIslj u¾Okh flßK' 
bkamiqj È.ska È.g idOdrK;ajh bgqlr .ekSu i|yd jQ b,a,Sï úfoaYSh md,khg 
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fhduq jk f,ig rgmqrd m%n, b,a¨ula f.dvkexúh hq;=h' fldmuK wÈis n,mEï 
fhduq jqjo m%n, nyq;rhla hym;a wruqKlska hq;=j msúfik fmdÿ W;aidyhlg 
tfrys ùug úfoaY rgj,g fkdyelsh' n,h ms<sn|j b,lalfhka ;r`. lrkakd jQ 
mlaI foaYmd,ksl l%uh wj,x.= fõ kï whq;= úfoaY n,mEï j,ska ksielfhkau 
ñosh yels jkq we;' ta iu`.u fmdÿ cd;sl ie,iqulg fhduq ùfï yelshdj o ck 
m%OdkSkag ysñ fõ' tfiau rg ;=< ls%hd;aul idudÔh yd wd¾Ól n,fõ. ksisf,ig 
fufyhjd .ekSfï yelshdj o iudchg ysñ fõ' 
 
 
wo Èk rfÜ .uka u`. ;=<ska o fmdÿ iudcfha lghq;= ;=<ska o tÈfkod Ôú;j, 
lghq;= ;=<ska o odhl;ajh ,efnkqfha rgg fyda iudchg hym;la msKsi fkdfõ' 
tneúka wmf.a tÈfkod lghq;= ;=<ska o fmdÿ iudcfha taldnoaO;dj ;=<ska o 
iduQyslj f.dvk.d .; yels iudc ls%hdj,shla" wd¾Ól ls%hdj,shla we;=̀Mj fmdÿ 
mqkreo ls%hdj,shla f.dvk.d .ekSug wm ieug taldnoaOj mshjr .ekSfï yelshdj 
b;sß ù we;' tjka ls%hdj,shlg fmruqK .ekSfï j.lSu uyd ix>r;akfha kdhl 
ysñjrekag o oEys;ldó iñ;s ixúOdk yd nqoaêu;=kag o m%Odk jYfhka mejÍ 
we;' 
 
 
j;auka hq.fha ìysiqKq wNsfhda.hkag uqyqK§ug ;ksmqoa., kdhlhskag yelshdjla 
fkdue;s whqßka foaYmd,ksl n,mEï yd lreKq biau;= ù we;' tjka ish¨ 
.eg¨j,g úi`ÿula fmdÿ wruqKlska hq;=j m%n, W;aidyhla ;=<ska ìysjkq we;' ta 
fya;=fjka fuu ±jeka; jQ ixlS¾K w¾nqofhka ñ§u msKsi wm ieu iduQyslj" 
ksjerÈ ±lafuka yd wjfndaOfhka hq;=j" ±ä wêIaGdkfhka" tlu b,lalhla lrd 
fhduq ù ls%hd;aul úh hq;= nj Wodr jQ isxy, fn!oaO YsIagdpdrfhys ;SrKd;aul 
fydardjla jk fuu wjia:dfõ§ wdhdpkd lrkqfha nqÿoyu u; mokï j iuia; 
iudch flfrys fu;a lreKdfjka hq;=j f.dvk`.d .;a o¾Ykhla yd ls%hd 
ie,iqula iu`.ska nj Ydikd,fhka hq;=j meyeÈ<s  lr isáuq' 
 

 
iuia; ,xld fn!oaO uyd iïfï,kh 
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fn!oaOdf,dalh 
cd;sl wd.ñl yd wd¾Ól mqkreo ls%hdj,sh 

w;S;" j¾;udk" wkd.; úuiqu 
uQ,sl ls%hd ie,iqu 

wd¾Ól 
 lDIsl¾udka; 
 l¾udka; ^ksuejqï& 
 jdKsc 

lDIsl¾udka; 

u;h 
lDIsl¾udk;h uQ,sl moku jQ wd¾Ólhla ±fha ìysùu wjYHh' 

±lau 
wdydrfhka rg iajhx fmdaIs;ùu ia:djr iudchla ìysùfï ud¾.h fõ' 

wruqK 
iajdNdúl yd foaYSh iïm;a wdrlaId jk mßÈ lDIsl¾udka;h uq,a jQ wd¾Ólhla 
ìyslsÍu ;=<ska ksjy,a yd iajdëk jQ ;sridr meje;afuka hq;= iudchla ìyslsÍu' 
ls%hdldrlï 
 iy,ska iajhxfmdaIKh ùu ±jeka; ch.%yKhla nj biau;= lsÍu iu`. 

iy,a wdkhkh j<lajd .ksñka fiiq m%Odk wdydr fnda.hka o furg ksmojd 
.ekSug  mshjr ieliSu' 

 ridhksl øjHj,ska f;drj ksmo jQ ^ldnksl& iy,a iy fjk;a iajdNdúl 
lDIs ksmehqï i|yd f,dalfha j¾Okh jk b,ä u ;=<ska lDIs wd¾Ólh 
Yla;su;a lsÍug mshjr .ekSu' 

 úYsIag fmdaIK .=Kfhka hq;= jQ foaYSh ù j¾. yd lDIs îc j¾. wdrlaId 
lsÍug mshjr .ekSu iy îc j¾. úfYaIfhka ì;a;r ù ksmoùfï 
ls%hdj,shg iduQyslj msúiSu' 

 
 lDIs ksIamdokfha kshe¨Kq w;s uy;a ck;djf.a Ôjk ;;a;ajh k`.d isgqùu 

msKsi lDIs ksIamdokh i|yd ia:djr yd idOdrK ñ, .Kka ,efnk mßos 
wf,ú lghq;= m%;sixúOdkh lsÍug mqfrda.dó ùu' 

 m%Odk jeú,s ms<sn|j iy furg j.d l< yels fnda. j¾. ms<sn|j ksis 
m%;sm;a;s y`ÿkajd §ug cd;sl uKav,hla u.ska mshjr .ekSu' 

 ;reK lDIs ls%hdkaú;hka msysgqùug yd kj iuQy f.dúm,j,a ìyslsÍu iy 
furg j.d l< yels ^ñßia" ;," uqx" l=ryka wd§& ksmehqï wdkhkh lsÍu 
ld,iSud iys;j w;sysgqùu msKsi ksIamdokhka ie,iqï lsÍu' 

 mqrka l=Uqre kej; j.d lsÍug tla tla Èia;s%lal ;=< kshuq jHdmD;s weröu' 
 iudchSh fmdaIK b,lal Wfoid foaYSh OdkH fnda. u.ska ,nd.; yels 

fmdaIKh  ms<sn|j ±kqj;a Ndjh we;s lrñka foaYSh OdkH j¾. 
mßfNdackhg iudch fhduq lsÍu yd tu wjYH;djkg wkqj ksIamdokhka 
ie,iqï lsÍu' 
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iy,a wdkhkh j<lajd .ksñka fiiq m%Odk wdydr fnda.hka o furg ksmojd 
.ekSug  mshjr ieliSu' 
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fmdaIKh  ms<sn|j ±kqj;a Ndjh we;s lrñka foaYSh OdkH j¾. 
mßfNdackhg iudch fhduq lsÍu yd tu wjYH;djkg wkqj ksIamdokhka 
ie,iqï lsÍu' 
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 ;sß`.= msá mßfNdackh l%ufhka neyer lsÍu iy iy,a msá úl,amhla 
jYfhka úúO f,i fhdod .ekSu m%j¾Okh lsÍu u.ska úksuh b;sß lrñka 
ta iu`.u foaYSh ksIamdolhd wdrlaId lsÍug mshjr .ekSu' 

 f.j;= j.d tall ,laIhla rgmqrd úydria:dk uQ,sl lr.ksñka weröu' 
 uyd mßudK yd iq̀M mßudKfhka lDIsl¾udka; lafIa;%fha ksjerÈ jHdmD;s 

Wfoid  wdfhdack m%j¾Okh lsÍu iy ta i|yd iqÿiq jdKsc tall ia:dmkh 
lsÍu' 

 ish¨ lDIs ksIamdok i|yd idOdrK ñ,la ,eîu ;yjqre lr ±kg isÿjk 
f.dú ck;dj Èú kid .ekSfï iy mjq,a tall ì| jeàfï ;;a;ajhg úi`ÿï 
,nd§u' 

  lDIsl¾uh kej;;a hym;a Ôjfkdamdhla njg m;alsÍu' 

 
 
l¾udka; ^ksmehqï& 

u;h 
w;HdjYH NdKav foaYh ;=< ksmojd" mßyrKh lrk iajfoaYSh wd¾Ól iudc 
l%uhla ±fha ìysúh hq;=h' 

±lau 
foaYSh ksmehqï mßfNdackh lsÍfuka iEysug m;aúh yels wdl,amh iudcfha 
f.dvkexùu' 

wruqK 
foaYSh iïm;a Wmßufhka fhdod ksmo jQ NdKav mßyrKh lrk iudc wd¾Ólhla 
ìyslsÍu iy tu.ska /lshd wjia:d ia:djrj ìys lrñka rfÜ wd¾Ólh Yla;su;a 
lr .ekSu' 
 
ls%hdldrlï 
 foaYSh ksmehqï i|yd wjYH iïm;a iemfhk tall u.ska ksIamdokhka 

ia:djr lsÍu' 
 ;dlaIK yd l<ukdldÍ;aj ±kqu ,ndfok tallhka ia:dms; lsÍu' 
 foaYSh ksmehqï wf,úh i|yd fj<| fmd< iy iudc wdl,am m%j¾Ok lsÍu 

iy ta i|yd iydh jk tall ia:dms; lsÍu' 
 úfoaYSh NdKav neyer fldg foaYSh NdKav mßyrKhg fhduq jk iudc 

lKavdhï we;s lsÍu' 
 furg ksmoúh yels øjH wjYH m%udKh ksmoùug yd msgráka f.kaùu 

iSud lsÍu fyda kj;d,Sug ld, iSud iys;j úfYaI ls%hdj,shla f.dvke`.Su' 
 iajfoaYSh wd¾Ólh ia:djr lr .ekSug jeo.;a jk ksmehqï fCIa;%hka 

fufyh ùug msúiSu' 
 foaYSh ksmehqï lafIa;%fha iq̀M" uOHu yd uyd mßudKfhka wdfhdackhka 

m%j¾Okh lsÍu iy ta i|yd iqÿiq jdKsc tall ia:dmkh lsÍu' 
 kj ks¾udKlrejka ixÑ; .kajd Tjqkf.a fiajh yd ±kqu rgg M,odhS 

f,i ,nd.ekSu iu`.u kj ks¾udKhka M,odhSj fhdod .ekSu msKsi 
m¾fhaIK yd wdfhdack tall msysgqùu' 
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jdKscHh 

u;h 
j;auka wf,ú wd¾Ólh ksjerÈ lrñka idrO¾u u; ie,iqKq wd¾Ólhla ±fha 
ìysúh hq;=h' 

±lau 
foaYhg Tìk fiajd yd iemhqï mßyrKfhka yd yqjudrefjka iEySug m;ajk 
iudchka ìyslsÍu' 

wruqK 
iajfoaYSh ±kqu" iïm;a" Ys,am" l,d ;=<ska f.dv kef`.k ia:djr wd¾:shla i|yd 
iudch fhduq lsÍu iy wod< ls%hdud¾. y`ÿkajd §ug uQ,sl ùu' 
 
ls%hdldrlï 

 fn!oaOhkaf.a wd¾Ól ia:djr;ajh f.dvke.Su Wfoid uQ,H wdh;khka iy 
thg wkqnoaOj Èjhsk mqrd úydria:dk wdY%s;j m%cd uQ,H ^.%dóh nexl=& 
fiajd ia:dms; lsÍu' 

 f;dard.;a m%uqL jdKsc lafIa;%hkays" tu lafIa;%hka ;=< n,mEula we;s l< 
yels mßudfjka wdfhdackhka m%j¾Okh lsÍu' 

 iajhx /lshd wjia:d we;s flfrk iajxh jHdmdr m%j¾Okh lsÍu iy ta 
i|yd wjYH iïm;a" ±kqu yd fj<|fmd< iemfhk l<ukdlrK tall 
msysgqùu' 

 Èjhsfka úydria:dk wdYS%;j iduQysl;ajh mokï lr .ksñka mdßfNda.sl yd 
wf,ú cd,hla ia:dms; lsÍu' 

 úúO lafIa;%hkays jD;a;Sh fiajdjka imhk wdh;k msysgqùu iy m%:ufhka 
fn!oaO jdKsc uKav,hla ia:dmkh lsÍu' 

 iajfoaYSh fj<| m%cdj ^iÔúlrKh lrñka& k.d isgqùuug wjYH lghq;= 
iïmdokh iy kj fj<| iïm%odhkg wkqj mdßfNda.sl iqyo;djh 
wdl¾IKSh nj" ld¾hlaIu;dj j¾Okh lr .ekSug fhduq lsÍu yd kj 
fj<| wjia:d imhd§u iy nÿ kS;s wd§ .eg¨j,g úfYaI iydh yd ms<shï 
,ndfoñka k`.d isgqùu' 
 

iudc yd ixialD;sl 
 iudchSh 
 ixialD;sl 
 wOHdmksl 

iudchSh 

u;h 
iajfoaYSl;ajfha wNsudkfhka hq;= ±yeñ ck iudchla ±fha ìysúh hq;=h' 

±lau 
fn!oaO o¾Ykh u; fmdaIKh jk ir, Ôjk rgdjla ;=< i;=áka Ôj;a jk ia:djr 
úkhdkql+, iudchla ìys lsÍu' 

wruqK 
hym;a ±lafuka iy ls%hdfjka hq;=j foaYSh isß;a úß;a ms<smÈk" foaYSh oE 
mßyrKh lrk ir, Ôjk rgdjlg iudch fhduq lsÍu i|yd odhlùu yd ta 
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jdKscHh 

u;h 
j;auka wf,ú wd¾Ólh ksjerÈ lrñka idrO¾u u; ie,iqKq wd¾Ólhla ±fha 
ìysúh hq;=h' 

±lau 
foaYhg Tìk fiajd yd iemhqï mßyrKfhka yd yqjudrefjka iEySug m;ajk 
iudchka ìyslsÍu' 

wruqK 
iajfoaYSh ±kqu" iïm;a" Ys,am" l,d ;=<ska f.dv kef`.k ia:djr wd¾:shla i|yd 
iudch fhduq lsÍu iy wod< ls%hdud¾. y`ÿkajd §ug uQ,sl ùu' 
 
ls%hdldrlï 

 fn!oaOhkaf.a wd¾Ól ia:djr;ajh f.dvke.Su Wfoid uQ,H wdh;khka iy 
thg wkqnoaOj Èjhsk mqrd úydria:dk wdY%s;j m%cd uQ,H ^.%dóh nexl=& 
fiajd ia:dms; lsÍu' 

 f;dard.;a m%uqL jdKsc lafIa;%hkays" tu lafIa;%hka ;=< n,mEula we;s l< 
yels mßudfjka wdfhdackhka m%j¾Okh lsÍu' 

 iajhx /lshd wjia:d we;s flfrk iajxh jHdmdr m%j¾Okh lsÍu iy ta 
i|yd wjYH iïm;a" ±kqu yd fj<|fmd< iemfhk l<ukdlrK tall 
msysgqùu' 

 Èjhsfka úydria:dk wdYS%;j iduQysl;ajh mokï lr .ksñka mdßfNda.sl yd 
wf,ú cd,hla ia:dms; lsÍu' 

 úúO lafIa;%hkays jD;a;Sh fiajdjka imhk wdh;k msysgqùu iy m%:ufhka 
fn!oaO jdKsc uKav,hla ia:dmkh lsÍu' 

 iajfoaYSh fj<| m%cdj ^iÔúlrKh lrñka& k.d isgqùuug wjYH lghq;= 
iïmdokh iy kj fj<| iïm%odhkg wkqj mdßfNda.sl iqyo;djh 
wdl¾IKSh nj" ld¾hlaIu;dj j¾Okh lr .ekSug fhduq lsÍu yd kj 
fj<| wjia:d imhd§u iy nÿ kS;s wd§ .eg¨j,g úfYaI iydh yd ms<shï 
,ndfoñka k`.d isgqùu' 
 

iudc yd ixialD;sl 
 iudchSh 
 ixialD;sl 
 wOHdmksl 

iudchSh 

u;h 
iajfoaYSl;ajfha wNsudkfhka hq;= ±yeñ ck iudchla ±fha ìysúh hq;=h' 

±lau 
fn!oaO o¾Ykh u; fmdaIKh jk ir, Ôjk rgdjla ;=< i;=áka Ôj;a jk ia:djr 
úkhdkql+, iudchla ìys lsÍu' 

wruqK 
hym;a ±lafuka iy ls%hdfjka hq;=j foaYSh isß;a úß;a ms<smÈk" foaYSh oE 
mßyrKh lrk ir, Ôjk rgdjlg iudch fhduq lsÍu i|yd odhlùu yd ta 
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Wfoid ls%hd lsÍu' 
 
ls%hdldrlï 
 iudc iÔùlrK ls%hdj,shla f.dvkexùu' 
 udOH ls%hdj,sh ksjerÈ lsÍug mqfrda.dó ùu iy foaYhg wjYH udOH tall 
 iy wdh;k msysgqùu ish¨ ckudOH lghq;= wëlaIKhg yd foaYSh 

ixialD;sh iqrlaIs; jk whqßka mj;ajd .ekSug cd;sl uKav,hla m;a lsÍu' 
 iudch úiska yd iudch fj;g fmdÿ m%Yak ud,djla bÈßm;a lsÍu' rfÜ 

meje;au yd úfoaY n,mEï ms<sn|j fmdÿ m%Yak ud,djla f,dalfha rgj,a 
fj;g bÈßm;a lsÍu' 

 úia;SrK mjq,a ixl,amh yd tallh kej; ia:dmkh lsÍug wod< jQ 
mshjrhka .ekSu' 

 foaYhg WÑ; mßos W;aij yd iudc wjia:djka i|yd iqÿiq iïu;hka 
ia:dmkh lsÍug mqfrda.dó ùu' 

 je/È iudc Ndú; u.ska wd¾Ól" mdßißl yd iudcSh jYfhka isÿjk w;s 
úYd, kdia;sh iïnkaOj ±kqj;a lsÍu yd iudch bka uqojd .ekSug 
mqfrda.dó ùu' 

 foaYSh fjolu yd wdhq¾fõoh ia:djr f,i k`.d isgqùug mq̀M,a mshjr 
ie,iSu iy mdrïmßl úúO úfYaIs; ±kqï iïNdrhka iy foaYSh fjolfï 
úfYaIs; yelshdjka iqrlaIs; lr w¾:j;aj fhdod .ekSug mshjr ie,iSu' 

 rdcH fkdjk ixúOdkhkays ls%hdldrlï wëlaIKhg cd;sl uKav,hla m;a 
lsÍu yd tu ixúOdk u.ska isÿjk whym;a n,mEï k;r lsÍug mshjr 
.ekSu' 

 fn!oaOd.ñl Ndú;hkg wkql+,j ilia lrk Wml%ñl Ndú;hka u.ska 
fn!oaO iudchg isÿlrk wys;lr n,mEï j<lajd .ekSu i|yd 
fn!oaOd.ñl W;=ï ixfla;hkag ydkslr whqßka jpk Ndú; flfrñka 
isÿlrkq ,nk fjf<| m%pdrl fyda fjk;a ls%hd j<lajd .ekSug mshjr 
.ekSu' 

 úúO wd.ñl wdh;khkays wdodhï yd úfoaY m%odk ,eîï wdÈh fy<sorõ 
lsÍu yd tajd rgg yd iudchg wys;lr f,i ie`.jqkq wruqKq Wfoid 
fhoùu je<elaùug wod< mshjr .ekSu' 

 f,dalfha fn!oaO rgj,a yd l,dmSh fn!oaO rgj,a iu`. fukau idOdrK;ajh 
Wfoid fmkS isák fjk;a f,dal ixúOdk yd ck iudchka iu`. iïnkaO;d 
f.dvk`.d .ksñka wmf.a iqúfYaIs;ajh yd mdßißl jákdlï jgyd foñka 
wmg isÿjk wd¾Ól yd foaYmd,ksl widOdrKhkag úi`ÿï yd ms<shï 
,nd.ekSug lghq;= lsÍu' 

 1505 isg isÿjQ iy úfYaIfhka 1815 § t<ô .súiqu lv lrñka 1818 
m%ldYkfhka fn!oaO wm ieug isÿl< uyd widOdrKhka Wfoid jkaÈ b,a,d 
ksYaÑ; ls%hdud¾. .ekSu' 

 

ixialD;sl 
u;h 
isxy, fn!oaOhdf.a wkkH;dj iy wNsudkh /l.; hq;=h' 

±lau 
nqÿ oyu iu`. iómj ne`ÿKq foaYSh l,d yd idrO¾u u; fmdaIKh fjñka 
j¾Okh jk iaj ixialD;shla ìysùu' 
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wruqK 
fn!oaO o¾Ykh u; fmdaIKh jQ l=, isß;a iy id¾O¾uj,g .re lsÍug;a ir, 
cSjk rgdjlg fhduq ùug;a" fy< l,d Ys,am w.h lsÍug;a" cd;sh fhduq lsÍu 
iy tu.ska ia:djr iudchla ìys lsÍug odhlùu' 
ls%hdldrlï 
 ,xld b;sydih iïnkaO ksjerÈ ±kqu iEu ck fldgilgu ,nd§ug 

mqfrda.dó ùu' f,dalfha me;sfrk wi;Hhkg tfrysj fmkS isàu' 
 Èjhsk mqrd msysá y`ÿkd.;a yd fuf;la wjOdkhg m;a fkdjQ mqrdúoHd;aul 

jákdlï we;s ia:dk ms<sn| cd;sl is;shula ieliSu' tu tla tla ia:dk 
iqrlaIs; lsÍu ms<sn|j ls%hdlsÍug mqrjeis lñgq msysgqùu iy jd¾Isl 
iuq̀Mjla meje;aùu iu`.u m%.;sh iudf,dapkh lsÍu' 

 idys;Hfha kj m%fndaOhla we;s lrñka iEu ck fldgilau ta i|yd Wkkaÿ 
lrùu i|yd mqfrda.dó ùu' 

 mdrïmßl ±kqï iïNdrhka yd Ys,amSh ±kqu iy l,d l=i,;djhka 
iqrlaIs; lrñka" tajd kj mrmqrg úêu;aj ,ndfoñka" mj;ajd .ekSu iy ta 
ms<sn|j iudc ±kqj;aNdjh yd f.!rjkSh;ajh we;s lsÍu' 

 msßisÿ l,djka úlD;s lrk n,mEï neyer lsÍug;a" Bg úreoaOj ke`.S 
isàug;a" iudch fhduq lsÍu" ±kqj;a lsÍu iy mqfrda.dó ùu' 

 wixjr /,af,ka uq̀M ck iudch fírd .ekSug iy ldka;djg ud;D;ajhg 
yd jeäysáhkg .re lsÍug iudch fhduq lsÍug ls%hd ud¾. we;s lsÍu' 

 foaYhg .e<fmk wkkH;dj úysod,k ir, we`.,qï ú,dis;d iy foaYSh 
ksmehqï Ndú;h i|yd iudch fhduq lsÍu' 

 

wOHdmksl 

u;h 
foaYhg jevodhS úkhdkql+, yslaóula iys; wNsudkj;a iudchla wOHdmk 
ls%hdj,sh ;=<ska ìysúh hq;=h' 

±lau 
ieuyg idOdrKj iy cd;sl wjYH;djka i|yd uQ,slj fhduq lrk" foaYhg 
Tìk wOHdmk l%uhla ìysùu' 

wruqK 
mj;sk wOHdmk rgdjka l%ufhka ksjerÈj foaYhg WÑ; u`.lg .ekSug iqÿiq 
fjkialï wOHdmk l%ufõoh ;=< we;s lsÍug mshjr .ekSu yd ta foig iudch 
fhduq lsÍu' 
ls%hdldrlï 
 wOHdmk ls%hdj,sh M,odhSj" mq̀M,a mßj¾;khlg m;a lr .ekSu iy 

wOHdmk úIh ud,dfõ b;sydih" NdIdj" wd.u" l,dj wd§ uQ,sl úIhhka 
i|yd iqÿiq fjkialï fhdackd lsÍu iy tajd ls%hdjg ke`.Sug mshjr we;s 
lsÍu' tu.ska iudchg jevodhs mqoa.,fhl= ìys jk wOHdmk ls%hdj,shla 
ilid .ekSu' 

 wOHdmkh iïnkaOfhka we;s jerÈ ixl,amhkaf.ka iudch uqojd .ekSug 
mqfrda.dó fufyjrla lsÍu' 

 .=re jD;a;sfha f.!rjh by< ±óu i|yd iudch fhduq lsÍug lghq;= 
lsÍu' .=re jD;a;shg ydksodhl mej;=ï bj;a lsÍug mshjr .ekSu' 
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wruqK 
fn!oaO o¾Ykh u; fmdaIKh jQ l=, isß;a iy id¾O¾uj,g .re lsÍug;a ir, 
cSjk rgdjlg fhduq ùug;a" fy< l,d Ys,am w.h lsÍug;a" cd;sh fhduq lsÍu 
iy tu.ska ia:djr iudchla ìys lsÍug odhlùu' 
ls%hdldrlï 
 ,xld b;sydih iïnkaO ksjerÈ ±kqu iEu ck fldgilgu ,nd§ug 

mqfrda.dó ùu' f,dalfha me;sfrk wi;Hhkg tfrysj fmkS isàu' 
 Èjhsk mqrd msysá y`ÿkd.;a yd fuf;la wjOdkhg m;a fkdjQ mqrdúoHd;aul 

jákdlï we;s ia:dk ms<sn| cd;sl is;shula ieliSu' tu tla tla ia:dk 
iqrlaIs; lsÍu ms<sn|j ls%hdlsÍug mqrjeis lñgq msysgqùu iy jd¾Isl 
iuq̀Mjla meje;aùu iu`.u m%.;sh iudf,dapkh lsÍu' 

 idys;Hfha kj m%fndaOhla we;s lrñka iEu ck fldgilau ta i|yd Wkkaÿ 
lrùu i|yd mqfrda.dó ùu' 

 mdrïmßl ±kqï iïNdrhka yd Ys,amSh ±kqu iy l,d l=i,;djhka 
iqrlaIs; lrñka" tajd kj mrmqrg úêu;aj ,ndfoñka" mj;ajd .ekSu iy ta 
ms<sn|j iudc ±kqj;aNdjh yd f.!rjkSh;ajh we;s lsÍu' 

 msßisÿ l,djka úlD;s lrk n,mEï neyer lsÍug;a" Bg úreoaOj ke`.S 
isàug;a" iudch fhduq lsÍu" ±kqj;a lsÍu iy mqfrda.dó ùu' 

 wixjr /,af,ka uq̀M ck iudch fírd .ekSug iy ldka;djg ud;D;ajhg 
yd jeäysáhkg .re lsÍug iudch fhduq lsÍug ls%hd ud¾. we;s lsÍu' 

 foaYhg .e<fmk wkkH;dj úysod,k ir, we`.,qï ú,dis;d iy foaYSh 
ksmehqï Ndú;h i|yd iudch fhduq lsÍu' 

 

wOHdmksl 

u;h 
foaYhg jevodhS úkhdkql+, yslaóula iys; wNsudkj;a iudchla wOHdmk 
ls%hdj,sh ;=<ska ìysúh hq;=h' 

±lau 
ieuyg idOdrKj iy cd;sl wjYH;djka i|yd uQ,slj fhduq lrk" foaYhg 
Tìk wOHdmk l%uhla ìysùu' 

wruqK 
mj;sk wOHdmk rgdjka l%ufhka ksjerÈj foaYhg WÑ; u`.lg .ekSug iqÿiq 
fjkialï wOHdmk l%ufõoh ;=< we;s lsÍug mshjr .ekSu yd ta foig iudch 
fhduq lsÍu' 
ls%hdldrlï 
 wOHdmk ls%hdj,sh M,odhSj" mq̀M,a mßj¾;khlg m;a lr .ekSu iy 

wOHdmk úIh ud,dfõ b;sydih" NdIdj" wd.u" l,dj wd§ uQ,sl úIhhka 
i|yd iqÿiq fjkialï fhdackd lsÍu iy tajd ls%hdjg ke`.Sug mshjr we;s 
lsÍu' tu.ska iudchg jevodhs mqoa.,fhl= ìys jk wOHdmk ls%hdj,shla 
ilid .ekSu' 

 wOHdmkh iïnkaOfhka we;s jerÈ ixl,amhkaf.ka iudch uqojd .ekSug 
mqfrda.dó fufyjrla lsÍu' 

 .=re jD;a;sfha f.!rjh by< ±óu i|yd iudch fhduq lsÍug lghq;= 
lsÍu' .=re jD;a;shg ydksodhl mej;=ï bj;a lsÍug mshjr .ekSu' 
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 wdfhdackhka m%j¾Okh lrñka fiiaikag wdo¾Yhg .; yels fm!oa.,sl 
Wiia wOHdmk fn!oaO mdi,a msysgqùu' 

 oyï mdi,a moaO;sh mq̀M,a mokñka k`.d isgqùu;a tu.ska <ud yd ;reK 
mrmqf¾ hym;a meje;aug m%n, odhl;ajhla iemhSug lghq;= ie,iSu' 

 oyï mdi,a Wfoid cd;sl uÜgfï oyï ±kqu ñkqu ;r`.dj,shla ixúOdkh 
lsÍu yd oyï ±kqu ,nd§fï l%ufõohka kj ;dlaIKh o fhdod .ksñka 
kxjd,Su' 

 oyï mdi,a u.ska wmf.a b;sydih yd kQ;k f,dalfha wNsfhda. ms<sn|j 
;reK yd <ud mrmqr ±kqj;a lsÍug mshjr .ekSu' 

 oyï mdi,a .=rejrekaf.a iqúfYaIS ld¾h Ndrh Wfoid mq̀M,a iudc 
f.!rjhla ,ndfoñka" Tjqka ;jÿrg;a iudc ixj¾Ok ls%hdj,shg odhl lr 
.ksñka" Tjqkaf.a cSjk ;;a;ajh kxjd,Sug úúO mshjrhka ieliSu' 

 
 fn!oaO mokñka hq;= fmr mdi,a moaO;shla msysgqùu iy fmr mdi,a 

wOHdmkh foaYSh mokñka ieliSu iu`.u fmr mdi,a moaO;sh ms<sn|j 
wëlaIKhg cd;sl uKav,hla m;alsÍu' 

 Wiia wOHdmk wjia:dj yd jD;a;Sh wOHdmk wjia:djka wd¾Óluh ÿIalr;d 
u; wysñ ùfï wjia:djka o isÿ fkdjk mßÈ wjYH mshjrhka .ekSu' 

 úfYaI{ ;,fha m¾fhaIK yd .fõIK ls%hdj,shla f.dvkexùu' 
 wOHdmkh fmdÿfõ ieug myiq l%u Tiafia ,nd§ug kj ;dlaIKh fhdod 

.ekSu iy tu.ska ndysr wu;r wOHdmk moaO;sfhka isÿjk whym;a 
j¾Okhka wju lsÍu' 

 ksoyia wOHdmk m%;sm;a;sh wdrlaIdfldg úêu;aj mj;ajd .ekSu i|yd iqÿiq 
ie,iqï iïmdokh fldg tajd ls%hd;aul lsÍu' 
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mdßißl 
 foaYh 
 jdKscHh 
 lDIsld¾ñl 

foaYh 

u;h 
fidnd oyu úiska ,ndÿka iqkaor mßirh ±fha m%Odk;u fmdÿ iïm;la jYfhka 
iq/lsh hq;=h' 

±lau 
Wia ìï jeis jkdka;r i|yd;a" fiiq m%foaY ckdjdi" lDIs yd wfkl=;a l¾udka; 
i|yd;a fhdod .efkk ksjerÈ iunr mßir Ndú;hla ìys lsÍu' 

wruqK 
mßir ¥IKh wju jk fia iy iajNdjO¾u meje;aug wkql+, jk fia mdßißl 
iïm;a mßyrKh lsÍug iudch fhduq lsÍu iy ;sridr iudc Ndú;h ia:dms; 
lsÍug mqfrda.dó fjñka f,dal mdßißl wdo¾Yh njg m;aùu' 
 
ls%hdldrlï 

 foaYSh jk j.d we;s lsÍug iy ydks lr úfoaYSh jk j.d bj;a lsÍug 
iudch fhduq lsÍu;a" Wia l`ÿ uqÿka l,dmhkays isÿl< wys;lr j.d 
bj;alr" kej;;a foaYSh jk j.djka ìys lsÍug úfYaI fufyhqula weröu' 

 foaYSh jk j.d we;slsÍug wjYHh wfhdackhka m%j¾Okh lsÍu iy ta 
i|yd wjYH jdKsc tall ia:dmkh lsÍu' 

 wd¾Óluh yd mdßißl jákdlï iys; foaYSh j.djka ^fldia yd ls;=,a 
jeks& /l .ekSu iy tjeks j.djka m%j¾Okh lsÍu yd wd¾Ól jákdlï 
;yjqre lsÍug mshjr .ekSu' 

 jk iïm;" c,h" c,dY" .x.d" l`ÿ" fy,a" fjr<" lfvd,dk" l,mq wdYs%;j 
wOHhk yd wdrlaIl ^m%cd& lKavdhï m%dfoaYSh iy .%dóh jYfhka 
ixúOdkh lsÍu' 

 iuia; mßir moaO;sh /l .ksñka ;sridr iudc wd¾Ól Ndú;hla 
f.dvke`.Su ms<sn|j ±kqj;a Ndjh we;s lrñka thg wjYH lghq;= 
fufyhùu' 

jdKscHh 

u;h 
mdßißl iïm;a jdKscHh wjYH;djh i|yd fyda fjk mßfNdack wjYH;d i|yd 
fhdod .kafka kï th wksjd¾hfhkau kej; m%;sia:dmkh úh hq;=hs' 

±lau 
iudc wd¾Ól yd ish¨u ls%hdldrlï mßir ydkshlska f;drj isÿlrk ÈhqKq 
iudchSh Ndú;hla ìyslsÍu' 

wruqK 
jkh" c,h" mi we;=̀M cSj moaO;Ska /l .ekSu ish¨ jdKsc ld¾hhkays o wx.hka 
jk mßÈ iudc Ndú;hka ieliSu' 
ls%hdldrlï 
 iïm;a mßyrKh iïnkaOj ksjerÈ m%;sm;a;shl msysàug mqfrda.dóùu' 
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mdßißl 
 foaYh 
 jdKscHh 
 lDIsld¾ñl 

foaYh 

u;h 
fidnd oyu úiska ,ndÿka iqkaor mßirh ±fha m%Odk;u fmdÿ iïm;la jYfhka 
iq/lsh hq;=h' 

±lau 
Wia ìï jeis jkdka;r i|yd;a" fiiq m%foaY ckdjdi" lDIs yd wfkl=;a l¾udka; 
i|yd;a fhdod .efkk ksjerÈ iunr mßir Ndú;hla ìys lsÍu' 

wruqK 
mßir ¥IKh wju jk fia iy iajNdjO¾u meje;aug wkql+, jk fia mdßißl 
iïm;a mßyrKh lsÍug iudch fhduq lsÍu iy ;sridr iudc Ndú;h ia:dms; 
lsÍug mqfrda.dó fjñka f,dal mdßißl wdo¾Yh njg m;aùu' 
 
ls%hdldrlï 

 foaYSh jk j.d we;s lsÍug iy ydks lr úfoaYSh jk j.d bj;a lsÍug 
iudch fhduq lsÍu;a" Wia l`ÿ uqÿka l,dmhkays isÿl< wys;lr j.d 
bj;alr" kej;;a foaYSh jk j.djka ìys lsÍug úfYaI fufyhqula weröu' 

 foaYSh jk j.d we;slsÍug wjYHh wfhdackhka m%j¾Okh lsÍu iy ta 
i|yd wjYH jdKsc tall ia:dmkh lsÍu' 

 wd¾Óluh yd mdßißl jákdlï iys; foaYSh j.djka ^fldia yd ls;=,a 
jeks& /l .ekSu iy tjeks j.djka m%j¾Okh lsÍu yd wd¾Ól jákdlï 
;yjqre lsÍug mshjr .ekSu' 
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jdKscHh 

u;h 
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 l¾udka; wmøjHh yd fjk;a n,mEï fya;=fjka isÿjk mßir ¥IKh 
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 fmd,s;Ska yd ma,diaála mßyrKh wju lsÍug iudch fhduq lsÍu yd ta 

i|yd úl,am ksmehqï .%dóh yd .Dy wdYs%;j ìys lsÍu iy bj;,k 
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lvodis" ùÿre" f,day wd§ øjH m%;splS%hlrKhg lghq;= ie,iSu yd 
ksIamdok tall msysgqùu' 

lDIsld¾ñl 
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±lau 
mßirh iu`. noaO jk mßir ys;ldó lDIsld¾ñl rgdjla ±fha ia:dmkh lsÍu' 

wruqK 
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Ndú;h wju lsÍug;a" iajNdúl iïm;a M,odhS f,i mßyrKh lsÍug;a 
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 lsß ksIamdokh ^.jmÜá md,kh& .%dóh jYfhka m%j¾Okh lsÍug mq̀M,a 

fufyhqula weröu iy ta i|yd wdfhdackhka we;s lsÍu' 
 ù" lsß iy wfkl=;a fNda. j¾.j," ksIamdok wf,úlr .ekSug myiqlï 

ie<iSu' 
 

wd.ñl 
 oyu 
 wdOHd;añl 
 ±yeñ mqkreoh uQ,sl ld¾hNdrh 
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oyu 

u;h 
fn!oaO o¾Ykh ish¨ f,dajeishkaf.a wkd.; meje;aug wod< o¾Ykh fõ' 

±lau 
O¾uh iy ix>hd ksh; jYfhka u r;akhka fia rlsk iudchla ±fha ìyslsÍu' 

wruqK 
ks¾u, nqÿ oyï mKsúvh f,djmqrd ñksia le,g fhduq lsÍu yd nqÿ oyug fjk;a 
wd.ñl jHdma; jdo u.ska isÿlrk wksis n,mEï keje;aùug iudch fhduq lsÍu 
iy ta i|yd ls%hd;aul ùu' 
ls%hdldrlï 
 ix>r;akfha f.!rjfha yd kdhl;ajfha ia:djrj k`.d isgqùug mq̀M,a f,i 

fhduq ùu' 
 fn!oaO Ydikhg tfrys lghq;= fy<sorõ lr" tajd uq̀Mukska bj;a lsÍug 

iuia; iudch fhduq lsÍu iy wd.ñl jHdma;jdoh kS;sfhka ;ykï lsÍu 
olajd lghq;= fufyhùu' 

 NslaIq wOHdmkh ls%hdj,sh iy NslaIq mqyqKq ls%hdj,sh cd;sl ;,fhka iy 
m%dfoaYSh jYfhka k`.d isgqùu' idufKar NslaIq mqyqKq wdh;k msysgqùu" 
úfYaIfhka NslaIQka jykafia,d" .sys lKavdhï iu`. ñY% wOHdmkfha fh§u 
Wml%ñl .eg,qjla fia y`ÿkd ksjerÈ lsÍug mqfrda.dó ùu' 

 NslaIq wOHdmksl myiqlï ie,iSï rcfha j.lSula njg m;alsÍu' 
 rgmqrd úydria:dk jvd;a Yla;su;aj mj;ajd f.k hdug bv ie,fik 

iqúfYaIS ls%hd weröu ish¨ úydria:dk wdYs%;j fmdÿ cd;sl ls%hdj,shg 
wkqnoaê;j iñ;s ixúOdk msysgqùu' 

 ix>dêlrKh lghq;= jvd úêu;aj ia:dmkh lr .ekSug mqfrda.dó fjñka 
iajdóka jykafiag mj;sk wêlrK ls%hdoduh u.ska isÿjk wjysr;djhka 
ksje/È lsÍug mshjr .ekSu' 

 ix>r;akfha f.!rjhg ydkslr meje;=ï" isoaê yd n,mEï fukau Wml%u 
bj;a lsÍug fmruqK .ekSu' 

 kj ;dlaIKh fhdod .ksñka nqÿ oyu f,da m;< lsÍug iy oyï ±kqu 
ieug ,nd§ug ls%hd ie,iqï lsÍu" úúO jhia ldKavhkag .e<fmk oyï 
l|jqre" idlÉPd" iïuka;%K u.ska oyï ±kqu yd Ndú;hka iudcfhka 
;yjqre lsÍu' 

 tla tla fCIa;%hkays W.;a iajdóka jykafia,df.a ±kqu yd fiajh iudchg 
,nd§ug we;s wjia:djka úêu;a lsÍu yd bv m%ia;dj ie,iSu' 

 Ydiksl ia:djr;ajh Wfoid uyd ix>r;akfha ksfhdackh m%udKd;aulj yd 
.=Kd;aulj j¾Okh lr .ekSug wjYH ish¨ idOl imqrd,Su yd .eg,q 
we;af;a kï tajd y`ÿkdf.k jyd ksjerÈ lsÍug úfYaI ls%hdud¾. .ekSu' 

 fn!oaO wd.ñl wdh;k Wfoid ,efnk wdodhï rdcH uqo,a mK;a u.ska 
yiqrjk wjia:djkays§ fn!oaO Ydiksl m%j¾Ok lghq;= i|yd muKla 
fhofjk mßÈ lghq;= i,iajd .ekSu' 

 NslaIQka jykafia fj;g fyda úydria:dk fyda mqrdjia;=j,g l=uk wdldrhlska 
fyda ydks meñKùu nrm;, wmrdO .Kfha,d ie,lSug wjYH kS;s 
ixfYdaOkhla ,nd .ekSug mshjr .ekSu' 

 oiis,a uEKsjreka iy NslaIQKSka ms<sn| j;auka ;;a;ajh wOHhkh lrñka" 
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tu moaO;sh ia:djrj k`.d isgqjñka" iudchg uy;a fiajhla yd u`. 
fmkaùula ,efnk mßÈ M,odhS;ajhg yd f.!rjkSh;ajhg m;alsÍu'fn!oaO 
wd.ñl ia:djr;ajh yd wdrlaIdj i|yd kS;s WmfoaYl iNdjla ia:dmkh 
lsÍu' 

 1955 iy 2002 t<s±lajqKq fn!oaO fldñIka iNd jd¾;d iudcfha m%n, 
wjOdkhg fhduq lrñka tu ks¾foaYhka ls%hd;aul lr .ekSug lghq;= lsÍu' 

 O¾u ix.dhkdjla meje;aùu olajd ls%hdj,sh mq̀M,a lsÍu' 
 

wOHd;añl 

u;h 
fn!oaOhka ksrka;rfhka oyu wkq.ukh lrk ie±yej;a mqoa.hka úh hq;=h' 

±lau 
±yeñ" yslauqKq" .=Kj;a yd is,aj;a keKj;a ck iudchla ±fha ìysùu' 

wruqK 
iudch hyu`.g fhduq lsÍu i|yd nqÿ oyug wkql+, ish¨u wdo¾Yhka 
biau;= lr .ekSug iudch fhduq lsÍu iy ta i|yd odhlùu' 
ls%hdldrlï 

 oyï ^ksjerÈ& ±kqu iy ta u; mokï idrO¾u iudchg ,nd§fï l%ufõoh 
m%;sixúOdkh lsÍu' 

 mqka fmdfyda Èkfha wd.ñl ld¾hhkays fh§ug we;s ndOd bj;a lsÍu iy 
thg wkq.dój iudc mej;=ï ksjerÈ lsÍu iy tu iïm%odh ia:djrj yd 
iduQysl f,I iudch ;=< f.dvkexùu' 

 fmdfyda Èkfha úydria:dkhkays jhia ldKavhkg .e<fmk mßÈ wd.ñl 
jev igyka ixúOdkh lrñka tu lghq;= m%fndaOu;aj mj;ajd f.k hdug 
mqfrda.dó ùu' 

 ish¨u fn!oaOhka wksjd¾hfhka Ndjkdj i|yd fhduq lsÍu yd th ufkda" 
ldhsl wjYH;djla$ Ndú;hla njg fmdÿ iudch ±kqj;a lsÍu' 

 úydria:dk wdYs%;j fn!oaO WmfoaYk fiajd iemhSug lghq;= lsÍu iy 
tu.ska iudcfha udkisl ia:djr;ajhg fi; ie,iSu' 

 fn!oaO Ndjkd ms<sn|j m¾fhaIK ls%hdj,shla mj;ajd .ksñka tu.ska 
fm!oa.,slj isÿjk ldhsl yd udkisl j¾Okh ms<sn|j kùk ;dlaIKsl 
l%ufõohka Wmfhda.S lr .ksñka fmdÿ iudchg yd fiiq f,dalhg tu 
lreKq m%p,s; lsÍu' 

 <ud mrmqfrys wOHd;añl .=Kdx. j¾Okh lsÍu msKsi iy tu.ska wkd.; 
 jeäysá mrmqr jk Tjqka ukd ixhuhlg fhduq lsÍu msKsi <ud ixj¾Okh 

ms<sn| cd;sl ls%hdj,shla wdrïN lsÍu yd tu ls%hdj,sh úydria:dk oyï 
mdi,a wdY%s;j f.dvkxjd,Su' 

 udOH ;=<ska fmdaod muKla fkdj iEu Èklu fn!oaOhka ±kqj;a lsÍfï jev 
igyka iïmdokh lsÍu iy m%pdrh lsÍug wjYH miqìu m%j¾Okh lsÍu yd 
ta ms<sn| mqfrda.dó ld¾h Ndrh bgqlsÍu' 

 u;a øjH Ndú;fhka je<lSfï iy ks¾udxY wdydrfhka hemSfï ms<sfj; 
kxjd,Sug iqÿiq mshjr .ksñka tfoig iudch fhduq lsÍu' 

 fn!oaO ±kqu iy tu.ska f.dvkef.k hym;a iudch ms<sn| ±kqu 
myiqfjka ,efnk ms<s.;a fmdÿ fmd;a ldKavhla iudchg y`ÿkajd §ug 
mshjr .ekSu yd fmr mej;s msx fmd; kej; Ndú;hg y`ÿkajd§u' 

 

461



462 
 

±yeñ mqkreohl uQ,sl ld¾hNdrh 

u;h 
fmdÿ uyd cd;sl jHdmdrhlg fufyhqïlrefjl= wjYH fõ' 

±lau 
nqÿ oyu iy furg yr moaO;sh u; msygd ls%hd lsÍfuka ish¨ Wjÿrej,ska ñÈh 
yelsh' 

wruqK 
fn!oaO o¾Ykh u; wd.ñl" ixialD;sl" mdßißl" wd¾Ól yd iudcSh 
m%;sixialrK ls%hdj,shla f.dvkexùu iy oYlhlg wvq ld,hla ;=< furg 
iudch hkq f,dalfha iqúfYaIs jQ iy iajdëk jQ Yla;su;a ±yeñ iudchla njg m;a 
lsÍu' 
ls%hdldrlï 
 uyd mqkreo ls%hdj,sh Wfoid iudc kdhl;ajfha oEys;ldó .sys meúÈ 

md¾Yjhka taldnoaO;djfhka fhduq ùug mshjr .ekSu yd tla tla fCIa;% 
i|yd úfYaI qfuka hq;= WmfoaYl uKav, msysgqùu' 

 fn!oaO wruqo,la msysgqùu" úúO f,i myiqfjka thg odhlùug bv m%ia:d 
ie,iSu' 

 ys;j;a rgj, iyfhda.fhka fyda furg fn!oaO iudcfha b;sß ù we;s 
Yla;sh taldnoaOj fufyhjd fyda mqkreo ls%hdj,sh f.dvkexùfï taldhk 
wruqKska udOH ls%hdj,shla weröu' 

 fhdacs; ls%hd ie,iqu uQ,sl wÈhr ;=klska y`ÿkd .ksñka wdrïN lsÍu yd 
uQ,sl jYfhka uQ,H ls%hdj,shla yd mdßfNda.sl fiajd cd,hla o iudc 
wdrlaIK ls%hdj,shla o f.dvkexùu ;=<ska iduQysl Yla;sh taldnoaOj 
fufyhùu' 

 iudch ±kqj;a lsÍu iu`.ska icSùlrK ls%hdj,sh .ï okõ lrd wLKavj 
/f.k hñka úydria:dk wdY%s;j .%dóh wd¾Ól yd idudcsl m%j¾Ok lghq;= 
Èjhsk mqrd ia:dmkh lsÍug mshjr .ekSu' 

 
 fn!oaO rgj,ska yd idOdrK f,i ls%hd lrkq ,nk úfoaY rgj,ska 

iyfhda.h ,nd .ekSug lghq;= lsÍu iy fuu ;;a;ajhka ms<sn|j f,dal 
m%cdj ±kqj;a lsÍug mshjr .ekSu' 

 l<ukdlrKh iy miqúmru mj;ajd f.k hdug úfYaI mshjrhka ieliSu' 
 iudchg yd f,dalhg j;auka ienEj ms<sn|j m%Yakdj,shla iy mqkreo ls%hd 

ie,iqu bÈßm;a lsÍu iu`. thg tl`.;dj fyda úl,amh ms<sn|j úuiSu 
;=<ska m%n, cd;sl yd wd.ñl m%fndaOhla rgmqrd ìys lsÍu' 

 furg iNH;ajh f.dvkexjQ nyq;r cd;sh wk;=rg m;aùu hkq furgjdiS 
fiiq ckj¾.hkays o úkdYh jk nj o fn!oaOhkaf.a iqrCIs; Ndjh hkq 
fiiq ish`M ckj¾.hkays fuka u iuia; cSj moaO;sfhys hym; nj o 
;yjqre f,i f,djg m%ldY lsÍug mshjr .ekSu' 
 

fn!oaOhkaf.a uki b;d Wiia ls%hdldÍ;ajhlska hq;= hehs kùk f,dalh ;=< m%ldY 
ù we;' furg f.dvke.=Kq fn!oaO iNH;ajh oyila ndOl ueo §¾> b;sydihla 
mqrd fï;dla l,a iq/lsj mej;Sfï ie`.jqKq i;H fn!oaO iudcfha fmdÿ Ñ;a; 
Yla;sh úh hq;=h' ñksia is;l Ñ;a; Yla;sh f,dalfha ish¨ ;dlaIK ls%hdldrlïys 
iSudjka blaujd hk nj o j;auka f,dalh jgyd .ksñka we;' fuu ish¨ Yla;sh yd 
yelshdjka i;= wm yg j;auka wNsfhda. taldka;fhkau ch .; yelsh' furg 
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 fhdacs; ls%hd ie,iqu uQ,sl wÈhr ;=klska y`ÿkd .ksñka wdrïN lsÍu yd 
uQ,sl jYfhka uQ,H ls%hdj,shla yd mdßfNda.sl fiajd cd,hla o iudc 
wdrlaIK ls%hdj,shla o f.dvkexùu ;=<ska iduQysl Yla;sh taldnoaOj 
fufyhùu' 

 iudch ±kqj;a lsÍu iu`.ska icSùlrK ls%hdj,sh .ï okõ lrd wLKavj 
/f.k hñka úydria:dk wdY%s;j .%dóh wd¾Ól yd idudcsl m%j¾Ok lghq;= 
Èjhsk mqrd ia:dmkh lsÍug mshjr .ekSu' 

 
 fn!oaO rgj,ska yd idOdrK f,i ls%hd lrkq ,nk úfoaY rgj,ska 

iyfhda.h ,nd .ekSug lghq;= lsÍu iy fuu ;;a;ajhka ms<sn|j f,dal 
m%cdj ±kqj;a lsÍug mshjr .ekSu' 

 l<ukdlrKh iy miqúmru mj;ajd f.k hdug úfYaI mshjrhka ieliSu' 
 iudchg yd f,dalhg j;auka ienEj ms<sn|j m%Yakdj,shla iy mqkreo ls%hd 

ie,iqu bÈßm;a lsÍu iu`. thg tl`.;dj fyda úl,amh ms<sn|j úuiSu 
;=<ska m%n, cd;sl yd wd.ñl m%fndaOhla rgmqrd ìys lsÍu' 

 furg iNH;ajh f.dvkexjQ nyq;r cd;sh wk;=rg m;aùu hkq furgjdiS 
fiiq ckj¾.hkays o úkdYh jk nj o fn!oaOhkaf.a iqrCIs; Ndjh hkq 
fiiq ish`M ckj¾.hkays fuka u iuia; cSj moaO;sfhys hym; nj o 
;yjqre f,i f,djg m%ldY lsÍug mshjr .ekSu' 
 

fn!oaOhkaf.a uki b;d Wiia ls%hdldÍ;ajhlska hq;= hehs kùk f,dalh ;=< m%ldY 
ù we;' furg f.dvke.=Kq fn!oaO iNH;ajh oyila ndOl ueo §¾> b;sydihla 
mqrd fï;dla l,a iq/lsj mej;Sfï ie`.jqKq i;H fn!oaO iudcfha fmdÿ Ñ;a; 
Yla;sh úh hq;=h' ñksia is;l Ñ;a; Yla;sh f,dalfha ish¨ ;dlaIK ls%hdldrlïys 
iSudjka blaujd hk nj o j;auka f,dalh jgyd .ksñka we;' fuu ish¨ Yla;sh yd 
yelshdjka i;= wm yg j;auka wNsfhda. taldka;fhkau ch .; yelsh' furg 
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jdiSkaf.a iduQysl Ñ;a; Yla;sh Èkm;d tlu fudfyd;l rg" ±h" iuh 
iq/flajdhs hk m%d¾:kdj wêIaGdkhg fhduq lruq' hym;a ±lafuka" hym;a 
l,amkdfjka hq;=j ft;sydislj mejÍ we;s ld¾h Ndrhg msúfiuq' 
 
   
iiuuiiaa;;  ,,xxlldd  ffnn!!ooaaOO  uuyydd  iiïïffïï,,kkffhhaa  yyssggmmqq    ..rree  iiNNddmm;;sskksshhjj  iissáá  wwddppdd¾¾hh  ññ,,sskkdd  
iiqquu;;ssmmdd,,  uuee;;ssKKsshhff..aa  iiuuffhhaa""  llDD;;HHddêêllddÍÍ  uuKKaavv,,hh  iiyyss;;  úúooaajj;;aa  uuKKaavv,,hhllaa  úúiisskkaa  
iiïïmmddookkhh  llrrkk  ,,oo  ffuuuu  ——ffnn!!ooaaOOddff,,ddaallhh˜̃  llss%%hhddllddÍÍ  iiee,,eeiiaauu""  hh::dd¾¾;;hhllaa  nnjjgg  mm;;aa  
llssÍÍuu  jj;;aauukkaa  ..rree  iiNNddmm;;ss  cc..;;aa  iiqquu;;ssmmdd,,  uuyy;;dd  wwee;;==̀̀ MM  iiuuiiaa;;  ,,xxlldd  ffnn!!ooaaOO  uuyydd  
iiïïffïï,,kkffhhaa  wwNNssmm%%ddhhhhss''  
 
 

ksjy,a rgla" ±hla f.dvkexùug iefjdu 
tlafjuq' 

th wm ieug l< yelsh' 
wms th bgq lruq' 

f;rejka irKhs æ 
iuia; ,xld fn!oaO uyd iïfï,kh 
380" fn!oaOdf,dal udj;" 
fld<U 07 
2019 ud¾;= 07 
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ඳරිශිසවඹ 7. බ   

රජමේ ආයුර්මශද චලදය නිධළරීන්මේ වංගභය විසින් ඉදිරිඳ  කරන 

ද මයෝජනළ 

01 �ුරංහුඵහුවිධුමදයුක්රභුබහවිතුනුයවක්ුබරුපිිගළම භුවහුඑහිදීු� 

රංහබේුබද්ීඹුමදයුක්රභඹුවළකිුෆභුසථහුදීුභුබහවිතුකිරීභවුවහු

ංෂ ධනඹුබොවුඟහතිුුබෞයු�ඹහලිඹුතුශුනිසිුඳරිදිුසථහනතුබොවු

බහවිතුකිරීභවුයඟඹුඵළඳීුසිිනනුඵවුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුභුතවවුරුුකිරීභ. බ 

02 �ුරංහුනිදවසු බෞයුබේහක්ුඳඹනුඵවුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබන්ු

තවවුරුු කිරීභු වහු ඕනෆභුමදයු ක්රභඹකින්ු ්රතිහයු රඵහළම භවු වළකිු නු

ඳරිදිුබයෝවල්ුඳද්ධතිඹු්රතිංසයවඹුකිරීභ. බ 

03 බහවිතු යනු මදයු ක්රභු නුු බනොරහු  සිඹලුභ මදයු ක්බේත්රරු

මදයරුන්ුආතුළුුහයුභණ් රඹවුළුගප්ුවහුදීභනහුවිභතහඹකින්ුබතොයු

ුබවිභවුවයුතුුකිරීභ. බ 

04 බද්ීඹුමදයුක්බේත්රබ ුඳරිඳහරනුූවඹු්රතිංවිධහනඹුකිරීභ. බ 

05 බද්ීඹු මදයු ක්රභඹු (්රහථමි,ු ද්විතිිනු වහු නිහයවු බේහ)ු විධිභත්ු ු

ඳත්හුබනුඹෆභවුලයුම තිරීතිුළුතින්ුවඳුන්හුදීභ. බ) 

06 බයෝු විවයවු බේහු විධිභත්ු කිරීභු වහු ඟනතු බේහක්ු ඵවු ඳත්ු කිරීභවු

ලයුඹිනතරුඳවසුම්ුළඩිුදියුණුුකිරීභ. බ 

07 ංඝහයුක්බේත්රඹුතුශුබද්ීඹුමදයුක්රභුබහවිතඹුවිධිභත්ුවහුඳරදහීමු  බරු

බඹොදහුතුවළකිුනුඳරිදි නුඊඳහඹුභහෂ ුවඳුන්හුදීභ. බ 

08 ලහහයුඖධුපිිගඵුඳෂ බ වු්රෂ ධනඹුකිරීභවුලයුපිඹයුළම භුවු

බද්ීඹුඖධුගුවහත්භුබරුනිසඳහදනඹු්රෂ ධනඹුකිරීභවුපිඹයුළම භ. බ 

09 බද්ීඹුමදයු ධයහඳනඹු වහු ඈවශු ගුවහත්භු බහඹක්ු රඵහදීභු වහු

ඊඳහධිුභට්වබම්ුධයහඳනුවයුතුුළඩිුදියුණුුකිරීභවුපිඹයුළම භ. බ 

10 ශික්වුබයෝවල්ුඳද්ධතිඹුළඩිු දියුණුුකිරීභ,ුශිය - බයෝගීුනුඳහතඹුබරෝු

බෞයුංවිධහනබ ුනිෂ වහඹුභතුසිදුුකිරීභ. බු 

 

464



464 
 

ඳරිශිසවඹ 7. බ   

රජමේ ආයුර්මශද චලදය නිධළරීන්මේ වංගභය විසින් ඉදිරිඳ  කරන 

ද මයෝජනළ 

01 �ුරංහුඵහුවිධුමදයුක්රභුබහවිතුනුයවක්ුබරුපිිගළම භුවහුඑහිදීු� 

රංහබේුබද්ීඹුමදයුක්රභඹුවළකිුෆභුසථහුදීුභුබහවිතුකිරීභවුවහු

ංෂ ධනඹුබොවුඟහතිුුබෞයු�ඹහලිඹුතුශුනිසිුඳරිදිුසථහනතුබොවු

බහවිතුකිරීභවුයඟඹුඵළඳීුසිිනනුඵවුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබේුභුතවවුරුුකිරීභ. බ 

02 �ුරංහුනිදවසු බෞයුබේහක්ුඳඹනුඵවුඅණ්ඩුක්රභුයසථහබන්ු

තවවුරුු කිරීභු වහු ඕනෆභුමදයු ක්රභඹකින්ු ්රතිහයු රඵහළම භවු වළකිු නු

ඳරිදිුබයෝවල්ුඳද්ධතිඹු්රතිංසයවඹුකිරීභ. බ 

03 බහවිතු යනු මදයු ක්රභු නුු බනොරහු  සිඹලුභ මදයු ක්බේත්රරු

මදයරුන්ුආතුළුුහයුභණ් රඹවුළුගප්ුවහුදීභනහුවිභතහඹකින්ුබතොයු

ුබවිභවුවයුතුුකිරීභ. බ 

04 බද්ීඹුමදයුක්බේත්රබ ුඳරිඳහරනුූවඹු්රතිංවිධහනඹුකිරීභ. බ 

05 බද්ීඹු මදයු ක්රභඹු (්රහථමි,ු ද්විතිිනු වහු නිහයවු බේහ)ු විධිභත්ු ු

ඳත්හුබනුඹෆභවුලයුම තිරීතිුළුතින්ුවඳුන්හුදීභ. බ) 

06 බයෝු විවයවු බේහු විධිභත්ු කිරීභු වහු ඟනතු බේහක්ු ඵවු ඳත්ු කිරීභවු

ලයුඹිනතරුඳවසුම්ුළඩිුදියුණුුකිරීභ. බ 

07 ංඝහයුක්බේත්රඹුතුශුබද්ීඹුමදයුක්රභුබහවිතඹුවිධිභත්ුවහුඳරදහීමු  බරු

බඹොදහුතුවළකිුනුඳරිදි නුඊඳහඹුභහෂ ුවඳුන්හුදීභ. බ 

08 ලහහයුඖධුපිිගඵුඳෂ බ වු්රෂ ධනඹුකිරීභවුලයුපිඹයුළම භුවු

බද්ීඹුඖධුගුවහත්භුබරුනිසඳහදනඹු්රෂ ධනඹුකිරීභවුපිඹයුළම භ. බ 

09 බද්ීඹුමදයු ධයහඳනඹු වහු ඈවශු ගුවහත්භු බහඹක්ු රඵහදීභු වහු

ඊඳහධිුභට්වබම්ුධයහඳනුවයුතුුළඩිුදියුණුුකිරීභවුපිඹයුළම භ. බ 

10 ශික්වුබයෝවල්ුඳද්ධතිඹුළඩිු දියුණුුකිරීභ,ුශිය - බයෝගීුනුඳහතඹුබරෝු

බෞයුංවිධහනබ ුනිෂ වහඹුභතුසිදුුකිරීභ. බු 
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වන්බේ 

 
6 පඟයුඑල්රහර බම්ධහනන්දුසහමින්ු

වන්බේ 
 

7 පඟයුවෆබො ුවිඳසීම සහමින්ුවන්බේ 
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15 ලුතිනන්ුෂ නල්ුබලෝ රසුභවතහ 
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107 අෂ . බඑම්. බුඵණ් හය භළණිබක්ුභවත්මිඹ 
 

108 එම්. බඑම්. බුභංජුරහ කුභහරිුභවත්මිඹ 
 

109 එම්. බඑල්. බුධම්මිහ කුභහරිුයත්නහඹු
භවත්මිඹ 

 
110 ඒ. බුකුසුභරතහුභවත්මිඹ 

 

471 
 

111 බජ්. බබජ්. බුසිරිල්ුභවතහ 

 
112 එස. බුයංඟනි භවත්මිඹ  

 
113 එම්. බුබනෝභහ භවත්මිඹ  

 
114 ඹහත්බත්ුබදයුඊපුල් ්රන්තු

බවේභන්තුභවතහ 
 

115 පඟයුගිරිතබල් ගුවහනන්දුනහඹු
සහමින්ුවන්බේ 

 
116 පඟයුබඳෝද්දිබර ද්ධෂ භකීෂ තිුශ්රිු

ඝන්රහනන්දුනහඹුසහමින්ුවන්බේ  
 

117 පඟයුයන්මුතුර ංකයතනුසහමින්ු
වන්බේ  

 
118 පඟයුඊවනුධම්භයතන සහමින්ු

වන්බේ  
 

119 පඟයුකිරිඳිළර බෝභයතනුසහමින්ු
වන්බේ  

 
120 පඟයුබේනහඳතිබ  අනන්දුසහමින්ු

වන්බේ  
 

121 පඟයුබත්සිරිභ ඊඳතිසුසහමින්ු
වන්බේ 

 
122 පඟයුමවපිිනබ  ීමරයතනුසහමින්ු

වන්බේ 
 

123 ඊදිතුමිල්ුභවතහ   

 
124  ද. බඑම්. බුසිරිෂ ධන භවතහ  

 
125 ජී. බුරුවහයත්නුභවතහ 

 
126 මදයුඅසිරිුදිහනහඹ භවතහ  

 
127 භංජුරුී භනුනත් යත්නහඹුභවතහ 

 
128 ජී. බ බ්. බඑස. බුයවපයය භවතහ 

 
129 එච්. බුඊඳහලිුවිඟඹරත් භවතහ 

 
130 ්රළන්සිසුපයයයත්න භවතහ 

 
131 පඟයුකියභුවිභරබඟෝති සහමින්ු

වන්බේ 
 

132 පඟයුආත්ර ද්ධහනන්දුසහමින්ු
වන්බේ 
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133 පඟයුභහන් ර නන්දයතනුසහමින්ු
වන්බේ  

 
134 න්තුල්විස භවතහ  

 
135 එස. බඑම්. බයත්නසිරි ඵණ් හයුභවතහ  

 
136 තිපඟයුදිවිඹව ඹසසිුසහමින්ු

වන්බේ  
 

137 පඟයුභකුරෆබේ සුදසනුසහමින්ු
වන්බේ   

 
138 නිබයෝිතහුරක්භහලි භවත්මිඹ 

 
139 ෂ . බඑල්. බුඳණ්ඩිතයත්න භවතහ 

 
140 පඟයුත්බත්ළබේ ධම්භහනන්දුසහමින්ු

වන්බේ 
 

141 පඟය බදවුන්දයුධම්භරුිතුසහමින්ු
වන්බේ  

 
142 පඟයුඊවහකරුබේ රිඹධඟුසහමින්ු

වන්බේ 
 

143 . ද්ධිුරුවහයත්න භවතහ 
 

144 භල්ුඟඹරත්ුභවතහ 
 

145 ඊඳහලිුයහඟඳක් භවතහ  

 
146 අඝහෂ ඹුඑම්. බුඊඳහලි බේදයුභවතහ  

 
147 යවිුපිරීසුභවතහ 

 
148 බේනුවියයත්න භවතහ  

 
149 තිරිකුවහභරබ ුඅනන්ද භවහුනහඹු

සහමින්ුවන්බේ 
 

150 අනන්දුභහහින්න්දුභවතහ 
 

151 බවේභුබේනහනහඹුභවතහ 

 
152 ළලුම්ුදුබෂොන්බේහ බබ්යත්නුභවතහ  

 
153 එම්. බඑම්. බඑස. බ ද. බ භනම්බප්රිුභවතහ   

 
154 යංඟනිුයත්නඳහර භවත්මිඹ    
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133 පඟයුභහන් ර නන්දයතනුසහමින්ු
වන්බේ  

 
134 න්තුල්විස භවතහ  

 
135 එස. බඑම්. බයත්නසිරි ඵණ් හයුභවතහ  

 
136 තිපඟයුදිවිඹව ඹසසිුසහමින්ු

වන්බේ  
 

137 පඟයුභකුරෆබේ සුදසනුසහමින්ු
වන්බේ   

 
138 නිබයෝිතහුරක්භහලි භවත්මිඹ 

 
139 ෂ . බඑල්. බුඳණ්ඩිතයත්න භවතහ 

 
140 පඟයුත්බත්ළබේ ධම්භහනන්දුසහමින්ු

වන්බේ 
 

141 පඟය බදවුන්දයුධම්භරුිතුසහමින්ු
වන්බේ  

 
142 පඟයුඊවහකරුබේ රිඹධඟුසහමින්ු

වන්බේ 
 

143 . ද්ධිුරුවහයත්න භවතහ 
 

144 භල්ුඟඹරත්ුභවතහ 
 

145 ඊඳහලිුයහඟඳක් භවතහ  

 
146 අඝහෂ ඹුඑම්. බුඊඳහලි බේදයුභවතහ  

 
147 යවිුපිරීසුභවතහ 

 
148 බේනුවියයත්න භවතහ  

 
149 තිරිකුවහභරබ ුඅනන්ද භවහුනහඹු

සහමින්ුවන්බේ 
 

150 අනන්දුභහහින්න්දුභවතහ 
 

151 බවේභුබේනහනහඹුභවතහ 

 
152 ළලුම්ුදුබෂොන්බේහ බබ්යත්නුභවතහ  

 
153 එම්. බඑම්. බඑස. බ ද. බ භනම්බප්රිුභවතහ   

 
154 යංඟනිුයත්නඳහර භවත්මිඹ    
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155 කුසුම්ඵන්දු භයවික්රභුභවතහ  

 
156 භද්දුභබේුඅරිඹයත්න භවතහ  

 
157 දඹහුඑස. බබජ්. බුපයබයසය භවතහ 

 
158 එච්. බඅෂ . බුඝහන්දනි විබජ්යත්නුභවත්මිඹ 

 
159 ංජීුරුවහයත්නුභවතහ 

 
160 පිඹදහුභහයමබේුභවතහ 

 
161 පඟයුඟුලුුගුල්බල් සිරිුජිනහනන්දු

සහමින්ුවන්බේ   
 

162 බක්. බඑම්. බුවිබජ්යත්නුභවතහ 
 

163 එච්. බඑම්. බඩී. බඅෂ . බුබවේයත් භවතහ 
 

164 බජ්. බඩී. බකීෂ ති වික්රභයත්නුභවතහ  
 

165 බබ්ුයත්නහඹුභවතහ 
 

166  බ්. බඒ. බඑල්. බ වික්රභසිංවුභවතහ 
 

167 පඟයුදහඳබන්  භහින්දුසහමින්ුවන්බේ    

 
168  බ්. බපී. බුහමිණිුද ල්විසුභවතහ 

 
169 ඝන්රරහල්ුභබේුභවතහ 

 
170 එස. බපී. බුපයයබේය භවතහ  

 
171 එම්. බඑම්. බුයවසිංවුභවතහ   

 
172 මදයුනුරහ විබජ්සුන්දයුභවත්මිඹ  

 
173 එච්. බබක්. බබක්. බුකුන්තරහ භවත්මිඹ  

 
174 බක්. බඑච්. බප්රිඹන්ති භවත්මිඹ  

 
175 ගිරිවහභුමුනියතන සහමින්ුවන්බේ  

 
176 පඟයුපයයබඳොකුබන් සුභංරුසහමින්ු

වන්බේ 
 

177 නිභල්ුඒනහඹ භවතහ  
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178 ම්ඳශ ඩුබේ දිල්රුක්ිතුශිබයෝමිු
බෂොන්බේහුභවත්මිඹ 

 
179 යත්නහඹුමුදිඹන්බේරහබේ නබඹෝමිු

කුසුම්ුකුභහරිුභවත්මිඹ 
 

180 බක්. බ බ්ලිේ. බුජියරතහ භවත්මිඹ 
 

181 ඩී. බආම්. බුමුතුභළණිබක් භවත්මිඹ 
 

182 එස. බජී. බුභණි �ඹහරතහුභවත්මිඹ 
 

183 එස. බඑම්. බුබනවියත්න භවතහ  
 

184 එච්. බඑම්. බුරුවහයත්න භවතහ 

 
185 අනන්දුවිබජ්තිර භවතහ  

 

186 
පඟයු නිඹංබො ු ධෂ භකීෂ තිු ශ්රි 
ංකයක්ිතතු විජිතසිරිු නුනහඹු
සහමින්ුවන්බේ 

 
187 තිපඟයු දිවුරකුඹුබෂ ු නුනහඹ 

සහමින්ුවන්බේ  
 

188 පඟයු නහයන්ඳනහබේු අනන්දු නහඹු 
සහමින් වන්බේ  

 
189 ඵශකනු නහඹු දීකහයුු බඹනහඹ 

භවතහ   
 

190 එල්. බඑච්. බුවරිසඝන්රුභවතහ  

 
191 දී. බමු. බමු. බුදිහනහඹුභවතහ 

 
192 විබලේජු මදයු භන්ු රුවහතිර 

භවතහ  
 

193 භහඳශභු භහනබේු ඟඹන්තු ඵණ් හයු
ඹහඳහ භවතහ 

 
194 ම තිජුඑම්. බඩී. බපී. බුවකුඹුය භවතහ  

 
195 මිුඝතුයංවුඟඹසිංවුභවතහ  

 
196 නුරහුකුභහරිුවිබජ්යත්න භවත්මිඹ  

 
197 ඈන්රහුබද්විුසුභනබේයුභවත්මිඹ 

 
198 බක්. බපී. බුජිනබේනුභවතහ  
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178 ම්ඳශ ඩුබේ දිල්රුක්ිතුශිබයෝමිු
බෂොන්බේහුභවත්මිඹ 

 
179 යත්නහඹුමුදිඹන්බේරහබේ නබඹෝමිු

කුසුම්ුකුභහරිුභවත්මිඹ 
 

180 බක්. බ බ්ලිේ. බුජියරතහ භවත්මිඹ 
 

181 ඩී. බආම්. බුමුතුභළණිබක් භවත්මිඹ 
 

182 එස. බජී. බුභණි �ඹහරතහුභවත්මිඹ 
 

183 එස. බඑම්. බුබනවියත්න භවතහ  
 

184 එච්. බඑම්. බුරුවහයත්න භවතහ 

 
185 අනන්දුවිබජ්තිර භවතහ  

 

186 
පඟයු නිඹංබො ු ධෂ භකීෂ තිු ශ්රි 
ංකයක්ිතතු විජිතසිරිු නුනහඹු
සහමින්ුවන්බේ 

 
187 තිපඟයු දිවුරකුඹුබෂ ු නුනහඹ 

සහමින්ුවන්බේ  
 

188 පඟයු නහයන්ඳනහබේු අනන්දු නහඹු 
සහමින් වන්බේ  

 
189 ඵශකනු නහඹු දීකහයුු බඹනහඹ 

භවතහ   
 

190 එල්. බඑච්. බුවරිසඝන්රුභවතහ  

 
191 දී. බමු. බමු. බුදිහනහඹුභවතහ 

 
192 විබලේජු මදයු භන්ු රුවහතිර 

භවතහ  
 

193 භහඳශභු භහනබේු ඟඹන්තු ඵණ් හයු
ඹහඳහ භවතහ 

 
194 ම තිජුඑම්. බඩී. බපී. බුවකුඹුය භවතහ  

 
195 මිුඝතුයංවුඟඹසිංවුභවතහ  

 
196 නුරහුකුභහරිුවිබජ්යත්න භවත්මිඹ  

 
197 ඈන්රහුබද්විුසුභනබේයුභවත්මිඹ 

 
198 බක්. බපී. බුජිනබේනුභවතහ  
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199 �ඹන්තුඟඹබේයුභවතහ  

 
200 ඉ. බබක්. බුඝම්පිුවිල්න්ුභවතහ  

 
201 ළමුණුුටී. බ ද. බුලිසුන්දය භවතහ  

 
202 ව. බබක්. බමු. බුඟඹයත්නුඵණ් හයුභවතහ  

 
203 මදයුබක්. බුබෝභයත්නුභවතහ  

 

204 ම තිජු එදිරිසිංවු හමිණිු භයතුං 
භවතහ  

 
205 එම්. බජී. බුධම්මිුඵණ් හයුභවතහ  

 
206 එච්. බඑම්. බුසුරිඹකුභහයුහිිනනහමු භවතහ  

 
207 ඩී. බ ද. බුඒනහඹුභවතහ   

 
208 අඝහෂ ඹුඑම්. බ ද. බුදිහයම් භවතහ  

 
209 බවේහම්ු ධිහරිබේු විල්ඵට් 

බවේහම්ුභවතහ   
 

210 ඩී. බඑම්. බඑස. බ ද. බුදිහනහඹ භවතහ  
 

211 ඉ. බඑම්. බපී. බුඒනහඹුභවතහ  
 

212 අෂ . බුඒ. බුජියුදෂ ලනුභවතහ  
 

213 පයයසිංවුඟඹසුන්දයුභවතහ  
 

214 ටී. බඑම්. බටී. බුඵණ් හයුභවත්මිඹ   
 

215 එච්. බඑම්. බඑන්. බුඒනහඹුභවතහ   
 

216 එස. බඑම්. බටී. බුභයබෝන්ුභවතහ  
 

217 ්රදීප්ුනිලහන්තුතල්දුඅයච්ිත භවතහ  

 
218 සුමිත්ුකුභහයුහිිනවළිනඹුභවතහ  

 
219 දඹහයත්නුතිබේයහුභවතහ  

 
220  ද. බඑච්. බජී. බඑස. බුඵසනහඹ භවතහ 
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221 නහරුබේනහධීයුභවතහ  

 
222 බෝල්වෂ ුයවසිංවුභවතහ  

 
223 ඒ. බ බ්. බුඅරිඹබේනුභවතහ  

 
224 එන්. බපී. බුගුවතිරුභවත්මිඹ  

 
225 �ඹන්තුබඳබෂ යහුභවතහ  

 
226  බ්. බුඊඳහලිුභවතහ  

 
227  ද. බඅෂ . බජී. බබදහිබොල්රුභවතහ  

 
228 ඉ. බඑම්. බඑන්. බුඒනහඹුභවතහ  

 
229 අඝහෂ ඹුබයෝවහන්ුදඹහයත්න භවතහ   

 
230 ඈන්දියහුශියන්ති බේනහනහඹුභවත්මිඹ 

 
231 නීතිඥු�න්ත නිසංුභවතහ   

 
232 න්තුදුසිල්හුභවතහ 

 
233 තුසිතහුනහභලිුදුසිල්හ භවත්මිඹ 

 
234 බද්ීඹුමදය ඟහනුරක්සභන් 

ආඹුල්බදණිඹුභවතහ   
 

235 අඝහෂ ඹුභහලිනිු ඹසුභවත්මිඹ 
 

236 හනහුබ්රේභඝන්රුභවත්මිඹ  
 

237 භවහඝහෂ ඹුබයොවහන්ුගුවයත්නුභවතහ 
 

238 ඒ. බඑල්. බඑස. බුබබ්වික්රභුභවතහ 
 

239 හලිංුබබනවියත්න භවතහ   
 

240 පඟයුතන්තිරිභබල් ඝන්රයතනුනහඹු
සහමින්ුවන්බේ  

 
241 පඟයු මුආවභු අනන්දු නහඹ 

සහමින්ුවන්බේ  
 

242 පඟයු මවළු ංකයත්ිතත සහමින්ු
වන්බේ  

 
243 පඟයු ල්බඳොරු යවුනහඹු සහමින් 
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221 නහරුබේනහධීයුභවතහ  

 
222 බෝල්වෂ ුයවසිංවුභවතහ  

 
223 ඒ. බ බ්. බුඅරිඹබේනුභවතහ  

 
224 එන්. බපී. බුගුවතිරුභවත්මිඹ  

 
225 �ඹන්තුබඳබෂ යහුභවතහ  

 
226  බ්. බුඊඳහලිුභවතහ  

 
227  ද. බඅෂ . බජී. බබදහිබොල්රුභවතහ  

 
228 ඉ. බඑම්. බඑන්. බුඒනහඹුභවතහ  

 
229 අඝහෂ ඹුබයෝවහන්ුදඹහයත්න භවතහ   

 
230 ඈන්දියහුශියන්ති බේනහනහඹුභවත්මිඹ 

 
231 නීතිඥු�න්ත නිසංුභවතහ   

 
232 න්තුදුසිල්හුභවතහ 

 
233 තුසිතහුනහභලිුදුසිල්හ භවත්මිඹ 

 
234 බද්ීඹුමදය ඟහනුරක්සභන් 

ආඹුල්බදණිඹුභවතහ   
 

235 අඝහෂ ඹුභහලිනිු ඹසුභවත්මිඹ 
 

236 හනහුබ්රේභඝන්රුභවත්මිඹ  
 

237 භවහඝහෂ ඹුබයොවහන්ුගුවයත්නුභවතහ 
 

238 ඒ. බඑල්. බඑස. බුබබ්වික්රභුභවතහ 
 

239 හලිංුබබනවියත්න භවතහ   
 

240 පඟයුතන්තිරිභබල් ඝන්රයතනුනහඹු
සහමින්ුවන්බේ  

 
241 පඟයු මුආවභු අනන්දු නහඹ 

සහමින්ුවන්බේ  
 

242 පඟයු මවළු ංකයත්ිතත සහමින්ු
වන්බේ  

 
243 පඟයු ල්බඳොරු යවුනහඹු සහමින් 
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වන්බේ  

244 පඟයු භවවිරච්ිතබ ු විභරු සහමින් 
වන්බේ  

 
245 පඟයු රල්රහවිවු විභරසිරි සහමින්ු

වන්බේ   
 

246 පඟයු ඳඩුසුනුයුවිභරයතන සහමින්ු
වන්බේ  

 
247 පඟයුබබිනඹුබොල්රෆබේුසිරිනහයත 

සහමින්ුවන්බේ   
 

248 පඟය තබඳෝනබ ුරිඹකිත්ති සහමින්ු
වන්බේ   

 
249 අෂ . බුවිභරදහුභවතහ 

 
250 ඩි. බබක්. බුතභයහුධනශිලීුභවත්මිඹ  

 
251 ඒ. බුහන්තිුසුදෂ භහුභවත්මිඹ  

 
252 පඟය කිරිරළබේු විභරහයු සහමින් 

වන්බේ 
 

253 භබනෝජ්ුහරිඹම්ුභවතහ  
 

254 ඩී. බඑම්. බඑන්. බපි. බුබබනවියත්න භවතහ  
 

255 පඟය මිහින්තබල්ු සුජීු සහමින් 
වන්බේ 

 
256  ද. බඑම්. බඑන්. බබක්. බුඵසනහඹුභවතහ  

 
257 බක්. බපී. බුබේනහයත්නුභවතහ 

 
258 පී. බ බ්. බඒ. බුවික්රභසිංවුපයයබේ භවතහ  

 
259 එච්. බඒ. බුඅනන්දුඳත්භුකුභහයුභවතහ   

 
260 බජ්. බඑම්. බඩී. බුළලුම්  ඵණ් හයුභවතහ  

 
261 ඳතියවබේුරඹනල්ුභවතහ  

 
262 එම්. බටී. බුසිරිභහතිුභවත්මිඹ  

 
263 එම්. බඒ. බුසුදත්ුබයෝවනුභවතහ  

 
264 බජ්. බඒ. බඅෂ . බුනුරුද්ධුභවතහ 
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265 බක්. බජී. බුකුරයත්නුභවතහ 

 
266 බක්. බබක්. බඩී. බුගුවසිරිල්ුභවතහ  

 
267 අෂ . බඑම්. බුකුසුභහතිුභවත්මිඹ  

 
268 එල්. බුඝන්රතිුභවත්මිඹ   

 
269 එම්. බපී. බුඳත්භහතිුභවත්මිඹ 

 
270  බ්ලිේ. බජී. බුයංජිත්ුකුභහයුඟඹතුං භවතහ 

 
271 අෂ . බඅෂ . බුසිරිබේනුඟඹබොඩි භවතහ  

 
272  බ්ලිේ. බුජී. බුඟඹරත්ුරඳසිංවුභවතහ 

 
273 පඟයු ඟනපුයු සුභවහරංහය සහමින්ු

වන්බේ  
 

274 පඟයු ඟනපුයු විභරහරංහය සහමින්ු
වන්බේ  

 
275 එන්. බුඒ. බුධම්මිුකුභහයුභවතහ  

 
276 බක්. බජී. බුරඹනල්ුගුවතිරුභවතහ 

 
277 අෂ . බුපී. බුවරිසඝන්රුභවතහ    

 
278 පඟයුම්පිිනබ ුීමරංුතිස සහමින්ු

වන්බේ 
 

279 පඟයු මුංබවේබන්ු බභත්තහයහභු නහඹ 
සහමිනුවන්බේ 

 
280 පඟයු ඵරල්බල්ු යතනහයු සහමින් 

වන්බේ 
 

281 පඟයු ලුත්ඔඹු ද්ධහතිස සහමින්ු
වන්බේ  

 
282 පඟයු ළප්බඳිනඹහබේු යවු විවහරි 

සහමින්ුවන්බේ 
 

283 පඟයු දළයණිඹරු රක්බේභු ශ්රි 
විභරයතනුසහමින්ුවන්බේ  

 
284 පඟයුබදවිනුය ඝන්දිභුනහඹුසහමින්ු

වන්බේ 
 

285 සුසිල්ුපී. බජී. බ බවේහවිතහයවුභවතහ  
 

286 ජී. බුඒ. බුහනහුසුයංගි භවත්මිඹ  
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265 බක්. බජී. බුකුරයත්නුභවතහ 

 
266 බක්. බබක්. බඩී. බුගුවසිරිල්ුභවතහ  

 
267 අෂ . බඑම්. බුකුසුභහතිුභවත්මිඹ  

 
268 එල්. බුඝන්රතිුභවත්මිඹ   

 
269 එම්. බපී. බුඳත්භහතිුභවත්මිඹ 

 
270  බ්ලිේ. බජී. බුයංජිත්ුකුභහයුඟඹතුං භවතහ 

 
271 අෂ . බඅෂ . බුසිරිබේනුඟඹබොඩි භවතහ  

 
272  බ්ලිේ. බුජී. බුඟඹරත්ුරඳසිංවුභවතහ 

 
273 පඟයු ඟනපුයු සුභවහරංහය සහමින්ු

වන්බේ  
 

274 පඟයු ඟනපුයු විභරහරංහය සහමින්ු
වන්බේ  

 
275 එන්. බුඒ. බුධම්මිුකුභහයුභවතහ  

 
276 බක්. බජී. බුරඹනල්ුගුවතිරුභවතහ 

 
277 අෂ . බුපී. බුවරිසඝන්රුභවතහ    

 
278 පඟයුම්පිිනබ ුීමරංුතිස සහමින්ු

වන්බේ 
 

279 පඟයු මුංබවේබන්ු බභත්තහයහභු නහඹ 
සහමිනුවන්බේ 

 
280 පඟයු ඵරල්බල්ු යතනහයු සහමින් 

වන්බේ 
 

281 පඟයු ලුත්ඔඹු ද්ධහතිස සහමින්ු
වන්බේ  

 
282 පඟයු ළප්බඳිනඹහබේු යවු විවහරි 

සහමින්ුවන්බේ 
 

283 පඟයු දළයණිඹරු රක්බේභු ශ්රි 
විභරයතනුසහමින්ුවන්බේ  

 
284 පඟයුබදවිනුය ඝන්දිභුනහඹුසහමින්ු

වන්බේ 
 

285 සුසිල්ුපී. බජී. බ බවේහවිතහයවුභවතහ  
 

286 ජී. බුඒ. බුහනහුසුයංගි භවත්මිඹ  
 

479 
 

287 පඟයුමිහිඳුපුය යතනබද්ුකිත්තිුසහමින්ු
වන්බේ  

 
288 රක්භහල්ුබක්ුඵදුබේ භවතහ  

 
289 පඟයු �කුවහභරබ ු ජහවකිත්ති 

සහමින්ුවන්බේ   
 

290 පඟයු කිතුරහබේු සුබම්ධං සහමින්ු
වන්බේ   

 
291 පඟයු හල්බල්ු බෝලිතු තිස සහමින්ු

වන්බේ  
 

292  බ්. බපී. බුඈන්රහම ුඝන්රරතහ භවත්මිඹ  

 
293 ඟඹසිංවුමුදිඹන්බේරහබේ භන්ුකුභහයු

භවතහ   
 

294 ඒ. බඑල්. බුනිල්මිණි බ්රේභඝන්රුභවත්මිඹ  
 

295 එස. බුපී. බුඟඹබේන භවතහ  
 

296 ඝන්දනුබ්රේභජිත් භවතහ  
 

297 පඟයු�කුවහභරබ  සුගුවුකිත්තිු
සහමින්ුවන්බේ 

 
298 න්තබල්ුමිතුකිත්ති සහමින්ු

වන්බේ 
 

299 යශඳනහබේුබනෝභ කිත්ති සහමින්ු
වන්බේ 

 
300 පඟයුළබිතිබොල්රෆබේ සුධීයුකිත්තිු

සහමින්ුවන්බේ 
 

301 ජීනිුසුගුනදහ භවත්මිඹ  
 

302 මුතුුබතන්නබෝන් භවත්මිඹ 
 

303 �ඹන්ත යහඟඳක්  භවතහ 
 

304 අරිඹීමරුවික්රභනහඹ භවතහ 
 

305 ඟඹම්ඳතිුදිහනහඹ භවතහ  

 
306 එස. බබක්. බඒ. බුභයයත්න භවතහ   

 
307 දීඳහනිුතභයහුකුභහරි බතන්නබෝන් 

භවත්මිඹ 
 

308 පඟයුබොට්වහබේුනන්ද සහමින්ු
වන්බේ   
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309 අතහවුදුබබනවියත්න භවතහ 

 
310 තුසිතුබඳබෂ යහුභවතහ 

 
311 අඝහෂ ඹුපඟය බඵලිල්බල්ුධම්භබඟෝතිු

සහමින්ුවන්බේ   
 

312 බද්ලඵන්දුුඅෂ . බවි. බ සුදම්ුඝන්දිභුයවතුංු
භවතහ 

 
313 න යහඟහුබත්රඳන්ුභවතහ 

 
314 අඝහෂ ඹුසුබෂ න්ුයහකන් භවතහ  

 
315 දිරන්තුකුභහය විතහනබේ භවතහ 

 
316 අෂ . බඑම්. බුබඳොඩියත්න යහඟරුවුභවතහ  

 
317 එම්. බබක්. බුබෝභදහ  භවතහ 
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309 අතහවුදුබබනවියත්න භවතහ 

 
310 තුසිතුබඳබෂ යහුභවතහ 

 
311 අඝහෂ ඹුපඟය බඵලිල්බල්ුධම්භබඟෝතිු

සහමින්ුවන්බේ   
 

312 බද්ලඵන්දුුඅෂ . බවි. බ සුදම්ුඝන්දිභුයවතුංු
භවතහ 

 
313 න යහඟහුබත්රඳන්ුභවතහ 

 
314 අඝහෂ ඹුසුබෂ න්ුයහකන් භවතහ  

 
315 දිරන්තුකුභහය විතහනබේ භවතහ 

 
316 අෂ . බඑම්. බුබඳොඩියත්න යහඟරුවුභවතහ  

 
317 එම්. බබක්. බුබෝභදහ  භවතහ 
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උඳමේසනය  - 2(II)  

 
වළක්ය ඵළීනභ  - වමිති, වංවිධළන වශ ආය න ලමයන් 

  1 ඟනබල්නුවහුංයහබල්නුබදඳහෂ තබම්න්තු 
2 යහඟයුබේුබඵෞද්ධුංභඹ 
3 සිරිුගමිත්ුදිඹණිුඳදනභ 
4 මුරතිේුනඹහරුගුරුන්දුපුයහවුයඟුභවහුවිවහයඹු-ුදහඹ බහ 
5 බඵෞද්ධුබවෝදයත්ුංභඹ 
6 ශ්රිුරංහුවිබදයෝදඹුපිරිබන 
7 ඟහතයන්තයුධෂ භදතුම්බම්රනඹුශ්රිුරංහුආභරිහුංක ම්බම්රනඹ 
8 ංසථහතුයත්නපුයුබඵෞද්ධුමිතිඹ 
9 ඓතිවහසිුබවනන්බන්රුඅයවයුබේනහනඹ 

10 kadiriya thareeka  kadiriya nikaya 
11 ශ්රිුබඵෝධියහඟුඳදනභ 
12 ආඹිලිපිිනඹු්රහබද්ීඹුංකුබහ  
13 ආඹිලිපිිනඹු්රහබද්ීඹුලහනහයක්ුඵරුභණ් රඹ 
14 ආඹිලිපිිනඹුශුසිංවුභහඟඹ 
15 බඵෝධියහඟුඟහතයඹන්තයුඳහල්ුබභබවයුම්ුමිුග 
16 ශ්රිුබඵෝධියහඟුදහඹුබහුහිගුයඳහය, ආඹිලිපිිනඹ 
17 යත්නපුයුංසථහතුබඵෞද්ධුංභඹ  
18 ංසථහතුයත්නපුයුබඵෞද්ධුමිතිඹ 
19 බොශමුවිලසවිදයහරඹ 

20 භදයහයුවහුභත්රයුබතොයතුරුුභධයසථහනඹ වහුභත්රයුනිහයවුහෂ ඹු
හධුඵරහඹ 

21 ශ්රිුභංරහයහභුවිවහයසථහනඹු-ුභ ශපු 
22 දීකහපිුබඵෞද්ධුඳදනභ 
23 අම්ඳහයුලහනහයක්ුභණ් රඹුදිහභ�ල්රුදිස�ක්ුංක බහ  
24 ඊතුයුවහුනළබනහියුසිංවරුංවිධහනඹ 
25 බවනන්බන්රුඅයවයුංෂ ධනුමිතිඹ  
26 අම්ඳහයුදිස�ක්ුිත්තිඹුබේදීන්බේුංදඹ 
27 ිිතෂ භුමිති 
28 විබජ්ඟහදිුංවිධහනඹ 
29 මදයුපීඨුශියුබදභහපිඹුංභඹ 

30 ධෂ භුලක්තිුඳදනභ, බඵෞද්ධ   මදයරුන්බේුංභඹ, භහන සුරැකුම්ු
ඳදනභ  

31 . ද්ධලහනුහෂ ඹහධුභණ් රඹ  
32 ශ්රිුරයහණිුබඹෝහශ්රභුංසථහ 
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33 භවබවන්වමුරුභහඟුෂ ථුඝෂ ඹහ  
34 බද්බලෝදඹුදිස�ක්ුම්ඵන්ධිහය 
35 හද්දුුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹ 
36 German Dharmaduta Society 
37 හභහනයුපුයළසිුී මු  
38 Servants of the Buddha the president of the Society 
39 බඵෞද්ධුබතොයතුරුුබක්න්රඹ 
40 භහඳත්තිුමතනිහිනුභික්ෂුුඑමුතු 
41 ඳයභුවිජහෂ ථුබඵෞද්ධුමිතිඹ  
42 න්තයහඹයුඖධුඳහරුඟහතිුභණ් රඹ 
43 ඟඹ්රවනබ ුංවිධහනඹ 
44 සිංවරුම්භහනඹුනහක්තුලිඹුඹහඳනඹ  
45 කුරුවෆරු්රහබද්ීඹුලහනහයක්ුභණ් රඹ  

46 ීම/ුකුරුවෆරුතරුව බඵෞද්ධුංභඹුවහුආතුරු. දුරුුංෂ ධනු
ංභඹ 

47 යුක්තිඹුඊබදහුභේරුන්බේුංවිධහනඹ 
48  ඹම ඟඹ්රවවඹ 
49 කුරුවෆරුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹ 
50 සගිරිුභවහුවිවහයඹ 
51 භවනුයුභල්තුුවිවහරීඹුංකයහඟුදහඹුමිතිඹු 

52 භල්තුුශ්රිුංකයහඹ ගුවහනුසභයවුමිතිඹ, සගිරිඹුබබෝුමුුඈන්රයතනු
භහඟුත්හයුඳදනභ 

53 බඵෞද්ධුමදයරුන්බේුංභඹ 
54  ිිතෂ භ බදඳහෂ තබම්න්තු 
55 ම තිබ ුඅධිඳතයුසුරැකීබම්ුඟහතිුංවිධහනඹ 
56 ශ්රිුලහනුබඵෞද්ධුඑමුතුු(රුප්ඳශ, වපුළු, භහවිල්භ , නිත්තබර) 
57 භවනුයුතරුවුහන්තහුබඵෞද්ධුංභඹ 
58 ශ්රිුමලහයුදහනුං්රවුමිතිඹ 
59 භහතබල්ුශ්රිුපුවයුෂ ධනුමිතිඹ  
60 ුගබදණිඹුතරුවුබඵෞද්ධුමිතිඹ 
61 �ුභවහුතයභුබද්හරඹුභවනුය 
62 ුගසබතොවුබඵෞද්ධුඵරුභණ් රඹ 
63 බඵෝබනොනුබයෝුළරකීභුපිිගඵුමදයුඑමුතු 
64 භවනුයුබඵෞද්ධුංභඹු, විභරධෂ භසූරිඹුකුසුභහනුබද්විඹ ඳදනභ 
65 බං රුඑක්ත්ුබඵෞද්ධුභණ් රඹ 
66 පුසඳදහනුමිතිඹුභවනුය 
67 ඟහතිඹුබො නන්නන්බේුංභඹ 

482



482 
 

33 භවබවන්වමුරුභහඟුෂ ථුඝෂ ඹහ  
34 බද්බලෝදඹුදිස�ක්ුම්ඵන්ධිහය 
35 හද්දුුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹ 
36 German Dharmaduta Society 
37 හභහනයුපුයළසිුී මු  
38 Servants of the Buddha the president of the Society 
39 බඵෞද්ධුබතොයතුරුුබක්න්රඹ 
40 භහඳත්තිුමතනිහිනුභික්ෂුුඑමුතු 
41 ඳයභුවිජහෂ ථුබඵෞද්ධුමිතිඹ  
42 න්තයහඹයුඖධුඳහරුඟහතිුභණ් රඹ 
43 ඟඹ්රවනබ ුංවිධහනඹ 
44 සිංවරුම්භහනඹුනහක්තුලිඹුඹහඳනඹ  
45 කුරුවෆරු්රහබද්ීඹුලහනහයක්ුභණ් රඹ  

46 ීම/ුකුරුවෆරුතරුව බඵෞද්ධුංභඹුවහුආතුරු. දුරුුංෂ ධනු
ංභඹ 

47 යුක්තිඹුඊබදහුභේරුන්බේුංවිධහනඹ 
48  ඹම ඟඹ්රවවඹ 
49 කුරුවෆරුතරුවුබඵෞද්ධුංභඹ 
50 සගිරිුභවහුවිවහයඹ 
51 භවනුයුභල්තුුවිවහරීඹුංකයහඟුදහඹුමිතිඹු 

52 භල්තුුශ්රිුංකයහඹ ගුවහනුසභයවුමිතිඹ, සගිරිඹුබබෝුමුුඈන්රයතනු
භහඟුත්හයුඳදනභ 

53 බඵෞද්ධුමදයරුන්බේුංභඹ 
54  ිිතෂ භ බදඳහෂ තබම්න්තු 
55 ම තිබ ුඅධිඳතයුසුරැකීබම්ුඟහතිුංවිධහනඹ 
56 ශ්රිුලහනුබඵෞද්ධුඑමුතුු(රුප්ඳශ, වපුළු, භහවිල්භ , නිත්තබර) 
57 භවනුයුතරුවුහන්තහුබඵෞද්ධුංභඹ 
58 ශ්රිුමලහයුදහනුං්රවුමිතිඹ 
59 භහතබල්ුශ්රිුපුවයුෂ ධනුමිතිඹ  
60 ුගබදණිඹුතරුවුබඵෞද්ධුමිතිඹ 
61 �ුභවහුතයභුබද්හරඹුභවනුය 
62 ුගසබතොවුබඵෞද්ධුඵරුභණ් රඹ 
63 බඵෝබනොනුබයෝුළරකීභුපිිගඵුමදයුඑමුතු 
64 භවනුයුබඵෞද්ධුංභඹු, විභරධෂ භසූරිඹුකුසුභහනුබද්විඹ ඳදනභ 
65 බං රුඑක්ත්ුබඵෞද්ධුභණ් රඹ 
66 පුසඳදහනුමිතිඹුභවනුය 
67 ඟහතිඹුබො නන්නන්බේුංභඹ 
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68 ඊකුබරුනහබොල්රුශ්රිුනිබ්රෝධහයහභුවිවහයසථහනුදහඹ බහ 
69 භහතබල්ුශ්රිුපුවයුෂ ධනුමිතිඹු-ුලහනහයක් භණ් රඹ 

70 භවනුයුතරුවුබඵෞද්ධ ංභඹ  
71 භවනුයුබඵෞද්ධුහන්තහුමිතිඹ 

72 ළවබ ුයහඟඳහනයහභ ධිශියුංභඹ/දහඹුබහ, ඟඹ්රවවඹු
ංවිධහනඹ, විභරු. ද්ධිුපිරිබන/දහඹුබහ 

73 බන් රුඑක්ත්ුබඵෞද්ධුභණ් රඹ 
74 ුගසබතොවුබඵෞද්ධුභණ් රඹ 
75 ශ්රිුරංහුඑක්ත්ුඟහතීන්බේුංභඹ 
76 බඵොදුුිනතීන්ුවහුම තිබේදීන් 
77  ම තිජ ංවිධහනුඟහතිුඑමුතු  
78 පුයහවිදයහුබදඳහෂ තබම්න්තු  
79 Lotus Communication Network 
80 තන්තිරිභබල්ුදහඹුබහ 
81 ිතයහධිහරිුඳරිබවහධිඳතිුංභඹ 
82 ලහනහයක්ුභණ් රඹු- භන්නහයභ 
83 භඩුන්දුශ්රිුදශදහුවිවහයුෂ ධනුමිතිඹ  
84 භඩුන්දුශ්රිුදශදහුවිවහයඹුඊඳහුමිතිඹ 
85 ඊතුයුසුරැකීබම්ුඟහතිුඟනුබහුළලිඔඹ 
86 ඟනපුයුසුබුහධුංභඹ 
87 ළලිඔඹුඟනතහුිනතීන්ුසුරැකීබම්ුංවිධහනඹ 
88 තරුවුබඵෞද්ධුංවිධහනඹු-ුභවනුය 
89 ඊතුයුසුයකිනුඟනුබහු(ළලිඔඹ) 
90 ළලිඔඹුහන්තහුඵරුභණ් රඹ 
91 ඟනපුයුවිවහයසථහනුදහඹුබහ 
92 ඊතුයුසුයකිමුුඟහතිුඟන බහ 

93 බොවිුංවිධහනඹු- ආතහළුගනුුළ 
94 ධීයුංවිධහනඹු(මුහුදුශපු) 
95 සිංවරුබදභශුමිත්රත්ුඳදනභ, සිංවරුදමිරුහින්දුුබඵෞද්ධ මිත්රත්ුඳදනභ  

96 ඟඹසුභනහයහභසථහනුභවහ විවහයසථහනඹ, බප්ු�කුවහභරඹුංවිධහනඹ 
97 �ුධෂ බභෝදඹුධෂ භුවිදයහරඹ 

98 බෝන්නපුයුසුයකීබම් ංවිධහනඹ, තරුවුබඵොදුුංවිධහනඹ, �කුවහභරු
තරුවුවඬුංවිධහනඹ 

99 �/යහඟකීඹුවිදයහබරෝුඟහ. බඳහ. බ, �/ධෂ බභෝදඹුධෂ භ විදයහරඹ 
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100 නළබනහියුසිංවරුංවිධහනඹ 
101 ඟඹසුභනහයහභුවිවහයසථහනුබඳයවළයුමිුග 
102 භසතුරංහුබඵෞද්ධුහන්තහුම්බම්රනඹ 

103 �ුරයහණි බඹෝහශ්රභුංසථහනුඵද්ධුට්වහයභුඅයවයුබේනහනඹ, 
. දුරුුඅයවයුබොිනඹහර 

104 විස ම්ුඳදනභු-ුhong Island Buddhist Meditation Center 
105 ඳහලිුවහුබඵෞද්ධුධයහංලඹ, රුහුණුුවිලසවිදයහරඹ 
106 ඟඹ්රවවඹු-ුබොශම  
107 Oxford centre for Buddhist studies university of Oxford  
108 බඵොදුුඵරුබේනහ 
109 මිරුසුබහධුවුබඵෞද්ධුධයහඳනුඳදනභ 
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100 නළබනහියුසිංවරුංවිධහනඹ 
101 ඟඹසුභනහයහභුවිවහයසථහනුබඳයවළයුමිුග 
102 භසතුරංහුබඵෞද්ධුහන්තහුම්බම්රනඹ 

103 �ුරයහණි බඹෝහශ්රභුංසථහනුඵද්ධුට්වහයභුඅයවයුබේනහනඹ, 
. දුරුුඅයවයුබොිනඹහර 

104 විස ම්ුඳදනභු-ුhong Island Buddhist Meditation Center 
105 ඳහලිුවහුබඵෞද්ධුධයහංලඹ, රුහුණුුවිලසවිදයහරඹ 
106 ඟඹ්රවවඹු-ුබොශම  
107 Oxford centre for Buddhist studies university of Oxford  
108 බඵොදුුඵරුබේනහ 
109 මිරුසුබහධුවුබඵෞද්ධුධයහඳනුඳදනභ 
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උඳමේසනය 3 

ලළර් ළල සකස් කිරීමම්දී ආ�  මඳො ඳ , ප්රකළන ශළ ලළර් ළ 

1. බඵෞද්ධුබතොයතුරුුඳරීක්ුබහබේුහෂ තහු 94  
2. . ද්ධුලහනුබොමින්ුහෂ තහු 949ුංුxviii ුුළනිුළසිුහෂ තහ 
3.  992ුංු34ුදයනු. ද්ධුලහනුයමුදරුඳවත 
4. 6222ුංු46ුදයනුදවම්ුඳහල්ුයමුදල්ුඳවත 
5.  979ුංු  ුදයනුපිරිබන්ුධයහඳනුඳවත 
6.  94 ුංු4 ුදයනුකුප්ුඳවත 
7. භවහංලඹ  - ංසිතිුවයුතුුබදඳහෂ තබම්න්තු 
8. �ුරංහබේු බඵෞද්ධඹන්ුදහඝහයු විබයෝධීු වහුකවුඊඳක්රභු භගින්ු නයහම්රවු
වයහු ළම භු පිිගඵු ඳරීක්හු යු ඵරහු හෂ තහු කිරීභු වහු ඳත්ු යනුු රළබූු
බොමින්ුබහුහෂ තහබේුනිෂ බද්ලඹු -ුභසතුරංහුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනඹු
6446/6228 

9. �ුරංහබේු බඵෞද්ධඹන්ුදහඝහයු විබයෝධීු වහුකවුඊඳක්රභු භගින්ු නයහම්රවු
වයහු ළම භු පිිගඵු ඳරීක්හු යු ඵරහු හෂ තහු කිරීභු වහු ඳත්ු යනුු රළබූු
බොමින්ුබහුහෂ තහු-ුභසතුරංහුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනඹුු-ු6446/6228 

10. �ුරංහුවහුනුඅණ්ඩුක්රභුයසථහක්ුුබනුබන්ුඈදිරිඳත්ුළබයනු
විල්ඳුබඹෝඟනහ. බ 

11. දිඹන්නහබේුයවුව ුු-ුපඟයුඑල්රහරුබම්ධහනන්දුසහී න්ුවන්බේ 
12. බඹෝජිතුයසථහබන්ුවඳුන්හුබදනු�ුරංහුඔරුමිත්තුනහඩුු-ුඟහතිු
ඒහඵද්ධුමිුග 

13. ඊරුභඹුයරඹුු-ුුලහසත්රඳතිුයහඟකීඹුඳණ්ඩිතුභළඩිල්බල්ුඳඡසඡහබරෝු
සහී න්ුවන්බේ 

14. ුහරිඹබඳොරුසුභංරුහිමිුුසිංවබල්ුිනතිඹුවහුඊ යවුගිවිසුභු-ුසෂ වුවංු
ඳදනභ 

15. යහබභොඳම්ඳදහුතුු-ුතිබෞයහන්හහූුතිබ්බඵොුගහබේු�ුසිද්ධහෂ ථු
. ද්ධයක්ිතතහභිධහනුභවහුවිවහයුංශිුයහබභොඳහලිුභවහනිහබ ුභල්තුු
ඳහෂ ලබ ු්රථභුභවහනහඹුභහහිමිඳහවන්ුවන්බේ 

16. . දුුවහමුදුරුබෝුු-ුපඟයුුඳණ්ඩිතුබන්භුයවංයුනහහිමි 
17. . දුදවභුු-ුු6 ුනුසිඹවුු-ුුබඵෞද්ධුංසිතිුභධයසථහනඹ 
18. බථයහදු. ද්ධුඝරිතඹුු-ුුඑච්. බඑම්. බබභොයුගභ 
19. . දුුදවමින්ුබඳෝිතතුසිංවරුහහිතයු-ුපඟයුර ුසිරිසුභනුසහී න්ුවන්බේ 
20. බඵෞද්ධහබරෝඹුු-ුුභසතුරංහුබඵෞද්ධුභවහුම්බම්රනඹ 
21. නළබනහියුඳශහබත්ුවිනහලඹවුඹනුපුයහසතුුු-ුුපඟයුඑල්රහරුබම්ධහනන්දු
සහී න්ුවන්බේ 
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22. භික්ෂුුබද්ලඳහරනඹුභුඳුබොහිුඹන්බන්ු?ුුුවිබජ්දහුයහඟඳක්ු 
23. බඵොදුුභුවුයනුදමිුගුඵරුු-ුුඝතුයුඳමුණු 
24. න්තහදබ ුීෂවඹුු-ුුඝතුයුඳමුණු 
25. ීමගිරිුථහුවුරංහබේුපෂ ුඳිතුගීසිුකිතුණුුආදහිල්රක්ුති. බන්ද:ුුවිභසුභක් 
නිභල්ුදුසිල්හු-ුබඵෞද්ධුඵරුබක්න්රඹ 

6 ු62 6ුඟනුවහුනිහුංවනබ ු්රධහනුබතොයතුරුු-ුඟනුබල්නුවහුංයහු
බල්නුබදඳහෂ තබම්න්තුු-ුුමුදල්ුවහුක්රභම්ඳහදනුභහතයහංලඹ 

67ුුඳරිශුද්ධුූ ුල්-කුෂ අන්ු-ුෂ ථඹුසිංවරුබහහබන්ු-ුජුසුු ු–ු32ුු- නීමෂ ුඈසභිනල් 

28ු සිංවරුබොමින්ුබහුහෂ තහ 

29 1978 ු�ුරංහු්රඟහතහන්�ුභහඟහදීුඟනයඟබ ුඅණ්ඩුක්රභුයසථහ 

32ුConstitutional and Administrative Law of Sri Lanka by J.A.L Cooray 

31 Historical Relations of the Island of Ceylon – page 149 

36ු 93 ුබක්ු 9ුනුඅජහුඳවතුරංහද්පයඳබ ුබඵෞද්ධුවිවහයම්ුබද්හරඹුම්ු
පිිගඵුම තිඹුඒහඵද්ධුකිරීභුවහුංසයවඹුපිණිුඅජහුඳවතක් 

33ුු6 22ු�ුම්. ද්ධත්ුඟඹන්තිුළභරුභුවහුූ ුවිසිුළදෆරුම්ුළ ුළශළසභ. බු 

3  ුභවහඝහෂ ඹුබොන්සතළන්නුඅනන්දුහිමිු-ුංසයවඹු-ුදමබදණිුසනු 
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