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න්තර්ගතඹ  
 

මුසලිම්රුන් 10%කට ඳල්ලි 6300ක් ලය ද  

 

අගමික භධයසථහනඹක ලයතහ  

 

ඈසරහමීඹ අගමික භධයසථහනඹ   

 

භසජිදඹ නළභදුම් සථහනඹකි 

 රහතඹ  

 සිකුයහදහ දින ජුමුඅ රහතඹ  

 භෘත දේවඹ වහ ව ජනහහz රහතඹ  

 වජ් වහ යභශහන් උත් රහතඹ 

 

භසජිදඹ භහජ, ංසකෘතික වහ ධයහඳක ක භධයසථහනඹකි                            

 භහජ වහ ංසකෘතික කටයුතු 

 ධයහඳක ක කටයුතු   

 

භසජිදඹ පිළිඵ නීතිභඹ ප්රතිඳහදන 

 මුසලිම් ඳල්ලි වහ පුණ්යබහය දව  ක්ෂස ඳනත  

 භසජිේ ක ර්භහණ්ඹ 

 භසජිේ ඳරිඳහරනඹ   

 

භසජිදඹ වහ මුසලිම් භහජඹ 

 

අගමික සථහන පිළිඵ අගමික භතඹන්  

 ඈසරහමීඹ ඈගළන්වීම්  

 දඵෞේධ ඈගළන්වීම්  

 

භහප්තිඹ 
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ප්රලසනඹ: මුසලිම්රුන්දේ ලයතහට ාහ ළි මුසලිම් ඳල්ලි (භසජිේ) 

ප්රභහණ්ඹක් ක ර්භහණ්ඹ දක ට තිද.  දභද  කයුයද  දනකුත් දවම් 

භිබහ දඳයමුණ් ගන්නට දවස කයන ක හ ද    

ඳළවළදිලි කිරීභ:  

මුසලිම්රුන් 10%කට ඳල්ලි 6300ක් ලය ද  

“දඵෞේධඹන් 71% ක් සිටින යදේ ඳන්ල් ආත්දත් 9800 ක් ඳභණ් නමුත් 

භයක්කරයින් 10%කට ඳල්ලි 6300ක් ආතළයි කිඹුය ද න්නට රළදඵයි “  

ඈවතින් උපුටහ දළක්වුද  මුසලිම්රුන්ට එදයහි භහජද  ඳළතිදයමින් 

ඳතින භූත ද  දනහකි  දභන් කරුණු ලිඹන්නට දඳය තයඹ 

දත යතුරු විභහ ඵළලීභ කහදේත් දළි ගකීභකි  නමුත් තයඹ පිළිඵ 

කිසිභ තළකීභකින් දත ය දභන් ඳදනම් වියහිත තය කරුණු ඈදිරිඳත් 

කිරීම් කිසිභ දවභක් ුයභත කයන ක්රිඹහක් දන න ඵ ඳන්නට 

කළභළත්දතමු  මුසලිම් ඳල්ලි පිළිඵ කටයුතු කයන යහජයඹ අඹතන දදක 

නම් ක්ෂස පුණ්යබහය භ්ඩාරඹ වහ මුසලිම් ංසකෘතික 

දදඳහර්තදම්න්තුයි  ඔවුන්දගන් රද දත යතුරු ුය ශ්රී රංකහද  ලිඹහ 

ඳදිංචි ආත්දත් මුසලිම් ඳල්ලි දදදවස දදසිඹඹකට ඩු ප්රභහණ්ඹකි  දභඹට 

භතය දනකුත් දවම් හි ලිඹහ ඳදිංචි දන ව අගමික සථහන තිදඵන්නහක් 

දභන් ලිඹහ ඳදිංචි දන ව මුසලිම් ඳල්ලි සුළු ප්රභහණ්ඹක් ද නළතළයි 

ප්රතික්ද ඳ කිරීභට ඳ සූදහනම් නළත   

මුසලිම්රුන්ට භහජ ංසකෘතික වහ අගමික කටයුතු සිදු කිරීභට 

භසජිදඹන්හි ලයතහ තිබුණ් ද ඈවත ද  දනහ ුය ශ්රී රංකහද  

මුසලිම් ඳල්ලි 6300ක් දන භළති ඵ ඈතහ ගකීදභන් යුතු ඳහ 

සිටින්දනමු   

අගමික භධයසථහනඹක ලයතහ  

ෆභ දවභකභ එභ දවදම් කටයුතු වහ අගමික සථහන පිහිටුහ තිබීභ ඳ 

දඳ දුද  දකින තත්ත්ඹකි  නළභදුම් ඈටු කිරීභ, අගමික දේලනහ 

ඳළළත්වීභ, අගමික ධයහඳන කටයුතු කයදගන ඹෆභ දභන්භ භහජ වහ 
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ංසකෘතික කටයුතු ඈටු කිරීභ ළක  මික හදේ ඹවඳත උදදහ කයන්නහ ව 

ක්රිඹහන් වහ දභභ අගමික සථහන උඳදඹ ගී න ඵ පි දළක 

ආත්දතමු  එක් ජනහහ ප්රදේලඹක අගමික භ් ඹසථහනඹක් දන භළති ව 

විටක එභ ප්රදේලද  ජනඹහදේ දභභ ක්රිඹහකහයකම් ක සි යුරින් ඈටු කිරීභට 

විලහර ඵහධහන් ආති න තය ජනඹහදේ අධයහත්මික වහ හයධර්භ 

ර්ධනඹට විලහර ගළටළුක් ආති වීභට තිදඵන්නහ ව ඈාකා ති භවත්ඹ  

මිනී භළරුම්, සත්රී දණ්, දක ල්රකෆම් ළක  භහජ විදය ධී ක්රිඹහ ඵහුර 

ඳළති ප්රදේලඹන් හි කශ ගද ලණ්ඹන් ුය දවළිදයවු වී ආති එක් ළදගත් 

තයඹක් නම් එභ ප්රදේලඹන් හි අධයහත්මික වහ හයධර්භ ර්ධනඹ වහ 

ව අගමික සථහන දන තිබීභ දව  තිබ අගමික සථහන වහ ප්රදේලහීනන් 

භඟ ඵළඳිඹහක් දන ති බ ඵඹ  දභභ භහජ තයඹ දකදයහි ධහනඹ 

දඹ මු කිරීදම් දී දහ හයහත්භක භහජඹක් දප්ක්හ කයන ළභදගන් සිදු 

විඹ යුත්දත් අගමික සථහන පිළිඵ  ඳදනම් වියහිත විදය ධතහන් භතු 

කයනහට ාහ ංක දරභ ඒ පිළිඵ ධනහත්භක දළක්භක් ආති කය 

ගළනීභ දන ද  ද  දභභ හධහයණ් දව තු ඳදනම් කයදගන ෆභ ජනහහ 

ප්රදේලඹකභ සිඹලු දවම් හි අගමික භධයසථහන තිබීභ ජනඹහදේ ඹවඳත 

පිණිභඹ ඹන මුලික සිේධහන්තඹ පිළිගළනීභට කිසිදකුට දුසකයතහක් 

ආතළයි පි දන සිතන්දනමු       

ඈසරහමීඹ අගමික භධයසථහනඹ   

ඈසරහමීඹ අගමික සථහනඹන් න මුසලිම් ඳල්ලි „භසජිේ‟ නමින් වළඳින් 

ද   දදක ක ඳසද රක් ක හර්ඹදඹන් ඈටු කශ යුතු නළභදුභට 

„රහතඹ‟ ඹුයදන් කිඹුය රළද.  එභ රහතද  ඈරිඹ ක් න දණින් 

ළටී නශර බිභ තඵහ කයන „සුජූේ‟ ඹන ඈරිඹ  ඳදනම් කය දගන දභඹට 

„භසජිදඹ‟ ඹන නභ රළබී ආත  භසජිදද  මුලික යමුණු ඳවත වන් 

යුරින් ක ර් නඹ කශ වළක   

“භසජිදඹක මුලික යමුණු දර දහශ මුසලිම් ජන මුවද  අගමික, 

භහජ, ංසකෘතික, අධයහත්මික වහ ධයහඳක ක කටයුතු පිළිඵ 

භිෘේධිඹ උදදහ උඳකහරීවීභ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ දභන්භ ඈසරහම් දවභ 

සුරැකීභ දර දළක් විඹ වළක ”        
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භසජිදඹ නළභදුම් සථහනඹකි 

 රහතඹ  

ෆභ මුසලිම් යදඹකුටභ දදක ක ඳසතහක් රහතඹ ඈටු කිරීභ 

ක හර්ඹ ගකීභක් න්දන්ඹ  රහතඹ තක  ඈටු කයනහට ාහ 

භසජිදද  හමුහික ඈටු කශදව ත් 27 හයඹක ධික කුල් ත්න ඵ 

ඈසරහභඹ උගන්යි  දභභ හමුහිකත් වමුවීභ භගින් ප්රදේලහීනන් තය 

ලක්තිභත් දව දයත් ඵළඳිඹහක්, සුවදත්ඹක්, වහ දනය නය 

දඵ ධඹක් ර්ධනඹ කය ගළනීභට සථහක් උදහන්දන්ඹ  භහජ ඹව 

ඳළළත්භට තයලය හමුහිකත්ඹ දග ා නළගීභ වහ හමුහික 

රහතදඹන් රළදඵන දර සද දහඹකත්ඹ කහට නම් ප්රතික්ද ඳ කශ 

වළක්දක් දළයි න්නට කළභළත්දතමු  

දභභ රහතඹන් තුරින් ලුඹභ 4 30 ට ඳභණ් „ෂජ්ර්‟ රහතඹ ද යහත්රී 8 00 

ට ඳභණ් „ඈහ‟ රහතඹ ද ඈටු කශ යුතු  ආත  තභ ප්රදේලද  දුයසථ 

තළනක ප්රධහන භසජිදඹ පිහිටහ ආති විට ලුඹභ වහ යහත්රී කහරඹන් හි දභභ 

රහතඹන් හමුහික ඈටු කිරීභ වහ ඹෆභ දුසකය කරුණ්කි  දභභ දව තන් 

දභන්භ දඹ ෘධ වහ දය ගී තත්ත්ද  ඳසුන්නන්දේ ඳවසු මුලික 

ලදඹන් ළරකිල්රට දගන ඹම් ප්රදේලඹක කුාහ ජන මවඹක් ඳදනම් 

කය දගන ක සි යහජය ුයභළතිඹ රඵහ කුාහ භසජිදඹන් හදහ ගළනීභ සිදු ද   

දභදර කුාහ භසජිදඹන් හදහ ගළනීදම් ක්රිඹහලිඹ පිටුඳ ඈවත වන් 

කහයණ්හ වළය දනත් කිසිදු ළයදි ඳයභහර්ථඹක් දන භළති ඵ 

ධහයණ්දඹන් ඳන්නට කළභළත්දතමු   

භසජිදඹ පිහිටහ ආති සථහනඹට හදප්ක් දුයසථ භූමිබහගඹක එභ 

ප්රදේලද  මුසලිම් ජනඹහ විසිරී ීවත් න්දන් නම් දභභ භසජිදඹන්හි 

ඳසද ර රහතඹ වහ „හzන්‟ නම් කළවුභ දුයදන් විනහි තුනක් 

ළක  දකටි කහරඹක් තුශ ල.ද විකහලන ඹන්ත්ර බහවිතහ කය ගළනීභ ද 

දක්නට ආත  දභභගින් රහතඹ ඈටු කශ යුතු ද රහන් ක ළයදි දළන 

ගළනීභට ළභට සථහක් උදහ ද     
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 සිකුයහදහ දින ජුමුඅ රහතඹ  

ෆභ සිකුයහදහක භ ජුමුඅ රහතඹ වහ ට කුාහ භසජිදඹන් හි 

ඳසද ර රහතඹ ඈටු කයන්නන් ළද භ ප්රදේලද  එක් ප්රධහන 

භසජිදඹකට රැස ද   දභභ රහතඹ ක හර්ඹදඹන්භ හමුහික වළය ඈටු 

කශ දන වළක  මිලිඹන දදකක් ඳභණ් න රහංදක්ඹ මුසලිම් ජනඹහදගන් 

භ ලදඹන් ළිවිඹට ඳත් පිරිමි මිලිඹනඹක ප්රභහණ්ඹක් 

ක හර්ඹදඹන්භ එක්ය එකභ ද රහක සිකුයහදහ දින දම් නළභදුභ වහ 

වබහගීන දවයින් විලහර ඈාකා ප්රභහණ්ඹක් ආති විලහර භසජිදඹන් හි 

ලයතහ භතු න ඵ පිළිගළනීභට දුසකයතහක් දකද  නම් තිබිඹ වළකි 

න්දන් ද  ආතළම් භසජිදඹන් හි දභභ ක හර්ඹඹ නළභදුභ වහ ආතුශත 

ඈාකා ප්රභහණ්ත් දන න දවයින් භසජිදඹට පිටතත් ජනඹහ රහතද  

ක යත වීභ ඳට දකින්නට රළදඵන සුරඵ දර්ලනඹකි  දභඹ ද ඳට වඬ 

නගහ ඳන්දන් භවය ප්රදේලඹන් හි භසජිදඹන් හි ඈාකා ප්රභහණ්ත් 

යුරින් දන භළති ඵ දන ද  ද   

භසජිදදඹන් ඵහහිය රහතඹ ඈටු කයන පින්තයඹක් 

 භෘත දේවඹ වහ ව ජනහහz රහතඹ  

මුසලිම් යදඹකුදේ භෘත දේවඹක් ශ දළමීභට දඳය කශ යුතු ගකීම් 

තුරින් ජනහහz රහතඹ නමින් වළඳින්දන භෘත දේවඹ වහ ව රහතඹ 

ඈටු කශ යුතු ආත  දභන් සථහක දී ට ගම් ළසිඹන් ඳභණ්ක් 

දන  පිට ගම් හි නෆහිතතුන් ද වබහගී න දවයින් දම් වහ ද විලහර 

ඈාකාක් ආති භසජිදඹක ලයතහ භතු ද    

 වජ් වහ යභශහන් උත් රහතඹ 

දර  ළසි මුසලිම්රුන් යභශහන් උඳහ භහඹ න් වීභ භගත් වජ් 

භහද  10 ළක  දිනත් ර්ඹකට දදතහක් උත්ඹන් ඳත්ති  දභභ 

උත්ඹන්ට දහශ රහතඹ ද ප්රදේලද  සිඹල්රන්ට එකය එකට රැස 

විඹ වළකි අකහයද  විලහර භසජිදඹන් හි සිදු කයුය රළද.  උත් රහතඹ 

වහ සත්රී පුරු දදඳහර්ලඹ දභන්භ කුාහ දරුන් ද දභභ රහතඹ වහ 

භසජිදඹක වබහගී න්දන් නම් මිලිඹන දදකක පිරිකට එක්ය එකභ 
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ද රහක රැසවීභට ඳවසුකම් ආති විලහර භසජිදඹන් හි ලයතහ  භතු 

ද     

යභශහන් භහද  දඵ දව  ක්රිඹහකහයකම් භසජිදඹ මුල්කයදගන සිදු ද   

යභශහන් උඳහඹ හමුහික ඳහයණ්ඹ කිරීභ, විදල ෂිත යහත්රී රහතඹන් 

හමුහික ඈටු කිරීභ දභන්භ දභභ භහද  න් දින දවද  „ඈඃතිකහෂස‟ 

නම් ව භසජිදද භ රැඳී අගමික තහත් හි ක ඹළලීභ අදී කටයුතු දභහි දී 

සිදු කයුය රළද.    

ඈවත වන් අගමික ගකීම් ඈටු කිරීභට මුසලිම්රුන්ට ප්රභහණ්ත් 

භසජිදඹක් වළය දනත් කිසිදු විකල්ඳඹක් දන භළත  කරුණ්හකය සිතහ 

ඵරන්න  ඳදනම් වියහිත දර අගමික සථහන පිළිඵ විදය ධතහ 

දක්නහට ාහ ලය  ආත්දත් තයඹ දඵ ධ කයදගන 

ඹථහර්ථහදී කටයුතු කිරීභ දන ද  ද     

භසජිදඹ භහජ, ංසකෘතික වහ ධයහඳක ක 

භධයසථහනඹකි                            

දනකුත් දවම් හි අගමික භධයසථහනඹන් දභන් භසජිදදඹහි නළභදුම් 

කටයුතු රට භතය මුසලිම් යදඹකුදේ ීවවිතද  භහජයීඹ, 

ංසකෘතික වහ ධයහඳක ක කටයුතු වහ විලහර කහර්ඹබහයඹක්  ඈටු ද   

 භහජ වහ ංසකෘතික කටයුතු 

„ක කහවස‟ ඹුයදන් වළඳින්දන ඈසරහමීඹ විහව ගිවිසුම් කටයුතු භසජිදද  

ඈටු කයුය රළද.  „zකහත්‟, „දකහ‟ වහ „zකහතුල් ෆිත්ර්‟ ළක  පුණ්ය 

දීභනහ කටයුතු භසජිදඹ මුල්කයදගන දඵ දව  තළන්ර සිදු දකදර්  විවිධ 

පුේගර වහ භහජ ප්රලසනඹන් ආති ව විට ගළටුම් ක යහකයණ් භධයසථහනඹක් 

දර ද භසජිදඹ කටයුතු කයයි  වනහධහය දඵදහ වළරීභ, දල් දන්දීදම් 

කවුරු, විවිධ ලහඹක ක කටයුතු, රභදහන කවුරු, විදල  ක ද දනඹන් 

ක කුත් කිරීභ අදිඹ භසජිදඹ මුල් කයදගන සිදු ද    

ඳල්ලිඹ හුදදක් මුසලිම් රුන්දේ නළභදුම් සථහනඹකට ාහ මුළු භවත් 

භහජද භ ඹවඳත යමුණු දක ට දගන ක්රිඹහ කයන ජනතහ 

භධයසථහනඹක් ඵ දභභ කරුණු ුය ඳළවළදිලි ුය ආතළයි විලසහ 
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කයන්දනමු  භහජ ඹවඳත උදදහ ක්රිඹහ කයන දභන් අගමික 

භධයසථහන පිළිඵ ඳදනම් වියහිත දර ද  දනහ නගමින් ක්රිඹහ කිරීභ 

තයඹ ලදඹන්භ දළනට ධි ද ගදඹන් පිරිදවමින් ඳතින භහජ 

දහ හයඹ වමුලින්භ විනහල කය දළමීභට කයන ක්රිඹහක් දන න්දන්ද      

 ධයහඳක ක කටයුතු   

පිරිසිදුකභ, නළභදුම් පිළිදත්, ආඳුම්, අවහය, විහව ීවවිතඹ, ඥහති 

ඵතහන් වහ වීවනඹ අදී ීවවිතද  මලික කරුණු පිළිඵ ෆභ 

මුසලිම් යදඹකුභ දළනගත යුතු ද   දම්හ යමුණු දක ට දගන ඹ 

වුරුදු 5-10 තය දරුන් වහ දවම් ඳහල් තිද  දිනර භසජිදද  

ඳළළත්ද   දභභ දවම් ඳහල් ආතළම් උදවිඹ „භක්ත.‟ ඹුයදන් වඳුන්ති  

න් දවම් හි ති න්ත දවම් ඳහල් ඳත්න යුරින්භ කුාහ දරුන් වහ 

ව දභභ දවම් ඳහර දදක ක ඳළඹක දව  ඳළඹ 1½ක කහරඹක් තුශ 

ඳළළත් ද   ඈසරහමීඹ මරහර සිඹල්ර යහබි බහහදන් ආති දවයින් වහ 

රහතඹ වහ දඵ දව  අගමික කටයුතු යහබි බහහදන් ඈටු කයන දවයින් 

දභභ දවම් ඳහල්ර මලික යහබි බහහ දළුයභ ද රඵහ දදුය රළද.   

ශ්රී රංකහද  ධයහඳන වහ ංසකෘතික භහතයහංලඹ භගින් 1969 දී „ශ්රී 

රංකහද  ධයහඳනඹ‟ පිළිඵ ඳළළත් ව ලත ංත්යඹ ළභරීභ උදදහ 

„ක්රි:  6 න සිඹද  සිට එභ ය දක්හ රංකහද  ධයහඳනඹ‟ ඹන 

දත්භහ ඹටදත් පර කයන රද ප්රකහලනද  ලිපිඹකින් ඳවත වන් 

දක ට ංක්ෂිප්ත දගන වළය දක්න්නට කළභළත්දතමු   

„සිංවර යජ දරුන්දේ කහරද  සිට ඳෘතුගීසි, රන්දේීන, ඈංග්රීසි ඳහරන 

භද  දීත් ඛ්ඩා ර්තභහනඹ දක්හ „භක්ත.‟ නමින් මුසලිම් ඳල්ලි වහ 

ඵළඳුුය ඈසරහමීඹ දවම් ඳහල් ඳළති ඵ වන් වී ආත ‟  

එභ ලිපිද  දක්ම්බ්රිජ් විලස විදයහරද  භවහ හර්ඹ ඒ  දජ්  අ(ර්)ඵරි විසින් 

„භක්ත.‟ ංකල්ඳඹ ක ර් නඹ දක ට ආති අකහයඹ ඳවතින් ඈංග්රීසි ඵසින් 

දී ආති තය එහි ඳරිර්තනඹ එඹට ඳවතින් දී ආත්දතමු    
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 Professor A.J. Arberry of Cambridge 

The maktab has been defined as “a primary school often 

attached to a mosque, the chief business of which is to instruct 

boys (and girls) in those portions of the Koran which a 

Mohammedan is expected to know by heart in order to 

perform his devotions and other religious functions. 

Sometimes instruction in reading, writing and simple arithmetic 

was also included in the curriculum.” 

“මුවම්භදිදඹකුට (ඈසරහමිදඹකුට) තභහදේ නළභදුම් වහ දනකුත් අගමික 

ක්රිඹහන් ඈටු කිරීභ පිණි ල් කුයහනදඹන් නදඳ ත්(භනනඹ) කශ යුතු 

ආති දක ට පිරිමි (වහ ගළවළණු) දරුන්ට වළදෆරීභ පිණි  භසජිදඹට 

ඇඳුණු ප්රහථමික ඳහළරක් දර „භක්ත.‟ ඹන්න ර්ථ දළක්විඹ වළක  

භවයවිට කිඹවීභ, ලිවීභ වහ ංකගණිතඹ ළක  විඹඹන් එහි විඹ 

ධහයහට ආතුශත් දක ට ආත”   

දම් ුය „භක්ත.‟ ඹුය න්තහදී අගමික භතහදඹන් දව  දනත් 

භහජ විදය ධී ක්රිඹහන් වහ මුල් වී කටයුතු කයන භෆතක දී යමන රද 

අඹතනඹක් දන න ඵ දළි ධහයණ්ඹකින් යුක්ත ප්රකහල කයන්නට 

කළභළත්දතමු   

එභ ම් ර්ණ් ලිපිඹ ඳවත වන් ද. ම්ඵන්ධකදඹන් රඵහ ගත වළක  

http://www.azeezfoundation.com/the-muslim-philosophy-of-

education/  

„වදි ඹහ‟ නමින් වළඳින්දන ති න්ත දවම් ඳහල් ද භසජිදද  

ඳත්හදගන ඹුය රළද.  දඳය ඳහල් ධයහඳනඹ ද ඳහල් සිසුන්දේ 

භතය ඳන්ති ඳළළත්වීභ ද දඵ දව විට භසජිදඹන්හි සිදු කයුය රළද.    

ඈවත කී දවම් ඳහල්  ර්ණ් වික විද බහඹකින් වහ  ර්ණ් දනතික 

ඳදනභකින් යුක්ත මුසලිම් ංසකෘතික දදඳහර්තදම්න්තුද  ලිඹහ ඳදිංචි 

දක ට ඔවුන්දේ ුයභළතිඹ වහ ුයග්රවඹ ඹටදත් ුයභත දඳ දු 

ඳහදභහරහක් ුය ඳත්හදගන ඹුය රළද.   

http://www.azeezfoundation.com/the-muslim-philosophy-of-education/
http://www.azeezfoundation.com/the-muslim-philosophy-of-education/
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වුරුදු දවක ඳභණ් කහරඹක සිට දරුන්දේ අධයහත්මික ර්ධනඹ 

වහ භසජිදඹ වහ ඵළඳී ඳත්හදගන එුය රඵන දභභ දවම් ඳහල් පිළිඵ 

විදය ධතහක් දක්න්දන් නම් එඹ දකතයම් දහ හය ම්ඳන්න ක්රිඹහක් 

දළයි විභන්නට කළභළත්දතමු   

භහතෘභූමිද  නහගත පුයළසිඹන් දර ගකීම් දයන්නට ඈන්නහ 

ර්තභහන දරු ඳයපුය අගමික දව  හර්ගික දේදඹකින් දත ය  හයධර්භ 

පිරි ඹව  ර්ඹහන්දගන් දවබි ඹව දරුන් විඹ යුතුඹ ඹන්න ඳදේ ංක 

ඳළතුභයි  දරුන්ට දවම් දළුයභ රඵහ දී ඔවුන්දේ හයධර්භ දඳ ණ්ඹ වහ 

කටයුතු කයන දෂ භමිමිඹ, දවම් ඳහල් විනහ න් කුභක් විඹ වළකි දළයි 

න්නට කළභළත්දතමු         

ළිහිටි ධයහඳක ක භධයසථහනඹක් දර ද භසජිදඹ කටයුතු කයයි  

ඈසරහමීඹ විේතුන්දේ දේලනහ වහ විවිධ පුහුණු කිරීම් ළා ටවන් 

භසජිදද  ඳළළත්ද   දභන් ධයහඳක ක කටයුතු යහයකඹක් සිදුන දවයින් 

භසජිදඹ මුසලිම් යදඹකුදේ ීවවිතද  ඈතහ ළදගත් සථහනඹක් ඵට ඳත් 

ආත  

ඈවත වන් සිඹලු කහර්ඹඹන් භසජිදද  ඈටු කිරීභ වහ ුයභළතිඹ 

ඳහර්ලිදම්න්තු ඳනතකින් සථහපිත දක ට ආති ක්ෂස බහද  ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹට න්තර්ගත ආති ඵ ද වන් කයන්නට කළභළත්දතමු   

දහ හය ම්ඳන්න ඹව නහගත ඳයපුයක් බිහි කිරීභ වහ අගමික 

ධයහඳනඹ තයහලය හධකඹක් ඵ පිළිගළනීභට දුසකයතහක් ආත්දත් 

කහවට ද කිඹහ න්නට කළභළත්දතමු  අගමික ධයහඳනඹ දන රඵහ 

හයධර්භ පිරුණු භහජඹක් බිහි කශ වළක්දක් දකද  ද  නහගත ඳයපුය 

රැක ගළනීභට දභන් දවම් ඳහල් රට දරුන් දඹ මු කිරීභ ළිහිටි ඳ 

කහදේත් ගකීභ දන ද  ද  රක් 5ක් ඳභණ් ව ඹ 5 වහ 10 තය 

මුසලිම් දරුන්ට දවම් ධයඳනඹ දදක ක රඵන්නට භසජිදඹ වළය 

විකල්ඳඹක් තිද. ද  කරුණ්හකය සිතහ ඵරන්න  

භසජිදඹ පිළිඵ නීතිභඹ ප්රතිඳහදන 

භසජිදඹන් පිළිඵ කටයුතු ඳහරනඹ න්දන් ඳහර්ලිදම්න්තුද  ම්භත කය 

ගන්නහ රද  ඳනතකින් රඵහ දී ආති ප්රතිඳහදනඹන්ට ුයකරඹ  ඳශමු එභ 
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ඳනතට දහශ මුලික කරුණු විභහ, භසජිේ ක ර්භහණ්ඹ, ඳරිඳහරනඹ අදී 

කරුණු පිළිඵ  හකච්ඡහ කයමු      

 මුසලිම් ඳල්ලි වහ පුණ්යබහය දව  ක්ෂස ඳනත  

මුසලිම් ඵළතිභතුන් තභ අගමික බක්තිඹ ක හ පුණ්ය කටඹතු වහ කයුය 

රඵන ඳරිතයහග පුණ්යබහය දව  ක්ෂස පුණ්යබහයඹන්ට ඵළය කයුය රළද.  

දභභ දේඳර පිළිඵ දබෞතික යිතිකරුදකු දන භළත  එදභන්භ එභ 

ඳරිතයහග දහකහලික  ඳළතිඹ යුතු න්දන්ඹ  පුණ්යබහයඹන්ට රළදඵන 

දේඳර වහ ම්ඳත් විකිණීභ දව  න්තු කිරීභ තවනම් ඹ  දභභ පුණ්යබහය 

යමුදල් වහ දළනට රංගු ඳතින්දන් 1956 ංක 51 දයන “මුසලිම් 

ඳල්ලි ව පුණ්යබහය දව  ක්ෂස” ඳනතයි  එභ ඳනත 1962 ංක 21 ව 

1982 ංක 33 දයන ඳනත් ලින් ංදල ධනඹට රක්කය ආත  ක්ෂස 

භ්ඩාරඹ ඳත් කිරීභ සිදු කයන්දන් යජඹ විසික   එඹ යජද  ගළේ 

ක ද දනඹක් භගින් ප්රසිේධිඹට ඳත් කයුය රළද.  මුසලිම් ඳල්ලි වහ 

පුණ්යබහය දව  ක්ෂස ඳනදත් ගකීම් ඳවත වන් යුරින් ංක්ෂිප්ත 

දළක්විඹ වළක   

1. භසජිේ ක ර්භහණ්ඹ වහ ුයභළතිඹ වහ ලිඹහඳදිංචිඹ  

2. භසජිේ ඳරිඳහරන කමිටු ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ එභ කමිටු පිළිඵ 

ඳරිඳහරන ගකීම් 

3. භසජිේ හි ගිණුම් කටයුතු පිළිඵ ඳහරනඹ කිරීභ 

4. මුසලිම්රුන්දේ දිළිඳුකභ ඩු කිරීභට ක්රිඹහ කිරීභ 

5. මුසලිම්රුන්දේ ධයහඳනඹ දියුණු කිරීභ 

6. මුසලිම්රුන්දේ ඹවඳත වහ සුදුසු වහ ලයඹ ඹළයි තීන්දු කයන 

දනත් දෆ කිරීභ 

7. මුසලිම් නීතිඹ භගින් ුයභත කය දව  පුණ්ය ක්රිඹහ සිදු කිරීභ 
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 භසජිේ ක ර්භහණ්ඹ 

භසජිදඹක් ක ර්භහණ්ඹ කිරීභට දහඹක වීභ සර්ගද  භහලිගහක් රළබීදම් 

බහගය ත් කයගත වළකි දර සද ක්රිඹහක් දර ඈසරහභඹ උගන්යි  

භසජිදඹන් ක ර්භහණ්ඹ කිරීභ වහ ප්රහදේය ඹ දභන්භ ජහතික භේටදම් 

දහඹකත්ඹ ක යතුරු රළද.   

දනකුත් සිඹලු දවම්රට ඔවුන්දේ අගමික භධයසතහන ක ර්භහණ්ඹ වහ 

ඳත්හදගන ඹෆභ වහ ජහතයන්තය මුදල් අධහය රළදඵන 

අකහයදඹන්භ භතුදර  රළබිඹ වළකි ති දර සද කුල් දප්ක්හදන් 

ජහතයන්තය මුසලිම් ප්රජහ ද භසජිේ ක ර්භහණ්ඹ කිරීභ වහ දහඹක වීභ 

දකින්නට ආත  භසජිේ ක ර්භහණ්ද දී දභඹට දඳය භසජිේ තය දුය 

ප්රභහණ්ඹ ගළන ළි ළරකිල්රක් දන දක්හ ආති ඵ භවය තළන් 

ක රීක්ණ්ඹ කිරීදම් දී දඳනී ඹන කරුණ්කි  ක්ෂස භ්ඩාරඹ ප්රදේලද  

ලයතහ මුල්දක ට දගන න භසජිේ ඈදි කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් ළි 

ධහනඹක් දඹ මු දක ට ආත  එදභන්භ ජම්ඈ ඹතුල් උරභහ (භසත 

රංකහ ඈසරහමීඹ විේතුන්දේ ංගභඹ) ද දම් පිළිඵ ධහනඹ දඹ මු 

දක ට කටයුතු කයන දවයින් දභන් ප්රලසන ඈදිරිද දී භතු වීභට ඈාකා 

දක දවත්භ දන භළති ඵ දන්න්නට කළභළත්දතමු   

 භසජිේ ඳරිඳහරනඹ   

කහර්ඹ භ්ඩාර ළටුප්, විදුලි වහ ජර බිල්ඳත්, දග ානළගිලි නාත්තු විඹදම් 

අදිඹ භසජිදද  හභහජික පිරිදේ භහසික දහඹකත්ඹ භගින් දගුය 

රළද.  ෆභ භසජිදඹක් භ තභ මුදල් රළබීම් වහ විඹදම් පිළිඵ ක සි 

කශභනහකහරිත්ඹකින් යුක්ත කටයුතු කිරීභට ඵළඳී ආත   

පුර්ණ් වික විදබහඹකින් යුක්ත ඳහර්ලිදම්න්තුද  ම්භත ඳනතක් ුය  

සිදුදමින් ඳතින භසජිේ පිළිඵ කහර්ඹඹන් දකදර නම්  නීති විදය ධි 

විඹ වළක්දක් ද  ඳදේ භහතෘ මිමිද  ඈදිකයන රද ඳශමු ඳල්ලිඹ දර 

ළරදකන ද.රුර .යහර් ඳල්ලිඹ වහ දක ශම පිටදක ටුද  ආති යතු 

ඳල්ලිඹ දඳෞයහණික ටිනහකභක් ආති දර ක උරුභඹන් දර යුදනසදක  

ංවිධහනඹ විසින් නම් දක ට ආත         
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භසජිදඹ වහ මුසලිම් භහජඹ 

ඈවත කරුණු සිඹල්ර දකදයහි ධහනඹ දඹ මු කිරීදම්දී න් දවම් තභ 

අගමික සථහනඹ උඳදඹ ගී කයගන්නහ ප්රභහණ්ඹට ාහ ඈසරහමිකයින් වට 

භසජිදද  ඵළඳිඹහ වහ ලයතහ ඈභවත් ඵ දඳනී ඹුය ආත  එදවයින් 

ජනගවන ුයඳහතඹ ුය එක් එක් දවම් වහ ලය අගමික සථහන 

දඳ දු ම්භතඹක් ුය තීන්දු කිරීභ හධහයණ් එකක් දන න ඵ ඳළවළදිලි 

ුය ආතළයි විලසහ කයන්දනමු   

රහතඹ ඈටු කිරීදම්දී ඈවතින් විසතය කශ ඳරිදි ක හර්ඹදඹන්භ කශ යුතු 

„සුජුේ‟ නමින් වළඳින්දන දණින් ළටී නශර බිභ තඵහ ඈටු කයන ඈරිඹ  

වහ එක් දඹකුට ර්ග ි 2 X 4 = 8 ක් භ ලදඹන් ලය 

න්දන්ඹ  දම් ුය 200 ක් ළක  කුාහ පිරික් නළභදුභට වබහගී න 

සථහනඹක වු ද ඈදි කශ යුතු භසජිේ දග ානළගිල්දල් විලහරත්ඹ 

පිළිඵ ඳට දවක් ආති කය ගළනීභට වළකි ුය ආතළයි විලසහ 

කයන්දනමු  දභඹ නළභදුම් කහල ප්රභහණ්ඹ පිළිඵ ඳභණ්ක් න තය 

දම් වළය භසජිදඹක තිබිඹ යුතු තත් ංගඹන් කිහිඳඹක් ආත්දත්ඹ   

භසජිදද  නළභදුම් කටයුතු දභදවඹන ඈභහම් යඹහට (ඈසරහමීඹ 

විේතහට) වහ භ ලදඹන් තත් ද කයින් දදදදදනකුට නහතළන් 

ඳවසුකම් ළරීනභට ලය දග ානළගිලි කහලඹන් ක හර්ඹදඹන්භ 

භසජිදඹක තිබිඹ යුතුඹ  භසජිදද  විලහරත්ඹ ුය ද ක පිරිස ංඛයහ 

ද ළි විඹ වළක   

රහතඹට දඳය „වුළු‟ නමින් වළඳින්දන දද නඹක් ක හර්ඹදඹන්භ 

කශ යුතු ආති දවයින් ළි ප්රභහදඹකින් දත ය ළි පිරිකට එක්ය 

දභභ කටයුත්ත කය ගළනීභට වළකින ඳරිදි ජරඹ ළඳයීදම් ක්රභද දඹක් 

තිබිඹ යුතුඹ  දම් වහ ද විලහර දග ානළගිලි කහලඹක් දන් කිරීභට 

සිදු න්දන්ඹ   

රහතඹට වබහගීන පිරිද  ප්රභහණ්ඹ ුය ළසිකිලි කළසිකිලි ඳවසුකම් 

ද භසජිදද  තිබිඹ යුතුඹ  ඳරිඳහරන කටයුතු වහ කහර්ඹහර ඳවසුකම් ද 

එහි තිබිඹ යුතු න්දන්ඹ  සත්රීන් වහ ද කහලඹක් දන්කශ යුතු 

න්දන්ඹ  දම් කරුණු සිඹල්ර දකදයහි ධහනඹ දඹ මු කිරීදම් දී කුාහ 

මුසලිම් ප්රජහක් ීවත්න ප්රදේලඹකට වුද ලය භසජිදඹක 
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දග ානළගිලි කහලඹ දකතයම් ද ඹන්න දඵ ධ කය ගළනීභට වළකි ුය 

ආතළයි විලසහ කයන්දනමු      

ඈවත කරුණු සිඹල්ර භසතඹක් දර දගන භහදර  නඹ කිරීදම්දී 

මුසලිම් භහජඹට භසජිදඹක ලයතහ දකතයම් ද ඹන්න ඳළවළදිලි ුය 

ආතළයි විලසහ කයන්දනමු  භසජිදඹ ක යතුරු ධහර්මික වහ දහ හය 

ම්ඳන්න ඹව පුයළසිඹන් බිහි කිරීදම් අගමික භධයසථහනඹක් විනහ කිසිභ 

අකහයඹක නීති විදය ධී දව  භහජ විදය ධී දව  ක්රිඹහන් වහ ව 

භධයසථහනඹක් දන න ඵ දළි ධහයණ්ඹකින් යුක්ත ප්රකහල 

කයන්නට කළභළත්දතමු  හභද  දක්න්ද්රසථහනඹක් ව භසජිදඹ පිළිඵ 

දත යතුරු දළන ගළනීදම් උනන්දුක් දක්න ඕනෆභ දඹකුට භසජිේ 

 හරිකහ සුදහනම් කය දිඹ වළක  ඵහු හර්ගික වහ ඵහු අගමික භහජඹක 

එකිදනකහ පිළිඵ ක ළයදි දඵ ධඹක් ආති කය ගළනීභ භහජ ඹව 

ඳළළත්භ වහ තයහලය කරුණ්ක් දර පි රකන්දනමු  භසජිේ 

 හරිකහකට එක්වීදභන් භසජිදඹ දභන්භ ඈසරහමීඹ අගමික වහ 

ංසකෘතික කරුණු පිළිඵ ද ක ළයදි දඵ ධඹක් රඵහ ගළනීභට 

උඳකහරී ද වි ඹළයි පි දප්ක්හ කයන්දනමු  කරුණ්හකය ඳ භග 

එක්න්න  තයඹ දත යතුරු දළන ගළනීදම් දද යටු ඔඵ දුයදන් දහ 

විෘත ආත    

අගමික සථහන පිළිඵ අගමික භතඹන්  

 ඈසරහමීඹ ඈගළන්වීම්  

න් අගමික සථහන පිළිඵ ආති ඈසරහමීඹ ඈගළන්වීම් දදට ඳදේ 

ධහනඹ ඳශමු දඹ මු කයමු  ඈසරහමීඹ ඈගළන්වීම් ුය න් අගමික 

සථහන වහ  ර්ණ් ක දව වහ යිතිඹ වතික දක ට ආති ඵට 

ඓතිවහසික ඈසරහමීඹ ඳහරන යුගඹන් හි ඳළති නන්ත ප්රභහණ් උදහවයණ් 

දගන වළය දළක්විඹ වළක   

මුවම්භේ නබි තුභහණ්න් භදීනහවස නගයඹට දේලහන්තයණ්ඹ කිරීදභන් ඳසු 

එභ නගයද  ඳහරකඹහ වළටිඹට ප්රමුඛතහඹක් දුන් කහර්ඹඹක් වද  මික ස 

ඈතිවහද  දල්ඛන ගත කශ ඳශමු භහන යිතිහසිකම් පිළිඵ යසථහ 

කස කිරීභයි  දම් ුය එභ නගයද  ීවත් ව කිතුුය යුදද  දභන්භ 
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ඳහයම්ඳරික දවම් ආදහන්දේ ඳරි ර්ණ් අගමික යිතිඹ වතික දක ට 

තිබිණි  දම් ුය න් අගම් දකදයහි ඈසරහභඹ දක්ුයද  හභයික 

වනය ලී පිළිදතක් ඵ වතික න්දන්ඹ  එදභන්භ යුද තත්ත්ඹක දී 

වු ද න් අගමික සථහනඹන්ට වහ  ජක ඳක්ඹට කිසිභ අකහයඹක 

වහක ඹක් ආති කිරීභ ඈසරහභඹ දළි දර දවශහ දකින තය ඒහ අයක්හ 

කිරීභ ඈසරහමීඹ වමුදහදහි ප්රධහන ගකීභක් දර ඳතී   

දභඹට තත් කදිභ උදහවයණ්ඹක් ුයද  සඳහඤසඤද  ඳළළති වුරුදු 800 

ක ඳභණ් ඈසරහමීඹ ඳහරනඹ ඹටදත් විසූ යුදද න් මික්ති විඳි  ර්ණ් 

අගමික ක දවයි  දම් ුය ඔවුන්දේ අගමික දේසථහන වහ  ජක 

ඳක්ද  අයක්හ දභන්භ නළභදුම් කටයුතු ක දවද  කය ගළනීභට යිතිඹ 

වතික දක ට තිබුණි  දභඹ යුදද  ජනඹහදේ සර්ණ්භඹ යුගඹ දර 

යුදද  ඈතිවහඥයින් විසින්භ වඳුන්හ දී ආත   

 දඵෞේධ ඈගළන්වීම්  

න් අගමික සථහන වහ අගම් පිළිඵ  බුදුන් වන්ද දේ පිළිදත විභහ 

ඵළලීභ දභභ ලිපිඹ ාහත් ර්ථත් එකක් ඵට ඳත් කය ගළනීභට උඳකහරී 

ද  ඹළයි විලසහ කයන්දනමු  දම් පිළිඵ අ හර්ඹ එස යි  ගභදේ භවතහ 

විසින් යචිත „දඵෞේධ භහජ දර්ලනඹ, දඵෞේධ ඈතිවහඹ ව දඵෞේධ 

ංසකෘතිඹ” ඹන ග්රන්ථදඹන් ඳවත වන් දක ට උපුටහ දක්න්නට 

කළභළත්දතමු  

„බ්රවසභජහර සූත්රදඹහි වන් න ඳරිදි බුේධ කහලීන බහයත දේලද  දෘසටි 

දදළටක් යහප්ත වී ඳළතුද්ඩඹ  නමුත් බුදුන් වන්ද  නයහගමික 

ඳළවිේදන් වහ ඔවුන්දේ ඈගළන්වීම් දවශහ දළකීභට ඈදිරිඳත් දන වව  එද භ 

ඕනෆභ අගමික ගුරුයදඹකුදේ ඈගළන්වීම් ර ආති ඹවඳත් ගුණ්හංග බුදුන් 

වන්ද  ගඹ කශව   

බුදුන් වන්ද  වළභවිටභ න්තර් අගමික වනය ලීතහඹ ගරු කශව  උන් 

වන්ද  දන දඹක් අගමික ගුරුරුන් දත ගිඹව  ඔවුන් භග තුටු 

හමීචිදඹහි දඹදී සිටිඹව  ආතළම් අයහභරට බුදු යදුන් ළාභ කයව 

සථහද  ඒ අගමික ගුරුරු තභ යකයයින් ක වඬ කයහ උන්වන්ද  

දගෞයදඹන් පිළිගත්ව  චූර කුළුදහයී ඳරිබ්රහජක ගුරුයඹහ බුදුන් වන්ද  

තභ අයහභඹට ළාභ කයනහ දළක සිඹ යකය පිරි ක ලසල.ද කයවීඹ  
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එද භ බුදුන් වන්ද  ච්ඡදග ත්ත ඳරිබ්රහජකඹහදේ අයහභඹට ද රින් 

ය ළාභ කශව   

ඕනෆභ දකදනකුට ඕනෆභ අගමිකදඹකුට කය ව දව  කහයණ්ඹක් උන් 

වන්ද  ඳළවළදිලි කය දුන්දන් කහරුණිකත්දඹන් යුක්තඹ  උන් 

වන්ද  කිසි විදටකත් තභ දේලනදඹන් නයඹන් ප්රදක ඳඹට ඳත් 

දන කශව  බුදුන් වහන්සසේ සේ ආගමික සහනශීලී තාවසෙන් පැහැදිලි 

වන්සන් කිසිම ආගමික සම්ප්රදාාෙක  නන් වහන්සසේ සදා ස  සන පැවූ 

බවෙ. ඒ අනුව බුදුන් වහන්සසේ සිෙලුම ආගමික දාෘෂ ටීන් සකසෙහි දාැක්වූසේ 

මිත්රශීලී ුහහදා ආක්පපෙකි. ඒ ආක්පපෙ අදායතනවව්තතමාන  ුගගසේ ඒ ඒ 

ආගම්වල දාෘෂ ටි පක්ෂෙත් ඒ ඒ ආගම් අදාහන සප දු ජනතාවත් දාෙන්සන් 

නම් කිසිවි කත් ආගම් පදානම් කෙ ගත් අ්තබුදා පැන සන නගිනු ඇත. බුදු 

භඹ ළශ ගත් ධර්භහදල ක යජතුභහ අගම් පිළිඵ ුයගභනඹ කදශ  

බුදුන් වන්ද  දළර දභභ අගමික වනය ලී ංකල්ඳඹයි  ” (පිටු 98-101 

දක්හ)  

භහප්තිඹ 

ඳ එකිදනකහදේ අගමික සථහන පිළිඵ විදය ධතහ වහ රහද නගමින් 

කටයුතු කයනහට ාහ ඳශමු සිඹලු අගමිකයින්ට දඳ දු ව භහජ වහ 

දහ හය විදය ධී අඹතන පිළිඵ හමුහික ඳ ළභ කටයුතු කශ යුතු 

දන න්දන් ද  දභයින් එක් උදහවයණ්ඹක් නම් දිදනන් දින වතු 

පිදඳනහක් දභන් භතුන භත්ඳළන් දරවි ළල්ඹ  දශදහ භන්දියඹ පිහිටි 

භවුයය ශුේධ භූමිද  ඳභණ්ක් භත් ඳළන් දරවි ළල් 45 ක් ආති ඵ 

දළනට දළනගන්නට ආත  දභයින් 9ක්භ දශදහ වීදිද  වහ ඒ ට ප්රදේලද  

පිහිටහ ආත  ුයයහධපුය ශ්රී ඳහද සථහනඹ ළක  අගමික භූමි ට ද තත්ත්ඹ 

දභඹට දදළක  දන ද   ඵරඳත්රරහී  භත් ඳළන් ළල් 3332 ක් ඳභණ් වහ 

දව ය භත් ඳළන් දරවි ළල් රක් 2ක් ඳභණ් ඳදේ ධර්භේවීඳද  

ක්රිඹහත්භක ඵ ංඛයහ දල්ඛන දඳන්හ දදයි  සිඹලු අගමික සථහන එකතු 

කශ ද ඳට දභභ භත්ඳළන් දරවි ළල් බිඵහ ඹෆදම් ංඛයහත්භක 

ලක්තිඹක් තිද. ද ඹන්න කරුණ්හකය සිතහ ඵරන්න  ඳදේ හමුහික 

උත්හවඹ න් ඹදේ අගමික සථහනරට එදයහි දඹ දන්දන් නළති 

භහජ විදය ධී දභන් අඹතනරට එදයහි දඹ දන්දන් නම් හයධර්භ 
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පිරි දහ හය ම්ඳන්න ඹව ඳයපුයක් බිහි කිරීභට උඳකහරී නහ දන ද  

ද  

ෆභ දවභක්භ කටයුතු කයන්දන් දහ හය ම්ඳන්න භහජඹක් ක ර්භහණ්ඹ 

කිරීභ යමුණු දක ට දගනඹ  දභභ මලික දව භත පිහිටහ දවම් තදර් 

විද  න වහ ඳදේ ලක්තිඹ වහ වළකිඹහන් නහසති දන දක ට මුළු 

භහජද භ හයධර්භ පිරිහීභට දව තු හධක න කරුණු දකදයහි ඳදේ 

හමුහික ධහනඹ දඹ මු කයමින් ඔවුදන වුන්දේ අගමික ලයතහන් 

දකදයහි ළටහීභකින් යුක්ත අගම් තය හභයික ංහිදිඹහ ආති කිරීභට 

කටයුතු කිරීභට ඈදිරිඳත් වීභ ාහත් දඹ ගය ක්රිඹහක් ඵ පි දකින්දනමු  

දනය නය දඵ ධඹ දග ා නළගීභ ඳදනම් කයදගන කස දකදයන 

දභභ „භහජ ංහද‟  ලිපි දඳදරන් ඳ දප්ක්හ කයන්දන් ශ්රී රහංදක්ඹ 

ළභට සුවදත්ඹ හභඹ වහ දව දයත්දඹන් පිරි රංකහය භහජ 

ඳරියඹක් දග ා නළගීභටඹ  දභභ උදහය දප්ක්හ හක්හත් කය ගළනීභ 

පිණි කරුණ්හකය ඳ භග ත්ළල් ඵළ ගන්නහ දර දගෞයපුර්ක 

අයහධනහ කයන්දනමු    

  

 


