
ෙවනස්කළ ෙන	හැ� ත�ාග ඔ�� �ත�ා�ෂ්ඨ ��ම  

 

ෙය��ත ෙවනස්කළ ෙන	හැ� ත�ාග ඔ�� �ත�ා�ෂ්ඨ ��ම (�ෙශ ෂ �!�ධාන) පනත සඳහා පැහැ�& 

��ෙ' සටහ) 

 

“ත�ාග ඔ��” සහ එ�� ම�වන ක�� සඳහා අදාළව�නා � ෙප��  !ය ව�ෙ� ෙර$ම  ල�ෙ&' 

 !ය�. ෙර$ම ල�ෙ&'  !ය (ෙර$.ල. .) යටෙ,, ත�ාග ඔ�� .ෙ/ද 01පය2 !ෙ3. ත�ාග ඔ��ව2 

ය4 567ම2 වන අතර එම5� ෙ&පෙ8 19ක� (ත�ාග-:මනාක�) එම ෙ&පල ෙක��ෙ&' ස1තව 

ෙහ$ ර1තව �&ගලෙය;ට (ත�ාග-ලැ>?ක�) තෑ5 වශෙය� BCනම�. .ත�ාDෂ්ඨ 0Hෙ? අ�!ය 

තම� ෙවත තබාගැ ෙ? 6ෙශJKත ෙක��ෙ&' ස1තව ත�ාග-:මනාක� ෙ&පල2 තෑ5 වශෙය� 

BCනැLමට ඉඩ !ෙ3. එෙසJම එය පරම සහ ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 බවට .කාOතව ද2වා ත�ාග-

:මනාක� ෙ&පල2 ත�ාග වශෙය� BCනැLමට ඉඩ ඇත. ත�ාග ඔ��ව Qයා,මක Rම සඳහා ත�ාග-

ලැ>?ක� එය BSගැ ම අවශ� ෙT. ත�ාග-ලැ>?ක�ෙව; ත�ාග-ඔ��ව BSගැ ම ම5�ද ත�ාග 

:මනාක� එම ඔ��ව Uයා අ,ස� 0Hම ම5�ද ඔ��ෙT සඳහ� 'යVම ෙක��ෙ&'වලට බැෙඳJ. 

  

ෙර$ම ල�ෙ&'  !ය අදාළ ව�නා � ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ�� ස?බ�ධෙය� පමණ2 අදාළ 

පනෙ, සාකYජා ෙකෙ[. 

ෙර$ම ල�ෙ&'  !ය යටෙ, ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ව2 පවා, ඇතැ? අවස්ථා4ගත 

ත,,වය� යටෙ, ත�ාග-:මනාක�ට 6'� .ත�ාDෂ්ඨ කළ හැ0ය. ඒවා න?, 

 

I. එ1 ඉ8^මට අ4ව _යමයකට බලය :මට ත�ාග-ලැ>?ක� අෙප�ෙහ�ස, �ෙ` න?, ෙහ$ 

II. ත�ාග-ලැ>?ක�ෙa අකෘතඥභාවය _සාෙව� ෙහ$ 

III. ත�ාග-ඔ��ව ලබාෙදන අවස්ථාෙT: ත�ාග-:මනාක� ද�ව� ෙන�මැ!ව 'e නf,, ඉ� ප7ව 

ද� උපත2 ෙහ$ ;ලව&දා ගැ ම ම5� _ත�ා4hල ද�ව;ෙa Bෙය; iවෙහ�, යනාDය ෙT. 

 

I. ත�ාග-ලැ>?ක� ත�ාග-:මනාක� ට �ෂ්ඨ Qයාව2 (Manus Impias) කෙළJ න?, 

II. ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� ත�ාග-:මනාක�ට ඉතා ද�� �වාලය2 '� කෙළJ න? 

III. ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� 1තාමතාම ත�ාග-:මනාක�ට මහ, ෙ&පල අ19Rමට කටj� 

සැලැස්�ෙT න? 

IV. ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� ත�ාග-:මනාක�ෙa k6තයට හා_ 0Hමට .ය,නය2 දැ�ෙT න? 

V. ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� ඔ��ෙව1 සඳහ� ෙක��ෙ&' ස�රා ෙන�මැ!න? 

VI. ෙවන, සමාන බරපතල ෙහJl� 

 

යනා: අකෘතඥභාවය ෙහJ�ෙව� ඉඩ? හා _ෂ්චල ෙ&පල ත�ාග:ම2 .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම සඳහා ත�ාග-

:මනාක�ෙව; 19ක? ලබ�. 

 



6වාහ අෙ�2ෂාෙව� (Propter Nuptias) ඔ�� පැවHම2 වැ_ � (6වාහය2 සලකා බලා ත�ාග ඔ�� 

BCනැLම) ස?n[ණ ත�ාගo^භාවය මත ෙන�ෙක�� ෙවන, ඔ�� පැවH?, ත�ාග-ලැ>?ක�ෙa 

අකෘතඥභාවය මත ෙහ$ ඉප:ම ෙහ$ ;ලව&දා ගැ ම මත වන ද4f4>ර�ෙa ෙප  'pම මත ෙවනස් 

කළ ෙන�හැ0ය.  

 

ෙර$ම ල�ෙ&'  !ය යටෙ,, ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��වක ත�ාග-:මනාක�ෙව; එය 

.ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට අදහස් කර�ෙ� න?, ෙර$ම ල�ෙ&'  !ය යටෙ, දැ2ෙවන BSග4 ලබන ෙහJ� 

මත ත�ාග ඔ��ව අෙහ$' කරවා ගැ මට ඔq 6'� අrකරණෙ` නsකරය2 ෙග�4 කළ j,ෙ,ය. 

ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ව2 ෙවන, ඔ��ව0� ඒක පා[ශ්6කව අෙහ$' 0Hමට ඔqට 

ෙන�හැ2ෙ2ය. .නා�� එෙර1ව ෙපෙ[රා 63 න. .වා, සහ ෙප�tෙන$නා රණRර මැuෙ2 එෙර1ව 

ෙර$1v ෙසJනානායක (1992)  2 z.ලං. .වා 181 නs 6භාගය�1: අමර'ංහ 6_7��මා |රණය 

කර4 ලැ>ෙ` “ත�ාග-ලැ>?කාර Dයuය 6'� ත�ාග-:මනාකාර මාBය�ට අඩ�ෙ,}ට? 0Hම” 

ස?බ�ධෙය� අකෘතඥභාවය BSබඳ වංච_ක වරදට වරදක� වන බවය. ෙකෙසJෙවත, .ත�ාDෂ්ඨ 

0Hම ඉෙ3ම '� ෙන�ව�ෙ�ය. ඒ සඳහා අrකරණෙ` |��ව2 අවශ� ෙT.’’ 

 

එම_සා, ත�ාග-:මනාක� 6'� එම ඔ��ව .ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට ෙර$ම ලංෙ&'  !ය යටෙ, හ�නාග, 

_ශ්�ත ෙහJ� මත අrකරණෙ` නsකරය2 ෙග�4 ෙන�කළෙහ�, ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ�� 

.ත�ාDෂ්ඨ කළ ෙන�හැ0 බවට අවසාන |රණය ෙT. එවැ_ නsවක ත�ාග-:මනාක�ෙව; ෙහJ� 

ඉDCප, කර ඔ�� කළ j� අතර, ත�ාග ඔ��ව ඉවතලා, ත�ාග-ලැ>?ක�ට එෙර1ව තමාෙa වා'යට 

|��ව2 ලබාගත j�ය. 

 

2007.7.13 වන Dන |��ව ෙදන ලද ක�තර Dස්�2 අrකරණෙ` 348/L යටෙ, වන D.B. 68ස� 

එෙර1ව 7මනාව| සහ තව, අය - 535/95 (F) යන නsෙT:, අrකරණයක නsකරය2 ෙග�4 ෙන�කර 

අrකරණ |රණය2 ලබා ෙන�ෙගන, ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම2 Uයා අ,ස� 0Hෙම� ෙවනස ්

කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ව2 .ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට ත�ාග :මනා ක�ට හැ0යාව2 ඇ! බව අrකරණය 

6'� ද2වා Dස්�2 6_7��ෙම;ෙa |��ව2 �� අවස්ථාව2 අ�යාචනාrකරණය 6'� BSග4 

ලැ�u. �8ලාව එෙර1ව �8ලාව 71 න. .වා 289 යටෙ, නsවක: අ�යාචනාrකරණ |��ෙT ද2වා 

ඇ! උඩරට  !යට අ4ව ෙමම |��ව, ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට අදාළ වන උඩරට  !යද 

සැල08ලට ෙගන ඇත. 

 

ෙමම |��ව සැල08ලට ගැ ෙ?:, ත�ාග-ලැ>?ක�ෙව;ෙa 19කම, ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග 

ඔ��ව තම වා'යට ඇ! 6ට:; ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ව ත�ාග-:මනාක�ට .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම 

සඳහා ඒක පා[ශ්6කව ඔ��ව2 ෙහJ� ද2ව9� Uයා අ,ස� 0Hම ඕනෑම අවස්ථාවක: කළ හැ0ය. ඒ 

අ4ව, ත�ාග-:මනාක� 6'� ඔ��ව .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම ස?බ�ධෙය� එවැ_ ඔ��වක ඉDCප,කර ඇ! 

ෙහJl� සය8ලම ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� අrකරණයක: අ�ෙය$ග ර1තව BSගත j�ය. ෙමවැ_ 

ත,ව යටෙ, එවැ_ 19ක? පැවHමට ෙන�හැ0 අතරම එම ඉඩම සංව[ධනය 0Hමට ෙහ$, �ල� ෙහ$ 

ෙග�ඩනැ5U ලබා ගැ මට ෙහ$ වා_ජ කටj� 60vම ස?බ�ධව ස?පා[ශ්6කව භා6ත 0Hමට ෙහ$ 

පව!න ෙන�හැ0යාව ෙහJ�ව� ත�ාග-ලැ>?ක�ට අසාධාරණය2 ව4 ඇත. ඉහත සඳහ� කළ පCD, 



ඔqෙa ෙම�ම රෙ} ආ[�ක සංව[ධනය හා 7බසාධනය සමඟ සංඝ}ටනය ෙT. ෙමම නsව ම5�  

ෙමම |��ව ලබා :මට ෙපර ත�ාග-ලැ>?ක�ෙa 19කම BSෙගන ඉඩම ස?පා[ශ්6ක ෙලස සලකා 

ණය ලබා �� ණය ෙදන ආයතනය�ට, ණය ලබා�� ඇප ඔ��ව ත�ාග-:මනාක� 6'� ඒක පා[ශ්6ක 

.ත�ාDෂ්ඨ 0Hම මත අ19 Rම ෙහJ�ෙක�ටෙගන අවා'දායක ත,,වය2 උදාකර4 ඇත. ත�ාග-:මනා 

ක� සමග ත�ාග-ලැ>?ක� 6'� වංචා 0Hම සඳහා අ4බල :ම ස?බ�ධෙය� වන6ට ණය ෙදන 

ආයතනය�ට අrකරණයට ෙන�ෙග�ස්ම .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම සඳහා ඔ�� Uයා අ,ස� 0Hෙ? හැ0යාවද 

ෙම1 පව|. රෙට1 සංව[ධනයට බරපතල බලපෑම2 එ8ල කරන ෙමරට ෙවනස් වන 7� ඉඩ? BSබඳ 

19ක? ස?බ�ධ කර !ෙ3. ඒ අ�ව, අද එවැ_ ෙ&පළ 19ක? "BSගත ෙන�හැ0 ෙවනස්වන 7� 

19කම" යන .ෙ/දයට ඇ��ෙක�ට ඇ! _සා, සංව[ධනය සඳහා ෙහ$ �ල�මය අවශ�තා පව!න 6ට 

ෙහ$ අරfද8 ලබා ගැ ම සඳහා ෙමෙත2 මහජනයාට පැව! තව, වeනාකම0� j� ස?පා[ශ්6ක 

ඛ�ඩය2 ඔi�ට අ19 iu. 

 

 ! ෙක�9ෂ� සභාව 6'� ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම (6ෙශJෂ 6r6ධාන) 

පනත ෙය$ජනා කර4ෙ` ෙම� අවස්ථා4ගත ත,වය� යටෙ, සහ  !ඥය� සහ ණය ෙදන ආයතන 

.කාශ කර ඇ! අයහප, බලපෑ? ඇ! කළ හැ0 ක�� _සාෙව_. 

 

ෙමවැ_ ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම සඳහා නsකර ෙග�4 0Hෙ?:, පැ9uUක� 6'� ෙමවැ_ නs 

Uස්ෙප�ඩනය2 වශෙය� UයාපDං� කළ j� බවට මහජනයා ෙවත දැ4? Dය j� බවටද ෙක�9ෂ� 

සභාෙT: අවධාරණය ෙකCu. ෙමෙසJ ෙක�9ෂ� සභාව 6'� ෙමම ෙය$�ත පනෙත1  එවැ_ UයාපDං� 

0Hමකට ඉඩ සලසා : ඇත. ෙප��  !ය යටෙ, BSග, ෙහJl� මත ත�ාග-:මනාක�ෙව;ට ෙවනස් 

කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම සඳහා පමණ2 ෙමම ෙය$�ත පනත අදාළ ෙT. 

 

ෙමම ෙය$ජනා හැ0තා2 ඉ2ම_�  !ය2 බවට ස?මත කරන ෙලස  ! ෙක�9ෂ� සභාව _[ෙ&ශ 

කර�. 

 

 

ජනාrප!  !ඥ _හා8 ජයමා�න. 

සභාප!, 

z ලංකා  ! ෙක�9ෂ� සභාව. 

 

 

 

 

 

 

 



ෙක*'පත: ෙවනස්කළ ෙන	හැ� ත�ාග ඔ�� �ත�ා�ෂ්ඨ ��ම 

 

ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම සඳාහාද; ඒහා ස?බ�ධ ෙහ$ ඊට ආ4ෂං5ක කාරණා 

සඳහාඳ 6r6ධාන සැලැස්Rම සඳහාඳ � පනත0. 

 

Vqs නාමය 

1. ෙ? පනත 2013 අංක ............ දරන ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 

ත�ාග ඔ��  .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම (6.6r6ධාන) පනත ය4ෙව� හ��ව4 

ලැෙ3. 

2. ෙමම පනෙ, 6r6ධාන ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග 

ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම හා ස?බ�ධ නs සඳහා පමණ2 අදාළ 6ය j�ය. 

3.  ෙප��  !ය ම5� BSග4 ලබන ෙහJ� මත ෙවනස්කළ 

හැ0 � ය? ෙවනස් කළ ෙන�හ0� ත�ාග ඔ��ව2, එම ඔ��ෙව1 ත�ාග-

:මනාක� 6'� එ� ඔ��ව .ත�ාDෂ්ඨ කරව4 Buස ත�ාග-ලැ>?ක� 

ට එෙර1ව _' අrකරණ බලය ඇ! අrකරණයක ෙග�� කර� ලබන 

නsවක: කර4 ලබන ආඥාව2 ම5� පමණ2 අෙහ$' කළ හැ2ෙ2ය. 

 එෙසJ iවද, එ� ෙවනස් කළ හැ0 ත�ාග ඔ��ෙT 6ෂය වස්�ව 

සංj2ත ව�න� ඉඩෙම1 අ�!වා'කම ස?බ�ධෙය� ත�ාග-

ලැ>?ක�ට එෙර1ව එම ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ෙT ත�ාග 

:මනාක� 6'� හරස් ඉ8^ම2 ම5� එම ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ඔ��ව 

.ත�ාDෂ්ඨ කරන ෙලස ඉ8ලා 'eය හැ0 අතර එවැ_ අවස්ථාවක: 

ත�ාග-:මනාකාර-6,!ක� පැ9uUක�ෙව; ව�ෙ� න?,  සහ ත�ාග-

ලැ>?කාර-පැ9uUක� 6,!ක�ෙව; ව�ෙ� න? ෙමම පනෙ, 

6r6ධාන අවශ� ෙවනස්ක? ස1තව අදාළ 6ය j�ය. 

 

 (4) (1)(අ) .ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට අෙ�2ෂා කර4 ලබන ඔ��ව UයාපDං� 

කර4 ලබන ඉඩ? Dස්�2 ෙර�ස්�ා[වරයා අමත9�; ෙහ$ 

 (ආ) .ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට අෙ�2ෂා කර4 ලබන ඔ��ව UයාපDං� 

කර ෙන�මැ! අවස්ථාවක: එම ඉඩම B1ටා ඇ! Dස්�2කෙ` ඉඩ? 

ෙර�ස්�ා[වරයා අමත9�; 

 Uස්ෙප�ඩනය2 වශෙය� නsව UයාපDං� 0Hම සඳහා � 

ඉ8^ම2 ඉDCප, කර9� පැ9uSක� 6'� ෙමම පනෙ, 6r6ධාන 

යටෙ, පවර4 ලබන ය? නsකරයක: අrකරණය ෙවත පැ9u8ල2 

ෙග�4 0Hමට කටj� සැලැස්Rම ෙහ$ කළ j�ය. 

 

(2) ෙමම වග�!ෙය1 (1) වන උප වග�!ෙ` සඳහ� කළා� ඉ8^ම 

“f8 Bටපත”,  “ෙදවන Bටපත” සහ “ෙතවන Bටපත” ෙලස සල;� 

කරන ලද Bටප, �න0� j2තව (117 වන අrකාCය �) ෙ8ඛන 

ෙමම පනත ෙවනස්කළ ෙන�හැ0 

ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම 

සඳහා � නs සඳහා පමණ2 

අදාල 6ය j� පනත2 ෙT. 

_' බලය ඇ! අrකරණය2 

ම5� ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 

ත�ාග ඔ�� .ත�ාDෂ්ඨ 0Hම 

Uස්ෙප�ඩනය2 වශෙය� නsව 

අrකරණෙ` UයාපDං� 0Hම 



UයාපDං� 0Hෙ? ආඥා පනෙ, යටෙ, සාදන ලද _ෙය$ග ම5� _යම 

කර ඇ! ආකෘ! ප�ය හා සාරා4hල 6ය j� අතර අrකරණය 6'� 

නsකරය සඳහා ලබාDමට _ය9ත අංකය ඇ�ල, 0Hම සඳහා � 

1ස්තැන0� j2ත 6ය j�ය. 

 

5.  4 වන වග�!ෙ` _යමය�ට එකගව Qයා 0Hමට 

        පැ9uUක� අෙප�ෙහ�ස, වන 6ට:, අrකරණය 6'� 

 (අ) පැ9uUක� 6'� එම _යමය�ට ෙන�පමාව ෙහ$ 

අrකරණය 6'� _යම කරන ලද ය? කාලය2 අතර�ර: 

එම _යමය�ට එකඟව Qයා 0Hමට හැ0 වන පCD, f8 

අවස්ථාෙT:ම පැ9u8ල ආප7 ලබා :ම. 

 (ආ) (අ) ෙ�දෙ` _යමය�ට එකඟව Qයා 0Hමට 

පැ9uUක�ෙa අෙප�ෙහ�ස, Rම ෙහJ�ෙව� පැ9u8ල 

.!2ෙෂJප 0Hම, '�කළ හැ0ය. 

 

එෙසJ iවද, ෙම1 සඳහ� 0'ව2 (101 වන අrකාරය) � '68 නs 6ධාන 

සං�හෙ` 46 වන වග�!ෙ` _ශ්�තව ද2වා ඇ! 0'� ෙහJ�වක: 

පැ9u8ල .!2ෙෂJප 0Hම සඳහා අrකරණයට ඇ! හැ0යාව ෙකෙර1 

බලෙන�පැවැ,6ය j�ය. කාල අපගමන ආඥා පනෙ, 6r6ධානය�ට 

යට,ව, ෙමම වග�!ය යටෙ, පැ9u8ල2 .!2ෙෂJප 0Hම ෙහJ�ෙව� 

එම නsකරයම ස?බ�ධෙය� පැ9uUක� නව පැ9u8ල2 ඉDCප, 

0Hෙම� වැලැ2Rම ෙන�කළ j�ය. 

 

6          (1)     පැ9u8ල භාර ග, වහාම අrකරණය ම5�………. 

(අ) Uස්ෙප�ඩනය2 ෙලස නsව UයාපDං�ය සඳහා 

වන අය�?ප�ෙ` එ2 එ2 Bටපෙත1, නsකරය 

සඳහා අrකරණය 6'� ලබා ෙද4 ලැ� 

අංකෙය1 _[ෙ&ශනය� ඇ�ළ, 0Cමට 

සැලැස්6ය j�ය. 

(ආ) නsකරය Uස්ෙප�ඩනය2 ෙලස UයාපDං�ය 

සඳහා වන අය�?ප�ය Bටප, �න0� j2තව, 

.ත�ාDෂ්ඨ 0Hමට බලාෙප�ෙර�,� වන ඉඩම 

UයාපDං� කර ඇ! ඉඩ? UයාපDං� 0Hෙ? 

කා[යාලෙ` ඉඩ? ෙර�ස්�ා[ ෙවත ෙහ$ එ� 

ඉඩම UයාපDං� කර අවස්ථාවක:න?, එම නsවට 

අදාළ ඔ��ව B1e ස්ථානයට අදාළ ඉඩ? 

කා[යාලෙ` ඉඩ? ෙර�ස්�ා[වරයා ෙවත 

UයාපDං� කර ආප7 ලබා ගැ මට භාර :ම2 කළ 

j�ය.. 

අrකරණය 6'� පැ9u8ල 

ස?බ�ධෙය� එකඟRම2 ෙහ$ 

.!2ෙෂJප 0Hම2 '�කළ 

හැ0ය. 

Uස්ෙප�ඩනය2 ෙලස 

UයාපDං� 0Hම සඳහා කළ 

ඉ8^ම අrකරණය ම5� 

භාරග, අවස්ථාවක: '� වන 

Qයා පeපාeය 



 

  (2) අrකරණය ම5� (1) වන උපවග�!ය යටෙ, 

Uස්ෙප�ඩනය2 ෙලසට නsව2 UයාපDං� 0Hමට ඉ8^ම2 භාර ෙදන 

ලද ඉඩ? ෙර�ස්�ා[වරෙය;, එම නsව Uස්ෙප�ඩනය2 ෙලසට 

UයාපDං� 0Hෙම� අන��ව, ෙ8ඛන UයාපDං� 0Hෙ? ආඥා පනෙ, 

_යම කර ද2වා ඇ! ෙලසට යථා පCD ෙදවන Bටපත අrකරණය ෙවත 

ඉ8^ෙ? පැ9u8ල භාර ගැ ෙ? Dන 'ට ස! හත (7) 2 ෙන�ඉ2මවන 

ය? Dනයක: ෙහ$ එම Dනයට ෙපර අrකරණෙය� _යම කරන ලද 

Dනයක ෙහ$ එ� ෙදවන Bටප, අrකරණය ෙවත ආප7 යැ6ය j�ය. 

 

 එෙසJ iවද, අrකරණෙ` අ�මතයට අ4ව, නsෙT අවස්ථා4ගත 

ත,,වය� අ4ව අවශ� යැ� සලකන 6ටක:, Uස්ෙප�ඩනය2 වශෙය� 

UයාපDං�ෙය� ප7ව ආප7 එRම සඳහා වන Dනය :[ඝ කළ හැ2ෙ2ය. 

 

 (3)  ඉඩ? ෙර�ස්�ා[වරයා 6'� Uස්ෙප�ඩනය2 Bටපත2 

UයාපDං� තැපෑෙල� පැ9uUක�ෙa UයාපDං�  !ඥවරයාට ෙහ$ එබ� 

UයාපDං�  !ඥවරෙය; ෙන�මැ! 6ටක: පැ9uUක�ටද යැ6ය j�ය. 

 

7. ෙවනය?  !යක 6r6ධානවල ;ම2 !>ණද එය ෙන�සලකා, 

ෙමම පනත ය? ෙවනස් කළ ෙන�හැ0 ත�ාග ඔ��ව2 .ත�ාDෂ්ඨ 

කරන ෙලස ය? Dසා අrකරණයක පවරා ඇ! ෙහ$ 6භාග ෙව9� 

පව!න ය? නsව2,  ! කෘත�ෙය� ෙහ$ ක�ණ2 එම නsව 

ෙමම පනත Qයා,මක 0Hමට ප7ව Dසා අrකරණයක එම නsව, 

 ! කෘත�ය ෙහ$ ක�ණ Dසා අrකරණෙ` පවරා ඇ! ෙලස 

සලකා ෙමම පනෙ, 6r6ධාන .කාරව එම නsව,  ! කෘත�ය 

ෙහ$ ක�ණ ස?බ�ධෙය� කටj� 0Hම, ඉDCයට ෙගන යාම 

ෙහ$ අඛ�ඩව පව,වාෙගන යාම ෙහ$ අවසාන 0Hම කර4 

ලැ�ය j�ය. 

 

8. ෙමම පනෙ, 6r6ධානය�ට යට,ව, '68 නs 6ධාන 

සං�හෙ` 6r6ධානය� ෙමම පනත යටෙ, ෙග�4 කර4 ලබන 

නs සඳහා අදාළ 6ය j�ය. 

 

9. ෙ? පනෙ, 'ංහල සහ ෙදමළ භාෂා පාඨ අතර ය? 

අන4hලතාව2 ඇ!iවෙහ�,, එ6ට, 'ංහල  භාෂා පාඨය 

බලපැවැ, 6ය j�ය. 

දැනට පව,නා නs ෙමම පනත 

යටෙ, ඉDCයට පව,වාෙගන 

j� බව 

අන4hලතාව2 ඇ! � 6ට 

'ංහල භාෂා පාඨය බල 

පැවැ,6ය j� බව. 


