
ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුවේ, පවුවේ අයේ සමග එකතු 

වෙලා ප්රීතිවයන් , සතුන්න් ගක කරන්ප පුවනෙන් ව  

අවුරුදු සමය පුුංචි අවේ සුවන අකපසුවීමක් නිසා මුවන 

ජීවික කාලයටම කැළලක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ 

සලසා වපොදී ඉෙසිලිෙන්කෙ යහපේෙ අලුේ අවුරුද්ද 

සමරන්ප පුරුදු වෙමු. 

එකවකොට අවේ ළමා වලෝකය හැමදාම ලස්සපයි... 

කාන්කා හා ළමා කටයුතු සහ 
වියළි කලාප සුංෙර්ධප අමාකාුංශයේ වණ පුඩවුඩයක්... 

2019 

කාන්කා හා ළමා කටයුතු සහ 

වියළි කලාප සුංෙර්ධප අමාකාුංශයේ ය 

පස්ෙප මහල, වදෙප අදියර, 

වසේසිරිපාය, බේකරමුේල 

දුරකථපය : 0112186055 

ෆැක්ස්: 0112187249 

සැකසීම: වකොරතුරු කාක්ෂණ ඒකකය 



 

අවුරුද්දේ කිට්ටු කිට්ටු 

එරබදු මේ වපොට්ටු වපොට්ටු 
ආදරණීය දුවේ පුවේ, 

සිුංහල හින්දු අවනේ අවුරුද්ද කියන්වන් අතීකවණ ඉදලම අවේ 

ජීවික ෙලට කාලයක් තිස්වසේ ඉකා වහොඳින් හා කදින් බැඳුණු වහළ 

සිරිේ විරිේ සමරප සුංස්කෘතික මුංගලයක්. 

ඉතින් ව  කාලවණදී ගහ වකොළ ෙවේම 

අවේ ජීවිකේ අලුේ වෙපො... 

ව  වෙපස සමරන්ප අවේ වදමේපිවයෝ  අවනේ අවුරුද්දට අවනේ 

ඇඳු  අරවගප වගදර වදොරට ෙලුං පිඟන් කෑම බීම ආදිය 

අරවගප, අපට කෙේ සතුටු කරන්ප හිකලා පැකැේ වෙලාෙට 

පේතු කරන්ප රතිඤ්ඤා, බඹර චක්ර, අහස් කූරු, නිලාකූරු ෙවේ 

ගිනි වකළිේ ඕප කර  අරන් වදපො.  

හැබැයි... 

ඒ වුණාට ව  ගිනිවකළි අපරික්ෂාකාරීෙ භාවිකා කවළොේ ප  

ඔයාලා ෙවේ වපොඩි දරුවෙෝ විවිධ අපතුරු ෙලට භාජපය 

වෙන්ප පුවනෙන්. ව  ෙවේ උේසෙ කාල ෙලදි වකොයි කර  

දරුවෙෝ වරෝහේ ෙලට ඇතුළේ කරපෙද අපතුරු වෙලා. 

ඒ හින්දා ආදරණීය දුවේ පුවේ  

ව  ගිනිවකළි පරිස්සමට  භාවිකා කරන්වන් වකොවහොමද කියල 

අපි බලමු. 

 අවේ තියාවගප රතිඤ්ඤා පේතු කරන්ප වහොඳ පෑ.

 නිොස තුලට, වගොඩපැගිලි තුලට, ොහප තුලට, රතිඤ්ඤා පේතු කරල

විසිකරන්ප වහොඳ පෑ.

 ෙැඩිහින් වකවපකුවේ අනුදැනුමක් ඇතිෙ රතිඤ්ඤා දේෙන්ප.

 රතිඤ්ඤා පේතු කරලා කෙ වකවපකු ළඟට විසිකරන්ප වහොඳ පෑ.

 අහිුංසක සේතු භය කිරීමට ළඟට රතිඤ්ඤා පේතු කර විසිකරන්ප වහොඳ පෑ.

 වෙප අවයකු රතිඤ්ඤා පේතු කරපවකොට ළඟටම වෙලා ඉන්පේ වහොඳ පෑ.

 උස් ස්ථාප ෙලට රතිඤ්ඤා පේතු කර විසිකරන්ප වහොඳ පෑ.

 පැකැේ වෙලාෙේ ෙලදී ගිනිවකළි දේෙපො ප නිකරම ෙැඩිහින්  

වකවපකුවේ අධීක්ෂණය යටවේම ගිනිවකළි දේෙන්ප.

 න්න් ෙළුං ෙලට දාලා රතිඤ්ඤා දේෙන්පේ වහොඳ පෑ.

 ගිුඩවකළි ඈක කබා ආධාරකයකින් පේතු කරන්ප.

 පරිස්සමට සුපරික්ෂාකාරීෙ ගිනිවකළි දේෙන්ප.

අපි පරිස්සමට ගිනිවකළි 

පේතු කවළේ  පැති ප  , 

බිහිරි බෙ, අන්ධ බෙ, සුවන පිළිස්සී 

කද බල පිළිස්සී , මුහුණට, ඇඟිලි ෙලට තුොල වී , වෙපේ 

ශයේ ාරීරික තුොල ඇතිවී , මරණය පො ඇතිෙන්ප පුවනෙන් 

ඒ ෙවේම වගෙේ වදොරෙේ ගිනි ගන්පේ පුවනෙන් කියලා 

 දූලා, පුකාල දන්පෙද ? 




