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��ටකය ග�ා
ඪ �  ෙ� �ට ��ව�� පස්වන 
�යවස ද�වා කාලය �ළ ශාස�ක සං��  

�!පය� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ෙ� කාල ප��ෙ�දය  ළ රජව# 56 ෙදෙන&� රජක� කර ඇත. ශාසනෙ+,, 

සමාජෙ+, ./0වට ෙබොෙහෝ කට/  567 ඇත. එ9� :ෙශේෂ ශාස<ක කට/  පමණ= 
සැෙක:� සඳහ� ෙකෙර�. 

��ටකය ග�ථා�ඪ �ම 
මහාකස්සප මහරහත� වහ�ෙසේ ෙ@ පධාන,වෙය� පැවැ� ධම සංගායනාෙව� F 

GHටකය අද �ෙබන අ/�� ස�පාදනය කරන ලF. අ ාන�ද මහරහත� වහ�ෙසේ 
එකශැ�ධා�ෙයJ. K6 රජාණ� වහ�ෙසේ :5� ෙද ්Lත අMසාර දහස= K6රජාණ� 
වහ�ෙසේෙග� ද ෙදදහස= ශාවක සංඝයාෙග� ද අසා දැන ෙගන 5Oයහ. 

ධමසංගායනාෙව� පP QR ෙපෙළේ රහත� වහ�ෙසේලා Hටක වශෙය� ග�ථ වශෙය� 
GHටකය කටපාඩෙම� Vක ෙගන ය�නට Wරණය කැV ග,හ. එය අXව 
උ�වහ�ෙසේලාෙ@ Lෂ� පLෂ�ෙයෝ GHටකය Vක ග,හ. ��Z මහරහත� වහ�ෙසේ ද එ ් 
පර�පරාෙ[ ෙකෙනJ. උ� වහ�ෙසේ 5ංහල \7පයට වැඩම ෙකොට GHටකය කටපාඩෙම� 
Vක ෙගන යෑම 5ංහල ^_� වහ�ෙසේට පැවැ`හ. 

වළග�බා රජ මා ෙ@ කාලෙය� ඇ� a මහාසාගත කාලෙය� ද 5ංහල රහත� 
වහ�ෙසේ .: bදා GHටකය ෙහොc� Vක ෙගන GHටකය ෙපො,වල d7මට Wරණය කැර 
ග,හ. මාතෙR ආෙලෝක ෙලණ ෙහව, අf:හාරයට Vස් a 5ංහල රහත� වහ�ෙසේ 
GHටකය ෙපො, වල d7ෙම� කළ ශාසනාරgාව හා ශාසන ෙසේවය වචනෙය� Jය�නට 
ෙනොහැJ තර� ෙශේෂ්ඨ ෙ[. 

වළග�බා රජ මාට මෙහෝපකාj a �ස්ස හා මහා�සස් ෙත#� වහ�ෙසේලා ෙදනමට 
කෘෙතෝපකාර Jjම සඳහා අභයm� :හාරය තනවා ෙපෞ\ගdකව �ජා Jjම <සා මහරහත� 
වහ�ෙසේෙග� Hj  K0 මහා:හාරවංශයට අ�ෙoක ව අභයm� <කාය න�� අf, 
<කාය= හට ගැpම ෙ� කාලෙය� 56 a අවාසනාව�ත ම 5\qය 9. 

�� සඟෙබෝ රජ�මා 
ම�යංගණෙය� වාසය කළ සංඝ�ස්ස - සංඝෙබෝq - ෙගෝඨාභය යන යහrව� �ෙදනා 

අXරාධbරෙය� රජක� කරන :ජ9Z ෙහව, ෙදවන :ජය මාට උපකාර කරන අදහ5� 
mයහ. පාර අ9ෙ� වා�7 5O අ�ධ ශsදශාසතඥෙය= ෙ� �ෙදනා යන :ට අනාගතෙය� 
ෙ� �ෙදනා ම රජ ෙවනවා ය9 vය. අ��මට mය ෙගෝඨාභයට ෙමය ෙහොc� ඇPණා. ඔx 
ආපP ෙගොස් රජ මාට පgපාත වැ ෙසේවය කළහ. 

ම�යංගණ :හාරෙය� වාසය කළ න�ද මහෙත#� වහ�ෙසේ සංඝෙබෝq &ම# ෙ@ 
මාමා ය. ෙදමාHය� :5� බාර ෙදන ල6 ව සංඝෙබෝq හැ6ෙy න�ද මහෙත#� වහ�ෙසේ 
ෙ@ ආශෙය<. එෙහ, ෙගෝඨාභය ෙ@ ආශය <සා රජ ෙගදර F :ජ9Z රz මැjමට 
සංඝෙබෝ{� 6�� ෙහෝ ස�බ�ධ 7 ඇත. 

:ජ9Z රජ මා ෙ@ මරණෙය� පP සංඝ�ස්ස රජ 7 ය. ඔxෙ@ මරණෙය� පP 
සංඝෙබෝq රජ :ය. ඔx ස්වභාවෙය� ම සංP� ය, K\qම, ය. එෙහ9� මහ:ප, ෙදකක F 
සත�|යා බලෙය� Qr රටට ම ශා��ය 56 කැර 6� <සා ජනතාව ෙ@ ෙගෞරවාදරයට 
භාජනය 7 ය. 

ෙගෝඨාභය ස්වභාවෙය� නb# ය. රජ7ෙ� ආශාව .ෙන� .න වැ� ය. එය ෙ,#� ග, 
සංඝෙබෝq රජ මා තාපස ෙ[ශෙය� අ,තනගRල වනයට ෙගොස් :ෙ[ක ව වාසය කෙළේ ය. 
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බ, Qල= ස�ත මmය& එ ් අසd� ය\F තාපසයාණ� දැක ඉතා ස O� බ,Qd� සංගහ 
කළා. ඔxෙග� අXරාධbර ෙතොර # :මM :ට දැනග�නට ලැK0 ක#0වd� එක= 
5�සඟෙබෝ රජ මා ෙ@ �ස ෙගන ෙදන ෙකෙන&ට කහව0 දහස= ෙදන බව 9. එ ් 
අවස්ථාෙ[F ත�ස ා සඟෙබෝ තමා බව Jයා �ස 6�ෙ� ය. ෙමය ෙබෞ\ධ සා�ත�ෙය� පකාශ 
වන ඉතා වැදග, 5\qෙයJ. 

අවාසනාව�ත කාලය� 
ෙගෝඨාභය රz ස්වභාවෙය� නb# �ව, ශාස<ක කට/  ද සbරා කළා. ෙ� කාලය 

වන :ට අභයm� :හාරය ෛව ල�මතධාj� ෙ@ ��ය= වැ  Kණා. එ� ඇතැQ� මහා 
:හාරය නැ� කරන කර� පෙකෝපකාj වැ 5Oයහ. රජ මා ෛව ල�මතධාj� ෙග�වා 
<ගහ ෙකොට රO� ෙනරපා දැ�මා.  

එෙහ, මහෙස� රජ තමා ෙවත හරවා ග, සංඝ�ත ^�ව :5� මහා:හාරය :නාශ 
කරවන ල\ෙ\ ය. රzෙ@ ඉතා �තව, ෙ�ඝවණාභය අමාත� මාෙ@ �රදo� |යාමාගය 
<සා මහෙස� රz Pමගට අ�, සමාව ඉRලා මහා:හාරය නැවැත යථා ත,,වයට ප, 
කරන ලF. පෙකෝපයට ප, රාජ ෙ\:ය ෙ@ උපකමයJ� සංඝ�ත ^�ව ම#Qවට ප,7 ය . 
මහා:හාරය නැවැත, QR ත,වයට ප, වැ ශාසන ෙසේවය 56 කළා. 

 !" ෙපරහැෙ& ආර(භය 
මහෙස� රජ මා ෙ@ ඇවෑෙම� �යbත 5�ෙමව� &ම# රජකමට ප,7 ය. පාප�ත 

ෙසේවනය <සා Hයා 56 කළ වැV. ගැන කනගා�වට ප, �ණා= ෙම� ම එවා යථා 
ත,,වයට පQ0වා K\ධශාසනය බKrව�නට Wරණය කළා. 

5�ෙමව� රජ මා මහා:හාරවා� ^      _� වහ�ෙසේ Vස් කරවා 5යf :ස්තර කතා කළා. 
ස,මහR ෙලොෙහොපාය ද :නාශ ෙකොට ෙනොෙය= ෙ\වR අභයm� :හාරයට ෙගන mය 
සැO, මහා�මාව ආරgා කැර ග, සැO, Jයා 6�නා. රජ මා බලව,  සංෙ[ගයට ෙම� ම 
බලව, ස ටට ද ප, 7 :නාශ කළ 5යf :හාරංග H�සකර කළා. 

5�ෙමව� රජ මා ��Z මහරහත� වහ�ෙසේ H�බඳ ෙතොර # අසා අ�ශය ස ටට 
ප, වැ ��Z ෙපරහැර= කර�නට Wරණය කෙළේ ය. උ� වහ�ෙසේ ෙ@ `පය= ර<� හදවා 
මහා ෙපරහ�� ���තෙR 5ට අXරාධbරයට වැඩම කරවන ල\ෙ\ ය. රජ මා පධාන 
රජෙගදර 5යf ෙදනාම, ෙපරහැෙර� ගම� කළහ. ��Z මහ රහත� වහ�ෙසේට ෙගෞරව 
Jjම= වශෙය� 5රක#ෙවෝ ද P6P ප�. <දහස් කරන ලදහ. 

දළදා වහ�ෙසේ වැඩම.ම 
5�ෙමව� රජ මාෙ@ කාලෙය� ෙහේමමාලා &ම�ය හා ද�ත &ම# කd� රට 5ට 

දළදා වහ�ෙසේ 5�ලකට වැඩම කරa හ. රජ මාෙණෝ එය මහ, ෙගෞරවෙය� H�ෙගන 
bදෙපරහ�� වැඩමවා ධමචක ගෘහෙය� තැ�ප, කරa හ. �වමාන K6රජාණ� වහ�ෙසේ 
වැඩම කළා ෙසේ ෙගෞරවය ද=ව�� වාo�ක ෙපරහර ද ආර�භ කළහ .  

ෙහළ/ව ෛවද1 2ශාරදයා 
K\ධදාස රජ මා නමට ම ගැළැෙපන ෙබ ෟ\ධ ග�වd� /=ත ෙකෙනJ. සතර 

අග�ෙය� ෙතොර ව :<ශ්චය කළ, සතර සංගහ වස් ෙව� ජනතාවෙ@ �, .නා ග, 
රාජ�නායකයා ය. එෙසේ ම ඉතා ම දg ශල� ෛවද�වරෙයJ. ෙකොෙහේ යත, ෙබෙහ, 
ෙප�Oය ෙගන ය�ෙ� අතර මග F ෙලඩ මXෂ�ය& ෙහෝ ��ස� සත& ෙහෝ 6�ෙවො, 
ෙබෙහ, Jjමට ය. එෙල5� H�ය� කළ වාර ද ෙබොෙහො ම 9. 

ෛවද� :ශාරදයා ෙ@ ෙරෝහෙR පමාණය ���තෙRට ෙගොස් එ� නෂ්ටාවෙශේෂ 
බැ�ෙම� දත හැJ ෙ[. එ මා :5� �වක ෛවද� මා ෙම� කරන ලද ශල�කම හා 
ෙබෙහ, H�ය� මහා වංශෙය� දත හැJ ෙ[. 

රජ මා පධාන ගම= පාසා ෙබෙහ, හR H��වා ග� දහසකට පධාන ෛවද�වරය& 
ගණෙ� ප, කෙළේ ය. එ� 5යf :යද� රජය ගණෙ� ය. ඔx කා9ක ෙරෝගවලට ෙම� 
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මාන5ක ෙරෝගවලට ද දg ෙලස H�ය� කළ හැO &ෂ්ට ෙරෝmයා ෙ@ කතාෙව� පැහැ.d 
ෙ[. 

දහස= සාමා�ක වැඩ අතර ශාස<ක වැඩ ද අ�ව= නැ� වැ ස��oණ කළා. ෙමොනර 
මහ H�ෙවන කරවා එ� පාලන :යද� සඳහා ග� ෙදක= ද �ජා කෙළේ ය. ෙම මාෙ@ 
කාලෙය� 56 a අපමණ ශාස<ක ෙසේවාව�ෙග� QRතැන ග�නා මහ H�කම න� 
මහෙත#� වහ�ෙසේ :5� කරන ලද MතHටකය ෙහළ බසට ප�වතනය Jjම 9. 

K\ධදාස රජ මාෙ@ ෛවද� ශාසත්ය H�බඳ :ෙශේෂඥතාව ෙප�ව�� ප�පා.ත සාරාථ 
සංගහය න� ෙවද ෙපොත ෙමකල ආ/oෙ[ද ෙදපාo ෙ�� ව :5� Qදණය කරවා ඇත. 

ෙහළ අ4වා ෙපළබසට ප�වතනය �ම  
මහාන ාම රජ මාෙ@ කාලෙය� 56 a ඓ�හා5ක 5\qය න� ෙහළ අ�වා ෙපළ බසට 

ප�වරතනය Jjම 9. ෙලෝකෙය� පථම :ශ්ව :ද�ාලය ෙලස සලකන නාල�දාව ආර�භ 
කෙළේ ෙදවැ< 5යවෙස� ය. පස් වැ< 5යවෙස� පට� නාල�දාව :ශ්ව :ද�ාලය ත,,වයට 
ප,වැ �Kණා යැ9 /ෙරෝ�ය ඉ�හාසඥෙයෝ Jය�. එය එෙසේ න� අXරාධbර මහා:හාරය 
අංග ස��oණ ෙබෞ\ධ :ශව් :ද�ාලයJ. 

මහා:හාරෙය� ප�ෙවණ න�� ව�වහාර කෙළේ H�ස් පාළන පහPවට ෙයොදා �� &ඩා 
ආරාම 9. ෙමකලැ :ශ්ව :ද�ාලය�� ‘කැ�පස’්  න�� හ6�වන <වාස වලට සමාන ය. 
ෙමකලැ උප&ලප� ත,,වෙය� එකල 5Oයාx සංඝපාල මා��ය� වහ�ෙසේ ය. 

භාරතෙ+ බාහ්මණය� වාදක#ව� ෙබොෙහොම 5Oයා. එබZ බාහ්මණ ප�ලක ඉHදැ 
හැ60 වැ�0 ෙඝෝෂ න�� බාහම්ණය& 5Oයා. ෙහේ ත#ණ කල ම Gෙ[දෙය� :ශාරදෙය= 
7ය. ඔx ෙනොෙය= ෙදනා සමග වාද කරXෙ+ ෙoවත මහරහත� වහ�ෙසේ සමග වාද 
කර�නට ෙගොස් <#,තර 7ය. එෙහ9� ෙහේ K\ධධමය ඉෙගන ග�නට පැ:. 7ය. ඉ�පP 
ෙඝෝෂ K\ධෙඝෝෂ 7 ය. K\ධධමය ෙහොc� හදාරා 5Oන කR� ආචායපාදය� වහ�ෙසේ  ෙ@ 
<යමය ප�. ෙහළ අ�වා ෙපළබසට ප�වතනය Jjම සඳහා ෙහළ.වට පැ�ණ අXරාධbර 
මහා :හාරයට පැ��ෙයෝ K\ධෙඝෝෂ ��ෙයෝ ය. මහා:හාරාqප� සංඝපාල මා��ෙයෝ 
K\ධෙඝෝෂ ය�Z� බාර ෙගන වාසයට, ඉෙගpමට, 5යf පහPක� සලසා 6�හ. 
K\ධෙඝෝෂ යW�යාෙණෝ ධමය, ෙථරවාද ශාසන ස�පදාය, ෙහොc� ඉෙගන, තම� 
පැ�� කාoයය පැහැ.d කැර 6�හ. 

සංඝපාල මා��ය� වහ�ෙසේ බලාෙපොෙරො,  වන කාoයය ට උ�වහ�ෙසේ P6P දැ9 
Wරණය= ගැpම සඳහා K\q පjgණය= කළහ. එන� සං/=ත <කායට අය, “අ�ෙතො 
ජටා බ� ජටා”  ආF පශ්ෙනෝ,තර ගාථා ෙදක F ෙමයට අ�වාව= ෙහව, :ස්තරය= 
dය�නට ය9 <යම කළහ. එයට සවස��oණ :ස්තරය= dයා 6�හ. සංඝපාල මා��ය� 
වහ�ෙසේ පධාන මහා සංඝයා එය H�ග,තා පමණ= ෙනො ව එයට “:P\qම@ග”  යන නම ද 
ලැ�ණ. 

K\ධෙඝෝෂ ය�ඳාට ෙහළ අ�වා ෙපළ බසට නග�නට අවසර ලැ�ණ. අද ෙම� d7ෙ� 
පහPක� �Kෙy නැත.  Kෙy bස්ෙකොළ හා ප��ඳ9. එෙසේ �ව, සම�තපාසා.කා න� 
:නය අ�ඨ කථාව ඇ r ෙහළ බ5�  K0 පධාන අ�වා දහ න= ෙපළ බසට ෙහව, පාd 
භාෂාවට ප�වoතනය කළහ. ෙම9� ෙහළ අ�වා නැ�7ෙම� ෙහළ අපට බලව, පා�ව= 
�ව, ෙබෞ\ධ ෙලෝකයටම :ශාල ශා��ය= 56�ණා. 

ෙ�ෂ ධා8� වැඩම කර.ම 
ධා ෙසේන කාශ�ප Qගල� රජව#�ෙ@ කාලය ඉතා ෙනොසංP� /ගයJ. ඔ�ෙනො�� 

මරා ගැpම අවාසනාව�ත 567� ය. කාශ�ප රz ආරgාවට හදා ග, �m�ෙ+ �ත 
කලා,මක වශෙය� ඉතා ව . එ� සටහ� &#� ¡ අෙ¢ Lෂ්ටාචාරය ෙප�වන ගම� ම 
අෙ¢ සා�ත�ය ද ෙපෝෂණය කර9. 

ෙ� කාලෙය� 56 a ඉතා වැදග, 5\qය ෙ=ශ ධා£� වැඩම 7ම9. කාශ�ප රzෙ@ 
�ඩන <සා Qගල� රz සමග Lලාකාල නැමැ,ෙත= ද දඹ.ව බලා mෙ+ ය. ඔx එ�F පැ:. 
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ව අඹෙහරණ Lලාකාල න�� හැ.��ණා. පPව Qගල� රzෙ@ කාලෙ+ Lලාකාල 
ෙහරණට K6රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ@ �ව ෙ=ශ ධ ා£� ලැ¥ 5�ලකට ෙගන එන ලF. 

Qගල� රජ මා ෙ=ශ ධා£� ෙග ෟරවෙය� H�ෙගන H��� කර¦ව= තැ�ප, 
ෙකොට ව�දනමානන කළ බව සඳහ� ෙ[. K6රජාණ� වහ�ෙසේ :5� ස,ස� අ�තෙය� 
තපස්P භRfක ෙවළඳ ෙදබෑයනට ෙදන ලද ෙ=ශ ධා£�ෙග� ෙකොටස= ��යාය 
ෛචත�ෙය� තැ�ප, ෙකොට ඇ� බව ද ඉ�හාසෙ+ Jය9. 

 

��ටකය ග�ථා�ඪ �    ෙ( �ට �ව�� පස්වන �යවස ද�වා 
කාලය �ළ රජව:� ෙ; නාම ෙ<ඛනය > 

 

01 . වළග�බා K.ව. 440 |.�. 104 - 
02. �ලහ,ථ ආFx K.ව. 440 - 455 |.�. 104 - 88 

03. වළග�බා (ෙදවන වර) K.ව. 455 - 467  |.�. 88 - 76 

04. මහා°ල මහා�ස්ස K.ව. 467 – 481 |.�. 76 – 62 

05. ෙචො ්රනාග K.ව. 481 - 493 |.�. 61 – 50 

06. &ඩා �ස්ස K.ව. 493 - 496 |.�. 50 - 47 

07.  අXලා K.ව. 496 - 502 |.�. 47 - 42 

08.  මකල� �ස්ස K.ව. 502 - 524 |.�. 42 - 20 

09. භා�කාභය K.ව. 524 - 552 |.�. 20 - |.ව. 9 

10. මහදැ�යා මානා K.ව. 552 - 564 |.ව. 9 - 21 

11. ආමyඩගා�p K.ව. 564 - 573 |.ව. 21 - 30 

12.  ක²රජාX �ස්ස K.ව. 573 - 576 |.ව. 30 - 33 

13. °ලාභය K.ව. 576 - 557 |.ව. 33 - 34 

14. �ව� &ම� K.ව. 576 - 557 |.ව. 34 

 අරා�ක කාලය=   

15. ඉළනාග K.ව. 580 - 586 |.ව. 37 - 43 

16. සඳQx0 K.ව. 586 - 595 |.ව. 43 - 52 

17. යසලාලක �ස්ස K.ව. 595 - 602 |.ව. 52 - 59 

18. ³භ K.ව. 602 - 608 |.ව. 59 - 65 

19. වසභ K.ව. 608 - 652 |.ව. 65 - 109 

20. වංකනාLක �ස්ස K.ව. 652 - 655 |.ව. 109 - 112 

21. ගජබා K.ව. 655 - 677 |.ව. 112 - 134 

22. මහRලකනාග K.ව. 677 - 683 |.ව. 134 - 140 

23. භා�ය �ස්ස K.ව. 683 - 707 |.ව. 140 - 164 

24. ක<�ඨ �ස්ස K.ව. 707 - 735 |.ව. 164 - 192 

25. °ලනාග K.ව. 735 - 737 |.ව. 192 - 194 
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26. &ංඩනාග K.ව. 737 - 738 |.ව. 194 - 195 

27. 5� නාග K.ව. 738 - 757 |.ව. 195 - 214 

28.   ෙ                              ව   ා ්හාර�ස්ස K.ව. 757 - 779 |.ව. 214 - 236 

29.  අභයනාග K.ව. 779 - 787 |.ව. 236 - 244 

30. 2.5�නාග K.ව. 787 - 789 |.ව. 244 - 246 

31. :ජ9Z K.ව. 789 - 790 |.ව. 246 - 247 

32. සංඝ�ස්ස K.ව. 790 - 794 |.ව. 247 - 251 

33. 5�සංඝෙබෝq K.ව. 794 - 796 |.ව. 251 - 253 

34. ෙගෝඨාභය K.ව. 796 - 809 |.ව. 253 - 266 

35. ෙජ�ඨ�ස්ස K.ව. 809 - 819 |.ව. 266 - 276 

36.  මහා ෙ    ස්න K.ව. 819 - 847 |.ව. 276 - 304 

37. ෙ�ඝවyණ K.ව. 847 - 875 |.ව. 304 - 332 

38.  2.  ෙජ�ඨ�ස්ස K.ව. 875 - 884 |.ව. 332 - 341 

39. K\ධදාස K.ව. 884 - 913 |.ව. 341 - 370 

40.  2.උප�ස්ස K.ව. 913 - 955 |.ව. 370 - 412 

41. මහානාම K.ව. 955 - 977 |.ව. 412 - 434 

42.   ෙස ා,´      ෙස්න K.ව. 977 |.ව. 434 

43.  ජ�නගාහක K.ව. 977 - 978 |.ව. 434 - 435 

44. �,තෙසේන K.ව. 978 - 979 |.ව. 435 - 436 

45. ද:ඩ සෙදෙන= K.ව. 979 - 1004 |.ව. 436 - 461 

46. ධා ෙසේන K.ව. 1004 - 1022 |.ව. 461 - 479 

47. කාශ�ප (�m�)  K.ව. 1022 - 1040 |.ව. 479 - 498 

48.  Qගල� K.ව. 1040 - 1058 |.ව. 497 - 515 

49. & මාරදාස K.ව. 1058 - 1067 |.ව. 515 - 524 

50.  උප�ස්ස K.ව. 1067 - 1069 |.ව. 524 - 525 

51. Lලාකාල K.ව. 1069 - 1082 |.ව. 525 - 539 

52. දාඨාප�ත K.ව. 1082 |.ව. 539 

53. 2. Qගල� K.ව. 1082 - 1102 |.ව. 539 - 559 

54. J,�5�ෙ�ඝ K.ව. 1102 - 1103 |.ව. 559 - 560 

55.  මහානාග K.ව. 1103 - 1106 |.ව. 560 - 563 

56.  1. අගෙබෝq K.ව. 1106 - 1140 |.ව. 563 - 597 

 
 
K\ධශාසන අමාත�ංශෙ+ උ,තjතර අXශාසක මyඩලය ෙවත ඉ.�ප, කැ#ෙණJ. 
.ව9න 1966.07.30 
පඥාපභා 6 
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ය #d7ම: ච�ත ල=මාR මහතා 


