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ප��� �ර�න සමාජය� සඳහා 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
රටට ජනතාවට �තකර ක�� � බද ව ඉ�හාසය ෙසොයා බලා ආපස්සට ෙහව' 

අ(තයට )ය *ට නතර ව�ෙ� +,රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවත යැ. ඉං01 පාලන 2ගෙය� 
භාරතෙ5 රාෂ්ටප� වැ 18 ෙස�ල�� සා�වරයා 9යා ඇත. එයට සාධකය> වශෙය� 
ව@තමාන පා@9ෙA�B පාලන කමය *ගහ ෙකොට ෙප�වා ඇත.  

ෙලෝක පවෘ'� � බඳ වැ ඉ�හාසය ෙසොයා අ(තයට )ය *ට නතර ව�ෙ� ජාතක 
ෙපො' වහ�ෙසේ ෙවත ය. ද සාරාසංඛ� කJප ලKයකට ෙපර ෙලෝකෙය� ෙතොරB� දැන 
ග�නට උපකාර වන ෙපොත ජාතකMඨකථාව යැ. ද එෙසේ නැ'නA 1ංහල ජාතක ෙපොත යැ. 
ද ජාතක ෙපොත Pයව' Pයව' ම එ� වැදග'කම මා හට වඩ වඩා' වැටැ�ණැ. ද 
ෙඩ�මා> රෙට� ��ට
 ෙෆෝස්බ� මහ'මා 1849 V ජාතකMඨකථාව ඉං01 අWX� Yදණය 
P[ෙA කට2B ආරAභ ෙකෙර�� සඳහ� කෙළේ ය.  

W�ධAම ජාතකෙය� V සඳහ� වන පX] අෙ^ ෙබෝසතාණ' වහ�ෙසේ පඤ්ච`ල 
ප�ප'�ෙය� ��ටා රටවැ1යා' එ� ��aවා දැහැ�� ෙසෙම� පාලනය ෙකෙර�� 
සාමය' සම)ය' සමෘbcය' ඇ� කළ හැ8 මනා වැ පැහැ]9 ය. එෙසේ ම පඤ්ච`ල ප�පදාව 
සාරාසංඛ� කJප ලKය> YdJෙල� ෙබෞbධය� අතර පව'නා උBA � ෙවත බව' 
ස>fද> ෙසේ පැහැ]9 ය.  

අෙ^ ෙබෝසතාණ� වහ�ෙසේ සාරාසංඛ� කJප ලKය> YdJෙJ රP�� අgg' 
ර>ව�� පව'වා ෙගන ආ පඤ්ච`ල ප�පදාව 1bධා@ථ ෙගෞතම න�� +bධ'වයට 
ප'hෙම� පf උපාසක - උපා1කාව� ෙi jත� `ලය වශෙය� ෙbශනා කළ ෙසේක. ෙම� 
අෙ^ යgෙව� සඳහ� කෙJ ෙත�ව� සරණ )ය සකල ෙලෝකවා�� සලකාෙගන ය.  

ෙබෞbධ පkලක උප�න' jයම වශෙය� ෙබෞbධ ව�ෙ� ෙත�ව� සරණ ගත 
hෙමj. lm,� ෙත�ව� සරණ Pල8වන fn ය, කැෙඩන fn ය. ප�1n' එෙසේ ම ය. 
එෙහ.� ෙත�ව� සරණ යෑම' ප�1J සමාද� hම' ]නපතා 1, P[ම 1Xත> *ය.  

+,රජාණ� වහ�ෙසේ ෙi කාලෙය� 1ට ම රජBමා පට� සකල ජනතාවම �සරණ 
ප�1J � ��qම' ෙගෞරවෙය� ආරKා P[ම' ෙහොr� 1, කළ බවට සාධක 
ෙබොෙහොම.. ෙම�න එයට jදfන>:  

රජගහ gවර tAසර රu v w�V WමXය +,රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට ෙගොස් ෙමෙසේ 
xවා ය: “භාග�වB� වහ�ස, අෙ^ සෙහෝදර w�ද Wම� ෙමෙසේ xය, ‘යA ස්yය> ෙහෝ 
l�ෂෙය> ෙහෝ +,� සරණ )ෙ5, දහA සරණ )ෙ5, සz� සරණ )ෙ5, පාණඝාතෙය� 
,� kෙ5, Yසාවාදෙය� ,� |ෙ5, අද'තාදානෙය� ,� kෙ5, කාම�ථ�ාචාරෙය� ,� 
kෙ5, fරාපානෙය� ,� kෙ5, මරණෙය� පf fග�යට පැ�ණෙ5, ,ග�යට ෙනො ෙ5, එය 
එෙසේ දැ”  . ඇ� ය.  

(අං��තර 	කාය, තෘ�ය භාගය, 55 ��ව බල�න) 
ෙA පකාශෙය� පැහැ]9 ව�ෙ� රජ Wමර - WමXය� ඇBd සැදැහැව' �Xස 

ෙකොපමණ *ශ්වාස ෙයP� ෙත�ව� සරණගත kණා ද ප�1J සමාද� kණා ද ය�න.. 
ෙමකල ද මහ' *ශව්ාස ෙයP� ෙගෞරව ෙයP� ෙත�ව� සරණ ගත h ප�1J සමාද� වන 
�Xස> ඇත' jකA චාXතයට ඔdව කහකහා වට�ට බලබලා ෙත�ව� සරණගත වන, 
�Kාපද Pයන අය වැ� ෙව�� පව(. එය අවාසනාව�ත ද@ශන ෙයP.  

lරාණ ලංකාෙව� ප�1J සමාද� ව�නk� ෙම� ම ප�1J රP�ෙනෝ ද බmල ව 
18යහ. පස්ප� කර�න� ෙනො18යා ෙනො ෙව.. එෙහ' වැ� සංඛ�ාව ගැන සලකා 
ධ@මbhපය යන ෙගෞරව නාමය �Xනමා �t�. ෙමකල ද ප�1J සමාද� ව�න� ෙම� ම 
ප�1J රP�ෙනෝ ද 18�. ජනගහනය අgව 1යයට 70 > ෙබෞbධෙයෝ ය. 1යයට 30 > 
අෙබෞbධෙයෝ ය. ෙම� සඳහ� කර�ෙ� ෙබෞbධය� ගැන ය. එෙහ' සංඛ�ා ෙJඛන ෙව� 
ෙනොකළ හැP ෙහ.� ෙපො,ෙ� ද>ව�.  
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+bධශාවකෙයෝ �>� - �>�� - උපාසක - උපා1කා . සතර වැදෑ�A ෙව�. ෙමකල 
ෙථරවාV ���m නැත. දස1J සමාද� �ලව(m 18�. ��� හා උපාසක උපා1කාෙවෝ 
18�. +,රජාණ� වහ�ෙසේ ���හට �Kාපද 220 > ද ����හට 304 > ද පකාශ 
කළහ. උ� වහ�ෙසේට kවමනා නA උපාසක - උපා1කාවනට  �Kාපද 100 > jයම 
කර�නට ඉඩ �+ණා. ස�බාෙධො’යං ඝරාවාෙසො - )�ෙගදර සAබාධ ස�ත යැ. වදාළ 
+,රජාණ� වහ�ෙසේ උපාසක - උපා1කාව�ෙi jත� `ලය වශෙය� පකාශ කෙළේ 
පඤ්ච`ල  ය..  
එය ෙමෙසේ ය:  
1.  පාණා පාතා ෙ"රම# $�ඛාපදං සමා'යා( - සB� මැ[ෙම� වැළැෙකන 1කපදය 

සමාද� ෙව�.  
2.  අ'�නාදානා ෙ"රම# $�ඛාපදං සමා'යා( - ෙනො,� ෙදය ෙසොර 1�� ගැ�ෙම� 

වැළෙකන 1කපදය සමාද� ෙව�.  
3.  කාෙම, (-ඡාචාරා ෙ"රම# $�ඛාපදං සමා'යා( - ෛම�න කාම ෙසේවනෙය� වරදවා 

හැ1[ෙම� වැළැෙකන 1කපදය සමාද� ෙව�. 
4.  0සාවාදා ෙ"රම# $�ඛාපදං සමා'යා( - ෙබො� xෙම� වැළෙකන 1කපදය සමාදA 

ෙව�.  
5.  ,රා ෙ�රය ම1ජපමාද�ඨානා ෙ"රම# $�ඛාපදං සමා'යා( - ම'hමට' පමාදයට' 

ෙහේBවන රහෙමර පානෙය� වැළැෙකන 1කපදය සමාද� ෙව�. 
පඤච්`ලය ෙබෞbධ - අෙබෞbධ - 1ංහල - අ1ංහල කාහට' ෙපො, ෙහොඳ මgෂ� ධ@ම 

පහP. 

ප��� ද? පස්ප
 ද? 
+,රජාණ� වහ�ෙසේ පහළ k කාලෙය� බා�ර වශෙය� ෙබොෙහෝ ෙකොට ]2� වැ 

�+ණ' අභ��තර වශෙය� �+� ත''වය සBa *ය ෙනො හැP ය. භාරත ජනපද 
වශෙය� ෙසොෙළොසකට ෙබදා රාජා�� සYහා�� වශෙය� පාලනය කල' අහ1� යන 
තරA ]2� තාපසව�� 18ය'  1තා ෙහෝ ෙනො 1තා ෙහෝ පස්ප*� බර වැ 18 බවට සාධක 
ඇත. යාග ෙහෝමා] lජා*c සඳහා සB� මැ�ෙ� 1ය ගණෙනj, දහස් ගණෙනj. ව@තමාන 
]2� ත''වෙ5 ෙසොරකA අ�ව> නැ� වැ �+ණා. ග�කාවෘ'�ය ඉහළ ම ෙපෙළේ 
�PයාවP. ෙබො�ව එකල සාමාන� කතාවP. රහෙමර ආග�ක පානයP.  

+,රජාණ� වහ�ෙසේ පස්පෙ� වරද ෙප�වා ප�1J ඉගැ�k ෙසේක. එ.� පස්ප� යට 
කැර ෙගන ප�1J මB *ය. �Xෙහන මා@ග ,� k jසා ජනතාව ආ@�ක - අධ�ාපන - 
ෙසෞඛ� - සදාචාර යන සතර ආකාරෙය� ඉහළට ම ]2� *ය. )� පැ*] ෙද�Xස ම ප�1J  
- අට1J - ෙහරණ 1J - උපසප� 1Jව9� ]2� kණා පමණ> ෙනොවැ ෙසෝවා� - 
ෙසදගැ� - අනගැ� - රහ' යන ෙලොkBරා �ණය�ෙග� ද ]2�වට ප' kහ.  

+bධ පXj@වාණෙය� පf අණ P[ම> බල PXම> නැ�ව +bධාගම ෙපර]ග lරා ම 
පැ�ර )ෙ5 ය. එකල අවර]ග රටවJ අද ෙම� ]2� ව �+ෙ� නැත. ජනාවාස ව �+ෙ�' 
නැත. එෙහ.� +bධ පXj@වාණෙය� අk�, දහස> වන *ට ෙලෝක ජනගහනෙය� 
1යයට 70 > පමණ ෙබෞbධෙයෝ kහ. 4ම5 �6ය� ��ස� හ�ට
 මහතා 92 ‘ඉ�]යා 
අcරාජ�ය’ නැමැ� ෙපොෙත� සඳහ� ව�ෙ� තවම' ෙලෝක ජනගහනෙය� අඩ> 
ෙබෞbධය� බව ය. 1887 V 8ස් ෙ9�9ස් මහතා ඒ ඒ රටවලට ද�වා ලබාග' සංඛ�ා ෙJඛන 
අgව ෙලෝක ජනගහනෙය� 1යයට 40 > ෙබෞbධෙයෝ ය. YJ කාලෙය� රහත� 
වහ�ෙසේලා ම ධ@ම පචාරෙය� ෙය,ණාහ. එෙහ.� උ�වහ�ෙසේලාට ගම� අපහfව> 
ෙනොhය. ඒ ත''වය කමෙය� �න hය. අn' ෙලෝකයට ��� වහ�ෙසේලා ය�නට පට� 
ග'ෙ' මෑතක 1ට ය. ෙA කාලය Bළ අණ P[ම> බල P[ම> උපකම ෙයVම> නැ� වැ 
ධ@ම ශ>�ෙය� ම ඉතා ෙ�ගෙය� පැ�ෙර�නට පට� ෙගන ඇත. 1966 වන *ට 
ඇමXකාෙ� �+ෙ� මහායාන ප�සJ 8ක> පමණ ය. 1966 V සාසන ෙසේවක ස��ය පථම 
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ෙථරවාද *හාරය ආරAභ කළා. දැ� ෙථරවාද *හාර 1යය> පමණ ඇත. මහායාන ප�සJ 
ඊට' වැ� ය. ඇමXකාෙ� ෙකෝ8 පහ> පමණ ෙබෞbධය� ඇතැ. තB ද�ෙනෝ Pය�.  

� ලංකාව ධ�ම��පය හා ෙපර�ග ධාන�ාගාරය �ම 
��� මහ රහත� වහ�ෙසේෙi පැ��ෙම� පf ෙbවානA�ය�ස්ස රජBමා පධාන 

මහදෙනෝ ෙබෞbධෙයෝ |හ. ��� වහ�ෙසේ කමෙය� අcක kහ. එපමණට ධ@මය පචාරය 
*ය. එ.� පස්ප� ,� hය. ප�1J මB hය. “(:හා ෙනො හදා රට හද�න බැහැ. (:හා5 
හදා ග:(� රට5 හදා ග:0” යන ෙබො, � ෙවත රජBමා පධාන ජනතාව Bළ YJ බැස 
ග'ෙ' ය. එ.� රෙටක ]2�වට අවශ� ආ@�ක - අධ�ාපjක - ෙසෞඛ� - සදාචාර යන 
ෙබො, � ෙවත මනසට කා වැ,ෙ� ය. පස්ප� ,� hය. ප�1J රජ hය. එ.� “ධම?@පය හා 
ෙපර'ග ධානAාගාරය” යන ෙගෞරව නාමය �� *ය. 

� ලංකාෙ� පළY jදහස් උ'සවයට පැ�� �තාන�ෙ5 *ෙbශභාර අමාත� 6ස්ෙටෝව� 
සා�වරයා කළ පකාශය ෙමෙසේ ය: “මාෙi YB� �'ත� වනචා[ ව 18ය V 2ෂම්B�ෙi 
YB� �'ත� සBව �+ සභ�'වය' දKතාවය' ගැන 1� මා Bළ ඉතා ම jරහංකාර 
jහතමා� 1�*9 බලපව'ව�නට *ය.”  

අk�, *ස්ස> ෙම� වාසය කළ පාලක පKෙය� ෙනොෙය> ගැහැට *�ද ෙරොබ� 
ෙනො�ස් Bමා එම පාලනයට jගහ කළ අතර 1ංහල ෙබෞbධය�ෙi ග� පැවBA ව@ණනා 
කෙළේ ෙමෙසේ ය: 

“1ංහලෙයෝ වනා� දඹ]ව V මා *1� ද>නා ලද අ� හැම �jfනට ම වඩා යහප' අය 
ෙව�. ඔkm අ� හැම �jfනට ම වඩා භාග�සAප�න ද ෙව�, ම�ර කථා ඇ� ආචාර`� 
මgෂ�ෙයෝ ය.”  

1ංහලය�ෙi �ණධ@ම සැෙක*� ව@ණනා කරතෙහො' ෙමෙසේ ය: ඔk�ෙi ගම� 
�ලාව ද හැ1[ම ද ඉතා උදාර ය. යAP1ව> වහා ෙ'�A ගත හැP *චKණ ඥානය> 
1ංහලයනට ඇ'ෙ' ය. ඔkm ස්වභාවෙය� ම මස ්කෑම' ම'පැ�  ම' අ¡ය ෙකෙර�. 
ඔkm Pෙපන fn ෙනො ෙව�. ෙකෝපය> ඇ� kව ද වහා එය සං1,වා ෙගන සම¢ ෙව�. 
1ංහලෙයෝ ඇ�ෙම� �X1, ය. ඉතා �ෂට් ෙලස ආහාර අgභව ෙකෙර� . වැ� ෙ�ලා ෙනො 
jද�. 1ංහල ස්£�ෙi හැ1[ම f*�ත ය. ගම� �ලාව ද ඉතා සංවර ය. 1ංහල ස්£m 
අරපෙරස්සෙම� ඉතා දK ය. ස්වා�l�ෂෙයෝ ස්වxය භා@යාව� අ�ශ.� ම *ශ්වාස 
ෙකෙර�. 1ංහල ස්වා�,ව ෙකොතරA මෙහේශාක� kව' ෙකොතරA දැ1 දf� 18ය' 
1ය��ම ෙගදර 1යn කට2B ෙකෙර..  

1ංහලෙයෝ උදය සවස ෙද>� � ම වහ�ෙසේ ඉ]Xෙය� මJ lජා ෙකෙර�. 
නව�ණවැJ අ�� ෙගන භාවනාෙව� ෙයෙද�. ෙසොරකම අ�ශ.� ම � WJ ෙකෙර�. 
P1 ම 1ංහලයW කවදාව' ෙසොරකම> කළ බව> මම ෙනො දj�. 1ංහලෙයෝ ක�ණා 
ෙකෙර�. පරහට උපකාර ෙක ෙර�. ආග�Bකයනට දයාෙව� සංගහ ෙකෙර�. 1ංහලය� 
ළඟ ෙA �ණධ@ම ඇ� බව අ'දැxෙම� ම දj�.  

1ංහලය�ෙi භාෂාව ද 1ංහලය� ෙම� ම ෙපොෙහොස' ය. එය මට1na ය, fම�ර ය, 
අලංකාර ය. 1ංහලෙයෝ චBර ක�කෙයෝ ය. 1ංහලbhපෙ5 එක ම 1ංහල �ඟ�ෙන> ව' 
නැත.”  

ප��� අ� ෙව , පස්ප
 රජ ෙව . 
ධමbhපය න�� හැ]�kg � ලංකාෙ� ප�1J රP�ෙනෝ අ� ෙව�. පස්ප� 

කර�ෙනෝ වැ� ෙව�. *ෙb`ය ආcපත�ෙය�  l�, k මාංසාහාරය ස්වෙb`ය 
ආcපත�ෙය�  Wd ගැ�h ඇත. එ.� 1, kෙ5 අකJ මරණ වැ� hම.. ප�1J � පළY 
1කපදය tඳ වැqම ..  
පළ� වන �කපදය  

ඇමXකාව 2ෙරෝපය වැj රටවල මාංසාහාරය අcක ය. එ� අjෂ්ට *පාක දැ� ලැ  
ඇත. ඇමXකාෙ� හෘදය ෙරෝග මරණ අk�bදකට 15 ලKය> පමණ ෙව.. ෙනොAමර එෙ> 
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ම�වා යැ. නA කර ඇත. එයට ෙහේB ෙසhම *ද�ාඥෙයෝ ආරAභ කළහ. එනA ශ[රවල 
ෙකොෙලස්ෙටෝJ - ෙAද ෙතJ වැ� hම..   ෙAද ෙතJ වැ� hමට පධාන ෙහේBව මස් - t'තර 
- හැA - ෙ§ක� ආ]ය .. ෙමය ෙහොr� වටහා ග' +bcම' ජනතාව වඩා ව8�ෙ� මස් 
කෑJල ද, මgෂ� ¨*තය දැ. 1ත�නට *ය. එ� f�දර ප�ඵලය> වශෙය� ඉතා ව8නා 
ශාක ෙපෝq� ඇ� ෙසෝයා වවා **ධ ආහාර jපදවා කෑම ආරAභ *ය.  

මහා �තාන�ෙ5 ඉතා ඉහළ මMටෙA ව�ාපාරය> “හ@බ9සA” න�� ආරAභ ෙකොට 
ඇත. ඔ>ස්ප@ª පෙbශෙය� ආරAභ කරන ලද ෙමම පලාවාදය YJ කැර ග' j@මාංසෙභෝ¨ 
ස�� ��aවා ෙගන *ෂ නැ� ෙනොෙය> පලා ආහාර � ෙයල කර ෙගන ඇත. ෙමකල මහා 
�තාන�ෙ5� j@මාංසෙභෝ¨� �ස් ලKය> පමණ ඉ�නා බව දැන ග�නට ඇත. ඔkm 
මාංස ෙපෝq� අ'හැර ශාක ෙපෝq� වලට YJ තැන Vෙගන ඉ]Xයට ය�.  

lරාණෙය� පට� � ලංකාෙ�� මාංසෙභෝ¨g' 18යා, j@මාංශ ෙභෝ¨g' 18යා. 
මාංසෙභෝ¨නට yෙකෝ8පාX«bcමාංස අgභව කර�නට ඉඩ ඇත" එනA, 

1. අ'�ඨ -  තම� සදහා මැ[ම ෙනො,a, 
2. අ,ත -  තම� සදහා මැ[ම ෙනො ඇf, 
3. අපCසංDත -  තම� සදහා මැ[ම ගැන සැකය> නැ�, 

ෙමකල ෙගදර ��යා ෙගදර ඉ�නා ගණනට මස් ග�නවා. ෙA මස් ග�නා අය 25 > 
නA ෙමෙසේ මස් ග�නා 25 ෙදනා ගැන සලකා මස්කෙª Yදලා9 මහ මස්කෙª Yදලා9ට 
ද�වනවා. එෙල1� එ�නා k 1යn ඉJ�A සලකා බලා ෙමපමණ හරW� මර�නැ . 
jයම කරනවා ඉ�� yෙකෝ8පාX«bධ මාංසය> ලැෙබ�ෙ� ෙකෙසේ ද? ෙමෙල1� 
ෙකොළඹ නගරෙ5 9යා ප]ං® මස් කඩවල පමණ> දවසට හර> මස් රා'තJ පනස් දහස> 
පමණ *Wණනවා.  

මස්ක�න l�, තැනැ'තාට කවර මස> kව' ක�නට � ව�. එෙහ.� එළහර> - 
¯ හර> - එnව� - WWළ� - තාරාව� - බJල� - බළn� - තලෙගො. - ඉ§බ� යන 1යn 
සB� කනවා. කලකට ෙපර බn - බළJ මස් ෙභෝජන ශාලාවW' ඇJnවා ෙනොවැ? මහ වැ� 
පෙbශයට ෙගොස් ෙපර ෙම� ඉ§බ� ඉ�නවා දැ. ෙසොයා බල�න.  

හෘදය ෙරෝග *ෙශේෂඥ E. F. අBෙකෝරල ෙදොස්තර මහ'මා මහරගම 1X ව°රඤාණ 
ධ@මායතනෙ5 ත�ණ �ල සමාදානෙය� 1J �Xසට හෘදය ෙරෝග � බද ව ෙbශනය> 
පැවැ'kවා. එ� V හෘදය ෙරෝග ෙ�ගෙය� වැ� වන බව' එයට ෙහේBව හර> මස ්ඌ� මස් 
හා t'තර කෑම ෙ�ගෙය� වැ� hම බව' xවා. lරාණ රජව�� පැන k මාඝාත 
jෙයෝගෙය� ෙමය ද �Wෙ� ය.  

ගවඝාතක මධ�ස්ථානවල ගවය�ෙi ෙබJල කප�නා ආගෙA තනB� දර�ෙනP. 
එබ�ද� පනස් හතර ෙදෙනWෙi අවසාන කාලය ෙකෙසේ දැ. ෙසොයා ඇත. එ.� පනස් ෙද 
ෙදෙනWෙi අවසාන කාලෙය� ෙබJල වෙM ෙග� සෑV W� h *ලාප ෙද�� 1ට මැ[ ඇත.  

yෙකෝ8පාX«bc මාංසහාරය ගැjමට බාධාව> නැත' j@මාංසාහාරය තරA කා.ක 
ෙසෞඛ�යට', මාන1ක ෙසෞඛ�යට' මාංසාහාරය �තකර ෙනො ෙ�. ෙම කල � ලංකාෙව� ද 
j@මාංසෙභෝ¨m සෑෙහන සංඛ�ාව> 18�. 

“P1 මැ සතW ෙනො මර� මම ෙනො  මරව� 
මරන අයට P1ෙස' අgබල ෙනො  ෙද� 
P1ෙවW ෙනො ෙවෙහෙස� හැමට ම fව  පත� 
ෙමෙලස පළ0 $කපද සHරා  රD(”  

ෙද වන �කපදය  
ෙසොරකම පව'ෙ� ඈත අ(තෙ5 1ට ය. +,රජාණ� වහ�ෙසේ ෙසොරකA ගණයට  

ඇBළ' කළ ක�� ෙමෙසේ ය. g,� ෙb ෙහොර 1�� ගැ�ම, මැgA ව9� කරන වංචා  - 
ෙනොර� ර� හැ8යට ෙප�වා කරන වංචා - **ධාකාර �gA ව9� කරන වංචා - අJලස් Vම 
හා ගැ�ම, සටකප8කA ආV **ධාකාර වංචා. ෙම කල ෙA වංචාවනට පXවාර වශෙය� 
කරන ෙසොරකA රා�ය> ඇත. එෙහ' ෙA �Kාපදය රPන ෙබෞbධය� රා�ය> 18න බව 
සB8� සඳහ� ෙකෙර�.  
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“අg� සB g,� ෙදය ෙහොෙරj  ෙනො ගj� 
ෙනො ග�ව� ෙහො�� හට අgබල  ෙනො ෙද� 
තම� සB ෙද.� සBa වැ  දවසX� 
ෙද වැ�න ද ෙමෙලස සHරා   ,රD(”  

ෙතවන �කපදය  
+bධ කාලය වන *ට ග�කා වෘ'�ය ඉහළ ෙපෙJ �Pයාව> h �+ණා. ඔkනට නගර 

ෙශො�� යන නම ද ලැ  �+ණා. ඒ අතර +bධ ධ@මය බහ්මච@යාව ෙහව' *�ෂඨ් ]* 
පැවැ'ම පැහැ]9 කර ,�නා. 
එ ෙමෙසේ ය :  

1. ෙකොමාර බහ්මච
යය - ළම.�ෙi හා ත�ණ ත��ය�ෙi ෙශේෂ්ඨ ච@යාව, කවර 
ආකාරෙයP� ව' Wමාරභාවය, WමාXභාවය P98 කර ග�ෙ� නැ� වැ 
]*පැවැ'ම,  

2. ස්වභා
යා ස�Bෂ්L බහ්මච
යය - ෛම�න කාම ෙසේවනෙය� V ස්වxය 
භා@යාවෙග� පමණ> සBa වන ෙශේෂ්ඨ පැවැ'ම. 

3. ස්වHMෂ ස�Bෂ්L බහ්මච
යය - ෛම�න කාම ෙසේවනෙය� V ස්වxය 
l�ෂයාෙග� පමණ> සBa වන ෙශේෂ්ඨ පැවැ'ම.  

4. තෙපොNණ O�ත බහ්මච
යය - Y9� සඳහ� B� �Xස ම ෙපොෙහෝ ]නය� � 
තෙපො �ණය> හැ8යට, “අබහ්මචXයා ෙ�රම� 1>ඛාපදං සමා]යා¯”  . සමාද� h 
1යn කාමාසව්ාදය� ෙග� Bර� වැ ගත කරන ෙශේෂඨ් ච@යාව.. ෙමබ� බහ්මච@යා 
¨*ත ෙමෙලෝ ස්ව@ග ¨*ත.. ඔkනට පරෙලෝ fග�ය ද jයත..  

+,රජාණ� වහ�ෙසේෙi බහ්මච@ය ෙbශනාව� ෙග� �t,� +bcම'm jයම 
බහ්මච@යාවට බැස ග'හ. ග�කා වෘ'�ය ද  �J ව�නට *ය. ඇතැA ග�කාෙවෝ 
ෙමෙහණ සස්ෙන� පැ*] වැ මා@ග ඵල ද ලබා ග'හ.  

“�සහසXg, ]*�A ෙකොටැ මැ  වළP� 
ද�කලැ Wමර බඹසර j1 ෙසේ  lර� 
B�� වැ සදර සB8� සැනැ�  ෙවෙස� 
ෙමෙලස ෙත වැ�න ද සHරා  Pකග:(”     

� වන �කපදය  
ක8� කැෙරන පාප කමව9� ෙබො�ව YJ තැන ග�. ෙබො� ෙනො Pයන ෙකෙනW� 

ෙසොයා ග�නට බැX තරමට ෙබො�ව fලබ h ඇත. පාර¯ ධ@මය> හැ8යට ෙබො� ෙනො 
Pයන අය' 18�නට � වන. එබ� ෙබෝcස''ව ව�නට මහ' ෙගෞරව දැ>*ය 2B ය.  

අප ආචා@ෙයෝ'තම පැළෑෙ� $C වRරඤාණ මහානායක ස්වා¯�දය� වහ�ෙසේ හY h 
ෙනොෙය> ෙb සාක´ඡා කර�නට ෙනොෙය> තරා�රA වල උගB� පැ��ම 1Xත.. උ� 
වහ�ෙසේ ඇතැA පශ්න වලට *�n උ'තර' ෙදනවා. ]න> පැ�� ෙකෙනW� ඇ¶ 
පශන්ය> නA, ස්වා¯� වහ�ස, ෙ´�ය රජBමා ෙබො�ව> Pයා ෙපො ෙළාව පළා ෙගන )ය 
බව> ෙ´�ය ජාතකෙය� සඳහ� ෙව.. ෙමකල එබ� ෙb 1,ව�ෙ� නැ'ෙ' ම� දැ. ඇ� 
ය. දැ� �jf� ෙබො� Pයන තරමට පැෙළ�නට )ෙයො' ෙපොළව> ඉ�Xව�ෙ� නැ� 
jසා *ය හැP යැ . උ� වහ�ෙසේ  *�n � Bර> ,�හ.  

“ෙබො� ෙනො මැ Pය� අgg, එ� ෙනො මැ  ෙයොද� 
Pයgවනට P1ෙස' අgබල  ෙනො ෙද� 
j1 තැන පමණ දැන ඇ'ත> මැ  පවස� 
$Tවන $ක ද ෙමෙල$� සHරා  රD(” 

පස්වන �කපදය  
+bධ කාලෙය � ෙසෝමපානය වැj පාන ව@ග ෙbවපානය>  හැ8යට � ෙගන �t�. 

ෙමකල ද ෙbවපානය> හැ8යට ම'පැ� ෙබො�ෙනෝ 18�. එෙහ' +,රජාණ� වහ�ෙසේ 
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ම' hමට' පමාදයට' ෙහේBවන කවර පානය> ව' ෙහව' කවර මද�සාරය> ව' ෙනො 
ෙබොන ෙලසට පකාශ කළහ. ඇතැA අXෂ්ට ෙබෙහ' ගණයට වැෙට.. මද�සාරය 1යයට 
දහය> නA ෙබෙහ' සාරය 1යයට අgව> ෙව.. සමහර �Kාකා¯� එබ� අXෂ්ට ව' එබ� 
ෙබෙහ' ව' ෙබො�ෙ� නැත. 

��� මහරහත� වහ�ෙසේ ෙi පැ��ෙම� පf ෙහළ]ව පඤච්`ල ප�පදාව පැ�ර 
)ෙ5 ය. එෙහ.� ම'පැ� නැතැ . Pව 2B තරමට �න *ය. $ංහලය� ම5පැ� ෙනො 
ෙබො . ගවමස් ෙනො ක  . ෙරොබM ෙනො>ස් මහතා xය. ම5පැ� Uම ලංකාවට අෙප� 
ලැVW සාපෙයකැX ෙගගX ආ��කාරBමාෙණෝ xහ. ෙමෙසේ �ණව@ණනා ලැ· 
1ංහලය�ෙi අද ත''වය ෙකබ� දැ. 1තා බල�න.  

,A, ම'පැ�, ම' W� ග�ෙනෝ ෙකෝ8යකට ළං h ඇතැ. ]ව.න lව' පත Pය.. 
ලංකාෙ� Yd ජනගහනය එ> ෙකෝ8 හැට ලKය.. එ.� වයස පහෙළොෙව� පහළ ළම. 
පනස් අට ලKයP. ඔk� තව ම ෙA උව,රට අf h නැත. එය එෙසේ නA ළම.�ෙi ඉ�X 
ෙකොටස එ> ෙකෝ8 ෙදලKයP. එ.� භාගය> �X� ය. භාගය> ගැහැ� ය. lව' ප' � 
සඳහ� h B+� ෙකෝ8යට ආස�න ගණන හදා ග�න ගැහැ�� ෙග� භාගය> ව' ෙනො 
ෙගන බැX ය. 

� ලංකාෙව� කා�තාව� ම'පැ� ෙනො ෙබොන �Xස> හැ8යට ෙගෞරවය> ලබා 
18යා, දැ� ලැෙබන ආරං® අgව �X�� පරbදන ත''වෙ5 ෙ§බ, ගැහැ�� 18නවා. 
අෙ^ අනාගතය ෙකබ� දැ. gව�� සලකා බල�න. ]2� යැ. Pයා ග�නා රටවල 
ගැහැ�� ෙi  ම'කම jසා ළම.� ප' h ඇ� ත''වය ඉතා අවාසනාව�ත ය. ම'පැ� 
ෙවළදාෙම� ෙබොහාම YදJ ලබන 2ෙරෝපෙ5 රටක කරන ලද ප[Kණයක V ෙහ  kෙ5 
ෙදොෙලොස් වන ෙශේ�ෙ5 ඉෙගන ග�නා �X� ළම.�ෙග� 1යයට අ¸අටW' ගැහැ� 
ළම.�ෙග� 1යයට අ¸හයW' ම'පැ� රස *rන බව.. �තවBනට YදJ හAබ කර�නට 
ඉඩ V අෙ^ රෙට�' එx ත''වය එන B� බලා 18Y ද?  

ෙA වසෙ@ අk�, උ'සවය ¯ට ෙපර කවරදාක ව' ෙනො පැව� පමාණෙ5 ආග�ක හා 
ජා�ක උ'සවවලට YJ තැන V මහ ඉහ � පැවැ'k� බව උ�� බලන කවර ෙකෙනWට 
kව' ෙපෙනනවා ඇත. ෙA අk�bෙb ]න Bන> ම'පැ� හා මස්කඩ වසා තැ+වා. අදහස 
ඉතා වැදග�, එෙහ' 1, kෙ5 Wම> ද? ම'පැ� ෙබො�න� 18 හැම ෙගදර> ම ම'පැ� 
හල> kණා. මස්කන අ.ස් ෙපM8 �ෙබන හැම ෙගදර> ම මස් හල>. ෙA වසෙ@ අk�, 
උ'සවය ප�සල' ෙහව' ආග�ක ස්ථාන' පාසල' ෙපො91ය' සAබ�ධ ෙකොට අn' 
ස්ව¹පය> ග'ත jසා ෙපර අk�,වල ෙම� ෙකෝලාහල අ� hම වැදග' ලKණයP. එයට 
හැම ෙදනා ම පශංසා කළ 2B ෙ�. එෙහ' අk�, කාෙJ ම'පැ�  ම නA අ� h නැත. 
වා@තාගත වැ� hම> ෙපෙන�නට ඇත. 

“ෙමවර අn' අk�bද ෙවgෙව� රාජ� ඉස්කාගාර සංස්ථාව *1� ෙපෙ@දා වන *ට 
ෙව ෙළඳ ෙපොළට jW' කර ඇ� 1යn ම ව@ග වල ම'පැ� ෙබෝතල සංඛ�ාව ෙදෙකෝ8 
�ස්ෙදලK හය1ය හැට> බව ඉස්කාගාර සංස්ථා jල ආරං® මා@ග පවස..”  

(1991 - 4 - 10 �ව�න) 
� ලංකාෙ� ෙ§බbද�හට උවමනා ම'පැ� 1යයට 70 > jපදව�ෙ� ඉස්කාගාර 

සංස්ථාව.. අෙන> fරා jෂ්පාදක සමාගA jෂප්ාදනය කර�ෙ� 1යයට 30 > බව දැන 
ග�නට ලැtණ. ඔk�ෙi jපදhA ඉතා සා@ථක බව lව'ප' පවෘ'(�ෙග� හා lව'ප' 
දැ�hA ව9� ද පැහැ]9 වැ ෙපෙ�. ෙමයට අ�ෙ@ක වැ �ටරට ව9� ෙග�වන ම'පැ� 
ෙබෝතල සංඛ�ාව ද අ�*ශාල ය. 1යJල එකB ෙකොට ග' කල අk�, ස�ෙ5 ම'පැ� 
ෙබෝතල සංඛ�ාව ෙකෝ8 හතර> ව' ෙබො�නට ඇතැ. අgමාන ෙකොට Pව හැP ෙ�.  

“ම'පැ� ෙනො ෙබො� ෙනො ෙපොව� ,Y, ෙනො මැ  ෙබො� 
ෙබො�න� හට ද අgදැgම> ෙනො ම  කර� 
ම'වන හැම ෙද.� 1�ෙන,  වළP� 
පස්වන $ක ද ෙමෙල$� සHරා  රD(”  

ෙA ත''ව ය � ලංකාවට මහ' j�දාවP. ප�19� බැබැd� ෙහළ]ව ෙහව' � 
ලංකාව අද පස්ප*� �Xෙහ�� පව(. ෙA �X�මට ෙහේBව සJ9 සJ9 Pය�� සJ9 
ෙද*ය�ෙi ' රජා ෙකෙර�� �jසා ෙනො හදා රට හද�නට යෑම .. එ.� ෙනො ෙය> 
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ආකාරෙය� රට නA හැෙදනවා, �jහා යකාට යනවා. එෙහ.� දැ� �jහා කර�ෙ� යK 
වැඩ.. ෙA ගමන තව' ඉ]Xයට )ෙයො' �jහා අ�තයටම �Xෙහනවා ම.. 

ෙA ත''වෙය� �jසා ෙ§රා ග�ෙ� ෙකෙසේ ද? � ලංකාෙ� ජනතාව එ> ෙකෝ8 හැට 
ලKය> පමණ ය. පkJ වශෙය� ග' කල �ස්ප� ලKය> පමණ *ය හැP ය. එ.� 
ෙබෞbධ පkJ *1 ලKය> පමණ *ය හැP ය. ෙබෞbධය�ෙi YJ � ෙවත ප�1J kව' 
එය රP�න� කමෙය� �න ෙව�� යන බව> ෙපෙන�නට ඇත. පස්ප� කර�න�ෙi 
සංඛ�ාව **ධ ෙහේ�� jසා වැ� h ඇත. ෙමය ශාසjක මහා පXහාjයP. ෙA පXහාjය 
තව' ඉ]Xයට ෙනො යෑමට වැට> බැ�ද 2B කාලය පැ�ණ ඇත. 

ෙබෞbධය�ෙi සංඛ�ා වශෙය� පkJ *1 ලKය> නA එ.� දශ ලKය> පමණ 
පඤ්ච`ල ප�ප'�ය ෙනො සලකා හැර 18ය' තව' දශ ලKය> පමණ ප�1J රPන - 
ප�1J රP�නට උ'සහ කරන පkJ *ය හැP ය. පළY වරට අෙ^ 2Bකම ෙදවන පkJ 
දශ ලKය ආරKා කැර ගැjම .. ෙදවන �යවරට, ප�1J ෙනොරPන �Xස ප�1J රPන 
සංඛ�ාවට හරවා ගැjම.. 

��� මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙහළ]වට - ල>]වට වැඩම ෙකොට දහA ෙද�ෙම� පf 
ෙහළෙයෝ - 1ංහලෙයෝ ෙබෞbධෙයෝ kහ. එ.� පඤ්ච`ල සමාජය> ඇ� *ය. එය ඉහළට 
නැº )ෙ5 ය. 1k බඹසර රP�ෙනෝ කමෙය� නැº )ෙයෝ ය. ,aගැY� මහ රජBමාෙi 
කාලය වන *ට රහත�ෙග� �[ ඉ�[ )ෙ5 ය. අභ��තර ]2�ෙව� ෙම� ම බා�ර 
]2�ෙව� ද නැº )ෙ5 ය. එෙහ.� “ධමbhපය ෙපර]ග ධාන�ාගාරය” යන නA ව9� Yd 
රට ම බැබැ ණ.  

පf කාලෙය� පධා�m ]2� රෙට� බලය අJලා ගැ�ෙA සටෙන� ෙය,ණහ. එය 
]2� h ෙගොස් WලJ කා ග�නට පට� ග'තා, Yd ජා�ය ම ,@වල kණා. ඒ අවස්ථාෙව� 
2ෙරෝපෙ5 අcරාජ� Bන> අෙ^ රට ආකමණය ෙකොට බලය අJලා ග'තා. ඉං0��ෙi 
පාලන 2ගෙය� ෙනොෙය> තරා�රA වල *ෙb�කය� ලංකාවට පැ��යා. වර> නැවP� 
එෙසේ පැ�� *ෙb�කයW වරාෙ5 1ට » 11 ට පමණ වාහන ෙයP� ගJPස්ෙසේ 
ෙහෝටලයකට )යා. එකලැ රාyෙය� හැ1ෙරන අ�සාXකාව� 18ෙ5 නැත. *ෙb�කයා 
අ�සාXකාව� නැ'ෙ' ම� දැ. මා@ගෙbශකයාෙග� ඇ� ය. එ*ට මා@ගෙbශකයා “ස@, 
ෙමය �jf�ෙi රට>. එෙහ.� රාyෙය� හැ1ෙරන අ�සාXකාව� නැතැ”  . x බව> අසා 
ඇත.  

1960 ගණ� අගභාගෙ5 සංචාරක ව�ාපාරය ආරAභ කර�නට (රණය කරෙගන එ� 
jයYවා �ටර8� සංචාරක ව�ාපාර *ෙශේෂඥයW ෙග�වා ග'තා. ඔm ෙනොෙය> පෙbශවල 
සංචාරය ෙකොට Pයා ඇ'ෙ' ලංකාෙ� කා�තාව� `ලාචාර වැ�., එෙහ.� සංචාරක 
ව�ාපාරය සා@ථක කැර ගැ�ම ,ෂ්කර බව.. ෙමය දැනග�නට ලැ  එයට සAබ�ධ 
ෙකෙනWෙග� *මසා බැ��. ෙහේ 1නහ h jහඬ hය. තවම' අෙ^ කා�තාව� *ශාල 
සංඛ�ාව> සදාචාර සAප�න .. එෙසේ kව' ඒ  සංචාරක *ෙශේෂඥයා ෙග�වා නැවත' 
සංචාරක පෙbශවලට යැ�ෙවො' ඔm ගමන අවසානෙය�  “මා ක9� x කතාව ඉJලා 
අස්කැර ග�නවා” ය. Pයනවා ඇත. 

1976 පමණ තව' සංචාරක *ෙශේෂඥයW සංචාරක පෙbශවල සංචාරය ෙකොට 
වා@තාව> බාර V ඇත. එය jW' කර�ෙ� නැbදැ. වගPව 2B ෙකෙනWෙග� ඇ� ය. 
jW' කළ හැP ත''වය> නැතැ. ෙහේ xය. කා�තාව� �Pයා සඳහා මැදෙපර]ග 
රටවලට ය�නට පට� ග' පf ෙපො9ස් පකාශය> අgව lව'ප'� පළ k වා@තාව> 
ෙමෙසේ ය : “jදැJෙJ හැ1�� දහඅට දාහ> පමණ අ�සාXකාවg' මැදෙපර]ගට ෙගොස් 
ඇත”   

ප�1J � B� වැj 1කපදය ෙනො�xම jසා �ෂට් සමාජයට 1, h ඇ� *නාශය අ� 
*ශාල ය. ¯ට අk�, දහයකට පමණ ෙපර සමාජ ෙරෝග ෛවද� *ෙශේෂඥය� �ෙදෙන> 
පැ�ණ සමාජ ෙරෝº� ෙi ත''වය අ�භයානක ය. පකාශ කළහ. අ�ෂ්ට සංචාරකය� 
බmල hම jසා සමාජ ෙරෝග බmල ෙව�� අk' දැ� ඒªස් ෙරෝගය ද ෙ�ගෙය� 
පැ�ෙර�නට පට� ෙගන ඇත. “1993 වන *ට ඒªස් ෙරෝගය jසා ඇමXකාෙ� B� ලK 
පනස් දහස> ෙදනා �ය යg ඇත. එය *යMනාA 2bධෙ5 V �ය)ය සංඛ�ාව ෙම� 1ය 
�ණය> බවට අනාවැP පළ ෙක[ ඇත.”  
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(1991 – 04 – 10 �ව�න )  
� ලංකාෙ� ත''වය gව�� සලකා බල�න. “� ලංකාව lරා ඒªස් ෙරෝගය 

`ඝෙය� ව�ා^ත hම වල>වා�මට f,f �යවර ෙනො ගතෙහො' ඉ]X වසර Bනක කාලය 
Bළ V එය ජා�ක උව,ර> බවට ප'වg jසැක ය. ෛවද� *ෙශේෂඥෙයෝ අනB� අගව�.” 

(1991 – 04 – 07 ඉ�දා �ව�න )  
ඒªස් ආV සමාජ ෙරෝගව9� ෙ§ෙර�නට ෙහොඳ ම මග ප�1J �xම.. ප�1J 

රP�න�ෙi සමාජය> t� P[මට අප මනා ෙකොට සං*ධානය *ය 2B ෙ�. එෙසේ 
සං*ධානය hම පළY වරට ෙලෝකයාට ඉගැ�|ෙ5 +, රජාණ� වහ�ෙසේ ය. +, | වසෙර� 
ම ��ට | මහා සංඝ සභාෙ� වයස අk�, ෙදදහස ්ප�1ය හැ'තෑ නවෙයP. මහා සංඝ සභාව 
හැර ෙමපමණ V@ඝ කාලය> පැව� සං*ධානය> ෙවන නැත.  

 ෙA ෙශෝච�ය ත''වෙය� � ලංකා සමාජය ෙ§රා ගැ�ම සඳහා අn�� ��ටැෙවන 
සං*ධානය “පඤ්ච`ල සංරKක ප@ෂදය” යg.. 9�නය, මහරගම 1X ව°රඤාණ 
ධ@මායතනය” සාමා°ක ලKණ ප�1J �xම හා රP�නට උ'සහව' hම.. 
සාමා°කෙයෝ පkෙJ 1යn ෙදනා ය. එ.� මවෙi ෙහෝ �යාෙi ෙහෝ නම හා 9�නය 
Yලස්ථානයට එ*ය 2B ය. සාමා°ක Yදල> නැත. එෙහ' හැම ෙගදරක ම 18න අය lg 
ෙපොෙහෝදා 1J සමාද� h ෙහෝ නැ� ව ෙහෝ » කෑමෙ�ල නතර ෙකොට එ.� ලැෙබන Yදල 
ආ'ම fඛ පXත�ාග අරYදල වශෙය� �� P[මට ෙව� ෙකොට තබා ප@ෂදය ම¢� jW' 
කරන ලද Wඩා ෙපො' හා පyකා ලබා ගැ�මට කැම� නA Yලස්ථානයට මසකට ��යJ 
පහ> එ*ය 2B ය. ඉ�X YදJ �නට' සමාජ ෙසේවයට ]ය හැP ෙ�.  

පඤච්`ල සංරKක ප@ෂදය අcෙවස> lg ෙපොෙහෝ දා ෙහව' 2534/1991 අෙපේJ 28 
වැj ඉXදා - lර පෙසොෙළොස්ව> දා ආරAභ ෙකෙළY. jයම ෙවස> lg ෙපොෙහොය ෙයV 
�ෙබgෙ5 මැ. මස 27 ෙවj ස�දාට ය. එ]න වන *ට පඤ්ච`ල සංරKක ප@ෂදය 1Xලක 
lරා පB�වY. සාමා°ක hම ෙA මාසය Bළ' � ව�, පfව' � ව�.  

පඤච්`ල සංරKක ප@ෂදෙය� පධාන කා@යය තම� ප�1J � ��ටා අන�g' 
ප�1J � ��ahම.. ප�1J කඩ කර�න� ප�1J � ��ahම තරමක අපහf කා@යය> 
*ය හැP ය. කලPෙර�ෙ� නැ� ව ෙදB� වර>  ෙනො වැ *1 �ස් වාරය> ෙහෝ 
ක�ණාෙව� හා ෛමyෙය� කතා ෙකොට ප�1J � ��aවා ගැ�ම මහා ��ක ෙමP. 

“ප�$� රDන දMෙවෝ ෙද"ෙලොවට ෙය  
පස්ප" කරන මMෙවෝ :රය  Hරව  
ප" Y� ෙනො දැනැ කැMෙවෝ න� ප,  තැෙව  
ඉ� $� රDT ,Mෙවෝ න� ඔ\ මැ  ෙව ” 

පස්ප� දස අWසJ ෙනොකරන ප�1J දසWසJ සlරන සමාජය> t� ෙ�වා ! 
ෙම� ඇBළ' ක* හා º ආචා@ෙයෝ'තම පැළෑෙ� 1X ව°රඤාණ මහානායක 

ස්වා¯�දය� *1� සAපා]ත.. 
 

1991 V සාසන ෙසේවක ස��ය ම¢� පකා�ත  
“පඤ්ච`ල සංරKක ප@ෂදය”  නA ග�ථෙයj. 
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යB�9hම: ච�ත ල>මාJ මහතා 
 අ°' ද අJ*ස් මහතා 


