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ඉස්හාමෙය් ධඉ 
ෆංද්සසම් ා්ංමමාම 

ඉි�ස් සි්ඉස්හාම්ංවස්් # 440100 

ඔෙබ් හුමඉ්ගනෙ න 
 ස්ලමිමිව් අිිකි් සං් සා ා සි් ාම් විෙධ ජඉ්
ෙසොඉා්ගිධා්ෙහස්අඅහාං්්අස්ක , එඉව්මුඅ් ්ෙ  . 
ජංා සඳංි් ස්ා ්ංා්ෙිධව්ොො තම්ෙම් ි්සධාබ්
ක  . 

  අජංව්උජඉිව්ංහැි්වබඉ් බ්සඟමෙි්ෙඉබම්ධබ්
(සඅ) තමාෙස ් අජව් ාංධම් ක ් රා. ාි ් ඉම්
ිෘවවඉක්ක ා් ඉ්ංහැ්ෙකෙධ ්සඟමෙි්ෙඉබෙමි්
අඅහාං්් අඅඉස් ජමස ් ෙධොි, අකව මකනි් සං්
සමාජෙය් අෙධුව් සාමාාකඉි් අා ් ඔඅෙර් ඔවම්
ෙගෞ ිඉ් ධහව් ක ් ගක . “ැසස් ෙං තිැි් ොො ි්
දිි්දගව්සඟමෙි්ෙඉෙ ධ්ෙකෙධ (්අිසාධ්දධෙය) 
අඅහාං්්ඉදදෙය් අෙ ්මස්්ණඬි ්වි ්ෙධොමහවි්සව්
ගක “ (ිාරාාි්සසං්් අඅ්ලංාද්1405, සසං්්  සල්ම්
1042) 

  දිඳකමව් හ ්  ් ෙකෙධ ් ක්  ි් අකුව් මකනි්
ෙිාව් ෙඉො ්කක් ෙංොව් ඔඅෙර් දිඳකම්ැස්  වක්
අිසි්ි ිෙි්ධහා. ඔඅ්එඉ්අඅහාං්්ෙිා්ෙඉො ්කෙක ්
ධම, අඅහාං්්  සේඉි් ඔඅව් ටමාසිව් ා මව් හ ා්
ෙ  . (නධි්අං්මද්3669 සං්නධි්අල් ාවද්1645 ස්
ිාරාාෙෙ) 
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  ඉස්හාම්සඉල්ා ාව මව්අඉව්ිෘවවිව්ගම්ක  . 
ෙිෙකඳාම, කරමාිාඉ, ෙස ිා් කවයත, ඔෙඉ ජධඉ්
ිහක් ුමධ් එක ් විව, කිා් නාුනුහ් ංා් ැසස්
ඔකා ඉැි් වි ් ිහ ද් රඉා් මාරගඉකව් සම ි ්
ෙධොිධ්එක ් ඉ්යා . ධබ්ිමි්ජිා්ාම්සමාජෙය්
එිකව්වලබ්ෙගෞ ිනඉ්ි ෘවවඉක්ෙඉසබ් ි්ඉසහ්ාම්
ජිස . “ හවලිි් හා්ෙධොගව්ධබ්ි ෙඉ ්අඅහාං්්
ැස ෙවක් එෙෙේ ධහා.“ ඉහ ් ධබ් (සඅ) තමාෙස ්
ජහිනං. (සසං්් ලංාද් 2143) “සකදයඉා් (අෛහ) ිඩ්
කරමාිාෙය් ෙඉසන් ෙකෙධැ.“ ඉහ ් ධබ් (සඅ) 
තමාෙස ්ජහිනං. (සසං්් ස්ලම්2379). 

  ාමාව, ාම් ජවෙඅ් අඉව්සං් ස ජව් අඉව් සංාඉ් ිධ්
අ  ුි්ැසඉම්ිෘවවඉක්ක ා්ිධ් ස්ලමි ෙඉ ්
ඔඅෙර්ජදපමඉ්සඳංා්අධක්ෙහස්ාුාග්ෙ න්හ  . 

 

ෙජොසෙේස ම්ිරගඉිස්ගනෙ න්ඉසහ්ාමෙය්
අනමා්ක ධ්හබ 
නවඉ ් ි්ෙඉි් ස ම් ිරගඉ් ව් අඉව් ගන් ෙ නිකවම්
ඉස්හාමෙය්ෙජොස්අධමහවඉ්වෙබ. මහ්බ්ගහනම,  ැකම, 
ුලඉව්ෙං ් ද ව්බම්සං්මකනිෙර්එදෙධ ා්ව ාඉව්
අි්ු්ිධ්අකුව්ිරගෙය්ගන්ෙ න්ෙමේරතහව්ෙෙ. 
ස ම් ිරගඉව් අඉව් ්ැඉාිි් ංා් පමඉි් ේ ක ාිමව්
අනමා්රව්අා , එේස්ි වාිඉ්අනි්ෙං ්එඉ්ඉ ්ක ධ්
කමඉ් ෙං ් හ ා් ගිධා් කමඉ් අනි් ාංධම් ක ධ් හ ්
රඉාිි්ෙමෙ රතහව්ෙධොෙෙ. 
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ෙජොල්ණි ඳි්ඉසහ්ාමඉ්කගමධඉ 

අඅ්ු රඔධෙය්සං්ධබ (්සඅ) තමාසිෙර්නිධාං්් ණි ඳ 
ලිා් සා ාි් ෙජිිධ් ඔකා ඉව, ද ා් ධම් ෙජොලඉ්
ඉස්හාමෙය් සමමරසෙඉිම් ාංධම් ක ධ් හබ. එඉ් මංා්
ජාජඉි්ැෙජඉිෙගි්එක ්ි ධ්අා , අඅහාං්්ෙජොල්ගන්
ෙ නෙිේ ක ා් ිධ් ෙකෙධ ් ංහ ් අි් ැසස් ජාජ්
කමෙිුව්එෙ ෙි්යද ්ුකා්්ක ්ධහා. ෙකෙස ්ෙිාව, 
ෙමම් හඩ්කගමධඉ්ජහ ු්ඔගමක්ිගිව් කෘව්ැවම්ංා්
ෙිධස්ිම්ිහව්හ ිෙම්ෙං තෙිි්ෙධොෙඉුව්අයදි්
ිහ ද් ජහංබමව් හ ි්රා. ෙමම් ජාජඉ් සඳංා් ගිබ් ෙම්
ජධාා්(රස්ත්ංා්යෙ ෙ) ණදසකව්ඉාා්  ජාහ් ඬිම්ජහධ්
 ් ි්අඅහාං්් ිිිෙි්ෙමෙස ඉ. “එ ි්ඔවි්ාංධම්
ක න්හහල්ෙජොලඉ්ගව්ෙං ි , මකනිෙර්ෙදෙජොක්අයත්
ෙහස්අනවි්කක්ෙං ි , ඔවිෙගි් ්්ිාස්ෙධොක ධ්
අඉව්ෙෙ නඉ් ඬිම්අණ්සමජා ධඉ්ෙකෙක .“ (අඅ්ු රඔි්
4: 161) 

 

ද ා්ධම්ෙජොලඉ්සඳංා් ඬිම 
1. ද ා සම ි ්  ් ගන් ෙ නිි් ේ ෙඉෙ ධ් ජධාාි්
අඅහාං්්සං්ඔඅෙර් ්අ්(සඅ) තමාසි් සි්යද ්
ුකා්්ක න්හහල්ණදස් ිව්ජව්ි ධ්අා , අඅහාං්් සං්
 ්අ්(සඅ) තමාසිෙර්සත ි් ිව ්ජවෙිව. ෙමඉ්
ණි ඳි්අඅ්ු රඔධඉ්ජිසිෙි්ෙමෙස ඉ. “ඔ ්එෙහස්
ෙධොක ිෙි්ධම්අඅහාඅ්සමඟ ්ඔඅෙර් ්අි ඉා්
සමඟ ්සිගාමඉකව්්් ාධම්ිව. ඔ ්ෙජොල්ගහනම්අව්
ංදිෙධඅ්ධම්ඔ ෙර් අ්  හ්ඔ වඉ. ඔ ්අජ ා ්
ෙධොකකඅඉ. ඔ ව්අජ ා ්ෙධොක න්හහලෙිෙඉ.“ 2-
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279. සහ හ ිම, ෙමිහක්සිගාමඉ්ෙං ත්ෙකොව්ෙගධ්
  ජාක්කා ක්ංා්මාධසක්ංාක්සස්ිධ්අා ්කිාෙය්
ුවඵහ් ි්ෙඉි් ංව් ගිධා් අසංධඉ් ංා් සව්
කධස්සඅහ් බරී් කාසධ් එකැ. ෙමම් ිුසධඉව්
ිරාමාධ් යගෙය්  ්ාහ් ජධාාි ් ෙගොසම් ි් සුව. 
අඅහාං්ෙර් අස් ක ් ක මි් ද ා් ධම් ෙජොලඉ් ංා්
සම ි ් ගන් ෙ න් ේ ක ා් ිධ් ජධඉාව් එෙ ෙි්
අඅහාං්්ජිව්ිධ්යද ඉ්ෙමඉ්ෙෙ. ම සෙඉි්ජන්සස්
ිධ්ෙමිහක්සිගාමෙය්ුවඵහ්ඉාාමව්වඉාධක්ිධ්
ෙං තෙිි්ක්ගහධ්කඅජධා්ැවම්ජිා්අජංනඉ. 

2. ඔධ ම්අය ැි්සකස්්කක්ද ා්ධම්ෙජොලඉ්සම ි ්
ගන්ෙ නෙිේක ාිධ්ජධාාි්අඅහාං්ෙර්කමසාි්
අෙම්ක ගිධා් ි්ජාබර්ඉබි්අබසඅහාං්් ( ල) ෙමෙස ්
ිාරාා්ක  . අඅහාං්ෙර් ්අ්(සඅ) තමාසි්ෙජොල්
ගන් ෙ නෙිේ සම ි ් ිධ් ස ම් ටදගහ ිවම් එඉ්
(ෙජොලඉ) හ ා්ගිධා, එඉ්ෙගිිධා, එඉ්ෙඅ්ධ්ගා්
ක ිධා, එඉව් සා ්්   ධ් ෙ ෙ ධා් ඉධ් අඉව් ්ාජ්
කකං. ඔවි්සඉල්ෙ ධාම්ජාජා  ි් ි්එතමාසි්
ජහිනං. මහාප්සසං්් ස්ලම්1596. 

3.  ක්්ශඉ්ක ධ්දධෙය්ඔවි්සඉල්ෙ ධාම, උමත්විි්
ෙස , ගහෙංමි්ංා්ෙිවහමි, සව් ඉම්ව්ෙකෙධ ්
ෙමි්ජහමෙසධ් ි්අඅ්ුරඔි්ජිස . “ඔඅව්ඉ ක්
ඔෙේ් ි්  ඉමබ් ගවෙඉි් ධහිිධා ් ෙමි් මස්
ෙජොල් කධ් අඉ් (අිවම් දධෙය් ඔවිෙර් ෙසොෙංොි්
ිලි) ෙධොධහිුව.“ ් ා්2: 275. 

4. අධක් ෙජොලඉ් මිි් ෙකා ම් හාවඉ  හහලි , කිා්
ෙකා ම්  ්ාහි් වලධ , කිාෙය් සඉල්ඔුරිා ඉි්
ඉිව්ි න්හ ධ්අා , එිහක්හාව්හ ිධි, එිා්මිි්
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ැසස් සතව ් ෙං ් සව් සංධඉ ් ෙධො ැිෙධ ඉ. 
“අඅහාං්්ෙජොලඉ්මකිෙිඉ. ෙජොලඉ්මිි්හහෙ ධ්
ඔ ාඉෙම්සඉල්ඔුරිා ඉ්අඅහාං්්ඉිව්ක ිෙිඉ. 
සඉල්ස කාි්ඔුරිා ්ක ්කිා්ෙධොෙඉ ්ු මාසෙඉි්
දයබ්ක ිෙිඉ.“ අඅ්ුරඔි්2:276.  

ටදගහෙඉුව්සං්සමාජඉව්ෙජොලඉ්කසා්සසිධ්
අධරබ ා ්ුවඵහ 
ෙජොලඉ්කසා්ටදගහඉාව්ංා්සමාජඉව්සස  ඉ්ංහැ්අධරබ ා ්
ුවඵහ් කසා් ඉස්හාම් ෙජොලඉ් ාංධම් ක ් රා. එිහක්
අධරබ ා ්ුවඵහ්සමං  ්ෙමේසඳංි්ෙකෙර. 

1. එමිි් ධඉ්ෙ  ාංහවෙම්බ, කස්ණිෙික ්ෙධොමහව්
ිමව්  හිව් ෙං ති ් ිෙමි,  ධිව් සං් ස ජති්
අා ්වෙ ධ්ජ ා ඉ් ්ාහ්ක  .  

රාහම් මා්ටදගහඉි්අා ් ධඉ් මා්ැවම්ෙජොලඉ්
මිි්සස්ෙෙ. සමාජෙය්ංා්ජධාාිෙර්ඉංජා්සඳංා්
 ධඉ්උජෙඉ ි්ැවම්ිහ ිධ්ෙං ි,  ධඉ්සමාජඉ්
තක්සා ා සි්ෙ බ්ඉ මව් ා ා්සසිෙමි්අධ් ධජව්
ඉධ් නුා ඉ ් සං් අධක් ස ජව් ජධාාි් ෙහස් ෙං ්්
සඉල්   ් අෙම් විි්ඉධ්  අා ඉ ්ඉධ් ෙ ණදසකව්
සමාජඉ් ෙ බ් ෙිිෙි . ෙමිහක් ිාාාි සඉ් තිි්
ෛි ඉ් ංා් අජ ා ඉ් ිහක් සමාජ්  ෙ  ර් සත ල්ංව්
ගහනම්ෙජොසෙේසස්ෙෙ. 

 

2.  ධඉ්ංා්සමජව්අජෙව් ඉ ම්ැවමව්අන හ්
ෙ  . 
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ෙජොල්අඉ්ක ්සඉව්  අ්ෙගිධ්මහු්ඔඉාධ්මහාකබ්
 ්ාහ් ුමාසඉ ්සමාජෙය් ජිවධ් අා , ඔවිෙගි්
සඉව්  අ්හ ා්ගහනම ්ජංනි්වෙ ධ්ෙං ි්එිහක්
සඉ්   අ් ෙගධ් කිා් අජෙව්  ඉ ම් ැවමව් ජධාාි්
 අහි්ටමස්ි්සුව.    ්අි්ුාාිි්සඳංා්සඉව්
  අ්ෙගිධ්ඔඉාධ්ෙ ොෙං මඉ ්ව්ම්කසා, ජධාාි්
ාමාව් අාුි්ු් ෙධොමහව් නේ ජෙව ි් වා  ් ජිා්
සඉව් ෙගධ, අිසාධෙය් සඉ් ඔජන් ෙගිා් ගිධව්
ෙධොංහැ්ාවවිඉව්ජව්ෙිව. ෙමිහක්අිස්බා්කසා්
ඔවි්මාධසක්ි ධඉව, අසංධඉව්ංා්සව්ාහ අහව්
හ ්ෙිව. 

3. සමාජඉව් ඵහ ා ් ිුජා ඉ ් සඳංා්   අ් ඔෙඉ ජධ්
ැවමව් ා ාි ්සසින්රා. 

ාම්මහ් ධඉ්සඳංා්හහෙ ධ්ෙජොල්කමඉ්තිි්අධක්
හාවඉ ්උජඉිධව්ංහැ්ි ධ්ඔෙඉ ජක ි,  සමාජඉව්
ඉංජා ්ෙගධ්ෙ ධ්ඵහ ා ්ඔෙඉ ජධඉව්  අ්ෙඉ ිම්
ජන ව් ින් රා. ෙදුඉ, කරමාිා, කෘ්් කාරමක, 
ිාුජ්ිහක්ුමධ්ිුාජෘවඉ ්වි , කිා ි්සමාජඉව්
ෙකා ම් ඵහ ා ් වි , කිාේ ඔෙඉ ජධව් ැවමව්
ැසෙි ්ඉදදජව්ෙධොෙිව. එඉව්ෙං ති්ෙමම්ි ුාජෘව්
ඔ මව් ැවම් ඉාාමව් අි ාධම් සෝ  ි් ංා් අධක්
ෙිෙං මව්හ ් ඉ්යත් ි්ෙමම් ධිව්ටදගහ ි්
සවමඉ. 

4.  ධඉව්සඉල්ඔුරිා ්අෙම්ි්ඔරික්
අර් ඉව මග්සහස්ි   
මහු්ඔඉාධ්සං්ටදගහ ි්ඔරික්අර් ඉව්වාජධ්
ිමව්ෙං ති්ඔවි්ෙජොලඉ්ජ ධම්ක ්ගව්ගන්ෙ න්ේ
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ෙධොක ිා් ක ා් ි් ස ෙමි් එිහක් ගන් ෙ නිහව්
අඅහාං්ෙර්ඔුරිා ඉ්අෙම්ි න්රා. එෙංව්ටධුා ා ්
රඉාිි්  ධඉව් ඔුරිා ් ෙගධ් ෙ ධ් අා , එමිි්
 ධඉ්ිර ධඉ්ිම ්සස්ෙෙ. “ෙජොලඉ්මිි්හහෙ ධ්
ඔ ාඉෙම්සඉල්ඔුරිා ඉ්අඅහාං්්ඉිව්ක ිෙිඉ. 
සඉල්ස කාි්(ණධව්බම) ඔුරිා ්ක ්කිා්ෙධොෙඉ ්
ුමාසෙඉි්දයබ්ක ිෙිඉ.“ අඅ්ුරඔි්2:276. 

 
ස්ිාවා ක්අණදසසකම්කසා්ාංධම්කක්ගන්ෙ න 
ෙමිාෙය්ස්ිාවා කි්වෙ ධ්අණදසසකම්ෙං ත්ෙකොව්ෙගධ්
කිා්  ැකම, මහ් බ් ගහනම,  ද ව් ෙං ් ුලඉව් ගහනම, 
කක්ජා ධඉ් ැවම් ෙං ් ෙ  ා් ංහවම් ිහක් රඉා් සඉඅහ්
අඅහාං්්ාංධම්ක ්රා. 

  කිා්ධම,  අහාි්සං්හ ිෙර්මාි්, 

  ම සඉව්හ ් ්සති්ෙං ්ඔවිෙර්සමෙර්
ෙකොවස්, 

  මව්ජහි,  

  මව් ිු්සං්ෙසෞ්ුව්අොක ් ධම්ෙ ඉ , 

  ස ාශා ඉ්ජතම්ිධ්අසවු්ිඩෙඉ ්ාහු, සඟ ා්සං්
ෙිබ්අ  , 

  ධහමසම්ැවමව්වා ා්ක ධ්ණිම්ෙං ්ුවමාි්
ිහක්ෙද. 
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අවජව්ක ්ගව්කමෙඉි්ෙමිා්ාංධම් ිව්
ජවෙෙ. 
සාමාධුෙඉි්ෙමිා්අනමා්ක න්හහල්විව, සමාජඉව්ෙං ්
ටදගහඉාව්එිා්හ ා්ගව්කමෙඉි්ංාකඉ ්සස්ිධ්ෙං ත්
ෙකොව්ෙගධ, ාංධම් ිව්ජව්ෙෙ. එේරාහම්ක නි්ෙ ස්
 හ . 

ෙජොල්ජ ධම්ක ්ගව්  අ්ගන්ෙ න,  හාි, අසා ා සඉ්
ෙං ්්ස්ිහක්මාරගෙඉි්උජඉා්ගව්  අ.  

 

සඉ්ගන්ෙ නිකබ්අඉ්ක ධ්ද ා්ධම්ෙජොලඉ 

  සඉව්   හ ් හ ා් බ, එඉ් ඔජන් ෙගිධ්  ව් අමා ්
  හ ්අඉ්ැවම්මිි හාවඉ ්ඉජපම. ෙමිහක්ගන්
ෙ නෙිි්ෙකෙධුව්අසා ා සඉ ්ංා්ංාකඉ ්සස්
ිධ්ෙං ි්ෙමඉ්ඉස්හාම්ේාංධම් ි්සහකිධ.  

ද ා්ධම්ෙජොලඉ්   ්ිරගඉව්අඉව්ෙෙ. කිා්අා ්සඉ්ංා්
සම ි ්ිධ්ෙජොලඉ්ඉාාමව්  ජාක්එකැ.  

ෙමිහක් ෙජොලඉ් ස ම් ගන් ෙ නිකබම් සස් ින් රා. 
උ ාං සඉ ් ි්ෙඉි් මාසඉ ් රතකා් ඔජන් ෙගිෙම්
ෙකොිෙදසඉ්මා්උමර්ෙගි්අල්$1,000  ්සඉව්ගන. 
එෙංව්මාසඉ ්තක්එඉ්ඔජන්ෙගිා්ගිධව්ෙධොංහැ් ්
 ව, කඉමා් දධෙය් සඉ් ෙග ඉ් යත්  ි , එෙස ් කක්
ෙධොංහැ්ධම්හ ධ්මස්$100 ්එකතක ්ෙ ධ්ෙහස්උමර්
ෙකොිෙදස්ජධි . එ වව්සඉ්ෙගිා්අිසි්කක්ෙධොංහැ්
ධම, ාිව්මාසඉ ්කඅ්ෙ ධ් ි , ක්සඳංා්ාිව්$100 ්
අමා ි්ෙග ඉ්යත් ි ්උමර්ජිස . 
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සඉ්මා්ෙජොලඉ 
ෙකෙධ ්ටදගහෙඉුෙගි්ෙං ් හිුෙිි්සඉ ්
ගිධා් ව, ිාර්ක්ෙජොලඉ්5% ෙං ්ෙිධව්ුමාසඉ ්
ෙගිමව්එකඟ්ි, ක්ජ ධම්මා්ක ධ්ගන්ෙ නි. 

ෙිකඳම්ගන්ෙ නෙිේසස්ිධ්රාහම්අසා ා ස්කම 

1.  හජ ම්ැවම:-  හජ ම ්ඉවෙව්ඉම්ගන්ෙ නි ්සස්
ෙකමෙ ් ධම, එම් ි නම් අිහිව්  ිව් ජව් ෙි . 
සහ හ ිම, ෙිකඳ් ගන් ෙ නිකව් ෙ ජාර්ිඉම් ෙජොස්
එකඟවිෙඉි්සස්ක ධ්ි  නම ්අි්ු්ි ධ් ි්ධබ (්සඅ) 
තමාෙස ් දධ ් ජහි ඉ. “ෙිකඳාම , ෙිකඳාම ් ෙහස්
සහහෙකිෙි්එඉ්අෙධු ධු්සම වෙඉි්සසවෙ ්ධම්
ජමු.“ (නධි්ඉබි්මාජා්2185.) 

2. ි ිකවාිඉ:- අි්අඉෙර්ෙදෙජොක්ි ික්ඔකා ෙඉි්ජි ා්
ගන්ණුස්ඔවිි් කා්ැවම්ඉස්හාමෙය් ්ාහ්ජාජඉ ් ි්
සහහෙ .  “කිෙ ු්ෙං ්අජව්ි ිශා්ක ිෙි්ධම, ඔඅ්අජව්
අඉව් ෙකෙධ ් ෙධොිිෙිඉ.“ ඉනෙිි් ධබ් (සඅ) 
තමාෙස ්ජහි ඉ. දධ ්ෙිකඳ්ෙජොෙක ්ර  ්ි ඉ්ධබ (්සඅ) 
තමාෙස ්  ැකමව් වල්  ඉි් ඔංා ් ෙගොෙහ් අා් ඔ ා, 
කිාෙය්ොාමධඉ්වෙ බ් හක, “ෙමඉ්ෙමොධිා ?“ ඉහ ්
එම්ෙිෙකඳා◌්  ෙගි් මනං. 

එඉව්ඔඅ, “ෙමිා්ි හස්සව්ොත්ොව්වු, අඅහාංේර් ්අ්
(සඅ) තමු!“ ඉ ්ණිතම සිෙිඉ. 

“එෙස ් ධම් මකනිව් ෙජෙධධ් අයදි් ොව්  ් ඔංා ඉ්
ෙගො ව්උඩි්ෙධොා ිෙි්ර ?“ ඉනෙිි්ජහින්ධබ්
(සඅ) තමාෙස , “කිෙ ු්ෙං ්අජව්ිිශා්ක ිෙි්ධම, 
ඔඅ්අජව්අඉව්ෙකෙධ ්ෙධොිිෙිඉ.“ ඉනෙිි්ජිසා්
ාම්අසතව්ුකා්්කෙක ඉ. (නධි්අව්වරමද්1315) 
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3. නවඉ් ාමිෙර ිාසඉව් ජදිරාධඉ් ැවම: රාහම්
ිිශකක්ටදගහඉි, ඉාාමව්අහිකා ්ෙහස්සව්දධා්ගිධා්
ඔකා ෙඉි්උසා ෙය්කබා්ක , අි්අඉෙර්අ විාසකම්
ාමිෙර්ි ාසඉව්ජි ා්ගිධව්ි හඉම්ක ව. ෙමඉ ්ඉසහ්ාම්
ාංධම්ක  . 

ෙමිහක්   ්ෙං ති්මා, ඉසහ්ාම්අනමා්ෙධොකක්ගන්
ෙ නෙිි්ි හකැ්සව්අජ්ඊමාධඉ්ංා්අඅහාං්්සි්ෙසෞවාගු 
ඔ  කා්ක ්ගහනමව්අණ්ිග් හා්ගා්යතෙි . 

 


