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ශ්රී ලංකා ම ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ අ ලං
ීත  ලංපිය ලංලටහගේ-9 

‘ ලෝනහර්’ 
(එම්. ජේ. වංශ අච්මඩ් විසින් 1937 ජනවාරි 

22 වන දින ‘ටයිම්ස් ඔෆ් සිජ ෝන්’ 

පුවත්පතට සැපයු ලිපියක්)   

 
 යෝන ුන්ගේ ලං හැඳිගේවීම ලං ලඳහම ලං  ය ෙන ලං “ස්ුර්” ලං
යන ලංුචනය ලං“ මෝ  ෝ” ලංයන ලංලිපමඤිඤ ලංුචන යගේ ලං
ලහ ලං “ මොවු  ෝ” ලං යන ලං පෘතුගීස ලං ුචන යගේ ලං බිඳී ලං
ආුකි. ලංඑහි ලංීර්ථය ලංුර් මමන ලං මො  ොක්  ෝු ලංුන ලං
 මොරිටමනියම ේ ලං ුැසයගේ ලං යගේනය. ලං ී මබි ලං
ජමති යිගේ ලං ෙ ලං ආසයම ේ ලං හම ලං ීප්රි ම ේ ලං  ුුන්ගේ ලං
ුශ යගේ ලං පැකපදිය ව ලං වූ ලං ී මබි ලං ජමති යගේ ෙගේ ලං
පැු  ලං එගේනවුගේ ලං ෙ ලං හැඳිගේවීම ලං ලඳහම ලං පෘතුගීසීගේ ලං
විසගේ ලං   ව ලං පෙය ලං කිසදු ලං විචම යකිගේ ලං   ො ු ලං භමවි  ලං
 ුහ. ලං 

පෘතුගීසීගේ ලං කා මුට ලං පැමිණීමට ලං  ප  ලං ස්ලමි් වුන් ලං
 හෝ ලං   ව ලං   ේ ලං  යෝන ුන් ලං “ යොගේ” ලං නැ  හොත් ලං
“ යොගේනු” ලං යනු ුගේ ලං සාහ කගේ ලං ෙ ලං “ ලෝනහර්” ලං
යනු ුගේ ලං ෙම ුගේ ලං ෙ ලංහන්ගේුනු ලංකැබුහ. ලං “ යොගේ” ලං
 හෝ ලං “ යොගේනු” ලං යන ලං පෙ ලං පමම් ලං “යමනම” ලං ලහ ලං
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ලාලි ෘ  ලං “යුන” ලං යන ලං පෙ ලං ුම්ගේ ලං බිඳී ලං ආ ලං බු ලං
 ප ගේ. ලංඒ ලංපෙ ලංුක ලංීර්ථය ලංවි ේශි යම ලංවි ශේෂ යගේ ලං
ම ලංී මබි ලංජමති යම ලංයගේනයි. ලං  ව ලංක්රමය ලංීනුෙමනය ලං
  මිගේ ලං පු මණ ලං සාහක ලං මිනිසුගේ ලං විසගේ ලං   ව ලං   ේ ලං
ී මබි ලං ජමති යගේ ලං ලහ ලං ඔවුගේ ෙගේ ලං පැු  ලං එගේනගේ ලං
“ යොගේ” ලං  හෝ ලං “ යොගේනු” ලං යනු ුගේ ලං හන්ගේුනු ලං
කැබුහ. ලං 

‘ යොගේ’ ලං යන ලං පෙය ලං  මකී ලං මනුෂය ලං ුර්ෙයම ලං
හැඳිගේවීමට ලං භමවි  ලං  ු ලං බුට ලං උෙමහ ණ ලං  කල ලං
‘ යොගේ ලං වීදිය’ ලං ‘ යොගේ ලං ෙක’ ලං ‘ යොගේ ලං බිලු’ ලං යන ලං
ලිථමන ලංනමම ලංලහ ලංපුේෙක ලංනමම ලංලමක්ෂි ලංෙ යි. ලං   ලේ ලං
වුු ලං ෙ ලං ‘ යොගේ’ ලං යන ලං පෙය ලං ෙැගේ ලං ම්ඛි  ලං භමෂම ේ ලං දී ලං
පමණක් ලං භමවි  ලං ුන ලං ී   ලං සාහක ලං හසුන්ුගේනගේ ලං
විසගේ ලං ුයුහම    ලං දී ලං භමවි  ලං   නු ලං කබගේ ගේ ලං
‘ම ක් ක’ ලං හෝ ලං‘ම ක් කයිගේ’ ලංයන ලංුෙගේ ලංය. ලං 

 ෙෞ ු ලංන වබු ලංනමමයක් ලං 
  ව ලංුෙන ලංබිඳී ලංආ   ලංමකබම    ලංඋලලි ලංස්ලිම් වුන්ගේ ලං
හැඳිගේවීමට ලංභමවි  ලං  න ලංකෙ ලං ෙෞ ුමර්ථ ලංපෙයක් ලංවූ ලං
‘මර් මර්’ ලං යන ලං පෙ යනි. ලං කා මුට ලං පෘතුගීසීගේ අ ලං
 ෙොඩ ලං බැසීමට ලං වින්ේධ ලං ු ලං ලටගේ ලං කිරීම ලං ලඳහම ලං
මකබමර් ලං යුේධ ලං හස්ෙමු  ලං  ලේනමධිපති ලං ුශ යගේ ලං
පැමිණි ලං  යෝන  ලං ජමති  ලං ීම් ලං ඉබ්රමහි ව ලං මර් මර් ලං   ව ලං
දිුයිනට ලං පැමිණී මගේ ලං පසු ලං   ව ලං පෙය ලං ුයුහම යට ලං
පැමිණි   ලං යැයි ලං ලක නු ලං කැ ේ. ලං ී නක් ලං ී ට ලං
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‘ම ක් ක’ ලංයන ලං යදුමට ලංී මබි ලංප්රභුයක් ලංෙ ලංතති ලංබු ලං
 ප ගේ. ලං ෙකුණු ලං ඉගේදියම ේ ලං ලහ ලං කා ම ේ ලං
 ුුඳම මහි ලං යදුණු ලංී මබි ලංජමති යිගේ ලංනැවියගේ ලංහම ලං
 නෞ මධිපතගේ ලං ෙ ලං වූ ලං  හයිගේ ලං නැු ලං යන ලං ීර්ථුත් ලං
‘මර් ේ’ ලං යන ලං පෙ යගේ ලං බිඳී ලං නමවි යම ලං  හෝ ලං
 නෞ මධිපති ලං හැඳිගේවීමට ලං ‘මර් මබි’ ලං යන ලං පෙය ලං
භමවි  ලං  න ලංකදී. ලං 

 යෝන  ලං ජනයම ලං  මගේ ලං හැඳිගේවීම ලං පිණිල ලං භමවි  ලං
  නු ලංකබන ලං‘ ලෝනහර්’ ලංයන ලං ෙමු ලංුචනය ලංබිහි ලංවූ ලං
ආ ම ය ලං   ොේකර් ලං විලි   ලං   ගේ ගේ ලං  ම ලේය. ලං
පු මණ ලංහිගේදු ලංභූ ෙෝක ලංවිෙයමඥයියිගේ ලංී මබිය ලංහන්ගේුන ලං
කේ ේ ලං‘ නොනහම ව’ ලංයනු ුනි. ලං  ව ලංීනුු ලං ලෝනහර් ලං
යගේ නගේ ලං ී මබි ලං ජමති  යකු ලං නැ  හොත් ලං
‘ ලොනහම ව’ ලං   ේ ලං  ට ලං ුැස යක් ලං ීෙහලි ලං   රිණි. ලං
 ල් ලංයත්ම ලං ලෝනහර් ලංයන ලංනමමය ලං   ව ලං   ේ ලං ී මබි ලං
ජමති යිගේ ෙගේ ලං පැු  ලං එගේනගේ ලං ලඳහම ලං භමවි  ලං
ුගේනට ලංවිය. ලං 

ුමණිජ ලං  ටයුතු ලං ලඳහම ලං  ම ටට ලං පැමිණි ලං ී මබි ලං
ජමති යිගේට ලං ීම   ලං ු ලං හමෂී ව ලං  පුප ට ලං එ  හි ලංවූ ලං
ඔම යමඩ් ලං  මම්ෆි ලං (පමක යම) ලං ීේදුල් ලං මම්ක් ලං ඉේගේ ලං
මර්ුමගේ ලං නමැති ලං  මම්ෆි ලං  ජු ලං විසගේ ලං  ටිගේ ලං පිටුුහල් ලං
  න ලං කෙ ලං හමෂී ව ලං  පුප ත් ලං ී මබි ලං මිනිසුගේ ලං
 ණ්ඩමයමක් ලං ෙ ලං ක්රි. ලං ු. ලං ීට ලං ුන ලං ශ  ලං ුර්ෂ   ලං දී ලං
කා මු ලංඔවුගේ අ ලං ෂේම ලංභූමිය ලං   ලංෙත්හ. ලංකා ම ේ ලං
ීෙ ලංසටින ලංත ැ ව ලංමවුකමනම ලංපවුල් ලංපැු  ගේ ගේ ලං  ව ලං
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හමෂි වුන්ගේ ලං ෙගේ ලංබු ලංකියනු ලංකැ ේ. ලං  ව ලංී මබි ලංජන ලං
 ෙ  ොේඨමලය ලංීෙ ලංසටින ලංකා ම ලං යෝන  ලංුන්ගේ අ ලං
ස්තුගේමිත් ගේ ලංය. ලං 

කා ම ේ ලංස්ලිම් ව ලං ජු ලං 
 යෝන  ලං ජනයම අ ලං ඉතිහමලය ලං හම ම ලං ීවුලිලම ලං
බැලී  ව ලං දී ලං එක් ලං   ක  ලං කා ම ේ ලං කිරීටය ලං ස්ලිම් ව ලං
  ජකු ලංවිසගේ ලංෙ න ලංකෙ ලංබු ලංීනමු ණය ලං ේ. ලං මොහු ලං
වූ ලං  ම් ලං කුන්ණෑෙක ලං  මජධමනිය ලං   ොට ලං ෙත් ලං ුත ව ලං
(ුලතිුමනි) ලං  ෙුන ලං බුු න බමහු ලං  ජු අ ලං  යෝන  ලං
බිලුක් ලං වූ ලං ‘ යොගේ ලං බිලු’ ලං යනු ුගේ ලං හන්ගේුන ලං කෙ ලං
බිලු අ ලංපුත්රයමය. ලං 

ක්රමක්රම යගේ ලංකා මු ලං යෝන  ලංජනයම අ ලංනිජ ලංබිම ලං
බුට ලංපත් ලංවිය. ලං ල් ලංයම  වදී ලංඔවුහු ලංකා ම ලංඉතිහමල   ලං
ුැෙෙත් ලං මර්යභම යක් ලංඉටු ලං ුහ. ලංකා ම ේ ලංපදිාචි ලංවූ ලං
ස්ල් ලං  යෝන  ලං ජනයම ලං ී මබි   ලං සටි ලං  ම ලං ල හෝෙ  ලං
ජනයම ලං ලමෙ ලං නි   ලං ල වබගේධ ම ලං තති ලං    ලං  ෙන ලං
තිබුණු ලං නස්ත් ලං පෘතුගීසීගේ අ ලං ලහ ලං ඔවුගේ ෙගේ ලං පසු ලං
කගේ ේසීගේ අ ලං  ඩමුැදී මගේ ලං පසු ලං  යෝන ුන්ගේ ලං
පීඩි  ලං ජන  ොටලක් ලං බුට ලං පත් ලං වූ ලං ී   ලං ඔවුගේට ලං
ී ු  ලං ලහ ලං හිාලම ලං පීඩම ලං   ොට ලං ඔවුගේ අ ලං වි ේශීය ලං
 ුුඳමම ලං උදු ම ලං  ෙන ලං ඔවුගේ අ ලං  ේශපමකන ලං
ීයිතිුමස  ව ලං ෙ ලං ඔවුගේට ලං ීහිමි ලං  න ලංකදී. ලං ඉාග්රීසීගේ ලං
කා මුට ලං පැමි ණන ලං   ක් ලං ම ලං   ව ලං  ේෙජන  ලං
 ත්ත්ුය ලං එ ලේම ලං පැුතිණි. ලං   ව ලං දුක් ලං බරිගේ ලං
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මිරි  මිගේ ලංසටි ලං යෝන  ලංජනයම අ ලංඋනගේදු ලංු ලංහීන ලං
වී ලංඔවුගේ ලංීකලයගේ ලංබුට ලංපත් ලංවූ ලංනස්ත් ලංවිවිධ ලං ුුඳ ලං
භමණ්ඩ ලං ල වබගේධ යගේ ලං   ේ ලං ීභයගේ   ලං  ුුඳමම ලං
ඔවුගේ ලංවිසගේ ලං   ලං ෙන ලංයන ලංකදී. ලං  ව ලංආ ම  යගේ ලං
ඔහු ලං  ව ලං  ේ ලං ුුඳම  ව ලංපු  ෝෙමමි යගේ ලංලහ ලංෙක්ෂ ලං
ුයමපමරි යගේ ලංබුට ලංපත් ලංවූහ. 

ුර් මමන ලං යෝන  ලංජනයම ලං මගේ ලං නොු ලං ප  ලං ක ලං
 යෝන  ලං ජනයම ලං  ණ මමී ලං පිරිලක් ලං ෙ ලං වූහ. ලං ස්ක ලං දී ලං
පෘතුගීසීගේට ලං වින්ේධ ලං ු ලං ලටගේ ලං  ු ලං  මොවුහු ලං පසුු ලං
 ගේෙ ලංඋඩ ට ලංලහ ලංඉාග්රීසීගේ ලංී   ලංසදු ලංවූ ලංයුේධ ලංුකදී ලං
ක්රියම මරී ලං   ොටලක් ලංඉටු ලං ුහ. ලං ඔවුගේ ලං ී   ලං ෙක්ෂ ලං
වුෙයුන්ගේ ලංසටි ලං ී   ලංසාහක ලං  ජුන්ගේට ලං ලේුය ලං
 ු ලං හකී වුන් ලං (පම  වපරි  ලං වුෙය ලං විෙයම ේ ලං
නිපුණත්ුයක් ලංකෙ ලංපිරිල) ලං ෙ ලංඒ ලංී   ලංවූහ. ලංුර් මමන ලං
 යෝන  ලං වුෙයුන්ගේ ෙගේ ලං ත ැ මක් ලං  මකී ලං
පු මණ ලං වුෙයුන්ගේ අ ලං ප  වප ම ලං ුම්ගේ ලං පැු  ලං
එගේ නෝ ලං  ුති. ලං සාහක ලං   ජකු අ ලං ීමම යුන්ගේ ලං
ුශ යගේ ලං යෝන  ලංජමති යිගේ ලංසේ ලං ෙ නකු ලංසටි ලංබු ලං
ෙ ලංකියනු ලංකැ ේ. ලං 

ලමම මමී ලංපිරිලක් ලං 
බ්රි මනයයගේ ලංකා මුට ලංපැමිණි ලං  ක් ලංසට ලංකා ම ේ ලං
ී නකුත් ලංජන ලං  ොටල ිලංලමෙ ලංලම ලේ ලංනිෙහල ලංභුක්ති ලං
විඳින ලං  යෝන  ලං ජන මු ලං ීෙ ලං ීප ලං ෙගේනම ලං පරිේ ෙගේ ලං
බ්රි මනය ලං  ජු අ ලං ීතතිෙන්  ලං හම ලං ලමම මමී ලං
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පු ුැසය යෝ ලං ුති ( මම ලංම්පිය ලංල ලි ලං   ලංතත් ත් ලං
ශ්රී ලං කා මු ලං බ්රි මනය ලං යටත් ලං විිත යක් ලං ී ලං පැුති ලං
 මක   ලං ය). ලං ඔවුහු ලං   ේ ලං ී නකුත් ලං ජනයම ලං ලමෙ ලං
මිත්රත්ු යගේ ලංීවුත් ලං ුති. 

ී මබි ලංජමති යිගේ අ ලංආ ේණි  ලංආෙගේතු  ලංලත් ම  ලං
ෙති ලංපැුතු ව ලංකා ම ලං යෝන  ලංජනයම ලංතුු ලංවිෙයමමමන ලං
වූ යගේ ලං ීස්ත්  කුට ලං ෙැක්විය ලං යුතු ලං  මන්ණි  ලං හම ලං
ශිෂිට ලං ල වපගේන ලං ලාග්රහ ලං ෙැන ලං ඔවුහු ලං වි ශේෂ යගේ ලං
ලැකකිම්මත් ලං  ුති. ලං ඔවුගේ අ ලං ආෙගේතු  ලං ලත් ම  ලං
ප්රතිපත්තිය ලං ඉ ම ලං පැහැදිම් ලං ු ලං ෙක්නට ලං කැ බන ලං
ීුලිථම ලං  කල ලංආෙමි  ලං හම ලං මාෙක ලං උත්ලු ලං ෙැක්විය ලං
හැ . ලං   ව ලං උත්ලු ලං ුකදී ලං ීස්ත් ගේට ලං ඉ ම ලං ප්රණී  ලං
ආහම පමන ලං ුම්ගේ ලං ලාග්රහ ලං   නු ලං කැබුහ. ලං ුයමපම  ලං
 ටයුතු ලං ුකදී ලං ලහ ලං  මගේ අ ලං ශුභ ලං සේධියට ලං ීෙමු ලං
සයලු ලං ප්රයත්නයගේහි ලං දී ලං පරීක්ෂම මරී ලං ලහ ලං විචක්ෂණ ලං
 කල ලං  ටයුතු ලං   න ලං   ව ලං  යෝන  ලං ජනයම ලං  ුුඳ ලං
ුයමපම යගේහි ලං දී ලං  ඩිල ුත් ලං  නොපසුබටුත් ලං ක්රියම ලං
  ති. ලංුමණිජ ලං ටයුතු ලංුක ලංපු  ෝෙමමීගේ ලංවූ ලං මොවුහු ලං
කා ම ේ ලං වධර්ය ලං ල වපගේන ලං ජන ලං   ොේඨමලයක් ලං
 ුති. ලං භක්තිමත් ලං ස්ලිම් වුන්ගේ ලං වීමට ලං ඔවුගේට ලං
ඉලිකම ව ලං ෙහම ලං පිහිට ලං වී ලං තත් මක් ලං  මගේ ලං ම ලං ඉ ම ලං
ුැෙෙත් ලං ජන ලං   ොේඨමලයක් ලං  කලට ලං උලලි ලං  ැනක් ලං
ෙැීතමට ලං හම ලං එය ලං රැ  ලං ෙැීතමට ලං ඔවුගේට ලං පිහිට ලං වී ලං
තත් ත් ලං ුුඳමම ලංහම ලංුමණිජ ලං ටයුතු ලංය. ලං 
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 යෝන  ලං ජනයම ලං ලමමජ   ලං ලෑම ලං
  මති ම  ලංම ලංසටින ලංබු ලං 
 යෝන  ලංජනයම ලංලෑම ලං  මති ම  ලංම ලංෙක්නට ලංකැ ේ. ලං
ෙැනට ලං ඔවුගේ ෙගේ ලං ලිු ල්ප ලං  ෙ නක් ලං  ජ   ලං උලල ිලං
 නතුන් ලං ෙ න ලං නස්ත් ලං ීත    ලං දී ලං  බො හෝ ලං
 යෝන ුන් ලංඑුැනි ලංඋලලි ලං නතුන් ලංෙැරූහ. ලංකා ම ේ ලං
විශිෂිට ලංෙෘහ ලංනිර්මමණ ලංශිල්පීගේ ෙගේ ලං බො හෝ ලං ෙනම ලං
 යෝන ුන්ගේ ලං ුන ලං ී   ලං   ොුඹ ලං ලහ ලං ී නකුත් ලං
ප්ර ේශ ලංුක ලංපිහිටි ලංවිශමක ලං ෙොඩනැිලම් ලංලමහ ක් ලංටට ලං
ලමක්ෂි ලං ෙ යි. ලං කා ම ේ ලං සටින ලං විශිෂිට ම ලං මැණික් ලං
 ුුන්ගේ ලං ලහ ලං ලිුර්ණමභ ණ ලං  ුුන්ගේ ලං
 යෝන ුන්ගේ ලං ුන ලං ී   ලං ඔවුගේ ලං ී   ලං  ුුඳ ලං
 කෝ    ලං ප ම  ලං  යෝධ යෝ ලං සටිති. ලං   ව ලං
හැ  ගේනට ලං ෙක්ෂ ලං වුෙයුන් ලං සුප්ර ට ලං ීතති ේදීහු ලං
හම ලං ේශපමනඥයි යෝ ලංෙ ලංඔවුගේ ලංී   ලං ුති. 

 බො හෝ ලං කක් ලං නොලක ම ලංහැ  ලංතිබුණු ලංීධයමපනය ලං
ලඳහම ලංවිශමක ලංීුධමනයක් ලංපසුිලය ලංුර්ෂ ලංවිස ලංපහ ලංතුු ලං
දී ලං යෝන  ලංජනයම ලංවිසගේ ලංෙක්ුන ලංකදී.  

 


