01 -تاريخ المسلمين في سريالنكا
ශ්රී ලංකා ම ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ අ ලංීත ප ලංය  ලං
ලටහගේ-10
>  سنهالية- සාහක <

Author' name ලං
ීබු ලංෆමතිමම
اسم املؤلف
أبو فاطمة


Translator's name:
Reviser's name: වහ වමද් ලංීලමද්
:ترمجة

حممد آساد:مراجعة

ශ්රී ලංකා ම ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ අ ලංීත ප ලංය  ලංලටහගේ10
‘කා ම ලං

ෝන  ලං- ලංසාහක ලංල වබගේධපම ලංලැම ලංවිටම ලංසුහද ලං
ඒුම ලංවි ’

(එ ව. ලංඑ ව. ලංටී. ලංවිසගේ ලං1948 ලං

ෙබරුමරි ලං15 ලංදින ලංස කෝගේ ලංඔබ්ලර්ුර්

 ලංඉන්දින ලංලාග්රහ  ලංුවු්පෙපට ලංලැෙු  ලංම්ය ්)  ලං ලං
සාහක ලංජන ම ලංවිසගේ ලංකා ම ලං ෝන  ලංජන ම ලංදැන ලංහැඳින ලංගැනීම ලංක්රි. ලංු. ලංෙුස්ුන ලං ප ලං
ුර්ෂ  ලං පර ව ලං ඈපට ලං න ලං බු ලං ෙරිප්කගේ ලං ප්ර ම  ලං රන ලං නස්්ප ලං ඉගේික
ප්ුසලි ටලි ලං
ෙුලන ලංීගේදමට ලංඒ ලංල වබගේධපම ලංඇති වී ලංති බගේ ගේ ලංහ  ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංබු . ලං
ලේ ලං
වුු ලං ද ලංදැගේ ලං ීෙ ලං කා ම ලං ෝන ුන්ගේ ලං නු ුගේ ලං හඳුගේුනු ලං කබන ලං ජන ලං
ට්ඨමල ේ ලං
ස්තුගේ ලං මි්පපගේ ලං වූ ලං ීරමබි ලං ජමති යිගේ ලං ුුඳුගේ ලං ු
ගේ ලං ීවිුමද ගේ ලං ම ලං ෙරදිග ලං
කෝ ේ ලංලිුමමි්පු  ලංදැරූ ලංබු ලංන ව ලංනිලැ . ලං
සාහක ලං ජන ම ලං ඔවුගේ ලං හැඳිගේ ලං වූ ලං ‘මර්) ක ලං මිනිලිසු’ ලං නැප හ ්ප ලං නමවි ගේ ලං න ලං
නමම ගේ ලංම ලංඔවුගේ අ ලංප්රභවු  ලංලහ ලංැකිය මු ලංවිලිපර ලංුගේ ගේ . ලංසාහක ලංජන ම ලංකා ම  ලං
රට ලංීභවයගේපර ේ ලං ග විපැගේ ලං ටු තු ලංුම්ගේ ලංලහීමමට ලංේප ලංවූ ලංීපර ලංබමිරර ලං කෝ  ලංගැන ලං
ඔවුගේ අ ලංපැකීම්) ලංඑපර ව ලං න වී . ලංඔවුගේ අ ලංවිහමර ලංලිථමන ලංුක ලංශ්රී ලංවිතිති  ලංලහ ලං්්පලු ලං
හැ රගේනට ලංඔවුගේ අ ලංබමිරර ලංක්රි ම මර  ව ලංියසු්) ලං න තිබුඅ ලංීපර ලංඔවුගේ ලං රෝම  ලං
ුැනීස  ලංීරමබි  ලංලහ ලංී නකු්ප ලංවි ද්ශී  ලංරටුල් ලංලමග ලං ුුඳම  ව ලංමමර්ග ගේ ලංල වබගේධ ලං
රන ලංකද් ද් ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලංවිසනි. ලං
 ව ලංදිුයි ගේ ලංමැණි්)  ලංලම  ව ලංකබම ලංගගේනම ලංදැු ලංුර්ග  ලංකුළුබඩු ලංලහ ලංඇ්ප ලංදු ලංුැනි ලං ද්ුල් ලං
ලහ ලංසු ෝෙ භවෝගී ලංද්රුය ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලංවිසගේ ලංවි ද්ශී  ලංරටුකට ලං ගන ලං න ලංකද ලංීපර ලං
චීන  ලංපර ව ලංඈප ලංරටුල් ලංුකට ලංෙුම ලංඔවුහු ලංඒ ලංද්රුය ලංලැෙු හ. ලංඑ මගේම ලංඒ ලංරටුක ලං ුුඳ ලං
භවමණ්ඩ ලංඔවුගේ ලංවිසගේ ලංසාහුසගේ අ ලං ද ර ඩට ලංම ලං ගන්ප ලං දන ලංකදී. ලං
ෙණ්ඩු මභව  ලංරජතුමම ලං(ක්රි. ලංුව. ලංහපරුන ලංස  ලංු ලේ ලංදී  ලංලිුකී  ලංමමමම ලංුන්ගේ ලංෙරමජ ට ලංේප ලං
ියරී මගේ ලංෙසු ලංපම ලංරමජධමනි  ලංු
ගේ ලංීනුරමධුවර  ලං පෝරම ලං ගන ලංනගර ේ ලංලමමමනය ලං
ලැකැලිම ලංයළි ක ලං ුේ . ලංඑ ලේ ලං යළි ක ලංියරී  වදී ලංනගර ේ ලංබටිරර ලං ද රටුු ලංීලක ලං
‘ ෝන ගේ ලංලඳහම ලං ුගේ ලං ු ලංභුමි ’ ලං නු ුගේ ලංභුමි ලංභවමග ්) ලං ුගේ ලං ුේ . ලං
චීන ලං ද්  ලංග ෂ
කු ලංුන ලංෙමිර ගේ ලංෙලි ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංස්ල් ලංභවමග ේ ලංදී ලංකා මුට ලං
ෙැමිණි ලංවිට ලංඉපම ලංීකා මර ලං කල ලංලරලන ලංකද ලංලමබි මනු ලං ු ුගේදගේ අ ලංනිුමල ලංඔහුට ලං
ද්)නට ලංකැබුණු ලංබු ලංඔහු ලංිය ම ලංති බ්. ලං(ලබම ලං හෝ ලංීරමබි ලං න ලංුචන ලංඑ ක ලංලමමමනය ගේ ලං
භවමවිප ලංවූ ලංුචන ලං
. ලං‘ බෞද්ධ ලංරමජධමනි ලංයළිබඳ ලංුමර්පමු්)’ ලංනමැති ලං ෙ පිර ලං කඅ අ ලං
විසගේ ලංලඳහගේ ලං
ට ලංඇති ලංෙරිදි ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලං නු ුගේ ලංදැගේ ලංහඳුගේුනු ලංකබන ලංජන ලං

ට්ඨමල ේ ලංස්තුගේ ලංමි්පපගේ ලංවූ ලංීරමබි ලංජමති
ුැදග්ප ලං
ටල්) ලංවූ ලංබු ලංලඳහගේ ලං රයි. ලං

ගේ ලංකා ම

 ලං ු ුඳ ලංජන ම ලංීපර ලංඉපම ලං

කා ම ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලංලහ ලංසාහක ලංජන ම ලංීපර ලංෙැුති ලංල වබගේධපම ලංඉපම ලංසුහද ලංඒුම ලංවූ ලංබු ලං
ඉබ්නු ලංබතුපම ලංද ලංලඳහගේ ලං රයි. ලං“මම ලංකා ම ලංද්වීෙ ට ලංෙැමිණි මි. ලංඑිර ලංජන ම ලං බෞද්ධ ෝ ලං
වූහ. ලංනස්්ප ලංස්ලිම් ව ලංපූජ  ලංුන්ගේට ලංගන් ලංලැකියම් ලංද්)ුන ලංීපර ලංඔවුගේට ලංපම ලංනිුමල ලංුක ලං
නුමපැගේ ලං දී ලං ආහමර ලං ෙමන ලං ආදි ගේ ලං ලාග්රහ ලං ියරීම ලං මට ලං ද්)නට ලං කැබුණි. ලං  ව ලං ලැකකීම ලං
ී නකු්ප ලංඉගේදි මනු ලංබ්රමහිමඅ ගේ අ ලංහම ලංිරගේන්ගේ අ ලංක්රි ම ලං කමෙ ට ලංඉඳුරමම ලං ුනලි ලං
වි . ලං මම ලංඉගේදි මනුුගේ ලංියසදම  ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලංලමග ලංමිත්ර ලංවීම ලං හෝ ලංඔවුගේට ලංආහමර ලංෙමන ලං
ආදි ගේ ලංලාග්රහ ලංියරීම ලං හෝ ලං න රන ලංනස්්ප ලංඔවුගේට ලංඑ රිර ලංු ලංක්රි ම ලංියරීම ලං හෝ ලං පම ලං
ියරීම ලංද ලං න ුහ. ලං
ෙෘතුගීසීගේ ලං කා මුට ලං ෙැමිණි ලං විට ලං
ෝන  ලං ජන ම ලං සාහක ලං ජන ම ලං ලමග ලං එ තු ලං වී ලං
මම මන්ගේ ගේ අ ලංලහ ලංරමජසාහ අ ලංු ද්ධ ලංහස්දම ලංුකට ලංබැඳී ලංෙෘතුගීසීගේට ලංවින්ද්ධ ලංු ලංලටගේ ලං
ුහ. ලං ෙෘතුගීසීගේට ලං වින්ද්ධ ලං ු ලං ැම් ට් ලං ිර ලං ලැ මෝරිගේ අ ලං නමවි  ලං හස්දම  ලං ආධමර ලං
මම මන්ගේ ගේට ලංකබම ලංදීමට ලංමූම්  ලංු ලංක්රි ම ලං ුේ ලං  ව ලං ෝන  ලංජන ම . ලං
ීකුරඅ ලං ෝන  ලංජනපමු අ ලංඉතිහමල  ලංග ෂඅ  ලංියරී  වදී ලංෙෘතුගීසීගේට ලංවින්ද්ධ ලංු ලං
රමජසාහ ලංරජු අ ලංහස්දම  ලංීරමබි ලංජමති යිගේ ලංති ද නකු ලංඉපම ලංඑිකපර ලංු ලංලටගේ ලං ු ලංබු ලං
ේ. ලංපී. ලංුසවිලි ලංමහපම ලංවිසගේ ලං“ස කෝගේ ලංඇගේමි ේරි” ලං(හ්ප ලංුන ලං ුළුම ලංතුගේ ලංුන ලං
ටල ලං
187 ලංුැනි ලංයටුු  ලංනමැති ලං ෙ ්ප ලංලඳහගේ ලං
ට ලංති බ්. ලං
සාහක ලං රජුන් ලං ඔවුගේ ලං ගැන ලං ඉපම ලං ෙැහැදී ලං ඔවුගේ ලං මහනුුර ලං ෙදිාචි ලං රවූහ. ලං ඔවුගේ ලං විසගේ ලං
්ඩරට ලං මගේපමුගේ ලංවිුමහ ලං ර ලංගැනීමට ලංීුලර ලංඉල්කම ලංසටි ලංවිට ලංරජතුමම ලංඔවුගේට ලංඒ ලංලඳහම ලං
ධධර්  ලංන්ගේ ගේ . ලංඒ ලංීනුු ලංක්රි ම ලං ු ලං  ව ලංති දනම ලංමහනුුර ලං ෙරහැර ලංෙැුැ්ප ුන ලං
ීුලිථම දී ලං්ඩරට ලංපන්ණි ගේ ලංති ද නකු ලංරජතුමම අ ලංීනුමැති ගේ ලංරජ ලංමමම්ගම  ලං
ලඟුම ලංපබම ලංග්පහ. ලං  ව ලං්ඩරට ලංපන්ණි ගේ ලං ආෙසු ලංකබම ලං දන ලං කල ලංඔවුගේ අ ලංඥමත ගේ ලං
විසගේ ලංරජතුමම ගගේ ලංආ මචන  ලං රනු ලංකැබූ ලංවිට ලංරජතුමම ලංඔවුගේට ලංන්ගේ ලංයළිතුර ලංවූ ේ ලංීරමබි ලං
ජමති යිගේ ලංවිසගේ ලංදැනටම්ප ලංඑකී ලං මගේපමුගේ අ ලංීතිගේ ලංීල්කම ගන ලංඔවුගේ ලං ගන ලං ග ලි ලං
ඇති ලං හයිගේ ලංඔවුගේට ලංීරමබි ලංජමති යිගේ ලංලමඟම ලං හමට ලංඉඩ ලංදීම ලංසුන්සු ලංබු . ලංීුලමන ේදී ලං
ඥමත හු ලංඊට ලංඑ ඟ ලංවූහ. ලංඉගේ ලංෙසු ලං  ව ලංීරමබි ලංජමති
ෝ ලංීකුරඅට ලං ග ලි ලංඑිර ලංෙදිාචි ලංවූහ. ලං
ුර්පමමන ලංීකුරඅ ලං ෝන  ලංජනපමු ලං ම වුගේ ගගේ ලංෙැුප ලංඑගේනගේ ලං ුති. ලං
කා ම ලං ෝන  ලං ජනපමු අ ලං ලහජ ලං ද්)ෂපම ලං සාහක ලං ජන ම ලං විසගේ ලං ීග  ලං රන ලං කදී. ලං
ගැට බ්රි ේ ලංෙදිාචි ලංු ලංසටින ලං ගෝෙමක ලං ෙුෙ ්ප ලං ෝන ුන් ලංරමජකී  ලංධුදයුන්ගේ ලං
වූහ. ලං ලංසුල්පමගේ ලංකුති ම ලංනමැති ලංු නමනි ලංධුදයුර ම ලං ලනර්ප ලංරජු අ ලං(1604 ලං– ලං1634  ලංරජ ලං
ුමලකට ලං ැඳුනු ලංකැබ ලංඑිරදී ලංඔහු ලංවිසගේ ලංද්)ුන ලංකද ලංවිශිෂිට ලංද්)ෂපම ලංනිලම ලංඔහු ලංරමජකී  ලං
ධුදයුර කු ලං ු
ගේ ලං ේප ලං රනු ලං කැීය . ලං ග ව ෙ ු ලං ීලක ලං යිරටි ලං ීරගේ තු ලං
( හටයටි  ලං නමැති ලං ග මගේ ලං ඉඩම්) ලං රජතුමම ලං විසගේ ලං ඔහුට ලං පහගී ලං රනු ලං කන්ු ලං ඔහු ලං ඒ ලං ලං

ඉඩ  ව ලංජීු්ප ලංු ලංසට ලංමි  ලංගි ේ . ලංරජතුමම ලංවිසගේ ලංසුල්පමගේ ලංකුති ම ලං ුප ලංප්රදමන  ලං රන ලංකද ලං
ලගේන ලිර ලං ම ලේ ලංලඳහගේ ලංවී ලංති බ්. ලං
“ලැරද  ලං ප ලංුර්ෂ ලං1553 ලං(ක්රි. ලංු. ලං1631  ලං ුල්) ලංමල ලං(මැයි ලං- ලංජුනි  ලංීු ලං ප කලිු  ලංතිථි  ලං
ක්ප ලං රවිදින ලං ප්ර ම  ලං රනු ලං කබන ලං රමජ ලං ආඥමුයි. ලං සුල්පමගේ ලං කුති ම ලං විසගේ ලං
රම ජෝ්පපම මඅගේ ලංුහගේ ලේට ලංමනම ලංවූ්ප ලංේ)ෂෙමප ලංවූ්ප ලංීුා  ලංවූ්ප ලං ලේු ්) ලංඉටු ලං රනු ලං
කැබූ ලං හයිගේ ලං්ද ලංෙුම ්ප ලංීරගේ ගේද ලංග්රමම ේ ලංයිරටි ලංවී ලංෙැල් ලංෙහ  ලංුෙලරි  ලංඇති ලංදරගේඩ ලං
නමැති ලං කුඹුර ලං එිර ලං යිරටි ලං ුතු ලං ලහ ලං ගල ලං
ු ලං ස ල්ක ලං ඇතුළු ලං ු ලං ඔහුට ලං ලහ ලං ෙර වෙරම ලං
ගඅනමු්) ලං න ලං ප්) ලංඔහු අ ලංස්ණුබුන් ලංමිණිබිරි ගේට ලංඑම ලංග්රමම  ලංභු්)ති ලංවිඳීමට ලං මයිගේ ලං
ප්ර ම  ලං
ට ලං දනු ලංකැ බ්. ලං ම ලේ ලං රනු ලංකබන ලංආඥමු ලංරමජ ලං ලංආඥමු්) ලංබු ලං මයිගේ ලංුැික ලං
න්රට්ප ලංප්ර ම  ලං රනු ලංකැ බ්”. ලං
ඔහු අ ලං ෙවු ල් ලං ලමමමජි යිගේ ලං “ගමල් ල් ලං ුදරමු” ලං නු ුගේ ලං හඳුගේුනු ලං කැබුහ. ලං ඔහු ලං
බ හ්ප ලං ගට ලං න හ හි ලංරමජකී  ලංධුදය ලං දෙමර්ප  වගේතුුට ලංඇතුළු ලං ර ලංගනු ලංකැබිඅ. ලං
ුද ලංෙවුක්) ලං( ෝන ුන්  ලං ුල්කමක ලංුරම ට ලංලමමන ලං ැයි ලංලක නු ලංකැබූ ලංබු ලංශ්රීම්ප ලංඒ. ලං
සී. ලං කෝරී ලංවිසගේ ලංගැලට් ලංෙත්ර ිර ලංලඳහගේ ලං
ට ලංති බ්. ලං  ව ලංධුදයුර ම අ ලංු නමනී ලං
ධුදය ලංවිදයම ුිර ලංද්)ෂ  ව ලංනිලම ලං දුන ලංරමජසාහ ලංරජතුමම ලංවිසගේ ලංද ලංඔහුට ලංඉඩ ව ලංපහගි ලං
රන ලංකදී. ලං  ව ලංර ට් ලං ෝන  ලංධුදයුන් ලංරජ ලංුමලකට ලංවිශිෂිට ලං ලේු ්) ලංඉටු ලං ුහ.
 ව ලං ජන ලං
ට්ඨමල ලං ද  ලං ීපර ලං ෙැුති ලං සුහද ලං ල වබගේධපම ලං 1915 ලං ුර්ෂ ේ ලං ඇති ලං වූ ලං
ීුමලනමුගේප ලං ැරම් ලං ෝකමහක ලංසන් ලංවූ ලංීුලිථමු ලං ප්) ලං ප ලංුර්ෂ ලංගඅනමු්) ලංම ලංී ණ්ඩ ලං
ු ලංෙැුප ලංආ
. ලංනස්්ප ලංෙසු ලංු ලං ෙනී ලං ග ලි ලංඇති ලංෙරිදි ලං  ව ලං ැැකල්ක ලංආර වභව ලංියරීමට ලංගිනි ලං
දල්ුන ලංකද් ද් ලංද ලංඉගේදි මනු ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලංවිසනි. ලංඔවුගේ ලංඑ ලේ ලං
ට ලංසාහක ලංමිනිසුගේ අ ලං
ෝෙ ට ලංකා ම ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලංෙමත්ර ලං
ට ලං හ ර ලංරහ ලේම ලංදිුයි නගේ ලංයට ලංු ලං ග ලි ලං
ඇප. ලං
 ව ලංල වබගේධ ගේ ලං1915 ලංජුනි ලං1 ලංුැනි ලංදින ලංස කෝගේ ලංඔබ්ලර්ුර් ලංෙත්ර ේ ලංෙු ලංවූ ලංුමර්පමු  ලං
ම ලේ ලංලඳහගේ ලංු ලංඇප. ලං‘ ුුඳ ග ඩ ලං ෝන  ලංජන ම ලං(ඉගේදි මනු ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ  ලංස  ලං
ෙවුල් ලං ලමග ලං වි මක ලං රාචු ලං ු
ගේ ලං පකයිමගේනමරම ලං හරහම ලං ඉගේදි මුට ලං මිගේ ලං සටිති’. ලං
එ හ්ප ලංකා ම ලං ෝන  ලංජන මට ලංසාහක ලංමිනිසුගේ ලංවිසගේ ලංැක ුරඅ  ලං දන ලංකද ලංීුලිථම ලං
රමශි ්) ලංද්)නට ලංකැ බ්. ලං
ීුලමන ේදී ලංලමම  ලං්දම ලංවූ ලංීපර ලංවිස ලංුර්ෂ ්) ලංපර ව ලං මක ්) ලංගප ලංවී මගේ ලංෙසු ලං මකී ලංජන ලං
ට්ඨමල ලං ද  ලංීපර ලං ම්ගේ ලංෙැුති ලංසුහදපම ලංු ලං ළි්ප ලංඇති ලංවි . ලං
 ව ලංසුහදපම ලංු ලං ළි ලංඇති ලංියරීමට ලංප්රධමන ලංු
ගේ ලංස්ල් ලංවූ ේ ලංීභවමුප්රමප්ප ලංඑගේ. ලංඑ ව. ලංඑ ව. ලං
ීබ්න්ල් ලං මදර් ලංලහ ලංඩබ්ම් . ලංඑ ව. ලංීබ්න්ල් ලංරහිමමගේ ලංලහ ලංෙසු ලං මක ේ ලංදී ලංශ්රීම්ප ලං ම හ ම  ලං
මම ගේ ලංමම ර් ලංලහ ලං ල නට් ලංලභි  ලංඒ. ලංආර්. ලංඒ. ලං රෂි්) ලං න ලංජන ලංනම
ෝ . ලංසාහක ලං
මිනිසුගේ ලංලමග ලංමිත්ර්පු  ලංඇති ලං රීමම ලංලඳහම ලංනිපරම ලංක්රි ම ලං ු ලංරෂි්) ලංමහපම ලං ලෝල්බරි ලං
ුමර්පමු ලං මප ලං රමජය ලං මගේත්රඅ ලං ලභවම  ලං ෙුති ලං විුමද ේදී ලං (1945 ලං න ුැ වබර් ලං 10 ලං දින  ලං

ෝන  ලං ජන ම අ ලං ීදහලි ලං ්දහලි ලං ප්ර ම  ලං රමිගේ ලං ම ලේ ලං ෙැුසී . ලං “මම ලං ලහ ලං මම අ ලං
ජමති ේ ලංී නකු්ප ලංලමමමජි යිගේ ලං ුම්) ලං මගේ ලංද්රවිඩ ලංජන ම ලංසාහක ලංජන ම ලංලමග ලංඑ ස්තු ලං
වූ ේ ලංන ව ලං ම  ලංඉපම ලංලතුටු ලංදම  ලංදින ්) ලංවි  ලංහැිය ලංු ලංතිබුණි. ලංසාහක ලංමිනිසුගේ ලං
රිර ලං
මම ලංල වුවර්අ ලංවි ිුමල  ලංපබමි”. ලං
(ස කෝගේ ලංඔබ්ලර්ුර් ලං- ලංඉන්දින ලංලාග්රහ  ලං- ලං1948 ලං ෙබරුමරි ලං15 ලංදින  ලං

ෙෘතුගීස ලංලම ේ ලං

ෝන  ලංජනපමු

ආචමර්  ලං ්). ලංඩබ්ම් . ලංගුඅුර්ධන ලංවිසනි ලං(කා ම ලංවි ිු ලං
විදයමක ේ ලංඉතිහමල  ලංයළිබඳ ලංමහමචමර්
(ීල් ලංඉලිකම ව ලංලඟරමු ලං- ලං1967 ලංජනුමරි
කෝ ේ ලංප්රථම ලංස්ලිම් වුන් ලංක්රි. ලංු. ලං7 ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලංස්හ වමද් ලංතුමම අ ලංඉගැගේවී ව ලං
යළි ලංග්ප ලංීරමබි ලංජමති
ෝ ලංවූහ. ලංඉලිකම ව ලංභව්)ති  ලංුැකඳ ලංගැනීමට ලංපූර්ු ගේ ලංෙුම ලංඔවුහු ලං
ද්)ෂ ලංස්හුන් ලං මත්රි
ෝ ලංවූහ. ලංඑ හ්ප ලංඉලිකම ව ලංදහම ලංනිලම ලංආගම ලංල වබගේධ ගේ ලංද ලංඔවුගේට ලං
මහ්ප ලංධධර් ්) ලංඇති ලංවී මගේ ලංඔවුගේ අ ලංලස්ද්රි  ලං ටු තු ලංුකට ලංමහ්ප ලං්්ප ්පජන ්) ලං
කැබිණි. ලං ඔවුගේ අ ලං ද් ෙමකන ලං බක  ලං ෙැතිර ලං නුම්ප ලං ලමගම ලං ස්හුන් ලං ගමගේ ලං යළිබඳ ලං
ඔවුගේ අ ලං ්නගේන්ු ලං ද ලං ුැික ලං වි . ලං මධයධරණි ලං ස්හු ද් ලං ්තුන් ලං ුරු ලං ීබිබුම ලං ලිෙමඤිඤ ලං
ීර්ධද්වීෙ  ලංනතු ලං ර ලංගැනීමට ලංඔවුගේ අ ලංස්හුන් ලංබක  ලංඔවුනට ලං්ෙ මරී ලංවි . ලං  ව ලංආ මර ට ලං
ඉගේදි මනු ලං ලමගර ේ ලං සට ලං ී්පකමගේති්) ලං ලමගර  ලං ද්)ුම ලං විිරන්නු ලං ීධිරමජය ්) ලං බිිර ලං ර ලං
ගැනීමට ලංඔවුගේට ලංහැිය ලංවි . ලංමධයධරණි ලංස්හු ද් ලංඔවුගේ අ ලංක්රි ම මර  ව ලං මගේ ලං න ු ලං
ඉගේදි මනු ලං ලමගර ේ ලං ඔවුගේ අ ලං ලස්ද්රි  ලං ටු තු ලං බ හෝ ලං ලමම ම ව ලං වි . ලං ඔවුගේ අ ලං
ු ුඳ ලංනැ  ලංඉගේදි මනු ලංලමගර ේ ලං මත්රම ලං
ට ලංසල්්)  ලංකුළුබඩු  ලංස්තු ලංලහ ලංමැණි්) ලංැක ගන ලං
ආ ලංීපර ලං  වුම ලංනිලම ලංඒ ලං ු ුගේදගේ ලංධනු්ප ලංවූුම ලංෙමඅ්) ලං න ු ලංබැඅඩහ  ලංනගර  ලංීරමබි ලං
නි ල ල්කමල ේ ලංමධයලිථමන  ලංබුට ලංද ලංේප ලංවි . ලං ද් ෙමකනම  ලංු
ගේ ලංුයමප්පු්පම ලං
ඔවුහු ලංී නකු්ප ලංජමත ගේ ලංලමග ලංවි ේෂ ගේම ලංීප්රි ම  ලං්තුන් ලංදිග ලංලහ ලංනැ ගනිරර ලංදිග ලං
ජමත ගේ ලංලමග ලංී නයෝනය ලංආුමහ ලංවිුමහ ලංසන් ලං ර ලංග්පහ. ලංඑ හ්ප ලංඔවුගේ ලංපම ලංජමති ්පු  ලං
න නැසී ලංෙු්පුම ලංග්ප ලංීපර ලංීරමබි ලංුන්ගේ ලං නු ුගේම ලංඔවුගේ ලංදිගටම ලංහඳුගේුන ලංකදී. ලං
මම ලංීරමබි ලංුන්ගේ ලං ම ලේ ලං ුමණිජ ලං ටු තු ලංුක ලංනිරප ලංු ලංසටි දී ලංමකබමර් ලං ුර ුේ ලං සටි ලං
ු ුඳ ලං මමධයමි යිගේ ලං ගැන ලං ලහීමමට ලං ේප ලං න වූ ලං ඔවුනතු රගේ ලං ඇපැස්ගේ ලං කා ම  ලං
ප්රසද්ධ ලංඇ්පද්ප ලංලහ ලංමැණි්) ලං ල ම ලංකා මුට ලංෙැමිණි ලංබු ලංනිලැ
ගේම ලංියු ලංහැිය . ලං
කුන්ඳු ලංුැනි ලංී න්) ලංනිෂිෙමදන ලංගැන ලංඑපර ව ලං්නගේන්ු්) ලංඔවුගේ ලංතුු ලංඑ ක ලං න ෙැුතිණි. ලං
ීරමබි ලංලාචමර ගේ අ ලං පමගේපර ලංුක ලංලහ ලං ලරගේදීබ් ලං(ශ්රී ලංකා මු  ලංරටට ලංදී ලංතිබු ලංවි ෂ
ේ  ලං
පැනිගේ ලං යළිබිඹු ලං ුගේ ගේ ලං මම ලං ර ට් ලං ධන ලං ල වේප ලං එ ක ලං දැරූ ලං ුැදග්ප ම . ලං ඉලිකම ව ලං
භව්)ති  ලංප්රථම ලංුරට ලංමකබමර් ලං ුර ුේ ලංෙැතිර ලං මම ලංආර වභව ලංවූ ේ ලංනු ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංස්ක ලං

භවමග ේදී . ලං  ව ලං මක ේදීම ලං ුම අ ලං ීරමබි ලං ජමති  ලං ස්ලිම් ව ලං ුන්ගේ ලං කා මු ලං ලමග ලං
ල වබගේධ  ව ලංඇති ලං ර ලංග්ප ්ප ලං ැයි ලංසති  ලංහැිය . ලංඉපම ලං රේෂඨ
ි  ලංගඅ ේ ලංලාචමර
කු ලංවූ ලං
ඉබ්නු ලංබතුපම ලංෙුම ලංඔහු අ ලං ද්  ලංලාචමර ගේිර ලංදී ලංුමණිජ ලං ටු තු ලංුක ලංනිු ්)ප ලංබු ලංලමධ  ලං
ද්)නට ලං ඇප. ලං  ව ලං ීනුු ලං බකන ලං ු ලං ස්ලිම් ව ලං කෝ  ලං ලහ ලං කා මු ලං ීපර ලං තිබුණු ලං
ල වබගේධපම ලංුකදී ලං ුුඳමම ලං ුද්ප ලංප්රබක ලංු ලංෙැුති ලංබක ග ්) ලංබු ලංීෙට ලංලමධමරඅ ලංු ලං
යළි ලංගප ලංහැිය . ලං

මමධයමි

ම ලං

 ලංඑ
ු ලි ලං ුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලංෙමඅ ලං ෙරදිග ලං ුුඳ ලංද්රුය ලංවි ෂ
ේ
ගේම ලංකුළුබඩු ලං
යළිබඳ ලංු  රෝපී  ලංඉල්ුසම ලංක්රමක්රම ගේ ලංුැිකු්ප ලංම ලංඒ ලංීුස්ප ලංඉල්ුසම ලංයරිමලමීමම ලංලඳහම ලං
ුුඳ ලං ටු තු ලං ීධි  ලං ුගේනට ලං වූ ගේ ලං ීරමබි ලං කෝ  ලං ලහ ලං කා මු ලං ීපර ලං ෙැුති ලං
ල වබගේධපම ලංප්රමමඅ ගේ ලංද ලංුමර ලංගඅනිගේ ලංද ලංුැික ලංුගේනට ලංවි . ලංකා ම  ලංකුන්ඳු ලංුකට ලං
ඉපම ලං හ ඳ ලංඉල්ුසම්) ලංතිබණු ලංීපර ලංකා ම ලංකුන්ඳු ලංකබම ලංගැනීම ලංලඳහම්ප ලං ුන්ප ලංීගනම ලං
ුුඳ ලංද්රුය ලංකා ම  ලංනිෂිෙමදන  ලං රනු ලංකැබූ ලංනිලම්ප ලංආස ම  ලංලහ ලංු  රෝෙ  ලංීපර ලං
ුුඳම  ව ලංමමධයමි ගේ ලංවූ ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලංුැික ලංුැික ගේ ලං  ව ලංදිුයිනට ලංෙැමි අගේනට ලං
ඇප. ලං කා ම  ලං නිෂිෙමදන ලං කබම ලං ගැනීම ලං ලඳහම ලං බටිරර ලං ආස ම  ලං ස්ලිම් ව ලං ුුඳුගේ ලං
බ හෝ ලංවිට ලං  ව ලංදිුයිනට ලං බ හවිගේම ලංෙැමිණි ේ ලං ැයි ලංසති  ලංහැිය . ලංදහතුගේ ලංුන ලං ප ලං
ුර්ෂ ේ ලංීග ලංභවමග ේ ලංදී ලංෙුස් ලංුන ලංබුු න බමහු ලංරජු ලංවිසගේ ලංඊජිප්තුු ලංලහ ලංකා මු ලංීපර ලං
ුුඳ ලංගිවිසුම්) ලංඇති ලං ර ලංගැනීමට ලං ෝජනම ලං රමිගේ ලංපමනමෙති ලංදූප ලංයරිල්) ලංඊජිප්තුුට ලං
ැවී මගේ ලංෙැහැදිම් ලංු ලංඔප්ුව ලංුන ලංඑ්) ලං න්අ්) ලංන ව ලංඉගේදි මනු ලං ුරු ලංබඩ ලංප්ර ද්  ලංුක ලං
මමධයමි යිගේ ලංඉු්ප ලං රමිගේ ලං ළිගේම ලං ුුඳ ලංල වබගේධපම ලංඇති ලං ර ලංගැනී  ව ලංුමස  ලං
ගැන ලංරජතුමම අ ලංීුධමන  ලං
ස් ලංවී ලංතිබුණු ලංබු .
ඒ ලං
ලේ ලං වුුද ලං ල් ලං ්පම ලං එ්)පරම ලං ුනල්) ලං ඇති ලං වි . ලං බටිරර ලං ආස ම  ලං ුුඳුගේ ලං
කා ම  ලංනිෂිෙමදන ලංලඳහම ලං බ හෝ ලංවිට ලංඉගේදි ම  ලංබටිරර ලං ුර ුේ ලං ුුඳුගේ ලං
ර් ලං
ුඩ ලංුඩම ලංවි ු
ි මල  ලංපබගේනට ලංවූ ලංබු ලං ෙ ගේ. ලං  ව ලංීනුු ලංීරමබි ලංජමති යිගේ ලංලහ ලංබටිරර ලං
ආස මති  ලං ුුඳුගේ ලංකා මු ලංලමග ලං ළිගේම ලං ුුඳම ව ලංියරීම ලංක්රමක්රම ගේ ලංීඩු ලං රන ලං
කද ලං බු්ප ලං ඉගේදි ම  ලං ුරුබඩ ලං ප්ර ද්  ලං ුක ලං එන ව ලං ප්රධමන ලං ු
ගේම ලං ගුජරමට  ලං
මකබමර  ලංලහ ලං
රමැගේඩල් ලං ුරුබඩ ලංප්ර ද්  ලංුක ලංස්ලිම් ව ලං ුුඳුගේ ලංවිසගේ ලංඒ ලං ුුඳමම ලං
ී්ප ලං ර ලංගගේනම ලංකද ලංබු්ප ලං ෙ ගේ. ලං

ජනෙද ලංයිරටුවීම ලං
 ව ලංසන්වීම ලංලනමථ ලංියරීමට ලංවිවිධ ලංලම්)ෂි ලංඇප. ලං ප්ෂ ලං මර්මි  ලංජන ලං
ටල්) ලංවූ ලංෙසු ලංු ලං
ලකමගම ලං න හ ්ප ලංහමම් ලං නු ුගේ ලංහඳුගේ ලංුන ලංකද ලංජන ලං
ට්ඨමල  ලංදහහපර ලංුන ලං ප ලං
ුර්ෂ ේ ලංදී ලංෙමඅ ලං ෝන  ලංජන ම ලංවිසගේ ලං  ව ලංදිුයිනට ලංහඳුගේුම ලංන්ගේ ලංයරිල්) ලංබු ලංයළි ලංගප ලං
හැිය ලංෙෘතුගීස ලං ල් න ලංුම්ගේ ලංඔප්ුව ලංුන ලංෙරිදි ලංජනුා  ලං පම ලංුම්ගේ ලං ෙගේනු ව ලං
ර්. ලංපුද ලං

දහහපර ලං ුන ලං ප ලං ුර්ෂ ේ ලං මැද ලං භවමග ේදී ලං ෙමඅ ලං බ්න්ුක ලං ජනෙද ලං යිරටුවීම ලං
ම ල්ෙට්ටන ව ලං ප්ර ද්
ගේ ලංෙැමිණි ලං ඉගේදි මනු ලං ස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලං විසගේ ලං රන ලං කද ලං බු ලං
ජනප්රුමද ේ ලංලඳහගේ ලංවී ලංඇප. ලංස්ලිම් ව ලංපූජ  ලංුන්ගේ ලංීරමබි ේ ලංසට ලංෙැමිණි ලංබු ලංමමකදිුයිගේ ලං
ුක ලංඉතිහමල ේ ලංලඳහගේ ලංවී ලංඇති ලංීපර ලංඒ ලංදිුයිගේ ලංුක ලං ුුඳමම ලංලහ ලංවි ද්ශී  ලංල වබගේධපම ලං
ගැන ලංෙැුසී  ව ලංදී ලංල වුවර්අ ගේ ලංම ලංෙම හේ ලංලඳහගේ ලංුනු ේ ලංමකබමර් ලං ුරු ලංගැන . ලං  ව ලං
ස ල්කටම ලංුඩම ලංුැදග්ප ලංුනු ේ ලංදහල  ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංස්ල් ලංභවමග ේ ලංදී ලංඉගේදි මනු ලං
ලමගර  ලංබද ලං ුුඳමම ලංප්රධමන ලං
ටම ලංඉගේදි මනු ලංස්ලිම් ව ලංජමති ගේ ලංීපර ලංෙැුති ලංබුට ලං
ීවිුමදම්පම  ලං ලම්)ෂි ලං ෙෘතුගීස ලං ප්රභවු ගේ ගගේ ලං ීෙට ලං කබම ලං ගප ලං හැිය ලං වීම . ලං කා ම  ලං
ුුඳම මගේ ලං බැහැර ලං ියරීමට ලං ෙෘතුගීසීගේ ලං විසගේ ලං්්පලමහ ලං දරන ලං කද ලං වි ද්ශී  ලං ුුඳුගේ ලං
ඉගේදි මනු ලං ුරුබඩ ලංප්ර ද්  ලංුම්ගේ ලංෙැමිණි ලංී  ලංබුට ලංබැ රෝලි  ලංූට ට් ලංලහ ලං්)
රෝලි ලං
ප්ර ම  ලං ුහ. ලං  ව ලංහැර්ප ලංකා ම  ලං ෝන  ලංජන ම ලංලහ ලංමකබමර් ලං ුර ුේ ලංස්ලිම් ව ලංජන ම ලං
ීපර ලං ඉපම ලං ියට්ටු ලං ල වබගේධපම ලං ෙැුතුණු ලං බුට ලං ෙෘතුගීස ලං ල් න ලං ලම්)ෂි ලං දරයි. ලං ීරමබි ලං
ජමති යිගේ ලංලමග ලංඑුැනි ලංල වබගේධපම ලංතිබුණු ලංබුට ලංලඳහන්) ලංද්)නට ලංනැප. ලං  ව ලංීනුු ලං
බකන ලං ු ලං ල් ලං ම  වදී ලංනි ච
ි  ලංු
ගේම ලංෙහ ු ලි ලං ුන ලං ප ලංුර්ෂ  ලංීුලමන ේ ලංදී ලං
ීරමබි ලං ජමති  ලං හෝ ලං ුන්ප ලං බටිරර ලං ආස මති  ලං ුුඳුගේ ලං කා මුට ලං න ෙැමිණි ලං බු ලං
නිගමන  ලං ු ලං හැ . ලං ති ගෝීම  ලං ු
ගේ ලං ආලගේන ලං පම ලං ු ලං යිරටම ලං තිීයම ලං ලහ ලං ලස්ද්රි  ලං
ප්රුඅපමුගේ ලංනිලම ලංඉගේදි මනු ලං ුරුබඩ ලංප්ර ද්  ලංුක ලංමිනිසුගේ ලංලැම ලංවිටම ලං  ව ලංදිුයි ගේ ලං
ුුඳමම ලං ල වබගේධ ගේ ලං ුැදග්ප ලං ලිථමන ්) ලං ග්ප ලං බු්ප ලං ෙහ ු ලි ලං ුන ලං ප ලං ුර්ෂ  ලං
ීුලමන ේ ලංදී ලංඒ ලං ුුඳමම ලංයළිබඳ ලංඒ මධි මර  ලංල වුවර්අ ගේම ලංෙම හේ ලංඔවුගේ ලංීපට ලංේප ලං
වී ලංතිබුණු ලංබු්ප ලංසපම ලංගප ලංහැිය . ලං
 ව ලං ඉගේදි මනු ලං ු ුගේ දෝ ලං ප්රධමන ලං ු
ගේම ලං ස්ලිම් ව ලං ුන්ගේ ලං වූහ. ලං  වට ලං එ්) ලං ප්රධමන ලං
හේතුු්) ලං වූ ේ ලං ඇපැ ව ලං ලමමජ ලං ආගමි  ලං පහාචි ලං ලහ ලංකුක ලං ේද ලංනිලම ලං ස්හුන් ලං මමර්ග ගේ ලං
න්ණු ලං ුුඳම මගේ ලංිරගේන් ලං ුුඳුගේ ලංඈ්ප ලංු ලංසටීම . ලංිරගේන් ලංඇදීමම ලංීනුු ලංස්හුන් ලංපරඅ  ලං
ියරීම ලංියල්ක ට ලංීසුවීම්) ලං කල ලංලක නු ලංකැබූ ලං හයිගේ ලංස්හුන් ලංගමනියගේ ලංෙසු ලංඉපම ලංන්ෂි ර ලං
වූ්ප ලංවි ද ව ලංීධි  ලංවූ්ප ලංෙවිත්රපම ලං මගේති ර්ම ලංසන් ලංියරීමට ලංඔවුගේට ලංසන් ලංවි . ලංලස්ද්ර  ලංආ්රිප ලං
ුුඳුගේ ලංීපර ලංුැික ලං දනම ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලංවීමට ලංතුඩු ලංන්ගේ ලංපු්ප ලංලමධ  ලංති බ්. ලංඉගේදි ම  ලං
ුරුබඩ ලංවිසු ලංඉපම ලංක්රි මශීීම ලංඇපැ ව ලංමිනිසුගේ ලංඉලිකම ව ලංආගමට ලංහැන්ණු ලංබු ලං ෙ ගේ. ලං  ව ලං
ීනුු ලං ුරුබඩ ලංවිසු ලංගුජරම්ප ලංලහ ලං බගේගමම් ලංජමති ගේ ගගේ ලං බ හෝ ලං ද නකු ලංලහ ලං
මකබමර ලංලහ ලං
රමැගේඩල් ලං ුරුම්රිප ලංප්ර ද්  ලංුක ලං බ හෝ ලං ද නකු ලංදහහපර ලංුන ලං ප ලං
ුර්ෂ  ලංුන ලංවිට ලංඉලිකම ව ලංභව්)ති  ලංුැකඳ ලංග්ප ලංබු ලං ෙ ගේ.
පුද ලංඔවුගේ අ ලංලමභව්)ති ගේ ලංවිසගේ ලංආස ම  ලංුමණිජ ලං්) ෂේත්ර ේ ලංදරන ලංඉපම ලංුැදග්ප ලං
ප්ප්පු  ලංනිලම ලං  ව ලංනු ලංස්ලිම් ව ලංභව්)ති ගේට ලං ුුඳ ලං ටු තු ලංීතිගේ ලංමහ්ප ලංුමස ්) ලං
ලැකසණි. ලං ඉපම ලං ුටිනම ලං කුළුබඩු ලං රමශි ්) ලං ම ලං නිෙද ලං වූ ලං නැ ගනිරර ලං කෝ ේ ලං මහම ලං
ුුඳ ෙ ු ලංවූ ලංමක්) මු ලංලහ ලංනැ ගනිරර ලංඉගේදි මනු ලංදූේප ලංඉලිකම ව  ලංබක
ටු ලංවූ ලංීපර ලං
බටිරර ලං දලට ලං න ලං විට ලං ෙරදිග ලං නිෂිෙමදන ලං බටිරර ලං රටුකට ලං ීෙන න ලං රන ලං ප්රධමන ලං
මධයලිථමන  ලංවූ ලංඊජිප්තුු ලංඇතුළු ලං බ හෝ ලං ුුඳ ලංමධයලිථමන ලංඉලිකම ව  ලංඒුම ලංවි . ලං  ව ලං
නිලම ලංියසන් ලංබක  ලංෙමවිේචි ලංියරීමියගේ ලං ප රු ලංලමම ම ව ලංපරඟ ියගේ ලංෙමඅ්) ලංකා මු ලංද ලං

ඇතුළු ලංු ලංඉගේදි මනු ලංලමගර ේ ලං ුුඳමම ලංයළිබඳ ලංඒ මධි මර  ලංස්ලිම් ව ලං ුුඳුගේ ලංීපට ලංේප ලං
වීම ලංුවන්ම ට ලං මරඅ ්) ලං න
.
ෙෘතුගීසීගේ ලංෙැමිණීමට ලං ෙර ලංකා ම  ලංෙදිාචි ලංවී ලංසටි ලංස්ලිම් ව ලංජමති ගේ ලංගැන ලංුඩම ලංලවිලිපර ලං
ු ලං ප රතුන් ලංවිමලම ලංබැීමමට ලං  ව ලංීුලිථමු ලං්ෙ ෝගී ලං ර ලංගැනීම ලංුැදග්ප ලං . ලංස්ල්ම ලං
ස්ලිම් ව ලංෙදිාචි න්ුගේ ලංීරමබි ලංමූක ියගේ ලංෙැුප ලංආ ලංී  ලංවි  ලංු තු . ලංීරමබි ගේ ලංයටුුහල් ලං
ු ලං ීරමබි ලං ජමති යිගේ ලං කා ම  ලං ෙදිාචි ට ලං ෙැමිණීම ලං ල වප්රදම ්) ලං ු ලං තිබුණු ලං බු ලං ශ්රීම්ප ලං
ඇ ක්)ලැගේඩර් ලං ජ ගේලිටගේ ලංලඳහගේ ලං රයි. ලං  ව ලංල වබගේධ ගේ ලං ල ම ලංගැනීමට ලංඇති ලං
ලම්)ෂි ලං ුක ලං න ෙැහැදිම් ම ලං ලහ ලං ලැ  ලං ලිරප ම ලං නිලම ලං  ව ලං ජනප්රුමද  ලං යළිගැනීම ලං
ීෙහසු . ලංස්ම්ගේම ලංෙදිාචි ට ලංආ ලංස්ලිම් ව ලංජමති යිගේ ලංලමමමනය ගේ ලං ුුඳුගේ ලංවූ ලංබු ලංසති  ලං
හැිය . ලංඑ හ්ප ලංපම ලංම  ලංබිම ලංහැර ලංදමම ලංඉපම ලංඈප ලංයිරටි ලං න දගේනම ලංරට්) ලංපම ලංුමල ලංතිමි  ලං
ර ලංගැනීමට ලං ැමැති ලංවූ ලංලා යමු ලංස
ට ලංුැික ලං න වි  ලංහැ . ලං  ව ලංනිලම ලං ුර ලංවූුද ලංඑ්) ලං
ප ලංුර්ෂ දී ලංකා ම  ලංෙදිාචි ට ලංෙැමිණි ලංීරමබි ලංජමති යිගේ අ ලංලා යමු ලංස  ලංගඅගේ ලංදහලි ලං
ගඅගේ ලං න ු ලංන්ස ව ලංදහ ට ලං ද ුහ ට ලංුැික ලං න වු ේ ලං ැයි ලංීෙට ලංසති  ලංහැිය . ලං
කා ම  ලංෙදිාචි ට ලංෙැමිණි ලංීරමබි ලංජමති යිගේ ලංලා යමු ලංීඩු ලංවූුද ලංකා ම  ලංුරම ුල් ලංීලක ලං
ෝන  ලංජනගහන  ලං වට ලං බ හෝ ලංුැික ලංවූුම ලංවි  ලංහැිය . ලංඉගේදි ම  ලංබටිරර ලං ුරුට ලංලහ ලං
කා මුට ලංෙැමිණී  ව ලංදී ලංඒ ලංදීර්ඝ ලංගමන ලංනිලම ලංමමල ලංගඅන්) ලංපම ලංම  ලංරටිගේ ලංඈ්ප ලංවී ලංසටීමට ලං
 ව ලං ු ුඳුගේට ලංසන් ලංවූ ලංීපර ලං බ හෝ ලංීුලිථම ලංුක ලංදී ලංුමසදම  ලං මෝල ව ලංසුුා ලංකැ බන ලං
ප්) ලංදීර්ඝ ලං මක ්) ලංඇපැ ව ලංලථ
ි මන ලංුක ලංැකඳී ලංසටීමට ලංඔවුගේට ලංසන් ලංවි . ලංඒ ලංනිලම ලං ල් ලං ්පම ලං
ීරමබි ලංහම ලංසාහක ලංනැප හ ්ප ලංීරමබි ලංහම ලංද්රවිඩ ලං න ලංමිර ලංෙර වෙරමු්) ලංකා ම  ලංුරම ුල් ලං
ීලබඩ ලං්ද්ගප ලංවීම ලංලිුභවමවි ු ලංම ලංබකම ෙ ර ්පතු ලංවි  ලංහැිය ලං ද ිය. ලං ක්) ලංගප ලංවී මගේ ලං
ෙසු ලං14 ලංුන ලංලහ ලං15 ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ලංුකදී ලංසන් ලංවූුම්) ලං මගේ ලං කමතුරියගේ ලං හෝ ලංෙැමි අන ලං
ස්ලිම් ව ලං න ුන ලං ුුඳුගේ ලං කා මුට ලං ෙැමිණි ලං විට ලං  ව ලං මිර ලං ප්රජමු ලං බ හෝ ලං ලයිගේ ලං
ඉලිකම ව  ලංක්)ෂඅ ලංුම්ගේ ලංු ්)ප ලංවූුම ලංනිලැ . ලංඑ හ්ප ලංඒ ලංුන ලංවිට ලංනැප හ ්ප ලංඊට ලංද ලං ෙර ලං
සට ලං  ව ලංජනෙද ලංුක ලංීරමබි ලංජමති යිගේට ලංුඩම ලංඉගේදි මනු ලංස්ලිම් ව ලං ුුඳුගේ අ ලංලා යමු ලං
ුැික ලංවි . ලංපු්ප ලං ල් ලං ම  ව ලංදී ලංුරම ුල් ලංආ්රිපු ලංලාුර්ධන  ලංවූ ලං ෝන  ලංජනමුමල ලංුකට ලං
ීමපර ලං ු ලං ඉපම ලං ශීඝ්ර ගේ ලං දිු ණු ලං වූ ලං පු්ප ලං ස්ලිම් ව ලං ජනමුමල ්) ලං බිිර ලං වි . ලං  ව ලං වූ ලං ීම ලං
බ්න්ුක . ලං1344 ලංදී ලංඉබ්නු ලංබතුපම ලංකා ම  ලං ුරුම්රිප ලංු ලං මත්රම ලං ු ලංීුධි ේ ලංදී ලං බ්න්ුක ලං
ස්ලිම් ව ලංජනමුමල ්) ලංු ලං න ෙැුති ලංබු ලං ෙ ගේ. ලංඉගේ ලංීවුන්න් ලංෙහ ට ලංහ ට ලංෙසු ලංඑ  ලංඉපම ලං
ුැදග්ප ලංස්ලිම් ව ලංජනමුමල ්) ලංවූ ලංීපර ලං ජෝගේ ලංඩී. ලංප්රි ඤේම් ලංඑයිගේ ලංීපෘප්ති ට ලංේප ලංවූ ලංබු ලං
ෙ ගේ. ලං
බ්න්ුක ලංජනමුමල  ලං ම ල්ෙට්ට්න ව ලංුම්ගේ ලංෙැමිණි ලංජන ම ගගේ ලංබිිර ලංවූ ලංබු ලංජනප්රුමද ේ ලං
එයි. ලං 16 ලං ුන ලං ප ලං ුර්ෂ ේ ලං ස්ල් ලං භවමග ේ ලං දී ලං ම් ැවුණු ලං ෙ රවි ලං ලා ද් ේ ලං ලහ ලං ගිරම ලං
ලා ද් ේ ලං බ්න්ුක ලංජනපමු ලංබබුන් ලංජන ම ගගේ ලංලමගේචිප ලංවූ ලංබු ලංෙුලම ලංඇප. ලංබබුන් ලං
නු ලංස්ලිම් ව ලංජන ම ලංහැඳිගේවීමට ලං න්ණු ලං ෝන  ලං හෝ ලංමර්) ු ලංුැනි ලංපු්ප ලංනමම ිය. ලං
 ව ලංීනුු ලංබකන ලං ු ලංෙෘතුගීසීගේ ලංකා මුට ලංෙැමි අන ලංවිට ලංකා ම  ලංවිසූ ලංස්ලිම් ව ලංජනපමු ලං
සාහක ලංද්රවිඩ ලංලහ ලං ුන්ප ලංදකුණු ලංආස මති  ලංජමත ගේ ලංප්රස්  ලංවිවිධ ලංජමත ගේ අ ලංලා කන ියගේ ලං

බිිර ලං වූ ලං ජමති ්) ලං බු ලං ෙ ගේ. ලං එු ට ලං කා ම  ලං විසු ලං ස්ලිම් ව ලං ජන ම අ ලං ලා යමු ලං
ම ප ැයි ලං ීනුමමන ලං ියරීම ලංීෙහසු . ලං එ හ්ප ලං චීන ලං ආණ්ඩුු ලං විසගේ ලං ලිුකී  ලං ලමරධර්ම ලං
ීනුගමන  ලං රමිගේ ලං15 ලංුන ලං ප ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලං චා ලං හෝ අ ලංදූප ලංයරිල ලංකා මුට ලංඑුන ලංකද ලං
ීුලිථම  ලංකා ම  ලං බෞද්ධ ලංපූජනී  ලංලිථමන ලංලඳහම ලංපූජම ලංභවමණ්ඩ ලංඑවීම්ප ලංලමගම ලංස්ලිම් ව ලං
ද්ුලිථමන ්) ලං ලඳහම ලං ද ලං පූජම ලං භවමණ්ඩ ලං එවී මගේ ලං ෙැහැදිම් ලං ුන ලං එ්) ලං න්අ්) ලං න ව ලං ඒ ලං
මක ේ ලං ලහ හන ලං ස්ලිම් ව ලං ජන ම ්) ලං කා ම  ලං විසූ ලං බු . ලං පුද ලං ඊුඟ ලං ප ලං ුර්ෂ ේ ලං
ආර වභව ේ ලංදී ලංෙෘතුගීසීගේ ලංකා මුට ලංෙැමි අන ලංවිට ලං ුරුබඩ ලංප්ර ද් ේ ලංලහම ලංපැනම ලං
ෙම හේ ලංවි ේෂ ගේ ලංම ලං
ුඹ ලංවි මක ලංස්ලිම් ව ලංජනමුමල ලංතිබුණු ලංබු ලංඔවුගේට ලංද්)නට ලංකැීය ලං
ඇප. ලං ලං
ෙෘතුගීස ලං ලම  ලං කා ම ලං
ෝන  ලං ජන මට ලං විේපති ර ලං මක ්) ලං නැප හ ්ප ලං ට්ප ලං
යරි ලයිගේ ලංීවිනි ිචිප ලං මක ලංෙරිේ ේද ්) ලංවි . ලංෙෘතුගීසීගේ ලංආස මුට ලංෙැමිණි ලංදම ලංසටම ලං
ුුඳමම ලං යළිබඳ ලං ඒ මධි මර  ලං පමගේ ලං ීපට ලං ගැනී  ව ලං ීභිකමෂ ගේ ලං ඔවුහු ලං ඉගේදි මනු ලං
ලමගර ේ ලංස්ලිම් ව ලං ුුඳුගේට ලංහැිය ලංලහම ලංීු රිගේම ලංීකමභව ලංහමනි ලං ුහ. ලංපම ලංප්ර ද්  ලංුම්ගේ ලං
ස්ලිම් ව ලං ජන ම ලංයටුුහල් ලං ියරීමට ලං හෝ ලං ට්ප ලං යරි ලයිගේ ලං ඔවුගේ ලං විෂ
ිර ලං විවිධ ලං සීමම ලං
ෙැනවීමට ලංමකබමර් ලං ුර ුේ ලංෙමක ගේ ලංඉේඡම ලංබලි ලංමගිගේ ලං ෙකඹ ලංවීමට ලංෙෘතුගීසීහු ලං්්පලමහ ලං
ුහ. ලං ැම් ට් ලං ප්ර ද් ේ ලං හැර ලං ී න්) ලං ප්ර ද්  ලං ුක ලං ඔවුගේ අ ලං ්ෙම  ලං බ හෝ ලං න්රට ලං
ලමර්ථ  ලංවි . ලංුමණිජ ලං්) ෂේත්ර ිර ලංකම ලංස්ලිම් ව ලංුන්ගේ ලංපරඟ මරී ලංභවමු  ලංනැති ලංියරීම ලංලඳහම ලං
ෙෘතුගීසීහු ලං ස්හුන් ලං
ල්ක ලං හ  ව ලං ද ලං ස්ලිම් වුන්ගේට ලං දන්ණු ලං ුධිරාලම ලං ෙැමිඅවී  ව ලං ද ලං
න්නහ. ලංඔවුගේ අ ලං  ව ලංලිුමර්ථ ලංකමභව  ලංයළිබඳ ලං ේපනමු ලංලමගම ලංඑ ක ලංු  රෝෙ ේ ලංප්රබක ලං
ු ලංෙැුති ලංක්)ෂඅ ්) ලංවූ ලංආගම ලංෙැතිරවී  ව ලංීභිකමෂ  ලංද ලං්්පලගේන ලංු ලංෙැුතිඅ. ලං
ෝන  ලංජමති ගේට ලංඑ රිර ලංු ලංලු
ි මධීන්පු  ලංලඳහම ලංදීර්ඝ ලං මක ්) ලංතිලි ලේ ලංෙැුති ලංදන්ණු ලං
ීරගක ේ ලං මප  ලං නිලම ලං ම  ලං පු්ප ලං ප්රබක ලං වි . ලං ආස ම  ලං ස්ලිම් ව ලං ුන්ගේ ලං කුමන ලං
ගෝත්ර ට ලං හෝ ලංජමති ට ලංී ්ප ලංවූුද ලංෙෘතුගීසීගේ ලංවිසගේ ලංඔවුගේ ලංු ලංලක න ලංකද් ද් ලංපමගේ ලං
ද් ෂ ලං ු ලං‘ ෝන ’ ලංජමති ගේ ලං කලට . ලං ප ලංුර්ෂ ලංකීෙ ්) ලංස්ළුල් ල් ලංෙෘතුගීසීහු ලං  ව ලං
ෝන  ලංජමති ට ලං ට්ප ලංු ලංසටි හ. ලංඑමනිලම ලංආගමි  ලං මගේ ලංම ලංුමණිජ ලං ටු තු ලංලඳහම ලං
කා ම  ලංද ලං ෝන  ලංජන ම ලංයටුදැකීම ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලංීභිකම  ලංවි . ලං  ව ලංීතුරිගේ ලංුමණිජ ලං
ෙරමමර්ථ  ලංී න්) ලංස ල්ක ලංීබිබුම ලංසටි ේ . ලංකුන්ඳු ලං ුුඳමම ලංලහ ලංරමජධමනි ේ ලංවි ද්ශී  ලං
ුුඳම  ව ලංීා  ලංවිෂ
ිර ලංඒ මධි මර ්) ලංඇති ලං ර ලංගැනී මිර ලංකම ලංඔවුගේට ලංතිබුණු ලංඑ ම ලං
බමධ  ලං ෝන  ලංජන ම ලංවි . ලං
ලිු ද්ශි  ලං සාහක ෝ ලං වි ද්ශී  ලං ුුඳමම ලං
රිර ලං ියසන් ලං ්නගේන්ු්) ලං න දැ්)වුහ. ලං
එ හ්ප ලං ෝට් ට් ලංරජුන්ගේ ලං
පර ව ලංන්ර්ුක ලංවුු්ප ලංීුසතිගේ ලංආ ලංෙෘතුගීස ලංීස්්පපගේ ලංගැන ලං
පර ව ලං බි ්) ලං දැ්)වූු්ප ලං ීදමු ලං ස ුස ලං ෙමර් ු ලං ුකට ලං කමභව ලං ගන ලං දන ලං ෙරිද් දගේ ලං
ලමම ම ව ලං කල ලං ම ප්) ලං ල් ලං ුුඳම ව ලං ර ලං ගන ලංගි  ලං ෝන  ලංජන ම ලංෙගේනම ලංදැ වමට ලං
ඒ ලං රජුන්ගේ ලං ෙ ක ඹුම ලං ගැනීම ලං ෙෘතුගීසීගේට ලං ීෙහසු ලං මර් ්) ලං වි . ලං ෙෘතුගීසීගේ අ ලං
හැසරීම ලං ලමග ලං ලාලගේදන  ලං
ට ලං බකන ලං විට ලං
ෝන  ලං ජන ම ලං ලහම ලං විටම ලං රජු අ ලං
ආධිෙපය  ලං
රිර ලං ගෞරු ්) ලංද ලංසාහක ලංජන ම අ ලංචමරිත්ර ලංුමරිත්ර ලංගැන ලංලැකියල්ක්) ලංද ලං

දැ්)වූහ. ලංෙෘතුගීස ලං ල්
කු ලංවූ ලං්)
රෝලි ලං  ව ලං ප රතුන් ලංීෙට ලංලැෙයී . ලංඔහු ලංෙුලන ලං
ෙරිදි ලංඇඳු ව ලංෙැකඳු ව ලංුක ලංදී ලංෙුම ලංර ට් ලංචමරිත්ර ලංුමරිත්ර ලංුකට ලංීනුු ලංහැඩ ලංගැසීමට ලං ෝන  ලං
ජන ම ලංලම්ප ලංවි . ලංසාහක ලංජනපමු ලංලහ ලංඑ ක ලංවිසු ලං බ හෝ ලංආස මනු ලංජමති ගේ ලංවිසගේ ලං
ීනය ගේ අ ලංආග ව ලංුකට ලංීුිරර ්) ලං න
ට ලංඉුලම ලංසටී  ව ලංජමති  ලංක්)ෂඅ  ලංගන් ලං
රමිගේ ලං ෝන  ලං ජන ම අ ලං ආගම ලං නිදහ ලේ ලං ඇදීමමට්ප ලං ආගමි  ලං චමරිත්ර ලං ුමරිත්ර ලං ලහ ලං
්්පලු ලංනිදහ ලේ ලංෙැුැ්පවීමට්ප ලංඔවුගේට ලංඉඩ ලංදී ලංතිබු ණ් . ලං ෝන  ලංජන ම ලංද ලංඔවුගේ අ ලං
ු තු ම ලංඉටු ලං රමිගේ ලංමිනිසුගේ ලංපම ලංආගමට ලංහරුම ලංගැනී  ව ලංක්රි මමමර්ග ්) ලංීනුගමන  ලං
න ුහ. ලං

්ඩඟු ම ලං
ෝන  ලං ජනපමු ලං ලහ ලං සාහක ලං ජනපමු ලං ීපර ලං ෙැුති ලං සුහද ලං ල වබගේධපම ලං ු ර් ලං වූුද ලං
ෙෘතුගීසීගේ ලං විසගේ ලං ද්)ුන ලං කද ලං ්ඩඟු ලං භවමු  ලං ලහ ලං ෲර ලං භවමු  ලං හේතු ලං
ට ලං ගන ලං ඒ ලං
ල වබගේධපම ලංපු ලංන්රට්ප ලං ්)තිම්ප ලංවි . ලං  ව ලංප්රබක ලංවි ද්ශි යිගේ ලං ුප ලං ෙ න් ලංමිත්ර්පු ්) ලං
ඇති ලංවීම ලංඥමඅමගේවිප ලං ැයි ලංසාහක ලංරජුන්ගේ ලංවිසගේ ලංීදහලි ලං රන ලංකද ලංීුලිථම ලංුක ලංදී ලංෙුම ලං
ර ට් ලංජනපමු ලංලහ ලං ෝන  ලංජනපමු ලංෙෘතුගීසීගේට ලංදැ්) ලංවූ ලංවින්ද්ධුමදී  ව ලංඑ කසගේ ලංම ලං
ෙු්පුම ලං ගන ලං ගි හ. ලං දුන ලං විජ බමහු ලං රජු අ ලං ආධිෙපය  ලං
රිර ලං ලැකියල්ක්) ලං
න ද්)ුම ලංරමජධමනි ේ ලං ුුඳමම ලංීවුල් ලං ු ලංෙෘතුගීසීගේට ලංවින්ද්ධ ලංු ලංු ද්ධ ලංියරීමට ලංඔහු ලං
ීදහලි ලං ු ලංීුලිථම  ලංදී ලංඔහු ලං ෝන  ලංජන ම අ ලංලහ ෝග  ලංෙැත  . ලංමකබමර ේ ලංපම ලං
ල හෝදර ලංජනපමු ලංලමග ලංඉපම ලංියට්ටු ලංල වබගේධපම ලංෙැුැ්ප ලංවූ ලං ෝන ුන් ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලං
ෙරම ලංලතු රකු ලංවූ ලං ැම් ට් ලංිර ලංිරගේන් ලංරජු අ ලං්ෙ මර  ලංවිජ බමහු ලංරජුට ලංකබම ලංදීමට ලංඉදරිේප ලං
වූහ. ලං ැම් ට් ලංිර ලංමහම ලංරමජම අ ලංනමවි  ලංහස්දමු ලං ම හ  ලංුන ලංකද් ද් ලංස්ලිම් ව ලංනමවි ගේ ලං
විසනි. ලංඑ හ්ප ලංෙෘතුගීසීගේට ලංවින්ද්ධ ලංු ලංලටගේ ලංියරීමට ලං ැම් ට් ලංනමවි  ලංහස්දමු ලංප්රමමඅු්ප ලං
න වී . ලං එ ලේ ලං වූුද ලං ුන්ප ලං බ හෝ ලං ීුලිථම ලං ුක ලං දී ලං මගේ ලං ම ලං  ව ලං නමවි  ලං හස්දමු ලං
ෙැමිණී මගේ ලං ෙනී ලංගි  ලංඑ්) ලං න්අ්) ලංන ව ලංකා ම ලං ෝන  ලංුන්ගේ අ ලංරමජෙම්)ෂි ්පු  ලං
මගේ ලංම ලං  ව ලං මක ේ ලංදී ලංමකබමර  ලංලමග ලංඔවුගේ ලං පර ව ලංියට්ටු ලංල වබගේධපමු්) ලංෙැුැ්පවී ලං
ද ලං ගේන . ලං

යටුුහල් ලංියරීම ලං
ීුලමන ේ ලං1526 ලංදී ලංෙෘතුගීසීහු ලංඔවුගේ අ ලංප්රධමන ලංීරස්ණු ලංුම්ගේ ලංඑ ්) ලංඉටු ලං ර ලංග්පහ. ලං
1521 ලංගේ ලංෙසු ලං ෝට් ට් ලංරමජධමනි  ලං ුගේ ලං ර ලංගැනී මගේ ලංෙසු ලං ෝට් ට් ලංරජ ලංවූ ලංතුගේුන ලං
විජ බමහු ලංරජු ලං ෝන  ලංජන ම ලං නරෙම ලංහැරීමට ලංඑ ඟ ලංවි . ලං  ව ලංත රඅ  ලංගැනීමට ලං බ හෝ ලං
න්රට ලංරජු ලං ෙ ක ඹ ලංුන ලංකද් ද් ලංඔහු අ ලංිරධපෂීුගේප ලංීනු මල
කු ලංවූ ලංෙෘතුගීසී ලංජමති  ලං
ෆි රයි  ලංීගේද්රම ද් ලංවිසනි. ලංඇපැ ව ලංමකබමර් ලංීද්මිරමල් ලංුන්ගේ අ ලං්ඩඟු ලංහැසරීම ලංද ලංඔහු අ ලං
 ව ලංය ුර ලංගැනීමට ලංතුඩු ලංන්ගේ ලංපු්ප ලං හේතුු්) ලංවි  ලංහැිය . ලංමකබමර් ලංුන්ගේ ලංලහ ලංලු
ි ද්ශී  ලං
ෝන  ලංජමති යිගේ ලංීපර ලංූටට ලංලහ ෝගීපමු්) ලංඇපැයි ලංල හේතු  ලංු ලංඔහු ලංලැ  ලං ුේ . ලං
ෝන  ලං ජමති යිගේ ලං බුු න බමහු අ ලං ල හ ු රම ලං වූ ලං සීපමු  ලං මම මන්ගේ ගේට ලං ුැික ලං

ැමැ්පප්) ලංදැ්) ලංවූ ලංබුද ලං ෙ නගේනට ලංතිබිණි. ලංමම මන්ගේ ගේ ලංද්)ෂ ලංරඅශුර කු ලංවූ ලංනිලම්ප ලං
විජ බමහු ලංජීු්ප ලංු ලංසටි ලං මක ේ ලංදී ලංෙුම ලංෙෘතුගීසීගේට ලංවින්ද්ධ්පු  ලංදැ්) ලංවූ ලංී  ලංීතුරිගේ ලංඔහු ලං
නම ්පු  ලංදැරූ ලංනිලම්ප ලං  ව ලංලැකියල්ක ලංලු
ි භවමවි  ලං ද ිය. ලං
මම මන්ගේ ගේ ලං ුප ලංද්)ුන ලංකද ලං  ව ලංලැකියල්ක ලංලහ ලං ැමැ්පප ලංකුමන ලං හේතුු්) ලංනිලම ලංවූුද ලං
පම ලං ල හ ු රම අ ලංවිශිෂිට ලංහැිය මුගේ ලංනිලම ලංබුු නකුබමහු ලංඔහු ලං න රිලිසු ලංීපර ලංඔහු ලං
ගැන ලංඊර්ෂයමු්) ලංලහ ලංබි ්) ලංද ලංබුු නකුබමහුට ලංඇති ලංවී ලංතිබිණි. ලංමම මන්ගේ ගේ ලං ෝන  ලං
ජන ම ලං ුනු ුගේ ලංමැදිහ්ප ලංවූ ලංනස්්ප ලංඔවුගේ ලං පදින්) ලංඇතුුප ලංපම ලංරමජධමනි ගේ ලංයට ලංවි  ලං
ු තු ලං ැයි ලංබුු නකුබමහු ලංපර ේම ලංීඅ ලං ුේ . ලං මවිට ලංසීපමු  ලංරජු ලංවිසගේ ලංඔවුගේ ලංපම ලං
රමජධමනි ට ලං ැඳුම ලංගගේනම ලංකදිගේ ලංර ට් ලංීභවයගේපර ලංෙුම්ප ලංුක ලං ෝන  ලංජන ම ලංුැික ලං
ු
ගේ ලං ෙදිාචි ලං වීමට ලං වු ේ ලං ඉගේ ලං ෙසුු . ලං ුව්පපක  ව ලං ෝන  ලං ජනෙද ලං බිිරවීම ලං ද ලං  ව ලං
මක ට ලංී ්ප ලංබු ලංනිලැ
ගේම ලංියු ලංහැිය . ලංප්රධමන ලංෙමක ම ලංු
ගේ ලංබුු නකුබමහු ලං
රජු ලංවිසගේ ලං ළිගේ ලං න බදී ලංතිබුණු ලං ෝට් ට් ලංරමජධමනි ේ ලංනිරිප ලංදිග ලංස්හුන් ලංබඩ ලංප්ර ද්  ලං
ල වුවර්අ ගේම ලංපම ලංෙමකන  ලං ටපට ලංගගේනම ලංකදී. ලංඑ හ්ප ලංලිුකී  ලංරමජධමනි ේ ලංබමිරර ලං
ද රටුු්) ලංු
ගේ ලංෙමවිේචි ලංියරීමට ලංමම මන්ගේ ගේට ලංුව්පපකම ලං දන ලංකදී. ලං
ලේ ලංවූුද ලං
ුව්පපකම ලං මම මන්ගේ ගේ අ ලං රමජය ට ලං ීයිති ලං ු ලං තිබුණු ලං බුට ලං ්) ු රෝලි අ ලං ෘති ලං ලහ ලං
රමජමුම්  ලං ලම්)ෂි ලං දරයි. ලංප්රධමන ලං ුරම  ලං වූ ලං
ුඹ ලංුරම  ලං ීුට ලං ප්ර ද් ේ ලං ළිගේ ලං ඝන ලං
ලැ ර්ට ලංෙදිාචි ලංවී ලංසටි ලං ෝන  ලංජන ම ලංපමගේ අ ලං ුුඳ ලං ටු තු ලංලඳහම ලං්ෙ ෝගී ලං
ට ලං
ගප ලංහැිය ලංඑ ම ලංුරම  ලංවූ ලංුව්පපකම ලංප්ර ද් ට ලං  ව ලංලමගම ලංලාක්රමඅ  ලංවූ ලංබු ලං ෙ ගේ. ලං
ද ල හ ු රගේ ලංීපර ලංෙැුති ලංු ද්ධ ලංුක ලංදී ලංු ද ලංභවට ගේ ලංු
ගේ ලංෙමඅ්) ලං න ු ලං ැම් ට් ලං
ිර ලංෙමක ගේ අ ලංනිරතුන්ුම ලංආධමර ලං්ෙ මර ලංකබම ලංගැනී මිර ලංකම ලංපමනමෙති ලංනි ෝජිප ගේ ලං
ු
ගේ ලං ද ලං  ව ලං
ෝන  ලං ජන ම ලං ක්රි ම ලං ියරීම ලං නිලම ලං ඔවුහු ලං මම මන්ගේ ගේට ලං ඉපම ලං
ප්ර ෝජනු්ප ලං ජන ලං
ට්ඨමල ්) ලං වූහ. ලං මකබමර් ලං හේුම ගේ ලං ලහ ලං නමවි ගේ ලං
ීනිුමර්
ගේ ලංම ලංෙෘතුගීසීගේ ලංවිසගේ ලංෙරමජ  ලං රනු ලංකැබූ ලංනස්්ප ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලංීුධමන  ලං
ඔවුගේ ලං ුප ලං
ස් ලං රුම ලං ගන ලංතිබුණු ලං හයිගේ ලං ට්ප ලංයරි ලයිගේ ලංඑ්)පරම ලංප්රමමඅ ට ලං
ෙෘතුගීසීගේ අ ලං ීුධමන  ලං සාහක ලං ලේනමුගේ ගගේ ලං ඈ්ප ලං
ට ලං පැීයමට ලං ඉගේ ලං ඉඩ ඩ ලං
ලැකසණි. ලං
 ව ලං හැ රගේනට ලං ෝන  ලං මකතුු්)කු ලං භවට ෝ ලං ලහ ලං මකතුු්)කු ලං ුක ලං ලේුම ලං නූල් ලං
දල්ුගේ නෝ ලංසාහක ලංු ද්ධ ලං ගේත්ර ේ ලංීඩු ලංපැන්) ලංයරවීමට ලංලම්ප ලංවූහ. ලංමම මන්ගේ ගේ ලංවිසගේ ලං
මකබමර් ලං ලේනමෙතිුන්ගේ ලං කීෙ ලං ද නකු ලං නිර්කේජිප ලං ලේ ලං ෙෘතුගීසීගේට ලං ෙමුම ලං දීම ලං නිලම ලං
ැම් ට් ලං රමජය ගේ ලං ඔහුට ලං කැබුණු ලං ලහ ෝග  ලං හදිස ේම ලං නපර ලං වි . ලං එ හ්ප ලං
බුු නකුබමහු අ ලංීනුප්රමප්ති ම ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලංෙඹ කු ලංබුට ලංේප ලංවීම ලංනිලම ලං ෝට් ට් ලං
ජන ම ලංෙුම ලංමම මන්ගේ ගේ අ ලංධජ  ලංුටම ලං ර ්) ලංුගේනට ලංවූහ. ලං  ව ලංුන ලංවිට ලංසීපමු  ලංු ද ලං
හස්දමු ලංනවීන ලංු ද ලංක්රම ලංුවහුණු ලංවී ලංෙුුවන්න් ලංු ද ලංභවට ගේ ලංබුට ලංේප ලංු ලංසටි ලං හයිගේ ලං න බෝ ලං
කියගේ ලංම ලං
ෝට් ට් ලංී්පේප ලං
ට ලං ගන ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලංෙඹ කු ලංවූ ලං ද ගේ ලංජුුමගේ ලං
ධර්මෙමක ලංලහ ලංඔහු අ ලංෙෘතුගීසී ලංආර්)ෂ ගේ ලං
ුඹ ලං
ටුුට ලංසීමම ලංියරීමට ලංඔහු ලංලම්ප ලං
වි .

බුු නකුබමහු ලංරජු ලංවිසගේ ලං ම ප්) ලං ල් ලං ෝන  ලංජන ම ලං නරෙම ලංහැර ලංතිබුණු ලංුරම  ලංුකට ලං
(ෙෘතුගීසීගේ ලං ට ්ප ලං තිබුණු ලං
ුඹ ලං ුරම  ලං හැර  ලං බමධමුියගේ ලං ප රු ලං ආෙසු ලං ඒ  ව ලං
ීුලිථමු ලං  ව ලංු ුමනු  ලංදී ලංඑන ව ලංඑ්)දහලි ලං ෙගේසී  ලංහැට ලංගඅගේ ලංුක ලංස්ක ලංභවමග ේ ලංදී ලං
ෝන  ලං ජන මට ලං කැබු ණ් . ලං ඔවුහු ලං වි මක ලං ු
ගේ ලං මගේනමරම ලං ුව්පපකම ලං හකමුප ලං
 වගස්ු ලං ළුපර ලං බ්න්ුක ලංීුස්පගම ලං බගේ ප ට ලංගමල්ක ලංලහ ලංුැම්ගම ලංෙදිාචි ලංුගේනට ලංවූහ. ලං
1575 ලංදී ලංස්හුන්බඩ ලංප්ර ද් ේ ලං රන ලංකද ලංුැටීමම  ලංදී ලං ෝන  ලංජන ම ලං බ හෝ ලං ද නකු ලං
ුැම්ගම ලංදී ලංමරම ලංදමන ලංකද ලංබු ලංෙෘතුගීසීගේ ලංවිසගේ ලංවි ෂ
ේ
ගේ ලංම ලංලඳහගේ ලං
ට ලංති බ් ලං

නු ලංයළි ුප ලං
මම මන්ගේ ගේ අ ලං ුව්ප ලං ෙුස් ලං ුන ලං රමජසාහ ලං රජු අ ලං මරණිගේ ලං ෙසු ලං ඔහු අ ලං රමජධමනි ේ ලං
බ හෝ ලං
ටලි ලංෙෘතුගීසීගේ අ ලංීපට ලංේප ලංවූ ේ ලංලිුල්ෙ ලං ද නකු ලංහැර ලං ම ප්) ලං ල් ලං
පමගේට ලං පදබක ලං කල ලං වින්ද්ධුමදි  ව ලං දැ්) ලං වූ ලං  ව ලං ෝන  ලං ජනපමු ලං ල වබගේධ ගේ ලං
ීනුගමන  ලංියරීමට ලංසුන්සු ලංප්රතිේපති ්) ලංගැන ලංත රඅ ්) ලංගප ලංු තු ලංබු ලංෙෘතුගීසීගේට ලංුැටීම ලං
ගි  ලංෙසු . ලං ම ප්) ලං ල් ලංෙැුති ලංප්ප්පු  ලං ුනලි ලං න ියරීමට ලංඔවුගේ ලංෙුස් ලංුරට ලංීදහලි ලං
ු ලංබු ලං ෙ ගේ. ලං  ව ලංීුලිථම  ලංදී ලංෙෘතුගීසීගේ ලං ගේද ලං්ඩරට ලංලමග ලංප්රබක ලංු ද්ධ  ලංෙැටීම ලං
සටි ලංනිලම ලං ෝන  ලංුන්ගේට ලංද ලංවින්ද්ධ ලංු ලංක්රි ම ලංමමර්ග ්) ලංගැනී මගේ ලංපු්ප ලං රදර ලංුැික ලං
ර ලංගැනීමට ලංෙෘතුගීසීගේ ලංී ප්්)ෂම ලං න ුම ලංවි  ලංහැිය .
ී න්) ලං ීපට ලං න ඩුම ලං
න්ණු ලං ු ද්ධ ලං නිලම ලං පමමට ලං ී ්ප ලං ප්ර ද්  ලං ුක ලං ෘෂි ර්ම ලං
ටු තු ලංීඩමු ලංවී ලංතිබි දී ලංබමිරර ලං කෝ
ගේ ලංපමගේට ලංආහමර ලංද්රුය ලංලැෙූ ලංමකබමර් ලං ුර ුේ ලං
ස්ලිම් ව ලං ජනපමු ලං ී්ප ලං න හැරි  ලං හැිය ලං ප්ප්පු ්) ලං ද ලං මවිට ලං එුඹ ලං තිබිණි. ලං  ව ලං
හැ රගේනට ලං  ව ලංදිුයින ලංස්කලිථමන  ලං
ට ලංග්ප ලංනැ  ලංෙැදවීම ලංලඳහම ලංසාහක ලංජන ම ලංද්)ෂ ලං
න වූ ලං හයිගේ ලං ෝන  ලංුන්ගේ ලංඒ ලං මර්
ිර ලං දුම ලංගැනී  ව ලංෙහසුු ලංද ලං  ව ලංීුලිථම  ලං
දී ලංෙෘතුගීසීගේට ලංුැටහුණු ලංබු ලංප්ර ම  ලං රන ලංලි ු රෝලි ලං ෝන  ලංජන ම ලං ුප ලංෙෘතුගීසීගේ ලං
දැ්) ලංවූ ලං  ව ලංආ ල්ෙ ට ලංප්රධමනපම ලං හේතුු ලං ෙෞද්ගම්  ලංකමභව  ලංගැන ලංදැ්) ලංවූ ලංලැකියල්ක ලං
බු ලංුැික ලංන්රට්ප ලං ෙගේනු ව ලං රයි. ලං
 ව ලං හේතු ලං
ට ලං ගන ලං ගෝ  ලංප්රම ද්ශී  ලංබක ලංමණ්ඩක ්) ලං මගේ ලංම ලංෙෘතුගීසී ලංරජු ලංවිසගේ ලං
ෝන  ලං ජන මට ලං වින්ද්ධ ලං ු ලං දැික ලං ය ුර ලං ගැනීමට ලං ීඅ ලං
ට ලං එුන ලං කද ලං නි ෝග ලං
කා ම  ලංෙෘතුගීසීගේ ලංවිසගේ ලං න ලක ම ලංහරින ලංකදී. ලං  ව ලංීනුු ලංබකන ලං ු ලංකා ම  ලංනිරිප ලං
දිග ලංප්ර ද් ේ ලංෙෘතුගීස ලංෙමකන  ලංයිරටු ලංුන ලංකද ලංස්ල් ලංීුලිථම  ලංසට ලංම ලං ෝන  ලංුන් ලං
ලෞභවමගයම්ප ලං ප්ප්පු ්) ලං ඉසුසහ. ලං ෝන  ලං ග ව ලං ස්කමදහනිුන් ලං ලහ ලං ග්රම ව  ලං මට්ට  ව ලං
ුන්ප ලංනිකධමරීහු ලංස්හුන් ලංබඩ ලංප්ර ද්  ලංියිරෙ  ලංම ලංනික ලංදැරීම ලංදිගටම ලං ර ලං ගන ලංගි හ. ලං
ෝන  ලංුන්ගේ අ ලංජනගහන  ලං පර ව ලංුැික ලංවු ේ ලංද ලං ්ප ලංස්හුන් ලංබඩ ලංුරම  ලංප්ර ද්  ලංුක ලං
ෙමඅ්) ලං න ු ලංරට ලංීභවයගේපර ේ ලංලහම ලංදිලමු ම ලංස්ලිම් ව ලංග වමමන ලං බ හෝ ලංඇති ලංවූ ලංබු ලං
්)
රෝලි ලං ප්ර මල ලං රයි. ලංෙුස් ලංුන ලංරමජසාහ ලංරජු අ ලං මක ේ ලංදී ලංඔවුගේ ලංදැරූ ලංනිකපක ලං
බ හ ම ්) ලංඔවුගේ ලංවිසගේ ලංදිගටම ලංදරන ලංකදී. ලංඔවුගේ ගගේ ලංඇප ම්) ලංවිදම ගේුන්ගේ ලංලහ ලං
න්) ුවල් ල් ලංුන්ගේ ලංු
ගේ ලංේප ලං රනු ලංකැබුහ. ලං

දුන ලංුරට ලං නරපීම ලං
බද්ධ ලංධුර්) මර ගේ ලංවූ ලං ෝන  ලංජන මට ලංඉහු ලං ෙ ුේ ලංෙෘතුගීසීගේ ලං බ හෝ ලං ද නකු ලං
ිරපු්ප ලංබු ලංීනමුරඅ  ලංවූ ලංවිට ලංුවජ  ලංුන්ගේ ගගේ ලංවූ ලං්ද් ඝෝෂඅ ලංුඩම්ප ලංප්රබක ලංවි . ලං මිර ලං
ප්රතිඵක ්) ලං ු
ගේ ලං ෝන  ලං ජන ම ලං ස ුස ලං දනමම ලං ෙෘතුගීස ලං ප්ර ද්  ලං ුම්ගේ ලං ුහමම ලං
නරෙන ලං කල ලංආඥමු්) ලං
ගේලිපගේත නු ලංද ලංලම ලංනමැති ලංෙෘතුගීස ලං යපමගේ ලංජනරමල් ලං ුප ලං
නිකු්ප ලංියරීමට ලංෙෘතුගමක ේ ලංරජු ලං ෙකඹු ණ් . ලං  ව ලං නරපීම ලං1626 ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලංසන් ලංවූ ලංීපර ලං
ඒ ලංුර්ෂ  ලං ෝන  ලංජන ම ලං ෝට් ට් ලංරමජධමනි ගේ ලං නරෙන ලංකද ලංුර්ෂ ේ ලංසට ලංුර්ෂ ේ ලං
සට ලං ස  ලං ුල්) ලං ගප ලං වී මගේ ලං ෙසු ලං එුඹුන ලං ප ලං ලාු්පලර  ලං වීම ලං ඇපැ ව ලං විට ලං ීහඹුු්) ලං
න වි  ලංහැිය . ලං ෝට් ට් ලංරමජධමනි ගේ ලං ෝන  ලංජන ම ලං නරෙම ලංහරින ලංකද ලංීුලිථම  ලං
සීපමු  ලං මම මන්ගේ ගේ ලං රජු ලං ඔවුගේට ලං ැක ුරඅ  ලං කබම ලං දී ලං යිරට ලං වූුම්) ලං මගේ ලං ම ලං  ව ලං
ීුලිථම  ලංදී ලංමහනුුර ලං ලනර්ප ලංරජු ලං ෝන  ලංජන ම ලංහරලරිගේ ලංයළි ලං ගන ලංඔවුගේට ලංපම ලං
රමජධමනි ේ ලංෙදිාචි ලංවීමට ලංඉඩ ලංන්ගේ ගේ . ලංඔවුගේ ලංඒ ලංරජුට ලංී ්ප ලංප්ර ද් ේ ලංුරම ුල් ලංීලක ලං
ෙදිාචි ලංවූ ලංීපර ලංමඩ කුව  ලංෙමඅ්) ලංහමරදහල්) ලංෙමඅ ලංෙදිාචි ලංවූ ලංබු ලංිය නු ලංකැ බ්. ලං  ව ලං
ීනුු  ලං ම ක ලං නැ ගනිරර ලං ුරුබඩ ලං ප්ර ද්  ලං ුක ලං ද්)නට ලං කැ බන ලං වි මක ලං ෝන  ලං
ජනගහන  ලං ලනර්ප ලං රජතුමම ලං විසගේ ලං ඇති ලං රන ලං කද ලං
ෝන  ලං ජනෙද ලං ුක ලං
ෙදිාචි න්ුගේ ගගේ ලංෙැුප ලංඑගේනගේ ගගේ ලංලමගේචිප ලං ැයි ලංසති  ලංහැිය .
1626 ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලංෙෘතුගීස ලංප්ර ද්  ලංුම්ගේ ලං ෝන  ලංජන ම ලංයටුුහල් ලංියරී මගේ ලංෙසු ලං ක  ලංදී ලං
ඔවුගේ ලංවි මක ලංලා යමු්) ලංරාචු ලංයටිගේ ලංආෙසු ලංෙැමිණීම ලංුු්)ුමීමමට ලංලම්ප ලං න වී . ලංසාහක ලං
ු ද්ධ ලංහස්දමු ලං ැටු ලංු ලං ම මගේ ලං හෝ ලංී නකු්ප ලංවිවිධ ලංක්රම ලංුම්ගේ ලං ෝන  ලංජමති යිගේ ලං
ෙෘතුගීස ලංප්ර ද්  ලංුක ලංනැුප ලංෙදිාචි ට ලංගි  ලංබු ලං ෙ ගේ. ලංබකධමරීගේ අ ලං න ලැකියල්ක ලං
නිලම ලංෙසු ලං ක  ලං ෝන  ලංජන ම ලංී ප් ලංුරම  ලංුකට ලං ළි්ප ලංෙදිාචි ට ලංෙැමිණි හ ලං ැයි ලං
්)
රෝලි ලං  ව ලංගැන ලං නගමටුු ලංෙු ලං රමිගේ ලංප්ර ම  ලං රයි. ලංපුද ලංමමකදිුයිගේ ලංුක ලංදූේප ලං
ියිරෙ ්) ලං ස්හුන්බ්ප ලං වීම ලං නිලම ලං මමකදිුයිගේ ලං ුැස ගේ ලං බ හෝ ලං ද නකු ලං ළුපරට ලං ලහ ලං
ීුස්පගමට ලං ෙැමිණි ලං හයිගේ ලං  ව ලං නගර ලං ද ිර ලං ස්ලිම් ව ලං ජනගහන  ලං  ව ලං මක ේදී ලං
ලැකිය ු තු ලංප්රමමඅ ියගේ ලංුැික ලංවි . ලංද ලංසුලම අ ලංෙමකන ලං මක ට ලං ෙර ලං ෝන  ලංජන ම ලං
ගැන ලංඉුලම ලංසටීමට ලංලහ ලංඇපැ ව ලංවිට ලංඔවුගේට ලංලැකියම් ලංදැ්)වීමට ලංෙුම ලංෙෘතුගීසීගේ ලං ෙකඹුණු ලං
හේතුගේ ලංම ලං1630 ලංදී ලංරගේ දනි ු කිර ලංදී ලං්ඩරට ලංහස්දමුට ලංද ලංසූලම ලංෙරමජ ට ලංේප ලංවී ලංඔහු අ ලං
මරඅ  ලංසන් ලංවී මගේ ලංෙසු ලං ළි්ප ලංඔවුගේ ලංගැන ලංඉුසීමට ලංලහ ලංඔවුගේට ලංධධර්  ලංදීමට ලංතුඩු ලං
න්ගේ ගේ ලං ැයි ලංියු ලංහැිය . ලං

ඝමපන ්)
ලමලිප ්) ලංු
ගේ ලංග්ප ලං ු ලං  ව ලං මක ේ ලංදී ලං ෝන  ලංජන ම ලංීවිනි චි
ි ප ලංප්ප්පු  ලං
ජීු්ප ලං වූහ. ලං කගේ ද්සීගේ ලං ්ඩරට ලං ුැස ගේ ලං ලමග ලං ල වස්ති ්) ලං ඇති ලං ර ලං ගැනී මගේ ලං ෙසු ලං
නිරිපදිග ලංප්ර ද් ේ ලංස්හුන්බඩ ලංනගර ලං රම ලංද ලංු ද්ධ  ලංෙැතිර ලංගි ේ . ලංබක  ලංීල්කම ලංගැනීම ලං
ලඳහම ලංෙෘතුගීසීගේ ලංලහ ලංකගේ ද්සීගේ ලංීපර ලංලටගේ ලංසන් ලංුන ලංවිට ලංඒ ලංීපරට ලංීසු ලංවූ ලං ෝන  ලං

ජන මට ලං ලහ ලං ස්හුන්බඩ ලං ුමසීගේට ලං න
්) ලං ුයලන ලං ුකට ලං ස්හුඅ ලං ෙහමට ලං සන් ලං වි . ලං ඒ ලං ඒ ලං
මක ේදී ලංඒ ලංඒ ලංප්ර ද් ේ ලංුැික ලංබක ්) ලංදැරූ ලංජමති ට ලංීේ)ෂෙමත  ලංවී ලං ැයි ලංලැ  ලං රන ලංකද ලං
ලහම ලංීුලිථමු දීම ලං ෝන  ලංජන මට ලංඔවුගේ ගගේ ලංගැහැට ලංවිඳීමට ලංසන් ලංවි . ලං මුැනි ලංඑ්) ලං
න්ර්දමගේප ලං ීුලිථමු්) ලං 1646 ලං දී ලං එුඹිණි. ලං ීගේ ටෝනි ෝ ලං ද ලං ීමරල් ලං නමැති ලං ෙෘතුගීස ලං
යපමගේ අ ලංීඅ ලංෙරිදි ලං  ව ලංුර්ෂ ේ ලංදී ලංමමපර ලං ෝන  ලංජන ම ලංඉපම ලංීමමනුෂි  ලංීු රිගේ ලං
ඝමපන  ලං රන ලංකදී. ලං  ව ලංීුධි ේ ලංදී ලංු ද්ධ  ලංෙෘතුගීසීගේට ලංීුමසදම  ලංවූ ලංීපර ලං න බෝ ලං
කියගේම ලං බම්ගේ ලංම්ෙට ලංුැටුඅම්) ලං මගේ ලංෙෘතුගීසීගේ ගගේ ලංෙමඅ්) ලං න ු ලංඔවුගේ අ ලං
පැන ලංග්ප ලංකගේ ද්සීගේ ගගේ ලංද ලංගැහැට ලංවිඳීමට ලං ෝන  ලංජන මට ලංසන් ලංවි .
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