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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-1
(ලංකා ෙයෝනකවරුන්ට ෙපෞඪ ඉතිහාසයක්
තිෙබ්.)
සයිරස් ඩී. එෆ්. අෙබ්ෙකෝන් විසිනි.
(සිෙලෝන් ඔබ්සර්වර්, ඉරුදින සංගහය - 1949
ඔක්ෙතෝබර් 23)
“අද දින ලංකා ෙඩොමීනියන් රාජ=ය පුරාම ලංකා
ෙයෝනක ජාතිකෙයෝ ඔවුන්ෙග් ජාතික දිනය සමරති.
මුල් පදිංචි කරුවන් අරාබිෙයන් පැමිණි නමුදු සමස්ත
ලංකා ෙයෝනක සංගමය ෙවනම අනන=තාවකට සහ
නාමයකට හිමිකම් කියති.
ලංකා ෙයෝනකවරුන්ෙග් මුලාරම්භය ශත වර්ෂ
ගණනාවක් ඈතට විහිෙද්. අබ්දල් මලික් බින් මර්වාන්
කාලිෆ්වරයාෙග් වධ හිංසා වලින් ෙබ්රීම සඳහා ඇතැම්
අරාබි ජාතිකෙයෝ ලංකාවට (ෙසරන්ඩිබ්) පැමිණ
තිකුණාමලය, යාපනය, මන්නාරම, පුත්තලම,
ෙකොළඹ, ෙබ්රුවල සහ ගාල්ල යන පෙද්ශ වල පදිංචි
වුහ. සිංහල මිනිසුන් අතර පසිද්ධව තිබුෙණ් මකල්ල
වරාය වූ ෙහයින් ෙම් අලුත් මිනිසුන් “මරක්කල” යන
3

නමින් ඔවුහු හැඳින් වූහ. දවිඩයින් ඔවුන් හැඳින්වුෙය්
“ෙචෝනහර්” යන නමිනි.
හිජ්රි වර්ෂ (හිජ්රි වර්ෂය ආරම්භ වන්ෙන් මුහම්මද්
ධර්ම දුතයානන් ෙග් උපන් බිම වූ මක්කාහ් පෙද්ශෙය්
ජීවත් වූ ඉස්ලාම් විෙරෝධී කුෛරෂ් ෙගෝතිකයින්
එතුමාණන් ව මරා දැමීමට සුදානම් වීමත් සමග
ෙදවිඳුන්ෙග් උපෙදස් පරිදි මදීනා නගරයට
ෙදශාන්තරණය කළ දිනය පදනම් කරෙගනය.
ඉස්ලාමීය දින දර්ශනෙය් ආරම්භය ෙමයත් සමග සිදු
ෙව්. හිජ්රි යනු ෙදශාන්තරණය යන අරුත් ඇති අරාබි
පදයකි. 402 දී අරාබිෙය් සිට තවත් පිරිසක් ෙමහි
පැමිණියහ. ෙයෝනක මිනිසුන්ට ලංකාෙව් රජුෙගන්
හිරිහැරයක් ෙනොවූ ෙහයින් ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ෙබ්රුවල වාස භුමිය ෙකොට ගත්හ.
ඔවුන්ෙග් පගතියට කිසිවකුෙගන් ෙහෝ බාධාවක්
ෙනොවීය. ෙකොළඹ සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා
ෙවළඳාෙම් ඔවුන් නිරත වූ අතර, සිංහල රජවරුන්ට
ඔවුන් ෙගවූ බදු නිසා කි. ව. 1350 වන විට ඔවුහු
එක්තරා බලපෑමක් ඇති කළ හැකි පිරිසක් වුහ.
ඉතිහාසයට අනුව ෙයෝනකවරුන්ෙග් විශාලතම
ආගමනය සිදු වුෙය් පළමු වන බුවෙනකබාහු රාජ=
කාලෙය් අට වන වර්ෂෙය්දීය. අලුතින් පැමිණි ෙම්
4

අමුත්තන්ට පුත්තලෙම් සිට ෙබ්රුවල දක්වා සමුද
තීරෙය් ගම්මාන වල පදිංචි වීමට සහ සිංහල කුල
කාන්තාවන් සමඟ විවාහ වීමට පළමු වන
බුවෙනකබාහු රජු අවසර දුන්ෙන්ය. මුලින් ම
ලංකාවට පැමිණි ෙයෝනක ජාතිකයින්ෙගන්
පැවෙතන්නන්ෙග් සංඛ=ාව කම කමෙයන් වැඩි වී
ගිෙය්ය. ඔවුන් පසු කෙලකදී වූවද අරාබි ස්තීන් ෙමහි
ෙගන්වා ගත් බවට වාර්තා ෙනොමැත. සිංහල මව්
පාර්ශවෙයන් පැවත එන්නන් ෙලසට ඔවුන්ට
ඓතිහාසික පසුබිමක් ඇති බවට හිමිකම් කිව හැකිය.
ලංකාෙව් ෙයෝනක නායකයන්ට ෙබොෙහෝ විට “හිමි”
යන පටබැඳි නාමය තිබුණි. මීට ෙහේතුව පුරාණ
හිමියාර් ෙහෝ ෙය්මන අරාබි රාජධානිය සමග
ඔවුන්ෙග් තිබුණු සම්බන්ධතා විය හැකිය. ෙම් අනුව,
වස්තු හිමි නමැති සිංහල ෙයෝනක කුමරු කුරුණෑගල
රාජධානිය ෙකොට ෙගන ෙදවන බුවෙනකබාහු නමින්
ලංකාෙව් රජ කළ බව ෙපෙන්.

ෙයෝනක රජු
වස්තු හිමි කුමාරයා වූ කලී පළමු වන බුවෙනකබාහු
රජුෙග් ෙදවන බිසව වූ, කුරුණෑගල ට ආසන්න
මැදකැටිය ගෙම් විසු කුලීන ෙයෝනක කාන්තාවක් වූ
යකඩ ෙදෝලිය බිසවෙග් පුතයා බව කුරුණැගල
පුරාවෘතයන්හි සඳහන් ෙව්. ෙම් කුමාරයා මුස්ලිම්
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භක්තිකෙයකු වූ නමුත් පුණ= කටයුතු කිරීෙමන් පින්
දහම් රැස් කිරීමට ආශා කළ රෙජකු බවත් ෙබෞද්ධ
භික්ෂුණ් දහස් ගණනකට දිනපතා දානය පිරිනැමීමට
ඔහු විසින් කටයුතු සැලසු බවත් මහාවංශෙය් සඳහන්
ෙව්. “තමා ඔටුනු පලන් දින උත්සවය රෙජකුට ඔබින
ඉතා අනර්ඝ තත්වෙයන් වර්ෂයක් පාසා ඔහු විසින්
පවත්වන ලද අතර ඉන් පසු උපසම්පදා මංගල=යක්
ඉතා උත්සවශීෙයන් පවත්වා බුදු දහමට පධාන තැනක්
ලබා දුන්ෙන්ය” යි මහාවංශය කියයි.
රාජකීය කුමාරිකාවකට (රන්ෙදෝලිය බිසව) උපන්
කුමෙරකුට, එනම්, වස්තු හිමි කුමාරයාෙග් අර්ධ
ෙසොෙහොයුෙරකුට පක්ෂපාත වූ සිංහල අමාත=වරුන්
පිරිසක්, වස්තු හිමි කුමාරයාෙග් රාජ= කාලෙය් ෙදවන
වර්ෂෙය්දී, දැනට කුරුණෑගල කච්ෙච්රිය පිහිටි
ස්ථානයට පිටු පසින් පිහිටි ඇතුගල මුදුෙන් පැවැත් වූ
උත්සවයකට සහභාගී වන ෙලස රජුට ආරාධනා
ෙකොට ඔහු එකී ගල මුදුෙනන් පහළට ෙපරළා ඔහුෙග්
මරණය සිදු කළහ. ඔහුෙග් මරණය සිදු වූ ස්ථානෙය්
ගෙල් බණ්ඩාර ෙද්වාලය ඉදිෙකොට තිෙබ්. කුරුණෑගල
විසු එෆ්. එම්. ෙමොඩර් ෙමෙසේ ලියා තිෙබ්. “ෙම්
අවාසනාවන්ත සිද්ධිය සිදු වූ ගල් පර්වතය අසල
පෙද්ශෙය් ඇතැම් දින වල මැදියම් රැෙය්දී දුඹුරු
පැහැති අශ්වෙයකු පිට නැගී ගත් සුදු ඇඳ ගත්
පුරුෂෙයකුෙග් අවතාරය දිස්වන බව අද දක්වාම
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මිනිස්සු විශ්වාස කරති. ෙම් වූ කලී වස්තු හිමි
කුමරුෙග් අවතාර යයි කියනු ලැෙබ්.
1470 - 71 දී හට ගත් සිංහල කැරැල්ෙල්දී ෙදවන
බුවෙනකබාහු රජුට විරුද්ධව නැගී සිටි කැරලි නායක
සිරිවර්ධන
පතිරාජට
කුරුගම-හිමි
නමැති
බලසම්පන්න ෙයෝනක පධානියා විසින් උදව් කරන
ලදී. කළු ගෙඟ් සිට වලෙව් ගඟ දක්වා ද වැලිගම සිට
ෙකෝට්ෙට් අසල පෙද්ශය දක්වාද සිරිවර්ධනෙග් හමුදා
පබලව සිටියහ. රජුෙග් බාල ෙසොෙහොයුරා විශාල
හමුදාවක් රැෙගන වැලිගමට ෙගොස් කුරුගම-හිමිෙග්
පිටු පසින් පහර දුන් නමුත් අවසානෙය්දී සමගි
සම්මුතියකට පැමිණ යුද්ධය සමාදාන වීමට රජුට සිදු
විය. වැලිගම අද දක්වාත් වැදගත් ෙයෝනක පිරිස
වසන නගරයක්ව පවතී.
පෘතුගීසීන් විසින් ලංකාව ෙසොයා ගන්නා ලද්ෙද් ද
ෙයෝනකවරුන් නිසාය. ලංකාෙවන් රැෙගන ගිය
වටිනා කුළුබඩු රැගත් නැව් පසු පස පෘතුගීසීන් එළවා
ෙගන යාෙම්දී කුණාටුවකට අසු වූ පෘතුගීසී නැව්
ලංකාෙව් ෙවරළට ගසා ෙගන ආෙව්ය. පසු කෙලක
ලංකාව යටත් ෙකොට එහි පාලනය ගැනීමට පෘතුගීසීන්
පැමිණි විට ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කිරීමට ෙයෝනක
ජාතිකෙයෝ ෙදවන විජයබාහු රජුට සහෙයෝගය දුන්හ.
ෙකෝට්ෙට් රාජධානියට පිටතින් ආරක්ෂක පවුරක්
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ඉදිකළ ෙයෝනකයින් පෘතුගීසීන්ෙග් ඉදිරි ගමන
වැළැක් වීම සඳහා කාලතුවක්කු කීහිපයක් එහි සවි
කළහ. පෘතුගීසීන්ට ජය අත් වූ පසු ඔවුන් හැකි තරම්
විශාල වශෙයන් ෙයෝනක ජාතිකයින් මරා දැමුහ. ෙම්
ඝාතනයට අසු ෙනොවී පලා ගිය සියලුම ෙයෝනක
වරුන් මහනුවර ෙසනරත් බණ්ඩාර රජු විසින්
පිළිගන්නා ලද අතර ඔවුනතුරින් ආෙරෝහ පරිනාහ
අය මඩකලපුෙව් යුද්ධ හමුදාවට බඳවා ගන්නා ලදී”.
සයිරස් ඩී. එෆ්. අෙබ්ෙකෝන් විසිනි.
(සිෙලෝන් ඔබ්සර්වර්, ඉරුදින සංගහය - 1949
ඔක්ෙතෝබර් 23)

ඔටු බලකාය
ෙහන්රි ෙකොරයා.
(ද සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්, ඉරුදින සංගහය - 1965
අෙගෝස්තු 8
“රණ ශුරයන් වූ ලංකා ෙයෝනකවරු සිංහල යුද්ධ
හමුදාෙව් ෙකොටසක් වුහ. ඔවුන්ෙග් ඔටු බලකාය (ඔටු
පැන්නිය) 17 වන ශත වර්ෂෙය්දී වැල්ලවාය සටෙන්දී
පමුඛ ස්ථානයක් ගත්ෙත්ය. වැල්ලවාෙය්දී ලැබූ විශිෂ්ට
ජයගහණය සිහි කිරීමක් වශෙයන් ෙම් ඔටු බලකායට
ෙගෞරව කරමින් ෙදවන රාජසිංහ රජු (කි. වර්ෂ 1634
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– 1684) විසින් හඟුරන්ෙකත මහා ෙද්වාලයට පුජා
කරන ලද රාජකීය පතිඥාත ෙද්ව අංගම් ෙරද්ෙදහි ෙම්
බලකාය සිතුවම් කරන ලදී. මන්නාරෙමහි ෙබෝබ් ගස්
ෙදකක් තවමත් තිබීම ෙමහිලා සැලකිය යුතු
කරුණකි. ෙම් ගස් වල ෙකොළ ඔටුවන්ෙග් ආහාරය
පිණිස ගනු ලැබීය. ෙම් ගස් ෙදකින් එකක් මන්නාරම්
නගරය මැද ඇති අතර අෙනක පිහිටා ඇත්ෙත්
මන්නාරෙමන් සැතපුම් දහයක් ඈත යාපනය පාෙර්
පපාෙමොෙටයි ගෙමහිය. මන්නාරම් දිස්තික්කෙය්
මුරුක්කන් සහ සලවතුෙරයි (සිලාවතුර) හරහා
යාෙමන් ළඟා විය හැකි අරිප්පු නමැති ස්ථානෙය්
මුහුදට මුහුණ ලා පිහිටි අත හැර දැමු ෙයෝනක ජල
ස්ථම්භයක් දැනුදු දක්නට ඇත.
ලන්ෙද්සි අද්මිරාල් ෙජෝරිස් වෑන් ස්පිල්බර්ජන්
මඩකලපුවට ෙගොඩ බට බව සැල වූ විට ෙදවන
විමලධර්මසුරිය රජු මහත් ෙසේ සතුටට පත් ව ෙම්
විෙශේෂ අමුත්තන් පිළිගැනීම සඳහා තුර්කි, ෙයෝනක හා
සිංහල වැනි නානා ජාතීන්ෙගන් සමන්චිත බල ඇණි
අටකින් සමන්විත වූ දහසක් පමණ යුද්ධ ෙසේනාවක්
මඩකලපුවට යැවූ බව වුටර් ස්ෙකෝටන් විසින් ලියා
තිෙබ්.
එක්තරා ලුණු පමාණයක් වර්ෂයක් පාසා ලුණු බද්ෙද්
දිසාවට ෙගනවුත් භාර දීමටත් පුවක් ෙවළඳාෙමන්
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ලැෙබන ලාභෙයන් ෙකොටසක් භාණ්ඩාගාරයට
ෙගවීමටත් යටත් ව මුහුදු බඩ පළාත් සමඟ ෙවළඳාම්
කිරීෙම් තනි අයිතිය කන්ද උඩ රට රජ වරුන් විසින්
ෙයෝනක ජාතිකයන්ට දී තිබුෙණ්ය.
මුහුදු බඩ පෙද්ශ වල සංචාරය කිරීෙම්දී ෙයෝනක
ෙවළඳුන්ට දී තිබුණු අවසර පත් ඒ ඒ කඩවත් භාරව
සිටි මුදලි වරුන්ට ෙපන්වීමට ෙයෝනක ෙවළඳුන්ට
නියම කර තිබුණු බවත් ෙල්ඛනාගාර වල ඇති ඕලන්ද
ෙල්ඛන වලින් ෙපෙන්.
කල්පිටිය සහ පුත්තලම වරාය වලට ඇතුළු වන
උඩරට ෙයෝනක ෙවළඳුන් විසින් රතු සිංහ රුපයක්
සහිත සුදු ෙකොඩියක්, ෙවළඳ බඩු වැඩි වැඩිෙයන්ම
පුරවා තිබුන සෑම යාතාවකම ඔසවා තැබීම විෙශේෂ
සිද්ධියකි.
ෙම් අනුව බලන කළ, ඔවුන්ෙගන් පැවෙතන්නන් වූ
වර්තමාන ෙයෝනකවරු සිංහ ෙකොඩියට සැලකිලි
දැක්වීම පුදුමයට කාරණයක් ෙනොෙව්. ඔවුන් ලංකාවට
ෙගොඩ බට දිනෙය් සිටම සිංහ ෙකොඩිය ඔවුන්ෙග්
ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක්ව පවතී.
නිශ්චල කලපු ජලෙයන් යුත් ෙල්වායන් හරහා
සැතපුම් හතරක් ඈතින් නැතෙහොත් පුත්තලෙම් සිට
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බටහිර ෙදසට විහිදී කල්පිටියට යන ධුලි සහිත පාෙර්
සැතපුම් දහයක් ගිය තැන නවකඩ්ඩු නමැති අපකට
ගම්මානය පිහිටා තිෙබ්. ෙමහි පිහිටි අලංකාර පුළුල්
ෙවරෙළේ ෙබොරලු රහිත සිහින් වැලිතලාව මෘදු පාද
වලට සුව පහසුව ෙගන ෙදන්නකි. රළ පතරින් ෙතොර
මුහුද ෙකොතරම් ෙනොගැඹුරු ද යත්, ෙබොෙහෝ ඈතට
යන ෙතක් ළදරුවන්ට වුවද එහි බැස යා හැකිය.
ෙම් ගම නවකඩ්ඩු යනුෙවන් නම් කර ඇත්ෙත් කඩු
නවයක ගම යන අර්ථෙයනි. එකල රජතුෙමකු ෙග්
අභිෙෂේක මංගල=ෙයන් පසු අභිනව රජතුමා මුහුෙද්
ස්නානය ෙකොට රාජකීය අසිපත පැලඳීමට ෙපර එය
මුහුදු ජලෙය් එබිය යුතුව තිබිණි. ඔහු ලංකාෙව් රජු
වශෙයන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ෙම් චාරිතය ඉටු
කිරීෙමන් පසුව පමණකි. ෙමකී ෙපෞරාණික චාරිතය
ඉටු කිරීම සඳහා රජවරුන් නව ෙදෙනකු තම අසිපත්
ෙමම ගම අවට මුහුදු ජලෙය් ඔබා ඇති බැවින් ගමට
ෙම් නම ලැබුෙණ් යැයි කියනු ලැෙබ්.
ෙමෞලි මංගල=ෙය් ෙම් චාරිතය, මහනුවර දළදා
මාලිගාෙව් සහ ෙද්වාල වල ෙපරහැර අවසාන වීෙමන්
පසු සිදු කරනු ලබන දිය කැපීෙම් උත්සවයට
සම්බන්ධ වුවක් දැයි අපි ෙනොදනිමු. එෙහත් ෙමම
චාරිත ෙදෙකහි කැපී ෙපෙනන සමානත්වයක් දක්නට
තිෙබ්.
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ඇතැම් විට, රජතුෙමකු තමන්ෙග් රාජධානියට අයත්
සමුදයට ද අධිපතියා බව හැඟවීම සඳහාත් තම කඩුෙව්
බලෙයන් සමුදය ආරක්ෂා කිරීමට පතිඥා දීමක්
වශෙයනුත් ෙම් චාරිතය පවත්වනවා විය හැකිය. විජය
කුමාරයා ෙම් ගම අසල පෙද්ශයකට ෙගොඩ බැස්ස
නිසාත් පුත්තලෙමන් සැතපුම් හයක් පමණ ඈත පිහිටි
තණමල්විල නමැති ස්ථානෙය්දී කුෙව්ණී සමග ඔහුෙග්
විවාහය සිදු කරනු ලැබූ ෙහයින් ඒ නගරය මගුල්
ෙතොටමුණ යන නමින් පකට වීම නිසාත් ෙම් චාරිතය
ඇති වුෙය් යැයිද සිතිය හැකිය.

අරාබි ෙවෙළන්ෙදෝ
පුත්තලෙම් පදිංචි කරුවන්ෙගන් වැඩි ෙදනා ෙයෝනක
ජාතිකෙයෝ ෙවති. ෙමම ෙයෝනක ජාතිකෙයෝ වූ කලී,
ලුණු හිඳීමට හා ෙවළඳාම් කිරීමට අමතරව මුතු
කිමිදීම, ෙපොල් වගා කිරීම සහ වී ෙගොවිතැන් කිරීම
සඳහා අට වන සිය වෙසේදී ෙමහි පැමිණි අරාබි
ජාතිකයන්ෙගන් පැවෙතන්ෙනෝ ෙවති. ෙම් නිසාම
ෙමම නගරෙය් ඇති මුස්ලිම් ෙද්වස්ථානය
අත=ලංකාර විශිෂ්ට ෙගොඩනැගිල්ල්ලක් ෙලස ඉදි
ෙකොට තිෙබ්. ෙම් ෙද්වස්ථානෙය් උත්තුංග ෙකොත්
ඉතා ඈතට දර්ශනය වන අතර ළඟ සිට
නරඹන්ෙනකුට ෙම් ෙද්වස්ථානෙය් අලංකාරය සහ
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එය තබා ඇති මනහර තත්වය මැනවින් දැකිය හැකිය.
එෙහත් ෙම් සැමටත් වඩා ෙම් ෙද්වස්ථානෙය් ඇති
විෙශේෂ ලක්ෂණය නම් සිංහල රජ දරුෙවකු විසින් තම
කෘතඥතාව පළ කිරීම වස් තමාෙග් රාජ පාක්ෂික
ෙයෝනක ජාතිකයින්ට තෑගී කරන ලද අගනා තෑගී
රැසක් ෙමහි තබා තිබීමය.
සිංහල රාජ පරම්පරාෙව් අවසාන රජු වූ ශී විකම
රාජසිංහ රජතුමා චාරිතානුකුලව ෙමෞලි මංගල=ය
අවසාන කිරීමට නවකඩ්ඩු බලා යන ගමෙන්දී ෙම්
නගරෙයන් පිටත පිහිටි ෙසල්ලංෙකන්ඩල් නමැති
ස්ථානෙයහි නතර වී ඇත. ෙම් ස්ථානය අද විෙනෝද
කාමීන්ෙග් ජනපිය ස්ථානයකි. විෙශේෂෙයන්ම,
උෂ්ණාධික දින වල දුවිල්ෙලන් පිරි මාර්ග වල ගමන්
ෙකොට විඩා පත් මිනිසුන්ට ෙමහි ඇති පිරිසිදු
වැලිතලාව සහ පැහැදිලි ජලය ආනන්ද ජනකය. ඉහත
සඳහන් පරිදි නෙර්න්දසිංහ රජතුමා ෙමහි සැපත් වූ
අවස්ථාෙව්දී ෙම් පෙද්ශය පාලනය කරන ලද්ෙද්
ෙහට්ටි ෙගෝතයට අයත් රාමනාදන් නමැති දිසාව
විසිනි. මුරමඩ්ඩු නමැති ඔහුෙග් දිසා සහය මුක්කුමාර්
ජන පධානීන් අට ෙදෙනකුෙගන් සමන්චිත වුවකි.
ඔවුන් රජු සඳහා තාවකාලික මණ්ඩපයක් ඉදි ෙකොට ඒ
පෙද්ශෙයන් ලබා ගත හැකි වූ සෑම වර්ගයකම පණීත
ආහාර පාන වලින් රජතුමාට සංගහ කරන ලදී.
එෙහත් රජුට ෙහෝ රජතුමාෙග් පිරිෙසේ අන් කිසිෙවකුට
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ෙහෝ කවරදාක වත් සතුරු උවදුරක් ෙමහිදී පැමිෙණ්
යැයි ඔවූහු සිහිෙනන් පවා ෙනොසිතුහ.

මිනීමරුවන් පලවා හැරීම
බෙලන් රජකම උදුරා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කළ
තැනැත්ෙතකු විසින් රජු මරා දැමීමට එවන ලද
පිරිසකෙග් කඩා වැදීම නිසා හදිෙසේෙය්ම විශාල
කලබැගෑනියක් ඇති විය. ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජුට
හරසර දැක්වීමට පැමිණ සිටි ෙයෝනක ජනයා විසින්
මිනීමරුවන්ට පහර දී තළා ෙපළා ඔවුන් පලවා හරින
ලදී.
කෘතඥ පුර්වක රජතුමා ෙම් ෙයෝනක ජනයාෙග්
නිර්භීත භාවය සහ රාජ පාක්ෂික භාවය ගැන පැහැදී
මහනුවර රාජ ලාංජනය සහිත තමාෙග් ෙපෞද්ගලික
ෙකොඩියද රාජකීය ෙපරහැෙර් භාවිත කළ සංගීත
භාණ්ඩ කිහිපයක්ද චාමර ෙදකක්ද රිදී ටැසල් දහ
අටක් සහ ෙවනත් ෙබොෙහෝ භාණ්ඩද ඔවුන්ට තෑගි
ෙකොට ඒවා ඔවුන්ෙග් ෙපරහැරයන්හි පාවිච්චි කිරීමට
උපෙදස් දුන්හ.
රජතුමා තෑගී කළ ඉහත සඳහන් ෙකොඩියට කුමක්
වුෙය් දැයි දැන ගන්නට නැති නමුත් අෙනකුත් සියලුම
භාණ්ඩ සුරක්ෂිතව යට කී ෙද්ව ස්ථානෙයහි තබා
තිෙබ්. එෙසේම, රජතුමා අෙප්ක්ෂා කළ පරිද්ෙදන් ෙම්
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භාණ්ඩ සමහරක් ෙපරහැර වලදී භාවිත කරනු ලැෙබ්.
එෙසේ තෑගී කරන ලද ෙහොරණෑ වලින් එකක් ෙකොට
කිරීමට සිදු විය. එය තිබුණු පරිදි පිඹීමට අපහසුවූ අතර
ශත වර්ෂ ගණනකට ඉහත දී සිටි මිනිසුන්ට අදට වඩා
ශක්තිමත් ෙපණහලු තිබුෙණ්දැයි ඒ දකින
ඇතැෙමකුට සිෙතන්නට පුළුවන.”
ෙහන්රි ෙකොරයා.
(ද සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්, ඉරුදින සංගහය - 1965
අෙගෝස්තු 8)
(උපුටා ගැනීම: “ශී ලංකා ෙයෝනකවරුන්ෙග් අතීත
පියසටහන්” - ෙයෝනක ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික
නිෙක්තනය - ෙකොළඹ)
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-2.
අරාබි පිය පාර්ශවෙයන් හා සිංහල මව් පාර්ශවෙයන්
පැවත එන ශී ලාංෙක්ය මුස්ලිම් වරුන්ෙග් මව්බස
ෙදමළ වුෙය් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ මහාචාර්ය
ෙලෝනා ෙද්වරාජ මහත්මිය විසින් සකස් කරන ලද “ශී
ලංකාෙව් මුස්ලිම්වරු – සහශයක ජනවාර්ගික
සහජීවනය, 900-1915” නම් වූ පර්ෙය්ෂණාත්මක
ගන්ථෙයන් උපුටා ගත් ෙකොටසක් පහතින් ඉදිරිපත්
ෙකොට ඇත්ෙතමු.
“ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම් වරුන්ෙග් මව්බස කුමක්ද යනු
මත ෙභ්දයට තුඩුදුන් කරුණකි. උතුෙර් සහ
නැෙගනහිර අය ෙදමළ භාෂාව කථා කරන අතර
දිවයිෙන් අෙනකුත් පෙද්ශ වල භාෂා ෙදකම කථා
කරති.
මැදෙපරදිගින්
මුලින්ම
පැමිණි
සාංකමණිකෙයෝ අල් කුර්ආනෙය් භාෂාව හා ආගමික
ෙමෙහය පවත් වන අරාබි භාෂාව කථා කළහ. එනිසා
ෙබෞද්ධයන්ට පාලි භාෂාව ෙමන් මුස්ලිම් වරුන්ට
අරාබි භාෂාව ශුද්ධ වන්ත එකක් වී තිෙබ්. එෙසේ වුවද
ඉන්දියන් සාගරෙය් ෙවරළබඩ වාණිජ කටයුතු වලදී
ෙදමළ භාෂාව බහුල ෙලස භාවිත කරනු ලැබු බැවින්
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එය කතා කිරීම මුස්ලිම් ෙවළන්ඳන් හට පාෙයෝගික
අවශ=තාවක් විය.
මුස්ලිම් සංකමණිකයන්ෙගන් ෙදවන පිරිස ශී
ලංකාවට අවතීර්ණ වුෙය් දකුණු ඉන්දියාෙවනි. දකුණු
ඉන්දියානු වරාය වල පදිංචි ව සිටි මුල් අරාබි
ෙවළන්ෙදෝ ෙද්ශීය ස්තීන් විවාහ කර ගත්හ. ෙම් කුඩා
මුස්ලිම් පජාව, හින්දු ආගම අත හැර ඉස්ලාම් ආගම
වැලඳ ගත් සැලකිය යුතු පමාණයක් වු නිසා
සංඛ=ාත්මක වශෙයන් වර්ධනය විය. දකුණු
ඉන්දියාෙව් මුස්ලිම් ජනගහනය වර්ධනය ෙවත්ම,
දවිඩ වාග් ස්වර විද=ාව උල්ලංඝනය ෙනොවන පරිදි
යම් යම් ෙවනස් කම් සහිතව ෙදමළ සහ මලයාලම්
භාෂා අරාබි අක්ෂරෙයන් ලිවීමට පටන් ගත්හ.
ඉස්ලාමීය සංකල්ප සහ ආගෙමන් මුළුමනින්ම ෙවන්
කළ ෙනොහැකි යම් යම් කටයුතු පකාශ කිරීම සඳහා
අරාබි වචන ගණනාවක් හඳුන්වා දී තිෙබ්. ෙමම
උපභාෂාව අරාබි-ෙදමළ භාෂාව යනුෙවන් හැඳින්විණි.
දකුණු ඉන්දියාෙව් මුස්ලිම් වරුන් ඉස්ලාමීය ෙලෝකෙය්
සාහිත=ය දැන සිටි අතර ඒවායින් සමහරක් අරාබිෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබීය. දහ හතර
වන සියවෙසේ සිට අරාබි ෙදමළ මාධ=ෙයන් දකුණු
ඉන්දියාෙවන් ඉස්ලාම්හි බලපෑම් පැතිෙරන්නට විය.
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දකුණු ඉන්දියාෙව් මුස්ලිම් වරුන් සහ ශී ලංකාව අතර
පැවති වාණිජ සම්බන්ධකම් සහ සංස්කෘතික
සම්බන්ධතා අෙන=ෝන= වශෙයන් ශක්තිමත් විය.
ඉස්ලාම් දහම හැදෑරීම සඳහා ෙවල්ෙලෝරෙය් ෙද්ව
ධර්ම ආයතන වලට ගිය ශී ලාංකික මුස්ලිම් පරම්පරා
ආපසු පැමිණ තමන් උගත් ෙද් අන් අයට පහදා දුන්හ.
වර්ධනය වු මිත සම්බන්ධකම් ෙකතරම් වීද යත්,
දකුණු ඉන්දියානු මුස්ලිම් වරුන් ගරු බුහුමන් දැක් වු
පුද්ගලෙයෝ ශී ලාංකික මුස්ලිම් වරුන් අතරද ඒ හා
සමාන ෙගෞරවයකට පාත වුහ. සතකතුල්ලා අප්පා,
මාප්පිල්ෙල් ෙලබ්ෙබ් අලීම් වැනි නම් ෙපෝක් සමුද
සංධිය ෙදපැත්ෙත්ම එක ෙලස පචලිත විය. ෙම් සියලු
සම්බන්ධතා පවත්වනු ලැබුෙය් අරාබි ෙදමළ භාෂාව
මගිනි. එය මුස්ලිම් වරුන්ෙග් වාණිජ භාෂාව පමණක්
ෙනොව ඉස්ලාමීය සංස්කෘතිෙය් භාෂාවද විය. අල්
කුර්ආනය අරාබි-ෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරන
ලද අතර මෑතක් වන තුරුම එය සිංහලයට
පරිවර්තනය කරනු ෙනොලැබීය. මුස්ලිම් ළමයින්
අනිවාර්යෙයන්ම අල් කුර්ආනය කියවිය යුතු වු බැවින්
ඔවුන්ට අරාබි-ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැනීමට සිදු විය.
මුළුමනින්ම සිංහල කතා කරන පෙද්ශ වල ශත වර්ෂ
ගණනාවක් ජීවත් වු මුස්ලිම් වරුන් ඔවුන්ෙග් මව් බස
වශෙයන් අරාබි-ෙදමළ භාෂාව රැකගත්ෙත් මන්දැයි
ෙමයින් පැහැදිලි ෙව්.” (“ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම්වරු –
සහශයක ජනවාර්ගික සහජීවනය, 900-1915” ගන්ථ
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කර්තෘ: ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්ය ෙලෝනා ෙද්වරාජ
මහත්මිය)
අද ඇතැම් ආගම්ෙභ්දවාදීන්ෙග් මතය වී තිෙබන්ෙන්
ලාංෙක්ය මුස්ලිම් වරුන් ෙමරටට අයිති නැති බවත්
ඔවුන් ඔවුන්ෙග් මුල් පෙද්ශ වන අරාබියට නැවත යා
යුතු බවත්ය. ෙම් නිසා අපට වත්මන් ශී ලාංෙක්ය
මුස්ලිම් වරුන් ලංකාවට සම්බන්ධ වුෙය් ෙකෙසේද?
යන්න පිළිබඳව මඳක් ෙසොයන්නට සිතුණි. එම නිසා
පහත සඳහන් මුලාශයන් මගින් උපුටා ගත් ෙකොටස්
සැමෙග් අවධානය පිණිස ෙමමගින් ඉදිරිපත්
කරන්ෙනමු.
“අප කවුරුත් දන්නා පරිදි ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම්
වරුන්ෙග් ආරම්භය පිළිබඳව මුලික පභවයන් රැසක්
දායක වී ඇත. ඒවා නම් ලංකාවට පැමිණි අරාබි
ෙවළඳුන්, මලබාර ෙවළඳුන් සහ ජාවකයන්ය. ෙමයින්
අරාබි ෙවළඳුන් සමග ශී ලංකාෙවහි තිබුණු සබඳතාව
පුර්ව ඉස්ලාමීය යුගය දක්වා ඈතට විහිදී ඇත.
ලංකාෙව් රජ කළ පණ්ඩුකාභය රජතුමාෙග් කාලෙය්
ඉතිහාසය ගෙව්ෂණය කරන අපට ඒ ගැන සාධකයක්
හමු ෙවයි. එනම් පණ්ඩුකාභය රජු (කි.පු. 377-307)
තම අගනුවර වු අනුරාධපුරෙයහි යම් යම් ඉඩම්,
අගනුවරට පැමිණි පුර්ව ඉස්ලාමීය යුගෙය් අරාබි
ෙවළඳුන් වු ෙයෝනකයන් (මහාවංශය, X, පි.90) සඳහා
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ෙවන් කළ බවයි. තවද අනුරාධපුර යුගෙය් අගනුවර
තුළ යවන (ෙයොනුන් වාසය කළ) වීදි පවා තිබුණු බව
ඉතිහාසෙය් සඳහන් ෙව්.
ඉතිහාසය ෙම් කියන ෙදය සත=යක් නම් ශී ලංකාවට
පැමිණි විජය කුමාරයා සහ පිරිස ෙමරටට ආ යුගයට
ෙපර ෙහෝ ඊට පසු කාලෙය් සිට අරාබි වරුන් ෙමරටට
පැමිණ ෙමරට සමග ගනු ෙදනු කරන්නට ඇත.
එෙමන්ම ලංකාවට පැමිණි අරාබි ජාතිකයන් ෙද්ශීය
කාන්තාවන් සමග විවාහ වීම නිසා අරාබි සිංහල මිශ
ෙද්හ ලක්ෂණ වලින් ෙහබි සමාජයක් බිහි වන්නට
ඇත. ෙමම ෙයෝනක සමාජෙය් සිටි ඇතැම් ස්තීන්
සිංහල රජ වරුන්ෙග් ආකර්ෂණයට පාත වුවා පමණක්
ෙනොව ඇතැම් සංෙද්ශ කාව=යන් කළ කවීන්ෙග්
වර්ණනාවට පවා පාත විය. පහෙළොස් වන ශත
වර්ෂෙය් සාහිත= කෘති වු සංෙද්ශ කාව= වල
(ෙකෝකිල සංෙද්ශ වර්ණනාව, ඩබ්.එෆ්. ගුණවර්ධන,
74 වන කවිය සහ ගිරා සංෙද්ශ විවරණය, මුණිදාස
කුමාරතුංග, 104 වන කවිය) ෙයොන් ලියන් ෙහවත්
ෙමම අරාබි මිශ ෙයෝනක කාන්තාවන් ගැන සඳහන්
ෙව්. ෙම් නිසා අරාබි වරුන් ෙමරට සමග ගනු ෙදනු
කෙළේ මෑතක සිට ෙනොවන බව සහ ඔවුන් විසින්
ෙමරට ජනාවාස කර ගත්ෙත්ද අද ඊෙයක ෙනොවන
බව ද පැහැදිලිය.
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ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම් වරුන්ෙග් මුතුන් මිත්තන් නව
වන ශත වර්ෂෙය් දී කායල්පට්නම් හි මුල් ජනාවාස
පිහිටුවා ගත් අතර ඉන් අවුරුදු ගණනාවකට පසුව
1024 දී එම නගරෙයන් පැමිණි පිරිසක් ෙබ්රුවල
ජනාවාසයක් පිහිටුවා ගත්ෙත්ය, යන මතය
කාසිෙචට්ටි විසින් සඳහන් කරන ලදී. (Casie Chetty,
The Ceylon Gazeteer)
තමා සිටි කාලෙය් ෙබ්රුවල පදිංචි වී සිටි ඉතාම
පැරණි මුස්ලිම් පවුල් වලින් එකක් සතුව පැවති පුරාණ
අරාබි ෙල්ඛනයක්, 1926 දී ලියන ලද “ෙසෝනහාර්”
නම් වු සිය කෘතිෙයහි ෙජ්.සී. වෑන් සැන්ඩන් උපුටා
දක්වයි. එහි දැක්ෙවන පරිදි, ෙය්මනෙයහ් රජ
පවුලකට අයත් පුතුන් ෙදෙදෙනකු කි.ව 604 දී
ලංකාවට පැමිණ ඇත. ඉන් එක් තැනැත්ෙතක්
මන්නාරමට ෙගොඩ බැස අතර අෙනක් තැනැත්තා
ෙබ්රුවල ෙගොඩ බැස එහි පදිංචි වී ඇත. ඔහුෙගන්
පැවෙතන්නන් බැව් කියා පෑ මුස්ලිම්වරු කිහිප
ෙදෙනක්ම ෙබ්රුවල සිටියහ. (J.C Van Sanden
Sonahar, A Brief History of the Moors of Ceylon,
Colombo, 1926,pp.117-118)
ෙකෙසේ වුවද මෙග් අදහස නම් ෙලොව නා නා විධ
ස්ථාන වලින් ෙමරටට ෙගොඩ බැසි මුස්ලිම් ෙවළඳුන්
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ලක්දිව කාන්තාවන් සමග විවාහ වී ෙමරට මුල්
බසින්නට ඇත. එෙලස ෙමරට මුල් බැසි ඔවුන් විවිධ
වු ජනවර්ග වලට අයත් අයවලුන් වුවද සිය දහම ෙලස
ඉස්ලාම් බැතිමතුන් වුෙයන් මුස්ලිම් ෙලස
හැඳින්ෙවන්නට ඇත. ෙම් අය දහෙම් නාමෙයන් එක්ව
පසුව මුස්ලිම් නමින් ජනවර්ගයක් ෙලස බිහි ව ඇති
බවයි.
වත්මන් සමාජයට අතීතය ෙදස බැලීෙමන්
ඉතිහාසෙයන් ලද හැකි ආදර්ශයන් ෙබොෙහෝය.
විෙශේෂෙයන් අතීතෙය් අප රට තුළ තිබුණු ආගමික
සහජීවනය අරභයා ලද හැකි පාඩම් ෙබොෙහෝමයක්
ඇත. විෙශේෂෙයන් උඩරට පාලන කාලය තුළ සහ ඊට
පසුව මුස්ලිම් වරුන් සහ උඩරට සමාජය අතර තිබුණු
සහසම්බන්ධය ඉතා විශිෂ්ටය.” (මහාචාර්ය ෙලෝනා
ෙද්වරාජෙග් “ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම්වරු – සහශයක
ජනවාර්ගික සහජීවනය” නම් වු කෘතිෙය් 146 වැනි
පිටුෙවන් පහත ෙකොටස උපුටා ගන්නා ලදී.
“1872 දී සම්පාදනය කරනු ලැබු, මහනුවර
දිස්තික්කයට අයත් රාජකාරි බදු ෙල්ඛනෙය් (Service
Tenures Register, Kandy, Vols. 1,2, 1872
කච්ෙච්රිෙයන් හමු වු අත් පිටපත) කරන ලද
ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් මාලිගාවට අයත් ෙසේවා පංගු
22

වල පදිංචි ව සිටි මුස්ලිම් වරුන් කිහිප ෙදෙනකුෙග්
නම් සඳහන් ෙව්. මුස්ලිම් වරුන් ඉටු කරන ලද
ෙසේවාවන්, හීන කුලෙය් කාර්යයක් යැයි සලකනු ලැබු
ෙබර ගැසීෙම් සිට ෙගොවි කුලෙය් උසස් අය විසින්
පමණක් උසුලන ලද ඉතා සම්භාවනීය ස්වභාවෙය්
නිලයන් දක්වා පැතිරුණු ඒවා විය.
ෙමොෙහොමඩ් ෙලබ්ෙබ් සහ උදුමා ෙලබ්ෙබ් යන මුස්ලිම්
වරුන් ෙදෙදනා දළදා මාලිගාවට අයත් පල්ෙල ගම්පහ
කහවත්ත නම් ගෙම් ලුණු ෙදන පංගුව භුක්ති වින්දාහ.
එම පංගුවට අයත් රාජකාරිය වුෙය්, අලුත් අවුරුදු
මංගල=ය සඳහා ෙහොඳ පිරිසිදු ලුණු ෙසේරු 20ක්
මාලිගාවට සැපයීමයි. (STR of the Dalada
Maligava, Services due from Harispattuva p.695)
උඩරට රාජධානිෙය් අන්තිම කාලය වන විට ඕලන්ද
වරුන් වරායවල් පාලනය කරමින් අත=වශ=
ෙවළඳාම සීමා කිරීමට උත්සාහ දරමින් සිටි බැව්
සිහිපත් කිරීෙම්දී ෙමම රාජකාරිෙය් බැරෑරුම් කම
වැටෙහනු ඇත. මාලිගාෙව් කාර්ය මණ්ඩලයට ආහාර
පාන සැපයීම සඳහා පමාණවත් ලුණු සහ කරවල
ෙතොග තබා ගැනීමට මාලිගාෙව් මුලාදෑනීන්ට සිදු විය.
දියවඩන නිලෙමට කරවල කූරියකු සහ බුලත්
හුරුල්ලක් (ෙකොළ හතළිහක්) සැපයීමද ඒ
රාජකාරිෙය්ම ෙකොටසක් විය.
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බුලත් හුරුල්ලක් පිළිගැන්වීම යමකුෙග් හාම්පුතුන්
හට ගරුසරු දැක්වීෙම් චාරිතයකි. ෙම් සිරිත දැනුදු,
විෙශේෂෙයන්ම සිංහල අලුත් අවුරුදු සමෙය්දී ශී
ලංකාෙව්දී සිදු ෙකෙරනු දැකිය හැකිය.
ලුණු සහ කරවල සැපයීම, මුස්ලිම් වරුන් විසින් ඉටු
කරන ලද ආගමික ෙහෝ සංස්කෘතික ෙහෝ
වැදගත්කමකින් ෙතොර හුෙදක්ම පෙයෝජනය මුලික
කර ගත් රාජකාරියක් වශෙයන් සැලකිය හැකිය.
ෙකෙසේ වුවද, මාලිගාවට අයත් ගම් වල ෙහේවිසි පංගුව
භුක්ති විඳි මුස්ලිම් වරුන් සෑෙහන සංඛ=ාවක් සිටිය
බව සැලකිල්ල ෙයොමු විය යුතු කරුණකි.”
ෙමම ෙකොටස උපුටා ගන්නා ලද්ෙද් ෙකොළඹ
විශ්වවිද=ාලෙය්
ඉතිහාසය
පිළිබඳ
සම
මහාචාර්යවරියව සිටි මහාචාර්ය ෙලෝනා ෙද්වරාජ
මහත්මිය විසින් රචිත, ලංකා ඉස්ලාමීය පදනම විසින්
පකාශයට පත්කරන ලද, “ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම්වරු –
සහශයක ජනවාර්ගික සහජීවනය, 900-1915” නම් වු
කෘතිෙය් 146 වැනි පිටුෙවනි.
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-3.
“ලංකාදීප” 2012 මැයි 5 ෙවනිදා ෙසනසුරාදා. සුජිත්
අක්කරවත්ත

රහමාන් යාපනයට පා තබයි
“ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය තුන් කඩකට ෙබදී යාෙම්
සිදුවීම් විජයබා ෙකොල්ලය ෙලස සුපකටය. ෙමෙලස
සිංහල රාජධානිය සී සී කඩව ෙබදී යාම පෘතුගීසීන්
අමන්දානන්දයට පත් කළ සිදුවීම විය. පස්වනක්
පීතිෙයන් පෘතුගීසීන් ඔකඳ කළ ෙකෝට්ෙට් ෙබදීයාම
තවත් ආඩම්බරකාර සිදුවීමක් වුෙය් නව වන
බුවෙනකබාහු ෙග් මුස්ලිම් විෙරෝධය නිසාය. අරාබි
මුහුෙද් ෙවෙළඳ බලය සඳහා පෘතුගීසීන් සහ
මුස්ලිම්වරුන් අතර යුද ඇවිළී තිබු ෙමකල එම
ෛවරය සිරිලකදී ද පුපුරා යමින් තිබිණි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ ෙකොටුව වටා පැතිර සිටි
මුස්ලිම් සහ අරාබි ෙවෙළඳ පජාවෙග් දැඩි
විෙරෝධතාවන්ට පෘතුගීසීන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු විය.
ෙමය ෙකෝට්ෙට් අග නගරෙය්දී ද එෙලසම විය. එම
නිසා පෘතුගීසීන් මාන බලමින් සිටිෙය් ෙකෝට්ෙට්
අගනගරෙයන් මුස්ලිම්වරුන් පන්නා දැමීමටය.
පුතෙයකු
ෙනොමැතිව
හා
තම
සෙහෝදර
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මායාදුන්ෙන්ෙග් නැගී ඒම ද නිසා මහත් බිෙයන් රජ
පදවි දරමින් සිටි නව වන බුවෙනකබාහුෙග් භීතිය
ෙතගුණ වුෙය් පෘතුගීසීන් හදිසිෙය් කළ බලපෑම
නිසාය.
ඒ අනුව පෘතුගීසීහු ෙකෝට්ෙට් රැක දීමට නම් නව වන
බුවෙනකබාහු කිතුනුෙවකු විය යුතු බව දන්වා සිටියහ.
රජු එයට මැළි වූ කළ පෘතුගීසීහු අග නගරයට කඩා
වැදී නගරය ගිනිබත් කළහ. එදින රාතිෙය් ෙකෝට්ෙට්
දළදා මැදුෙරහි වැඩ සිටි දන්ත ධාතුන් වහන්ෙසේ
හිරිපිටිෙය් දිවනරාළ විසින් සීතාවකට ෙගන යනු
ලැබුහ. ෙම් අතර පෘතුගීසීහු මුණගැසුණු රජ ෙතෙම්
ෙවනත් එකඟතාවක් සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කෙළේය.
තමාට ෙබෞද්ධත්වය අත් හැර දැමිය ෙනොහැකි බවත්
ෙවනත් ඕනෑම ඉල්ලීමකට එකඟ වන බවත් රජු
පෘතුගීසීන්ට කීෙව්ය.
ඒ අනුව පෘතුගීසීහු ඉල්ලීම් ෙදකක් රජුට ඉදිරිපත්
කළහ. ඔවුන්ෙග් පළමු ඉල්ලීම වුෙය් රජුෙග් මුනුබුරා
ඔටුන්න හිමි කුමරු ෙලස නම් කර ඔහු කිතුනු ආගමට
හරවන ෙලසය. ෙදවන ඉල්ලීම වුෙය් ෙකෝට්ෙට් අග
නගරෙයහි සිටින ස්වෙද්ශීය විෙද්ශීය මුස්ලිම් ජනයා
පැය හයක් යන්නට මත්ෙතන් අග නගරෙයන් පලවා
හරින ෙලසය. රජු පළමු ඉල්ලීමට මහත් ෙසේ බිය විය.
දළදා වහන්ෙසේ අහිමිව ඇති විටක තම මුනුබුරු අන=
ආගමීකරණයට පත් කිරීෙමන් වන අනතුර ඔහු
දුටුෙව්ය. රජු ඒ සඳහා කල් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. එවිට
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පෘතුගීසීහු වහා ෙදවන ඉල්ලීම කියාවට නගන ෙලස
බලකර සිටියහ. රජු ඒ අනුව ෙකෝට්ෙට් අග නගරෙයහි
වැසි සියලු මුස්ලිම් ජනයාව පැය හයක් යන්නට
මත්ෙතන් රාජධානිෙයන් පිටමං වීෙම් නිෙව්දනය
නිකුත් කෙළේය.
ඒ සඳහා පළමු අණ ෙබරය වැයුෙන් බැද්දගාෙන් දීය.
සියවස් ගණනාවක් මුළුල්ෙල් සිංහලයන් සමග
සහජීවනෙයන් සිට මුස්ලිම් ජන පජාව ඉතිහාසෙයන්
පථම වරට සිංහල රෙජකු අතින් පිටමං කරනු ලැබීය.
ෙවළඳුන්, සිටුවරුන්, ෙවදුන්, හුදියන්, කවියන්, ආදී
විවිධ තරාතිරම් වල මුස්ලිම් ජනයා ෙකෝට්ෙට් අත හැර
රැකවරණය පතා ගිෙය් මායාදුන්ෙන් රජුෙග් සීතාවක
රාජධානියටය. එෙමන්ම එදින රාතිෙයහි අග
නගරෙයන් පිටමං කළ මුස්ලිම් ජනයා සීතාවකට
අයත් මල්වාන, හිඹුටාන සහ ගලෙගදරට පලා යන
විට ෙකෝට්ෙට් අග නගරෙයහි සිටි ෙබෞද්ධ පභූන් ද
ඔවුන් සමග එක්වීම ඉතිහාස කතා ලතාෙව් අසිරිමත්
සිදුවීමක් ද ෙව්. ඒ දළදා වහන්ෙසේ සීතාවක වැඩම වීමද
මුස්ලිම් සිංහල ජනයා එකම ෙමොෙහොතක සීතාවකට
පලා යාමද නිසාය.
ෙම් අනුව සීතාවකට පලා ගිය සාරවත් මුස්ලිම් ජනයා
නිසා මායාදුන්ෙන්ෙග් රාජධානිය ඉසිරුමත්
රාජධානිය ෙලස නැගී එන්නට පටන් ගත්ෙත්ය.
එෙලසම දළදා වහන්ෙසේෙග් හිමිකම් ලද මායාදුන්ෙන්
සිරිලක එක් ෙසේසතකට නැගීම සඳහා ෙද්ශමාමක
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ෙද්ශපාලන මුහුණතක ෙපරමුණු තරුව බවට පත් විය.
සීතාවක ගිල ගැනීමට පැමිණි පෘතුගීසි බලමුළු සතර
වටින් වට කර සිඳ දැමු මායාදුන්ෙන් මුළු සිරිලක අග
රජු වීමට පියවෙරන් පියවර ෙපරට පා තබන්නට විය.
ෙම් සඳහා ඔහුට ජාතිමාමක සිංහල බලමුළු ද
ෙද්ශමාමක මුස්ලිම් බලමුළුවක් ද විය. ඒ අතර
ෙබෞද්ධ ධජය ඉහළින් ඔහුට ෙසවණ දීම මායාදුන්ෙන්
ලද සැනසිල්ලක් විය. ෙම් අතර සීතාවකට පැමිණ සිටි
මුස්ලිම් ජනයා අතර සිටි විෙද්ශීය අරාබි ජාතිකයින්ට
යළි සිය රටවලට යාමට පෘතුගීසීන්ෙගන් ඉඩ
ෙනොලැබුණි. පෘතුගීසීන්ෙග් මාරක සතුරන් බවට පත්
ව සිටි ඔවුහු ස්වෙද්ශීය මුස්ලිම් කතුන් ද සිංහල කතුන්
ද සරණ පාවා ෙගන සීතාවක සබරගමු පුරා විසිර
පැතිර යන්නට වුහ.
මායාදුන්ෙන්ෙග් අධිරාජ= විෙරෝධී සටනට ජවය ෙදන
ජනෙකොටසක් ෙලස ෙමම මුස්ලිම් වරු ඉක්මන්
ගමනින් සීතාවක සබරගමුව සියනෑ ගම්බිම් පුරා
ජනාවාසකරණය වන්න පටන් ගත්හ. ෙම් අතර
දඹෙදණිය යුගෙය් සිට ෙකෝට්ෙට් යුගය දක්වා රාජ
ලිඛිත සටහන් අතර සනිටුහන්ව ඇති එක් මුස්ලිම් පභූ
පවුලක් සීතාවක රාජධානිය සමෙය් ජනකාන්ත
මුස්ලිම් තරු ෙපොකුර බවට පත් විය. ඒ රහමාන් සිද්ධි
ෙලබ්ෙබ් මුදියන්ෙසේ නිසාය. රහමාන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ්
මුදියන්ෙසේ වූ කලි කතිරිමලි මැණිෙක් මුදියන්ෙසේෙග්
පුතයාය. ෙමොෙහොමදු අස්කාර් ෙලබ්ෙබ් ඔහුෙග් පියාය.
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සිංහල මවකට ද මුස්ලිම් පිෙයකුට ද දාව උපන්
රහමාන් මායාදුන්ෙන්ෙග් ෙද්ශමාමක තරුණ
බලමුළුෙව් සටන්කාමී ගැටවරයා විය. ඔහු වඩාත් තීව
කතා ලතාවක නිමිත්තක් වන්ෙන් යාපනය සීතාවකට
යා කර අත්වැල අල්ලන ෙමොෙහොත සඳහා පිටත්ව
යාමත් සමගය.
පෘතුගීසීන් යාපනය ෙදස බැලුෙව් එය නිසරු භූමියක්
ෙලසය. කිසිදු අභිෙයෝගයක් නැති පිටමං ජනතාවක්
සිටින යාපනයට ෙවෙහසීමට පෘතුගීසීහු මැළි වුහ. ඒත්
රහමාන් සීතාවක රජු ෙපන්නු ඉව දිෙග් මුදුනට නැග
ආෙව් යාපපන ෙතොටමුණට පා තබන සිංහල රජුෙග්
පළමු නිෙයෝජිතයා බවට පත් ෙවමිනි. ඔහුෙග්
යාපනය පා තැබීම තත්කාලීන ෙද්ශපාලන උණුසුම
තීව කළ සිදුවීමක් ද විය. එෙමන්ම එෙතක් ෙකෝට්ෙට්,
සීතාවක, හා රයිගම සහ අතර ෙදෝලනය වූ සිරිලක
ෙද්ශපාලන කතාන්දරය යළි යාපනය ෙක්න්දියව
කතාබහට ලක් වීමය. සරුසාර සීතාවකට යාපන භුමිය
සමග විශාල ෙවරළ තීරුවක් විවර වන බව දත්
පෘතුගීසීහු මහත් බියට පත් වුහ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට කුරුවිට, ෙදොම්ෙප්,
කැලණිමුල්ල සහ ෙකොටිකාවත්ත සටන් වලින්
මායාදුන්ෙන්ෙග් මාරක පහාරයට ලක්ව සිටි පෘතුගීසීහු
රහමාන්ෙග් යාපන ගමනින් වඩාත් තැති ගැන්මකට
පත්ව සිටියහ.
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රහමාන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ් මුදියන්ෙසේෙග් ගැටවර
කතාලතා පිළිබඳ අතීත තතු විත්ති වලදී ඔහුෙග් රූ
වරුණාව ද මහත් වූ ෙසේනා මැදට තනිව පැන සතුරන්
ෙපොකුරු පිටින් වනසාලු අපූරු සටහන් ද ෙව්.
එෙමන්ම තම සිංහල මව නිසාම ඔහු කිරි ෙහොදි සමග
ෙපොෙලොස් මාළු ද කෑමට රුසිෙයකු බව ද පෘතුගීසි
ෙල්ඛක කෘෙරොස් ලියා තබයි. අන් අතකින් පෘතුගීසීන්
ෙග් බලය නිසා සීතාවකට පලා ආ අරාබි ජාතිකයන්
බහුතරයක් ෙද්ශීයකරණය වීම සඳහා රහමාන් බල පෑ
සැටි එකල ෙතොරතුරු අතර ලියැවී ඇත්ෙත්ය. ෙකෙසේ
ෙහෝ රහමාන් මුදියන්ෙසේෙග් යාපන යාගමනය නතර
කර දැමීමට පෘතුගීසීන්ට ෙනොහැකි විය.
මායාදුන්ෙන්ෙග් බලමුළු යාපනයට ඇතුල්වීම
වැළැක්වීමට පෘතුගීසීන් දැරූ තැත වළකා රහමාන්
යාපනයට පා නැගුෙය් කි. ව. 1572 ෙවසක් මස 12
වැනිදාය.
ෙමම සිදුවීම සමග මායාදුන්ෙන්ෙග් සිංහල
රාජධානියට පෘතුගීසීන් පන්නා දැමීෙම් සිහිනය ඇස්
ඉදිරිපිට දිස් වන්නට විය. පුත් කුමෙරකු පතමින් රජ
මායාදුන්ෙන් ද ඔහු බිසව සිරිමලී ෙද්වීන්වහන්ෙසේ ද
සිදු කළ මහා භාරහාර පල දරමින් පුත් කුමෙරකු
පිළිබඳ පුවත සනාථ වුෙය් ෙම් කාල සමෙය්ය. එම
නිසා මායාදුන්ෙන් රජු රහමාන්ෙග් යාපන ගමන තම
ආත්මීය පැතුම විකසිත කළ සිදුවීම ෙලස ද සිතුෙව්ය.
රජ ෙතෙම් ඔහුට මල්වාන ගම්වරය තෑගී කෙළේය.
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රහමන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ් මුදියන්ෙසේට මායාදුන්ෙන්
රජුෙග් සන්නසින් මල්වාන ගම ත=ාග ලද බව සැල
වුෙය් යාපනෙය්දීය. මල්වාන රහමාන් ෙග් මව වූ
කතරිමලී මැණිෙක් මුදියන්ෙසේෙග් ගම ද විය.
ඉතිහාසය මහත් දිගු ගමනකි. එහි සැරිසරන්නට අප
හුරුව ඇත්ෙත් ජනකාන්ත සුලබ සිදුවී
මතින්
පමණය. ඒත් ඉතිහාසය දුර්ලභ සිදුවීම් සඟවා ෙගන
තබා ඇත්ෙත්ය. රහමාන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ්
මුදියන්ෙසේෙග් යාපනය පා තැබීම ද එවන් දුර්ලභ
රහසකි.. ෙමය රහසක් වුෙය් මන්ද? පෘතුගීසි ඉතිහාස
ෙල්ඛන වල ද සිංහල ඉතිහාස ද ලියැ වී ඇති ඔහුෙග්
විකමාන්චිත පා ගමන මුස්ලිම්වරුන්ෙග් කතා
බෙහේදීත් සිංහල කතා බෙහේදීත් මැකී ගිෙය් මන්දැයි
සිතමි. මුස්ලිම්වරුන් ජාතිවාදීව ඉතිහාසය කියවා
ගැනීම ද සිංහලයන් ජාතිවාදීව ඉතිහාසය කියවා
ගැනීම ද ෙම් විපතට ෙහේතුවයි.
සමගිෙය් සංහිඳියාෙව් රමණීය ඉතිහාස යුගාන්දරය
සැඟවී යටපත් වුෙය් එබැවිනි. සිංහලයන් ද
මුස්ලිම්වරුන් ද එකට එක්ව හිඳ අනාගතය අරභයා
කරන කතාබහට රහමාන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ් මුදියන්ෙසේ
නිමිත්ත වන්ෙන් එවිටය. ෙබොෙහෝ කල් ෙගවී ගියද
මායාදුන්ෙන් දවස ෙමන් නැගිට පිබිද එකට ෙපරට
ගිය දිනයක් අපට උදා වී නැත. ඒ බැවින් ෙමවන්
කමණීය රමණීය ඓතිහාසික විරුෙවෝ ඉතිහාස
වැලිතලාෙවන් වැසී අතීත තතු පුවෙත් ඇතුල් ගැබ
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සැඟවී සිටී. රහමාන් යාපනයට පා තබා එන කල්හි
ඔහු ඝාතනය වී ඇත. ඒ කා අතින් ෙකෙලස සිදු
වූවාදැයි ෙසොයමි. මන්ද රහමාන් සිද්ධි ෙලබ්ෙබ්
මුදියන්ෙසේ සිරිලක මහාවංශයට එක් වූ අතුරු ජන
වංශෙයහි පහන් තරුවය.”
සුජිත් අක්කරවත්ත
“ලංකාදීප” 2012 මැයි 5 ෙවනිදා ෙසනසුරාදා.
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-4

ලිඛිත ඉතිහාසයට ෙපර මැෙල්
ජාතිකයින් ලංකාෙව් වාසය
ෙකොට ඇත.
ද සිෙලෝන් ෙඩ්ලි නිව්ස් 1965 ෙනොවැම්බර් 13 වන
ෙසනසුරාදා - පව්ලිනස් තම්බිමුත්තු විසිනි
“ඉතිහාසෙය් පළමු වරට මැෙල් ජාතිකෙයකු ෙසෙනට්
සභාවට පත් ෙකොට තිෙබ්. ඔහු නම් එම්. ඩි. කිචිලාන්
මහතාය. මැෙල් ජාතිකයින් ලංකාවට පැමිණිෙය් 13
වන ශත වර්ෂෙය් දී පමණ යැයි සුපකට මැෙල්
නායකයන් විසින් මෑතදී පකාශ ෙකොට ඇත. ඉතා ඈත
පුරාණෙය් සිට ලංකාෙව් මිනිසුන් හා මැෙල්
ජාතිකයින් අතර සම්බන්ධතා පැවති බව රාජකීය
ආසියාතික සංගමෙය් සඟරාෙවහි “මධ= කාලීන
ලංකාව සහ මලයාසියාව” යන හිසින් ආචාර්ය
එස්.පරණවිතාන මහතා විසින් පළ කරන ලද ලිපියක
සඳහන් ෙව්. වාර්තාගත ඉතිහාසයට පුර්ව කාලෙය් දී
මැෙල් ජාතිකයින් විසු බවට වැඩි දුරටත් සාක්ෂි
රාජකීය ආසියාතික සංගමෙය් සඟරාෙවහි 1/11 වන
ෙවළුෙම් 257 වන පිටුෙවහි මා විසින් දක්වා ඇත.
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ලංකාෙව් මානව වංශ විද=ා සමීක්ෂණෙය්දී ෙජ්. ආර්.
ද ලා ෙහෝල් මැෙර්ට සහය වීෙම්දී රැස්කර ගන්නා ලද
කරුණු අළලා ආචාර්ය එන. ඩී. විෙජ්ෙසේකර විසින්
ලියන ලද “ලංකාෙව් මිනිස්සු” නමැති ගන්ථෙයහි
ඔහු සඳහන් කර ඇත්ෙත් ඉතා සුළු පමාණයක
ෙමොන්ෙගෝලියානු ලක්ෂණ සහ ෙනරා ගිය හකු
ගර්තයක් සිංහල ජාතියට ඇති බවය.
ඔරුව සඳහා ෙයෙදන ෙපොලිනීසියානු වචනය “ඔරු”
යන්න බවත් “ඔරුව” යන අෙප් සිංහල වචනය එයින්
සෑදුනු වදනක් බවත් සිංහලයන්ෙග් ෙවස් මුහුණු
සිංහලයන් සරම අඳින ආකාරය යනාදිය
ඉන්දුනීසියානු දුපත් වැසියන්ට සමාන බවත් ඔහු
පකාශ කරයි. ෙපොලිනීසියානු ජාතිකයින් සහ
සිංහලයින් අතර ඇතැම් සමානතා මට දක්නට ලැබී
තිෙබ්. උදාහරණයක් කියෙතොත් “ඇවිත් කෑම කන්න”
යන්න ෙපොලිනීසියානු භාෂාෙවන් කියැෙවන්ෙන්
“නන් මායි එ කායි” යනුෙවනි. කායි යන වදන සිංහල
“කන්න” යන වදනට සමානය.
කි.පූ. 1,000 වැන්ෙන් දී පමණ පාග්-මැෙල් මුහුදු
යාතිකයින් විසින් දවිඩ පුර්ව ශිෂ්ටාචාරයක්
ඉන්දියාෙව් බිහි කළ බව මහාචාර්ය සිල්ෙව්න් ලිවයි
පකාශ කරයි. ස්ථාන නාම සහ ෙකොල්ලෑ ඔරු ෙම්
බවට ෙදස් ෙදන බව ඔහු පවසයි. ෙම් අනුව බලන කළ
ලිඛිත ඉතිහාසයට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර පාග්
මැෙල්වරුන් ලංකාවට පැමිණි බව සිතිය හැකිය.
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හම්බන්ෙතොට යන නාමය සහ “මළල” යන පදයන්
ආරම්භ වන ෙහෝ අවසාන වන ෙවනත් ස්ථාන නාම
මෑත කාලෙය් දී ඇති වූ නාම ෙනොවන බව ෙපෙන්
යැයි ආචාර්ය පරණවිතාන පවසයි. කිස්තු වර්ෂයට
අවුරුදු දහසකට ෙපර තරම් අතීතෙය් දී ෙකොල්ලෑ
ෙබෝට්ටු වලින් ඉන්දියාවට පැමිණීමට තරම් මුහුදු
ගමන් ගැන දැනීමක් සහ තාරකා පිළිබඳ දැනීමක් පාග්
මැෙල්වරුන්ට තිබුණු බව ආචාර්ය ආර්. වින්ස්ටඩ් ෙග්
“මලයාෙව් ඉතිහාසය” නමැති ගන්ථෙයහි සඳහන් ව
තිෙබ්. ලංකා විශ්ව විද=ාලෙය් ඉතිහාසය පිළිබඳ
මහාචාර්ය ෙක්. ඩබ්ලිව්. ගුණවර්ධන යට කී රාජකීය
ආසියාතික සංගමෙය් සඟරාවකට ලිපියක් සපයමින්
ඉහත සඳහන් කරුණු ගැන ෙමෙසේ පකාශ කරයි.
“මළල ෙග්, මළලෙසේකර, මළල්ෙගොඩ වැනි සිංහල
වාසගම් ෙබොෙහොමයක මැෙල් සම්බන්ධතාවක්
ෙපන්නුම් ෙකෙරන බව සනිටුහන් ෙකොට ඇතැයි මම
අදහස් කරමි. එවැනි නම් ඇති ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට
ෙබොෙහෝ දුරට මැෙල් වරුන්ෙග් මුහුණුවර තිබීම
අහඹුවක් ම විය ෙනොහැක” 1/11 වන ෙවළුම, 2 වන
ෙකොටස 257 වන පිටුව)

ආකමණය
ෙදවන පරාකමබාහු රජු (කි. ව. 1236 – 1271) සමෙය්
දී තමන් ද ෙබෞද්ධයන් යැයි අඟවා ඒ නිසා ලංකාවට
පැමිණිෙය් යැයි කියා ගනිමින් මැෙල් ජාතිකෙයෝ තම
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රජු වූ චන්දභානු යටෙත් ලංකාවට පැමිණියහ. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් චුල වංශෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙව්.
“ලංකාෙව් සෑම වරායකින්ම දිවයිනට ෙගොඩ බට ෙම්
නපුරු ජාතික ෙහේවාෙයෝ දරුණු සර්පයන් බඳු විෂ ඊ
වලින් දකින දකින ජනයාට විද ඉමක් ෙකොණක්
නැතිව මිනිසුන් තළා ෙපළා ලංකාව විනාශ කළහ.”
එෙහත් රාජාවලිෙය් සඳහන් අන්දමට චන්දභානුෙග්
ෙසේනාව දවිඩ ෙහවායන්ෙගන් සමන්චිත වුවකි.

ෙටනන්ට්
ෙපොලිනීසියාෙව් සිට මැඩගස්කාරය දක්වාත් ඉන්දු
චීනෙය් සිට තහිති දුපත දක්වාත් පැතිර සිටින මලයානු
වර්ගයාට සුළු වශෙයන් සමානකම් ලංකාෙව්
මිනිසුන්ෙග් හැඩරුෙවහි ද පුරාණෙය් සිට පැවෙතන
චාරිත වාරිත වල ද දක්නට ඇතැයි මානව විද=ාඥයන්
විසින් සලකනු ලබන බව සර් එමර්සන් ෙටනන්ට්
විසින් ශත වර්ෂයකට පමණ ඉහත දී පවසා තිෙබ්.
ලාංකිකයින් විසින් භාවිත කරනු ලබන ෙකොල්ලෑව
සහිත ඔරු සහ කඳන් ෙදෙක් ඔරු ඉන්දියාෙව් අරාබිය
පැත්ෙත් වැසියන් විසින් කිසි විෙටකත් භාවිත
ෙනොකරනු ලබන බවත් එකී වර්ගෙය් ඔරු මලයා
ජාතිකයින්ට විෙශේෂ වූ ඔරු වර්ගයක් වන අතර ඒවා
මලයා ජාතිකයන් සංකමණය වූ රටවලට පමණක්
සීමා වූ බවත් ඊට උදාහරණ මැඩගස්කාරය
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ෙකොෙමෝෙරෝ දුපත්, සුලු ලුෙසෝන් සුසයිට් දුපත් සහ
ෙටොන්ගා දුපත් බවත් ඔහු පකාශ කරයි.
ලංකාෙව් පථම පදිංචිකරුවන් චීන ජාතිකයින් බව
කියැෙවන ජන පවාදයක් ගැන රිෙබයිෙරෝ නමැති
පෘතුගීසි ඉතිහාසඥයා සඳහන් කරයි. ඒ ගන්ථෙය්
ඉංගීසි අනුවාදක වූ ආචාර්ය ෙපෝල් ඊ. පීරිස් විසින් ෙම්
පකාශය තම පරිවර්තනයට ඇතුළත් ෙකොට නැත. ඒ
ගන්ථෙය් පංශ අනුවාදෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ව තිෙබ්.
“පෘතුගීසි ඉතිහාසඥයින් පකාශ කරන කරුණු ෙකෙර්
විශ්වාසය තබන්ෙන් නම් ෙම් දිවයිෙන් පථම
ජනාවාසය චීන ජාතිකයින්ෙගන් ඇති වුවක් බව
ෙපෙන්. චීන ජාතිකයින් මුළු ෙපරදිග ෙලෝකෙය්ම සිටි
අති දක්ෂ ෙවළඳුන් වූ අතර ඔවුන්ෙග් ඇතැම් ෙනෞකා
ෙම් දිවයිනට පැමිණ තිෙබ්.”
අවුරුදු ෙදදහසකට ෙහෝ තුන්දහසකට ෙපර මැෙල්
ජාතික ෙවෙළන්ෙදෝ තම දව= මැඩගස්කාරය,
අපිකානු ෙවරළ බඩ පෙද්ශ, පර්සියානු ෙබොක්ක හා
ඉන්දියාෙව් මලබාර් සහ ෙකොරමැන්ඩල් ෙවරළ බඩ
පෙද්ශ යනාදියට ෙගන ගියහ. ඔවුන්ෙග් නැව්
ලංකාෙව් හම්බන්ෙතොට (මැෙල් භාෂාෙව් “සම්පන්”
යන වදනින් සෑදුනකි) සහ ගාල්ල වරාය වලට
පැමිණියහ.
ලංකාෙව් ස්ථාන නාම වලින්ද මැෙල් ජාතිකයින් විසු
පෙද්ශ ගැන ෙහෝඩුවාවක් ෙපන්නුම් ෙකෙර්.
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යාපනෙය් චාවාකච්ෙච්රිය (ජාවාකච්ෙච්රිය), ගාල්ෙල්
ගඟෙබොඩ පත්තුෙව් පිහිටි ජාෙගොඩ, ගාල්ෙල් පිහිටි
ජාෙකොටුව, ෙකොළඹට නුදුරින් පිහිටි ජාඇල, ෙකොළඹ
ජාවත්ත, ගාල්ෙල් පිහිටි ජාෙවල ෙමවැනි ස්ථාන වලට
උදාහරණ ෙව්.
ජාවා දුපෙත් හිටපු රජු වූ සුසුනමක් කුරක් මාස් 1706 දී
ලංකාවට පිටුවහල් කරන ලද තැනැත්ෙතකි.
ලන්ෙද්සීන්ට විරුද්ධව කැරලි ගැසූ මැෙල් ජාතික
කුමාරවරු සහ පධානීහු හතළිස් හතර ෙදෙනක් 1723
දී ලංකාවට පිටුවහල් කරනු ලැබුහ. ජාවා දුපෙත් රජ
මාලිගෙය් පධාන අමාත=වරයා වූ අනුරෙග් ද 1734 දී
ෙමෙසේ ලක්දිවට පිටුවහල් කරන ලද තැනැත්ෙතකි.
ෙමෙසේ පිටුවහල් කරනු ලැබ ලංකාවට පැමිණි මැෙල්
ජාතික රාජකීයයන්ට ෙම් හදිසි ෙවනස් වීමට
අනුකුලව හැඩ ගැසීම අසීරු කාරණාවක් විය.
ලන්ෙද්සි ඉතිහාසඥෙයකු වූ වැලන්ටයින් පකාශ
කරන අන්දමට මැෙල් රජුෙග් මාලිගය පධාන
වශෙයන් කාන්තාවන් 10000 ක ෙගන් සමන්චිත වූ
අතර ෙමොවුන් අතුෙරන් සමහරුන් මුර භටයන්
වශෙයන් ද අන්තඃපුර ෙසේවකයන් සහ ෙවනත්
ෙසේවකයන් වශෙයන් ද ෙයොදවා තිබුණු බව කියැ ෙව්.

මවිතයට පත්වීම
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තුවක්කු සහ ෙහල්ල වලින් සන්නද්ධ වූ ෙයෝධ
ගැහැනු කණ්ඩායමක් නිරන්තරෙයන්ම රජුෙග්
ආරක්ෂාවට ඔහු වටා සිටි අතර, අෙනකුත්
කාන්තාෙවෝ ඔහුෙග් මැණික් එබූ ජල ෙකණ්ඩිය,
දුම්ෙකොළ සහ දුම් උරණ උපකරණ, පාවහන්, ලිවීෙම්
උපකරණ සහ රාජකීය ජතය භාරව කටයුතු කළහ.
මැෙල් රජුෙග් එක් ආහාර ෙව්ලකට ආහාර පාන වර්ග
පනහක් පමණ ෙම්සයට යවා තිෙබනු දුටු ලන්ෙදසිවරු
මවිතයට පත් වුහ.
කපිතාන් නුර්දීන් ෙග් කථාව මැෙල් ජාතිකයන් ෙග්
අවංක පක්ෂපාත භාවයට ෙහොඳ නිදසුනකි. තමාට
ෙසේවය කරන්ෙන් නම් උසස් තනතුරු දී නින්දගමක්
තෑගි කරන බවට උඩරට සිංහල රජතුමා නුර්දීන් ට
ෙපොෙරොන්දු වූ විට තමා බිතාන= ජාතිකයන් ට
පක්ෂපාතව කියා කිරීමට එවකටත් ෙපොෙරොන්දු වී
තිබුණු ෙහයින් රජුෙග් ඉල්ලීම නුර්දීන් විසින්
පතික්ෙෂේප කරන ලදී. එවිට රජතුමා විසින් කපිතාන්
නුර්දීන් සහ ඔහුෙග් සෙහෝදරයා මරුමුවට පත් කරන
ලදී.
ලංකාවට පිටුවහල් කරනු ලැබීෙමන් වර්ෂ කිහිපයක්
ගතවීෙමන් පසු මැෙල් ජාතික කුමාරවරුන්ට ආපසු
ජාවා දුපතට යාමට අවසර ෙදන ලදී. එෙහත් ෙමෙසේ
ආපසු යාමට කැමති වුෙය් කිහිප ෙදෙනකු පමණි.
ෙසසු අය ලංකාෙව් නැවතී සිටීමට කැමැති වුහ.”
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(ද සිෙලෝන් ෙඩ්ලි නිව්ස් 1965 ෙනොවැම්බර් 13 වන
ෙසනසුරාදා-පව්ලිනස් තම්බිමුත්තු විසිනි)

ෙම් රෙට් නමක් තැබූ
විපවාසිකයා
(ඔරාබි පාෂා)
(ද සිෙලෝන් ඔබ්සර්වර් 1967 ෙනොවැම්බර් 3 වන
සිකුරාදා - ෙමොහමඩ් සමීර් විසිනි)
(ෙකොළඹ මරදාෙන් “ඔරාබි පාෂා මාවත” යනුෙවන්
වීදියක් නම් ෙකොට තිෙබන ෙහේතුව ෙමම ලිපිෙය්
කරුණු මගින් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙනමු.)
ඔරාබි පාෂා වූ කලී බිතාන=යන් විසින් ලංකාවට
පිටුවහල් කරන ලද මිසර කැරලිකරුෙවකි. ඔහු
ලංකාෙව් සිටි කාලය වූ 1883 - 1901 අතර කාලෙය්දී
ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සමාජීය, ආගමික හා
අධ=ාපනික දියුණුව සඳහා මාහැඟි ෙසේවයක් ඉටු
ෙකොට ඔවුන් විෂයෙයහි ආකස්මික බලපෑමක් ඇති
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කරන ලද තැනැත්ෙතකි. මුස්ලිම් ජන නායකෙයකු වූ
අභාවපාප්ත අයි. එල්. එම්. අබ්දුල් අසීස් මහතා සමග
එක්වී මුස්ලිම් ජනතාවෙග් දියුණුව සඳහා ඔහු
ෙකතරම් ෙසේවයක් කෙළේද යත් අබ්දුල් අසීස්
මහතාෙග් ජන්ම දිනය සහ ඔවුන් ෙදෙදනාෙග්
සාමුහික ෙසේවය අනුස්මරණය කිරීෙම් උත්සවයක්
පසුගිය සතිෙය් පවත්වන ලදී.
ඉන්දියාෙව් ෙකොටසක් වූ ලංකාව (බිතාන= පාලනය
යටෙත්) එවකට පාලනය කළ රජුෙග් දුත පිරිසක්
මුහර්රම් මාසෙය් හිජ්රි වර්ෂ 682 හි 14 වැනි දින
ඊජිප්තුවට පැමිණි බව අභාවපාප්ත නීතිඥ ඒ. සී. එම්.
අබ්දුල් කාදර් විසින් පළ කරන ලද “නිව් ස්පියර්”
නමැති සඟරාවට සුපකට අරාබි ෙල්ඛකෙයකු හා
ඉතිසාසඥෙයකු වූ ෙජ්. ඒ. විල් ෙපෙර්රා විසින්
සපයන ලද ලිපියක උධෘතයක් වශෙයන් දක්වා තිෙබ්.
“එකී දුත පිරිස යවන ලද්ෙද් අබු ෙනකා ෙලභාදාස්
(බුවෙනක බාහු) කුමරුන් විසිනි. එල් භාගයක් දිග හා
ඇඟිලි තුනක් පළල රත්රන් මංජුසාවක බහාලු
හසුනක් ඔවුන් විසින් ෙගන යන ලදී. ඒ හසුන තල්
ෙකොළයක් වැනි ෙකොළයක ලියා තිබුණු අතර එහි
අඩංගු භාෂාව කයිෙරෝ නගරෙය් සිටි කිසිෙවකුට
කියැවිය ෙනොහැකි විය. දුත පිරිසෙගන් පශ්න කිරීෙම්
දී එකී තල් පෙතහි ලියා තිබුෙණ් ආශිංසනයක් සහ
මිතත්වය පැතීෙම් සංෙද්ශයක් බව අනාවරණය විය”.
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තෑගි
ෙය්මනෙය් රජු සමග තිබුණු සම්බන්ධතා තමා විසින්
අත්හරින ලද බවත් ඊජිප්තුෙව් සුල්තාන්වරයා සමග
කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගැනීමට තමා
අෙප්ක්ෂා කරන බවත් ඇතුන් මැණික් සහ සියලුම
වර්ගෙය් අගනා වස්තු සම්භාරයක් තමා සතුව ඇති
අතර සුල්තාන්වරයාට මහඟු ත=ාගයක් තමා විසින්
එවා ඇති බවත් කුමාරයා විසින් එහි සඳහන් කර
තිබුණි. ෙම් කාලෙය්දී ලංකාෙව් රාජධානියට
බලෙකොටු 27 ක් අයත් ව තිබුණු අතර අගනා රතු
මැණික් ඇතුළු විවිධ මැණික් වර්ග ලැෙබන පතල්
රාශියක් ද තිබුනි.
ලංකාව එකල හැඳින් වූ ෙසයිලාන් ෙනොෙහොත්
ෙසෙරන්ඩිබ් යන නාමයන්ෙගන් අරාබි වරුන් ලංකාව
ගැන දැන ෙගන සිටියාක් ෙමන් ඉන්දියානු සහ චීන
නාවික හමුදා වල ෙසේවය කළ ඊජිප්තු නාවිකයන්
මගින් ඊජිප්තු ජාතිකෙයෝද ලංකාව ගැන දැන සිටියහ.
ෙකෙසේ වුවද ඈත අතීතෙය් පටන්ම ඊජිප්තු
සුල්තාන්වරයා විසින් ලංකාව වැදගත් රටක් ෙලස පිළි
ෙගන තිබුණි.
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ඊජිප්තුව මහ බිතාන=ෙය් ආධිපත=යට යටත්ව තිබුණු
ෙම් කාලෙය්දී මැද ෙපරදිග සහ අපිකාෙව් උතුරු
ෙවරළ බඩ පෙද්ශ ඔෙටෝමාන් තුර්කිවරුන්ෙග්
පාලනයට යටත් ව තිබුණි. ඇල්ෙබ්නියානු
කුමාරයාෙග්
පරම්පරාෙවන්
පැවෙතන්ෙනකු
ඊජිප්තුෙව් ආණ්ඩුකාරයා වශෙයන්
තුර්කිෙය්
සුල්තාන්වරයා විසින් පත් කර තිබුණු අතර පසුව ඒ
කුමාරයා ෙඛඩව් යන නමින් ඊජිප්තුෙව් පාලකයා
බවට පත් විය.
තම මව්බිම බිතාන= ජාතිකයින් විසින් අත් පත් කර
ගනු ලැබ විෙද්ශීය බිතාන= ආධිපත=කට යටත් ව
සිටීමට සිදු වීම ගැන කණස්සල්ලට පත් ඊජිප්තුෙව්
ස්වෙද්ශිකයින් අතර ජාතික හැඟීමක් පිබිද ගිෙයන්
නිදහස සහ ස්වාධීනත්වය ගැන හැඟීමක් මුළු ඊජිප්තුව
පුරා පැතිර යන ලදී. ෙම් අවධිෙය්දී ෙද්ශෙපේමිෙයකු වූ
ඔරාබි පාෂා ෙනොසන්සුන් ඊජිප්තු ජනතාවෙග්
නායකත්වය ෙගන ඔවුන්ෙග් ජාතික හැඟීම් එළිපිටම
පකාශ කරමින් බිතාන=යන්ට විරුද්ධව කැරැල්ලක්
ෙමෙහයවිය. එෙහත් ෙම් වූ කලී ෙමම අරගලෙය් ඉතා
දුර්වල ආරම්භයකි. ෙම් කැරැල්ල මැඩ පැවැත්වීම
පබල බිතාන=යන්ට ඉතා පහසු කාර්යයක් විය. ඔරාබි
පාෂා සිර භාරයට ගන්නා ලදුව යටත් වීෙම් “සුදු
ෙකොඩිය” අයථා ෙලස පාවිච්චි කරමින් තම කැරලි
කටයුතු ඇෙලක්සන්ඩ්රියාෙව් තහවුරු කිරීෙම්
ෙයදුෙණ්ය යන ෙචෝදනාව යටෙත් ඔහුට විරුද්ධව
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නඩු විභාග කරන ලදී. ෙම් නඩු විභාගෙය්දී ඔරාබි පාෂා
සහ ඔහුෙග් ආසන්නතම අනුචරයන් වරදකරුවන් බව
පකාශ කරන ලදුව ඔවුනට මරණීය දඬුවම නියම
කරන ලදී. ඉන් පසු එකී දඬුවම කියාත්මක කරනු
දිනය ෙතක් ඔවුහු බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබුහ.

අපූරු සිද්ධියක්
ඔරාබි පාෂාට මරණීය දණ්ඩනය නියම කරන ලද
දිනෙය් සිට එය කියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණු
දිනය දක්වා වූ කාලය තුළදී හදිසිෙය්ම අපූරු සිද්ධියක්
ඇති විය. එනම්, ඔරාබි පාෂා සහ ඔහුෙග් නඩු තීන්දුව
පිළිබඳව
නිර්නාමික
ලිපියක්
බිතාන=
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පාක්ෂික මන්තිවරෙයකු වූ
ඕෙඩොනල්ඩ් මහතාට ලැබුණු බව අයිරිෂ් පාර්ලිෙම්න්තු
සඟරාවට ඒ මහතා පකාශ කරනු ලැබීමයි. ඒ ලිපිය
ෙමෙසේය:
“මහත්මයාෙණනි,
අෙප් සම්භාවනීය වෙයෝවෘද්ධයාට (එවකට අගමැති
ධුරය ඉසුලු ග්ලැඩ්ස්ටන්) මුණ දීමට තරම්
ෛධර්යයක් ඔබට ඇති බව දන්නා නිසා සමාදානය
ඇඟවීමට භාවිත කරනු ලබන ෙකොඩි සතුරු හමුදාව
මුළා කිරීම පිණිස පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධෙයන්
වුල්ස්ලිෙග් “යුද භටයන්ෙග් අත් ෙපොත” කියවා බලන
ෙලස මම ඔෙබන් ඉල්ලා සිටිමි.
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යුද්ධ නීතිය ගැන හැදැරීෙම්දී ග්ලැඩ්ස්ටන් මහතාෙග්
අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු ෙනොවුවා විය හැකිය.
ෙම් බවට, විශ්වාස වූ,
ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදිෙයක්”.
යුද හමුදා නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වූ ෙම් අත්
ෙපොෙතහි සඳහන් ආකාරයට ඔරාබි පාෂා ට මුණ දීමට
සිදු වූ අවස්ථාෙවෝචිත කරුණු අනුව සමාදානය
අඟවන ෙකොඩි ෙවනත් අන්දමකට පාවිච්චි කිරීමට
අවසර තිෙබ්. ඔරාබි පාෂා ෙකොඩිය පාවිච්චි කර
තිබුෙණ් ෙමෙසේ අවසරය දී තිබුණු ආකාරයකටය. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් කියා කළ ඕෙඩොනල්ඩ්
මහතා ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු ෙකොට
පහත දැක්ෙවන පශ්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කෙළේය.
“තම යුද හමුදාව සහ ආයුධ අෙලක්සන්ඩ්රියාවන්
ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ඔරාබි පාෂා විසින්
සමාදානෙය් සුදු ෙකොඩිය පාවිච්චි කිරීෙමන් කරන ලද
වරද සමාව දිය ෙනොහැකි පාපතර කියාවක් බවට
අගාමාත= තුමා විසින් පකාශ කර ඇති ෙහයින්, ඔරාබි
පාෂා විසින් උපෙයෝගී කර ගන්නා ලද ෙම් නින්දිත
උපාය මාර්ගයම අනුගමනය කිරීම බිතාන= යුද
හමුදාවට නිර්ෙද්ශ කරමින් සර් ගාර්නට් වුල්ස්ලි විසින්
ලියා ඇති “යුද භටයන්ෙග් අත් ෙපොත” නමැති
උපෙද්ශ ගන්ථය බිතාන= යුද හමුදාෙව් භාවිතෙයන්
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වහාම ඉවත් කිරීමට අගාමාත=තුමා වහාම පියවර
ගන්ෙන්ද?”.
ෙම් විස්මය ජනක අනාවරණය කිරීම ෙහේතු ෙකොට
ෙගන අදාළ බලධරයන් අතර ඉමහත් කලබලයක්
ඇති වූ අතර ෙම් පශ්නය විවාද කිරීම සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් තැබීමටත් ෙපර ඔරාබි පාෂා
ට සහ ඔහුෙග් අනුචරයන්ට නියම කරන ලද මරණීය
දඬුවම කියාත්මක ෙනොකරනු ලබන බවත් ඔරාබි පාෂා
ට ගරු කරන රටකට ඔහු ඊජිප්තුෙවන් පිටුවහල් කරනු
ලබන බවත් නිල වශෙයන් පකාශයට පත් කරන ලදී.
තමාෙග් මරණීය දණ්ඩනය ෙමෙසේ අපුර්ව ෙලස
ෙවනස් කරන ලද බවත් ඒ ෙවනුවට ඔහු ලංකාවට
පිටුවහල් කිරීමට තීරණය කරන ලද බවත් ඇසු විට
ඔරාබි පාෂා ඉමහත් සතුටට පත්විය. ඔහුෙග් සතුටට
පධාන ෙහේතුව වුෙය් තම ආදි පීතෘවරයා වූ ආදම්ෙග්
වාස භුමිය ලංකාව යැයි විශ්වාසයක් එකල තිබීමය.

පිටුවහල් කිරීම
1882 ෙදසැම්බර් 26 වන දින ඔරාබි පාෂා සහ ඔහුෙග්
අනුචරයන් “මිෙයොට්ස්” නමැති දුම් නැවට නංවා
ඇෙලක්සැන්ඩ්රියාෙව් සිට ලංකාව බලා එන දීර්ඝ
ගමනට පිටත් කර එවන ලදී. ෙම් නැව 1883 ජනවාරි
19 වන දින ෙකොළඹ වරායට ෙසේන්දු විය. ෙමදින
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සැන්දෑෙවහි වරාෙයන් ෙගොඩ බැසීමට ඔවුන්ට ඉඩ
ෙනොදී පසු දින ඔවුන් ෙගොඩ බස්වා ෙකොළඹ පිහිටි
ෙබ්බෲක් හවුස් ස්ටෘවන් හවුස් සහ ෙල්ක් හවුස් යන
ස්ථාන වලත් ෙවනත් ස්ථාන කිහිපයකත් ඔවුන්ට
නවාතැන් පහසුකම් සැලසීමට එකල ලංකාෙව්
ආණ්ඩුකාරයා වූ ගරු ෙජ්. ඩග්ලස් මහතා ෛවද=
ඕබයන් මහතාෙග් ද සහය ඇතිව කටයුතු සම්පාදනය
කෙළේය. ආණ්ඩුකාරයාෙග් උපෙදස් පරිදි ෙවොන් සහ
සමාගෙම් ෙලඩ්වර්ඩ් මහතා විසින් යට කී සියලු
නිවාස වියදම ෙනොතකා ඉතා මනහර ෙලස අංග
සම්පුර්ණ ව ගෘහ භාණ්ඩ ආදිෙයන් සප්පිත කරවන
ලදී. මීට අමතරව ඔරාබි පාෂාට වර්ෂයකට පවුම් 800
ක් සහ අෙනකුත් අයට වර්ෂයකට පවුම් 400 සිට
පහළට ඒ ඒ මුදල් පමාණ දීමනා වශෙයන් ෙගවීමට ද
බිතාන= ආණ්ඩුව විසින් නියම කරන ලදී. පනස්හය
ෙදෙනකුෙගන් සමන්චිත වූ ෙම් කණ්ඩායම සහ
ඔවුන්ෙග් පවුල් ඉතා ඉක්මණින්ම ෙම් අලුත්
පරිසරයට හුරු පුරුදු වුහ.
විෙද්ශීය රටකට පිටුවහල් කරනු ලැබුවද ඔරාබි පාෂා
ඔවුන් අතර උපශාන්ත හා උදාරතර ජීවිතයක් ගත
කෙළේය. ෙමහි දී පුදුම ෙගන ෙදන කරුණ වුෙය් ඔවුන්
පථම ෙකොටම ඉංගීසි භාෂාව ඉෙගන ගැනීමට
උනන්දුවක් දැක්වීමය. මහත් උද්ෙයෝගයකින් ඔවුහු
ඉංගීසි ඉෙගනීෙමහි ෙයදුනහ. ඔරාබි පාෂා ෙම්
කණ්ඩායෙම් නායකයා වූ අතර ඔහු ඉතා කිට්ටුෙවන්
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ඇසුරු කළ සගයන් හය ෙදෙනක් වුහ. ඔවුන් ෙගන්
ෙකෙනක් ෙටොවුල්බා පාෂා ය. ඔහුෙග් පුතයා ලංකාව
ගැන ෙපොතක් ලියා තිෙබ්. ෙදවැන්නා ෙමොහමඩ් ෆාහිම්
ෙව්. ඔහුෙග් මුනුබුරා වූ කාලිඩ් මහ්මුද් දැනට
ෙලබනනෙය් ෙබ්රුට් නගරෙය් වාසය කරයි.
ඔරාබි පාෂා ෙග් ෙම් පබල අනුචරයන්ෙගන් අබ්දුල්
අසීස් ෙකොළඹ දී මිය ගිය අතර ඔහුෙග් භූමදානය
මහනුවර මහයියාෙව් මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන සුසාන
භූමිෙය්දී සිදු කරන ලදී. පාෂා ෙග් දරුවන්
කීපෙදෙනක් මහනුවර කින්ග්ස්වූඩ් විද=ාලෙය්
ඉෙගනුම ලැබුහ. ඔවුහු ඉෙගනීමට දක්ෂෙයෝ වුහ.
පාෂා ෙග් එක් පුෙතකු බර්ගර් ජාතික තරුණියක හා
විවාහ වීෙමන් ලංකාව සමඟ තිබුණු සම්බන්ධතාව
තවත් තර විය. ඒ තරුණිය ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගත්
අතර ජමීලා යන නමින් හඳුන් වනු ලැබූවාය. ෙම්
යුවළට ලැබුණු පුතයා ෙෆඩ් ඔරාබි යන නමින්
හඳුන්වනු ලදී. ෙම් වූ කලී ෆරීඩ් යන මුස්ලිම් නාමෙය්
ඉංගීසි භාවිතය ෙව්. ෙම් පුතයා ෙකොළඹ ෙවස්ලි
විද=ාලෙය් ඉෙගනුම ලැබ පසු කෙලක ඊජිප්තුව ට
ගිෙය්ය.
ලංකාෙව් විසු මුස්ලිම් ජාතිකෙයෝ ඊජිප්තු ජාතික ඔරාබි
පාෂා මහත් හරසරින් යුතුව පිළිෙගන ඔහුට
ෙගෞරවෙයන් සැලකුහ. ඔවුනතර ඉතා කිට්ටු මිත
සම්බන්ධයක් ඇති වූ අතර තම දහමට අයත් ෙම්
විෙද්ශීය ආගන්තුකයන්ෙග් ෙමහි වාසය සැපවත්
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කිරීමට සහ ඔවුන්ට තම රටට ආපසු යෑමට කටයුතු
පිළිෙයල කර ගැනීමට ෙද්ශීය මුස්ලිම් වරු සෑම
අයුරින්ම ඇප උපකාර කළහ.

ආගමනය
ෙම් පිටුවහල් කළ පිරිස දිවයිනට පැමිණි ෙනොෙබෝ
කලකින්ම ඉස්මායිල් ෙලබ්ෙබ් මරික්කාර් ආලිම් ෙග්
පධානත්වෙයන් ලංකා මුස්ලිම් පිරිසක් මක්කා
නගරයට හජ්ජි වන්දනා ගමනක් යාමට සුදානම් වුහ.
ෙම් හජ්ජි වන්දනාකරුවන් මගින් ඊජිප්තුෙව් සිටින
තම නෑ හිතමිතුරන්ට ලියුම් සහ තෑගී ෙබෝග යැවීමට
මාහැඟි අවස්ථාවක් පිටුවහල් කරනු ලැබූ කණ්ඩායමට
ෙම් නිසා ලැබිණ. තමාට සමාව ෙදන ෙලස ඉල්ලන
ෙපත්සමක් ඔරාබි පාෂා විසින් පිළිෙයල කරන ලදුව
වන්දනා කණ්ඩායම විසින් ඒ ෙපත්සම ෙකොට්ට
උරයක් තුළ බහා රහෙසේම ඊජිප්තුවට ෙගන යන ලදී.
එෙහත් අවාසනාවකට ෙමන් ඒ ෙපත්සෙමන් පලක්
ෙනොවීය. පිටුවහල් කිරීමට තීරණය කළ වහාම
ෙමවැනි ෙපත්සමක් ගැන සලකා බැලීම පවා ඉක්මන්
වැඩි යැයි නිලධාරීහු කල්පනා කළහ. ෙමකල සිදු වූ
තවත් අහඹුවක් නම් ලංකාෙව් ආණ්ඩුකාර ධුරයට සර්
විලියම් ෙගගරි පත්ව ඒමය. ඔහු ඊජිප්තුෙව් සිටි
කාලෙය්දී ඔරාබි පාෂා දැන හැඳිනෙගන සිටිෙය්ය.
ලංකාවට පිටුවහල් ෙකොට සිටියදී ඔරාබි පාෂා විසින්
සර් විලියම් ෙගගරි සමග තිබුණු දැන හැඳුනුම්කම්
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අලුත් කර ගන්නා ලද නමුත් ඉක්මණින් සමාවක් ලැබ
ආපසු ඊජිප්තුවට යාමට ඔරාබි පාෂාට උපකාර කිරීමට
ආණ්ඩුකාරයාට ෙනොහැකි විය. ෙද්ශීය මුස්ලිම්
ජනතාව සමග නිදහෙසේ මිශ වූ ඔරාබි පාෂා ඔවුන්ෙග්
ආගමික, අධ=ාපනික, සහ සමාජ කටයුතු වලට
ෙනොමඳව සහෙයෝගය දැක්වීය. ෙමයින් ෙදපක්ෂයම
ෙනොෙයකුත් ෙද් ඉෙගන ගත්හ. ශීමත් රාසික් ෆරීඩ්
ෙග් සීයා වූ වාපිච්චි මරික්කාර් ෙග් නායකත්වය
යටෙත් මුස්ලිම් ජනතාවෙග් අධ=ාපනය නගා
සිටුවීමට විෙශේෂ උත්සාහයක් සහ උනන්දුවක් ඔරාබි
පාෂා විසින් ගන්නා ලදී. ඔරාබි පාෂා වාපිච්චි
මරික්කාර් ට ෙකතරම් සමීපවුෙය් ද යත් ඔවුනතර
හිතවත්කම හා මිතත්වය හුවා දැක්වීමක් වශෙයන් ඔහු
වාපිච්චි මරික්කාර් ට ආමන්තණය කෙළේ අල් වාපිච්චි
යනුෙවනි. ෙම් කාලෙය්දී සහිරා විද=ාලෙය් පථම තෑගී
ෙබදා දීෙම් උත්සවෙය් පධාන අමුත්තා වශෙයන්
ඔරාබි පාෂාට ආරාධනය කිරීම ඔහු ෙවත දක්වන ලද
ඉමහත් ෙගෞරවයක් ෙලස ඔහු විසින් සලකන ලදී.
ෙත්ජාන්විත ෙපනුමකින් යුත් ඔහු ෙම් උත්සවයට
පැමිණීම එහි පැමිණ සිටි සැම ෙදනා තුළම මහත්
භක්ති පණාමයක් ඇති කිරීමට සමත් වූ අතර එය එකී
අධ=ාපන ආයතනයට කරන ලද මහත් ෙගෞරවයක්
ෙලස සලකන ලදී.

තාවකාලික වාසය
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ඔරාබි පාෂා ෙම් දිවයිෙන් වාසය කළ කාලය තුළදී ඔහු
සමග ඉතා ළඟින් ආශය කළ තැනැත්ෙතකි
අභාවපාප්ත හජ්ජි ඉස්මයිල් ඉෙෆන්ඩි. ඔරාබි පාෂා ව
මනා ෙලස හදාරා ඉස්ලාම් දහෙම් පතිපත්ති සහ
ඉගැන්වීම් ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබා සිටි හජ්ජි
ඉස්මයිල් ඉෙෆන්ඩි ඔරාබි පාෂා ෙග් ඉතා හිතවත්
මිතුෙරකු වුවා පමණක් ෙනොව ඔහු පකාශ කළ සෑම
ෙදයක් ම පාෙහේ පරිවර්තනය ෙකොට ෙසස්සන්ට කියා
දීෙම් මාධ=ය ද විය. ෙමෙසේ ඊජිප්තුෙව් සිට පැමිණි
කණ්ඩායෙම් නායකයා සමග හජ්ජි ඉස්මයිල්
ඉෙෆන්ඩි නිරතුරුවම ඇසුරු කළා පමණක් ෙනොව,
ඔහුෙග් ඇසුර ෙබොෙහෝ විට පැතූ අෙනකුත් පාෂා
වරුන්ට ද නන් අයුරින් උපකාර කෙළේය.. ඔහු
ෙබොෙහෝ විට ඔවුන්ෙග් සමාගෙමහි තම කාලය ගත
කෙළේය.
මින් අනතුරුව සහිරා විද=ාලෙය් පවත්වන ලද කීඩා
උෙළලට ඔරාබි පාෂා පැමිණ එය විශිෂ්ට අවස්ථාවක්
බවට පත් කෙළේය. ෙම් උත්සවය සිහිපත් කිරීම සඳහා
ඔරාබි පාෂා විසින් සහිරා විද=ාල භුමිෙයහි ෙපොල්
පැළයක් ෙරෝපණය කරන ලදී. ෙම් ෙපොල් ගස මෑතක්
වන තුරුම එහි තිබුණි. වාපිච්චි මරික්කාර් විසින් සහිරා
විද=ාලයට තෑගී කරන ලද නව ෙගොඩනැගිල්ලට
අන්තරායකාරී ෙලස ෙම් ෙපොල් ගස ඇලව තිබුණු
ෙහයින් සහිරා විද=ාලෙය් විදුහල්පති විසින් මරදාන
මුස්ලිම් ෙද්වස්ථානෙය් කළමනාකාර භාරකරු ෙවත
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කරන ලද ඉල්ලීමක් පරිදි ෙම් ෙපොල් ගස කපා දැමීම
සිදු විය. අනතුරුදායක තත්වෙය් පැවති ෙම් ෙපොල් ගස
කපා දමන ලද අවස්ථාෙව් දී කළමනාකාර
භාරකරුෙග් ඥානාන්විත කියාවක පතිඵලයක්
වශෙයන් එකී ෙපොල් ගෙසේ ෙගඩියක් මුල් ගස තිබුණු
ස්ථානයට සමීප ස්ථානයක සිටුවන ලදී. ෙම් ෙපොල්
ෙගඩිෙයන් හට ගත් ෙපොල් ගස අදත් මනා ෙලස වැඩී
තිෙබ්.
1901 වර්ෂය ආරම්භ වත්ම ඔරාබි පාෂා ට ක්ෂමාව
ෙදන ලද බව දන්වා එවන්නට ෙයදුෙණන් ඔහුට සහ
ඔහුෙග් පිරිසට ආපසු සිය රට බලා යාමට අවසර ෙදන
ලදී. ෙම් ආරංචිෙයන් ඔරාබි පාෂා සතුටටත්
කනගාටුවටත් පත් විය. තම රටට ආපසු යාමට ලැබීම
ගැන ඔහු සතුටු වූ අතර තම හිත මිතුරන්ෙගන් ෙවන්
වීම ගැන ඔහු කනගාටු විය. ඔරාබි පාෂා ට සහ ඔහුෙග්
සහයකයන්ට ශුභ පැතීෙම් විශාල උත්සවයක් හමීදියා
පාසල් ෙගොඩනැගිල්ෙල්දී පවත්වන ලදී. ෙම් මාහැඟි
උත්සවෙය්දී ශුභාශිංසනය කිරීෙම් අරාබි ගීත ගායනා
කරන ලද අතර ඒ කණ්ඩායමට නිරුපදිතව තම මව්
බිම කරා යාමට ශුභ පතා යාඥා පවත්වන ලදී.
පිටුවහල් කර සිටි කණ්ඩායෙම් ඒ ඒ අයට ඒ ඒ
අවස්ථාෙව් දී ක්ෂමාව ෙදන ලද ෙහයින් වරින් වර
ඔවුන්ෙගන් ඇතැෙමකු එවකටත් තම රට කරා ෙගොස්
තිබිණි. ෙකෙසේ වුව ද අවසානයට ඉතිරි වූ
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කණ්ඩායමට ඔරාබි පාෂා ඇතුළත් වූ අතර ඔහු ෙමරට
හැර යනු දැකීම හද කකියවන සිද්ධියක් විය.
ෙම් කාලෙය්දී මා බාල විෙය් පසු වූ ළමෙයකු වුව ද
එක්තරා අන්දමකින් මා ද ඔරාබි පාෂා සමඟ ළඟින්
ඇසුරු කළ ෙකෙනකු වන ෙහයින් ඔහුෙග් මව් රටට
සුවෙසේ ආපසු යාමට ඔහුට සහ ඔහුෙග් පිරිසට
ලැෙබ්වා යැයි පාර්ථනා කරමින් මෙග් මිය ගිය මව
විසින් පබැඳ තිබුණු යාච්ඤාවක් අඩංගු ලිපියක් ඔහු
අතට දීෙම් වරපසාදය මට ලැබුණු බව ෙමහිදී සඳහන්
කිරීම අනුචිත ෙනොෙව් යැයි මම සිතමි. ඔරාබි පාෂා
ෙමරටින් පිට වී යාෙම් දී ඔහු පිටත් වුෙය් කරීම්ජී
ජෆර්ජීෙග් නිවෙසේ සිටය. බම්බලපිටිෙය් පිහිටි ඊසා
විලා නමැති ෙම් නිවෙසේ ඔහු ආගන්තුකෙයකු
වශෙයන් නැවතී සිටීය. ඔහුෙග් මිතයන්ෙග් සහ ඔහු
ඇසුරු කළ අයෙග් පීති ෙඝෝෂා සහ ආශීර්වාද මැද ඔහු
1901 සැප්තැම්බර් 18 වන දින ෙම් දිවයිෙනන් පිටත්
විය.
(ද සිෙලෝන් ඔබ්සර්වර් 1967 ෙනොවැම්බර් 3 වන
සිකුරාදා - ෙමොහමඩ් සමීර් විසිනි)
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-5
ඓතිහාසික අතීතයට එබී බැලීමක්
මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
(ජාතික ෙකෞතුගාරෙය් හිටපු සහකාර අධ=ක්ෂක සී.
එම්. ඔස්ටින් ද සිල්වා බී. ඒ. විසිනි)
මහනුවර රජ කළ 11 වන රාජසිංහ රජු (කි. ව. 1635 –
1687) ඌෙව් දී පෘතුගීසීන් සමග කළ සටනකින්
පැරද තම ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීමට පලා ගිෙය්ය. ඔහු
ෙමෙසේ පලා යද්දී පඟරගම්මන නමැති ගමට
පැමිණිෙය්ය. එහිදී විශාල ෙබනයක් සහිත ෙකොස්
ගසක් දුටුෙව්ය. ගව මඩුවක් අසල පිහිටි ෙම් ෙකොස්
ෙබනෙය් රජු සැඟවූෙණ්ය. පසු පස එළවා ෙගන
පැමිණි පෘතුගීසි ෙසොල්දාදුවන්ට ෙම් ගව මඩුව අසල දී
හදිසිෙය්ම රජුෙග් අතුරුදහන්වීම මහත් පෙහේලිකාවක්
විය. ෙම් අවස්ථාෙව් දී කිරි ෙදොවමින් සිටි ෙයෝනක
ස්තියකෙගන් පෘතුගීසි ෙසොල්දාදුෙවෝ රජු ගැන
විමසුහ. රජු සැඟවුණු ස්ථානය ගැන ඇය ඔවුන්ට
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ෙනොකීෙමන් ඔවුහු ඇය කැබලි කැබලි ෙකොට කපා
මරා දැමුහ. රජු ෙබ්රී දිවි ගලවා ගැනීෙමන් පසු රජු
ෙවනුෙවන් දිවි පිදු ෙම් හිතවත් ස්තියෙග්
අවාසනාවන්ත ඉරණම ගැන රජුට අසන්නට
ලැබුෙණ්ය. ඇෙග් නාමයට උපහාරයක් වශෙයන්
පඟරගම්මන නිවැසි ෙයෝනක වරුන්ට විශාල
ගම්වරයක් රජු විසින් තෑගි කරන ලදී.
කිවුෙල් ෙගදර බණ්ඩාරෙග් ෙපම් පුවතටද
පඟරගම්මන ෙයෝනක ගාමය සම්බන්ධ ෙව්. සිංහල
පභූවරෙයකු වූ කිවුෙල් ෙගදර කුඩා ෙමොෙහොට්ටාල
ආලෙයන් ෙවලී ගිය රූමත් ෙයෝනක තරුණියක් ෙම්
ගෙම් විසු බව කියනු ලැෙබ්. ෙම් තරුණිය විවාහ කර
ගැනීමට තමා ආශා කරන බව ඔහු ඇෙග්
ෙදමව්පියන්ට දන්වා ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත විමසු විට
එක්තරා ෙකොන්ෙද්සියක් මත තමන් ඊට කැමති වන
බව ඔවුහු පකාශ කළහ. ඔවුන්ෙග් ෙකොන්ෙද්සිය වුෙය්
“වී අමුණු තිහක කුඹුරක් අපට තිෙබ්. දැන් ඒ කුඹුෙර්
ෙගොයම් පැසී ඇත. ඔබ තනිවම ඒ කුඹුෙර් ෙගොයම්
ෙහට එක් දිෙනන් කපා අවසන් කළෙහොත් අෙප් දුව
ඔබට සරණ පාවා ෙදමු” යන්නයි. අපහති
ෛධර්යෙයන් අනුන වූ කිවුෙල් ෙගදර බණ්ඩාර
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තනිවම එක් දිනකින් ඒ කුඹුෙර් ෙගොයම් කපා ෙම්
ෙකොන්ෙද්සිය ඉටු කෙළන් එකී රූමත් ෙයෝනක
තරුණිය ඔහුට විවාහ කර ෙදන ලදී.

තම අන්තිම කැමති පතෙයන් ශී ලංකාව

පෘතුගීසීන්ට උරුම කළ
නරපතිෙයක්
(සුමිත්ත කුරුප්පු විසිනි - 1964 ජුලි 15 වන දින සිෙලෝන් ෙඩ්ලි නිව්ස් පුවත්පත)
සීතාවක නුවර සතුරු රාජධානියක් පිහිට වූ තම බාලම
සෙහෝදරයා වූ මායාදුන්ෙන් රජුෙග් අෙප්ක්ෂාවන්
නිසා ෙකෝට්ෙට් සිංහාසනයට උරුමකරුවකු පත් කර
ගැනීෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් බුවෙනකබාහු රජුට
තම සැලකිල්ල ෙමන්ම තීක්ෂණ බුද්ධිය ද
ෙමෙහයවීමට සිදු විය. කීහිප අවස්ථාවකදීම
මායාදුන්ෙන් ෙකෝට්ෙට් වැටලුෙව්ය. තම උත්සාහය
සාර්ථක කර ගැනීමට ඔහු ඉන්දියාෙව් කලිකට් හි
පාලකයා වූ සැෙමොරින්ෙග් සහය පවා ඉල්ලා
සිටිෙය්ය. සැෙමොරින් වරක් තම විශිෂ්ටයන්
ෙදෙදෙනකු වූ පච්ච මරික්කාර් සහ කුන්හල මරික්කාර්
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යටෙත් ද නැවත වරක් අලි ඉබාහිම් යටෙත් ද
මායාදුන්ෙන්ට සහය දුන්ෙන්ය. පෘතුගීසීන්ෙග්
මැදිහත්වීම නිසාම මුස්ලිම්වරුන්ට පසු බැසීමට සිදු
විය (කි. ව. 1528).
සීතාවක රාජධානියට එෙරහිව තම රාජධානිෙය්
ආරක්ෂාව ඇතිකරලීම සඳහා බුවෙනකබාහු රජුට
පෘතුගීසීන් ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබීමට සිදු වුෙයන්
ෙකෝට්ෙට් රාජධානිෙය් බලය පිරිහීමට පත් වූ අතර
පෘතුගීසීන්ෙග් බලය වැඩි දියුණු වන්නට විය.
බුවෙනකබාහු රජුෙග් දියණිය වූ සමුදා ෙද්වී කුමරිය
‘එඩිතර ඇස් ඇති උස් වූ ෙද්හයකින් ෙහබි නිර්භීත’
වීදිය බණ්ඩාර කුමරුට විවාහ කර ෙදනු ලැබිණ.
ඔවුන්ට දාව උපන් ධර්මපාල කුමරු තම
අනුපාප්තිකයා වශෙයන් පත් කිරීමට බුවෙනකබාහු
රජු තීරණය කෙළේය. ෙම් අරමුණ මුදුන් පත් කර
ගැනීමට බුවෙනකබාහු රජු විෙශේෂ කමයක්
අනුගමනය කළ අතර ඔටුනු පලන් රජුන්
සම්බන්ධෙයන් එය විශිෂ්ට සිද්ධියකි. බාහ්මණෙයකු
වූ ශී රාජපක්ෂ පණ්ඩිත සහ සල්ලප්පු ආරච්චි යන
ෙදෙදනා යටෙත් බුවෙනකබාහු රජු පෘතුගාලෙය් රජු
ෙවත රාජ දුත පිරිසක් යැව්ෙව්ය. එම දුත පිරිස
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ධර්මපාල කුමරුෙග් පතිමාවක් ලිස්බන් නගරයට
ෙගන ගිය අතර 1543 දී පමණ ලිස්බන් හි දී ඊට කිරුළු
පැලඳවීය. පතිමාෙව් හිස ඇත් දළින් සහ රනින් කරන
ලද්දක් වූ අතර එහි කය රිදීෙයන් කරනු ලැබිණ.
පතිමාෙව් අතක ඔටුන්නක් විය.

පතිමාව
සිංහල තානාපතිවරුන් පිළිගැනීමට මුළු පෘතුගීසි
රජවාසලම ලිස්බන් වරායට පැමිණ සිටි අතර,
පෘතුගීසි මාර්ක්විස්වරයන් ෙදෙදෙනකු විසින් ඔවුන්
රාජ=ය ෙගෞරව සහිතව රජවාසල ෙවත කැඳවාෙගන
යන ලදී. එම පතිමාවට ඔටුනු පැලඳ වූ දිනය
පෘතුගාලය පුරා නිවාඩු දිනයක් බවට පකාශයට පත්
ෙකරිණ. පෘතුගීසි රජ මාලිගෙය් චාරිතානුකුලව
උත්සවශීෙයන් එම පතිමාවට ඔටුනු පැලඳ වීය.
ධර්මපාල කුමරු බුවෙනකබාහු රජුෙග් උරුමකරු
වශෙයන් පෘතුගාලෙය් රජු විසින් පිළිගත් අතර එවක්
පටන් ධර්මපාල කුමරු පෘතුගාලෙය් රජුෙග් ආරක්ෂාව
ලැබුෙව්ය. ඒ වන විට පෘතුගීසීන් සඳහා ලංකාෙව්
ෙවන් ෙකොට තිබු පෙද්ශ තබා ගැනීමට බුවෙනකබාහු
රජු පෘතුගාලෙය් ෙදොන් ජුආම් රජුට ඉඩ දුන් අතර
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පෘතුගීසීන්ට ආධාර මුදලක් ෙගවීමට ද බුවෙනකබාහු
රජු එකඟ වුෙය්ය. එම නියමෙයන් ස්ථීර ෙකෙරන
රාජකීය පකාශයක් (අල්වාරා) ඔටුනු පැලඳ වීෙම්
උත්සවෙය්දීත් නිකුත් කරන ලදී. එකී ෙමෞලි
මංගල=යට පෘතුගාලෙය් (ෆිඩලෙගෝස්) සහභාගී වූ
අතර ෙගෞරවයක් වශෙයන් ෙගොන් ෙපොර සහ ෙවනත්
උත්සව පවත් වනු ලැබිණ.
අසනීපයකින් පසුව යථා තත්ත්වයට පත්ෙවමින් සිටි
බුවෙනකබාහු රජු කැලණි ගඟ අසබඩ විෙව්කීව
සිටියදී පෘතුගීසී ෙහේවාෙයකු විසින් පත්තු කරන ලද
තුවක්කුවකින් රජුෙග් හිස තුවාල විය. ඒ අවස්ථාෙව් දී
රජු තම මාලිගෙය් ඉහළ මාලෙය් සිටිෙය්ය. ෙකෙසේ
වුවුද එය මාරාන්තික ෙවඩි පහරක් විය. රාජාවලිය ලියු
ෙල්ඛකයා දක්වන අන්දමට “එය යම් කාර්යයක්
අරභයා කරන ලද්දකි. එෙහත් ඇතැම් අය දක්වන
අන්දමට එය අහම්ෙබන් සිදු වූවකි. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සත=ය දන්ෙන් ෙදවියන් පමණකි”.

ෙදොන් අල්ෙෆොන්ෙසෝ ද
ෙනොෙරොඤ්ඤ ෙග් පැමිණීම
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ධර්මපාල කුමරු සිංහාසනාරූඪ වූ විට ඔහුෙග් පියා වූ
වීදිය බණ්ඩාර තම පුතයාෙග් බාල කාලය තුළ ඔහුෙග්
රාජ= අනුශාසක වුෙය්ය. ඒ අවදිෙය්දී ෙගෝෙව්
සාමන්තයා වූ ෙදොන් අල්ෙෆොන්ෙසෝ ද ෙනොෙරොඤ්ඤ
ෙග් පැමිණීම වැදගත් සිද්ධියක් විය. නැව් 70 කින්
සමන්චිත විශාල නාවික හමුදාවක්ද 3000 කින්
සමන්චිත ෙසේනාංකයක් ද ඔහු සමග පැමිණි අතර
1551 වර්ෂෙය් දී මායාදුන්ෙන්ෙග් රාජධානිය
ආකමණය ෙකොට වස්තුව පැහැර ගැනීමට ඔවුන්ට
අවස්ථාව ලැබිණ. ආකමණය සඳහා ගිය වියදම
වශෙයන් පෘතුගීසි සාමන්තයා පර්දාෙවෝ 200,000 ක
මුදලක් බුවෙනකබාහු රජුෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. රට
වැසියන් භීතියට පත් කරමින් පෘතුගීසීන් ෙකෝට්ෙට්
නගරය විනාශ කරන්නට විය. පෘතුගීසි ෙහේවායන්ෙග්
තාඩන පීඩන වලට රට වැසියන් ෙගොදුරු වුහ. රට
වැසියන්ෙගන් වස්තු සම්භාරයක් ෙකොල්ලකා ගත්
පෘතුගීසීහු සිංහල ස්තීන් දුෂණය කළහ. ෙමවැනි
බිහිසුණු තත්ත්වයක් ඇති වුෙයන් වීදිය බණ්ඩාරට
කරකියාගත හැකි ෙදයක් ෙනොවීය. පෘතුගීසීන්ට
මුහුණ දීමට තරම් බලකායක් ඔහුට ෙනොතිබූ ෙහයින්
වීදිය බණ්ඩාර පලා ගිෙය්ය.
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රජ මාලිගය පවා ෙකොල්ලකරුවන්ට ෙගොදුරු විය.
ෙවෙනකක් තබා රජුෙග් රත්තරන් පඩික්කන් පවා
පෘතුගීසි සාමන්තයා විසින් ෙකොල්ලකනු ලැබීය. රජු
හා සාමන්තයා අතර ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුම
අනුව ආකමණෙයන් ෙකොල්ලකා ගත් වස්තුෙවන්
අඩක් රජුට දීමට එකඟ වූ නමුත් එය කියාත්මක කිරීම
ඔහු පතික්ෙෂේප කෙළේය. “කිස්තියානි භක්තිකෙයකු
සමඟ වූ ෙපොෙරොන්දුවක් ඉන්දියානුෙවකු විසින් කඩ
කරනු ලැබුෙව් නම් ඔහු ම්ෙල්ච්ඡෙයකි. එෙහත්
ම්ෙල්ච්ඡෙයකු සමග ඇති කර ගන්නා ලද
ෙපොෙරොන්දුවක් කඩ කරන කිස්තියානි භක්තිකයා
කවෙරකු දැයි මම ෙනොදනිමි. ඇතැම් විට පඬිවරු
දනිති” යනුෙවන් ඔහුෙග්ම රටවැසියන් විසින් ෙම්
කාරණය සම්බන්ධෙයන් පකාශ කරනු ලැබිණ.
සාමාන්තයාට ලැබිය යුතු ඉතිරි මුදල ෙවනුෙවන් රජ
පවුෙල් සාමාජිකෙයකු වන්දියක් වශෙයන් අත්
අඩංගුවට ගන්නා ලද අතර රන් ෙමඛලාවක් දීෙමන්
සහ ඉතිරි ෙකොටස ෙවනුෙවන් ෙපොෙරොන්දු
ෙනෝට්ටුවක් දීෙමන් පමණක් ඔහුට තම නිදහස ලබා
ගැනීමට හැකි විය. ෙමම නිදසුන් වලින් ෙපනී යනුෙය්
පෘතුගීසීන් විසින් කරන ලද කෲරතර කටයුතුය. උසස්
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පෘතුගීසි පාලකෙයෝද ෙම් කියාවලියම අනුගමනය
කළහ.

සහනය
සාමන්තයා පිටත්ව යෑෙමන් පසුව වීදිය බණ්ඩාර
ආපසු ෙකෝට්ෙට් රාජධානියට පැමිණිෙය්ය. ඔහු
ෙකොළඹ ෙකොටුව භාරව සිටි පෘතුගීසි නිෙයෝජිතයා
මරණයට පත් කෙළේය. ස්වෙද්ශිකයන් කෙතෝලික
ආගමට හරවා ගැනීම තහනම් කළ ඔහු පුජක වරුන්
පලවා හැරිෙය්ය. ෙමොවුන්ෙගන් ඇතැම් පුජකවරු
වනගත වුහ. සම්පදායක් වශෙයන් විවිධ ආගම්
ඇදහීෙම් සහනය ඇති ෙමරට ඉතිහාසෙයහි පාලකයා
එක් ආගමකට එෙරහිව කටයුතු කළ අවස්ථාවක්
ෙමය විය.
“විතර්ක ශක්තිය පමණක් බල පැවැත්විය යුතු
ක්ෙෂේතයන් හි තමන් විසින් බලය පාවිච්චි කර
ෙනොමැති බව සිංහලෙයෝ සාඩම්බරෙයන් පවසති.
බුද්ධ ධර්මයට මුල්තැන් දුන් ෙබෞද්ධ රජවරුන් විසින්
හින්දු ෙදවිවරුන් ෙවනුෙවන් ෙද්වාල ඉදිෙකොට ඇත.
මුස්ලිම් වරුන්ට අයත් වූ ද ඔවුන් වාසය කරන්නාවූ ද
ගම් වල ඇති ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වල මුස්ලිම්
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ජනයාෙග් ආගමික වතාවත් කිරීමට ඉඩ දී තිෙබ්.
කිස්තියානි ධර්ම දුත පිරිස් ෙමරටට එවන ෙලස
බුවෙනකබාහු රජු විසින් ඉල්ලා සිටිෙය් ෙමවැනි
පෘථුල හැඟීමක් ඇතිවය. රජුෙග් යටත් වැසියන් විසින්
ද එම ධර්මදුත පිරිස් පිළිගනු ලැබුෙව් එවැනි හැඟීමක්
ඇතිවය” යනුෙවන් ශීමත් ආචාර්ය ෙපෝල් ඊ. පීරිස්
දක්වා ඇත. එෙසේ වුව ද පෘතුගීසීන්ෙග් හැසිරීම නිසා
මීට ඉඳුරාම ෙවනස් තත්ත්වයක් ඇති විය.
පිළිම වන්දනාව සම්බන්ධෙයන් සිංහල රජවරුන්ෙග්
ආකල්පය පෘතුගීසීන්ෙග් ආකල්පයට පතිවිරුද්ධ විය.
“මිථ=ා දෘෂ්ටික ආගමික උත්සව පසිද්ධිෙය් ෙහෝ
ෙපෞද්ගලික වශෙයන් පවත්වන්නන් ෙහෝ ඒවාට
අනුබල ෙදන්නන් ෙහෝ බාහ්මණයන් ආරක්ෂා
කරන්නන් කිස්තුස් වහන්ෙසේෙග් සතුරන්ය. එමනිසා
ඔවුන්ට දඬුවම් කළ යුතුයැ” යි 1546 දී පෘතුගාලෙය්
රජු විසින් සාමන්තයා ෙවත එවන ලද ආඥාවක
සඳහන් ෙවයි. තවද එම පණිවිඩෙය් ෙමෙසේ සඳහන්
ෙව්. “මිථ=ා දෘෂ්ටිකයන් ශුභාරංචිය පිළිගන්ෙන්
විශ්වාසෙය් ශුද්ධවන්ත භාවය ගැන ඒත්තුයාමක් නිසා
ෙනොවන ෙහයින් සහ සදාකාලික ජීවිතය ගැන
බලාෙපොෙරොත්තුව නිසාම ෙනොවන ෙහයින් ඔවුන්ෙග්
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හදවත් සැහැල්ලු කිරීම වැනි ෙලෞකික සහන
සැලසීෙමන් ඔවුන්ට ෛධර්යය දිය යුතුය. තව ද
කිස්තු ධර්මය පචාරය කිරීෙම් කමයක් වශෙයන්
ෙමතැන් සිට ඉදිරියට කිස්තියානි ආගම වැලඳ
ගන්නන් කප්පම් ෙගවීෙමන් නිදහස් කළ යුතු අතර
ඔවුන්ට ෙමෙතක් කල් ෙනොදී තිබුණු යම් යම් වරපසාද
සහ නිලතල දීෙමන් ඔවුන් දිරි ගැන්විය යුතුය”.

වීදිය බණ්ඩාර
තම කටයුතු කර ෙගන යෑමට වීදිය බණ්ඩාර
බාධකයක් බව පෘතුගීසීන්ට අවෙබෝධ විය. එම නිසා
ඔවුහු වීදිය බණ්ඩාර සිරභාරයට ෙගන බිංෙගයක
සිරෙකොට තැබුහ. එවිට ඔහුෙග් භාර්යාව සමුද ෙදවි
කුමරිය රයිගමට පලා ෙගොස් වෘත්තිෙයන්
පතල්කරුවන් වූ පහත් කුලයකට අයත්
පතල්කරුවන්ෙග් සහය ලැබ උමගක් සාදා ඔහුට පලා
යෑමට අවස්ථාව සලසා දුන්නාය.
ඉන් පසුව වීදිය බණ්ඩාර පස්දුන් ෙකෝරළෙය් සීමාෙව්
ඇති කඳු පෙද්ශෙය හි ආරක්ෂාව සඳහා ෙගොස්
පෘතුගීසීන්ෙගන් පළි ගැනීෙම් ව=ායාමයක
ෙයදුෙණ්ය. මුහුදු බඩ පෙද්ශෙය හි ඔහුට එෙරහි වූ
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සෑම පෘතුගීසී ජාතිකෙයකුම ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත්
කෙළේය. ඔහු ද්ෙව්ෂ කළ පරංගින්ෙග් සංෙක්තය වූ
කිස්තියානි ෙද්වස්ථාන විනාශ කෙළේය. වීදිය
බණ්ඩාරෙග් භාර්යාව වූ සමුද ෙද්විය මරණයට පත්
වුෙයන් ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය තම අණසක යටතට
ෙගන ඒෙම් අවස්ථාවක් දුටු මායාදුන්ෙන් වැන්දඹුවක්
වූ තම දියණිය වීදිය බණ්ඩාර ට විවාහ ෙකොට
දුන්ෙන්ය. ෙද්ශපාලන වශෙයන් පෘථුල පතිඵල ඇති
විය හැකි වූ ෙම් ගිවිසුම අභ=න්තර ගැටුමක් නිසා
පුස්සක් බවට පත් විය. වීදිය බණ්ඩාර තම ෙදවන
භාර්යාවට කෲර අන්දමින් සලකන්නට විය. ෙමය
මාමණ්ඩිය සහ බැනණ්ඩිය අතර ආරාවුලකට ෙහේතු
විය. ෙකෝපාවිෂ්ට වූ මායාදුන්ෙන් කි. ව. 1555 දී වීදිය
බණ්ඩාරට විරුද්ධ ව පෘතුගීසීන් සමග ගිවිසුමක් ඇති
කර ගත් අතර වීදිය බණ්ඩාර තහවුරු කර ෙගන සිටි
කඳුකර පෙද්ශෙයන් ෙනරපීමට ද කටයුතු සංවිධානය
කෙළේය.
එකල ලාබාල තරුණෙයකු වූ මායාදුන්ෙන්ෙග් බාල
පුතයා වූ ටිකිරි බණ්ඩාර (පසුව රාජසිංහ) තම මස්සිනා
වූ වීදිය බණ්ඩාර කන්ද උඩරට පෙද්ශයට එළවා
දැමීෙම් සටෙන් දී කැපී ෙපනුණු පුද්ගලෙයකු විය. ඔහු
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වීදිය බණ්ඩාර එළවා දමා තම ෙසොෙහොයුරිය ඇෙතකු
පිට නංවා ආපසු සීතාවක ට එව්ෙව්ය. අවසානෙය්දී
යාපනයට පලාගිය වීදිය බණ්ඩාර තාසජනක
මරණයකට ෙගොදුරු විය.

කිස්තියානි ආගමට හරවා ගැනීම
පෘතුගීසීන් ට මුහුදු තීරෙය් ධීවර ජනයාෙගන් 70,000
ක් පමණ ෙදනා කිස්තියානී ආගමට හරවා ගැනීමට
හැකි විය. කි. ව. 1557 දී ධර්මපාල රජු හා ඔහුෙග්
බිසව ෙබෞතීස්ම කිරීෙමන් ආගම පැතිරවීෙම්
ව=ායාමය උච්ච ස්ථානයට පත් විය. ධර්මපාල රජු
ෙදොන් ෙජොආෙවෝ ෙනොෙහොත් ෙදොන් ජුවාන් යනුෙවන්
ද ඔහුෙග් බිසව පෘතුගාලෙය් රැජිනට ගරු කිරීමක්
වශෙයන් ෙදෝන කැතරිනා යනුෙවන් ද හඳුන් වනු
ලැබිණ. රජවාසල අධිපතීන් ෙබොෙහෝ ෙදනාද රජු
අනුගමනය කරන්නට වුහ. මිථ=ාදෘෂ්ටිකයින්
කිස්තියානි ආගමට හරවා ගැනීෙම් ෙමන්ම මුළු මහත්
දිවයිනම ආධ=ාත්මික වශෙයන් යටත් කර ගැනීෙම්
කර්තව=ය ඉටු කර ගනු පිණිස ෙද්ව වරමින් පත් කළ
නිෙයෝජිතෙයකු ෙලස ෆැන්සිස්කානු පුජකවරුන්
විසින් ධර්මපාල රජතුමා පිළි ගනු ලැබිණ.
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මින් පසුව ෙබෞද්ධ සහ හින්දු සිද්ධස්ථාන වලට අයත්
ඉඩම් කිස්තියානි ෙද්වස්ථාන වල සහ ධර්ම දුත
ව=ාපාර වල පෙයෝජනය සඳහා ෙවන් විය. කෙතෝලික
පුජකවරු රජුෙග් උපෙද්ශකයින් බවට පත් වුහ. දළදා
මාලිගාවට අයත් වූ ස්ථානය කිස්තියානි
ෙද්වස්ථානයට හිමි විය. ෙමයින් උද්ගත වූ තත්ත්වය
නිසා දළදා වහන්ෙසේ ද ෙකෝට්ෙටන් අතුරුදහන් විය.
ෙම් අවදිෙය්දී සිටි සිංහල ජාතිකාභිමානයක්
ඇත්තන්ෙග් ෙනත් සිත් සීතාවක ෙදසට ෙයොමු වූ අතර
දළදා වහන්ෙසේෙග් භාරකාරයන් විසින් රහෙසේම එය
සීතාවකට ෙගන යන ලදී. කිස්තියානි ආගම වැලඳ
ගැනීමත් සමග ධර්මපාල රජු ෙමෙතක් කල් සිංහල
ජාතිකයින් විසින් අනුගමනය කරන ලද සම්පදාය බිඳ
දැම්ෙම්ය. ෙමෙතක් පැවති විශ්වාසය අනුව ෙබෞද්ධ
කුමෙරකු ශී ලංකාෙව් රජ විය යුතුය. ධර්මපාල රජු
ෙබෞද්ධ යටත් වැසියන්ෙගන් ඈත් විය. ඔහු
කිස්තියානි ආගම වැලඳ ගැනීමත් සමග පෘතුගීසීන්
විසින් ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය අල්ලා ගැනීෙම් කාර්ය
සම්පුර්ණ විය.
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රූකඩ රජු
වීදිය බණ්ඩාරෙග් මරණින් පසුව උද්ගත වූ පශ්න
වලට එඩිතර ව මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත්
නායකෙයකු ෙකෝට්ෙට් රාජවංශය අනුගමනය
කළවුන්ට ඇති ෙනොවීය. රාජසිංහ රජුෙග් ආකමණ
නිසා ෙකෝට්ෙට් ආරක්ෂා කර ගැනීම පෘතුගීසීන්ට
දුෂ්කර කාර්යයක් විය. එම නිසා 1565 දී පැරණි
ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය අත් හැර දමනු ලැබිණ. ඉන් පසු
ධර්මපාල රජු ෙකොළඹ ෙකොටුෙවහි ම වාසය කළ අතර
ඔහුෙග් රාජ සභාව ද එහි ම පවත්වනු ලැබිණ.
ධර්මපාල රජු ඔහුෙග් යටත් වැසියන්ෙගන් ඈත් වූ
රූකඩ රෙජකු බවට පත් විය. ඔහු පෘතුගීසි
නිලධාරීන්ට වඩාත් සමීප වූ අතර එදිෙනදා රාජ=
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වීමට ද පෘතුගීසීන් ට
අවකාශය ලැබිණ.
ඇතැම් අවස්ථාවල දී රෙජකු වශෙයන් තම
ෙගෞරවයට හානි වන අයුරින් කටයුතු කිරීමට ද ඔහුට
බල ෙකරිණ. පෘතුගීසි නිලධාරීන්ෙග් හිතුවක්කාර
කියා කලාපයට විරුද්ධ ව පෘතුගාලෙය් රජුට
ධර්මපාල රජු විසින් තම විෙරෝධය පළ කරන ලද
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අතර ෙකොළඹ පෘතුගීසි කපිතාන් වරයාෙගන් ස්වාධීන
වූ අපක්ෂපාත මුරකාවල කපිතාන් වරෙයකු පත්
කරන ෙලස ඔහු පෘතුගාල රජුෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්ය.
පෘතුගීසි නිලධාරිෙයකු විසින් ධර්මපාල රජුට වස දීමට
තැත් කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් ඔහුෙග් දත් වැටුණු
අතර ඔහු ෙගොත ගසන්ෙනකු ෙලසට ද පත් විය.
ධර්මපාල රජුෙග් සියලු බලතල පෘතුගීසීන් විසින්
උදුරා ගනු ලැබූ අතර විඳ දරා ගත ෙනොහැකි කරදර
හිරිහැර වලට ද ඔහු පාත කරන ලදී. 1597 දී ඔහු මිය
ගිය අතර ඔහුෙග් අන්තිම කැමති පතෙයන් ෙකෝට්ෙට්
රාජධානිය පෘතුගාලෙය් රජුට උරුම කර තිබුෙණ්ය.
“සීලම් ෙපරියා ෆැන්ඩර් රෙජෝත්තමයාෙග්
අනුගහෙයන් අති උත්තම ෙදොන් ජුවාම් කුමාරයා”
ශාන්ත ෆැන්සිස්ෙග් කන=ාරාමෙය් දී ෙමරෙටහි දී
ෙදනු ලැබිය හැකි උසස්ම පෘතුගීසි රාජ= ෙගෞරව
ඇතිව මිහිදන් කරන ලදී. පථම වතාවට ෙමන්ම
අවසන් වතාවට ද සිංහල රෙජකු කිස්තියානි පිළිෙවත්
අනුව මිහිදන් කරන ලද අතර ඔහුෙග් ආත්මය
ෙවනුෙවන් යාච්ඤා කරනු ලැබිණ.
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග්
අතීත පිය සටහන්-6.
සිංහල මුස්ලිම් අතීත සබඳතා
(ශී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද=ාලෙය් ඉතිහාස
අධ=යනාංශෙය් ෙජ=ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය නන්ද
ධර්මරත්න මහතා විසිනි - ඉරිදා ලංකාදීප - 2013
ෙපබරවාරි මස 3 වැනිදා ඉරිදා)
සෙහෝදරත්වය නම් බැඳීෙමන් උනුන් බැඳී සිටි වගට
ඉතිහාසය මැනවින් සාක්ෂි දරයි. උනුන් ෙලසින්
සඳහන් කෙළේ සිංහලයන් හා මුස්ලිම් වරුන්ය. මුස්ලිම්
වරුන්ෙග් ඉතිහාසය ෙසොයා යන ගමෙන් දී ඔවුන්
දුරාතීතෙය් සිටම ලංකාව හා ලංකාෙව් රාජ=
පාලකයන් සමග සබඳතා පැවැත් වූ බවට සාක්ෂි
ඉතිහාසෙයන් හමු ෙව්. ඒ සබඳතා ආර්ථික හා
ෙද්ශපාලන යනුෙවන් ෙදයාකාර ෙව්. 7-8 සියවස්
ෙවද්දී අරාබීන් ෙහවත් මුස්ලිම්වරු ෙවෙළඳාම මුල්
කර ෙගන ෙම් රට සමග දැඩි සබඳතාවන් ෙගොඩ නගා
ෙගන තිබුණි.
එපමණක් ෙනොව අරාබි ජාතිකයින් ලංකාව ගැන ලියු
මුලාශ ෙදස බැලීෙම් දී ඔවුන් දැඩි අවධානයක් ලංකාව
සම්බන්ධ ව ෙයොමු කර ඇති බවට සාක්ෂි මුණ ගැෙසේ.
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ඉස්ලාම් දහම පහළ වීමට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර
පටන් අරාබි ජාතිකෙයෝ ලංකාව ගැන දැන සිටියහ.
ගීකයන්ට හා ෙරෝම වරුන්ට ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැන
ගන්නට ලැබුෙණ් අරාබි සංචාරකයන්ෙගනි.
එෙසේ වුවත් අරාබිවරු ලියන ලද ගන්ථ වලට ලංකාව
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇතුළත් කරන ලද්ෙද් ඉස්ලාම්
දහම ඇති වුණාට පසුවය. පළමුෙවන්ම ෙමවැනි
ෙද්ශාමන වර්ණනයක් කි. ව. 950 දී පමණ අභූසයියිද්
නමැත්තා ‘සිල් සිලක් අල් කවාරි’ නම් ගන්ථයට
ලංකාව ගැන ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙකරුණි. ඉන්
අනතුරුව ලංකාව ගැන අනගි වර්ණනාවක් කළ
මුස්ලිම් ෙල්ඛකයා වන්ෙන් ඉබ්නු බුර්දාද්
නැමැත්තාය. ඒ සියලු කරුණු ඒකරාශී කර 10 වැනි
සියවෙසේ දී පමණ මසුදි නම් ෙල්ඛකයා තවත්
ගන්ථයක් ලීෙව්ය. ඉන් අනතුරුව මක්දීසි වැනි
ෙල්ඛකයන් ද ලංකාව ගැන ලුහුඬින් සඳහන් කිරීම්
කෙළේය.
පසු කලක අබුල් තීදා වැනි භූෙගෝල විද=ාඥයන් ද
ලංකාව ගැන සඳහන් කර ඇත. ඒ සියලු මුස්ලිම්
ෙල්ඛකයන් අතර වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් 14 වැනි
සියවෙසේ ෙම් රෙට් සංචාරය කළ ඉබ්නු බතුතා ෙග්
වාර්තාවය. විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජාතිකෙයෝ 7 වැනි
සියවස ෙවද්දී බටහිර ෙදසට යන මුහුදු මාර්ගයන් හි
ආධිපත=ය ලබා ෙගන සිටියහ. දකුණු ඉන්දියාෙව්
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ෙචෝල පාණ්ඩය යන රාජ=යන් යටපත් වීමත් සමගම
අරාබි බලය දියුණු වුෙය්ය. එහි පතිඵලයක් ෙලස කි.
ව. 949 ෙවද්දී අරාබි නැව් ෙවෙළඳ ගනු ෙදනු සඳහා
ෙකොළඹට පැමිණිෙය්ය. 8 වැනි ශත වර්ෂෙය් සිට
මුස්ලිම් වරු විශාල පිරිසක් ලංකාෙව් වුහ.
ලංකාෙව් සිටි ෙම් මුස්ලිම්වරු ලාංකික මුස්ලිම්වරු හා
මුහුදුබඩ මුස්ලිම්වරු යනුෙවන් හැඳින් වුහ. අරාබි
බලය දකුණු ඉන්දියාෙව් වර්ධනය වුවාට පසුව
මුස්ලිම්වරු ෙවෙළඳ ගනු ෙදනු සඳහා ෙකොළඹට
පැමිණියහ. ෙමයත් සමග අරාබි ෙවෙළන්ෙඳෝ
ෙකොළඹ පදිංචි වුහ. 1505 දී පෘතුගීසීන් පැමිණීමට
ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර අරාබීහු ලංකාෙව් මුහුදුබඩ
ෙපෙදස් වල ෙවෙළඳාෙම් තනි අයිතිය හිමි කර
ගනිමින් සිංහල රජුත් සිංහල වැසියනුත් සමග
සාමකාමී සහජීවනෙයන් යුතු දිවි ෙපෙවතක් ගත
කළහ. ඔවුන් ලංකාව හැඳින් වුෙය් ෙසෙරන්ඩිබ් යන
නමිනි.
ෙම් කාලය වන විට අරාබි මුහුෙද් නැෙගනහිර
ෙකොටෙසේ පධාන ෙවෙළඳ ෙපොළ වුෙය් ෙකොල්ලම්
නම් ස්ථානයයි. ෙම් ස්ථානෙය් සිට මාර්ග ෙදකක්
විහිදී තිබුණි. 9 – 10 වැනි සියවස් හි අරාබි නැවියන්
ලියු වාර්තා වල ෙම් ගැන සඳහන් ෙවයි. එයින් එක්
මාර්ගයක් වැටී තිබුෙණ් මන්නාරම් ෙබොක්ෙක් සිට
ගංගා නදී ෙමෝය දක්වාය. අනික් මාර්ගය නිෙකොබාර්
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දුපත ඔස්ෙසේ වැටී තිබුණි. එපමණකුදු ෙනොෙව්.
ලක්බිෙම් උපන් සෑම දවිඩයන් ෙකෙර්ම මුස්ලිම්
ජාතිකෙයෝ බලවත් සැලකිල්ලක් දැක්වුහ. ඔවුහු කුළු
බඩු නිෂ්පාදන ෙපර අපර ෙදදිග රටවල් ෙවත ෙගන
ගියහ. මුස්ලිම් ෙවෙළඳ පජාවක් ලංකාෙව් බිහි වුෙය්
ෙමපරිදිය.
ෙම් පජාවට අයත් වැන්දඹුවන් හා අනාථ දරුවන්
පිරිසක් මව් රටට යැවීෙම් කටයුතු එකල ලංකාෙව්
රජතුමා විසින් කරන ලද බවක් 8 වැනි ශත වර්ෂය
පිළිබඳව ලියැවුණු ඉතිහාස සටහනක සඳහන් ෙවයි.
ඉන් ෙපනී යන්ෙන් සිංහල පාලකයන් මුස්ලිම්
ෙවෙළඳ පජාව ෙකතරම් ආරක්ෂා කළා ද යන්නය.
අරාබි මුස්ලිම්වරු ලංකාෙව් මැණික් ගැන හැම විටම
විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වුහ. එදා ලංකාව හැඳින් වූ
නමක් වුෙය් රත්න ද්වීපය යන්නය. ඒ නමට සමාන
අරුත් ඇති නමකින් මුස්ලිම්වරු ද ලංකාව හැඳින් වුහ.
ඒ නම වුෙය් ‘ජසීරත් අල් යකුත්’ (මැණික් දිවයින)
යන්නය. ඔවුන් ලංකාෙවන් පිටරට යැවීමට කටයුතු
කෙළේ මැණික් මුතු හක්ෙගඩි කුළු බඩු වැනි වටිනා
දව=යන්ය. ෙමම මුස්ලිම් වරුන් ලංකාෙව් පදිංචි වුෙය්
බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ ආයුධ බලයකින් ෙහෝ
ෙනොෙව්. ෙම් රෙට් රජවරුන්ෙග් අනුගහය හා
අනුමැතිය ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික ව=ාපාර වල
පතිඵලයක් ෙලසත් ය.
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මුහුදුබඩ පෙද්ශෙය් ෙම් අන්දමට පදිංචි වූ මුස්ලිම්
වරුන්ට තම ආගම අදහන්නට සිංහල පාලකයන්
ආගමික සහනශීලිතාව ගරු කරමින් පහසුකම් සලසා
දුන් බවත් සිංහල පාලකයන් තුළින් ඒ ආගමික
සහනශීලිතාව මැනවින් දිස් වූ බවත් අරාබි ගන්ථ කතු
වරුන් විසින් සඳහන් කර තිෙබ්. මුස්ලිම් වරුන්
ලංකාෙව් බටහිර ෙවරළ තීරෙය් සුදුසු තැන් වලත්
විෙශේෂෙයන්ම කලපුව අසලත් සිංහල වැසියන්ෙග් හා
පාලකයින්ෙග් ආරක්ෂාව හා කාරුණික සැලකිලි
ලබමින් ජීවත් වුහ. මුහුදුබඩ පෙද්ශෙය් එවකට පදිංචි
වූ මුස්ලිම්වරු ශීපාද කන්දට ආසන්න පෙද්ශෙය්
මැණික් ඇති තැන් ෙසොයා යෑෙම් වෑයමට ද පෙව්ශ
වුහ. එවැනි ෙද් වුෙය් ලාංකික රජවරුන්ෙග්
චාරිතානුකුල අනුමැතියට අමතරව ලාංකික ජනතාව
ඔවුන් ෙවත ලබා දුන් සහාය ද ෙහේතුෙවනි.
මුස්ලිම් ව=ාප්තිය යාපහුව රාජධානි සමය වන විට
තවත් වර්ධනය විය. යාපහුව පාලකයා වූ පළමු වැනි
බුවෙනකබාහු රජු මුස්ලිම් රටක් වූ ඊජිප්තුව සමග
1283 දී ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් ද ඇති කර ගත්ෙත්ය. එදා
ඊජිප්තුෙව් රජවාසලට ලංකාෙව් ෙවෙළඳ දුත පිරිසක්
සිංහල රජුෙග් සංෙද්ශයක් රැෙගන ගියහ. එහි ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවයි.
“ලංකාව ඊජිප්තුවයි. ඊජිප්තුව ලංකාවයි. මෙග් දුතයන්
ආපසු එන විට ඊජිප්තුෙව් දුතෙයකු ඔවුන් සමග එනු
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ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. සෑම වර්ගයක ම
මැණික් හා මුතු අති විශාල පමාණයක් මා සතුව තිෙබ්.
නැව්, ඇතුන්, ෙරදි, අගිල්, කුරුඳු වැනි සියලු වාණිජ
දව=යන් ඔබට එවමි. ෙතෝමර තැනීමට සුදුසු ලී ගස්
මෙග් රාජ=ෙයහි වැෙව්. අවුරුදු පතා නැව් 20 ක්
එවන්නැයි සුල්තාන් තුමා මට කියෙතොත් ඒවා
සැපයීමට මට පුළුවන. එතුමාෙග් විජිත වල
ෙවෙළන්ඳන්ට මෙග් රාජ=ෙය් ෙවෙළඳාම් කිරීමට
සම්පුර්ණ නිදහස තිෙබ්. මට අයත් මාලිගා 29 ක්
තිෙබ්. ඒවාෙය් භාණ්ඩාගාර හැම වර්ගයක ම මැණික්
වලින් පිරී තිෙබ්. මුතුපර තිෙබ්. එයින් ගනු ලබන
සියලු මුතු මා සතුය.”
ෙමවැනි ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීෙමන්
පැහැදිලි වන්ෙන් අෙප් රට මුස්ලිම් රටවල් සමග
ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් පැවැත් වූ බවයි. ෙමය එකී
සබඳතාව තහවුරු කරන එක් උදාහරණයක් පමණි.
ගාල්ෙල් තිබී භාෂා තුනකින් ලියැවුණු ෙසල් ලිපියක්
හමු විය. එම ෙසල් ලිපිය ලියා තිබුෙණ් චීන ෙදමළ
පර්සියානු භාෂා වලිනි. 14 වන සියවෙසේ ලංකාවට ආ
ඉබ්නු බතුතා ශී පාද කන්දට යද්දී ලංකාෙව් පාලකයා
එම ගමෙන් දී සෑෙහන්න ඔහුට අනුගහයන් ලබා දුන්
බව එහි කියැෙව්. ෙම් ආකාරෙය් සෑෙහන සබඳතාවක්
මුස්ලිම් වරුන් හා සිංහල ජනයා අතර එම යුගය ෙවද්දී
ඇති වී තිබුණි.
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තවද සීතාවක රාජධානිෙය් මායාදුන්න රජුට
ෙකෝම්ෙප් බුවෙනකබාහු හා පෘතුගීසීන් සමඟ සටනට
යන්නට සම්පුර්ණ සහය හා අනුබලය දුන්ෙන් ද
ඉන්දියානු සාගරෙය් එවකට ආධිපත=ය ලබා ෙගන
සිටි සැෙටොරින් නම් ෙවෙළඳ කණ්ඩායම විසිනි.
සැෙටොරින් යනු මුස්ලිම් වරුන් ය. ෙම් ෙවෙළඳ
කණ්ඩායම සීතාවක රාජධානියත් සමග ෙහොඳ
ෙවෙළඳ හා මිතශීලී සබඳතාවක් පවත්වා ෙගන ෙගොස්
ඇත.
ෙම් රට අධිරාජ=වාදීන්ෙගන් නිදහස් කර ගැනීෙම්
අරගලය ෙහවත් නිදහස් සටන් ව=ාපාරයට මුස්ලිම්
නායකෙයකු වූ ටී. බී. ජායා මහතා මහත් වූ
දායකත්වයක් ලබා දුන්ෙන්ය. එදා ෙම් රෙට් සිංහල,
දමිළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයක් තිබුෙණ් නැත. එදා නිදහස්
සටනට ෙම් මුස්ලිම් නායකයා ලබා දුන් සහයට
කෘතගුණ දැක්වීමක් වශෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය්
මාවතක් ටී. බී. ජායා මාවත ෙලස නම් ෙකරුණි. ඔහු
එදා ෙම් රෙට් නිදහස ෙවනුෙවන් සිංහල නායකයන්
සමග උෙරනුර ගැටී සටන් කෙළේය.
සාමය සමගිය පතුරාලා
කුල වාද ෙභ්දය දුරලාලා
සැම උපකාරය නංවාලා
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අපි හැෙදමු වැෙඩමු එක්සත් වීලා
එදා සිංහලයන් දමිළයන් හා මුස්ලිම් වරුන් කටයුතු
කෙළේ එකී හැඟීෙමන් හා සෙහෝදරත්ව බැඳීෙමන් බව
එකී සබඳතාෙව් අක් මුල් ෙසොයා යන ගමෙන් දී
ඉතාහාසය විසින් පහදන සත=යයි.
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-7.

සුපසිද්ධ ෙයෝනක
ෛවද= පරම්පරාව
(මුලාශය: “ශී ලංකා ෙයෝනක වරුන්ෙග් අතීත පිය
සටහන්” - ෙයෝනක ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික
නිෙක්තනය - ෙකොළඹ)
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක දිප්පිටිෙය්
ගැටෙබ්රිය වලව්ෙව් විසු පල්කුඹුෙර් ෛවද=තිලක
රාජකරුණා ෙගෝපාලන අධිකාරම් මුදියන්ෙසේලාෙග්
ෙබ්ත්ෙග් හජ්ජි මුහන්දිරම් ෙසේගු මුහම්මද් උඩයාර්
නිලෙම්ෙග් පරම්පරාෙව් ආදිම මුතුන් මිත්තා කි. ව.
1155 දී පමණ ස්පාඤ්ඤෙය් ෙයෝනක රාජ=
පරම්පරාෙව් නවාබ් රජතුමාෙග් කාලෙය් වයඹ දිග
ගනඩාෙව් විසු පඬිවරෙයකු වන අබු බක්කර් මුහම්මද්
ඉබ්නු අබ්දුල් මලික් ඉබ්නු තුෆයිල් බව ෙසොයා ෙගන
ඇත. ටික කාලයක් මක්කෙම් වාසය කිරීෙමන් පසු
ෙම් අය ඔවුන් යටෙත් පැවති මිසරයට සහ ෙගෝවට
පැමිණියහ. ෙම් පවුෙල් එක් ශාඛාවක් උතුරු
ඉන්දියාෙව් පදිංචි වී සිටියහ. ෙකෝට්ෙට් රජ කළ ශී
සඟෙබෝ ශී පරාකමබාහු රජතුමාෙග් ආරාධනය පරිදි
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ඉන් ෙදෙදෙනක් ශී ලංකාවට පැමිණ පදිංචි වී
ඔවුන්ෙග් පරම්පරාගත ෛවද= කර්මෙයහි ෙයෙදමින්
සිටියහ. සිවිල් සහ යුද්ධ කටයුතු වලදී ඔවුන්ෙග්
ෙසේවය රජවරුන් සහ රදලවරුන් විසින් නිතර නිතරම
ලබා ෙගන ඇත. ෙමයින් එක් ෛවද=වරෙයකු
විමලධර්මසුරිය රජු යටෙත් 1597 දී ෙවරළාරක්ෂ
හමුදාවල අණෙදන නිලධාරී පදවිය දැරූ හමුදා
ෙසන්පතිෙයකුව සිටීය. අවසානෙය්දී ලන්ෙද්සීන්
විසින් කල්පිටිෙය්දී ඔහු අල්ලා මරණයට පත් කර
ඇත. ඔහුෙග් මුතුන් මිත්තන් සියලු ෙදනාම එෙතක්
ෛවද=වරුන් වශෙයන් රාජ සභාෙව් ෙසේවය කර ඇත.
ෙම් පවුල් උසස් සිංහල පවුල් සමග සම්බන්ධකම් ඇති
කර ගත්හ. ෙම් ලිපිය ලියන ෙල්ඛකයාෙග් මව්
පාර්ශවෙය් මී මිත්තනිය කැප්ෙපටිෙපොළ පවුෙල්
ෙකෙනකි.
පසු කාල වල දී සිටි අවසාන රජවරුන්ෙග් කාලෙය්දී
ඔහුෙග් මුත්ෙතකු වන රාජකරුණා ෙගෝපාල
මුදියන්ෙසේ රාලහාමි පිළිමතලාෙව් සහ ඇහැෙළේෙපොළ
අධිකාරම් වරු සමග අපරාධ හා සිවිල් නඩු විසඳීෙමහි
දී රාජාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයකු වශෙයන්
කටයුතු කෙළේය. ෙමවැනි ෙසේවාවන් සඳහා ඔහුෙග්
මුතුන් මිත්තන්ට පදානය කළ ෙනොෙයකුත් නින්දගම්
අතර පහත සඳහන් පදානයන් වැදගත් ෙව්.
කි. ව. 1553 දී ෙසනරත් රජතුමාෙග් සන්නස
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කි. ව. 1567 දී රාජසිංහ රජතුමාෙග් සන්නස
කි. ව. 1597 දී විමලධර්මසුරිය රජතුමාෙග් සන්නස
කි. ව. 1661 දී කීර්ති ශී රාජසිංහ රජතුමාෙග් සන්නස
කි. ව. 1683 දී කීර්ති ශී රාජසිංහ රජතුමාෙග් සන්නස
ෙමම සන්නස් පත මහනුවර දිස්තික්කෙය් විවිධ
පළාත් වල ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කර ඇති
ඒවාය. 1815 දී මහනුවර රාජධානිය ඉංගීසීන්ට භාර
දුන් පසුව ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් විසින්
බිතාන=යන් යටෙත් ෙමම මහජන ෙසේවය දිගටම කර
ෙගන යන ලදී. 1828 දී මැණික්දිෙවල රාජකරුණා
ෛවද=තිලක මුදියන්ෙසේෙග් ඈවෑෙමන් පලුඹුර
ෛවද=තිලක රාජකරුණා ෙගෝපාල මුදියන්ෙසේලාෙග්
ෙසේගු මුහම්මදු ෙවදරාළ එම ධුරයට පත් කරන ලදී.
එය ෙමෙසේ සඳහන් කර ඇත.
“බිතාන= ආණ්ඩුෙව් කැමැත්ත ඇතිතාක් කල් එම
ධුරය දැරීමට සහ ධුරෙය් කටයුතු කිරීමට පත් කරනු
ලබන අතර එකී ධුරය පකාරව උඩරට පළාත් වල
සිරිත් විරිත් හා සම්පදාය අනුව ඔබට ෙගෞරව
දැක්වීමට හා කීකරු වීමට අදාළ සියලු ජනතාවට
ෙමයින් නියම කර සිටිනු ලැෙබ්”.
1828 මාර්තු මාසෙය් 5 වන දින මහනුවර දී ජී.
ගිබ්සන් ෙජ්. සී. සහ මහනුවර ෙකොමසාරිස් ෙජෝර්ජ්
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සිමන්ස් යන අයෙග් අත්සන යටෙත් නිකුත් කරන
ලදී.
ෙම් තැනැත්තාෙගන් පසු ඔහුෙග් පුතයා එනම් ෙමම
ලිපය සකස් කළ අයෙග් මුත්තා වන ෙසේගු මදාර්
උඩයාර් 1928 මාර්තු මස 20 වන දින දරණ ආඥා
පතය මගින් එම ධුරයට පත් කරන ලදී. ඔහුෙග් ෙමම
ධුරයට පෙද්ශෙය් ගම්මුලාදෑනි තනතුර ද ඇතුළත් විය.
ෙමම ලියුම්කරු පසු කාලෙය්දී ෙමම ධුරයට පත්
කරන ලදී. එතැන් සිට ෙම් දක්වා ඔහු ආණ්ඩුවට
පක්ෂපාතව ෙසේවය කර ඇත. ඔහුට මුහන්දිරම් ධුරයද
මහා රැජින විසින් පදානය කරන ලද ෙමෞලි මංගල=
පදක්කම ද ලැබී ඇත. ලංකාෙව් පුරා විද=ා
ෙකොමසාරිස් සිවිල් නිලධාරී එච්. එස්. ආර්. ෙබල්
මහතාෙග් කෑගල්ල ෙපෞරාණික පර්ෙය්ෂණ වල
උද්ධෘතයක් ෙමහි පරිශිෂ්ටෙය් දක්වා ඇත.

පරිශිෂ්ටය
කෑගල්ල ෙපෞරාණික පර්ෙය්ෂණ
ගැටෙබරිය සන්නස
කීර්ති ශී රාජසිංහ
ෙගෝපාල ෙයෝනකවරුන්ෙග් ගම වන ගැටෙබ්රිය
පිහිටා ඇත්ෙත් පරණකුරු ෙකෝරෙළේ තුම්පළාත්
පත්තුෙව් ෙමොරගම්මන හා ෙගවිෙලපිටිය සිට
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ෙහට්ටිමුල්ල දක්වා ඇති අපධාන මාර්ගෙය් සැ. 1.5 ක්
පමණ දුරිනි.
ඔවුන් ලංකාෙව් පදිංචියට පැමිණි ආකාරය ගැන ඔවුන්
කරන විස්තරය ෙමෙසේය. ඔවුන්ෙග් මුතුන් මිත්ෙතෝ
ෙකෝට්ෙට් මහවාසල සමෙය්දී ෙගෝෙව් සිට ෙමහි
පැමිණියහ. ඔවුන් ලංකාෙව් පහතරට පදිංචි වී
ෙබොෙහෝ කලකට පසුව ෛවද= වරුන් වශෙයන්
ඔවුන්ෙග් කීර්තිය ගැන මහනුවර රජතුමාට සැලවී
“ඔජරය” නම් උදර ෙරෝගයකින් ෙපෙළමින් සිටි බවට
සැක කරන ලද රජ බිසවට පතිකාර කිරීම සඳහා
ඔවුන් ව මහනුවරට ෙගන්වා ගන්නා ලදී. ඔවුන්ෙග්
ෛවද= විද=ාව පිළිබඳ අවෙබෝධය පරීක්ෂා කිරීම
පිණිස රජතුමා පහත දැක්ෙවන කමය අනුගමනය
කෙළේය.
ෛවද=වරයාට ෙරෝගියා ෙනොෙපෙනන පරිදි ෙරෝගියා
කාමරයක තබන ලදී. රජ බිසවෙග් අත අල්ලා නාඩි
බැලීමට ෛවද=වරයාට අවසර නැති විය.
ෛවද=වරයා රැවටීම සඳහා නුලක ෙකළවර ෙදොර
ෙපොල්ලක බැඳ අනික් ෙකළවර ෛවද=වරයාට ෙදන
ලදී. ෛවද=වරයා නුල අල්ලා බලා කීෙව් ෙමය පණ
ඇති කිසිම ෙදයක බැඳ නැති බවයි. ඊට පසුව නුල
බල්ෙලකුෙග් ඇෙඟ් බඳින ලදී. නැවත වරක් නුල
අල්ලා බැලූ ෛවද=වරයා කීෙව් එය බැඳ ඇත්ෙත්
මනුෂ=ෙයකුෙග් ඇෙඟ් ෙනොව තිරිසෙනකුෙග් ඇෙඟ්
බවය. ෛවද=වරයාෙග් දක්ෂකම ගැන සතුටට පත් වූ
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රජතුමා අවසානෙය්දී රජ බිසවෙග් අෙත් බඳින්නට
අණ කෙළේය. ෛවද=වරයා නුල ඇල්ලු සැණින් ම
පැවසුෙව් ෙරෝගියා “ඔජර” ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන
බවත් එය සුව කළ හැකි බවත් ය. කුමන
පතිකාරයකින්දැයි විමසු විට “ළය විෙර්කයකින්” යැයි
කීය. රජතුමාෙග් අවසරය ලබා ෙගන ෛවද=වරයා
ෙබෙහත ෙපව්ෙව්ය. ෙබෙහත ෙහොඳින් කියා කළ පසු
ෙරෝගයට ෙහේතුව රජ බිසවට කැවී ඇත්ෙත් ෙකස්
ගහක් බව ඔහු ෙපන්වා දුන්ෙන්ය. ෙරෝග ලක්ෂණ
පහළ වීමට ෙහේතුව වී ඇත්ෙත් එයය. ෛවද=වරයාෙග්
දක්ෂකම ගැන අතිශය පීතියට පත් වූ රජතුමා
ෛවද=තිලක රාජකරුණා ෙගෝපාල මුදලි නමැති
පටබැඳි නාමය සමග ෙබ්ත්ෙග් මුහන්දිරම් පදවිය
ඔහුට පිරිනැමුෙව්ය. පරණකුරු ෙකෝරළෙය්
ෙගොඩිගමුෙව් ෙගවිලිපිටිය දුම්බර ගහලගංෙමොඩ සහ
ෙබෝපිටිතැන්න මාතෙල් ඉනිගල සහ යටිනුවර
ෙමොලදන්ඩ සහ මාලගම්මන යන නින්දගම් ද ඔහුට
පදානය කෙළේය.
මහනුවර රජතුමාෙග් ආරාධනය පරිදි ෙගෝෙව් සිට
ෙමහි පැමිණිෙය් ෙයෝනකවරුන් කිහිප ෙදෙනකු
පමණි. එෙහත් පසුව ඔවුන්ට විවාහ වීමට උවමනා වූ
විට ඔවුන් මුස්ලිම් භක්තිකයින් නිසා සිංහල රදල
පවුල් වල කාන්තාවන් ඔවුන්ට ලබා ගත ෙනොහැකි
විය. රජතුමාට ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමම ෙයෝන්කවරුන්
ෙමහි නවත්වා ගැනීමට උවමනා වුෙයන් ඔවුන්ට
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භාර්යාවන් ලබා දීෙම් උපකමයක් ෙයදුෙව්ය. ආවැඩුම
උත්සවයක් සඳහා තරුණ ගැහැනු ළමයින් කීප
ෙදෙනකු රාජ සභාවට කැඳවන ලදී. ෙමයින්
ෙයෝනකවරුන්ෙග් කැමැත්ත පකාර රාජ අනුගහය
ඇතිව ෙමම ළමයින්ව ෙයෝනකවරුන්ට විවාහ කර
ෙදන ලදී.
ෙගෝපාල ෙයෝනකවරුන්ට මහනුවර පදිංචි වීමට
සලස්වන ලදී. ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් රෙට් පධානියාෙග්
ජාතික ඇඳුම ඇඳීමට අවසර ලැබුෙණ්ය. ෛවද=
විද=ාෙව් දැනුමට අමතරව ඔවුන්ට පශු ෛවද= විද=ාව
පිළිබඳ දැනුමක් ද විය. ඔවුහු අලින්ට සහ අශ්වයන්ට ද
ෙවදකම් කළහ. ඔවුහු කඩු හරඹෙය්ද අති දක්ෂෙයෝ
වුහ. ඔවුන් පවසන අන්දමට ඔවුන්ෙග් මුතුන්
මිත්තන්ට සංගීතය පිළිබඳ හසළ දැනුමක් තිබී ඇති
අතර ඔවුන් රජුෙග් කවිකාර මඩුෙව් ගී ගයා සහ වීණා
වාදනය කර ඇත. මහනුවර රජවරුන් යටෙත් ඔවුන්
මාතෙල් මින්ෙන්රිය සහ පුත්තලෙම් මඩිෙග් තනතුරු
දරා ඇත. ෙබ්ත්ෙග් මුහන්දිරම්ෙග් පාලනය යටෙත්
රජ මාලිගාෙව් ෛවද=වරුන් 24 ෙදෙනකු සිටි බව
ඔවුහු කියා සිටිති. වැදගත් නායකෙයකු අසනීප වූ විට
ඔහුට පතිකාර කිරීම සඳහා ඔවුන්ෙගන් ෙකෙනකු
රජතුමා විසින් වහාම යවන ලදී.
වයස්ගත ගැමිෙයකුට කරන ලද ෛවද= පතිකාර
සඳහා කෘතගුණ සැලකීමක් වශෙයන් ඔවුන්ෙගන්
ෙකෙනකුට ගැටෙඹ්රිය ගම පදානය කරන ලදී.
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කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ෙගෝපාල ෙයෝනකවරු එදා සිට
ගැටෙඹ්රිය ගෙම් දිගටම ජීවත් වුහ. තමන් “ෙමෝගල්
පටානි” නමැති ජාතියකට අයත් බව ෙගෝපාල
ෙයෝනකවරු පවසති. ෙමොවුන් උතුරු ඉන්දියාෙව්
ඉස්ලාමිකයින් බවට සැක නැත. ෙගෝපාල ෙයෝනක
වරුන්ට සිංහල හා ෙදමළ යන භාෂා ෙදකම ලිවීම සහ
කියවීම කළ හැකිය. අෙනකුත් ෙයෝනකවරුන්
ෙමන්ම ෙමොවුහු ද ඉස්ලාම් දහම අදහති. “ෙබ්ත්ෙග්
උඩයාර්” “ෙබ්ත්ෙග් නිලෙම්” වැනි පටබැඳි නම් ද
උස්මාන් වැනි අරාබි නම් ද ඔවුන්ට ඇත.
දැනට ජීවත් වන වෘද්ධතම ෙගෝපාල ෙයෝනකවරයා
වන්ෙන් ගැටෙබ්රිෙය් වයස අවුරුදු 70 ක් වන ෙසේගු
මදාර් උඩයාර් ය. දක්ෂ ෛවද=වරුන් වශෙයන්
ඔවුන්ට තිබු කීර්තිය ඔහු විසින් ෙහොඳින් රැක ෙගන
ඇත. දුර බැහැර සිට ඔහුෙගන් පතිකාර ගැනීම සඳහා
පැමිෙණන
ජනයා
ෙබොෙහෝය.
ෙගෝපාල
ෙයෝනකවරුන්ෙග් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් නම් ඔවුන්
එක් පෙද්ශයකට සීමා වීමය. සාමාන= ෙයෝනකවරු
ලංකාෙව් සැම තැනම සිටිති. එෙහත් ෙගෝපාල
ෙයෝනකවරු පධාන වශෙයන් සිටින්ෙන් ගැටෙබ්රිය
උඩුනුවර ෙවලම්බඩ සහ කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
මීරිගම්පිටිය යන පෙද්ශවල ය. ඔවුන්ෙගන් කීප
ෙදෙනකු පමණක් ෙකොළඹ සහ අනිකුත් පෙද්ශ වල
ජීවත් වනු ඉඳහිට දක්නට ලැෙබ්.
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ෙගෝපාල ෙයෝනකවරු මහනුවර පෙද්ශෙය් ජීවත් වූ
බවත් ඔවුන්ෙගන් ඇතැම් ෙදෙනකු උසස් පදවි වලට
පත් වූ බවත් ඔප්පු ෙකෙරන ෙවනත් සාක්ෂි ඇත.
මෑතක් වනතුරුම ඔවුන්ෙග් අවංක විශ්වාසවන්ත
ෙසේවය සඳහා නිසි සැලකිලි ලැබී ඇත. ෙදවන
රාජසිංහ රජු විසින් ඔහුෙග් බාල බෑනා වන විජයපාල
මැරවීමට ෙහේතු වූ කාරණා ගැන 1669 දී ලන්ෙද්සීන්
විසින් සාක්ෂි විභාග කරන ලද සාක්ෂි කරුවන්ෙග්
නම් අතර ගලගම අධිකාරමෙග් නම ළඟටම සඳහන්
වන්ෙන්
“ෙගෝපාල
මුදලි
සහ
ෙයෝනක
ෙමොෙහොට්ටාල” යන නම්ය.
ඊට ශත වර්ෂ එකහමාරකට පමණ පසු රාජකරුණා
ෙගෝපාල මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙසේගු ෙමොහම්මඩ් උඩයාර්
1828 මාර්තු මස 20 වන දින දරණ පත්වීෙම් ආඥාව
මගින් බිතාන= ආණ්ඩුව යටෙත් ෛවද=වරෙයකු
වශෙයන් පත් කරන ලදී. ඒ අයුරින්ම ෙසේගු මදාර්
උඩයාර් ද 1833 ජුනි මස 8 වන දින ආඥාව යටෙත්
1833 දී ෛවද=වරෙයකු වශෙයන් පත් කරන ලදී. දිගු
කලක් ෙසේවය කිරීෙමන් පසුව ඔහු ෙකොටෙගොඩ
ආරච්චි ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්විය. ෙම් පදානය ලැබූ
ෙගෝපාල මුදලිෙග් පරම්පරාෙව් දැන් ජීවත් ව සිටින
තැනැත්තා විසින් කියා සිටින්ෙන් ෙමොලදණ්ඩ නමැති
රාජෙදෝහියාෙග් ආගන්තුක සත්කාර ලබන්නට
රජතුමා පැමිණි විට දී උල් කටු සහිත ෙබොරු වළකට
රජතුමා ෙහළීමට ඔහු කුමන්තණය කළ බවයි.
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ෙයෝනක මුදලිවරයා ෙම් කුමන්තණය කලින්
දැනෙගන රජුට සැල කෙළේය. ෙමොලදණ්ඩ අනුන්ට
කැපු වෙළේ තමාම වැටුෙණ්ය.
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ශී ලංකා මුස්ලිම් වරුන්ෙග් අතීත
පිය සටහන්-8
සිංහ ෙකොඩිය අරාබිෙයන් ලැබුණ
තෑග්ගකි. ෙම් බවට මුඛ පරම්පරාගත
කතා ඇත
(එස්. ඊ. එන්. නිකලස් විසින් 1951
ෙපබරවාරි 11 වන දින ‘ටයිම්ස් ඔෆ්
සිෙලෝන්’ සන්ෙඩ් ඉලස්ෙට්ටඩ් පුවත්පතට
සැපයු ලිපියක් )
ෙම් රෙට් ජාතික ෙකොඩිය වශෙයන් සිංහ ෙකොඩිය
පිළිගැනීෙම් අදහස මීට තුන් අවුරුද්දකට පමණ ෙපර
පළ කළ අවස්ථාෙව් දී ඒ ගැන විවිධ අදහස් මතු විය.
ෙබොෙහෝ ෙද්ශපානඥෙයෝ ෙමය පිළිගැනීමට ඉතා දැඩි
ෙලස උනන්දු වුහ. එෙසේ වීමට ෙහේතුව සිංහ ෙකොඩිය
සිංහලයින්ෙග් ෙකොඩිය වශෙයන් ශත වර්ෂ
ගණනාවක් තුළ භාවිත වුෙය් යැයි ඔවුන් සිතා ෙගන
සිටීමය. එෙහත් ලංකා විශ්ව විද=ාලෙය් ලංකා
ඉතිහාසය පිළිබඳ ආචාර්ය වරෙයකු තීරණය කෙළේ
ජාතික ෙකොඩිය වශෙයන් සැලෙකන සිංහ ෙකොඩිය ශී
විකම රාජසිංහ නමින් ලංකාෙව් අන්තිමට රජ කළ
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කන්දසාමිෙග් පාලන සමෙය් දී භාවිත කළ ෙක්රළ
ධජයක් පමණක් බවය.
ආචාර්ය අන්දෙයස් ෙනල් ද මීට සමාන අදහසක් පළ
කරමින් කියා සිටිෙය් සිංහ ෙකොඩිය මුස්ලිම්
වරුන්ෙගන් ලැබුණු ෙදයක් විය හැකි බවත් එනිසා
එය සිංහලයින්ෙග් ජාතික ෙකොඩිය වශෙයන් භාවිත
කළ ෙනොහැකි බවත් ය. ජාතික ෙකොඩිය පිළිබඳ
පශ්නය සදහටම තීරණය කිරීම පිළිබඳව ගිය
අවුරුද්ෙද් ව=ාපාරයක් ඇති වූ විට තවත් ෙනොෙයක්
මත පළ කරන ලදී. ලංකාෙව් රජවරු ඔවුන්ෙග් රාජ
පරම්පරාෙව් අවසාන ෙකොටෙසේදී රාජකීය ලාංඡනය
වශෙයන් සිංහයා ෙයොදා ගත්ෙත් ඇයි? සත්තකින්ම
මලබාර් රජවරුන් ෙමය ෙයොදා ගත්ෙත් සිංහලයින්
සිංහෙයකුෙගන් ඇති වූ බවට පචලිත විශ්වාසය
තහවුරු ෙකොට සිංහලයින් සතුටු කිරීමට නම් ෙනොෙව්.

ඉතිහාසෙයන් සාධක ෙනොලැෙබ්
ලංකාවට සිංහ ෙකොඩිය ලැබුණු ආකාරය
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි අදහසක් ඇති කර ගැනීමට
ඉතිහාසෙයන් ෙතොරතුරක් ලැෙබ් දැයි පරීක්ෂා කිරීමට
අපි ලංකා ඉතිහාසය ෙදසට හැෙරමු. අනුරාධපුරෙය්
පුරාවස්තු අතර ෙනස්ෙටෝරියන් (පර්සියානු
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කිස්තියානු) කුරුසයක් හමු වී ඇත. ෙමයින් ෙපනී
යන්ෙන් කිස්තු පුර්ව මුල් ශත වර්ෂ වල දී ලංකාෙව්
අගනුවර තුළ පර්සියානුන් පදිංචි වී සිටි බවත් ඔවුන්ට
ඔවුන්ෙග්ම ෙද්වස්ථානයක් තිබු බවත් ය. ෙමපමණක්
ෙනොව මන්නාරමට නුදුරු මාන්ෙතොට ලංකාෙව් මුතු
මැණික් කුළුබඩු ආදිය ෙවළඳාම් කරන ෙවළඳ
මධ=ස්ථානයක් ද ඔවුන්ට තිබී ඇත. රාජකීය
අශ්වාෙරෝහක හමුදාවට ඔවුන් පර්සියාෙවන් අශ්වයන්
සපයා ඇත. ලංකාෙව් පදිංචි වී සිටි පර්සියානු
ජාතිකයින් කීප ෙදෙනකුට හිරිහැර කළ
සිංහලයින්ෙගන් පළිගැනීමට ඔවුන් නාවික හමුදාවක්
ෙගන් වූ බවත් අපට දැන ගන්නට ලැබී ඇත.
හත් වන සියවෙසේදී පර්සියාව මුස්ලිම් වරුන්ෙග්
ගහණයට හසු වූ පසු ව ලංකාව තුළ පර්සියානුන්ෙග්
ෙවළඳ කටයුතු නතර වී ඇත. පර්සියාව යටත් කර
ගැනීෙමන් පසුව රතු සිංහ ෙකොඩිය පර්සියාෙව් ඔසවන
ලදී. ඉන් පසු අරාබි ජාතිකයින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු
පර්සියාෙව් පදිංචි වුහ. යුෙරෝපෙය් දී හා ආසියාෙව් දී
මුස්ලිම්වරුන් ෙනොෙයක් නම් වලින් හඳුන්වනු ලැබුහ.
තුර්කිවරු ෙමෝගල්වරු ෙයෝනකවරු ආදී නම් ඉන්
සමහරකි. ඔවුන් ලංකාවට පැමිණිෙය් ෙවළඳාම
සඳහාය. ඇතැම් මුස්ලිම් සංචාරකයින් විසින් ලංකාෙව්
ජනයා ගැන ද ෙකෝට්ෙට් සහ යාපනෙය් එකිෙනකාට
විරුද්ධ රජවරුන් ෙදෙදෙනකු ගැන ද රසවත් විස්තර
ලියා තබා ඇත. සිංහල රෙජකු ඉස්ලාම් දහම ගැන දැඩි
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උනන්දුවක් දැක් වූ බව ද ඒ එක් සංචාරකෙයක් කියයි.
ඔවුන් ලංකාව හැඳින්වුෙය් ‘ෙසෙරන්ඩිබ්’ යන නමිනි.
ඔවුන් පැමිණිෙය් ආදම්ෙග් කන්ද (සමනළ කන්ද) දැක
බලා ගැනීමටය. කඳු මුදුෙන් ඇති පාද ලාංජනය
ආදම්ෙග් පා සටහන යැයි ඔවුහු අද දක්වා විශ්වාස
කරති.
කි. ව. 1310 දී ෙමෝගල්වරු පාන්ඩය ෙද්ශය යටත් කර
ගත් අවස්ථාෙව් දී ලංකාවත් ඔවුන් යටතට පත්වී ද?
එෙහත් එවැන්නක් සිදු වූ බවට අපට ඉතිහාසෙයන්
කිසිදු සාක්ෂියක් ෙනොලැෙබ්. එෙසේ නම්
මුස්ලිම්වරුන්ෙග් ෙකොඩිය ලංකාෙව් මලබාර්
රජවරුන් අතට පත්වුෙය් ෙකෙසේද? ෙම් කාරණය
ගැන මුඛ පරම්පරාගත කතාවක් ඇත. ලංකාවට සිංහ
ෙකොඩිය ලැබුණු කතාව ෙකටිෙයන් කියෙතොත්
ෙමෙසේය.
(පාරම්පරික මුස්ලිම් ෛවද=වරුන්ෙග් දක්ෂතා පිළිබඳ
ව පහතින් ඉදිරිපත් කරන විස්තරයට සමාන වූ සිදු
වීමක් ෙමම ලිපි ෙපෙළේ ෙමයට ෙපර ඉදිරිපත් කළ
ලිපිෙය්ද සඳහන් ෙකොට ඇත.) මුස්ලිම්වරුන්ට අයිති ව
තිබු පර්සියාෙව් වැසියන් කණ්ඩායමක් ඉන්දියාව
හරහා ලංකාවට පැමිණියහ. ඔවුන් ලංකාවට ෙගොඩ
බැස්ස විට නීති විෙරෝධී ව රටට ඇතුළු වූ අය වශෙයන්
සලකා ඔවුන් අල්ලා සිරෙගයි ලන ලදී. කීර්ති ශී
රාජසිංහ රජතුමාෙග් බිසව බරපතළ ෙලස ෙරෝගාතුර
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ව සිටින බවත් රාජකීය ෛවද=වරුන්ට සුව කළ
ෙනොහැකි ව සිටිනා බවත් බන්ධනාගාර
පාලකයින්ෙගන් ෙම් සිරකරුවන්ට දැන ගන්නට
ලැබිණ. ෙම් සිරකරු කණ්ඩායම තුළ මුස්ලිම්
පාරම්පරික ෛවද= කමය දන්නා සෙහෝදරයන්
තිෙදෙනක් වුහ. රජ බිසව සුව කිරීමට ඔවුහු සිය
කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වුහ. රජතුමාට ෙමය සැල වූ
වහාම රජතුමා වහාම ඔවුන් ෙගන්වා ඔවුන්ෙග්
උපකාරය ලබා ගැනීමට සුදානම් විය. රජ බිසවට
පතිකාර කළ යුතු වුවත් ඇෙග් අත ඇල්ලීම තහනම්
බව ඔවුන්ට දන්වන ලදී. එවිට ඔවුන් කියා සිටිෙය්
තිරයක් පිටුපස ෙරෝගියා තබා ෙරෝගියාෙග් අෙත්
නූලක් බැඳ එම නූල ඔවුන්ට අල්ලා ගැනීමට දුන් විට
එම නූෙල් ආධාරෙයන් ෙරෝගියාෙග් නාඩි පරීක්ෂා කර
ෙරෝගය නිශ්චය කළ හැකි බවය. රජතුමා ට ෙමහි ඇති
සත=තාව පරීක්ෂා කිරීමට උවමනා විය. එකී පරිදි
නූෙල් එක් ෙකළවරක් ඔවුන් අතට දී පළමු ව නූෙල්
අනික් ෙකළවර පුටු ඇන්දක බඳින ලදී. නූල පරණ
ලීයක බැඳ ඇති ෙහයින් ෙරෝගය නිශ්චය කළ
ෙනොහැකි බව ඔවුහු පැවසුහ. ඊට පසුව එම නූල
බළෙලකුෙග් පාදයක බැඳ අනිත් ෙකළවර ඔවුන්ට
ෙදන ලදී. ඔවුන් කියා සිටිෙය් නූල සිව්පාෙවකුෙග්
ඇෙඟ් බැඳ ඇති බවය. ඊට පසු නූල ෙරෝගාතුර ව සිටි
ඇමතිවරෙයකුෙග් අෙත් බඳින ලදී. එම ඇමති
වරයාෙග් ෙරෝගය රජතුමා කලින් දැනෙගන සිටීය.
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ෙමවර එකී විෙශේෂ ෛවද=වරු එය නම්
මනුෂ්යෙයකුෙග් නාඩි ගැස්ම බව පවසා ෙරෝගය ද
නිවැරදි ව නිශ්චය කළහ. අවසානෙය් දී නූල බිසවෙග්
අෙත් බැඳ නාඩි බලා ෙරෝගය හඳුනා ගන්නා ලද්ෙදන්
නිසි පතිකාර කිරීෙමන් ටික දිනකින් ෙරෝගය සුව
කරන ලදී.

රජතුමා සතුටට පත්ෙවයි
ෙමම දක්ෂ ෛවද=වරුන් ගැන රජතුමා අතිශයින්
සතුට ට පත් විය. ඔවුන් ව වහාම සිෙරන් නිදහස්
කරවා රාජකීය ෛවද=වරුන් ෙලස පත් කරන ලදී.
ඔවුන්ෙග් කණ්ඩායෙම් අනික් පිරිස ද වහාම නිදහස්
කරන ෙලසට අණ කරන ලදී. ඔවුන් රජතුමාෙග්
රාජධානිෙය් පදිංචි කරවා ඔවුන්ට මිල මුදල් ආදී
ෙනොෙයකුත් වස්තු පරිත=ාග කරන ලදී.
එම කණ්ඩායෙම් එක් අෙයකු ආලිම්වරෙයකු
(ඉස්ලාමීය විද්වෙතක්) විය. දිනක් ගමනක් යන
අතරතුර දී ඔහුට පිපාසය දැනී සිංහල ගැමි තරුණියක
ෙවත ෙගොස් බීමට යමක් ඉල්ලා සිටීය. ඇය ඔහුට
පානය කිරීමට කිතුල් මී රා දී ඇත. ෙමය මත් වීමක්
සිදු කරන්නක් බව ෙනොදැන ඔහු ෙම් රසවත් පානය
ඇති තරම් බී තෑග්ගක් වශෙයන් ඔහුෙග් රන් මුදුව
කළය තුළට දමා ඇත. තරුණියෙග් පියා පසු ව
නිවසට පැමිණ මී රා ෙබොන අතර තුර දී කළය තුළ
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තිබු මුද්ද දැක ඇත. ෙම් ගැන දියණියෙගන් විමසු විට
ඇය කියා සිට ඇත්ෙත් සංචාරක පුජකෙයකු පැමිණ
බීමට යමක් ඉල්ලා සිටිෙයන් ඇය ඔහුට කිතුල් රා
කළය දුන් බවත් ඔහු මුද්ද කළය තුළට දමා යන්නට
ඇති බවත් ය. පියා නැති අතරතුර දී දියණිය
අමුත්ෙතකුට සංගහ කර ඇති බව ඇසු පියාෙග්
ෙකෝපය ඉහ වහා ගිෙය්ය. ඔහු ඇයට තදින් ෙදොස් කියා
දඬුවම් කෙළේය.
ෙගහිමියා නැති විෙටක ෙගදර තරුණියකෙගන්
විෙද්ශිකෙයකු බීමක් ලබා ගැනීෙමන් සිදු වූ නින්දාව
ගැන ගම් වැසිෙයෝ ද ෙනොසන්සුන්තාවකට පත් වූහ.
එෙහත් රජතුමාට ෙමය ආරංචි වූ විට රජතුමා තරුණිය
මාලිගාවට ෙගන්වා ඇයව එම තැනැත්තාට විවාහ කර
දී ඇයට අවශ= සියලු දෑ ද සපයා දුනි. ෙවද=වරුන්
සමග පැමිණි කණ්ඩායම ෙම් සිද්ධිෙයන් පසු
කමකමෙයන් අපකීර්තියට පත් වන්නට පටන් ගත්හ.
එනිසා ඔවුහු ආපසු සියරට ට යන්නට තීරණය කළහ.
එෙහත් රජතුමා ඊට අකමැති විය. රජතුමා ඔවුන්ට
කීෙව් ආලිම්වරයා ෙමන් ලංකාෙව් පදිංචි වන ෙලසය.
එෙහත් ෙම් විෙද්ශිකයින් ඔවුන්ෙග් රටවල උසස්
පවුල් වල අය වූ ෙහයින් ගම්වැසි තරුණියන් විවාහ
කර ගැනීමට අකමැති වූහ. එවිට රජතුමා ඔවුන්ට
ගැළෙපන පරිදි උසස් පවුල්වල කාන්තාවන් හඳුන්වා
දීමට ෙපොෙරොන්දු විය. ෙම් අනුව ෙපරහැරක් පවත්වා
ෙම් සිව්ෙදනාට තමන් කැමති තරුණියන් ෙතෝරා
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ගැනීෙම් අවස්ථාව සලසා ෙදන ලදී. ඔවුහු ෙමෙලස
තමන් ට සුදුසු යැයි හඳුනා ගත් තරුණියන් සමග
විවාහ වී ෙමහි පදිංචි වුහ. රජතුමා විසින් ඔවුන්ට තෑගි
ෙබෝග ද අවශ= අෙනකුත් සියලු ෙද් ද සපයා ෙදන
ලදී.
රජතුමාෙග් කාරුණිකත්වයට කෘතගුණ සැලකීමක්
වශෙයන් ඔවුන් විසින් ඔවුන්ෙග් රෙට් ධජය රජතුමාට
පරිත=ාග කරන ලදී. ඔවුන් පැවසුෙව් ෙම් ෙකොඩිය
සතුරන් ඉදිරිෙය් රජතුමාට කීර්තියක් හා අභිමානයක්
ෙගන දීමට තරම් ෙත්ජසක් ඇති ධජයක් බවය. ඉන්
පසු එම ෙකොඩිෙයන් ෙමෝගල් ලාංජනය ඉවත් ෙකොට
එකල අවදානම් වැඩක් වූ අය බදු එකතු කිරීමට රාජ
පුරුෂයන් යන විට ෙමම මුස්ලිම් සිංහ ෙකොඩිය
රැෙගන යන ලදී. සිංහ ෙකොඩිය ලංකාවට පැමිණීම
ගැන ඇති පරම්පරාගත කතාව ෙමයයි. ෙමය සිංහල
විද්වතුන් කීප ෙදෙනකු විසින් ම අනුමත කර ඇති
විස්තරයකි. එම පිරිෙසේ සිටි ගණන හා රජතුමාෙග් නම
සම්බන්ධෙයන් සමහර මතෙභ්ද ඇත. සමහරුන්
පවසන අන්දමට ෙම් පිරිෙසේ සිට ඇත්ෙත් පස්
ෙදෙනකු (ආලිම්වරයා ඇතුළු ව) ෙනොව හත් ෙදෙනකි.
රජු ද කි. ව. 1747 පමණ රජකම් කළ කීර්ති ශී
රාජසිංහ ෙනොව 1464 පමණ කාලෙය් දී රජකම් කළ
ෙදවන බුවෙනඛබාහු රජු බව ඇතැම් අයෙග් මතයයි.
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‘විවිධ වාර්ගිකයින්’ සැලකිල්ලට ෙගන ජාතික
ෙකොඩියක් සකස් කර ගැනීෙම් කටයුත්ත දැන්
අවසානය. එය ශී ලංකාෙව් ජාතික ෙකොඩිය ෙලස
පිළිගැනීම සඳහා ළඟදීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය
ලබා ගන්නා බව කියැෙව්. ෙම් ෙකොඩිෙය් මැද සිංහයා
නම් සිටිය යුතුමය. සිංහයාෙග් අෙත් වර්තමාන ජාතික
ෙකොඩිෙය් ෙපන්නුම් කරන භයානක ආයුධය ෙවනුවට
දැල්ෙවන පහනක් තිබිය යුතු අතර සිංහයා ෙබෞද්ධ
හින්දු කිතුනු මුස්ලිම් යන දහම් හතෙර්ම වැදගත්
ස්ථානයක් වශෙයන් සැලෙකන සමනල කන්ද ෙදස
බලා සිටින අයුරු සකස් කළ යුතු යැයි අපි
සිතන්ෙනමු.
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