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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-1 

(ලංකා ෙයෝනකව�ට ෙපෞඪ ඉ�හාසය  
�ෙ!.) 

 

ස රස් ". එෆ්. අෙ&ෙකෝ
 (�). 
(�ෙලෝ
 ඔ&ස�ව�, ඉ�.න සංගහය - 1949 
ඔ3ෙතෝබ� 23) 
 
“අද .න ලංකා ෙඩො;)ය
 රාජ=ය >රාම ලංකා 
ෙයෝනක ජා?කෙයෝ ඔ@
ෙ� ජා?ක .නය සමර?. 
�A ප.ංC ක�ව
 අරාDෙය
 පැFG න�H සමස්ත 
ලංකා ෙයෝනක සංගමය ෙවනම අනන=තාවකට සහ 
නාමයකට JFක� Kය?. 
 
ලංකා ෙයෝනකව�
ෙ� �ලාර�භය ශත ව�ෂ 
ගණනාව3 ඈතට (Jෙ	. අ&දA ම�3 D
 ම�වා
 
කා�ෆව්රයාෙ� වධ Jංසා ව�
 ෙ&Rම සඳහා ඇතැ� 
අරාD ජා?කෙයෝ ලංකාවට (ෙසර
U&) පැFණ 
VWණාමලය, යාපනය, ම
නාරම, >Xතලම, 
ෙකොළඹ, ෙ&�වල සහ ගාAල යන පෙ	ශ වල ප.ංC 
@හ. �ංහල F)\
 අතර ප�	ධව ?]ෙ^ මකAල 
වරාය _ ෙහ 
 ෙ� අ`X F)\
 “මර3කල” යන 
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නF
 ඔ@b හැc
 _හ. ද(ඩ 
 ඔ@
 හැc
@ෙe 
“ෙචෝනහ�” යන නF).  
 
Jgh ව�ෂ (Jgh ව�ෂය ආර�භ ව
ෙ
 �හ�ම	 
ධ�ම Hතයාන
 ෙ� උප
 Dම _ ම3කාහ ්පෙ	ශෙe 
kවX _ ඉස්ලා� (ෙරෝl Wෛරෂ් ෙගෝVක 
 
එnමාණ
 ව මරා දැ;මට \දාන� oමX සමග 
ෙද(p
ෙ� උපෙදස ් පh. මqනා නගරයට 
ෙදශා
තරණය කළ .නය පදන� කරෙගනය.  
ඉස්ලා;ය .න ද�ශනෙe ආර�භය ෙමයX සමග �H 
ෙr. Jgh යs ෙදශා
තරණය යන අ�X ඇ? අරාD 
පදයK.  402 q අරාDෙe �ට තවX �hස3 ෙමJ 
පැFGයහ. ෙයෝනක F)\
ට ලංකාෙr රuෙග
 
Jhහැරය3 ෙනො_ ෙහ 
 ඔ@
ෙග
 ෙබොෙහෝ 
ෙදෙන3 ෙ&�වල වාස vFය ෙකොට ගXහ. 
 
ඔ@
ෙ� පග?යට K�වWෙග
 ෙහෝ බාධාව3 
ෙනොoය. ෙකොළඹ �ට හ�බ
ෙතොට ද3වා 
ෙවළඳාෙ� ඔ@
 )රත _ අතර, �ංහල රජව�
ට 
ඔ@
 ෙග_ බH )සා w. ව. 1350 වන (ට ඔ@b 
එ3තරා බලපෑම3 ඇ? කළ හැK �hස3 @හ.   
 
ඉ?හාසයට අsව ෙයෝනකව�
ෙ� (ශාලතම 
ආගමනය �H @ෙe පළ� වන ]වෙනකබාb රාජ= 
කාලෙe අට වන ව�ෂෙeqය. අ`?
 පැFG ෙ� 
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අ�Xත
ට >Xතලෙ� �ට ෙ&�වල ද3වා ස�ද 
�රෙe ග�මාන වල ප.ංC oමට සහ �ංහල Wල 
කා
තාව
 සමඟ (වාහ oමට පළ� වන 
]වෙනකබාb රu අවසර H
ෙ
ය. ��
 ම 
ලංකාවට පැFG ෙයෝනක ජා?ක 
ෙග
 
පැවෙත
න
ෙ� සංඛ=ාව කම කමෙය
 වැU o 
}ෙeය. ඔ@
 ප\ කෙලකq _වද අරාD ස්~
 ෙමJ 
ෙග
වා ගX බවට වා�තා ෙනොමැත. �ංහල මr 
පා�ශවෙය
 පැවත එ
න
 ෙලසට ඔ@
ට 
ඓ?හා�ක ප\Dම3 ඇ? බවට JFක� Kව හැKය.  
 
ලංකාෙr ෙයෝනක නායකය
ට ෙබොෙහෝ (ට “JF” 
යන පටබැc නාමය ?]G. ;ට ෙහේnව >රාණ 
JFයා� ෙහෝ ෙeමන අරාD රාජධා)ය සමග 
ඔ@
ෙ� ?]� ස�බ
ධතා (ය හැKය. ෙ� අsව, 
වස්n JF නමැ? �ංහල ෙයෝනක Wම� W�ණෑගල 
රාජධා)ය ෙකොට ෙගන ෙදවන ]වෙනකබාb නF
 
ලංකාෙr රජ කළ බව ෙපෙ
.  
 

ෙයෝනක රu 
වස්n JF Wමාරයා _ ක� පළ� වන ]වෙනකබාb 
රuෙ� ෙදවන Dසව _, W�ණෑගල ට ආස
න  
මැදකැ�ය ගෙ� (\ W�න ෙයෝනක කා
තාව3 _ 
යකඩ ෙදෝ�ය Dසවෙ� >තයා බව W�ණැගල 
>රාවෘතය
J සඳහ
 ෙr. ෙ� Wමාරයා �ස්�� 
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භ3?කෙයW _ න�X >ණ= කට�n KRෙම
 �
 
දහ� �ස ් KRමට ආශා කළ රෙජW බවX ෙබෞ	ධ 
�3�^ දහස් ගණනකට .නපතා දානය �hනැ;මට 
ඔb (�
 කට�n සැල\ බවX මහාවංශෙe සඳහ
 
ෙr. “තමා ඔ�s පල
 .න උXසවය රෙජWට ඔDන 
ඉතා අන�ඝ තXවෙය
 ව�ෂය3 පාසා ඔb (�
 
පවXවන ලද අතර ඉ
 ප\ උපස�පදා මංගල=ය3 
ඉතා උXසව�ෙය
 පවXවා ]H දහමට පධාන තැන3 
ලබා H
ෙ
ය”   මහාවංශය Kය . 
 
රාජ�ය Wමාhකාවකට (ර
ෙදෝ�ය Dසව) උප
 
WමෙරWට, එන�, වස්n JF Wමාරයාෙ� අ�ධ 
ෙසොෙහො�ෙරWට ප3ෂපාත _ �ංහල අමාත=ව�
 
�hස3, වස්n JF Wමාරයාෙ� රාජ= කාලෙe ෙදවන 
ව�ෂෙeq, දැනට W�ණෑගල ක�ෙ�hය �J� 
ස්ථානයට �� ප�
 �J� ඇnගල �Hෙ
 පැවැX _ 
උXසවයකට සහභා� වන ෙලස රuට ආරාධනා 
ෙකොට ඔb එ� ගල �Hෙන
 පහළට ෙපරළා ඔbෙ� 
මරණය �H කළහ. ඔbෙ� මරණය �H _ ස්ථානෙe 
ගෙA බ^ඩාර ෙ	වාලය ඉ.ෙකොට ?ෙ&. W�ණෑගල 
(\ එෆ්. එ�. ෙමොඩ� ෙමෙසේ �යා ?ෙ&. “ෙ� 
අවාසනාව
ත �	�ය �H _ ගA ප�වතය අසල 
පෙ	ශෙe ඇතැ� .න වල මැ.ය� �ෙeq H�� 
පැහැ? අශව්ෙයW �ට නැ� ගX \H ඇඳ ගX 
>�ෂෙයWෙ� අවතාරය .ස්වන බව අද ද3වාම 
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F)ස\් (ශ්වාස කර?.  ෙ� _ ක� වසn් JF 
Wම�ෙ�  අවතාර ය  Kයs ලැෙ&.  
 
1470 - 71 q හට ගX �ංහල කැ�AෙAq ෙදවන 
]වෙනකබාb රuට (�	ධව නැ� �� කැර� නායක 
�hව�ධන ප?රාජට W�ගම-JF නමැ? 
බලස�ප
න ෙයෝනක පධා)යා (�
 උදr කරන 
ලq. ක� ගෙ� �ට වලෙr ගඟ ද3වා ද වැ�ගම �ට 
ෙකෝ�ෙ� අසල පෙ	ශය ද3වාද �hව�ධනෙ� හ�දා 
පබලව ��යහ. රuෙ� බාල ෙසොෙහො�රා (ශාල 
හ�දාව3 �ෙගන වැ�ගමට ෙගොස් W�ගම-JFෙ� 
�� ප�
 පහර H
 න�X අවසානෙeq සම} 
ස��?යකට පැFණ �	ධය සමාදාන oමට රuට �H 
(ය. වැ�ගම අද ද3වාX වැදගX ෙයෝනක �hස 
වසන  නගරය3ව පව�.  
 
පෘn��
 (�
 ලංකාව ෙසොයා ග
නා ල	ෙ	 ද 
ෙයෝනකව�
 )සාය. ලංකාෙව
 �ෙගන }ය 
ව�නා W�බ� �ගX නැr ප\ පස පෘn��
 එළවා 
ෙගන යාෙ�q Wණා�වකට අ\ _ පෘn�� නැr 
ලංකාෙr ෙවරළට ගසා ෙගන ආෙrය. ප\ කෙලක 
ලංකාව යටX ෙකොට එJ පාලනය ගැ�මට පෘn��
 
පැFG (ට ඔ@
ට (�	ධව සට
 KRමට ෙයෝනක 
ජා?කෙයෝ ෙදවන (ජයබාb රuට සහෙයෝගය H
හ. 
ෙකෝ�ෙ� රාජධා)යට �ට?
 ආර3ෂක ප@ර3 
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ඉ.කළ ෙයෝනක 
 පෘn��
ෙ� ඉ.h ගමන 
වැළැ3 oම සඳහා කාලnව3W �Jපය3 එJ ස( 
කළහ. පෘn��
ට ජය අX _ ප\ ඔ@
 හැK තර� 
(ශාල වශෙය
  ෙයෝනක ජා?ක 
  මරා දැ�හ. ෙ� 
ඝාතනයට අ\ ෙනොo පලා }ය �ය`ම ෙයෝනක 
ව�
 මහsවර ෙසනරX බ^ඩාර රu (�
 
��ග
නා ලද අතර ඔ@නnh
 ආෙරෝහ  පhනාහ 
අය මඩකල>ෙr �	ධ හ�දාවට බඳවා ග
නා ලq”.       
 
ස රස් ". එෆ්. අෙ&ෙකෝ
 (�). 
(�ෙලෝ
 ඔ&ස�ව�, ඉ�.න සංගහය - 1949 
ඔ3ෙතෝබ� 23) 
  

ඔ� බලකාය  
 
ෙහ
h ෙකොරයා. 
(ද ස
ෙ� ඔ&ස�ව�, ඉ�.න සංගහය - 1965 
අෙගෝස්n 8 
 
“රණ �රය
 _ ලංකා ෙයෝනකව� �ංහල �	ධ 
හ�දාෙr ෙකොටස3 @හ. ඔ@
ෙ� ඔ� බලකාය (ඔ� 
පැ
)ය) 17 වන ශත ව�ෂෙeq වැAලවාය සටෙ
q 
ප�ඛ සථ්ානය3 ගXෙXය. වැAලවාෙeq ලැ� ( ෂට් 
ජයගහණය �J KRම3 වශෙය
 ෙ� ඔ� බලකායට 
ෙගෞරව කරF
 ෙදවන රාජ�ංහ රu (w. ව�ෂ 1634 
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– 1684) (�
 හ¢ර
ෙකත මහා ෙ	වාලයට >ජා 
කරන ලද රාජ�ය ප?ඥාත ෙ	ව අංග� ෙර	ෙදJ ෙ� 
බලකාය �nව� කරන ලq. ම
නාරෙමJ ෙබෝ& ගස ්
ෙදක3 තවමX ?¤ම ෙමJලා සැලKය �n 
ක�ණK. ෙ� ගස් වල ෙකොළ ඔ�ව
ෙ� ආහාරය 
�Gස ගs ලැ¤ය. ෙ� ගස් ෙදK
 එක3 ම
නාර� 
නගරය මැද ඇ? අතර අෙනක �Jටා ඇXෙX 
ම
නාරෙම
 සැත>� දහය3 ඈත යාපනය පාෙ� 
පපාෙමොෙට  ගෙමJය. ම
නාර� .ස්V3කෙe 
��3ක
 සහ සලවnෙර  (�ලාවnර) හරහා 
යාෙම
 ළඟා (ය හැK අh¥> නමැ? ස්ථානෙe 
�bදට �bණ ලා �J� අත හැර දැ� ෙයෝනක ජල 
ස්ථ�භය3 දැsH ද3නට ඇත.  
 
ල
ෙ	� අ	FරාA ෙජෝhස ් වෑ
 ස්�Aබ�ජ
 
මඩකල>වට ෙගොඩ බට බව සැල _ (ට ෙදවන 
(මලධ�ම\hය රu මහX ෙසේ සnටට පX ව ෙ� 
(ෙශේෂ අ�Xත
 ��ගැ�ම සඳහා n�K, ෙයෝනක හා 
�ංහල වැ) නානා ජා�
ෙග
 සම
Cත බල ඇG 
අටK
 සම
(ත _ දහස3 පමණ �	ධ ෙසේනාව3 
මඩකල>වට යැ_ බව @ට� ස්ෙකෝට
 (�
 �යා 
?ෙ&. 
 
එ3තරා `� පමාණය3 ව�ෂය3 පාසා `� බ	ෙ	 
.සාවට ෙගන@X භාර qමටX >ව3  ෙවළඳාෙම
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ලැෙබන ලාභෙය
 ෙකොටස3 භා^ඩාගාරයට 
ෙගoමටX යටX ව �bH බඩ පළාX සමඟ ෙවළඳා� 
KRෙ� ත) අ ?ය ක
ද උඩ රට රජ ව�
 (�
 
ෙයෝනක ජා?කය
ට q ?]ෙ^ය. 
 
�bH බඩ පෙ	ශ වල සංචාරය KRෙ�q ෙයෝනක 
ෙවළp
ට q ?]� අවසර පX ඒ ඒ කඩවX භාරව 
�� �ද� ව�
ට ෙප
oමට ෙයෝනක ෙවළp
ට 
)යම කර ?]� බවX ෙAඛනාගාර වල ඇ? ඕල
ද 
ෙAඛන ව�
 ෙපෙ
.  
 
කA��ය සහ >Xතලම වරාය වලට ඇn� වන 
උඩරට ෙයෝනක ෙවළp
 (�
 රn �ංහ �පය3 
සJත \H ෙකොUය3, ෙවළඳ බ� වැU වැUෙය
ම 
>රවා ?]න සෑම යාතාවකම ඔසවා තැ¤ම (ෙශේෂ 
�	�යK.  
 
ෙ� අsව බලන කළ, ඔ@
ෙග
 පැවෙත
න
 _ 
ව�තමාන ෙයෝනකව� �ංහ ෙකොUයට සැලK� 
දැ3oම >Hමයට කාරණය3 ෙනොෙr. ඔ@
 ලංකාවට 
ෙගොඩ බට .නෙe �ටම �ංහ ෙකොUය ඔ@
ෙ� 
ඉ?හාසෙe ෙකොටස3ව පව�. 
 
)ශ්චල කල> ජලෙය
 �X ෙAවාය
 හරහා 
සැත>�  හතර3 ඈ?
 නැතෙහොX >Xතලෙ� �ට 
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බටJර ෙදසට (Jq කA��යට යන ¨� සJත පාෙ� 
සැත>� දහය3 }ය තැන නවක�� නමැ? අපකට 
ග�මානය �Jටා ?ෙ&. ෙමJ �J� අලංකාර >�A 
ෙවරෙළේ ෙබොර` රJත �J
 වැ�තලාව මෘH පාද 
වලට \ව පහ\ව ෙගන ෙද
නK. රළ පතh
 ෙතොර 
�bද ෙකොතර� ෙනොගැ�� ද යX, ෙබොෙහෝ ඈතට 
යන ෙත3 ළද�ව
ට @වද එJ බැස යා හැKය. 
 
ෙ� ගම නවක�� යsෙව
 න� කර ඇXෙX ක� 
නවයක ගම යන අ�ථෙය). එකල රජnෙමW ෙ� 
අ�ෙෂේක මංගල=ෙය
 ප\ අ�නව රජnමා �bෙ	 
ස්නානය ෙකොට රාජ�ය අ�පත පැල©මට ෙපර එය 
�bH ජලෙe එDය �nව ?DG. ඔb ලංකාෙr රu 
වශෙය
 හp
වs ලබ
ෙ
 ෙ� චාhතය ඉ� 
KRෙම
 ප\ව පමණK. ෙම� ෙපෞරාGක චාhතය 
ඉ� KRම සඳහා රජව�
 නව ෙදෙනW තම අ�පX 
ෙමම ගම අවට �bH ජලෙe ඔබා ඇ? බැ(
 ගමට 
ෙ� නම ලැ]ෙ^ යැ  Kයs ලැෙ&. 
 
ෙමෞ� මංගල=ෙe ෙ� චාhතය, මහsවර දළදා 
මා�ගාෙr සහ ෙ	වාල වල ෙපරහැර අවසාන oෙම
 
ප\ �H කරs ලබන  .ය කැªෙ� උXසවයට 
ස�බ
ධ @ව3 දැ  අ� ෙනොද)�. එෙහX ෙමම 
චාhත ෙදෙකJ කැª ෙපෙනන සමානXවය3 ද3නට 
?ෙ&.  
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ඇතැ�  (ට, රජnෙමW තම
ෙ� රාජධා)යට අයX 
ස�දයට ද අ�ප?යා බව හැඟoම සඳහාX තම ක�ෙr 
බලෙය
 ස�දය ආර3ෂා KRමට ප?ඥා qම3 
වශෙයsX ෙ� චාhතය පවXවනවා (ය හැKය. (ජය 
Wමාරයා ෙ� ගම අසල පෙ	ශයකට ෙගොඩ බැසස් 
)සාX >Xතලෙම
 සැත>� හය3 පමණ ඈත �J� 
තණමA(ල නමැ? සථ්ානෙeq Wෙr« සමග ඔbෙ� 
(වාහය �H කරs ලැ� ෙහ 
 ඒ නගරය ම¬A 
ෙතොට�ණ යන නF
 පකට oම )සාX ෙ� චාhතය 
ඇ? @ෙe යැ ද �?ය හැKය. 

 
අරාD ෙවෙළ
ෙදෝ 
>Xතලෙ� ප.ංC ක�ව
ෙග
 වැU ෙදනා ෙයෝනක 
ජා?කෙයෝ ෙව?. ෙමම ෙයෝනක ජා?කෙයෝ _ ක�, 
`� J©මට හා ෙවළඳා� KRමට අමතරව �n 
KFqම, ෙපොA වගා KRම සහ o ෙගො(තැ
 KRම 
සඳහා අට වන �ය වෙසේq ෙමJ පැFG අරාD 
ජා?කය
ෙග
 පැවෙත
ෙනෝ ෙව?. ෙ� )සාම 
ෙමම නගරෙe ඇ? �ස�්� ෙ	වසථ්ානය 
අත=ලංකාර ( ෂ්ට ෙගොඩනැ}AAල3 ෙලස ඉ. 
ෙකොට ?ෙ&. ෙ� ෙ	වසථ්ානෙe උXnංග ෙකොX 
ඉතා ඈතට ද�ශනය වන අතර ළඟ �ට 
නරඹ
ෙනWට ෙ� ෙ	වස්ථානෙe අලංකාරය සහ 
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එය තබා ඇ? මනහර තXවය මැන(
 දැKය හැKය. 
එෙහX ෙ� සැමටX වඩා ෙ� ෙ	වස්ථානෙe ඇ? 
(ෙශේෂ ල3ෂණය න� �ංහල රජ ද�ෙවW (�
 තම 
කෘතඥතාව පළ KRම වස් තමාෙ� රාජ පා3ක 
ෙයෝනක ජා?ක 
ට තෑ� කරන ලද අගනා තෑ� 
�ස3 ෙමJ තබා ?¤මය. 
 
�ංහල රාජ පර�පරාෙr අවසාන රu _ � (කම 
රාජ�ංහ රජnමා චාhතාsWලව ෙමෞ� මංගල=ය 
අවසාන KRමට නවක�� බලා යන ගමෙ
q ෙ� 
නගරෙය
 �ටත �J� ෙසAලංෙක
ඩA නමැ? 
ස්ථානෙයJ නතර o ඇත. ෙ� සථ්ානය අද (ෙනෝද 
කා;
ෙ� ජන®ය ස්ථානයK. (ෙශේෂෙය
ම, 
උෂ්ණා�ක .න වල H(Aෙල
 �h මා�ග වල ගම
 
ෙකොට (ඩා පX F)\
ට ෙමJ ඇ? �h�H 
වැ�තලාව සහ පැහැ.� ජලය ආන
ද ජනකය. ඉහත 
සඳහ
 පh. නෙ�
ද�ංහ රජnමා ෙමJ සැපX _ 
අවස්ථාෙrq ෙ� පෙ	ශය පාලනය කරන ල	ෙ	 
ෙහ�� ෙගෝතයට අයX රාමනාද
 නමැ? .සාව 
(�). �රම�� නමැ? ඔbෙ� .සා සහය �3Wමා� 
ජන පධා�
 අට ෙදෙනWෙග
 සම
Cත @වK. 
ඔ@
 රu සඳහා තාවකා�ක ම^ඩපය3 ඉ. ෙකොට ඒ 
පෙ	ශෙය
 ලබා ගත හැK _ සෑම ව�ගයකම ප«ත 
ආහාර පාන ව�
 රජnමාට සංගහ කරන ලq. 
එෙහX රuට ෙහෝ රජnමාෙ� �hෙසේ අ
 K�ෙවWට 
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ෙහෝ කවරදාක වX සn� උවHර3  ෙමJq පැFෙ^ 
යැ  ඔ_b �Jෙන
 පවා ෙනො�nහ. 
 

F�ම�ව
 පලවා හැRම    
බෙල
 රජකම උHරා ගැ�මට අෙ¥3ෂා කළ 
තැනැXෙතW (�
 රu මරා දැ;මට එවන ලද 
�hසකෙ� කඩා වැqම )සා හ.ෙසේෙeම (ශාල 
කලබැගෑ)ය3 ඇ? (ය. ෙ� අවසථ්ාෙrq රuට 
හරසර දැ3oමට පැFණ �� ෙයෝනක ජනයා  (�
  
F�ම�ව
ට පහර q තළා ෙපළා ඔ@
 පලවා හhන 
ලq. 
 
කෘතඥ >�වක රජnමා ෙ� ෙයෝනක ජනයාෙ� 
)�¯ත භාවය සහ රාජ පා3ක භාවය ගැන පැහැq 
මහsවර රාජ ලාංජනය සJත තමාෙ� ෙපෞ	ග�ක 
ෙකොUයද රාජ�ය ෙපරහැෙ� භා(ත කළ සං�ත 
භා^ඩ KJපය3ද චාමර ෙදක3ද hq ටැසA දහ 
අට3 සහ ෙවනX ෙබොෙහෝ භා^ඩද ඔ@
ට තෑ} 
ෙකොට ඒවා ඔ@
ෙ� ෙපරහැරය
J පා(�C KRමට 
උපෙදස් H
හ.  
 
රජnමා තෑ� කළ ඉහත සඳහ
 ෙකොUයට Wම3 
@ෙe දැ  දැන ග
නට නැ? න�X අෙනWX �ය`ම 
භා^ඩ \ර3තව යට � ෙ	ව ස්ථානෙයJ තබා 
?ෙ&. එෙසේම, රජnමා අෙ¥3ෂා කළ පh	ෙද
 ෙ� 
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භා^ඩ සමහර3 ෙපරහැර වලq භා(ත කරs ලැෙ&. 
එෙසේ තෑ� කරන ලද ෙහොරණෑ ව�
 එක3 ෙකොට 
KRමට �H (ය. එය ?]� පh. �°මට අපහ\_ අතර 
ශත ව�ෂ ගණනකට ඉහත q �� F)\
ට අදට වඩා 
ශ3?මX ෙපණහ` ?]ෙ^දැ  ඒ දKන 
ඇතැෙමWට �ෙත
නට >�වන.” 

ෙහ
h ෙකොරයා. 
(ද ස
ෙ� ඔ&ස�ව�, ඉ�.න සංගහය - 1965 
අෙගෝස්n 8)  
(උ>ටා ගැ�ම: “� ලංකා ෙයෝනකව�
ෙ� අ�ත 
�යසටහ
” - ෙයෝනක ඉසල්ා;ය සංසක්ෘ?ක 
)ෙ3තනය - ෙකොළඹ)  
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-2. 

 

අරාD �ය පා�ශවෙය
 හා �ංහල මr පා�ශවෙය
 
පැවත එන � ලාංෙ3ය �ස්�� ව�
ෙ� මrබස 
ෙදමළ @ෙe ෙකෙසේද ය
න ��බඳ මහාචා�ය 
ෙලෝනා ෙ	වරාජ මහXFය (�
 සකස ්කරන ලද “� 
ලංකාෙr �ස�්�ව� – සහශයක ජනවා�}ක 
සහkවනය, 900-1915” න� _  ප�ෙeෂණාXමක 
ග
ථෙය
 උ>ටා ගX ෙකොටස3 පහ?
 ඉ.hපX 
ෙකොට ඇXෙත�.  
   
 “� ලංකාෙr �ස්�� ව�
ෙ� මrබස Wම3ද යs 
මත ෙ³දයට n�H
 ක�ණK. උnෙ� සහ 
නැෙගනJර අය ෙදමළ භාෂාව කථා කරන අතර 
.ව ෙ
 අෙනWX පෙ	ශ වල භාෂා ෙදකම කථා 
කර?. මැදෙපර.}
 ��
ම පැFG 
සාංකමGකෙයෝ අA W�ආනෙe භාෂාව හා ආගFක 
ෙමෙහය පවX වන අරාD භාෂාව කථා කළහ. එ)සා 
ෙබෞ	ධය
ට පා� භාෂාව ෙම
 �ස�්� ව�
ට 
අරාD භාෂාව �	ධ ව
ත එක3 o ?ෙ&. එෙසේ @වද 
ඉ
.ය
 සාගරෙe ෙවරළබඩ වාGජ කට�n වලq 
ෙදමළ භාෂාව බbල ෙලස භා(ත කරs ලැ] බැ(
 



 

17 

එය කතා KRම �ස�්� ෙවළ
ඳ
 හට පාෙයෝ}ක 
අවශ=තාව3 (ය. 
  
�ස්�� සංකමGකය
ෙග
 ෙදවන �hස � 
ලංකාවට අව��ණ @ෙe දW� ඉ
.යාෙව). දW� 
ඉ
.යාs වරාය වල ප.ංC ව �� �A අරාD 
ෙවළ
ෙදෝ ෙ	´ය ස~්
 (වාහ කර ගXහ. ෙ� Wඩා 
�ස්�� පජාව, J
H ආගම අත හැර ඉස්ලා� ආගම 
වැලඳ ගX සැලKය �n පමාණය3 @ )සා 
සංඛ=ාXමක වශෙය
 ව�ධනය (ය. දW� 
ඉ
.යාෙr �ස්�� ජනගහනය ව�ධනය ෙවXම, 
ද(ඩ වා� ස්වර (ද=ාව උAලංඝනය ෙනොවන පh. 
ය� ය� ෙවනස් ක� සJතව ෙදමළ සහ මලයාල� 
භාෂා අරාD අ3ෂරෙය
 �oමට පට
 ගXහ. 
ඉස්ලා;ය සංකAප සහ ආගෙම
 ��ම)
ම ෙව
 
කළ ෙනොහැK ය� ය� කට�n පකාශ KRම සඳහා 
අරාD වචන ගණනාව3 හp
වා q ?ෙ&. ෙමම 
උපභාෂාව අරාD-ෙදමළ භාෂාව යsෙව
 හැc
(G. 
දW� ඉ
.යාෙr �ස�්� ව�
 ඉසල්ා;ය ෙලෝකෙe 
සාJත=ය දැන �� අතර ඒවා 
 සමහර3 අරාD-
ෙදමළ භාෂාවට පhව�තනය කරs ලැ¤ය. දහ හතර 
වන �යවෙසේ �ට අරාD ෙදමළ මාධ=ෙය
 දW� 
ඉ
.යාෙව
 ඉස්ලා�J බලපෑ� පැ?ෙර
නට (ය. 
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දW� ඉ
.යාෙr �ස්�� ව�
 සහ � ලංකාව අතර 
පැව? වාGජ ස�බ
ධක� සහ සංස්කෘ?ක 
ස�බ
ධතා අෙන=ෝන= වශෙය
 ශ3?මX (ය. 
ඉස්ලා� දහම හැදෑRම සඳහා ෙවAෙලෝරෙe ෙ	ව 
ධ�ම ආයතන වලට }ය � ලාංKක �ස�්� පර�පරා 
ආප\ පැFණ තම
 උගX ෙ	 අ
 අයට පහදා H
හ. 
ව�ධනය @ Fත ස�බ
ධක� ෙකතර� oද යX, 
දW� ඉ
.යාs �ස්�� ව�
 ග� ]bම
 දැ3 @ 
>	ගලෙයෝ � ලාංKක �ස්�� ව�
 අතරද ඒ හා 
සමාන ෙගෞරවයකට පාත @හ. සතකnAලා අ¥පා, 
මා¥�AෙA ෙල&ෙ& අ�� වැ) න� ෙපෝ3 ස�ද 
සං�ය ෙදපැXෙXම එක ෙලස පච�ත (ය. ෙ� �ය` 
ස�බ
ධතා පවXවs ලැ]ෙe අරාD ෙදමළ භාෂාව 
ම}). එය �ස�්� ව�
ෙ� වාGජ භාෂාව පමණ3 
ෙනොව ඉස්ලා;ය සංසක්ෘ?ෙe භාෂාවද (ය. අA 
W�ආනය අරාD-ෙදමළ භාෂාවට පhව�තනය කරන 
ලද අතර මෑත3 වන n�ම එය �ංහලයට 
පhව�තනය කරs ෙනොලැ¤ය. �ස්�� ළම 
 
අ)වා�යෙය
ම අA W�ආනය Kය(ය �n @ බැ(
 
ඔ@
ට අරාD-ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැ�මට �H (ය. 
��ම)
ම �ංහල කතා කරන පෙ	ශ වල ශත ව�ෂ 
ගණනාව3 kවX @ �ස�්� ව�
 ඔ@
ෙ� මr බස 
වශෙය
 අරාD-ෙදමළ භාෂාව �කගXෙX ම
දැ  
ෙම 
 පැහැ.� ෙr.” (“� ලංකාෙr �ස්��ව� – 
සහශයක ජනවා�}ක සහkවනය, 900-1915” ග
ථ 
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ක�තෘ: ඉ?හාසය ��බඳ මහාචා�ය ෙලෝනා ෙ	වරාජ 
මහXFය) 
 
අද ඇතැ� ආග�ෙ³දවාq
ෙ� මතය o ?ෙබ
ෙ
 
ලාංෙ3ය �ස්�� ව�
 ෙමරටට අ ? නැ? බවX 
ඔ@
 ඔ@
ෙ� �A පෙ	ශ වන අරාDයට නැවත යා 
�n බවXය. ෙ� )සා අපට වXම
 � ලාංෙ3ය 
�ස්�� ව�
 ලංකාවට ස�බ
ධ @ෙe ෙකෙසේද? 
ය
න ��බඳව මඳ3 ෙසොය
නට �nG. එම )සා 
පහත සඳහ
 �ලාශය
 ම}
 උ>ටා ගX ෙකොටස ්
සැමෙ� අවධානය �Gස ෙමම}
 ඉ.hපX 
කර
ෙන�.  
  
“අප ක@�X ද
නා පh. � ලංකාෙr �ස්�� 
ව�
ෙ� ආර�භය ��බඳව ��ක පභවය
 �ස3 
දායක o ඇත. ඒවා න� ලංකාවට පැFG අරාD 
ෙවළp
, මලබාර ෙවළp
 සහ ජාවකය
ය. ෙම 
 
අරාD ෙවළp
 සමග � ලංකාෙවJ ?]� සබඳතාව 
>�ව ඉස්ලා;ය �ගය ද3වා ඈතට (Jq ඇත. 
ලංකාෙr රජ කළ ප^�කාභය රජnමාෙ� කාලෙe 
ඉ?හාසය ගෙrෂණය කරන අපට ඒ ගැන සාධකය3 
හ� ෙව . එන� ප^�කාභය රu (w.>. 377-307) 
තම අගsවර @ අsරාධ>රෙයJ ය� ය� ඉඩ�, 
අගsවරට පැFG >�ව ඉස්ලා;ය �ගෙe අරාD 
ෙවළp
 @ ෙයෝනකය
 (මහාවංශය, X, �.90) සඳහා 
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ෙව
 කළ බව . තවද අsරාධ>ර �ගෙe අගsවර 
nළ යවන (ෙයොs
 වාසය කළ) o.  පවා ?]� බව 
ඉ?හාසෙe සඳහ
 ෙr. 
  
ඉ?හාසය ෙ� Kයන ෙදය සත=ය3 න� � ලංකාවට 
පැFG (ජය Wමාරයා සහ �hස ෙමරටට ආ �ග යට 
ෙපර ෙහෝ ඊට ප\ කාලෙe �ට අරාD ව�
 ෙමරටට 
පැFණ ෙමරට සමග ගs ෙදs කර
නට ඇත. 
  
එෙම
ම ලංකාවට පැFG අරාD ජා?කය
  ෙ	´ය 
කා
තාව
 සමග (වාහ oම )සා අරාD �ංහල Fශ 
ෙ	හ ල3ෂණ ව�
 ෙහD සමාජය3 DJ ව
නට 
ඇත. ෙමම  ෙයෝනක සමාජෙe �� ඇතැ� ස්~
 
�ංහල රජ ව�
ෙ� ආක�ෂණයට පාත @වා පමණ3 
ෙනොව ඇතැ� සංෙ	ශ කාව=ය
 කළ කo
ෙ� 
ව�ණනාවට පවා පාත (ය. පහෙළොස ් වන ශත 
ව�ෂෙe සාJත= කෘ? @ සංෙ	ශ කාව= වල 
(ෙකෝKල සංෙ	ශ ව�ණනාව, ඩ&.එෆ්. ¬ණව�ධන, 
74 වන ක(ය සහ }රා සංෙ	ශ (වරණය, �Gදාස 
Wමාරnංග, 104 වන ක(ය) ෙයො
 �ය
 ෙහවX 
ෙමම අරාD Fශ ෙයෝනක කා
තාව
 ගැන සඳහ
 
ෙr. ෙ� )සා අරාD ව�
 ෙමරට සමග ගs ෙදs 
කෙළේ මෑතක �ට ෙනොවන බව සහ ඔ@
 (�
 
ෙමරට ජනාවාස කර ගXෙXද අද ඊෙයක ෙනොවන 
බව ද පැහැ.�ය.  
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� ලංකාෙr �ස�්� ව�
ෙ� �n
 FXත
 නව 
වන ශත ව�ෂෙe q කායAප�න� J �A ජනාවාස 
�J�වා ගX අතර ඉ
 අ@�H ගණනාවකට ප\ව 
1024 q එම නගරෙය
 පැFG �hස3 ෙ&�වල 
ජනාවාසය3 �J�වා ගXෙXය, යන මතය 
කා�ෙච�� (�
 සඳහ
 කරන ලq. (Casie Chetty, 
The Ceylon Gazeteer) 
  
තමා �� කාලෙe ෙ&�වල ප.ංC o �� ඉතාම 
පැරG �ස�්� ප@A ව�
 එක3 සnව පැව? >රාණ 
අරාD ෙAඛනය3, 1926 q �යන ලද “ෙසෝනහා�” 
න� @ �ය කෘ?ෙයJ ෙg.�. වෑ
 සැ
ඩ
 උ>ටා 
ද3ව . එJ දැ3ෙවන පh., ෙeමනෙයහ් රජ 
ප@ලකට අයX >n
 ෙදෙදෙනW w.ව 604 q 
ලංකාවට පැFණ ඇත. ඉ
 එ3 තැනැXෙත3 
ම
නාරමට ෙගොඩ බැස අතර අෙන3 තැනැXතා 
ෙ&�වල ෙගොඩ බැස එJ ප.ංC o ඇත. ඔbෙග
 
පැවෙත
න
 බැr Kයා පෑ �ස්��ව� KJප 
ෙදෙන3ම ෙ&�වල ��යහ. (J.C Van Sanden 
Sonahar, A Brief History of the Moors of Ceylon, 
Colombo, 1926,pp.117-118) 
  
ෙකෙසේ @වද මෙ� අදහස න� ෙලොව නා නා (ධ 
ස්ථාන ව�
 ෙමරටට ෙගොඩ බැ� �ස්�� ෙවළp
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ල3.ව කා
තාව
 සමග (වාහ o ෙමරට �A 
බ�
නට ඇත. එෙලස ෙමරට �A බැ� ඔ@
 ((ධ 
@ ජනව�ග වලට අයX අයව`
 @වද �ය දහම ෙලස 
ඉස්ලා� බැ?මn
 @ෙය
 �ස�්� ෙලස 
හැc
ෙව
නට ඇත. ෙ� අය දහෙ� නාමෙය
 එ3ව 
ප\ව �ස�්� නF
 ජනව�ගය3 ෙලස DJ ව ඇ? 
බව .  
 
 
වXම
 සමාජයට අ�තය ෙදස බැ�ෙම
 
ඉ?හාසෙය
 ලද හැK ආද�ශය
 ෙබොෙහෝය. 
(ෙශේෂෙය
 අ�තෙe අප රට nළ ?]� ආගFක 
සහkවනය අරභයා ලද හැK පාඩ� ෙබොෙහෝමය3 
ඇත. (ෙශේෂෙය
 උඩරට පාලන කාලය nළ සහ ඊට 
ප\ව �ස්�� ව�
 සහ උඩරට සමාජය අතර ?]� 
සහස�බ
ධය ඉතා ( ෂ්ටය.” (මහාචා�ය ෙලෝනා 
ෙ	වරාජෙ� “� ලංකාෙr �ස�්�ව� – සහශයක 
ජනවා�}ක සහkවනය” න� @ කෘ?ෙe 146 වැ) 
��ෙව
 පහත ෙකොටස උ>ටා ග
නා ලq. 
  
“1872 q ස�පාදනය කරs ලැ], මහsවර 
.ස්V3කයට අයX රාජකාh බH ෙAඛනෙe (Service 
Tenures Register, Kandy, Vols. 1,2, 1872 
ක�ෙ�hෙය
 හ� @ අX �ටපත) කරන ලද 
ෙසේවාව
 ෙවsෙව
 මා�ගාවට අයX ෙසේවා පං¬ 
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වල ප.ංC ව �� �ස�්� ව�
 KJප ෙදෙනWෙ� 
න� සඳහ
 ෙr. �ස�්� ව�
 ඉ� කරන ලද 
ෙසේවාව
, Ùන Wලෙe කා�යය3 යැ  සලකs ලැ] 
ෙබර ගැ�ෙ� �ට ෙගො( Wලෙe උසස් අය (�
 
පමණ3 උ\ලන ලද ඉතා ස�භාව�ය ස්වභා වෙe 
)ලය
 ද3වා පැ?�� ඒවා (ය. 
  
ෙමොෙහොම� ෙල&ෙ& සහ උHමා ෙල&ෙ& යන �ස�්� 
ව�
 ෙදෙදනා දළදා මා�ගාවට අයX පAෙල ග�පහ 
කහවXත න� ගෙ� ̀ � ෙදන පං¬ව v3? (
දාහ. 
එම පං¬වට අයX රාජකාhය @ෙe, අ`X අ@�H 
මංගල=ය සඳහා ෙහොඳ �h�H `� ෙසේ� 203 
මා�ගාවට සැපÚම . (STR of the Dalada 
Maligava, Services due from Harispattuva p.695) 
උඩරට රාජධා)ෙe අ
?ම කාලය වන (ට ඕල
ද 
ව�
 වරායවA පාලනය කරF
 අත=වශ= 
ෙවළඳාම �මා KRමට උXසාහ දරF
 �� බැr 
�JපX KRෙ�q ෙමම රාජකාhෙe බැÜ�� කම 
වැටෙහs ඇත. මා�ගාෙr කා�ය ම^ඩලයට ආහාර 
පාන සැපÚම සඳහා පමාණවX `� සහ කරවල 
ෙතොග තබා ගැ�මට මා�ගාෙr �ලාදෑ�
ට �H (ය. 
.යවඩන )ලෙමට කරවල ÝhයW සහ ]ලX 
b�Aල3 (ෙකොළ හත�හ3) සැපÚමද ඒ 
රාජකාhෙeම ෙකොටස3 (ය. 
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]ලX b�Aල3 ��ගැ
oම යමWෙ� හා�>n
 
හට ග�ස� දැ3oෙ� චාhතයK. ෙ� �hත දැsH, 
(ෙශේෂෙය
ම �ංහල අ`X අ@�H සමෙeq � 
ලංකාෙrq �H ෙකෙරs දැKය හැKය. 
  
`� සහ කරවල සැපÚම, �ස්�� ව�
 (�
 ඉ� 
කරන ලද ආගFක ෙහෝ සංස්කෘ?ක ෙහෝ 
වැදගXකමK
 ෙතොර bෙද3ම පෙයෝජනය ��ක 
කර ගX රාජකාhය3 වශෙය
 සැලKය හැKය. 
ෙකෙසේ @වද, මා�ගාවට අයX ග� වල ෙහේ(� පං¬ව 
v3? (c �ස්�� ව�
 සෑෙහන සංඛ=ාව3 ��ය 
බව සැලKAල ෙයො� (ය �n ක�ණK.” 
  
ෙමම ෙකොටස උ>ටා ග
නා ල	ෙ	 ෙකොළඹ 
(ශව්(ද=ාලෙe ඉ?හාසය ��බඳ සම 
මහාචා�යවhයව �� මහාචා�ය ෙලෝනා ෙ	වරාජ 
මහXFය (�
 රCත, ලංකා ඉසල්ා;ය පදනම (�
 
පකාශයට පXකරන ලද, “� ලංකාෙr �ස්��ව� – 
සහශයක ජනවා�}ක සහkවනය, 900-1915” න� @ 
කෘ?ෙe 146 වැ) ��ෙව). 
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-3. 

“ලංකාqප” 2012 මැ  5 ෙව)දා ෙසන\රාදා. \ÞX 
අ3කරවXත 

 
රහමා� යාපනයට පා තබ(  
“ෙකෝ�ෙ� රාජධා)ය n
 කඩකට ෙබq යාෙ� 
�Ho� (ජයබා ෙකොAලය ෙලස \පකටය. ෙමෙලස 
�ංහල රාජධා)ය � � කඩව ෙබq යාම පෘn��
 
අම
දාන
දයට පX කළ �Hoම (ය. පසව්න3 
ß?ෙය
 පෘn��
 ඔකඳ කළ ෙකෝ�ෙ� ෙබqයාම 
තවX ආඩ�බරකාර �Hoම3 @ෙe නව වන 
]වෙනකබාb ෙ� �ස�්� (ෙරෝධය )සාය. අරාD 
�bෙ	 ෙවෙළඳ බලය සඳහා පෘn��
 සහ 
�ස්��ව�
 අතර �ද ඇ(à ?] ෙමකල එම 
ෛවරය �hලකq ද >>රා යF
 ?DG. 
(ෙශේෂෙය
ම ෙකොළඹ ෙකො�ව වටා පැ?ර �� 
�ස්�� සහ අරාD ෙවෙළඳ පජාවෙ� දැU 
(ෙරෝධතාව
ට පෘn��
ට �bණ ෙද
නට �H (ය. 
ෙමය ෙකෝ�ෙ� අග නගරෙeq ද එෙලසම (ය. එම 
)සා පෘn��
 මාන බලF
 ��ෙe ෙකෝ�ෙ� 
අගනගරෙය
 �ස්��ව�
 ප
නා දැ;මටය. 
>තෙයW ෙනොමැ?ව හා තම සෙහෝදර 
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මායාH
ෙ
ෙ� නැ� ඒම ද )සා මහX Dෙය
 රජ 
පද( දරF
 �� නව වන ]වෙනකබාbෙ� ¯?ය 
ෙත¬ණ @ෙe පෘn��
 හ.�ෙe කළ බලපෑම 
)සාය. 
ඒ අsව පෘn��b ෙකෝ�ෙ� �ක qමට න� නව වන 
]වෙනකබාb KnsෙවW (ය �n බව ද
වා ��යහ. 
රu එයට මැ� _ කළ පෘn��b අග නගරයට කඩා 
වැq නගරය })බX කළහ. එ.න රාVෙe ෙකෝ�ෙ� 
දළදා මැHෙරJ වැඩ �� ද
ත ධාn
 වහ
ෙසේ 
Jh��ෙe .වනරාළ (�
 �තාවකට ෙගන යs 
ලැ]හ. ෙ� අතර පෘn��b �ණගැ\� රජ ෙතෙ� 
ෙවනX එකඟතාව3 සඳහා සාක�ඡා ආර�භ කෙළේය. 
තමාට ෙබෞ	ධXවය අX හැර දැFය ෙනොහැK බවX 
ෙවනX ඕනෑම ඉA�මකට එකඟ වන බවX රu 
පෘn��
ට �ෙrය.  
ඒ අsව පෘn��b ඉA�� ෙදක3 රuට ඉ.hපX 
කළහ. ඔ@
ෙ� පළ� ඉA�ම @ෙe රuෙ� �s]රා 
ඔ�
න JF Wම� ෙලස න� කර ඔb Kns ආගමට 
හරවන ෙලසය. ෙදවන ඉA�ම @ෙe ෙකෝ�ෙ� අග 
නගරෙයJ ��න ස්වෙ	´ය (ෙ	´ය �ස්�� ජනයා 
පැය හය3 ය
නට මXෙත
 අග නගරෙය
 පලවා 
හhන ෙලසය. රu පළ� ඉA�මට මහX ෙසේ Dය (ය. 
දළදා වහ
ෙසේ අJFව ඇ? (ටක තම �s]� අන= 
ආග;කරණයට පX KRෙම
 වන අනnර ඔb 
H�ෙrය. රu ඒ සඳහා කA ඉAලා ��ෙeය. එ(ට 
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පෘn��b වහා ෙදවන ඉA�ම wයාවට නගන ෙලස 
බලකර ��යහ. රu ඒ අsව ෙකෝ�ෙ� අග නගරෙයJ 
වැ� �ය` �ස්�� ජනයාව පැය හය3 ය
නට 
මXෙත
 රාජධා)ෙය
 �ටමං oෙ� )ෙrදනය 
)WX කෙළේය.  
ඒ සඳහා පළ� අණ ෙබරය වැ�ෙ
 බැ	දගාෙ
 qය. 
�යවස් ගණනාව3 ��AෙA �ංහලය
 සමග 
සහkවනෙය
 �ට �ස�්� ජන පජාව ඉ?හාසෙය
 
පථම වරට �ංහල රෙජW අ?
 �ටමං කරs ලැ¤ය. 
ෙවළp
, ��ව�
, ෙවH
, b.ය
, ක(ය
, ආq 
((ධ තරා?ර� වල �ස�්� ජනයා ෙකෝ�ෙ� අත හැර 
�කවරණය පතා }ෙe මායාH
ෙ
 රuෙ� �තාවක 
රාජධා)යටය. එෙම
ම එ.න රාVෙයJ අග 
නගරෙය
 �ටමං කළ �ස්�� ජනයා �තාවකට 
අයX මAවාන, J�ටාන සහ ගලෙගදරට පලා යන 
(ට ෙකෝ�ෙ� අග නගරෙයJ �� ෙබෞ	ධ පâ
 ද 
ඔ@
 සමග එ3oම ඉ?හාස කතා ලතාෙr අ�hමX 
�Hoම3 ද ෙr. ඒ දළදා වහ
ෙසේ �තාවක වැඩම oමද 
�ස්�� �ංහල ජනයා එකම ෙමොෙහොතක �තාවකට 
පලා යාමද )සාය.  
ෙ� අsව �තාවකට පලා }ය සාරවX �ස්�� ජනයා 
)සා මායාH
ෙ
ෙ� රාජධා)ය ඉ��මX 
රාජධා)ය ෙලස නැ� එ
නට පට
 ගXෙXය. 
එෙලසම දළදා වහ
ෙසේෙ� JFක� ලද මායාH
ෙ
 
�hලක එ3 ෙසේසතකට නැ�ම සඳහා ෙ	ශමාමක 
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ෙ	ශපාලන �bණතක ෙපර�� ත�ව බවට පX (ය. 
�තාවක }ල ගැ�මට පැFG පෘn�� බල�� සතර 
ව�
 වට කර �ඳ දැ� මායාH
ෙ
 �� �hලක අග 
රu oමට �යවෙර
 �යවර ෙපරට පා තබ
නට (ය. 
ෙ� සඳහා ඔbට ජා?මාමක �ංහල බල�� ද 
ෙ	ශමාමක �ස්�� බල��ව3 ද (ය. ඒ අතර 
ෙබෞ	ධ ධජය ඉහ�
 ඔbට ෙසවණ qම මායාH
ෙ
 
ලද සැන�Aල3 (ය. ෙ� අතර �තාවකට පැFණ �� 
�ස්�� ජනයා අතර �� (ෙ	´ය අරාD ජා?ක 
ට 
ය� �ය රටවලට යාමට පෘn��
ෙග
 ඉඩ 
ෙනොලැ]G. පෘn��
ෙ� මාරක සnර
 බවට පX 
ව �� ඔ@b ස්වෙ	´ය �ස්�� කn
 ද �ංහල කn
 
ද සරණ පාවා ෙගන �තාවක සබරග� >රා (�ර 
පැ?ර ය
නට @හ.  
මායාH
ෙ
ෙ� අ�රාජ= (ෙරෝl සටනට ජවය ෙදන 
ජනෙකොටස3 ෙලස ෙමම �ස�්� ව� ඉ3ම
 
ගම)
 �තාවක සබරග�ව �යනෑ ග�D� >රා 
ජනාවාසකරණය ව
න පට
 ගXහ. ෙ� අතර 
දඹෙදGය �ගෙe �ට ෙකෝ�ෙ� �ගය ද3වා රාජ 
�ãත සටහ
 අතර ස)�හ
ව ඇ? එ3 �ස්�� පâ 
ප@ල3 �තාවක රාජධා)ය සමෙe ජනකා
ත 
�ස්�� ත� ෙපොWර බවට පX (ය. ඒ රහමා
 �	� 
ෙල&ෙ& �.ය
ෙසේ )සාය. රහමා
 �	� ෙල&ෙ& 
�.ය
ෙසේ _ ක� ක?hම� මැGෙ3 �.ය
ෙසේෙ� 
>තයාය. ෙමොෙහොමH අසක්ා� ෙල&ෙ& ඔbෙ� �යාය. 
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�ංහල මවකට ද �ස�්� �ෙයWට ද දාව උප
 
රහමා
 මායාH
ෙ
ෙ� ෙ	ශමාමක ත�ණ 
බල��ෙr සට
කා; ගැටවරයා (ය. ඔb වඩාX �ව 
කතා ලතාවක )FXත3 ව
ෙ
 යාපනය �තාවකට 
යා කර අXවැල අAලන ෙමොෙහොත සඳහා �ටXව 
යාමX සමගය.  
පෘn��
 යාපනය ෙදස බැ`ෙr එය )ස� âFය3 
ෙලසය. K�H අ�ෙයෝගය3 නැ? �ටමං ජනතාව3 
��න යාපනයට ෙවෙහ�මට පෘn��b මැ� @හ. ඒX 
රහමා
 �තාවක රu ෙප
s ඉව .ෙ� �Hනට නැග 
ආෙr යාපපන ෙතොට�ණට පා තබන �ංහල රuෙ� 
පළ� )ෙයෝÞතයා බවට පX ෙවF). ඔbෙ� 
යාපනය පා තැ¤ම තXකා�න ෙ	ශපාලන උ�\ම 
�ව කළ �Hoම3 ද (ය. එෙම
ම එෙත3 ෙකෝ�ෙ�, 
�තාවක, හා ර ගම සහ අතර ෙදෝලනය _ �hලක 
ෙ	ශපාලන කතා
දරය ය� යාපනය ෙ3
åයව 
කතාබහට ල3 oමය. ස�සාර �තාවකට යාපන vFය 
සමග (ශාල ෙවරළ ��ව3 (වර වන බව දX 
පෘn��b මහX Dයට පX @හ. 
(ෙශේෂෙය
ම ෙ� වන (ට W�(ට, ෙදො�ෙ¥, 
කැලG�Aල සහ ෙකො�කාවXත සට
 ව�
 
මායාH
ෙ
ෙ� මාරක පහාරයට ල3ව �� පෘn��b 
රහමා
ෙ� යාපන ගම)
 වඩාX තැ? ගැ
මකට 
පXව ��යහ. 
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රහමා
 �	� ෙල&ෙ& �.ය
ෙසේෙ� ගැටවර 
කතාලතා ��බඳ අ�ත තn (X? වලq ඔbෙ� æ 
ව�ණාව ද මහX _ ෙසේනා මැදට ත)ව පැන සnර
 
ෙපොW� ��
 වනසා` අç� සටහ
 ද ෙr. 
එෙම
ම තම �ංහල මව )සාම ඔb Kh ෙහො. සමග 
ෙපොෙලොස් මා� ද කෑමට ��ෙයW බව ද පෘn�� 
ෙAඛක කෘෙරොස් �යා තබ . අ
 අතK
 පෘn��
 
ෙ� බලය )සා �තාවකට පලා ආ අරාD ජා?කය
 
බbතරය3 ෙ	´යකරණය oම සඳහා රහමා
 බල පෑ 
සැ� එකල ෙතොරn� අතර �යැo ඇXෙXය. ෙකෙසේ 
ෙහෝ රහමා
 �.ය
ෙසේෙ� යාපන යාගමනය නතර 
කර දැ;මට පෘn��
ට ෙනොහැK (ය. 
මායාH
ෙ
ෙ� බල�� යාපනයට ඇnAoම 
වැළැ3oමට පෘn��
 දැæ තැත වළකා රහමා
 
යාපනයට පා නැ¬ෙe w. ව. 1572 ෙවස3 මස 12 
වැ)දාය. 
ෙමම �Hoම සමග මායාH
ෙ
ෙ� �ංහල 
රාජධා)යට පෘn��
 ප
නා දැ;ෙ� �Jනය ඇස ්
ඉ.h�ට .ස ්ව
නට (ය. >X WමෙරW පතF
 රජ 
මායාH
ෙ
 ද ඔb Dසව �hම� ෙ	o
වහ
ෙසේ ද 
�H කළ මහා භාරහාර පල දරF
 >X WමෙරW 
��බඳ >වත සනාථ @ෙe ෙ� කාල සමෙeය. එම 
)සා මායාH
ෙ
 රu රහමා
ෙ� යාපන ගමන තම 
ආX;ය පැnම (ක�ත කළ �Hoම ෙලස ද �nෙrය. 
රජ ෙතෙ� ඔbට මAවාන ග�වරය තෑ� කෙළේය. 
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රහම
 �	� ෙල&ෙ& �.ය
ෙසේට මායාH
ෙ
 
රuෙ� ස
න�
 මAවාන ගම ත=ාග ලද බව සැල 
@ෙe යාපනෙeqය. මAවාන රහමා
 ෙ� මව _ 
කතhම� මැGෙ3 �.ය
ෙසේෙ� ගම ද (ය.  
ඉ?හාසය මහX .¬ ගමනK. එJ සැhසර
නට අප 
b�ව ඇXෙX ජනකා
ත \ලබ �Ho       ම?
 
පමණය. ඒX ඉ?හාසය H�ලභ �Ho� සඟවා ෙගන 
තබා ඇXෙXය. රහමා
 �	� ෙල&ෙ& 
�.ය
ෙසේෙ� යාපනය පා තැ¤ම ද එව
 H�ලභ 
රහසK.. ෙමය රහස3 @ෙe ම
ද? පෘn�� ඉ?හාස 
ෙAඛන වල ද �ංහල ඉ?හාස ද �යැ o ඇ? ඔbෙ� 
(කමා
Cත පා ගමන �ස්��ව�
ෙ� කතා 
බෙහේqX �ංහල කතා බෙහේqX මැ� }ෙe ම
දැ  
�තF. �ස්��ව�
 ජා?වාqව ඉ?හාසය Kයවා 
ගැ�ම ද �ංහලය
 ජා?වාqව ඉ?හාසය Kයවා 
ගැ�ම ද ෙ� (පතට ෙහේnව .  
සම}ෙe සංJcයාෙr රම«ය ඉ?හාස �ගා
දරය 
සැඟo යටපX @ෙe එබැ(). �ංහලය
 ද 
�ස්��ව�
 ද එකට එ3ව Jඳ අනාගතය අරභයා 
කරන කතාබහට රහමා
 �	� ෙල&ෙ& �.ය
ෙසේ 
)FXත ව
ෙ
 එ(ටය. ෙබොෙහෝ කA ෙගo }යද 
මායාH
ෙ
 දවස ෙම
 නැ}ට �Dද එකට ෙපරට 
}ය .නය3 අපට උදා o නැත. ඒ බැ(
 ෙමව
 
කම«ය රම«ය ඓ?හා�ක (�ෙවෝ ඉ?හාස 
වැ�තලාෙව
 වැ� අ�ත තn >වෙX ඇnA ගැබ 
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සැඟo �è. රහමා
 යාපනයට පා තබා එන කAJ 
ඔb ඝාතනය o ඇත. ඒ කා අ?
 ෙකෙලස �H 
_වාදැ  ෙසොයF. ම
ද රහමා
 �	� ෙල&ෙ& 
�.ය
ෙසේ �hලක මහාවංශයට එ3 _ අn� ජන 
වංශෙයJ පහ
 ත�වය.” 
\ÞX අ3කරවXත  
“ලංකාqප” 2012 මැ  5 ෙව)දා ෙසන\රාදා.    
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-4 

�ãත ඉ?හාසයට ෙපර මැෙA 
ජා?ක 
 ලංකාෙr වාසය 

ෙකොට ඇත. 
ද �ෙලෝ
 ෙ�� )rස් 1965 ෙනොවැ�බ� 13 වන 

ෙසන\රාදා - පr�නස ්ත�D�Xn (�) 

“ඉ?හාසෙe පළ� වරට මැෙA ජා?කෙයW ෙසෙන� 
සභාවට පX ෙකොට ?ෙ&. ඔb න� එ�. U. KCලා
 
මහතාය. මැෙA ජා?ක 
 ලංකාවට පැFGෙe 13 
වන ශත ව�ෂෙe q පමණ යැ  \පකට මැෙA 
නායකය
 (�
 මෑතq පකාශ ෙකොට ඇත. ඉතා ඈත 
>රාණෙe �ට ලංකාෙr F)\
 හා මැෙA 
ජා?ක 
 අතර ස�බ
ධතා පැව? බව රාජ�ය 
ආ�යා?ක සංගමෙe සඟරාෙවJ “මධ= කා�න 
ලංකාව සහ මලයා�යාව” යන J�
 ආචා�ය 
එස්.පරණ(තාන මහතා (�
 පළ කරන ලද ��යක 
සඳහ
 ෙr. වා�තාගත ඉ?හාසයට >�ව කාලෙe q 
මැෙA ජා?ක 
 (\ බවට වැU HරටX සා3 
රාජ�ය ආ�යා?ක සංගමෙe සඟරාෙවJ 1/11 වන 
ෙව�ෙ� 257 වන ��ෙවJ මා (�
 ද3වා ඇත.  
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ලංකාෙr මානව වංශ (ද=ා ස;3ෂණෙeq ෙg. ආ�. 
ද ලා ෙහෝA මැෙ�ට සහය oෙ�q �ස්කර ග
නා ලද 
ක�� අළලා ආචා�ය එන. ". (ෙgෙසේකර (�
 
�යන ලද “ලංකාෙr F)ස\්”  නමැ? ග
ථෙයJ 
ඔb සඳහ
 කර ඇXෙX ඉතා \� පමාණයක 
ෙමො
ෙගෝ�යාs ල3ෂණ සහ ෙනරා }ය හW 
ග�තය3 �ංහල ජා?යට ඇ? බවය. 

ඔ�ව සඳහා ෙයෙදන ෙපො���යාs වචනය “ඔ�” 
ය
න බවX “ඔ�ව” යන අෙ¥ �ංහල වචනය එ 
 
සෑHs වදන3 බවX �ංහලය
ෙ� ෙවස් �b� 
�ංහලය
 සරම අcන ආකාරය යනා.ය 
ඉ
H��යාs HපX වැ�ය
ට සමාන බවX ඔb 
පකාශ කර . ෙපො���යාs ජා?ක 
 සහ 
�ංහල 
 අතර ඇතැ� සමානතා මට ද3නට ලැ¤ 
?ෙ&. උදාහරණය3 KයෙතොX “ඇ(X කෑම ක
න” 
ය
න ෙපො���යාs භාෂාෙව
 Kයැෙව
ෙ
 
“න
 මා  එ කා ” යsෙව). කා  යන වදන �ංහල 
“ක
න” යන වදනට සමානය. 
w.ç. 1,000 වැ
ෙ
 q පමණ පා�-මැෙA �bH 
යාVක 
 (�
 ද(ඩ >�ව  ෂ්ටාචාරය3 
ඉ
.යාෙr DJ කළ බව මහාචා�ය �Aෙr
 �ව  
පකාශ කර . ස්ථාන නාම සහ ෙකොAලෑ ඔ� ෙ� 
බවට ෙදස් ෙදන බව ඔb පවස . ෙ� අsව බලන කළ 
�ãත ඉ?හාසයට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර පා� 
මැෙAව�
 ලංකාවට පැFG බව �?ය හැKය.  
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හ�බ
ෙතොට යන නාමය සහ “මළල” යන පදය
 
ආර�භ වන ෙහෝ අවසාන වන ෙවනX ස්ථාන නාම 
මෑත කාලෙe q ඇ? _ නාම ෙනොවන බව ෙපෙ
 
යැ  ආචා�ය පරණ(තාන පවස . wස්n ව�ෂයට 
අ@�H දහසකට ෙපර තර� අ�තෙe q ෙකොAලෑ 
ෙබෝ�� ව�
 ඉ
.යාවට පැF«මට තර� �bH 
ගම
 ගැන දැ�ම3 සහ තාරකා ��බඳ දැ�ම3 පා� 
මැෙAව�
ට ?]� බව ආචා�ය ආ�. (
සට්� ෙ� 
“මලයාෙr ඉ?හාසය” නමැ? ග
ථෙයJ සඳහ
 ව 
?ෙ&. ලංකා (ශව් (ද=ාලෙe ඉ?හාසය ��බඳ 
මහාචා�ය ෙ3. ඩ&�r. ¬ණව�ධන යට � රාජ�ය 
ආ�යා?ක සංගමෙe සඟරාවකට ��ය3 සපයF
 
ඉහත සඳහ
 ක�� ගැන ෙමෙසේ පකාශ කර . 

“මළල ෙ�, මළලෙසේකර, මළAෙගොඩ වැ) �ංහල 
වාසග� ෙබොෙහොමයක මැෙA ස�බ
ධතාව3 
ෙප
s� ෙකෙරන බව ස)�හ
 ෙකොට ඇතැ  මම 
අදහස් කරF. එවැ) න� ඇ? ෙබොෙහෝ ෙදෙනWට 
ෙබොෙහෝ Hරට මැෙA ව�
ෙ� �b�වර ?¤ම 
අහ�ව3 ම (ය ෙනොහැක” 1/11 වන ෙව�ම, 2 වන 
ෙකොටස 257 වන ��ව) 

ආකමණය 
ෙදවන පරාකමබාb රu (w. ව. 1236 – 1271) සමෙe 
q තම
 ද ෙබෞ	ධය
 යැ  අඟවා ඒ )සා ලංකාවට 
පැFGෙe යැ  Kයා ග)F
 මැෙA ජා?කෙයෝ තම 
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රu _ ච
දභාs යටෙX ලංකාවට පැFGයහ. ෙ� 
ස�බ
ධෙය
 êල වංශෙe ෙමෙසේ සඳහ
 ෙr. 
“ලංකාෙr සෑම වරායK
ම .ව නට ෙගොඩ බට ෙ� 
න>� ජා?ක ෙහේවාෙයෝ ද�� ස�පය
 බp (ෂ ඊ 
ව�
 දKන දKන ජනයාට (ද ඉම3 ෙකොණ3 
නැ?ව F)\
 තළා ෙපළා ලංකාව (නාශ කළහ.” 
එෙහX රාජාව�ෙe සඳහ
 අ
දමට ච
දභාsෙ� 
ෙසේනාව ද(ඩ ෙහවාය
ෙග
 සම
Cත @වK. 

ෙටන
� 
ෙපො���යාෙr �ට මැඩගස්කාරය ද3වාX ඉ
H 
ëනෙe �ට තJ? Hපත ද3වාX පැ?ර ��න මලයාs 
ව�ගයාට \� වශෙය
 සමානක� ලංකාෙr 
F)\
ෙ� හැඩ�ෙවJ ද >රාණෙe �ට පැවෙතන 
චාhත වාhත වල ද ද3නට ඇතැ  මානව (ද=ාඥය
 
(�
 සලකs ලබන බව ස� එම�ස
 ෙටන
� 
(�
 ශත ව�ෂයකට පමණ ඉහත q පවසා ?ෙ&.  

ලාංKක 
 (�
 භා(ත කරs ලබන ෙකොAලෑව 
සJත ඔ� සහ කඳ
 ෙදෙ3 ඔ� ඉ
.යාෙr අරාDය 
පැXෙX වැ�ය
 (�
 K� (ෙටකX භා(ත 
ෙනොකරs ලබන බවX එ� ව�ගෙe ඔ� මලයා 
ජා?ක 
ට (ෙශේෂ _ ඔ� ව�ගය3 වන අතර ඒවා 
මලයා ජා?කය
 සංකමණය _ රටවලට පමණ3 
�මා _ බවX ඊට උදාහරණ මැඩගසක්ාරය 
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ෙකොෙමෝෙරෝ HපX, \` `ෙසෝ
 \ස � HපX සහ 
ෙටො
ගා HපX බවX ඔb පකාශ කර .  

ලංකාෙr පථම ප.ංCක�ව
 ëන ජා?ක 
 බව 
Kයැෙවන ජන පවාදය3 ගැන hෙබ ෙරෝ නමැ? 
පෘn�� ඉ?හාසඥයා සඳහ
 කර . ඒ ග
ථෙe 
ඉංì� අsවාදක _ ආචා�ය ෙපෝA ඊ. ªhස් (�
 ෙ� 
පකාශය තම පhව�තනයට ඇnළX ෙකොට නැත. ඒ 
ග
ථෙe පංශ අsවාදෙe ෙමෙසේ සඳහ
 ව ?ෙ&. 
“පෘn�� ඉ?හාසඥ 
 පකාශ කරන ක�� ෙකෙ� 
(ශව්ාසය තබ
ෙ
 න� ෙ� .ව ෙ
 පථම 
ජනාවාසය ëන ජා?ක 
ෙග
 ඇ? @ව3 බව 
ෙපෙ
. ëන ජා?ක 
 �� ෙපර.ග ෙලෝකෙeම �� 
අ? ද3ෂ ෙවළp
 _ අතර ඔ@
ෙ� ඇතැ� ෙනෞකා 
ෙ� .ව නට පැFණ ?ෙ&.” 

අ@�H ෙදදහසකට ෙහෝ n
දහසකට ෙපර මැෙA 
ජා?ක ෙවෙළ
ෙදෝ තම දව= මැඩගසක්ාරය, 
අ®කාs ෙවරළ බඩ පෙ	ශ, ප��යාs ෙබො3ක හා 
ඉ
.යාෙr මලබා� සහ ෙකොරමැ
ඩA ෙවරළ බඩ 
පෙ	ශ යනා.යට ෙගන }යහ. ඔ@
ෙ� නැr 
ලංකාෙr හ�බ
ෙතොට (මැෙA භාෂාෙr “ස�ප
” 
යන වද)
 සෑHනK) සහ ගාAල වරාය වලට 
පැFGයහ.  

ලංකාෙr සථ්ාන නාම ව�
ද මැෙA ජා?ක 
 (\ 
පෙ	ශ ගැන ෙහෝ�වාව3 ෙප
s� ෙකෙ�. 
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යාපනෙe චාවාක�ෙ�hය (ජාවාක�ෙ�hය), ගාAෙA 
ගඟෙබොඩ පXnෙr �J� ජාෙගොඩ, ගාAෙA �J� 
ජාෙකො�ව, ෙකොළඹට sHh
 �J� ජාඇල, ෙකොළඹ 
ජාවXත, ගාAෙA �J� ජාෙවල ෙමවැ) සථ්ාන වලට 
උදාහරණ ෙr.  

ජාවා HපෙX Jට> රu _ \\නම3 Wර3 මාස ්1706 q 
ලංකාවට ��වහA කරන ලද තැනැXෙතK. 
ල
ෙ	�
ට (�	ධව කැර� ගැ� මැෙA ජා?ක 
Wමාරව� සහ පධා�b හත�ස් හතර ෙදෙන3 1723 
q ලංකාවට ��වහA කරs ලැ]හ. ජාවා HපෙX රජ 
මා�ගෙe පධාන අමාත=වරයා _ අsරෙ� ද 1734 q 
ෙමෙසේ ල3.වට ��වහA කරන ලද තැනැXෙතK. 
ෙමෙසේ ��වහA කරs ලැබ ලංකාවට පැFG මැෙA 
ජා?ක රාජ�යය
ට ෙ� හ.� ෙවනස ් oමට 
අsWලව හැඩ ගැ�ම අ�� කාරණාව3 (ය. 
ල
ෙ	� ඉ?හාසඥෙයW _ වැල
ට 
 පකාශ 
කරන අ
දමට මැෙA රuෙ� මා�ගය පධාන 
වශෙය
 කා
තාව
 10000 ක ෙග
 සම
Cත _ 
අතර ෙමො@
 අnෙර
 සමහ�
 �ර භටය
 
වශෙය
 ද අ
තඃ>ර ෙසේවකය
 සහ ෙවනX 
ෙසේවකය
 වශෙය
 ද ෙයොදවා ?]� බව Kයැ ෙr. 

ම(තයට පXoම  
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nව3W සහ ෙහAල ව�
 ස
න	ධ _ ෙයෝධ 
ගැහැs ක^ඩායම3 )ර
තරෙය
ම රuෙ� 
ආර3ෂාවට ඔb වටා �� අතර, අෙනWX 
කා
තාෙවෝ ඔbෙ� මැG3 එ� ජල ෙක^Uය, 
H�ෙකොළ සහ H� උරණ උපකරණ, පාවහ
, �oෙ� 
උපකරණ සහ රාජ�ය ජතය භාරව කට�n කළහ.  
මැෙA රuෙ� එ3 ආහාර ෙrලකට ආහාර පාන ව�ග 
පනහ3 පමණ ෙ�සයට යවා ?ෙබs H� ල
ෙද�ව� 
ම(තයට පX @හ. 
ක�තා
 s�q
 ෙ� කථාව මැෙA ජා?කය
 ෙ� 
අවංක ප3ෂපාත භාවයට ෙහොඳ )ද\නK. තමාට 
ෙසේවය කර
ෙ
 න� උසස් තනn� q )
දගම3 
තෑ} කරන බවට උඩරට �ංහල රජnමා s�q
 ට 
ෙපොෙරො
H _ (ට තමා îතාන= ජා?කය
 ට 
ප3ෂපාතව wයා KRමට එවකටX ෙපොෙරො
H o 
?]� ෙහ 
 රuෙ� ඉA�ම s�q
 (�
 
ප?3ෙෂේප කරන ලq. එ(ට රජnමා (�
 ක�තා
 
s�q
 සහ ඔbෙ� සෙහෝදරයා ම��වට පX කරන 
ලq. 
ලංකාවට ��වහA කරs ලැ¤ෙම
 ව�ෂ KJපය3 
ගතoෙම
 ප\ මැෙA ජා?ක Wමාරව�
ට ආප\ 
ජාවා Hපතට යාමට අවසර ෙදන ලq. එෙහX ෙමෙසේ 
ආප\ යාමට කැම? @ෙe KJප ෙදෙනW පමG. 
ෙස\ අය ලංකාෙr නැව� �èමට කැමැ? @හ.”       
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(ද �ෙලෝ
 ෙ�� )rස් 1965 ෙනොවැ�බ� 13 වන 
ෙසන\රාදා-පr�නස් ත�D�Xn (�))  

 

 
 

ෙ� රෙ� නම3 තැ� 
(පවා�කයා 
(ඔරාD පාෂා)  

(ද �ෙලෝ
 ඔ&ස�ව� 1967 ෙනොවැ�බ� 3 වන 
�Wරාදා - ෙමොහම� ස;� (�))  

(ෙකොළඹ මරදාෙ
 “ඔරාD පාෂා මාවත” යsෙව
 
o.ය3 න� ෙකොට ?ෙබන ෙහේnව ෙමම ��ෙe 
ක�� ම}
 පැහැ.� වs ඇතැ  අෙ¥3ෂා 
කර
ෙන�.) 

ඔරාD පාෂා _ ක� îතාන=ය
 (�
 ලංකාවට 
��වහA කරන ලද Fසර කැර�ක�ෙවK. ඔb 
ලංකාෙr �� කාලය _ 1883 - 1901 අතර කාලෙeq 
ලංකාෙr �ස්�� ජනතාවෙ� සමාkය, ආගFක හා 
අධ=ාප)ක .��ව සඳහා මාහැï ෙසේවය3 ඉ� 
ෙකොට ඔ@
 (ෂයෙයJ ආකස්Fක බලපෑම3 ඇ? 
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කරන ලද තැනැXෙතK. �ස්�� ජන නායකෙයW _ 
අභාවපා¥ත අ . එA. එ�. අ&HA අ�ස් මහතා සමග 
එ3o �ස්�� ජනතාවෙ� .��ව සඳහා ඔb 
ෙකතර� ෙසේවය3 කෙළේද යX අ&HA අ�ස ්
මහතාෙ� ජ
ම .නය සහ ඔ@
 ෙදෙදනාෙ� 
සා�Jක ෙසේවය අsසම්රණය KRෙ� උXසවය3 
ප\}ය ස?ෙe පවXවන ලq. 

ඉ
.යාෙr ෙකොටස3 _ ලංකාව (îතාන= පාලනය 
යටෙX) එවකට පාලනය කළ රuෙ� Hත �hස3 
�හ�ර� මාසෙe Jgh ව�ෂ 682 J 14 වැ) .න 
ඊÞ¥nවට පැFG බව අභාවපා¥ත �?ඥ ඒ. �. එ�. 
අ&HA කාද� (�
 පළ කරන ලද “)r ස්�ය�” 
නමැ? සඟරාවට \පකට අරාD ෙAඛකෙයW හා 
ඉ?සාසඥෙයW _ ෙg. ඒ. (A ෙපෙ�රා (�
 
සපයන ලද ��යක උධෘතය3 වශෙය
 ද3වා ?ෙ&.  

“එ� Hත �hස යවන ල	ෙ	 අ] ෙනකා ෙලභාදාස් 
(]වෙනක බාb) Wම�
 (�). එA භාගය3 .ග හා 
ඇï� nන3 පළල රXර
 මංuසාවක බහා` 
හ\න3 ඔ@
 (�
 ෙගන යන ලq. ඒ හ\න තA 
ෙකොළය3 වැ) ෙකොළයක �යා ?]� අතර එJ 
අඩං¬ භාෂාව ක ෙරෝ නගරෙe �� K�ෙවWට 
Kයැ(ය ෙනොහැK (ය. Hත �hසෙග
 පශ්න KRෙ� 
q එ� තA පෙතJ �යා ?]ෙ^ ආ ංසනය3 සහ 
FතXවය පැ�ෙ� සංෙ	ශය3 බව අනාවරණය (ය”.  
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තෑ} 
ෙeමනෙe රu සමග ?]� ස�බ
ධතා තමා (�
 
අXහhන ලද බවX ඊÞ¥nෙr \Aතා
වරයා සමග 
K�� ස�බ
ධතාව3 ඇ? කර ගැ�මට තමා 
අෙ¥3ෂා කරන බවX ඇn
 මැG3 සහ �ය`ම 
ව�ගෙe අගනා වසn් ස�භාරය3 තමා සnව ඇ? 
අතර \Aතා
වරයාට මහ¢ ත=ාගය3 තමා (�
 
එවා ඇ? බවX Wමාරයා (�
 එJ සඳහ
 කර 
?]G. ෙ� කාලෙeq ලංකාෙr රාජධා)යට 
බලෙකො� 27 3 අයX ව ?]� අතර අගනා රn 
මැG3 ඇn� ((ධ මැG3 ව�ග ලැෙබන පතA 
රා ය3 ද ?]).  

ලංකාව එකල හැc
 _ ෙස ලා
 ෙනොෙහොX 
ෙසෙර
U& යන නාමය
ෙග
 අරාD ව�
 ලංකාව 
ගැන දැන ෙගන ��යා3 ෙම
 ඉ
.යාs සහ ëන 
නා(ක හ�දා වල ෙසේවය කළ ඊÞ¥n නා(කය
 
ම}
 ඊÞ¥n ජා?කෙයෝද ලංකාව ගැන දැන ��යහ. 
ෙකෙසේ @වද ඈත අ�තෙe පට
ම ඊÞ¥n 
\Aතා
වරයා (�
 ලංකාව වැදගX රට3 ෙලස �� 
ෙගන ?]G.  
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ඊÞ¥nව මහ îතාන=ෙe ආ�පත=යට යටXව ?]� 
ෙ� කාලෙeq මැද ෙපර.ග සහ අ®කාෙr උn� 
ෙවරළ බඩ පෙ	ශ ඔෙටෝමා
 n�Kව�
ෙ� 
පාලනයට යටX ව ?]G. ඇAෙ&)යාs 
Wමාරයාෙ� පර�පරාෙව
 පැවෙත
ෙනW 
ඊÞ¥nෙr ආ^�කාරයා වශෙය
  n�Kෙe 
\Aතා
වරයා (�
 පX කර ?]� අතර ප\ව ඒ 
Wමාරයා ෙඛඩr යන නF
 ඊÞ¥nෙr පාලකයා 
බවට පX (ය. 

තම මrDම îතාන= ජා?ක 
 (�
 අX පX කර 
ගs ලැබ (ෙ	´ය îතාන= ආ�පත=කට යටX ව 
�èමට �H oම ගැන කණසස්Aලට පX ඊÞ¥nෙr 
ස්වෙ	 ක 
 අතර ජා?ක හැðම3 �Dද }ෙය
 
)දහස සහ ස්වාlනXවය ගැන හැðම3 �� ඊÞ¥nව 
>රා පැ?ර යන ලq. ෙ� අව�ෙeq ෙ	ශෙපේFෙයW _ 
ඔරාD පාෂා ෙනොස
\
 ඊÞ¥n ජනතාවෙ� 
නායකXවය ෙගන ඔ@
ෙ� ජා?ක හැð� එ��ටම 
පකාශ කරF
 îතාන=ය
ට (�	ධව කැ�Aල3 
ෙමෙහය(ය. එෙහX ෙ� _ ක� ෙමම අරගලෙe ඉතා 
H�වල ආර�භයK. ෙ� කැ�Aල මැඩ පැවැXoම 
පබල îතාන=ය
ට ඉතා පහ\ කා�යය3 (ය. ඔරාD 
පාෂා �ර භාරයට ග
නා ලHව යටX oෙ� “\H 
ෙකොUය” අයථා ෙලස පා(�C කරF
 තම කැර� 
කට�n ඇෙල3ස
�hයාෙr තහ@� KRෙ� 
ෙයHෙ^ය යන ෙචෝදනාව යටෙX ඔbට (�	ධව 
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න� (භාග කරන ලq. ෙ� න� (භාගෙeq ඔරාD පාෂා 
සහ ඔbෙ� ආස
නතම අsචරය
 වරදක�ව
 බව 
පකාශ කරන ලHව ඔ@නට මර«ය දñවම )යම 
කරන ලq. ඉ
 ප\ එ� දñවම wයාXමක කරs  
.නය ෙත3 ඔ@b බ
ධනාගාර ගත කරs ලැ]හ. 

අç� �	�ය3 
ඔරාD පාෂාට මර«ය ද^ඩනය )යම කරන ලද 
.නෙe �ට එය wයාXමක KRමට )යFතව ?]� 
.නය ද3වා _ කාලය nළq හ.�ෙeම අç� �	�ය3 
ඇ? (ය. එන�, ඔරාD පාෂා සහ ඔbෙ� න� �
Hව 
��බඳව )�නාFක ��ය3 îතාන= 
පා��ෙ�
nෙr (�	ධ පා3ක ම
VවරෙයW _ 
ඕෙඩොනA� මහතාට ලැ]� බව අ hෂ ්පා��ෙ�
n 
සඟරාවට ඒ මහතා පකාශ කරs ලැ¤ම . ඒ ��ය 
ෙමෙසේය: 

“මහXමයාෙණ),  

අෙ¥ ස�භාව�ය වෙයෝවෘ	ධයාට (එවකට අගමැ? 
¨රය ඉ\` �ලැ�ස්ට
) �ණ qමට තර� 
ෛධ�යය3 ඔබට ඇ? බව ද
නා )සා සමාදානය 
ඇඟoමට භා(ත කරs ලබන ෙකොU සn� හ�දාව 
�ළා KRම �Gස පා(�C KRම ස�බ
ධෙය
 
@Aස්�ෙ� “�ද භටය
ෙ� අX ෙපොත” Kයවා බලන 
ෙලස මම ඔෙබ
 ඉAලා ��F.  
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�	ධ �?ය ගැන හැදැRෙ�q �ලැ�ස්ට
 මහතාෙ� 
අවධානය ඒ ෙකෙරJ ෙයො� ෙනො@වා (ය හැKය. 

ෙ� බවට, (ශව්ාස _, 
ෙ	ශපාලන (�	ධවා.ෙය3”. 

�ද හ�දා )ෙයෝග ස�බ
ධෙය
 _ ෙ� අX 
ෙපොෙතJ සඳහ
 ආකාරයට ඔරාD පාෂා ට �ණ qමට 
�H _ අවසථ්ාෙවෝCත ක�� අsව සමාදානය 
අඟවන ෙකොU ෙවනX අ
දමකට පා(�C KRමට 
අවසර ?ෙ&. ඔරාD පාෂා ෙකොUය පා(�C කර 
?]ෙ^ ෙමෙසේ අවසරය q ?]� ආකාරයකටය. ෙ� 
ස�බ
ධෙය
 තවHරටX wයා කළ ඕෙඩොනA� 
මහතා ෙ� කාරණය පා��ෙ�
nෙrq මn ෙකොට 
පහත දැ3ෙවන පශන් පා��ෙ�
nවට ඉ.hපX 
කෙළේය. 

“තම �ද හ�දාව සහ ආ�ධ අෙල3ස
�hයාව
 
ඉවX කර ගැ�ම සඳහා ඔරාD පාෂා (�
 
සමාදානෙe \H ෙකොUය පා(�C KRෙම
 කරන ලද 
වරද සමාව .ය ෙනොහැK පාපතර wයාව3 බවට 
අගාමාත= nමා (�
 පකාශ කර ඇ? ෙහ 
, ඔරාD 
පාෂා (�
 උපෙයෝ� කර ග
නා ලද ෙ� )
.ත 
උපාය මා�ගයම අsගමනය KRම îතාන= �ද 
හ�දාවට )�ෙ	ශ කරF
 ස� ගා�න� @Aස�් (�
 
�යා ඇ? “�ද භටය
ෙ� අX ෙපොත” නමැ? 
උපෙ	ශ ග
ථය îතාන= �ද හ�දාෙr භා(තෙය
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වහාම ඉවX KRමට අගාමාත=nමා වහාම �යවර 
ග
ෙ
ද?”. 
ෙ� (ස්මය ජනක අනාවරණය KRම ෙහේn ෙකොට 
ෙගන අදාළ බලධරය
 අතර ඉමහX කලබලය3 
ඇ? _ අතර ෙ� පශ්නය (වාද KRම සඳහා 
පා��ෙ�
nව ඉ.hෙe තැ¤මටX ෙපර ඔරාD පාෂා 
ට සහ ඔbෙ� අsචරය
ට )යම කරන ලද මර«ය 
දñවම wයාXමක ෙනොකරs ලබන බවX ඔරාD පාෂා 
ට ග� කරන රටකට ඔb ඊÞ¥nෙව
 ��වහA කරs 
ලබන බවX )ල වශෙය
 පකාශයට පX කරන ලq. 
තමාෙ� මර«ය ද^ඩනය ෙමෙසේ අ>�ව ෙලස 
ෙවනස් කරන ලද බවX ඒ ෙවsවට ඔb ලංකාවට 
��වහA KRමට �රණය කරන ලද බවX ඇ\ (ට 
ඔරාD පාෂා ඉමහX සnටට පX(ය. ඔbෙ� සnටට 
පධාන ෙහේnව @ෙe තම ආ. ªතෘවරයා _ ආද�ෙ� 
වාස vFය ලංකාව යැ  (ශ්වාසය3 එකල ?¤මය.  

 
��වහA KRම 
1882 ෙදසැ�බ� 26 වන .න ඔරාD පාෂා සහ ඔbෙ� 
අsචරය
 “Fෙයො�ස්” නමැ? H� නැවට නංවා 
ඇෙල3සැ
�hයාෙr �ට ලංකාව බලා එන q�ඝ 
ගමනට �ටX කර එවන ලq. ෙ� නැව 1883 ජනවාh 
19 වන .න ෙකොළඹ වරායට ෙසේ
H (ය. ෙම.න 
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සැ
දෑෙවJ වරාෙය
 ෙගොඩ බැ�මට ඔ@
ට ඉඩ 
ෙනොq ප\ .න ඔ@
 ෙගොඩ බස්වා ෙකොළඹ �J� 
ෙòබෲ3 හ@ස් ස්ටෘව
 හ@ස් සහ ෙA3 හ@ස් යන 
ස්ථාන වලX ෙවනX ස්ථාන KJපයකX ඔ@
ට 
නවාතැ
 පහ\ක� සැල�මට එකල ලංකාෙr 
ආ^�කාරයා _ ග� ෙg. ඩ�ලස් මහතා ෛවද= 
ඕබය
 මහතාෙ� ද සහය ඇ?ව කට�n ස�පාදනය 
කෙළේය. ආ^�කාරයාෙ� උපෙදස් පh. ෙවො
 සහ 
සමාගෙ� ෙල�ව�� මහතා (�
 යට � �ය` 
)වාස (යදම ෙනොතකා ඉතා මනහර ෙලස අංග 
ස�>�ණ ව ගෘහ භා^ඩ ආ.ෙය
 ස¥�ත කරවන 
ලq. ;ට අමතරව ඔරාD පාෂාට ව�ෂයකට ප@� 800 
3 සහ අෙනWX අයට ව�ෂයකට ප@� 400 �ට 
පහළට ඒ ඒ �දA පමාණ qමනා වශෙය
 ෙගoමට ද 
îතාන= ආ^�ව (�
 )යම කරන ලq. පනස්හය 
ෙදෙනWෙග
 සම
Cත _ ෙ� ක^ඩායම සහ 
ඔ@
ෙ� ප@A ඉතා ඉ3මG
ම ෙ� අ`X 
පhසරයට b� >�H @හ. 

(ෙ	´ය රටකට ��වහA කරs ලැ]වද ඔරාD පාෂා 
ඔ@
 අතර උපශා
ත හා උදාරතර k(තය3 ගත 
කෙළේය. ෙමJ q >Hම ෙගන ෙදන ක�ණ @ෙe ඔ@
 
පථම ෙකොටම ඉංì� භාෂාව ඉෙගන ගැ�මට 
උන
Hව3 දැ3oමය. මහX උ	ෙයෝගයK
 ඔ@b 
ඉංì� ඉෙග�ෙමJ ෙයHනහ. ඔරාD පාෂා ෙ� 
ක^ඩායෙ� නායකයා _ අතර ඔb ඉතා K��ෙව
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ඇ\� කළ සගය
 හය ෙදෙන3 @හ. ඔ@
 ෙග
 
ෙකෙන3 ෙටො@Aබා පාෂා ය. ඔbෙ� >තයා ලංකාව 
ගැන ෙපොත3 �යා ?ෙ&. ෙදවැ
නා ෙමොහම� ෆාJ� 
ෙr. ඔbෙ� �s]රා _ කා�� මහ�්	 දැනට 
ෙලබනනෙe ෙ&�� නගරෙe වාසය කර .  

ඔරාD පාෂා ෙ� ෙ� පබල අsචරය
ෙග
 අ&HA 
අ�ස් ෙකොළඹ q Fය }ය අතර ඔbෙ� âමදානය 
මහsවර මහ යාෙr �ස්�� ෙ	වසථ්ාන \සාන 
âFෙeq �H කරන ලq. පාෂා ෙ� ද�ව
 
�පෙදෙන3 මහsවර K
�ස්_� (ද=ාලෙe 
ඉෙගsම ලැ]හ. ඔ@b ඉෙග�මට ද3ෂෙයෝ @හ. 
පාෂා ෙ� එ3 >ෙතW බ�ග� ජා?ක ත�Gයක හා 
(වාහ oෙම
 ලංකාව සමඟ ?]� ස�බ
ධතාව 
තවX තර (ය. ඒ ත�Gය ඉසල්ා� දහම වැලඳ ගX 
අතර ජ;ලා යන නF
 හp
 වs ලැ�වාය. ෙ� 
�වළට ලැ]� >තයා ෙෆ� ඔරාD යන නF
 
හp
වs ලq. ෙ� _ ක� ෆR� යන �ස්�� නාමෙe 
ඉංì� භා(තය ෙr. ෙ� >තයා ෙකොළඹ ෙවස�් 
(ද=ාලෙe ඉෙගsම ලැබ ප\ කෙලක ඊÞ¥nව ට 
}ෙeය. 

ලංකාෙr (\ �ස�්� ජා?කෙයෝ ඊÞ¥n ජා?ක ඔරාD 
පාෂා මහX හරසh
 �nව ��ෙගන ඔbට 
ෙගෞරවෙය
 සැලWහ. ඔ@නතර ඉතා K�� Fත 
ස�බ
ධය3 ඇ? _ අතර තම දහමට අයX ෙ� 
(ෙ	´ය ආග
nකය
ෙ� ෙමJ වාසය සැපවX 
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KRමට සහ ඔ@
ට තම රටට ආප\ යෑමට කට�n 
��ෙයල කර ගැ�මට ෙ	´ය �ස්�� ව� සෑම 
අ�h
ම ඇප උපකාර කළහ.  

ආගමනය  
ෙ� ��වහA කළ �hස .ව නට පැFG ෙනොෙබෝ 
කලK
ම ඉසම්ා A ෙල&ෙ& මh3කා� ආ�� ෙ� 
පධානXවෙය
 ලංකා �ස්�� �hස3 ම3කා 
නගරයට හgÞ ව
දනා ගමන3 යාමට \දාන� @හ. 
ෙ� හgÞ ව
දනාක�ව
 ම}
 ඊÞ¥nෙr ��න 
තම නෑ JතFnර
ට ��� සහ තෑ� ෙබෝග යැoමට 
මාහැï අවසථ්ාව3 ��වහA කරs ලැ� ක^ඩායමට 
ෙ� )සා ලැDණ. තමාට සමාව ෙදන ෙලස ඉAලන 
ෙපXසම3 ඔරාD පාෂා (�
 ��ෙයල කරන ලHව 
ව
දනා ක^ඩායම (�
 ඒ ෙපXසම ෙකො�ට 
උරය3 nළ බහා රහෙසේම ඊÞ¥nවට ෙගන යන ලq. 
එෙහX අවාසනාවකට ෙම
 ඒ ෙපXසෙම
 පල3 
ෙනොoය. ��වහA KRමට �රණය කළ වහාම 
ෙමවැ) ෙපXසම3 ගැන සලකා බැ�ම පවා ඉ3ම
 
වැU යැ  )ලධාRb කAපනා කළහ. ෙමකල �H _ 
තවX අහ�ව3 න� ලංකාෙr ආ^�කාර ̈ රයට ස� 
(�ය� ෙගගh පXව ඒමය. ඔb ඊÞ¥nෙr �� 
කාලෙeq ඔරාD පාෂා දැන හැcනෙගන ��ෙeය. 

ලංකාවට ��වහA ෙකොට ��යq ඔරාD පාෂා (�
 
ස� (�ය� ෙගගh සමග ?]� දැන හැps�ක� 
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අ`X කර ග
නා ලද න�X ඉ3මG
 සමාව3 ලැබ 
ආප\ ඊÞ¥nවට යාමට ඔරාD පාෂාට උපකාර KRමට 
ආ^�කාරයාට ෙනොහැK (ය. ෙ	´ය �ස්�� 
ජනතාව සමග )දහෙසේ Fශ _ ඔරාD පාෂා ඔ@
ෙ� 
ආගFක, අධ=ාප)ක, සහ සමාජ කට�n වලට 
ෙනොමඳව සහෙයෝගය දැ3oය. ෙම 
 ෙදප3ෂයම 
ෙනොෙයWX ෙ	 ඉෙගන ගXහ. �මX රා�3 ෆR� 
ෙ� �යා _ වා��C මh3කා� ෙ� නායකXවය 
යටෙX �ස්�� ජනතාවෙ� අධ=ාපනය නගා 
��oමට (ෙශේෂ උXසාහය3 සහ උන
Hව3 ඔරාD 
පාෂා (�
 ග
නා ලq. ඔරාD පාෂා වා��C 
මh3කා� ට ෙකතර� ස;ප@ෙe ද යX ඔ@නතර 
JතවXකම හා FතXවය bවා දැ3oම3 වශෙය
 ඔb 
වා��C මh3කා� ට ආම
තණය කෙළේ අA වා��C 
යsෙව). ෙ� කාලෙeq සJරා (ද=ාලෙe පථම තෑ� 
ෙබදා qෙ� උXසවෙe පධාන අ�Xතා වශෙය
 
ඔරාD පාෂාට ආරාධනය KRම ඔb ෙවත ද3වන ලද 
ඉමහX ෙගෞරවය3 ෙලස ඔb (�
 සලකන ලq. 
ෙXජා
(ත ෙපsමK
 �X ඔb ෙ� උXසවයට 
පැF«ම එJ පැFණ �� සැම ෙදනා nළම මහX 
භ3? පණාමය3 ඇ? KRමට සමX _ අතර එය එ� 
අධ=ාපන ආයතනයට කරන ලද මහX ෙගෞරවය3 
ෙලස සලකන ලq.  

තාවකා�ක වාසය  



 

51 

ඔරාD පාෂා ෙ� .ව ෙ
 වාසය කළ කාලය nළq ඔb 
සමග ඉතා ළï
 ආශය කළ තැනැXෙතK 
අභාවපා¥ත හgÞ ඉසම් A ඉෙෆ
U. ඔරාD පාෂා ව 
මනා ෙලස හදාරා ඉස්ලා� දහෙ� ප?පX? සහ 
ඉගැ
o� ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධය3 ලබා �� හgÞ 
ඉසම් A ඉෙෆ
U ඔරාD පාෂා ෙ� ඉතා JතවX 
FnෙරW @වා පමණ3 ෙනොව ඔb පකාශ කළ සෑම 
ෙදය3 ම පාෙහේ පhව�තනය ෙකොට ෙසසස්
ට Kයා 
qෙ� මාධ=ය ද (ය. ෙමෙසේ ඊÞ¥nෙr �ට පැFG 
ක^ඩායෙ� නායකයා සමග හgÞ ඉස්ම A 
ඉෙෆ
U )රn�වම ඇ\� කළා පමණ3 ෙනොව, 
ඔbෙ� ඇ\ර ෙබොෙහෝ (ට පැö අෙනWX පාෂා 
ව�
ට ද න
 අ�h
 උපකාර කෙළේය.. ඔb 
ෙබොෙහෝ (ට ඔ@
ෙ� සමාගෙමJ තම කාලය ගත 
කෙළේය.  

F
 අනn�ව සJරා (ද=ාලෙe  පවXවන ලද ÷ඩා 
උෙළලට ඔරාD පාෂා පැFණ එය ( ෂ්ට අවසථ්ාව3 
බවට පX කෙළේය. ෙ� උXසවය �JපX KRම සඳහා 
ඔරාD පාෂා (�
 සJරා (ද=ාල vFෙයJ ෙපොA 
පැළය3 ෙරෝපණය කරන ලq. ෙ� ෙපොA ගස මෑත3 
වන n�ම එJ ?]G. වා��C මh3කා� (�
 සJරා 
(ද=ාලයට තෑ� කරන ලද නව ෙගොඩනැ}Aලට 
අ
තරායකාR ෙලස ෙ� ෙපොA ගස ඇලව ?]� 
ෙහ 
 සJරා (ද=ාලෙe (HහAප? (�
 මරදාන 
�ස්�� ෙ	වස්ථානෙe කළමනාකාර භාරක� ෙවත 
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කරන ලද ඉA�ම3 පh. ෙ� ෙපොA ගස කපා දැ;ම 
�H (ය. අනn�දායක තXවෙe පැව? ෙ� ෙපොA ගස 
කපා දමන ලද අවසථ්ාෙr q කළමනාකාර 
භාරක�ෙ� ඥානා
(ත wයාවක ප?ඵලය3 
වශෙය
 එ� ෙපොA ගෙසේ ෙගUය3 �A ගස ?]� 
ස්ථානයට ස;ප සථ්ානයක ��වන ලq. ෙ� ෙපොA 
ෙගUෙය
 හට ගX ෙපොA ගස අදX මනා ෙලස වැ" 
?ෙ&.  
1901 ව�ෂය ආර�භ වXම ඔරාD පාෂා ට ùමාව 
ෙදන ලද බව ද
වා එව
නට ෙයHෙණ
 ඔbට සහ 
ඔbෙ� �hසට ආප\ �ය රට බලා යාමට අවසර ෙදන 
ලq. ෙ� ආරංCෙය
 ඔරාD පාෂා සnටටX 
කනගා�වටX පX (ය. තම රටට ආප\ යාමට ලැ¤ම 
ගැන ඔb සn� _ අතර තම Jත Fnර
ෙග
 ෙව
 
oම ගැන ඔb කනගා� (ය. ඔරාD පාෂා ට සහ ඔbෙ� 
සහයකය
ට �භ පැ�ෙ� (ශාල උXසවය3 හ;.යා 
පාසA ෙගොඩනැ}AෙAq පවXවන ලq. ෙ� මාහැï 
උXසවෙeq �භා ංසනය KRෙ� අරාD �ත ගායනා 
කරන ලද අතර ඒ ක^ඩායමට )�පåතව තම මr 
Dම කරා යාමට �භ පතා යාඥා පවXවන ලq. 
��වහA කර �� ක^ඩායෙ� ඒ ඒ අයට ඒ ඒ 
අවස්ථාෙr q ùමාව ෙදන ලද ෙහ 
 වh
 වර 
ඔ@
ෙග
 ඇතැෙමW එවකටX තම රට කරා ෙගොස ්
?DG. ෙකෙසේ @ව ද අවසානයට ඉ?h _ 
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ක^ඩායමට ඔරාD පාෂා ඇnළX _ අතර ඔb ෙමරට 
හැර යs දැ�ම හද කKයවන �	�ය3 (ය.  
ෙ� කාලෙeq මා බාල (ෙe ප\ _ ළමෙයW @ව ද 
එ3තරා අ
දමK
 මා ද ඔරාD පාෂා සමඟ ළï
 
ඇ\� කළ ෙකෙනW වන ෙහ 
 ඔbෙ� මr රටට 
\වෙසේ ආප\ යාමට ඔbට සහ ඔbෙ� �hසට 
ලැෙ&වා යැ  පා�ථනා කරF
 මෙ� Fය }ය මව 
(�
 පබැඳ ?]� යා�ඤාව3 අඩං¬ ��ය3 ඔb 
අතට qෙ� වරපසාදය මට ලැ]� බව ෙමJq සඳහ
 
KRම අsCත ෙනොෙr යැ  මම �තF. ඔරාD පාෂා 
ෙමර�
 �ට o යාෙ� q ඔb �ටX @ෙe කR�k 
ජෆ�kෙ� )වෙසේ �ටය. බ�බල��ෙe �J� ඊසා 
(ලා නමැ? ෙ� )වෙසේ ඔb ආග
nකෙයW 
වශෙය
 නැව� �èය. ඔbෙ� Fතය
ෙ� සහ ඔb 
ඇ\� කළ අයෙ� ß? ෙඝෝෂා සහ ආ´�වාද මැද ඔb 
1901 සැ¥තැ�බ� 18 වන .න ෙ� .ව ෙන
 �ටX 
(ය.   

(ද �ෙලෝ
 ඔ&ස�ව� 1967 ෙනොවැ�බ� 3 වන 
�Wරාදා - ෙමොහම� ස;� (�))  
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-5 

ඓ�හා*ක අ�තයට එ, බැ.ම  

�හ�ම	 ම
�� දහ්ලා
 

 

(ජා?ක ෙකෞnගාරෙe Jට> සහකාර අධ=3ෂක �. 

එ�. ඔස්�
 ද �Aවා ¤. ඒ. (�)) 

මහsවර රජ කළ 11 වන රාජ�ංහ රu (w. ව. 1635 – 

1687) ඌෙr q පෘn��
 සමග  කළ සටනK
 

පැරද තම k(තය ෙ&රා ගැ�මට පලා }ෙeය. ඔb 

ෙමෙසේ පලා ය	q පඟරග�මන නමැ? ගමට 

පැFGෙeය. එJq (ශාල ෙබනය3 සJත ෙකොස් 

ගස3 H�ෙrය. ගව ම�ව3 අසල �J� ෙ� ෙකොස් 

ෙබනෙe රu සැඟ_ෙ^ය. ප\ පස එළවා ෙගන 

පැFG පෘn�� ෙසොAදාHව
ට ෙ� ගව ම�ව අසල q 

හ.�ෙeම රuෙ� අn�දහ
oම මහX පෙහේ�කාව3 

(ය. ෙ� අවස්ථාෙr q Kh ෙදොවF
 �� ෙයෝනක 

ස්Vයකෙග
 පෘn�� ෙසොAදාHෙවෝ රu ගැන 

(ම\හ. රu සැඟ@� ස්ථානය ගැන ඇය ඔ@
ට 
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ෙනො�ෙම
 ඔ@b ඇය කැබ� කැබ� ෙකොට කපා 

මරා දැ�හ. රu ෙ&R .( ගලවා ගැ�ෙම
 ප\ රu 

ෙවsෙව
 .( �H ෙ� JතවX සV්යෙ� 

අවාසනාව
ත ඉරණම ගැන රuට අස
නට 

ලැ]ෙ^ය. ඇෙ� නාමයට උපහාරය3 වශෙය
 

පඟරග�මන )වැ� ෙයෝනක ව�
ට (ශාල 

ග�වරය3 රu (�
 තෑ} කරන ලq.  

K@ෙA ෙගදර බ^ඩාරෙ� ෙප� >වතටද 

පඟරග�මන ෙයෝනක ගාමය ස�බ
ධ ෙr. �ංහල 

පâවරෙයW _ K@ෙA ෙගදර Wඩා ෙමොෙහො�ටාල 

ආලෙය
 ෙව� }ය æමX ෙයෝනක ත�Gය3 ෙ� 

ගෙ� (\ බව Kයs ලැෙ&. ෙ� ත�Gය (වාහ කර 

ගැ�මට තමා ආශා කරන බව ඔb ඇෙ� 

ෙදමr�ය
ට ද
වා ඔ@
ෙ� කැමැXත (ම\ (ට 

එ3තරා ෙකො
ෙ	�ය3 මත තම
 ඊට කැම? වන 

බව ඔ@b පකාශ කළහ. ඔ@
ෙ� ෙකො
ෙ	�ය @ෙe 

“o අ�� ?හක W�ර3 අපට ?ෙ&. දැ
 ඒ W�ෙ� 

ෙගොය� පැ� ඇත. ඔබ ත)වම ඒ W�ෙ� ෙගොය� 

ෙහට එ3 .ෙන
 කපා අවස
 කළෙහොX අෙ¥ Hව 

ඔබට සරණ පාවා ෙද�” ය
න . අපහ? 

ෛධ�යෙය
 අsන _ K@ෙA ෙගදර බ^ඩාර 
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ත)වම එ3 .නK
 ඒ W�ෙ� ෙගොය� කපා ෙ� 

ෙකො
ෙ	�ය ඉ� කෙළ
 එ� æමX ෙයෝනක 

ත�Gය ඔbට (වාහ කර ෙදන ලq.  

තම අ��ම කැම� පතෙය� � ලංකාව 
පෘ123�ට උම කළ 

නරප�ෙය  
(\FXත W�¥> (�) - 1964 u� 15 වන .න - 

�ෙලෝ
 ෙ�� )rස් >වXපත) 

�තාවක sවර සn� රාජධා)ය3 �Jට _ තම බාලම 

සෙහෝදරයා _ මායාH
ෙ
 රuෙ� අෙ¥3ෂාව
 

)සා ෙකෝ�ෙ� �ංහාසනයට උ�මක�වW පX කර 

ගැ�ෙ� පශ්නය ස�බ
ධෙය
 ]වෙනකබාb රuට 

තම සැලKAල ෙම
ම �3ෂණ ]	�ය ද 

ෙමෙහයoමට �H (ය. �Jප අවසථ්ාවකqම 

මායාH
ෙ
 ෙකෝ�ෙ� වැට`ෙrය. තම උXසාහය 

සා�ථක කර ගැ�මට ඔb ඉ
.යාෙr ක�ක� J 

පාලකයා _ සැෙමොh
ෙ� සහය පවා ඉAලා 

��ෙeය. සැෙමොh
 වර3 තම ( ෂට්ය
 

ෙදෙදෙනW _ ප�ච මh3කා� සහ W
හල මh3කා� 
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යටෙX ද නැවත වර3 අ� ඉබාJ� යටෙX ද 

මායාH
ෙ
ට සහය H
ෙ
ය. පෘn��
ෙ� 

මැ.හXoම )සාම �ස�්�ව�
ට ප\ බැ�මට �H 

(ය (w. ව. 1528). 

�තාවක රාජධා)යට එෙරJව තම රාජධා)ෙe 

ආර3ෂාව ඇ?කර�ම සඳහා ]වෙනකබාb රuට 

පෘn��
 ෙකෙරJ (ශ්වාසය තැ¤මට �H @ෙය
 

ෙකෝ�ෙ� රාජධා)ෙe බලය �hÙමට පX _ අතර 

පෘn��
ෙ� බලය වැU .�� ව
නට (ය. 

]වෙනකබාb රuෙ� .යGය _ ස�දා ෙ	o Wමhය 

‘එUතර ඇස් ඇ? උස ්_ ෙ	හයK
 ෙහD )�¯ත’ 

o.ය බ^ඩාර Wම�ට (වාහ කර ෙදs ලැDණ. 

ඔ@
ට දාව උප
 ධ�මපාල Wම� තම 

අsපා¥?කයා වශෙය
 පX KRමට ]වෙනකබාb 

රu �රණය කෙළේය. ෙ� අර�ණ �H
 පX කර 

ගැ�මට ]වෙනකබාb රu (ෙශේෂ කමය3 

අsගමනය කළ අතර ඔ�s පල
 රu
 

ස�බ
ධෙය
 එය ( ෂ්ට �	�යK. බාහ්මණෙයW 

_ � රාජප3ෂ ප^Uත සහ සAල¥> ආර�C යන 

ෙදෙදනා යටෙX ]වෙනකබාb රu පෘnගාලෙe රu 

ෙවත රාජ Hත �hස3 යැrෙrය. එම Hත �hස 



 

58 

ධ�මපාල Wම�ෙ� ප?මාව3 �සබ්
 නගරයට 

ෙගන }ය අතර 1543 q පමණ �සබ්
 J q ඊට K�� 

පැලඳoය. ප?මාෙr Jස ඇX ද�
 සහ ර)
 කරන 

ල	ද3 _ අතර එJ කය hqෙය
 කරs ලැDණ. 

ප?මාෙr අතක ඔ�
න3 (ය.  

ප?මාව 

�ංහල තානාප?ව�
 ��ගැ�මට �� පෘn�� 

රජවාසලම �සබ්
 වරායට පැFණ �� අතර, 

පෘn�� මා�3(ස්වරය
 ෙදෙදෙනW (�
 ඔ@
 

රාජ=ය ෙගෞරව සJතව රජවාසල ෙවත කැඳවාෙගන 

යන ලq. එම ප?මාවට ඔ�s පැලඳ _ .නය 

පෘnගාලය >රා )වා� .නය3 බවට පකාශයට පX 

ෙකhණ. පෘn�� රජ මා�ගෙe චාhතාsWලව 

උXසව�ෙය
 එම ප?මාවට ඔ�s පැලඳ oය. 

ධ�මපාල Wම� ]වෙනකබාb රuෙ� උ�මක� 

වශෙය
 පෘnගාලෙe රu (�
 ��ගX අතර එව3 

පට
 ධ�මපාල Wම� පෘnගාලෙe රuෙ� ආර3ෂාව 

ලැ]ෙrය. ඒ වන (ට පෘn��
 සඳහා ලංකාෙr 

ෙව
 ෙකොට ?] පෙ	ශ තබා ගැ�මට ]වෙනකබාb 

රu පෘnගාලෙe ෙදො
 uආ� රuට ඉඩ H
 අතර 
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පෘn��
ට ආධාර �දල3 ෙගoමට ද ]වෙනකබාb 

රu එකඟ @ෙeය. එම )යමෙය
 ස්þර ෙකෙරන 

රාජ�ය පකාශය3 (අAවාරා) ඔ�s පැලඳ oෙ� 

උXසවෙeqX )WX කරන ලq. එ� ෙමෞ� 

මංගල=යට පෘnගාලෙe (�ඩලෙගෝස්)  සහභා� _ 

අතර ෙගෞරවය3 වශෙය
 ෙගො
 ෙපොර සහ ෙවනX 

උXසව පවX වs ලැDණ.  

අස�පයK
 ප\ව යථා තXXවයට පXෙවF
 �� 

]වෙනකබාb රu කැලG ගඟ අසබඩ (ෙr�ව 

��යq පෘn�� ෙහේවාෙයW (�
 පXn කරන ලද 

nව3WවK
 රuෙ� Jස nවාල (ය. ඒ අවසථ්ාෙr q 

රu තම මා�ගෙe ඉහළ මාලෙe ��ෙeය. ෙකෙසේ 

@@ද එය මාරා
?ක ෙවU පහර3 (ය. රාජාව�ය �� 

ෙAඛකයා ද3වන අ
දමට “එය ය� කා�යය3 

අරභයා කරන  ල	දK. එෙහX ඇතැ� අය ද3වන 

අ
දමට එය අහ�ෙබ
 �H _වK. ෙ� 

ස�බ
ධෙය
 සත=ය ද
ෙ
 ෙද(ය
 පමණK”.  

ෙදො
 අAෙෆො
ෙසෝ ද 

ෙනොෙරොඤ්ඤ ෙ� පැF«ම 
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ධ�මපාල Wම� �ංහාසනාæඪ _  (ට ඔbෙ� �යා _ 

o.ය බ^ඩාර තම >තයාෙ� බාල කාලය nළ ඔbෙ� 

රාජ= අsශාසක @ෙeය. ඒ අව.ෙeq ෙගෝෙr 

සාම
තයා _ ෙදො
 අAෙෆො
ෙසෝ ද ෙනොෙරොඤ්ඤ 

ෙ� පැF«ම වැදගX �	�ය3 (ය. නැr 70 K
 

සම
Cත (ශාල නා(ක හ�දාව3ද 3000 K
 

සම
Cත ෙසේනාංකය3 ද ඔb සමග පැFG අතර 

1551 ව�ෂෙe q මායාH
ෙ
ෙ� රාජධා)ය 

ආකමණය ෙකොට වසn්ව පැහැර ගැ�මට ඔ@
ට 

අවස්ථාව ලැDණ. ආකමණය සඳහා }ය (යදම 

වශෙය
 පෘn�� සාම
තයා ප�දාෙවෝ 200,000 ක 

�දල3 ]වෙනකබාb රuෙග
 ඉAලා ��ෙeය. රට 

වැ�ය
 ¯?යට පX කරF
 පෘn��
 ෙකෝ�ෙ� 

නගරය (නාශ කර
නට (ය. පෘn�� ෙහේවාය
ෙ� 

තාඩන ªඩන වලට රට වැ�ය
 ෙගොH� @හ. රට 

වැ�ය
ෙග
 වසn් ස�භාරය3 ෙකොAලකා ගX 

පෘn��b �ංහල ස්~
 Hෂණය කළහ. ෙමවැ) 

DJ\� තXXවය3 ඇ? @ෙය
 o.ය බ^ඩාරට 

කරKයාගත හැK ෙදය3 ෙනොoය. පෘn��
ට 

�bණ qමට තර� බලකාය3 ඔbට ෙනො?� ෙහ 
 

o.ය බ^ඩාර පලා }ෙeය.  
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රජ මා�ගය පවා ෙකොAලක�ව
ට ෙගොH� (ය. 

ෙවෙනක3 තබා රuෙ� රXතර
  පU3ක
 පවා 

පෘn�� සාම
තයා (�
 ෙකොAලකs ලැ¤ය. රu 

හා සාම
තයා අතර ඇ? කර ග
නා ලද }(\ම 

අsව ආකමණෙය
 ෙකොAලකා ගX වස්nෙව
 

අඩ3 රuට qමට එකඟ _ න�X එය wයාXමක KRම 

ඔb ප?3ෙෂේප කෙළේය. “wස්?යා) භ3?කෙයW 

සමඟ _ ෙපොෙරො
Hව3 ඉ
.යාsෙවW (�
 කඩ 

කරs ලැ]ෙr න� ඔb �ෙA�ඡෙයK. එෙහX 

�ෙA�ඡෙයW සමග ඇ? කර ග
නා ලද 

ෙපොෙරො
Hව3 කඩ කරන wස්?යා) භ3?කයා 

කවෙරW දැ  මම ෙනොද)F. ඇතැ� (ට ප�ව� 

ද)?” යsෙව
 ඔbෙ�ම රටවැ�ය
 (�
 ෙ� 

කාරණය ස�බ
ධෙය
 පකාශ කරs ලැDණ.  

සාමා
තයාට ලැDය �n ඉ?h �දල ෙවsෙව
 රජ 

ප@ෙA සාමාÞකෙයW ව
.ය3 වශෙය
 අX 

අඩං¬වට ග
නා ලද අතර ර
 ෙමඛලාව3 qෙම
 

සහ ඉ?h ෙකොටස ෙවsෙව
 ෙපොෙරො
H 

ෙනෝ��ව3 qෙම
 පමණ3 ඔbට තම )දහස ලබා 

ගැ�මට හැK (ය. ෙමම )ද\
 ව�
 ෙප� යsෙe 

පෘn��
 (�
 කරන ලද කෲරතර කට�nය. උසස ්
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පෘn�� පාලකෙයෝද ෙ� wයාව�යම අsගමනය 

කළහ.  

සහනය  

    සාම
තයා �ටXව යෑෙම
 ප\ව o.ය බ^ඩාර 

ආප\ ෙකෝ�ෙ� රාජධා)යට පැFGෙeය. ඔb 

ෙකොළඹ ෙකො�ව භාරව �� පෘn�� )ෙයෝÞතයා 

මරණයට පX කෙළේය. ස්වෙ	 කය
 කෙතෝ�ක 

ආගමට හරවා ගැ�ම තහන� කළ ඔb >ජක ව�
 

පලවා හැhෙeය. ෙමො@
ෙග
 ඇතැ� >ජකව� 

වනගත @හ. ස�පදාය3 වශෙය
 ((ධ ආග� 

ඇදÙෙ� සහනය ඇ? ෙමරට ඉ?හාසෙයJ පාලකයා 

එ3 ආගමකට එෙරJව කට�n කළ අවසථ්ාව3 

ෙමය (ය.  

“(ත�ක ශ3?ය පමණ3 බල පැවැX(ය �n 

3ෙෂේතය
 J තම
 (�
 බලය පා(�C කර 

ෙනොමැ? බව �ංහලෙයෝ සාඩ�බරෙය
 පවස?. 

]	ධ ධ�මයට �Aතැ
 H
 ෙබෞ	ධ රජව�
 (�
 

J
H ෙද(ව�
 ෙවsෙව
 ෙ	වාල ඉ.ෙකොට ඇත. 

�ස්�� ව�
ට අයX _ ද ඔ@
 වාසය කර
නා_ ද 

ග� වල ඇ? ෙබෞ	ධ �	ධසථ්ාන වල �ස්�� 
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ජනයාෙ� ආගFක වතාවX KRමට ඉඩ q ?ෙ&. 

wස්?යා) ධ�ම Hත �hස් ෙමරටට එවන ෙලස 

]වෙනකබාb රu (�
 ඉAලා ��ෙe ෙමවැ) 

පෘ�ල හැðම3 ඇ?වය. රuෙ� යටX වැ�ය
 (�
 

ද එම ධ�මHත �hස් ��ගs ලැ]ෙr එවැ) හැðම3 

ඇ?වය” යsෙව
 �මX ආචා�ය ෙපෝA ඊ. ªhස ්

ද3වා ඇත. එෙසේ @ව ද පෘn��
ෙ� හැ�Rම )සා 

;ට ඉpරාම ෙවනස් තXXවය3 ඇ? (ය.  

��ම ව
දනාව ස�බ
ධෙය
 �ංහල රජව�
ෙ� 

ආකAපය පෘn��
ෙ� ආකAපයට ප?(�	ධ  (ය. 

“Fථ=ා දෘෂ්�ක ආගFක උXසව ප�	�ෙe ෙහෝ 

ෙපෞ	ග�ක වශෙය
 පවXව
න
 ෙහෝ ඒවාට 

අsබල ෙද
න
 ෙහෝ බාහම්ණය
 ආර3ෂා 

කර
න
 wස්nස් වහ
ෙසේෙ� සnර
ය. එම)සා 

ඔ@
ට දñව� කළ �nයැ”   1546 q පෘnගාලෙe 

රu (�
 සාම
තයා ෙවත එවන ලද ආඥාවක 

සඳහ
 ෙව . තවද එම පG(ඩෙe ෙමෙසේ සඳහ
 

ෙr. “Fථ=ා දෘෂ්�කය
 �භාරංCය ��ග
ෙ
 

(ශව්ාසෙe �	ධව
ත භාවය ගැන ඒXnයාම3 )සා 

ෙනොවන ෙහ 
 සහ සදාකා�ක k(තය ගැන 

බලාෙපොෙරොXnව )සාම ෙනොවන ෙහ 
 ඔ@
ෙ� 
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හදවX සැහැA` KRම වැ) ෙලෞKක සහන 

සැල�ෙම
 ඔ@
ට ෛධ�යය .ය �nය. තව ද 

wස්n ධ�මය පචාරය KRෙ� කමය3 වශෙය
 

ෙමතැ
 �ට ඉ.hයට wස?්යා) ආගම වැලඳ 

ග
න
 ක¥ප� ෙගoෙම
 )දහස් කළ �n අතර 

ඔ@
ට ෙමෙත3 කA ෙනොq ?]� ය� ය� වරපසාද 

සහ )ලතල qෙම
 ඔ@
 .h ගැ
(ය �nය”. 

o.ය බ^ඩාර 

තම කට�n කර ෙගන යෑමට o.ය බ^ඩාර 

බාධකය3 බව පෘn��
ට අවෙබෝධ (ය. එම )සා 

ඔ@b o.ය බ^ඩාර �රභාරයට ෙගන Dංෙගයක 

�රෙකොට තැ]හ. එ(ට ඔbෙ� භා�යාව ස�ද ෙද( 

Wමhය ර ගමට පලා ෙගොස් වෘX?ෙය
 

පතAක�ව
 _ පහX Wලයකට අයX 

පතAක�ව
ෙ� සහය ලැබ උමග3 සාදා ඔbට පලා 

යෑමට අවස්ථාව සලසා H
නාය. 

ඉ
 ප\ව o.ය බ^ඩාර පස්H
 ෙකෝරළෙe �මාෙr 

ඇ? කp පෙ	ශෙය J ආර3ෂාව සඳහා ෙගොස ්

පෘn��
ෙග
 ප� ගැ�ෙ� ව=ායාමයක 

ෙයHෙ^ය. �bH බඩ පෙ	ශෙය J ඔbට එෙරJ _ 
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සෑම පෘn�� ජා?කෙයWම ඔb  k(ත3ෂයට පX 

කෙළේය. ඔb 	ෙrෂ කළ පරං}
ෙ� සංෙ3තය _ 

wස්?යා) ෙ	වසථ්ාන (නාශ කෙළේය. o.ය 

බ^ඩාරෙ� භා�යාව _ ස�ද ෙ	(ය මරණයට පX 

@ෙය
 ෙකෝ�ෙ� රාජධා)ය තම අණසක යටතට 

ෙගන ඒෙ� අවසථ්ාව3 H� මායාH
ෙ
 වැ
ද�ව3 

_ තම .යGය o.ය බ^ඩාර ට (වාහ ෙකොට 

H
ෙ
ය. ෙ	ශපාලන වශෙය
 පෘ�ල ප?ඵල ඇ? 

(ය හැK _ ෙ� }(\ම අභ=
තර ගැ�ම3 )සා 

>සස්3 බවට පX (ය. o.ය බ^ඩාර තම ෙදවන 

භා�යාවට කෲර අ
දF
 සලක
නට (ය. ෙමය 

මාම^Uය සහ බැන^Uය අතර ආරා@ලකට ෙහේn 

(ය. ෙකෝපා(ෂ්ට _ මායාH
ෙ
 w. ව. 1555 q o.ය 

බ^ඩාරට (�	ධ ව පෘn��
 සමග }(\ම3 ඇ? 

කර ගX අතර o.ය බ^ඩාර තහ@� කර ෙගන �� 

කpකර පෙ	ශෙය
 ෙනරªමට ද කට�n සං(ධානය 

කෙළේය.  

එකල ලාබාල ත�ණෙයW _ මායාH
ෙ
ෙ� බාල 

>තයා _ �Kh බ^ඩාර (ප\ව රාජ�ංහ) තම මස�්නා 

_ o.ය බ^ඩාර ක
ද උඩරට පෙ	ශයට එළවා 

දැ;ෙ� සටෙ
 q කැª ෙපs� >	ගලෙයW (ය. ඔb 
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o.ය බ^ඩාර එළවා දමා තම ෙසොෙහො�hය ඇෙතW 

�ට නංවා  ආප\ �තාවක ට එrෙrය. අවසානෙeq 

යාපනයට පලා}ය o.ය බ^ඩාර තාසජනක 

මරණයකට ෙගොH� (ය.  

wස්?යා) ආගමට හරවා ගැ�ම  

පෘn��
 ට �bH �රෙe lවර ජනයාෙග
 70,000 

3 පමණ ෙදනා wස්?යා� ආගමට හරවා ගැ�මට 

හැK (ය. w. ව. 1557 q ධ�මපාල රu හා ඔbෙ� 

Dසව ෙබෞ�ස්ම KRෙම
 ආගම පැ?රoෙ� 

ව=ායාමය උ�ච සථ්ානයට පX (ය. ධ�මපාල රu 

ෙදො
 ෙජොආෙවෝ ෙනොෙහොX ෙදො
 uවා
 යsෙව
 

ද ඔbෙ� Dසව පෘnගාලෙe �Þනට ග� KRම3 

වශෙය
 ෙදෝන කැතhනා යsෙව
 ද හp
 වs 

ලැDණ. රජවාසල අ�ප�
 ෙබොෙහෝ ෙදනාද රu 

අsගමනය කර
නට @හ. Fථ=ාදෘෂ්�ක 
 

wස්?යා) ආගමට හරවා ගැ�ෙ� ෙම
ම �� මහX 

.ව නම ආධ=ාXFක වශෙය
 යටX කර ගැ�ෙ� 

ක�තව=ය ඉ� කර ගs �Gස ෙ	ව වරF
 පX කළ 

)ෙයෝÞතෙයW ෙලස ෆැ
�සක්ාs >ජකව�
 

(�
 ධ�මපාල රජnමා �� ගs ලැDණ.  
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F
 ප\ව ෙබෞ	ධ සහ J
H �	ධස්ථාන වලට  අයX 

ඉඩ� wස?්යා) ෙ	වසථ්ාන වල සහ ධ�ම Hත 

ව=ාපාර වල පෙයෝජනය සඳහා ෙව
 (ය. කෙතෝ�ක 

>ජකව� රuෙ� උපෙ	ශක 
 බවට පX @හ. දළදා 

මා�ගාවට අයX _ ස්ථානය wස?්යා) 

ෙ	වස්ථානයට JF (ය. ෙම 
 උ	ගත _ තXXවය 

)සා දළදා වහ
ෙසේ ද ෙකෝ�ෙට
 අn�දහ
 (ය. 

ෙ� අව.ෙeq �� �ංහල ජා?කා�මානය3 

ඇXත
ෙ� ෙනX �X �තාවක ෙදසට ෙයො� _ අතර 

දළදා වහ
ෙසේෙ� භාරකාරය
 (�
 රහෙසේම එය 

�තාවකට ෙගන යන ලq. wස්?යා) ආගම වැලඳ 

ගැ�මX සමග ධ�මපාල රu ෙමෙත3 කA �ංහල 

ජා?ක 
 (�
 අsගමනය කරන ලද ස�පදාය Dඳ 

දැ�ෙ�ය. ෙමෙත3 පැව? (ශ්වාසය අsව ෙබෞ	ධ 

WමෙරW � ලංකාෙr රජ (ය �nය. ධ�මපාල රu 

ෙබෞ	ධ යටX වැ�ය
ෙග
 ඈX (ය. ඔb 

wස්?යා) ආගම වැලඳ ගැ�මX සමග පෘn��
 

(�
 ෙකෝ�ෙ� රාජධා)ය අAලා ගැ�ෙ� කා�ය 

ස�>�ණ (ය.  
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æකඩ රu  

o.ය බ^ඩාරෙ� මරG
 ප\ව උ	ගත _ පශ්න 

වලට එUතර ව �bණ .ය හැK ශ3?මX 

නායකෙයW ෙකෝ�ෙ� රාජවංශය අsගමනය 

කළ@
ට ඇ? ෙනොoය. රාජ�ංහ රuෙ� ආකමණ 

)සා ෙකෝ�ෙ� ආර3ෂා කර ගැ�ම පෘn��
ට 

Hෂ්කර කා�යය3 (ය. එම )සා 1565 q පැරG 

ෙකෝ�ෙ� රාජධා)ය අX හැර දමs ලැDණ. ඉ
 ප\ 

ධ�මපාල රu ෙකොළඹ ෙකො�ෙවJ ම වාසය කළ අතර 

ඔbෙ� රාජ සභාව ද එJ ම පවXවs ලැDණ. 

ධ�මපාල රu ඔbෙ� යටX වැ�ය
ෙග
 ඈX _ 

æකඩ රෙජW බවට පX (ය. ඔb පෘn�� 

)ලධාR
ට වඩාX ස;ප _ අතර එ.ෙනදා රාජ= 

කට�n ස�බ
ධෙය
 මැ.හX oමට ද පෘn��
 ට 

අවකාශය ලැDණ.  

ඇතැ� අවසථ්ාවල q රෙජW වශෙය
 තම 

ෙගෞරවයට හා) වන අ�h
 කට�n KRමට ද ඔbට 

බල ෙකhණ. පෘn�� )ලධාR
ෙ� Jnව3කාර 

wයා කලාපයට (�	ධ ව පෘnගාලෙe රuට 

ධ�මපාල රu (�
 තම (ෙරෝධය පළ කරන ලද 
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අතර ෙකොළඹ පෘn�� ක�තා
 වරයාෙග
 සව්ාlන 

_ අප3ෂපාත �රකාවල ක�තා
 වරෙයW පX 

කරන ෙලස ඔb පෘnගාල රuෙග
 ඉAලා ��ෙeය. 

පෘn�� )ලධාhෙයW (�
 ධ�මපාල රuට වස qමට 

තැX KRෙ� ප?ඵලය3 වශෙය
 ඔbෙ� දX වැ�� 

අතර ඔb ෙගොත ගස
ෙනW ෙලසට ද පX (ය.  

ධ�මපාල රuෙ� �ය` බලතල පෘn��
 (�
 

උHරා ගs ලැ� අතර (ඳ දරා ගත ෙනොහැK කරදර 

Jhහැර වලට ද ඔb පාත කරන ලq. 1597 q ඔb Fය 

}ය අතර ඔbෙ� අ
?ම කැම? පතෙය
 ෙකෝ�ෙ� 

රාජධා)ය පෘnගාලෙe රuට උ�ම කර ?]ෙ^ය.  

“�ල� ෙපhයා ෆැ
ඩ� රෙජෝXතමයාෙ� 

අsගහෙය
 අ? උXතම ෙදො
 uවා� Wමාරයා” 

ශා
ත ෆැ
�ස්ෙ� කන=ාරාමෙe q ෙමරෙටJ q 

ෙදs ලැDය හැK උසස්ම පෘn�� රාජ= ෙගෞරව 

ඇ?ව FJද
 කරන ලq. පථම වතාවට ෙම
ම 

අවස
 වතාවට ද �ංහල රෙජW wස?්යා) ��ෙවX 

අsව FJද
 කරන ලද අතර ඔbෙ� ආXමය 

ෙවsෙව
 යා�ඤා කරs ලැDණ.  
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� 
අ�ත �ය සටහ
-6. 

*ංහල �ස්
� අ�ත සබඳතා  

(� ජයව�ධන>ර (ශව් (ද=ාලෙe ඉ?හාස 
අධ=යනාංශෙe ෙජ=ෂඨ් ක�කාචා�ය න
ද 

ධ�මරXන මහතා (�) - ඉhදා ලංකාqප - 2013 
ෙපබරවාh මස 3 වැ)දා ඉhදා) 

සෙහෝදරXවය න� බැ©ෙම
 උs
 බැ© �� වගට 
ඉ?හාසය මැන(
 සා3 දර . උs
 ෙල�
 
සඳහ
 කෙළේ �ංහලය
 හා �ස්�� ව�
ය. �ස�්� 
ව�
ෙ� ඉ?හාසය ෙසොයා යන ගමෙ
 q ඔ@
 
Hරා�තෙe  �ටම ලංකාව හා ලංකාෙr රාජ= 
පාලකය
 සමග සබඳතා පැවැX _ බවට සා3 
ඉ?හාසෙය
 හ� ෙr. ඒ සබඳතා ආ��ක හා 
ෙ	ශපාලන යsෙව
 ෙදයාකාර ෙr. 7-8 �යවස ්
ෙව	q අරා¤
 ෙහවX �ස්��ව� ෙවෙළඳාම �A 
කර ෙගන ෙ� රට සමග දැU සබඳතාව
 ෙගොඩ නගා 
ෙගන ?]G.  

එපමණ3 ෙනොව අරාD ජා?ක 
 ලංකාව ගැන �� 
�ලාශ ෙදස බැ�ෙ� q ඔ@
 දැU අවධානය3 ලංකාව 
ස�බ
ධ ව ෙයො� කර ඇ? බවට සා3 �ණ ගැෙසේ. 
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ඉස්ලා� දහම පහළ oමට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර 
පට
 අරාD ජා?කෙයෝ ලංකාව ගැන දැන ��යහ. 
ìකය
ට හා ෙරෝම ව�
ට ෙ� රෙ� ෙතොරn� දැන 
ග
නට ලැ]ෙ^ අරාD සංචාරකය
ෙග).  

එෙසේ @වX අරාDව� �යන ලද ග
ථ වලට ලංකාව 
��බඳ ෙතොරn� ඇnළX කරන ල	ෙ	 ඉස්ලා� 
දහම ඇ? @ණාට ප\වය. පළ�ෙව
ම ෙමවැ) 
ෙ	ශාමන ව�ණනය3 w. ව. 950 q පමණ අâස  	 
නමැXතා ‘�A  �ල3 අA කවාh’ න� ග
ථයට 
ලංකාව ගැන ෙතොරn� ඇnළX ෙක�G. ඉ
 
අනn�ව ලංකාව ගැන අන} ව�ණනාව3 කළ 
�ස්�� ෙAඛකයා ව
ෙ
 ඉ&s ]�දා	 
නැමැXතාය. ඒ �ය` ක�� ඒකරා´ කර 10 වැ) 
�යවෙසේ q පමණ ම\. න� ෙAඛකයා තවX 
ග
ථය3 �ෙrය. ඉ
 අනn�ව ම3q� වැ) 
ෙAඛකය
 ද ලංකාව ගැන `b�
 සඳහ
 KR� 
කෙළේය.  

ප\ කලක අ]A �දා වැ) âෙගෝල (ද=ාඥය
 ද 
ලංකාව ගැන සඳහ
 කර ඇත. ඒ �ය` �ස්�� 
ෙAඛකය
 අතර වඩාX වැදගX ව
ෙ
 14 වැ) 
�යවෙසේ ෙ� රෙ� සංචාරය කළ ඉ&s බnතා ෙ� 
වා�තාවය. (ෙශේෂෙය
ම �ස්�� ජා?කෙයෝ 7 වැ) 
�යවස ෙව	q බටJර ෙදසට යන �bH මා�ගය
 J 
ආ�පත=ය ලබා ෙගන ��යහ. දW� ඉ
.යාෙr 
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ෙචෝල පා^ඩය යන රාජ=ය
 යටපX oමX සමගම 
අරාD බලය .�� @ෙeය. එJ ප?ඵලය3 ෙලස w. 
ව. 949 ෙව	q අරාD නැr ෙවෙළඳ ගs ෙදs සඳහා 
ෙකොළඹට පැFGෙeය. 8 වැ) ශත ව�ෂෙe �ට 
�ස්�� ව� (ශාල �hස3 ලංකාෙr  @හ.  

ලංකාෙr �� ෙ� �ස්��ව� ලාංKක �ස�්�ව� හා 
�bHබඩ �ස�්�ව� යsෙව
 හැc
 @හ. අරාD 
බලය දW� ඉ
.යාෙr ව�ධනය @වාට ප\ව 
�ස්��ව� ෙවෙළඳ ගs ෙදs සඳහා ෙකොළඹට 
පැFGයහ. ෙමයX සමග අරාD ෙවෙළ
ෙඳෝ 
ෙකොළඹ ප.ංC @හ. 1505 q පෘn��
 පැF«මට 
ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර අරා¤b ලංකාෙr �bHබඩ 
ෙපෙදස් වල ෙවෙළඳාෙ� ත) අ ?ය JF කර 
ග)F
 �ංහල රuX �ංහල වැ�යsX සමග 
සාමකා; සහkවනෙය
 �n .( ෙපෙවත3 ගත 
කළහ. ඔ@
 ලංකාව හැc
 @ෙe ෙසෙර
U& යන 
නF). 

ෙ�  කාලය වන (ට අරාD �bෙ	 නැෙගනJර 
ෙකොටෙසේ පධාන ෙවෙළඳ ෙපොළ @ෙe ෙකොAල� 
න� ස්ථානය . ෙ� සථ්ානෙe �ට මා�ග ෙදක3 
(Jq ?]G. 9 – 10 වැ) �යවස් J අරාD නැ(ය
 
�� වා�තා වල ෙ� ගැන සඳහ
 ෙව . එ 
 එ3 
මා�ගය3 වැè ?]ෙ^ ම
නාර� ෙබො3ෙ3 �ට 
ගංගා නq ෙමෝය ද3වාය. අ)3 මා�ගය )ෙකොබා� 
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Hපත ඔස්ෙසේ වැè ?]G. එපමණWH ෙනොෙr. 
ල3Dෙ� උප
 සෑම ද(ඩය
 ෙකෙ�ම �ස්�� 
ජා?කෙයෝ බලවX සැලKAල3 දැ3@හ. ඔ@b W� 
බ� )ෂප්ාදන ෙපර අපර ෙද.ග රටවA ෙවත ෙගන 
}යහ. �ස�්� ෙවෙළඳ පජාව3 ලංකාෙr DJ @ෙe 
ෙමපh.ය.  

ෙ� පජාවට අයX වැ
ද�ව
 හා අනාථ ද�ව
 
�hස3 මr රටට යැoෙ� කට�n එකල ලංකාෙr 
රජnමා (�
 කරන ලද බව3 8 වැ) ශත ව�ෂය 
��බඳව �යැ@� ඉ?හාස සටහනක සඳහ
 ෙව . 
ඉ
 ෙප� ය
ෙ
 �ංහල පාලකය
 �ස්�� 
ෙවෙළඳ පජාව ෙකතර� ආර3ෂා කළා ද ය
නය. 
අරාD �ස්��ව� ලංකාෙr මැG3 ගැන හැම (ටම 
(ෙශේෂ උන
Hව3 දැ3@හ. එදා ලංකාව හැc
 _ 
නම3 @ෙe රXන 	oපය ය
නය. ඒ නමට සමාන 
අ�X ඇ? නමK
 �ස�්�ව� ද ලංකාව හැc
 @හ. 
ඒ නම @ෙe ‘ජ�රX අA යWX’ (මැG3 .ව න) 
ය
නය. ඔ@
 ලංකාෙව
 �ටරට යැoමට කට�n 
කෙළේ මැG3 �n හ3ෙගU W� බ� වැ) ව�නා 
දව=ය
ය. ෙමම �ස�්� ව�
 ලංකාෙr ප.ංC @ෙe 
බලහXකාරෙය
 ෙහෝ ආ�ධ බලයK
 ෙහෝ 
ෙනොෙr. ෙ� රෙ� රජව�
ෙ� අsගහය හා 
අsමැ?ය ෙම
ම ෙපෞ	ග�ක ව=ාපාර වල 
ප?ඵලය3 ෙලසX ය.  
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�bHබඩ පෙ	ශෙe ෙ� අ
දමට ප.ංC _ �ස්�� 
ව�
ට තම ආගම අදහ
නට �ංහල පාලකය
 
ආගFක සහන´�තාව ග� කරF
 පහ\ක� සලසා 
H
 බවX �ංහල පාලකය
 n�
 ඒ ආගFක 
සහන´�තාව මැන(
 .ස් _ බවX අරාD ග
ථ කn 
ව�
 (�
 සඳහ
 කර ?ෙ&. �ස්�� ව�
 
ලංකාෙr බටJර ෙවරළ �රෙe \H\ තැ
 වලX 
(ෙශේෂෙය
ම කල>ව අසලX �ංහල වැ�ය
ෙ� හා 
පාලක 
ෙ� ආර3ෂාව හා කා�Gක සැලK� 
ලබF
 kවX @හ. �bHබඩ පෙ	ශෙe එවකට ප.ංC 
_ �ස්��ව� �පාද ක
දට ආස
න පෙ	ශෙe 
මැG3 ඇ? තැ
 ෙසොයා යෑෙ� වෑයමට ද පෙrශ 
@හ. එවැ) ෙ	 @ෙe ලාංKක රජව�
ෙ� 
චාhතාsWල අsමැ?යට අමතරව ලාංKක ජනතාව 
ඔ@
 ෙවත ලබා H
 සහාය ද ෙහේnෙව).  

�ස්�� ව=ා¥?ය යාපbව රාජධා) සමය වන (ට 
තවX ව�ධනය (ය. යාපbව පාලකයා _ පළ� වැ) 
]වෙනකබාb රu �ස�්� රට3 _ ඊÞ¥nව සමග 
1283 q ෙවෙළඳ }(\ම3 ද ඇ? කර ගXෙXය. එදා 
ඊÞ¥nෙr රජවාසලට ලංකාෙr ෙවෙළඳ Hත �hස3 
�ංහල රuෙ� සංෙ	ශය3 �ෙගන }යහ. එJ ෙමෙසේ 
සඳහ
 ෙව . 

“ලංකාව ඊÞ¥nව . ඊÞ¥nව ලංකාව . මෙ� Hතය
 
ආප\ එන (ට ඊÞ¥nෙr HතෙයW ඔ@
 සමග එs 
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ඇතැ  බලාෙපොෙරොXn ෙවF. සෑම ව�ගයක ම 
මැG3 හා �n අ? (ශාල පමාණය3 මා සnව ?ෙ&. 
නැr, ඇn
, ෙර., අ}A, W�p වැ) �ය` වාGජ 
දව=ය
 ඔබට එවF. ෙතෝමර තැ�මට \H\ � ගස ්
මෙ� රාජ=ෙයJ වැෙr. අ@�H පතා නැr 20 3 
එව
නැ  \Aතා
 nමා මට KයෙතොX ඒවා 
සැපÚමට මට >�වන. එnමාෙ� (Þත වල 
ෙවෙළ
ඳ
ට මෙ� රාජ=ෙe ෙවෙළඳා� KRමට 
ස�>�ණ )දහස ?ෙ&. මට අයX මා�ගා 29 3 
?ෙ&. ඒවාෙe භා^ඩාගාර හැම ව�ගයක ම මැG3 
ව�
 �R ?ෙ&. �nපර ?ෙ&. එ 
 ගs ලබන 
�ය` �n මා සnය.”  

ෙමවැ) ෙවෙළඳ }(\ම3 ඇ? කර ගැ�ෙම
 
පැහැ.� ව
ෙ
 අෙ¥ රට �ස�්� රටවA සමග 
ෙහොඳ ස�බ
ධතාව3 පැවැX _ බව . ෙමය එ� 
සබඳතාව තහ@� කරන එ3 උදාහරණය3 පමG. 
ගාAෙA ?¤ භාෂා nනK
 �යැ@� ෙසA ��ය3 
හ� (ය. එම ෙසA ��ය �යා ?]ෙ^ ëන ෙදමළ 
ප��යාs භාෂා ව�). 14 වන �යවෙසේ ලංකාවට ආ 
ඉ&s බnතා � පාද ක
දට ය	q ලංකාෙr පාලකයා 
එම ගමෙ
 q සෑෙහ
න ඔbට අsගහය
 ලබා H
 
බව එJ Kයැෙr. ෙ� ආකාරෙe සෑෙහන සබඳතාව3 
�ස්�� ව�
 හා �ංහල ජනයා අතර එම �ගය ෙව	q 
ඇ? o ?]G.  
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තවද �තාවක රාජධා)ෙe මායාH
න රuට 
ෙකෝ�ෙ¥ ]වෙනකබාb හා පෘn��
 සමඟ සටනට 
ය
නට ස�>�ණ සහය හා අsබලය H
ෙ
 ද 
ඉ
.යාs සාගරෙe එවකට ආ�පත=ය ලබා ෙගන 
�� සැෙටොh
 න� ෙවෙළඳ ක^ඩායම (�). 
සැෙටොh
 යs �ස�්� ව�
 ය. ෙ� ෙවෙළඳ 
ක^ඩායම �තාවක රාජධා)යX සමග ෙහොඳ 
ෙවෙළඳ හා Fත´� සබඳතාව3 පවXවා ෙගන ෙගොස ්
ඇත.  

ෙ� රට අ�රාජ=වාq
ෙග
 )දහස් කර ගැ�ෙ� 
අරගලය ෙහවX )දහස් සට
 ව=ාපාරයට �ස්�� 
නායකෙයW _ è. ¤. ජායා මහතා මහX _ 
දායකXවය3 ලබා H
ෙ
ය. එදා ෙ� රෙ� �ංහල, 
දFළ, �ස්�� ෙ³දය3 ?]ෙ^ නැත. එදා )දහස ්
සටනට ෙ� �ස්�� නායකයා ලබා H
 සහයට 
කෘත¬ණ දැ3oම3 වශෙය
 ෙකොළඹ නගරෙe 
මාවත3 è. ¤. ජායා මාවත ෙලස න� ෙක�G. ඔb 
එදා ෙ� රෙ� )දහස ෙවsෙව
 �ංහල නායකය
 
සමග උෙරsර ගැè සට
 කෙළේය. 

සාමය සම7ය ප1රාලා 

8ල වාද ෙ:දය ;රලාලා 

සැම උපකාරය නංවාලා 



 

77 

අ� හැෙද� වැෙඩ� එ ස= >ලා 

එදා �ංහලය
 දFළය
 හා �ස�්� ව�
 කට�n 
කෙළේ එ� හැðෙම
 හා සෙහෝදරXව බැ©ෙම
 බව 
එ� සබඳතාෙr අ3 �A ෙසොයා යන ගමෙ
 q 
ඉතාහාසය (�
 පහදන සත=ය .   
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-7. 

\ප�	ධ ෙයෝනක 
ෛවද= පර�පරාව  

(�ලාශය: “� ලංකා ෙයෝනක ව�
ෙ� අ�ත �ය 
සටහ
” - ෙයෝනක ඉස්ලා;ය සංස්කෘ?ක 

)ෙ3තනය - ෙකොළඹ) 

කෑගAල .ස්V3කෙe අරණායක .¥��ෙe 
ගැටෙ&hය වලrෙr (\ පAW�ෙ� ෛවද=?ලක 
රාජක�ණා ෙගෝපාලන අ�කාර� �.ය
ෙසේලාෙ� 
ෙ&Xෙ� හgÞ �හ
.ර� ෙසේ¬ �හ�ම	 උඩයා� 
)ලෙ�ෙ� පර�පරාෙr ආ.ම �n
 FXතා w. ව. 
1155 q පමණ ස්පාඤ්ඤෙe ෙයෝනක රාජ= 
පර�පරාෙr නවා& රජnමාෙ� කාලෙe වයඹ .ග 
ගනඩාෙr (\ ප�වරෙයW වන අ] බ3ක� �හ�ම	 
ඉ&s අ&HA ම�3 ඉ&s nෆ A බව ෙසොයා ෙගන 
ඇත. �ක කාලය3 ම3කෙ� වාසය KRෙම
 ප\ 
ෙ� අය ඔ@
 යටෙX පැව? Fසරයට සහ ෙගෝවට 
පැFGයහ. ෙ� ප@ෙA එ3 ශාඛාව3 උn� 
ඉ
.යාෙr ප.ංC o ��යහ. ෙකෝ�ෙ� රජ කළ � 
සඟෙබෝ � පරාකමබාb රජnමාෙ� ආරාධනය පh. 
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ඉ
 ෙදෙදෙන3 � ලංකාවට පැFණ ප.ංC o 
ඔ@
ෙ� පර�පරාගත ෛවද= ක�මෙයJ ෙයෙදF
 
��යහ. �(A සහ �	ධ කට�n වලq ඔ@
ෙ� 
ෙසේවය රජව�
 සහ රදලව�
 (�
 )තර )තරම 
ලබා ෙගන ඇත. ෙම 
 එ3 ෛවද=වරෙයW 
(මලධ�ම\hය රu යටෙX 1597 q ෙවරළාර3ෂ 
හ�දාවල අණෙදන )ලධාR පද(ය දැæ හ�දා 
ෙස
ප?ෙයWව �èය. අවසානෙeq ල
ෙ	�
 
(�
 කA��ෙeq ඔb අAලා මරණයට පX කර 
ඇත. ඔbෙ� �n
 FXත
 �ය` ෙදනාම එෙත3 
ෛවද=ව�
 වශෙය
 රාජ සභාෙr ෙසේවය කර ඇත. 
ෙ� ප@A උසස් �ංහල ප@A සමග ස�බ
ධක� ඇ? 
කර ගXහ. ෙ� ��ය �යන ෙAඛකයාෙ� මr 
පා�ශවෙe ; FXත)ය කැ¥ෙප�ෙපොළ ප@ෙA 
ෙකෙනK.  

ප\ කාල වල q �� අවසාන රජව�
ෙ� කාලෙeq 
ඔbෙ� �XෙතW වන රාජක�ණා ෙගෝපාල 
�.ය
ෙසේ රාලහාF ��මතලාෙr සහ ඇහැෙළේෙපොළ 
අ�කාර� ව� සමග අපරාධ හා �(A න� (ස©ෙමJ 
q රාජා�කරණෙe ()ශ්චයකාරවරෙයW වශෙය
 
කට�n කෙළේය. ෙමවැ) ෙසේවාව
 සඳහා ඔbෙ� 
�n
 FXත
ට පදානය කළ ෙනොෙයWX )
දග� 
අතර පහත සඳහ
 පදානය
 වැදගX ෙr.  

w. ව. 1553 q ෙසනරX රජnමාෙ� ස
නස  
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w. ව. 1567 q රාජ�ංහ රජnමාෙ� ස
නස  

w. ව. 1597 q (මලධ�ම\hය රජnමාෙ� ස
නස  

w. ව. 1661 q ��? � රාජ�ංහ රජnමාෙ� ස
නස 

w. ව. 1683 q ��? � රාජ�ංහ රජnමාෙ� ස
නස 

ෙමම ස
නස් පත මහsවර .සV්3කෙe ((ධ 
පළාX වල ඉඩ� ස�බ
ධෙය
 )WX කර ඇ? 
ඒවාය. 1815 q මහsවර රාජධා)ය ඉංì�
ට භාර 
H
 ප\ව ඔbෙ� ප@ෙA සාමාÞකය
 (�
 
îතාන=ය
 යටෙX ෙමම මහජන ෙසේවය .ගටම කර 
ෙගන යන ලq. 1828 q මැG3.ෙවල රාජක�ණා 
ෛවද=?ලක �.ය
ෙසේෙ� ඈවෑෙම
 ප`�ර 
ෛවද=?ලක රාජක�ණා ෙගෝපාල �.ය
ෙසේලාෙ� 
ෙසේ¬ �හ�මH ෙවදරාළ එම ¨රයට පX කරන ලq. 
එය ෙමෙසේ සඳහ
 කර ඇත.  

“îතාන= ආ^�ෙr කැමැXත ඇ?තා3 කA එම 
¨රය දැRමට සහ ¨රෙe කට�n KRමට පX කරs 
ලබන අතර එ� ¨රය පකාරව උඩරට පළාX වල 
�hX (hX හා ස�පදාය අsව ඔබට ෙගෞරව 
දැ3oමට හා �ක� oමට අදාළ �ය` ජනතාවට 
ෙම 
 )යම කර ��s ලැෙ&”.  

1828 මා�n මාසෙe 5 වන .න මහsවර q k. 
}&ස
 ෙg. �. සහ මහsවර ෙකොමසාhස් ෙජෝ�g 
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�ම
ස් යන අයෙ� අXසන යටෙX )WX කරන 
ලq. 

ෙ� තැනැXතාෙග
 ප\ ඔbෙ� >තයා එන� ෙමම 
�පය සකස් කළ අයෙ� �Xතා වන ෙසේ¬ මදා� 
උඩයා� 1928 මා�n මස 20 වන .න දරණ ආඥා 
පතය ම}
 එම ¨රයට පX කරන ලq. ඔbෙ� ෙමම 
¨රයට පෙ	ශෙe ග��ලාදෑ) තනnර ද ඇnළX (ය. 
ෙමම ���ක� ප\ කාලෙeq ෙමම ¨රයට පX 
කරන ලq. එතැ
 �ට ෙ� ද3වා ඔb ආ^�වට 
ප3ෂපාතව ෙසේවය කර ඇත. ඔbට �හ
.ර� ̈ රයද 
මහා �Þන (�
 පදානය කරන ලද ෙමෞ� මංගල= 
පද3කම ද ලැ¤ ඇත. ලංකාෙr >රා (ද=ා 
ෙකොමසාhස් �(A )ලධාR එ�. එස්. ආ�. ෙබA 
මහතාෙ� කෑගAල ෙපෞරාGක ප�ෙeෂණ වල 
උ	ධෘතය3 ෙමJ පh ෂ්ටෙe ද3වා ඇත. 

පh ෂ්ටය 
කෑගAල ෙපෞරාGක ප�ෙeෂණ 

ගැටෙබhය ස
නස  

��? � රාජ�ංහ 

ෙගෝපාල ෙයෝනකව�
ෙ� ගම වන ගැටෙ&hය 
�Jටා ඇXෙX පරණW� ෙකෝරෙළේ n�පළාX 
පXnෙr ෙමොරග�මන හා ෙග(ෙල��ය �ට 
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ෙහ���Aල ද3වා ඇ? අපධාන මා�ගෙe සැ. 1.5 3 
පමණ Hh). 

ඔ@
 ලංකාෙr ප.ංCයට පැFG ආකාරය ගැන ඔ@
 
කරන (සත්රය ෙමෙසේය. ඔ@
ෙ� �n
 FXෙතෝ 
ෙකෝ�ෙ� මහවාසල සමෙeq ෙගෝෙr �ට ෙමJ 
පැFGයහ. ඔ@
 ලංකාෙr පහතරට ප.ංC o 
ෙබොෙහෝ කලකට ප\ව ෛවද= ව�
 වශෙය
 
ඔ@
ෙ� ��?ය ගැන මහsවර රජnමාට සැලo 
“ඔජරය” න� උදර ෙරෝගයK
 ෙපෙළF
 �� බවට 
සැක කරන ලද රජ Dසවට ප?කාර KRම සඳහා 
ඔ@
 ව මහsවරට ෙග
වා ග
නා ලq. ඔ@
ෙ� 
ෛවද= (ද=ාව ��බඳ අවෙබෝධය පR3ෂා KRම 
�Gස රජnමා පහත දැ3ෙවන කමය අsගමනය 
කෙළේය.  

ෛවද=වරයාට ෙරෝ}යා ෙනොෙපෙනන පh. ෙරෝ}යා 
කාමරයක තබන ලq. රජ Dසවෙ� අත අAලා නාU 
බැ�මට ෛවද=වරයාට අවසර නැ? (ය. 
ෛවද=වරයා �වèම සඳහා sලක ෙකළවර ෙදොර 
ෙපොAලක බැඳ අ)3 ෙකළවර ෛවද=වරයාට ෙදන 
ලq. ෛවද=වරයා sල අAලා බලා �ෙr ෙමය පණ 
ඇ? K�ම ෙදයක බැඳ නැ? බව . ඊට ප\ව sල 
බAෙලWෙ� ඇෙ� බcන ලq. නැවත වර3 sල 
අAලා බැ� ෛවද=වරයා �ෙr එය බැඳ ඇXෙX 
මsෂ=ෙයWෙ� ඇෙ� ෙනොව ?hසෙනWෙ� ඇෙ� 
බවය. ෛවද=වරයාෙ� ද3ෂකම ගැන සnටට පX _ 
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රජnමා අවසානෙeq රජ Dසවෙ� අෙX බc
නට 
අණ කෙළේය. ෛවද=වරයා sල ඇA` සැG
 ම 
පැව\ෙr ෙරෝ}යා “ඔජර” ෙරෝගෙය
 ෙපෙළන 
බවX එය \ව කළ හැK බවX ය. Wමන 
ප?කාරයK
දැ  (ම\ (ට “ළය (ෙ�කයK
” යැ  
�ය. රජnමාෙ� අවසරය ලබා ෙගන ෛවද=වරයා 
ෙබෙහත ෙපrෙrය. ෙබෙහත ෙහොc
 wයා කළ ප\ 
ෙරෝගයට ෙහේnව රජ Dසවට කැo ඇXෙX ෙකස ්
ගහ3 බව ඔb ෙප
වා H
ෙ
ය. ෙරෝග ල3ෂණ 
පහළ oමට ෙහේnව o ඇXෙX එයය. ෛවද=වරයාෙ� 
ද3ෂකම ගැන අ?ශය ß?යට පX _ රජnමා 
ෛවද=?ලක රාජක�ණා ෙගෝපාල �ද� නමැ? 
පටබැc නාමය සමග ෙ&Xෙ� �හ
.ර� පද(ය 
ඔbට �hනැ�ෙrය. පරණW� ෙකෝරළෙe 
ෙගොUග�ෙr ෙග(���ය H�බර ගහලගංෙමොඩ සහ 
ෙබෝ��තැ
න මාතෙA ඉ)ගල සහ ය�sවර 
ෙමොලද
ඩ සහ මාලග�මන යන )
දග� ද ඔbට 
පදානය කෙළේය.   

මහsවර රජnමාෙ� ආරාධනය පh. ෙගෝෙr �ට 
ෙමJ පැFGෙe ෙයෝනකව�
 KJප ෙදෙනW 
පමG. එෙහX ප\ව ඔ@
ට (වාහ oමට උවමනා _ 
(ට ඔ@
 �ස්�� භ3?ක 
 )සා �ංහල රදල 
ප@A වල කා
තාව
 ඔ@
ට ලබා ගත ෙනොහැK 
(ය. රජnමාට ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමම ෙයෝ
කව�
 
ෙමJ නවXවා ගැ�මට උවමනා @ෙය
 ඔ@
ට 
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භා�යාව
 ලබා qෙ� උපකමය3 ෙයHෙrය. ආවැ�ම 
උXසවය3 සඳහා ත�ණ ගැහැs ළම 
 �ප 
ෙදෙනW රාජ සභාවට කැඳවන ලq. ෙම 
 
ෙයෝනකව�
ෙ� කැමැXත පකාර රාජ අsගහය 
ඇ?ව ෙමම ළම 
ව ෙයෝනකව�
ට (වාහ කර 
ෙදන ලq.  

ෙගෝපාල ෙයෝනකව�
ට මහsවර ප.ංC oමට 
සලසව්න ලq. ඔ@
ට ඔ@
ෙ� රෙ� පධා)යාෙ� 
ජා?ක ඇpම ඇ©මට අවසර ලැ]ෙ^ය. ෛවද= 
(ද=ාෙr දැsමට අමතරව ඔ@
ට ප� ෛවද= (ද=ාව 
��බඳ දැsම3 ද (ය. ඔ@b අ�
ට සහ අශව්ය
ට ද 
ෙවදක� කළහ. ඔ@b ක� හරඹෙeද අ? ද3ෂෙයෝ 
@හ. ඔ@
 පවසන අ
දමට ඔ@
ෙ� �n
 
FXත
ට සං�තය ��බඳ හසළ දැsම3 ?¤ ඇ? 
අතර ඔ@
 රuෙ� ක(කාර ම�ෙr � ගයා සහ oණා 
වාදනය කර ඇත. මහsවර රජව�
 යටෙX ඔ@
 
මාතෙA F
ෙ
hය සහ >Xතලෙ� මUෙ� තනn� 
දරා ඇත. ෙ&Xෙ� �හ
.ර�ෙ� පාලනය යටෙX 
රජ මා�ගාෙr ෛවද=ව�
 24 ෙදෙනW �� බව 
ඔ@b Kයා ��?. වැදගX නායකෙයW අස�ප _ (ට 
ඔbට ප?කාර KRම සඳහා ඔ@
ෙග
 ෙකෙනW 
රජnමා (�
 වහාම යවන ලq.    

වයස්ගත ගැFෙයWට කරන ලද ෛවද= ප?කාර 
සඳහා කෘත¬ණ සැල�ම3 වශෙය
 ඔ@
ෙග
 
ෙකෙනWට ගැටෙ�hය ගම පදානය කරන ලq. 
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කෑගAල .සV්3කෙe ෙගෝපාල ෙයෝනකව� එදා �ට 
ගැටෙ�hය ගෙ� .ගටම kවX @හ. තම
 “ෙමෝගA 
පටා)” නමැ? ජා?යකට අයX බව ෙගෝපාල 
ෙයෝනකව� පවස?. ෙමො@
 උn� ඉ
.යාෙr 
ඉස්ලාFක 
 බවට සැක නැත. ෙගෝපාල ෙයෝනක 
ව�
ට �ංහල හා ෙදමළ යන භාෂා ෙදකම �oම සහ 
Kයoම කළ හැKය. අෙනWX ෙයෝනකව�
 
ෙම
ම ෙමො@b ද ඉසල්ා� දහම අදහ?. “ෙ&Xෙ� 
උඩයා�” “ෙ&Xෙ� )ලෙ�” වැ) පටබැc න� ද 
උස්මා
 වැ) අරාD න� ද ඔ@
ට ඇත.  

දැනට kවX වන වෘ	ධතම ෙගෝපාල ෙයෝනකවරයා 
ව
ෙ
 ගැටෙ&hෙe වයස අ@�H 70 3 වන ෙසේ¬ 
මදා� උඩයා� ය. ද3ෂ ෛවද=ව�
 වශෙය
 
ඔ@
ට ?] ��?ය ඔb (�
 ෙහොc
 �ක ෙගන 
ඇත. Hර බැහැර �ට ඔbෙග
 ප?කාර ගැ�ම සඳහා 
පැFෙණන ජනයා ෙබොෙහෝය. ෙගෝපාල 
ෙයෝනකව�
ෙ� (ෙශේෂ ල3ෂණය3 න� ඔ@
 
එ3 පෙ	ශයකට �මා oමය. සාමාන= ෙයෝනකව� 
ලංකාෙr සැම තැනම ��?. එෙහX ෙගෝපාල 
ෙයෝනකව� පධාන වශෙය
 ��
ෙ
 ගැටෙ&hය 
උ�sවර ෙවල�බඩ සහ W�ණෑගල .ස්V3කෙe 
;hග���ය යන පෙ	ශවල ය. ඔ@
ෙග
 �ප 
ෙදෙනW පමණ3 ෙකොළඹ සහ අ)WX පෙ	ශ වල 
kවX වs ඉඳJට ද3නට ලැෙ&. 
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ෙගෝපාල ෙයෝනකව� මහsවර පෙ	ශෙe kවX _ 
බවX ඔ@
ෙග
 ඇතැ� ෙදෙනW උසස් පද( වලට 
පX _ බවX ඔ¥> ෙකෙරන ෙවනX සා3 ඇත. 
මෑත3 වනn�ම ඔ@
ෙ� අවංක (ශ්වාසව
ත 
ෙසේවය සඳහා )� සැලK� ලැ¤ ඇත. ෙදවන 
රාජ�ංහ රu (�
 ඔbෙ� බාල බෑනා වන (ජයපාල 
මැරoමට ෙහේn _ කාරණා ගැන 1669 q ල
ෙ	�
 
(�
 සා3 (භාග කරන ලද සා3 ක�ව
ෙ� 
න� අතර ගලගම අ�කාරමෙ� නම ළඟටම සඳහ
 
ව
ෙ
 “ෙගෝපාල �ද� සහ ෙයෝනක 
ෙමොෙහො�ටාල” යන න�ය. 

ඊට ශත ව�ෂ එකහමාරකට පමණ ප\ රාජක�ණා 
ෙගෝපාල �.ය
ෙසේලාෙ� ෙසේ¬ ෙමොහ�ම� උඩයා� 
1828 මා�n මස 20 වන .න දරණ පXoෙ� ආඥාව 
ම}
 îතාන= ආ^�ව යටෙX ෛවද=වරෙයW 
වශෙය
 පX කරන ලq. ඒ අ�h
ම ෙසේ¬ මදා� 
උඩයා� ද 1833 u) මස 8 වන .න ආඥාව යටෙX 
1833 q ෛවද=වරෙයW වශෙය
 පX කරන ලq. .¬ 
කල3 ෙසේවය KRෙම
 ප\ව ඔb ෙකොටෙගොඩ 
ආර�C ¨රෙය
 ඉAලා අස්(ය. ෙ� පදානය ලැ� 
ෙගෝපාල �ද�ෙ� පර�පරාෙr දැ
 kවX ව ��න 
තැනැXතා (�
 Kයා ��
ෙ
 ෙමොලද^ඩ නමැ? 
රාජෙදෝJයාෙ� ආග
nක සXකාර ලබ
නට 
රජnමා පැFG (ට q උA ක� සJත ෙබො� වළකට 
රජnමා ෙහàමට ඔb Wම
තණය කළ බව . 
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ෙයෝනක �ද�වරයා ෙ� Wම
තණය ක�
 
දැනෙගන රuට සැල කෙළේය. ෙමොලද^ඩ අs
ට 
කැ> වෙළේ තමාම වැ�ෙ^ය.  
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� ලංකා �ස්�� ව�
ෙ� අ�ත 
�ය සටහ
-8 

�ංහ ෙකොUය අරාDෙය
 ලැ]ණ 
තෑ�ගK. ෙ� බවට �ඛ පර�පරාගත 

කතා ඇත 

(එස්. ඊ. එ�. @කලස් A*� 1951 
ෙපබරවාE 11 වන Fන ‘ට(�ස් ඔෆ් 

*ෙලෝ�’ ස�ෙK ඉලස්ෙLටK Mව=පතට 
සැපN 
�ය  )   

ෙ� රෙ� ජා?ක ෙකොUය වශෙය
 �ංහ ෙකොUය 

��ගැ�ෙ� අදහස ;ට n
 අ@�	දකට පමණ ෙපර 

පළ කළ අවස්ථාෙr q ඒ ගැන ((ධ අදහස් මn (ය. 

ෙබොෙහෝ ෙ	ශපානඥෙයෝ ෙමය ��ගැ�මට ඉතා දැU 

ෙලස උන
H @හ. එෙසේ oමට ෙහේnව �ංහ ෙකොUය 

�ංහල 
ෙ� ෙකොUය වශෙය
 ශත ව�ෂ 

ගණනාව3 nළ භා(ත @ෙe යැ  ඔ@
 �තා ෙගන 

�èමය. එෙහX ලංකා (ශව් (ද=ාලෙe ලංකා 

ඉ?හාසය ��බඳ ආචා�ය වරෙයW �රණය කෙළේ 

ජා?ක ෙකොUය වශෙය
 සැලෙකන �ංහ ෙකොUය � 

Aකම රාජ*ංහ නQ� ලංකාෙR අ��මට රජ කළ 
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ක�දසාQෙ� පාලන සමෙS T භාAත කළ ෙ රළ 

ධජය  පමණ  බවය. 

ආචා�ය අ
දෙයස් ෙනA ද ;ට සමාන අදහස3 පළ 

කරF
 Kයා ��ෙe �ංහ ෙකොUය �ස්�� 

ව�
ෙග
 ලැ]� ෙදය3 (ය හැK බවX එ)සා 

එය �ංහල 
ෙ� ජා?ක ෙකොUය වශෙය
 භා(ත 

කළ ෙනොහැK බවX ය. ජා?ක ෙකොUය ��බඳ 

පශ්නය සදහටම �රණය KRම ��බඳව }ය 

අ@�	ෙ	 ව=ාපාරය3 ඇ? _ (ට තවX ෙනොෙය3 

මත පළ කරන ලq. ලංකාෙr රජව� ඔ@
ෙ� රාජ 

පර�පරාෙr අවසාන ෙකොටෙසේq රාජ�ය ලාංඡනය 

වශෙය
 �ංහයා ෙයොදා ගXෙX ඇ ? සXතK
ම 

මලබා� රජව�
 ෙමය ෙයොදා ගXෙX �ංහල 
 

�ංහෙයWෙග
 ඇ? _ බවට පච�ත (ශව්ාසය 

තහ@� ෙකොට �ංහල 
 සn� KRමට න� ෙනොෙr.  

ඉ?හාසෙය
 සාධක ෙනොලැෙ& 

ලංකාවට �ංහ ෙකොUය ලැ]� ආකාරය 
ස�බ
ධෙය
 ය�K� අදහස3 ඇ? කර ගැ�මට 
ඉ?හාසෙය
 ෙතොරnර3 ලැෙ& දැ  පR3ෂා KRමට 
අ� ලංකා ඉ?හාසය ෙදසට හැෙර�. අsරාධ>රෙe 
>රාවස්n අතර ෙනස්ෙටෝhය
 (ප��යාs 
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wස්?යාs) W�සය3 හ� o ඇත. ෙම 
 ෙප� 
ය
ෙ
 wස්n >�ව �A ශත ව�ෂ වල q ලංකාෙr 
අගsවර nළ ප��යාs
 ප.ංC o �� බවX ඔ@
ට 
ඔ@
ෙ�ම ෙ	වසථ්ානය3 ?] බවX ය. ෙමපමණ3 
ෙනොව ම
නාරමට sH� මා
ෙතොට ලංකාෙr �n 
මැG3 W�බ� ආ.ය ෙවළඳා� කරන ෙවළඳ 
මධ=සථ්ානය3 ද ඔ@
ට ?¤ ඇත. රාජ�ය 
අශ්වාෙරෝහක හ�දාවට ඔ@
 ප��යාෙව
 අශව්ය
 
සපයා ඇත. ලංකාෙr ප.ංC o �� ප��යාs 
ජා?ක 
 �ප ෙදෙනWට Jhහැර කළ 
�ංහල 
ෙග
 ප�ගැ�මට ඔ@
 නා(ක හ�දාව3 
ෙග
 _ බවX අපට දැන ග
නට ලැ¤ ඇත.  

හX වන �යවෙසේq ප��යාව �ස්�� ව�
ෙ� 
ගහණයට හ\ _ ප\ ව ලංකාව nළ ප��යාs
ෙ� 
ෙවළඳ කට�n නතර o ඇත. ප��යාව යටX කර 
ගැ�ෙම
 ප\ව රn �ංහ ෙකොUය ප��යාෙr ඔසවන 
ලq. ඉ
 ප\ අරාD ජා?ක 
 ෙබොෙහෝ ෙදෙනW 
ප��යාෙr ප.ංC @හ. �ෙරෝපෙe q හා ආ�යාෙr q 
�ස්��ව�
 ෙනොෙය3 න� ව�
 හp
වs ලැ]හ. 
n�Kව� ෙමෝගAව� ෙයෝනකව� ආq න� ඉ
 
සමහරK. ඔ@
 ලංකාවට පැFGෙe ෙවළඳාම 
සඳහාය. ඇතැ� �ස�්� සංචාරක 
 (�
 ලංකාෙr 
ජනයා ගැන ද ෙකෝ�ෙ� සහ යාපනෙe එKෙනකාට 
(�	ධ රජව�
 ෙදෙදෙනW ගැන ද රසවX (ස්තර 
�යා තබා ඇත. �ංහල රෙජW ඉසල්ා� දහම ගැන දැU 
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උන
Hව3 දැ3 _ බව ද ඒ එ3 සංචාරකෙය3 Kය . 
ඔ@
 ලංකාව හැc
@ෙe ‘ෙසෙර
U&’ යන නF). 
ඔ@
 පැFGෙe ආද�ෙ� ක
ද (සමනළ ක
ද) දැක 
බලා ගැ�මටය. කp �Hෙ
 ඇ? පාද ලාංජනය 
ආද�ෙ� පා සටහන යැ  ඔ@b අද ද3වා (ශව්ාස 
කර?.  

w. ව. 1310 q ෙමෝගAව� පා
ඩය ෙ	ශය යටX කර 
ගX අවස්ථාෙr q ලංකාවX ඔ@
 යටතට පXo ද? 
එෙහX එවැ
න3 �H _ බවට අපට ඉ?හාසෙය
 
K�H සා3ය3 ෙනොලැෙ&. එෙසේ න� 
�ස්��ව�
ෙ� ෙකොUය ලංකාෙr මලබා� 
රජව�
 අතට පX@ෙe ෙකෙසේද? ෙ� කාරණය 
ගැන �ඛ පර�පරාගත කතාව3 ඇත. ලංකාවට �ංහ 
ෙකොUය ලැ]� කතාව ෙක�ෙය
 KයෙතොX 
ෙමෙසේය.  

(පාර�පhක �ස�්� ෛවද=ව�
ෙ� ද3ෂතා ��බඳ 
ව පහ?
 ඉ.hපX කරන (ස්තරයට සමාන _ �H 
oම3 ෙමම �� ෙපෙළේ ෙමයට ෙපර ඉ.hපX කළ 
��ෙeද සඳහ
 ෙකොට ඇත.) �ස�්�ව�
ට අ ? ව 
?] ප��යාෙr වැ�ය
 ක^ඩායම3 ඉ
.යාව 
හරහා ලංකාවට පැFGයහ. ඔ@
 ලංකාවට ෙගොඩ 
බැස්ස (ට �? (ෙරෝl ව රටට ඇn� _ අය වශෙය
 
සලකා ඔ@
 අAලා �රෙග  ලන ලq. ��? � 
රාජ�ංහ රජnමාෙ� Dසව බරපතළ ෙලස ෙරෝගාnර 
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ව ��න බවX රාජ�ය ෛවද=ව�
ට \ව කළ 
ෙනොහැK ව ��නා බවX බ
ධනාගාර 
පාලක 
ෙග
 ෙ� �රක�ව
ට දැන ග
නට 
ලැDණ. ෙ� �රක� ක^ඩායම nළ �ස්�� 
පාර�පhක ෛවද= කමය ද
නා සෙහෝදරය
 
?ෙදෙන3 @හ. රජ Dසව \ව KRමට ඔ@b �ය 
කැමැXෙත
 ඉ.hපX @හ. රජnමාට ෙමය සැල _ 
වහාම රජnමා වහාම ඔ@
 ෙග
වා ඔ@
ෙ� 
උපකාරය ලබා ගැ�මට \දාන� (ය. රජ Dසවට 
ප?කාර කළ �n @වX ඇෙ� අත ඇA�ම තහන� 
බව ඔ@
ට ද
වන ලq. එ(ට ඔ@
 Kයා ��ෙe 
?රය3 ��පස ෙරෝ}යා තබා ෙරෝ}යාෙ� අෙX 
	ල3 බැඳ එම 	ල ඔ@
ට අAලා ගැ�මට H
 (ට 
එම 	ෙA ආධාරෙය
 ෙරෝ}යාෙ� නාU පR3ෂා කර 
ෙරෝගය )ශච්ය කළ හැK බවය. රජnමා ට ෙමJ ඇ? 
සත=තාව පR3ෂා KRමට උවමනා (ය. එ� පh. 
	ෙA එ3 ෙකළවර3 ඔ@
 අතට q පළ� ව 	ෙA 
අ)3 ෙකළවර >� ඇ
දක බcන ලq. 	ල පරණ 
�යක බැඳ ඇ? ෙහ 
 ෙරෝගය )ශ්චය කළ 
ෙනොහැK බව ඔ@b පැව\හ. ඊට ප\ව එම 	ල 
බළෙලWෙ� පාදයක බැඳ අ)X ෙකළවර ඔ@
ට 
ෙදන ලq. ඔ@
 Kයා ��ෙe 	ල �rපාෙවWෙ� 
ඇෙ� බැඳ ඇ? බවය. ඊට ප\ 	ල ෙරෝගාnර ව �� 
ඇම?වරෙයWෙ� අෙX බcන ලq. එම ඇම? 
වරයාෙ� ෙරෝගය රජnමා ක�
 දැනෙගන �èය. 
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ෙමවර එ� (ෙශේෂ ෛවද=ව� එය න� 
මsෂ ්යෙයWෙ� නාU ගැස්ම බව පවසා ෙරෝගය ද 
)වැර. ව )ශච්ය කළහ. අවසානෙe q  	ල Dසවෙ� 
අෙX බැඳ නාU බලා ෙරෝගය හpනා ග
නා ල	ෙද
 
)� ප?කාර KRෙම
 �ක .නK
 ෙරෝගය \ව 
කරන ලq. 

රජnමා සnටට පXෙව  

ෙමම ද3ෂ ෛවද=ව�
 ගැන රජnමා අ?ශ 
 
සnට ට පX (ය. ඔ@
 ව වහාම �ෙර
 )දහස ්
කරවා රාජ�ය ෛවද=ව�
 ෙලස පX කරන ලq. 
ඔ@
ෙ� ක^ඩායෙ� අ)3 �hස ද වහාම )දහස ්
කරන ෙලසට අණ කරන ලq. ඔ@
 රජnමාෙ� 
රාජධා)ෙe ප.ංC කරවා ඔ@
ට Fල �දA ආq 
ෙනොෙයWX වස්n පhත=ාග කරන ලq.  

එම ක^ඩායෙ� එ3 අෙයW ආ��වරෙයW 
(ඉසල්ා;ය (	වෙත3) (ය. .න3 ගමන3 යන 
අතරnර q ඔbට �පාසය දැ� �ංහල ගැF ත�Gයක 
ෙවත ෙගොස් ¤මට යම3 ඉAලා �èය. ඇය ඔbට 
පානය KRමට KnA ; රා q ඇත. ෙමය මX oම3 
�H කර
න3 බව ෙනොදැන ඔb ෙ� රසවX පානය 
ඇ? තර� ¤ තෑ�ග3 වශෙය
 ඔbෙ� ර
 �Hව 
කළය nළට දමා ඇත. ත�Gයෙ� �යා ප\ ව 
)වසට පැFණ ; රා ෙබොන අතර nර q කළය nළ 
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?] �	ද දැක ඇත. ෙ� ගැන .යGයෙග
 (ම\ (ට 
ඇය Kයා �ට ඇXෙX සංචාරක >ජකෙයW පැFණ 
¤මට යම3 ඉAලා ��ෙය
 ඇය ඔbට KnA රා 
කළය H
 බවX ඔb �	ද කළය nළට දමා ය
නට 
ඇ? බවX ය. �යා නැ? අතරnර q .යGය 
අ�XෙතWට සංගහ කර ඇ? බව ඇ\ �යාෙ� 
ෙකෝපය ඉහ වහා }ෙeය. ඔb ඇයට ත.
 ෙදොස ්Kයා 
දñව� කෙළේය.  

ෙගJFයා නැ? (ෙටක ෙගදර ත�Gයකෙග
 
(ෙ	 කෙයW ¤ම3 ලබා ගැ�ෙම
 �H _ )
දාව 
ගැන ග� වැ�ෙයෝ ද ෙනොස
\
තාවකට පX _හ. 
එෙහX රජnමාට ෙමය ආරංC _ (ට රජnමා ත�Gය 
මා�ගාවට ෙග
වා ඇයව එම තැනැXතාට (වාහ කර 
q ඇයට අවශ= �ය` දෑ ද සපයා H). ෙවද=ව�
 
සමග පැFG ක^ඩායම ෙ� �	�ෙය
 ප\ 
කමකමෙය
 අප��?යට පX ව
නට පට
 ගXහ. 
එ)සා ඔ@b ආප\ �යරට ට ය
නට �රණය කළහ. 
එෙහX රජnමා ඊට අකමැ? (ය. රජnමා ඔ@
ට 
�ෙr ආ��වරයා ෙම
 ලංකාෙr ප.ංC වන ෙලසය. 
එෙහX ෙ� (ෙ	 ක 
 ඔ@
ෙ� රටවල උසස් 
ප@A වල අය _ ෙහ 
 ග�වැ� ත�Gය
 (වාහ 
කර ගැ�මට අකමැ? _හ. එ(ට රජnමා ඔ@
ට 
ගැළෙපන පh. උසස් ප@Aවල කා
තාව
 හp
වා 
qමට ෙපොෙරො
H (ය. ෙ� අsව ෙපරහැර3 පවXවා 
ෙ� �rෙදනාට තම
 කැම? ත�Gය
 ෙතෝරා 
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ගැ�ෙ� අවස්ථාව සලසා ෙදන ලq. ඔ@b ෙමෙලස 
තම
 ට \H\ යැ  හpනා ගX ත�Gය
 සමග 
(වාහ o ෙමJ ප.ංC @හ. රජnමා (�
 ඔ@
ට තෑ} 
ෙබෝග ද අවශ= අෙනWX �ය` ෙ	 ද සපයා ෙදන 
ලq.  

රජnමාෙ� කා�GකXවයට කෘත¬ණ සැල�ම3 
වශෙය
 ඔ@
 (�
 ඔ@
ෙ� රෙ� ධජය රජnමාට 
පhත=ාග කරන ලq. ඔ@
 පැව\ෙr ෙ� ෙකොUය 
සnර
 ඉ.hෙe රජnමාට ��?ය3 හා අ�මානය3 
ෙගන qමට තර� ෙXජස3 ඇ? ධජය3 බවය. ඉ
 
ප\ එම ෙකොUෙය
 ෙමෝගA ලාංජනය ඉවX ෙකොට 
එකල අවදාන� වැඩ3 _ අය බH එකn KRමට රාජ 
>�ෂය
 යන (ට ෙමම �ස්�� �ංහ ෙකොUය 
�ෙගන යන ලq. �ංහ ෙකොUය ලංකාවට පැF«ම 
ගැන ඇ? පර�පරාගත කතාව ෙමය . ෙමය �ංහල 
(	වn
 �ප ෙදෙනW (�
 ම අsමත කර ඇ? 
(සත්රයK. එම �hෙසේ �� ගණන හා රජnමාෙ� නම 
ස�බ
ධෙය
 සමහර මතෙ³ද ඇත. සමහ�
 
පවසන අ
දමට ෙ� �hෙසේ �ට ඇXෙX පස ්
ෙදෙනW (ආ��වරයා ඇn� ව) ෙනොව හX ෙදෙනK. 
රu ද w. ව. 1747 පමණ රජක� කළ ��? � 
රාජ�ංහ ෙනොව 1464 පමණ කාලෙe q රජක� කළ 
ෙදවන ]වෙනඛබාb රu බව ඇතැ� අයෙ� මතය .  
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‘((ධ වා�}ක 
’ සැලKAලට ෙගන ජා?ක 
ෙකොUය3 සකස් කර ගැ�ෙ� කට�Xත දැ
 
අවසානය. එය � ලංකාෙr ජා?ක ෙකොUය ෙලස 
��ගැ�ම සඳහා ළඟqම පා��  ෙ�
nෙr අsමැ?ය 
ලබා ග
නා බව Kයැෙr. ෙ� ෙකොUෙe මැද �ංහයා 
න� ��ය �nමය. �ංහයාෙ� අෙX ව�තමාන ජා?ක 
ෙකොUෙe ෙප
s� කරන භයානක ආ�ධය ෙවsවට 
දැAෙවන පහන3 ?Dය �n අතර �ංහයා ෙබෞ	ධ 
J
H Kns �ස්�� යන දහ� හතෙ�ම වැදගX 
ස්ථානය3 වශෙය
 සැලෙකන සමනල ක
ද ෙදස 
බලා ��න අ�� සකස් කළ �n යැ  අ� 
�ත
ෙන�. 


