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ෙදමළ ජනයාට උ�ර හා නැෙගන�ර පාර�ප�ක 
මාතෘ ��ය� ��ණා ද? �ෙ�ද? 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

ද�ඩ ජනයා සඳහා “ඊළා ”  නැමැ� ෙවන ම රාජ�ය# ඇ� %&ෙ  පදනම ෙලස ද�ඩ 
එ#ස* �+#� ෙපර+ණ ද#වා ,-�ෙ� උ/ර හා නැෙගන�ර ද�ඩ ජනයාෙ1 පාර ප2ක 
මාතෘ 5�ය 6 බව ය. මැ�/ම9, ද�ඩ ජනයා සඳහා එවැ9 “පාර ප2ක මාතෘ 5�ය#”  
ෙනො6 බවට මම ක=> ද#ව? කැමැ*ෙත�. 

� ලංකාව ගැන සලකන �ට එය �ංහල ජනයාට ෙම� ම බ�ග�, ෙයෝනක, මැෙ� යන 
ෙ� �ව�න �ළ ෙවෙසන අෙන!" �ය# ජා$�ට ද පාර�ප(ක මාතෘ +,ය- .වා ෙසේ මැ 
ෙදමළ ජනයාට ද 01 මහ" � ලංකාව පාර�ප(ක මාතෘ +,ය ෙව�. රෙ@ ෙනොෙය# 
ෙපෙදස්වල AB ජාC� ෙ#�ද ගත වැ ,-න පමD� රටට අය* එම ෙකොටස ඔF� 
ෙවෙසන ෙකොටස පාර ප2ක මාතෘ 5�ය# ෙලස හැG��ය ෙනොහැ% ය. එ%ෙනකට 
ස බ�ධ 6, එ# බI අෙJ#ෂා හා එ# බI ආග  ඇ� ජන ෙකොටස් එකට එක/ 6 M2ස් 
සNහ O�Pම සාමාන� ස්වාභා�ක ,RSෙය%. ෙ  අ?ව කT+ෙU, මඩකලVව, ෙW=වල, 
මTවාන, �හා2ය යන ෙවන* ස්ථානවල ෙවෙසන ෙයෝනක (+ස්[ ) ජනතාවට ඔF�ට ම 
ඇ=> ජනාවාස ඇත. එබI ජනාවාස O� කළ ඔF] ෙබොෙහෝ ෙස^� ම ෙමරටට පැ�D 
අරාO ෙවෙළI�ෙග� පැවැෙත�ෙනෝ ය. එපමණ%� ඒ තැ� ෙයෝනක ජනයාෙ1 
“පාර ප2ක මාතෘ 5�”  යැ^ %ව හැ% ද? එ# කාලයක a බ බලM-ෙb හා වැTලව*ෙ* 
බcගc ජනයා �ශාල සංඛ�ාව# �gහ. එෙහ^� ඒ තැ� බcගc ජනයාෙ1 පාර ප2ක මාතෘ 
5�යැ^ යෙමhට %ව හැ% ද? සැබ�� ම යාපනය තම “පාර ප2ක 5�ය#”  ෙලස 
Miගැjමට අකමැ� ද�ඩය� ,-නවා ෙසේ ම තම� සඳහා 6 එබI මාතෘ 5�ය# ප�#ෙෂේප 
කරන බcගc ජනයා ද ෙව�. මැෙT ජනයා ෙබෙහ�� ම ෙකො පඤ්ඤPlෙය� ද#නට 
ලැෙබ�. එෙහ* ෙකො පඤ්ඤPlය තම පාර ප2ක මාතෘ 5�ය යැ^ ඔF] ෙනො %ය�. 
එෙහ^� “පාර ප2ක මාතෘ 5�ය”  ය? වැරl ව�වහාරෙය%. 

ස� ෙපො�න	බල	 අණාචල	 මහතා 
m ලංකා ,�T ෙසේවයට ප*කරන ලද පථම ලාං%කයා 6* [�ක� ඉ� � 

අSjCඥවරයh 6*, �pෂ්ට ද�ඩ ජා�ක ස� ෙපො�න�බල� අ4ණාචල� මහතා 1906 
ජනවා2 30 ෙව9 දා එවකට m ලංකාෙv ආUwකාර පද�ය දැx සc ෙහ�2 WෙT# 
මහතාෙ1 පධාන*වෙය� ෙකොළඹ ව�වස්ථාදායක ම�z මUඩලෙය� a “ලංකා 
ඉ8හාසෙ9 සටහ�”  යන මාතෘකාව යටෙ* ෙRශනය# පව*ව�� ෙමෙසේ { ය. 

“ :;ගැ0< ර=ෙ> කාලෙය� ප? - එන�, එළාර නමැ8 ද�ඩ ර=ෙ> පරාජෙය� ප? 
ද�ඩ ජා8කෙයෝ ෙනොනව"නා කරදරයක 0ල BCම- බව ට ප".හ. ඔEF Gතර � ලංකාවට 
කඩාව��නට .හ. ෙදමළ රජව4 ෙබොෙහෝ �ට �ජය ර=ෙ> �ංහාසනය මත අ?� ග"හ. 
|.�. 104 a ඔF] m ලංකාෙව� �~ ඉතා ම අගනා වස්/ව 6 ��රජාණ� වහ�ෙසේෙ1 පාතා 
ධා/ව පැහැර ෙගන �යහ. ඇතැ  �ට ආකමDකෙයෝ දh> ඉ�lයාවට ෙපරළා �යහ. 
ගජබා රජ |. ව. 113 a ෙදමළ ර� �,� ෙගන යන ලද ,රක=ව� �ශාල සංඛ�ාව# 
පමණ# ෙනො ව, ඊට අමතර ව තව* ෙදමළ ,රක=ව� ද �ෙගන ආපA පැ�ණ ඔF� 
ෙකොළඹ අ�*�= ෙකෝරළෙb ද, මහ?වර lස්�#කෙb හා2ස්ප*/ෙv හා / පෙ� ද 
h=ණෑගල lස්�#කෙb ඇතැ  ෙපෙදස් වල ද පlං� කරP ය. “සc ෙපො�න බල  
අ=ණාචල  වැ9 �pෂ්ට ද�ඩ ජා�කෙයh ෙ1 ෙ  අගනා ෙRශනෙය� උ/= පළාෙත� 
ෙහව* ද�ඩ ජා�කය�ෙ1 “පාර ප2ක මාතෘ 5�ය”  ෙලස දැනට න  කර? ලබන 
පෙRශෙය� පlං� කරවන ලද එක ද ද�ඩෙයh ගැන සඳහන# නැත. 

ඉ�lයාෙව� ,- ද�ඩය� පැවැ* 6 ෙ  ආකමණ හා ඔF� (ද�ඩ ජා�කය� �,� 
ෙප�වා ෙද? ලබන ප2l) ��රජාණ� වහ�ෙසේෙ1 පාතා ධා/ව ෙගනයාම ද ත�Tනාw 
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රාජ�යට M�නා යන �ර පමාණය� /ළ M�- පෙRශයක ද�ඩය� �,� “පාර ප2ක මාතෘ 
5�ය#”  M�ටව? ලැ�ම ,ංහළය� /ළ දැ� Oය# පහළ Pමට 9සැකෙය� ම ෙහේ/ ෙv. 

අද පවා ද�ඩ ජා�කෙයෝ පචාරය# උදFව# පතා ත�Tනාwවට lව ය�. එෙසේ ය�� 
�ෙRශ ආධාර සඳහා යන බව %ය�. ත�Tනාwෙv Pරවරය�ෙ1 ප�මා යාපෙ� සෑම 
තැනක ම ද#නට ලැෙW. ඔF�ෙ1 9යම මාතෘ 5�යට අය* එක ද ,ංහලයhෙ1 ප�මාව# 
ඔF� ඉlෙකොට %ෙW ද? එෙහ" Hට ඉIරා ම ෙවනස් ෙලස ෙකොළඹ නගරෙයL 
ෙපො�න�බල� අ4ණචල�, ෙපො�න�බල� රාමනාද� යන මහ�� ෙදෙදනාෙ> ප8මා 
ඉ�ෙකොට ඇ8 අතර ආන�ද !මාරස්වා,, ස� �"තPපල� ගාQන� වැG ද�ඩ ජා8කය� 
�L කර,� ��වලට න� තබා ඇත. වcතමාන ද�ඩ ජනයා ,ංහල ජනයා ෙකෙර� ද#වන 
ෙ  ආකTපය ෙවනස් කළ �/ යැ^ අවධාරණෙය� ම ඔF�ට %ව �/ ව ඇත. ආර#ෂාව 
සඳහා ඔF� ඉ�lයාව ෙකෙර� ෙනො ව m ලංකාව ෙකෙර� ෙන* ෙයො+ කළ �/ ය. 

ඉ�හාසය ෙදසට ආපA හැ& බල+. සc ෙපො�න බල  /මා පවසන ප2l ෙසේන සහ 
�*�ක යන ද�ඩය� ෙදෙදනා අ?රාධVර ,ංහාසනය පැහැර ගැjෙම� �ජය රාජවංශයට 
උව�= පැ�Dෙb |.�. 237 a ය. රෙ@ +T රජ ෙපළපත යi* ස්ථාපනට %&මට හැ% 6ෙb 
ඉ� 25 වසරකට පAව ය. ඉ� කලකට පA එළාර රජ පැ�Dෙb ය. ෙසේන, �*�ක යන 
ෙදෙදනා “ෙසේන�, hl#ක�”  ය?ෙව� ද එළාර ර� “එළාල�”  ය?ෙව� ද හI�වන ද�ඩ 
එ#ස* �+#� ෙපර+ණ පකාශනෙය� ෙ  VRගලය� +B මහ* m ලංකාව පාලනය කළ 
බව සඳහ� ෙv. ෙ  6 ක� ඉ�හාසය �කෘ� %&ම%. 

සc ෙපො�න බල  /මා ද#වන ප2l එවකට m ලංකාව M�- රට, මායා රට, =]> රට 
ය?ෙව� රාජ� /නකට ෙබa පැවැ�ෙb ය. =]> රට පාලනය කළ කාව��ස්ස ර�ෙ1 
Oසව බවට ප*6ෙb මායා රට රජකළ කැළD�ස්ස ර�ෙ1 � hම2ය ^. ෙ  �වලෙ1 Vතයා 
6 ��ගැ+> hම= +]ණට +]ණ ලා කළ සට9� M�- රෙ@ එළාර ර� පරදවා �මට සම* 
�ය. ෙමෙලස ගැ+> ර� මF උ=මෙය� මායා රට* Mය උ=මෙය� =]> රට* එළාර ර� 
පැරදPෙම� M�- රට* අ*ප* කරෙගන +B රෙ@ එක ම පාලකයා බවට ප* �ය. m 
ලංකාව එක ම රජhෙ1 ආSපත�යට ප* පථම අවස්ථාව ෙ  �ය. ෙසේන*, hl#ක� ෙහෝ 
එළාල  ෙහෝ +B රට පාලනය ෙනොෙකෙළේ ය. මායා රට හා =]> රට පාලනය ෙකෙර�� 
ෙවන ම ර�� ෙනො ,-යා න  =]> රෙ@ ර� සැබ�� ම එළාර ර� හා සටනට ෙගොස් ඔ] 
ම=+වට ප* ෙකෙළේ ෙකෙසේ ද? 

��ගැ+> ර�ෙග� පA ,ංහල රජව=� �ස# ,හAන දරා ,�ම 9සා එෙකොෙළොස් වන 
,යවස ද#වා ම රට සමෘRSම* �ය. එෙකොෙළොස් වන ,යවෙසේ a ද�ඩය� 9සා 
අ?රාධVරෙය� අග?වර ෙපොෙළො�න=වට ෙගන යාමට ,� �ය. ද�ඩ ආකමණය �Oය a* 
ෙපොෙළො�න=ෙv �� රට පාලනය කළ මහා පරාකමබා] ර� හා ෙසA ,ංහල ර�� යටෙ* 
ද රට සමෘRSම* �ය. ෙ  කාලය /ල ර ට ෙකොතර  pෂ්ට ස ප�න ත**වයකට ප* 6ෙb 
ද ය* “ස්�යකට පවා මහ � මැDක# අෙ* තබාෙගන රෙ@ එ# තැනක ,ට තව* තැනකට 
යෑමට හැ% P යැ^ සc ෙපො�න බල  මහතා වැ��රට* පවස^. එෙහ* ඔ] පවසන ප2l 
වැ� කල# ය�නට ම*ෙත� කා[ංගෙය� ,ට පැ�D ද�ඩය� 9සා ෙපොෙළො�න=ව 
අතහැර දැ�මට ,� �ය. �cදශාප�න 6 රාජ�ෙb ෙ#�ස්ථානය ක[� කලට දඹෙදDය, 
යාප]ව, h=ණෑගල, ග ෙපොළ, ෙකෝ@ෙ@, �තාවක හා අවසාන වශෙය� මහ?වර යන 
නගරවලට ෙගනයාමට ,� �ය. 

�ෙR�ය ආකමDකය� පලවා හැ&මට මහ?වර ර�� 9ර/= ව සට� කළ ද 1815 a 
අවස� ර� �,� මහ?වර රාජධා9ය ද �තාන�යනට පාවා ෙද? ලැ� ය. පහෙළොස් වන 
,යවෙසේ ද යාපනෙb රාජධා9ය ග ෙපොළ රජකළ ක�ද උඩරට ර�ෙ1 සෘ� පාලනය යටතට 
ප* 6 අතර ආcය චකවc� පාලකය� ෙ1 බලය අලෙ#ශ්වරය� �,� මැඩලන ලa. 

සc ෙපො�න බල  �යතාණ� පවසන ප2l, 17 ෙව9 ,යවෙසේ a ��රජාණ� 
වහ�ෙසේෙ1 ද�ත ධා/ව යාපනෙb ෙදමළ ර� �,� පැහැර ෙගන යන ල�ව, යාපනය යට* 
ෙකොට ග* අවස්ථාෙව� පෘ/�,� �,� ඔ]ෙග� එය අ*ප* කර ග�නා ලa. ද�ඩය� ලද 
ෙ  පරාජය වcතමාන ද�ඩ ජා�කය� �,� Miග? ලැෙW. 

ෙමෙසේ ද�ඩය� තම ඊළා  රාජ�ෙb අග?වර ,ට ,ය රට �නාශ කරනවා පමණ# 
ෙනො ව තම�ෙ1 අ�ශ^� ම මහාcඝ වස�්� 6 පාත ධා/ව හා ද�ත ධා/ව පැහැර ෙගන 
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ය? ඇතැ^ ෙබ ෟRධය� /ළ මහ* Oය# පවC. දැනට ම* ඔF] ෙබෝS වෘ#ෂ �නාශ 
%&ෙම� ෙයa ,-�. ෙසේ=�ල M�- එබI ෙබෝ =ක# �නාශ ෙකොට එ� ෙකෝ�ල# ඔF� 
තනවා ඇත. �hණාමලෙb ෙකෝෙ�ශ්වර  ෙකෝ�ෙල�, Vරාණ ෙගෝක�න �හාරෙය� ෙබෝ 
=ක* �නාශ ෙකොට ඇත. ෙමය කර�නට ඇ*ෙ* ���� බවට සැක නැත. දැ� ෙබෝ =ක 
පැවැ� ස්ථානෙb ෙපොෙළොව සමතලා ෙකොට ෙකො�¡@ ත@�ව%� දැ� ෙලස ආවරණය 
ෙකොට ඇත. 

යාපනෙ9 රාජධාGය 13 වන �යවෙසL U BL;වV ල:ව පාWඩX අYරාජXයට 
ආ�ත�ගහණය කරන ලද බව [යV ලැෙ\. (යාපනෙ9 රාජධාGය - ප"මනාද�, 160 B.) 
ෙමයට කa� “යාපනය රාජධාGය”  න,� ෙවන ම රාජXය- ෙනො. බව", අVරාධbරෙයL 
ෙහෝ ෙවන" නගරෙයක ෙහෝ �c අෙP රජ! ��� 01 � ලංකාව ම පාලනය කරන ලද 
බව" එL Bdෙගන ඇත. 

ද�ඩ එ#ස* �+*� ෙපර+ෙU පකාශනයට අ?ව පෘ/��] ෙදමළ ඊළා  රාජ�ය 
යට* ෙකොට ග*හ. එෙහ* 16 ෙව9 ,යවෙස� පෘ/��� m ලංකාවට පැ�¢මට ,යවස් 
%�පයකට ෙපර ,ට ද�ඩෙයෝ ඔF�ෙ1 5�ෙය� ඔF�ෙ1 රාජ�ෙය� �gහ. ෙම� a ද�ඩ 
එ#ස* �+#� ෙපර+ෙU පකාශනය “අලෙ#ශ්වර”  සහ යාපනෙb රාජ�ෙය� රජ කළ, පA 
වැ සවන �වෙනකබා න�� ජයවcධනVර ෙකෝ@ෙ@ රජ කළ “සVමT hමාරයා”  අමතක 
ෙකොට ඇත. 

යාපනෙb රාජධා9ය Miබද වැ අR5ත අ^�වා,ක  පකාශ කර ,-න �ට ෙම{ ර�� 
හැම �ට ම ෙකෝ@ෙ@ ෙහෝ මහ?වර රජ කළ ,ංහල ර��ෙ1 ආSපත�ය Miෙගන |යා කළ 
බව මතක තබා ගත �/ ය. 13 වන ,යවෙස� a ශ#�ම* ෙRශපාලන අSකාරය# පහළ  6 
බව ද�ඩ එ#ස* �+#� ෙපර+ෙU පකාශනෙය� පැවෙසේ. එන , බට�ර ෙවරෙළේ හලාවත 
,ට V*තලමට* එත9� ම�නාරමට* එතැ� ,ට උ/=කරයට* නැෙගන�ර Cරෙb 
�hණාමලයට සහ මඩකලVවට* එත9� hමන ද#වා* ��a +B පෙRශය ම ද�ඩ 
ජනයාෙ1 ත9කර මාතෘ 5�ය ෙලස ස්ථාMත 6 බව^. ෙමය ද�ඩ ඊළා  රාජ�යට අය* වන 
පෙRශය ^. +ලa මා ෙප�වා �� ප2l ෙ  පකාශය ස �cණෙය� ම සාවද� ය. 

පෘ/�, ජා�යh 6 �#ෙවෙරෝස් [� ෙපොෙත� (101 M.) පෘ/��� පළ+ වරට ෙ  
lව^වට පැ�D අවSෙය� ෙ  lව^න රාජධා9 පහකට ෙබa ��ණ බව සඳහ� ෙv. තව ද, 
එකල ෙකෝeෙe රාජධාGෙයL �f ර= අYරාජXයා ෙලස BdගැVණ බව ද ෙස? රාජධාG 
�ය�ල ෙ� ර=ට පg4 පා-!ඩ� B(නැh බව ද සඳහG. ,� එ- රාජධාGය- න� 
යාපනපට� ය. ෙ  1505 වcෂෙb ත*වය ^. ඕල�ද ජා�කෙයh 6 M[JVස් බැT�යස් 
පවසන අ�දමට 1656 a ෙකොළඹ වරාය* 1658 a යාපනපටම* යට* ෙකොට ෙගන ,-ය 
ෙනො හැ% �ය. රාජ,ංහ ර� ලංකාෙv අSරාජයා ෙලස* මහ?වර, ෙකෝ@ෙ@, �තාවක, 
දඹෙදDය, අ?රාධVර, යාපනපටම යන පෙRශවල පාලකයා ර� හැ-යට* උ ෟව, මාතර, 
ෙදනවක, සතර ෙකෝරළය යන පෙRශවල පාලකයා hමාරයා හැ-යට* ස*ෙකෝරළෙb 
නැෙගන�ර මාතෙT පාලකයා මහාlපාදවරයා හැ-යට* ෙකෝ@-යාර, �hණාමලය, 
මඩකලVව, ෙවTලස්ස, O�තැ�න, � බර, ප�,යප*/ව, ෙහේවාහැට, V*තලම යන ආa 
පෙRශවල පාලකයා ,�වරයා (කF�@) ෙලස* තමා හI�වා ග* බව බැT�යස් පවස^. 

වෂ¤ 1600 a පමණ ෙකො@-යාc� a ෙනො#ස් අ*අඩං�වට ගැjෙම� මහ?වර (11 වන ) 
රාජ,ංහ ර� ෙවත ෙගනය? ලැ�ෙම� ඔJV ව�ෙ� බැT�යස් ෙ1 පකාශය 9වැරl බව^. 
ඉං¥, ජා�කයh 6 ෙනො#ස් අ*අඩං�වට ග�නා ලRෙR මහ?වර ර�ෙ1 භටය� �,9. 
ඉ� ෙපෙන�ෙ� එවකට �hණාමලය පෙRශය මහ?වර ර�ෙ1 යටෙත� පැව� බව^. 
යාපනය රාජධා9ය ෙකෝ@ෙ@ ෙහෝ මහ?වර ෙහෝ ර�ෙග� 9දහස් වැ ස්වා¦න රාජ�ය# 
ෙලස ෙනොපැව� බවට ද�ඩයh, පෘ/�, ජා�කයh, ඕල�ද ජා�කයh හා ඉං¥, ජා�කයh 
යන ෙමෙත# ෙදනාෙග� අපට සා#§ ලැ� ඇත. එෙහ^� 16 වන ,යවෙස� ,� 6 
�ෙරෝ¨ය ආකමණයට ,යවස් %�පයකට ෙපර ද�ඩ ජනයා ඔF�ෙ1 ම රජධා9ෙය� �gහ 
^ ද.එ.�. ෙපර+> පකාශනය සඳහ� කරන �ට එය සc ෙපො�න බල , �#ෙවෙරෝස්, 
බැT�යස්, ෙනො#ස් යන ද�ඩ, පෘ/�,, ඕල�ද සහ ඉං¥, ෙTඛකය� ෙ1 පකාශනවලට 
පටහැ9 වැ යෑෙම%. ෙ  6 ක� ලංකා ඉ�හාසය �කෘ� කළ තව* අවස්ථාව%. 
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සc ෙපො�න බල  /මා පවසන ප2l “m ලංකාෙv ආa ම ඉ�හාසය �ථ�ා කතාව[� 
වැ� පවC.”  එෙසේ Fව ද, “ෙලෝකෙb %,� රටකට ෙමතර  aඝ 6* අඛUඩ 6* ඉ�හාසය# 
pෂ්ටාචාරය# නැත.”   

සc ෙපො�න බල  මහතා ෙ  කතාව පැවැ*6ෙb 1906 a ය. එෙහ* 1916 a “,ෙලෝ� 
ඇ�-#ව2”  න  සඟරාෙව� [M %�පය# පළ �ය. 

ෙහෝ�ස්බ�� මතය 
ෙ  6ක� m ලංකා ,�T ෙසේවෙb 9ලධා2යh 6 «. ෙහෝcසබ්c1 මහතා �,� 

“යාපෙ� අ�ධjkපෙ9 �ංහල ස්ථාන නාම”  යන මාතෘකාව යටෙ* සපයන ලද [M ෙපළ%. 
ඊට ද�ඩ ඉ�හාසය Miබඳ Miග* පPනයh 6 එස්. ඥානපගාස� ෙRවගැ� /මා, m ලංකා 
,�T ෙසේවෙb 9ලධා2යh 6 n.එ�.o. නාමධාC, ෙp.q. #�ස් යන �Rව/� සැප¬ 
Mi/=* අවසාන වශෙය� ෙහෝcස්බc1 පවසන ප2l බලව* ප2ශමය%� හා ඉතා 
මැන�� ද�ඩ ස්ථාන නාම Miබඳ වැ ප&#ෂණයක ෙය�? එස්.ඩ\. !මාරස්වා, මහතාෙ1 
[Mය# ද ඇ/ළ* ය. 

ද�ඩ �ගයට ක[� යාපෙ� අcධRPපෙය� ,ංහල ජනාවාසය# පැවැ� බව ද#වන 
%,� ෙTඛනය# ෙනො6 බව තමාට %යන ලදැ^ ෙහෝcස්බc1 පවස^. ද�ඩ �ගෙb ආර භය 
පවා අIෙc සැගP ෙගන ,-^. එෙහ* මායා රෙ@ දැනට ද�ඩ පෙRශය# වැ පව*නා උ/= 
ෙකොටෙස� ,ංහලය� �g බවට සෑෙහන තර  සා#§ ම�නාර  +ල�v lස්�#කවල �,& 
පව*නා ගTVව=වල සඳහ� වැ ඇතැ^ ද ද�ඩය� පැ�¢මට ක[� අcධRPපෙය� 
,ංහලය� වාසස්ථාන M��වා ෙගන ,- බවට ඔF� ඉ�2 ෙකොට �ය ස්ථාන නාම Miබඳ 
සා#§ පමාණව* වන බව* එම සා#§ දැනට ෙසොයා ෙගන ඇ� pලා නෂ්ටාවෙශේෂ 
ස්වTපෙය� සනාථ වන බව* ෙහෝcසබ්c1 මහතා පවස^. Gද?න- වශෙය� �ංහල 
ස්ථාන නාමවල අග ඉතා ම බFල වශෙය� ද-නට ලැෙබන ගාමය යන අ4ත ඇ8 “ගම”  
ෙහෝ “ග0ව”  ය�න දැ-�ය හැ[ ය. ෙ�වාෙ9 ද�ඩ ස්වsපය “ගාම�” , ය�න �. 
“කතරගම”  ය�න “ක�රගාම�”  යVෙව� ෙයt හැc ෙකොතර� අu4:? 

�ංහල ස්ථාන නාම 
“ෙකො�කාම ” , “®ණාක ” , සහ “මTලාක ”  යන ෙ  අ�2� ග  අටක න  ද�ඩ 

ස්වxපයට නංවන ලද ,ංහල නාම ෙහෝcසබ්c1 ප¯වරයා ඉl2ප* කර^. “�T”  ය�ෙන� 
අවස� වන න  ද ෙ  සඳහා ඉl2ප* කළ හැ%^. “�ල”  ය? “ෙපොhණ”  යන අ=ත aම 
සඳහා ෙය�න ,ංහල නම ^. “ෙපො/�T”  වැ9 එබI ස්ථාන නාම 14 # ඒ මහතා ඒ සඳහා 
ඉl2ප* කර^. අවසාන වශෙය� ඒ මහතා “යාපනය”  යන නමට ද බ�. යාපෙ� ද�ඩ 
ජා�කය�ෙ1 අදහසට අ?ව ෙමය “Pණාව”  යන අ=ත ඇ� “යT”  යන ෙදමළ වචනය* 
Pණා වාදකය�ෙ1 hලය සඳහා භා�තා වන “පනc”  වචනය* එ#Pෙම� තැ>න%. බ* 
Mඟාන# කා වැංජනය# Miබඳ  වැ ෙසො° රෙට� ,- තම O2ය සමඟ කලහ ෙකොට ,ය 
O2යෙ1 “ආpcවාදය”  ද ස�ත වැ “ස=සාර රට# හා දළ ඇතh ෙගන ආපA ඒමට “m 
ලංකාවට පැ�D අ�ධ Pණා වාදකයා Miබඳ ව කථාව ද�ඩ ජනයා සැබෑ ෙලස Miෙගන 
��ෙම� ඔF�ෙ1 මඳ උග*කම හා �cවල දැ?ම මැන�� පකාශ වන බව ෙහෝcස්බc1 
සඳහ� කර^. 

ඔ] එළාර ර� දවස ඉතා �,/= ෙලස තම වාදනය පැවැ* 6 ෙහ^� ඔ]ට යාපන 
අcධRPපය පවරා ��ෙ� ය. ෙමෙසේ “යාTපාන ”  යන ව�වහාරය ඇ� �ය. 

ෙමබI කතාව# පැහැl[ �ථ�ාව# බව වටහා ගැjමට අවශ� ව�ෙ� ඉතා මඳ �මA  
?වණ# පමණ# බව ෙහෝcස්බc1 මහතා පවස^. ෙසA උග* ක/ව= ද ෙහෝcසබ්c1 ෙ1 
ෙ  මතයට එකඟ ෙව�. එෙහ" ව�තමාන ද�ඩ ජා8කය� ෙ� ,ථXා Bdෙගන ඔE�ෙ> 
නගර සභා ලාංජනය සඳහා “යා�”  ෙහව" “kණාව”  ෙයොදා ෙගන ඇත. 

“ජැෆ්නා”  ය? “ජාපනය”  ෙහව* “යාපනය”  ය�ෙන� 9ප� බව “ෙහෝcස්බc1”  මතය 
^. “යාපා”  ය? “�ව රජ”  යන අcථය ෙදන M2,� ,ංහල නම%. එය ,ංහල න  ග  අතර 
ද#නා ලැෙW. “යාප]ව”  යන වචනෙය� ද එය ද#නා ලැෙW. ෙම� “ෙ�”  ය�න 
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“හබරෙ�” , “බලෙ�”  යන න වල ද ද#නට ලැෙබන පෙRශාcථ ෙදන පදා�තෙය%. 
“ෙහෝcස්බc1”  ²&� �,� ඉl2ප* කරන ලද ෙ  අcථ �වරණය Miබඳ වැ [M [යා ඇ� 
ෙසA උග/� ස �cණෙය� Miෙගන නැත. එෙහ* “යාTපාන ”  ය�ෙන� පභවය ,ංහල 
නම%� ,� 6 බව ඔF] Miග9�. එෙසේ ම ෙහෝcසබ්c1 මහතා ෙමෙසේ ද පවස^. 

දැනට ම* සලකා බලන ලද ස්ථාන නාමව[� ලැෙබන සා#§ව[� පළ+ වන ෙදමළ 
ආකමණය ,�Pමට ක[� ,ංහලය� යාපෙ� අcධRPපෙb පlං� ව ,- බව පහැl[ ෙv. 
“ඥානපකාශ� Bය�මා තම aBය පට� ග�ෙ� “ෙදමළ xගයට ෙපරා�ව යාපන 
අ�ධjkපෙයL �ංහල ජනාවාසය- පැවැ8 බව ෙහෝ�ස්බ�> සැකෙය� ෙතොර ව ඉ�(ප" 
ෙකොට ඇත”  යVෙවG. 0ල U �ංහල භාෂාෙව� පැව8 ස්ථාන නාම 60 කට වැz සංඛXාව- 
ෙහේ සපය�. �ංහල ග� Bdබඳ තව" අමතර ෙ�ඛනය- සපයන ෙp.q. #�ස් “යාපනය”  
යන නාමෙ9 G4-8ය Bdබඳ වැ ෙහෝ�ස්බ�> ෙ> මතයට එකඟ ෙව8. 

�මාරස්වා� මතය 
hමාරස්වා� මහතාෙ1 [Mය ගැන මා ක=> {ම අත�වශ� ය. එෙහ* ඒ මහතා 

“ෙකෝෙJ” , “�DෙJ”  ආa ග වලට ,ංහල 9=#C� සපය^. “ෙකෝෙJ”  යන නම ගැන 
සළකා බැ�ෙ  a “ෙකො�යාස”්  ය?ෙව� හැl�ෙවන M2ස යාපෙ� ෙවTලාල වcගයාෙ1 
ගෘහ ෙසේවකය� බව* ඔF� “පTල”  හා ෙනT�ෙv”  hලවල ජනයාෙග� කෘ§කාc�ක 
ක ක=ව� ෙලස සලකන ලද බව* hමාරස්වා� මහතා සඳහ� කර^. !ලෙයක ෙහෝ 
ෙගෝතෙයක ෙහෝ නම- ,ස “ෙකො�යා”  යන වචන ය ද!< ඉ��යාෙ~ වXයහාරෙයL ෙනො 
පව$. එෙහ�� “ෙගො�තැ� කර�නා”  යන අ4ත ඇ8 “ෙගො�කම”  යන �ංහල වචනෙය� 
Gප�න- ෙලස සලකන !මාරස්වා, මහතා යාපනෙයL “ප�නයා”  (ප�නාක�) නමැ8 
ගම- හා “F�නාග�”  (��ණාක�) ද BLටා ඇ8 බව බ0ණා, :රයා, ප:වා යන !ලවල 
න,� හැ��ෙවන !ඩා ග� �පය- ඇ8 බව එෙහ�� “ෙගො�ගම”  න,� ගම- පැව$ම 
b:මයට ක4ණ- ෙනොවන බව" සඳහ� කර�. 

එෙහ^� ,ංහල ජනයා හා ද�ඩ ජනයා ඉතා ආa ම කාලෙයක පට� යාපන 
අcධRPපෙය� එකට �g බව ෙ  ගාමනාමව[� පැහැl[ ෙv. එන , ඉ�හාසය පහළ 
Pමට* ෙපර ,ට ^. එෙහ^� අනාගතෙය�* ,ංහල ජනයා හා ද�ඩ ජනයා ඊළෙම� ෙහෝ 
රෙ@ ෙවන* තැනක ෙහෝ එකට ´ව*Pමට බැ2 ෙහේ/ව# නැත. ,ංහල ජනය ා ද�ඩ ජනයාට 
+B මහ* m ලංකාව ]ෙද# ඊළා  ෙලස පමණ# ෙනො ව, ඔF�ෙ1 මාතෘ 5�ය ෙලස ද 
පදානය කරනවා ඇත. ඔF� %යා ,-�ෙ� ,ංහල ජනයා ෙකෝපයට ෙනො ප+>වා, 
ඉ�හාසය ද �කෘ� ෙනො ෙකොට ඔF�ෙ1 �ජjය 5� හා Vරාවස/් �නාශ ෙනොකරන ෙලස 
ය. ෙ  රට අෙJ ම මාතෘ 5�ය ෙලස සලකා ´ව*Pමට ඉෙගන ගැjම ෙදප#ෂෙb ම l�>ව 
MDස ෙහේ/ ෙව^. 
 
ස�ෙසෝ9 ෙකො�සමට ඉl2ප* කරන ලද ක=>ව[� ෙකොටස# ඇ/ළ* [Mය%. 
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