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kjl;dj
idys;H l,dj ms<sn| reishdkq uyd kjl;dlre ,sfhda f;da,aiaf;dahs fufia mjid we;'
l,dlrejd mjik foh l,dj hk kdu m%{ma;sh ,eîug fhda.H jkqfha wka lsisfjl= úiska
fmr lsis odl kqÿgq úrE mila fkdl< úre úkaokh fkdl< úrE lsisjla Tyq úiska lshk
,ofyd;a muK h'
fulS wmQ¾j;ajh leá lr .;a idys;Hdx.hls" kjl;dj'

kjl;dj ms<sn| úúO ks¾jpk
kjl;dj m%nkaO idys;Hhg wh;a fõ' fun÷ ks¾udK m%j¾. i|yd ksYaÑ; ks¾jpk iemhs h fkdyels
jkafka idys;Hh jkdys úhqla; ^úhqla; hkq ks¾jpkh lrkakd wkqj fjkia jk ixl,amhs& ixl,amhla
neúks'
jrla fÊïia fcdhsia kï weußldfõ úiQ fY%aIaG kjl;dlrejd mejiqfõ"
kj m%nkaO ukaosrfhys tla ljq`Mjla fkdj ljq`M oi,laIhla we;af;a h' tys we;s ljq`M
ixLHdj wkka;dmßudK fõ' iaùh o¾Ykfha wjYH;dj wkqj mqoa., wNsm%dfha n,fõ.h
wkqj bosßhg uqK .efik iEu ljq`Mjla u újD; lrkq ,en fyda újD; lrkq ,nñka
mj;sk njhs'
tfia kï kj m%nkaO ukaosrfha oskm;d w¨;ska újr jk ljq`Mj,ska osia jk yd;ami mßirh fï fï
hehs ldg kï ksYaÑ; j lsj yels fjo@ tfia jqj;a wOHhkfha myiqj Wfoid kjl;djl mj;sk fmdÿ
,laIK mokï lr f.k úúO úpdrlhka bosßm;a l< ks¾jpk lsysmhla fufia oelafõ'
• kjl;dj jQ l,s kj;dj úIhfhys fmr kqjq úrE wjOdkhla olajk idys;Hdx.hla fyhska
ta kduh úfYaIfhka Bg .e<fma' ^bhka fjdÜ&
• lsishï fjkia ùulg ;=vq fok pß; iuQyhl wfkHdakH iïnkaOh m%ldY jkakd jQ o tla
jfrl oS os.g u lshjd wjika l< fkdyels ;rï m%udKhlska hqla; jQ o oS¾> tfy;a
taldnoaO;djlska hqla; jQ o l:dj kjl;djls' ^ue,alï lõ,s&
• udkj cSú;h os.=-mq`M,a whqßka újrKh lrkq ,nk pß; ksrEmKh m%uqL fldg .;a
.oHuh l,ams; wdLHdkh kjl;djhs' ^w¾kiaÜ ta' fíl¾&
• b;d újD; ks¾jpkhla fof;d;a kjl;dj hkq cSú;h ms<sn| fm!oa.,sl jQ o meyeos,s jQ o
m%;siaÓ;shls' ^fykaß fÊïia&
• kjl;dj hkq m%Yakhla wjfndaO lr fokakla ñi úi÷ula fhdackd fkdlrk ks¾udK
úfYaIhls' ^wekagka fpfld*a&
kjl;dj ms<sn| Tfí iajdëk ks¾jpkh fuys ,shkak

by; ish¨ ks¾jpk weiqßka .=rejrhd imhk ks¾jpkh fufia h'
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kjl;dfõ b;sydih fláfhka myokak

hï ks¾udKhla kjl;djla ùug n,mdk uQ,sl lreKq 04ls
1' .oHfhka ,shkq ,eîu
2' l,ams; l;djla jia;= úIhh lr .ekSu
3' cSú; újrKhla iys; ùu
4' l,d;aul w.hlska hq;= ùu

kjl;dj flál;dfjka fjkia jkafka flfia o@
fï fol u kj m%nkaO idys;Hhg wh;a h' kuq;a fjkialï /ila iys; h'
• flál;dj jQ l,s tla uQ,sl pß;hla ke;fyd;a pß;dx.hla ^pß;hl wxY=jla& fyda uQ,sl
Woafõ.lr wjia:djla fyda ksrEmKh flfrk idys;Hdx.hls' tys oS fiiq pß;" isoaê yd wjia:d
flál;djg nef|kafka by; m%uqL pß;h yd isoaêh flakaø fldg f.khs'
• kjl;dfõ oS pß; flfrys uQ,sl wjOdkh fhduq flfrk w;r flál;dfõ oS wjia:d ms<sn|
jeä mqr idjOdk fjhs'
• flál;dfõ isÿùï leá fldg" ;Sj% fldg bosßm;a fõ' kjl;dfõ oS pß; iuQyhlg jeä
ksoyilska hq;= j yeissÍug bv osh yels fõ'
• kshu flál;dj kjl;dfjka fjkia jkafka flál;dfjys talSN+; jQ OdrKdjla ^tl u
wruqKla lrd hEu& úoHudk ùu ksihs'
;ud i;= wkqN+;Ska weiqßka ks¾udKh l< hq;f
a ;a flál;djla o kjl;djla o hkak ;SrKh l<
hq;af;a ks¾udKlrejd u h' ukao h;a kj m%nkaO idys;Hhg wh;a fï ks¾udK m%j¾. fol u Ys,amSh
,laIK w;ska tlsfklg meyeos,s fjkialï olajk neúks' wksla w;g f,dal idys;Hfha id¾:l;ajhg
m;a úYsIag kjl;dlrejka /ila isáh o tfia id¾:l jQ flál;dlrejkaf.a .Kk b;d w,am h'

kjl;dfõ uqLH ,laIK
1' pß; ksrEmKh
pß; ksrEmKh kjl;djl uqLH wx.h fõ' pß; ksrEmKh hkq f,aLlhd biau;= ù pß; ms<sn| úia;r
lsÍu fkdj lsishï iudc fyda fm!oa.,sl wjia:djlg pß; uqK .iajd Bg olajk m%;l
s %shd weiqßka pß;
iajNdjh mdGlhdg jgyd .ekSug ie,eiaùuhs'
fyd| kjl;djl moku kï pß; ksrEmKh ñi wfklla fkdfõ'''l;d ffY,sh jeo.;a h'
l:d úkHdih jeo.;a h''' tfy;a fï tllaj;a pß;hkaf. úYajikSh;ajh ;rï jeo.;a
fkdjkafka h' ^j¾cSkshd jq,a*a&
fï wkqj kjl;djl bosßm;a jk pß; m%;sks¾udKs; pß; jqj o tajd ms<sn| mdGlhdg úYajdihla f.dv
kef.k wkaoug bosßm;a úh hq;= fõ'
pß; j¾. lsysmhls'
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B' weï' f*daiag¾g wkqj kjl;djl pß; j¾. folls'
1' taldxY pß; ^me;,s pß;$ j¾. pß;& - ñksfil=f.a tla ksYaÑ; pß; ,laIKhla muKla yqjd
oelaùu' l`M fyda iqÿ pß; jYfhka fulS j¾.SlrKh oelaúh yelshs' úYsIag kjl;dlrejd ish
m%Odk pß; fufia bosßm;a fkdlrhs'
2' mßmq¾K pß; ^jgl=re pß;& - mD:.ack f,dalfha j¾. pß; yuq fkdfõ' fl;rï fyd|
ñksiqka ;=< mjd krl ,laIK iSñ; ixLHdjla fyda we;' pß;hla ;=<g úksúo f.dia th fyd|krl iïñY%Khla jyfhka bosßm;a lsÍu ñka m%ldY fõ'
pß; ksrEmKh i|yd kjl;dlrejka Ndú; lrk Wml%u /ils'
-

-

-

oDIaá flakaøh fjkia lsÍu -ñka woyia jkafka l;dj mdGlhd fj; bosßm;a lsÍfï oS ta
i|yd b,lal lr .kakd pß;h mdGlhdg fkdoefkk fia jßka jr fjkia lsÍuhs
p,k Ñ;% l%uh - Ñ;%mghl cjksld jßka jr fjkia lrkakdla fuka l;dfõ o o¾Yk jßka
jr fjkia l< yels h' kuq;a tys oS l;dfõ taldnoaO;dj wdrlaId úh hq;= h'
jia;=fjka wE;a-uE;a ùu - j¾Kkd lrk jia;=j Rcq o¾Yk jYfhka fuka u mßo¾Yk
fyj;a w;=re o¾Yk jYfhka o bosßm;a lsÍu' fuys oS l;=jrhdg tlS jia;=jg w;sYh ióm ù
ta .ek bosßm;a l< yelsjdla fuka u ;j;a úfgl ta we;=<g tî ne,Ssug o yels h' tmuKla
fkdj b;d wE;g ù tu jia;= ksÍlaIKh lsÍfï yelshdj o Tyq i;= fõ'
ú[a[dKOdrd Í;sh - pß;j, u;=msg f;dr;=re muKla fkdj we;eï úg tajdfha wNHka;r
is;=ú,s o oelaùug isÿ fõ' tys oS Tjqka is;k u;k wdldrh kjl;dlrejd bosßm;a lrk
wdldrhhs'
w;S;dj¾ck - pß; ,jd u bl=;a isoaê iaurKh lrùuhs'
yiqka yd oskfmd;a - l;jrhd u bosßm;a ù hula fkdlshd ,sms yd oskfmd;a weiqßka woyila
mdGlhdg ióm lrùu
kdgHrEmS ixjdo - pß;hl wNHka;r m%;sl%shd mjd wkdjrKh lr .; yels wkaofï ixjdo
weiqßka lrk jl%dldr ksrEmKh'
w;=re pß; ,jd m%Odk pß;hg wdf,dalhla iemhSu
w;=re l;d Wmfhdackh - l;dfõ uqLHd¾:hg ndOd fkdfldg uqLHd¾: WoaoSmkh WÑ; mßos
taldldÍ;ajh ì| fy<k wkaofï w;=re isÿùï wE|Su

2' l:dj yd l:d úkHdih
l;dj hkq ms<sfj<lg f.d;k ,o isÿùï je,ls' th l;dka;rh hkqfjka o ye|skafõ' l;d úkHdih
hkqfjka ye|skafjkafka l;djl we;s isoaê ud,dj iy tajd tlg iïnkaO flfrk ms<sfj<hs' tkï
fya;=-M, ika;;sh ms<sn| úfYaI wjOdkh fhduq lrñka ksYaÑ; rgdjlg wkqj isoaê .e<mQ l;djhs'
3' h:d¾: ksrEmKh
cSú; újrKh wruqKq lr .;a;la neúka kjl;dfõ uQ,sl wx.hla jYfhka h:d¾: ksrEmKh ye|skaúh
yelshs' ñksia cSú;h h:d¾: iajrEmfhka fyj;a i;H f,i" wjHdc j ksrEmKh lsÍu ñka .uH fõ' ñka
woyia jkafka we;s ieáfhka u fyj;a ;d;a;aúl j ksrEmKh lsÍug jvd ñksia osúfha h:d-w¾:h
fyj;a kshudldr w¾:h ksrEmKh lsÍuhs' h:d ;;a;ajh ms<sn| kjl;dlrejdf.a m%;sl%shd oelaùu
h:d¾: ksrEmKh hkqfjka mejfia'
wm fjfik iudcfha fndfyda úg ndysßka osia jkafka jHdc iajrEmhls' tfy;a th myiqfjka y÷kd
.; fkdyel' fulS iudc lv;=rd úodrKh fldg" úksúo f.dia f,dfjka jix ù we;s i;Hh ;;a;ajh
fmkaùu kjl;dlrejdf.a ld¾hNdrhhs' fuys oS ks¾udKlrejdg fya;=-M, iïnkaOh flfrys wjOdkh
fhduq l< hq;= fõ'
4' oDIaáfldaKh
l;dj bosßm;a l< hq;af;a ldf.a wêldÍ;ajh hgf;a o ke;fyd;a ldf.a fufyhùu hgf;a o hkak
oDIaáfldaKh hkafkka woyia flf¾' fï i|yd fhdod .kakd wêldÍ;aj lsysmhls'
1' W;a;u mqreI oDIaáfldaKh - l;djg u iyNd.S jk uu kñka ye|skaúh yels pß;hla
wêldÍ;ajh ,nd f.k l;dj lSu
2' m%:u mqreI oDIaáfldaKh - pß; jeä .Kkla isák úg uu kue;s pß;h muKla biau;= jk
fia l;dj lSug fkdyels wjia:d Wod úh yelshs' túg wjyH mßos wE;a-uE;a fjñka pß; <`.ska fyda
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wE;ska ys|sñka wjYH kï pß; ;=<g nisñka o l;dj bosßm;a l< yels úh hq;=hs' ta i|yd f,aLlhd
neyer isg l;dj lSu fuys oS isÿ fõ' th fldgia 03g fnfoa'
1'm%:u mqreI i¾jfõoS ndysr - pß; ms<sn| ish¨ foa rplhd okakd nj y`.jhs
2' m%:u mqreI i¾jfõoS flakaø.; - rplhd pß; ms<sn| ish¨ foa okaakd w;r u tla
pß;hla ;=<g úfYaIfhka msúfihs
3' m%:u mqreI i¾jfõoS mQ¾K - pß; ms<sn| ish¨ foa rplhd okshs' tfuka u ´kE u
pß;hla ;=<g msúiSfï yelshdj we;'
5' miqìu
mdGlhdg úYajdih r|jd .; yels miqìul l;dj ia:dms; lsÍu ñka m<uqjekakhs' pß;-isoaê wdosh
ksrEmKh l< hq;= jkafka WÑ; miqìul msysgqùfuks' Bg ydks odhl jk lsisjla miqìfuys fkd;eîug
f,aLlhd j. n,d .; hq;= fõ'
6' NdId ffY,sh
-wod< pß; yd miqìug WÑ; mßos NdId ffY,sh Ndú; l< hq;=hs' fuys oS m%dfoaYSh fyda mßñ;
NdId jHjydr .ek o ie,ls,su;a úh hq;h
= s' tu.ska o mdGlhdf.a úYajikSh;ajh we;s fõ'
-tfuka u ldjHd;aul NdIdjla Ndú; lsÍu i|yd Wmud-rEml wdos w,xlrK ksis mßos
T!Ñ;Hfhka hq;= j fhosh hq;=hs'
-ixfla; wkqidrfhka we`.jqï lsÍfï m%;sNdj iQr f,aLlhd i;= NdId YlH;djls' jpk úYd,
ixLHdjla wkjYH f,i úhoï fkdfldg tajd ixfla; u.ska bosßm;a lsÍu jeo.;a fõ'
-ixjdorEmS NdIdjla u.ska úfYaIs; jQ cSjuh iajNdjhla w;am;a lr .; yels h'
-èjksmQ¾K NdIdjla fhoSu ks¾udKfha jHx.Hd¾: ckkhg fya;=jls'

neoafoa.u kjl;dj
• uq,a lD;sfha rplhd - f,kdâ jq,a*a
• mßj¾;kh - ta' mS' .=Kr;ak
• miqìu - yïnkaf;dg m%foaYfha úh<s l,dmhg wh;a Y=Ial jkdka;rfhka jeiqKq neoafoa.u kï l=vd .uls
• uq,a lD;sh rpkd jQ j¾Ih - 1913
• mßj¾;s; j¾Ih - 1949
• m%Odk pß; - l;dj wdrïNfha oS is,s÷ kï ovhlalrejd" l;dfõ w. Nd.fha oS Tyqf.a oshKsh jQ mqxÑueKsld
• oDIaáfldaKh - m%:umqreI i¾jfõoS mQ¾K oDIaáfldaKh
• pß; yd Tjqka w;r mj;akd in|;dj nfnydñ wdrÉÑ ¬ kekafpdydñ
^uiaiskd&

^fidhqrd&
nnqka ¬ mqxÑueKsld

äx.sydñ ¬ is,s÷
^fidhqßh&

^oshKsjre&
yskaksydñ

l¾,skdydñ
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³ ie'hq' úpdr m%Yak i|yd fhduq ùfï fmdÿ wdlD;shla yd isiqkaf.a jeä wjOdkhla fhduq jk m%Yak
lsysmhla i|yd ms<s;=rg fhuq jk fþo lsysmhla fuys oS wm úiska bosßm;a flfrk w;r th wdo¾Y
fldg f.k ta wkqj Tfí ms<s;=rg m%fõY ùu yd ms<s;=r f.dvke.Sfï iajdëk ffY,shla f.dvk.d
.ekSug yels fj;ehs wfmalaId flf¾'
´kE u úpdr m%Yakhg ms<s;=re ,sùu i|yd jk m%fõY igyk
foaYSh mßirh miqìï lr f.k rpkd jQ kjl;d w;r mqfrda.dó kjl;djla jYfhka ye|skaúh
yels neoafoa.u" f,kdâ jq,a*a kue;s iqÿ cd;sl mßmd,k ks,Odßfhl= úiska úis jeks ishjfia uq,a
Nd.fha oS bx.%Sis NdIdfjka rpkd l< lD;shl wkqjdohls' iqÿ wêrdcHjdoSkaf.a hg;aúcs;hla j mej;s
w;S; ,xldfõ .srejdm;a;=j wdY%s; Y=Ial jk .enl .s,S mej;s neoafoa.u kñka ye|skafjk l=vd
.ïudkhla miqìï fldg f.k úrÑ; fuu kjl;dj ta' mS' .=Kr;ak kï úYsIag wkqjdolhdf.a
iqLkuH NdId ffY,sfhka Tma kexù uq,a lD;sfha cSjuh ix,laIK oaú-.=K lrñka isxy, mdGlhd fj;
,enqKq woaú;Sh idys;Hhsl odhdohla fia ye|skajqj ukd h' .eñhd fm<kq ,enQ wfkalúO wf;darhka
w;r fidndoyfï wldreKsl;ajh" wêrdcHjdoSkaf.a kS;s moaO;sh yd tys OQrdj,sh" jdKsc wd¾Ól rgdj"
;dlaIKsl oekqu yd wOHdmkfha W!k;d fuka u ñ:Hd úYajdi o jQ nj fuu kjl;dfjka ukd j
mila lrhs'
pß; ksrEmKh ms<sn| m%Yakhlg m%fõY jk wdldrh
pß; ksrEmKh kjl;djl uqLH;u ,laIKh nj fndfyda úpdrlhkaf.a ms<s.ekSuhs' merKs l;dj,ska
kjl;dj fjkia udkhla w;am;a lr .kafka tys mj;sk fulS iqúfYaI ,laIKh ksihs' f,aLlhd
ueosy;a ù l;dj lshd f.k hdu fyj;a wdLHdk ffY,sh kQ;k kjl;d idys;Hfha ks¾udKd;aul
,laIKhla jYfhka fkdie,fla' ta fjkqjg id¾:l ks¾udKhla kï uekúka pß; ksrEmKh lr ;sìh
hq;= nj j¾cSkshd jq,a*a jeks f,aLkfha yi< úoaj;=ka mjid we;' ksrEmKh hkq fmkaùuhs' mdGlhd
reÑl;ajhla olajkafka icSù iajrEmfhka ;ud yuqfjys ujk mßl,amk w;aú|Sughs' t neúka iQr
f,aLlhd isÿ lrkafka iajlSh l;dfõ wruqK yd .e<fmk mßos lsishï pß;hla iudcSh fyda Ndj
wjia:djlg uqyqK oSug i,iajd Bg olajk h:d¾:rEmS m%;sl%shd igyka fldg ;eîuhs' tfia fkdue;s j
wNjH fyda l`M - iqÿ pß; hkqfjka y÷kajk w;d;aúl" j¾. pß; wdLHdkrEmS j bosßm;a lsÍu
ks¾udKhl id¾:l;ajh úhelS hdug ;=vq foa' tneúka iqolaI f,aLlhd ish pß; m%;sks¾udKh lsÍfï oS
ksrEmKhg jeä bvla ,nd fok nj mejish hq;h
= s'
iudc ,laIK wdY%s; m%Yakhlg m%fõY jk wdldrh
kjl;d hkq udkj p¾hdjka mdol lr .ksñka f.dvkef.k idys;H m%j¾.hls' th ukq osúfha
idrh jYfhka .%yKh l< yels h:d¾: O¾u;djka èjks.; fldg f.dvkef.k NdId;aul úma,jhla
jYfhka ye|skaúh yelshs' W;a;=x. fyda wOu iSudjka w;r ksn| N%uKh jk ukqIH;ajh ms<sn| m%n,
mqreId¾: u;= flfrk kjl;d u.ska" lv;=rd úksúosñka iudc h:d¾:h iyDohdg ióm lsÍug iu;a
fõ' neoafoa.u tn÷ úYsIag .Kfha l,d lD;shls' oykj jeks ishjfia w. Nd.hg jkakg ,dxflah .eñ
ck cSú;j, h:d mlaIh .%yKh lr .;a úfoaYsl mßmd,k ks,Odßhl= w;ska rpkd jQ fuys uq,a lD;sh
;;ald,Sk fkdoshqKq .%dóh iudc foayfha úisr mej;s Wmøj rdYshla ksrEmKh lsÍug iu;a
ks¾udKhls'
NdId ,laIK wdY%s; m%Yakhlg m%fõY jk wdldrh
kjl;dj NdId;aul úl%uhls' iqug NdId jHjydr Ndú; lrñka cSjk h:d¾:h m%lg lsÍfï
Yla;sh iys; f,aLlhd kjl;djla u.ska tlS m%d;syd¾hh mdkafka h' ;ud ,;a cSú;dkqN+;s weiqßka
ks¾udKlrejd NdId;aul m%;sks¾udK ld¾hhl fhfoa' tys oS Tyq Ndú; lrk NdIdfõ w,xlrK yd
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T!Ñ;h iajNdjh ksid tlS ks¾udKh iyDohdf.a yDohdkkaolr iajNdjhg m;a fõ' fï wkqj NdId
udOHh ukd j Ndú; lsÍu kjl;djl id¾:l;ajhg u. lshk m%Odk idOlhla jYfhka fmkaúh
yelshs' neoafoa.u jkdys wkqjdohla neúka fuys iqNdú; NdId ,laIK ish,a,g u mdfya f.!rjh ysñ
úh hq;af;a tys wkqjdol ta' mS' .=Kr;akhkag h' Tyq ish iqúYsIag NdId ú,dih weiqßka f,kdâ jq,a*af.a
woaoelSu jvd;a ;:H wdldrfhka isxy, mdGlhd yuqfõ ;nd we;'

my; oelafjk úpdr m%Yakj,g neoafoa.u kjl;dj weiqßka ksoiqka olajñka ms<s;r
= e
,shkak
1

neoafoa.u kjl;dfõ úYsIag pß; ksrEmK YlH;dj ksoiqka foñka úuikak

2

.eñhd fm<k ,o úúOdldr iudc n,fõ. neoafoa.u YS>% mßydksh lrd fufyhùug iu;a úh'
fï m%ldYh ksoiqka iys; j úuikak

3

neoafoa.u kjl;dj jvd id¾:l ks¾udKhla ù we;af;a f,aLlhd fh¥ mßir miqìu iu. tys jQ
pß; uekúka mEyS isàu ksid nj ksoiqka weiqßka ikd: lrkak

7
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4
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fmros. YsIagdpdrfha m%uqL od¾Yksl ixl,amhla jk Y=kH;dj h:d¾:j;a flfrk ks¾udKhla
jYfhka neoafoa.u kjl;dj we.hsh yelsoehs ikso¾Yk j myokak

5

neoafoa.u kjl;dfõ ksrEms; is,s÷f.a pß;h fifkfynr msfhl= yd .=ma; ñksfil=f.a pß;
,laIK biau;= lrk wdldrh úuikak

6

fflrdál ñksiqkaf.a l+g Wml%uhkag yiq ùfuka wld,fha úkdY jQ fkdhs÷,a le,E .ul ;;=
neoafoa.u kjl;dfjka ksrEmKh flf¾' ksoiqka foñka myokak

7

jdKsc wd¾Ólh iu. .ug weo jegqKq úm;a neoafoa.u úkdY ùug n,mE wdldrh ú.%y lrkak

8
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mqxÑueKsld neoafoa.u kjl;dfõ úldikhg odhl jk m%uqL pß;h jkafkaoehs ksoiqka iys; j
úuikak

9

jkh ;=<ska u;= jQ .ula jkhg u n;a j hEfï fÄojdplh neoafoa.u kjl;dfjka ksrEmKh
fõ' ksoiqka iys; j úuikak

10 wkdosu;a ld,hl isg ia;%sh ú|s wfkalúO mSvdjka neoafoa.u kjl;dj weiqßka meyeos,s lrkak

11 ñ:Hd úYajdi ñksidf.a ixj¾Okh wvd< lrk wdldrh neoafoa.u weiqßka kso¾YkYS,S j
meyeos,s lrkak

9
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12 WÑ; mßir j¾Kkd Ndú;h ksid neoafoa.u kjl;dfõ úYsIag;ajh uekúka úoHudk fõ'
ikso¾Yk j úuikak

13 wkqjdolhdf.a NdId fl!Y,Hh neoafoa.u kjl;dj iyDodl¾IKh oskd .ekSug ifya;=l úh'
fï m%ldYh ksoiqka iys; j myokak

14 .u jkdys ixialD;sl ksuejquls' fulS ixialD;sl ksuejqu jkh kue;s iajdNdúl m%dldrh yd
isÿ l< wkjr; wr.,hlska blaì;s mrdch je,|.kakd wdldrh neoafoa.u kjldfjka
ksrEmKh fõ' fï nj úuikak

15 Ñ;a; ika;dkh fkdoshqKq ñksidf.a .uka u. ndOd iys; jQjla nj neoafoa.u úkdY ùu ms<sn|
idjOdk fjñka úuikak

10
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my; oelafjk m%ldYj, wjia:d iïnkaOh ,shkak
1

kqU,d yefudau;a nh jk ;ks w,shdgj;a u unh keye' uf.a nh fï uyd jkhghs

2

f.or ;shdf.k lkav w`oskag yßyïn lrkavhs oEjeoao ,Eia;s lrkavhs ;S ug mrÜáfhd jokj
o@

3

f.ô meá;a;sfha wehs WU ú, w;a werod,d wdfõ@

4

fudl o kx.sfh nv ysia fj,d o@

5

WU fyd|g mßiaiï fjhka ke;akï fudflla yß hflla m÷rlska t<shg mek,d WUj;a w,a,,d
veye f.k hdú

6

WU,d ;du <má jeähs' lef,a mdrj,a okafk;a keye

7

oeka b;ska whshf. <uqkag Th l,d uoE

8

uu jeÿjd <uhs yh fofkla' wka;u
s tld uf<a fï Bfha

9

WU .syska whsh;a tlal ulnEfjhka

10 lg jy.kska fudaä' wf.daia;=j ;uhs <uhs uefrk udfi
11 whsfhdaæ wjqreoaolska fmd,a f.ähla ux weyska oelafl kE
12 ux ÿmam;a ñksfyla' is,sï y;rla ;shd ;=klaj;a f.jkafk fudkjhska o@
13 fyaka jdfrg ;j udi ;=kla ;sfhoaos fudlg o oeka u ta .ek l,amkd lrkafka
14 nqÿkaf. wKj;a wykafk kEfk fï fydr w,s
15 fuod kq..y fyak lmmqjd u fo.=Khla f.jkakï
16 whsfhdaæ t;fldg wmg fjkafk nv.skafk
17 igka lrm,a,d ifydaorhsfka" ;E.a. ,iaikhs
18 ug ys;=fK .iaj, bkak hflla h lshd
19 ug rd;a;sßhg ksod.kav nE' WU .ek u ys; ys;d bkakjd
20 wlald' ug oeka ysrhla .kav ldf, fyd|d
21 wfma wmafmdÉÑf. u,a,s nekafo fldgf.däka
22 uu WfUka .;a;= flfyïu,la kE' ux wjqreÿ folla fyaka jev l<d
23 whsfhdaæ whsfhdaæ uf. ¥;a uf.ka .kav yokjd
24 <uh fndfydu <máhs' wE WUg fokag nE' taflka wm, we;s fjkav mqq¨jks
25 f.or md¨hs' oeka fïfla cSj;a fj,d m,la kE
26 WU,E wmafmdÉÑ ta uka;f¾ WUg;a ÿkak o@
27 ug WU;a tlal jpkhla l;d lr .kav ;sfhkjd
28 whsfhdaæ yduf;a bkak ñksiaiqkag m`vqre .ek l;d lr, we;s m,la ;sfhkj he
29 ;dmihka jykafi lshkjd m`vqre fndfydu l=vdh lsh,
30 wms ÿmamm;a ñksiaiq whshd' ta jf.a u fudavhs
31 wE .Eksfha' WU uf.a fld¨jg .y, ;sfhkjd' wehs ta@
32 Tõ uy;a;hd wmg fndfydu wkqlïmd lrkjd
33 Wm tacka;;=ud keye' msg .syska' WU fmiaiu tjdmka
34 óg biair ljodj;a WUg isú,a kvqjla fyu ;snqKo@
35 ux Wkakefy oel,d ;sfhkjd' ta;a ljodj;a l;d lr,d keye
36 lrof¾ b;ska bjrhs
37 ;uqkakdkafi ys;kjdo fï ñksyd t,a,dúh lsh,d
11
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38 thd wr lef,a ñksiaiq fokafkl=g ueß,d jefgkav fjä ;sh,d
39 Tõ úis wjqreoaola' WUg tal f;areKd o@
40 rd<ydñ we;a;g u fï .ek fudl=;a wdrxÑhla okakjd o@
41 WU <`. i,a,s fyu ;sfhkj o .Eksfh@
42 wd' ljodj;a ´flka msgfj,d tkav yïn fjkafk kE' ñksfyl=g
43 wmafmdÉÑæ wmafmdÉÑæ Tkak wdjdæ m÷fr b|,d hiaihd mekakd
44 Tõ' ug lef,a i;a;= l;d lrkjd
45 yduqÿrejfka udj fï fldfya o wrf.k hkafka@
46 th;a tlal,d uf. lsisu úreoaOhla kE' thd ud tlal lryhs lsh,d wdrxÑhs
47 tahs' WU, .sysx wr le,E frdfoa fydh, n,dm,a, fmÜáh
48 f.fkõ Th mrÜáj wef.a mq;d <`.g
49 WU Th l;dj Wfò f.or tlaflkdg lshdmka
50 Wfò .u fldfyao <uhd@
• Tfí jeä ÿr lshùu i|yd neoafoa.u kjl;dj ms<sn| ,shejqKq mqj;am;a ,sms folla fuys olajuq

01' නකතහ, ලරනහඩ් වුල්ෂස, ඵළද්ලද්ගභ ව අපි
සුනිල් කුභහයසිංව අතුලකෝයර
2013'02'19 osjhsk mqj;am;
කිසඹම් කෘතිඹක් ඳවශ න්ලන්, විලසලේ අිංශු භහත්රඹක් ලරසන් ලභන්භ ඒ කෘතිඹටභ විලලේ ව ඳරිපර්ණ ව ලඳෞද්ගලික භසතඹක් ලරසන් ද ඵ
කි යුතුඹ. එඹ විලසඹටත්, භහන වින්දනලේ භසතඹටත් ම්ඵන්ධ න්ලන් ලඳොදු වද, මර රඳ වද අසථහ මර්තිභත් කිරීලභනි. (ග්රැවළම් වෂස)
නකතහ - ප්ලරෝලඵඹහර් විසන් 1856 දී යචිත භර්ම් ලඵෝහරි කෘතිලඹන් නකතහ ඇයඹුණ ඵ ඇතළමුන් ලග් අදව වුද, 1740 දී ළමුලල් රිචඩ්න්
විසන් යචනහ කශ 'ඳළලභරහ' මුල් නකතහ ලලඹන් ඇතළලභක් කරුණු දක්න්ලන්, ඊටත් ප්රථභ ලිඹෆවුණ ඉතහලි ජහතික ියලඹෝනි ලඵොලකියලඹෝ ලග් ී
කළභයන් නභළති, කතහ සඹඹක ිංගෘහිතඹ ද, නකතහක් ලර ලනොගළලනන ඵ ට අරුත් දක්මිනි. ලකලේ නමුදු නකතහ නභළති හහිතයඹිංගලඹහි
ඇයඹුභ පිළිඵ විලසහඹ 18, 19 ඹන සඹස කයහ දිලන ඵ ඳළසඹ වළකි ඹ' ෘජුභ ලම් හහිතයහිංගඹ කුභක් ද ඹන්න ඳළසීභ දුසකය කරුණක්
ඵළවින් ලරො විවිධ හහිතයකරුන් දක්හ ඇති නිර්චනඹන් ලම් වහ විභසීභ සුදුසුඹ.
ඉඹන් ලොට් නකතහ ඹනු කුභක්ද ඹන්න වන් කලශේ, ' නතහ විඹලඹහි ලඳය ලනොව විර අධහනඹක් දක්න හහිතයහිංගඹ නකතහ
ලලඹනි, අර්නසට් ලේකර් වන් කලශේ, ඒ තුළින් 'භහන ජීවිතඹ වියණඹ ලකලයන අතය ගදයභඹ ඛ්යහනඹක් ලලඹන් ද ළරලකන ඵයි. ඊ. එම්.
f*daiaටර් වන් කලශේ කය කතහකින් ලභන්භ නකතහකින් ද කතහක් කිඹeලේ hkqfjks. ලම් ව කරs ජීවිතඹ පිළිඵ හයධර්භ ගළේ ව
ලවේතුපරහදී ඒකහඵද්ධතහකින් යුතු කතහකි ඹනුලනි, එන්වීන් ඳන්ලන්' එඹ කහභය විලහර ිං්යහකින් භන්විත භන්දියඹකට භහනන ඵඹ
fcdhsia mjikafka. ලචලකෝෂස 'ප්රලසනඹක් අලඵෝධ කය දීභ මි විඳුභක් අනහයණඹ ලනොකයන්ලන් නකතහකි' ඹනුලනුත් ලඩ්විඩ් සසල් වන්
කලශේ, නකතහ ඹනු 'ජීවිතඹ පිළිඵ චිත්රඹකි' ඹනුලනි.
නකතහ පිළිඵ විභන විචහයකfhda ඒ තුශ තිබිඹ යුතු රක්ණ කලර් ද ඹන්න විග්රව කය දක්ති. ඉතහ ලකටිලඹන් වන් කලශොත්, එභ කතහ
සතු හුලදක් කර්තෘ විසන් නිර්භහණඹ කයන රද නතභ කතහසතුක් විඹ යුතුයි. ලවේතුපර ඵතහ භළනවින් ඳළතීභත්, තයඹට ශිංන
විලසහනීඹත්ලඹන් එඹ ලඳශ ගළSu;a úh යුත= ඹ. එඹ ගදයභඹ ඛ්යහනඹක් ලලඹනුත් හුලදක් කතහක් කීභ ඳභණක් ලනො කරහත්භක රක්ණ
ඉසභතු න ලේ අසථහ වහ සද්ධි නිරඳණඹ විඹ යුතුඹ. බහහ èනි පර්ණ-අර්ථ පර්ණ-ය පර්ණ ලර ඳළතිඹ යුතුඹ. දෘසටිභඹ ලලඹන් භහජ
වියණඹ වහ මිනිස සත වියණඹ කශ යුතුඹ. භහන දඹහ ළනි උත්තභ ගණලේ පුරුහර්ථ ^jákdlï& හධනඹ විඹ යුතුඹ. චරිත නිරඳණලේ දී
තහත්වික නිරඳණඹ කිරීභ ළනි කරුණු අරුත් ගන්න රක්ණ අතය සුවිලලේෂී න ඵ කි වළකිඹ.
භහජ ිංලලෝධනලඹන් වහ ඛගමික, ිංසකෘතික පුනර්ජීනලඹන් ලභන් භ විලනෝදහසහදඹ දනමින් ඇයඹි රහිංflaඹ නකතහ කරහ ක්රභලඹන්
ර්ධනඹ වී දුය ගභනක් ඳළමිණ ඇත. නමුත් තභත් ළරකිඹයුතු ර්ධනඹක් සදුවී ලනොභළති ඵ ඵහුතය විචහයකඹන් ලග් භතඹයි.
"සිංවර න ප්රඵන්ධ ලවත් නකතහ ඛයම්බ වී ලම් න විට ලතර්ඹකටත් ළි  කහරඹක් ගතවී ඇත. 1864 දී අයිළක් සල්හ ලිය හනහන්ත ඳවුර
වහ කහරකන්නි ඳවුර ඹන කෘති සිංවර න ප්රඵන්ධඹන්හි ඛයම්බක කෘතිඹ ලේ ළරකු ලවොත් ලම් න විට වරිඹට භ ලතර් එකවභහයක් ගත වී ඇත.
ඇතළම් විඹතුන් සතන ඳරිදි සිංවර නකතහලේ පුලයෝගහමිඹහ ලඵන්ලතොට ඇල්ඵට් සල්හ ලේ රකත ලවොත් සිංවර නකතහට ලම් න විට (1986)
ලත ර්ඹක් කල් පිරී ඇත. එදහ ලභදහ තුය සිංවර නකතහ ඉතහ විසතුරු වත්, යත් වත්, සද්ධීන්ලගන් ගවK ගභන් භගක් ඔසලේ ඳරිණහභඹට ඳත් වී
ඇති ඵ පිළිගළනීභට සදුලේ. ඉතිවහඹ අතින් එතයම් ඳළරැණි ලනොව ද, ලසු ලඵොලවෝ යටර නකතහට ඩහ විවිධත්ඹක් , ගළඹුයක් වහ
ිංකීර්ණත්ඹක් සිංවර නකතහලේ දළකිඹ වළකිඹ." (සඹක සිංවර නකතහ, භවහචහර්ඹ උදඹ ප්රලහන්ත භළද්ලද්ගභ, 2003, චතුය, පිටු අිංක 64)
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ශ්රී රිංකහලේ දකුණු ප්රලද්ලලේ වම්ඵන්ලතොට නභළති දිසත්රික්කඹට අඹත් නගත ගභක් ඳසුබිම් කය ගනිමින් "ද විලල්ඡ් ඉන් ද ජන්ගල් " යචනහ කයන
ලරනහඩ් වුල්ෂස ඹන නභ ශ්රී රහිංකික ජනතහට හුරු පුරුදු නභක් ලර භතක ටවන් තුශ දහතනික  ලිඹeවී ඇති ඵ ලනොයවකි. හහිතයh
ලඳෝණලඹහි රහ විලද්ශික සවිල් ලේකඹන්ලගන් සදුව ලේඹ අඳට අභතක කශ ලනොවළක. කතුයඹහ ඵළද්ලද්ගභට ලක්න්ද්ර කය ගන්ලන්, නගත
දුසකය;d ueo ජීත් න අතළඟිලි ගණනට ඳභණ කුටුම්nගත  දිවි ලගන ජන පිරිකි. නලඹනුත් ලොඵහදවලම් ෆභ යනඹකිනුත්, හණිජHභඹ
රුදුරු වසතලේ අහිතකය ඵරඳෆම්ලිනුත් පීඩහ විඳින fÄදහන්ත රැකින් භන්විත අයහජ අත්දළකීම් යහශිඹක් කතුයඹහ අඳ වමුට ලගන එයි. ඔහු
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නහන්තයඹ, ලම් ප්රජහ භග ෆභ අතින්භ ඵද්ධ වී ඇති ඛකහයඹ වහ ඔවුන් ජීත් කයවීභට ඵඩවිඹත රැකීභට ලභන්භ, තුට වහ බිඹ ද එක් කයන
ඳභණක් ලනො භයණඹට ද භග ඳහදන ඔවුන් ලග් වළසරීම්, ත්;a චර්ඹහන්හි සරි උසුරන ඛකහයඹ දනන්නට ද, ඔහු ෆභ අතින්භ ගන්නහ ෆඹභ වහ
අහනලේ භව නඹ විසන් ගභ ියර ගන්නහ ඛකහයඹත් තුළින් ඳහඨකඹහ තුශ ශූනයතහ ඹන ළඵෆ දර්ලනලේ ඛලරෝකලඹහි චිත්රඹක් භළවීභට දයන
උත්හවඹ අගඹ කශ යුතුඹ. ලභහි ප්රධහන චරිතඹ ලර සලිඳු සඹ බිරි ි ිංියරිවහමි ලභන්භ නිවුන් දරුන් න පුිංචිභළණිකහ වහ හින්නිවහමි පිළිඵ ඳහඨක
අධහනඹ ලඹොමු කයන කතුයඹහ සලිඳු, දරුන් විලඹහිරහ දක්න දඹහඵයත්ඹ ද, කෘතිලඹහි මුල් ඳරිච්ලඡ්දලඹන් අධහනඹට රක්කයයි.
"සළිඳුලග් ලරොකුභ න්ලතෝඹ වලේ, නඹ ගළනත්, තභහ දඩඹලම් ියඹ ගභන් ගළනත්, දිඹ කඩර මීඳලේ යහත්රිලේ රැක සටි ළටිත්,
ගස ලලේ සටි තුන් වහ ඹකුන් ගළනත් තභ ශභයින්ට විසතය කය දීභ ඹ." (පිටු අිංක 19)
1913 තයම් ඈත කහරඹක යචනහ න "ද විලල්ඡ් ඉන් ද ජන්ගල්" ෆභ අතකින්භ පීඩහට ඳත් දුප්ඳත් ගළමිඹහ ලග් ජීවිතඹ තුළින්, ඹටත් විජිත භලේ ශ්රී
රහිංflah ජන ජීවිතලේ ඹථහ සබහඹ නිරඳණඹ කයන්නට දයන එක්තයහ ෆඹභකි. එඹ 'ඵළද්ලද්ගභ' නමින් සිංවරට ලඳයරන ඒ. පී. ගුණයත්නඹන්ලග්
උත්හවඹ ද ඊට භ භහන න්නට ඇති ඵත් සතන්නට ලඳො,මන ඵ ඳහඨක භනලේ ඇලන සතුභක් ළනිඹ. එලභන් භ එඹ, ඳෘථුර ඳහඨක
පිරිකලග් දහතනික ඛදයඹට ඳහත්ර න්ලන්, එභ චරිතර සබහඹන් ලභන්භ ඔවුන්ලග් භලනෝබහඹන් වහ නහන්තය ඇසුරු කය ගත් ජන ජීවිතලේ
වයසකඩක් ඒ තුළින් පිළිබිඹු කයන්නට භත් න නිහ ඹෆයි සතිඹ වළකිඹ.
'ලරනහඩ් වුල්ෂස' සඹ කෘතිඹ තුශ අතිලඹ තත්;aහකහයලඹන් ද සුවිලද ලරසන් ද ප්රඵර හග් චිත්රඹක් නගන්ලන්, රිංකහලේ ඈත පිටිය ගභක ළසන් තභ
දිවි රැක ගළනුම් ස සබහ ධර්භඹ භග ලගන ඹන ලම් අයගරලේ දුක්් ලේදනහයි. ලම් හග් චිත්රඹ භග ම්ඳර්කඹට ^weiqrg& ඳත් න අපි ගළමිඹන්
ලග් දුර්දලහට ඳදනම්  ඳතින ලවේතු න තහක්ණික ඳසුගdó;ajh ඳක් කයමු. ඒ අතයභ අඳ වදත් ලම් දුර්දලහ අයඵඹහ කම්ඳහ ලයි. ලම්
දුර්දලහට ලවේතු භූත ඳත්නහ තතු ඉක්භ ඹළලම් ඛලහ වුල්ෂස සරීන්ලග් කෘතිඹ තුශ නිoන් ඳතී. (හහිතය කරහ ඛදිඹ ගළන, භවහචහර්ඹ සුචරිත
ගම්රත්, 1995, පිටු අිංක 55, චතුය)
වුල්ෂස විඹතහණන් ලඳයදිග සවිල් ලේඹට එක් න්ලන්, ඹ අවුදු 21 දී ඳභණ ලවත් ර් 1904 දී ඳභණඹ, ලභභ ඉිංග්රීස ජහතිකඹහ 1908.08.28 දින
සට 1911.05.20 දින දක්හ වම්ඵන්ලතොට දිසත්රික්කලේ උඳ දිහඳතියඹහ ලර කටයුතු කය ඇත. තභ ඳරිඳහරන දිසත්රික්කලඹන් වරි අඩකටත් ඩහ ළි 
භූමි ප්රභහණඹක් නහන්තයලඹන් ළසී ඳළති අතය දිසත්රික්කඹට අඹත් මුළු භූමි ප්රභහණඹ න ර්ග ළතපුම් 1200 ක් අතුරින් ර්ග ළතපුම් 600 ක් ඳභණ
ව භහගම්ඳත්තු ඳහරන ලකොට්ඨහඹ නලඹන් ළසී ඳළති ඵ භකහලීන හර්තහ වන් කයයි. අද ද න ත්;a උදයහනඹක් ලර ප්රකට ඹහර ව
බන්දර ලභන් භ භෆතක් න තුරු ඳක්ෂීන් |වහ ප්රසද්ධිඹක් දයන වීයවිර තිස අබඹ භූමිඹ ද අඹත් න්ලන්, එකට ඳළති භහගම් ඳත්තු කරහඳඹට ඹ.
සබහ ලෞන්දර්hඹටත් න ත්;a ජීවීන්ටත් භවත් ඇල්භක් දළක්ව වුල්ෂස ය 07 ක් තයම් ලකටි කහරඹක් රක්දි ගත කශ ද, ගළමි භහජඹ තුශ
ඳළති ඛචීර්ණකල්පික ^merKss idïm%odhsl ÿ¾u;j, t,an isàu& සබහඹත් තත්කහලීන ප්රලසන පිළිඵත් භනහ අලඵෝධඹකින් සඹ නිර්භහණඹ සදු
කය ඇති ඵ ප්රතයක් ලයි. ඔහුට තභ නිර්භහණඹ හර්ථක කය ගළනීභ වහ ලභභ කරහඳඹ ලවොඳින් නිරීක්ණඹ කිරීභටත් ජන ජීවිතඹ පිළිඵ භනහ
ඳරිචඹක් ඇති කය ගළනීභටත් රද සවිල් තත්ත්ඹ ද සඹ ඳරිකල්ඳන ලක්තිඹ ද පිටුඵරඹක් වී ඇති ඵ කි වළකිඹ. කතුයඹහ තභ ිංචහයර දී දුටු,
නතුන්ලග් වළසරීම් fuka u විවිධ අසථහ o දළකුම්l¨ සද්ධි jYfhka ඳහඨකඹහට ඳන ඛකහයh නිදසුනක් ලභලර තහත්වික වින්දනඹට වසු කය
රයි.
"නිරිතදිග සුශඟ ඳටන් ගළනීභ භගභ අලිඹහ ලඳය පුරුදු ගිං ඉවුය කයහ ඛඳසු ඇලද්. එලවත් ඌයහට ලවෝ මුහට ලවෝ දළන් ඒහ භතක
නළත. දිඹ ශර ලිසන ඉවුරු අතලයන් ඔවුහු ශිං විඹ ලනොවළකි ලම් දිඹ කඩල් ලදට ලවොස දික් කය ලගන රෑ දල් ලට්
කළයලකති. භවරු පිඳහලඹන් වහ ලලවසන් මිඹ ඹත්. දිඹ බීභට කයන උත්හවලේ දී ඳඹ ලිසහ ඹළලභන් ලම් දිඹකඩ රට ළලටන
භවය ලතක් වළන්දෆට එන ලකොටිඹහට ඳවසු ලගොදුයක් න්ලන්ඹ. පිඳහලඹන් පීි ත මු යිංචු විඹළි කළරලේ එවහ ලභවහ වළසලයත්,
මුහුද ලදසන් වභහ එන තද සුශලේ තුය ඉක් ඔවුන්ට දළලන්. මුලෝ දිඹ තිලඵන ළේ ගිංගහ ඳසු කය සුශලේ වභන දිඹ ග අනු දසන්
ද භ මුහුද ලදට ගභන් කයති, තළනින් තළන නළති නළතී කය ඔහ දිඹ ඉ අල්රමින් මුහුදට භ ශිං ලති. ලම් ගභලන් දී පිඳහඹත්
විඩහත් නිහ අතය භග මිඹ ඹන මුලෝ ලඵොලවෝඹ. හිල්ලු මු යිංචු පිටුඳ ගභන් කයමින් කුඩහ මු ඳළටවුන් ඇද භයහ කෆලම් ලඹලදති.
ඳළටවුන් ඛයක්හ කය ගළනීභට තයම් දිරිඹක් ලභවිට මු ලදනුන්ට ඉතිරි නළත. අන්තිලම් දී ලම් මු යිංචු අවුත් නළලතන්ලන්, දිඹ
ලඳොදක් නළති මුඩු මුහුදු කයලඹහිඹ." (ඵළද්ලද්ගභ, ඳරිර්තනඹ ඒ.පී.ගුණයත්න, ගුණලේන, 1994, පිටු අිංක 6, 7)
ඵළද්ලද්ගභ යචනහ කයන්නට ඔහුට ලක්තිඹක් රඵහ දුන් ඔහුලග් භ ටවන් තුළින් ද විලද න්ලන්, සඹ අත්දළකීම් ඳයහලඹහි පුළුල් ඵභ ඵ කි යුතු ඹ.
එනම්, 1909. 01. 27 දින උලද් ඳහන්දරින් භ ගලඟන් එතය  (භළණික් ගඟ) අබඹ භූමිඹට (ඹහර) ියලඹමි. ෘක්රතහදිලඹන් ලතොය ෆභ විෘත භූමි
බහගඹක භ ඉතහ අරිංකහය අිංතට්ටු හිත මු යිංචු විලහර ිං්යහක් වහ මී වයකුන් යහශිඹක් ද දක්නට රළබිණි. කුඩහ මී වයලකකු තයම් ව ලගෝලනක්
දුටුලමි. භලග් කයත්තරට ඩහ ළතපුම් 12 ක් ඳභණ ඉදිරිලඹන් ඳළමිණ එදින යහත්රිඹ ගත කිරීභට ඵරහලඳොලයොත්තු ව භවලඳොතහන නභළති සථහනඹට
ඳළමිණිලඹමි. නඵඩගසළ කේි ඹ අර තණ නිල්ලල් ඹහය 60 ක් ඳභණ ඈතින් ගස ඹට තණ කමින් සටි මුන් 70 ක් 80 ක් ඳභණ අරිංකහය
දර්ලනඹක් නළයඹුලමි. අඳ දුටු මුfjda දු ලගොස නහන්තයලේ භහයිභ අර නළතී අඳ ලද ඵරන්නට වව. විඹළි කහරලේ දී ලම් අබඹභූමිලේ මලික
අලයතහ තුන්ට අලය ජරඹයි. එභ කහරලේ දී අබඹභූමිලේ භධයඹට ඛන්න විෘත භූමිලේ පිහිටි කුඩහ ළේ වහ ජර උල්ඳත් සඳීඹයි. නිරිත දිග
ලභෝම් සුශිං හගයලේ සට වභහ එයි. ලම් කහරලේ දී ගිංගහ ජරඹ ලොඹහ ගළනීභට වළකි නුලේ අලින්ට ඳභණඹ. මුන් වහ මී වයකුන්ට ගිංගහ අභතක
ලේ. උyq හගයඹ ලදසන් වභන ජර හසඳ හිත සුශඟ ලදට ඉ අල්රමින් සුශිං ලදට හිස වයහ දින ගණන් ගත කයති. භවය මුලෝ වහ මී වයකුන්
ගිංගහරට ශඟහ වීභට ලඳය අධික පිඳහඹත් දළි  ලලවත් නිහ මිඹඹති. 'එිංගල්ලඵක්' භට ඳළසුලේ ලභභ කහනුලේ දී ඇතළම් මුන් ජරහල වහ
උල්ඳත් ලොඹහ ගන්නහ නමුත් ඒහලේ ජර භට්ටභ ඉතහ ඳවළින් තිලඵන ඵළවින් ජරඹ බීභට ලනොවළකි නහඹට ජරලේ ඉ අල්රමින් ජරහල ටහ
ගභන් කයමින් ගත කයන ඵයි.
1909.01.30 , උදෆන ඛඳසු ඹහරට ඳළමිණිලඹමි. ඳසරුලේ නහන්තයඹ වයවහ උතුරු ලදට ගභන් කයන අතය අලි ලදලදනකුලග් ටනක්
දුටිමි.ලරනහඩ් වුල්ෂස කෘතවසත භහධයලේදිලඹකු ලර වම්ඵන්ලතොට න දිවි හර්තහ කයන්ලන්, ඉතිවහලේ ලභලතක් කලයකු ලවෝ ලනොකශ අන්දභට
ඵට ලභළනි හක්H ලකොතයම් ප්රඵර න්ලන් ද ඹන්න විබහග කශ යුතුඹ. දවඅට ව දවන ළනි ලත ර්, භහජයීඹ, ඛර්ථික, ලද්ලඳහරන ලභන් භ
හහිතය වහ කරහ ඹන ෆභ අිංලඹකින් භ න ිංකල්ඳ ඔසලේ භහන චින්තනඹ කසවීභට ලඳ,ඹුK යුගඹක් ලර අධහනඹට ලඹොමුන ඛයම්බඹකි.
එහි ප්රතිපරඹක් ලර භකහලීන මිනිහ සයුම් වහ ිංකීර්ණ අධයහත්භඹ පිළිබිඹු කයන නිර්භහණ ලකලයහි දඹහර්ø න්නට විඹ. සිංවර නකතහලේ බීජ
අසථහ විභසීලම් දී, බුදුභලේ ඛබහiඹත් ජනක;d වහ ඵටහිය නක;dලේ සද්ධහන්තඹනුත් ඵරඳෆ ඵ ලභන් භ ක්රභලඹන් ලම් ම්මි්රණඹ ලද්ීh
යටහක් ලදට ගභන් කිරීලම් සබහඹක් කහලීන  සදුව ඵ ද වන් කශ වළකිඹ.
පිඹදහ සරිලේන සරීන්ලග් ඛගමික ඛබහiඹ තුළින් භතු කශ අධයහත්මික- බහභඹ ගුණඹට ඩහ ලනස ඛකහයඹකින් යසකඹන් ලග් වදතට මීඳන
ඩේ.ඒ. සල්හ සරීන් ඵටහිය නකතහලේ ප්රණතහ ලකලයහි ලරොල් ඇති ඵ ඔහුලග් නිර්භහණ තුළින් විලද ලකරිණි. භකහලීන ඇතළම් විචහයකඹන්ලග්
අදව වලේ, ඩේ.ඒ. සල්හ සරීන් භහන ජීවිතඹ ළඵෆ ලලඹන් ලනොදුටු භනඃකල්පිත භහජ සතුම් ප්රකට කයන්නට ලලවසුන ලල්්කලඹකු
ලලඹනි. භකහලීන විචහයකලඹකු ඳහ තිබුලේ 'යයිගර් වළගහඩ් ලග් 'ිය' ළනි ලඳොත්ර ඵරඳෆභ ලභොහුලග් කෘතිර විදයභහන වීභ, ඔහුලග් කෘතීන්ර
පිළිබිඹුන ලනොගළඹුරු ජීන දෘසටිඹට ලවේතු න්නට ඇති ඵයි. එලවත් තභහ වහත්ඳ ජීවිතඹ ගළඹුරින් අධයඹනඹ කයන භහර්ටින් වික්රභසිංව සරීන්
ඵටහිය නකතහලේ රක්ණ විභර්ලනඹ කයමින් ලද්ීඹ ඛකෘතිඹක් ලගොඩනගහ ගළනීභට දයන ප්රඹත්නඹ වමුලේ පිඹදහ සරිලේන, ඩේ. ඒ. සල්හ,
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ගුණදහ අභයලේකය ඹන ලල්්කඹන් ලග් කෘතීන් ලන් ලන් ලලඹන් ලගන හකච්ඡහ කශ වළකි ඵ ලඳන්හ ලදන අතය, ලම් ඳසුබිභ ඉතහභ
ලකටිලඹන් වන් කිරීභට සදුවලේ, ලම් අතයට ඳළමිලණන ලරනහඩ් වුල්ෂස ලග් 'ඵළද්ලද්ගභ' එලතක් ඳළති සබහඹත් භග අධයහත්මික ලලඹන්
ඹහකයන පුරුකක් ලර ළරකිඹ වළකි ඵළවිනි. එනම් ඳළති ලද්ීඹ කථහ ම්ප්රදහඹ ලනුට න ම්ප්රදහඹක් ඇයඹීලම් ඛයම්බඹ 'ඵළද්ලද්ගභ' තුළින්
භනහ ප්රකට වීභයි.
ය 25 ක ඳභණ තරුණලඹකු ලර, දිසත්රික්කලේ ඳරිඳහරන නිරධහරී ලලඹන් ඳත්න වුල්ෂස නහන්තයර ිංචහයඹ කයමින් මුරදී නතුන් දඩඹම්
කයමින් ලගව දිවිඹ සඹ ජීන ප්රෘත්තිඹ තුශ දිසන අයුරු දිනටවන් භනහ තවවුරු කයයි."1909. 02. 01 උලද් ඛවහය ගළනීභ වහ තල්ගස භිංකඩ
දක්හ ඳයින් භ ලගොස ඳසරු කටගමුට ඳළමිණිලඹමි. ගභලන් දුය ළතපුම් 30 ක් ඳභණඹ. ගභලන් දී ළරකිඹ යුතු මුන් ිං්යහක් දුටු නමුත්
නහන්තයලේ දළි කභත් මුන්ලග් නුපුරුදුකභ වහ බිඹ ගතිඹත් නිහ උන්ට මීඳ වීභ දුසකය විඹ. එක් සථහනඹක දී අඳට නුහුරු වහ නුපුරුදු ලේදඹක්
ඇලන්නට ව අතය න නිරධහරිඹහ (එිංගල්ලඵක්) එභ ලේදඹ ශලකු ලග් ඵට තීයණඹ කලශේඹ. එභ ලේදඹ ඔසලේ ගභන් කශ අඳට දළක ගන්නට
වළකි වලේ, දිඹ ශක සටි දළළන්ත කිඹුලරකි. ඌට ලි  තළබුලමි. ලවමින් සීරුලේ ඉදිරිඹට ඇලදන්නට ව කිඹුරහ ලග් කලට් දත් ලනොභළති ඵ
ලඳනුනි. (ඹසගත නිහ න්නට ඇත) කිඹුරහ ලග් උගුලයහි විලහර ඉේලඵක් හියවී තිබිණි. කිඹුරහ විසන් ඉේඵහ අල්රහ ගන්නට ඇත. නමුත් දත්
ලනොභළතිකභ නිහ ඉබිකටු විනහල කිරීභට ලනොවළකි වීලභන් ඉේඵහ උගුය දක්හ ලිසහ ලගොස හියලන්නට ඇත. අඳට ඇසුණ ලේදඹ ඉේඵහ පිට
කයන්නට කිඹුරහ දළර උත්හවලේ ප්රතිපරඹකි. "
"වුල්ෂසලග් න ිංචහයඹන් තුශ යහඳහරික ලර ිංවිධහනහත්භක ලලඹන් කයන රද දඩඹම් කිරීලම් ඛකල්ඳ ද ප්රකට ලකලයන්ලන්
ඹeයි ඇතළම් විචහයකඹන්ලග් භතඹ විඹ. 'දඩඹම් කිරීභට අය ලදනු රඵන කහර සීභහන් තුශ දී යුලයෝපීඹ ජහතික දඩඹම්කරුfjda
ලනොකඩහ ලභහි ඳළමිලණති. යජකුභහයරුන් ඇතුළු ිංලතුන්, ලොල්දහදුන් වහ ළවිලිකරුන් ද ලම් අතය ලේ " (වුල්ෂස චරිතහඳදහනඹ
පිටු 178)
භeක්isම් ලගෝර්කි, ලදොසතලඹොේසකි, ඇන්ටන් ලචලකෝෂස, ී.එච්. ලරෝයන්ස ළනි ලල්්කඹන් තභ යටර සදු ව භහජ ලනසවීභ භළනවින් ටවහලගන
භහජ ලනසවීභ භත භහන චරිත ලනසන අයුරු තභ කෘති භියන් වියණඹ කයන්නට භත් විඹ. එලවත් අඳ යට තුශ, ඛයම්බලේ ඵළද්ලද්ගභ,
ගම්ලඳය<sඹ ළනි කෘති භියන් ප්රකට ලකලයන ලනසවීභ මලික ලලඹන් ලනසවීභක් දක්හ ගභන් කය ලනොභළති ඵ විචහයක භතඹයි. එනම්, ත්භන්
භහජඹ තුශ ද ඊට භගහමී චරිත ඳත්නහ ලවයිනි. ලකලේ වුත් ගළමි භහජලේ භහන ජීවිතඹ භළනවින් ප්රකට කයන කෘති අතය ඵළද්ලද්ගභ, ඉවශ
අගඹක් ගන්නහ කෘතිඹක් ඵ ලඳොදු පිළිගළනීභ ලලඹන් ළරලකයි. ලභභ කෘතිඹ ගළන අදවස දක්න භවහචහර්ඹ උඹද ප්රලහන්ත භළද්ලද්ගභ ඳන්ලන්,
" විලද්ශිකලඹකු ව ද ලරනහඩ් වුල්ෂස ඵළද්ලද්ගභ නකතහලේ කය ඇති තයම් ගළඹුරින් වහ අලඵෝධඹකින් ද, භහන බක් තිඹකින්
ද, යුක්ත සිංවර ගළමි ජීවිතඹ නිරඳණඹ කිරීභට භත් වී ඇත්ලත් සිංවර කතුරුන් ලදතුන් ලදනකු ඳභණි. ලරනහඩ් වුල්ෂස ලිය
කහරඹට ඩහ අද, අඳ භහජඹ ලකතයම් ලනස වුත් ගම්ඵද භහජඹ තුශ තිලඵන ප්රලසනර සරඳඹ ඳහ, එකරට ඩහ
ලඵලවවින් භ ලනස වුත්, නතන ඇතළම් කතුරුන් තභත් ලතෝයහ ගන්ලන්, තභන් ප්රතයක් ලලඹන් ලනොදත් තයභක්
ඳළයණි කහරලේ ගළමි භහජඹයි. ලම් ලවේතු නිහත් ලභභ නතන කතුරුන්ලගන් ඇතළම් අඹ ළඵළවින් ගභ ගළන කිසත්
ලනොදත්කභ නිහත් ඔවුන් ලග් කෘතීන්හි ලනොගළඹුරු ඵක් ලභන් භ අත්දළකීම් අතින් ඒකහකහරී ඵක් ද ඉදිරිඳත් කයන
අදවසර යහජ ඵක් ද පිළිබිඹු ලේ" ඹනුලනි.
ඵළද්ලද්ගභ ජීන ප්රෘත්තිඹ තුළින් ඉසභතුන සලිඳු, Tyqf.a බිරි ි ිංියවහමි, මුරහදෆනිඹහ ඵලඵවහමි, කර්ලිනහවහමි, mqxÑrd< ඛයච්චිර ඛදී
චරිතඹන්හි වළසරීභ නකතහක් ලලඹන් ඳහඨකඹහට ඉදිරිඳත් කයන කතුයඹහ එකී pß;hkaලග් වියණඹ භනහ සදු කයනු රඵයි. නකතහක
රක්ණඹක් න මිනිහලග් ජීන අභිප්රහඹ හහිතයඹට පිවිùලම් දී ජීවිතඹ පිළිබිඹු කිරීභ භළනවින් ලභහි තවවුරු කයයි.
"උලේ මිනිවහ කිේ වරි, ලම් භහල තභයි, ශභයි භළලයන්ලන, ියඹ අවුරුද්ලද වරිඹට ලම් භහලේ භලග ශභලඹකුයි අලප් අයිඹලග
වහමිලන් ලග ශභලඹකුයි ලදන්ලනක්භ ළශලුහ. ලවො ළසක් දළන් කිසදක හින්ලන නෆ. වළභ තිසලභ ඵඩියන්නයි,
උණයි. පුිංචි උනුයි ඹක උදවිඹයි භළරි භළරී ඹනහ." (ඵළද්ලද්ගභ පිටු අිංක 24)
"පුිංචි භළණිකහ ලවමින් ලවමින් අි ඳහලර් ඳවශට ගභන් කශහ ඹ. අට ලෞන්දර්ඹලඹන් උද්දීප්තිභත් ව ඇලග් ලරීයලේ ලල්,
අමුතු උfදයහaගඹකින් නවය දිලග් දිේලේඹ..'අතයභග පිටිඳ ඳඳුයක් අර ලරලන කිසක් දළකීලභන් ඈ ගල් ගළසුණහක්
ලභන් නළතිණ. න ලයොදින් භෆත් ඈ ලදට ඵබුන් අප්පු එනු දුටු ඈ බිලඹන් ලේරහ ියඹහ ඹ. ඵබුන් අප්පුලග් ලදලනත්
දීප්තිභත් ලඳනිණ..."අයිලඹෝ භිං ඵඹලච්ච තයභක් භට හිතුලණ ගසර ඉන්න ඹලකක්ඹ කිඹහ. පුිංචි කහලර අප්ලඳොච්චි අඳට
කීහ ගසර ඉරහ ඹක්කු ඇඟට ඳනිනහ ඳරිසම් ලන්න ඹ කිඹහ." එලවත් ඇලග් ඇඟට ඔහු අත තඵන විට බිලඹන් වහ
යහගලඹන් ඇලග් මුළු සරුය ලේරන්නට විණි. ඈ ඔහුත් භග ලඳොය ඵළදුහඹ. " (පිටු අිංක 38)
කවීන් ලභන්භ නිර්භහණකරුන් ර්ණනහත්භක  නහන්තය අගඹන නමුත් මිනිහ තුශ භව නඹක දී ඳතින, භතු කයන, බිඹත් න තුන්ලග්
චර්ඹහන් ලභන් භ අඳ වුද ඛයක්හ පිළිඵ වතිකඹක් ඇලතොත් ඳභණක් ලොඳුරු දසුනකින් ඵළලු ද, කතුයඹහ තභ සතළඟි ලම් ගම් ළසඹන්ලග්
ජීන අත්දළකීම් තුළින් ඳහඨකඹහට ළඵෆ චිත්රඹක් භතුකය ලඳන්න්නට දයන උත්හවඹ අලග් කශ යුතුඹ.
"ලරනහඩ් වුල්ෂස නිරඳණඹ කයන ඵළද්ලද්ගභ ළසලෝ සබහධර්භලේ භ අවිලඹෝජනීඹ ලකොටක් න අතය තභ දිවි ඳළළත්භ
වහ අලය දෆ එභ සබහධර්භලඹන් භ උපුටහ ගළනීභට ඒ භග කටුක අයගරඹක නියතුරු නියත සටිත්. ලම් ප්රඵර අයගරඹ
භධයලේ දී ඔවුන් ියර ගළනීභට භහන ඵරහ ලගන සටින්ලන්, ලගොය බියම් නඹ ඳභණක් ලනොලේ. මුරහලිරහ ඔවුන්ලග් අල්ඳ නිසඳහදන
ගහ කති. තහක්ණික ලනොදියුණුකභ නභළති ලතෝතළන්න භත ළවී ඇවිත් තිලඵන අන්ධ විලසහ නභළති උයචක්රභහරඹ ඔවුන් ලග්
ලගර ටහ භ්රභණඹ ලයි." (හහිතය කරහ ඛදිඹ, භවහචහර්ඹ සුචරිත ගම්රත්, ලගොඩලග්, 1995, පිටු අිංක 54)
ලභහි දී ඔහු තදුයටත් ලඳන්හ ලදන්ලන්, හණිජයඹ, ඔවුන්ලග් භ අන්ධ විලසහ ඳභණක් ලනො ඳහරක ඳක්ලේ සයහ කෆභට ද නතුන ඔවුන් ඵයඳතශ
ලර යනඹට ඳත් දිවි ලගන රද ප්රජහක් ද ලලඹනි. නඹට බිඹ නළතළයි වස ඵස ලදොඩමින් පුයහයම් ලදොඩන ඇතළමුන් පිළිඵ අඳ ළඵෆ
ජීවිතලේ දී ද දළක ඇති අතය, ඕනෆ තයම් ඔවුන්ට ළයදීම් සදු ජීවිතඹට ඳහ වහනි වී ඇති ඵ ලනොකි භනහඹ. කතුයඹහ අඳට ලභඹ හක් හත් කයන්ලන්
ලභලරයි,
අපි නඹට බිඹ නළතළයි වස කිඹන්ලනෝ සටිත්, තභන්ලග් ලගමිදුර ලවෝ නුය වීදි ලවෝ ලභන් නඹ ද තභන්ට හුරු ඵ භවරු කිඹත්.
එලවත් එලේ කිඹන්ලනෝ පුයහයම්කහයලඹෝ ලනොලේ නම් නලේ නිඹභ තත්ත්ඹ පිළිඵ ලත්රුභක් ලවෝ වළඟීභක් ලවෝ නළති
ලභෝඩලඹෝඹ' ඔහු දඩඹක්කහයලඹකි, දඩඹක්කහයඹන්ට භග ලඳන්න්ලනකි. කුටු ගළසී රිිංග රිිංගහ ගස වහ ඳඳුරු අතරින් එබි එබී මුළු
ජීවිතඹ භ ගත කශ ඔහු කුදු ගළසී ියඹ උයහිස වහ නිතය එබිකන් කයමින් ඵරන තියුණු කඳටි කුඩහ ලදලනතක් ද සදුරු වහ රැළිලින් ගවන
ව අඳුරුන් කුඩහ මුහුණක් ද ඇති පුිංචි මිනිලවකි. ඔහු දිවිලඹකුට ඩහ නිලොල්භන්ඹ. හිලරකුට ඩහ කඳටිඹ, රැශක නහඹක මුකුට නළඩඹකුට ඩහ ලවොඳින් ඔහු නලේ භග ලතොට දනී. ඹටි සුශලේ සටින මුකුට ඉ ළලටන්නට ලඳය තභහට ව ලඳලනන ඵත්, ඝන
රළවළඵක සටින දිවිලඹකු විසන් තභහ දකිනු රඵන්නට ලඳය තභහට ඌ දළකිඹ වළකි ඵත් පුයහයම් කිඹයි. " (පිටු අිංක 2)
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ලභොන කිඹන්ඩද අයිඹ. භට ඒක කයන්ඩ ඵෆ එලවභ එකක් අඳට ලන්ඩ තිඹනහ නම් ලච්චහල. කදත් ලම් ලගදයට ලම් කළලරන්
අඳර කඩහ ළලටනහ කිඹහ අප්ලඳොච්චි වළභදහභ කිඹන්ලන, ඉසය ලරහභ කන්ඩ නළතු ියඹහ ඊට ඳසල අප්ලඳොච්චිට ඹකහ ළහුණ,
ඊට ඳසල නිංියgයි එඹහලග ශභඹටයි, භලග ශභඹටයි තත් අඳර' ශභයිභශහ. මිනිසසු පුිංචි අප්පු භළරු, නිංියත් භළරු. දළන් තත්
අඳර, තත් නසඳළත්ති. ලභොන කයන්ඩ ද?"
කතුයඹහ එභ භහජ ඳරියඹ ලවොඳින් අලඵෝධ කය ලගන, අත්දළකීම් විඹ කය ලගන චරිත ඳණ ලඳවීලභන් නිර්භහණඹ ලඵලවවින් යත් වීභට ලවේතු
වී ඇති ඵ කි යුතුඹ. ගළමි වය ඇසුරින් විලසkSඹත්ඹ ද ඛයක්හ න ඳරිදි පිඹරින් පිඹය ඵළද්ලද්ගභට ඳහඨකඹහ කළහ ලගන ඹන්ලන්
කුතුවරඹ ද භමිනි. එලභන්භ ඳරිර්තකලග් කහර්ඹ බහයඹ ද ඳහඨක වද දිනහ ගළනීභට භත් න ඛකහයඹක් විලද කයයි.
"ලදවිඹන්ට බහයවහය වී සටි මිනිසසු දවිලි හිත භග දිලග් ලඳයලශමින් ියඹව. දරුන් නළති භේරු අි ලඹන් අි ඹට නශල් තර බිභ
එබව..." (පිටු අිංක, 82)
ඵළද්ලද්ගභ ළසඹන් තුශ ඳළති ඇදහිලි විලසහ අතය ඹකුන් ඹක්ණිඹන් ප්රධහන වී ඇති අතය ඔවුන්ලග් කථහන්දයර ද ජීත්වලේ ඔවුන් භ ඹ.
නහන්තයඹට ඇළුම් කයමින් ළි පුයභ එහි ගතකශ සලිඳුලග් වළසරීභ විභර්ලනඹ කිරීලම් දී ඳළවළදිලි න්ලන් න ලතකුලග් ච¾ඹහන්ට ඇතළම් කරුණු
භහන න ඵයි. (ඔහු ලග් දරුන් ව) පුිංචි භළණිකහටත් හීන්වහමිටත් තුන් අවුරුදු ඹස න තුරු උන් ඉන්නහ ද භශහ ද කිඹහත් සලිඳු ලනො ඵළල තයම්
ඹ. මිදුලල් ලවෝ පිලල් ලවෝ සටි දරුන් සලිඳු ලනොදුටුලේ ඹ. කිස දිලනක උන් ගළන කතහ ද ලනො ලකලශේඹ.
ඉතහභත් අල්ලප්ච්ඡ ජීවිතඹක් ගත කයන ඵළද්ලද්ගභ ළසඹන් අිංක ඵ වහ පිවිතුරු ඵලේ අගඹ සුයකින්ලන් ඇතළම් විට භයණඹ වු ද ලනොතකහඹ.
දණඹ ලනොව ිංසකෘතිඹක රක්ණ විදවහඳහන ඵළද්ලද්ගභ තත් යුගලේ නහන්තයඹට භළදිව ගඪ රක්ණලින් පිරුණ මිනිස ලකොට්ඨහඹක වළසරීම්
යටහ ඹථහර්ථහදී විදවහ දක්න්නකි. එලභන් භ ළඩම් ක්රභඹ තුශ ඳරිඳහරන යටහ භහජඹ දළි  ලදෝI දර්ලනඹට රක් කයන සද්ධිලින් ඵහුර
එකකි. ලකෝයහර, ඛයච්චිර, මුරහදෆනීන් තභ ඳරිඹ තුශ භලවේ ලහ්යඹන්ඹ. ඔවුන් කිසදු ඛගභකින් හික්භවලෝ ලනොලති. හිතු භනහඳඹට කටයුතු කශ
ඔවුන් වහ ඔවුන්ලග් රිගඹ පිළිඵ ලකොලතක් ඇතුළු වද කම්ඳහ කශ ද භකහලීන භහජඹ තුශ දිවි ලගවන් ඒහ ඵයඳත, ලර වි දයහ ගන සටි ඵ
ලනොයවකි. ලම් ළඵෆ ජීවිතඹ ගළඹුරින් වියණඹ ව නකථහ ඳසු කහලීන ද යචනහ විඹ.
නගයලේ නියර්ථක ජීවිතඹ ලවශහ දකින ගළමිfhda නඹට ඛලහ කලශෝඹ. කෘිය ජීවිත ගත කයන ගළමිඹන්ලග් එකමුතු බහඹ පිළිඵ විලසහඹක්
ඵළද්ලද්ගභ තුළින් ඉදිරිඹට ලනොඳළමිලණන අතය ඛත්භ විලසහඹ බිඳී ියඹ දුක තළරුණ ජීවිත භග ලොඵහදවලම් ක%Eයත්ඹ කතුයඹහ අඳ වමුට
ලගලනන්ලන්, අනුකම්ඳහ උඳදන විරහiඹකිනි.
"1909. 11. 09, ගඟ ඔසලේ ඹහර ප්රලද්ලලේ ිංචහයඹක් කලශමි. අඳට ඹහය කීඳඹක් ඔේලඵන් ලකොටිලඹකු ගකින් බිභට ඳළන දි
ියලේඹ. ලභහි දී බිභ සට අි  12 ක් ඳභණ උි න් ගක අත්තක තඵහ තිබ ම්පර්ණලඹන්භ ළඩුණු මුකු ලග් අඩක් ඳභණ කහ අන්
කශ භශකුණක් දළක ගත වළකි විඹ. (jq,a*a චරිතහඳදහනඹ)
න තුන් වහ ඳරියඹ විඳිමින් තභ අත්දළකීම් තුළින් නිර්භහණ කයණඹට පිවිසීලභන් කහල්ඳksක භහඹහ ලරෝකලඹන් ඵළවළය ලොඵහදවලම් සතුම්
නිර්භහණඹ කයන්නට වුල්ෂස ට වළකි විඹ. සලිඳුලග් සතුම් ඳළතුම් ද අදවස උදවස ද ලඵොලවෝ ලයින් පුදුභඹ. නඹට වුත් හවසක ළි ඹ, ඔහුලග්
ලකෝඳඹ ඇවිසසීභ ලරලවස ලනොලේ. ඹනුලන් වඳුන්න කතුයඹහ, ත දුයටත් ඳන්ලන්,
ඔහු ලග් ලකෝඳඹ ඇවිසසුණලවොත් ඳළඹ ගණන් දස ගණන් ඔහු ඳළල්ඳත ඹටට වී ලකෝඳලඹන් දළලමින් දව අලත් හිතයි. ඊට ඳසු
වදිසලේ එතeනින් නළියට තුයහ ලොඹහ ලගොස න භෘගලඹකු ලභන් ඔහු කයහ කඩහ ඳනී." (ඵළද්ලද්ගභ පිටු අිංක 12)
වුල්ෂසලග් චරිතහඳදහනඹ ඔහුලග් ළඵෆ දිවිලේ තතු භනහ චිත්රණඹ කයයි. තභහලග් අහන අවුරුද්ලද් දී තභහට මිඩිංගු කශ වළකි උඳරිභ කහරඹ
නහන්තයර යහත්රි කහරරදී දිඹ ශල් වහ ජරහල අර ගත කයමින් ද, න තුන් ලෝදිසකමින් ද ගත කශ ඵ හර්තහ කයයි. දිසත්රික්කලේ ප්රධහන
ඳරිඳහරන නිරධහරිඹහ වු ද, න තුන් දඩඹම් නළළත්වීභට තභහ ගත් ලනොලඹක් උත්හවඹන්ට තභහභ ඛදර්ලඹක් ලමින් තභහලග් ඛවහයඹට ඳභණක්
වළය ලි  තළබීභ අත්වශ ඵ ඳයි. නහන්තය ම්ඵන්ධත්, දඩඹම් කයන්නන් වහ ලි  තඵන්නන් ගළනත් ඔහුලග් අoaදළකීම් වහ දළනුභ ක්රභලඹන්
ළි වීභත් භගභ එභ කටයුතුර දළි  ලර ලඹදී සá තභහලග් භ සුදු ජහතිකඹන් ලකලයහි අප්රන්නතහකින් සටි ඵ ද ලවලතභ ඳයි."
ඳරිර්තකඹහ සඹ ඵ කහයභඹ ඛකහයඹකින් වසුයනු රඵයි. චරිත නිලඹෝජනඹ කයන භහජ සබහඹ, ගළමි වය, එහි අරුත් ලභන්භ චරිතඹන් ලග්
ක්රිඹහකහය කම් හි බහහලහි ඵළඳීභ උඳයුක්ත බහහලහි නිර්භහණහත්භක රක්ණ භතු කයන්නකි.
ලම් අනු බ්රිතහනය ඳහරන භලේ එක් ලජයසඨ නිරධහරිලඹකු ව ලරනහඩ් වුල්ෂස උත්ප්රහහත්භක ගුණඹ මුසුකයමින් යචිත "ද විලල්- ඉන් ද ජන්ගල්"
තුළින් ලභලතක් දළක්ව සඹලු කරුණුරට අභතය අනහදිභත් කහරඹක සට සත්රිඹ රැක ලගන එන ධර්භතහඹන්හි රක්ණඹන් ද භතු කයරන්ලන්
තහත්වික ඛකහයලඹනි.
"ඔේ, අප්ලඳොච්චි, ඔේ ඔක්ලකොභ මුදරහලිට භිං ඕන කයපු නිහ තභයි. ඊට ඳසල උන් අලප් ලවේන ගත්ත. ඊට ඳසල නඩුක් ඳටරර
භලග මිනිව උදුයහ ගත්තහ. භිං ලභොකද කයන්ලන?"
ගළමි ජීවිතඹ ල<න ඉතහභත් ක%Eයතය කටුක ලභන් භ අනුකම්ඳහ ලේදී ියඹ භහජ ඹථහර්ථඹ ලෞන්දර්ඹහත්භක අලරෝකනඹ කයන පිඹතී ව
ඇලග් පුත්තු, ජීවිතලේ ලකොටස කහයලඹෝ, භල්ලදණිලඹ සමිලඹොන්, භභ ඔඵ සඹිමි, ඳද්භහතී, ජීවිතඹ සුන්දයඹ, මිහියණ, ලභන්භ ගළමි දිවිඹ වහ
අගහිඟකභ නභළති රුදුරු යකුහලග් ග්රවණලඹන් මිරිලකන චරිත රැගත් උඩුසුශඟ, දඩබිලභන් දඩබිභට, භවකන්ද ඳහමුර ඛදී නකතහන්ලගන් ලනස
 ඵළද්ලද්ගභ යචනහ වී තිබුණ ද පීඩහකහරී ලභන්භ අති දුසකය ජීවිත ගත කයන්නන්ලග් fÄoහචකඹ අඳ වමුට ලගන එන්ලන්, භසත සත්රී ප්රජහ
ලකලයහි භහන දඹහලන් ඵළලිඹ යුතු ඵ ඳක් කයමිනි. කතුයඹහ දුය සට දුටු ගභක චිත්රඹක් ඳහඨකඹහ ලත ඉදිරිඳත් කයන ඵ ඇතළම් භත අතය වු
ද, ඔහුලග් ජීන ප්රෘත්තිඹ විභසීලම් දී ලභන්භ චරිත වළසයවීලම් දී එඹ හදය න රක්ණ ප්රකට න ඵ කි ලනොවළකිද ඹන්න විභසඹ යුතුඹ. එකර
ගළමි භහජලේ ඵරතුන් ලර කළපී ලඳලනන ඛයච්චිර, ලදයහර, මුදරහලි, ඹන චරිත ගළමිඹන් වහ කයන ගනුලදනු යහජ අනුකම්ඳහලේ
හකරයඹන්ලගන් පිරුණකි. ඔවුන් තු භසතඹ ග්රවණඹට ගන්නහ අතය ලිිංියක සයහකෆභට ද ලනොඳසුඵට න ඛකහයඹ තත්කහලීන භහජ සදුවීම් තුශ
ඵහුර එන්නකි.
වම්ඵන්ලතොට දිහඳතියඹහ ලලඹන් කටයුතු කයමින් 1913 දී ලරනහඩ් වුල්ෂස යචනහ කයන 'ඵeද්ලද්ගභ'නකතහලහි ඵබුන්, සලිඳු ව පුිංචිභළණිකහ
ළනි චරිත තුළින් රහිංකීඹ පීි ත අයණ භහජ තරඹත් ප්රනහන්දු ව ඛයච්චිර ඹන චරිත වළසයවීභත් නිරධහරී ඹහන්ත්රණඹ ලභන්භ සුළු ධලන්ලසය
චින්තනලේ ඵරඳෆභත් ප්රතීඹභහන කයන්ලන්, අකහලික දවභක ලේඹහලනි. යණක් ලනොභළති අලප්ක්හ බිංග අයණ බහලේ ඳතුශට ළටී
ඳයපීි තකහමිකඹන්ලග් අහධහයණඹන්ට වල් න භහජීඹ චරිත එදහ ලභදහ තුය අපි අත්විඳින්ලනෝ ලමු. ධනඹ ව ඵරඹ ජීවිත වල් බහඹට ඳත්කය
ගන්නහ ඛකහයඹ සලිඳුරහ, ඵබුන්රහලග් කඳුළුලින් ටවන් කය තඵහ ඇත. භහන ටිනහකම් තුට්ටුකට භහයිම් ලනොකයන ධනලඹන් ව ඛත්භ
ර්ණනහලන් පිම්බුKq හිස මිනිසුන්ලග් නතන වළසරීම්, අඳට භළනවින් ටවහ ලදන්නට පුිංචි භළණිකහලග් අයණ ජීවිතඹ ලවොටභ ප්රභහණත් ඹ. භහජ
අහධහයණඹ ලනුලන් නළගී සටීභට චිත්ත ධධර්ඹඹ ඳඹන එ,ඹුභ සඹ කුටුම්nඹ විනහල කිරීභ ලනුලන් සලිඳු අවි අතට ගළනීභ හධහයණඹ ඉටු

15

wiuiu - Wiia fm< - isxy,

o¾Ykm;s .sydka fyÜáwdrÉÑ

කිරීභට නීතිඹ න්වීභ තුශ කළරෆ නීතිඹ ඉසභතු වීභක් විදවහ ඳෆභක් ඳභණක් ලනොන අතය වෘද හක්ියඹ භග ලඳොයඵළදීභ මිනිලකුලග් චිත්ත
සබහඹ ලනස වීභට ඵරඳහන ඛකහයඹ විYද කයයි.
තත්කහලීන ලරෝක ලද්ලඳහරන ලනස වීම් හහිතයට නළග ලල්්කඹන් අතය ී.එච්.ලරෝයන්ස, ඇන්ටන් ලචලකෝෂස, ලදොසතලඹොේසකි, භeක්isම්
ලගෝර්කි, ලටොල්සලටෝයි ඛදීන් තභ යට තුශ සදුව ඛර්ථික වහ භහජ ලද්ලඳහරන ලනසවීම් ග්රවණඹට නතු කය ගත් අතය තත්කහලීන භහන
ක්රිඹහකහයකම්හි ලනසවීම් සඹ හහිතයඹ ර්ණත් කිරීභට ද ලඹොදහගත්ව. 'ඵළද්ලද්ගභ' 'ගම්ලඳයළිඹ' ළනි නකතහ අලප් වදත් තුළින් භකහ දළමිඹ
ලනොවළක්ලක් ර්තභහනලේත් ලම් චරිත දෘලයභහන න නිහභ ද ඹන්න විභසුභට රක් කශ යුතු ලයි. ලභයින් ගභයන කරුණු අතය භහජ විඳර්ඹහ
පිළිඵ දුය දක්නහ නුණ ලද්ලඳහරනඥඹන්ට ප්රථභ හහිතයකරුහ විනිවිද දකින ඵඹ. රහිංකීඹ භහජඹ තුශ 1917, 1945, 1947, ලභන්භ 1971 දී ද,
ටිනහ තරුණ ජීවිත දවස ගණනක් අඳට අහිමි වීභ, 1980 භවහ ළඩ ර්ජනඹ, 1983 කළු ජලිඹ, 1987 ජීවිත අහිමිවීභ වහ ජන ජීවිතඹ කඩහ ළටීභ ලභන්භ
30 යක් තිසලේ ඳළති ඊශහම් යුද්ධඹ ඛදිඹ තුළින් අභිලඹෝගඹට රක්වලේ භහන ජීවිතලේ ඳළළත්භයි. ලම් ඝහතනඹන් ව විනහලඹන් හි ඳලසචහත්
භඹ තුශ වුල්ෂසරහ බිහි ලනොවුණත් ඔහු ලම් භහජ අහධහයණඹන් පිළිඵ ලේඹහක් දුටු නිර්භහණ කරුන් අතය ලඳශට සටුවිඹ වළකි ලභන්භ අනහගත
ඳයම්ඳයහන් කයහ ද ලභහි ලේඹහන් ගභන් කයන්ලන් න්තහන ගත fÄදහචකඹන් ලලඹන් ලනොලේ ද. ලඳොදු භනුය ජීවිතලේ ළඵෆ ලතොයතුරු අතය
න්නහ ව සුචරිතත්කම්-දුසටකම් ලභන්භ කුවකකම් වහ ලභෝඩකම් ද පිළිබිඹු කයන 'ඵeද්ලද්ගභ' නහන්තයඹ භළද බිහින ගභ, අහනලේ නඹ
විසන්භ, ියර ගන්නහ ඛකහයඹ භහ ඳහන්ලන්, ලොඵහදවලම් ළඵෆ සරඳඹත්, භහන ජීවිතඹත් එහි ගඪ බහඹනුත් ශූනයත්ඹ ලවත් අනිඹත දවලභහි
සබහඹත් දහර්ලනික විඹභනක ඛකහයලඹනි

02'

සුද්දන්ට එලයහි සුද්දකු ලිය ලලෝකහන්තඹක්

lms, l=udr ld,sx.
2016'11'29 oskñK
ශ්රී රිංකහ පිළිඵ ඉිංග්රීසලඹන් ලිඹළවුණු ලවොභ නකතහ කුභක්දළයි කිසකු භලගන් විභසුලවොත්, භහ ලදයක්භ ලනොසතහභ පිළිතුරු ලදනුලේ
ලරනහඩ් වුල්ෂසලග් ‘විලල්ජ් ඉන් ද ජන්ගල්’ (ඵළද්ලද්ගභ) ඹනුලනි. ඒ. පී. ගුණයත්නඹන්ලග් සිංවර ඳරිර්තනඹ ‘ඵළද්ලද්ගභ’ kñka ලභයට භවත්
ප්රසද්ධිඹක් රළබීඹ. ඳහඩම් ලඳොතක් ලලඹන් ද නිර්ලද්ල වලඹන් ඳහල් ශභයින් ඳහ ස,sඳුරහ, ඵලේවහමිරහ, හින්නිවහමිරහ වහ පුිංචි භළණිකරහ ගළන දළන
ගත්ව. ඒ. පී. ගුණයත්නඹන්ලග් සිංවර ඳරිර්තනඹ, ඳරිර්තනඹකළයි සතිඹ ලනොවළකි තයභටභ සතන්ත්රඹ. ඔහු යවහය කයන රද භටස`Mටු ගළමි හග්
භහරහ, වුල්ෂසට දිඹ ලනොවළකි ව ජීඹක් නකතහට රඵහ ලදයි.
ලරසටර් ලජ්ම්ස පීරිස ‘ඵළද්ලද්ගභ’ චිත්රඳටඹකට නළඟීඹ. එඹ ඔහුලග් අහර්ථකභ නිර්භහණඹක් ඵ භලග් අදවයි. උචිත ලර නළු-නිළිඹන් ලතෝයහ
ගළනීභ ඹනු සනභහ කෘතිඹකදී ඉතහ ළදගත් කහර්ඹඹක් ඵ ඔහු ලනොතළකීඹ. වම්ඵන්ලතොට න භළද දුසකය ගම්භහනඹක ගළමිඹන් නිරුඳKඹ කයනු
පිණි ලරසටර් පීරිස ලතෝයහ ගත්, සුලකොභර ලද්yodරින් දුටුලේ නම්, ලරනහඩ් වුල්ෂස භවත් ලේ කිලඳනු ඇත. ලනොඑලේ නම් උඳවහලඹන් සනහලනු
ඇත. ඛචහර්ඹ ඒ. ලජ්. ගුණර්ධන ලනුට තිස අලේලේකයඹන්ට ලභහි තිය නහටකඹ ලිවීභ ඵහය වලේ නම් නකතහට වහ චිත්රඳටඹට ඩහ
හධහයණඹක් ඉටුවීභට ඉඩ තිබ ඵද භලග් ලඳෞද්ගලික අදවඹ. ලකලේ ලතත්, ‘ඵළද්ලද්ගභ’ නළත යක් චිත්රඳටඹකට නළඟීභට ටිනහ විශිසට
නකතහක් ඵ වන් කශ යුතුඹ.
ඉිංග්රීස ඹටත්විජිත ලේහලේ ඛධුනික නිරධහරිඹකු ලර රිංකහට ඳහ තඵන තරුණ වුල්ෂස, ත් කට ඳසු ඛඳසු එිංගරන්තඹට ඹන්ලන් අධියහජය
විලයෝධිඹකු ලලඹනි. එිංගරන්තලේ රන්ඩනලේ නළලගනහිය ලඳලදසර ළසඹන්ලග් දිළිදු ජීන යටහ දුටු ඔහු භහජහදිඹකු ඵට ඳත් විඹ. භහජලේ
අඳුරු ඳළතිකඩ දළකීභ තුළින් තභන් ලද්ලඳහරන ත්ත්ඹකු ඵට ඳත්වලේ ඹළයි වුල්ෂස වන් ලකොට ඇත.වුල්ෂස තභ නකතහ ඳශ කයන්ලන් ලඳයශහ
එිංගරන්තඹට ියඹ ඳසුඹ. එලවත් ඊට ළි  ප්රසද්ධිඹක් ප්රචහයඹක් ලනොරළබුණි. ඉිංග්රීස නකතහක් වුද ඉිංග්රීස චරිත එහි දක්නට ලනොවීභද ඊට එක්
ලවේතුක් න්නට ඇතළයි විචහයකලඹෝ කිඹති. වුල්ෂසලග් බිරිඹ ර්ජිනිඹහ වුල්ෂස නකතහකහරිඹක ලලඹන් ඉභවත් ප්රසද්ධිඹක් දිනහ සටිඹහඹ. ඇලග්
රැසදවය අතලර්, ලරනහඩ් වුල්ෂස කලෝකිමිfhකු විඹ. ප්රිංල ජහතික ලල්කාකහක න මිචහ මිලල්, ලරනහඩ් වුල්ෂසලග් කහේඩ ඳවකින් යුතු සඹිං
චරිතහඳදහනඹ ප්රිංල ඵට ඳරිර්තනඹ කශහඹ. බී.බී.සී. ලරෝක ලේලේ ළඩටවනකට ඳළමිණි ඇඹ වුල්ෂසලග් ‘ඵළද්ලද්ගභ’ නකතහ ගළනද
විලලේලඹන් කතහ කිරීභට අභතක ලනොකශහඹ. ලල්්කඹකු වහ ගුන්විදුලි භහධයකරුකුද න නික් රැන්කින්ද වන් කයන්ලන් ලරනහඩ් වුල්ෂස ඹනු
ඉතහ අයුක්ති වගත ලර ඳලකට දළම විශිසට නකතහකරුකු ඵඹ. එිංගරන්තලේ දී ප්රඵන්ධ හහිතයලඹන් ඈත් ව වුල්ෂස, භහජ ලද්ලඳහරනික
ලිඹවිලි ලකලයහි තභ කහරඹ ළඹ කලශේඹ. ඳසු කලරක ඔහු වන් කශ අන්දභට, තභ ජීවිත කහරලඹන් ඳළඹ 150,000 ක්භ ළඹ වලේ ලල්ඵර් ඳක්ලේ
ළඩටඹ.
සලද්ශිකඹන්ලග් ජීවිතඹ වහ සතුම් ඳළතුම් භනහ අලඵෝධ කය ගළනීභ වහ ඔවුන්ලග් බහහ දළන සටීභ ඉතහ ළදගත් ඵ වුල්ෂසට වළඟුණි. ඔහුලග්
මුල්භ යහජකහරි සථහනඹ වලේ ඹහඳනඹයි. ඳසු ඔහු එහි ලඳොලිස භලවේසත්රහත් ඵටද ඳත් විඹ. ඹහඳනලේ දී භ වුල්ෂස ලදභශ ඵ ඉලගනීභට ඳටන්
ගත්ලත්ඹ. භවනුය සටි භලේ සිංවර උගත්ලත්ඹ. ශ්රී රිංකහලේ ප්රහලද්ීඹ ලල්කම්රුන්, දිහ ලල්කම්රුන් අතරින් ලදභශ බහහ දන්ලන් කීලඹන් කී
ලදනහද? වුල්ෂස ඹ අවුරුදු 27 න විට ඉිංග්රීස ඹටත් විජිත ලේහලේ ශහඵහරභ දිහඳතියඹහ ඵට ඳත් සටිලේඹ.
සුද්දන්ලග් චරිත ලනොභළතිවීභ නිහ ලවෝ සුද්දන්ට එලයහි දෘසටිඹකින් යුත් ලල්්කඹකු වීභ නිහ ලවෝ වුල්ෂසලග් ‘ඵළද්ලද්ගභ’ ඵළද්දට විස වුණත් එඹ ර්
කහලීන ටිනහකභකින් යුත් ඵ නහථ ලකලයන ලිපිඹක් භෆතකදී අන්තර්ජහරලඹන් කිඹළවීභට රළබුණි. එඹ ලිඹහ තිබුලේ සලේච්ඡහ ලේකඹකු ලර
රිංකහලේ යක් ගත කිරීභට ඳළමිණි අලභරිකහනු ජහතිකඹකු විසනි. රිංකහට ඛ මුල් කහරලේ දුසකය ලඳලදසර ඇවිදිමින්, භදුරු දළල් තුශ නිදහගනිමින්
ලගන්නට ව ජීවිතඹ ඔහු තභන් ගත් තීයණඹ පිළිඵ ඳසුතළවීභට ලවේතුලයි. ලරනහඩ් වුල්ෂසලග් ‘ඵළද්ලද්ගභ’ කිඹළවීභට රළබීලභන් ඳසු තභන්ලග්
දළක්භ ලනස ව ඵත් එඹ තභන්ට අත්ලඳොතක් ව ඵත් ඔහු විසතය කයයි. විලද්ශිකඹන් ‘ඵළද්ලද්ගභ’ ගළන භෆතකදී ඳශ කශ එඵඳු අදවස රැක්භ
අන්තර්ජහර පිටු තුශ දළක ගත වළකිඹ. ර්ජිනිඹහ වුල්ෂසලග් ලණළල්ලරන් ළසී ියඹ ඇලග් ළමිඹහ න ලරනහඩ් වුල්ෂස නළත භතුකය ගත යුතු ඹළයි එක්
ඳහඨකලඹක් වන් කය තිබුණි. වුල්ෂසලග් කෘතිලේ ඹටිලඳශ ලද්ලඳහරනිකඹ. එලවයින්භ එඹ නළත කිඹළවීභකට වසු කශ යුතුඹ.
ඵළද්ලද්ගභ ‘සලරෝන්’ නභළති ඹටත් විජිතඹට ඳභණක් සීභහ වක් ලනොලේ. එඹ කුභන ලවෝ තත් ඹටත්විජිතඹක් තුශ ලනත් නභකින් දළකිඹ වළකි නු
ඇත. සළිඳුරහ, පුිංචි භළණිකරහ ලනත් නහභ කහඹන්ලගන් රඳකහඹන්ලගන් සටිනු දළකිඹ වළකිනු ඇත. ඳලසචහත් ඹටත් විජිත ශ්රී රිංකහලේද, ඛර්ථික
ලද්ලඳහරනික වහ හභහජයික සතිඹම් තුළින් ඵළද්ලද්ගම් ඉත් කිරීභට නිදවලේ වීයයින්ට වළකි වුණහද? නීතිඹ මි ඳහරනඹ ලනොදත්, යහජකහරිඹ මි
මිනිසකභ නහඳුනන, ටයි ඳටිකහය සවිල් නිරධහරින් තභත් දළකිඹ ලනොවළකිද? ඛකල්ඳ ලලඹන් ගත් කශ මුළු භවත් රිංකහභ ඵළද්ලද්ගභකි. ලනොදියුණු
ිංසකෘතික රක්ණ එලරභ ඳතී. ලනකට ඇත්ලත් සුද්දන් ලනුට ‘සුද්ද සිංවර” කතහ කයන පිරිකට ඵරඹ භහරුවීභ ඳභණී.
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