
 
 

  
ස
 
  
 
නිර්මා

 

ඩබ්ලිව්

කැළණි

ජන සන්

සාමාන

2010/2

 

 

 
 

ලාග

ාණය  

ව් . එම් . අයි

ණිය විශ්ව වි

න්නිෙව්දන

න්යෙව්දී ( වි

2011 

ගම

යි ලක්මාලි 

විද්යාලය  

න අධ්යන අං

ෙශේෂ )උපා

 කු

ංශය 

ාධි පථම ව

කුල  වැැසියයන්න් 

වසර 



 
 

 

හැඳින්වීම 
කුල ෙබදුම ඈත අතීතෙය් සිටම ජන සමාජය වැළඳගත් මිනිස් විෂමතාවයකි. 
බුදුන් වහන්ෙසේට පවා සමාජය හසුරුවන්නට තදින්ම අවශ්ය වූෙය් එදා පැවති 
බාහ්මණ බලපෑෙමන් ඇති වී තිබුණු කුල ගැටුෙමන් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමටය.  

                                                                                                         ෙමෙසේ 
පැවතුණ කුල ෙබදුම කුල වැඩවසම් කමයක් බවට පත් ෙවමින් කාලයා ග් 
අවෑෙමන් පරිසරය හා සමාජ අවශ්යතා අනුව හැඩ ගැසිනි. ඒ අතර අවස්ථාවාදී 
ස්වාර්ථය සඳහාම සිත ෙයදවූ ලංකාෙව් පභූ සමාජය විෙදස් බලවතුන්ෙග් 
උවමනාකම් අනුව හැඩ ගැෙසන්නට විය. එෙසේ ෙහයින් නිළධාරිවාදය යට වූ ජන 
සමාජය ඔවුන්ෙග් ඕනැ එපාකම් මත සංවර්ධනය විය.  

ෙ

                                                                              වැඩ වසම් කමය තුළ 
පැවති සමතුලිත බව උඩු යටිකුරු වී ගිෙය්ය. එහි පැවති පුරාණ අංග පීඩනයකට 
ෙහෝ යට පත් කිරීමකට ෙහෝ පත් කරවමින් නවාංග ද එක් ෙවමින් ෙවනස් වූ 
අළුත්ම උප කුල සංස්ථා බිහිවීමක් ද සිදු වු බැව් ෙපෙන්.  

                                                          ෙම් ආකාරයට බිහි වූ කුලයන් අතර 
දැකිය හැකි සලාගම කුලය පිළිබඳ ෙක්. ඒ. ආර්. කුමාරතුංග මහතා හා ෙජ්. 
කරෙන්ලිස් මහතා සමග කරන ලද සාකාච්ඡාවක් ඇසුරින් ලබා ගත් ෙතොරතුරු 
බිදක් ෙමම නිබන්ධනය තුළින් ෙගන දැක්ෙව්. 
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0කුලය 
  
කුලය පිළිබඳ පැහැදිලි නිශ්චිත නිර්වචනයක්  උගතුන් අතරද ෙනොෙව්. මානව විද්යාඥයින් එය හින්දු 
ආගමට විෙශේෂිත වූ සමාජ කමයක් ෙසේ හඳුන්වන අතර සමාජයීය විද්යාඥෙයෝ එය දැඩි සමාජ 
ස්ථාරායනක් සහිත කමයක් ෙසේ හඳුන්වති. කුලය යනු හින්දු ඇගයීම් හා විශ්වාස මත පදනම් වූ 
පපංචයක් වුවද ඇතැෙමකුට එය ෙල්වල පාරිශුද්ධත්වෙය් සංෙක්තයකි. පකට සමාජ විද්යාඥෙයකු වූ 
මැක්ස්ෙව්බර් කුලය හින්දු මූලධර්ම මත ෙගොඩනැගුණු  ආයතනයක් වශෙයන් හදුන්වා ෙදයි. ඔහු 
ඉන්දියානු මුස්ලිම් ආගමිකයන් හා ෙබෞද්ධයන් අතර ඇති කුල ගැනද සඳහන් කරන අතර යුෙරෝපීය 
පභූ පැළැන්තීන් ගැන හා ඇමරිකා ජාතීන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීෙම්දී කුල වාදයට ආෙව්ණික වූ 
සංවෘත තත්ව පද්ධති ගැනද කථා කරයි. ෙම් නිසා ෙහෙතම සංස්කෘතික සංකල්ප මතද පංති 
ස්ථාරායනය පදනම් කරෙගනද කුලවාදය ගැන සාකච්ඡා ෙකොට ඇති බව ෙපෙන්. තවත් ෙල්ඛකයන් 
පිරිසක් පැරණි මිසරෙය් සිට වර්තමාන ෆීජී දූපත් දක්වා ඇති සමාජ වල කුලවාදෙය් සමහර ගති 
ලක්ෂණ හඳුනා ගනිති. ෙම් අතර ඉන්දියානු සමාජීය විද්යාඥෙයකු වූ ෙකෝසම්බී සඳහන් කරන 
ආකාරයට ක්ෂතීයයන් අතෙළොස්සකෙගන් ගහනයට නතු වී බලය ෙබදී යාම නිසා ඇති වූ සමාජ 
අසමානත්වය සාධාරණීකරණය කිරීමට බාහ්මණයන් කුලවාදය මගින් උත්සාහ ෙකොට ඇත. 
ඩුෙමෝන්ට් ට අනුව එය ෙද්ශපාලන බලපෑෙමන් ෙතොරව බාහ්මණ ක්ෂතීය සම්බන්ධතාව මත ෙගොඩ 
නැගුණු සම්බාවනීයත්වය හා අවෙශේෂතාව මත බලය ෙවන් කර තැබීෙම් අනු පිළිෙවළකි. ෙම් අනුව 
කුල වාදය හින්දු ආගමික විශ්වාසය පදනම් ෙකොට ෙගොඩ නැඟුණකි.  
                                                                                                     එපමණක්ද ෙනොව කුලවාදය 
යටෙත් සෑම ජන ෙකොටසකටම උත්පත්තිෙයන්ම හිමි වන නිශ්චිත කුලයක් හා තත්වයක් ඇත. 
එෙහයින් හින්දු ආගමික මූලධර්ම බල ෙනොපවත්වන සමාජයක් කුල වාදී සමාජයක් වශෙයන් නම් 
කළ ෙනොහැකි යයි ඩුෙමොන්ට් පවසයි. 
                                                        ෙම් අනුව සිංහලයන් අතර පවතින කුල වාදයට හින්දු ආකෘතිය 
අනුව කවර තැනක් හිමි ෙව්ද ? ෙම් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු විමසීමක ෙයෙදන සිරිෙසේන ෙහට්ටිෙග් 
මහතා ශි ලංකාව අනාදිමත් කාලයක සිට හින්දු බලපෑමට යට වී තුබූ නමුදු ඒ තුළ බුද්ධාගෙම් බලපෑම 
පබලව පැවතීමත්  ශි ලංකා රජුන් ආගමික හා ෙද්ශපාලන ආර්ථික අංශ වල මූලිකත්වය ෙගන කියා 
කිරීමත් නිසා සිංහල දූරාවලිය බලයත් සමග සම්බන්ධ වී ඇතැයි ෙපන්නුම් කරයි . රජුෙග් නිළධරයන් 
වශෙයන් ෙසේවාව කළ පවුල් වල අය රාජකීය අධිකාරය දිගු කළක් කියාත්මක කිරීම තුළින් පභූ 
තත්වයත් ආෙරෝපණය කර ගත්හ. ෙසසු ෙකොටස් වෘත්තීන් අනුව සංවිධානය වී කියාකරන්නට වූ බව 
ෙපෙන්. ඇතැම් සමාජ විද්යාඥයන් සඳහන් කරන පරිදි කුල ස්ථාරායනයක් ශි ලංකාෙව් මුහුදු බඩ 
පළාත් වල කවර කලකවත් පැවති බවට සාධක ෙනොමැති බව ෙපෙන්. 
                                                                  ෙකෙසේ නමුදු කුලය වූ කලී පුරාණ ආසියාතික රට වල 
ෙබෙහවින්ම පචලිතව පැවති වැඩවසම් සමාජෙය් පැවැත්ම සඳහා ඒ ඒ රාජ්යයන්හි බලධාරීන් විසින් 
අවුරුදු සිය දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ පවත්වා ෙගන එනු ලැබූ සමාජ රටාවක් ෙලස හැඳින්විය හැකියි. 
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ලාංකීය කුල වාදෙය් ආරම්භය 
 

ශි ලංකාෙව් කුලවාදෙය් ආරම්භය කාලයාෙග් ධුලිවලින් වැසිඇති නමුදු එයට අනිවාර්ෙයන්ම 
ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති බව පැහැදිලිය. අධිසංකමණ කණ්ඩායම් ඉන්දියාෙව් සිට ලංකාවට ෙගනා 
සංස්කෘතික මල්ෙල් කුල වාදය පිළිබඳ හැගිම් හා දැනීම් ෙගන ආ බව පැහැදිලිය. ඒෙසේ වුවද 
කුලවාදෙය් නිජබිම වු ඉන්දියානු උපමහද්දීපෙයන් ෙවන්වී ලංකාව ඇයටම ආෙව්නික වු ආරක් 
ඔස්ෙසේ සංවර්ධනය විම නිසාත්, බුද්ධාගෙම් ඍජු බලපෑමට පාතවී සංඝයා වහන්ෙසේෙග් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වයට හා රාජාණ්ඩුෙව් පරමාදිකාරයට යටත්වී ඉන්දියානු සමාජ සම්බන්ධතා 
ෙනොසලකා හැරිම නිසාත් ඒවා කමෙයන් අකර්මන්ය වු බැව් ෙපෙන්. එෙසේ වුවද කුලවාදෙය් 
න්යායාචාර්යන් වු බාහ්මණයන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ශි ලංකාෙව් විවිධ පළාත්වල පදිංචි වී දිගටම 
කියා කිරීමත් ඔවුන් ෙගන් ඇතෙමක් රජෙය් උසස් නිලතල දැරිමත් නිසා කුලවාදී හැඟිම් කිසියම් 
පමාණයකින් සමාජෙය් පවතින්නට ඇත. ඉතිහාසය පුරා ඉන්දියාෙව් සිට ඇති වු ජන සංකමණ ෙමම 
තත්වය තවත් වර්ධනය කරන්නට ඇත. එෙහත් කුලවාදයට ඇබ්බැහි වු අය බුද්ධාගෙම් සහනශීලි හා 
මධ්යස්ථ පතිපත්ති වලට අනුකූලව කියා කිරීමට හා රාජකීය අධිකාරයට යටත්ව කියා කිරිමට සූදානම් 
වීම නිසා සමාජ ගැටුමකට අවස්ථා ෙනොෙදන්නට ඇත. 

                                                                                  කි.ව.7 වැනි සියවසින් පසු බාහ්මණයන් ලංකා 
සමාජෙය් වැදගත් තැනකට නැවත පත්වීෙම් පවණතාවක් දැක්ක හැකිය. එය ෙබොෙහෝ දුරට ඉන්දියාව 
සමඟ පැවැත්වූ ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතා වල අතුරු ඵලයක් විය හැක. එපමණක්ද ෙනොව අනුරාධපුර 
යුගය අවසාන භාගය වන විට රැකියා මත පදනම් වූ සමාජ ඒකක පිළිබඳවද උසස් කුල හා නීච කුල 
පිළිබඳ සටහන්ද ෙසල්ලිපි හා සාහිත්ය මූලාශ වල ඇතුළත් ෙව්. මිහින්තලා පුවරු ලිපිය අනුව වඩුවන්, 
හුනු පුලුස්සන්නන් , රජකයන් සඳහාෙවනම ගම්මාන තූබු බවද ඔවුන් සඳහා නිශ්චිත වැටුප් ෙගවූ බවද 
සඳහන් ෙව්. මීට අතිෙර්කව කුඹල්ගම, ෙක්වට්ට ගම් හා ෙපෙහකාර ගම් ගැනද සඳහන් ෙව්. 

ෙපොෙළොන්නනරු රාජධානිය බිඳ වැටීෙමන් පසු ශී ලංකාෙව්ද රාජකීය අධිකාරය සීමා ගත විය. 
පාෙද්ශීය අධිපතීන් විශාල පිරිසක් බිහි වූ අතර ඔවුන් වැඩි පිරිසකෙග් පක්ෂපාතීත්වය දිනූ අය රජුන් 
ෙසේ කියා කළ ද අනුරාධපුර ෙපොෙළොන්නරු යුග වල ෙමන් ඒ රාජ්ය වංශ කාල දීර්ඝ ෙනොවීය. රාජධානී 
ඉතා සුළු කාලයකින් නැගී ඇද වැටුෙණ්ය. අගනුවරවල් තැන තැනට මාරු විය. සමගාමීව සිදු වූ ජන 
සංකමණ හා ආකමණ නිසා සමාජයීය ෙවනස්කම් හා සමාජයීය කැළඹීම් සිදුව තිෙබ්. ඒ ෙහේතුෙවන් 
වෘත්තීය නිපුණතාෙවන් යුත් කුල කමයක් කියාත්මකව ඇත.  

                                                               නිදසුන් ෙලස ෙරදි ෙසේදීම රජකයන් 
කළ අතර වළං සෑදිම කුඹලන් විසින් ෙකරිණි. රන්, රිදී, යකඩ ආශිත නිර්මාණ නවනදන්නා කුල 
වැසියන් විසින් කරනු ලැබූ අතර කුරුදු තැලීම සලාගම වැසියන් විසින් සිදු කර තිෙබ්. 
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ලංකාෙව් කුල සංයුතිය 
 

1. බාහ්මණ -   

i. ශාලිගාම බාහ්මණ වංශය  

ii. ෙකොන්කනී බාහ්මණ වංශය  

iii. කාලිංග බාහ්මණ වංශය  

iv. ශී විශ්ණු බාහ්මණ වංශය  
 

2. ක්ෂතීය   -  රදලෙයෝ  

3. ෛවශ්යය - ෙවළඳාම හා ෙගොවි කුලයට අයත් සමහර ෙකොටස්  

4. ෙගොවි කුලය - ෙගොවිතැන් වැඩ කරන්ෙනෝ  

5. හකුෙරෝ - හකුරු සදන්ෙනෝ  

6. දුරාෙවෝ - රා මදින්ෙනෝ  

7. කරාෙවෝ - ධීවරෙයෝ  

8. පදුෙවෝ - දාස ෙගොවිෙයෝ  

9. ආචාරීෙයෝ - නවන්දන්ෙනෝ, කඹුෙරෝ, වඩුෙවෝ, හන්නාලි  

10. වැද්ෙදෝ - දඩයම්කරුෙවෝ  

11. හින්නාෙවෝ - සලාගම බමුණන්ට ෙරදි අපුල්ලන්ෙනො  

12. රදව් - ෙරදි ෙසෝදන්ෙනෝ  

13. හුණ්ෙනෝ - හුණු වැඩ කරන්ෙනෝ  

14. ෙබරවාෙයෝ - තූර්යවාදකෙයෝ, ෙරදි වියන්ෙනෝ, නැකතිෙයෝ  

15. පන්නෙයෝ - තණෙකොළ කපන්ෙනෝ  

16. යමන්ෙනෝ - යකඩ උණු කරන්ෙනෝ  

17. මාලාකරුෙවෝ - මල් සපයන්ෙනෝ  

18. කින්නරු - කලාල වියන්ෙනෝ  

19. හාලි - කුකුල්ලු බලන්ෙනෝ, වතු සුද්ද කරන්ෙනෝ  

20. ෙරොඩී -   

21. ඔලී -  

22. ඇම්බැට්ටෙයෝ - කරණවෑමිෙයෝ  

23. ෙසොම්මාරෙයෝ - පාවහන් හදන්ෙනෝ  

24. කුම්භකරෙයෝ - බඩහැල්ෙලෝ  

25. විජ්ජාකාරෙයෝ - ඉන්දජාලිකෙයෝ  

26. චන්ඩාලෙයෝ -  ගව මස් මරා බුදින්ෙනෝ, කසල ෙශෝධකෙයෝ  
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නම    : ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.ලක්මාලි 
ශිෂ්ය අංකය : HU/2010/044 
විෂය අංකය : MACO 22433 



 
 

 
1සලාගම කුල වැසියන් 

 

     1.සලාගම කුලය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙකටිෙයන් හැඳින්වුෙවොත් ........ 

                            1815 දී ලංකාව සම්පූර්ණෙයන්ම බටහිර ජාතිකයන්ෙග් යටත් විජිතයක් බවට පත් 
           වීමත්  සමග ෙමරට පැවැති සමාජ ෙද්ශපාලන ෙමන්ම ආර්ථික කමෙව්දයන් ද ෙවනස් වීමකට 
          ලක් ෙව්. වී ෙගොවිතැන පධාන වෘත්තීය මාර්ගය වුව ද ෙත් කුරුඳු ෙපොල් එය පරයා ඉහළ 
          නගින්නට ෙව්. ෙත් කුරුඳු ෙපොල් යන කර්මාන්ත අතරින් කුරුඳු සැපයූෙවෝ  “සලාගම ”    
          වැසියන් වූ අතර එකී ජනතාව හැඳින් වූ කුලය සලාගම කුලය නම් වූ බව ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග්  
          මතය විය.  
 

2. සලාගම කුලෙය් උපත ගැන කතා කෙරොත්......... 
      
එදා ඉන්දියාෙව් ෙකොෙසොල් දනව්ෙවහි ශාලිගාම ෙහවත් සලාගම යනුෙවන් ගමක් පිහිටා 
තිබුණි. ෙමකී ශාලිගාමය බාහ්මණයන් විසූ ගමක් විය. මැදුම්සහී අටුවාෙවහි , බාහ්මණගාම 
යන්න වර්ණනා කරන තැන බමුණු ගම යනු බාහ්මණයන් රැස් වන ගමය, බාහ්මණයන්ෙග් 
ෙභොගගාමය ෙහවත් බමුණන්ෙග් භුක්තිය පවතින ගම යැයි කියන ලදි. ෙමෙසේ ෙම් 
බාහ්මණයන්ට එකී ශාලිගාම යන්ෙනහි නම ෙපරටුෙකොට සලාගම බමුෙණෝ යැයි ව්යවහාර 
කරති. ලාංකීය සලාගම කුලයත් ෙමකී සලා ගම අතරත් පවතිනුෙය් සමීප මිතුරු දමක් ෙව්. 
ලාංකීය සලාගම කුලය ආරම්භ වන්ෙන් මහා විජයබාහු රජ  (1055-1010) එතුමාෙග් ඔටුණු 
පැළැදවීෙම් උත්සවය සඳහා උතුරු ඉන්දියාෙව් ඉහතින් දැක්වූ සාෙලයියා ගම (ශාලිගාම) වාසී 
උසස් බාහ්මණ පිරිස ෙගන්වා ගැනීෙමන් පසුව ෙව්.  
  
මහ විජයබාහු ෙදමළ ආකමණිකයන් මැඩ පවත්වා රට සංසුන් කිරිෙමන් අනතුරුව ෙමෞලි 
මංගල්යයය සඳහා සුදුසු කල් යල් බලා සූදානම් වූෙය් එම උදාර සම්භාවනීය මංගල කටයුත්ත 
කරවා ගැනීමට සුදුස්ෙසකු රට පුරා ෙසවූ නමුත් පයත්නය සාර්ථක ෙනොවූෙයන් උතුරු 
භාරතෙය් උදව් ගත්ෙත්ය. ඉන් අනතුරුව ෙහේ ෙතෙම් ඇමති ගණයා කැඳවා සාකච්ඡා 
සභාවකට කල් දුන්ෙන්ය. සාකච්ඡා සභාෙව් තීරණය පරිදි අභිෙෂේකය සඳහා උභය කුල 
පාරිශුද්ධ ෙව්දපාරගත, යජන, ෙයෝජන, අධ්යයන, අධ්යාපන, දාන හා පතිගහ නම් වූ ෂට් 
කර්මඥ පූජක බාහ්මණයන් අටෙදෙනකු ෙගන්වා ගැනීමට ෙබ්රුවල, ෙගොරක දූෙව් විසූ 
ෙපරියමුදලි මරික්කාෙර්ට භාර කෙළේය. ෙමොහු විසින් රජ අණ පරිදි කප්පල් උඩයාර්, අහමඩ් 
කදිරාල් ෙලබ්ෙබ්, උදුමාන් ෙලබ්ෙබ්, ෙසෙලස්මාන් ෙලබ්ෙබ් සහ ෙවනත්  
 
කප්පල් උඩයාර් සහ ෙසෙලස්මන්                         ෙලබ්ෙබ්  
උදුමා සමඟ අහමදු කදිරල්                                    ෙලබ්ෙබ් 
ෙම් ගැන ෙනරිය මුදලිත් වන මහ                           ෙලබ්ෙබ්   
බමුණන් ෙගෙනන අණ පිළිගත්තුය                       ෙලබ්ෙබ් 
 
අරාබි ජාතිකයින් හැට ෙදෙනක් ද ෙසේවය පිණිස ෙයොදාෙගන, රජු විසින් සපයන ලද 
මාර්ෙගෝපකරණ පඬුරු පාක්කුඩම් හා රාජ සන්ෙද්ශයද රැෙගන ෙද්ශාටනය පිණිස නැව් නැග 
ගිෙයෝය. දූත පිරිස සමුද තරණය ෙකොට ඉන්දියාවට ෙගොඩ බැස, අරාබි ජාතිකයන් විසින් , 
සාලිය මංගලම් නමින් අමතන ශාලිගාමය ට ෙගොස් විවිධ වූ පරිදි බාහ්මණයන් අට ෙදෙනකු 
සහ අතිෙර්කව තවත් බමුෙණක් ද ෙතෝරාෙගන ෙගනගිය පුද පූජා  භාරදී ඒ නව  
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ෙදනා සමඟ සමුද තරණය ෙකොට ලක්දිව නිරිත දිග ෙවරෙළේ පිහිටි බාර්ෙබ්රියන් (ෙබ්රුවල) 
නම් තීර්ථයට එක් අවුරුදු දස මසක් අවෑෙමන් ළඟා වූහ. 

ෙමම සලාගම බමුණන් සත්ෙදනාෙග් ලංකාවතරණ කාල අවදිය “ෙහළදිව් බමුණු වත” නම් 
අමුදිත (පුස්ෙකොළ) ගන්ථයක තිබුණ බව ෙපෙන්. ඒ මුල් කෘතිය ෙහෝ පිටපත් අද අප රෙටන් 
තුරන් වී ගියත්, ඇතැමුන් ඒ ගන්ථ වලින් උපුටාෙගන තිබුණු ෙකොටස් වල විෙශේෂ 
වැදගත්කමක් ඇත්ෙත්, ඒවාෙය් ඇතුළත් කරුණු ෙමයට ෙබෙහවින් බැඳී ඇති ෙහෙයනි.  
 
වූ සඳ සකවරුස එක් දහස නව                        වෙසේ 
දුනු රැස කැති නැකත තියවක ගුරුද                 වෙසේ 
ෙගොඩ බැස බෑරුවල ෙතොටුපලට ෙම ද             වෙසේ 
පැමුණුනි සලාගම දිජ සත් ෙදන ෙම             ෙලෙසේ 
 

ෙම් බමුණන් රැගත් රුවල් නැව, “රුවල්බා” ෙගොඩ බැසීෙමන් පසු බෑරුවල 
යන්ෙන්“ෙබ්රුවල” නාමය එදා සිට ඇති වූ බව වාග් භාවිතයකි. 
                                                                                           ෙමෙසේ පැමිණි බාහ්මණයන්ෙග් 
පධානත්වෙයන් රජුෙග් අභිෙෂේකය ඉතා ෙගෞරවණිය ෙලසින් පවත්වා තිෙබ්. එෙසේ පැවති තම 
අභිෙෂේකෙයන් පරම සන්තුෂ්ටියට පත් මහ රජ ෙතෙම්හු බමුණන්ට අභිමත පරිදි පරිත්යග 
චාරිත කෙළේය. එපමණක් ෙනොව කටයුතු නිමෙකොට ෙපරළා සිය ෙද්ශයට යාමට සූදානම් වූ 
ෙමොවුන් ෙමරට තුළ පදිංචි කරවාෙගන තිෙබ්. ෙම් ආකාරයට 1009 සිට ෙමරට තුළ සලාගම 
කුලය ආරම්භ වී තිෙබ්. 
                                              ගෘහස්ත ජිවිතයට ඇතුල් වූ ෙමොවුන්ට, දඹදිව තම බාහ්මණ 
චාරිතය පරිදි සළු පිළි පිරිසිදු කිරීම, මඟුල්, අවමඟුල් චාරිත විධි ආදිය පැවැත්වීමට තමන්ටම 
පමණක් විෙශේෂෙයන් ෙවන් වූ අය ලබා ගැනීම අවශ්ය විය. ෙම් විෙශේෂ අවශ්යතාවය දැනගත් 
මහ රජ්ජුරුෙවෝ නම්බුදරි  පධාන බාහ්මණයන් සත්ෙදන මාලිගයට කැඳවා, රජ වාසල 
වත්ථග්ගාහක යාට එම කාර්යය භාර කළහ. ෙහේ ෙතෙම් වහාම සළුපිළි පවිතකයන් කීප 
ෙදෙනක් නම්බුදිරි බාහ්මණයාට ඉදිරිපත් කෙළේය. එදා ෙම් අයෙගන් ෙතෝරාගත් සත් ෙදනා 
ෙගන් පැවත එන්ෙනෝ ෙමකලද ෙසේවය කරති. 
                                                                   ෙපර පටන් සිංහල සමාජයට එක් වූ දඹදිව් 
වැස්සන් ෙමන්ම, ෙම් සලාගම වරුන්ද ආවාහ ෙහේතු ෙකොට සිංහල ජාතිකයන් විය. ෙම් මුල් 
වීමත් සමඟම ඓතිහාසික සාධක සටහන් ෙකොට ඇති “සලාගම ෙකොඩිය”  ෙනොෙහොත් 
නම්බුදරි (නම්එදිරි) ෙකොඩිය ද තව තවත් වස්තුව ඇතුළු වරපසා ද, ලැබූ අතර විෙශේෂෙයන් 
සමුද තීරය බද හා ෙවනත් ස්ථාන වලින්ද ගම්වර ලබන ලදි. 
                                                                                        අනික් බාහ්මණයන් සිව්ෙදනාට 
බඳු අය කර ගැනීමට ෙබන්තර සිට හලාවත දක්වා පෙද්ශෙය්දී තිෙබන බව හම පුස්ෙකොළ 
ෙපොෙතහි තිෙබන්ෙන් : 
 
ෙබන්තර පටන් හලාවත කලපුවට                               ෙවද  
එපමණ තුෙරහි රජෙගට ලැෙබනා                              බද්ද 
බමුණන් සාලි සිව්ෙදෙනකුට පර                                 සිද්ද  
දීලා සුළු බද්ද යයි නම් තිබු                                         එසඳ 
 
ෙමෙහයින් සුළුබද්දක් නම් ෙකෙරන ෙහයින් මහ බද්ද -සුළු බද්ද ඉතිහාසය තවත් ඈතට 
ඇදීෙය්. එෙහයින් කුරුඳු ගම්මිරිස් ආදිෙයන් රජයට අයිති බද්ද ෙමොවුහු ලැබූහ.  
පධාන කාරණයට බැඳි බාහ්මණයන් සත්ෙදනා ෙගන් නම්බුදිරි බමුණා අන් සයෙදනාට 
වැඩිමහල් වූවා පමණක් ෙනොව පක්ෂ නායකයාද විය. එෙහත් කාර්ය ශූරත්වෙයන් හා 
විචක්ෂණත්වෙයන් වීරසිංහ බමුණා රජුට කැපී ෙපනුෙනකි. එය ෙහළදිව් බමුණු වතින්, 
 

            එසත්ෙදනෙගන් වීරසිංහය නුවණ ඇති බව රජුට                             දැනිලා 
ෙසනවිරත් දුර ඔහුට පත් කර අනික් සය ෙදනහටත්                         එකලා 
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      ඇමති තනතුරු ෙවනසයක් දී ඔවුන්ෙග් සිත් සතුටු                           කරලා 
      සියලු වැඩකරුවනුත් දීලා රාජකරුණා ලැබුණි                                නිමලා 

ෙම් වීරසිංහ බාහ්මණයා ෙගන් පැවත එන්නන් දැනට දකුෙණ් ෙබොෙහොමයක් නැතත් නියම 
වශෙයන්ම කුරුණෑගල පළාත් වල වසන බව සඳහන් ෙව්. 
                                                                                        ෙම් ෙලසින් වර්ථමානය වන විට 
සලාගම කුලවාසීන් ෙබොෙහෝ දුරට ගාල්ල දිස්තික්කෙය් බලපිටිය, ෙකොස්ෙගොඩ යනාදී පෙද්ශ 
වල බහුලව ජිවත් ෙව්. ෙමොවුන්ට හිමි වෘත්තීන් අතර නැකැත් සෑදීම, ඉගැන්වීමට අමතරව 
කුරුඳු කර්මාන්තය ආශිත කටයුතු පධාන තැනක් ගත් බව එම්.යූ.ද සිල්වා විසින් රචිත “ශී 
ලංකාෙව් කුල වැඩ වසම් කමය” නම් කෘතිෙය් සඳහන් ෙව්. 
 

 
3. සලාගම කුලය පිළිබඳ තව දුරටත් විස්තර කළෙහොත් ...... 

               
                          ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයට බටහිර ජාතිකයින් ෙමරට තුළ පැවති 
වැව් ආර්ථිකය බිඳ දමමින් කුරුඳු ෙපොල් රබර් යනාදී වගාවන්ට මුල් තැන ෙදමින් කටයුතු 
කරද්දි ෙමරට කුල අතරින් ඔවුන්ට වඩාත් පෙයෝජනවත් වී ඇත්ෙත් ද සලාගම,දුරාව යනාදී 
කුල විය. ඉන් ද වැඩිම කලක් පෙයෝජනවත් වූෙය් සලාගම කුලයයි. ෙම් නිසා එම කුල 
සංවිධානෙය් පබල ෙවනස්වීමක් සිදු වූවා ෙමන්ම අන් කුල අභිබවා වරපසාද ලත් පංතියක් ෙසේ 
නැගී සිටීමට ද ඊට ඉඩකඩ ලැබිණ. ෙතොටුපල බදු ෙගවීමකින් ෙතොරව භාණ්ඩ ෙගන යාමද , 
සහල් වැනි ආහාර දව්ය බදු ෙගවීමකින් ෙතොරව ෙගන ඒම ද ෙල්වාය වලින් ෙනොමිලෙය් ලුණු 
එක් කර ගැනීමට ද ඔවුනට අවසර දී තිබිණ. නිෂ්පාදනය කළ යුතු කුරුඳු පමාණය කලින් කල 
වැඩිවීම නිසා ද ඒ සඳහා ඈත කැලෑවට යා යුතු වූ ෙහයින් ද ඔවුන්ෙග් ජිවිතය වඩා කටුක 
එකක් විය. ෙම් නිසා ඕලන්ද යුගෙය් ඇති වූ කැරළි ෙකෝලාහල වලින් වැඩි ෙකොටස ආරම්භ 
වූෙය් ඔවුන්ෙග් මූලිකත්වෙයනි. ඒ නිසා ඕලන්දයන්ෙග් පධාන වාණිජ භාණ්ඩයක් ෙනොලැබී 
යාෙමන් ඇති විය හැකි පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා විෙශේෂ වරපසාද හා දීමනා මගින් 
සලාගම කුලෙය් පක්ෂපාතීත්වය දිනා ගැනීමට සමාගම කියා කළාහ.  
 
                                                                               අන් සියලු කුල වලට වඩා සලාගම 
කුලය රජෙය් සමීප පරීක්ෂාවට ලක් වී තිබිණ. ආර්ථික වශෙයන් වැඩි වටිනාකමක් ඇති කුරුඳු 
අවශ්ය වූ පමාණය ලබා ගැනීමට විධිවිධාන සැලසීම නිසා සලාගම කුලෙය් කටයුතු විධිමත් 

පාලනයකට යටත් විය. ෙම් නිසා සලාගම වැසියන්ෙග් උත්පත්තිෙය් සිට මරණය දක්වා 
කටයුතු පාලනය ෙකෙරන විධි විධාන බටහිර ඕලන්ද පාලන කාල වලදී ෙගොඩ නැගී තිෙබ්. ඒ 
මගින් කුලෙය් විවිධ ෙකොටස් සමීප පාලනයට යටත් ෙකොට දැඩි නීති රීති යටෙත් කියාත්මක 
කිරීම නිසා කල්යාෙම් දී කුලය පධාන ෙකොටස් හතරකට ෙබදී ගිෙය්ය. එනම් , 
 

i. කුරුඳු තලන්නන් ෙහවත් කුරුඳුකාර 
 ii. හන්දාරියා ෙහවත් මුලාදෑනීන් හා ඔවුන්ෙගන් පැවත එන ෙහේවාපන්නයන්
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iii. ඌලියක්කාර ෙහවත් කූලී ෙසේවා කළ අය 
iv. ලස්කරින් ෙහවත් ෙපල්ලකාර  

කොටස     

            ්චිත  

න 

 තලන්නන්ෙග් ෙසේවා 

ඳු 

 
 කුරුඳු 

ා ෙස
රීන්ෙග් ා 

 

 

 
 

කාරි 
හ. ෙම්  

 
ණු 

තු 
 කර ගැනීමට ද ඔව්හු සමත් 

. කල්යත්ම ඔවුන්ෙග් සංඛ්යාවද 
 විය.   

 
 

            යනුෙවනි. කුරුඳුකාරයන් බටහිර බලවතුනට ආර්ථිකමය වශෙයන් ඉතාම වැදගත් වූ ෙ
            වූ ෙහයින් ඔවුන්ට ෙවනත් ෙසේවාවකට ඇතුල්වීමට අවසර ෙනොලැෙබන ෙසේ බැඳ තබා  
            ගැනීමට කියා ෙකරිණ. අනිවාර්ය ෙසේවාව ඇඟ බද්දක් ෙසේ සලකා වයස අවුරුදු 12 සිට ඉහළ 

පවුෙල් සෑම අෙයක්ම නිශ්චිත කුරුදු පමාණයක් තළා ෙනොමිලෙය් භාර දීමට ෙමන්ම නිශ
තවත් පමාණයක්  මුදලකට සැපයීමට ද යටත් ෙකරිණ. වගාවක් වශෙයන් වැඩි දියුණු      
ෙනොකට ස්වාභාවිකව කැලෑවල වැවුණු කුරුඳු පඳුරු ෙපෝෂණය කිරීමකින් ෙතොරව අස්වැන්
ලබා ගැනීම නිසා  ඕලන්දයන්ෙග්  පාලනෙය් අවසානකාලය වන විට මුහුදුබඩ පළාත්වල 
විශාල ෙකොටසක කුරුදු වගාව විනාශ වී තිබිණ. ෙම් නිසා කුරුඳු ගස් ෙසොයා ඈත පෙද්ශවලට 
යාමද එමගින් දීර්ඝ කාලයක් කැලෑෙව් ගත කිරීමටද සිදුවීම නිසා කුරුඳු
කටයුතු අතශයින්ම දුෂ්කර වීම නිසා ඔවුන්ෙග් පචණ්ඩතාව වැඩි විය.  
                                                                                                       ෙමෝසම ආරම්භවීමත් 
සමඟ ෙකොළඹට රැස් කළ කුරුඳු තලන්ෙනෝ 2, 4, 6 වැනි කුඩා කණ්ඩායම් වලට ෙබදා කුරු
තැලීම පිණිස කැළෑවලට යැවූහ. ඔවුන් 20 ක් පමණ එක් දූරෙයකුෙග් අධීක්ෂණයට යටත් 
ෙකොට තිබූ අතර ඔවුන් හදිසි සතුරු පහරදීම් වලින් ගලවා ගැනීම සඳහා ලස්කරින් භටයන් 
ෙයොදවා ආරක්ෂා ෙකරිණ. ඇතැම් විට කුරුඳු තලන්නන් ෙසේවා අත්හැර දමා ගම් බිම් බලා
පැමිණිෙය්දැයි පරික්ෂා කිරීම සඳහා දූරයාවරු රාතී කාලෙය් ආරක්ෂක පිරිස් ෙගන
තලන්නන්ෙග් ෙගවල් පරීක්ෂා කළහ. යම් ෙහයකින් එෙලස ෙසේවා ස්ථානෙයන් 
අනවසරෙයන් ආ අෙයකු ෙසොය ේ වදහිංසාවට 
පත්ෙකොට උසස් නිලධා තීරණ සඳහ
දැඩි ආරක්ෂාව යටෙත් ෙකොළඹට
පිටත් කර හැරිණ. එවැන්ෙනක් 

 ගත හැකි වී නම් ඔහු මහා අපරාධකරුෙවකු 

                                                             

බරපතල දඩුවම් ෙනොලබා ගැලවුෙණ්
කලාතුරකිනි.  
                                               සලාගම 
කුලෙය් ෙදවැනි ෙකොටස වූ හන්දාරීන්
ෙහවත් ෙහේවාපන්න ෙකොටසින් මහ බද්ද 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජ නිලතල 
දැරූවන් ෙතෝරා ගැණුන නිසාම පසු
කෙලක සමාජ තත්වය පිළිබඳව 
ෙමම ෙදෙකොටස අතර තරගයක්
විය. සලාගම මුලාදෑනීන්ට පැවරු
රාජකාරී කටයුතු පමාණයද ස්වල්ප 
ෙනොවීය. ඔවුන්ට අනිවාර්ය ෙසේවා 
වංචනිකව ෙයොදා ඔවුන් ස ඉඩකඩම් 
සංවර්ධනය
වූහ
වැඩි
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සලාගම කුලෙය් තුන්ෙවනි ෙකොටස වූ කුලීකාර ෙහවත් ඌලියක්කාරයන් කුරුඳු තලන්නන් 
 

 විසින් තැලූ කුරුඳු ෙගන යාම සහ මහ බැද්ෙද් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවනත් කටයුතු වල 
නියලුණු ෙකොටස විය. ඔවුහු ආවෙත්වකම් වල හා බර උසුලා යාෙම් කටයුතු වල නිරතවූහ. 
ෙම් නිසා ඔවුන්ෙග් තත්වය එතරම් වර්ධනය වූ බවක් ෙනොෙපෙන්. 
                                                                                                   සිව්වැනි ෙකොටස වූ 
ලස්කරින් භටෙයෝ කුරුඳු නිෂ්පාදනෙය් ආරක්ෂක කටයුතුවල නිරත වූ අය වූහ. ෙමොවුන් දිසාව 
යටෙත් කියා කළ අතර ඔවුන්ෙග් කටයුතු ෙමෙහය වීම සඳහා ආරච්චිවරු පස්ෙදෙනක් වූහ. 
දිසාවෙග් ෙහෝ ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් අනුමැතිය ෙනොමැතිව මහ බද්ද කපිතාන්වරයාට පවා 
ලස්කරින් භටයන් ෙසේවා ස්ථානයකින් තවත් ස්ථානයකට මාරු කිරීම කළ ෙනොහැකි විය. 
ලස්කරින් භටයින් විසින් ඇඟ බද්ද වශෙයන් සමාගමට නිශ්චිත මුදලක් ෙගවිය යුතු විය.  
                  
                                                                         

4. අනිකුත් කුල හා සලාගම කුලය අතර ඇති සමානකම් හා අසමානකම් ගැන 
කථා කෙරොත් ........ 
 
පධාන වශෙයන් ගත් කළ සලාගම කුල වැසියන්ෙග් ආගම ෙවන්ෙන් බුද්ධාගම,ජාතිය සිංහල 
ෙවනවා. ඒ වෙග්ම එදාට සාෙප්ක්ෂව අද තිෙයන පජාතන්තවාදී පාලන කමයත් එක්ක 
අනිකුත් කුල වැසියන්ෙග් දරුවන් වෙග්ම සලාගම කුල වැසියන්ෙග් දරුවන්ද පාසල් 
අධ්යාපනය, උසස් අධ්යාපනය වෙග්ම රෙට් වැදගත් තනතරු පවා දරමින් නිදහස් ජිවිතයක් 
ගත කරන බව දැක ගන්න පුළුවන්. සලාගම කුලය බැබළවූඅෙප් වීරවරයන් කිහිප ෙදෙනක් 
පහත පරිදි හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 
 
             වීර කැප්ෙපටිෙපොළ 
             වලිසිංහ හරිස්චන්ද 
             ආතර් ද ෙසොයිසා 
             රණශූර රණවිකම ෙම්ජර් ජනරාල් විජය විකම 
 
අනිකුත් මිනිසුන්ට සාෙප්ක්ෂව සලාගම මිනිසුන් තුළ දැකිය හැකි විෙශේෂ ලක්ෂණ ෙලස 
අවංක බෙව්දී වඩාත් අවංක වීමත්, රළු බෙව්දී වඩා රළු වීමත් දැක්විය හැකි ෙව්. ඒ 
ෙහේතුෙවන්ම එක් සුද්ෙදකු පකාශ කර ඇත්ෙත් 
                                                  “සලාගම මිනිසා ෙහොඳ මිතෙයකි, දරුණු මිනිෙසකි”  
යනුෙවන් ෙව්.  
                       ඊට අමතරව සලාගම මිනිසුන් තුළ දැකිය හැකි විෙශේෂ ලක්ෂණ අතර  
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1. ආහාර ගැනීෙම්දී මස් මාළු ආදී සැර කෑම ෙකෙර් බහුලව ආශා කිරීම 
2. බත් සමග පමණක් ෙනොව විෙව්කී සෑම ෙමොෙහොතකම පාෙහේ ෙපොල් ආහාරයට ගැනීම 
3. තරමක් ඇඳ කථා බහ කිරීම 

යනාදී ලක්ෂණ දැක ගත හැකි ෙව්. 
 

5. සලාගම කුලය තුළ දැකිය හැකි විෙශේෂිත සංස්කෘතික ලක්ෂණ ගැන සඳහන්  
කෙරොත් ........... 
 
සලාගම කුල වැසියන්ට කියලා විෙශේෂිත සංස්කෘතියක් එදා තිබ්ෙබත් නෑ, අද ඇත්ෙතත් නෑ. 
හැබැයි පැවති රජයන්ෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුව උපතින්ම උරුම වූ සංස්කෘතියක් ඇතුෙල් 
අනිකුත් කුල වැසියන් වෙග්ම සලාගම කුල වැසියන් වන අපිත් එදා වෙග්ම අදත් ජිවත් 
ෙවනවා. නමුදු එදාට සාෙප්ක්ෂව ෙලොකු නිදහස් බවක් අද ෙමොන කුෙල්ක දරුවන්ට වුව හිමි 
ෙවලා තිෙයන වග නම් දැක ගන්න පුළුවන්.  
                                                                   ඒ ගැන වැඩි දුරටත්  ඔහු සඳහන් කළ ආකාරයට 
සලාගම කුලය සංඛ්තවත් වන එම කුලෙය් අනන්යතාවය රැගත් ෙකොඩියක් පැවතීම දැක්විය 
හැකි බව පැවසීය. එකී ෙකොඩිය පහත පරිදි ෙව්. 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

           

 

ෙමම ෙකොඩිෙය් දැක්ෙවන අට වැදෑරුම් විස්තර : 

 බාහ්මණයින් රැගැත් නැව බාර්ෙබ්රියන් (ෙබ්රුවල) ෙතොටට පැමිණීම 
 බාහ්මණයින් නවෙදනාෙග් ෙදෙදෛනකු නැෙවන් පනින විට දුනුවායකු 
විසින් මැරීම 

 බමුණන් මුස්ලිම් නැවියන්ෙග් කරපිටින් නැෙවන් ෙගොඩ බැසීම 
 බමුණන් පිළිගැනීමට රදල නිලධාරීන් පැමිණිම 
 රාජාභිෙෂේකය 
 ගහ සංෙඛ්ත 
 ෙමෞල්ය මංගෙලෝත්සවය, ෙභ්රුණ්ඩ පක්ෂියා, කඩුව, දවුණ්ඩය දෑතට ගත් 
ෙක්සර සිංහයා හා සුදු නාගයා 
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 අගනුවර දී අභිෙෂේකය ලත් රජු විසින් පැවැත් වූ රාජ සභාව පධානියා වූ 
නම්බුදරි බාහ්මණයාට මාලයක් පධානය කිරීම, බමුණන් සත් ෙදනාට රදළ 
කුමරියන් සත් ෙදෙනකු පාවා දීම. 
   

6. සලාගම කුලෙය් වර්ථමාන තත්වය ගැන කථා කෙරොත් .......... 

සලාගම පමණක් ෙනොෙව් වර්තමාන ශී ලංකාව තුළ පවතින සියලු කුල ගැන කතා කරනවනම් 
උඩරට ඇතැම් පෙද්ශ වල හැර ලංකාෙව් ෙබොෙහොමයක් පෙද්ශ වලින් ෙම් කුල කමය 
වියැකිලා ගිහින් තිෙයනවා. කරාව ෙගොවිගම සලාගම කියලා නෑ දක්ෂතාවය , බුද්ධිය පමණක් 
ෙනොෙව් සුදුස්සාට සුදුසු තැන ලබා දීම පවා යටපත් කරලමින් මුදලට සියල්ල යට වන 
තත්වයක් උදා ෙවලා තිෙයනවා. පවතින විධායක පාලනයත් පජාතන්තවාදී පාලන කමයත් 
යටෙත් ස්ති පුරුෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව ඕනෑම අෙයක්ට තමන් කැමැති වෘත්තියක් කිරීෙම් 
හැකියාවක් ලැබී තිබීම තුළ කුල ෙබ්දයකින් ෙතොරව සෑම අෙයක්ම විවිධ වෘත්තීන් වල 
නියැලිලා ඉන්න ආකාරයත් දැක ගන්න පුළුවන්. එදා තරුණ තරුණියන් විවාහ ජිවිතයට 
පවිශ්ඨ ෙවද්දි තමන්ෙග් කුලය, පරම්පරාව ඉදිරියට රැෙගන යාම සඳහා නියත වශෙයන්ම 
තමන්ෙග් කුලෙය් අයකු, ෙදමාපියන්ෙග් කැමැත්තට අනුව විවාහ විය යුතු ව තිබුණා. නමුදු 
විවෘත ආර්ථිකෙය් බලපෑමත් සමග ෙම් වන විට එම තත්වය ද ෙවනස් වී තිෙබ්. තමන්ෙග් 
කුලයට උරුම වූ වෘත්තිෙයන් මෑත් වී තමන්ෙග් දක්ෂතාවය, අභිමතය පරිදි තමන් කැමති 
අයකු හා විවාහ වීෙම් හැකියාවද ෙම් වන විට ලැබී තිෙබ්. සෑම කුලයක වෙග් ම සලාගම 
කුලෙය්ත් වර්තමාන තත්වය ෙවන්ෙන් එයයි. 

                                                                       සලාගම කුලය ෙබොෙහොම අඩු කුලයක් ෙලස 
හඳුන්වන්නත්, හාලි කුලය හා පටලවා ගනිමින් සාකච්ඡා කරන්නත් මිනිස්සු පුරුදු ෙවලා 
තිෙයනවා. නමුදු එය නිවැරදි තත්වයක් ෙනොවන බව සඳහන් කළ යුතුම ෙවයි. සලාගම යන්න 
සාලි වශෙයන් ව්යවහාරව පසුව හාලී යන්නද ව්යවහාර කිරීමට පුරුදුව තිෙබ්. නමුදු හාලි 
යන්න එක් කුලයක් වන අතර සලාගම යන්න තවත් කුලයක් වන බව ෙමෙහදී සඳහන් කළ 
යුතුම ෙව්. 

 

 

 
 
 
 
                                                        

11



 
 

 
සාරාංශය 

• සිරිලක ඉතිහාසය ආරම්භෙය් සිටම ෙමම සලාගම බාහ්මණයින් වරින්වර ශී ලංකාවට පැමිණ 
 ඇත. 
 

• අවසාන වරට ශාලිගාම බමුණන් ශී ලංකාවට පැමිණ ඇත්ෙත් පස් වන විජයබා මංගල්යට ෙව්. 
 

• ෙමම සලාගම බාහ්මණ කුලය වැඩි වශෙයන් ෙවෙසන ඕනෑම පෙද්ශයක ෙමොවුන්ෙග් 
ආවෙත්වකම් කිරීම සඳහා හින්නා කුලය එම පෙද්ශවලම ජිවත් ෙවයි. ඔවුන් ෙමම ෙසේවය 
කරන්ෙන් සලාගම බමුණන්ට පමණි. ඔවුන්ෙග් ව්යවහාරෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙව්. “අපි 
හැෙමෝටම අපුල්ලන්ෙන් නැ, අපි අපුල්ලන්ෙන් සලාගමයින්ට පමණයි” . 
 
 

• සලාගම යනු කුල කමයට අයත් කුලයක් ෙනොෙව්. ඉන්දියාෙව් බමුණන් විසු ශාලිගාමයයි. 
එෙසේ සලාගම්වරු බමුණන් ෙලස ඔවුන් ව්යවහාර කළ යුතුය. 
 

• 1406 දී සලාගම බාහ්මණයින් ජනගහනෙයන් ද , වස්තු සම්පත්තිෙයන් ද මහත් දියුණුවට 
පැමිණ සිටිෙයෝය. ෙමොවුන්ට ෙම් තාක් දි තිබූ නින්දගම් රජු උදුරාෙගන ෙගොවි කුලෙය් 
ෙකොටසක් කර ඇති කුරුදු කර්මාන්තය දඩුවමක් වශෙයන් ෙමොවුන්ෙග් ෙකොටසකට ලබා දුන් 
බව ෙපොන්නම්බලම් අරුනාචලම් හා රයිම්ස්ෙග් පකාශවලින් පැහැදිලිය. 
 
 

• ඉන්පසු ෙහේවාපන්න සහ කුරුඳුකාර යනුෙවන් ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදුණි.  
 

• එදා සිට ෙම් දක්වා සටන්වලට නායකත්වය දීම ෙමොවුන්ෙග් සාමාන්ය සිරිතයි.  
 

• සෑම අවස්ථාවකම තමන්ෙග් මතයම ෙහොඳින් ෙහෝ නරකින් ජය ගැනීමට දරන උත්සාහය දැඩි 
ෙලස දක්නට ඇත. 
 
 

• යම් මතයක තමා එල්බුෙනොත් මුලු ජිවිතයම ඒ ෙවනුෙවන් කැප කිරීම ෙමොවුන්ෙග් සාමාන්ය 
සිරිතයි. 
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මූලාශ 
 කෘති 

1. සිල්වා එම්. යූ. ද. 
ශී ලංකාෙව් කුල වැඩවසම් කමය 
අභය මුදණ ශිල්පිෙයෝ සහ පකාශකෙයෝ, 148, එක්සත් මාවත, මහර - කඩවත 
1998 
 

2. සිරිලක උසසුන් 
සංඛ පදනම 

 සාකච්ඡා කෙළේ 

1. කුමාරතුංග ෙක්. ඒ. ආර්. 
2. කරෙන්ලිස් ජී. 
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