යටත්විජිත පාලනය හා ක ාළඹ යටත්විජිත වරාය
නගරකේ කවනස්වන ජන සංයුතිය
එම්. ශ්රියානි ගුණරත්න
හැඳින්වීම
වර්තමාන ලාාංකේය සමාජකේ වරාය නගර සාංකල්පය ජනප්රිය වන්කන් චීන
රජකේ ආධාරවලින් කගාඩනාංවමින් පවතින කකාළඹ වරාය නගරයත් සමගයි.
අද වන විට කලෝකය පුරා ස්වාභාවික වරායන් වටා වර්ධනය වී ඇති වරාය
නගර කමන්ම, කෘත්රිමව කගාඩන ාංවූ වරාය නගර ගණනාවේ ද ජාතයන්තර
කවකළඳ ජාලය තුළ ක්රියාත්මක කවමින් පවතියි. එනමුත් වරාය නගරවල
බිහිවීම දිගුකාලීන ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියයි. බටහිර යටත්විජිතවාදකේ
ආසියානු වයාප්තතිය කමන්ම එයින් ආසියානු කලාපකේ සිදුවන ආර්ික
පරිවර්තනය හා පූර්ව යටත්විජිත කවකළඳ රටාකේ ඇතිවන කවනස්කම් මත
ආසියානු වරාය නගර නව මුහුණුවරකින් ඉස්මතු විය. කම්වා කබාකහාමයේ
යටත්විජිතවාදකේ සම්බන්ධය මත යටත්විජිත වරාය නගර බවට පරිවර්තනය
විය. කම් අයුරින් යටත්විජිත වරාය නගරයේ කලසට කගාඩන කගන
වර්තමාන කකාළඹ නගරය ද සියවස් තුනහමාරක පමණ ඉතිහාසයකට
හිමිකම් කියයි. දහසය වන සියවකස් පෘතුගීසින් යටකත් යටත්විජිත වරාය
නගරයේ කලස ආරම්භ වන කකාළඹ නගරය, පිළිකවළින් ලන්කේසි හා ඉාංග්රීසි
යටත්විජිත පාලනයන් යටකත් තවදුරටත් විකාශය විය. 1948 යටත්විජිත
පාලනකයන් නිදහස ලබන විට කකාළඹ, ශ්රී ලාංකාකේ ආර්ික, පරිපාලන හා
කේශපාලන කේන්රය කලස තහවුරු වී තිබුණි.
වරාය නගරවල වර්ධනය යුකරෝපකේ කමන්ම, ආසියාකේ ද දේනට ල කේ.
යුකරෝපකේ මධයකාලීන යුගකේ කදවන භාගකේ පමණ සිට ශීඝ්රකයන්
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වර්ධනය වන කවකළඳාකම් ප්රතිඵලයේ කලස, මධයධරණී සාගර කලාපයත්,
උතුරු මුහුද හා කබෝල්ිේ සාගර කලාපයත්, ආශ්රය කරකගන නිදහස් කවකළඳ
නගර විශාල ගණනේ ඉස්මතු විය. කමහි ව දගත්කම ඉහත කලාප තුන චීනය
දේවා ආසියාවට යාකළ, දිගුදුර කවකළඳ ජාලකේ සක්රීය මධයස්ථාන කලස කම්
නගර වර්ධනය කවමින් ප වතීමයි. ඒ අනුව, යුකරෝපා කවකළඳ ජාලකේ ද,
ආසියානු කවකළඳ ජාලකේ හා දහසය වන සියවකසන් පසුව අලුතින්
කගාඩනගා ගන්නා ලද අත්ලාන්තිේ සාගර කවකළඳ ජාලකේ ද, කේන්ීය
වරාය නගර කලස කම්වා බහුතරයේ ක්රියාත්මක විය. ඒ අනුව කවනිස්, ලිස්බන්,
ඇන්්වර්ප්ත, ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හා ලන්ඩන් (Venice, Lisbon, Antwerp,
Amsterdam, London) ආදී වරාය නගර කම් අතර කේ. කම් ආකාරකයන්ම
ආසියානු වරාය නගර ගණනාවේ කපරදිග ආසියාකේත්, අග්නනිදිග ආසියාව හා
දකුණු ආසියාකේත්, කපරපරදිග යාකකරුණු පුළුල් කවකළඳ ජාලය තුළ
ක්රියාත්මක කවමින් ප වතිණි. ේවන්ු, බ න්තම්, ජකර්තා, කසමරැන්, මලේකා,
ෆුක්, ේවිකලාන්, ක ම්කේ, ක ලික් (Quanzhou, Bantam, Jakarta,
Semarang, Malakka, Phuket, Quilon, Cambay, Calicut) ඉන්
සමහරකි.
දහසයවන සියවසත් දහනමවන සියවකස් මුල් කාලයත් අතර යුකරෝපා
යටත්විජිතවාදකේ බලපෑම නිසා ආසියානු වරාය නගරවල මුහුණුවර කවනස්
වීමට පටන් ගත්කත් ය. කම් අනුව, බටහිර යටත්විජිතවාදකේ වයාප්තතියට කපර,
ආසියාකේ ප වති කවකළඳ ජාලකේ සක්රීය වාණිජ මධයස්ථාන වූ කමම වරාය
නගරවල නූතන වුහය තීරණය වීමට කම්වාකේ කමම අතීත උරුමය ද දායක
වී තිකබන බව කිව හ කි ය. කමයින් ඇත ම් ඒවා යටපත්වී යේදී නව වරාය
නගර ගණනාවේ ද ඉස්මතුව ආකේ ය. දහසයවන සියවකස් සිට කම් නව නගර
කගාඩනාංවනු ලබන්කන් යුකරෝපීයයන් විසින් පාලනය කරනු ලබන ආරේෂක
වරාය නගර කලසයි. ශීඝ්රකයන් වයාප්තතවන ආසියානු යටත්විජිත කවකළඳ
ජාලය තුළ යටත්විජිත වරාය නගර කලස කම්වා නව මුහුණුවරකින් වර්ධනය
වීමට පටන් ගත්කත් ය. එකමන්ම, කම් යටත්විජිත වරාය නගර ආසියාකේ
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ශීඝ්රකයන් වර්ධනය වන යටත්විජිත කවකළඳාකම් භාණ්ඩ හුවමාරු වරාය
මධයස්ථාන කලස ද කටයුතු කිරීමට පටන් ගත්කත් ය.

වරාය නගරය ජන සංයුතිය
වරාය නගර අකනකුත් නගරවලින් කවනස්කකාට හඳුනාගත හ කි ප්රධාන
ලේෂණ ගණනාවකි. ඒ අතර වඩාත් ව දගත් වන්කන්, විකේෂ සමාජ-ආර්ික
ජන කණ්ඩායමේ එහි නිව සීමයි. යටත්විජිත වරාය නගරවල වාසය කළ
ජනයා එම වරාය නගරය අයත්වන රාජයකේ කසසු ප්රකේශවලට වඩා,
සාංයුතිය, හ සිරීම හා අරමුණුවලින් සුවිකේෂී ලේෂණ ද රූහ. කම් ජන
සමූහයට අභයන්තර සාංක්රමණිකයින් කමන්ම කලෝකකේ විවිධ ප්රකේශවලින්
සාංක්රමණය වූ ජනයා ද අයත් විය. වාණිජ කටයුතු පවත්වාකගන යාම සඳහා
විවිධ විකේශිකකයෝ කමහි ප මිණියහ. එනම්, විශාල කවකළඳ ප්රජාවේ,
බ ාංකුකරුවන් ඇතුළු කවකළඳාම හා සම්බන්ධ විවිධ කස්වාවන් සපයන්කනෝ
කම් අතර ප්රමුඛ වූහ. මීට අමතරව, බුේිමතුන්, උගතුන්, පූජකයින්,
කේශාටකයින් ඇතුළු විවිධ කේතු මත සාංචරණකේ කයදුණු විකේශිකයින් වරාය
නගරවලදී හමුවිය.
කම් නගරවලට විශාල කලස ආගාමික ශ්රමිකයින් ඇදී එන්කන් රැකියා අවස්ථා
බහුල වීකමනි. එහිදී, කර්මාන්තවල ඇතිවන වර්ධනය හා වයාප්තතිය,
කවකළඳාම හා බ ඳුණු විවිධ කස්වා ශ්රමය සඳහා ස්ථාවර ඉල්ලුමේ ඇති කකේ
ය. විකේෂිත වෘත්තීය නිපුණතා සඳහා වූ ඉල්ලුම නිසා අකනකුත් නගරවලට
වඩා, වරාය නගරවල සාකප්තේෂව ඉහළ ව ටුපේ උපයා ග නීකම් හ කියාව
කමන්ම, රැකියා සම්පාදනකේ ස්ථාවරත්වයේ ද ප වතිණි. සාකප්තේෂව කමහි
ඇතිවන ස්ථාවර ශ්රම කවකළඳකපාළ ආසන්න ග්රාමීය ප්රකේශවලින් කමන්ම
වඩාත් අභයන්තර ප්රකේශවලින් පමණේ කනාව, මුහුදින් එකතර ශ්රමිකයින් පවා
ආකර්ෂණය කරගත්කත් ය.
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වාර්ික, ජාතික, ආගමික හා භාෂාත්මක වශකයන් විවිධ වූ කම් සාංක්රමණික
ජනයා, කමහි සමාජ සාංයුතියට විශාල බලපෑමේ ඇති කළහ. වරාය නගරවල
අන්තර් සමාජ සම්බන්ධතා සඳහා අපූර්ව පරිසරයේ කගාඩන ගී තිබීම,
ආගමික හා සාංස්කෘතිකමය හුවමාරුව පහසු කකේ ය. එය වරාය නගරයක
සමාජ සාංස්කෘතිකයහි ආකේණික අාංග ලේෂණ මතු කිරීමට කේතු විය. කම්
නිසා, වරාය නගරයකින් විේව සාංස්කෘතියේ නිකයෝජනය වූවා ය යි කිව හ කි
ය (අන්ූනිස් 2010).
විකේශ කවකළඳුන් හා ආකයෝජකයින් ආකර්ෂණය වීමට වාණිජ ජාලකේ
වඩාත් කේන්ීය මධයස්ථානයක ස්ථානගත වීම, වරාය නගරයක තවත්
ව දගත් ලේෂණයේ විය. කමකස් ප මිකණන කවකළඳුන් වඩාත් ස ලකිලිමත්
වන්කන් වරාය නගරයක පවත්නා ස්වතන්රතාවය – එනම්, තම කටයුතු
නිදහකස් කරකගන යාමට ඇති නිදහසත්, කවකළඳුන්කග්න ආරේෂාවත් – එහි
පරිපාලනය විසින් සහතික කිරීම කකකරහි ය. එකමන්ම, ශේතිමත් හා
නිදහකස් කටයුතු කිරීමට හ කි වාණිජ සාංවිධාන පවත්නා වරාය නගරවලට
කවකළන්කදෝ වඩාත් ක ම ත්තේ දේවති. කමබඳු සාංවිධාන විසින් ආරේෂාව
සහතික කරන අතරම, කේශීය කවකළඳකපාළ සමග කහාඳින් ගනුකදනු කිරීමට
ද සහතිකයේ සපයයි. නිෂ්පාදන විශාල පරාසයක පවත්නා පුළුල්
කවකළඳකපාළවල් ප වතීම, කහාඳ කවකළඳ ගනුකදනු හා ඉන් උපයාගත හ කි
ලාභය සඳහා වඩාත් වාසිදායක ලේෂණයේ කේ. නමුත්, ග ඹුරු වරායේ
පිහිටීමත්, නාවුක කටයුතු අනතුරුදායක කනාවීමත් වරාය නගරයක
අතයවශය ගුණාාංග කේ. එකමන්ම එම වරාය නගරය ඒ අවට වූ ආසන්න ග්රාමීය
ප්රකේශ සමග කහාඳින් සම්බන්ධ වී තිබීම ද ව දගත්කේ. කවකළඳුන්ට තම ජන
කණ්ඩායම සමග වාසය කළ හ කි කන්වාසික ප්රකේශයේ සෑම වරාය
නගරයකම පවතී. කම් සියල්ල වරාය නගරයක දිගුකාලීන ක්රියාකාරිත්වය
ආරේෂා කළ නියම විේවකේශීය (cosmopolitan) ලේෂණය විය. කම්
ලේෂණ ිලිහුණු වරාය නගර ඉතිහාසකයන් අතුරුදන්ව කගාස් ඇත (ශර්මා
2014: 132).
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ආසියාකේ යටත්විජිත වරාය නගර
බහු වාර්ික වාණිජ කණ්ඩායම් දිගුදුර සාමුද්රික කවකළඳ හා නාවුක කටයුතුවල
නිය ලුණු පෘථුල විේවකේශීය නාගරික මධයස්ථාන බවට කම් වරාය නගර
පත්ව තිබුණි. කමම නගර සතු සුවිකේෂී ලේෂණ නිසා කසසු නගරවලින්
පහසුකවන් කවන්කකාට හඳුනා ගත හ කිකේ. කම්වා අඛණ්ඩ ජන සාංචලනකේ
මධයස්ථාන වීකමන්, අඛණ්ඩ භාණ්ඩ සාංචලනකේත්, අදහස් හා ද නුම
සාංචලනකේත් මධයස්ථාන බවට පත්ව තිබුණි. වඩාත් ව දගත් කලසින් කමම
නගර වාණිජ හා මූලය මධයස්ථාන, පරිපාලන මධයස්ථාන කමන්ම, සමාජ
සාංස්කෘතික ක්රියාකාරිත්වකේ මධයස්ථාන විය. කමම නගර ඇත ම්විට සියවස්
ගණනාවේ පුරා විවිධ යුකරෝපා අිරාජයයන්හි ප්රාකේශීය අගනුවරවල් කලස
කයාදා ග නුණි. ඒ මින් කගෝලීය නිෂ්පාදන හා පරිකභෝජන රටා ජාලයට විවිධ
යටත්විජිත භූමි කලාප සම්බන්ධ වූකේ කමම නගර හරහායි. නමුත් කම් නගර
යුකරෝපා යටත්විජිත කේන්රය මත රඳා ප ව තිණි. ඒ සමග කමම වරාය නගර,
ඒ අවට වූ ආසන්න ග්රාමීය ප්රකේශවල ආර්ික හා කේශපාලන ක්රියාකාරිත්වය
පාලනය කරමින්, එම ප්රකේශ යටත්විජිත ආර්ිකකේ පුළුල් චක්රයට ඒකාබේධ
කකේ ය.
කමම යටත්විජිත වරාය නගරවල ශීඝ්ර වර්ධනයත්, විවිධ ජනයා ඒවාට
ඒකරාශීවීමත්, ආර්ික කටයුතු කවරළබඩ ප්රකේශවලට සාංකේන්රණය වීමත්,
දහනමවන සියවකසන් පසු ආසියාකේ දේනට ල කබන විකේෂ ලේෂණයේ
විය. එහි වුහකේ හා ක්රියාකාරිත්වකේ සුවිකේෂත්වය මත, ඇත ම් විේවතුන්
ආසියාකේ කමම නගර ‘මුහුකේ මනාලියන්’ කලස හඳුන්වා දී තිකේ. කම්
කාලකේ න කගනහිර-බටහිර නාවුක ක්රියාවලිය පදනම් වූකේ බටහිර
යටත්විජිත බලයන් විසින් පවත්වාකගන ිය මුහුදු කවකළඳාකම්ත්, යටත්විජිත
වයාප්තතිකේත් උපාය මාර්ික කේන්රස්ථානවල පිහිටා තිබූ යටත්විජිත වරාය
නගර මතයි. කම් පිහිටීම කම් නගරවල ශීඝ්ර හා ක පී කපකනන වර්ධනයට
විශාල රුකුලේ විය (ඩුේරුකේ 2013).
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ක්රි.ව. 1890 වනවිට වඩාත් සක්රීය වූ ආසියානු යටත්විජිත වරාය නගර යුකරෝපා
අිරාජයයන්ට අයත්ව තිබුණි. ඒ අනුව උතුරු අත්ලාන්තිේ සාගර කලාපකයන්
පිටත, වඩාත් කාර්යබහුල නාවුක කටයුතු ක්රියාත්මක වූකේ ආසියානු සාගර
කලාපවලයි. කම් කාලකේ වාෂ්ප බලකයන් ක්රියා කළ න ේ විශාල ප්රමාණයේ
ආසියානු ආනයන අපනයන කවකළඳාමට සම්බන්ධ වී තිබුණි. කාර්මික
විප්තලවකයන් පසු නව අිරාජයවාදකේ වර්ධනයත් සමග, කම් වරාය නගර
විේමිත කලස වර්ධනය වීමට පටන් ගත්කත් ය. 1869 සූවස් ඇළ
කගාඩන ගුවාට පසු කම් තත්ත්වය විකේෂකයන්ම ක පී කපකන් (ඩුේරුකේ
2013).

පූර්ව යටත්විජිත අවධිකේ ක ාළඹ
දිවයින වටා පිහිි අකනකුත් වරායන් කමන් කකාළඹ ද, පූර්ව යටත්විජිත
කාලකේ විවිධ කවකළඳුන් හා නාවුකයින් විසින් සම්බන්ධතා පවත්වා ගත්
ස්වාභාවික කවකළඳ කතාටේ විය. ක්රි.ව. අට වන සියවකස් පමණ දිවයිනට
ප මිණි අරාබි කවකළඳුන් විසින් බටහිර කවරළ තීරකේ පිහිටුවාගන්නා ලද මුල්
ජනාවාසවලින් එකේ වන්කන් කකාළඹයි. කකාළඹින් හමුවී තිකබන ක්රි.ව. 959
ට අයත් ය යි ස ලකකන, ඛාලිඩ් ඉේන් අබු බකායා (Khalid Ibn Abu
Bakaya) නම් මුස්ලිම්වරයාකග්න කසාකහාන් ගකල් සටහන් කකාට ඇති කුෆිේ
කසල්ලිපිකයන්, කකාළඹ කතාට අවට පදිාංචිව සිි අරාබි කවකළඳ ප්රජාවේ
පිළිබඳ කතාරතුරු කහළිකේ (කපකර්රා 1926: 3; අලි 1981: 77, 79).
ක්රි.ව. දහතුන්වන සියවකසන් පසු ඉන්දියානු සාගරීය කවකළඳ රටාකේ
ඇතිවන කවනස්කම් මත ශ්රී ලාංකාකේ නිරිතදිග සහ දකුණු මුහුදු තීරය වාණිජ
වශකයන් ව දගත් කලාප බවට පත් විය. කම් තත්ත්වය දිවයිකන් ප රණි
රාජධානි උතුරු-මධයම ත නිතලාකවන් දකුණු-නිරිත දිග ප්රකේශ කරා විත න්
වීමට ද බලපෑකේ ය. ක්රි.ව. දහසයවන සියවකස් මුල් කාලය වනවිට දිවයිකන්
ප වති කේශපාලන මධයස්ථාන දිවයින වටා ප වති වරායන් ඔස්කස් ඉන්දීය
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සාගරීය කවකළඳාමට සම්බන්ධ වී තිබුණි. කම් සබඳතාව ප්රධාන වශකයන්
පවත්වාගනු ල බුකේ දිවයිකන් අභයන්තර කවකළඳාකම් ද අතරම දියන් කලස
කටයුතු කළ මුස්ලිම්වරුන් මිනි.
ඉන්දියානු සාගරකේ ස්ථානගත වී ඇති ආකාරයත්, ස්වාභාවික වරායේ වීමත්
කේතුකවන්, කකාළඹ දිවයිකන් නව රාජධානිවල කවකළඳ කටයුතු
පවත්වාකගන යාමට ප්රකයෝජනවත් කතාටේ බවට පත් වී තිබුණි. නිරිතදිග
කමෝසකමන් ල කබන ප්රමාණවත් වර්ෂාවේ සහිත, සාරවත් පහතරට
කතත්කලාපකේ කකෝ්ක් රාජධානිය ස්ථාපිත වීකමන් පසු, එහි ප්රධාන වරාය
බවට කකාළඹ කතාට ක්රමකයන් පරිවර්තනය කවමින් තිබුණි. වරාකේ කටයුතු
රජු විසින් පත් කර තිබූ නිලධාරියකු යටකත් පාලනය විය. ඒ හරහා අපනයනය
කකරුණු ප්රධාන රවය වූ කුරුඳු, පුවේ, විවිධ ම ණිේ වර්ග, රජුකග්න ඒකාිකාරය
යටකත් ක්රියාත්මක විය. එකමන්ම, නිලධාරින් විසින් පරිපාලනය කරන ලද
කකෝ්ක් රජුකග්න කුරුඳු ගබඩා කතාට පකසකින් පිහිටා තිබූ බවත්, පසුකකලක
බන්ගසාල වීදිය (Bank-shall=bangasala) යන නම එම ප්රකේශයට ල බී
ඇත්කත් බඩු ගබඩාව යන අර්ථකයන් බවත්, එස්.ජී. කපකර්රා පියතුමා පවසයි
(කපකර්රා 1926: 5). කපාල්, කපාල් කතල් හා කඹ ව නි කපාල් ආශ්රිත
නිෂ්පාදන, මී ප ණි, මී ඉි ඇතුළු අවකේෂ රවය, කම් කතාට ඔස්කස්
අපනයනයට එේවිය. වී හා කරදිපිළි ප්රධාන ආනයන විය. ආසියානු කවකළඳ
ජාලකේ සක්රීය ප්රකේශ වූ මලබාර් හා කකාරම න්ඩල් කවරළවලින් ප මිණි
කවකළන්කදෝ, විකේෂකයන්ම ගුජරාි කවකළන්කදෝ, කච්ිවරු, මපිලා
(Mappila) මුස්ලිම්වරු, මර්වාරි (Marwari), කබාංගාලි හා විවිධ හින්ඳු
කවකළන්කදෝ කම් කවකළඳාමට සම්බන්ධ වී සිියහ. ඉන්දීය සාගරීය
කවකළඳාමට සම්බන්ධව සිි විවිධ කවකළඳුන්කග්න ආකර්ෂණය දිනාග නීමට
සමත් කවකළඳාමේ කකාළඹ කතාට හරහා සිදුවී ඇති බව ඉන් කපකන්.
කකාළඹ කතාට සමග සම්බන්ධව සිි අරාබි කවකළඳුන්කගන්
ප වකතන්නන්කග්න ද, විකේෂකයන්ම කකෝ්ක් රාජයකේ කවකළඳාමට

15

ගුණරත්න

සම්බන්ධව සිි මුස්ලිම්වරුන්කග්න ද බඩු ගබඩා හා ජනාවාස ඒ අවට තිබූ බව
සිතිය හ ක (කපකර්රා 1926: 5-6; ද සිල්වා 1995; කරෝහියර් 1984: 5).
ඉේන් බූතා හා වාං තා-යුඈාං (Wang Ta-Yuan)’කග්න සටහන්වල ක්රි.ව.
දහහතරවන සියවස වනවිට කකාළඹ කතාට පිහිි අරාබි-මුස්ලිම්
කවකළඳුන්කග්න ජනාවාස පිළිබඳව සඳහන් කේ. එකමන්ම කකාකළාම්කතාකටහි
නිව සි එේ මුස්ලිම් කවකළඳ අිපතිකයේ යටකත් ඇබිසීනියානුවන් විශාල
පිරිසේ සිි බව ද වාර්තා කේ. ක්රි.ව. දහවන සියවසත් දහහතරවන සියවසත්
අතර කාලය තුළ, කකාළඹ කතාට වරායේ කලස වර්ධනය කවමින් ප වති
බවත්, එම කාලය තුළ අරාබි-මුස්ලිම් කමන්ම චීන කවකළඳුන්කග්න ප මිණීම ද
මින් කහළිකේ. 1505 පතුගීසින් ප මිකණන අවස්ථාව වනවිට, ඉන්දීය සාගරබද
කවකළඳාමට දිවයින සම්බන්ධ කරමින්, එහි අතරම දියන් කලස කටයුතු
කරමින් සිි මුස්ලිම් කවකළඳුන් භාවිත කළ ප්රධාන වරායේ කලස කකාළඹ
කතාට ක්රියාත්මක කවමින් ප වති බ ේ කමයින් කපනී යයි. එකමන්ම,
මුල්කාලීන කන්වාසික ප්රජාවේ හඳුනා ග නීමට කනාම ති වුවත්, වාං තායුඈාං’කග්න සටහන් වලින්, කකාළඹ කතාට සමග ප වති චීන කවකළඳුන්කග්න
සබඳතාව ද කහළිකේ (කපකර්රා 1926: 3; අලි 1981: 77, 79).

ක ාළඹ යටත්විජිත වරාය නගරකේ කගාඩනැගීම
වරාය නගර යටත්විජිත වරාය නගර බවට පරිවර්තනය වීකම්දී, යටත්විජිත
බලයන්හි ප්රතිපත්ති හා වාණිජමය අකප්තේෂාවන් මත යටත්විජිත වරාය
නගරයකට අනනය වූ ලේෂණවල යම් කවනස්කම් සිදුවිය හ කි ය. සියවස්
ගණනාවේ තුළ එකිකනකට අනුයාතව ප මිණි පෘතුගීසි, ලන්කේසි හා බ්රිතානය
යටත්විජිත ක්රියාකාරිත්වය තුළ කකාළඹ කතාට වරාය නගරයේ කලස
කගාඩන ගීකම්දී ද එම තත්ත්වය දේනට ල කේ. එයින්, පෘතුගීසීන් හා
ලන්කේසීන් යටකත් කකාළඹ කතාට වරාය නගරයේ බවට විකාශය කේ.
වර්තමාන කකාළඹ නගරකේ ද න් පවත්නා අවකාශීය වයාප්තතිය කබාකහෝ දුරට
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එයට ල කබන්කන් බ්රිතානය පාලනය යටකත් ය. තම අතට පත් වූ ලන්කේසි
කකාළඹ නගරය ඉාංග්රීසීන් විසින් නවීකරණය කකරුණු අතර, අවස්ථා
ගණනාවකදී නගරය විශාල ද කරනු ල බිණි. බ්රිතානය පාලනකේ සලකුණු
කබාකහාමයේ අදටත් කකාළඹ නගරකේ කේෂව පවතී.
කකාළඹ යටත්විජිත වරාය නගරයේ කලසට කගාඩන ගීම ආරම්භ කරනු
ලබන්කන් පෘතුගීසින් විසිනි. යටත්විජිත කගාඩන ගීකම් ක්රියාන්විතකේ එේ
ප්රධාන උපාය මාර්ික පියවරේ වූකේ ආරේෂිත බලකකාටු නගර
කගාඩන ගීමයි. එහි පූර්වාගාමිකයින් කලස පෘතුගීසින් විසින් ඉන්දියානු
සාගරයට පිවිකසන ප්රධාන කදාරටු ආවරණය වන කලසට, ඉන්දීය සාගර
කවකළඳාකම් ප්රධාන මධයස්ථාන යාකරමින්, ආරේෂිත බලකකාටු දාමයේ
කගාඩනාංවනු ලබයි. එහි එේ ව දගත් මධයස්ථානයේ වූකේ කකාළඹයි. ඉන්දීය
සාගරීය නාවුක මාර්ග අතර ස්ථානගතවීම නිසා කකාළඹ ආසියානු කවකළඳ
ජාලකේ ක පී කපකනන මධයස්ථානයේ බවට පත්විය. යටත්විජිතවාදකේ
වයාප්තතවීමත් සමග, න කගනහිර හා බටහිර යා කරන කවකළඳ මාර්ගකේ කම්
පිහිටීම යටත්විජිත වයාප්තත කරග නීමට හා පුළුල්වන කවකළඳ කටයුතුවලට
වඩාත් ඵලදායි එකේ විය.
පෘතුගීසින් විසින් කකාළඹ යටත්විජිත වරාය නගරය කගාඩනගේදී ඔවුන්කග්න
මූලික අවධානය කයාමුවී තිබුකණ් කකාළඹ වරාය හරහා කකරුණු කවකළඳාම
කකකරහි ය. මීළඟට, ඉන්දියානු සාගරකේ කවකළඳාම පාලනය කිරීකම්දී
කකාළඹ වරාකේ පිහිටීමත්, දිවයිකන් අභයන්තර බල වයාප්තතිකේදී එහි
ප්රකයෝජනවත් බවත් ඔවුන්ට ඒත්තු ිකේ ය. කම් වනවිට, දිවයිකනන් ලබාගත්
ප්රධාන කවකළඳ කභෝගය වූ කුරුඳු ව වුණු ප්රකේශ කකාළඹට ආසන්නව පිහිටීම
ද ඔවුන්කග්න ස ලකිල්ලට ලේ වූ බව කපකන්.
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1518 සිට 1524 දේවා කකාළඹ පෘතුගීසි බලකකාටුව, වයඹ කදසින්. ග ස්පාර් කකාකරයා
(Gaspar Correia)’කග්න Lendas da India ඇසුකරන්, විසින් (1500 ගණන්වල ම ද
භාගකේ), ජාතික කල්ඛනාගාරය, ලිස්බන් (msgm;a lsÍu: කකාකරයා 1975).

(බීඩර්මන් 2009: 423)
මුල් පියවරයන් අසාර්ථක වූව ද, (1518 දී සෑදූ කකාටුව 1524 දී කපාකළාවට
සමතලා කරල ලදී.) කකෝ්ක් රාජය සමග කගාඩනගාගන්නා ලද මිර
සබඳතාව මත කකාළඹ කතාට ආසන්නකේ කවකළඳ ගබඩා හා බලකකාටුවේ
කමන්ම පෘතුගීසි ජනපද ද කගාඩන ගීම ආරම්භ කකරිණ. නමුත් කමකස් මුලින්
කගාඩනගනු ල බූ බලකකාටු, මුස්ලිම් කවකළඳුන් හා සිාංහලයින්කගන් වරින්
වර එල්ලවූ විකරෝධතා නිසා විනාශ කරන්නට සිදු විය. ස්වාභාවික කේූන්
කමන්ම, සිාංහලයින් විසින් වරින් වර කරන ලද පහරදීම් නිසා කම් බලකකාටුව
නිතර ප්රතිසාංස්කරණය කිරීමට පෘතුගීසින්ට සිදුවූත්, අවසානකේ එය ස ලකිය
යුතු වපසරියකින් යුත් ශේතිමත් බලකකාටුවේ කලස කගාඩන ගීමට
පෘතුගීසිහු සමත් වූහ (ද සිල්වා 1972: 73-76; කේේ 1904: 16).
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පෘතුගීසින් විසින් කකාළඹ ආරේෂිත බලකකාටු නගරයේ කලසට
කගාඩන ගීම ආරම්භ කරන්කන් 1554 දී ය. කම් අනුව, ඔවුන් විසින් ආසියාකේ
කගාඩනාංවනු ල බූ ආරේෂිත බලකකාටු නගර දාමකේ එේ ව දගත්
මධයස්ථානයේ කලසට කකාළඹ ආරේෂිත බලකකාටුව ඉදි විය. පසුව
ආරේෂිත බලකකාටුව සහිත කකාළඹ වරාය නගරය දිවයිකන් පෘතුගීසි බල
ප්රකේශවල පරිපාලන මධයස්ථානය කලස භාවිත කකරිණි (කපකර්රා 1926:
11).

දහහත්වන සියවකස් කකාළඹ, දකුණු කදසින්. ජුවාන් තිකස්රා අල්කබර්නාස් (João Teixeira
Albernaz) ’කග්න Plantas das Cidades e Fortalezas [...] ඇසුකරන්, (c.1648).
බ කේරියානු රාජය පුස්තකාලය, මියුනිේ (msg m;a lsÍu: බීඩර්මන් 2007).

(බීඩර්මන් 2009: 437)

19

ගුණරත්න

පෘතුගීසින් විසින් කගාඩනාංවන ලද කමම වරාය නගරය ප්රධාන අාංග හතරකින්
සමන්විත විය. ඒ, වරාය ප්රකේශය, බලකකාටුව, විවෘත ප්රකේශයේ කලස
කකාටුකවන් කවන්වී තිබූ කන්වාසික ප්රකේශය හා ඉන් පිටත කලාපය වශකයනි.
නමුත් කමම බලකකාටු නගරය කුඩා බිම් කඩකට සීමා විය. ක්රි.ව. 1656 වනවිට,
නගරය වීදි කිහිපයකින් සමන්විත වූ අතර, කේකර් ව ව ද එයට එේකර තිබිණ
(කපකර්රා 1926: 12-13).

පෘතුගීසින්ව යටකත්ව ක ාළඹ නගරකේ ජන සංයුතිය
කලේ තිස්කස් එහි නිව සි ස්වකේශිකයන්ට අමතරව, යටත්විජිතකරණයට
කපර කමහි සාංක්රමණය වූ කවකළඳ ජනයා හා යටත්විජිතකරණ ක්රියාවලිය
තුළදී සාංක්රමණය කවමින් සිි ජනයා ද කකාළඹ නගරකයහි විසූහ. නගරය තුළ
ඔවුන්කග්න විසිරීම, එේ එේ යටත්විජිත බලවතාකග්න අකප්තේෂා අනුව තීරණය
විය. කමහිදී යටත්විජිත ක්රියාවලිකේ මතවාදීමය හා සාංස්කෘතිකමය ප නවීම ද
කමම ජනවිසිරීම සඳහා බලපෑකේ ය. එහිදී, කවනත් ආසියානු යටත්විජිත
වරාය නගරවල කමන් කමම නගරකේ ද එේ එේ යටත්විජිත පාලනය යටකත්
කේශීයයන් පදිාංචිව සිි හා යුකරෝපීයයන් පදිාංචිව සිි ප්රකේශ එකිකනකින්
කබදා කවන්කර තිබුණි (කම් සඳහා කහාඳම උදාහරණ වන්කන් ඉාංග්රීසින් විසින්
ඉන්දියාකේ කගාඩනාංවනු ලබන මදුරාසිය, කබාම්බාය හා කල්කටාව යන
යටත්විජිත වරාය නගර තුනයි) (කකෝසම්බි 1998). කම් කබදීම අවකාශමය
වශකයන් පමණේ කනාව, වාර්ික හා සමාජමය වශකයනුත් පවත්වා ගනු
ල බිණ. අවසානකේ එය පාංතිය විසින් ද තීරණය කරනු ල බිණ.
ක්රි.ව. 1580 පමණ සිට, පෘතුගීසින් යටකත් කකාළඹ කිසියම් නාගරික
පාලනයේ තිබූ බව කපනී යයි. නමුත් එය නීතයනුකූල කකරුකණ් දහහත් වන
සියවකස්දී ය. නගරකයහි පාලනය සඳහා කපිතාන්වරයකු හා ක’මරා
(Câmara) නම් වූ පාලන මණ්ඩලයේ ස්ථාපිත කර තිබුණි. එය නගර
සභිකයින් හා මකේස්රාත්වරයකු ඇතුළු නිලධාරීන් කිහිප කදකනකුකගන්
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සමන්විත විය. නගර සභිකයින් කකාළඹ නගරකේ පුරව සියන්කගන් පත්
කකරිණ. කමම පුරව සිකයෝ නගරකයහි සිි කසාකදාස් (casados), එනම්,
විවාහක පෘතුගීසි ජනපදවාසීහු වූහ. ඔවුහු නිදහස් පෘතුගීසි පදිාංචිකරුකවෝ ය.
කම් සභිකයින් අතර ක්රිස්තියානි ආගම ව ළඳගත් කේශීයයන් කිහිප කදකනකු ද
සිට ඇති බව සිතිය හ කි ය. කකාළඹ නගර පාලන මණ්ඩලය,
කසාකදාස්වරුන්කග්න බලකකාටුවේ වී තිබූ බව කපකන්. කම් මණ්ඩලය පෘතුගීසි
පදිාංචිකරුවන්කග්න අවශයතා අනුව කබාකහෝ විට කටයුතු කරනු ල බීය. එහි
කබාකහෝ තීරණ ගනු ල බුකේ සාමාජික කසාකදාස්වරුන්ට අනුව බව කපනී
යයි. ඔවුහු පෘතුගීසි පාලන කටයුතුවල අඩු පාඩු කමන්ම, ඔවුන්කග්න තීරණ හා
අදහස් දේවමින් පෘතුගාල රජුට ලිවූහ (අබයසිාංහ 1966: 86-89; ද සිල්වා
1972: 32, 78).
පෘතුගීසි කකාළඹ, යුකරෝපීය හා කකතෝලික එකේ පමණේ කනාවීය;
කනාකයකුත් ආගම් ඇදහූකවෝ කමන්ම විවිධ වාර්ිකකයෝ ද එහි ජීවත් වූහ.
කකාළඹ නගරකේ සිි ජනයා ස ලකිල්ලට ග නීකම්දී, කලේ තිස්කස් එම
ප්රකේශකේ පදිාංචිව සිි කේශීයයන්, කවකළඳාමට සම්බන්ධව සිි විවිධ
විකේශීය කවකළඳුන්, පෘතුගීසින් හා ඔවුන් විසින් විවිධ කේූන් මත කගනා
විකේශිකයින් කලස වර්ග කළ හ කිය. කපාදුකේ සෑම යටත්විජිතයකම පෘතුගීසි
සමාජය කසාල්දාකදාස් (soldados), එනම්, අවිවාහක කසබලුන්, කසාකදාස්
කහවත්, කලින් හමුදාකේ කස්වය කකාට, ඉන් නිදහස්ව, විවාහ වී සිින
පෘතුගීසින් හා පාදිරිස් (padres) කලස පෘතුගීසි භාෂාකවන් හ ඳින්වූ
පූජකයින්, යන කණ්ඩායම් තුකනන් සමන්විත විය (ම ිල්ේකර් 1982: 238).
කකාළඹ වාසය කළ පෘතුගීසි ජනගහණය ද ස්තර කිහිපයකින් යුේත විය.
කමම පෘතුගීසි ප්රජාව, පෘතුගීසි නිලධාරින්, පෘතුගීසි කසාල්දාදුවන්, නිදහස්
පෘතුගීසි ජානපදිකයින් හා මිෂනාරි පූජකයින්කගන් සමන්විත විය. පෘතුගීසි
පාලනය යටකත් කකාළඹ සමාජයට පෘතුගීසින්ට අමතරව නව සමාජ
කණ්ඩායම් කමන්ම නව ජන කණ්ඩායම් ද එකතු විය. කේශීය කසාල්දාදුවන්
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කමකස් එේ වූ නව සමාජ කණ්ඩායමකි. ඉන්දියාකවන් කගන ආ කුලී භටයින්
හා වහලුන් ද කමම පෘතුගීසි සමාජයට පිටතින් කගන එන ලද නව ජන
කණ්ඩායම් කේ. සාමානය පෘතුගීසින්කගන් බහුතරයේ අසාංවර ජීවිතයේ
ගතකළ අපරාධකරුකවෝ හා රින් පිටුවහල් කරන ලේකදෝ වූහ. ඊට අමතරව,
වික්රමාන්තවිත සාංචාරකකයෝ ද ඒ අතර වූහ (කපකර්රා 1926: 11; ම ේිල්ේකර්
1982: 238).
කමාවුන්කගන් පෘතුගාලකේ රජු කවනුකවන් ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසින්ට යටත්
ප්රකේශ පාලනය භාරව සිි කපිතාන් ජනරාල්වරයා ඇතුළු නිලධාරින් මුලින්
කකාටුව තුළ වාසය කළත්, පසුව කපිතාන් ජනරාල්වරයාකග්න වාසයට මල්වාන
කතෝරා ග නිණ. මීළඟට පෘතුගීසි භාෂාකවන් ෆිදල්කගාස් (fidalgos) කලස
හඳුන්වන ලද පෘතුගීසි වාංශවත්තු ද වූහ. ඔවුන් ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසි සමාජකේ
ඉහළ පිළිග නීමේ හා බලයේ භුේති විඳි බව කපනී යන එේ සාධකයේ
වන්කන් ඔවුන් විසින් කරන ලද අපරාධයකදී ඔවුන්ට දඬුවම් කළහ කි වූකේ
පෘතුගීසි කපරදිග පාලන මධයස්ථානය වූ කගෝකවහි සිි විසුකර් වරයා හා එහි
ඉහළ උසාවියට පමණි (ද සිල්වා 1972: 37).
යටත්විජිතවල තම ව සියන් පදිාංචි ජනපද පිහිටුවීම පෘතුගීසින්කග්න එේ
ප්රතිපත්තියේ විය. ඉන් බලාකපාකරාත්තු වූකේ, සිය බලය කම් ප්රකේශවල
තහවුරු කරග නීම හා වයාප්තත කරග නීම සඳහා පරිපාලන කටයුතුවලට හා
යුධ කටයුතුවලට අවශය ශ්රමය සපයා ග නීමයි. ඉහතින් ද සඳහන්කකාට ඇති
ආකාරකයන්, කසාකදාස් නම් වූ නිදහස් විවාහක පෘතුගීසිහු කම් ජනපදවල
ජීවත් වූහ; කම් කසාකදාස්වරු පෘතුගීසි කසබළුන් කලස කටයුතු කකාට හමුදා
කස්වය අවසන් වූ පසු, විවාහ වී කමකලස පදිාංචි වූකවෝ ය. පෘතුගීසි සම්ප්රදාය
තුළ, විවාහක පෘතුගීසි කසබළුන් හමුදා කස්වය තුළ තබාගනු ල බුකේ න ත.
කම් කසාකදාස්වරුන් ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසි පාලනය විසින් යුේධයට සහභාි
කරග නීමට එකරහිව, ලිස්බන්වලින් නීති පනවා තිබුණි. ඊට අනුව, ඔවුන්ට යුධ
කටයුතුවලට සහභාි වීමට අණ කිරීමට කපිතාන් ජනරාල්ට කනාහ කි වුව ද,
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කන්ද උඩරට හා කගනිය යුේධවලදී ඔවුන්කග්න කස්වය ද ලබාකගන ඇත.
කකාන්ස්තන්තිකනෝ ද සා (Constantino de Sá de Noronha; කපිතාන්
ජනරාල් 1618-1621, 1623-1630) යටකත්, 1630 යුේධයට ක ඳවාගත්
කසාකදාස්වරුන් විශාල ප්රමාණයේ මියිය පසු, අනාගතකේදී ඔවුන් යුේධයට
සහභාි කරකනාග නීම ලිස්බන්වලින් සහතික කරකදනු ල බිණ. කකාළඹ
නගර පාලන මණ්ඩලකේ කටයුතු හසුරුවනු ල බුකේ එහි සාමාජිකයින් වූ
කසාකදාස්වරුන් විසින් බව කපකන්. ඉතා විශාල ඉඩම් ප්රමාණයේ අත්පත්
කරකගන සිි ඔවුන්ට, තමන්කග්න එදිකනදා කටයුතුවලට සහය වීම සඳහා
වහලුන් කහෝ කස්වකයින් තබාගත හ කි විය. කම් අනුව ඔවුන් ලාංකාකේ
පෘතුගීසි සමාජය තුළ ඉහළ පිළිග නීමේ ඇතිව, වරප්රසාද ලත් සමාජ
කකාටසේ කස් ජීවත්ව ඇති බව කපකන්. කමකස් ඔවුන් ආරේෂා කිරීකම්
කේතුව, පෘතුගීසි ජනගහණය වර්ධනය කර ග නීකම් අකප්තේෂාව විය හ කිය.
නමුත්, 1634 වනවිටත් කකාළඹ නගරකේ සිිකේ සාමානය පිරිමි පෘතුගීසි
පදිාංචිකරුවන් 350ක පමණ සුළු සාංඛයාවකි (අබයසිාංහ 1966: 55; ද සිල්වා
1972: 61, 78, 83, 187-188).
පෘතුගීසීන් කපරදිගදී මුහුණ දුන් බරපතල ග ටළුවේ වූකේ මානව සම්පත්
හිඟකමයි. එහි ප්රතිඵලය සිය යටත්විජිත වයාප්තතිය සඳහා කනාකඩවා කයදුණු
යුධ ප්රයාණ වලදී විේවාසී කේශීයයන්කගන් යුත් කරජිකම්න්තුවේ
කගාඩන ගීමයි. ලස්කිරිඤ්ඤ (lascarins) කලස හ ඳින්වූ කේශීය
ජනයාකගන් බඳවාගත් කමම භට කණ්ඩායම කේශීයයන් හා ඇති වූ යුේධවලදී
පෘතුගීසින්කග්න ප්රතිවිරුේධ පිළ සමග එේවීම පෘතුගීසින්ට නිතර අත්විඳින්නට
සිදුවූ අවාසිදායක අත්ද කීමකි.
පෘතුගීසි ආරේෂිත ජනපද තුළ ලස්කිරිඤ්ඤ භටයින් පදිාංචි කරවීමට 1607
සිටම පෘතුගාලකේ රජු විසින් ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසි පාලනය උනන්දු කරවනු
ල බීය. පෘතුගීසින් හා කන්ද උඩරට අතර ප වති නිරන්තර ග ටීම්වලදී උඩරට
පාලනය විසින් කගනිය එේ උපායේ වූකේ පෘතුගීසින් යටකත් වූ ප්රකේශ
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ජනශුනය කිරීමයි. ලස්කිරිඤ්ඤ භටයින් දිගුකාලීනව කම් ප්රකේශවල පදිාංචිව
සිටීකමන් කම් ප්රකේශ ජනශුනය කිරීමට සිාංහලයින් ඉදිරිපත් කනාවන බව
පෘතුගීසින්කග්න අත්ද කීම විය. කම් සඳහා පෘතුගාල රජුකග්න අණ කනාක ඩුව ද,
1625 දේවා එය ක්රියාත්මක වූකේ න ත. කමබඳු කස්වයේ ලබා ග නීමට ඔවුන්
බලකකාටුව ආසන්නකේ පදිාංචි කළ යුතු විය. කමහි අකනේ අරමුණ වූකේ
කමම භටයින්කග්න පේෂපාතිත්වය සහතික කර ග නීමයි. නමුත්, කකාළඹට
ආසන්න ඉඩම්වලින් ව ඩි ප්රමාණයේ කසාකදාස්වරුන් විසින් අත්පත්
කරකගන තිබුණි. ඒ නිසා, කකාළඹ ජනපද වාසීන්කග්න ආරේෂාව කවනුකවන්
ලස්කිරිඤ්ඤ භටයින්කගන් යුත් ආරේෂිත ජනපද කදකේ කකාළඹ කකාටුකේ
සිට ස තපුම් තුනේ ඇතුළත පෑලියකගාඩ හා කකාළඹට ස තපුම් හයේ
බටහිරට වන්නට මුල්කල්රියාකේ ස්ථාපනය කරන ලදී (ද සිල්වා 1972: 7879).
ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසි හමුදාකේ ප වති ශ්රම හිඟය පියවා ග නීමට කගනිය
අකනේ ක්රියාමාර්ගය වූකේ අකනකුත් පෘතුගීසි යටත් ප්රකේශවලින් කුලී
කේවායින් කහෝ වහලුන් සපයා ග නීමයි. දකුණු ඉන්දියානු මධයස්ථානකයන්
වරින් වර එවන ලද, විශාල සාංඛයාවකින් යුත් කාපිරි (Kaffirs) හා කනරීස්
(Canarese) භටයින් යුධ කටයුතු සඳහා පෘතුගීසින් විසින් කයාදාකගන ඇත.
කනරීස්වරුන් ඉන්දියාකේ බටහිර කවකරළන් කගනා කුලී කේවායින් ය. කාපිරි,
යුධ කටයුතු සඳහා පුහුණු කරන ලද නීකග්රෝ පෘතුගීසි වහලුන් ය. ආරම්භකේ දී,
කම් නීකග්රෝවරුන් න කගනහිර අප්රිකානු කවරකළන් කගෝකේ පෘතුගීසි
ජනපදවලට කගන කගාස් ඇත. විකේෂකයන්ම, කම් කණ්ඩායම් කදක, 1631න්
පසු යුධ කටයුතු සඳහා පෘතුිසින් විසින් විශාල කලස සිය හමුදාවලට එකතු
කරකගන ඇත. (1631 දී කනරීස්වරු 800 කදකනකු හා කාපිරි 100 කදකනකු
කගෝකවන් එවා ඇත. 1633 දී යුේධ සඳහා කාපිරි හා කනරීස්වරුන් 1000 ේ ද,
පෘතුගීසින් 400 ේ හා ලස්කිරිඤ්ඤ භටයින් 5000 ේ කයාදවාකගන ඇත).
කනරීස්වරුන් ආපසු කගාස් ඇති මුත්, කාපිරි ජනයා විශාල සාංඛයාවේ කමහි
ඉතිරි වී ඇත (ද සිල්වා 1972: 128-129, 134, 141, 154, 188).
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මීට අමතරව, ස ලකිය යුතු මුස්ලිම් ජනගහණයේ කකාළඹ හා ඒ අවට ජීවත්
වූහ. ආරම්භකේ සිටම පෘතුගීසින් උත්සාහ කකේ, කකාළඹ සිින
මුස්ලිම්වරුන් ඉවත් කරමින් කවකළඳාම සියතට ග නීමටයි. ඒ අනුව, පෘතුගීසි
පාලන ප්රකේශවල සිි ඔවුන්කග්න සාම්ප්රදායික සතුරන් වූ මුස්ලිම්වරුන්කග්න
කවකළඳ කටයුතු නවතා ද මීමට කමන්ම, ඔවුන් ඉවත් කිරීමටත් කනාකයකුත්
නීති කගන එන ලදි. මුස්ලිම්වරුන්කග්න කටයුතු විවිධ ම්ටම්වලින් සීමා කළ ද,
ඔවුන්ව සම්පූර්ණකයන් ඉවත් කිරීමට පෘතුගීසිහු අසමත් වූහ. අකනේ අතට
මුසලිම්වරුන් පවත්වාකගන ිය ඇත ම් කවකළඳ කටයුතු පෘතුගීසින්ට
සහයේ වූ බව ඔවුන් විසින් කත්රුම් කගන තිබුණි (ද සිල්වා 1972: 85; ද සිල්වා
1966: 113-119). කකකස් නමුත්, කකාළඹ සිි ධනවත් මුස්ලිම්වරුන් සමග
සාමානය පෘතුගීසින් හා ඇත ම් ක්රිස්තියානින් යහපත් සබඳතා පවත්වාකගන
කගාස් ඇති අවස්ථා හමුකේ (පීරිස් 1983: 168-169).
එවකට පෘතුගාල සමාජකේ ස්ීන් මුහුදු ගමන්වල කයදීම හා යටත්විජිතවල
සාංචාරය කිරීම පිළිගත් සම්ප්රදායයේ කනාවීය. අනාත පෘතුගීසි තරුණියන්
පෘතුගීසින් හා විවාහයට එවූ මුත්, අකනකුත් පෘතුගීසි කාන්තාවන්කග්න ප මිණීම
වාර්තා කනාකේ. ඒ නිසා, යටත්විජිත පෘතුගීසි සමාජය පිරිමින්කගන් පමණේ
යුත් එකේ විය. ශ්රී ලාංකාකේ පෘතුගීසි යටත්විජිත සමාජකේ ද ඒ තත්ත්වය
දේනට ල කේ (අබයසිාංහ 1969: 104, කපකර්රා 2002). පෘතුගීසි යටත්විජිත
ක්රියාවලිකේදී, ඔවුන් මුහුණ පෑ ප්රධාන දුෂ්කරතාවේ වූකේ මානව සම්පත්
හිඟකමයි. කමය පෘතුගීසි අිරාජය විශාල කවත්ම, බරපතල අභිකයෝගයේ
බවට පත් විය. කම් කේතුව නිසා, සිය යටත්විජිතවල පෘතුගීසි සම්භවයේ
සහිත ජන කණ්ඩායම වර්ධනය කර ග නීකම් අරමුණින් කේශීය කාන්තාවන්
විවාහ කර ග නීමට යටත්විජිතවලට ප මිණි පෘතුගීසි පුරුෂයින්ට අනුබල
ල බිණ. නමුත් ශ්රී ලාංකාකේ සමාජකේ ඉහළ කුලවල ස්ීන් පෘතුගීසින් හා
විවාහ වීමට ඉදිරිපත් වූකේ න ත. ඒ අනුව පෘතුගීසින් හා විවාහයට කබාකහෝ
විට කපළඹී ඇත්කත් සාකප්තේෂව පහළ කුලවල ස්ීන් ය (කපකර්රා 2002). කම්
මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන්නන් ‘තුප්තපහි’ කලස හඳුන්වා තිකේ.
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(ආසියාතිකයින් හා පෘතුගීසින් අතර මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන්නන්
‘topazes’, ‘toepaz’, ‘tupass’ [ලන්කේසි - ‘Tupass’] යනුකවන් හඳුන්වා
ඇති අතර, ශ්රී ලාාංකේය සමාජකේ කේශීයයන් හා පෘතුගීසින් අතර විවාහවලින්
ප වකතන්නන් ද කමකස් හඳුන්වා ඇත. ‘තුප්තපහි’ යන්න කම් පදවලින් බිඳී ආ
කේශීය වයවහාරයේ බව කපකන්.) ඔවුන් පෘතුගීසි හමුදාකේ කස්වය කළ ද එහි
ස්ිර භටයින් කනාවීය (අබයසිාංහ 1966: 173, ද සිල්වා 1972: 91-92, 187;
ම ේිල්ේකර් 1982: 238).
පෘතුගීසින් අනුගමනය කළ ද ඩි වර්ණකේදවාදී ප්රතිපත්තිය තුළ ආසියානු හා
අප්රිකානු ජනයා ඉතා පහත්කකාට සලකනු ල බිණ. නමුත් පෘතුගීසි හා
කේශීයයන් අතර මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන තුප්තපහි ජනයාට ශ්රී ලාංකාකේ
පෘතුගීසි සමාජය තුළ උසස් තත්ත්වයේ හිමි විය. යටත්විජිත ක්රමය
පවත්වාකගන යාම සඳහා ඔවුන්ට යම් වගකීමේ ප වකරන බව පිළිකගන
තිබුණි. එනම්, කමාවුන්ට කේශීයයන්කග්න තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට සහය විය
හ කි ය යි විේවාස කරනු ල බිණ (ම ේිල්ේකර් 1982: 237-238). කමම මිශ්ර
ජනයා ව ඩි වශකයන් වාසය කකේ කකාළඹ නගරකේ ය.
ඊට අමතරව, කම් මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන ස්ීන්, පෘතුගීසින්ට පේෂපාතීව
කස්වය කළ ඇත ම් කේශීය නිලධාරීන් විසින් ද පසුකාලීනව විවාහය සඳහා
කතෝරාකගන ඇත. එය, ඔවුන් විසින් පෘතුගීසින්කග්න විේවාසය දිනාග නීකම්ත්,
තම තත්ත්වය ඉහළ නාංවාග නීකම්ත් උපක්රමයේ කලස භාවිතා කර ඇති බව
කපනී යයි (ද සිල්වා 1972: 102)
පෘතුගීසි පාලන කාලය තුළ වරින් වර ෆ්ර න්සිස්කානු, කජසුයි්, අකගෝස්තීනු
හා කදාමිනිකානු යන කරෝමානු කකතෝලික නිකායිකයින්, මිෂනාරී කටයුතු
සඳහා දිවයිනට ප මිණි අතර, එහි ප්රතිඵලයේ කලසින් කකාළඹ නගරකේ විවිධ
ස්ථානවල ක්රිස්තියාන් පල්ලි රාශියේ ආරම්භ කකරිණ. විකේෂකයන්ම,
යුකරෝපකේ අධයාපනික කටයුතු පිළිබඳව ප්රසිේියේ ඉසිලූ කජසුයි්වරු
කකාළඹ නගරකේ පාස ලේ කමන්ම කරෝහලේ ද ආරම්භ කළහ. ඔවුන්කග්න
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උත්සාහකේ ප්රතිඵලයේ කලස, දිවයිකන් මධයස්ථාන ගණනාවේ මුල්
කරකගන, කරෝමානු කකතෝලික ආගකම් හා අධයාපනකේ වයාප්තතිය සිදු විය.
එයින්, දිවයිකන් පෘතුගීසි පාලනය යටකත් වූ ප්රකේශවල කරෝමානු
කකතෝලිකකයෝ විශාල සාංඛයාවේ බිහි වූහ. විකේෂකයන්ම, කේශියයන්ට
ආගමික අධයාපනයේ ලබා දීමට මිෂනාරීන් ද ේවූ උනන්දුව තුළ, කකාළඹ
නගරකේ ද කේශීය කකතෝලික ප්රජාව ඉහළ ිකේ ය (ද සිල්වා 1972: 236-246;
අබයසිාංහ 1966: 176-205).

ලන්වකේසින්ව යටකත්ව ක ාළඹ නගරය හා එහි ජන සංයුතිය
ලන්කේසින් විසින් ක්රි.ව. 1658 දී පෘතුගීසින්කගන් දිවයිකන් මුහුදුබඩ ප්රකේශ
අත්පත්කරගනු ල බීය. පෘතුගීසින්කගන් අල්ලාගන්නා ලද කකාළඹ, සිය
පාලන කාලය තුළදී ලන්කේසින්කග්න ආරේෂිත නගරයේ බවට පරිවර්තනය
කරමින්, එහි කභෞතික කපනීම කවනස් කකරිණ. කම් කාලය තුළ කකාළඹ ශ්රී
ලාංකාකේ ලන්කේසි පරිපාලන මධයස්ථානය කමන්ම, ශ්රී ලාංකාකේ මුහුදුබඩ
ප්රකේශවල අගනගරය බවට ද පත්විය. නගරය න වත සකස් කරමින්, පෘතුගීසි
බලකකාටුව කඩාබිඳ දමා, ප්රධාන බලකකාටුව කලස කකාළඹ බලකකාටුව,
බටහිරට කවන්නට කගාඩන ාංවීම ලන්කේසින් යටකත් ආරම්භ විය. එය සාදා
අවසන් කරනු ල බුකේ 1670 දී ය. ලන්කේසි බලකකාටුව තුළ
ආණ්ඩුකාරවරයාකග්න නිවහන, භට කණ්ඩායම හා ලන්කේසි කපරදිග ඉන්දීය
කවකළඳ සමාගකම් කාර්යාල ස්ථාපිත කරන ලදී. නගරකේ කන්වාසික ප්රකේශය
න කගනහිරට වන්නට සකස් කළ අතර, ලන්කේසි පාලනය යටකත් කකාළඹ
බලකකාටුව කස්ටීල් (kasteel) කලසත්, ඉන් පිටත කන්වාසික ප්රකේශය
‘ප රණි නගරය’ යන අරුත් ඇති, ලන්කේසි අවුකඩ ස්ටඩ් (oude stad) යන
පදකයනුත් හඳුන්වන්නට පටන් ග නිණ. ලන්කේසි බලකකාටුව කකාළඹ
නගරය තුළ අවුරුදු කදසීයකට ආසන්න කාලයේ ප වතිණි. එය 1865 දී
කඩාබිඳ ද මීමට තීරණය කළ ඉාංග්රීසිහු (එය 1869 දී කඩා දමන ලදී), ලන්කේසි
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නගර ස ල ස්ම එකස්ම පවත්වාකගන ියහ. ඉාංග්රීසින් අතින් ලන්කේසි
කකාළඹ නගරය නවීකරණය වූ අතර, තරමේ වයාප්තත ද විය. ඒ අනුව, කකාළඹ
නගරකේ පවත්නා වර්තමාන අවකාශමය ස ක ස්ම ප මිකණන්කන්
ලන්කේසින්කගනි. කපටා (Pettah) හා ක ෝ් (Fort) යන්න ලන්කේසි
නගරකේ කකාටස් කදක හ ඳින්වීම සඳහා ප්රථමකයන් භාවිත කරනු ලබන්කන්
ඉාංග්රීසින් විසිනි. Pettah යන්න pettai යන්කනන් බිඳී ආ ඇන්ග්නකලෝඉන්දියානු පදයකි. ඉාංග්රීසින් විසින් එය භාවිත කරනු ල බුකේ ලන්කේසින්
භාවිත කළ අවුකඩ ස්ටඩ් (ප රණි නගරය) අරුත ඇති පදය කවනුවටයි.
Colombo Fort කලස හඳුන්වනු ල බුකේ ලන්කේසි බලකකාටුවයි (කපකර්රා
1926: 16, 7-12; කපකර්රා 2002).
පෘතුගීසින් යටකත් කමන්ම ලන්කේසින් යටකත් ද කකාළඹ නගරයට කවනස්
සාංස්කෘතින් නිකයෝජනය කළ විවිධ ආගාමික ජනවර්ග එකතු වූ අතර,
ඇත ම්විට, ඔවුන්කග්න මිශ්රවීකමන් නව ජනවර්ග ද බිහි විය. ලන්කේසි සමාජය
කසාල්දාදුවන් හා කවකළඳුන්කග්න එකතුකවන් යුත්, ලන්කේසි කපරදිග ඉන්දීය
කවකළඳ සමාගකම් කස්වකයින් හා නිදහස් බර්ගර්වරුන් (free Burghers),
එනම්, කලින් සමාගකම් කස්වය කකාට මිශ්ර පෘතුගීසි කාන්තාවන් විවාහ
කරකගන, කමහි පදිාංචි වීමට තීරණය කළ ලන්කේසින් කගන් සමන්විත විය
(ම ේිල්ේකර් 1982: 239-240).
ලන්කේසින් අනුගමනය කළ වර්ණකේදවාදී ප්රතිපත්තිය තුළ, ලන්කේසි
කපරදිග ඉන්දීය කවකළඳ සමාගම ආරම්භකේදී උත්සාහ කකේ සිය ආසියාතික
යටත්විජිත තුළ නිදහස් ලන්කේසි ජනගහනයේ වර්ධනය කරග නීමටයි. කම්
ප්රතිපත්තිය
ලන්කේසි
කපරදිග
ඉන්දීය
කවකළඳ
සමාගකම්
අධයේෂකවරුන්කග්න බලපෑම මත වරින් වර කවනස් වුව ද, බතාවියාකේ
ලන්කේසි මධයස්ථානකයන් වඩාත් බ හ රට වන්නට පිහිටා තිබුණු ලන්කේසි
යටත්විජිතවල, සිය බලය තහවුරු කර ග නීකම්දී හමුදා කටයුතු සඳහා අවශය
කසබලුන් සපයා ග නීමටත්, සමාගකම් පරිපාලනයට සහය කරග නීම
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සඳහාත් ලන්කේසි ජනපද ඇති කිරීමට දිරි ල බුණි. ම්ශුකර් හා න් හූන්ස්
(Maetsuijeker & Rijokloff van Gones) ව නි ආණ්ඩුකාරවරු කම්
ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමට විකේෂකයන් උනන්දු වූහ. ලන්කේසි පාලනයට
විවිධ අයුරින් කස්වය කකාට විශ්රාම ලෑබූ නිදහස් ලන්කේසි පුරව සියන් හා
ඕලන්දකයන් කගන්වාගනු ල බූ පවුල්වලින් කම් ජනපද කගාඩන ගීමට
බලාකපාකරාත්තු විය. නමුත්, ලන්කේසින්ට ඕලන්දකයන් කගන්වාගත හ කි
වූකේ වරින් වර ප මිණි කගාවි හා ශිල්පීය පවුල් කිහිපයේ පමණි. කම් අනුව,
ලන්කේසි ජනපද ඇති කිරීම දිගුකාලීනව අසාර්ථක වූ වයාපෘතියේ විය.
යටත්විජිතවලට සාංක්රමණය වීමට ඕලන්ද ජනයා රුචියේ කනාද ේවීමත්,
විශ්රාම කගන නිදහස් පුරව සියන් කලස පදිාංචිවීමට උනන්දුවේ ද ේවූකේ
කසබළුන් හා සමාගකම් පහළ ම්ටකම් කස්වාවන්වල නිරතවූවන් පමණේ
වීමත්, ඊට බලපෑ ප්රධාන කේූන් විය. එකමන්ම, කමම නිදහස් පුරව සියන්
කවකළඳ කටයුතුවලට සම්බන්ධවීම කකකරහි සමාගම ද ේවූ අකම ත්තත්, ඒ
සඳහා විින් විට කගන එන ලද බාධාකාරී නීතිත්, යටත්විජිත සමාජකේ
සාර්ථක වීමට ඔවුන්කග්න තිබූ උනන්දුව හීන කකේ ය. එකමන්ම, ඉන්දීය, මුස්ලිම්
හා ලාාංකීය කවකළන්ඳන් සමග තරඟ කිරීමට ඔවුහු අකපාකහාසත් වූහ.
නගරකේ සිල්ලර කවකළඳාම, කඩසාප්තපු පවත්වාකගන යාම, සපත්තු සෑදීම හා
කරදි ම සීම, කේකරි කර්මාන්තය, ඔවුන්ට නිරතවීමට තිබූ ේකෂ්ර වූවත්, කම්
ේකෂ්ර මුස්ලිම්වරුන් විසින් අත්පත් කරකගන තිබුණි. ඒ අනුව, ඔවුන්ට
ය පීමට තිබුකණ් කගාවිත න, නගරකේ හස්ත කර්මාන්ත හා සුළු කවකළඳාම
ව නි කේ ය (අරසරත්නම් 1966: 160-162, 165, 167, 171). කමම කරුණුවලින්
කකාළඹ නගරකේ ජීවත් වූ පෘතුගීසි නිදහස් පුරව සියන් කමන් ලන්කේසි
නිදහස් පුරව සියන්ට ඉහළ සමාජ තත්ත්වයේ කගාඩනගා ග නීමට කනාහ කි
වූ බව කපකන්.
ලන්කේසි ස්ීන්කග්න කනාප මිණීම කමම ජනපද වාසීන්කගන් ලන්කේසි
සම්භවයේ සහිත පවුල් කගාඩන ගීමට තිබුණු තවත් බාධාවකි. ලන්කේසින්,
පෘතුගීසින්ට වඩා කාන්තාවන්ට යටත්විජිතවලට සාංක්රමණය වීමට ඉඩහළ බව
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කපකන්. නමුත්, අකප්තේෂා කළ පමණින් ලන්කේසි ග හ නුන් එකස් යටත්විජිත
ප්රකේශවලට කනාප මිණීකමන් බලාකපාකරාත්තු වූ ප්රතිඵල කනාල බුණි. එහි
අසාර්ථකත්වය නිසා, යටත්විජිත සමාජකේ සිි කාන්තාවන් විවාහ කර
ග නීමට ලන්කේසි පුරුෂයින්ට සිදු විය. සමාගම් පාලනකේ මුල් කාලකේ
ලන්කේසි කාන්තාවන්කග්න හිඟකම නිසා, කකාළඹ සිි ලන්කේසි පුරුෂකයෝ
පෘතුගීසි ව න්දඹුවන් හා පෘතුගීසි-සිාංහල මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන
කාන්තාවන් විවාහ කර ගත්හ. පසුව කේශීය ක්රිස්තියානි තරුණියන් විවාහ කර
ගනු ල බිණ (අරසරත්නම් 1966: 169). කේශීය කාන්තාවන් විවාහකරග නීමට
ඉඩ හ රීකමන්, නව මිශ්ර ජනවර්ගයේ බිහිවීම සිදුවිය. කම් මිශ්ර විවාහවලින්
ප වකතන්නන් ‘ලන්සි’ කහවත් ‘බර්ගර්’ කලස හ ඳින්විණි. ශ්රී ලාංකාකේ කම්
තත්ත්වය වඩාත් දකින්නට ල කබන්කන් ලන්කේසි මූලස්ථානය වූ කකාළඹ
නගරකේ ය. කමකස්, පෘතුගීසින් යටකත් කමන්ම ලන්කේසින් යටකත් ද නව
යුකර්සියානු ජනවර්ගයේ කේශීය සමාජයට එේ විය. ඒ අතර, පෘතුගීසි-කේශීය
මිශ්ර විවාහවලින් ප වකතන තුප්තපහි ජනයා, හමුදා කසබළුන් හා ලන්කේසි
සමාගකම් පහළ ම්ටකම් කස්වකයින් කලස සමාගකම් කස්වයට බඳවා ගනු
ල බිණ (ම ේිල්ේකර් 1982: 239-240).
දිවයිකන් ලන්කේසි පාලන ප්රකේශවල සිි ජානපදිකයින් සාංඛයාව හ මවිටම
500 කට අඩු වූ බව ගණන් බලා තිකේ. ඒ අනුව, පෘතුගීසින් හා ස සඳීකම්දී
කකාළඹ නගරකේ පදිාංචිව සිි ලන්කේසි ජානපදිකයින් සාංඛයාකවන් කමන්ම
ධනකයන්, බලකයන් හා සමාජ තත්ත්වකයන් ද හීන ජන කණ්ඩායමේ බව කිව
හ කි ය (අරසරත්නම් 1966: 159-174; කපකර්රා 2002).
ලන්කේසි කකාළඹ ජන විවිධත්වය ස ලකීකම්දී, පෘතුගීසි පාලන කාලයට වඩා
විශාල වහලුන් සාංඛයාවේ කකාළඹ නගරයට එකතු වී සිි බව කිව හ කි ය.
පෘතුගීසින් විසින් කගන එන ලදුව, කමහි ඉතිරි වූවන්ට අමතරව ලන්කේසින්
විසින් විශාල ප්රමාණයන්කගන් කගන එන ලද මිනිසුන්කගන් කම් වහල්
ජනගහනය සමන්විත විය. කකාරම න්ඩල්, තන්ූර්, ක නරා, ූත්තුකුඩි
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(Tuticorin) ව නි දකුණු ඉන්දියානු ප්රකේශවලින් කමන්ම, 1660 ගණන්වල
සිට ම කල්සියා, ඉන්දුනීසියා, දකුණු පිලිපීන යන අග්නනිදිග ආසියානු
ප්රකේශවලින් හා නිේිනියාකවන් ලන්කේසි පාලන කාලකේ ලාංකාවට වහලුන්
කගනවිත් ඇත. කමාවුන්කගන් බහුතරයේ දකුණු ඉන්දියානුවන් බව කපකන්.
කම් වහලුන්කගන් සමහරේ ලන්කේසි පාලන ප්රකේශවල ගෘහ කටයුතු සඳහා
කයාදාකගන ඇති අතර, සමහරේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා කයාදාකගන
ඇත. කම් ආකාරකයන්ම ඉදිකිරීම් කටයුතු ව නි බර ව ඩවලදී කමම වහල් ශ්රමය
භාවිත කකාට තිකේ. කකාළඹ නගරකේ සිි ලන්කේසි සමාගකම් නිලධාරින්
සිය කටයුතුවලදී විශාල වශකයන් වහල් ශ්රමය මත ය පී ඇත. එේ පුදගලයකු
සතු වහලුන් සාංඛයාව හතලිහ, හ ට ව නි වූ අවස්ථා දේනට ල කේ. මින් විශාල
ප්රමාණයේ විවිධ ගෘහ කටයුතු සඳහා භාවිත කකරිණි. විකේෂකයන්ම අප්රිකානු
වහලුන් කකාටුකේ බර ව ඩ සඳහා කයාදා ග නිණ. 1688 වනවිට සමාගම
යටකත් කස්වය කළ වහලුන් ගණන 5500 පමණ වන බව ගණන් බලා තිකේ.
1694 වර්ෂකේ කකාළඹ ජනගහණකයන් සියයට පනහකට ව ඩි සාංඛයාවේ
වහලුන් විය. 1694 දී කකාළඹ ලන්කේසි නිවාසවලින් සියයට හ ත්ත පහේ
පමණ වහලුන් තබාකගන ඇත. 1761 දී කකාළඹ නගරකේ ජනගහනකයන්
සියයට 53.5 ේ වහලුන් බව වාර්තා කේ (වික්රමසිාංහ 2020: 7, 23, 26, 27, 30;
කපකර්රා 2002).
පෘතුගීසි හා ලන්කේසි යටත්විජිත පාලනයනයන් යටකත් කකාළඹ කමකස්
කවනස් සාංස්කෘතින් නිකයෝජනය කළ විවිධ නව ජනවර්ග කගාඩන ිණි.
දකුණු ඉන්දියානු සම්භවයේ සහිත, ආගාමික පරවර හා කච්ි යන ජන
කණ්ඩායම් කදක, පෘතුගීසි හා ලන්කේසි පාලනකේ ප්රතිඵලයේ කලසින්
කගාඩන කගන නව ජන කණ්ඩායම් අතර සුවිකේෂී කේ. කම් ජනකණ්ඩායම්
කදකේම විකේෂත්වය වන්කන් යටත්විජිත පාලනය සමග ඇතිකරගන්නා
අකනයෝනය සහසම්බන්ධතාව මත, පිළිකවළින් ‘භරත’ හා ‘කකාළඹ කච්ි’
කලස නව අනනයතාවේ කගාඩනගාකගන, සමාජ-ආර්ික වශකයන් කේශීය
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සමාජකේ ඉහළ තලයට එසවීමයි. කම් ජන කණ්ඩායම් කදක, විකේෂකයන්ම,
ලන්කේසි පාලනය තුළ සමාජ ආර්ික වශකයන් වඩාත් ඉදිරියට ආහ.
කච්ිවරුන් බහුල වශකයන් වයාප්තතව සිිකේ ලාංකාකේ පුත්තලම හා
කකාළඹ අතර ප්රකේශකේ ය. එයින් කකාළඹ නගරයට අමතරව ආසන්න
කකාල්ලුපිිය, පෑලියකගාඩ ව නි ප්රකේශවල පදිාංචිවී සිියහ. ඔවුන් විශාල
සාංඛයාවකින් දිවයිනට ආගමනය වී ඇත්කත් ලන්කේසි පාලන කාලකේත්,
ඉාංග්රීසි පාලනකේ මුල් අවිකේදීත් බව කපකන්. කමකස්, කච්ිවරුන් හා
යටත්විජිත ක්රමය අතර කගාඩන කගන කමම අකනයෝනය සහසම්බන්ධය
යටත්විජිත යාන්රණය පවත්වාකගන යාමට විශාල පිටුවහලේ විය
(ගුණරත්න 2015: 88-89).
පෘතුගීසින් කමන්ම ලන්කේසින් ද මුස්ලිම්වරුන්කග්න වාණිජ ක්රියාකාරිත්වය
පාලනය කිරීමට ලාංකාකේදී වරින් වර පනවන ලද විවිධ සීමාකාරී
නීතිරීතිවලට අමතරව (ගුනවර්ධන 1986), කම් ජන කණ්ඩායම් කයාදවාකගන
ද තිකේ. ලන්කේසි කපරදිග ඉන්දීය කවකළඳ සමාගම, නිලධාරීන් කලස විවිධ
කාර්යයන් සඳහා ඔවුන්කග්න කස්වය ලබාකගන ඇත. කච්ටීන්කග්න
ගණකාිකාරී නිපුණතාව නිසා ඔවුන් සරප්තවරුන් කලස බඳවාකගන ඇති
අතර, අිකාරි හා මුදලි තනතුරුවලට අමතරව, හමුදා කස්වකේ ද
කච්ිවරුන් කයාදාකගන ඇති බවට වාර්තා හමුකේ. කමව නි තනතුරු දරමින්
ලන්කේසි පාලනය සමග සමීපව කටයුතු කළ බලවත් හා ධනවත් කච්ි පවුල්
ගණනාවේ වාර්තාකේ. කාසිකච්ි, ඔන්ඩච්චචි හා මුත්තුකිස්නා
(Casiechetty/Casiechitty, Ondaatje/Ondaatchii, Muttukistna/
Moottookistna) යන පවුල් කම් සඳහා උචිත උදාහරණ කේ. ඊට අමතරව,
ලන්කේසි ආණ්ඩුකාරවරුන් ගණනාවකකග්න කපෞේගලික කාර්යමණ්ඩලකේ
ඇත ම් කච්ි පවුල්වල සාමාජිකයින් කස්වය කර ඇත. කමම පවුල්වල
සාමාජිකකයෝ ලාංකාකේ ලන්කේසි රජකේ නිල්ධාරීන් කලස, විවිධ කස්වාවන්
කවනුකවන් ල බූ ‘ප වරුම් ඉඩම්’ ( accommodessan) විශාල වශකයන්
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එේරැස් කරකගන, විශාල ඉඩම් හිමිකයෝ බවට පත්ව සිියහ. ලන්කේසි
පාලනය යටකත් මුහුදුබඩ ප්රකේශවල කගාඩන කගන නව ඉඩම් හිමි පන්තිකේ
සාමාජිකයින් බවට කකාළඹ කච්ිවරු පත්කවති (ගුණරත්න 2015: 90-91).
ජන කණ්ඩායමේ කලස ඔවුන්කග්න දියුණුව වඩාත් ක පී කපකනන ලන්කේසි
පාලන කාලය අකනකුත් යටත්විජිත පාලන අවධීන්ට වඩා කච්ිවරුන්කග්න
පරිවර්තනයට හා වර්ධනයට ඉතා ව දගත් විය. පෘතුගීසින් විසින් කච්ි
ජානපදිකයින් ක්රිස්තියානියට හ රවීම සඳහා උනන්දුකර ඇත. ක්රිස්තියානිය
ව ළඳගත් පසු මුල් භූමිය සමග වූ ඔවුන්කග්න සම්බන්ධතාවය බිඳී යයි. පෘතුගීසි
පාලනය යටකත් කරෝමානු කකතෝලික ආගම ව ළඳකගන සිි කම් ජන
කණ්ඩායකම් ඇත ම් සාමාජිකකයෝ, ලන්කේසි පාලනකයන් ඉදිරිපත් වූ
කප්රාකතස්තන්ත ක්රිස්තියානි ආගමට යහපත් ප්රතිචාරයේ ද ේවූහ. එහි
ප්රතිඵලයේ කලස ලන්කේසි පාලන කාලය තුළ, කචිටීන්කගන් බහුතරයේ
කරෝමානු කකතෝලික කහෝ කප්රාකතස්තන්ත කලස ක්රිස්තියානි ආගම
ව ළඳග නීකමන් පසු, ඊළඟ පරම්පරා පාරම්පරික ක්රිස්තියානින් බවට පත් විය
(ගුණරත්න 2015: 93, 96).
යටත්විජිත සමාජය තුළ කකාළඹ කච්ිවරුන් ඉහළ සමාජ ස්තරයට එසවීම
සාධක ගණනාවකින් කහළිකේ. විකේෂකයන්ම, යටත්විජිත බලවතුන්, ඔවුන්
හා කකාළඹ කචිිවරුන් අතර අන්තර් විවාහවලට අනුබල දීම පෘතුගීසි හා
ලන්කේසි පාලන අවි කදකේදීම සිදුවිය. එහි ප්රතිඵලයේ කලස, කච්ි හා
ඉහත යටත්විජිත සමාජ කණ්ඩායකම් කදකේ සාමාජිකයින්කග්න මිශ්රවීම ද
සිදුවිය (ගුණරත්න 2015: 97).
කකකස්නමුත්, කකාළඹ කච්ිවරු, සිය සමාජ සම්බන්ධතා හා ජීවන ශශලිය
කමන්ම යටත්විජිත අිකාරිය නිකයෝජනය කරන සමාජ ස්තරයට සමීපවීම
යන සාධක මත, කකාළඹ සමාජය තුළ ක පී කපකනන තත්ත්වයේ හිමිව සිි
ප්රභූ සමාජ ස්තරයේ වශකයන් කටයුතු කළහ. එකිකනකා අතර ප වති අන්තර්
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සම්බන්ධතා ස ලකීකම්දී, බර්ගර් හා සිාංහල සමාජකේ ඉහළ ස්තරය, කකාළඹ
කච්ිවරුන් සම තත්ත්වකයන් පිළිගත් බව කපකන් (ගුණරත්න 2015: 99).
පෘතුගීසින් සමග ඇතිකරගත් සම්බන්ධතාව මත කකාළඹ කච්ිවරු කමන්
කරෝමානු කකතෝලික ආගම ව ළඳගත් දකුණු ඉන්දියානු පරවර ජනයා ද
ලාංකාකේ පෘතුගීසි පාලන ප්රකේශවල ආරේෂිත ජනපද කගාඩන ාංවීකම්දී
දිවයිකන් වයඹ මුහුදු තීරකේ පදිාංචි කර තිබුණි. ලන්කේසි කපරදිග ඉන්දීය
කවකළඳ සමාගම යටකත් දකුණු ඉන්දීය ප්රකේශවල කවකළඳාම වර්ධනය විය.
එකමන්ම, ඔවුන් කේන්රගතව සිි ූත්තුකුඩි හා තිරුකනල්කවලි වරාය
ආශ්රිතව, දහහත්වන සියවකස් ම දභාගකේ සිට දහනමවන සියවස දේවා
කවකළඳාකම් හා නාවුක කටයුතුවල සිදුවන වර්ධනය ප්රකයෝජනයට ගනිමින්,
භරත ජනයා කවකළඳාමට සම්බන්ධ කවති. කමකස් මතුවන නව කවකළඳ
අවස්ථා උපකයෝගී කරකගන, ඔවුහු ජන කණ්ඩායමේ කලසට ‘භරත’ යන නව
අනනයතාවේ යටකත් ඉස්මතු වීමට පටන් ගත්හ. ලන්කේසින් යටකත් දකුණු
ඉන්දියාකේ ප්රාකේශිය කවකළඳාමට සම්බන්ධවූ පරවර ජනයා, ඔවුන්කග්න
මධයස්ථානය වූ ූත්තුකුඩිය හා ලාංකාකේ බටහිර කවරළ තීරය සමග ඇති
කරගන්නා කවකළඳ සබඳතාව මත, නිරන්තරකයන් ලාංකාකේ ලන්කේසි
ප්රකේශවලට ප මිකණන්නට පටන් ගත්හ. එකමන්ම, කාලයත් සමග කකාළඹට
ඉතා ආසන්නකේ ඊට උතුරින් පදිාංචිකවති. කම් සබඳතා උපකයෝගී කරකගන
ඔවුහු ලාංකා සමාජකේ ඉහළ තත්ත්වයේ කගාඩනගා ග නීමට සමත් කවති
(ගුණරත්න [b] 2015: 14-18; ද සිල්වා 1972: 73-76).

බ්රිතානය පාලනය යටකත්ව ක ාළඹ පූර්ණ යටත්විජිත වරාය
නගරයක් බවට පරිවර්තනය ීම
බ්රිතානය පාලනය යටකත් කකාළඹ නගරකේ මුහුණුවර මුළුමනින්ම කවනස්
වීමටත්, එහි ජන සාංයුතිය වඩාත් සාංකීර්ණවීමටත්, දහනමවන සියවකස් ම ද
භාගකයන් පසු ශ්රී ලාංකාව මුහුණ කදන සමාජ-ආර්ික පරිවර්තනය බලපෑකේ
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ය. ඊට පසුබිම සකස් වන්කන් කකෝපි වගාකවන් ආරම්භ වී, ශ්රී ලාංකාකේ
කගාඩන කගන වතු කෘෂිකර්මය මත පදනම් වූ ආනයන-අපනයන
ආර්ිකකේ වර්ධනය මිනි. දහනමවන සියවකස් ලන්ඩන් කවකළඳකපාකේ
කකෝපි සඳහා ඇතිවන නව ප්රවණතාව ලාංකාකේ කකෝපි වගාව ශීඝ්රකයන්
වයාප්තත වීමට වාසිකර පසුබිමේ සකස් කකේ ය. එකමන්ම, ක්රි.ව. 1833
කකෝල්බෲේ-ක මරන් ප්රතිසාංස්කරණ මින්, ඊට සහය වන ආණ්ඩුක්රම හා
පරිපාලන රාමුවේ කගාඩන කග්න. එහි ප්රතිඵලය, ශ්රී ලාංකාකේ ආර්ිකය වතු
ක්රමය මත පදනම් වූ, ආනයන-අපනයන ආර්ිකයේ බවට කේගකයන්
පරිවර්තනය වීමයි. කම් යටත්විජිත ආර්ිකය කලෝක කවකළඳකපාළ සමග
බේධ කකකරන්කන් කකාළඹ නගරය හරහා ය. කමහි ප්රතිඵලයේ කලස, ඉතා
කකි කාලයේ තුළ විශාල කවනස්කම් රාශියකට මුහුණ කදමින් කකාළඹ
නගරය නියම යටත්විජිත වරාය නගරයේ බවට පරිවර්තනය විය.
නව වතු නිෂ්පාදනකේ කේන්රය බවට මධයම කඳුකරය පත්වන විට, වතු
ආර්ිකය හසුරුවන මධයස්ථානය බවට කකාළඹ නගරය පත්විය. වතු
ආර්ිකකේ ප ව ත්ම උකදසා යිතල පහසුකම් ස පයීම හා කනාකයකුත්
කස්වාවන් පවත්වාග නීම කකාළඹ නගරය හරහා සිදුවිය. කකාළඹ නගරය හා
වතු විසිරුණු මධයම කඳුකරය යාකරමින් මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග ජාලයේ
ආරම්භ වන අතර, කකාළඹ හා ඒකාබේධ කවමින් වතුකරයට අවශය ස පයුම්
හසුරුවන නගර ජාලයේ වර්ධනය වීමට පටන් ගත්කත් ය. 1880 ගණන් දේවා
දිවයිකන් ප්රධාන අපනයන නිෂ්පාදනය වූ කකෝපි, ගාල්ල හා කකාළඹ වරායන්
ඔස්කස් න ේගත කරනු ල බිණි. ආසියාකේ ප්රධාන යටත්විජිත වරාය නගර
අතර සබඳතාවලදී කමන්ම, සූවස් ඇළ ඔස්කස් කකකරන නාවුක
කටයුතුවලදීත් වඩාත් කයෝගය වරාය වූ කකාළඹ වරාය සාංවර්ධනය කිරීම,
1875 දී බ්රිතානයයන් විසින් ආරම්භ කර තිබුණි. 1883 දී කකාළඹ වරාය
ව ඩිදියුණු කිරීකම් කමම ප්රථම පියවර අවසන් වූ අතර, විසිවන සියවස ආරම්භ
වනවිට කකාළඹ දිවයිකන් ආනයන හා අපනයන හසුරුවන ප්රධාන වරාය
බවට පත්විය. වතු වගාව වඩ වඩා ප තිකරත්ම, කමකස් කකාළඹ වරාය නව
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දියකඩන හා න ේ තඩාාංගණ ගණනාවේ එේ කරමින් වරින් වර විශාල
කිරීමට බ්රිතානයයන්ට සිදුවිය. කම් වනවිට, කකාළඹ නගරය වාණිජ
මධයස්ථානයේ කලස වර්ධනය කවමින් ප වති අතර, වර්ධනය වන
ආර්ිකකේ විවිධ අවශයතා ස පකයන බ ාංකු ඇතුළු කනාකයකුත් ආයතන,
කකාළඹට සාංකේන්රගතව ක්රියාත්මක විය. නාගරිකයින්කග්න ආහාර කමන්ම
අකනකුත් අවශයතා සපයා ග නීකම්දී, නගරය වටා ඇති ආසන්න භූමි
කලාපකයහි සාරවත් බව හා රබර්, කපාල් ව නි ඇත ම් වාණිජ වගාවන් සඳහා
එම භූමිය කයාදවා තිබීම, අකනකුත් වාසිකර සාධක විය. එකමන්ම, කමම
ආසන්න ප්රකේශවලින් නගරකේ ශ්රම අවශයතා සම්පාදනය කරගත හ කි විය.
විසිවන සියවකස් ප්රථම භාගකේ කත්, කපාල්, රබර් යන වතු කෘෂි
නිෂ්පාදනවලට අමතරව මිනිරන් ද අපනයන නිෂ්පාදන අතරට එේ කවමින්
තිබුණි (ධර්මකස්න 1984, 1985; 2003: 18-19, 30-60).
කම් ආකාරකයන් වතු වගාවත්, ඒ හා බ ඳි කනාකයකුත් කර්මාන්ත අාංශවල
වර්ධනයත්, ආනයන-අපනයන කටයුතුවල වයාප්තතියත් මින් විවෘත වන
විවිධ නව ආකයෝජන ේකෂ්රවලට කලෝකකේ නන් කදසින් වයවසායකකයෝ
හා ආකයෝජකකයෝ ආකර්ෂණය වූහ. බ ාංකු, රේෂණ, න ේ සමාගම්වල ශාඛා,
විවිධ කවකළඳ සමාගම්වල නිකයෝජිත ආයතන, විවිධ පාරිකභෝික අවශයතා
සපයන කඩසාප්තපු, විශාල වශකයන් කකාළඹ නගරකේ ස්ථාපිත වීමට පටන්
ගත්කත් ය. එහි ප්රතිඵලය කකාළඹ නගරය ඉතා කේගකයන් ජනාකීර්ණ වීමට
පටන් ග නීමයි.
කකාළඹ නගරයට එේ වූ යුකරෝපීය ප්රජාව, ආණ්ඩුකරු ඇතුළු රජකේ
නිළධාරින් හා මහා බ්රිතානය ප්රමුඛ විවිධ යුකරෝපා රටවල් වලින් ඇදී ආ
ආකයෝජකයින්කගන් සමන්විත විය. ඔවුන්කග්න කාර්යාල හා සමාගම් ඇතුළු
වාණිජ ආයතන කකාළඹ නගරකේ ස්ථානගතව තිබුණි. එකමන්ම ඔවුන්කග්න
කන්වාසික නගරය වූකේ ද කකාළඹයි. ඒ හ රුණු විට ඔවුන්කග්න සමාජශාලා හා
විවිධ සාංවිධානවල මධයස්ථානය වූකේ ද කකාළඹ නගරයයි.
36

ප්රවාද 37 (2021)

වර්ධනය කවමින් ප වති ආනයන-අපනයන ආර්ිකකේ විවිධ කුඩා කුඩා
ආකයෝජන ේකෂ්රවලට මුල සිටම ඇතුලු වී ධනවතුන් කලසට ඉදිරියට එමින්
සිි කේශීය වයවසායක පන්තිය දිවයිකන් විවිධ ප්රකේශවලින් හිස ඔසවන්නට
පටන් ගත්කත් ය. ඔවුන්කග්න යුකරෝපා අනුකාරක ජීවන ශශලිය තුළ, දිවයිකන්
ප්රධාන නගරවල යුකරෝපා පන්නකේ නිවාස ඇතුළු නාගරික කේකපාළ අත්පත්
කරග නීමට විශාල අභිරුචියේ කපන්නුම් කකරිණ. ඒ අනුව, ඔවුන්කගන්
කබාකහාමයේ කකාළඹ නාගරික ජීවිතයට ඇතුළුවීමට සමත් වූහ. එකමන්ම,
ඔවුන්කග්න විවිධ සමාජ හා ආර්ික සාංවිධානවලත්, කේශපාලන වයාපාරවලත්
කේන්රස්ථානය බවට කකාළඹ නගරය පත්කේ (ජයවර්ධන 2000).
කමම වතු ආර්ිකකේ විවිධ ස පයීම් හා කස්වාවන් බාහිර කවකළඳුන්ට විවෘත
විය. කම් වනවිට, ආසියාව පුරා වයාප්තත කවමින් තිබූ යටත්විජිත කවකළඳාමට
ඇතුලු වී, තමන්කග්නම වාණිජ ජාලයන් කගාඩනගාකගන සිි විවිධ ඉන්දීය
කවකළඳ ජන කණ්ඩායම් ලාංකාකේ ආනයන-අපනයන ආර්ිකයට ක්රමකයන්
එේකවමින් සිියහ. එහි ව දගත්කම වන්කන් ඔවුන්කග්න වාණිජ ජාලකේ තවත්
ව දගත් මධයස්ථානයේ බවට බ්රිතානය පාලනය යටකත් ප වති කකාළඹ වරාය
නගරය පත්වීමයි. ඒ අනුව, කමම ආර්ිකකේ විවිධ ආකයෝජන අාංශවලට
ඇතුළු වී සිි මලබාර් මුස්ලිම්වරුන්, කකාචින් හා මලයාලි කවකළඳුන්, කමමන්,
පාර්සි, කබෝරා, සින්ි, මර්වාරි, ගුජරාි, ඇෆ්ගන් ආදී ඉන්දියාකේ විවිධ
පළාත්වලින් ප මිණි කවකළන්කදෝ, වයාපාරිකකයෝ, නා්ටුකකෝ්ටයි කච්ි
ව නි බ ාංකුකරුකවෝ කකාළඹ නගරයට එකතු කවති. කමයින් ආසියාකේ ප්රධාන
වාණිජ මධයස්ථානවල ශාඛා සහිත ඉන්දියානු කවකළඳ සමාගම්වල
හිමිකරුවන් වූ කබෝරා හා පාර්සි කවකළඳ වයාපාර ගණනාවේ කකාළඹ හා වතු
ආශ්රිත ඇත ම් නගරවලත් පවත්වාකගන ිකේ ය. නා්ටුකකෝ්ටයි
කච්ිවරුන් විසින් කකාළඹ නගරය මුල් කරකගන වතු ආශ්රිත නගර දේවා
විහිදී ිය වාණිජ බ ාංකු ජාලයේ කගාඩනගාකගන තිබුණි. කම් කබාකහාමයේ,
විකේෂකයන්ම වතු කම්කරුවන්ට අවශය ආහාරපාන හා කරදිපිළි ආනයනයට
සම්බන්ධ වයාපාර විය. කම් අතර ලන්කේසි පාලන කාලකේ සිට කකාළඹ
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නගරයට එේව සිි භරත ජනකණ්ඩායකම් සාමාජිකකයෝ, යුකරෝපීයයන් හා
අලුතින් කපාකහාසත් වන කේශීයයන්කග්න පාරිකභෝික අවශයතා කවනුකවන්
ආනයනිත මත්ප න් කවකළඳාමට එේව සිියහ (ජයවර්ධන 2000: 372-373,
167-170; ගුණරත්න 2011: 86-129).
කම් සමග විවෘතවන ශ්රම කවකළඳකපාළට අවට ග්රාමීය ප්රකේශවලින් ශ්රමිකකයෝ
ඇදී ආහ. වතුකරයට ඇකදන ආගාමික දකුණු ඉන්දීය කම්කරුවන්කගන්
කකාටසේ කකාළඹ නගරකේ විවිධ කවකළඳ ආයතන හා වරාය, කපාදු ව ඩ
කදපාර්තකම්න්තුව ව නි ආයතනවලට බ ඳුණහ. කමයින් විශාල කම්කරු
ප්රජාවේ කකාළඹ නගරයට එේකරාේ වීම සිදුවිය (ජයවර්ධන 2000: 107115).

සමාකලෝචනය
කකාකළාම්කතාක් සිට 1948 දී නිදහස් නගරයේ බවට පත්වන තුරු,
යටත්විජිත වරාය නගරයේ දේවා කකාළඹ නගරකේ විකාශය සියවස්
ගණනක ඉතිහාසේ පුරා දිවයයි. බටහිර යුකරෝපා යටත්විජිතවාදකේ අවි
තුනේ නිකයෝජනය කළ යටත්විජිත පාලනයන් විසින් එහි කභෞතික මුහුණුවර
ක්රමකයන් කවනස් කරනු ල බිණ. ඒ හා සමාන ව දගත්කමේ දරන්කන් එහි
නිව සි ජනසමූහයට කේශපාලන-ආර්ික වශකයන් කමන්ම සමාජමය
වශකයන් ද ඔවුන් ඇති කළ බලපෑමයි. කම් සියලු ජන වර්ග අතර ඇතිවන
භාෂා, ආගම්, සිරිත් විරිත් පමණේ කනාව, ආහාර පාන කමන්ම ඇඳුම් ප ළඳුම්
ද ඇතුළු සාංස්කෘතිකමය හා සමාජමය හුවමාරුව හා මිශ්රණය, එේ එේ
යටත්විජිත ආිපතය විසින් යුකරෝපීය හා එකස් කනාවන ජනයා අතර ඡවි
වර්ණය පදනම් කරකගන ඇතිකළ වාර්ික පීඩනය අභිබවා ිකේ ය.
විකේෂකයන්ම යටත්විජිත වරාය නගරයේ කලසට එහි භූමිකාව පුළුල් කවත්ම,
එහි ජන සාංයුතිය වඩ වඩාත් පුළුල් වන ආකාරය බ්රිතානය පාලනය කාලකේ
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දකින්නට ල කේ. ඒ වනවිට, කකාළඹ නගරයට එේව සිි ජනසමූහකේ
විවිධත්වය කමන්ම විචිරත්වය ද තත්කාලීන විවිධ කල්ඛකයින්කග්න වාර්තා
තුළින් හමුකේ. වර්තමානකේ කමන් ද ඩි බටහිර අනුකරණයකට හසු කනාවූ
එකළ සමාජකේ එේ එේ ජන කණ්ඩායම්වල අනනයතාව, ඔවුන්කග්න ආහාර
පාන කමන්ම ඇඳුම් ප ළඳුම්, ගෘහ ජීවිතය හා සමාජ චාරිරවලින් වඩාත් ප්රකට
විය.
විකේෂකයන්ම, ආසියාතිකයින් වඩාත් ග වසුන වර්තමානකේ පිටකකාටුව
කලස හ ඳින්කවන ප්රකේශකේ විවිධ වර්ගවල ජනයා නිසා ඇතිව තිබූ
ආකර්ශනීය විචිරත්වය, කජෝන් ර්ගසන්, කහන්රි ඩේලිේ. කේේ හා කරාබ්
පර්සිවල් දේවා තිකේ. ඊට අනුව සෑම ආසියාතික ජන වර්ගයේම ග වකසන
පිටකකාටුව තමන් නිකයෝජනය වන කුලය, පන්තිය හා සමාජ තත්ත්වය
පිළිබිඹුවන ඇඳුම් ප ළඳුම් විලාසිතාවන්කගන් ස රසුන, විවිධ භාෂා කතා
කරන, විවිධ වූ ඡවි වර්ණකයන් යුත් ජනයාකගන් පිරී ප වති ආකාරය විස්තර
කරයි (කේේ 1904: 27; පර්සිවල් 1803: 89-90; ර්ගසන් 1887: 117).
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