
1815 උඩරට ගිවිසුම සහ  

එහි ැදගත්කමම 

 
ආචාර්ය කේ.ඩී.ජී.  විමලර්කන 

හිටපු කේඛනාතාර අධ්යේෂම 

 



පසුතලය 

• ශ්රී වික්රම රාජසිංහ රජුට විරුද්ධව උඩරට රදළවරු 

කුමන්ත්රණය. 

• උඩරට රදළ ප්රධාීන්- ඇහැළළේළ ොළ ප්රමුඛ 

බ්රිතාන්යයින් සමඟ කුමන්ත්රණය. 

• ළජෝන් ළඩොයිලිළේ උ ායශීලීත්වය. 

• 1812 මාර්තු මස 11 වන් දින් උඩරට ආක්රමණය. 

• 1814 ඔක්ළතෝම්බර් 01 වැනි දින් උඩරටට විරුද්ධව යුධ 

ප්රකාශය. 

 



• 1815- ජන්වාරි 10 දින් ප්රකාශන්ය - උඩරට වැසයාළේ 

සත දින්ාගැීමට ළසේන්ාව බාරව විලියම් විලර්මාන් 

යැවීය. 

• ආක්රමණය සමඟ රජු තමා ළේ රාජ කකුධ භාණ්ඩ, 

ළේඛන් සහ රාජකීය ධජය හකුළා, දළඳා වහන්ළසේද 

ඇතුළුව ප්රතයන්ත ප්රළද්ශයට ළගන් ගිළේය - 

හඟුරන්ළකත සහ දළඳාව බඹරගල විහාරයට. 

•  1815 - ළ බරවාරි 02 දින් ප්රකාශන්ය- සිංහලයින්ළේ 

විමුක්තිය සලසන් බව. 

• 1815 ළ බරවාරි 19 ප්රකාශන්ය- මලබාර්වරුන් 

(න්ායක්කාරවරුන්) අේලා සර කිරීමට නිළයෝගය. 

 



• බ්රිතාන්ය ළසේන්ා 1815 ළ බරවාරි 12 වැනි දින් 

මහනුවරට ඇතුළුවීම. න්ගරයට ගිණිතබා තිබිණි. මිනිස් 

පුලුටක් ළන්ොවී. 

• 1815 ළ බරවාරි 18 වන් දින් ශ්රී වික්රම රාජසිංහ හා 

ඔහුළේ බිළසෝවරුන් ළබෝමුළර්දී අේලා ගැීම. 

 



උඩරට ගිවිසුම 

• 1815 මාර්තු 02 ළවනි දින්  සව්රු 4 ළහෝරාවට මඟුේ 
මඩුළේදී  ැවැත්වීම. 

• 1815 මාර්තු 02 වැනි දින් උඩරට ගිවිසුම ඉිංග්රීස සහ 
සිංහල භාෂා වලින් කියවා රැස්ව සටි සිංහල ප්රධාීන්ට 
සහ වැසයාට  ැහැදිලි කිරීම. 

• ළහන්රි මාර්ෂේ - මහජන්යා උන්න්දුළන්ොවීම. 

• කපිතාන් බුළෂේ - මහජන්යා සදුවන්ළන් කුමක්දැයි දැක 
බලා ගැීමට න්ගරයට ළරොක් වූ බව. 

• 1815 මාර්තු 06 ළවනිදා ප්රකාශළේද මහජන්යා මඟුේ 
මඩුව අසල රැස්වූ බව කියයි. 

 



බ්රිතානය කමොඩිය එසවීම 

• උඩරට රාජකීය ළකොඩියක් 1815 මාර්තු 02 වැනි දින් 

මහනුවර ළලලදුන් බවක් සඳහන් ළන්ොළේ. රාජකීය 

ධජය හඟුරන්ළකතට ළගන්  ළගොස් තිබුණි. 

• ප්රථම වරට බ්රිතාන්ය ධජය මහනුවර ඔසවන් ලදී. උඩරට 

ගිවිසුම මාර්තු 02 වැනි දින් අත්සන් ළන්ොළකරිණි. එහි 

වගන්ති  හදා දීම  මණි. 

 



• මාර්තු 02 දින් රාජකීය ළකොඩිය බිම ළහලා, ඉිංග්රීස ධජය 

එසවූ බව කියළේ. ළමවිට වාරියළ ොල සුමිංගල හිමි 

ඉිංග්රීස ධජය බිම දමා  ාගා දැමීය යි කියළේ. 

වාරියළ ොල සුමිංගල හිමිට විරුද්ධව බ්රිතාන්ය රජය 

න්ැගූ ළ ෝදන්ා වූළේ බ්රිතාන්ය ධජය බිම දමා  ෑගීම 

ළන්ොව, 1818 නිදහස් සටන්ට සහාය වීම සහ දළඳා 

වහන්ළසේ දළඳා මාළිගළයන් රැළගන් යාමය. 

උන්වහන්ළසේ න්ඩු අසා යා න්ළේ සර ළගදර සර කර 

තබා, වයස්ගත වීම නිසා සරළගයින් නිදහස ් ළකරිණි. 

1831 ළ බරවාරි මස 05 වැනි දින් අ වත් විය. 

 



උඩරට ගිවිසුම  

• ළමහි වගන්ති සැකසුළේ ළජෝන් ළඩොයිලිය. සිංහලට 
 රිවර්තන්ය කළළේ ද ළසේරම් මුදලි ය. 

• ගිවිසුම අත්සන් කළළේ  මාර්තු මස 10 වැනි දින්ය. ඊට 
ළහේතුව, බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීම ගැන්වූ 05 වැනි වගන්තිය 
ඇතුේ කර අසග්ිරි මේවතු මාහිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කර 
අත්සන්ට ඉදිරි ත් කළළේ මාර්තු මස 10 දින්දී ය.(1815 
මාර්තු මස 15 දින් රජළේ නිළේදන්ය.) දසළදළන්ක් අත්සන් 
කළහ. 

• 1815 මාර්තු මස 18 වැනි දින් උඩරට ගිවිසුමට 
කිහි ළදළන්ක් අත්සන් කළහ. ඇහැළේළ ොළ, ගලළගොඩ 
සහ පිළිමතලාළේ  

 







කමොන්කේසි/ ැතන්ති 

• ළකොන්ළද්ස 12 කි. ළම ම වගන්ති ළද ක්ෂය පිළිගත් 
වගන්ති සමූහයක්  මණක් ළන්ොව, ීති සමුදායන්ද විය. 
ළමම වගන්ති 1815 මාර්තු 02 දින් දරණ ප්රකාශන්යක් මගින් 
ීතිගත ළකරිණි. 

• 5 වැනි වගන්තිය- වැදගත්ම වගන්තිය ළලස සැලළක්. 
උඩරට  ළාත්වල ප්රධාීන් සහ වැසයන් අදහන්න්ාවූ බුද්ධ 
ශාසන්යද ළද්වාගමද කඩ කළ ළන්ොහැකි බව, එයට 
සම්බන්ධ පුද පූජා, පූජය  ක්ෂය සහ පූජීය ස්ථාන් න්ඩත්තු 
කරන් බවට සහ ආරක්ෂා කරන් බවට ළ ොළරොන්දු වීම. 
සිංහල සහ ඉිංග්රීස පිට ළත් ළවන්සක්. 

• 8 වැනි වගන්තිළයන් - උඩරට ගිවිසුළම් වගන්ති අවශය 
වුවළහොත් ළවන්ස් කළ හැකි බව. 

 



• සමහර වගන්ති මීට කලින් නිකුත් කළ ප්රකාශන් වල 

අදහස්ය. 

• ගිවිසුළම් අත්සන් ග්රන්ථාක්ෂර වලිනි. න්ායක්කර්වරුන් 

ළතළිඟු භාෂාවත්, ග්රන්ථාක්ෂරත් භාවිත කළහ. ළමම 

අක්ෂර වල ආභාෂය උඩරට සිංහල රදළ ප්රධාීන්ළේ 

අක්ෂර ළකළරහි බල ෑය. 

• උඩරට ගිවිසුළම් දැක්ළවන් ඇහැළේළ ොළළේ අත්සන් 

සහ ඔහු ළේ සාමාන්ය අත්සන් අතර ළවන්සකි. ළහේතුව 

කිම? 

 



උඩරට ගිවිසුකේ නීතිමය ත්කැය? 

• උඩරට ප්රළද්ශවල ීතිළේ ළකොටසක් බවට  ත්වූළේ 
ආණ්ඩුකරුළේ ප්රකාශන්යකින්  සුවය. 

• උඩරට ගිවිසුම අනුව ළකොන්ළද්ස උඩ  වරා දුන් 
ප්රළද්ශයකි උඩරට රාජයය.  

•  වරාගනු ලැබූ ළහෝ  වරා ළදනු ලැබූ යටත් විජිතයක 
ළකොන්ළද්ස ළන්ොකැඩිය හැකි බව කැම්බේට විරුද්ධව         
ළහෝේ න්ඩු තීන්දුළේදී  කැන්ඩාව යටත් වූ ගිවිසුම 
සම්බන්ධ මෑන්ස ්ෆීේඩ් විනිසුරු තුමා 1776 දී තීන්දු කර 
ඇත. ළකොන්ළද්ස ළවන්ස් කළ ළන්ොහැකි  වරා දීළම් 
ගිවිසුමක් වූ උඩරට ගිවිසුම ළවන්ස් කළ හැකි 
ළකොන්ළද්සයක් අට වැනි වගන්තිළේ ගැබ්කර තිබුණි. 

 



• උඩරට ප්රධාීන් විශ්වාස කළළේ උඩරට ගිවිසුම සාමාන්ය 

ගිවිසුමකට වඩා වැදගත් විළශේෂ ගිවිසුමක් බවය. 

බ්රිතාන්ය  ක්ෂය එළසේ විශ්වාස ළන්ොකළහ. 1841 දී 

බ්රිතාන්ය රජය න්වසීලන්තළේ මැඕරි ජාතිකයින්ළේ 

අයිතිවාසකම් රක්ෂා කරන් බවට ළ ොළරොන්දුවූ 

‘වයිටන්ගි ගිවිසුම‘ ද  සුව කඩා දැමීය. 

 



උඩරට ගිවිසුකේ ැදගත්කමම 
• තම බලය උඩරට තහවුරු කරගන්න්ා තුරු උඩරැ ටියන්ට දුන් 
ළ ොළරොන්දු අඩිංගු ලියවිේලකි. 

• 1817 හටගත් ප්රථම නිදහස් සටළන් ප්රතිඵලයක් ළලස, 1815 
උඩරට ගිවිසුළම් 05 වැනි වගන්තිය සිංළශෝධන්ය             
කළළේ 1818 ළන්ොවැම්බර් මස 21 ළවනි දින් දරන් 
ප්රකාශන්ළයනි. ළමම 16 වැනි වගන්තියන් ‘බුද්ධාගම 
ළන්ොකැඩිය හැකිය‘ යන් ව න්ය අත්හළ අතර, අන්ය   
ආගම් වලටද නිදහස දුනි. 

• 1818 න්  සු උඩරට ඉතිහාසය දක්වන්ළන් ඉිංග්රීස රජය 
උඩරට රදළයින්ළේ බලතල සහ වරප්රසාද හීන් කරමින් රදළ 
විළරෝධී ක්රියාමාර්ගයක් අනුගමන්ය කිරීමයි. ශ්රී වික්රම 
රාජසිංහ  රජුද තම රාජය කාලළේ අවසාන්ළේදී කළළේ ළමම 
ක්රියාමාර්ගයමයි. 

 



• 1815 න්  සු ළමරට ඉතිහාස කථා පුවත 1815 උඩරට 

ගිවිසුළම් වගන්ති කන්පිට ළ රළීළම් ඉතිහාසයකි. ඒ 

අතර එම කන්පිට ළ රලීමට, ලාිංකික  වැසයා දක්වූ 

බලවත් ප්රති ාරයක කථා පුවතකි. 

 


