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යට වනුවන් ටනට ව ෝ දිවි දුන් වීය 

කැප්වඳටිවඳොශ 
 

ජාතික රණ දදරන මදේ… ලැටී ලැටී මෂ දමොදශොදේ 

කැප්වඳටිවඳොර වවනවි සුරු …කර රුපුදවන් මන් දැදුරු 

අභිරු විකුම් ඳෑ අයුරු…නුඹට පුදේ දලයි මියුරු 

ජාතිය රන් විමනක් දේ... ආගම මිණි ඳශණක් දේ 

එය රැක ගන්නට දමදොදේ…වමේ දලදතොේ පුත නුඹ දේ 

එදා දක්භ අල්ාවයෝවකඹා දේරීදම් තරගදයන් ජයගේදේ කැප්වඳටිවඳොර නිරවේ 

තුභා ඹ. දමයින් මශේ ප්ර්සිද්ධියට ඳේ දමතුමාදේ සිතට ලද දදන කරුණ වදේ 

අධිරාජ්ය ලාදීන්(ඳරසුද්දන්) නිවා රටට, සිිංශ ජාතියට, බුදු වසුනට සිදුලන විඳේ 

පිළිබදලයි.දකදවේ දශෝ ඳයසුද්වදෝ යටින් ඳරා වැය, යටත්, ජාතිඹත් ේබුද්ධ ානඹත් 

රැක  ැනීභ දවා ක්රිඳයාේමක වීමට සුදුසු  අලව්ථාලක් එදෂදඹන දතක් දනො එලසිලිමේල 

කල් ගත කදෂේය. 

දලල්ව්දවේ මශා වටදන් කැරලිකාර සිිංශ ශමුදාල වමග එක්ව රණශූර දකප්දඳටිදඳො 

දවදනවි තුමාට එහි නායකේලය ට ඳේවීදමන්. ඉිංේරීයසීහු බලේ භීතියට ශා අවශනයට 

ඳේවශ. දම් ලදේ තීරණාේමක දමොදශොතක් උදාදලා තිබිය දීේ රදෂලරුන් එකින් එකා 

අතර අද දමන්ම එදේ නිත ලට දඳොරකෑම අවමගිදයන් ලාසියට හුදර් දමමින් රට, 
ජාතිය, ආගම ඳාලදදමින් සුද්දන්ට කේ අදිමින් කටයුතු කිරීම දම් වීර කැප්දඳටිදඳො 

තුමාට දනො රිව්සුදේය.  

බදුල්දල් වටනින් ජයගේ සිිංශ ශමුදාල, ඳසුල දරුණු වටන් ලලින් ඳසුල මාතදල් වටනින් 

ජය ගේශ. දමයින් තැති ගේ ඳරසුද්දන් උඩරට අේශැර දැමීමට ඳලා තීරණය කෂශ. ඳසුල 

උඩරට ඳානය ශමුදාලට භාර දී, කැරලි කරුලන් ඇල්ලීමට නිදයෝග කදෂේය. 

ඇවැවශේවඳොර, වභොලිව ොඩ ැනි ජාතිද්වයෝ හීන් සිිංශයන්ට විරුද්දල ඳරසුද්දන්ට 

වශදයෝගය දදමින්  ජාතික නිදශව් වටන කඩාකප්ඳල් කිරීම පිණිව දිගින් දිගටම ක්රිදයා 

කෂශ.  දම් කිසිදු කරුණකින් කම්ඳාලට ඳේ වදේ කැප්දඳටිදඳො දනොදේ.  
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ඔහු තල තලේ එඩිතරල වටන් කිරීදමහි නියැලී සිටියදී තලේ දුක්ඵය තත්ඹක් උදාවිඹ. 

නාරිංගමුදේ කැෑලක වැඟවී සිටි කැප්වඳටිවඳොරවේ භෑණිඹන්ද, බි න කුභාරිවාමිද 

එකභ පුත්රැඹා ඇතුළු ඥාතීන් පිරි ඳයසුද්දන්ට භයක්කරවඹකුව න් ැබුණු ඔේතුලක් 

අනුල අල්ා ගේ ඳරසුද්දන් දකප්දඳටිදඳොෂ අල්ා ගැනීමට දනො ගේ උේවාශයක් නැත. 

දම් අතදර් පිළිමතාදේ දරෝගාතුර විය.  

දමහිදි පිළිමතාදේ රශසිගත වැගවී සිටි ලේල කරා කැප්දඳටිදඳොෂේ, මඩුගල්දල්ේ 

යාමට අමතක දනො කදෂේය. එහි ගිය බල මරක්කදයකු ඳරසුද්දන්ට ඔේතුලක් දී ඒ 

අලාවනාලන්ත  දිනය ව 1818 ඔක්දතෝබර් 28 දින ඳරසුද්දන් ලේල ලැටලදේය. 

මඩුල්දල් ඇතුළු කීඳ දදදනක් ඳැන ගේශ. නමුේ ඳරසුද්දන් දකදරහි වුලද කිසිදු බියකට 

දශෝ තැති ගැනීමකට ඳේ දනො වුන  වීර සිිංශ පුේරරයා " භභ තභයි කැප්වඳටිවඳොශ" යයි 

දදලරක්ම ඳලවමින් සුද්දන් ඉදිරියට ඳැමිණ භාරවිය.   

1818 දනොලැම්බර් මව 26 දලනි දින අලුයම සිරමැදිරීදේ දදොර ඇරුදන් වීර 

කැප්වඳටිවඳොරවේ ව  භඩු ල්වල්වේ හි  ා දැමීභටයි. දම් වීරලරයන්දේ අලවාන 

ඉල්ලීම වදේ දෂදා මාළිගයට යා යුතු බලයි.  

දන්ත ධාතන් ලශන්දවේ ලැඩ සිටින භූමිය අවෂට ගිය වීර කැප්දඳටිදඳොෂ දදදන බිම තබා 

ලැ ලැටුණි.  අනතුරුල එදතක් කක් කරන ද කුව කර්ම පිළිබදල ශඬ නගා කීදේ ය.  
“ භයණින් භතු උතුේ වූ දමදි හිභවතහි යන් ඳව්ක කල්ඳඹක් ආයු ඇති දිව්යි 

යාජවඹක් උඳදිේා.! භත් බුදු න වභවත් බුදුන්ව න් ධර්භඹ ඇසීභට වැකිවව්ා යි 

යනුදලන් ප්රාමර්ථනාලක් කදෂේය. ඉන්ඳසු දෂදා ලශන්දවේ උදදවා පූජලක් ඳැලැේවීමට ද 

අල ය බල දැන්වීදමන් ඳසු සුදුසු යමක් දනො තිබුනු නිවා හිදවහි ඳෂදන තුප්දඳොට්ටිය 

දගන මැනවින් නලා " දම්ක අපිරිසිදුයි. එදශේ මට ඇති එකම ලව්තුලයි. මින් මම දන්ත 

ධාතන් ලශන්දවේට පූජා කෂ කැප්දඳටිදඳො නිදම් තමා අව සිටි ඌදේ  ඒජන්ත 

තනතුර දැර වයිමන් දවෝයර්ව්  මශතාටද පිිං අනුදමෝදන් කදෂේය .  

දවෝයර්ව ් ඇතුළු රැව්ල සිටි පිරිව කැප්දඳටිදඳොෂදේ උදාර ගතිගුණ ගැන පුදුමයට ශා 

මවිතයට ඳේල නිශඬල දවෝ සුසුම් දශන්නට වශ. මරණය ගැන සිහිඳේ ව මඩුල්දල් දම් 

අතර මරණ බිදයන් ශඬා ලැදඳන්නට විය. අඳ මශ වීරලයානන් මඩුගල්දල් 

වනවාලීදමන් අනතුරුල රක්ත ලර්ණ ල මලින් ගත වරව ගේ අදතහි දිලිදවන මුල ශතින් 

යුේ තියුනු කඩුලක් අදතහි දරාගේ ශැඩි දැඩි භිහිසුණු පුරුයකු වමඟින් දබෝගම්බර පිටිය 

කරා ගමන් ඇරඹූශ. දමදවේ දේජාලන්ත ලීාදලන් ලධකව්ථානය කරා පිය නැගූ වීර 

කැප්දඳටිදඳොෂ දදව සිිංශ දබෞද්ධදයෝ බා සිටිදේ කඳුලු බිඳු කඩා ශැදන දෑසින් ද් 

යුතුල ය. දම් අතදර් ශඬා ලැදපිමින් සිටි මශලු අම්ම දකදනකු තම බා දරුලාදේ 

දද්අේ එක්දකොට "...අවප් වභොනයවිර වදවි වාමුදුරුන්ට ැඳන් බුදු පුවත් ැඳන්."  
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යයි ඳලවමින් ශඬා ලැෂදඳන්නට වලා ය. දවදමන් දවේදමන් පිය නැගුදේ දිං දගඩියට 

අවටයි. ලධකව්ථානයට ිංව දමතුමා ඉල්ා සිටිදේ ජරඹ ්ල්ඳඹකි. මුහුණ අතඳඹ 

වෝදා ත් කැප්වඳටිවඳොර හි පීයා වකොණඩඹ මුදුන්කය ඵැ  ත්වත් ඹ. රටේ, ආගමේ, 

දලනුදලන් දවේලය කෂ ්දර් ්ඨ වීර සිිංශ පුේරශදයකු හිව ගවා මරා දැමීමට ඇේදේ තල 

ඉතාම සුළු කා ඳරිච්දේදයකි. රැව්ල සිටි දශව් විංඛ්යාද ත කෘතදේදි සිිංශදයෝ දෑේ 

ඳපුලමත තබා දගන ඉලසිය දනො ශැකි දේදනාදලන් ශඬා ලැදඳන්නට වශ.  

වීය කැප්වඳටිවඳොර ඉතාභ කල්ඳනාකාරී භනා සිහිබුද්ධිවඹන් යුක්ත දං ව ඩිඹට 

අරට ඳැමිණිවේ ඹ. එයමිනිඹ ව ොතා ව න ඒ අර බිභ ාඩි විඹ. ඉණ ට වකොට ඵැද 

ඇති ළු අත ා එහි ඉතා සුයක්ෂිත ආදයවඹන් ඟාා සිටි ඹභක් දෑතට  ත්වත් ඹ. එය 

දඳරෂා දගන බ්ද නගා යාන්විතල ගායනා කෂ ගාථා කීඳය අනුල විමසිලි මේල 

බාසිටි සිිංශ දබෞද්ධදයෝ ඔහුදේ අදේ ඇේදේ දබෞද්ධයාදේ අේදඳොත(ශව්තවාර 

ේරවන්ථය ) ලන ධම්ම ඳදය බල දේරුම් ගේශ. 

ගාථා කීඳයක් කියලා අලවන් කෂ වීර කැප්දඳටිදඳොෂ අවෂ සිටි සිිංශ දශේලාදයකුට කතා 

කදෂේය. "බදුල් දිවාඳති දවෝයර්ව ්මදේ ඉතාම දශො හිත මිේරාදයක්  ඒ මිතුරාට දම් 

්දර් ි්ඨ ේරදන්ථය දදන්න" මා දුන්බල කියන්න. ඔහුට දමය ැදබන්න වව්ලන්න" යයි 

කියා ධම්ම ඳදය ඔහුට භාර කදෂේය. 

වීර කැප්දඳටිදඳොෂට අල්යශල තිබුණු සියළුම කටයුතු ද අලවන් වී ඇත. මනා සිහි 

බුද්ධිදයන් යුක්තල සිටි වීර කැප්දඳටිදඳොෂ බියජනක දඳනුදමන් යුක්තල සිටි රුදුරු 

ලධකයා දදව බා " .. ධකඹ භා න අයවාදී බුදුගුණ ඳාඨඹ කිඹද්දී භවේ හි එක 

ඳවරින් භ කඳින් වන් න්නට ැවයන් ඳවයක්  " යයි නිදයෝග කදෂේය. එදවේ 

නිදයෝග දකොට බුදුගුණ ඇතුේ ගාථාල කියලන්නට විය.  

ඉතිපිදවෝ...භගලා...අරශිං...ඔහුට තල දුරටේ එම ගාථාල කියවීමට ඉඩක් දනො ැබින. 

"අරශිං" යයි කීලා ඳමණී. ලධකයා දෑතින් කඩුල අදමෝරා වීර කැප්දඳටිදඳොෂදේ දබල්ට 

ඳශරක් එල් කදෂේය. දදලන කඩු ඳශරේ වමඟ විදරෝදාර ්දර් ්ඨ ිංකා පුේදරදයකුදේ හිව 

නටුදලන් ගිලිහුන දගඩියක් දවේ මශ දඳොෂල මත ඳතිත විය. ජාතිකාභිමානදයන් ශා 

දද්ප්දර්ිංමීේලදයන් යුක්ත ව කැප්දඳටිදඳොෂදේ ජාතික විමුක්ති වටනට වශාය දදමින් ඔහු 

ශා එකල ක්රි යා කෂ මඩුගල්දල්දේ ද හිව ගවා දැමීදමන් අනතුරුල 1818 ජාතික නිදශව ්

වටන මශා දෝකාන්තයකින් නිමා විය. 

අද අඳට ැබී ඇති නිදශව වීය කැප්වඳටිවඳොශ ආයේබ කශ ජාතික නිදව ් ටවන් 

ප්යඳතිපරඹකි. අතීතවේ විස වීය සිංවරඹන් දිවි ඳයදුට තඵා රඵා  න්නා රද්දකි. 

වීර කැප්දඳටිදඳොෂදේ ක්රියයාදාමයන් මුළු රට ලැසියන්ටම අභිමානයකි. ආදර්යකි. 

මාර්දගෝඳදදයකි. ඒ නිවා අදේ වීය කැප්වඳටිවඳොශ ඹන ල්රීඅ නාභඹ රක්ැසි ජනතා 

ව ෞයවඹන් සිහිඳත් කයනු ඇත. 


