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පෙරවදන 

 මා ලංකාපේ කලා ඉතිහාසය පිළිබම මීට පෙර ෙර්පේෂණ කිහිෙයක් ම කර ඇතත් වැේ 

ආශ්රිත තාක්ෂණය පිළිබම පමවැ ප ෙර්පේෂණයක් කපප ෙළවරවරට ය. වැේ පිළිබම මාපේ 

විපේෂ අවධානයක් හා ප ෞරවය වරසු හැඟීමක්ඇතත් පමවන් ෙර්පේෂණයක් කිීමමට 

තරම්  පදහස් කාලයක් පනාතිබුණු  පසා ඒ පිළිබම වැඩි විමසුමක් කිීමමට 

පනාපෙළඹපණමි. පෙෞද් ලික හා වෘත්ීය ජීවිතපේ කලින් කල මතු වූ විවිධ  ැටළු විසින් 

ද එවැන්නකට පයාවර වීමට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා අුරරාලන ලී. මාපේ පදටු වෘත්ීය ස පයක් 

කීපේ ද ‘වැේ පිළිබම ඕනෑතරම් පොත් ලියා ඇති  පසා ඒ පිළිබම පොත් ලිවීම වැඩකට නැති 

වැඩක්’ බවයි. නවරත් වැේ පිළිබම වාරි තාක්ෂණික අංසයට වැඩි නැඹුරුවක් ද සහිතව 

ෙර්පේෂණයක් කිීමපම් ආසාව වරින් වර සිපතහි අවදි වූ  පසාත් වැව පිළිබම මා තුළ වූ 

සුවිපේෂී හැඟීම  පසාත් අවසානපේ පම් ෙර්පේෂණය කිීමමට පෙළඹුපණමි. ඒපහත් ඒ 

සමහා කාලය සෙයා ැනීම දුෂ්කර විය. සති අන්ත වල ෙවා කිසිදු විපේකයක් පනාතිබුණු 

අතර ක්පෂ්ත්රයට පනාප ාස් පමවන් කෘතියක් කිීමම ද ලලරහිත විය.  

එපහත් මා තුළ වරින් වර අවදි වී මා උනන්දු කළ ආසාවක් විසින් අවසානපේ මට කාලය 

සෙයා දුන් අතර මම ෙර්පේෂණය ඇරඹීමි. ඊට අනුව මම අවස්ථා  ණනාවක ම වැේ බැඳි 

රපේ පමන් ම ලංකාපේ ප්රපද්ස කිහිෙයක ම වැේ  ම්මාන වල සංාාරය කපළමි. පතාරතුරු 

එකතු කපළමි. අන්තර්ජාලපේ ද සැරිසැීමමි. අවසානපේ ප ානු කර න්නට පතාරතුරු 

රැසක් එක්කර ත් මම වෘත්ීය දිවිපේ මාසික  පවාඩුසමයක පමම  පබන්ධනය දැඩි 

පවපහසක් දරා  පමකපළමි. 

  පමම කාර්යය  පම කිීමම පිණිස උෙකාර කළ සියල්ලන්ට පොදුපේ ස්තුති කිීමමට ද 

පමය අවස්ථාවක් කර  පමි. ක්පෂත්ර ාාරිකා වල ී නවාතැන් දුන් රජරට සහෘදයන්ටත්, 

පතාරතුරු  පේෂණයට උෙකාර කළ සැමටත්,කවර අරවරණක් ඇතිව පහෝ ෙැරණි පස්වා 

ස්ථානපේ ී මා හට වැඩි විපේකයක් ලබා දුන් ආයතන ප්රධා පයාටත්, නව පස්වාස්ථානපේ 

සියලු සහෘදයන්ටත්, මා ප්රිය රිරිමටත් මාපේ හෘදයාං ම ස්තුතිය පිරිනමමි. 
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පිවිසිය 

වැවක් යනු කුමක් ද? 

 

සරලව ම කිවපහාත් වැවක් යනු ජල  බඩාවකි. ඊට සුලු විස්තරයක් එක්කළපහාත්, වැවක් 

යනු ජල කළමනාකරණයකින් යුක්තව ෙරිහරණය කරනු පිණිස ද,  පයං කාලවල ී 

පීඩාවට ෙත් පනාවී සිටිනු පිණිස ද, කෘෂි කටයුතු හා පවනත් දද පක අවසයතා සුරරා නු 

පිණිස ද විවිධ තාක්ෂණිකාං  සහිතව ඉදිකළ සුවිපේෂ වාරි  පර්මාණයකි. වරල් කාලීනව 

සරල තාක්ෂණීකාං  සහිත වුව ද එහි උෙරි ෙරිණත අවස්ථාව වන විට ඉතා දියුණු 

තාක්ෂණිකාං   ණනාවකින් යුක්ත ෙරිපූර්ණ  පර්මාණයක් බවට ෙත්ව තිබුණි. වඩා 

පනා උස් කඳු වළල්ලක් මධයපේ ජලය පිරවීමට ප්රථම ජලය පිටවිය හැකි ෙහත් ස්ථාන බැමි 

පයාදා ආවරණයකර වඩාත් සක්තිමත් ප්රධාන බැම්මක් ද සහිතව  පර්මාණය කරනු ලබන 

පමයට, ආරක්ෂාව, ෙැවැත්ම, පෙෝෂණය හා ජල ෙරිහරණය යන අවසයතා වරල්කරප න 

විවිධ අං  එක් කරනු ලැබීය. 

 

 ඉහතින් කී අවසයතා සුරරා නු වස් එක් වූ අං   ණනාවකි. ඇතුළුවාන, පිටවාන, 

වැේබැම්ම, දිය හා මඩ පසාපරාේව, රිපසෝපකාටුව, වාරිමාර්  ඇළ, කළිඟුබැමි, වැේ 

තාවුල්ල, ඉස්වැටි පහවත් පෙෝටා වැටි, රළෙනාව වැ ප ඒවා ය. 

 

 පමම ප ෞතික තාක්ෂණික අං වලට අමතරව වැව හා සම්බන්ධව පවනම ම 

සංස්කෘතියක් ද තිපේ. වැපේ නඩත්තුව හා ෙැවැත්මට සම්බන්ධ පම් සංස්කෘතිය ආ ම 

හා බැඳී ෙැවතුපේ වඩාත් සාර්ථකව හා ීර්ඝ කාලීනව එම ක්රියාවලිය ෙවත්වාප න යනු 

පිණිස ය. පමකී ප ෞතික විදයාත්මක අං  හා සංස්කෘතිකාං  එකතුව මත  පර්මාණය වූ 

හා රැකුණු ෙැවතුණු  පර්මාණය වැව පස් හඳුන්වනු ලැපේ. 

 

 පකපස් වුව ද විවිධ අවසයතා සමහා වැේ පහෝ ජලාස ඉදිකළ එක ම ජාතිය සිංහලයන් 

පනා වන ව  ද පමහි ලා සිහිෙත්කළ යුතු ය. පමසපොපත්මියානුවන් ක්රි. පූ. හාරදහපස් 

ෙමණ සිට වාරි කටයුතු වල  පරත වූ බවට සාධක තිපේ. ක්රි. පූ. තුන්දහපස් ී ෙමණ 

ඊජිප්තතුපේ හා පජෝර්දානය ආශ්රිත ප්රපද්සවල ද ජලාස ඉදිකර තිබී ඇති බවට සාධක හවරවී 
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තිපේ. විපේෂපයන් ම ඊජිප්තතුපේ කෆාරා  ල්අවරණ පමහි ලා විපේෂපයන් ම සිහිෙත් 

කළයුතු ය. පමය විසාල අවරණකි. ක්රි. පූ. පදදහස් හයසියපේ ී ෙමණ ප ාඩනැංවූ පමය 

ප්රපද්සපේ ජන අවසයතා සුරරාලීමට අවසය ජලය පවනත් ස්ථානයකට ප නයෑපම් 

අරවරණින් ඉදිකරන්නට ඇත. පජෝර්දානපේ ම ජාවා න රයට අවසය ජලය ලබා ැනීම 

උපදසා ඉදිකළ ජලාසය අවම වසපයන් වසර ෙන්දහසක් වත් ෙැරණි විය යුතු ය. 

ආපම් පයානුවන්පේ වාරි කටයුතු ඊටත් ෙැරණියැයි විේවාස කළ හැක. ඊජිප්තතුපේ 

ොරාපවෝවරපයකු වූ පතවන ආපම්පනම්පහේ රජු කරවූ දැවැන්ත ජලාසය ෙසු කාලපේ 

ඊජිප්තතුපේ පමාරිස් විල පස් හඳුන්වනු ලැබී ය. අක්කර අඩි පදලක්ෂ විසිතුන්දහසක 

දැවැන්ත ජලකමක් පමහි රමනා ත හැක. ෙසු කාලපේ නටබුන්ව ගිය ද අදටත් එහි 

වාපනහි හා පසාපරාේපවහි නටබුන් දක්නට ලැපේ. එහි යැයි සැලපකන බැම්මක පකාටස් 

ද පසායාප න ඇත. වත්මන් ස්ොඤ්ඤයට අයත්ව ඇති පප්රාසපිනා හා පකෝනාල්පවෝ 

ජලාස අදටත්  ාවිතයට  ැපනන අතර පම්වා ෙැරණි පරෝමන්වරුන් විසින් ප ාඩනංවා 

ඇත. පමවැ ප සාධක අනුව බලන කල පෙනී යන්පන් ෙැරණි ශිෂ්ටාාාර සමහපරක ද වාරි 

කර්මාන්තයන් ෙැවති බවයි. එපස් වී නම් පම් වාරි කර්මාන්ත අතපර් අෙට හිමි 

විපේෂත්වය පහෝ අනනයතාව කුමක්දැයි බබට පම් කෘතිය කියැවීපමන් ම අවපබෝධයක් 

ලැපබනු ඇත.    
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වැපේ ඉතිහාසය 

වැව වනාහි රජුන් තනන්නට ෙවා වරල් වූ  පර්මාණයකි. පම්වා වරල්කාලීනව අතිසය කුඩා 

ජල බඩා විපේෂයක් විය. පබාපහාමයක් පෙෞද් ලික හිමිකාරත්වයට නතුව තිබූ ඒවා ය. 

වපිහමික පහවත් ෙරුවරඛයන්1 වූපේ පම් වැේ හිමිකරුවන් විය යුතු ය. (පසපනවිරත්න, 

අනුරාධ 2001. පිටු 30-33) පම් වනාහී සාමානයපයන් ජලය රමනා තරමක් වගුරු සහිත භූමි 

ඒකකයක මධයපේ ෙස් ඉවත්කර ඒ ෙස් ම පයාදා සකස් කළ බැම්මකින් වටවුණු කුඩා 

ජල බඩාවක් යැයි අනුමාන කළහැක. දද පක අවසයතා සමහා ලබුකැට, පකාළෙත් කැට 

හා මැටිකළප ඩි වැ ප බඳුන්  ාවිත කරමින් ජලය ලබා න්නට ඇති අතර කෘෂි 

අවසයතාවල ී ජලය ලබා න්නට ඇත්පත් වඩා පනා උස් වූ බැම්ම හරහා තාවකාලික 

කැුරමක් පයීපමන් විය හැකි ය. අවසය ප්රමාණයට ජලය ලබා ත් ෙසු පම් කැුරම ලීදඬු, 

ඉෙල් ආදිය ඒ අතරට ෙස් ද පයාදා තාවකාලිකව වසා දමන්නට ඇත. පමවන්, වැේ වල 

හිමිකරුවන් පහෝ ොලකයන් වියහැකි යැයි අනුමාන කරන ෙරුවරඛයන් පහවත් 

වේහමිකයන් පිළිබම ක්රිස්තු පූර්ව යු පේ ලියැවුණු පූර්ව ාහ්මී මී ශිලාපල්ඛනවල  පතර හවර 

පේ. (S.Paranavithana 1979 Inscription of Ceylon vol I කෘතිය බලන්න.) පමම ලිපි ලංකාපේ ආර්ය 

ජනෙදකරණ සමයට සමකාලීන ඒවා ය. එපහත් ලාංකිකයන් ජලසම්ොදනය පිළිබම 

දැන ත්පත් ආර්යයන්ප න් ම පනාපේ. ආර්ය සංක්රමණ සිදුවන්නට වර්ෂ 

පදාපළාස්දහසකට ෙමණ පෙරත් ලාංකිකයන් කෘෂි කටයුතු සිදුකර ඇති බව 

පහෝර්ටන්තැන්න ආශ්රිතව කර ඇති ෙර්පේෂණවලින් පහළිවී ඇත. පම්  පසා ජල 

සම්ොදනය පිළිබම මූලික දැනුම ආර්ය සංක්රමණවලටත් පෙර ලාංකිකයන් සතුව ෙැවතිය 

යුතු බව පිළි ත යුතු ය. අපනක් කරුණ නම් ආර්යයන්පේ වරල් රිම් වල පහෝ  ාරතයට 

ෙැමිණ ෙදිංචි වූ භූමි වල පමවන් වාරි වයාොරයක් දක්නට පනාලැපේ. එයින් පෙපනන්පන් 

ද පම් වාරි සංස්කෘතිය ආර්ය සංක්රමණ  පසා වැඩි වර්ධනය වූවා විනා ආර්යයන් විසින් 

රැප නවිත් පරෝෙණය කළ එකක් පනාවන බව ය. එපහත් පම් පිළිබමව පවනස් මතයක් 

ඉදිරිෙත් කරන ආර්.ඒ.එල්.එච්. ගුණවර්ධන මහතා ෙවසන්පන් ඉන්දියාපේ සිට ලංකාවට 

සංක්රමණය වූ පම ලිතික ජනයා පලෝහ තාක්ෂණය, වී ව ා දැනුම සම  ම කුඩා ජලාස 

ඉදි කිීමම පිළිබම ප්රාථමික දැනුම ද පමරටට රැප න එන්නට ඇති බව යි. අනුරාධුරර 

දිස්ික්කපේ ගුරු ල්හින්න හා කිරිමැටියාහින්න වැ ප ස්ථාන වල කරන ලද කැණීම් වල ී 

                                                           
1 එපහත් වපිහමික පහවත් ෙරුමක යනු වැේ ප්රෙතනයක පහවත් එල්ලං ාවක ොලකයා ය යන 

මතය දැන් වඩාත් ප්රබලව මතුවි ඇත. වරල් කාලීනව අරවරණු කිහිෙයක් මත ඇළමාර්  මගින් කුඩා 

වැේ  ණනාවක් එකට සම්බන්ධ කළ අතර ඒ වැේ ෙද්ධතිය එල්ලං ාව නම් විය. 
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සුළු ෙරිමාණ වාරි කර්මාන්ත පිළිබම ලැබුණු සාධක මත බුර පම් තර්කය ප ාඩන ා 

ඇත.(පසනවිරත්න, අනුරාධ.2009, පිටුව 99)1 

 පකපස්  වුව ද කාලය  තවීමත් සම  ජන හනය වර්ධනය වීමත් සම  කුඩා ෙවුල් 

දරුවරණුබුරන් හා විස්තාරණය වීමත් සම  පම් කුඩා ජල බඩාව ප්රමාණවත් පනා වීය. 

බැමි හරහා කැුරම් ආදිය පයාදමින්  ාවිතය වැඩිවූපයන් ඉක්මණින් අබලන් වන 

තත්ත්වයට ද ෙත්විය. තව ද  පම් ආහාර අවසයතාව වැඩි වූපයන් වැඩි කෘෂිරිම් 

ප්රමාණයක් ව ා කරන්නට ද ඒ සමහා ජලය සෙයා  න්නට ද සිදු විය. පම් සියල්ල  ැටලු 

බවට ෙත්වී නැගී සිටියී ෙරුවරඛයා ඊට පිළියම් පසායා න්නට උත්සුක වූ අතර ප්රේනවලට 

පිළිතුරු පසවූ බුරට නායක්තවපේ ප්රතිූපෙය ද ආූප  විය. වැව විසින් රජ රිහිකපප 

එපලසි ප. ලංකාපේ වියළි කලාෙපයන් අනුරාධුරරය වරල්කරප න වැේ විසාල ප්රමාණයක් 

රිහිවූපේ ද ඉහතින් කී ජන හන  ැටලුව පහ්මී තුපව ප. අනුරාධුරරය පක්න්රකර   පමින් 

රපේ සංවර්ධන කාර්යය සිදුවන විට පසසු ප්ර පද්සවල ජනතාවපේ අවධානය ද අ නුවර 

පකපර් පයාවර විය. පම්  පසා වර්තමානපේ පකාළබ න රය පක්න්රකර   පමින් සිදුවන 

ආකාරයට ම අනුරාධුරර අ නුවර ද ජනඝනත්වය වැඩි විය. පම් තත්ත්වය  පසා ආහාර 

 පෂ්ොදනය ඉහළ නැංවීමත් පම් උපදසා අවසය යටිතල ෙහසුකම් වර්ධනය කිීමමටත් 

සිදුවිය. කුඩාවැේ ප්රමාණවත් පනා වූපයන් එහි ඉවුරු ුරළුල්කර විසාල කළ අතර විසාල වැව 

පිරවීම සමහා යාබද ඇළ මාර් යක සිට කණින ලද ම කින් (කාණු මගින්) ජලය සෙයා නු 

ලැරිණි. එපහත් ඒ සම  තවත්  ැටලුවක් ෙැන නැගුණු අතර ඇළම  බස්පස් ආ ජලය 

සම  පරාන් මඩ ද වැව ඇතුළුවිය. පකටිකාලයක් තුළ ී වැපේ  ැඹුර අඩුවී ජල ධාරිතාවය 

ද අඩු විය. පම්  පසා පරාන්මඩ වැළැක්වීමට අවසය විය. ඒ සමහා ඇතුළුවානක්  පර්මාණය 

විය. ඇතුළුවාන වනාහි ුරපදක් වැවට ජලය ඇතුළු කරන මාර් ය ෙමණක් පනා පේ. 

පරාන්මඩ ඇතුළවීම වළක්වන මාර් යක් ද වන්පන් ය. වැව ආශ්රිතව ෙැනනැගුණු ප්රේන 

ඉන් නතරවූපේ නැත. වර්ෂා කාලවල අවට භූමිය පස්ී වැවට මඩ එක්වීම ද ඇළම  බස්පස් 

විසාල ජල කමක්  ලා ඒම  පසා බැමි කැඩීයාම ද සිදුවිය. පම් යු ය වනවිට (දළ වසපයන් 

ක්රි.ව.1 සියවස)  ම්වැේ විසාලවී තිබූ  පසා නඩත්තු කටයුතු ක්රමවත් ව කළයුතුව තිබුණි. 

 පරන්තරපයන් වැේබැමි කො ජලය ලබා ැනීම  ැටලුවක් වී තිබූ  පසා පම් වනවිට 

පසාපරාේව  පර්මාණය වී තිබුණි. එපහත් පනා පමි ප්රේන  පසා වැව තවදුරටත් සංවර්ධනය 

විය යුතු බව හැඟි ගිපයන් ෙැරණි ලංකාපේ  ැමි වාරි ඉංජිපන්රුපවෝ කලින් කලට 

පනාපයකුත් අං  ඊට එක් කළ හ. ඊට අනුව, 

 ඉස්වැටි පහවත් පෙෝටාවැටි සකසන ලී. වැව අවට උස්භූමි ඛාදනයට ලක්වු ද එම 

ෙස්තේටු වැවට එක්වීම වැළැක්වීම ඉස්වැටි ඉදිකිීමපම් ප්රධාන අරවරණ යි. බෑවුම් 

භූමිපේ ෙස් හා  ල් මිශ්රිත වැටි පයීපමන් එය  පර්මාණය කරන ලී.  වැටිය සමහා 

ෙස්  ැනීපම්ී වැටියට ඉහළ ෙැත්පත්  පරායාසපයන් ම වාපේ පනා ැඹුරු 

කාණුවක් ද  පර්මාණය විය. වැසිදිය බෑවුම බස්පස් වැවට ඇතුළු පනාවී කාණුව 

බස්පස් පිටමං කරන ලී. එමන් ම එම කාණුව සහිත ෙැත්පත් දියසීරාව ෙැවති 

 පසා ඒ ආශ්රිතව පහාඳින් සාක වර්ධනය විය. ඒ සාක  පසා පෙෝටා වැටිය පහවත් 

                                                           
1 මහාාාර්ය අනුරාධ පසනවිරත්න මහතාපේ කෘතිපේ මූලාසයන් අනුව පෙනී යන්පන් 

ගුණවර්ධන මහතා පම් මතය දක්වා ඇත්පත් Southeast Asian Studies (SAS), 

Tokyo,1984,Vol22,No2.Pp117-118 ට ලියූ Inter social Transfer of Hydraulic    Technology in pre-colonial South 

Asia නමැති ලිපිපේ ය. අවාසනාවකට පමන් පමම පල්ඛකයාට එම මූලාශ්රය පසායා ැනීමට අෙහසු 

විය. 
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ඉස්වැටිය තව තවත් සක්තිමත් වූ අතර  අධික ජලෙතනයක ී පෙරණයක් පස් ද 

ක්රියාත්මක විය. 

 පිටවානක්  පර්මාණය කරනලී. අධික වර්ෂා කාලවල වැවට එකතුවන වැඩි ජලය 

පම් මගින් ඉවත්කරන ලී. වැපේ අතිපර්ක බැම්මක ස්ථානයක් තරමක් ෙහත් 

කිීමපමන් පමය  පර්මාණය කරන ලී. ෙසු කාලපේ පමය ප්රධාන බැම්ම පදෙස 

 පර්මාණය කරන ලී. ජලය එයින් උතුරා යාම වාන් දැමීම පලස හැඳින්පේ. 

පිටවාන මිටි, ුරළුල්, සක්තිමත් බැම්මකි. එහි සක්තිය පිළිබම ෙැරන්නන් වඩාත් 

සැලකිළිමත් වූපේ අධික වර්ෂා කාල වල පම් මතින් අධික ජලකමක්  ලා යන 

 පසාපව ප. එපමන් ම අධික වර්ෂා සමයක අධික ජලකමට බපරාත්තු ීමට 

පනාහැකිව පිටවාන් බැම්ම රිඳී ගියපහාත් වැව හිස්ව යන බැවි ප. එමතු පනාව ඒ 

මහා ජලකම  පසා  ම්මාන හා ව ා රිම් විනාස විය හැකි පහයි ප. අධික වර්ෂා 

කාලයට ෙසු මාස නවයක ෙමණ  පයං තත්ත්වයක් රජරට හා වියළි කලාෙපේ 

පසසු පකාටස් වලට බලොන බැවි ප.  

 රිපසෝ පකාටුවක්  පර්මාණය කරන ලී.  

දිය බැස්සවූ පකාටුව          බැසවුම් පකාටුව           බැසවූ පකාටුව ෙසුව 

රිපසෝපකාටුව බවට ෙත්විය. පම් පිළිබම තවත් මතයක් පවයි. ‘අභිස්පසෝන 

පකාේඨක’ යන ොලි මූලයක් සහිත වද පන් රිපසෝ පකාටුව යන්න රිඳී ආ බව යි. 

එහි අර්ථය නම් දිය  ලා යන පකාටුව පහෝ  බඩාව යන්න යි. පමහි අර්ථයක් 

රිපසෝ පකාටුපේ කාර්යයත් අතර යම් ෙරතරයක් ඇතැයි සිපත්. වදනරුත පකපස් 

වුව ද  රිපසෝපකාටුව යනු පසාපරාේව දක්වා යන ජලපේ පීඩනය අඩුපකාට 

වැේබැම්මත් පසාපරාේවත් ආරක්ෂා කළ අං යකි. පම් පිළිබමව පවනම ම 

විස්තරයක් ඇතුළත් පකපර්. 

 රළෙනාවක් සකස්කරන ලී. ඇතැම් තැපනක පමය සළෙනාව පහවත්  ල්වැටිය 

පලස ද හදුන්වා ඇත. වැපේ දියරැලිවලින් වැේබැම්ම පස්ී යාම වැළැක්වීම එහි 

අරවරණ යි. 

 කළිඟුබැමි පයාදන ලී. කළිඟු බැම්ම වැපේ දිය පිරි අවස්ථාවල පනා පෙපනන 

තරම් ය. සෑම වැවක ම දැකීමට ද පනා හැකිය. එය ඉදි කපප, යම් අවස්ථාවක වැේ 

බැම්ම පහෝ පිටවාපන් බැම්ම කැඩී ගියපහාත් වැේජලය යම් ප්රමාණයක් පහෝ 

රැක ැනීපම් අටිපය ප.  

 මඩපසාපරාේව සකසන ලී. වැපේ සාමානය දියපසාපරාේව බස්පස් ජලය 

ලබා ැනීමට පනාහැකි තරමට ජල මේටම අඩු වූ විට ඊට ෙහළින් ඇති මඩ 

පසාපරාේව බස්පස් ජලය ලබා ැනුණි. ඇතුළුවාන හා පෙෝටාවැටි ආදිය පයාදා 

පකතරම් බාධක ඇති කළ ද ජලය සම  ඉතා ස්වල්ෙයක් පහෝ පරාන්මඩ වැවට 

එක්වීම සුරරාම නතර කළ පනා හැකි ය. පම්  පසා ීර්ඝ කාල ෙරිච්පේදයකට 

වරක් වැේ ෙතුල පිරිසිදු කරන්නට සිදු පේ. දිගු  පයඟයකට ෙසු වර්ෂාව ආසන්නව 

තිරියී අලි ඇතුන් වැවට ෙැමිණි අවස්ථාවක  ම්වර එක්ව පම් සතුන් කලබල 

කරවා වැේෙතුල කලතන අතර ෙසුව එක්වර ම මඩපසාපරාේව විවෘත කරනු 

ලැපේ. එවිට මඩ හා වරසු ජලය වැපවන් පිටවී යයි. පම් උපදසා ද මඩපසාපරාේව 

වැද ත් විය.වැේ ෙතුපල් මඩ කැලීමට මී  වයන් ද පයාදා  ත් බව රජරට වාරි 

ඉතිහාසය පිළිබම දත්  ැමිපයෝ මා හා ෙවසා ඇත. 

පම් ආකාරයට විවිධ තාක්ෂණික අං  එක්වී ක්රි.ව.12වන සත වර්ෂය ෙමණ 

වනවිට වැව ඉතා උසස් ලලදායී  පර්මාණයක් බවට ෙත් විය.  කෘෂිකර්මය සම  
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ෙමණක් පනාව ලාංපක්ය සංස්කෘතියට ඥාීත්වයක් දැකවූ වැව ලාංපක්ය 

ජනසමාජයට උදක සත්කාරය කරමින් මිපයන්නට ෙණ අදිමින් පහෝ අද දක්වාත් පනා 

නැසී ෙැවීම  ා යයකි. 

 

 

 

වැවක් තැනීපම් අරවරණු 

වැව යනු කුමක්දැ'යි සමහන් කළ ෙරිච්පෙදපේ ම වැපවහි අරවරණ ද 

පකටිපයන් දැක්වීමි. එය වඩාත් සවිස්තරව පමපස් දක්වවර. 

ශ්රි ලංකාපේ ඊසානදි  ප්රපද්සපේ වාර්ෂික වර්ෂාෙතනය මීටර 1-2ත් අතර 

ෙවතින  පසාත් පම් ප්රපද්සපේ රතු දුඹුරු ෙස්තේටුව මත ජලය රැඳීපම් සම් ාවිතාව 

අඩු  පසාත් වැේ ඉදිකිීමම අතිසය වැද ත් කාර්යයක් විය. එපහත් වැවක් ඉදිකිීමපම් 

වරඛය අරවරණ කලින්කලට සුලු පවනස්කම්වලට බඳුන් ව ඇති බව සාහිතයයික හා 

ුරරාවිදයාත්මක මූලාශ්ර විමර්සනපේ ී පෙනී යයි. වරල් කාලපේ වැවක් තැනූපේ 

කෘෂිකාර්මික හා දද පක ජල අවසයතා සුරරා නු පිණිස ය. එපහත් දුටු ැවරණු රජ 

ෙපදයෝත වැව කරවූපේ සිය පස්නාපේ මානසිකත්වය ඉහළ නංවනු පිණිස ය. පසබළුන් 

උපදසා ජලක්රීඩකස්ථානයක් තැනීම, පම් වැව තැනීපම් අරවරණ විය.  පේසංකමල්ල රජු 

බුරට පෙර රජදරුවන් කරවූ ඇතැම් වැේ පිළිසකර කරවා ඊට සිය නාමය පයදවීපමන් 

වැවක් ඉදිකිීමම තුළ පද්සොලන අරවරණක් ද ෙැවති බව පෙපනයි. ඇතැම් රජදරුපවෝ 

වැේ කරවා එම වැේ විහාරස්ථානයට පිීම තුළ ආ මික අරවරණක පස්යාවක් මතු ව 

පෙපනයි. එපහත් පම් සියලු අරවරණුවලට යටින් දිවගිපේ ආර්ික අරවරණ යි. වරඛය 

වසපයන් සාක්ෂාත් වූපේ ද එම අරවරණ යි. ලංකාපේ ජලාශ්රිත ශිෂ්ටාාාර යු ය 

වසපයන් පිළි ැපනන ආරම් පේ සිට ක්රි.ව.12-13 සියවස් ෙමණ දක්වා කාලය තුළී ත් 

ඉන් ෙසු අද දක්වා යු ය තුළී ත් පම් වාරි ෙද්ධතිය  ාවිතපයන් ජනතාව අත්කර ත් 

ප්ර තිදායක තත්ත්වය විමසීපම් ී එකී වරඛය අරවරණ ඉටු වී ඇති බව පෙපනයි. වාරි 

ෙද්ධති  පසිපලස  නඩත්තු පනාකරමින් ඒවා විනාසවරඛයට හැරදමා තිබූ යු පේත් 

ලංකාපේ රාජධා ප වැේ බැඳි ඉසේපවන් බේබට සංක්රමණය වූ යු පේත් පමරට 

ආර්ිකය තුළ සිදු වූ රිමවැටීම ද වැවක අරවරණ පහළිකරන සාධකයකි. එපස්ම වැපේ 

වටිනාකම දක්වන මාෙකයකි. 

ශ්රී ලංකාපේ ප්රධාන පද්සගුණ කලාෙ පදපකන් එකක් පමන් ම වරළු භූමිපයන් 

සියයට හැටකට වඩා වැඩි රිමක ෙැතිර ෙවතින්නා වූ වියළි කලාෙය වැවට  පජ රිම 

වූපේ ඇයි? පතත් කලාෙපේ ී ෙහසුපවන් ජලය සෙයා ත හැකිව තිරියීත් ලංකාපේ 

වරල් ෙදිංචිකරුවන් වියළි කලාෙපේ ෙදිංචි වී එහි ම කෘෂි කටයුතු කපප ඇයි? එකී ප්රේන 

වලට දිය හැකි පිළිතුර ද වැේ තැනීපම් අරවරණු හා ඥාතිත්වයක් දක්වයි. වී ව ාවට 

වඩාත් උචිත සරු ෙස, පද්සගුණය හා තැ පතලා රිම් වැ ප සාධක පනාඅඩුව ම ෙැවතිපේ 

වියළි කලාෙපේ ය. හිඟව ෙැවතිපේ ජල සම්ෙත ෙමණි. පතත් කලාෙපේ  පරන්තරපයන් 

පසාදාොළුවට ලක් වන, කම බෑවුම් බුරල භූමියත්, අධික වර්ෂාවත් යන බාධකයත් ජය 

 ැනීමට වඩා වියළි කලාෙපේ ජල හිඟය නමැති අභිපයෝ ට වරුරණ ීම ෙහසු යැයි 
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බවුන් ීරණය කරන්නට ඇත. වරල් කාලීනව ජන හණය අඩු වූ  පසා එකල වැේ 

තැනීපම් තදබල අවසයතාවක් පනාවන්නට ද ඇත.  ං ා ජලය ප්රම්ණවත් වන්නට ඇත. 

එපහත් ජන හණය අධිකවන විට  ං ා ජලය ෙමණක් සිය කටයුතු සමහා ප්රමාණවත් 

පනාවන බව බවුන්ට වැටපහන්නට ඇත. වැේ උෙන්පන් ඒ අවපබෝධපේ තිඹිරිප යිහි ය. 

සාමානයපයන් ලංකාපේ වියළි කලාෙපේ වාර්ෂික වර්ෂාෙතනය මිලි මීටර් 

1270-1905 අතර පේ. පම් වර්ෂාව ලැපබන්පන් ද වසපර් එක් කාලයක ෙමණි. එනම්, 

ඊසානදි  පමෝසම සක්රියව ෙවතින පනාවැම්බර්-පෙබරවාරි කාලපේ ය. එම 

වර්ෂාපවන් දිය ලබන්පන් ද වියළි කලාෙපයන් එක් පකාටසක් ෙමණි. පම්  පසා ලංකාපේ 

ගි පපකාණ හා වයඹ දි  පකාටපස් ශුෂ්ක කලාෙයක්  පර්මාණය වී ඇත. පම වැ ප 

වාතාවරණයක් මධයපේ පමරට වරල් වැසියන්ට පතෝරා  ැනීමට විකල්ෙ පදකක් තිබුණි. 

පතත් කලාෙයට සංක්රමණය වීම 

වියළි කලාෙපේ ජලසම්ොදන වයාොර ඇරඹීම. 

පමකල වැසියන්පේ වරඛය යැුරම් ප ෝ ය වූ වී ව ාවට උචිත ම සාධක 

ෙැවතිපේ වියළි කලාෙපේ ව  ඉහතින් සාකච්ො කපළවර. ඒ තත්ත්වය  පසා බවුන් 

පතෝරා  ත්පත් පද වන විකල්ෙය යි. වැව ඉදි වන්පන් ද ඒ අනුව ය. එපහත් වරල ී වැව 

යනු ුරපදක් ජල  බඩාවක් ම ෙමණි. එහි දියුණු තාක්ෂණිකාං  ෙැවතිපේ නැත. කලින් 

කලට මතු වූ  ැටළුසහ ත තත්ත්වයන් මත වැව ක්රමපයන් ෙරිනාමය විය. ඒ පිළිබම 

පම් කෘතිපේ ඉදිරි ෙරිච්පේදපයන් ුරළුල්ව සාකච්ො පකපරනු ඇත. 
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වැවක තාක්ෂණය 

වැවක් යනු ුරපදක් බැමි කිහිෙයකින් හා කඳු කිහිෙයකින් වටවුණු 

ජලාසයක් පනා පේ. වැව පෙෝෂණය කිීමම, ආරක්ෂා කිීමම හා ෙවත්වාප න 

යෑම සම  සෘජුව හා වක්රව සම්බන්ධ තාක්ෂණිකාං   ණනාවක් ම ඒ සතු විය. 

පම්වා ද කලින්කලට ෙැනනැගුණු අවසයතා හා  ැටළු  පසා  පර්මාණය වූ 

අං යන් විනා ආරම් පේ සිට ම වැවක තිබූ අං යන් පනා පේ. වරල් කාලපේ 

බැම්ම හරහා පයදූ කැුරමකින් ජලය ලබා න්නට ඇතත් ෙසුව එය පියවර 

 ණනාවකින් ෙසු පසාපරාේවක් දක්වා විකාසය විය. රිපසෝපකාටුව ද එපස් ය. 

කලිඟු බැමි, ඉස්වැටි, වාන් ආදිය පිළිබමව ද ෙැවසිය හැක්පක් පම් කරුණම ය. 

පකපස් වුව ද පොපළාන්නරු යු පයන් ෙසුව පම් කර්මාන්තපේ දියුණුවක් ඇති 

පනාවූ  පසාත් එපස් දියුණු කිීමපම් සැබෑ අවසයතාවයක් වර්ෂ හාරසිය ෙනහක 

ෙමණ කාලයක් පමරට ොලනය කළ විපද්ශිකයන් තුළ ද පනා ෙැවති  පසාත් 

වාරි දැනුම අෙ පවතින් ගිලහී ප ාස් තිපේ. යටත් විජිත සමය  පම වන විට අෙට 

වාරි තාක්ෂණ දැනුම සහිත ෙරුරර අහිමිව ප ාසි ප. එපස් පනාවිණි නම් 

මහවැලි සංවර්ධන වයාොරය පමන් දස ගුණයක් දැවැන්ත වයාෙෘති පමරටත්, 

පිට රටවලත් ක්රියාත්මක කරන්පන් ලාංකිකන් විසි ප. එපහත් අවාසනාවකට 

පමන් පමරට ොලනය කළ විපද්ශිකයන් අතින් වැව පමන් ම ඊට බැඳි 

සංස්කෘතියක්  ම්ස ාව, රාජකාීම ක්රමය වැ ප චිරා ත සංවිධාන හා 

ක්රමපේදයනුත් විනාසවරඛයට ෙත් විය. පම් කෘතිය රානා කරන මා ෙවා පම් 

ලියන්පන් මළගිය වැේසංස්කෘතිය පිළිබම මා සතු අල්ෙමාත්ර දැනුපමන් මිස 

අත්දැකීම් තුළින් සන්නද්ධ දැනුමක් මත පිහිටා පනා පේ.  

පස් වුව ද පම් පිළිබම ීර්ඝ ුරළුල් විද්වත් කතිකාවක් ඇති විය යුතුය. 

මක්  පසා ද යත් පම් සමබර බව රැක  ැනීපම් ී ෙැරණි තාක්ෂණ ක්රමපේද 

ආදිය, නූතන තාක්ෂණ ක්රමපේද එල්ලා ඇති දේපේ  අපනක් ෙස රැමවිය යුතු 

පහයි ප. පහළයා විසින් සියවස්  ණනාවක් තිස්පස් ලත් අත්දැකීම් මත 

ප ාඩනැංවූ වාරි තාක්ෂණය පම් අයුරින්  පහඬ අවසානයකට ෙත් වීම 

පේදයකි. එය මානව ෙරිනාමපේ ස්ව ාවය යැයි සලකන්නට තවත් පබාපහෝ 

කල් තිපේ. 
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 වැවක ඒ ඒ අං  ස්ථාෙනපේ ී, වැව ෙරිහරණපේ ී හා නඩත්තුපේ 

ී බුර විසින් අනු මනය කළ ක්රියාමාර්  තව දුරටත්  පේෂණය කළ යුතු පේ. 

වැවක ආරක්ෂාවටත් ෙරිහරණයටත්, ෙැවැත්මටත් අදාළ වන තාක්ෂණිකාං  

රැසක් වැව ආශ්රිතව ම ෙවී. පම්වා ත ප වසපයන් පහෝ එකිපනකට බද්ධව 

ඉහතින් කී අරවරණු ඉටුකර පදයි. දැන් සලකා බැපලන්පන් එකී තාක්ෂණිකාං  

හා ඒවාපේ ප්රපයෝජන පිළිබමව ය. 

 

වැේ බැම්පම් තාක්ෂණය  

පමය ඉදිකිීමපම් ී කරුණු කිහිෙයක් සලකා බැපල්. කෘෂිරිම්වලට ෙහසුපවන් 

ජලය ලබා තහැකි වීම, වැව පෙෝෂණය කිීමමට අවසය ජලය සෙයා  ැනීපම් 

ෙහසුව, පවනත් වැවත් පෙෝෂණය කිීමමට  ජලය සැෙයිය යුතු පේ නම් ඊට ෙහසු 

වීම, කල්ෙැවැත්මට හා ප පනා වන ස්ථානයක වීම ආී පනාපයක් පහ්මී තු සාධක 

පේ. වැවක පසාපරාේව ස්ථාන ත කළයුතු වන්පන් කෘෂිරිම්වලට ජලය 

සැෙයීමට ෙහසුවන තරම් ඉහළි ප. නැතපහාත් කෘෂිරිම්වලට ජලය සැෙයීම 

අෙහසු පේ. පසාපරාේව, වැේබැම්ම ආශ්රිත ඉදිකිීමමක්  පසා වැේබැම්පම් 

ස්ථාන ත කිීමම අතිසය වැද ත් කාර්යයකි. සාමානයපයන් වැේබැම්ම 

තැනීපම් ී උස්රිම් යා කරමින් බැම්ම තැනීම සරල ක්රමය වුවත් පයෝධවැපේ 

බැම්ම ඉදිකර ඇති අයුරු ඊට පවනස් ය. එය සැතුරම් හතක් දි ට අේව ලාඩමක 

හැඩපයන් ඉදිකර ඇත. කඳුරැලිවලින් ඊට ලැරි ඇති සහය අවම ය. එපහත් වැේ 

බැම්ම ඉදිකිීමමට පම් සාධක ෙමණක් ප්රමාණවත් නැත. බැම්ම ස්ථාන ත 

කරන රිපම් ස්ව ාවය ද වැද ත් ය. සාමාපනයයන් වැේබැම්ම ඉදිකරන්පන් 

භූමිපේ ොෂාණ ස්තරය වැව තුළට ආනතව තිපබන ස්ථානය ද අධයයනය 

කිීමපම ප. (01ූපෙය බලන්න) එවිට ජලපේ පතරුරම  පසා වැේබැම්ම තල්ලු වී 

යාම වළකී. ොෂාණ ස්තරය අතරින් ජලය කාන්දු වීම ද වළකී. මිට පහාම ම 

උදාහරණය ඇත්පත් මින්පන්රිය වැේ බැම්පම් ය. ක්වාේසයිේ (Quartzite) ොෂාණ 

විහිදුම  පීමක්ෂණයකර එය  පර්මාණය කර තිපේ.පසාරපබාර වැව හා 

 ල් වරව වැව ද පම් අයුරින්  පර්මාණය කර තිපේ.(බස්නායක, එච්. ටී.2005.) 
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01 ූපෙය 

ුරරාණ ලංකාපේ වැව තැනූපේ ුරපදකලා  පර්මාණයක් පස් පනා පේ. ජන ජීවිතය 

සම  පමන් ම එය පසසු වැේ ෙද්ධතිය සම  ද සම්බන්ධකර තිබුණි. ඇළ මං 

ආදිපයන් වැේ කිහිෙයක් එකිපනකට සම්බන්ධකර තිබූ අතර ඒ  පසා එය වාරි 

ෙද්ධතියක, දාමයක ුරරුකක් බවට ද ෙත්විය. පම් ෙද්ධතිය රිහිකිීමමට පසසු වැේ 

සම  සම්බන්ධ වියහැකි අයුරින් ජල මේටම ෙවත්වාප න යෑමට හැකිපේ ද යන්න 

ද වැේබැම්ම ඉදිකිීමපම් ී සලකා බලන තවත් සාධකයකි. පම්  පසා  පම්නපේ ඉහළ 

පකාටපස් බැම්ම ඉදිකරන ලී. එවිට ජල මේටම උස් තත්ත්වයක ෙවත්වා ත හැක. 

වැේබැම්ම ඉදිකිීමපම් කාර්යය ද සුවිපේෂ ය. ුරරාණ කාලපේ මි පස්ශ්රමය පූර්ණ 

වසපයන් ම පයාදා   පමින් කළ පම්  පර්මාණ සමහා වසර  ණනාවක්  තවිය. 

සුෙතළ ෙරාක්රම සවරරපේ බැම්ම ඉදිකිීමමට දද පකව මි පසුන් 5000ක් 

(ෙන්දහසක්) බැගින් පනාකඩවා වසර දහයක් පවපහපසන්නට ඇතැයි අනුමාන 

පකපර්. මන්ද යත් වැවක බැම්මක් ඉදිකිීමම වනාහි ුරපදක් ෙස්බැම්මක් ඉදිකිීමමක් 

පනා වන  පසාපව ප. වැවක බැම්ම ප්රධාන පකාටස් තුනකින් යුක්ත ය. 

 නාරටිය 

 ආධාරක බෑවුම් 

 රළෙනාව 

නාරටිය පලස සාමානයපයන් හඳුන්වන්පන් බැම්පම් සක්තිමත් ම පකාටස යි. 

(03 ූපෙය බලන්න) මැටි හා පබාරලු පයාදා සකස් කළ මිශ්රණයක් පම් සමහා 

පයාදා ැනුණි. ෙළවරව පකපරන්පන් බැම්ම ඉදිකිරිම සමහා පයෝජිත භූමිපේ මතුපිට 

සාමානය ෙස් ආවරණය ඉවත්කර තද පොපළාව පහෝ ොෂාණ ස්තරය මතුකර 

 ැනීම යි. ෙසුව ඒ මත විසාල  ල් දමා සක්තිමත් අත්තිවාරමක් සකස්කර  ැපන්. 

ඉන් ෙසු ක්රමපයන් කුඩා  ල් වර්  හා මැටි පයාදා ස්තරපයන් ස්තරය බැම්පම් 

නාරටිය ඉදිපකපර්. පම් ස්තර එකින් එක ඉදි කිීමපම් ී ෙළවරව එළුවන් ද පදවැ පව 

 වයන් ද පතවැ පව හස්ීන් ද ආී වසපයන් පලාකු කුඩා කුර සහිත සතුන් ඒ 

වැව 

බැම්ම හා  

ආධාරක ෙස් බෑවුම 
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මතින් දක්කමින් පොපළාව පහාඳින් තලා න්නට ඇතැයි සිතිය හැක. ඒ තරමට ම 

පම් නාරටි පකාටපස්  ල් පහාඳින් පතරපී ඇත. පමපස් ඉදිපකපරන බැම්ම වත්මන් 

පකාන්ක්රීේ බැම්ම තරම් සක්තිමත් නැතත් ඊට වඩා කල් ෙවී. ඊට පහ්මී තුව වන්පන් 

වත්මන් පකාන්ක්රීේ බැමිවල නැති සියුම් නමයශීලලීත්වයක් පම් මැටි පබාරලු 

මිශ්රණපේ ෙැවීම යි. එම නමයශීලලීත්වය  පසා සුලු භූ ාලනවල ී පිපිීම පනායා 

ඒවාට බපරාත්තු ීපම් හැකියාව ඇත. 

ආධාරක බෑවුම යනු වැවට පිට ෙැත්පතන් හා ඇතුළු ෙැත්පතන් , එනම් 

බැම්පම් නාරටිය පදෙැත්පතන් නාරටිපේ ආරක්ෂාවට පයාදන ෙස්බැම්ම යි. පම් 

 පසා බැම්ම පිටතට තල්ලු වී යාම නතරවන අතර වැසි දියට සෘජුව ම  පරාවරණය 

වීම වළකී. ඇතුළු ෙැත්පතන් ද වැේ දිය වැේ නාරටිපේ  ැටීම නතර පේ. එපහත් ෙස් 

පයාදා ඇතුළු ෙැත්පතන් කළ ආධාරක බෑවුම වැේදිය හා  ැටී පස්ී යාපමන් බැම්පම් 

නාරටිය යළි ෙෑපදන්නට ුරළුවන. පම්  පසා එම ෙස්බැම්ම මත යළි,  ල් 

ආස්තරණයක්  එළනු ලැපේ. එය රළෙනාව නම් පේ. (රළෙනාව පිළිබම විස්තර පම් 

කෘතිපේ ම 'රළෙනාව' යන හිස යටපත් බලන්න.)  

ුරරාණපේ රාජය මේටපම් අීකක්ෂණය යටපත් රටවැසියන් අ පවාර්ය පස්වා 

රාජකාරි ක්රමය අනුව පමම බැම්ම ඉදිකරන්නට ඇත. ෙස්ූඩ එකින් එක අතින් අත 

යවමින් විසාල ශ්රමයක් වැයකර කළ පම්  පර්මාණ අදත් දක්නට ලැපබන්පන් බවුන් 

පම් සමහා පයාදා ත්  පවැරදි තාක්ෂණික ක්රමපේද ෙමණක් පනාව  පසි කලට කළ 

ෙසුවිෙරම් කිීමම් ද  පසා ය. වාර්ෂිකව වැේබැම්ම සක්තිමත් කිීමම සමහා වැව 

ඇතුළුෙැත්පතන් හා පිටෙැත්පතන් වැේබැම්මට ෙස් පයාදනු ලැබූ අතර එය ෙංගු 

කේටි කැපීම පලස හඳුන්වනු ලැපේ. වැපේ ජලය ෙරිහරණය කරන්නන් විසින් පමය 

සිදුකපප  තමන් වැපවන් ලබා  න්නා ජල ප්රමාණය අනුව ය. 1  

වැේබැම්පම් ආරක්ෂාවට ඉදිකළ  පර්මාණ කිහිෙයක් ද වැව ආශ්රිතව පිහිටා 

ඇත. ඉන් ෙළවරවැන්න රිපසෝපකාටුව යි. රළෙනාව හා පිටවාන ද වැේබැම්පම් 

ආරක්ෂාවට දායක වී ඇත. එපහත් ඒවාපේ කාර්යයන් පමහි ී විස්තර පනා 

පකපරන්පන් පම් සියල්ල පිළිබමව ඒ ඒ මාතෘකා යටපත් ද විස්තර පකපරන බැවි ප.  

වැේබැමි පිළිබමව වැඩිදුරටත් සාකච්ො කිීමපම් ී ලංකාපේ විපේෂ වැේ බැමි 

පිළිබමව ද කතා කළ යුතු ය. විවිධ කාලවල විවිධ උස හා දිගු ප්රමාණ සහිතව බැමි 

ඉදිකර තිපේ. ඒ අතරින් ද විපේෂ වැේ බැමි දක්නට ලැපේ.  

මානාමත්ත, මානාවතු, මානාමතු, මානාවත්ත ආී නම්වලින් ද හැඳින්පවන 

පයෝධ වැපේ බැම්ම තැ පතලා රිපම් ාාොකාරව කිපලෝ මීටර 7ක් දි ට විහිී තිපේ. 

ස්වා ාවික කඳුවැටිවල සහය අඩුපවන් ම ලද වැව එය යි. ෙරාක්රම සවරරපේ බැම්ම 

කිපලෝ මීටර 13.6ක් දිගු වන අතර  එමගින් ජලය ඝන මීටර මිලියන 4.6ක් රමවා 

තබාප න ඇත.මින්පන්රිය වැපේ බැම්ම අඩි 44ක් උස් ය. කලාවැපේ බැම්ම අඩි40ක් 

                                                           
1 ෙරිහරණය කරන ජල ෙරිමාණය ීරණය කළ අයුරු දැන ැනීම සමහා පමම කෘතිපේ ම 

'කරහන' යන හිස යටපත් බලන්න. 
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උස් වන අතර නුවර වැවට අඩි 33ක් උස බැම්මක් තිපේ. එපහත් බැම්පම් උස හා 

රමවා තබා නීමට  පයමිත ජලස්කන්ධය අතර යම්  ණිතමය සබමතාවක් තිපේ. 

එය රිඳී ගිය විට වැේ බැම්ම ද රිඳී යයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනෙදපේ පලාස් ඇන්ජලීස් 

හි සාන්ත ෆ්රැන්සිස් පේල්ල නූතන තාක්ෂණය පයාදා ඉදිකර වසර පදකකට ෙසු 

මි පස් ජීවිත 430ක් ද රිළි  පමින් රිඳී ගිපේ පම් සබමතාව පනාසලකාහැරි  පසා ය. 

පමම ෆ්රැන්සිස් පේල්පල් කතාව බබ තුළ ෙැරණි ලාංකික වාරි ඉංජිපන්රුවන් පිළිබම 

ප ෞරවයක් ඇති කිීමමට සමත් වනු ඇත. මන්ද යත් පලාකු කුඩා වැේ තිස්දහසක් 

ෙමණ වූ ලංකාපේ එවන් පේදවාාක සිදු වීමට අෙපේ ෙැරණි වාරි ඉංජිපන්රුවන් 

ඉඩ තබා පනාමැති පහයි ප. 

සාන්ත ෆ්රැන්සිස් පේල්පල් ඉදිකිීමම් ඇරඹුපේ 1924 වර්ෂපේ ය.එය ඉදිකිීමපම් 

අරවරණ වූපේ පලාස් ඇන්ජලීස් න රපේ ජල අවසයතා සුරරා  ැනීම යි.ඉදිකිීමම් 

 ාර ඉංජිපන්රුවා වූපේ විලියම් මල්පහාලන්ේ  ය. බුර බැම්ම සැලසුම් කපප වක්ර 

පකාන්ක්රීටි ක්රමයට ගුරුත්ව බැම්මක් පලසි ප. වරල ී පයෝජිත උස අඩි 185ක් විය.දි  

අඩි 700ක් පලස ද ීරණය විය. බැම්පම් ොදම අඩි 170ක් ුරළුල් විය. බැම්පම් ඉහළ 

ෙළල අඩි 16ක් ෙමණි. එපස් වුව ද ඉදිකිීමම් ආරම් පේ සිට ම පම් බැම්පම් ෙැවැත්ම 

පිළිබම  ැටළු මතු වන්නට විය. බැම්ම සමහා සම්පූර්ණපයන් ම ඝන පකාන්ක්රීටි 

පයීම ද වරදක් බව ෙසු කාලීනව පසායා  න්නා ලී. විපේෂ මැටි වර් යක් පහෝ 

එවන් නමයශීලලී අවරරවයයක් ද මිශ්රව පයීමට ඉංජිපන්රුවන් පනාපෙළඹුපේ ඇයි ද 

යන්න  ැටළුවකි. පකපස් වුව ද බැම්ම ඉදි පකරුණු අතර එපස් ඉදිපකපරමින් ෙැවති 

කාලපේ පලාස් ඇන්ජලීස් න රපේ ජන හණය ද ශීලඝ්ර පලසින් ඉහ ගිපේය. පම් 

ජන හණය අධික වීම පකපර් අවධානය පයාවර කළ න ර බලධරයන් වැපේ 

ජලධාරිතාව වැඩි කළ යුතු යැයි ීරණය කළ හ. ඊට අනුව ප්රධාන ඉංජිපන්රු 

මල්පහාලන්ේ  විසින් අවස්ථා පදකක ී බැම්පම් උස අඩි 10 බැගින් ඉහළ දැමීය.එපස් 

උස වැඩි කළ ෙසු බැම්පම් උදස අඩි 205ක් විය. එපහත් ඊට සාපප්තක්ෂව බැම්පම් 

ෙතුපප ෙළල වැඩි කිීමමට ඉංජිපන්රුවන් පියවර  ත්පත් නැත. උපසහි සිදු කළ නව 

සංපසෝධන ද අනුව ජලාසපේ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 38 160කින් ඉහළ ප ාස් 

තිබුණි.  

තත්ත්වය එපස් තිරිය ී 1926 වර්ෂපේ ී පමය ජලපයන් ුරරවන ලී. එපහත් වැඩි 

දිනක් යන්නට පෙර බැම්පම් ෙහළ පකාටපසන් ජල කාන්දුවක් ඇරඹුණු අතර එය 

ක්රමපයනැ වැඩි විය. එ අතර ම වැේ දියට යට වුණු අ යන්තර බෑවුපම් දැවැන්ත 

නායයෑමක් ද සිදු විය. පම් නායයෑම සිදු වූපේ ආසන්න වසායන් 1928 වසපර් මාර්තු 

12 පහෝ 13 දිනමධයම රාිපේ ී ය. නාය යෑපමන් පටාන් මිලියන 1.52 ක් වූ දැවැන්ත 

 ල් ෙතුරු වැේ බැම්ම පදසට පෙරලී ගිය අතර ඒ සම  ම ඇති වූ ජල පතරුරම දරා 

සිටින්නට තරම් සක්තියක් බැම්මට තිබූපේ නැත. මහ හඬක් නංවමින් රිඳී ගිය 

පේල්පල් දැවැන්ත පකාන්ක්රීේ කුේටි ද රැප න අඩි 140ක් ෙමණ  උස් දියකමක් ෙහළ 

 ම්මාන තුළඩ කඩාෙැන්පන් ඒ  ම් වැසියන් තද  පන්පද් ෙසුවන විට ය. මහා 

ජලකම  ම්මානය ෙසු කර පිටව ගිපේ මි පස් ජීවිත 430ක් ද රැප න ය. එයින් 179 

පදපනකුපේ මළ සිරුරු ෙවා රැප න ප ාස් තිබුපේ කිසිදිපනක යළි 
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පසායා ැනීමට පහෝ පනාහැකි තරම් දුරකට ය. පම් දැවැන්ත පේදවාාකපයන් 

පසසු වැසිපයෝ ෙමණක් පනාව වරළුමහත් පලෝකය ම කැළඹීමට ෙත් විය. බලධරපයෝ 

එකිපනකර පවනස් ෙීමක්ෂණ කේඩායන් 13ක් ෙත් කර පම් පිළිබම පසායැ බැලූ 

අතර අවසානපේ ඉංජිපන්රුවාපේ පනාසැලකිල්ල මත සිදු වූ වයසනයක් බව 

හඳුනා න්නා ලී.බැම්පම් උස වැඩි කිීමපම් ී ෙතුපප ෙළල වැඩි පනාකිීමම, ඝණ 

පකාන්ක්රීේ ෙමණක් පයාදා  ැනීම පම් පඛදවාාකයට පහ්මී තු වී තිබුණි. 

සාමාපනයයන් ජලය රමවා  ැනීම පිණිස ඉදිකරන පමවන් බැම්මක ෙැවැත්ම රමා 

ෙවතින්පන් ජලාසපේ උෙරි ධාරිතාවපේ ලම්බාකාර බලෙෑම හා තිරස් රවස්ිති 

බලය අතර ඇති අනුොතය විසි ප. එපහත් ඉංජිපන්රුවා  පසි ක්රමපේද වලට 

ෙටහැ පව සිදු කළ පවනස්කම්  පසා පම් මහා වයසනය සිදු වූ ව   ප මනය කරන 

ලී. විෙතට ෙත් ජනයාට අවසානපේ ී පඩාලර් මිලියන 14ක වන්දි ප වීමට පලාස් 

ඇජලීස් බලධරයන්ට සිදු විය. (DAMS AND DISASTERS: a brief overview of dam 

building triumphs and tragedies in California’s past J. David Rogers,2002) පම් වයසනය හා 

බැඳි තවත් සිදුවීමක් තිපේ. ඒ පහාලිවුේ  ුරරය ආසන්නපේ ඉදිකළ මල්පහාලන්ේ  

ජලාසයට මහජන විපරෝධතාවක් ඇති වීම යි. මල්පහාලන්ේ  ජලාසය ද අවදානම් 

සහ ත යැයි විපරෝධතාකරුවන් කියා සිටි අතර ජලාසය ඉවත්කරන්නැයි 

බලධරයන්ප න් ඉලිලා සිටියහ. පහාලිවුේ  න ර ොලකපයෝ පම් පිළිබම පසායා 

බැලීමට 1928-31 කාලපේ ී ස්වාීකන මේඩල 3ක් ෙත් කළ අතර බවුන්පේ වාර්තා 

අනුව මල්පහාලන්ේ  ජලාස බැම්පම් ෙහළ  ං ා  පම්නපේ ෙස් ුරරවා බැම්ම 

සක්තිමත් කිීමමට බලධරපයෝ ක්රියා කළ හ. පම් ෙස් පිරවීපම් ක්රමය ලාංකිකයන් 

ක්රියාත්මක කපප ක්රි.පූ. 3වන සතකයටත් පෙර සිට ය. එ ෙමණක් පනාව 

මල්පහාලන්ේ  ජලාසපේ අධාරක ෙස් පිරවුම මත වන ව ාවක් කිීමමට ද පයෝජනා 

විය. පමය ද ලාංකිකයන් විසින් ක්රි.පූ යු පේ සිට ක්රියාත්මක කළ ක්රමයකි. (DAMS 

AND DISASTERS: a brief overview of dam building triumphs and tragedies in California’s 

past J. David Rogers,2002) 

ලාංකිකයන් වැේ බැමි ඉදිකළ අයුරින් ම ඉදි කළ ජලාස බැමි භූමි කම්ො ආදියට 

ෙවා සාර්ථකව වරුරණ දුන් අයුරු පිළිබම ජාතයන්තරපේ උදාහරණයන් ද 

තිපේ.මාසාපනයයන් ලංකාපේ වැේ බැමි ඉදි කපප ෙස් පිරවුම්(Earth fill) ක්රමයට ය.ඒ 

ක්රිස්තු පූර්ව යු පේ සිට ය. 
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පම් අයුරින් 19-20 සියවස් වල ඉදි කළ බැමි කිහිෙයක් යුපරෝො හා ඇමරිකානු 

රටවල තිපේ.පටම්ස්කල් බැම්ම ඉන් එකකි.ආකර ඉංජිපන්රුපවකු වූ ඇන්ත ප 

ාාපබාේ විසින් පම් බැම්ම සැලසුම් කර ඉදිකපප 1866 කාලපේය. එහි පදෙස 3:1 

අනුොතපේ ෙැති බෑවුම් ද සහිතව ය. ෙසු කාලපේ පම් බැම්ම අඩි 115ක් දක්වා උස් 

කපප 5:1 අනුොතපේ ෙැති බැමි ද සහිතව ය. එය එවක පලාව උස් ම බැම්ම බවට ද 

ෙත් විය. 1868 බක්පතෝබර් 21 දා සිදු වූ භූමිකම්ොපවන් ද පම් බැම්ම රිඳී ගිපේ 

නැත.(නවරත් ෙසු කාලපේ පම් බැම්ම අඩි 30ක් දක්වා උසින් අඩු කරන ලී.) සැන් 

ෆ්රැන්සිස්පකෝ හි සාන්ත ඇන්ියාස් බැම්ම ද එවැන්නකි. කැලිපෆෝ පයා හි 

 ං ා පම්න ජල සමා ම විසින් උසින් අඩි 81ක් වන පස් පම් බැම්ම ඉදි කපප 1868-

70 වසරවල ය. 1875 ී එහි උස අඩි 97ක් දක්වා වර්ධනය කළ අතර රිච්ටර් මාොංක 

7.9 සටහන් කරමින් 1906 වර්ෂපේ ී සිදු වූ මහා භූමිකම්ොවට ද පම් බැම්ම රිඳී 

ගිපේ නැත. පම් බැම්ම 1928 ී තවත් අඩි 6කින් උස් කරන ලී. 

 

පම් සම ම සිහිෙත් වන තවත් කරුණක් තිපේ. ඇතැම් විට පම් සිටහන තැබූ විට 

පල්ඛකයා ුරපදක් සිය ජාතිය පකපර් අනවසය තරම් ලැදියාවක් පහෝ අපයකු පලස 

පහෝ අන්ත ාමී සිතුවිලි ඇති අපයකු පලස ද සිතන්නට ුරළුවන.පකපස් වුව ද 

සිතන්නට යමක් පම් තුළ ඇති  පසා පම් සටහන් තබවර. 

බ්රිතානයයන් පමරට වාරිශිෂ්ටාාාරය පදස සැලකියයුතු අවධානයක් පයාවර කපප 

1848 වර්ෂපේ  පදහස් අර ලයට ෙසුව ය. පමරට වාරි තාක්ෂණ මහිමය පිළිබම 

බවුන් සැලකියයුතු තරපම් අවපබෝධයක් ලබා  ත්පත් පම් අවධානපේ ීය. බවුන් ඒ 

පිළිබම වාර්ථා සැෙයූ අතර ඒ වාර්ථා මේ රටට ෙවා යැවූ බව සිීමට බාධාවක් 

නැත. ජලාස ඉදිකිීමම සම්බන්ධපයන් ඇමරිකානුවන්ට ීර්ඝ ඉතිහාසයක් නැත ද 

19වන සියවපස් අ , එනම් යුපරෝපීයන් පමරට වාරි තාක්ෂණය හැදෑූප යු පේ ම 

ඇමරිකානුපවෝ ද ඊට පබාපහෝ සමාන ජලාස බැමි ඉදිකිීමමට පෙළඹීම 

ුරදුමසහ තය. පකපස් වුව ද අෙ පම් උත්සාහ කරන්පන් ඇමරිකානුවන් පමරටින් 

වාරිතාක්ෂණ දැනුම පසාරා  ත් බවක් කියන්නට පහෝ බවුන් ජලාස තැනූපේ 

අෙපේ ආ ාසපයන් යැයි කීමට පනාපේ. නවරත් පම් සබැඳියාව අෙ තුළ ඇති කපප 

තරමක් පවනස් ආකාරයක හැඟීමකි. 
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තවත් පදයක් නම් ලාංකිකයන්පේ වැේ බැම්පම් හැඩය යි. බවුන් වැව ඉදි කපප 

භූමිපේ වාසිය ද උෙපයෝගී කරප න ය. එපස් පනාවන අවස්ථා වල ද බවුන් වැේ බැමි 

ඉදිකර නැතුවා පනෝපේ.පයෝධ වැව හා ආකේටිවරරුප්තුර වැව ඊට  පදසුන් පස් දැක්විය 

හැක.භූම්පේ වාසිය පස් අදහස් කපප, 

කඳුවැටි වල පිහිටීම. 

භූ  ත ශිලාතලාපේ පිහිටීම. 

මතුපිට  ල් ෙර්වත පිහිටීම ආදිය යි. 

කලා වැපේ බැම්ම දඟරාකාර ස්ව ාවයක්  නී. පයෝධ වැපේ බැම්ම ාාොකාරය. 

කන්තපල් වැේ බැම්ම ඍජු ය. බළලු වැපේ බැම්ම පිටතට පනූප ස්ව ාවක්  න්නා 

අතර මින්පන්රි වැේ බැම්ම ඇතුළතට පනරා ගිය ස්ව ාවයක් දක්වයි. රාජාං න 

වැේ බැම්ම බැම ඇත්පත් මධය ෙර්වතයක් ඉලක්ක කරමි ප. පමයින් පෙපනන්පන් 

ලාංකිකයන් වැේ ඉදි කපප තාක්ෂණය ෙමණක් සලකාබලා පනාවන බවයි. බවුන් 

ඒ තාක්ෂණික ඥානය ප්රපද්ස අනුව සකස් කර ත් බවයි.ඒ ඥානය ප්රාපයෝගික වූ 

බවයි. පොපත් උ තුන් පනාවූ බව යි. 
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ලංකාපේ තත්ත්වය පම් සම  ම විමසා බලවර. ෆ්රැන්සිස් පේල්ල වසර පදකක් 

තුළ රිඳී ගිය ද පමරට වැේ ෙද්ධතිය වර්ෂ පදදහසක් ෙමණ තිස්පස් තවමත් 

පනානැසී, පනාවැටී සිටින්පන් අෙපේ ුරරාණ වාර් ඉංජිපන්රුවන්ට පින්සිදුවන්නට 

පනාපේ යැයි පකපස් නම් කියවර ද?  

ජලය රැස්කර  ැනීපම් අරවරණ ඇතිව බැමි සකස් කළ එක ම ජාතිය 

සිංහලයන් පනාවන ව  ද පමහි ලා විපේෂපයන් සමහන් කළයුතු යි. ක්රි.ව. 1350ී 

ෙමණ පමාංප ෝලියානුවන් ඉරානපේ ඉදිකළ  'කසුරිේ' (Kasurit) බැම්ම උසින් මීටර 

60ක් පේ. එය ආරුක්කු බැම්මකි. ඊට අමතරව ක්රි.ව.1570ී චීනපේ කළ පහාංෂු 

ජලාසපේ බැම්මත් , ක්රි.ව. 1586ී ස්ොඤ්ඤපේ ටිේ හි ඉදිකළ ආරුක්කු බැම්මත් 

සුවිපේෂ ඉදිකිීමම් පේ. පමවන් තවත් විපේෂ බැමි දක්නට ලැබුණ ද පමහිී 

පත්මාපවන් පිටතට වැඩිදුර  මන් පනාකරනු පිණිස එම පතාරතුරු පමතකින් 

 පමා කරමි. 

වැවක බැම්මක් සකස් කර එම බැම්ම මගින් රමවා  ත් ජලය ෙරිහරණය පිණිස 

ලබා ැනීමට ද විපේෂ උෙක්රමයක් පයාදා න්නා ලී. ඒ පසාපරාේව යි. 
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පසාපරාේපේ තාක්ෂණය 

 ෙැන්නුම, වැේ පදාර වැ ප නම් වලින් ද හැඳින්පවන පමය වැේදිය කෘෂි ක්පෂ්ත්රයට 

වරදා හරින ප්රධාන මාර් ය යි. එක් වැවකට පසාපරාේ කිහිෙයක් වුව තිරිය හැක. 

එවන් අවස්තාවල ී ප්රදාන පසාපරාේව රජ පසාපරාේව පස් හඳුන්ව යි. ස්ථාන ත 

කිීමම හා ප්රපයෝජනය අනුව පසාපරාේ වර්  පදකකි. 

 ප ාඩ පසාපරාේව (සාමානය පසාපරාේව පහවත් දිය පසාපරාේව) 

 මඩ පසාපරාේව(යටි පසාපරාේව) 

 

ප ාඩ පසාපරාේව වැපේ සාමානය ජල  පකුතුවල ී ප්රපයෝජනයට  ැපනයි. වැේ බැම්පම් 

ෙහළින් ම ඇති මඩ පසාපරාේවට සාපප්තක්ෂව පමය තරමක් ඉහළ ස්ථානයක 

 පර්මාණයකර ඇත.  

වැපේ ජල මේටම යහෙත්ත තත්ත්වපේ ෙවතිනවිට පම් පසාපරාේව හරහා කෘෂි 

ක්පෂ්ත්රවලට ජලය වරදාහැපර්. පසාපරාේව සකස් වන්පන් අං  කිහිෙයක එකතුවකි ප.  

 නාළිකා ෙද්ධතිය. 

 රිපසෝ පකාටුව. 

 ජලොලන උෙකරණ හා ජල බාධක බැමි. 

 වාරි බල කුහරය. 

නාළිකා ෙද්ධතියට අයත් වන්පන් වැපේ ජලය වාරි බල කුහරය හරහා රිපසෝ 

පකාටුව පතක් ප න එන නළය පහෝ නළ පදක යි.රිපසෝ පකාටුපේ සිට පසාපරාේව පතක් 

ජලය ප න යන නාළිකාව පහෝ පදක ද මීට ම එක් වූ විට පමය නාළිකා ෙද්ධතියක් බවට 

ෙත් පේ.  

රිපසෝ පකාටුපවන් සිදු කපප ජල පීඩනය අඩු කිීමම යි. රිපසෝ පකාටුව ලාංපක්ය වාරි 

ඉංජිපන්රැවන් විසින් පලාවට දායාද කළ විශිෂ්ඨ  පර්මාණයකි.ඒ පිළිබම වඩාත්  ැඹුරින් 

හා ුරළුල්ව සාකච්ො කළ යුතු  පසා පවනම ම මාතෘකාවක් පලස පමම කෘතිපේ ම දක්වා 

තිපේ. 

පමාපහාල යනු රිපසෝ පකාටුව හරවා කෘෂි රිම් පවත වැේ දියවර  පකුත් කිීමපම් ී 

අවසය පලස අඩු වැඩි කරන පහෝ සුරරා ම නතර කරන උෙකරණය යි.එය රිපසෝ පකාටුපේ 

ඉහළ සවි කර ඇත. එය දාරුමය පදාර පියනකින් හා එය රිපසෝ පකාටුපේ ඉහළ සිට විවර 

කිීමමට උෙකාීම වන ලිවරයකින් ද, පලෝහ දේඩකින් ද යුක්තය. 

ජල බාධක යනුපවන් අදහස් කපප වැපවන් පිට කරන් ලබන ජලපේ පිඩනය හා 

කැළඹිලි ස්වූපෙය ොලනය කිීමමට පයදූ බාධාවන් ය.රිපසෝ පකාටුපවන් පිටවන නළ 

මාර් පේ ද එවන් බාධක ඇත. 
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වරයාට අන්තර්ජාලය බස්පස් ලැබුණු ූපෙයක පර්ඛා ෙර්වර්තනයක් ද පම් සම  

දක්වනු ලැපේ.ඒ වනාහි රිපසෝ පකාටුපේ සිට පසාපරාේ කටට ජලය ප න එල නාළිකාපේ 

අ යන්තර දර්සනය යි.එහි තැන තැන  ල් කැට පස් දැක්පවන්පන් ද ජලබාධක විය 

හැක.(එපහත් පම් නාළිකාව පහෝ පමවැ ප නාළිකාවක් සියැසින් දැක ැනීමට අවස්ථාවක් 

කතුවරයාට හිමිය නැත.) 

 

 

වාරි බල කුහරය යනුරිපසෝ පකාටුව පතක් ජලය ප නයනු ලබන නාළිකාවට ජලය 

ඇතුළු පකපරය කුහරය යි.මාදුරුබය ජලාසපේ පසාපරාේව ආශ්රිත කැණීපම් ී  පමවැන්නක 

නටබුන් හවර වූ බව සමහන් ය.(සෙරමාදු,ූපො,වර්ෂය නැත.පිටුව 14)වාරි බල කුහරපේ 

අරවරණ වැව සුරරා ම සිඳී යෑම වැළක්වීම,ජලපේ පීඩනය ඍජුව ම රිපසෝ පකාටුව පදසට 

එල්ල වීමට බධා කිීමම හා වැපේ සිට පසාපරාේව පතක් ඇති නාළිකා ෙද්ධතියට පරාන් මඩ 

ඇතුළු වීම වැළක්වීම යි. 

ුරරාණ කාලපේ වැවක පසාපරාේව  පර්මාණය කපප  පල ප. එහි ඇතුළත විවරයට 

වඩා පිටත විවරය විසාල කර සකස්කර ඇත්පත් පසාපරාේව කට තුළ පීඩනයක් ඇතිවීම 

වැලැක්වීම සමහා ය. එපහත් ඇතැම් අවස්ථාවල එහි පවනස්කම් වී තිපේ. එපහත් 

සාමානයපයන් රිපසෝ පකාටුපේ සිට පසාපරාේ කට පතක් ඇති නළ මාර් පේ රිපසෝ 

පකාටුව අන්තපේ ඇති විවරයට සාපප්තක්ෂව ඇළ මාර්  අන්තපේ ඇති විවරය  විසාල ය. 

එපමන් ම පබාපහෝ විට පම් විවරය තනන්පන් උසින් වැඩි හා ෙළලින් අඩු ආකාරයට ය. 

එපහත් එ වැ ප සම්මතයක් වී ද යන්න ෙැහැදිලි නැත. 

පසාපරාේව පිළිබම ලැබී ඇති ුරරා විදයාත්මක සාධක අනුව පසාපරාේ වර්  3ක් 

හඳුනා ත හැක. 

1. වැපේ සිට රිපසෝ පකාටුව පකත් එක් නළ මාර් යකුත් රිපසෝ පකාටුපේ සිට 

පසාපරාේ කට පතක් එක් නළ මාර් යකුත් ෙමණත් ඇති  පසාපරාේ වර් ය. 

2. වැපේ සිට රිපසෝ පකාටුව පතක් එක් නළයකින් ජලය  මන් කර 

රිපසෝ  පකාටුපේ සිට පසාපරාේ කට පතක් නළ මාර්  පදකක් ඇති 

පසාපරාේ වර් ය. 

3. වැපේ සිට රිපසෝ පකාටුව දක්වාත්, රිපසෝ පකාටුපේ සිට පසාපරාේ කට 

දක්වාත් නළ මාර්  පදක බැගින් ඇති පසාපරාේ වර් ය. 

පම් වර්  ිත්වායන් ෙළවරවැන්නට උදාහරණ පලස සංගිලිකණදරාව වැේ පසාපරාේව ද 

පදවැ ප වර් යට උදාහරණ පලස දූරතිස්ස වැව හා මහ ම වැව ද පතවන වර් යට 

උදාහරණ පලස වාහල්කඩ, නුවර හා නාච්ාදූව වැේ ද දැක්විය හැක. 
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පසාපරාේපේ නළ මාර්  සකස් කිීමම ද අතිසය  ාරදූර කටයුත්තකි. මන්ද යත් නළ 

මාර් යන් හි අ යන්තර රිමවැටිමක් පහෝ ජලකාන්දුවක් සිදු වුවපහාත් ප්රතිලලය දරුණු 

වියහැකි  පසා ය .ඇතුළතින් කඩා වැටී නළ මාර්  අවහිර වුවපහාත් වැේ දිය 

ප්රපයෝජනය ැනීම දුෂ්කර වන්පන් ය.එය ප්රතිසංස්කරණය කිීමම ද ෙහසු නැත.පම්  පසා 

නළ මාර්  සකස් කරන්පන සක්තිමත්  ල් ලෑලි පයාදමි ප. ල් ලෑලි පයදුව ද ඒ අතරන් සුළු 

වසපයන් පහෝ ජලය කාන්දු විය හැක.එපස් දිගු කලක් තිස්පස් ජලය කාන්දු වීපමන් වැේ 

බැම්ම දුර්වල විය හැක.ඒ තත්ත්වය වැළක්වීමට අපප්ත ෙැරණි වාරි ශිල්පීන් පයදූ උෙක්රමය 

නම් පම් දසල ුරවරු නාළිකා වලට පිටින් පිළිසුසූ  පඩාලින් ආවරණයක් පයීම යි. 

 

පම් අතුරු ආවරණය සමහා  පඩාල් බැම්ම බඳින්පන් මැටි පහෝ ුරණු බදාමපය ප. එය කුහර 

අවම වී එකිපනකට වඩා පහාඳින් සම්බන්ධ වී ඇති බැම්මකි.  

නළ ෙද්ධතිය පිහිටුවන්පන් ද සම උස් තලයක ය.වැපවන් රිපසෝ පකාටුවට ජලය ඇතුළු 

කරන නළය පිහිටි උසට ම සමාන උසකින් පසාපරාේ කට ද පිහිටුවයි. (බස්නායක, 

එච්.ටී.2005, පිටුව 112) එේන් උත්සාහ කරන්නට ඇත්පත් වැපවන් පිට කරන ජලයට පමම 
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නාළිකා තුළ ී යළිත් වරක් ාාලක සක්තිය  ැේ වීම වැළක්වීම විය හැක. ජලෙහර පිටතට 

තල්ලු කිීමමට බවුන් පයාදා  ත්පත් වැේ දිපේ පීඩනය ම ෙමණි. ඒ පීඩනය පයාදා  ත්පත් 

ද වාරි බල කුහරපේ හා නාළිකා තුළ ඇති ජල බාධක වල සීමාවන්ට ද යටත්ව ය. එපස් 

කපප වැේ බැම්ම වැපේ ජීවය වූ  පසා ත්, එය සර්වාකාරපයන් ම රැකිය යුතු  පසාත් ය. 

පකපස් වුව ද සංගිලි කනදරාව වැපේ නාළිකාව පසාපරාේ විවරය පදසින් තරමක් උස් 

පකාට ඇති බව ද එච්. ටී. බස්නායක මහතා සමහන් කරයි.(112 පිට) 1 

පසාපරාේව ස්ථාෙනය කපප පිටාර මේටමට තරමක් ෙහළින් හා යාපේ ඉහළ ම කුඹුරු 

පකාටසට වඩා තරමක් ඉහළි ප. ොවක්කුලපම් පසාපරාේ ෙහක් තිබූ අතර ඉන් පසාපරාේ 

හතරක් පිළිබමව පතාරතුරු  පේෂණය පකාට තිපේ.පින්ූරපේ දැක්පවන්පේ එම 

පසාපරාේ පිහිටුවා තිබූ ක්රමයයි. 

 

වැපේ ජලය අඩු වැඩි වන කාල වල ී  ෙහසුපවන් දියවර සෙයා ැනීම උපදසා පම් ආකාරයට 

පසාපරාේ ස්ථාෙනය කරන්නට ඇත. 

මහාෙරාක්රමබාුර රජතුමා වැේ  ණනාවක්(300ක් ෙමණ) සමහා නව  ල්පසාපරාේ සකස් 

කරවා ප්ත රතිසංස්කරණය රවූ බව මහාවංසපේ 79 ෙරිච්පෙදපේ සමහන් පේ. 2 ඇතැම්විට 

කුඩා වැේවල  පඩාළුමය පහෝ දාරුමය පසාපරාේ ද තිපබන්නට ඇත. පසාපරාේව කරා 

ජලය  මන් කරන්පන් රිපසෝපකාටුව හරහා ය. එපහත් රිපසෝපකාටුව දක්වා ජලය ප න 

එනනාලිකාව ෙවා මතුවන තරමට ජලය අඩුවුවපහාත් දියපසාපරාේව හරහා ජලය 

ලබා ැනීමට පනාහැකිවී යයි. එවන් අවස්ථාවල මඩපසාපරාේව ද ප්ත රපයෝජනයට  ැපන්. 

එපහත් මඩපසාපරාේපේ එක ම ප්ත රපයෝජනය පමය පනාපේ. සාමාන් යපයන් 

මඩපසාපරාේව පිහිටන්පන් දිය පසාපරාේවට වඩා ෙහළි ප.  ං ාවක් හරස්කර බැඳි වැවක 

නම් මඩපසාපරාේව පිහිටුවන්පන් වැව තැනීමට පෙර  ං ාව  ලාගිය මාර් ය 

ආේ රිතවය. ඊට පහ්මී තුව එම ප්ත රපද්සය බස්පස් ජලය  ලා බසිනා ෙහත් ම මාර් ය එය 

 පසා ය.  මඩපසාපරාේවට ජලය පිවිපසන මාර් ය  පරන්තරපයන් ම ොපහ්මී  පරාන්මඩ 

නලින් වැසී ෙවී. ජලය අතිසය හිඟ වූ විට පිවිසුම් මං ොදා මඩ පසාපරාේව ද 

ප්ත රපයෝජනයට  ැපන්. එපහත් මඩපසාපරාේව  පර්මාණය කපප වැව සුරරාම හිස්පකාට 

                                                           
1 එපහත් බස්නායක මහතාපේ කෘතිපේ පම් සම්බන්ධපයන් ඇති විස්තරය තරමක් අෙහැදිලිය. 

ූපෙසටහන් ද ඇසුපරන් ෙැහැදිලි කපප වී නම් කෘතිපේ වටිනා කම තවත් ඉහළ ය. 
2 ම.ව 79 ෙරි30,31  ාථා බලන්න. 
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මඩ ඉවත් කරනු පිණිස ය. ජලය අඩුවී වැව සිඳී යන්නට ආසන්න වූ විට  වරංචු පහෝ 

ඇත්රංචු පම් පනා ැඹුරු වැේදිපේ ී කලබලයට ෙත්කරවා ඒ පම් අතට දුවන්නට 

දඟලන්නට සලස්වා මඩ කලතා මඩපසාපරාේව විවර කළ බව වැේ බැඳි රපේ ඇතැම් 

ෙැරැන්ණන්පේ මතකපේ ඇත. 

 පමය විවර පකාට වැව හිස් කිීමම පවනම ම ක්රියාවලියකි.  පම් සියල්පලෝ එක්ව 

සිදුකරන්නකි. මඩපසාපරාේව සාමානයපයන් ස්ථාන ත කරන්පන් වැපේ  ැඹුරු ම 

තැනත්1   වැපවන් දියවර සැෙපයන කුඹුරු යාපේ ෙහත ම ස්ථානයත් සලකා බලමි ප. 

එපමන්ම වැේබැම්පම් ෙහත ම ස්ථානයට වඩා අවම වසපයන් වඩුරියනක ෙමණ උසකින් 

වත් ස්ථාන ත පකපර්. මැටිපයන් තනා ුරළුස්සා ත් මැටිනාළිකා පකාටස් 

එකිපනකටසම්බන්ධකර පමය  පර්මාණය කරනු ලැපේ. පමම නාළිකාව රිපසෝපකාටුව හා 

සම්බන්ධ පනා පකපරන්පන් වැව සිඳීගිය විට ඉතිරිවී ඇති සුළු ජල ප්රමාණපයන් වැේබැම්මට 

පීඩනයක් එල්ල පනා වන  පසා ය. පමම නාළිකාව පකළවර, සවිකළ ඇබයකින් යුතු ය. 

සාමානයපයන් පම් ඇබය සවි කරන්පන් නාළිකාපේ ඇරඹුම් පකළවර පහවත් වැව ඇතුළු 

ෙැත්පත් ය. ජලය අඩුවනවිට මිස එය විවර කළ පනා හැක්පක් ය. 

 දිය පසාපරාේව ද ක්රියාකාරිත්වය අනුව වර්  2කට අයත් පේ. රිපසෝපකාටුව හරහා දිය 

බැසයන සාමානය පසාපරාේව ප්රධාන වර් යයි. කුඩා වැේවල රිපසෝපකාටුවක් පනාතිබුණු 

අතර පමාපහාලක් ද  ාවිත පනා වීය. ඒවාපේ  ාවිත වූපේ කැටපසාපරාේව පහවත් 

පකාටපසාපරාේව යන නම්වලින් හැඳින්වුණු  පර්මාණයකි.  

 ලී ආධාරක ඇතිව තබා ඇති පසාපරාේ කැට, ජල මේටම ෙහත බසින විට එකින් එක 

ඉවත් කරමින් ජලය සෙයා  ැපන්. අවසය ජල ප්රමාණය  පකුත් කළ ෙසු යළි කැටය සවි 

කිීමපමන් ජලය පිටකිීමම නතර කළ හැක. එපහත් පම් ක්රමයට විසාල ජලකමක්  පකුත් කළ 

පනා හැකි ය. පකාටපසාපරාේව සමහා කානුකැට සකස් කරන්පන් මැටිපය ප. මැටිපයන් 

තනා ුරළුස්සා ත් ෙසු ජලයට පහාඳින් බපරාත්තු පදයි. එපහත විසාල ජලකමක් 

 පකුත්කළ හැකි තරම් විසාලව කානුකැට මැේපටන් තැනීමට පනාහැකි ය. ඉක්මණින් 

කැඩීරිඳී යන  පසා ය. ඒ  පසා පම් ක්රමය කෘෂිරිම් රැසකට එකවර විසාල දියවරක්  පකුත් 

කරන මහ වැවකට සුදුසු පනා පේ. පම්  පසා මහ වැේවල පසාපරාේ ඉදිකපප  පල ප. එවන් 

පසාපරාේවල නටබුන් ද හවරවී තිපේ. ඇතැම් මහවැේවල පසාපරාේ කිහිෙයක් ම දක්නට 

ලැබුණි. එවන් අවස්ථාවල එහි ප්රධාන පසාපරාේව හැඳින්වූපේ රජ පසාපරාේව නමි ප. එවන් 

වැේවල පමම රජ පසාපරාේව ස්ිර වසපයන් ම ොෂාණපයන් කරවන ලී. ඉහළට ෙහළට 

හා පදෙසට  ල්ලෑලි තබා පසාපරාේ නළය සකස් කරන්පන් වැේබැම්ම සකසන අවස්ථාපේ 

ී ම ය. වැේබැම්පමන් පිටතට පනරා එන්පන් පම් නාළිකාපේ අ  පකාටස ෙමණි. 

පසාපරාේව පලස හඳුන්වන්පන් එම පකාටස යි. පම් නාළිකාව රිපසෝපකාටුව හා සම්බන්ධ 

පේ. 

                                                           
1 සාමානයපයන් වැපේ  ැඹුරු ම ස්ථානයට වැේ බැම්පම් සිට විසාල දුරක් නැත. ඊට පහ්මී තුව වැව 

බැඳීමට ෙස් ලබා න්පන් වැපේ ඇතුළු ෙැත්පතන් වීම  පසාත් වැේ බැම්පම් සිට පබාපහෝ දුරින් පනා 

වීම  පසාත් ය. වැේබැම්මට හා පකර පනා වන දුරකින් පමපස් වැේබැම්මට අවසය ෙස් ලබා ැනීපම් 

ී පබාපහෝවිට වැපේ  ැඹුරු ම ස්ථානය වැේබැම්මට නුදුරු ස්ථානයක  පර්මාණය පේ. පම්  පසා 

මඩපසාපරාේපේ මැටි නාළිකා පබාපහෝ දුරට පයදිය යුතු පනා පේ. වැේ බැම්මට අවසය ෙස් වැව 

තුළින් ම ලබා  න්පන් ඒ මගින් වැව  ැඹුරුවී වැපේ ජල ධාරිතාව වැඩිවන  පසා ය. ඊට අමතරව 

බැම්ම සැකසීමට වැවට යට වන පකාටපස් ෙස පනා ප න පිටතින් ෙස් ලබා ත්විට ව ාකළ හැකි 

සරු ෙසක් අහිමි වන  පසා ය.  
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රිපසෝපකාටුපේ තාක්ෂණය 

රිපසෝපකාටුව1  කොට ෙතහ නමින් ද හඳුන්වා ඇත. ඉහළට විවෘත වූ ද සෘජුපකෝණාකාර 

වූ ද  පර්මානයක් වන පමහි ෙහළ පකළවර එකිපනකට ප්රතිවිරුද්ධ දිසාවලින් සම්බන්ධවී 

ඇති නාළිකා පදකකින් යුක්ත ය. 

එක් නාළිකාවක සිට පකාටුව තුළට ජලය ප න එයි. අපනක් නළපයන් පසාපරාේව පවත 

ජලය ප න යයි. දිය පිටකරන ෙැත්පත් පකාටුපේ ඇතුළින් දාරුමය ද්වාරයකි. එය පීලි 

ආකාරපයන් සකස් කළ තවත් දාරුමය රාවරවකට සම්බන්ධකර ඇත. පමම පදාර 

පලෝහමය දේඩකින්, ඉහත ඇති ලීවරයකට සම්බන්ධකර ඇත. ලීවරය උස්ෙහත් 

කරනවිට පදාරලෑල්ල ඉහළ ෙහළ යන ආකාරපය ප. පදාරලෑල්ල ඉහළට ගියවිට පදාරටුව 

විවර වී ජලය පසාපරාේව බස්පස් බැස යයි. මහාාාර්ය අනුරාධ පසනවිරත්න මහතා 

කියන්පන් රිපසෝ පකාටුපේ පදාරටුව ජල මිනුම් උෙකරණයක් ද වන බව යි.ඒ මගින් ම පනු 

ලබන්පන් වැපවන් පිටතට  ලා යන ජලය යි.(පසනවිරත්න, අනුරාධ.2001, පිටුව 116) 

රිපසෝපකාටුව ුරරාණ ශ්රී ලාංකිකයන්පේ අද්විීය ඉංජිපන්රුමය පසායා ැනීමකි. 

රිපසෝපකාටුවට ජලය ප න එන නාළිකාපේ ජල බාධක පයාදා ඇත්පත් ජලය 

රිපසෝපකාටුවට  ලා එන පේ ය ොලනය කිීමමට ය. ජලය පිටවන නාළිකාපේ ද ජල 

බාධකයකි. රිපසෝපකාටුව පවත එන ජලය ඒ සැ පන් පිටව යෑම වැළැක්වීම එහි අරවරණ යි. 

පකාටුව තුළට ආ ජලය මද පේලාවක් එහි රමවා න්පන් ඇයි? ජලපේ  ැේව ඇති සක්තිය 

එයින් පවන්කිීමම පිණිස ය. පකාටුපේ ඉහළ විවරපයන් ඒ සක්තිය අවකාසයට වරදාහැපරයි. 

එවිට පසාපරාේපවන් පිටවන්පන් දැවරණු ජලකමකි. ඒ ජලකපමන් වැේ බැම්මට , 

පසාපරාේවට පහෝ ඇළ ම ට හා ප සිදු පනා පේ. ලංකාපේ වැේ පිළිබම ෙර්පේෂණයක් කළ 

පහන්රි ොකර් මහතා කියන්පන් රිපසෝපකාටුපේ තාක්ෂණික ප්රපයෝ  හා රිපසෝපකාටුව 

නමැති සමස්ත  පර්මාණය බටහිර රටවල වාරි ඉංජිපන්රුවන් අවපබෝධ කර න්නටත් 

 ාවිත කරන්නටත් සියවස් 21කට පෙර ලාංකිකයන් විසින් එය  පර්මාණය කර සාර්ථකව 

 ාවිත කළ බවයි. මහා ෙරාක්රමබාුර රජතුමා ඉදිකරවූ ෙරාක්රම සවරරපේ එක් 

පසාපරාේවක් ආශ්රිතව ද්විත්ව රිපසෝපකාටු දක්නට ලැපේ. රිපසෝපකාටු පදකක් හරහා 

පසාපරාේව දක්වා ජලය  ලා යයි. 

                                                           
1 රිපසෝපකාටුව යැයි කීව ද පමය රිසවක හා සම්බන්ධයක් පනාමැති  පර්මාණයකි. දිය බැස්සවුම් 

පකාටුව යන්න ෙසු කාලපේ බැස්සවුම් පකාටුව බවට ෙත්වන්නට ඇත. ෙසුව බැස්සවූ පකාටුව - 

බැස්සූ පකාටුව-බැසූ පකාටුව- රිපසෝපකාටුව ආී වසපයන් නම් පෙරළියක් සිදුවන්නට ඇත, යන්න 

අෙපේ හැඟීම යි. 



26 
 

රිපසෝ පකාටුව  පඩාල් හා  ල්  ාවිතපයන් ාතුරස්රාකාර ළික් පස් ඉදි පකපර්.ඇතුළු 

ෙැත්පත්  ල් ලෑලි ආවරණයක් සහිතය.ඒ  ල් ලෑලි ආවරණය වටා  පඩාල් ආවරණයක් 

පයාද යි.පම්  පඩාල් ආවරණය(කංචුකය) ඇතැම් විට අඩි 6ක් ෙමණ  ණකම් ය. ඒ  පඩාල් 

ආවරණයට පිටින් ෙදම් කළ මැටි ආවරණයක් පයාදයි.පමකී ආවරණ සෑම රිපසෝපකාටුවක 

ම තිපේ ද යන්න පිළිබ 

යමක් කීමට අෙහසු නවරදු 

පමකී ආවරණ පයාදන්පන් 

නාළිකා මාර් පයන් හැර 

අන් ම කින් රිපසෝ 

පකාටුවට දිය ඇතුළු විම 

වැළක්වීමට ය. 

 

 

 

 

 

 

රිපසෝ පකාටුව හරහා පසාපරාේ කටින්  පක්ම පකත්වතු කරා  ලා යන ජලය ොලනය 

කරන්නට රිපසෝ පකාටුපේ සවි පකාට ඇති අං ය පමාපහාල නම් පේ. පමය ආවරණ 

යනුපවන් ද හැඳින්පවන බව බස්නායක මහතා කිය යි.පමාපහාපල් ලිවරය උස් ෙහත් කළ 

විට රිපසෝ පකාටුපේ ජල පිටවුම් පදාරටුව වැසීමට හා ඇීමමට හැකි ය. ඒකී පදාර දාරුමය 

එකක් වන්නට ඇත.ඒ  පසා එවන් පදාරටු වල සාධක අද ඉතිරිව නැත. පමම පමාපහාළ 

ක්රමය 10-11  සියවස් වල ී දකුණු ඉන්ීය අ ාසපයන්  පර්මාණය වී යැයි ද මතයක් තිපේ. 

(පසනවිරත්න, අනුරාධ.2001. පිටුව124)  
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බ්රිතානය ජාතික පජෝන් පඩවි මින්පන්රිය වැව නැරඹීමට ගිය අවස්ථාපේ රිපසෝ පකාටුව හා 

පසාපරාේව පිළිබම බුරපේ අවධානය පයාවර විය.මීට ආසන්න කාලයක ී බුර කන්තලා 

වැපේ රිපසෝ පකාටුව පිළිබමව ද වාර්තා කර ඇත. 

බ්රිතානයපයෝ ලංකාපේ වැේ අවරණු ප්රතිසංස්කරණය පිළිබම අවධානය පයාවර කපප 1848 

මහතලා හටපන් ී උ ත් ොඩම් ද සමගි ප. ලංකාපේ සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මය පකපර් 

අවධානය පයාවර පනාකර  ම්ස ාව ද බලරහිත කර, රාජකාීම ක්රමය ද අපහෝසි කර 

ක්රියාත්මක කළ පකෝල්බෲක්-කැමරන් ආේඩුක්රම ප්රතිසංස්කරණ වල ී වැඩි අවධානය 

පයාවර කපප වතු ව ාව පකපරහි ය.  ම් ස ාව අක්රිය වූපයන් වාරි ශිෂ්ටාාාරපේ ව කීම් 

සම් ාරය ඉටු පනාවූ අතර ඒත් සම ම රාජකාීම ක්රමය ද අපහෝසි කපළන් වැේ,අවරණු,ඇළ-

පේලි ප්රතිසංස්කරණය නතර විය. පම්  පසා වාරි ෙද්ධතිය ජරාජීර්ණව ගිය අතර පද්ශීලය 

යැුරම් කෘෂිකර්මය රිමවැටුණි. ඉන් පනානැවතුණු බ්රිතාපනයපයෝ සිංහලයන් උෙන් රිපම් 

අනාථයන් පිරිසක් බවට ෙත් කරමින් 1840 අංක 12 දරණ වරඩු රිම් ෙනත ද ක්රියාත්මක කළ 

හ. සිංහලයන්ට ඉඩම් අහිමි වූ අතර ලංකාව වටා සමස්ත භූමිය ම සරුසාර කරමින් 

දිසානුදිසා බස්පස්  ලා ගිය  ං ා ෙද්ධතිපේ තිඹිරි ප ය ඉංග්රීසීන්පේ මේ රට පෙෝෂණය 

කරන ඉල්ලමක් බවට ෙත් විය. බවුහූ ඒ රිපම් වන ආවරණය ඉවත් කරමින් වතු ව ාව 

ඇරඹූ අතර භූමිය පසෝදාොළු වී ෙස් අංශු මිශ්ර ජලය  ං ා වලට එක් වී නීල දියවර කහවන් 

ෙැහැ විය.ඒ මඩ  ං ා,වැේ, ඇළපදාළ වල තැන්ෙත් වූ අතර ෙසුකාලීනව මධයම කඳුකරපේ 

නපයයෑම් ආදියට මූලික පහ්මී තුවක් වූපේ ද පම් වන ආවරණය ඉවත් කිීමපම් කාර්යය යි. 

බ්රිතානයපයෝ  කඳුකරපේ වතු ව ාව අරඹූ අතර යැුරම් කෘෂිකර්මයට කණපකාකා 

එඬන්නට විය.පසාල්බරි සාමි වරයා පම් අතර ක්රියාත්මක කළ නව බදු ප්රතිසංස්කරණ 

 පසා  පවපස් ඇති කළ බල්ලා පවනුපවන් ෙවා බ්රිතානය රජයට බදු ප විය යුතු විය.ඉවසීපම් 

උෙරි සීමාවට ෙැමිණ සිටි සිංහලපයෝ 1848 ේර්ෂපේ ී මාතපල් වරල්කරප න දැවැන්ත 

විවරක්ති අර ලයක් සංවිධානය කළ හ. ප ාන් ාපල් ප ාඩ බේඩා පහවත් ෙෑලියප ාඩ 

පේ විේ , වීර ුරරන්අප්තුර, කුඩාපොළ හිමි ඇතුළු ජාතිපේ නායකයන් එක්ව සංවිධානය කළ 

පම් අර ලය බ්රිතානයයන් විසින් අතිසය  පන්දිත අයුරින් මර්ධනය කළ අතර සටනට 

සහ ාගී පනාවූ අහිංසකයන් රිල්ලට   පමින්  පදහස් අර ලපේ සක්තිය හීන කරන්නට 

උත්සාහ කළ හ. පම් මර්ධනකාීම ක්රියාපිළිපවත ෙසු කාලීනව බ්රිතානයයන් විස්න් ම 

සලකනු ලැබූපේ බවුන්පේ රටට සිදු වූ මහා අවනම්බුවක් පලසි ප.පකපස් වුව ද පම් 

අර ලපයන් ෙසු බ්රිතානයපයෝ ලංකාපේ සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මය පකපරහි ද අවධානය 

පයාවර කළ හ.සුදු ඉංජිපන්රුපවෝ රජරට ද, රුුරපේ ද වැේ අවරණු ප්රතිසංස්කරණය පිණිස 

පිටත්වූහ.පමරට ඉෙැරණි වාරි ශිෂ්ටාාාරපේ මහිමය බවුන් දුටුපේ ඒ අවස්ථාපේ ී 

ය.විපේෂපයන් රිපසෝ පකාටුව පිළිබම බවුන්පේ අවධානය පයාවර වූපේ බටහිර රටවල පම් 

ක්රමය  ාවිතයට  න්නට සියවස් 20-21කට ෙමණ පෙර ශ්රී ලාංකිකයන් විසින් එය 

සාර්ථකය  ාවිතයට ප න තිබූ  පසා ය.රයිේසන්, ආර්.එල්.එච්. ෙවල්, ටී.අයි. පි ේ වැ ප 

ඉංජිපන්රුපවෝ පමහිලා කැපීපෙපනයි. ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු පිණිස ෙැරණි නටබුන් ඉවත් 

කිීමපම් ී බවුහූ ඒවාපේ ූපෙමය වාර්තා තබා  ත්හ.එම ෙැරණි රිපසෝ පකාටු පකතරම් 

සක්තිමත්ව හා මැනවින් ස්ථාන ත පකාට ඉදිකර තබුපේ ද යත් ඒවා සුළු 

අලුත්වැඩියාවකින් ෙසු යළි ලලදායක පලස  ාවිතපේ පයදවිය හැකි බව බවුන් සමහන් කර 

ඇත. 

කුඩා රිපසෝ පකාටුවක සාමානය ප්රමාණය  තපහාත් අඩි 10ක් ෙමණ  ැඹුරින් ද, අඩි 8x8  

ප්රමාණපේ දි  හා ුරළුලින් ද යුතු ය. නුවර වැපේ රිපසෝපකාටුව අඩි 10ක් ෙමණ  ැඹුරු ය. 
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පම් ප්රමාණපේ රිපසෝපකාටුවකට ජලය පිවිපසන්පන් කුඩා විවරයක් සහිතදිගින් වැඩි 

උම ක් බස්පස් ය. එනම් නාළිකාවක් බස්පස් ය. එපස් ීර්ඝ නාළිකාවක් බස්පස් ජලය 

පිවිපසනවිට ඇති වාසිය වන්නට ඇත්පත් එහි ප්රාන්ඩ  තිය ොලනය වීම විය හැක. නුවර 

වැපේ එම නාළිකාව අඩි 73ක් ෙමණ ීර්ඝ ය. පම් ීර්ඝ  මන එන්පන් ද කුඩා නාළිකාවක් 

බස්පස් ය. සාමාපනයයන් වැවක රිපසෝපකාටුපේ සිට පසාපරාේවට ජලය  ලා යන 

නාළිකාව තරමක් ුරළුල් ය. වැඩි ඉඩක් සහිත ය. ඊට පහ්මී තුව ෙටු ී ර්ඝ දසල නාළිකාවකින් 

රිපසෝපකාටුවට පිවිපසන ජලය ුරළුල් නාළිකාවකින් පහෝ නාළිකාද්වයකින් ඉක්මණින් ම 

පිටකර හැීමම යි. ඉක්මණින් යනුපවන් අදහස් කරන්පන් ‘පේ පයන් ’යන්න ම පනා පේ. අඩු 

පීඩනයකින් යුතුව යන්න ද ඊට අදාළ පේ. පම් ඥානය පහළයාට හිමි වූපේ ීර්ඝකාලීන 

අත්දැකීම්  පසාපව ප. එුර  පරන්තරපයන් ම පම් වාරි සංස්කෘතිය හා බැඳී සිටි  පසාපව ප.  

රිපසෝපකාටුව වර්ධනය වුපේ ද ඒ අත්දැකීම් සම් ාරය  පසාපව ප. අවසානපේ ී 

රිපසෝපකාටුව පලෝක ඉතිහාසයට එක් වූපේ ුරරාණ පහළ වාරි ඉංජිපන්රුවන්පේ විශිෂ්ට 

තාක්ෂණික අං යක් වසපය ප. 

 

ඇතුළුවාපන් තාක්ෂණය 

වැවට ජලය සෙයන්පන් ඇතුළුවාන බස්පස් ය. බාහිර ජල සැෙයුම හා වැව සම්බන්ධ 

කරන්පන් ඇතුළු  වාපන ප. පම් වනාහී  ං ා දිය වැේ දියට වරුරවීමට ප්රථම එහි සුදුසුකම් 

සුරරාලන ස්ථානයක් වැන්න. වැේදිය හා වරුරවීමට  ං ා ජලය පරාන්මඩින් පතාර විය යුතු 

ය. ඇතුළුවානට අයත් පනා ැඹුරු කුඩා ජලාසපේ  ං ා ජලය මදකට නතරකරප න එහි 

පරාන්මඩ නතරපකාට ප න පිරිසිදු ජලය ෙමණක් වැේ දියට වරදා හරියි. සක්තිය අතින් 

පිටවානට පදවැ ප වන බැම්ම ද ඇතුළු වාපන් පකාටසකි. 

පොකුණු වල ද කුඩා ඇතුළු වාන් සකස් කර තිබී ඇත. 

පොකුණක ඇතුළුවානක් 
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පම් බැම්මට යාබද ව වැවට පිට ෙැත්පතන් ඇති කුඩා ජලාසය  පසා  ං ා දිය එහි මදක් 

නතර පවයි.  අවරපණන් හැීම ඇළ මාර් ය බස්පස් ආ ජල ප්රවාහපේ ාංාල ාවය පම්  පසා 

අඩුවන අතර ජලය හා කැලී එන පරාන්මඩ පසමින් පසමින් පම් කුඩා ජලාසපේ ෙතුපල් 

තැන්ෙත් පේ. ඇතුළුවාන පරාන් මඩින් පිීම ගියවිට බාහිර ජල සැෙයුම තාවකාලිකව නතර 

කරවා කුඩා ජලාසපේ ඇති ජල ප්රමාණය ද අඩුවන තුරු කල් හැර ෙසුව පරාන්මඩ 

ඉවත්කරනු ලැපේ.  ලින් කළ ක්රමවත් ඇතුළුවානක් ද දැකිය හැකි පේ. ඒවා පබාපහෝවිට 

පොකුණු ආදියට ජලය ඇතුළු කරන ඇතුළුවාන් ය. කුටුටම් පොකුණ, ඇත් පොකුණ ආදිපේ 

ද ඇතුළුවාන් දැකිය හැක. 

පිටවාපන් තාක්ෂණය  

වැපේ වැඩි ජලය ඉවත් කරන්පන් පිටවාපන ප. පම් මගින් වැපේ ආරක්ෂාවට මහත් 

පමපහයක් සිදු පේ. වැේ බැම්පම් එක් පකළවරකට සමීෙ වන්නට පහෝ ඇතැම්විට බැම්ම පද 

පකළවර ම පිටවාන් දක්නට ලැපේ. සරලව ම අර්ථකථනය කළපහාත් පිටවාන වනාහී 

සක්තිමත් බැම්මක් මතින් අතිුරළුල් විවරයකි. පම් විවරය මත  ල්කණු පෙළක් ද ඇත. 

වැපේ සාමානය ජල ධාරිතාවය අඩි 2කින් ෙමණ වැඩිවන අයුරින් පිටවාන මත තාවකාලික 

බැම්මක් සකස් කිීමමට පම්  ල්කණු පෙළ, ප්රපයෝජනයක් පේ. 

පමපස් තාවකාලික බැම්මක් සකස් කළ ද ජල මේටම තවදුරටත් ඉහළ යන්පන් නම් 

තාවකාලික බැම්ම ඉවත්කර පිටවාන විවෘත කරනු ලැපේ. වාන් දැමීම පලස හඳුන්වන්පන් 

පමපලස වැඩි වතුර පිටවාපනන් උතුරායාපම් ක්රියාවලියට ය. පම් ආකාරයට පිටවන ජලය 

කෘෂිරිම්වලට හා ප පනා වන පස් පවනත් වැවකට පහෝ  ං ාවකට පහෝ පයාවරකරනු 

ලැපේ. එපහත් දිගින්දි ටම වැව පවත අසීමිතව ජලධාරා ලැබීපමන් පිටවාන ද ඊට 

බපරාත්තු පනාපදන තත්ත්වයක් උද් ත පේ. පිටවාන කැඩී යා හැක. එවන් අවස්ථාවක 

සිදුවන්පන් මහා විෙතකි. සමස්ත වැපේ ම ජල ප්රමාණය පිටවාන කඩාප න පිටවීම  පසා 

කෘෂිරිම්වලට හා ප සිදුපවනවා ෙමණක් පනාව , වැව යළි අලුත්වැඩියාකර ජලය ුරරවන 

තුරු කෘෂි කටයුතු සමහා ජලය ලබා ැනීමට මාර් යක් පනාමැති පේ. පම් තත්ත්වය 

වළක්වන්නට අීත ශ්රී ලාංකිකයන් පයදූ උෙක්රමය වූපේ කළිඟු බැමි ඉදිකිීමම යි. 
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ලංකාපේ වැවක ුරළුල් පිටවානක්. 

ශ්රී ලාංකිකයන් වැපේ ප්රධාන බැම්ම එක් ෙපසක පහෝ පදෙස පිටවාන්  පර්මාණය 

කළ හ. පම්වා ුරළුල් ජලමං පස්  පර්මාණය කපප හදිසි මහ වර්ෂාවන් අවස්ථා 

පිළිබම සිීපම ප. පමරට  පර්මාණයක් පනාවූව ද කැලිපෆෝ පයාපේ ස්වීේ පවෝටර් 

බැම්ම පම් වාන් තාක්ෂණය පිළිබම අෙ සිටි ස්ථානය පෙන්වන මි පම් දේඩකි.පම් 

බැම්ම වරල ී අඩි 15 උස් කුඩා බැම්මකි.ෙසුව නා රික ජල අවසයතා පිළිබම සලකා 

බලා පමහි ධාරිතාව 70%කින් ඉහළ දැමීමට ීරණය කරන ලී.ඊට අනුව බැම්පම් 

උස ද ඉහළ දමන ලී. නවරත් පිටවාපන් ප්රමාණය පිළිබම බවුන් අවධානය පයාවර 

කපප නැත.ෙැරණි ජලාසපේ පිටවාපන් ප්රමාණය ම ප්රමාණවත් යැයි සිූ  පසා විය 

යුතුය. පම් අතර 1916 වර්ෂපේ දිපනක අඟල් 8-20 අතර වර්ෂාෙතනයක් සිදු 

විය.ජලකමට බපරාත්තු ීමට පනාහැකි වූ බැම්ම රිඳීගිය අතර ජීවිත හාන් 8ක් 

සිදුවිය.ෙසුව කළ ෙීමක්ෂණ වල ී පහළි වූපේ පමහි පිටවාන ුරළුල් කපප නම් පම් 

විනාසය සිදු පනාවන බව ය.ඊට අනුව පම් බැම්ම ප්රති පර්මාණය කපප වඩාත් ුරළුල් 

පිටවානක් ද සහිතව ය. (DAMS AND DISASTERS: a brief overview of dam building 

triumphs and tragedies in California’s past J. David Rogers,2002) 
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කළිඟු බැමි 

පම් වනාහි පිටවානට ඇතුළතින් පිහිටි පනා උස් බැම්මකි.  ලින් පනාව ෙසින් ම කළ එකකි. 

යම් පහයකින් වැේබැම්ම පහෝ පිටවාපන් බැම්ම රිඳී ගියපහාත් වැපේ සම්පූර්ණ ජල 

ප්රමාණය ම ඉන් පිටවීම වැළැක්වීම පම් බැමි පයීපම් අරවරණයි. එපස් වැපේ පහෝ පිටවාපන් 

බැම්ම කැඩී ගියවිට කළිඟුබැමිවල උස් මේටම් අනුව වැපේ ජල මේටම, මේටම් කිහිෙයකින් 

යුතුව ඉතිරි වියහැක. කළිඟුබැමි එපස් උස් මේටම් කිහිෙයකින් ඉදිකපප යම් පහ්මී තුවක් 

ඇතිව ද යන්න අෙහැදිලි ය. ඒ පකපස් වුව ද ුරරාණ වැේ සියල්පල් ම කළිඟු බැමි පයාදා තිබූ 

බවට සාධක හවර පනා පේ. පමපතක් හවරවී ඇති පහාම ම සාධකය හවර වන්පන් 

පොපළාන්නරුපේ ෙරාක්රමසවරරපය ප. 
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ඉස්වැටි තාක්ෂණය 

පෙෝටා වැටි නමින් ද හඳුන්වයි. වැව අවට භූමිපයන් වැවට පරාන්මඩ පස්ී ඒම වැළැක්වීමට 

ඉස්වැටි පයාදනු ලැපේ. පම්  පසා වැව ඉක්ම පන් ම ප ාඩවීම වළකී. පම් බැමි ආශ්රිතව 

පතතමනය හා පරාන්මඩ ඇති  පසා  ස්වැල් ද සරුවට වැපේ. ඒ  ස්වැල්  පසා ඉස්වැටි ද 

රැපක්. වැේ තාවුල්ල ආශ්රිතව වැපේ ජල තේටුව තුනීව ෙැතිර යාම වැළැක්වීමට ද ඉස්වැටි 

පයාදනු ලැපේ. තාවුල්පල් වැව ෙැත්පත් පකළවර පම් ඉස්වැටිය පනාපයදුවපහාත් භූමිපේ 

ස්ව ාවය අනුව ඇතැම්විට වැපේ ජලය තුනී තේටුවක් පලස තාවුල්ල ආශ්රිතව ෙැතිර යයි. 

තුනී ජල තේටුව ඉක්ම පන් ම හිරු එළියට රත්වී වාෂ්ෙවී යයි. පම් අෙපත් යාම වැළැක්වීම 

උපදසා තාවුල්පල් වැව ෙැත්පත් පකළවර පයාදන බැම්ම ද ඉස්වැටියක් පස් සලකනු ලැපේ.  

 

 



33 
 

ඉහත්තාව  

වැපේ පෙෝෂක ප්රපද්සය යි. පම් ප්රපද්සය බස්පස් ද වැවට බයවල්, ඇළමං, අතුඇළ මං, ආදිය 

පයාවරවී ඇත. පම් ප්රපද්සයට ෙතිත වන වර්ෂා ජලය ද වැවට එකතු පේ. ඉස්වැටි හා කුළුවැේ 

 පසා එම ජලය සම  එන පරාන්මඩ වැවට එක්වීම ොලනය පේ. ජල රක්නා වීර  ස් ඇතුළු 

සාක වර්   පම් ප්රපද්සවල ව ා කිීමම ුරරාණ සිරිතකි. පෙෞද් ලික කාර්යයකට තබා 

මාර්  තැනීම වැ ප පොදු කාර්යයකට පහෝ ඉහත්තාව පයාදා පනා න්නා ලී.  (ඉහත 

ූපෙය) 

 

වැේතාවුල්ල 

වැපේ උෙරිම ජල සීමාවට සමීෙව වැව වටා පිහිටි භූමිය යි. වැේ තාවුල්පල් විවිධ තෘණ හා 

රිම් ෙැළෑටි බුරලව වැපඩන  පසාත් ජලයට සමීෙව පිහිටා ඇති  පසාත් පම් රිපම් අලි ඇත්තු 

වරව පොේපවෝ බුරල වසපයන්  ැවපසති. කුඹුක්, තිඹිරි, දුනුමඩලා, දඹ, ඇහැටු වැ ප සාක 

සරුවට වැපේ . 1   

 

රළෙනාව 

 රැළෙනාව, සලෙනාව ආී නම්වලින් ද හැඳින්පේ. වැේ බැම්පම් ඇතුළු ෙැත්ත දිය රැල්පලන් 

පස්ී යෑම වැළැක්වීම රළෙනාව කිීමපම් අරවරණ යි. 

 

පමය සාමානය  ල් ඇතිරුමක් වුව ද රළු පලස කුේටි කළ  ල් කැබලි පිළිපවළට අතුරා 

සකස්කළ රළෙනාවක් ද තිපේ. පම්  ල් ඇතිරුමට බදාම පයාදා පනා ැපනන අතර එහි 

බෑවුම් ස්ව ාවය ද වැේ බැම්පම් ස්ව ාවයට වඩා වැඩි ය.  

 

 

                                                           
1 උදුල බේඩාර අවුසදහාමි මහතාපේ ලිපියකට අනුව ය.“පහළ ප ාස” , 2007, පස්සත ප්රකාසන  
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රිපසෝ වැේ 

මහවැේ වටා පිහිටි කුළුවැේ විපේෂයකි. මේ වැවට ජලය සැෙයීපම් ී රිපසෝ වැේ අතිසය 

වැද ත් විය. වැව ඉහත්තාපේ තැනූ පම්වාපේ ඒකල ජලස්කන්ධය සුළු වුව ද රිපසෝවැේ 

සියල්පල් එකතුව මේවැවට වඩා විසාල වන අවස්ථා ද ඇත. මේ වැපේ ජලය අඩුවන විට 

රිපසෝ වැේවල ජලය මේ වැවට වරදාහැපර්. පම්වාපේ ද රිපසෝපකාටු සහිතව ජලොලන 

උෙක්රම ද සහිතව සකසා තිබුණි. මින්පන්රිය වැව ඉහත්තාපේ ඇති රළෙනා වැව, ඕකුළු 

වැව, පප්තක්කුළම  වැ ප වැේ පම් සමහා  පදර්සන පේ. 

 

මඩ බමනා වැේ 

 පම්වා ද මහවැේ ඉහත්තාපේ පිහිටි කුළුවැේ විපේෂයකි. වැව අවට උස්රිම්වලට ෙතිතවන 

වර්ෂාව  පසා වැවට  ලා එන ජලධාරා එක්වන්පන් මඩ බමනා වැවට ය. එපස්  ලා ආ වර්ෂා 

ජලය  මඩ බමනා වැපේ යම් කාලයක්  බඩාවී ෙවතින  පසා ජලය හා වරසුව ෙැමිණි 

පරාන්මඩ එම වැපේ ෙතුපල් තැන්ෙත් පේ. ජලය මහ වැවට වරදාහැපරන්පන් ඉන් ෙසුව ය. 

වර්ෂා ජලය ෙමණක් පනාව වැවට ජලය සෙයන ඇළමං ෙවා වැටී තිබී ඇත්පත් මඩ බමනා 

වැේ හරහා ය. 

 

කැළෑවැේ 

 වැව ඉහත්තාපේ කැළෑබද ප්රපද්සවල සකස්කර ඇති කුඩා ජල තටාකය යි. පම්වා 

පසාපරාේව, රිපසෝපකාටු, රළෙනා සහිත අං සම්පූර්ණ වැේ පනා පේ. වන සතුන්පේ ජල 

අවසයතා පවනුපවන් පම්වා සකස්කර ඇත. සතුන් මහවැවට ෙැමිණීම අන්තරාදායක 

 පසාත් මහවැේ පිටියට ආ සතුන් ඉන් අනතුරුව  ම් වැීපම් අවදානමක් ඇති  පසාත් පම් 

වැේ ඉදිකරන ලී. 

 

කුළුවැේ  

පම් වනාහි මේ වැපේ දිවිරක්නා සුවිපේෂ වැේ විපේෂයකි. ඉහතින් කී රිපසෝ වැේ ද මඩ 

බමනා වැේ ද කුළුවැේ ප ාන්නට අයත් පේ. මහ වැවට පරාන්මඩ යාම වැළැක්වීමත් අතුරු 

ජල බඩාවක් පස් ක්රියාත්මක වීමටත් අමතරව පම් වැපවන් සිදුවන ප්රධානතම පස්වය නම් 

මහවැව අවට රිපම් භූ ත ජල ෙරිමාව යහෙත් තත්ත්වයක ෙවත්වාප න යෑම යි. පම් 

 පසා වැව අවට රිපම් සාක ප්රජාව ආරක්ෂා වන අතර ඒවා පහාදින් වැපේ . නව උල්ෙත් 

රිහිවී මහවැවට ජලය ද සැෙපේ. උල්ෙත් ජලපයන් පරාන්මඩ තර්ජනයක් පනාමැති  පසා 

පම් උල්ෙත් සැෙයීම අතිසය වැද ත් කාරණාවකි. වැවට එන බාහිර ජල මං සියල්ල  

කුළුවැේ බස්පස් වැටී තිබීපමන් ද පම් කුළුවැේවල වටිනාකම පෙපනයි. මින්පන්රිය හා 

ගිරිතපල් වැේවලට ඇළහැර ඇපප ජලය පිවිපසන අයුරු ඊට උදාහරණ වසපයන් නරඹා 

අවපබෝධ කර ත හැකි ය. ගිරිතපල් වැවට ජලය පිවිපසන්පන් නාහින්න නම් කුළුවැව 

හරහා ය. ඉහකුළු වැව හා කටකුළු වැව මින්පන්රිය වැවැට අයත් කුළුවැේ පදකකි. 
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මින්පන්රිය වැව ඉහත්තාපේ ඉස්වැටි පහවත් පෙෝටා වැටි පනාමැති  පසා එයට කුළුවැේවල 

පස්වය අතිමහත් ය. කවුඩුළු වැපේ ද ඉස්වැටි පනාමැත. කුළුවැේ පමවන් අවස්ථාවල අතිසය 

වැද ැත් ය.  

 කුළුවැපේ කාර්යය එපස් වුව ද අවාසනාවකට පමන් වත්මන් වාරි ඉංජිපන්රුවන් විසින් 

කුළුවැ පේ වැද ත්කම අවපබෝධපකාටප න පනාමැත. පනා එපස් නම් පනාසළකා හැර 

ඇත. වර්තමානපේ ඇළහැර ඇපප ජලය තලාවතුර බය බස්පස් සෘජුව ම මින්පන්රිය වැවට 

පයාවර කිීමපමන් අලි ඇතුන් ෙවා රිලි න්නා මහා පරාන්මඩ තේටුවක් මින්පන්රිය වැව 

ආශ්රිතව ප ාඩ ැසී ඇත. වාරිමාර්  පදොර්තපම්න්තුපේ ම සමහන් කරන ආකාරයට 

මින්පන්රිය වැේ ෙතුපල්  ැඹුරුම තැන සිට අඩි 35ක ෙමණ පරාන්මඩ තේටුවක් එහි 

තැන්ෙත් ව ඇත. පම් පරාන්මඩ තේටුව  පසා සිදුවී ඇති හා පය පකතරම් ද යත් වැපේ ජල 

ධාරිතාවය අක්කර අඩි ලක්ෂයකින් ෙහත වැටී ඇත. කුළුවැව පනාසළකා හැීමම, ම හැීමම 

පකාතරම් බරෙතල තත්ත්වයක් දැයි එයින්ම පෙපනයි. 

 කුළුවැේ වර්  ද කිහිෙයකි. ඒවාපේ නම්වලින් ම ඒවා හඳුනා ත හැක. බයකින් වැවකට 

ජලය පිවිපසන්පන් කුළුවැවක් හරහා ය. බය ආශ්රිතවම  ෙවතින  පසා පම් කුළුවැේ 

ඕකුළුවැේ , ඕකුරු වැේ,   ඕකුලා වැේ, පහෝකුළු වැේ පලස හැඳින්පේ. බයත් කුළුවැවත් අතර 

පවනසක් ෙරතරයක් පනාමැති තරමට එය බයට සමීෙව ෙවතින විට (පහෝ අීතපේ 

ෙැවී අති විට)  කුළුවැව ‘ඕකුලා ’ බය පලස ද හඳුන්වා ඇත. බය ඇරපඹන ආසන්නපේ ම 

ඇති වැව කටකුළු වැේ පලස හඳුන්වා ඇත. එයටම කටුකුළු වැව, කටකැලි වැව, පහෝ 

කටුකැලි වැව යන නම් ද ඇත. වැව ඉස්මත්පත් ඇති කුළුවැේ ඉස්කුළු වැේ නම් පේ.  පම්වා 

ම උස්කුළු වැේ පහෝ ඉහකුළු වැව පලපස ද හඳුන්වා ඇත. ඉස්කුළු වැේ අතරින් ද විසාල ඒවා 

මහඉහ වැව නම්  පේ. මහඉස් වැේ යනු ද එය ම ය. මහයියා වැව යන්න ද එම වද පන් ම රිඳී 

ආවක් විය හැක . වැව ඉස්මත්පත් ම පනා තිපබන එපහත් වැව ආශ්රිතව ෙවතින විසාල කුළු 

වැේ මාකුළා වැව, මකුළු වැව පලස හඳුන්වා ඇත. නාහින්න, නාබැඳිල්ල ආදි වසපයන් 

නම්කළ කුළුවැේ ද ලංකාපේ ඇත. 
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වැේ ෙද්ධතිය

 

ජලය අෙපත් යෑම අවම කරමින් ද එක් වැවකින් තවත් වැවක් පෙෝෂණය කරමින් ද වැේ 

එකිපනක සම්බන්ධ කිීමම  පසා වැේ ෙද්ධති රිහිපේ.පමහි ී එක් වැවකින් පිට පකපරන 

ජලය පකත්වතු මැදින  ලා ප ාස් ඒවිට ද දිය ී අවසානපේ තවත් වැවකට එක්පේ.පමවන් 

ෙද්ධති රැසක් ලංකාපේ දැකීමට හැකි අතර ූපෙසටහපන් දැක්පවන්පන් ඉන් එකකි. 
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වැව ආශ්රිත ජන සංස්කෘතිය 

අපප්ත වැේකම පිළිබම ොරම්ෙරික ඥානය පලෝකපේ වත්මන් සකල ඉංජිපන්රු 

විෂයක්පෂ්පත්රේ ම ෙැතිර ෙවත්නා වූ දැනුම් සම් ාරය ඉදිරිපේ ෙවා පනාසැලී 

ඉන්නට සමත් බව කියන්පන් අතිසපයෝක්තිපයන් පනාපේ. ඒ  ැමි ඉංජිපන්රු 

මහිමපයන් අල්ෙයක් පමහි තැන තැන මතු පකාට ඇත.නවරදු ඒ ඉංජිපන්රු වත්කම් 

පිළිබම පබාපහෝ දුර විස්තර කරන්නට තරම් අපි ඉංජිපන්රු විදයාව පිළිබම 

පනාදන්නා  පසා තව දුරටත් ඒ පිළිබම විස්තර කරන්නට පනායවර. එපස් වුව ද වැපේ 

කතාව ඉංජිපන්රු  පර්මාණයන්ප න් ම ෙමණක්  පමා පනාපේ.  

අනුරාධුරර හා පොපළාන්නරු යු  වරල් කර  පමින් පරෝපිත වාරි ශිෂ්ටාාාරය 

පසාබාදහම, ජන ජීවිතය හා ආ ම සම  අතයන්තපයන් ම බැඳී තිබුණි.පම් 

බැඳියාව තුළ නව සංස්කෘතිකය උෙතට අවසය සාධක ඕනෑවටත් වඩා වර්ධනය වී 

තිබූ  පසා කාලයත් සම  ම වැව හා බැඳි සංස්කෘතියක්  පර්මාණය විය. ඒ 

සංස්කෘතිපේ රසය සජීවීව විඳින්නට තරම් අෙ පින්කර නැති වරත් ඒ පිළිබම 

පොතෙතින් ලත් දැනුමත් ඒ දැනුම මත්පත් ප ාඩ නැඟුණාවූ රසයත් පමපලස 

ප න එන්නට උත්සාහ කරන්පනවර.  

වැේ දිය ජන දිවියට ජීවය දුන්පන් ඍජුව ම මිස වක්රව පනාපේ. ජනයා ද සිය 

කෘතගුණ දැක්වීපම් ගුණය හරහා වැවට ඥාීන් ව සිටියහ. වැවට බැඳී සිටිය හ.පම් 

අපනයානය බැඳීම  පසි ෙමණට ජීවී තත්ත්වපේ ෙැවතිපේ අනුරාධුරර යු පේ හා 

පොපළාන්නරු යු  ෙසු කර අෙ අධිරාජයවාදපේ සතරැස් ස යත්වය අද්දරට 

ෙැමිපණන පතක් ෙමණි.සතරැස් ස යත්වය යැයි කීපේ එහි පෙරදි ට  ැළපෙන 

රිද්මයක් පනාලරවති බැවි ප.පහළ සංස්කෘතිපේ පකෝමළ රිද්මීය ලක්ෂණ පවනුවට, 

නීතිය, ප්රාේඩත්වය, යුද්ධය, මිල වරදල්, කායික සක්තිපයන්  ැටළු විසඳීම, 

යුතුකමට වඩා ව කීම් හා අයිතිවාසිකම් එහි අත්තිවාරම බවට ෙත් වී 

තිබුණි.ආදරය, දමිය, අපප්තකම,  පදහස හා අධයාත්මික සක්තිය වැ ප පද් 

අෙපේ සංස්කෘතිපේ ෙදනම විය. අෙපේ සංස්කෘතික ෙදනම හා එහි හරයන් 

පිළිබම විවිධ මතවාද ඇත ද, ඒවාපේ ඇසට පනාපෙපනන තරම් වූ මූල ෙද්ධති 

පනාසලකා වත්මන් පොපත් උ තුන්පේ ප ෞතිකවාී හතරැස් පෙේටි වලට දමා 

මැන බැලුව ද, එපස් බලා ඒවාපේ හරයක් නැතැයි කීව ද, වර්ෂ පදදහස්  ණනක් 

තිස්පස් අෙ රැකුපේ ඒ උත්තීමතර වටිනාකම්  පසා බැේ අමතක පනාකළ යුතු 
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ය.පම් වටිනාකම් වර්තමානයට  ළො  න්නට ඇති පනාහැකියාව වසා  න්නට 

බුරතරයක් පදනා එය ප්රතික්පෂ්ෙ කරමින් බැන වැදුන ද, උෙහාසපයන් සිනහසුන 

ද, බවුන් ෙවා ෙය  සා සිටින්පන් ඒ වටිනාකම් මත ය. බවුන් බුදින්පන් ඒ වටිනාකම් 

මත රැකුණා වූ වැේ බැඳි රපේ සහල ය. ලංකාපේ උරුමය යැයි කියා තවවමත් ෙතුරු 

යන තුරු විපද්සයන්ට දක්වන්පන් උරුමය ය. ජලපේ විදයාත්මක සංයුතිය  ැන පහෝ 

ෙපසහි විවිධතා  ැන විදයා ාර වල ෙීමක්ෂණ නළ, බීකර වල බැස ලබා  ත් 

දැනුමක් බුර සතු පනාවූ ව ද, ඇසි බැල්පමන් ොවා පසාබාදහම සම  කතිකාකළ 

බුරට පසාබාදහම විසින් දුන් අතිසය වැද ත් පතාරතුරු රැසක් බුර සතුව තිබුණි. 

ඒවා  බඩා වී ෙැවතිපේ ගි ා බයිේ, පටරාබයිේ, පෙටා බයිේ පහෝ පහක්ස වලින් 

ම පන්නට වත් බැරි තරම් ුරළුල් බුරපේ අධයාත්මපේ ය.පම් මහා ශිෂ්ටාාාරය 

ප ාඩනැඟුපේ එතැන ය.ඒ මත්පත් ය. ලංකාපේ මතු පනාව සමස්ත පලෝකපේ ම 

පනාදියුණු තාක්ෂණය විසින් මි පසා පසාබාදහම සම , ස්ව ාවිකත්වය සම  

බැම තැබූ බව සතයයකි. තාක්ෂණපේ දියුණුව විසින් මි පසා පසාබාදහපමන් ඈත් 

කරයි.හැකියා දුරු කරයි. ජං ම දුරකතනය මිල ී  න්නට පෙර බබට මිතුරන්පේ 

දුරකතන අංක කීයක් නම් මතකපේ තිබුණා ද?  සියල්ල චිත්තූපෙ වලින් ම මවමින් 

කියැවූ පොත ෙතින් දුරස් වී ූපෙවාහි පයට සමීෙ වූ ෙසු යමක් අසා චිත්තූපෙ මවා 

 ැනීපම් හැකියාව පකපතක් දුරට බබට අහිමිව ප ාස් ඇත් ද? රස විඳීපම් හැකියාව 

අහිමිව ප ාස් ඇත් ද? චින්තන ෙරාසය පකපතක් ෙටු වී ඇත් ද? පේතවන ස්ුෙය, 

අ යගිරිය, රුවන්මැලි මහ සෑය තැනුපේ පිටසක්වල ජීවීන් යැයි කියන්පන් ඒ 

අයුරින් ෙටු චින්තන ෙරාසයක් ඇති මි පසුන් විසින් ය.වරර ල් පනළූපේ  ල් 

පමාපළාක් කරන බසු දැමීපමන් යැයි කියන්පනෝ ද බවුුර ය. එදා මි පසුන්ට පම් 

සියල්ල කරන්නට,සිතන්නය හැකියාවක් හා කාලයක් තිබුණ ද අද එපස් කාලයත්, 

හැකියාවත් නැත. එය අවාසනාවකි. එපස් වුව ද අීතයට යන්නට බැරි ය.  එපහත්  

 අද ෙවා මි පසා  පරන්තරපයන් ම විේවාස කරන්පන් අීතපේ ුරළුල් ඥාන 

පලෝකයයි. නූතන විදයාවට වඩා බුර පනාදුටු අීතපේ ගුප්තත විදයාවන් ෙසුෙස 

යන්පන් ඒ  පසා ය. 2012 පලෝක විනාසය පිළිබම මායා දිනදසුපන් සටහන ඉදිරිපේ 

නාසා ආයතනය ලිලිුරේපටකු වූපේ ඒ  පසා ය. ඒ විවිධ විපේාන කළ ද මි පසා 

තවමත් ඉතිහාසපේ වහපලකි.  ැත්පතකි. එපස් වී ඇත්පත් බුරපේ 

පනාහැකියාවන් වර්ධනය වන  පසා පනාපේ යැයි කියන්නට කිසිපවකුට පහෝ හැකි 

ද? 

එපහත් ෙැරණි වූ ෙමණින් සියල්ල උතුම්ය, විශිෂ්ට ය,  පවාරදිය යන 

අන්ත ාමීත්ත්වපේ අෙ නැත. 

ුරරාතනපේ ෙටන් ම මි පසා ජලයට සැලකුපන් පද්වත්වපය ප. අදත් ජලය පෙරම  

සු  ලකුණකි.  මනක් පිටත් වන විට දිය පිරි බඳුනක් රැප න පෙර ම ට එන 

යපමකු හවර පේ නම් ඒ  මපන් අරවරණු ඉහටත් උඩින් ඉටු වන බව විේවාස 

කරන්පනෝ එමට ය.  
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 ජලය පූජනීය වස්තුවකි. ප ාවිතැනට, පිොසයට, ස්නානයට දියවර දුන් වැවට ද 

බුර අීතපේ ෙටන් සැලකුපේ ඒ සිතිවිල්පල් ම හිඳිමි ප. වැේ දියට ුරද සත්කාර 

කපප ය. වැවට අධි ෘහිත පදවියන්ට ුරද සත්කාර කපප ය. කලාවැවට අධි ෘහිත 

කඩවර පදවියන්ටත් මින්පන්රිය වැවට අධි ෘහිත මින්පන්රි පදවියන්ටත් බුර වැඳුම් 

පිදුම් කපප වැවට කරන  රුකිීමමක් වසපය ප. තව ද ෙදවිය වැවට අධි ෘහිත ෙදවි 

පදවියන්ට ද ුරද සත්කාර කරයි. ුරල්පලයාර් වරත්තා නුවර කලාවිපේ  ාරකරුවා ය. 

අයියනායක පදවි වැේ බැඳි රපේ  ාරකරුවා ය. අත්තප්තො, වරත්තප්තො  ආී නම් 

වලින් හැඳින්පවන්පන් ද පම් පදවියන්ම ය. වන් පයාබේඩාරථ කයියර් ආී නම් 

වලින් දමිළ ජනයා විසින් ුරදන්පන් ද පම් පදවියන් ම ය. වරේටිනැමීපම් මං ලයය 

තුළින් බුර වැපේ ජීවය රැ  ැනීමට පදවියන් යැද්පද් ය. පම් කාර්යයන් උපදසා වැේ  

අශ්රිතව ෙනම්බැඳි  ස් පහෝ පද්වාලයක් (ඉනා මළුවක් පහවත් පදවියන් වැඩ ඉන්නා 

මළුවක්) තිබුණි. 

 වැපේ ඒ ඒ ස්ථාන වල දිය මංකඩ, රදා මංකඩ, නාන මංකඩ, පබාරදිය මංකඩ ආී 

මංකඩ සාදා  ත්පත් ද වැව රැක ැනීපම් පච්තනාපව ප. නාන මංකපේ  දිය රිේපේ 

නැත. පබාරදිය මංකඩ සතුන් නැහැවීමට හා දිය පෙවීමට ය. දිය මංකඩ මි පසුන්පේ 

ොනීය ජල අවසයතා සමහා ය. රදා මංකපඩන් පිට බුර පරදි පසාදු  ත්පත් ද නැත. 

තව ද වැවට බැසීමට මත්පතන් සියළු සීමර කෘතයයන් කර පිරිසිඳු වී සිටීම 

අතයවසය පස් දක්නා ලී. වැේ දියට පසම්, පසාටු, පකළ, වරත්ර වරුර පනාකළයුතු යැයි 

සම්මතයක් සකසාප න සිටිපේ ය. වැේ බැම්පම් යන විට විපේෂිත පහ්මී තුවක් පනාවී 

නම් කුඩය ඉහළාප න ගිපේ ද නැත. රතු ඇඳුම් ඇමප න ගිපේ ද නැත. කපර් 

තුවාය දමාප න ආව ද වැේබැම්පම් ී  ඒ තුවාය අතට  ත්පත් ය. වැේ බැම්ම බස්පස් 

මළසිරුරු රැප නගිපේ ද නැත. 

සුම්බපර් බැමං හක්මං වැපේ              නැී 

ෙච්ාවඩම් ඇම වෑ කඳු මත         පනායී 

හරක් වපේ වෑ කන්පදන්    පනාදක්කී 

පනා එන  මන් වත් වෑ කන්පදන්        පනායී 

පූජා පවඩිල්ල තබන්පන් වැේ බැම්ම රිඳී යෑපම් අනතුරක් ඇති අවස්ථාවක ඉන් 

 ැලවීමට කරන කාර්යයක් පලසි ප. 

ඒ අතර වැේ දියවර  ාවිතපේ තහංචි ද රැසක් විය. මහ  පයං සමයට ෙසු මහ 

වරුසා වැටී වැව වාන් දැමූව ද, මහ  මරාළ පහෝ වැව  ාර  පළපම් විසින් වරල් දිය 

කළය පබෝ සමිඳුන්ට ුරදනා තුරු,නැතපහාත් පදපවාලට ුරදනා තුරු වැේ දිය කිසිදු 

කාර්යයකර පයාදු ැනීම තහංචියකි. අළුත් දිය කුඹුරට  න්නට පෙර මහ මරාළ 

වැේ ඉස්මත්පත් පද්ව සංහිම අද්දර කන්නලේවක් කළ යුතු ය. ඒ තුරා වැපේ දිය 

කුඹුරට හරවන්නට තහංචි ය.පම් ආී වූ තහංචි  ණනාවත් තිපේ.මහින්ද කුමාර 

දළුපොත, මාමිණියාපේ ඒ. පී.බී, ඉලං සිංහ,  කේටඹුවා ම විජයොල කුමාරසිංහ 
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වැ ප මහතුන්පේ පොත හා ුරවත්ෙත් ලිපි වල පම් වැ ප කරුණු සමහන්ව 

ඇත.පසායාප න කියවුව මැනවි. 
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වැේ තැනීපම් ප්රතිලල 

 

 ලංකාපේ ශිෂ්ටාාාරය ආරම් පේ සිට ම වාපේ ෙදනම වී තිබුපේ කෘෂි ආර්ිකයක් මත 

ය. පම්  පසා ජලය අතයවසය අං යක් වූ අතර වැේ, අවරණු, ඇළමං තැනවීම රජුපේ වරඛය 

කාර්යයක් වූපේ එබැවි ප. වැේ තැනවීම හා පවපහරවිහාර කරවීම ෙැරණි ලංකාපේ 

ඉතිහාසය රාකයන්පේ මහත් ප්රසංසාවට බඳුන් වූ ක්රියාවක් බැේ එම ඉතිහාස කෘති 

ෙීමක්ෂා කිීමපමන් ම පෙනී යයි. පම්  පසා කවර අරවරණින් පහෝ පේවා වැේ ඇළමං හා අවරණු 

කරවීම  පසා පමරට කෘෂි ආර්ිකය අතිසය උසස් තත්ත්වයකට ෙත්විය. රට සංවර්ධනය 

වූපේ පම් කෘෂි ආර්ිකයට පිං සිදුවන්නටය. රජු වැේ අවරණු ඇළමං කරවූ අතර වැසිපයෝ 

ඒවාපේ පිහිපටන් ක්ෂිතිජය පතක් වූ කෘෂිරිම් අස්වැද්දවූහ. පම්  පසා ආර හිඟතාව අවම 

වූ අතර ඇතැම් කාලවල ආහාර අතිරික්තයක් ෙවා ඇතිවිය. මහාෙරාක්රමබාුර රජදවස 

සහල් අෙනයනය කිීමමට ෙවා හැකිවිය. ලංකාව පෙරදි  පලෝකපේ ධානයා ාරය වූපේ 

එපස් ය. කුඩා රටක් වුව ද පමරටින් පිටත ෙවා විසාල ජන සමූහයකට බත සෙයන්නට 

අෙට හැකිවූපේ පම් වාරි වයාොර  පසාපව ප. රජවරුන් ද පම් සමහා තදින් ම පෙළඹුපේ ඒ 

වනාහි පමරට ආර්ිකය නංවන ප්රවරඛ මාර් ය වූ  පසාපව ප. තව ද කලින්කල ඇති වූ 

දුර්භික්ෂයන් ද සා තයන් ද  පසා නායකපයෝ වාරිකර්මාන්ත වලට  තවතවත් නැඹුරු වූහ. 

ක්රි.පූ.2වන සතකපේ කාවන්තිස්ස රජසමපේ ඇති වූ දුර්භික්ෂය ක්රි.ව.2වන සතකපේ 

කුේ  නා රජ දවස ඇති වූ දුර් ක්ෂය, ක්රි.ව 3වන සතකපේ සිරිසඟපබෝ රජ දවස ඇති වූ 

 පයඟය, ක්රි.ව4 වන සතකපේ 1වන උෙතිස්ස රජ දවස ඇති වූ දුර්භික්ෂය ක්රි.ව.6වන 

සතකපේ කිත්සිරිපමවන් රජ දවස ඇති වූ දුර්භික්ෂය, ක්රි.ව. 9වන සතකපේ පදවැ ප උදය 

රජ දවස ඇති වූ දුර්භික්ෂය, ක්රි.ව.10වන සතකපේ Vවන කාසයෙ රජ දවස ඇති වූ 

දුර්භික්ෂය උදාහරණ වසපයන් දැක්විය හැක. මීට අමතරව වළ ම්බා රජ දවස ුරරා 

පදාපළාස් වසක සා තයක් (බැමිණිතියා සාය) ඇති වූ බව ද වංස කතාවල සමහන් පේ. පම් 

සා වැේ ප්රමාණයක් සකස්කර තිබුණ ද පම් දුර්භික්ෂ ඇතිවූපේ ීර්ඝකාලීනව හට ත් 

 පයඟ හා පවනත් ස්වා ාවික පහ්මී තු සාධක  පසා ය. පසාබාදහපම් අභිපයෝ ය සියයට 

සියයකින් ම ජය ත පනාහැකි වුව ද ඒ අභියස දණින් පනා වැටී ඉන්නට සමත්වූපේ පම් 

වාරිෙද්ධතිය  පසාපව ප. එදා ෙමණක් පනා ව අද දක්වාත් පම් වාරි ෙද්ධතිපේ පිහිට 

ජනතාවට ලැපබයි. 13වන සියවසින් ෙසුව ලංකාපේ ආර්ිකය ක්රමපයන් ආනයන 

අෙනයන කටයුතු මත ෙදනම් වූ ආර්ිකයක් බවට ෙත් වුව ද වර්තමානපේ ෙවා ලංකාපේ 

වියළි කලාෙපේ වැේදිපයන් අස්වද්දන කෘෂිරිම් ප්රමාණය විසාල ය. පම් කෘෂිරිම් 

පනාවන්නට ලාංකිකයන්ට සුරරාම වාපේ ආහාර රවය ආනයනය කරන්නට සිදුවිය හැක. 

එය අතිසය අවි පේචිත හා  යානක තත්ත්වයකි.පවනත් රටවල් මත අසීමිතව යැපීම 

අතිසය අවදානම් ය. ඉරානපේ අර්බුද  පසා එරට ෙැනවූ ආර්ික සම්බාධකවල බලෙෑම 

පමකල (2013) අෙ මත ද බලො ඇත්තා පස් ආහාර රවය අසීමිතව විපද්සයන්ප න් 

ප න්වීමට යාපමන් අ පටු ලලවිොකවලට වරුරණීමට සිදුවිය හැක. පමවන් තත්ත්වයන්ට 

සාර්ථකය වරුරණ පදන්නට නම්  පසැක වසපයන් ම පම් වාරි ෙද්ධතියට සවිය පදන්නට 

උවමනා ය.    
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jeõ wuqKq yd we< ux ;ekQ rcjre yd m%N+jre 

 

 wkqrdO Ydlh l=ure   - ^ l%s' j'6-5 ishjia & wkqrdO jej fyj;a ch jej' 

 mKavqldNh rcq  - ^rdcH j¾Ih ksYaÑ; ke; & ch jdmsh wNh jdmsh fyj;a nijlal=,u 

 fojkmE;sia rcq         - ^rdcH j¾Ih l%s' j'250-210 &;siai fyj;a ;sid jej' 

 uydkd. hqj rcq      - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & j<ia jej 

 ÿgq.euqKq rcq          - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & mfoHda; jej 

 ioaOd;siai rcq         - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & ¥r;siai jej 

 l+GlKaK;siai rcq   - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & wdu%ÿ¾." Nh ¨mam," j¾Kl we< 

 wuKav.dñKS wNh rcq - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & uyd.dfuKaä jej 

 b<kd.rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' &;siai jej" ¥r;siai jej' 

 pkaøuqLisj rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & uKsldr.u jej 

 jiN rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & ufh;a jej" rcqmq,a jej" fldf<dïn.dul jej" 
udKslúá jej" ud.ï jeõ fol" flayd, jej" fla,sjdi jej" weïìá jej" jd;ux.k jej" 
wNsjâVudkl jej" we<yer wuqK yd we< ^fu;=ud by; jeõ tfld<y iy we< ud¾. 12la 
lrjd we;' tu jeõ j,ska ufh;a"   fldf<dïn.dul"  udKslúá" wNsjâVudkl yd fla,sjdi 
hk jeõwkqrdOmqr k.r wdikakfha o flayd, jej ukakdru iómfha ;a lrjd we;s nj 
uydjxi àldj wkqj fmfkhs' merKs ,xldfõ jdß l¾udka; mqjf;a jiN rcqg iqúfYaI 
ia:dkhla yuqjkafka tfla ;snQ iq¿ jeõ l%uh fjkqjg uyjeõ bÈlsßfï l%uh y`ÿkajd ÿka 
ksid h' ffofjdam.; isÿùula iu. iqN^iN& rcqf.ka ish Ôú;h .,jd .;a jiN l=ure rdcH 
n,h ,nd.;a miq NsËQka jykafia,df.a o  wjjdo wkqYdikd we;sj mqKHl¾u /il ksr; úh' 
t;=udf.a wdhq m%udKh flá hehs ksñ;a; mdGlhka l< m%ldYh o Bg n,md we;' tu 
mqKHl¾uhkays u fldgila jYfhka fuf,i jeõ bÈ l< w;r tfia bÈl< we;eï jeõ j,g;a 
fmdl=Kq j,g;a fmdf<dj háka k< ud¾.slj Èh iemhQ nj o i`oyka fõ'  

 .cnd .euqKq rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' 112-134& .euqKq ;siai jej' fu;=ud fuu jefjka 
wmÈk wdodhï wNh.sß jeis NsËQka jykafia,df.a n;a jegqma msKsi ,nd ÿka nj o i`oyka h' 

 Nd;sh;siai rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & uy.euqKq jej" jkaks rg jej' fuhska uy.euqKq jej 
.jr;siai úydrfha ix>hd jykafia,df.a hemSï msKsi mqod ;sfí' 

 fcÜG;siai rcq  - ^ rdcH j¾Ih l%s' j' 266-276& w¿ueá jej" wd,ïn.du jej' fuhska w¿ueá 
jej fÉ;sh.sß úydrfha NsËQka Wfoid mqod we;' 

 uyfika rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & fu;=ud jeõ 16la lrù h' uKsySr jej1 c,a¨r 
jej" ndkqjdms" udñKshd jej2" fldaljd; jej" fudkrd jej" mrla jej" l=ïnd,l jej" jdy; 
jej" r;au,alv jej" ;siaijâVudjl jej3" fj<kajeáh jej" ud.,a jej" iSre jej" 
uydodr.,a,l jej" ld,mdIdK jej" m¾j; we< 

 Wm;siai rcq I   - ̂ rdcH j¾Ih l%s' j' & rcqmq, jej" .scql=, jej" fmdl=remi jej" j,yi 
jej" weôáh jej" f.dä.uq jej" f;damd jej"  

 P;a;a.dyl rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & P;a;.dyl jej'  

 Od;=fiak rcq  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & l,d jej' 4 " mdÿ,l jej" yU,Üáh jej" 
uydo;a;h jej" fhdaO we<5 kï jYfhka i`oyka fkd jqj o fu;=ud uy jeõ wgf<dila o lrjQ 
nj uydjxifha i`oyka fõ'  

                                                           
1 ñksysß fyj;a ñkafkaßh jejhs' 
2 uyduKs jej 
3 ljqvq¨ jej 
4 ld,jdms 
5 uy.`. fyj;a ch .`. 
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 uq.,ka rcq II   - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & m;a;mdidk jej"1 Okjdmsh2" .sß;r jej 

 w.afnda rcq I  - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & isßjâVudk jej" l=rekao jej" ñyska;,d jej" 
uKsfïL,d we<3 yd tys wuqK  

 w.afnda rcq II    - ^rdcH j¾Ih l%s' j' &.x;,d jej4 .sß;,d jej5 j<ia jej 

 Ys,d fï>jKaK rcq - ^rdcH j¾Ih l%s' j' 623-632& flda<jdmS6 fï jej wNh.sß úydrhg 
mqod we;'  

 odfGdam;siai rcq I - ^rdcH j¾Ih l%s' j' & ud.,a, jej 

 w.afnda rcq IV   - ^rdcH j¾Ih l%s' j' 667-683& wïnjdmS7 fuh rcq fjkqfjka Tyqf.a 
oñ< ks<OdÍ fmd;a;l=ÜG úiska lrjd udgïìh úydrhg mqod we;' 

 w.afnda rcq V   - f.dä.uq jej m%;sixialrKh lf<a h'  

 uyskao rcq II    - l,d jefõ Èh niakdj ;yjqre lf<a h'  

 fiak rcq II    - ñkafkaß jefõ c,ux mE§u yd fidfrdõ ieliSu lgqkakr jej yd 
lKd jej8 bÈ lsÍu' 

 fiak rcq III   -merKs jeõ m%;sixialrKh' 

 uyd úchndyq  -j¾I 53la muK mej;s fid<S md,k iufhka miq fu;=ud n,hg 
m;ajk úg rdcH wd¾Ólh w;sYh ÿ¾j, ;;a;ajhl mej;=Ks' fid<Skaf.a widOdrK wm%udKsl 
nÿ tl;= lsßï ksid ck;dj o fndfyda mSvdjg m;a j isáh y' fï ksid uyd úchndyq rc;=ud 
jvd;a nqoaêu;a ;SrKhla .ksñka kj jHdmdr fkd wrUd merKs jHdmdr w¨;ajeähd lf<a h' 
Bg wkqj uy fya<sh" if¾rey" ud±;a;dh" lgqkakreh" m`äjej l,a,.,a,slh" tr`vq.,a,h" 
È`.=j;ah" u`vjdglh" ls;=h" wlafndamúh" j,dyiaih" uodr.,h" l=ïî, fidíNlh" m;amyka 
jej" ldKdjdmsh jeks jeõ ms<silr lrjd ;<j;= Tfha neñ o ieliSh' ;,j;= Th ielisu 
ksid ñkafkaßh jej Èfhka mqrjkakg yelsúh'    

 uydmrdl%undyq rc;=ud- rfÜ fndfyda foaYmd,k úhjq,a uOHfha n,hg m;a fu;=ud m<uqfjka 
u rfgys wd¾Ólh iuDoaÈu;a lsÍug mshjr .;af;a h' fmdf<djg m;s; jk tl Èhì`ola fyda 
kslrefka uqyqog .,d hd fkdÈhhq;= hehs ;SrKh l< t;=ud m<uqj olaÅK foaYh uq,alrf.k;a 
miqj iuia; ,xldju wdjrKh jk mßÈ ;a jdß jHdmD;shla Èh;a lf<a h'  Bg wkqj olaÅKfoaY 
ixj¾Ok jHdmD;sh hgf;a my; jeõ m%;sixialrKh lf<ah'  
uyd.,a, jej" isgq jej"  i;=kak jej" wU jej" jid jej" .sßnd jej" mgd, jej" uKaäl=,ï 
jej" fudrjej" id,sh.u jej" ;s,.=,a jej" u,dje,a jej" l¿jej" ls;=lv jej" lsKsysß.,a 
jej"nqoa.uq fod< jej" yqre.uq jej" uylsß, jej" .sßhd jej"r;akd jej" wU,d jej"lgqkakre 
jej" c,a,snd jej" W;=r, jej" ishU,d.ï jej"oj,msá.ï jej" ;srd jej" l<kakre jej" 
lrúáú,;a jej" ÈUq,a.ï jej" uQkre jej" lid,a jej" l,, y,a jej" uq,ajdßl jej" .sßis.uq 
jej" fmdf<dkakre ;,d jej" úisß;,d jej 

fuu m%;sixialrKhkag wu;rj ±ÿre Th uq,a lrf.k c, fhdackd l%u 3 la o 
l%shd;aul lf<ah' 

 fldgqnoh fhdackd l%uh fyj;a fldÜgnoao fhdackd l%uh' 

 W!refod< fyj;a iQlrksÊCOfhdackd l%uh'  

 fodar o;a;sl fhdackd l%uh' 

fuhska fldgqnoh fhdackd l%uh i`oyd ±ÿre Tfha ne`È neïu id¾:l fkdfõ hehs weu;sjreka 
miqnEj o rcqf.a wm%;sy; W;aidyfha M,hla jYfhka .,ajvqjka o f,dal=rejka o w;sYh fjfyiS 
ie,iqu iM, lr.ekSug odhl jQy' fï c, ndOlh ie,lsh hq;= l,la mej;sh o miq ld,fha 
;rula wn,ka jQ nj th m%;sixialrKh l< nj i`oyka ùfuka fmkS hhs' fuu fhdackd l%uh 

                                                           
1 kdÉp¥j jej 
2 moúh jej 
3 ñKsfma we< 
4 lka;f,a jej 
5 .sß;f,a jej 
6 b<kao jej 
7 wU jej 
8 uylKord jej 
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l%shd;aul jQ miq ta wdY%s; m%foaY o fldgqnoh f,i y`ÿkajd we;' neïu ne`§ug fmr ±ÿre Tfha 
c,lf`oys n,h uäkq wruqKq lrf.k we<la lmjd r;a;l=rjl kï m%foaYhg c,h fldgila 
yrjd hjk ,§' neïu Yla;su;a lf<a bka wk;=rej h' tu we< wo fifka.,a Th kñka 
ye`Èkafõ' fldÜgnoao f,i ye`Èka jQ m%foaYh j¾;udk r;U, Th yd ±ÿre Th w;r m%foaYh 
hehs wkqudk flf¾'  

 iQlr ksÊ®r fhdackd l%ufha § uQ,sl b,lalh jQfha ;,.,a,jej1 jej fmdaIKh lrjd 

lDIs lghq;= id¾:l lr.eksughs' සංඛවේ  මාන හා කිඹුල් බයවල් එක්වන ස්ථානය 

ආශ්රිතව2 බැම්මක් කරවා එත පන් ඌරුපදාළ බස්පස් තල ල්පල වැවට දිය ප න 

යන ලී. ඌරුපදාළ පදෙස ද තල ල්ල වැව අවට ද පකත්වතුවලට ද මින් ජලය 

ලැබුණි. තල ල්ල වැව ද පිළිසකර කරන ලී. තල ල්ල වැපේ ජල අතිරික්තය 

තල ල්ල ඇළ බස්පස් යළි දැදුරු බයට වරදාහරින ලී. 3  

 තුන්වැ ප ජල පයෝජනා ක්රමය වූපේ පදෝරදන්තික පයෝජනා ක්රමය යි.එහිී 

ඉලක්ක ත වැව වූපේ මා ල්ල වැව යි.4 පදෝරදන්තික බැම්ම අසලින් ඇරඹි 

මා ල්ලබයට දිය ප නගිය ඇළ රිීබැඳිඇළ  නම් පේ. මීට අමතරව ෙැරණි ෙඬාවැව 

ද5 පිළිසකර කරවා එයට ෙරාක්රමසුවරරය යැයි නම් කරන ලී. එපහත් එය ෙසු 

කාලපේ පොපළාන්නරුපේ කළ ෙරාක්රමසවරරයට වඩා පබපහවින් කුඩා ය. පම් වැව 

දැනට ෙඬුවස්නුවර වැව පලස හැඳින්පේ. මහාාාර්ය ෙරණවිතාන මහතා කියන්පන් 

පමය බෑන සවරරය පලස ද හඳුන්වන බව යි. 

 ලක්දිව අ රජු වීපමන් අනතුරුව සිය වාරි වයාෙෘතිය තවදුරටත් ුරළුල් කළ 

රජු කාර ං ාව පලස එකල හැඳින්වුණු අඹන් ඟ අං මැඬිල්පලන් හරස්කර 

(අං මැඬිල්ල අවරණ බමවා) එතැන් සිට ආකාස  ං ාව පහවත් අං මැඬිල්ල ඇළ 

බස්පස් ජලය රැප නවිත් පොපළාන්නරු න රාසන්නපේ ජලය රැස් කරවා 

ෙරාක්රමසවරරය නම් මහවැව කරවීය. ෙරාක්රමසවරරය ඉදිකපප පතෝො හා දුඹුටුළු 

වැේ ආවරණය කරමි ප. එහි ධාරිතාව අක්කර අඩි අසූදහසකි. පම් වැපේ බැම්ම 

සැතුරම් 8 1/2ක් දිගු වුව ද අඩි 40ක් උස් වූ ද දැවැන්ත එකකි. අක්කර 5350ක් ුරරා 

ෙැතිර ඇති ජලකපමන් කුඹුරු අක්කර 18200කට දියවර සැෙපේ. එහි ප්රධාන 

පසාපරාේව මකරවරඛ නම් විය. වැපේ ජලය පකත්වතු කරා ප න යාමට  ම්ීර, 

පහ්මී මවී, නීලවාහිනී, සලලවී, තුං  රා, මං ල  ං ා, පවත්රවී, ාම්ො නමින් 

ඇළමං අටක් ද විය.  ම්ීර හා පහ්මී මවී මාතිකාවන්  පක්වරපේ මකරවරඛ නම් 

ප්රධාන පසාපරාේපව ප.   නීලවාහි පය මාලීුරෂ්ෙ නම් පසාපරාේපවන් ද සලලවී 

ඇළ කීලාකරු යයාන පසාපරාේපවන් ද පවත්රවතිය පේනුවී නම් පසාපරාේපවන් ද 

තුං  රාව දක්ෂිණ පසාපරාේපවන් ද මං ල  ං ාව මං ල නම් පසාපරාේපවන් ද 

 පක්වරණු අතර ඛේඩිත්වාර පසාපරාේපවන්  පක්වරණු ඇළ ාම්ො නම් විය. ගිරිතලා 

වැපේ සිට තවත් ඇළම ක් තිබූ අතර එය ෙරාක්රමසවරරයට සම්බන්ධකර  

ෙරාක්රමසවරරය පෙෝෂණය කරනලී. කැරිතිප ාල්ලෑව ආසන්නපේ ඇති ෙදවිය 

                                                           
1 fuh tl, ;s,.=,a, kï úh'  
2 වත්මන් පදපමෝදර ආශ්රිතව 
3 අද පමම ස්ථානය එබවලපිටියයි 
4  පකවැරටිය අසල 
5 ෙේඩවාපිය 
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වැව1 ද පමතුමාපේ  පර්මාණයකැ‘යි විේවාසයක් ඇතත් ඒ පිළිබම විවිධ මතවාද 

ෙවී. 

 පකපස් වුව ද ෙරාක්රමබාුර රජතුමා දැවැන්ත වාරි වයාෙෘති ප්රමාණයක් 

දියත් කළ බව පිළි න්නට සිදු පේ.සංඛයා වහපයන් දක්වපතාත් පමපස් ය. 

තනවන ලද පහෝ ප්රකෘතිමත් කළ අවරණු  165කි. 

තනවන ලද පහෝ ප්රකෘතිමත් කළ ඇළ මාර්   1910කි 

තනවන ලද පහෝ ප්රකෘතිමත් කළ මහවැේ  163කි 

තනවන ලද පහෝ ප්රකෘතිමත් කළ සුළු වැේ  2376කි 

වැේවල කැඩුණුරිඳුණු තැන් අලුත්වැඩියා කිීමම 1753කි 

දිවයිනටම අ රජු වූ ෙසු මහා ෙරාක්රමබාුර රජතුමා ප්රතිසංස්කරණය කළ ෙැරණි 

වැේ අතරින් කිහිෙයක් පමපස් ය. 

 

 මින්පන්රිය, මහාදාර ල්ල, සුවේණතිස්ස, දූරතිස්ස, කලා, බවරණු ම, 

පනරළුමහටැම් වැව. පරපහර වැව, මහනම්මත වැව,වඩුවන්නා නම් වැව, මහදත්තා 

වැව, කාණා ාම් වැව, වීරවැව, වලස් වැව, සුරමානොසාන ාම වැව, කාලවල්ලි වැ, 

කානවාපිය, ෙදිවැව, කටි ම් වැව, උරුපවල් මහවැව, කාහල්ලි වැව, අේ ාම නම් 

වැව, හිලිෙත්කඩ වැව, ෙඬපකාපළාම් වැව ආදිය යි.(මහා වංසයට අනුව ය) ඊට 

අමතරව රාජිනී පදාළ , පතල්පිසි පදාළ, දැදුරු පදාළ හා විලත්තාකඩ පදාළ ද එතුමා 

විසින් පිළිසකර කරවා පහෝ අලුතින් බමවා ඇත. 

 රුුරණු ප්රපද්සපේ ෙමණක් පිළිසකර කරවූ සඟ ත වැේ ප්රමාණය 216කි. එම 

වැේවලට අයත් පසාපරාේ 13ක්  ලින් කරවී ය. කුඩාවැේ සමහා අවරණු 160ක් කරවු 

අතර විනාස වූ වැේ 37ක් යථාතත්ත්වයට ෙත්කර ඇත.                                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ෙීවාපී 
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ලංකාපේ වැේ වැේ දහසක්. 
 

1. wlalr.ï l=,ï- hdmhk Èia;%slalfha msysÜ fï jefjka l=Uqre wlalr 3000lg Èhjr 
iemfha' 

2. අක්වඩුන්න වැව - වස  රජු විසින් කරවූ පම් වැව හබරණ ආසන්නපේ පිහිටා 

ඇත. 

3. අකඩ විය- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

4. wl;suqremamq jej- wdlÜáuqremamq jej fia o ye`Èkafjk fuh ukakdru Èia;%slalfha msysgd 
we;' l=Uqre wlalr 4543lg Èhjr imhhs' 

5. අා අවි -පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

6. අටීර වැව -පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

7. අඩප්තෙන් කුලම්- වේ පයා දිස්ික්කය 

8. w;a;r.,a, jej- l=reKE., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 993la wiajoaokq 
,efí' 

9. අතට වවිය -පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

10. අති වවිය- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

11. අන්දම් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

12. අන්පද වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

13. අනබලන්ද කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

14. අනාඋළුන්දාව - පම් වැව පිළිබම වැඩි විස්තරයක් සෙයා  ැනීමට අෙහසු විය. 

15. අපනයිසුේ ඩකේ ඩුක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

16. අප්තෙ ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

17. අබ මක වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

18. අබදලක වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

19. අබය අවික- පසල්ලිපියක එන නමකි. අ ය වැව වියහැක. (පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න) 

20. අබය අවික විය- පසල්ලිපියක එන නමකි. අ ය වැව වියහැක.  (පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න) 

21. අබය වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි. අ ය වැව වියහැක.  (පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න) 

22. අබය විකි විය- පසල්ලිපියක එන නමකි. අ ය වැව වියහැක.  (පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න) 

23. අබ විය- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

24. අ ය වැව- ක්රි.පූ.4 වන සියවපස් ී ෙේඩුකා ය රජු විසින් කරවූ වැවකි. 

අනුරාධුරර න රාශ්රිතව අති පමය බය වෑ, බසවක්කුලම ඈ නම් වලින් ද 

හඳුන්වයි. විසාලත්වය අක්කර 205ක් ෙමණ පේ.ලංකාපේ වරල්ම යු යට අයත් 

වැවකි. මහින්දා මනයට පෙර තැනූවක් බව පෙපනන්පන්, ථූොරාමය වරල්වරට 

ඉදිකපප අ ය වැපේ මැටි වලින් බව වංසකතා වල සමහන් වන  පසා ය. (එ 

සමපයහි අබා වැව සිඳී ගිපේ ය. වැව වරළුල්පලහි වළල් ෙැලී ගිපේ ය.රේජුරුපවෝ 

පබාපහෝ පදනා ලවා වළල් කැට ප න්වාප න ඇත් කුඹ විාරට ප ාඩ පකාට... 

ථූෙවංසය. කරුණාතිලක සංස්කරණය-104-105 පිටු.) 

25. අම්බලන්පකායිල් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

26. අම්බුවිල්ලු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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27. අම්ෙල් කුලම්-වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

28. wïud,al=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

29. අමර ලක වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

30. අමරිවායල් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

31. අපමන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

32. අපමයියන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

33. wUfld< jej- l=reKE., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 821la wiajoaokq 
,efí' 

34. අයිබරවික වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

35. අයිල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

36. අයිලඩිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

37. wrka;,d jej- wïmdr Èia;%slalfha fï kñka jeõ 2ls' 

38. අරමඩු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

39. අරසන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ 2කි. 

40. අරියකුන්දන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

41. අීමට ම වාපි පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

42. අල්යන්සයින්ට කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

43. අල්වන්කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

44. අල්පවේ ඩිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

45. අල ර්සමලන්කුලම්-වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

46. අලඩිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

47. අලන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

48. අලන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ඇති වැේ 4ක් පිළිබම 

පතාරතුරු හවරවිය. 

49. w,däl=,u- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

50. අලාන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

51. අලියරප්තෙර් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

52. w¨;a.u jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

53. අලුත් ම වැව- වේ පයා දිස්ික්කපේ ද පම් නමින් වැවක් තිපේ. 

54. wjrkl=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

55. අවරන්කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

56. අවික වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

57. අවිය- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

58. අපවව වැව- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

59. අසි කුලම්- වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

60. අහල විය- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

61. අළිසාර ඇළ - වස  රජු කරවූ ඇළ ම කි අඹන්  ඟ ඇළහැර අසලින් හරස් කර 

බැම පේල්ලකින් ජලය හරවාප න කෘෂි කටයුතු සමහා පයාදවා ඇත.සැතුරම් 

48ක ෙමණ ම ක් ප වා කිරි බපයන් අවසන් පේ.  . 

62. ආඬිය ල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

63. wdka±ßhl=,u- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

64. wdjdifõl=,ï- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

65. ඇටඹ ස් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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66. ඇතාබැඳි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

67. wer,l=,ï- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

68. ඇල්ලකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

69. ඇළහැර ඇළ - අලිසාර ඇළ බලන්න. 

70. ඇළහැර පයෝධ ඇළ - අලිසාර ඇළ බලන්න.  

71. ඉපකලින් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

72. ඉච්ාන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ 2කි. 

73. b;a;d., jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

74. ඉතට වවි- පසල්ලිපියක එන නමකි (පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

75. ඉතිතිවරරුප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

76. ඉන්දි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු හවරවිය. 

77. ඉඳි ස් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

78. bínkakE úf,a jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

79. ඉේටික්කුලම් -  වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

80. ඉේටිකුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි. 

81. báfuda, jej- fudKrd., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 1002lg Èhjr 
iemfha' 

82. ඉයනකන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ 2කි. 

83. brÜgfmßhl=,u- jõkshd osia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 512lg c,h iemfha' 

84. brkuvq jej- hdmkh Èia;%slalhg whka fï jefjka l=Uqre wlalr 18165lg Èhjr iemfha' 

85. ඉරම්පෙයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ 2කි. 

86. ඉරම්ෙයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

87. ඉරම්ෙපවේ ඩිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

88. ඉරමන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

89. ඉරමයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

90. ඉරමියන්කේ කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

91. br,lal=,ï- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

92. ඉරාතිල් වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

93. ඉලුප්තෙයික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

94. ඉල්ලුපෙයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

95. ඉලච්ාන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

96. ඉලාන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

97. ඉලමරුතන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

98. ඉලමරුදන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

99. ඉලන්ටයික් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

100. ඉලන්තයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

101. ඉලමරුතන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

102. ඉලයියන්කිලියම් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

103. ඉලුප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

104. ඉලුක්ෙයික්කුලමි - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

105. ඉලුප්තපෙයික් කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

106. ඉලුක්පෙයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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107. උේටුකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

108. උඩකිරිපවල වැව - හම්බන්පතාට දිස්ික්කය.අක්කර 3990කට දියවර සෙයයි. 

109. Wvye,fj jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

110. උදියර්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

111. WksÉfphs jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 5350lg Èhjr 
iemfha'  

112. උෙලපදාණික වැව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි. පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න. 

113. උෙලව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

114. උෙලවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

115. උෙපසාන අවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

116. Whk jej-ud;r Èia;%slalfha msysá jejls' 

117. W,amiafi jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

118. උලක්කු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

119. උලිවවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

120. උවක්කුලම් -මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි. 

121. උහරවි  - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

122. ඌරපොළ අවරණ- මාතර දිස්ික්කයට අයත්ය. පම් අවරපණන් ව ා රිම් අක්කර 

1876කට දියවර සෙයයි. 

123. එතන්මඩුප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

124. t¾;,kalÜgql=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

125. t,a,dj, jej-ud;r Èia;%slalfha msysá fuu jefjka l=Uqre wlalr 1604 la wiajoaokq ,nhs' 

126. එළුවරරිප්තුර කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

127. එහිවරරිප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

128. TÜgka l=,ï- wïmdr Èia;%slalfha fï kñka u jeõ folls' 

129. TÜgka l=,ï - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු හවර විය.  

130. TÜgka l=,ï - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

131. බඩවිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

132. ඕලුමඩුකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

133. කක්කේ කුලම් - - ිකුණාමල Èia;%slalfha පම් නමින් ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු හවර විය. 

134. කක්කයන් කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි. 

135. කක්කයියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

136. කකල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

137. කේකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ 7ක් පිළිබම පතාරතුරු 

හවරවිය. 

138. කේටරසින්න කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

139. lÜáhdj jej- wkqrdOmqr Èia;%slalfha msysá jejla jk fuhska l=Uqre wlalr 504la wiajoaokq 
,nhs' 

140. lgqfව,sl=,ï- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

141. කේ ඩයියාර් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

142. කඩඩුක්කුලම්- ිකුණාමල Èia;%slalfha msysá jejls' 

143. කඩවපි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 
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144. කඩවවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

145. කඩහක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

146. lvqlaluqfKa jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 2744lg Èhjr 
iemfha' 

147. කණාදිය පදාර වැව - කණදරා වාව යටපත් බලන්න. 

148. කණා වැව - කණදරා වාව යටපත් බලන්න. 

149. කණෑ වැව - කණදරා වාව යටපත් බලන්න. 

150. lKav,u jej-ud;f,a Èia;%slalhg wh;ah' l=Uqre wlalr 1554lg c,h imhhs'  

151. කත්කේ ඩු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

152. කත්කේඩු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

153. කත් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

154. කතිරන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

155. කතිරමරසින්න කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

156. කන්කම්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

157. කන්ප ාඩ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

158. කන්ඩයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

159. කන්ඩියලන්ද වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

160. කන්තඩිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

161. කන්තන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

162. lka;f,a jej - ;%sl=Kdu, Èia;%slalhg wh;a jejls' wlalr 3263la wdjrKh lr me;sr we;s 
fuh fojk w..afnda rcqf.a jHdmD;shls' ñkafkaßh jej fmdaIKh lrk we<yer we< È.= 
lsÍfuka lka;f,a jejg o c,h imhd we;' Wla j.d ìï we;=¿ lDIs ìï wlalr 17263lg 

fuhska Èhjr iemfha' පම් වැපේ බැම්ම අඩි ෙනස් පදකයි අඟල් හයකි. ලංකාපේ 

ෙැරණි වැේ අතරින් උසිනැ වැඩිම වැේ බැම්ම ඇත්පත් පමහි ය. 

163. කන්පතෝපඩයියර්ුරවර්සන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

164. කන්ද වැව - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

165. lkäh,kao jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

166. කනදරා වැව- ඛාණු වාපි, කණා වාපි, කණා වැව, කණා දියපදාර ඈ නම් වලින් 

හැඳින්වූපේ ද පම් වැව යි. මිහින්තලය සමීෙපේ කනදරා බය අශ්රිතව පිහිටා 

ඇත.දැනට තරමක් නටබුන්ව ෙවී. 

167. කන පක් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

168. lkqlalrdhs jej- jõkshd Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 1208lg Èhjr 
iemfha' 

169. කෙරපවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

170. කබ අරබ විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

171. කබඩුක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

172. කබර අවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

173. කබර අවිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

174. කබවික- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

175. කබුරක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

176. කමිකිඩන්කු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

177. කයඩි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

178. කයන්කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

179. කයන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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180. කයන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

181. කයම්වඩිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

182. කයපමාේ පඩයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

183. l¾ksuvql=,ï- wïmdr Èia;%slalfha fï kñka u jeõ 2ls' 

184. l¾ksuvql=,ï - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

185. කරච්පායි කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

186. කරජවික - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

187. කරජහබකවවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

188. lräl=,ï - wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

189. කරඩිපමාේ පඩයිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

190. කරතන්වි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

191. කරදියාන වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

192. lr`ofmd< jej - wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

193. කරබ විය - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

194. කරම්ෙයිකේ ඩු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

195. කරම්බකුලම් - මල්වතු බයට සමීෙව අනුරාධුරරපේ පිහිටි වැවකි. 

196. කරමප්තෙයික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

197. කරයබතියමපලයි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

198. lrhj,sl=,ï - wïmdr Èia;%slalfha fï kñka u jeõ 2ls' 

199. lrhj,sl=,ï - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

200. lrhswäl=,ï- wïmdr Èia;%slalfha fï kñka jeõ 2ls' 

201. lrhswäl=,ï- මඩකලුරව Èia;%slalfha පිහිටි වැවකි. 

202. කරයියඅලම්පෙයික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

203. කරයියන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

204. කරයිවයිකල්කුලම්  - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

205. කරයිපවල්ලිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

206. lr,jl=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

207. lr,jl=,ï- මඩකලුරව Èia;%slalfha msysá jejls' 

208. කරවයිපල කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

209. කරපවේ ඩියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

210. කරසිකුලම්- මඩකලුරව Èia;%slalfha msysá jejls' 

211. කරුන්කලික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

212. කරුන්කලි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

213. කරුන්කලිසින්නක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

214. lrekafldâä;sõ l=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

215. lremqú,a l=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

216. කරුම්ෙ පච්පායි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

217. කරුවල්ුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

218. කරුපවප්තෙ කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

219. කරුපවප්තෙන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

220. lfrhswäl=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

221. කල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 
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222. කල්මඩු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

223. කල්වරරිප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

224. කල්ලන්ෙේට කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

225. කල්ලනද්දිනකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

226. කල්ලික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

227. කල්ලියකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

228. කල්ලුපමාේ පඩයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

229. කල්වීරන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

230. කල්වැලි කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි. 

231. කල අවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

232. කලක විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

233. කලකලප්තෙන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

234. කලම්ෙත්තු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

235. කලද වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

236. කලවාණ වැව මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

237. කලපවේටුකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

238. l,d jej- wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' Od;=fiak rc;=ud(459-477) úiska lrjQ 
fuh wlalr 6380la mqrd me;sr mj;S' wä 40la Wia fõ,a,la ie;mqï 3 3$4la È.g ilid 

ks¾udKh lrjd we;' වැපේ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි හැත්තෑ පදදහස් හයසිය 

හැත්තෑ අටකි. fuys isg ;sid jej olajd ilia lr we;s we< u. ^ch .`.& ie;mqï 54la 
È.= h' fï wdY%s; j;auka ixj¾Ok jHdmD;s o we;=<;a l< l, lDIs ìï wlalr 12629la ñka 

fmdaIKh fõ'කලා වැව යනු ක්රි.පූ.යුතපේ ී පමහි තිබූ කුඩා  ම් වැවක වර්ධයක් 

යැයි ද මතයක් ෙවී.ක්රි.පූ යු යටඅයත්ව කලා වැව පප්රද්සපයන් හවර වූ ශිලා 

පල්ඛනයක ‘කඩපි වපි’ යනුපවන් සමහන් වන්පන් පම්  ම් වැව වියහැකි ය. 

239. කලිකේට කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

240. කලිණි ාම වාපි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

241. කලිල්ලුප්තපෙයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

242. කලුවන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

243. කවකර් පකුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

244. කවුඩුමා ලු වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

245. ljqvq,a, jej - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. fmdf<dkakrej Èia;%slalhg wh;aය' l=Uqre 
wlalr 10000lg Èhjr imhhs' 

246. කවුඩුළු වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. කවුඩුල්ල වැව 

247. කුරක්පකති කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

248. කුරර  රිනක වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

249. කළෙහණක වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

250. කළෙහණක වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

251. කළබහ වව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 
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252. කළුෙහන් වැව -  පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

253. කළුබහ වැව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

254. කළබහ වැව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

255. කාණවාපි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

256. කාරවාපි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

257. lel=Kÿr jej - ud;r Èia;%slalfha msysá fuhska l=Uqre wlalr 1195la wiajoaokq ,efí' 

258. කැණදිය පදාර දිය මහමිණිය - කණදරා වාව යටපත් බලන්න. 

259. කැණදිය පදෝර - කණදරා වාව යටපත් බලන්න. 

260. කිේටිලුේ ඩු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

261. ls;=,dk jej - wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

262. ls;=,a jej - uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

263. lsksmsá jej - mq;a;,u Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 849la wiajoaokq ,efí' 

264. කිඹුල්වාන වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

265. lsrdkafldajhsl=,ï - wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

266. කිරිමැටියාව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

267. කිරිහික වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

268. කිලාවි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

269. කීනත්තඩිවේටි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

270. lS¨fí jej - මඩකලුරව Èia;%slalfha msysá jejls' 

271. කුේටියර් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

272. කුේ ඩිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

273. කුඩවව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

274. කුඩවැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

275. කුඩා ඇතා බැඳි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

276. කුඩා උේටු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

277. කුඩාකලම්ෙේටු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

278. කුඩාකිරින්ද ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

279. කුඩාකුේටිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

280. කුඩා කුඹුක් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

281. කුඩා පකාකුවිලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

282. කුඩා තිඹිරි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

283. කුඩා දිවුල්වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

284. කුඩා  පකවැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

285. කුඩා පල්ලප්තෙ පක්කන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

286. කුඩාෙරයියාලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

287. l=vdj,lkafoa jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá jejls' 

288. කුඩා වැව- පම් නමින් ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැේ 17 පිළිබම පතාරතුරු 

ලැබුණි 

289. කුඩා හපෙටිය වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

290. කුඩාහලපඹව වැව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

291. l=vqú,al=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 
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292. කුඩා විලච්චිය වැව- වස  රජු විසින් කරවූ වැවකි. අනුරාධුරර දිස්ික්කපේ 

පිහිටා ඇත. 

293. කුන්චුක් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

294. කුන්චුකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 3කි. 

295. කුන්චුත්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

296. කුබ මක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

297. කුබර මක විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

298. කුබරප ාඩ වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

299. කුරිලපි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

300. කුමන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

301. කුම්පිේ ඩමඩු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

302. කුම්බාලක වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

303. කුඹුක් හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

304. කුඹුක් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ඇති වැේ 5ක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

305. කුර් න්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

306. කුරිටකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

307. කුරිච්ාක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

308. කුරින්ාක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

309. කුරියන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

310. කුරිසුේ ඩකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

311. කුරුක්කල්කුරුසුේ ඩ කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

312. කුරුක්කුල්ුරටුක් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

313. l=rel=l=,ï- wïmdr Èia;%slalfha fï kñka u jeõ 2ls' 

314. කුරුන්ද වාපී- ෙළවරවන අේ පබෝධි රජු කරවූ වැවකි.(ක්රි.ව.571-604)නූතන 

වරලතිේ දිස්ික්කපේ ඇති තන් පවරරුප්තුරකුලම් පලස හඳුනාප න ඇත. 

315. කුරුන්දන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

316. කුලතක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

317. කුලන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 3කි. 

318. කුස කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

319. පකතවලක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

320. පකම්ප්තකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

321. පකම්ෙන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

322. පකාක්කාදනේ වැව - මහපසන් රජු කරවූ පකෝකවාත නම් වැව. 

323. පකාක් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

324. පකාකු විලන්නන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

325. පකාච්චිෙන්පායි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

326. පකාේටුකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

327. පකාටියවුල් පොත වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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328. පකාඩමැඩු කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

329. පකානකරින් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

330. පකායිල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

331. පකායිල්ුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

332. පකාරපවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

333. පකාල්ලන්පවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

334. පකාවිල්පමාපටයි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

335. පකාපහාඹ ස් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

336. පකෝකවාත වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

337. පකෝන් ස්වලවැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

338. පකෝන් හ වැව - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

339. පකෝන්ප ාඩ ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

340. පකෝොවලී වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

341. පකෝරයිකලුරකුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

342. fldÜgqlÉÑh jej- mq;a;,u Èia;%slalfha msysá fï jefõ Èfhka l=Uqre wlalr 857la 
wiajoaokq ,efí'  

343. fldaka.iaj, jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

344. fldaaka.ia jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

345. fldamdj,S jej- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

346. fldarhsl,mql=,ï- wïmdr Èia;%slalfha msysá jejls' 

347. ඛාණු වාපි- කණදරා වැව බලන්න.  

348. .x.d;gjdms ^lka;f,a jej& fojk w.afnda rcq úiska lrjd we;' zlka;f,a jejZ n,kak' 

349.   වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

350.  ල්කැප්තුර වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

351.  ල්පොකුපේ වැව  - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

352.  ල්මැටියන වැව- මහා ෙරාක්රමබාුර රජු විසින් කරවූ වැවකි. පේසංකමල්ල රජු 

විසින් ෙේඩවිජයකුලම පලස නම් කරන ලී. 

353.  ල්පහාරපේ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

354.  ලපිට වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

355.  ේඩ මක වව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

356.  ැටුප්ත වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

357. ගිරවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

358. ගිරිඅවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

359. ගිරිඋත විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

360. ගිරි ම වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

361. .sß;gjdms^.sß;f,a&- fmdf<dkakrej Èia;%slalhg wh;ah' fojk w.afnda rcq úiska lrjd 
we;' l=Uqre wlalr 6164la wiajoaokakg ;rï c, Odß;djla we;' 

362. ගිරිතපල් වැව-ගිරිතට වාපි 

363. ගුතවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

364. ප ානාබැන්පද වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

365. ාන්දරයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

366. ානකඩ  ජ වය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 
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367. ානකඩ ම වය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

368. ාමදවික වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

369. ාමරක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

370. ාමලන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

371. ාමිනක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

372. ාල්ලුර වාපී - ුරරුළු වැව බලන්න. 

373. ාලම්ෙයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

374. චි රවලිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

375. චිේටන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

376. චිතල වව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

377. චින්නඉරුවත්ති කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

378. චින්නබේ ඩිාක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

379. චින්නක් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

380. චින්න කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

381. චින්න කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 4කි. 

382. චින්නපකාන්තරතුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

383. චින්නතුලාවිල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

384. චින්නනකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

385. චින්නමරක්කයාරකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

386. චිරුප්තපිේ ඩි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

387. චු රිය පවව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

388. චුඩ අවිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

389. චුඩවඩමනක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

390. චුදනක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

391. චුන්තරිුරලියන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

392. චුල විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

393. චුලතිස වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

394. චුවන්තවරරිප්තුර කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

395. පාාරවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

  

396. ජබ විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

397. ජපබා අවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

398. ජයන්ති වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

399. ජරු ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

400. ජල්ලුරු වැව- මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

401. ටැම්පිටිය වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

402. ටැම්පිටිය වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

403. තඩිඩන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

404. තතිරි වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

405. තපතාහි නතන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 
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කුරුන්ද වාපි බලන්න. 

407. තනක්කන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

408. තම්ෙනල් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

409. තම්බපකාේට වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

410. තමරාකුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

411. තයසි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

412. තරවායි කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

413. තල් හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

414. තලකඩනක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

415. තල ම වැව - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

416. තල ල්ලා වැව-දැදුරු බපේ ජලපයන් පෙෝෂණය වන පම් වැව මහ ෙැරකුම්බා 

රජුපේ  පර්මාණයකි. 

417. තලතර විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

418. තල විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

419. තවසි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 2කි. 

420. තාමර කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

421. තාල් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

422. තිණකට විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

423. තිණිෙතිය වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

424. තිබුහ වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

425. තිඹිරි ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

426. තිඹිරිෙතේ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

427. තිඹිරි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ 5ක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

428. තිර ණක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

429. තිස්සවේ ඩමානක වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. කවුඩුලු වැව නමින් 

හැඳින්පවන්පන් ද පමය යි. මින්පන්රිය වැව තරම් ම විසාල ය. පසල් ලිපි වල 

රන්තිසැ / රන්තිසෑ ආී නම් වලින් හැඳින්පවන්පන් ද පම් වැව යි. කවුඩුලු බපයන් 

හා මින්පන්රි වැපවන් පෙෝෂණය පේ. ව ා රිම් අක්කර දස දහසකට දියවර 

සෙය යි. 

430. තිස අවික විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

431. තිස බරක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

432. තිස විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

433. ;sid jej - wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' අීතපේ ී තිස්ස වාපි නමින් ද 

හඳුන්වා ඇත. foajdkïmsh;siai rcq úiska ක්රි.පූ. 3වන සතකපේ ී  ෙමණ lrjQfha hehs 
ie,flk fuh wlalr 400la mqrd me;sr we;' wä 25la Wia yd ie;mqï 2la È.= jeõ neïulska 

hqla;h' lDIs ìï wlalr 1028la wiajoaokakg Èhjr imhkq ,nhs'  ක්රි.පූ. 2 හා 1 සියවස් 

වලට අයත් පසල් ලිපි වල ද පම් වැපේ නාමය සමහන් පේ. 



60 
 

434. ;sid jej- yïnkaf;dg Èia;%slalfha o fï kñka u jejla msysටා we;' thska l=Uqre wlalr 
2681lg c,h iemfha' 

435. තිසැ- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

436. තිහව නම් වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

437. ීම්පිල කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

438. ීවුක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

439. තුකැල්ල කුලම - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

440. තුඩන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

441. තුඩරික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

442. ;=ïmkaldrhs jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jej miq ld,fha .,a Th jHdmdrhg 
wE`od .kq ,enqKs'  

443. තුමාපලයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

444. තුලතරවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

445. තුලතරවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

446. තුලතවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

447. තුලහක මහවිවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

448. තුවරන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

449. පතකිලන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

450. පතඩාන්කේටු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

451. පතාට මක විවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

452. පතාඩුව කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

453. පතාරන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

454. පතෝො වැව - ක්රි.ව. 365-406 කාලපේ ලක් රජය කළ උෙතිස්ස රජු විසින් 

පොපළාන්නරුපේ කරවූ වැවකි.අක්කර දහසකට වඩා විසාල වන්නට ඇත.ෙසු 

කාලපේ ෙරාක්රම සවරරයට යට විය. 

455. දකනගිරි කිරිහික වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

456. දකණතිසඅවිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

457. දකිණතිසඅවිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

458. දත වික- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

459. දන් ස් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

460. okafoKsh jej-ud;r Èia;%slalhg wh;a jejls' l=Uqre wlalr 614lg c,h imhhs' 

461. දබරවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

462. oïnrdj jej- nÿ,a, Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 1056lg Èhjr iemfha' 

463. දමන වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

464. දමිපන වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

465. දළම විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

466. දාන වැව පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

467. දික් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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468. දි  අව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

469. දි ෑ කුලිය පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

470. දිවිපලව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

471. දිවුපලව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

472. දුටු වැව  - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ 3ක් පිළිබම පතාරතුරු 

හම්විය. 

473. දුබල ම වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

474. දුරතිස වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

475. fok.u jej- ud;r Èia;%slalfha msysá jejls' 

476. fonr jej-yïnkaf;dg Èia;%slalfha msysá jejla jk fuhska l=Uqre wlalr 945lg Èhjr 
iemfha' 

477. පදමළතල හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

478. foaj yQj jej - wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' fuys Èhjßka l=Uqre wlalr 2290la 

fmdaIKh fõ' අක්කර අඩි හත්දහස් හයසිය ෙනහක ජල ධාරිතාවක් සහිතය. 

479. පදාුරලිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

480. පදාපළාස්මහ වෑ- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

481. පදාපළාස්මහ වෑ- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

482. ධනවාපි - ෙදවිය වැව.  

483. නක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

484. නක විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

485. නකර වවි- නුවර වැව 

486. නකර ණ වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

487. නකපවහි වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

488. න ල අව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

489. නදි ම විය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

490. නබඩ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

491. නම්ෙන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

492. නයිද ආාාරි ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

493. නරිච්ාන්කන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

494. නරුවිලි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

495. නලන්චුකරයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

496. නල පලන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

497. නලවන්කල්වීරන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

498. නලිත්ත වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

499. නලුවරරිප්තුරකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

500. නවක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

501. නව කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

502. නවේක ප කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

503. නවේ කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

504. නවටි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

505. නවටිකර් ප කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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506. නවත් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

507. නව වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

508. නවල්පල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

509. නවලන්ේකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

510. නවිඅන් කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

511. නා යා ල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

512. kdÉp¥j jej' wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' පදවන වර ලන් රජු විසින් කරවා 

ඇත. අක්කර හාරදහස් හාරසිය අටක රිමක ෙැතිර තිපේ. කලාවැපේ දියවර 

තිසා වැවට ප න යන ජය  ඟන් පම් වැව ද පෙෝෂණය පේ. ජල ධාරිතාව අක්කර 

අඩි හතලිස් ෙන්දහස් එකසිය හතලිස් අටකි. l=Uqre wlalr 5377la fuhska fmdaIKh 
fõ' 

513. නාවුල්ල වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

514.  පක වැව - ි කුණාමල දිස්ික්කපේ පම් ෙමින් පිහිටි වැේ 3ක් පිළිබම පතාරතුරු 

හවරවිය. 

515.  පන්දන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

516.  පල්ලප්තෙ පක්කන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

517.  පපලාපබ වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

518.  පේසංක සවරර - ෙරාක්රම සවරරය අලුත්වැඩියා කළ  පේසංකමල්ල රජු ඊට පම් 

නම පේී යැයි මතයක් ඇත. 

519. නීරවි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

520. නීපලාපබ වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

521. kqjr jej' wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' නාච්චිදූව වැපවන් ද පෙෝෂණය පේ. 
wlalr 2960la mqrd me;sr we;s fuh wä 33la Wia jQ yd ie;mqï 4 1$4la È. jeõ neïulska 

hqla;h' ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි තිස්හයදහස් හතලිස් නවයකි. l=Uqre wlalr 
2399lg Èhjr imhkakg iu;ah' 

522. පනේුරල්ලුකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

523. පනරන්ඩමඩු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

524. පනරියකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

525. පනල්ලිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

526. පනළුක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

527. පනළු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

528. පනළුම් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

529. පනාච්චි කුලම් ( පක වැව) - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

530. පනාච්චි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

531. පනාච්චිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 4කි. 

532. පනාච්චිපොතාන වැව- වස  රජු විසින් කරවූ වැවකි.මාන්පිටිපේ පිහිටා ඇත. 

533. පනාඩි කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

534. ෙඟුරු ස් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

535. ෙේට කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

536. ෙේටිවැලි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

537. ෙටිකන්දන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

538. ෙේ ඩකේ ඩු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

539. ෙේ ඩ පච්චිුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 
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540. ෙඩ පවව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

541. ෙඩිව විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

542. ෙඩු අවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

543. ෙඩුකටු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

544. ෙේඩ වාපි - ෙඬා වැව පහවත් ෙැරණි ෙරාක්රම සවරරය යි.පමය මහ ෙැරකුම්බා 

රජුපේ සමපේ විසාල කර දක්ිණ පද්සපේ කෘෂි කටයුතු සංවර්ධනයට 

උෙකාර කර  න්නා ලී. 

545. ෙේඩිචුේ ඩන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

546. ෙණීත කටිය වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

547. ෙත්තන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

548. ෙත්ත වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

549. ෙත්ති පයර්මකිලන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

550. ෙතන්ක්කේ ඩි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

551. ෙතිරලි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

552. ෙද ම කුලම්  - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

553. moúh jej' wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' පදවන වර ලන් රජු විසින් කරවා ඇත. 

fuys Èfhka wiajoaok ìï m%udKh wlalr 13500la muK fõ'වැව පහක්ටයාර පදදහස් 

හාරසිය විසි අටක රිමක ෙැතිර ෙවී.අක්කර අඩි හැත්තෑදහස් ෙන්සියයකින් 

යුතු ය. 

554. ෙන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

555. ෙන්ඩර ඉලුප්තපෙයික් කුලම් - මන්නාරම් දිස්ික්කපේ වැවකි. 

556. ෙන්දරි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

557. ෙන් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

558. ෙන්සීල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

559. ෙ පක්කන්වයල් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

560. ෙ පක්කර්ුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

561. ෙ පච්ාන් කුලම් - ි කුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

562. ෙ පච්ායි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

563. ෙ පයපවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

564. ෙනුවන්පන කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

565. ෙෙපමාේ ඩයි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

566. ෙයරික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

567. ෙයරි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

568. ෙරණ වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

569. ෙරයියන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

570. ෙරයියන්පවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

571. ෙරයියාලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

572. ෙරසන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 2කි. 

573. ෙරසන් ස් වැව - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

574. ෙරාක්රම තටාක - මහා ෙරාක්රමබාුර රජු කරවී යැයි සැලපකන වැවකි. 
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575. mrdl%u iuqøh - fmdf<dkakrej Èia;%slalfha msysgd we;s fï jejuyd mrdl%undyq rc;=udf.a 
m%uqL;u jdß jHdmD;sh fõ' wlalr 6614 la mqrd me;sr we;s fuh c,Odß;djh wlalr wä 

98000 la fõ' උෙරිම පිීම ගිය විට එය අත්තර අඩි 109000ක් ෙමණ පේ. ුරරාණ 

කාලපේ වැපේ පසාපරාේ 7ක් හා ඇළ මාර්  11ක් වූ බව ද ෙැවපස්. දැනට 

පසාපරාේ 3කි. j.dìï wlalr 19632lg Èhjr imhkakg iu;ah' වැේ බැම්ම කිපලෝ 

මීටර 12.38ක් දිගු ය. බැම්ම උසින් අඩි 33කි. කාර ං ා පහවත් අඹන් ඟ හරස් 

කර බැඳි අං මැඬිල්ල අවරපණන් ඇරපඹන ඇළකින් මීට දියවර සැෙපේ.ඒ ඇළ 

ආකාස ං ා නම් පේ.පම් වැව  පර්මාණය කිීමපම් ී ඊට පෙර ෙැවති වැේ තුනක් 

ම පම් වැවට යට වී ඇත.පතෝො, දුඹුටුළු හා එරබදු යන වැේ ිත්වය යි.  

576. ෙරාක්රම සා ර- මහා ෙරාක්රමබාුර රජු කරවී යැයි සැලපකන වැවකි. 

577. ෙල්වක්කි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

578. ෙලේටු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

579. ෙලත වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

580. ෙලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

581. ෙලන්චිවැටිය කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

582. ෙලයි ෙ ප කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

583. ෙලයිපමාේ ඩයි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

584. ෙලවිලක අව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

585. ෙලිෙන් ප කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

586. ෙලිබැන්පදව වැව-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

587. m¨lvfj, jej- l=reKE., Èia;%slalhg wh;a fuu jefjka l=Uqre wlalr 1639la wiajoaokq 
,efí' 

588. ෙලුක පේට කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

589. ෙලුකමන් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

590. m¨.kdj jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 4219lg Èhjr 
iemfha' 

591. ෙලු ස් වැව-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

592. ෙපලයිපමාේ පඩයි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

593. ෙපලවපල කුලම්- මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි. 

594. ෙවේ ඩන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

595. ෙහණ වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

596. ෙහණ වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

597. ෙහළ ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

598. ොනකල වැව-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

599. ොනන් කුලම-මන්නාරම දිස් ි ක්කපේ පිහිටි පම් වැව ධාතුපස්න රජු විසින් 

කරවා ඇත. 

600. ොනම වැව-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

601. mdjlal=ම්- jõkshd Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 3777lg Èhjr iemfha' 

602. ෙෑර් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

603. පික්ාන්ඩ කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

604. පි ලසර වවි-පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

605. පිච්චුවිලත්තික් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

606. පිට පවිය වවිය-පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 
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607. පිඩවිය-පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

608. පිඩවික වවි-පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

609. පිනුවකුඹුක් ස් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

610. පිරප්තෙන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

611. පිරමනන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

612. පිල්ලයිය කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

613. ුරේටන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

614. ුරේ ඩිපේලි කුලම-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

615. ුරඩුකුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි. 

616. ුරඩුවයිල කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

617. ුරඩුවපල් කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි. 

618. ුරණකඩක වව - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

619. ුරණ මක වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

620. ුරතුක් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 2කි. 

621. ුරතු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 2කි. 

622. ුරරනකර වවි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

623. ුරරවරරුප්තුර වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

624. ුරලිආර්ටිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි.  

625. ුරලිතරිත්තුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

626. ුරලිමන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

627. ුරලියන් කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

628. ුරලියන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 3කි. 

629. ුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 4කි. 

630. ුරපලක අවි වාපි - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

631. ුරසාරියර් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

632. පෙකරවසක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

633. පෙේටර අවරණ- මාතර දිස්ික්කයට අයත් ය. ව ා රිම් අත්තර 1061කට දියවර 

සෙය යි. 

634. පෙන්යවිල්ලු කුලම්- මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි. 

635. පෙ පයල් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

636. පෙයඩිකුලන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

637. පෙරිය අදම්ෙන් කුලම්- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

638. පෙරියඅරසන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

639. පෙරියඉරුවත්ති කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

640. පෙරියබේ ඩිාක් කුලම්- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

641. පෙරියකේටු කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

642. පෙරියකල්මඩු කුලම්- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

643. පෙරිය කුලම්- මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 7කි. 

644. පෙරිය කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 3කි. 

645. පෙරිය කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි.  
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646. පෙරියකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

647. පෙරිය කුරුප්තුරේ ඩි කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

648. පෙරියපකම්රි කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

649. පෙරියපකාමරසන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

650. පෙරියනඩල් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

651. පෙරියපනාච්චි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

652. fmßhmKaäßÉpka l=,u- ukakdru Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 606lg 
Èhjr iemfha' 

653. පෙරියුරලියන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 2කි. 

654. fmßhuvq jej- ukakdru Èia;%slalfha msysá fuhska l=Uqre wlalr 750lg Èhjr iemfha' 

655. පෙරියමරක්කයන් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

656. පෙරියවරතාලියර් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

657. පෙරියවේටි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

658. පෙරියවිල්ලු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

659. පෙරුවරරිප්තුර කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

660. පෙපහකරවවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

661. පොක්කන් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

662. පොතුවිල් කුලම්  - අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

663. පොන්නම්පවලි කුලම්  - අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

664. පොට කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

665. පොයිකයික් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

666. බක් මී වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

667. බකි ප හ වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

668. බජදර වි- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

669. බඩමර විය- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

670. බතජ වව- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

671. බදර කදර වවය- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

672. n`o.sßh jej- yïnkaf;dg Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 1101lg Èhjr 
iemfha' 

673. බම විය- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

674. බඹරකන්පද වැව-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

675. බය වැ - අ ය වැව පහවත් බසවක්කුලම වැව 

676. බය වෑ - අ ය වැව පහවත් බසවක්කුලම වැව 

677. බයන් කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

678. බයා වැව- පසල්ලිපියක එන නමකි. අ ය වැව විය හැක(පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න.) 

679. බරජ වික- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

680. බලක වවිය- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

681. බලයත මක ව- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

682. බලලු වැව-ූටකේනතිස්ස රජු(ක්රි.පූ. 44-22) විසින් කරවූ වැවකි.කලාවැව 

 පමිනපේ පිහිටා ඇත. ධාතුපස්න රජු පම් වැව කලා වැවට ම ඈමන ලී. 

683. බලුකැකුල වැව- අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 
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684. බවිය- පසල්ලිපියක එන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

685. nijlal=,u' wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' znh jEZ f,i mqrdK uQ,dY% j, i`oyka 
jk fuh uq,a ld,Skj wNh jej f,i o y`ÿkajd we;' mKAvqldNh rc;=ud úiska lrù hehs 
i`oykah' wlalr 225la mqrd me;sr we;' fuh yd fï wY%s; jdß jHdmD;s j,ska l=Uqre wlalr 

910la wiajoaokq ,efí' ධාරිතාව අක්කර අඩි එක්දහස් නවසිය දහයකි. 

686. බැමිවිපල් වැව-මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි. 

687. බෑණ පසල්ලිපි වල හවරවන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් ආකාරාදිය බලන්න.) 

688. බුම්මී කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

689. බුම්මපන් කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

690. බුරුත්ත වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

691. බූ වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

692. පබල්පිටි වැව-මහපසන් රජු කරවූ වැවකි.(පූජාවලිය අනුව ය.) 

693. පබල්ලන්කඩවල - ිකුණාමල දිස්ිකක්පේ වැවකි. 

694. වැවපබාඩිප ාඩ වැව - ිකුණාමල දිස්ිකක්පේ වැවකි. 

695. පබාති අ ණක වවි- පසල්ලිපි වල හවරවන නමකි.(පසල්ලිපි වදන් ආකාරාදිය 

බලන්න.) 

696. පබෝ න් වැව- මඩකලුරව දිස්ික්කපේ වැවකි.  

697. මගිච්ාන් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

698. මගුරු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

699. මගුරුපිටියාපව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

700. මචියන වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

701. මපජක වපි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

702. මේටුවයික්ක කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

703. මඩතාුරේටි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

704. මඩුකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

705. මඩු හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

706. මඩුයා කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

707. මේඩකේටු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

708. මණ වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

709. මණි අවණි වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

710. මණිආර්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

711. මණිකර විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

712. මණිපම්ඛලා ඇල-මි පපප්ත ඇළ 

713. මත විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

714. මතක අවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

715. මතේවයිත කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

716. මති සා ර- ෙරාක්රම සා ර බලන්න. 

717. මතුරකුේ ඩිය කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

718. මතුරන්කර් ප කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

719. මන්කයිටුවරන් කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි. 

720. මන් පන්ද කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

721. මන්පමාට කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 



68 
 

722. මනේකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

723. මනවර්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

724. ම පයරකුලම්  - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

725. මයිල්වරේ ඩයිේ ඩ කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

726. මයිල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

727. මයිල වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

728. මර්නාඩි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

729. මරක්කයාර් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

730. මරඩ මික වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

731. මරදන්මඩුකුලම්  - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

732. මරෙගිරිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

733. මරම්කුේඩු කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි 

734. මරයියරින් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

735. මරවන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

736. මරුක්කරන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

737. මරුතන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

738. මරුතමඩුකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

739. මල්වත්පත වැව  - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

740. මලක වව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

741. මලකාර්ටු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

742. මල පවුර් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

743. මලයියෙරේටි කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

744. මලයියාඩික් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

745. මපලයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

746. මේරිවල් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

747. මවේ ඩුවන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

748. මවඩික් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

749. මවිලන්කන්කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි 

750. මහ ඇලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

751. මහ ඉරම්පෙයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

752. uyWia jej- mq;a;,u Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 768la wiajoaokq ,nhs' 

753. uylkordj jej- wkqrdOmqr Èia;%slalfha msysgd we;s fï jefjka ks;=;alrk c,fhka l=Uqre 
wlalr 6016la wiajoaokq ,efí' 

754. මහකලම් ෙේටු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

755. මහකුබරක විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

756. මහකුඹුක් වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

757. මහකුඹුක් හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

758. මහ රිය පවව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

759. uy.,a jej- yïnkaf;dg Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 600lg Èhjr iemfha' 

760. මහ ල්කඩවල වැව- මහාදාර ල්ලක වැව. 

761. මහදාර ල්ලක වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි.අනුරාධුරරයට උතුරින් 

ඇත්පත් පම් වැව යැයි මතයක් ඇත. නුවර වැපවන් ද දියවර සැෙපේ. 
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762. මහ පක වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

763. මහෙඩ වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

764. මහෙලියාව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

765. මහපිටි වැ- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

766. මහබමණවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

767. මහමයිලන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

768. uyueojÉÑh jej- wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls'අක්කර අඩි එක්දහස් පදසීයක 

ජලධාරිතාවක් සහිත වැවකි. 

769. මහමිණිය වැව - මහපසන් රජු කරවූ මහමිණියා වැව යි. 

770. මහලු වැව - කුරුණෑ ල දිස්ික්කපේ ඇති මා එළිය ජලාසය විය හැක. 

ධතුපස්න රජු විසින් කරවූවකි. 

771. මහ වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

772. මහ වැව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

773. මහවැලි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

774. මහවිය සවරද්ද- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

775. uyú,ÉÑh jej- wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' වස  රජු විසින් කරවා ඇත. 

අක්කර අඩි තිස් පදදහස් ෙන්සියයක ජලධාරිතාවක් සහිත පමයින් l=Uqre wlalr 
2664la wiajoaokakg Èhjr imhhs' 

776. මහහලපඹව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

777. මහපහාපරාේ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

778. මහිද වැව පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

779. මහිලන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් වැේ 2කි. 

780. මළ විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

781. මා එළිය ජලාසය- කුරුණෑ ල දිස්ික්කපේ ඇති ජලාසයකි. ධතුපස්න රජු 

විසින් කරවූවකි. 

782. මා ල් වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

783. ud.,a, jej- l=reKE., Èia;%slalhg wh;a fuu jefjka l=Uqre wlalr 4145lg Èhjr 
iemfha' 

784. මා ල්ලා වැව-  පකවැරටිපේ පිහිටි වැවකි. මහ ෙැරකුම්බාවන්පේ 

 පමැවුමකි.දැදුරු බපේ ජලපයන් පෙෝෂණය පේ.  

785. මාදර ලු වැව - මහපසනු රජු කරවූ මහාදාර ල්ලක වැව. 

786. මානන්කැටිය වැව- වස  රජු විසින් කරවූ වැවකි.කැකිරාපේ පිහිටා ඇත. 

787. මානාමත්ත - ධාතුපස්න රජු කරවූ පයෝධ වැව යි.  

788. මානාමතු - ධාතුපස්න රජු කරවූ පයෝධ වැව යි. 

789. මානාවතු - ධාතුපස්න රජු කරවූ පයෝධ වැව යි. 

790. udmlafldv jej- nÿ,a, Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 1056la wiajoaokq ,efí' 

791. uduvqj jej- jõkshd Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 655lg Èhjr iemfha' 

792. මාමිණියා වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

793. මායාකුඩා කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

794. මාලින්පන වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

795. මාවක් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

796. මාවේ  කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

797. මාවඩි කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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798. මැ ස් උල්පොත වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

799. මැටිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ 2කි. 

800. මැද්පදකැටිය වැව- සං වර වැව බලන්න. 

801. මැද වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

802. මැදවච්චි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

803. මැදවච්චි වැව - ි කුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

804. ueÈhdj jej- l=reKE., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 957la wiajoaokq ,nhs' 

805. මැන්පතෝඩයි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

806. මැල්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

807. මිණිහිර -  මින්පන්රිය වැව 

808. මිණිපහාරු - මින්පන්රිය වැව 

809. මින්පන්රි මහ වැව- මින්පන්රිය වැව 

810. ñkafkaßh jej' fmdf<dkakrej Èia;%slalfha msysgd we;s fuh wlalr 4670 la mqrd me;sr 

mj;S' jeõ lKaäh wä 44la Wig ie;mqï 1 1$4la È.g úyS§ mj;S' වැේ දිය වර්  

කිපලෝමීටර 39ක් ුරරා ෙැතිර ෙවී. wUka .f`.a isg ilid we;s we<yer we< Tiafia 

tk c,fhka fmdaIKh fõ' ක්රි. ව. 275-301 කාලපේ ලක් රජය කළ මහාපස්න 

රජතුමා විසාන් කරවූ මහා වාරි වයාෙෘතියකි. fuys c,h l=Uqre wlalr 13500la 

fmdaIKh lrhs' මිණිහිරි වාපි නමින් ද අීතපේ ී හඳුන්වා ඇත. 

811. මිනසි කුලම් - මන්නාරම දිස්ික්කපේ වැවකි 

812. මි පපප්ත ඇළ -මහවැලි  පඟන් ඇරපඹන ඇළ මාර් යකි.මි පපප්ත අවරණ අසලින් 

ඇරඹී උතුරට  ලා යයි. මණිපම්ඛලා ඇළ නමින් ද හැඳින්පේ. ෙළවරවන අේපබෝ 

රජුපේ වාරි වයාෙෘතියකි. 

813. මි පහිරි වාපී - මින්පන්රිය වැව. 

814. මියන්කල්ලු වැව - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

815. මිල්ල වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

816. මිහිදල වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

817. මී  වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

818. මී හ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

819. මීන්ද කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

820. මිමින්නප ාල්ල වැව - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

821. මීයන්ප ාඩ වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

822. වර ටිය ෙැන්පන වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

823. වරටලියර් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

824. වරඩගුතක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

825. වරතලියර්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

826. uq;=wdhkalKavql=,ï- jõkshd Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 6000lg Èhjr 
iemfha' 

827. වරදවන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

828. වරන්මාරි කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

829. වරම්මලයික් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

830. වරම්මාරි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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831. වරරියක්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

832. වරරියක්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

833. වරල්ලපකාටියාව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

834. වරල්පලයික්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

835. වරලිලකම්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

836. වරව වරව වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

837. වරවන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

838. වරවන් ල වැව -අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

839. වරවලියර්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

840. uqy;a;kal=,ï- jõkshdj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 805lg Èhjr iemfha' 

841. පමර වරව වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

842. පමල්කුලම්  - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

843. පමලයිරි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

844. පමවන්ඩ කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

845. පමාේටලකේටු කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

846. පමානරා වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

847. fudr jej- ;%sl=Kdu, Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 4000lg Èhjr iemfha' 

848. පමාර ම වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

849. යව වවි-ශිලා පල්ඛනයක එන වැේ නාමයකි.(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න.) 

850. යාල්පොත වැව- අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

851. පයෝධ ඇළ-වර්තමානපේ ඇළහැර පයෝධ ඇළ නමින් ද හඳුන්වන පමය අීතපේ 

ී අළිසාර ඇළ නමින් ද  හඳුන්වා ඇත. ඇළහැර ී අඹන්  පේ ජලය අවරණකින් 

හරවා උතුරු පදස බලා රැප න ප ාස් කිරි බයට සම්බන්ධ කර ඇත. ඇළහැර 

අවරණ අසලින්  මන් අරඹා කිරි බය හවරවන පතක් රැප න යන ජලකඳින් 

පදෙස රිම් රැසක් පෙෝෂණය කරන ඇළහැර ඇළ තත් කාලීන වාරි විප්තලවයක් 

පස් සැලකීම උචිතය. පම් ඇපළන් දිය  ත්පතෝ ප වූ දිය බලිය(දිය බද්ද) රජු 

විසින් අසල විහාරයකට ුරදන ලී. රජවරුන් වැවි කරවූපේ ුරපදක් රාජය 

ආදායම පිණිස පනාවන ව  ඉන් පෙනී යයි. 

852. fhdaO jej- ukakdru Èia;%slalhg wh;a jejls' u,aj;=Th ol=Kq bjqf¾ msysgd 

we;'මහපසන් රජුපේ වාරි  පර්මාණ අතරින් එකකි. පම් වැපේ විපේෂත්වය 

වන්පන් වැේ බැම්පම්  පර්මාණ ක්රමය හා හැඩය යි. පිහිටි භූමිපේ කඳු ැට හිඟ 

 පසා බැම්ම  පර්මාණය කර ඇත්පත් ාාොකාරව ය. විවිධ මූලාශ්රය වල පමය 

මානාමත්ත, මානාමතු, මානාවතු ආී නම් වලින් සමහන් පේ. ක්රි.ව. 1153-1186  

සමපේ ලක් රජය කළ මහ ෙැරකුම්බාවන් විසින් පම් වැව ප්රතිසංස්කරණය කළ 

බව ද සමහන් ය.කුUqre wlalr දාහතරදහස් හත්සිය හැත්තෑ එකකට Èhjr 
imhk ±jeka; jejls' 

853. fhdaO jej- yïnkaf;dg osia;%slalfha o fï kñka jejla msysgd we;'thska l=Uqre wlalr 
2736lg Èhjr iemfha'   

854. රජපකාලක වවිය-ශිලාපල්ඛනයක හවර වන වැේ නාමයකි.(පසල්ලිපි වදන් 

අකාරාදිය බලන්න) 

855. රත්තල වැව -රත්මල්කට වැව වියහැක. එය මහපසන් රජුපේ වාරි  පර්මාණ 

අතරින් එකකි.(පූජාවලියට අනුව නම් පමතුමාපේ වාරි නාර්මාණ  ණන 17කි. 

පවනත් මූලාශ්රය වල සමහන් කරන්පන් 16කි.) 
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856. රත්මල්කඩ වැව-මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

857. රන්තිසා වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි(තිස්සවේ  මානනක වැවයි. කවුඩුළු 

වැව ද පම් මැයි. ඒ යටපත් බලන්න.) 

858. රන්තිසැ වැව- මහපසන් රජු කරවූ වැවකි(තිස්සවේ  මානනක වැවයි. කවුඩුළු 

වැව ද පම් මැයි. ඒ යටපත් බලන්න.) 

859. රන්තිසෑ වැව මහපසන් රජු කරවූ වැවකි(තිස්සවේ  මානනක වැවයි. කවුඩුළු 

වැව ද පම් මැයි. ඒ යටපත් බලන්න.) 

860. රම්බෑව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි.  

861. rdcdx.Kh jej- wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' 

862. රාමනතන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

863. රිදිය ම වැව- හම්බන්පතාට දිස්ික්කය. ව ා රිම් අක්කර 6210කට දියවර 

සෙයයි. 

864. ූප ï jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 8162lg Èhjr iemfha' 

865. ූපෙස් කුලම-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

866. frdÜg jej- wïmdr Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 2670lg Èhjr iemfha' 

867. පරාට කුලම-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

868. පරාටුව වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි.  

869. ලජක වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

870. ලාුර ල වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.   

871. වකර විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

872. වේටිකෙරප්තුරකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

873. වේටිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

874. වේටිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

875. වටවන වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

876. වඩත්තන් කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

877. වඩමනක වවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

878. වඩවරපේ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

879. වඩලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

880. වඩුන්න වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

881. වත්තින්දයන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

882. වද ම වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

883. වන් මේටු කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

884. වන්නේටි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

885. වන්නන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

886. වන් පයර්පවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

887. වනන්කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

888. වම්පබාටුපකයිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

889. වම්මියද්දි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

890. වරුකව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

891. වරුක විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

892. වරුක පවව- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

893. වලස්කුණු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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894. වලු ම් වැව- නුවරඑළිය දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.ව ාරිම් අක්කර 1272කට 

දියවර සෙයයි. 

895. වපලන්පද ස්කඩ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

896. jõkshd jej- jõkshd Èia;%slalfha msysá fuhska l=Uqre wlalr 421lg Èhjr iemfha' 

897. වවල අවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

898. වහබ අවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

899. වහපර වැව - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

900. වහවය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

901. වුරපකාටු වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

902. වාහන වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

903. jdlfkaß jej- uvl,mqj Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 7679lg Èhjr 
iemfha' 

904. jdfjka l=,ï- hdmk Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 5966lg Èhjr iemfha' 

905. වැල්කැටිය වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

906. විඩනයිකුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් පිහිටි වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 

907. විඩිවච්ාකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

908. විල්ෙත කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

909. විල්ලවික් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

910. විල්ලුකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

911. විලප ාඩ වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

912. විලන්කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

913. විහර වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

914. විහර විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

915. විහිර වි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

916. විහිර විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

917. වී ඇට ල්ල වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

918. වීරන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

919. ùrú, jej- yïnkaf;dg Èia;%slalfha msysá fï jefjka l=Uqre wlalr 2067lg Èhjr 
iemfha'  

920. පවේ ඩි කුලම - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

921. පවේ ඩි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

922. පවේ ඩු කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

923. fjkqudjvq jej- jõkshd Èia;%slalfha msysá fuhska l=Uqre wlalr 600lg Èhjr iemfha' 

924. පවෙන් කුලම - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

925. පවෙන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

926. පවල්පවරි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

927. පවලං විටී වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

928. පවලකමනුකුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

929. පවලන් වැව පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

930. පවලම්බු හ කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

931. පවලි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

932. පේලි වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 
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933. පවළනකරක වවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය 

බලන්න) 

934. පවානක අවිය - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

935. පවාන්ලන්දදායි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

936. ස්තම්බන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

937. ස්වනන්ද ම - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

938. සං වර වැව- කුරුණෑ ල දිස්ික්කපේ පිහිටි මැද්පද්කැටිය වැව පම් යැයි විේවාස 

පකපර්. ධාතුපස්න රජුපේ  පර්මාණයකි. 

939. ix.s,slkordj jej' wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' l=Uqre wlalr 745lg Èhjr imhhs'

 ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි තුන්දහස් එකසියයකි. 

940. සකුපරාපඹාරු වැව- මහපසන් රජු කරවූ වැේ 16න් එකකි. 

941. i.uï jej- wïmdr Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 2670lg Èhjr iemfha' 

942. ස විය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

943. සටනමඩු කුලම්  - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

944. සතනවි- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

945. සදවිය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

946. සම්බලන් කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

947. සම්ෙත්පතාඩල් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

948. සමනමඩු කුලම් පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

949. සමලන් කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

950. සමලන් කුලන් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

951. සයුපාරි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

952. සල මක වැව පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

953. සල ල වැව පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

954. සලම්ෙයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

955. සලඹ කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

956. සලිවය- පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

957. සස්තිරිකුලන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

958. සින්නඅරසන්කුලම් - මන්නාරම් දිස්ික්කපේ වැවකි. 

959. සින්න කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම ඇති වැේ පදකක් පිළිබම 

පතාරතුරු හවරවිය. 

960. සින්න කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම වැේ 4කි. 

961. සින්න කුලම් - මන්නාරම් දිස්ික්කපේ වැවකි. 

962. සින්නප්තුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

963. සින්නයේටි කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

964. සින්නර කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

965. සින්නපවලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

966. සින්නපේලි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

967. සියඹලා වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

968. සියඹලා වැව - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

969. සිරිකුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පම් නමින් ම පිහිටි වැේ 4ක් පිළිබම 

පතාරතුරු ලැබුණි. 
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970. සිරුවලා වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි.සීරු වැව යනු ද පම් මැ විය හැක. 

971. සිලවිය - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

972. සිවලයිකුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

973. සිවල විය - පසල්ලිපියක හවරවන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

974. සිවිලන් කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

975. සීනච්චි කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

976. සීරු වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

977. සුප්තෙන්ඩයියුරලියන් කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

978. සුරිුරලංවයි කුලම් - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

979. සුරුල්ල වැව -ුරරුළු වැව යටපත් බලන්න. 

980. සුරුල්ලා වැව-ුරරුළු වැව බලන්න. 

981. සුළු ලු වැව - මහපසන් රජු කරවූ වැවකි. 

982. පසන් වරව වැව - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

983. පසයි පය වැව - ිකුණාමල දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

984. පසපරෝලයි කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

985. පසවනරු කුලම් - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

986. පස්මා ප කුලම - අම්ොර දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි. 

987. පසාෙලුරලියන්කුලම් - වේ පයා දිස්ික්කපේ වැවකි. 

988. fidrfndr jej- nÿ,a, Èia;%slalhg wh;a fï jefõ Èhjr ,nd l=Uqre wlalr 1280la 

wiajoaokq ,efí' මහියං ණයට ඊසාන පදසින් මහවැලි නදිය සමීෙපේ පිහිටා 

තිපේ. පමය දුටු ැවරණු රජ දවස බුලතා නම් පයෝධයා විසින් කරවී යැයි 

ජනප්රවාදයක් ෙවී. 

989. පසෝඩයන් කුලම් - මඩකලුරව දිස්ික්කපේ පිහිටි වැවකි.  

990. හත්තපවලි කුලම්-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

991. y`omdkd., jej- fudKrd., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 1002lg Èhjr 
iemfha' 

992. හබරපත කේඩිය-මඩකලුර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

993. yïfí.uqj c,dYh- fudKrd., Èia;%slalhg wh;a fï jefjka l=Uqre wlalr 675lg Èhjr 
iemfha' 

994. හයන් කුලම්- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

995. හල්මිල්ල වැව- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

996. හලඹ වැව- ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

997. හැලඹ වැව-ිකුණාමල දිස්ික්කපේ වැවකි. 

998. හැළපව වැව-අම්ොර දිස්ික්කපේ වැවකි. 

999. ුරමන වි-ශිලා පල්ඛනයක එන නමකි(පසල්ලිපි වදන් අකාරාදිය බලන්න) 

1000. yqre¿ jej - wkqrdOmqr Èia;%slalhg wh;a jejls' යාන් බය ආශ්රිතව පිහිටා තිපේ. 

uyfika rcqf.a ;j;a jdß jHdmD;shla jk fuys Èfhka l=Uqre wlalr 8263la muK wiajoaokq 

,efí' ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි ෙනස්ෙන් දහසකි. 

 

 

    

 



76 
 

 

                                                 

ආශ්රය මූලාශ්රය 

(ප්රාථමික මූලාශ්ර) 

මහාවංසය(සිංහල), පබෞද්ධ සංස්කෘතික මධයස්ථානය,2004 
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පදොර්තපම්න්තුව. 

පම්ධානන්ද හිමි, එල්ලාවල(වර්ෂය?) නවත ම ශිලා ලිපි  පේෂණ.දයාවංස 

ජයපකාඩි සමා ම, මරදාන. 

පම්ධානන්ද හිමි, එල්ලාවල(වර්ෂය?)සිංහපල් මහා රාජවංසය-1, දයාවංස 

ජයපකාඩි සමා ම, මරදාන. 

පම්ධානන්ද හිමි, එල්ලාවල(වර්ෂය?) සිංහපල් මහා රාජවංසය-2, දයාවංස 

ජයපකාඩි සමා ම, මරදාන. 

පම්ධානන්ද හිමි, එල්ලාවල(වර්ෂය?) මා ම රාජධා පය, දයාවංස ජයපකාඩි 

සමා ම, මරදාන. 

පම්ධානන්ද හිමි, එල්ලාවල(වර්ෂය?) ොචීනෙස්ස, උත්තරෙස්ස සිංහල පබෞද්ධ 
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Dams and the World’s Water-International Commission on Large Dams Commission 

Internationale Des Grands Barrages 

 

 


