
ෙහ��ට�   තැ�ෙ�   අ��ය  
 
�    ලංකාෙ�   ක�කර   මනා�ය   සරසන    ���   ස�ව   ය��   ගත   ෙව�ලන   �තෙ�  
යා   හැ�   මන   න�ද�ය   ෙපෙදස   ෙහ��ට�   තැ�න�.   අ�තෙ�   ෙමය    “ මහ   එ�ය,  
මහතැ�න,   ��ම�තලව,   ෙග�නතැ�න ”   යන    න�ව��   හැ��වූෙ�   ය.    ෙද�  
�ෙද�   කාෙ��   ෙන�   ��   ආක�ශනය   කළ   ෙමම   අ�   සු�දර   ��ය   ෙරාබ�  
ෙහ��ට�   ආ�ඩුකාරවරයාෙ�   සංචාරෙය�   පසු   එන�   � .ව.   1836   පමණ  
කාලෙ�   �    ඔහුෙ�   න��   “ෙහ��ට�   තැ�න”   ෙලස   න�   ලැබුෙ�ය.   
 
ෙහ��ට�   තැ�න   වන   ස��ෙ�     පාරා�සය�.   ෙ�   ෙපෙදෙස�   බහුලව   දැ�ය  
හැ�   ව�ෙ�    ෙග�න   රංචු   ය.   “ෙග�නතැ�න”   ෙලස    න�   ලබා   �ෙබ�ෙ�ද   ෙ�  
ෙ��ව   �සාය.    ෙහ��ට�   තැ�නට   ��ෙසන   මා�ගෙ�   ඈ��   ෙගා�නු   රංචු  
���   ගැවෙස��   ��ම   �තර   ද�න   ���ය�.   සමහර   ෙග�නු�   ��සු�  
ගැවෙසන   � ෙ�ශයට   ද   පැ�ණ   සැ�සැ�ම   පු�මයට   ක�ණ�.   
 
ෙහ��ට�   තැ�න   නැර�ම   සඳහා   �ට�වන   කවුරැ�   වැ�   කබා   ෙහ�   �තල  
සඳහා   වන   උණුසු�   කබා   හැඳ   ග��.   ගමන   ��කර   වුව�   �ෙන�දජනක   ය.  
�ෙටක   ගම�   කරන   මඟ   ����   වැ�   ය�.   �ෙටක   �ඩා   උ�   ගසාෙගන   යන  
තර�   ෙ�ගව�   සුළඟ   සංචාරක��ව   � ාසයට   ප�   කර�.   ෙකෙ�   ෙවත�   ෛජව  
��ධ�වෙ�   අ��ය   ����   ඉ��යට   යන�ට   ෙල�කා�තය   හමු   ෙ�.   ප�සරය  
���න�ට   ෙල�කා�තය   අගෙ�   ය.   ��ම   හා   �තල   සුළඟ   ��   ග�ව�ෙ�  
න��   උයන   ෙලස   සා�ත� ෙ�    ව�ණනා   කළ   ශ�    ෙද�ය�ෙ�   උද� ාන�.   නමු�  
ෙල�කා�තය   අ�යස   සු�දර�වය   ෙම�   ම   අ���   �ලාප   හඬ   ද,   ඉඳ�ට  
ඇෙ�.   
 
ෙහ��ට�   තැ�න   යනු   ප�සර   ��ව   �ද� ාලය�.   ෙම�    �    ලංකාවට   ආෙ��ක  
ශාක   හා   ස��ව   �ෙ�ෂ   බහුල   ය.   එබැ��    ෙහ��ට�   තැ�න      සං��ණ   ෛජව  
��ධ�වය��   ස�න�ධ   ෙසාබාදහ�   ආකරය�   ෙලස   ෙල�වැ�  
ප�සරෙ���ෙ�   ස�භාවනාවට   ප�   �   �ෙ�.   ව�තමානෙ�   ෙමය    �වභා�ක  
ර��තය�   හා   ජා�ක   වන   උද� ානය�    ෙලස   න�   කර   රජය   ���   ආර�ෂා  
කරනු   ලැෙ�.   
 
ෙහ��ට�   තැ�න   අෙප�   උරැමය�.   එ�   ව�නාකම   හා   සු�දර�වය   �රණය  
ව�ෙ�   ���   � යාකාරක�   හා   සාෙ��ෂව   ය.   එන�   ��සා   ප�සරය   ආර�ෂා  
කළෙහා�   පමණ�   ෙ�    ෙසාබාදහ�   ආකරය�   බ�    ෙහ��ට�   තැ�න   ද,   ම�  
පරපුර   ���   උරැම   කරගන ු  ලබ�.   නැ�   න�   ෙහ��ට�   තැ�න   ෙනාව  
“ෙහ��ට�   කතර”   යන   නම   භා�තයට   එනු   �යත   ය.   
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