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02 2022 අග�ෝ්ස්තු 31 වන බදාදා

අද ‘ධරණී මනාලිය’ පිටුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්වන් 

වදෙැනි දෙස සඳහා මනාලියකට සුදුසු මංගල 

විලාසිතාෙකි. විොහ ගිවිසගැනීමක් සඳහාද වේ 

විලාසිතාෙ සුදුසුය. 

“මම අද මවේ නිරූපිකාෙ ෙශවයන් වතෝරාවගන 

තිවයන්වන් නිපුනි ප්රවමෝදා. ඇය සිහින් සිරුරක් 

හිමි පැහැපත් තරුණියක්. සරල වේකප් ක්රමයක් 

භාවිතා කරල තිවයනො ෙවේම අයි වේකප් එක 

සඳහා වමරුන් පාට සහ වගෝල්ඩ් පාට වයාදාවගන 

තිවයනො. ඇවේ සාරිය ඉතාම චාේ එකක්. සාමාන්ය 

සාරිය අන්දන ක්රමයට ෙඩා වෙනස් ක්රමයකට තමයි 

අන්දෙලා තිවයන්වන්. ස්වීකුයින්ස් ඇල්ලූ වරදදකින් 

නිමකරලා තිවයන සාරිවේ ජැකට් එවක් අත් දිගට දාල 

මහලා තියනො. වකාණඩා විලාසිතාෙ සඳහා චාේ 

විලාසිතාෙක් වයාදාවගන ඇති අතර හිස් පළඳනාෙ 

සඳහා කෘත්රිම වරෝස මල් වයාදාවගන ඇත. මල් කළඹ 

සඳහා ස්ොභාවික වනලුේ මල් වයාදාවගන ඇති අතර 

වනලුේ මවල් වපති නමා වරෝස මලක් ආකාරයට 

සකසා ඇත. තෙද වේලාගත් ස්ොභාවික මලක් වූ 

වේබිස්වරෙත් මල් ෙරගය දමා තෙත් අලංකාර කර 

ඇත. රන් ආවල්පිත සිහින් මංගල කරමාලයක් හා 

එයටම ගැලවපන කරාබු වදකක් සහ බැංගල් එකක් 

වයාදාවගන ඇත. විවේෂවයන් රාත්රී සාදයකට ෙඩා 

සුදුසු යැයි සිතන වමම විලාසිතාෙ සිහින් උස යුෙතියන් 

සඳහා ෙඩාත් සුදුසය.”

ගෙවැනි �මනට 
හැඩවුණු මනාලී

2022.08.24 දින ‘ධරණී මනාලිය’ පිටුගේ පළවූ 
මනාලියගේ ඡායාරූප ලබා�ත් ඡායාරූප ශිල්පියා සවිනෙ 

මාතාංජනයි. ඔහුගේ නම ගවනුවට පසුගිය කලාපගේ 
ගවනත් නමක් පළවීම සමබනධගයන අපගේ කණ�ාටුව 

පළකර සිටිමු.

සමබනධීකරණය : ක්රිෂානත පුෂපකුමාර

ඡායාරූප: 
ලක්මාල් 
වික්රමසිංහ

හැඩ�ැනවීම: 
රූපලාවණ්ය 

ශිල්පිනී 
සබීනා 

මුතුකුඩ

කිරිබත්වගාඩ පිහිටි ‘NILNETHU CAKE & ACADEMY’ හි සිසු 

සිසුවියන්වේ දක්ෂතා එළිදැක්වීම, උපාධි ප්රදාවනෝත්සෙය සහ වක්ක් 

නිරමාණ ප්රදරශනය පසුගිය අවගෝස්තු 21 වෙනිදා උදෑසන 8.00 සිට 

සෙස 5.00 දක්ො වකාළඹ 07, බණඩාරනායක සේමන්්රණශාලා 

(BMICH) පරිශ්රවේදී පැෙැත්විණි. එහිදී වක්ක් පාඨමාලා හැදෑරු සිසු 

සිසුවියන්වේ සුවිවේෂී දක්ෂතා දැකබලා ගැනීමට හැකියාෙ ලැබුණු 

අතර ඔවුන්වේ පාඨමාලාෙල අෙසානයද එවස් සනිටුහන් විය.

සිේෙැනි ෙරටත් සංවිධානය කර තිබූ එම උත්සෙය පැෙැත්වුවණ 

‘NILNETHU CAKE & ACADEMY’ හි ප්රධාන උපවදශිකා ලසන්ති 

දිවන්ෂා කුමාරි විතානවේ මහත්මියවේ මූලිකත්ෙවයනි. ඊට එහි 

ෙත්මන් සිසු සිසුවියන් වමන්ම ආදි සිසු සිසුවියන්, වදමේපියන් ඇතුළු 

නරඹන්නන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ බෙ දක්නට ලැබුණි. වමම 

උත්සෙවේ විද්යුත් මාධ්ය අනුග්රහය ‘TV වදරණ’ විසින් ලබාදුන් අතර 

මුද්රිත මාධ්ය අනුග්රහය ලබාදුන්වන් ‘ධරණී’ පුෙත්පත මගිනි.

NILNETHU CAKE & ACADEMY

වක්ක් නිරමාණ ප්රදරශනය දා 



ප��ය කාලෙ� වැ��ර කතා �ෙ� අ�තෙ� 

ගැනය. එෙහ� අද ෙබාෙහාෙදනා කතා කර�ෙ� 

��තෙ� ගැනය. ��ප�ම එකාෙ� බ�පෙ� 

පවා සැන��ලට ��ෙ� ��තරය �ව�, 

���ය� ��ෙ� ර�තර� ��තරදැ� �ෙතන 

තරමට දැ� ඒවාෙ� �ලද ඉහළ ���ය.

ඒ �සා ��තරය� අෙල� කළ හැ� උප�ම 

��ලර �ල �යම කර�� රජය අ��ෙ�ෂ 

ගැස� පත්රය� ��� කෙ�ය. ඒ ඉ�� 20 

වන� �ට �යා�මක වන ප��ය. ඒ අ�ව �� 

��තරය� ��ය� 43ක �ලකට�, ර� (���) 

��තරය� ��ය� 45ක �ලකට� ෙලස උප�ම 

��ලර �ල� �යම ෙක��.

දැ� ඒ �ලට ග�නට තබා ��තරය� 

ද��නටව� නැත. �ට මාස ��පයකට 

ක�� ��තෙ� �ල ��ෙ� ��ය� දහඅටට, 

��සටය. එය ඉ�� කාලෙ� ��ය� හැටට, 

හැටපහට ඉහළ නැං�ෙ� ඒ වැ��ම 

ෙකාතැ�� ෙකළවර ෙ� දැ� �තාගත ෙනාහැ� 

ප��ම� �ළය. පා�ෙභා�ක ෙ�වා අ�කා�ය 

��තර පා�ෙභා�කය� ෙව�ෙව� ඉ��ප� 

�ෙ� එව� ත��වය� �ළය. 

“අෙ� ෙගදර ළම� ��ෙදනාට ��තරය ගාෙ� 
ෙදන ���ද� කාලයක ඉඳ� ��ණා. හැබැ� 
��තර �ල හැටට, හැටපහට �යහම ඒ ���ද 

අ� හ��න �ණා. ඉඳලා �ටලා තම� ෙගදරට 
��තර ෙගනාෙ�. දැ� ළඟපාත කෙ�කව� 
ආසාවට ග�න ��තරය� නැහැ. �ල අ��� 
එක න� ෙහාඳ�. ෙමාකද ද�ෙවා කැමැ�ෙත� 
කෑෙ� ��තෙ�. අ�ට ළම��ට ෙද�න ��ව� 
ෙදය� ��යට ��ෙණ� ��තෙ� �තර�. දැ� 
ඒක� නැහැ.”

ඒ ෙදමටෙගාඩ, සහ��ර ප�ං� ෙරා� මැත�නා 

මහ��ය�. ඇය වාෙ�ම ෙබාෙහා ෙදමා�ය� 

පාස� යන ද�ව�ට උෙ�ට ��තරය� 

ත�බා ෙද�ෙ� ඉ� ලැෙබන ෙපාෂණය 

වැෙඩන ද�ෙව�ට ඉතා වැදග� බැ��. 

අ�ම ආ�යම� ලබන මවකට �ෙය�ට �ව 

ද�වා ෙව�ෙව� ��තරය� �ල� ග�නට 

අව�ථාව ���. එෙහ� අද එය කරග�නට 

බැ� මා�ය� ෙබාෙහාමය�. ���� 

�කද �� ගණ�ය. ම�, මා� ද 

එෙ�ය. අෙන�� බ� භා�ඩවල 

�ලද එෙ�ය. ඉ�� ද�ව�ෙ� 

ෙපාෂණයද දැ� ෙකාට උඩය.

“��තර ��පාදකෙයා අ�ට 
��තරය� ෙද�න කැම� 
��ය� පන�පහට, පන�හයට. 
ෙමාකද එයාලා �යන ��යට 
��තෙ�ක ��පාදන �ල පනහ� 
ෙවනවා. ��පාදකයා අ�ට 
��තරය� ෙද�න කැම� ඒ �ලට. 
එතෙකාට ��ය� හත���නට, 
හත��පහට ��තරය� ��ණ�න 
අ�ට ��ව�කම� නැහැ. ඒ �සා 
ෙ� දව� �ෙ� ��තර ග�ෙ� නැහැ. 
පා�ෙභා�කෙයා ඇ�� අහ�ෙන� අ� 
�ලට ��තර ග�න �ෙයනවද �යල�. අ� 
��ණ�ෙන� ෙපා��, ��තර� �තර�. දැ� 

��තර නැ� �සා ෙපා� �තර� ��ණනවා.”

ඒ බ�තර��ෙ� ෙවළඳසැල� පව�වාෙගන 

යන එ�.බ�ඩාර ‘ධර�’ට � ෙ� ය. 

��තර �ල ස�බ�ධෙය� ඇ�� ඇ� 

ගැට�ව ගැන සම�ත ලංකා ��තර 

��පාදක��ෙ� සංගමෙ� සභාප� 

සර� ර�නායක මහතාෙග�ද අප ක�� 

�ම�ෙව�. 

“අ� ��තරයකට �ල �යම කර�ෙ� එ� 
��පාදන �යදම� සලකා බලල�. ඉ�� 
කාලෙ� ෙමම ක�මා�තය �ශාල වශෙය� 
පා� ලබ� ක�මා�තය�. ඒ බව වග�ව �� 
පා�ශව ද�නවා. ෙමාකද සෑම මාස �නකට 
වර�ම ප� ස�ප� සංව�ධන ම�ඩලය ම�� 
��වැය වා�තාව� ��� ��ම කරනවා. ඒ අ�ව 
අෙගා�� මාසෙ� මැද ෙවනෙකාට ��තරයක 
��පාදන ��වැය ��ය� පනහකට ආස�න 
අගය� ��යට දැ��ණා. ඒ ගැන ෙවළඳ 
ඇම�වරයා� දැ�ව�ව� ��ෙ�. ඒ වෙ�ම 
��ය� හැටට, හැටපහට ��තෙ� �ල ඉහළ 
යාම සමඟ ��ය� පහ�� �ල අ� කර�න� අ� 
සාක�ඡා කරලා ��ෙ�. එෙහම ප��ම� �ෙය�� 
ෙ� ��යට උප�ම ��ලර �ල� �යම කර ගැස� 
පත්රය� ��� ��ම ඉතාම ගැට�සහගත�. 
ෙමාකද ස�ව ආහාර සඳහා ෙයා�ග�න 

බඩඉ�� ෙසායාගැ�ෙ� ගැට� �ෙයනවා. ඒ 
ගැන අ� ෙවළඳ ඇම�වරයා සමඟ සාක�ඡා 
කළා. ෙ� ���ෙය� ප�ෙ� ��ය� පනහටව� 
��තරය� අෙල� කර�න එතැන� කතා�ණා. 
එෙහම කතා �ෙණ� ෙ� ගැට�වට ��ර �ස�ම� 
ලැෙබන���. 

ඒ වෙ�ම ෙ� �ාපාරයට අ�ක 
��යට �ද� වැයෙවනවා. ��� 
ෙගා�ෙපාළ� නඩ�� කරෙනක 
ෙ�� පහ� නැහැ. ෙබෙහ� 
ව�ග, �ට�� ව�ග, ���ය�ට 
ෙදන ඉ�ෙජ�ෂ�වලට ෙලා� 

�දල� වැයෙවනවා. එෙහම ග��� ��තරය� 
හද�න ද�ෙව� හද�න වෙ� මහ�� ෙව�න 
ෙවනවා. ෙ� ෙවලාෙ� ��තරය� පනහකටව� 
අෙල� කර�න ඕන �ය�ෙ� ඒක�.”

��තර �ල පහල යාම� සමඟ ��තර 

ආ�පෙ� �ල, ��තර කෑම එෙ� �ල පහල 

ය� ඇතැ� අෙ��ෂා කළද, තාම� එවැ�න� 

�� � නැත. ඒ ෙව�වට �ෙ� ��තර 

ෙවළඳෙපාෙළ� අ��ද� �මය. එෙහ� 

��තරය� ස� ෙදකකට වඩා ක� තබාගැ�ෙ� 

හැ�යාව� නැත. ��� ෙවළඳසැ�වල අෙල� 

කර�නට තබා ඇ� ��තරවල ක� ඉ��වන 

කාලය ෙදස�ය� ෙලස සටහ�ව �ෙ�. ෙ�බ� 

කළද ෙනාකළද ��තර ��පාදකයාට ��තර 

ෙතාග ෙවළඳෙපාළට ��� ෙනාෙකාට තබාගත 

හැ�ෙ� එතර� කල� පම�. එෙ�න� දැනට 

උ�ගතව ඇ� ගැට�ව ඉ�ම�� �ස�ගැ�ම 

අව�ය. නැ�න� ��තර ක�මා�තය වාෙ�ම 

��ගලෙය�ට ��තරෙය� ලබාගත හැ� 

ෙපාෂණයද අ��ව ය�ෙ�ය.

��තෙ� අද කතාව එෙ� �ව�, ��තෙ� �ණ 

ගැන අප ද�ෙ� කලක පට�ය. ඒ වාෙ�ම 

අද ඇ�� ඇ� ��තර �ඟය �ළ ඒ ආ�ත 

ක�මා�ත ෙබාෙහාමය� කරෙගන යාමට 

ෙනාහැ� � �ෙ�. ඒ අතර ෙ�� ක�මා�තය 

��කය. තවද �පලාව� ��පාදන සඳහාද 

අ�ද්ර�ය� ෙලස ��තර භා�තා ෙකෙ�.

ෙ� තර� ව�නා �යන ��තෙ� ගැන, 

ෙපාෂණෙ��� ෛව� ශා�� �ණව�ධන 

මහ��යෙග� අප ක�� �ම�ෙව�.

“ඇ�තටම �නපතා මහ�� ෙවලා වැඩ කරන 
��ගලෙය�ට වෙ�ම පාස� යන වයෙ� ද�ෙව�ට 
�නකට ��තරය� ලබා�ම ෛද�ක ෙප්රා�� 
අව�තාවෙය� වැ� ෙකාටස� ස���ණ කර�න 
ෙ�� ෙවනවා. ��තර �� මදෙ��, කහ මදෙ�� 
ෙපා� ප��ථ �ස� �ෙබනවා. �ෙ�ෂෙය�ම 
වැෙඩන වයෙ� ��න ද�ෙව�ෙ� මාංසෙ�� 
ව�ධනයට අ�ව� ෙපා� ප��ථය� වන 
ෙප්රා�� ලබාග�න පහ�ම ක්රමය� ෙලස ��තර 
�� මදය හ��ව�න ��ව�. ඊට අමතරව 
��තර �� මදෙ� ඇම�ෙනා අ�ල අඩං��. 
ෙකාෙල�ටෙරා� ෙරා�ෙය�ට න� ��තර කහ 

මදය ��� නැහැ. ඊට අමතරව ග�භ� මවකට 
�ව� අව� ෙපාෂණ සංඝටක �ස� ��තෙ� 
�ෙයනවා. ඒ අතර ෙප්රා��, �ට��, ඛ�ජ ලවණ 
වෙ�ම අ�ව� ෙ�ද අ�ල �ෙයනවා. ෙමය 
ආසා��කතා නැ� ආහාරය�.”

ආසා��කතා ඇ�ව�ෙ� ��තර �ල ඇ� �ටය. 

එන� දර�නට බැ� �ලකට පා�ෙභා�කයාට 

��තර �ල� ගත ෙනාහැ�ය. ���යට කරන 

ස�කාර සම�� ��තරය� ගැස��ෙ� 

�ලට ලබා�මටද ෙනාහැ�ය. එෙ�න� ��තර 

ක�මා�තක�වා�, ප�ෙභා�කයා� ආර�ෂා 

කර�� ක�මා�තය �කග�නට රජය මැ�හ� 

�ය ��ය. නැ�න� ර�තර� ආහාර වළ� ර� 

��තර දැ�ම ���ය� නවතා දැ�ය ��ය.

�පා වස�� එ���ංහ 

032022 අෙගා�� 31 වන බ��

��තර දැ�ම ���ය� නවතා දැ�ය ��ය.��තර දැ�ම ���ය� නවතා දැ�ය ��ය.

�පා වස�� එ���ංහ �පා වස�� එ���ංහ 

ඇ�ඳෙගන 
කනවා �යලා ��වට 

���ෙයා ක�ෙන� 
5 �ටා�ව�� 

වර�ම ප� ස�ප� සංව�ධන ම�ඩලය ම�� 
��වැය වා�තාව� ��� ��ම කරනවා. ඒ අ�ව 
අෙගා�� මාසෙ� මැද ෙවනෙකාට ��තරයක 
��පාදන ��වැය ��ය� පනහකට ආස�න 
අගය� ��යට දැ��ණා. ඒ ගැන ෙවළඳ 
ඇම�වරයා� දැ�ව�ව� ��ෙ�. ඒ වෙ�ම 
��ය� හැටට, හැටපහට ��තෙ� �ල ඉහළ 
යාම සමඟ ��ය� පහ�� �ල අ� කර�න� අ� 
සාක�ඡා කරලා ��ෙ�. එෙහම ප��ම� �ෙය�� 
ෙ� ��යට උප�ම ��ලර �ල� �යම කර ගැස� 
පත්රය� ��� ��ම ඉතාම ගැට�සහගත�. 
ෙමාකද ස�ව ආහාර සඳහා ෙයා�ග�න 

ෙපාෂණයද අ��ව ය�ෙ�ය.

��තෙ� අද කතාව එෙ� �ව�, ��තෙ� �ණ 

අද ද�ව�ට 
����� නෑ, ම� 
මා� ක�න� බෑ. 

අ�වට ��� 
��තෙර� නෑ

��පාදන �යදම 
එ�ක ��ය� 
හත�� �නට 
��තර ෙද�න 

බැහැ. ��පාදන 
�යදමම ��ය� 
පනහට වැ��
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අද ෙම� ජංගම �රකතන ෙනා��� එ�, 

ෙප�� බැ�� ��වල ෙ�ම�ය හැ�� එහා 

ෙමහා �ෙ� හ��ප� අ�ෙ� �ංගාෙගනය.

එෙ� �� ගණ� �� ෙප� හ�නක මතක 

උ��ම ���� අදට� ��තය ��න අ�� 

ෙ�මව��ය� මාතෙ�� අපට �ණගැ��. 

ඈ දැ� අ�හ�වන �ෙ�ය. ද� ���ර�ෙ� 

ආදරය ���� ක� ෙග�ව� එ� ලැ�� අ� 

��ස� �ග ආදර හ�න අද අෙ� ��තය 

ස�තකව ඇ� ල�සනම ��වටනය�.

“මම ඒ කාෙ� ඉෙග�ම හමාර කරලා නැ�� 
��ව�ය� ��යට ෙපාරම��ල ම� මහා 
��ාලෙ� ෙ�වය කළා. ඒ දව�වල ඉ�� හැඩට 
�වට ��යට ෙප�වෙත� එෙහම ��ෙ� 
නැහැ. ඔය කාෙ� ‘චලන �ත්ර’ �යන �නමා 
ප�තෙ�ක පෑෙ� ��� සංගමය� ��ණා. 
මා� ඒකට මෙ� ��තර යැ�වා. ඉ�� �ක 
දවස� ය�� මෙ� නමට ��� ෙගාඩ� ආවා.”

ඒ ආ ��� ෙගා�න අතෙ� �� එක 

හ��පත� ළඟ හැඩකාර �ය�� 

ජය�ලකෙ� ෙනත නතර �ෙ�ය. ��ෙ� 

�යා �� වද�වල හෘදයාංගම බව හ�ෙ� 

ඈ ද ෙනාදැ�ව�වම ෙ�මෙ� නාමෙය� 

හදවෙ� ෙ�ර�� �වර ෙව�� ���. ��රා 

ඇය ෙවත බැ�ම ෙහල�නට පට�ග�ෙ� 

එෙහමය. ෙ� ��ෙ� අ��කාරයා �ෙ� ෙ�� 

ධ�ම�� �ල� අෙ�ෙ�කර ය.

“එයාෙ� අදහ� මෙ� �තට ඇ��වා. 
යා�ෙව� ��යට මම �ල� ��� ��වා. එය� 
�ගටම ��� එ�වා. ඔෙහාම �ක කාලය� 
��� �යාෙගන ය�� එයාට මාව බල�න ඕන 
�යලා ��ණා. ඉ�� මම අ�මට� ෙ� ��� 
�වමා�ව ගැන �යල� ��ෙ�. එයා අෙ� 
ෙගදර ඇ�� කතාබහ කරලා �යා. ඒ ���ල� 
ආෙයම �� ��වා. මා� මග බලාෙගන ඉ�නවා 
ඉ�� එයාෙ� ��ම� එනක�. ඔය ��යට එයා 
��පවර� අෙ� ෙගදර ආවා �යා. එතෙකාට 
ඉ�� අ� ෙද�නා ෙප�ව��. අෙ� ෙගද��� 
කැමැ�ත �ල� ��ෙ�. 

ඔය අතෙ� මම එයාට �ග ��� එව�ෙ� නැහැ 
�යලා ෙ�� �යලා මට ��ය� එවලා ��ණා. 
මට ඒ ��ම දැ�කම ෙහාඳටම ෙ��� �යා. 
මම ���� ��ය� ��වා, අ� ෙ� ස�බ�ධය 
නව�ත�, මම �ය� �� �ක මට ආප� එව�න 
�යලා. මම එෙහම ��ෙ� 1958 අ���ෙ� 
දවසක. ඒ ��ම තැපැ� කරලා �ක දවස� 
�යා. ��ම� ��� ���� ��ය� එ�න� 
ඒ කාෙ� හැ�යට ස�ය� ෙදක� ගතෙවනවා. 
ෙකාෙහාමහ� මට ���� ��ය� ආවා. 
ඒ ��ම ඒ4 ෙකාළ එක ෙපළට අලවලා අ� 
��ස� �ග ��ම�. එක පැ�තක එයාෙ� 
�ෙ� මං ගැන �ෙයන ආදරය ගැන �යලා 
��ණා. අෙන� පැ�ෙ� �යලා ��ෙ� 
ක�. ඒ හැ�යාව එයාට ��ටලා ��ණා. 
ෙකාෙහාමහ� ෙහාඳම ෙ� තම� ඒ ��ම 

�යලා ��ෙ� මම එයාෙ� උප��ෙ�ට තෑ� 
��� පෑෙන�. ඒ කාෙ� ලංකාෙ� ��� ජන�ය 
ව�නා පෑන� තම� පාක� පෑන.”

�ය��ෙ� ෙදෙනත �ළ ඒ ආදර කතාෙ� �ප 

රා� අදට� �වමාන යැ� හැෙඟ�ෙ� ඇෙ� 

ෙදෙනත ඒ මතක සමඟ අදට� ��ෙස�� 

ඇ� ෙහ��. තම� එ� ��යට ඔ� 

බලාෙපාෙරා�� �ෙ� �� ���� ��ය� 

�ව� �ය�� ඔ�ට ආෙය� බැ�ෙ� ‘ඇ� 

ෙම�චර �ග ��ම� එ�ෙ�’ �යා�.

“මං එෙහම බැ�නට ඒ ��ෙම� ප�ෙ� අ� 
ෙද�නා ආෙය� යා� �ණා. ආදෙ� කර�න 

ග�තා. අෙ� ආදෙ� තව� ශ��ම� �ණා. ඒ 
��යට අ� අ��� දහය� ආදරය කරලා 1961 
� තම� �වාහ �ෙ�. �වාහෙවලා මාතෙ� 
පලාප�වල ප�ං�යට ආවා. එතෙකාට මෙ� 
වයස අ��� ��හය�. මහ�තය� මා� හ�ම 
ස��� ��තය ගතකළා. ඒ ��තය ඇ�ෙ� අ� 
හ� අවෙබාධෙය� කට�� කළා. අ�ට ��� 
��ෙදෙන� ලැ�ණා. අ�ෙ� මත� කර�� 
ඉ�� අ� ෙද�නෙ� රස කතාව තම� ෙගාඩ� 
ෙවලාවට ෙ� ��ම. ඒ අ�තය අදට� ����.”

�� ��ම ෙන�ම �වෙනාපාය කරග� ඔ� 

�� අෙ� වැඩද කර�නට කැමැ�ත� දැ�� 

අෙය�. ඔ� 1964 වසෙ� ෙකාළඹ මහෙරාහෙ� 

�ය� වා�� සඳහා එකල �� ��ම ප��ාග 

ෙකාට �ෙ�. ඒ ඔ�ෙ� ප��ාග�� �ෙ� 

එ� අව�ථාව� පම�.

“2013 දවසක මහ�තයා හ��ෙ� අස�ප 
�ණා. ඉ�ම�� ෙරාහලට එ�ක �ය� ඔ� 
අ�ව �ලා �යා. ඒ ෙමාෙහාත මට දැ�ෙ� මෙ� 
�� ෙලාකයම කඩාෙගන වැ�ණා වෙ��. මම 
ඒ ��� ඉ�නෙකාට මාව ���ෙ� ඇදෙගන 
වැ�ලා ක�ල� කැ�ණා. ඒකට ප්ර�කාර කළා. 

ඒ� ක�ල හ�යටම �ව කරග�න බැ� �ණා. 
දැ� ක�ල තරම� ෙකාට�. ඉ�� මම වැ��රම 
ඉ�ෙ� ඇඳට ෙවලා. හැබැ� �තට ත�කම� 
නැහැ. මෙ� මහ�තයා �� �� ��ම� එයා 
ඒ ��ම �ය� පෑන� ෙකා�ෙ� යට �යාෙගන 
තම� මම ��ග�ෙන�. ඒ ෙ�ව� මම පණ වෙ� 
ආර�ෂා කරනවා. මෙ� මහ�තයා �යය�න 
ක�� දවසක �තාලට �යලා �ෙයනවා අ�මව 
ආදෙර� බලාග�න �යලා. මම අද ද�ව�ෙ� 
ඒ ආදර සැල�� ලබ�� ස��� කාලය ගත 

කරනවා. මෙ� ෙලා� �තා ධ��ක මෙ� �ය� 
උප�ථාන කට�� කරනවා වෙ�ම එයා තා�තා 
කළ �� ��ම ෙනළා අෙල� ��ෙ� ��යාව� 
�ගටම කරෙගන යනවා.” 

�ය�� මාතාව එෙ� �යා ඒ �� ��ම නැවත 

�යව�නට �වාය. එය අද වන�ට ෙකාෙත� 

වාරය� �ය�ෙ� දැ� �ය�නට ඇයව� 

ද�ෙ� නැත.

අද ෙබාෙහා ෙප� කතාව� එක එ�.එ�.එ�. 

එෙක� ඇරෙ�. ඊට ඕනෑ ‘හා�’ �ය�නට 

පම�. එෙ� ඇරෙඹන ෙප� කතාවක ආ� 

කාලය දවසදැ� ෙදකදැ� �ය�නට ��ෙව� 

ද�ෙ� නැත. ඒ අතෙ� අ�ථව� ආදර කතාද 

නැ�වාම ෙනාෙ�.

“අද සමහර ත�ණ ළම��ට ෙහාඳ ශ��ම� 
ආදරය� ෙගාඩනගාග�න බැ� ��ධ ප� 
අර�� �ස�. සමහ��ෙ� කප�ක� වැ��. 
ඒ� අ�� පර�පරාවට අවෙබාධය� �ෙය�න 
ඕන තම�ෙ� ආදර ස�බ�ධය ෙකාෙහාමද 
ඉ��යට ෙගනය�ෙ� �යලා. ඇ�තටම 
අනාගතයට සහක�ෙව� සහකා�ය� 
ෙතාරග�නවා �ය�ෙ� අද �වාහ ෙවලා ෙහට 
��කසාද ෙවනවා �යෙනක ෙනෙව�ෙ�. ඉ�� 
ෙබාෙහාම ක�පනාෙව� තම�ට ගැලෙපන 
ෙකනා ෙසායාග�න ඕන.”

ඇය එෙ� �ය�ෙ� �ය �වන අ�දැ�� 

ඇ���. ආදර�ය සැ�යා අද ළඟ නැත�, 

ඔ� �� ආදරය, ෙසෙනහස අදට� ඇෙ� 

�ෙ� ස��හ�ව ඇ�ෙ� ක�ය� ෙල��. ඒ 

�� ��ෙ� අ��වැ� අදට� ඇෙ� හදවත 

ආදරෙය� ආම�ත්රණය කරන බව එම 

ෙදෙන�� අ��වට �යැ� �ෙ�.

හදවෙ� ෙ�ර�� �වර ෙව�� ���. ��රා 

ඇය ෙවත බැ�ම ෙහල�නට පට�ග�ෙ� 

එෙහමය. ෙ� ��ෙ� අ��කාරයා �ෙ� ෙ�� 

ධ�ම�� �ල� අෙ�ෙ�කර ය.

“එයාෙ� අදහ� මෙ� �තට ඇ��වා. 
යා�ෙව� ��යට මම �ල� ��� ��වා. එය� 
�ගටම ��� එ�වා. ඔෙහාම �ක කාලය� 
��� �යාෙගන ය�� එයාට මාව බල�න ඕන 
�යලා ��ණා. ඉ�� මම අ�මට� ෙ� ��� 
�වමා�ව ගැන �යල� ��ෙ�. එයා අෙ� 
ෙගදර ඇ�� කතාබහ කරලා �යා. ඒ ���ල� 
ආෙයම �� ��වා. මා� මග බලාෙගන ඉ�නවා 
ඉ�� එයාෙ� ��ම� එනක�. ඔය ��යට එයා 
��පවර� අෙ� ෙගදර ආවා �යා. එතෙකාට 
ඉ�� අ� ෙද�නා ෙප�ව��. අෙ� ෙගද��� 
කැමැ�ත �ල� ��ෙ�. 

ඔය අතෙ� මම එයාට �ග ��� එව�ෙ� නැහැ 
�යලා ෙ�� �යලා මට ��ය� එවලා ��ණා. 
මට ඒ ��ම දැ�කම ෙහාඳටම ෙ��� �යා. 
මම ���� ��ය� ��වා, අ� ෙ� ස�බ�ධය 
නව�ත�, මම �ය� �� �ක මට ආප� එව�න 
�යලා. මම එෙහම ��ෙ� 1958 අ���ෙ� 
දවසක. ඒ ��ම තැපැ� කරලා �ක දවස� 
�යා. ��ම� ��� ���� ��ය� එ�න� 
ඒ කාෙ� හැ�යට ස�ය� ෙදක� ගතෙවනවා. 
ෙකාෙහාමහ� මට ���� ��ය� ආවා. 
ඒ ��ම ඒ4 ෙකාළ එක ෙපළට අලවලා අ� 
��ස� �ග ��ම�. එක පැ�තක එයාෙ� 
�ෙ� මං ගැන �ෙයන ආදරය ගැන �යලා 
��ණා. අෙන� පැ�ෙ� �යලා ��ෙ� 
ක�. ඒ හැ�යාව එයාට ��ටලා ��ණා. 
ෙකාෙහාමහ� ෙහාඳම ෙ� තම� ඒ ��ම 

ෙබාෙහාම ක�පනාෙව� තම�ට ගැලෙපන 
ෙකනා ෙසායාග�න ඕන.”

ඇය එෙ� �ය�ෙ� �ය �වන අ�දැ�� 

ඇ���. ආදර�ය සැ�යා අද ළඟ නැත�, 

ඔ� �� ආදරය, ෙසෙනහස අදට� ඇෙ� 

�ෙ� ස��හ�ව ඇ�ෙ� ක�ය� ෙල��. ඒ 

�� ��ෙ� අ��වැ� අදට� ඇෙ� හදවත 

ආදරෙය� ආම�ත්රණය කරන බව එම 

ෙදෙන�� අ��වට �යැ� �ෙ�.

මම ���� ��ය� ��වා, 
අ� ෙ� ස�බ�ධය නව�ත�, 

මම �ය� �� �ක ආප� 
එව�න �යලා. ඒ ��ම 

තැපැ� කරලා �ක දවස� 
�යා. ��ම� ��� ���� 

එ�න� ඒ කාෙ� හැ�යට 
ස�ය� ෙදක� ගතෙවනවා

අද එයා නැත�, ඒ ආදරය� 
ද�ව�ෙ� ආදරය� එ�ක මං 

ස��� ඉ�නවා

ෙ�ම�ත �යනප�රණ

පාක� පෑෙන� �ය� අ� ��ස� �ග ආදර හ�න 
අදට� මෙ� ෙකා�ෙ� යට �ෙයනවා
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��වාස කර�න අමා� අ�� පෙ� 

කතා�දර අහ�න ද��න ලැෙබන එක මෙනා 

වෘ��කෙය�ට  සාමා� ෙදය�. න�ශාෙ� 

කතාව� මට එෙහම අමතක ෙනා�� �ක� 

�ෙ�ෂ කතාව�.

ෙ� කා�තාව ��ග�� වෘ��යක �රතෙවන 

�ක� ප්ර��ධ කා�තාව�. න�ශා �ඩා 

කාෙල�ම ඇෙ� ෙදමා�ය� ෙව�ෙවලා. 

��කසාෙද� ප�ෙ� ෙදම��ෙයා �ෙ�ශගත 

ෙව�� �සා ඇයව �කබලාෙගන �ෙය�ෙ� 

ඇෙ� නැ�ද�ය.

තම� කව�ව� �වාහ ෙව�ෙ� නැහැ �යලා 

අ�ම� තා�ත� ෙව��� දවෙ� න�ශා 

�තාග�තා�. එෙහම ��වට ෙමාකද උස� 

අ�ාපනය අහවර කළ හැ�ෙ�  හ���ෙ�ම 

ඇය �වාහ ෙවලා. හැබැ� සැ�යා තම�ට 

���� �නවා වැ�� �යලා අ���ද� 

ය�න� ක�� න�ශා ඔ�ෙග� ෙව�ෙවලා.

වසරකට ප�ෙ� න�ශා තව� �වාහය� 

කරෙගන. ඔ� ෙවන� ජා�යක අෙය�. ෙ� 

��ගලයා ඇයෙ� ආග�ක කට�� කරන 

ගම� ඔ�ෙ� ආග�ක කට��වලට� 

ස�බ�ධ ෙව�න �යලා ��� �ගටම ඇෙග� 

ඉ��� කළා�. ෙ� කාරණාව ෙනා��� 

�සා න�ශා ඔ�ෙග�� ෙව�ෙවලා. න�ශා 

��ව�වට �වාහෙවලා �ෙය�ෙ� ඇෙ�ම 

වෘ��ය සගෙය�ව. ඇය ��යාෙව� 

ඉහළට යනවට ඔ� අකමැ� බව ��� �සා 

ඔ�ෙග� ෙව�ෙව�න �රණය කරලා. හැබැ� 

��ා��ලව ෙව�ෙව�න ක�� හ�� 

අන�ර�� ඔ� �ය���.

න�ශා ෙ� ෙවනෙකාට ඉ�ෙ� හතරවැ� 

සැ�යා එ�ක. ඔ� සමඟ ඇ�කරග�� 

ගැ�ම� �සා ඔ�ෙග�� ෙව�ෙව�න ඇය 

�රණය කරලා. න�ශෙ� ඔය හතරවැ� 

සැ�යා තම� ඇයව මෙ� ළඟට එ�කරෙගන 

ආෙ�.

බැ� බැ�මටම න�ශා �ක� ෙවන� කා�තාව� 

බව මට ෙ��ණා. ��කසාදයකයට ය�න 

තර� මහා ප�මාණ වැර� ඇෙ� පැර� 

සැ�ය�ෙග� මම දැ�ෙ� නැහැ. වරද� 

��බ� උපෙ�ශනෙය�ව� කතාබහ 

ම��ව� ඒ වැර� �වැ�� කරග�න ඇය 

උ�සාහ කරල� නැහැ. තම� ��යාව� 

කරන ෙබාෙහාම �වා�න කා�තාව�, තම�ට 

�ං� වැ��ද� කළ� ඒ ම��සයව අතඇරලා 

ද�න ඕෙ� වෙ� මතයක තම� ඇය ��ෙ�.

න�ශා ෙබාෙහාම තද ���වා��ය� 

බව� මට ෙ��ණා. අර ඊ�යා 

��වා�� �ය�ෙ�. ��� සංහ�ය 

එ�කම ෛවරෙය� ඉ�න එක තම� 

�යම ගෑ�කම �යලාෙ� ඒ වෙ� 

උද�ය �ත�ෙ�. හැබැ� එෙහම� 

�යලා ත�යම �ව� ෙව�න න�ශා උ�සාහ 

කරල� නැහැ.

න�ශාෙ� ඔ�වට ෙ� වෙ� අදහ� කාවැ�ලා 

��ෙ� ඇෙ� නැ�ද�ය �සා. ඇය 

��� ෙව�ෙව� හඬ නගන ෙමාක�ෙදා 

සං�ධානය� ඉ�නව�. ෙ� කා�තාව� 

ෙදපාර�ම ��කසාද �� කා�තාව�. 

තම�ෙ� වැර� �සා ප�ල �කග�න 

බැ�ෙවන ෙගාඩ� ගෑ� උද�ය කර�ෙ� ��� 

සංහ�යටම බැන බැන දැ� ��වා��ය� 

��යට සමාජෙ� කැ�ලා ෙ��න දඟලන එක. 

එෙහම අයෙග� ප�� උපෙද� අරග�න 

�යාම ප�� කැෙඩන එක අහ�න ෙදය� 

ෙනෙම�.

සැ�යා සැෙර� වචනය� ��ව� තම�ට 

�මා �නවාය, යට� කරග�නවාය �යලා 

�තලා ��කසාද ෙව�න �තනවා න� එක 

��වාදයව� �වා�න�වයව� ෙනෙම�. 

ෙමාඩකම.

ෙ� ෙලාෙ� �යට �ය� ස���ණ ���� 

නැහැ. ඉ�� කසාද බැඳලා �ක කාලය� 

යනෙකාට ෙද�නට ෙද�නාෙ� අ�පා� ෙ��න 

ග�න එක සාමා��. කර�න ඕෙ� ෙද�නා 

එක�ෙවලා ඒ අ�පා� හ�ෙගන ඉ�සරහට 

යන එක �සක ෙ�රෙටාම ක�� ��කසාෙ� 

ඉ�සරහට �ෙගන නටන එක ෙනෙම�.

��ඳ� �ණාම සැ�යට යට�ෙවලා ඉ�න 

ඕෙ� නැහැ. හැබැ� සැ�යාව යට� කරග�න 

ඕන� නැහැ. �වා�න කා�තාව� �යන එක 

අනව� ��යට ඔ�වට ග�න ���ඳෑව� 

සැ�යව යට� කරග�න, පාලනය කර�න 

උ�සාහ කරන බව මම දැකලා �ෙයනවා. 

එෙහම �ෙගන ඉ�න ක�ණා�ය ගලවලා 

ම��ථ ��යට කාරණා �හා බලනවා න� 

ෙද�නට සමබරව ප�ල ඉ�සරහට අරෙගන 

ය�න ��ව� බව මම න�ශාට පැහැ�� 

කළා. ෙදවැ� ෙකනා බැ�දම පළවැ� ෙකනා 

ඊට ෙහාඳ� �යලා ��ණා. හතරවැ� ෙකනා 

බැ�දම ඊට ක�� �� ��ෙදනාම ඔ�ට වඩා 

ෙහාඳ� �යලා ��ණා �යලා එ�තැනක� 

ඇය ��වා. ඉ�� �ං�වට ර�� ස�ව� 

ම��� තැ�වල�ම උපෙ�ශනයට �යා 

න� න�ශාෙ� ��ෙ� ෙ� තර� සං��ණ 

ෙනාෙව�න ඉඩ ��� බව� මෙ� මතය. 

ෙමාන වැ��ද ��ණ� බැඳග�� ෙබෙ� 

ගහ�න ඕෙ� �යලා එෙහම ෙනෙම� 

ෙ� කතාෙව� මට �ය�න අව� �ෙ�. 

අතා��න ඉ�ම� ෙව�න ක�� වැර� 

හ�ග�න උ�සාහ කර�න. අනව� ��යට 

�වා�න නැ�ත� ��වා� ක�ණා� �ෙගන 

ප�� ක�න අමා��. ඒ �සා හැම කාරණාව� 

�හාම ම��ථව බල�න. �තරම ම�ම 

ප්ර�ප�ව අ�ගමනය කර�න �යලෙ� 

��හා���ෙවා� ෙ�ශනා කෙ�. ප�� 

��ෙ�ට� ඒක අ�ළ�.

මානව හැ�යා ප්රව�ධන 
�ෙ�ෂඥ හා ෙ��ඨ 
මෙනා��ා උපෙ��කා
ර�නා ��ප �මා�

06 2022 අෙගා�� 31 වන බ��

ත්ර�තවා��ෙග� ඇ�ව� 

ප�� කන ��ය 
��වා��ෙග�

අහ�න එපා
�ෙ� ඇ�මට ෙකා�ෙට

මා� කරනවා වෙ� ���� 
මා� කරලා කසාද ��ෙ� 

ප්ර�න �සඳ�න බෑ

අන�ර�� ඔ� �ය���.

න�ශා ෙ� ෙවනෙකාට ඉ�ෙ� හතරවැ� 

සැ�යා එ�ක. ඔ� සමඟ ඇ�කරග�� 

�ං� වැ��ද� කළ� ඒ ම��සයව අතඇරලා 

ද�න ඕෙ� වෙ� මතයක තම� ඇය ��ෙ�.

න�ශා ෙබාෙහාම තද ���වා��ය� 

බව� මට ෙ��ණා. අර ඊ�යා 

��වා�� �ය�ෙ�. ��� සංහ�ය 

එ�කම ෛවරෙය� ඉ�න එක තම� 

�යම ගෑ�කම �යලාෙ� ඒ වෙ� 

උද�ය �ත�ෙ�. හැබැ� එෙහම� 

බැ�දම ඊට ක�� �� ��ෙදනාම ඔ�ට වඩා 

ෙහාඳ� �යලා ��ණා �යලා එ�තැනක� 

ඇය ��වා. ඉ�� �ං�වට ර�� ස�ව� 

ම��� තැ�වල�ම උපෙ�ශනයට �යා 

න� න�ශාෙ� ��ෙ� ෙ� තර� සං��ණ 

ෙනාෙව�න ඉඩ ��� බව� මෙ� මතය. 

ෙමාන වැ��ද ��ණ� බැඳග�� ෙබෙ� 

ගහ�න ඕෙ� �යලා එෙහම ෙනෙම� 

ෙ� කතාෙව� මට �ය�න අව� �ෙ�. 

අතා��න ඉ�ම� ෙව�න ක�� වැර� 

හ�ග�න උ�සාහ කර�න. අනව� ��යට 

�වා�න නැ�ත� ��වා� ක�ණා� �ෙගන 

ප�� ක�න අමා��. ඒ �සා හැම කාරණාව� 

�හාම ම��ථව බල�න. �තරම ම�ම 

ප්ර�ප�ව අ�ගමනය කර�න �යලෙ� 

��හා���ෙවා� ෙ�ශනා කෙ�. ප�� 

��ෙ�ට� ඒක අ�ළ�.

තම�ෙ� වැර� �සා ප�ල 
�කග�න බැ�ෙවන 
ෙගාඩ� ගෑ� උද�ය 

කර�ෙ� ��� සංහ�යටම 
බැන බැන දැ� ��වා��ය� 

��යට සමාජෙ� කැ�ලා 
ෙ��න දඟලන එක. එෙහම 

අයෙග� ප�� උපෙද� 
අරග�න �යාම ප�� 

කැෙඩන එක අහ�න ෙදය� 
ෙනෙම�

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��



�ෙ�, ඉ��යාෙ� මහාරා�ට 

ප්රා�තෙ� �ශාලතම නගරය. 

ඓ�හා�ක අ�� �ශාල ව�නාකම� 

�ෙයන නගරය� �ණාට ෙ� 

නගරෙ� ��ප�කම �ෙය�ෙ� ඒ 

ව�නාක�වලට වඩා ඉහ��. ඉ�� 

1979 අෙගා�� 13 ෙව�� ෙ� �යන 

�ෙ� නගරෙ� අහසට වහල�ව� 

නැ� ��ලක ල�සන ෙක�ෙල� 

ඉපෙදනවා. අදට� ඉ��යාෙ� 

සමහ� �වකෙ� ඉප�ම ��ග�න 

කැම� නැහැ. ඉ�� ෙ� �යන 

ගෑ� ළමයෙ� ෙදමා�ෙයා� ඇයව 

��ග�න කැම� �ෙ� නැහැ. ඒ 

��ග�ත� ඇයට ක�න කෑම ෙ�ල� 

ෙද�නව� ඔ��ට ව�කම� ��ෙ� 

නැහැ. ඒ �සා ඉප�ලා මාසය� 

ය�න ක�� ෙ� 

ෙදමා�ෙයා ඇයව �ෙ� �වා�තව 

ළමා �වාෙසට බාර��නා. ළමා 

�වාෙස� �ං� ෙදා�ට නම ��ෙ� 

‘ල�ලා’ �යලා.

හෙ�� සහ � �ටාෙ�ක� �ව��ෙ� 

ඇම�කාෙ� ��ග�වල. හෙ�� 

ඉ��යා� ජා�කෙය�. � �තා� 

ජා�ක කා�තාව�. ප�ලට බර� 

කරෙගන සමහ�  ද�ව�ව 

පාරට �� කර�� ෙ� 

ෙද�නා ද�ෙව�ෙ� 

�රත� බල�න 

අව�ථාව� ෙද�න 

�යලා �වා 

� ෙද�ය� 

වැ��. ෙද�ය� ඒ ප්රා�ථනාවලට 

ක� ෙනා�� �සා ඔ�� ��ප� 

බං�ලාෙ�ශ �ය�ය�ව ද�කමට 

හ�ග�තා.

“�ෙව� වෙ�ම මට �ෙත�� ඕෙ�.”

� ඊළඟට පැ�ෙ� �ෙත�ව. ඉ�� 

ෙ� �වළ �ෙ� �වා�තව ආශ්රමයට 

ය�ෙ� ��� �ෙත� ෙහායාෙගන. 

ඒ ෙවලාෙ� ආශ්රමෙ� �ං� �ෙත� 

ෙනා�� �සා �ෙ� ඇ� ෙදක 

ඉෙ�ටම වෙ� ල�ලාෙ� �හාවට 

හැ�ණා.

“ෙම�න බල�නෙකා. ෙ� ෙක�ලෙ� 
�ණ අ�ංසක පාට�, ඇ� ෙදක ත� 
ෙදක� වෙග�.”

� හෙ��ෙ� කනට කරලා ��වා.

��මය වශෙය� ල�ලව ද�කමට 

හ�ග�න ග�� �ටාෙ�ක� �වළ 

ඇයට �සා �ටාෙ�ක� �යලා 

අ�� නම� ��නා. ප�ව ඔ�� 

ඇම�කාෙව� ඔ�ෙ��යාෙ� 

ප�ං�යට �යා.

අ��ෙ� ද�ව�ට තම�ෙ� ෙ� 

ව�� හ�� ද�ව�ට වෙ� සලක�න 

��ව� ���� ෙ� ෙලාෙ� ඉ�නවා. 

හෙ�� සහ �� �සාට සැල�ෙ� 

එෙහම. හෙ�� උපෙ� ඉඳලා 

�ක�වලට ආදෙ� කළ ම��සෙය�. 

ඉ�� ඔ� �සාව� �ං� කාෙ� 

ඉඳලම �ක�වලට ෙයා� කළා. පාස� 

කාෙ� ඉඳලා �ක� �ඩා කර� �සා 

ඒ අතරම ��� ��ව��ාලෙය� 

මෙනා�� ශා�ත්රප� උපා�ය� 

ස���ණ ෙක�වා.

මෙනා��ාව ඉෙගනග�ත� �සාට 

අව� �ෙ� �ක� �ඩාෙව� 

ඉහළට ය�න. ඉ��යා�ව�ෙ� ෙ� 

වල �ක� �ඩාව �ෙයන බව ඈ 

�තරම ��වාස කළා. 1997 � ප�� 

යව��ය� ��යට ඔ�ෙ��යා� 

�ක� �ගයට ඇ��ෙවන �සා 

ඇෙ� මංගල තරඟෙ��ම ෙහා�� 

ද�ක� ෙප��� කළා. ඊටප�ෙ� 

�ඩා කර� හැම තරඟයකම ෙහා�� 

�ඩා කළ �සා 2000 ව�ෂෙ�� ඇයට 

ඔ�ෙ��යා� ජා�ක කා�තා �ක� 

කණඩායමට ඇ�� ෙව�න වාසනාව 

ලැ�ණා.

�සාෙ� මංගල ජා��තර තරඟය 

පැවැ�ෙව�ෙ�  එංගල�ෙතට 

එෙර�ව. ඔය තරෙඟ�� ඇය 

නරඹ�න� ��මෙවන තාෙ� 

��හරඹක �රත �ණා. ඊටප�ෙ� 

2001 අ���ෙ� ඔ�ෙ��යා� 

කා�තා �ක� ක�ඩායෙ� ඉ�� 

ෙපළ තරඟකා�ය� ��යට 

�ඩා කළා. 2005 ෙලාක �සලාන 

�ක� තරඟාව�ෙ� ෙදවැ� 

තරෙඟ� ෙනාදැ� ල�� 120� 

ගහන �සා ඒ තරඟාව�ෙ� හැම 

තරඟයකම වා�තාගත ��යට �ක� 

දවාග�නවා. ඔය ද�ක� �සාම 

2007� ඔ�ෙ��යා� ජා�ක කා�තා 

�ක� ක�ඩායෙ� නායක�වය �ෙ� 

ළමා �වාෙස� ඔ�ෙ��යාවට �ය 

�සාට ලැෙබනවා.

�� ඉ�ය� ��කාව� ෙව�� �සා 

�ටාෙ�ක� ෙලාකෙ� ප්ර�ඛතම �� 

ඉ�ය� ��කාව ��යට ෙ��ගත 

ෙවලා �ෙයනවා. ඒ �තර� ෙනෙම� 

එ��න තරඟවල� ල�� 1000� 

සහ ක�� 100� දවාග� පළ� �ක� 

��කාව ඇය�.

2013 ඔ�ෙ��යාව කා�තා ෙලාක 

�සලානය �නාග��� �සා� �ක� 

ක�ඩායමට තරඟ කළා. ෙකාෙහාම 

න�� 2013 අ���ෙද� �ක� 

�ඩාවට ස�ෙද�න �සා �රණය 

කළා. �ක� �ඩාවට ස�ෙදනෙකාට 

ඇය �ඩා කරලා �ෙයන ජා��තර 

තරඟ ප්රමාණය 187�. ෙ� ෙවනෙකාට 

ඇය ඔ�ෙ��යා� තරඟ ��තර 

�චා�කාව� ��යට කට�� කරනවා.

“අර� හ�ග�� ෙකෙන� �යලා 
දැනග�තම සමහ� ��ෙම� 
වෙ� මෙ� �හා බලනවා. ද�කමට 
හ�ග�� ෙකෙන�ද �යන එකට වඩා 
ඒ ෙකනාෙග� ෙලාෙකට ෙවන ෙ�වය� 
ව��ෙ�. අ�ක අ�� යා�ෙවා� එ�ක 
බැ�වහම මට �ය�න �ෙ�ෂ කතාව� 
�ෙයනවා. ඒ ගැන මට ස���.”

�සා �ය�ෙ� අර ල�සන ඇ�ව�� 

�නාෙව�. ෙලාකෙ� ���ටතම 

�ක� ��කාව� ��යට අද ඇෙ� 

නම �ක� ඉ�හාසෙ� �යැ�ලා. 

උ�සාහය කැප�ම �ෙයනවා න� 

කාෙ� ක�ද, එ�ෙ� ෙකාතැ��ද 

�යන එක අ�ළම නැහැ �යන එක 

ෙනෙම�ද �සා අ�ට �යලා ෙදන 

පාඩම?

072022 අෙගා�� 31 වන බ��

�සා �ටාෙ�ක�

ය�න ක�� ෙ� 

ෙදමා�ෙයා ඇයව �ෙ� �වා�තව 

ළමා �වාෙසට බාර��නා. ළමා 

�වාෙස� �ං� ෙදා�ට නම ��ෙ� 

‘ල�ලා’ �යලා.

හෙ�� සහ � �ටාෙ�ක� �ව��ෙ� 

ඇම�කාෙ� ��ග�වල. හෙ�� 

ඉ��යා� ජා�කෙය�. � �තා� 

ජා�ක කා�තාව�. ප�ලට බර� 

කරෙගන සමහ�  ද�ව�ව 

පාරට �� කර�� ෙ� 

ෙද�නා ද�ෙව�ෙ� 

�රත� බල�න 

අව�ථාව� ෙද�න 

�යලා �වා 

� ෙද�ය� 

�සා �ටාෙ�ක�

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

අ�� අයට
නැ� ��ෙ� 

��ත කතාව� 

මට �ෙයනවා
අනාථ �වාසය�� ���� ඔ�ෙ��යා� 

�ක� ක�ඩායෙ� නා�කාව



08 2022 අග�ෝස්තු 31 වන බදාදා

රගේ ඕනෑම තැනකට ග�ොස් පුටු වියන සහ 
ඒ උපයන මුදලින් ජීවතගවන විපුල සරත 
ප්රනොන්දු සහ කමලො රණසිංහ යුවළ �ැනයි 
ගේ කතොව. ගේ ගදගදනොම දෑස් ගනොගපගනන 
අයවලුන් වීමයි ඔවුන්ගගේ කතොගේ විගේෂතවය 

සරත් ටියුෂන් ගුරුවරයෙකි. 2002 වසයේ 

යේ කිෙන දවයේත් ඔහු සිටියේ සුපුරුදු පරිදි 

ටියුෂන් පන්තිෙක උගන්වන ගමන්ෙ. දෑේ 

යදකම යනොයපනුණත් පන්තිෙට ළමයින්යගේ 

හිඟෙක් යනොතිබුයේ හතළිේ විෙැති 

සරත් ඉගැන්වීයේ කොේෙයෙහි සූරයෙකු වූ 

නිසොෙ. එදා එයෙස පන්තියේ උගන්වමින් 

සිටිෙදී සරත්යගේ අතිජොත මිත්රයෙක් ඔහු 

යසොෙොයගන පන්තිෙ ළඟට ආයේෙ. රැෙක් 

දවොෙක් නැතිව යහොඳට සූේ යවන්යනකු 

වශයෙන් මිතුරන් අතයේ නේ දරො සිටි ඒ 

මිත්රෙො පැමිණ තිබුයේ සරත්යගන් පුුංචි 

අතමොරුවක් කරගන්නටයි. 

“යොළුවො ඇවිත දවලට බත එකක් කන්න 

කියලො රුපියල සීයක් ඉලලුවො. ගේ හොදයො 
කරටි කැගෙන්න ගබොන බව දන්නො නිසො මට 
සැක හිතුණො කන්න කියලො සලලි ඉලලන්ගන් 
ගබොන්නවතද කියලො. පස්ගස් මිං කිේවො 
රුපියල සීයක් ගදන්නේ, හැබැයි කෑගේ බත 
කියලො ඔප්පු කරන්න බත එක ඔතලො තිගයන 
පතතර පිටුව මට ග�නැත ගපන්නන්න කියලො. 
ඉතින් ඒ කිේව විදියට එදා බත එක කොලො 
මිනිහො පතතර පිටුවත අරග�න මොව ගහොයන් 
ආවො.”

ඒ පත්තර පිටුව සරත්යගේ ජීවිතෙ 

මුළුමනින්ම යවනේ කරන්නට ෙන එකක් 

බව මිතුරො තිෙො සරත්වත් දැන සිටියේ 

නැත. නිකමට යමන් එහි පළකර තිබූ 

මුංගෙ යෙෝජනොවකට පිළිතුරු ලිෙො ඇයගේ 

පොේශවයෙන් ඊට ප්රති උත්තරෙක් ෙැයබන 

යතක් සරත් බෙො සිටියේෙ. දින කීපෙක 

ඇවෑයමන් ඒ පිළිතුරු ලිපිෙත් ඇයගන් 

ෙැබුණි. යමොරටුයේ විපුෙ සරත් ප්රනොන්දුත් 

කුරුණෑගෙ, වොරිෙයපොෙ කමෙො රණසිුංහත් 

එක වහෙක් ෙටට පැමිණියේ එයහමෙ.

“කමලගගේ එක ඇහැක් සේපූරණගයන්ම 
ගප්න්ගන් නෑ. අගනක් ඇහැත තිගයන්ගන් 
ගප්න ගනොගපගනන �ණනට. මමත උපතින්ම 
අන්්ධ ගකගනක් ගනගවයි. මගගේ එක ඇහැක් 
ගහොඳට ගපනුණො. එකයි ගනොගපනුගේ. ඒත 
ගපොඩි කොගල එක දවසක් මගගේ ගපනීම තිබුණු 
ඇගේ අගප් නිංගිගගේ ඔලුව තදින්ම වැදුනො. ඒ 
ගවලොගේ ඒක වැඩිය �ොණක් වුගේ නෑ. ඒක 
නිසො නොලො කොලො දවල ටිකක් නිදා�තතො. 

අගන් ගදයියගන් ඇහැගරද්දි මගගේ ඒ ඇහැත 
ගප්න්ගන නෑ. අේමලො ගපනුම �න්න මොව 
අරන් ගනොගිය තැනක් නෑ. ඒත වැෙක් වුගේ 
නෑ. ඊටපස්ගස් ඉතින් අවුරුදු දහතුගන් ඉඳන් 
මිං සේපූරණගයන්ම අන්්ධයි.”

විවොහෙ යකොතරේ රසවත් වුවද සරත්ටත් 

කමෙොටත් ඊළඟට ආ නීරසම ප්රශනෙ ේථීර 

ආදාෙේ මොේගෙක් නැතිකමෙ. අන්්ධභොවෙ 

සහ වෙේගතවීම එක්ක ටියුෂන් පන්ති 

යකරිලෙත් හිතන තරේ පහසුවක් වුයේ 

නැත.  ඇරත් එෙ ේථීර රැකිෙොවක්ද 

යනොයේ. එනිසො යේ යදයදනො එක්ව අලුත් 

වැඩකට අතගැසුයවෝෙ. ඒ පුටු විවීමටෙ.

“ඒ කොගල අගප් අේමලො අක්කලො එගහම 
කැඩුණු පුටු වියනවො. එතගකොට මිං පුිංචියි. 
ඉතින් මිං ඒ දිහො බලොග�න ඉඳලො ගකොගහොම 
හරි පුටු වියන වැගේ ඉග�න�තතො. කමලටත 
පුරුදු කළො. ඊටපස්ගස් ගදන්නම �මක් �මක් 
�ොගේ ගිහින් පුටු වියන රස්සොව පටන්�තතො.”

මුෙදී ඔවුන්ට එෙ යලසිවුයේ නැත. 

ඔවුන්යගේ අන්්ධභොවෙ නිසො එවැනි වැඩක් 

භොරයදන්නට මුෙදී ඇතැමුන් අදිමදි 

කළහ. එයහත් සිෙලෙ කණපිට යපරලුයේ 

යමොයහොමඩ් ෆවුසොන් නමැති මුේලිේ 

තරුණයෙකු ඔවුන්යගේ කතොව දුරකතන 

අුංකෙක්ද සමඟ මුහුණුයපොතට එකතු 

කිරීමත් සමඟිනි.

“එයින් පස්ගස් ගහෝ �ොලො අපට වැෙ එන්න 
පටන්�තතො. සමහර දවස් තිබුණො දවසට 
ගකෝල හතළිහ පනහ ආවො. මගගේ ගපොඩි 
ග�ෝන් එකක් තිගයන්ගන්. ඒ ග�ෝන් එගක් ගකෝල 
ගරගකෝේ ගවන්න චිප් එකක් දාලො හදාග�න 
තිගයන්ගන්. ඉතින් එන ගකෝල ආගේ ආගේ 
අහලො වැෙවලට යනවො. ඒ හැමගද්ටම 
කමලගගේ ඇහැ ගපගනන ටික ග�ොෙොක් උදේ 
උපකොර ගවනවො.”

එයහම කිෙන්යන් 60 හැවිරිදි සරත්ෙ. ඔහු 

එයේ කිෙද්දී ඔහුයගේ 59 හැවිරිදි බිරිඳ ද ඊට 

අඩුවැඩිෙ එකතු කයේ යමයෙසිනි.

“අපිට දරුගවෝ නෑ. මමයි මහතතයයි 
ජීවතගවන්ගන් ගේ රස්සොගවන්. දැන් අපිට 
ගහොඳට වැෙ තිගයනවො. ලිංකොගේ ගකොගේ 
වැෙක් තිබුණත අපි දුර �ැන ගනොහිතො යනවො. 
ගමොරටුගේ ඉඳන් නුවරඑළි, �ොලල, මොතර පවො 
ගියපු අවස්්ො තිගයනවො. හැබැයි ගකොගේ 

ගියත බස්වල තමයි යන්ගන්.”

යේ උදා වී ඇත්යත් දියනන් දිනම හැමයද්ම 

මිෙ ඉහළ ෙන කොෙෙකි. ඒ නිසොම දැන් පුටු 

විෙන්නට අෙ කරන මිෙ ගැනද අපි ඇයගන් 

නිකමට ඇසුයවමු.

“පුටුගේ ප්රමොණය එක්ක තමයි මිල �ණන් 
තීරණය ගවන්ගන්. එගහමයි කියලො මහො ගලොකු 
�ණන් නේ කියන්ගන් නෑ. හොන්ස පුටුවක් වගගේ 

නේ තුන්දාහක් වගගේ �න්නවො. ඇඳි පුටුවක් 
වියන්න ගදදාස් අටසීයක් වගගේ. කෑම ගේසයක 
පුටුවක් වගගේ නේ එක්දාස් පන්සීයකට විතර 

වියන්න පුළුවන්.”

ඇෙ එයේ මිෙ ගණන් කිෙොයගන ෙද්දී 

ඔවුන්යගේ අසරණකම ප්රයෙෝජනෙට යගන 

ඔවුන්ව අමොරුයේ දැමූ මිනිසුන් නැද්දැයි 

ෙන්න අපි විමසුයවමු. ඊට ඇෙ සිනොසී 

දුන්යන් යමවන් පිළිතුරකි.

“එගහම මිනිස්සු නේ තොම මුණ�ැහිලො නෑ. 
මුණ�ැගහන්නත එපො. දැනට අපිට වැෙ දීපු 
මිනිස්සු නේ හරි කරුණොවන්තයි. අගප් මිල 
හොරදාස් පන්සීයයි නේ එයොලො පන්දාහක්ම 
ගදනවො. කවදාවත මිල අඩුකරන්න අරක 
ගේක කියලො නොගහන් අඬන්ගන් නෑ. සමහර 
ග�වලවලින් කන්න ගබොන්න ටික පවො 
ලැගබනවො.”

සින්මොේටික් වැලවලින් පුටුවක් විවීම 

හිතන තරේ යලසිපහසු නැත. එහි 

පළපුරුදුකොරයෙකුට වුවද ඊට ගතයවන 

කොෙෙ යබොයහෝෙ. එයහත් දෑේ යනොයපයනන 

සරතුත් ඔහුයගේ බිරිඳත් ඒ වැයඩ්ට 

රුසියෙෝෙ. එයේ කිෙන්යන් අප යනොව 

සරත්මෙ.

“පුටු වියනවො කියන එක ගලස නෑ. මට 
ගප්න්ගනත නැති නිසො සමහරු අහනවො 
ගකොගහොමද ගමච්චර ගහොඳට වියන්ගන් 
කියලො. මිං හිතන්ගන් ඒක මගගේ පළපුරුද්ද. ඒ 
වගගේමයි පුටුවක් වියන්න ඉවසීමයි, මොනසක 
ඒකොග්රතොවයි, කලපනො ශක්තියයි ගහොඳට 
තිගයන්නත ඕගන්.”

යේ වනවිට යදයනත් යනොයපයනන ඔහුත් 

ඇෙත් කො ඇඳ ඉන්යන් පුටු විෙො අරගන්නො 

මුදලිනි. ඔවුන් පවසන්යන් යදයදනොට 

ජීවත්වීමට තරේ එයින් ප්රමොණවත් මුදෙක් 

අතට ෙැයබනො බවකි. ඇේ කන් යහොඳින් 

යපයනන ඇතැමුන් පවො අතට රැකිෙො 

ෙැයබනකල බෙො සිටින කොෙෙක යේ 

යුවළයගේ ධ්ධේෙෙ ගැන අප ආඩේබර විෙ 

යුතුෙ. නමුත් පමණට වඩො අනුකේපොවට 

නේ යදයදනොයගේම කැමැත්තක් නැත. අපට 

ඒ වගක් යත්රුයේ අවසොන යමොයහොයත් 

සරත් මහතො කී කතොයවනි.

“සමහරු අපිට ග�ොෙොක් අනුකේපො කරනවො. 
ඒත අපි ඒකට ආස නෑ. අපි අන්්ධ බව 
ඇතත. ඒත අපි අන්්ධයි කියලො අපිට හිතිලො 
නෑ. මමයි කමලයි පුදුම ආසොවකින් ගේ පුටු 
වියන්ගන්. එගහම පුටුවක් වියලො හේබකරන 
කීගයන් කීගයන් හරි තමයි බත කටක් කොලො 
අපි ගදන්නො ඊගේ බැඳපු ග�ෝඩුවක් වගගේ 
සතුටින් හිනොගවලො ඉන්ගන්. පතතගර අගප් 
කතොව කියවන හැගමෝග�න්ම මිං ඉලලනවො 
ඔගේ ග�දරත කැඩුණු පුටු තිගයනවො නේ 
අපිට කියන්න කියලො. ගකොච්චර දුරක හිටියත 
එක පුටුව වියලො ගදන්න හරි අපි ගදන්නො 
ග�දරටම එනවො. ගමොකද එක පුටුවත අපිට 
සෑගහන්න වටිනවො.”

රුවන් එස්.ගසනවිරතන

ඇස් ගදක ගනොගපනුනොට

ඔයොලො කියන
ඕන තැනකට එන්නේ

යොළුවගගේ බත එක ඔතලො 
තිබුණු පතතර පිටුව අගප් ජීවිත 

සේපූරණගයන්ම ගවනස් කළො

සමහරු අපිට ග�ොෙොක් අනුකේපො 
කරනවො. ඒත අපි ඒකට ආස නෑ
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ර��කා �යනෙ�

����ෙ� ෙප� පල�ල�වලට උද� උපකාර කරන 

ස�� ෙකාෙත�� ඇත. �ං�� අ��මාත� රචනා කළ 

‘ස�ග�� ��සා�’ කෘ�ය ඊට උ�හරණය�. එ�� �ය 

�වා�යා තනබා�, � පාෙ� ෙප�ව�යෙ� �වසට යන�ට 

�ර වැෙ� කෙ� ��සා� න� අ�වයාය. එක අත�� 

ෙප�ව�ය තනබා� ෙකෙ� බැෙඳ�නට ��සා�ෙ� හැඩද 

ෙ�� ව�නට ඇත. අ�වය� �ඟ අෙ� රෙ� එවැ� ම�� 

ක�ක� කර�ෙනා ෙව�න� ෙබාෙහා�රට ඒ අ� ඇ��ය. 

අ� ඇ��ට ෙප� බ�න ඇතැ�� ඔ��ෙ� ��ක�ව�ට 

ෙම�ම ඇ�ෙගා�වාටද ආල වඩන අව�ථා නැ�වාම 

ෙනාෙ�. ෙබාෙහා�ට ඒවාෙ� ෙකළවර ඇ�වන ජරමරද 

එෙ� ෙමෙ� ඒවා ෙනාෙ�. ෙ�� එවැ� කතාව�. 

ෙමම අ�දැ�මට ��ණ��ෙ� ර�න�ෙ� අ� ��ෙය�.  

රාජකා�ය� ෙව�ෙව� ඔ�ෙ� අ�ෙය� තරම� �ර 

බැහැර � වැඩෙපාළකට �ට�කර යැ�මට ���ය. ඒ, ස� 

��පයක කාල�මාව� ෙව�ෙව�. ඇ�ෙගා�වාද අ�යා 

සමඟ �ෙ�ය. ෙහෙතම ඉතා �ත්ර�� තැනැ�ෙත� �සා 

ග��� සමඟ ��� සබඳතාව� ෙගාඩනගා ගැ�මට ඔ�ට 

අපහ� ෙනා�ය. අ�යා සමඟ ��ම �සාම ඔ�ට ��� 

ආක�ෂණයද ��ප� නැත. එෙලස ඉ��� කළ ගෙ� 

ගැ���ය� ෙකෙර� ඇ�ෙගා�වාෙ� �ත �ෙ�ය. ඈ 

සමඟ ෙප�� බැ�� ඇ�ෙගා�වා අ�යා සමඟ ආ කා�ය 

කරන අතෙ� ෙප� කා�යද ෙහාඳටම කෙ�ය. ෙ� අතර�ර 

අ�යා වැඩෙපාෙළ� ��ය� ඇ�ෙගා�වා ත��යෙ� 

�වසට �තර යාමට ඒමට පට�ග�ෙ�ය. ඇතැ� �නවල 

ඔ� රා�ය ගතකෙ�ද එ�ය. ෙ�වා දැක දැක අ�යා 

��වත ��ෙ�ය. ෙහෙතම �ය සගයාෙ� ෙ�මයට අ�� 

ෙහල�නට �ෙ� නැත. ඒ ෙව�වට තමාෙ� රාජකා�ය 

�� ප�� ඉ� කෙ�ය. ��ව�ෙග� ෙචාදනාව� ෙනාලබා 

අ�යා තම කා�ය ඉ�කළ �සා ෙකා�වාෙ� කා�යටද 

කාෙග�ව� බාධාව� ෙනා�ය.  

ෙමෙලස ස� ��පය� ගත�ය. අ�යාෙ� වැඩකට�� 

අවස�ය. එ�සා තව�රට� එ� �� ��ෙ� අව�තාව� 

නැත. එෙහම� �යා අ�යා ත�ෙය� �ෙවස කරා යැ�ය 

ෙනාහැ�ය. ඇ�ෙගා�වාද ඒ සමඟ �ට� �ය ��ය. 

අ�යා සහ ඇ�ෙගා�වා ග��� බලා �යහ. ෙ�මයට 

තාවකා�ක �රාමය� ලැ��. ත��ය ෙව��ම 

දරාග�ෙ� අ��ෙව�.  

���ෙම� අන��ව �න ස� මාස ෙග� �ෙ�ය. මාස 

�න හතරකට පමණ ප� අ� ��යාෙ� �වසට අ��ෙතා 

පැ��යහ. ගැ�බර කා�තාව� සහ ඇෙ� මව යැ� 

��ය හැ� තැනැ��ය� ඒ අතර �ය. අ� ��යා �ටෙපර 

ෙක�නකව� ඔ�� �ණගැ� නැත. එ�සා ඔ� ඔ�� 

සමඟ කතාබහා ෙකාට ආ කාරණාව ගැන �මසා ��ෙ�ය. 

කා�තාව� ෙදෙදනා පැ�ණ ��ෙ� ඔ�ට අය� අ�ය� 

සහ ඇ�ෙගා�ව� හ��මට�. 

අ� ��යාෙ� �ස කරකැෙව�නට ග�ෙ� ඉ�� ෙතාර�� 

�ම�ෙම� ප�වය. මව සහ �ය�ය පැ�ණ ��ෙ� �ය 

අ�යා මාස ��පයකට ෙපර රාජකා� කළ ගෙ� �ටය. 

�ය�ය ගැ�ෙගන ඇත. ද�වාෙ� �යා අ�යා භාරව 

�� ඇ�ෙගා�වා බව� එ�සා අ� ��යාෙග� ව��ය� 

අව� බව� මව �ය. ෙ� ඉ��ෙම� උ�ර ද�ණ මා� 

�වද අ� ��යා ක�පනාකා�ව ���� ��ෙ�ය. ඔ� 

එ�� අ�යා තමාට අය� බව එකෙහලාම ��ග�ෙ�ය. 

න�� ඇ�ෙගා�වා තමාට අය� ෙනාවන බව ෙහෙතම 

පැව�ය. එ�සා ද�වා ෙහාඬය� ස�තව ඉප�ණෙහා� 

ද�වාෙ� �ය� වග�� තමා දරන බව� ෙනාඑෙ�න� 

තමාට වග�ම බාරගත ෙනාහැ� බව� ඔ� ෙප�වා 

��ෙ�ය. ���ෙර� අස�ටට ප� මව සහ �ය�ය �ටව 

�ය අතර නැවත ��� එ� පැ�� බව� දැනග�නට 

නැත.

ෙතාර�� - 
මහාචා�ය
අෙශාක දංෙගා�ල 
(ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලය)

ළමයා ෙහාඬවැල� එ�ක 
ඉප�ෙණා� වග�ම මම ග�න� w,s

l;d
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ෙව� ප්රහාරව�� වැළ� ��ම ��ස 

පල�න ආර��ත කබා ආ� ෙමවල� 

��බඳව අ� ෙකාෙත�� අසා ඇත. න�� 

ෙව� සහ අ��ව�� ��ම�� ආර�ෂා 

�මට �රයක බහා ෙගල පළ�න ෙතල� 

��බඳ ෙබාෙහාෙදෙන� අසා නැ�වාට 

සැක නැත. එම ෙතල හැ��ෙව�ෙ� 

‘ෙහනරාජ ෛතලය’ න��. එ�දහ� 

නව�ය හැ�තෑව දශකෙ� ෙපාෙළා�න� 

ප්රෙ�ශය ආ�ත ��ධ සාපරා� �යාව�ට 

ස�බ�ධ බවට සැක කළ එ�.එ�.

�ජය��දර ෙහව� ‘ෙපා� �ෙ�’ 

ෙබාෙහාෙදෙන� හ��වන ල�ෙ� ෙව� 

ෙනාව�න ���ත බලය� ඇ�ෙත� 

ෙලසය. ඊට ෙ��ව ඔ� �තරම ෙහනරාජ 

ෛතලය ස�ත �රය� ෙගෙල� පැළඳ 

�� �සා බව �යැෙව�. න�� ප�කෙලක 

ඔ� මරණයට ප��ෙ�ද ෙපා�� ෙව� 

පහරකට ල��ෙම�. ඒ ස�බ�ධෙය� 

පැ�ර�ය කටකතාව �ෙ� ෙපා� �ෙ� 

��ය� �� ස�ත කා�යකට ස�බ�ධ 

�මට එම මහා බලග� �රය ගලවා තැ� 

අව�ථාව� ෙසා��ෙය� �� ෙපා��ය 

ඒ ෙමාෙහාෙ� ඔ�ට ෙව� තැ� බවය. 

�� ස�ත කා�ය කා�තා ඇ�ර� බව 

එවකට ප්රචාරය �වද එය පදන� �ර�ත 

කටකතාව� �ය ��ය ය�න මෙ� 

ෙපෟ�ග�ක ��වාසය�. 

න�� එම කටකතාවට අ�ව පැහැ�� 

ෙව�ෙ� ෙහනරාජ ෛතලය ෙකතර� 

බලව� එක� �වද ‘��ල’ න�� ජන 

ස�මත ත��වය� හ�ෙ� එ� බලය 

�ෙ�ධ වන බව�.

මම ඉ�ප� ෙමම ෙහනරාජ ෛතලය 

��බඳ අප්රකට ෙතාර�� �මසා දැනග� 

��ස ඒ ස�බ�ධෙය� ක�� දැන �� 

��පෙදෙන� ෙවත �ෙය�. 

ප්රෙ�ශවා�� ��ලෙ�න අ�යා න�� 

හ��වන ලද ගෙ���ෙ�, ��බ�ෙගාඩ 

�ය�ස ��ාර�න මහතා ප්ර�ණ 

ෙ�ා��ෙ�� පර�රක සාමා�කෙය�. 

තම පර�ෙ� පැ��න� ��� ��ෙකාළ 

ෙපා�ව�� උ�ටාෙගන සටහ� කළ 

පැර� ය�ත්ර ම�ත්ර රා�ය� ස�ත 

අ�ාස ෙපා� ෙගා�න� එවක ��ලෙ�න 

අ�යා ස�ව ���. ඊට අඩ�යවසකට 

ෙහා ඊට� එ�ට කාලයක ක� පෑන�� 

ෙහා ��ත පෑන�� �යන ලද ඒ සටහ� 

ප�කෙලක ��ව�ණ ත��වයක �� 

අතර, ඔ� මට එම ෙපා� ප��ලනය 

��මට �ම කා��කව ප්ර��ෙ�ප කරන 

ල�ෙ� එය තම පර�ෙ� ආ�තමය� එ� 

ෙම� �ර අ�ගමනය කළ ස�ප්ර�ය� බව 

පවස��. එෙහ� ෙහනරාජ ෛතලය �ව� 

��ෙ� ම�ත්රය හැ��ෙකාට ෙස� ක�� 

පැව�ය හැ� බව � ඔ� නැවත �නෙයක 

පැ�ණ හ�වන ෙම� ඉ�ලා �� අතර, මම 

මහ� කැමැ�ෙත� ඊට එකඟ ��.

“ඔය ෙහනරාජ ෛතලය �ඳලා �ව� 
කරනවාය �යන එක ෙ�� වැඩ� ෙනෙව�. 
ඕක ��න ක්රම �පය�ම �ෙයනවා. අෙ� 
පර�පරාෙ� ම�තර ෙපා�වල �ෙය�ෙ� 
ෙම�න ෙමෙහම�.” ��ලෙ�න අ�යා තම 

කතාව ඇර�ය.

ඔ� � ප�� ඒ සඳහා ර� තැ�� ගස�� 

ලබාග�නා නෑ�� පලය ආර��තව 

ෙනළාෙගන ෙ�ා��ෙ� ඒ සඳහා ��� 

බව හැඟෙවන නැකත� ��ෙකාට එය 

�යළා, ෙත� �ඳගත ��ය. ප�ව එම ර� 

තැ�� ෙත� ෙහනරාජ ෛතලය �ව� කරන 

ම�ත්රෙය� ල�ෂ වාරය� �ව� කරගත 

��ෙ� දහස�� බාධා අ�බව��. එම 

ම�ත්රය �ව� කරන අතෙ� කෑරලෙය�ෙ� 

ෙහා කණෙකාෙක�ෙ� හැ�ම� �� 

�ෙවා� එම �වෙ� බලය ��ම��ම �� 

�� ය�. ඒ අතරවාරෙ� මරණය� ���ම 

ෙ�ම මා� ���ය ��වන කා�තාව� ෙහා 

ෙකාටහ� � ෙහව� අ�ත වැ��ය ප�� 

දැ�යක ඒ අහ�� පහ�� �යද �වම 

��ම��ම බල ර�ත ෙ�. එෙම�ම එම 

�වම �� කර�නා ම�, මා�, කරවල, 

උ�බලකඩ ආ� මාංසමය ආහාරය�ෙග� 

ෙම�ම ��� වැ� ඇතැ� ශාකමය 

ආහාරය�ෙග�ද ��ම��ම වැළ� ��ය 

��ය. ඔ� ෙව�� ඉහත සඳහ� ව� 

��ෙව� �� �� �යද �වම ��ස ���� 

ෙම� �� ය�.

“ෙකාෙහාම� ඒ ම�තෙර� ල�ෂ වාරය� 
�ව� ෙවනෙකාට හ�යට තා��යක නටන 
ෙතල� වෙ� ඔය ෙතල ��� දම�� නට�න 
ඕෙ� �යල� ම�තර ෙපා�වල �ෙය�ෙ�. 
ඊටප�ෙ� ඒ ෙත�ව�� �ක� ර�තර� හ� 
ර�තර� ආෙ�ප කර� �රයක හ� �ලා 
ආෙය� �ව� කර�න ඕෙන. එතෙකාට තම� 
ඒ ෙහනරාජ ෛතලෙ� බලය ��ට�ෙ� 
�යලා පරණ ම�තර ෙපා�වල �ෙයනවා.” 
��ලෙ�න අ�යා �ය.

එෙම�ම ඉ�ප� එම ෙහනරාජ ෛතලය 

�� ප�� සැක� �ෙ�ද ය�න තහ�� 

කරගත හැ� පාර�ප�ක ක්රමය� ගැනද 

��ලෙ�න අ�යා �ය. එන� එම ෙහනරාජ 

ෛතලය ස�ත �රය ��ය� ගසක 

අ�තක එ�ලා ද�ෂ ෙව��ක�ෙව� ලවා 

ඊට පතෙරා� �ව��ව�� ෙව� තැ�මය. 

එ�ට එම �රය ඒ ෙව� පහරට ල� 

ෙනා�වෙහා� එය බල ��ට � ෙහනරාජ 

ෛතලය ස�ත �රය� බව ��ගැෙන�. 

න�� තම� ෙ�වා අ�හ� බලා ෙනාමැ� 

අතර ෙ�වාෙ� ස�තාව තහ�� ��මට 

තම�ට ෙනාහැ� බවද ඔ� වැ��රට� 

�ය.

“ඕක ඔය ඕල�ද කාෙ� වෙ� ඉඳලා 
�����ෙ� අතෙ� පැ��� ��ාව�. 
�ෙ�ෂෙය� ඕක ඒ කාෙ� තරම� ��� 
සං�කෘ�ක ල�ෂණ පළකර� ගා�ල, 
මාතර පැ�ෙ� ���� සබරග�ව, ඌව, 
ම�ම වෙ� පළා�වල �ට� �ශාල 
ධන�ක�දය�ට ��ක� �ය� ප්ර�ව��ෙ� 
ඉන ඉහ අතගාග�න කර� උ�පරවැ��ය� 
��යට� මට �ෙත�ෙ�.”

ඉ�ප�ව ෙමම ෙහනරාජ ෛතලය 

ස�බ�ධ ම�ත්ර ��ක� ස�ත පැර� 

��ෙකාළ ෙපා� ෙසායා ෙකාළඹ ජා�ක 

ෙකෟ�කාගාර ��තකාලයට �ය මට 

එවක එ� අ��ෂ �රය ෙහබ� ආචා�ය 

���ම� ල�ද්ර�ංහ මහතා �ය.

“ෙමෙ� ��තකාෙ� ඔය වෙ� එක එක 
ය�ත්ර ම�තර ෙපා� �ෙයනවා තම�. 
ඒ� ���ම�ව ප��ලනය කරනෙකාට 
ෙ�ෙරනවා ඒවාෙ� �ෙය�ෙ� අෙ� 
ප��ෙවන ෙබා� �යලා. මම �ත�ෙ� 
ඒවා �ය� ඒ කාෙ� සා�ෂරතාව �ෙයන 
���� ඒ ��ෙකාළ ෙපා� වෙ�ම ඒව�� 
�ව� කර� ෙත� පරණ ��දග� �� ධන 
�ෙ�රය�ට ෙහාඳ ගණ�වලට ���වා.” 
ඔ� වැ��රට� �ය.

��ය� ��� ඉල�කයකට ෙව� තැ�ෙ�� 

ඒ සඳහා පැහැ�� මාන�ක ඒකාග්රතාවය� 

��ය ��මය. එෙහ�, එෙ� ෙව� 

තැ�මට �ව��ෙ� ෙකාකා ග�සන 

ෙමාෙහාෙ� එ� සා�ථක�වය ��බඳව 

�ෙ�ධනා�මක මාන�ක ඇණ�ම� 

(Negative Suggestion) �ත �ළට ���ය 

ෙහා� එසැ�� එම ඉල�කය වැර�ෙ� 

පැහැ�� හැ�යාව� �ෙ�. ෙහනරාජ 

ෙතල මහා බලග�ය යන හැ�ම ��ෙකාට 

ඊට ෙව� තැ�මට සැරෙසන ෙව��ක� 

�ළ �ෂ�ක මාන�ක ඇණ�ම� �ථා�ත 

�ම මත ��මානම වැර�ෙ� ඉතා පහ� 

ඉඩකඩ� පව�.

න�� ෙමම ෙව� තැ�ම ��ස උ�ඩ 

ව�සා ���වන න�න �වයං�ය 

��අ�ය� ෙයා� ගතෙහා� එම�� ෙමම 

ෙහනරාජ ෛතලෙ� බලය පහ�ෙව�ම 

�ෙ�ධ කළ හැ� ෙවතැ� මට �ෙ�.

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

�යළා, ෙත� �ඳගත ��ය. ප�ව එම ර� 

තැ�� ෙත� ෙහනරාජ ෛතලය �ව� කරන 

ම�ත්රෙය� ල�ෂ වාරය� �ව� කරගත 

��ෙ� දහස�� බාධා අ�බව��. එම 

ම�ත්රය �ව� කරන අතෙ� කෑරලෙය�ෙ� 

ෙහා කණෙකාෙක�ෙ� හැ�ම� �� 

�ෙවා� එම �වෙ� බලය ��ම��ම �� 

�� ය�. ඒ අතරවාරෙ� මරණය� ���ම 

ෙ�ම මා� ���ය ��වන කා�තාව� ෙහා 

ෙකාටහ� � ෙහව� අ�ත වැ��ය ප�� 

ෛතලය ස�ත �රය ��ය� ගසක 

අ�තක එ�ලා ද�ෂ ෙව��ක�ෙව� ලවා 

ඊට පතෙරා� �ව��ව�� ෙව� තැ�මය. 

එ�ට එම �රය ඒ ෙව� පහරට ල� 

ෙනා�වෙහා� එය බල ��ට � ෙහනරාජ 

ෛතලය ස�ත �රය� බව ��ගැෙන�. 

න�� තම� ෙ�වා අ�හ� බලා ෙනාමැ� 

අතර ෙ�වාෙ� ස�තාව තහ�� ��මට 

තම�ට ෙනාහැ� බවද ඔ� වැ��රට� 

�ය.

“ඕක ඔය ඕල�ද කාෙ� වෙ� ඉඳලා 
�����ෙ� අතෙ� පැ��� ��ාව�. 
�ෙ�ෂෙය� ඕක ඒ කාෙ� තරම� ��� 
සං�කෘ�ක ල�ෂණ පළකර� ගා�ල, 
මාතර පැ�ෙ� ���� සබරග�ව, ඌව, 
ම�ම වෙ� පළා�වල �ට� �ශාල 
ධන�ක�දය�ට ��ක� �ය� ප්ර�ව��ෙ� 
ඉන ඉහ අතගාග�න කර� උ�පරවැ��ය� 
��යට� මට �ෙත�ෙ�.”

ල�ෂ වාරය� �ව� 
කර�� කණෙකාෙක� 
ඇ�ෙවා� ෙතෙ� 
බෙ� ඉවර�

දැ� වැ� නැ� ෙහණ ගැ�ව� 
බයෙව�න කා� නෑ

ඒ කාෙ� ගා�ල, 
මාතර පැ�ෙ� 
���� සබරග�ව, 
ඌව, ම�ම 
පළා�වල �ට� 
ප්ර�ව��ෙ� ඉන 
ඉහ අතගාග�න 
�� උ�පරවැ��ය�
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ම�� �වාහ �ෙ� ත� �ෙත� 

ඉ�න ෙගදරකට. ඒ �සා 

ඇයට නව��න ��ධ �ෙ� 

මහ�තයාෙ� මහෙගදර. 

“අෙ� අෙ� ෙ�� න� හ�ම 
�ෙ���.” 

නැ�ද�මා ද�න ද�න 

හැෙමාම� එ�කම ��වා. 

“අෙ� �තා වෙ� ර��යා�කාර 
දඩ�බරෙය�ට ෙ� වෙ� �ෙ�� 
ෙක�ෙල� හ�බෙව� �යලා 
මම න� ��ෙව නැහැ.” 

මාම��� යා�ෙවා එ�ක 

��ෙ� ම��ත එ�ක ස�ට 

සමරන ගම�.

හැබැ� සම�තෙ� ෙ�බ�ක� 

ගැන, නාෙහට නාහන 

��ව�කාර ග� ගැන ම�� 

ක�� දැනෙගන ��ෙ� 

නැහැ. සම�තෙ� ග��ණ 

තම�ට කරදරය� වන බව 

දැෙන�� ම�� �� �නවල 

සම�තට අවවාද කර�න 

ෙපළ�ෙ� හ�ම ආදර�ය 

��යට. හැබැ� ඒ ෙව�වට 

සම�තෙග� ම��ට ලැ�ෙ� 

��බැට �තර�. ෙතාල 

පැ��, ��ණ ���� ම�� 

�හා බලාෙගන නැ�ද�ම� 

මාම��� ���වා.

“අෙ� ෙ� �ෙ�� ෙක�ලට 
ෙ� නැහැ��ච ත�ක�යා 
ෙමාන �ත�� වද ෙදනවද?” 
ෙද�නම බැ�ෙ� තම�ෙග 

�තාට.

“�ෙ� උෙ� ඔය ��� ෙවන� 
කරග�ෙ� නැ�ත� ෙ� 
අ�මාව� තා�තව� උඹට 
නැ� �ණා �යලා �තාග��.” 
තම�ෙ� ෙදම��ය�ෙ� 

ෙ���� සම�ත ග�ෙ� 

ෙබාෙහාම සරල ��යට. 

�වාහ ෙව�න� ක�� ඉඳලම 

ඔය වෙ� බැ�� අහලා ��� 

�සා සම�ත කෙ� ඒවා ද�� 

ක�� අහලා ව� ක�� �ට 

කරලා �� එක.

ඒ� සම�ත තම�ෙ� වැර� 

හ�ග�ෙ� නැහැ. පහර 

කන හැම දවසකම ම��ව 

බ�ෙගන හඬා වැෙට�න�, 

ම��ෙ� �වාල තැ��වලට 

ෙ�� කර�න�, ම��ෙ� 

�ක ෙබ�ග�න� අ�මා වෙ� 

ඉ�සරහට ආෙ� නැ�ද�මා.

“අෙ� අෙ� එකා න� 
��සෙන�. අර අ�ංසක 
�ෙ�� ෙක�ලට වද ෙදන 

තර�.” නැ�ද�මා හතරවෙ� 

ඉ�න නෑදෑෙයා එ�ක හ�ම 

සංෙ�ගෙය� ��වා. 

කාලය ගත�ෙ� ම��ෙ� 

ඉව�ෙ� උප�ම �මාව 

ප�න��. ඒ �මාව පැ�නට 

ප�ෙ� තව� ඉවස�න 

ම��ට ඕන �ෙ� නැහැ. 

නැ�ද�ම� මාම��ය� 

තම�ෙ� පැ�ෙ� බව ද�නා 

�සා ම��ට බය ෙව�න 

ෙ��ව� ��ෙණ� නැහැ. 

ඉ�� �ක දවස� ය�� එකට 

එක �ය�න පහරට ප්ර� 

ප්රහාර එ�ල කර�න ම�� 

ෙදවර� ��ෙ� නැහැ.

හැබැ� නැ�ද�ම� 

මාම��� න� ෙවන� 

�ෙ� �තාග�න බැ�තර� 

ඉ�මනට.

“අෙපා අ� ��ව තර� ම�� 
ළමයා අ�ංසක නැහැ. �තා 

එ�ක හ� හ�යට ර��. 
ෙකා�චරද �ය�ෙ� ගහ 
ග�නව� එ�ක.” නැ�ද�මා 

��ෙ� සංෙ�ගෙය�.

වෙ��ෙ� �ට� ���� ඒකට 

තව� ෙපාෙහාර දැ�මා.

“ඒක තම� අ�ෙ� බැඳලා 
ආ� �� දව� �සා අ�ංසක� 
වෙ� ෙප�නෙගන ඉ�න ඇ�. 
දැ�ෙ� ඇ�ත �ණ එ�යට 
ෙ��ෙන.”

“ගෑ�ෙය� �ණාම ඉවස�න 
දැනග�න ඕෙ�. ඔෙහාම ර�� 
කෙළා� න� ප�ල �කග�න 
ෙව�ෙ� නැහැ.”

නැ�ද�මා ම��ට උපෙද� 

ෙද�න �ෙ� ම��ෙ� ෙකාපය 

තව� වැ� කර��.

“අ�ෙ� ඔයාලාට මාව 
අ�ංසක� �යලා ෙ��ෙ� 
මම �� කාෙගන හැමෙ�ම 
ඉවසෙගන ඉ�නක� �තර�ද? 
මම� ම��සෙය�. මට ෙවන 
අසාධාරණක�වලට ���ධ 
ෙව�න මට අ��ය� නැ�ද? 
අ�� අය කරන අසාධාරණක� 
ඉවසෙගන ඉ�නවා �ය�ෙ� 
�වටකම �ස� අ�ංසකකම 
ෙනෙව�. ඔයාලට ඕෙ� 
ඔයාලෙ� �තාෙ� ඇ�� 
බැ�� ඉවසෙගන ෙලාෙකට 
ෙ��න අ�ංසකව ඉ�න 
ෙ��ෙය� න� ඒ මම ෙනෙව�. 
මට �වටෙය� ෙව�න ඕෙ� 
නැහැ. තව �ක දවස� බලලා 
මම සම�තෙග� ��ෙය�ම 
ෙව� ෙවනවා.” ම�� ��ෙ� 

නැ�ද�මාට කටඋ�තර නැ� 

ෙව�න.

සමා� ඩය�

 ෙක�කතාවඅෙ� ඔයා �ද
ගහග�න නැ�ද�ෙ�
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“ග�ොනගදාස්්තර මහත්තයො ඉතුරු සල්ලි?”

“ඉතුරු ග�ොගහද? අලුත බස් �ොස්තුව දනගන 
නැදද?”

ක�ොනකදොස්තර මහත්තයො එකහම 

කිව්ොහම ‘කමයොලො එක� �්තො �රලො 

්ැඩක නෑ’ ්කේ බැලමක කහළලො ඉතුරු 

සලලි ඉලලපු ්තරුණ මහත්තයො �ට 

්හකෙන ජකනකලන එපිට බලොෙත්තො.

කේ ද්ස්ල �ොළගුකේ ්කේ කමොකහොතින 

කමොකහෝත ක්නස ක්න බස ෙොසතුකව 

්ැඩිම ්ොසිය ෙනකන ක�ොනකදොස්තර 

උනනැකහලොකන. ඒ නිසො ඔය ්කේ සිදුවීේ 

දැන �ොටත හුරුපුරුදුයි.

එක ක�කනකකෙන රුපියල ෙොකේ ් ැඩිපුර 

ෙත්තත ද්සට කහොඳ ේතමනෝක 

හදොෙනන පුළු්න නිසො සමහර 

ක�ොනකදොස්තර මහතතුරු බලනකනම 

මොරු කනොදී මොරුක්නන. ඉතුරු ඉලලනන 

ගිහින බස එකක කසනඟ ඉසසරහො ලැජජ 

ක්නන ක්යිකදෝ කියන කදගිඩියෝ නිසො 

කෙොඩක කනෝනො මහත්රු ඒ සලලි පිනට 

දුනනොය කියලො හි්ත හදොෙනන්ො. හැබැයි 

දුක මහනසිකයන හේබ�රන රුපියල 

කද�ට වුණත ්ංචො �රන්ට අ�මැති, ඒ 

ක්නුක්න �්තො �රන උදවියත ඔය අ්තකේ 

ඉනන්ො.

හැබැයි එකහමයි කියලො ඉතුරු සලලි 

ක්නුක්න නඩු කියනන යනකන �වුද?

ඉතුරු රුපියල 20�ට අවුරුදු 22ක 

තිසකස නඩු කියලො ඒ නඩු් ජයෙතතු 

මනුසසකයක ෙැන පහුගිය ද්ස� අකේ 

අසල්ැසි ඉනදියොක්න ්ොේ්තො වුණො. 

අපිට ඉතුරු කනොකදනකන බස්ලින. 

හැබැයි කේ මහත්තයකේ රුපියල ඉතුරු 

රුපියල 20 කනොදී ඇරලො තියනකන දුේරිය 

�වුනටකරන. ඉතුරු සලලි හුටපකේ කේ 

ද්ස්ල හ්තර්ටින ඇකහන නිසො කේ 

මහත්තයකේ �්තෝ �වුරුත කිය්ලො 

බලන එ� කහොඳයි.

තුංෙනොත චතුේකවදී ඉනදියොකව චතුේකවදී 

ප්රකේශකේ පදිංචි නීතීඥ්රකයක. 1999 

්සකේදී ඔහු ඉනදියොකව උත්තේ ප්රකේශකේ 

ඉඳලො චතුේකවදී ප්රකේශයට යනන දුේරිය 

ප්රකවශපත්ර කද�ක ෙනන හි්තොකෙන මථුරො 

�ැනටූනමනේ දුේරිය �වුළු්ට රුපියල 

100ක දීලො තිකයන්ො.

චතුේකවදී ලබොෙතතු එ� ටි�ේප්ත� මිල 

රුපියල 35යි. ඉතින ටි�ේපත කද��ට 

රුපියල 70ක අය �රකෙන ඉතුරු 30ක 

කදන්ො ක්නු්ට මුදල අය�ැේ නිලධොරියො 

ඔහුකෙන රුපියල 90ක අය�රකෙන, 

ඉතුරු 10ක දුනනලු.

“ගම්තන රුපියල් 20ක් අඩුයිගන...”

චතුේකවදී කීපසැරයකම කිව්ත දුේරිය 

මුදල අය�ැමි කනකමයිලු ඒ ්චන 

්තඹකදොයිතු්�ට මොයිේ �කේ.

කේ� නේ කලසිය�ට අ්තොරිනකන නැහැයි 

කියලො ්තකේටම හි්තට ෙතතු චතුේකවදී 

එයිට පහුක්නිදම ඉනදීය දුේරිය 

කදපොේ්තකේනතු්ට සහ මුදල අය�ැමි 

නිලධොරියොට එකරහි් මථුරොහි පොරික�ෝගි� 

අධි�රණකේ නඩු්ක කෙොනු �ළො. 

එ්තක�ොට ඔහුකේ ්යස අවුරුදු 44යි.

“ගේ�ට අවුරුදු �ොණක් ගිගේ ඉනදියොනු 
අධි�රණගේ මනද�ොමීබව නිසයි. ගේ� 
මහ ගබොරු වැඩක් කියලො  කීපව්තොවක්ම ඒ 
අය මගේ නඩුව නිශ්ප්රභො �රනනත හැදුවො. 
ඒත මම දිගින දි�ටම සටන �රපු නිසො  
අධි�රණයට මගේ නඩුව විභො� ගනො�ර 
බැරි වුණො.”

උතසොහ්න්තයො ජය ෙනී කියන්කන. 

ඒ කිව්ත ්කේ අවුරුදු 22� දීේ්ඝ නඩු 

�ොකල�ට පසකස චතුේකවදී දුේරිය 

කදපොේ්තකේනතු්ට විරුේධ් දොපු 

නඩුක්න ජයෙත්තො. එ්තැනදී ඔහුට 

ඉනදියොනු රුපියල 15,000 (ලං�ො මුදලින 

රුපියල 69,000) කේනන දුේරිය 

කදපොේ්තකේනතු්ට සිේධවුණො.

“ඔය නඩුව මහ ගබොරු වැඩක්. �ොලය නොස්ති 
කිරීමක් කියලො මගේ පවුගල් අය කීපසැරයක්ම 
කිවවො. මට හේබුණු වනදිය �ැනත ඒ අය 
සතුටු නැහැ. මට නේ ඇත්තටම සල්ලි වැඩක් 
නැහැ. මම ගේ� �ගේ යුක්තිය ගවනුගවන. 
දූෂණයට එගරහිව සටන �රන එ� හැම 
පුරවැසිගයකුග�ම ව�කීමක්.”

චතුේකවදී නීතීඥ්රකයක නිසො නඩු් 

ක්නුක්න ඔහුට නීතිඥ මුදල ්ැයක්ලො 

නැහැ. හැබැයි උසොවි යනනයි එනනයි 

ඔහුට හේබුණු ් නදියටත ් ඩො ් ැඩි මුදලක 

්ැය වුණොලු. දැන ඔහුකේ ්යස 66යි. ඔය 

අවුරුදු ෙොණට චතුේකවදී නඩු ්ොර 120�ට 

සහ�ොගී ක්ලො තිකයන්ො.

�වුරු ක�ොකහොම කිව්ත ්තමන අයුකතියට 

එකරහි් නැගී සිටියො කියලො චතුේකවදී 

සතුටු ක්න්ො. “කේ මිනිහො  පිසකසක” 

ඔය අ්තකේ සමහරු ඔහුට හිනොක්න්ලු. 

ක්කහස මහනසිය ෙැන්ත කනොසි්තො 

චතුේකවදී අයුකතියට එකරහි් හඬ නැගීම 

ක්නුක්න ඔහුට ප්රශංසො �රන පිරිසකුත 

ඉනන්ො.

්තමන මහනසික්ලො හේබ�රන රුපියලට 

කද�ට වුණත ්ංචො �රනන දීලො උඩබලන 

ඉනන අ්ශ්ය නැහැ කියලයි ඔහු කියනකන. 

නඩු දැමිලල ක�කස ක්්තත ඒ ක්නුක්න 

�්තො �රනන නේ පැකිකළනන එපො කියලයි 

අපිත කියනකන.

රුපියල් 20ට අවුරුදු 22ක් 
නඩු කියූ අසල්වැසියො

කීපව්තොවක්ම ඒ අය මගේ නඩුව නිශ්ප්රභො 
�රනනත හැදුවො. ඒත මම දිගින දි�ටම 

සටන �රපු නිසො  අධි�රණයට මගේ නඩුව 
විභො� ගනො�ර බැරි වුණො

මම ගේ� �ගේ යුක්තිය ගවනුගවන. 
දූෂණයට එගරහිව සටන �රන එ� හැම 
පුරවැසිගයකුග�ම ව�කීමක් 

ගසවවනදි ගහට්ටිආරච්චි

වැඩිගයන අය �ළ
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ෙතාටග�ෙ� � රා�ල �� ෙකා�ෙ� �ගෙ� 

උ�� ලලනාව� ගැන ව�ණනා කරලා 

�ෙය�ෙ� ඔෙහාම. හැබැ� ඉඟ �ඟ ��� 

ග�න ��ව� ගෑ� ෙකා�ෙ� �ගෙ� �තර� 

ෙනෙම� ��ෙටා�යා� �ගෙය� ඉඳලා 

�ෙයනව�.

ඇෙල�සැ��යානා ��ෙටා�යා �යලා 

ත�ණ �මා�කාව� 1819 � එංගල�ත රජ 

��ෙ� ඉඳග�නවා. එතැන ඉඳලා අ��� 

63� එංගල�ෙ� පාලනය කෙ� ඇය. ඔය 

කාෙලට තම� ��ෙටා�යා� �ගය �ය�ෙ�. 

වැදග� �ළ කා�තාව� න� ��� ග�න 

��ව� ඉඟ�, �ශාල �ය�� ��මය� 

�ෙය�න ඕනය �යලා ෙ� ��න ස�මතය� 

ෙගනාව�.

�ශාල �ය�� ෙකෙ� ෙවත� එක �ටට ග�න 

��ව� ඉඟ�ය� න� �වභා�ක ��ට�ෙ� 

නැහැෙ�. ඉ�� එංගල�ත ෙනානලා ඇ�� 

පැළ��ව�� ෙ� ෙ�ව� ම� කරග�න 

උ�සාහ කළා. ඒකට ඔ�� උ� හැෙ�ට මහ� 

�සර ප��, මහ �ශාෙලට ���ලා ෙ�න 

සායව�� ඉඟ�ය එක �ටට ග�න ��ව� 

ෙකා�ෙස� (Corset) �යන ඇ�ම� ඇ�ද�.

ඔය ෙකා�ෙස� �යන ඇ�ම ඇ�දම ඉන ��� 

කරග�න ��ව� හ�යට වැ� ඔරෙලා�ව� 

වෙ�. ත�ම� සෙම� හ�� ඔය ඇ�ම අ�න 

කා�තාව �ම �ගාෙව�න ඕෙන�. ඊටප�ෙ� 

තව� කා�තාව� �ටට ක�ල� �යලා ඉඟ 

එක �ටට එනක�ම ප�ය තද කරනව�. 

�ක� පරණ කාෙ� �ත්රපටවල ඔය �යන 

ඇ�ම දැකලා ඇ�. ඇඟට �� ��ෙ� 

තදෙවන ෙ� ඇ�ම අ�න බවල�ෙයා 

පැය බාෙග� බාෙගට �ලා�ත 

ෙවනව�. ඉ�� ��ෙටා�යා� �ගෙ� 

පාරව�වල ගෑ� අය �ලා�ත ෙවන 

එක �ලබ ද�න��. ෙකා�ෙස� �සා 

මරණ පවා ��ධෙවලා �ෙයනවා. 

දශක ගාණ� ගෑ��ට වද �� 

ඔය ඇ�ම ෙදවැ� ෙලාක ��ෙ� 

කාෙල� තහන� කරලා.

ෙකාෙහාම ෙවත� ඉන, ප�ව, 

ප�පස ප්රෙ�ශය �ක� හැඩෙවලා, 

වැ�ෙවලා ෙ�නවට දැ� කාෙ� 

කා�තාෙවා� අකමැ� නෑෙ�. 

ඒ �සා ඇඟ හැඩ කරලා 

ෙප�ව�න ෙගාඩ� අය 

දැ� අ��ෙ� ෙ��ෙවයා� 

(Shapewear). ආවට �යාට 

ෙ�වා අ�න එක� ඉ�ල� ෙලඩ 

�ග�නවා වෙ� වැඩ� �යල� 

ෛව�ව� �ය�ෙ�. ඒ 

�සා අව�තාවයට අ�ව 

හ�යට ෙ��ෙවයා� එක� 

ෙතාරග�ෙ� ෙකාෙහාමද? 

එ�වා හ�යට පා��� 

කර�ෙ� ෙකාෙහාමද 

�යලා බල�.

ෙනානාව��, ප�චා� 

ෙපෙදස හැඩ කරන 

ෙ��ෙවයා� ගැන අ� 

���ම කතා කර�. 

ප�පස ප්රෙ�ශය කැ�ලා 

ෙ�න තරමට කා�තාවකෙ� 

ආක�ෂණය වැ�ෙවනවා �යලා 

මතය� �ෙයනවෙ�. ඒ �සා 

ඔය ප්රෙ�ශය �ක� වැ� කරලා 

ෙප�න�න සමහ� පැඩ� 

පෑ��� (Padded Panties) 

නැ�ත� �� ඉ�ෙහ�ස� (Booty 

Enhancer) අ�නවා. යට ක�ස� 

�ළ රඳව�න ��ව� ��ක� නැ�ත� ��� 

පෑ� ව�ග� �ෙයනවා. ස���ණ පැඩ� 

ක�සම� අ�නවට වඩා ෙ� ව�ගය ෙහාඳ� 

�යල�  ෛව�ව� න� �ය�ෙ�. ඊට 

අමතරව ෙශා��, ��� වෙ� ව�ගව��� 

පැඩ� ක�ස� ග�න ��ව�.

සාමා� ප්රමාණයට ප�පස �ෙයන ෙකෙන�ට 

�ක� ප�පස උ�වට ෙප�න �� ��ට� 

ෙශා� (Booty  Lifting Shorts) එක� අ��න� 

��ව�.

�ය�� �ක� කැ� ෙ��න න� �� අ� බ්රා 

(Push up Bra) එක� අ��න ��ව�. තනපට 

ගැන �ට ක��� කතා කරලා �ෙයන �සා ඒ 

ගැන අද වැ�ය කතා කර�න ය�ෙ� නැහැ.

ඉන ���ෙවලා උ�ල පළ�ෙවන තරමට 

කා�තා ලා�� වැ�ෙවනවා�ෙ�. ඒ �සා 

තම�ෙ� ඉන හැඩ� �යලා ෙප�ව�න 

කා�තාෙවා ෙකාෙහාම� කැම��. ඉන හැඩ 

කර�න අ��න ��ව� ෙ��ෙවයා� ව�ග 

��පය�ම ෙවළඳෙපාෙ� �ෙයනවා. එක� 

තම� හ� ෙ��� ෙ��ෙවයා� (High Waist 

Shapewear). �ක� මහත කා�තාවකට උදර 

ප්රෙ�ශ සඟවලා, ඉන හැඩ කරලා 

ෙප�න�න ෙ� ඇ�ම ෙහාඳ�.

�ක� ක�� මහත කා�තාව� 

න� හ� ෙ��� ෙශා�� (High 

Waist Short) එක� අ��න. 

ඉන හැඩ කරලා ෙප�නන ගම� 

ක�� අ� කර�න� ෙ� 

ඇ�මට ��ව�.

�ට ප්රෙ�ශය එ�ලා 

වැෙටනවා න� ����� 

ටෑ�� ෙටා� (Slimming 

Tank Top) ෙ��ෙවයා� එක� 

අ��න ��ව�. ඉන� එ�ක 

�ට� හැඩ කර�න ෙ� ඇ�ම 

තම� ෙහාඳම.

ඇ��ව�� අ�ම ��ම 

ෙ� කර�න ��ව� �යලා 

කතාව� �ෙයනවෙ�. ඉ�� 

�ක� තද සාය�, ග�ම� 

අ�නෙකාට ෙ��ෙවයා� 

�ක�� (Shapewear Skirt) 

එක� අ�නවා න� ෙහා��� 

���කාව� වෙ� කැ�ලා 

ෙ��න ��ව�. බඩ �ෙයන 

ෙකෙන� න� ට� ටක� (Tummy 

Tucker) එක� පා��� කර�න 

��ව�. ඉන සහ බඩ හැඩ කර�න හ�� 

ෙබ�� එෙහම� �ෙයනවා. ක��, බඩ, ඉන, 

�ය�� ෙ� හැම අංගය�ම හැඩ කර�න 

අව� න� �� ෙබා� ෙ�ප� (Full Body 

Shaper) එක� ගැලෙපනවා.

ෙ��ෙවයා� �ල� ග�නෙකාට 

අ�වා�යෙය�ම ප්ර��ය ගැන �ත�න. 

න�ෙලා�, ��� ෙව�වට ෙකා��ව�� හ�� 

පැඩ� ක�ස�, ෙ��ෙවයා� �ල� ග�න 

බල�න.

පැඩ� ක�ස�, ෙ��ෙවයා� ඝන�වෙය� 

වැ� �සා ෙ�වෙ� ��, ���, දහ�ය 

�ෙඳ�න �ෙයන ඉඩ වැ��. ඒ �සා 

එක පාර� භා�ත කළාට ප�ෙ� ෙ�වා 

ෙහා�� ���� කරලා ඉරඑ�ෙ� 

දව� ෙදක�ව� �යළා ග�න ඕෙ�. 

එෙහම නැ�ත� කැ��, ර���, 

දද, ��ඨ, ��� වෙ� ආසා��කතා 

ඇ� ෙව�න ��ව�. ඔස� කාෙලට 

න� පැඩ� ක�ස� සහ ෙ��ෙවයා� 

අ��නම එපා.

ෙ��ෙවයා� �සා ශ�රය වැ��ර 

තදෙවන �සා ෙපනහ�වලට ඔ��ජ� 

ෙනාලැෙබ�න ��ව�. අනව� ��යට තද 

�ෙණා� ��ර සංසරණය �මාෙවලා ශ�රය 

ර�ෙවලා, ��වැ�ලා, ඉ�ෙම�න, �ලා�ත 

ෙව�න ��ව�. අනව� තදබව �සා 

��මගැ�ෙ� අපහ�තා, �නා� ගැට� ඇ� 

ෙව�න� බැ� නැහැ.

ෙ��ෙවයා� ඕනවට වඩා ෙවලාව� ඇඳෙගන 

��ෙයා� ආමාශය තදෙවලා ආමාශ�ක 

අ�ල වැ� වශෙය� ස්රාවය ෙව�න ��ව�. 

අ�ල ��ත ෙරා��ට තද ඇ�� අ��න එපා 

�යලා ෛව�ව�� උපෙද� ෙද�ෙ� ඒක�. 

ඒ වෙ�ම ෙ��ෙවයා� ඇඳෙගන 

ඉ�දැ�� ආහාර ග�තම ආහාර 

�රව�න අපහ�ෙවලා බඩ �ෙප�න ඉඩ 

�ෙයනවා. �ට අමතරව ෙ��ෙවයා� �සා 

මාංසෙ�� ආ�ත ගැට�, හෘද ෙරාග, �ත්රාශ 

ෙරාග ඇ�ෙව�න� ��ව��. 

හැඩෙව�න ��� ෙලඩ �ෙණා� ෙව�ෙ� 

�ෙයන හැෙඩ� ��ෙහන එක. ඒ �සා ෙ� 

ෙ��ෙවයා� වෙ� ෙ�ව� �ෙ�ෂ අව�ථාවල� 

�තර� අ�න එක වඩා ෙහාඳ�. පැඩ� 

ක�ස�ව�� ��ර අනව� ��යට තද 

ෙනාෙවන �සා ඒවා න� �නපතා ඇ�ද� 

ගැට�ව� නැහැ.

හැබැ� ෙ� ෙදෙක� ෙකා�ව� උප�ම පැය 

අටකට වඩා ඇදෙගන ඉ�න එපා. ඒ වෙ�ම 

ෙ�වා පැළඳෙගන ��ග�න� එපා.

ව�ර ඇ�ම, �� ෙක�ම, ��� ගෙ� ඇඹ�ම 

වෙ� වැඩ කරන �සා ඉ�සර බවල�ය�ෙ� 

ඉඟ �ඟ ඉෙ�ටම වෙ� හැඩ ෙවනව�. ඔය 

වෙ� ෙ�ව� ෙනාෙක�ව� �ෙකා�� (Squats), 

�� අ�� (Push ups), ස�� �ලෑ��� (Side 

Planks), බ��� (Burpees), ඩ�ෙබ� ෙරා�� 

(Dumbbell Rows) වෙ� �ායාම කරනවා න� 

ඉෙ�ටම ඇඟ හැඩ කරග�න ��ව� �යන 

එක� අවසාෙන� මත� ෙනාකර බැහැ.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ප�ස ෙලා� කරල 
ෙප�න�න ��� 

ප�ෙ� ප�තැෙවනවා 
එෙහම ෙනෙව�!

පැඩ� ක�ස�, ෙ��ෙවයා� ඝන�වෙය� වැ� �සා 
ෙ�වෙ� ��, ���, දහ�ය �ෙඳ�න �ෙයන ඉඩ වැ��. 
ඒ �සා එක පාර� භා�ත කළාට ප�ෙ� ෙ�වා ෙහා�� 
���� කරලා ඉරඑ�ෙ� දව� ෙදක�ව� �යළා ග�න 
ඕෙ�. එෙහම නැ�ත� කැ��, ර���, දද, ��ඨ, ��� 

වෙ� ආසා��කතා ඇ� ෙව�න ��ව�

තව� කා�තාව� �ටට ක�ල� �යලා ඉඟ 

එක �ටට එනක�ම ප�ය තද කරනව�. 

�ක� පරණ කාෙ� �ත්රපටවල ඔය �යන 

ඇ�ම දැකලා ඇ�. ඇඟට �� ��ෙ� 

තදෙවන ෙ� ඇ�ම අ�න බවල�ෙයා 

පැය බාෙග� බාෙගට �ලා�ත 

ෙවනව�. ඉ�� ��ෙටා�යා� �ගෙ� 

පාරව�වල ගෑ� අය �ලා�ත ෙවන 

එක �ලබ ද�න��. ෙකා�ෙස� �සා 

මරණ පවා ��ධෙවලා �ෙයනවා. 

දශක ගාණ� ගෑ��ට වද �� 

ඔය ඇ�ම ෙදවැ� ෙලාක ��ෙ� 

කාෙල� තහන� කරලා.

ෙකාෙහාම ෙවත� ඉන, ප�ව, 

ප�පස ප්රෙ�ශය �ක� හැඩෙවලා, 

වැ�ෙවලා ෙ�නවට දැ� කාෙ� 

කා�තාෙවා� අකමැ� නෑෙ�. 

ඒ �සා ඇඟ හැඩ කරලා 

ෙප�ව�න ෙගාඩ� අය 

දැ� අ��ෙ� ෙ��ෙවයා� 

(Shapewear). ආවට �යාට 

ෙ�වා අ�න එක� ඉ�ල� ෙලඩ 

�ග�නවා වෙ� වැඩ� �යල� 

ෛව�ව� �ය�ෙ�. ඒ 

�සා අව�තාවයට අ�ව 

හ�යට ෙ��ෙවයා� එක� 

ෙතාරග�ෙ� ෙකාෙහාමද? 

එ�වා හ�යට පා��� 

කර�ෙ� ෙකාෙහාමද 

ෙනානාව��, ප�චා� 

ෙපෙදස හැඩ කරන 

ෙ��ෙවයා� ගැන අ� 

���ම කතා කර�. 

ප�පස ප්රෙ�ශය කැ�ලා 

ෙ�න තරමට කා�තාවකෙ� 

ආක�ෂණය වැ�ෙවනවා �යලා 

මතය� �ෙයනවෙ�. ඒ �සා 

ඔය ප්රෙ�ශය �ක� වැ� කරලා 

ෙප�න�න සමහ� පැඩ� 

පෑ��� (Padded Panties) 

නැ�ත� �� ඉ�ෙහ�ස� (Booty 

ෙප�න�න ෙ� ඇ�ම ෙහාඳ�.

�ක� ක�� මහත කා�තාව� 

න� හ� ෙ��� ෙශා�� (High 

Waist Short) එක� අ��න. 

ඉන හැඩ කරලා ෙප�නන ගම� 

ක�� අ� කර�න� ෙ� 

ඇ�මට ��ව�.

�ට ප්රෙ�ශය එ�ලා 

වැෙටනවා න� ����� 

ටෑ�� ෙටා� (Slimming 

Tank Top) ෙ��ෙවයා� එක� 

අ��න ��ව�. ඉන� එ�ක 

�ට� හැඩ කර�න ෙ� ඇ�ම 

තම� ෙහාඳම.

ඇ��ව�� අ�ම ��ම 

ෙ� කර�න ��ව� �යලා 

කතාව� �ෙයනවෙ�. ඉ�� 

�ක� තද සාය�, ග�ම� 

අ�නෙකාට ෙ��ෙවයා� 

�ක�� (Shapewear Skirt) 

එක� අ�නවා න� ෙහා��� 

���කාව� වෙ� කැ�ලා 

ෙ��න ��ව�. බඩ �ෙයන 

ෙකෙන� න� ට� ටක� (Tummy 

Tucker) එක� පා��� කර�න 

��ව�. ඉන සහ බඩ හැඩ කර�න හ�� 

ෙබ�� එෙහම� �ෙයනවා. ක��, බඩ, ඉන, 

ෙ�වෙ� ��, ���, දහ�ය �ෙඳ�න �ෙයන ඉඩ වැ��. 

ඕෙ�. එෙහම නැ�ත� කැ��, ර���, දද, ��ඨ, ��� 
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පැඩ� ක�ස�, ෙ��ෙවයා� ඝන�වෙය� 

වැ� �සා ෙ�වෙ� ��, ���, දහ�ය 

�ෙඳ�න �ෙයන ඉඩ වැ��. ඒ �සා 

එක පාර� භා�ත කළාට ප�ෙ� ෙ�වා 

ෙහා�� ���� කරලා ඉරඑ�ෙ� 

දව� ෙදක�ව� �යළා ග�න ඕෙ�. 

එෙහම නැ�ත� කැ��, ර���, 

දද, ��ඨ, ��� වෙ� ආසා��කතා 

ඇ� ෙව�න ��ව�. ඔස� කාෙලට 

න� පැඩ� ක�ස� සහ ෙ��ෙවයා� 

ෙ��ෙවයා� �සා ශ�රය වැ��ර 

තදෙවන �සා ෙපනහ�වලට ඔ��ජ� 

ෙනාලැෙබ�න ��ව�. අනව� ��යට තද 

�ෙණා� ��ර සංසරණය �මාෙවලා ශ�රය 

ර�ෙවලා, ��වැ�ලා, ඉ�ෙම�න, �ලා�ත 

ෙව�න ��ව�. අනව� තදබව �සා 

��මගැ�ෙ� අපහ�තා, �නා� ගැට� ඇ� 

ෙ��ෙවයා� ඕනවට වඩා ෙවලාව� ඇඳෙගන 

��ෙයා� ආමාශය තදෙවලා ආමාශ�ක 

අ�ල වැ� වශෙය� ස්රාවය ෙව�න ��ව�. 

අ�ල ��ත ෙරා��ට තද ඇ�� අ��න එපා 

�යලා ෛව�ව�� උපෙද� ෙද�ෙ� ඒක�. 

ඒ වෙ�ම ෙ��ෙවයා� ඇඳෙගන 

ඉ�දැ�� ආහාර ග�තම ආහාර 

�රව�න අපහ�ෙවලා බඩ �ෙප�න ඉඩ 

�ෙයනවා. �ට අමතරව ෙ��ෙවයා� �සා 

මාංසෙ�� ආ�ත ගැට�, හෘද ෙරාග, �ත්රාශ 

හැඩෙව�න ��� ෙලඩ �ෙණා� ෙව�ෙ� 

�ෙයන හැෙඩ� ��ෙහන එක. ඒ �සා ෙ� 

ෙ��ෙවයා� වෙ� ෙ�ව� �ෙ�ෂ අව�ථාවල� 

�තර� අ�න එක වඩා ෙහාඳ�. පැඩ� 

ක�ස�ව�� ��ර අනව� ��යට තද 

ෙනාෙවන �සා ඒවා න� �නපතා ඇ�ද� 

හැබැ� ෙ� ෙදෙක� ෙකා�ව� උප�ම පැය 

අටකට වඩා ඇදෙගන ඉ�න එපා. ඒ වෙ�ම 

ව�ර ඇ�ම, �� ෙක�ම, ��� ගෙ� ඇඹ�ම 

වෙ� වැඩ කරන �සා ඉ�සර බවල�ය�ෙ� 

ඉඟ �ඟ ඉෙ�ටම වෙ� හැඩ ෙවනව�. ඔය 

වෙ� ෙ�ව� ෙනාෙක�ව� �ෙකා�� (Squats), 

�� අ�� (Push ups), ස�� �ලෑ��� (Side 

Planks), බ��� (Burpees), ඩ�ෙබ� ෙරා�� 

(Dumbbell Rows) වෙ� �ායාම කරනවා න� 

ඉෙ�ටම ඇඟ හැඩ කරග�න ��ව� �යන 

එක� අවසාෙන� මත� ෙනාකර බැහැ.

ප�ස ෙලා� කරල 
ප�ෙ� ප�තැෙවනවා 

එෙහම ෙනෙව�!
ප�ෙ� ප�තැෙවනවා 

එෙහම ෙනෙව�!
ප�ෙ� ප�තැෙවනවා 

“�� වන උවන ඉඟ �ඟ ගත හැ� ��න
�� ���’�ළ �ය සක �� �සර තන
�� රන �ෙය� � �� �� ෙම�රඟන

ඇ� �ය ෙහළන පම�� ෙනාෙව� ෙදවඟන”
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දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

ගෙදරගොගේ වැඩ රාජකාරි ගකාගෙක් තිබුණත් 

ගෙවත්ෙ ගවනුගවන් කාලය ගවන් කරෙත් 

කාන්ොගවෝ කවොටත් දිනුමය.

වස විස නැති එළවලු ටිකක් අල බෙල ටිකක් 

එවන් ගෙවත්ෙක කළඑළියයි.

“මම විවාහ වුගේ 2014 අවුරුදගද. ඊටපස්ගස් 
ගේ ගේ හදාග�න රා�ම පදිිංචියට ඇවිත් 
ඉස්සරගවලාම ග�ාළපලා වර� තමයි ව�ා 
�රන්න පටන්�ත්ගත්. විවාහයට �ලින් මම 
පුවත්පත් �ලාගේදිනියක් විදියටත් �ටයුතු 
�ළා. මගේම ගපාත් සාප්පුවකුත් �ළා. හැබැයි 
පුතා ලැගබන්න ඉඳිදදි මහත්තයා කිේවා, දැන් 
ග�දර හිටියානේ ගන්ද ගහාඳ කියලා. බබා 
ලැබුණට පස්ගස් එයාගේ වැඩ රාජ�ාරි ටිග�න් 
ටි� වැඩිගවදදී මමත් ඒ�ට �ැමති වුණා. 
මුලින්ම මුකුණුවැන්න, ග�ාටුග�ාළ, ගතබු, �ිංකුිං, 
ගමානරකුඩුේබිය, ගපාලපලා, කුප්පගේනිය 
වගේ ගදවල ව�ා �ළා. එළවලු පැළ හිගටේගේ 
ගපෝච්චිවල. ඒ එක්�ම අපි පදිිංචියට ආව මුල 
�ාගලම රඹුටන්, ගපාල ගප්ර, �ටු අගනෝදා, 
ගවරලු, �ටුගලාවි, ඇඹරැලලා, ග�ගසල වගේ 
ගලාකු �ස් වර�ත් හිගටේවා. ගේත් එක්� 
තිගයන මුළු ඉඩගේ ප්රමාණය පර්චස් එග�ාළහයි. 
මම කියන්ගන් ගලාකුවට ඉඩ ඕන නැහැ. බිේ 
අඟලක් තිබුණත් මිරිස් පැළයක්, බටු පැළයක් 
හරි හිටව�න්න පුළුවන්නේ එයින් හිතට 
දැගනන සතුට මිල �රන්න බැහැ.”

ඒ දිනූෂා කල්පනී මාකවිටගේ හඬය. 

කලක් ්පන්හිඳට ග්පම බැඳි ඇය දැන් මුළු 

කාලයම ගවන්කර ඇත්ගත් ්පවුගල කටයුතු 

ගවනුගවනි. වරාය අධිකාරිගේ ගේවය කරන 

දමමික ලසන්ෙ වීරසිංහ දිනූෂාගේ සැමියායි. 

ගෙදරගොර වටපිටාව ලේසනට තියාෙන්නටත්, 

වො කටයුතුවලට අවැස උදව්පදව සයලල 

ලබාගදන්නටත් ඔහු කැමැත්ගෙන් ඉදිරි්පත් 

වන බව දිනූෂා කීවාය.

“ඇත්තම කිේගවාත් ගේ ව�ාව මගේ විතරක් 
ගනගමයි අපි තුන්ගදනාග�ම කිේගවාත් තමයි 
හරි. මම එගහම කියන්ගන් මහත්තයත් ග�දර 
ඉඳිදදී ව�ා වැඩවලට ගලාකු සහගයෝ�යක් 
ගදනවා. එයා තමයි මට ග�ාේගපෝස්ට් බින් 
එ� හදලා දුන්ගනත්. අපි ව�ාවට රසායනි� 

ගපාගහාර දාලා නැහැ. කුස්සගේ උයදදි 
අහ�දාන එළවලු �ැබලි ටි� පවා මගේ විගේෂ 
ගපාගහාර එ� හදා�න්න මම ගයාදනවා. ඒ 
නිසාම කුණු ප්රේනත් අපිට �වදාවත් නෑ. �ඳ 
�හනවා, න�ර සභාගවන් එන�ල කියලා බලා 
ඉන්න උවමනාවකුත් නැහැ. ගේ පස ඒ තරේ 
සරුසාර පසක් ගනාගවන නිසා අපි ව�ාවට සුදුසු 
විදියට පස ස�ස්�ර �න්නවා. ඒ නිසාම වැඩිපුර 
ගපෝච්චිවල තමයි ව�ා �රන්ගන්. �ලින් �ලට 
විවිධ එළවලු වර� ව�ා �ළා. �ගඩන් ග�නා 
එළවලු ඉවරවුණු දාට වත්ගත් ඇවිදදම එළවලු 
ගද� තුනක්, ග�ාළපලා ටි�ක්, ඇඹරැලලා ග�ඩි 
ටි�ක් �ඩා�න්න පුළුවන්. ඇඹරැලලා මාලුවට 
පුතත් හරි �ැමතියි.”

හය හැවිරිදි පිංචි පතු ගදවනිජ සතිල 

වීරසිංහ ජාත්යන්ෙර ්පාසලක එක වසගේ 

ඉගෙනුම ලබයි. ගෙදර හිඳින්ගන් නම ඔහුද 

අමමා සමඟින් ගෙවත්ගත් සටින්නට වැඩිපර 

කැමතිය. පිංචි පතුද දැන් සටම ්පරිසරයට 

ෙහගකාළට ආදගේ දැක්වීම ෙැන ඔවුන් 

සටින්ගන් සතුටිනි. ඒ සතුට හැමොමත් ළඟ 

ෙබා ෙන්නට දිනූෂා කැමතිය. ඊට ගලාකු 

ගලාකු ගේවල උවමනා නැෙැයි ඇය සෙන්නීය.

“නිවාඩු දවස්වලට අපි තුන්ගදනාම ග�දර 
ඉන්නවනේ මම ග�ාළ�ැඳ හදනවා. වත්ගතන් 
�න්න හාතවාරිය, වැලගපගනල ග�ාළ වගේ 
ග�ාළපලා වර� ග�වත්ගත් තිගයනවා. සමහර 
දවස්වලට උගදට මඤගඤාක්�ා තේබලා 

ග�ාච්චි සේගබෝලයක් හදලා �න්නවා. ගේ 
දවස්වල වත්ගත් මඤගඤාත්තා වගේම 
රාජඅලත් තිගයනවා. ඒ වගේම පැහුණු 
අලුග�ගසල �ැනකුත් තිගයනවා. නාරිං වර� 
කිහිපයක් තිගයනවා. තිබබටු, දඹල, බේඩක්�ාත් 
තිගයනවා. �ාලයක් යදදි එළවලු පැළ මැගරනවා. 

එතග�ාට ඒවට අලුගතන් පැළ හිටවන්න ඕන. ඒ 
වගේම අපි �රපිිං්චා, රේගප් �වදාවත් �ගඩන් 
ගේන්ගන් නැහැ. ළඟදි �රඳමුිංගු පැළයකුත් 
හිගටේවා.”

එගේ අලුත් අලුත් ගේ වොවට එක්කර 

ෙනිේදී එම ෙහගකාළ ෙැනද අලුත් අලුත් ගේ 

ඉගෙනෙන්නට ලැගබන්ගන්ය.

දිනූෂා පිංචි සන්ධිගේ ඇගේ මව ගෙදර 

්පරිග�ෝජනයට අවශ්ය ගේ ගෙවත්ගත්ම 

වොකරෙත් අයුරු සහිගවේදී ඇගේ හිෙත් 

නිෙැතින්ම වොවට බැඳුණි. කිරිබත්ගොඩ 

මාවරමණ්ඩිය ෙගම ෙහගකාළවලින් පිරි එම 

ගසාඳුරු ්පරිසරයට අදටත් ඇය මහත් ගේ 

ඇලුම කරන්නීය.

“මට මත�යි ග�වත්ත�ට ඕන �රන ග�ාඩක් 
ගදවල අේමගේ ව�ාගේ තිබුණා. ග�දරින් 
ගවන්වුණාට පස්ගස්, මගේ ග�වත්තත් ඒ වගේ 
ව�ාවකින් ගපාගහාසත් �ර�න්න එ� මගේ 
හීනයක් වුණා. ඒ වගේම මම මැහුේ ග�තුේවලට 
වගේම ගක්ක් හදන්නත් �ැමතියි. පුතාගේ 
උපන්දිගන්ටත් මම ලස්සනම ගක්ක් එ�ක් ග�දර 
හදනවා. ඒ �ගඩන් �න්න බැරි නිසා ගනගවයි. 
අපිට තිගයන හැකියාවන් අපි හඳුනාග�න ඒවා 
ප්රාගයෝගි� ජීවිතයට එක්�ර�ත්තම ජීවිගත් 
ගබාගහාම අපූරුවට දැගනන්න �න්නවා. 
�ෘහණියක් විදියට, මවක් විදියට, බිරිඳක් විදියට 
මට ගලාකු ගලාකු බලාගපාගරාත්තු නැහැ. ඒත් 
හැමදාම සතුටින් ජීවිතය ග�වන්න ඕන පරිසරය 
අපි විසන්මයි ස�ස් �ර�න්නත් ඕන. අගප් 
ග�දර ඇතුගේ ඒ පරිසරය  තිගයනවා. අගප් 
හිත්වලට සතුට ග�ගනන්න අගප් ග�වත්ගත් 
හරිත පැහැයත් අපිට ගලාකු උප�ාරයක් 
කියගන� ගනාකියා බැහැ.”

සාේ්ථක ගෙවතු වොවක් ආේථිකයටද සවියක් 

බව අමුතුගවන් කිව යුතු නැෙ.

“පසුගිය �ාගල �හ හිඟවුණා. ඒ �ාගල 
ගවනග�ාට මම ග�වත්ගත් �හ ව�ා �රලා 
තිබුගේ. ඒ නිසා �හ ගසායමින් ගවගහස 
ගවන්නවත් මිල වැඩියි කියලා ලතගවන්නවත් ඕන 
වුගේ නැහැ. අදටත් අවුරුදදට වරක් අල ටි� 
�ලවලා ග�දරට අවශ්ය �හ ටි� හදා�න්නවා. 
ව�ාව සරු �ර�න්න මම ඉවතදාන ග�ගසල 
ගලලි, බිත්තර �ටු ගපාගහාරක් විදියට 
හදා�න්නවා. ඒ වගේම මම ගපාලිතින් ප්ලාස්ටික් 
පුළුස්සලා පරිසරයට හානි �රන්ගනත් නැහැ. 
අගප් ග�දර අවට හරිම සිංගේදී පරිසරයක් 
තිගයන්ගන්. වත්ගත් හැමතැනම සමනලලුත් 
ඉන්නවා. කුරුලගලාත් ඉන්නවා.” 

ඒ ්පරිසරය ඇයගේ හිෙට ගෙගනන්ගන් 

සතුටත් සැහැලලුවත්ය. නිදහගේ ඒ සතුට 

විඳිමින්, ඒ සුන්දර ගෙවත්ෙ ෙවත් සුන්දර 

කරෙැනීම ඇයගේ අදිටනයි.

ගේ නිධානය මතු �ර�න්න 
එ� බිේ අඟලකුත් ඇති

�ගඩන් ග�නා එළවලු 
ඉවර වුණදාට 

වත්ගත් ඇවිදදම 
එළවලුවක් ගද�ක් 

ගහායා�න්න අපහසු නෑ

ගේ ව�ාව අපි 
තුන්ගදනාග�ම 
කිේගවාත් හරි

කුස්සගේ කුණු 
ටි�ත් මම 

ගපාගහාර �රනවා
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සාරා �ලැ�� �ය�ෙ� ෙලාක ප්ර��ධ 

‘SPANKX’ �යන ඇ�� ස�නාමෙ� 

��කා��ය. ඇය වර� ෙලාව බලග�ම 

��ගලය�ෙ� න� ලැ���වට පවා ඇ�ළ� 

�� ත�ණ �ාවසා�කාව�. ඉ�� එකපාර� 

ට��� සඟරාෙ� මා�ෙ��ෙය� ෙමෙහම 

අහනවා.

“ඇම�කාෙ� ෙම�චර ඇ�� ප්රද�ශනාගාර 
ෙතාගය� �ෙය�� තව� ඇ�� �ාපාරයකට 
ආෙයාජනය  කර�න බය ��ෙ� නැ�ද?”

සාරා උ�තර ෙදනවා,

“�ාපාරය� පට�ග�නෙකාට අ�ට ඉ�න 
තරඟක�ව� ප්රමාණයට වඩා අෙ� ��මාණ 
ඔ��ෙ� ඒවට වඩා ෙකා�චර ෙවන�ද, ප්ර��ෙය� 
ඉහළද �යන එක� වැදග�” �යලා. 

ෙලාක ප්ර��ධ �වසා�කාව� ��ව ඒ කතාව 

ඇ�ත �යලා සහ��ෙද�ම ඔ�� කරලා 

ෙප�න� අෙ�  �ාවසා�කාව� තම� අද 

‘ධර�’ කවරය දරාෙගන ඉ�ෙ�. ��කා 

ර�නායක, ක��� ද�න ‘Redpierrot’ බ�� 

හා �ර� ඇඟ�� ස�නාමෙ� ��කා�ය ඇය�.

බ�� සහ �ර� �ාපාර ෙකා�චර ��ණ� 

ඒ අය අ��� සා�ථක�වෙ� ��ෙප�තටම 

යන උද�ය �ක� �ලබ�. ෙමාකද බ�� 

ක�මා�තය �ළ සා�ථක ෙව�නන� 

��මාණා�මක බව, තා�ෂ�ක දැ�මට 

අමතරව තව� අ�ෙයාගවලට ��ණ ෙද�න� 

හැ�යාව� �ෙය�න ඕන. හැබැ� ��පාදනවල 

ප්ර��ය සහ අ���ය බව �සා �ං�ෙව� ගමන 

පට�ග�� ��කා අද ෙවනෙකාට ලංකාෙ� 

ප්ර�ඛතම ස�නාමය� ද�වා ඇෙ� �ාපාරය 

��� කරෙගන අවසාන�.

“මම ඉෙගනග�ෙ� නාර�මල ම�රපාද 
��ාලෙය�. උස� ෙප�� ප�ෙ� ෙමාර�ව 
��ව��ාලෙය� �ලා�තා ��මාණකරණය 
ස�බ�ධෙය� උපා�ය ලබාග�තා. ෙවන� 
ෙකෙන� යටෙ� වැඩ කරනවට වඩා මෙ�ම 
�ාපාරය� කරන ගම� තව� �පෙදෙන�ට 
හ� ��යා ෙදනවා �යලා බලාෙපාෙරා��ව� 
�ං� කාෙ� ඉඳලම මෙ� �ෙ� ��ණා. හැබැ� 
පට�ග�න ඕෙ� ෙමානවෙ� ෙදය�ද �යන එක 

ගැන මට ෙලා� අදහස� ��ෙ� නැහැ.”

��ව��ාල අවසාන ���ෙ�� ලංකාෙ� 

�ප්රකට ඇ�� ��මාණ ���� ෙයාලැ�� 

අ��හාෙ�ෙග� ����ම� ලබාග�න ��කාට 

අව�ථාව ලැෙබනවා.

“බ�� සහ �ර� ��මාණෙය� මෙ�ම �යලා 
බ්රෑ�� එක� හ�ග�න ඕෙ� �යන අදහස මට 
ආෙ� ඇෙ� ���ෙව�. හැබැ� �ල� මට ��න� 
ගැන ෙලා� දැ�ම� ��ෙ� නැහැ. එෙහම� 
�යලා වැෙ� අතා��න බැ� �සා ෙබාෙහාම �ං� 
�දල�� ඇ�� ෙදක� හදලා ෙ���� එකට 
�ලා බැ�වා. එ� ඒ ඇ�� ෙදකට මට �තාග�න 
බැ�තරෙ� ඉ��ම� ��ණා. ප�ෙ� �ගටම මම 
���ෙපාත හරහා ඇ�� අෙල� කළා.”

��කා ෙ� ��යට ඇෙ� �ාපාරය පට� 

අර� �ෙය�ෙ� 2012�. ඔ�ල�� �ාපාරෙ� 

සා�ථක�වය �සාම 2014 වසෙර� ඇය ෙකාළඹ 

හය, �ටැෆ�� ඇව��� ‘Redpierrot’ න�� 

ඇෙ� ඇඟ�� �ාපාරය ආර�භ කරනවා.

“ෙ� ඇ��වල පාටට�, ෙමා�තරවලට� තම� 
ෙගාඩ� අය කැම�. �ාපාරය පට�ග�� �� 
කාෙ� අෙ� ප්රද�ශනාගාරෙ� ��ණ�න ��ෙ� 
ඇ�� ෙපා� ප්රමාණය�. ඉ�� ෙවලාවකට 
ඉ��ෙ� තරමට ෙද�න අ� ගාව ඇ�� 
��ෙ� නැහැ. ��න� එක ත�යම කරග�න 
බැ�තරමට ඇණ�� ලැ�� �සා මෙ� සැ�යා 
තරංග �ක්රමාර�� ��යාෙව� ඉව�ෙවලා මෙ� 
�ාපාරයට ස�බ�ධ �ණා. ඔ�� ෙමාර�ව 
��ව��ාලෙ� ෙමා�තර ��මාණකරණ 
උපා�ධා�ෙය�.”

ෙගාඩ� ඇඟ�� �ාපා�කෙයා �ල� ස�� 

ඇ�� නැ�ත� �ශාල ප්රමාණෙ� ඇ�� ගැන 

ෙලා� අවධානය� ද�ව�ෙ� නැහැ. �ශාල 

ප්රමාණෙ� ඇ�� අ�න පා�ෙභා�කය� 

ෙව�ෙව� වැ� අවධානය� දැ��ම ��කාෙ� 

�ාපාරෙ� තව� �ෙ�ෂ�වය�.

“හ�බ���� මම� එක�ෙවලා ඇ��වල 
හැඩය, ෙමා�තර, ව�ණ, පෙතාර� ඔය 
හැමෙ�ම �ස�� කරනවා. ප�ෙ� ��මාණ 

���� ල�වා ඇ�ම ��මාණය කරග�නවා. 
�ල� අෙ� කා�යයම�ඩලෙ� ��ෙ� 
සාමා�ක�� ��ෙදන�. ෙ� ෙවනෙකාට අෙ� 
කා�යයම�ඩලෙ� සාමා�ක�� දහ��ෙදෙන� 
ෙ�වය කරනවා.”

ෙ� ගමෙ�� ඇයට ම�ෙවන බාධා අ�ෙයාග 

එෙහම� නැ�වම ෙනෙම�.

“අෙ� වැෙ�ට හ�යට බ�� සහ �ර� 
��මාණක�ව� ෙහායාග�න සෑෙහන 

මහ�� �ණා. අ�ක සමහර කාෙලකට 
ෙවළඳෙපාෙ� බ�� අ�ද්ර� �ඟ 

ෙවනවා. කාෙලකට ඒවෙ� �ල 
ඉහළ යනවා. ඔය හැමෙ�ම 

කළමනාකරණය කරෙගන 
තම� ෙ� �ාපාරය 
කරෙගන ය�ෙ�.”

ස ා � ථ ක � ව ය 

�ය�ෙ� �ක� 

ලැෙබන ෙදය� 

ෙනෙම�. ඒ ෙව�ෙව� 

�ර�තර  කැප�ම 

අ�ව�� �යන එක 

ඇය ��ෙ� ෙමෙහම.

“�ාපාරය පට�ග�� �� 
කාෙ� � එක ෙදක ෙවනක� 

��මරාෙගන වැඩ කළා. හ��� 
ඇණ�� ලැ�ෙණා� අදට� එෙහම�. �ක� 

බලාෙගන ඉඳලා ��න� එක� ��� කරග�න 
බැහැ. �ාපාර පට�ග�තට කැප�ෙම� ඒක 
කර�න ෙගාඩ� අය ක�මැ��. තම�ෙ� බ්රෑ�� 
එක මා�ක� කරන එක ඊළඟ ෙ�. ��මාණ 
හැ�යාව ��ණට ඒක අෙල� කරග�න ෙගාඩ� 
අයට දැ�ම නැහැ. ෙදය� �ල� ග�න එන 
පා�ෙභා�කයාව ෙනාසලකා හැරලා උවමනාවට 
එපාවට කතා කරන අය� ඉ�නවා. ���ම 
තම�ෙ� පා�ෙභා�කය�ට ෙගෟරවෙය� කතා 
කර�න ඉෙගනග�න ඕෙ�. මෙ� ෙගාඩ� 
පා�ෙභා�කෙයා මම කතාබහ කරන ��යට 
කැම��. අ�ක දැ� සමාජ මා� ��� �සා 
ඒකට ඉඩහසර ඕනතර�. අ� අ�ෙත� හදන 
හැම ඇ�ම�ම සමාජ මා�වල පළකරනවා. 
ඒ �සා අෙ� ඇ��වලට �ටරටවල ඉ�න � 
ලාං�ක��ෙග� පවා ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයනවා.”

ෙ� ෙවනෙකාට ��කාට අ��� එකහමාරක 

�ං� �ෙත� ඉ�නවා. ඉ�� �ාපාරෙ� 

වැඩකට��වලට වෙ�ම ෙ�ෙ�ර 

කළමනාකරණයට� සැ�යෙග� �ශාල 

සහාය� ලැෙබන බව� ඇය ��ෙ�. ඔය 

අතෙ� ඇෙ� ආදර�ය මව, �යා සහ ෙමාර�ව 

��ව��ාලෙ� ෙමා�තර ��මාණකරණ 

අංශය එෙහම� ��ප� කර�න ��කා අමතක 

කෙ� නැහැ.

“ඉඩ� ලැෙබන හැමෙවලාවකම බබාට� 
හ�බ��ට� �ං�වට හ� රස කෑම� හදලා 
ෙදනවා. ��ව� �� ගම� ��ෙදනාම ඇ���න 
යනවා. වෘ��ය ���ව ගැන �තනවා වෙ�ම 
ෙපෟ�ග�ක ��ෙ� සමබරතාවය �කග�න� 
කා�තාව� ද�ෂ ෙව�න ඕෙ�.”

ඇ�ත. සා�ථක�වය �ෙය�ෙ� සමබර ෙවන 

තැන �යලා ප්ර��ධ �යමන�� �ෙයනවෙ�. 

�ාපාරය� පට�ග�න ආසාෙව� ඉ�න 

ෙකෙන� ෙව�ෙව� වචනය� �ය�න� ඇය 

අමතක කෙ� නැහැ.

“ගෑ��ට ��න� කර�න බැහැ �යලා සමාජෙ� 
මතය� �ෙයනවාෙ�. ඒ �සා සමහර කා�තාෙවා 
ෙදය� පට�ග�න හ� බය�. ��න� කර�න 
ගෑ�, ��� ෙ�දය� නැහැ. �ාපාර කරලා 
���ෙව�� කා�තාෙවා ලංකාෙවම ෙකා�චර න� 
ඉ�නවද? කැප�ම ඉ�සරහා ගෑ�, ��� �ය�ෙ� 
�ක�ම �ක� වචන �තර�. අ�ක �ාපාරය�� 
ස��වලට අමතරව ස�ට� ෙහාය�න ��ව�. 
ෙකෙන� අ� මහ��ෙය� හදන ඇ�� ඇඟට 
�ලා ඒක ල�සන� ��වහම දැෙනන ස�ට 
ස��වලටව� ග�න බැහැ. ඉ�� මම අ�� 
අයට� �ය�ෙ� �ාපාරය� කර�න ආසාව� 
�ෙයනවා න� බය නැ�ව උ�සාහ කරලා බල�න 
�යන එක�.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 
ඡායා�ප : ප්ර�� දඹරෙ� 

කවරෙ� කතාව

මෙ� ඇ��වලට වෙ�ම 
මම කතාබහ කරන ��යට� 
ප�ෙභා�කෙයා කැම��

‘Redpierrot’ බ�� හා �ර� 
ඇඟ�� ආයතනෙ� ��කා�� 

��කා ර�නායක

��න� 
එක ත�යම 

කරග�න බැ�තරමට 
ඇණ�� ලැ�� �සා මෙ� 
සැ�යා තරංග �ක්රමාර�� 

��යාෙව� ඉව�ෙවලා මෙ� 
�ාපාරයට ස�බ�ධ �ණා. ඔ�� 

ෙමාර�ව ��ව��ාලෙ� 
ෙමා�තර ��මාණකරණ 

උපා�ධා�ෙය�
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දැනෙගන �ෙයා� කතරගම ෙනාදැන 

�ෙයා� අතරමග යැ� �ය�නා ෙ�ම, 

ෙයා�� වයෙ� ද� දැ�ය� ��� �රණ 

ගත ��ෙ� ක�පනාකා�වය. අප එෙ� 

�ය�ෙ� ඒ වයස ෙබාෙහා වැර�� ���ය 

හැ� කාලය� බැ��.

“ෙ� දව�වල රෙ� �ෙයන ප්ර�න� 
එ�ක ඔ�සැ�වල ඖෂධ �ඟය� 
�ෙයනවා. ඒ වෙ�ම උප�පාලන ෙකා�වල 
(ෙකා�ඩ�) �ඟය�� �ෙයනවා. ඒ 
අතර ෙපා��ෙනා�-2 
(Postinor-2) වෙ� 
ඖෂධවල �ඟය� 
�ෙයනවා. ෙ� ත��වය 
�ළ ෙකා�ඩ� වෙ�ම 
ෙපා��ෙනා�-2 ෙප� 
�ලට ග�න �ෙයනවද 
අහලා දවසකට �රකතන 
ඇම�� �ස� එනවා. 
ඒ අත�� වැ� ෙදෙන� 
බාලවය�කාර දැ�ය�. 
ෙබාෙහා අසරණව ඔ�� 
හඬා වැළෙපන අව�ථා 
අ� ඕනතර� ද�නවා.”

ඒ සම�ත ලංකා ඔ�සැ� 

��ය�ෙ� සංගමෙ� 

සභාප� ච��ක 

ග�ක�ද මහතා�. 

අනාර��ත �ං�ක 

සබඳතා �සා 

බාලවය�කාර දැ�ය� 

ගැ�ගැ�ෙ� ප්ර�ශතයද 

ඉහළ ය�� පව�න බව ඒආ�ත ද�ත 

වා�තා ම��ද අනාවරණය � �ෙ�. අප ඒ 

��බඳව �මසා ��ෙ� ජා�ක ළමා ර�ෂණ 

අ�කා�ෙ� මෙනා සමාජ�ය අංශෙ� 

අ��ෂ ල�මා� ෙපා�න�ෙ��ම 

මහතාෙග�.

“සාමා�ෙය� රෙ� ��යට අ�ව අ� ළමා 
මව� ��යට හ��ව�ෙ� වයස අ��� 
එෙකාළහ�-�සය� අතර දැ�ය� �යලා 
�ය�න ��ව�. ඒ වයස ගැහැ� ��� 
ෙ�දය� නැ�ව �ං�ක හැ�� උ��පනය 
ෙවන කාලසමය�. එතැන� ද�ව� �ළ 
��හලය� �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ගැහැ� 
ද�ව�ට තම පළ� �ං�ක අ�දැ�ම 
ඉ�ම�� ���ෙ� ඉඩකඩ� �ෙයනවා. 
ෙහා�ෙමානවල ��වන ෙවන�ක� 
ෙහා ෙවන� සමාජ බලපෑ� ෙ��ෙව� 
ෙමවැ� ෙ�ව� ඉ�ම� ෙව�න ඉඩකඩ� 
�ෙයනවා. එය ෙදමා�ය�ෙ� ෙසායාබැ��, 
�කවරණය සහ පහ��� මත පමා කළ 
හැ��. �ෙ�ෂෙය�ම ෙ� ෙනාෙ��� වයස 
ප�ෙවන �� ෙදමා�ය� ද�ව� ප�පස 
�ට ෙ� ආ�නවය� �යාෙද�න ඕන. ෙ� 
��යට දැ�ය� ලබන පළ� �ං�ක අ�දැ�ම 
ප්රමාද කරග�නා තරමට ළමා ම�ව�� 
��ෙව�න �ෙයන ඉඩකඩ පමාෙවනවා. 
ඒ වෙ�ම ඇය� ද�ෙව� �යල�, 

ද�ෙව�ට තව� ද�ෙව� �� කර�න 
තර� ශ�රය සැක�ලා නෑ �යල� මනසට 
කාවැ��ම ඉතාම අව��.”

ඔ� �යනා ප�� ෙලාකය හ�නාග�නට, 

ඒ ෙහාඳ නරක හ�නාග�නට ෙදමා�ය 

ආදරය, �කවරණය ෙසායාබැ�ම 

තර� ඔ�ව� තව� 

ෙනාෙ�. ෙ� �ළ 

ඇ�වන ��තැන �ළ 

�ෙ�ෂෙය�ම ෙගද�� 

ෙනාලැෙබන ආදරය 

ෙසායායාෙ� අවධානම 

ෙකාෙත�දැ� වැටෙහන 

�ට ��තයට ෙබාෙහා 

අ�� පැ�ල� එ�� 

�ෙය�නට ��වන.

“අ� ළඟට එන ෙගාඩ� 
ගෑ� ද�ෙවා �යන 
කතාව� තම� එයාලට 
ෙදම��ෙයා ආදෙ� නෑ 
�යන එක, ෙහායලා 
බල�ෙ� නෑ �යන එක. 
අ��ෙ��  ඒ ආදෙ� 
��� ෙහායාෙගන ��� 
��ෙ� �නාස �ණා �යලා 
තම� ඒ අය �ය�ෙ�. 
ඒ වෙ�ම ෙගාඩ� ගෑ� 
ළම��ෙ� කතා ඇ�වම 

ඒ අයට ගැ�ගැ�ම� ෙව�න ක�� අව� 
ආර�ෂාව සලසග�න අව�ථාව ��ලා 
�ෙයනවා. න�� ඒ අය ෙදමා�ය�ට �ෙයන 
බය �සා ��ධ �ණ ෙ�ව� වස� කරෙගන 
ඉඳලා අවසානෙ� ෙනාදැ�ව�වම ළමා 

ම�ව� බවට ප�ෙවලා. අ�න ඒ �සා ෙමාන 
ප්ර�නය� ආව�, ෙමාන වැ��ද�  කළ� 
ෙදමා�ය� �තරම ද�වා සමඟ ඉ�නවා 
�යන එක එයාලට දැෙන�න ෙද�න. ඒෙක� 
මං අදහ� කෙ� ද�ව�ෙ� වැර� ෙහාද 
ෙහා� මෙ� ��න �යන එක ෙනෙව�. 
ද�ෙව� ත��ණ ගම� �ට�තර�� 
ඒෙක� ප්රෙයාජන ග�න උ�සාහ කරන �සා 
ඒකට ��ම අව�ථාවක ඉඩ� ෙද�න එපා.”

එෙම�ම බාලවය�කාර දැ�යකට ය� 

අතවරය� ���වද ඔ�සැ�ව�� 

උප�පාලන ඖෂධ ලබාගැ�මට 

හැ�යාව� ෙබාෙහා�ට නැත. ෙවන� 

පා�ශවය� ලවා ඒවා �ල�ග�තද ඒවා 

භා�ත ��මට දැ�ම� ෙනාමැ�කමද 

ෙමවැ� ගැ�ගැ�මකට තව� එ� 

ෙ��ව�. 

ඒ වාෙ�ම ඉ�� කාලය �ළ තම 

�යා, සෙහාදරයා, නෑදෑ�� සහ 

ස�පතම��ෙග� අපෙයාජනයට ල� � 

දැ�ය� ගැනද අස�නට ලැ��. එවැ� 

අව�ථාවල� එම ��ගල��ෙ� හැ��� 

රටාෙ� �ලාසය� ෙ���ෙගන ෙහා 

ප්රෙ�ස��මට ද�ව�ට �ං�ක දැ�ම� 

ෙනාමැ� �ම ගැට� සහගත බවද ඔ� 

පැව�ය.

“ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙ� වෙ� බාලවය�කාර 
දැ�ය�ට ළංෙවන ���� එ�වරම ඔ��ව 
�ං�ක කට��වලට ෙපාළඹවා ග�ෙ� 
නැහැ. ��� ��� �ප�ශ ���, 
�ප වැළඳගැ�� වෙ� ෙ�ව�වලට 
ෙයා�කරවග�න බලනවා. උ�හරණය� 
වශෙය�  ඕනෑම වැ��� ���ෙය� 
අනව� ��යට ද�වව ��ලට, උ�ලට 
ග�නවා න� ඒ ෙ�ව� ෙ���ග�න තර� 
ද�ව�ට ��� හැ�යාව� �ෙය�න ඕෙ�. 
අ�ක අෙ� සායනවලට එන ෙගාඩ� දැ�ෙයා 
පළවැ� �ං�කව එ��ෙම�ම ගැ�ග�� 
අය ෙනාෙව�. හැබැ� එකම �ංසනය �� 
�� වතාව� ෙවන��� තම�ට ෙමාක�ද 
��ධ ෙව�ෙ� �යන එක ෙ���ග�න 
එයාලට අවෙබාධය� ��ලා නෑ.”

ෙ� ෙ�� �සාම ඉ��ෙ�� �ං�ක 

අ�ාපනය ��බඳව ක�� පාස� �ෂය 

��ෙ�ශයට ඇ�ළ� ��ෙ� වැදග�කමද 

ඔ� ෙප�වා ��ෙ�ය. 

ළමා ම�ව��ෙ� ප්ර�ශතය ෙකාතර��රට 

වැ�� ඇ�දැ� ඊළඟට අප �ම�ෙ� ප�� 

ෙසෟ� ෙ�වා අ���කා �ත්රමා� ද 

��වා මහ��යෙග�. ළමා ගැ��ය� 

���ම වළකා ගැ�මට කළ හැ� ෙ� 

ෙමානවාද ය�න� අප ඇයෙග� 

�ම�ෙව�. 

“2021 අ���ෙ� 3.9% ��ණ ළමා 
ම�ව��ෙ� ප්ර�ශතය ෙ� වන�ට 
4%� ද�වා වැ��ම� ෙවලා �ෙයනවා. 
දැනට අෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 
�ලධා�� එවැ� ළමා ම�ව��ව 
හ�නාගැ�ම� කරලා, ඔ��ෙ� 
අනාගතය යහප� කර�න, 
ගත �� ��මය �යවර ෙසායා 
බල�� ඉ�නවා. ඒ වෙ�ම 
ෙබාෙහාමය� ෙදනා ඒ ස� 
සමාජෙය� වස� කරන 
අව�ථා �ෙයනවා. ඒ අය 
ඒවා අෙප� හංග�ෙ� 
ප�වාසගත ෙව�න ෙව� 
�යලා බයට. න�� 
අ� ��ම ෙවලාවක 
ක�� �ම�ෂණය� 
කර�ෙ� නැ�ව 
ද�ෙව� ප�වාසගත 
කර�න කට�� 
කර�ෙ� නැහැ. ඒ 
�සා අ� ෙදමා�ය�ට 
�ය�ෙ� ඔෙ� 
ද�වා� ෙ� ��ෙ� 
ගැට�වලට ��ණ�ලා 
�ෙයනවාන� ඒවා වස� 
කර�ෙ� නැ�ව අ�ළ 
බලධා�� දැ�ව� කර�න. 
එය ද�වාෙ� අනාගතය 
�බ�� කර�න ෙ��ව� 
ෙවනවා.”

��� ම��කා

ජා�ක ළමා ර�ෂණ අ�කා�ෙ� 
මෙනා සමාජ�ය අංශෙ� අ��ෂ 

ල�මා� 
ෙපා�න�ෙ��ම මහතා

අ�ම� �යාෙද�න ඕන
ද�ෙව�ට තව� ද�ෙව� �� කර�න 
තර� ශ�රය සැක�ලා නෑ �යල� මනසට 

ඔ� �යනා ප�� ෙලාකය හ�නාග�නට, 

ඒ ෙහාඳ නරක හ�නාග�නට ෙදමා�ය 

ආදරය, �කවරණය ෙසායාබැ�ම 

තර� ඔ�ව� තව� 

ෙනාෙ�. ෙ� �ළ 

ඇ�වන ��තැන �ළ 

�ෙ�ෂෙය�ම ෙගද�� 

ෙනාලැෙබන ආදරය 

ෙසායායාෙ� අවධානම 

ෙකාෙත�දැ� වැටෙහන 

�ට ��තයට ෙබාෙහා 

අ�� පැ�ල� එ�� 

�ෙය�නට ��වන.

“අ� ළඟට එන ෙගාඩ� 
ගෑ� ද�ෙවා �යන 
කතාව� තම� එයාලට 
ෙදම��ෙයා ආදෙ� නෑ 
�යන එක, ෙහායලා 
බල�ෙ� නෑ �යන එක. 
අ��ෙ��  ඒ ආදෙ� 
��� ෙහායාෙගන ��� 
��ෙ� �නාස �ණා �යලා 
තම� ඒ අය �ය�ෙ�. 
ඒ වෙ�ම ෙගාඩ� ගෑ� 
ළම��ෙ� කතා ඇ�වම 

ඒ අයට ගැ�ගැ�ම� ෙව�න ක�� අව� 
ආර�ෂාව සලසග�න අව�ථාව ��ලා 
�ෙයනවා. න�� ඒ අය ෙදමා�ය�ට �ෙයන 
බය �සා ��ධ �ණ ෙ�ව� වස� කරෙගන 
ඉඳලා අවසානෙ� ෙනාදැ�ව�වම ළමා 

ම�ව� බවට ප�ෙවලා. අ�න ඒ �සා ෙමාන 
ප්ර�නය� ආව�, ෙමාන වැ��ද�  කළ� 
ෙදමා�ය� �තරම ද�වා සමඟ ඉ�නවා 
�යන එක එයාලට දැෙන�න ෙද�න. ඒෙක� 
මං අදහ� කෙ� ද�ව�ෙ� වැර� ෙහාද 
ෙහා� මෙ� ��න �යන එක ෙනෙව�. 
ද�ෙව� ත��ණ ගම� �ට�තර�� 
ඒෙක� ප්රෙයාජන ග�න උ�සාහ කරන �සා 
ඒකට ��ම අව�ථාවක ඉඩ� ෙද�න එපා.”

එෙම�ම බාලවය�කාර දැ�යකට ය� 

අතවරය� ���වද ඔ�සැ�ව�� 

උප�පාලන ඖෂධ ලබාගැ�මට 

හැ�යාව� ෙබාෙහා�ට නැත. ෙවන� 

පා�ශවය� ලවා ඒවා �ල�ග�තද ඒවා 

භා�ත ��මට දැ�ම� ෙනාමැ�කමද 

ෙමවැ� ගැ�ගැ�මකට තව� එ� 

ඒ වාෙ�ම ඉ�� කාලය �ළ තම 

�යා, සෙහාදරයා, නෑදෑ�� සහ 

ස�පතම��ෙග� අපෙයාජනයට ල� � 

දැ�ය� ගැනද අස�නට ලැ��. එවැ� 

අව�ථාවල� එම ��ගල��ෙ� හැ��� 

රටාෙ� �ලාසය� ෙ���ෙගන ෙහා 

ප්රෙ�ස��මට ද�ව�ට �ං�ක දැ�ම� 

ෙනාමැ� �ම ගැට� සහගත බවද ඔ� 

පැව�ය.

“ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙ� වෙ� බාලවය�කාර 
දැ�ය�ට ළංෙවන ���� එ�වරම ඔ��ව 
�ං�ක කට��වලට ෙපාළඹවා ග�ෙ� 
නැහැ. ��� ��� �ප�ශ ���, 
�ප වැළඳගැ�� වෙ� ෙ�ව�වලට 
ෙයා�කරවග�න බලනවා. උ�හරණය� 
වශෙය�  ඕනෑම වැ��� ���ෙය� 
අනව� ��යට ද�වව ��ලට, උ�ලට 
ග�නවා න� ඒ ෙ�ව� ෙ���ග�න තර� 
ද�ව�ට ��� හැ�යාව� �ෙය�න ඕෙ�. 
අ�ක අෙ� සායනවලට එන ෙගාඩ� දැ�ෙයා 
පළවැ� �ං�කව එ��ෙම�ම ගැ�ග�� 
අය ෙනාෙව�. හැබැ� එකම �ංසනය �� 
�� වතාව� ෙවන��� තම�ට ෙමාක�ද 
��ධ ෙව�ෙ� �යන එක ෙ���ග�න 
එයාලට අවෙබාධය� ��ලා නෑ.”

ෙ� ෙ�� �සාම ඉ��ෙ�� �ං�ක 

අ�ාපනය ��බඳව ක�� පාස� �ෂය 

��ෙ�ශයට ඇ�ළ� ��ෙ� වැදග�කමද 

ඔ� ෙප�වා ��ෙ�ය. 

ළමා ම�ව��ෙ� ප්ර�ශතය ෙකාතර��රට 

වැ�� ඇ�දැ� ඊළඟට අප �ම�ෙ� ප�� 

ෙසෟ� ෙ�වා අ���කා �ත්රමා� ද 

��වා මහ��යෙග�. ළමා ගැ��ය� 

���ම වළකා ගැ�මට කළ හැ� ෙ� 

ෙමානවාද ය�න� අප ඇයෙග� 

�ම�ෙව�. 

“2021 අ���ෙ� 3.9% ��ණ ළමා 
ම�ව��ෙ� ප්ර�ශතය ෙ� වන�ට 
4%� ද�වා වැ��ම� ෙවලා �ෙයනවා. 
දැනට අෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 
�ලධා�� එවැ� ළමා ම�ව��ව 
හ�නාගැ�ම� කරලා, ඔ��ෙ� 
අනාගතය යහප� කර�න, 
ගත �� ��මය �යවර ෙසායා 
බල�� ඉ�නවා. ඒ වෙ�ම 
ෙබාෙහාමය� ෙදනා ඒ ස� 
සමාජෙය� වස� කරන 
අව�ථා �ෙයනවා. ඒ අය 
ඒවා අෙප� හංග�ෙ� 
ප�වාසගත ෙව�න ෙව� 
�යලා බයට. න�� 
අ� ��ම ෙවලාවක 
ක�� �ම�ෂණය� 
කර�ෙ� නැ�ව 
ද�ෙව� ප�වාසගත 
කර�න කට�� 
කර�ෙ� නැහැ. ඒ 
�සා අ� ෙදමා�ය�ට 
�ය�ෙ� ඔෙ� 
ද�වා� ෙ� ��ෙ� 
ගැට�වලට ��ණ�ලා 
�ෙයනවාන� ඒවා වස� 
කර�ෙ� නැ�ව අ�ළ 
බලධා�� දැ�ව� කර�න. 
එය ද�වාෙ� අනාගතය 
�බ�� කර�න ෙ��ව� 
ෙවනවා.”

��� ම��කා

එකම �ංසනය �� 
�� වතාව� ෙවන�� 
තම�ට ��ධ ෙව�ෙ� 

ෙමාක�ද �යලා ෙගාඩ� 
දැ�ෙයා ද�ෙ� නැහැ

බාල වය�කාර දැ�ය� 
ගැ� ෙනාගැ�ෙ� 

ඖෂධ ෙසායන 
ප්රවණතාව වැ�ෙවලා

ද�ෙව�ට ද�ෙව� �� කර�න බෑ �යලා
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ඒ ෙදදහ� �සය අ���ෙ� දවස�. ස�� 

ෙකෙර� උ�වන හදවත� ඇ� �ස�ත 

ෙනතට ක�� උණන සංෙ�� ද�න� එ� 

��ෙ�ය. ඒ ඔ� �ාපාර කට�� කරන 

අ���වර ෙ�වාල ��යට ආස�න මහමග �� 

බ� පැට�� ��ෙදෙන�ෙග� ��ෙදෙන�ම 

වාහනවලට අ�� �යෙගා� �� අ��ය. 

ඒ පැට��ෙ� අ�මාද එ� ��ය� ��� 

අ�ෙම�ට ෙම� පාර �රා �වන බ� පැට�� 

එක� කර�නට ඒ අ�මාට බැ� �සා පැට�� 

වාහනවලට ��� ���. ඉ��ව �� එකම 

පැටවා� ඒ අ�මාෙග� ෙව� ��ම �ක� 

�ව�, පැටවාෙ� ��තය ගැන �තා �ස�ත 

බ� පැටවා ෙදාතට ග�ෙ�ය. ෙ�වාල ��ෙ� 

�ට �ෙලා�ට� බාගය� පමණ ��� ඇ� 

�ස�තෙ� ෙගදරට ‘�බා’ ආෙ� එෙහමය. 

ඒ� �ස�ත පාෙ� �� �බාෙ� අ�මා අමතක 

කෙ� නැත. උෙ� හවස ය�� එ�� ෙමානවම 

ෙහා ෙදය�� ඔ� ඒ �ස �ෙර�ෙ�ය.  

�ස�ත ෙ�ම �මාර මාවනැ�ෙ� 

ෙකාටෙබාෙගාඩ ප�ං�ක�ෙව�. ඔ�ෙ� 

��ඳ �ශා�� ���� �මා�ය. �ස�තට� 

�ශා��ට� දහසය හැ��� හා නව හැ��� 

�ය�ය� හා �ෙත�ද ෙව�. ෙ� �ය�ෙදනාම 

�ස�ත ෙ�ම ස���ට ෙබාෙහා ආදරය�, 

ක�ණාව� ඇ�ෙතාය. �බාට ක�� 

පාෙර� ෙගන�� හ� නැ��ණ බ්ර��ෙ� 

අ�ව ය�න� එ�ක �බාට ෙලා� ආදරය� 

ඒ ෙගද�� ලැ�ෙ�ය. ඒ ආදරයට �බා ද 

කළ�ණ සලක�නට අමතක ෙනාකෙ�ය. 

ෙගද�� �ටව �ස�ත එ�යට යන හැම�ටම 

තරම� පැටවා කාලෙ� පට� �ස�ත �බා 

ප�ෙ� වැ�ෙ�ය. 

“ඒක �බෙ� ��ෙ�ට අන���යක ෙදය�. 
අෙ� ෙගව�වල තා�ප ෙ��� නෑෙ�. ඒ �සා 
�බාට ඕන ෙවලාවක එ�යට බ��න ��ව�. 
ෙ� ��� අ� �බව ෙ�� එක� �ලා ෙ� 
ඇ�ෙළ� බැඳලා �යාග�තා. කාලය� එෙහම 
කර�� ඒෙ� නරක ප්ර��පාකය� අ�ට ලැ�ණා. 
ඒ ඉ�සර කා එ�ක� ෙබාෙහාම �ලෑවට �ට� 
�බා සැර බ�ෙල� �ණා. ක��හ    � දැ�ක 
ගම� ෙගාරව�න�, හප�න� ලෑ���ණා. ෙ� 
�සා අ� �බාට ආෙය� �දැ�ෙ� ඉ�න ��නා.”

ඒ �දැ�ෙ� ඉ��ල �බා අ��වට ��ෙ�ය. 

ෙගදර ඉ�නවා හා සමානම ෙවලාව� 

�ස�තෙ� ප�ෙස� ඇ��ෙ�ය. බඩ�� එන 

හැම ෙවලාෙවම ෙගදර ඇ�� �ශා��ට 

කතා කෙ�ය. 

“උෙ� පා�දර හය ෙවනෙකාට ඇ�� �ං 
�ං ගාලා �රනවා, �� කැක� ��ක� එක� 
ඉ�ලලා. ඒක කාලා ආෙ� බඩ�� ෙවනෙකාට 

ෙගදර ඇ�� කෑගහනවා බ� ඉ�ලලා. ඒ ෙටා� 
එක ෙවන�. ෙගදර ක��� ෙ��න නැ�ත� 
එෙහම ආෙය තව හඬ�� කෑ ගහලා කතා 
කරනවා. �බා වැ��ර ම� මා�වලට කෑදර නෑ. 
ප���, ෙපා�ස�ෙබාලවලට ෙගාඩ� කැම��. 
එළව��, බ�� ��න� කනවා. හැම ෙපායකටම 
අෙ� ෙ� ළඟ �ෙයන ඉඩ���ය ෙ�ත�� 

�හාරයට යනවා. එ�ට �ශා��ෙග අ�මා �� 
ග�නවා. එ� දවසම ප�සෙ� ඉඳලා ප�ව� 
අ�මා �� පවාරණය කරලා ෙගදර එ�� තම� 
�බ� එ�ෙ�.”

ඒ වෙ�ම �බාට හැම ඉ�දටම� ඒ ප�සෙ� 

තව රාජකා� කට��ත� ඇ�ෙ�ය. ඒ 

�ස�තෙ� හා �ශා��ෙ� ද� ෙදෙදනා දහ� 

පාස� ය�� ප�ෙස� යාමය. ඒ ෙගා� �ක 

ෙවලාව�� ප��ය� ප��ය� ගාෙ� ෙගා� 

ෙමා�� ෙසායා ළඟට � ඉඳෙගන ���. දහ� 

පාසල ඇ�� ප� ඔ�� ෙද�නා ප�ෙස� 

ෙගදර එ�. ෙවන� ස��ට වඩා ෙගදර 

����� ප�ෙස� ෙගා� ඔ�� ර��නට 

�බාට උවමනාව� ඇත. ෙග�� �� 28 වැ�� 

උෙ� පා�දර ය�ෙ� ෙකාෙහදව� ෙනාදැන 

�බා �ස�ත ප�ෙස� වැ�ෙ� එ�සාමය. 

�බා ෙනාදැන ��යාට �ස�ත �ෙ� �ජ�ය 

කට��ත� ෙව�ෙව� අ���වර දැ���ඩ 

ෙ�වාලයටය. ඒ ප��ය� අවස� � ඇසළ 

ෙපරහෙ� ආර�භක �නය�.

“මහ�වර ඇසළ ෙපරහරට කප කැ�ම 
��කර�ෙ� මහ�වර � මහ ��� ෙ�වාලෙ� 
ප්රධාන�වෙය�. මහ�වර � මහ ��� 
ෙ�වාලයට අ�බ��ත මාවනැ�ෙ� අ���වර 
� දැ���ඩ ෙ�වල ��ෙය� තම� ඒ කප 
කප�ෙ�. ඒකට ෙ��ව ව�ෙ� මහ�වරට 
��� ෙ�වාලය අරෙගන ය�නට ක�� ඒ 
ෙ�වාලය ��ෙ� අ���වර �ම. ෙ� ෙ�වාලය 
මහ�වරට �ෙගන ��� �ෙය�ෙ� එ�දහ� 
හය�ය ගණ�වල�. එ� ඉඳලා අ���වර 
ෙ�වාෙ� ඉඳලා තම� කප කපාෙගන අරෙගන 
��� �ෙය�ෙ�.

අ���වර දැ���ඩ ෙ�වාලෙ� ඉඳලා 
මහ�වර ��� ෙ�වාලයට ඇ� �ර �ෙලා�ට� 
�� පහකට ආස�න�. 

අ���වර ෙ�වාල ��ෙ�� ඒ රාජකා�ක�ව� 
��� චා�ත්රවලට අ�ව කැ� කප මහ�වර කරා 
�ෙගන ය�ෙ� �ඩා ෙපරහර��. ඒ ෙපරහෙ� 
කප �ෙගන ය�ෙ� ඇෙත� ��� ව�න�රාල 
���. ෙම� වතාෙ� ෙ�වාෙ� අ�යා, �ර�මල 
තම� කප අර� �ෙ�. එතෙකාට ෙ� ෙපරහරට 

ෙ�වාලෙ� රාජකා� කට�� කරන ��ස�, 
ෙකා� ක�ඩායම�, ෙ��� ක�ඩායම� සහ 
ෙ�වාලය අවට ග�වල ග�වැ�ය� ඇ�ළ� 
�යකෙ� �තර ක�ඩායම� එක� ෙවනවා. 
එද� උෙ� හයට �තර ෙ� ��ස අ���වර 
ෙ�වාල ��ෙය� �ට� �ණා.”

අ���වර දැ���ඩ ෙ�වාලෙ� ෙ�වාව 

භාර ද��� බ�ඩාර ක�ණාර�න� එ� 

ෙ� ෙපරහරට එ��ෙ�ය. �ස� ත ඒ උෙ�ම 

ෙ�� �ෙ�� ෙ� ෙපරහෙ� ය�නටය. 

උෙ� හයට චා�ත්රා��ලව කැ� කප� 

සමඟ චා�ත්රා��ලව ෙපරහර අ���වර 

ෙ�වාලෙය� ගම� අරඹ�� �ස�ත� සමඟ 

�බා� ගම� ඇර�ෙ�ය.

“ඒ ෙවලාවට එෙළ�වට වැඩ� නෑ. ෙකා�චර 
එෙළ�ව� එයා මං ප�ෙස� එන බව ද�න 
��� මං එ�න ඉඩ �ලා �ක� ��යා. ෙමයාට 
�ෙලා�ට� ��පහ� ��හය� එක�ගට ය�න 
��ව� ෙව�ද �යලා බය� ��ණා. ඒ� 
�ෙණ�ව� ගමෙන�ව� ෙවෙහස� ෙප��ෙ� 
න� නෑ. අතරම�� අ�ට කෑම�ම ද�සැ� 
ලැ�ණා. ඒ සංග්රහය� �බට� ලැ�ණා. ඔය 
��යට ��� සවස �නට ක�� අ� මහ�වර 
� ��� ෙ�වාලයට �යා. ගෙම� �ය අය 
ෙ�වාලය වැඳ ��ග�තා. �බා ග� ෙහවණකට 
ෙවලා මහ�� අ�නවා මං බලාෙගන�. ක��යට 
කෑම ෙදනෙකාට ෙ�වාෙල� �බට� කෑම 
ලැ�ණා. ෙ�වාලෙය� රාජකා�වලට �ය ක��ය 
කප� එ�ක අෙන� රාජකා� සඳහා නව��� 

අ� ආප� එ�න ��න� �ණා.”

�ෙ� ප�� �වාට ක��� ආප� එ�ෙ� 

වාහනවලය. සාමා�ෙය� �ර�මල අ�යා 

පටවන වාහනෙ�� ���� ��සකට ය�නට 

තරමක ඉඩ� ඉ��ෙව�. ඒ ඉඩට ගෙම� 

�ය ��ස� න��� �ස� තද �බා� සමඟ 

අ�යා �ග� වාහනයට නැ�ෙ�ය. වාහනෙ� 

අ�ෙය� ��යා �යා �බාට ගාන�ව� නැත. 

ඌ උෙ� පා�ෙ� අ���වර ෙ�වාලයට 

ආෙ�ය. ඉ�ප� �ස�ත� සමඟ ෙගදර ආෙ� 

සවස හයට �තරය. 

ඒ වන�ට �බා �ස�ත හා ��� ෙ�වාලයට 

ෙපරහෙ� �ය �වත ����ට� ආරං� 

� ���. ෙගදර ආ �බාට ෙවන�ට� වඩා 

�ෙ�ෂෙකාට ඈ කෑම ��ෙ� සතා ඒ සා �ර� 

ෙගවාෙගන �ෙ� �ස�ත ආර�ෂා ��මට 

�ම �සාය.

“�ට ක�� ඒ තර� �ර� �බා මා� එ�ක 
ඇ�� නෑ. ක�� අ���දක� ��ල පැ�ෙත 
බ�ෙල� ඔෙහාම ෙපරහෙ� ��� �ෙයනවා 
�යලා මං අහලා �ෙයනවා. මං ෙ� ෙපරහෙ� 
�ය ෙදවැ� අ���ද �සා එයා මට හ�ෙවලා 
නෑ. ෙකාෙහාම �ණ� ස���ෙග�� මං දැ�ක 
�ෙ�ෂම ග��ණ තම� �බා ළඟ �ෙය�ෙ�.”

�ස�තෙ� ෙගදරට �බා ෙ�ම ‘ෙනානා’� 

පාෙර� ආව අසර�ය�. ද�� ෙලස අත� 

�වාල � �� ෙනානාට �ස�ත� ෙකා�තා� 

එ�ව ෙබෙහ� කළ ප� �න �පය�� 

ෙනානා �ස�ත ප�ෙස� ෙගදරම ආවාය. 

දැ� ඇය ස� �න� වයසැ� ද�ව� 

ප�ෙදෙන�ෙ� අ�මා ෙකෙන�. �ස�තෙ� 

�ය�යෙ� �රතලා වන ‘�� ��’ ද පාරට 

වැ�� ෙකෙන�. ඇෙ� ���ය� පාෙර� 

අ�ලාග� �� �� ඒ ෙගදරට ලැ�ෙ� 

��ෙ� උප��නය�ය. ෙගද�� �ට ෙවන� 

��ම සෙත� හා ��� සමාග� පව�ව�නට 

කැම� නැ� �බා ෙ� ෙකා� ක��� සමඟ 

���ය.

�යංකා නානාය�කාර
ඡායා�ප - ච�දන උ�වාවල  

ෙකා�චර එෙළ�ව� එයා 
මං ප�ෙස� එන බව ද�න 
��� මං එ�න ඉඩ �ලා 

�ක� ��යා. ෙමයාට 
�ෙලා�ට� ��පහ� 

��හය� එක�ගට ය�න 
��ව� ෙව�ද �යලා බය� 

��ණා. ඒ� �ෙණ�ව� 
ගමෙන�ව� ෙවෙහස� 

ෙප��ෙ� න� නෑ

අ���වර �ට මහ�වරට 
�ර�මල එ�ක ප�� �ය �නඛයා
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුනගගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ගපළ - 24 වැනි  ගකාටස

එවකට පුනරුත්ථාපන කඳවුරු තුළ සිටි 

අභ්ථාසලථාභීනට අවශ්ය ආහථාර ඇතුළු සියලුම 

පහසුකම් සපයන ලද්ද රජය විසිනි. නමුත 

ඔවුන සමථාජගත (නිදහස්) වී්මන පසු තතතවය 

්වනස් විය. ඉනපසු තමනට අවශ්ය සියලු ්ද 

සපයථාගැනී්ම් වගකීම ඔවුනටම පැවරිණි. ඒ 

නිසථා ඊට පිළියමක් ්ලස පුනරුත්ථාපනය වන 

තරුණියන ඇඟලුම් කරමථානතශථාලථාවල රැකියථා 

සඳහථා ්යථාමුකිරීමට පුනරුත්ථාපන නිලධථාරීන 

කටයුතු කළහ. එම කටයුත්තදී තමන ලද 

අතදැකීමක් කපිතථාන ජයනි ්ම්ස් විස්තර 

කළථාය. 

“මගගේ මතකගේ හැටියට ළමයි 450ක් මුල් 
වටගයදීම පුහුණුවට සහ රැකියාවට ගකාළඹට 
ගියා. ගම 540 ඇඟලුම කරමානතශාලා 6කට 
දැමමා. ඒගකන 5ක් කුමාර ගේවපුර මහතතයා 
හිමිකාරීතවය දරපු ‘ට්රයිස්ටාර’ කරමානතශාලා. 
රතමලාගන තිබුණ �ාමනට් ගදකකට මම ළමයි 
120ක් එක්ක ගියා. නවාතැන පහසුකම ගස්රම 
ලැබුණා. හැබැයි මට දවස් 15ක් එගේ ඉනන 
වුණා. එගහම ඉනනගකාට  එවකට පුනරුත්ාපන 
ගකාමසාරිස් ගෙනරාල්, ගමෙර ගෙනරාල් සුදනත 
රණසිංහ සරග�න දවල් කාලගේ හදිසිගේම 

දුරකතන ඇමතුමක් ලැබුණා.”

“ෙයනි ඔයාට සූදානම ගවනන පැයක් ගදනනම. 
වහාම නිට්ටඹුවට ගිහින එගේ ඉනන ළමයිනව 
භාර�නන.”

්ජනරථාලවරයථා්ගන උප්දස් ලැබිණ.

“ඊටපස්ගස් බ්රිගගේඩියර ඇහැලමල්ගපේ සර මට 
කතා කළා. ඒ සර කීවා එතැන හිටපු නිලධාරිනියට 
හදිසිගේම එම ස්්ානගයන යනන සිේධ ගවලා 
තිගයනවා, ඒ නිසයි මට එගහට යනන ගවලා 
තිගයනගන කියලා. හරියටම පැයක් යේදි මම 
නවාතැනග�න ඉඳපු තැනට වාහනයක් ආවා. 
ඒගක් නැ�ලා නිට්ටඹුවට ගියා. නිට්ටඹුගේ 
ඇඟලුම කරමානතශාලා තුනක වැඩ කරන ළමයි 
320ක් හිටියා. වහපු ඇඟලුම කරමානතශාලාවක් 
තමයි ළමයිනගගේ ගහාස්ටල් විදියට සකස් කරලා 
තිබුගේ. කෑම ගක්ටරින සරවිස් එකකින ග�නැත 
දුනනා. හැමදාම උගේට බස් 4ක්  ඇවිත ළමයිනව 
අරග�න ෆැක්ටරිවලට යනවා. ආයිත හවසට 
එනවා. මගගේ උදේවට යුද හමුදා කානතා බළකාගේ 
ගදනගනකුයි, නාවික හමුදා කානතා නිලධාරිනියන 
ගදනගනකුයි දීලා තිබුණා. ගම හතරගදනා උගේ 

හවස නිල ඇඳුම ඇඳග�න බස් හතගර ළමයිනව 
අරග�න යන එන එක කළා. ගිරිඋල්ල, ග�ාමමළුව 
කියන තැනවල තමයි ගම ෆැක්ටරි තිබුගේ. 
නවාතැනගපාළට ගියාට පස්ගස් මට ගතරුණා ගම 
ළමයිනට ආරක්්ාව මදි කියලා. ඒ නිසා උපගදස් 
අරග�න ගම �ැන වරකාගපාළ ගපාලිසියට කීවා. 
එතැන කාරියවසම කියලා මහතතගයක් හිටිගේ. 
එයා අගපේ ආරක්්ාවට රාත්රියට විගේ් මුර 
සංචාරයක් දාලා දුනනා. හැබැයි එල්.ටී.ටී.ඊ. එගක් 

හිටපු ළමයි කියලා ඒ පැතගත කිසිම ගකගනක්ග�න 
වචනයකිනවත කිසිම වරදක් වුගේ නැහැ.”

“එතගකාට ආයතනගේ වැඩ කරේදි සිංහල 
ළමයිනගගේ ප්රතිචාරය ගකාගහාමද?” මථා ඇසීමි.

“ගම ළමයි යනන කලින ඒ ආයතනවල ප්රධානීන 
සිංහල ළමයිනව දැනුවත කරලා තිබුණා. සිංහල 
ළමයිනට කියලා දීලා තිබුණා ගම ළමයිනව 

සගහෝදරියක් විදියට බලනවා මිසක් එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සාමාජිකාවක් විදියට බලනන එපා කියලා. සිංහල 
ළමයි ගකාගහාමද? කියලා මම අහේදි එයාලා දීපු 
උතතගර තමයි, අගපේ ගදමළ ළමයි වගගේ ගනගමයි 
හරි ගහාඳයිගන කියලා. ඒ අතගර සමහර ළමයි 
ඇවිත කියනවා, මැඩම ගදමළ චිත්රපටවල ඉනන 
නිළිගයෝ වගගේ ළමයිනුත වැඩ කරනවා. සිංහල 
ළමයි හරිම ලස්සනයිගන කියලා.

අේවට යනගන නැතිව ඒසී (වායුසමීකරණ) එගක් 
කාලයක් ඉේදි ඔයාලත ලස්සන ගේවි කියලා මම 
කීවා.

ගම ළමයිනට සැලකිය යුතු වැටුපකුත ලැබුණා. 
ඉරිදා දවස නිවාඩු. නිවාඩු දවගස් ගදමේපියනට 
ඇවිත බලලා යනන අවස්්ාව දීලා තිබුණා. ටික 
දවසක් යේදි වැටුපේ ලැබුණට පස්ගස් ළමයි කියනන 
�තතා බඩු  �නන එළියට යනන ඕන කියලා.

‘ගමානවද ළමයි �නන තිගයන බඩු?’ කියලා 
මම අහේදි, ‘මූණ සුදු ගවනන �ාන ක්රීම, කුරුලෑ 
නැතිගවන ක්රීම, ගසනට් (සුවඳ විලවුන), ගකාේඩ 
කටු, වූල් බෑනඩ්, ටී ්රට්’ ඔය වගගේ ලැයිස්තුවක් 
කීවා. එක දවසක 20ක වගගේ කේඩායමක් හදලා 
වරකාගපාළ න�රයට ගිහින බඩු අරග�න දුනනා. 
ගම වැගඩ් කරදර නිසා එක ගවළඳසැලකට කතා 
කළාම ඒ කගඩ් අයිති ව්ාපාරිකයා ඉරිදට විතරක් 
ළමයිනගගේ ගහාස්ටල් එක ළඟ තාවකාලික කඩයක් 
දානන කැමති වුණා. අගපේ ගහාස්ටල් එකට අල්ලපු 
වැගට් තිබුගේ හිස් ඉඩමක්. ඒ ව්ාපාරිකයා 
ඒ ඉඩගම තාවකාලික කඩයක් දැමමා. හැම 
ඉරිදටම ළමයින සාමාන්යගයන �නන ගේවල් 
වගගේම ගරදිපිළි වගගේ ගේවල් අරග�න එනවා. 
ළමයිනුත ඒවා මිලදී �තතා. ළමයිනටත පහසුයි, 
ව්ාපාරිකයාටත ගහාඳ ගවළඳාමක් තිබුණා. හිනදු 
ළමයිනව එයාලගගේ ආ�මික කටයුතු සඳහා 
වරකාගපාළ කනදක් උඩ තිබුණු ගකෝවිලකට 
එක්කරග�න ගියා. කගතෝලික ළමයිනුත එයාලගගේ 
ගේවස්්ානයකට එක්කරග�න ගියා. ඒ වගගේම 
අලුගතන කියලා නැහැ සමහර ළමයි දක්්තා නිසා 
ෆැක්ටරිගේ ‘ලීඩර’ වගගේ තනතුරුවලටත ගියා.”

සනත ප්රියනත

“යුදධය අවසථාන ්වදදී හිටපු එල.ටී.ටී.ඊ. සථාමථාජිකයන 12,000ක් විතර 

පුනරුත්ථාපන සඳහථා වව්නියථාවට ආවථා. ්ම් පිරිස අතර 2,000ට වැඩි පිරිසක් 

කථානතථා්වෝ හිටියථා. පුනරුත්ථාපනය සඳහථා ් ම් අය භථාර කරදදි අපට පැවරුණු 

මූලික වගකීම වු්ේ සමථාජගත (නිදහස්) කරදදි නැවත ආයුධ අතට ් නථාගනන 

රටට වැඩදායී පිරිසක් විදියට සමථාජගත කරන එකයි. ඒ සඳහථා ගත යුතු 

විසඳුම්, තීනදු, වැඩපිළි්වල ගැන විවිධ සංවිධථාන, රජ්ේ බලධථාරීන ව්ේම 

පුනරුත්ථාපන ප්රධථානීන නිතර නිතර සථාකච්ථා කළථා. එතැනදී ගතත ප්රධථානම 

තීරණයක් තමයි සමථාජගත ්වදදී රැකියථාවක් එක්ක සමථාජගත කරන එක. ඒ 

නිසථා වඩු, ්ම්සන, රූපලථාවණ්ය, මැහුම් ව්ේ පථාඨමථාලථා කළථා. හැබැයි ගෑනු 

ළමයි එක්ක කතථා කරදදි ්ගථාඩක් අය කැමති වු්ේ ඇඟලුම් ක්්ෂේත්ර්ේ 

රැකියථාවකට. ඇඟලුම් ක්්ෂේත්ර්ේ ඕනතරම් රැකියථා තිබීම, එළිමහ්න නැතිව 

වථායු සමීකරණ කරපු ආයතනයක රැකියථාව කිරීම ව්ේ ්දවල නිසථා කැමති 

්වනන ඇති. ් ම් අදහස මූලස්්ථානයට දැනුම් දුනනථා. ඒ්ක් ප්රතිඵලයක් හැටියට 

ඇඟලුම් ආයතන කීපයක්ම ් ම් අයට රැකියථා ් දනන ඉදිරිපත වුණථා. ඇතතටම 

ඒ ්වදදි ඇඟලුම් ක්්ෂේත්ර්ේ පුරපපථාඩු ්ගථාඩක් තිබුණථා. ඒ ව්ේම රටට වි්දශ 

විනිමය ලැ්බන ක්රමයක් නිසථා අපිත ් ම් තරුණියනව දිරිමත කළථා. වැඩි දවසක් 

යනන කලින ‘ට්රයිස්ටථාර’ අධිපති කුමථාර ්දවපුර මහතතයථා පුහුණු කටයුතු 

සඳහථා ජුකී මැෂින 20ක් අපට ලබථාදුනනථා. පුහුණුකරුවන ලබථාදුනනථා. ඒ ජුකී 

මැෂිනවලින වව්නියථාව පටපමඩු පුහුණු මධ්යස්්ථාන්ේදී ් කටිකථාලීන පුහුණුවක් 

ලබථාදුනනථා. ්කථාළඹ ගිහින අ්පන ඉලලීම් කරපු ඇඟලුම් කරමථානතශථාලථා 

පරීක්්ථා කළථා. වැටුප, ආරක්්ථාව, නවථාතැන පහසුකම්, ආහථාර ව්ේ ්දවල 

අපි බලථා්පථා්රථාතතු වන තරමට ති්බන ආයතන බලලථා එම ආයතනවලට 

ළමයිනව ්යථාමු කළථා.”

මරාග�න මැගරනන 
බලාග�න හිටපු අයට
මූණ සුදුගවන ක්රීම �ානන හිතිලා

බ්රිගගේඩියර 
මංජුල ගුණසිංහ

හිටපු 
පුනරුත්ාපන 
සමබනධීකරණ

නිලධාරී

සමහර ළමයි ඇවිත කියනවා, 
මැඩම ගදමළ චිත්රපටවල 

ඉනන නිළිගයෝ වගගේ ළමයිනුත 
වැඩ කරනවා. සිංහල ළමයි 
හරිම ලස්සනයිගන කියලා

LTTE එගක් ඉඳපු �ෑනු ළමයි 
ග�ාඩක් කැමති වුගේ ඇඟලුම 

ක්ගෂේත්රගේ රැකියාවකට. 
එළිමහගන නැතිව වායු 

සමීකරණ කරපු ආයතනයක 
රැකියාව කිරීමට ලැබීම නිසා 

කැමති ගවනන ඇති

සංගීත ගුරුවරියක් ගමනම ක්රීඩිකාවක ගලසද දස්කම දක්වා ඇති කපිතාන 
ෙයනි ගේරත කලක් අධ්ාපන අමාත්ංශගේ ක්රීඩා සංවිතගේත රාෙකාරි 
කර ඇත. 1996දී ගදවන ලුතිනනවරියක ගලස ොතික ශිෂ්ය භට බළකායට 
එක්වූ ඇය 2006 වසගරදී සක්රීය හමුදා ගස්වයට එක්වී ඇත.  පසුව ඇය යුද 
සමගේ අවසාන කාලගේදී හමුදා භාරයට පතවූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකාවනගගේ 
පුනරුත්ාපන රාෙකාරියටද එක්වූ අතර එගලස පුනරුත්ාපනය වූ ගකාටි 
සාමාජිකාවන �ැන කපිතාන ෙයනි ගේරත කියන කතා ගපළයි ගම.



දැ��ම�

192022 අෙගා�� 31 වන බ��

�ං��, බ� මැ���, ෙකා�ඩ ����� 

රාජකා� ෙවලාෙ� අ�ලාප ස�ලාපයක.

“බල�න ඒ�! අෙ� පැ�ෙ� දැ� හ�යට 
ෙහා�. ඊෙය� ෙගව� �න� �ඳලා.” �ං� 

පැව�ෙ� සෑ� �� එෙක�.

“ෙගදර ආර�ෂාවට බ�ෙල�ව� නැ�ද?” 
ෙකා�� �ණ ෙබ� කළා.

“නෑෙ� බං.”

“හ�! මං ෙද�නං ෙහාඳ බ� පැ�ෙය� 
ලාෙබට.” බ� මැ�� පැනලා ��නා.

“අ�න ෙහාඳ�.” �ං� �ෙ� මැ�� 

ඉඹෙගන ඉඹෙගන යන තර� ස���.

ප��නම මැ�� ෙලා� �දලකට ෙපා� 

�රත� ෙලා� ��� බ� පැ�ෙට� 

ෙගනැ� ��නා.

“ෙ�කාෙ� �යාෙග� �යා එ�සෙබ� 
���ෙ� �රත� බ�ලා. ෙහාඳ න��කාර 
බ�ෙල�. ෙමයා �ට එ�යට �ලා ෙ�ර 
වහ�න. ෙපා� එකා �ණාට ස�දය� ඇ�� 
ගම� �ර�.” මැ�� බ� ��කාෙ� 

ප�ට�තරය �ගහැ�ෙ� උජා�ෙව�.

“දැ� න� �ඟ� බ� ��ෙකා න��කාර 
��යට තම� �ර�ෙ�.” ෙකා�� පෑෙ� 

ෙකාෙචා� �නහව�.

“ෙකාෙහාමද? දැ� ෙහාඳට �රනවද?” 
මාසයකට පමණ ප� මැ�� බ� �ව�� 

�ම�වා.

“හ� ෙෂා� අෙ�! ෙහාඳට �රනවා.” 
�ං�ෙ� ��ණ �නාෙව� ��ලා.

“එෙහම තම� මං ෙහායලා ෙදන ��ෙකා. 
���ය හ�යට කරනවා.” මැ��ට �නා 

කට�.

“ෙකෙහ�මල! ඔයාෙ� බ� ��කා ෙනෙව� 
අෙ� �ර�ෙ�.”

“එෙහන�? තව� බ� ��ෙක� ෙගනාවද? 
ෙ� කාෙ� න� එක ��ෙක� ම� තම�.” 
මැ�� ෙක�� ගෑවා.

“බ��ව! ෙවන ��ෙක� ෙගනාෙ� නෑ අෙ�!” 
�ං� පැව�ෙ� ෙදෙන� බබළව��.

“එෙහන�?” බ� මැ�� දැ� කරකවා 

අතහැ� ගාන�.

“ඔයා ��න ව�ගෙ� බ� ��ෙකා දැ� හ� 
�ල�. ෙ� දව�වල ළඟ ෙගව�වල �ට� 
බ� ��ෙකා �පෙදෙන�ම ෙහාරක� කරලා 
��ණා. මෙ� ��ක� ෙහාරක� කෙළා� 
අපරාෙදෙ�. ඉ�� මං ��ටංම ��ටං බ� 
පැ�යා මෙ� හ� ���කෙ� ඇෙ� �� 
කරවලා ෙර�ද� ෙපෙර�වා. �ට ���කා 
��ලට ත�� කරලා ෙ�ර වහලා, ස�දය� 
ආෙවා� �ර�න ��වා. හ� ෙසා� අෙ�! 
එයා දැ� �ට ��ලට ෙවලා �රනවා.” �ං� 

පැව�ෙ� ඉහ වහා �ය ස���.

සංඛ සඳ�ව�

න��කාර ��යට �රන බ�ෙල�

3කිරණවසර
2022 අග�

ෝස්තු
1ක

ාණ්ඩ
යහ

යවැ
නික
ලාපය

ශිෂ්ය
තව
මාසික

පුවත
පත  

ලස්ස
නපි
න්තූර



ගකාළ
යක්

තෑගි
ග�ග

නන

ප්රගේ
ලිකා

ශිෂ්ය
තවය

ට

පුරුදු
ගවන්

න

ප්රශන
පතත

ර

ගෙක
ක්

පරිස
ර

ක්රියාක
ාරකම්

 

        
 

පා්ඩම්


ග�ා්ඩ
ාරියක්

පාට
පාට

�ණ
ං

ඉස්ග
කෝගේ

       
 

මිලරු
.

120/-

QRග
කෝඩ්
එක


ස්කෑ
න්ක
ර

ගම්ක
වියඅ

හන්න
 

ගමන්
නගම

තන
කූඹි
රැළක්

ගුල
ක්

හෙන
වා

අන්න
අත
නගේ

ගයා
රැළක්

හුඹ
ස්

බඳින
වා

පුංචි
වුණ
තඋ
න්හ
ැමග
ලාකු
වැ්ඩ

ක්ක
රනව

ා

පුංචි
අපිත

එක
තුගව

ලාර
ටක්
 

හෙන
වා

පෙර
චනය

:එච්
.ඩී.ජ

යතිල
ක

ෙැන්
අහන්

නළ
මාක

වියක්


4කිරණවසර
2022  අග�ෝස්තු1කාණ්ඩයහයවැනිකලාපයශිෂ්යතවමාසිකපුවතපත  

මිලරු.
120/-

ශිෂ්යතවයට
ගපරහුරු
ප්රශ්නපතතර
සිිංහල�ණිතය
පරිසරයඉිංග්රිසි
ගෙමළපා්ඩම්
පින්තූරපිටු
පුිංචිඅගේ
චිත්ර-රච්නා

ගම්ෙැන්
අහන්්න
ළමාකවියක්

යටයටයට

අහඅහ
ළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමා කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්

ටින් බෙබෙක්ක පස් යට
වතුර පිබරන්්න ්නෑ ඉඩ
හැම බෙදරම බේ බෙස
්කබ�ොත් බඩංගු බ්කොට උඩ

ටින් බෙ
වතුර පි
හැම 
්කබ

මිල රු. 120/-

ශිෂ්යත්ව මාසික පු්වත්පත  

5
්වසර2022   අග�ෝසතු  1 කාණ්ඩය  හය්වැනි කලා්පය   

කිරණ
ක�ොච්චර

 ප්රශ්න පත්තර ක�රුවත
අපිට හරියනක්නම 

කේ කිරණ ප්රශ්න පත්තරමයි. 

ඔන්න යොළුවකන අලුතම ප්රශ්න පත්ර �ටටලය 

අදම අරගන්න 
 

ප්රශ්න පත්ර විස්සක්ම තියේනවා....

බයකවන්න එපො දැන්නේ

ශිෂ්යත්වයට ඉලකක ප්රශ්න ්පතතර හතරක......තෑගි ලැගේන ප්රගේලිකා්වක....සිිංහල - �ණිතය ්පරිසරය - ගෙමළඉිංග්රීසි ්පා්ඩම් ඇතුළු  විගශෂාිං� 
රැසක සමඟින්

ක්නට ඇගහ්න ගීතයක

3කිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණවසරවසර3වසර3
2022 
2022 අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
11 ක

ාණ්ඩ
ය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

හය
වැනිහයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි ක

ලාපය

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
තවවවවවවය

ටයටයටයටයටයටයට

පුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදු
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න

පුරුදු
ප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශන

නනනපතපතපතපතපතපත
තතතතතරරරර

ගගගෙක
ක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

        
 
්ඩ්ඩ්ඩ්ඩම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම් ාරියක්ාරියක්ාරියක්

QRග
ක

QRග
ක

QR
ෝඩ්ගකෝ
ඩ්

ගක
එක

ස්කෑ
න් ක
ර

ගම්ක
විය අ

හන්න


ගමන්
නගම

අන්න
අත
නගේ

ගයා

පුංචිපුංචිපුං
වුණත

උන්
හැම
ගලා
කු

පුංචිපුංචිපුං
අපිත

එක
තුගව

ලා ර
ටක්

පෙර
චනය

: එච්
.ඩී. ජ

යතිල
ක

ගපගපගපගපරහුරුරහුරුරහුරුරහුරු
ප්රශ්නප්රශ්නප්රශ්නප්රශ්න පතපතපත
සිසිසිිංහලිංහලිංහලිංහල����ණිතයණිතයණිතය
පරිසරයපරිසරයපරිසරයපරිසරයපරිසරයපරිසරයඉඉ
ගගගෙමළෙමළෙමළෙමළෙමළ පාපාපාපා්ඩ්ඩ්ඩ
පින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූර පිටුපිටු
පුිංපුිංපුිංපුිංචිචිචිපුිංචිපුිංපුිංචිපුිංපුිංචිපුිං අඅඅගගගේේ
චිත්රචිත්රචිත්ර -- රචරචරචරච්න්න

පතපතපතතතතතරර
ණිතයණිතයණිතයණිතය
ඉඉඉිංිංිංිංග්රිසිග්රිසිග්රිසි
්ඩ්ඩ්ඩම්ම්ම්
පිටුපිටුපිටු
ේේ
්න්න්නාාා

ශිෂ්යත්ව මාසික පු

ශිෂ්යත්ව මාසික පු

ශිෂ්යත්ව මාසික පු්ව්ව්ව්ව්වත්පත  
ත්පත  
ත්පත  
ත්පත  
ත්පත  
ත්පත  
ත්පත  

කිරණකිරණ
ක�ොච්චර

 ප්රශ්න පත්තර ක�රුවත
අපිට හරියනක්න

අපිට හරියනක්න

අපිට හරියන
ම 

කේ කිරණ ප්රශ්න පත්තරමයි. 

ඔන්න යොළුවකන අලුත
කන අලුත
කන

ම
 අලුතම
 අලුත  ප්රශ්න පත්ර �ටටලය 

අදම අරගන්න

 අලුතඅදම අරගන්න

 අලුත  ප්රශ්න පත්ර 

අදම අරගන්න
 ප්රශ්න පත්ර 

ප්රශ්න පත්ර විස්සක්ම තියේනවා....

බයකවන්න එපො දැන්නේ

බයකවන්න එපො දැන්නේ

ප්රශ්න ප්රශ්න හතරහතර
තෑගි ලැ
තෑගි ලැ
තෑගි ලැ
තෑගි ලැප්රප්රප්රගගගගේලිකාේලිකාේලිකා

අග�ෝස්තු කලාපයන් දැන්
ද්ිවයින්පුරා්පුවත්පත්්නිය�ෝජිතයිනයගෙන්්හා්

ය්පාතහලවලින්්මිලදී්ගෙත්හැක

්්්්්්්්්්්්්පත
තර�ට්මල්මි

ටක්

ප්
රාථ

මි
ක
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ව
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ස
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ෙ

ය
 

කි
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ස

 
කු

ඩ
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ණ
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ප
න්

ති
ය
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ස
ැල

සු
ම්

 ක
දළ

මි
. 

දම්
 ස

ඳ
හ

රා 
දප

රාත්
 ස

රාප්
පු

ව
ල

 ති
බූ

 ළ
ම
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ප
ත්

්ත
ර අ්ත

රින්
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දේ
 සි

්ත
 ඇ

දී ගි
දේ

 “කි
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ම

රාසි
ක

 

පු
ව

ත්
ප

්ත
ට

 යි
.

දල්
ඛ

ක
 ම

ණ
ඩ

ල
දේ

 ද්ත
රාර

තු
රු

 පි
රික්

සී
දම්

දී සි
ය

ලු
ම

 අය
 

ම
ෙ

රා 
සු

දුසු
ක

ම්
 ස

හි
්ත

 ගු
රු

ව
රු

න්
 වී

ම
 ද

ම්
 ද

්ත
ෝර

රා 
ග

ැනී
ම

ට
 

වි
දේ

ෂ
 ද

ේ
තු

ව
ක්

 වි
ය

.

පු
ව

ත්
ප

දත්
 

වි
ෂ

ය
 

ක
රු

ණු
 

ස
ම්

්බ
න්

්ධ
දය

න්
 

ව
ැඩි

දුර 

ද්ත
රාර

තු
රු

 ද
ැෙ

 ග
ැනී

ම
ට

 ද
ම

හි
 ස

ඳ
හ

න්
 ගු

රු
 භ

ව
තු

න්
 ඇ

ම
තූ

 

අව
ස

ථ
රාද

ව්
 ඉ්ත

රා 
ස

ංය
ම

දය
න්

 හ
රා 

නි
හ

්ත
ම

රානි
ව

 ඔ
වු

න්
 ල

්බ
රා 

දුන්
 ප්

ති
ච

රාර
 දම්

 පු
ව

ත්
ප

්ත
ට

 ම
රා 

්ත
ව

ත්
 

ස
මී

ප
 

ක
රෙ

 
ල

දී. 
එදස

ම
 

ම
රා 

සි
සු

ෙ
ට

 

ල
්බ

රාදු
න්

 පි
ළි

තු
රව

ල
 නි

ව
ැර

දි්ත
රාව

 ්ත
හ

වු
රු

 

ක
ර ග

ැනී
ම

ට
 ද

  හ
ැකි

 වි
ය

. එ
ය

 “කි
රණ

” හි
 

ම
රා ද

කි
ෙ

 වි
දේ

ෂ
 ල

ක්
ෂ

ණ
ය

ක්
 ්බ

ව
 ස

තු
ටි

න්
 

ස
ඳ

හ
න්

 ක
රමි

 . 
ළ

ම
රා  

ම
ෙ

ස
ට

 ද
ග

ෝච
ර ව

ෙ
 

අයු
රින්

 ඉ
්ත

රා අ
ල

ංක
රාර

ව
 ස

ක
ස

 ක
ර ඇ

ති
 

දම
ම

 අ
ධ්

රාප
නි

ක
 ළ

ම
රා පු

ව
ත්

ප
්ත

ට
 ආ

සි
රි 

ප
්ත

නු
දේ

 හ
ද පි

රි ඉ
ම

හ
ත්

 ස
තු

ට
කි

නි
.

විජේරත්න අඹතලාව  

(අධ්ාප්නජේදී)

විශ්ාමික විදුහලපති - අවිස්ාජේලල

කිරණ

පාඩම් මාලාව 
්ෑම ්තිජේ

 දි්නකම
 පෙරවරු  6.00
 සිට 7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත හා 
්මගාමීව 
පැවැතජව්න 

පාඩම් මාලාව
ෑම ්

 දි
පෙරවරු  

7.00 දක

කිරණකිරණකිරණකිරණ
ශිෂ්යතව
පුවතපත හා 

මගාමීව 
පැවැතජව්න 

පාඩම් මාලාව
්

පෙරවරු
 සිට 7.00

්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම 
ජපරවරු 8.00 සිට 12.00 දකවා

මිල රු. 120/-

මිල රු. 120/-

කකක්න්න්න්න්නට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයකකකකකකකකකකක

්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම ්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම 
ජපරවරු 8.00 සිට 12.00 දකවා

හතරක්්ම
ශිෂ්යත්වයට 

ඉලකක ප්රශ්න පත්තර 

කිරණකිරණ5
ව්ර

පතතජරන්



20 2022 අග�ෝස්තු 31 වන බදාදා

සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ දුරකතෙය 

ොදසෙනු සේනුක අො සිටියේ ඇය ඊට කතා 

කසේ ෙැත. ොමාන්යසයන් සෙදර ෙැඩිපුර ෙරඹෙ 

රූපොහිනී චැෙලය සේනුක දනියි. චතුමිණී 

කීසේ අයියා ෙැෙ ප්රෙෘේතියේ යෙ බෙයි. ඔහු 

ෙො සටලිස�ෝෙසයන් අදාළ රූපොහිනී චැෙලය 

ටියුන් කසේය. ඒේ ඒ සමාසොසේ ඒ ප්රෙෘේතිය 

නිමවී තිබුණි. නියත ෙශසයන් ෙසෙෝදරයා 

පසුගිය කාලසේ සේම අපපච්චිසේ ඇමති 

පටටසේේ මඩොෙ ෙැඩේ ආසයේ කරන්ෙට 

ඇත. ෙැේතේ ඔහු ෙැෙ ප්රෙෘේතියේ යන්ෙට 

තරේ සදයේ ෙැත.

සේෙක සතන්ෙසකෝන් තමන්සේ ජීවිතයට ෙද 

කරදර සෙෙ ආෙේ ෙසෙෝදර ෙැඟීමට ඔහු ෙැෙ 

සොයා බලන්ෙට හිත සෙසෙසුසේය. ඒේ සෙලා 

ඇති සදය දැෙෙන්ෙට අේමා කතාකරෙ තුරුම 

සිටිය යුතුය. සේනුකසේ සොඉෙසිලිෙන්ත ඇඟිලි 

යළිේ ෙතාෙේ අේමාසේ දුරකතෙසේ අංකය 

එබුසේය. එෙර එය කාරයබහුල වී තිබුණි. ඔහුට 

ඒ ප්රෙෘේතිය සමාකදදැයි දැෙෙන්ෙට කතා 

කරන්ෙට සකසෙකු ඒ සෙදරම සිටිෙ බෙ මතේ 

වුණේ චතුමිණීට කතා කරන්ෙට ඔහුට සිේ 

වුසේ ෙැත. ඒ සෙනුෙට සේනුක සතන්ෙසකෝන්, 

බේඩාර ඇමතිෙරයාසේ දුරකතෙයට 

ඇමතුමේ ෙේසේය. දුරකතෙය ොද වූ ෙැනින් 

ඔහු ඇමතුම ෙේසේය.

“අප්පච්චි ග�ොගෙද ඉනගන...?”

“ග්පොලිසිගේ.”

“එගෙනම් මං ්පස්ගසෙ �නනම් අප්පච්චි. ඒත් 
අප්පච්චි ගම් ගවලොගව ග්පොලිසිගේ ඉනගන ඇයි 
කියලො විතරක් මට දැන�නන පුළුවනද?”

“අයියො ආගයත් ගලඩක් දාග�න. අම්මො දැන �තො 
�රලො කිවවො ඒ� ටීවී නිවස්වලටත් ගියො කියලො. 
මං පුතොට ්පස්ගසෙ �තො �රනනම්. මං ගම් ඕඅයිසී 
මෙත්තයො එක්� අයියො �ැන �තො �රන �මන 
ග්පොඩි පුතො.”

“ගෙොඳයි අප්පච්චි...”

සේනුක බේඩාර සතන්ෙසකෝන් දුරකතෙය 

අසෙේ පුටුෙ මතින් තැබුසේය. අෙතුරුෙ දෑත 

සදපෙට ඔෙො ඇඟ මැලි කඩා ඒ දෑත හිෙ 

සදපෙ තබාසෙෙ සමාසොතේ සෙලා සිටිසේය. 

අපපච්චි සපාලිසි යන්ෙට තරේ ඔහු සේ පාරේ 

සොඳම අලුගුේසේරු ෙැඩේ කරන්ෙට ඇතැයි 

සේනුකසේ සිත කීසේය. 

“දැන මං ආවට �මක් නෑ ගනද...?”

පිටුපසින් අංජොසේ කටෙඬ ඇසෙදදී ඔහු ඒ 

ඉරියේසෙන්ම සෙල කරකො බැලුසේය. මද 

අඳුසර අංජොසේ දිලිසෙෙ දෑේ ඔහුසේ සෙතට 

ෙසුවිය.

ඔහු කතා සොකරම ඉඳසිටි ඉරියේෙ සෙෙේ කර 

ඇසේ දකුණතින් සිරකර අලලා ළඟට ෙේසේය. 

“මං අතන ගදාර�ඩට ගවලො බලොග�න හිටිගේ 
ඔයොගේ ග�ෝල් එ� ඉවරගවන�ල්...”

ඇය ඔහුසේ හිෙ මතින් ෙේ අත තැබුොය. 

“ඒ ගමො�ද?”

“ගම් රෑ තනියම එළියට �රලො තියනන බයයිගන...”

“ඇයි ගෙොරු අරන යයි කියලො බයද?”

ඇසේ ඉඟ ෙටා අත දමා තෙේ ළඟට ෙනිමින් 

සේනුක ඇසුසේ ෙැෙැලලුසෙනි. පරිෙරසයන් 

දැනුණු සීතල බෙ සමාසොතකට උණුසුේ සෙනු 

අංජොට දැනුණි. ඒ නිො කතා සොකරම ඇය 

ඒ සුෙය වින්සද දෑතින්ම ඔහුසේ හිෙ පිරිමදිමිනි. 

“අගප ආදගේට ගවන අයට තිගයන කිසිම ප්රශනයක් 
නෑ. ඒත් ගනෝනො අපි ගදනනට ගම් වගේවත් ආදගේ 
�රනන ගවලොවක් නෑගන...”

සේනුක කීසේ ඇේතටමය. ඔහු ඇසේ ඇඟට 

යාන්තමින් හිෙ සේේතු කසේය. 

“සුවඳයි...”

සෙමින් ඇයට ඇසෙන්ෙට කියදදී අංජොසේ 

ඇේ නිෙසේ සදාරෙල සදෙටද සයාමුවුසේය. 

ඔවුන් සදන්ො එළිසේ බෙ දන්ො නිො අේමා 

එළියට එන්සන් ෙැත. ෙංගීේ මලලීේ හිටිසේ 

රූපොහිනිය ළඟය. නිෙෙ අයිති විසේසිංෙ 

මෙේමිය නිෙසින් එළියට බැේසොේ සොඳ 

ෙැත. 

“ඔයො �ැමති නැදද ගනෝනො ග�ොගේ ෙරි රට�ට 
ගිහින ජීවත් ගවනන?”

සේනුක අංජොසෙන් ඇසුසේ ටික දිෙක සිට 

අෙන්ෙට හිත තබාසෙෙ සිටි ප්රශෙයකි.

“ඔයො ඉනනවනම් මං ඕන තැන� ඉනන �ැමතියි. 
ඒත් ගම් ගවලොගව නම් ඒ�ට මට �ැමති නෑ කියනන 
තමයි ගවනගන...”

“ඒ ගමො�ද?”

අංජො ඔහු ළඟම තිබූ අසෙේ පලාේටිේ 

පුටුසෙන් ඉඳෙේසේ සේනුකසේ අසේ 

පැටලීසෙෙමය. 

“අගප අම්මො ්පව. අම්මො ඔය හිගත් ෙයියට ගමගෙට 
ගවලො හිටියට මං දනනවො එයොට ෙරි අමොරු ඇති 
අගප ්පවුල බලො�නන. ගමො�ද අප්පච්චි ඉනන 
�ොගල ඒ ඔක්ග�ොම �ගේ අප්පච්චිගන. ගම් මොගස් 
අනතිමට අප්පච්චිග� තුන මොගස් දාගන දුනනම අපි 
ඔක්ග�ෝටම ග�ොළඹ ගිහින එ�ට ඉනන පුළුවන...”

“ගසෙොරි...”

ෙැබෑම පසුතැවිලලකින් සේනුක අංජොසේ 

මුහුණට එබී කීසේය. ඒ තමන් කසේ 

ආේමාර්ථකාමී සයෝජොෙේ කියා ඔහුට ඒ 

සමාසොසේ දැනුණ නිොය.

“ඇයි ඉතින ගසෙොරි කියනගන... ඔයො ඒ ගද ඇහුගව 
අපි ගදනනග�ම ගෙොඳටගන.”

“ඔයො අම්මට ග�ොඩක් ආදගේ දුගවක් කියලො දැන 
දැන මං එගෙම අෙපු එ� වැරදියි කියලො හිතුගෙ 
ඊට්පස්ගසෙ...”

“ඒ�ට �මක් නෑ... නංගිග�යි මල්ලිග�යි ජීවිගත් 
පිළිගවළක් �ළොට ්පස්ගසෙ මට අම්මව මගේ ළඟ 
තියො�නන පුළුවන...”

“එගෙම ගෙොඳයි. අපි බලමු ගම් ගදනනො විභොගේ 
්පොස් වුෙොම පිටරට�ට යවනන. ඉග�න�නන 
�මන ඒ රටවල්වල රස්සෙො �රනන පුළුවන.”

“ගම්ග�ොල්ගලොනට අම්මො නැතුව ගම් ග�දර වැඩ 
ටි� තනියම �ර�නන බැරි එගක් ග�ොගේ යනනද 
අගන...”

“එගෙම කියනන එ්පො. ළමො �ොගල ඉවරගවදදී 
දරුවනට ස්වොධීන ගවනන අම්මලොත් ඉඩ ගදනන 
ඕනි. එගෙම ගනො�රනවො කියනගන අම්මලො 
දරුවනග� ග�ොඳු �ඩනවො කියන එ�. විගශෂගයන 
පිරිමි දරුවනගේ. එගෙම ෙැදුෙ ග�ොල්ගලක් �සෙොද 
බඳින ග�ල්ලත් අනතිමට ්පව.”

අංජො ඇලසලසපාල ඔහු කියන්ෙේ නිෙඬෙ 

අො සිටියාය. 

“ඔයොලග�ම බලනන. �වුද හිතුගව අප්පච්චිට 
ගමගෙම ගවයි කියලො. ෙදිස්සිගේ ෙරි අම්මත් 
නැති �ොලයක් ආගවොත් එයොලට ජීවත්ගවනන 
ආත්මශක්තියක් තිගයනන ඕන.”

ඔහු කියන්සන් ඇේත බෙ අංජො දැෙ සිටියාය. 

“බලමුග�ෝ...”

ඇය කීසේ ඒ ෙැෙ පසුෙට සිතන්ෙ හිතාසෙෙයි. 

සකාසොමේ සේ ජීවිසතන් සොඩ යන්ෙට ෙේ 

සොඳින් ෙලලි ෙේබ කරන්ෙට ඕෙෑය. ඊට 

පිටරටකට සොේ සෙෝ රැකියා කළ යුතුය. 

සදසදො අතර නිෙඬ බෙ බිඳුසේ සේනුකසේ 

අසේ වූ දුරකතෙය ෙැඬවීසමනි. තිරයට 

ෙැටුණු එළියට ඇමතුම කාසෙන්දැයි සේනුක 

සමන්ම අංජො ද දුටුොය. ඒ අසප අේමාසෙනි. 

අංජො මද එළියට සපසෙෙ ඔහුසේ මුහුණ සදෙ 

බැලුොය. 

“ඔයොට අම්මො �තො �රනවො. මං යනනද?”

අංජො ඔහුසෙන් ඇසුසේ ඒ ඇමතුමට ඔහු 

කලින් කතා කසේද තනියම වීම නිොය. ඔහු 

කිසිෙේ සොකියාම ඇ         යසේ අත තෙේ සිරකර 

අලලාෙේසේය.

“ඔය ග�ෝල් එ� �ටගවයි...”

“එතග�ොට එයො ආගයත් �යි...”

ඇමතුම ෙනිමින් ඔහු කීසේය.

“ගම් ගලොකු පුතො �වදාවත් මට සෙැනසිල්ගල 
මැගරනනවත් ගදනගන නෑ ග්පොඩි පුතො...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ කටෙසේ ඇති 

කණේෙලල ඒ ළඟ සිටි අංජොටේ දැනුසේය.

“ඒ ්පොර ගමො�ද අම්මො...?”

ප්රශෙය සේනුකසෙනි. අංජො ඇසෙෙ සද අො 

සිටියාය.

ලබන සෙතියට...

w jirhs
84 ග�ොටසෙ

බියං�ො නොනොයක්�ොර ලියයි

අම්මට ග�ොඩක් ආදගේ දුගවක්ග�න 
මං එගෙම අෙපු එ� වැරදියි

“ඔයොට අම්මො �තො �රනවො. 
මං යනනද?” අංජනො ඔහුග�න 

ඇසුගව ඒ ඇමතුමට ඔහු 
�ලින �තො �ගේද තනියම වීම 
නිසෙොය. ඔහු කිසිවක් ගනොකියොම 

ඇ         යගේ අත තවත් සිර�ර 
අල්ලො�ත්ගත්ය
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සං�කරණය - මෙනාරා ෙ�ම�ලක

මහ� ම�ගස
�� කලකට ප�ව
අහ�ෙබ� ප�කර යන �ට
එදවස අප �� �� �වහන
එතැන � ර� ම� පැල�
නම ෙනාද�නා �ස� ගස යට
�ඩා දැ�ය� ෙදෙදෙන�
ෙබා�� ෙස�ලමක

එසඳ න� කර ��� අප එය
කත�දර ෙපා�වල ෙම�ම
�රඟන�ෙ� ��ම ගස ෙලස

අ�මය�!
ෙපර ෙම�ම ඒ ��ම ගස යට
ඒ ෙමාෙහාෙ� ��ෙ� මා ය
අස�වැ� ෙගදර අ��� සමඟ
අ��... ෙනාද�� දැ� ඔබ ෙකා�ද?
මම ද දැ� ඒ ��� අ�ෙත�
ෙබාෙහා �ර ඈතක ය
ඒ න��
අෙ� ර� ම�ගස අ� වසා ම�බරව
තවම� එතැනම ය
එෙ� �ව
ෙබා��ක�ට ම� මාල පළඳ�ට
එ� අප ම� ෙන� ඒ ගස
දැ� අපට න��නට බැ�තර�
උස වැ�ය

ඉ�ද්රා ��පා� ජයව�ධන

�ය�යට
ෙසා�� සමනල �ෙඹ ෙයා�� �ය
ෙබාළඳ ෙප�බ�ව�� රවටන
��� ෙව�ග� සහ� �වහ�
න�මය� අපමණ� ෙ� ෙලාව

�ෙ�ශය�� �ෙඹ වස�තය 
ෙසාරාෙගන අ�ෙ� දව�නට
ෙසෙනහෙ� ස�ෙව� �වා��
වංක හදව� අපමණ� අද

ෙයා�� �ෙඹ හද �බඳ අය�න
ෙ�මෙ� රස ද�� අපමණ
ඒ න�� ෙලාව �ෂම බව දැන
‘සැබෑ’ෙ�මය හ�නග� මැන

��නා රංජ� �ෙ�රා
�ගහව�ත

�මා ෙනා�� 
ෙසෙනෙහ හැ��
මතක� ෙපර �නයක අ� ෙදෙදනා
��න �මාෙන ෙප��ව ���
ඔබ ෙනා��ව මා, මා ෙනා��ව ඔබ
අ��තව ෙසෙනෙහ� බැ�ණා

�ය� ෙලාෙ�� අෙ�ම ව�නට
මෙ� ෙබාළඳ �ත �ය�වා
ෙ� ��නා ෙසෙනහස ය� �නයක
අ�� ෙවතැය �ත ග� �වා

අද අ� ෙදතැනක ළඟපාතක නැත
අෙ�ම ව�නට ෙනාහැ� �ණා
එෙහ� �හද ඔබ මෙ�ම �ත �ළ
��� ෙසෙනහෙ� �වඳ �ණා

��න �ම� �ළ ��නා ෙසෙනහස
ෙක�නකව� �රසක ෙව� නෑ
ඔබහට �� ෙපම සැම� එෙලසය
සැබෑ ෙපමට �රහව �� නෑ

ෙවනතක ��යද ස��� ඉ� මැන
එ� ��� ෙසෙනහස අ� නෑ
අෙ�ම ෙනා�ණ ද ෙසෙනහස අ��ව
ම� කව�ව� ෙව�ෙව� නෑ

ක�යා�
��තල

�� මං තලාෙ�
ජය දද නංවා
���කම ආ�මය කරග�
ළබැ� �යාණ�
සැමට යහපත පත��
���යට ���ය� ෙව��
ස�ෙලා සතහට
පරමාද�ශය� ෙව��
උෙ��ෂාෙව� බල�නට
මාවත ෙප�වා
අ�යත ම� ��යට
ෙකාමාව� තබා
අප ෙව�� ස�ග�තද
මතක ෙපාෙ� ර� අ�ෙර�
�යැ� ඇත ඔෙබ අ�ල නාමය
ෙමෙහවර �ග�ධය
ස�ත�කව ��රණය ෙව��
�ය� �නවල රාව ප්ර�රාව නංව��
ස�වල ද ප�ෙකාට
��ක� ��
��වරෙය� ෙනා� ��වරයාණ�
උ��ංග ෙපෟ�ෂයාණ�
�වන ත�සලාෙ�
ඇ�ෙර� ෙනා� ඇ�රාණ�
�හ�ණ� සහෘදයාණ�
ඔබට �ව ��ද� 
ෙද��� ද��නට
වතට වත ෙද�� 
��වර �ර�ත කැල ද සම�� 
ස��ය �ර�නට

ම��ත ෙබාෙපආර��
ද�ගම
කැල�ය

ඔ� ද �ෙය�අ�මා
යහ�ණ �යා �� මෙග ආදර අ�ෙ�
�ම� ෙනාමැ� ෙසෙනෙහ ගඟ�ය අ�ෙ�
�යක� වත හ� ෙසා��� මෙග අ�ෙ�
හැම භවයක ඔබ මෙග ෙ�වා අ�ෙ�

යහ�ණ �යා ��නා ��ව�ය ෙවලා
�ෙරා�ව හැ�වා ෙවදැ��ය ෙවලා
අෙප ක�නල� ඇ�වා ෙද��ව� ෙවලා
ආදර ම�� ඔබ මෙග �� ෙලාවම ෙවලා

��� ���කා
���වැ�ෙගාඩ
කැල�ය

ෙනාමළ ��න
අද� ඇ�ද යන�ට ත�යම
මතක හැං�ණ මංෙපෙ�
ඔබ �වඳ �� මදනල
ය� අ�� මතකෙ� එෙ�

�යා ග�න බැ�ව ෙගා��ණ
ෙනාමළ හැ�ම� �ෙ�
හද පාරන ��ම� ඇත තවම
මඟහැ�� ��යාවෙ�

සඳ වැ� අ�� වලාෙව�
ත� ��� සඳ නැ� ෙසා��
ආදෙ� ෙවල�ෙ� ඇ�ද
ෙමතර� �රහව� ෙ�මෙ�

�� නැත� ��� ව�නට
ඇ� වසා ඔබ �පග�නට
හැම �යකම ඔබට ෙනාදැ�ම
මෙ� කරග�නවා මම ඔබව

�.බ.ෙ�ර� මාක�වාව
රාජර�න ව�ත
මහව

m%Odk fmf<a
rEm,djkHd.drhla i`oyd 

ldka;d rEm,djKH
Ys,amskshla b;d blau‚ka

wjYH lr ;sfí'
^wjq 02 m<mqreoao& by< jegqma

m%Odk fmf<a
rEm,djkHd.drhla i`oyd 

ldka;d rEm,djKH
Ys,amskshla b;d blau‚ka

wjYH lr ;sfí'
^wjq 02 m<mqreoao& by< jegqma

ief,dka wfkdaud - foysj,ief,dka wfkdaud - foysj,

ÿrl:k ( 011 2731603

Tnf.a iskakùug
hk rka NdKav 

meñK fírd § jeäu
ñ,g .kq ,efí'

Wlia r;a;rka

^Èjhsk mqrd fiajdj&

071 720 5121 $ 077 824 2352



22 2022 අෙගා�� 31 වන බ��

ksjil kej;S fiajh lsÍug
ldka;djl blau‚ka jqjukdhs' 

091 22 74 999  / 076 37 92 043
076 22 99 750 /  078 47 26 188
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/lshd
wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=wenE¾;=

/lshd/lshd/lshd
wenE¾;=
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ENGLISHksjig meñK b.ekaùu

uykqjr yd wjg
 rcfha bx.%Sis .=rejrfhl= úisks'
 3 fY%a‚h isg 10 fY%a‚h
 11 fY%a‚h ^w'fmd'i' id$fm<&
 Wiia fm< - GENERAL ENGLISH
 jeäysá whg ksjerÈj ,sùu yd l:dj

 rcfha bx.%Sis .=rejrfhl= úisks'
 3 fY%a‚h isg 10 fY%a‚h
 11 fY%a‚h ^w'fmd'i' id$fm<&
 Wiia fm< - GENERAL ENGLISH
 jeäysá whg ksjerÈj ,sùu yd l:dj

 úúO oekqï uÜgï j, isiq isiqúhkag jir 30lg jeä ld,hla
    b.ekaùu ;=,ska ,o w;aoelSï u;" Tjqkg myiqfjka wjfndaO
     lr.; yels mßÈ ilia lr we;s mdvï yd wNHdi u.ska
    l%udkql+,j NdIdj Ndú;h yqre flf¾'
 i;shlg meh 1 1$2 ne.ska udihlg mka;s jdr 4ls'

úuikak- 077-6459650

l¾;D"
 ධර� mqj;am;

�බ�� ප��ෂ�� ප්ර�ව� ��ට� 
අංක 91, 

�ෙ�රාම මාවත, 
ෙකාළඹ 07.

�රකතන: 0115 200 900 
ෆැ�� : 0112 673 451

ඊ ෙ�� : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැ��� : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැ�� : 0112 672648

ෙබ�හැ�� : 
0112 127204,
0112 127210

ෆැ�� : 0112 455134



මෙහාෂධ �යලා මහා �වණැ� 

ප�වරෙය� ගැන අ� ජාතක කතාවල අහල 

�යනවෙ�. ෙ� ප�වරයාෙ� �වණ ගැන 

පැහැ�� රජ�මා ඔ�ව වාසෙ� ප්රධාන 

උපෙ�ශකවරයා බවට ප� කළා. ඉ�� 

මෙහාෂධ ප��මා එ�ක ඊ��ාෙව� ඉඳ� 

ප��තය� හතරෙදෙන� දවස� ර�ට 

මෙහාෂධ ගැන ෙබා� ෙ�ල� �යනවා. ෙ� 

ෙ�ල� අහලා ��ත ෙව�� රජ�මා ප�ව� 

උදෑසනම මෙහාෂධව මරා ��න අණ ��නා. 

ෙ� කතාව අහෙගන උ�� රජ �ෙසා�� 

රා�ෙ�ම ෙ� ��තෙ� ත�පතක �යලා 

අ�ගලාවක සඟවලා මෙහාෂධ ප�වරයාට 

යැ�ව�. කාරණාව දැනග�� ප��මා 

ප��තය�ෙ� ෙ�ල� ෙබා� බව උපාය 

ම�� ර�ට පැහැ�� කරලා ��ෙ� 

ෙ�රග�ත�.

මෙහාෂධ ප��මාෙ� පණ ෙ�ර�න 

අ�ගලා �යමන� යැ�වය �යන ෙ� 

කතාව �ෙය�ෙ� උ�ම�ග ජාතකෙ�. 

ඉ�� එෙහම බැ�වහම අ�ගලා 

�ය�ෙ� ෙබාෙහාම පැර� කෑම� ෙනාවෑ.

හැබැ� අ�ගලා �ය�ෙ� �ංහලය�ට 

ආෙ��ක ෙව�� �ංහල රස කැ��ල�ය 

�යල� සමහ� �යනවා. ඔ�න රාවණා 

රජ�මා �තා ෙ��යව ලංකාෙ� සඟවෙගන 

ඉ�න කාෙ� �තා ෙ��ට �ව ෙනාෙවන 

උදරාබාධය� හැ�න�. ඉ�� ඕක අහලා 

සංතාප ෙව�� රාවණා රජ, �තා ෙ��ට 

තම�ෙ� අ��ම අ�ගලා හදලා, එ�වට 

ඖෂධ �ශ්ර කරලා �තට යැ�ව�. අ�ගලා 

ෙග� දැකලා ��ත ෙව�� �තා ඒ අ�ගලා 

�ක රා�සාව �යන ක�ද උඩට �� කළා�. 

ඊට අ��� ගාණකට ප�ෙ� ඒ ග�පළාෙ� 

උද�යට රා�සාව ක�ෙද� �තා �� 

කළාය �යන අ�ගලා �� ලැෙබ�න 

ග � ත � . ඔය ��ය� 

ෙගදර ෙගන�ලා ගල ගාලා ��වහම බෙ� 

අමා�, ඇඟපත �� නැ� ෙවනවා �යල� 

ජනවහෙ� �යැෙව�ෙ�.

එ�වෙ� ඇ�ත ෙනාද�නවා �ණ� 

අ�ගලා �ය�ෙ� �ංහලයාෙ� 

කැ��ල� බව ෙරාබ� ෙනා��ෙ� 

‘එ� ෙහළ�ව’ ෙපාෙ� ෙම�න 

ෙමෙහම �යලා �ෙයන බව න� 

ඇ�ත�.

“අ�ගලා න�� �ංහලය�ෙ� 
තව� අ���ව� ෙව�. බැ� හා� 
�� පැ�ෙය� අනා ග����, 
කරඳ�ං� හා ��� ��ෙකාට 
ෙ� �� සාද� ලැෙ�. ෙ�වා �� 
��ෙම� ප� තද ෙ�. ෙ�වා ��ඝ 

කාලය� තබාෙගන කා හැ�ය.”

ෙගදර ���ෙ� ඉ��ෙවන 

බ� �ං��ත ෙ�ලලා ඒ ඉ��� 

බ�ව�� අ�ගලා හදන එක ඒ කාෙ� 

ඉඳලම අෙ� ගෘහ�ය�ෙ� ���ද�. 

ආහාර අෙ��ය� ආවම �ංහලයා 

අ�ගලා කකා ව�ර ෙබානව�. අ�ක ඒ කාෙ� 

���� ගම��ම� �ෙ� ප��මෙ�. ඉ�� 

දව� ගණ� ප�� ය�� කෑම ෙහායාග�න 

අමා� �සා අ�ගලා හ�ෙගන මග �ගට 

ක�න අරෙගන යනව�.

“අ�ගලා ක�ෙඩාං �තා
ෙහෙ� න�� ෙඩාං �තා
අෙ� ��� අ� ව��ට
ෙපර� ෙපර� අ� ව��ට”

ඒ කාෙ� ඇ�ෙතා ��පා ක�ණා කර�න� 

අ�ගලා අරෙගන යනව�ෙ�. අ�ගලා හප 

හපා ��පා ක�ණා කර�� �තල නැ� 

ෙවනව� �යල� �ය�ෙ�.

�ංහලකම එ�ක බැ��ච 

ආ හ ා ර ය � 

�සාෙදා අදට� අ�ගලා ෙග�ය� කාලා 

ඉ�� �� �ෙ���ය� ෙබා�න අකමැ� 

ෙකෙන� ෙ� රෙට� න� ෙහායාග�න 

බැ�ෙව�. ෙවෙහර ��ල එකාට අ�ගලාව� 

ක�ජ�ද �යලා �යමන� �ෙයනවා. 

ෙව�� කෑම ෙකෙ� ෙවත� අ�ගලා ��න 

එක න� කාට� ��ක� වැඩ�. ඒ �සා 

�වයං ��යාව� ��යට අ�ගලා හැ�ෙවා� 

අත උ�� ��ණග�න ��ව�.

ෙපා���වල හ� �ලා��� බ��වල 

හ� අ�ගලා ඇ��� කර�න ��ව�. 

අ�ගලාව� අ���ද� �ණ� නර� 

ෙනා� �යාග�න ��ව�. ඒ� ඇ���වල 

��පාදනෙය� මාස හය� වෙ� කාලය� 

සඳහ� කරන එක වඩා ෙහාඳ�. සාමා� 

ප්රමාණෙ� එක අ�ගලා ෙග�ය� දැ� 

��ය� 50කට වෙ� අෙල� කර�න ��ව�. 

වැ� ��තරවලට ෙවන� වෙ�ම 0714766819 

ෙ� අංකයට කතා කර�න.

232022 අෙගා�� 31 වන බ��

පාඩ� අංක 35

�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා 
පාඨමාලා උපෙ��කා

���ම සහ� �ක ෙසාදලා 
ෙ�ළග�න. ඊටප�ෙ� සහ� 
�ක ෙපා� ෙව�න ෙනා� කබෙ� 
බැදග�න.

බැදග�� සහ� �ක ග���� 
එ�ක එක� කරලා ෙකාටලා 
හලාග�න. අ�ගලාව උඩ තවර�න 
�� 25g� �තර අර� �යාග�න.

පැ� �ක�, �� �ක� �ල� 
වෙ� ඇෙදනක� උ� කරග�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� �ශ්රණය �ෙප� 
බාෙගන ඒකටම �� �ක එක� කරලා 
ර�ෙ� ���ම �� කර�න. අර 
�යාග�� �� �ක තවරලා ර�ෙ� 

�යාට ප�ෙ� ඇ��� කර�න.

�යවර 3

�යවර 1

කළාය �යන අ�ගලා �� ලැෙබ�න 

ග � ත � . 

ෙගදර ෙගන�ලා ගල ගාලා ��වහම බෙ� 

අමා�, ඇඟපත �� නැ� ෙවනවා �යල� 

ජනවහෙ� �යැෙව�ෙ�.

එ�වෙ� ඇ�ත ෙනාද�නවා �ණ� 

අ�ගලා �ය�ෙ� �ංහලයාෙ� 

කැ��ල� බව ෙරාබ� ෙනා��ෙ� 

‘එ� ෙහළ�ව’ ෙපාෙ� ෙම�න 

ෙමෙහම �යලා �ෙයන බව න� 

ඇ�ත�.

“අ�ගලා න�� �ංහලය�ෙ� 
තව� අ���ව� ෙව�. බැ� හා� 
�� පැ�ෙය� අනා ග����, 
කරඳ�ං� හා ��� ��ෙකාට 
ෙ� �� සාද� ලැෙ�. ෙ�වා �� 
��ෙම� ප� තද ෙ�. ෙ�වා ��ඝ 

කාලය� තබාෙගන කා හැ�ය.”

ෙගදර ���ෙ� ඉ��ෙවන 

බ� �ං��ත ෙ�ලලා ඒ ඉ��� 

බ�ව�� අ�ගලා හදන එක ඒ කාෙ� 

ඉඳලම අෙ� ගෘහ�ය�ෙ� ���ද�. 

ආහාර අෙ��ය� ආවම �ංහලයා 

අ�ගලා කකා ව�ර ෙබානව�. අ�ක ඒ කාෙ� 

අමා�, ඇඟපත �� නැ� ෙවනවා �යල� 

ජනවහෙ� �යැෙව�ෙ�.

එ�වෙ� ඇ�ත ෙනාද�නවා �ණ� 

අ�ගලා �ය�ෙ� �ංහලයාෙ� 

කැ��ල� බව ෙරාබ� ෙනා��ෙ� 

බ� �ං��ත ෙ�ලලා ඒ ඉ��� 

බ�ව�� අ�ගලා හදන එක ඒ කාෙ� 

ඉඳලම අෙ� ගෘහ�ය�ෙ� ���ද�. 

ආහාර අෙ��ය� ආවම �ංහලයා 

අ�ගලා කකා ව�ර ෙබානව�. අ�ක ඒ කාෙ� 

���ම අ� සහ� 250g �� අ�ගලා 
ෙග� හදලා බල�. අෙල�යට අ�ගලා 

හදනවා න� ස�බා සහ� නැ�ත� නා� 
අව� ෙවනවා. සහ�වලට අමතරව �� 
125g, ෙපා�පැ� 125g, ග���� ඇට 
10� සපයාග�න.

ඔය ��ය� 

ෙගදර ෙගන�ලා ගල ගාලා ��වහම බෙ� 

අමා�, ඇඟපත �� නැ� ෙවනවා �යල� 

එ�වෙ� ඇ�ත ෙනාද�නවා �ණ� 

අ�ගලා �ය�ෙ� �ංහලයාෙ� 

කැ��ල� බව ෙරාබ� ෙනා��ෙ� 

‘එ� ෙහළ�ව’ ෙපාෙ� ෙම�න 

ෙමෙහම �යලා �ෙයන බව න� 

“අ�ගලා න�� �ංහලය�ෙ� 
තව� අ���ව� ෙව�. බැ� හා� 
�� පැ�ෙය� අනා ග����, 
කරඳ�ං� හා ��� ��ෙකාට 
ෙ� �� සාද� ලැෙ�. ෙ�වා �� 
��ෙම� ප� තද ෙ�. ෙ�වා ��ඝ 

කාලය� තබාෙගන කා හැ�ය.”

ෙගදර ���ෙ� ඉ��ෙවන 

බ� �ං��ත ෙ�ලලා ඒ ඉ��� 

බ�ව�� අ�ගලා හදන එක ඒ කාෙ� 

ඉඳලම අෙ� ගෘහ�ය�ෙ� ���ද�. 

ආහාර අෙ��ය� ආවම �ංහලයා 

අ�ගලා කකා ව�ර ෙබානව�. අ�ක ඒ කාෙ� 

ෙවනව� �යල� �ය�ෙ�.

�ංහලකම එ�ක බැ��ච 

ෙ� අංකයට කතා කර�න.

බැදග�� සහ� �ක ග���� 
එ�ක එක� කරලා ෙකාටලා 
හලාග�න. අ�ගලාව උඩ තවර�න 
�� 25g� �තර අර� �යාග�න.

�ංහලකම එ�ක බැ��ච 

ආ හ ා ර ය � 

බැදග�� සහ� �ක ග���� 
එ�ක එක� කරලා ෙකාටලා 
හලාග�න. අ�ගලාව උඩ තවර�න 
�� 25g� �තර අර� �යාග�න.

�ෙ� හ�ෙය� ��තය �න�න කැම� ෙකා�කාට� අත�ත ෙද�න ‘ධර�’ හැම�ම� 
කැම��. �ක�ෙ� ෙග�ලා යන කාලය තම�ෙ�ම �යලා �වයං ��යාව� ෙව�ෙව� 
ෙයාදව�න කැම� කා�තාව�ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ දෑ �යවෙර� �යවර 
ෙගදර�ම හ�ග�න හැ� �යලා ෙද�න අ� ��ෙ� ඒක�. කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ 
ආහාර, සබ� ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන ��ය ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත 
ෙයා� කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා ඔබව දැ�ව� කරනවා.

iajhx 
/lshd

ෙවෙහර �ල� එකාට අ�ගලාව� ක�ජ�ද 
�ය�නැෙ� හදලම බල�

එ�. ෙහ��ආර��

�යවර 2



24 2022 අග�ෝස්තු 31 වන බදාදා

ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.
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